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ترامپ برای پایان جنگ افغانستان 

به پاکستان اعتامد کرده است

در مواجهه با پرسش

76

رحیمی،  سالم  گفته  های  به  واکنش  در  طالبان  گروه 
با  گروه،  این  که  می گوید  صلح  امور  در  وزیردولت 
هیئت حکومت گفت وگو نخواهد کرد، اما پس از اعالم 
جدول زمان بندی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 

با شهروندان افغانستان گفت وگو خواهد کرد.
ذبیح اهلل مجاهد از سخن گویان گروه طالبان در تویترش 
شهروندان  تمامی  با  طالبان  گروه  که  است  نگاشته 
که  حکومت  نماینده گان  با  و  کرد  خواهند  گفت وگو 
آدرس  از  نه  کرد  خواهند  گفت وگو  مستقل  به گونۀ 

حکومت.
آقای رحیمی، شام دو پیش اعالم کرد که تالش ها برای 
جریان  طالبان  با  حکومت  مستقیم  گفت وگوهای  آغاز 
دارد و قرار است تا دو هفتۀ دیگر این گفت وگوها در 

یکی از کشورهای اروپایی آغاز شوند.
امریکا  ویژۀ  نمایندۀ  خلیل زاد،  زلمی  حال،  همین  در 
است که گفت  نگاشته  تویترش  در  نیز  در  برای صلح 
طالبان  با  امریکا  توافق  از  پس  افغانان،  میان  وگوهای 

انجام خواهد شد.
ایجاد  برای  تالش ها  که  می گوید  افغانستان،  حکومت 
یک هیأت گفت وگو کنندۀ با طالبان جریان دارد و قرار 

است به زودی این هیأت ایجاد شود.
پانزده  این هیئت  امور صلح،  به گفتۀ رییس دولت در 
عضو خواهد داشت و از سیاسیون، زنان و فعاالن مدنی 

برگزیده خواهند شد.

وزارت امور داخله کشور تایید کرد که انفجاری در نزدیکی 
چهارراهی شهید در مربوطات حوزه پانزدهم امنیتی شهر 

کابل رخ داده است.
وزارت امور داخله اعالم کرد که این انفجار حوالی ساعت 
4:40 عصر دیروز یکشنبه، 6 اسد در مقابل هوتل اورانوس 

صورت گرفته است.
تا ناوقت شام دیروز نوعیت این انفجار و تلفات ناشی از 

آن روشن نشد.
دیروز  شام  از  پیش  تا  که  می گویند  رویداد  این  گواهان 
صدای دو انفجار را در این محل شنیده اند که سبب وارد 

شدن تلفات نیز شده است.
گفته می شود که پس از انفجارات، صدای گلوله باری در 

محل نیز شنیده شده است.
از محل  عامه می گوید که شش زخمی  وزارت صحت 

رویداد به شفاخانه ها منتقل شده است.
وحیداهلل مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افزوده که 

این آمار ابتدایی است و احتمال تغییر آن وجود دارد.
شهید  هفت  می گویند،  کابل  فرماندهی  در  مسووالن  اما 
و شش زخمی این رویداد را به بیمارستان ها انتقال داده 
اند. مسووالن در وزارت داخله گفته اند که ساعتی پس از 

رویداد یک مهاجم انتحاری از پا در آورده شد.
این حمله در دفتر روند سبز اتفاق افتاده که مربوط به امراهلل 
صالح رییس پیشین امنیت ملی و معاون محمداشرف غنی 

در انتخابات ریاست جمهوری می باشد.

طالبـان گفت وگـوهای مستقیـم
 با حکـومت را رد کـردند

دفتر روند سبز آماج حملۀ انتحاری 
قرار گرفت

وروسـتیو  د  شـورا  نوماندانـو  ولسـمرشیزو  د 

ټاکنیـزې  خپلـې  غربګـون  پـه  مقرریـو  حکومتـي 

وځنډولـې. لپـاره  ورځـو  درې  د  مبـارزې 

دا شـورا وایـي چـې د انتخاباتـو د تحریـم پـه اړه 

وروسـتۍ پرېکـړې تـه ال نـه ده رسـېدلې.

پـه ورتـه وخـت کـې د افغانسـتان د ولسـمرشۍ د 

راتلونکـو انتخاباتـو یـوه نومانـد شـهاب حکیمـي 

هـم د شـورا د نـورو غـړو پـه اسـتازیتوب ازادي 

حکومتـي  وروسـتۍ  کـه  چـې  وویـل  تـه  راډيـو 

مقرریانـې لغـوه نـي، انتخابات بـه تحریم کړي.

ښـاغيل حکیمـي وویل چـې دوی په پـام کې لري 

چـې پـه دې اړه یـو ۱۴ مـاده ییـز پرېکـړه لیک هم 

نـرش کړي.

د ښـاغيل حکیمـي پـه خـربه، هغـه مقرریانې چې 

په دې وروسـتیو کې شـوي، که د میـزان تر لومړۍ 

نېټـې لغـوه نـي او تـر راتلونکـې پنجشـنبې یـې 

غوښـتنو تـه ځـواب ونـه ویـل يش، نـو انتخابات 

تـه بـه تحریـم کړي.

ویانـد  ریاسـت  جمهـوري  د  افغانسـتان  د  اخـوا 

صدیـق صدیقـي پـه دې اړه ازادي راډيـو تـه وویل 

چـې حکومتـي مقـررۍ د ولسـمرش قانـوين حـق 

دی او د قانـون لـه مخې مقررۍ تررسه شـوي دي.

دا څرګندونـې پـه داسـې حـال کـې دي چـې نـن 

یکشـنبه د ولسـمرشۍ د راتلونکـو انتخاباتـو لپاره 

د انتخابـايت مبـارزو د پیـل لومړۍ ورځ پیل شـوه.

راتلونکـي  ولسـمرشۍ  د  چـې  ده  وړ  یادونـې  د 

انتخابـات د میـزان د میاشـتې په شـپږمه نېټه تررسه 

او  غنـي  د ولسـمرش محمـد ارشف  کېـږي چـې 

اجرائیـه رئیـس عبداللـه عبدالله په ګـډون ورته۱۸ 

کسـانو ځانونـه کاندیـد کـړي دي.

د ولسمرشیزو نوماندانو شورا خپلې ټاکنیزې مبارزې وځنډولې

صفحه 3

انتخـابات یا صـلح 
و یا هـم هیـچ کـدام؟

دیپلوماسِی اندر خم یک کوچه!
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آغـازمبـارزاِتانتخـاباتیدرفضـایگـرگومیش
منفی  نکتۀ  یک  نباید  انتخابات  گرگ ومیِش  فضای 
و  پندها  محصوِل  فضایی  چنین  که  چرا  تلقی  شود؛ 
آن  قبلی است که در  انتخابات هاِی  از  عبرت هاِی مردم 
یا  قدیس  سرحِد  تا  را  نظرشان  مورد  نامزدِ  مردم  اکثراً 
قهرمان می ستودند و گمان می کردند که او می تواند همۀ 
که  درحالی  کند.  پوره  را  افغانستان  تاریخِی  آرمان های 
معمولی   انسان های  آن ها  که  دیده شد  آزموِن عملی  در 

بر موِج  توانسته اند  بوده اند که فقط  بینشی ضعیف  با  و 
زمانی،  مقطع  این  در  اما  شوند.  سوار  مردم  احساساِت 
احساس مردم به انتخابات، حالتی شبیه »خوف و رجاء« 
است و نگاه شان به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، 
به غیر از نامزدان حکومتی، عیارسنجی و تشخیص لیاقت 
ما  می گویند  مردم  که  این است  گزاره  این  معنای  است. 
حکومِت فعلی و نامزداِن برخاسته از آن را آزموده ایم و 

در نهایِت تلخی می دانیم که آن ها چند مردِ حالج اند و 
هر شعاری که بدهند، ما پشت و روِی آن را می خوانیم؛ 
و  کارنامه  و  نامزدان  سایر  ادعاهاِی  و  باید حرف ها  اما 
و  کرد  سبک وسنگین  را  مبارزاتی شان  و  ملی  طرح هاِی 
در نهایت تصمیم گرفت که کدام یک از این ها را انتخاب 
فردا  افغانستان،  اوضاع  پیچیده گی های  به  نظر  که  کنیم 

پشیمان نشویم و یا هم کمترپشیمان شویم...
صفحه 2

اولیـن روز کمپـاین انتخـاباِت 98 چگـونه بـود؟

تیـمهایدولتـیبااستقبـال
مـردممـواجهنشدنـد



به نظر می رسد هم زمان با آغاز رسمِی پیکارهای 
به  نیز  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  انتخاباتی، 
است.  رسیده  خود  حساِس  و  جدی  مراحل 
اطالع رسانی  امریکایی  مقام های  که  آن گونه 
می کنند، احتماالً به زودی توافق نامه یی میان هیأت 
گفت وگوکنندۀ این کشور با طالبان به امضا خواهد 
نمایندۀ  خلیل زاد  زلمی  حال،  همین  در  رسید. 
افغانستان  صلِح  امور  در  امریکا  خارجۀ  وزارت 
نگاشته  توییترش  صفحۀ  در  یکشنبه  روز  صبح 
که پس از توافق هایی که میان امریکا و طالبان به 
دست خواهد آمد، گفت وگوهاِی هیأت افغانستان 
آقای  گفتۀ  به  می شود.  آغاز  طالبان  هیأت  با  نیز 
نماینده گان حکومت،  این هیأت شامل  خلیل زاد، 
جامعۀ مدنی و زنان خواهد بود که بتوانند دیدگاه 
منتقل  طالبان  هیأت  به  را  افغانستان  جامعۀ  ُکِل 

کنند. 
با آن که امریکایی ها نسبت به روند گفت وگوهای 
برخی  و  می رسند  نظر  به  بسیار خوش بین  صلح 
فعلی  گفت وگوهای  از  نیز  اروپایی  کشورهای 
نظر  به  ولی  کرده اند،  استقبال  امریکا  رهبرِی  به 
نمی رسد که بتوان به زودی به توافقی میان طالبان 
و هیأت افغانستان دست یافت. آن گونه که ظواهر 
قضیه نشان می دهد، امریکایی ها بیشتر تمرکِز خود 
افغانستان  از  نیروهای شان  مسالۀ خروج  روی  را 
طالبان  سوی  از  دیگر  کشورهای  تهدید  عدم  و 
گذاشته و بحث های دیگر به ویژه در مورد نظام 
و ساختار سیاسِی کشور را به هیأت افغانستان وا 

می گذارند.  
با آن که نظامیاِن امریکایی تأکید دارند که خروج 
نیروهای این کشور از افغانستان »منوط به شرایط« 
که  دارد  وجود  نگرانی  این  ولی  بود،  خواهد 
جنگ شان  توانست  نخواهند  دیگر  امریکایی ها 
رییس جمهوری  موضع  دهند.  ادامه  طالبان  با  را 
امریکا در این مورد بسیار بسیار روشن و آشکار 
باور  این  به  تحلیل گران  برخی  که  است، هرچند 
با  می گوید  ترامپ  آقای  آنچه  میان  که  استند 
وجود  تفاوت هایی  کشور  این  رسمِی  سیاسِت 
نادیده گرفت  این موضوع را نمی توان  دارد ولی 
که رییس جمهوری یک کشور حرِف اول و آخر 
نه  و  می زند  کالن  تصمیم گیری های  مورد  در  را 
سیاست  که  می کنند  تفسیر  برخی ها  که  آن گونه 

اصلی و فرعِی کشورها می تواند متفاوت باشد. 
که  است  چیزی  حاضر  حال  در  امریکا  سیاست 
به طور  او  می شود.  بیرون  ترامپ  آقای  زباِن  از 

در  امریکایی  نیروهای  حضور  مخالِف  واضح 
خاک افغانستان است. به نظر می رسد که یک بارِ 
و  کرده اند  اعتماد  پاکسـتان  به  امریکایی ها  دیگر 
تالش می کنند که کاری انجام ندهند که این کشور 
را از خود برنجانند. این که پاکستانی ها واقعًا چه 
کردند که با وجود سیاست هاِی دومین مغز متفکر 
جهان ـ که موفق شده بود این کشور را در انزوای 
مطلق قرار دهد! ـ توانستند خود را از انزوا بیرون 
دیگر  نکته  این  اما  نیست.  مشخص  هنوز  کنند، 
دومین  سوی  از  پاکستان  انزوای  که  شده  محرز 
مغز متفکر جهان گزافه گویی یی بیش نبوده است. 
حاال در چنین وضعیتی به نظر نمی رسد که به مغز 
نام راه حِل  ارگ و دومین متفکر جهان چیزی به 

مسأله خطور کنـد. 
از چند روز به این سو ارگ کاماًل هنگ کرده و ُکل 
گذاشته  انتخابات  مسالۀ  روی  را  غِم خود  و  هم 
با تسریع روند  نیست  معلوم  انتخاباتی که  است. 
گفت وگوهای صلح برگزار می شود و یا خیر. چون 
بسیار احتمال دارد که اگر گفت وگوهای صلح به 
انتخابات برگزار نشود و طرف های  نتیجه برسد، 
مذاکره روی مکانیسِم دیگری برای تقسیم قدرت 
سیاسی موافقه کنند. البته این مسایل به خوش آیند 
حاضر  حال  در  ندارد.  ارتباط  کسی  بدآینِد  و 
متأسفانه تصمیم اصلی را در مورد آیندۀ افغانستان 
می گیرند.  امریکایی ها  کشور،  این  مردم  از  بیشتر 
آغاز  را  صلح  گفت وگوهای  که  هستند  آن ها 
کرده اند و آن ها هستند که می توانند به هر شکلی 
که خواسته باشند، با طالبان به توافق برسند. شاید 
آن ها این خبط سیاسی را انجام ندهند که دسِت 
بشنانند  اشرف غنی  جای  به  و  بگیرند  را  طالبان 
ولی بدون شک نظراِت طالبان برای شان در مورد 

