
ضیــا امرخیــل در آن زمــان بــه صــورِت بالفعل حیــن ارتکاب 
تقلب هــای انتخاباتــی از ســوی پولیــس کابــل دســتگیر شــد 
و بعــد ســندهای زیــادی از »انتخابــات گوســفندی« بــه نشــر 
رســید. امــا چــه کســی بــه ایــن اتهام هــا توجــه نشــان داد؟... 

ــراد ســوگلی های  ــن اف ــل کــه ای ــن دلی ــه ای ــچ کــس!... ب هی
ــه تقلب هــای  ــه دســتور او دســت ب ــد و ب ــی بودن ــای غن آق
ــی در  ــر کس ــر از ه ــوع را بهت ــن موض ــد. ای ــی زدن انتخابات
ــد  ــد. او می فهم ــی می فهم ــای غن ــخِص آق ــتان ش افغانس

ــا  ــا چــه مافیایــی ســروکار دارد و هم کاســه اســت، ام کــه ب
ــد.  ــچ کــدام دراز نمی کن ــه ســوی هی انگشــت اتهــام ب

در ایــن میــان اگــر نورســتانی از ســوی دادگاه محکــوم شــده، 
جــای تعجــب دارد ...

احمدفرید بسـیم، والی بغـان یک روز 
پـس از حمله بر فرماندهـی پولیس این 
والیـت در نشسـت خبری یـی می گوید 
کـه طرح ایـن حمله از سـوی سـازمان 
اطاعـات نظامـی پاکسـتان آی.اس.آی 

است. ریخته شـده 

و  می دهـد  هشـدار  بغـان  والـی 
می گویـد که بـه زودی نیروهـای امنیتی 
انتقـام ایـن حملـه را از گـروه طالبـان 
خواهنـد گرفـت و عملیاتـی را بـر ضد 
راه انـدازی خواهنـد کـرد.  ایـن گـروه 
بـه گفتـۀ آقـای بسـیم، در ایـن حملـه 

حـدود  و  باختنـد  جـان  پولیـس   18
دیگـر زخـم  غیرنظامـی  و  نظامـی   50

برداشـته اند.

را  حملـه  ایـن  مسـوولیت  طالبـان 
فتنـد یر پذ

بـا  مجهـز  مهاجمـان  از  شـماری 
جنگ افزارهـا و واسـکت های انتحـاری 
روز  چاشـت   12 سـاعت  حوالـی 
یک شـنبه، 15 ثـور بـا انفجار یـک موتر 
پـر از مـواد منفجـره در برابر سـاختمان 
ایـن  وارد  بغـان  پولیـس  فرماندهـی 
فرماندهـی شـدند و چندیـن سـاعت با 
نیروهـای امنیتـی به درگیـری پرداختند.
خبرنامه یـی  نشـر  بـا  داخلـه  وزارت 
شـمار مهاجمـان ایـن حملـه را 8 تـن 
می گویـد و می افزایـد کـه تمـام آنـان 
از سـوی نیروهای امنیتی کشـته شـدند.
وزارت داخلـه می گویـد، در ایـن حمله 
13 نیـروی امنیتـی جـان باخته و 55 تن 
بـه شـمول 35 نظامی زخم برداشـته اند.
امـا یـک منبع در ریاسـت صحـت عامه 

بغـان که نخواسـت نامش گرفته شـود 
گفتـه  سـام وطندار  خبرگـزاری  بـه 
اسـت کـه از محـل رویـداد جسـد 21 
نیـروی دولتـی و ۶۶ زخمـی به شـمول 
شـفاخانه ها  بـه  کـودک   4 و  زن   14

شـده اند. داده  انتقـال 
ایـن  خبرنامه یـی  پخـش  بـا  نیـز  ارگ 
حملـه را نکوهـش کـرده و آن را یـک 
اسـت. خوانـده  جنایت کارانـه  حملـۀ 

رییـس  از  نقـل  بـه  ارگ  خبرنامـۀ  در 
اسـت  آمـده  ملـی  وحـدت  حکومـت 
کـه »تروریسـتان حتـا در اولیـن شـب 
مـاه مبـارک رمضـان کـه مـاه رحمـت 
بـا  اسـت،  خون ریـزی  از  اجتنـاب  و 
حملـه جنایت کارانـۀ خویـش شـماری 
از فرزنـدان غیـور ایـن سـرزمین را بـه 

کشـاندند.« خاک وخـون 
محمداشـرف غنـی، تأکیـد کرده اسـت 
کـه نیروهـای امنیتـی در برابـر آنانی که 
مـردم بی گنـاه را هدف قـرار می دهند و 
بـه تأسیسـات عامه آسـیب می رسـانند، 

بـا تمام نیـرو خواهنـد جنگید.
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هدف اصلی جرگۀ مشورتی 

کمپاین انتخاباتی بود!

افغـانستان در سـازمـان ملل
تا سطـح یک »بازیگـر« 

ارتقـا کـرده است

36

صفحه 2

پاکســتان  وزیــر خارجــۀ  قریشــی  محمــود  شــاه 
ــتان  ــرای پاکس ــتان ب ــات در افغانس ــه ثب ــد ک می گوی
ــه  ــور ب ــح دو کش ــرا صل ــد زی ــد ش ــد خواه ــز مفی نی

ــت. ــط اس ــر مرتب یکدیگ
قریشــی بــا ایــن حــال ادامــه داد کــه برقــراری صلــح 

در افغانســتان نیازمنــد زمــان بیشــتر اســت.
ــش  ــای »جنب ــه اعتراض ه ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــه پشــتون های  ــت ک ــظ پشــتون« در پاکســتان گف تحف
ــد  ــادار بوده ان مســتقر در خــاک کشــورش همــواره وف

ــد. ــت کرده ان ــتان حمای و از پاکس
ــارات  ــن اظه ــی ای ــتان در حال ــۀ پاکس ــر خارج وزی
ــن  ــفیر ای ــته س ــه روز گذش ــرده اســت ک ــرح ک را مط
ــی و  ــم هوای ــض حری ــل »نق ــه دلی ــل ب ــور در کاب کش
حمــات راکتــی« ارتــش پاکســتان به خــاک افغانســتان 

احضــار شــد.
خارجــه  وزارت  ســخنگوی  احمــدی  صبغــت اهلل 
ــار  ــر احض ــار خب ــن انتش ــی ضم ــتان در توئیت افغانس
ســفیر پاکســتان از ایــن کشــور خواســت تــا صادقانــه 
ــتی  ــای تروریس ــا گروه ه ــل ب ــض قای ــدون تبعی و ب

ــد. ــارزه کن مب

ــراه  ــی ف ــورای والیت ــاون ش ــی، مع ــاه محمود نعیم ش
می گویــد، ایــن شــمار ســربازان ارتــش در نتیجــۀ 
ــان برکنــدک ارتــش  ــۀ شــب گذشــتۀ گــروه طالب حمل
ــده اند. ــته ش ــراه رود_دالرام کش ــاهراه ف ــیر ش در مس

بــه گفتــۀ او، درگیــری میــان نیروهــای امنیتــی و طالبــان 
ــا بامــداد امروز}دیــروز{ ادامــه داشــت. ایــن عضــو  ت
شــورای والیتــی فــراه در بــارۀ تلفــات طالبــان در ایــن 

ــد. ــزی نمی گوی ــری چی درگی
معــاون شــورای والیتــی فــراه می گویــد، طالبــان پــس 
از آن بــر ایــن کنــدک ارتــش حملــه کردنــد کــه شــنبه 
ــت  ــای مأموری ــی نیروه ــۀ هوای ــۀ حمل ــب در نتیج ش
تلفــات  بکــواه،  ولســوالی  بــر  قاطــع  پشــتی بانی 

ــروه وارد شــد. ــن گ ــه ای ــنگینی ب س
ــور  ــرب کش ــر در غ ــول اردوی 20۷ ظف ــووالن ق مس
و نهادهــای امنیتــی در فــراه در بــارۀ تلفــات ســربازان 

ــد. ــز نمی گوین ــش چی ارت

والی بغالن:

 آی.اس.آی پاکستان 
در حمله به فرماندهی پولیس دست دارد

وزیر خارجۀ پاکستان: 
 برقـراری صـلح در افغـانستان 

به زمـان بیشتری نیـاز دارد

بیست وپنج سرباز ارتش 
در فراه کشته شدند

سفیر ملکی ناتو در افغانستان:

نسبت به برگـزاری انتخـابات 
خیـلی نگـران هستیـم

قـربانی؟ یا  نـورستانـی؛مجـرم 
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احمـد عمـران
احمدیوسـف نورسـتانی رییس پیشـین کمیسـیون 
انتخابات از سـوی دادگاه مبارزه با جرایم سـنگین 
بـه 13 ماه زنـدان و پرداخـت یک میلیـون افغانی 
جریمـه محکوم شـد. نـام نورسـتانی بـا انتخابات 
سـال 1393 گـره خـورده امـا او به دلیـل آنچه که 
در انتخابـات انجـام داده، بـه زندان محکوم نشـده 
اسـت. جـرم او گویـا در زمانـی انجـام شـده کـه 
والـی هـرات بـوده و یـک میلیـون افغانـی را از 
»تصـدی ملـی بـس« برداشـته و گویا یـادش رفته 

کـه آن را برگرداند!
 برخـی کاربـران فیسـبوک از هـرات، بـا شـنیدن 
ضمـن  نورسـتانی  آقـای  شـدن  زندانـی  خبـر 
زیـادی  اتهام هـای  حکمـی،  چنیـن  از  اسـتقبال 
را بـر او در زمانـی کـه والـی ایـن والیـت بـوده، 
وارد کرده انـد. بـه گفتـۀ ایـن کاربـران فیسـبوک، 
گویـا آقـای نورسـتانی در هنـگام مأموریتـش در 
هـرات بـا تعـدادی از افـراد مافیایـی تیـم سـاخته 
بوده و مشـغول شـغل شـریِف اختـاس و گرفتن 
رشـوه از بازرگانـان بـوده اسـت. برداشـتن یـک 
به وسـیلۀ  دولتـی  نهـاد  یـک  از  افغانـی  میلیـون 
آقـای نورسـتانی، یـک امـِر کامـًا عـادی بـوده و 
ممکـن اسـت کـه او هـر روز چنیـن ارقامـی را 
اسـت.  نمـی آورده  ابـرو  بـه  و خـم  برمی داشـته 
برخـی شـهروندان و روزنامه نـگاراِن هـرات بـاور 
دارنـد که اگر محاسـبۀ درسـت با آقای نورسـتانی 
صـورت گیـرد، او میلیون ها دالـر در زمان والیتش 

در هـرات اختـاس کـرده اسـت.
 البتـه چنیـن خـورد و بردهایـی در حکومت های 
افغانسـتان آن قدر جــرم شـناخته نمی شـود. کدام 
هفـده  در  بلندپایـۀ حکومـت  مقام هـای  از  یـک 
سـاِل گذشـته ممکـن اسـت کـه از چنیـن اتهامی 
مبرا باشـد؟!... سـرمایه دار شـدن در دولت به یک 
رسـِم معمـول تبدیـل شـده اسـت. هـر کـس کـه 
می خواهـد به نـان و نوایی برسـد، تـاش می کند 
کـه موقعیتـی حکومتـی را بـه دسـت آورد. زمانی 
حامـد کـرزی رییس جمهوری پیشـیِن افغانسـتان 
که فسـاد مالی و اداری در حکومتش رسمًا اساس 
گذاشـته شـد، می گفـت اگـر می خواهید پـول دار 
شـوید، لطفـًا کار در حکومت را انتخاب نکنیــد. 
بـرای پـول دار شـدن به تجـارت و بازرگانـی و یا 
کارهـای مشـابه بپردازیـد. اما در عمـل، حکومت 
بـه محـل پول انـدوزی و سـرمایه دار شـدن تبدیل 
شـد و ایـن رسـم تـا هنـوز بـه قـوِت خـود ادامه 

دارد. 
مقام هـای  نیـز  ملـی  وحـدت  حکومـت  در 
حکومتـی در سـطوح مختلـف مشـغول »پول درو 
کـردن« اسـتند. دلیـِل این کـه ایـن اتهـام را چنیـن 
عـام مطـرح می کنیـم، این اسـت کـه واقعـًا تعداد 
بـا  حکومـت  در  کـه  عالی جنابانـی  و  مقامـات 
وجـداِن پـاک کار کننـد و یا کرده باشـند، به تعداد 
انگشـتاِن دو دسـت هـم نمی رسـد. مـن شـخصًا 

افـراد زیـادی را می شناسـم که وقتـی در حکومت 
کار نمی کردنـد، صاحـب هیـچ چیـز نبودنـد ولی 
بـه محض این کـه موقعیتـی حکومتی و یـا دولتی 
را بـه دسـت آوردنـد، بـه تاجـر و بـازرگان مبدل 
شـدند. یکـی از دوسـتاِن جهان دیده قصـه می کرد 
هـم  ترکمنسـتان  کشـور  در  وضعیـت  ایـن  کـه 
جریـان دارد. بـه گفتـۀ ایـن دوسـت جهان دیـده، 
این کـه  از  بعـد  ترکمنسـتان  بلندپایـۀ  مقامـاِت 
خـوب پول دار شـدند، بـه وسـیلۀ رییس جمهوری 
آن کشـور مـورد لت وکـوب قـرار می گیرنـد و از 
کار برکنـار می شـوند. بعـد ایـن افراد بـدون آن  که 
سـروصدا راه بیندازنـد و یـا از لت وکـوب شـدِن 
خـود ناراحـت باشـند، بکس شـان را برمی دارنـد 
و از ادارۀ خـود بیـرون می شـوند، امـا فردایـش از 

شـرکت تجارتـِی خـود سـر بیـرون می کننـد.
 این داسـتان شـاید درست و شـاید هم یک شایعه 
باشـد؛ ولی در افغانسـتان واقعًا کـه وضع این گونه 
اسـت، بـا این تفـاوت کـه مقام های فاسـد در این 

کشـور همـان لت را هـم نمی خورند. 
اگـر قـرار باشـد افـرادی مثـل نورسـتانی زندانـی 
شـوند، باید دادگاهی به وسـعِت یک شـهر ساخته 
شـود تـا به جرایـم مقام های دولتـی و حکومتی از 
زمان سـقوط طالبـان تا بـه امروز رسـیده  گی کند. 
اتهام هایـی کـه علیه آقای نورسـتانی وجـود دارد، 
بـه همین موضـوع محدود نمی شـود. او در سـال 
برعهـده  را  انتخابـات  کمیسـیون  ریاسـت   1393
داشـت و در آن زمـان در تبانی با تیـم فعلی ارگ، 
انتخاباتـی را برگـزار کـرد که شـهرۀ آفاق شـد. او 
در همدسـتی بـا شـماری از نزدیـکان آقـای غنـی 
در کمیسـیون انتخابـات و از جملـه ضیـا امرخیل 
مشـاور ارشـد آقـای غنی کـه در آن زمـان رییس 
تقلب هـای  بـود،  انتخابـات  دبیرخانـۀ کمیسـیون 
اِعمـال  رای دهنـده گان  آرای  در  را  سـازمان یافته 
کـرد تـا بتوانـد که آقـای غنـی را برنـدۀ انتخابات 

ریاسـت جمهـوری اعـام کند.  
ضیـا امرخیـل در آن زمـان بـه صـورِت بالفعـل 
سـوی  از  انتخاباتـی  تقلب هـای  ارتـکاب  حیـن 
پولیـس کابـل دستگیرشـد و بعد سـندهای زیادی 
از »انتخابـات گوسـفندی« بـه نشـر رسـید. اما چه 
کسـی بـه ایـن اتهام هـا توجـه نشـان داد؟... هیـچ 
کـس!... بـه ایـن دلیل کـه ایـن افراد سـوگلی های 
بـه  او دسـت  بـه دسـتور  و  بودنـد  غنـی  آقـای 
را  موضـوع  ایـن  زدنـد.  انتخاباتـی  تقلب هـای 
بهتـر از هـر کسـی در افغانسـتان شـخِص آقـای 
غنـی می فهمـد. او می فهمـد کـه بـا چـه مافیایـی 
سـروکار دارد و هم کاسـه اسـت، اما انگشت اتهام 

بـه سـوی هیـچ کـدام دراز نمی کنـد. 
دادگاه  سـوی  از  نورسـتانی  اگـر  میـان  ایـن  در 
محکوم شـده، جـای تعجـب دارد. هرچند که این 
دادگاه غیابـی حکـم صـادر کـرده و وکیـل آقـای 

نورسـتانی نیـز جـرم او را نپذیرفتـه اسـت. 

