
کشف های بزرِگ لویه جرگۀ مشورتی صلح

ــا  ــد اســت ت ــن وزارت متعه ــه ای ــرد ک ــام ک ــه کشــور اع وزارت مالی
بودجــه انتخابــات ریاســت جمهوری آینــده، شــوراهای والیتــی و 

ــد. ــم کنن ــی را فراه ــت غزن ــی والی ــات پارلمان انتخاب
ــت جمهوری،  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــه برگ ــا بودج ــاس گزارش ه براس
ــون  ــی 200 میلی ــت غزن ــی والی ــات پارلمان ــی و انتخای ــورای والیت ش

ــر تخمیــن شــده اســت. دال
ــا ایــن حــال، وزارت مالیــه گفتــه اســت کــه بودجــه در نظــر گرفتــه  ب
ــت  ــده گان پرداخ ــام رأی دهن ــت ن ــۀ اول ثب ــاز مرحل ــرای آغ ــده ب ش
ــی  ــای عملیات ــد فعالیت ه ــات بتوان ــیون انتخاب ــا کمیس ــد ت ــد ش خواه

ــد. ــاز کن ــت آغ ــن فرص ــش را به زودتری خوی
ــا  ــات بودجــه ب ــایر جزیی ــه س ــه اســت ک ــه گفت ــن وزارت مالی همچنی

ــردد. ــی می گ ــده نهای ــای آین ــات در روزه ــیون انتخاب کمیس
ــرای  ــه ب ــری ک ــون دال ــه 200 میلی ــه وزارت مالی ــود ک ــده ش ــال دی ح
ــر  ــی در نظ ــوراهای والیت ــت جمهوری و ش ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ
ــت  ــه حکوم ــا اینک ــد ی ــرده می توان ــم ک ــت، فراه ــده اس ــه ش گرفت

ــت. ــد گرف ــت خواه ــری را روی دس ــای دیگ برنامه ه
از ایــن معلــوم می شــود کــه جامعــه جهانــی بــرای برگــزاری انتخابــات 

ــد. ــک نمی کن ریاســت جمهوری کشــور کم

ــکا در  ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــی خلی زلم
ــن توییتــش  امــور صلــح افغانســتان در تازه تری
از طالبــان خواســته تــا جنگ افزارهــای خویــش 

ــد. ــه زمیــن گذاشــته و صلــح را بپذیرن را ب
ــن   ــل زاد نوشــته اســت کــه او در ای ــای خلی آق
دور از مذاکــرات بــه طالبــان تفهیــم کــرده 
ــراداران و  ــه ب ــتان ک ــردم افغانس ــه م ــت ک اس
ــی  ــگ را م ــان جن ــان هســتند، پای خواهــران آن

ــد. خواهن
توییتــر خــود  دیــروز در  آقــای خلیــل زاد 
ــه  ــت ک ــیده اس ــرا رس ــان آن ف ــت: »زم نوش
طالبــان جنگ افزارهــای شــان را بــه زمیــن 
و  کــرده  متوقــف  را  گذاشــته، خشــونت ها 

صلــح را بپذیرنــد.«
ــح  ــه صل ــه ک ــه گفت ــل زاد در ادام ــای خلی آق
ــار  ــورد چه ــا در م ــه م ــن اســت ک ــد ای نیازمن

موضــوع متصــل بــه یکدیگــر از جملــه خــروج 
نیروهــای خارجــی از افغانســتان، تضمیــن 
ــرات در  ــزم، گفتگــو و مذاک ــای ضــد تروری ه
داخــل افغانســتان و کاهــش خشــونت هایی 
ــوند،  ــی ش ــع م ــس جام ــه آتش ب ــر ب ــه منج ک

ــم. ــدا کنی ــی را پی راه حل
ــد  ــی نخواه ــز نهای ــچ چی ــرد، هی ــد ک وی تأکی
شــد تــا اینکــه مــا در مــورد ایــن چهــار 

ــیم. ــق نرس ــه تواف ــوع ب موض
ــه ایــن توئیــت نماینــدۀ ویــژه  گــروه طالبــان ب
ــش  ــتان واکن ــح افغانس ــور صل ــکا در ام امری
نشــان داده اســت. ذبیــح اهلل مجاهــد، ســخنگوی 
ــه  ــت ک ــه اس ــش گفت ــان در واکن ــروه طالب گ
ــتن  ــن گذاش ــه زمی ــر ب ــد در فک ــل زاد بای خلی

ــد. ــا نباش ــلحه از م اس
ــو  ــوض همچ ــزاد در ع ــه »خلیل ــته ک او خواس
ــم  ــا را تفهی ــه امریکای ه ــی، ب ــات خیال مطالب
ــه  ــد و ن ــه گیرن ــر از زور کار ن ــه دیگ ــد ک کن
ــای  ــان ه ــل زی ــای اداره کاب ــر ابق ــم به خاط ه

ــوند«. ــل ش ــی را متحم ــی و مال ــتر جان بیش
دور  ششــمین  کــه  حالی ســت  در  ایــن 
ــاالت متحــده  ــژه ای ــدۀ وی گفت وگوهــای نماین
در امــور صلــح افغانســتان در قطــر ادامــه دارد.
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لویه جرگه؛ ناکامـی دیگـِر 
حکـومت غنـی
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بودجۀ انتخابات ریاست جمهوری را 
وزارت مالیه فراهم می کند

خلیل زاد به طالبان: 
وقت زمین گذاشتن سالح و پذیرفتن صلح فرا رسیده است

احمدولی مسعود نامزد ریاست جمهوری:

 داکتـر عبـداهلل
 به حمـایت از من تعهـد، 
پیمـان و قـول داده بـود

ـــزی  ـــه مشـــکل دارد. چی ـــه جرگ ـــام لوی ـــرد: ن ـــج می ب ـــد مشـــکل رن ـــه از چن ـــه جرگ لوی
ـــا  ـــم و ی ـــی داری ـــۀ قانون ـــه جرگ ـــا لوی ـــم. ی ـــح نداری ـــۀ مشـــورتی صل ـــه جرگ ـــام لوی به ن
ـــت  ـــر اس ـــون براب ـــا قان ـــه ب ـــده ن ـــدازی ش ـــۀ راه ان ـــوی. جرگ ـــوراهای عنعن ـــه و ش جرگ

ـــه.  ـــا عنعن ـــه ب و ن
ــه، از رییـــس  ــه جرگـ ــای لویـ ــت. اعضـ ــه اسـ ــه جرگـ ــناریوی لویـ ــکل دوم، سـ مشـ
ــت،  ــده گان حکومـ ــح و نماینـ ــی صلـ ــورای عالـ ــۀ شـ ــس دبیرخانـ ــا رییـ ــت تـ حکومـ
ــه  ــه لویـ ــتند کـ ــی هسـ ــا مدعـ ــا آنهـ ــد. امـ ــل کننـ ــی را تمثیـ ــد ارادۀ ملـ نمی تواننـ
جرگـــه ممثـــل ارادۀ ملـــی اســـت، در حالـــی  کـــه لویـــه جرگـــۀ راه انـــدازی شـــده، 

ممثـــل ارادۀ ملـــی نبـــود
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ــامِ  ــر نـ ــی زیـ ــای غنـ ــِی آقـ ــۀ فرمایشـ ــته لویه جرگـ روز گذشـ
ــۀ آن  ــت و نتیجـ ــان یافـ ــح« پایـ ــورتی صلـ ــۀ مشـ »لویه جرگـ
ـــاس در  ـــی اجن ـــی و ِگران ـــدی و تعطیل ـــا راه بنـ ـــس از روزه ـــز پ نی
پایتخـــت، یـــک قطعنامـــۀ بیست وســـه ماده یـــی بـــود کـــه از 
آن  بـــه گونـــۀ طنـــز می تـــوان بـــه »کشـــف  های بـــزرگ«ِ ایـــن 
ـــعار و  ـــا ش ـــر ی ـــاده سراس ـــن 23 م ـــرد. ای ـــر ک ـــه تعبی لویه جرگ
ـــن  ـــم در بهتری ـــا ه ـــی و ی ـــت و ُکلی گوی ـــا نصیح ـــود، ی ـــه ب کلیش
حالـــت، درخواســـت هایی کـــه طالبـــان و حامیـــاِن بیرونی شـــان 
ـــت. ـــد داش ـــخی نخواهن ـــخر پاس ـــده و تمس ـــز خن ـــا ُج ـــه آن ه ب
شـــاید آقـــای غنـــی در دنیـــای توهمـــاِت خویـــش از پیشـــبردِ 
چنیـــن جرگه یـــی ُخرســـند باشـــد و بـــر خویـــش بنـــازد کـــه 
توانســـته به رغـــم تحریـــِم جریان  هـــای بـــزرِگ سیاســـی ـ 
مردمـــی، ایـــن نشســـت را دایـــر کنـــد و آن را بـــه فیصله یـــی 
ــتتر  ــدرت مسـ ــه قـ ــِش وی بـ ــه در آن عطـ ــازد کـ ــی سـ منتهـ
اســـت. امـــا دنیــــای واقعیت هـــا می گویـــد کـــه ایـــن جرگـــه، 
ســـبک ترین و بی مغزتریـــن جرگـــه در تاریـــخ جرگه هـــای 
ـــی  ـــِت مل ـــه اوالً حمای ـــر ک ـــن نظ ـــت؛ از ای ـــوده اس ـــتان ب افغانس
و داخلـــی را بـــا خـــود بـــه همـــراه نداشـــته؛ ثانیـــًا فراخـــوان 
ـــه  ـــوده ک ـــح( ب ـــی )صل ـــی بدیه ـــارۀ موضوع ـــی درب و نظرخواه
ــت و  ــح اسـ ــیار واضـ ــردم در آن بسـ ــِف مـ ــت و موقـ خواسـ
ـــه و  ـــیدِن بهان ـــرای تراش ـــه ب ـــی و مذبوحان ـــی غیرمل ـــًا تاش ثالث
ـــه در  ـــوده ک ـــی ب ـــاِی حکومت ـــح و بق ـــۀ صل ـــه برنام چهارچـــوب ب
ــی  ــراِن بیرونـ ــددِ بازیگـ ــی و تعـ ــای بین المللـ آن پیچیده گی هـ

ــد.  ــر را می زنـ ــرِف نخســـت و آخـ حـ
اگـــر از شـــعارها و کلیشـــه های ایـــن نشســـت بگذریـــم؛ 
آتش بـــس فـــوری و دایمـــی، مذاکـــرات مســـتقیم بـــا حفـــظ 
ــون  ــواد قانـ ــی مـ ــل برخـ ــامی، تعدیـ ــوری اسـ ــام جمهـ نظـ
اساســـی پـــس از توافـــق صلـــح، حفـــظ و تحکیـــم نهــــادهای 
ـــب جـــدول خـــروج  ـــل، ترتی ـــان در کاب ـــر طالب ـــی، ایجـــاد دفت امنیت
نظامیـــان خارجـــی، اجتنـــاب از پیش شـــرط ها، آزادی زندانیـــان 
و ارایـــۀ قرائـــِت واحـــد از اســـام و شناســـایی خواســـت های 
ــده  ــراً فیصله شـ ــکاِت ظاهـ ــته ترین نـ ــان، برجسـ ــول طالبـ معقـ
در ایـــن جرگـــه هســـتند؛ نکاتـــی کـــه بـــه انحـــای مختلـــف 
ــِی غنـــی در برابـــر  ــا درمانده گـ از دغدغـــۀ حفـــظ قـــدرت تـ

ــی دارد.   ــرده برمـ ــان پـ ــان بیرونی شـ ــان و حامیـ طالبـ
بایـــد یـــادآوری کـــرد درحالی کـــه صلـــح یـــا عبـــارِت 
ــِت  ــاز حکومـ ــان«، از آغـ ــا طالبـ ــد بـ ــب تر آن »جورآمـ مناسـ
ــِی  ــۀ سیاسـ ــن دغدغـ ــی، بزرگ تریـ ــدت ملـ ــاح وحـ به اصطـ
ـــم  ـــال آن ه ـــج س ـــت پن ـــس از گذش ـــا پ ـــوده؛ ام ـــی ب ـــای غن آق
ـــد،  ـــدرت وداع بگوی ـــا ق ـــد ب ـــًا بای ـــًا و اخاق ـــه وی قانون ـــی ک زمان
ـــل  ـــی قب ـــای غن ـــردد. آق ـــزار می گ ـــح برگ ـــورتی صل ـــۀ مش جرگ
از ایـــن، امیــــدوار بـــود کـــه داســـتاِن جورآمـــد بـــا بـــرادراِن طالبـــش 
ـــژه اش  ـــِم وی ـــورۀ تی ـــا مش ـــردم، ب ـــه آرای م ـــه ب ـــدون مراجع را ب
یک طرفـــه کنـــد؛ امـــا زمانـــی کـــه دیـــد زمـــاِن پنج ســـالۀ او 
ــده اند،  ــت شـ ــا ثابـ ــش بی وفـ ــرادراِن طالبـ ــده و بـ ــر آمـ به سـ
یـــک آرایـــش سیاســـی و پوپولیســـتِی جدیـــد را زیـــر عنـــوان 
جرگـــۀ مشـــورتی صلـــح روی دســـت گرفـــت و خواســـت از 
ـــمار  ـــد. آن ش ـــت بباف ـــۀ حکوم ـــرای ادام ـــم ب ـــمانی محک آن ریس
ـــراد  ـــراً اف ـــد، اکث ـــرکت کردن ـــی ش ـــۀ کذای ـــه در جرگ ـــرادی ک اف
بی چـــاره و درمانده یـــی هســـتند کـــه از زورِ فقـــر و بـــی کاری 
ــای غنـــی  ــمان بافِی آقـ ــکارِ ریسـ ــتاقانه همـ ــوادی، مشـ و بی سـ
شـــده اند و شـــاید در ایـــن خیـــاِل خـــوش غـــرق باشـــند کـــه 
ــوده  و  ــیم نمـ ــتان ترسـ ــرای افغانسـ ــح را بـ ــوِب صلـ چهارچـ

ــد. ــق می کننـ تطبیـ
ـــت افغانســـتان  ـــه دول ـــده ک ـــه آم ـــۀ جرگ ـــواد قطعنام در یکـــی از م
و اعضـــای لویه جرگـــه روابـــط خـــود را پیرامـــون صلـــح 
و پیشـــرفت ها در آن بـــه گونـــۀ متـــداوم حفـــظ می کننـــد. 
امـــا قـــرار برنامه هـــای آقـــای غنـــی بـــرای بقــــا در قـــدرت و 
ـــداوم«  ـــۀ مت ـــه گون ـــط ب ـــظ رواب ـــن »حف ـــات، ای ـــی انتخاب مهندس
ـــرکت  ـــه ش ـــه در جرگ ـــرد ک ـــد ک ـــم خواهن ـــی تنظی ـــان اقلیت را هم
ـــرای  ـــه ب ـــک بهان ـــًا ی ـــلح صرف ـــه صـ ـــتند ک ـــتند و می  دانس داش
ــر  ــِت امـ ــه در نهایـ ــای جرگـ ــت و اعضـ ــدرت اسـ ــظ قـ حفـ

ریســـنده گاِن ریســـماِن قـــدرِت آقـــای غنـــی خواهنـــد بـــود.  
ــه  ــی بـ ــه غنـ ــت کـ ــد گفـ ــا، بایـ ــۀ این هـ ــم همـ ــی به رغـ ولـ
پایـــان کارِ خـــود نزدیـــک شـــده و تاش هـــای این چنینـــِی او 
اوالً نمی توانـــد انبـــوهِ رقبـــا و مخالفـــاِن سیاســـی ـ مردمـــِی او 
ـــی  ـــکامِ فرمایش ـــه و اح ـــًا جرگ ـــد؛ ثانی ـــذف کن ـــه ح را از صحن
ــاِل  ــکا را در قبـ ــی و امریـ ــۀ جهانـ ــم جامعـ ــد تصمیـ نمی توانـ
ـــان  ـــًا طالب ـــد و ثالث ـــر ده ـــای غنـــی در افغانســـتان تغیی ناکامی ه
ـــن  ـــِی او تمکی ـــۀ فرمایش ـــی و جرگ ـــه غن ـــه ب ـــتند ک ـــرویی نیس نیـ
کننـــد و در کنـــارِ او قـــرار گیرنـــد؛ آن هـــا راهنمایـــی چـــون 
ـــان  ـــه طالب ـــد ک ـــازه نمی ده ـــور اج ـــن کش ـــد و ای ـــتان دارن پاکس
ـــازند.   ـــر س ـــود را حقی ـــی خ ـــاِت غن ـــح ـ انتخاب ـــۀ صل در معادل

کشف هـای بـزرِگ لویه جـرگۀ 
مشـورتی صلـح

یـک هفته برگـزاری لویه جرگۀ مشـورتی صلـح، یک هفته 
رخصتـی عمومـی، یـک هفته مزاحمـت و آزار باشـنده گاِن 
کابـل بـه دلیـل مسـدود بـودِن اکثـر راه هـا و یـک هفتـه 
مصـرف پول هـای گـزاف کـه بـرای تأمیـن مخـارج مـردم 
اعانـه  بـه عنـوان  از سـوی کشـورهای جهـان  افغانسـتان 
پرداخـت می شـود، نتیجـه اش چـه بـود؟ آیا حـاال ارگ که 
این همـه پافشـاری برای برگزاری چنین نشسـتی داشـت و 
برخـی از برگزارکننـده گان آن، آن را بزرگتریـن و مهم ترین 
لویـه جرگـه در تاریـخ افغانسـتان می خواندنـد، خودشـان 
حداقـل از نتایـج آن راضـی انـد و فکـر می کننـد کـه لویـه 
جرگـه در کارِ خـود موفـق بـوده اسـت؟ آن هـم وقتـی کـه 
اکثریـت احـزاب سیاسـی و شـخصیت های بانفـوذ ملی در 
آن حضـور نداشـتند و تقریبـًا از سـوی اکثریت شـهروندان 

افغانسـتان ایـن نشسـت تحریم شـد؟ 
تـا آن جـا کـه حافظـۀ تاریـخ کار می کنـد، از چهل سـال به 
این طـرف کـه جنـگ بـه هـر بهانـه و دلیلـی در افغانسـتان 
آغـاز شـد، مـردم خواهـان رسـیدن بـه صلـح و آرامـش 
بوده انـد. همـواره نیـز حکومت هـاِی بـر سـِر قـدرت بـه 
شـمول حکومـت وحـدت ملی، بـدون آن که درک درسـتی 
از وضعیـت کشـور داشـته باشـند، بـه نیابـت از مـردم لویه 
جرگـه و نشسـت های بـزرگ برگـزار کرده انـد کـه نشـان 
امـا در حقیقـت  از جنـگ خسـته شـده اند.  مـردم  دهنـد 
اسـت،  نبـوده  مـردم  خواسـِت  و  صــدا  نشسـت ها  ایـن 
بـل ترفندهایـی بـوده کـه زیـر نـامِ چنیـن نشسـت هایی از 
سـوی افـراد بر سـِر قدرت بـرای بقای شـان انجام می شـده 
اسـت؛ تـا ایـن افـراد بـا اسـتناد بـه حرف هـای برخـی از 
کـه  بگوینـد  نشسـت هایی  چنیـن  در  خـود  هواخواهـاِن 
مـردم از سیاست های شـان حمایـت می کننـد و هیچ کسـی 
را شایسـته تر و مناسـب تر از آن هـا بـرای رهبـری کشـور 

