
پــر  افغانســتان  د  اداره  ســيګار  د 

ــوي  ــاد ک ــه انتق ــه دې امل ــت ل حکوم

چــې د نشــه يــي مــوادو لــوی قاچــاق 

ــي. ــه ني ــي ن کوونک

ــتان د  ــاع وزارت د افغانس ــکا دف د امری

بیارغونــې د څــار امریکايــي بنســټ يــا 

ــه  ــه ل ــي چــې ځواکون ــه وی ســيګار ت

نشــه يــي مــوادو رسه د مبــارزې تــوان 

لــري او د امریکايــي نظامــي ځواکونــو 

مرســتې تــه اړتیــا نــه لــري.

بیــا  څېړنــې  ادارې  ســیګار  د  خــو 

ــو  ــتیو پنځ ــه دې وروس ــې پ ــيي چ ښ

کالــو کــې د کورنیــو چــارو وزارت 

پــه مــرۍ کــې بدلــون لــه نشــه يــي 

ــړې ده. ــۍ ک ــارزه ټکن ــوادو رسه مب م

ــوادو  ــي م ــه ي ــه نش ــې ل ــه ډول ی دغ

ــس او د  ــارزې ځانګــړي پولی رسه د مب

ــه او  ــفي ځواکون ــو کش ــارو اړول کوکن

ــړي دي. ــزوري ک ــم کم ــات ه قطع

د  کــې  ارزونــه  خپلــه  پــه  ســیګار 

ــه  ــور ل ــې وزارت د راپ ــکا د عدلی امری

ــت  ــان حکوم ــې افغ ــي چ ــې واي مخ

قاچــاق  لــوی  يــي مــوادو  نشــه  د 

کوونکــي نــه نیــي او يــو شــمېر 

پــه  يــي مــوادو  د نشــه  زورواکــي 

قاچــاق کــې الس لــري.

د کورنیــو چــارو وزارت معیــن محمــد 

مــخ 6
هاشــم اورتــاق...                     
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صلــح ارگ از فرو ریختن  
دیوار برلین 30 سال سپری شد
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مسـووالن ادارۀ حمایـت از رسـانه های آزاد در افغانسـتان می گوینـد که 
از آغـاز کار حکومـت وحدت ملی تاکنون ۲۲۵ رسـانه در افغانسـتان به 

دلیل مشـکالت مالی و یا مسـایل امنیتی بسـته شـده اسـت.
مجیـب خلوتگـر رئیـس اجرایـی ادارۀ حمایـت از رسـانه های آزاد در 

افغانسـتان )نـی( اعالم کـرد که در طی پنج سـال گذشـته تاکنون حدود 
۲۲۵ رسـانه در افغانسـتان مسـدود شـدند کـه دلیل اصلی بسـته شـدن 

آنها مشـکالت مالـی و امنیتی اسـت.
بـه گفتـۀ او: ایـن رسـانه ها شـامل 7 تلویزیـون، 1۵ رادیـو، دو آژانـس 
خبـری و ۲00 رسـانه چاپـی اسـت و ادامـه داد کـه ایـن رسـانه ها در 
والیت هـای کابـل، پـروان، بدخشـان، پکتیـا، پکتیـکا، لوگـر، قنـدوز، 

زابـل، بلـخ، هـرات و لوگـر فعالیـت داشـتند.
جعفر راسـتین، رییس نشـرات وزارت اطالعـات و فرهنگ اما می گوید 
کـه ایـن وزار تخانـه نـه طرحـی را برای کمـک به این رسـانه ها داشـته 

و نـه بودجه یـی در ایـن رابطه دارد.
بـه گفتـۀ آقـای راسـتین: راهبـرد فعالیـت رسـانه ها در افغانسـتان بـه 
گونه یـی اسـت کـه هـر رسـانه باید قـادر باشـد از منابـع خود اسـتفاده 
کنـد و بـه فعالیتـش ادامـه دهـد، در غیر ای نصـورت مجبور بـه توقف 

فعالیت هایـش خواهـد بـود.
براسـاس آمارهای رسـمی دولت افغانسـتان که در سـال ۲018 منتشـر 
شـد تعداد رسـانه ها در افغانسـتان در این سـال به دو هزار 4۵۵ رسـانه 
می رسـید. چنـد روز پیـش نشـرات یـک رادیـو خصوصـی در والیـت 
زابـل توقـف یافـت، دلیـل ایـن توقف نبـود امکانـات مالی گفته شـده 

است.

دبیـرُکل ناتو در سـفرش بـه آلمان می گویـد، تا زمانی 
در  ناتـو  برندارنـد،  از خشـونت  طالبـان دسـت  کـه 
افغانسـتان باقـی خواهد مانـد. همزمان بااین، نخسـت 
وزیـر آلمـان می گویـد کـه برلیـن آمـاده اسـت تا یک 
نقـش فعالـی بـرای حـل مشـکالت جهـان از جملـه 

منازعـۀ جـاری در افغانسـتان بـازی کند.
دبیـرُکل ناتـو کـه برای اشـتراک در مراسـم سـی ومین 
سـال فروپاشـی دیـوار برلین بـه آلمان رفتـه می گوید 
نیروهـای  نمی تواننـد  نظامـی  طریـق  از  طالبـان  کـه 

امنیتـی افغانسـتان را شکسـت دهنـد.
ینـس اسـتولتنبرگ می گوید: »مشـکالت و چالش های 

زیـادی در افغانسـتان وجـود دارد، اما پیشـرفت ها نیز 
و  امنیتـی  نیروهـای  اکنـون  هسـتند،  مالحظـه  قابـل 
دفاعـی افغانسـتان وظیفه یـی را کـه بیـش از یک صـد 
پیـش  در سـال های گذشـته  نظامـی خارجـی  هـزار 
می بردنـد، برعهـده دارنـد، ایـن پیـام واضـح مـا برای 
نبـرد  میدان هـای  در  گـروه  ایـن  کـه  اسـت  طالبـان 
نمی تواننـد برنـده باشـند، لـذا بایـد بـه میـز مذاکـره 
حاضـر شـده و جنـگ را از طریـق رسـیدن بـه یـک 

توافـق سیاسـی پایـان دهنـد«.
از  پشـتیبانی  بـا  دیگـر  بـار  ناتـو  دبیـرُکل  همزمـان 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان تاکید کرده و گفته اسـت: 
»بهتریـن راهـکار بـرای مبـارزه بـا هراس افگنـی در 
افغانسـتان آمـوزش و پشـتیبانی از نیروهـای امنیتـی 
افغانسـتان اسـت. کشـورهای عضـو ناتـو بـر آموزش 