روانـۀ  واقعـًا  نورسـتانی  آقـای  این کـه  احتمـال 
شـاید  اسـت.  ضعیـف  بسـیار  شـود،  زنـدان 
دیگـر ممکـن نبـوده کـه بیشـتر از ایـن از آقـای 
نورسـتانی حمایـت صـورت گیـرد، بـا توجـه به 
حساسـیت هایی کـه در سـطح جهانـی و در میـان 
کشـورهایی که افغانسـتان را کمک مالـی می کنند، 
برانگیختـه اسـت. و یا شـاید هم آقای نورسـتانی 
بـه عنـوان یـک قربانـی انتخـاب شـده باشـد تـا 
این گونـه هـم از شـِر او نجـات پیـدا کننـد و هـم 
نشــان دهنـد کـه در مبـارزه با فسـاد مصمـم اند.  
بـه  نورسـتانی  آقـای  کـه  می بـود  قـرار  اگـر 
دادگاه بـرده شـود، بایـد بـه پرونـدۀ انتخاباتـِی او 
رسـیده گی صـورت می گرفـت. پرونـدۀ انتخاباتِی 
او از یـک میلیـون افغانـی کـه در زمـان والیتـش 
برداشـته،  حکومتـی  نهـاد  یـک  از  هـرات  در 
از  یکـی  او  اسـت.  بزرگ تـر  و  مهم تـر  بسـیار 
دانه درشـت های فسـادِ مالی در افغانسـتان نیست ، 
هرچنـد کـه یکی از هزاران فردِ فسادپیشـه اسـت. 
در افغانسـتان فسـادهای میلیون دالری یـی صورت 
گرفتـه کـه هیچ شـکایتی علیـه عامان شـان درج 
نیسـت و یـا هـم اگـر درج شـده، در میانـۀ راه از 

بیـن رفته اسـت. 

سال l11 شمارۀ مسلسل l2486 سه شنبه 17ثور/  ارديبهشت l1398 2 رمضان l1440 6 می 2019
www.mandegardaily.com

ــۀ مشــورتی  ــام »لویه جرگ ــر ن ــت زی ــۀ فرمایشــِی حکوم در جرگ
صلــح« قــرار بــر ایــن شــد کــه آقــای غنــی فرمــاِن رهایــی 1۷5 
ــان و  ــارک رمض ــاه مب ــت م ــه حرم ــب را ب ــاِن طال ــن از زندانی ت
ــا طالبــان  بــه عنــوان ُحســن نیــت نســبت بــه مذاکــرات صلــح ب

صــادر ســازد.
ــا اساســًا رییــس حکومــت وحــدت  ــه آی ــن تبصــره ک اگــر از ای
ملــی، صاحیــِت عفــو و بخشــِش کســانی کــه بــه جــرم قتــل و 
ــور  ــِی کش ــی و خارج ــِت داخل ــه امنی ــه علی ــاِل خراب کاران اعم
ــه  ــل توج ــۀ قاب ــم؛ نکت ــر بگذری ــا خی ــده اند را دارد ی ــار ش گرفت
ــرایط  ــی« در ش ــای غن ــِت آق ــن نی ــش حس ــت، »نمای و پرداخ
جنگــی و اسف باری ســت کــه روزانــه صدهــا تابــوت بــه عنــوان 
ــۀ  ــردِ نقــاط مختلــف کشــور روان ــان از میدان هــای نب تحفــۀ طالب
ــس از  ــد روزِ پ ــن چن ــود. در همی ــان می ش ــای هموطنان م خانه ه
ــق  ــت در ح ــس حکوم ــی ریی ــح و حاتم بخش ــۀ صل ــان جرگ پای
طالبــان، آتــش نبــرد در والیت هــای جنوبــی و شــمالی و شــرقی 
و غربــی همچنــان مشــتعل اســت و طالبــان بــا شــدت بخشــیدن 
بــه حمــات بــر مراکــز نظامــی و امنیتــِی دولــت و ریختــِن خــوِن 
ــن  ــه ُحس ــان را ب ــن، پاسخ ش ــِق میه ــداِن صدی ــربازان و فرزن س
ــۀ  ــش در حمل ــه دو روز پی ــد؛ چنان ک ــی داده ان ــای غن ــِت آق نی
ــت  ــس والی ــی پولی ــر فرمانده ــی مق ــه نزدیک ــان ب ــنگیِن طالب س
بغــان، شــمار قابــل توجهــی از نظامیــان و غیرنظامیــان ـ شــامل 
زنــان و کــودکان ـ شــهید و زخمــی شــدند و دو شــب پیــش نیــز 

ــه شــهادت رســیدند.  ــراه ب ــی در والیــت ف ــروی امنیت 25 نی
امــا رازِ ایــن معاملــۀ یک طرفــه و صلــِح بی پایــۀ غنــی بــا طالبــان 
ــۀ  ــک معامل ــت در ی ــس حکوم ــی چــرا ریی ــه عبارت چیســت و ب
ــان آزادی ببخشــد و  ــاِن طالب ــه زندانی ــه حاضــر اســت ب یک طرف

تابــوت تحویــل بگیــرد؟ 
بــرای حــِل ایــن معمــا کافی ســت بــه انگیزه هــای تشــکیل 
ــِم آن  جرگــۀ مشــورتِی صلــح توســط آقــای غنــی، به رغــِم تحری

ــت.  ــی، پرداخ ــای سیاس ــایر جریان ه ــط س توس
ــژه اش در یکــی ـ دو ســال  ــم وی ــی و تی ــای غن ــِز آق ــامِ تمرک تم
اخیــر، ادامــۀ قــدرت بــرای پنــج ســاِل دیگــر بــوده و در این راســتا 
بــرای آن هــا صلــح صرفــًا یــک ابــزار و بهانــه تلقــی شــده اســت. 
ــراس  ــن ه ــدیداً در ای ــر ش ــای اخی ــت در ماه ه ــس حکوم ریی
ــدرِت او  ــرۀ ق ــه از دای ــح ک ــۀ صل ــادا پروس ــه مب ــرده ک ــر ب به س
خــارج شــده، بــه پایــاِن دورۀ زمــام دارِی وی منتهــی شــود. ایــن 
ــان جرگــۀ فرمایشــی یی پیرامــوِن  ــه برگــزاری چن هــراس، او را ب
ــِم همــۀ جریان هــای  ــد و تحری صلــح ســوق داد کــه مــورد تردی
ــِی آن  ــرِف اصل ــارِ ط ــم و انزج ــورد خش ــی و م ــی ـ مردم سیاس
یعنــی گــروه ســتیزه جوِی طالــب قــرار گرفــت. امــا بــرای آقــای 
غنــی مهــم ایــن بــود کــه اوالً بــه طالبــان و رقبــای سیاســی تفهیــم 
کنــد کــه او یگانه کسی ســت کــه در داخــل کشــور توانایــی تأییــد 
ــًا از ســکوی  ــان را دارد و ثانی ــا طالب ــح ب ــۀ صل ــبوتاژِ برنام ــا س ی
ــه  ــد ب ــه آن می توان ــط ب ــِی مرتب ــش سیاس ــح و آرای ــۀ صل جرگ
ــز  ــار در آن خی ــروزی کراهت ب ــات و پی ــی انتخاب ــمِت مهندس س

بــردارد. 
ــای  ــِت آق ــیادت و صاحی ــان س ــر طالب ــبه، اگ ــن محاس   در ای
ــناختند، او حاضــر  ــمیت ش ــه رس ــح ب ــراِت صل ــی را در مذاک غن
ــاع از  ــه در راه دف ــت ک ــام انسان هایی س ــوِن تم ــیدِن خ ــه بخش ب
ــه  ــان ب نظــام سیاســی و تمامیــت ارضــِی افغانســتان توســط طالب
ــا ســبوتاژ  ــد، او ب ــان او را نپذیرفتن شــهادت رســیدند و اگــر طالب
کــردِن فیصله هــای صلــِح طالبــان و ســایِر طرف هــا ذیــل عنــوان 
»مغایــرت بــا مــواد قطعنامــۀ لویه جرگــۀ مشــورتی صلــح«، 
ــخاصی  ــراد و اش ــِک اف ــه کم ــده ب ــاِت آین ــی انتخاب ــه مهندس ب
ــس از  ــه پ ــارد ک ــت می گم ــور هم ــت کش ــی وچهار والی از س
شــرکت در جرگــۀ صلــح، در یــک رابطــۀ »متــداوم«، بــه متحــدان 
ــی  ــام آوران«ِ غن ــد »پی ــده اند و می توانن ــل ش ــتاِن ارگ تبدی و دوس

ــند.  ــان باش ــات و مناطق ش در مح
ــات در خدمــِت  ــرای رییــس حکومــت؛ جنــگ، صلــح و انتخاب ب
یــک هــدف قــرار دارد؛ بقـــای او و تیمــش در قــدرت. از همین رو 
ــر و  ــای وی را بهت ــد بقـ ــه بتوان ــا ک ــن گزینه ه ــدام از ای از هرک
ــرد.  ــد ک ــتقبال خواه ــی اس ــا حاتم بخش ــد، ب ــن کن ــتر تضمی بیش
ــت  ــر اس ــود، حاض ــدف ب ــه ه ــرون ب ــگ مق ــۀ جن ــر گزین اگ
ــرد.  ــل بگی ــگ تحوی ــای جن ــتری را از میدان ه ــای بیش تابوت  ه
ــر  ــم حاض ــود، بازه ــه ب ــان به صرف ــا طالب ــح ب ــۀ صل ــر گزین اگ
اســت خون هــای بیشــتری را بــر طالبــان ببخشــاید و اگــر گزینــۀ 
ــود، حاضــر اســت صــرِف  ــات و مهندســی آن به صــاح ب انتخاب
ــد و  ــف کن ــروری را متوق ــی و ض ــای عموم ــیاری از هزینه ه بس
دوصــد میلیــون دالــر را از جیــِب ملــت بــه کــوری چشــِم جامعــۀ 

ــزد. ــات بری ــاِی انتخاب ــه پ ــی ب جهان

صـلِح 
خـون چکـاِن غنی با طالبـان

نـورستانـی؛
قـربانی؟ یا  اگر قــرار باشــد افــرادی مثل مجـرم 

نورســتانی زندانی شــوند، باید 
دادگاهی به وســعِت یک شــهر 
ساخته شود تا به جرایم مقام های 
دولتی و حکومتی از زمان ســقوط 
طالبــان تا به امروز رســیده  گی 
کنــد. اتهام هایی کــه علیه آقای 
همین  به  دارد،  وجود  نورســتانی 
او در  موضوع محدود نمی شــود. 
کمیسیون  ریاســت   1393 سال 
انتخابات را برعهده داشــت و در 
آن زمــان در تبانی بــا تیم فعلی 
که  کرد  برگزار  را  انتخاباتی  ارگ، 
شهرۀ آفاق شــد. او در همدستی 
بــا شــماری از نزدیــکان آقای 
غنی در کمیســیون انتخابات و از 
جمله ضیا امرخیل مشــاور ارشد 
آقای غنــی که در آن زمان رییس 
بود،  انتخابات  کمیسیون  دبیرخانۀ 
تقلب های سازمان یافته را در آرای 
رای دهنده گان اِعمال کرد تا بتواند 
که آقای غنــی را برندۀ انتخابات 

ریاست جمهوری اعالم کند
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سفیر ملکی ناتو در افغانستان:

نسبت به برگـزاری انتخـابات 
خیـلی نگـران هستیـم

ســفیر ملکــی ناتــو بــرای افغانســتان از 
رونــد  در  پیچیده گــی  و  آهســته  بودن 
انتخابــات  برگــزاری  بــرای  آماده گی هــا 
ــد. ــی می کن ــراز نگران ــت جمهوری اب ریاس

ــرای  ــو ب ــی، ســفیر ملکــی نات نیکــوالس ک
بــا  ویــژه  گفت وگویــی  در  افغانســتان 
ــات  ــان انتخاب ــد، زم ــام وطندار می گوی س
امــا  اســت،  نزدیــک  ریاســت جمهوری 
ایــن  برگــزاری  بــرای  آمادهگی هــا 
انتخابــات بســیار آهســته بــه پیــش مــی رود 
و کارگیــری از دســتگاه های بایومتریــک در 

ــت. ــده اس ــز پیچی ــات نی ــن انتخاب ای
آقــای کــی، معرفــی دیرهنــگام دســتگاه های 
مجلــس  انتخابــات  در  بایومتریــک 
نمایندهــگان را ســبب بــه میــان آمــدن 
ــد و  ــات می دان ــن انتخاب ــا در ای بی نظمی ه
می گویــد، »مــا خیلــی نگــران هســتیم مبــادا 
ــات  ــن از کاســتی های انتخاب عــوض آموخت
ــر در  ــار دیگ ــتی ها یکب ــن کاس ــی ای پارلمان
انتخابــات ریاســت جمهوری تکــرار شــود.«
ــور  ــد از حض ــر چن ــو، ه ــی نات ــفیر ملک س
ــرای  ــی ب ــای امنیت ــادی از نیروه ــمار زی ش
تأمیــن امنیــت مراکــز رأی دهــی در انتخابات 
ــراز  ــگ اب ــل جن ــت جمهوری در فص ریاس
کــه  می گویــد  امــا  می کنــد،  نگرانــی 
انتخابــات  در  ناتــو  اساســی  مســوولیت 
ریاســت جمهوری افغانســتان در چارچــوب 
بــه  مشــاوره دهی  و  کمــک  آمــوزش، 
نیروهــای امنیتــی افغانســتان باقــی خواهــد 

ــد. مان
ســفیر ملکــی ناتــو در بــارۀ صلــح می گوید، 
چالش هــای  و  مشــکات  کــه  هرچنــد 
ــود  ــح وج ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــادی ب زی
دارد، »امــا مــن ســخت باورمنــدم کــه ایــن 
بهتریــن فرصــت بــرای دســتیابی بــه صلــح 
ــای  ــاور دارم طرف ه ــن ب ــون م ــت، چ اس

درگیــر جنــگ درک کرده انــد کــه در میــدان 
ــایه های  ــد. همس ــد ش ــده نخواهن ــرد برن نب
ــتان  ــه افغانس ــد ک ــز پی برده ان ــتان نی افغانس
بــا ثبــات و نیرومنــد بــه ســود آنهــا اســت.«
ــان حاضــر  ــد، طالب ــی می گوی ــای ک ــا آق ام
افغانســتان  حکومــت  بــا  کــه  نیســتند 
ــک  ــوع را ی ــن موض ــد و ای ــو کنن گفت و گ

مشــکل اساســی می دانــد.
شــکل گیری  از  ناتــو،  ملکــی  ســفیر 
یــک اجمــاع نیرومنــد خبــر می دهــد و 
می گویــد، تــاش می شــود تــا در ایــن 
ــته  ــدی داش ــش کلی ــتان نق ــاع افغانس اجم

ــاری. ــش انحص ــه نق ــد ن باش
نیکــوالس کــی در بخشــی ایــن گفت وگــو 
ــۀ  ــه گون ــد ب ــان نمی توانن ــد، »طالب می گوی
ــا چه کســی  ســلیقه یی برخــورد کننــد کــه ب
می خواهنــد گفت وگــو کننــد و بــا چــه 

ــد.« ــی نمی خواهن  کس
آقــای کــی تأکیــد می کنــد و می گویــد، 
تفاوت هــای  و  مغــرض  سیاســت های 
ــود.  ــح ش ــق صل ــع تحق ــد مان ــی نبای سیاس
از ایــن نــوع تفاوت هــای سیاســی تنهــا 

طالبــان می تواننــد ســود ببرنــد.
ــرای  ــو ب ــی، ســفیر ملکــی نات نیکــوالس ک
افغانســتان بــر حفــظ ارزش های دمکراســی، 
ــز  ــاله نی ــتاوردهای 18 س ــر و دس حقوق بش

ــد. ــد می کن تأکی
بــه بــاور ســفیرملکی ناتــو، پــس از توافــق 
امنیتــی  دیگــر  چالش هــای  طالبــان  بــا 
ــماری  ــد، ش ــد مان ــا خواهن ــا برج ــوز پ هن
ــد  ــح کنن ــد صل ــه نمی خواهن ــان ک از طالب
احتمــاال کــه بــه داعــش خواهنــد پیوســت، 
ــع  ــرروی مناب ــی ب ــات مل ــان منازع همچن
جملــه  از  مخــدر  مــواد  قاچاق چیــان  و 

ــت. ــح اس ــس از صل ــدات پ تهدی

ــل متحــد پــس  محمــود صیقــل ســفیر افغانســتان در ســازمان مل
ــتی  ــور در نشس ــنبه، 15 ث ــمت، روز یکش ــن س ــتعفا از ای از اس
کــه میزبــان آن »موسســۀ مطالعــات حقوقــی و سیاســی افغانســتان« 
بــود، گفــت کــه در حــال حاضــر، جایــگاه افغانســتان در ســازمان 

ملــل متحــد بــه ســطح یــک »بازیگــر« رســیده اســت.
مســعود ترشــتوال، رییــس موسســۀ مطالعــات حقوقــی و سیاســی 
افغانســتان در ســخنان آغازیــن ایــن نشســت گفــت کــه ایــن نهــاد 
بــه دنبــال آن اســت تــا مســایل مهمــی کــه مرتبــط بــه افغانســتان 
ــی  ــه بررس ــه گان ب ــمندان و نخب ــور اندیش ــا حض ــود را ب می ش

