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در پـی  یـک تـوافق 
خـوب هستیـم

ریشه های جنِگ افغانستان
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د سيګار اداره نشه يي مواد د سولې په الره کې سرت خنډ بويل.

د افغانسـتان د بیارغونـې پـه برخه کـې د امریـکا د تفتیش ځانګړې 

ادارې سـيګار لـه طالبانـو رسه د سـولې تر تړون وروسـته هم نشـه 

يـي مـواد پـه افغانسـتان کـې لویـه سـتونزه بـويل او وايـي، امکان 

نـه لـري چـې د نشـه يـي مـوادو د کښـت، تولیـد او قاچـاق پـه 

موجودیـت کـې دې پـه افغانسـتان کـې دایمـي سـوله رايش.

د سـيګار مـر جـان سـوپکو پـه واشـنګټن کـې د افغـان نظامـي 

ځواکونـو د متویـل او تجهیـز په برخـه کې د امریکايـي ځواکونو د 

اجراتـو راپـور وړاندې کولـو پر مهال وویل، که له افغانسـتانه نشـه 

يـي مـواد ورک نـه يش، لـه طالبانو رسه د سـولې تر تړون وروسـته 

به هـم ناامنـي دوام ولري.

ده وویـل: د نشـه يـي موادو پـه موجوديت کې د دایمي سـولې مته 

مـه کوئ، د نشـه يـي موادو قاچـاق کوونکي پـه افغانسـتان کې یو 

غښـتلی دولـت نـه يش زغملـی، دا بـه بېځايـه هيلـه وي کـه فکـر 

وکـړو چـې لـه طالبانو رسه د سـولې تـر تړون وروسـته دې د نشـه 

يـي موادو سـتونزه هم حـل يش، ځکـه ترهګرې ډلې هغـه ګټې له 

السـه نـه ورکـوي چې د نشـه يي مـوادو لـه قاچاق کوونکـو رسه د 

اړیکـو پـه نتيجـه کـې يې له نشـه يي مـوادو څخـه تر السـه کوي، 

بايـد پـه یـاد ولرو چې نشـه يي مـواد په افغانسـتان کې د سـولې پر 

وړانـدې یو سـرت خنډ دی.

سـیګار پـه افغانسـتان کـې نشـه يـي مـواد د جګـړې د دوام المـل 

. يل بو

د جـان سـوپکو په بـاور، ترهګرې ډلې د نشـه يي مـوادو د قاچاقو 

لـه الرې پيسـې پيـدا کـوي او دا ډلـې نـه پرېـږدي چې لـه طالبانو 

رسه د سـولې تـر تـړون وروسـته یـې دا مايل رسچینـه وچه يش.

د امریـکا د دفـاع وزارت څېړنـې ښـيي چـې طالبانـو پـه )۲۰۱۷( 

میـادي کال کې د نشـه يي مـوادو )۵۰۰( کارخانـې درلودې او له 

دې کارخانـو څخـه یـې پـه کال کـې دوه سـوه میلیونه ډالـر عواید 

ترالسـه کـول، خـو د سـیګار ارزونې ښـیې چې پـه تېـرو دوو کالو 

کـې کـې د نشـه يـي مـواد ډېـری کارخانـې د بهرنیـو ځواکونـو په 

هوايـي بریدونـو کې ويجـاړې شـوي او طالبانو ته څه د پاسـه دوه 

سـوه میلیونه ډالـر زیان اوښـتی دی.

د افغانسـتان د بیارغونـې پـه برخه کـې د امریـکا د تفتیش ځانګړې 

اداره سـيګار لـه افغانانـو څخـه غـواړي چـې دایمـي سـولې تـه د 

رسـېدو لپـاره لـه نشـه يـي مـوادو رسه مبـارزې تـه چمتـو يش، د 

دې کار پـه نتيجـه کـې بـه د نشـه يـي مـوادو د کښـت، تولیـد او 

قاچاقـو مخـه ونيـول يش او پـه افغانسـتان کـې بـه د ترهګـرو ډلو 

مـايل رسچینـې وچـې يش.

ــژۀ  ــازرس وی ــزارش ب ــه گ ــش ب ــی در واکن ــاع مل وزارت دف
ــرای بازســازی افغانستان)ســیگار( در مــورد وجــود  ــکا ب امری
ســربازان خیالــی در ارتــش کشــور، می گویــد کــه ســیگار در 

ــزارش خــود دچــار مغالطــه شــده اســت. گ
ــک  ــروز در ی ــاع دی روح اهلل احمــدزی، ســخنگوی وزارت دف
ــل گفــت: »۹۹٫۹ درصــد از ســربازان  نشســت خبــری در کاب
ــوبین  ــه منس ــی ک ــده اند و زمان ــک ش ــی بایومتری اردوی مل
بایومتریــک شــده باشــند، ســوالی بــرای موجودیــت ســربازان 

ــد«. ــی نمی مان ــش باق ــای ارت ــی در نیروه خیال
او افــزود، ســیگار در تهیــه ایــن گــزارش خــود هیــچ تماســی 
ــه و خواســتار معلومــات نشــده  ــاع ملــی نگرفت ــا وزارت دف ب
ــکیالتی  ــقف تش ــزارش، س ــن گ ــوی در ای ــال ق ــه احتم و ب
شــده  پیش بینــی  تــن  هــزار   ۲۳۴ کــه  را  دفــاع  وزارت 
اســت، بــا ســقف اکمــال اردو کــه در حــدود ۲۰۰ هــزار تــن 

ــد. ــرده باش ــه ک ــند، مغالط می باش
احمــدزی تاکیــد کــرد، نــام و شــهرت ۲۳ هــزار تــن از 
منســوبین اردوی کشــور بــه دلیــل ترخیــص، تقاعــد، انفصــال، 
شــهادت و معلولیــت، از سیســتم بیــرون گردیــده ودر لیســتی 
جداگانــه تنظیــم شــده اســت کــه بــه احتمــال زیــاد بــه ایــن 

دلیــل نیــز ســیگار دچــار مغالطــه شــده باشــد.
ســخنگوی وزارت دفــاع خاطرنشــان کــرد کــه در حــال 
ــامل  ــش ش ــوبین ارت ــن از منس ــزار و ۵۶ ت ــر  ۱۶۶ ه حاض
سیســتم  “apps” شــده اند و معاشات شــان بــا اســتفاده از 

ــردد. ــت می گ ــفاف پرداخ ــه ش ــه گون ــتم، ب ــن سیس همی
ــن از  ــزار ت ــز ۱۸ ه ــر نی ــاه دیگ ــک م ــا ی ــۀ او، ت ــه گفت ب
منســوبین ارتــش وارد ایــن سیســتم می شــوند و قــرار اســت 
ــده  ــز در آین ــاع نی ــی وزارت دف ــد غیرنظام ــزار کارمن ۲۰ ه

ــوند. ــتم ش ــن سیس ــامل ای ــک ش نزدی
بــه گفتــۀ احمــدزی، ۵ هــزار تــن از نیروهــای پولیــس نظــم 
ــکیالت  ــه تش ــی ب ــه تازگ ــه ب ــرحدی ک ــس س ــه و پولی عام
وزارت دفــاع پیوســته اند نیــز بــه دلیــل تکمیــل نبــودن دفاتــر 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــن برنام ــامل ای ــه زودی ش ــان، ب ذاتی ش

سیګار:

 په افغانستان کې به له طالبانو 

رسه تر سولې وروسته هم ناامني دوام ولري

وزارت دفاع ملی:

سـرباز خیـالی نـداریم

استقامت  سه  از  دیروز  صبح   ۴ ساعت  حدود  طالبان 
باالی مرکز ولسوالی اشکمش تخار حمله کردند. افراد 
را  اشکمش  ولسوالی  بازار  از  بخش هایی  گروه  این 
پولیس  فرماندهی  ساختمان  به  را  و خودشان  تصرف 

ولسوالی نزدیک کردند.

ساختمان  می گویند،  محل  باشنده گان  از  شماری 
بازار  مرکز  در  اشکمش  ولسوالی  پولیس  فرماندهی 
و  طالبان  میان  نبرد  برای چندین ساعت خط  نخست 

نیروهای امنیتی بود.
سمیع خاوری، باشندۀ ولسوالی اشکمش به خبرگزاری 
سالم وطندار گفته است، طالبان بخشی از بازار ولسوالی 
دکان های  از  گرفتند و شماری  اختیار  در  را  اشکمش 

مردم در نتیجۀ این درگیری ها آتش گرفته است.
در  طالبان  می گوید،  نیز  اشکمش  ولسوال  قانع،  قیوم 
از  بخش هایی  گروهی  با حملۀ  روز  ساعات  نخستین 
بازار را تصرف کردند، اما با رسیدن نیروهای کمکی از 

مرکز، حمالت طالبان عقب زده شد.
او، طالبان در حال حاضر در خانه های مردم  به گفتۀ 
سنگر گرفته اند و نیروهای امنیتی نیز آمادۀ عملیات در 

این ولسوالی اند.
ولسوال اشکمش می افزاید، در حمله هوایی نیروهای 
به  که  طالبان  جنگ جویان  از  زیادی  شماری  امنیتی، 

عنوان نیروی کمکی از بغالن آمده بودند، کشته شده اند.
به  یک هفته  از  طالبان  امنیتی،  منابع  اطالعات  بنیاد  بر 
را  اشکمش  ولسوالی  مرکز  بر  حمله  آماده گی  این سو 
داشتند و به همین دلیل شماری از مقامات ارشد طالبان 
در والیت تخار به شمول مولوی محسن، والی نام نهاد 
این گروه برای این والیت، مولوی عبدالرحیم، مسئول 
در  نیز  تخار  در  طالبان  سرخ  قطعۀ  فرمانده  و  نظامی 

لسوالی اشکمش حضور یافته اند.
خلیل اسیر، سخنگوی پولیس تخار می گوید، نیروهای 
ولسوالی  در  طالبان  سرکوب  عملیات  برنامۀ  امنیتی 
به زودی  این عملیات  و  دارند  را روی دست  اشکمش 

از زمین وهوا آغاز خواهد شد.
مسووالن امنیتی تخار ادعا می کنند، در درگیری یی که 
صبح امروز در اشکمش آغاز شده است، هیچ نیروی 
امنیتی آسیب ندیده است، اما در نتیجۀ حمالت هوایی 

ارتش، تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است.

بخش هایی از اشکمش به دست طالبان افتاد

صفحه 3

خـروجامریکـا؛گزارهیـیشعارآلـودومتناقضنمـا
اگـر بـه گفتارِ آقـای ترامپ اسـتناد کنیم، جنگ افغانسـتان 
بیـش از حد مسـخره و بیهوده اسـت و نیروهای امریکایی 
بایـد تـا آغاز انتخابـات ۲۰۲۰ از افغانسـتان خارج شـوند. 
اگـر بـه گفتـارِ خلیـل زاد اتـکا کنیـم، اوالً هیـچ خروجـی 
در کار نیسـت تـا زمانی کـه روی همـۀ محورهـا توافـق 

نیـز وابسـته  ثانیـاً خـروِج تدریجـی  صـورت بگیـرد و 
بـه شـرایط عینـی خواهـد بـود. و اگـر بـه صحنـۀ عملِی 
سیاسـت جهانـِی امریکا توجـه کنیم، می بینیـم که حضور 
نظامی در افغانسـتان، بخشـی از بازی بزرگ در قارۀ آسـیا 
و بـازِی بزرگ تـر در سرتاسـرِ جهـان بـرای دوام هژمونِی 

این کشـور اسـت که انصـراف از آن، به معنـای انصراف از 
هژمـون ماندن اسـت؛ چنان که در اسـناد سیاسـت خارجی 
امریـکا و حتـا اسـتراتژی جنوب آسـیاِی ترامـپ، اهمیِت 
افغانسـتان و هنـد وابسـته بـه اهمیـِت چیـن و روسـیه در 

تعییـن سرنوشـِت جهان توصیف شـده اسـت...
صفحه 2

زمام داران دو و نیم صد سال فریِب بزرگی به نام »کمپاین«
اخیر افغانستان
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آگاهان و اعضای مجلس:

مـردمافغـانستاننگـران
نتـایجصلـِح»اجبـاری«انـد



آغاز رسمِی  از  هفته  به یک  نزدیک  آن که  با 
هنوز  اما  می گذرد،  انتخاباتی  پیکارهای 
انتخاباتی  کشور  شهرهای  حال وهواِی 
کار  در  انتخاباتی  اصاًل  که  گویی  نیست. 
انتخابات  نامزدان  تصویرهای  نباشد. 
ریاست جمهوری کمتر به چشم می خورند و 
از آگاهی هاِی رسانه یی چندان خبری نیست. 
انتخابات های  با  تضاد  در  تقریبًا  فضا  این 
با  قبلی  انتخابات های  در  دارد.  قرار  قبلی 
در  شعف  و  شور  انتخاباتی،  پیکارهای  آغاز 
سطح شهرها و روستاها موج می زد که چشِم 
با  شهرها  می ساخت.  خیره  را  بیننده یی  هر 
تصویرها و شعارهای نامزدان، فضای نشاط و 
هیجان به خود می گرفت و در همه جا سخن 
پیکارهای  اما  بود.  نامزدان  و  انتخابات  از 
انتخاباتِی سال روان اصاًل شباهتی به پیکارهای 
انتخاباتی ندارد. بسیاری از نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری هنوز اعالم حضور نکرده اند 
کمترسخنی  نیز  جامعه  عمومِی  فضای  در  و 
از انتخابات و نامزدان شنیده می شود. سخنی 
و  موانع  حول وحوِش  بیشتر  هست،  اگر  هم 

مشکالِت انتخاباِت پیش روست.
برگزار  انتخاباتی  که  ندارند  باور  بسیاری ها   
انتخابات  که  می گویند  نیز  برخی ها  و  شود 
برگزار خواهد شد ولی به عدالت و شفافیت 
عده  این  بود.  باید  مشکوک  کاماًل  آِن  در 
صورِت  به  تیم«دولت ساز«  که  دارند  باور 
انتخاباتِی  پیکارهای  کم سابقه  و  عجیب 
و  امکانات  تمام  از  و  کرده  شروع  را  خود 
استفاده  راستا  این  در  حکومتی  ظرفیت های 
با پیکارهای  می کند. سوال نخست در رابطه 
انتخاباتی این است که چرا هنوز بسیاری از 
نسبت  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 
اند و  متردد  انتخاباتی شان  پیکارهای  آغاز  به 
سوال دوم این است که چرا تیم »دولت ساز« 
پیکارهای  به  و جنون  شتاب زده گی  با  چنین 

انتخاباتی می پردازد؟
 در مورد پرسِش نخست باید گفت که هنوز 
بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
کشور با تردید نسبت به انتخاباِت آینده نگاه 
با  که  نیست  مشخص  واقعًا  هنوز  می کنند. 
صلح  گفت وگوهای  پیشرفت های  به  توجه 
طالبان،  با  امریکایی ها  توافق  صورِت  در  و 
انتخابات همچنان به قوِت خود باقی خواهد 
بود. به نظر می رسد که امریکایی ها در شرایط 
صلح  گفت وگوهای  به  را  اولویت  فعلی، 
منابع،  برخی  صحبت های  اساس  بر  داده اند. 
با  زودتر  هرچه  که  دارند  تالش  امریکایی ها 
توافقی  چنین  اگر  برسند.  توافق  به  طالبان 
در  که  نیستند  حاضر  طالبان  شود،  حاصل 