برگزاری و عدم برگزاری انتخابات مهم است.
 طالبان انتخابات را میکانیسِم معقولی برای انتقاِل 
قدرت نمی دانند. آن ها بدیل های دیگر برای حل 
مشکِل زعامت در کشور دارند که در زمان تسلط 
خود بر کشور آن بدیل ها را به اجرا گذاشتند. حاال 
هم نباید بسیار خوش بین بود که طالبان نسبت به 
بنیادگرا،  طالبان  مثاًل  و  کرده  اند  تغییر  هفتاد  دهۀ 
چنین  نه  شده اند.  تبدیل  نولیبرال  طالباِن  به  حاال 
تفکر  تغییر  از  که  هم  آن هایی  و  نیفتاده  اتفاقی 
از  چیزی  هیچ  می گویند،  سخن  طالبان  بینِش  و 
اصل و بنیاد این گروه نمی دانند. طالبان تا همین 
امریکایی ها  با  را  خود  گفت وگوهای  که  لحظه 
دهه  دو  که  هستند  طالبانی  همان  می برند،  پیش 

برخی  به کمِک  را  افغانستان  از  پیش بخش هایی 
سازمان های منطقه به اشغال  درآورند و حکومتی 
را ایجاد کردند که مهم ترین وظیفه اش شالق کاری 

مردم بود. 
که  جهت  هر  از  افتاده،  اتفاق  که  آنچه  متأسفانه 
نیست.  افغانستان  برای  خوبی  اتفـاِق  کنیم،  نگاه 
محو  از  عصبانیتی  چنان  با  وقتی  ترامپ  آقای 
باید  می گوید،  سخن  جهان  صفحۀ  از  افغانستان 
متوجه اشتباه های کالِن سیاست مداراِن آن کشور و 
از جمله خودش نیز باشد. اگر امریکایی ها باعث 
نمی شدند که افراد بی ریشه و فاقد درایِت رهبری 
از طریق  بر سرنوشت سیاسِی کشور  مدیریت  و 
شک  بدون  شوند،  مسلط  جعل کاری  و  تقلب 
میز  پشِت  خفت  با  کشور  این  نبود  الزم  امروز 

مذاکره با طالبان بنشیند.
واقعًا  صلح،  گفت وگوهای  در  امریکا  موقعیِت   
سیاست  در  شاید  است.  خفت آوری  موقعیِت 
هر چیزی جایز باشد ولی دیگر نه به این اندازه؛ 
کشوری که خود را مهم ترین قدرِت جهان می داند 
گروه هایی  نابودی  برای  خود  پای  به  خودش  و 
کوچکی  کشور  به  بودند  کرده  حمله  آن  به  که 
لشکرکشی کرد، اکنون مجبور شده است با همان 
خطاب  تروریست  و  دشمن  را  آن  که  گروهی 
می کرد، وارد صلح و مذاکره شود. آیا این موقِف 
خوبی برای امریکاست؟ بدون شک خیر. ولی از 
نه  نه درد است و  را  قدیم گفته اند که خودکرده 

درمان. 
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انتخابـات  مبـارزاِت  روزِ  آغازیـن  اسـد(،   6( گذشـته  روز 
ریاسـت جمهوری بـر اسـاِس تقویـم انتخاباتی بـود. اما این آغــاز 
در فضایـی رقـم خـورد کـه فقـط می تـوان آن را »گرگ ومیـش« 
جوی یـی  وضعیـِت  و  هـوا  بـه  اصطالحـًا  گرگ ومیـش  خوانـد. 
اطـالق می شـود که در آن روز و شـب، گرگ و میـش و به عبارتی 
واضح تـر، دوسـت و دشـمن از یکدیگـر قابـل تفکیک نباشـند. در 
ایـن متـن کوچـک، افـزون بر معنـای یاد شـده، معنای دیگـرِی نیز 
منظـور اسـت و آن این کـه: آغاز کمپاین هـای انتخاباتـی در فضایی 
کلیــد خـورد کـه مردم در بـرزِخ یـأس و اُمیدواری سـرگردان  اند. 
اسـتناد  بـه چشـم دیدها  می تـوان  ایـن وضعیـت،  توضیـح  بـرای 
رسـانه یِی  گـزارِش  هـر  از  موثق تـر  کـه  جسـت؛ چشـم دیدهایی 

سیاسـت زده و یـا اعالمیـۀ سیاسـِی رسـانه زده انـد. 
تبلیغاتـِی  از عکس هـای  انبوهـی  گذشـته،  روز  چاشـِت  از  پـس 
و  دیوارهـا  و  بـرق  پایه هـای  بـر  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
بیلبوردهـا ظاهـر شـد. امـا اکثریـِت نزدیک بـه اتفاِق ایـن عکس ها 

مربـوط بـه یـک تیـم بـود: تیـم دولت سـاز!
مـردم و رهگـذران، همـه بـه تغییـِر فضـا و ظهـورِ یک بـارۀ ایـن 
عکس هـا متوجـه بودند و بـه تبصـره و تحلیل آغاز کردنـد. جالب 
این کـه همـه چنـد نکتـه را در فضـای یـأس و امیـدواری تذکـر 

می دادنـد: 
نخسـت این کـه: انتخابـات فصِل دروغ گویـی و فریِب مـردم به هر 

ترفنِد ممکن اسـت.
قوانیـن  از  فراتـر  انتخاباتـی  کمپاین هـای  هزینـۀ  این کـه:  دوم 
انتخاباتی سـت کـه هیچ سـنخیتی با میـزاِن فقر و فالکت در کشـور 

ندارد.
سـوم این کـه: بیشـترین پـول را در انتخابـات، نامـزداِن حکومتـی 
بـه مصـرف می رسـانند و در ایـن میـان، آقـای غنـی بـه پشـتوانۀ 

امکانـات وافـر دولتـی، دالـر بـاد می کنـد. 
---

چهـارم این کـه: مـردم هوشـیار شـده اند و می تواننـد راسـتگو و 
دروغگـو را از هـم تشـخیص بدهنـد.

پنجـم این کـه: آن هایـی کـه دالـر بـاد کـرده نمی تواننـد و از نصب 
عکس هـای بسـیاربزرگ عاجزنـد، همان هایـی انـد کـه بـه جـان و 

مـاِل مـردم تعـرض نکرده اند.
ششـم این کـه: آیندۀ نیکـوی افغانسـتان در گرِو انتخاِب کسی سـت 

کـه رای را بـا پـول نمی خرد و نیتـش خدمت به مردم اسـت.
سـه مـورد اول را می تـوان »نشـانه های یـأس« و سـه مـوردِ دوم را 

می تـوان »نشـانه های اُمیـد« نامیـد.  
افـزون بـر ایـن، در شـبکه های اجتماعـی، واکنـش مـردم نسـبت 
بـه تبلیغـاِت تیـم دولت سـاز کـه آقای غنی سردسـتۀ آن محسـوب 
تحقـِق  فیصـدِی  و  غنـی  آقـای  کارنامـۀ  از  پُرسـیدن  می شـود، 
وعده هـاِی پنج سـاِل گذشـتۀ وی بـوده و در پایـان بـا دادن نمـرۀ 
ناکامـی بـه او، از یکدیگـر خواسـته اند کـه بـه چهره هـای جدیدی 

رای بدهنـد کـه ارزِش آزمـودن را دارنـد. 
فضـای گرگ ومیـِش انتخابـات نبایـد یـک نکتـۀ منفی تلقی  شـود؛ 
چـرا کـه چنیـن فضایـی محصـوِل پندهـا و عبرت هـاِی مـردم از 
انتخابات هـاِی قبلـی اسـت کـه در آن اکثـراً مـردم نامـزدِ مـورد 
نظرشـان را تـا سـرحِد قدیـس یـا قهرمـان می سـتودند و گمـان 
می کردنـد کـه او می توانـد همـۀ آرمان هـای تاریخـِی افغانسـتان 
را پـوره کنـد. درحالـی کـه در آزمـوِن عملـی دیـده شـد کـه آن ها 
فقـط  کـه  بوده انـد  ضعیـف  بینشـی  بـا  و  معمولـی   انسـان های 
توانسـته اند بـر مـوِج احساسـاِت مـردم سـوار شـوند. امـا در ایـن 
مقطـع زمانی، احسـاس مـردم به انتخابـات، حالتی شـبیه »خوف و 
رجـاء« اسـت و نگاه شـان بـه نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری، 
بـه غیر از نامزدان حکومتی، عیارسـنجی و تشـخیص لیاقت اسـت. 
معنـای ایـن گـزاره این اسـت کـه مـردم می گوینـد مـا حکومـِت 
فعلـی و نامـزداِن برخاسـته از آن را آزموده ایـم و در نهایـِت تلخـی 
می دانیـم کـه آن هـا چنـد مردِ حـالج اند و هر شـعاری کـه بدهند، 
مـا پشـت و روِی آن را می خوانیـم؛ امـا بایـد حرف هـا و ادعاهـاِی 
را  مبارزاتی شـان  و  ملـی  کارنامـه و طرح هـاِی  و  نامـزدان  سـایر 
سبک وسـنگین کـرد و در نهایـت تصمیـم گرفـت کـه کدام یـک 
از این هـا را انتخـاب کنیـم کـه نظـر بـه پیچیده گی هـای اوضـاع 

افغانسـتان، فـردا پشـیمان نشـویم و یـا هـم کمترپشـیمان شـویم.
ایـن فضـا، مسـلمًا منطقی تریـن فضـا بـرای آغـاز مواجهـۀ مـردم 
بـا کارزارهـای انتخاباتـی اسـت؛ امـا برای شکسـتِن ایـن وضعیت 
انتخابـات  غیرحکومتـِی  نامـزداِن  یـأس،  بـر  امیـدواری  غلبـۀ  و 
ارایـۀ  و  مثمـر  فعالیـِت  بـا  کـه  دارنـد  وظیفـه  ریاسـت جمهوری 
طرح هـا و ابتکارات شـان، مـردم را مطمیـن سـازند کـه  اگـر آن ها 
ماننـد غنـی پـول ندارنـد که بر سـِر راه مــردم فرش کننـد، نیت و 

لیاقـِت الزم بـرای »تغییـر« را دارنـد.

آغـازمبـارزاِتانتخـاباتی
درفضـایگـرگومیش

انتخابات 
یا صلح 

م؟ ا و  یا هم هیچ کد
احمـد عمــران

سیاسِت امریکا در حال حاضر 
چیزی ست که از زباِن آقای 
ترامپ بیرون می شود. او 
به طور واضح مخالِف حضور 
نیروهای امریکایی در خاک 
افغانستان است. به نظر 
می رسد که یک باِر دیگر 
امریکایی ها به پاکسـتان اعتماد 
کرده اند و تالش می کنند کاری 
انجام ندهند که این کشور 
را از خود برنجانند. این که 
پاکستانی ها واقعاً چه کردند 
که با وجود سیاست هاِی دومین 
مغز متفکر جهان ـ توانستند خود 
را از انزوا بیرون کنند، هنوز 
مشخص نیست. اما این نکته 
دیگر محرز شده که انزواِی 
پاکستان از سوی دومین مغز 
متفکر جهان، گزافه گویی یی 
بیش نبوده است. حاال در چنین 
وضعیتی، به نظر نمی رسد که به 
مغِز ارگ و دومین متفکر جهان 
چیزی به نام »راه حل مسأله« 
خطور کنـد
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آغاز  رسمًا  گذشته  روز  انتخاباتی  کارزارهای 
انتخابات  نامزدان  به  انتخابات  کمیسیون های  شد. 
تا  داده  مهلت  روز   60 ریاست جمهوری 
برنامه های شان را به مردم معرفی و توضیح دهند و 
نیز چشم انداز و افق دیدشان برای پس از به دست 
مملکت،  ادارۀ  و  ریاست جمهوری  کرسی  آوردن 

مشخص کنند.
در  زود  صبح  انتخابات  نامزدان  از  شماری 
برای  مردمی  همایش های  کابل  از  بخش هایی 
با  آمیخته  عکس های  نیز  و  کردند  برگزار  کمپاین 
نصب  کابل  شهر  دیوار  و  در  بر  را  شعارهای شان 
کردند. خیمۀ لویه جرگه و هوتل هایی که در سرک 
فرودگاه کابل موقعیت دارند، گواه محافل نامزدان 
بود. دو نامزد حاکم گوی سبقت را از دیگر نامزدان 
هوتل های  از  یکی  در  عبداهلل  داکتر  بودند.  ربوده 
تاالر  سرک فرودگاه کابل و محمداشرف غنی در 

لویه جرگه همایش مردمی برگزار کرده بودند.
تکت  دو  کارزارهای  راه اندازی  از  پس  لحظاتی 
در  افغانستان  کابل، شهروندان  نقطۀ  دو  در  دولتی 
را  خود  منفی  واکنش های  اجتماعی  صفحه های 

نسبت به این تیم ها ابراز کردند.
معاونان  و  رییسان  اجتماعی  صفحات  به  مررو  با 
کاربران  همگرایی«،  و  »ثبات  و  »دولت ساز«  تیم 
فیسبوک انتقادهای تندشان را از دو نامزد ابراز کرده 
و آنان عامل اوضاع نابه سمان کنونی دانستند. بخش 
گزارک های  در  گردآمده  دیدگاه های  از  زیادی 
دو  این  رهبری کنندۀ  صفحات شخصی چهره های 

تیم، انتقادهای شدیدی را مطرح کردند.
کارزارهای  روز  نخستین  در  حساب،  این  با 
نشدند  مواجه  مردم  استقبال  با  تیم  دو  انتخاباتی 
بی باوری  ابراز  آنان  شعارهای  به  نسبت  مردم  و 
کردند. مردم وعده های گذشتۀ این دو را به رخ شان 
ناتوانی های در دولت داری  ناکامی ها،  از  و  کشیده 
و ناتوانی شان در حفظ آرای مردم به شدت انتقاد 