نمی داننـد. 
لویـه جرگه هـای این چنینـی در تاریـخ معاصر کشـور دقیقًا 
نشسـت هاِی فرمایشـی از سـوی قدرتمنـدان بـوده کـه بـه 
ایـن  در  هرگـز  شـده اند.  برگـزار  مشـخصی  هدف هـای 
نشسـت ها مـردم بـه عنـوان نیــروی تصمیم گیرنده شـامل 
نبوده انـد. اکثـر افـرادی کـه بـه چنیـن نشسـت هایی حاضر 
شـده اند، حتـا نمی دانسـته اند کـه بـرای چه حاضر شـده اند 
و از آن هـا برگزارکننـده گاِن نشسـت چـه می خواهند. وقتی 
چنـد نفـر کاغذهایـی را که قبًا نوشـته شـده بـود، در لویه 
جرگـه قرائـت کردنـد، هرگـز بـه این معنا نیسـت کـه این 
سـخنان برآمده از فضای ُکل محفل اسـت. برگزارکننده گاِن 
ایـن لویـه جرگه هـا بـا جابه جـا کـردِن افـراد خـود و بـا 
نشسـت ها  ایـن  شـرکت کننده گان  زر،  و  زور  از  اسـتفاده 
را وادار کرده انـد کـه در پـای کاغذهای شـان مهـر تأییـد 
بزننـد. حتـا در خوش بینانه تریـن حالـت، برگزارکننـده گان 
ایـن لویه جرگه هـا از بی خبـری و قلب هـای پـاِک برخـی 
شـرکت کننده گان بـه نفـع خود اسـتفاده کرده و تعـدادی را 

آلـۀ دسـت و ابـزارِ برنامه هـای خـود سـاخته اند. 
در  مـورد  دو  ـ  یکـی  در  مگـر  گذشـته،  سـال  چهـل   در 
سـال های اخیـر و پسـاطالبانی، لویـه جرگه هایـی داشـته ایم 
کـه واقعـًا حضـور نماینـده گان مـردم در آن ها متبـارز بوده 
اسـت، امـا در همـان لویـه جرگه ها نیـز قدرتمنـدان تاش 
کرده انـد کـه دیدگاه هـای خـود را بـر مـردم تحمیـل کننـد 
و تـا جایـی نیـز موفـق عمـل کرده انـد؛ مثـل لویـه جرگـۀ 
تصویـب قانـون اساسـی کـه برخـی ماده هـای آن خـاف 
لویـه  باقـی  شـد.  تحمیـل  آن هـا  بـر  مـردم  ارادۀ  و  رای 
جرگه هـای فرمایشـی چیـزی نبوده انـد کـه بتـوان از آن هـا 
بـه نتیجـۀ مشـخص دسـت پیـدا کـرد، مثـل همیـن جرگه 
آقـای غنـی کـه بـا طمطـراِق بیـش از حـد بـرای برگزاری 

و کان نشـان دادِن آن تـاش صـورت گرفـت ولـی هیـچ 
برآینـد مشـخص و ملموسـی بـه دنبـال نداشـت. از همـان 
روز نخسـت بـا انتصاب اسـتاد عبدرب الرسـول سـیاف به 
عنـوان رییـس لویـه جرگـه و بعـد انتصـاب شـماری افراد 
مشـخص بـه عنـوان معاونـان و منشـی های لویـه جرگـه 
کـه بـا واکنـش دیگـر اعضـا روبـه رو شـد، نشـان داد کـه 
لویـه جرگـۀ مشـورتی صلـح چیـزی فراتر از یک نشسـت 
سیاسـی بـرای اعـادۀ قـدرِت از دسـت رفتـۀ آقـای غنـی 
نیسـت؛ قدرتـی کـه دیگـر بـا لویـه جرگـه و نشسـت های 
این چنینـی هرگـز اعـاده نمی شـود. زیـرا آقای غنـی در پنج 
سـال گذشـته مشـروعیِت خـود را از آرای مـردم نگرفتـه 
و نمی توانـد از چنیـن جایـگاه مشـروعی برخوردار باشـد. 
او در نهایـت امـر، رییـس حکومتـی توافقی سـت کـه بـا 
پادرمیانـی امریـکا به دنبـال بحـران انتخاباتی میـان دو تیم، 
قـدرت را به دسـت گرفت و بـا پایان دورۀ کاری پنج سـالۀ 

آن مشـروعیت آن نیـز از میـان مـی رود. 
آقـای غنـی بایـد بدانـد کـه مشـروعیت حکومـت وحدت 
ملـی برآمـده از توافق نامـۀ سیاسـی اسـت و نـه انتخابـات. 
او بایـد بدانـد کـه پنـج سـال پیـش بـا اقدامـاِت خـودش 
و یـاراِن نزدیکـش کـه حـاال بـه صـورت شـرم آوری در 
کمیسـیون برگـزاری لویـه جرگـۀ مشـورتی کار می کننـد، 

انتخابـات ریاسـت جمهوری به رسـوایی جهانی مبدل شـد. 
از جانـب دیگـر، وقتـی برخـی از نزدیـکان و سـخنگویاِن 
آقـای غنـی تحریم کننـده گاِن لویـه جرگـه را نسـل کهنـه و 
شـرکت کننده گاِن آن را نسـل نـو و فضـای لویـه جرگـه را 
ممثـِل ارادۀ نسـل نـِو کشـور می خواننـد، بـر چـه اساسـی 
چنیـن تعبیـر غیرواقعی و پیـش پا افتاده را انجـام می دهند؟ 
کدام نسـل نو در لویه جرگه شـرکت داشـت و کدام نسـل 
کهنـه آن را تحریـم کـرد؟ آیـا هرکسـی کـه بـا مـا بـه هـر 
دلیلـی مخالفـت کنـد، نسـل کهنـه می توانـد باشـد و هـر 
کسـی کـه به هر شـکلی حتا با دادن رشـوه در کنـار ما قرار 
گیرد، نسـل نو افغانسـتان اسـت؟ آیا تعبیر ما از نسـل نو و 
کهنـه بـر همین اسـاس اسـتوار اسـت؟ آیا بحث اندیشـه و 
فکـِر نـو نمی توانـد فصـل ممیـز ایـن دو جریان، اگـر واقعًا 
چنیـن جریان هایـی وجود داشـته باشـند، باشـد؟ آیا جنبش 
روشـنایی، تغییـر و نامـزدان ریاسـت جمهوری مثـل فرامرز 
تمنا نسـل کهنۀ افغانسـتان اند و افرادی مثل اسـتاد سـیاف، 

مسـلمیار و ابراهیمـی نسـل و فکـر نو افغانسـتان؟ 
واقعـًا خنـده آور اسـت کـه ارگ سـاده ترین و عادی تریـن 
تعامـات را نمی بینـد ولـی عملکـرد غیرقانونـِی خـود را 
بـرای مشـروعیت بخشـیدن بـه حکومتـی کـه پـس از اول 
می بینـد.  باشـد،  داشـته  وجـود  نمی توانـد  دیگـر  جـوزا 
اعضـای  برابـر  آیـا پرسـش هایی کـه در  از سـوی دیگـر 
لویـه جرگـه قـرار داده شـد، پرسـش های بـدون پاسـخ در 
افغانسـتان بودنـد؟ آیـا همـه نمی دانند کـه مردم افغانسـتان 
از چهـل سـال بـه این سـو فریـاد صلح خواهـی سـر داده اند 
از  آیـا  نشـنیده و نمی شـنود؟  را  فریـاد  ایـن  ولـی کسـی 
نخسـتین روزهـای آغـاز جنـگ، مـردم بـه فکـر صلـح و 
همـان  در  حتـا  نبوده انـد؟  کشورشـان  در  امنیـت  تأمیـن 
زمـان داکتـر نجیـب اهلل مـردم بـه نحـوی از طـرح مصالحۀ 
ملـی او حمایـت می کردنـد، صـرف بـه ایـن دلیـل کـه بـه 
جنـگ فرسایشـی در کشـور نقطـۀ پایان گذاشـته شـود. آیا 

گذاشـتند کـه مـردم بـه صلـح و امنیـت برسـند؟! 
بـدون شـک کـه خیر و همـواره کسـانی مثل آقـای غنی در 
افغانسـتان بوده انـد که رونـد صلح را به مخاطـره انداخته و 
بـرای منافـع خـود آن را با شکسـت روبـه رو کرده اند. حاال 
هـم چیـزی تفـاوت نکرده اسـت. مـردم افغانسـتان صلِح با 
عـزت و پایـدار می خواهنـد و ایـن کامـًا مشـخص اسـت 
و نیـاز نیسـت کـه عده یـی را بـرای تعریف حـدود و ثغورِ 
چنیـن صلحـی در یـک خیمه جمـع کنیم و از وجـود آن ها 
سوءاسـتفادۀ سیاسـی ببریـم. در همیـن حـال، تأمیـن صلح 
در کشـور الزامـًا به معنای مشـروعیت بخشـیدن بـه طالبان 
و جنایـاِت ایـن گـروه نمی توانـد باشـد. حتـا اگـر طالبـان 
دسـت از جنـگ بردارنـد نیـز مشـکل جنـگ در افغانسـتان 
حـل نمی شـود؛ همان گونـه کـه پـس از حکومـت داکتـر 
همان طـور  و  نشـد  حـل  مجاهدیـن  آمـدن  و  نجیـب اهلل 
کـه اشـغال کشـور به وسـیلۀ گـروه قرون وسـطایی طالبـان 
نتوانسـت بـه صلـح کمـک کنـد. حـاال هـم همیـن دورِ 
باطـل ادامـه دارد. امریکایی هـا بـه دالیـل دیگری بـا طالبان 
گفت وگـو می کننـد، آن هـا زیـاد هم نگـران جنـگ و صلح 
افغانسـتان نیسـتند، بـه شـرط این کـه بـه منافع شـان لطمـه 
وارد نشـود. اما مشـکل ادامـۀ جنگ، عدم مدیریت درسـِت 
کشـور بـر اسـاس عدالـت و شایسته سـاالری اسـت. جنگ 
از جایـی آغـاز می شـود که مـا حکومت های غیرمشـروع و 
نـاکام را همچنـان تحمـل می کنیـم؛ حکومت هایـی که فقط 

بـه فکـر پُر کـردن جیب هـای خالـِی خـود اند!  
  

جرگه؛ لویه 
غنـی حکـومت  دیگـِر  ناکامـی   

در  غنــی  آقــای  مثــل  کســانی  همــواره 
ــه  ــح را ب ــد صل ــه رون ــد ک ــتان بوده ان افغانس
ــود آن را  ــع خ ــرای مناف ــه و ب ــره انداخت مخاط
ــم  ــاال ه ــد. ح ــه رو کرده ان ــت روب ــا شکس ب
چیــزی تفاوت نکــرده اســت. مردم افغانســتان 
ــن  ــد و ای ــدار می خواهن ــزت و پای ــا ع ــِح ب صل
ــه  ــت ک ــاز نیس ــت و نی ــخص اس ــاًل مش کام
عده یــی را بــرای تعریــف حــدود و ثغــوِر 
ــم و  ــع کنی ــه جم ــک خیم ــی در ی ــن صلح چنی
از وجــود آن هــا سوءاســتفادۀ سیاســی ببریــم. 
در همیــن حــال، تأمیــن صلــح در کشــور الزامــاً 
بــه معنــای مشــروعیت بخشــیدن بــه طالبــان 
ــا  ــد باشــد. حت ــاِت ایــن گــروه نمی توان و جنای
ــز  ــد نی ــگ بردارن ــت از جن ــان دس ــر طالب اگ
ــود؛  ــل نمی ش ــتان ح ــگ در افغانس ــکل جن مش
همان گونــه کــه پــس از حکومــت داکتــر 
ــد و  ــل نش ــن ح ــدن مجاهدی ــب اهلل و آم نجی
همان طــور کــه اشــغال کشــور به وســیلۀ 
ــه  ــت ب ــان نتوانس ــطایی طالب ــروه قرون وس گ
صلــح کمــک کنــد. حــاال هــم همیــن دوِر باطــل 
ادامــه دارد. امریکایی هــا بــه دالیــل دیگــری بــا 
ــم  ــاد ه ــا زی ــد، آن ه ــو می کنن ــان گفت وگ طالب
ــتند،  ــتان نیس ــح افغانس ــگ و صل ــران جن نگ
ــان لطمــه  ــه بــه منافع ش ــه شــرط این ک ب
ــدم  ــگ، ع ــۀ جن ــکل ادام ــا مش ــود. ام وارد نش
مدیریــت درســِت کشــور بــر اســاس عدالــت و 
شایسته ســاالری اســت. جنــگ از جایــی آغــاز 
ــروع  ــای غیرمش ــا حکومت ه ــه م ــود ک می ش
می کنیــم؛  تحمــل  همچنــان  را  نــاکام  و 
ــر کــردن  ــه فکــر پُ حکومت هایــی کــه فقــط ب

ــد!  ــود ان ــِی خ ــای خال جیب ه

احمد عمران
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شـورای مردمـی ولسـوالی پریـان والیـت پنجشـیر از 8 ثـور، 
بیسـت وهفتمین سـالروز پیروزی مجاهدان روز پنجشـنبه 12 ثور 

کردنـد.  گرامی داشـت 
در ایـن محفـل کـه در تاالر سـخنرانی های بنیاد شـهید احمدشـاه 
از  مسـعود، قهرمـان ملـی کشـور، برگـزاری گردیـد، شـماری 
فرماندهـان جهـادی، محاسـن سـفیدان و ده ها تن از دانشـجویان 
و اعضـای شـورای مردمی ولسـوالی پریان اشـتراک کـرده بودند. 
آنـان بـا اشـاره بـه پیـروزی 27 سـال پیـش مجاهـدان در برابـر 
قشـون سـرخ سـابق شـوروی، اظهـار داشـتند کـه تاریـخ معاصر 
افغانسـتان مدیـون مبارزات و جان فشـانی های بی دریـغ مجاهدان 

و مقاومت گـران اسـت.
اشـتراک کننـده گان، همچنان افزودند که مجاهـدت و مبارزۀ مردم 
افغانسـتان در رأس قهرمـان ملـی کشـور، رویکـرد آزادی طلبانـه، 

عدالـت و اسـتقال خواهانه را در نفـس خود داشـت.
سـخنرانان همچنـان، طرد مجاهـدان را از صحنـۀ حکومت فعلی 
نکوهـش کـرده و افزودنـد کـه سیاسـت حذف گرایانـۀ حکومت 
فعلـی در برابـر مجاهـدان پیامد هـای ناگـواری را در پی خواهـد 

داشت. 
مقاومت  گرانـی  و  مجاهـدان  دسـت آورد  را  فعلـی  نظـام  آنـان 
می داننـد کـه در برابر تروریسـم و اشـغال قشـون سـرخ رزمیدند 

کردنـد.  و جان فشـانی 
نصیـر ضیایـی، فرماند پیشـین فرقـۀ 111 کابـل، در این نشسـت 
گفـت: گرامی داشـت از 8 ثـور، گرامی داشـت از یـک حماسـه 
را  کـه خـود  و جریان  هایـی  احـزاب  و  امـا حکومـت  اسـت، 
علم بـردار جهـاد و مقاومـت می دانند، بـرای گرامی داشـت از این 
روز تاشـی بـه  خـرج ندادنـد و تنها بـه یک یک مراسـم در ارگ 

کردند.  بسـنده 
آقـای ضیایـی افزود کـه اتفاق هشـت ثور دنیا را متحول سـاخت، 
از آنجایـی  کـه موقعیـت جغرافیایـی افغانسـتان برای کشـورهای 
جهـان مهـم و پُر اهمیت بـود، رقبـای جهانی مانند روسـیه تزار و 

امریـکا در تـاش بـاز کـردن جای پا در این کشـور شـدند. 
فرمانده پیشـین فرقـۀ 111 کابل اذعان داشـت: رقابت   قدرت های 
منطقه یـی و جهانی سـبب شـد تا احـزاب با حمایت کشـورهای 
منطقـه ماننـد حزب مائوئیسـت، خلـق و پرچم...، شـکل  گرفت، 

امـا نهضـت اسـامی در چنیـن برهـه بـه رهبـری قهرمـان ملـی 
کشـور و شـهید صلـح اسـتاد برهان الدیـن ربانی شـکل گرفت و 

بـه مبارزه برخاسـت. 
به گفتۀ او، اولین خاسـتگاه  جهاد، والیت های پنجشـیر، نورسـتان 

و بدخشـان بوده و سـپس بـه والیت های دیگـر رخنه کرد. 
او گفـت کـه هرچنـد حـزب کمونیسـت بـه حمایـت از  اتحـاد 
جماهیـر شـوروی سـابق تـاش  جـدی را کردنـد تـا رهبـران 
مجاهـدان بـا امضـا برخـی توافق نامه هـا و تفاهم نامه هـا راضـی 

کننـد، امـا ایـن تاش هـا موثـر تمـام نشـد. 
این فرماندۀ پیشـین جهـادی، همچنان حـزب دموکراتیک خلق و 
پرچـم به حمایت شـوروی سـابق را در گرفتن قـدرت و انحصار 
قـدرت توسـط یـک کتلـۀ کوچـک مقصـر می دانـد کـه مـردم 
افغانسـتان و سـایر جریان هـای سیاسـی را طـرد کـرده بودنـد و 

همچنـان را در اشـغال قشـون سـرخ قـرار داده بودند. 
او می گویـد کـه راهبـرد حکومـت داری در زمـان قـدرت احزاب 
چـون خلـق و پرچـم، سـلیقه یی، شـخصی و حتـا قبیله یـی بود، 
همچنان کشـور در اشـغال قرار داشـت و نهضت اسامی جوانان 
مسـلمان مجبـور بودند تـا برای دفـاع از دین، هویت و سـرزمین 

خود دفـاع کند.
آقـای ضیایـی، همچنـان، می گویـد کـه حـزب دموکراتیک خلق 
افغانسـتان به حمایت شـوری به مجرد رسـیدن به قدرت، دسـت 
به بازداشـت، مردم بیگناه، عالمان دین و روشـن فکران بازداشـت 
و ایـن کار سـبب خیـزش مـردم در برابر حکومـت و نظام تحت 

حمایت شـوروی سـابق شد. 
آقـای ضیایـی حکومت فعلـی را دسـت آورد مبـارزات مجاهدان 
می دانـد و امـا می افزایـد که حکومـت فعلی در تاش طرد سـران 

مجاهدان اسـت کـه پیامد ناگـوار درپی  خواهد داشـت. 
همچنـان، احمدشـاه اریبـی، یکـی از فرماندهـان پیشـین نیـز در 
ایـن نشسـت گفت که اولیـن گـروه از مجاهدان والیت پنجشـیر 
در برابـر مراکـز نظامـی شـوروی سـابق در ایـن والیت دسـت به 

