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غنی ارگ را به »کانون 

فساد« تبدیل کرده است

امریکا فرصت مناسب 
برای خروج از افغانستان را دارد

63

تـا زمانی کـه کشـورهای مهـِم منطقـه و جهـان کـه 
اکنـون روی جنـگ در افغانسـتان متمرکـز انـد، بـه 
شـکِل جامـع و مشـترک روی یـک نقشـۀ صلـح در 
افغانسـتان توافـق نکننـد، ممکـن نیسـت کـه ایـن 
کشـور روزهـاِی خـوب را در زنده گـی اش شـاهد 

باشـد. تالش هـای ایـاالت متحـدۀ امریـکا در امـر 
صلـح در افغانسـتان تا کنـون اگرچه مبهـم و تاریک 
بـرای  کـه  اسـت  مهمـی  قدم هـای  امـا  می نمایـد، 
افغانسـتان بـه عنوان مقدمه برداشـته شـده ؛ مشـروط 
در  کـه  چهارجانبه یـی  نشسـت  مثـل  این کـه  بـر 

بیجینـگ دایـر شـد، هرچـه زودتـر پای کشـورهایی 
مثـل ایران و هندوسـتان و کشـورهای مهـم در حوزۀ 
آسـیای مرکـزی کـه در تحـوالت اخیر افغانسـتان به 

عنـوان بازیگـراِن خامـوش نقـش داشـته اند...

نماینده گان امریکا، چین، روسیه و پاکستان نشست 
چهارجانبه یی را در پکن برگزار کرده و بر آغاز هر 
چه سریع تر مذاکرات میان افغانی و برقراری آتش بس 

همه جانبه همزمان با این مذاکرات توافق کردند.
امور صلح  در  امریکا  ویژۀ  نمایندۀ  زلمی خلیل زاد، 
افغانستان در قالب چند توییت از برگزاری نشست 
داد  خبر  افغانستان  صلح  روند  دربارۀ  چهارجانبه 
حکومت  طالبان،  بین  مذاکرات  که  کرد  تأکید  و 
سریع تر  چه  هر  باید  کشور  این  مردم  و  افغانستان 

برگزار شود.
وی نوشته است: ما دربارۀ آغاز هر چه سریع تر این 
گفت وگوها توافق کردیم که در کمترین زمان ممکن 
برنامه یی  و  صلح  چارچوب  شکل گیری  به  منجر 
برای  تا  شود  کشور  این  سیاسی  آینده  برای  جامع 
همه مردم افغانستان قابل قبول باشد. ما همچنان بر 
و  فعلی  زمان  در  خشونت  سطح  کاهش  ضرورت 
برقراری یک آتش بس همه جانبه و دایمی همزمان با 

مذاکرات بین االفغانی توافق کردیم.
خلیل زاد همچنین در این توییت ها گفته است: تعداد 
خواهیم  بین الملل  عرصه  در  بیشتری  شریک های 

داشت تا همزمان با آغاز مذاکرات به ما بپیوندند.
است  گفته  بیانیه یی  در  نیز  امریکا  خارجۀ  وزارت 

که این سومین دور رأی زنی چین، امریکا و روسیه 
این  اساس  بر  است.  افغانستان  صلح  روند  دربارۀ 
اجماع  اهمیت  بر  نشست  شرکت کننده گان  بیانیه، 
سال  اپریل   25 در  که  صلح  روند  دربارۀ  سه جانبه 

2019 در مسکو به دست آمده بود، تأکید کرده اند.
همه طرف ها در این نشست به توافق رسیده اند که 
میان افغانی  مذاکرات  از  آمده  دست  به  چارچوب 

باید زمینه ایجاد وضعیت امنیتی را به صورت منظم 
تضمین کند.

مورد  کشور  چهار  نماینده گان  می شود،  یادآور 
نشست  برگزاری  از  نشست،  در  شرکت کننده  نظر 
میان افغانی در مسکو و دوحه، پایتخت قطر استقبال 

کردند.
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ادارۀ هوانـوردی ملکی افغانسـتان می گوید که مسـدود ماندن 
فضـای پاکسـتان بـه روی پروازهـای عبـوری افغانسـتان، در 
۴٫5 مـاه گذشـته افزون بر ایجاد مشـکالت برای شـهروندان، 

2۷ میلیـون دالـر بـه عواید این اداره ضرر رسـانده اسـت.
ملکـی  هوانـوردی  اداره  رییـس  وفایـی زاده،  قاسـم  محمـد 
دیـروز در یک نشسـت خبـری امضـای موافقت نامه همکاری 
در ارایـه خدمـات تفحـص و نجـات در کابل گفت، در سـال 
گذشـته 2٫۸ مسـافر توسـط شـرکت های هوایـی داخلـی و 
خارجـی از حریـم هوایی افغانسـتان انتقال داده شـده اسـت.
بـه گفتـۀ او، از طریـق دهلیزهـای هوایـی نیز 5 هـزار و ۴۷0 
تـن تولیـدات داخلی افغانسـتان به کشـورهای مختلف منطقه 
و اروپایـی منتقل شـده اسـت که تأثیـرات بسـیار مثبت روی 

افتصاد افغانسـتان داشـته است.
وفایـی زاده افـزود، باتوجـه بـه تقاضـای موجـود، ظرفیت در 
بخـش هوانوردی ملکی بـرای انتقـال کاال و تولیدات تجاری 
هوایـی  شـرکت های  قراگرفتـن  همچنـان  و  نیسـت  کافـی 
افغانسـتان در لیسـت سـیاه اتحادیـه اروپـا در سـال 2010 
میـالدی، فعالیت هـای این شـرکت ها را در کشـورهای منطقه 

محـدود کرده اسـت.
وی تأکیـد کـرد، تـا زمانـی که بخـش هوانـوردی افغانسـتان 
تفتیـش سـازمان ایـکاو را سـپری نکنـد، نمی تواند از لیسـت 
اداره  وجـود،  ایـن  بـا  شـود،  خـارج  اروپـا  اتحادیـه  سـیاه 
زمینـه  در  درصـد   ۷0 تاکنـون  توانسـته  ملکـی  هوانـوردی 

پیشـنهادات سـازمان ایـکاو پیشـرفت داشـته باشـد.
رییـس اداره هوانـوردی ملکـی خاطرنشـان کـرد، بـه زودی 
پـروژه نصـب رادارهای مسـتقل افغانسـتان آغاز می شـود که 
ایـن رادارهـا قابلیت هـای دفاعی هـم دارد و سـطح مصونیت 

و امنیـت ترافیـک هوایـی ملکـی را نیـز تامیـن می کند.

شـماری از نامـزدان کـه نسـبت بـه نتایـج نهایـی 
انتخابـات مجلـس نماینده گان معتـرض اند دیروز 
بـا برپایـی خیمـۀ تحصـن در برابـر دادگاه عالـی 
هشـدار می  دهند، اگـر حکومـت و دادگاه عالی به 
خواسـت های قانونـی آنـان توجـه جـدی نکننـد، 

زد. خواهنـد  آتـش  را  شناس نامه های شـان 
از  زیـادی  شـمار  معتـرض،  نامـزدان  گفتـۀ  بـه 
اعضـای کنونـی مجلـس نماینده گان با شـناخت و 
روابـط شخصی شـان به مجلـس راه پیـدا کرده اند.
معتـرض  نامـزدان  دیگـر  از  فرهمنـد،  فرزانـه 
می  گویـد، اگـر دادگاه عالـی به خواسـت  های آنان 
توجـه جـدی نکنـد، در آخریـن مرحلـه در برابـر 

دادگاه عالـی خودشـان را آتـش خواهنـد زد.
انتخابـات مجلـس نماینـده گان در 2۸ و29 میـزان 
بـه  اعتراض هـا  امـا  برگـزار شـد؛  سـال گذشـته 
اعـالم نتایـج نهایی ایـن انتخابات هنوز هـم پایان 

اسـت. نیافته 

روی آتش بس دایمِی افغانستان در پکن توافق شد

مسدود بودن فضای پاکستان 
به روی پروازهای عبوری ۲۷ میلیون دالر 

به افغانستان زیان وارد کرد

نامزدان معترض شناس نامه های 
خود را آتش می زنند

نشستچهـارجانبـۀچیـن؛چشماندازپاکسـتانتغییرمیکنـد؟
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نهادهای ناظر:

جـامعۀبیـنالمللیونهـادهایحامـی
بـهانتخـاباتبـیمیـلانـد



حکومـت افغانسـتان ُگل بـود، امـا حـاال بـه 
از  پیـش  اسـت.  شـده  آراسـته  نیـز  ُگالب 
ایـن، نـامِ افغانسـتان در فهرسـِت فاسـدترین 
کشـورِ جهـان از نظـر مالـی ثبـت شـده بـود؛ 
امـا آقـای غنـی وقتـی بـه چوکـی حکومـت 
تکیـه زد، گفـت کـه افغانسـتان را از این ننِگ 
تاریخـی و جهانـی نجـات می دهـد. حـاال در 
پایـان حکومـِت او مشـخص شـده اسـت که 
حکومـت نه تنهـا از فسـاد مالـی پـاک نشـده، 
کـه فسـادِ دیگـری نیـز بـر آن مزیـد گشـته 
اسـت، آن هم فسـاد اخالقی و تجـاوز به زنان. 
حبیـب اهلل  نخسـتین بار  بـرای  کـه  زمانـی 
مشـاوراِن  وردک  خانـم  بعـد  و  احمـدزی 
از حقایـِق داخـل  پـرده  آقـای غنـی  پیشـیِن 
ارگ و کابینـه برداشـتند، بسـیاری ها در جناح 
حکومـت آن را یـک ترفنـد انتخاباتی دانسـته 
و بـه مخالفـاِن سیاسـِی آقای غنی ربـط دادند. 
حتـا در فضـای مجـازی، برخی از زنـاِن فعال 
اعضـای  و  زنـان  بـه  زدن  تهمـت  این گونـه 
حکومـت را ناجوان مردانه تریـن نـوع برخورد 
سیاسـی و کمپایـن انتخاباتـی تعبیـر کردنـد. 
دو  ایـن  حرف هـای  کامـل،  طـور  بـه  ارگ 
مشـاورِ پیشـیِن خـود را رد کـرد و در پاسـخ 
اعـالم داشـت کـه بـرای وضاحـت، موضـوع 
بـه نهــادهای عدلـی و قضایی کشـور ارسـال 
شـده تـا بررسـی های الزم را در ایـن مـورد 

انجـام دهنـد.
 ارگ عمـاًل در مـورد یکـی از حسـاس ترین 
پرونده هـای اتهـام بـه خـود، نمایشـی را آغاز 
برائـت  بـود؛  مشـخص  آن  نتیجـۀ  کـه  کـرد 
از  ُکل  دادسـتانی  اتهامـی.  چنیـن  از  گرفتـن 
جنـرال احمـدزی خواسـته بـود کـه اسـناد و 
وارد  کـه  اتهام هایـی  مـورد  در  را  مدارکـش 
کـرده، بـه ایـن نهـاد ارایـه کنـد. امـا نخسـت 
این کـه بـرای چنیـن اتهـامِ بزرگـی حتـا اگـر 
سـند و مـدرِک کافـی وجـود نداشـته باشـد، 
ولـی وقتـی یـک مقـامِ سـابق حکومـت ادعـا 
پرونـده  قضایـی  نهادهـای  بایـد  می کنـد، 
صـورِت  بـه  موضـوع  تـا  دهنـد  تشـکیل 
همه جانبـه مـورد بررسـی قـرار گیـرد. زیـرا 
قـرار نیسـت آنانـی که دسـت بـه انجـام جرم 
می زننـد، حتمـًا از خـود مـدرک و سـند هـم 
بـه جـا بگذارند. مجرم آن قدر هوشـیار اسـت 
کـه اسـناد و مـدارِک جرمِی خود را پیشـاپیش 
از بیـن ببـرد. امـا بـا این حـال، شـبکۀ جهانِی 
و  عدلـی  نهــادهای  بـرای  را  کار  بی بی سـی 
قضایـِی مـا آسـان کرده اسـت، البته اگـر واقعًا 
اراده و تمایلـی بـرای مبـارزه علیـه مجرمیـن 

وجـود داشـته باشـد.
 ارایـۀ گـزارش بی بی سـی از فسـاد در ارگ 
و کابینـۀ افغانسـتان، واقعـًا شـرم آور و ننگیـن 
و  عدلـی  نهادهـای  بـرای  نخسـت  اسـت. 
قضایِی کشـور جای شـرم و ننگ اسـت که با 
وجـود اطـالع از موضـوع، آگاهانـه و تعمدی 
تالش داشـتند کـه فسـاد همکاران شـان را در 
حکومـت پنهان نگـه دارند. از همان نخسـتین 
آفتابـی  روزهایـی کـه بحـث فسـاد در ارگ 
شـد، معلـوم بـود کـه دادسـتانِی افغانســتان 
فقـط بـرای سـردرگم کـردِن پرونـده تـالش 
خواهـد کـرد و نه روشـن شـدِن قضایا. شـرم 

اسـت بـه نهادهـای عدلی و قضایِی کشـور که 
کارشـان را یـک رسـانه انجـام می دهـد و بـه 
جـای این که از آن اسـتقبال کنند، حاال دسـت 
و پـاِی خـود را گـم کرده اند کـه چگونه قضیه 
را ماسـت مالی کرده و دوسـتاِن خود را برائت 
دهنـد. معلـوم نیسـت کـه مقام هـای حکومت 
و به ویـژه ارگ ایـن بار چگونـه تالش خواهد 
کـرد کـه از زیـر بـارِ اتهام شـانه خالـی کند. 