کردند.
در شهر و بازار هم غیر از تصاویر دو تیم حاکم، 
به چشم می خورد.  نامزدان کمتر  عکس های سایر 
حاکم  نامزد  دو  عطش  که  می رسد  نظر  به  چنین 
گذشته  باشد.  نامزدان  از  بیشتر  قدرت،  در  بقا  به 
شروع  نخست  روز  در  که  چیزی  اما  این ها،  از 
و  کننده  نگران  مردم  برای  انتخاباتی  کارزارهای 
زجرآور بود، مزاحمت نامزدان حاکم بر رفت وآمد 

و زنده گی مردم بود.
من که صبح دیروز خیرخانه را به مقصد فرودگاه 
سرک  در  گفت،  ترک  اکبرخان  وزیر  و  کابل 
فرودگاه کابل بیش از یک ساعت در راه بندان گیر 
ماند. یک مسیر سرک که با هوتل ها نزدیک بود، از 
سوی نیروهای امنیتی و محافظان اشتراک کننده گان 
محفل کمپاینی رییس اجرایی به ُکلی بسته بود و 
موترها به مسیر دیگر راه نمایی شده بودند. سرک 
دیگری که موترها به آن مسیر رهنمون شده بودند 
را نیز موترهای اشتراک کننده گان و محافظان شان 

تنگ کرده بود.
روزانه  موترها  که  را  ساده گذری  راه  امر  همین 
در سه  تا پنج دقیقه از آن سیر می کردند، در یک 

ساعت سیر کنند. 
مسیرهایی که از خیمۀ لویه جرگه می گذشتند و تیم 
محمداشرف غنی کمپاین خود را در آن آغاز کرده 

بود، وضع بهتر از این نداشت.
داکتر عبداهلل در سخنرانی خود هم نیش و کنایه هایی 
به رقیب خود محمداشرف غنی گفت و شعارهای 

آقای غنی را به سخره گرفت.
نیز  فیسبوک  به ویژه  مجازی  فضای  این،  کنار  در 
خالی از تأثیرات کمپاین های انتخاباتی نبوده است. 
کاربران  و  شده  آغاز  انتخاباتی  صف بندی های 
دسته دسته صف های شان در انتخابات را مشخص و 
اعالم می کنند. عده یی صف شان را مشخص کرده و 
برای حمایت شان از نامزد مشخص دلیل می تراشند، 

عده یی هم مصروف تخریب و توهین نامزد رقیب 
اند. برخی هم بی طرف مانده اند و برخی هم بدون 
و  راه بندان  از  کمپاینی،  جو  و  فضا  نظرداشت  در 

مشکالت زنده گی عادی شان می نویسند.
باشنده گان اطراف تاالر لویه جرگه شکایت دارند 
محمداشرف  رهبری  به  دولت ساز  تیم  کمپاین  که 
کار  روند  شده  سبب  جرگه  لویه  تاالر  در  غنی 
منطقه  این  باشنده گان  شود.  مختل  روزمرۀشان 
شکایت داشتند که برای شان اجازۀ رفت و آمد به 
خانه های شان داده نمی شود. شماری از دانشجویان 
دانشگاه شهید استاد ربانی که نزدیک تاالر است، 
اجازۀ  آنان  به  امنیتی  نیروهای  که  داشتند  گالیه 
تردد از این مسیر را نمی دهند. حتا یکی از استادن 
دانشگاه که ظاهراً به دلیل بسته بودن این راه دچار 
فیسبوکش  صفحۀ  در  طنز  به  بود،  شده  مشکل 
جرگه  لویه  خیمۀ  در  که  تیمی  »هر  است:  نوشته 

محفل بگیرد، برگه های رأیش َدر بگیرد«.
اشتراک  از  یکی  هم  محمداشرف  سخنرانی  حین 
بلند شد و آقای غنی را »دروغ گو  کننده گان تاالر 
و فریبکار« خواند. بی درنگ محافظان آقای غنی و 
نیروهای امنیتی دهن این اتشراک کننده را بستند و 
به زور و خشونت از تاالر بیرونش کردند. در عین 
حال، نهاد حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان و 
شماری از خبرنگارانی که برای پوشش خبری این 
همایش رفته بودند، از سوی محافظان ویژۀ رییس 
بربنیاد  می شوند.  لت وکوب  و  توهین  حکومت 

رسانه ها،  حامی  نهادهای  و  خبرنگاران  گزارش 
می شوند  لت وکوب  و  توهین  وقتی  خبرنگاران 
آقای  بدرفتاری محافظان  از صحنۀ  که می خواهند 
غنی به یک اعتراض کننده در تاالر تصویر بگیرند. 
اجازۀ  خبرنگاران  به  حکومت  رییس  محافظان 
تصویربرداری از جریان بیرون کردن اعتراض کننده 
نمی دهند، زیرا با اعتراض کننده بدرفتاری شده و 

با زور و خشونت از تاالر بیرون کشیده می شود.
که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  عملکر  این  از 
به  و  نمی گذارد  بیان  آزادی  به  وقعی  حکومت 
اهمیت  و  ارزش  زیاد  بشری  و  انسانی  حقوق 
رییس  اسم  به  شخصی  این  از  پیش  نمی گذارد. 
غنی  محمداشرف  سخنان  به  مراسمی  در  زازی 
اعتراض کرده بود. تا امروز که بیش از نُه ماه از آن 
روز می گذرد، گفته می شود که رییس زازی هنوز 
در بند امنیت ملی است. خانوادۀ این جوان چندبار 
از سرنوشت  که  و گفت  کرد  مراجعه  رسانه ها  به 

پسرشان خبری ندارند.
دستۀ  دو  بی طرف  شهروندان  میان  در  هررو،  به 
انتخابات  می پندارد،  یکی  که  دارند  حضور  دیگر 
زیر سایۀ گفت وگوهای صلح قرار خواهد گرفت و 
یا لغو و یا به تعویق می افتد و دومی، می پندارند که 
نامزدان می دهند میان تهی، غیرعملی  شعارهای که 

و برای فریفتن مردم است.
مسعود رسا، یکی از کاربران فیسبوک در صفحه اش 
شاهد،  دیگر  ماه  یک  الی  امروز  »از  است:  نوشته 

لکچرهای  کاذب،  عوام فریبانه،  تهی،  شعارهای 
و  ظرفیت  با  متناسب  که  شعارهای  بی سروته، 
در  بنًا  بود.  خواهید  نیست،  افغانستان  توانمندی 
تصمیم گیری و انتخاب زعیم ملی کشور باید دقیق 

باشیم«.
این  به  سیدمصطفی حسینی، کاربر دیگر فیسبوک 
باور است که صلح بر انتخابات ارجح است. او در 
این  که  می کنم  فکر  »من  است:  نوشته  صفحه اش 
انتخابات، خود بحران جدیدی است و افغانستان را 
وارد وضعیتی پیچیده، خطرناک و غیرقابل کنترول 
می کند. به تعبیری دیگر، به دلیل عملکرد رادیکال 
حکومت در سیاست های داخلی و عدم توانمندی 
شکایات،  سمع  و  انتخابات  دوگانۀ  کمیسیون های 
این  انتخابات  برگزاری  صورت  در  است  ممکن 
تجزیه  و  داخلی  جنگ  سوی  به  افغانستان  دوره، 

سوق پیدا کند«.
از  برخی  اما  صلح  که  می گوید  حسینی  آقای 
بازیگران  او:  تعبیر  به  می گشاید.  را  »کورگره ها« 
می شود  اضافه  کنونی  بازیگران  جمع  به  جدیدی 
شهروند،  یک  عنوان  به  من  می کند.  تغییر  فضا  و 
افتادن  تعویق  به  و خواهان  می دهم  رای  به صلح 

انتخابات و شتاب یافتن مذاکرات صلح هستم.
مشکالت  باید  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
و خواست های مردم را جداً در کمپین های شان در 
نظر بگیرند. همایش های مردمی باید در مکان هایی 
برگزار شود که زنده گی عادی مردم مختل نشود. 
مردم به نامزدانی که کاروبار روزمرۀشان را مختل 
رأی  شود،  جاده ها  و  راه ها  بندش  سبب  و  کند 
اقتصادی  لحاظ  به  افغانستان  مردم  داد.  نخواهند 
می برند.  سر  به  فقر  در  و  ندارند  خوبی  وضعیت 
یک روز سکته گی در کار روزمرۀ مردم، نارضایتی 

جدی شان را در پی خواهد داشت.
نامزدان  به  دیروز  نیز  انتخابات  کمیسیون های 
و  اذیت  مردم  به  کمپین ها  حین  که  دادند  هشدار 
نامزدان  به  کمیسیون  این  مسووالن  نرسانند.  آزار 
هشدار دادند که قوانین، کارشیو و لوایح این نهاد 
را در کمپاین های شان در نظر بگیرند. مسووالن این 
کمیسیون ها وقتی می بینند نامزدان قوانین را نقض 
می کنند، باید وارد عمل شودند و اِعمال صالحیت 
کنند، در غیر آن، اعتماد مردم به کمیشنران جدید 
مردم  می رود.  بین  از  نیز  انتخابات  کمیسیون ها 
و  دقیق  محاسبۀ  که  داد  خواهند  رأی  نامزدانی  به 

منطقی از وضعیت شان داشته باشد. 

اولین روز کمپاین انتخاباِت 98 چگونه بود؟
تیـمهایدولتـیبااستقبـالمـردممـواجهنشدنـد

روح اهلل بهزاد
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مکالمات  اول در  یعني  بگیرید؛  بهره  مناسب  مکالماِت  از 
براي فرد مقابل احترام قایل شوید و هرگز آمرانه صحبت 
نکنید. همیشه با دیگران به گونه یي صحبت کنید که انتظار 
مکالمه یي  کنید  سعي  پس  شود.  صحبت  شما  با  دارید 
مکالمه  از  هدف  بدانید  یعني  باشید؛  داشته  هدف مند 
اخبار کوتاه  تبادل  آیا صرفًا یک گِپ دوستانه و  چیست؛ 

روز است یا صحبت دربارۀ برنامۀ کاري با همکاران. 
موقعیِت  آن  با  سازگار  باید  شما  کردِن  صحبت  لحن 
صاحب  با  شما  کردن  صحبت  لحن  مثاًل  باشد.  خارجي 
یا  رییس تان  با  است.  دوستانه  معموالً  میوه فروشي،  مغازۀ 
مکالمۀ حرفه یي و جدي در مورد گزارش  با  مرتبط  باید 

کار باشد و یا در مورد پیشرفت امور شرکت.
وقت  در  بگویید.  مثبتي  چیز  خداحافظي  وقت  در 
باقي  خود  از  را  دلپذیري  پیام  کنید  سعي  خداحافظي 
شما  نکنید.  خداحافظي  تلخي  به  هیچ کس  با  بگذارید. 

نمي دانید که آیا دوباره این شخص را خواهید دید یا نه.
با مردم  با مردم را تمرین کنید. در هر فرصتي  گفت وگو 
گفت وگو کنید. روزانه حتا چند کلمه صحبت با مغازه دار به 
ایجاد اعتماد به نفس در شما کمک مي کند. اگر مي خواهید 
از نظر اجتماعي موفق باشید، باید معاشرت و ارتباط خود 
کساني  مي دهد  نشان  تحقیقات  کنید.  بیشتر  را  دیگران  با 
که وسعت ارتباطات اجتماعي شان بیشتر است، از سیستم 

ایمنِي بهتري برخوردارند.
و  نفس  به  اعتماد  تقویت  راه هاي  موثرترین  از  یکي 
محبوبیِت اجتماعي این است که بتوانیم اسِم کساني را که 

با  آن ها مالقات مي کنیم به خاطر بسپاریم. 
طوري رفتار کنید که مردم احساس آرامش کنند. چیزهایي 
که احساس ناخوشایندي را در دیگران به وجود مي آورند، 
باعث  دیگران  با  روابطي  چنین  ایجاد  کنید.  شناسایي 
مي شود که آن ها راجع به شما مثبت فکر کنند و شما را 

شخص مبادي آداب بدانند.
افکار مثبت را تقویت کنید. افکار منفي، رفتار منفي تولید 
مي کند و افکار مثبت، رفتار مثبتي را به وجود مي آورد و هرچه بیشتر 
ایجاد مي کند. گفتۀ  انعکاس قوي تري را  ما  این رفتار تکرار شود، در 
شکسپیر هم این ایده را تأیید مي کند: »هیچ چیز بد یا خوب نیست، طرز 

فکر ما بد و خوب را به وجود مي آورد.«
جهت کنار آمدن با دیگران راهکارهاي زیر را مورد استفاده قرار دهید:

قبل از شروع، اول بدانید که دقیقًا چه مي خواهید و باالترین قیمتي که 
حاضرید براي آن بپردازید چقدر است. مثاًل شما میل دارید فرزندتان 
دنبالش  به  که  )هدفي  کند  تمام  هفته  آخِر  تا  خانه گی اش  تکلیف 
هستید( و در عوض به او قول مي دهید که در آخر هفته او را به سینما 

ببرید)مبلغي که مي پردازید(.
با دید دوستانه و مثبت وارد معامله شوید. اگر به هر دلیل با تشویش و 
حالِت تدافعي وارد معامله شوید، احتمال موفقیت تان زیاد نخواهد بود.
مطلع  هم  مقابل  طرف  اهداف  از  خودتان،  اهداف  داشتن  با  هم زمان 
متوجه  شما  که  شد  خواهد  باعث  مقابل  طرف  هدف  دانستن  شوید. 

نقطه نظرهاي مشترکي شوید.
یکي از چیزهایي که در هر معامله به ضرر شما تمام خواهد شد این 
است که خود را شتاب زده نشان دهید. اگر خود را آرام و مطمین نشان 
در  شما  و  کند  معامله  شما  با  مي کند  بیشتر سعي  مقابل  طرِف  دهید، 

موضع بهتري قرار خواهید گرفت.

