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د طالبانو له نقده تر فکري ملګرتیا؛ 

احمد وحید مژده چا وواژه؟

مقـاومت در بـرابِر تقلب 
به عنـوان یک اصـل

6 2

دموکراسـی افغانسـتان در ایـن هجده سـال، 
یـک دموکراسـِی معیـوب و سـازش کار بـا 
تقلـب بـوده اسـت. ایـن دموکراسـی پـس 
از هجـده سـال بـه جایـی رسـیده کـه آقای 
احمدولـی مسـعود می گویـد »از انتخابـات 
افغانسـتان تنهـا نـامِ آن باقـی مانـده اسـت!« 
ایـن همـان نقطه یی سـت کـه دیگر بـا ترس 

و محافظـه کاری نمی تـوان تصمیـِم درسـت 
و بـزرگ گرفـت. هـر تصمیمـی کـه مبتنـی 
بـر ایـن دو عنصر باشـد، بـه فربهـی و بقای 
هرچـه بیشـترِ فرهنـگ تقلب منجـر خواهد 

 . شد
باقـی  نامـش  انتخابـات  از  وقتـی  مسـلماً 
عریـان  مــردم  آرای  در  دسـتبرد  و  بمانـد 
گـردد، دیگـر چیـزی بـرای از دسـت رفتـن 

و  نمی مانـد  باقـی  دموکراسـی  سـاحِت  در 
سـقف  را  »فلـک  می بایـد  وضـع  ایـن  در 
بشـکافت و طرحـی نـو درانداخـت.« از این 
زاویـه، به نظر می رسـد کـه شـورای نامزدان 
ریاسـت جمهوری بـه  صرافـِت تهیـۀ طرحی 
بدیـل و همه جانبـه بـرای عبـورِ موفقــانه از 

بحـران انتخاباتـی افتـاده...

انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی 
کـه  می گویـد  ریاسـت جمهوری 
انتخابـات افغانسـتان از مسـیرِ قانونـی 
و اصلـی اش منحـرف شـده اسـت. به 
گفتـۀ او، امـروز انتخابـات افغانسـتان 
بـه یـک مضحکه تبدیـل شده اسـت و 
ایـن مضحکـه، انتخابـات را بـه بحران 

برده اسـت.
انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی 
روز  نشسـِت  در  ریاسـتجمهوری 
پنجنشـنبه 30 عقـرب شـورای نامزدان 
بـا اشـاره بـه مـواد اعالمیـۀ این شـورا 
گفـت: اعالمیـۀ شـورای نامـزدان فقط 
در حـد یـک حـرف عـادی نیسـت، 
انتخابـات  نامـزدان  بیشـترین  چـون 
شـورا  ایـن  عضـو  ریاسـت جمهوری 
اسـت و اعضای این شـورا از هیچ کدام 
پیـروزی دارنـد،  ادعـای  نامـزدان کـه 
کمتر نیسـتند و جایگاه حقوقی خود را 
دارنـد، بنابرایـن تصمیم شـان تأثیرگذار 

خواهـد بـود....
                               ادامه صفحه 6

صفحه 2

احمدولی مسعود در نشست شورای نامزدان:
انتخابات افغانستان از مسیِر قانونی و اصلی منحرف شده است

بحـران آری، تقـلب خیر!

ناجیه نوری

مقام هـا در ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی می گویند آنـان روی 
طرحـی کار می کننـد کـه براسـاس آن تـا ۵ سـال آینـده مصـارف 
»غیرضـروری« نیروهـای امنیتی کاهـش یابد و منابع غیـر موثر نیز 

از بدنـه بودجـه نهادهـای امنیتی جدا شـود.
صدیـق صدیقـی، سـخنگوی این ریاسـت دیروز در یک نشسـت 
خبـری گفـت کـه بـر بنیـاد این طـرح بـرای پنج سـال آینـده هر 
سـال ۱0 درصـد مصـارف »غیرضـروری« نیروهـای امنیتی کاهش 

خواهـد یافت.
صدیقی اما خاطر نشـان سـاخت کـه حکومت در تالش اسـت تا 
تطبیـق این طـرح روی کارایی نهادهای امنیتی تأثیـر منفی نگذارد.
صدیقـی از خریـد تیـل به هدف تولیـد برق بـرای نیروهای امنیتی 
بـه عنـوان نمونـه مصـارف »غیرضـروری« یـاد کـرد و گفـت کـه 
تـالش خواهـد شـد تا با وصـل شـدن ادارات مربوط بـه نهادهای 

امنیتـی با شـبکه بـرق، از مصـرف تیل جلوگیری شـود.
او تصریـح کـرد کـه حکومت بـرای مدیریـت بودجه ملـی، روی 
طرحـی کار می کنـد تا براسـاس آن مصارف عمومـی را نیز کاهش 
دهـد تـا به ایـن ترتیـب بتواند بودجـه عـادی را از عوایـد داخلی 

تأمیـن کند.
صدیقـی هم چنـان گفـت کـه در این ارتبـاط رییس جمهـور غنی 
بـا شـش وزارت خانـه بحـث و گفت وگـو کـرده اسـت تـا بتواند 

براسـاس کارایـی ادارات و نتایـج، بودجـه را تعییـن کند.
سـخنگوی ریاسـت حکومت وحدت ملی در این نشسـت خاطر 
نشـان سـاخت کـه حکومت افغانسـتان در بخـش مبارزه با فسـاد 
و جلوگیـری از ضایـع شـدن منابـع، موفقیت های چشـم گیر را در 
سـال های اخیـر بـه دسـت آورده اسـت و اراده جـدی بـرای محو 

دارد. فساد 
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه حکومـت در سـند 
بودجـه سـال مالی ۱3۹۹ خورشـیدی، ۴۲۸ میلیـارد و 3۸0 میلیون 
افغانـی بودجه تعیین کرده اسـت. از این میـان، ۲۸۹ میلیارد افغانی 
آن بودجـه عادی و ۱3۹ میلیارد افغانی آن بودجه انکشـافی اسـت. 

ایـن سـند برای تصویب به شـورای ملی فرسـتاده شـده اسـت.

ریاست حکومت وحدت ملی: 

مصـارف »غیـرضـروری«
 نیـروهای امنیتـی کـاهش مـی یابـد

شورای نامزدان:

نتایـج برآمـده از تقلب را قبـول نـداریم
»تخطی های کمیسیون افغانستان را در یک حالت بحران قرار داده و طرح بدیل ارایه می کنیم«
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انتخابــات ریاســت جمهوری ششــم میــزان، بی تعــارف بــه 
بحـــران و تشــنج گراییــده و بزرگ  تریــن نشــانۀ آن نیــز این کــه: 
بــه غیــر از جانــب حکومــت، همــۀ تیم هــا از کمیســیون 
انتخابــات به دلیــِل دســتبرد در آرای مـــردم ســلب اعتمــاد کــرده  
ــت.  ــد پذیرف ــب را نخواهن ــر تقل ــی ب ــد نتیجــۀ مبتن و می گوین
ــه از آن  ــید ک ــان ترس ــران چن ــد از بحـ ــه نبای ــا این هم ــا ب ام
ــه  ــرِس آن ب ــد از ت ــه می بای ــاخت ک ــاخ وُدمی س ــوِل بی ش غ
ــه در  ــت ک ــتان سال هاس ــد. افغانس ــلیم ش ــب  تس ــِگ تقل فرهن
ــن  ــت ای ــرار نیس ــت و ق ــه ور اس ــون غوط ــاِی گوناگ بحران ه
بحران هــا همیشــه بــه ســقوط و تباهــِی بیشــتر منتهــی  شــوند، 
چــه بســا کــه می تواننــد آن هــا مقدمه یــی بــرای بهبــود 
ــند و از  ــا باش ــۀ رونده ــرای هم ــک ب ــازی نی ــت و آغ وضعی
ــه  ــران ب ــرِس بح ــد از ت ــی می بای ــه زمان ــا چ ــر، ت ــوی دیگ س
فرهنــِگ تقلــب و تزویــر و زورگویــی تمکیــن کــرد و ســال بــه 
ــاِی  ــه بحران ه ــی ک ــان فرهنگ ــود؛ هم ــر نم ــال آن را فربه ت س
مختلــف را زاییـــده و بــر مــردم تحمیل کرده اســت. بــه عبارت 
دیگــر، افغانســتان درگیــر یــک بحـــراِن بســیار بزرگ و اساســی 
ــر  ــی ب ــب و زورگوی ــِط تقل ــِگ منح ــۀ فرهن ــت و آن، غلب اس
ــایر بحران هــا،  فرهنــِگ انتخابــات و مردم ساالری ســت و س
بحران هــای فرعــی و مولــودِ بحــراِن نخســـتین انــد. پــس چــه 
ــردن همــۀ بحران هــا در افغانســتان،  ــن ب ــرای از بی ــر کــه ب بهت
ــاِت ۱3۹۸ را  ــت و انتخاب ــی رف ــب و زورگوی ــِگ تقل ــه جن ب
ــب  ــراِن تقل ــا بح ــاب ب ــرای تسویه حس ــت ب ــن فرص مغتنم تری

شــمرد.
ــالل  ــاد و اخت ــا زادۀ فس ــتمی، بحران ه ــرد سیس ــک رویک در ی
در سیســتم  انــد؛ فســادی کــه بــا پذیرفتــِن ورودی هــاِی 
ــارج  ــادل خ ــوازن و تع ــِت ت ــتم را از حال ــاز، سیس آشوب س
می کننــد و تغییراتــی بــه میــان می آورنــد کــه از آســتانۀ تحمــل 
ــوان  ــه عن ــتان ب ــالۀ افغانس ــِی هجده س ــد. دموکراس ــارج ان خ
ــوب آفریِن  ــِگ آش ــرای فرهن ــواره پذی ــتم هم ــک کالن سیس ی
ــون نتوانســته از  ــا کن ــی ت ــچ انتخابات ــوده و نتیجــۀ هی تقلــب ب

غلبــۀ تقلــب مبـــرا باشــد. 
و  فشــارها  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  دور  چنــد  در 
ــِی  ــوب هاِی دموکراس ــت آش ــط توانس ــی فق ــالِت بیرون مداخ
وطنــی را بــه تأخیــر بینــدازد امــا قاعــدۀ تقلــب در ایــن سیســتم 
ــه  ــر ب ــات ۱3۹۸، نظ ــه داد. انتخاب ــات ادام ــه حی ــان ب همچن
انســجام و آگاهی یــی کــه در جبهــۀ ضدتقلــِب شــورای نامــزدان 
ــه در  ــی ک ــه نفرت ــر ب ــده و نظ ــان آم ــه می ریاســت جمهوری ب
ــه فرهنــگ تقلــب و تصاحــِب قــدرت  اذهــان مــردم نســبت ب
از ایــن طریــق شــیوع یافتــه، می توانــد فرصتــی مناســب بــرای 
ــب  ــدۀ تقل ــه قاع ــی علی ــراِن انتخابات ــه از بح ــتقباِل آگاهان اس
باشــد؛ بدیــن معنــا کــه دیگــر می تــوان بــه بحـــران آری گفــت 
و بــه جنــِگ تقلــب رفــت ولــی نمی تــوان از تــرِس بحــران بــه 

ــج عافیــت نشســت.  تقلــب آری گفــت و کن
دموکراســی افغانســتان در ایــن هجــده ســال، یــک دموکراســِی 
معیــوب و ســازش کار بــا تقلــب بــوده اســت. ایــن دموکراســی 
پــس از هجــده ســال بــه جایــی رســیده کــه آقــای احمدولــی 
مســعود می گویــد »از انتخابــات افغانســتان تنهــا نــامِ آن باقــی 
ــا تــرس  مانــده اســت!« ایــن همــان نقطه یی ســت کــه دیگــر ب
و محافظــه کاری نمی تــوان تصمیــِم درســت و بــزرگ گرفــت. 
هــر تصمیمــی کــه مبتنــی بــر ایــن دو عنصــر باشــد، بــه فربهــی 

و بقــای هرچــه بیشــتِر فرهنــگ تقلــب منجــر خواهــد شــد. 
ــتبرد  ــد و دس ــی بمان ــش باق ــات نام ــی از انتخاب ــلمًا وقت مس
در آرای مـــردم عریــان گــردد، دیگــر چیــزی بــرای از دســت 
رفتــن در ســاحِت دموکراســی باقــی نمی مانــد و در ایــن 
ــو  ــی ن ــکافت و طرح ــقف بش ــک را س ــد »فل ــع می بای وض
ــورای  ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه، ب ــن زاوی درانداخــت.« از ای
ــل  ــۀ طرحــی بدی ــِت تهی ــه  صراف ــزدان ریاســت جمهوری ب نام
و همه جانبــه بــرای عبــورِ موفقـــانه از بحــران انتخاباتــی افتــاده 
ــی  ــده و خالصه ی ــدارک دی ــرح را ت ــن ط ــم ای ــی ه ــا جای و ت
ــت.  ــته اس ــان گذاش ــی در می ــادهای بین الملل ــا نهـ از آن را ب
ایــن طــرح می خواهــد روندهــاِی حکومــت داری، مصـــالحه بــا 
ــر پوشــش  ــده را زی ــاباِت آین ــان و برگــزاری ســالِم انتخـ طالب
قــرار دهــد و بــرای همــۀ ابعــاد و احتمــاالت در فضــای 
ــرح  ــد. ط ــام ده ــی انج ــباِت دقیق ــتان، محاس ــت افغانس سیاس
بدیــل مســلمًا طرحی ســت کــه بــا بحـــران انتخاباتــی مواجهــۀ 
عالمانــه می کنـــد و می خواهــد از ایــن ســکو، بــه ختــِم تمــامِ 

ــردازد.  ــی ـ بپ ــی و غیرانتخابات ــران ها ـ انتخابات بحـ

بحـران آری، تقـلب خیر!