مبـارزه زدنـد کـه شـمار زیاد آنان شـهید شـدند. 
آقـای اریبـی، می گویـد که عوامـل منطقه یـی و جهانی نیـز باالی 
جهـاد و مقاومـت مـردم افغانسـتان تأثیر خـود را داشـت و افزود 
کـه امـروز برخـی از این عوامـل که تا دیـروز در برابـر مجاهدان 
قـرار داشـتند بـا جـای پـا بـاز کـردن در نظـام کنونـی در تاش 

حـذف مجاهـدان و مقاومت گـران شـده اند. 
بـه گفتـۀ او، نسـل جـوان امـروز مسـوولیت دارنـد تـا راه پدران 

خـود را بـا قلـم و کاغـذ و دانـش بـه پیـش  ببرند. 
از سـویی هم، محمد عارف حافظ، سرپرسـت کمیسـیون نظارت 
بـر تطبیـق قانـون اساسـی کشـور در این محفـل، برخی از سـران 
مجاهـدان فکـر کـردن بـه جیـب و منافـع شـخصی متهـم کرد و 
گفـت: تـا زمانـی کـه مجاهـدان بـه امـر خداونـد کـه می گویـد: 
ترجمه: »به رسـمان خدا دسـت بزنید«. را در پیش داشـتند، موفق 
بودنـد، امـا زمانـی تغافـل صـورت گرفته اسـت و فاصلـه گرفته 

شـد، موفقیـت نیز کمرنگ شـد. 
آقـای حافـظ افزود: »اسـتراتژی مدوام مسـلمانان همین اسـت که 

اتحـاد خود را حفظ داشـته باشـند«.
همچنـان، ذبیـح اهلل وهـاج، عضـو رهبری شـورای مردمـی پریان 
در ایـن نشسـت گفـت کـه مجاهـدان 27 سـال پیش با شکسـت 
قشـون سـرخ درفـش آزادی را بـرای مردم افغانسـتان بـه ارمغان 

آوردند. 
آقـای وهـاج گفـت کـه جهـاد و مقاومـت یـک رویکـرد آزادی 
طلبانـه داشـت، ولـی جبهـه پنجشـیر جایـگاه خـاص را در امـر 

مبـارزه بـا گروه هـای اشـغال گر داشـت.
آقـای وهـاج افـزود کـه نسـل امـروز مسـوولیت دارنـد تـا برای 

حفـظ ارزش هـای جهـاد و مقاومـت تـاش همه جانبـه کننـد.
خلیـل  پریـان، افسـر اکادمـی نظامـی مارشـال محمدقسـیم فهیم، 
افغانسـتان رویکـرد  ایـن نشسـت گفـت کـه جهـاد مـردم  در 
آزادی خواهانـه بـود و حماسـه یی اسـت کـه افتخـارات آن درج 

تاریـخ شـده اسـت. 
آقای پریان، با اشـاره به آسـیب های که به قشـون سـرخ وارد شده 
اسـت، گفت: قشـون تا دندان مسـلح شوروی توسـط رزمنده گان 

راه آزادی یعنی همین مجاهدان شکسـت خورده اسـت. 
از 8 ثـور روز پیـروزی مجاهدین افغانسـتان همه سـاله در محافل 

رسـمی و مردمی گرامی داشـت می شـود. 

جرگـۀ مشـورتی صلـح که بـه تاریـخ دوشـنبه، 9 ثور برگزار شـده 
بـود، دیـروز جمعـه، 13 ثور پایـان یافت. در جرگۀ مشـورتی صلح 
51 کمیتـه تشـکیل شـده بـود و ایـن کمیته هـا وظیفـه داشـتند تا به 
چهـار پرسـش اساسـی در پیوند به صلـح گفت وگو کـرده و نتیجۀ 

آن را اعـام کنند.
ایـن جرگـه کـه قـرار بـود سـه روز را در بـر بگیـرد، چهارونیـم 
روز را در بـر گرفـت. در ایـن مـدت، سـه هـزار و 200 نماینـده از 
سراسـر افغانسـتان در تـاالر ایـن جرگـه جمع شـدند تا خط مشـی 
مذاکـره و چارچـوب مذاکـره با گـروه طالبان را مشـخص کنند که 
در نهایـت، ایـن جرگـه بـا پخـش و خوانـش یـک قطع نامه یی 23 

ماده یـی بـه پایان رسـید.
مـواد اساسـی ایـن قطع نامـه را »اعـام آتش بـس فـوری و دایمـی، 
حفـظ دسـت آوردهای 18 سـال گذشـته، حفـظ نظـام جمهوری و 
نهادهـای امنیتـی، تغییر قانون اساسـی با روش پیشـن بیتی شـده در 
قانـون اساسـی و تعییـن هیأت جدیـد مذاکـره  کننده، تهیـۀ جدول 
زمانـی بـرای خـروج نیروهـای امریکایی و انتقـال دفتـر طالبان در 

داخـل کشـور« تشـکیل می دهد.
اشـتراک کننـده گان جرگـه در این قطع نامه از حکومت خواسـته اند 
تـا شـمار اعضـای هیـأت مذاکـره کننده را بـه 50 تن کاهـش دهد. 
در قطع نامـه از حکومـت خواسـته شـده اسـت تـا زمینـۀ گشـایش 
دفتـر طالبـان در کابل را فراهـم کند. قطع نامـه از حکومت و طالبان 

خواسـته اسـت تـا روی آزادی زندانیان دو طـرف توافق کنند.
قطع نامه؛ نقشۀ راه و سیاست عمل حکومت

محمداشـرف غنـی، رییـس حکومت وحدت ملی در مراسـم پایانی 
ایـن جرگـه گفت کـه قطع نامـۀ جرگۀ مشـورتی صلح را بـه عنوان 
»نقشـۀ راه و برنامـۀ عمـل سیاسـت صلـح حکومت وحـدت ملی« 

می پذیـرد و بـرای عملی سـازی آن اقـدام می کند.
آقـای غنـی از ادامـۀ جرگـۀ مشـورتی صلح بـه صـورت دیجیتالی 
و خبررسـانی اقدام هـای عملـی بعدی در پروسـۀ صلـح خبر داد و 
گفـت: »ادارات مرتبـط بـه صلـح از طریق فرسـتادن پیام هـای کتبی 
از طریـق تلفـن بـا هـر یـک شـما بـه صـورت دوام دار بـه تمـاس 

خواهنـد بـود و انکشـافات را پیام خواهنـد داد«.
رییـس حکومـت وحـدت ملـی می گویـد کـه حکومـت حاضـر 
اسـت زمینه را فراهم کند تا طالبان »شـریک بازسـازی و انکشـاف 
کشـور باشـند، نـه گـروه خشـنوت.« او تلویحـًا حکومـت و مـردم 
افغانسـتان را »خیرات خـوار« عنـوان کـرد و گفـت: »اولیـن هدیـه 
صلـح بـه ملـت مـا ایـن خواهـد بـود کـه مـا از خیرات خـوری 

شـد«. خواهیم  خـاص 
محمداشـرف غنـی طالبـان را مخاطـب قـرار داد و گفـت کـه در 
پروسـۀ صلـح آنـان را »زیـر پـا« نخواهـد کـرد و عـزت شـان را 
بـه طالبـان گفـت کـه حاضـر اسـت  او  ضمانـت خواهـد کـرد. 
به خاطـر مـاه رمضـان روی پیشـنهادهای شـان کار عملـی انجـام 
دهـد. محمداشـرف غنـی افـزود که بـه »احتـرام لویه جرگـه و ماه 
رمضـان«، 175 زندانـی طالبـان را بـه نشـانۀ »ُحسـن نیت« از زندان 

آزاد خواهـد کـرد.
او همچنـان از طالبـان خواسـت تا ُحسـن نیت شـان را نشـان دهند 
و حاضـر شـوند تـا در مـورد سرنوشـت سـایر زندانیان ایـن گروه 
بـا حکومـت مذاکـره کنند. محمداشـرف غنی بیان داشـت که طرح 
و پروسـۀ صلـح را »پایـان حضـور جهـان در افغانسـتان« نمی دانـد 

و می گویـد کـه طـرح صلـح به معنـای »گـذار از حضـور نظامی به 
حضور انکشـافی و توسـعه یی در افغانسـتان« اسـت.

رییـس حکومـت وحدت ملی از پاکسـتان خواسـت تا بـه گفتۀ او، 
»مناسـبات تهدیدمحـور« را بـه مناسـبات »صلح محـور و همـکاری 
واقعـی« تبدیـل کرده و همـه »تردیدها را اشـتباه ثابـت« کنیم. آقای 
غنـی رابطـۀ امریکا و افغانسـتان را »بنیـادی و درازمـدت« خواند و 
گفـت: »دولت افغانسـتان نقـش مهمی در تدوین اسـتراتیژی ترامپ 
بـرای جنـوب آسـیا داشـت کـه در آن، صلح سـازی محور اساسـی 

بود«.
آقـای غنـی بـا بیـان این کـه افغانسـتان بایـد خانـۀ صلـح خـودش 
افغانسـتان  در  را  طالبـان  مذاکـرۀ  زمینـۀ  مـا  کـرد:  تأکیـد  باشـد، 
فراهـم می سـازیم، طالبـان بایـد حاضـر به مذاکـره بـا حکومت در 

افغانسـتان شـوند.
محمداشـرف غنـی در اخیـر سـخنانش گفـت کـه لویـه جرگـه به 

او صاحیـت داده تـا اعضـای مذاکـره کننـده را تعیین کنـد. رییس 
امـا  کنـد،  اعـام  آتش بـس  اسـت  حاضـر  کـه  گفـت  حکومـت 
آتش بـس یک جانبـه بـوده نمی توانـد و بایـد طالبـان نیـز آتش بـس 

کنند. اعـام 
تفاوت قرائت ها رفع شود

در سـوی دیگـر، عبـدرب الرسـول سـیاف، رییس جرگۀ مشـورتی 
صلـح در پایـان این جرگـه گفت که تفاوت بیـن طالبان و حکومت 
افغانسـتان بر سـر قرائت ها و برداشـت ها از دین اسـت و باید رفع 
شـود. آقـای سـیاف افـزود که پـس از آغـاز گفت وگوهـای صلح، 
مجمعـی از علمـا تشـکیل شـود تـا در مـورد اختاف هـا گفت وگو 

و ایـن اختاف هـا و برداشـت ها هم سـو گردد.
و  پراکنـده  تاش هـای  طرفـدار  کـه  داشـت  بیـان  سـیاف  آقـای 
متشـتت در پیونـد بـه صلـح نیسـت و تقاضـا دارد کـه کوشـش ها 
بـرای مصالحـه توحیـد شـده و از یـک جهـت و یک اسـتقامت به 

پیـش بـرود. او از سیاسـت مداران و جریان هـای سیاسـی و طالبـان 
خواسـت تـا »کینه هـا، بدبینی هـا و دشـمنی های شـان« را دور کنند.

جرگۀ صلح یا حیلۀ سیاسی برای تداوم قدرت؟
همزمـان باایـن، اعضـای »شـورای وفـاق ملـی« در نشسـتی جرگۀ 
مشـورتی صلـح را »حیلـۀ سیاسـی بـرای تـداوم قـدرت حکومـت 
خوانـده« و بیـان داشـته انـد کـه  تدویـن و تشـریک یـک برنامـۀ 
مدنـی  و  سیاسـی  نیروهـای  هم آهنگـی  و  همـکاری  بـا  صلـح 

»بسـیاری حیاتـی« اسـت.
شـورای وفـاق ملـی در ایـن جلسـه همچنـان گفتـه اند که تفسـیر 
دادگاه عالـی مبنـی بـر تمدیـد حکومـت وحـدت ملی تـا برگزاری 

انتخابـات ریاسـت جمهوری »غیرقانونـی« اسـت.
اعضـای ایـن شـورای همچنـان گفته اند کـه عمر قانونـی حکومت 
وحـدت ملـی پـس از اول جـوزا پایـان می یابـد و هر نـوع بهانه و 
توجیـه بـرای تـداوم آن از سـوی آنـان »محکـوم« اسـت. شـورای 
وفـاق ملـی در آن نشسـت بـر سـرعت هماهنگـی میـان تیم هـای 
انتخاباتـی، احـزاب سیاسـی و جامعـۀ مدنـی نیـز تأکیـد کـرده اند.

جرگه یی در سایۀ تحریم سیاست مداران و شهروندان
گفتنـی اسـت کـه لویه جرگـۀ مشـورتی صلـح در حالی برگـزار و 
پایـان یافـت کـه بـه شـمول ریاسـت اجرایـی، 14 نامـزد انتخابات 
ریاسـت جمهـوری و برخـی از چهره هـای سیاسـی آن را تحریـم 
کـرده بودنـد. نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری برگـزاری ایـن 
جرگـه را کارزار بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری عنـوان کرده 

ند. ا
برخـی از سیاسـت مداران هـم از اهداف پنهان در پشـت این جرگه 
سـخن گفتنـد و برخـی هـم مدعـی بودنـد کـه در برگـزاری ایـن 
جرگـه بـا آنـان مشـورت نشـده اسـت. تحریـم کننـده گان جرگـۀ 
ایـن جرگـه غیرضـروری و  صلـح مدعـی بودنـد کـه برگـزاری 

اهـداف آن نامشـخص اسـت.
از سـوی هـم، در روز نخسـت ایـن جرگـه، برخـی از معترضـان و 
اشـتراک کننده گانـی که خواهـان صحبت بودند، از سـوی محافظان 
ریاسـت جمهوری و نیروهـای امنیتی از تاالر بیرون کشـیده شـدند. 
در روز دوم هـم بـه رسـانه ها فقـط برای یک سـاعت اجازۀ حضور 
در تـاالر داده شـد و باقـی روز هـم اشـتراک کننده گان و اعضـای 

رهبـری جرگه پشـت َدرهای بسـته رأی زنـی کردند.
در  کـه  بودنـد  مدعـی  جرگـه  ایـن  اشـتراک کننده گان  از  برخـی 
صـورت  بـه  حکومـت  کمیته هـا،  رییسـان  و  معاونـان  گزینـش 
مسـتقیم دخالـت داشـت و چهره هایـی را به صـورت انتصابی و نه 
انتخاباتـی، بـه ریاسـت کمیته هـا و معاونیـت ایـن جرگه گماشـت. 
همچنـان تصاویـر و نوارهایـی کـه از روز سـوم و چهـارم جرگـه 
در رسـانه ها نشـر شـده اسـت، دیده می شـود کـه حضور اشـتراک 

کننـده گان در تـاالر بسـیار کم رنـگ اسـت.
حکومـت مدعـی اسـت کـه 5 میلیون دالـر را بـرای برگـزاری این 
جرگـه هزینـه کـرده اسـت. برای برگـزاری ایـن جرگه، یـک هفتۀ 
تمام شـهر کابل تعطیل بود و بسـیاری از راه ها به روی باشـنده گان 
پایتخـت مصـدود گردیده بـود. شـهروندان، دکانـداران و بازرگانان 
هـم مدعـی انـد کـه در یک هفتـه تعطیلـی، هزاراه هـا افغانـی زیان 
دیـده انـد. بـا این همـه، دیـده شـود کـه براینـد ایـن جرگـه چـه 
سـودی بـه پایان جنگ افغانسـتان خواهـد کرد؟ گذشـت زمان این 

را ثابـت خواهـد کرد.

جـرگۀ مشـورتی صلـح
 به کـار خـود پایـان داد

در محفل گرامی داشت از 8 ثور در بنیاد شهید مسعود مطرح شد:

تاریخ معاصر افغانستان مدیون مبارزات جهاد و مقاومت  است
ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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در  زنــان  فمینیســت ها روی جایــگاه  ســوزِن 
ــردان  ــرای م ــا ب ــرده. اّم ــر ک ــدرن گی ــۀ ُم جامع
ــی  ــکال در آداب جنس ــرات رادی ــور؟! تغیی چط
و الگوهــای اشــتغال و زنده گــی خانواده گــی، 
زنده گــی مــردان را زیــر و رو کــرده اســت. 
ــوان  ــه عن ــه ب ــان ن ــا زن ــردان ب ــر م ــاال دیگ ح
ــی در  ــوان رقیبان ــه عن ــه ب ــف« ک ــس ضعی »جن
محیــط عمومــی روبــه رو هســتند- محیطــی 
ــط  ــد. و در محی ــه کاره اش بودن ــردان هم ــه م ک
کار  تقســیم  نوعــی  جایی کــه  خصوصــی، 
کــه واردش  بــود  آن هایــی  ســنّتی هدایتگــِر 
ــن  ــت اثربخش تری ــوم نیس ــچ معل ــدند، هی می ش
ــاز  ــه - ب ــت  های مردان ــت. ژس ــدام اس راه کار ک
ــا  ــی اش ت ــک زن، همراه ــرای ی ــتِن در ب نگه داش
ــش -  ــا برای ــردِن چمدان ه ــد ک ــا بلن ــودرو ی خ
ــش  ــود؛ نمای ــس زده می ش ــه پ ــت ک مزاحمتی س
ثــروت، قــدرت، یــا نفــوذ بــرای زنــی کــه خــود 
بیشــتر از آن هــا برخــوردار اســت، مضحــک 
ــب  ــن حج ــان رفت ــل از می ــه دلی ــد؛ و ب می نمای
ــی  ــان زن ــردان اذع ــه، م ــای زنان و محدودیت ه
ــورد  ــک برخ ــتر ی ــان را بیش ــه پیشرفت های  ش ب
ــان در  ــودِ »مردانه«ش ــه وج ــد ک ــره می دانن روزم
ــی  ــه ستایش ــت و ن ــده اس ــه ش ــده گرفت آن نادی

ویــژۀ قدرت هــای مردانــۀ  خــود.
انقــاب جنســی تنهــا عّلــت گیجــی مــردان 
نیســت. تغییــرات اجتماعــی، سیاســی و قانونــی، 
حــوزۀ تمامــًا مردانــه را تــا نقطــۀ نابــودی درهــم 
روزگاری  کــه  فعالیت هایــی  همــه  و  کشــیده 
مــردان همــه کاره اش بودنــد را چنــان بازتعریــف 
ــام  ــد انج ــم می توانن ــان ه ــاال زن ــه ح ــرده ک ک
ــد.  ــس اش برمی آین ــال از پ ــه هرح ــا ب ــد- ی دهن
ــیده  اند و  ــو کش ــه را ب ــرور مردان ــت ها غ فمینیس
هرجــا استشــمام می شــده، بی رحمانــه ریشــه اش 
ــار  ــر فش ــدرن، زی ــگ م ــکانده اند. فرهن را خش
فمینیســت ها فضیلت هــای نرینه یــی همچــون 
شــجاعت، ایســتاده گی و سلحشــوری را بــه نفــع 
تنــّزل  جامعه  پذیرتــر  رفتارهایــی  و  عادت هــا 