و پشـتیبانی از ایـن نیروهـا ادامـه می دهنـد«.
از سـویی هـم نخسـت وزیر آلمـان در دیدار بـا وزیر 
خارجـۀ امریـکا از آماده گـی کشـور برای بـازی کردن 
یـک نقـش فعـال در حـل مشـکالت جهـان از جمله 

منازعـه افغانسـتان خبـر می دهد.
انـگال مـرکل نخسـت وزیر آلمـان گفته اسـت: »آلمان 
شـمول  بـه  جهانـی  مشـکالت  حـل  در  می خواهـد 
افغانسـتان نقـش فعـال داشـته باشـد، همکاری هـای 
مشـترک بـا امریـکا برای حـل این مشـکالت خیلی با 
اهمیـت اسـت، مـا آمادۀ همـکاری با امریـکا در پیوند 

بـه حـل ایـن چالش هسـتیم«.
پیـش از ایـن حکومـت فـدرال آلمـان بـر یافتـن راه 
تاکیـد  افغانسـتان  در  جـاری  جنـگ  سیاسـی  حـل 
کـرده و اعـالم آماده گـی کـرده بـود کـه بـرای انجـام 
گفت وگوهـای بین االفغانـی زمینه سـازی خواهـد کرد.

دبیر ُکل ناتو:
 در افغانستان می مانیم

نـــــی:
در 5 سـال پسین نشرات 225 رسـانه متوقف شـده است

سیګار: 

د افغانستان حکومت د نشه يي موادو لوی قاچاق کوونکي نه نييس

کمیسیـون انتخـابات 
خـالف قانـون رفتـار می کنـد

از دوازدهمین سالروز شهادت 
مصطفی کاظمی یادبود شد

یافته های کانگرس امریکا:
پاکستان حکومت ضعیف به رهبری 

یک قوم را در افغانستان ترجیح می دهد
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ــه در  ــت ک ــر کرده اس ــی را نش ــکا گزارش ــرس امری ــی کانگ ــه تازه گ ب
ــته شده اســت.  ــرده برداش ــا افغانســتان پ ــه پاکســتان ب آن از نحــوۀ رابط
ایــن گــزارش در حالــی از جانــب امریــکا نشــر نشــده اســت کــه مــردم 
افغانســتان سالهاســت قربانــی آن سیاســت های پاکســان انــد. در گــزارش 
ــال  ــی فع ــۀ منف ــه گون ــتان ب ــتان دهه هاســت در افغانس ــه پاکس ــده ک آم
ــد.  ــت می کن ــای تروریســتی حمای ــداوم از گروه ه ــه شــکل م ــوده و ب ب
ــک افغانســتان  ــه پاکســتان از ی ــه اســت ک ــان گفت ــزارش همچن ــن گ ای
ــن و  ــتان ناام ــک افغانس ــل ی ــد ب ــت نمی کن ــن حمای ــات و ام ــا ثب ب
ــه  ــزارش گفت ــن گ ــد. ای ــود می دان ــود خ ــه س ــگ را ب ــه در جن همیش
ــوان از یــک حکومــت همه شــمول و  ــچ عن ــه هی ــه پاکســتان ب اســت ک
ــا ثبــات حمایــت نمی کنــد بلکــه از حکومتــی در افغانســتان حمایــت  ب
می کنــد کــه همــه شــمول نبــوده و  توســط پشــتون ها اداره شــود. ایــن 
گــزارش ادارۀ کانگــرس امریــکا بــه صراحــت بیــان میــدارد کــه پاکســتان 
ــرل پشــتون ها را  ــر کنت ــر همه شــمول و زی ــا حکومــت غی افغانســتانی ب

ــد. ــه ســود سیاســت کالن خویــش در منطقــه میدان ب
ــج  ــوز نتای ــه هن ــود ک ــر می ش ــی نش ــکا در حال ــزارش امری ــن گ  ای
نیــز  و  نیســت  مشــخص  افغانســتان  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــیده  و  ــی نرس ــه جای ــان ب ــکا و طالب ــان امری ــح می ــای صل گفت وگوه
نتیجــه نــداده اســت. کانگــرس امریــکا، مهمتریــن ارگانــی کــه تصامیــم 
آن کشــور در سیاســت خارجــی  را مــورد نظــر قــرار می دهــد، در حالــی 
بــه نشــر گزارشــی در مــورد سیاســت پاکســتان در قبال افغانســتان دســت 
میزنــد کــه امریــکا در گذشــته از چنیــن برخــورد و ابــزار نظــر صریــح در 
قبــال پاکســتان خــوددرای می کــرد. اگرچــه ظاهــراً بارهــا دولــت امریــکا 
پاکســتان را بــه حمایــت از تروریــزم مالمــت کرده اســت؛ امــا هیــچ گاه از 
عمــق سیاســت آن کشــور در قبــال افغانســتان بــه شــکل رســمی پــرده بر 
ــر پاکســتان  ــود. ادبیاتــی کــه اکنــون کانگــرس امریــکا در براب نداشــته ب
مطــرح کــرد، در حقیقــت تاییــد آن ادبیــات و گفتمــان و واقعیتــی اســت 
ــرح شده اســت.  ــتان مط ــال پاکس ــال ها در قب ــی س ــتان ط ــه در افغانس ک
ــل  ــازمان مل ــم س ــکا و ه ــمول امری ــه ش ــری ب ــع معتب ــچ مرج ــا هی ام
ــوان  ــه عن ــارت دیگــر، پاکســتان ب ــه عب ــد. ب ــان نکــرده بودن ــه آن اذع ب
کشــوری در اقغانســتان عمــل می کنــد کــه در نظــر دارد افغانســتان یکــی 
از صوبه هــای آن باشــد یــا  بــه قیمومــت آن کشــور دراورده شــود. بــه 
ــای  ــورد حمله ه ــتان را م ــت افغانس ــور سال هاس ــل آن کش ــن دلی همی
مســتقیم و غیــر مســتقیم خــود قــرار داده و بــرای اشــغال کاملــش کمــر 
بســته اســت.  چنانیکــه در گذشــته اگــر مقاومــت و پایمــردی احمدشــاه 
ــال ها  ــا س ــور م ــود، کش ــتان، نمی ب ــی در افغانس ــان مل ــعود، قهرم مس
پیــش جــزء خــاک آن شــده بــود؛ هدفــی کــه آن کشــور در نــوزده ســال 
ــتان از  ــد. پاکس ــرده و می کن ــالش ک ــیار ت ــق آن بس ــرای تحق ــته ب گذش
گذشــته تــا کنــون ســعی کرده اســت کــه افغانســتان کشــوری ضعیــف و 
زیــر نظــر مهره هایــی از قــوم پشــتون باشــد کــه وابســته گی مطلــق بــه 
ــم  ــف آن ه ــی مخال ــر گاه گاه ــه در ظاه ــند اگرچ ــور داشته باش آن کش

