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غنـی و سلمـان؛

دیـدار دو شکست خـورده 

دالیـل اصلِی جنـگ 
و فقـِر افغـانسـتان

7

چهــرۀ ایــن روزهــاِی ســفیران و بازیگــراِن صلــح همــه حکایت 
ــی  ــای غن ــان دارد. آق ــا طالب ــره ب ــان در مذاک از سرخورده گی ش
پــس از آن کــه نماینــده گان طالبــان از مالقــات بــا هیــأِت صلــِح 
ــد،  ــر نمودن ــل را تحقی ــد و ادارۀ کاب حکومــت خــودداری کردن
ــۀ  ــه جرگ ــا ب ــا رقب ــاف ب ــت و در مص ــت ُشس ــان دس از طالب
ــِح  ــای کــرزی و هم ســفراِن صل مشــورتی صلــح چنــگ زد. آق

او آرزو داشــتند کــه پــس از بازگشــت از دومیــن نشست شــان 
ــا  ــس را ب ــل آتش ب ــح و الاق ــرِ صل ــان، خب ــا طالب ــکو ب در مس
خــود بــه کابــل بیاورنــد امــا صفیــرِ انفجارهــا زودتــر از آن هــا 
خبــرِ ادامــۀ جنــگ را آورد. ایــاالت متحــدۀ امریــکا اکنــون ناچار 
ــرد و  ــس بگی ــح را پ ــرای صل ــه ضرب االجــِل خــود ب شــده ک
ــد و  ــه ده ــتان ادام ــد در افغانس ــِی نیم بن ــگ و دموکراس ــه جن ب

در ضمــن آن، بــر طالبــان از طریــق اســالم آباد فشــار وارد کنــد. 
بــا ایــن اوصــاف، بــه نظــر می رســد کــه بهتریــن گزینــه بــرای 
ــای  ــن تالش ه ــه ای ــان دادن ب ــلح، پای ــاندِن صـ ــام رس ــه انج ب
ــرون  ــده، بی ــات آین ــه انتخاب ــدی ب ــِن جـ ــگ، پرداخت ناهماهن
ــاِک مــردم و آغــاز  کشــیدِن یــک حکومــِت منتخــب از آرای پ
ــِت مشــروع اســت.  ــک دول ــح از آدرِس ی ــۀ صل مجــددِ پروس
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انتخابــات  در  می گویــد،  انتخابــات  کمیســیون 
مرکــز رأی دهــی در  پیــش رو 2002  ریاســت جمهوری 

بــود. خواهــد  مســدود  کشــور  سراســر 
انتخابــات  رییــس کمیســیون  نورســتانی،  علــم  حــوا 
می گویــد، از جملــۀ 7 هــزار و 385 مرکــز در سراســر 
کشــور، در انتخابــات پیــش رو 5 هــزار و 383 مرکــز فعــال 
ــی مســدود خواهــد  ــل ناامن ــه دلی ــز ب و 2 هــزار و دو مرک

ــود. ب
بــه گفتــۀ خانــم نورســتانی، 406 مرکــز رأی دهــی در 
والیــت غزنــی نیــز شــامل ایــن مراکــز می شــود کــه 247 

ــت. ــال اس ــر غیرفع ــز دیگ ــال و 159 مرک ــز آن فع مرک
براســاس آمارهــای کمیســیون انتخابــات، بیشــترین مراکــز 
ــد،  ــی، هلمن ــدز، غزن ــراه، کن ــای ف ــی در والیت ه رأی ده

ــل و ســرپل مســدود اســت. جوزجــان، زاب
در والیــت فــراه از جملــۀ 224 مرکــز رأی دهــی 50 مرکــز 
ــت  ــت، در والی ــال اس ــر غیرفع ــز دیگ ــال و 174 مرک فع
ــال و  ــز فع ــی 98 مرک ــز رأی ده ــۀ 220 مرک ــدز از جمل کن
ــۀ  ــی از جمل ــت غزن ــال اســت، در والی ــز غیرفع 122 مرک
406 مرکــز رأی دهــی 247 مرکــز فعــال و 159 مرکــز 
ــد از جملــۀ 247 مرکــز  غیرفعــال اســت، در والیــت هلمن
ــال  ــز دیگــر غیرفع ــال و 150 مرک ــز فع ــی 97 مرک رأی ده
اســت، در والیــت جوزجــان از 129 مرکــز، 60 مرکــز فعال 
و 69 مرکــز غیرفعــال اســت، در والیــت زابــل از 100 مرکز 
رأی دهــی، 43 مرکــز فعــال و 57 مرکــز غیرفعــال اســت و 
در والیــت ســرپل از 149 مرکــز رأی دهــی 89 مرکــز فعــال 

و 57 مرکــز دیگــر غیرفعــال اســت.
کمیســیون  ســوی  از  شــده  اعــالم  تقویــم  براســاس 
ــه  ــت جمهوری ب ــات ریاس ــت انتخاب ــرار اس ــات، ق انتخاب
تاریــخ ششــم میــزان ســال روان خورشــیدی برگــزار شــود.

مـال هبـت اهلل آخونـدزاده، رهبـر گـروه طالبـان در پیامـی بـه 
مناسـبت عیـد فطـر گفته اسـت که ایـن گروه تا دسـت یافتن 

بـه اهدافـش به جنـگ ادامه خواهـد داد.
ایـن پیـام چندیـن صفحه یـی کـه دیـروز شـنبه، 11 جـوزا 
در  را  آتش بـس  برقـراری  بـرای  امیدواری هـا  منتشـر شـد، 

آینـده نزدیـک از بیـن بـرد.
پیـام عیـد رهبـر طالبـان در پـی پایـان دور ششـم مذاکـرات 
صلـح میـان امریـکا و نمایندگان طالبان در قطر منتشـر شـده 

ست. ا
محمـد عمـر داوودزی، رییـس دبیرخانـه شـورای عالی صلح 
منطقـه ای  امـور  در  افغانسـتان  رئیس جمهـوری  نماینـده  و 
بـرای اجمـاع صلـح در واکنـش به پیـام رهبـران طالبان گفت 
در ایـن پیـام »توقـع مـردم افغانسـتان کـه آتش بـس اسـت« 

برآورده نشـده اسـت.
او بـه بی. بی. سـی گفتـه که مـردم انتظـار داشـتند در صورتی 
در  حداقـل  نباشـد،  ممکـن  طوالنی مـدت  آتش بـس  کـه 

روزهـای عیـد فطـر آتش بـس اعـالم شـود.
زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ امریـکا در امـور صلـح افغانسـتان 
در ایـن مذاکـرات تاکیـد داشـته اسـت کـه بایـد روی چهـار 
نشـدن  اسـتفاده  افغانسـتان،  از  امریکایی هـا  خـروج  مـورد 
خـاک افغانسـتان علیـه امریـکا، آتش بـس و مذاکـرات میـان 

شـهروندی توافـق شـود.
گـروه طالبـان به پیشـرفت مذاکـرات در زمینه دو مـورد اولی 
اشـاراتی داشـته  ولـی تاکنـون بـرای گفت وگـوی مسـتقیم با 
دولـت افغانسـتان و همچنین آتش بـس ابـراز آماده گی نکرده  

است.

2002 مرکز رأی دهی بسته می ماند

پیامعیدیرهبرطالبان:
به جنـگ ادامـه مـی دهیـم

احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:

حامیـان افغانستان
دامۀ کار غنـی نگـران اند از  ا

ــه  ــن توج ــه کمتری ــن قضی ــری ای ــت در خصــوص پی گی ــد، دول ــار می گوی ــای ایزدی آق
ــه  ــی ب ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــوزا از رهب ــن 10 ج ــت و وارثی ــته اس ــون نداش تاکن
عنــوان مســوولین درج اول دولــت خواســتار دســتگیری و محاکمــۀ آن عــده از مســوولین 

امنیتــی انــد کــه یــک حرکــت اعتراضــی مدنــی را بــه خــاک و خــون کشــیدند.
او می گویــد، پــس از شــهادت چهــار تــن از معترضــان رییــس  حکومــت بــه دادســتانی 
ــک  ــع، ی ــن موض ــی ای ــرای بررس ــتانی ب ــریع را داد و دادس ــق س ــت تحقی ُکل هدای
کمیســیون اختصاصــی را تشــکیل داد و در مکتــوب رســمی از وارثیــن شــهدا خواســت 

ــا کمیتــۀ موظــف دادســتانی همــکاری کنــد ــان ب ــا وکالی آن ت
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احمدولــیمســعود،امــابــرایجــادیــکاجمــاعداخلــیکــهکشــورهایو
ــدداردو ــیدرآنســهیمباشــند،تأکی ــرامنطقهی ــیوف ــرانمنطقهی بازیگ
میگویــدکــههــرگاهیــکاجمــاعداخلــیدرمــوردصلــحایجــادگــرددکــهدر
ــیســهیمباشــند، ــرامنطقهی ــیوف آنکشــورهایوپتانشــیلهایمنطقهی
درآنصــورتمیتــوانبــهبــرقــراریصلــحامیــدواربــود،درغیــرصــورت،
ــور ــولمح ــددرح ــیدارن ــردسیاس ــتررویک ــهبیش ــۀنشســتهایک ادام

ــردد. ــحنمیگ ــنصل ــاســببتأمی ــد،ام ــرانمیچرخ ــعبازیگ مناف
بــهگفتــۀآقــایمســعود،تاهنــوزیکاجمــاعملــیدرمیــانبازیگرانسیاســی
افغانســتانایجــادنشــدهاســتتــاصــدایواحــدازایــننشــانیبلنــدشــود

کــهدنیــادرمحــورتفاهــمآنــانقــرارگیــرد.
ــی ــرانمنطقهی ــهبازیگ ــدک ــتجمهوریمیگوی ــاتریاس ــزدانتخاب ــننام ای
وفــرامنطقهیــیبایــددررونــدصلــحافغانســتاندرنشســتهاییکــه
ــهخــرجدهنــد؛درغیــر پیرامــونآنصــورتمیگیــرد،مســاعیمشــترکب

ــود ــدوارب ــوانامی ــننشســتهانمیت ــۀای ــهنتیج صــورتب



بریتانیـا  سـابِق  نخسـت وزیر  چرچیـل  ونسـتون 
بـود  زیرکـی  و  حرفه یـی  سیاسـت مداراِن  آن  از 
کـه از نوابـغ دانـش سیاسـی شـناخته می شـوند. 
حرف هـا و سـخن های بسـیارطنزآمیز و پُرکنایـه 
از او نقـل شـده اسـت کـه می تواننـد منبـِع خوبی 
برای بررسـی سیاسـت گذاری ها در جهان باشـند. 
یکـی از سـخناِن بسـیار جالـِب این سیاسـت مدارِ 
شـوخ طبع ایـن اسـت کـه گفتـه: »اگـر کشـوری 
دچـار جنـگ و فقـر اسـت، بـه معنای این اسـت 
کـه یـا احمق هـا حاکـم انـد و یـا حاکمـان احمق 
انـد.« ایـن سـخِن چرچیـل حداقل در چهـار دهۀ 
اخیِر کشـور به خوبـی چهرۀ اصلِی سیاسـت گران 

و مدعیـاِن سیاسـت را آشـکار می کنـد!
وارد  افغانسـتان  کـه  اسـت  متواتـر  دهـۀ  چهـار 
اسـت؛  شـده  فاجعه آمیـز  و  دهشـت بار  جنگـی 
جنگـی کـه همه چیـز کشـورِ مـا را غـارت کـرد 
و از آن ویرانه یـی وحشـتناک بـا مناسـباتی بیمـار 
به جـا گذاشـت. در طـِی ایـن چهـار دهـه جنـگ، 
میلیون هـا انسـاِن ایـن سـرزمین کشـته، مجـروح 
و آواره شـدند. تلفـات انسـانِی مـا بـا توجـه بـه 
ابعـاد و تعـداد جمعیـت افغانسـتان، بزرگ تـر و 
گسـترده تر از حتـا جنگ هـای اول و دوم جهانـی 
اسـت. مقصـر ایـن وضعیـت کی هـا بوده انـد؟ آیا 
تنهـا بـا انداختـن گناهِ جنـگ به گـردِن خارجی ها 
و کشـورهای بیرونـی، نقشـی را کـه مـا و به ویژه 
داشـته اند،  کشـور  ویرانـی  در  مـا  سیاسـت گراِن 

می تـوان نادیـده گرفـت؟ 
زمانـی هیتلـر گفتـه بـود کـه »بدترین انسـان هاِی 
کشورهای شـان  تسـخیر  در  کـه  کسـانی اند  دنیـا 
بـا مـن همـکاری کرده انـد؛ زیـرا وطـن همچـون 
مادر اسـت و کسـانی که بـا من همـکاری کردند، 
زمینـۀ تجـاوز بـه مادرشـان را فراهـم سـاختند.« 
ایـن سـخِن هیتلر و حتـا همان نقل قـول چرچیل 
انـد، امـا  بسـیار تکان دهنـده و حتـا ناخوشـایند 
چـه بایـد کـرد کـه واقعیـت نیز هسـتند. اگـر در 
کشـوری احمق هـا حاکـم نباشـند و یـا حاکم هـا 
احمـق نباشـند، آن کشـور دچـار فقـر و جنـگ 
بسـیار  عوامـِل  شـاید  جنـگ  و  فقـر  نمی شـود. 
پیچیـده و متعـدد بیرونـی داشـته باشـد، ولـی بـه 
هرحـال نقـش سیاسـت گراِن یـک کشـور در بـه 
همیـن  در  اسـت.  اساسـی  آن هـا  آوردِن  وجـود 
هجـده سـاِل گذشـته ثابـت شـد کـه بسـیاری از 
سیاسـت گراِن مـا و به ویـژه آنانـی کـه بـر کشـور 
حاکـم شـدند، چقـدر در عرصـۀ سیاسـت گزاری 
و بیـرون کـردن کشـور از بن بسـِت جنـگ و فقـر 

ناتـوان و به اصطـالح چرچیـل، احمـق انـد. 
فرصتـی کـه در هجـده سـاِل گذشـته افغانسـتان 
بـه دسـت آورد، از نادرتریـن اتفاقـات در تاریـِخ 
یـک کشـور می توانـد محسـوب شـود. هـر تعبیر 
و پیش فرضـی کـه از تحـوالت سـال های اخیـر 
داشـته باشـیم، بـاز انـکار کـرده نمی توانیـم کـه 
ایـن تحـوالت می توانسـتند کشـورِ مـا را از فقـر 
و جنگـی کـه بـه آن هـا دچـار شـده بـود نجـات 

و  حاکمـان  کـه  سـاده  شـرِط  ایـن  بـه  بخشـند 
توانایـی و ظرفیـِت  واقعـًا  سیاسـت گراِن کشـور 

می داشـتند.  را  کشـور  مدیریـِت 
ایـن سـال هـا بـرای مـردم افغانسـتان سـال های 
انتظـار داشـتند  بـود، سـال هایی کـه همـه  امیـد 
بـه کمـک جامعـۀ جهانـی کشورشـان از مصیبِت 
جنـگ و فقـر نجـات پیـدا کنــد. امـا نتیجـه چـه 
نجـات  فقـر  و  جنـگ  از  افغانسـتان  آیـا  شـد؟ 
کشـور  و  اسـت  منفـی  کامـاًل  پاسـخ  یافـت؟!... 
نه تنهـا از چنـگال دیـو فقـر و جنـگ نجـات پیدا 
نکـرد، بـل عکـِس آن اتفـاق افتـاد؛ یعنـی فقـر و 
جنـگ چهره هـاِی کریه تـر و زشـت تری بـه خود 
گرفتنـد. تـا دیـروز و در بسـاط جنـگ و ویرانی، 
این اُمیــد در دل هـای اکثریت مردم شـعله ور بود 
کـه روزی ایـن جنـگ پایـان می یابـد و صلـح و 
امنیـت برقـرار می شـود؛ امـا حـاال اکثریـت فکـر 
می کننـد کـه جنگ سرنوشـت محتوم شـان در این 

این جهانی سـت.  کوتـاه  زنده گـی 
بـه همیـن پنـج سـال حکومـت دارِی آقـای غنـی 
نـگاه کنیـد، تا عمـِق فاجعـه و بحـران را دریابید. 
آقـای غنـی کـه چهارچنگالـی بـه قـدرت و ارگ 
چسـپیده، در حالـی کـه عمـاًل عمـر حکومتـش 
پایـان یافتـه و بایـد بـرای بیرون رفـت از معضـل 
حـاال بـه هـر دری مـی زد؛ امـا او عیـِن خیالـش 
نیسـت و نه تنهـا بـاور نـدارد کـه عمـر حکومـت 
پایـان یافتـه، بـل فکـر می کنـد مـردم افغانسـتان 
در پنـج سـال حکومـت داری اش از قعـر چـاه بـه 