ــس زده اســت. ــا پ داده ی
پیدایــش لقــاح آزمایشــگاهی و وعــدۀ همتاســازی 
آزمایشــگاهی، درحالی کــه رشــد خانوارهــای 
تک والــدی - کــه در آن مــادر تنهــا بزرگتــر 
ــِی  ــت - کودک ــا حامی س ــت تنه ــب، دول و اغل
مرســوم تر  هرچــه  گزینه یــی  را  بی پدرانــه 
ــا  ــردان حتّ ــه م ــت ک ــی از آن اس ــد؛ حاک می کن
ــل انســان هــم ضــروری  ــد مث ــرای تولی دیگــر ب

ــتند. نیس
ــوده  ــوی بیه ــه س ــی ب ــرات تهدیدهای ــن تغیی ای
کــردِن مردانه گــی هســتند و بســیاری از کــودکان 
در حالــی بــزرگ می شــوند کــه بــه جــز مــادری 
ــان  ــی کنارش ــران فصل ــد کارگ ــردان مانن ــه م ک
می آینــد و می رونــد، مرجعــی بــرای عشــق، 
ــی نمی شناســند و در قلمــرو  ــا راهنمای ــدار، ی اقت
مادرســاالری رهــا می شــوند، بــدون این کــه 
ــت  ــن موقّعی ــودن ای ــه گی ب ــه همیش ــدی ب امی

باشــد.
ــش  ــودی نق ــتقیمًا از ناب ــردان مس ــندی م ناُخرس
پشــتیبان  جایــگاه  در  قدیمی شــان  اجتماعــی 
دیــد  از  می گیــرد.  سرچشــمه  تأمین کننــده  و 
ــرای  فمینیســت ها ایــن نقــش اجتماعــی راهــی ب
ــد  ــا نتوان ــود ت ــواده ب ــردن زن در خان محــدود ک
بــر ســر دســتیابی بــه منافــع بیــرون از آن رقابــت 
ــن نقــش  ــودی ای ــد ناب ــن مدعی ان ــا برای ــد. بن کن
ــرای  ــه ب ــان ک ــرای زن ــا ب ــه تنه ــت- ن رهایی س
مردانــی کــه حــاال می تواننــد انتخــاب کننــد 
ــا  ــد ی ــات کنن ــود را اثب ــی خ ــط عموم در محی
ــار کــودک )کــه بســیار  ــه و کن برعکــس، در خان
ــد(  ــری باش ــرد دیگ ــد م ــت فرزن ــل اس محتم
بماننــد. ایــن ایــدۀ اصلــی فمینیســم اســت- کــه 
ــی  ــه فرهنگ ــی، ک ــه طبیع ــای جنســی« ن »نقش ه
ــر  ــوان ب ــا می ت ــر آن ه ــا تغیی ــه ب ــتند و این ک هس
ــه  ــد و ب ــره ش ــدرت چی ــی ق ــاختارهای قدیم س
راه هــای تازه تــر و خّاقانه تــِر بــودن دســت 

ــت. یاف
دیــدگاه فمینیســتی در جامعــۀ دانشــگاهی امریــکا 
اندیشــه های  همــۀ  پیش فــرض  و  مقــّدس 
ــرال  ــه گان لیب ــان نخب ــی در می ــی و سیاس قانون
اســت کــه بهــای مخالفــت بــا آن اعتبــار وحیثیّت 
ــا ایــن همــه، مــوج مقاومتــی  حرفه یــی اســت. ب
زیست  شناســان  و  انسان شناســان  میــان  از 
اجتماعــی در برابــر آن در تــدارک نیروســت. 
یکــی از آن هــا لیونــل تایگــر اســت کــه ســه دهــه 
ــان  ــرای نش ــه« را ب ــاق مردان ــب »میث ــش ترکی پی
دادن چیــزی کــه همــۀ مــردان بــه آن نیــاز دارنــد 
ــند،  ــه آن می-رس ــی ب ــمار اندک ــروزه ش ــا ام اّم
وضــع کــرد. ایــن ترکیــب یــک کنوانســیون 
اجتماعــی بــرای اجبــار نقش هــای ســنّتی مــردان 
و زنــان نبــود، بلکــه آن چنــان کــه تایگــر پیشــنهاد 
ــا  ــۀ م ــت، گون ــال فرگش ــا س ــد: میلیونه می کن
را ایــن چنیــن کــه هســتیم، ســاخته اســت. 
ــا  ــه ی ــه غلب ــد ب ــور کنی ــرد را مجب ــد م می توانی

تهاجــم کمتــر تظاهــر کنــد؛ می توانیــد او را 
بــه تظاهــر بــه پذیــرش نقشــی فرودســت تر 
ــته  ــی وابس ــی و جایگاه ــی خانواده گ در زنده گ
عمــق جریــان  در  اّمــا  واداریــد.  در جامعــه 
زنده گــِی غریــزی یعنــی خــودِ مردانه گــی، او 
ــه  ــد ک ــث می کن ــن بح ــر چنی ــورد. تایگ برمی ش
ــه  ــق و ب ــن تضــاّد عمی ناخرســندی مــردان، از ای
زبــان نیامــده میــان تظاهــر اجتماعــی و ضــرورت 
ســرانجام  زمانی کــه  و  برمی خیــزد.  جنســی 
ــن  ــر چنی ــه ناگزی ــربرمی آورد - ک ــی س مردانه گ
خواهــد شــد- بــه شــکلی مغشــوش و خطرنــاک، 
ماننــد گروه هــای جنایتــکار در شــهرهای مــدرن 
ــهرهای  ــتیز در ش ــب زن  س ــای متعّص ــا گروه ه ی

ــود. ــد ب ــک خواه کوچ
ــک  ــی بیولوژی ــیّت پدیده ی ــر جنس ــگاه تایگ در ن
ــاب  ــه انتخ ــق آن در نظریّ ــرح دقی ــه ش ــت ک اس
جنســی نهفتــه اســت. او معتقــد اســت هــر 
ــده در  ــته ش ــتراتژی کاش ــرِو اس ــا پی ــک از م ی
ژن هایــش اســت کــه از راه رفتــار جنســی بقــای 
ــه  ــک زن، ک ــای ی ــد. ژن ه ــب می کن خــود را طل
در فرزنــدآوری آســیب پذیر اســت و ســال ها 
ــد  ــد نیازمن ــرورش فرزن ــرای پ ــز ب ــس از آن نی پ
ــه از  ــت ک ــی اس ــان جفت ــت، خواه ــت اس حمای
او و موالیــدش پشــتیبانی کنــد. ژن هــای مــرد بــه 
ــودش  ــدان خ ــه از فرزن ــد ک ــاز دارن ــی نی ضمانت
ــد  ــش )از دی ــام زحمت ــادا تم ــد، مب ــت کن مراقب
ــود، از  ــت، خ ــس طبیع ــرود. پ ــدر ب ــا( ه ژن ه
طریــق ژن هــا بــه تقســیم نقش هــا میــان دو 
ــدن  ــه جنگی ــرد را ب ــد. م ــان می ده ــس فرم جن
ــار  ــش، کن ــت از زن ــرای حمای ــرو، ب ــرای قلم ب
ــت  ــب موقعیّ ــرای کس ــش ب ــا، و کوش زدن رقب
کــه  همه گانــی -فضایــی  فضــای  در  آوازه  و 
ــد.  ــتعد می کن ــد، مس ــزاع می کنن ــردان در آن ن م
ــداکاری  ــینی و ف ــاداری، پرده نش ــرای وف زن را ب
ــن  ــر دوی ای ــد. ه ــا می کن ــواده مهیّ ــرای خان ب
ــی  ــتراتژی های بلندمّدت ــر اس ــازی ها تدبی زمینه س
اســت کــه تغییــر آن هــا کار مــا نیســت، چــرا کــه 

مــا معلول شــان هســتیم، نــه عّلت شــان.
ــک  ــچ ی ــت هی ــن اس ــت ها، ممک ــه فمینیس البتّ
زیست شناســی  باشــند.  نداشــته  را  این هــا  از 
ــا آن  ــن ی ــکل ای ــه ش ــی ب ــت جنس ــن اس ممک
ــد،  ــا می گوین ــد. آن ه ــبت ده ــا نس ــه م ــدام ب ان
ــت- و  ــیّت ماس ــر از جنس ــا مهم ت ــس م ــا جن اّم
ــه حقیقتــی  جنســیّت ســازه یی فرهنگــی اســت ن

زیست شــناختی.

سود و زیاِن نگراني هاي تان را بررسي کنید
بــه طــور طبیعــي در بعضــي از موقعیت هــا نگراني هــا باعــث عملکــرد 
ــب  ــر ش ــال، اگ ــور مث ــه ط ــد. ب ــد ش ــت خواه ــا در آن موقعی ــرِ م بهت
ــي  ــد؛ ول ــم خوان امتحــان نگــران نباشــیم در نتیجــه درس هــم نخواهی
ــدت  ــا را به ش ــردِ م ــطح عملک ــي س ــود نگران ــع وج ــي مواق در بعض
پاییــن مــي آورد. بنابرایــن همــۀ نگراني هــا بــد نیســتند و بعضــي از آن هــا 

باعــث پیشــرفِت شــما خواهــد شــد.
ــر  ــواالِت زی ــه س ــد ب ــا بای ــِت نگراني ه ــدول ثب ــردن ج ــر ک ــد از پُ بع
پاســخ دهیــد: بــه نظرتــان نگراني هــاي  شــما چــه نــکات مثبتــي دارنــد؟ 
ــد  ــر مي کنی ــتند؟ فک ــه هس ــان چ ــاي  نگراني هاي ت ــودها و زیان ه س

اگــر کمتــر نگــران باشــید، در آینــده چــه اتفاقــي خواهــد افتــاد؟ 
ــي  ــود و زیان ــا س ــي از نگراني ه ــون بعض ــه چ ــد ک ــر مي کنی ــر فک اگ
مشــخص ندارنــد و اصــوالً جلوگیــري از ایجــاد آن ها هــم اجتناب ناپذیر 
اســت، در نتیجــه تاش هــا بــراي رفــع آن هــا بي فایــده اســت؛ خــوب 
اســت بدانیــد کــه آدم هــا بــه نــدرت کاري را انجــام مي دهنــد کــه اصــًا 
بــه آن معتقــد نباشــند. یعنــي انســاِن عاقــل نگــران موضوعــي مي شــود 
کــه معتقــد اســت آن مســأله مي توانــد بــراي او مفیــد باشــد. بنابرایــن در 
پــي یافتــن دلیــِل نگراني هاي تــان باشــید. اگــر بتوانیــد دلیــل اصلــي و 
منطقــِي نگراني هــاي خــود را پیــدا کنیــد، بــه طــور قطــع بــه ایــن نتیجــه 

ــد. ــان را برطــرف کنی ــد نگراني هاي ت ــه مي توانی ــد رســید ک خواهی
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تبدیل نگراني ها به پیش بیني
ــد  ــارت: » نکن ــا عب ــه صــورت مبهــم و ب ــراد ب ــا در اف بیشــتر نگراني ه
ــا  ــد آن ه ــد بتوانی ــا بای ــع نگراني ه ــراي رف ــوند. ب ــاز مي ش ــه...« آغ ک
ــه آزمــودن یــک موضــوع مبهــم کاري دشــوار اســت.  را بســنجید. البت
ــاص و  ــاي  خ ــه پیش بیني ه ــان را ب ــت نگراني هاي ت ــن الزم اس بنابرای
واقعــي دربــارۀ رویداد هــاي  واقعــي زنده گــي تبدیــل کنیــد. بــراي ایــن 

ــد: ــن ســواالت پاســخ دهی ــه ای ــد ب کار مي توانی
ــد  ــي خواه ــه اتفاق ــده چ ــاً در آین ــد دقیق ــي مي کنی ــما پیش بین ش  .1

ــاد؟ افت
پیش بیني مي کنید چه موقع این اتفاق خواهد افتاد؟  .2

3. آیا مي توانید در پیش بیني هاي تان نکات مثبتي را هم بیابید؟ 

جدول تبدیل نگراني به پیش بیني
نوع نگراني و پیش بینِي این که چه اتفاقي خواهد افتاد؟

-1
-2

ــري در  ــد، گام موث ــه کنی ــود تهی ــاي خ ــي از نگراني ه ــاي دقیق ــد پیش بیني ه ــر بتوانی اگ
رفــع نگراني هــاي خــود برداشــته اید؛ چــرا کــه بــا ایــن کار خواهیــد فهمیــد کــه نگرانــي 
ــده  ــي به دســت آم ــر پیش بین ــارت دیگــر اگ ــه عب ــر. ب ــا خی ــوده اســت ی ــي ب شــما منطق
ــت و  ــوده اس ــل ب ــما بي دلی ــي ش ــه نگران ــود ک ــخص مي ش ــد، مش ــه باش ــال و بي پای مح
اگــر پیش بینــي شــما نویــد یــک اتفــاِق ناخوشــایند را بدهــد، بــاز هــم دیگــر جــاي نگرانــي 
نیســت، چــرا کــه مي توانیــد بــا گرفتــن تصمیم هــاي درســت و بــا اســتفاده از مهــارت »حل 

مســأله« از وقــوع اتفــاق مــورد نظــر جلوگیــري کنیــد. 

منبع: سالمت نیوز

راجر اسکروتن/ برگردان: مینا فراهانی

بخش نخست

ل
دلي

ي 
ِي ب

ها
ي 

گران
ع ن

 رف
ي

برا
ام 

ه گ
بخش دوم و پایانیس



درآمد
ابتدایـی  سـال های  از  دور،  گذشـته های  از 
مکتـب، حیـدری وجـودی طنین آشـنایی بود 
در گوشـم. ایـن آشـنایی از طریـق دو صوفی 
به دسـت آمـده بـود: یکـم، از طریـق حنجـرۀ 
مـّواج و آهنگیـن صوفـی مجیـد، و دیگری از 
پنجـرۀ شـعرهای شـفاف و صمیمانـۀ صوفی 
عشـقری کـه روزگار درازی را بـا آن نفـس 

کشـیده ام. صوفـی مجیـد می خوانـد: 
حیدری روی تو ای دلبر بی مهر ندید
قد و باالی رسای تو پری چهر ندید

دید اّما کمکی، کشته شد و  دیر ندید
عشقری ُمرد و ُگل روی ترا سیر ندید

چقدر پیش تو عرض دل ناکام کنم
شـاعران  از  کـه  عشـقری  غام نبـی  صوفـی 
نام آشـنای سـرزمین ماسـت، در ابیات چندی 
تـا  او  همـدم  و  یـار  وجـودی،  حیـدری  از 
واپسـین لحظه هـای عمـرش، سـخن می راند. 

آن جـا کـه گفته اسـت:   
گر حیدری سر را به فدای تو نمی ساخت

در دایرۀ ناز تو مأمور نمی شد
و یا:

عشقری َچپ َمبین به سوی بتان
حیدری پهرۀ ترافیک است

درسـت، سـال  1384 هـ ش بود و مـن متعّلم 
صنـف دوازهـم مکتـب، کـه از قضـا روزی 
همـراه بـا پدرم بـه شـهر آمدیم تـا کتاب های 
چنـدی برایـم بخـرد. از پـدر خواسـتم تـا به 
کتاب خانـۀ عامـه، بـه حضور جنـاب حیدری 
وجـودی کـه از گذشـته ها نامـش  را شـنیده 
بـودم، اشـراف بیابیم و او نیـز پذیرفت. آمدیم 
بـه کتاب خانـۀ عامـه، مکانی بـرای همه گان و 
تهی از پاسـبان و تشـریفات و رژیـم ویژه یی؛ 

همان کـه حافـظ گفتـه بود:
هـر کـه خواهـد گـو بیا و هـر کـه خواهد گو 

و بر
کبـر و نـاز حاجـب و دربـان در ایـن درگاه 

نیسـت
بـه  و  پیمودیـم  را  منـزل  دو  یـک  و  رفتیـم 
حضـور حیدری وجودی شـرف یاب شـدیم. 
مـن غزل واره یـی خوانـدم و وجودی بـا تمام 
وجـود بـه آن گوش فـرا داد. بیت هایـی از آن 

غـزل این گونـه بـود:
سرنوشـتم ایـن  زمـان بـا دهـر دون پیچیـده 

ست ا
در تـن آشـفته زیـن رو اوج خـون پیچیـده 

اسـت
آخر ای شیرین کجا هستی که فرهاد حزین

ناله اش در سینه های بیستون پیچیده است
ای نکیر و منکرم بگذارد آرام و خموش

کایـن نفـس بعـد از زمان ها با سـکون پیچیده 
ست ا

رازهای ظاهراً  خاموش یک مرد حزین
مثـل اشـک از حلقـۀ چشـمان بـرون پیچیـده 

ست ا
ایشـان  بـه  سـوم  بیـت  میـان،  ایـن  در 
شـنیدِن  از  پـس  و  بـود  تحسـین برانگیزتر 
غـزل وارۀ فـوق، از مـن خواسـت هرازگاهـی 
سـری بزنم بـه کتاب خانۀ عامـه. از آن روزگار 
تـا ایـن دم، وقتـی دنیـا محاصـره ام می کنـد و 
وضعیّـت برایم تهـوع می آورد، بـه کتاب خانۀ 
محضـر  معنویّـت  از  و  می بـرم  پنـاه  عامـه 
حیـدری وجـودی کسـب جمعیـت می کنـم. 