تقلب  بِر  بـرا در  مقـاومت 
به عنـوان یک اصـل

طی هجده ساِل 
گذشته در افغانستان 

فقط اقدام هایی زیر ناِم 
»دموکراسی« صورت 
گرفته و هیچ گاه این 
مفاهیم و ارزش ها در 
جامعه نهادینه نشده 
است. افرادی آمدند، 

انتخابات به راه انداختند 
و باز خودشان انتخابات 
را دور زدند و از راه تقلب 

و مهندسِی آرا قدرِت 
سیاسی را به چنگ 

آوردند. آیا به چنین چیزی 
باید انتخابات گفت؟ آیا 
دموکراسی این است که 
انتخابات در کشوری با 

میلیون ها دالِر گدایی شده 
برگزار شود و نتیجۀ واقعی 

نداشته باشد؟ در سال 
2014 چه اتفـاقی در 

کشور افتاد؟ آیا شرم آور 
نیست در کشوری مثل 

افغانستان که 70 درصد 
مردِم آن در زیر خط و 
یا در خط فقر زنده گی 

می کنند، میلیون ها دالر را 
برای تقلب و جعل کاری 
مصرف کرد؟ زمام داراِن 
فعلی و گذشتۀ کشور چه 
توجیهی برای این گونه 
عملکردهای خود دارند؟

در حالــی کــه دســتۀ انتخاباتــی 
شــمارِش  خواهــان  »دولت ســاز« 
ــج  ــِر نتای ــه زودت ــالم هرچ آرا و اع
ــزان  ــات ششــم می ــز انتخاب تقلب آمی
ــت  ــزدان ریاس ــورای نام ــت، ش اس
جمهــوری بــا نشــر اعالمیه هــا و 
آگاهی دهــی گســترده بــه مــردم، 
آرا  مهندســی  تقلــب و  برابــر  در 
ــتۀ  ــی دس ــد. گاه ــتاده گی می کن ایس
ــه و  ــه طعن ــاز ب ــی دولت س انتخابات
کســانی  »چــرا  می پرســد  کنایــه 
ــده شــدن  ــرای برن کــه رای کافــی ب
راه  ســروصدا  این همــه  ندارنــد، 

انداخته انــد؟« 
  متأســفانه مشــکل دســتۀ انتخاباتــی 
ــاز  ــا آغ ــن ج ــاز« از همی »دولت س
می شــود. ایــن دســتۀ انتخاباتــی 
رعایــت  مدعــِی  را  خــود  کــه 
ــت  ــی و جمهوری ــِن دموکراس موازی
نیــز معرفــی می کنــد، عمــاًل پــا روی 
ــت  ــی و جمهوری ــوِی دموکراس گل
ــا را در  ــد آن ه ــته و می خواه گذاش
مســلِخ منافــع تیمــی و شــخصِی 
دموکراســی  خــود خفــه ســازد. 
ســازوکاری اســت بــرای این کــه 
یــا  و  نماینــده  مــردم  اکثریــِت 
ادارۀ  بــرای  را  نماینده گان شــان 
ــن  ــر ای ــد. اگ ــور برگزینن ــور کش ام
رونــد تــوام بــا تقلــب و جعــل کاری 
انجــام شــود، آن گاه منافــع اکثریــِت 
ــتۀ  ــت. دس ــده اس ــی ش ــردم قربان م
ــی  ــا قربان ــاز« ب ــی »دولت س انتخابات
جامعــه  اکثریــِت  منافــع  کــردن 
ــی را  ــدرِت سیاس ــه ق ــد ک می خواه
ــی  ــه صــورِت غیرقانون در کشــور ب
غصــب کنــد. غصــب حاکمیــت 
ــی  ــای نظام ــا کودت ــه ب ــی چ سیاس
ــب،  ــا تقل ــه ب ــرد و چ ــورت گی ص
ارایــه  می توانــد  را  معنــا  یــک 
کنــد و آن این کــه: کشــور دیگــر 
ــای  ــول و ارزش ه ــاس اص ــر اس ب
و  نمی شــود  اداره  دموکراتیــک 
اســتبداد بــر آن چیــره شــده اســت. 
ــات  ــزدان انتخاب ــورای نام ــد ش قص
ریاســت جمهــوری ایــن اســت 
ــتبداد  ــِگ اسـ ــور را از چن ــه کش ک
دهــد.  نجــات  خودکامه گــی  و 
بحــث بــر ســِر بــه قــدرت رســیدِن 
ــتۀ  ــالن دس ــا ف ــخص و ی ــالن ش ف
بحــث  بــل  نیســت؛  انتخاباتــی 
بــر ســِر حفــظ ارزش هایی ســت 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــع ُکل جامع ــه مناف ک
دموکراســی  اگــر  دارد.  بســته گی 
در کشــور بــه پیـــروزی برســد، 
آن گاه منافــع اکثریــِت جامعــه تأمیــن 

ــتبداد  ــر اسـ ــی اگ ــت؛ ول ــده اس ش
بــه پیــروزی برســد، بــه معنــای 
ــه  ــه صدم ــه ُکل جامع ــت ک این س
نامــزدان  شــورای  اســت.  دیــده 
ــا  ــن معن ــه ای ــوری ب ــت جمه ریاس
در صــِف مــردم ایســتاده  و از منافــع 
اگــر  می کنــد.  پاســداری  مــردم 
ــب و  ــا تقل ــور ب ــار در کش ــک ب ی
جعــل کاری مبــارزۀ دقیق و حســاب 
شــده انجــام شــود، آن گاه منافــع 
ــه  همــه تأمیــن می شــود و کشــور ب

امنیــت می رســد.  صلــح و 
 همان گونــه کــه بیمــار بــا تشــخیِص 
درســت می توانــد درمــان شــود، 
جامعــه نیــز بــا ایجــاد ســازوکارهای 
ــر  ــِگ فق ــد از چن ــد می توان قانونمن
ــی  ــد. وقت ــدا کن و جنــگ نجــات پی
فقــر،  جنــگ،  دچــار  کشــوری 
اســت،  نابســامانی  و  بی عدالتــی 
ایــن  کــه  این ســت  معنــای  بــه 
ــت  ــازوکارهاِی درس ــا س ــور ب کش
هجــده  طــی  نمی شــود.  اداره 
ــط  ــتان فق ــته در افغانس ــاِل گذش س
اقدام هایــی زیــر نــامِ دموکراســی 
صــورت گرفتــه و هیــچ گاه ایــن 
جامعــه  در  ارزش هــا  و  مفاهیــم 
افــرادی  اســت.  نشــده  نهادینــه 
ــد  ــه راه انداختن ــات ب ــد، انتخاب آمدن
ــات را دور  ــان انتخاب ــاز خودش و ب
زدنــد و از راه تقلــب و مهندســِی 
ــگ  ــه چن ــی را ب ــدرت سیاس آرا ق
آوردنــد. آیــا بــه چنیــن چیــزی باید 
ــی  ــا دموکراس ــت؟ آی ــات گف انتخاب
در  انتخابــات  کــه  اســت  ایــن 
دالــِر  میلیون هــا  بــا  کشــوری 
و  شــود  برگــزار  گدایی شــده 
ــد؟ در  ــته باش ــی نداش ــۀ واقع نتیج
ســال ۲0۱۴ چــه اتفـــاقی در کشــور 
افتــاد؟ آیــا شــرم آور نیســت کــه در 
ــه 70  ــتان ک ــل افغانس ــوری مث کش
درصــد مــردمِ آن در زیــر خــط و یــا 
ــد،  ــی می کنن ــر زنده گ ــط فق در خ
میلیون هــا دالــر را بــرای تقلــب 
کــرد؟  مصــرف  جعــل کاری  و 
زمــام داراِن فعلــی و گذشــتۀ کشــور 
این گونــه  بــرای  توجیهــی  چــه 

عملکردهــای خــود دارنــد؟ 
بــه  لحظــه  همیــن  افغانســتان   
ــا  ــورِ دنی ــن کش ــوان مرگ آورتری عن
شــناخته می شــود، فقــر و جنــگ 
این هــا  می کنــد،  بیـــداد  آن  در 
ــد کــه در اداره  همــه ناشــی از آن ان
ــِت کشــور مشــکل وجــود  و مدیری
ــه  ــم ب ــی می خواهی ــس وقت دارد. پ
برســیم،  رفــاه  و  ثبــات  صلــح، 

ــی  ــب و مهندس ــل تقل ــد از فص بای
ــار  ــک ب ــرای ی ــات ب آرا در انتخاب
پیــدا کنیـــم.  و همیشــه نجــات 
آن وقــت در جامعــه هــم صلــح 
می آیــد و هــم رفـــاه. در غیــر ایــن 
ــزی  ــن چی ــت همی صــورت، وضعی
ــم.  ــاًل می بینی ــه فع ــود ک ــد ب خواه
ــی و  ــِت غیرواقع ــک برداش ــن ی ای
جانب دارانــه از کســی و گروهــی 
نیســت، واقعیــِت همیــن کشــور 
کــه  واقعیتــی  اســت؛  جامعــه  و 
ــی آن می شــوند و طــی  ــردم قربان م
هجــده ســاِل گذشــته بهــای بســیار 
ــا  ــد. ت ــرای آن پرداخته ان ــنگین ب س
ــان قربانــی  ــی بایــد همچن چــه زمان
خواســته های یــک عــدۀ معــدود 
و قدرت طلــب باشــیم؟ تــا چــه 
ــور از راه  ــِم کش ــد زعی ــی بای زمان
گزینــش  آرا  مهندســی  و  تقلــب 

ــود؟ ش
دســتۀ انتخاباتــی »دولت ســاز« بایــد 
ــد و  ــخ ده ــوال ها پاس ــن س ــه ای ب
ســر در گریبــان فــرو کــرده و ببینــد 
هــر فــردی کــه در ایــن کشــور 
قربانــی می شــود، مقصــِر اصلــِی 
آن ایــن دســته اســت. اگــر فرهنــِگ 
تقلــب همچنــان ادامــه پیـــدا کنــد، 
ایــن کشــور هیــچ گاه روی خوشــی 
ــچ گاه در  ــد؛ هی ــلح را نمی بین و صـ
ــه  ــی ب ــر و بدبخت ــور فق ــن کش ای
ــزدان  ــورای نام ــد. ش ــان نمی رس پای
در  امــروز  جمهــوری  ریاســت 
ــی  ــن ارزش های ــاع از چنیـ خــط دف
قــرار گرفتــه اســت. بــرای ایــن 
مســأله،  مهم تریــن  فعــاًل  شــورا 
مبــارزه بــا فســـاد انتخاباتــی اســت؛ 
ــادها  ــر فس ــادرِ دیگ ــه م ــادی ک فس
در کشــور می توانــد باشــد. اگــر مــا 
موفــق شــدیم کــه فســاد انتخاباتــی 
ــم، آن گاه  در کشــور را خاتمــه بدهی
خواســته هاِی  و  مطالبــات  دیگــر 
ــت  ــون و عدال ــو قان ــز در پرت ــا نی م
اجتماعــی تأمیــن می شــود. آن گاه 
کســی بــرای برانــدازی نظــام ســالح 
کســی  نمی گیــرد،  دســت  بــه 
بــرای یافتــن کار بــه کشــورهای 
ــد، آن گاه کســی  ــرار نمی کن دیگــر ف
بــرای تحصیــل مجبــور نیســت کــه 
قومیــت و زبــاِن خــود را تغییــر 
دهــد. دموکراســی بــه چنیــن نظامــی 
گفتــه می شــود و نــه آن چیــزی 
کــه زمــام داراِن کشــور از آن اراده 

. می کننــد

احمــد عمران



شورای نامزدان:

نتایـج برآمـده از تقلب را قبـول نـداریم
»تخطی های کمیسیون افغانستان را در یک حالت بحران قرار داده و طرح بدیل ارایه می کنیم«
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شـورای نامزدان انتخابات ریاسـت جمهوری می گوید 
سیسـتماتیک  تقلبـات  از  شـده  بیـرون  نتیجـۀ  کـه 
برای شـان قابـل قبـول نیسـت و بازشـماری و جابـه 
بـا  جـدی  مخالفـت  در  آرا  بـزرگ  ارقـام  جایـی 
کارشـیوه و لوایـح کمیسـیون انتخابـات قـرار دارد و 
بـرای نامـزدان عضـو در ایـن شـورا قابـل پذیـرش 

نیسـت.
در  عقـرب   30 پنجشـنه،  روز  شـورا  ایـن  اعضـای 
یـک نشسـت خبـری بیـان داشـتند کـه تخطی هـای 
کشـور  بـرای  انتخابـات  کمیسـیون  سیسـتماتیک 
خطرنـاک اسـت و از اثـر همیـن تخطی ها افغانسـتان 

در حالـت بحرانـی  قـرار گرفتـه اسـت.
نامـزدان شـامل در این شـورا در اعالمیه یی می گویند: 
آنعده کمیشـنران کمیسـیون مسـتقل انتخابات را که از 
طـرف نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری برگزیده 
شـده بودنـد، بنابر سـوءمدیریت و دسـت برد به آرای 
مـردم، قابـل اعتمـاد نمی دانیـم و حـق داریـم تـا از 

ایشـان سـلِب اعتماد نماییم.
احمدولـی مسـعود نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری 
و عضـو شـورای نامـزدان، می گویـد که مـا در بحران 
ایـن  تـا  می کنیـم  تـالش  و  داریـم  قـرار  انتخاباتـی 

بحـران همه گیـر نشـود. 
آقای مسـعود در پاسـخ به این پرسـش  که کمیسـیون 
انتخاباتـی در گـرو افـرادی قـرار دارنـد و نمی توانند 
تـا تصمیـم واحـد بگیرنـد در ایـن بحـران  و راه حل 
چیسـت؟ گفـت: مـا بـدون شـک در یـک بحرانـی 
انتخاباتـی قـرار داریـم، امـا تـالش می کنیـم تـا ایـن 
بحـران همه گیـر نشـود. شـورای نامـزدان انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری در صـدد بحرانـی سـازی رونـد 
انتخابـات نیسـت، امـا تـالش می کنیـم تا کسـانی که 
می خواهنـد از طریـق تقلـب در انتخابـات، کشـور را 

بـه بحـران ببرنـد جلوگیـری کنیم. 
بـه گفتـۀ او، نتیجه یـی مقبـول و مورد پسـند مردم در 
انتخابـات زمانـی بدسـت می آیـد کـه به اسـاس رأی  
پـاک باشـد، اما اکنـون چالش هـا میان کمیسـیون های 
انتخاباتـی، تکت هـای انتخاباتـی دولتی و سـایر منابع 
و مداخلـه خارجی و دسـتبرد در انتخابـات نگرانی را 

افزایش داده اسـت.  
آقـای مسـعود گفت کـه از انتخابـات افغانسـتان تنها 
نـامِ انتخابات باقی مانده اسـت و کمیسـیون انتخابات 
و تکت  هـای دولتـی انتخابـات را از مسـیر اصلـی اش 
منحـرف سـاخته اند و انتخابـات پـر از مهندسـی و 
پـر از تقلـب در حقیقـت بـرای قاپیدن قـدرت از راه  

نامشـروع راه انـدازی شـده بود.
او گفت که شـماری دیگر هسـتند که باالی انتخابات 
چانه زنـی/ دوبـاالی دارند و می خواهند کـه انتخابات 
را بـه قیمت هـای گوناگـون بفروشـند و بـه نحـو در 

قدرت خود را شـریک سـازند.
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  عضـو  ایـن 

کـه  می رفـت  توقـع  کـه  افـزود  ریاسـت جمهوری 
تکت هـای انتخابـات و کمیسـیون انتخابـات بـا پنـد 
از انتخابـات ۲0۱۴، بتواننـد انتخابـات ۲0۱۹ را بـه 
درسـتی مدیریـت کننـد، امـا  دیده شـد کـه انتخابات 
۲0۱۹ بدتـر از انتخابـات ۲0۱۴ در لجنزار مشـکالت 

اسـت.  گیرمانـده 
او گفـت کـه امـروزه همـه نگرانـی دارنـد و نتیجـۀ 
انتخابـات بـه یـک کابـوس تبدیـل شـده اسـت، دو 
دسـته گی در میان کمیشـنران کمیسـیون انتخابات نیز 

ایـن چالـش  را چنـد برابر سـاخته اسـت. 
کمیسـیون  از  مـا  گلِـۀ  کـه  افـزود  مسـعود  آقـای 
شـکایات انتخاباتـی این اسـت که در مدت شـش ماه 
چـه کار را انجـام داده انـد؟ چـرا از گماشـتن والی هـا 
تقلـب در مرکـز و والیت  هـا  بـرای  کـه  و کسـانی 
از طـرف تیـم مشـخص جلوگیـری نکردیـد؟ چـرا 
حکومت را از نفوذ داشـتن در کمیسـیون انتخابات و 

ایـن رونـد مهـار نسـاختید.  دسـت اندازی ها در 
کمیسـیون  اگـر  کـه  کـرد  تأکیـد  مسـعود،  آقـای 
انتخابـات بـا رویکـرد کنونـی فـردا نتیجـۀ را اعـالم 
کنـد که گویـا یک نامـزد ۹0درصد رأی آورده اسـت 
و برنـدۀ اسـت، ایـن نتیجـۀ مـورد قبـول مـا نیسـت. 
بـازی کـردن بـا اعـداد نمی تواند بـرای ما قابـل قبول 
باشـد؛ زیـرا  برای مردم افغانسـتان دیگـر، مکتب های 
خیالـی، صندوق هـای خیالـی و اعـداد خیالـی قابـل 