آسـماِن هفتـم صعـود کرده انـد. 
این همـه توهـم کـه در آقـای غنـی جمـع شـده، 
نشـده  جمـع  تاریـخ  در  دیکتاتـوری  هیـچ  در 
بـوده اسـت. هیتلـر و اسـتالین گاهـی خـود را در 
برابـر مشـکالت ناتـوان احسـاس می کردنـد امـا 
آقـای غنـی خیـال می کنـد کـه در افغانسـتان هیچ 
مشـکلی وجـود ندارد و اگر مشـکالتی هـم بوده، 

بـا سیاسـت های مدبرانـۀ او حـل شـده اسـت. 
نزدیک تریـن حامـی اسـتراتژیِک افغانسـتان یعنی 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا، عمـر حکومـت وحـدت 
ملـی را پایان یافتـه می داند و سـفیر این کشـور در 
یـک گفت وگوی رسـانه یی به صراحـت می گوید 
کـه عـزل و نصب هـای انجام شـده از سـوی آقای 
غنـی پـس از اول جـوزا قانونـی نیسـتند، اما ارگ 
همچنـان در حـال ایجاد تغییـرات و در اصل، بلند 
بـردن مانـور انتخاباتی اش اسـت. به فـرض این که 
آقـای غنـی یـک دورۀ دیگـر بـا چـال و فریـب 
قـدرت را همچنـان در اختیـار داشـته باشـد، آیـا 
مشـکالت افغانسـتان پایـان می یابنـد؟ آیـا طالبان 
غنـی  آقـای  یـا  و  برمی دارنـد  جنـگ  از  دسـت 
موفـق می شـود کـه آن هـا را از دایـرۀ افغانسـتان 

نیسـت ونابود کنـد؟
 ایـن مـوارد بسـیار حیاتـی اند و باید مـورد بحث 
و بررسـی قـرار گیرنـد. تـا چـه زمانـی بـه دلیـل 
افغانسـتان  مـردم  حاکمـان،  سیاسـِی  نابخـردی 
مجبورنـد کـه بـار جنگ و فقـر را تحمل کننــد؟ 

تـا چـه زمانـی سـربازاِن مـا در جبهه هـای جنـگ 
بـه دلیـل نادانـی و سـوءمدیریِت چنـد آدمِ خام و 
بی تجربـه بایـد کشـته شـوند؟ تا چـه زمانـی باید 
افغانسـتان دسـِت گدایـی بـرای یـک لقمه نـان به 

ایـن کشـور و آن کشـور دراز کنـد؟ 
مثـل  سیاسـت مدارانی  حضـور  پیامـد  کاش 
آقـای غنـی بـر اریکـۀ قـدرت دیگـران را متضرر 
نمی کـرد؛ آن گاه می گفتـی خیـر اسـت، بگـذار تـا 
زمانـی که عقده های دلش خالی شـود، در کرسـی 
ریاسـت باقـی بمانـد. اما متأسـفانه حضـور چنین 
حضـور  می آفرینـد.  مصیبـت  و  فاجعـه  افـرادی 
ایـن افـراد در قـدرت بـرای خودشـان، خانـواده 
و نزدیکان شـان پُـر از نعمـت اسـت، امـا بـرای 
بیشـتر از سـی میلیون جمعیـِت افغانسـتان چیزی 
جـز مـرگ و بی چاره گـی بـه دنبـال نـدارد. برای 
همیـن بایـد در انتخابـاِت آینـده واقعـًا سـنجیده 
عمـل کـرد تا از نشسـتن افرادی بر کرسـی قدرت 
کـه توانایـی مدیریـت کشـور را ندارنـد و تنها به 
فکـر خـود و اطرافیاِن خـود اند، جلوگیـری کرد. 
ایـن فرصـت را نباید چون گذشـته از دسـت داد. 
بایـد دیـد کدام تیـم و با چه آجنــدایی می خواهد 
کشـور را از مصیبت هایـی کـه بـه آن هـا گرفتـار 
آمـده نجات بخشـد. تعقـل و درک سیاسـِی مردم 
افغانسـتان نبایـد بـه تقلـب و مهندسـِی آرا آلـوده 
شـود و کشـور یک بـارِ دیگـر به سـوی بحران و 
عمیق تـر شـدن الیه هـای جنگ و فقر پیـش برود. 
ایـن بار نباید گذاشـت کـه احمق ها حاکم شـوند. 
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پــس از ماه هــا تــالش  در عرصه هــای ملــی و بین المللــی در 
ــان اهــِل  ــا طالبــان، اکنــون واضــح شــده کــه آن راســتای صلــح ب
ــتان و در رأِس آن  ــت افغانس ــتند. حکوم ــتی نیس ــازش و آش س
ــح خــود را  ــه در حســرِت صل ــد ســال اســت ک ــی چن ــای غن آق
ــون  ــت مدارانی چ ــر، سیاس ــوی دیگ ــش زده و در س ــه آب وآت ب
ــام  ــه انج ــا ب ــته اند ب ــه خواس ــته اند ک ــود داش ــرزی وج ــای ک آق
رســاندِن برنامــۀ صلــح بــا طالبــان، بــرِگ درخشــانی را در کارنامــۀ 
خــود ثبــت کننــد. افــزون بــر ایــن دو خــط ســیر، ایــاالت متحــدۀ 
ــرای صلــح  ــی قاطــع ب ــاه پیــش ضرب االجل ــد م ــز چن ــکا نی امری
تعییــن کــرد و دســتگاه سیاســت خارجــِی خــود را مأمــور اجــرا و 
پیشــبردِ آن ســاخت. ولــی اکنــون هــم حکومــِت آقــای غنــی داِغ 
صلــح را بــا خــود حمــل می کنــد، هــم آقــای کــرزی و دوســتاِن 
ــاالت  ــت ای ــت شــده اند و هــم دول ــح ثاب سیاســِی او یتیمــاِن صل
ــا  ــی و رو در رو ب ــای طوالن ــه مذاکره ه ــر ب ــه حاض ــده ک متح
گــروه طالبــان شــد، بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه روحیــۀ طالبــان 

ابــداً موافــِق صلــح نیســت. 
ــه بُن بســت رســیدند  ــا ب ــن حجــم از تالش ه ــًا چــرا ای ــا واقع ام

و طالبــان همــه را »ســنگ روی یــخ« ســاختند؟ 
ــک  ــح ی ــه صل ــت ک ــش این اس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــاده ترین پاس س
ــو آن را  ــه و هیاه ــا عجل ــی ب ــه جمع ــت ک ــادی نیس ــی ءِ م ش
ــادی ـ معنایی ســت  ــدارِ م ــک پدی ــح ی ــا بســازند. صل ــد ی بجوین
ــازی  ــه بسترس ــاز ب ــع، نی ــِم واق ــدن در عال ــل از حادث ش ــه قب ک
ذهنــی و معنایــی آن هــم بــا صبــر و حوصلــۀ فــراخ دارد. متأســفانه 
ــت، دوم  ــت حکوم ــان؛ نخس ــا طالب ــی ب ــاِن صلح خواه ــه جری س
حلقــۀ آقــای کــرزی و ســوم ایــاالت متحــده، در تعقیــِب صلــح 
ــتند.  ــی نداش ــویی و همخوان ــی همس ــر ذهن ــر از نظ ــا یکدیگ ب
حکومــت غنــی صلــح را در محــورِ ادامــۀ قــدرت مطالبــه کــرد؛ 
حلقــۀ آقــای کــرزی صلــح را بــرای بزرگ نمایــِی خــود در برابــر 
ــِل  ــده ضرب االج ــاالت متح ــود و ای ــت وجو نم ــت جس حکوم
صلــح را صرفــًا در چهارچــوِب منافــِع ملــی امریکاییــان کلیــد زد 
ــل  ــِش مهمــی قای ــردم افغانســتان نق ــِح م ــع و مصال ــرای مناف و ب

نشــد.  
آقــای غنــی بــا خــود ایــن محاســبه و هیجــان را داشــت کــه اگــر 
بــرادراِن طالبــش صلــح را ذیــِل فرمانروایــِی او بپذیرنــد، تــا چــه 
ــب را  ــِی رقی ــای سیاس ــد جریان ه ــد ش ــق خواه ــدازه او موف ان
ذلیــل کنــد و فصل هــای ناتمــامِ خــود را بــا خیــاِل راحــت تکمیــل 
ــای ســنگین وزن ترین سیاســت مدارِ  ــا ادع ــرزی ب ــای ک ــد. آق نمای
ــتی  ــر کش ــه اگ ــت ک ــان را داش ــبه و هیج ــن محاس ــور، ای کش
ــه  ــردم افغانســتان خودبه خــود ب ــه ســاحل برســاند، م ــح را ب صل
نبــوغ و لیاقــِت او در رهبــری ایمــان خواهنــد آورد و پــس از آن، 
ــد گذاشــت.  ــارش خواهن ــه سرنوشــِت خــود را در اختی داوطالبان
ــود کــه  ــه محاســبه کــرده ب ــا این گون ــای ترامــپ ام حکومــت آق
ــه  ــده، درحالی ک ــام ش ــردار تم ــیار هزینه ب ــان بس ــا طالب ــگ ب جن
ــان،  ــی امریکایی ــع مل ــرۀ مناف ــا در دای ــا آن ه ــازش ب ــا صلح وس ب
هــم می تــوان کارِت پیــروزی در انتخابــاِت 2020 را به دســت 
آورد و هــم می تــوان نیــرو و هزینــۀ امریــکا را صــرِف خطراتــی 

ــرد.   ــیه ک ــن و روس ــران و چی ــه چــون ای ــر در منطق بزرگ ت
ــه  ــود ک ــن ب ــان ای ــرای طالب ــح ب ــه گانه گی در صل ــن س نتیجــۀ ای
ــکار  ــًا در اف ــی و متعاقب ــار سیاس ــا در اخب ــِت آن ه ــدر و قیم ق
ــا  ــح ب ــه صل ــان ب ــِل آن ــت و می ــاال رف ــیار ب ــان بس ــِی جه عموم
ــوت  ــِع ق ــا از موض ــت و آن ه ــان رف ــرد از می ــرد - بُ ــدۀ بُ قاع
مطالباتــی را مطــرح  کردنــد کــه معنایــی جــز بـُـرد خــود و باخــِت 

ــت.  ــر نداش ــران در ب دیگ
چهــرۀ ایــن روزهــاِی ســفیران و بازیگــراِن صلــح همــه حکایــت 
ــی  ــای غن ــان دارد. آق ــا طالب ــره ب ــان در مذاک از سرخورده گی ش
ــِح  ــأِت صل ــا هی ــات ب ــان از مالق ــده گان طالب پــس از آن کــه نماین
ــد،  ــر نمودن ــل را تحقی ــد و ادارۀ کاب ــودداری کردن ــت خ حکوم
ــۀ  ــه جرگ ــا ب ــا رقب ــاف ب ــت و در مص ــت ُشس ــان دس از طالب
مشــورتی صلــح چنــگ زد. آقــای کــرزی و هم ســفراِن صلــِح او 
ــان در  ــن نشست ش ــت از دومی ــس از بازگش ــه پ ــتند ک آرزو داش
مســکو بــا طالبــان، خبــِر صلــح و الاقــل آتش بــس را بــا خــود بــه 
کابــل بیاورنــد امــا صفیــِر انفجارهــا زودتــر از آن هــا خبــِر ادامــۀ 
جنــگ را آورد. ایــاالت متحــدۀ امریــکا اکنــون ناچــار شــده کــه 
ــه جنــگ و  ــرد و ب ــس بگی ــح را پ ــرای صل ضرب االجــِل خــود ب
دموکراســِی نیم بنــد در افغانســتان ادامــه دهــد و در ضمــن آن، بــر 

ــد.  ــار وارد کن ــالم آباد فش ــق اس ــان از طری طالب
ــرای  ــه ب ــن گزین ــه بهتری ــه نظــر می رســد ک ــن اوصــاف، ب ــا ای ب
ــای  ــن تالش ه ــه ای ــان دادن ب ــلح، پای ــاندِن صـ ــام رس ــه انج ب
ناهماهنــگ، پرداختــِن جـــدی بــه انتخابــات آینــده، بیــرون 
ــاز  ــردم و آغ ــاِک م ــب از آرای پ ــِت منتخ ــک حکوم ــیدِن ی کش
ــت.  ــروع اس ــِت مش ــک دول ــح از آدرِس ی ــۀ صل ــددِ پروس مج

سـه گانه گـِی صلـح 
و نـازدانه گـِی طالبـان

جنـگ  اصلِی  دالیـل 
افغـانسـتان فقـِر  کاش پیامــد حضور سیاســت مدارانی و 

اریکۀ قدرت دیگران  بر  آقای غنی  مثل 
را متضرر نمی کرد؛ آن گاه می گفتی خیر 
است، بگذار تا زمانی که عقده های دلش 
خالی شــود، در کرســی ریاست باقی 
بماند. اما متأسفانه حضور چنین افرادی 
این  می آفریند. حضور  و مصیبت  فاجعه 
افراد در قدرت برای خودشان، خانواده 
و نزدیکان شــان پُر از نعمت است اما 
از ســی میلیون جمعیِت  بیشــتر  برای 
افغانستان چیزی جز مرگ و بی چاره گی 
به دنبال نــدارد. برای همیــن باید در 
انتخاباِت آینده واقعاً سنجیده عمل کرد 
تا از نشســتِن افرادی بر کرسی قدرت 
که توانایی مدیریِت کشــور را ندارند و 
تنها به فکر خــود و اطرافیاِن خود اند، 
جلوگیری کرد. این فرصت را نباید چون 
گذشته از دست داد. باید دید کدام تیم 
و با چه آجنـدایی می خواهد کشور را از 
مصیبت هایی که به آن هــا گرفتار آمده 

نجات بخشد

احمـدعمران
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ناجیهنوری

ــان  ــات ریاســت جمهوری و آگاه ــزدان انتخاب برخــی از نام
می گوینــد کــه فرمــان محمداشــرف غنــی رییــس حکومــت 
ــدارد و  ــروعیت ن ــوزا مش ــس از اول ج ــی، پ ــدت مل وح
کســانی کــه ایــن احــکام را عملــی کننــد، در نظــام بعــدی 

محاکمــه خواهنــد شــد. 
ــان  ــت جمهوری و آگاه ــات ریاس ــزد انتخاب ــی از نام برخ
ــان  ــرف حقوق دان ــتی از ط ــه در نشس ــی ک ــایل سیاس مس
ــود، گفتنــد کــه  افغانســتان در دفتــر وفــاق برگــزار شــده ب
ــس  ــی ریی ــرف غن ــرای محمداش ــوزا، ب ــش از اول ج پی
ــت  ــه وق ــم ک ــام دادم و گفت ــی، پی ــدت مل ــت وح حکوم
ــیده  ــا او ناش ــت؛ ام ــیده اس ــان رس ــه پای ــما ب ــی ش قانون

ــت.  گرف
ــرم آور  ــی ش ــرای غن ــن ب ــه ای ــزود ک ــوزی اف ــای الک آق
اســت، نظامــی کــه بــا خــون بیــش از چهــار میلیــون شــهید 
ــت،  ــده اس ــت آم ــه دس ــادی ب ــمار زی ــای ش و قربانی ه

ــان دارد.  ــی جری ــاد اخالق ــروز در ارگ آن فس ام
آقــای الکــوزی افــزود: ایــن بــرای غنــی شــرم آور اســت، تو 
رییس جمهــور پیشــین افغانســتان هســتی و کار شــما پایــان 
ــدزی  ــی احم ــوان نمی توان ــچ عن ــه هی ــو ب ــت. ت ــه اس یافت
)جنــرال حبیــب اهلل احمــدزی مشــاور امنیتــی غنــی( نســبت 
حقیقتــی کــه گفتــه اســت، بــه دادســتانی معرفــی کنــی و مــا 
از دادســتانی  ُکل می خواهیــم کســانی کــه بــاالی احمــدزی 
اتهــام وارد کرده انــد، بایــد از سمت شــان کنــار زده شــوند. 
می گویــد  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  نامــزد  ایــن 
ــدزی  ــرال احم ــت از جن ــرای حمای ــک کمیســیون ب ــه ی ک
ــد  ــه از خــود نشــان داده اســت، بای ــت شــهامتی ک ــه عل ب

ــود. ــکیل ش تش
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری در ادامــۀ ســخنانش 

