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زملی خلیلزاد او شاه محمود قریيش 

د افغانستان سولې په اړه غږېديل
گـرایش نسل جوان مصر 

به تصوف

73

در یک گزارش روزنامۀ واشنگتن پُست آمده است 
متحدۀ  ایاالت  نخستین،  توافق  یک  بنیاد  بر  که 
امریکا در حال آماده گی برای بیرون کردن 6 هزار 

سربازش از افغانستان است.

در صورت انجام این کار شمار نیروهای امریکایی 
در افغانستان از 14 هزار به 8 تا 9 هزار تن خواهد 

رسید.
این روزنامه به نقل از چند مقام امریکایی نگاشته 

است که بیرون شدن این شمار سربازان امریکایی 
بر قراری یک آتش بس و  مقابل  افغانستان در  از 
قطع رابطۀ گروه طالبان با القاعده به عنوان بخشی 

از یک توافق صلح انجام خواهد شد.
است  گفته  واشنگتن پُست  به  امریکایی  مقام  یک 
طالبان  با  امریکا  توافق  درصد  نود  تا  هشتاد  که 
نهایی شده، اما کار روی بیست درصد دیگر سخت 

خواهد بود.
گفته  روزنامه  این  به  امریکایی  دیگر  مقام  یک 
است که نهایی شدن توافق، کاهش بیشتر سربازان 
در  صلح  توافق  یک  به  رسیدن  و  امریکایی 
با  طالبان  گفت وگوهای  آغاز  به  نیاز  افغانستان، 

حکومت افغانستان دارد.
نمایندۀ  خلیل زاد،  زلمی  که  حالی ست  در  این 
ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا برای صلح افغانستان 
گفت وگوهای  پی گیری  برای  گذشته  چهارشنبۀ 
صلح با طالبان از کابل به قطر رفت. آقای خلیل زاد 
پیش از رفتن به دوحه به پاکستان رفت و در آنجا 
با مقام های این کشور در بارۀ روند صلح افغانستان 

گفت وگو کرد.

امریکا برای بیرون کشیدن حدود 6 هزار سربازش 
از افغانستان آماده گی می گیرد
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زمام داران دو و نیم صد سال 
اخیر افغانستان 

توهماِت غریِب آقای صالح
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احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:

شورای نامزدان با استفاده از تمامی امکانات 
برای شفافیت در انتخابات تالش می کند

مسووالن در دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد 
افغانستان )نی( می گویند که 90 درصد خبرنگاران 
با  انتخابات،  پروسه  از  گزارش دهی  هنگام  در 
پنجه  و  اطالعات دست  به  دسترسی  عدم  مشکل 

نرم می کنند.
نشست  یک  گذشته  هفتۀ  پنجشنبۀ  روز  نهاد  این 
کابل  در  انتخابات  با کمیسیون مستقل  را  مشترک 

برگزار کرد.
که  نهاد  این  اجرایی  رییس  خلوتگر،  مجیب 
ارایه  این مورد  را در  نی  دفتر  گزارش نظرسنجی 
آمار  که  می دهد  نشان  »نظرسنجی  گفت:  می کرد، 
عدم دسترسی خبرنگاران به اطالعات و نبود زمینه 
تکان دهنده  بسیار  انتخابات  روند  از  اطالع رسانی 

است«.
عدم  از  خبرنگاران  درصد   90 که  افزود  خلوتگر 
دسترسی به اطالعات انتخاباتی شکایت دارند که 4 
درصد آن ناشی از تهدیدات امنیتی علیه آن ها بوده 
و در کل چالش های امنیتی در این نظرسنجی ها، به 

86 درصد می رسد.
و  مشکالت  وجود  با  که  ساخت  خاطرنشان  نی 
اطالع رسانی ها، حدود  راه  سد  موجود  ناامنی های 
3 درصد خبرنگاران ابراز خرسندی کرده و گفته اند 
بازتاب  هنگام  در  آن ها  راه  سد  چالشی  هیچ  که 

خبرها وجود ندارد.
از  نظرسنجی  این  داشت،  اظهار  خلوتگر  مجیب 
300 خبرنگار در کابل و والیات انجام شده که 43 
درصد خبرنگاران در همه پرسی های مردمی نسبت 
به برگزاری انتخابات در زمان معین آن باور دارند.
خبرنگاران  از  درصد   14 که  می کند  عالوه  وی 
بی باور، 27  میزان  انتخابات 6  برگزاری  به  نسبت 
درصد بی تفاوت، 16 درصد رضایت مند و 9درصد 

آن ها هم جوابی نداده اند.
سیاسی  شعور  و  آگاهی  که  کرد  اضافه  خلوتگر 
انتخابات  مورد  در  گذشته  به  نسبت  امروز  مردم 
بیشتر شده و می توانند برای شرکت در انتخابات و 

سهم گیری شان تصمیم بگیرند.
سخنگوی  سادات  ذبیح اهلل  حال،  همین  در 
کمیسیون انتخابات در این نشست خبری تصریح 
کرد که کمیسیون در شریک ساختن معلومات به 
خبرنگاران تعهد می کند که از هیچ گونه همکاری 

در این زمینه دریغ نکند.
که  خواست  خبرنگاران  از  همچنان  سادات 
این  با  و  گرفته  نظر  در  را  کمیسیون  مشکالت 
زمینه  در  تا  دهند  انجام  را  الزم  همکاری  نهاد 

اطالع رسانی  با هم کار شود.
از  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  نیز  طرفی  از   
انتخابات پیش رو به  واجدین شرایط رأی دهی در 
تعداد 9.6 میلیون خبر داده و می گوید که این آمار 

از سراسر کشور به دست آمده است.
سادات همچنان برقرار امنیت در روز رأی دهی را 
یکی از مهمترین بخش های انتخاباتی عنوان نموده، 
می گوید که آمادگی ها برای تأمین امنیت 30 هزار 

محل رأی دهی نیز روی دست است.

نـــــی:
90 درصـد خبـرنگاران از عـدم دسترسی

 به اطـالعات انتخـاباتی شاکـی انـد



این که دشمن را ناچیز و خوار بشماریم می تواند 
یک ُحسن باشد، آن هم برای کسی که عمرش 
را در مسایِل استخباراتی و اطالعاتی گذشتانده 
وزیر  هم  زمانی  و  ملی  امنیت  رییس  زمانی  و 
امور داخله بوده است. اما در عین حال، مقولۀ 
حتا  دشمن  می گوید،  که  دارد  وجود  معروفی 
فکر  را ضعیف  او  شما  باشد،  هم  اگر ضعیف 
اوِل  معاون  صالح  امراهلل  که  سخنانی  نکنیـد. 
به  حمله  از  پس  »دولت  ساز«  انتخاباتی  دستۀ 
خودش و دفتر روند سبز در کابل ابراز داشت، 
فعلی  جنگ  عینِی  واقعیت های  آن که  از  بیشتر 
به  مستقیم  کمپاین  و  وضعیت  توجیه  باشد، 
صالح  آقای  اگر  آیا  بود.  »دولت ساز«  تیم  نفع 
همین  بازهم  نمی بود،  فعلی اش  موقعیِت  در 
حرف ها را در مورد حمله به خودش می گفت؟ 
نارسایی هاِی  و  ضعف ها  به  اشاره یی  هیچ  آیا 
موجود نمی کرد و کسی را در داخِل نظام متهم 

به همکاری با حمله کننده گان نمی دانست؟
سیاست مدارهاِی  اکثر  که  داده  نشـان  تجربه   
افغانستان نان را به نرِخ روز می خورند. اگر به 
نفع شان باشد، حتا از حمله به خود هم به نفع 
اغراض سیاسِی خویش استفاده می کنند. چنانچه 
بارها افراد فعال در عرصۀ سیاسِت افغانستان و 
از  پیش  کرده اند.  چنین  صالح  آقای  جمله  از 
این که آقای صالح به دستۀ انتخاباتی اشرف غنی 
بپیوندد، در یک گفت وگوی رسانه یی حکومت 
ناکام،  حکومت  را  غنی  آقای  رهبرِی  به  فعلی 
ضعیف، خودمحور و دیکتاتور خوانده بود، اما 
شد،  آغاز  انتخاباتی  کمپاین های  که  روزی  در 
داشته  وجود  مشترکی  نقطۀ  هیچ  آن که  بدون 
که  کشور  ملِی  قهـرمان  با  را  غنی  آقای  باشد، 
می زند،  او  به  ارادت  و  شناخت  از  داد  خود 
مقایسه کرد و این دو را کاپِی یکدیگر خواند. 
برانگیخت  را  زیادی  واکنش های  سخنان  این 
مقایسه  این  از  آمرشهید  نزدیکاِن  از  بسیاری  و 
صالح  آقای  چون  چرا؟  شدند.  رنجیده خاطر 
و  سیاسی  فکری،  تشابه  هیچ  این که  بدون 
اجتماعی میان قهرمان ملی کشور و اشرف غنی 
برای  را  آن ها  نسخه های  باشد،  داشته  وجود 

افغانستان مشابِه هم خواند. 
آقای صالح هیچ توضیح و استدالِل عقالنی یی 
آن  در  هم  نه  و  ندارد  مقایسه یی  چنین  برای 
سخنرانی توانست دلیل و سندی در آن ارتباط 
ارایه کند. این تقریبًا به همان مقایسه یی می ماند 
که برخی ها در افغانستان آمر صاحب شهید را با 
ارنستو چگووارا مبارز امریکای التین و از یاران 
نیز  مقایسه  این  می کنند.  مقایسه  کاسترو  فیدل 
مقایسۀ درستی نیست و آرمان ها و مبارزاِت این 
با یکدیگر فاصله دارند.  دو از زمین تا آسمان 
افکار  با  ملی گرا  مبارز  یک  شهید  آمر صاحب 
چگووارا  که  حالی  در  بود،  میانه روانه  اسالمِی 
انترناسیونال  برای  و  داشت  کمونیستی  افکار 
کمونیستی می جنگید. او حتا از پذیرش این که 

شهروند یک کشور باشد، سرباز می زد و خود 
از  رهایی  برای  بشریت  افکار  خدمِت  در  را 
زنجیرهای استثمار طبقاتی می دانست. در حالی 
که آمر شهید عاشِق کشورش بود و می خواست 
افغانستان را به کشوری پیشرفته و عدالت محور 
امروز  به  تا  متأسفانه  که  آرزویی  کند؛  تبدیل 
غنی  آقای  برنامه های  در  و  است  نیافته  تحقق 
که  بسازد  کشوری  افغانستان  از  که  نیست  هم 
همه در زیر چتِر آن به آرامی و آسایش زنده گی 

کنند. 

زندان های  که  بود  نگفته  غنی  آقای  مگر 
افغانستان به صورِت ناعادالنه از افراد یک قوم 
پُر شده است؟ مگر او از آغاز حکومت داری اش 
در پی آشتی با طالبان نبود و آن ها را یک نیروی 

سیاسی نمی دانست؟ 
آغاز شد  طالبان  با  زمانی  از  غنی  آقای  مشکل 
نخواستند  آن ها  روان  ساِل  انتخابات  در  که 
مثل انتخابات سال 1393 از او حمایت کنند و 
صلح را در کنار او بپذیرند. اگر طالبان حاضر 
آقای غنی وارد  گفت وگوهای  با  می شدند که 
افغانستان قبول  بر  او را  صلح شوند و رهبری 
کنند، غنی هیچ مشکلی با آن ها نداشت و حاضر 

دستاوردهای  از  بسیاری  آن ها  به خواسِت  بود 
هجده ساله را قربانی کند. 

حتا دیدگاه های آقای صالح با دیدگاه های آقای 
آقای  قومی  برخوردهای  ندارد.  غنی همخوانی 
با  می تواند  چگونه  افغانستان  مسـایل  با  غنی 
افکار کسی هم سنخ باشد که خود را رهرو آمر 
شهید می داند؟ از طرف دیگر، آقای صالح آمدِن 
دوبارۀ طالبان را به قدرت غیرممکن می داند و 
به تمسخر می گوید که کدام عقِل سالم می تواند 
از  بی سواد«  چلی  درجن  »چند  که  کند  قبول 
شورای کویته بتوانند بر کشوری حکومت کنند 
است.  بلخی  الدین  جالل  موالنا  خاستگاه  که 
اما مثل این که آقای صالح فراموش کرده است 
که همین چند درجن به گفتۀ او چلی بی سواد 
افغانستان را تصاحب کردند  نیِم بیشتِر  چگونه 
دار  به  را  انسان ها  موالنا  زادگاه  در  چگونه  و 

آویختند. 
نویسندۀ  و  سیاسی  اندیشمند  پوپر  کارل 
به  دشمنانش«  و  باز  »جامعۀ  ارزشمند  کتاب 
که  می دهد  هشدار  جهان  دموکراسی هاِی 
اتفاق  است  ممکن  همواره  گذشته  به  برگشت 
بیفتد و به همین دلیل باید در تعمیق ارزش های 
نکنند.  کوتاهی  خود  جوامِع  در  دموکراتیک 
وقتی آلمان با آن گذشتۀ درخشان مردم ساالری، 
می افتد،  هیتلر  چون  دیکتاتوری  دسِت  به 
افغانستان  که  بود  آسوده  است  ممکن  چگونه 
با این همه مشکالت سیاسی، اجتماعی و فکری 
دوباره در چاه طالبان سقوط نکند؟ مگر همین 
طالبان نبودند که در سال های نخسِت حکومت 
اما حاال  به حساب می آمدند  آقای کرزی هیچ 
در  امریکا  با  و  می زنند  اسالمی  اماراِت  از  دم 
حال گفت وگو هستند؟ برگشت دوباره به نظر 
به  می توانند  طالبان  که  همین   چیست؟  شما 
شما  دفتِر  ساختمان  و  بیایند  کابل  شهر  مرکز 
فکر  که  بیندازند  قیافه  و  ریخت  از  چنان  را 
می شود بازماندۀ جنگ دوم جهانی است، کافی 
نیست که مردم نسبت به برگشِت دوبارۀ آن ها 
کوچک  حمله  این  اگر  کننـد؟  خطر  احساس 
وزیر  دفاع،  وزیر  موجودیت  در  چطور  بود، 
 23 شما،  کنار  در  ملی  امنیت  رییس  و  داخله 
تن از نزدیک ترین افرادتان به شهادت رسیدند 
و ساختمان دفترتان و خانه های همسایه های تان 