بـا شـناختی کـه از رسـانۀ بی بی سـی وجـود 
کافـی  مـدرِک  و  سـند  بـدون  هرگـز  دارد، 
گزارشـی را بـه نشـر نمی رسـاند. ایـن نهــاد 
وقتـی ضـرورت ایجـاب کنـد، بـدون شـک 
فـاش  دادگاه  در  را  خـود  مـدارِک  و  اسـناد 
مسـووالِن  تمـامِ  را  موضـوع  ایـن  می سـازد. 
بلندپایـۀ حکومـت از اشـرف غنی شـروع تـا 
بـه  امنیـت ملـی  امنیـت و  اعضـای شـورای 
خوبـی می داننـد. زمانـی از یـک دوسـت در 
رسـانه  ایـن  وقتـی  کـه  پرسـیدم  بی بی سـی 
گزارشـی را به نشـر می رسـاند که در آن منبع 
مخفـی نگـه داشـته می شـود، آیا به معنـاِی آن 
نیسـت کـه جایـی از کار می لنگـد و متهمـان 
می تواننـد علیه بی بی سـی شـکایت کننـد. این 
دوسـِت من پاسـخ داد کـه بی بی سـی هیچ گاه 
بـدون سـند چیـزی را منتشـر نمی کنـد؛ حتـا 
وقتـی کـه مجبـور باشـد از منبـع نـام نگیـرد، 
سـنِد آن را حتمـًا حفـظ می کنـد تـا در وقـِت 

ضـرورت در دادگاه از آن اسـتفاده کنــد. 
حـاال هم بدون شـک در مورد فســاد جنسـی 
و  اسـناد  افغانسـتان،  حکومـت  در  موجـود 
قـرار  بی بی سـی  اختیـار  در  کافـی  شـواهد 
گرفتـه کـه به آسـانی مقام هـای کشـور از آن ها 

نمی تواننـد.  کـرده  چشم پوشـی 
تازه یـی  موضـوِع  البتـه  در حکومـت،  فسـاد 
نیسـت. ایـن مسـأله از دیرزمانـی در محافـل 
شـخصی و خصوصـی مطـرح بـوده و حتـا 
چنـد مـورد نیـز از طریـق رسـانه های کشـور 
بررسـی  هیچ گونـه  بـدون  کـه  شـد  منتشـر 
بـه بایگانـی تاریـخ رفـت. حکومـت بـا تمام 
نیــرو تـالش مـی ورزد کـه از برمـال شـدن و 
تعقیـب چنیـن پرونده هایـی جلوگیـری کنـد. 
آنانـی کـه دسـت بـه چنیـن اعمالـی می زنند، 
تـا  برخوردارنـد  کافـی  نفـوذ  و  امکانـات  از 
شـود.  بررسـی  پرونده های شـان  نگذارنـد 
بـر  آزار جنسـی  و  تجـاوز  پرونـدۀ  متهمیـن 
کارمنـدان حکومـت، افـراد بلندپایـۀ حکومت 
انـد کـه به آسـانی می تواننـد قربانیـاِن خـود را 
وادار بـه خاموشـی سـازند. این افـراد از تمام 
امکانـاِت موجـود اعم از تطمیـع، تهدید و حتا 

نمی ورزنـد.  دریـغ  قربانیان شـان  کشـتِن 
گـزارش بی بی سـی را بایـد جــدی گرفـت و 
آنانـی کـه بـه شـکلی در دامِ دروغ هـای ارگ 
تاریخـی  افتـاده انـد، بایـد خـود را از شـرمِ 
زوایـای  شـدِن  روشـن  بـرای  و  برهاننـد 
تاریـِک ایـن مسـأله همـکاری کننـد، تـا مـا 
حداقـل بتوانیـم یکـی از انـواع فســاد را کـه 
در حکومـت بیـداد می کنـد، آفتابـی بسـازیم؛ 
زیـرا بـرای محکوم شـدن ایـن افراد، بـه زمان 
و حکومتـی عـادل نیـاز اسـت کـه متأسـفانه 
حکومـِت آقـای غنـی از چنیـن صفتـی عاری 

   . ست ا
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اخیـراً بـه دنبـال ختم نشسـت صلـح قطر، نشسـتی به اشـتراِک 
چهار کشـورِ مهم در قضیۀ افغانسـتان در چین برگزار شـد. در 
ایـن نشسـت کـه کشـورهای امریکا، چین، روسـیه و پاکسـتان 
شـرکت کرده بودند، روی وضعیت جارِی امنیتی ـ سیاسـی در 
افغانسـتان بحـث شـد و گفتـه شـد که بایـد جنِگ هجده سـاله 
در افغانسـتان بـه پایـان برسـد و نیز از طالبان خواسـته شـد که 
بـا دولـت افغانسـتان رو در رو صحبـت کننـد. با این حسـاب، 
بحـث صلح افغانسـتان حاال از میـِز امریکا و طالبـان در مرحلۀ 
هفتـم و نشسـت های بین االفغانـی، بـه مرحلـۀ مهم تـِر دیگری 
رسـیده و در آن بایـد کشـورهای مهمـی مثِل چیـن و امریکا و 
روسـیه و پاکسـتان بـه شـکِل مشـترک روی آن بحـث و تبادل 

نظـر کننـد و روی موضوعاِت اساسـی توافـق نمایند. 
 ناممکـن بـه نظـر نمی رسـد کـه طالبـان بـا دولـت افغانسـتان 
رو در رو گفت وگـو کننـد؛ امـا هنـوز سـوال ایـن اسـت که آیا 
کشـورهای یادشـده می تواننـد افغانسـتان را بـا این نشسـت ها 
و تبـادِل نظرشـان بـه صلـح برسـانند؟ زیـرا کشـورهایی مثـل 
روسـیه و امریـکا در برخـی نقـاط جهـان رقابت هـاِی جـدی 
بـا هـم دارنـد، چیـن و امریـکا در فصـل جنـِگ تجاری به سـر 
را  رابطـه اش  کـه  کشـوری  پاکسـتان  همین گونـه  و  می برنـد 
بـا سـه کشـورِ یادشـده بـه  گونـۀ متعـادل حفـظ کـرده ، اکنون 
روی موضـوع افغانسـتان می توانـد دچـار عـدمِ تعـادل شـود. 
در عیـن حـال، امریـکا و روسـیه روی کشـاندِن پـای طالبـان 
بـه میـز مذاکـره و بحـث صلـح در افغانسـتان رقابـت دارند و 
هرکـدام نگـران و بیمنـاِک حضور دیگـری در آیندۀ افغانسـتان 
انـد. بـا آن هــم، روابـط و تعامالِت این دو کشـور بـه گونه یی 
اسـت کـه گویـی می تواننـد افغانسـتان را نقطـۀ قابـِل اعتماد و 
قابـل اتکاِی مشـترک برای تعامـِل خویش بسـازند. همین گونه 
کشـور چیـن بـه عنـوان متحـد اسـتراتژیِک پاکسـتان، نقـاط 
مشـترِک قابـل تعامـِل زیـادی در مورد افغانسـتان با اسـالم آباد 

دارد کـه می تواننـد روی آن حسـاب بـاز کننـد. 
طبیعـی  اسـت که هـم امریکا و هم روسـیه و هم چیــن روابط 
خاصـی بـا پاکسـتان دارنـد. ایـن رابطـۀ سـه جانبۀ پاکسـتان با 
ایـن کشـورها، فرصـت را بـه هـر سـه کشـورِ کالن می دهـد 
کـه اسـالم آباد را در امـِر ایجـاد یـک بسـتر و صفحـۀ جدیـد 
بـرای افغانسـتان ترغیـب کنند؛ زیرا ممکن نیسـت کـه جنگ یا 
صلـح در افغانسـتان بـدون حضـور و نقِش پاکسـتان بـه نتیجه 
برسـد. بنابرایـن فرصتـی کـه در چیـن فراهـم شـده، حداقـل 
بـرای صلـح در  از کاری اسـت کـه می تـوان  بخـِش مهمـی 

افغانسـتان صـورت داد.  
مسـلمًا تـا زمانی کـه کشـورهای مهـِم منطقه و جهان کـه اکنون 
روی جنـگ در افغانسـتان متمرکـز انـد، بـه شـکِل جامـع و 
مشـترک روی یـک نقشـۀ صلـح در افغانسـتان توافـق نکننـد، 
ممکن نیسـت که این کشـور روزهاِی خوب را در زنده گی اش 
شـاهد باشـد. تالش هـای ایـاالت متحـدۀ امریـکا در امر صلح 
در افغانسـتان تـا کنـون اگرچـه مبهـم و تاریـک می نمایـد، اما 
قدم هـای مهمـی اسـت کـه بـرای افغانسـتان بـه عنـوان مقدمه 
برداشـته شـده ؛ مشـروط بر این که مثـل نشسـت چهارجانبه یی 
کـه در بیجینـگ دایـر شـد، هرچه زودتـر پای کشـورهایی مثل 
ایران و هندوسـتان و کشـورهای مهم در حوزۀ آسـیای مرکزی 
کـه در تحـوالت اخیر افغانسـتان به عنـوان بازیگـراِن خاموش 
نقـش داشـته اند و نیـز پـای کشـورهای عربـی و کشـورهای 
حـوزۀ خلیـج فـارس بـه میــدان کشـانده شـود. شـاید امریکا 
بـه عنـوان یـک قـدرِت کالِن جهانـی و بـه عنوان کشـوری که 
در افغانسـتان منافـِع خـودش را بـه قـوت و قاطعیـت دنبـال 
می کنـد، بـر اسـاِس پالیسـی هاِی خویـش بتوانـد یـک اجمـاع 
کالِن منطقه یـی را در قبـال افغانسـتان بـه وجود بیـاورد، اما در 
صورتی کـه بقـای افغانسـتان بـه عنوان یک کشـور مسـتقل در 

آن معامـالت بـه بـاد معاملـه گرفته نشـود. 
پیشـنهادِ مـا بـه ایـاالت متحـدۀ امریـکا ایـن اسـت کـه بایـد 
در متـن و ادبیاتـی کـه توافق نامـۀ صلـح را سـامان می دهـد، 
افغانسـتان کشـوری مسـتقل و ُمدرن به حسـاب آید و کشـور 
پاکسـتان بایـد حداکثـِر صداقـِت خـودش را بـا تغییـر رویکرد 
راهبـردی در قبـال افغانسـتان نشـان بدهـد. تـا زمانی کـه تأثیر 
تالش هـای منطقه یـی و جهانـی در مورد صلح افغانسـتان را در 
تغییر چشـم انداز و سیاسـت سـنتِی پاکسـتان در قبال افغانستان 
شـاهد نباشـیم، نمی توانیم از نشسـت هاِی موجـود نتیجۀ مثبت 

یم.    بگیر

نشستچهارجانبۀچین؛
چشماندازپاکسـتانتغییرمیکند؟

فساد 
حکومت  در 

ِی  و رازها
افشا  شده
موضـوِع  البتـه  حکومـت،  در  فسـاد 
از  مسـأله  ایـن  نیسـت.  تازه یـی 
و  شـخصی  محافـل  در  دیرزمانـی 
خصوصـی مطـرح بوده و حتـا چند مورد 
نیز از طریق رسـانه های کشـور منتشـر 
شـد کـه بـدون هیچ گونـه بررسـی به 
بایگانـی تاریـخ رفت. حکومـت با تمام 
برمـا  از  کـه  مـی ورزد  تـاش  نیــرو 
پرونده هایـی  چنیـن  تعقیـِب  و  شـدن 
جلوگیـری کنـد. آنانـی کـه دسـت بـه 
امکانـات  از  می زننـد،  اعمالـی  چنیـن 
و نفـوذ کافـی برخوردارنـد تـا نگذارند 
شـود.  بررسـی  پرونده های شـان 
متهمیـن پرونـدۀ تجـاوز و آزار جنسـی 
بـر کارمنـدان حکومـت، افـراد بلندپایۀ 
حکومـت انـد کـه به آسـانی می تواننـد 
خاموشـی  بـه  وادار  را  قربانیـاِن خـود 
سـازند. ایـن افـراد از تمـام امکانـاِت 
موجـود اعـم از تطمیـع، تهدیـد و حتـا 
کشـتِن قربانیان شـان دریـغ نمی ورزند

ان
مر

د ع
حم

ا



سال l11 شمارۀ مسلسل l2531  یکشنبه 23 سرطان/ تیر l1398 11 ذوالقعدة الحرام l1440 14 جوالی 2019
www.mandegardaily.com

روح اهلل بهزاد

انتخاباتی  ناظر  نهادهای  در  مسووالن 
و  انتخابات  حامی  نهادهای  که  می گویند 
جامعۀ بین المللی نسبت به انتخابات، بی عالقه 

شده اند.
آنان در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار با نگرانی 
از این موضوع تأکید می کنند تا هنوز پرداخت 
بین المللی  حامیان  طرف  از  انتخابات،  هزینۀ 

تثبیت نشده است.
انتخابات  کمیسیون  که  است  حالی  در  این 
انتخابات  هزینۀ  تأمین  برای  که  می گوید 
و  مالیه  وزارت  و  ندارد  وجود  چالشی  هیچ 
که  کرده اند  تعهد  انتخابات،  حامی  نهادهای 
را  پیش رو  ریاست جمهوری  انتخابات  هزینۀ 

پرداخت می کنند. 

انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
آزاد و عادالنۀ افغانستان)فیفا(، می گوید: میان 
کمیسیون  و  مالیه  وزارت  به ویژه  حکومت 
هفتۀ  ندارد،  وجود  هماهنگی  انتخابات، 
و  هزینه  نبود  از  انتخابات  کمیسیون  گذشته 
امکانات برای برگزاری انتخابات هشدار داد، 
بیشتر  درصد  که  می گوید  مالیه  وزارت  اما 

هزینۀ انتخابات را می پردازد. 
جهانی  جامعۀ  نقش  به  اشاره  با  رشید  آقای 
ناظر  نهادهای  و  انتخابات  تمویل  در 
ُکلی  هزینۀ  این  از  پیش  می گوید:  انتخاباتی 
انتخابات را جامعۀ جهانی و نهادهای تمویل 
این  حاضر  حال  در  اما  می پرداختند،  کننده 

عالقه مندی کاهش یافته است. 