خاطــر نشــان کــرد: نکتــۀ دوم ایــن اســت کــه محمداشــرف 
غنــی می خواهــد، موترهــای از قانونی یــی کــه بــرای 
داده  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان  از  حفاظــت 
ــی  ــن کار غن ــۀ او: ای ــه گفت ــد. ب ــری کن ــود، جلوگی می ش
او  اوســت.  و حقــارت  بی کفایتــی  بی ظرفیتــی،  نشــان 
ــزار   ــار ه ــش از چه ــت بی ــس حکوم ــه ریی ــد ک می افزای
ــه زمــان کارش بــه اســاس  محافظــان در حالــی دارد ک
ــه  ــا از موترهــای ک ــه اســت؛ ام ــان یافت ــون اساســی پای قان
بــرای حفاظــت از  نامــزدان داده می شــود، جلوگیــری 

می کنــد. 
آقــای الکــوزی، هشــدار داد کــه اگــر کوچک تریــن گزنــد 
ــد، در  ــت جمهوری برس ــات ریاس ــزد انتخاب ــک نام ــه ی ب
ــو  ــرد، ت ــم ک ــابی خواهی ــی( حس ــو )غن ــا ت ــورت ب آن ص
ــرد در  ــۀ ُخ ــد بچ ــان، و آوردن چن ــار زدن فرمانده ــا کن ب
ولســوالی ها،  والیــت  و  خانه هــا  وزارت  کرســی های 

ــدازی.  ــم ان ــان ه ــه ج ــت را ب ــی مل می خواه
آقــای الکــوزی همچنــان گفــت: »احــکام غنــی پــس از اول 
ــد  ــای الکــوزی تأکی ــی اســت«. آق ــل اجرای ــر قاب جــوزا غی
ــی را   ــان غن ــوزا فرم ــس از اول ج ــی پ ــر کس ــه ه ــرد ک ک
ــتانی  ُکل  ــه دادس ــن ب ــت م ــان حکوم ــد، در زم ــی کن عمل

ــی خواهــد شــد.  معرف
ــت:  ــان گف ــات ریاســت جمهوری همچن ــزد انتخاب ــن نام ای
غنــی بــه اجمــاع مــردم مراجعــه کنــد بــا شــورای نامــزدان 
ــت  ــد و حکوم ــورت کن ــت جمهوری مش ــات ریاس انتخاب
ــی هــم بیمــار اســت و  ــرا غن سرپرســت ایجــاد گــردد؛ زی

ــاد دارد.  مشــکالت زی
ــی  ــای امنیت ــه نهاده ــاب ب ــان خط ــوزی همچن ــای الک آق
ــد.  ــرار گیری ــورد اســتفادۀ سیاســی ق ــد م گفــت: شــما نبای

ــن  ــی، در ای ــع آگاه سیاس ــت اهلل قان ــم، عصم ــویی ه از س
ــی  ــت را زمان ــی حکوم ــر قانون ــان عم ــت: پای نشســت گف
تجربــه می کنیــم کــه کشــور در یــک حالــت آشــفته 
ــن  ــاک ای ــب خ ــب و ج ــرار دارد و  در وج ــک ق و تراژی

کشــور، جنــگ بی ثباتــی جریــان دارد.
آقــای قانــع می گویــد کــه جنــگ، تنــش، همبســتگی مــردم 
ــت در  ــم حکوم ــویی ه ــت؛ از س ــرار داده اس ــدف ق را ه
ایــن حالــت بحرانــی، به جــای حفــظ ثبــات نســبی و 
بیرونــی  بــه ســفارت خانه  های  مــردم، چشــم  اعتمــاد 
دوختــه اســت تــا ثبــات را تأمیــن کننــد و تــالش بــه ایجــاد 

ــف دارد.  ــران مضاع بح
ایــن آگاه سیاســی می گویــد: حــرف نامشــروع بــودن 
حکومــت تنهــا حــرف امــروز نیســت، ایــن حکومــت پنــج 
ــی  ــون اساس ــالف قان ــر خ ــروع و ب ــر مش ــش غی ــال پی س

ــد. ــاد گردی ایج
آقــای قانــع می گویــد کــه در جریــان روزگار ســخت 
ــزب  ــت ح ــن عضوی ــت( م ــتون نشنلس ــتون گرایی )پش پش
جمعیــت را داشــتم و ایــن بــه دلیــل مالیمــت در رهبــری 
ایــن جریــان بــود کــه تأکیــد بــر همدیگــر پذیــری داشــتند. 
او گفــت: نظــام ایــن جریــان سیاســی بــه اســاس باورهــای 
دموکراســی و حاکمیــت قانــون ایجــاد گردیــده بــود، 
همدیگرپذیــری اصــل بــود و بــاور بــر ایــن بــود تــا یــک 

ازبیــک از دورتریــن نقطــه کشــور بــه سیاســت وارد شــود 
و بــه همیــن دلیــل بــود کــه تــا آخــر در جمعیــت اســالمی 

باقی مانــدم. 
ــاه  ــهید احمدش ــخناِن ش ــی از س ــروز یک ــه دی ــت ک او گف
مســعود را نوشــتم کــه گفتــه اســت: »دشــمن زمانــی 
ــا دشــمن یکدیگــر  ــه م ــد ک ــا را شکســت ده ــد م می توان
شــویم«. حــذف اقــوام بــدون در نظــر گرفتــن »پلورالســیم 
ــود،  ــا می ش ــدت م ــی وح ــم پاش ــبب از ه ــی«، س سیاس
سیاســتی کــه حکومــت کنونــی در پیــش گرفتــه اســت بــر 
همیــن مبنــا اســت، سیاســِت فاشیســم و دشــمنی کــه ایــن 

ــرد.  ــود می ب ــاد و ناب ــه برب ــور ب کش
او گفــت کــه غنــی نــه جنــگ را مدیریــت کــرده می توانــد 
و نــه امنیــت را تأمیــن می توانــد و فقــط الف می زنــد 
ــرد:  ــع خاطــر نشــان ک ــای قان ــن متفکــر هســتم. آق ــه م ک
کســانی در پشــت غنــی ایســتاده اند و از سیاســت های 
ــه  ــور را تجزی ــه کش ــد ک ــد، می خواهن ــت می کنن او حمای
ــان  ــم و فریــب آن ــا شــعور داری ــد کــه م ــد بدانن ــد، بای کنن
ــت  ــروع را حمای ــت ها نامش ــن سیاس ــم و ای را نمی خوری
ــا تروریســم و  ــارزه ب ــه دموکراســی، مب ــم؛ چــون ب نمی کنی
ــن پالیســی  ــان ای ــد و همچن ــات کمــک نمی کن حفــظ بی ثب

ــه اســت. ــش گرفت ــه ارگ در پی ــت اســت ک ــن افراطی عی

ــس  ــت ریی ــای محافظ ــدازی نیروه ــال از تیران دو س
جنبــش  معترضــان  روی  بــه   )p.p.s(حکومــت
ــه انتحــاری 10  ــه حمل ــر در واکنــش ب رســتاخیز تغیی
ــن 5  ــل و جــان باخت ــق کاب جــوزا در چهارراهــی زنب
ــا  ــذرد، ام ــر می گ ــن دیگ ــدن 10 ت ــی ش ــن و زخم ت
محمدعلــم ایزدیــار، پــدر شــهید محمدســالم ایزدیــار 
ــده  ــن پرون ــری ای ــت از پی گی ــه حکوم ــد ک می گوی

ــاز زده اســت. ســر ب
ایزدیــار معــاون نخســت مجلــس  محمــد علــم 
ــهدای  ــالیاد ش ــن س ــل از دومی ــم تجلی ــنا در مراس س
عدالت خواهــی گفــت: اگــر دولــت پرونــده شــهدایی 
عدالت خواهــی را بررســی نکنــد، انتقــام خواهیــم 

ــت. گرف
خصــوص  در  دولــت  می گویــد،  ایزدیــار  آقــای 
تاکنــون  توجــه  کمتریــن  قضیــه  ایــن  پی گیــری 

رهبــران  از  وارثیــن 10 جــوزا  و  اســت  نداشــته 
ــوان مســوولین درج  ــه عن ــی ب ــت وحــدت مل حکوم
اول دولــت خواســتار دســتگیری و محاکمــۀ آن عــده 
از مســوولین امنیتــی انــد کــه یــک حرکــت اعتراضــی 

ــیدند. ــون کش ــاک و خ ــه خ ــی را ب مدن
از  تــن  چهــار  شــهادت  از  پــس  می گویــد،  او 
معترضــان رییــس  حکومــت بــه دادســتانی ُکل هدایــت 
تحقیــق ســریع را داد و دادســتانی بــرای بررســی ایــن 
موضــع، یــک کمیســیون اختصاصــی را تشــکیل داد و 
ــا  ــت ت ــهدا خواس ــن ش ــمی از وارثی ــوب رس در مکت
ــۀ موظــف دادســتانی همــکاری  ــا کمیت ــان ب وکالی آن

کنــد.
آقــای ایزدیــار افــزود، شــورای امنیتی در یــک مکتوب 
بــه کمیتــه اختصاصــی تحقیــق هدایــت داد تــا دو نفــر 
ــق  ــأت تحقی ــن در ترکیــب هی ــده گان معترضی از نماین

شــامل شــود؛ امــا دادســتانی شــامل شــدن نماینــده گان 
را در مغایــرت بــا حکــم شــورای امنیتــی نپذیرفــت و 
آن را بــه عنــوان ناظــر پذیرفــت و اســتدالل شــان ایــن 
بــود کــه قانــون بــه آنــان اجــازه نمــی دهــد کــه عضــو 

تحقیــق باشــند.
ــدون  ــق ب ــأت تحقی ــی هی ــت، ارزیاب ــان گف وی هچن
مســووالن  متوجــه  را  اصلــی  مســوولیت  این کــه 
ــی  ــات مدن ــازد، اعتراض ــی س ــی نظام ــای امنیت نیروه
جوانــان عدالــت خــواه را بــه خــون کشــیدند و 
تــالش کردنــد تــا ایــن مســوولیت را بــر گــردن افــراد 
مختلــف و حتــا معترضــان دادخــواه و شــهدایی ایــن 

ــد. ــیم کنن ــراض تقس اعت
ــات  ــد، در تحقیق ــنا می گوی ــس س ــاون اول مجل مع
ــه قوانیــن کشــور ســخن  از ناهمســویی و اعتــراض ب
ــان و  ــی از معترض ــودن برخ ــلح ب ــه مس ــت و ب رف
وجــود نیروهــای امنیتــی در ســطح معترضــان و 
ســوی اســتفاده برخــی از چهره هــای سیاســی از ایــن 
تظاهــرات صحبــت شــد؛ امــا هیــچ ســندی مبنــی بــر 
انتقــال و اســتفاده ســالح از ســوی معترضــان وجــود 
ــت. ــق پذیرف ــأت تحقی ــت را هی ــن حقیق ــدارد و ای ن

ــدن  ــی ش ــدم زخم ــم ع ــوی ه ــۀ او، از س ــه گفت ب
ــتفاده از  ــدم اس ــی توســط ســالح و ع ــای امنیت نیروه
ــان  ــور واضــع نش ــه ط ــوی معترضــان ب ســالح از س
ــا  ــای خــود را ب ــق، یافته ه ــه تحقی ــه کمیت ــد ک می ده

ــت. ــاخته اس ــوده س دروغ آل
ــت  ــران حکوم ــر از س ــار دیگ ــک ب ــار ی ــای ایزدی آق
ــری  ــده را پی گی ــا ای پرون ــی خواســت ت وحــدت مل

ــه جــزای اعمــال شــان برســاند. ــالن آن را ب و عام
محمــد ســالم ایزدیــار، پســر معــاون نخســت مجلــس 
ســنا، در جملــه 5 شــهیدی اســت کــه در نتیجــه 
ــن در  ــه روی معترضی ــی ب ــای امنیت ــدازی نیروه تیران
ــه دادخواهــی  ــن ب ــن معترضی ــل جــان باخــت. ای کاب
ــر  ــتفاده از تانک ــا اس ــتی ب ــزرگ تروریس ــه ب از حمل
ــق  ــی زنب ــده در چهارراه ــذاری ش ــالب بمب گ فاض
ــن  ــد. در ای ــرات زده بودن ــی تظاه ــه برپای ــت ب دس
ــهید و 500  ــن ش ــش از 150 ت ــتی، بی ــه تروریس حمل

ــد. ــده بودن ــی ش ــر زخم ــن دیگ ت
دو روز پــس از ایــن حملــه، شــماری از جوانــان 
ــراض  ــر، در اعت ــتاخیر تغیی ــش رس ــام جنب ــت ن تح
ــت و  ــران حکوم ــم کاری رهب ــهل انگاری و ک ــه س ب
ــه راهپیمایــی و تظاهــرات  مقام هــای امنیتــی دســت ب
در کابــل زدنــد، امــا نیروهــای امنیتــی بــه روی آن هــا 

ــودند. ــش گش آت
یــک روز پــس از ایــن حادثــه، ســه حملــه انتحــاری 
در میــان مراســم تشــییع جنــازه و خاک ســپاری شــهید 

محمدســالم ایزدیــار صــورت گرفــت.
اکنــون بــا فــرا رســیدن دومیــن ســالگرد ایــن رویــداد 
ــس  ــاون اول مجل ــار، مع ــم ایزدی ــد عل ــن، محم خونی
ــه  ــد ک ــه می گوین ــن حادث ــهدای ای ــن ش ــنا و وارثی س
ــه  ــرای رســیده گی کامــل ب ــه وعــده اش ب حکومــت ب
پرونده هــای شــهدای ایــن حادثــه عمــل نکــرده اســت 
و خواســت خانــواده شــهدا بــرای حکومــت وحــدت 
ملــی مبنــی بــر پی گیــری ایــن قضیــه اهمیــت نــدارد.

محمدعلمایزدیاردرسالیادشهدای11و12جوزا:

اگر دولت قضیۀ شهدای عدالت خواهی را 
بررسی نکند، انتقام می گیریم

نامزدانانتخاباتریاستجمهوری:

فـرمان غنـی پس از اول جـوزا 
مشـروعیت نـدارد

ابوبکرصدیق
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۴. کسب اعتبار به عنوان یک دارایی
بافــت،  اقتصــادی ســال 2008، وارن  نامناســِب  اوضــاع  میــان  در 
ســرمایه دار و تاجــر امریکایــی ثابــت کــرد کــه در مقایســه بــا خزانه داری 
ــری دارد. بافــت در ســال 2008،  ــی مذاکــرۀ بهت ــاالت متحــده، توانای ای
ــرد.  ــرمایه گذاری ک ــاکس س ــن س ــرکت گلدم ــر در ش ــارد دال 10 میلی
ــت  ــب باف ــرمایه گذاری نصی ــن س ــه از ای ــودی ک ــرارداد، س ــق ق طب
می شــد معــادل ســه برابر ســودی بــود کــه خزانــه داری ایــاالت متحــده 
ــی آورد. ــت م ــک به دس ــری در 9 بان ــارد دال ــرمایه گذاری 125میلی از س
ــت، نجــات  ــد بیشــتر و هــدف دول اگرچــه هــدِف بافــت کســب درآم
ــود  ــرای خ ــادی ب ــار زی ــد اعتب ــق ش ــت موف ــود، باف ــور ب ــاد کش اقتص
ــوع  ــت قریب الوق ــای موفقی ــه معن ــۀ او ب ــروزه تاییدی ــد و ام ــب کن کس

اســت.
۵. وارد شدن از درِ دوستی

ــتاره گان  ــگ س ــای جن ــق مجموعه فیلم ه ــوکاس، خال ــورج ل ــه ج اگرچ
ــت و  ــۀ 1990 دوس ــی، از ده ــت دیزن ــل وال ــر عام ــر، مدی ــاب ایگ و ب
ــن  ــت چندی ــس از گذش ــا پ ــوکاس تنه ــد؛ ل ــاری بوده ان ــریک تج ش
ــی  ــه والــت دیزن ــوکاس فیلــم را ب ســال، موافقــت کــرد کــه شــرکت ل
ــم جنــگ  ــل هــزاران طــرف دار فیل ــه ایگــر در مقاب ــی ک بفروشــد. زمان
ســتاره گان، لــوکاس را بــه نبــرد بــا شمشــیر نــوری )نمــاد فیلــم جنــگ 
ســتاره گان( دعــوت کــرد، لــوکاس موافقــت کــرد در صــورت عالقــه بــه 
ــاله  ــۀ یک س ــار صبوران ــس از انتظ ــرد. پ ــاس بگی ــر تم ــا ایگ ــروش، ب ف
ــوکاس قــرارداد فــروش شــرکت  ــه، ل و مالقات هــا و مذاکــرات محرمان