خود  جنِگ  از  فعلی  حکومِت  موجودیِت 
ایجاد  خواهان  طالبان  گویا  بکشند.  دست 
حکومت موقت و بعد برگزاری انتخابات اند. 
طالبان چیزی  که  نیست  هنوز مشخص  البته 
یا  و  دارند  قبول  واقعًا  را  انتخابات  نامِ  به 
خیر، چون تا به حال در این خصوص هیچ 
موضعی نداشته اند. حرف های اصلِی آن ها در 
بر  بیشتر  امریکایی ها،  با  گفت وگوهای صلح 
افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  سِر 
امریکایی ها  به  طالبان  گویا  است.  بوده 
گفته اند که شما خارج شوید، مشکل دولت 
مشکل  کردن  حل  می کنیم.  حل  خودمان  را 
است.  معلوم  کاماًل  طالبان  توسط  هم  دولت 
به محض خروج  دارد که  نظر  این گروه در 
نیروهای خارجی، حمالِت خود را بر شهرها 
و به ویژه کابل چندین برابر سازد و دولت را 
وادار به کنار رفتن کند. اما در این میان، آقای 
کرده،  احساس  را  قدرت  لذِت  تازه  که  غنی 
نمی خواهد که فرصت انتخابات و برنده شدن 
او  بدهد.  از دست  که شده  به هر شکلی  را 
نفع خود  به  فعلی می خواهد  آِب گل آلودِ  از 

ماهی بگیرد. 
مسلمًا طرح طالبان برای وارد شدن به قدرت 
سیاسی، طرح خطرناکی است اگر امریکایی ها 
غیرمسووالنه با این گروه به توافق برسند. اما 
به همان میزان طرِح آقای غنی نیز برای تداومِ 
بحران آفرین  و  خطرناک  می تواند  قدرتش 
از  چیزی  لجاجت  در  غنی  و  طالبان  باشد. 
یکدیگر کم ندارند. طالبان می خواهند قدرِت 
در  نیز.  غنی  آقای  و  کنند  را غصب  سیاسی 
این میان چیزی که از نظر دور داشته می شود، 
آیا  است.  افغانستان  مردم  انتخاب  و  دیدگاه 
اند؟  افغانستان خواهان چنین وضعیتی  مردم 

بدون شک خیر. 
مردم افغانستان در حالی که خواهان برگشِت 
از  نیستند،  سیاسی  قدرت  به  طالبان  دوبارۀ 
نمی کنند.  حمایت  نیز  غنی  آقای  حکومت 
انتخاباِت  یک  در  که  می خواهند  آن ها 
کشور  آیندۀ  زعیم  بتوانند  فراگیر  و  شفاف 
نگرانی  صلح،  موضوع  کنار  در  برگزینند.  را 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به جز تیم 
گویا  که  همگرایی«  و  »ثبات  و  »دولت ساز« 
وضعیتی  از  می کنند،  عمل  هم  با  هماهنگ 
انتخاباتی  پیکارهای  با  کشور  در  که  است 
دیگر  وضعیتی،  چنین  در  است.  شده  آغاز 
نمی توان از چیزی به نام پیکارهای انتخاباتی 
سخن گفت. آنچه را که تیم »دولت ساز« پیش 
از پیکارهای رسمی و بعد از آن آغاز کرده، 
یک فریب کارِی کالن و مهندسِی انتخابات از 
به  پاسخ  می تواند  البته  این  حاالست.  همین 

پرسش دوم نیز باشد. 
تیم »دولت ساز« و آقای غنی آنچه را که زیر 
عماًل  می دهند،  انجام  انتخاباتی  پیکاهای  نامِ 
»دولت ساز«  تیم  کودتاست.  برای  آماده گی 
در حالی که بی شرمانه ادعا دارد که از منابع 
استفاده  انتخاباتی  پیکارهای  برای  دولتی 
امکاناِت  و  پول  آشکار  صورِت  به  نمی کند، 
مصرف  به  کمپاین هایش  در  را  دولت 
می رساند. آقای غنی و تیم »دولت ساز« به این 
هم اکتفا نکرده و حتا به تخدیر و اغواِی مردم 
علمای  محفل  برگزاری  می زنند.  دست  نیز 
هدف های  به  که  صلح  از  حمایت  و  کشور 
اصل  در  شدند،  برگزار  غنی  آقای  کمپاینِی 
او  انتخاباتِی  پیکارهای  با  رابطه یی  هیچ 
داده  فریب  شرکت کننده گاِن  اکثر  و  نداشتند 
در  بودند.  این محفل ها دعوت شده  به  شده 
کنار این، آقای غنی از مسووالن حکومتی نیز 
در راستای پیکارهای انتخاباتی خود و تهدید 
همین  می برد.  استفاده  دادن  رای  برای  مردم 
والیت های  در  محلی  مسووالِن  اکثر  حاال 
مصروف  »دولت ساز«  تیم  نفع  به  کشور 
برای  دالر  میلیون ها  اند.  انتخاباتی  پیکارهای 
چنین پیکارهایی در نظر گرفته شده و در حال 

مصرف شدن است.
 البته این فعالیت ها برای به دست آوردن رای 
مردم صورت نمی گیرند. آقای غنی بهتر از هر 
کِس دیگری در افغانستان می داند که رای الزم 
برای پیروزی را هرگز از درون صندوق های 
رای به دست نخواهد آورد. به همین منظور، 
که  می دهد  نشان  چنین  امر  ظاهر  در  او 
به شدت برای خود کار می کند و اعتماد مردم 
را به دست می آورد، ولی به صورِت پنهانی در 
حال طرح ریزی برنامۀ تقلِب وسیع و گسترده 

به نفِع خود است. 
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دور هشـتِم مذاکـرات میـان نماینـده گان امریـکا و گـروه طالبـان 
درحالـی آغـاز شـده که آقـای خلیـل زاد در توییِت اخیرش نوشـته 
اسـت »مـا بـه دنبـال توافـق صلـح هسـتیم نـه توافق خـروج؛ یک 
توافـِق صلحـی کـه زمینـۀ خـروج را فراهـم سـازد. حضـور ما در 
افغانسـتان وابسـته بـه شـرایط اسـت و خروج مـا از افغانسـتان نیز 

مشـروط خواهـد بود.« 
از ظاهـِر سـخناِن آقای خلیـل زاد برمی آید که او بر حفظ اسـتراتژی 
امریکا در جنوب آسـیا و افغانسـتان تأکید دارد و می خواهد نشـان 
بدهـد کـه دولـِت امریـکا مطابـق طـرح و اسـتراتژِی ازپیش اعـالم 
امـا  می کنـد.  هدایـت  را  طالبـان  بـا  گفت وگوهـای صلـح  شـده 
در سـوی دیگـر، روزنامـۀ واشنگتن پُسـت بـه نقـل از چنـد مقـامِ 
امریکایـی می نویسـد که »ایـاالت متحـدۀ امریکا در حـال آماده گی 
اسـت«.  افغانسـتان  از  سـربازش  شـش هزار  بیرون کـردن  بـرای 
پرسـِش مـا این اسـت: درحالی کـه از مذاکـرات صلـح میـان امریکا 
و هیـأت طالبـان یـک »توافـق جامع« حاصل نشـده، بیرون کشـیدن 

شـش هزار سـرباز امریکایـی چـه توجیهـی دارد؟
فرامـوش نبایـد کـرد کـه آقـای خلیل زاد بـه عنـوان فرسـتادۀ ویژۀ 
امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، »توافـق جامـِع صلـح« را توافقـی 
خوانـده بـود کـه شـامل »مبـارزه بـا تروریسـم، خـروج نیروهـای 
ثبـات  افغانسـتان، مذاکـرات بین االفغانـِی منتهـی بـه  از  خارجـی 
سیاسـی و آتش بـِس دایمـی و همه جانبـه« خوانـده بـود کـه تـا 
زمانی کـه بـر سـِر همـۀ ایـن مـوارد توافـق حاصـل نشـود، بر سـِر 

هیچ یـک از آن هـا به طـور جداگانـه توافـق نخواهـد شـد. 
امـا گویـی آماده گـی بـرای خـروج شـش هزار سـرباز امریکایـی 
از افغانسـتان، بـه چنیـن تعریـف و دسـتورالعملی اعتنـا نـدارد و 
اسـتراتژی امریـکا در افغانسـتان و جنـوب آسـیا را نیز به رسـمیت 

نمی شناسـد.
از سـوی دیگـر، امریـکا بـه گونۀ مـداوم ایـن نکته را به فراموشـی 
می سـپارد کـه موافقت نامـۀ همکاری هـاِی اسـتراتژیک و همین طور 
پیمـان همکاری هـای امنیتـی کابـلـ  واشـنگتن را با دولـت و مردمِ 
افغانسـتان بـه امضـا رسـانده و نه بـا گروه طالبـان. حضـور نظامِی 
امریـکا در افغانسـتانـ  چـه در نقـش دفاعی و چـه حمایتی، چه از 
نظـر کیفـی و چه از نظـر کمی ـ فقـط در چهارچـوب موافقت نامۀ 
اسـتراتژیک و پیمـان همکاری هـاِی امنیتـی کـه مفاد آن ها تـا پایان 
سـال ۲۰۲۴ میـالدی نافذ اند، قابـل تعدیل و تغییر اسـت. اما حلقۀ 
گم شـده در همـۀ تالش های صلحِ  قطر، همین سـندهای امضاشـدۀ 
بسـیارمهم میـان دو دولـت و ملت اسـت. آیـا این سـندها در نتیجۀ 
گفت وگوهـاِی صلـح باطـل شـده اند و قـرار اسـت اسـنادِ جدیدتر 
را طالبـان امضـا کننـد؟ چنان که آقـای خلیل زاد گفته اسـت »طالبان 
سـیگنال هایی داده انـد کـه می خواهنـد در ایـن دور از مذاکـرات به 
یـک توافـق برسـند، مـا هـم آمـادۀ دسـت یافتـن بـه یـک »توافِق 

خوب« هسـتیم.« 
در گذشـته گمـاِن اغلـب روزنامه نـگاران و تحلیل گراِن افغانسـتانی 
ایـن بـود کـه ُکلی گویـی، رفتارپریشـی و شـعارزده گی مشـخصۀ 
سیاسـت مداراِن جهان سـومی به ویـژه سیاسـت مداراِن افغانی اسـت 
کـه از فقـِر برنامـه و بینـِش اسـتراتژیک رنـج می برنـد. امـا تجربـۀ 
جنگ وصلـِح امریـکا بـا طالبـان به ویـژه در دورۀ ترامـپ، نمونـۀ 
زنده یی سـت کـه در آن می تـوان اوِج تناقـض و سـردرگمی را در 

سیاسـت عملـی و شـفاهِی امریکاییـان مشـاهده کرد.
اگـر بـه گفتارِ آقـای ترامپ اسـتناد کنیـم، جنگ افغانسـتان بیش از 
حـد مسـخره و بیهـوده اسـت و نیروهـای امریکایـی بایـد تـا آغاز 
انتخابـات ۲۰۲۰ از افغانسـتان خارج شـوند. اگر به گفتـارِ خلیل زاد 
اتـکا کنیـم، اوالً هیـچ خروجـی در کار نیسـت تـا زمانی کـه روی 
همـۀ محورهـا توافـق صـورت بگیـرد و ثانیـًا خـروِج تدریجی نیز 
وابسـته بـه شـرایط عینـی خواهـد بـود. و اگـر بـه صحنـۀ عملـِی 
سیاسـت جهانـِی امریـکا توجـه کنیـم، می بینیـم که حضـور نظامی 
بـازِی  و  آسـیا  قـارۀ  در  بـزرگ  بـازی  از  بخشـی  افغانسـتان،  در 
بزرگ تـر در سرتاسـِر جهـان بـرای دوام هژمونِی این کشـور اسـت 
کـه انصـراف از آن، بـه معنـای انصـراف از هژمـون مانـدن اسـت؛ 
اسـتراتژی  امریـکا و حتـا  اسـناد سیاسـت خارجـی  چنان کـه در 
جنوب آسـیاِی ترامپ، اهمیِت افغانسـتان و هند وابسـته به اهمیِت 
چیـن و روسـیه در تعییـن سرنوشـِت جهان توصیف شـده اسـت.
بنـا بـر ایـن ملحوظـات، »خـروج امریـکا« گزاره یـی شـعارآلود و 
متناقض نمـا می نمایـد کـه تکـرار یـا بـازِی بیـش از حِد واشـنگتن 
بـا آن، می توانـد اثـِر روانـِی دلخـواهِ آن بر افـکار عمومـِی جهان را 
خنثـا سـازد. زیـرا مـردم افغانسـتان و حتـا طالبـان مطمین هسـتند 
کـه امریکایی هـا سرسـختانه بـه دنبـال حفـظ پایگاه های شـان در 
افغانسـتان انـد؛ امـا آنچـه برای طالبـان دغدغه اسـت، قبضۀ قدرت 
از آقـای غنی سـت و آنچـه بـرای مـردم تبدیـل بـه کابـوس شـده، 

معاملـۀ واشـنگتن ـ اسـالم آباد بـر سـِر آیندۀ کشورشـان اسـت. 

خروجامریکا؛
گزارهییشعارآلودومتناقضنما

فریِب بزرگی

به نام 
»کمپاین«

احمـد عمـران

آقای غنی از مسووالِن حکومتی نیز 
در راستای پیکارهای انتخاباتِی خود و 
تهدید مردم برای رای دادن استفاده 

می برد. همین حاال اکثر مسووالِن 
محلی در والیت های کشور به نفع 

تیم »دولت ساز« مصروِف پیکارهای 
انتخاباتی اند. میلیون ها دالر برای چنین 
پیکارهایی در نظر گرفته شده و در حاِل 
مصرف شدن است. البته این فعالیت ها 
برای به دست آوردن رای مردم صورت 
نمی گیرند. آقای غنی بهتر از هر کِس 
دیگری در افغانستان می داند که رای 
الزم برای پیروزی را هرگز از درون 

صندوق های رای به دست نخواهد آورد. 
به همین منظور، او در ظاهر امر چنین 
نشان می دهد که به شدت برای خود 
کار می کند و اعتماد مردم را به دست 
می آورد، ولی به صورِت پنهانی در حال 

طرح ریزی برنامۀ تقلِب وسیع و گسترده 
به نفِع خود است
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صلح افغانستان و روند گفت وگو با طالبان هر روز سناریوی 
تازه یی به خود می گیرد. حکومت در تالش ایجاد هیأت 
آماده  مذاکره کننده است و گفته که فهرست جدیدی را 
می کند، زلمی خلیل زاد دو هشتم گفت وگوها را آغاز کرده 
و در گفته می شود در شهر اسلو توافق نامه یی میان طالبان 

و امریکا به امضا خواهد رسید.
از آگاهان سیاسی-نظامی و فعاالن  این میان، شماری  در 
مدنی می گویند، هدف اروپایی ها از نشست اسلو حمایت 
باالی  کردن  وارد  فشار  بل  نیست،  انتخابات  برگزاری  از 
طالبان  و  امریکا  میان  صلح  توافق نامۀ  امضا  برای  طالبان 

است.
آنان این نشست را با دست آورد می خوانند و تأکید دارند 
متفاوت  نزدیک شدن دیدگاه های  این نشست،  که هدف 
و  باطالبان  صلح  گفت وگوهای  مورد  در  افغانستان  مردم 

امضا توافق نامه میان امریکا و طالبان است.
براساس گزارش ها مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان 
هفتۀ  یک  یعنی حدود  میالدی،  آینده  ماه  هفتم  طالبان  و 

دیگر در اسلو پایتخت ناروی، برگزار خواهد شد.
نشست  سیاسی،  و  نظامی  مسایل  آگاه  کوهستانی  جاوید 
اسلو را یک نشست با دست آورد عنوان کرده و می گوید 
برگزاری  نشست  این  از  اروپایی ها  تالش  و  هدف  که 
انتخابات نیست، بل هدف اصلی حمایت از گفت وگوهای 

صلح است. 
از فعاالن  این نشست دیدگاه های متفاوتی را  او،  باور  به 
در کل  مدنی و جریان های سیاسی جمع آوری می کند و 
تا  است  برطالبان  کردن  وارد  فشار  نشست  این  از  هدف 
دیدگاه و خواست مردم افغانستان را شنیده و به آن ارزش 

قایل شوند.
می کرد،  صحبت  ماندگار  روزنامۀ  با  که  کوهستانی  آقای 
خاطرنشان کرد: در کل هدف از این نشست، نزدیک شدن 
دیدگاه های متفاوت مردم افغانستان در مورد گفت وگوهای 
صلح باطالبان و امضا توافق نامه میان امریکا و طالبان است.