به آن شکل درآمدند؟
نیِم  ولی  بدانید  دشمن  را  طالبان  شاید  شما   
 کابینۀ حکومت فعلی و نیم افرادی که در ارگ 
را  طالبان  غنی،  آقای  شمول  به  دارند  وجود 
برادران  چون  اصطالحاتی  نمی دانند.  دشمن 
ناراضی و مخالفان سیاسی از کجا بیرون شدند؟ 
کی ها بودند که در سخنرانی های شان از طالبان 
به عنوان برادران ناراضی و مخالفان سیاسی یاد 

می کردند؟ 
لطفًا به هوش بیایید و برای یک موقعیِت هنوز 

نامعلوم، همه چیز را به قمار نگذارید!
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تماشـای ویدیـوی تیرانـدازِی یک تروریسـِت طالب به سـوی یک 
موتـر رنجـِر اردوی ملی در مسـیر کابل ـ شـمال در سـاحۀ کلکان، 
آدم را بـه یـادِ روزهـای حضور سـنگیِن داعش در سـوریه و عراق 
می انـدازد کـه به اصطـالح مجاهدیـِن خالفت اسـالمی بـا خنده به 

سـوی موترهـای رهگذر شـلیک می کردند.
یـا توصیـه و هشـدار در شـبکه های  ایـن خبـر  روز هاسـت کـه 
اجتماعـی دسـت بـه دسـت می شـود کـه موترهایـی کـه بـا پالک 
دولتـی در مسـیر کابـل - پـروان - پنجشـیر تـردد می کننـد و از 
مناطقـی چـون قره باغ، شـکردره و کلـکان می گذرند، ممکن اسـت 
هـدِف تیرانـدازِی تروریسـتان قـرار بگیرنـد. چنان کـه در ویدیویی 
کـه اخیـراً توسـط نوچه طالب ها در فضای مجازی به نشـر رسـیده، 
دیـده می شـود کـه یک تروریسـت در روزِ روشـن با یـک تفنگچه 
در روی سـرک ایسـتاده و بـه موتـر اردوی ملی تیرانـدازی می کند. 
تروریسـتان در فضـای مجـازی ادعـا کرده اند که در ایـن تیراندازی 

یـک نفـر را کشـته و دو نفـِر دیگـر را زخمـی کرده اند.
 در واکنـش بـه ایـن حادثـه، برخـی از شـهروندان در فیسـبوک 
نوشـته اند کـه ایـن دهمیـن شـهید از ایـن نـوع حـوادث اسـت که 
متأسـفانه حکومـت نتوانسـته از تکـرارِ آن  جلوگیری کنــد. از نظِر 
مـا، پرداختـن بـه چنیـن حوادثـی نه تنهـا ارزشـی کمتـر از صلح و 
انتخابـات نـدارد، بلکـه پیونـدی تنگاتنـگ بـا همیـن دو موضوعی 
دارد که تمام فضای خبری و سیاسـِی افغانسـتان را مشـبوع سـاخته 

ست. ا
مناطقی همچون کلکان و شـکردره و قره باغ از جمله ولسـوالی های 
والیـتِ کابـل محسـوب می شـوند و والیت هایـی همچـون پـروان 
و پنجشـیر نیـز والیت هایـی در همسـایه گِی پایتخـت بـه شـمار 
می آینـد کـه میـاِن آن هـا و کابـل بیشـتر از یـک سـاعت فاصلـه 
وجـود ندارد. پرسـش نخسـت این اسـت: در صورتی کـه حکومت 
آقـای غنـی از بُزدلـِی دشـمن یـاد می کنـد و قصـد دارد ایـن دور 
از انتخابـات ریاسـت جمهوری را شـفاف تر از هـر دورۀ دیگـری 
برگـزار کنـد، آیـا از پیونـد وثیِق مقولـۀ امنیت با تأمین شـفافیت در 
انتخابـات نیـز آگاه اسـت؟ پرسـِش دوم این کـه: دشـمِن بزدلـی که 
می توانـد در روز روشـن در کنـار سـرک و در مقابـِل موتـر اردوی 
ملـی بایسـتد و گلوله بـاری کنـد، اگر بیشـتر جرأت به خـرج دهد، 
نمی توانـد بـا راکـت در مقابـل ارگ ریاسـت جمهوری بایسـتد و 
همـان کاری را بـا ارگ نشـینان کند که بـا راکباِن موتـر اردوی ملی 

کرده اسـت؟
ایـن حرف هـا برای سـیاه کـردِن صفحۀ اخبار نیسـت، تذکـِر این ها 
یـک منطـِق محکـم دارد و آن این کـه: حکومتـی کـه بیمـار نباشـد 
و بـه فکـر پایـان دادن بـه »فرهنـگ زورگویـی« بـه معنای راسـتیِن 
کلمـه باشـد، بـه اولیـن حادثـه از ایـن نوع حـوادث چنـان واکنش 

نشـان می دهـد کـه دومـی و سـومی یی در کار نباشـد.  
بدیهی سـت کـه طالبـان بیـش از هـر گـروه و شـاخۀ سیاسـی ـ 
بدتـر،  آن  از  و  زورگویـی  فرهنـِگ  نمـاد  کشـور،  در  اجتماعـی 
فرهنـگ ارتجـاع و عقب مانده گـی انـد. چنیـن گروهـی بـا کشـتِن 
آدم هـا می خواهـد از دولـت بـاج بگیرد، خـود را به عنـوان مجاهد 
بـر جامعـه تحمیـل کنـد و حتـا امـارِت عقب  ماندۀشـان را در قرن 
بیسـت ویکم بـر مـردم افغانسـتان و جامعـۀ جهانی بقبوالنـد. آقای 
غنـی امـا از ایـن زورگویـاِن غیرمتمـدن و ناآشـنا به پیشـرفت های 
مـادی و معنایـِی عصـر و زمـان ابـداً بـه عنـوان منادیـاِن فرهنـِگ 
زورگویـی یـاد نمی کنـد، بلکـه همـواره بـه درگاهِ آن هـا اسـتغاثه 
داشـته کـه اگـر با او یکـی شـوند، می توانند گلیـم تمـامِ زورگویان 

را در کشـور جمـع کننـد!
امـا از آن جـا کـه بـرای غنـی ثابـت شـد کـه طالبـان دیگـر بـا او 
همـکاری نمی کننـد و بـه عبارتـی نسـخۀ صلـِح مـورد نظـِر او را 
نمی پذیرنـد، این بـار می خواهـد فصِل انتخابـات را بـدون همیارِی 
بـرادراِن طالب و حتا چراِغ سـبِز امریکا پشـت سـر بگـذارد. طالبان 
امـا در واکنـش بـه ایـن تصمیـم، ماشـیِن کشتارشـان را سـرعت 
بخشـیده اند و با تمسـک بـه فرهنگ تـرور و خشـونت می خواهند 

از حکومـت آقـای غنـی انتقـام بگیرند. 
حـاال کـه آقـای غنـی از صــلح بـا طالبـان ناامیـد شـده، بایـد در 
نـوع  کـدام  بـه  کـه  بسـازد  مشـخص  انتخاباتـی اش  شـعارهای 
زورگویـی در افغانسـتان پایـان می دهـد؛ چـرا کـه در نظـر مـردم، 
هسـتۀ نخسـِت فرهنِگ زورگویی در کشـور را گروه طالبان شـکل 
می دهـد کـه بـا کمتریـن میـزان فهـم و دانـش، باالتریـن ادعاهـا و 
مطالبـات را دارد و یگانـه ابـزار رسـیدن بـه مطالبات شـان، کشـتن 
مـردم اسـت و کسـانی ماننـد آقـای غنـی نیـز بـه انحـاء مختلـف 

حاضرنـد بـه ایـن گـروه بـاج بپردازند.

آقـای غنـی 
به کدام نوع »زورگویی« پایان می دهد؟
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 ESG ماندگار: در نشستی گروپ حمایت از انتخابات
متشکل از کشورهای امریکا، انگلستان، جاپان، جرمنی، 
با  ناتو و یوناما  ایتالیا، آسترالیا، اتحادیه اروپا،  سویدن، 

شورای کاندیدان، موارد مهمی به بحث گرفته شد.
و  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  مسعود،  احمدولی 
نشست  این  در  نامزدان  شورای  کلیدی  چهره های  از 
گفته است که این شورا از هر امکانی برای شفافیت در 

انتخابات استفاده می کند.
و  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  مسعود،  احمدولی 
یکی از اشتراک کننده گان این نشست می گوید که در 
18 سال اخیر، شاهد سردترین فضای انتخاباتی در طول 
همین هفته بودیم. این یعنی بی باوری به عادالنه بودن 

انتخابات و خستگی مردم از رژیم است.
از  انتخابات ریاست جمهوری، پیش  نامزد  این  به گفتۀ 
آغاز کمپاین انتخاباتی، شورای نامزدان ریاست جمهوری 
طی اعالمیۀ 14 ماده یی، اشتراک در انتخابات را مشروط 
به تضمین شفافیت انتخابات خوانده و یک هفته مهلت 

دادند. 
کمرنگ ترین  دلیل  همان  به  می گوید:  مسعود  آقای 
دوتیم  توسط  انتخاباتی  کمپاین  نمایش  سردترین  و 

فضای  و  نگرفت  قرار  مردم  استقبال  مورد  حکومتی 
انتخاباتی ایجاد نگردید.

ریاست جمهوری  انتخابات  در  ملی  وفاق  تکت  نامزد 
است  مصمم  نامزدان  شورای  که  می کند  خاطرنشان 
تمامی  از  انتخاباتی  کمپاین های  به  ورود  از  پیش  تا 
در  کرد.  خواهد  استفاده  آن  شفاف سازی  در  امکانات 
غیر آن، کمپاین دو تیم حکومتی که تجربۀ ناکام پنج سال 
امروزی  بحران های  به  را  کشور  حکومت داری شان، 
رسانید، تداوم شان منطقًا و قطعًا نظام را به فروپاشی و 

مملکت را به سقوط خواهد رسانید.

انتخابات ریاست جمهوری بحران زا خواهد بود
افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  در  مسووالن 
)فیفا( می گویند که عدم وضاحت دربارۀ گفت وگوهای 
بر  افغانستان،  صلح  روند  پیرامون  طالبان  و  امریکا 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأثیر گذاشته و این 

روند را به بحران خواهد کشاند.
و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
گفته  خبری  نشست  یک  در  )فیفا(  افغانستان  عادالنۀ 
سرنوشت  به  نسبت  جهانی  جامعۀ  رفتار  »در  است: 

سیاسی افغانستان عقب گرد دیده می شود.«
حکومت  و  جهانی  جامعۀ  کرد،  تصریح  رشید  آقای 
افغانستان از روند گفت وگوهای جاری صلح برای مردم 
افغانستان وضاحت نداده است که این مسأله نگرانی ها 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  عدم  بر  مبنی  را 

به وجود آورده است.
وضاحت  خوستار  اینکه  بیان  با  فیفا  اجرایی  رییس 
دربارۀ  جهانی  جامعۀ  و  حکومت  طرف  از  جانبه  دو 
ارایه  عدم  »در  گفت:  هستند،  صلح  گفت وگوهای 
عدم  از  ها  نگرانی  صلح،  گفت وگوهای  از  وضاحت 

برگزاری انتخابات غیرشفاف و بحران زا جدی است«.
انتخابات ریاست جمهوری  »نامزدان  آقای رشید گفت: 
دل گرمی برای کارزارهای انتخاباتی شان نشان نمی دهند 
خالی  در  گرفت  قرار  آن   عمده  دالیل  از  یکی  که 
معلوماتی از چگونگی گفت وگوها جاری و تأمین صلح 

در کشور است.«
از گفت وگوهای صلح،  بیان داشت، عدم وضاحت  او 
توسط  ریاست جمهوری  انتخابات  تحریم  از  تهدید 
بین سیاسیون  اجماع سیاسی  نامزدان، عدم یک  برخی 
به  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  دل گرمی  وعدم 
مردم  میان  را  جدی  نگرانی های  انتخاباتی  کارزارهای 

افغانستان به وجود آورده است.

آقای رشید خاطر نشان می کند: فیفا به این دلیل منشور 
 6 ریاست جمهوری  انتخابات  سالمت  و  اعتباردهی 
میزان را که شامل 10 ماده می باشد را تهیه کرده است 

که 11 تکت انتخاباتی آن را امضا نموده اند.
فعالیت های  از  انتخاباتی  تکت های  رهبری  خودداری 
رسمی که شبیه کمپاین های انتخاباتی است، خودداری 
از تقرر، تغییر و تبدیل اراکین دولتی در مرکز و والیات، 
ممنوعیت سفر وزیران و والیان، عدم مداخله در امور 
با  حکومت  رهبران  دیدار  سازی  شفاف  انتخابات، 
مسووالن کمیسیون های انتخاباتی و ممنوعیت دیدار و 
شفاف  کمیسیون ها،  اعضای  با  خصوصی  نشست های 
انتخاباتی  تکت های  رهبری  خارجی  سفرهای  سازی 
منشور  این  مهم  ماده های  از  نظارتی  کمتیه  ایجاد  و 

پیشنهادی فیفا به تکت های انتخاباتی می باشند.
به  عملی  جنبه  منشور  این  اگر  گفت:  رشید  آقای 
انتخابات  برگزاری  چالش های  می تواند  بگیرد  خود 
را  انتخابات  و سالمت  کرده  حل  را  ریاست جمهوری 

تضمین کند.
ششم  تاریخ  به  ریاست جمهوری  انتخابات  قراراست 
میزان سال جاری در سراسر کشور برگزار شود. در این 

انتخابات هجده نامزد به رقابت می پردازند.

احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:
شورای نامزدان با استفاده از تمامی امکانات 

برای شفافیت در انتخابات تالش می کند
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قریيش  محمود  شاه  وزیر  له  چارو  بهرنيو  د  پاکستان  د 

د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي 

زملي خلیلزاد رسه په خربو کې ژمنه وکړه چې هېواد به 

یې د افغانستان د سولې د هڅو د بريا په خاطر له امریکا 

او نورو ښکېلو هېوادونو رسه همکار وي.