ابعاد شخصیّتی حیدری وجودی
و  چندبُعـدی  شـخصیّت  وجـودی 
جامع االطرافـی اسـت کـه می تـوان روی هـر 
بُعدی از شـخصیّت او به درسـتی و به روشـنی 
مکـث و تأمـل کـرد. بـه گزافـه نیسـت اگـر 
ویژه گی هـای شـخصیّتی  مهم تریـن  از  یکـی 
او  داشـت.  نظـر  در  او  عارف مشـربی  را  او 
در ایـن طریـق، افـزون بـر عرفان نظـری، در 
عرفـان عملـی نیـز یـد طوالیـی دارد. از ایـن  
گذشـته، شـاعری اسـت نام آشـنا و -چنانکـه 
گفته انـد- حلقـۀ وصلـی اسـت میان شـاعران 
دیروز و امروز افغانسـتان. او با علوم اسـامی 
متـداول نیـز آشـنایی دارد و عرفان عشـق بنیاد 
مولـوی بیـش از دیگـران، در جـانِ  جـاِن او 
رسـوخ یافتـه اسـت. شـاید از همین جاسـت 
کـه حیـدری وجـودی را نیز می تـوان آخرین 
حلقـۀ عارفـان مکتب جمال انگاشـت، مکتبی 
کـه عشـق را تابعـی از زیبایـی می انـگارد و 
خـدا را زیبایـی بریـن و منشـای زیبایی هـای 

هسـتی. همان کـه حافـظ گفتـه بـود:
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
و یا به زبان عراقی:

حسنت در ازل نظر چو در کارم کرد
بنمود جمال و عاشق زارم کرد

من خفته بُدم به ناز در کتم عدم
حسن تو به دست خویش بیدارم کرد

به بیان دیگر:
جمال ازل پیش از ایجاد حسن

شهی بود اّما سپاهی نداشت
به زبان قرآن:

فتبارک اهلل احسن الخالقین]مومنون: 23[
و به بیان پیامبر:

إن اهلل جمیل یحب الجمال
و به سخن مولوی:

او جمیل  است و یحّب للجمال
کی جوان نو گزیند پیر زال

بدین گونـه اسـت کـه عشـق از زیبایـی مایـه 
زمینـی  و  جزیـی  زیبایی هـای  و  می گیـرد 

نیـز سـرانجام بـه آن زیبایـی کلـی و متعالـی 
از  عالـم  زیبایی هـای  تمـام  کـه  می بـرد  راه 
نبعـان کـرده اسـت. از ایـن رو، در نـگاه  آن 
عارف مسـلمان جهـان بالقوه زیباسـت، چون 

الهـی.  بریـن  زیبایـی  از  مظهری سـت 

موضوع اصلی
مـن  سـخن  اصلـی  موضـوع  این هـا  بـاری، 
نیسـتند، مسـألۀ اصلـی بـرای مـن در نـگاه به 
جنـاب حیـدری وجودی، زیسـِت ارزشـمند 
چنـان  حیـدری  اوسـت.  فضیلت مندانـۀ  و 
نفـاق  ایـن رو،  از  و  دارد  بـاور  کـه  می زیـد 
و دورنگـی در تجربـۀ زیسـت او راه نـدارد. 
بـه  یک رنـگ  شـخصیّتی  او  از  مسـأله  ایـن 
نمایـش می گـذارد کـه در آن از نظـر تـا عمل 
فاصلـۀ چندانـی نیسـت. او بـه معنـای کلمـه 
عـارف اسـت، عارفـی کـه بـه جهـان درون 
بیـش از عالـم بیـرون از خویـش نظـر دارد و 
همـواره کوشـیده اسـت تـا هوس هـای نفس 
تعبیـری،  بـه  و  بزنـد  لـگام  را  ظغیان گـرش 
شـیطان نفسـش را به دسـت خویش مسلمان 
درهم پیچیـدِن  معنـا،  یـک  در  عرفـان  کنـد. 
طومـار نفـس اسـت کـه در سـیاق اسـام از 
آن بـه جهـاد اکبـر تعبیـر می شـود. پیامبر پس 
از برگشـتن از غزوه یـی فرمـود: رجعنـا مـن 
الجهـاد االصغـر إلـی جهـاد األکبـر. از جهـاد 
کوچک تـر به جهـاد بزرگتر برگشـت نمودیم. 
بـا  جنـگ  کـه  می دهـد  نشـان  نکتـه  ایـن 
رذیلت هـای دروِن آدمـی بسـی توان فرسـاتر 
از جنـگ بـا دشـمن های بیرونی سـت. انسـاِن 

رذایـل  و  نفسـانیات  چنبـرۀ  در  گیرمانـده 
نمی توانـد از زنـداِن جهـات برهـد و دربـی 
فراسـوی  بی کـران  افق هـای  بـه  بگشـاید 
عالـم مـاده. تنهـا بـا قناعـت  و کم اعتنایی -نه 
بی اعتنایـی- به خواسـته های مادی و نفسـانی 
اسـت کـه می تـوان بـه آزادی واقعـی دسـت 
یافـت، آزادی یـی کـه عرفـا از آن بـه رهایـی 

کرده انـد.  تعبیـر 
مولـوی در داسـتان خاربـن و خارکـن... در 
دفتـر دوم مثنـوی معنـوی بـه زیبایـی هرچـه 
ریشـۀ  اگـر  کـه  می دهـد  نشـان  تمام تـری 
بدی هـا و رذیلت هـا از درون آدمـی برکنـده 
تنومنـد  درختـی  بـه  روی هم رفتـه  نشـود، 
مولـوی،  روایـت  بـه  شـد.  خواهـد  تبدیـل 
شـخصی در راه خـار نشـانده بـود و مـردم از 
آن بابـت بـه تنـگ آمـده بودنـد. وقتـی حاکم 
از او خواسـت کـه آن خاربـن را برکنـد، در 
کندنـش تعلـل می کـرد و فـردا و فـردا وعده 

می گذاشـت. سـرانجام حاکـم بـه او گفـت: با 
هـر روزی کـه می گـذرد، تـو پیرتر می شـوی 
و آن بته خـار جوان تـر و برومندتـر. مولـوی 
نتیجـه می گیـرد کـه خوی بـد آدمی شـباهت 
تـام و تمامـی بـا آن خاربـن دارد. در مثنـوی 

می خوانیـم:   
همچو آن شخص درشت خوش سخن

در میان ره نشاند او خاربن
ره گذریانش مامت گر شدند

پس بگفتندش بکن این را نکند
هر دمی آن خاربن افزون شدی

پای خلق از زخم آن پرخون شدی
جامه های خلق بدریدی ز خار
پای درویشان بخستی زار زار

چون به ِجد حاکم بدو گفت این بَِکن
گفت آری برکنم روزی ش من

مدتی فردا و فردا وعده داد
شد درخت خار او محکم نهاد

گفت روزی حاکمش ای وعده کژ
پیش آ در کار ما واپس مغژ

 تو که می گویی که فردا این بدان
که به هر روزی که می آید زمان
آن درخت بد جوان تر می شود

وین کننده پیر و مضطر می شود
خاربن در قوت و برخاستن

خارکن در پیری و در کاستن
خاربن هر روز و هر دم سبز و تر

خارکن هر روز زار و خشک تر
او جوان تر می شود تو پیرتر

زود باش و روزگار خود َمبر

هین مگو فردا که فرداها گذشت
تا به کّلی نگذرد ایام کشت

خاربن دان هر یکی خوی بدت
بارها در پای خار آخر زدت

شـبیه  آدمـی  بـد  خوی هـای  ایـن رو،  از 
کنـده  اگـر  کـه روی هم رفتـه،  خاربنی سـت 
نشـود، بزرگ تـر، جوان تر و اسـتوارتر خواهد 
شـد. آدمی بایسـتی از همان ابتـدا در برابرش 
بایسـتد، وااّل روزی در نبـرد بـا آن بـه زانـو 
درخواهـد آمـد. حیـدری وجـودی همـواره 
رذایـل  از  تخّلـی  و  فضایـل  بـه  تحّلـی  در 
کوشـیده اسـت و تواضـع یـک از مهم تریـن 
بیـش  نجم العرفـا  در  کـه  فضیلت هایی سـت 
دارد.  اخاقـی خودآرایـی  دیگـر  فضایـل  از 
در  پیش آمـده  فرصت هـای  علی رغـم  او 
پیوسـته  وزارت،  و  معینیّـت  ریاسـت،  حـّد 
بـه سیاسـت و پُسـت های سیاسـی بی مهـری 
پیشـه کرده و از چشـم انداز قناعت به اسـتغنا 

رسـیده اسـت. او شـاید به خوبی از اندرزهای 
تکان دهنـدۀ شـاعرانی چـون: ابوالمعانی بیدل 

دارد: آگاهـی 
یارب این بی دانشان بر عز و جاه
فخرها دارند و عاری بیش نیست

و یا:
رحـم بـر قارون سرشـتان کـن کـه از افسـون 

ص حر
این خران زیر زمین هم بار دنیا می کشند.

حافـظ در برابـر خواسـِت غالبًا پادشـاه بنگال 
و دعـوت او بـه دربار، به ارزشـی اشـاره دارد 

کـه جنـاب وجـودی از آن بی بهره نیسـت:
شـکوه تاج سـلطانی کـه بیم جـان در او درج 

ست ا
کاه دل کش است اّما به ترک سر نمی ارزد

برای کسـی که چشـم باطن او گشـوده است، 
دنیـای درونـی بسـی دیدنی تر از عالـم خارج 
اسـت و او فرصتـی بـرای تماشـای آفـاق جز 

انفـس نـدارد. بیـدل می گوید:
کارها با غیرت عشق غیور افتاده است

شـش جهت دیـدار و مـا را از گریبـان چـاره 
نیست

و یا به سخن اقبال:
بـه خویـش چنـان بسـته ام کـه جلـوۀ  نظـر 

دوسـت
جهان گرفت و مرا فرصِت تماشا نیست

بـرای نشـان دادن فلسـفه یی کـه در آن قدرت 
و ثـروت بـه امر درجـه چندم مبّدل می شـود. 
نقل داسـتانی از سـکندر و پیر و به یک تعبیر، 

دیوژانـس در ایـن مقام خواندنی  اسـت.

این طرفه حکایت است بنگر
روزی ز قضا مگر سکندر

می رفت همه سپاه با او
وان حشمت و ملک و جاه با او

ناگه به  خرابه یی گذر کرد
پیری ز خرابه سر بدر کرد
پیری نه، که آفتاب پرنور

در چشم سکندر آمد از دور
پرسید که این چه شاید آخر

این کیست که می نماید آخر؟
در گوشۀ این مغاک دلگیر
بیهوده نباشد این چنین پیر
خود راند بدان ُمغاک پرنور

پیر از سر وقت خود نشد دور
چون باز نکرد سوی او چشم

ناگه که سکندرش به صد خشم
گفت: ای شده غوِل این گذرگاه

غافل چه نشسته ای در این راه
بهر چه نکردی احترامم

آخر نه سکندر است نامم؟!
دانی که منم به تخت پیروز
پشِت همه عالم استم امروز

دریادل و آفتـــاب رای م
فرق فلک است زیر پای ام

پیر از سر شغل بانگ بر زد
گفت: این همه نیم جو نیرزد

نی پشت ِ و نه روی عالمی تو
یک دانه ز کِشت آدمی تو

دوران فلک که بی شمار است
هر ساعتش از تو صدهزار است
نه غول و نه غافلم در این کوی

هشیارتر از تو ام به  صدروی
از روز پسین چو آگهم من

چون منتظران در این رهم من
غافل تویی کز برای بیشی

مغرور دو روزه عمر خویشی
چون آخر کارها جدایی ست
با خلق مرا چه آشنایی ست

دوبنده من که حرص و آزند
بر تو همه روز سرفرازند
با من چه برابری کنی تو

چون بندۀ بندۀ منی تو
گریان شد از این سخن سکندر

بِفکند کاه شاهی از سر
از خجلت خود نفیر می زد
سر بر کف پای پیر می زد

تعّلقـات  تـرک  در  را  سـعادت  دیوژانـس 
هـر  بـر  ایـن رو،  از  و  می پنداشـت  دنیـوی 
پـا  پشـِت  تعّلـق  و  از جنـس خواسـته  چـه 
زده بـود. نگـرش  کلبی هـا بـه انزوا گزینـی و 
دنیاگریـزی را می تـوان تـا حـدودی متصّلـب 
توصیـف کـرد. ایـن نگـرش بـا آییـن بودایی 
کـه در آن منشـای تمام رنج  آدمی خواسـته ها 
و آرزوها پنداشـته شـده، بی شـباهت نیسـت. 
بـا ایـن وجـود، تـرک هـر تعّلقـی - چنان که 
در اندیشـۀ کلبی هـا و عرفـان بودایـی معمول 
بوده اسـت- از منظر اسـام پسـندیده نیسـت 
و از ایـن رو، جنـاب حیـدری وجـودی نیـز 
علی رغـم قناعت پیشـه گی و اسـتغنای نفـس، 
بـه گریـز از دنیـا و غفلـت از خواسـته های 
مـادی و جسـمانی صحـه نمی گـذارد. ممکن 
اسـت در نـگاه نخسـت، قناعـت  کـردن بـه 
آن چـه هسـت و لـگام زدن ُکمیـت سـرکش 
هوس هـا کار سـهل و آسـانی بـه نظـر آیـد، 
اّمـا انجـام آن در شـرایطی کـه همه چیـز بـا 
مقیـاس ماّدی سـنجیده می شـود و از خانواده 
درهـم  را سـود گرایی  اجتمـاع  و  محیـط  تـا 

پیچیـده، کاری صعـب اسـت. 
قناعـت سـاحل امـن اسـت از وی پـا مکـش 

ل بید
مبادا کشتیِ  درویش در کام نهنگ افتد

حیـدری حـدود پنجـاه سـاِل عمـرش را بـا 
قناعـتِ  تمـام در کتاب خانـۀ عامـه گذرانـده 
اسـت و افـزون بـر انجـام وظایـف رسـمی، 
شـاگردان کثیـری نیـز تربیّـت کرده اسـت. او 
چنان کـه گفته انـد- بیـش از صدبـار مثنـوی 
معنـوی را از آغـاز به انجام رسـانده و همواره 
چونان رهنمای شـاعران و نویسـنده گان نسلِ  
جدیـد عمـل کـرده اسـت. بـا ایـن وجـود، 
او طـی مأموریـِت پنجاه سـاله و چـاپ بیـش 
و  مقالـه  ده هـا  پانـزده مجموعـۀ شـعری،  از 
تقریـظ، شـهرت و جایـگاه ویژه یـی کـه در 
میان شـاعران و نویسـنده گانِ  افغانستان، ایران 
و تاجیکسـتان دارد، هنـوز مالـک یـک بـاب 

منـزل بـرای زنده گـی کـردن نیسـت.   
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اشـــاره: احمدولـــی مســـعود، نامـــزد انتخابـــات 
ـــی  ـــس عموم ـــتان و ریی ـــت جمهوری افغانس ریاس
ـــای  ـــت. آق ـــعود اس ـــاه مس ـــهید احمدش ـــاد ش بنی
ـــدن  ـــتان در لن ـــفیر افغانس ـــث س ـــه حی ـــعود، ب مس
ــۀ  ــو در عرصـ ــال ها بدین سـ ــرده و از سـ کار کـ
سیاســـت افغانســـتان فعـــال می باشـــد. آقـــای 
مســـعود، پیـــش از انتخابـــات 2014 طـــرح »آجندای 
ـــکیل  ـــه تش ـــر ب ـــه منج ـــرد ک ـــه ک ـــی« را ارای مل
ـــا  ـــون ب ـــد. او اکن ـــی ش ـــدت مل ـــت وح حکوم
جمعـــی از سیاســـیون و نخبـــگان، روی طـــرح 
ـــاق  ـــم وف ـــرف تی ـــرده و از ط ـــی کار ک ـــاق مل وف
ملـــی نامـــزد ریاســـت جمهوری شـــده اســـت. 
ـــح،  ـــات، صل ـــارۀ انتخاب ـــعود درب ـــای مس ـــا آق ب
سیاســـت ها و اهـــداف کشـــورهای منطقـــه 
دربـــارۀ افغانســـتان بـــه مصاحبـــه پرداخته ایـــم. 

خبرگزاری افغانستان رو

ـــه  ـــن مصاحب ـــۀ ای ـــه زمین ـــعود ک ـــای مس ـــپاس آق *س
ـــح  ـــورتی صل ـــۀ مش ـــه جرگ ـــاختید. لوی ـــم س را فراه
ـــۀ  ـــه جرگ ـــد روزۀ لوی ـــرد چن ـــت. عملک ـــان اس در جری

مشـــورتی صلـــح را چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟ 
ــام  ــرد: نـ ــج می بـ ــکل رنـ ــد مشـ ــه از چنـ ــه جرگـ لویـ
ـــۀ  ـــه جرگ ـــام لوی ـــزی به ن ـــکل دارد. چی ـــه مش ـــه جرگ لوی
ــی  ــۀ قانونـ ــه جرگـ ــا لویـ ــم. یـ ــورتی صلـــح نداریـ مشـ
ــۀ  ــوی. جرگـ ــوراهای عنعنـ ــه و شـ ــا جرگـ ــم و یـ داریـ
ـــا  ـــه ب ـــت و ن ـــر اس ـــون براب ـــا قان ـــه ب ـــده ن ـــدازی ش راه ان

عنعنـــه. 
مشـــکل دوم، ســـناریوی لویـــه جرگـــه اســـت. اعضـــای 
ـــۀ  ـــس دبیرخان ـــا ریی ـــت ت ـــس حکوم ـــه، از ریی ـــه جرگ لوی
نماینـــده گان حکومـــت،  و  عالـــی صلـــح  شـــورای 
نمی تواننـــد ارادۀ ملـــی تمثیـــل کننـــد. امـــا آنهـــا مدعـــی 
ـــت، در  ـــی اس ـــل ارادۀ مل ـــه ممث ـــه جرگ ـــه لوی ـــتند ک هس
ـــل ارادۀ  ـــده، ممث ـــدازی ش ـــۀ راه ان ـــه جرگ ـــه لوی ـــی  ک حال

ـــود. ـــی نب مل
ـــت  ـــر حکوم ـــت. اگ ـــی اس ـــاظ زمان ـــر از لح ـــکل دیگ  مش
واقعـــًا در پـــی برگـــزاری لویـــه جرگـــه بـــود، پنج ســـال 
ـــاورد و  ـــی( را بی ـــه )قانون ـــه جرگ ـــه لوی ـــت ک ـــت داش وق
حتـــا توافق نامـــۀ دو تیـــم انتخاباتـــی را تطبیـــق کنـــد و 
ـــح را در آن  ـــایل صل ـــد و مس ـــرا بخوان ـــه را ف ـــه جرگ لوی
ـــت-  ـــر حکوم ـــاه عم ـــن م ـــا در آخری ـــرد. ام ـــث گی ـــه بح ب
ـــده  ـــی نمان ـــت باق ـــی کار حکوم ـــان قانون ـــه پای 20 روز ب
ــه یـــک کار سیاســـی  ــه جرگـ اســـت- فراخوانـــدن لویـ

ـــت.  اس
ـــامل  ـــده اند، ش ـــوت ش ـــه دع ـــه جرگ ـــه در لوی ـــانی  ک کس

ـــد:  ـــوری بودن ـــه کتگ س
افرادی کـــه در صـــف اول نشســـته بودنـــد، شـــامل یـــک 
ـــش رو  ـــات پی ـــًا در انتخاب ـــد و مطمین ـــی بودن ـــم انتخابات تی

بـــه یـــک تیـــم انتخاباتـــی کمپایـــن می کننـــد. 
تعـــداد دیگـــری، براســـاس شـــناخت آقـــای امرخیـــل از 

انتخابـــات پیشـــتر، از والیـــات بـــه جرگـــه آمده انـــد. 
تعـــداد دیگـــری کـــه آرزوی صلـــح دارنـــد، آن هـــا بـــه 
ـــاط  ـــح ارتب ـــه صل ـــه ب ـــتی  ک ـــه و نشس ـــر آدرس، مجموع ه

داشـــته باشـــد، شـــرکت می کننـــد. 
ــه  ــت، نـ ــی اسـ ــه قانونـ ــه نـ ــه جرگـ ــوع، لویـ در مجمـ
ـــداف  ـــه، اه ـــی ن ـــداف مل ـــه اه ـــت جرگ ـــوی؛ در پش عنعن

سیاســـی نهفتـــه اســـت.