نیسـت.  پذیرش 
او گفـت کـه قسـمی فکـر نکننـد کـه مـردم را فریب 
می دهنـد و در تمـاس بـا جامعـۀ جهانـی تقلب هـای 
خـود را توجیـه می کننـد و یک بار دیگر بـه گردهای 
مردم سـوار می شـوند. شـما رییس نیسـتند، حسـاب 
چنـد رهبـر خاییـن کـه با شـما توافـق می کننـد جدا 
شـدنی  کار  ایـن  و  نمی گذارنـد  مـردم  امـا  اسـت، 

. نیست
همچنـان شـهاب حکیمـی، یکـی دیگـر از اعضـای 
دیگر شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، 
در ایـن نشسـت گفـت که در صـورت کـه انتخابات 
بـا رویکـرد کنونی پیش بـرود و نتیجۀ به اسـاس یک 
تقلـب سـازمان یافتـه  اعـالم گـردد، این نتیجـۀ مورد 

قبـول شـورای نامـزدان و مردم افغانسـتان نیسـت. 
آقـای حکیمی افزود که کمیسـیون انتخابـات در ابتدا 
فیصلـه کـرد کـه رأی هـای بایومتریـک شـده مـورد 
اعتبـار اسـت، در صورتی که رأی پـاک از ناپاک جدا 
نشـود و کسـانی کـه دسـت بـه تقلـب زده انـد مورد 
بازپـرس قـرار نگیرند و به نهادهـای  عدلی و قضایی 
معرفـی نشـوند، اعـالم نتیجـۀ انتخابـات در چنیـن 
بحبوحـۀ پـر از تقلـب و تخطی مـورد قبول شـورای 

نیسـت.  نامزدان 
ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  شـورای  کـه  گفـت  او 
جمهـوری، مکانیـزم جدیـد را روی دسـت دارنـد تا 
در صـورت بحـران شـدن انتخابات راه  بدیـل را برای 

جلوگیـری از بحـران روی دسـت خواهنـد گرفـت؛ 
در ایـن مورد بـا سـفارت خانه های بیرونـی، نهادهای 
بین المللی شـریک سـاخته و مـورد حمایـت آنان نیز 
قـرار گرفتـه اسـت. امـا به خاطـر احتیاط از ابـراز نظر 
خـودداری می کننـد. امـا در صـورت بحرانـی شـدن 

انتخابـات ایـن طـرح بدیـل ارایه خواهد شـد. 
بـه گفتـۀ او، حکومـت بدیـل کـه بـه اسـاس طـرح 
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری، در 
صـورت بحرانـی شـدن انتخابـات روی کار می آیـد، 
انتخابـات آینـده و رونـد حکومـت داری را مدیریت 
خواهـد کرد و همچنـان این حکومـت روند مصالحۀ 
بـا گـروه طالبـان را رهبـری می کند و ایـن مکانیزم را 

در یـک روز مناسـب اعـالم مـی کنیم. 
آقـای حکیمـی بـا اشـاره بـه تقلـب در دسـتگاه های 
و  یافتـه  تقلـب سـازمان  کـه  انگشـت نگاری گفـت 
تخنیکـی در انتخابـات صـورت گرفته اسـت و پی آر  
کودهـا )PR COD( دسـت کاری شـده اند و بایـد 
در تفکیـک کـردن آن تـالش جـدی صـورت گیـرد 
و تمـام مشـخصات یـک فـرد رأی دهنده ) انگشـت، 
تذکـره، عکـس و ...( در آن درج باشـد تـا مورد قبول 
قـرار گیـرد، نه این که PR COD  دسـت کاری شـده 

 . شد با
حکیـم تورسـن، یـک عضـو دیگـر شـورای نامزدان 
در ایـن رابطـه می گویـد: مـردم افغانسـتان نتیجـۀ پر 
از تقلـب و تخطـی را نمی پذیرنـد. بـه گفتـۀ او، برای 
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری کـه 
نماینده گـی از مـردم افغانسـتان می کننـد، ایـن نتیجـۀ 
قابـل اقنـاع نیشـت. شـورای نامـزدان در کنـار مـردم 
خـود هسـتند و ایـن خواسـت مـردم اسـت کـه باید 
ناهنجـاری کـه درطـول ۱۸ سـال از طـرف حلقـات 
بـه پیـش برده شـده اسـت، دیگـر قابل قبول نیسـت. 
ایـن عضـو شـورای نامـزدان همچنـان، تأکیـد کـرد 
کـه حلقاتـی کـه در ایـن سـالیان دراز بـه سرنوشـت 
مـردم بـازی کردنـد و بی  عدالتی هـا، قانونی شـکنی  ها 
و بیـکاری و فقـر کـه امـروز دامن گیـر مـردم اسـت، 

ثمـرۀ حکومـت همیـن افراد اسـت. 
نتیجـۀ  بـر  مـا  تأکیـد  کـه  تورسـن می گویـد  آقـای 
برآمده از رأی های پاک و بایومتریک شـده اسـت، در 
غیـر صـورت هیـچ راه کاری بدیـل و بـدون رأی های 
بایومتریـک شـده و شـفاف برای رسـیده بـه زعامت 
مـردم وجـود ندارد. مـا می دانیم که از میـان ۱3 نامزد 
انتخابـات ریاسـت جمهوری یک نفـر رییس جمهور 
می شـود، امـا زعامـت زمانی مـورد پذیرش اسـت که 
به اسـاس رأی پاک مردم روی کار آید؛ ورنه کسـانی 
کـه بخواهنـد بـه اسـاس رأی هـای بـدون بایومتریک 
روی کار آینـد، مورد قبول مردم افغانسـتان هسـتند و 
نـه هـم جامعـۀ جهانی و نهادهـای بین المللـی آنان را 

کرد.  قبول خواهنـد 
نشسـت شـورای نامـزدان بـا خوانش اعالمیـه خبری 

بـه پایـان رسـید. در اعالمیـۀ خبـری این شـورا آمده 
ابعـادِ  ریاسـت جمهـوری  نامـزدان  شـورای  اسـت: 
گوناگـون انتخابـات را بـه گونۀ مسـتمر َرَصـد کرده، 
را  انتخابـات  کمیسـیون  سیسـتماتیک  تخطی هـای 
خطرنـاک می خوانـد. بـه بـارو اعضـای ایـن شـورا، 
تقلبـات  بازشـماری بـه گونـۀ یک جانبـه در امتـدادِ 
سیسـتماتیک، بـدون مشـورت، نظـارت و مشـارکت 
کشـور  بـرای  ریاسـت جمهوری  نامـزدان  شـورای 

می باشـد.  بحران آفریـن  به شـدت 
اسـت:  آمـده  خبـری  اعالمیـۀ  ایـن  از  بخشـی  در 
در  را  آرا  بـزرگ  ارقـام  جابه جایـی  و  بازشـماری 
مخالفـت جـدی بـا طرزالعمل هـا و لوایح کمیسـیون 
انتخابـات تشـخیص داده ایـم و مـردود می شـماریم. 
نتایـج برآمـده از تقلبـاِت سیسـتماتیک را بحـران زا و 

نمی پذیریـم. و  می نماییـم  تحلیـل  غیرعادالنـه 
از  دیگـری  بخـش  در  نامـزدان  شـورای  اعضـای 
ایـن اعالمیـه گفتـه انـد: آنعده کمیشـنران کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات را کـه از طـرف نامـزدان انتخابات 
بنابـر  بودنـد،  شـده  برگزیـده  ریاسـت جمهوری 
قابـل  مـردم،  آرای  بـه  دسـت برد  و  سـوءمدیریت 
اعتمـاد نمی دانیـم و حـق داریـم تـا از ایشـان سـلِب 

نماییـم. اعتمـاد 
ایـن شـورای از نماینده گی ملـل متحد در افغانسـتان 
)یونامـا( و آقـای تدامیچـي یاماموتـو خواسـته تـا در 
پرتـو ارزش هـا و اصـول جهانـی ملـل متحـد نقـش 
غیِرجانبدارانـۀ خود را در جهِت سـالمت انتخابات به 
اثبـات برسـاند و شـک و تردیدها را برطـرف نمایند. 
در غیـِر آن بـه مراجـع ذی صـالح شـکایت خواهیـم 
کـرد و بـرای دفـاع از حـِق مـا بـرای دموکراسـی در 
افغانسـتان دسـت از تالش هـای مؤثـر بـر نمی داریم .
در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 
رابطـه بـا بدیـل بحـران انتخابـات طـرح خـود را در 
روزهـای آینـده برای مـردم افغانسـتان ارایـه می کند.
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـر 
فسـاد  بـه  آلـوده  کمیشـنرهای  و  متقلبـان  محاکمـۀ 
تأکیـد می نمایـد و در ایـن جهـت از هیچ گونه تالش 
هرگونـه  شـایعه های  شـورا  ایـن  نمی شـودو  دریـغ 
معامله هـای پنهانـی میـان تیم هـای حاکـم انتخاباتـی 
را مبنـی بـر مشـروعیِت دادن انتخابات پـر از تقلبات 
پنج سـال  تلـخ  تجربـۀ  تـداوم  و  یافتـه  سـازمان 
می شـمارد و ضـد  مـردود  را  نـاکام  حکومـت داری 

منافـع ملـی تلقـی می نمایـد.
کمیسـیون انتخابـات بـا وجـود مخالفت هـای شـدید 
نامـزدان، نهادهـای ناظر و احزاب بـرای پنجمین روز 
به بازشـماری آرای شماری از والیات پرداخته است؛ 
برخـی از والیـات بـه نسـبت مخالفت هـای شـدید 
تاهنوز باشـماری نشـده اند. مسـووالن در کمیسـیون 
انتخابـات امـا گفتـه انـد کـه در هفتـۀ پیـش رو نتایج 
ابتدایـی انتخابـاِت 6 میـزان را همه گانـی می سـازند.

ابوبکر صدیق
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»رییـس گـروه، سـه زخـم به مـن نشـان داد 
کـه روی آرنـِج خـود داشـت و گفـت: بایـد 
مثـِل یـک هنرمنـد خـودم  بگیـرم کـه  یـاد 
را زخمـی کنـم. بعـد، او بـه مـن یـک تیـِغ 
ریش تراشـی داد و  نشـانم داد چطـور بایـد 
روی رگـم زخـم بزنـم تا خون جاری شـود. 
مـن تردیـدی نکـردم«. آن وقت او بلند شـد، 
بـا غـرور آرنـِج قربانی شـده اش را نشـان داد 
و انگشـتش را روی رگـی گذاشـت کـه قبال 
بگویـم  می توانـم  بـود.«  کـرده  زخمـی اش 
مـن در کارم موفـق شـده بـودم. بـرای اولین 
بـار، چنیـن چیـزی اسـتثنایی بـود و از ایـن 
بابـت بـه خـودم افتخـار می کـردم. بعدهـا، 
شـد،  عـادت  یـک  برایـم  دیگـر  کار  ایـن 
هربـار بـا هـم جمـع می شـدیم و جایـی از 
زنـدان  در  او  وقتـی   » می بریـدم.  را  بدنـم 
او  می کـرد.  محافظـت  تازه واردهـا  از  بـود 
یـک »رییـس« بـود: »مـن را بـا انگشـت بـه 
همدیگـر نشـان می دادنـد: این همانی اسـت 
کـه همـۀ بدنـش را از سـر تا نـوِک پـا بریده 
اسـت. او از هیـچ چیـزی نمی ترسـد. آن هـا 
از مـن می  ترسـند«. آدم از طریـِق حس هایش  
کشـف می کنـد کـه چطـور بایـد نسـبت بـه 
دوسـتان دیگـرش برتری داشـته باشـد: »یک 
بـار در خانـه تنها بـودم و دوسـتانم می آمدند 
کـه مـرا بیـرون ببرنـد که آبجـو بخریـم، من 
را  دسـتم  برداشـتم،  را  همـه کاره  ام  چاقـوِی 
خـوب دراز کـردم و طـوری بریدم کـه دیده 
شـود. ایـن بـرای آن بـود کـه دیگـران از من 
بترسـند. بعـد یک تی شـرِت سـفید پوشـیدم 
کـه بـا ُسـرخی رنگ ِخـون، خـوب خودش 
را نشـان بدهـد. حتـا در جاهـای مختلـِف 
بدنـم چسـب زخـم زدم کـه مردم فکـر کنند 
همـه جایـم را بریـده ام. اول ایـن کار را برای 
ایـن انجـام می دادم کـه خودم را آدمِ خشـنی 
نشـان دهـم، امـا بعدهـا برایـم بـه یـک نیاز 

شـد. تبدیل 
ایـن آزمون هـا بیـن پسـران گونه یی مناسـِک 
مردانه گـی اسـت کـه در آن ها باید خودشـان 

را قابـل نشـان دهنـد و اجـازه ندهنـد کـه 
شـرایط  آن هـا را از میـدان بـه در کنـد. اگـر 
زنانه گـی اغلب بـه صورتی  بدیهی مشـاهده 
می شـود، مردانه گـی  بایـد خـود را بسـازد 
و فـرد خـود را شایسـتۀ ایـن عنـوان نشـان 
دهـد تـا صفـت توهین آمیـز »اِوا خواهـر« بر 
او نگذارنـد. ورود بـه مردانه گـی شـبیه بـه 
ورود بـه یـک انتخابـات اسـت. فـرد مذکـر 
بایـد خـودش را در میـان مـردان »حقیقـی« 
بـه اثبـات برسـاند و  مـرد »شـود«. بنابرایـن 
همیشـه آزمون هایـی هسـت کـه بایـد زیـر 
نـگاهِ آن هـا انجام شـوند و برای ایـن امر نیاز 
بـه یـک کار فرهنگـی وجـود دارد)گیلمـور، 
حاشیه یی شـدن  موقعیت هـای  در   .)۱۹۹0
اجتماعـی نظیـر بـی کاری، بی پولی، نداشـتن 
برنامـه بـرای آینـده، سـاختن یـک هویـِت 
مردانـه کاری عـذاب آور اسـت. پسـر جوانی 
کـه  احسـاس خوبـی از زنده گـی نـدارد و 
را  اجتماعـی  طـرد  موقعیـت  یـک  احتمـاالً 
تجربـه می کنـد، گرایـش بـدان پیـدا می کنـد 
کـه بـه الگوهـای مردانه گـی آن هم در شـکل 
کاریکاتـوری آن هـا پنـاه بیـاورد. تحمـل در 
برابـر درد، در برابـر خشـونت، تحقیـر زنان، 
درس نخوانـدن و تمایـل بـه بـی ادب بـودن 
اشـکالی هسـتند کـه بـه صـورِت مشـترک 
امـکان  جـوان  بـه  و  می شـوند  بازشماسـی 
دوسـتانش  کـه   باشـد  مطمیـن  می دهنـد 
خواهنـد  قایـل  شـخصی  ارزشـی  او  بـرای 
اسـت  آن  در  »مردانه گـی«،  تناقـض  شـد. 
کـه قضـاوت دختـران هیـچ نقشـی در تأیید 
»مـرد شـدن« نـدارد. داوران، پسـراِن دیگـر 
هسـتند. پرسـه زدن پسـرها، از یک هم جنسی 
اجتماعـی خبـر می دهـد  و هـدف از آن هـا 
بـه  تأییـد شـدن  و  دادن  نشـان  تنهـا خـود 
وسـیلۀ پسـران دیگر اسـت.  مسـأله آن است 
کـه مـردان در نگاه مـردان دیگر، مرد باشـند 
»اولیـن وظیفـۀ هـر مـردی آن اسـت کـه زن 