حمایت  نهادهای  که  می گوید  رشید  آقای 
کنندۀ انتخابات افغانستان، نسبت به انتخابات 
نیست؛  روشن  آن  دلیل  اما  بی عالقه شده اند، 
صلح  اولویت شان    و  هدف  نیست  روشن 
این  سبب  دیگر  موضوع  کدام  یا  و  است 

دل سردی شده است؟ 
رییس اجرایی نهاد فیفا، می گوید: پس از داغ 
امریکا  میان  صلح  گفت وگوهای  روند  شدن 
و طالبان، در میان حامیان افغانستان، اولویت 
برای صلح است و انتخابات در صدر جدول 
نیست، اما گاه  گاهی به دلیل این که روند صلح 
انتخابات  می شود،  مواجه  چالش  و  ُکندی  با 
هم در صدر قرار می  گیرد، اما به صورت ُکل 
بیشتر  تمرکز  و  نیست  اولویت  در  انتخابات 

نهادهای  دلیل  همین  به  است؛  صلح  روی 
هزینۀ  انتخابات  روی  انتخابات،  حامی 

نمی کنند. 
به گفتۀ او، روند صلح، نگرش جامعۀ جهانی، 
انتخابات  حامی  نهادهای  و  کشورهای 
در  اما  است،  داده  قرار  خود  سایه  زیر  را 
و   2009  - گذشته  سال های  انتخابات های 
انتخابات  از  حمایت  عالقمندی   -  201۴
بیشتر بود،اکنون این نگرش تغییر کرده است 
انتخابات کم اهمیت  و در این گیردار، روند 

جلوه می کند.
حامی  نهادهای  می گوید:  رشید،  آقای 
انتخابات در گذشته روی شفافیت انتخابات، 
ناظر  نهادهای  و  می کردند  سرمایه گذاری 
حال  در  اما  می کردند،  حمایت  را  انتخاباتی 
ناظر  نهادهای  حتا  نیست،  چنین  حاضر 
از  نظارت  برای  کافی  هزینۀ  انتخاباتی 

انتخابات پیش رو را ندارند. 
و  جهانی  جامعۀ  شگردهای  که  گفت  او 
که  می دهد  نشان  انتخابات،  حامی  نهادهای 
داشته  وجود  اگر  و  ندارد  وجود  انتخاباتی 

باشد، قابل اهمیت نیست. 
نیز  این،  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
نهادهای  که  بود  گفته  انتخابات،  کمیسیون 
برای  آماده گی  کشور،  انتخابات  حامی 

پرداخت هزینۀ انتخابات را ندارند. 
انتخابات،  کمیسیون  برآوردهای  اساس  به 
که  پیش روی  ریاست جمهوری  انتخابات 
برمی دارد.  هزینۀ  دالر  میلیارد  به صد  نزدیک 
در انتخابات های گذشته، بیشتر این هزینۀ از 
اما  می گردید،  تأمین  بین المللی  جامعۀ  طرف 
پرداخت  از  انتخابات  حامی  نهادهای  اکنون 
این هزینه خود داری کرده اند و بیشتر آن به 

گردن حکومت افغانستان است. 
وزارت مالیه اعالم کرده است که ۴0 درصد 
و شصت  نهادهای حامی  را  انتخابات  هزینۀ 

درصد آن را حکومت افغانستان می پردازد.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات از 
جمهوری  ریاست  انتخابات  هزینۀ،  پرداخت 
از  برخی  و  مالیه  وزارت  توسط  پیش رو 

نهادهای حامی خبر می دهد.
کمیسیون  سخنگوی  معاون  سادات  ذبیح اهلل 
که  می گوید  ماندگار  روزنامۀ  به  انتخابات 
درصدی  که  است  کرده  تعهد  مالیه  وزارت 

بیشتر هزینۀ انتخابات را تأمین کند.
ادارۀ  به  مالیه  افزود که وزارت  آقای سادات 
هزینۀ  که  است  داده  حکم  ملی،  تدارکات 
برآورد  را  نگاری  انگشت  وسایل  خریداری 

کند تا هزینۀ آن تمویل کند.
به گفتۀ او، وزارت مالیه از کمیسیون انتخابات 
نیز خواسته است تا جدول بودجه یی خود را 
به این وزارت شریک سازد، هزینۀ آن تمویل 

گردد. 
حال  در  انتخابات  هزینۀ  تمویل  از  نگرانی 
گفت وگوهای  روند  که  است  یافته  افزایش 
به  قطر  در  طالبان  و  امریکا  میان  صلح 
ارشد  یافته است. مسووالن  نتیجه های دست 
حکومت امریکا در کابل گفته اند که انتخابات 
در  صلح  اما  است،  مهم  روند  دو  صلح  و 
قرار  امریکا  متخدۀ  ایالت  برنامه های  اولویت 
دارد. اما هفتۀ گذشته یکی از مقامات اروپایی 
صلح  گفت وگوهای  که  است  گفته  کابل  در 
سایه  انتخابات  برگزاری  روند  باالی  نباید 

افگند.
مذاکرات  هفتم  دور  که  است  حالی  در  این 
صلح به دلیل گفت وگوهای »بین االفغانی« در 
ما  نهم  در  و  شد  متوقف  روز  دو  برای  قطر 
هنوز  تا  که  گرفته شد  از سر  میالدی  جاری 
زلمی خلیل زاد،  نیست.  روشن  آن  نتیجۀ 
نمایندۀ خاص امریکا در امور صلخ افغانستان، 
گفته  است که در دیدار چهار جانبه با روسیه، 
آغاز  و  آتش  ایجاد  روی  پاکستان،   و  چین 
افغانستان  دولت  با  داخلی  گفت وگوهای 

توافق صورت گرفته است.
ریاست جمهوری  انتخابات  که  است  گفتنی 
همراه با انتخابات پارلمانی والیت غزنی، قرار 

است در 6 میزان سال جاری برگزار گردد. 

شماری از نویسنده گان و فرهنگیان با ابراز تأسف از وجود 
فساد اخالقی در ارگ ریاست جمهوری و اتهام درخواست 
رشوۀ جنسی از بانوان برای گزینش و انتصاب در ساختار 
این  که  می گویند  ارگ  بلندپایۀ  کارمندان  سوی  از  دولت 

اتهام غم انگیز و تحقیرکننده است.
کانون  نباید  کشور«  مدیریت  »مرکز  که  می گویند  آنان 
و  ارگ  در  اخالقی  فساد  وجود  باشد.  ستم گری  و  فساد 
بی. بی. سی  از نشر یک گزارش  نهادهای دولتی پس  سایر 
فارسی بار دیگر بر سر زبان ها آمد. شهروندان و فرهنگیان 
می گویند که ارگ و ادارۀ دادستانی ُکل باید این پرونده را 

به نتیجه برساند و با مردم شریک سازد.
رسمی  صفحۀ  در  دانشگاه  استاد  و  نویسنده  امیری،  علی 
تحقیرکننده  و  غمانگیز  خیلی  که  است  نوشته  فیسبوکش 
است که مرکز مدیریت قدرت کشور جز کانونی برای فساد 
و ستم گری باشد. آقای امیری در ادامۀ یادداشتش نگاشته 
است، بنیاد ارگ بر استبداد و ستمی استوار است که آن را 
عبدالرحمن بنیاد نهاد و تا کنون هیچ زمام داری که در آن 

رفته، پروای عدالت نداشته است.
این استاد دانشگاه با بیان این که محمداشرف غنی »فساد را 
از ارگ  افزوده است، می نگارد که دیگر  نیز بر ستم گری« 
تنها طرح سهمیه بندی زندان و دانشگاه بیرون نمی آید، بلکه 
تجاوز جنسی و فساد اخالقی نیز در صدر اخبار مربوط به 

ارگ ریاست جمهوری قرار دارد.
باور  او   که  است  نوشته  یادداشتش  این  در  امیری  آقای 
داشت که وجدان اخالقی در دولت مداران افغانستان نابود 
نشده است، اما پس از نشر خبر فساد اخالفی در ارگ و 
در  فساد  وجود  مورد  در  اخیر  گزارش  نشر  آن،  دنبال  به 

اداره های دولتی، او از این باورش فاصله گرفته است. 
همواره  من  شواهد،  تمام  رغم  »به  امیری:  علی  گفتۀ  به 
در  یکسره  اخالقی  وجدان  که  می دادم  تسلی  را  خودم 
گزارش  نشر  از  بعد  لذا  است.  نشده  نابود  ما  دولت مردان 
مستند بی. بی. سی منتظر بودم که رییس جمهور این شناعت 
بر  و  دور  مفسدان  جلو  نمی تواند؛  اگر  و  کند  محکوم  را 

خود را بگیرد، دستِ کم آن مایۀ وجدان و شرافت شاید در 
اما این  وجودش مانده باشد که از مردم عذرخواهی کند. 
انتظار ظاهراً بیهوده بوده است. ارگ غرق در بی اعتنایی، بر 
فضاحت خود رنگ سکوت می پاشد. سکوت و خاموشی 
مرگبار حاکم بر ارگ، نشان هیچ تدبیر و تاکتیک و برنامه 
نیست، عالمت زوال مطلق شرم و شرافت. مسلم است که 
از این روزگار بی شرمی و بی وجدانی، چیزی جز شناعت و 

بدخویی به یادگار نخواهد ماند«.
در سوی دیگر، یونس آرین، خبرنگار و کاربر فیسبوک در 
واکنش به نشر گزارش فساد در اداره های دولتی، هشتگی 
با این عنوان که »جنرال احمدزی کجاست؟« و »دادستانی 
چه اجراآت کرد؟« راه انداخته و نوشته است که با گذشت 
هر روز، پهلوهای پنهان فحشا در ارگ و اداره های دولتی 

آشکار می شود.
دروغ پراکنی های  به  این که  بیان  با  می نویسد  آرین  آقای 
مریم  احمدزی،  ادعاهای جنرال  به  یا  کنیم  باور  مرتضوی 
وردک و خانمی که با بی. بی .سی مصاحبه کرده؟ می افزاید 
که این جنجال ها اگر در هر کشور دیگری رخ می داد، بدون 
شک به یک زلزله مهیب سیاسی در عالی ترین ارکان قدرت، 
منجر می شد و به استعفا و برکناری و محاکمۀ چندین تن 
می انجامید؛ اما آقای غنی و تیم او، حکومتی ساخته اند که 
در برابر انواع اهرم های ضد فساد، بیمه شده و هیچ نیرویی 
قادر نیست به فسادهای سیاسی، مالی، حقوقی و اخالقی 
آن لگام بزند و مانع پیشرفت و توسعه و استمرار آن شود.

در این میان، منوچهر فرادیس یکی از نویسنده گان کشور به 
گزارش اخیر آزار و اذیت جنسی بانوان در نهادهای دولت، 
نگاه دیگری انداخته است. آقای فرادیس به این باور است 
که نشر گزارش های سوءاستفاده از بانوان در ارگ ریاست 
برای  غربی  کشورهای  کار  دولتی،  نهادهای  و  جمهوری 
خدشه دار ساختن وجهۀ ارگ و حکومت آقای غنی است.

او می نویسد که نشر این گزارش ستارۀ بخت محمداشرف 
صفحۀ  در  فرادیس  آقای  است.  برده  افول  روبه   را  غنی 
گزارش  دوبارۀ  پخش  که  است  نوشته  فیسبوکش  رسمی 

رسانه  سوی  از  ارگ،  در  جنسی  آزار  و  سوءاستفاده 
بی. بی. سی به این معنا است که غرب، غنی را رها کرده  و 
زیر پایش را با نشر چنین گزارش هایی بیشتر خالی می کنند.
و  قدرت مند  وقتی هر  »در گذشته  فرادیس:  آقای  گفتۀ  به 
قدرت  از  یا  منزوی  می خواست  امریکا  را  محلی  بزرگ 
محلی اش کنار بزند یا حذف کند، رسانه های مهم جهانی 
دربارۀ  افشاگرانه  گزارش های  تهیۀ  به  می کردند  شروع 
می کردند  نکوهش  را  او  اعمال  و  فرمانده  آن  کارنامۀ 
و  زورگویی  و  عامه  دارایی  میل  و  حیف  از  مثال هایی  و 
قانون شکنی اوشان را مستندسازی می کردند؛ به گونۀ مثال 
کنار زدن محمد اسماعیل از هرات و نشر گزارش شکنجه 

و داشتن زندان شخصی جنرال رازق فقید«.
او می افزاید که آن زمان آقای غنی و »حواریون غربی اش« 
گزارش های نشر شده را تفسیر کرده و از آن دفاع می کردند، 
این  خود  برای  را  »دام«  همان  غربی  کشورهای  اکنون  اما 

»دام گستر« پهن کرده است.
اتهام سوءاستفادۀ جنسی از بانوان در بدل کرسی های دولتی 
در ارگر ریاست جمهوری حدود دو ماه پیش از سوی جنرال 
مطرح  غنی  محمداشرف  پیشین  مشاور  احمدزی،  حبیب 
تلویزیون های  از  یکی  با  مصاحبه  در  احمدزی  آقای  شد. 
خصوصی گفت که به دلیل فساد اخالقی و سوءاستفاده از 

بانوان در ارگ، از وظیفه اش کناره گیری کرد.

آقای  برای  ُکل  اتهام ها، دادستانی  این  از مطرح شدن  پس 
احمدزی پرونده ساخت و از او خواست تا اسناد و مدارکش 
را به این نهاد بسپارد تا بررسی شود، اما حبیب احمدزی 
را  داشته اش  دست  در  سندهای  ُکل  دادستانی  که  گفت 
است  حاضر  صورتی  در  او  و  نمی کند  بررسی  بی طرفانه 
ایجاد  یا یک دادگاه بی طرف  سندهایش را فاش سازد که 

شود و مسوولیت بررسی آن را به عهده گیرد. 
گفتنی است که ارگ ریاست جمهوری این اتهام ها را همواره 
شخص  هر  و  احمدزی  آقای  که  است  گفته  و  کرده  رد 
کند.  ارایه  سند  باید  دارد،  ادعا  مورد  این  در  که  دیگری 
فرهنگی  مشاور  مرتضوی،  شاه حسین  واکنش،  آخرین  در 
نوشته است  فیسبوکش  رییس حکومت در صفحۀ رسمی 
که محمداشرف غنی یکی از حامیان جدی بانوان و جوانان 

است.
برابر  در  رییس حکومت  که  است  افزوده  مرتضوی  آقای 
او  نمی کند.  پوشی  چشم  هرگز  زنان  علیه  نامناسب  رفتار 
افزوده است که برای آقای غنی »شاید« بدترین خبر همین 
کرده  بدرفتاری  زنان  به  نسبت  مقامات  از  یکی  که  باشد 
باشد. مرتضوی افزوده است که آقای غنی در این مورد با 
کسی تعارف ندارد و با جدیت تمام با آن برخورد خواهد 

کرد.