ساير راهكارهاي تقويت كنندۀ هوش هيجاني:
نشان دهندۀ  اشتباهات،  نکردن  قبول  بپذیرید:  را  خود  اشتباهات 
خودخواهي، کمبود اعتماد به نفس و به نوعي نداشتن صداقت با خود 
دیگران  و  به خود  نسبت  که شما  نشان مي دهد  این  است.  دیگران  و 
و سلطه طلب  دارید  گیري  یاد  به  میل  انعطاف پذیرید،  دارید،  صداقت 
نیستید. همچنین شخص قابل اعتماد، دوست و راهنماي خوبي هستید.
نظر  در  را هم  مقابل  منظور طرف  بپرهیزید و  از مجادله  حتي االمکان 
گیرید. این عمل نشان مي دهد که شما براي طرف مقابل ارزش قایل 

هستید.
احساساِت مرتبط با قدرشناسي تان را اِبراز کنید. مثل استفاده از کلماتي 

همچون متشکرم!

و  سری  جلسۀ  یک   ۱۳۷0 حوت   ۲0 تاریخ  به 
جلسه  آن  در  که  دادیم  ترتیب  حیرتان  در  پنهانی 
جنرال عبدالرشید دوستم به طور مخفی از راه دشت 
و جنرال سید حسام الدین از راه ولسوالی خلم به 
حیرتان آمدند. در آن جلسه روی موضوعاِت نظامی 
از جمله استراتیژی حمله و دفاع به بحث پرداختیم 
والیات  جهادِی  قوماندانان  با  را  مذاکره  نتایج  و 
شمال افغانستان در میان گذاشتیم. زمانی که دیدیم 
قیام و مقاومِت ما از جانب همۀ گروه های جهادی 
پشتیبانی  افغانستان  شمال  قوماندان های  خصوصًا 
نظرات و قوت های  به هماهنگ ساختِن  می گردد، 

مشترک پرداختیم.
گــروه هـای  نماینده گاِن  با  ما  دیگر،  جلسۀ  در 
پرداخته،  وظایف  تقسیم  به  جــهادی  مخــتلِف 
شمال  والیات  تمام  تصفیه کاری  و  تعرضی  پالن 
همــۀ  جــلسه  همــان  در  سنجیدیم.  را  کشور 
اردوی  صاحب منصباِن  و  جهادی  قــوماندانان 
افغانستان یکدیگر را به آغوش کشیده، قیام حیرتان 
را سرآغاز سقوط حکومت کمونیستی در افغانستان 
والیات  مجاهدین  حمایت  قوماندانان،  خواندند. 
ما  به  نیز  را  سرپل  و  سمنگان  فاریاب،  جوزجان، 
اطالع دادند. در همان جلسه تصمیم گرفته شد که 
مسوولیِت سه والیت بدخشان، تخار و کندوز را به 
کنیم. در والیت سمنگان  جمعیت اسالمی واگذار 
آن جا  در  مجاهدین  زیرا  نداشتیم،  خاصی  مشکل 
قوی و افراد جنرال دوستم حاکمیت داشتند. والیت 
فاریاب را قوت های رسول پهلوان و غفار پهلوان 
تشویشی  هم  والیت  آن  از  و  می توانستند  کنترول 
نداشتیم. در والیت سرپل و جوزجان جنرال دوستم 
اکثریِت کامل داشت و از حمایت نیروهای حزب 
و  مهدی  نسیم  انجنیر  قوماندانی  تحت  اسالمی 
در  ما  گردید. مشکِل عمدۀ  برخوردار  نیز  سایرین 
دو والیِت بلخ و کندوز بود. از کندوز اطالع آمد 
نیروهایش را  که احمدشاه مسعود فرمان حمله به 
صادر نموده و دیدیم که والیت به دست متحدین 

جمعیت اسالمی افغانستان افتاد.
پالن حمله به مزارشریف را طــوری سنــجیدیم 
که نیروهای مجاهدین که عبارت بودند از جمعیت 
استاد  علم خان،  قوماندانی  زیر  افغانستان  اسالمی 
عطا محمد و مولوی علم؛ حرکت اسالمی، حزب 
همراه  اسالمی  انقالب  حرکت  و  اسالمی  وحدت 
قوت های  و  کیان  هشتاد  فرقۀ  قطعات  ما  افراد  با 
طوری  برنامه  کنند.  حمله  مشترکًا  دوستم،  جنرال 

از طرف  سنجیده شد که قوت های جنرال دوستم 
حیرتان  لوای  قطعات  و  هشتاد  فرقۀ  افراد  غرب، 
جمعیت  و  شمال  سمت  از  جهادی  تنظیم های  با 
اسالمی افغانستان از طرف جنوب به شهر حمله ور 

شوند.
به تاریخ ۲۲ حوت خـبر آمد که جنرال جمعه اسک 
همراه با بیست جنراِل دیگر توسط طیارۀ نظامی به 
کابل فرار کردند و به تعقیب آن، قوت های مشترِک 
ما داخل شهر مزار گردیده و شهر را تصرف کردند.
از  قیام  کرد،  سقوط  مزارشریف  شهر  که  زمانی 
و  وطن  حزب  مرکزی  کمیتۀ  اعضای  حمایت 
جنراالن مستقر در کابل برخوردار گردید و جنرال  
عظیمی  نبی   جنرال  درستیز،  لوی  دالور  آصف 
قوماندن گارنیزیون کابل و جنرال سید اعظم سید 
قوماندان گارد ریاست جمهوری و ده ها جنراِل دیگر 
با ما به صورِت  پیام فرستاده و همبسته گی شان را 

آشکار اعالن کردند.
به تاریخ ۳0 حوت جلسۀ مهمی را در داخل شهر 
اسالمی  ملی  جنبش  و  نمودیم  دایر  مزارشریف 
جلسه  آن  در  و  کردیم  پایه گذاری  را  افغانستان 
رییس و معاونین را تعیین نمودیم و تصمیم گرفته 
با  نموده،  سفر  کاپیسا  به  بلندپایه  هیأتی  که  شد 

احمدشاه مسعود دیدار و گفت وگو نماید. 
گفت وگو  مسعود  احمدشاه  با  جبل السراج  در 
نمودیم و در آن جا برای پیشبرد امور نظامی، شورای 
جهادی را که احزاب جهادی و جنبش ملی اسالمی 
و  کرده  پایه گذاری  بودند،  آن  اعضای  افغانستان 
احمدشاه مسعود را به حیث رییس و جنرال دوستم 

را منحیث معاون شورای جهادی تعیین کردیم.
روی  آن جا  در  و  کرد  دوام  ساعت   4۸ ما  جلسۀ 
پرداختیم.  گفت وگو  و  بحث  به  کابل  فتح  برنامۀ 
در استراتژی فتح کابل اختالفات میان ما و مسعود 
باید  که  کردیم  پیشنهاد  ما  طوری که  کرد؛  ظهور 
شده  کابل  شهر  داخل  جهادی  شورای  قوت های 
اصرار  مسعود  اما  گیرند،  دست  به  را  امور  زمام 
می کرد که داخل شدِن افراد نظامی باعث هرج ومرج 
می گردد و از طرف دیگر این دخول معنای کودتا 
را خواهد داشت. او عقیده داشت که باید قوت های 
و  شوند  اعزام  امنیتی  کمربند  استحکام  راه  در  ما 
و  آید  عمل  به  جلوگیری  شهر  به  شدن  داخل  از 
به رهبران جهادی در پاکستان اطالع داده  شود که 
حکومت را ساخته و هرچه زودتر وارد کابل شوند.
معقول  تر  را  مسعود  پالن  کابل  در  مستقر  جنراالن 

می پنداشتند و پیام فرستادند که برای تقویت کمربند 
کنیم.  ارسال  کابل  به  زودتر  هرچه  را  افراد  امنیتی 
بدین ترتیب جنرال عبدالمجید روزی معاون جنرال 
دوستم همراه با شش صد سرباز و افسر از راه هوا 
به میدان هوایی کابل فرود آمدند. جنرال ها مشغول 
تقویت کمربند امنیتی و حفاظت میدان هوایی، قصر 
ریاست جمهوری و رادیو تلویزیون بودند که اسلم 
وطن جار وزیر دفاع حکومِت داکتر نجیب همراه با 
رازمحمد پکتین، جنرال رفیع معاون رییس جمهور 
و چند تن دیگر به طور مخفیانه مجاهدین حزب 
اسالمی را وارد شهر کابل نمـودند و کمربند هـای 
امنیتی را تسلیم آن ها کرده در داخـل شهـرکابل به 
هـرج ومـرج و چـور و چـپاول پرداختند. )علمی۳، 

  )4۳۸ – 4۲۷
در مصاحبۀ باال، سواالِت مطرح شده بیشتر تشریحی 
و تفسیری بوده و پاسخ گــو بــا خاطــِر آرام بدون 
این که مداخله یی صورت گیرد و یا پاسخ هایش قطع 
شود، به بیاناتش ادامه داده و یک مصاحبۀ تشریحی 
را برای رسانه های چاپی و یا هم برنامه های طویِل 

رادیویی و تلویزیونی انجام داده است.

مصاحبه های احساسی
انجام  خاص  حاالِت  در  احساسی  مصاحبه های 
می شوند که در آن عالوه بر پرسش و پاسخ، حالت 
روحی مصاحبه شونده نیز برازنده می گردد. این نوع 
مصاحبه ها می توانند در پایان یک مسابقۀ ورزشی، 
یک  اثنای  در  یا  گیرد  صورت  تخنیکی  و  هنری 
حادثه، بعد از اعالن خبر تکان دهنده، پس از شنیدن 
اتفاق  بزرگ  از دست آورد  بعد  و  خبر شگفت آور 
می افتد و یا هم در زمانی که مصاحبه شونده از فرط 

خوشی و سرور سر را از پا نمی شناسد.
و  اختالفات  قربانی  مصاحبه شونده  دارد  امکان 
شغلی،  جنــسیتی،  زبانی،  و  ملیتی  قومی،  مسایل 
مقابل  در  و  باشـد  شده  سیاسی  یا  و  منطـقه یی 

مصاحبه کننده قرار گیرد. 
برای انجـام ایــن نـوع مصـاحبه ها دقـِت بســیار 
مصاحبه شونده  که  سخنانی  زیـرا  اسـت؛  کار  به 
او  واقعِی  سخناِن  تا  می گوید  غیرعادی  حالت  در 
شاید تفاوت داشته باشد. مسلمًا او در حالت تکاِن 
روحی به سر می برد و احتمال دارد اتهام وارد کند 
عین حال،  در  باشد.  منطق  از  دور  یا حرف هایش 
ممکن است مصاحبه حاوی اطالعاتی باشد که به 

مخاطبین انتباهِ خوب داشته باشد. 
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چگ مصاحبه های احساسی در حاالِت 

خاص انجام می شوند که در آن 
عالوه بر پرسش و پاسخ، حالت 
روحی مصاحبه شونده نیز برازنده 
می گردد. این نوع مصاحبه ها 
می توانند در پایان یک مسابقۀ 
ورزشی، هنری و تخنیکی صورت 
گیرد یا در اثنای یک حادثه، بعد 
از اعالن خبر تکان دهنده، پس 
از شنیدن خبر شگفت آور و 
بعد از دست آورد بزرگ اتفاق 
می افتد و یا هم در زمانی که 
مصاحبه شونده از فرط خوشی و 
سرور سر را از پا نمی شناسد.

امکان دارد مصاحبه شونده 
قربانی اختالفات و مسایل قومی، 
ملیتی و زبانی، جنــسیتی، شغلی، 
منطـقه یی و یا سیاسی شده 
باشـد و در مقابل مصاحبه کننده 
قرار گیرد. 
برای انجـام ایــن نـوع مصـاحبه ها 
دقـِت بســیار به کار اسـت؛ 
زیـرا سخنانی که مصاحبه شونده 
در حالت غیرعادی می گوید تا 
سخناِن واقعِی او شاید تفاوت 
داشته باشد. مسلماً او در حالت 
تکاِن روحی به سر می برد و 
احتمال دارد اتهام وارد کند یا 
حرف هایش دور از منطق باشد. 
در عین حال، ممکن است مصاحبه 
حاوی اطالعاتی باشد که به 
مخاطبین انتباِه خوب داشته باشد

مریم موسوي لطفي/ بخش سوم و پایانی
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بخش سومیعقوب یسـنا

زبـان پارسـی دری در آغـاز شـكل گيری جغرافيای 
افغانستان سياسـی 

حکومت هـای افغانسـتان از دورۀ امـان اهلل خـان و حتـا 
پیشـتر از آن تـالش کرده اسـت تـا از پیشـینۀ فرهنگی 
و تاریخـی افغانسـتان که خراسـان باشـد، هویت زدایی 
کننـد و بگذارنـد کـه این هویت بـه ایران امـروز تعلق 
بگیـرد. حکومـت  ایران از دورۀ رضا شـاه نیز کوشـیده 
اسـت تـا هرآنچـه کـه متعلـق بـه حـوزۀ تمدنـی ایران 
فرهنگی باشـد، به کشـور ایران نسـبت بدهد و ایرانیزه 
کـه شـامل  نادرسـت  ایـن سیاسـت گذاری های  کنـد. 
تغییر نام کشـورها می شـود، باعث سـوءِتفاهم و مسأله 
در میـراث و هویت حوزۀ تمدنـی ایران به خصوص در 
جغرافیـای خراسـاِن دیروز که افغانسـتاِن امروز باشـد، 
شـده اسـت. حتـا کوشـش شـده اسـت زبـان پارسـی 
دری، زبان مردم خراسـان )افغانسـتان( را نیز برچسـپ 
غیرخراسـانی بزننـد، درحالی کـه جغرافیـای خراسـان 
را برچسـپ غیرخراسـانی زدنـد؛ زیرا سیاسـت گذاری 
رسـمی حکومت هـای کنونـی افغانسـتان قبـول ندارند 
جغرافیـای  بـر  اسـت  نامـی  کنونـی  افغانسـتان  کـه 
خراسـان کـه جغرافیـای سیاسـی مشـهور در منطقـه و 

