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تفـکر خـالق »خـر بـی فرهنـگ« 

از کجـا آب مـی خـورد

در 16 روز کمپایـن، عوامل خشـونت 
در برابر زنـان بررسی شد

6 3

در  متحـد  ملـل  سـازمان  معاونـت  هیـأت 
کـرد  اعـام  گزارشـی  در  )یونامـا(  افغانسـتان 
معـرض  در  همچنـان  افغانسـتان  در  کـودکان 
اسـتخدام و سوءاسـتفاده  طرف هـای درگیـر در 
می گیرنـد. قـرار  جنسـی  خشـونت  و  جنـگ 
سـازمان ملـل بـه مناسـبت روز جهانـی حقوق 
کـودکان  کـه  کـرد  اعـام  گزارشـی  در  بشـر 
بـر  حمـات  منفـی  تأثیـرات  از  افغانسـتانی 
مـدارس، بیمارسـتان ها و انفجار، رنـج می برند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، بـا وجـود آنکـه در 
سـال های اخیر پیشـرفت های قابـل ماحظه یی 
بهداشـتی  خدمـات  بـه  دسترسـی  بخـش  در 
پـرورش دختـران و پسـران در  آمـوزش و  و 
هنـوز  امـا  اسـت،  گرفتـه  افغانسـتان صـورت 
هـم میلیون هـا کـودک در این کشـور از حقوق 
بهداشـت،  زندگـی،  حـق  جملـه  از  اساسـی  

آمـوزش، تفریـح و… محـروم  هسـتند.
به منظـور  کـه  کـرد  تاکیـد  همچنیـن  یونامـا 
حمایـت از اجـرای قوانیـن بین المللـی حقـوق 
بشـری افغانسـتان، چارچـوب قانون اساسـی و 
قوانیـن مرتبـط ملـی، بـه کار خـود بـا نهادهای 
افغانسـتان از جملـه کمیسـیون مسـتقل حقـوق 

بشـر ادامـه می دهـد.

در همیـن حـال، فیونـا فریـزر، رییـس بخـش 
حقـوق بشـر یونامـا و نماینـدۀ عالـی حقـوق 
بشـر در سـازمان ملـل در ایـن بـاره گفـت کـه 
توجه بـه قربانیان خشـونت های حقوق بشـری 
خصوصـا کـودکان بایـد در صـدر اولویت هـا 
بـرای نهادهای افغانسـتان قرار گیـرد، زیرا عدم 
وجـود پاسـخ گویی زمینـه را بـرای معافیـت از 
مجـازات و سوءاسـتفاده ناقضـان حقـوق بشـر 

فراهـم می کنـد.
بـه گفتـۀ او، حفاظـت از کودکان، زنـان و دیگر 
هـر  مرکـز  در  بایـد  آسـیب پذیر  گروه هـای 
اسـتراتژی ملـی حفاظـت از حقـوق بشـر قرار 

. د گیر

د افغانسـتان د برشي حقونو خپلواک کمېسـیون 

وایـي، بـرشي حقونـه ال هـم پـه افغانسـتان کې 

تر پښـو النـدې کېږي.

د افغانسـتان د برشي حقونو خپلواک کمېسـیون 

وایـې هغـه اقدامـات چـې پـه دې هېـواد کـې 

لپـاره  د بـرشي حقونـو د وضعیـت ښـه کولـو 

شـوي، د قناعـت وړ نـه دي.

د دغـه کمېسـیون کمېشـر او ویانـد شـکر اللـه 

مشـکور لـه ناامنۍ نیولـې تر ادارې فسـاد پورې 

د بـرشي حقونـو د رسغـړوين اسـايس عوامـل 

. بويل

ښـاغيل مشـکور تېـر ماښـام پـه دې اړه آزادي 

راډیـو تـه وویـل: »رسه له دې چې د تېـرو کلونو 

پرتلـه د برشي حقونـو وضعیت کـې پرمختګونه 

شـوي او ښـه یـې ارزوم، ځکـه د بـرشي حقونو 

پـه برخه کـې خلکو تـه پوهاوی ورکول شـوی، 

ځینـې مهـم قوانیـن د بـرشي حقونـو پـه مالتـړ 

تصویـب شـوي او بـرشي حقونـه د یـوې ملـې 

موضـوع پـه توګـه زمـوږ پـه ټولنـه کـې مطـرح 

شـوې ده خـو پـه ټولـه کـې پـه افغانسـتان کـې 

جګـړې،  شـته،  رسغړونـې  حقونـو  بـرشي  د 

د  او  قاچـاق  فسـاد،  بېـوزيل،  تاوتریخوالـی، 

قانـون د حاکمیـت کمزورتیـا د بـرشي حقونـو 

رسغړونـو تـه زمینـه برابـروي.«

ښـاغيل مشـکور د بـرشي حقونـو د رسغړونو په 

اړه دقیق ارقـام ورنکړل.

ثریـا صبحرنـګ د افغانسـتان د بـرشي حقونـو د 

خپلواک کمېسـیون د ښـځو د حقونـو د مالتړ او 

پراختیـا د برخـې پخوانۍ کمېشـره ده.

نومـوړې لـه آزادي راډیـو رسه پـه خـرو کـې د 

بـرشي حقونـو وضعیـت د اندېښـنې وړ وبالـه.

د هغـې پـه وینـا ښـځي او ماشـومان د جګـړې 

اصـيل قربانیـان دي.

صبحرنـګ زیاتـوي: »لـه سـزا څخـه د معافیت 

لـري، هغـه  بېلـو ډولـو دوام  بېـال  پـه  فرهنـګ 

کسـان چـې ځواکمـن دي او غیر مسـول وسـله 

وژنـې  او  تـرور  اخـيل،  انتقامونـه  لـري،  وال 

کـوي، کله چې جګړه وي غیرمسـول وسـله وال 

هـم فعالیـت کـوي، مونږ نشـو ویلی چـې زموږ 

د بـرشي حقونـو وضعیـت ښـه دی، دا وضعیت 

د اندېښـنې وړ دی.«

خـو میرمـن صبحرنـګ زیاتـه کړه چـې د برشي 

حقونـو د وضعیـت د ښـه کولـو لپـاره اقدامـات 

شـوي دي.

هغـې د بیلګـي په توګه د ملګـرو ملتونو د برشي 

حقونـو پـه شـورا کـې د افغانسـتان غړیتـوب، 

د ځورونـې د مخنیـوي قانـون تصویـب او هـم 

قانـون  د مالتـړ  بـرشي حقونـو  د  ماشـومانو  د 

تصویبولـو تـه اشـاره وکړه.

د دغه قانون چې د دوشـنبه په ورځ د افغانسـتان 

ولـي جرګـې تصویب کـړ ، په یوې مـادې کې 

راغـيل : »ماشـوم هغـه چا تـه ویل کېـږي اتلس 

کلن شـوی نه وي.«

پـه ولي جرګـې کې له څـو کلونو راهیسـې پر 

دې مـادې اختالف و.

مجلـس سـنا از حکومـت افغانسـتان خواسـت تـا حلیم 
تنویـر را بـه دلیل اظهـارات تفرقه افگنانه اش بازداشـت و 

مـورد پیگرد قـرار دهد.
نشسـت  در  مجلـس  رییـس  مسـلم یار  فضل هـادی 
دیـروز ایـن مجلـس گفـت کـه حلیم تنویـر بـا اظهارات 
تبعیض آمیـز بـر علیـه اقـوام افغانسـتان که همـه گل یک 
بـاغ هسـتند، بـا اسـتفاده از نام یـک قـوم، تفرقه افگنی و 

شـهرت طلبـی کرده اسـت.
حکومـت  از  سـنا  »مجلـس  افـزود:  مسـلم یار  آقـای 
می خواهـد وقتـی کـه آقـای تنویـر بـه افغانسـتان آمـد 
مـورد بازداشـت قرارگیرد و یـا از طریق پولیـس انترپول 
خواسـتار بازداشـت و انتقـال او به افغانسـتان شـود تا به 

دلیـل ایـن اظهاراتـش مـورد پیگـرد قـرار گیـرد«.
بـه گفتـۀ او، آقـای تنویر بـا اظهـارات اخیـرش آجندای 
اسـتخبارات بیرونـی کـه همانـا تفرقه افگنـی میـان اقـوام 

افغانسـتان اسـت را عملـی کرده اسـت.
او همچنیـن تاکیـد کرد که مجلس سـنا کتبـًا از حکومت 
افغانسـتان خواهـد خواسـت تا آقـای تنویر را بازداشـت 
و جهـت محاکمـه به نهادهـای عدلی و قضایی بسـپارد.

نیـز گفـت:  ایزدیـار معـاون اول مجلـس  محمـد علـم 
»متاسـفانه چنیـن افـرادی کـه میان اقـوام افغانسـتان پیدا 
می شـود کـه بـه منظـور تفرقه افگنـی و تنـش اسـتخدام 
شـده اند؛ امـا مسـاله مهـم این کـه ایـن افـراد در داخـل 
سراشـیب  در  را  افغانسـتان  و  کرده انـد  کار  نیـز  نظـام 

می دهنـد.« قـرار  سـقوط 
آقـای ایزدیـار بـا اشـاره بـه ایـن کـه اظهـارات آقـای 
تنویـر غـرض آلـود اسـت، تاکید کـرد که اگـر حکومت 
بـا چنیـن افـرادی کـه در گذشـته نیـز چنیـن گفتارهـا و 
کردارهـا را مطـرح کرده انـد، برخـورد جـدی می کـرد، 
امـروز کسـی جـرات نمی کرد بـار دیگر چنیـن اظهاراتی 

را مطـرح کننـد.
گالـی اکبـری دیگـر عضـو مجلس نیـز گفت کـه حلیم 
تنویـر بـه اقـوام افغانسـتان گسـتاخی کـرده و بـا ایـن 
افغانسـتان  در  را  قومـی  جنـگ  دارد  قصـد  اظهاراتـش 
مختلـف  اقـوام  مـردم  حالی کـه  در  سـازد،  شـعله ور 
منفـی  پاسـخ  دسایسـی  چنیـن  بـه  همـواره  افغانسـتان 

داده انـد.
حلیـم تنویـر در یکـی از نشسـت های اکادمـی علـوم که 
در آلمـان برگـزار شـده، گفته اسـت: »اگر مـن به قدرت 
برسـم اختـاط اقـوام را مـی آورم، دخترهـزاره را به بچه 

پشـتون می دهـم ختمـش می کنـم بـه خـدا اگـر بمانم«.
او در بخـش دیگـر از ایـن صحبت هـا گفتـه کـه بـرای 
ختـم اختـاف قومـی در کشـور بایـد رهبـران قومـی از 
میـان برداشـته شـوند؛ »محقـق و دوسـتم بایـد اوطـرف 

شـوند تـا تسـاوی بـه وجـود بیاید«.
شـبکه های  در  را  زیـادی  واکنش هـای  اظهـارات  ایـن 
اجتماعـی به وجـود آورده و اکثر کاربران آن را ناشـی از 

تفرقه افگنانـه خوانده انـد. تعصـب و 

سناتوران: 
حلیـم تنـویر بـازداشت شـود

د برش حقونو کمېسیون:

 الهـم افغـانستان کې بشـر حقـونه تر پښـو النـدې کېـږي
سازمان ملل:  

سوءاستفاده از کودکان در جنگ افغانستان ادامه دارد

حکـومت گـراِن فـاسد 
و حکـومِت ناکـام

نادر نادری از کدام آزادی بیان 
صحبت می کند؟

آگاهان:
کشورهای منطقه تعهدات خود 

در نشست های قلب آسیا را عملی نکرده اند

صلح امریکا-طالبان؛
 یک سرش معما 

و سِر دیگرش فکاهه
آنچــه در اظهــارات وزیــر دفــاع امریــکا آمــده، علی رغــم ایجــاز و ابهامــی کــه می توانــد در بــر داشــته باشــد، 
یــک نکتــه را بــه گونــۀ صریــح بازگــو می کنــد کــه میــان صلــِح امریــکا - طالبــان بــا چیــن و روســیه پیونــدی 
ــارۀ آن  ــتان درب ــگاراِن افغانس ــیون و روزنامه ن ــش از سیاس ــا بی ــا و چینی ه ــه روس ه ــود دارد ک ــق وج عمی

ــد. ــغ نورزیده ان ــا دری ــِی آن ه ــده اند و از پذیرای ــک ش ــان نزدی ــه طالب ــن رو ب ــد؛ از همی فهمیده ان
 ایــن کنــش کامــِی مــارک اســپر وزیــر دفــاع امریــکا، صلــح افغانســتان را درحالــی مقدمه یــی بــرای رویارویــی 
بــا چیــن و روســیه معرفــی می کنــد کــه روســیه و چیــن خــود را بــه انــدازۀ کافــی در برنامــۀ صلــِح افغانســتان 

دخیــل و درگیــر ســاخته اند...
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 تأکیــد بــر این کــه تحقــِق صلــح در افغانســتان بــر اســاِس راهبــرد 
امریــکا در ایــن کشــور بــاورش دشــوار اســت، هــر روز در هــر 
خبــر و رویــدادی مــورد تأییـــد قــرار می گیــرد. در آخریــن مــورد 
امــا وزیــر دفــاع امریــکا بــه فاکس نیــوز گفتــه اســت کــه پــس از 
ــد  ــکا می توان ــتان، »امری ــح در افغانس ــِق صل ــه تواف ــت یابی ب دس
ــاز  نیروهــای خــود را متوجــه چیـــن و روســیه کنــد کــه از دیرب
ــن  ــن پُررنگ تری ــاید ای ــد.« ش ــنگتن بوده ان ــی واش ــبب نگران س
خبــر در ناممکــن ثابــت کــردِن برقــراری صلــِح پایــدار در 

افغانســتان باشــد.
 آنچــه در اظهــارات وزیــر دفــاع امریــکا آمــده، علی رغــم ایجــاز 
ــه  ــه را ب ــک نکت ــر داشــته باشــد، ی ــد در ب ــه می توان ــی ک و ابهام
گونــۀ صریــح بازگــو می کنــد کــه میــان صلــِح امریــکا - طالبــان 
ــا چیــن و روســیه پیونــدی عمیــق وجــود دارد کــه روس هــا و  ب
ــارۀ  ــگاراِن افغانســتان درب چینی هــا بیــش از سیاســیون و روزنامه ن
ــده اند و از  ــک ش ــان نزدی ــه طالب ــن رو ب ــد؛ از همی آن فهمیده ان

ــد. ــغ نورزیده ان ــا دری ــِی آن ه پذیرای
ــح  ــکا، صل ــاع امری ــر دف ــپر وزی ــارک اس ــِی م ــش کام ــن کن  ای
ــن و  ــا چی ــی ب ــرای رویاروی ــی ب ــی مقدمه ی ــتان را درحال افغانس
روســیه معرفــی می کنــد کــه روســیه و چیــن خــود را بــه انــدازۀ 
ــاخته اند  ــر س ــل و درگی ــتان دخی ــِح افغانس ــۀ صل ــی در برنام کاف
ــت  ــوب رقاب ــز در چهارچ ــا نی ــِت آن ه ــه دخال ــب این ک و جال
ــای  ــیا و جغرافی ــارۀ آس ــوالت در ق ــی تح ــکا و مهندس ــا امری ب
اســتراتژیِک افغانســتان قابــل درک و تفســیر اســت. البتــه ایــن دو 
کشــور توانایــی بســیج کشــورهایی نظیــر پاکســتان، ایــران و ترکیه 
ــد و  ــتان یافته ان ــِح افغانس ــۀ صل ــود در برنام ــودِ خ ــه س ــز ب را نی
هرکــدام منافــع راهبــردی و نیازهــای امنیــت ملــِی خــود را تعییــن 
ــد  ــد را می توان ــط هن ــان، فق ــن می ــکا در ای ــا امری ــد. ام کرده ان
بــا خــود همداســتان بســازد، آن هــم درحالــی کــه تــاِش روســیه 
بــرای دادن تضمیــن بــه هنــد بــرای تأمیــن منافعــش در افغانســتان 

ــان دارد. ــوت جری ــی به ق ــی ـ روس ــرد چین ــاِس راهب ــر اس ب
 در ادبیــات ژئوپولتیــک، افغانســتان »قلــب آســیا«، »گــره گاه 
ــرک  ــۀ متح ــیا«، »صفح ــوب آس ــی در جن ــاختارهای ژئوپولتیک س
ــوب  ــمال و جن ــان ش ــی می ــیایی« و »پل ــدرات کشــورهای آس مق
ــِل  ــن دلی ــن عمده تری ــن عناوی ــت. ای ــده اس ــده ش ــیا« خوان آس
ــزرگ را  ــای ب ــا و قدرت ه ــرای ابرقدرت ه ــتان ب ــِت افغانس اهمی
ــتان  ــح افغانس ــکا صل ــاع امری ــر دف ــه وزی ــد. این ک ــو می کن بازگ
را بــه تمرکــز بــر روی روســیه و چیــن ربــط داده نیــز از همیــن 
ــا  ــاب، آی ــن حس ــا ای ــرد. ب ــه می گی ــی مای ــِن ژئوپولتیک عناوی
ــه  ــورِت محرمان ــان را به ص ــا طالب ــح ب ــد صل ــکا می خواه امری
ــود را  ــه خ ــا ک ــا و چینی ه ــاِت روس ه ــا و مطالب ــاِف ایده ه خ
ــس  ــاند و پ ــام برس ــه اتم ــمارند، ب ــتان می ش ــایه گاِن افغانس همس
ــا  از آن، نیروهایــش را روی چیــن و روســیه متمرکــز بســازد؟ آی