استازي  ځانګړي  امریکا  د  لپاره  سولې  د  افغانستان  د 

بهرنيو  د  پاکستان  د  ورځ  په  پنجشنبې  د  خلیلزاد  زملي 

چارو له وزیر شاه محمود قریيش رسه وکتل.

د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په 

له  خلیلزاد  ښاغيل  چې  راغيل  کې  اعالمیه  شوې  خپره 

اړه هم خربې  په  مذاکراتو  پړاو  اووم  تېر  د  طالبانو رسه 

وکړې.

افغان  او  طالبانو  د  وکړ چې  توافق  دې  پر  لوریو  دواړو 

حکومت تر منځ بین االفغاين خربې د افغانستان د سولې 

او ثبات لپاره مهمې دي.

شاه محمود قریيش همداراز د پنجشنبې په ورځ پر خپله 

ټوېټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد رسه کتنه یې ګټوره وه 

او هېواد به یې د افغانستان د سولې د پروسې مالتړ ته 

ژمن پاتې يش.

راپور  قوله  له  رسچینو  ډيپلوماټيکو  د  رسنیو  پاکستاين 

تر سفر مخکې  ته  دوحې  خلیلزاد  ورکړی چې ښاغلی 

هغوی  له  چې  ولیدل  ځکه  رسه  چارواکو  پاکستاين  له 

مستقیمو  رسه  حکومت  افغان  له  دې  طالبان  وغواړي 

خربو ته وهڅوي.

رسه  طالبانو  له  چې  کړی  تورن  پاکستان  تل  افغانستان 

پاکستان  د  اوس  چې  وایي  خلیلزاد  خو  کوي،  مرسته 

سیاست بدل شوی.

ته تر سفر  پاکستان  په ورځ  زملي خلیلزاد د چهارشنبې 

یو ساعت مخکې آزادي راډیو ته وويل چې که څه هم 

پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه 

هم واخيل، خو دی فکر کوي چې د پاکستان په سیاست 

کې مثبت تغییر راغلی دی.

خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په 

کابل کې تېرې کړې.

ولیکل چې  پاڼه  ټوېټر  پر خپله  په ورځ  د چهارشنبې  ده 

افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و.

امریکايي  د  چې  ده  نه  روښانه  اوسه  تر  هم  څه  که 

چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خربو اتم پړاو څو ورځې 

په  چې  دی  مند  هیله  خلیلزاد  ښاغلی  خو  وکړي،  دوام 

دغه پړاو کې به له طالبانو رسه یوې هوکړې ته ورسېږي.

په قطر کې د طالبانو د سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین 

په  چې  لري  مته  دوی  چې  ویيل  ته  رسنیو  ځینو  هم 

راتلونکې اوونۍ کې له امریکايي چارواکو رسه د جګړې 

د ختمېدو هوکړه السلیک يش.

طالبانو تر اوسه له افغان حکومت رسه له مخامخ خربو 

او اوربنده ډډه کړې، خو وييل يې دي چې له امريکا رسه 

له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان 

سيايس اړخونو رسه خربې وکړي.

بل خوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت 

وايي، له طالبانو رسه د خربو لپاره يې ۱۵ کسیز پالوی 

ټاکلی دی..

د افغانستان د سولې عايل شورا وايي، بین االفغاين ناسته 

به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه يش.

زملی خلیلزاد او شاه محمود قریيش د افغانستان سولې په اړه غږېديل
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در سال 2017، الکس هانولد سنگ نورد امریکایی کاری را کرد 
همۀ  در  ورزشی  شاهکار های  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  که 
ال کاپیتان  دیوارۀ مرتفع  او  تا کنون شناخته شده است.  زمینه ها 
معروف به ال کپ در پارک ملی یوسیمیتی را که حدود 900 متر 

ارتفاع دارد، بدون طناب و تجهیزاِت ایمنی صعود کرد.
این دیواره بیش از 900 متر ارتفاع دارد و از بلند ترین آسمان خراِش 
امپایر استیت است.  ارتفاِع ساختمان  بلند تر است و دو برابر  دنیا 
این موفقیت جالب  توجه، موضوع فیلِم مستند انفرادی آزاد )فری 

سولو( شد که نامزد جایزۀ اسکار هم بود.
چنین  آن  بر  غلبه  چگونه گی  و  ترس  دربارۀ  هانولد  الکس 

می گوید:
۱. برای گسترش کنج راحتِی خود گام های تدریجی بردارید

الکس می گوید: صحبت از »غلبه بر ترس« زمانی مفید است که 
در موقعیتی قرار داشته باشید که بخواهید بپرید یا شیرجه بزنید. 
در مقیاس وسیع تر، فقط باید کنج راحتی )کافورت زون( خود را 

گسترده تر کنید تا دیگر چیزی برای تان ترسناک نباشد«.
الکس می دانست که ال کاپیتان بسیار عظیم و خیلی دشوار است 
نمی  شد  قلبی  باور  و  روحی«  »آماده گی  با  ساده گی  به  فقط  و 
حریف آن شد؛ از این رو سال ها تالش کرد تا کنج راحتِی خود 
را گسترده تر کند. از زمانی که در سال 2007 دیواره نورد حرفه یی 
شد، شروع به برداشتن قدم های کوچکی با انواع تک نوردی های 
آزاد کرد و صعود هایی مشابه آن را آزمود. هر چند ال کپ، کاری 
گام های  فقط  شخصًا  من  »برای  می گوید  او  اما  کارستان:  بود 

کوچک بسیار بود«.
او می گوید که باید به تدریج کنج راحتی خود را گسترش دهید 
و این کار هم زمان به شما کمک می کند تا بر اضطراب اجتماعِی 

خود چیره شوید.
۲. آماده گی، آماده گی و بازهم آماده گی!

در سال 2008، الکس، از هف دوم )نیمه گنبد( که صخرۀ عظیم 
دیگری در پارک ملی یوسیمیتی است، صعود کرد. او قبول دارد 

که آماده گی نداشتن اشتباهی بوده که او را تا لب مرگ رساند.
لحظه هایی در طول صعود وجود دارد که ذهنش را به »وحشت« 
می اندازد: او به خاطر می آورد: »کمی از هم پاشیده گی از هرنوعی 
که فکرش را بکنید« و بعد از آن درست در نزدیکی رسیدن به 
پایان صعود، او احساس می کند که نمی تواند به گیره یی که در 
برابرش هست، اعتماد کند و ترس در وجودش جاری می شود. 
او موفق می شود که خودش را جمع و جور  کند و تا پایان مسیر 
برود اما قبول دارد که در لحظه هایی ترس در جانش رخنه کرده 
است. او می دانست که برای صعود ال کاپیتان باید برنامه و نقشۀ 

مناسبی داشته باشد.
آمادگی الکس دو سال طول کشید وخیلی پیچیده و گسترده بود. 
دشوار ترین بخِش آن را شاید بتوان »بولدر« نامید. که در نهایت 
یا نیاز به پرش داری یا به حرکتی مثل لگدی محکم. او حرکات 
کششِی مختلفی را تمرین کرد تا احتمال موفقیت خود را باالتر 
ببرد: »هرچه انعطاف پذیری بیشتری پیدا می کردم، همۀ حرکات 

برایم آسان تر می شد.«
3. تصـور و تجسـم

از عناصر اصلی آماده گی الکس تمرین ذهنی صعود بود.  یکی 
به طوری که در حافظۀ خود ثبت کرده بود که دست هایش را 
کجا و به چه ترتیبی باید قرار دهد. الکس توضیح می دهد: »اما 
تجسم واقعی، مرحلۀ پیشرفته تر کار است. چه حسی دارد وقتی 
من به اعماق درۀ زیر پایم نگاه می کنم درحالی که پایم را بر لبۀ 
خیلی خیلی نازِک سنگ گذاشته  ام و باید برای حفظ جانم به آن 

اعتماد کنم؟«
با فکر کردن به همۀ این مسایل او می داند که »وقتی باالی صخره 
هستم نباید لحظه یی پیش بیاید که ناگهان احساس کنم چیزی 
و تصور  را هرگزتجسم  آن  یا  نگرفته ام  نظر  در  قباًل  که  هست 

نکرده ام«.
به دست  با تجسم  که  توانایی هایی  از  دیگر  »یکی  او می گوید: 
است  ممکن  که  است  موقعیت هایی  همۀ  کردن  تصور  می آید، 
بیایند. خوب است  پیش  یا نخواهی که  نیایند،  پیش  هرگز هم 
که تجسم کنم چه می شود اگر پایم بلغزد که برای من به معنای 
لگد  ضربه های  از  یکی  از  این که  یا  است  مرگ آفرین  سقوطی 
محکم استفاده کنم اما موفق نشوم. باید همۀ طیف های گوناگونی 
که ممکن است رخ دهد را تجسم کنم تا هیچ چیزی نتواند مرا 

غافل گیر کند«. 

بخشنخست

ی بهترین سنگ  نـورِد  توصیه هـا
دنیا بـرای غـلبه بر  ترس

کردند،  انتقاد  را  شما  امریکایی ها  اما  خبرنگار: 
آنان فکر می کنند که همۀ پوِل کمک ها و سربازاِن 
امریکایی که به افغانستان فرستاده اند، در این خاک 
شما  که  می پرسند  برخی ها  و  است  شده  ضایع 

چگونه همکار امریکا هستید؟ 
امریکا  مالیـه دهـنده گاِن  از  مـا  رییس جمهـور: 
به  و  هستیم  ممنون  کاماًل  آنان  مالِی  مساعدت  و 
زحمتی که آنان در کشورشان متقبل می شوند، ارج 
می گزاریم. می دانم که پوِل امریکا بدون زحمت و 
بدل  در  نمی آید، می دانیم شما  به دست  با سهولت 
به  را  پول  آن  کرده اید،  کار  امریکا  در  آن  دریافت 
ارج  آن  به  بنابرین  کرده اید.  حاصل  وجه  احسن 
بخشی  که  افغانستان  از  جایی  هر  در  می گزاریم. 
را  آن  ما  است،  رسیده  مصرف  به  پول  این  از 
بی نهایت باارزش می دانیم. انتقاد ما نه متوجه مردم 
امریکاست و نه هم متوجه مساعدت مالیه دهنده گان 
باارزش  را  آن  و  داریم  احترام  آن ها  به  ما  امریکا؛ 
طرز  و  پالیسی ها  متوجه  ما  انتقاد  ولی  می پنداریم. 
امریکا  متحدۀ  ایاالت  از  که  است  آنانی  برخورد 
و  تغییر  خواستار  ما  نوعی  به  می کنند،  نماینده گی 
اصالح این رفتار و سیاست ها استیم. بهبود زیادی 
ملکی  اهداف  بمباردمان  گردیده،  رونما  زمینه  در 
امر،  این  تحقق  برای  و  است  یافته  کاهش  کاماًل 
کرد. حمالت  زیاد تالش  بسیار  آلن   جنرال جان 
مشترکًا  ما  که  چندین ساله یی  کار  نتیجۀ  در  شبانه 
انجام دادیم، کاهش یافته است. باالخره موفق شدیم 
امریکا و برخی از متحدینش را وادار سازیم که از 

حمایت شرکت های امنیتی دست بردارند.
خبرنگار: شرکت های خصوصی امنیتی؟

که  امنیتی  خصوصی  شرکت های  رییس جمهور: 
اکنون تا حدودی مدیریت شده اند، اما هنوز هم از 
وضعیِت موجود در زمینه راضی نیستیم. بنا بر این 
با امریکا  دالیلی بودند که سبب تیره گی روابط ما 
و تخریش ذهنیِت افغان ها در قبال امریکا شدند. با 
وجودی که به آن خیلی احترام دارند الزم است از 
آن یادآوری کنیم؛ چهار سال به گونۀ فردی تالش 
کردم تا این معضله را با امریکا حل کنم ولی کار 
به جایی نرسید که می خواستم، سپس صدایم را به 
بر ضرورتی  بنا  آن هم  و  کردم  بلند  اعتراض  گونۀ 

بود.
خبرنگار: آیا تا حال متحدین تان در راه از بین بردن 

فساد به شما تعهد سپرده اند؟
رییس جمهور: بلی این تعهد را به ما سپرده اند، ولی 
در گفتار اندکی بهبود در زمینه به وجود آمده، هنوز 
هم منتظر استم که فهرست شرکت های قراردادی یی 
آنان  برای  امریکا  حکومت  که  کنم  دریافت  را 

بین  در  سپرده؛  افغانستان  در حکومت  را  پروژه ها 
حلقات  در  حکومت،  داخل  در  پارلمان،  وکالی 

سیاسی و برخی دیگر.
خبرنگار: چنین به نظر می رسد که به گـفتۀ شــما 
اعظم  بخش  مسؤول  بین المللی  جامــعۀ  و  امریکا 

فساد در افغانستان اند؟ 
رییس جمهور: بلی بسیار زیاد، ما می دانیم که بخشی 
نهادهای  تضعیف  هدف  به  بیرون  از  فساد  این  از 
افغانستان قصداً به خاطر آلوده ساختن و استفاده از 

این نهادها سازمان دهی می شد. 
مسؤولیت شان  از  را  افغان ها  امر  این  اما  خبرنگار: 

رهایی نمی بخشد.
رییس جمهور: بلی، این امر ابداً ما را از این مسؤولیت 
تبرئه نمی کند، این امر ما را ابداً از هــیچ مسؤولیتی 
رهایی نمی بخشد. ما کاماًل مسوول آنچه هستیم که 
است؛  اتفاق می افتد و مشکل همین  افغانستان  در 
ما بدون آن که صالحیت متوقف ساختن چیزی را 
داشته باشیم مسوول پنداشته می شویم، مسؤولیِت ما 
رفع نمی شود و ما درک می کنیم که جامعۀ ما به یک 
حکومت عاری از فساد نیاز دارد و مردم افغانستان 
این را می خواهند. در افغانستانی که من می خواهم 
و  رفته  مکتب  به  کنند،  زنده گی  آن جا  در  اطفالم 
که  باشد  افغانستانی  نباید  یابند،  پرورش  آن جا  در 
قدرت سوءاستفاده  از  یا  و  کند  بیداد  فساد  آن  در 
ما  امر  این  و  است  دلیل  همین  به  گیرد،  صورت 
را به سوالی می برد که همواره از راه های مختلف 
روی آن بحث کرده ایم، به خاطر این دلیل است 
که همکاری استراتژیک ما با ایاالت متحدۀ امریکا 
باید به هدف ایجاد یک دولت عاری از فساد، کارا 