خــود را امضــا کــرد.  
۶. تأخیر در مشورت با وکال و سرمایه گذاران

ــه تملــک  ــرگ، مدیرعامــل فیســبوک، اقــدام ب ــی کــه مــارک زاکرب زمان
ــا  ــۀ اول، ب ــه در مرحل ــدارد ک ــی ن ــد، تمایل ــا می کن ــرکت نوپ ــک ش ی
مشــاوراِن خــود مشــورت کنــد. بــه گفتــۀ یکــی از مدیرعامالنــی کــه بــا 
ــد  ــارک شــرکت ها را متقاعــد می کن ــرده اســت، م ــره ک ــرگ مذاک زاکرب
ــت  ــرارداد و قیم ــد ق ــرکت ها بای ــا را دارد و ش ــد آن ه ــد خری ــه قص ک
تعیین شــده را بپذیرنــد. مــارک ســپس بــه ســراغ ســرمایه گذارانی 
ــرمایه گذاری  ــبوک س ــود را در فیس ــول خ ــد پ ــه می خواهن ــی رود ک م
ــن  ــا ای ــد دارد ب ــرکت قص ــن ش ــه ای ــد ک ــا می گوی ــه آن ه ــد و ب کنن
ــم را ســرمایه گذاری  ــن رق ــد ای ــدد، پــس شــما بای ــا بپیون ــه م قیمــت ب

کنیــد. 
ــه  ــبوک ب ــط فیس ــتاگرام توس ــد اینس ــد خری ــتراتژی در فرآین ــن اس ای
ــش خواســت  ــارک از وکیل ــد، م ــرا ش ــز اج ــر نی ــارد دال ــت 1 میلی قیم
ــل  ــر عام ــن سیســتروم، مدی ــا کوی ــد و خــود ب ــی نکن ــچ دخالت ــه هی ک
اینســتاگرام مذاکــره کــرد. هیــأت مدیــرۀ فیســبوک نیــز از چیــزی خبــر 
ــالم رســمی توســط شــرکت از  ــل از اع ــد روز قب ــا چن ــتند و تنه نداش

ــدند. ــه آگاه ش ــن معامل ای
7. پشِت پا زدن به همه چیز در صورت عدم وجود همکاری

زمانــی کــه دیــک کوســتلو، مدیــر عامــل توییتــر شــد، یکــی از 
ــایل  ــود. مس ــرکت ب ــرۀ ش ــأت مدی ــرای او، هی ــده ب ــات آزارن موضوع
ــه  ــرادی ک ــرد، اف ــی درز می ک ــات به راحت ــاق جلس ــده در ات ــرح ش مط
در جلســات حاضــر بودنــد، مــدام خــود را بــا تلیفــون همــراه مشــغول 

ــوند.  ــر ش ــا مدی ــد ت ــالش می کردن ــادی ت ــراد زی ــد و اف می کردن
در آخــر صبــِر کســتلو تمــام شــد و اقدامــی را انجــام داد کــه بســیاری 
از مدیــر عامــالن، توانایــی انجــام آن را نداشــته اند. او از قــدرِت خــود 
ــراج  ــره اخ ــأت مدی ــرمایه گذاران را از هی ــی س ــرد و تمام ــتفاده ک اس
کــرد. بــه ایــن ترتیــب ثابــت کــرد کــه توییتــر شــرکت او اســت و اگــر 

ــد، اخــراج می شــوند. ــار نکنن ــِن او رفت ــا قوانی ــق ب ــراد مطاب اف

منبع: برترین ها

7 کلیـِد مذاکره

 از 7 مدیرعامل بزرِگ جهان

مهندسـي اجتماعـي تدریجـي از نظـِر پوپـر دیدگاهِ 
عملـي و نقدپذیـر اسـت. در مهندسـي اجتماعـي 
تدریجـي اهـداف بـه صـورِت جزیي انتخـاب مي 
شـوند و بـه جـاي برگزیـدن هدف هـاي اتوپیایـي، 
حـِل مشـکالِت مجسـم و عینـي در جامعـه بـرای 
خـود  پیشـۀ  را  اجتماعـي  مهندسـي  کـه  کسـي 
پوپـر  مي گیـرد.  قـرار  توجـه  مـوردِ  مي سـازد، 
پیش شـرط اولیـه در مهندسـي تدریجـي را، آگاهي 
فـرد از عـدم آگاهـي اش از تمـام مسـایل مي دانـد. 
او بدیـن بـاور اسـت کـه تنهـا از رهگـذرِ بررسـي 
بـه همیـن  آموخـت،  اشـتباهات مي تـوان چیـزي 
مهندسـي  کارشناسـان  کـه  تأکیـد می کنـد  جهـت 
اجتماعـي مي بایسـت از دسـت زدن بـه هرگونـه 
اصالحـاِت پردامنـه که نتایج ناخواسـتۀ بسـیاری را 
بـه وجـود مي آورد، دوری بجوینـد. در این صورت 
مي تواننـد خطاهای خـود را در هرگام بازشناسـند، 
دالیـل را مشـخص کننـد و در جهـِت حـل آن هـا 
چنانچـه  اندازنـد،  کار  بـه  را  ظرفیت های شـان 
مطـرح شـده اسـت: »ما باید آمـادۀ آن باشـیم که از 
خطاهایمـان درس بگیریـم و بـا رفع آنها پیشـرفت 
کـه  مي شـود  حاصـل  وقتـي  نتیجـه  ایـن  کنیـم. 
خطاهـاي خـود را بازشناسـیم و بـه جـاي آنکه در 
آنهـا به صـورت جزمي پـا فشـاریم، از آنهـا نقادانه 

اسـتفاده کنیـم.«) پوپـر، 1350: 158(
از نظـر پوپـر، علـوم اجتماعي هماننِد علـوم طبیعي 
انـد، از همیـن جهـت توصیـه  عینـي و ملمـوس 
هـر  پرسـش های  و  زمانـه  دشـواری  کـه  می کنـد 
دوره جدی انگاشـته شـوند، همچنان از اندیشـیدن 
بالفعـل  و  بالقـوه  چالش هـای  رفـع  جهـِت  در 

اجتماعـی تغافـل صـورت نپذیـرد.
علـوم  دربـارۀ  نیـز  انتقـادي  ریالیـزم  رویکـردِ 
روی  را  ایـن جریـان  اعتناسـت،  قابـل  اجتماعـي 
مـدِل  و  هرمنوتیـک  سـنِت  درمقابـِل  باسـکار  
پوزیتیویسـتي معرفـي نمـوده و بسـط داده اسـت. 
ریالیـزم انتقـادی، پوزیتیویـزم را نقـد مـی کنـد، به 
جهـِت اینکه: پرسـِش »چه هسـت؟« را به پرسـِش 
»چـه مي توانیـم بدانیـم؟« تغییـر داده، »واقعیـت« را 
بـا »معرفـِت  بـه واقعیـت« برابر انگاشـته و هسـتي 
شناسـي را به معرفت شناسـي فروکاسـته است، در 
صورتـی کـه هم گسـترۀ واقعیـت بیـش از معرفِت 
بـه واقعیـت اسـت و  نیـز، برمبنـاي تمایـِز فـوق، 
علـوم اجتماعي و انسـاني متفـاوت از علوم طبیعي 

. هستند
ریالیـزم انتقـادی ایـراد می گیـرد کـه  پوزیتیویـزم 
بـا هـم  منطبـق  را  »ذهـن«  و  »واقعیـت«  سـاختارِ 
دانسـته و با معرفي واقعیت در محدودۀ مشـاهداِت 
تجربـي و رفتـاري، نوعي فعلیت  انـگاري را ترویج 
کـرده  اسـت، فعلیـت انـگاری کـه، مدعـی  اسـت 
جامعـه و طبیعـت بایـد به  شیوۀیکسـان و بـر بنای 
باسـکار  مطالعـه شـوند.  قانـون  از  هیومـی  تلقـی 
بینـش هرمنوتیـک را نیز نمـی بر نمی تابـد، از نظِر 
ایشـان، هرمنوتیسـین  هـا مدعـی هسـتند کـه علوم 
اجتماعـی درصـددِ ارزیابـی معنـای رویـداد هـای 
اجتماعـی مـی باشـند، از اینـرو جامعـه نمی توانـد 
برمبنای روش شناسـی طبیعت گرایانه مطالعه شـود، 
امـا باسـکار برخـالف، طبیعت گرایـی را بـه  مثابـۀ 
گفتمانـی مـی  نگـرد کـه قایـل بـه وحـدِت ذاتـی 

روش شـناختی میـاِن طبیعـت و علـوم اجتماعـی 
ست. ا

باسـکار در رابطـه بـا نقـِد موضـع هرمنوتیکـی بـه 
ایـن بـاور اسـت کـه: هرمنوتیـک بیـش از حـد بر 
اجتماعـی  انسـانی و  پدیـده هـای  معنـای ذهنـی 
تأکیـد مـی کنـد، به همیـن جهـت نمیتوانـد تعامل 
میـاِن دو عرصـۀ مهـم معرفـت )عیـن و ذهـن( را 
بوجـود آورد و بـر مشـکِل خـالء میـان »تبییـن » و 

»تفهـم » فایـق آیـد.
از نظـِر ریالیـزم انتقـادی، پوزیتیویـزم و هرمنوتیک 
جمع گرایییـا  هـم  و  فردگرایـی  بـا  هـم   : هـردو 
کـم  دسـت  و  شـده  انـد،  همـراه  ُکل گرایـی 
سـاخِت  یـا  انسـان  عاملیـِت  بـر  پوزیتیویسـت ها 
واقع گرایـی  امـا  انـد،  کـرده   تأکیـد  اجتماعـی 
انتقـادی نوعـی پارادایـم نسـبی را بـرای خصوصـًا 
جامعه شناسـی پیشـنهاد می کنـد و همچنیـن معتقد 
اسـت کـه تعـارِض عاملیـت و سـاخت در »نظریۀ 
سـاخت یابی«)آنتونـی گیدنز( یا »مـدِل تغییرپذیري 
فعالیـِت اجتماعـي »)روی باسـکار( حـل و فصـل 
می شـود، بـر ایـن اسـاس، سـاخِت اجتماعـی هـم 
شـرِط همیشـگی عاملیـِت تـوأم بـا قصـد و نیـت 
انسـان و هـم نتیجۀ آن اسـت. )آوتویـت و باتامور، 

 )  717  :1392
میـاِن جهـاِن طبیعـی و  تفـاوت  انتقـادی  ریالیـزم 
جهـاِن اجتماعـی را منطقـی تلقـی مـی کنـد و این 
تفـاوت را ناشـی از واقعیِت سـاختارهای اجتماعِی 
با هسـتی شناسـی جهـاِن طبیعی می دانـد، همچنان 
مهـم  را  هـا  انسـان  معنـادارِ  هـای  کنـش  نقـش 
می انـگارد، امـا ایـن ُکل ماجـرا نیسـت، بـه همیـن 
جهـت باسـکار وضاحـت داده اسـت کـه مشـغلۀ 
علـم اجتماعی برخـالِف رویکـردِ هرمنوتیکی فقط 
معطـوف بـه کنـش هـا و باورهـای افـراد و گـروه  
هـای اجتماعـی نیسـت، بلکه بـه شـرایِط اجتماعی 
کنـش هـا و زمینـۀ سـاختاری کـه این کنـش ها در 
آن شـکل مـی گیرنـد نیـز بی توجـه نمی باشـد. او 
بدیـن باور اسـت کـه معنا هـا را نمی تـوان جدا از 
سـاختارهایی تفسـیر کرد کـه پراتیک مادی انسـان 
هـا را شـکل مـی دهند. افـزون بر آن، سـاختارهای 
اجتماعـی مشـروط بـه فعالیـت و کنـش و ادراک 
انسـانی هسـتند بنابراین ابـژه های علـوم اجتماعی 
خصلـِت اجتماعـی و تاریخـی دارنـد و بیشـتر از 
و  شـرایط  بـه  وابسـته  طبیعـی  علـوم  هـای  ابـژه 

وضعیـِت معین هسـتند.
باسـکار رویکـردِ هسـتی شناسـانۀ خـود بـه جهاِن 
طبیعـی و جهـاِن اجتماعـی را ناتورالیـزم انتقـادی  
نامیـده اسـت، واژۀ ناتورالیـزم بـه ایـن معنـا اسـت 
کـه ایـن رویکـرد، افـزون بـر اینکـه بـه هماننـدی 
روش شناسـی قلمـرو هـای طبیعـی و اجتماعـی 
بـاور دارد، تفـاوت هـای جـدی میـان آنهـا را نیـز 

می گـذارد. صحـه 
از نظـِر باسـکار علـم اجتماعـي خنثـي اسـت، بـه 
گونـۀ کـه تقاریر و اظهاراِت بالفعـِل آن، از ارزش ها 
بـه  دسـت نمي آینـد و در همـان حـال، ارزش هـا 
اظهـاراِت  و  تقاریـر  نتیجـۀ  در  نمي تواننـد  نیـز 
بالفعـل فراهـم گردنـد. وي همچنیـن ادعـا می کند 
کـه انسـان  هـا از آنجا کـه احکام ارزشـمندي را در 
علـوم اجتماعـي و علـوم طبیعي مي  سـازند، متعلق 

پژوهـش علمـي را نیـز از همیـن رهگـذر تعییـن 
مي کننـد.

باسـکار در اثـِر مهمش »امـکان طبیعت گرایـي: نقِد 
فلسـفی علوم انسـانی معاصـر »  بیان کرده اسـت:

آن  از  مـا  مفهـوم  و  تلقـي  از  مسـتقل  واقعیـت، 
وجـود دارد،  بنابرایـن مي توانیـم در ایجـادِ معرفِت 
علمـي از پوزیتیویـزم و هرمنوتیک اسـتفاده نکنیم، 
پوزیتیویـزم به دلیـل ترکیـِب هستي شناسـي هیومي 
ناسـازگاري  دچـار  دکارتـي  معرفت شناسـي  بـا 
به علـِت  هرمنوتیـک   حالیکـه  در  اسـت،  درونـي 
تأکیـِد  بیـش از حـد بـر هماهنگـي بیـن معنـا و 
معنـا  بیـن  اساسـي  بـه جـاي هماهنگـي  تفسـیر، 
و واقعیـت، نمي توانـد معرفـِت علمـي بسـندۀ را 
عرضـه کنـد، در این میـان، ریالیـزم انتقـادي تولیِد 
معنـا را بـه  مثابـۀ قوانیـِن حاکـم شـده و نـه قوانین 

مي نگـرد. متعیـن شـده، 
 (Bhaskar, 1998a :123 ) 
پیتـر   ، سـاپر  »کتـی  کـه  یادآوری اسـت  قابـِل 
دیکنـز ، تـد بنتـون  و دیگـران ایـده هـای ریالیـزم 
انتقـادی را بـه ایـن جهـت بـه کار بـرده انـد تـا 
دربـارۀ آینده هـای ممکـن بیندیشـند و پیونـد میاِن 
دیدگاه هـای فمینیسـتی، سـبزها و سوسیالیسـتی را 

آورنـد.« به وجـود 
 ( Benton & Craib,2001:140 ) 
رویکردِ پسـت مدرن، عنصِر جوهـری مدرنیزمیعنی 
از  کـه  جریانـی  می کنـد.  نقـد  را  بـاوری  »ِخـَرد« 
دهه هـای پایانـی قـرن بیسـتم و آغازِ قرن بیسـت و 
یکـم پا به عرصه گذاشـته و مدعیـات اش را مطرح 
نمـوده اسـت. سـنِت فکری ضـِد مـدرن از رهگذرِ 
آثـارِ اندیشـمندان فرانسـوی ماننـِد میشـل فوکـو ، 
فرانسـوا لیوتـار ، ژاک دریـدا  و ژان بودریـار  ادامه 
یافتـه و در کشـور هـای انگلیسـی زبـان بواسـطۀ 
 ، رورتـی  ریچـارد  همچـون  گوناگـون  متفکـران 
السـدیر مکنتایـر ، تومـاس کوهن، پـاول فایرابند و 
غیره اسـتقبال شـده اسـت. پسـت مدرنیـزم مدعی 
اسـت کـه آرمـاِن تحقِق عقـل و سـازماندهی عقلی 
در  و  اسـت  روشـنگری  سـنِت  میـراِث  جامعـه، 
دوران مـا )دوران پسـامدرن( از اعتبار افتاده اسـت. 
اندیشـۀ پسـامدرن ادعای جهانگسـتری و فراگیری 
عقـل مدرنیته را ناشـی از عطِش تمامیـت طلبی آن 
تحلیـل مـی کند که افـزون بر مطلق باوری، سـلطۀ 

مفهومـی را نیـز در دل خـود پـرورش می دهـد.
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دالیِل ضرورِت نوشتِن نشانه ِی اضافه
امـا ردِ دالیـِل نیـاوردِن نشـانه ِی اضافـه یـا ُسسـت کـردِن 
آن هـا نمی توانـد به خودیِ خـود دلیلـی بـر ضرورِت نوشـتِن 
نشـانه ِی اضافـه تلقـی شـود. از ایـن رو بایـد در این بـاره نیز 

اندیشـید و دلیـل آورد. 
 