ــح  ــۀ صلـ ــر برنامـ ــراً در برابـ ــرف غنی ظاهـ  *اشـ
ــاور  ــه بـ ــد. بـ ــان مقاومـــت می کنـ ــکا و طالبـ امریـ
شـــما غنـــی می توانـــد برنامـــۀ صلـــح امریـــکا را 

مانـــع شـــود؟ 
ـــو،  ـــت. از یک س ـــده اس ـــده ش ـــیار پیچی ـــح بس ـــث صل بح
ــرد. از  ــش می بـ ــح را پیـ ــۀ صلـ ــل زاد برنامـ ــای خلیـ آقـ
ـــا او  ـــت ب ـــی در مخالف ـــرف غن ـــای اش ـــر، آق ـــوی دیگ س
می خواهـــد برنامـــۀ صلـــح داشـــته باشـــد. یـــک طـــرف 
دیگـــر، طالبـــان هســـتند کـــه گپ هایـــی دارنـــد. یعنـــی 
ـــوه  ـــا وج ـــم. این ه ـــح نداری ـــترک صل ـــور مش ـــک مح ـــا ی م
ـــود.  ـــی ش ـــا منته ـــه یکج ـــه کار ب ـــد ک ـــم ندارن ـــترک ه مش
از جانـــب افـــراد وابســـته بـــه جهـــاد و مقاومـــت هـــم 
ـــا  ـــه آنه ـــت ک ـــده اس ـــد نش ـــح بلن ـــارۀ صل ـــی در ب صدای
چـــه می خواهنـــد. بســـیار وقـــت اســـت کـــه پیش بینـــی 
ــیم. یـــک  کنیـــم کـــه چـــه زمانـــی بـــه صلـــح می رسـ
ـــش  ـــل زاد پی ـــه خلی ـــۀ را ک ـــان پروس ـــکارا می ـــت آش مخالف
می بـــرد و دیـــدگاه اشـــرف غنـــی می بینیـــم. بـــه همیـــن 
ـــیم.  ـــح برس ـــه صل ـــه زودی ب ـــه ب ـــم ک ـــر نمی کن ـــل، فک دلی

*تحلیـــل شـــما از فرجـــام مصالحـــه امریـــکا بـــا 
طالبـــان چیســـت؟ 

تاهنـــوز مشـــخص نیســـت کـــه کـــی بـــا کـــی مذاکـــره 
ــره  ــت مذاکـ ــا حکومـ ــان بـ ــد. طالبـ ــه می کنـ و مصالحـ

ــردم؟  ــا مـ ــا بـ ــد و یـ می کنـ
حکومـــت از کـــدام پروســـه نماینده گـــی می کنـــد؟ 
ــن  ــوز روشـ ــت؟ تاهنـ ــل زاد چیسـ ــای خلیـ ــش آقـ نقـ
ــور  ــک مانـ ــان یـ ــه طالبـ ــم کـ ــًا می بینیـ ــت. فعـ نیسـ
ـــرون  ـــل و بی ـــود را در داخ ـــا خ ـــد ت ـــام داده ان ـــی انج سیاس
ـــته اند.  ـــن کار را توانس ـــا ای ـــد. آن ه ـــان دهن ـــته تر نش برجس
ـــت}مذاکره کنندۀ  ـــک فهرس ـــه ی ـــته ک ـــت نتوانس ـــا حکوم ام
ـــی از  ـــطح مل ـــه س ـــد ب ـــه بتوان ـــد ک ـــر کن ـــح{ را براب صل

ــد. ــی کنـ ــردم نماینده گـ مـ
ـــی  ـــه پیمانه ی ـــت ب ـــه حکوم ـــت ک ـــن اس ـــزرگ ای ـــکل ب مش
بی اعتبـــار، شـــکننده اســـت کـــه نتوانســـته ایـــن پروســـۀ 
ـــاده اســـت و از  ـــب آم ـــا طـــرف طال ـــد. ام ـــاز کن ـــی را آغ مل
ـــی  ـــای سیاس ـــرده و مانوره ـــتفاده ک ـــت اس ـــف حکوم ضع
خـــود را در داخـــل و در ســـطح منطقـــه و فرامنطقـــه انجـــام 

ـــت.  ـــده اس ـــاز نش ـــوز آغ ـــرات تاهن ـــا مذاک ـــد. ام می ده

ـــورهای  ـــه جانبۀ کش ـــت س ـــر نشس ـــای اخی *در روزه
ـــد.  ـــزار ش ـــکو برگ ـــکا در مس ـــن و امری ـــیه، چی روس
ـــد  ـــور قدرت من ـــه کش ـــن س ـــه ای ـــد ک ـــر می کنی فک
ـــق  ـــه تواف ـــتان ب ـــح افغانس ـــۀ صل ـــد روی برنام بتوانن

ـــد؟ ـــت یابن دس
ـــل  ـــان ذی دخ ـــح افغانس ـــایل صل ـــور در مس ـــه کش ـــن س ای
ــه  ــم کـ ــر بگیریـ ــور را در نظـ ــه محـ ــر سـ ــتند. اگـ هسـ
نخســـت اجمـــاع نیروهـــای سیاســـی در داخـــل کشـــور 
ـــی  ـــورای مصالحه ی ـــی و ش ـــاع مل ـــاد اجم ـــور ایج ـــه منظ ب
ـــت  ـــه اس ـــورهای منطق ـــت. دوم کش ـــی اس ـــب مل ـــا ترکی ب
کـــه بایـــد بـــه توافـــق برســـند. این هـــا هـــر کـــدام در 
ــد و در  ــروع دارنـ ــع مشـــروع و غیرمشـ ــتان منافـ افغانسـ
ایـــن راســـتا تـــاش می کننـــد. یکـــی هـــم کشـــورهای 
ـــدت و  ـــع طویل الم ـــه مناف ـــتند ک ـــه و کان هس ـــرا منطق ف
ـــور  ـــن مح ـــه ای ـــر س ـــد. ه ـــتان دارن ـــتراتژیک در افغانس اس
ــکا{  ــیه، چیـــن و امریـ ــه کشور}روسـ ــم اســـت. سـ مهـ
ــه  ــاختند کـ ــود سـ ــرده و وانمـ ــروع کـ ــرات را شـ مذاکـ
ـــت و  ـــک اس ـــر نی ـــا ام ـــق آنه ـــیدند. تواف ـــق رس ـــه تواف ب
اســـتقبال می کنیـــم. افغانســـتان بـــدون تعـــادل و تـــوازن 
نمی توانـــد زنده گـــی کنـــد. تعـــادل در بیـــرون و داخـــل 
ضـــروری اســـت. در داخـــل بیـــن اقـــوام و سیاســـیون و 
ـــم  ـــر مه ـــک ام ـــل ی ـــورهای ذی دخ ـــان کش ـــرون می در بی
ـــند  ـــیده باش ـــق رس ـــه تواف ـــور ب ـــه کش ـــن س ـــر ای ـــت. اگ اس
ـــر  ـــک ام ـــم، ی ـــترک کار کنی ـــتان مش ـــد در افغانس ـــه بای ک
مثبـــت اســـت. امـــا تاهنـــوز جزییـــات مســـأله روشـــن 

نیســـت.
 

ـــه  ـــی ب ـــان نامعلوم ـــا زم ـــر ت ـــح قط ـــرات صل *مذاک
تأخیـــر افتیـــد. فکـــر می کنیـــد کـــه نشســـت قطـــر 

برگـــزار شـــود و بـــه نتیجه یـــی بینجامـــد؟ 

ــا  ــد. امـ ــرات بودنـ ــروع مذاکـ ــال شـ ــه دنبـ ــا بـ برخی هـ
مـــن از آغـــاز می گفتـــم کـــه مذاکـــرات قطـــر مشـــکل 
دارد. تـــا زمانـــی  کـــه در داخـــل افغانســـتان بـــه تفاهـــم 
ـــوت  ـــا ق ـــره ب ـــه مذاک ـــه ب ـــد ک ـــه می توانی ـــید، چگون نرس
ـــاع  ـــک اجم ـــتان ی ـــل افغانس ـــینید. در داخ ـــت بنش ـــک دس ی
ـــأت جنجـــال  ـــب هی ـــد. روی ترکی ـــه وجـــود نیام سیاســـی ب
شـــد و مذاکـــرات لغـــو گردیـــد. لغـــو مذاکـــرات، یـــک 
ـــود  ـــتان ب ـــت افغانس ـــه حکوم ـــش ب ـــت کان و فاح شکس
ــای  ــت نیروهـ ــک فهرسـ ــتند روی یـ ــا نتوانسـ ــه حتـ کـ
سیاســـی افغانســـتان در بـــارۀ یـــک پروســـۀ ملـــی بـــه 
ـــرات  ـــدازی مذاک ـــال راه ان ـــه دنب ـــم ب ـــند. بازه ـــق برس تواف
ــح  ــأله صلـ ــه مسـ ــم کـ ــم بگویـ ــا می توانـ ــتند. امـ هسـ
ـــبانه  ـــی و در یک ش ـــده، طوالن ـــدت پیچی ـــه ش ـــتان ب افغانس
روز حـــل نمی شـــود. شـــاید برخـــی کشـــورها به خاطـــر 
افـــکار عامـــۀ خـــود بـــه کارهایـــی دســـت بزننـــد، امـــا 
ــع  ــت ها و منافـ ــه، سیاسـ ــکار عامـ ــر افـ ــرف به خاطـ صـ
ــر  ــاد تأثیـ ــتان زیـ ــه افغانسـ ــا بـ ــت. امـ ــان اسـ خودشـ
نمی گـــذارد. تـــا زمانی کـــه ســـه محـــور داخـــل، منطقـــه 
ــکان  ــرد، امـ ــرار نگیـ ــور قـ ــه روی یـــک محـ و فرامنطقـ

دســـت یابی بـــه صلـــح پایـــدار وجـــود نـــدارد. 

ـــر  ـــماری دیگ ـــران و ش ـــد، ای ـــیه، هن ـــورهای روس *کش
از کشـــورهای منطقـــه روابـــط بســـیار نزدیـــک بـــا 
ـــا  ـــتند. ام ـــابق داش ـــن س ـــت و مجاهدی ـــۀ مقاوم جبه
ـــر  ـــورها دیگ ـــن کش ـــه ای ـــود ک ـــده می ش ـــراً دی ظاه
ــما  ــی شـ ــوزۀ سیاسـ ــته را روی حـ ــبۀ گذشـ محاسـ

ندارنـــد. دالیـــل ایـــن مســـأله را چـــه می دانیـــد؟
ـــت  ـــان مقاوم ـــورها در زم ـــن کش ـــه ای ـــت ک ـــت اس  درس
همکاری هایـــی داشـــته اند. هـــر کشـــوری به خاطـــر 
ـــان  ـــا در زم ـــود. آ ن ه ـــه می ش ـــل قضی ـــود، داخ ـــع خ مناف
ــب و  ــر طالـ ــت در برابـ ــای مقاومـ ــا نیروهـ ــت بـ مقاومـ
ــال  ــژده سـ ــا در هـ ــتند. امـ ــکاری داشـ ــم همـ تروریسـ
ــورها  ــرده و کشـ ــر کـ ــی تغییـ ــش سیاسـ ــته آرایـ گذشـ

پالیســـی و سیاســـت جداگانـــه خـــود را دارنـــد.
کـــه  بـــود  ایـــن  کان  مشـــکات  از  یکـــی   
ــده  ــود آمـ ــه وجـ ــال بـ ــژده سـ ــه در هـ حکومت هایی کـ
ـــال  ـــتی را دنب ـــم سیاس ـــه تروریس ـــاط ب ـــدام در ارتب ـــر ک ه
ــورهای  ــف ارادۀ کشـ ــه تضعیـ ــر بـ ــه منجـ ــد کـ کرده انـ
بیرونـــی}در مبـــارزه بـــا تروریســـم{ شـــده اســـت. 
}حکومت هـــای افغانســـتان{ طـــوری وانمـــود کرده انـــد 
ــم.  ــایل برآییـ ــده مسـ ــم از عهـ ــود می توانیـ ــا خـ ــه مـ کـ
ـــن  ـــل ای ـــد اصی ـــب فرزن ـــه طال ـــد ک ـــار گفتن ـــک ب ـــًا ی مث
کشـــور اســـت. یـــک بـــار دیگـــر گفتنـــد کـــه طالـــب 
ـــمن  ـــور دش ـــن کش ـــه ای ـــد ک ـــاری گفتن ـــت. ب ـــمن اس دش
اســـت و بـــار دیگـــر آن کشـــور را دوســـت خواندنـــد. 
ـــت  ـــن از امنی ـــف روش ـــک تعری ـــه ی ـــتند ک ـــا نتوانس این ه
ـــا نتوانســـتند اصـــول  ملـــی و سیاســـت خارجـــی بدهنـــد. حت
ـــن  ـــور را روش ـــی کش ـــت خارج ـــی سیاس ـــات دایم و اساس
ـــت  ـــدام سیاس ـــر ک ـــورها ه ـــل، کش ـــن دلی ـــه همی ـــازند. ب س
ـــد و از تفاهـــم  ـــارۀ افغانســـتان اتخـــاذ کردن ـــه را در ب جداگان

ـــود  ـــورهایی ب ـــمن کش ـــان دش ـــروز طالب ـــد. دی ـــی رفتن اول
کـــه از مقاومـــت حمایـــت می کردنـــد. امـــا امـــروز ایـــن 
ــه  ــرف قضیـ ــان یک طـ ــه طالبـ ــد کـ ــورها می گوینـ کشـ
هســـتند و بایـــد در سیاســـت افغانســـتان شـــامل شـــوند. 
ــاری  ــاری و بی بندوبـ ــه ناهنجـ ــایل بـ ــن مسـ ــۀ ایـ همـ
ــرد. کشـــورها  ــاط می گیـ ــتان ارتبـ ــود افغانسـ داخـــل خـ
ـــر  ـــود را تغیی ـــت خ ـــداف و سیاس ـــود اه ـــع خ ـــق مناف مطاب

می دهنـــد.

 *شـــما بـــا داکتـــر عبـــداهلل عبـــداهلل و لطیـــف پـــدرام دو 
ـــری  ـــی و فک ـــات سیاس ـــت جمهوری، تعلق ـــزد ریاس نام
ـــدام  ـــر ک ـــه ه ـــه شـــد ک ـــد. چگون ـــبتًا مشـــترک داری نس
ــی  ــای انتخاباتـ ــه وارد رقابت هـ ــور جداگانـ ــه طـ بـ

ـــد؟  ـــش می روی ـــه پی ـــۀ جداگان ـــه گون ـــدید و ب ش
در آغـــاز، مـــن یگانـــه کاندیـــدا بـــودم. داکتـــر عبـــداهلل 
ـــن{  ـــت از م ـــه حمای ـــرد و کان }ب ـــس ُخ ـــداهلل در مجال عب
ـــن   ـــل ای ـــا دلی ـــود. ام ـــول داده ب ـــان و ق ـــد، پیم ـــن تعه از م
ـــت  ـــود برگش ـــول خ ـــاره از ق ـــر دوب ـــت آخ ـــرا وق ـــه چ ک
و نامـــزد شـــد، دقیـــق نمی دانـــم. امـــا ابتـــدا بـــا داکتـــر 

صاحـــب عبـــداهلل توافـــق صـــورت گرفتـــه بـــود. ایـــن 
ـــورت  ـــی ص ـــران سیاس ـــیاری از رهب ـــان بس ـــق در می تواف
ــن  ــد. ایـ ــه می داننـ ــن زمینـ ــردم در ایـ ــود. مـ ــه بـ گرفتـ
ـــد از  ـــد، بای ـــزد ش ـــداهلل نام ـــداهلل عب ـــر عب ـــرا داکت ـــه چ  ک

خودشـــان بپرســـید.

ـــد  ـــر می کنی ـــت و فک ـــما چیس ـــی ش ـــۀ انتخابات *برنام
ـــرد؟  ـــات رأی بگی ـــد در انتخاب ـــه بتوانی ک

بلـــی. همـــه مدعـــی هســـتند کـــه رأی می گیرنـــد. مـــن 
هـــم بـــه همیـــن دلیـــل وارد رقابت هـــا شـــده ام. شـــما 
ــت  ــاد و مقاومـ ــوادۀ جهـ ــه خانـ ــتید کـ ــان هسـ در جریـ
ـــک  ـــتان ی ـــان افغانس ـــق دارد. جوان ـــیار عمی ـــه های بس ریش
ــخصیت ها  ــدادی از شـ ــازد و تعـ ــم را می سـ ــر عظیـ قشـ
ـــار  ـــام اقش ـــا تم ـــد. ب ـــش دارن ـــم نق ـــر ه ـــزاب دیگ و اح
ــه،  ــم. برنامـ ــاد کردیـ ــط ایجـ ــو روابـ ــال ها بدین سـ از سـ
ــا  ــت ها، کنفرانس هـ ــته ایم. نشسـ ــدگاه داشـ ــر و دیـ فکـ
و در مرکـــز و والیـــات گفت وگـــو داشـــته ایم. حـــاال 
پیـــروزی  به خاطـــر  کاندیـــدا  از  یکـــی  به حیـــث 
آمده ایـــم تـــا یـــک کاری کنیـــم و تغییـــری را در کشـــور 
بـــه وجـــود آوریـــم. اگـــر ممطیـــن نمی بـــودم، خـــود را 
کاندیـــدا نمی کـــردم. شـــرح راه کارهـــا و برنامه هـــای مـــا 
ـــا  ـــی م ـــور انتخابات ـــه منش ـــن  ک ـــت. ای ـــی اس ـــث طوالن بح
چگونـــه اســـت، آیـــا توانســـته ایم بـــا اقشـــار و اقـــوام 

مختلـــف روابـــط ایجـــاد کنیـــم.
ـــا  ـــه ب ـــم ک ـــن بودی ـــال ای ـــه دنب ـــی ب ـــاق مل ـــرح وف ـــا در ط م
ـــم و  ـــرار کنی ـــاط برق ـــتان ارتب ـــوام افغانس ـــار و اق ـــام اقش تم
ـــم و از  ـــاد کنی ـــی را ایج ـــدگاه مل ـــی و دی ـــت مل ـــک دول ی
ـــن  ـــااهلل و رحم ـــح برســـیم. انش ـــه صل موضـــع قـــدرت ب

ــویم. ــق می شـ موفـ
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سامانی

الهام الدین سادات-حقوق دان

محمداشـرف غنـی در بیانیـه مراسـم تحلیفـش، پنـج حلقـه را 
خارجـی  سیاسـت  اساسـی  و  عمـده  محورهـای  عنـوان  بـه 
افغانسـتان معرفـی کـرد، امـا هیچ گاهـی بحـث کارشناسـانه و 
علمی-تحلیلـی بـرای تیوریزه سـازی منطـق و چرایـی اهمیـت 
و ارجحیـت حلقه هـای سیاسـت خارجـی از سـوی حکومـت 
و دسـتگاه دیپلوماسـی صـورت نگرفـت. پنج سـال پـس از آن 
تیوری پردازی هـا و ایجـاد ادارات سـلیقه یی در کنـار دسـتگاه 
دیپلوماسـی و پیمـودن راه های متفـاوت و گمراه کننده در جهت 
اهـداف سیاسـت خارجی، تحلیـل و بررسـی عملکردهای چند 
سـال گذشـته دال بر عـدم اعتقـاد و باورمندی رییـس حکومت 
وحـدت ملـی بـه صابـت اداره و کارایـی نهادهـا و تضعیـف 