و دموکراتیک در افغانستان باشد.
خبرنگار: ما شنیدیم که امریکا از روند مصالحه با 
مخالفین مسلِح دولت افغانستان دست کشیده اند و 
حتا دیگر تــالش نمــی کنند که با طالبان مذاکره 

نمایند، آیا حقیقت دارد؟ 
رییس جمهور: ما معلــومـات نـداریم. برای مـدت 
زیادی، روند مصالحه صرف یک جریاِن افغانی بود 
و متحدین ما در این راستا کمک نمی کردند و سپس 
پروسۀ قطر که ما اصاًل تا که اعتراض نکردیم در آن 
دخیل نبودیم و بعداً اجازه دادیم که این رونـد ادامه 
یابد، این جریان تقریبًا از بین رفت. بناًء ما هنوز هم 
انتظار داریم که یک روند معتبر مصالحه با حمایت 

همه جوانِب مسوول تحقق یابد. 
زیادی  سروصداهای  اخیراً  که  چیزی  خبرنگار: 
خود  به  نیز  را  زیادی  توجه  و  داشت  قبال  در  را 
خودی  حمالِت  در  افـزایش  همانا  کرد،  جـلب 
لباس  در  دشمنان  سوی  از  خارجی  نیروهای  بر 

جدِی  نگرانی  قابل  که  بود  افغان  امنیتی  نیروهای 
همه بوده است. آیا این نظِر امریکا را می پذیرید که 
طالبان تنـها مــسؤول بیســت وپــنج درصــد این 

حمالت اند؟ آیا شما هم به این نظر هستید؟ 
بسیار  است  پدیده یی  این  خوب  رییس جمهور: 
افغان  اردوی  بر سربازانی که  تأثربرانگیز. حمالت 
را آموزش می دهند، حمله بر عساکری که پولیس 
امنیتی  نیروهای  می دهند،  آموزش  را  افغانستان 
افغان را مشـوره می دهنـد، این حمـالت غم انگـیز 
است. این حمالت تأسف بار بوده و خالف روحیۀ 

مهمان نوازی افغان هاست.
میان  بی اعتمادی  ایجاد  در  حمالت  این  خبرنگار: 

افغان ها و نیرو های امریکایی نیز موثر بوده اند؟
رییس جمهور: یقینًا این حمالت مشکل استراتیژیک 
جداً  را  آن  به  رسیده گی  که  مشکلـی  است؛ 
این  به  باید  که  می دانم  افغان ها  و  مسؤولیِت خود 
مشکل رسیده گی کنند. تقسیم بندی این حمالت با 
تفکیک فیصدی مسؤولیتی که به طالبان و یا دیگران 
نسبت داده می شود، کاری است دشوار، اما می توانم 
برای تان بگویم که این حمالت به دو دسته تقسیم 

می شوند. 
این حمالت به هدف بازداشتن متحدین افغانستان 
از آموزش اردو و پولیس ملی افغانستان طرح ریزی 
ما،  همسایۀ  کشور های  از  بعضی  چون  شده اند، 
افغانستانی با نهاد های نیرومند پولیس و اردو را به 
سود خود نمی دانند، بدبختانه این حمالت به هدف 
برهم زدن روند ایجاد اردوی ملی افغانستان و باز 
داشتن متحدین افغانستان، دوستان بین المللی و به 
زمینه ها  در  سهم گیری  از  متحده  ایاالت  خصوص 

طرح ریزی شده اند.
گویا  که  است  این  امریکا  در  برداشت  خبرنگار: 
قومی  و  قبیله یی  قدرت های  از  متشکل  افغانستان 
اســت تــا یک کـشور یک پارچه، آیا می توان آن 

را امتیازی برای افغانستان شمرد؟
رییس جمهور: هرگز نه، کاماًل نادرست است، این 
مشکلی است که رسانه های غربی و مراکز تحقیقاتی 
در  افغانستان  دارند.  افغانستان  خصوص  در  آن ها 
این گوشه  از جهان از جمله کهن ترین دولت ها به 
بود که  زمانی یک دولت  افغانستان  شمار می رود. 
بسیاری از کشور های امروزی اصاًل وجود نداشت. 
و  فراز  و  جنگ ها  تجاوزات،  آشوب ها،  ما  کشور 
که  است  گذاشته  سر  پشت  را  زیادی  نشیب های 
زنده  آن  از  بتوانند  جهان  در  محدودی  ملل  شاید 
سابقۀ  با  است  ملتی  بیان گر  این همه  پس  برآیند. 

نهادینه و دیدگاهی که عمیقًا در تاریخ ریشه دارد.

حــامدعلمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخشسیوپنجـم

مامیدانیمکهبخشیازاین
فسادازبیرونبههدفتضعیف
نهادهایافغانستانقصداًبهخاطر
آلودهساختنواستفادهازاین
نهادهاسازماندهیمیشد.

خبرنگار:امااینامرافغانهارااز
مسؤولیتشانرهایینمیبخشد.

رییسجمهور:بلی،اینامر
ابداًماراازاینمسؤولیت
تبرئهنمیکند،اینامرمارا

ابداًازهــیچمسؤولیتیرهایی
نمیبخشد.ماکامالًمسوولآنچه
هستیمکهدرافغانستاناتفاق
میافتدومشکلهمیناست؛
مابدونآنکهصالحیتمتوقف
ساختنچیزیراداشتهباشیم
مسوولپنداشتهمیشویم،

مسؤولیِتمارفعنمیشودوما
درکمیکنیمکهجامعۀمابه

یکحکومتعاریازفسادنیاز
داردومردمافغانستاناینرا

میخواهند.درافغانستانیکهمن
میخواهماطفالمدرآنجازندهگی
کنند،بهمکتبرفتهودرآنجا
پرورشیابند،نبایدافغانستانی
باشدکهدرآنفسادبیدادکند
ویاازقدرتسوءاستفادهصورت
گیرد،بههمیندلیلاستواین

امرمارابهسوالیمیبردکه
هموارهازراههایمختلفرویآن
بحثکردهایم،بهخاطرایندلیل

است
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را  مگس ها  ساالر  اولین بار  برای  تاسمانی  در  که  هنگامی 
نظرم  به  پسرها،  بیشتر  مانند  احتماالً  خواندم،  مکتب  در 
آمد که کتاب تنها داستان زنده گی من را بازگو می کند. و 
این که زنده گی کوتاه و بخش تقریبًا کوچکی از آن، کثیف و 
وحشیانه است. یک ساعت بازی در حویلی مکتب، صنفی 
به طور  که  پسرانی  جوان؛  پسراِن  درنده خویی  برای  است 
به گروه هایی تقسیم می شوند و کسانی را که سر  غریزی 
سازش ندارند ـ به صورت فریاد حملۀ پسرها که در رمان 
دورافتاده  جزیرۀ  در  گراز  شکار  هنگام  گولدینگ  ویلیام 
حمله  آن ها  به  یا  می کنند  مسخره  ـ  می شود  تکرار  مدام 
کاماًل  بزرگ سالی،  در  چه  و  کودکی  در  چه  ما،  می کنند. 
اعمال  ارتکاب  حاِل  در  یا  را  عمرمان  ما  آشناییم.  بدی  با 
خشونت آمیز هستیم یا در حال گریز از آن ها؛ نفرت مانند 
جریان الکتریکی به درون بدن هاِی خامِ ما حمله ور می شود.
باید تغییراتی را در کتاب به وجود می آوردم. در تاسمانی، 
رمان  مگس های  برخالف  که  داشت  وجود  مگس  مطمینًا 
تنها  را  خودشان  می بردند،  هجوم  بریدۀ خوک  سر  به  که 
به گوشِت فاسد محدود نمی کردند. در تابستان های داغ از 
دست مگس ها به ستوه می آمدیم و مثل سگ ها مورد هجوم 
کک ها بودیم و تمام روز آن ها را از سر و صورِت خود کنار 
می زدیم. با این حال، جزیرۀ من نه استوایی بلکه ُخنک و نه 
فاقد جمعیت، که کم جمعیت بود. و نه مانند جزیره یی که 
هواپیمای پسربچه های رمان در آن سقوط کرد، در اقیانوس 
آرام تک و دورافتاده بود. با این همه، من سرزمین گولدینگ 

را که برهوت اخالق است، می شناختم.
از  خارج  بکر  مناطق  درهم  شبکۀ  ما  جنگل،  جای  به 
شهرها را داریم که در آن ها محکومان گرسنه که از زندان 
استعمارگران اوایل قرن نوزدهم گریخته اند، باید یک دیگر 
و  کیسه دار  )جانوری  تاسمانی  شیطان  باشند.  خورده  را 
و  چنگ  بوته ها  میان  در  گربه(  یک  جثۀ  به  گوشت خوار 
در  ببر  از  خاصی  گونۀ  هم  زمانی  و  می داد  نشان  دندان 
ما،  زنده گی  محل  نزدیک  کوه  می کرد.  زنده گی  تاسمانی 
آتش فشانی خاموش و بلندتر و ناهموارتر از کوه در رمان 
بود که هیوالیی ـ در واقع بدن در حال پوسیدن یک خلبان 
عجیبی  به طرز  می افتد  پاره اش  در چترنجات  که  بادی  با 
مانند زنده ها به حرکت درمی آید ـ روی آن فرود می آید. 
از قلۀ کوه ما سرزمینی پیداست که واقعًا از آن هیچ کسی 
با  از گیاه، کوه هایی  با دره های پوشیده  بایر  نیست: زمینی 
ستیغ تیز و شکاف های تکتونیکی که به زخم های جراحی 
می مانند. در ورای این زمین، دریایی بی تفاوت و تهی که 

خشکی پس از آن جنوبگان است.
شد،  منتشر  مگس ها  ساالر  که  هنگامی   19۵4 سال  در 
گولدینگ در مکتب بیشاپ وردزورث شهر سلزبری معلم 
بود. این کتاب فرضیۀ او دربارۀ این بود که اگر گروهی از 
در  صنفش،  شاگردان  مانند  مرفه،  و  گستاخ  پسربچه های 
پتر  کرد.  رفتار خواهند  نباشند؛ چه گونه  بزرگ ترها  کنترل 
از کتاب را در سال 1963  بروک که یک نسخۀ سینمایی 
ارایۀ »شواهد«  تنها  کارگردانی کرده، معتقد بود که کار او 
چندان  تعلیم نیافته  بازیگران  مستند.  فلم  یک  مانند  است؛ 
از  را  آن ها  بود  کافی  فقط  نداشتند؛  احتیاج  کارگردانی  به 
کرد.  رها  پورتوریکو  در  در جزیره یی  و  خجالت خالص 
تنها بحث بروک دربارۀ تخمین زمانی بود که در رمان برای 
به  گولدینگ  بود.  زده شده  این وروجک ها  وحشی شدِن 
آن ها سه ماه وقت اختصاص داده بود. بروک معتقد بود اگر 
آن ها را به حال خود رها کنیم، طی یک آخر هفته طوالنی 

به خوی حیوانی خود بازمی گردند.
آن زمان در تاسمانی، ما بدون آن که از بزرگ ترهای مان جدا 
و  مادر  و  پدر  از سر می گذراندیم.  را  این رجعت  شویم، 
نمی گذاشتند،  چندانی  تربیتی  تأثیر  اما  بودند  معلم های مان 
متوسل  ترکه  و  مشت  به  بهتر  رفتار  آموزش  برای  زیرا 
می شدند. هرکسی می کوشید با سبعیتی داروینی جان به در 
برد و بازی های کودکی، تمرینی برای نبردهای بزرگ سالی 
از  که  زمانی  تا  حداقل  بودند،  کتاب ها  من  مأمن  بود. 
گولدینگ آموختم که هدف ادبیات، عرضۀ حقیقت است، 

نه فریفتن به وسیلۀ دروغ های تسلی بخش.
خواننده  که  است  رمان هایی  دسته  آن  از  مگس ها  ساالر 
نخستین بار  کینگ  استفن  می کند.  شرکت  آن  در  مستقیمًا 
رلف  با  عمیقی«  »هم حسی  احساس  خواند،  را  کتاب  که 
داشت؛ کسی که گرایش به قانون دارد و صدف حلزونی 
)نماد قانون( را در اختیار گرفته است و می کوشد نظم را 
برقرار کند؛ برخالف جک غارت گر که بدن خود را مانند 
سرخ پوستان رنگ، و مراسم خوک کشی را رهبری می کند. 
ترجیج کینگ در نظر من کمی تعالی گرایانه است. من همیشه 
با  داشته ام،  را دوست  عیاش  در خیاالتم، جک مخالف و 
گروهش  در  مرا  بود،  او  اگر  که  نیستم  مطمین  حال  این 
می پذیرفت. البته نمود طبیعی من پیگی است؛ پسرک چاق 
و غم زده یی که »شخص مهمی« نبود اما »عقل داشت«. )باید 
همین جا اشاره کنم که من اضافه وزن نداشتم و عینکی هم 
نبودم، بیماری من اگزما بود و نه مانند پیگی آسم(. اکنون 
که دوباره کتاب را می خوانم، می بینم شخصیتی که بیش از 
همه مرا جذب می کند، سایمن است؛ پسر دوراندیشی که 
ظاهراً صرع دارد و برای بررسی هیوال به آشیانۀ او می رود 
و مگس هایی را می بیند که ارباب در حال پوسیدن شان را 
پرستش می کنند. جک و رلف سیاست مدارانی هستند که 
پیگی یک روشن فکر  دارند و  تعلق  متفاوت  به دو حزب 
است و از واقعیتی جدا افتاده که مانند جغد آن را از پس 