» نباشد.
نـو الیاس و ژ.ل.اسکوتسـن وضعیت پسـران 

جـواِن انگلیسـی اقشـار مردمـی را توصیـف 
کرده انـد کـه از نبـود بازشناسـی دیگـران در 
رابطـه بـا خـود رنـج می برنـد. بدیـن ترتیب 
آن هـا ناچارنـد بـرای ترمیـم ایـن وضعیـت 
روی بـه  ارزش هـای »مردانـه«ِی مبالغه آمیـز 
بیاورنـد تا آبروی شـان حفظ شـود. پیوسـتن 
بـه دار و دسـته های ]بـزه کار[  کـه بر اسـاس 
بـه چالـش کشـیدن دایـم، تحریـک کردن ها، 
یافته انـد،  سـاختار  فیزیکـی  خشـونت های 
نسـبت  آن هـا  تردیـد  و  شـک  می تواننـد 
بـه خودشـان را آرام کننـد« و تأییـد شـدن 
نوعـی »مردانه گـی« مقطعـی نشـان می دهـد 
کـه »آن هـا بـرای خودشـان کسـی هسـتند« 
و بدیـن ترتیـب می تواننـد  در برابـر نفـی 
شـخصیت مردانـۀ خویـش مقاومـت کنند و 
بـا رفتارهـا و حـرکات بی نتیجـۀ خـود، ایـن 
مردانه گـی را تقویـت نماینـد. مرد جـوان در 
این گونـه مناسـک مردانه گـی نوعـی  عامـل 
ارزش شـخصی خـود  اثبـات   بـرای  حـاد 
از  کـردن  خالـی  شـانه  برعکـس،  می یابـد. 
آزمونـی در ایـن زمینه غیرقابل تصور اسـت؛ 
زیـرا اعتمـاد بـه نفـس او و جایگاهـش در 
گـروه را بـه خطـر می اندازد. مسـأله همیشـه 
آن اسـت که یـک جوان نشـان دهـد بهترین 
اسـت و یا نسـبت بـه دیگـران برتـری دارد. 
نشـان دادن هرگونه تـرس از او یک »دلقک« 
خواهـد سـاخت کـه برایـش یـک شکسـت 
کامـل اسـت. الزامـات مذکر بون بـه ویژه در 
ابعـادی کـه بـه مردانه گـی مربوط می شـوند، 
بسـیار سـخت و دردنـاک هسـتند؛ همان طور 
کـه  الزامـات ظاهـری بـرای مونـث بـودن 
دوسـتان  گـروه  فشـار  دیگـر.  موقعیتـی  در 
بی رحمانـه اسـت.  افـراد نوبالـغ  در جوامـِع 
مـا  بـه صورتـی پنهانـی بـه همـان اصـول 
جوامـع  در  کـه  می رسـند  انسان شـناختی 
آن  در  و  هسـتیم  روبـه رو  آن هـا  بـا  سـنتی 
جوامـع اصـل و اسـاس بـرای گـذر به سـن 
مردانه گـی هسـتند. بـا ایـن تفـاوت کـه در 
جوامـع سـنتی این اصول بـا همراهی بزرگان 

و بـا مناسـکی کـردن انجـام می گیرنـد.
از میـان نمونه هـای دیگـری کـه می توانیم در 
جامعـۀ امریکایـی  به آن اشـاره کنیـم، بالک 
و نیدرهوفـر برخی از اشـکال  مناسـک گذار 
را توصیـف می کننـد کـه در آن هـا جوانـان 
پاچوکـوس، جوانـان تـازه بـه بلـوغ رسـیده 
بـا ریشـۀ مکزیکـی کـه در ایـاالت متحـده 
کـه  دهننـد  نشـان  بایـد  می کننـد،  زنده گـی 
ترسـی از چیـزی ندارنـد و بـرای ایـن کار 
بایـد دسـت بـه جرایمـی جـدی و هولنـاک 
بـرای  اسـت  ناچـار  نوآمـوز  بزننـد. جـوان 
گـذار از آزمـون مرتکـِب عملـی خطرنـاک 
کسـی  بـه  یـا  و  کنـد  سـرقت  مثـاًل  شـود، 
حملـه کنـد. امـا از این گذشـته بایـد قابلیت 
مقاومـِت خـود را در برابـر درد نشـان دهـد. 
در  نوجـوان  هارلـم،  شـرق  محله هـای  در 
را  او  بزرگ تـر سـخت  نفـر  دو  کـه  حالـی 
گرفته انـد، بـرای یـک عملیـات موسـوم بـه 
»بمبـاران«، به وسـیلۀ اعضای گـروه در ناحیۀ 
شـکم و سـایر اندام هـا زیـر ضربـات محکم 
قـرار می گیـرد. و در ایـن حالـت اگـر تقاضا 
کنـد کـه او را نزننـد، دیگر شایسـتۀ ورود به 
دسـته نیسـت. تحمل شـنیدن دشـنام و کتک 
او  از  ناله یـی  آنکـه  بـدون  شـدید  خـوردِن 
بلنـد شـود، نشـانه یی از مردانه گـی به شـمار 
می آیـد. امـا اگـر از ایـن آزمون موفـق بیرون 
آمـد، دیگـر عضـو کامل  دسـته می شـود. م. 
پـرو و ژ. بیبو به مناسـک رمزآمـوزی جوانان 
دسـته های  وارد  می خواهنـد  کـه  کبکـی 
گانگسـتر بشـوند اشـاره می کننـد: سـوزاندن 
اندام هـا زیـر نـگاه دیگـران، زخـم زدن بـر 
بـدن، کتک خـوردن بـه وسـیلۀ قدیمی تر ها، 
انجـام یـک »کار خالف« از جملـۀ این موارد 
هسـتند. ممکـن اسـت این ها صرفـًا کارهایی 
رایـج بـرای آزمـودن افـراد گـروه باشـد و 
یـا مناسـکی بـرای ورود بـه آن، امـا در هـر 
دو مـورد آنچـه انتظـار مـی رود، نشـان دادن 
ظرفیـِت تحمـل  درد بـدون بـروز کمتریـن  

نشـانه یی از ضعـف اسـت. 
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»آنچـه مـردم بیش از هر چیز از آن می ترسـند، برداشـتن 
گامـی نو و یـا گفتِن کالمی تازه  اسـت.«

راسـکولنیکف  زبـاِن  از  داستایوسـکی  را  سـخن  ایـن 
می گویـد، و همان گونـه کـه نیچـه معتقـد اسـت سـفر 
مخصـوص  و  عمیـق  مخاطره هـای  مـدرن  وادی  بـه 
بـه خـود را دارد، راسـکولنیکف نیـز بـا جنایـت خـود 
ایـن گام تـازه را برداشـت! ایـن حرکـت یـا اولیـن گام، 
نیازمنـد اضطـراب و دلهرۀ جدی اسـت تا بتواند انسـاِن 
آسـیب پذیر و مضطـرب را معرفی کـرده و جهان فکری 

نوینـی را بـرای او بنـا کنـد.
بـرای ورود بـه دنیـای ُمـدرن و یـا هـر جهـان فکـری 
نوینـی، می بایسـت از ارزش هایـی کـه بشـر در برهه  یی 
از زمـان ابتـدا آگاهانـه آن ها را بـه کار گمـارده و پس از 
چندیـن نسـل، کورکورانـه به آن هـا احترام می گـذارد و 
سـر فـرو مـی آورد، شـجاعانه گذر کـرد. به گفتـۀ دیگر، 
چـون آن هـا بـه خـودی خـود از بیـن نمی رونـد، بایـد 

آن هـا را سـر برید. 
تغییـر و کنـِش تاریخـی همیشـه اتفـاق افتـاده و خواهد 
همچنیـن  و  اجتماعـی  هنجارهـای  کـه  چـرا  افتـاد؛ 
سـنت های اجتماعـی، به مـرور زمان کارآیِی خـود را از 
دسـت می دهنـد و »زنده گـی« عناصـِر پیش برنـدۀ خـود 
را دوبـاره جایگزیـِن آن هـا می کنـد، و داستایوسـکی در 
جنایـت و مکافـات، چنیـن می کنـد؛ معانـی موجـود را 
شکسـته و تعاریـِف نـوی از آنچه در شـعور یک جامعۀ 
پیـر و فرتـوت موجـود اسـت را ارایه می دهـد. از همین 
اسـت کـه منتقدیـن یکـی از اولیـن رمان هایـی کـه بـه 
طـرح تفکـر ُمـدرن مـی پـردازد را »جنایـت و مکافات« 

می داننـد. 
از دیگـر نویسـنده گانی کـه بـه دغدغه هـای آدمـی در 
می پـردازد،  روشـن گری  و  تکنولـوژی  شـروع  عصـر 
فرانتـس  جویـس،  جیمـز  فاکنـر،  ویلیـام  بـه  می تـوان 
کافـکا، بورخـس و همین طور، مارسـل پروسـت اشـاره 
کـرد. بـه قول کامو، کافـکا را می توان یکـی از قوی ترین 
نویسـندگان پسـت مدرن به شـمار آورد. نـگاه متفـاوت 
کافکا به داسـتان و اسـتفادۀ گسـترده و راهبـردی وی از 
سـبک و بازی هـای زبانـی در خلـق یـک اثـر داسـتانی، 
کـه  اسـت  داسـتان  گره هـای  کشـیدن  حاشـیه  بـه  و 
موجـب می شـود از دیگـر نویسـنده گان هم عصـر خـود 
متمایـز افتـد. وجـه تمایـز نزدیکـی را می تـوان در آثـار 
بـه  بورخـس  آثـار  در  قایـل شـد.  کافـکا  و  بورخـس 
پاهایـی  رد  می تـوان  پسـت مدرن،  نویسـنده یی  عنـوان 
از ادگارآلـن پـو را نیـز مشـاهده کـرد. آلـن پـو معتقـد 
بـود کـه انسـان نبایـد خـود را در اختیـار موقعیت هـای 
روزمـره و صـرف زنده گی قـرار دهـد. او روزمره گی را 
از تخیـل تهـی می دانسـت. البته مارسـل پروسـت نیز به 
عنـوان نویسـنده یی مـدرن نیـز چنیـن می کند. پروسـت 
بـا سـاختن چنـد گـره  کوچـک، از گـره اصلی داسـتان 
دورشـده امـا بـرای گشـودن آن دوبـاره بـه گـره  اصلی 
برگشـته و شـروع به طرح و گسـترش موضـوع می کند. 
هرچند که پروسـت بیشـتر نوشـته هایش را خـود تجربه 
کـرد، اما پیش از نوشـتن آن هـا روی کاغذ ابتـدا زمان و 
مـکان معمـول را درهم شکسـته، دوباره با مهـارت و به 
گونه یـی نـو عنصـر زمـان را بازسـازی می کنـد. بـه نظر 
بورخـس، یـک اثرادبـی می بایـد از تجربه های شـخصی 
فراتـر رود. نویسـنده بایـد بتواند تجربه های شـخصی و 
روزمره یـی کـه هر روز در کنـارش جریـان دارد را ابتدا 
ذخیـره کرده و سـپس از پتانسـیل به دسـت آمـده،  آن ها 
را بـا رویدادهـای مهم و شـگفتی کـه می توانند مسـتقل 
و تأثیرگـذار هـم باشـند، در یکدیگـر تنیـده و به چالش 
بکشـد. شـاید فقـط دراین جـا بتـوان تفـاوت و قابلیـت 
مهـم رمـان پسـت مدرن بـا رمـان نـو کـه هسـتی را تـا 
مرتبـه اشـیا و نمونه بـرداری دیکتـه وار از طبیعـت تنـزل 
می دهـد، و یـا رمان هایـی بـه سـبک ریالیسـم جادویی 

را شـناخت. 
خـود  داسـتان های  در  راز  و  معمـا  طـرح  بـا  کافـکا، 
فعـل نوشـتن را از جبرگرایـی یـک جامعه شـناختی یـا 
روان شـناختی کـه می کوشـد نویسـنده گی را بـا منابـع 
مـادی و فیزیکـی توضیـح دهـد، رهـا سـازد. او رویـا و 
خواب گونه هـای خـود را بـه واقعیـت تبدیـل کـرده و 
خواننـده اش را وا دار می کنـد تـا دنیایـی کـه او خلـق 
کـرده را بـا منطـق مختـص بـه خـود بپذیـرد. خواننـده 
بـه ایـن خاطـر می پذیـرد کـه یـک انسـان می توانـد بـه 
حشـره تبدیل شـود چـون گریگور، حشـره بـودن خود 
را بـاور می کنـد! به عبـارت دیگر منطق داسـتانی وی به 

درسـتی سـر جـای خودش نشسـته اسـت. 
در مکتـب ریالیسـم جادویی، سـحر و جـادو بـه گونه یی 
بـا عناصـر جادویـی کنـار هـم قـرار می گیرنـد کـه نیاز 
و خاسـتگاه شـخصیت و کاراکتـر رمـان را ارضـا کننـد. 
کـه  آن گونـه  را  فیزیکـی  عناصـر  او  دیگـر،  بیـان  بـه 
شـخصیت های داسـتان در مخیلـۀ خود دوسـت داشـته 
و تصـور می کننـد، در اختیـار آن هـا قـرار می دهـد. بـه 
گونه یـی کـه واقعیـت و جـادو بـا هـم مخلوط شـده و 
بـا کمـک یکدیگـر، زمـان و مکانی مطلـوب را پی ریزی 
نیازهـای  از  رهـا  کافـکا،  شـخصیت های  امـا  کننـد. 
روزمـره،  خـود تبعیدشـده هایی هسـتند کـه می تواننـد 
و  فرهنگـی  قانونـی،  اخالقـی،  از  اعـم  مرزهـا،  تمـام 
روانـی را در نوردنـد. بـرای انسـان مـدرن هیـچ مدینـۀ 

جایگاه 

انسـان
 در ادبیات ُمدرن

در مکتب ریالیسم جادویی، 
سحر و جادو به گونه یی با 

عناصر جادویی کنار هم قرار 
می گیرند که نیاز و خاستگاِه 
شخصیت و کاراکتِر رمان را 
ارضا کنند. به بیان دیگر، او 
عناصر فیزیکی را آن گونه 
که شخصیت های داستان 

در مخیلۀ خود دوست 
داشته و تصور می کنند، در 
اختیار آن ها قرار می دهد؛ 
به گونه یی که واقعیت و 

جادو با هم مخلوط شده و با 
کمک یکدیگر، زمان و مکانی 

مطلوب را پی ریزی کنند. 
اما شخصیت های کافکا، 
رها از نیازهای روزمره،  

خودتبعیدشده هایی هستند 
که می توانند تمام مرزها، 
اعم از اخالقی، قانونی، 
فرهنگی و روانی را در 

نوردند

فاضله یـی وجـود نـدارد. انسـان در هیاهـوی این قرن ، 
اسـیر در حجم هـای سـیمانی و زمخت، غریب اسـت؛ 
غریبه یـی کـه ماننـد پرومتـه، خـود بـه خـود تـوان و 
لیاقـت آن را دارد کـه صاحـب همـۀ ارزش هـا باشـد. 
انسـان مسـتوجب احتـرام اسـت. هیـچ نیرویـی حـق 
آن را نـدارد کـه انسـان را ولـو در پسـت ترین نقطـه 
از هسـتی، تحقیـر کنـد. بـا این همـه او خدایی سـت 
محکـوم، کـه در پسـت ترین درجـات هسـتی عـذاب 

بـودن را تحمـل می کنـد. 
زنـده به گـور صادق هدایـت نیز چنین اسـت. قهرمان 
زنـده بـه گـور بـه مـرگ دسـت نمی یابـد و نمی میرد. 
بـه دنبـال مـرگ می گـردد و شـجاعانه او را بـه مبارزه 
می طلبـد! صـادق هدایـت در زنـده بـه گـور همـان 