بی رویـه نهادهـای اداری و سیاسـی در کشـور می باشـد.
 تنـش فزاینـده در روابـط افغانسـتان و پاکسـتان، مداخـات 
گسـتردۀ کشـورهای همسـایه و منطقـه در قضیه صلـح و جنگ 
و  منطقه یـی  تحـوالت  از  بعضـی  شـکل گیری  و  افغانسـتان 
جهانـی کـه نیازمنـد اتخاذ موقـف روشـن، مبتنی بـر منافع ملی 
افغانسـتان بـود، پـای مجلـس نماینـده گان را بیشـتر بـه مباحث 
سیاسـت خارجـی کشـاند و ایـن نهـاد، بارهـا خواسـتار ایجـاد 
بـرای  خارجـی  سیاسـت  مـدون  و  اصولـی  چارچـوب  یـک 
البی گـری موثـر و نقش آفرینـی مثبـت و معنـادار در تحـوالت 
و  بحث هـا  ایـن  ریشـه یابی  کـه  بین المللـی شـد  و  منطقه یـی 
مسـتلزم  خارجـی،  سیاسـت  قطب نمـای  ایجـاد  چگونه گـی 

اساسـات و کارویژه هـای آن می باشـد. بـه  پرداختـن 
یـک  بـه  شـکل دهی  بـرای  دیپلوماسـی  دسـتگاه  توان منـدی 
طـرح واقع بینانـۀ سیاسـت خارجـی، ظرفیـت قـوه مقننـه بـرای 
بررسـی کارشناسـانۀ طرح سیاسـت خارجی و سـرانجام محیط، 
زمینه هـا و مجریـان سیاسـت خارجی از مهمترین مسـایل در اما 
و اگرهـای تدویـن خط مشـی سیاسـت خارجی کشـور اسـت.
در شـرایط کنونـی بـا توجـه بـه فقـدان اسـتقال الزم سیاسـی 
و  روندهـا  پیچیده گـی  ملـی،  مهـم  تصامیـم  اتخـاذ  بـرای 
و  امنیتـی  وابسـته گی  بین المللـی،  و  منطقه یـی  پالیسـی های 
اقتصـادی بـه جهـان غـرب به ویـژه امریـکا، نبـود قـدرت موثر 
ملـی بـه مثابـۀ پشـتوانه ها و ابزارهـای عملی سـازی سیاسـت 

خارجـی، افغانسـتان نمی توانـد یک دیـدگاه و چشـم انداز کان 
و اسـتراتژیک را بـرای تأثیرگـذاری در تحـوالت منطقه یـی و 
جهانـی در سیاسـت خارجـی اش مطـرح نمایـد و آن چـه انجام 
می دهـد، اکـت و ژسـت های سیاسـت خارجـی و گیرماندن در 

دنیـای روزمره گـی اسـت.
از طـرف دیگـر، آشـفته گی و نابهسـامانی در سیاسـت داخلـی 
کـه سیاسـت خارجـی ادامـۀ آن اسـت، ایجـاد و لغـو  ادارات 
سـلیقه یی و مـوازی در کنـار وزارت خارجـه بـرای پیش بـرد 
اهداف دیپلوماسـی و سیاسـت خارجی، تقرری های غیر مسلکی 
و  دیپلوماسـی  دسـتگاه  مختلـف  رده هـای  در  سـلیقه یی  و 
نماینده گی هـای سیاسـی، تعییـن سـفرایی بـه شـدت کم سـواد 
و بی تجربـه، فاقـد ظرفیـت تحلیـل و البی گـری، ناهماهنگـی 
از  برخـی  انحصـار  سیاسـی،  نماینده گی هـای  و  مرکـز  میـان 
و  ارگ  توسـط  خارجـه  امـور  وزارت  ویـژۀ  صاحیت هـای 
شـورای امنیـت، اختافات میـان رهبران حکومـت وحدت ملی 
مزیـد بـر علـت گردیـده، اعتبـار دسـتگاه سیاسـت خارجـی و 
کارایـی آن را به شـدت ضعیف سـاخته و موجـب بروز گفتارها 
و رفتارهـای غیـر دیپلوماتیـک و صدمـه بـه حیثیـت و پرسـتیژ 
بین المللـی افغانسـتان گردیـده اسـت. رسـوایی های موجـود و 
بحران آفرینی هـای گسـترده در حـوزۀ سیاسـت داخلـی و عـدم 
شـکل گیری اجمـاع روی مسـایل مهـم کشـوری، چشـم انداز 
تعقیـب اهـداف سیاسـت خارجـی کشـور را لطمـه وارد کـرده 
و نـگاه سیاسـی، مقطعـی و سـلیقه یی به حکومـت داری فرصت 
ایـن را نمی دهـد تـا در مقیـاس منطقه یـی و جهانـی از اوضـاع 
افغانسـتان و دسـت آوردها حـرف زد و البی گـری موفـق بـرای 
اقنـاع منطقـه و جهـان نمـود. همین حاال ُکل دسـتگاه سیاسـت 
خارجـی افغانسـتان در داخـل و خـارج  بـه جـز ماقات هـای 
تشـریفاتی و کنفرانس هـای فاقـد محتـوا هیـچ دسـت آورد قابل 
توجـه نـدارد، زیـرا سـفرا و نماینـده گان سیاسـی فاقـد ظرفیت 
نظاره گـر  جهـان  دیگـر،  از سـوی  و  انـد  البی گـری  و  اقنـاع 
و  انحصارگرایانـه  برنامه هـای  و  سیاسـت ها  نادرسـت  مسـیر 
عوام فریبانـۀ ریاسـت حکومـت وحدت ملی می باشـد و الف و 
گـزاف دسـت آورد و موثریـت کاری خندیـدن چیزی بیشـتر از 

خندیـدن بـه ریش خـود نیسـت. حکومـت وحدت ملـی یکی 
از دسـت آوردهای عمـدۀ خود را تعقیب پالیسـی های مشـخص 
اقتصـادی در سـطح منطقـه بـرای توسـعه اقتصـادی افغانسـتان 
نبـود  عنـوان می کنـد در حالـی کـه در شـرایط کنونـی و در 
ظرفیت هـای الزم همکاری هـای منطقه یـی و پشـتوانه های الزم 
منطقه یـی  تعامـات  منطقه یـی،  همکاری هـای  تقویـت  بـرای 
چنـدان موثـر نبـوده و افغانسـتان بـه جـز کشـمش و نخـود 
هیـچ محصـول و تولیـد بـرای صـادرات و اسـتفادۀ مفیـد از 
مسـیرهای نامعلـوم ترانزیتـی و تجارتـی ندارد. اشـرف غنی در 
کنفرانس هـای منطقه یـی  فقـط و فقـط تیوری پـردازی و تخیـل 
بافـی می کنـد، اما در عمـل پـای برنامه ها و پالیسـی های داخلی 
و منطقه یـی اش کـه مبتنـی بـر واقعیت هـا و روندهـای ملـی و 

منطقه یـی و ظرفیت هـای افغانسـتان باشـد، می لنگـد.
شـکل گیری زمینه هـا، فضـای مسـاعد دیپلوماتیـک و مجریـان 
سیاسـت خـارج در مرکـز و نماینده گی هـای سیاسـی یکـی از 
مولفه هـای موثـر تطبیـق اهـداف سیاسـت خارجـی و تأمیـن 

منافـع ملـی کشـور می باشـد.
شـاید انگشت شـمار وکایی را سـراغ داشـت که نور چشـمان 
یـا بسـته گان شـان را کـه هیچ گونـه اشـراف و معلومـات در 
مسـایل مربـوط بـه دیپلوماسـی و روابـط بین الملـل ندارنـد، به 
حیـث دیپلومـات نگماشـته باشـند و ایـن نماینده ها از یک سـو 
بـدون در نظـر داشـت مقـررات و معیارهـای مقـرری خارجـی 
که کار سـه سـال در مرکز می باشـد، بسـته گان شـان را به حیث 
دیپلومـات در نماینده گی هـای مهـم سیاسـی ماننـد نماینده گـی 
افغانسـتان در سـازمان ملـل متحـد، نماینده گـی افغانسـتان در 
ژنیو، سـفارت افغانسـتان در واشـنگتن و سـفارت افغانستان در 

برخـی کشـورهای مهـم و تأثیرگـذار اروپایی گماشـته اند، گفته 
می شـود کـه بعضـی از بسـت ها نیـز بـه فرمایـش وکا ریـزرو 
می شـوند تا بسته گان شـان بـه امتیازات و آسـایش دسـت یابند.
از سـوی دیگـر، غوغـای نبود خطوط سیاسـت خارجی را سـر 

می دهنـد کـه تناقض آشـکار بیـش از ایـن نمی تواند باشـد.
ایـن کار نماینـده گان بـدون شـک تیشـه یی بـزرگ بـه ریشـه 
دسـتگاه دیپلوماسـی زده و کارکـرد و موثریت ایـن نهاد را برای 
پیش بـرد تعامـات فعـال و پویـا بـا کشـورهای منطقـه و جهان 

بـه شـدت ضعیف سـاخته اسـت.
سیاسـت خارجی در هوا تطبیق نشـده و نیازمنـد دیپلومات های 
مجـرب، مسـلکی و آگاه بـه انکشـافات منطقه یـی و بین المللـی 

است.
محافـل  سـایر  و  مذاکـرات  در  بتواننـد  کـه  دیپلومات هایـی 
دیپلوماتیک درخشـش و برجسـته گی داشـته و نماینده گی فعال 
از منافـع ملـی کشـور نمایند، با توجـه به حضور افراد کم سـواد 
و زورمنـد در مرکـز و نماینده گی هـای سیاسـی، بحـث بـر سـر 
تدویـن خطـوط ُکلـی سیاسـت خارجـی و دسـت آوردهای آن، 

قطعـًا بیـش از رهاسـازی تیـر در تاریکی نیسـت.
قـدر مسـلم ایـن  کـه بـا درنظرداشـت ضعف هـا و مشـکات 
از  فراتـر  نمی توانـد  خارجـی  سیاسـت  ادارۀ  شـد،  شـمرده 
روزمره گی هـای روابـط خارجـی به مسـایل کان ماننـد تدوین 
دکتریـن سیاسـت خارجـی بپـردازد و آشـفته بـازار سیاسـت 
داخلـی و فقـدان دورنمـای روشـن حکومـت داری سـالم کـه 
بتوانـد اهرم هـای قدرت ملـی را ایجاد نماید، سیاسـت خارجی 
افغانسـتان و راهبردهـای اسـتراتژیک، چسـپاندن کلوخ خشـک 

در دیـوار اسـت کـه هیچ گاهـی نتیجه بخـش نخواهـد بـود.

پـس از سـال ها جنـگ و بدبختی در افغانسـتان و کوشـش های 
فراوانـی کـه همواره بـرای برقراری صلح صورت گرفته اسـت، 
تنهـا ریاسـت حکومت وحـدت ملی جرگـۀ مشـورتی صلح را 
برگـزار کـرد کـه ایـن جرگـه دیـروز بـا پخـش قطع نامه یـی به 

کار خـود پایان داد.
هـر چنـد قانـون اساسـی افغانسـتان لویـه جرگـه را عالی تریـن 
مظهـر قـدرت و اراده مردمـان افغانسـتان می دانـد و از هشـت 
قانـون اساسـی در طول تاریخ افغانسـتان، در شـش تای آن یک 
فصـل کامـل بـه لویـه جرگـه اختصـاص داده شـده اسـت؛ امـا 
آنچـه عمـًا بـه نظـر می رسـد تـا به حـال هیـچ لویـه جرگه یی 
مطابـق بـه تعریـف قانـون و بـا ترکیب اعضـا و کارشـیوه هایی 
کـه قوانیـن متذکـره  پیش بینـی کـرده اند، برگزار نشـده اسـت.
گذشـته از مخالفـت گـروه طالبـان و شـمار زیـادی از رهبـران 
سیاسـی و تاثیرگـذار افغانسـتان بـا ایـن جرگـه، تحریـم آن از 
سـوی ریاسـت اجرایـی بـه عنـوان شـریک قـدرت و نیمـی از 
بدنـۀ سیاسـی حکومـت افغانسـتان، کمپاینی بـودن و نبودن این 
نشسـت و اینکـه آیـا ایـن نشسـت بـا ایـن همـه کاسـتی های 
بزرگـش بـرای رسـیدن بـه صلـح موثـر واقـع خواهـد شـد یـا 
نـه؛ آنچـه را در این نبشـته بـه بحـث خواهیم گرفـت، تأثیرات 
منفـی برگـزاری ایـن جرگه بـر اقتصاد افغانسـتان خواهـد بود.

برمبنـای فرمـان رییـس حکومـت وحـدت ملـی در رابطـه بـه 
برگـزاری جرگه مشـورتی صلـح، وزارت مالیه مکلف اسـت تا 
مصـارف مالـی این جرگه را مطابق پیشـنهاد رییس کمیسسـیون 
نیـز  افغانسـتان  مالیـه  وزارت  نمایـد؛  تأمیـن   )91( کـود  از 
گـزارش داده اسـت کـه برای برگـزاری این جرگـه 369 میلیون 
افغانـی کـه نزدیـک بـه پنـج ملیـون دالـر می شـود از کـود 91 

ریاسـت جمهوری بـه مصـرف خواهـد رسـید.
وقتـی وارد بحـث تأثیـرات منفی برگزاری لویه جرگه مشـورتی 
صلـح بـر اقتصاد افغانسـتان می شـویم، فقط همیـن 369 میلیون 
افغانی یـی کـه برای مصـارف برگزاری این نشسـت بر بـاد داده 
می شـود، مـورد بحـث نبـوده بلکـه بـا تأثیـرات منفی یـی که از 
رخصتـی یـک هفته یـی ایـن جرگه بر اقتصـاد نیمه جان کشـور 
مـا وارد می گـردد نیـز روبـه رو هسـتیم کـه در ذیل بـه جزییات 

بـه بحـث گرفته خواهد شـد.
هـرگاه بخواهیـم روزهـای رخصتـی کشـور را بشـماریم؛ دیده 
می شـود کـه در یـک سـال 52 روز جمعـه و 52 روز پنجشـنبه 
داریـم )هـر چند در ایـن اواخر رخصتـی روزهای پنجشـنبه در 
کابل برداشـته شـده اسـت، ولی سـر و صداهایی برای جاگزینی 
رخصتـی روز شـنبه بـا آن وجـود دارد(؛ اگـر  بر ایـن 104 روز 
قبیـل رخصتـی  از  رخصتـی هفتـه وار، رخصتی هـای دیگـری 

نـوروز، روزهـای عید، میـاد النبـی )ص(، روز اسـتقال، دهم 
محـرم و غیـره روزهـای رخصتی رسـمی را نیز بیفزایـم، تعداد 
رخصتی هـای رسـمی سـاالنه ما به حـدود 115 روز می رسـد و 
هـرگاه بخواهیـم رخصتی هـای درج ناشـده در تقویـم را کـه به 
مناسـبت کنفرانس هـا و نشسـت ها ملـی و بین المللـی و تولـد 
و وفـات شـخصیت ها سـپری می کنـم نیـز بریـن رقـم اضافـه 
کنیـم؛ پایتخـت کشـور مـا از لحـاظ رخصتی هـا، مقام نخسـت 

در جهـان را بـه خـود اختصـاص خواهد داد.
حکومـت  اجتماعـی  امـور  و  کار  وزارت  مـورد،  آخریـن  در 
افغانسـتان تمامـی ادارات خصوصـی و دولتـی مقیـم پایتخـت 
را از تاریـخ 7 ثـور تـا 12 ثـور سـال جـاری، به دلیـل برگزاری 
لویـه جرگـه مشـورتی صلح، شـش روز مکمل رخصـت اعام 

اسـت. کرده 
آنچنانـی کـه قبـًا متذکـر شـدیم، در کنار بـه عقب افتـادن کار 
مـردم و ادارات دولتـی در ایـن یـک هفتـه رخصتـی، میلیون ها 
افغانـی بـر اقتصـاد حکومـت و سـکتور خصوصـی افغانسـتان 
وارد می گـردد؛ از دیـد تعـدادی از اقتصاددانـان و بنابـر آمـاری 
کـه وجـود دارد حـدود 80 هـزار مأمور در شـهر کابل مصروف 
اجـرای وظیفـه دولتـی هسـتند که دولـت در جریان ایـن 6 روز 
رخصتـی بـدون اینکه این مأموریـن کاری را انجام داده باشـند؛ 
حداقـل حـدود 144 میلیـون افغانـی را بـه عنوان معـاش بدون 

کار بـه آنها می پـردازد.
مأسـفانه تأثیـرات منفـی رخصتـی یـک هفته یـی لویـه جرگـۀ 
سـکتور  و  نشـده  خاصـه  فـوق  ارقـام  بـه  صلـح  مشـورتی 
خصوصـی و تجار کشـور نیز خسـارات جبـران ناپذیـری را از 
ایـن ناحیـه متقبـل می شـوند؛ اتاق تجـارت و صنایع افغانسـتان 

پیـش از ایـن نیز چنیـن رخصتی هایـی را به زیان مـردم و تجار 
کشـور دانسـته و بیـان داشـته بود که هـر روز رخصتـی، حدود 
دو میلیـون دالـر یـا 148 میلیـون افغانـی، به سـکتور خصوصی 
زیـان وارد می کنـد که هـرگاه ایـن 148 میلیـون در روز را به 6 
روز ضـرب بزنیـم؛ ضـرر وارده بر سـکتور خصوصـی از ناحیه 
برگـزاری لویـه جرگـه مشـورتی صلـح بالـغ بـر 888 میلیـون 

افغانـی می شـود.
بـا محاسـبۀ ُکلی از جمـِع 369 میلیون افغانـی مصارف برگزاری 
لویـه جرگه مشـورتی صلـح، 144 میلیون افغانـی معاش رایگان 
و بـدون کاری کـه بـه مأموریـن در جریان ایـن 6 روز پرداخت 
می گـردد و 888 میلیـون افغانـی زیانی که به سـکتور خصوصی 
کشـور وارد می گـردد؛ بـه رقم حیـرت آور 1401000000 ) یک 
میلیـارد و چهارصـد و یک میلیـون( افغانی یا حـدود 19 ملیون 
دالـر بـر می خوریـم؛ که مجموعـۀ هزینـۀ برگزاری لویـه جرگه 

مشـورتی صلـح در فقط شـش روز خواهد بود.
بـا توجـه بـه ارقام سـرمام آور فـوق، و بـا توجه به اقتصـاد نیم 
جـان افغانسـتان؛ سـوالی کـه ذهـن هر صاحـب بصیرتـی را به 
خود مشـغول سـاخته اسـت اینسـت که آیا منطقـی خواهد بود 
تـا بـرای جرگه یـی بـا ایـن همـه کاسـتی ها؛ چنین رقـم بزرگی 

را هزینـه نمایم؟
اگـر پـس از ختـم جرگـه به نتیجـۀ مطلوب کـه همانـا برقراری 
صلـح در افغانسـتان اسـت نرسـیم؛ چـه کسـی پاسـخ گوی این 
ضـرر اقتصـادی بزرگـی کـه بر ملت شـکم گرسـنۀ مـا تحمیل 

شـده اسـت، خواهـد بود؟!