ــن صلحــی ممکــن اســت؟! ــًا چنی اساس
ــده  ــِش عم ــیه دو چال ــن و روس ــه چی ــرد ک ــد ک ــوش نبای  فرام
بــرای نظــم مــورد نظــِر امریــکا در ســطح جهــان انــد و سیاســت 
ــه  ــورِ هرچ ــرای ظه ــع ب ــن مان ــز بزرگ تری ــکا نی ــی امری خارج
بیشــتر چیــن و روســیه محســوب می شــود. از ایــن نظــر، 
ــد و  ــم دارن ــا ه ــانی هایی ب ــی همپوش ــای روســی و چین راهبرده

ــد.  ــد باش ــارزِ آن می توان ــۀ ب ــک نمون ــتان ی ــالۀ افغانس مس
ــال  ــزار اقتصــادی دنب ــا اب ــیایِی خــود را ب ــی آس ــا هژمون  چینی ه
ــد،  ــاد عجلــه ندارن ــرای ابرقــدرت شــدن اگرچــه زی می کننــد و ب
ــی  ــن و طبیع ــی ممک ــدان دور اتفاق ــی نه چن ــا آن را در آینده ی ام
ــز  ــا تمرک ــیاگرایانۀ خــود را ب ــدۀ اوراس ــیه ای ــا روس ــد؛ ام می دانن
ــِت خــود را  ــد و قاطعی ــال می کن ــدرِت تمــام دنب ــا ق ــر شــرق ب ب
نیــز در بحــراِن ســوریه بــه اثبــات رســانده اســت. در ایــن مــدل، 
ــان و  ــیوۀ خودش ــه ش ــان ب ــور جهـ ــال ادارۀ ام ــه دنب ــا ب روس ه
برقــراری نظمــی چندقطبــی و عادالنــه انــد. حــال چگونــه ممکــن 
ــان از  ــاِی ابرقدرتی ش ــا دورنم ــزرگ ب ــدرِت ب ــن دو ق ــت ای اس
افغانســتان بــه عنــوان قلــب آســیا چنــان فــارغ بماننــد کــه اجــازه 
دهنــد امریــکا پــس از فراغــت از طالبــان، نیروهایــش را متوجــه 

آن هــا بســازد؟!
ــر   از یــک چنیــن صلحــی جــداً شـــاخ بایــد کشــید. آنچــه وزی
دفــاع امریــکا دربــارۀ توافــق صلــح در افغانســتان می گویــد، یــک 
ــا،  ــه اســت. انتظــارِ روس ه ــا و ســِر دیگــرش فکاه ســِر آن معم
ــتان،  ــح افغانس ــۀ صل ــا در برنام ــتانی ها و ایرانی ه ــا، پاکس چینی ه
ــای  ــایه گی  و حلقه ه ــا از همس ــای امریکایی ه ــردِن پ ــرون ک بی
ــی  ــق صلح ــوع تواف ــر ن ــاس، ه ــن اس ــر ای ــت. ب ــان اس امنیتی ش
ــتوار باشــد، شــکننده  ــکا اس ــاع امری ــر دف ــاراِت وزی ــر  اظه ــه ب ک
ــه  ــت ک ــد گف ــی بای ــرِی ُکل ــک نتیجه گی ــت. در ی ــدار اس و ناپای
صلــِح پایــدار در افغانســتان اوالً منــوط بــه ایجــاد اجمـــاع ملــی 
در داخــل کشــور، ثانیــًا اجمــاع منطقه یــی در بیــرون از کشــور و 
ثالثــًا ســازش و اتصــاِل منطقــِی ایــن دو ســطح بــا یکدیگــر اســت. 

صلح امریکا-طالبان؛
 یک سرش معمـا و سِر دیگرش فکاهه

ِن فـاسد  حکـومت گـرا
م و حکـومِت ناکـا

احمـد عمران

این یک روِی سکه بود 
که آقای دانش خود به 
آن اعتراف کرد؛ ولی 
روی دیگِر سکۀ فساد 
اداری و مالی، ترویج 
و گسترِش آن توسط 
همین مقام های حکومتی 
است که هر روز الف 
می زنند که افغانستان را 
به کشوری پیشرفته و 
متمدن تبدیل کرده اند. 
در  چند هفتۀ اخیر، چند 
مورد از اختالس های 
بزرِگ ارگ به وسیلۀ 
رسانه های کشور برمال 
شده که می تواند داِغ 
ننِگ تاریخی بر پیشانی 
مدعیاِن صداقت و 
وطن دوستی بزند. این 
چند مورد برمی گردد 
به حقوِق چندصدهزار 
دالرِی برخی از مشاوراِن 
آقای غنی که از راه 
نامشروع و خالِف قانون 
به آن ها پرداخت 
می شود. در کنار این ها، 
ارگ حدود هفت میلیارد 
افغانی از بودجۀ ملی 
را حیف ومیل کرده که 
مجلس سنا چند بار در 
رابطه با این موضوع، 
همایون قیومی مشاور 
ارشد ارگ و سرپرست 
وزارت مالیه را برای 
پاسخ گویی احضار کرده، 
ولی آقای قیومی که خود 
را در جایگاهی بلندتر 
از قانون می بیند، هیچ 
توجهی به این خواسِت 
مجلس سنا از خود نشان 
نداده است

مقام هـای حکومتِی افغانسـتان هر زمـان مردمِ عادی 
دستاوردهای شـان  الِف  چنـان  می آورنـد،  گیـر  را 
را می زننـد کـه فکـر می کنـی افغانسـتان در زمـان 
زمـام دارِی آن هـا از ایـن رو بـه آن رو شـده اسـت. 
از بهتـر شـدِن اقتصـاد کشـور می گوینـد، از امنیـت 
عرصـۀ  در  دستاوردهای شـان  از  می زننـد،  سـخن 
حکومـت دارِی خـوب می گوینـد و مبارزۀشـان را 
بـا فسـاد »بی نظیـر« می شـمارند؛ امـا همیـن کـه در 
یـک نشسـت پـای یـک مقـامِ خارجـی و به ویـژه 
کشـوری که افغانسـتان را در امر بازسـازی و تأمین 
امنیـت کمـک کرده باشـد بـه میــان بیایـد، صدا و 

سخن شـان کامـًا تغییـر می کنــد. 
سـرور دانـش کـه گویا هنـوز خـود را معـاون دومِ 
حکومـت وحـدت ملـی می دانـد، در روز مبـارزه با 
فسـاد اداری، اعـام کـرد کـه حکومـت در عرصـۀ 
مبـارزه بـا فســاد نـاکام بـوده اسـت. منظـور آقای 
کـه  نبـود  کـرزی  قبلـِی حامـد  دانـش، حکومـت 
اسـاِس فسـاد مالی و اداری در کشـور را گذاشـت؛ 
بـل منظـور او حکومتـی بود و هسـت کـه خودش 
یکـی از افـراد کلیــدی و صاحب قدرِت آن اسـت؛ 
حکومتـی کـه بـا چـال و نیرنـگ در سـال 2014 
بـر مـردم افغانسـتان تحمیـل شـد و بـه جـز رنـج 
و مصیبـت، چیـز دیگـری بـه آن هـا هدیـه نکـرده 
اسـت. آقـای دانـش زمانـی ایـن سـخنان را گفـت 
کـه نماینـدۀ اتحادیـۀ اروپـا در این نشسـت حضور 
داشـت و او نمی توانسـت در برابر یـک مقام جامعۀ 
جهانـی از دسـتاوردهای کم نظیـِر حکومتـش در امر 
مبـارزه بـا فسـاد بافـد. او مجبـور بـود کـه بـرای 
برانگیختـن حـِس ترحـِم آن مقـام خارجـی هم که 
شـده، زبـان بـه اعتـراف بگشـاید و برای نخسـتین 
بـار در پنـج سـاِل گذشـته بگویـد کـه حکومت در 

مبـارزه با فســاد دسـتاورد نداشـته اسـت. 
ایـن یـک روِی سـکه بـود کـه آقـای دانـش خـود 
بـه آن اعتـراف کـرد؛ ولـی روی دیگِر سـکۀ فسـاد 
اداری و مالـی، ترویج و گسـترِش آن توسـط همین 
مقام هـای حکومتی اسـت که هـر روز الف می زنند 
کـه افغانسـتان را بـه کشـوری پیشـرفته و متمـدن 
تبدیـل کرده انـد. در  چنـد هفتـۀ اخیـر، چنـد مورد 
از اختاس هـای بـزرِگ ارگ به وسـیلۀ رسـانه های 
کشـور برما شـده کـه می توانـد داِغ ننـِگ تاریخی 
بـر پیشـانی مدعیـاِن صداقـت و وطن دوسـتی بزند. 
ایـن چنـد مورد برمی گـردد به حقـوِق چندصدهزار 
دالـرِی برخـی از مشـاوراِن آقـای غنـی کـه از راه 
پرداخـت  آن هـا  بـه  قانـون  خـاِف  و  نامشـروع 
هفـت  حـدود  ارگ  این هـا،  کنـار  در  می شـود. 
میلیـارد افغانـی از بودجـۀ ملـی را حیف ومیل کرده 
کـه مجلس سـنا چند بـار در رابطه با ایـن موضوع، 
همایـون قیومـی مشـاور ارشـد ارگ و سرپرسـت 
وزارت مالیـه را بـرای پاسـخ گویی احضـار کـرده، 
ولـی آقـای قیومی که خـود را در جایگاهـی بلندتر 
از قانـون می بینـد، هیـچ توجهـی بـه این خواسـِت 

مجلـس سـنا از خـود نشـان نداده اسـت. 

در همیـن حـال، در روزهـای اخیـر سـندی فـاش 
شـد که بـر مبنای آن، آقـای غنی به همایـون قیومی 
اجـازه داده کـه برای سـفرهای بی شـمار و مکررش 
امکانـاِت  از  نامحـدود  صـورِت  بـه  می توانـد 
مالـی دولـت اسـتفاده کنـد. اگـر این هـا بـه زعـم 
حکومت گـراِن افغانسـتان دزدی و چپـاول نیسـتند، 
پـس دزدی و چپـاول بـه چـه می گویند؟ فـرق این 
افـراد بـا دزدان و رهزنـان چیسـت؟ آقـای غنـی و 
اطرافیـاِن او چـه تفاوتـی با کسـانی دارند که شـب 
خـود را بـه خانه هـاِی مـردم می اندازنـد و مـال و 

می کننـد؟  غـارت  را  دارایی های شـان 
را  خـود  کـه  دزدانـی  بـا  افـراد  ایـن  تفـاوت 
شـب هنگام بـه خانه هـای مـردم می اندازنـد، فقـط 
می توانـد در ایـن باشـد کـه حداقـل دزداِن شـب 
انسـان هایی  بـا  را  دارنـد کـه خـود  این قـدر حیـا 
کـه مال شـان را دزدی می کننـد، چشـم در چشـم 
نمی سـازند؛ امـا ارگ نشـینان کـه بـه همـان دزداِن 
چراغ به دسـت شـبیه انـد، ضمـن این کـه از جیـب 
یتیـم و بیـوه زن می دزدنـد، بـا بی شـرمی تمـام بـه 
چشمان شـان نـگاه می کننـد و حتا خـود را طلب کار 
هـم می نماینـد. از جانـب دیگـر، آقـای غنـی و دار 
روان  انتخابـاِت سـاِل  در  اختاس گـرش  و دسـتۀ 
میلیون هـا دالـر پـول بیت المـال را بـرای پیـروزی 
خـود در کمپاین هـای انتخاباتـی مصـرف کرده انـد. 
بـر اسـاس برخـی گزارش هـا، هـر رایـی کـه آقای 
غنـی به دسـت آورده، برایش 1800 دالـر امریکایی 
تمام شـده اسـت. آیا این اسـت حکومِت پاسـخ گو 
و برآمـده از آراِی مـردم؟ آیـا ایـن اسـت حکومتی 
کـه الِف خدمـت بـه مردم و کشـور می زنـد؟ تا چه 
زمانـی بایـد فریِب ایـن حکومت گـراِن چپاول گر را 
خـورد؟ تـا چـه زمانـی باید گذاشـت کـه دزدان بر 

کشـور حکم روایـی کننـد؟ 
از  پـس  حکومـت  کـه  اسـت  شـرم آور  واقعـًا 
گذشـِت پنـج سـال هنـوز می گویـد در امـر مبارزه 
بـا فسـاد اداری و مالـی نـاکام بـوده اسـت. تـا چـه 
زمانـی ایـن ناکامـی ادامـه خواهـد یافـت؟ تـا چـه 
زمانـی زمـام داران، خـود از چپـاول و دزدی دسـت 

برمی دارنـد؟
مسـلمًا بحـث بـر سـِر گرفتـن رشـوه توسـط فان 
مأمـور و کارمنـد عـادی حکومت نیسـت، بل بحث 
اصلـی بـر سـِر خـورد و بردهـای کانـی اسـت که 
بـه صـورِت اختـاس از بانک هـای کشـور بیـرون 
زمـام داران  خارجـِی  حسـاب های  بـه  و  می شـود 
کـی  را  پول هـا  ایـن  حسـاِب  می گـردد.  حوالـه 
می گیـرد؟ آیـا تیـم دولت سـاز کـه از حـاال دعـوای 
حکومـت داری دارد، می توانـد بگویـد کـه بـا ایـن 
پول هـا چه کـرده اسـت؟ مـردم افغانسـتان هر روز 
فقیرتـر و بیچاره تـر می شـوند، اما یک مشـت دزداِن 
فربه تـر و چاق تـر می گردنـد.  حکومتـی هـر روز 
آیـا این اسـت عدالـت عمرِی آقـای غنی کـه از آن 

می زنـد؟   دم 
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بازنگـری قانـون منع خشـونت علیه زنان بـه همکاری 
کمیتـه امور زنان مجلـس نماینده گان، ارایـه برنامه های 
آگاه دهـی قانـون خانـواده، بازنگـری قانون منـع آزار و 
اذیـت اطفـال و زنـان و بررسـی قضایا خشـونت علیه 
زنـان از جملـه برنامه هـای سـال 1399 وزارت امـور 

زنان اسـت.
ایـن سـخنان را دلبـر نظری وزیـر امور زنـان در برنامه 
اختتامیـه کمپایـن 16 روزۀ محـو خشـونت علیـه زنان 
کـه دیـروز 19 قـوس در قصـر سـپیدار برگـزار شـده 

بـود، ابراز داشـت.
بانـو نظـری گفـت: در 16 روز کمپایـن محو خشـونت 
علیـه زنـان به همـکاری همـکاران بین المللـی کارهای 
زیـادی صورت گرفت. بررسـی عوامل خشـونت علیه 
زنـان و راه حـل بـرای کاهش آن و همچنان ریشـه یابی 

خشـونت به بررسـی گرفته شـد.
او تاکیـد کـرد: دیدار از زنـدان زنان در کابـل، ننگرهار 
کاپیسـا و چندیـن والیـت دیگـر و بررسـی مشـکات 
زنـان زندانـی، بررسـی مشـکات زنـان بی بضاعت که 
در خیابان هـا تکدی گـری می کننـد و بررسـی این کـه 
چگونـه می شـود بـرای زنـان پارک هـای اختصاصـی 
ایجـاد کـرد از جملـه کارهای بـود که در ایـن 16 روز 

گرفت. صـورت 
بـه گفتـۀ وزیـر امور زنـان، فقـر، ناامنـی و فرهنگ های 
ناپسـند حاکـم در جامعـه عوامل اصلی خشـونت علیه 
زنـان اسـت، امـا وزارت امـور زنـان بـرای  دسترسـی 
زنـان بـه عدالـت از همـۀ گزینه هـا اسـتفاده می کنـد و 
تـاش مـا ایـن اسـت کـه زنـان به حقوق شـان دسـت 

یابنـد و خشـونت علیـه زنـان کاهش پیـدا کند.
اجراییـه  رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر  باایـن حـال، 
حکومـت وحـدت ملـی درایـن مراسـم گفت: شـانزده 
روز کمپایـن محـو خشـونت علیـه زنـان، گزارش های 

تکان دهنـدۀ از نمونه هـای خشـونت علیه زنـان را ارایه 
. د کر

داکترعبـداهلل گفـت: از این کمپایـن 16 روزه درس های 
زیـادی فـرا گرفتیـم و بـا فراگیـری این درس هـا برای 
کاهـش خشـونت علیه زنـان باهم مشـترکًا کار خواهیم 
کـرد و بایـد گفـت کـه 16 روز کمپایـن بـه ایـن معنـا 
نیسـت کـه کار ختـم شـده اسـت، بـل بایـد آغـاز بـا 
قـدرت و تمرکـز بیشـتر برای کاهش خشـونت باشـد.
بـه گفتـۀ رییس اجرایـی، گزارش های رسـیده از لوگر) 
تجـاوز بـه 579 کـودک دانـش آمـوز توسـط معلمـان 
مکاتـب و زورمنـدان محلـی( واقعًا تکان دهنـده بود که 
بایـد بررسـی شـود، امـا به طور کل شـاهد یـک پدیدۀ 
هسـتیم کـه برای محـو آن و داشـتن یک جامعه سـالم 

بایـد باهـم کار کنیم.
داکتـر عبـداهلل افـزود: در چهـار سـال گذشـته کارهای 
زیـادی بـرای کاهـش خشـونت علیـه زنان و کـودکان 
صـورت گرفـت؛ امـا ایـن کاره کافـی نیسـت و نیاز به 