حـوزۀ تمدنـی ایـران بوده اسـت.
زبـان پارسـی دری کـه امـروز در افغانسـتان، ایـران، 
رواج  و...  اوزبیکسـتان  از  بخش هایـی  تاجیکسـتان، 
دارد، از دورۀ صفاریـان تـا اکنـون زبـان اداری مـردم 
خراسـان و حکومت هـای خراسـان )افغانسـتان( بـوده 
اسـت )شهرسـتانی، ۱999: ۱5(. بـا آنکـه زبان پارسـی 
دری در خراسـان و منطقـه زبـان مـردم و زبـان ادبـی 
بـود اما زبـان عربی در امـور اداری و مکاتبـات دیوانی 
کاربـرد داشـت. رونـق و رواج زبـان پارسـی دری بـه 
عنـوان زبـان ادبـی و دربـار از قـرن چهـارم آغاز شـد؛ 
ایـن زبـان بایـد جـای خالی زبان هـای ایرانـی از جمله 
زبان هـای رسـمی حـوزۀ تمدنـی ایـران فرهنگـی -که 
زبـان پهلـوی اشـکانی و ساسـانی بـود- را می گرفـت. 
ایـن گرفتـن جـای خالـی زبان هـای رسـمی قبـل از 
اسـالم در حـوزۀ تمدنـی ایـران فرهنگـی، کاری سـاده 
نبـود، زیـرا مهم تریـن زبـان سیاسـی و دینـی در منطقه 
و جهـان اسـالم یعنـی زبان عربـی، رقیب زبان پارسـی 
دری بـود. بنابرایـن در آغاز، زبان پارسـی دری جایگاه 
خـود را توسـط شـاعران در شـعر و ادبیـات تثبیـت 
کـرد تـا این کـه در دورۀ سـامانیان و غزنویـان یکـی از 
زبان هـای ادبـی در جهان اسـالم شـد و از نظـر اهمیت 
ادبـی بـا ادبیـات عرب در جهان اسـالم رقابـت می کرد 
کـه در نتیجه جایـگاه زبان ادبی، فرهنگـی و ملی را در 
حـوزۀ تمدنـی ایـران فرهنگی پیـدا کرد و جـای خالی 
زبان هـای رسـمی و فرهنگـی ایـران پیـش از اسـالم را 
گرفـت و به عنـوان زبـان ملـی و ادبـی در جغرافیـای 
حـوزۀ تمدنـی ایـران فرهنگـی رواج پیـدا کـرد. بنـا به 
روایـت ناصر خسـرو در سـفرنامه، حتا قطـران تبریزی 
کـه زبـان مـادری اش یکـی از زبان هـای محلـی فارس 
بـود امـا زبـان ادبـی اش زبـان پارسـی دری بـود و بـه 
پارسـی دری شـعر می سـرود )ناصـر خسـرو، ۱۳۳5: 
6(. در پایـان قـرن چهـار هجـری زبـان پارسـی دری، 
زبـان ادبـی سراسـر حـوزۀ تمدنی ایـران فرهنگی شـد 
کـه از عـراق عجـم )خاورمیانـه( تـا فـرارود )آسـیای 
میانـه( را در بـر می گرفـت. در پایـان قـرن چهـار بـا 
ادبـی منطقـه  این کـه زبـان  سـرایش شـاهنامه، خطـر 
)حـوزۀ تمدنـی ایـران فرهنگـی( و زبـان مـردم عربـی 
شـود، رفـع شـد. اما هنـوز زبان عربـی در امـور اداری 
و مکاتبـات دیوانـی رقیـب زبـان پارسـی دری بـود تا 
این که در دوران شـاهان سـلجوقی، زبان پارسـی دری 
در امـور اداری و مکاتبـات دیوانـی نیـز جـای زبانـی 
عربـی را گرفـت )خانلـری، ۱۳۸۲: 9(. اگرچـه فضـل 
ابـن احمد اسـفراینی در آغاز سـلطنت سـلطان محمود 
زبـان اداری و مکاتبـات دیوانی دربـار را از زبان عربی 
بـه زبـان پارسـی دری تغییـر داد امـا پـس از ایـن کـه 
فضـل ابـن احمـد اسـفراینی از وزارت برکنـار شـد و 
بـه جای ایشـان احمـد ابن حسـن میمندی وزیر شـد، 
بنـا بـه غرض های سیاسـی کـه توجـه  خلیفه بغـداد را 
بـه خـود جلـب کنـد، زبـان اداری و مکاتبـات دیوانی 
دربـار سـلطان محمـود را بـه عربـی تغییـر داد. )صفـا، 

)۱۸6  :۱۳۸9
بـه هرصـورت، زبـان پارسـی دری زبان کتابـت، ادبی، 
فرهنگـی و رسـمی خراسـان و ایـران فرهنگـی از قرن 
چهـار بـه ایـن سـو بـوده اسـت. اگـر توجـه  خویـش 
را نسـبت بـه رواج و اهمیـت زبـان پارسـی دری از 

معاصـر معطـوف  افغانسـتان  بـه  دوره هـای خراسـان 
کنیـم، بازهـم می بینیم در آغـاز شـکل گیری جغرافیای 
حکمرانـی  بـا  کـه  افغانسـتان  نـام  بـه  سیاسـی یی 
احمدشـاه ابدالـی آغـاز می شـود، سـال های سـال زبان 
پارسـی دری یگانه زبان کتابت، زبان اداری، رسـمی و 

دولتـی حکومت هـای افغانسـتان بـوده اسـت.
قـدرت  بـه  میـالدی   ۱۷4۷ سـال  درانـی  احمدشـاه 
قـدرت  بـه  از  بعـد   .)۳54  :۱۳66 )غبـار،  رسـید 
کـم  کـم  »سـدوزایی «ها،  و  »ابدالی« هـا  رسـیدن 
جغرافیـای سیاسـی یی در خراسـان شـکل گرفـت کـه 
در نهایـت نامـش افغانسـتان شـد. در دورۀ ابدالی هـا 
نیـز یگانـه زبـان رسـمی، کتابـت و  و سـدوزایی«ها 
اداری زبـان پارسـی دری بـود و زبان هـای دیگـر از 
جملـه زبـان پشـتو، از زبان هـای محلـی و قومـی بـود 
کـه کاربـرد محلـی داشـت؛ امـا زبـان پارسـی دری بنا 
بـه رواج و عمومیـت تاریخـی و فرهنگـی، زبان محلی 
و قومـی نـه بلکـه زبان ملـی و دولتـی بود؛ زیـرا زبان 
پارسـی دری زبـان میان اقوامی در افغانسـتان بود، تمام 
مـردم افغانسـتان از سـال ها بـه ایـن سـو زبان پارسـی 
دری را زبـان ملـی، مردمـی و دولتی شـان می دانسـتند 

و بـه ایـن زبـان می نوشـتند و بـا همدیگـر بـه زبـان 
پارسـی دری سـخن می گفتنـد. در شـهرها زبـان مردم 
پارسـی دری بـود، در روسـتاها هـر قوم لهجـه و زباِن 
محلـی خـاِص خـود را داشـتند. بنابرایـن زبان پارسـی 
دری، زبـان سیاسـی و فرهنگـی بـود کـه مبانـی ملیت 
را شـکل مـی داد و زمینه سـاز هویـت ملـی و وحـدت 
ملـی بیـن اقـوام افغانسـتان می شـد؛ زیرا ملـت بودن و 
ملـت شـدن نیاز بـه عناصر مشـترک، به خصـوص زبان 
مشـترک دارد کـه باهـم بـا ایـن زبـان مشـترک افهام و 

کنند.  تفهیـم 
زبـان پارسـی دری از آغـاز دورۀ اسـالم در خراسـاِن 
دیـروز و افغانسـتاِن امـروز زبان مشـترک اقوام سـاکن 
و  ملـی  کـه وحـدت  بـود  افغانسـتان  و  در خراسـان 
در  سـاکن  اقـوام  بیـن  زبـان  ایـن  توسـط  فرهنگـی 
خراسـان و منطقـه فراهـم می شـد. برای همیـن اهمیت 
سیاسـی و وحدت بخـش زبـان پارسـی دری بـود کـه 
زبـان  رسـمیت  تغییـر  قصـد  فرمانـروا  و  امیـر  هیـچ 
پارسـی دری را بـه زبـان دیگـر نکرد؛ چون تشـخیص 
مـی داد و می دانسـت که زبـان دیگر نمی توانـد اهمیت 
سیاسـی و فرهنگـی زبـان پارسـی دری را در خراسـان 

و منطقـه بـرای وحـدت اقوام سـاکن در منطقه داشـته 
بنابرایـن، فرمانروایانـی کـه زبان شـان پارسـی  باشـد؛ 
حکمـران  خراسـان  در  کـه  هنگامـی  نبودنـد،  دری 
پارسـی  تنهـا رسـمیت زبـان  نـه  و فرمانـروا شـدند، 
دری را پذیرفتنـد، خودشـان نیـز پارسـی زبان شـدند. 
غزنویـان تـرک بودنـد، سـلجوقیان نیـز تـرک بودنـد، 
جانشـیناِن چنگیـز و تیموریـان از قبایـل مغـول بودند، 
»ابدالی هـا«، »سـدوزایی« ها و »محمدزایی« هـا پشـتون 
بودند، اما همه رسـمیت زبان پارسـی دری را پذیرفتند 
و خودشـان نیـز بـه ایـن زبـان نـه تنهـا سـخن گفتنـد 
بلکـه شـعر نیـز گفتند کـه شـاهزاده گان تیمـوری، بابر، 
احمدشـاه ابدالـی، تیمور شـاه، شـاه شـجاع و... به این 

زبـان شـعر گفته انـد و نوشـته اند.
از زمانی کـه احمدشـاه ابدالـی بـه قـدرت رسـید، همه 
مکاتبـات و مکالمـات حکومتـی بـه زبان پارسـی دری 
بـود و ایـن رونـد تـا دورۀ ظاهـر شـاه و پـس از او 
کمـاکان حفـظ شـده اسـت )فضایلـی، ۱۳۸۳: ۷۱(. تـا 
دورۀ نادرشـاه، زبـان پارسـی دری یگانـه زبان رسـمی 
حکومـت و زبـان ملی اقوام افغانسـتان بود. سـجع مهر 
سـکۀ شـاهان پشـتون به زبان پارسـی دری نوشته شده 
بودنـد. سـجع مهـر سـکۀ احمـد شـاه این چنیـن بود:

مژده که شد پادشاه میر جهان پهلوان
احمد گیتی ستان وارث تخت کیان

ایـن سـجع بعـد از فتح سـرزمین هنـد این گونـه تغییر 
: کرد

حکم شد از خالق بیچون به احمد پادشاه
سـکه زن بـر سـیم و زر از پشـت ماهـی تـا بـه مـاه 

)۷۱  :۱۳۸۳ )فضایلـی، 
احمدشـاه ابدالـی بـه زبـان پارسـی دری شـعر دارد؛ 
زبـان  در  بـود،  شعرشـناس  و  شـاعر  نیـز  تیمورشـاه 

دارد: خـوب  نسـبتًا  شـعرهای  دری  پارسـی 
چون از کمین سرما ترکان کمان گشادند

بر کوهسار کابل خفتان ز نقره دادند
سلطان دی چو بگذشت بر تخت عاج فوجش

دست ادب به سینه در پیش ایستادند
فرمود تا نمایند تاراج گلستان را

دست تطاول آن ها بر گلستان گشادند
...

سجع سکۀ زر و سیم تیمورشاه چنین بود:
چرخ می آرد طال و نقره از خورشید و ماه

تـا زنـد بـر چهـره نقـش سـکه تیمورشـاه )فضایلـی، 
)۷۸  :۱۳۸۳

سجع سکۀ امیر دوست محمد خان این گونه بود:
امیر دوست محمد به عزم جنگ و جهاد

کمـر ببسـت و بزد سـکه، ناصـرش حق بـاد )فضایلی، 
)9۷ :۱۳۸۳

شاه شجاع بر سکه اش این بیت را می نویسد:
سکه زد بر سیم و زر روشن تر از خورشید و ماه

نور چشم ُدر دران شه شجاع

سجع سکۀ امیر محمد افضل خان این گونه بود:
دو فوج مشرق و مغرب زهم مفصل شد

امیـر ملک خراسـان محمد افضل شـد )رهیـن، ۱۳۸5: 
)۲۱0

در بیـت سـکۀ احمدشـاه دیده می شـود که احمدشـاه 
خـود را وارث تخـت کیـان می دانـد و در بیـت سـکۀ 
محمـد افضـل خـان دیـده می شـود کـه افضـل خـان 
خـود را امیـر خراسـان می خوانـد. بنابرایـن تـا دورۀ 
افغانسـتان  نـام  هنـوز  احمدزایی هـا  و  سـدوزایی ها 
خراسـان بوده اسـت و شـاهان پشـتون به کیانـی بودن 
و خراسـانی بـودن و بـه ایـن کـه زبـان رسـمی، ادبـی 
و ملـی شـان پارسـی دری اسـت، افتخـار می کرده انـد؛ 
بعدهاسـت کـه بـه برتـری جویی هـای قومـی و زبانی 
و  برتری جویی هـا  ایـن  کـه  می شـود  زده  دامـن 
عصبیت هـا باعـث شـکننده گی در فهـم وحـدت ملـی 
شـد؛ زیـرا بـه نوعـی کوشـش می شـود کـه مهم تریـن 
عنصـر مشـترک ملـی را کـه زبان پارسـی دری اسـت، 
از اقـوام افغانسـتان بگیرنـد و بـه جـای آن زبانـی را 
جابه جـا کننـد کـه ایـن زبـان )زبـان پشـتو( بینااقوامی 
نیسـت و اقـوام نمی تواننـد بـا آن افهـام و تفهیـم کنند؛ 
این جاسـت کـه بیـن اقـوام احسـاس بیگانه گـی پیـدا 
و  اقـوام  بیـن  ملـی  و  سیاسـی  وحـدت  و  می شـود 

می شـود. شـکننده گی  دچـار  حکومـت 



دیپلوماسِی اندر خم یک کوچه!
سال l11 شمارۀ مسلسل l2542  دوشنبه 7 اسد/ مرداد l1398 26 ذوالقعدةالحرام l1440 29 جوالی 2019

www.mandegardaily.com

زلمی  و  طالبان  میان  مذاکرات  دور  هفت  از  پس 
خلیل زاد نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا برای صلح 
زلمی  قطر،  در  بین االفغانی  مذاکرات  و  افغانستان 
خلیل زاد عازم چین شد تا در نشست سه جانبه میان 
روسیه، چین و امریکا شرکت نماید. این کار خالف 
روال معمول بود که خلیل زاد بعد از هر نشست با 
طالبان به کابل می آمد و مقامات دولت افغانستان را 

در جریان پیشرفت مذاکرات قرار می داد. 
بعد از نشست سه جانبه میان روسیه، امریکا و چین 
بعدی  نشست  میزبان  بیجنگ  بود  قرار  ماسکو،  در 
این  در  پاکستان  شرکت  خواهان  چین  اما  باشد، 
نشست بود. از آنجا که روسیه هم می خواست در 
صورت قبول پاکستان به عنوان عضو این نشست، 
بیابد، نوعی  را  باید مجال شرکت در آن  ایران هم 
اختالف به میان آمد و در نتیجه، چین که باید میزبان 
دور سوم می بود، این نشست را به تعویق انداخت.