سـزیوفی اسـت کـه زنده گـی رهایـش نمی کنـد.
 زنده گـی، سـنگ قبری سـت که بر او فشـار مـی آورد. 
بـه هـر دری می زنـد تا مـرگ را بـه اسـارت در آورده 
کمـک  سـیانور  و  تریـاک  از  شـود.  پیـروز  او  بـر  و 
می گیـرد، امـا مـرگ از او می گریـزد! عنصـر زنده گـی، 
خـود هیوالیی سـت کـه خداونـد بـرای عـذاب او بـه 

نگهبانیـش گمارده اسـت!
 از میـان نویسـنده گان معاصـر امریکایـی، می تـوان بـه 
اچ . دی. سـلینجر اشـاره کـرد. درون مایـۀ داسـتان های 
سـلینجر، تنهایـی عمیق و بی رنـگ انسان هاسـت. البته 
جنـس ایـن تنهایـی، متفـاوت و خـاص اسـت. او بـا 
خلـق این گونـه شـخصیت ها، فقـط حـس همـدردی 
ترتیـب  همیـن  بـه  می کنـد.  تحریـک  را  خواننـده 
می تـوان ، آکاکـی گوگول را در داسـتان شـنل مثال زد. 
همکارانـش  از  هیچ یـک  کـه  کارمندی سـت  آکاکـی 
یـک  مثـل  نمی فهمنـد. مسـخره اش می کننـد و  را  او 
دلقـک بـه وی خندیـده و بـا او رفتـار می کننـد. تـا 
جایـی کـه آکاکـی تصمیـم می گیـرد خـودش را زیـر 
یـک شـنل نـو مخفـی کـرده و بـا توسـل جسـتن بـه 
شـنل احتـرام جامعـه را به خـود جلـب کند! در شـنل، 
تنها کسـی کـه خواننـده نمی تواند با او همـزاد پنداری 
کنـد، آکاکی سـت. البتـه ایـن تـرس و یـا مسـخره گی 
آکاکـی نیسـت کـه بـه داسـتان نمـود می دهـد، بلکـه 
موقعیـت شـغلی و محیـط کارمندی اوسـت کـه حقیر 
تـا  التمـاس می کنـد  آکاکـی  و سـیاه جلـوه می کنـد. 
همکارانـش او را اذیـت نکننـد. بـرای رهایـی خـود 
از موقعیـت و لحظه یـی کـه طبیعـت و یـا سرنوشـت 
بـرای او پیـش آورده التمـاس می کنـد، در صورتی کـه 
شـخصیت های کافـکا از نظـر روحـی بسـیار قدرتمند 
و نسـبت بـه دوزخـی کـه در آن قـرار داده شـده اند 
آگاه انـد تـا جایی کـه هیچ کسـی یـا چیـزی نمی توانـد 
در  پاسـخی  می کننـد،  طـرح  کـه  سـوال هایی  بـرای 
خـور شـأن و مرتبت شـان ارایه دهـد! البته انسـان های 
کافـکا، ایـن قـدرت و تـوان را دارند که تمامـی مرزها 
و هویت هـای مـادی را بـه جریان هایـی سـیال تبدیـل 

 . کنند
ایـن انسـان های هوشـیار و دردمنـدی کـه جامعه آن ها 
را پـس می زنـد، در طـول زمـان تغییـر می کننـد تـا 
جایـی کـه می خواهنـد از دنیـای پیرامـون خـود انتقام 
بگیرنـد و ایـن کار را بـا فـرار کـردن بـه کنـج اتاقـی 
کوچک)مسـخ( و یا زیر ظاهری فریبنده )شـنل( انجام 
نمی دهنـد، بلکـه هم چون اسـکار، در طبـل حلبی، مثل 
دیگـران رشـد نمی کنـد. او مایـل نیسـت بزرگ شـود. 
اسـکار می خواهـد کـودک بمانـد تـا بتواند دیگـران را 
کـه فکـر می کننـد بـزرگ شـده اند بـه تمسـخر بگیرد! 
تغییـر در نگـرش و نـگاه نویسـنده از تغییـر جامعـه و 

نـگاه انسـان اسـت کـه شـکل می گیرد. 
نـوع زبـان و زاویـۀ نگاهی کـه نویسـنده از آن جا بـه پیرامون 
خـود می نگـرد، نویسـندۀ قـرن آینـده را وا مـی دارد تـا زبانی 
نیازمنـد  زبـان  ایـن  و  گیـرد.  بـه کار  را  آینـده  بـا  متفـاوت 
نگـه داری، ترمیـم و تکمیـل اسـت. همان گونـه کـه هنریـک 
ایبسـن نمایشـنامه نویس می گویـد: »زنده گی کـردن، راه رفتن 

بـا اشـباح اسـت؛ امـا نوشـتن، به معنـی اندیشـیدن«. 
گاهـی وقت هـا بـه راسـتی عمـر کلمه هـا طوالنی تـر از زمان 
نشـده اسـت؟ بـه راسـتی آیا مـا سـعی نمی کنیم تـا کلمه ها را 
بـه برده گی بکشـیم؟ کلمه ها در مقایسـۀ با زمـان مثل کودکان 
و پیرمـردان بـه نظـر می آینـد. زمان )جان انسـانی( سرشـار از 
انـرژی اسـت ولـی واژه هـا از کار افتـاده و یـا کنـد حرکـت 
می کننـد. انسـان در برابـر پاسـخ بـه نیازهـای درونـی اش، در 
چاله هـای تفهیـم افتاده اسـت. به قـول لـکان: »صحبت کردن 

در باالتریـن مرحلـه اش، نوعی پارازیت اسـت.« 
ای کاش آدم های مرده می توانستند بنویسند! 

عباس مؤذن
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د ســیايس چــارو شــنونکي  افغانســتان  د 

ــږدې  ــمیر ن ــو ش ــه ی ــژده ت ــد م ــد وحی احم

کســان ادعــا کــوي چــې مــژده پــه حکومــت 

دننــه د ځینــو کړیــو لــه خــوا وژل شــوی دی.

ــه دې اړه  ــړي پ ــۍ غ ــژده د کورن ــد م د وحی

ډېــر څــه نــه وايــي خــو دومــره وايــي چــې، 

ــاتلو او د ده  ــه س ــت پ ــژده د امنی ــو د م پولیس

ــو یــې کمــزوري  ــر نیول ــو پ ــې د عاملین د وژن

ــړې ده. ک

ــوری  ــت جمه ــې ریاس ــال ک ــدی ح ــه هم پ

ــي  ــويل او وای ــټه ب ــی بنس ــاوې ب ــه ادع دغ

چــې د وحیــد مــژده د قاتالنــو د نیولــو هڅــې 

دي. رواين 

د ســیايس چــارو شــنونکي  افغانســتان  د 

ورځ  یــوه  کېــدو  وژل  لــه  مــژده  وحیــده 

وايــي،  غــړي  کورنــۍ  د  ده  د  وروســته، 

پولیــس تراوســه نــه دي توانیــديل چــې د 

وپېــژين. عاملیــن  بریــد 

پــه  مســئولینو  د  وزارت  چــارو  کورنیــو  د 

خــره، مــژده د چهارشــنبې ورځــې پــه ماښــام 

د ملانځــه لــه اداء کولــو وروســته د کــور 

ــپرو  ــایکل س ــې دوو موټرس ــورروان و چ پرل

پــرې ډزې وکــړې.

کــوم فــرد یــا ډلــې تراوســه ددې وژنــې 

ــم د  ــو ه ــی او طالبان ــه دی منل ــئولیت ن مس

ــاغيل  ــو رسه د ښ ــه خپرول ــې پ ــوې اعالمی ی

مــژده وژنــه غندلــې ده.

خــو د پولیســو پــه خــره د پیښــې د عاملینــو د 

نیولــو هڅــې رواين دي.

ــه  ــه اعالمی ــۍ پ د افغانســتان ولســمرشۍ ماڼ

ــد ارشف  ــمرش محم ــې ولس ــيل چ ــې راغ ک

غنــي امنیتــي، عدلــی او قضايــی بنســټونو تــه 

ــو  ــو او مجازات ــو د نیول ــرور د عاملین ــه ت ددغ

ــړې ده. ــتنه ک سپارښ

ــه  ــژده ل ــه م ــي الل ــژده وراره صف ــاغيل م د ښ

ازادی رادیــو رسه پــه خــرو کــې امنیتــي 

ــاتلو  ــه س ــت پ ــره د امنی ــل ت ــه د خپ ځواکون

ــوي. ــۍ تورن ــې پرواي ــه ب ــې پ ک

هغــه وویــل: »تراوســه هیــڅ څــوک پــه 

ــه د  ــوی، دا پخپل ــول ش ــه دی نی ــړاو ن دې ت

حکومــت کمــزوري ښــيي، زمــوږ غوښــتنه دا 

ده چــې، د دغــه تــرور عاملیــن ونیــول شــی.«

د وحیــد مــژده د کورنــۍ غــړو د هغــه د وژنــې 

ــه  ــو ت ــه اړه ازادي رادی ــزې پ ــل او انګې د الم

څــه ونــه ویــل.

ــو  ــه ټلویزیونون ــتان پ ــژده د افغانس ــد م وحی

کــې د ســیايس کارپــوه پــه توګــه راڅرګندېــده 

او اکــره یــې د طالبانــو د فعالیتونــو او دریــځ 

پــه اړه رســنیو رسه خــرې کولــې.

مــژده پــه دې وروســتیو کــې پــه قطــر کــې لــه 

طالبانــو رسه د امریکايــي پــالوي د ناســتې او 

ــاين  ــتادانو رسه د حق ــې اس ــه دوو امریکای ل

شــبکې د دریــو غــړو د تبادلــې پــه اړه رســنیو 

تــه معلومــات ورکــړي دي.

ــو  ــې د ده د منتقدین ــواردو ک ــو م ــه ځین دی پ

ــه  ــې پ ــوی و چ ــورن ش ــه دې ت ــوا پ ــه خ ل

ــوي. ــوي ک ــو پل ــې د طالبان ــو ک تحلیلون

د سیاســی چــارو ځینــې کارپوهــان چــې 

ــې  ــږدي اړیک ــې ن ــژده رسه ی ــاغيل م ــه ښ ل

درلــودې، د هغــه د وژنــې المــل، د هغــه 

ــې  ــردې څرګندون ــې پ ــه او ب ښــکاره تحلیلون

ــي. ګڼ

ــیايس  ــه س ــان ل ــې ځ ــدي چ ــدالله وحی اس

پلــوه د مــژده همفکــره ګڼــي وايــي، هغــه پــه 

ــو تــرور کــړی دی. ــه کړی حکومــت کــې دنن

ــو  ــادوي خ ــه ی ــوم ن ــا ن ــه دې اړه د چ دی پ

وايــي، څــه مــوده مخکــې حکومتــي کســانو 

ــيل وو. ــرګ ګواښ ــه م ــژده پ دی او م

ښــاغيل وحیــدي وویــل: »پــه حکومــت 

ــوا  ــرادو لخ ــو اف ــو معلوم ــه د ځین ــې دنن ک

ــږدئ  ــواد پری ــل شــول چــې هی ــه ووی مــوږ ت

ــه وژل  ــو وب ــه ن ــه ن ــړئ او ک ــکوت وک ــا س ی

ــئ.« ش

یــو بــل ســیايس شــنونکی ويل اللــه شــاهین 

هــم د ښــاغيل وحیــدي خــره تکــراروي چې 

ــي  ــې د حکومت ــرور ک ــه ت ــژده پ ــې د م ګواک

ــو الس دی. کړی

ددغــه شــنونکو لــه ډلــې عصمــت اللــه قانــع 

چــې د خواخــوږۍ لپــاره د وحیــد مــژده 

کورتــه راغلــی و ازادي راډیــو تــه وویــل، 

ــوه  ــه ی ــور ورځــې مخکــې ل ــه څل ــژده ورت م

ــې  ــيل وو چ ــته وی ــث وروس ــوين بح ټلویزی

ــوی دی. ــل ش ــرګ ګواښ ــه م پ

پــه همــدې حــال کــې د افغانســتان پخــواين 

یــوې  پــه  هــم  کــرزي  ولســمرش حامــد 

اعالمیــه کــې د وحیــد مــژده وژنــه »هدفمنده« 

ــر یوشــمېر  ــې دي چــې »پ ــې او ویلــی ی ګڼل

شــخصیتونو او ســیايس شــنونکو تروریســتي 

حملــې ښــيي چــې دغــه اقدامــات د جنګــي 

جنایتونــو د نــوي کیفیــت ښــکارندویي کــوي 

او د بــرش د حقونــو او د افغانســتان د خلکــو 

ــو جنایــت دی.« ــدې ی ــر وړان پ

د ښــاغيل کــرزي پــه اعالمیــه کــې ویــل 

شــوي چــې »د افغانســتان خلــک د دا شــان 

ــري او  ــر شــکونه ل ــه اړه ډې ــو د منابعــو پ وژن

پــه دې بــاور دي چــې د دولتــی بنســټونو 

دنــده د خلکــو د ژونــد او ازادۍ ســاتنه ده نــه 

ــې.« ــس ی برعک

خــو د افغانســتان د ولســمرش مرســتیال ویانــد 

لطیــف محمــود د دغــو ادعــاو پــه اړه وايــي، 

ــه  ــه منصفان ــورده تورون ــې م ــه ب ــه دې هکل پ

نــه دي.

ــتان  ــړه: »د افغانس ــه ک ــود زیات ــاغيل محم ښ

او د افغانســتان رښــتیني زامنــو )امنیتــي او 

ــاده  ــې بنی ــدې ب ــر وړان ــه( پ ــي ځواکون دفاع

ادعــاوې منصفانــه نــه دي او د هېــواد لــه 

لــوړو مصالحــو څخــه لیــرې ګڼــل کیــږی.«

وحیده مژده څوک و؟

مــژده شــاوخوا شــپېته کالــه مخکــې پــه 

ــو  ــی وو. هغــه ی ــت کــې زیږیدل بغــالن والی

ــري. ــور ل ــوه ل زوی او ی

ــو  ــال د بهرنی ــم پرمه ــو د رژی ــژده د طالبان م

کــې  څانګــه  پــه ســیايس  وزارت  چــارو 

کار کاوه او تــر هغــه وړانــدې د شــوروي 

پروړانــدې د افغانســتان د جهــاد پرمهــال 

څــه مــوده پــه پاکســتان کــې و او پــه رســنیزو 

کارونــو بوخــت و.

مــژده د ګلبدیــن حکمتیــار پــه مــرشۍ د 

حــزب اســالمی غړیتــوب هــم درلــود.

ــه ړنګېــدو وروســته او د  ــو د رژیــم ل د طالبان

ــه مــرشۍ د نــوي حکومــت  حامــد کــرزي پ

لــه جوړیــدو رسه، مــژده د افغانســتان پــه 

رســنیو کــې د شــنونکي پــه بڼــه څرګنــد شــو.

ده څــو کالــه مخکــې یــو »ان الیــن« رســنۍ 

چــارې هــم پــر مــخ وړلــې.