گـروهِ واحـِد »در اتـاق« را در نظـر بگیریـد کـه در آن هیـچ 
نشـانه ِی اضافـه بـه کار نرفتـه اسـت. هیـچ فارسـی زبانی و 
حتـا هیچ یـک از اسـتاداِن زبـاِن فارسـی نمی توانـد »در اتاق« 
را بـدوِن نشـانه ِی اضافـه درسـت بخوانـد و بـا قاطعیـت 
بگویـد کـه این اسـت و جـز این نیسـت. زیرا منظـور از »در 
اتـاق« می توانـد هـم »در داخِل اتـاق« و هم »درِ اتاق« باشـد. 
امـا مشـکل تنها بـه این جا ختم نمی شـود. هیچ فارسـی زبانی 
و حتـا هیچ یـک از اسـتاداِن زبـاِن فارسـی نمی توانـد آن را 
مسـتقل از واژه یـی کـه پـس از ایـن گـروه می آیـد، درسـت 

ند: بخوا
»پرویز در اتاق نیست«،

»پرویز در اتاق نشیمن نیست«.
واژه هـاِی »اسـت« و »نشـیمن« در دو مثـاِل بـاال، کـه پـس 
از »اتـاق« آمده انـد و در هنـگامِ خوانـدِن »اتـاق« آن هـا را 
نمی بینیـم، تعییـن می کننـد کـه »اتـاق« را چگونـه بخوانیـم.

امـا مشـکل همچنـان باقـی اسـت، زیـرا گاهـی حتـا واژه ِی 
بعـد نیـز نمی توانـد همیشـه کمـک کند تـا جمله را درسـت 
بخوانیـم و تنهـا سـاخِت جملـه بـه مـا می گویـد کـه »در« و 

»اتـاق« را چگونـه بایـد خواند:
»پرویز در اتاق نیست«،

»پرویز در اتاق نشیمن نیست«،
»پرویز در اتاق نشیمن را تعمیر کرد«.

گمـان نکنیـد کـه مشـکالِت نیـاوردِن نشـانه ِی اضافـه در 
این جـا پایـان می یابـد. گاه پیـش می آیـد کـه نـه واژه ِی بعد 
و نـه سـاخِت جملـه هیچ یـک نمی تواننـد بـه مـا بگویند که 

بایـد ایـن نشـانه را میـاِن دو کلمـه فـرض کـرد یـا نکرد:
»معلـْم  می توانـد  شـد«  وارد کالس  تـازه  »معلـم  جملـه ِی 
تـازه واردِ کالس شـد« خوانـده شـود و نیز »معلِم تـازه واردِ 
کالس شـد«. جملـه ِی »پـدر پرویـز را دیـد« را می تـوان هم 
»پـدْر پرویـز را دیـد« خوانـد و هـم »پـدرِ پرویـز را دیـد«. 
همین طـور جملـه ِی »معلـم بچه هـا را شـناخت« را می تـوان 
دو گونـه خوانـد: 1. »معلـْم بچه هـا را شـناخت«؛ 2. »معلـِم 

بچه هـا را شـناخت«.
آیـا خطی را می شناسـید کـه مردمانـش و حتا دانشـمندانش 
در خوانـدِن یـک جملـه ِی سـاده این همـه دشـواری داشـته 
باشـند؟ همه ِی این مشـکالت ناشـی از این اسـت که نوشتِن 
نشـانه ِی اضافـه را ضـروری نمی دانیم و همه جـا نمی آوریم.

شـاید گفتـه شـود کـه چشـِم مـا در خوانـدِن یـک متـن 
عبارت به عبـارت  بلکـه  نمـی رود،  پیـش  کلمه به کلمـه 
تصویربـرداری می کنـد. این سـخن تا حدی درسـت اسـت، 

امـا دالیـِل بـاال را باطـل نمی کنـد:
فقـط چشـِم آزمـوده و آشـنا بـه فـِن تندخوانـی  نن 
افـراد  اکثـِر  حال آنکـه  ببینـد،  عبارت به عبـارت  می توانـد 
می بیننـد و  زبـان حرف به حـرف  نوآمـوزاِن  و  کلمه به کلمـه 

ننـد. ا می خو

2. بسـیار پیـش می آیـد کـه کلمـاِت طرفیـِن نشـانه ِی اضافه 
در یـک سـطر جـای نمی گیرنـد و بخشـی از آن بـه ابتـداِی 
سـطِر بعـد منتقـل می شـود. در ایـن حالـت چشـِم خواننده 
بعـد  سـطِر  ابتـداِی  و  سـطر  یـک  انتهـاِی  از  نمی توانـد 

تصویـری واحـد بـردارد.
3. مکـرر اتفـاق می افتـد کـه این نشـانه بیـش از دو کلمه را 
بـه هـم پیوند می دهـد، ماننِد: فرهنـِگ توصیفِی دسـتورِ زباِن 
فارسـی، کتاِب سـنجِش خـردِ ناِب فیلسـوِف نامـدارِ آلمانی، 

مـردِ اسب سـوارِ دشت نشـیِن صحراگـردِ باران دیده.
نیـاوردِن نشـانه ِی اضافـه یـک زیـاِن دیگـر نیـز دارد و آن 
کاربـردِ نابه جـاِی ویرگـول اسـت. اکثـِر نوشـته هاِی فارسـی 
پـر اسـت از ویرگول هـاِی نابه جـا. علتـش نگرانِی نویسـنده 
اسـت از این کـه مبـادا خواننـده کلمـاِت جملـه را به غلـط 
بـا کسـره ِی اضافـه بخوانـد. ازایـن رو در جملـه از ویرگـول 
نشـانه ِی  اگـر  می کنـد.  اسـتفاده  درنـگ  نشـانه ِی  به عنـواِن 
اضافـه همیشـه آورده شـود، نویسـنده دیگـر از ایـن بابـت 
ترسـی نخواهـد داشـت و در نتیجـه معضـِل ویرگول هـاِی 

]vi[.می شـود برطـرف  خودبه خـود  نیـز  نابه جـا 
آنچـه گفتیـم مربـوط بـه جمله هـاِی سـاده بـود. می تـوان 
میـزاِن  پیچیـده می شـوند،  حـدس زد کـه وقتـی جمله هـا 
افزایـش  تصاعـدی  طـرزی  بـه  مـا  بدفهمـِی  و  بدخوانـی 
می یابـد. وقتـی خواننـده ِی ایرانـی در ترجمـه ِی کتابـی از 
 ]vii[»شـده خودبیگانـه  از  روح  »جهـان  می خوانـد  هـگل 
به راسـتی آن را چگونـه بخوانـد و چگونـه بفهمـد؟ »جهـاْن 
بیگانـه  خـود  از  روْح  »جهـاِن  ازخودبیگانه شـده«؟،  روِح 
حال آنکـه  شـده«؟  ازخودبیگانـه  روِح  »جهـاِن  شـده«؟، 
خواننـده ِی آلمانی زبـان هیـچ مشـکلی در خوانـدِن درسـِت 
 Die Welt des sich entfremdeten :اصـل آن نـدارد
درِک  در  اینکـه  بـر  عـالوه  مـا  به بیانِ دیگـر   .Geistes
اصطـالِح »گایسـِت« هگلـی کـه مترجمـاِن مـا آن را »عقـل« 
)حمیـِد عنایـت(، »روح« )زیبا جبلی( و »جـان« )باقِر پرهام( 
ترجمـه کرده انـد، بـا دشـواری روبـه رو هسـتیم، خـِط ما نیز 
ایـن دشـواری را دوچنـدان کـرده و بـا نیـاوردِن نشـانه ِی 
اضافـه چنـان نحـِو جملـه را مبهـم و فهـِم آن را تیـره کـرده 
اسـت کـه نظیـرش را شـاید در کمتـر خطـی بتـوان یافـت.
بایـد به صراحـت اعتـراف کرد کـه نیـاوردِن نشـانه ِی اضافه 
باعـِث کندخوانـی، دوباره خوانـی، بدخوانـی، دشـوارفهمی 
و بدفهمـی می شـود. مشـکِل اصلـی درواقـع ایـن اسـت که 
واکه هـاِی شـش گانه ِی فارسـی هیـچ نماینده یـی در الفبـاِی 
خـِط فارسـی ندارنـد و ازایـن رو می تـوان گفـت کـه خـِط 
فارسـی خطی »غیِردمکراتیک« اسـت؛ اما با نوشـتِن نشـانه ِی 
اضافـه می تـوان از شـدِت این ضعـِف خِط فارسـی تا حدی 

کاست.
نقادانـه  اگـر  فارسـی  خـِط  کـه  گفـت  می تـوان  به جـرأت 
بـه خـود ننگـرد و در رفـِع معایـِب خـود مجدانـه نکوشـد، 
هرگـز قـادر نیسـت جهـاِن پهنـاورِ اندیشـه را به روشـنی در 
کـه  کنیـد  تصـور  پیـِش خـود  بازتابانـد. یک لحظـه  خـود 
در  را  اضافـه  نشـانه هاِی  آلمانی زبانـان  یـا  انگلیسـی زبانان 
خـِط خـود حـذف کننـد و آن را مثِل مـا ایرانیان بـه فراخورِ 
حـال و شـِمّ زبانـِی گویشوران شـان واگذارنـد. نتیجـه ِی آن 

کامـاًل روشـن اسـت.

دربـاره ِی ضـرورت آوردِن نشـانه ِی اضافـه بسـیار می تـوان 
گفـت. داریوِش آشـوری در مقاله ِی »چند پیشـنهاد درباره ِی 
روِش نـگارش و خِط فارسـی« که نخسـت در مجله ِی نشـِر 
دانـش در سـال 1365 بـه چـاپ رسـید و اینـک در کتـاِب 
»بازاندیشـِی زبـاِن فارسـی« )آشـوری، 131( تجدیـِد چـاپ 
شـده اسـت، حِق مطلـب را در ایـن زمینه اَدا کرده اسـت. او 
در نوشـته هایش همه جـا نشـانه ِی اضافه را می آورد. کسـانی 
کـه معتقدنـد آوردِن ایـن نشـانه چهـره ِی خـِط فارسـی را 
زشـت می کنـد، کافـی اسـت به عنـواِن نمونـه کتـاِب »چنین 
گفـت زرتشـِت نیچـه« بـا ترجمـه ِی او را بـاز کننـد و ببیند، 
آیـا چهـره ِی خِط فارسـی در آن کتاب زشـت شـده اسـت؟ 
هـر کـس که با زباِن فارسـی آشناسـت، این کتـاب را، باآنکه 
نثـری کهن شـیوه دارد، می توانـد بی غلـط بخوانـد، حال آنکه 
حتـا دانشـمنداِن مـا در خوانـدِن یـک جملـه ِی سـاده کـه 
نشـانه هاِی اضافـه ِی آن حـذف شـده اسـت، بـا دشـواری 

هسـتند. روبه رو 
اینکـه هیچ یـک از مـا مطمیـن نیسـتیم بتوانیـم متنـی را کـه 
قبـاًل نخوانده ایـم، بی غلـط بخوانیـم، بیـش از همـه ناشـی 
میـاِن  اخیـراً  اسـت.  اضافـه در خـط  نشـانه ِی  نیـاوردِن  از 
برخـی جوانـان باب شـده اسـت کـه به عنوانِ مثال »دوسـِت 
عزیـز« را »دوسـته عزیـز« بنویسـند. ایـن کار بیـش از آنکـه 
ناشـی از کم اطالعـِی آنـان از دسـتور و خـِط فارسـی باشـد، 
ناشـِی از ضعـِف خـِط فارسـی و خـو نکـردِن مـا بـه آوردِن 
نشـانه ِی اضافـه اسـت. بنابرایـن به جـاِی آنکـه جوانـان را 
مالمـت کنیـم، بهتـر اسـت در نـگاهِ خود بـه نشـانه ِی اضافه 
تجدیدِ نظـر کنیـم و آوردِن آن را در همه جا ضـروری بدانیم.

 
پایاِن سخـن

خـِط فارسـی کـه زمانـی می توانسـت بـدوِن نقطه گـذاری 
و آوردِن نشـانه ِی اضافـه و حتـا بـدوِن گذاشـتِن نقطه هـاِی 
مخاطبـاِن  و  کاربـران  نیازهـاِی  خطـی  نسـِخ  در  حـروف 
محـدودِ خـود را کـه به طور عمـده در حوزه ِی شـعر و ادب 
بـود، بـرآورد، اکنون قادر نیسـت بـا همان شـیوه ِی کهن این 
حجـِم انبـوه از دانش و فن و فلسـفه را بـه میلیون ها کاربر و 
مخاطـِب خـود به درسـتی عرضه کنـد. خوشـبختانه با ظهور 
و رواِج رایانه هـا و ورودِ ویراسـتاراِن حرفه یـی بـه عرصـه ِی 
نشـر پیشـرفت هاِی بسـیار کرده ایـم، امـا نمی تـوان همچنان 
بـه ضـرورِت آوردِن نشـانه ِی اضافـه در خـط بی اعتنـا بود.

همان طـور کـه مـا اکنـون تمـامِ نقطه هـاِی حـروِف نقطه دار 
را می گذاریـم، انتهـاِی جمله هـا را بـدوِن اسـتثنا بـا نقطـه 
می بندیـم، هـر جملـه ِی پرسشـی را بـا عالمـِت سـؤال )؟( 
مشـخص می کنیـم، نقل قول هـا را در دروِن دو گیومـه )»« یـا 
» »( می آوریـم، در صـورِت لزوم در متن از نشـانه هایی ماننِد 
ویرگـول )،(، نقطه ویرگـول )؛(، دونقطـه ):(، پرانتز )(، قالب 
][، خطِ تیـره )-(، عالمـِت تعجـب )!( و ماننـِد آن اسـتفاده 
می کنیـم، بیـِن کلمـات بـدوِن اسـتثنا یـک فاصلـه ِی تمـام 
می گذاریـم، مراقبیـم کـه فاصلـه را نیم فاصلـه و نیم فاصلـه 
را فاصلـه نزنیـم، رفته رفتـه بـه جدانویسـِی کلمـات عـادت 
کرده ایـم و ماننـِد کتـاِب »دسـتورِ پنـج اسـتاد« نمی نویسـیم: 
بالـف«،  »مختـوم  »کلماتیکـه«،  »بهمخاطـب«،  »نمیتـوان«، 
»بهمنـد«، »بکلمـه«، و هیچ یـک از ایـن کارهـا را سـخت یـا 

زشـت کـردِن چهـره ِی خِط فارسـی نمی دانیم، پـس می توان 
بـه نوشـتِن نشـانه ِی اضافـه نیـز عـادت کـرد و آن را بـدوِن 
اسـتثنا آورد و آوردن یـا نیـاوردِن آن را بـه میـِل نویسـنده و 

تشـخیِص بودونبـودِ آن را بـه خواننـده واگـذار نکـرد.
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غنی و کالبدشکافی یک ملت 
حکایــت مي کننــد کــه دولــت بریتانیــا در 
ســال 1931 کنفرانســي را در لنــدن زیــر عنــوان 
ــا  ــرده و از مهاتم ــزار ک ــد« برگ ــرد هن »میزگ
گانــدي نیــز بــه اشــتراک دعــوت کــرده بــود. 
وقتــي گانــدي در کنفرانــس حضــور مي یابــد، 
متوجــه مي شــود کــه او را بــه نماینده گــي 
از فرقــۀ خاصــي، یعنــی بــه عنــوان ســخنگوي 
ــال  ــي پرس وپ ــد. وقت هندوهــا، دعــوت کرده ان
ــد، متوجــه مي شــود کــه ســایر اعضــاي  مي کن
هیــأت نیــز هــر کــدام بــه نماینده گــي از 
ــأت  ــاي هی ــده اند. اعض ــوت ش ــي دع فرقه ی
نخســت  ســوي  از  قومیــت  تفکیــک  بــه 
ــد. گانــدي  ــا انتخــاب شــده بودن ــر بریتانی وزی
مي کنــد  اعتــراض  و  مي شــود  خشــمگین 
ــک  ــن ی ــه م ــت ک ــت اس ــد: درس و مي گوی
هنــدو هســتم، امــا اینجــا بــه حیــث ســخنگوي 
بزرگتریــن حــزب سیاســي هندوســتان آمــده ام؛ 
ــدۀ همــه  ــه خــود را نماین ــري ک حــزب فراگی
ملــت هنــد مي دانــد و مــن از آدرس ایــن 