کشمکش های میان امریکا و ایران در خلیج فارس 
خرابی  بیم  از  روسیه  فدراسیون  تا  شد  موجب 
روابطش با کشورهای عرب خلیج فارس، از تاکید 
خود برای شرکت ایران در نشست سه جانبه دست 
بیجنگ  در  سه جانبه  نشست  نتیجه  در  و  بردارد 
به  که  تفاوت  این  با  شد.  دایر  پاکستان  شرکت  با 
خواهد   ۱+۳ نشست  این  شد  گفته  روسیه  نمایندۀ 
شرکت  نشست ها  تمام  در  پاکستان  نمایندۀ  و  بود 
اما به هرحال، شرکت حتا نمادین  نخواهد داشت. 
پاکستان در نشست میان سه قدرت بزرگ در مورد 
افغانستان، موفقیتی برای اسالم آباد بود که حکومت 
و  نداد  نشان  آن  به  عکس العملی  هیچ  افغانستان 

نکرد  بلند  را  صدا  این  حتا  ما  دیپلوماسی  دستگاه 
چنین  در  پاکستان  از  افغانستان،  غیاب  در  چرا  که 
می شود  دعوت  افغانستان  مورد  در  مهمی  نشست 
مشورت  کشور  این  با  افغانستان  آیندۀ  مورد  در  و 

صورت می گیرد. 
صلح  مسایل  در  تا  این ست  پاکستان  دیپلوماسی 
توان  دادن  نشان  با  و  باشد  داشته  نقش  افغانستان 
امریکا  از  افغانستان،  جنگ  معضل  حل  در  خود 
امتیاز بگیرد. تالش های مکرر عمران خان از آغاز به 
قدرت رسیدن به عنوان صدراعظم پاکستان این بوده 
برجسته  را  مسأله  این  در  پاکستان  نقش  اهمیت  تا 
سازد و با این بهانه، مجال دیدار مستقیم با دونالد 

ترامپ را بدست آورد.
 در کنار استفاده از گزینۀ دوستی با چین که برای 
این کشور فرصت شامل شدن در مذاکرات سه جانبه 
میان قدرت های بزرگ را فراهم آورد، عمران خان 

تالش داشت تا دیدار رسمی با ترامپ داشته باشد، 
اما وزارت خارجۀ امریکا به این خواست پاکستان 

جواب مثبت نمی داد.
دیپلوماتیک  بازی  وارد  دیگری  راه  از  خان  عمران 
شد تا با ترامپ دیدار نماید. او از شهزاده محمد بن 
در  تا  کرد  تقاضا  سعودی  عربستان  ولیعهد  سلمان 
این رابطه پاکستان را یاری دهد. به نوشتۀ مطبوعات 
با جرارد  دوستی شخصی  محمد  شهزاده  پاکستان، 
که  اینجاست  در  دارد.  ترامپ  دونالد  داماد  کوشنر 
سفر  در  خان  عمران  شخص  اینکه  دلیل  می بینیم 
شهزاده محمد به پاکستان شخصًا پشت فرمان موتر 
حامل شهزاه محمد نشست و وظیفۀ راننده گی موتر 
وی را به عهده گرفت، چه بود؟! او توانسته بود در 
دل شهزاده جایی برای خود اختصاص دهد که چند 

ماه بعد در تدارک دیدار وی با ترامپ موثر افتاد. 
جرارد کوشنر که در عین حال مشاور دونالد ترامپ 
نیز می باشد، به تقاضای شهزاده محمد جواب مثبت 
داد و زمینۀ دیدار میان عمران خان و ترامپ را در 
وزارت  که  حالی  در  ساخت  مساعد  سفید  قصر 
قرار  دیدار  این  جریان  در  رسمًا  امریکا  خارجۀ 

نداشت. 
در  جنگ  پایان  مسألۀ  می دانستند  که  پاکستانی ها 
افغانستان در محراق توجه قصر سفید است، برای 
طوری  را  مذاکرات  موضوع  ترامپ،  توجه  جلب 
میان  بحث  موضوع  مهمترین  که  نمودند  عنوان 
در  افغانستان است  دیدار، مسألۀ  این  در  دو طرف 
حالی که موضوع اصلی و مهم برای پاکستان، رفع 
تحریم ها علیه این کشور و ادامۀ کمک امریکاست.

بازی های  در  پاکستانی ها  که  کرد  اعتراف  باید 
دیپلوماتیک واقعًا استادانه عمل می کنند!  جنرال قمر 
جاوید باجوه رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان نیز 
با سفر عمران خان  را  امریکا  به  سفر رسمی خود 

همزمان ساخت تا به اهمیت این دیدار بیفزاید.
قباًل  که  گفت  ترامپ  با  دیدار  در  خان  عمران 
می خواستم با طالبان مالقات کنم اما به دلیل مخالفت 
دولت افغانستان از این کار صرف نظر کردم. »اشارۀ 
پاکستانی ها  که  بود  قبل  ماه  چند  جریانات  به  او 
اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر را برای مذاکره 
به اسالم آباد دعوت نمودند، اما حکومت افغانستان 
سیاه  لیست  در  دفتر  اعضای  نام  که  دلیل  این  به 
امنیت  شورای  به  دارد،  قرار  متحد  ملل  سازمان 
نتیجه  پاکستان شکایت کرد که در  از  ملل  سازمان 

این دیدار لغو شد.« 
برگردم،  امریکا  از  که  زمانی  اما  عمران خان گفت 

خواهم  آنها  از  و  داشت  خواهم  دیدار  طالبان  با 
خواست تا با دولت افغانستان به مذاکره بنشینند. 

به نوشتۀ رسانه های پاکستانی، عمران خان به ترامپ 
نزد  که  امریکایی  گروگان  دو  تا  است  داده  وعده 
طالبان اسیر اند، آزاد گردند. همچنان عمران خان در 
مورد رابطۀ صلح و انتخابات در افغانستان ظریفانه 
مطلبی را عنوان کرد که می تواند مخالفت با انتخابات 
او  باشد؛  افغانستان  حکومت  خواست  به  مطابق 
باشد  باید همه شمول  افغانستان  انتخابات  که  گفت 
و طالبان نیز باید در آن فرصت شمول داشته باشند.
میان  صلح  برنامۀ  که  زمانی  تا  که  است  مشخص 
امریکا و طالبان نهایی نشده است، طالبان حتا حاضر 
به قبول حکومت موقت نیز نیستند و این خواست 
انتخابات  باید  که  معناست  این  به  خان  عمران 
تعویق  به  صلح  پروسۀ  شدن  نهایی  تا  افغانستان 

بیفتند.
که  اند  باور  این  به  بسیاری  واشنگتن  و  کابل  در 
صلح  در  کننده  تعیین  نقش  می تواند  پاکستان 
این  از  تاکنون  پاکستان  و  باشد  داشته  افغانستان 
باور به خوبی برای رسیدن به اهداف خود استفاده 
کرده است. اگر چنین باوری در مورد پاکستان در 
قصر سفید وجود نمی داشت، شخصی چون دونالد 
صدراعظم  با  مالقات  برای  را  خود  وقت  ترامپ 
علیه  دسیسه  به  متهم  که  نمی کرد  ضایع  کشوری 

امریکا در افغانستان است.
دوران  در  غنی  اشرف  که  شرایطی  در 
برای  حتا  نشده  موفق  تاکنون  ریاست جمهوری اش 
چند دقیقه با ترامپ در قصر سفید مالقات رو در رو 
داشته باشد، اما عمران خان چنین فرصتی را به دست 
می آورد، نشان از موفقیت سیاست خارجی پاکستان 

در مقایسه با افغانستان است.
 اما بخش دیگر موفقیت عمران خان در این دیدار 
آورد.  زبان  بر  ترامپ  که  است  مربوط  سخنانی  به 
ترامپ گفت که من می توانم جنگ افغانستان را در 
یک هفته به پایان برسانم، اما نمی خواهم ده میلیون 
گیتی  نقشۀ  از  را  افغانستان  می توانم  بکشم.  را  نفر 

محو کنم، اما این کار را نمی کنم. 
طرف  یک  از  اگر  ترامپ،  رجزخوانی های  این 
جنگ  در  پیروزی  از  وی  کامل  مأیوسی  نمایانگر 
این  دیگر  جانب  از  اما  می آید،  به شمار  افغانستان 
سخنان در برابر صدرعظم کشوری بیان شد که متهم 
اصلی دخالت در جنگ افغانستان است، این سخن 
ترامپ می تواند برای پاکستان بسیار خوش آیند و 
یک سند مهم برای رفع اتهام باشد. وقتی ترامپ از 
کشتن ده میلیون نفر و یا محو افغانستان از صحنۀ 
قیام ضد  که  معناست  این  به  گیتی سخن می گوید 
که  نیست  طالبان  به  منحصر  افغانستان  در  امریکا 
پاکستان به حمایت از آنها متهم است بلکه این قیام 
به قول ترامپ  افغانستان شمول بوده و  سراسری و 
یگانه راه ممکن برای پیروزی در این جنگ، نابودی 

کامل افغانستان از روی نقشۀ جهان است. 
پاکستانی ها موفق شدند تا در یک موقعیت حساس 
طالبان،  و  امریکا  میان  صلح  مذاکرات  زمان  یعنی 
روابط میان افغانستان و امریکا را دچار تنش سازند. 
محمداشرف غنی بارها گفته بود که موفقیت بزرگ 
وی در قبال پاکستان این ست که این کشور را دچار 
خان  عمران  سفر  اما  ساخته  است  سیاسی  انزوای 
پیامدهای منفی  با ترامپ و  به امریکا و دیدار وی 
این سفر برای افغانستان خالف این مسأله را ثابت 

ساخت.
 کاپیتان سابق تیم کرکت پاکستان با این قدم نشان 
داد که می تواند در میدان دیپلوماسی نیز خوب عمل 
کند، اما نخبه های سیاسی ما با ادعاهای داشتن دکترا 
با  پاکستان  که  نمی دانند  هنوز  بین الملل،  روابط  در 
برد  به  برای خود  را  باخته  بازی  راهکارهایی،  چه 
مبدل می سازد. نخبه های سیاسی ما که پروتوکول و 
تشریفات را معیار پیروزی در دیپلوماسی می دانند، 
در  هوایی  میدان  در  که  بودند  این  از  شادمان 
واشنگتن، از مقامات رسمی وزارت خارجۀ امریکا 
کسی به پیشواز عمران خان نیامده بود و او را سوار 
ترامپ  از شنیدن سخنان  بعد  اما  نکردند،  لیموزین 
علیه افغانستان، جلوی دوربین رسانه ها ظاهر شدند 
تا تاریخ پنج هزارسالۀ افغانستان را به وی گوش زد 

نمایند! وای بر ما که هنوز اندر خم یک کوچه ایم!