موضــع بگیرنــد. 
شــکی نیســت کــه بســیاری از چهره هــای پشــتون کــه خــالف 
ــد  ــرای همــه می خوانن سیاســت های پاکســتان، افغانســتان را کشــوری ب
ــده اند  ــرور ش ــتان ت ــرف پاکس ــده اند، از ط ــتقالل آن می اندیش ــه اس و ب
و فقــط از کســانی حمایــت شده اســت کــه در راســتای تطبیــق سیاســت 
ــون در  ــه اکن ــزی ک ــر،  چی ــل کرده اســت. از طــرف دیگ آن کشــور عم
ــزارش امریــکا مطــرح شــده بارهــا توســط سیاســت مداران کالن  گ
ــا  ــت.  ام ــده اس ــرح ش ــران مط ــرف ودیگ ــز مش ــل پروی ــی مث امریکای
ــه  ــن هم ــی ای ــت هایی، ط ــن سیاس ــل چنی ــکا در مقاب ــی امری خاموش
ســال، ســبب شده اســت کــه اهــداف پاکســتان در افغانســتان عمیق تــر و 
بحــران افغانســتان شــدیدتر گــردد و نیــز موفقیــت امریــکا در افغانســتان 
توســط برخــی از مهره هــای امریکایــی کــه در جنــب سیاســت پاکســتان، 
ــی  ــه ناکام ــد، ب ــتان پرداخته  ان ــی در افغانس ــت قوم ــت حمای ــه سیاس ب

منجــر شــود.
ــکا از  ــت امری ــتان و  دریاف ــت ها در پاکس ــۀ آن سیاس ــر رو، ادام ــه ه ب
ــرای  حقیقــت ماجــرای افغانســتان، آن کشــور را وادار کرده اســت کــه ب
ــه شــکل رســمی گزارشــی در ســطح کاخ کانگــرس و کاخ  ــار ب اولین ب
ســفید در مــورد پاکســتان و  مداخلــۀ آن کشــور در افغانســتان نشــر کنــد. 
ــت موجــود  ــزارش، وضعی ــن گ ــی نشــر ای ــل اصل ــاید یکــی از دالی ش
دادن  نتیجــه  بــرای  پاکســتان  الزم  همــکاری  عــدم  و  افغانســتان 
ــرای  ــالش ب ــات و ت ــث انتخاب ــا مباح ــد، ام ــح باش ــای صل گفت وگوه
ــی  ــت احتمال ــه حمای ــدرت ب ــود رای در ق ــی در نب ــای غن ــای آق بق
پاکســتان، نیــز می توانــد دلیــل دیگــری بــرای نشــر ایــن گــزارش باشــد.
ــکا  ــرس امری ــزارش از کانگ ــر آن گ ــد، نش ــه باش ــه ک ــه هرچ ــا قص  ام
ــال پاکســتان اندکــی  ــکا در قب ــد کــه سیاســت امری ــت می کن ــن را ثاب ای
ــود.  ــر ش ــول ت ــه متح ــت ک ــن اس ــا ممک ــت و ی ــده اس ــر ش متحول ت
ــتفادۀ الزم را  ــت اس ــن فرص ــد از ای ــور بای ــت گران کش ــن سیاس بنابرای
ببرنــد. امــا اکنــون بــا انتبــاه از ایــن گــزارش کانگــرس امریــکا، تنهــا راه 
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــرای افغانســتان یاف ــه می شــود ب ــی ک ــی معقول حل
ــی  ــازنده و اساس ــای س ــتان گفت وگوه ــتان و پاکس ــان افغانس ــد می بای
صــورت بیگــرد تــا معضــل افغانســتان حــل شــود. ایــن البتــه پیشــنهادی 
ــی مســعود  ــه احمدول ــا سیاســت مداران کشــور از جمل ــه باره اســت ک

ــد. ــد می کن ــه آن تاکی ب

گزارش کانگرس امریکا در مورد سیاست های 
پاکستان در قبال افغانستان

بـه معنـای چیست؟

گویــا ارگ ســرانجام موفــق شــده کــه بخشــی از 
مدیریــت گفت وگوهــای صلــح را بــا ســبوتاژها 
و  برجریان هــا  خــود  سیاســی  فشــارهای  و 
ــتان  ــح افغانس ــد صل ــل در رون ــورهای دخی کش
در دســت گیــرد. گزارش هــای اولیــه نشــان 
پــس  بیجینــگ   نشســت  کــه  دارنــد  آن  از 
در  شــد،  ســبوتاژ  ارگ  ســوی  از  آن کــه  از 
ــن  ــود. نشســت چی ــزار ش ــده برگ ــای آین روزه
ــی مطــرح  ــن کشــور زمان ــز ای ــگ مرک در بیجنی
ــه از  ــود ب ــل خ ــاره تمای ــکا دوب ــه امری ــد ک ش
داد.  نشــان  را  صلــح  گفتگوهــای  ســرگیری 
چیــن اولیــن کشــوری بــود کــه پــس از توقــف 
طالبــان،  بــا  امریــکا  صلــح  گفت وگوهــای 
ــه  ــف قضی ــای مختل ــی از طرف ه ــادۀ میزبان آم
افغانســتان در شــهر بیجینــگ شــد. رای زنی هــای 
ــزاری  ــان برگ ــا زم ــت و حت ــورت گرف الزم ص
ــا  ــد. چینایی ه ــخص ش ــز مش ــن نی ــت چی نشس
ــر نشســت  ــم داشــتند کــه نشســتی را نظی تصمی
ــتان و  ــیون افغانس ــان سیاس ــر می ــه در قط دوح
طالبــان کــه نماینده گانــی از ارگ نیــز در آن 
ــان  ــد. طالب ــزار کنن ــند، برگ ــته باش ــور داش حض
خواهــان نشســت رو در رو بــا نماینــده گان ارگ 
از ایــن آدرس نیســتند امــا بــه حضــور افــرادی از 
ارگ کــه از ایــن آدرس ســخن نگوینــد، مشــکلی 
ــده  ــد روزمان ــا نشســت بیجینــگ چن ــد. ام ندارن
بــه برگــزاری آن بــه صــورت ناگهانــی تــا زمــان 
نامعلومــی بــه تاخیــر افتــاد. در آغــاز گفتــه 
ــی  ــه مالحظات ــا ب ــن بن ــور چی ــه کش ــد ک می ش
در زمــان برگــزاری نشســت، تجدیــد نظــر کــرده 
اســت؛ امــا بعــداً معلــوم شــد کــه صحبت هــای 
ــا  اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت ملــی ب
ــه از ســوی  ــی ک ــن و مالحظات وزیرخارجــه چی
ارگ مطــرح شــده، دلیــل اصلــی تاخیــر نشســت 
بیجینــگ بــوده اســت. از نشســت بیجینــگ البتــه 
انتظــار زیــادی هــم بــرده نمی شــد و نمی شــود، 
همــان طــور کــه از نشســت های مشــابه در قطــر 
ــا، ارگ  ــد. ام ــت نیام ــه دس ــزی ب ــکو چی و مس
ــا دور زدن  ــه ب ــد ک ــق ش ــای کار موف ــا این ج ت
ــل در مســالۀ  دیگــر جناح هــای سیاســی دخی
ــن  ــتقل در چنی ــه صــورت مس ــه ب ــتان ک افغانس
همیــن  و  می شــدند  دعــوت  نشســت هایی 
ــه  ــی ب ــالی سیاس ــدی تس ــا ح ــان ت ــرای ش ب
ــن  ــی از چنی ــکان بخش ــود س ــی آورد، خ ــار م ب
ــی  ــای غن ــرد. آق ــه دســت گی نشســت هایی را ب
فکــر می کنــد، بــه هــر مقــدار کــه نقــش ارگ در 
ــه نفــع  ــر باشــد، ب ــر رنگ ت گفتگوهــای صلــح پ
ــای  ــتدالل آق ــود. اس ــام می ش ــم اش تم او و تی
ــن  ــت گرفت ــه دس ــا ب ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای غن
ــه هرحــال  ــح، چــون ب ــت صل بخشــی از مدیری