به باور او، نشست های روسیه، قطر و پاکستان سبب شد 
تا زمینه برای گفت وگوها و نظریات دو طرف ایجاد شود 
اندازۀ زیادی  و اکنون طالبان وضعیت را درک کردند. تا 
خوش بینی برای پایان جنگ و امضا توافق نامه میان امریکا 
و طالبان به میان آمده است و طالبان در بسیاری از موارد 

عقب نشینی کرده اند.
او دلیل نشست در ناروی را نزدیکی طالبان  بااین کشور 
با  سالیان گذشته  طالبان طی  می گوید، چون  کرده  عنوان 

اکنون  داشتند؛  نزدیک  روابط  آلمان  و  ناروی  کشوری 
ایجاد صلح در  زمینۀ  را در  نقش خود  ناروی می خواهد 

افغانستان بارزتر بازی کند.
آقای کوهستانی افزود، چون نشست های در روسیه، قطر 
و پاکستان صورت گرفته بود، بنابراین خارجی ها خواستند 

تا نشستی در اروپا نیز داشته باشند.
نشست  در  مجلس  نماینده گان  تا  شد  باعث  صلح  مورد 

دیروز خود روی آن صحبت داشته باشند.
»طرف های  می گوید:  مجلس  عضو  یک  فرید  ناهید 
دست آوردهای  حفظ  و  نیازها  روی  طالبان  و  امریکایی 
مردم افغانستان همانند تأمین حقوق بشری مندرج قانون 
اساسی مذاکره نکرده اند؛ بناًء نگرانی اصلی مردم افغانستان 

پس از توافق نامۀ صلح امریکا و طالبان  است.«
این  مردم  اصلی  نگرانی  که  افزود  همچنین  فرید  بانو 
است که سرنوشت جنگجویان طالبان پس از توافق صلح 
پیوستن  احتمال  از  نگرانی  او،  گفتۀ  به  شد.  خواهد  چه 

جنگجویان طالبان به داعش بسیار واقع گرایانه است.
باور  این  بر  نیز  غالم فاروق مجروح دیگر عضو مجلس 

است که صلح امریکا با طالبان از روی ناچاری این  کشور 
کرده  نگران  نیز  را  افغانستان  مردم  مساله  همین  و  است 

است.
آقای مجروح افزود، توافق نامۀ صلح میان امریکا و طالبان 
در کوتاه مدت سبب کاهش خشونت و جنگ در کشور 
قطع  دراز مدت سبب  در  توافق  اینگونه  اما  خواهد شد؛ 

جنگ نخواهد شد.
می گوید،  سیاسی  آگاه  ارویا  فضل الرحمان  حال،  این  با 
نشست اسلو نقش تعیین کننده برای مذاکرات بین االفغانی 
دارد و می تواند زمینۀ مذاکره مستقیم و رو در رو طالبان، 

جریان های سیاسی و حکومت افغانستان را فراهم کند.
این آگاه سیاسی نشست اسلو را یک گام مثبت در راستایی 
نشست  می گوید،  کرده  عنوان  افغانستان  در  صلح  تأمین 
اسلو آغاز رسمی گفت گوهای بین االفغانی است و نتیجه 

آن تأمین صلح در افغانستان خواهد بود.
به  امریکا  و  دراین نشست طالبان  تاکید کرد،  اوریا  آقای 
توافق می رسند و توافق نامه میان امریکا و طالبان به امضا 
می رسد؛ بنابراین نشست اسلو برای مردم افغانستان یکی 

از نشست های مهم و حیاتی است.
امور  در  افغانستان  که وزارت دولت  ا ست  در حالی  این 
صلح اعالم کرد که تا یک هفته آینده مذاکرات رسمی میان 
اروپایی  از کشورهای  افغانستان و طالبان در یکی  دولت 

برگزار خواهد شد.
به گفته سالم رحیمی، وزیر امور صلح، تعیین هیأت ۱۵ 
این  ترکیب  انجام است و  افغانستان در حال  نفره دولت 

هیأت به زودی اعالم خواهد شد.
گروه  قطر  در  اجالسی  در  و  گذشته  ماه  حال  همین  در 
طالبان و هیأتی رفته از افغانستان شامل نماینده های دولت، 
افراد سرشناس و رهبران سیاسی بر روی »نقشه راه صلح« 

توافق کردند.
از  رفته  گروه های  و  طالبان  توافق  مورد  پایانی  بیانیه 
افغانستان شامل هشت بند و تبصره هایی بود که مهم ترین 
آنها التزام طرفین برای به صفر رساندن تلفات غیرنظامی، 
آزادی بی  قید  انتقام جویی،  ادبیات تهدید و  به  پایان دادن 
و شرط زندانیان مسن و معلول، تضمین امنیت مکان های 
عمومی مانند بیمارستان، مدارس، دانشگاه ها و غیره است

صلح  امور  در  امریکا  ویژۀ  نمایندۀ  خلیل زاد،  زلمی  
افغانستان می گوید که امریکا در تالش توافق و تأمین 
»صلِح خوب« در افغانستان است و در پی  توافق خروج 

نیروهایش نیست. 
اگست  ماه  دوم  و  اول  روزهای  به  که  خلیل زاد  آقای 
با مقامات پاکستانی دیدار داشت، روی اقدامات بعدی 
روند گفت وگوهای صلح و نقش پاکستان در این روند 

تأکید کرد. 
که  آمده است  پاکستان  در  امریکا  در خبرنامۀ سفارت 
صلح  امور  در  امریکا  ویژۀ  نمایندۀ  خلیل زاد،  زلمی 
و  نقش  روی  پاکستانی  مقامات  با  دیدار  در  افغانستان 
است.  کرده  تأکید  صلح  روند  از  کشور  این  حمایت 

حمایت از مذاکرات صلح، آغاز گفت وگوهای 

افغانستان  در  همه جانبه  صلح  تأمین  و  »بین االفغانی« 
محور این دیدارها بوده است.

آغاز  از  توییترش  حساب  در  همچنان  خلیل زاد  آقای 
ادامۀ دور هشتم گفت وگوها با طالبان در قطر خبر داده 

است. 
صلح  توافق  به  »طالبان  که  است  گفته  خلیل زاد  آقای 
آماده گی نشان داده اند، اما ما در پی  ایجاد توافق خوب 

هستیم«. 
روی  تا  رفتیم  قطر  به  »ما  است:  گفته  خلیل زاد،  آقای 
صلح  تأمین  روی  بلکه  نه؛  امریکایی  نیروهای  خروج 

توافق  کنیم«. 
افغانستان  در  امریکا  که حضور  افزوده  خلیل زاد  آقای 

با در نظر داشت اوضاع است و خروج آنان نیز نظر به 
شرایط و زمان صورت خواهد گرفت. 

که  است  نگاشته  تودی،  اندیا  روزنامۀ  هم،  سویی  از 
ادارۀ دونالد ترامپ گفته است که ما به صورت سریع 

می خواهیم از افغانستان بیرون شویم. 
این روزنامه از قول ادارۀ ترمپ نگاشته که تالش های به 
ایجاد یک راه حل سیاسی برای پایان طوالنی ترین جنگ 
مایک  گذشته،  هفتۀ  دارد.  جریان  افغانستان  در  امریکا 
پمپیو وزیر خارجۀ امریکا اعالم کرد که رییس جمهور 
دونالد ترمپ دستور کاهش نیروهای امریکایی تا پیش 
امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  که   ۲۰۲۰ سال  از 
اما وزارت دفاع  برگزار می گردد را صادر کرده است؛ 
دریافت  دستوری  چنین  تاهنوز  که  است  گفته  امریکا 

نکرده است.
که  گفته اند  نیوز   NBC به  نیز  امریکایی  مقامات  دو  
از  امریکایی  نیروهای  خروج  فاذ  روی  ترامپ  ادارۀ 
افغانستان تمرکز دارد، اما در صورتی است که طالبان به 
آتش بس و آغاز گفت وگوهای بین االفغانی توافق کنند.  
این منابع افزوده اند که در صورت توافق، امریکا نصف 
بیرون  افغانستان  از  را  خود  نیروی  هزار  چهارده  از 
گفت گوهای  دور  نخستین  در  اظهار  این  کرد.  خواهد 
قطر  در  جاری  هفتۀ  طالبان  سران  با  خلیل زاد  زلمی 

مطرح گردیده است.
همچنان، سهیل شاهین، سخنگوی گروه طالبان در قطر، 
زمان بندی  تعین  با  که  است  گفته   تویترش  در حساب 
گفت وگوهای  افغانستان،  از  امریکایی  نظامیان  خروج 
آغاز  افغانستان  مختلف  طرف های  با  را  بین االفغانی 

می کنند. 
شاهین افزود: با تمام طرف های سیاسی افغانستان بحث 
می کنیم، اما با ادارۀ کابل به عنوان حکومت نه، بلکه به 

عنوان یک طرف سیاسی بحث صورت می گیرد. 
رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  که  است  حالی  در  این 
امریکا، هفتۀ گذشته در یدار با عمران خان نخست وزیر 
پاکستان گفت که اگر بخواهیم در جنگ افغانستان برنده 
شویم، یک هفته زمان می برد و ۱۰ میلیون انسان کشته 
می شود.اما به جای این رویکرد در همکاری با پاکستان 

تالش می کنیم تا راه حل سیاسی ایجاد گردد. 
کشورهای  مور  در  امریکا  استراتژی  اعالم  از  پس 
آسیایی، دونالد ترمپ به نقش هند در افغانستان تأکید و 
در اول جون سال ۲۰۱۸ در حساب تویترش نکاشت:« 
ایاالت متحدۀ امریکا به صورت احمقانه در بیش از ۱۵ 
سال ۳۳ میلیون دالر را برای پاکستان کمک کرد. اما آنان 
)پاکستان( به جز دروغ  و حقه چیزی به امریکا ندادند.
ترمپ ادعا کرده بود که »پاکستان به گروه های تروریستی 

پناه گاه امن دادند و ما را در افغانستان ضربه زدند«.
امریکا،  امنیت  شورای  عضو  کونالد،  مک  جیف  اما، 
اظهارات اخیر رییس جمهوری امریکا را خالف راهبرد 

می داند که این کشور دهه ها آن را دنبال کرده است.
 آقای کونالد در قسمتی از مقالۀ خود که در رابطه به 
نگاشته   CBS شبکۀ  به  ترمپ،  دونالد  اخیر  اظهارات 
ترامپ در  نظر می رسد که دونالد  »به  است، می گوید: 
اظهار خود برای برنده شدن در جنگ افغانستان نگران 
نیست. این به معنای شکست دشمن ما و تأمین صلح 
در یک منطقه یی خاکستری است.« اما چنین رویکردی 
دهه ها می شود که در پالیسی امریکا جای ندارد. در ۱۸ 
سال اخیر نظامیان و دیپلومات ها به این باور رسیده اند 

که جنگ افغانستان راه حل سیاسی دارد.
به اساس گفته های انستیتوت دانشگاه برون امریکا، پس 
از سال ۲۰۰۱، ۱۴۰ هزار شهروندان افغانستان کشته  و 
به  نزدیک  زمان،  عین  در  شده اند.  پناهنده  میلیون   ۲.۴
شده اند.  کشته  ناتو  هزار   ۱ و  امریکایی  سرباز   ۲۵۰۰
همچنان گفته شده است که هیج نشانی امیدوار کننده 
ندارد. وجود  )افغانستان(  جنگ  دهه  دو  پایان  برای 
استراتژی جدید از نگاه راهبردی و هم فکری امریکا را 

بیشتر تنها می سازد.
گفت وگوهای صلح با طالبان با گماشتن زلمی  خلیل زاد، 
به عنوان نمایندۀ ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، 
هفت  خلیل زاد  یافت.  آغاز  پیش  یک سال  به  نزدیک 
مرتبه با طالبان در قطر دیدار کرده  است و گفته می شود 
روی خروج  طالبان  با  گفت وگوها  از  دور  این  در  که 
گفت وگوهای  آغاز  و  آتش بس  و  امریکایی  نظامیان 

بین االفغانی به توافق نزدیک شده اند.  

 خلیل زاد:

در پـی  یـک »تـوافق خـوب« هستیـم

آگاهان و اعضای مجلس:

مردم افغانستان نگران نتایج صلِح »اجباری« اند
ناجیه نوری 

ابوبکر صدیق
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4 . تمرین، مهارت می آورد
وقتی الکس جوان تر بود، از صحبت  کردن در برابر جمع وحشت 
داشت. یک سال از دورۀ دانشجویی اش گذشته بود اما می ترسید 
حرفه یی  کوهنوردِ  عنوان  به  حتا  و  کند  غریبه ها صحبت  با  که 
در جلساِت نمایِش تصاویرش در برابر جمع احساس ترس و 
اضطراب می کرد. اما با تمرین، او توانست همۀ این کارها را برای 

خودش آسان کند.
الکس باور دارد که ما باید میان ترِس معقول و واقعی و آنچه 
اقرار  همچنین  الکس  بگذاریم.  فرق  است،  بی اساس  اضطراِب 
است.  داشته  مشکالتی  هم  عاشقانه  قرار های  برای  که  می کند 
»گاهی فقط باید خودت را مجبور کنی که کاری را انجام دهی، 
و برای آن تمرین کنی. فقط باید  بروی جلو سالم کنی. هرچه 

بیشتر تمرین کنی، این کار آسان تر می شود«. 
الکس برای صعود ال کاپیتان هم همین شیوه را در پیش گرفت. 
با  کرد،  سپری  ِخارا  سنگ  دیواره های  بر  را  ساعت  صد ها  او 
طناب صعود کرد و به خصوص هر بخش از صعود را طراحی 
و تمرین کرد. او ۶۰ بار قسمت بولدر را پیش از تک نوردی و 
صعود »بدون حمایت« تمرین کرد. و بیش از ۹۰ بار تمرین کرد 
تا چگونه کفشش را روی سنگ نرم بکشد تا بهترین تعادل را 
پیدا کند. »من بارها و بارها صعود را با طناب انجام دادم و به 
پایان رساندم. خوب می دانستم که دیگر توانایی این کار را دارم«.