ملت گرسنه 
و جرگۀ ميليونی

رسوایی سیاست 
داخلی و افتضاح 

سیاست خارجی



در   )CPAG( غیرنظامیـان  از  دادخواهـی حفاظـت  گـروه 
گـزارش تازه اش از کاهـش تلفات غیرنظامیان در افغانسـتان 
خبـر داده؛ امـا گفتـه اسـت کـه حمـات هوایـی و زمینـی 
بیشـترین تلفـات را بـه غیرنظامیـان افغانسـتان وارد کـرده 

. ست ا
بـر بنیاد گـزارش، در مـاه اپریـل، 125 غیرنظامی افغانسـتان 
بـه شـمول زنـان و کـودکان در جریان عملیات هـای هوایی، 
حمـات انتحـاری و انفجارهـا جـان باختـه و 147 نفـر نیز 

زخمـی شـده اند.
ایـن گـروه، در مـاه مـارچ، 184 کشـته و 300 زخمـی را 

ثبـت کـرده بـود.
عزیـز احمـد تسـل، رییـس گـروه دادخواهـی حفاظـت از 

غیرنظامیـان، بـه رادیـو آشـنا – صـدای امریـکا گفـت: »در 
عملیـات شـبانه نیروهـای مشـترک، رویدادهـای دردناک به 
وقـوع پیوسـته. ماننـد منطقه صدمرد ولسـوالی نـرخ والیت 
میـدان وردک در جریـان عملیـات شـبانه، به شـمول زنان و 

اطفـال 8 عضـو یـک خانـواده کشـته شـده اند«.
را  افغانسـتان  هوایـی  قـوای  فرماندهـی  نظـر  خواسـتیم 
نیـز داشـته باشـیم، امـا موفـق نشـدیم. ولـی پیـش از ایـن 
وزارت دفـاع افغانسـتان گفتـه بـود کـه بـر اسـاس پالیسـی 
عملیات هـای نظامـی، نباید تلفـات غیرنظامیان بـه بار آید و 
بـه همیـن دلیـل عملیات های نظامـی برضد مخالفان مسـلح 

بـا کنـدی بـه پیش مـی رود.
قیـس منگل، سـخنگوی ایـن وزارت چنـد روز پیش گفت: 
»اگـر همچـو حادثاتـی رخ می دهـد، تیـم بررسـی داریـم 
بـه سـاحه می رسـند، بررسـی می کننـد، عاملیـن آن مطابـق 

قوانیـن مجـازات می شـوند«.
بـر بنیـاد گـزارش، پـس از عملیـات هوایـی، در قتل هـای 
هدف منـد مخالفیـن مسـلح 14 غیرنظامـی کشـته و 4 تـن 
دیگـر زخمـی شـده انـد. انفجـار ماین هـای کنـار جـاده نیز 
در مـاه اپریـل 15 کشـته و 49 زخمـی برجا گذاشـته اسـت.
یافته هـای گـروه دادخواهـی نشـان می دهـد کـه بیشـترین 
تلفـات در ایـن مـاه، در والیـات ننگرهـار، غزنـی و کندهار 

صـورت گرفته اسـت.
ایـن گروه از جوانب درگیر در منازعات افغانسـتان خواسـته 

که بـه حفاظت از غیرنظامیـان توجه کنند.
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محمداکرام اندیشمند 

ــې  ــه نړیوال ــو ل ــه د مطبوعات ــې درېیم د م

ــره ده. ــې رسه براب ورځ

نــن پــه ټــول افغانســتان کــې د مطبوعاتــو 

دولتــي او غیــر دولتــي ادارې، د مطبوعاتــو 

نړیوالــه ورځ ملانځــي.

ــې  ــې په داس ــتان ک ــه افغانس ــه ورځ پ دغ

رشایطــو کــې ملانځــل کېــږي چــې لــه تېر 

یــوه کال راهیســې ګڼــو رســنیو د امنیتــي، 

اقتصــادي، د حکومــت د نه پاملرنــې، د 

مخالفینــو د ګواښــونو او داســې نــورو 

ســتونزو لــه املــه، خپــل فعالیتونــه درويل 

دي.

ــوب د  ــو د خوندیت د افغانســتان د خربیاالن

ــویو  ــړل ش ــه ت ــي، ل ــؤلین واي ــې مس کمېټ

رســنیو رسه د د دوی د بیــا فعالېــدو پــه 

هــدف، نــه دولــت او نــه هــم نــورو 

مرســتندویو موسســو مرســته کــړې ده.

د دغــې کمېټــې یــوې مســؤلې وحیــده 

»پــه  وویــل:  تــه  رادیــو  ازادي  فیــي 

۲۰۱۸ میــادي کال کــې مــو چــې څېړنــې 

تــررسه کــړي، پــه مجمــوع کــې ۳۴ رســنیو 

د مختلفــو دالیلــو لــه املــه فعالیتونــه 

درويل چــې پنځه یــې پــه مرکــزي زون، 

ــه  ــې پ ــور ی ــځ او ن ــه لویدی ــې پ ــور ی څل

شــال او کابــل کــې وې. پــه دوی کــې ۴ 

ــي  ــې، ۱۸ چاپ ــه، ۱۰ راډیوګان ټلوېزیونون

ــاملې دي.« ــنۍ ش ــن رس او ۲ انای

د ځینــو تــړل شــویو رســنیو مســؤلین 

او  اقتصــادي ســتونزې  تأییــدوي چــې 

ــه  ــده الملون ــه عم ــه پاملرن ــت ن د حکوم

ــه  ــه ګوښ ــه فعالیت ــنۍ ل ــوه رس ــې ی دي چ

ــږي. کې

ــوه د  ــه ی ــنیو ن ــویو رس ــړل ش ــو ت ــه دغ ل

ارادې ورځپاڼــه وه چــې د ۲۰۰۱ میــادي 

ــورې  ــادي پ ــر ۲۰۱۳ می ــې ت ــه ی کال ن

ــړ. ــت وک فعالی

د دغــې ورځپاڼــې مــر حاجــي ســید 

وویــل:  تــه  رادیــو  ازادي  ده  و،  داوود 

د  حکومــت  چــې  دا  مســئله  »عمــده 

خربیاالنــو پــه هڅولــو کــې پاتــې راغــی، 

ــې  ــاره ی ــې لپ ــې او مطبع ــوږ د ورځپاڼ زم

ــون  ــل ټیلیف ــو ډیجیت ــه، ی ــه راکول ــنا ن برښ

یــې هــم نــه دی راکــړی. ویلــی شــم چــې 

حکومــت هغــه مســؤلیت چــې پــه قانــون 

کــې رســنیو رسه د مرســتو پــه خاطــر 

تســجیل شــوی، حکومــت تــررسه نه کــړ.«

د خصــويص رســنیو د ځینــو مســؤلینو 

ــو  ــدې د ګڼ ــر وړان ــنیو پ ــربه، د رس ــه خ پ

ســتونزو ترڅنــګ سانســور بلــه ســتونزه ده 

چــې د ځینــو دولتــي مســؤلینو، زورواکــو 

او مخالفینــو له خــوا پــه غیــر مســتقیم 

ــږي. ــنیو تحمیلی ــر رس ډول پ

د شمشــاد ټلوېزیــون د خــرب د څانګــې 

ــه دې اړه ازادي  ــاس پ ــد احس ــؤل عاب مس

ــه  ــي ارګانون ــه دولت ــل: »ک ــه ووی ــو ت راډی

ــرب  ــه خ ــې دغ ــي چ ــه واي ــکاره ون ــه ښ پ

ــور  ــوع راپ ــردې موض ــا پ ــروئ ی ــه خپ م

ــنیو  ــه رس ــه ورځ ل ــو بل ــوړوئ، خ ــه ج م

رسه د هغــوی چلنــد معلومېــږي او رســنیو 

تــه معلومــات نــه ورکــوي. همدارنګــه پــر 

ــم  ــارونه ه ــو فش ــتانو د مخالفین ژورنالېس

شــته. ډېــر خربیــاالن داســې ووژل شــول 

ــي  ــه دی. امنتی ــوم ن ــې معل ــؤل ی ــې مس چ

مســؤلینو کــې او پــه تېــره پــه لېــرې ســیمو 

ــره ده.« ــتونزه ډې دا س

کال  لومــړي  زره  دوه  لــه  چارواکــي 

ــته  ــه الس ــه لوی ــنیو فعالیتون ــته د رس وروس

راوړنــه ګڼــي وايــي، د رســنیو د فعالیتونــو 

ــوب او  ــو خوندیت ــا او د خربیاالن ال پراختی

دوی تــه د کاري زمینــې برابــرول د دوی پــه 

ــنیزو  ــه رس ــو پ ــې دي، خ ــو ک لومړیتوبون

ــي، دوه  ــټونه واي ــت بنس ــې بوخ ــارو ک چ

زره اتلســم میــادي کال پــه افغانســتان 

کــې د خربیاالنــو لپــاره تــر ټولــو خونــړۍ 

و. کال 

ــې  ــه مخ ــو ل ــټونو د معلومات ــو بنس د دغ

په دغــه کال کــې د ازادي راډیــو د درې 

افغــان  شــل  ګــډون،  پــه  خربیاالنــو 

ــو  ــان وژونک ــو او ځ ــه چاودن ــاالن پ خربی

بریدونــو کــې ووژل شــول.

وقتـی از جنـگ، عوامـل جنـگ و ُعمال جنگ در افغانسـتان 
صاحبـان  و  سیاسـت  اهـل  از  بسـیاری  مـی رود،  سـخن 
سـفرۀ  شـریکان  و  اشـرف غنی  شـمول  بـه  حاکمیـت 
حکومتـش، ایـن جنـگ را جنـگ بین االفغانـی نمی خواننـد 
و ده انگشـِت دسـتاِن خـود را بـه سـوی پاکسـتان، ایـران، 
سـازمان های  به خصـوص  و  جهـان  و  منطقـه  کشـورهای 
غنـی  رییس جمهـور  می  گیرنـد.  نشـانه  استخباراتی شـان 
بارهـا  اسـتخباراتی اش  و  اطاعاتـی  دسـتگاه  مسـوولین  و 
گفته انـد که در افغانسـتان بیسـت گروه تروریسـتی مشـغول 
دهشـت افگنی و جنگ انـد کـه طالبـان یکـی از ایـن بیسـت 

گـروه اسـت. 
بسـیاری از ایـن گروه هـا و یـا تمام شـان بـه اسـتثنای آن 
تروریسـتان  و  خارجـی  همـه  افغانـی،  طالبـان  از  بخـش 
خارجـی انـد. امـا وقتـی از مذاکـرات صلح سـخن می رود، 
ایـن  افغانـی  مالکیـت  بـر  حکومتـش  شـریکاِن  و  غنـی 
مذاکـرات تأکیـد می کننـد. عجـب تناقضـی! حامـی جنگ و 
هزینه پرداز جنِگ دهشـت افگنان در افغانسـتان، اسـتخبارات 
خارجـی، 19 گروه تروریسـتی جنگجو همه دهشـت افگنان 
خارجـی، اما دولـت و زمام دار آن و حتا مخالفـان و منتقدان 
غنـی و حکومتـش بـرای مذاکـرات صلـح و پایـان جنـگ، 
نسـخۀ مذاکـرات بین االفغانـی را تجویـز می کننـد و گویا از 
مالکیـت افغانـی مذاکـرات صلـح سـخن می گوینـد و خود 
را عاشـق و شـیدای مذاکـره بـا طالبـان نشـان می دهنـد و 

چنـان فهرسـت طوالنـی بـرای مذاکـره ترتیـب می کننـد که 
فکـر می شـود صدها گرسـنه می خواهنـد برای خـوردن نان 

بروند.  خیـرات 
وقتـی بـه مذاکرات صلـِح ده هـا منازعه و جنگ کشـورهای 
مختلـف دنیـا در صـد سـال اخیـر نـگاه شـود، می بینیـم که 
تمـام ایـن گفت وگوهـا در حلقـۀ محـدود و انگشت شـمار 
آغـاز  درگیـر  و  دخیـل  مختلـف  طرف هـای  نفـری  چنـد 
می شـود و پـس از رسـیدن بـه مراحـل نهایـی توافـق بـر 
سـر صلـح در جهـت تأییـد و تطبیـق بـه حلقه هـای بزرگتر 
سیاسـی و اجتماعـی و دولتـی اعـم از گروه هـا، حکومت و 
پارلمـان می رسـد. اصـول مذاکره و رسـیدن به یـک راه حل 
در جنگ هـای پیچیـده بـا عوامـل مختلـف همین اسـت. اما 
در افغانسـتان مذاکـرات صلح به صورت سـرچپۀ آن نمایش 

می شـود.  داده 
جنـگ افغانسـتان یک جنـگ پیچیـدۀ اسـتخباراتی منطقه یی 
و بین المللـی اسـت. دل بسـتن بـه مذاکـرات بین االفغانـی و 
اشـتیاق زیـاد بـه مالکیـت افغانـی ایـن مذاکـرات، راه پایان 
دادن بـه ایـن جنـگ نیسـت. هنـوز ارگ و دولت افغانسـتان 
در حسـرت مذاکـرات بین االفغانـی و نشسـتن بـا طالبـان 
پیچ وتـاب می خورنـد که صـدای تقویت و گسـترش داعش 
بـه گوش می رسـد و صحبـت ویدیویـی ابوبکر بغـدادی را 
با شـیوۀ نشسـتن افغانی بر روی دوشـک و پشـتی مروج در 

افغانسـتان بـه نمایـش می گذارند.  

»د مطبوعاتو نړیواله ورځ«

 او په افغانستان کې د ۳۴ رسنیو تړل کېدل

فغانستان  جنِگ بيرونی ها در ا
و توهم مالکيِت افغانی بر مذاکرات صلح

گروه دادخواهی حفاظت از غیرنظامیان:
تلفـات غيرنظاميـان کاهش یافتـه است

اداره شـفاخانه والیتـی غـور از تمـام داوطلبـان واجد شـرایط دعوت 
مـی نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی )7( قلـم حبوبـات و)1( قلـم نان 
MoPH/GDCM/ خشـک و)1( قلم گوشـت دارای نمبرتشخیصیه
GO2/1398/HRP/GHPH/NCB اشـتراک نمـوده و آفـر هـای 
سربسـته خویـش را مطابـق  شـرایط شـرطنامه  به لسـان دری ، طبق 

قانـون وطرزالعمل تـدارکات ارایـه نمایند. 
تضمیـن آفـر بـه شـکل پـول نقد وضمانـت خـط بانکی اصلـی قابل 
اعتبـار،  از )7( قلـم حبوبـات مبلـغ 50,000 ، از )1( قلـم نان خشـک 
70,000 و از)1( قلـم گوشـت گوسـفند مبلـغ 90,000 افغانـی بوده ، 
وصول شـرطنامه و تسـلیمی افر ها الی سـاعت  9 قبل از ظهر اعتبار 
از نشـر اعـان الی بیسـت یـک روز تقویمی که آخریـن معیاد ضرب 
االجل تسـلیمی آفر  میباشـد  صورت میگرد آفر گشـایی  روز  شـنبه 
تاریـخ 28ثور1398  سـاعت 10 بجه قبـل از ظهر در  صالون کنفرانس 
شـفاخانه والیتـی غـور دایـر میگردد آفـر های دیـر رسـیده وا نترنتی  
پزیرفتـه نمی شـود ،شـرایط  اهلیـت  با ارایه اسـناد ضروری میباشـد 

وتصفیـه حسـابات مالیاتی ازمعیار اهلیت شـمرده می شـود.
ادرس هایکـه داوطلبان میتوانند شـرطنامه را بدسـت بیاورند قرارذیل 

اند:
تمـاس:  شـماره  شـهرفیروزکوه   _ غـور  والیتـی  شـفاخانه   1  .1

 0799544540
2. پروژه اصاحات شـفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شـماره 

تماس:0700892888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابق فقـره)3( مـاده دوازدهم قانون تـدارکات، 

مشـروط بـه منظـوری بودجه می باشـد

اداره شـفاخانه حـوزوی هـرات  از تمام داوطلبان واجد شـرایط دعوت 
مـی نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی )30( قلم مـواد شـوینده و)1000( 
تانکـر تخلیـه چـاه هـای فاضـاب شـفاخانه حـوزوی هـرات دارای 
/1398/MoPH/GDCM/HRP/HRH/NCB نمبرتشـخیصیه 
GO4 اشـتراک نمـوده و افـر های سربسـته خویش را مطابق  شـرایط 
شـرطنامه  به لسـان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارایه نمایند. 
تضمیـن آفـر به شـکل پـول نقـد وضمانـت خط بانکـی اصلـی قابل 
اعتبار از )30( قلم موادشـوینده مبلغ 80,000 و از )1000( تانکر تخلیه 
چاهـای فاضـاب مبلـغ 25,000 افغانـی بـوده ، وصـول شـرطنامه و 
تسـلیمی افـر هـا الی سـاعت  9 قبـل از ظهر اعتبار از نشـر اعـان الی 
بیسـت یـک روز تقویمـی که اخرین معیـاد ضرب االجل تسـلیمی افر  
میباشـد  صـورت میگـرد آفر گشـایی  روز  شـنبه تاریخ 28ثـور1398  
سـاعت 10 بجـه قبـل از ظهر در  صالـون کنفرانس شـفاخانه حوزوی 
هـرات منـزل دوم تعمیـر اداری دایـر میگـردد آفر هـای دیر رسـیده وا 
نترنتـی  پزیرفتـه نمـی شـود ،شـرایط  اهلیت  بـا ارایه اسـناد ضروری 

میباشـد وتصفیه حسـابات مالیاتـی ازمعیار اهلیت شـمرده می شـود.
ادرس هایکـه داوطلبـان میتوانند شـرطنامه را بدسـت بیاورنـد قرارذیل 

اند:
تمـاس:  شـماره  شـهرهرات   _ هـرات  حـوزوی  شـفاخانه   1  .1

 0799674915
2. پـروژه اصاحات شـفاخانه هـا – وزارت صحت عامه کابل شـماره 

تماس:0700892888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابق فقـره)3( مـاده دوازدهـم قانون تـدارکات، 

مشـروط بـه منظـوری بودجه می باشـد

موضوع: اعالن دور دوم تدارکات )7( قلم  حبوبات ، )1( قلم نان 
خشک و )1( قلم گوشت مورد ضرورت شفاخانه والیتی غور  

موضوع: اعالن دور دوم تدارکات )30( قلم  مواد شوینده  
و )1000( تانکر تخلیه چاه های فاضالب شفاخانه حوزوی هرات  