نویسنده گان و استادان دانشگاه:

غنی ارگ را به »کانون فساد« 
تبدیل کرده است

نهادهای ناظر:
جامعۀبینالمللیونهادهایحامیبهانتخاباتبیمیلاند

ابوبکر صدیق
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3. به فرزندتان حِق انتخاب بدهید
موقعیـت: سـه روز بعـد از آخرین جلسـۀ مان، مهسـا فرزندانـش را به پارک 
بـرد. در آن جـا بـه آن هـا ُکاله هایـی داد کـه سـایبانی بـرای آفتاب باشـد. 
دختـر شش سـاله اش با اشـتیاق کالهش را پوشـید اما پسـر کوچک ترش از 

پوشـیدن کاله خـودداری کرد.
روش قدیمـی: مهسـا می گویـد: »مـن تـالش می کـردم او را متقاعـد بـه 
همـکاری کنـم«. ناگزیـر در آخر مجبور بـه فریاد زدن می شـد: »اگر کالهت 
را نپوشـی، نمی توانـی دیگـر بـه سـواری های بیشـتر بـروی«. بعد پسـرش 

شـروع بـه گریـه و زاری می کـرد و بـه هیچ کـس خـوش نمی گذشـت.
روش بهتـر: انتخاب هـای مختلـف در اختیـار فرزندتان قرار دهیـد. تهدید و 
تنبیـه کارایـی ندارند. کودک به جای احسـاس ناراحتی، تأسـف و پشـیمانی 
تمایـل بیشـتری بـرای لج بـازی پیـدا می کنـد. امـا وقتـی او را جزیـی از 
تصمیم گیـری قـرار دهیـد، به احتمال خیلی زیـاد کاری را انجـام خواهد داد 

که بـرای شـما قابل قبول اسـت.
نتیجـه: مهسـا تصمیـم را بـه پسـرش واگـذار کـرد: »تـو می توانـی االن 
کالهـت را بپوشـی و یـا وقتـی برای سـواری بعدی نشسـتی، آن را بر سـر 
بگـذاری«. پسـرش همچنـان همـکاری نمی کـرد امـا مهسـا می گویـد: بعد 
از این کـه بـازی را از دسـت داد، بـه او گفتـم: »کالهـت!« و او کاله را بـر 

گذاشت. سـرش 
 

۴. احساساِت آن ها را نام ببرید
موقعیـت: دختـر شش سـالۀ مریم، با خوشـحالی با دوسـتش مشـغول حباب 
سـاختن بـود. ناگهـان بـا ناراحتی به اتـاق رفت و نالـه سـر داد: »مینا اجازه 

نمی دهـد نوبت خـودم را بـازی کنم.«
روش قدیمـی: مریـم گفـت: »مـن ممکـن بـود چیزی شـبیه به ایـن بگویم: 
دلیلـی بـرای گریـه کـردن بر سـر این موضـوع وجـود نـدارد. عکس العمل 
دختـرم چـه بـود؟ برعکس! آن قـدر گریـه می کرد کـه ممکن بـود ُکل روز 

بـازی را خـراب کند.«
روش بهتـر: والدیـن نیـز بایـد بـه حـرِف فرزندشـان گـوش دهنـد. همـه 
می خواهنـد بداننـد کـه بـه حرف شـان گـوش  داده شـده و درک شـده اند. 
این کـه بـه کودکـی بگوییـم گریـه نکنـد، این پیـام را بـه او می فرسـتد که 
احساسـاِت او اهمیتـی ندارنـد. کـودکان معمـواًل بـرای این گریـه می کنند 
)یـا داد می زننـد یـا اعتـراض می کننـد( کـه نمی تواننـد بیـان کننـد چـرا 
ناراحـت هسـتند و این کـه نمی داننـد بـا احساسات شـان چـه کننـد. شـما 
بایـد بـه آن هـا کلمه هایی بـرای ابـراز و نشـان دادن احساسات شـان بدهید. 
نتیجـه: دفعـۀ بعـد، مریـم به چشـم های دختـرش نگاه کـرد و حسـی را که 
فکـر می کـرد دختـرش دارد، توصیـف کرد: »به نظـر خیلی کالفـه می آیی!« 
دختـرش بـا تعجب بـه او نگاه کـرد و بعد گفـت: »همین طور اسـت«. مریم 
جلـِو زبـاِن خود را گرفت که شـروع بـه نصیحت نکند، از دوسـت دخترش 
دفـاع نکنـد )مینـا نیـز حـق بـازی کـردن دارد( و فلسـفی نشـود )زنده گی 
همیـن اسـت(. به جای ایـن کارهـا، مریم گفـت: »اوه« و دختـرش به حرف 
زدن ادامـه داد: »کاش دو تـا بطـری ِ حباب سـازی داشـتم«. مریـم پرسـید: 
»چطـور می توانیـم کاری کنیـم کـه هـم برای تـو و هم بـرای مینـا منصفانه 
باشـد؟« دختـرش گفـت: »بـا نوبت های یکـی در میـان«. مریم پیشـنهاد داد 
کـه از تایمـر آشـپزخانه اسـتفاده کنند و بعـد دختـرش برنامه را بـرای مینا 
توضیـح داد. همـه خوشـحال شـدند. مریـم می گویـد: »سـخت اسـت کـه 
جلـِو خـودت را بگیـری و زیـاد حـرف نزنـی!«. مریـم درسـت می گویـد. 
عبارت هایـی نظیـر: »تـو هیچ وقـت بـه من گـوش نمی دهـی!« و »چنـد بار 
بایـد بـه تـو بگویـم؟« در مغـز مـا نهادینـه  شـده اند. مـا متوجه شـدیم که 
مقـداری تمریـن و تـالش الزم اسـت که جلـو زیاده گویـی را بگیریـم. اما 
تمـام نکته همین جاسـت: تغییـر روش صحبت مان بـا کـودکان و بعد، آن ها 
نه تنهـا حرف های مـان را درک می کننـد، کـه در واقـع بـه آن هـا گـوش 

می دهنـد. 

راه هایی موثر برای این که 
فرزندتان به حرِف شما گوش دهد 

در آخر کانتینر دهلیزمانند، کانتینرِ دیگر طوری 
نصب بود که آخرِ این در وسِط آن جابه جا شده 
و شکِل دو خط افقی و عمودی را که یکی 
در وسط دیگر وصل باشد، به خود گرفته بود. 
کانتینرِ دومی روشن تر و دارای کلکین های نسبتًا 
بزرگ تر بود که توسط پردۀ زردرنگ پوشانیده 
جلوگیری  آفتاب  اشعۀ  ورود  از  تا  بود  شده 
کند، اما نور فراوان وارد اتاق می گردید. جنرال 
آهسته داخل اتاق شده، سالم داد و من به دنباِل 
آن طرف  بدانم  آن که  بدون  و  داخل شده  او 
کیست، سالم گفتم. شخصی لرزان از جایش 
بلند شد، دستش را به طرِف جنرال دراز نمود 
و بعداً با من احوال پرسی کرد. او زمام دار پیشیِن 
افغانستان ببرک کارمل بود که از دیدِن جنرال و 
مِن ناآشنا تکان خورده، حیران حیران به طرِف 

من می دید.
در اتاق نه تنها از میز کار و چوکی های لوکس 
خبری نبود، بلکه تلویزیون، تلیفون و وسایل 
عصری و رفاهی نیز دیده نمی شد. در گوشۀ 
اتاق، چپرکت آهنِی کهنه که بیشتر در بارک های 
توسط  و  داشت  قرار  می شود،  دیده  نظامیان 
کمپِل نصواری پوشانیده شده بود. در کنار بستر 
خواب، میز چوبی بدون سرمیزی و روی آن 
کتاب نیمه باز دیده می شد. در مقابل چپرکت، 
چوکی ها  کنار  در  و  داشت  قرار  چوکی  سه 
رادیوِی کالِن روسی باالی یک الماری کتاب 
گذاشته شده و توسط سیم نازک به آنتِن کهنه 
وصل شده بود. یک بادپکه نیز در اتاق دیده 
می شد که به آهسته گی باد گرم را بر روی یتیم 

جنگ سرد، جنرال و من پُف می کرد. 
پشِت  از  و  بود  ایستاده  پیشین  رییس جمهور 
به من نگاه  عینک های ضخیِم ذره بینی عمیقاً 
را  خود  تا  خواست  من  از  جنرال  می کرد. 
هرچه زودتر معرفی کنم. من اسمم را گفته، 
اضافه نمودم که خبرنگار هستم. کارمل ما را 
خوش آمدید گفته، به چوکی های چوبین اشاره 
نمود و ما را به نشستن دعوت کرد و خودش 
روی همان چپرکِت آهنی به آهسته گی نشست 
و با دسِت لرزان عینک هایش را کشیده روی 

میز گذاشت. )علمی ۳ ، ۳۳9 - ۴۴۳( 

میز مدور
و  رادیویی  بحث  یا  گرد  میز  مدور،  میز 
تلویزیونی، یکی از اشکاِل مصاحبه است که 
در رسانه های صوتی و تصویری کاربرد فراوان 
دارد. این نوع مصاحبه ها با حضور اضافه از یک 

مصاحبه شونده دایر می گردد و روی موضوعاِت 
مختلف صورت می گیرد. 

بین  حتا  طوالنی  مدور،  میزهای  معموالً 
و  بوده  ساعت  یک  تا  دقیقه  چهل و پنج 
و  طوالنی  مصاحبه  نوع  این  در  صحبت ها 
تفصیلی می باشد. فراموش نباید کرد که احتمال 
موجود  گرد  مـیزهای  در  لفظی  برخورد های 

است.
 ترتیب نشستن برای مصاحبه، انواع گوناگون 
لزوم دید،  به  نظر  رسانه  هر  و  باشد  می داشته 
ثبت  محل  یا  استدیو  و  وسایل  و  امکانات 
می کند.  مشخص  را  نشستن  ترتیب  آن، 
دارای  مهمان  هر  اگر  بحث ها  نوع  این  در 
چون  است؛  بهتر  باشد  جداگانه  مایکروفوِن 
در نشرات مستقیم انتقـال مایکـروفون از یک 
مـصاحبه شونده به دیگری باعث ضیاع وقت 

شده و خسته ُکن و غیرمسلکی جلوه می کند. 
کمره  چندین  ایجاب  تلویزیون  در  میزگرد 
زوایـای  از  باید  مهمانان  چون  می نماید،  را 
شـوند  عکس برداری  مـتفاوت  و  مخـتلف 
یا  پرده  تلویزیونی،  برنامه های  در  همچنان  و 
تصویر عقبی با موضوع هم خوانی باید داشته 

باشد.
میز های گرد یا بحث ها دارای مجری، گرداننده 
یا ارایه کننده  بحث و پرودیوسر  یا تهیه کننده 
می باشند که هریک وظایِف مشخص دارند و 
بحث را به هدفش هدایت می کنند. بین مجری 
و تهیه کننده ارتباط مستقیم و لحظه به لحظه 

موجود است.
میزگرد  یک مصاحبۀ  پرودیوسرِ  یا  تهیه کننده 
انتخاب  را  بحث  موضوِع  تا  دارد  وظیفه 
نماید؛ بعد از انتخاب موضوع، کارشناسان یا 
خبرسازاِن همان موضوع را تعیین کند و سعی 
نماید اشخاصی را انتخاب کند که موضوع را از 
زوایای مختلف بررسی کرده و تــوازن بحث 

را حفظ نمایند. 
تهیه کننده وظیفه دارد که موضوع را با مهمانان 
در میان گذاشته تا آن ها آماده گی های الزم را 
اتخاذ نمایند. عالوتاً همراه با مجری یا گرداننده، 
دربارۀ موضوع تحقیق نماید و اسناد،  مدارک، 
گفته ها و مصاحبه ها و سایر ارقام و احصاییه را 
در اختیار مجری و یا اگر الزم باشد در اختیار 
مهمانان نظر به تقاضای شان بسپارد. تهیه کننده 
به صورت ُکل مهمانان و مجری را تفهیم نماید.

تهیه کننده وظیفه دارد که شکل نشستن مهمانان 
و ترتیِب آن را نظر به پالیسی رسانه و یا شکل 

برنامه روی کاغذ آورده، وسایل و آالت ضبط 
انتخاب  نماید.  آماده  را  تلویزیون  رادیو و  در 
مناسب پردۀ عقب در تلویزیون برای یک برنامه 
بسیار مهم است؛ زیرا بیننده گان به مجرد آغاز 
به  مــی یابند.  ذهن  در  تصویر  یک  بـرنـامه 
هـمین ترتیب، آماده سازی وسایل حمل ونقل 
برای مهمانان، تهیۀ وسایل و ضروریات برای 
آن ها مانند نوشابه، قلم و کاغذ، معلومات جانبی 
از جمله وظایف تهیه کننده می باشد. فراموش 
نباید کرد که پذیرایی مناسب از مهمانان برای 
مصاحبه شونده گان و احترام به جایگاه و مقام 

آن، یک امر ضروری است.
اگر برنامه ثبتی باشد، تهیه کننده مجبور است 
که در ویراستاری برنامه سهم گرفته و همراه 
با همکاران تخنیکی، میز گرد را نظر به زمان و 
ترتیب برنامه ویراستاری نماید. عــدۀ زیــادی 
و  بوده  کوتاه  وقفه های  دارای  برنامه ها  از 
اعالنات تجارتی یا معرفی برنامه های دیگر در 
رادیو و تلویزیون را به همراه می داشته باشد و 
این تهیه کننده است که برنامه را در قسمت های 
طوری  را  تجارتی  اعالنات  و  قطع  مختلف 
می آورد که در محتوای میزگرد تأثیر به سزایی 

نداشته باشد.
یا گرداننده وظایِف  ترتیب، مجری  به همین 
مشخص دارد که در مصاحبۀ میزگرد باید جداً 
آن را مراعات نماید. نخست باید در موضوع 
کند. هرچه  اتخاذ  کامل  آماده گِی  مورد بحث 
آماده گی بیش تر باشد، بحث بهتری را می توان 
زمان  نظر  از  که  دقیق  مقدمۀ  تهیۀ  داد.  ارایه 
متناسب با بحث باشد، بسیار مهم است؛ زیرا 
مقدمه مانند دریچه یی ست که خواننده، بیننده 
به داخل محتوا  بیرون  از  یا هم شنونده را  و 
باشد،  جالب تر  مقدمه  هرقدر  و  می کشاند 

مخاطبان بیشتر جلب توجه می نمایند.
گرداننده یا مجری وظیفه دارد تا مهماناِن بحث 
را به صورت درست و شایسته با گرفتن القاب 
و عناوین عالی معرفی نماید و یک آغاز خوب 
گیرد. حق سهمدهی  نظر  در  برنامه اش  برای 
مراعات  در بحث،  به همۀ حاضرین  مساوی 
در  کامل  بی طرفی  نظریات،  توازن  نمودن 
موضوعاِت مورد بحث، قطع به موقِع بحث، 
بحث،  جریان  در  مهمانان  حرمِت  و  احترام 
و  مناسب  پایان  میان برنامه،  یا  وقفه  اعالن 
جمع بندی دقیق نیز از وظایِف مجری می باشد.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخش بیســت وچهارم

 ترتیب نشستن برای مصاحبه، 
انواع گوناگون می داشته باشد 
و هر رسانه نظر به لزوم دید، 
امکانات و وسایل و استدیو یا 
محل ثبت آن، ترتیب نشستن 
را مشخص می کند. در این نوع 

بحث ها اگر هر مهمان دارای 
مایکروفوِن جداگانه باشد 

بهتر است؛ چون در نشرات 
مستقیم انتقـال مایکـروفون 

از یک مـصاحبه شونده به 
دیگری باعث ضیاع وقت شده 
و خسته ُکن و غیرمسلکی جلوه 

می کند. 
میزگرد در تلویزیون ایجاب 

چندین کمره را می نماید، چون 
مهمانان باید از زوایـای مخـتلف 

و مـتفاوت عکس برداری 
شـوند و همچنان در برنامه های 

تلویزیونی، پرده یا تصویر 
عقبی با موضوع هم خوانی باید 

داشته باشد.
میز های گرد یا بحث ها دارای 

مجری، گرداننده یا ارایه کننده  
بحث و پرودیوسر  یا 

تهیه کننده می باشند که هریک 
وظایِف مشخص دارند و بحث 

را به هدفش هدایت می کنند. 
بین مجری و تهیه کننده ارتباط 

مستقیم و لحظه به لحظه 
موجود است

بخش دوم
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هـارون مجیـدی
صفر

را  کمی  فیلم هاِی  افغانستان،  در  سینما  سدۀ  نیم  تاریخ 
شاهد بوده است. این تاریخ نشیب هاِی زیادی را سپری 
کرده و تنها در دهۀ شصت فرازِ کارهای سینمایِی کشور 
دهۀ  در  ساخته شده  فیلم های  در  است.  رفته  پرده  روی 
شصت، نمونه هاِی خوبی از نوآوری، کشف هاِی جدی و 
افغانستان گواه هستیم.  پرداخت هاِی بکر را در سینمای 
سینمایی  کارهای  از  گوناگونی  ژانرهاِی  دوران  این  در 
جریان  به  افغانستان  کارگردان های  و  هنرپیشه ها  توسط 
سینمای کشور  برای  هویِت مشخصی  توانست  که  افتاد 
ماننِد  از آن  پایید و پس  اندک  این روند،  اما  خلق کند. 