۵.تفاوت میان ترِس معقول و اضطراِب بی اساس
الکس باور دارد که ما باید میان ترس معقول و واقعی و آنچه 
»وقتی  می گوید:  او  بگذاریم.  فرق  است،  بی اساس  اضطراب 
که  کنید  احساس  است  ممکن  می کنید  عوض  را  شغل تان 
می میرید، این کار ممکن است خیلی ترسناک باشد اما واقعیت 

این است که شما در معرض هیچ خطری نیستید.«
با دو سال آماده گی و تمرین او احساس  جالب این جاست که 
نقطۀ  درباالترین  »من  دارد.  قرار  خطری  معرض  در  نمی کرد 
آماده گی برای رسیدن به نتیجه بودم اگر هر چیزی درست پیش 
نمی رفت کارم تمام می شد، اما احتمال این که چیزی درست پیش 
نرود از نظر من بسیار بسیار ناچیز بود... تا حدی که برای من 

برابر با صفر بود.«
جاده یی  در  راه رفتن  با  را  شگفت انگیزش  صعود  مهارت  او 
با شما  اتوبوسی در جاده  اگر  مقایسه می کند: شما می دانید که 
برخورد کند، می میرید؛ اما این اصاًل خطرناک نیست چون شما 
می دانید که قرار است فقط در پیاده رو راه بروید. »هرچه بیشتر 
آماده می شدم، و تمام حرکات را یاد می گرفتم... کمتر و کمتر 

احتمال داشت که سقوط کنم.«

۶. قاطع باشید
الکس می پذیرد که در ابتدای برنامه ریزی برای صعود اضطراب 
داشته است اما به خودش قبوالنده بود که آماده گی الزم را دارد 
آرامش  احساس  بی نظیر  و  شگفت انگیز  صعود  این  آغاز  در  و 

می کرده است.
شاید  یا  باشید  چیزی  نگران  است  ممکن  اوقات  از  »بسیاری 
همیشه از چیزی استرس داشته باشید اما جایی سر انجام باید بر 

همۀ این ها نقطۀ پایانی بگذارید.«
و  داشتید  کاری  انجام  به  اراده  صد در صد  »وقتی  می گوید:  او 
راحت  خیال تان  ناگهان  گرفتید،  را  خود  تصمیم  که  هنگامی 
می شود. دیگر تردیدی ندارید، دیگری شک در وجودتان نیست. 

آنچه می ماند فقط غلبه بر مشکالت و پیش رفتن است.«
الکس فکر می کند ما به شدت به ترس گرایش داریم و بر جاِن 
تجربه  به ندرت  خیلی  را  واقعی  است، چون وحشت  غالب  ما 
می کنیم، زنده گی مدرن خیلی امن و امان است. در نتیجه وقتی 
دست به تجربه های تازه می زنیم، احساسات و عواطِف شدیدی 
از هم  این همان زمانی است که همه چیز  ما را در بر می گیرد و 

می پاشد.
الکس می گوید که باید یادمان باشد ترس، واکنش فیزیولوژیکِی 
بدن ماست. درست مثل زمانی که گرسنه می شوید، یا خواب تان 
می گیرد، بدن تان برای ترس هم پیام هایی برای شما می فرستد. 
باید  چرا  پس  کند،  غلبه  ما  بر  مدام  نیاز ها  این  نمی گذاریم  ما 
به شما  با ترس بدن شما  اجازه را بدهیم؟  این  در مورد ترس 
پیامی می دهد اما این که در مقابل آن واکنش نشان دهید، دست 
خودتان است. ساده بگویم: »لزومی ندارد اجازه دهید بر وجود 

شما فرمانروایی کند.«
منبـع: بی بی  سی

بخش دوم و پایانی

ی بهترین سنگ  نـورِد  توصیه هـا
دنیا بـرای غـلبه بر  ترس

از  امریکایی ها  درِک  آیا  سال ،  همه  این  از  پس  خبرنگار: 
کشورتان بهتر شده است؟

رییس جمهور: بعضی از آن ها بلی، اما اکثریت نه. 
 خبرنـگار: پس به امـریکایی هـایی که احسـاس می کنند که 
بعد از این سال ها، افغانستان پیشرفِت خوبی نکرده است و 
چه  نمی بینند،  افغانستان  در  حضور  ادامۀ  برای  دلیلی  هیچ 

می گویید؟ 
من  ســال ها،  شــدن  ســپری  از  پس  رییس جمهور: 
نداشـته ایم،  دسـتآورد  که  گفت  نخواهم  امریکایی ها  به 
ما  که  گفت  خواهم  امریکا  مردم  به  یعنی  آنان  برای  بلـکه 
چیـز های  آنان  کمِک  زیرا  سپاس گزاریم؛  کمک های شان  از 
خـدمات  مثـل  است:  بخشیده  افغانسـتان  مردم  به  زیادی 
صحی بهتر، معارف بهتر، سرک های بهتر، معیشت بهتر به زنان 
و اطفال در سراسر کشور. برای شان می گویم که حمایت شان 
از افغانستان بی نهایت باارزش است و ما خـواهان تـداومِ آن 
می باشـیم. به حکومت امریکا خــواهم گفت که تفـکرشـان 
را در رابطه با افغانسـتان با تفـکِر مـا همخـوان سازند و به 

حـرف های ما گوش کنند. )کرزی، ۱۴ سنبله ۱۳۹۱( 

مصاحبه های شخصیتی یا کارنامه یی
ورزشی،  قــهرماناِن  دربــارۀ  که  دارند  دوست  مخاطبان 
هنرمندان،  نویسنده گان، استاداِن چیره دست و اشخاِص نام دار 
پــرسش  آن ها  کارِ  و  زنــد گــی  دربارۀ  و  بدانند  بیشتر 
یا  شخصیتی«  »مصاحبه های  را  مصاحبه ها  چنین  که  نمایند 
»کارنامه یی« می خوانند که در آن دربارۀ کارها و کارنامه هاِی 
از  برنامه  یا  فلم  و  می گیرد  صورت  صحبت  شخص  یک 
زنده گــی آن ها تهیه می شود. شاید آن ها اشخاِص مشهوری 

نباشند، اما حتمًا کارِ مهمی را انجام داده اند.
جنبۀ خبرِی چنین مصاحبه ها کمتر است، وقت و زماِن معین 
ندارد و معموالً بعد از یک حــالِت ویژه انجام می شود که 
آن  در  و  دارند  تشویقی  جنبۀ  بیشتر  مصاحبه ها  این  از  بسا 
به ابعاد کارها و فعالیت های مختلِف مصاحبه شونده پرداخته 

می شود.
برای انجام چنین مصاحبه ها، مصاحبه کننده باید  آگاهی نسبی 
از کارها و فعالیت های مصاحبه شونده داشته  باشد و سواالت 
را به شکِل صمیمانه مطرح نماید. اگر مصاحبه شونده دارای 
ذوق ادبی باشد، شوخی هاِی کوتاه نیز در این نوع مصاحبه ها 
بنگاه  یا  چاپی  رسانۀ  برای  مصاحبه  اگر  است.  معمول 
خبر رسانی باشد، باید اشتباهاِت لفظی را اصالح نمود؛ زیرا 
زبان گفتاری تا نوشتاری تفاوت می داشته باشد، اما عده یی 
ویراستاری  یا  ایدیت  نباید  تکیه کالم ها  که  باورند  این  به 
مشهور  تکیه کالم شان  با  اشخاص  از  بسیاری  چون  شوند؛ 
شده اند و ثانیًا تکیه کالم ها مفهوم خودشان را دارند و یکی از 
کنش هـای زبانـی که کنش عاطفی گفته می شود، با تکیه کالم 

برجسته می شود. 
 مصاحبه های شخصیتی را می توان حضوری یا غیرحضوری 

مصاحبۀ  مانند  آن  کتبی  و  تلیفونی  مصاحبۀ  اما  داد،  انجام 
تلویزیونی دلچسپ نمی باشد.

ما  با هنرمند و آوازخواِن مشهور کشورِ  به مصاحبۀ زیر که 
مرحوم ظاهر هویدا صورت گــرفته تـوجه کنید؛ زیرا این 
مصاحبه از نوع مصاحبه هاِی شخصیتی بوده و دارای مقدمۀ 

خوب می باشد:
می شود  خوانده  معمول  فوِق  احساساِت  که  آنچه  )مقدمه( 
است.  هنر  می گردد،  ایجادگری  باعث  انسانی  وجود  در  و 
همه به دنیــا می آیند، ولی تعداد اندکی هنرمند می باشند که 
آفرینشی در ادبیات و شعر و پیکره تراشی و نقاشی و سینما 
و موسیقی و... پدید می آورند. همه می توانند به طور اکادمیک 
هنر را بیاموزند، مثاًل موسیقی را ولی اگر استعداد ذاتی نداشته 
باشند، به هیچ صورت یک موزیسیِن خوب نمی توانند  شد. 
و  بـنوازند  شاید  ندارند،  ذاتــی  اســتعداد  آن هایــی  که  
و  خالقیت  و  زیبایی  آوازشان  و  نواختن  در  ولی  بخوانند، 
ابتکار دیده نمی شود. همان است که آهنگ های شان کیفیت 
را  آن ها  بتوان  شاید  نمی شوند.  واقع  پسند  مورد  و  نداشته 
گفت.  نمی توان  هنرمند  هیچ وجه  به  ولی  خواند،  آوازخوان 
خارج  استعداد ها  توان  از  کردن،  خلق  زیبایی   و  هنرآفرینی 
می باشد. مثاًل در کشـور هندوستان هزاران نفر آواز می خوانند، 
ولی هنرمنداِن واقعی کم اند؛ زیرا هــنر آن است که تأثیرگذار 
باشد و احساسی را برانگیزد. یکی از هنرمندان تأثیرگذار که 
با آهنگ ها و آوازش تأثیر بزرگی را در جامعۀ ما از خود به 
جا گذاشته، هنرمند توانا و نامدار ظاهر هویدا می باشد که در 
طول سالیاِن متمادی چهرۀ تابناِک هنر را در میان ما به نمایش  

گذاشته است.
آلمان  هامبورگ  شـهر  در  تلــیفون  طـریــق  از  را  ایشان 
دریافتم و پرسش های عالقه مندان شان را با آن ها در مــیان 
گذاشتم. آقای هویدا با پیشانی باز بدان پرسش ها پاسخ ارایه 

نمودند که اینک از نظِر شما عزیزان می گذرد:

چطـور دریـافتیـد که آوازخوان هستیـد؟ در آغـاز چگونه 
خود را به مردم معرفی نمودید؟ بعد چه تصامیمی پیرامون 
هنرتان در پیش گرفتـید؟ خالصـه این که چه وقـت چون ماهِ 

شِب چهارده هویدا 
شدید؟

می گیرد  بر  در  مرا  زنده گِی  تمام  سوال  این  خدا  نام  پاسخ: 
که ظاهراً مختصر، ولی پاسخ بدان باید خیلی مفصل باشد. 
شده،  طرح  ماهرانه  و  ژورنالیستیکی  خیلی  شما  سواِل  البته 
هرحال  به  بود.  نخواهد  ماهرانه  این چنین  من  جواِب  ولی 
در  را  خود  که  بودم  کودکی  سوال تان.  پاسخ  به  می پردازم 
شهر مزارشریف یافتم. پدر بزرگوارم در آن جا وظیفۀ دولتی 
و رسمی  داشت و به صفت مدیر اتاق های تجارت آن والیت 
و  مطالعه  اهل  و  روشن فکر  مردی  او  می کرد.  وظیفه  ایفای 
قلم و موسیقی بود و موسیقی را نهایت دوست داشت. در 
در  را  معتبری  کتاب های  و  باارزش  بسیار  کتابخانۀ  آن زمان 
سروده هایی  و  داشت  شعری  طبع  در ضمن  داشت.  اختیار 
کبیر  برای  یکی  هارمونیه،  پایه  دو  آن جا  در  بود.  را سروده 
پنج ساله  هویدای  ظاهر  برای  دیگری  و  سه ساله  هویداِی 
به  جوانی  مزارشریف  شهر  در  آن زمان  در  نمود.  خریداری 
دسترسی  موسیقی  به  که  بود  آوازخوانی  یگانه  رمضان  اسم 
مردم  شادی هاِی  و  عروسی ها  محافل  در  داشت.  فعالیت  و 
اشتراک می کرد. این جوان تا آن وقت ازدواج نکرده بود و به 
خاطر دارم که پدر عزیزم او را استخدام نمود تا هارمونیه را 

برای ما بیاموزاند.
در  هارمونیه می آموختیم،  او  نزد  ما  در طول چند سالی  که 
همین فاصله او ازدواج نمود و برای بار اول در زنده گی در 
محفل عروسی استاد هارمونیه هنرنمایی نمودیم. هفت ساله 
بودم که پدر بزرگوارم وفات یافت. بعد از مرگ پدر آموزش 
و  خانه به دوش  و  آواره  ابتر،  ما  زنده گی  متوقف،  موسیقی 
آمدیم،  کابل  به  که  زمانی  گردیدیم.  متواری  خود  درکشور 
برادرانم کبیر پنج ساله و منیر یک ساله بودند. آنچه اندوخته 
داشتیم همه در کابل به باد فنا رفت و زنده گی برای ما نهایت 
در  کرایه نشین شده و حتا  بود. خانه به دوش و  مشکل شده 
مادر  می نمودیم.  مکان  نقل  و  کوچ کشی  بار  چندین   سال 
بزرگوارم در کابل ما را شامل مکتب نمود و موسیقی را ترک 
گفتیم، زیرا امکانات میسر نبود ولی گاه گاهی نظر به عالقه یی 
و  مشق  هم  بین  فراغت  اوقات  در  داشتیم،  موسیقی  به  که 
تمرین موسیقی داشتیم. به هر حال به تحصیل ادامه داده تا 
این که در مکاتب، روزی را به عنوان روز معلم تعیین و از آن 
تجلیل به عمل می  آوردند. من و کبیر در صنـف های ششم و 
هفتم مکتب استقالل درس می خواندیم. در جشن های معلم 
عادت بر آن بود که هر صنف، کمپ داشت و در آن جا همان 
شاگردان  و  معلمین  برای  می داشت،  هنرمندی  اگر  صنف 
سایر صنوف که در آن خیمه می آمدند، نمایش هایی را انجام 
داده و از آن ها پذیرایی می کردند. همه را چای و بیسکویت 
به  قباًل  که  ما  خانوادۀ  دوستان  از  یکی  می دادند.  شیرینی  و 
شوروی رفته بود، در بازگشت آلۀ موسیقی به نام ماندولین  
با خود آورده بود. روزی به منزل ما آمد و مشاهده نمود که 
ما با یک تولۀ کوچِک پالستیکی که از جایــی یــافته بودیم، 
نام  عزیز  انجنیر  که  ما  دوست  می نمودیم.  موسیقی  تمرین 
داشت، گفت من ماندولین را از شوروی با خود آورده و از 

آن استفاده نتوانسته، به شما می آورم.

در طول چند سالی  که 
ما نزد او هارمونیه 

می آموختیم، در همین 
فاصله او ازدواج نمود و 
برای بار اول در زنده گی 
در محفل عروسی استاد 

هارمونیه هنرنمایی 
نمودیم. هفت ساله بودم 
که پدر بزرگوارم وفات 
یافت. بعد از مرگ پدر 

آموزش موسیقی متوقف، 
زنده گی ما ابتر، آواره و 
خانه به دوش و درکشور 
خود متواری گردیدیم. 