کار و تاش یشـتری اسـت. 
پشـت  را  سـیاه  دوره  یـک  مـا  گفـت:  همچنـان  او 
سرگذاشـتیم، امـا امـروز شـرایط تغییـر کـرده  و جامعه 
و جهـان تغییـر کرده اسـت. زمانی کـه ارقـام خشـونت 
میـزان بلنـدی را نشـان می دهد بـه این معنا نیسـت که 
آمـار خشـونت باال رفته اسـت، بل سـطح آگاهـی بلند 

رفتـه و از آمـار خشـونت گـزارش ارایـه می شـود.
بـه بـاور داکتر عبداهلل: نقـش علما در کاهش خشـونت 
علیـه زنـان بسـیار مهـم و ارزنـده و تأثیرگـذار اسـت، 
نهادهـای مدنی و رسـانه ها نیـز نقش بـارزی در اطاع 
رسـانی در مـورد خشـونت و راه هـای بیـرون رفـت از 

آن را دارنـد.
داکتر عبداهلل از علمای کشـور خواسـت تا در راسـتای 
کاهـش خشـونت علیـه زنـان بـا وزارت زنان و سـایر 

نهادهـای ذیدخـل و در کل بـا حکومت همـکاری کند 
تـا شـاهد یک جامعـه عاری از خشـونت علیـه زنان و 

باشـیم. کودکان 
دیـوه صمـد معیـن پالیسـی وزارت صحـت عامـه نیـز 
در ایـن نشسـت گفـت: وزارت صحـت عامـه بـرای 
 16 در  حمایـوی  مرکـز   31 خشـونت،  متضرریـن 
والیـت ایجـاد کرده اسـت و جمـع آوری معلومـات در 
مـورد خشـونت درطـب عدلی بـه طـور رایـگان ارایه 

می شـود.
مـورد  در  آموزشـی  برنامه هـای  تطبیـق  گفـت:  او 
خشـونت و مشـوره دهی توسـط 35 هـزار قابلـه کـه 
قبـًا آمـوزش دیده انـد، در اکثریـت والیـت بـه طـور 

می شـود. ارایـه  رایـگان 
شـهرزاد اکبـر، رییـس کمیسـیون حقـوق بشـر دیـروز 
در مراسـم گرامی داشـت از روز جهانـی حقـوق بشـر، 

خواهـان پایـان خشـونت در افغانسـتان شـده اسـت.
محمـد سـرور داشـن معـاون دوم ریاسـت  حکومـت 

ملـی نیـز در این مراسـم در رابطه به تأمیـن ارزش های 
افغانسـتان  »در  گفـت:  افغانسـتان  در  بشـری  حقـوق 
خوشـبختانه در تأمیـن نسـل اول حقـوق بشـر یعنـی 
حقـوق سیاسـی و مدنـی پیشـرفت های قابـل توجـه و 
غیـر قابـل انـکاری داریم، ولی هنـوز هم فضا و بسـتر 
مناسـب بـرای تطبیـق همـه ارزش هـای حقوق بشـری 

فراهم نشـده اسـت.«
آقـای دانـش تاکید کـرد، عامل اصلی عـدم موفقیت در 
تطبیـق حقـوق بشـر جنـگ و ناامنـی، فقر و گرسـنگی 
نیسـت، بـل اسـاس مشـکل در این اسـت که مـا هنوز 
حقـوق بشـر را نپذیرفتـه ایم و آن را بومی نسـاخته ایم 

و آن را یـک نـوع تهاجـم فرهنگـی می دانیم.
ایـن درحالی سـت کـه وزارت امـور زنان بـرای کاهش 
خشـونت علیـه زنـان کمپایـن 16 روزه یـی را به هدف 
بررسـی افزایـش و چگونه گی خشـونت علیـه زنان در 

افغانسـتان در سراسـر کشـور راه انـدازی کره بود.

در  ملـی،  وحـدت  حکومـت  رییـس  غنـی،  محمداشـرف 
هشـتم نشسـت پروسـۀ اسـتانبول - قلـب آسـیا گفته اسـت 
کـه افغانسـتان در قرن هـای 19 و 20 یـک پیوند گم شـده در 
سیسـتم زیربناهایـی بـود که آسـیای مرکزی، جنوبی، شـرق 

و غـرب آسـیا را بـا هـم متصـل می کنـد.
آقـای غنـی کـه در هجـدم قـوس، در نشسـت قلـب آسـیا 
- پروسـۀ اسـتانبول کـه در رابطـه بـه تروریسـم، اقتصـاد و 
ایجـاد  پروژه هـای زیربنایـی صحبـت می کـرد، گفـت کـه 
ابریشـم،  راه الجـورد و جـادۀ  ماننـد  بارزگانـی  دهلیز هـای 
سـبب شـده تـا صـادرات افغانسـتان بـرای اولین بـار نزدیک 

بـه یـک ملیـارد دالر برسـد. 
پروسـه اسـتانبول – قلـب آسـیا، بـه تاریـخ 8 -9 دسـامبر/ 
17-18 قـوس زیـرا عنـوان  »صلـح، مشـارکت و رفـاه«  در  

اسـتانبول ترکیـه برگـزار گردیـد. 
سـید نجیـب اهلل مصعـب، آگاه روابـط بین الملـل در رابطـه 
بـه نشسـت »قلـب آسـیا - پروسـۀ اسـتانبول« در گفت وگـو 
بـا روزنامـۀ مانـدکار می گویـد کـه راه انـدازی اجماع هـای 
و  ثبـات  بـرای  مختلـف  چارچوب هـای  در  منطقه یـی 
همگرایـی منطقـه مهـم اسـت؛ امـا نکتـۀ قابـل تأمـل و مهم 
مثمـر ثمـر بـودن و اراده داشـتن بـرای آنچـه طرح می شـود 

 . ست ا
آقای مصعب نشسـِت »قلب آسـیا - پروسـه اسـتانبول« برای 
اهـداف مبـارزه بـا تروریسـم و قاچاق مـواد مخـدر، قاچاق 

انسـان و کاهـش فقـر  عنـوان می کند، امـا می گویـد: به دلیل 
بحرانـی بـودن وضعیت افغانسـتان این کشـور در محور این 
نشسـت  قلب آسـیا قـرار گرفته اسـت و اعضای کشـورهای 
قلـب آسـیا مصمم بـر ایجـاد راه کاری برای صلح افغانسـتان 

و منطقه شـده اند.  
ایـن آگاه روابـط بین الملـل امـا رویکردهـای منفعت گرایانـۀ 
برخـی از کشـورهای را گسسـت و ناهمسـویی بـزرگ در 
رسـیدن به اهداف تعین شـده در نشسـت قلب آسـیا می داند 
کـه سـبب شـده تا پس از هشـت سـال هنـوز نتوانـد اجماع 

منطقه یـی را در رابطـه بـه هـدف تعیـن شـده ایجـاد کند. 
بـه گفتـۀ او، در نخسـتین نشسـت قلـب آسـیا تصمیـم بـر 
ایـن شـد تا هیـچ کشـور در رابطه به افغانسـتان نقـش منفی 
بـازی نکنـد، امـا چالش هـای منطقه یـی سـبب گسسـت در 
این روند شـد، پاکسـتان به عنوان عضو پروسـۀ اسـتانبول و 
همسـایه افغانسـتان بـا این طـرح بـه دلیل حضـور نیروهای 
امریکایـی و نزدیـک بـودن هند بـه افغانسـتان مخالفت کرد. 
او گفـت کـه هنـوز پاکسـتان بـه عنـوان یکـی از نزدیکترین 
همسـایه افغانسـتان در رابطـه بـه صلـح و امنیت افغانسـتان 
صادقانـه کار نکـرده و از نزدیـک بـودن دهلـی بـه کابـل 
نگرانـی دارد، درحالـی کـه دولـت افغانسـتان بـدون ایجـاد 
یـک تـا دو دهلیـز هوایـی بـا هنـد چیزی بیشـتر در دسـت 

ندارد. 
ایـن  در  افغانسـتان  کـه حضـور  می گویـد  مصعـب  آقـای 

نشسـت اهمیت خاص خود را دارد؛ زیرا »پروسـۀ اسـتانبول  
- قلـب آسـیا« حیثیـت تریبـون دیپلوماسـی را به افغانسـتان 
کـه همـه  اقتصـادی  ایـن کشـور می توانـد طـرح  و   دارد 
کشـورهای منطقه شـامل آن پیشـنهاد کند تا یک وابسـته گی 

اقتصـادی ایجاد شـود.  
آقـای مصعـب هند، پاکسـتان و امریـکا را بازی گـران محور 
بازی گـران  ایـن  کـه  می افزایـد  و  می دانـد  افغانسـتان  در 
می توانـد بـه نتیجـۀ مطلـوب دسـت یابنـد، امـا کشـورهای 
بازیگـر حاشـیه ماننـد انقـره می توانـد در صلـح افغانسـتان 

بـازی کنند.  نقـش 
نشسـت قلـب آسـیا، کـه بـه پروسـه اسـتانبول هـم مشـهور 
اسـت روز دوشـنبه در شـهر اسـتانبول ترکیـه برگـزار شـد. 
این نشسـت تحـت عنوان »صلح، مشـارکت و رفـاه« برگزار 
افغانسـتان  صلـح  رونـد  چگونه گـی  روی  بـود،  گردیـده 
رفـاه  و  صلـح  امـر  در  همسـایه  کشـور های  مشـارکت  و 
اقتصـادی در ایـن کشـور تمرکـز داشـت. در ایـن نشسـت 
وزیـران خارجـه و مقام های ارشـد 16 کشـور مشـترک، 15 
کشـور حامـی  و 12 نهـاد و سـازمان های بین المللی شـرکت 

دارند.
محمداشـرف غنـی، رییـس حکومت وحدت ملـی، در مورد 
اقتصـادی  مسـایل  و  منطقه یـی  اتصـال   انتخابـات،  صلـح، 
صحبـت کـرد. آقـای غنی گفـت کـه افغانسـتان در قرن های 
19 و 20 یـک پیونـد گم شـده در سیسـتم زیربناهایـی بـود 

کـه آسـیای مرکـزی، جنوبـی، شـرق و غـرب آسـیا را با هم 
متصـل می کنـد.

آقـای غنـی در این نشسـت  از کشـورهای که سـبب اتصال 
بـه  افـزود:  کـرده  قدردانـی  افغانسـتان شـده اند،  منطقه یـی 
دلیـل بـاز کـردن دهلیزهـای تجارتـی - ترانزیتی، به شـمول 
راه الجـورد و راه ابریشـم بـا چیـن سـبب شـده اسـت تـا 
افغانسـتان قـادر شـود تا بـرای نخسـتین بار در سـال 2019 

یـک میلیـارد دالـر صادرات داشـته اسـت. 
بـه گفتۀ او، در حال حاضر افغانسـتان به عنـوان اتصال دهندۀ  
»آسـیای بـزرگ« با اسـتفاده از پایـپ الین های انتقـال گاز و 
تیـل، تمدیـد خـط آهن و احـداث شـاهراه ها و شـبکۀ فایبر 
نـوری بـدل شـده اسـت کـه منفعت هـای فـراوان را بـرای 

منطقه بـه ارمغان مـی آورد.
آقـای غنـی در قمسـت دیگـر از سـخنان خـود در رابطـه 
بـه تروریسـم و  شـبکه های جرمـی اشـاره کـرده افـزود که 
تروریسـم فرامنطقه یـی و سـازمان های فرامنطقه  یـی جرمـی 
بـه ویـژه مـواد مخدر بـه عنـوان عوامـل بی ثباتی، خشـونت 

و ویرانـی هسـتند. 
پاسـخ های  بـه  درازمـدت  تهدیـدات  ایـن  کـه  گفـت  او 
هم آهنـگ و مسـوولیت پذیری مشـترک نیـاز دارد. بـه بـاور 
غنـی، بـه اسـتثنای مـوارد انـدک، در ایـن خصـوص پاسـخ 

اسـت. بـوده  کوتاه مـدت  و  پراکنـده  ُکنـد،  دولت هـا، 
محمداشـرف غنـی افـزود: »مـا مـردم افغانسـتان می خواهیم 
کـه کشـورمان را بـه عنـوان بسـتر همکاری هـای منطقه  یـی 
و بین المللـی، نـه میـدان رقابت هـای منافـع کوتاه مـدت و 

جنگ هـای نیابتـی ویران گـر مشـاهده کنیـم.«
رییس جمهـوری  اردوغـان،  رجب طیـب  حـال،  همیـن  در 
ترکیـه کـه نیـز در ایـن نشسـت، »پروسـه اسـتانبول - قلـب 
از  ارزیابـی کـرد. او هم چنـان گفـت کـه  آسـیا« را موفـق 
حمایـت  بایـد  افغانسـتان  مـردم  و  حکومـت  تاش هـای 
صـورت گیـرد و هرگـز اجـاره داده نشـود پیش رفت هـا و 
دسـت آوردهای هژده سـال گذشـته این کشـور، نابود شـود.

پروسـۀ اسـتانبول - قلـب آسـیا در سـال 2011 بـه هـدف 
مبـارزه با تروریسـم، ثبـات منطقه یـی، مبارزه با مـواد مخدر 

و قاچـاق آن، کاهـش فقـر راه اندازی شـد. 

آگاهان:
کشورهای منطقه تعهدات خود در نشست های قلب آسیا را عملی نکرده اند

وزیر امور زنان:

در 16 روز کمپایـن، عوامل خشـونت 
در برابـر زنـان بررسـی شـد

ناجیه نوری  

ابوبکر صدیق
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تـا جایـی که می دانیـم در ایـن دور مذاکـرات، امریکایی ها 
چنـد شـرِط جدیـد را مطـرح کرده انـد کـه بـرای طالبـان 

پذیرفتـِن آن ها آسـان نخواهـد بود.
شرایط جدیِد امریکایی ها  

بـا امضـای توافق نامه، آتش بـس دایمی اعان گـردد. کلمۀ 
امـارت اسـامی بـرای امریـکا قابـل قبـول نیسـت و متن 
دیگـری کـه معنـی مشـروعیت را ندهـد، جاگزین شـود. 
طالبـان علنـاً اعام کننـد که بخشـی از نیروهـای خارجی 
در افغانسـتان باقـی می ماننـد و طالبـان ارتبـاط خـود بـا 

گروه هـای افراطـی به ویـژه القاعـده را قطـع می کننـد.
ایـن پیشـنهادها توسـط تعـدادی از جنـراالِن چندسـتارۀ 
امریـکا بـا ایـن اسـتدالل مطـرح شـد کـه ایـن توافق نامـه 
بـرای طالبـان بُرد و بـرای امریکا باخت به حسـاب می آید؛ 
بنابرایـن طرحـی ریخته شـود که نتیجۀ بُرد - بُـرد را  برای 

هـر دو طـرف تضمیـن کند.
 دونالد ترامپ در گذشـته به این پیشـنهادها توجه چندانی 
نکـرده بـود و هیـأت را بـه عجلـه در ختـِم کار ترغیـب 
می کـرد؛ اما بـا پیروزی نظامیان درکشـتن ابوبکـر بغدادی، 
پیشـنهادهاِی آن هـا مـورد توجه بیشـتر قرارگرفت  و نقش 

آن هـا در مذاکرات زیادتر شـد.
واضـح اسـت که قبول شـرایط جدیـد برای طالبان بسـیار 
دشـوار خواهد بـود و مذاکـرات امریکا-طالبـان طوالنی تر 
خواهـد شـد. از جانـب دیگر، انتخابـات هم برگزار شـده 
اسـت و دیگـر از آن بـه حیـث ابزارِ فشـار بـر روی طالبان 

نمی شود. اسـتفاده 
فکـر می کنـم مذاکـرات امریـکا- طالبـان باالخـره بـه یک 
نتیجه خواهد رسـید و طالبان از مواضع قبلی شـان تاحدی 

عقب نشـینی خواهنـد کرد.
در اخیـر بایـد تکـرار کنـم کـه مذاکـراِت امریـکا- طالبان 
و مذاکـرات بین االفغانـی باید قبـل از انتخابـاِت امریکا در 
نوامبـر2020 بـه نتیجۀ قناعت بخش برسـد. در این صورت، 

شـش ماه پیـِش رو سرنوشت سـاز خواهـد بود.

مذاکرات بین االفغانی 
حـال می پردازیـم به چالش هـای مذاکـراِت بین االفغانی که 
هنـوز شـروع نشـده و آغـاز واقعـِی آن مشـروط اسـت به 

امضـای توافق نامـۀ صلـح بین امریـکا و طالبان.

مســعود 
و صلح با طالبان

مهم تریـن خواسـت های طالبـان کـه تـا حـال مطـرح 
می باشـند: این هـا  کرده انـد، 

خـروج نیروهای خارجی، به رسـمیت شـناختن گروه 
طالبـان بـه حیـث امـارت اسـامی، آزادی زندانیـان، 
اصـاح قانـون اساسـی، به تعویـق انداختـن انتخابات 
ریاسـت جمهوری 1398 و تشـکیل حکومت موقت.