ــم.  ــت مي کن ــت صحب مل
»انســتیتوت  در  کــه  جلســه یي  در  ســپس 
ــزار مي شــود،  ــي« برگ ــور بین الملل ســلطنتي ام
ــد  ــۀ هن ــی جامع ــیم بندی مذهب ــر  تقس در براب
ــرده و  ــتاده گی ک ــت و ایس ــدت مقاوم ــه ش ب
آن را »کالبدشــکافي و تجزیــه ملــت« می نامــد. 
کالبدشــکافی و تجزیــه ملــت واقعــًا اســم 
سیاســت هایی  بــرای  اســت  مســمایی  بــا 
را  ملــت  دولــت -  یــک  کــه شــهروندان 
و  می کاهــد  فــرو  قومــی  گروه هــای  بــه 
ــرط  ــازی مف ــه غیریت س ــت ب ــان دس ــان ش می
ــه  ــای این گون ــکارترین نمونه ه ــد. از آش می زن
ــی  ــز غن ــورد تبعیض آمی ــوۀ برخ ــت، نح سیاس
ــی از  ــا یک ــزاره اســت. هزاره ه ــرادران ه ــا ب ب
اقــوام زحمت کــش ایــن ســرزمین هســتند 
کــه در تاریــخ معاصــر افغانســتان بارهــا مــورد 
ســتم، تبعیــض و حتــا نسل کشــی قومــی 
قــرار گرفتــه  و طعــم تلــخ محرومیــت را 
ــان  ــم طالب ــا ســرنگونی رژی ــا ب چشــیده اند. ام
افغانســتان  در  نویــن  نظــام  و شــکل گیری 
آهســته آهســته ایــن قــوم، بــا اســتفاده از 
ــای  ــی، در حوزه ه ــاز سیاس ــبتًا ب ــای نس فض

ــود  ــۀ خ ــتعداد نهفت ــیده و اس ــی درخش رقابت
ــی و  ــرای غن ــه ب ــی ک ــد؛ اتفاق را آشــکار کردن
ــم  ــی توه ــد و نوع ــام ش ــخت تم ــش س امثال
زوال را در ذهن شــان خلــق کــرد. در نخســت 
ــود  ــش لفظــی ب ــر واکن ــن ام ــر ای ــا ب واکنش ه
)بــه گونه یــی کــه کســی به نــام فــاروق اعظــم 
در یکــی از ســخنرانی هایش در ارگ بــا تحســر 
و تأســف گفــت کــه از همــۀ لــوی کندهــار در 
ــدی  ــدازۀ  دایکن ــه ان ــا ب ــور تنه ــون کانک آزم
آهســته  آهســته  امــا  نشــده اند(   کامیــاب 
سیاســت گزاری های  وارد  نگرش هــا  ایــن 
ــرفت  ــه پیش ــا آن چ ــه ب ــد و مقابل ــی ش دولت
ــکل  ــود ش ــه خ ــد، ب ــده می ش ــا خوان هزاره ه
اجرایــی گرفــت. دو نمونه یــی از این گونــه 
ســهمیه بندی  یکــی  سیاســت گزاری ها، 
ــاد آن  ــر بنی ــه ب ــت ک ــور اس ــون کانک در آزم
در  نمــره  باالتریــن  بــا  هزاره یــی  امســال 
دانشــگاه دفاعــی مارشــال فهیــم کامیــاب 
ــره  ــن نم ــا پایین تری ــتونی ب ــا پش ــد و ام نش
بــه حیــث دانشــجو پذیرفتــه شــد و دیگــرش 
بــه تعویق انــدازی انتخابــات پارلمانــی والیــت 
غزنــی. غزنــی یکــی از والیــات تاریخــی 
ــف  ــوام مختل ــه در آن اق ــت ک ــتان اس افغانس
زنده گــی می کننــد. در حالــی کــه مطابــق 
ــی هــر والیــت یــک  ــات پارلمان ــون انتخاب قان
ــی و  ــای غن ــا آق ــری اســت، ام ــوزۀ رأی گی ح
حواریونــش انتخابــات پارلمانــی ایــن والیــت 
ــرای  ــه را ب ــا زمین ــد ت ــق انداخته ان ــه تعوی را ب
انتخاباتــی  بــه حوزه هــای  غزنــی  تقســیم 
می شــود  گفتــه  کننــد.  فراهــم  چندگانــه 
کار  طرحــی  روی  ارگ  در  اکنــون  همیــن 
ــه ســه  ــر بنیــاد آن غزنــی ب جریــان دارد کــه ب
ــه تقســیم می شــود:  ــری جداگان حــوزۀ رأی گی
ــوزۀ  ــا و ح ــوزۀ تاجیک ه ــا، ح ــوزۀ هزاره ه ح
ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــه باع ــتون ها.  آن چ پش
ــیم  ــال تقس ــه دنب ــون ب ــالف قان ــر خ ــی ب غن
ــری  ــوزۀ رأی گی ــد ح ــه چن ــت ب ــک والی ی
ــلطه جویانه  ــه و س ــر برتری خواهان ــد، تفک باش
قومــی او اســت. زیــرا در انتخابــات پارلمانــی 
ســال 1389 در ایــن والیــت، بــرادران پشــتون 
ــتند.  ــان بفرس ــه پارلم ــی ب ــتند نماینده ی نتوانس
ــرای اعــادۀ هژمونیســم قومــی و مهــار  غنــی ب

ــر بســته اســت  ــی کم ــزاره در غزن ــرادران ه ب
ــات  ــو انتخاب ــون، از یک س ــر خــالف قان ــا ب ت
ــه تعویــق بینــدازد  ــی ایــن والیــت را ب پارلمان
و از ســوی دیگــر، بــرای تقســیم ایــن والیــت 

ــد.  ــالش کن ــری ت ــوزۀ رأی گی ــد ح ــه چن ب
ــی  ــی غن ــت های کذای ــه سیاس ــی ک پیامدهای
تشــدید  اســت،  داشــته  افغانســتان  بــرای 
ــه  ــکافی و تجزی ــی، کالبدش ــکاف های قوم ش
ــوری  ــی همان ط ــت. غن ــوده اس ــت ب ــک مل ی
ــاون اول  ــتم، مع ــرال دوس ــال جن ــه چندس ک
ریاســت جمهوری، ادعــا کــرد بــه همــۀ مــردم 
ــد. او  ــگاه نمی کن ــه نظــر واحــد ن افغانســتان ب
ــی  ــر خــالف شــعار دورۀ کازارهــای انتخابات ب
ــان  ــی از افغ ــچ افغان ــت »هی ــه می گف ــود ک خ
دیگــر کم تــر نیســت« اقــوام افغانســتان را 
ــرادران  ــان ب ــا در می ــرده و حت ــدی ک درجه بن
در  و  غلزایــی  و  درانــی  مســأله  پشــتون، 
ــری  ــری و غیرلوگ ــث لوگ ــی بح ــان غلزای می
را  او خــود  اســت.  کشــیده  پیــش  بــه  را 
رییس جمهــور همــۀ افغانســتان نــه، بــل از 

قبیلــۀ خــاص می دانــد. 
ایــن را شــما مقایســه کنیــد بــا کارنامــۀ 
و  دور  کشــورهای  ســایر  سیاســت مداران 
ــد از  ــالش می کنن ــه ت ــه چگون ــا ک ــک م نزدی
تقســیم یــک ملــت بــر بنیــاد مذهــب و قومیت 
ــاًل یــک  ــد. مث ــز کنن ــار هــم پرهی ــا در گفت حت
وقتــی بــاری ســعدون الزوبیــدی، یکــی از 
ــز  ــه جیم ــراق، ب ــان ع ــۀ موسس اعضــای کمیت
ــگار بی.بی.ســی، گفــت: »ممکــن  ــی، خبرن نأت
ــه  اســت خواهــش کنــم مــرا عراقــی بنامیــد ن
ســنی؟« آقــای غنــی بایــد از مانموهان ســینگ، 
ــه  ــوزد ک ــد، بیام ــین هن ــر پیش ــت وزی نخس
چگونــه هشــیارانه در برابــر اســتراتژی های 
ــد  ــت هن ــر تقســیم بندی مل ــی ب ــون مبن افراطی
بــه قــوم و مذهــب موضــع گرفــت. مانموهــان 
ــي در  ــاي پارلمان ــث ه ــي بح ــینگ، در ط س
بــارل کشــتار ســیک ها بــه دنبــال تــرور خانــم 
ایندیــرا گانــدي، بــه پارلمــان هنــد گفــت: »در 
اینکــه نــه فقــط از جامعــه ســیک بلکــه از کل 
ــدارم،  ــد ن ــم تردی ــوزش بخواه ــد پ ــت هن مل
زیــرا آنچــه در 1984 ُرخ داد، نفــي مفهــوم 
ملیــت و محتــواي قانــون اساســي مــا اســت.«

ازدواج هـای زیر سـن در افغـانستان 
۵۵ درصـد کاهش یافتـه است
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غنـی  محـاکمه 
یت جمهـور دادگـاه  در 

یــک ســازمان ملــل بین المللــی حامــی حقــوق 
کــودکان در جهــان، در گزارشــی اعــالم کــرده 
ــی  ــای زیرســن در افغانســتان ط ــه ازدواج ه ک
بیســت ســال اخیــر، حــدود 55 درصــد کاهش 

یافتــه اســت.
ســازمان حمایــت از کــودکان یــا »ســیف 
بررســی  بــا  گزارشــی  در  دچلــدرن«، 
شــاخص های مربــوط بــه حمایــت و حفاظــت 
ــودکان  ــودکان در 176 کشــور، شــرایط ک از ک
ــرایط  ــا ش ــان را ب ــر در جه ــۀ اخی در دو ده
ــد  ــرده می گوی ــش مقایســه ک ــال پی بیســت س
کــه مــوارد ازدواج هــای کــودکان یــا زیــر ســن 
در افغانســتان، حــدود پنجاه وپنــج درصــد 
ــزوده  ــازمان اف ــن س ــت. ای ــه اس ــش یافت کاه
ــان  ــر ســن در ســطح جه ــه ازدواج هــای زی ک
طــی بیســت ســال اخیــر در مقایســه بــا پیــش 
ــت وپنج  ــدود بیس ــالدی، ح ــال 2000 می از س
درصــد کاهــش یافتــه اســت. ســیف دچلــدرن 
ــرفت  ــک پیش ــوان ی ــه عن ــش ب ــن کاه از ای
»خــوب« یــاد کــرده اســت. بــه گفتــۀ ســازمان 
ــه در  ــانی ک ــداد کس ــودکان، تع ــت از ک حمای
ــروز در  ــد، ام ــی می کنن ــی عروس دورۀ کودک
مقایســه بــا بیســت ســال پیــش یــازده میلیــون 

کمتــر شــده اند.
کــودکان  از  حمایــت  بین المللــی  ســازمان 
ــیا،  ــوب آس ــورهای جن ــن کش ــد در بی می گوی
کاهــش  زمینــۀ  در  را  پیشــرفت  بیشــترین 
ازدواج هــای زیرســن، هنــد داشــته اســت. 
ــا  ــد در مقایســه ب ــن ســازمان، هن ــۀ ای ــه گفت ب
ســال های پیــش از 2000 میــالدی 51 درصــد 
شصت وســه   ،1990 ســال  تناســب  بــه  و 
ــته  ــر داش ــن کمت ــای زیرس ــد ازدواج ه درص

ــت. اس
ایــن گــزارش حاکی ســت کــه رقــم »کــودکان 
مــادر« نیــز در ســطح جهــان طــی دو نزدیــک 
ــال های  ــا س ــه ب ــر در مقایس ــۀ اخی ــه دو ده ب
ــد  ــدود 22 درص ــالدی، ح ــش از 2000 می پی
کاهــش یافتــه اســت. ســیف دچلــدرن از ایــن 

رقــم بــه عنــوان یــک پیشــرفت »منصفانــه« یاد 
ــاال در  ــرده ح ــد ک ــال تأکی ــرده و در عین ح ک
مقایســه بــا ســال های پیــش از 2000 میــالدی، 
کمتــر از ســه میلیــون نوجــوان در ســال والدت 

می کننــد.

در  ســن  زیــر  ازدواج هــای  کاهــش 
ن نســتا فغا ا

ــودکان، در  ــت از ک ــی حمای ــازمان بین الملل س
گــزارش خــود گفتــه اســت کــه افغانســتان در 
ــن  ــر س ــای زی ــری از ادواج ه ــۀ جلوگی زمین
ــال های  ــا س ــب ب ــر در تناس ــۀ اخی در دو ده
ــته اســت.  ــی داش ــش از آن، پیشــرفت خوب پی
ــرایط  ــود ش ــزارش خ ــدرن در گ ــیف دچل س
ــر نوجــوان افغانســتانی را  ــک دخت زنده گــی ی
بــا شــرایط مــادرش بــه مقایســه گرفتــه و ایــن 
دختــر گفتــه اســت کــه او تفــاوت بزرگــی در 
شــراط زنده گــی خــود در تناســب بــه شــرایط 

زنده گــی مــادرش می بینــد. 
ــت  ــه اس ــال دارد، گفت ــده س ــه هف ــه ک وجیه
کــه مــادرش در شــانزده ســالگی ازدواج کــرده 
و نُــه فرزنــد را بــزرگ کــرده اســت. ســازمان 
زنده گــی  شــرایط  کــودکان  از  حمایــت 
ــی  ــرایط زنده گ ــا ش ــه ب ــه را در مقایس وجیه
ــی از  ــۀ خوب ــک نمون ــوان ی ــه عن ــادرش ب م
پیشــرفت یــاد کــرده می افزایــد کــه افغانســتان 
ــطح  ــن س ــالدی، بلندتری ــال 2000 می ــا س ت
ازدواج هــای زیرســن را در جهــان داشــت. بــه 
ــش از  ــال های پی ــا س ــازمان، ت ــن س ــۀ ای گفت
2000 میــالدی، از هــر یک هــزار والدت، 154 
ــود  ــی ب ــان دختران ــه زایم ــوط ب ــورد آن مرب م
ــرار  ــال ق ــا 19 س ــال های 15 ت ــن س ــه بی ک
ــورد در  ــه 69 م ــم ب ــن رق ــون ای ــتند. اکن داش

یک هــزار والدت رســیده اســت.
ســازمان بین المللــی حمایــت از کــودکان، 
ــه  ــا توج ــت ب ــه اس ــود گفت ــزارش خ در گ
از فقیرتریــن  افغانســتان یکــی  اینکــه  بــه 
ــه  ــت ک ــال اس ــا س ــد و ده ه ــورها می باش کش

ــد،  ــه می کن ــلحانه را تجرب ــونت های مس خش
ــن کشــور  ــر ســن در ای ــای زی ــم ازدواج ه رق
ــت.  ــه اس ــش یافت ــم گیری کاه ــور چش ــه ط ب
ایــن ســازمان در عین حــال تأکیــد کــرده 
در  هنوزهــم  زیرســن  والدت هــای  کــه 
ــاله  ــن مس ــرد و ای ــورت می گی ــتان ص افغانس
بیشــتر دامن گیــر دخترانــی اســت کــه در 

می کننــد. زنده گــی  فقیــر  خانواده هــای 
ــودکان،  ــت از ک ــازمان حمای ــال، س ــا این ح ب
ــی  ــه یک ــرده ک ــد ک ــود تأکی ــزارش خ در گ
از دالیــل کاهــش ازدواج هــای زیرســن در 
ــور  ــان، حض ــم طالب ــقوط رژی ــتان، س افغانس
بین المللــی  کمک هــای  و  ناتــو  نیروهــای 
ــای  ــه فرصت ه ــودکان ب ــی ک ــرای دسترس ب
تأمیــن  هم چنیــن  و  صحــی  آموزشــی، 
ــه  ــات ب ــدۀ خدم ــه  کنن ــز ارای ــارف مراک مص
ــۀ  ــه گفت ــوده اســت. ب ــا ب ــادران و خانواده ه م
ایــن ســازمان، یکــی از دالیــل دیگــر کاهــش 
ازدواج هــای زیرســن ایــن اســت کــه با ســقوط 
رژیــم طالبــان زمینــۀ آمــوزش بــرای دختــران 
ــد  ــازمان می گوی ــن س ــد. ای ــاعد ش ــز مس نی
ــران  ــرورش دخت ــوزش و پ ــا آم ــان ب ــه طالب ک
و هم چنیــن کار زنــان در بیــرون از خانــه 