زمانی که به کابل آمدیم، 
برادرانم کبیر پنج ساله 
و منیر یک ساله بودند. 
آنچه اندوخته داشتیم 
همه در کابل به باد فنا 
رفت و زنده گی برای 
ما نهایت مشکل شده 
بود. خانه به دوش و 

کرایه نشین شده و حتا در 
سال چندین  بار کوچ کشی 
و نقل مکان می نمودیم. 
مادر بزرگوارم در کابل 

ما را شامل مکتب نمود و 
موسیقی را ترک گفتیم، 
زیرا امکانات میسر نبود 

ولی گاه گاهی نظر به 
عالقه یی که به موسیقی 

داشتیم، در اوقات 
فراغت بین هم مشق و 
تمرین موسیقی داشتیم 

   حــامد علمی

   بخش سی وششـم



سال l11 شمارۀ مسلسل l2546  یکشنبه 13 اسد/ مرداد l1398 2 ذوالحجة الحرام l1440 4 آگست 2019
www.mandegardaily.com

 هاشم بناپور

در نزد پارسی زبانان، نویسنده گاني چون اورول، هاینریش بل، 
فیلسوفاني  یا  کوستلر، اسالو هاول، میالن کوندرا، گرام گرین 
ریمون  کوالکوفسکي،  پوپر،  کارل  هایک،  فون  برلین،  چون 
آرون و... مغضوِب گروه هاي چِپ پرولتاریایي بوده اند و این 
غضب به نحوي از انحا در شمایِل مختلف ظهور کرده و مي کند. 
این گروه ها همواره با توسل به ارادۀ معطوف به تهمت، با این 
متفکران برخورد مي کنند. در ُکل یا به این ها لقب صهیونیست 
مي دهند یا جاسوس سیا، یا آن ها را به انگلیس و کذا منسوب 
مي کنند، و گویا این نوع برخوردهاي بدوي آن ها را پایاني نیست. 
بالطبع شعار نمي تواند جایگزیِن آموزه هاي عقالني و منطقي 
شود. پاسِخ اندیشه را با اندیشه باید داد. چرا که در عالم هستي 
و ساحت جوامع، اندیشه زیربناست، نه سیاست، نه اقتصاد، نه...؛ 
همۀ این ها شاخه یي از اندیشه اند. فحش پراکني، نشانۀ حقارت 
طرف داران  درمانده گي.  نشانۀ  زدن،  انگ  و  تهمت  و  است 
دیکتاتوري پرولتاریا با این تاکتیک ها به جایي نمي رسند، شاید 

بتوانند سر عده یي شیره بمالند، اما سر خود که...؟ 
خودفریبي  به  معطوف  ارادۀ  به  توسل  با  نمي توان  پُرمسلم، 
و تهمت، ضعِف خود را پوشاند و آن را توجیه کرد. توده یي 
جماعت هنوز الفباي نقد را یاد نگرفته  و به جاي این که متن را 
نقد کند، به نقد انگیزه مؤلف مي پردازد. نه تنها براي نویسنده گان، 
بلکه براي مترجمان آثارِ آنان نیز انگیزۀ سیاسی مي تراشند و به 
عبارتی، نیت شناسی می کنند. در حالی که انگیزه قابل نقد نیست 
و اتفاقاً آسان ترین نوع سرکوب اندیشه است و کسانی که به 
این شیوه متوسل می شوند، اصاًل صالحیت علمي ندارند؛ بلکه 
مصونیت سیاسي دارند و در واقع کار سیاسي مي کنند. بگذریم، 

اما جورج اورول.
اولین بار انتشارات پنگوئن برگزیدۀ مقاالت اورول را منتشر کرد. 
این کتاب مشتمل است بر ۹ جستار. در همۀ مقاالت آن، رد پاي 
ادبیات و سیاست دیده مي شود. اما در سه مقالۀ این مجموعه: 
»سیاست در برابر ادبیات: بررسي سفرهاي گالیور«، »سیاست و 
زبان انگلیسي« و »موانع ادبیات« به طور اخص به این موضوع 
تریلوژي  این جستارها  من،  اعتقاد  به  که  است  پرداخته شده 
هستند، همان طوري که بر این باورم، رمان های مزرعۀ حیوانات 

۱۹۸۴، و درود بر کاتالونیا هم چنین اند، البته در قلمرو رمان.
و  کمونیسم  آرمان شهر   ۱۹۸۴ رمان  خود  شاهکار  در  اورول 
سوسیالیسم و توتالیتاریسم را به تصویر مي کشد، که به واقع 
»شهري ست پُرکرشمه!« عکس رفیق استالین همه جاي شهر دیده 
مي شود. در این رمان، اورول بنیان مارکسیسم و استالینیسم را به 
نقد مي کشد. شهر به کارخانه شبیه است و شهروندان به کارگران. 
همان گونه که مارکس شهر را چنین مي دید و شهر آرماني اش 
چنین بود. در این رمان حتا در مزرعۀ حیوانات و نیز درود بر 
کاتالونیا که گزارش گونه یي است از جنگ داخلي هسپانیه، نگاه 
انتقادي کاماًل مشهود است و کاماًل در آن ها آرمان هاي دروغین 

به نقد کشیده شده اند.
در رمان ۱۹۸۴ مردم به واقع زنداني چهار وزارت خانه اند: وزارِت 
حقیقت که به دروغ هاي سازمان یافته و غیره جنبۀ قانوني مي دهد؛ 
که  عشق  وزارت خانۀ  مي پردازد؛  جنگ  به  که  صلح  وزارت 
کارهاي پولیسي انجام مي دهد؛ و وزارت خانۀ فراواني که کارش 

جیره بندي است.
اندک  شهروندان اند،  رفتار  و  حرکات  مراقِب  دوربین  صدها 

حرکتي غیرحزبي به پولیس افکار گزارش مي شود. گویی این 
شهر جابلقا و جابلساي صوفیانۀ خودمان را تداعي مي کند، یعني 
شهري با هزار دروازه و هر دروازه با هزار پاسبان. یکي در انتهاي 
این شهر هم  انتهاي مشرق.  در  دیگري  و  گرفته  قرار  مغرب 
سمبولي است از محلي بسیار دور. رمزي است از عالم ارواح، 

مثال، برزخ یا آخرین مرحلۀ سلوک، زیر نظر هزاران پاسبان.
به واقع ۱۹۸۴ تصویري است از زندان جدید. جابلقا و جابلساي 
کمونیسم و توتالیتاریسم، که در شهر، انسان ها کاره یي نیستند، 
برادر ارشد همه کاره است و حتا پاسبانان بدون اجازۀ او آب 
نمي خورند. شهروندان به ارواح برزخي مي مانند، تکلیف شان 
است  مرده  »گذشته  نامعلوم.  آینده شان  و  است  ریاضت کشي 
از  ادبیات  این است تصویري که  نمي آید«؛  به تصور  آینده  و 

توتالیتاریسم و کمونیسم ارایه مي دهد.
کتاب ها،  بایگاني ها،  کرده اند،  فراموش  را  خود  گذشتۀ  افراد 
روزنامه ها و تاریخ بازنویسي مي شوند. کسي دربارۀ انقالب و 
پیش از انقالِب کمونیستي چیزي نمي داند. جامعه روز به روز به 
سمت فراموشي کشیده مي شود. پاسبانان امور، به جاي بازسازي 
و اصالح جامعه، به جرح و تعدیِل تاریخ دست مي زنند. همه 
نظارت حزب، جاي گزین  و  است  نظارِت حزب  تحت  چیز 
نظارت عموم شده است. به عبارتي در این آرمان شهر، سرچشمۀ 

شناخت فقط در حزب و رفیِق ارشد خالصه مي شود.
بي سبب نیست که اورول این روند غالب را بدتر از ماجراي 
قرون وسطا مي داند. در قرون وسطا، کلیسا دین و ایمان را دیکته 
مي کرد، در ضمن اجازه مي داد که فرد ایمان را از روز تولد تا 
هنگام مرگ نگه دارد. نمي گفت شنبه به چیزی ایمان داشته باشید 
و یکشنبه به چیز ی دیگر... این اصل کم وبیش در همۀ ادیان 
بنیادي اعم از مسیحیت، هند و بودیسم معتبر است. معتقد به هر 
دیني، زنده گي خود را با همان دین به پایان مي رساند و عواطفش 
تحریف نمي شود. اما در حکومت توتالیتر چنین نیست، همه چیز 

دیکته و براي هر روز برنامه یي نوشته مي شود. 
با عطف به این شیوه هاست که اورول سیاست را غالباً بازي یي 
مي بیند که در آن مي خواهند  افراد، احساسات یا شرافِت خود را 
فدا کنند. اورول اصالح طلب این شیوه را نمی پسندد، چنان که 
در جستار »موانع ادبیات« حملۀ خود را متوجه ادبیات حکومتي 

مي کند:
)اجیرشده(  حکومتي  نویسنده گان  را  رادیویي  »نمایش هاي 
مي نویسند. در این نمایش ها موضوع و کیفیت رفتار شخصیت ها، 
از پیش براي شان تکلیف شده است. با این حال، این نوشته ها 
مواد اولیه  یي هستند که باید کارگردان و سانسورچي بدان شکل 
تدوین  این چنین  نیز  دولتي  بي شمار  مقاالِت  و  کتاب ها  دهد. 
مي شوند. داستان هاي کوتاه و دنباله دار و اشعار در نشریاِت ارزان 

همواره ماشیني اند...« 
»آن چه مهمل نباشد، تهدیدي است بر ساختار دولت. ادبیات 
گذشته را یا توقیف مي کنند یا دست کم در آن ها دست مي برند تا 

خطري براي وضع موجود نباشد«. 
آن چه رسانه هاي گروهي در اختیار مردم قرار مي دهند، اغلب 
گفته  پاراگراف  دو  این  در  اورول  که  دارند  را  کیفیت  همان 
است. با این حال، مي توان نتیجه گرفت که القاي آگاهي هاي 
کاذب، جزو تکالیِف حکومت هاست. این که روشن فکران علیه 
رسانه ها به ویژه تلویزیون موضع گیري مي کنند، بي دلیل نیست. 

همان طور که مي دانیم، کارل پوپر، تلویزیون را وسیله یي بي خود 
مي داند که تماشاي آن اتالف وقت است. پي  یر بوردیو هم در 
ُکل رسانه های دولتی را به شعبده تشبیه مي کند که نگاه مردم را 
به سمتي دروغین هدایت مي کنند تا از دیدن اصل مسأله غافل 
انگلیسي«، علل  بمانند. اورول حتا در جستار »ادبیات و زبان 
افول زبان را سیاسي و اقتصادي مي داند. مي گوید به خاطر این 
یا آن نویسنده نیست که زبان انگلیسي زشت مي شود، علت 
احمقانه مي شوند.)۵(  ما  اندیشه هاي  که  این جاست  در  اصلي 
یعني گفتمان سیاسي، براي ادبیات مانع ایجاد مي کند، و همین 
سبب ضعِف زباني مي شود، سیاست مداران از ادبیات بي بهره  اند و 
گمان مي کنند با توسل به ترمینولوژي پیش پا افتاده مي توانند خود 
را عالم نشان دهند و تا مي توانند از واژه ها و جمالِت نامفهوم 
استفاده مي کنند تا با مشکل گویي اظهار فضل کنند غافل از این که 
کسي که نتواند مفهوم صحبت کند، به واقع خود هم نمي داند چه 
مي گوید. دامي است که خود در آن گرفتار مي شود. دولت ها 
گمان مي کنند با تصویب و تبلیغ چند واژه و اصطالح مي توانند 
بر غنای زبان بیفزایند، حتا زبان را سیاسي مي کنند و چوب الي 
چرِخ ادبیات مي گذارند. از این رهگذر است که زبان هم پویایي 
خود را از دست مي دهد و به صورت مضحکه درمي آید و هم 
رنِگ جهالت مي گیرد. رژیم هاي توتالیتر جالب است که همواره 
به استفاده از واژه هاي ُمرده بسیار تأکید مي کنند. به گمان آن ها، 
ادبیات یعني استفاده از واژه هاي مرده و وارد کردن این واژه ها به 
زبان. این گونه کوشش ها همواره با شکست مواجه شده است. 
اما همیشه این ماجرا به شکل کمدي تکرار مي شود. زبان موقعي 
قوي و بر غناي آن افزوده مي شود که نویسنده گان و فالسفه به 
دور از خط و مرزها و خطوط قرمز، به سهولت بتوانند بنویسند 
و آثارشان را منتشر کنند و نیز آثار آن ها نقد و بررسي شود، نه 

انگیزۀ شان.
اما اورول معتقد است که دولت ها با توسل به چنین مواردي، 
موانع سر راه ادبیات ایجاد مي کنند: نخست این که مطبوعات 
نزد چند سرمایه دار دولتي متمرکز مي شود؛ دوم این که رادیو، 
فلم ها، تلویزیون و ... را به انحصار خود درمي آورند؛ سوم این که 
نویسنده گان را وادار مي کنند براي امرار معاش و تأمین زنده گي 
بازاري بنویسند؛ و چهارم این که مقامات دولتي و امنیتي در همۀ 
مسایل دخالت مي کنند و سوژه سفارش مي دهند، و کذا... تا 
نویسنده بتواند زنده گي کند.اما این روش ها کاماًل سیاسي است 
و سبب اتالف وقِت مؤلف مي شود و خالقیِت آن ها را از بین 
مي برد. فراوان مي توان مثال آورد که خیلي از نویسنده گان به 
خاطر همین مسایل، کارهاي شان تاریخ مصرف دارند و پس از 

مدتي به فراموشي سپرده مي شوند.
نویسنده گاني که خود را به حزب یا گروهي وابسته مي کنند، 
نمي توانند اثر یا شاهکاري بیافرینند. کسي که حزبي مي اندیشد، 
به واقع از قبل تصمیم خود را گرفته است. نمي خواهد چیزي 
کشف کند، مي خواهد در همان چارچوِب حزب حرکت کند و 
از خطوط قرمز حزب عبور نکند. نوشته هاي آنان ادبي نیست، 

پنداري مانیفست حزب کمونیست است.
در نظرگاه اورول، ادبیات کوششي است براي نفوذ در دیدگاه 
روز افراد، از رهگذر ضبط تجربه و آگاهي که به آزادي بیان 
مربوط مي شود. پس، از این رهگذر، بین روزنامه نگار و نویسندۀ 
نوشتۀ  دارد.  وجود  فاحشي  تفاوت  سیاسي،  و  غیرسیاسي 

غیرسیاسي نوشته یي فردي است؛  در حالي که نوشتۀ سیاسي، 
جمعي و مصلحتي است. آزادي در این قلمرو بُعد بسیار ظریفي 

دارد که اتفاقاً اورول خوب از عهدۀ تشخیص آن برآمده است:
»روزنامه نگار آزاد نیست، هرگاه که مجبور شود در برابر اخبار 
به محدودیت خودآگاهي  یا سکوت کند،  بنویسد  مهم دروغ 
خود توجه دارد. نویسندۀ غیرسیاسی نیز زماني که بخواهد دربارۀ 
موضوعات ذهن خود دروغ پردازي کند، آزاد نیست. مي تواند 
به صورت خواب یا کاریکاتور درآورد تا مفهوم و منظورش را 
روشن سازد، اما نمي تواند در ارایۀ محتویات ذهن خود دخالتي 

کند.« 
ورود سیاست به ادبیات در واقع به نوعي تجاوز مي ماند؛ امانت 
و صداقت کنار گذاشته مي شود و دروغ حرِف اول و آخر را 
نویسندۀ  آن که  مي گوید، حال  دروغ  سیاسي  نویسندۀ  مي زند. 
غیرسیاسي، در باب آن چه مي اندیشد و آن چه احساس مي کند، 
مي نویسد بدون این که دیدگاه هاي حزب یا دولت را در آن وارد 
کند. اورول معتقد است که نه تنها دولت توتالیتر همواره مانع بیان 
افکار است، بلکه پا را فراتر مي نهد و اندیشه را دیکته مي کند. 
چیزي به نام حوزۀ خصوصي براي شهروندان و نویسنده وجود 
بر  تا  بیافریند،  آرماني کاذب و جعلي  ندارد. دولت مي کوشد 
زنده گي عاطفي نویسنده مسلط شود. حتا براي افراد ضابطۀ رفتار 
تعیین مي کند و از این رهگذر است که نویسنده را منزوي و در 
جهاني مصنوعي محبوس مي کند؛ جهاني که در آن معیاري براي 
مقایسه وجود ندارد. حتا کردار را به کنترل درمي آورد. اورول 
مي گوید ادبیات نمي تواند در چنین شرایطی رشد کند، اما من بر 
این باورم با همۀ محدودیت هایي که سیاست براي ادبیات ایجاد 
مي کند، ادبیات و فلسفه و ... به حیات خود در اشکال گوناگون 
ادامه مي دهد. نوشتن امري حسي است و دروني، و نمي توان بر 

آن از خارج نظارت کرد.
توتالیتاریسم حتا اگر جهاني شود، باز ادبیات غیرسیاسي نابود 
»صفحۀ  نمي تواند  غیرسیاسي  نویسندۀ  که  چرا  شد؛  نخواهد 

گرامافون« باشد یا نوار ضبط صوت.
حتا  اورول،  قول  به  اصالح گراست.  غیرسیاسي،  نویسندۀ 
در  نویسنده،  مقام  در  اما  کارگر رأي دهد؛  به حزب  مي تواند 
جنبش سوسیالیستي و ... شرکت نمي کند، چون به هیچ دولت 
و حکومت و حزبي تعهد ندارد. او از هیچ مانیفسِت سیاسي یی 
پیروي نمي کند، جامعه را با همۀ زشتي ها و زیبایي ها به دور از 
القائات حزبي و حکومتي به تصویر مي کشد. حتا خود را روي 
تخت جراحي تشریح مي کند، دل و رودۀ خود را بیرون می کشد. 
ادعاي خوشبخت  که  مي کند، چرا  نقد  را  باورهاي خود  حتا 
کردن بشریت را ندارد، پس خطرناک هم نمي تواند باشد. ولی 
نویسنده گان سیاسي خطرناک اند چون فکر مي کنند با چنگ زدن 
به ریسمان دولت و سیاسي نوشتن و توجیه سیاست هاي دولتي، 
مي توانند بشریت را به سوي سعادت راهنمایي کنند، اما نمي دانند 
همین پروژۀ خوشبخت سازي است که جهان را به جهنم تبدیل 

کرده است.