بگیــرد.
ــان  ــرای پای ــل ب ــخۀ راه ح ــن نس ــن کار را »یافت ــدف از ای او ه
چالش هــای افغانســتان« بیــان مــی دارد. آقــای ترشــتوال در بخــش 
دیگــری از صحبت هایــش بــا اشــاره بــه کارنامــۀ دورۀ مأموریــت 
محمــود صیقــل در ســازمان ملــل متحــد گفــت کــه در ایــن دوره، 
نماینده گــی از افغانســتان بــه گونــۀ »ثابــت«، »روشــن« و »قاطــع« 

صــورت گرفتــه اســت.
بــه بــاور او، مأموریــت »پُــر محتــوا« و »درخشــان« آقــای صیقــل 
ســبب شــد تــا افغانســتان دارای سیاســت فعــال در ســازمان ملــل 

متحــد شــود. 
در ســوی دیگــر، محمــود صیقــل، ســفیر پیشــین افغانســتان 
ــی از  ــازمان را یک ــن س ــاد ای ــه ایج ــد ک ــل متح ــازمان مل در س
ــه  ــت ک ــار داش ــد، اظه ــریت« می دان ــزرگ بش ــتاوردهای ب »دس
در گذشــته نماینــده گان افغانســتان در ایــن ســازمان تــاش 
ــازی نشــوند، امــا در ســال های اخیــر  ــد وارد رقابــت و ب می کردن
ــا  ــر ب ــه »بازیگ ــل ب ــتان تبدی ــده و افغانس ــته ش ــو شکس ــن تاب ای

ــت. ــده اس ــی« ش اهمیت
آقــای صیقــل بــا بررســی کارنامــۀ ســفیران پیشــین افغانســتان در 
ــال از  ــاد س ــتان در هفت ــه افغانس ــت ک ــد گف ــل متح ــازمان مل س
ــن  ــه ای ــده را ب ــن نماین ــازمان، چندی ــن س ــود در ای ــت خ عضوی
ــهید  ــت ش ــل دورۀ مأموری ــای صیق ــت. آق ــتاده اس ــازمان فرس س
عبدالرحمــان پــژواک را پُردســتاورد معرفــی کــرده و بیــان داشــت 
کــه آقــای پــژواک در زمــان مأموریــت خــود »خــوب درخشــیده 

ــود.« ب
ــم  ــدۀ دای ــوان نماین ــه عن ــال 1958 ب ــژواک در س ــان پ عبدالرحم
ــوان  ــن شــد و آنجــا تحــت عن ــل تعیی افغانســتان در ســازمان مل
مدیــر کمیســیون حقــوق بشــر ســازمان ملــل بــه فعالیــت 
ــوان  ــه عن ــژواک در 20 ســپتمبر ســال 19۶۶ ب ــای پ پرداخــت. آق
ــا ســال  ــن ســازمان انتخــاب شــد و ت رییــس مجمــع عمومــی ای

ــد. ــی مان ــمت باق ــن س 19۶۷ در ای
ــر  ــت دکت ــه مأموری ــل در بخشــی دیگــر ســخنانش ب ــای صیق آق
ــت اســامی در  ــدۀ دول ــادی، ســفیر و نماین ــور روان فره عبدالغف
ایــن ســازمان اشــاره کــرده و گفــت کــه دکتــر فرهــادی در زمــان 
مأموریــت خــود کــه بخشــی از افغانســتان زیــر ســلطۀ حاکمیــت 
ــن  ــتان در ای ــی افغانس ــا کرس ــد ت ــاش می ش ــود و ت ــان ب طالب
ــن  ــد، ای ــی بمان ــا خال ــود و ی ــذار ش ــان واگ ــه طالب ــازمان ب س
ــع  ــتان و مناف ــت از افغانس ــت و توانس ــه دوش گرف ــی را ب کرس

ــد. ــی کن ــتی نماینده گ ــه درس ــتان ب ــی افغانس مل
مســوولیت   200۶ تــا   1993 ســال  از  فرهــادی  روان  داکتــر 
ــه  ــد را ب ــل متح ــازمان مل ــتان در س ــی افغانس ــی دایم نماینده گ
ــح،  ــهید صل ــای ش ــر تقاض ــمت را بناب ــن س ــت. او ای دوش داش
ــا اواخــر ســال 200۶ از  ــت و ت ــی پذیرف ــن ربان اســتاد برهان الدی

ــرد. ــی ک ــازمان نماینده گ ــن س ــتان در ای افغانس
ــن،  ــر طنی ــت ظاه ــی دورۀ مأموری ــس از بررس ــل پ ــای صیق آق

نماینــدۀ پیشــین افغانســتان در ایــن ســازمان، بــه بررســی 
اولویت هــای زمــان مأموریــت خــودش پرداخــت. او گفــت 
ــر« وارد  ــک »بازیگ ــوان ی ــه عن ــتان ب ــن دوران افغانس ــه در ای ک
ــا  ــی ب ــن کرس ــت آوردن چندی ــه دس ــرای ب ــده و ب ــا ش رقابت ه

ــت. ــت پرداخ ــه رقاب ــور ب ــن کش چندی
ــن ســازمان هیچ گاهــی  ــۀ او، نماینده گــی افغانســتان در ای ــه گفت ب
فرصــت،  ایــن  در  امــا  بــود،  نکــرده  را طــرح  قطع نامه یــی 
ــه را  ــار قطع نام ــرح چه ــد ط ــق ش ــتان موف ــی افغانس نماینده گ
بریــزد. آقــای صیقــل از عضویــت افغانســتان در شــورای حقــوق 
بشــر ســازمان ملــل متحــد و ریختــن طــرح و تطبیــق قطعنامه هــای 
ــوان دو  ــه عن ــم ب ــا ترویس ــارزه ب ــش مب ــژه در بخ ــه وی ــم ب مه

ــرد. ــاد ک دســتاورد خــود ی
او بیــان داشــت کــه در دوران مأموریــت او، جایــگاه افغانســتان در 
ســازمان ملــل بــاال رفــت و ســبب شــد حــرف افغانســتان بیشــتر 

شــنیده شــود و افغانســتان از عینــک خــودش نگریســته شــود.
نماینــدۀ پیشــین افغانســتان در ســازمان ملــل بیــان داشــت کــه در 
در گذشــته، افغانســتان بــه عنــوان کشــوری در »ســایۀ کشــورهای 
دیگــر« در ایــن ســازمان شــناخته می شــد، امــا بــه »یمــن 
ذخیره هــا فکــری و تخصــص وزارت خارجــه و نماینــده گان 
افغانســتان در ســازمان ملــل«، اکنــون افغانســتان بــه عنــوان یــک 

ــود. ــناخته می ش ــل ش ــازمان مل ــر« در س »بازیگ
ــت  ــه دول ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــان ب ــل همچن ــود صیق محم
افغانســتان بایــد بیــش از پیــش فعــال شــود و نهادهایــی مســوول 
سیاســت خارجــی افغانســتان هــم تاش هــای بیشــتری بــه خــرج 
دهنــد تــا بــه چیســتی و چگونه گــی بــازی در ایــن ســازمان پــی 

ــد. ــه آن بپردازن ــد و ب ببرن
ــل متحــد  ــازمان مل ــۀ س ــن قطع نام ــق چندی ــات تطبی ــن دیپلوم ای
در زمینــۀ مبــارزه بــا تروریســم را کــه افغانســتان یکــی از قربانیــان 
ایــن پدیــده اســت، دســتاورد دیگــرش می شــمارد. نماینــدۀ 
ــاور اســت  ــن ب ــه ای پیشــن افغانســتان در ســازمان ملــل متحــد ب
ــد  ــال در افغانســتان موجــب خواه ــت و سیاســت فع ــه حکوم ک

ــان حفــظ شــود. ــگاه همچن ــن جای ــا ای شــد ت
او بلنــد بــردن ظرفیت هــای دیپلماتیــک افغانســتان در ایــن 
ــتان در  ــتاوردهای افغانس ــظ دس ــر حف ــز راه دیگ ــازمان را نی س
ــاد از  ــا انتق ــل ب ــای صیق ــمارد. آق ــد می ش ــل متح ــازمان مل س
کــه  می گویــد  ملــی  وحــدت  حکومــت  سیاســت گذاری ها 
رســوایی سیاســت داخلــی در افغانســتان ســبب تضعیــف جایــگاه 
کشــور در ســطح جهــان و ســازمان ملــل متحــد شــده و می شــود.
ــده گان  ــه برخــورد شــماری از نماین ــا اشــاره ب ــل ب محمــود صیق
کشــورهای خارجــی در ایــن ســازمان می گویــد: »گاهــی آنــان بــا 
ــس  ــور و ریی ــس جمه ــا اول ریی ــاز اســت ت ــد: نی ــه می گوین کنای
اجرایــی افغانســتان بــا هــم صلــح کننــد تــا پــس از آن مبــارزه بــا 

ــد و پیشــتیبانی شــود«. ــدا کن ــت پی ــای تروریســتی اهمی گروه ه
ــی اســت کــه طــرح »ســازمان ملــل متحــد« پــس از جنــگ  گفتن
ــری  ــر جلوگی ــل در ام ــۀ مل ــه جامع ــس از آن ک ــی و پ دوم جهان
ــری  ــدف جلوگی ــه ه ــد، ب ــاکام مان ــزرگ ن ــای ب ــروز جنگ ه از ب
از جنــگ و خون ریزی هــای در ســطح جهــان ریختــه شــد. 
افغانســتان هــم در نومبــر ســال 194۶ عضویــت ایــن ســازمان را 

ــه دســت آورد. ب
در حــال حاضــر 193 کشــور بــه شــمول افغانســتان عضویــت ایــن 
ســازمان را دارد و در ایــن میــان، تنهــا فلســطین عضــو ناظــر ایــن 

ــد. ــازمان می باش س

نمایندۀ پیشین افغانستان در سازمان ملل:

افغـانستان در سـازمـان ملل
 تا سطـح یک »بازیگـر« ارتقـا کـرده است

روح اهلل بهزاد



سال l11 شمارۀ مسلسل l2486 سه شنبه 17ثور/  ارديبهشت l1398 2 رمضان l1440 6 می 2019
www.mandegardaily.com

ژولیــت،  و  رومئــو  ســرکش،  زن  کــردن  رام 
ــز  ــری جیم ــوت، هن ــتین و جــورج الی ــن آس جی
و شــارلت برونــت، هماننــد دی اچ الرنــس )بــه 
ــت(، در  ــۀ فرودس ــرای طبق ــی ب ــوان نمونه ی عن
بی بدیــل  امــا  همه گــی  خــود  داســتان های 
ــات  ــن ادبیّ ــد. ای ــرح داده ان ــرا را ش ــن ماج همی
ــی  ــی اجتماع ــه در زیست شناس ــزی را ک آن چی
از قلــم افتــاده، نشــان می دهــد. ازدواج تنهــا 
در خدمــِت اســتراتژی های بازتولیــد ژن هــای 
مــا نیســت، ازدواج بســتر بازتولیــد نیــاز جامعــه 
ــتیابی  ــرد در دس ــت ف ــن در خدم ــت. همچنی اس
بــه زندگــی ویــژۀ خــود و خشــنود کــردِن خــود 
اســت. ظرفیــت ازدواج بــرای تــدارک و تقدیــس 
عشــق شــهوانی، فراتــر از هــر آن چیزی ســت 
ــه  ــد. همان گون ــم می کنن ــا حک ــای م ــه ژن ه ک
به درســتی  کــه اخاقیــات روشــن فکری مــا 
ــی آزاد  ــا موجودات ــد، م ــاری می کن ــر آن پافش ب
هســتیم کــه تجربۀ شــان همــواره و همــواره 
بــا برداشت شــان از ارزش اخاقــی ســنجیده 
می شــود. بــه یکدیگــر نــه ماننــد جانــوران، 
ــه  ــه ب ــم ـ ک ــخ می دهی ــراد پاس ــون اف ــه همچ ک
ــی  ــل جنس ــرای می ــا ب ــه حت ــت ک ــن معناس ای
ــدف  ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــاب ب ــم آزادی انتخ ه
ــت  ــول کان ــه از ق ــور ک ــت. همان ط ــروی اس ض
ــا  ــه تنه ــل ن ــژۀ مِی ــا اب ــد ب ــت، بای ــهور اس مش
ــدف برخــورد  ــۀ ه ــه مثاب ــه ب ــزار ک ــۀ اب ــه مثاب ب
ــه  ــل ب ــی، می ــی واقع ــل جنس ــن می ــرد. بنابرای ک
ــس  ــک جن ــه ی ــل ب ــه می ــت و ن ــرد اس ــک ف ی
ــود.  ــی درک می ش ــی عموم ــۀ کاالی ــه مثاب ــه ب ک
مــا محدودیت هــا و بازدارنده هایــی گرداگــرد 
رفتــار جنســی قــرار می دهیــم کــه بــه هیچ وجــه 
گونــۀ مــا بــه آن حکــم نمی کنــد، دقیقــًا بــه ایــن 
ــای  ــه ج ــود را ب ــل خ ــه و می ــه اندیش ــت ک عّل
ــان  ــه و میل های م ــر اندیش ــه ب ــازوکارهای تنان س

ــم.  ــز کنی ــودن متمرک ــودی آزاد ب ــرای موج ب
ــه  ــه ازدواج رو ب ــدس ب ــگاه مق ــه ن ــا زمانی ک حت
کاهــش نهــاد، در نظــر بشــر احساســات شــهوانی 
همچنــان خصوصی تــر از آن بــود کــه بــه بحــث 
عمومــی  گذاشــته شــود و نمایشــش موجــب لوث 
شــدنش می شــد. پاکدامنــی، آزرم، شــرم و شــور، 
بخشــی از یــک داســتان عاشــقانۀ ســاخته گی اّمــا 
ــود  ــده شــده ب ــد. شــهوت، آرمانی ضــروری بودن
ــه  ــه ک ــد. و ازدواج، همان گون ــا ازدواج دوام یاب ت
والدیــن و اجــداد مــا آن را ســاختند، هــم بــرای 
ارضــای شــخصی و هــم بــه عنــوان روش اصلــی 
ــه نســل  ــی ب ــی و اخاق ــرمایۀ اجتماع ــال س انتق

بعــد ســاخته شــد.
ــان  ــدند و زن ــردان رام می ش ــه م در روزگاری ک
آرمانیــده، ایــن برداشــت از ازدواج بــه مثابــۀ 
ــد  ــر، پشــت رون ــد وجــودی مادام العم ــک تعه ی
»ســاخت جنســیّت« قــرار داشــت. هرچنــد حــاال 
ــد  ــان بای ــت، زن ــدار نیس ــر ازدواج پای ــه دیگ ک
جــای دیگــری در پــی ارضــای شــخصی باشــند. 
ــرا  ــی- چ ــای عموم ــی فض ــر، یعن ــای دیگ و ج
کــه ایــن فضایــی اســت  بــا قوانیــن و رویه هــای 

ــد و   ــّلط ان ــر آن مس ــه گان ب ــه بیگان ــن، ک روش
برابــر  در آن می تواننــد مدافــع خودشــان در 
بهره کشــی باشــند. مزیّــت ســکونت در ایــن 
ــرای دختــری کــه انــدوه و ماتــم مــادر  محیــط ب
ــح  ــه توضی ــاز ب رها شــده اش را شــاهد اســت، نی
ــۀ او در مدرســه و دبیرســتان هــم  ــدارد و تجرب ن
ــه او  اعتمــاد یــا احتــرام بــه شــخصیّت مــرد را ب
ــه او  ــی، ب ــای جنس ــت. آموزش ه ــه اس نیاموخت
آموختــه مــردان را بایــد ماننــد کاندوم هایــی 
و  کــرد  اســتفاده  می شــوند،  بســته بندی  کــه 
او را  ایدیولــوژِی کمونیســم  انداخــت. و  دور 
ــک  ــا ی ــه تنه ــد ک ــویق می کن ــر تش ــن فک ــه ای ب
چیــز مهــم اســت؛ کشــف و برآورده ســازی 
ــت  ــن هویّ ــا دور انداخت ــیّتی اش ب ــت جنس هویّ
ــر  ــاالر ب ــگ مردس ــه فرهن ــتی ک ــیّتی نادرس جنس
او تحمیــل کــرده اســت. همان طــور کــه پســران، 
ــدون  ــران، ب ــوند، دخت ــرد می ش ــی م بی مردانه گ
پاکدامنــی  و  آزرم  می شــوند.  زن  زنانه گــی 
ــته  ــار گذاش ــت، کن ــتی نادرس ــوان سیاس ــه عن ب
ــردان  ــا م ــی، ب ــر محیط ــان در ه ــود؛ و زن می ش
ــی  ــد. صدای ــورد می کنن ــب برخ ــگاه رقی در جای
ــان  ــرد ـ هم ــه را آرام می ک ــونت مردان ــه خش ک
درخواســت زنــان بــرای حمایــت ـ تســلیِم 