اگـر بـه فهرسـت خواسـت های طالبـان دقـت کنیـم، 
هریـک از ایـن عناویـن مباحـِث مفصلـی اسـت کـه 
نیروهـای خارجـی  ماننـد خـروج  از آن هـا  بعضـی 
مسـتقیماً به امریـکا ارتبـاط می گیرد؛ امـا بعضی دیگر 
بـه دولـت افغانسـتان یـا بهتـر بگوییـم بـه مذاکـرات 
بین االفغانـی مرتبـط انـد. البتـه مـوارد دیگـری هـم 
هسـتند کـه در جایـش بـه آن هـا اشـاره خواهـم کرد. 
مهم تریـن تغییـری که طالبـان خواهان آن انـد، عبارت 
از اصـاح قانـون اساسـی اسـت.  در اصـل طالبـان 
خواهـان الغـای قانون اساسـی موجود اند امـا می دانند 
کـه مطـرح کـردن آن باعـث عکس العمل هـای زیادی 
خواهـد شـد، لهـذا نـام آن را اصـاح قانـون اساسـی 

گذاشـته اند.
 طالبان مسـودۀ یک قانون اساسـی مطابـق دیدگاه های 
خودشـان را نیـز آمـاده کرده انـد کـه هنـوز رسـانه یی 

نشـده است.
امـارت  بـه  افغانسـتان  اسـم  تغیـر  طالبـان خواهـان 
اسـامی هسـتند و این مهم ترین و نخسـتین خواست 

اسـت.  آن ها 
بحث دیگر، سـاختار نظام سیاسـی در افغانستان است 
کـه در رأس آن امیـر و پایین تـر از آن رییس جمهـور 
قـرار خواهـد داشـت. امیر ایـن امارت توسـط اجماع 
اسـت   حل وعقـد«  »شـورای  همانـا  کـه  مسـلمین 
انتخـاب می گـردد و رییس جمهور از عامـۀ مردم رای 

می گیـرد.
واضـح اسـت کـه طالبـان در سـاختار سیاسـی آینـدۀ 
کشـور به فکـر جایگاه اول بـرای خود انـد و با احراز 
ایـن جایگاه، فرمان آن ها حکم شـرع به حسـاب آمده 

و اطاعـت از آن بـر همـه گان الزام آور می باشـد.
یکـی دیگر از دغدغه های طالبـان، موضوع زن، حقوق 
و جایـگاه آن هـا در دولـت و جامعـه می باشـد. طالبان 

خواهـان جدایـی مطلِق مـرد و زن در تمـام مکان هایی 
اند که سـقف دارد. 

خواسـت دیگـر طالبان، ممانعـت زنان از  نامزد شـدن 
برای ریاسـت جمهوری و امر قضاوت اسـت، همچنان 
عـدم جـواز سـفرِ زن بـدون محـرم و محدودیت هایی 

از این دسـت.
در مـورد حجـاب و عفـاف هـم طالبان نظراتـی دارند 
کـه برگرفته از سـنت های روسـتایی و نظـرات مفتیاِن 

خودشـان است.
طالبـان می خواهنـد ایـن موضوعات در قانون اساسـی 
کشـور تسـجیل شـود که کار نظارت بر آن هم وظیفۀ 

امیر خواهـد بود.
ناگفتـه نمانـد طالبـان  خواهـان اصاحـات در قوانیِن 
دیگر کشـور نیز هسـتند مانند قانون اصاحات اداری، 
قانـون رسـانه ها، قانـون جزا، قانـون مدنـی و غیره که 

عجالتـاً از پرداختـن بـه آن می گذریم. 
در مـورد سـاختار سیاسـی، طالبـان از نوعـی نظـام 
غیرمتمرکـز سـخن گفته انـد کـه پایه هـای حکومـت 
آن هـا را در الیه هـای پایینـی اجتماع تضمیـن می کند.
اگـر بـه آنچـه گفتـه آمـد دقـت کنیـم، دیده می شـود 
کـه طالبـان بـا اصـاح قانـون اساسـی و سـایر قوانین 
بـرای ورودشـان به سـاختار دولت آینده، خشـت های 
قانونـی می گذارنـد و ایـن یکـی از مهم تریـن دالیلـی 
اسـت کـه طالبـان گفته انـد مـا سـاح و جغرافیـای 
خـود را بـه عنـوان یک ضمانت بـرای اجـرای هرنوع 
توافق نامـه حفـظ می کنیـم و ایـن خط سـرِخ ماسـت.
و امـا حکومـت موقـت کـه طالبـان بـر آن اصـرار 
دارنـد بـر ایـن اسـتدالل اسـتوار اسـت: بـرای اجرای 
اسـت  نیـاز  توافق نامـه یـک حکومـِت موقـت  هـر 
کـه متشـکل از طالبـان و طرف هـای دیگـر باشـد، نه 

اشـرف غنی.
بـه عبـارت دیگـر، اصـرار طالبـان بـر تشـکیل یـک 
حکومـت موقـت، هـم به خاطـر دور زدن حکومـت 
مخالفـت  از  احتیـاط  بـرای  هـم  و  اسـت  موجـود 
جنگجویان شـان کـه تـا لحظـۀ آخـر انگیـزۀ خـود را 
از دسـت ندهنـد و رهبران شـان را  بـرای جنگیـدن 
متهـم بـه خیانـت بـه آرمان هـا کـرده به صـِف داعش 

نپیوندنـد.
 دیده می شـود بهــایی را که باید مردم افغانسـتان برای  
صلـح بپردازنـد، از ذخیـرۀ دسـتاوردهای هژده سـاله 

خواهـد بود.
حـال سـواالِت زیـادی اینجـا مطـرح می شـود کـه به 

چنـد تـای آن هـا اشـاره می کنم:
1. مردم افغانسـتان برای رسـیدن به یـک صلِح باثبات 

چه بهایی را بایـد بپردازند؟
2. از کدام دسـتاوردهای هژده سـاله باید گذشـت یا آن 

را تعدیل کرد؟
3. چه کسانی حق دارند در این مورد مذاکره کنند؟

5. چـه کسـانی حـق دارنـد در ایـن مـورد تصمیـم 
بگیرنـد؟

6. چـه ضمانـت اجرایی یـی برای این توافقـات وجود 
دارد؟

7. اجراکننـدۀ ایـن توافقـات چه کسـانی یـا نهادهایی 
می باشـند؟

8. در صـورت تخلـف، چـه نهـادی قـدرت تحمیـل 
توافقـات را بـر متخلـف دارد؟

9. سـاح و جغرافیـای طالبـان چـه وقـت به سـاختار 
جدیـد مدغم می شـود؟

10. چـه کسـی ضمانـت کـرده می توانـد کـه بخـش 
اعظـم  طالبـان بـه داعـش چهـره بـدل نمی کننـد؟

11. اگـر مذاکرات بین االفغانی طوالنی شـود، نیروهای 
امریـکا منتظر می مانند؟

در اخیـر به عنـوان نتیجه گیـری الزم می دانـم نکات آتی 
را ذکـر کنم: 

 شـناخت مـا از زمـان ظهـور طالبـان تـا حال این اسـت 
کـه این گـروه اهـداف اسـتراتژیِک خـود را کـه عبارت 
از برپایـی یـک نظـام طالبـِی گـره خـورده بـا منافـع 
پاکسـتان اسـت، پی گیـری کـرده اسـت و برای رسـیدن 
بـه آن از هیچ خدعه، عهدشـکنی، خونریزی بـه نام دین 

نکرده انـد. خـودداری 
نبایـد انتظـار داشـته باشـیم در نتیجـۀ صلـح بـا طالبـان، 
افغانسـتان بـه پیـش بـرود؛ زیـرا ایـن جنگـی اسـت که 
گذشـته را بـر امــروز تحمیـل خواهـد کـرد امـا نبایـد 

بگذاریـم برآینـده هـم غلبـه کنـد. 
طالبـان یـک حرکـت قومـی، ایدیولوژیـک، افراطـی و 
زن سـتیز انـد و ایـن ویژه گـی  آن ها تغییری نکرده اسـت.
طالبـان هنـوز هم معتقدند کـه انتخابات در اسـام جایی 
نـدارد و اجماع مسـلمین )شـورای حل وعقـد( باید امام 

مسـلمانان را انتخاب کند.
نماینده گـی  افغانسـتان  روسـتایی  فرهنـگ  از  طالبـان 

انـد. مدنیـت  مظاهـر  مخالـف  و  می کننـد 
طالبـان قابل اعتماد نیسـتند و انگشـت به ماشـه بـا آن ها 

باید مذاکـره کرد.
طالبـان  گروهـی انـد کـه در گذشـته زنده گـی می کنند، 

پـس نـه بـه درد امـروز می خورنـد و نـه فردا.
طالبـان یـک پـروژۀ جنگی اند که اگر سـاح خـود را بر 
زمیـن بگذارنـد، نظـام آن هـا پاسـخ گوی نیازهـای عصر 

ما نیسـت.
طالبان با کمبود شـدید دانشـمند و متخصـص مواجه اند 

و برای توسـعۀ اقتصادی کشـور هیـچ طرحی ندارند.
و  می داننـد  مـرد  از  پایین تـر  موجـودی  را  طالبـان زن 

حضورشـان را در میـان مـردان، باعـث فسـاد.
طالبـان از شـریعتی نماینده گی می کنند کـه ریختن خون 
هزاران انسـاِن بی گناه را مجاز و سـبب دخول در بهشـت 

می داند.
طالبان در سـاختار سیاسـی افغانسـتان خواهـان باالترین 
مقـام اند)بـا ضمانـت قانونـی و پشـتیبانی نظامـی بدون 

مراجعه بـه آرای مـردم(.
طالبـان حـاال دارای یـک هیـأت بـا تجربـه در مذاکرات 
سیاسـی انـد، در حالـی کـه جانب مقابـل آن هـا فاقد آن 

ند. ا
طالبـان نمی خواهنـد بـا اشـرف غنی مذاکـره کننـد امـا  
رهبـران احزاب سیاسـی هم متشـتت و گرفتـار اختاف 

ند. ا
طالبـان یـک ماشـین جنگـی اند کـه امریکا را شکسـت 
داده انـد و بـا زور وارد قـدرت سیاسـی در افغانسـتان 

شـد. خواهند 
افغانسـتان بـرای رسـیدن بـه صلـح، بایـد چنـد قـدم به 
عقـب برگـردد زیرا طالبـان گذشـته را بر امـروز تحمیل 

می کننـد.
و پایان سخن این که:

صلح با طالبان بسیار دشوار است  اما ممکن می باشد.

صالح محمد ریگستانی
بخش پنجـم و پایانی
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چکیده 
هـدف ایـن پژوهـش، بررسـی نحـوۀ به کارگیـری عناصـر 
ریالیسـم جادویـی در ُرمـان کاکـه  شـش پر و دختـِر شـاه 
پریـاِن رهنـورد زریـاب اسـت. ریالیسـم جادویـی امـروزه 
از داغ تریـن مباحـث ادبیّـات داستانی سـت کـه نشـانه های 
افغانسـتان،  ادبیّـات  در  اخیـر  سـال های  در  آن،  کاربـرد 
به گونـۀ چشـم گیر دیـده می شـود. آثـار زریـاب  به ویـژه 

توصیفـی–  نوشـته،   ایـن  در  شـده  به کارگرفتـه  روش 
تحلیلـی، بـا رویکـرد نظریـۀ ریالیسـم جادویـی  اسـت. در 
ایـن پژوهـش، از میـان تمـام ُرمان های زریاب، رمـاِن کاکه  
شـش پِر او کـه در آن ریالیسـم جادویـی برجسـته تر دیـده 
می شـود، بـه  عنـوان نمونـه انتخـاب شـد و مـورد تحلیـل 

گرفت. قـرار 
هـر یـک از بخش هـای این ُرمـان، مفاهیـم اجتماعی، دینی 
و تاریخـی را در بسـتر »واقعیّـت« و »تخیّـل« بازتـاب داده 
اسـت. زریـاب در ایـن ُرمان مسـایل را به  گونـۀ دیگر بیان 
کـرده  اسـت. او توسـط یک  پرنده، اندیشـۀ خـود را تمثیل 
کـرده؛ خرافـات را بیـرون ریخته؛ به   تاریخ و سیاسـت های 
عبدالّرحمن خانـی خندیـده؛ رازهـای پنهـان حبیب اهلل خان 
را آشـکار  کـرده ؛ به  عقایـد کهنۀ دینی و باورهـای خرافاتی 
خندیـده ؛ فرهنـگ کاکه گـی و ازخودگذری هـای بی جـا را 
نشـانۀ عقب مانـی جامعـه دانسـته  و مخاطـب را بـا اسـتناد 

و  تفکـر  به سـوی  حکیمـان  و  فیلسـوفان  گفته هـای  بـه 
خردبـاوری خوانده  اسـت. 

در نهایـت، تحلیـل ایـن ُرمـان نشـان داد که اسـتاد زریاب 
افسـانه ها و باورهـای کهنـه را از تمـام الیه هـای زنده گـی 
کنـار زده، انگشـت انتقـاد بـر یکه تازی های قومـی نهاده و 
پیـام اصلـِی خـود را بـه مخاطب کـه همان فکر نـو و ِخردِ 

ناب اسـت، رسـانده  است.
کلیدواژه هـا: کاکـه  شـش پر، دختـر شـاه  پریـان، ریالیسـم 

جادویـی،  زریـاب

1.  بیان مسأله
ادبیّـات  نویسـنده گان  جملـه  از  زریـاب  رهنـورد  اسـتاد 
نشـر  بـا  کـه  اسـت  افغانسـتان  فارسـی دری  داسـتانی 
داسـتان هایش در قالـب ُرمـان در سـال های پسـین، ابعـاد 
داستان نویسـی را در کشـور گسـترش داده و نزدیک به دو 
دهـه می شـود کـه به سـرعت عاقه منـد ریالیسـم جادویی 

گارسـیا مارکـز شـده  اسـت. از آن جـا کـه ایـن نویسـندۀ 
بـزرگ، در ابعـاد مختلـف داسـتانی طبـِع خـود را آزمـوده  
و درون مایـۀ داسـتان های او، از جهت هـای مختلـف غنـی 
می باشـد، می تـوان با رویکردهـای مختلف نظـری، آثار او 

را مـورد توجـه قـرار داد.
چنان کـه مشـهود اسـت در چنـد دهـۀ اخیـر داسـتان هایی 
نوشـته  جادویـی  ریالیسـم  بـه  نزدیـک  ویژه گی هـای  بـا 
شـده و نویسـنده گان عاقه منـد بـه ایـن عرصـه، تـاش 
دارنـد تـا تجربه هـای زنده گی شـان را بـه ایـن سـبک و 
سـیّاق بازتـاب دهنـد. از ایـن میان اسـتاد رهنـورد زریاب 
را – بـا خلـق ُرمان هـای »گلنـار و آیینـه«، »شورشـی کـه 
آدمـی زاده گان و دیگـر جانـورکان برپـا کردنـد«، »سـّکه یی 
 کـه سـلیمان یافـت« و» کاکـه  شـش پر و دختر شـاه پریان« 
– می تـوان از جملـۀ نخسـتین داستان نویسـانی برشـمرد 
کـه بـا ساختارشـکنی هایش در ایـن راسـتا، نفـس تازه یـی 
به سـبک ریالیسـم جادویی در افغانسـتان بخشـیده اسـت. 
در سـالیان نه چنـدان گذشـتۀ کشـور نیـز داسـتان هایی بـه  
روش ریالیسـم جادویـی نوشـته شـده اسـت کـه صرفـًا 
بـه سـبب وهم آلوده گـی و رازآمیـز بـودن می تـوان گفـت 
رگه هایـی از ریالیسـم جادویـی در آن هـا دیده می شـود که 
تـا هنـوز از مرزهای »سورریالیسـم« پـا فراتر نگذاشـته اند. 
در ایـن بیـن، تنهـا کتابـی کـه به این سـبک نزدیکـی دارد، 

»بلـوای خفتـگان« نوشـتۀ تقـی بختیاری اسـت.
از سـویی هـم، دیـده می شـود که بررسـی الیه هـای پنهان 
درون مایـۀ آثـار داستان نویسـان معاصـِر مـا چنـدان مـورد 
توجـه قـرار نگرفتـه  اسـت و این موضوع سـبب شـده که 
توجـه بـه  حوزۀ فکـری داستان نویسـان و ادبیات داسـتانی 
کشـور در دوره هـای کنونـی مـورد غفلـت واقـع شـده و 
سـهم آن هـا در تحـّوالت اجتماعـی، سیاسـی، تاریخـی و 
مناسـبت های فرهنگـی و ادبـی کم رنـگ نشـان داده شـود.
بـه باور بنـده، نبود یک جریـان منّظم نقـد ادبی، تخصصی 
نشـدن نقـد ادبـی و پنهـان مانـدن الیه هـای مختلـف آثـار 
ادبـی، پراکنده گـی انجمن هـای ادبـی و نبـود یـک انجمن 
بی کیفیّـت  ادبـی،   آفرینش گـران  بـرای  همه شـمول  ادبـی 
بـودن نظـام آموزشـی در دانشـکده های  زبـان و ادبیّـات 
دانشـگاه های کشـور، بی عاقه گـی دانش جویـان  فارسـّی 
عـدم  علـت  بـه  آن  هم ماننـد  رشـته های  و  ادبیّـات  بـه 
مهم تریـن  جملـۀ  از  آن هـا،  اقتصـادی  شـرایط  تأمیـن 
چالش هایی انـد کـه بـر سـر راه آینـدۀ  ادبیـاِت مـا واقـع 
تأثیـرات  بـاال،  مشـکات  از  هریـک  براینـد  شـده اند. 
منفی یـی هم چـون: ناشـناخته مانـدن ادبیـات و چهره هـای 
بی کیفیّـت  آثـار  تولیـد  افزایـش  داسـتان نویس،  شـاخص 
را  داسـتان خوانی  و  داستان سـرایی  بـه  بی توجهـی  ادبـی،  
بـرای ادبیّـات به جـا گذاشـته و جریـان ادبیّـات کنونـی از 