منبع: گوهران

پیوند سیاست

و ادبیات
ل و  از دیـدگـاِه اور

مي توان نتیجه گرفت که القاي آگاهي هاي کاذب، جزو تکالیِف حکومت هاست. این که روشن فکران علیه رسانه ها به ویژه تلویزیون موضع گیري مي کنند، 
بي دلیل نیست. همان طور که مي دانیم، کارل پوپر، تلویزیون را وسیله یي بي خود مي داند که تماشاي آن اتالف وقت است. پي  یر بوردیو هم در ُکل 

رسانه های دولتی را به شعبده تشبیه مي کند که نگاه مردم را به سمتي دروغین هدایت مي کنند تا از دیدن اصل مسأله غافل بمانند. اورول حتا در 
جستار »ادبیات و زبان انگلیسي«، علل افول زبان را سیاسي و اقتصادي مي داند. مي گوید به خاطر این یا آن نویسنده نیست که زبان انگلیسي زشت 

مي شود، علت اصلي در این جاست که اندیشه هاي ما احمقانه مي شوند
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از  پس  می برد  سر  به  بخارا  در  که  خان  عبدالرحمن 
و  انگلیس ها  علیه  مردم  جنگ  گسترش  و  تشدید 
شکست آن ها در این جنگ ها به کابل آمد و از سوی 
انگلیس ها به عنوان پادشاه جدید مورد پذیرش قرار 

گرفت. 
افغانستان  بنیان گذار  واقع  در  خان  عبدالرحمن  امیر 
تا  و  پادشاهی رسید  به  او که در ۱۸۸۰  بود.  معاصر 
سال ۱۹۰۱ هر چند با استبداد و سرکوب به سلطنت 
یک  دولت  اما   داد،  دوام  خود  استبدادی  و  مطلقه 
مشخص  را  افغانستان  مرزهای  و  کرد  ایجاد  پاره 
ساخت. امیر موصوف نخست در سال ۱۸۸۱ سردار 
میوند  در جنگ  که  را  کاکای خود  پسر  محمدایوب 
انگلیس ها را شکست داده بود در یک جنگ خونین 
در  مخالفت ها  سایر  سرکوبی  به  سپس  کرد.  مغلوب 
قبایل  شورش   ۱۸۸۱ در  پرداخت.  افغانستان  سراسر 
 ۱۸۸۸ در  کرد.  را سرکوب  غلجایی ها  و  شینواری ها 
مخالفت سردار محمد اسحاق پسر کاکایش را در هم 
به جنگ هزاره ها رفت و  تا ۱۸۹۳  کوبید. در ۱۸۹۱ 
با بی رحمی در برابر آنها جنگید. بسیاری از سرداران 
به  آنها  وقتی  کرد.  تبعید  به هندوستان  را  محمدزایی 
عنوان هم قبیلۀ پادشاه برای او عریضه یی غرض مجوز 
بازگشت نوشتند، در پایان عریضه نامۀ شان پاسخ داد:

چون گرسنه می شوید سگ می شوید
چونکه  گشتید سیر، بدرک  می شوید 

پادشاهی  سال  بیست  از  پس  امیرعبدالرحمن 
و  ساکت  مملکت  یک  استبدادی  و  مطلق العنان 
سرکوب شده را برای پسرش حبیب اهلل خان به میراث 
گذاشت. امیر حبیب اهلل هر چند بیست سال دیگر به 
سلطنت آرام پرداخت، اما سرانجام در جنگ درونی 
قدرت با خانواده قربانی شد. با باور برخی مورخین 
و پژوهشگران، امیر حبیب اهلل با پالن خانم و پسرش 
پس  رسید.  قتل  به   ۱۹۱۹ در  خان  امان اهلل  شهزاده 
برادرش  و  کابل  در  خان  امان اهلل  پسرش  او  قتل  از 
کردند.  سلطنت  اعالن  جالل آباد  در  نصراهلل  سردار 
به  خود  و  کشاند  بند  به  را  کاکایش  امان اهلل  شاه  اما 
تخت سلطنت نشست. امان اهلل خان استقالل سیاسی 
در صدد  و  آورد  به دست  انگلیس ها  از  را  افغانستان 
متعدد  عوامل  بر  بنا  او  برآمد.  کشور  سازی  عصری 
به اهدافش نرسید و قربانی دسایس مختلف شد. در 
حالی که سردار محمدنادرخان و برادرانش جنگ را با 
حبیب اهلل کلکانی که سلطنت امان اهلل خان را بر انداخته 
اما  انداختند،  بهراه  وی  سلطنت  اعادۀ  عنوان  به  بود، 
وقتی حبیب اهلل را با ُمهر و امضا در قرآن کریم دستگیر 
و تیرباران کردند، بازگشت امان اهلل خان را به سلطنت 

نپذیرفتند. 
مونارشی  سلطنت  ایجاد  با  برادرانش  و  نادرخان 
خانواده گی، مخالفان داخلی خود را سرکوب کردند. 
چرخی  خان  نبی  غالم  او  سرکوبی  قربانیان  از  یکی 
و خانواده اش بود که با بی رحمی از سوی او به قتل 
عبدالخالق  توسط   ۱۹۳۳ سال  در  سرانجام  رسید. 
از  پس  شد.  ترور  چرخی  خانوادۀ  کارگر  هزاره 
سلطنت  تخت  به  ساله اش   ۱۹ پسر  محمدظاهر  وی 
نشست. او چهل سال در افغانستان پادشاهی کرد. اما 
سی سال نخست را کاکاها و پسران کاکایش)سردار 
محمدهاشم، سردارشاه محمود و سردار محمدداوود( 
به عنوان صدراعظم و وزیر حکومت کردند و در ده 
سال واپسین با تغییر در قانون اساسی، اعضای خانوادۀ 
سلطنتی را از کرسی صدارت محروم ساخت و بنیاد 
دموکراسی را گذاشت. اما محرومیت منسوبین سلطنت، 
را  محمدداوود  سردار  او  خواهر  شوهر  و  کاکا  پسر 
عقده مند ساخت و بهسوی مبارزۀ ناآشکار قدرت با 
شاه برد و در کودتای سرطان ۱۳۵۲)جون ۱۹7۳( شاه 
جمهوری،  نظام  اعالن  با  و  کرد  عزل  سلطنت  از  را 
خود به عنوان رییس دولت جمهوری افغانستان زمام 
قدرت را به دست گرفت. سردار محمدداوود پنج سال 
با  خلق  دموکراتیک  حزب  کودتای  بعد)۱۹7۸(با 

 ۱۳۵ بر  او  قتل  و  رسید  قتل  به  خانواده اش  اعضای 
سال زمام داری سرداران محمدزایی در افغانستان نقطۀ 

پایان گذاشت. 

سی و پنج سال بی ثباتی و جنگ و 9 زمام دار 
با چهار نوع رژیم سیاسی)201۵ - 1978(

افغانستان   )۱۹7۸ ۱۳۵7)اپریل  ثور  کودتای  از  پس 
قرار  مداوم  و  پیوسته  جنگ  و  بی ثباتی  معرض  در 
گرفت که تا اکنون ادامه دارد. افغانستان در این دوران 
کوتاه مورد یورش نظامی دو ابر قدرت جهانی یعنی 
ایاالت  و  متحدانش  و  سابق  سوسیالیستی  شوروی 
متحدۀ امریکا و متحدانش قرار گرفت. جنگ امریکا و 

متحدانش هنوز ادامه دارد.
در این دوران کوتاه چهار نوع رژیم سیاسی متفاوت با 

۹ زمام دار و یا رییس دولت  تشکیل یافت:
از  تبعییت  در  افغانستان  دموکراتیک  جمهوری    -۱
آیدئولوژی مارکسیسم لنینیسم حاکم بر اتحاد شوروی 
امین،  حفیظ اهلل  تره کی،  نورمحمد  ریاست  به  اسبق 
جنگ  در  اینها  تمام  نجیب اهلل.  داکتر  و  کارمل  ببرک 
بردند و سه تن شان  به سر  میان خود  درونی قدرت 

قربانی این جنگ درونی قدرت شدند. 
تنظیم ها  از  متشکل  افغانستان  اسالمی  دولت   -۲
شکل  پاکستان  در  که  جهادی  و  اسالمی  احزاب  و 
گرفتند و در جنگ با دولت حزب دموکراتیک خلق 
کشورهای  و  غرب  حمایت  مورد  شوروی  قوای  و 
داشتند.  قرار  غرب  و  امریکا  متحد  عربی  و  اسالمی 
دولت اسالمی مجاهدین در دو ماه نخست به ریاست 
برهان الدین  بریاست  سپسه   و  مجددی  صبغت اهلل 
ربانی تمام سال های حیات خود را در جنگ درونی 
قدرت با سایر تنظیم ها به خصوص با حزب اسالمی به 
رهبری گلبدین حکمتیار و تحریک طالبان به رهبری 

مالعمر به سر برد. 
با  طالبان  گروه  توسط  افغانستان  اسالمی  امارت   -۳
حمایت پاکستان، عربستان سعودی و متحدین آنها به 

رهبری مال عمر.
حامد  بهریاست  افغانستان  اسالمی  جمهوری   -۴
و  امریکا  نظامی  حملۀ  با  که  غنی  اشرف  و  کرزی 
حضور نظامی ناتو و حمایت مالی و نظامی آنها شکل 
گرفت و تا اکنون در سایۀ این حمایت علی رغم جنگ 

با طالبان ادامه دارد.
از شگفتی های این دوران، جنگ قدرت میان احزاب و 
گروه های مختلف سیاسی و آیدئولوژیک و زمام داران 
این گروه ها و احزاب حتا در داخل یک حزب است. 
دو جناح پرچم و خلق حزب دموکراتیک خلق پس 
از غصب و تصاحب قدرت از طریق کودتای خونینی 
که محمدداوود و خانواده اش را کشتند، وارد منازعۀ 
درونی قدرت شدند. جناح خلق به رهبری نورمحمد 
تره کی و حفیظ اهلل امین، جناح پرچم و رهبران آن را 
امین، تره کی را که روح  از قدرت کنار زدند. سپس 
حزب و رهبر نابغه می خواند، او را استاد بزرگ و خود 
باری  فضیحت  شکل  به  می گفت،  وفادار  شاگرد  را 
کرد. سپس  و خفه اش  دهنش گذاشت  بر  را  بالشت 
کارمل  رهبری  به  پرچم  جناح  توسط  امین  حفیظ اهلل 
با حملۀ نظامی شوروی تیرباران شد. بعداً کارمل در 

کشمکش درونی قدرت با نجیب اهلل به حومۀ مسکو 
کابل  به  نجیب  از  انتقام  برای  سپس  و  گردید  تبعید 
داد.  انجام  او  را در سرنگونی  نقش خود  برگشت و 
نجیب اهلل که هرچند به دفتر سازمان ملل در کابل پناه 
برد، اما بعد از پنج سال توسط خلقی های مخالفش از 

طریق طالبان حلق آویز شد. 
درونی  جنگ  در  مجاهدین  دولت  سال های  تمام 
ماه  دو  از  پس  مجددی  صبغت اهلل  گذشت.  قدرت 
احمدشاه  فشار  و  تهدید  با  دولت،  ریاست  تمثیل 
مسعود قدرت را به استاد ربانی تحویل داد. گلبدین 
می خواند  کشور  صدراعظم  را  خود  که  حکمتیار 
با  ائتالفی  دولت  را  مجاهدین  دولت  رییس  و 
کمونیستان، در تمام سال های دولت مجاهدین با دو 
نقش صدراعظم و گروه مخالف نظامی، به جنگ ادامه 

داد. سرانجام استاد برهان الدین ربانی با غلبۀ طالبان بر 
با حملۀ  بر طالبان گذاشت. طالبان  پایتخت را  کابل، 
را  آنها  جای  و  رفتند  کنار  قدرت  از  امریکا  نظامی 
رهبر  ریاست حامد کرزی گرفت. مالعمر  به  دولِت 
طالبان در جنگ درونی قدرت با زهری که از سوی 
جانشین او مال اختر منصور خورانده شد، به هالکت 
رسید و در کابل که هر چند کرزی بعد از سیزده سال 
و  تخطی  از  پُر  انتخابات  یک  برگزاری  با  زمام داری 
داد،  غنی  اشرف  به  را  جایش   ۲۰۱۴ سال  در  تقلب 
اما همچنان به عنوان زمام دار سایه در منازعۀ درونی 
قدرت قرار دارد. غنی که با فشار امریکایی ها حاضر 
اجرایی  ریاست  با  ملی  پذیرش حکومت وحدت  به 
ریاست جمهوری  تصاحب  از  عبداهلل شد، پس  داکتر 
به  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  معاهدۀ  امضای  و 
از صالحیت  نداد و بخشی  نشان  پابندی  آن معاهده 
تفویض  حکومتش  اجرایی  رییس  برای  را  اجرایی 
نکرد. اشرف غنی پنج سال را در کشمکش و اختالف 
بهصورت  او  چند  هر  و  برد  سر  به  عبداهلل  داکتر  با 

انحصاری قدرت را در قبضۀ خود نگه داشت. 
 ۱۳۹۸ روان  سال  میزان  در  است  قرار  که  حالی  در 

انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، اما امریکایی ها 
پس از ۱۸ سال جنگ در صدد خروج نیروهای خود 
از طریق مذاکرات مستقیم با طالبان هستند. اگر خروج 
امریکایی ها محقق شود و تضمینی برای پایداری صلح 
در افغانستان وجود نداشته باشد، خطر فروپاشی تمام 
نشانه های دولت که در این ۱۸ سال ساخته شد، وجود 
دارد و افغانستان به دور جدیدی از جنگ و بی ثباتی 

فرو برود. 
در پایان این چشم انداز بسیار سریع و کوتاه از اوضاع 
این  اخیر،  سال  صد  نیم  و  دو  در  افغانستان  سیاسی 
و  ظرفیت  افغانستان  آیا  که  می آید  میان  به  پرسش 
توانایی آن را دارد تا به یک کشور با ثبات، پیشرفته، 
عادالنۀ  و  متوازن  نظام  و  ملی  مدرن  دولت  دارای 