ــت. ــده اس ــکوت ش س
کــه  همان طــور  درســت  حــال،  ایــن  بــا 
فضیلت هــای زنانــه بــرای آرام کــردن مــردان 
به وجــود آمــده بــود، مردانه گــی هــم بــرای 
گشــودن اندوخته یــی بــه وجــود آمــده بــود 
کــه زنــان را وامی داشــت تــا دســتیابی بــه 
ــد. در  امنیــت ، از پذیــرش مــردان خــودداری کنن
ــا  ــن عادت ه ــن« ای ــِی ایم ــۀ جنس ــاِن »رابط جه
ــند. از  ــر می رس ــه نظ ــده ب ــته  کنن ــوده و خس بیه
ــه  ــل توج ــی قاب ــور پدیده ی ــن، ظه ــای ای پیامده
ــه  ــبت ب ــان نس ــی زن ــت: جنگجوی در امریکاس
بــه  بوده انــد.  هم خوابه شــان  کــه  مردانــی 
نظــر می رســد َعرضــۀ آزادانــه و بــه دور از 
ــر  ــه نظ ــروری ب ــی ض ــه زمان ــی ک ــۀ مقّدمات هم
ــًا  ــا واقع ــد؛ اّم ــز باش ــد رضایت آمی ــید، بای می رس
ــود.  ــس زده می ش ــته پ ــون گذش ــت و همچ نیس
اتّهــام آزار یــا »تجــاوز دوســتانه« همیشــه در 
پــس ماجــرا نهفتــه اســت. آن ســیلی یی کــه 
ــده  ــای آزاردهن ــردن زیاده روی ه ــاه ک ــرای کوت ب
ــه شــکلی بســیار  ــود، حــاال پــس از ماجــرا و ب ب
شــکلی  بــه  می شــود-نه  نواختــه  ُکشــنده تر 
خصوصــی، خودمانــی و درمان شــدنی، بلکــه 
برابرخواهــی  بــا  و  ســازمان یافته  عمومــی، 
چنیــن  می تــوان  قانــون.  مطلــق  )انصــاف( 
برداشــت کــرد کــه »رابطــۀ جنســی ایمــن« 
ــت.  ــی اس ــۀ جنس ــن رابط ــتی خطرناک تری به راس
شــاید ازدواج تنهــا رابطــۀ جنســی ایمنــی باشــد 

ــیم. ــه می-شناس ک
ــه  ــکو را ب ــای لینس ــتالین نظریه  ه ــه اس ــی  ک زمان
عنــوان مبنــای »علمــی« تاشــش بــرای بازآفرینی 
طبیعــت انســان و شــکل دهی »انســان جدیــد 
ــار  ــرد، اختی ــال ک ــوروری اعم ــوروی« در ش ش

الزام هــای  از  ریشــه یی تر  بســیار  انســانی 
حکومــت اســتالینی راه خــود را در پیــش گرفــت. 
نیــز داد و ســتد جنســی ســیاه همچنــان در 
ــت  ــچ سیاس ــت و هی ــدرن  پابرجاس ــکای م امری
فمینیســتی یی هنــوز نتوانســته باطلــش کنــد. 
و  می پذیرنــد  مســوولیت  همچنــان  مــردان 
ــوز  ــران هن ــوند. دخت ــا می ش ــلیم آن ه ــان تس زن
ــرای  ــدری ب ــند و پ ــادر باش ــد م ــم می خواهن ه
همچنــان  پســران  کننــد؛  پیــدا  فرزندان شــان 
می خواهنــد جنــس مخالــف را بــا دالوری و 
قــدرت خــود متأثـّـر کننــد. شــاید گام هــا از جذب 
کــردن تــا بــه هــدف رســیدن کوتــاه باشــد، امــا 
ــا  ــان نقش ه ــول هم ــه ح ــه هم ــت ک قدم هایی س

می چرخــد. کهــن  میل هــای  و 
بنابرایــن، بــرای یــک اســتاد انسان شــناس مهمــان، 
عجیــب  دانشــجوهای  از  جالب تــر  چیــزی 
ــه در  ــری ک ــت: دخت ــی نیس ــب امریکای و غری
میانــۀ زخــم زبــان و فّحاشــی فمینیســتی، ناگهــان 
ــا  ــان ب ــه قدم زن ــری ک ــا پس ــود، ی ــرخ می ش س
ــش  ــا پی ــت از او پ ــرای حمای دوســت دخترش، ب
می گــذارد. زیست شناســان اجتماعــی بــه مــا 
ــتی مان  ــۀ زیس ــت ها از گون ــن ژس ــد ای می گوین
ــات  ــا را الهام ــر اســت آن ه ــه می شــود. بهت دیکت
متعّلــق بــه حــّس اخاقــی بدانیــم. این هــا نشــانۀ 
ــرد اســت.  ــان زن و م وجــود تفــاوت واقعــی می
در واقــع، بــدون زن و مــرد جنــس معنایــش را از 
دســت می دهــد. جنســیّت نــه تنهــا ممکــن، کــه 

ضروری ســت.
ــه  ــده در همیــن نهفت ــه آین ــا ب ــد م و بی شــک امی
اســت. زمانــی  کــه زنــان »هویــت جنســی« خــود 
ــد،  ــنهاد می کنن ــت ها پیش ــه فمینیس ــه ک را آن گون
وضــع نماینــد، بــرای مــردان غیرجــذاب خواهنــد 
شــدـ یــا تنهــا بــه عنــوان ابژه یــی جنســی 
ــردان  ــه م ــی  ک ــود. و زمان ــد ب ــّذاب خواهن ج
زنــان  بــرای  بردارنــد،  آقامنشــی  از  دســت 
ــه  ــت ک ــد. آن روز اس ــد ش ــذاب خواهن غیرج
همراهــی جنســی از جهــان رخــت برمی بنــدد. و 
ــن  ــان از ای این جاســت کــه وظیفــۀ نجــات جوان
ــد،  ــنّتی می-رس ــای س ــه اخاق گراه ــز ب تجوی
ــده را دور از چشــم پاســبان های  ــا گذشــتۀ ندی ت
ــوت  ــتاق و مبه ــای مش ــه گوش ه ــت ب فمینیس
برســانندـ ایــن حقیقــت کــه جنســیّت به راســتی 
ــامل  ــاختی ش ــا برس ــت، اّم ــاخت اس ــک برس ی
هــر دو جنــس، کــه بــرای موفقیـّـت در ســاختنش، 
بایــد بــا پشــتیبانی دوســویه عمــل کننــد. بنــا بــه 
تجربــۀ مــن، جوانــان بــا شــنیدن این کــه انقــاب 
جنســی ممکــن اســت اشــتباه بــوده باشــد، 
ــه  ــند و این ک ــا باش ــد باحی ــان می توانن ــه زن این ک
ــان  ــامتی آقامنشی ش ــه س ــد ب ــردان  می توانن م
یــک گیــاس بنوشــند، نفــس راحتــی می کشــند.

ــارش  ــا انتظ ــه م ــت ک ــان چیزی س ــن هم و ای
ــتیم،  ــی آزاد هس ــا موجودات ــه م ــم. این ک را داری
ژن های مــان  برخــاف  کــه  این روســت  از 
تصمیــم  و  بشــنویم  را  حقیقــت  می توانیــم 

ــم. ــه کنی ــال آن چ ــم در قب بگیری
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بخش سوم و پایانی

راه هـای جلوگیـری 
ب اشتـها و گرسنه گـی کـاذ از 

بخش نخست

ــان  ــاده اســت و اخاق ت ــه ســروصدا افت ــده، شــکم تان ب ــن آم ــان پایی انرژی ت
ــزاج  ــی و تندم ــردی عصب ــه ف ــتنی ب ــان و دوست داش ــرد مهرب ــک ف ــم از ی ه
ــه عصبانیــت شــده اســت. ایــن اتفــاق  ــل ب تبدیــل شــده. گرســنه گی تان تبدی
ــا  ــی نیســت. ام ــت خوب ــه اصــًا وضعی ــم ک ــاده و می دانی ــا افت ــرای همــۀ م ب
خوشــبختانه به خاطــر روابــط و زنده گــی اجتماعی تــان هــم کــه شــده، 
ــه 5  ــته، ب ــن نوش ــرد. در ای ــری ک ــی جلوگی ــن موقعیت ــروز چنی ــوان از ب می ت

ــود. ــاره می ش ــنه گی کاذب اش ــتها و گرس ــری از اش ــرای جلوگی ــون ب قان
تعداد وعده های غذایی تان را بیشتر کنید

خیلی هــا آن قــدر در طــول روز درگیــر کار، مســوولیت های خانواده گــی 
یــا مســایل مختلــف می شــوند کــه زمــان از دست شــان رفتــه و بــرای 
ــنه گی  ــه از گرس ــد ک ــر می بینن ــد و در آخ ــان نمی گذارن ــوردن زم ــذا خ غ
اعصاب شــان حســابی به هــم ریختــه اســت. وقتــی حواس تــان پــرِت 
کارهــای دیگــر می شــود، بــه پیام هایــی کــه بدن تــان بــرای گرســنه گی 
 5 تــا   4 از  بیشــتر  کــه  می بینیــد  بعــد  و  نمی کنیــد  توجــه  می فرســتد، 
ــم  ــاعات نامنظ ــر در س ــا اگ ــد. ی ــزی نخورده ای ــچ چی ــه هی ــت ک ــاعت اس س
ــر  ــوند. در ه ــارج می ش ــم خ ــان از نظ ــان های بدن ت ــد، پیام رس ــذا بخوری غ
ــا  ــاز دارد ت ــداوم ســوخت نی ــع م ــک منب ــه ی ــان ب ــان همچن ــت، بدن ت دو حال
بتوانــد هــم ذهنــی و هــم جســمی عملکــرد خوبــی داشــته باشــد: وقتــی شــکِر 
ــراب  ــردرد، اضط ــامل س ــی ش ــوارض جانب ــد، ع ــن بیای ــی پایی ــان خیل خون ت
و آشــفته گی خواهــد داشــت. و دیگــر این کــه بــرای ایجــاد ســوختی 
ــی  ــن  خیل ــا ای ــی رود؛ ام ــا م ــمت اندوخته ه ــه س ــاز دارد، ب ــان نی ــه بدن ت ک
ــی  ــدن را می شکســت. ول ــن منظــور چربی هــای ب ــرای ای ــود اگــر ب خــوب ب
ــات  ــلول های عض ــدن س ــته ش ــب شکس ــوری موج ــت. کم خ ــور نیس این ط
ــرای نگــه داشــتن ذهــن و جســم تان در بهتریــن حالــت،  ــان می شــود. ب بدن ت
ســاعت موبایل تــان را کــوک کنیــد تــا بــرای غــذا خــوردن بــه شــما یــادآوری 
کنــد. اگــر بــرای خــوردن یــک غــذای کامــل وقــت نداریــد، غذای تــان را بــه 
ــر  ــان راحت ت ــم برای ت ــوردن آن ه ــه خ ــد ک ــت کنی ــاندویچ درس ــورت س ص
ــیار  ــاِی بس ــم خوردنی ه ــوۀ خشــک ه ــا می ــک مشــت خشــک بار ی ــد. ی باش

ــد. ــد باش ــده می توان ــرای میان وع ــی ب خوب
فیبر بخورید

جویــدن فیبــر زمــان بیشــتری مــی بــرد، فضــای بیشــتری از دســتگاه گوارش تان 
را بــه خــود اختصــاص می دهــد، حســابی ســیرتان می کنــد و بــه تنظیــم شــکِر 
ــد کــه همــۀ این هــا باعــث می شــود  خــون و واکنــش انســولین کمــک می کن
ــه  ــرژی مــداوم داشــته باشــید. ب ــع ان ــی یــک منب ــی طوالن کــه در مــدت زمان
عبــارت دیگــر، اســتفاده از فیبــر زیــاد در وعده هــای غذایــی یــک اســتراتژی 
ــۀ  ــرف روزان ــط مص ــزان متوس ــی رود. می ــمار م ــه ش ــی ب ــنه گی عال ضدگرس
ــرام  ــرف 25 گ ــت مص ــر اس ــه بهت ــت ک ــرام در روز اس ــل 15 گ ــر حداق فیب

روزانــه را هــدف قــرار دهیــد. 
بــرای ایــن منظــور بایــد در روز دو وعــده میــوه )یکــی در صبحانــه و یکــی 
ــت و  ــذای چاش ــراه غ ــه هم ــبزیجات ب ــداری س ــاوۀ مق ــده( برع در میان وع
ــا غــات  ــان ســفید را ب ــج و ن ــل برن ــد. غــات ســفید مث شــام مصــرف کنی
کامــل مثــل برنــج قهوه یــی یــا نــان گنــدم کامــل جایگزیــن کنیــد. از عــدس 
و حبوبــات دیگــر بــه عنــوان منبــع پروتیینــی خــود اســتفاده کنیــد و در برنامــۀ 
ــی از  ــد. بعض ــرار دهی ــز ق ــا را نی ــک و دانه ه ــوۀ خش ــان می ــی روزانۀت غذای
ــوان(،  ــک لی ــر ی ــرام در ه ــک )8 گ ــد از: تمش ــر عبارت ان ــع فیب ــن مناب بهتری
گابــی و ســیب )حــدود 5 گــرام در یــک عــدد متوســط(، بروکلــی )5 گــرام 
در هــر یــک لیــوان پختــه(، عــدس و لوبیاهــا )8 ۷ گــرام در هــر نصــف لیــوان( 

ــادام )4 گــرام در هــر 30 گــرم(. و ب
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واژۀ  از  وبسـتر  مریـام  فرهنـگ  کـه  تعریفـی  طبـق 
Hagiography )سیره نویسـی، کتـاب سـیره( ارایـه داده، 
کتـاب سـیره کتابی سـت دربـارۀ زنده گـی یـک انسـان بـه 
گونه یـی کـه آن را بهتـر از آنچـه بـوده یـا هسـت، نشـان 
اسـِت«  »زنده گـی جـای دیگـری  رفتـه،  دهـد. روی هـم 
میـان کونـدرا یـک ضـِد سـیره دربـارۀ زنده گـی شـاعر 
جوانـی اسـت بـه نـام یارومیـل. کونـدرا هسـتۀ  مرکـزی 
را  لرمانتـوف  و  ِشـلی  رمبـو،  چـون  شـاعرانی  زنده گانـی 
بیـرون کشـیده تـا تصویـر یـک شـاعر تغزلـی نوعـی )در 
بیافرینـد، امـا ایـن هسـتۀ  پنهـان کـه  اینجـا یارومیـل( را 
بناسـت آشـکار شـود، چیسـت؟ پاسـِخ ایـن سـؤال چیزی 
نیسـت جـز حضـور یـک مـادر مطالبه گـر. نـوع خاصی از 
زن کـه در انـزوای محرومیـت جسـمی و بی بهره از عشـقی 
نامشـروط، تـاش می کنـد تـا امیـال ارضـا نشـده اش را در 
پیکـر پسـرش تحقـق بخشـد. مـادر یارومیـل، کـه همسـر 
خـود  تخیـل  در  اسـت،  ازدواج  از  ناخشـنود  مهندسـی 
یارومیـل را بـه عنـوان آفریدۀ خویـش در نظـر می گیرد، به 
خـود همچـون مادری اثیـری می نگـرد و مادرانه گـی اش را 
شـبیه مریـم باکـره می داند و ترجیـح می دهد کـه آپولون را 
)کـه الهـۀ نور، خورشـید، حقیقـت و پیش گویی، شـفا، با، 
موسـیقی، شـعر و چیزهـای دیگـر اسـت( الگـوی یارومیل 
بـه حسـاب آورد: »مـادر شـاعر ]یارومیـل[ تمایـل زیـادی 
داشـت کـه اسـم فرزنـدش را آپولـون بگـذارد، چـون ایـن 
اسـم بـرای او حکـم کسـی را داشـت کـه پـدرش آدمی زاد 
نیسـت، اما می دانسـت که پسـرش با چنین اسـم باعظمتی، 
زنده گـی سـختی خواهـد داشـت و مثـل خـود او مضحکۀ 
عـام خواهـد شـد، بنابرایـن به  دنبال یک اسـم چک گشـت 
کـه شایسـتۀ ایـن خـدای جوان یونـان باشـد و به یاد اسـم 
یارومیل افتاد« )یعنی کسـی که عاشـق بهار اسـت یا کسـی 

کـه محبـوب بهار اسـت(. 
بـا ایـن تصویـر خیالـی مـادر بـه  دنبـال آن اسـت کـه از 
معایـب و نقایصش بگریـزد؛ این هویت خیالـی در حقیقت 
حاصـل همذات پنـداری او بـا تصاویـر ذهنی یـی اسـت که 
او خودشـیفته وار دوست دارد خویشـتن را بدان شکل ببیند 
تـا خـود آرمانـِی خویـش را بسـازد و بدین سـان بـه تجربۀ 
هویـت خود در سـاحت خیالـی به تعبیر الکان دسـت یابد، 
امـا ایـن هویـت هـر لحظـه در تعـارض بـا واقعیـت عینی 
جسـم محـروم اوسـت. در حقیقـت تضـاد بیـن دو تجربـۀ 
هویتـی خودآرمانـی و خودآرمـان اسـاس سرگشـته گی و 
اضطـراب بنیادیـن مـادر اسـت و او تـاش می کنـد تـا این 
تضـاد را در وجـود )بـه ظاهـر( واحـِد پسـرش حل و فصل 

. کند
 معمـا

از گـذر سرنوشـتی کـه مـادر بـر یارومیـل تحمیـل کـرده، 
نوجـوان  شـاعری  بـه  تبدیـل  وی  قافیه سـاز  کـودک 
می شـود، امـا در قیـاس بـا مـادری کـه عاجزانـه رمانتیـک 
نمی رسـد؛  نظـر  بـه   احساسـاتی  یارومیـل چنـدان  اسـت، 
همان طـور کـه از داسـتان او دربـارۀ شـخصیتی خیالـی بـه 
نـام زاویـه برمی آیـد، ذوق وی نویـد شـاعر و نویسـنده یی 
آینـده دار را می دهـد. قهرمـان خیالـی یارومیـل، زاویـه، بـه 
سـوی پنجـرۀ خانـۀ معشـوقش می پـرد، امـا در مواجهـه با 
جهـان واقعـی، قهرمـان تغزلی-تخیلـی او فرصتی نـدارد به 
آرزوهـای اودیپـی خویـش دسـت یابـد. اسـتیای نـام پدر 
)کـه در جامعـه، قوانیـن و هنجارهـای آن تجلـی می یابـد( 
امـکان تحقـق آرزوهایـی از ایـن دسـت را از میـان می بـرد 
و تنهـا راهـی را کـه پیـش روی یارومیـِل شـاعر می نهـد، 
طغیـان علیـه نظم موجـود )و به اعتباری پدرکشـی( اسـت. 
کونـدرا درسـت در دل این تعارض اسـت کـه معمای خود 
را مطـرح کـرده و مـا را بـا همزیسـتی مسـأله آفرین میـان 
»دیـدگاه تغزلـی« و »جنبش هـای انقابـی« روبـه رو می کند؛ 
رابطه یـی میـان تغـزل و انقـاب. بدین سـان، ایـن بـه ظاهر 
رمـاِن رشـد و کمـاِل یک شـاعر نوجـوان، روایتـی از ورود 
تغزلـی یارومیـل بـه عالـم آرمان های سیاسـی و پیوسـتن او 
بـه حزب کمونیسـت چکسـلواکی در سـال های پایانی دهۀ 

40 و اوایـل دهـۀ 50 قـرن بیسـتم را بازگـو می کنـد.  