پوپایـی و حرکـت بازخواهـد مانـد.
بـا توجـه به این مسـأله، هدف اصلـی ما در این نوشـته بر 
ایـن اسـت کـه با بررسـی رمان »کاکه  شـش پر و دخترشـاه 
پریـان« بر اسـاس نظریۀ ریالیسـم جادویی، مشـخص کنیم 
اسـتاد زریـاب کـدام ویژه گی های ریالیسـم جادویـی را در 
ایـن رمـان به کاربـرده و بـرای خواننده اش چـه پیامی دارد. 
بـه بـاور من، هـر یـک از رمان های اسـتاد زریـاب قابلیّت 
آن  را دارد تـا از چشـم اندازهای مختلـف نظـری واکاوی 

شـده و مـورد خوانش قـرار بگیرد. 
داستان نویسـی  جدیـد  شـیوه های  از  جادویـی  ریالیسـم 
اسـت که در آن نویسـنده از شـاخصه هایی هم چون سـحر 
و جـادو، وهـم و خیـال، اسـطوره  و نمـاد، بومی گرایـی،  
رویاپـردازی و... در بسـتر واقعیـت اسـتفاده می کنـد. ایـن 
اصطـاح برای نخستین بارتوسـط شـاعران و نویسـنده گان 
آلمانـی چـون: نووالیـس، فرانتس روه و ارنسـت یونگر در 
سـال 1920م بـه کار رفت و در سـال 1967م بـا خلق ُرمان 
»صدسـال تنهایـی« گارسـیامارکز – نویسـندۀ کلمبیایـی – 
بـه صـورت گسـترده و جهان شـمول جایگاهـش را ثبـت 

کرد)حنیـف، 1397: 18 – 19(.
و  غریـب  ازحـوادث  آمیزه یـی  را  جادویـی  ریالیسـم 
شـگفت آور در متـن توصیـف کرده انـد کـه در آن حوادث 
فراواقعـی و خیالـی طـوری در متـن داسـتان بـا هـم تنیده 
می شـود کـه گویـی اتفـاق عجیبـی رخ نـداده اسـت. بـه 
بـا  جادویـی  ریالیسـم  شـیوۀ  نویسـنده گان  اسـاس،  ایـن 
عناصـری چـون یأس، خشـونت و فرو رفتـن در فضاهای 
آگاهـی  برانگیختـن  بـرای  معمـوالً  جادویـی،  و  سـنّتی 
سیاسـی جامعـۀ خـود دسـت بـه کار می شـوند و غالبـًا 
نویسـنده گان کشـورهای پسااستعمار این شـیوه را در پیش 

 .)159  :1393 می گیرند)ناظمیـان، 
تـاش بر این اسـت کـه ببینیـم ویژه گی هـای ُرمـان »کاکه 
شـش پر و دخترشـاه پریـاِن« زریـاب بـر اسـاس نظریـۀ 
کـدام ویژه گی هـای  اسـت؟  ریالیسـم جادویـی چه گونـه 
ریالیسـم جاویـی را درایـن ُرمـان می توان مشـخص کرد؟ 
آیـا ایـن ُرمان می توانـد بر مبنـای نظریۀ  ریالیسـم جادویی 

مـورد خوانـش قـرار بگیرد یـا خیر؟ 
متغیّـر اصلی ما در این نوشـته »ریالیسـم جادویـی« و متغیّر 
وابسـته ُرمـان »کاکـه شـش پر و دخترشـاه پریان« اسـت و 
بـرای ایـن کار تمـام بخش های ایـن رمان مـورد مطالعه و 

بررسـی قرار گرفته اسـت.
فـرض اصلـِی مـا بـر ایـن اسـت کـه رمـان  »کاکه  شـش پر 
و دخترشـاه پریـان«ِ زریـاب قابلیّـت خوانش را بر اسـاس 
نظریـۀ ریالیسـم جادویـی دارد. هم چنان روش بـه کار رفته 
در ایـن پژوهـش، بـر اسـاس نظریـۀ ریالیسـم جادویـی 
بـوده و روش جمـع آوری معلومـات مبتنـی بـر مطالعـات 

می باشـد. کتاب خانه یـی 

2.  شخصیت های داستان
اسـت.  رمـان  محـوری  شـخصیّت  کاکـه  شـش پر:   .2-1
کاکـه شـش پر در زمـان حکمروایـی حبیب اهلل خـان فرزند 
عبدالّرحمن خـان، در میـان کابلیـان آدمـی صاحـب نـام و 
نشـان بـوده و از امیـر شـروع تـا دولت مردان و عـوام همه 
او را می شـناختند و احتـرام می نمودنـد. کاکـه شـش پر در 
ایـن ُرمـان، نمادی از شـجاعت،  فـداکاری و ازخودگذری، 
مردم دوسـتی و مـردم داری، پاکـی و صداقـت اسـت؛ در 
عیـن حـال خوش بـاوری، سـاده گی و عاقه منـدی او بـه 
دیگـر  ویژه گی هـای  از  کهـن  افسـانه های  و  قصه هـای 

اوست.
2-2. راوی »نویسندۀ داستان«: رهنورد زریاب است.

3-2. مـادرِ کاکـه شـش پر: پیرزنـی  کـه در جایـگاه یـک 
زن سـاده ، پـاک دل و خوش بـاور قـرار دارد. او همـواره 
از دگرگونی هـای روزافـزون کاکـه  شـش پر نگرانـی دارد 
و همیـش کوشـش می کنـد تـا به پسـرش نصیحـت که از 
پرنـده »دختـر شـاه پریان« حـذر کند تـا مبادا به او آسـیبی 
برسـد؛ امـا بعدهـا او هم با دخترشـاه پریان انـس می گیرد.
کـه  دختـری  نامریـی  چهـرۀ  پریـان:  شـاه  دختـر   .2-4
به صـورت پرنـدۀ رنگیـن پَروبـال ظاهـر شـده و خـود را 
»دختـر شـاه پریـان« معرفـی می کند. ایـن پرنده با سـخنان 
ماننـد رهنمایی سـت کـه  بعضـًا عارفانـه اش  حکیمانـه و 
گام بـه گام کاکـه شـش پر را رهنمایـی می کنـد و باالخـره 
در یـک توجیـه عرفانـی، کاکه شـش پر به مریـدی می ماند 
کـه بـا رهنمودهـای پیـر و مرشـدش »دخترشـاه پریـان« 
تمـام وادی هـای سـلوک را طی نمـوده و در اخیر داسـتان، 
دخترشـاه پریـان را در وجـود خـود یافتـه و در او محـو 

می شـود.
5-2. قـچ سـپید رنـگ کاکـه شـش پر: ایـن قـچ سـخن 
کاکـه  بـه  گفته هـای  و  اسـت  اّمـا سـخن دان  نمی گویـد، 
شـش پر سـِر تأییـد می جنبانـد و نظـر بـه تغییـر حـاالت 
کاکـه، گاه غمگیـن می شـود و گاه حالتـی خـوش بـه خود 
می گیـرد. در واقـع سـخن گفتن پرنده یـی به نـام دخترشـاه 
پریـان و حـرکات و افهـام و تفهیـِم قـچ سـپیدرنگ کاکـه 
شـش پر، گونه یـی از کابـرد »فابـل« یـا تمثیـل حیوانـی در 
زبان فارسـی اسـت که اسـتاد زریـاب در اکثـر رمان هایش 

از ایـن شـیوه اسـتفاده کرده  اسـت.
کـه  عبدالّرحمن خـان  فرزنـد  حبیب اهلل خـان  امیـر   .2-6
نمـادی ازیک پادشـاه قهـار و جبّار، عیّـاش و خوش گذران 
تمـّدن و  را  بیگانـه  زبـان  از فرهنـگ و  پیـروی  بـوده و 
امـام  همیـن  ترتیـب،  بـه  می دانـد.  سـرزمینش  پیشـرفت 
مسـجد پل خشـتی، جـان داد جن گیـر و بابه نـوروز کـه در 
بـازار کاه فروشـی کابـل ُدکان دارد، شـخصیّت های دیگـر 

اند. داسـتان 

3.  نثـر داستان
ُرمـان کاکه شـش پر و دختر شـاه پریان، دارای زبـان ادبی و 
پیرایـش یافتـه و سرشـار از تصویرهـا و تمثیل هـا، کنایه ها 
ضرت المثل هـای  و  تعبیرهـا  اصطاح هـا،  اسـتعاره ها،  و 
عامیانه یی سـت کـه ریشـه در باورهای مردمـی، جغرافیایی 

و فرهنگـی افغانسـتان و بـه ویژه مـردم کابل دارد.
نویسـنده، رمـان را بـا زبـان و نثـر سـاده ، شـیوا و روان 
بدیع تریـن و زیباتریـن  بـه سـاخت  قـادر  بیـان کـرده و 
ترکیب هـای زبانـی شـده و به خوبـی از عهـدۀ آن بدرآمده 
هنـری  شـگردهای  از  اسـتفاده  ترکیب  سـازی ها،  اسـت. 
و مجـازی زبـان و نیـز ساختارشـکنی های زبانـی چـون: 
»گرمـا ریختـن« یـا »گرما پاشـیدن«، »آب  پاشـیدن بر آتش 
خشـم«، »سـینۀ آسـمان«، »خوابیـدن شـهر« یـا »بی حـال 
بـودن شـهر«، »بی صـدا گریسـتن« و برخـی توصیف ها  در 
ایـن رمـان، از یک سـو غنامنـدی و قـدرت ترکیب سـازی 
نویسـنده و زبـان فارسـی را نشـان می دهـد و از سـوی 
دیگـر، بـه خواننـده کمـک می کنـد تـا به راحتی و اشـتیاق 
کامـل، از پـی گفته هـای خردآمیز »دختر شـاه پریـان« روان 

شـده و ارتبـاط خوبـی بـا مخاطبـان برقـرار نماید.

بـررسی  عنـاصِر ریالیسـِم  جـادویـی در  ُرمـاِن 
»کـاکه  شش پـر و  دختـر شـاه پـریانِ«  رهنـورد  زریـاب

بخش نخست

پژوهنده: احمـد دانش، دانش آموختۀ کارشناسی  ارشِد زبـان و ادبیّـات فارسـیّ دری دانشـگاه کـابـل
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در  می خوانیــد  ادامــه  در  کــه  را  متنــی 
ــادری  ــای ن ــتی از آق ــه یادداش ــراض ب اعت
نــادری رییــس کمیســیون اصاحــات اداری 
و خدمــات ملکــی کــه در روزنامــۀ هشــت 
ــته ام.  ــود نوش ــیده ب ــر رس ــه نش ــح ب صب
ــراض و نقــد یــک یادداشــت  واکنــش، اعت
ــی  ــد از همــان مجرای ــًا بای ــه قاعدت ــا مقال ی
ــی از آن  ــتۀ اصل ــه نوش ــرد ک ــورت گی ص
ــن  ــووالن ای ــت. مس ــیده اس ــر رس ــه نش ب
روزنامــه امــا بــه دالیــل نامعلــوم نوشــته را 

ــد. ــر نکردن منتش
ــادر  ــای ن ــه از آق ــش مقال ــۀ پی ــنبه هفت ش
اصاحــات  کمیســیون  رییــس  نــادری، 
اداری و خدمــات ملکــی تحــت عنــوان 
ــان را  ــه داری آزادی بی ــردم پای ــت م »حمای
تضمیــن می کنــد«، در روزنامــۀ هشــت  
ــته  ــن نوش ــید و ای ــاپ رس ــه چ ــح ب صب
می باشــد.  مقالــه  آن  بــه  نــگاه  و  نقــد 
ــادری  ــای ن ــط آق ــۀ بی رب ــته از مقدم گذش
بیــان در  در خصــوص وضعیــت آزادی 
ایــن  در  کــه  نکته نظرهایــی  کشــور، 
یادداشــت آمــده انــد نشــان گر موقــف 
دولتــی آقــای نــادری اســت تــا یــک 
ــه  ــاری و واقع بینان ــه، معی ــته بی طرفان نوش
بیــان در  در خصــوص وضعیــت آزادی 

حکومــت وحــدت ملــی.
ــته  ــث در نوش ــل مک ــکات قاب ــی از ن یک
و  برخــورد  از  انتقــاد  نــادری  آقــای 
در  خبرنــگاران  بــرای  پرونده ســازی 
کــرزی  آقــای  حکومــت داری  دروران 
مدعــی  یادداشــت  ایــن  در  او  اســت. 
ــت داری  ــان حکوم ــه در زم شــده اســت ک

ــًا  ــده »عمدت ــه 400 پرون ــک ب ــرزی نزدی ک
سیاســی« علیــه خبرنــگاران و رســانه ها 
ــی در گــردش  ــی و قضای در نهادهــای عدل
بــود، امــا رییس جمهــور غنــی پــس از 
ــه گــردش  ــی ب ــدن طــی فرمان روی کار آم
تمامــی ایــن پرونده هــا پایــان داد. ایــن 
آن کــه  از  بیشــتر  نــادری  آقــای  لحــن 
رســانه ها   و  بیــان  آزادی  از  حمایــت 
باشــد، مدح ســرایی در ســتایش از شــاه 
ــط  ــث را خل ــد دو بح ــت. نبای ــار اس درب
ــه  ــان ب کــرد یکــی مســأله نفــس  آزادی بی
عنــوان حــق مســلم شــهروندی و  دیگــری 
ــر  ــت رســانه ها ب ــان و فعالی ــر آزادی بی تاثی
و  نهادهــا  پاسخ گوســازی  موثرســازی و 
ــی و بازنگــری سیاســت ها و  ــات دولت مقام
طرح هــا اســت. در طــول تاریــخ اگــر یــک 
ــد  ــاش می ش ــا ف ــک امپراتوری ه راز کوچ
و دهــان بــه دهــان می گردیــد، باعــث 
ــای  ــر در سیاســت ها و روش ه ــد نظ تجدی
حکومــت داری می گردیــد، امــا در ایــن 
ــاد و  ــانه های از فس ــه رس ــت هرچ حکوم
ــروف  ــول مع ــه ق ــد، ب ــامانی می گوین نابس

بــرگ هــم نمی جنبــد. 
آقــای نــادری نوشــته کــه زمــان آن گذشــته 
ــار  ــا و اظه ــل دیدگاه ه ــه دلی ــردم ب ــه م ک
بنــد کشــیده  بــه قیــد و  نظرهای شــان 
ــز  ــت را نی ــن وضعی ــاز ای ــدند و امتی می ش
بــه دامــن حکومــت وحــدت ملــی ریختــه 
ــه  ــکل خودفریبان ــادری به ش ــا ن ــت. ام اس
از تعهــد حکومتــی بــه آزادی بیــان حــرف 
می زنــد کــه ســازوبرگ آن از مرکــز گرفتــه 
ــع  ــا والیــات به صــورت سیســتماتیک مان ت
ــردش  ــان و گ ــر آزادی بی ــی در براب بیم ناک
ــوده اســت.  ــوازن ب ــات مســتند و مت اطاع

زمــان احمــدی به خاطــر نوشــتن یــک 
ــات  ــه مقدس ــن ب ــا توهی ــه گوی ــب ک مطل
دینــی دانســته می شــود از هفــت ســال 
در  غیرقانونــی  به صــورت  این ســو  بــه 
بازداشــت اســت در حالــی کــه مطابــق 
ــوق  ــیون حق ــی و کنوانس ــون اساس ــه قان ب
ــرد  ــر ف ــد، ه ــل متح ــی مل ــی و سیاس مدن

ــدگاه را دارد.  ــق ابرازدی ح
امــراهلل صالــح سرپرســت قبلــی وزارت 
ــه منســوبین  ــته ب ــه ســال گذش ــور داخل ام
ــار  ــوع اظه ــا از هرن ــتور داد ت ــس دس پولی
ــگ  ــح و جن ــی، صل ــایل امنیت ــر در مس نظ
نماینــد.  داری  خــود  رســانه ها   در 
ــز  ــه نی ــور خارج ــش وزارت ام ــدی پی چن
ــر در  ــراز نظ ــق اب ــی ح ــدور نامه ی ــا ص ب
ــدان  ــی را از کارمن ــی و امنیت ــایل سیاس مس
و   وزارت  ایــن  قــراردادی  و  رســمی 
را  افغانســتان  سیاســی  نماینده گی هــای 
گرفــت. خودسانســوری، مستعارنویســی 
مصاحبه هــای  و  چاپــی  نشــریه های  در 
ــع در  ــام و منب ــر ن ــدون تذک ــی ب مطبوعات
پنــج ســال حکومــت وحــدت ملــی بیشــتر 
هــر زمانــی در دو دهــه پســین بــوده اســت، 
نمی توانــد  دولتــی  مامــور  یــک  زیــرا 
آزادانــه ابــراز نظــر کنــد و هــر نــوع  اظهــار 
نظــر به صــورت جــدی و انتقام جویانــه 
پاســخ داده می شــود. برکنــاری تعــدادی  
از دیپلومات هــای وزارت امــور خارجــه 
شــبکه های  در  نظــر  اظهــار  دلیــل  بــه 

ــت.  ــا اس ــن مدع ــواه ای ــی گ اجتماع
ــد از  ــۀ بع ــم در مرحل ــایل مه ــی از مس یک
پرداختــن  و  پاســخ گویی  اطاع رســانی، 