ــتان  ــه افغانس ــې پ ــننو ک ــو ش ــه خپل ــژده پ م

ــت رسه  ــه موجودی ــو ل ــو ځواکون ــې دبهرنی ک

مخالفــت کاوه او لــه امریکا رسه د افغانســتان 

ــم و. ــف ه ــې مخال ــي توافقنام د امنیت

ــو هــم  ــه منتقدین ــت ل دی د افغانســتان د دول

ــون،  ــک ټلویزی ــالدي کال ی ــه ۲۰۱۳ می و. پ

ده  د  د طالــب مرشانــو رسه  پاکســتان  پــه 

ــړې. ــرې ک ــم خپ ــرې ه ــوين خ ټيلف

همغــه مهــال د افغانســتان د حکومــت د مــيل 

امنیــت ســالکار رنګیــن دادفــر ســپنتا د وليس 

ــړې وه  ــا ک ــې ادع ــته ک ــوه ناس ــه ی ــې پ جرګ

چــې د افغانســتان د مــيل امنیــت ادارې د 

لوېــې مشــوريت جرګــې پروړانــدې د مظاهــره 

ــه  ــکا رسه د توافقنامــې پ ــه امری کوونکــو او ل

اړه خــرې اورېــديل چــې پــه کویتــه کــې یــې 

ــي،  ــی او واي ــد رسه کول ــه ویان ــو ل د طالبان

ــويث  ــې د دی ــړي او تاس ــرې ک ــوږ مظاه »م

دغــه ســند پروړانــدې موضــع اعــالن کــړئ«.

د وحید مژده باور د طالبانو په هکله:

د وحیــد مــژده منتقدیــن پــه دې بــاوردي 

چــې دده څرګندونــې ښــيي چــې طالبانــو تــه 

ــږدې دی. ن

ــړې  ــنیو د مالت ــتان د ازادو رس ــو د افغانس خ

ادارې )نــی( مســئول مجیــب خلوتګــر وايــي، 

ــم کــې د  ــه رژی ــو پ ــه ده د طالبان ــژده رسه ل م

بهرنیــو چــارو وزارت پــه ســیايس برخــه 

کــې کار کاوه او پــه ځینــو مقالــو کــې یــې د 

ــاد کاوه. ــم انتق ــو ه ــر کړن ــو پ طالبان

ــه داســې حــال  ــل: »پ ښــاغيل خلوتګــر ووی

چــارو  بهرنیــو  د  )مــژده(  دی  چــې  کــې 

ــر  ــو پ ــر و، خــو د طالبان وزارت سیاســی مدی

حاکمیــت یــې انتقــاد کاوه او دغــه انتقادونــه 

ــژده  ــدل. د م ــدل کې ــږ اورې ــت ل ــه وخ هغ

انتقادونــه د طالبانــو د وخــت پــه جرېــدو لکه 

ــدل.« ــې نرشی ــم ک ــګ او قل ــت، فرهن رشیع

ــان  ــر د بی ــل فک ــژده د خپ ــی، م ــر واي خلوتګ

ــده. ــه ډاری ــه هېچــا ن ــه اړه ل پ

ــع  ــت قان ــو عصم ــه لیکواالن ــتان ل د افغانس

هــم وايــی، وحیــد مــژده د طالبانــو لخــوا پــه 

ــاد کاوه. ــو انتق ــو محدودیتون ځین

دده پــه خــره مــژده د طالبانــو د محدودیتونــو 

ــړو او  ــان د ازادی او زده ک ــې د بی ــه اړه چ پ

روزين پــر برخــو یــې وضــع کــړي نقــد کاوه.

ــر  ــې پ ــتان ک ــه افغانس ــژده حمل ــد م ــر وحی پ

تحلیلګرانــو یوازینــۍ حملــه نــه ده. مخکــې 

لــه دې د پوځــي چــارو کارپــوه زملــي وردګ 

هــم پــه یــوه وســلواله حملــه ووژل شــو.

نظــر محمــد مطمــن، حســن حقیــار او 

ــې  ــان دي چ ــه کارپوه ــعیدي هغ ــد س احم

تــردې وړانــدې پــرې حملــې شــوې او ټپیــان 

شــوي دي.

د طالبانو له نقده تر فکري ملګرتیا؛ احمد وحید مژده چا وواژه؟

انتخابات افغانستان از مسیر...
امروز  ریاست جمهوری:  انتخابات  نامزد  این  گفتۀ  به 
انتخابات افغانستان به یک مضحکه تبدیل شده است و این 

مضحکه، انتخابات را به بحران برده است. 
آقـای مسـعود در ادامۀ سـخنانش گفـت: »از نامزدانی که 
ادعـای پیـروزی دارند می خواهیم بپرسـیم که اگر شـما 
چنـد صد میلیـون دالـر مصـرف نمی کردید، آیـا ممکن 
بـود کـه ادعـای پیـروزی نمایید، اگـر انتخابات شـفاف 
و عادالنـه می بـود و اگـر شـما این همـه امکاناتـی مالی 
نمی داشـتید، ممکن بود که بیشـتر از سـایر نامزدان رأی 
بیشـتر می گرفتید. مردم پنج سـال حکومت داری شـما را 
شـاهد بودند، بنابراین شـما براسـاس چـه برنامه یی رأی 
بیشـتر گرفتیـد؟ شـما اگر پـول تـان را به سـایر نامزدان 
تقسـیم کنیـد. در یـک میـدان بـازی عادالنـه مشـخص 

خواهد شـد کـه کـی رأی بیشـتر می گیرد.« 
آقـای مسـعود خطاب به نامـزدان مدعی پیـروزی گفت: 
»هشـدار امـروز شـورای نامـزدان یـک هشـدار عـادی 
نیسـت، شـما حـق نداریـد خاک به چشـم مـردم بزنید، 
اذهـان عامـه را منحـرف سـازید و  نزد جهانیـان طوری 
وانمود  کنید که  شـما نماینده گان واقعی مردم هسـتید و 

بیشـتر رأی را داریـد و برنـدۀ انتخابات هسـتید«.  
ایـن عضـو شـورای نامـزدان خاطر نشـان کـرد: پیش از 
مـاه میـزان پیشـنهاد کردیـم کـه اول میـزان یـک گزینـه 
سرپرسـت بیایـد و یـا انتقـال قـدرت صورت بگیـرد تا 
مردم شـاهد یـک انتخابات شـفاف و عادالنه باشـند، اما 

قبـول نکردنـد، نـزد یونامـا شـکایت کردیم، بـه جامعه 
جهانـی شـکایت کردیـم و نـزد  اعضـای کمیسـیون 
انتخابـات رفتیم، اما قبـول نکردند و خودسـرانه به بهانۀ 
این کـه آماده گـی تخنیکـی بایـد گرفتـه شـود، زمـان بر 
گـزاری انتخابـات را تمدیـد نکردنـد، امـا امروز شـاهد 
هسـتیم کـه هـدف از آماده گی هـای تخنیکـی مهندسـی 
انتخابـات بوده اسـت. امـروز ملـت شـریف افغانسـتان 
قطعـاً متوجه شـدند کـه حکومت انتخابات را مهندسـی 

کرده اسـت.  
بـه گفتۀ این نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری: از شـش 
میـزان تاکنون که دو ماه از برگـزاری انتخابات می گذرد، 
شـورای نامزدان منتظر نتیجۀ انتخابات هسـتند. اما نتیجه 

همچنان نامعلوم و گنگ اسـت. 
از  دیگـری  بخشـی  در  نامـزدان  شـورای  عضـو  ایـن 
بـا دل ناخواسـته و بـدون  صحبت هایـش گفـت: مـا 
آماده گـی وارد مبـارزات انتخاباتـی شـدیم. فقـط و تنهـا 
بـه هدف تحقق دموکراسـی در افغانسـتان و بـه این امید 
کـه کمیسـیون و جامعه جهانی ممکن وضعیـت را درک 
کنـد و تـن بـه شـفافیت در انتخابـات بدهند. امـا بعد از 
گذشـت دو مـاه  کـه بسـته  تقلبـی و مهندسـی شـده را 
آمـاده کردنـد، ادعـا دارنـد کـه نتایـج را اعـالم می کنیـم 
و اگـر کسـی شـکایت داشـت، به کمیسـیون شـکایات 

نماید. مراجعـه 
او می گویـد: کمیسـیون شـکایات در شـش مـاه چـرا 
تخلفـات را بررسـی نکـرد و چـرا نگفت کـه حکومت 
صدها میلیون دالر را به خاطر تقلب مصرف کرده اسـت. 

چرا کمیسـیون شـکایات نگفت که قوماندان، ولسـوال و 
والی هـا را به خاطر مهندسـی و تقلـب در انتخابات مقرر 
کردنـد و چـرا جامعه جهانـی در برابر ایـن همه تخلف 
صـدا بلنـد نکـرد و چـرا یونامـا که سـنگ شـفافیت به 
سـینه می زنـد در آن زمـان صـدا بلند نکرد. امـا اکنون به 
یـک باره گـی تا دفتر سـازمان ملـل متحد هم صـدا بلند 
کردنـد کـه یک فرد تخنیکی بـه آنان توهین کرده اسـت. 
اکنـون می گویند کـه رأی های تقلبی را هم وارد سیسـتم 
کردیم و شـما می توانید به کمیسـیون شـکایات، مراجعه 
کنیـد. ایـن حرف ها مـورد پذیرش ما نیسـت و هرگز آن 
را قبـول نخواهیـم کـرد و نتیجه ایـن گونـه انتخابات را 

هرگز نخواهیـم پذیرفت.
بـه باور این نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری: انتخابات 
افغانسـتان از مسـیر قانونی و اصلی منحرف شـده و اگر 
تـالش هم صورت بگیرد که به مسـیر اصلی سـوق داده 
شـود، ممکـن نیسـت و بحران زاتر خواهد بـود. بنابراین 
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه طـور 
قطعـی اعالم می کنـد که نتایج بیـرون آمـده از این روال 
نـزد مـا پذیرفتنی نیسـت و آن را قانونـی نمی دانیم، زیرا 
اعـالم چنیـن نتیجۀ نه شـفاف اسـت نـه دموکراتیک نه 
عادالنـه، نـه ارزشـی و نه انسـانی و به هیچ عنـوان آن را 

پذیرفت. نخواهیم 
رهبـری  می کنـد:  نشـان  خاطـر  مسـعود  احمدولـی 
انتخابـات  نامـزدان  کـه  می کننـد  ادعـا  حکومـت 
ریاسـت جمهوری این کمیشـنران را انتخـاب کردند، بل 
آنـان را انتخـاب کردیـم. رهبران حکومت از کمیشـنران 

قبلـی امتحـان گرفتنـد و کمیشـنران را گزینـش کردنـد 
کـه انتخابـات پارلمانـی را بـه افتضـاح کشـانیدند، امـا 
نتیجـه انتخابـات پارلمانـی را قبول کردنـد، ولی اعضای 
کمیسـیون را محاکمـه کردید، یعنی  »یک بـام و دو هوا« 
سـپس نامزدان انتخابات را خواسـتند کـه اعضای جدید 
را انتخـاب کننـد و ما هم انتخاب کردیـم، اما در آن زمان 
بـه حکومت هشـدار دادیم که در کار کمیسـیون دخالت 
نکنیـد کـه داکترصاحـب اشـرف غنی عصبانی شـدند و 
گفتنـد که مـا هیچ مداخلـه نکردیم، اما امروز مشـخص 
شـد که او تعدادی را در داخل کمیسـیون خریداری کرد 
تـا بتواند به نفـع او تقلب کنند و رأی را مهندسـی کنند.
او در پایـان سـخنانش گفـت: اکنون نامـزدان همان طور 
کـه بـه کمیشـنران رأی داده بودنـد تـا آنـان از امانـت 
مـردم حفاظـت کننـد و در کارشـان صـادق باشـند و  با 
سرنوشـت مـردم بازی نکننـد. اما متاسـفانه تعـدادی از 
کمیشـنران ایـن کار را کردند و اکنون نامـزدان حق دارند 
کـه از آنان سـلب صالحیـت نمایند و نتیجه کارشـان را 

قبـول نکنند.
بـا وجـود مخالفت هـای شـدید  انتخابـات  کمیسـیون 
نامـزدان، نهادهـای ناظـر و احـزاب بـرای پنجمیـن روز 
بـه بازشـماری آرای شـماری از والیات پرداخته اسـت؛ 
برخـی از والیات به نسـبت مخالفت های شـدید تاهنوز 
باشـماری نشده اند. مسـووالن در کمیسیون انتخابات اما 
گفتـه انـد که در هفتۀ پیـش رو نتایج ابتدایـی انتخاباِت 6 

میـزان را همه گانـی می سـازند.
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چکیده
هـزارۀ سـوم میـالدی در شـرایطی آغازشـده اسـت کـه 
جامعـۀ جهانـی همچنـان بـا چالش هـای جـدی در زمینۀ  
دسـتیابی بـه صلـح و امنیـت بین المللـی روبـه رو اسـت. 
مـوارد نقـض متعـدد حقـوق بشـر موجـب شـده اسـت 
کـه دولت هـای جهـان بـه فکـر یافتـن راه حلـی به منظور 
جلوگیـری از وقـوع چنیـن پیشـامدهایی باشـند. ترویـج 
و اشـاعه فرهنـگ حقـوق بشـر در میـان جوامـع، گزینـه 
مناسـبی بـه نظـر می رسـد و یکـی از راه های بسـیار موثر 
بـرای ترویـج حقـوق بشـر و جهانـی سـاختن فرهنـگ 
حقوق بشـر، آموزش حقوق بشـر اسـت. آموزش حقوق 
حقـوق  مهارت هـای  و  دانـش  افزایـش  پایـه  بـر  بشـر 
بشـری اسـتوار اسـت و به دلیـل تأثیری که بـر اطالعات 
و مهارت هـای اقشـار مختلـف می گـذارد، دارای تـوان 
بالقـوه تغییـر در جامعـه، دگرپذیری، درک سـایر ملت ها 

و در نهایـت تقویـت و تحکیـم صلـح می باشـد.
مقالـۀ حاضـر بـه دنبـال پاسـخ دادن به این سـوال اسـت 
کـه نقـش و تأثیـر آموزش حقـوق بشـر در فرایند تحکیم 

صلح افغانسـتان چگونه اسـت؟ 
اسـناد  در  بشـر  حقـوق  آمـوزش  موضـوع  بررسـی  بـا 
نتیجـه  ایـن  افغانسـتان،  ملـی  و  منطقه یـی  بین المللـی، 
حاصـل شـد کـه بهتریـن راه اسـتقرار صلـح، بردبـاری، 
دوسـتی و برابـری همـه مردمان و گروه هـای قومی، ملی، 
مذهبـی و تقویـت احتـرام به محیط زیسـت طبیعـی همانا 
تحقـق و تعمیـم و تأمیـن همگانی، برابر و بـدون تبعیض 
حـق بـر آمـوزش به طـور عـام و آمـوزش حقـوق بشـر 
به طـور خـاص بـرای آحـاد جامعـه افغانسـتان اسـت که 
بـر بنیان اصـل جهان شـمول کرامت انسـانی استوارشـده 

ست.  ا

واژه گان کلیـدی: آمـوزش حقوق بشـر، تحکیم صلح، 
حـق بر صلح، حقوق بشـر، افغانسـتان.