است؛  رمان  هنرمند  سایمن  می جوید.  عینکش  شیشه های 
کسی که استعداد مرموزش در خیال پردازی او را به جنون 
می رساند و عاقبت باعث مرگش می شود. کینگ در مقدمۀ 
تازه اش بر ساالر مگس ها، می نویسد که این کتاب برگردان 
کتب کودکانه یی است که او پیشتر آن ها را منسوخ اعالم 
کرده بود. من می گویم این رمان تقلید بی شرمانه یی است 
از »جزیرۀ  از آن کتاب ها: گولدینگ اسم جک و رلف را 
پایان،  نیروی دریایی که در  افسر  مرجانی« گرفته است و 
می دهد،  فیصله  را  خون  به  تشنه  پسربچه های  ماجرای 
استعماری  دوران  حکایت  همین  یاد  به  را  آدم  به سرعت 
آر. ام.بلنتاین می اندازد که می خواهد باور کنیم عیاشی های 
خون بار آن ها، بازی و تفریحات خالصانه و سالم خارج از 

خانه بوده است.
شرکت نشر فیبر در آغاز رمان گولدینگ را به عنوان مکملی 
صادقانه برای این سنت تبلیغ می کرد. روی جلد چاپ اول 
کتاب، پسرها در حال جست وجو در یک جنگل استوایی 
با شاخ وبرگ های تو در هستند که به هیچ وجه تهدیدآمیز 
نیست؛ آن ها هم چنان که پیش می روند، آرایش گروه را به 
می بلعد،  را  کیله  یک  آنان  از  یکی  اگرچه  و  نمی زنند  هم 
نماد  کارش  این  و  دارد  سر  به  را  مکتب  کاله  هم  هنوز 
پُرخوری بی محابای اوست. یک »نسخۀ آموزشی« در سال 
1973 - مقدمه یی برای چاپ جدید دیگری که در آن از 
کنند  طراحی  جلدی  بود  شده  دعوت  جوان  خواننده گان 
ـ  از یک تصویر فلم بروک استفاده کرد. با وجود این که 
در  دارلینگ  خانوادۀ  فرزندان  مثل  می کنند،  شکار  پسرها 

داستان پتر پن، بی آزار هستند.
را  کتاب  در  موجود  شرارت  مرور  به  بعدی  نسخه های 
اعتراف می کنند. در طرح مایکل ایرتن به سال 1974، سر 

که  می رسد  نظر  به  گرگ نما  یک  مانند  قربانی شده  حیوان 
دهانش  از  آب  و  شده  زده  پیوند  آن  به  خوک  یک  پوزۀ 
سرازیر است. 10سال بعد، در طرح جلد پل هوگارت، سر 
خوک بر باالی تیرکی قرار داده شده و خون از زخم هایش 
نماد  این  و  شده اند  کثیف حذف  مگس های  اما  می چکد، 
مخوف دارای پس زمینه یی سفید به تمیزی کاشی های حمام 
است و به نظر می رسد که در ویترین یک قصابی قرار دارد. 
تصویر جلدی که در سال 2002 چاپ شد، دوباره دل نشین 
متعفن، شکارچیان جک را  به جای یک گوشت  می شود. 
به  که  می دهد  نشان  بدن شان  روی  قرمزرنگ  نقش های  با 
نیزه مسلح هستند اما لبخند شادی به لب دارند تا خیال ما 
را آسوده کنند و یک پروانۀ بزرگ آبی رنگ کمک می کند 

کتاب به عنوان ادبیات فانتزی بازتعریف شود.
دربارۀ  من  احساسات  با  همه  از  بیش  که  جلدی  طرح 
کتاب سازگاری دارد، اثر دیوید هیوز است. این طرح که 
پیگی  نه روی خوک، که روی  در سال 1993 چاپ شد، 
متمرکز است؛ او مانند یک تکه گوشت وارفته و آسیب پذیر 
تصویرشده با عینکی شکستنی که تنها وسیلۀ دفاعی او در 
برابر جهان است. چاپ اخیر که با صدساله گی گولدینگ 
مصادف است، طرحی از نیل گاوئر دارد که بی روح، خشک 
و مانند نقاب های افریقاییـ  نشان های جادوگری و وودوی 
است.  ابتدایی  می کرد،  را جمع  آن ها  پیکاسو  که  ـ  خبیث 
تمرکز آن بر صدف، نماد گولدینگ برای حکمرانی است 
اما در این صدف زیبا، دو ردیف دندان نیش کار گذاشته 
شده که دهانۀ شیپورشکلش را به صورت دهان موذی یک 
با  کوسه درآورده است. درون حفره، صورت آدمی است 
نگاه  بیرون  به  جانور  شکم  داخل  از  که  قبیله یی  خطوط 
از وحشت  از ترس دریده و دهانش  می کند و چشمانش 

باز مانده است. این تصویر می تواند چهرۀ خواننده باشد که 
کتاب او را بلعیده و او مبهوت واقعیت تلخی است که رمان 

برایش به ارمغان آورده است.
زیرا  می زدند،  دامن  ترس  این  به  باید  فیبر  تصویرگران 
پیش گویی گولدینگ دربارۀ پس رفت ما، که از 19۵4 شروع 
شده، به هیچ وجه تازه گی ندارد. دومین فلم ساالر مگس ها، 
به کارگردانی هری هوک در سال 1990، از پذیرفتن این که 
کودکان زمانی معصوم بوده اند، عاجز است. در این شرایط، 
پسران مکتب شبانه روزی در بریتانیا تبدیل به شاگردان یک 
آکادمی نظامی در امریکا می شوند ـ و هیچ کسی به چنین 
آن که سوءسابقۀ زودهنگامی  نمی شود مگر  فرستاده  جایی 
باشد که بخواهد آن را فراموش کند: گفته می شود  داشته 
که جک موتری را دزدیده و با آن با سرعت 80 مایل در 
ساعت راننده گی کرده است. فساد این نوجوانان امریکایی 
فراتر از هر فرهنگی است و آن ها این فساد را با خود به 
در  که  فلم هایی  و  تلویزیونی  برنامه های  می آورند؛  جزیره 
تماشایش افراط کرده اند، آن ها را به بیزاری از جهان آلوده 
کرده است. دو نفر از شخصیت های فرعی که دل تنگ خانه 
شده اند، با ناراحتی محاسبه می کنند که امروز دوشنبه است 
و آن ها بازی فوتبال را که از تلویزیون پخش می شود، از 
در  و  دارند  آشنایی  سناریو  با  قبل  از  آن ها  داده اند.  دست 
تلمیحات  قابل توجهی در  استعداد پسامدرن  به آن ها  فلم 
آیرونیک و نقل قول های سوء داده شده است. پیگی را مثل 
عروسک »خانم پیگی تیتس« در برنامۀ تلویزیونی »ماپت ها« 
مسخره می کنند، گویی او کاریکاتور مبهمی از این برنامه 
بوده؛ و هنگامی که جک به درون جنگل می دود، رلف که 
فکر می کند دارد ادای سیلوستر استالونه را در می آورد، او 

را رمبو می نامد.

اما اگر این به روزرسانی به زور نبوده، آیا کتاب خطر منسوخ 
شدن را نپذیرفته است؟ تابستان سال گذشته، اقتباس نایجل 
ریجنت پارک  روباز  تیاتر  در  مگس ها  ساالر  از  ویلیامز 
ماجرا  شدر،  تیمتی  نمایش،  کارگردان  رفت.  روی صحنه 
بزرگ  منتقل کرده است: الشۀ یک جت  به زمان حال  را 
بریتیش ایرویز را روی سبزه ها انداخته و گذاشته پسرها ـ 
که در روزگار پیش از عصر الکترونیک رمان، راضی اند به 
این که بتوانند از آهن پاره ها یک رادیو بسازند ـ یک لپ تاپ 

را از میان تکه پاره های آن نجات دهند.
منتقدان به ناهمخوانی قراردادن یک حکایت دربارۀ زوال 
یک نسل در یک پارک منظم و مرتب در وسط شهر روی 
خوش نشان دادند. ممکن است پسرها یک خوک تازه ذبح 
شده را روی صحنه کباب کنند، اما تیاتر محوطه پیک  نیک  
تر و تمیزی دارد که تماشاچیان در آن با سلیقه بساط خود 
را پهن می کنند. با این همه، از نظر منتقد گاردین، داستان 
خیلی کهنه و منسوخ به نظر می آمد: »پسربچه ها در این جای 
دورافتاده مانند آنتونی ایدن صحبت می کنند و رقص های 
وحشیانۀ شان نشان از آن دارد که نه با ایکس باکس، که با 

داستان های مصور بزرگ شده اند.«
اواخر ماه می و اول اوت بود که لندن شعله ور شد و تقارن 
کم سن ترین  کرد.  پیدا  توجیه  دوباره  آن  با  مگس ها  ساالر 
آشوب گری که تحت پیگرد قرار گرفت، 11ساله و درست 
از همان جواناِن بی سروپایی بود که گولدینگ تصویر کرده 
است. این پسر حین دزدیدِن یک سطل زباله از یک شعبۀ 
فروشگاه دبنمز، ناکام دستگیر شد و اندکی پیش از آن در 
اسفنج های  و  می کرده  پاره  چاقو  با  را  چوکی ها  بس  یک 
قبل  داشته  سعی  راننده  که  هنگامی  و  می زده  آتش  را  آن 
را  بس  شیشه یِی  درِ  بگیرد،  را  او  جلو  پولیس  رسیدن  از 

رُمانی 
ِک  با اشترا
مستقیِم 
خواننده

شکسته است.
تجربۀ گولدینگ، دیگر در یک جزیرۀ دورافتاده اجرا 
مو  کردن  بلند  معنای  به  امروز  آزادی  زیرا  نمی شود؛ 
خوردن  زیاد  و  حوضچه  یک  در  کردن  شنا  برهنه  و 
ساده انگارانه یی  و  شبانی  تصویر  چنین  نیست.  کیله 
در بریکستن، کلپم، تاتنم یا کرویدن خریداری ندارد؛ 
رویای جوانان خالی کردن قفسه های فروشگاه کاریز از 
تلویزیون های پالسما و آی پد و در جیب گذاشتن ژل 

مو در فروشگاه سوپردراگ است.
گولدینگ،  شخصیت های  مثل  لباس ها،  دورانداختن 
کفش های  با  کردن  فرار  تا  دارد  کمتری  جذابیت 
تامی  جین های  و  نایکی  شب  مخصوص  ورزشی 
روی  امنیتی  برچسب های  هنوز  درحالی که  هایلفیگر 
تجمالت  و  مصرف گرایی  امروز،  شکار  آن هاست. 
است نه گوشت، و کسانی که این کار را می کنند، به 
جای رنگ اخرا یا خون خوک برای استتار، از کاله های 
استفاده  صورت شان  کردن  پنهان  برای  لباس شان 
می کنند. پسربچه های گولدینگ از عالمت دادن با آتش 
برای نجات استفاده می کنند، درحالی که نسل های پس 
از آن ها از آتش تنها برای ارضای میل مخرب شان به 

آتش افروزی سود جستند.
پی رنگ داستان ناخوش یمن تر به پایان می رسد، بدون 
نیروی دریایی منجی که مسوولیت  افسر  رسیدن یک 
خطیر بریتانیایی بودن را به یاد انسان های متخلف آورد. 
مانند همیشه  آزاردهنده  بلند و  اما، هم چنان  مگس ها، 

وزوز می کنند.

برگردان:محمدامینفقیه
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امپراتوری  از  پیش  تا  امروز  افغانستاِن  جغرافیای 
ابدالی یا درانی که توسط احمدشاه ابدالی در 1747 
پیشین  امپراتوری های  قلمرو  از  بخشی  شد،  تشکیل 
بود که سرزمین هایی را در آسیای میانه، آسیای جنوبی 
این  و کشور فارس)ایران( احتوا می کرد. جغرافیای 
زمام داران  خانواده های  نام  با  بیشتر  که  امپراتوری ها 
فاتحان  از سوی  امپراتور ساز شناخته می شد،  مقتدر 

عرب و خالفت های عربی، خراسان نام گرفت. 
احمدشاه ابدالی آخرین امپراتوری را در بخشی از این 
جغرافیای  را  آن   اصلی  محور  که  داد  شکل  جغرافیا 
طرف  به  مرزهایش  و  می ساخت  افغانستان  فعلی 
در  می شد؛  کشیده  دهلی  تا  آسیا  جنوب  در  مشرق 
پیشین  و سرزمین های  فارس)ایران(  که کشور  حالی 
این امپراتوری ها در ماوراءالنهر از قلمرو این آخرین 

امپراتوری بیرون ماند. 

میان  قدرت  درونی  جنگ  و  امپراتوری  آخرین 
وارثین

احمدشاه ابدالی یا درانی و یا سدوزایی در سال 1747 
نادرافشار در  از مرگ  امپراتوری را پس  این  میالدی 
قندهار بنیان گذاشت و خود را پادشاه خراسان خواند. 
هر چند او از سرزمین غرب و شمال خراسان دل َکند 
و قلمرو امپراتوری را بهسوی شرق گسترش داد. اما 
در شبه قارۀ هند علی رغم لشکرکشی پی در پی و غلبه 
در جنگ، از شکل دهی دولت پایدار متعلق و وفادار به 

امپراتوری ابدالی ناتوان باقی ماند. 
در  قدرت  مدعی  قبایل  رقیبان  شورش  که  حالی  در 
احمدشاه  غیبت  هنگام  امپراتوری)قندهار(  مرکز 
درانی که در یورش نظامی بسوی شبه قاره و مناطق 
قدرت  درونی  جنگ  از  حکایت  می برد،  به سر  دیگر 
پس  قدرت  انقطاع  بال  و  اصلی  منازعۀ  اما  داشت، 
میان  ابدالی)1772(  امپراتوری  بنیان گذار  فوت  از 
این  آتش  یافت.  آغاز  او   بازماندهگان  و  پسران 
دیگر)1824(میان  قرن  یک  حدود  تا  تنها  نه  جنگ 
شاه و شاهزادهگان سدوزایی و تا آخرین وارث این 
سلسله دوام کرد، بلکه سدوزایی ها با سلسلۀ جانشین 
میان  در  محمدزایی  سرداران  و  محمدزایی ها  خود 
و  سردار  آخرین  تا  را  قدرت  خونین  جنگ  خویش 
داوود(  محمد  و  شاه  )محمدظاهر  خانواده  این  شاه 
سقوط  از  پس  دادند.  1978)13۵7(ادامه  سال  تا  و 
)سردار  محمدزایی  سلسلۀ  زمام دار  آخرین  حکومت 
سیاسی  گروه های  میان  قدرت  جنگ  محمدداوود(، 
یافت و  ادامه  نیز  این گروه ها  مدعی قدرت و سران 

آتش این جنگ همچنان مشتعل است. 