گلوبال تایمز: 
ترامپ برای پایان جنگ افغانستان 

به پاکستان اعتماد کرده است

نشــریه چینــی گلوبــال تایمــز در تحلیلــی در 
ــگ  ــان جن ــرای پای ــکا ب ــالش امری ــورد »ت م
ــپ  ــه ترام ــت ک ــته اس ــتان« نوش در افغانس
ــان جنــگ ۱۸ ســاله در افغانســتان  ــرای پای ب

ــرده اســت.  ــروی پاکســتان حســاب ک ب
ــش  ــتان نق ــانه، پاکس ــن رس ــته ای ــه نوش ب
ــا  ــل ایف ــنگتن و کاب ــل واش ــی در تعام مهم
ــت  ــپ دول ــه ترام ــی ک ــت. زمان ــرده اس ک
ــان  ــت، تعــداد نظامی ــل گرف ــکا را تحوی امری
ایــن کشــور را در افغانســتان افزایــش داده و 
ایــن موضــوع وابســتگی بــه پاکســتان بــرای 
ــی را  ــان امریکای ــتیبانی از نظامی ــث پش مباح

افزایــش داد.
از ســوی دیگــر، ترامــپ در حــال حاضــر بــا 
طالبــان در حــال مذاکــره بــرای پایــان جنــگ 
در افغانســتان اســت. در ایــن مذاکــرات نیــز 
ــته  ــی را داش ــیاری مهم ــش بس ــتان نق پاکس
اســت. خــروج از افغانســتان و همچنیــن 
ثبــات در ایــن کشــور بــه میــزان زیــادی بــه 
ــالم آباد  ــر اس ــت و اگ ــته اس ــتان وابس پاکس
ــنگتن  ــد، واش ــکنی کن ــرا کارش ــن ماج در ای
در ایــن زمینــه دســتاوردی نخواهــد داشــت.
گلوبــال تایمــز می افزایــد: کمــک مالــی 
امریــکا بــه پاکســتان یــک از اهرمهــای فشــار 
در موضــوع افغانســتان در زمــان دیــدار 
ــد  ــپ بع ــود. ترام ــکا ب ــان از آمری عمران خ
از روی ســرکار آمــدن کمــک مالــی ســالیانه 
ــرد.  ــع ک ــتان قط ــه پاکس ــور را ب ــن کش ای
پاکســتان امیــدوار اســت کــه بعــد از بهبــود 
روابــط واشــنگتن مجــددا ایــن کمــک مالــی 

ــرد.  ــر بگی را از س
ــپ در  ــه داد: ترام ــی ادام ــانه چین ــن رس ای
آســتانه دیــدار بــا عمــران خــان گفــت: ایــن 
ــط  ــود رواب ــا بهب ــه ب ــود دارد ک ــکان وج ام
ــه  ــکا ب ــی آمری ــک مال ــور کم ــان دو کش می

ــود. ــرگرفته ش ــتان از س پاکس
طبــق ایــن گــزارش، سیاســت جدیــد ترامپ 
در مــورد افغانســتان روی نقــش هنــد مانــور 
ــرده اســت،  ــه حاشــیه ب داده و پاکســتان را ب
بــا روی کار آمــدن عمــران خــان،  امــا 
ترامــپ امیــدوار اســت کــه پاکســتان نقــش 
ــتان  ــگ افغانس ــان جن ــری در پای ــی ت مهم

ــته باشــد. داش
گلوبــال تایمــز نوشــت: از ســوی دیگــر 
ــه  ــلمان اســت ک ــا کشــور مس ــتان تنه پاکس
ــب  ــه تخری ــه ب ــا توج ــم دارد و ب ــب ات بم
رابطــه میــان تهــران، آنــکار و ریــاض و 
ــن اســت کــه  ــال ای ــه دنب ــکا، ترامــپ ب امری
ــه  ــذاری در منطق ــدی و تاثیرگ ــد جدی متح

ــد. ــا کن ــت و پ ــود دس ــرای خ ب
تاکیــد  خاتمــه  در  چینــی  رســانه  ایــن 
ــک جــاده  ــد، ی ــک کمربن ــروژه ی ــد: پ می کن
چیــن عامــل دیگــری در نزدیکــی ترامــپ به 
پاکســتان اســت. امریــکا بــه طــور کامــل بــا 
کریــدور اقتصــادی چیــن- پاکســتان مخالــف 
ــا  ــی ب ــا نزدیک ــه ب ــالش دارد ک ــت و ت اس
اســالم آباد ایــن طــرح چیــن را خنثــی کنــد.

وحید مژده
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  -چرا خداوند کسوف کرده است؟
- تا همه در جست وجوی او باشند و این فلسفه عشق 

است.
- نظرت در باب عدالت الهی چیست؟

- شخصًا عدالتی در ظاهر هستی نمی بینم، باید از عَرض 
به جوهر رفت و امر عدل الهی را کشف و تفسیر غایی 
و  مقاصد  منظر  از  تأویالت  ارایه  به  معطوف  که  نمود 
مراتب است و این در واقع ُجهد فکری و فلسفی طوالنی 

می طلبد.
- نظرت در باب عذاب الهی چیست؟ خدا انتقام گیر و 

شکنجه گر است؟
- خدا باید خالف این وصف باشد؛ چون جوهر مهربانی 
اما  مذهبی  و  سلفی  خدای  دارد.  نیکویی  و  گذشت  و 
گاه  که  کرد  نباید  فراموش  است.  ُمنتقم  و  قهار  همیشه 
انتقام از ُمجرم و خشم بر ستم گر به ذات خود نمایان گر 
اوج عطوفت است؛ خدا در جایگاه جوهر خیر باید در 
تقابل با شر باشد، یعنی شر را سرکوب کند و در برابر 

آن بی تفاوت نباشد.
- نظرت در مورد گناه چیست؟

»تجاوز«  مفهوم  در  که  است  یکی  فقط  واقعی  گناه   -
دینی  ارتداد  مثاًل  نیست.  گناه  مابقی  می شود،  خالصه 
گناه  نباید  باشد،  صداقت  و  قناعت  با  توأم  که  مادام 
ذاتی و  به صورت  انسان  فرد  محسوب شود؛ چون هر 
طبیعی از حق عصمت فکری برخوردار است و در چنین 

کاری مفهوم تجاوز نهفته نیست.
شریعت  در  مسأله یی  این که  و  »گناه انگاری«  مسأله   -
گناه انگاری می شود )زنا، شراب، ربا، لواط، کفر، شرک 
و...( در پی اش عذاب می آید و خدا منتقم می شود. چرا 

این اعمال گناه انگاری شد؟
و  »پارادایم«  مفهوم  به  توجه  »گناه انگاری«  مسأله  در   -
تفاوت پارادایم ها خیلی جدی و مهم است. ما حاال در 
پارادایم تکلیف قرار نداریم، در پارادایم حق هستیم. در 
این پارادایم فقط »حق و تجاوز« معیار گناه انگاری است. 
بر  گناه  هر  است،  گذشته  حاال  که  تکلیف  پارادایم  در 
مثاًل  می شد.  تعیین  دنیا  یا  دین  امر  متولی  مزاج  حسب 
رجال دین می توانستند حتا نوع راه رفتن عادی تو را گناه 
بگذارند.  پاداش  یا  کیفر  تو  بر  و  دارند  مقرر  ثواب  یا 
وضع  منوال  همین  بر  پارادایم  آن  در  دینی  احکام  اکثر 
شده بودند و فرد مکلف به تن دادن به امر و نهی بود. 
پیروان  به  و  کند  ذبح  را  خود  پسر  بود  مکلف  ابراهیم 
با  نفر  تا در یک روز هزارها  تعیین شد  تکلیف  موسی 
گناهانی  بکشند.  را  فقط خویشاوندان خود  دست خود 
که شما ذکر کردید، در پارادایم حق به اساس بسترها و 
محیط ها و شرایط عرفی و فرهنگی و امثال آن ارزیابی 
نهفته  تجاوزی  موارد  این  در  که  جایی  در  می شوند؛ 
بقیه  و  افغانستان  در  مثاًل  می شود.  گناه انگاری  باشد، 
به معنای  با یک دختر  کشورهای مذهبی که همبستری 
برهم زدن هست وبود معنوی خانواده و قوم و بسته گان 
او است، هر همچو کاری در خود حاوی مفهوم تجاوز 
است و لذا در پارادایم حق هم گناه انگاری می شود. در 
محیطی که چنین نباشد، طبعًا وضع به خودی خود فرق 
می کند. حتا در کشورهای غربی زنا و لواط و امثال آن 
به صورت مطلق مباح نیست؛ مثاًل همبستری با دختری 
که حتا یک روز زیر سن قانونی باشد، بدترین تجاوز و 

باز  دارد.  کیفرهای شدید  و  می شود  گناه محسوب  یا 
نوع کیفرها و نوع گناه انگاری ها از یک کشور تا کشور 
دیگر در همین غرب فرق می کند و هیچ کسی دیگری 
را مالمت نمی کنند؛ چون مطابق شرایط و صواب دید 
این حق  و  می دهند  کیفر  و  می کنند  گناه انگاری  خود 

برای هر جامعه یی محفوظ است.
- کی گناه انگاری می کند؟

- جامعه و دولت و نهادهای ذیربط.
- نقش خدا در این وسط چیست؟

- نقش خدا به بشر موکول شده است. یعنی که عقل 
باب  در  تا  است  ساخته  موظف  خدا  را  بشر  جمعی 
تحقق عدل به نماینده گی از او کار کند. البته »جمعی« 
و  سیستماتیک  معنای  به  بلکه  مجموعی  معنای  به  نه 

نهادمند و مدنی درمقابل فردی است.
گناه  واژۀ  با  من  بگویم،  مدرن  و  دیگر  طوری  اگر   -
چندان سر مِهر ندارم. با کدام معیار می آییم می گوییم 

که عملی اخالقی یا غیر اخالقی است؟
- با مِعیار مصلحت و تشخیص حوزه های حق؛ دقیقًا 
مثلی که در غرب حاکم است. در شرق نیز باید چنین 

شود که متأسفانه تا آن جا فاصله زیاد است.
- کدام مصلحت؟

- مصلحت اجتماعی معطوف به حق فرد و جامعه. باز 
این هم عماًل تابع نسبیت است. در غرب می بینی که 
قدم به قدم قوانین فرق می کنند از یک کشور به کشور 

دیگر؛ چون تشخیص مصلحت شان متفاوت است.
- در این وسط مسأله معاد و عذاب و آخرت چه طور 

می شود؟
- مسأله »معاد« یک قصۀ طوالنی است که شخصًا در 
به  آن  نوع  قسمت  در  اما  دارم،  ایمانی  یقین  آن  اصل 
جسمانی بودنش باور ندارم. معاد در یک تفسیر فلسفی  
و عرفانی عبارت از ورود حیات به یک فاز جدید است 
حالت  در  شعور  و  ادراک  ادامه  به  آن  از  می شود  که 

تجرد تعبیر کرد.
- به نظرم دیدگاه های شما انسان گرایی محض است؛ 
چون همه کاره انسان است و خدا بازنشسته شده است.

و حوادث  اشیاء  همه  در  و  همه  با  ما  دید  از  - خدا 
حضور دارد و خدا انسان را آفریده و به او وظایفی داده 
او است و هم توظیف، پس  از  یعنی هم خلق  است. 
چرا بازنشسته باشد؟! انسان در مقابل و یا معادل خدا 
نیست تا قضیه را فقط طوری در نظیر گیریم که هر جا 

انسان بود، خدا نباشد. انسان تابع و مظهر خدا است.
- هدف من چیزی دیگر هم بود؛ اگر شما حتا حیات 

عذاب  بپذیرید،  را  مرگ  از  پس  معنوی  و  حسی 
معیار  می کند؟  تعیین  چه  را  حیات  این  پاداش  و 
همه چیز را انسان و مصلحت او می دانید؛ این یعنی 

انسان گرایی!
- گاهی دگراندیشی دینی را »شبه اومانیسم« تعریف 
کرده ام و اصاًل میان انسان گرایی و خداگرایی تضاد 
انسان  از  خدا  راه  نیست؛  برقرار  کلی  تناقض  و 
مابعد  یا  اخروی  پاداش  و  عذاب  ما  باز  می گذرد. 
حیات دنیا را عذاب و پاداش عرفانی از منظر عشق 
و جاذبه تحلیل می کنیم. شک نیست که کانونی ترین 
همانا  او  خوش بختی  چشم داشت  در  انسان  نیاز 
رسیدن به زیبایی و معشوق است. انسان بر حسب 
ارتکاب اعمال خیر یا شر در مرحله زنده گی است 
کانون  عنوان  به  خدا  از  بُعدش  و  قرب  میزان  که 
خوش بختی واقعی پس از ترک جهان مادی تعیین 
تنهایی  برزخ  در  شرور  و  خبیثه  ارواح  می شود. 
می مانند و ارواح عاشق که زنده گی را به خیر سپری 
کردند، به خدا وصل می شوند و این همان پاداش و 

شکنجه واقعی است.
- کدام اعمال روح را خبیث می سازد؟ معیار داریم؟
- اعمال خیر عمدتًا به دو طریقه در زنده گی قابل 
اجتماعی  سطح  در  که  همان ها  یکی  اند:  درک 
شناخته شده و یا به تعبیر دینی »معروف« اند، مثل 
مندرجات قوانین و مسلمات عرفی و اخالقی متبوع 
و دیگری منوط به درک فردی و درونی خود انسان 
است که در وقت انجام کار یا تصمیمی خودش با 
ابزارهای مختلفی همچون عقل و وجدان و ضمیر 
غیره  و  دینی  و  اخالقی  شعور  و  قلب  فتوای  و 
تشخیص باید دهد که این کار از جنس خیر است 
ذات  به  تشخیص  این  بد؟  یا  است  یا شر؟ خوب 

خود مالک است.
به  پس  دارد،  وجود  درک  میلیارد  هفت  - خوب، 

همین تعداد مالک داریم؟
- سرشت انسانی در همه تقریبًا یکی است، به تعداد 
سیلی  کودک  یک  صورت  به  هرگاه  ندارد.  ربط 

بزنی، در شرق و غرب یک نوع واکنش خلق می کند 
و قِس علی  هذا.