پــی  در  کــه  اســت  تقاضاهایــی  بــه 
اطاع رســانی بــروز می کننــد. امــا  بــه 
ــا  ــه ب ــی ک ــای تحقیق ــای گزارش ه یافته ه
هــزاران خــون دل تهیــه می گردنــد و پــرده 
از فســاد و ناکارآمــدی نهادهــای دولتــی بــر 
می دارنــد هیچ گونــه ترتیــب اثــری داده 
نمی شــود. قصــد دفــاع از کارکردهــا و 
ــدارم؛  ناکامی هــای دورۀ حامــد کــرزی را ن
ــۀ  ــان حکومــت داری کــرزی، روزنام در زم
در  تحقیقــی  گــزارش  صبــح  هشــت 
ــاراج  ــه ت ــتان چگون ــادن افغانس ــورد »مع م
وحیــداهلل  کــرد،  منتشــر  را  می شــوند« 
شــهرانی، وزیــر معــادن وقــت بــه پارلمــان 
ــت  ــف حکوم ــا موق ــد. ام ــده ش فراخوان
وحــدت ملــی در برخــورد بــا گــردش 
ــم   ــگ و مبه ــاگری ها  گن ــات و افش اطاع
اســت، تــا جایــی  کــه اگــر ایــن اطاعــات 
ــتقبال  ــد از آن اس ــت باش ــود حکوم ــه س ب
ــت  ــرر حکوم ــه ض ــه ب ــا آنچ ــود ام می ش
اســت در زمــان نشــر آن در گوش هــا 
پنبــه گذاشــته می شــود و یــک ســره از 
ــی  ــت و ســخنگویان حکومت ســوی حکوم

می گــردد. رد 
در حالــی کــه روزانــه رســانه های دیــداری، 
شــنیداری و چاپــی ده هــا گــزارش تحقیقــی 
ــل  ــاد، خویش خــوری و دخی ــورد فس در م
بــودن افــراد نزدیــک بــه رییس جمهــور در 
ــر  ــی منتش ــی و اخاق ــتردۀ مال ــاد گس فس
گزارش هــا  ایــن  برابــر  در  می کننــد، 
بــرای  شــنوایی  گــوش  هیــچ  نه تنهــا 
بررســی و پیگــرد عاملیــن نابســامانی ها  
وجــود نــدارد، بلکــه بــا مدیــران رســانه ها 
عقده مندانــه  و  غیرقانونــی  برخــورد 
ــای  ــتانی و نهاده ــرد، دادس ــورت می گی ص

و  گزارش گــران  از  افغانســتان  تحقیقــی 
تروریســت و  ماننــد  مدیــران رســانه ها 
می نماینــد  بازجویــی  متکــرر  مجــرم 
بــه  نــاروا  اتهام هــای  و  برچســپ ها  و 

می شــود.  زده  رســانه ها 
ــون  ــه تلویزی ــی  ک ــاد دارم زمان ــه ی ــق ب دقی
طلــوع از تظاهــرات جنبــش تبســم در 
می کــرد،  اطاع رســانی    1384 عقــرب 
ــراف ارگ  ــه در اط ــردم ک ــع م ــل تجم مح
ــرداری و  ــاد/درون تصویرب ــا پَه ب ــود را ب ب
نشــر کــرده بــود. آن زمــان مــن بــه عنــوان 
ــن  ــوع در ای ــون طل ــع تلویزی ــظ مناف حاف
شــورای  از  کــه  می کــردم  کار  رســانه 
ــه همــه رســانه ها به شــمول  ــی ب امنیــت مل
ــتاده  ــمی فرس ــۀ رس ــوع نام ــون طل تلویزی
شــد کــه در آن گفتــه شــده بــود کــه 
ــاد/ ــتفاده از پَه ب ــق اس ــر ح ــانه ها دیگ رس

دورن را ندارنــد.
از دیگــر مشــخصه های دوران حکومــت 
بیــان  آزادی  در عرصــۀ  ملــی  وحــدت 
لجام گســیخته گی مدافعــان و مخصوصــًا 
ــوده اســت.  ــت ب ــن حکوم ســخن گویان ای
شاه حســین مرتضــوی، مشــاور مشــاور 
امــور فرهنگــی  محمداشــرف غنــی در 
در ایــن میــان در اســتفاده غیرمســوالنه 
بیــان و ســفید کــردن چهــرۀ  آزادی  از 
ــه  ــاز داشــته اســت و ب حکومــت دســت ب
ــا  ــام ت ــی از ب ــورۀ فرهنگ ــای کار و مش ج
بازاری ســازی  کوچــه  مصــروف  شــام 
برابــر  در  و   بــوده  سیاســی  ادبیــات 
مخالفیــن سیاســی و صداهــای مخالــف 
فیســبوکی  دعــوای  حکومــت صــورت 
ــان  ــتفاده مدافع ــوۀ اس ــد. نح ــر می کن منتش
ــای  ــمول آق ــت به ش ــخن گویان حکوم و س
ــه  ــان، شــیوۀ خودفریبان ــادری از آزادی بی ن
ــه آن ســطح  ــردم ب ــه اســت. م و اغواگرایان
از آگاهــی رســیده انــد کــه بــدون خوانــدن 
یادداشــت آقــای نــادری در روزنامه هــا، 
خــود ســیاه را از ســفید جــدا کننــد. آقــای 
نــادری  از اتخــاذ اقدامــات اساســی  و 
ایجــاد رونــد هــا و میکانیســم های مشــوق  
دسترســی  سهل ســازی  و  بیــان  آزادی 
بــه اطاعــات می گویــد، درحالــی  کــه 
در حکومــت وحــدت ملــی، مجراهــای 
دسترســی رســانه ها بــه اطاعــات بــه 
حــدی پیچیــده و غیرمنظــم اســت کــه بــه 
ــگاران را از کار  ــروف؛ »دل خبرن ــول مع ق
ــله  ــت«. سلس ــاخته اس ــد س ــگاری ب خبرن
مراتــب کاری در دفاتــر مطبوعاتــی از ارگ 
ــا بخش هــای مطبوعاتــی والیــات  ــه ت گرفت
ــه  ــی ب ــاخته و دسترس ــتر س ــام را بیش ابه
معلومــات مهــم و حســاس را محــدود 
نمــوده اســت، تــا جایــی  کــه ســخن گویان 
ــه و  ــد چگون ــذه، نمی دانن ــرس مواخ از ت
ــریک  ــانه ها ش ــا رس ــی را ب ــه اطاعات چ
بــه  ابهــام  ایــن  درون  در  و  ســازند، 
ــد. ــی می پردازن مکدرســازی فضــای عموم
عمــدی  و  سیســتماتیک  خفه ســازی 
صداهــای متفــاوت و مخالــف و ایجــاد 
نشــانه های  مــرده،  و  تک صــدا  جامعــه 
کــه   حالــی  در  اســت،  دیکتاتــوری 
پلورالیســم و ارزش هــای یــک جامعــۀ 
چنــد صــدا از مظاهــر اساســی دموکراســی 
دانســته می شــوند و نبایــد یــک حلقــۀ 
کوچــک کــه بــر باورمنــد بــودن بــه 
ــان شــک  ــرات بودن ش دموکراســی و دموک
و تردیــد زیــاد وجــود دارد، منافــغ بــزرگ 
ملــی، منافــع امنیــت ملــی و ســایر اصــول 
اساســی را بــا بینــش دیکتاتورماآبانــه و 
ــه چهاردیــواری ارگ تعریــف و  منحصــر ب
ترســیم نماینــد و بــه مــردم تحمیــل کننــد. 
ــده  ــوارد، دی ــن م ــه ای ــه هم ــه ب ــا توج ب
ــی،  ــد اخاق ــه تعه ــه هیچ گون ــود ک می ش
ــر  ــی الزم در براب ــمی و اجرای ــی، رس قانون
آزادی بیــان و رســانه ها در حکومــت وحــد 
ملــی وجــود نداشــته اســت. از آنجایــی  کــه 
چشــم انداز واقعــی آزادی بیــان و پاســداری 
ــی  ــاز جمع ــه نی ــوالنه از آن ک ــه و مس بهین
و اصــول اساســی جامعــه دموکراتیــک 
بــه  توجــه  بــا  کثرت گــرا می باشــد،  و 
حرکت هــای اخیــر مبنــی بــر محدودســازی 
ــان  ــه، آزادی بی و خفه ســازی دیکتاتورماآبان
برخــاف ادعــا مبنــی بــر پاســداری و 
ــواری ها   ــا دش ــان ب ــت آن، آزادی بی حفاظ
ــت. ــراه اس ــه هم ــدی ب ــای ج و چالش ه

نادر نادری از کدام آزادی بیان صحبت می کند؟
حمید آزادمنش، دانش آموختۀ روابط بین الملل

حلیـم  گفته هـای  این سـو  بـه  روز  چنـد  از 
اطاعـات  وزارت  پیشـین  مشـاور  تنویـر، 
اجتماعـی  شـبکه های  در  فرهنـگ  و 

اسـت. شـده  جنجال برانگیـز 
از  گرامی داشـت  مراسـم  در  تنویـر  حلیـم 
فعالیت هـای محمـدگل مهمند در شـهر کلن 
می گویـد  اقـوام  اختـاط  مـورد  در  آلمـان، 
کـه اگـر صاحیـت می داشـت دختـر هـزاره 
بـه همسـری پسـر پشـتون در مـی آورد.  را 
او می افزایـد: »اگـر مـن سـر قـدرت آمـدم 
اختـاط اقـوام را بـه میـان مـی آورم، ختمش 
و  شـود  متحـد  افغانسـتان  بایـد  می کنـم، 
وحـدت ملـی احیـا شـود، نمی گذارم کسـی 

بـه نـام قـوم برخیـزد.«
ایـن گفته هـای تنویـر بـا واکنـش تنـد اقـوام 
غیرپشـتون روبـه رو شـده و هـزاران تـن از 
شـهورندان و کاربـران او را بـه برتری جویـی 

متهـم کرده انـد.
امـا شـماری از نویسـنده گان مطـرح کشـور 
سـخنان تنویـر را نـه سـخن یـک فـرد، بلکه 
در  آنـان،  بـاور  بـه  می داننـد.  تفکـر  یـک 
ماننـد محمـدگل  از شـخصی  مجلسـی کـه 
و  نـژادی  »تبعیـض  پایه گـذار  کـه  مهمنـد 
سـتم ملـی« در تاریـخ کشـور اسـت، ایـراد 
سـخنانی بهتـر از سـخنان حلیم تنویـر انتظار 

نمی رفـت.
کاوه جبران، شـاعر و نویسـنده به این مسـأله 
چنیـن پرداختـه اسـت: »مسـأله اصلـی ایـن 
اسـت کـه فـاز دوم ناسیونالیسـم افغانـی نیز 
بر سـازوکارهای نادرسـت و ناواقعی اسـتوار 
اسـت. بـر اسـاس فریـب و ریـا و نیرنـگ و 
جعـل. حتـم ایـن  کـه توجـه جامعـٔه جهانی 
به افغانسـتان توجهـی پایدار نیسـت. حضور 
قدرت هایـی چون امریـکا نیز ابـدی نخواهد 
بـود. بـه زور خارجی هـا نمی شـود کشـور و 
ملـت درسـت کـرد. افغانیـت یـک روایـت 
ایـن  اسـت.  تاریخ مصرف گذشـته  و  مـرده 
روایـت طـی صدسـال نتوانسـت بـه شـکم، 
فرهنـگ  و  تاریـخ  زبـان،  دانـش،  امنیـت، 
مـردم بومـی ایـن سـرزمین وصـل شـود. در 
میدان هـای دموکراتیـک راویان ایـن روایت، 
همـواره بـازی را باختـه انـد. در انتخابـات 
سـهمیه بندی  کانکـور  در  می کننـد،  تقلـب 
فیلتـر  اشـتغال  و  اسـتخدام  در  می کننـد، 
قومـی کار می گذارنـد، در تظاهـرات دسـت 
بـه اسـلحه می برنـد و... . بنابرایـن، بـه نظـر 
می رسـد اصرار بیشـتر بـر این روایـت مرده، 
صرفـًا زمینه هـای بالقـوه- جنـگ و تجزیـه 
بمـب  فعال شـدن  تـا  و  می کنـد  تقویـت  را 
راهـی نیسـت. به نظـرم از ایـن انتخابـات تا 

انتخابـات دیگـر بـه تعویـق می افتـد.«
دیگـر  نویسـندۀ  یـک  اشـراق،  سیدحسـین 
از  توجهـی  قابـل  تحلیـل  نیـز  افغانسـتان 
اظهـارات حلیـم تنویـر دارد. او تحلیلـش از 
»سرچشـمٔه  عنـوان  بـا  را  تنویـر  گفته هـای 
نفـرت خوارداشـِت دیگـران یا حسـادت در 

برابـِر آنـان اسـت« نوشـته اسـت.
بـا  حسـادت  »فـرق  کـه  اسـت  نوشـته  او 
خوارداشـت زیـاد نیسـت امـا نـگاهِ یکـی از 
اگـر  بـاال می باشـد.  از  از دیگـری  پاییـن و 
در خوارداشـت معمـوالً افـراد خـود را باالتر 
حسـادت  در  می کننـد،  تصـور  دیگـران  از 
پایین تـر حـس مـی  نماینـد. هـر دوی ایـن 

سـویه ها می تواننـد بـه تبعیـض نفـرت بـار 
ویرانگـر  آنجـا  از  نفـرت  بیانجامنـد. خطـِر 
می شـود کـه زمینه هـای خود-محق پنـداری، 
نفـی فهـم دیگـران، نفـی تسـاوی حقـوق، 
عـدم پذیـرش هم زیسـتی، طـرد گفت وگـو، 
و  زور  کاربـردِ  تجویـِز  و  غلبـه  بـه  تمایـل 
خشـونت را فراهـم می کنـد و بیرون شـدن از 
دایـرۀ تعـادل را به امـِر معمول در مـی آورد.«
بـرای  اساسـی  حـل  راه  او،  گفتـۀ  بـه 
عطـف  نفـرت،  گسـترش  از  چاره جویـی 
»توسـعه« اسـت. توسـعه  بـه سـوی  توجـه 
بـه یـک معنـا نـو شـدِن ذهنیت هـا و الگـو 
هـای رفتـاری تـؤام بـا ارتقـای کیفـی عقبـٔه 
معرفتـی آدم هاسـت، در غیـِر آن گرایـش بـه 
توسـعه نیافته گـی در حوزه هـای فرهنگـی و 
اجتماعـی نـه تنهـا بـاز تولید خواهد شـد که 
در قالـِب روایـت کاِن بازگشـت به گذشـته 
دردسـرهای گوناگونـی را بـه وجـود خواهد 

آورد.
ثریـا بهـا یکـی از نویسـنده گان کشـور نیـز 
خـان  »محمـدگل  نـام  تحـت  مقاله یـی  در 
مهمنـد؛ بانـی سـتم ملـی در افغانسـتان« وی 
افغـان می خوانـد  بدنام تریـن سیاسـتمدار  را 
کـه بـا نهادینه کردن سـتم ملی و فاشیسـم در 
کشـور، تضـاد عمیقـی بیـن ملیت هـا ایجـاد 

کـرده اسـت.
روش  بـا  »مهمنـد  می نویسـد:  بهـا  خانـم 
خـاص فاشیسـتی خـود در صفحات شـمال 
کشـور، شـهر کابل و کوهدامن زمین، دسـت 
بـه تجـاوز و کشـتار اهالی بی گناه زد، شـمال 
و جنـوب کشـور را بـه جـان هـم افکنـد، به 
تاریخـی و اصیـل کشـور دسـتبرد  نام هـای 
بـا تضعیـف  را  زبـان پشـتو  بی شـرمانه زد، 
زبان شـیوای فارسـی و اوزبیکی و نورستانی 
بـا خشـونت تبـاری بـر مـردم تحمیـل کرد. 
آثـار تاریخـی را دشـمنانه نابـود کـرد، کتـب 
کیـن  و  خشـم  بـا  را  اوزبیکـی  و  فارسـی 
حسـودانه بـه آتـش کشـید و خاکسـترش را 

در »پتـه خزانـه« گذاشـت.«
امـا از ایـن طـرف واکنـش اقـوام غیرپشـتون 
بـه گفته هـای تنویـر نیـز قابـل تأمـل اسـت. 
شـماری از کاربـران در شـبکه های اجتماعی 
با نشـر عکسـی از تنویر با خانـم و دخترش، 
گفته انـد کـه می خواهنـد دامـاد تنویر شـوند.
اسـد بـودا در ایـن مـورد می نویسـد: »تفکـِر 
ولـی  گـردد  نقـد  بایـد  تنویـر  نژادگرایانـۀ 
اخاقًا درسـت نیسـت بـا خانـوادۀ او مطابق 
»سـنِت بََدلونـه« برخـورد شـود. انسـانی کـه 
اسـت،  تشـنه  خلقـی  و  جمعـی  خـون  بـه 
یقینـًا بـه دختـر و مـادر و همسـر خـود نیـز 
احتـرام نـدارد. بی احترامـی بـه مـادر و زن 
و فرزنـِد او، یـک رفتـار ِتنویـری ـ قبیله یـی 
اسـت و این سـنت غلـط نباید ترویج شـود. 
درسـت اسـت که اکثـر هم وطناِن پشـتوزبان 
لـب  قومـی  پاک سـازی  ایـدۀ  برابـر  در  مـا 
فروبسـته اند و حتـی حمایـت می کننـد، ولی 
طـرِح  بـرای  مشـروع اند.  مـا  خواسـت های 
بـه خزیـدن  نیـازی  خواسـت های مشـروع، 
بـه مغاره هـای تاریک کیـن و نفرت نیسـت. 
کسـانی نیـاز بـه پنهـان کاری و توطئـه دارند 
کـه خواسـت های نامشـروعی چـون حـذِف 