ازخودبیگانه گی
نکته یـی کـه بیـش از همـه در مورد هویـت یارومیـل حایز 
بـا  او  همذا ت پنـداری  بی وقفـۀ  فراینـد  اسـت،  اهمیـت 
تصاویـر خیالـی و دال هـای پیرامـون او در عرصـۀ نمادیـن 
اسـت. تصویر خیالی شـاعر انقـاب و رهایی بـودن که وی 
خـود را بـا آن یکـی می کنـد، در تعـارض بـا زنده گی پیش 
پـا افتـاده و دغدغه هـای دم دسـتی او )مثـًا هـراس او از 
آشـکارکردن زیرشـلواری مضحکـش(، بـدل بـه تصویـری 
ازخودبیگانه سـاز می شـود. تـاش ناموفـِق او در آمیختـن 
بـا دیگـران، صرفـًا او را بـه همذات پنـداری بـا آدم هـای 
رهنمـون می شـود.  آن هـا  پذیـرش صفـات  و  دوروبـرش 
می کنـد  احسـاس  متفخرانـه  او  زشـتش،  نامـزد  کنـار  در 
زیبایـی اش را از دسـت داده و ایـن احسـاس را بـه شـکلی 
و  گمنـام  توده هـای  درک  بـرای  تاشـی  آرمان خواهانـه، 
یکی شـدن بـا آن ها می دانـد. در کنـار زن زیبای فیلم سـازی 
کـه بـه سـفارش مـادرش قـرار اسـت از زنده گـی او فیلمی 
بسـازد، تصـور می کنـد زیبـا بـه نظـر می رسـد. درضمـن 
تاش هـای مسـتأصانۀ خـود برای یـک مرد واقعـی بودن، 
بـه دیـدار پولیسـی مـی رود کـه هم بـازی دوران کودکی اش 
بـوده و پـس از افشـای مهاجـرت غیرقانونی فـردی که )به 
اصطـاح( ضـد رژیـم سوسیالیسـتی بـوده:  »یارومیـل بـا 
شـوق و هیجـان به صـورت این پولیـس نگاه می کـرد؛ این 
صـورت بـه نظـرش زیبـا می آمـد؛ صورتـی کـه چین هـای 
عمیقـی داشـت و گواهـی یـک زنده گـی خشـن و مردانـه 
را مـی داد... دسـت یکدیگـر را فشـردند و بـه هـم لبخنـد 
زدنـد. یارومیـل بـا ایـن لبخنـدی کـه از جان برمی خاسـت 
)لبخنـد باشـکوه و جاافتـادۀ مردانـه( از ادارۀ پولیـس خارج 
شـد... هوای سـرد را تنفـس می کرد و لبریـز از نوعی حس 
مردانه گـی  بـود«.  امـا درواقـع، همذات پنـداری یارومیـل با 
ایـن دال هـای لغزان و سـرگردان )که مدلول ثابـت و معینی 
ندارنـد و اصـًا مدلـول آن هـا توهمـی حاصـل از کارکـرد 
ازخودبیگانه گـی  جـز  بـه  چیـزی  دال هاسـت(  انتقالـی 
در  نمـی آورد.  بـار  بـه  را  نمادیـن  سـاحت  در  مضاعـف 
حقیقـت، شـخصیت یارومیـل او را بـدل بـه هدفـی آسـان 
بـرای نظام هـای تمامیت خـواه و تمامیت سـازی کـرده کـه 
مجموعـۀ وحشـت آور محدودیت هـای خـود را بـر نفـس 
و  می کننـد  تحمیـل  )هـا(  یارومیـل  شـکل پذیر  و  مطیـع 
بدین سـان بـه هویـت شـهروندان خـود شـکل می دهنـد. 

نظـام  یـک  زمینـۀ  در  ازخودبیگانه گـی  مسـالۀ   امـا   
سوسیالیسـتی، پرسـش مهمـی را مقابـل مـا طـرح می کنـد. 
مارکـس در »دست نوشـته های اقتصـادی و فلسـفی 1844«، 
در  تولیـد  مناسـبات  مسـتقیم  نتیجـۀ  را  ازخودبیگانه گـی 
نظـام سـرمایه داری می دانـد. بـه نظـر وی، ازخودبیگانه گـی 
اقتصـادی، در نظـام سـرمایه داری، از فعالیت هـای روزمـرۀ 
آدمـی )و نـه صرفـًا از ذهنیـات وی( نشـأت می گیـرد. از 
نظـر مارکـس، ازخودبیگانه گـی در عرصـۀ کار، پدیده یـی 
از  کار-  از  کارگـر  ازخودبیگانه گـی  اسـت:  چهاروجهـی 
محصـول کار خودش، ازخودبیگانه گـی کارگر از کارکردن- 
از عمـِل تولیـد، ازخودبیگانه گی کارگر از خـودش به عنوان 
یـک تولیدکننـده و در نهایـت ازخودبیگانه گـی کارگـر از 
دیگـر کارگـران. ایـدۀ ازخودبیگانه گـی اگرچـه صریحـًا در 
نوشـته های بعـدی مارکـس مطـرح نشـده، اما بر آثـار دیگر 
او، بـه ویـژه سـرمایه ، تأثیرگـذار بـوده، مخصوصـًا در ایـدۀ 
»فتیشیسـم کاالهـا« کـه در تحلیـل اقتصـادی او جایگاهـی 
بـرای  مارکـس  نهایـی  راه حـل  نهایـت،  دارد. در  مرکـزی 
رهایـی انسـان، لغـو مالکیـت خصوصـی و برپایـی نظـام 
مالکیـت اشـتراکی )سوسیالیسـم( اسـت، امـا مسـأله یی کـه 
رمـان کونـدرا در تعـارض بـا نظریـۀ مارکس پیـش می نهد، 
مسـأله یی چالش برانگیـز و جـدی اسـت. چگونـه یارومیـل 
)کـه در زیسـت جهـان خـود بـا کونـدرا سـهیم اسـت( در 
یـک نظـام سوسیالیسـتی، تجربـۀ ازخودبیگانه گی را از سـر 
می گذرانـد؟ ایـن پرسـش جـدی کـه )بـه تعبیـر ماشـری( 
در »ناخـودآگاه« متـن کونـدرا نهفتـه، پرسـش اساسـی تری 
بـرای  راهـی عملـی  آیـا سوسیالیسـم  را مطـرح می کنـد: 
رهایـی انسـان از آفـت ازخودبیگانه گـی اسـت؟ یـا این کـه 
ازخودبیگانگـی امـری فراگیـر و نازدودنـی در تجربـۀ آدمی 
و  نـژادی  طبقاتـی،  تجربـۀ  هرگونـه  ورای  در  کـه  اسـت 

جنسـیتی قـرار می گیـرد؟ 

پارودی 
 »پـارودی در معنـای عـام تقلیـدی ضعیـف یـا مسـخره از 
رفتـار کسـی یـا چیـزی اسـت، امـا در معنـای خـاص بـه 
اثـری ادبـی یـا موسـیقیایی گفتـه می شـود که در آن سـبک 
 )Satiric( یـک نویسـنده یـا اثـر بـه شـیوه یی هجوآمیـز
بـه  نزدیـک  می شـود«.  تقلیـد   )Ironic( تمسـخرآمیز  یـا 
انتهـای رمـان، راوی به طـرز معنـاداری، سـیر روایـت را به 
درون آپارتمـان »مـردی میان سـال« می کشـاند، مـردی کـه 
آگاه  یارومیـل(  مـرگ  )مخصوصـًا  روایـت  ناگفته هـای  از 
اسـت. بـه واسـطۀ حضـور نامـزد یارومیـل در اتـاق ایـن 
مـرد، مـا از شـبکۀ درهم پیچیـدۀ وقایعـی باخبـر می شـویم 
کـه خـودِ یارومیـل عامـل تسریع شـان بـوده، اگرچـه وی 
از هیچ کدام شـان آگاهـی نداشـته اسـت. کونـدرا در »هنـر 
رمـان«، ایـن مـرد میان سـال را صمیمی تریـن و نزدیک ترین 
آفریـدۀ خـود می دانـد، مطلبـی که مـا را به توجه بیشـتر در 
رابطـه میان ایـن مرد، کونـدرا و یارومیل رهنمون می شـود.
سـایه،  »یارومیـل  گفـت:  می تـوان  کلـی  نـگاه  یـک  در   
خودِجانشـیِن ایـن مرد میان سـال اسـت و ازایـن رو به عنوان 
سـایۀ کونـدرا هـم ایفـای نقـش می کنـد. گویـا، ارتباطـی 
پنهانـی کـه میـان نویسـنده و شـخصیت]های[ او وجـود 
دارد، در انـکار ترس آلـودۀ وی نسـبت بـه آفریده هایـش به 
طـرزی آشـکار مشـهود اسـت. گویی نویسـنده بـه صورتی 
آییـن وار در پـی دفـع ایـن تأثیـر بیـش از حـد نزدیـک و 
اضطراب آور اسـت« )شـاعر و مـادرش(. کونـدرا در این جا 
و  »خنـده  کتـاب  ازجملـه  رمان هایـش،  ماننـد سـایر  هـم 
 ،... و  »آهسـته گی«  خداحافظـی«،  »مهمانـی  فراموشـی«، 
از  تمسـخرآمیز  تصویـری  ارایـۀ  در  را  خـود  چیره دسـتی 
شـخصیت هایش بـه نمایـش می گـذارد امـا آیا ایـن آیرونی 
نمایشـی تنهـا ابزاری سـت کـه او بـه مـدد آن در رمانش به 

خلـق شـخصیت و فضاسـازی می پـردازد؟
 ارایـۀ چنیـن تصویـر تمسـخرآمیزی از یارومیـل، در کنـار 
او  بـه  نسـبت  کونـدرا  کـه  همدردی هایـی  و  همدلی هـا 
نشـان می دهـد، بحـث از امکانـات وجودی یـی را بـه میان 
مـی آورد کـه از جانـب خـود نویسـنده درک و تجربه شـده 
اسـت. کونـدرا در »هنر رمـان«، ضمن بازگویـی ایدۀ هرمان 
بـروخ دربـارۀ وظیفـۀ رمـان، بر این باور اسـت کـه کارکرد 
رمـان کنـدوکاو در امکانـات وجـودی کشف ناشـدۀ آدمـی 
اسـت: »تنهـا دلیـل وجـودی رمان کشـف آن چیزی اسـت 
کـه تنهـا رمـان می توانـد کشـف کنـد؛ رمانـی کـه بخشـی 
ناشـناخته از وجـود را کشـف نمی کنـد، غیراخاقی اسـت. 

شـناخت ]یـا معرفـت[ تنهـا اخـاق رمان اسـت.«
این شـناخت )و معرفت( که رسـالت و اخاق رمان اسـت، 
از مداقـۀ رمان نویـس در زنده گـی انسـان حاصـل می شـود؛ 
انسـانی کـه )بـه تعبیـر هایدگـر( زنده گـی اش چیـزی جـز 
»بـودن در جهـان« نیسـت. از این روسـت کـه کونـدرا باور 
دارد رمـان بایـد در زنده گـی ملموس و انضمامی بشـر غور 
کنـد و از آن در برابـر »فراموشـی هسـتی« محافظـت کنـد. 
عـاوه بـر این، کونـدرا قایل بـه رابطه یی اصیـل و وجودی 
میـان نویسـنده و شـخصیت های اوسـت، بـه گونه یـی کـه 
تحقق نیافتـۀ  وجـودی  امکانـات  را  خـود  آفریده هـای  او 
خـود می دانـد: »شـخصیت ها در رمان هـای مـن امکانـات 
تحقـق نیافتـۀ خـود من انـد. بـه همیـن دلیـل، مـن بـه آن 
انـدازه کـه شـیفتۀ تمـام آن هـا هسـتم، بـه همـان انـدازه از 
آن هـا می ترسـم، هـر کدام شـان از مـرزی گذشـته اند که من 
خـودم از آن اجتنـاب کـرده ام. آن مـرزی که آن هـا از آن رد 
شـده اند... بیـش از همـه چیز مـرا جذب خـود می کند؛ چرا 
کـه ورای آن مـرز رازی کـه رمـان از آن پرسـش می کنـد، 
]بلکـه[  نیسـت؛  نویسـنده  اعتـراف  آغـاز می شـود. رمـان 
جسـت وجوی زنده گـی انسـان در دامـی اسـت کـه جهـان 
بدان مبدل شـده اسـت.« )سـبکی تحمل ناپذیر هسـتی، 83(
ایده هـای کونـدرا در رمـان »سـبکی تحمل ناپذیـر هسـتی« 
در کنـار دیـدگاه وی نسـبت بـه تکـرار )و تقلیـِد مضحِک( 
رمـان  در  )کـه  جهـان  در  مشـابه  وجـودی  موقعیت هـای 
»زنده گـی جـای دیگـری اسـت«، مطـرح شـده اند(، معنای 
بدیـع و چالش انگیـزی بـه خـود می گیرنـد: »صـدای تیری 
بلنـد شـد. لرمانتـوف دسـت بر قلبـش گذاشـت و یارومیل 
بـه بتـون یـخ زدۀ بالکـن افتـاد. آه بوئم مـن، چقـدر راحت 
می توانـی عظمـت شـلیک گلوله یـی را بـه نمایش مسـخرۀ 
یـک اردنگـی تبدیـل کنـی! مع الوصف آیـا ما بایـد یارومیل 
لرمانتـوف  از صورتـک  بیـش  این کـه چیـزی  به خاطـر  را 
نیسـت مسـخره کنیم؟... آیا خـود آندره برتون هـم تقلیدی 
از یـک چیـز اصیل نبـوده اسـت، چیزی که می خواسـت به 
آن شـبیه باشـد؟ آیا مضحکه شـدن سرنوشـت ابـدی آدم ها 

نیسـت؟« )زنده گـی جـای دیگـری اسـت، ص 328(.
اگـر  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  کونـدرا  می رسـد  به نظـر 
لرمانتوف، شـلی و... جـای یارومیل بودند، دسـت به اعمال 
مشـابهی می زدنـد و بـه شـکل مضحکی موقعیـت وجودی 
یکسـانی را تکـرار می کردنـد. در ضمـن، می تـوان گفـت 
پارودی، سرنوشـت اجتناب ناپذیر بشـری اسـت که هسـتی 
اصیـل خویـش، تمـام امکانـات نامکشـوف هستی شناسـانۀ 
خـود را بـه دسـت فراموشـی سـپرده )دچـار »فراموشـی 
هسـتی« شـده( و زنده گـی بی اصالـت خویـش را صحنـه 
بـه صحنـه بـه شـکل تقلیـدی تمسـخرآمیز تکـرار می کند. 
 درنهایـت، با درنظرگرفتن ایدۀ پـارودی )مضحکه( از منظر 
کونـدرا و دیدگاه هـای وی دربـارۀ رمـان و شـخصیت های 
رمان هایـش، می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه یارومیـل 
و مـرد میان سـال، پـارودی دو مرحلـه از زنده گـی خـود 
کونـدرا )و هم نسـان وی( هسـتند: یکـی )یارومیـل( کـه 
یـادآور شـور و حرارت انقاب کمونیسـتی اسـت )انقاب 
1948 در چکسـلواکی کـه خـود کونـدرا در آن شـرکت 
جسـته بـود( و دیگـری )مرد میان سـال( که نمـود ناکامی و 

سـرخورده گی روزگارِ پـس از انقـاب اسـت. 