دو ویژهگی جنگ های خونین دو نیم سدۀ قدرت
با دو  افغانستان  دونیم قرن منازعۀ خونین قدرت در 

ویژهگی مشخص می شود:

۱- عبور از تمام خط های سرخ
تمام  در  قدرت  زمام داران  و  مدعیان  از  بسیاری 
را  سرخی  خط  هیچ گونه  قدرت،  جنگ  سال های 
ُحرمت و رعایت نکردند. نه پیوندهای بسیار نزدیک 
رفاقت های  و  دوستی ها  نه  شد،  جنگ  مانع  خونی 
و  اخالقی  معیارهای  نه  و  حزبی  و  آیدئولوژیک 
منافع وطنی و ملی.  در سال های جنگ بر سر کسب 
قدرت، حفظ قدرت و گسترش حوزۀ قدرت، برادر 
علیه  پسر، خانم  علیه  پدر  پدر و  علیه  برادر، پسر  با 
شوهر، عموزاده با عموزاده، این حزب سیاسی با آن 
حزب سیاسی، سران و رهبران یک حزب میان هم، 
به سختی و با بی رحمی تمام جنگیدند و با توسل به 
را  بی رحمانه ترین و غیراخالقی ترین شیوه خون هم 

ریختاندند:
چشم یکدیگر را کور کردند،

اعضای بدن همدیگر را بریدند،
و برای ُکشتار همدیگر، روش های مختلف هولناک را 
بهکار بردند؛ از زیر پای فیل انداختن، تا به دهن توپ 

بستن و با بالشت خفه کردن و بر سر دار آویختن.  

۲- وابستگی به خارج و مداخله پذیری خارجی
جنگ دونیم قرنۀ قدرت در افغانستان با مداخله پذیری 
این جنگ هر چند  وابستگی طرف های  زمام داران و 

خارجی  حلقه های  و  دولت ها  با  متفاوت  بهگونۀ 
از جنگ های  بسیاری  در  می شود.  مطالعه  و  مشاهده 
شاهزادهگان  و  شاه  از  قدرت،  مدعیان  میان  قدرت 
سدوزایی تا سرداران محمدزایی و تا سران و رهبران 
بهگونۀ  خارجی  دخالت  دست  سیاسی،  گروه های 
مستقیم و غیرمستقیم دراز است. اگر بخشی از عوامل 
مداخله گرانۀ  سیاست  از  ناشی  خارجی  دخالت  این 
آنها در جهت منافع شان باشد، بخش دیگر، ریشه در 
جنگ  داخلی  طرف های  وابستگی  و  پذیری  دخالت 
که  است  این  مهم  و  توجه  قابل  نکتۀ  دارد.  قدرت 
طرف های داخلی جنگ قدرت در این دخالت پذیری 
و وابستگی خارجی نیز به هیچ خط سرخی تعهد و 
ُحرمت نگذاشتند: از امضای معاهداتی که به یورش 
نظامی خارجیان مشروعیت می داد تا واگذاری خاک 
و سرزمین به آنها و وابستگی در سیاست خارجی و 

حتا ادارۀ داخلی افغانستان به خارجیان. 

 – سدوزایی)۱838  زمام داران  سلطنت  دهه  هفت 
)۱77۲

پس از فوت احمدشاه ابدالی در سال 1772، دو تن از 
پسران او، شهزاده سلیمان در قندهار و شهزاده تیمور 
به  با هجوم  تیمور  پادشاهی کردند.  اعالن  در هرات 
قدرت مند  وزیر  و  سلیمان  خسر  ولی  شاه  قندهار، 
دو  و  پسر  دو  با  را  ابدالی(  )احمدشاه  پدر  سلطنت 
برادر زاده اش دستگیر و اعدام کرد و به تخت سلطنت 

نشست. 
تیمورشاه پس از تصاحب سلطنت در قندهار هرچند 
کابل را به پایتختی برگزید و با شماری از سران قبایل 
و شهزادهگان مدعی تخت و تاج به کابل رفت تا از 
در  بر سر تصاحب سلطنت  آنها  مخالفت و شورش 
فرصت های  در  مخالفت  و  شورش  ولی  بماند،  امان 
ادامه  تا سال 1793 که پدرود حیات گفت،  مختلف 
و  آنها  که  ماند  باقی  پسر   32 تیمورشاه  از  یافت. 
فرزندان و نواسه های شان در حدود یک قرن دیگر بر 

سر قدرت جنگیدند. 
دو  میان  تیمورشاه  پادشاهی  سر  بر  جنگ  نخستین 
پسرش زمان شاه و همایون در 1793 بوقوع پیوست 
که به غلبۀ زمان شاه و سلطنت او و کور سازی چشم 
همایون انجامید. سپس برادرش شهزاده محمود والی 
هرات در سال 1797 پرچم بغاوت بر افراشت که او 

نیز در این بغاوت شکست خورد. 
تیمورشاه در سال 1799 ده نفر از سران قبایل را به 

جرم مشارکت در توطئه براندازی سلطنتش  گردن زد 
محمد  پاینده  سردار  شدهگان،  ذبح  این  میان  در  که 
رییس قبیلۀ بارکزایی یا محمدزایی قرار داشت. سپس 
رهبری  به  پدر  انتقام  برای  مقتول  سردار  این  پسران 
این  در  و  برداشتند  شورش  به  سر  محمدخان  فتح 
شورش شهزاده محمود برادر شاه را پیش کشیدند تا 
به سلطنت برسانند. محمود به کمک آنها پادشاه شد 
و در انتقام از برادر عینی اش همایون، چشم شاه زمان 
مخلوع را کور)1801(کرد و تا 1804 علی رغم جنگ 
با برادارن و مخالفان به سلطنت ادامه داد. سرانجام شاه 
محمود را برادرش شجاع الملک از سلطنت برانداخت 
و تا سال 1809 در میان جنگ و کشمکش با برادارن 

خود و پسران پاینده محمدخان ادامه داد. 
پسران  کمک  به  دوباره   1809 سال  در  محمود  شاه 
گرفت  شجاع  شاه  از  را  سلطنت  محمدخان  پاینده 
فتح  دوره،  این  در  او  ماند.  باقی  پادشاه   1818 تا  و 
محمدخان را وزیر و به مفهوم امروز صدراعظم تعین 

از  بیشتر  با قدرِت  کرد. فتح محمدخان در حکومت 
شاه ظاهر شد، برادرانش را به امور والیات گذاشت و 
قدرت را در واقع از شاه گرفت. این وضعیت، کامران 
خان)1817(  فتح  کورسازی  به  را  محمود  شاه  پسر 
متحد  قبایل  و  پدرش  با  یک جا  سپس  و  داشت  وا 
خود، فتح خان نابینا را به شکل فجیعی به قتل رساند. 
چشمانش را از حدقه کشید و اعضای بدنش را قطع 

کرد. 

سرداران  با  سدوزایی  شاهان  خونین  جنگ 
محمدزایی

قتل وزیر فتح محمدخان، برادران او را که شمارشان 
به بیست تن می رسید و اکثراً حاکم والیات بودند، به 
جنگ با شاه و پسرش کشاند. برادران وزیر به والیات 
مختلف مسلط شدند و هر کدام آنها فردی از خانوادۀ 
به نام شاه عنوان کردند و خود  را  سلطنتی سدوزایی 
در سایۀ او قدرت را بهدست گرفتند. اما آنها بر سر 
از  پایتخت  بر  و سلطه  قلمرو حاکمیت خود  توسعۀ 
یک سو در جنگ میان هم و از جانب دیگر در جنگ 

با سدوزایی ها به سر بردند. 
دوست محمدخان محمدزایی بر پایتخت مسلط شد 
فرار  هرات  بهسوی  سدوزایی  پادشاه  محمود  شاه  و 
کرد. اما شاه در آنجا بر سر حکومت هرات با پسرش 
کامران جنگید. پسر در این جنگ بر پدر غلبه یافت. 

و  سدوزایی ها  میان  قدرت  جنگ  که  حالی  در 

محمدزایی های مدعی قدرت ادامه داشت، شاه شجاع 
انگلیس ها  با  سدوزایی پس از امضای معاهدۀ الهور 
نیروهای  حمایت  و  پناه  در  پنجاب  سیک  پادشاه  و 
انگلیس در سال 1833 به سلطنت کابل دست یافت و 
تا سال 1838 به سلطنت ادامه داد. دوست محمدخان 
محمدزایی امیر کابل به بخارا فرار کرد. سپس که قیام 
مسلحانه در برابر شاه و نیروهای انگلیس اوج گرفت، 
از بخارا در سال 1840 به شمال کابل برگشت و خود 
را تسلیم انگلیس ها کرد. انگلیس ها او را به هند بردند، 
اما پس از مرگ شاه شجاع که در 1843 به قتل رسید 

به کابل بازگرداندند و سلطنتش را پذیرفتند. 
پس از قتل شاه شجاع در واقع سدوزایی ها دیگر بختی 
در جلوس بر تخت سلطنت نیافتند. فتح جنگ پسر او 
پس از یک ماه سلطنت به جای پدر مقتولش از سوی 
وزیرمحمداکبرخان پسر دوست محمدخان، دستگیر و 
زندانی شد. صفدر جنگ پسر دیگر شاه شجاع که در 
قندهار اعالن سلطنت کرده بود توسط سردار مهردل 
فرار  هند  بهسوی  و  خان محمدزایی شکست خورد 

کرد. 

یک صدو سی وپنج سال سلطنت و زمام داری 
سرداران محمدزایی)۱978 - ۱838(

عنوان  به  که  محمدخان  دوست  سردار  زمام داری  از 
سردار  زمام داری  تا  نشست  کابل  سلطنت  بر  امیر 
قدرت  می گذرد. جنگ  محمدداوود خان، 13۵ سال 
محمدزایی   سرداران  میان  سال ها  این  از  بسیاری  در 
سالطین  و  امیران  که  سال های  در  حتا  یافت.  ادامه 
آنها در آرامش و امنیت، امارت و سلطنت کردند، این 

آرامش را منازعۀ درونی قدرت برهم می زد. 
سال  در  خود  وفات  تا  کابل  در  محمدخان  دوست 
1861 به سلطنت ادامه داد، در حالی که برادران دیگر 
او در والیات بر سر گسترش قلمرو حکومت با هم 

در جنگ به سر می بردند. 
از  که  ماند  باقی  زیادی  پسران  از دوست محمدخان 
میان آنها 9 تن )محمدافضل خان، محمداعظم خان، 
خان،  محمدشریف  خان،  محمدامین  خان،  شیرعلی 
خان  محمداسلم  محمدخان،  فیض  محمدخان،  ولی 
والیت  یک  کدام حکومت  هر  خان(  محمدحسن  و 
پسرانی  دارای  نیز  آنان  یِک  داشتند. هر  را در دست 
بودند و سپس بر سر پادشاهی و حکومت والیات با 

هم جنگیدند. 
نخست شیرعلی خان که امارت یا سلطنت را در کابل 
را شکست  محمداعظم خان  برادرش  کرد،  تصاحب 
خان  محمدافضل  پسر  خان  عبدالرحمن  سپس  داد. 
و  کرد  فرار  بخارا  بهسوی  زندان  از  شاه  دیگر  برادر 
بعد به کابل برگشت، پدرش را پس از غلبه در جنگ 
با شیرعلی خان به امارت رساند. امیر جدید به زودی 
برادرش محمداعظم خان  او  به جای  یافت و  وفات 
امارت یافت، اما با برادر زاده اش عبدالرحمن خان در 
منازعه قرار گرفت. در چنین وضعیت، شیرعلی خان 
به کمک انگلیس ها که سه لک روپیه و سه هزار قبضه 
تفنگ از لرد الرنس حاکم انگلیسی هند بهدست آورد 
در جنگ بر عبدالرحمن خان و محمداعظم خان غلبه 

یافت و دوباره به سلطنت کابل رسید.
یک  خان  شیرعلی  سردار  زمام داری  و  امارت  برای 
دورۀ آرامش ده سال ایجاد شد، اما سپس با پسرش 
افتاد.  در  ولیعهدی  تعین  سر  بر  خان  محمدیعقوب 
را  او  حاکم  و  گرفت  پدر  از  را  هرات  یعقوب خان 
بُکشت. وقتی کابل نزد پدر آمد، پدرش او را زندانی 

ساخت.  
امیرشیرعلی خان در بازی بزرگ میان روسیۀ تزاری و 
بریتانیا در دسمبر 1878 از کابل بیرون شد و در 1879 
پسر محبوسش سردار یعقوب خان به سلطنت رسید. 
یورش  افغانستان  به  انگلیس ها  او  سلطنت  آغاز  در 
نظامی آوردند و با وی معاهدۀ گندمک را امضا کردند. 
کنار رفت و  از سلطنت  این سال  پایان  او سپس در 

سلطنت به عبدالرحمن خان رسید.
از  پس  میبرد  سر  به  بخارا  در  که  خان  عبدالرحمن 
و  انگلیس ها  علیه  مردم  جنگ  گسترش  و  تشدید 
شکست آنها در این جنگ ها به کابل آمد و از سوی 
انگلیس ها به عنوان پادشاه جدید مورد پذیرش قرار 

گرفت. 