ــت. ــت داش مخالف
ســازمان بین المللــی حمایــت از کــودکان، 
ــوان  ــه عن ــی ب ــتان و مال ــن از افغانس هم چنی
دو کشــوری یــاد کــرده کــه کــودکان بیشــترین 
ــد. ــت می دهن ــود را از دس ــی خ دورۀ کودک
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احمدولــی مســعود، نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــه  ــه ب ــکا در رابط ــون صــدای امری ــا تلویزی ــو ب در گفت وگ
وضعیــت سیاســی، نشســت مســکو و پایــان عمــر حکومــت 
ــردم  ــه م ــت ک ــه اس ــرد، گفت ــت می ک ــی صحب ــدت مل وح
ــد، از هــر کشــوری کــه صــدای  افغانســتان تشــنۀ صلــح  ان
صلــح بلنــد  شــود، مــردم را بــه خــود مجــذوب می ســازد و 
ــل  ــردم و حداق ــا م ــد؛ ام همــه در انتظــار نتیجــۀ آن می مانن
نشســت ها  ایــن  کــه  می داننــد  افغانســتان  نخبــه گان 

یک شــبه نتیجــه نمی دهنــد.
آقــای مســعود، نشســت های صــورت گرفتــه در مــورد 
ادامــۀ  را  مختلــف  کشــورهای  در  افغانســتان  صلــح 
نشســت های قبلــی می دانــد و بــر آغــاز گفت وگــو در 

داخــل افغانســتان تأکیــد می کنــد. 
ــه  ــی ک ــاع داخل ــک اجم ــاد ی ــر ایج ــا ب ــعود، ام ــای مس آق
ــی در آن  ــرا منطقه ی ــی و ف ــران منطقه ی ــورهای و بازیگ کش
ــک  ــرگاه ی ــه ه ــد ک ــد دارد و می گوی ــند، تأکی ــهیم باش س
ــه در آن  ــردد ک ــاد گ ــح ایج ــورد صل ــی در م ــاع داخل اجم
کشــورهای و پتانشــیل های منطقه یــی و فــرا منطقه یــی 
ــراری  ــر ق ــه ب ــوان ب ــورت می ت ــند، در آن ص ــهیم باش س
صلــح امیــدوار بــود، در غیــر صــورت، ادامــۀ نشســت های 
کــه بیشــتر رویکــرد سیاســی دارنــد در حــول محــور منافــع 
ــا ســبب تأمیــن صلــح نمی گــردد.  بازیگــران می چرخــد، ام
ــی در  ــاع مل ــک اجم ــوز ی ــعود، تاهن ــای مس ــۀ آق ــه گفت ب
میــان بازیگــران سیاســی افغانســتان ایجــاد نشــده اســت تــا 
ــا در  ــه دنی ــود  ک ــد ش ــانی بلن ــن نش ــد از ای ــدای واح ص

ــرد.  ــرار گی ــان ق ــم آن محــور تفاه
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری می گویــد کــه 
بایــد در رونــد  بازیگــران منطقه یــی  و فــرا منطقه یــی 
صلــح افغانســتان در نشســت هایی کــه پیرامــون آن صــورت 
ــر  ــد؛ در غی ــرج دهن ــه  خ ــترک ب ــاعی مش ــرد، مس می گی
ــدوار  ــوان امی ــت ها نمی ت ــن نشس ــۀ ای ــه نتیج ــورت ب ص

ــود.   ب
آقــای مســعود در قســمتی از گفت وگویــش بــا اشــاره 
ــورد  ــل در م ــکا در کاب ــفیر امری ــس س ــخنان جان  ب ــه س ب
پایــان عمــر حکومــت وحــدت ملــی و صالحیت هــای 
محمداشــرف غنــی صحبــت کــرده، گفــت: تمــام بازیگــران 
در افغانســتان در مــورد حکومــت تحــت ادارۀ آقــای غنــی، 
مظنــون و بدگمــان هســتند و در مــورد کنش های خودســرانه 
ــود،  ــر می ش ــش فک ــش از پی ــتند و پی ــران هس ــردد و نگ مت
صالحیت هــای غنــی محــدود شــود؛ امــا مــردم افغانســتان و 
شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری بــه ایــن بــاور 
هســتند کــه محدودیــت صالحیت هــا چــاره ســاز نیســت. 
ــام  ــال تم ــدت 5 س ــی در م ــای غن ــه آق ــرد ک ــد ک او تأکی

در  ســرانجام،  و  اســت   داده  انجــام  را  قانون شــکنی ها 
ــت را  ــی حکوم ــدون مجــوز قانون ــت ب ــان عمــر حکوم پای
ــه  ــی ک ــت. در حال ــرده اس ــد ک ــی تمدی ــط دادگاه عال توس
دادگاه عالــی نیــز در ایــن مــورد وضاحــت نــداده اســت کــه 
ــوا« داده اســت.  ــن »تفســیر و فت ــاده ای ــدام م ــه اســاس ک ب
ــون هســتند. از  ــورد مظن ــن م ــن ســبب همــه در ای ــه همی ب
ایــن بابــت، مــردم، نیروهــای سیاســی، نیروهــای ذیدخــل در 
قضایایــی افغانســتان و کســانی کــه خواهــان صلــح هســتند 

ــد.  ــی دارن نگران
آقــای مســعود در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا اظهــارات 
جان بــس ســفیر امریــکا در کابــل نقــض حاکمیــت داخلــی 
اســت، گفــت: نقــض حاکمیــت از 18 ســال بدین ســو 
جریــان دارد، کشــورهای دخیــل در قضایایــی افغانســتان بــا 
تمــام حمایت هــای مالــی - اقتصــادی و سیاســی، بــه خــود 

ــی داشــته باشــند.  ــن اظهارات ــد کــه چنی حــق می دهن
ــکا در  ــدۀ امری ــاالت متح ــه ای ــد ک ــعود می گوی ــای مس آق
مــدت 18 ســال افغانســتان را حمایــت کــرده اســت و 
بایــد اذعــان کــرد کــه سیاســیون افغانســتان نیــز بــا تفاهــم 
ــر صــورت، انتخــاب  ــد. در غی ــده ان ــه آم ــان روی صحن آن
ــا  ــرف ب ــود، اش ــی نب ــرف غن ــای اش ــتان آق ــردم افغانس م
ــیده  ــه رس ــالش ب ــات ت ــه در انتخاب ــازمان یافت ــات س تقلب
ــر  ــری وزی ــه میان جگ ــا ب ــرد، ام ــت جمهوری ک ــه ریاس ب

ــت.  ــت نشس ــن تخ ــه ای ــکا ب ــۀ امری خارج
او گفــت کــه آقــای غنــی در انتخابــات پیــش از ســال 2014 
توانســته بــود، تنهــا 3 درصــد رأی بگیــرد، بــه ایــن معنــای 
ــا  ــاب بیرونی ه ــوده  و انتخ ــردم نب ــات م ــورد انتخاب ــه م ک
ــود  ــن ب ــان ای ــور ش ــی تص ــورهای حام ــت. کش ــوده اس ب
ــا افغانســتان  ــد. ام ــد افغانســتان را نجــات ده ــی می توان غن
پنج ســال اخیــر در عرصه هــای مختلــف اقتصــادی، امنیتــی، 
ــی در  ــی - زبان ــای قوم ــواد مخــدر و قطب بندی ه ــاد م اعتی
ــس  ــای جان ب ــن، آق ــه اســت. بنابرای ــرار گرفت ــد ق ــت ب حال
ــه  ــاط را گرفت ــرف احتی ــکا ط ــدۀ امری ــاالت متح ــفیر ای س

اســت و از بدتــر  شــدن اوضــاع نگــران اســت. 
ــا(  ــا )امریکایی ه ــرف آن ه ــی از ط ــای غن ــه آق ــت ک او گف
بــه داخــل افغانســتان آمــده و از طــرف آنــان بــه بــه اریکــۀ 

قــدرت رســید. 
ــداهلل  ــای عب ــات 2014 آق ــه در دور اول انتخاب ــت ک او گف
ــد،  ــی 35 درص ــای غن ــا آق ــود، ام ــد رأی آورده ب 45 درص
ولــی در دور دوم، آقــای 15 درصــد از اقــای عبــداهلل پیشــی 

ــود. ــات جهــان نب ــخ انتخاب ــاق در تاری ــن اتف ــت، ای گرف
ــت: در  ــکو گف ــت مس ــه نشس ــاره ب ــا اش ــعود ب ــای مس آق
نشســت مســکو تنهــا یــک تیــم مشــخص بــود. ایــن در دور 
پیــش نیــز بــه مســکو دعــوت شــده بــود، امــا اگــر بخواهیــم 
کــه صلــح پایــدار در افغانســتان تأمیــن شــود بــا ایــن صــدا 
نمی شــود، امیــدواری ایجــاد کــرد؛ زیــرا تنهــا گزینــۀ بهتــر 
ــی«   ــی و گفت  وگــوی »بین الفغان ــح اجمــاع داخل ــرای صل ب
ــه  ــت ب ــورت رف ــر ص ــت، در غی ــتان اس ــل افغانس در داخ

ــدارد.  ــرای ایجــاد صلــح مفهــوم ن کشــورهای بیرونــی ب

در  شـرکت  بـرای  غنـی  اشـرف  کـه  کـرده  اعـالم  ارگ 
چهاردهمین نشسـت سـازمان همکاری اسـالمی در مکه در 

10 جـوزا شـرکت و سـخنرانی مـی  کنـد.
آقـای غنـی همچنیـن در ضیافـت افطـاری به دعـوت ملک 

سـلمان نیـز شـرکت می کند.
 او در ایـن سـفر امیـدوار اسـت که مشـارکت این سـازمان 
و رهبـران کشـورهای عربـی را در رونـد صلـح افغانسـتان 

کند. جلـب 
سـال گذشـته نیـز ده  ها عالـم دینی در شـهر مکه عربسـتان 
دعـوت  کـه  طالبـان خواسـتند  از  قطع نامه یـی  بـا صـدور 

حکومـت افغانسـتان بـرای گفتگـو را بپذیرنـد.
نشسـت ایـن علمـا بـا عنـوان کنفرانـس بین المللـی علمای 
مسـلمان دربـاره صلـح و ثبات در افغانسـتان در جده و مکه 

بود. شـده  برگزار 
اشـرف غنـی در حالـی بـه مکـه سـفر کـرده کـه دومیـن 
نشسـت رهبـران و چهره هـای سیاسـی افغانسـتان و هیـات 
طالبـان بـه ریاسـت مـال عبدالغنـی بـرادر در مسـکو جریان 
داشـت. گـروه طالبـان از گفتگـو بـا نماینـده گان حکومـت 

افغانسـتان در ایـن نشسـت خـودداری کردنـد.
اگرچـه این نشسـت شـاید بـه گونـه ای تصادفی بـا دومین 
گفت وگـوی صلـح »بین االفغانـی« در مسـکو همزمـان شـد 
و آقـای غنـی شـاید اراده نکـرده بـود کـه در شـرایطی کـه 
نماینـده گان طالبان با رهبران سیاسـی مخالف او در مسـکو، 
دیـدار می کننـد بـه کشـوری سـفر کند کـه همانند خـود او 
در تقـالی مشـارکت در رونـد صلـح اسـت؛ امـا نمی تواند.

ایـن همزمانـی تصادفـی هـم مدلول هـای  ایـن حـال،  بـا 

معنـاداری دارد از جملـه اینکـه اشـرف غنی و ملک سـلمان 
بـه عنـوان دو عنصـر نـاکام و شکسـت خـورده در رونـد 
صلـح که بـه شـیوه یی تحقیرآمیز از ایـن دایره بیـرون مانده 
انـد، چگونـه برای ایجـاد مانع در مسـیر جـاری صلح، تقال 

می کننـد.
اشـرف غنـی بـه کمک سـلطان سـلمان، سـال گذشـته یک 
مکـه  را در جـده و  علمـای مسـلمان  از  بـزرگ  نشسـت 
برگـزار کـرد تـا مشـروعیت »جهـاد« طالبـان را زایـل کنـد 
و روی بخشـی از رهبـران و اعضـای دون پایـه آن، تأثیـر 
بگـذارد کـه جنـگ آنهـا علیـه دولـت و نیروهـای امنیتـی 
کشـور، مشـروعیت دینـی و جواز شـرعی نـدارد و باید راه 

صلـح را در پیـش بگیرنـد.
دولـت افغانسـتان در آن زمان، یک کارزار تبلیغاتی گسـترده 
را پیرامـون آن کنفرانـس راه انـدازی کرد که مـاه ها به طول 
انجامیـد؛ اما پاسـخ طالبان بـه فراخوان اعضای آن نشسـت، 
همـان بـود کـه بـود. »جهـاد« و خشـونت طالبان ادامـه پیدا 
کـرد و ظرفیـت ایدئولوژیک طالبان بـرای تهییج جنگجویان 
خـود بـرای نبرد نیز تضعیف نشـد؛ اما در نتیجـه ای وارونه، 
هـم اشـرف غنی و حکومـت او و هم رژیم ریاض و سـران 
خودکامه آن، از دایره صلح افغانسـتان بیرون انداخته شـدند 
و میکروکشـوری ماننـد قطـر، مهـار مذاکـرات را در اختیار 
گرفـت و بـه عنـوان بازیگـر اصلی ایـن رونـد، همچنان آن 

را در انحصـار خود دارد.
عربسـتان سـعودی بـاری تـالش کـرد تـا بعـد از امـارات، 
یـک نشسـت چندجانبـه صلـح بـا طالبـان را میزبانـی کند؛ 
امـا گـروه طالبان بـه بهانه حفـظ سـالمت و مصونیت روند 

گفتگوهـای صلـح از منازعـات منطقـه ای و رقابـت هـای 
غیرسـازنده کشـورهای اسـالمی، نشسـت عربسـتان را لغـو 
کـرد. از آن زمـان تاکنـون، عربسـتان عمـاًل هیـچ نقشـی در 

رونـد صلح افغانسـتان نـدارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه ریـاض و دوحـه، بـا همدیگـر 
روابـط رسـمی ندارند و عربسـتان همواره به قطـر به عنوان 
مانعـی در مسـیر تحقـق ایـده بلندپروازانه رهبـری اعراب و 

مسـلمانان از سـوی رژیـم سـعودی، نـگاه می کند.
رژیـم ریـاض در عیـن حـال، مشـغول رقابـت نفس گیـر 
مشـابهی بـا ترکیـه اسـت و اتحـاد قطـر و ترکیـه هـم یکی 
دیگـر از عواملـی اسـت که رژیم سـعودی را در برابر دولت 

دوحـه قـرار می دهـد.
اختـالف نظـر بـر سـر شـبکه اخـوان المسـلمین، تلویزیون 
الجزیـره و رابطـه بـا ایـران هـم از دیگر مسـایلی اسـت که 
روابـط تنـش آلـود ریـاض و دوحـه را بحرانی تـر می کنـد.