روند های دیگر، سینما نیز متوقف ماند.
یکی از کارهاِی خوبی که در دهۀ شصت ارایه شد، فیلم 
کمدی  یا  طنز  ژانر  در  فیلم  این  است.  مسخره«  »اختر 
به کارهای  نوشته و اجرا شد و ساختار متفاوتی نسبت 
سینمایِی دیگِر افغانستان دارد. این فیلم با حضورِ پُریمِن 

بهترین بازیگراِن سینمای کشور روی پرده رفته است. 
پیش از این، راجع به این فیلم ستایش های فراوانی شنیده 
بودم اما به تازه گی در یکی از چینل های شبکۀ یوتیوب، 
خاطراِت  بیان  با  را  مسخره  اختر  مکمِل  سکانس هاِی 
کارگرداِن این فیلم دیدم و شنیدم که این یادداشت حاصِل 

آن اتفـاِق نیک است.

یک
فیلم  این  کارگرداِن  و  تهیه کننده  احمدی  لطیف  انجنیر 
به  نزدیک  مسخره  اختر  پروسِس  و  شوتینگ  می گوید، 
یک ماه وقت در برگرفت و در ساخت آن به دلیل کمبود 
امکانات در آن زمان، از ابتدایی ترین وسایل و الیت هاِی 

خودساخت استفاده شده است.
ژانر  دانستِن  کم رنگ  با  همچنان  احمدی  لطیف  انجنیر 
کمدی در سینمای کشور می گوید که سینمای افغانستان 
از آغاز خود در ساختار بسیار پراکنده بوده، سینماگران با 
برداشتی که از پدیدۀ همان وقت داشتند، همۀ سوژه های 
سینمایی شان بر حول همان برداشت ها می چرخیدند. فکر 
یا ژانر کمدی،  می کنم برای تفکر در مورد ساختارها و 

وقت بسیار کوتاه و کم بوده است.
کارگردان فیلِم اختر مسخره به این باور است: ژانر کمدی 
یکی از ژانرهای بسیار مشکل در سینماست؛ چون کمدی 
لحظاتی دارد که اگر خطا خورد، باز همان لحظات را نی 
کارگردان جبران کرده می تواند و نی هنرپیشه می تواند آن 

را دوباره بازی بکند.
به گفتۀ او، اگر به ژانر کمدی به صورِت دقیق پرداخته 
چیزهای  می آید،  دست  به   آن  از  که  محصولی  نشود، 
مضحک و ابتذال آور خواهد بود، که در حال حاضر نظیِر 

این گونه کارها در سینمای کشور دیده می شود.
رادیو  و  افغان فیلم  مشترِک  محصول  مسخره  اختر  فیلم 
تلویزیون دولتی افغانستان است. آقای احمدی می گوید، 
زمانی که تازه به عنوان رییس افغان فیلم کارش را آغاز 
زریاب  رهنورد  از  داستانی  اساِس  بر  را  فیلم  این  کرد، 

ساخت.
فیلم اختر مسخره در شهر کهنۀ کابل، قصر نمبر یک و 
شده  تصویربرداری  قرغه  در  آن  از  کوتاهی  بخشی های 

است.

اختر مسخره دو نقش آفریِن اصلی دارد: فقیر نبی و ناصر 
عزیزی. هر دو به زیبایی و موفقیت نقش آفرینی کرده اند. 
عبداهلل هدف، حمیده عبداهلل، سالم سنگی، هما، خاطره، 
دیگر  صیبیه  و  معرفت  بریالی  صبور،  طغیان،  ابراهیم 
فیلم را ظاهر هویدا  این  متِن  بازیگران هستند. میوزیک 
و عارف کیهان انجام داده اند. با یک حساِب سرانگشتی 
دیده می شود که بهترین های هنِر افغانستان در این فیلم 

دخیل بوده اند.
درخشش فقیر نبی در این فیلم باعث شد که مسووالن 
وقِت رادیو و تلویزیون او را برای فراگیری آموزش های 

بیشتر برای شش ماه به آلمان بفرستند.

دو
آغازیِن  سال های  کارهای  معرفی  بر  عالوه  فیلم ها  این 
سینمای افغانستان، تصویری هم از سال های سپری شدۀ 
برای نسلی که آن سال ها را ندیده اند،  به ویژه  افغانستان 
می دهد. سال هایی که برای عده یی ممکن است مملو از 
فقر و سختی باشد، برای عده یی هم پُر از صفا و ساده گی 

که دیدِن آن دیدنی و جذاب خواهد بود.

سـه
و  کودکی  در  که  جوانی ست  داستان  مسخره،  اختر 
و  می نشسته  صنف  آخِر  است،  بوده  کم رو  نوجوانی 
است.  نمی زده  گپ  اصاًل  صنف  در  خودش،  گفتۀ  به 
و  می گفته  جوک  و  پُرزه  فراوان  باالیش  هم دوره هایش 
تمسخرها  تمام  کندو  مثِل  دلش  می کرده اند.  مسخره اش 
پس  است.  ساخته  کوفتی  را  او  و  داده  جا  خود  در  را 
از مدتی او به دنبال پیدا کردِن راه و چاره یی می شود تا 
کندوی دلش را خالی کند. ناگهان روزی راهی می یابد. 
آزار و  داستان  به مکتب می رسد،  تأخیر  با  یک روز که 
با  صنف  کنِج  هر  از  می یابد،  ادامه  صنف  در  او  اذیِت 
سخنی و یا سیلی یی او را اذیت می کنند. یک هم صنفش 
از او می پرسد که چرا دیــر آمدی؟ شب ها بیدارخوابی 
دلش  کندوی  اختر  بودی؟  مهمان  کجا  امشب  می کنی؟ 
را باز می کند و قطره یی از آن را می ریزد و در پاسخ به 

هم صنفش می گوید: شب خانۀ خواهرت بودم! 
سکوت تمام صنف را در بر می گیرد، هم صنفانش پچ پچ 
را  راز  اختر  نکنند.  اذیت  را  اختر  دیگر  که  می کننـد 
می یابد و پس از آن می کوشد با تحقیر کردِن دیگران و 
نامش  دارد.  نگه  را تهی  ادا درآوردن، کندوی غم هایش 

چهره یی تازه می گیرد و می شود اختر مسخره! 
میان طبقۀ غریب و پول دار کابل را  اثر کمدی مرز  این 
نشان می دهد و در کنار نوعی انتقاد که از جامعه در این 
فیلم دیده می شود، نکتۀ مهم دیگر، زنده گی برگشته گان 
از غرب در این فیلم حایز اهمیت می باشد. مصطفی که 
سال ها زنده گی اش در غرب سپری شده، در این فیلم تنها 
رهاوردش از غرب به یک موش که نماد بیهوده گی ست 

خالصه می شود.
لحظه  به  لحظه  دوربین  با  رفاقت  در  مرکزی  کرکتر 
سرگذشتش را روایت می کند. اختر با کشف رازِ جدید 
بیرون  دیگران  از جیب  را  زنده گِی خود  می تواند خرج 
بکشد، او با منکر شدن از خانواده اش در خانۀ دوستانش 
زنده گی  بخندند،  تا  دربیاورد  ادا  او  داشتن  خوش  که 

می کند.
 

چهار 
پس از سال 2002 تولید فیلم های سینمایی در افغانستان 
رونق گرفت. شماری از تحصیل کرده گاِن حوزۀ سینما به 

کشور بازگشتند و بازارِ خوب یافتند.
فیلم  کارگردان های  موفق ترین  از  یکی  برمک  صدیق 
بین المللی  برندۀ جوایز  او  فیلم های  است.  افغانستان  در 
جایزۀ  برندۀ  او  ساخته های  از  »اسامه«  فیلم  شده اند. 
گلدن گلوب سال 200۴ امریکا شد. برمک به دلیل عدم 
نامساعد  و  افغانستان  در  سینمایی  کارهای  از  حمایت 
ترک  را  افغانستان  کشور،  در  سینماگران  زنده گِی  بودن 
کرده است اما بارها گفته که تالش می کند برای سینمای 

افغانستان کارهای خوبی را رقم بزند. 
درخشش کارهای همایون پاییز با ساختن فیلم های »من 
اسپ می خواهم نه زن« و یا فیلم »آن سوی خط سکوت« 
وارد  را  اندیشه  نخستین بار  برای  منتقدان  باور  به  که 
نمونه های درخشاِن  از  افغانستان کرد،  کارهای سینمایی 

کارهای سینمایی این سال ها است.
برای  ناصری کول  کارگردانی سونیا  به  »اللۀ سیاه«  فیلم 
نمایندۀ  خارجی زبان  فیلم  بهترین  اسکار  جایزۀ  کسب 
افغانستان در هشتادوسومین دورۀ جوایز اسکار بود، اما 

به فهرست نهایی راه نیافت.
رییس جمهور«  به  »نامه یی  فیلم  فیلم نامۀ  هم  تازه گی  به 
ساختۀ بانو رؤیا سادات توانست که جایزۀ فیلم کشورهای 
سارک را به دست بیاورد. بانو سادات نیز از فیلم سازاِن 
پُرکار همین سال های افغانستان است که در کارنامۀ خود 
ساخت چند سریال تلویزیونی موفق و چند فیلم کوتاه و 
بلند سینمایی دارد. تازه ترین فیلم بلند سینمایی اش همین 
»نامه یی به رییس جمهور« است و سریال »خط سوم« که 
از کارهای خوب و  تلویزیون طلوع آن را نشر می کند، 

امیدبخِش دیگر بانو سادات است.
این ها بخشی از تالش های فردی و شخصی کارگردانان 
و سینماگران افغانستان است که در این سال ها کوشیده اند 

سینماِی کشور را از مرگ نجات دهند.

اختـر مسخره؛
تاشی جـدی در سینمای افغانستان

مـردم سرزمیِن من
چون باز شکاری زخم زننده اند

ترانه های شان به ساِن لرزش 
زمستانی ست

زیر گیسوان درختان
و خنده های شان

چون شعله در هیزم زبانه می کشد
گام هاشان در خاک فرو رونده

می ُکشند، می دزدند، می نوشند، 
آروغ می زنند

اما انسانند
خوبند آنگاه که دو مشت پول به کف می آورند

و به سرنوشت ایمان دارند

صالح عبدالصبور– شاعر مصری 
برگردان: محبوبه افشاری
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میان  در  سیاسی  کشمکش های  به خاطر  اوضاع 
بازیگران غیر طالب نیز می تواند به ناکامی بینجامد. 
دورۀ ادارۀ محمداشرف غنی در ماه می پوره خواهد 
شد. پیش از آن وقت، هیچ انتخاباتی نخواهد بود. 
و  یافته  کاهش  حکومت  مشروعیت  نتیجه،  در 
درازا  به  ریاست جمهوری  داغ  بازی های  سیاست 
با  بین االفغانی  گفت وگوهای  که  کشید  خواهد 
طالبان را هنوز دشوارتر خواهد ساخت. طالبان با 
انتخابات  انداز  تفرقه  و  تاریخچۀ وحشتناک  درک 
صبر  فقط  با  شاید  که  شد  خواهند  وسوسه  دچار 
خدا کردن بتوانند دولت افغانستان و نظم قانونی را 

بیشتر از پیش تضعیف کنند. 
تا کنون، بیشتر از اینکه فراروی فرایند بین االفغانی 
برای  تالش  است.  بوده  برآمده گی ها  باشد،  جاده 
در  افغان ها  بین  غیررسمی  نشست  یک  برگزاری 
دوحه- که هر کدام بتوانند در حد ظرفیت شخصی 
خود در یک تکاپوی مناسب زمانی به منظور غالب 
در  همدیگر  شناختن  رسمیت  به  چالش  به  شدن 
یک فرایند صلح وارد صحبت شوند- در اواسط ماه 
اپریل در میان اتهامات متقابل به شکست انجامید 
اواخر  در  بود.  مزایایی  دارای  ُکلی  به صورت  که 
ماه اپریل غنی لویه جرگه مشورتی را برای توافق 
داد،  تشکیل  طالبان  با  گفت وگو  برنامۀ  یک  روی 
گیرنده  تصمیم  مجتمع  یک  بسیج  برای  تالش  اما 
عنعنه یی افغانی از همان آغاز به نتیجه نرسید. یکی 
تقلبات  چهرۀ  کلیدی جرگه  دهنده گان  سازمان  از 
نهادی انتخابات ریاست جمهوری سال 201۴ بود، 
به  اپوزیسیون  در  کلیدی  شخصیت های  اکثر  بناًء 
شمول حامد کرزی تمام نامزدان ریاست جمهوری 
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  حتا  و  فعلی 
حکومت غنی از اشتراک در آن امتناع کردند )گرچه 
تصویر بزرگ عبداهلل، به صورت تعجب آوری، در 

فراز سکو در کنار عکس غنی آویزان بود(. 
 اما ایاالت متحده قطعه وسایل فشاری در اختیار 
روند.  کار  به  پیروزی  راه  در  می توانند  که  دارد 
مهمتر از همه، فشار که از طریق حضور تداوم یافته 
نیروهای ایاالت متحده وارد می شود تا آخرین دم 
کاهش  چشم گیری  به صورت  سازی  بیرون  پایان 
نخواهد کرد. تعداد بزرگ نیروهای چهارده هزاری 
مأموریت  یک  به  حاضر  حال  در  متحده  ایاالت 
اند،  شده  داده  اختصاص  ناچیز  سیاسی  معنای  با 
پُرهزینه  و  ناموفق  عمده  به صورت  تالش  همانند 
برای به وجود آوردن نیروهای امنیتی ملی مدرن در 
افغانستان. با یک بخش خیلی کوچک تعهد فعلی- 
متحده  ایاالت  نیروها-  از  صدتن  چند  تنها  شاید 
می تواند تهدید قابل مالحظه خود را باالی طالبان، 
طالبان  رهبری  دادن  قرار  هدف  موفقانه  طریق  از 