مقدمه
از سـال ۱۹۴۵ تاکنـون ترویـج و حمایـت از حقوق بشـر 
کار  اصلـی  زمینه هـای  و  نگرانی هـا  مهمتریـن  از  یکـی 
سـازمان ملـل متحـد بوده اسـت. بر همین اسـاس اسـت 
کـه سـازمان ملـل متحـد، آمـوزش را یکـی از حقـوق 
اساسـی بشـر و آموزش حقوق بشـر را نیز وسـیلۀ مهمی 
جهـت ترویـج حقـوق بشـر می دانـد. هـدف از آمـوزش 
حقـوق بشـر، تعلیـم مهارت هـا، ارایـه اطالعـات علمـی 
و شـکل دادن بـه رفتارهایـی اسـت کـه باعـث پیش بـرد 

فرهنـگ حقـوق بشـر می شـود.
در کنفرانـس ۱۹۹3 ویانـا، آمـوزش حقوق بشـر، تعلیم و 
آگاهـی دادن در ایـن زمینـه برای تقویت تفاهم مشـترک، 
بردبـاری و صلـح بیـن جوامـع ضـروری دانسـته شـده 

. است 
حـق بـر آمـوزش حقوق بشـر یکـی از حق هـای بنیادین 
بشـری اسـت و مسـتقل از حقـوق دیگـر موردتوجـه و 
و  تحلیـل  لیکـن،  می گیـرد.  قـرار  بررسـی  و  تحلیـل 
توجـه دقیـق بـه آن مسـتلزم تبییـن جایـگاه ویـژه حق بر 
آمـوزش حقـوق بشـر در میـان حقـوق دیگـر و ارتبـاط 
همچنیـن،  می باشـد.  بشـری  بنیادیـن  حق هـای  بـا  آن 
اگرچـه همـه حق های بنیادین از همبسـتگی و پیوسـتگی 
برخوردارنـد و تقسـیم بندی و تفکیک آن ها برای تسـهیل 
در امـر مطالعـه، بررسـی و امـور اجرایی و تقنینی اسـت، 
لیکـن، برخـی از ایـن حق هـا )ماننـد آزادی بیـان، حـق 
بـر آگاهـی، حـق بـر انکشـاف، حـق بـر صلـح و امنیت 
بین المللـی( بـا آمـوزش حقـوق بشـر ارتبـاط بیشـتر و 
دوسـویه داشـته و تحقق، اجـرا و اعمال هر یک مسـتلزم 
تحقـق، اجـرا و اعمـال دیگری اسـت. لـذا، در ایـن مقاله 
بـه بررسـی ارتبـاط مذکـور بـا این دسـته از حقوق بشـر 

می پردازیـم.
آمـوزش  بـا  نیـز  بین المللـی  امنیـت  و  بـر صلـح  حـق 
حقـوق بشـر دارای ارتبـاط اسـت و لـذا نخسـت، تبییـن 
حـق مذکـور و سـپس بررسـی ارتبـاط آن هـا الزم به نظر 

می رسـد.
مبحث ۱- تبیین حق بر صلح و امنیت

مفاهیـم صلـح و امنیـت بین المللـی و حـق بـر آن در این 
مبحـث قابل تبیین اسـت.

بند ۱ ( حق بر صلح 
مقابـل،  در  غیرطبیعـی،  و  غیرعقالنـی  کاری  جنـگ، 
اسـت.  عقالنـی  و  ضـروری  طبیعـی،  امـری  صلـح، 
)مؤثقـی،۱3۹0:۱6( بایـد صلـح همیشـه باشـد و جنـگ 
هیچ گاه نباشـد؛ اما برعکس، صلح هیـچ گاه نبوده و جنگ 
همیشـه و همـواره قرین زنده گی بشـری اسـت! هم زمان 
و همـگام بـا پیشـرفت انسـانی در ابعـاد وجـوه مختلـف 
فرهنـگ و تمـدن انسـانی، آیـا جنـگ پیشـرفت کـرده یا 
صلـح؟ امـروزه دنیای انسـانی نسـبت بـه تاریخ گذشـته، 
هـم صلح آمیـز بـه نظـر می رسـد و هـم خشـونت آمیز! 
را  انسـانی  تمدن هـای  بـار  بیسـت  تاکنـون  جنگ هـا 
واژگـون سـاخته اسـت! )جـی آرنولـد،۱۹۹7( به هرحال، 
هرچنـد مقولۀ »صلح« سرنوشـت غم باری در تاریخ بشـر 
گذرانـده و برخـی بـا توجه به گسـترده گی مفهـوم صلح، 
پیشـنهاد جایگزینـی اصطـالح »طـرد خشـونت« به جـای 
واژۀ صلـح را داده انـد )سـاعد وکیل و عسـکری، ۱3۸3(، 
بـه مفهـوم  تنهـا  بین الملـل،  ادبیـات حقـوق  لیکـن، در 
کهـن صلـح )فقـدان جنـگ و عـدم خشـونت( نمی توان 

بسـنده کـرد.  امـروز، واژه مقدس صلـح، مفاهیمی مانند، 
حکومـت قانـون، انصـاف، عدالـت، همبسـتگی، امنیـت 
و آزادی را در پـی دارد. )فلسـفی،۱3۹0( باوجـود ایـن، 
تلقـی انسـانی از »حق بـر صلح« تاریخچـۀ طوالنی ندارد. 
قدیم االیـام  از  »صلـح«  پدیـدۀ  اگرچـه  به بیـان  دیگـر، 
و همـراه جنـگ! قریـن سرگذشـت و سرنوشـت بشـر 
بـوده، امـا بشـر به تازه گـی دریافتـه کـه بـر صلـح )یـا بر 
زنده گـی در صلـح( نیـز حـق دارد. در چارچـوب حقوق 
بشـر )نسـل سـوم(، نخسـتین بار در کمیسـیون حقـوق 
بشـر ملل متحـد )۱۹76( از آن سـخن رفتـه و دومین بار، 
زنده گـی  بـرای  جوامـع  آماده گـی  »اعالمیـه  قطع نامـۀ 
در صلـح« مجمـع عمومـی ملـل متحـد )۱۹7۸(، ضمـن 
یـادآوری بهره منـدی همـه مـردم سـیاره از »حـق مقدس 
انسـان ها  همـه  و  ملت هـا  »همـه  نمـود.  تأکیـد  صلـح« 
از حـق زنده گـی در صلـح  برخوردارنـد«. )تاموشـات، 
ایـن  ارتبـاط  و  گسـترده گی  مبنـای  بـر   )۱۴0  :۱3۸6
مفاهیـم، رهبـران و نماینـده گان تمـام کشـورهای جهان، 

طـی اعالمیـه هـزاره ملـل متحـد اعـالم نمودند:
- مـا از هیـچ کوششـی برای رها کـردن مردمـان خود از 
بـالی جنـگ، چـه در درون دولت هـا یـا بین آنهـا که در 
دهـه گذشـته جـان بیش از پنـج میلیـون انسـان را گرفته 

فروگـذار نخواهیـم کرد.
بین المللـی  امـور  قانـون را در  بـه حکومـت  احتـرام   -
از  اطاعـت  به ویـژه،  و  تقویـت  ملـی،  امـور  همچـون 
تصمیم هـای محکمـه بین المللـی عدالـت را بـر اسـاس 

می کنیـم. تضمیـن  متحـد  ملـل  منشـور 
- از سـازمان ملـل بـرای جلوگیـری از مناقشـات، حـل 
مسـالمت آمیز اختالف هـا، حفـظ صلـح، برقـراری صلـح 

و بازسـازی حمایـت می کنیـم.
- همـکاری بیـن سـازمان ملـل و سـازمان های منطقه یـی 

را تقویـت می کنیـم.
محکمـه  اسـاس نامۀ  می خواهیـم  کشـورها  همـه  از   -

کننـد. امضـا  را  رم  بین المللـی 
موقـت«  »آتش بـس  می خواهیـم  کشـورها  همـه  از   -
کمیتـه  تالش هـای  از  و  کننـد  رعایـت  را  المپیـک 
تفاهـم  و  ترویـج صلـح  زمینـۀ  در  المپیـک  بین المللـی 
انسـانی از طریـق ورزش و آرمان هـای المپیک پشـتیبانی 

)۵۵ عمومـی،۲000:  )مجمـع  می نمایـد. 
بند ۲( امنیت

از  اسـت  عبـارت  خـود،  معنـای  عام تریـن  در  امنیـت 
رهایـی از خطـر و در معنـای ذهنـی آن عبـارت اسـت 
از رهایـی از تـرس، )فـن تیگرشـتروم، ۱3۸۹( باوجـود 
دیدگاه هـای مختلـف از امنیـت )ماننـد؛ دیـدگاه سـنتی، 
سـنتی،  رهیافت هـای  و  و...(  فمینیسـتی  رئالیسـتی، 
فردمحـور یـا انسـان محور؛ ورود مفهوم امنیـت به عرصۀ 
مطالعات انکشـاف، مدل سـنتی رشـد و انکشـاف، رابطه 
نویانـا انکشـاف و امنیـت و... و باوجـود تغییـر مفهـوم 
امنیـت انسـانی از مفهـوم مبتنـی بـر ملت هـا، تسـلیحات 
و سـرزمین بـه مفهـوم مبتنـی بر افراد، انکشـاف انسـانی، 
غذا، اشـتغال، محیط زیسـت؛ تحول دوگانـه مفهوم امنیت 
از دو طریـق؛ یکـی تحـول تأکیـد بـر امنیت سـرزمینی به 
تأکیـد بر امنیـت افراد و دیگـری تحول »امنیـت از طریق 
تسـلیحات« بـه »امنیت از طریق انکشـاف پایدار انسـانی« 
؛ باوجـود شـاخه های مختلف آن، ماننـد امنیت اقتصادی، 
ملـی«،  »امنیـت  نظامـی،  فرهنگـی، سیاسـی،  اجتماعـی، 
»امنیـت بین المللـی«؛ و مفاهیـم گوناگـون امنیـت، ماننـد 
»امنیـت جامـع«، »امنیت دسـته جمعی«، »امنیت مشـترک«، 
»امنیـت زیسـت محیطی«، »امنیـت انسـانی«؛ در اینجـا، به 

فراخـور بحـث، بخشـی از شـاخه ها و مفاهیـم مذکـور، 
موردنظـر  بین المللـی  امنیـت  و  انسـانی  امنیـت  ماننـد 
اسـت. طبـق مـادۀ ۱ منشـور ملل متحـد، شـورای امنیت 
مسـوولیت حفـظ صلـح و امنیـت بین المللی را بـر عهده 
دارد. آن گونه که از مفاد ماده مذکور روشـن اسـت، صلح 
و امنیـت بین المللـی و نـه صلـح و امنیـت داخلی، هدف 
شـورای مذکـور اسـت. لیکـن، در دهه های اخیـر مفهوم 
صلـح و امنیـت بین المللـی، گسـترده و موسـع و شـامل 
مـواردی چـون تهدیـد غیرنظامـی، مخاصمات مسـلحانه 
داخلـی، فقـدان دموکراسـی، بحران هـای بشردوسـتانه و 
نقـض جـدی حقـوق بین الملـل از جملـه، حقـوق بشـر 
گردیـده اسـت. )فـن تیگرشـتروم، ۱3۸۹( تحـت تأثیـر 
مسـایل »جهانی شـدن« و جهان گرایـی، گرایـش مذکـور 
بـه دغدغه و »مسـوولیت مشـترک بـرای امنیت افـراد در 
هـر کجـای جهـان« منتهـی گردیـد. امـروزه دسـتور کار 
امنیـت انسـانی بـه موضوعـات متعـددی کـه بـه لحـاظ 
سـنتی در محـدودۀ امـور داخلـی دولت هـا قلـم داد شـده 
تسـری یافتـه و با اصـل عدم  مداخله کـه از اصول حقوق 
بین الملـل عرفـی اسـت تعـارض پیداکـرده اسـت. بـرای 
حـل ایـن تعـارض، دامنه اصـل حاکمیـت دولت ها، اصل 
صالحیـت داخلـی و اصل عـدم  مداخله، محـدود و مقید 
شـده و از حالـت مطلـق کـه قبـاًل تصـور می شـد خارج 
گردیـد.  به عـالوه، ایـن امـر پذیرفتـه  شـده کـه محدودۀ 
حقـوق  انکشـاف  بـه  رو  تحـوالت  بـا  مذکـور  اصـول 
بین الملـل و الـزام دولت هـا و سـازمان های بین المللـی به 
مداخلـه در امـور دولت هـای دیگـر بـرای تأمیـن امنیـت 

انسـانی تعییـن می گـردد. )فـن تیگرشـتروم، ۱3۸۹(
مبحـث ۲ - ارتبـاط آموزش حقوق بشـر بـا حق بر صلح 

و امنیـت بین المللی
بی سـوادی  بـا  انسـانی(  )و  بین المللـی  امنیـت  صلـح و 
یـا باسـوادی چـه ارتباطـی دارد؟ آمـوزش و یادگیـری 
چـه تأثیـری در صلـح و امنیـت دارد؟ تردیـدی نیسـت 
کـه فقـدان آمـوزش می توانـد مانـع بهره منـدی از دیگـر 
حقـوق بنیادیـن مانند حقوق مرتبط با مشـارکت سیاسـی 
شـود. از طـرف دیگـر، یکـی از مهمترین و اساسـی ترین 
پایـدار  تعمیـق صلـح  و  ایجـاد  بـرای  ناگزیـر  راه هـای 
جهـان، آمـوزش صلـح و مـدارا و آمـوزش احتـرام بـه 
حقـوق بنیادیـن بشـر، به عبـارت بهتـر، آمـوزش حقوق 
بشـر اسـت. )نیاورانـی،۱3۸۹( انتظار تحقق صلـح پایدار 

و  مـدارا  و  صلـح  از  آگاهـی  بـدون  جمعـی  امنیـت  و 
احتـرام بـه حقوق بشـر، همچنیـن، انتظار رونـق و تحقق 
جنـگ  یـا  خشـونت آمیز  فضـای  در  آموزش وپـرورش 
و ناامنـی انتظـار معقولـی بـه نظـر نمی رسـد. آمـوزش 
حقـوق بشـر بـا حـق بـر صلـح و امنیـت، ماننـد حقـوق 
بنیادیـن دیگـر، ارتبـاط دو سـویه و متقابـل دارنـد و نبود 
یکـی در عـدم تحقـق دیگـری موثر اسـت. لذا، امـروزه، 
بیشـتر  و  بین المللـی  نهادهـای  و  سـازمان ها  دولت هـا، 
حقوق دانـان بین المللـی بـر ایـن واقعیـت تأکیـد دارنـد 
کـه آمـوزش حقـوق بشـر، یکـی از مهمتریـن ابزارهـای 
رسـیدن به صلح اسـت. )نیاورانـی،۱3۸۹( نکتـۀ دیگر به 
ارتبـاط »ترویـج صلـح« بـا »ترویـج حقوق بشـر« مربوط 
می شـود. هـدف واالی مذکـور معنـای دیگـری از تأمین 
حـق بر آمـوزش و آموزش حقوق بشـر اسـت. همچنین، 
ترویـج صلـح و مـدارا و همزیسـتی مسـالمت آمیز یکـی 
از ضروریـات تأمیـن حـق بـر آمـوزش اسـت )نیاورانی، 
۱3۹۱:۵۸( و بـدون تأمیـن حـق بـر آمـوزش، »ترویـج 

صلـح« معنـای کاملـی نخواهد داشـت.