مد و مه/ چهارشنبه 2۰ خرداد ۱3۹۴ 

جـواد مؤمنی



در جهــان امــروزی، رهبــران کشــورها بــا تقویــت حاکمیــت 
قانــون و بــا تمرکــز روی تأمیــن عدالــت اجتماعــی، 
شــفافیت، پاســخ گویی و مشــارکت ملــی و بــا ایجــاد 
ــطوح  ــکاری در س ــای هم ــی و زمینه ه ــای سیاس اجماع ه
اهمیــت دموکراســی و  تنهــا  نــه  بین المللــی،  ملــی و 
حکومــت داری خــوب را برجســته کــرده انــد بلکــه ملت هــا 
ــی و  ــت های سیاس ــز از بن بس ــان را نی ــورهای ایش و کش

ــد. ــوده ان ــرون نم ــادی بی اقتص
برخــاف کشــورهای جهــان، در افغانســتان رســم سیاســی 
فعلــی و نحــوه حکومــت داری اشــرف غنــی طــوری 
ــه می نویســم: ــن گون دیگــری اســت کــه خاصــه آن را ای
ــی  ــه چوک ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــه ک ــی همانگون ــای غن آق
ــع  ــظ مناف ــرای حف ــرد، ب ــتفاده ک ــری اس ــان ک ــای ج از آق
شــخصی و تقویــت شــریکان فکــری و سیاســی اش حتــا از 
ــز اســتفاده های  ــت داری نی دموکراســی و شــعارهای حکوم

ــه تشــکیل  نادرســت کــرده اســت. ضمــن نقــض توافق نام
ــی  ــات دولت ــدت ملــی، اســتفاده از امکان ــت وح حکوم
بــرای ســرکوب مخالفیــن سیاســی و تاش هــا بــرای 
ــات  ــن اقدام ــح از عمده تری ــرات صل ــد مذاک ــبوتاژ رون س
ــی  ــی و بین الملل ــطح مل ــه او را در س ــود ک ــی ب ــای غن آق
ــای  ــکنی ها و عملکرده ــد ش ــۀ تعه ــه ادام ــرد. ب ــزوی ک من
یکــی  لویــه جرگــه مشــورتی  برگــزاری  غیرقانونــی، 
ــور  ــه منظ ــه ب ــود ک ــی ب ــای غن ــات آق ــن اقدام از آخری
جلوگیــری از انــزوای بیشــتر سیاســی و ایجــاد یــک شــبکه 

ــد.  ــزار گردی ــی برگ ــم انتخابات منظ
ــواد 110 و 111  ــه در م ــه جرگ ــزاری لوی چگونگــی و برگ
ــه  ــا لوی ــده اســت ام ــون اساســی افغانســتان ذکــر گردی قان
ــه تنهــا  ــای غنــی برگــزار کــرد، ن جرگــه مشــورتی کــه آق
هیــچ توجیــه قانونــی و سیاســی نداشــت بلکــه یــک جرگــه 
فرمایشــی و نمایشــی و صرفــًا بــه منظــور بهره گیــری 

سیاســی برگــزار شــده بــود. برخــاف عملکردهــای رهبران 
ــث  ــا باع ــه تنه ــی ن ــای غن ــورتی آق ــه مش ــان، جرگ جه
ــزرگ را  ــکاف ب ــه ش ــی نشــد بلک ــاع مل ــک اجم ایجــاد ی
ــر از  ــود. بدت ــاد نم ــز ایج ــور نی ــی کش ــر سیاس ــان قش می
همــه اینکــه، ایــن جرگــه هیــچ طــرح و میکانیســم را بــرای 
رســیدن بــه صلــح پیشــنهاد نتوانســت. آتش بــس و دعــوت 
ــی از  ــی یک ــای غن ــا اداره آق ــو ب ــرای گفت وگ ــان ب طالب
مهمتریــن فرمایشــات اعضــای ایــن جرگــه بــود کــه ماننــد 
همیشــه، بــا واکنــش فــوری و منفــی طالبــان مواجــه شــد. 
ــه  ــی، جرگ ــج منف ــی و نتای ــون اساس ــض قان ــن نق ضم
مشــورتی آقــای غنــی خســارات بــزرگ جانــی و مالــی را 
نیــز بــه میــان آورد. در پهلــوی جــان باختــن یــک کــودک، 
اختصــاص دادن میلیون هــا دالــر بودیجــه ملــی بــرای ایــن 
جرگــه، توقــف عرضــه خدمــات توســط ارگان هــای دولتــی 
و ضایــع شــدن امــوال تجارتــی بــه ارزش میلیون هــا 

ــی و  ــار دموکراس ــی نث ــاک سیاس ــی خطرن ــی، بی ثبات افغان
کاروان سیاســی کشــور شــد و فاصلــه بــزرگ میــان ملــت 
و حکومــت ایجــاد گردیــد. همانگونــه کــه قشــر سیاســی، 
ــی ایــن  ســران قومــی، رییــس اجرایــی و تیم هــای انتخابات
جرگــه را تحریــم کردنــد، آقــای خلیــل زاد نیــز هیــچ اهمیت 
ــه ایــن جرگــه نگذاشــت و پیــش از ختــم آن، مذاکــرات  ب
ــا نماینــده گان طالبــان در قطــر آغــاز کــرد.  دور ششــم را ب
مشــروعیت  بــرای  غنــی  آقــای  اســتدالل  بزرگتریــن 
بخشــیدن بــه جرگــه مشــورتی، اشــراک ســه هزار شــهروند 
کشــور در ایــن جرگــه بــود امــا حقیقــت امــر اینســت کــه 
)باحفــظ احتــرام بــه تمــام اشــتراک کننــده گان آن( اکثریــت 
اعضــای ایــن جرگــه نــه جایــگاه و پایــگاه مردمــی داشــتند 
ــر، نتیجــه  ــن خاط ــه همی ــی. ب ــم سیاســی و قانون ــه فه و ن
ایــن جرگــه تنهــا چنــد شــعار »بایــد چنیــن شــود و چنــان 
ــی  ــادی و میکانیســم عمل ــرح بنی ــک ط ــه ی ــود ن ــردد« ب گ
ــردم  ــرای م ــح را ب ــه صل ــیدن ب ــی و راه رس ــه چگونگ ک

ــود.  ــیم می نم ــتان ترس افغانس
جرگــه  برگــزاری  متذکــره،  دالیــل  درنظرداشــت  بــا 
ــون  ــواد 110 و 111 قان ــًا م ــی صریح ــای غن ــورتی آق مش
اساســی را نقــض کــرد و فرهنــگ حکومــت داری ســلیقه یی 
آن  اساســی  و  اصلــی  نمــود. هــدف  تقویــت  نیــز  را 
ــک  ــاد ی ــی و ایج ــای غن ــتر آق ــزوای بیش ــری از ان جلوگی
ــای  ــر، آق ــن خاط ــه همی ــود. ب ــی ب ــم انتخابات ــبکه منظ ش
ــه در  ــای جرگ ــا اعض ــه ب ــای جداگان ــی دیداره ــی ط غن
ــب رأی  ــرای جل ــی، ب ــزرگ و خیال ــای ب ــا وعده ه ارگ، ب
ــه  ــن آنک ــت. ضم ــرده اس ــوش ک ــا دل خ ــت آنه و حمای
ــی کشــور پرداخــت  ــه از بودیجــه مل ــن جرگ مصــارف ای
ــه اقتصــاد کشــور ضــرر رســید،  ــی ب شــد، میلیون هــا افغان
ــون  ــه حــدوداً شــش میلی ــن جرگ ــزاری ای ــان برگ در جری
شــهروند کابــل از خدمــات دولتــی محــروم گردیــد و نهایتــًا 
دموکراســی و ارزش هــای سیاســی افغانســتان نیــز زیــر پــا 
ــر در  ــی، تغیی ــت فعل ــری از وضعی ــرای جلوگی ــد. ب گردی
ــر  ــی ب ــی مبتن ــت مل ــک حکوم ــاد ی ــی و ایج ــام سیاس نظ

اراده واقعــی ملــت را الزم و ضــروری می دانــم. 

شــفاف  انتخابــات  بنیــاد  در  مســووالن 
کــه  می گوینــد  )تیفــا(  افغانســتان 
ــدان  ــتخدام کارمن ــد اس ــت در رون حکوم
ــۀ آشــکار  ــی مداخل کمیســیون های انتخابات
افــراد  جابه جایــی  تــاش  در  و  داشــته 
ــی اســت. خــود در کمیســیون های انتخابات
مســووالن تیفــا، روز یکشــنبه در یــک 
ــای  ــل از تاش ه ــری در کاب ــت خب نشس
ابــراز  انتخاباتــی  مبهــم  و  ناهماهنــگ 

نگرانــی کردنــد.
گفــت  تیفــا  رییــس  ایــوب زاده  نعیــم 
کارمنــدان  اســتخدام  در  کــه حکومــت 
ــه آشــکار  ــی مداخل کمیســیون های انتخابات
داشــته و در تــاش جابجایــی افــراد خاص 

می باشــد. کمیســیون های  در 
او بــا نقــل قــول از یک کمیشــنر کمیســیون 
انتخابــات گفــت: »حکومــت از طریــق اداره 
احصائیــه و کمیســیون اصاحــات اداری 
می کنــد  کوشــش  ملکــی  خدمــات  و 
کمیســیون های  در  مشــخص  افــراد  تــا 

ــود.« ــته ش ــی گماش انتخابات
آقــای ایــوب زاده از آنچــه کــه سوءاســتفاده 
منابــع حکومتــی در کمپایــن انتخابــات 

می خوانــد ابــراز نگرانــی کــرده گفــت: 
»عــدم موجودیــت یک مکانیســم مشــخص 
انتخاباتــی  کمیســیون های  در  نظارتــی 
باعــث شــده اســت تــا تیــم حاکــم از 
منابــع حکومتــی سوء اســتفاده کــرده و 
تحــت نام هــای مختلــف کمپایــن را از 

ــد.« ــاز نمای ــاال آغ ح
رییــس بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان، 
انتخاباتــی  کمیســیون های  اعضــای 
انتخاباتــی  تیم هــای  بــه  وابســته  را 
خوانــده افــزود: »وابســتگی کمیشــنران 
باعــث شــده  انتخاباتــی  کمیســیون های 
اســت تــا دســت آنهــا در آرودن اصاحــات 

ــند.« ــته باش بس
ــان اینکــه اعضــای  ــا بی ــوب زاده ب ــای ای آق
ظرفیــت  انتخاباتــی  کمیســیون های 
را  شــفاف  انتخابــات  یــک  برگــزاری 
ندارنــد گفــت: »عــدم موجودیــت برنامــه و 
نبــود معیارهــای برگــزاری یــک انتخابــات 
از  انتخاباتــی  کمیســیون های  در  شــفاف 
تخنیکــی  و  مالــی  کمــک  عاقه منــدی 

ــت.« ــته اس ــز کاس ــی نی ــه جهان جامع
وی تصــرح کــرد کــه بی برنامه گــی در 

کــه  اســت  شــده  باعــث  کمیســیون ها 
ــرای  ــدی ب ــچ عاقه من ــی هی ــه جهان جامع
ــزاری  ــرای برگ ــی و تخنیکــی ب کمــک مال
ــات ریاســت جمهوری ســال جــاری  انتخاب

ــد. ــته باش نداش
ــت  ــرده اس ــام ک ــات اع ــیون انتخاب کمیس
ــات  ــزاری انتخاب ــی برگ ــان عملیات ــه پ ک
و  کــرده  تهیــه  را  ریاســت جمهوری 
ــه  ــه وزارت مالی ــز ب طــرح بودجــه آن را نی

ــت. ــتاده اس فرس
ریاســت جمهوری  انتخابــات  بودجــه 
ــن  ــی تخمی ــون افغان ــه 1۷0 میلی ــک ب نزدی
زده شــده اســت کــه وزارت مالیــه متعهــده 
ــده  ــات آین شــده اســت کــه بودجــه انتخاب

ــازد. ــم س را فراه
ــات  ــاد انتخاب ــس بنی ــود ریی ــن وج ــا ای ب
شــفاف افغانســتان طــرح بودجــه انتخابــات 
گفــت:  خوانــده  ناســنجیده  را  آینــده 
»اطاعــات مــا نشــان می دهــد کــه وزارت 
مالیــه بــدون کمــک مالــی جامعــه جهانــی 

ــدارد.« ــه را ن ــن هزین ــت ای ــوان پرداخ ت
آقــای ایــوب زاده مســووالن کمیســیون های 
انتخاباتــی و حکومــت را بــه عــوام فریبــی 
ــت  ــفانه صداق ــت: »متاس ــرده گف ــم ک مته
ــنران  ــل کمیش ــرافت در عم ــار و ش در گفت
کمیســیون های انتخاباتــی وجــود نــدارد 
آوردن  خواهــان  مــا  کــه  وقتــی  هــر 
ــد  ــدیم ب ــیون های ش ــات در کمیس اصاح

ــد.« ــر ش از بدت
ــر  ــه اگ ــت ک ــان داش ــوب زاده بی ــای ای آق
انتخاباتــی  کمیســیون های  و  حکومــت 
ــت جمهوری را  ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ
ــت  ــد و وضعی ــرار ندهن ــه ق ــراق توج مح
ــات  ــرود انتخاب ــش ب ــوال پی ــن من ــه همی ب
ــوده و از  آینــده از انتخابــات 2014 بدتــر ب
ــد  ــرون خواه ــری بی ــان ک ــال ج ــوان امث ت

ــود. ب

محمداشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت 
ــان  ــران خ ــا عم ــی ب ــاس تلفن ــک تم ــی، در ی مل
ــۀ  ــوص پروس ــتان، در خص ــر پاکس ــت وزی نخس
ــث و  ــی بح ــال منطقه ی ــتان و اتص ــح افغانس صل

ــد. ــر کردن ــادل نظ تب
ارگ ریاســت حکومــت وحــدت ملــی گفتــه اســت 
ــد  ــی تعه ــاس تلفن ــن تم ــان در ای ــران خ ــه عم ک
ــکاری  ــه هم ــاده هرگون ــورش آم ــه کش ــپرد ک س
کــه منتــج بــه تأمیــن صلــح و ثبــات در افغانســتان 

ــد. ــردد، می باش گ
ــد و  ــا دی ــه ب ــزود ک ــتان اف ــر پاکس ــت وزی نخس
ــای  ــی آق ــال منطقه ی ــور و اتص ــاد مح ــر اقتص فک
ــا روی مســایل  ــاز اســت ت ــق دارد و نی ــی تواف غن
ــأت دو کشــور گفت وگــو  ــه ســطح هی تخنیکــی ب

انجــام شــود.
او از آقــای غنــی به خاطــر بحــث تفصیلــی و 
ــه  ــه ب ــح در رابط ــم واض ــک تفاه ــه ی ــیدن ب رس
ــی، خواســت  ــایل اقتصــادی و اتصــال منطقه ی مس

ــد. ــفر نمای ــتان س ــه پاکس ــا ب ت
ــر  ــت وزی ــد نخس ــز از تعه ــی نی ــرف غن محمداش
پاکســتان به خاطــر همــکاری در رونــد صلــح 
ــه  ــه روحی ــزود ک ــرد و اف ــی ک ــتان قدردان افغانس
جدیــد ایجــاد شــده بــر محــور اقتصــاد و اتصــال 

منطقه یــی مــورد اســتقبال مــا می باشــد.

آقــای غنــی غنــی همچنــان دعــوت عمران خــان را 
پذیرفــت و گفــت کــه تاریــخ مناســب و مشــخص 
ســفر بــه پاکســتان از طریــق مجــاری دیپلوماتیــک 

دو کشــور، تعییــن گــردد.
ــه روز  ــی س ــای غن ــه آق ــت ک ــی اس ــن در حال ای
پیــش، در مراســم اختتامیــه لویــه جرگــه مشــورتی 
صلــح از پاکســتان خواســت تــا صادقانــه در رونــد 

صلــح افغانســتان همــکاری کنــد.
او گفــت: »پیــام مــن بــه تمــام کشــورهای منطقــه 
ــه  ــه هدی ــت ک ــن اس ــتان ای ــوص پاکس و به خص
پــس از صلــح پیــام بــزرگ خواهــد بــود کــه رشــد 
ــا  ــت؛ م ــد داش ــال خواه ــما را در قب ــادی ش اقتص
صمیــت بــا تمــام جهــان داریــم و می خواهیــم کــه 
چنیــن صمیمیــت بــا پاکســتان نیــز داشــته باشــیم؛ 
رابطــه مــا اســتوار بــر منافــع دوطــرف، رابطــه دو 
دولــت آزاد و برابــر بــه پشــتیبانی دو ملــت خواهــد 

بــود بــود.«
ــکل  ــر ش ــه ه ــتان ب ــردم افغانس ــه م ــت ک او گف
بــر  خــود  کشــور  از  را  غــم  بســاط  ممکــن 
جهــان  مختلــف  کشــورهای  بــا  و  می چیننــد 
روابــط برقــرار خواهنــد کــرد؛ امــا امیدوارنــد کــه 
پاکســتان در صــدر ایــن لیســت قــرار داشــته باشــد.
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هدف اصلی جرگۀ مشورتی، کمپاین انتخاباتی بود!