اعمال در  که  معلوم می شود  اسطوره  این  نظرم  به   -
آخرت فعلیت می یابند؛ برای این که در همه ادیان و 

فرهنگ ها همین را می گویند. پس باید ذخیره کرد؟
است.  دقیق  خیلی  اعمال  فعلیت  ایده  من  نظر  به   -
اتفاقًا تفکیک دنیا و آخرت به عنوان دو معادله متضاد 
در اصل مفهوم کلی »وجود« معنای دقیق ندارد؛ حتا 
در آخرین تحلیل از چشم انداز نظریه نسبیت انشتاین، 
وجود مادی قابل تفکیک به زمان نیست، وجود یک 
کل است و همیشه هست، فقط نسبت ثبوت یا اثبات 
یکی  امروز  با  پیش  سال  میلیاردها  می کند.  فرق  آن 
است و باهم در یک کل بزرگ تر به عنوان فضا- زمان 
حالی  در  است،  مادی  تفسیر  یک  این  دارند.  وجود 
اساس  بر  مرزبندی ها  از  باید  معنوی  تفاسیر  در  که 
تفاوت های ترمینولوژیک، بیش تر آزاد باشیم و مجال 

مانور ما فراخ تر باشد.
- فرض کن من دروغ گفتم، این چه ربطی به حیات 
دیگر دارد؟ رابطه علی و معلولی را کی میان این دو 

گذاشته است؟
- اوالً و بالذات به حیات خودت ربط دارد که حس 
می کنی کار بدی انجام دادم. این حس ها تراکم می کنند 
و باز در مرتبه دیگر که فقط عالَم حس مجرد است، 
شما  تعبیر  به  و  می کنند  تبارز  بیش تر  حس ها  این 
کرده ها  این  که  است  مرتبه  آن  در  می یابند.  فعلیت 
نیز  معنا می دهد و هر خیر  ُمجسم می شوند؛ هر شر 
یعنی  است،  تجرد  عالَم  جا  آن  می کند.  خودنمایی 
در  را  امر  این  است.  شعور  و  نوع حس  از  همه اش 
مثال »فولدر« در دستگاه کمپیوتر می توان تبیین کرد؛ 
به هر اندازه که فولدر ثبت کنی، هر یکی می تواند در 

وقت و زمانش کار کند و باز شود و عمل کند.
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همزمـان با آغـاز کارزار انتخاباتی، وزارت تحصیالت 
عالـی بـا انشـتار بیانیه یـی هرگونـه گردهمایی هـای 
انتخاباتـی را در مراکـز تحصیلی کشـور ممنوع اعالم 

. کرد
پیـش از ایـن ادارۀ مسـتقل ارگان هـای محلـی نیـز 
بـه تمـام ادارات دولتـی در مرکـز و والیـات کشـور 
مداخلـه  گونـه  هـر  از  کـه  بـود  کـرده  گـوش زد 
انتخابـات  برگـزاری  رونـد  در  تأثیرگـذاری  و 

کننـد. خـودداری  کشـور  ریاسـت جمهوری 
در همیـن حـال، وزارت تحصیالت عالـی، برگزاری 
سـایر  و  سـخنرانی ها  گردهمایی هـا،  نـوع  هـر 
در  انتخاباتـی  کارزارهـای  بـه  مربـوط  فعالیت هـای 

تمامـی مراکـز تحصیلـی کشـور ممنـوع کرده اسـت.
در بیانیـه وزارت تحصیالت عالی از تمامی اسـتادان، 
موسسـات  و  دانشـگاه ها  دانشـجویان  و  مسـووالن 
از  کـه  اسـت  شـده  خواسـته  عالـی  تحصیـالت 
برگـزاری برنامه هـای مرتبـط بـه مبـارزات انتخاباتی 

در ایـن مراکـز تحصیلـی خـودداری کننـد.
 در بیانیـه آمـد اسـت کـه از آن جایی که دانشـگاه ها 
مراکـز  کشـور  عالـی  تحصیـالت  موسسـات  و 
تدریـس، تحقیـق و تولیـد علـم اسـت و مسـوولیت 
تربیـۀ فرزنـدان کشـور را بـه عهـده دارد، از تمـام 
منسـوبان، اسـتادان و دانشـجویان تقاضـا می شـود تا 
از گردهمایی هـا، سـخنرانی ها و فعالیت هـای دیگـر 

مربـوط به مبـارزات انتخاباتی و مشـابه بـه آن که در 
قانـون ممنـوع قـرار داده شـده اسـت، در چارچـوب 

نهادهـای تحصیلـی جـداً خـودداری کننـد.
وزارت تحصیـالت عالـی هشـدار داده اسـت کـه در 
صـورت وقـوع تخلـف بـه ایـن مـوارد، بـا عامـالن 

برخـورد قانونـی خواهـد شـد.
نامـزدان  انتخاباتـی  کارزارهـای  کـه  اسـت  گفتنـی 
اسـد  از شـش  کشـور  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
آغـاز شـده و تـا دو مـاه دیگـر ادامـه می یابـد،  قرار 
 ۱۷ رقابـت  بـا  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  اسـت 
نامـزد بـه تاریخ ششـم میزان سـال جاری در کشـور 

برگـزار گـردد.

با  مبارزه  ارزیابی   و  نظارت  مشترک  و  مستقل  کمیتۀ 
فساد )مک( می گوید که ده ها پرونده فساد و اختالس 
مربوط به »مقام های بلند پایه« در دادستانی ُکل انبار شده 

است.
میوند روحانی رییس دبیرخانه این کمیته دیروز در یک 
نشست خبری در کابل از انبارشدن ده ها پرونده کالن 

فساد در دادستانی ُکل خبر داد.
آقای روحانی گفت که از مدت ها به این سو نزدیک به 
مقام های  به  مربوط  اختالف  و  فساد  پروندۀ کالن   60
نهاد  این  انبار شده و  دادستانی ُکل کشور  پایه در  بلند 
به تکمیل بررسی این پرونده ها و ارسال آنها به دادگاه 

عالی قادر نشده است.
دادستانی ُکل  بررسی های  میان،  این  از  که  افزود  او 
تنها پیرامون 6 پروندۀ بزرگ فساد تکمیل شده و این 
پرونده ها به دادگاه عالی فرستاده شده اند؛ او انبار شدن 
دوسیه های فساد در دادستانی ُکل را نشان دهندۀ  ُکندی 

روند بررسی پرونده ها در این نهاد خواند.
کمیته  ایجاد  از  پس  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
در  اداری  فساد  بزرگ  پرونده های  به  رسیده گی  ویژۀ 
در  اداره  این  کمیته مک-  بر سفارش  بنابر  دادستانی- 

بررسی دوسیه های بزرگ فساد جدی تر عمل کند.
فرهنگ معافیت از مجازات یا بررسی نشدن پرونده های 
فساد و جرم مقام های بلند پایه دولتی و زورمندان اتهام 
سنگینی است که در جریان 17 سال گذشته بر نهادهای 

عدلی و قضایی افغانستان وارد بوده، است.
رییس دبیرخانه  مک تاکید کرد: با آنکه توقع می رفت 
بررسی  در  گذشته  سال های  جریان  در  دادستانی ُکل 
پرونده های یاد شده جدیت به خرج دهد، در این بخش 

پیشرفت الزم نداشته است.
مراکز  در  نابه سامانی  مک  تخنیکی  مسووالن  همچنان 
افغانستان  قضایی  نظام  از  بخشی  که  عدلی-  طب 
محسوب می شود- را بخش دیگر از چالش ها در نظام 

قضایی کشور خواندند.
رستم پیمان مشاور حقوقی این کمیته گفت که بررسی 
طب عدلی از طریق ارسال پرسش نامه ها از والیات به 
مرکز به دلیل عدم وجود این مراکز در برخی والیات به 
شدت زمان گیر است و در برخی والیات دیگر باوجود 
بخش  این  متخصصان  عدلی،  طب  مراکز  بودن  فعال 

وجود ندارد.
او دو چالش یاد شده را زمینه ساز آن دانست که داکتران 
عادی به پرسش های قضایی که به طب عدلی مربوط 
این  شدن  برطرف  پیمان  آقای  دهند؛  پاسخ  می شود 
کاستی ها و انتقال مدیریت مراکز طب عدلی را از جمله 
نهادهای عدلی و قضایی  که  سفارش های مک خواند 

تاکنون به اجرای آن قادر نشده اند.
وزارت  چارچوب  در  اکنون  هم  عدلی  طب  مراکز   

صحت عامه افغانستان اداره می شوند.

یو شمېر خصويص مخابرايت  د  افغانستان کې  په 

رشکتونو له خوا انټرنټ له هغې بیې چې پېري یې، 

نېږدې شل چنده لوړ پلورل کېږي.

انټرنټ  د  چې  رشکت  مخابرايت  ټلیکام  افغان  د 

اوسط  په  دوی  چې  وايي  دی،  واردوونکی  عمده 

ډول له بهرنیو هېوادونو یو GB انټرنټ له ۹ تر ۱۱ 

افغانیو پورې اخيل او په مخابرايت رشکتونو یې له 

۱۳ تر ۱۴ افغانۍ پورې پلوري.

خو د یو شمېر دغو خصويص مخابرايت رشکتونو 

د انټرنټي خدمتونو د لېست له مخې یو GB انټرنټ 

چنده  شل  نېږدې  چې  خرڅېږي  افغانۍ   ۲۵۰ په 

لوړ دی.

موندنې  بازار  د  رشکت  مخابرايت  ټلیکام  افغان  د 

دې  په  ورځ  په  یکشنبې  د  منګل  نواز  ګل  رئیس 

د  هېواده  هر  له  مونږ  وویل:  ته  راډيو  ازادي  اړه 

انټرنټ بېالبېل قیمتونه لرو، یو GB په لس افغانۍ 

متامېږي، بیا یې مونږ خصويص رشکتونو ته له ۱۳ 

تر ۱۵ افغانیو پورې ورکوو، تر ډېره پورې انټرنټ 

مونږ له ازبکستانه اخلو، کمه اندازه له ایران څخه، 

مونږ  اوس  اخلو،  هم  یې  پاکستانه  له  همدارنګه 

هڅې رشوع کړي چې له چینه یې هم ترالسه کړو.

ټکنالوژۍ  معلومايت  او  مخابراتو  د  افغانستان  د 

وزارت په وینا، دا مهال په افغانستان کې شااوخوا 

لس میلیونه خلک انټرنټ کاروي.

افغانستان له خپلو ګاونډيو هېوادونو د نوري فایرب 

شبکې له الرې انټرنټ واردوي، خو په دغه هېواد 

کې د ګاونډيو هېوادونو په پرتله د انټرنټ بیه لوړه 

ده.

په ګاوندي هېواد پاکستان کې یو GB انټرنټ د یوې 

میاشتې پر مخ په ۹۰ کلدارې او په هندوستان کې 

بیا په ۴۰۰ هندي کلدارو د درېيو میاشتو لپاره په 

اوسط ډول هره ورځ یو نیم GB ورکول کېږي چې 

په یاد پکېج کې کورنۍ اړیکې هم وړیا دي.

خصويص  افغان  د  اړه  دې  په  چې  وکړه  مو  هڅه 

نه  بریايل  واخلو، خو  نظر هم  مخابرايت رشکتونو 

شو.

بل خوا د خصويص مخابرايت رشکتونو تر څنګ یو 

شمېر هغه خصويص رشکتونه چې یوازې خلکو ته 

د انټرنټ خدمتونه وړاندې کوي، هم بیې یې خورا 

لوړې دي.

انټرنټ په پېرودونکو له هغې بیې چې  دوی خپل 

پېري یې، شپږ سلنه لوړ پلوري.

ټکنالوژۍ  معلومايت  او  مخابراتو  د  افغانستان  د 

ګاونډيو  له  اوس  مخې،  له  معلوماتو  د  وزارت 

MB پر  یو  پر بنسټ د  انټرنټ د رسعت  هېوادونو 

ثانیه له ۶ تر ۱۰ ډالرو پورې اخيل.

د مخابراتو رسپرست وزیر محمد فهیم هاشمي په 

 MB ثانیې  هرې  د  وویل:  ته  راډيو  ازادي  اړه  دې 

انټرنېټ بیه له ۶ تر ۱۰ ډالرو پوري ده چې رشکتونو 

ته په اوسط ډول له ۳۸ تر ۴۵ ډالرو پورې دی، خو 

دا قیمتونه توپیر کوي.

وړاندې  خدمتونو  انټرنټي  د  کې  افغانستان  په  خو 

کوونکي یو شمېر رشکتونه وايي، لوړه مالیه، امنیتي 

د  ځای  د  او  معاشونه  لوړ  کارکوونکو  ننګونې،د 

له  او لګښتونو  بېالبېلو ستونزو  د  په ګډون  کرایې 

امله د انټرنټ قیمتونه لوړېږي.

د دغو رشکتونو له ډلې یو هم ندا ټلیکام دی.

رئیس عبدالصبور  برخې  تخنیکي  د  د دي رشکت 

وویل: کله چې مونږ افغان ټلیکام څخه رسویس 

اخلو، په دې بیا هر رشکت مکلف دی چې دولت 

ته مالیه ورکړي او که چېرې د دفرت ټول لګښتونه 

ګرانه  په  ته  مونږ  انټرنټ  دا  نو  يش،  وسنجول 

متامېږي او طبعي ده چې کله یې مونږ پلورو، نو 

بیه یې لوړېږي.

انټرنټ  د  کې  افغانستان  په  چې  وي  نه  دې  هېره 

غږ  خپل  کې  برخه  دې  په  وار  وار  په  پېرودونکو 

شکایت  یې  لوړوايل  له  قیمتونو  د  او  کړی  پورته 

کړی، خو د دوی په وینا انتقادونو یې کوم ځای نه 

دی نیولی او نه هم په دې برخه کې الزم اقدامات 

تررسه شوي دي.

خو د افغانستان د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ 

اقداماتو  ځینو  او  هڅو  ډېرو  له  وايي،  وزارت 

وروسته په دې توانېديل چې د انټرنټ بیې یو څه 

راکمې کړي.

مخابرايت  او  ادارې  اترا  د  وايي،  وزارت  دغه 

به  دې رسه  په  چې  دی  روان  کار  ترمنځ  رشکتونو 

د انټرنټي خدماتو کیفیت الښه او بیې به یې نورې 

هم راټیټې يش.

کمیتۀ مک:

دههاپروندۀفسادمقامهایبلندرتبه
دردادستانیُکلانبارشدهاست

ځیني خصويص مخابرايت رشکتونه 

د پېر له بیو شل چنده انټرنټ ګران پلوري

از سوی وزارت تحصیالت عالی:

هرگونهگردهماییانتخاباتیدرمراکزتحصیلیممنوعشد