نقش آموزش حقوق 
بشر در تحکیم صلح 
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ــواک  ــو خپل ــتان د انتخابات د افغانس

ــې  ــو ک ــه ۲۱ والیتون ــیون، پ کمېس

ــش  ــمېرنې او تفتی ــا ش ــو د بی د رأی

ــوي. ــره ک ــپړېدو خ بش

ددغــه کمېســیون چارواکــي وايــي، 

اوســمهال پــه شــپږو والیتونــو کــې 

دغــه بهیــر روان دی چــې راتلونکــو 

دوو ورځــو کــې بــه بشــپړ يش، 

ــې  ــو ک ــې والیتون ــه اوو پات ــو پ خ

ــرشۍ د  ــه م ــه پ ــه عبدالل د عبدالل

ــې  ــزې ډل ــې ټاکنی ــات او همپالن ثب

ــې ده. ــه نیول ــې مخ ی

مرســتیال  کمېســیون  ټاکنــو  د 

عصمــت اللــه مــل ازادي راډیــو 

تــه وویــل، د ۲۱ والیتونــو لــه ډلــې 

ــش  ــمېرنه او تفت ــو بیاش ــې د رأی چ

ــه د ۱۷  ــوی، تراوس ــپړ ش ــې بش ی

والیتونــو نتایــج کابــل تــه رســېديل 

ــم  ــواد ه ــو م ــور والیتون او »د څل

بــه  ژر  چــې  دی  کــې  الره  پــه 

راورســیږي او ددې مــواد پروســس 

ــري.« ــه دوام ل ــنټر ت ــا س ډیټ

ــیون  ــه کمېس ــې دغ ــاره چ د دې لپ

انتخاباتــو  ولســمرشیزو  تېــرو  د 

کــړي،  اعــالن  پایلــې  لومړنــۍ 

ــې  ــو ک ــو ۳۴ والیتون ــه ټول ــد پ بای

د هغــو محلونــو د رأیــو بیاشــمېرنه 

او تفتیــش بشــپړ کــړي چــې تقلبــي 

ــديل دي. ــې کارې ــه ک ــې پ رأی

ــه  ــو کمېســیون مرســتیال هیل د ټاکن

ــې  ــات او همپالن وښــوده چــې د ثب

ــې  ــه اوو پات ــې پ ــږدي چ ــه پرې ډل

فاریــاب،  پنجشــیر،  والیتونــو 

ــار  ــالن، تخ ــل، بغ ــان، رسپ جوزج

ــر  ــه بهی ــم دغ ــې ه ــان ک او بدخش

ــې د  ــو ک ــو والیتون ــل يش. دغ پی

ټاکنــو والیتــي دفرتونــو دروازې 

ــوې دي. ــړل ش ت

د  تــړاو  دې  پــه  وویــل،  هغــه 

ولســمرش لومــړي مرســتیال جــرال 

ثبــات  د  او  دوســتم  عبدالرشــید 

ډلــې  انتخابــايت  همپالنــۍ  او 

ــوي او  ــرې ش ــتیاالنو رسه خ مرس

ــه خــره، »هغــوی هــم شــین  دده پ

دی.« ښــودلی  څــراغ 

د انتخاباتــو خپلواک کمېســیون دوه 

ــه(  ــرب ۱۸م ــدې )عق ــۍ وړان اون

ــو  ــې د رأی ــو ک ــه ۸۲۵۵ مرکزون پ

ــړ،  ــل ک ــش پی ــمېرنه او تفتی ــا ش بی

خــو یوشــمېر کاندیدانــو ددغــه 

کار مخالفــت وکــړ او د عبداللــه 

او  حکمتیــار  ګلبدیــن  عبداللــه، 

رحمــت اللــه نبیــل پــه مــرشۍ 

ــر  ــه بهی ــو دغ ــايت ډل ــو انتخاب درېی

ــړ. ــم ک تحری

کمېســیون  ټاکنــو  د  وروســته 

د  تــه  اعرتاضونــو  کاندیدانــو  د 

ــه  ــه هــدف د عقــرب پ رســېدګۍ پ

۲۲مــه د رأیــو بیاشــمېرنه او تفتیــش 

ــز  ــیون او ټاکنی ــو کمېس ودراوه، خ

ټیمونــه يــې پــه اړه بیــا هــم تفاهــم 

ــېدل. ــه رس ــه ون ت

یوشــمېر  د  کمېســیون  ټاکنــو  د 

ــت رسه رسه  ــه مخالف ــو ل کاندیدان

ــډ وروســته،  ــر پنځــه ورځنــي ځن ت

د  تفتیــش  او  بیاشــمېرنې  رأیــو  د 

عقــرب پــه ۲۶مــه بېرتــه پيــل کــړ.

د عبداللــه عبداللــه پــه مــرشۍ 

ــي،  ــه واي ــې ډل ــات او همپالن د ثب

لومــړی بایــد »پاکــې او ناپاکــې 

بېلــې کــړای يش، د  رأیــې« رسه 

ــمېر  ــو ش ــرو رأی ــل د معت ــر مح ه

معلــوم او تقلبــي رأیــې باطلــې 

رأیــې  زره   ۳۰۰ ډلــه  دغــه  يش. 

ــه بــويل او د  پــه رشایطــو برابــرې ن

ــري. ــې ل ــتنه ی ــدو غوښ باطلې

انتخابــايت  او همپالنــۍ  ثبــات  د 

ــوي  ــد معن ــل احم ــړی فض ــم غ ټی

ازادي را ډيــو تــه وویــل، رسبیــره 

ــې  ــو ک ــه ۷ والیتون ــې پ ــر دې چ پ

ــه  ــي دفرتون ــیون والیت ــه د کمېس ب

تړلــې وي، د ثبــات او همپالنــۍ 

نــورو  پــر  بــه  ټيــم  انتخابــايت 

ــړي. ــورې ک ــم الس پ ــو ه اقدامات

ښــاغلی معنــوي جزئیــات ورنــه 

کــړل، خــو ویــې ویــل چــې ددوی 

راتلونکــي اقدامــات بــه ســوله ییــز 

وي. »مــوږ ددې حالــت یــوازې 

لیدونکــي نــه پاتــې کیــږو چــې 

کمېســیون دې پــه یوطرفــه ډول د 

ــړي.« ــررسه ک ــمېرنه ت ــا ش ــو بی رأی

بلخــوا د اوســني ولســمرش محمــد 

ــت  ــرشۍ د دول ــه م ــي پ ارشف غن

ســاز ټیــم لــه کمېســیون نــه غــواړي 

ــۍ  ــو لومړن ــر زره د ټاکن ــې زر ت چ

پایلــې اعــالن کــړي.

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان 

د ازاد او عادالنــه انتخاباتــو بنســټ 

ــف  ــس یوس ــوي رئی ــا( اجرائی )فیف

الرشــید ازادي راډيــو تــه وویــل، 

تــر ســخت  ټاکنــو کمېســیون  د 

ــدې دی. ــار الن ــیايس فش س

ښــاغيل یوســف زیاتــه کــړه: »روان 

حالــت زمــوږ لپــاره هــم د اندېښــنې 

انتخاباتــو  افغانســتان  د  دی.  وړ 

خپلــواک کمېســیون تــر ســخت 

ســیايس فشــار النــدې دی او مــوږ 

د ۲۰۱۴ کال د انتخاباتــو عالیــم 

ــوږ او  ــورو. م ــرتګو ګ ــه س اوس پ

افغانســتان خلــک دې حالــت  د 

ــو.« ــړي ی ــمن ک ــخت اندېښ س

پــه پــام کــې وه د میــزان ۶مــې 

ولســمرشیزو ټاکنــو پایلــې د میــزان 

ــو ــالن يش، خ ــه اع ــه ۲۷م پ

د  ټاکنــو  ولســمرشۍ  د  تراوســه 

ــې  ــالن دوه ځل ــو اع ــو پایل لومړنی

ځنډېدلــی او ال هــم پــه دې پــورې 

ــمېرنه او  ــو بیاش ــې د رأی ــې چ تړل

تفتیــش بشــپړ يش، هغــه بهیــر چــې 

څرګنــده نــه ده څومــره نــور وخــت 

ــيس. ــه ونی ب

بـا  تلفنـی  گفت وگـوی  یـک  در  ترامـپ  دونالـد 
وحـدت  حکومـت  رییـس  غنـی،  محمداشـرف 
ملـی ایجـاد آتش بـس در رونـد مذاکـرات صلـح را 

اسـت. خوانـده  اساسـی  پیش شـرش 
مسـووالن در ریاسـت حکومت حدت ملـی می گویند 
کـه دونالـد ترامپ شـام پنجشـنبه، 30 عقـرب در یک 
صحبـت تیلفونـی بـا محمـد اشـرف غنـی کـه بـرای 
 – امریـکا  دانشـگاه   اسـتاد   دو  آزادی  زمینه سـازی 

افغانسـتان ازنـزد طالبـان از او تشـکر کـرده اسـت. 
در خبرنامه یی که از نشـانی ارگ منتشـر شـده اسـت، 
آمـده اسـت که سـران دو کشـور در مـورد روند صلح 

افغانسـتان نیز گفت وگـو کردند.
در ایـن خبرنامـه تذکر رفته اسـت که »دونالـد ترامپ 
بـر آتش بـس بـه عنـوان پیش شـرط آغـاز مذاکـرات 
صلـح تاکید کرده و شـمولیت حکومت افغانسـتان در 

مذاکـرات صلـح را حتمـی خوانده اسـت.«
ارگ گفتـه کـه رییـس جمهـور ترمپ، محمد اشـرف 
غنـی را بـرای انجـام یـک سـفر رسـمی بـه امریـکا 

اسـت.  کرده  دعـوت 
ایـن در حالـی اسـت که دولـت افغانسـتان ۲۱ عقرب 
از آزاد سـازی انس حقانـی فـرد شـماره دوم شـبکۀ 
تروریسـتی حقانـی و دو عضـو ارشـد گـروه طالبـان 
را در بدل آزاد سـازی دو اسـتاد ربوده شـده دانشـگاه 

امریکایـی – افغانسـتان خبـر داد.   
محمداشـرف غنـی کـه در یـک نشسـت خبـری در 
ارگ ایـن سـخنان را بیـان می کـرد، گفـت کـه بـرای 
رهایـی دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـی - افغانسـتان که 
از سـوی طالبـان ربـوده شـده بودنـد و زمینـه سـازی 
گفت وگوهـای مسـتقیم صلـح بـا طالبان، سـه زندانی 
ایـن گـروه )انس حقانـی، مالی خان و عبدالرشـید( را 

از زنـدان افغانسـتان آزاد می کنـد.
کویـن کینگ اسـترالیایی و تیموتی ویکـس امریکایی، 
دو اسـتاد دانشـگاه امریکایی - افغانسـتان که در سـال 
۲0۱6 توسـط طالبـان در کابـل ربوده شـده بودند،  در 
۲۸ عقـرب در ولسـوالی نوبهـار والیـت جنوبـی زابل 
از طـرف طالبـان بـه نیروهـای امریکایی تحویـل داده 

شدند. 
در همیـن حـال، زلمی خلیـل زاد، نمایندۀ ویـژۀ امریکا 
توییتـرش  حسـاب  در  افغانسـتان،  صلـح  امـور  در 
نگاشـته اسـت که در کنار دو استاد دانشـگاه امریکایی 
– افغانسـتان، ۱0 سـرباز نیروهـای امنیتـی – دفاعـی 
افغانسـتان در والیـت هلمنـد از طـرف طالبـان آزاد 

شـده اند. 
آقـای حلیـل زاد، ابـراز امیـداوار کـرده اسـت تـا ایـن 
اقدامات منجر به کاهش خشـونت و پیشـرفت سـریع 
به سـوی یـک تفاهم سیاسـی گـردد که شـامل دولت 
افغانسـتان، طالبـان و دیگـر رهبران این کشـور باشـد.
در یـک خبرنامه یـی کـه از طرف دولت امریکا منتشـر 
شـده اسـت نیز نشـان می دهد کـه دونالـد ترمپ چند 
روز پـس از آزادی کویـن کینگ اسـترالیایی و تیموتی 
ویکـس امریکایـی کـه سـه سـال در اسـارت طالبـان 
بودنـد، در دو گفت وگویـی تلفنی جداگانـه با رهبران 

افغانسـتان و پاکسـتان، از تالش های شـان برای آزادی 
ایـن اسـتادان اظهار سـپاس کرده اسـت. 

از سـویی هـم، صدیـق صدیقـی سـخنگوی رییـس 
توییتـرش  حسـاب  در  ملـی،  وحـدت  حکومـت 
گفت وگـوی،  تلفنـی محمداشـرف غنـی را بـا دونالد 
ترامـپ تأییـد کـرده اسـت و گفتـه اسـت کـه دونالد 
ترامـپ محمداشـرف غنـی را بـه امریکا دعـوت کرده 

 . ست ا
روی  طـرف  دو  کـه  اسـت  افـزوده  صدیقـی  آقـای 
گفت وگوهـای صلـح و آتـش تأکیـد کرده انـد. محمد 
افغانسـتان  اشـرف غنـی رییـس جمهـوری اسـالمی 
کـه در حـال حاضـر در یـک سـفر رسـمی در امارات 

متحـدۀ عربـی بسـر می بـرد. 
محمد اکرام اندیشـمند، آگاه مسـایل سیاسـی می گوید 
کـه  دونالـد ترامـپ در گفت وگـوی تلفنـی با اشـرف 
غنـی آتش بـس را بـرای مذاکـرات صلـح بـا طالبـان 
ضـروری خوانـد و از غنـی دعوت کـرد تا بـه امریکا 

سـفر کند. 
بـه گفتـۀ او، ایـن اولین بـار اسـت کـه ترمـپ از غنـی 
بـه عنـوان رییـس جمهـور به صـورت رسـمی دعوت 

می کنـد تـا از امریـکا بازدیـد کند.
او گفتـه اسـت کـه هفتـۀ گذشـته روالغنـی از امریکا 
بازدیـد کرد و فرزندان آقای غنی به عنوان شـهروندان 
امریـکا در آن کشـور به سـر می برند و از بازگشـت و 
اقامـت در افغانسـتان علی رغـم آن کـه پدرشـان رییس 

جمهـور اسـت، امتنـاع کرده اند.
او گفتـه کـه گفت وگـوی تلفنـی ترمـپ بـا غنـی در 
حالـی صـورت می گیـرد که نتیجـۀ انتخابات ریاسـت 
جمهـوری افغانسـتان پـس از دو مـاه اعـالن نشـده 
و نامـزدان رقیـب، رییـس جمهـور غنـی را متهـم بـه 

تقلـب در انتخابـات می کننـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه چند قبـل ۹ ماهـه مذاکرات 
صلـح میـان امریـکا و طالبـان که بـه دقیقۀ ۹0 رسـیده 
بـود، در یـک توییتـی از طـرف دونالد ترمـپ، رییس 
جمهـوری امریـکا متوقـف شـد.  گـروه طالبـان برای 
آغـاز دوبـاره گفت وگوهـا بـا امریـکا آماده گی نشـان 
دادنـد، امـا دولـت افغانسـتان تأکیـد دارد کـه محـور 
محمـد  باشـد.  افغانسـتان  دولـت  بایـد  گفت وگـو 
اشـرف غنـی چنـد قبـل طـرح مصالحـه بـا طالبـان 
را روی هفـت گزینـه ترتیـب داد، امـا ایـن طـرح بـا 
مخالفـت یـک قسـمت دیگـر از دولت که بـه رهبری 
داکتـر عبـداهلل قرار دارد، مواجه شـد. این نشـان دهندۀ 
»یـک بـام و دو هـوای« حکومت را در رابطـه به روند 

صلح افغانسـتان اسـت. 
حکومـت وحدت ملی کـه اکنون در بحـران انتخاباتی 
خـود  زعامـت  از  سـال  پنـج  طـول  در  دارد،  قـرار 
نتوانسـت یـک توافـق اجمـاع داخلـی را در رابطـه به 
رونـد صلـح افغانسـتان ایجـاد کنـد. امـا تالش هـای 
اخیـر امریـکا بـرای رسـیدن بـه صلـح نیـز تـا هنـوز 
نتیجـۀ نداشـته اسـت. دور جدیـد مذاکـرات نیـز تـا 
هنـوز روشـن نیسـت که به اسـاس کـدام مـودل آغاز 

یافت.  خواهـد 

د افغـانستان ۲۱ والیتـونـو کې 

د رأیو بیـاشمېرنه او تفـتیش بشپـړ شـوی

ترامپ در گفت وگوی تلفنی با غنی:

آتش بس پیش رشط آغاز مذاکرات صلح است

ابوبکر صدیق