نهادهای ناظر: 

حکـومت در تـالش جابه جـایی افـراد خـود
 در کمیسیون هـای انتخـابـاتی است

عمران غنی را به پاکستان دعوت کرد

محمدجواد رحیمی



پُــر  عیــن حــال  در  و  گلبدیــن حکمتیــار، جنجالی تریــن 
مدعاتریــن شــخصیت سیاســی افغانســتان اســت. او آمیــزۀ 
تکبــر، جاه طلبــی و خودخواهــی را در خــود جمــع دارد و 
ــری  ــاف و حیله گ ــت، ائت ــر از شکس ــی اش پُ ــۀ سیاس کارنام
اســت. بــا آنکــه در ظاهــر امــر از اصــول و ارزش هــا صحبــت 

ــت. ــد نیس ــی پابن ــچ اصل ــه هی ــا ب ــع ام ــد، در واق می کن
حکمتیــار آرزو داشــت پــس از ســقوط تخــت و بخــت 
نجیــب اهلل کــه روس هــا او را فرزنــد مــو طایــی ک.گ.ب لقــب 
داده بودنــد، جــای او را بگیــرد و رییس جمهــور و شــخص اول 
ــا دولــت  ــه اش نرســید ب ــه آرزوی دیرین کشــور شــود. وقتــی ب
ــه  ــد و ب ــت وارد ش ــگ و خصوم ــای اســامی از در جن نوپ
ــکل گیری  ــردای ش ــت از ف ــاختن آن دول ــرنگون س ــدف س ه
آن در اثــر توافق نامــۀ سیاســی میــان رهبــران تنظیم هــای 
هفت گانــه در پشــاور، تــا زمــان ورود طالبــان بــه کابــل بارهــا 
ــار شکســت  ــر ب ــی ه ــد، ول ــت اســامی جنگی ــرف دول ــا ط ب
خــورد و نــاکام شــد. تمایــل او بــه قــدرت در حــدی بــود کــه 
هــر بــار پــس از شکســت، شــهر و شــهروندان بی دفــاع کابــل را 
زیــر بــاران خمپــاره و گلولــه قــرار مــی داد و بــا ریختــن خــون 

ــت. ــام می گرف ــاه انتق ــردم بیگن م
پــس از آنکــه آخریــن تــاش او بــرای رســیدن بــه قــدرت از 
راه جنــگ نیــز نــاکام شــد، حیلــه شــیادانۀ دیگــری بــکار بــرد 
ــش را  ــی خوی ــزرگ سیاســی و نظام ــرد شکســت ب و ســعی ک

جبــران کنــد.
ــا  ــرون ب ــه از درون و بی ــی ک ــد پارچه ی ــف و چن ــت ضعی دول
توطئــه و جنــگ مواجــه بــود، بــرای جلوگیــری از ادامــۀ جنــگ 
و خون ریــزی بیشــتر، بــا گلبدیــن گف توگــو کــرده و او را بــه 
ــرر بخشــیدند.  ــز تق ــت اســامی ع ــر دول ــوان نخســت وزی عن
ــری  ــوی برت ــکنی و خ ــه عهدش ــادت ب ــه ع ــار ک ــا حکمتی ام
طلبــی دارد، حضــور حریــف دیرینــۀ خــود احمدشــاه مســعود، 
در قــدرت را بهانــه قــرار داد و گفــت تــا مســعود وزیــر دفــاع 
ــل  ــه کاب ــه ب ــن ن ــد، م ــی باش ــتاد ربان ــت اس ــه کاره دول و هم

ــوم. ــت می ش ــم دول ــم صدراعظ ــه ه ــم و ن می آی
ــا  ــان تنظیم ه ــته می ــای پیوس ــه از جنگ ه ــعود ک ــاه مس احمدش
خســته و ســرخورده بــود، بی درنــگ از وزارت دفــاع اســتعفا و 
ــرک کــرده و در جبل الســراج مســتقر شــد. او  ــل را ت شــهر کاب
بــا اســتعفا از همــۀ وظایــف دولتــی و تــرک شــهر کابــل عمــًا 
نشــان داد کــه حاضــر اســت بــرای تأمیــن صلــح و امنیــت خــود 

گــذری و ایثارگــری کنــد.
امــا کناره گیــری بی قیــد و شــرط مســعود نیــز گلبدیــن را 
ــرد:  ــال می ک ــدف را دنب ــک ه ــا ی ــرا او تنه ــرد؛ زی ــی نک راض

ــن. ــت ممک ــب و قیم ــر ترتی ــه ه ــدرت ب ــل ق ــب کام غض
ــری  ــه نخســت وزی ــد ک ــته باش ــابقه نداش ــخ س ــاید در تاری ش
ــا  ــن ام ــد. گلبدی ــده باش ــردم خــودش جنگی ــت و م ــه دول علی
پــس از انتصــاب بــه حیــث صدراعظــم بــاز بــا دولــت جنگیــد 
و وقتــی بــار دیگــر شکســت خــورد، یکــی از فرماندهــان تحت 
ــه جانشــینی خــود  ــد را ب ــور فری ــام اســتاد عبدالصب امــرش به ن
ــود.  ــم ش ــه صدراعظ ــده دار وظیف ــا او عه ــتاد ت ــل فرس ــه کاب ب
ــه کار  ــاز ب ــمًا آغ ــه 1992 رس ــخ 8 ژوئی ــه تاری ــد ب ــتاد فری اس
ــد و  ــه ده ــه کار ادام ــاه ب ــتر از دو م ــت بیش ــا نتوانس ــرد، ام ک
در 15 اوت 1992 بــدون اینکــه از مقــام رســمی نخســت 
وزیــری اســتعفا داده باشــد، زیــر نــام ســفر رســمی خارجــی از 
کشــور بیــرون شــد و دیگــر بــه وظیفــه برنگشــت. در جریــان 
ــدارت  ــار، در ص ــی از حکمتی ــه نماینده گ ــه او ب ــی ک دو ماه
ــت  ــاب راک ــک روز پرت ــرای ی ــا ب ــرش حت ــود، رهب ــته ب نشس
بــه کابــل را قطــع نکــرد و بــه محاصــره اقتصــادی کابــل پایــان 
نــداد. صدراعظــم معرفــی شــده از ســوی حکمتیــار، از شــدت 
ــه  ــام وظیف ــرای انج ــت ب ــن فرص ــاری کمتری ــگ و راکت ب جن
ــرارگاه  ــر صــدارت و ق ــه مق ــن اســت ک ــده آور ای ــت. خن نیاف
ــداد  ــترین تع ــاج بیش ــا آم ــیاری از روزه ــد، در بس ــتاد فری اس
راکت هــای قــرار می گرفــت کــه از چهارآســیاب، یعنــی محــل 
ــاب  ــل پرت ــن و نیروهــای او به ســوی شــهر کاب اســتقرار گلبدی

می شــدند.
گلبدیــن حکمتیــار، دلیــل ابــا ورزیــدن از رفتــن بــه صــدارت و 
ــن  ــی چنی ــام را در گفت وگوی ــه آن مق ــد، ب ــتاد فری ــی اس معرف
ــرای احــراز پســت صــدارت عظمــی، اســتاد  ــد: »ب ــان می کن بی
ــامی  ــزب اس ــی ح ــورای اجرای ــم. ش ــی کردی ــد را معرف فری
ــه  ــل از رفتــن مجــددی ب فیصلــه خویــش را در ایــن مــورد قب
ــکونۀ  ــک مس ــوم تاجی ــد از ق ــتاد فری ــود. اس ــاغ نم ــل اب کاب
ــت  ــاد حــزب اســامی در آن والی ــر جه ــت کاپیســا و امی والی
بــود. مســعود پــس از معاهــدۀ آتش بــس بــا روس هــا چندیــن 
بــار بــر محــات تحــت ادارۀ  او واقــع در همســایگی پنجشــیر 
ــد.  ــه گردی ــت مواج ــا شکس ــار ب ــر ب ــا در ه ــرد. ام ــوم ب هج
ــی  مســعود هــم از لحــاظ فکــری و هــم از لحــاظ جهــاد عمل
ــر  ــرد و حاض ــارت می ک ــاس حق ــد احس ــتاد فری ــر اس در براب
نبــود او را بــه حیــث صدراعظــم بپذیــرد، بــا آمــدن او بــه کابــل 

ــود. ــف ب مخال
ــت  ــه صف ــد را ب ــتاد فری ــل اس ــن دلی ــه ای ــامی ب ــزب اس ح
ــاک  ــه خطرن ــن کار توطئ ــا ای ــه ب ــرد ک ــی ک ــم معرف صدراعظ
ــی،  ــر دامــن زدن تعصبــات قومــی و زبان کمونیســت ها مبنــی ب
در میــان پشــتون و غیــر پشــتون و بــه دنبــال آن اشــتعال 

ــود.« ــا ش ــتر خنث ــی بیش ــای قوم جنگ ه
ــه  ــد، ب ــور فری ــتاد عبدالصب ــتادن اس ــه او از فرس ــی ک در حال

ــت: ــری داش ــداف دیگ ــدارت اه ص
ــا فرســتادن  *گلبدیــن مثــل همیشــه خــاف آنچــه می گفــت ب
اســتاد فریــد بــه صــدارت ســعی کــرد بــه عــام مــردم پشــتون 
کــه در حــال روگشــتاندن از او بودنــد، نشــان دهــد کــه 
تاجیک هــا قــدرت را بــه صــورت کامــل در اختیــار گرفتــه انــد 
و حاضــر بــه تقســیم آن نیســتند. حکمتیــار تصــور می کــرد کــه 

ــا ورود اســتاد فریــد بــه دولتــی کــه رهبــری آن را هم تبــاران  ب
ــت برجســته تر شــده  ــی دول ــه قوم او در دســت داشــتند، وجه
و ایــن امــر اســباب نارضایتــی آن عــده از ســران قــوم پشــتون 
کــه در دولــت حضــور داشــتند، را فراهــم می کنــد نتیجتــًا آنهــا 
را وادار بــه پیوســتن بــه حــزب اســامی و موضع گیــری علیــه 

ــازد. ــامی می س ــت اس دول
*گلبدیــن کــه تصــور می کــرد مســعود، شــرط او بــرای 
را  رییس جمهــور  معاونــت  و  دفــاع  وزارت  از  کناره گیــری 
ــرد  ــدای صــدارت ک ــد را کاندی ــتاد فری ــت، اس ــد پذیرف نخواه
ــی را  ــد و یک ــرار ده ــعود، ق ــاه مس ــر احمدش ــا او را در براب ت
ــش  ــه نق ــوری ک ــم ط ــردارد. آنه ــری از راه ب ــت دیگ ــه دس ب
ــان  ــگ می ــش جن ــن آت ــه خــودش در افروخت ــیار ویرانگران بس
ــعود را  ــد و او مس ــان بمان ــت پنه ــم سرنوش ــار و ه دو هم تب

ــازد. ــم بس مته
ــن  ــه ای ــه صــدارت ب ــد ب ــتاد فری ــتادن اس ــا فرس ــار ب *حکمتی
تصــور نادرســت تاریخــی کــه در میــان جامعــه پشــتون 
ــر اول و  ــه نف ــت ک ــد گذاش ــر تایی ــت، ُمه ــاده اس ــول افت مقب
ــا  رییــس دولــت در افغانســتان بایــد پشــتون باشــد. گلبدیــن ب
ــر  ــه غی ــژه ب ــردم و به وی ــه م ــدارت، ب ــه ص ــد ب ــتادن فری فرس
ــام  ــتند، پی ــار داش ــت را در اختی ــری دول ــه رهب ــتون هایی ک پش
ــودن را  ــور ب ــخص دوم کش ــری و ش ــت وزی ــه او نخس داد ک
کســر شــأن خــود می دانــد. زیــرا از نظــر قومــی پشــتون اســت 
ــر  ــدی اخی ــد کــه در ســه ســده و ان ــوده ان ــن پشــتون ها ب و ای
ــم  ــا صدراعظ ــتند و آنه ــار داش ــدرت را در اختی ــری و ق رهب
تعیــن می کردنــد و اینــک مــن ]گلبدیــن[ میــراث دار و حقــدار 
ــم.  ــی کن ــد صدراعظــم معرف ــن بای ــدرت هســتم و م ــی ق اصل
ــوان  ــه عن ــد، ب ــتاد فری ــی اس ــن از معرف ــر گلبدی ــدف دیگ *ه
نخســت وزیــر نمایــش قــدرت بــود. او می خواســت بــه مــردم 
ــم  ــم صدراعظ ــروان و همراهان ــکر پی ــن در لش ــه م ــد ک بگویی
ــه  ــا را ب ــان آنه ــر کســی از می ــم ه ــر اراده کن بســیار دارم و اگ

صدراعظمــی و وزارت و مقــام می رســانم.
ــت  ــدارت خواس ــه ص ــد ب ــتاد فری ــتادن اس ــا فرس ــن ب *گلبدی
تظاهــر بــه بی عاقگــی بــه قــدرت کنــد و بــا زبــان دراز بگویــد 
کــه اگــر مــن عاقه منــد قــدرت می بــودم کــس دیگــری را بــه 

ــردم.  ــی نمی ک صــدارت معرف
در پایــان امــا کنــار رفتــن اســتاد فریــد از آن مقــام و اســتعفا و 
اســتغنا دورنگرانــۀ احمدشــاه مســعود، برنامــۀ شــیادانۀ حکمتیــار 
را نــاکام ســاخت و او کــه مثــل همیشــه شکســت خــورده بــود، 

بــا جبونــی شــهر و شــهروندان را موشــک بــاران کــرد.
امــا همــراه بــا اســتاد فریــد عده یــی زیــادی از افــراد مســلح او 
ــد،  ــار بودن ــان کهدامــن زمیــن و تاجیک تب کــه بیشترشــان جوان
ــتاد  ــن اس ــس از رفت ــراد پ ــد. آن اف ــده بودن ــل ش ــز وارد کاب نی
ــد.  ــر می بردن ــل به س ــت در کاب ــارج بی سرنوش ــه خ ــد ب فری
ــلح  ــراد مس ــده از اف ــور آن ع ــت حض ــه می دانس ــن ک گلبدی
مربــوط بــه تنظیــم او در درون کابــل یــا پشــت جبهــه احمدشــاه 
ــت  ــه دول ــر علی ــۀ موث ــن حرب ــرای او حیثیــت آخری مســعود، ب
ــوع  ــر ن ــه ه ــرد ب ــعی ک ــژه مســعود را دارد س اســامی و به وی
ممکــن میــان افــراد مربــوط بــه اســتاد فریــد، و نیروهــای تحــت 

فرمــان مســعود، جنــگ در بگیــرد.
امــا شــهید مســعود کــه حکمتیــار را بــه خوبــی می شــناخت بــا 
ــان دو  ــه تنهــا جنگــی می ــه کاری کــرد ن ضــد عمــل تدبیرگران
طــرف ُرخ نــداد، بلکــه افــراد اســتاد فریــد بــا رضایــت از شــهر 
کابــل خــارج و بــه پشــت کمربنــد امنیتــی شــمال شــهر یــا بــه 

ــد.  ــود رفتن ــای خ خانه ه
ــامی  ــزب اس ــوی ح ــه از س ــی ک ــعود در حال ــاه مس احمدش
ــدن  ــه دی ــرار داشــت، شــخصًا ب مــورد شــدیدترین حمــات ق
محافظــان اســتاد فریــد رفتــه از آنهــا دل جویــی کــرده و 
می پرســد کــه چــه تصمیــم داریــد؟ بــر می گردیــد نــزد 
حکمتیــار صاحــب یــا در کابــل می مانیــد. اگــر تصمیــم داریــد 
ــات وزارت  ــوب قطع ــما را در چارچ ــه ش ــد ک ــل بمانی در کاب
دفــاع تنظیــم کنیــم، ولــی در صورتــی کــه نخواســته باشــید بــه 
ــد  ــان برگردی ــه خانه های ت ــد ب ــد، می توانی ــاع بپیوندی وزارت دف

ــوید. ــغول ش ــت و کار مش ــی و کش ــه دهقان و ب
ــان  ــه خانه های ش ــد ب ــم می گیرن ــد تصمی ــتاد فری ــان اس محافظ
ــاش  ــاله مع ــر دو س ــد براب ــت می ده ــد و مســعود هدای برگردن
ــع  ــاس توزی ــا دو دســت لب ــا ب ــک آنه ــک ی ــرای ی ــربازی ب س
شــود و آنهــا را مرخــص می کنــد. محاســبۀ گلبدیــن ایــن بــود 
ــد،  ــتاد فری ــان اس ــع ســاح محافظ ــه خل ــدام مســعود ب ــه اق ک
ــه  ــرف و در نتیج ــان دو ط ــگ می ــدن جن ــعله ور ش ــبب ش س
ــا مســعود خواهــد شــد؛  دشــمنی مــردم کوهســتان و کاپیســا ب
امــا بــار دیگــر از حریــف سیاســت ورز و پُختــۀ چــون مســعود، 