توسط نیروهای ضد تروریسم، نگه دارد.
شمول  به  افغانستان  در  رهبران  اکثریت  برعالوه، 
بسیاری در رهبری طالبان می دانند که آنها به جامعه 
متحده  ایاالت  رهبری  به  بین المللی  تمویل کنندۀ 
وابسته باقی خواهند ماند. هیچ دولتی در افغانستان 
را  کافی  داخلی  منابع  که  است  نبوده  قادر  تاکنون 
برای نگه داری صلح بسیج نماید. زمانی که آنها )در 
نگه داری صلح( موفق می شوند، این کار از طریق 
توزیع کمک های مالی بین المللی- بریتانیا، شوروی 
و یا امریکا- به منطقه میسر می شود. تعهد حمایت 
وسایل  نیروها  خروج  تهدید  و  بین المللی  پایدار 
فشاری برای ترغیب و شکل دادن یک حل وفصل 

بین االفغانی می باشند. 
نیاز به حمایت مالی بین المللی همچون یک مسألۀ 
پیچیده درازمدت و دشوار برای ایاالت متحده باقی 

عمیقًا دچار  قبل  از  افغانستان  دولت  ماند.  خواهد 
بشری  تجاوزهای خطرناک حقوق  مقصر  و  فساد 
است. حضور ایاالت متحده و نیروهای ناتو تمویل 
کننده گان را با اکراه، مجبور ساخته است که چنین 
تقصیراتی را زیر نظر گیرند. هر دولتی با اشتراک 
قوی طالبان و نفوذ کمتر روز افزون ایاالت متحده 
جامعه  پاسخ  اگر  اما  باشد،  بدتر  می تواند  فقط 
هرگونه  باشد،  مالی  کمک های  کاهش  بین المللی 
افغانستان  امنیتی و سیاسی که شهروندان  توافقات 
در میان خود به آن دست یابند از هم خواهد پاشید. 
ایاالت متحده نخست تر و مقدم تر از همه، به دور 
از  باید  بی سبب(،  )خوش بینی  بودن  پولیانیایی  از 
مردم  گستردۀ  نماینده گی  تأمین  برای  خود  نفوذ 
اقلیت ها  زنان،  )حضور(  روی  تمرکز  با  افغانستان 
و دیگر گروه های در معرض خطر جدی در جریان 
توافق صلح در گفت وگوهای بین االفغانی کار گیرد.
کارگیری از نیروی فشار ایاالت متحده برای ایجاد 
یک حل وفصل افغانی ناشنوایی و بی توجهی زیادی 
می کند.  اقتضا  کابل  در  هم  و  واشنگتن  در  هم  را 
قطعًا، بیشتر از آنچه که تا کنون هر دو اداره نشان 

داده است. 
مشاور  محب،  حمداهلل  آشکار  حملۀ  مشخصًا، 
و  خلیل زاد  سفیر  باالی  افغانستان،  ملی  امنیت 
برای  ُکلی تر  به صورت  متحده  ایاالت  پالیسی 
افغانستان یک فاجعه است. حتا اگر  پالیسی سازان 
کابل احساس می کند که با آن به صورت غیرکافی 
در رابطه با گفت وگوهای ایاالت متحده و طالبان 
مشورت صورت گرفته است، بدترین واکنش آنها 
تبلیغ فاصله بین آنها و پشتیبان آنهاست. غنی باید 
به جای آن به صورت نمایشی از تالش های صلح 
سفیر  کردن  توصیف  با  متحده،  ایاالت  رهبری  به 
استقبال  آن،  نماینده خودش در  خلیل زاد همچون 
نماید. اگر غنی به دیگر رهبران افغانستان، طالبان و 
بازیگران منطقه یی تبلیغ کند که او و حکومت اش 
برای ایاالت متحده مهم نیستند، او و حکومت اش 

به زودی برای تمام آنها بی اهمیت خواهد شد.

گفت وگوهای منطقه یی
نیابتی منطقه یی است  هر جنگ داخلی یک جنگ 

هم اکنون یا هیچ گاه: 

امریکافرصتمناسب
برایخروج

ازافغانستانرادارد

است،  مشهور  بسیار  آنچنان که  نیست.  مستثنا  آن  از  افغانستان  و 
ایران،  اما  اند،  وابسته  پاکستان  از  گسترده  کمک های  به  طالبان 
روسیه، هند و دولت های آسیای مرکزی نیز موکلین خود را دارند.
در  منافغ شان  از  قدرت ها  این  از  یک  هر  تصور  مختصر  شرح 

افغانستان، البته بدون کدام پشتیبانی چنین است:
تا  منطقه یی  بازیگر  خطرناک ترین  و  پُرنفوذترین  پاکستان- 
امنیت  پالیسی  و  مرزی  نواحی  روی  کافی  نفوذ  کنون- خواهان 
نفوذ  عدم  به  راجع  که  شود  باورمند  تا  می باشد  افغانستان  ملی 
استخباراتی هند و یا هر گونه نقش آن کشور در درون نیروهای 
امنیتی افغانستان دارای اطمینان خاطر و »عمق استراتژیک« است. 
و  ادعاهای مرزی  بعضی  نگرانی های در مورد  پاکستان همچنان 
پاکستانی دارد و دست کم  از گروه های قومی  وفاداری شماری 
اینکه آیا ترتیبات سیاسی  آنها هر گونه توافق صلح را بر مبنای 
پاکستان  منافع  چنین  با  ذاتًا  می تواند  افغانستان  در  آن  حاصله 

ناسازگار باشد یا نه، ارزیابی می کنند.
نمی تواند  متحده  ایاالت  که  شود  مطمین  که  می خواهد  ایران    
از پایگاه های خود در افغانستان علیه ایران استفاده کند. ایران و 
را  آن  ایران  که  اند  آمیخته  باهم  به شیوه های  افغانستان همچنان 
در  افغانستان  مهاجر  جمعیت  عظیم  تعداد  می یابد.  کننده  تهدید 
اقتصادی دارای اهمیت است ولی همچنان قاچاق  ایران از نگاه 
مشکل  بدترین  شاید  ایران  است-  ساخته  آسان  را  مخدر  مواد 
اعتیاد را در جهان دارد. افزون بر آن، ایران در رابطه به آجندای 
نگران  طالبان  مثل  شیعه  افراطی ضد  گروه های  گرفتن  منطقه یی 

است. 
ایاالت متحده و راجع به توانایی  روسیه همچنان راجع به نفوذ 
بالقوه انتشار دهشت افگنی و ایدیولوژی افراطی در آسیای مرکزی 

و احتماالً در میان جوامع مسلمان روسی مضطرب است.
قدرت  یک  همچون  را  خود  موقعیت  می خواهد  هندوستان 
منطقه یی با سلطۀ قوی تر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نسبت به 
رقیب پاکستانی اش تثبیت کند و می خواهد که گسترش پناهگاه 
امن ملیشه های زیر حمایت پاکستان در افغانستان را محدود سازد. 
اما  است  پاکستان  همیشگی اش،  دوست  حمایت  خواهان  چین 
راجع به اینکه آیا آن به معنای کمک کردن پاکستان در راستای 
تحقق اهداف پالیسی اش و یا محافظت پاکستان از تمایل غریزی 
سوءمدیریت  ملیشوی  پراکسی های  حمایت  برای  خطرناک اش 

شده باشد می تواند متردد باشد. 
هر پنج کشور آسیای مرکزی در حدی به نحوی از انحا راجع به 
تروریسم و ایدیولوژی افراطی و همچنان مواد مخدر و دیگر انواع 

قاچاق ها نگران اند.
شایان یادآوری است که فراراه تمام قدرت های که نگران افراطیت، 
جنگ طلبی، دهشت افگنی، قاچاق و دیگر زیان های نابسامانی در 
ارزش  شناخت  در  خدایی  دایرۀ  یک  می تواند  هستند  افغانستان 
یک استقرار سیاسی و فراهم کردن حمایت باشد. از نگاه تاریخی، 
چنانکه قدرت های منطقه یی از پراکسی های خود به خاطر به دست 
آوردن اهداف امنیتی کوتاه مدت به هزینۀ تداوم ناامنی و مناطق 
بدون حاکمیت حمایت می کنند، دایره های شیطانی بیشتر معمول 

بوده است. 
برای سال های زیادی، منطق متعارف این بوده است که هر کشور 

منطقه یی باید اولویت های زیر را داشته باشد:
گفت وگو  میز  در  یا  و  نبرد  میدان  در  من  طرف  نخست،  گزینۀ 

پیروز می شود.
گزینۀ دوم، جنگ ادامه می یابد.

گزینۀ سوم، نفر طرف دیگر دارای امتیاز و برتری است.
دشوار  ثبات  با  استقرار  یک  به  رسیدن  شرایطی،  چنین  تحت 
حمایت  برای  که  بود  خواهد  قادر  ناخشنود  طرف  هر  است. 
خارجی  حامی  یک  تداوم جنگ،  هزینۀ  به  حتا  جاه طلبی هایش، 
که مایل به کمک باشد را دریابد. اخیراً نشانه های بروز کرده است 
در  هرج ومرج  هزینه های  مورد  در  بیشتر  منطقه یی  بازیگران  که 
افغانستان نگران شده اند - خصوصًا چنانکه متقاعد شده اند که 

ایاالت متحده در حقیقت باید واقعًا بیرون شود.
با آن هم، ایشان هر گونه توافق صلح را در صورتی که حس کنند 
منافع اهم استراتژیک شان را به خطر می اندازد، ممکن است مختل 
میان  گسترده  مشورت های  به  آن،  از  پیش گیری  به خاطر  سازند. 
کشورهای منطقه و رهبران افغانستان به منظور ایجاد شفافیت و 
اعتماد در فرایند صلح و شناسایی و مباحثه خطوط قرمز احتمالی 
دارای  متحده،  ایاالت  به ویژه  و  بین المللی  جامعه  است.  نیاز 
منطقه یی هستند که می توانند همچون  نقش های در گفت وگوی 
همسایه های  باالی  یا  و  کنند  فراهم  خاطر  اطمینان  گزینه یی، 
افغانستان فشار وارد کنند که در کنارشان باشند، یا دست کم در 

فرایند گفت وگوها به حاشیه بروند.
  متاسفانه، با توجه به روابط سمی اش با ایران، روسیه و پاکستان 
و تنش های تجاری اش با چین و پاکستان، ایاالت متحده توانایی 
است.  کرده  تخریب  دیپلوماتیک  دالل  یک  عنوان  به  را  خود 
همچون بسیاری مشکالت، هیچ یک از بازیگران دیگر نمی توانند 
این نقش رقابت  برای  اما شمار زیادی  پُر سازند-  را  این خالء 

می کنند.
حتا یک گفت وگوی منطقه یی با مهارت مدیریت شده با یک مانع 
شوم روبه رو خواهد شد. ایران، پاکستان و روسیه هر یک ضرورتًا 
افغانستان  مقابل  در  آنها  پالیسی  آیا  که  گرفت  خواهند  تصمیم 
توسط منافغ متقابل آنها با افغانستان هدایت شود و یا توسط یک 
افغانستان  از  را عاجز سازند. خروج  واشنگتن  که  پالن عمیق تر 
به هر یک آنها این فرصت را خواهد داد که چنین اقدامی را در 

پیش گیرند. 
دردآوری  بسیار  بصورت  امریکا  اول  تناقضات  که  اینجاست 
آشکار می شود- این توهم قدرت ایاالت متحده است که از نیاز 
اخذ تصامیم دشوار راجع به اولویت ها انکار می کند. دشوار است 
که بار فشار را تقسیم کنید زمانی که در نبردهای با سهم احتمالی 

از بارها وارد جنگ می شوید.

دم را غنیمت شمار
اصطالح فوق با ترغیب پالیسی  سازان به این که فکر کنند که کنون 
وقت یک فرایند واقعی صلح نیست، شاید به گونه چاره ناپذیری 

پیچیده به نظر رسد.
این یک اشتباه فجیع در یک سلسله طوالنی از اشتباهات فجیع 
در  بهتر  شرایط  با  کنونی  جاری  گفت وگوهای  بود.  خواهد 
سال های 2011 و 2012 میسر بود. ایاالت متحده وسیله فشاری 
بیشتر در آن زمان داشت و اداره اوباما باید آن را سازمان دهی و 
استفاده می کرد. در عین حال، چه تعدادی از مردم زنده گی خود 
را از دست داده اند؟ بیشتر از 500 تن از عساکر ایاالت متحده و 
نیروهای ایتالف و ده ها هزار مردم ملکی در افغانستان. به گفته 
کشته  کنون  تا   201۴ از  پولیس  افسران  و  سرباز   ۴5000 غنی، 

شده اند. 
   چرا؟

موجود  وضعیت  خطرات  با  متحده  ایاالت  کلی،  صورت  به 
بناًء  و  صلح،  فرایند  خطرات  با  تا  بود  خوشحال تر  ابدی  جنگ 
گفت وگوی مستقیم ایاالت متحده و طالبان روی مسایل مرکزی 

جنگ هیچ گاهی در زمان اداره اوباما بلند نشد. 
در گفت وگوهای صلح مشکالت زیادی پدیدار می گردد و بهترین 
نتایج آن از آیدیال ما فاصله زیادی خواهد داشت، اما راهی وجود 
دارد که این طوالنی ترین جنگ را پایان دهیم به گونه یی که مصالح 
امنیتی ایاالت متحده تأمین گردد و افغانستان بتواند-بدون شک، 

آرام آرام و به صورت وقفۀ اما با خشونت کمتر- پیشرفت کند.
سفیر بل برنز در مورد بی انضباطی در استفاده از قدرت امریکا و 
در مورد یک تمایل دیرینه و خطرناک برای برخورد با دیپلوماسی 
همچون یک »پس اندیشه/فکر کاهل« نوشته است. افغانستان یک 

نمونه به خون کشیده شده آن است.  
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از سویی نیز دسته یی از معتزلیان عمرو بن عبید را تحریک 
می کردند تا قیام مسلحانه را ضد منصور عباسی اعالن کند؛ ولی 
عمرو با وجود ایمان و ضرورت و مشروعیت و انگیزه قیام 
واجد تجارب مستقیم و غیرمستقیمی بود که او را وادار می کرد 
تا خاطرات قیام های  ناکام بسیاری را که ضد امویان انجام شده 
بود و دردها و بالهایی که بر قیام کننده گان این قیام ها رفته بود، 
به یاد بیاورد و لذا این تجارب او را وا می داشت تا در انقالب 
به نظریه یی دعوت کند که آماده گی و تجهیز )اعداد و استعداد( 
می طلبد و آن را تمکن می نامید. او شورش و نافرمانی یی که 
به ناکامی بینجامد نمی خواست؛ بلکه خواستار آماده گی یی بود 
که رسیدن به اهداف مطلوب انقالبیان را تضمین کند. او با 
تمام وجود می خواست که انقالب واجد شماری از معتقدان 
در  که  باشد  سخت سر  دلیران  و  قوی  مومنان  و  ثابت قدم 
شمار به میزان بدریانی باشند که با رسول اهلل بر ضد مشرکان 
قریش می جنگیدند. از این رو، عمرو بن عبید می خواست تا 
جنگجویانش در عدد و صفت به اندازه بدریان نرسد، انقالب 
نکند. عمرو بن عبید در این راه تلخی نقد بل تاخت و تاز و 

بدزبانی شماری از معتزلیان را برتافت.
ابوعمرو زعفرافی یکی از آنانی است که از او را انتقاد می کند و 

چنین گفت وگو می کنند:
-     من گمان می کنم تو ترسو هستی.