دارند.« قـوم 

تفـکر خـالق »خـر بـی فرهنـگ« 
از کجـا آب مـی خـورد
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موجودیـت فسـاد اداری در افغانسـتان، حقیقـت 
تلخی سـت کـه امنیـت، حاکمیـت قانـون و رشـد 
اقتصـادی را در ایـن کشـور بـه چالـش کشـیده و 
هـرگاه بـه آن خاتمه بخشـیده نشـود، امیدی برای 
رفـاه و ثبـات در کشـور وجود نخواهد نداشـت .
دو روز پیـش روز جهانـی مبـارزه با فسـاد اداری 
بـود، فسـاد اداری پدیـدۀ زشـت که در افغانسـتان 
راهـش را بـاز کـرده و بـه عنـوان یـک چالـش 
قانـون و رشـد  امنیـت حاکمیـت  فـراراه  عمـده 
اقتصادی در کشـور قـرار گرفته اسـت؛ این پدیده 
تـا اندازه یی در افغانسـتان مشـهود و هویدا گشـته 
کـه در بررسـی سـازمان ها و موسسـات خارجـی، 
کشـورهای  فهرسـت  صـدر  در  افغانسـتان  نـام 
قرارداشـته کـه آغشـته بـه فسـاد انـد، ایـن کلمـۀ 
ناهنجـار در جامعـه چنـان گوش زد عـام و خاص 
اسـت کـه فسـاد اداری موضـوع بحـث کوچـه و 
خیابان هـا در این کشـور می باشـد مـردم را عقیده 
بـر ایـن اسـت کـه فسـاد اداری همـگام و هم پایه 
با تروریسـم به افغانسـتان صادر شـده و راهش را 
در ایـن کشـور باز کـرده زیرا این پدیـده در طول 
سـال های اخیـر زمانـی که حـرف از مبـارزه علیه 
تروریسـم در ایـن کشـور بـود وسـیع و گسـترده 
گردیـده و موقعیـت جـدی را بـرای خـود اتخـاذ 
کرده اسـت. ارزیابی ها این اسـت که فسـاد اداری 
مـوازی بـا تروریسـم و مـواد مخـدر در کشـور 
جایـش را پیـدا کـرده و بـه عنـوان یـک تهدیـد 
باالقـوه فـرا راه حکومـت داری خـوب، ثبـات و 

رفـاه عامه قـرار دارد.
نگرانـی از بابـت موجودیـت فسـاد در افغانسـتان 
بـل  نمانـده  باقـی  کشـور  ایـن  محـدودۀ  در 
ادامـه  خارجـی  کشـورهای  تـا  گردیـده  باعـث 
کمک های شـان را بـا افغانسـتان منـوط بـه مبارزه 
هدف منـد بـا فسـاد اداری در افغانسـتان بداننـد.
علـل و انگیزۀ فسـاد اداری، رشـد و گسـترش آن 
در افغانسـتان، از سـوی دولت مـردان افغانسـتان، 
سیاسـیون، مـردم عـوام و کشـورهای خارجـی با 
چشـم انداز متفاوت بررسـی می شـود و هر کی از 

آن برداشـت حتـا سـلیقه یی خـود را دارد.
باآنکـه در افغانسـتان نسـبت بـه مبـارزه علیـه این 
پدیـده، اراده وجـود دارد و بررسـی های در ایـن 
خصـوص صـورت گرفته بـا آنهم فسـاد اداری در 

افغانسـتان زوایـای تاریک زیـادی دارد.
شـماری از آگاهـان سیاسـی و متخصصیـن امـور 

اقتصـاد بـه ایـن بـاور انـد کـه نهادهـای خارجی 
عامـل ترویـج و گسـترش فسـاد انـد زیـرا آنهـا 
به نـام  وافـر  پول هـای  تمویل کننـده  منابـع  از 
بازسـازی تحکیـم ثبـات و رفـاه عامـه به دسـت 
آوردنـد مگـر آن را از طریـق خـود بـدون آنکـه 
مسـوول و حسـاب ده باشـند به مصرف رسانیدند، 

و  نهادهـا  ایـن  برکارکـرد  دقیـق  نظـارت  عـدم 
پروژه هـای آنـان، مقـداری زیـادی پول هایـی کـه 
به نـام بازسـازی افغانسـتان از سـوی کشـورهای 

بیرونـی مسـاعدت گردیـد، حیف ومیـل شـد.
ضمنًا شـمار زیادی از انجوهـا و نهادهای خارجی 
بیشـتر بـه فکـر یـک زنده گـی معیـاری غربـی در 

افغانسـتان بودنـد و انتخـاب شـیوۀ زنده گـی بـه 
ایـن گونه، سـبب شـد تا مقـداری زیـادی از پول 

مسـاعدت شـده مخارج شـخصی آنها شـود.
تمایـات  داخلـی عـدم ظرفیت سـازی،  بُعـد  در 
زورگویـی،  سـلیقه یی،  و  قومـی  سیاسـی، 
بی اعتنایـی بـه قانـون، کم بـودن عوایـد ماموریت 
حکومتـی و بسـا از موارد دیگر باعث گسـترش و 
ترویـج پدیـدۀ نامیمون فسـاد اداری در افغانسـتان 

است. شـده 
آنچـه گفتـه شـد عوامـل رشـد و گسـترش فسـاد 
اداری در افغانسـتان اسـت مگر تنهـا بازگو نمودن 
دیگـران  و  روزگار  از  نمـودن  گایـه  و  عوامـل 

نمی توانـد برائـت دهـد.
حقیقـت ایـن اسـت کـه فسـاد اداری صـرف نظر 
از انگیـزه و عوامـل آن در کشـور وجـود دارد و 
افغانسـتان را در ردۀ کشـورهای قـرارداده کـه از 
آنهـا بـه عنـوان کشـورهای ملـوث بـه فسـاد یـاد 

می شـود.
نـگاه کـردن بـه افغانسـتان از چنین زاویـه، باعث 
گردیـده تـا کشـورهای بیرونـی، چگونگـی کمک 
و روابـط آیندۀشـان را بـا افغانسـتان بـا چگونگی 
و  دهنـد  شـکل  افغانسـتان  در  فسـاد  وضعیـت 
اینگونـه برخورد غریب باکشـوری که سـی سـال 
خـود را در غـم و انـدوه تحمیـل شـده سـپری 
کـرده، زیبنـده نیسـت حـرف نیـک ایـن خواهـد 
بـود که بـا شـهروندان افغانسـتان در حل مشـکل 
به نـام فسـاد همـکاری و انگیزه هـای بیرونـی کـه 
باعـث رشـد ایـن پدیدۀ ناهنجـار گردیـده از میان 

شود. برداشـته 
فرامـوش نشـود که ایـن پدیده، هویـت و فرهنگ 
پـاک و کهـن مـا را مکدر سـاخته و باید به سـوی 
مشـکل فسـاد اداری بـه عنـوان یـک مشـکل ملی 
نـگاه شـود، هـر شـهروند این کشـور در هـر رتبه 
منصـب و پیشـه که قـرار دارد، ذهـن و روان خود 
را آمـادۀ مبـارزه بـا ایـن پدیـده سـازند و همـه 
مبـارزه بـا فسـاد اداری را یـک وجیبـۀ اخاقـی، 
وجدانـی، دینـی و میهنی پنداشـته در برابر آن قرار 
گیرنـد و عناصـر آلـوده بـا آن را افشـا سـازند تـا 
دیگـر بهانه هـا از میان برداشـته شـود و افغانسـتان 
و  شـفاف  و  خـوب  حکومـت داری  وجـود  در 
جامعـه مبـرا از فسـاد به سـوی اعتـا و کام گاری 

گام بـردارد.

اسنـاد دروغ گویـی...
یـک مقـام ارشـد دولتی در این مـورد گفته اسـت: »این 
تصـور کـه می توانیـم بـا چنـان سـرعتی ارتـش چنـان 

توان منـد ایجـاد کنیـم، احمقانـه بود«.

بازار شکوفای مواد مخدر
همزمـان، مقام هـای امریکایـی در ایـن مصاحبه ها اذعان 
کرده انـد کـه حملـه این کشـور به افغانسـتان نـه تنها به 
تولیـد مـواد مخدر در این کشـور پایان نـداده، بلکه این 

مسـأله را بیش از پیش تشـدید کرده اسـت.
داگاس لـوت نماینـده کاخ سـفید در امـور افغانسـتان 
بیـن سـال های 2007 تـا 2013، در یکـی از مصاحبه هـا 
گفتـه اسـت: »مـا اعـام کردیـم کـه هـدف مـا ایجـاد 
یـک »اقتصـاد شـکوفای بـازار« اسـت. بـا خـودم فکـر 
می کـردم کـه مـا باید مشـخصا می گفتیـم که یـک بازار 
شـکوفای مـواد مخـدر. چـون این تنهـا بخـش از بازار 

بـود کـه داشـت کار می کـرد«.
بـه نوشـتۀ واشنگتن پسـت، در جریـان جنگ افغانسـتان 
عمـًا هیـچ آژانـس یـا سـازمانی مسـوولیت مقابلـه بـا 
قاچـاق مـواد مخـدر را بر عهـده نداشـته و امریکا هیچ 
راهبـردی در ایـن زمینـه نداشـته اسـت. عاوه بـر این، 
سـردرگمی امریـکا بیـش از پیـش بـه گسـترش تولیـد 

مـواد مخـدر در افغانسـتان دامن زده اسـت.
بـه عنـوان نمونه، در ابتـدا دولت انگلیس به کشـاورزان 
افغانسـتانی کـه تریـاک می کاشـته اند، گفتـه اسـت کـه 
در صورتـی کـه محصـوالت خـود را از بیـن ببرنـد، به 
آن هـا غرامـت می دهد. همیـن امر کشـاورزان را ترغیب 
کـرده تـا بـرای سـال بعـد تریـاک بیشـتری بکارنـد تـا 
غرامـت بیشـتری بگیرنـد. در پـی شکسـت ایـن طرح، 
امریـکا ایـن زمین هـا را بدون پرداخـت غرامت تخریب 
می کنـد و در نتیجـه کشـاورزان عصبانـی شـده و بـه 

همراهـی بـا طالبـان ترغیب می شـوند.
یـک مقـام امریکایـی در مصاحبه یـی گفتـه اسـت: »از 
دیـدن اینکـه ایـن همـه آدم رفتـاری چنیـن احمقانـه 

دارنـد، ناراحـت بـودم«.

تکرار ویتنام و آمارسازی پنتاگون
واشنگتن پسـت در ادامـه نوشـته اسـت کـه مقام هـای 
مقایسـه جنـگ  ابتـدای جنـگ همـواره  امریکایـی در 
افغانسـتان بـا ویتنام را به تمسـخر می گرفتنـد و قاطعانه 
بـه خبرنـگاران می گفتنـد که امریـکا قطعا در افغانسـتان 
پیـروز می شـود. بـا این وجـود، با طوالنی شـدن جنگ، 
بـه مرور هـراس از تبدیـل افغانسـتان بـه ویتنامی دیگر 

در میـان مقام هـای امریکایـی شـیوع یافته اسـت.
بـه نوشـتۀ ایـن روزنامـه، در حالی کـه مقام های ارشـد 
ناگـوار  وضعیـت  از  متعـددی  گزارش هـای  پنتاگـون 
جنـگ دریافـت کـرده بودنـد، امـا وزارت دفـاع امریکا 
ایـن گزارش هـا را از دید عموم پنهان کـرده و تصویری 
متفـاوت را در موضع گیری هـای رسـمی خـود ترسـیم 
در  متفق القـول  همگـی  امریکایـی  مقام هـای  می کـرد. 
سـخنرانی های عمومـی از »پیشـرفت مـداوم« در جنگ 
سـخن می گفتنـد، حتـا با وجـود افزایـش مـداوم تعداد 

کشـته های امریـکا.
همزمـان، کاخ سـفید و پنتاگـون تـاش می کرده انـد بـا 
دسـت کاری آمـار، نشـان دهند کـه جنگ در افغانسـتان 
موفـق بوده اسـت. بـه عنـوان نمونـه، در دولـت اوباما، 
کاخ سـفید و پنتاگـون دائمـا تـاش می کرده انـد تـا بـا 
آمارسـازی نشـان دهنـد کـه افزایـش شـمار نیروها بین 

سـال های 2009 تـا 2011، اقـدام موفقـی بـوده اسـت.
کـه  امریـکا  ملـی  امنیـت  شـورای  ارشـد  مقـام  یـک 
نامـش پنهـان مانـده، در ایـن مـورد گفته اسـت: »ایجاد 
معیارهـای خـوب غیرممکـن بود. ما ]اشـاره بـه[ تعداد 
نیروهایـی که آموزش داده شـده اند، سـطح خشـونت ها 

و میـزان اراضـی تحـت کنتـرل را امتحـان کردیـم، امـا 
هیچ کـدام تصویـر دقیقـی ایجـاد نمی کـرد. معیارهـا در 

طـول جنـگ همـواره دسـت کاری می شـد«.
واشنگتن پسـت نوشـته اسـت کـه حتـا وقتـی آمارهـا 
تـاش  امریکایـی  مقام هـای  نبـود،  مثبـت  چنـدان 
مثبـت  را  تفسـیرهایی آن هـا  بـا توضیـح و  می کردنـد 

دهنـد. جلـوه 
مقـام ارشـد شـورای امنیت ملـی امریـکا در ایـن مورد 
گفتـه اسـت: »آن هـا توضیـح می دادنـد. به عنـوان مثال، 
حمـات ]طالبـان[ دارد بدتـر می شـود؟ »به ایـن خاطر 
اسـت کـه آن هـا اهـداف بیشـتری بـرای هـدف قـرار 
دادن دارنـد، بنابرایـن تعـداد حمـات معیـار درسـتی 
بـرای ]اثبـات[ بی ثباتـی نیسـت.« بعـد، سـه مـاه دیگر، 
حمـات همچنـان دارد بدتـر می شـود؟ »به ایـن خاطر 
اسـت که طالبان مسـتأصل شـده اسـت. این در حقیقت 

نشـاندهنده آن اسـت کـه داریـم پیـروز می شـویم«.«
او می افزایـد: »و ایـن بـه دو دلیـل همچنـان ادامه یافت. 
بـه ایـن دلیـل کـه تمـام کسـانی کـه در ایـن ]جنـگ[ 
درگیـر بودنـد موفـق نشـان داده شـوند و اینکـه اینطور 
بـه نظـر برسـد کـه نیروهـا و منابعـی کـه آنجـا داریم، 
چنـان اثری دارنـد که خارج کـردن آن ها باعـث تحلیل 

رفتـن آن کشـور می شـود«.
همیـن رویکـرد در گزارش هـای میدانـی فرماندهان هم 
مشـاهده می شـده و در هر صـورت تاش بـر این بوده 

کـه بـه نظر برسـد اوضاع خوب اسـت.
مایـکل فلیـن ژنرال سـه سـتاره ارتـش امریکا در سـال 
»از  اسـت:  گفتـه  مصاحبه هـا  ایـن  از  یکـی  در   2015
سـفیر گرفتـه بـه پایین ]همـه دارند می گوینـد[ عملکرد 
فوق العاده یـی داریـم. واقعـًا؟ اگـر عملکـرد مـا آنقـدر 
کـه  می شـود  احسـاس  چـرا  پـس  اسـت،  فوق العـاده 

می بازیـم؟« داریـم 
فلیـن همچنیـن می گویـد تمـام فرماندهـان و نیروهایی 

کـه پسـت خـود را به نفر بعـدی تحویل می دهنـد، ادعا 
می کننـد کـه مأموریت هـای محولـه را بـه طـور کامـل 
انجـام داده انـد، امـا فرمانـده جدیدی که از راه می رسـد 

درمی یابـد کـه اوضـاع افتضاح اسـت.
بـاب کرولـی سـرهنگ بازنشسـته یی کـه در سـال های 
2013 و 2014 مشـاور نیروهـای ویـژۀ ارتـش امریـکا 
مقـر  در  اسـت  گفتـه  مصاحبه هـا  از  یکـی  در  بـوده، 
ارتـش امریـکا در کابـل »به نـدرت از واقعیت اسـتقبال 

می شـود«.
بـه گفتـۀ او، در ارتـش امریـکا همـواره تاش می شـده 
اسـت تـا از انتشـار اخبـار بـد در مـورد رونـد جنـگ 

جلوگیـری شـود.
جـان گاروفانـو استراتژیسـتی کـه در سـال 2011 بـه 
می گویـد  مـی داده،  مشـاوره  امریکایـی  تفنـگ داران 
مقام هـای ارشـد ارتـش امریـکا منابـع زیـادی را بـرای 
در جنـگ  پیشـرفت  نشـانگر  کـه  نمودارهایـی  تولیـد 
نیـز  هیچ کـس  او،  گفتـۀ  بـه  کرده انـد.  باشـد، صـرف 
ایـن  یـا دقـت  جـرأت نمی کـرده اسـت کـه صحـت 

آمارهـا را بـه چالـش بکشـد.
اشـاره  بـا  خـود  گـزارش  پایـان  در  واشنگتن پسـت 
منفـی  یـا  مثبـت  بـرای  نشـانگر  مهمتریـن  اینکـه  بـه 
بـودن جنـگ تعـداد افغانسـتانی هایی اسـت کـه کشـته 
می شـوند، نوشـته اسـت که اگر ایـن آمار افزایـش یابد، 
رونـد منفـی و اگـر کاهـش یابـد، رونـد مثبـت ارزیابی 
می شـود. بـر اسـاس آمار سـازمان ملـل متحد، در سـال 
گذشـته 3804 غیرنظامـی افغانسـتانی در جنـگ کشـته 
شـده اند. ایـن یعنـی میـزان غیرنظامیـان کشته شـده در 
افغانسـتان، بـه باالتریـن حـد در ده سـالی رسـیده کـه 
سـازمان ملـل شـروع بـه ثبـت ایـن آمـار کرده اسـت.