رو دســت خــورد.
ــیدند،  ــمالی رس ــه ش ــل ب ــغال کاب ــس از اش ــان پ ــی طالب وقت
ــت در  ــته های مقاوم ــن هس ــی از کارآمدتری ــراد یک ــن اف همی
ــگاب و نجــراب  ــا ت ــان را در کوهســتان -کاپیســا ت ــر طالب براب
تشــکیل دادنــد و تــا اخیــر تحــت فرمــان آمرصاحــب بــا طالبــان 

ــد. جنگیدن
ــه  ــی ک ــه در چاه ــن اســت ک ــال آن چــاه ک ــن مث ــال گلبدی مث
ــۀ  ــد و ســرش بشــکند. مای ــا بیفت ــده باره ــه دســت خــود کن ب
حیــرت و ناراحتــی اینســت کــه می بینیــم هنــوز کســانی به نــام 
بچــۀ شــمالی و نماینــدۀ مــردم کوهدامــن بــه حکمتیــار، عــرض 

ــتند. ــری از او هس ــه فرمان ب ــر ب ــد و حاض ارادت می کنن
یاددهانــی ضــروری: در مــورد محافظــان اســتاد فریــد و رفتــار 
ــته و  ــاری جس ــه ی ــا از حافظ ــا آنه ــب ب ــۀ آمرصاح جوانمردان
نوشــتم بــه ایــن امیــد کــه دوســتانی کــه در ایــن بــاره دقیق تــر 

و بــا جزییــات می داننــد، دانسته های شــان را بنویســند.
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د روژې په رارســېدو د کابل پــه مارکېټونو کې نرخونه لوړ شــوي
ســږکال د روژې پــه رارســېدو رسه د کابــل ښــار پــه مارکېټونــو 

کــې د خوراکــي مــوادو نرخونــه لــوړ شــوي دي.
د کابــل ښــار بېوزلــه اوســېدونکي وايــي، د روژې پــه رارســېدو 
رسه د کابــل پــه مارکېتونــو کــې د خوراکــي مــوادو بیــې دومــره 

لــوړې شــوي چــې دوی يــې د اخیســتلو تــوان نــه لــري.
ــايض  ــاغ ق ــه ب ــار پ ــل ښ ــې د کاب ــه چ ــن روح الل ــل کل ش
ــو  ــوي، ازادي راډی ــزدوري ک ــر الس ګاډي م ــې پ ــټ ک مارکې
تــه وویــل، پــه ورځ کــې ســل یونیــم ســل افغانــۍ تــر الســه 
ــه  ــه املــه ن کــوي، خــو د خوراکــي مــوادو د بیــو د لوړېــدو ل

ــي. ــرې واخ ــواد پ ــې د رضورت وړ م ــوالی چ يش ک
ده وویــل: »هــر څــه ګــران شــوي، کــه اوړه دي، کــه غــوړي او 
کــه بــوره، کراچــي وان او غریــب ســړی یــې نه يش اخیســتي، 
زه پــه ورځ کــې ســل یونیــم ســل افغانــۍ ګټــم، هــره ورځ یــو 

مــن اوړه اخلــم، کلــه ورتــه پیســې برابــرې يش او کلــه نــه.«
د دغــه ښــار بــل اوســېدونکی جاویــد وايــي، پــه نــورو 
هېوادونــو کــې د روژې پــه میاشــت کــې مــواد ارزانېــږي، خــو 

ــږي. ــه ګرانې دلت
ــه  ــه پورت ــو ت ــۍ اوړه ۱۴۵۰ افغانی ــوه بوج ــړه: »ی ــه ک ده زیات
ــر ۱۰۵۰  ــه ۱۰۰۰ت ــوړي ل ــه ۱۳۸۰ وه، غ ــوا پ ــوې، پخ ش
پورتــه شــوي، پــه نــورو هېوادونــو کــې پــه دې میاشــت کــې 
بیــې ټیټېــږي، خــو دلتــه لوړېــږي، زه پــه ورځ کــې درې ســوه 

ــږي.« ــه کې ــم، خــو وســه مــې ن ــۍ ګټ افغان
دوی لــه حکومتــه غــواړي چــې د بېوزلــو اقتصــادي ســتونزې 
ــې  ــوادو بی ــې د م ــو ک ــه مارکېټون ــي او پ ــې ونی ــام ک ــه پ پ

ــاري. وڅ
د بــاغ قــايض هټــۍ وال وايــي، افغانســتان یــو واردايت هېــواد 
دی او د مــوادو د بیــو لوړېــدل د ګاونډیــو هېوادونــو پــه 

ــري. ــورې اړه ل ــو پ مارکېټون
دوی دا هــم وايــي، مــواد لــه لویــو واردوونکــو پــه لــوړو بیــو 

اخــي او پــه ډېــره لــږه ګټــه یــې پلــوري.
ــبثینو  ــتان د متش ــې د افغانس ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ
ــې  ــره ورځ د خپل ــن حاجــي اغــا تې ــې مــر رحــم الدی د ټولن
ــو  ــه ټول ــو رسه ل ــه خپرول ــې پ ــوې اعالم ــوا د ی ــه خ ــې ل ټولن
ــې دې د  ــت ک ــه میاش ــې د روژې پ ــتي چ ــو غوښ واردوونک

ــوي. ــه ک ــه پورت ــې ن ــوادو بی ــي م خوراک
هڅــه مــو وکــړه چــې پــه دې اړه د افغانســتان د ســوداګرۍ او 
صنعــت د وزارت نظــر ولــرو، خــو اړیکــې مــو وررسه ټینګــې 

نــه شــوې.
پــه دې اړه کابــل ښــاروالۍ وايــي، د کابــل ښــار ټولــو اصنافــو 
تــه یــې جــدي سپارښــتنې کــړي چــې د مــوادو پــه پلورلــو کــې 

لــه عدالتــه کار واخــي.
ــه  ــو ت ــلطاين ازادي راډی ــل س ــد جلی ــاروالۍ ویان ــل ښ د کاب

ــه کــړې  ــو پلورونکــو جــدي هیل ــو درن ــه ټول ــوږ ل ــل: »م ووی
چــې اســالمي ارشــاداتو تــه پــه پــام د مــوادو پــه پلورلــو کــې 

ــي« ــه کار واخ ــاف او عدالت ــه انص ل
دا لومــړی کال او لومــړۍ روژه نــه ده چــې د کابــل ښــار 
ــې  ــوادو بی ــورو م ــې ن ــي او داس ــې د خوراک ــو ک ــه مارکېټون پ

لوړېــږي، بلکــې هــرکال د روژې او اخرتونــو لــه راتــګ رسه د 
ــږي. ــې لوړې ــوادو بی ــي م ــر خوراک ــي او غی خوراک

ــو د څــار ژمنــې کــوي، خــو  ــه دې چــې حکومــت د بی رسه ل
خلــک وايــي چــې دغــه ژمنــې هېــڅ کلــه هــم عمــي شــوې 

نــه دي.

برگردان: ابوبکر صدیق
منبع: south Asia monitor-سلمان رفیع شیخ

در 29 اپریــل، 2019 یــک نشســت میــان نماینــد ۀ خاص 
امریــکا، چیــن و روســیه در مســکو برگــزار شــد. ایــن 
یــک مــوج  مهــم بــرای پایــان  جنــگ 18ســالۀ امریــکا 

در افغانســتان اســت. 
ــگ  ــان جن ــرای پای ــزرگ ب ــای ب ــق قدرت ه ــن تواف ای
ــا  ــن قدرت ه ــت. ای ــابقه اس ــتان بی س ــکا – افغانس امری
ــارت  ــه عب ــن( ب ــکا - چی ــا امری ــیه ی ــکا - روس )امری
دیگــر هــر کــدام آنــان بیشــتر از یــک دامنــۀ اســتراتژیک 

ــد.  ــت می کنن ــادی حرک و اقتص
در ایــن توافــق، همچنــان روی نگرانی هــای کــه لحظــه 
ــد صلــح و خــروج نیروهــای  ــه لحظــه در مــورد رون ب
ــد، بحــث  ــروز می کن ــو از افغانســتان ب ــی - نات امریکای

صــورت گرفــت. 
ــه مشــترک ایــن نشســت، نشــان  ــر این کــه اعامی مهمت
ــه  ــن س ــان ای ــی در می ــورد توافق ــک ب ــه ی ــد ک می ده
ــح ]  ــد گفت وگوهــای صل ــا رون ــدرت وجــود دارد ت ق
ــود و  ــهروندی ش ــتان[ میان ش ــت افغانس ــان - دول طالب

ــت افغانســتان در آن اشــتراک داشــته باشــد.  دول
مســوووالنۀ  خــروج  روی  توافــق  ایــن  کــه  دوم 
نیروهــای امریکایــی از افغانســتان وجــود دارد، خــروج 
ــتان  ــه، افغانس ــدون نتیج ــق ب ــات و تواف ــدون امکان ب
از چالــش  می ســازد. ولــی  را وارد مرحلــۀ دیگــر 

دارد.  وجــود  زیــاد  خوش بینی هــای 
در حالــی کــه بــرای برخــی ، ایــن توافــق چیــزی 
ــد  ــه می توان ــد« ک ــم جدی ــازی »گی ــک ب ــتر از ی بیش
کــه  قســمی  نیســت،  شــود  انجــام  افغانســتان  در 
قدرت هــای بــزرگ بخش هــای از افغانســتان را در 
ــر  ــن بیشــتر از تظاه ــا ای ــد. ام ــان خــود تقســیم کنن می
بــه یــک بــازی جدیــد اســت، توافــق روی موضوعــات 
ــش 18  ــان چال ــرای پای ــی را ب ــد راه حل ــادی می توان بنی

ــد.  ــاله در یاب س
در قــدم نخســت چیــن اســت کــه مســلمًا در افغانســتان 
ــت.  ــی اس ــرمایه  گذار ان خارج ــن س ــی از بزرگتری یک
روســیه منافــع خــود را دارد و در قــدم نخســت نگرانــی 
ــه  ــت ک ــرده اس ــراز ک ــان اب ــش بی پای ــود را از چال خ
چگونــه تشــدید اوضــاع ســبب ظهــور »داعــش  شــاخۀ 
خراســان« شــد و می توانــد بــه آســیای میانه نفــوذ 
ــود را  ــی خ ــز نگران ــد نی ــتان و هن ــران، پاکس ــد. ای کن

ــد. دارن
ــتان،  ــگ افغانس ــان جن ــرای پای ــزرگ ب ــای ب قدرت ه
ــوان جلوگیــری از قدرت منــدی تنــدروان  دینــی  ــه عن ب
ــن  ــه حــل تمــام ای ــد ک ــد می کنن ــان تأکی ــد. آن می نگرن
ــل  ــمول ح ــوگ همه ش ــک دیال ــاد ی ــا ایج ــا ب چالش ه

خواهــد شــد. 
اعامیه یی مشترک

ــرف از  ــه ط ــکو س ــت مس ــان نشس ــی پای در اعامیه ی
ــد.  ــت کردن ــتان حمای ــری افغانس ــه رهب ــا ب گفت وگوه
هــر ســه طــرف گــروه طالبــان را بــه اشــتراک در رونــد 
ــتان  ــای افغانس ــه نمایندۀ ه ــد ک ــویق کردن ــی تش صلح
به ویــژه نماینــدۀ حکومــت در آن حضــور داشــته باشــد 

و بــه زودتریــن وقــت اتفــاق بیفتــد. 
ــروری و  ــت را ض ــن فرص ــه، ای ــه گان ــای س قدرت ه
قانونــی می داننــد کــه بــا اســتفاده از آن در برابــر دشــمن 
ــان    ــاخۀ خراس ــش ش ــروه داع ــد؛ گ ــود مانن ــزرگ خ ب

)IS-K(، حرکــت اســامی ترکمنســتان)I.E( والقاعــده 
بجنگنــد. 

ــر  ــا در براب ــد ت ــان پیشــنهاد کردن ــه طالب ــدرت ب ســه ق
ــا القاعــده، حرکــت  داعــش بجنگنــد، رابطــه خــود را ب
گروه هــای  ســایر  و  شــرقی  ترکمنســتان  اســامی 
تروریســتی قطــع کننــد و اطمنــان بدهنــد تــا در صورت 
مدغــم شــدن بــه نظــام، از ایــن خــاک تهدیــدی متوجــه 

ــی نیســت. کشــورهای بیرون
آنــان بــه طالبــان گفته انــد کــه از ســربازگیری، آمــوزش 
ــای  ــایر گروه ه ــه س ــول ب ــع آوری پ ــتان و جم تروریس

تروریســتی جلوگیــری کننــد. 
ــا  ــت، ام ــزرگ نیس ــازی ب ــک ب ــن ی ــه، ای ــن هم ــا ای ب
ــۀ آن  ــه نتیج ــت، چنانچ ــات اس ــدی موضوع ــته بن دس
ــش  ــروه داع ــور »is- k« ]گ ــترک از ظه ــی مش نگران
ــن آشــکار اســت کــه هــر  شــاخۀ خراســان[ اســت. ای
ــوان  ــه عن ــه ب ــد، ن ــق دارن ــن تواف ــرف روی ای ــه ط س

ــدرت  ــک ق ــوان ی ــه عن ــر؛ بلکــه ب ــش نظاره گ ــک نق ی
منطقــه بــا کشــورهای ماننــد، پاکســتان، ایــران و 
ــه مشــترک از  ــه در اعامی ــی ک ــد، در حال ــان هن همچن

ــت.  ــده اس ــرده نش ــورها نامب ــن کش ای
موضــع اخیــر طالبــان در مــورد آتش بــس روشــن  
ــه  ــورهای منطق ــر از آن، کش ــز مهمت ــا چی ــت. ام نیس
ــی را در  ــای امریکای ــور نیروه ــه حض ــران ک ــد ای مانن
افغانســتان بــه عنــوان تهدیــد بــه امنیــت خــود می دانــد 
ــه  ــد جانب ــت های چن ــور در نشس ــر حض ــه ب ــت ک اس

ــد دارد.  تأکی
پاکستان و هندوستان

ــم  ــر ه ــد در براب ــتان و هن ــته پاکس ــه از گذش چنانچ
در بــازی افغانســتان نگرانــی خــود را داشــته انــد. 
ــد  ــش در رون ــک چال ــه ی ــاید ب ــه جانبه ش ــق س تواف
ــف  ــژه موق ــود. به وی ــرو ش ــح روب ــای صل گفت وگوه
ــق  ــه تواف ــه ب ــی ک ــا زمان ــان، ام ــر طالب ــد در براب هن
ــی  ــه نگران ــدازی شــود، ب ــک نظران ــه از نزدی ســه جانب

پاکســتان و هنــد رســیده گی شــده اســت.
ــک  ــان ی ــه طالب ــد ک ــت باش ــد راح ــتان می توان پاکس
ــرای نگرانــی هنــد،  بخــش از قــدرت آینــده هســتند. ب
توافــق ســه جانبه روی گفت وگوهــای میــان شــهروندی 
افغانســتان تأکیــد دارد. البتــه هنــد هنــوز نگــران اســت 
کــه ایــن توافــق چــراغ ســبز بــرای افغانســتان نداشــته 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــر انتخاب ــال حاض ــت، در ح اس
] افغانســتان[ دو مرتبــه بــه تعویــق افتــاده اســت، 
چیــزی هنــد تأکیــد دارد کــه پیــش از توافــق بــا طالبــان 

ــردد.  ــزاری گ برگ
ــک  ــاد ی ــبب ایج ــدت س ــه ش ــا ب ــن نگرانی ه ــا، ای ام
به ویــژه  می گــردد،  بــازی  پایــان  بــرای  راه  حــل 
زمانــی کــه پاکســتان و هنــد روی بــازی دومــی ســخن 
ــا  ــد. ب ــه می کنن ــزرگ چ ــای ب ــه قدرت ه ــد ک می  زنن
ــوز  ــد هن ــک می توانن ــای کوچ ــن، قدرت ه ــود ای وج

ــد.  ــل کنن ــت کاب ــان و دول ــرای طالب ــازی ب راه س
ــل  ــا می ــه آی ــت ک ــن اس ــش ای ــال، پرس ــن ح ــا ای ب
پایــان  بــرای  عاقه منــدی  قدرت  هــا  چانه زنــی  

چالــش  اســت؟ باشــد! 
امــا اکنــون بحث هــای اندکــی وجــود دارد، صــدا 
ــا در  ــع قدرت ه ــت و مناف ــک راه اس ــق ی ــرای تواف ب
افغانســتان چــه در داخــل یــا بیــرون از ایــن کشــور راه 

ــر اســت. دیگ

اجماع باالی افغانستان مهم تر از یک بازی بزرگ