ــت در  ــچ وق ــا هی ــن گفتگوه ــی ای ــش اصل بخ
موجودیــت حکومــت فعلــی در اختیــار ارگ 
ــم  ــود ه ــرای خ ــد ب ــرد، می توان ــرار نمی گی ق
ــم  ــه آن ه ــات، ک ــج انتخاب ــان اعــالم نتای ــا زم ت
هنــوز کامــال زمــان آن مشــخص نیســت، و 
هــم بــرای تاثیرگــذاری برنتایــج آن فرصــت 
ــن  ــواره ای ــی ارگ هم ــد. مشــکل اصل ــق کن خل
ــی  ــح هیچ گاه ــای صل ــه در گفت وگوه ــوده ک ب
جــدی گرفتــه نشــده اســت. آقــای غنــی کــه از 
ــل صلح خواهــی اش  ــن ســو طب ــه ای پنج ســال ب
ــه  ــم ب ــک روزه ــا ی ــدا در آورده، حت ــه ص را ب
ــح  ــوع صل ــه موض ــی ب ــدی و واقع ــورت ج ص
فکــر نکرده اســت. اگــر او چیــزی در ایــن 
ــای  ــخ نم ــرح ن ــت، ط ــه می داش ــه در چانت زمین
درهــم ریختــۀ هفــت ماده یــی خــود را در یــک 
شــب نوشــته نمی کــرد. طرحــی کــه اصــال هیــچ 
حرفــی بــرای گفتــن در آن وجــود نــدارد و بــه 
جــز تکــرار حرف هــای گذشــته و کارهایــی کــه 
تقریبــًا بــه صــورت ناقــض انجــام شــده، حــاوی 

ــز دیگــری نیســت.  چی
طــرح هفــت ماده یــی آقــای غنــی را هــر 
شــاگرد مکتبــی می توانــد بــه عنــوان مقالــه 
صنفــی نوشــته کنــد. اگــر او خــودش ایــن طــرح 
را نوشــته و یــا هرکــس دیگــری برایــش نوشــته 
ــی کــه در آن  ــن طــرح و حرف های ــا ای باشــد، ب
مطــرح شــده، صلــح وارد فــاز تــازه و سرنوشــت 
ســاز نمی شــود. ایــن موضــوع را شــخص آقــای 
ــتان  ــردم افغانس ــرای م ــد و ب ــم می دان ــی ه غن
همیــن  بــه  شده اســت.  فــاش  دیگــر  هــم 
ــور دادن  ــم ارگ از مان ــه می بینی ــت ک ــل اس دلی
پیرامــون طــرح هفــت ماده یــی آقــای غنــی 
اجتنــاب مــی ورزد و دیگــر هیــچ رســانه یی 
ارگ  ســخنگویان  نمی پــردازد.  آن  بــه  هــم 
اســتدالل می کننــد کــه برخــی از جناح هــای 
سیاســی می  گوینــد صلــح ضــرورت عاجــل 
مــردم افغانســتان اســت و بــه هــر بهایــی ممکــن 
بایــد بــرای بــه دســت آوردن آن کار شــود. ایــن 
ــت  ــق و درس ــورت دقی ــچ ص ــه هی ــتدالل ب اس
نیســت. شــاید در میــان جناح هــای موجــود 
ــه  ــه ب ــند ک ــته باش ــاح وجــود داش یکــی دو جن
دلیــل نزدیکــی دیــدگاه و طــرز فکــر بــا طالبــان 
خواهــان چنیــن صلحــی باشــند؛ امــا جناح هــای 
اصلــی موضــوع افغانســتان هیچ گاهــی خواهــان 
ــت  ــل اکثری ــد، ب ــی نبوده ان ــر قیمت ــه ه ــح ب صل
ــد  ــران بوده ان ــخصیت ها نگ ــا و ش ــن جناح ه ای
کــه آقــای غنــی و پیــش از او حامدکــرزی 
رییس جمهــوری پیشــین کشــور بــه دالیــل 
ــر  ــه ه ــان ب ــا طالب ــح ب ــه صل ــاری ب ــی تب سیاس
قیمتــی تــن دردهنــد. بــه همیــن دلیــل، همــواره 