افغانستان
چـرا به رفـاه نمـی رسـد؟

عبدالخلیل مینوی
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

دوشـنبه  روز  »واشنگتن پسـت«  روزنامـۀ 
مجموعه یـی از اسـناد محرمانـه را منتشـر 
کرده کـه نشـان می دهد دولت هـای امریکا 
یکـی پـس از دیگـری در مـورد واقعیـات 
جنـگ در افغانسـتان بـه مـردم خـود دروغ 
گفته انـد تـا تصمیمـات خود در مـورد این 

مناقشـه را توجیـه کنند.
واشنگتن پسـت در این مورد نوشـته اسـت: 
اسـناد دولتـی کـه  از  »آرشـیوی محرمانـه 
واشنگتن پسـت بـه آن دسـت یافتـه، افشـا 
می کنـد کـه مقام های ارشـد ایـاالت متحده 
افغانسـتان،  در طـول جنـگ 18 سـاله در 
حقایـق را نگفته اند. آن هـا اظهاراتی خوش 
رنـگ و لعـاب مطـرح کرده اند، حـال آنکه 
درسـت  گفته های شـان  می دانسـته اند 
نیسـت و مدارکـی را پنهـان کرده انـد کـه 
جـای تردیـدی باقی نگذاشـته بـود که این 

جنگ، پیروزناشـدنی شـده اسـت«.
بـه نوشـتۀ ایـن روزنامـه، این آرشـیو بیش 
پروژه یـی  حاصـل  صفحه یـی،   2000 از 
در  امریـکا  ناکامـی  خصـوص  در  دولتـی 
جنـگ امریکاسـت. در جریـان ایـن پروژه 
ارشـد،  مقام هـای  از  زیـادی  شـمار  بـا 
دیپلمات هـا و فرماندهـان نظامـی امریکا و 
همچنیـن مقام هـای افغانسـتانی گفت وگـو 

شـده اسـت.
اسـت کـه دولـت  نوشـته  واشنگتن پسـت 
امریـکا در تـاش بـوده تـا هویـت افـراد 
ایـن  مصاحبه هـای  در  شـرکت کننده گان 
پـروژه و همچنیـن اطاعـات افشاشـده در 
ایـن پروژه را مخفـی کند، اما ایـن روزنامه 
بعـد از یـک دعـوای حقوقـی سـه سـاله و 
بـر اسـاس قانـون آزادی اطاعـات، حـق 
دسترسـی بـه محتـوای ایـن آرشـیو را بـه 

دسـت آورده اسـت.
بنابرایـن گـزارش، بیـش از 400 نفر در این 
پـروژه مـورد مصاحبـه قـرار گرفته انـد و 
بسـیاری از آن هـا انتقاداتی مطـرح کرده اند 
و جزئیاتـی اراه داده انـد کـه بـه نـدرت بـه 
صـورت علنـی مـورد بحـث قـرار گرفتـه 

. ست ا

اگر امریکایی ها می دانستند.
داگاس لـوت، ژنـرال سـه سـتارۀ ارتـش 
بـوش«  »جـورج  دولـت  در  کـه  امریـکا 
مسـئول  اوبامـا«  »بـاراک  دولـت  و  پسـر 
جنـگ افغانسـتان در کاخ سـفید بـود، در 
سـال 2015 در مصاحبه یـی در ایـن پـروژه 
گفتـه اسـت: »مـا از فهـم بنیادیـن در مورد 
افغانسـتان تهی بودیـم. نمی دانسـتیم داریم 
چـه کار می کنیـم. داریـم چـه کار می کنیم؟ 
مبهم تریـن فهمی از این موضوع نداشـتیم«.
لـوت در بخـش دیگـری بـا متهـم کـردن 
هماهنگـی،  عـدم  بـه  کنگـره  و  دولـت 
می گویـد: »اگـر مـردم امریـکا حجم سـوء 
عملکـرد را می دانسـتند... 2400 نفـر جـان 

باختنـد«.

یک تریلیونی دالری که به باد رفت
ایـن  کـه  اسـت  نوشـته  واشنگتن پسـت 
مصاحبه هـا نشـان می دهـد چطـور بـوش، 
اوبامـا و حاال »دونالـد ترامپ« و فرماندهان 
بـرای  خـود  وعده هـای  تحقـق  در  آن هـا 
پیـروز شـدن در افغانسـتان نـاکام بوده انـد.
ایـن مصاحبه هـا کـه  شـرکت کننده گان در 
تصـور می کرده انـد گفته هـای آن هـا علنـی 
نمی شـود، از اشـتباهات مهلـک امریـکا در 

افغانسـتان و حجـم عظیم پولی کـه در این 
برداشـته اند.  پـرده  شـده،  صـرف  جنـگ 
هرچنـد دولـت امریکا در مـورد هزینه های 
خـود در طـول ایـن جنـگ رقمـی اعـام 
نکـرده، امـا یـک تخمیـن، رقمی بیـن 934 
تـا 978 میلیـارد دالـر را نشـان می دهد. این 
مرکـزی  آژانـس  هزینه هـای  رقـم، شـامل 
امـور  اداره  و  )سـیا(  امریـکا  اطاعـات 

نمی شـود. شـامل  را  کهنه سـربازان 
سـابق  تفنـگ داران  از  ایگـرز  جفـری 
نیـروی دریایـی امریـکا و از کارکنـان کاخ 
سـفید در دولت هـای بـوش و اوبامـا، در 
یکـی از ایـن مصاحبه هـا گفتـه اسـت: »در 
ازای ایـن تـاش یـک تریلیون دالـری چه 
چیـزی نصیب مـان شـد؟ یک تریلیـون دالر 
می ارزیـد؟ بعد از کشـتن اسـامه بـن الدن، 
مـن گفتـم اسـامه احتمـاالً دارد در گورش 

در زیـر آب، بـه مـا می خنـدد که ایـن همه 
در افغانسـتان خـرج کردیـم«.

ایـن اسـناد همچنین بـا ادعاهـای مقام های 
امریکایـی که در طول 18 سـال گذشـته هر 
سـال ادعـا می کرده انـد که جنگ بـه خوبی 
پیـش مـی رود و ارزش ادامـه دادن را دارد، 

در تضاد اسـت.
برخـی از ایـن مقام هـا از تاشـی عامدانـه 
افغانسـتان  جنـگ  وقایـع  تحریـف  بـرای 
در  هـم  کـه  گفته انـد  و  برداشـته  پـرده 
در  هـم  و  کابـل  در  امریـکا  ارتـش  مقـر 
نحـوی  بـه  جنـگ  آمارهـای  سـفید،  کاخ 
دسـتکاری می شـده تـا بـه نظـر برسـد کـه 
ایـاالت متحـده در حال پیـروزی در جنگ 
اسـت، در حالـی کـه واقعیـت خـاف این 

بـوده اسـت.
بـاب کرولـی سـرهنگ ارتـش امریـکا کـه 
بیـن سـال های 2013 و 2014 بـه عنـوان 
مشـاور ارشـد ضدشـورش نیروهـای ویژه 
ارتـش امریـکا خدمـت کـرده، در یکـی از 
داده یـی،  »هـر  اسـت:  گفتـه  مصاحبه هـا 
بـه نحـوی دسـتکاری می شـد تـا بهتریـن 
تصویـر ممکـن ترسـیم شـود. بـه عنـوان 
نمونـه، ارزیابی هایـی کـه کامـًا غیرقابـل 

اتـکا بودنـد، امـا ایـن برداشـت را تقویـت 
می کردنـد کـه همه چیـز رو به راه اسـت«.
جـان سـوپکو رییـس آژانـس فدرالـی کـه 
در جریـان یـک پـروژه 11 میلیـون دالـری 
آموختـه  کـه  »درس هایـی  عنـوان  تحـت 
در  داده،  انجـام  را  مصاحبه هـا  ایـن  شـد« 
گفت وگـو بـا واشنگتن پسـت اذعـان کـرده 
اسـت کـه این اسـناد نشـان می دهـد »دایمًا 
بـه مـردم امریـکا دروغ گفته شـده اسـت«.
بـه نوشـتۀ وال اسـتریت ژورنـال، هرچنـد 
نتایـج ایـن پـروژه به صـورت محـدود در 
چند شـماره منتشر شـده، اما در نسخه های 
عمومـی بـه بخش هـای جنجالـی نتایـج به 
دسـت آمـده در ایـن تحقیقـات اشـاره یی 
نشـده و نـام اغلـب افـراد مصاحبه شـونده 
هـم مخفی مانده اسـت. حتی در نسـخه یی 
قـرار  واشنگتن پسـت  اختیـار  در  کـه  هـم 

گرفتـه، تنهـا نام 62 نفر از افراد افشـا شـده 
ست. ا

هدف امریکا از مداخله خارجی
مصاحبه هـا  ایـن  مهـم  نـکات  از  یکـی 
ایـن اسـت کـه آن هـا تـا حـدی اهـداف و 
حملـه  در  دخیـل  مقام هـای  دیدگاه هـای 
بـه افغانسـتان در مورد مداخـات خارجی 

نیـز روشـن می کنـد. امریـکا را 
جیمـز دوبینـز دیپلمـات سـابق امریکایـی 
کـه در دولت هـای بـوش و اوبامـا نماینـدۀ 
امریکا در امور افغانسـتان بـوده، در یکی از 
مصاحبه هـا گفتـه اسـت: »ما به کشـورهای 
فقیـر حملـه نمی کنیم تا آن هـا را ثروت مند 
کنیـم. مـا بـه کشـورهای اسـتبدادی حمله 
نمی کنیـم تـا آن هـا را دموکراتیـک کنیم. ما 
بـه کشـورهای خشـن حملـه می کنیـم تـا 
آن هـا را آرام کنیـم. روشـن اسـت کـه در 
افغانسـتان ]در تحقـق این هدف[ شکسـت 

خوردیم«.
واشنگتن پسـت عـاوه بـر ایـن مصاحبه ها، 
بـه هزاران یادداشـتی که »دونالد رامسـفلد« 
وزیـر دفـاع امریـکا خطـاب به زیردسـتان 

خـود نوشـته نیـز دسـت پیدا کرده اسـت.

او در یکـی از ایـن یادداشـت ها، خطاب به 
چنـد ژنـرال و دسـتیار ارشـد خود نوشـته 
واقـع  در  باشـم.  ناشـکیبا  »شـاید  اسـت: 
می دانـم کـه کمی ناشـکیبا هسـتم. امـا اگر 
حواسـمان نباشـد کـه آنچـه را کـه بـرای 
ایجـاد ثبات الزم برای خروج از افغانسـتان 
نیـاز اسـت را ببینیـم، هیچ وقـت نمی توانیم 
افغانسـتان  از  را  متحـده  ایـاالت  ارتـش 

کنیم«. خـارج 
خـود،  گـزارش  ادامـۀ  در  واشنگتن پسـت 
اسـناد بـه دسـت آمـده را بـا اسـناد جنـگ 
ویتنـام مقایسـه کـرده اسـت کـه در سـال 
1971 منتشـر شـد و نشـان داد مقام هـای 
امریکایـی در آن جنـگ هـم حقایـق را از 

مـردم امریـکا پنهـان کرده انـد.
بـه نوشـتۀ ایـن روزنامـه، این اسـناد نشـان 
ابتـدای  در  امریـکا  کـه هرچنـد  می دهنـد 

حملـه بـه افغانسـتان هدفـی روشـن، یعنی 
»تافـی کـردن علیـه القاعده« را در دسـتور 
کار داشـته، امـا بـا طوالنـی شـدن جنـگ، 
اهـداف ایـن کشـور مـدام تغییـر کـرده و 
دفـاع  وزارت  و  سـفید  کاخ  پنتاگـون،  در 
امریـکا ایـن برداشـت کـه راهبردهـای این 
کشـور در افغانسـتان اشتباه اسـت، به مرور 

تقویت شـده اسـت.
»اختـاف  می نویسـد:  واشنگتن پسـت 
باقـی  حل نشـده  بنیادیـن  نظرهـای 
متحـده  ایـاالت  مقام هـای  برخـی  مانـد. 
یـک  بـه  را  افغانسـتان  می خواسـتند 
دیگـر  برخـی  کننـد.  تبدیـل  دموکراسـی 
می خواسـتند فرهنـگ افغانسـتان را متحول 
دهنـد.  ارتقـاء  را  زنـان  حقـوق  و  کـرده 
موازنـه  می خواسـتند  هـم  دیگـر  برخـی 
هنـد،  پاکسـتان،  میـان  منطقه یـی  قـدرت 
ایران و روسـیه را دسـتخوش تغییـر کنند«.
یـک مقـام امریکایی که نام او افشـا نشـده، 
گفتـه اسـت: »راهبـرد اف پک )افغانسـتان-
پاکسـتان( مثـل درخت کریسمسـی بود که 
زیـر آن برای همـه هدیه یی وجود داشـت. 
شـما اولویت هـا و خواسـته های متعـددی 
داشـتید، بی آنکـه هرگونـه راهبردی داشـته 

باشید«.

آدم های خوب، آدم های بد
اسـناد همچنیـن نشـان می دهـد کـه  ایـن 
نیروهـای امریکایـی حتا نمی دانسـته اند که 
بایـد بـا چه کسـی و چـه گروهـی بجنگند 
نیروهـا خـودی هسـتند و کـدام  و کـدام 

. شمن د
نیروهـای ویـژه  تیـم  یـک مشـاور سـابق 
ارتـش امریـکا کـه نام او هـم پنهـان مانده، 
»فکـر  می گویـد:  مصاحبه هـا  از  یکـی  در 
می کردنـد کـه بـا یـک نقشـه پیـش آن هـا 
آدم  کـه  می دهـم  نشان شـان  و  می آیـم 
خوب هـا کجـا هسـتند و آدم بدهـا کجـا. 
چنـد بـاری کـه بـا آن هـا صحبـت کـردم 
تـازه دریافتنـد که مـن چنیـن اطاعاتی در 
اختیـار نـدارم. آن اوایل مدام می پرسـیدند: 
»امـا آدم بدهـا چـه کسـانی هسـتند؟ آن ها 

کجـا هسـتند؟««.
حتـا رامسـفلد هـم در سـال 2003 در یکی 
از یادداشـت هایش سـؤالی مشـابه مطـرح 
کرده اسـت: »مـن در مورد اینکـه آدم بدها 
چـه کسـانی اند، دیـد روشـنی نـدارم. ما به 
شـکل دردناکـی در زمینه اطاعات انسـانی 

دچـار کمبود هسـتیم«.

ارتـش  بـه  امریـکا  تحقیرآمیـز  نـگاه 
ن نسـتا فغا ا

اسـناد  ایـن  کـه  ابعـادی  از  دیگـر  یکـی 
مشـخص می کنـد، این اسـت کـه مقام های 
بـر  ترامـپ  و  اوبامـا  بـوش،  دولت هـای 
در  کرده انـد،  ادعـا  کـه  آنچـه  خـاف 
واشـنگتن بـه دنبـال »ملت سـازی« بوده انـد 
و بـا هزینه هـای هنگفـت تـاش کرده انـد 
تـا دولت مرکزی افغانسـتان و سـاختارهای 
سیاسـی ایـن کشـور را آنطـور که مـد نظر 

واشـنگتن اسـت، از نـو ایجـاد کننـد.
مصاحبه هـا  ایـن  در  امریکایـی  مقام هـای 
سـرازیر  وجـود  بـا  کـه  کرده انـد  اذعـان 
افغانسـتان،  بـه  هنگفـت  پول هـای  شـدن 
توسـعه چندانـی به دسـت نیامـده، بلکه در 
عوض فسـاد بیـش از پیش گسـترش یافته 
و این امر بسـیاری از مردم افغانسـتان را به 
سـمت طالبـان سـوق داده اسـت. همزمـان 
مقام هـای امریکایـی حاضـر در افغانسـتان 
چشـم خـود را بـه روی گسـترش فسـاد 
مالـی و تضعیـف دولـت مرکزی بسـته اند.
در حالـی کـه دولت هـای امریـکا یکی پس 
از دیگـری مدعـی شـده اند کـه در آموزش 
افغانسـتان  نظامـی  نیروهـای  تقویـت  و 
داشـته اند،  چشـمگیر  و  مـداوم  پیشـرفتی 
کـه  »درس هایـی  پـروژه  مصاحبه هـای 
آموختـه شـد« نشـان می دهد که واشـنگتن 
افغانسـتان  نظامـی  نیـروی  حقیقـت  در 
فـراری  از  مملـو  و  ناتـوان  ضعیـف،  را 
می دانسـته و معتقـد بـوده کـه فرماندهـان 
ارتـش افغانسـتان بـا آمارسـازی، پول هـای 

بـه جیـب می زننـد. هنگفتـی 
امریکایـی  مقام هـای  مصاحبه هـا،  ایـن  در 
بـا الفاظـی توهین آمیـز از نیروهـای نظامی 
و پلیـس افغانسـتان یـاد کرده انـد. یکـی از 
افسـران امریکایـی در مصاحبه مدعی شـده 
اسـت کـه یـک سـوم نیروهایی کـه جذب 
پلیس افغانسـتان شـده اند »یا معتاد هسـتند 
یـا عضـو طالبـان«. یـک افسـر امریکایـی 
دزد«  »احمق هـای  را  آن هـا  هـم  دیگـر 
خطـاب کـرده اسـت....    ادامـه صفحه 6

افشاگری واشنگتن پست:

 اسنـاد دروغ گویـی دولت هـای امریـکا دربارۀ جنـگ در افغانستان