 در  کنـار همـه اینهـا عربسـتان سـعودی متهـم بـه حمایت 
گسـترده از داعـش در افغانسـتان، سـوریه و عـراق اسـت؛ 
امـا قطـر بـه شـبکه هایی ماننـد القاعـده نزدیک اسـت که از 

متحـدان دیرینـه طالبـان محسـوب می شـود.
مسـیر  در  سـنگنینی  و  بـزرگ  موانـع  حسـاب،  ایـن  بـا 
نقش آفرینـی عربسـتان سـعودی در رونـد صلـح افغانسـتان 
وجـود دارد. از آن سـو، اشـرف غنی هم به دالیلـی متفاوت، 
از ایـن رونـد بیـرون مانـده و بـرای شکسـتن الک انـزوای 
خـود در ایـن زمینـه، ناگزیـر اسـت بـه دامـن رژیم هـا و 
و  سـعودی  عربسـتان  ماننـد  خـودش  از  منزوی تـر  افـراد 
ملـک سـلمان پنـاه ببـرد تـا بلکـه در کنـار همدیگـر، برای 
ایجـاد مانـع در مسـیر صلـح بـا طالبـان کـه بـه ابتـکار قطر 
و نقش آفرینـی مخالفـان سیاسـی حکومـت آقـای غنـی در 

جریـان اسـت، یـک جبهـه جدیـد تشـکیل دهنـد.
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اقبالبرزگر
غـرش  صـدای  افغانسـتان  در  روسـتایی ها  از  بسـیاری  بـرای 
پیـام آور  چرخ بال هـا، چیـزی نیسـت جـز سـمفونی مـرده گان و 
مـرگ دلبنـد مـادری، معشـوق زن جوانـی و پدرِ دختـری که هنوز 

نمی دانـد. محتـوای جهـان چیـزی  از 
ایـن سـناریوِی تـراژدی دسـت کم پـس از ظهـور مجـدد گـروه 
هراس انگیـز طالبـان، تاکنـون پیوسـته تکـرار می شـود. پیکرهـای 
پوسـیده و بوگرفتـۀ جوانـان پـس از روزها تأخیر از میـدان نبرد به 

سـردخانه ها و از سـردخانه بـه والیـات گسـیل می شـود.
بسـیاری از مـردان جـوان روسـتایی بـا دل هـای آکنـده از امید، دل 
بـه دریـا می زننـد و بـه ارتـش می پیوندنـد کـه هـم لعل به دسـت 
آیـد و هـم میهـن پاسـداری شـود، امـا به محـض این کـه مراحل 
اداری طـی می شـود، سـربازان جوان دسته دسـته به سـوی تله های 

مـرگ هدایت  می شـوند.
هم سـنگران،  خیانـت  دلیـل  بـه  نبـرد  میدان هـای  در  سـربازان 
بی لیاقتـی فرمانده هـان و بی تفاوتـی رهبـران سیاسـی، یکـی پـی 
دیگـر اسـیر جوخه هـای انتقام جویـان و مرگ آفرینـان می شـوند. 
سـپس در کمـال بی رحمـی و شـقاوت سـینۀ مردان جوان شـکافته 

و سـرها بـه تیـغ داده می شـود.
بـه دلیـل محاسـبات اشـتباه امریکایی ها، پـس از فروپاشـی امارت 
اسـالمی، طالبـان دوبـاره تجدیـد نیـرو کردنـد و بـا توسـل بـه 
جنگ هـای چریکـی، آبادی ها را آتش زدند و سـرهای بی شـماری 
را بـه نیـزه کشـیدند. کـرزی و خلفـش بـه دالیـل کودکانه یـی از 
جملـه تعلـق تبـاری و هم دلی بـا گروه طالبـان، در برچیدن بسـاط 
ایـن گـروه ویرانگـر تعلـل کردنـد. سیاسـت بـرادر خوانده گـی و 
نبـود ادبیـات واحـد سیاسـی، دولت افغانسـتان را تبدیل بـه مانعی 

در برابـر راهبـرد ضـد هراس افگنـی جامعـۀ جهانی سـاخت.
از جملـه سیاسـت  بهانه هـای مختلـف  بـه  افغانسـتان  حکومـت 
آشـتی ملـی، زمینـه را برای رشـد گروه طالبـان فراهم کـرد. قلمرو 
جنـگ و زمین سـوزی از جنـوب بـه شـمال امتـداد پیـدا کـرد و 
طالبـان بـه عنوان نیـروی غالـب اعتبار پیـدا کردند. به ایـن ترتیب 
هـم خـون مـردان جنگی هـدر رفت و هـم  میلیاردها دالر سـرمایه. 
اگـر سرسـختی طالبـان را یکـی از دالیـل شکسـت آمریکایی ها و 
متحـدان اروپایی شـان در جنـگ افغانسـتان بشـماریم، دلیـل دیگر 
آن هم نوایـی بخـش قابـل مالحظه یـی از حکومـت افغانسـتان بـا 

طالبـان و سیاسـت ملتمسـانۀ حکومـت در برابـر طالبـان بود.
اشـرف غنـی پـس از آن کـه بـا زاری ورزی، رونـد اعتبارزدایـی از 
اقتـدار حکومـت را شـتاب بخشـید و بـه منـزل مقصـود رسـاند، 
خـود نیـز از میـدان بـازی بـه بیـرون پـرت شـد. آمریکایی هـا بـه 
صـورت مسـتقیم گفت وگـو با گروه طالبـان را آغـاز کردند و غنی 

و دسـته اش بـه حاشـیه هدایت شـد.
گـروه طالبـان روزگاری در حـد مخالـف سیاسـی یـا اپوزیسـیون 
بـرای حکومـت غنـی عزیز بودند، اما پـس از آن که آنـان در تبانی 
بـا پاکسـتانی ها و آمریکایی هـا غنی را بیچـاره سـاختند. غنی برای 
برگشـت دوبـاره بـه میـدان بـازی، شـتابان بـه سیاسـت تهاجمـی 
روی آورد .اسـداهلل خالـد و امـراهلل صالح، از مهره های اسـتخبارتی 
کـه بـه ضدیـت در برابـر طالبـان معـروف بودنـد را بـه ریاسـت 
نهادهـای امنیتـی گماشـت؛ البتـه بعدهـا مسـعود اندرابـی به جای 

صالـح نشسـت و صالـح خـود از مقربان بـارگاه غنی گشـت.
مهره هـای جدیـد با هلهلـه و غوغای دوچندان وارد کارزار شـدند؛ 
یکـی دسـتور کـرد که طالب را زنده اسـیر نکنید، دیگری شـعارش 
را »هـم سـر می گیـرم و هـم سـنگر« قـرار داد. با گذشـت مدتی از 
سیاسـت تهاجمـی غنـی در برابـر طالبان، بـه نظر می رسـد که این 
روش در میـدان سیاسـت بـه گونـۀ مأیوس کننده یـی بی نتیجه بوده 
اسـت و مصـداق آن را می تـوان در داد و فریـاد حمـداهلل محـب 

و دلیـری عمـران خان نخسـت وزیر پاکسـتان جسـت وجو کرد.
در میـدان نبـرد نیـز تنـور کشـتار مـردان جـوان داغ تـر شـده و 
تحقیـر مـردان جنگـی نیـز بـه آن افزوده شـده اسـت. بـرای یافتن 
مصـداق بی پروایـی حکومـت غنـی الزم نیسـت به میـدان نبرد در 
دوردسـت ها نظـر افکنیم؛ کافی سـت به کشـتار سـربازان جوان در 

حاشـیۀ شـهر کابـل توجـه کنید.
شـام یک شـنبۀ دو هفتـه پیـش گروهـی از مهاجمان، هنـگام افطار 
بـه سـربازان پاسـگاه دوغ آبـاد حمله کردنـد و خون آدمـی زاد را با 
خوراک سـربازان آمیختند؛ هرچند حکومت شـمار سـربازان کشته 
شـده را سـه تـن اعـالم کـرد، امـا باشـنده گان محـل روایت هـای 

داشـتند. دیگری 
بـا وصـف آن کـه حکومـت غنـی دم از ارادۀ آهنیـن در مبـارزه بـا 
طالبـان می زنـد، امـا بـه نظـر می رسـد کـه غنـی در کفـش خـود 
ریـگ دارد و تغییـر در سیاسـت تضـرع نیامـده و از محبت نسـبت 
بـه طالبـان هنـوز کاسـته نشـده اسـت. نمونۀ روشـن آن سیاسـت 
بی ثمـر آزادی 175 زندانـی طالـب کـه بـه گناه کشـتار سـربازان و 

مردمـان ملکـی در زنـدان بـه سـر می برنـد، اسـت.
غنـی بـرای برگشـت به میـدان بازی شـتابزده بـه نبـرد پرداخت و 
مسـبب کشـتارهای بی امـان نیروهـای امنیتـی در جنـوب و شـمال 
اسـتقبال جوخه هـای  بـه  دسته دسـته  را  سـربازان جـوان  و  شـد 
مـرگ فرسـتاد، تـا سـپیدارهای نـورس مملکت یکی پـس از دیگر 
زمین گیـر شـوند. فـرار نیروهـای امنیتی از میـدان نبـرد باالمرغاب 
بـه سـوی ترکمنسـتان کـه تحقیـر نیروهـای امنیتـی تعبیـر شـد و 
رخدادهایـی از ایـن دسـت کـه مثنـوی هفتـاد من می طلبد، مشـت 

نمونـۀ خـروار ایـن طـرز برخوردند.
بـا وصـف تعجیـل غنـی بـرای پیـکار بـا طلبـان و هزینـۀ  بسـیار، 
اکنـون موتـور جنگـی آقـای رئیـس جمهـور از شـتاب بـاز مانـده 
اسـت؛ در تازه تریـن مـورد روزنامـۀ آمریکایـی نیویـورک تایمـز 
گـزارش داده کـه در یک هفتۀ گذشـته 143 تن از نیروهای وابسـته 
بـه دولت کشـته شـده اند که ایـن رقـم تکان دهنده اسـت و بیان گر 

فاجعه یـی عمیـق در کشـور.
حکومـت غنـی در میـدان نظامـی بـه آرزوی بهبودی پیشـرفت در 
وضعیـت سیاسـی، تنها به شـمار مـرده گان افـزود و در واقع ارتش 
را بـه صـورت بدیـع بـه معنی پلـی به سـوی جهنم برای سـربازان 

جـوان باز تعریـف کرد.
45 هـزار کشـته به اعتراف غنـی در جریان حکومـت وحدت ملی 
و 50 هـزار کشـته بـه اعتراف حنیف اتمر، مشـاور پیشـین غنی در 
شـورای امنیـت ملـی، تنهـا اعـداد نیسـتند، بـل جوانانی انـد کـه به 
خـون خفتنـد. شایسـته اسـت کـه پنج سـال دوران غنی و شـریک 
شـیک پوش اش را دوران »کشـتار سـربازان جـوان« نـام بگذاریـم؛ 

دورانـی کـه به شـمار داغ دیـده گان افغانسـتان افـزود و بس.

پـه داسـې حـال کـې چـې کوچنـي اخـر تـه د ګوتـو 

پـه شـمېر ورځـې پاتـې دي او عـام افغانـان د اخـر 

د  طالبانـو  والـو  وسـله  دي،  بوخـت  چمتـووايل  پـه 

افغانسـتان پـه بېالبېلـو سـیمو کـې مرګونـو بریدونو ته 

دی. ورکـړی  زور 

وسـله والـو طالبانـو د جمعـې پـه شـپه د ارزګان پـه 

او د  امنیـې قوماندانـۍ  پـر  چارچینـو ولسـوالۍ کـې 

مـي اردو پـر یـوه کمـپ د څلـورو هامـوی موټـرو پـه 

وسـیله مبـي بریدونـه کـړي چـې د د والیتـي شـورا د 

مرسـتیال محمـد کریـم کریمـي په وینـا، ودانـۍ یې په 

بشـپړه توګـه ویجـاړې کـړي او نولـس افغـان رستېـري 

یـې وژيل دي.

ده وویـل: »تقریبـًا اتـه تنه مي پولیس شـهیدان شـوې، 

شـپږ ټپیـان دي او همدارنګـه د مـي اردو ۱۱ رستېـري 

شهیدان شـوي دي.«

ښـاغي کریمـي ازادي راډیـو تـه وویـل، د څـه وخـت 

لپـاره طالبانـو دا ودانـۍ نیولـې وې، خـو وروسـته د 

نړیوالـو ځواکونـو هوايـي بریدونو وسـله وال طالبان له 

دې ځایـه پـه شـا کړل.

خطـاب  محمـد  قومانـدان  امنیـه  ارزګان  د  خـوا  بـل 

خنجـري ازادي راډ یـو تـه وویـل، لـه دې ولسـوالۍ یې 

وسـله وال طالبـان پـه شـا کـړي او د هغوی ۳۲ وسـله 

یـې وال وژيل دي.

نومـوړي افغانسـتان رستېـرو تـه د مرګ ژوبلې اوښـتل 

منـي، خـو د جزیاتـو له ورکولـو یـې ډډه کړې.

پـه هرات کـې د اوبه ولسـوالۍ امنیې قومانـدان محمد 

رفیـق الکـوزي په سـیمه کـې د ازادي راډیـو خربیال ته 

ویـي چـې د جمعې په شـپه وسـله والو طالبانـو په دې 

ولسـوالۍ کـې د عامه محافظـت د ځواکونو پر پوسـتو 

بریدونـه کـړي چـې د عامـه محافظت شـپږ رستېري او 

څلـور ملکیان یـې وژيل دي.

د نومـوړي پـه وینا، پـه دې بریدونو کې لـس پولیس او 

درې ملکیـان ټپیان شـوي هم دي.

د فاریـاب پـه کوهسـتان ولسـوالۍ کې هـم د حکومتي 

ځواکونـو او طالبانـو تـر منـځ د سـختو نښـتو راپورونه 

ورکړل شـوې دي.

د فاریـاب د والیتـي شـورا مرش خـربداری ورکړی چې 

کـه کوهسـتان ولسـوالۍ تـه مرسـتندویه ځواکونـه ونـه 

رسـېږي، دا ولسـوايل د طالبانـو الس تـه لوېدای يش.

نومـوړي ویـي چـې د پنجشـنبې لـه ورځـې راهېسـې 

پـه دې ولسـوالۍ کـې د روانـې جګـړې پـه تـرڅ کې د 

افغـان امنیتي ځواکونو ۱۶ رستېري وژل شـوي او درې 

نور ټپیـان دي.

پـر دې رسبېـره د جمعـې پـه سـهار د کابـل ښـار پـه 

ختیـځ کـې هـم یـوه ځامنرګـي مبـي بریـد د چارواکو 

پـه وینـا څلـور ملکـي افغانـان وژيل او درې نـور یـې 

ټپیـان کـړي دي.

پـه افغانسـتان کـې د امریکايـي ځواکونـو یـوه ویانـد 

ویـي چـې دې بریـد د دوی څلور رستېري هم برسـېرن 

کـړي دي. ټپیان 

وسـله والـو طالبانـو د کوچنـي اخـر پـه درشـل کـې 

خپلـو بریدونـو تـه پـه داسـې حـال کـې زور ورکـړی 

چـې د دې ډلـې ۱۴ کسـیز پـالوي تـازه پـه مسـکو لـه 

یـو شـمېر افغان سیاسـتوالو رسه د افغانسـتان پر سـوله 

کـړي. خربې 

دې ډلـې چـې د عمومـي اوربند غوښـتنه یـې رد کړې، 

د روژې پـه میاشـت کـې هم پـه ورځنۍ توګـه مرګونو 

پـه  یـې  پـورې  اوسـه  تـر  او  ورکـړ  دوام  تـه  بریدونـو 

راتلونکـې کوچنـي اخـر کـې هـم د اوربند غوښـتنه نه 

ده منلـې.

طالبـان چـې لـه یـوې خـوا د سـولې پـر هڅـو ټینـګار 

کـوي، لـه بلـې خوا یـې ولـې مرګونـو بریدونو تـه زور 

ورکړی؟

لیکـوال او د سـولې فعـال نجیـب ننګیال وايي، ښـايي 

دا د سـولې پـه پروسـه کې د طالبانـو د امتیاز اخیسـتلو 

د هڅـو برخه وي.

نومـوړی وايـي، پـه ښـارونو کـې د طالبانـو له خـوا په 

دې خاطـر هـم بریدونـه زیات شـوي چـې د جګړې په 

جبهـو کـې د حکومتي ځواکونـو وروسـتیو عملیاتو او 

مبباریـو د دې ډلـې جنګیـايل ځپـي، ځکـه خـو دوی 

پـه ښـارونو کـې بریدونـه او هـديف وژنې زیاتـې کړي.

ښـاغي ننګیـال یـې درېیـم سـبب دا یـاد کـړ چـې د 

سـیمې یـو شـمېر هېوادونـه د افغان حکومت د سـولې 

لـه اوسـنۍ پالېسـۍ خـوښ نـه دي او غـواړي چـې پر 

افغـان حکومـت فشـار راوړي چـې د دوی پـر رشایطو 

ومني. سـوله 

ده وویـل: »غـواړي چـې پر افغانسـتان حکومت فشـار 

واچـوي، ملکـي مـرګ ژوبلـه زیاتـه يش، د طالبانـو 

بریدونـه او چاودنـې چـې د خلکو له قهـر رسه مخ يش 

او پـه حکومـت بانـدې خلـک فشـار راوړي، څو هغو 

غوښـتنو تـه غـاړه کېـږدي چـې د طالبانو او د سـیمې د 

هېوادونو غوښـتنې دي، څو د سـولې پروسـه د دوی په 

خوښـه مخکـې والړه يش.«

افغـان  د  کـې  تاوتریخوالـو  دې  پـه  ننګیـال  ښـاغلی 

وګـړو درنـې مـرګ ژوبلې ته په اشـارې وايـي، دا د دې 

څرګنـدوی دي چـې طالبـان له سـیايس بهیـر رسه د یو 

ځـای کېـدو نیـت یـا پـه دې اړه لرلیـد نـه لري.

افغانسـتان کـې پخوانیـو تجربـو  نومـوړی وايـي، پـه 

ښـودلې، هغـوی چـې ملکـي خلـک یـې وژيل او لـه 

تاوتریخوالـی یـې الس نه دی اخیسـتی، هغوی چې په 

سـیايس بهیـر کې شـامل شـوي هـم دي، خلکـو ورته 

پـه درنـه نـه دي کتي.

وسـله وال طالبـان بیـا پـر ملکیانـو د بریدونـو خـربه نه 

منـي او ادعـا کوي چـې هدف یـې افغانسـتان رستېري 

او بهـرين ځواکونه دي.

طالبانو د سولې د هڅو له ټینګار جوخه های مرگ طالبان و سیاست ناکام غنی

رسه رسه ولې مرګونو بریدونو ته زور ورکړی؟