نســبت بــه آن چــه کــه در ارگ می گــذرد نــگاه 
ــی  ــن نگران ــت و ای ــته اس ــود داش ــادی وج انتق
و نــگاه انتقــادی هنــوز هــم رفــع نشــده اســت. 
تنهــا کافــی نیســت کــه آقــای غنــی بگویــد کــه 
ــد،  ــان مصالحــه نمی کن ــا طالب ــی ب ــر قیمت ــه ه ب
ــدن  ــه ش ــت فرب ــای او در جه ــون حرکت ه چ
گــروه طالبــان چنیــن ادعایــی را ثابــت نمی کنــد. 
وقتــی ارگ می خواهــد کــه بــه تبادلــه زندانیــان، 
ــه از  ــت ک ــی اس ــودش مدع ــه خ ــه ک آن گون
بــا  می خواهــد  را  کاری  چنیــن  قانونــی  راه 
طالبــان انجــام دهــد، خــود جــای نگرانــی دارد. 
ــای غنــی  مگــر در طــول پنــج ســال گذشــته آق
ــه  ــه بهان ــان را ب ــاک طالب ــی خطرن هــزاران زندان
حســن نیــت بــرای آغــاز گفتگوهــای صلــح رهــا 
ــح  ــورتی صل ــه مش ــس از جرگ ــر پ ــرد؟ مگ نک
ــی  ــزاران زندان ــت، ه ــدی نداش ــچ پیام ــه هی ک
رهــا  کشــور  زندان هــای  از  طالبــان  گــروه 
ــح  ــه صل ــی ب ــن اقدام های ــد چنی ــدند؟ پیام نش
ــم  ــاًل ه ــه قب ــه ک ــد؛ چنانچ ــت نمی انجام و امنی

نبوده اســت.  نتیجه بخــش 

احمدعمران

طرح هفت ماده یی آقای 
غنی را هر شاگرد مکتبی 
می تواند به عنوان مقاله 
صنفی نوشته کند. اگر 
او خودش این طرح را 

نوشته و یا هرکس دیگری 
برایش نوشته باشد، با 

این طرح و حرف هایی که 
در آن مطرح شده، صلح 

وارد فاز تازه و سرنوشت 
ساز نمی شود. این موضوع 

را شخص آقای غنی هم 
می داند و برای مردم 

افغانستان هم دیگر فاش 
شده است. به همین دلیل 
است که می بینیم ارگ از 
مانور دادن پیرامون طرح 
هفت ماده یی آقای غنی 
اجتناب می ورزد و دیگر 
هیچ رسانه یی هم به آن 
نمی پردازد. سخنگویان 

ارگ استدالل می کنند که 
برخی از جناح های سیاسی 
می  گویند صلح ضرورت 
عاجل مردم افغانستان 

است و به هر بهایی ممکن 
باید برای به دست آوردن 
آن کار شود. این استدالل 

به هیچ صورت دقیق و 
درست نیست. شاید در 

میان جناح های موجود 
یکی دو جناح وجود داشته 
باشند که به دلیل نزدیکی 
دیدگاه و طرز فکر با طالبان 
خواهان چنین صلحی باشند

صلــح
 ارگ
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در دوازدهمین سالروز شهادت شهید کاظمی در کابل، 
تا  خواست  افغانستان  حکومت  از  وی  ارشد  برادر 
پروندۀ ترور آقای کاظمی و همراهان ایشان را به گونۀ 

جدی بررسی کند.
از دوازدهمین سالروز شهادت  روز جمعه 18 عقرب، 
ایشان، در  از همراهان  سید مصطفی کاظمی و جمعی 

خیمه لویه جرگه یادبود شد.
سیدعلی کاظمی رییس حزب اقتدار ملی و برادر ارشد 
شهید کاظمی در این مراسم گفت: کارنامۀ سیاسی شهید 
کاظمی  است،  افغانستان  ملت  تمام  به  متعلق  کاظمی 
دستاوردهای  حفظ  و  ملی  وحدت  بر  همواره  شهید 

افغانستان نوین تاکید می ورزید.
آقای کاظمی از دولت افغانستان خواست تا در بررسی 
تا  دهد  خرج  به  جدیت  کاظمی  شهید  ترور  پروندۀ 
خانواده های شهدای 1۵ عقرب بدانند که این چهره های 

برجسته از سوی چه کسانی به شهادت رسیده اند.
بارها  فعلی  و  پیشین  »به حکومت  کرد:  او خاطرنشان 
و  کنند  بررسی  را  کاظمی  شهید  پرونده  که  گفته ایم 
کشورها  تمام  در  شد.  چنین  چرا  که  بیندازند  روشنی 
همین رسم است که پس از گذشت چند سال پرونده ها 
باز می شود و به مردم گفته می شود که چه واقع شده، 

ولی چرا در افغانستان چنین نیست؟«
آقای کاظمی اضافه کرد: اسناد و شواهد کافی در اختیار 
اقدامات  با  را  نظام  و  سیستم  نخواسته ام  ولی  دارم، 

شخصی زیر سوال ببرم.
پیشین ریاست جمهوری و یکی  قانونی معاون  یونس 
زنده گی  به  اشاره  با  مراسم  این  سخنرانان  از  دیگر 
امروز  کاش  کاظمی گفت:  سیاسی و خصوصی شهید 

سازنده  نقش  صلح  روند  در  و  می بود  کاظمی  شهید 
می داشت.

مقاومت  اگر  گفت:  سخنانش  ادامۀ  در  قانونی  آقای 
نمی بود، امروز صفحه جدید هم در تاریخ کشور ایجاد 
در  طالبان  سیاه  نظام  نمی بود  مقاومت  اگر  نمی شد. 
امروز  و  می یافت  رسمیت  و  شده  مستولی  کشور  کل 
انتخابات و قانون اساسی و خطوط قرمز حکومت نیز 

وجود نداشت.
مطرح  صلح  مسألۀ  که  امروز  که  گفت  قانونی  آقای 
می شود، چهرۀ کاظمی شهید در نظرش مجسم می گردد 
این  در  و  می بود  او  ای کاش  که  می خورد  افسوس  و 

راستا نقش سازنده خود را بازی می کرد.
ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور  محمد  سویی  از 
حکومت وحدت ملی نیز در این برنامه گفت: زنده گی 
پربار  مقاومت  و  جهاد  دورۀ  دو  هر  در  کاظمی  شهید 

بوده است.
افزود: زنده گی و شخصیت شهید کاظمی  دانش  آقای 
در دوره های مختلف چون طالبان و ساختن نظام نوین 

بسیار مهم و ارزنده بود.
به  دوره ها  این  در  توانست  کاظمی  شهید  او،  گفتۀ  به 
طرح های اقتصادی خود در وزارت تجارت و مجلس 
را  کشور  در  نوین  اقتصاد  بنیان  و  بپردازد  نماینده گان 

بگذارد.
از همراهانش در  شهید سیدمصطفی کاظمی و جمعی 
با  دیدار  برای  که  زمانی  تاریخ 1۵ عقرب سال 1۳8۶ 
مردم و فابریکه قند بغالن، به بغالن مرکزی رفته بود بر 

اثر حمله انتحاری به شهادت رسید.