-     چرا چنین گمانی داری؟
-      برای اینکه تو از این خلیفه ستمگر پیروی می کنی و با 

او نمی جنگی.
افسوس بر تو، آیا سپاه و مردان من نیرومندتر از   -
سپاه و مردان آنهاست؟ آیا بدی آنان را با فالن و خوار کردن 
بهمان را ندیدی؟ به خدا سوگند دوست داشتم که دو شمشیر 
از شکم تا گلویم را می دریدند و هر بار که به گلوگاه می رسید 
دوباره این کار تکرار می شد اما مردم کتاب خدا و سنت پیامبر 

را بر پا می داشتند.
با آنکه منصور از استاد قدیمش بیم داشت ولی ابراز شادی 
پیدا  اطمینان  »تمکن«  نظریه  تطبیق  عدم  به  تقریباً  و  می کرد 
کرده بود که عمرو بن عبید سه صد و اندی جنگجو که در 
عزم و صالبت و یقین چنانکه پیامبر در روز بدر در رویارویی 

مسلمانان و مشرکان دارا بود، پیدا نخواهد کرد. 
منصور می کوشید تا شکاف میان خود و معتزله را با رفتن در راه 
پیوند قدیمی که عمرو بن عبید داشت، تنگ کند. او می خواست  
به گونه گذشته نفقات عمرو بن عبید را گرد آورد ولی عمرو 

پافشاری خلیفه به دادن بخشش را نپذیرفت. 
توفیقی  معتزله  با  مجدد  نزدیکی  در  منصور  که  آن  از  پس 
از  نزاع در مسأله خالفت شد و  وارد محل  نیافت، مستقیماً 
عمرو خواست که به کار واقع شده و افتادن حاکمیت به دست 
با  بنی عباس اذعان کند؛ زیرا اکنون بسیاری حتا کسانی که 
نفس زکیه بیعت کرده بودند از سر رغبت یا رهبت با منصور 
بیعت کرده اند. از نظر منصور چیزی باقی نمانده  بود مگر اینکه 
معتزلیان با نظام جدید همکاری کنند و مسوولیت بپذیرند و 
پادشاه جدید را پشتیبانی کنند و در نظام دولت و حرکت تغییر 

سهیم شوند.
 عمرو بن عبید اما هر نوع همکاری را رد کرد و از هیچ معتزلی 
را که وارد دستگاه دولت جدید می شد درنمی گذشت. با این 
همه، منصور نومید نشد و عمرو بن عبید را  نزد خود فراخواند 
و اعالن کرد که  حاضر است هر منصبی که وی به یارانش 
می خواهد،  بسپارد. عمرو بن عبید بار دیگر پیشنهاد خلیفه را 
نپذیرفت و او را آگاه ساخت که منصب خالفت و دستگاه 
دولت در چنگ سپاه خراسان )شیاطین( است و این مانع بزرگی 
است به پیوستن او به دولت که سپردن مسئولیات، آن را بر 
طرف نمی کند؛ زیرا کار از بن نااستوار است و نیروی حاکم و 

مسلط بر نظام، دشمن فکری معتزله است.
منصور با عمرو گفت وگو می کند و چنین می آغازد:

-    ای ابوعثمان، یارانت نزدم بیاورم تا آنان را کمک کنم.
-   حق را آشکار کن تا اهل آن از تو پیروی کنند و کارگزارانت 

را به عدل و انصاف فرمان ده.
به عمل  را  آنان  و  نامه می نویسیم  کارگزاران مان  به  ما      -
به  کتاب خدا و سنت رسولش فرمان می دهیم، اگر آنان عمل 

نکردند، ما چه کنیم؟
-   تو به کارگزارن از نیازهایت می نویسی و آنان اجرا می کنند 
و در طاعت خدا می نویسی و آنان عمل نمی کنند؟ اگر تو از 
کارگزارانت جز به عدل راضی نباشی تا به تو نزدیک شوند 
اگر آنان قصد عمل نیک هم نداشته باشند بدان عمل می کنند. 
پادشاهان به منزله بازار هستند و در بازار چیزی آورده می شود 
که فروش دارد. اطرافیان و مصاحبان، تو را نردبان شهوات خود 
ساختند. تو بسان کسی هستی که دو شاخ گاو را گرفته است تا 

دیگری شیر بدوشد. اینان تو را از خدا بی نیاز نمی سازند.
-     ای عمرو، این مهر من است )منصور مهر پادشاهی را 
بیرون می آورد( بگیر و به هر که می خواهی بسپار و بهترین 

یارانت را بیاور.
-    در حالی که آن شیطان ها )شعوبیان خراسان( در آستانه درب 
تو هستند، یارانم نزد تو نمی آیند؛ زیرا اگر آنان از این شیطان ها 
پیروی کنند خداوند را غضب می سازند و اگر از این شیطان ها 
نافرمانی کنند، آنان تو را بر آنان بر می انگیزند و می شورانند. از 
ما می خواهی که به پیروی و کمک تو نفس های مان را آلوده 

سازیم. در آستانه درب تو هزاران دادخواهی و شکایت است 
آیا چیزی از آن ها پاسخ گفته شده تا بدانیم تو راستگو هستی؟

در این کرانه از بحث میان استاد پارسا و عابد و گوشه نشین 
و انقالبی و شاگرد قدیمی که اکنون پادشاه است و با دوستان 
مبارزش دشمنی می ورزد و آنان را با زندان و شکنجه و شمشیر 
و اصناف عذاب و آزار پیگیری می کند، عمرو بن عبید خواست 
از گفت وگو منصرف شود اما منصور می خواهد که عمرو پولی 

را از او بپذیرد.

دستور دادم به تو ده هزار بدهند.  -
مرا به آن پول نیازی نیست.  -

به خدا سوگند آن را خواهی گرفت.  -
نه، به خدا سوگند که آن را نمی گیرم.  -

منصور در تثبیت و تقویت نظام پادشاهی میراثی دوراندیشی 
می کرد و از این جهت پسرش مهدی را ولی عهد تعیین کرده 
بود. ولی عهد شاهد گفت وگوی پدرش با عمرو بن عبید بود. به 
او دشوار بود که مردی بخشش پدرش، خلیفه را نپذیرد و ابراز 
تنفر می کرد از کسی که در برابر سوگند خلیفه سوگند خورد 
در این هنگام او مداخله کرد و در حالی  ابراز انکار و انزجار 

می کرد خطاب به عمرو بن عبید می گوید:
-    تو در برابر سوگند امیرالمومنین سوگند یاد می کنی؟

-    عمرو پرسید: این جوان کیست؟
-    این محمد پسرم و او مهدی ولی عهد من است.

-   به خدا سوگند او را جامه یی پوشانیدی که جامه نیکوکاران 
نیست و نامی بر او نهادی که در عمل شایستگی آن را ندارد 
و منصبی به او فراهم کرده ای که بهره برداری از آن با غفلت 
از آن برابر است. آن گاه عمرو رو کرد به مهدی ولی عهد و 
گفت: آری، برادرزاده، مانعی نیست که پدرت سوگند بخورد 
و عمویت موجب شکستن سوگند پدرت شود؛ زیرا پدرت 

نسبت به عمویت از پرداخت کفاره قسم تواناتر است.

ولی  منصرف شود  از گفت و گو  که  دوم عمرو خواست  بار 
منصور خواست دیدگاه  او را نسبت به قیامی ارزیابی کند که 
نفس زکیه بدان آماده گی می گرفت و از چشم جاسوسان دولت 
پنهان شده بود تا ساز و بزرگ قیام را فراهم سازد. منصور به 
راست گویی عمرو یقین داشت و دروغ را بر زبان او محال 

می دانست.
-    برایم خبر آوردند که محمد بن عبداهلل بن حسن )نفس 

زکیه( نامه یی به تو فرستاده است؟
-    نامه یی به دست من رسیده که بسان نامه اوست.

-    پاسخش دادی؟
-    آیا رأی مرا درباره شمشیر )قیام مسلحانه( هنگامی که با ما 

بودی نمی دانی؟
-    آیا سوگند یاد می کنی؟

-    اگر به تو از سر تقیه )محافظت از خود( دروغ می گفتم، 
مسلماً از سر تقیه سوگند نیز یاد می کنم.

-    به خدا سوگند، تو راستگو و نیکوکار هستی.
در حالی که عمرو از گفت وگو به تنگ آمده بود و می خواست 

مجلس را ترک کند، منصور پرسید:
-    هر نیازی داری بگو.

-    آری، تنها یک نیاز دارم و آن اینکه پی من نفرست تا نزد 
تو بیایم.

-    پس مرا هرگز مالقات نخواهی کرد.
-    حاجت من هم همین است.

نگاه های خیره  و  رفت  و  برخاست  و  برگرداند  روی  عمرو 
دلیری یی  چنین  شاهد  این  از  پیش  که  و حاشیه اش  منصور 
نبودند او را همراهی کردند. منصور پس از اینکه ایستاده استاد 
قدیمش را بدرود گفت خواست شگفتی و ستایش حاشیه اش 

را از میان ببرد، به سوی آنان دید و این مصراع ها را سرود: 
هر کدام از شما به آرامی راه می رود.

هر کدام از شما در پی دستیابی به صیدی ست.
غیر عمرو بن عبید

منصور بیمناک بود و افکارش او را پریشان می کرد از سویی 
او به راست گویی استادش که گفته بود مذهب او در کاربرد 
شمشیر )نیروی نظامی( در تغییر سیستم ها و دولت ها معروف 
شروط  آیا  که  نمی دانست  اما  داشت  کامل  اطمینان  است، 
آماده گی و تمکن قیام در نفس زکیه فراهم آمده تا عمرو بن 
عبید او را با نیروهایش یاری رساند یا نه؟ از این رو و برای 
اینکه اطمینان قلبی حاصل کند از زبان نفس زکیه نامه یی را 
جعل کرد و به دست پیکی به عمرو بن عبید فرستاد. عمرو بن 
عبید طبق معمول در حالی که در مسجد بصره درس می داد به 
دستش رسید. وقتی عمرو نامه را خواند و تمام کرد، اصل مسأله 
را فهمید و به سوی پیک نگاه کرد و گفت: به رفیقت بگو ما را 
بگذار تا در این سایه بنشینیم و از این آب گوارا بنوشیم تا به 

عافیت اجل مان سر رسد.
در  معتزله  نیروهای  کردن  محروم  در  منصور  که  میزانی  به 
دست یابی به شروط تمکن کامیاب می شد به همان میزان به 
اطمینان او از باور و موقف استاد قدیمش می افزود. روزی کسی 

به او گفت:
-   عمرو بن عبید بر تو شوریده است.

او پاسخ داد:
-    او باور دارد تا سه صد و ده مرد و اندی چون خود نیابد بر 

من نمی شورد و چنین نیرویی پیدا نخواهد کرد.
 منصور با این افکار و ستیز ه ها و نگرانی ها  کشمکش داشت. 
او پیوسته می کوشید تا با زندان و تعذیب و کشتن و محاصره 
و تعقیب و گرسنگی دادن و ترغیب و ترهیب، معتزلیان به قیام 
آماده نشوند. همچنان  که با محاصره عمرو بن عبید و جلوگیری 
از تأثیر ژرف او بر یاران و مریدانیش مانع از آماده گی معتزله 

به قیام می شد.
زمانی که منصور از درگذشت عمرو بن عبید در راه مکه و 
خاک سپاری او در مران، منطقه یی که در مسیر مکه و در فاصله 
دو شبانه روز از آن است، مطلع شد، در وجود او عواطف و 

احساسات مختلفی کشمکش می کردند.
از سویی او از درگذشت انسانی که مانند او بسیار نبود، غمگین 
بود. از سوی دیگر با مرگ او  از دست مخالفی رهایی یافته 
بود که دیدگاه او در صفوف مخالفان بار گرانی بر دوش نظام و 
دولت بود. از سویی هم مرگ عمرو بن عبید موجب می شد که 
منصور بیشتر از پیش از قیام معتزله بیم داشته باشد؛ زیرا صاحب 
نظریه تمکن و ضرورت صبر به آمادگی و تجهیز درگذشته بود 
و این زمینه شور و هیجان جوانان شتاب گر را به قیام ضد بنی 
عباس فراهم می کرد. با این همه، منصور فکر می کرد که شاید 
در شتاب جوانان به شورش به تمام معنا خیر به دولت باشد؛ 
زیرا این شتاب موجب مرگ شورشیان و سقوط شورش آنان 
می شود؛ اما همه این احساسات هیچ لکه یی را در تصویر قدسی 
عمرو بن عبید در ذهن شاگرد و مخالفش ابوجعفر منصور بر 
جای نمی گذارد. منصور وقتی به مکه سفر می کرد، در راه مرقد 
استادش را در مران دید و با قافله اش توقف کرد که کاری کرد 
که هیچ کسی پیش از او نکرده بود. او در حالی که امیرالمومنین 
است به مردی می گرید و در رثای او شعر می سراید که هیچ 
وقت هیچ منصبی را به دست نداشته است تا چه رسد به اینکه 
این منصب برابر یا نزدیک به منصب امیرالمومنین باشد. شاگرد 

روی به روی مرقد استاد می ایستد و می گوید:
درود خدا بر تو که از قبری  که در مران گذشتم، بالشتی برای 

آرمیدن خود ساختی
قبری که مومن و حنیفی را در برگرفته که با خدا راست بوده و 

به قرآن حکم کرده است
اگر این زمانه صالحی را باقی می گذاشت برای ما ابوعثمان را 

زنده نگاه می داشت
 سرانجام قیام معتزله به رهبری نفس زکیه در سال 1۴5 هجری 
بر ضد منصور و پس از یک سال از وفات قدیس و زاهد و 
ناسک و رهبر معتزلیان، عمرو بن عبید رحمه اهلل شعله ور شد.