سیاسی تبدیل شود؟  

بخش دوم و پایانیمحمداکرام اندیشمند

زمام داران دو و نیم صد سال اخیر افغانستان 
)1765- 2019(
در یک چشم انداز

امیرعبدالرحمن پس از بیست سال پادشاهی مطلق العنان و استبدادی یک مملکت ساکت و سرکوب شده را برای پسرش حبیب اهلل خان به میراث گذاشت. 
و  مورخین  برخی  باور  با  قربانی شد.  خانواده  با  قدرت  درونی  جنگ  در  اما سرانجام  پرداخت،  آرام  به سلطنت  دیگر  بیست سال  چند  هر  حبیب اهلل  امیر 
پژوهشگران، امیر حبیب اهلل با پالن خانم و پسرش شهزاده امان اهلل خان در 1919 به قتل رسید. پس از قتل او پسرش امان اهلل خان در کابل و برادرش 
سردار نصراهلل در جالل آباد اعالن سلطنت کردند. اما شاه امان اهلل کاکایش را به بند کشاند و خود به تخت سلطنت نشست. امان اهلل خان استقالل سیاسی 
افغانستان را از انگلیس ها به دست آورد و در صدد عصری سازی کشور برآمد. او بنا بر عوامل متعدد به اهدافش نرسید و قربانی دسایس مختلف شد. در 
حالی که سردار محمدنادرخان و برادرانش جنگ را با حبیب اهلل کلکانی که سلطنت امان اهلل خان را بر انداخته بود، به عنوان اعادۀ سلطنت وی بهراه انداختند، 

اما وقتی حبیب اهلل را با ُمهر و امضا در قرآن کریم دستگیر و تیرباران کردند، بازگشت امان اهلل خان را به سلطنت نپذیرفتند
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بخش نخست

روح اهلل بهزاد
 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

پیش بیان
ادامه  که  است  دهه  از چندین  افغانستان  در  جنگ 
بی شماری  موضوعات  مختلف،  مقاطع  در  و  دارد 
کشور  این  در  جنگ  تنور  مشتعل ماندن  سبب 
یکی  که  است  این  بر  باور  را  شماری  است.  شده 
ادامۀ جنگ در کشورهای جهان سوم و  از عوامل 
به ویژه افغانستان، نبود کارهای پژوهشی و تحقیقی 
در این زمینه است که در بسا موارد سیاست مداران 
و حکومت گران به جای پیدا کردن ریشه های جنگ 
و ادامۀ آن در کشور، به دنبال تیوری توطیه بوده اند.
پژوهش  پی  در  دانشجویی  یا  و  پژوهشگر  اگر 
عوامل و ریشه های جنگ در کشور باشد، جدای از 
مقاالت روزمره و روزنامه یی، با کارهای درخوری 
که واقع بینانه با جنگ افغانستان برخورد کرده باشد 
و منصفانه به ریشه یابی پرداخته باشد، بر نمی خورد. 
پژوهشی  افغانستان«  در  جنگ  »ریشه های  کتاِب 
است از عبدالمنان دهزاد، روزنامه نگار و پژوهشگر 
در  جنگ  ریشه های  تا  کوشیده  اثر  این  در  او  که 

کشور را دریابد.
این کتاب از سوی انتشارات سعید صحافت و در 
هزار نسخه در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسانده است. 
ریشه های جنگ افغانستان را رفیع جسور برگ آرایی 
کرده و طرح جلد بر آن ریخته، هارون مجیدی آن 
رسیده  به چاپ  برگ   ۱۸۴ در  و  کرده  ویرایش  را 
است. این کتاب منبع خوبی برای شناخت ریشه های 
جنگ در افغانستان است و می تواند پژوهشگران و 
سیاست مداران را کمک کند تا بعد از شناخت این 
ریشه های جنگ، در پی جلوگیری از ادامۀ جنگ در 

کشور باشند.
»ریشه های جنگ  کتاب  نویسندۀ  دهزاد،  عبدالمنان 
افغانستان« در مقدمۀ این کتاب نوشته است: پس از 
فروپاشی رژیم طالبان، گمانه زنی بر این بود که این 
کشور به سمِت پسامنازعه و جنگ به پیش می رود. 
حضور کشورهای قدرت مند جهان، در رأس ایاالت 
متحدۀ امریکا، به این امیدها افزود، ولی بعدها معلوم 
شد که داستان حضور امریکایی ها و مبارزۀ آنان در 
همان  شبیه  جغرافیا،  این  در  دهشت افگنی  برابر 
»قلعۀ  در  اورول  جورج  که  است  معروفی  داستاِن 

حیوانات« به تصویر کشیده است.
افغانستان،  جنگ  ریشه های  کتاب  در  دهزاد  آقای 
جنگ  تشدید  و  تداوم  عوامل  مهم ترین  روی 
کرده   سعی  و  گذاشته  انگشت  افغانستان،  کنونی 
روشن  گونۀ  به  را  افغانستان  جنگ  ریشه های  که 
این  در  که  مسایلی  کند.  خواننده گان  پیشکش 
مجموعه به آن پرداخته شده، در سال های اخیر به 
مهمترین گفتمان های سیاسی مردم افغانستان تبدیل 

شده است.
نویسنده باورمند است که اگر قرار بود این بحث ها 
با دروغ و فریب و اندرزهای اخالقی حل می شد، 
گفته  او  نداشتیم.  قرار  فعلی  در وضعیت  امروز  ما 
است، درست است که اینک جنگ کنونی افغانستان 
اما باید علت آن را  منطقه یی و فرا منطقه یی شده؛ 
درون کشوری  بازی های  و  سیاست گذاری ها  در 
زمانی  تا  است،  باورمند  نویسنده  کرد.  جست وجو 
که سیاست گران این کشور تکلیف خود را در برابر 
آنان روشن  نکنند، این کشور گامی به پیش نه نهاده 

و روی آرامی و ثبات را نخواهد دید.

پیشینۀ تحقیق
در افغانستان کمتر شاهد تحقیق در مورد ریشه های 
جنگ افغانستان از سوی خود افغانستانی ها بوده ایم. 
یک سری کتاب هایی در پیوند به چگونه گی جنگ 
خاطره ها  اکثراً  اما  است،  شده  نوشته  افغانستان 
کارمندان  یا  که  است  شخصی  دریافت هایی  و 
کشورهای خارجی حین مأموریت شان در افغانستان 
مشاهده کرده و نوشته اند و یا هم سیاست مدارانی 
که زمانی در حکومت بوده اند تجربه ها، مشاهدات 

و دیدگاه های شان به رشتۀ تحریر در آورده اند و تا حدود 
از  شاید  کتاب  این  اند.  کرده  نیز  محافظه کاری  زیادی 
برای  افغانستانی  باشد که توسط یک  نخستین کتاب هایی 
پیدا کردن عوامل جنگ در افغانستان به تحریر در می آید. 
زیادی  خارجی  پژوهشگران  و  نویسنده گان  این  از  پیش 
پرداخته  افغانستان  چالش های  ریشه های  و  مشکالت  به 
شده  انجام  دهزاد  آقای  از سوی  که  سنگینی  کار  اما  اند، 
افغانستانِی است که  بازتاب دیدگاه یک پژوهشگر  است، 
در افغانستان زیسته است و حوادث و اتفاقاِت رخداده در 
افغانستان را مشاهده کرده و می توان گفت پژوهش بومی 
از جنگ و حوادث افغانستان را ارایه کرده است. ویژه گی 
کتاب ها  سایر  با  را  افغانستان  جنگ  ریشه های  کتاِب  که 
متمایز می سازد، این است که نویسندۀ این کتاب، چگونگی 
آغاز جنگ و عوامل و عناصر ادامه  دهنده و تشدید کنندۀ 
جنِگ افغانستان را پس از ایجاد کنفرانس بن و شکل گیری 
دولت و حکومت انتخابات به بررسی گرفته است؛ کاری 

که تا کنون بسیار کم انجام شده است.
این کتاب شامل مجموعه یی از مقاله های آقای دهزاد است 
که در سال های اخیر به روش پژوهشی نوشته شده است. 
هر مقالۀ این کتاب موضوع جداگانه یی را احتوا کرده و در 
همان راستا ُکندوکاو صورت گرفته است؛ اما کلیت کتاب 
با  تروریسم  »ریشه یابی  یکی  که  اساسی  مسألۀ  دو  روی 
تمرکز به گروه طالبان« است و دیگر، »جنجال های قومی و 
نگاه قومی به دولت و حکومت داری در افغانستان« تمرکز 
شعله ور  و  تداوم  راز  اصلی ترین  همچنان  نگارنده  دارد. 
دستان  در  و  کشور  درون  در  را  افغانستان  جنگ  شدن 
مداخلۀ  و  کرده  جست وجو  سرزمین  این  سیاست گران 
تبعۀ  به  را  افغانستان  داخی  امور  در  بیرونی  کشورهای 

سیاست گذاری های مبهم داخلی راجع نموده است.
افغانستان  اساس مشکالت  که  است  این  نویسنده  فرضیۀ 
موضوعاتی  برای  را  راه  و  داده  مسأله شکل  دو  را همین 
چون فساد اداری، فساد قومی و سایر مشکالت باز کرده 
است. نویسنده در مقدمۀ کتاب مدعی شده است که اثرش 
مکمل ترین کار برای ریشه یابی جنگ افغانستان نیست. این 
اثر همچنان از این جهت مهم و درخور تأمل است که از 
پژوهش شده  افغانستان  بومی  اصلی و  باشندۀ  سوی یک 
آگاه  افغانستان  سیاسی-اجتماعی  بافت های  از  نویسنده  و 
پژوهش  این  جهت،  این  از  دارد.  آشنایی  آن  با  و  است 
سیاست گذاری  نیز  و  دیگر  پژوهش های  برای  می تواند 

سیاست مداران ممد واقع شود.

الف( خالصۀ کتاب
1-  طالب کیست؟ دوست یا دشمن؟

»طالب کیست؟ دوست یا دشمن؟« نخستین مقاله یی است 
که کتاب با آن آغاز شده است. نویسنده در این کتاب مدعی 
است که حکومت های پس از کنفرانس بن، تعریف شان 
را از دوست و دشمن، به ویژه گروه طالبان که هرازگاهی 
حمالتی را بر تأسیسات دولتی و غیردولتی انجام می دهد، 
روشن نیست. از سوی هم، نگارنده را اما باور به این است 
افغانستان روشن است: مردم  که تعریف طالبان نزد مردم 
بدبختی، عقب مانی و  افغانستان طالبان را دشمن و عامل 

توسعه نیافته گی افغانستان می دانند. 
در این مقاله دورۀ حکومت داری حامد کرزی به نقد گرفته 
شده و رییس جمهور به بی تفاوتی نسبت به چهره یی در 
حکومت که نویسنده از آن به عنوان »طالبان نکتایی دار« 
که  است  نوشته  دهزاد  است.  شده  متهم  است  کرده  یاد 
بدنۀ  در  را  بد«  و  »طالب خوب  ایدۀ  نکتایی دار«  »طالبان 
دشمن  عنوان  به  را  اتحاد شمال  و  کرد  تزریق  حکومت 
افغانستان به حکومت و حامیان  اصلی حکومت و مردم 
این  با  و  کرد  معرفی  امریکایی ها  ویژه  به  و  خارجی 
وجود، به طالبان میدان داده شد تا پایگاه های شان را تا 
نزدیک ترین مناطق پایتخت کشور وسعت ببخشند. در این 
بخش از کتاب، آزادسازی زندانیان از سوی حامد کرزی 
به نقد کشیده شده و عامل گرم نگهداشته شدن میدان های 

نبرد خوانده شده است.
حکومت  سوی  از  طالبان  خواندن  سیاسی«  »مخالف 
وحدت ملی به ویژه از سوی محمداشرف غنی، موضوع 
می شود.  یاد  آن  از  مقاله  این  ادامۀ  در  که  است  دیگری 
نویسنده به این باور است که »مخالف سیاسی« به احزاب 
و جریان هایی گفته می شود که در چوکات قانون اساسی 
در یک کشور به دنبال به دست آوردن قدرت سیاسی و 
رهبری دولت اند و از راه مسالمت آمیز و مدنی هدف شان 

را دنبال می کنند نه راه نظامی و زور.
منافع ملی در پردۀ ابهام  -۲

بلندی  جایگاه  از  امروز  سیاسی  ادبیات  در  ملی  منافع 
را  ملت ها  زوال  و  ظهور  که  تاجایی  است؛  برخوردار 
تعریف  به چگونه گی  منوط  بین المللی  و  ملی  در عرصۀ 
کتاب  این  در  دهزاد  عبدالمنان  اند.  دانسته  ملی  منافع 
ملی  منافع  کنون،  تا  دور  گذشته های  از  که  است  مدعی 
ابهام  این  دلیل  و  داشته  قرار  ابهام  پردۀ  در  افغانستان  در 
وابسته  و  مردمی  حکومت های  نگرفتن  شکل  در  نیز  را 
نویسنده  می داند.  استعماری  و  خارجی  کشورهای  به 
افغانستان شکل گرفته  می گوید که حکومت هایی که در 
اند، حتمًا دست هایی از کشورهای خارجی در به قدرت 
رسیدن آن دخیل بوده و این امر سبب شده است که منافع 
ملی، حول محور منافع رژیم حاکم و کشور حمایت کنندۀ 

رژیم تعریف شود؛ نه حول منافع مردم افغانستان.
کنفرانس  از  پس  گرفته  شکل  حکومت های  نویسنده، 
ملی  منافع  از  مشخص  و  عینی  تعریف  فاقد  نیز  را  بن 
ملی  منافع  نبودن  عینی  و  روشن  که  می نگارد  و  می کند 
گاهی دوست  گروه های شورشی  که  است  موجب شده 
معرفی شوند و گاهی دشمن و این امر سبب تداوم جنگ 
شده است. دهزاد در ادامۀ این مبحث پیشنهاد می کند که 

»گفتمان وحدت ملی« در کشور باید شکل گیرد و 
روی مفاهیمی چون وحدت ملی، منافع ملی و تمام 
مفاهیم که پسوند ملی دارند، بحث شود و تعریف 

عینی از آن ها صورت گیرد.
3-  مرز دیورند؛ پرونده یی پایان یافته

استدالل می کند  مقاله اش  از  این بخش  در  نویسنده 
و  سیاسی-امنیتی  بحران های  از  بزرگی  بخش  که 
اوج گیری اختالف های قومی و مذهی در افغانستان 
حکومت های  ادعای  و  دیورند  مرز  بودن  باز  با 
افغانستان مبنی به رسمی نبود آن و نیز ادعای ارضی 
افغانستان به بخشی از خاک پاکستان ربط می دهد و 

می کوشد بطالن این دعوا را نشان بدهد.
که  کسانی  استدالل های  نوشتار  این  در  نویسنده 
یک به یک  را  نمی پذیرند  را  دیورند  مرز  رسمیت 
می کند.  مطرح  نیز  را  خود  داللیل  و  می شمارد 
از خاک  نیمی  آوردن  به دست  دعوای  دهزاد  آقای 
پاکستان و رسمی نبودن مرز دیورند میان افغانستان 
سوی  از  و  ندارد  حقوقی  رسمیت  پاکستان  و 
شناخته  رسمیت  به  گذشته  حکومت های  و  شاهان 
شده است و اسناد آن ها در پژوهشکده ها و آرشیو 
با اشاره به  افغانستان وجود دارد. او  وزارت خارجۀ 
اکثر  در  مرزها  این  حقوقی  مناسبات  و  مرزبندی ها 
کشورهای جهان، می گوید که اگر جدایی دو قوم را 
مالک داوری مرز دیورند قرار بدهیم، باید یک جنگ 
جهانی سوم اتفاق بیفتد تا تمام ملیت های جداشده 