تـازۀ کمیسـیون  بـه کارشـیوۀ  اشـاره  بـا  حقوق دانـان 
انتخابـات در رابطـه به شـمارش و بازبینـی آرای بدون 
بایومتریـک می گوینـد کـه ایجـاد این کارشـیوه خالف 

قانـون انتخابـات و بحران زا اسـت. 
افغانسـتان  در  را  انتخاباتـی  نهادهـای  همچنـان  آنـان 
بحران  آفریـن می داننـد و می گوینـد کـه همـواره بحران 
افـراد مشـخص زایـده  نهادهـای و برخـی  از طـرف  
قـرار  نقـش  ایـن  در  انتخابـات  کمیسـیون  می شـود؛ 

گرفتـه اسـت. 
در  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
ارأی  بازشـماری  کارشـیوۀ خـود خواهـان  تازه تریـن 
بدون بایومتریک شـده اسـت. مسـووالن در کمیسـیون 
بـدون  آرای  صندوق هـای  کـه  گفته انـد  انتخابـات 

بایومتریـک مـورد بررسـی قـرار گیرنـد. 
از سـویی هـم، تیـم ثبـات و همگرایـی شـمارش آرای 
بـدون بایومتریـک را خـالف قانـون انتخابـات دانسـته 
و از ناظـران خـود در والیت های خواسـته تـا در روند 

بازشـماری آرا اشـتراک نکنند. 
 همچنان، شـورای نامزدان انتخابات ریاسـت جمهوری، 
در واکنـش به آغـاز بازشـماری و تفتیـش آرا می گوید 
از  شـمار  آن  موجودیـت  در  رونـد  ایـن  آغـاز  کـه 
کارمنـدان کمیسـیون انتخابـات، کارمنـدان حکومـت و 
افـراد ذی دخـل کـه در انتخابـات کـه تقلـب کرده انـد، 
اشـخاص  ایـن  جرمـی  عمـل  بـه  گذاشـتن  صحـه 

می گـردد. محسـوب 
موسـی فریور، اسـتاد دانشـکدۀ حقـوق دانشـگاه کابل 
در گفت وگـو بـا روزنامـۀ ماندکار می گوید: سرنوشـت 

انتخابات ریاسـت جمهوری بدتـر از انتخابات پارلمانی 
اسـت. مسـووالن کمیسـیون انتخابـات، امیدهایـی کـه 
نسـبت بـه انتخابات ایجاد شـده بود را از بیـن بردند و 
»بدتر« و »گسـتاخ تر« از کمیشـنران پیشـین، سرنوشـت 

مـردم را بـه بـازی گرفته اند. 
دانشـگاه کابـل می گویـد کـه کمیشـنران  اسـتاد  ایـن 
جدیـد ظرفیـت و توانایـی اعـالم نتیجـۀ انتخابـات را 
ندارنـد. بـه گفتـۀ او، کمیسـیون انتخابـات زیـر فشـار 
نهادهـای بیـرون و تکت هـای انتخاباتـی دولتـی قـرار 

دارد. 
آقـای فریور، همچنـان روند انتخابات را سناریوسـازی 
بـرای ایجـاد حکومـت موقـت می دانـد و می گویـد که 
این سـناریوی ادارۀ موقت اسـت کـه از طرف خلیل زاد 

و امثال هم روی دسـت گرفته شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که حبیـب الرحمان، ننـگ رییس 
دبیرخانـه کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می گویـد کـه 
آرای نزدیـک بـه 8 هزار و ۵00  محل رای بازشـماری 

خواهد شـد.
دسـته های انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی و برخی دیگر 
در پیونـد بـه بازشـماری آرا اختالف نظـر دراند، ثبات 
و همگرایـی هشـدار می دهـد کـه تـا زمانی که سـقف 
آرا مشـخص نشـود، بـاز شـماری آرا جنحـال برانگیـز 
خواهـد، امـا دسـته انتخاباتـی دولـت سـاز بـر آغـاز 

بیدرنـگ بازشـماری آرا تاکیـد دارد.
دسـتۀ انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی به رهبـری عبداهلل 
عبـداهلل بـا شـمارش آرای بـدون بایومتریک،مخالفـت 
کـرده اسـت و گفتـه در صـورت تعیـن نشـدن سـقف 

عمومـی رأی رفتن به شـمارش آرای بـدون بایومتریک 
غیـر قانونی اسـت.

در خبرنامـۀ تیـم ثبـات و همگرایـی، آمده اسـت که به 
رغـم تالش هـای مـا که جهـت تفکیک و تصفیـۀ آرای 
تقلبـی از آرای پـاک مـردم در روشـنایی احـکام قانون، 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  مربـوط،  کارشـیوه های 
دسـت از قانـون شـکنی برنداشـته و قبـل از تفکیـک 
بـدون  بایومتریـک و  بـدون  باطـل و  و تصفیـۀ آرای 
مشـخص شـدن سـقف و تعـداد آرای تصفیـه شـدۀ 
هرمحـل، تصمیم گرفته اسـت تا بازشـماری آراء را در 

والیـات آغـاز کند.
تیـم ثبـات و همگرایـی ایـن تصمیـم انتخابـات را یک 
طرفـه دانسـته و بـه همـه سـتادهای والیتـی و ناظـران 
تـا روشـن  داده اسـت  خویـش در والیـات هدایـت 
شـدن موضـوع، از اشـتراک در این روند خـالف قانون 

ورزند. خـودداری 
در همیـن حـال، عبدالوحیـد فرزه یـی، عضـو اتحادیـۀ 
روزنامـۀ  بـا  گفت  وگـو  در  افغانسـتان  حقوق دانـان 
انتخابـات  کمیسـیون  در  کـه  می گویـد  مانـدگار 
قانون شـکنی دنبـال می شـود؛ در تمـام نهادهـا ابتـدا به 
قانون و کارشـیوه سـاخته شـود و بعد مـورد عمل قرار 
گیـرد، امـا در کمیسـیون انتخابـات، پـس از این کـه بـه 

می سـازند.  کارشـیوه  می شـوند،  مواجـه  مشـکل 
کمیسـیون  کار  ایـن  کـه  می گویـد  فرزه یـی  آقـای 
کمیسـیون   ایـن  و  اسـت  قانـون  خـالف  انتخابـات 
ظرفیـت کارایـی بـرای اجرایـی کـردن اعـالم نتیجـۀ 