بخشنخستمحمداکراماندیشمند
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گـرایش 
نسل جوان مصر به تصوف

وقتی محمد سامی در دهۀ 1990 در یک خانوادۀ صوفی 
بزرگ میشد، در خانه هرگز واژۀ »تصوف« به گوشش 
هم نخورده بود. تا حدودی فهمیده بود که همۀ اطرافیان 
او طوری بار نیامدهاند که برای نماز جمعه به مسجد 
الحسین بروند یا قصیدۀ البردۀ بوصیری را بخوانند؛ و 
در عین حال میدانست که مناسک دینی خانوادهاش را 

جریان اسالمِی رایج محکوم می کند.
سامی، به عنوان یک دانشجو، در بحبوحۀ آشوب سیاسی 
انقالب مصر، ترغیب شد که به دنبال معنایی شخصی 
های  جنبه  در  کاوشش  جریان  او  بگردد.  زنده گی  در 
عقالنی و روحانی ایمان را برای المانیتور چنین شرح 
میدهد: »مدتی یک بحران وجودی داشتم. نمی خواستم 
اگر  که  می کردم  فکر  باشم.  داشته  متناقضی  باورهای 
نباشد  اگر حقیقت  باشد،  نداشته  معنای عمیقتری  دین 
به  تمایلی  هم  من  شاید  باشد،  نداشته  االهی  منشأ  و 
با ورود  که  متوجه شد  باشم.« سامی  نداشته  آن  حفظ 
جوانان  از  بسیاری  عمومی،  حوزۀ  به  اخوانالمسلمین 
که  این  با  یا  و  داده اند  دست  از  را  دین  به  ایمان شان 
به مذهب مشتاق تر شده اند، به دنبال تفسیر جایگزینی 

برای آن می گردند و آن تفسیر اغلب »تصوف« بود.
ویدئوهایی  مشاهدۀ  مطالعه،  ها  ماه  از  پس  وقت،  آن 
در یوتیوب و شرکت در کالس ها و اجتماعات گروه 
های مختلف صوفیه، سامی توانست رابطه اش با دین 
را مشخص کند. در این بین، از تأثیرگذارترین اتفاق ها 
اولیۀ  تلویزیونی  های  برنامه  از  یکی  تماشای  او  برای 
چند  بود.  معنوی«،  »مرید  عنوان  با  الجعفری،  علی 
یک  از  پیروی  اهمیت  به  مجموعه  این  آخر  ویدیوی 
می پرداخت.  تصوف  حلقۀ  در  معنوی،  رهبر  یا  شیخ، 
سپس سامی به دنبال آیین و فرقه یی گشت که بتواند 
علویه  با  را  خودش  نهایتًا  و  کند  برقرار  ارتباط  آن  با 
هایی همدل یافت که عمدتًا در یمن سکونت داشتند. 
او میگوید: »پیش از این، مذهب تنها بخشی از هویت 

من بود، اما بعد تبدیل به رابطۀ من و پروردگارم شد.«
سامولی شیلکه، مردمشناس و محقق در زمینۀ مطالعات 
شرقشناسی مدرن در برلین، به المانیتور میگوید: »قطعًا 
تصوف در مصر احیا شده است و به طور خاص این 
شهری،  های  گروه  دار،  سرمایه  طبقۀ  بین  در  اتفاق 
مشخصًا گروه جوانان، و افرادی که از سطح تحصیالت 
دامنۀ  که  معتقدم  من  اما  است؛  افتاده  برخوردارند  باال 
می رود.  فراتر  سیاسی  و  طبقاتی  محدوده های  از  آن 
وقتی که در سال های 2002 تا 200۵ داشتم تحقیقات 
میدانیام را انجام میدادم، واقعًا احساس میکردم که دارم 

در حوزۀ یک سنت رو به زوال تحقیق میکنم. آن موقع، 
جوانان در پرتو گفتمان دینییی تربیت میشدند که طبق 
تلقی  بدعت  و  بودند  مردود  صوفیانه[  ]سنت های  آن 
میشدند.« شیلکه، که در زمینۀ مراسم جشن های میالد 
پیامبر اسالم که با تصوف مرتبط است مطالعاتی کرده، 
همچنین توجه ما را به نفوذ سلفیگری، اخوانالمسلمین و 
»جریان های سیاسییی که در اوایل قرن بیستم گسترش 
یافتند« جلب میکند که دامنه شان از دهۀ 1970 میالدی 

وسعت یافته است.
شیلکه میگوید احیای جریان های اصلی اسالمی پیش از 
سال 2011 صوفیان را به حاشیه رانده بود، اگرچه او در 
همان وقت متوجه گرایش شمار اندکی از »روشنفکران 
بخش  بود.  شده  تصوف  به  چپ«  سیاسی  گرایش  با 
عمدۀ دیگری از جامعه هم جذب چیزی شده بود که 
چهرۀ دانشگاهی مطالعات اسالمی، مارک سجویک، آن 
را »تصوف گزینشی« میخواند، یعنی تفسیر بازتری که 

افکار »دورۀ جدید« که  مانند  منابعی است  تأثیر  تحت 
در  یا  هست  شَفک،  الیف  ترک،  نویسندۀ  رمانهای  در 
کنسرتهایی که سروده های صوفیان را در آنها میخوانند 
با  و  میشود  اجرا  التونی  احمد  مانند  افرادی  توسط  و 
بهره از بلندگوهای بزرگ و آالت جدید موسیقی شکل 

و ظاهری مدرن پیدا کرده است.
به دنبال انقالب سال 2011 و به طور مشخص از سالهای 
اندیشۀ در  به بعد، شیلکه شاهد رواج  2013 و 2014 
حال گسترشی بوده است که بر اساس آن »شما میتوانید 
هم مخالف رییس جمهور سابق، حسنی مبارک، باشید و 
هم مخالف اخوانالمسلمین«، و راه را برای یک »فضای 
قباًل  که  کسانی  از  بسیاری  میکند.  باز  تجربهگرا«  باز 
تصوف  به  نسبت  حاال  داشتند،  سلفیگری  به  تمایلی 
ذهن بازتری پیدا کرده بودند، و »حتا در کوچه و خیابان 
هم گذر از این مرزبندی ها مشکل بود.« شیلکه میگوید 

برای افراد مختلفی، از کسانی که یک دهه پیش او را 
به خاطر تحقیق در باب جشن میالد رسول نقد میکردند 
تا کسانی که خودشان را یکباره با اخوانالمسلمین همدل 
روشن  تصوف  معنای  دربارۀ  تحقیق  اهمیت  میدیدند، 
آگاهانه  حمایت  »یک  که  میدهد  توضیح  او  بود.  شده 
و  داشت«  وجود  تصوف  ترویج  برای  رژیم  سوی  از 
»اکنون هم در االزهر، بسیاری از مطالب درسی گرایش 
صوفیانه دارند … دولت و جریانات صوفیانه هم یک 

دشمن مشترک دارند« که همان اخوانالمسلمین است.
سوزان رضوان، که یک هنردرمانگِر سی و چند ساله و 
خانواده گیشان  آپارتمان  در  صوفیانه  اجتماعات  میزبان 
تجربۀ  از  المانیتور  به  است،  معادی  اعیانی  محلۀ  در 
اضطراب  از  »رهایی  خصوص  در  شخصیاش 
دارد«  تداوم  و  کرده  ایجاد  وهابیت  که  مادیگرایی یی 
دیدگاه های  از  سالگی  چند  و  بیست  در  او  میگوید. 
دینییی که به نظرش از وهابیت تأثیر گرفته بود زده شد 

و حجاب را، که پیش از گرویدن به تصوف به عنوان 
پس  و  گذاشت  کنار  بود،  کرده  انتخاب  بالغ  فرد  یک 
از آن دوباره به حجاب روی آورد. او میگوید: »شیوۀ 
تحریفشده  شیوه ی  یک  وهابی ها  توسط  دین  آموزش 
است.« به نظر او، »تصوف چیز جدیدی نیست، همواره 
دهندۀ  آموزش  ما  دین  است.  بوده  اسالم  بنیان های  از 
تکبر و بحث های سیاسی نیست … تصوف تواضع را 
آموزش میدهد، ما را به خدا نزدیکتر میکند و ما را به آن 
جوهر حقیقی معنوی و اخالقِی اسالم وصل میکند … 
دینی که رسانه ها نشان میدهند یک دین موازی است، 
نیست.«  اما حقیقتًا اسالم  میکنند که اسالم است،  ادعا 
محل فعالیت رضوان یک »زاویه« یا مدرسه است، جایی 
و  میشود  رهبری  شیخ  یک  توسط  آن  فعالیت های  که 
متعلق به شاخه یی از تصوف به نام حمدیه شاذلیه است 
که ریشه در مراکش دارد و او و بسیاری از همراهانش 

پیرو آن هستند.
مهمانان مجالِس معموِل دعا و »ذکِر« عصرهای پنجشنبه 
در منزل رضوان که به آن ها »فقرا« )جوینده گان غنای 
خانواده اش  و  او  آشنایان  اغلب  میگویند،  روحانی( 
ساله  سی  تا  بیست  جوانان  ها  آن  از  بسیاری  هستند. 
دانشجویان  هستند،  حرفه یی  تخصص  دارای  و 
یا  مادر  و  پدر  با  همراه  هم  نوجوانان  و  کمسنوسالتر 
خواهر و برادرشان در مراسم شرکت میکنند؛ این گروه 
جوان هم بیشتر به خاطر خود مراسم میآیند نه همراهی 
و  سن  دوستان  ها،  این  بر  عالوه  بزرگترها.  با  کردن 
تصویر  این  میآیند.  جلسات  به  هم  مادرش  سالدارتِر 
با چیزی که شیلکه یک دهه پیش ترسیم میکند تضاد 
بود،  او دیده  بیشتر حاضرانی که  دارد، وقتی که  کامل 
به ویژه در مراسم میالد پیغمبر اسالم، »کاماًل سالخورده 

به نظر میرسیدند.«
که  االزهر،  دانشگاه  استادان  از  الدامنهوری،  احمد 
های  آموزه  اهمیت  که  است  شیوخی  از  هم  خودش 
اسالم  عبادی  مراسم  از  بخشی  عنوان  به  را  صوفیه 
اقبال دو  افزایش  به همین نحو شاهد  آموزش میدهد، 
کردن  دنبال  قالب  )در  معنویت  به  اخیر  جوان  نسل 
اثرات  به  واکنشی  که  رویکردی  است،  بوده  تصوف( 
رواج وهابیت و سلفیگری در چند دهۀ اخیر است. او 
دین  اصل  به  دارند  فقط  »جوانان  میگوید:  المانیتور  به 
قالب  در  که  چیزی  آن  میبینند  که  چرا  میکنند،  توجه 
دین به آنها عرضه شده خأل قلبیشان را پر نمیکند … 
عالمان  همیشه  نیست؛  اسالم  در  جدیدی  امر  تصوف 
تاریخی،  لحاظ  از  بودهاند.  صوفی  بسیاری  سرشناس 
تصوف انکارناشدنی بود؛ تا این که تعالیم وهابی رواج 
زیارت  جمله[  از  صوفیانه  ]مناسک  و  یافت  بیشتری 
مدفن سرورمان امام حسین و امثال آن را ممنوع کرد، 
از  منحرفان  مناسک  زمرۀ  در  را  آن  مانند  کارهایی  و 
دین می دانست.« او همچنین میگوید که اقبال به تصوف 
در ده سال اخیر آشکارا مشهود بوده است. دامنهوری 
میگوید: »فکر میکنم که امروزه جوانان با آگاهی بیشتری 
تا  ]به طور مشخص،  میپردازند، در گذشته  به تصوف 
پیش از سقوط امپراتوری عثمانی[، شاید آن ها تصوف 
را به این دلیل دنبال میکردند که سنت معموِل آن زمان 
بود؛ اما امروزه نمیتوانید یک جوان صوفی را پیدا کنید 
و  عقاید  از  انبوهی  بشود،  صوفی  که  این  از  پیش  که 

اندیشه ها به او عرضه نشده باشد.«

بهآنها»فقرا« که پنجشنبهدرمنزلرضوان و»ذکِر«عصرهای مجالِسمعموِلدعا مهمانان
)جویندهگانغنایروحانی(میگویند،اغلبآشنایاناووخانوادهاشهستند.بسیاریازآنها
جوانانبیستتاسیسالهودارایتخصصحرفهییهستند،دانشجویانکمسنوسالترونوجوانان
باپدرومادریاخواهروبرادرشاندرمراسمشرکتمیکنند؛اینگروهجوانهم همهمراه
بیشتربهخاطرخودمراسممیآیندنههمراهیکردنبابزرگترها.عالوهبراینها،دوستانسن
وسالدارتِرمادرشهمبهجلساتمیآیند.اینتصویرباچیزیکهشیلکهیکدههپیشترسیم
میکندتضادکاملدارد،وقتیکهبیشترحاضرانیکهاودیدهبود،بهویژهدرمراسممیالدپیغمبر

اسالم،»کامالًسالخوردهبهنظرمیرسیدند
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اشاره: افغانستان دو تالش عمده را در پیش دارد که یکی 
است  قرار  است.  صلح  گفت وگوهای  دیگری  و  انتخابات 
هر دو به گونۀ موازی به پیش برده شوند. روزنامۀ ماندگار 
برای دریافت دیدگاه  چهره ها و نخبه گان سیاسی و اجتماعی 
و  سیاسی  چهره های  با  را  گفت وگوهایی  سلسله  کشور 
این  در  و  کرده  آغاز  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 

سلسله دیدگاه های متفاوت بازتاب و دانسته خواهد شد.
از  یکی  که  ریگستانی  صالح محمد  با  شماره  این  در 
و  جهاد  دوران  نظامی  و  سیاسی  فرهنگی،  شخصیت  های 
مقاومت است گفت وگو شده است. آقای ریگستانی سالیان 
درازی در کنار قهرمان ملی کشور، شهیداحمدشاه مسعود در 

برابر روس ها و گروه طالبان مبارزه کرده است.
مجلس  در  پنجشیر  مردم  نمایندۀ  عنوان  به  دور  یک  او 
مقاالت  و  کتاب های  او  از  است.  کرده  کار  نیز  نماینده گان 
شده  منتشر  افغانستان  مقاومت  و  جهاد  پیرامون  بی شماری 
ظرفیت های  و  مشکالت  بیان  برای  گفت وگو  صدها  و 

افغانستان با رسانه های داخلی و خارجی انجام داده است.
صالح محمد  با  افغانستان  صلح  پیرامون  را  پرسش های 

ریگستانی مطرح کرده ایم که حاصل آن را می خوانید:

نتایج گفت وگوهای صلح را چگونه  *جناب ریگستانی! 
ارزیابی می کنید، آیا گفت وگوها میان امریکا و طالبان به 

نتیجه خواهد رسید؟
استراتژی امریکا استراتژی خروج از جنگ است. امریکایی ها 
دراین شکی  و  افغانستان هستند  از جنگ  در صدد خروج 
انتخابات  برگزاری  از  پیش  می خواهد  ترامپ  که  نیست 
به  را  امریکا  سربازان  تمامی  کشور،  این  ریاست  جمهوری 
هم  امریکا  مردم  برای  مورد  این  و  برگرداند  خانه های شان 
زمان  تا  که  است  مهم  بسیار  ترامپ  برای  است.  اهمیت  با 
خروج  چون  کند،  عمل  وعده اش  به  انتخابات  برگزاری 
جنگ  در  امریکا  این  که  دادن  نشان  نحوی  به  و  نیروها 
افغانستان برنده شده است، روی برنده شدن او در انتخابات 
امریکا تأثیرگذار است. اما واقعیت ها طوری است که باوجود 
آن  که استراتژی ترامپ اسراتژی خروج نیروهای امریکا از 
یک  داریم،  اطالعات  ما  جایی  که  تا  ولی  است؛  افغانستان 
بخشی از نیروهای امریکایی به عنوان »تکس فورس« یعنی 
و  ماند  خواهند  باقی  افغانستان  در  سریع  واکنش  قطعات 

طالبان هم با این موضوع موافقت کرده اند.
هدف  اما  هستند،  آمدنی  طالبان  که  می شود  چنین  نتیجه 
و  شود  خارج  افغانستان  از  مسووالنه  امریکا  که  است  این 
با تروریسم  نیروهای مبارزه  به عنوان  نیروهایش  از  بخشی 
در افغانستان باقی بماند و طالبان تشویق شوند که استراتژی 
پروسۀ  وارد  و  کنند  تبدیل  صلح  استراتژی  به  جنگ شان 
سیاسی شوند و اما سوال اصلی این است که طالبان چگونه 

وارد پروسۀ سیاسی می شوند؟
خواست طالبان این است که باید انتخابات به تعویق بیفتد، 
حکومت موقتی که طالبان در آن نقش داشته باشند، تشکیل 
طالبان  که  را  اساسی یی  قانون  موقت  این حکومت  و  شود 
یک  موقت  حکومت  همین  و  کند  تنظیم  را  می خواهند 
انتخابات شفاف را برگزار کند. در این صورت است طالبان 

آماده هستند که وارد انتخابات شوند.

*یعنی برای امریکا این  که در افغانستان چه اتفاق خواهد 
افتاد، اصاًل مهم نیست، فقط می خواهد خود را از وضعیت 

پیش آمده نجات دهد.
امریکا می خواهد یک خروج آبرومندانه و مسووالنه داشته 
باشد، خروج مسووالنه به این معنا که امریکا براساس یک 
توافق سیاسی می خواهد خارج شود و طالبان بعد از خروج 
امریکایی ها دست به خون ریزی دیگری نزنند. شرایط را از 
لحاظ نظامی به نفع خودشان تغییر ندهند و جنگ دیگری 
پروسۀ  وارد یک  که  کنند  موافقت  طالبان  نگیرد و  صورت 
از  سیاسی  قدرت  به  رسیدن  به خاطر  و  می شوند  سیاسی 

نیروی نظامی استفاده نکنند.
خروج آبرومندانه به این معنا که ترامپ در انتخابات 2020 

براساس یک  را  افغانستان  بگوید که جنگ  امریکا  به مردم 
توافق سیاسی و صلح پایدار پایان داده است و این مورد برای 
اگر  اما  می کند،  کمک  بسیار  انتخابات  در  ترامپ  موفقیت 
نیاید، چون  پیش  بیاید که خروج مسووالنه  شرایط طوری 
امریکا نیت خروج از افغانستان را دارد. امریکا براساس یک 
توافق سیاسی از افغانستان خارج خواهد شد و دنبال خروج 
مسووالنه نخواهد گشت و در این صورت هر اتفاقی که در 
افغانستان بیفتد برای امریکا مهم نخواهد بود و معنایش این 

است که مردم افغانستان باهم کنار نیامدند.

*فرض کنیم که امریکا از افغانستان خارج شد و طالبان 
افغانستان  جنگ  آیا  گرفتند،  اختیار  در  را  حکومت  کل 

پایان خواهد یافت؟
سوال اصلی این است که طالبان چگونه وارد قدرت سیاسی 
افغانی  جانب  با  که  هستند  آماده  طالبان  ظاهراً  می شوند، 
مذاکره کنند و تأکید کردند که در پی انحصار قدرت نیستند 
و گفتند که وارد شدن ما در قدرت سیاسی در قدم نخست 
ایجاد حکومت موقت و سپس از طریق انتخابات است. اگر 
آن عمل  به  و  باشند  این حرف های خود صادق  به  طالبان 
کنند. به فکر غلبۀ نظامی نباشند و براساس توافق نامه، اول 
اگر  افغانستان وارد مذاکره شوند.  با طرف  بعد  امریکا و  با 
فورمول این گونه پیش برود، خوب است؛ اما چه تضمینی 
امریکا، طالبان دست به یک  وجود دارد که پس از خروج 
اقدام نظامی گسترده نمی زنند و شهرها را از طریق حمالت 
نظامی سقوط نمی دهند و هجوم مانند سال 1375 را تکرار 
کرده  تضمین  هیچ کس  که  بگویم  می خواهم  نمی کنند. 

نمی تواند که طالبان زیر قول خود نمی زنند.

*اگر طالبان زیر قول خود نزدند و امریکا هم از افغانستان 
خارج شد، آیا جنگ در افغانستان پایان می یابد و فعالیت 

گروه های تروریستی دیگر مثل داعش چه خواهد شد؟
به غیر از داعش ده ها گروپ تروریستی دیگر در افغانستان 
فعال است. امریکا از طالبان خواسته اند که در برابر خروج 
ما از افغانستان آتش بس دایمی را اعالم کنید. دوم رابطۀ تان 
از  فهرستی  و  کنید  قطع  دیگر  تروریستی  گروه های  با  را 
گروه های تروریستی را به طالبان داده اند، اما طالبان از میان 

این فهرست فقط داعش را به عنوان گروه تروریستی پذیرفته 
است. سایر گروه های خارجی مسلح در افغانستان را مانند 
جنبش اسالمی ترکستان شرقی، حرکت اسالمی ازبیکستان به 
رهبری جمعه خان، حزب انصاراهلل تاجیکستان و یا القاعده 
و ده ها گروه مسلح دیگر که در افغانستان حضور دارند را 
این  صورت  هیچ  به  و  می خوانند  خود  دینی  برادر  طالبان 
گروه ها را به عنوان گروه های تروریستی نپذیرفته گفته اند که 
آنان برادران هم سنگر ما هستند. بنابراین، حتا اگر طالبان هم 
وارد پروسۀ سیاسی شوند، جنگ پایان نخواهد یافت و ادامۀ 
کار طالبان را سایر گروه های تروریستی به پیش خواهند برد، 

اما بخشی از جنگ خاتمه پیدا می کند. ده ها گروه تروریستی 
باقی خواهند ماند و جنگ را  القاعده  دیگر مانند داعش و 

ادامه خواهند داد.

*پس طالبان به پروسه صلح و ختم جنگ تأثیر چندانی 
نخواهد گذاشت؟

همین  که  طالبانی  داشت،  خواهد  زیادی  تأثیر  شک  بدون 
اگر  دارند،  کنترل  در  را  افغانستان  از  زیادی  بخش  اکنون 
پروِس  وارد  و  بردارند  آدم کشی  و  خون ریزی  از  دست 
پیدا  کاهش  تا حدود 50 درصد خون ریزی  سیاسی شوند، 
 50 جای  و  می کند  پیدا  ادامه  همچنان  جنگ  اما  می کند؛ 
درصدی طالبان در جنگ را داعش می گیرد. اعضای افراطی 

طالبان جذب گروه های تروریستی مانند داعش می شوند.

*نقش دولت و رهبران سیاسی را در گفت وگوهای صلح 
با طالبان چگونه می بیند؟

این  از  باید  را  افغانستان  دولت  با  صلح  گفت وگوهای 
بحث جدا کرد، زیرا مانع فعلی گفت وگوهای صلح دولت 
افغانستان است. شخص آقای غنی مانع این گفت وگوهاست 
که به انواع مختلف در راه این پروسه سنگ اندازی می کند. 
درحالی  که خواهش طالبان ایجاد حکومت موقت و تعویق 
قدرت  بقای  به خاطر  محمداشرف غنی  اما  است،  انتخابات 

خود پافشاری برای برگزاری انتخابات دارد.
طالبان ظاهراً آماده هستند که وارد قدرت سیاسی شوند و در 
انتخابات شرکت کنند؛ اما نباید فراموش کرد که این ظاهر 
قضیه است و هیچ معلوم نیست که اگر انتخابات به تعویق 

بیفتد و حکومت موقت تشکیل شود، آیا طالبان وارد روند 
سیاسی خواهند شد یا خیر؟ زیرا طالبان یک گروه افراطی 
نیستند و دموکراسی را  انتخابات  به  دینی هستند که معتقد 

کفر می دانند و انتخابات را بارها رد کرده اند.
در زمان مقاومت در مذاکراتی که در ترکمنستان برگزار شده 
بر  شما  اگر  که  بود  این  طالبان  به  ما  هیأت  پیشنهاد  بود، 
بیشترین خاک افغانستان تسلط دارید و مردم از شما راضی 
و از ما ناراضی هستند، پس بیاید برویم به طرف انتخابات؛ 
اگر اکثریت مردم افغانستان شما را پذیرفتند، ما دولت شما را 
به عنوان یک دولت قانونی می پذیریم. جواب طالبان این بود 
بنابراین،  ندارد.  انتخابات وجود  که در اسالم دموکراسی و 
برای  باشد  تاکتیکی  می تواند  مذاکرات  تمامی  و  گفت وگو 
گرفتن قدرت و از طرفی هم، طالبان می دانند که امریکایی ها 
محض  به  که  است  ممکن  می شوند؛  خارج  افغانستان  از 
خارج شدن امریکایی ها از افغانستان دست به حملۀ نظامی 

بزنند، این احتمال  بسیار زیاد وجود دارد. 
هستند.  پراکنده  و  متردد  شدت  به  هم  سیاسی  رهبران 
ندارد.  صلح  مذاکرات  برای  مشخص  طرح  یک  هیچ کس 
چون خودخواه هستند و خودخواهی یک مانع بزرگ برای 
کنار آمدن با یکدیگر است. ما هیچ گاه شاهد نبودیم که چند 
راه کار  این مشکل یک  برای  و  بیایند  رهبر سیاسی گردهم 
در سطح  پراکنده گی  دچار  به شدت  متأسفانه  بدهند.  ارایه 

دولت و رهبران سیاسی هستیم.

به کشورهای  نسبت  و محوری  اصلی  نقش  امریکا  *آیا 
و  چین  روسیه،  ایران،  هند،  پاکستان،  به ویژه  منطقه 

کشورهای عربی در گفت وگو با طالبان را دارد؟
افغانستان  صلح  و  جنگ  و  جهانی ست  قدرت  یک  امریکا 
به دست امریکا است و همین اکنون هم این امریکاست که 
امریکا یک زمانی  با طالبان صلح صورت گیرد.  می خواهد 
تصمیم گرفت که وارد افغانستان شود و اکنون تصمیم گرفته 
است که از افغانستان خارج شود، بنابراین هیچ کسی به اندازۀ 
امریکا نقش اصلی و محوری را در جنگ و صلح افغانستان 

بازی نمی کند.
دیگری  بُعد  یک  افغانستان  صلح  برسر  منطقۀ  توافق  اما 
امریکا  از  پس  افغانستان  در  منطقه  کشورهای  نقش  است. 
داده شود.  پاسخ  باید  آنان  نگرانی  به  باید مشخص شود و 
طور مثال روسیه خواهان این است، زمانی  که توافق صلح با 
طالبان صورت می گیرد. گروه های تروریستی که اکثریت شان 
نابود  هستند،  روسیه  مرکزی  آسیای  کشورهای  دشمنان 
شوند، ایران خود از آمدن طالبانی که شعیه را رافضی و کافر 
بسیار  نقش  یک  خواهان  پاکستان  است.  نگران  می خواند، 
کالن است که پس از آمدن طالبان منافع اش تأمین شود و به 
عمق استراتژیک برسد. هندوستان نسبت به نقش که پاکستان 
دراین مذاکرات دارد، نگران است و فکر می کنید زمانی که 
کشمیر  بعدی شان  برنامۀ  بپیوندند،  صلح  پروسه  به  طالبان 
که  می شود  دیده  پس  جنگید.  خواهند  کشمیر  در  و  است 
در این روند منافع متضاد وجود دارد و باید از بُعد منطقه یی 
را  پروسه  این خود  و  تأمین شود  را  متضاد کشورها  منافع 

بیشتر از بیش پیچیده می سازد.

*به عنوان آخرین پرسش، در نهایت طالبان به قدرتی که 
می خواهند می رسند؟

بلی بدون شک، امریکا می رود و طالبان می آیند، اما امیدوار 
وارد  توافق نامه صلح  یک  براساس  طالبان  گروه  که  هستیم 
این روند شوند، اما اگر چنین نشود و طالبان از راه جنگ و 
خون ریزی وارد ساختار سیاسی شوند، بدون شک وضعیت 
نشود  چنین  که  استیم  امیدوار  اما  می شود.  بحرانی  نهایت 
نباید  اما  بیایم،  کنار  مصالح  و  مذاکره  طریق  از  باطالبان  و 
آرزو ها همیشه  و  واقعیت ها  بین  متأسفانه  که  فراموش کرد 

تفاوت بسیار وجود دارد. 

*تشکر از این که فرصت گذاشتید.
از شما همچنان.

صالحمحمدریگستانی:

هیچ طرحی برای گفت وگو با طالبان وجود ندارد
گفتوگوکننده:ناجیهنوری