کنار هم بیایند.
جدایی دو قوم، تحمیل مرز دیورند بر عبدالرحمان 
خان، صدساله بودن توافق نامه، لغو توافق نامه پس از 
تجزیۀ شبه قاره و ظلم و ستم بر پشتون های آن سوی 
مرز، دالیلی هستند که به نوبت از سوی آقای دهزاد 
پاسخ های  کدام  هر  به  و  می شود  کشیده  نقد  به 
مفصل ارایه می کند و در اخیر می گوید که بازبودن 
حکومت  نداشتن  نظارت  و  کنترل  و  دیورند  مرز 
افغانستان بر این مرز سبب شده است که پاکستان به 
عنوان دشمن و رقیب افغانستان، از باز بودن آن بهره 
ببرند و در امور داخلی افغانستان مداخله داشته باشد.
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پرنده گان  چهچۀ  و  صدا  کوچه،  این  به  شدن  داخل  با 
»گذرِ  کوچه،  این  می دهد.  نوازش  را  انسان  گوش های 
کاه فروشی«)کوچۀ کاه فروشی( است که در مربوطات حوزۀ 
اول شهر کابل موقعیت دارد. دکانداران این گذر می گویند 
که زمانی در این کوچه، کاه و نان خشک برای حیوانات به 
نان خشک در  کاه و  از فروش  اکنون  اما  فروش می رسید، 

اینجا خبری نیست. 
انواع  فروش  گرمِ  مرکز  به  کوچه  این  حاضر  حال  در 
در  کوچه  این  است.  شده  تبدیل  قشنگ  و  زیبا  پرنده گان 
ساحۀ مزدحم شهر کابل، جوار »مسجد پل خشتی« کابل واقع 
شده است. چهار اطراف این کوچه با سرای ِسرکه فروشی، 
شده  احاطه  کاه فروشی  کوچۀ  حمام  مرغ فروشی،  سرای 
است. کسانی که در این کوچه دکان دارند که قدمت آن را 
به 100 تا 120 سال پیش می دانند. زمانی که در این کوچه 
»کاه و علوفۀ حیوانات و نان خشک« فروخته می شده  است. 
محمد ظاهر که در این کوچه دکان دارد، به روزنامۀ ماندگار 
قدامت  الی 120 سال  »این کوچه حدود 100  می گوید که 
علوفۀ  کاه،  اینجا   در  »سابقا  می افزاید:  ظاهر  محمد  دارد«. 
حیوانات و نان قاق به فروش می رسیده است، اما در حال 
انواع پرنده گان خوش سیما و  به مرکز تجمع  اینجا  حاضر 

صدا تبدیل شده شده است«. 
در این گذر، انواع پرنده گان از جمله قناری، طوطی، کبوتر، 
خرگوش،  چون  حیواناتی  نیز  و  طاووس  قمری،  کبک، 
توله، گرگ و همچنان پُست گرگ و روباه خرید و فروش 
می شود. محمد ظاهر می گوید: »بازار فروش کنری، کبک و 
از کم رونق  اما  او  پرنده ها گرم است«.  از دیگر  بیشتر  کفتر 
شدن بازار شکایت می کند: یک بال کنری حدود 20 تا 30 
هزار افغانی به فروش می رسید، اما اکنون این قیمت به پنج 

هزار افغانی کاهش یافته است.
بیکاری  و  اقتصادی  مشکالت  پرنده فروش،  ظاهِر  محمد 
و  می داند  پرنده گان  نرخ  کاهش  عمدۀ  چالش های  از  را 
بازار خوب داشت  بیان می دارد که در گذشته کبوترهایش 
دلیل  به  اما  می رسید،  فروش  به  افغانی  هزار   40 تا   30 و 
دکاندارِ  این  نمی رسند.  فروش  به  کبوترهایش  نرخ،  سقوط 
برخی  فروش  بازار  می گوید:  کاه فروشی  کوچۀ  سالخوردۀ 
کویتۀ  از  که  فارمی  کبک  ویژه  به  کبک  مانند  پرنده گان 
فارمی  کبک های  چون  است؛  گرم  می شوند،  وارد  پاکستان 
نسبت به کبک های وطنی قوی و جنگی هستند و فروش شان 

نیز بیشتر است. کبک کمی خوب تر فروش دارد، کبک های 
وطن ما خوردتر است و فارمی که از کویته می آید، بزرگتر 
اند و فارمی ها خوب تر جنگ می کنند و فروش بیشتر دارند.
نگه داری  وسایل  و  قفس  دکان  کوچه  این  در  که  مسیح اهلل 
پرنده ها،  نشدن  نظر  برای  که  می گوید  دارد،  را  پرنده گان 
برای  سرخ  وسایل  و  پوش ها  از  بیشتر  آن ها  صاحبان 
طوطی  و  کبک  به  مسیح اهلل  می کنند.  استفاده  نگهداری شان 
»طوطی گپ  می کند:  بیان  چنین  را  آن  دلیل  و  دارد  عالقه 
می زنه و کبک یک چیز سچه است، در خانه می مانی چونکه 

دفع کنندۀ تعویز و جادو است و ذکر خداوند می کنه«.
گذشته  در  که  می گویند  کاه فروشی  کوچۀ  پرنده فروشان 
قناری را بیشتر از بیرون صادر می کردند، اما حاال در همین جا 
فروش  به  خارجی  قناری های  نام  به  و  کرده  نسل گیری 

می رسانند. سلطان که برای خرید پرنده از ولسوالی شکردرۀ 
یک  »هفتۀ  می گوید:  چنین  است،  آمده  گذر  این  به  کابل 
اینجا می آیم.  در  پرنده ها  تماشا و خریداری  برای  دوبار  یا 
تماشا و خریداری این پرنده ها برای من از جمله تفریح های 

لذت بخش است«.
دارد،  روستا  در  که  باغی  در  پرنده گانش  برای  سلطان 
مختلف  پرنده گان  از  آنجا  در  و  ساخته  فلزی  قفس های 
خود نگهداری می کند: »شوق و عالقۀ مه به همی پرنده باب 
قفس  باغ  در  که  می باشه  کنری  و  بودنه  کبک  سایره،  مثل 
برای شان ساختیم«. او می افزاید: »زمانی که از پرنده گان خود 
به دوست های  را  این چوچه ها  بیشتر  چوچه گیری می کنم، 
افراد،  از  بعضی  که  می گوید  سلطان  می دهم«.  تحفه  خود 
بودنه و کبک را برای جنگ انداختن نگهداری می کنند، اما 

او برای تفریح و سرگرمی خود از آن ها نگهداری کرده و این 
پرنده ها را جنگ نمی اندازد.

را  حیوانات  و  پرنده گان  غیرقانونی  شکار  افغانستان  دولت 
ممنوع کرده است، اما هنوز هم شکار غیرقانونی پرنده گان 
ده ها  میان  در  می افتد.  اتفاق  کشور  سراسر  در  حیوانات  و 
چشم  به  نیز  پرنده  از  عاری  دکان های  پرنده فروشی،  دکاِن 
نوشته  شکسته بندی ها  نام  آن ها  تابلوهای  در  که  می خورد 
شده که مانند پرنده فروشی های این کوچه، مشهور و پُر از 

مراجعه کننده گان می باشد.
است،  آموخته  پدر  از  را  شکسته بندی  که  صابر  حاجی 
می گوید: »اول پدرم رواج شکسته بندی را در همین کوچه 
آورد. پیش از این در این جا شکسته بندی نبود. پدرم شصت 
سال شکسته بند بود. حاال سی سال می شود که من شکسته بند 
براساس  کارشان  که  می گوید  سنتی  درمانگر  این  هستم«. 
خودشان  ساختۀ  و  ترکیب  داروها،  تمام  و  بوده  تجربه 
برآمده گی،  ناف رفته گی،  باشه،  بی جای شده  »رگ  می باشد: 
قولنج و رماتیزم را تداوی می کنیم و در این کار تجربه داریم. 

ترکیبات دواها را هم خود ما جور می کنیم«.
همچنان او در رابطه با درآمد و رونق بازار خود می گوید: 
»فعاًل هم مردم نزد ما مراجعه می کنه. شکر خدا زیاد شده 
کم نی، پول هر چی که دادن قبول می کنیم کدام نرخ ثابت 

نداریم«.
از  کنار کار شکسته بندی در یکی  مرتضی جوان مرد که در 
است،  اورتوپدی  رشتۀ  دانشجوی  خصوصی  دانشگاه های 
می گوید: »مردم غریب بیشتر پیش ما می آییه و ما هم فقط 
به خاطر رضای خدا کار می کنیم. ای 50 یا 60 روپیه فقط 
خرچ روزمره می شه و فقط ثوابی است، دگه اوتو کدام کار 

پُردرآمد نیست«.
او برعکس دیگر شکسته بندها از دولت می خواهد تا کیفیت 
بیمارستان ها را بهتر بسازد تا مردم به شکسته بندها مراجعه 
نکنند.  پیشۀ شکسته بندی در افغانستان پیشینه طوالنی دارد. 
تقریبًا در هر گوشه و کنار افغانستان کسانی را می توان سراغ 
گرفت که با امکانات اندک و به کارگیری روش سنتی، برای 
شکسته بندی ها  این  اند.  زده  باال  آستین  مردم  درد  درمان 
از  برخی  استخوان  آسیب  و  درد  درمان  برای  اول  مرجع 
مردم افغانستان هستند. اکثریت این شکسته بندی ها خارج از 

قوانین فعالیت می کنند.

پــه داســې حــال کــې چــې د افغانســتان ولــي جرګــې د 

بودجــې او تقنینــي اســنادو د تصویــب او د جرګــې د لــږ 

کار کولــو لــه املــه د اوړي رخصتــۍ ځنــډويل، د ولــي 

جرګــې غــړي وايــي چــې الهــم د دوی نصــاب پــوره نــه 

وي او تــر ډېــره وکیــان پــه شــخيص کارونــو بوخــت دي.

ــي، د  ــېاب واي ــد س ــید احم ــړی س ــې غ ــي جرګ د ول

ــه  ــو ل ــو دالیل ــا معلوم ــم د ن ــه ه ــې جلس ــنبې د ورځ ش

ــوه. ــه ش ــررسه ن ــه ت امل

ــخيص  ــو ش ــه خپل ــتازي پ ــره اس ــس اک ــل: د ول ده ووی

کارونــو او تجارتونــو بوخــت دي، دلتــه د قوانینــو تصویب 

ټــول پاتــې دی، پــه ۱۷مــه دوره کــې تــر ډېــره وکیــان د 

پیســو پــه زور راغــي او زور کاروي، تاســې وګــورئ، نــن 

ــا معلومــو دالیلــو لــه وجــې دا  د تــاالر ورځ وه، خــو د ن

ناســته ونــه شــوه، پــه خواشــینۍ رسه بایــد ووایــم چــې د 

ــه راځــي او کــه راځــي  ــه ورځ نیاميــي وکیــان ن ــاالر پ ت

هــم، تــر ۱۱ بجــو مخکــي نــه راځــي.

پــه ورتــه وخــت کــې د ولــي جرګــې بــل غــړی رمضــان 

بردوســت وايــي، ولــي جرګــې پــه درېیــو میاشــتو کــې 

یــوازې پــه یــوه جلســه کــې نصــاب درلــود.

ده وویــل: د ولــي جرګــې لــه پیلــه تــر اوســه چــې درې 

میاشــتې کېــږي یــوازې پــه یــوه جلســه کــې دوی نصــاب 

درلــوده، د ثــور لــه ۶مــې د اســد تــر ۱۲مــې نېټــې پــورې 

ــون او  ــوم قان ــڅ ک ــه هې ــو تراوس ــه دوو موافقتنام ــه ل پرت

مســوده تصویــب شــوې نــه ده.

خــو د ولــي جرګــې غــړې ناهیــد فریــد بیــا وايــي، دا د 

موکلینــو دنــده ده چــې غیــر حــارض وکیــان پیــدا کــړي.

دې وویــل: د بودجــې مســئله مونــږ ټولــو تــه مهمــه ده او 

ځکــه مونــږ رخصتــۍ وځنډولــې، یــو شــمېر وکیــان بــه د 

دې لېوالتیــا نــه لــري چــې پارملــان تــه رايش، نــو د هغوی 

موکلینــو چــې ورتــه رأیــه ورکــړې، بایــد هغــوی ومومــي 

چــې ولــې غیــر حــارضي کــوي؟

ــاب د  ــره، د نص ــه خ ــاوي پ ــې د اداري پ ــي جرګ د ول

نــه پــوره کېــدو لــه املــه دوی نــه يش کولــی چــې د مهمــو 

مســایلو پــه اړه پرېکــړې تــه ورســېږي.

ــم د  ــامين ه ــامن رح ــر رح ــر می ــې م ــي جرګ د ول

ــې  ــړه چ ــد ک ــې تأیی ــته ک ــه ناس ــې پ ــنبې د ورځ چهارش

ــه  ــه ل ــه د دوی کارون ــه امل ــارضۍ ل ــر ح ــو د غی د وکیان

ــوي. ــخ ش ــډ رسه م خن

ــۍ  ــې د کال منځن ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــل: پ ده ووی

بودجــه زمونــږ اجنــډا وه، پــه ټولــو کمېســیونونو کــې ۱۷۰ 

ــارض وو. ــر ح ــان غی وکی

د حقوقــي چــارو یــو شــمېر کارپوهــان بیــا ټینــګار کــوي 

ــو  ــارضو وکیان ــر ح ــو غی ــې د دغ ــي جرګ ــې د ول چ

ــان يش. ــه الرې اع ــنیو ل ــد د رس ــه بای نومون

د حقوقــي چــارو پــوه کبیــر رنجــر وویــل: یــوه الره دا ده 

چــې د دوی د درېیــو ورځــو معــاش وګرځــوي، کــه څــه 

هــم دوی ډېــرې پیســې لــري، د درېیــو ورځــو پــه کیســه 

کــې نــه دي، بایــد د دوی نومونــه د رســنیو لــه الرې افشــا 

يش، څــو خلــک پــوه يش چــې چاتــه یــې رأیــه ورکــړې، 

هغــو تــه چــې شــخيص کاروبــار او تجــارت کــوي.

ــي  ــي، د ول ــې وی ــو جرګ ــتان مران ــوا د افغانس ــل خ ب

جرګــې د ځنډنیــو کارونــو او د اداري پــاوي پــررس د 

جنجالونــو لــه املــه د دوی کارونــه هــم ځنډېــديل او ډېــر 

ــې دي. ــه پات ــناد ورت اس

د افغانســتان د مــي شــورا ۱۷مــه دوره د روان کال د ثــور 

ــوه او  ــل ش ــته پی ــډ وروس ــتو ځن ــو میاش ــپږمه د څ ــه ش پ

ــه  ــو پ ــاوي د ټاکل ــس او اداري پ ــې د رئی ــي جرګ د ول

خاطــر تاوتریخــوايل هــم نــږدې دوه میاشــتې دوام وکــړ.

ــې  ــتو ک ــرو دوو میاش ــه تې ــې پ ــي جرګ ــتان ول د افغانس

ــه  ــت ن ــڅ فعالی ــه هې ــه امل ــه شــتون ل ــاوي د ن د اداري پ

ــود. درل

وشی؛ کـوچه یی که تنـها  کاه فـر
نـام آن مانـده است

د افغانستان وليس جرګې په ۳میاشتو کې یوازې 

په یوه جلسه کې نصاب درلود

پادشاه صدیقی