اسـت.  نداشـته  انتخابـات 

ایـن عضـو اتحادیـۀ حقوق دانـان افغانسـتان می گویـد: 
ایـن  می دهـد،  نشـان  انتخابـات  کمیسـیون  اعمـال 
کمیسـیون دست نشـانده اسـت و بـرای اجرایـی کردن 
کار خـاص بـه نفع تیم خـاص روی کار آمده اسـت و 

ایـن کار بحـران زا اسـت. 
کارشـیوۀ  اکنـون  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  گفـت  او 
شـمارش آرای بـدون بایومتریـک ایجـاد کـرد، فـردا 
کارشـیوۀ آرأی بدون اسـتیکر را می نویسـید و روزهای 
دیگـر رأی هـای تقلبـی و تخلفـی را مـورد شـمارش 

قـرار می دهـد کـه خـالف قانـون و حقـوق اسـت.
و  می دانـد  بحـران زا  انتخابـات  کمیسـیو ن  های  او 
زاینـدۀ  افغانسـتان  در  نهادهـای  می گویـد کـه چنیـن 

بوده انـد.  بحـران 
در همیـن حـال، حوا علم نورسـتانی، رییس کمیسـیون 
انتخابـات روز گذشـته اعالم کرد: »کمیسـیون رأی های 
غیـر بیومتریـک را باطـل می شـمارد، ولـی اول بایـد 
کمیسـیون  رییـس  دیـده شـوند«.  دوبـاره  صندوق هـا 
ابـراز  آرا  بازشـماری  رونـد  در  تاخیـر  از  انتخابـات 
نگرانـی کـرده اسـت و افزده کـه ایـن کار  در وضعیت 
کنونـی کـه مـا قـرار داریم بسـیار نگـران کننده اسـت.
انتخابـات  ابتدایـی  نتایـج  کـه  گفتـه  نورسـتانی  بانـو 
ریاسـت جمهـوری ششـم میزان بـه تاریـخ ۲۳ عقرب 

مـاه جـاری اعـالم مـی شـود.
امـا موالنـا محمـد عبـداهلل، روز جمعـه )17 عقرب( به 
خبرنـگاران گفـت کـه با توجـه به ظرفیـت کاری که و  
مشـکالتی کـه پیـش رو داریم ،اعـالم نتایـج ابتدایی به 

تاریـخ ۲۳ عقـرب ممکـن نخواهد بود.
ایـن در حالـی اسـت کـه زهـره بیـان شـینواری رییس 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی در 1۶ عقـرب، نقـض 
دوبـاره تقویم/زمـان اعـالم نتایج انتخابـات را غیر قابل 

دانسـت. قبول 
همچنـان او، بـه تطبیـق نشـدن تصمیم هـای کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی در پروسـه انتخابـات اشـاره کرده 
گفـت، کـه فیصلـه این کمیسـیون مبنـی بر بازشـماری 
آرای انتخابـات ۲هـزار و 118 محـل رای دهـی تاکنون 

تطبیـق نشـده و ایـن قابل قبول نیسـت.
همچنـان او گفتـه اسـت کـه اگـر کمپنـی درملـوک به 
تعهـدات خـود بـا کمیسـیون انتخابـات عمـل نکند، به 

دادگاه معرفـی خواهد شـد. 
ایـن در حالـی کـه پـس از ایجـاد کارشـیوۀ جدیـد و 
شـمارش آرای بـدون بایومتریـک از طـرف کمیسـیون 
انتخابـات، نشسـت های پی درپـی ایـن نهـاد بـا ناظران 

دسـته های انتخاباتـی نتیجـۀ نداشـته اسـت.

حقوق دانان:

کمیسیون انتخابات خالف قانون رفتار می کند

از دوازدهمین سالروز شهادت 
مصطفی کاظمی یادبود شد

ابوبکر صدیق



سال l11 شمارۀ مسلسل l2607  یکشنبه 19 عقرب/ آبان l1398 12 ربیع االول l1441 10 نومبر 2019
www.mandegardaily.com

سیاست بدن، در اندیشۀ سیاسی غرب، استعاره یی 
باستانی است که از خالل آن، یک دولت، جامعه 
زیستی  بدن  یک  به مثابۀ  نهادهایش  و  کلیسا  یا 
چنانچه  می شوند.  درک  انسانی(  بدن  )اغلب 
به  استعاره  این  می رود،  کار  به  معمول  به طور 
دارد  کار داللت  تقسیم  و  رهبری سلسله مراتبی 
و یک مفهومِ قویاً استبدادی یا با داللت ضمنی 

سلطنتی است.

خاستگاه های باستانی
اولین مورد ثبت شده از استعاره سیاست بدن در 
ریگ ودا )1۵00 سال پیش از میالد( قدیمی ترین 
کتاب مقدِس هندوها دیده می شود. این سیستم 
کاستی جنوب آسیا در ریگ ودا از خالل مقایسه 
میان کشیش با دهان، سربازان با بازوها و چوپان ها 
با ران ها و دهقانان با پاهای انسانی تبیین و توضیح 

داده می شوند.
بدنی  استعارۀ  این  از  مشهور  باستانی  مثال  یک 
که  حکایتی  می شود،  ظاهر  اعضا«  و  »شکم  در 
به افسانۀ یونانی ایسوپ نسبت می دهند. در این 
شورش  شکم  علیه  بدن  دیگر  اعضای  افسانه، 
مواد  همۀ  شکم  می کنند  تصور  زیرا  می کنند؛ 
غذایی را دریافت می کند ولی هیچ کاری انجام 
نمی دهد. دست ها، دهان، دندان ها و پاها شورش 
را می آغازند، اما پس از چند روز می فهمند بسیار 
می گیرند  یاد  بنابراین  شده اند.  بیمار  و  ضعیف 
شکم  جمله  از  بدن  اعضای  میان  همکاری  که 

نامحسوس برای سالمت ُکل بدن حیاتی است. 
در این داستان نه چندان ظریف اخالقی جامعه 
شبیه بدن است، وقتی که همه وظایف خود را 
بهتر انجام دهند و همکاری کنند، کارکردها بهتر 
در  به ساده گی  اجتماعی  استعارۀ  این  می شوند. 