بخش سوم و پایانی
پژوهش: دکتور محمد عماره

برگردان: عبدالفتاح اطهر
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د افغانسبتان د سبولې عبايل شبورا د رهبرۍ 

افغبان  لبه  وايبي،  غبړي  شبمېر  یبو  پباوي 

مذاکراتبو  رسبمي  د  طالبانبو  د  رسه  حکومبت 

خبره یبوازې د پاکسبتان، چیبن او روسبیې نه، 

ده. غوښبتنه  تولنبې  نړیوالبې  ټولبې  د  بلکبې 

د پاکسبتان، چیبن او روسبيې له خوا پبر طالبانو 

لبه افغان حکومبت رسه د خرو تر غږ وروسبته 

د  عبايل شبورا  د  د سبولې  افغانسبتان  د  اوس 

رهبرۍ پباوي یبو شبمېر غبړي وايبي چبې په 

دې اړه خبرې ډېبرې رانېبږدې شبوي دي.

د سبولې د عبايل شبورا د رهبرۍ پباوي غړي 

ورځ  پبه  شبنبې  د  وقباد  امیبن  محمبد  قبايض 

ازادي راډیبو رسه پبه خبرو کبې هیلبه وښبوده 

چبې په دې برخبه کې الزم نتایج تر السبه يش.

ده وویبل: مونبږ هیله منبد یوو او طالببان ورونه 

پوهېبږي  هبر چبا ښبه  تبر  دې خبره  پبه  هبم 

چبې مسبئله پبه دې نبه حلېبږي چبې مونبږ لبه 

امریکایانبو رسه خبرې کبوو، د مسبئلې حبل 

دا دی چبې بیبن االفغباين مذاکبرات پیبل يش، 

پبه هغبې کبې اهتبام ويش، تعهبدات ويش، 

اجنبډا وي،  افغانبان  اجنبډا وي،  افغانسبتان  د 

سبوله اجنبډا وي، قانونیبت او عدالبت اجنبډا 

اجنبډا وي. او مشبارکت  وي 

ښباغلی وقباد وايبي چبې لبه افغبان حکومبت 

رسه د طالبانبو د رسبمي مراکزاتبو خبره یوازې 

د پاکسبتان، چیبن او روسبې نبه، بلکبې د ټولې 

نړیوالبې تولنبې غوښبتنه ده.

د  چبې  کېبږي  مهبال  داسبې  څرګندونبې  دا 

افغانسبتان لپاره د امریبکا د بهرنیو چارو وزارت 

خپلبه  پبر  خلیلبزاد  زملبي  اسبتازي  ځانګبړي 

ټوېټرپاڼبه لیبکيل چې پبه چین کې د افغانسبتان 

توافبق  لوریبو  ټولبو  پبه غونبډه کبې  د سبولې 

وکبړ چبې د طالبانبو، افغبان حکومبت او نورو 

افغانانبو تر منبځ د سبولې مذاکرات بایبد ژر تر 

ژره پيبل يش.

د چیبن پبه پازمېنبه پيکنبګ کبې د افغانسبتان 

د سبولې د پروسبې پبه اړه د درېيبم پبړاو سبا 

مشبورو پبه دې غونبډه کبې چبې د چهارشبنبې 

او پنجشبنبې پبه ورځو یبې دوام وکبړ، د امريکا 

د ځانګبړي اسبتازي زملبي خليلزاد تبر څنګ د 

چیبن، روسبیې او پاکسبتان اسبتازو هبم ګډون 

کبړی و.

د امريبکا د بهرنيبو چبارو وزارت د جمعبې پبه 

ورځ پبه خپبره کبړې اعامیبه کبې ويبيل چبې 

امریبکا، روسبیه او چیبن پبه دې بباور دي چې 

پاکسبتان د افغانسبتان د سبولې په بهیر کې مهم 

رول لوببوالی يش.

پاکسبتان د امریبکا، روسبیې او چیبن تبر څنګ 

ورځبې مخکبې  لبس  دا غوښبتنه  طالبانبو  لبه 

لبه هغبه کبړې ده چبې ټباکل شبوې د پاکسبتان 

جبوالی  روانبې  د  خبان  عمبران  صدراعظبم 

مياشبتې په ۲۲مبه د امریکا له ولسبمرش ډونالد 

ټرمبپ رسه پبه واشبنګټن کبې ووينبي.

د  شبخړې  او  سبولې  د  افغانسبتان  د  خبو 

مطالعاتبو د انسبټیټیوت مرسبتیال حکمبت الله 

اعظمبي پبه دې بباور دی چبې طالببان ببه کلبه 

هبم دې خبرې تبه غباړه کبې نبږدي.

طالبانبو  د  موضوعبات  دوه  دا  کبړه:  زیاتبه  ده 

د  افغانسبتانه  لبه  یبو  دي،  کرښبې  رسې  لپباره 

امریکايبي ځواکونبو وتبل او بل د افغبان دولت 

پبه رسبمیت نبه پېژنبدل، دا ببه تقریبًا نبا ممکنه 

وي چبې طالببان پبه دغبو دوو موضوعاتبو کې 

نرمښبت وښبيي.

طالبانبو تبر دې مخکبې پبه وار وار دا خبره رد 

کبړې، خبو تبازه یبې څبه نبه دي ویيل.

خبو د دوحې پبه وروسبتۍ بین االفغاين ناسبته 

کبې افغبان چارواکو د مسبتقلو شبخصیتونو په 

توګبه لبه دوی رسه په خرو کې ګبډون کړی او 

خپبل نظرونبه یې رشیک کبړي دي.

د سولې شورا:

 د حکـومت او طالبـانو مخـامخ خبـرې 

د ټولـې نړیوالـې ټولنـې غـوښتنه ده

خون ریزی  قطع  و  صلح  خواهان  همه 
صلح  که  جاست  این  مشکل  اما  هستند، 
مدیریت  درست  افغانستان  انتخابات  و 

نمی شود.
مطلب  این  بیان  با  سیاسی  آگاهان  شماری 
افغانستان  جنگ  که  همان گونه  می گویند، 
نیاز  بیشتر  زمان  به  نیز  صلح  بود،  طوالنی 
است  امر ضروری  یک  انتخابات  اما  دارد، 
که اگر به دور از تقلب برگزار شود، کامی 

به طرف تأمین امنیت و صلح خواهد بود.
بااین حال، مسووالن در شماری از نهادهای 
بحث  اگر  می گویند،  انتخابات  بر  ناظر 
گفت وگوهای صلح جدی تر شود، بحث به 
انتخابات به عنوان یک گزینه  تعویق رفتن 
مطرح می شود. به بور آنان، اگر طالبان وارد 
حکومت شوند، آیا با همین 1۸ نامزد وارد 
چنین  اگر  می شوند.  انتخاباتی  مبارزات 
باشد در مناطق تحت کنترل طالبان ثبت نام 
صورت نگرفته است و معلوم نیست با این 

مشکل چگونه برخورد می شود.
صلح  گفت وگوهای  پی  در  واکنش ها  این 
برگزاری  زمان  شدن  نزدیک  و  طالبان  با 

انتخابات ابراز می شود.
قرار است به تاریخ 6 اسد مبارزات انتخاباتی 
انتخابات  میزان   6 تاریخ  به  و  شود  آغاز 
این  اما  می شود.  برگزار  ریاست جمهوری 
جریان  صلح  گفت وگوهای  بحث  طرف 
دارد و گفته می شود که اگر گفت وگوهای 
به  دیگر  بار  انتخابات  بدهد،  نتیجه  صلح 

تعویق خواهد رفت.
بار به تعویق  انتخابات سه  تاریخ برگزاری 
رفت، قرار بود انتخابات به تاریخ ۳1 حمل 
پیش  ماه  سه  ولی  برگزار شود،  روان  سال 
کمیسیون انتخابات اعالم کرد که انتخابات 
برگزار  سرطان   29 در  تاخیر  ماه  سه  با 

می شود.
انتخابات  بنیاد  یا  فیفا  رییس  رشید  یوسف 
آزاد و عادالنه افغانستان به این  باور است 
تا  شده  سبب  انتخابات  بر  صلح  سایه  که 

یکی را انتخاب کنیم.
او در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید، 
صلح یک مسألۀ حیاتی و مهم است و همۀ 
خواهان قطع خون ریزی هستیم، اما مشکل 
این جاست که صلح و انتخابات افغانستان 

درست مدیریت نمی شود.
در  صلح  گاهی  کرد،  تأکید  رشید  آقای 
اولویت قرار می گیرد و گاهی هم انتخابات، 
اما مسأله اساسی این است که تاریخ صلح 
است،  انتخابات مشخص  تاریخ  و  نامعلوم 
انتخابات  برگزاری  برای  باید  بنابراین 

تصمیم بگیریم.
صلح  بحث  کرد،  نشان  خاطر  فیفا  رییس 
و  داده  قرار  درگمی  سر  یک  در  را  مردم 
مردم هیچ نمی دانند که آیا مذاکرات نتیجه 
خواهد داد و صلح خواهد آمد. زمان کمی 
به  اگر  و  مانده  باقی  انتخابات  برگزاری  به 
به  قدرت  خالی  نرویم  انتخابات  طرف 

وجود می آید.
صلح  گفت وگوهای  بحث  اگر  افزود،  وی 
رفتن  تعویق  به  بحث  شود،  جدی تر 
انتخابات به عنوان یک گزینه مطرح خواهد 
شد، اما مسأله این است که اگر طالبان وارد 
حکومت شوند، آیا با همین 1۸ نامزد وارد 

مبارزات انتخاباتی می شوند. اگر چنین باشد 
نام  ثبت  طالبان  کنترل  تحت  مناطنق  در 
چطور  مشکل  این  و  نگرفته است  صورت 

می شود.
حاضر  درحال  گفت،  همچنان  رشید  آقای 
مردم در سردرُگمی به سر می برند و تمامی 
از  مانده است.  باقی  بی جواب  این سواالت 
یاد کردیم  را که  لحاظ شکلیات مشکالت 
باشد،  انتخابات  برگزاری  مانع  نمی تواند 
صلح(  )گفت وگوهای  سیاسی  مسایل  اما 
می تواند برگزاری انتخابات را تحت شعاع 

قرار دهد.
در  انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن 
صلح  گفت وگوهای  اگر  این که  خصوص 
برود،  تعویق  به  انتخابات  و  بدهد  نتیجه 
کمیسیون  می گویند،  دارید  برنامۀ  چه  شما 
انتخابات طبق پالن و برنامه به پیش  می رود 
و آماده گی الزم برای انتخابات گرفته شده 

است.

سخنگوی  معاون  ابراهیمی  عبدالعزیز   
کمیسیون انتخابات در گفت وگو با روزنامۀ 
این  فنی  لحاظ  از  که  می گوید  ماندگار 
برگزاری  برای  را  الزم  آماده گی  کمیسیون 
ما  کار  سیاسی  مسایل  اما  دارند،  انتخابات 
نیست و ما طبق برنامه کارهای الزم را به 

پیش می بریم.
اما سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل 
انداختن  تعویق  به  که  است  باور  این  به 
و  ملی  خیانت  صلح  خاطر  به  انتخابات 
توحیۀ  نمی تواند هیچ  یک جنایت است و 
داشته باشد، بنابراین باید به طرف انتخابات 
انتخابات پارلمانی سال  برویم؛ اما نه مانند 

پار که مملو از تخلف و تقلب بود.
این استاد دانشگاه می گوید، همان طور که 
جنگ افغانستان طوالنی بود، صلح افغانستان 
یک  انتخابات  اما  بود،  خواهد  طوالنی  نیز 
امر ضروری است که اگر به دور از تخلف 
و تقلب برگزار شود، کامی به طرف تأمین 

امنیت و صلح در کشور خواهد بود.
دولت  یک  اگر  افزود،  سیحون  استاد 
ایجاد  مردم  واقعی  رأی  براساس  قانون مند 
که  بو  قدرت مند خواهد  بدون شک  شود، 
به ساده گی کام های عملی را به طرف تأمین 

صلح خواهد برداشت.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، مردم افغانستان 
صلح  گفت گوهای  پردۀ  پشت  اتفاقات  از 
بی خبر نگهداشته شدند و این روند از همان 

آغاز تاکنون غلط به پیش برده شده است.
انتخابات  انداختن  به تعویق  افزود، پس  او 
به خاطر صلح که معلوم نیست چه زمانی 
نتیجه می دهد، اشتباه است. منتظر ماندن به 
اتفاق  نیست  معلوم  که  پروسۀ  یک  خاطر 
روندهای  از  ماندن  عقب  خیر،  یا  بی افتد 

دموکراتیک کار نهایت احقمانه است.
روند  کرد،  تصریح  سیحون  استاد 
با معیارهای  افغانستان  گفت وگوهای صلح 
مذاکرات صلح  هیچ هم خوانی ندارد. یک 
کمک  با  تروریست  و  هراس افگن  گروه 
به  و  افغانستان  دولتی  ناتوان  نهادهای 
حمایت شیخ های عرب و استخبارات منطقه 

بزرگ شده و به آنان هویدا داد شده است.
شمار  یک  متاسفانه  کرد،  تاکید  او 
سیاست مداران ناتوان و کم فهم هم با حضور 
در میز مذاکره با این گروه هراس افگن، به 
بخشیدند  مشروعیت  تروریستی  گروه  این 
و اکنون آنان به جای رسیدند که از موضع 
قدرت حرف می زنند و برای صلح شرط و 

شروط های ناممکن را مطرح می کنند.
این درحالی ست که تاکنون طالبان و امریکا 
شش بار در دوحه قطر گفت وگو کرده اند. 
طول  به  روز  هفت  که  دور  ششمین  در 
به  که  کردند  اعالم  طرف  هردو  انجامید 

پیشرفت هایی دست یافته اند.
پیش از برگزاری این نشست گروه طالبان 
گفته بود که در این دیدار بر سر چارچوب 
و  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج 
این که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر 

استفاده نشود، مذاکره خواهد کرد.
اکنون دور هفتم مذاکرات میان گروه طالبان 
این  جزییات  از  و  دارد  جریان  امریکا  و 

نشست تاکنون چیزی گفته نشده است.

اولـویتکـداماست؟
»صلـح و انتخـابات درست مـدیریت نمـی شـوند«

ناجیه نوری