دنیای سیاسی برگردانده شد.
کاربرد  افالطون  میالد،  از  پیش  چهارم  قرن  در 
این استعاره را در جمهوریت و قوانیِن  سیاسی 
این  از  برداشت وی  کرد.  تصحیح  و  بیان  خود 
استعاره از دولت بر تناسب اندام و رفاه در برابر 
بیماری تأکید داشت و بیان می کرد شرایط بعدی 
زمانی رخ می دهد که بخش های مختلف دولت 
نتوانند عملکرد مناسِب خود را برای این دو داشته 

باشند.
در  دولت شان  ارگانیِک  رفاه  به  یونانیان  عالقه 
اریستوفان ها  داشت.  ادامه  شاعران شان  صدای 
از  پیش   4۲۲( زنبورها  نمایشنامۀ  در  به ویژه 
میالد( مدعی شدند که شاعران برای مراقبت از 
بیماری های دولت ضروری هستند. زمان کوتاهی 

پس از آن، خطابه دیموستن، آتنی ها را به جنگ 
 - سوم  فیلیپ  ویژه  به   ... مقدونی  فیلیپ  علیه 
تشویق و او را با حملۀ تب یا بیماری مقایسه کرد.
رومی ها از یونان  تأثیر پذیرفتند و در قرن اول 
پیش از میالد، لیوی به همان قیاس با سلِف خود 
سیسرو آشنا بود. تایخ لیوی از روم، افسانۀ اوزوپ 
را از شورش قسمت های دیگر بدن علیه شکم 
در بازگوکردنش از جدایی طلبی پلیبیان ذکر کرده 
اوایل جمهوری  لیوی، در  است. طبق گفته های 
روم پلیبیان از شهر رم جداشدند و خود را در کوه 
مقدس یا اونتین تنها یافتند. مننیوس آگریپا برای 
این بحران عازم شد و از نسخۀ خود از افسانه 
برای متقاعد کردن پلیبیان در بازگشت به دولت 
)شکم(  روم  سنای  لیوی،  قول  به  کرد.  استفاده 
دریافت  غذا  )بدن(  پلیبیان  از  که  کرد  موافقت 
کرده، اما هدر نرفته است. سنای روم آن را هضم 
کرده و آن را از طریق خون و رگ های جمهوری 
همه گی  همکاری  این رو،  از  است.  بازگردانده 
موجب حیات بدن جمهوری شد. این افسانه در 
تراژدی  در  و  فرانس  دو  ماری  اشعار  پلوتارک، 

کوریولیانس شکسپیر حیات یافت.

مسیحی شدن امپراتوری روم
قرن  اوایل  از  روم،  امپراتوری  مسیحی شدن  با 
چهارم پس از میالد، این استعاره دگردیسی یافت، 
هرچند معنی آن با کمی تغییر بر زیردستان داللت 
کرد. در قرن اول، سنت پاول، به طور گسترده از 

این استعاره استفاده کرد و مسیح و کلیسا را به 
به  یک بدِن واحد درآورد و به عالوه کلیسا را 
عنوان عروس مسیح در نامۀ خود به کورینتیانس 
به تصویر کشید که به وضوح تأثیر نویسنده گان 

باستان را نشان می دهد:
از آن جا که بدن واحد است و اعضای زیادی دارد 
و همۀ اعضای بدن، اگرچه زیادند ولی یک بدن 
هستند، بنابراین با مسیح است... اگر پا می گفت: 
»از آن جا که من یک دست نیستم بنابراین به بدن 
تعلق ندارم« آن را به بخشی از بدن بدل نمی کند. 
و اگر گوش می گفت »چون من یک چشم نیستم، 
پس به بدن متعلق نیستم«، آن را به بخشی از بدن 
بدل نمی کند... چشم به دست نمی تواند بگوید: 
»من به تو نیاز ندارم« و نیز سر به پاها بگوید: »من 
به تو نیاز ندارم« ...زیرا ممکن است درون بدن 
هیچ اختالفی نباشد اما اعضا ممکن است همان 
مراقبت را از دیگری داشته باشند... حاال شما بدن 

مسیح هستید و اعضای جداگانۀ آن.
کولوزین 1:18 مسیح را به عنوان »سر بدن و کلیسا 

اضافه می کند« و افسسیان ۵:۲۳ -۳0 این استعاره 
را ادامه می دهد:

مرد رییس زن است، همان طور که مسیح رییس 
کلیساست، زیرا همه گی اعضای بدن او هستیم.

را  بدنی  استعاره های  از  استفاده  اولیه  متکلمان 
یک  بدن،  سیاست  از  آنان  تصور  دادند.  ادامه 
بدن مسیحی عرفانی بود که در اشتراک گذاری با 
مسیح، آیین شکرگزاری یا استحاله یکسان شده 
توده  و  شراب  و  نان  در  اساسی  )تحول  و  بود 
به بدن و خون مسیح(. این استعاره یک مفهوم 
الهیاتی را در پیش گرفت و بر رهبری الهی داللت 
یافت. برای مثال فصل دوازدهم کتاب چهارم شهر 
خدای سنت اگوستین، »مربوط به نظر کسانی که 
دنیا بدن  فکر می کنند خدا روح جهان است و 

اوست« نام گذاری شد.
دنیای  در  استفاده  مورد  الگوی  وسطا  قرون  در 
روحانی به دنیای سیاست سکوالر سرایت یافت 
ابتدا کلیسا خودش را به عنوان  و گسترده شد. 
سیاست بدن عرفانی معرفی کرد که سر اصلِی او 
پاپ بود و پادشاهان و پرنس ها اعضای آن بودند. 
اما در نهایت قدرت های غیرروحانی برای رهبری 
به رقابت پرداختند و برای داشتن سلطنت الهی 
تا  کردند  استدالل  نظریه پردازان  )سر(  روحانی 
این که به میزان زیادی در قرن 18، انقالب ها بدن 

مسیحِی قرون وسطایی را از هم پاشیدند. 
برای اولین بار این کلیسا به عنوان یک بدن، اغلب 
عروس مفهوم سازی شد و مسیح به عنوان سر یا 
دامادِ این عروس تلقی می گشت. بعدها، پادشاهان 
و پاپ ها، خودشان را با بدِن مسیح مرتبط کردند و 
با ماهیت دوگانۀ آن یکپارچه شدند. مانند مسیح، 
پادشاهان و پاپ ها زنده گی می کردند و می مردند 
اما نهادهای سلطنتی و پاپی ادامه می یافتند. مورخ 
اولین  کانتوروویز  ارنست  قرون وسطایی  آلمانی 
کسی بود که ماهیت سلطنتی در دو بدن پادشاه 
را برجسته کرد: مطالعه بر الهیات سیاسی قرون 
بدن  از  دوتایی  ساختار  یک  او  وسطا)1۹۵7(. 
پیشنهاد کرد که می میرد، زیرا ماهیت  را  پادشاه 
فیزیکی یا زیستی دارد و نهاد سلطنتی که دوام 
می یابد و جاودان است. این ساختار در گریه  های 
مربوط به سنت مردن پادشاهان بیان می شد که: 

پادشاه مرده است، زنده باد پادشاه!  
ایتالیایی  مورخ  کانتوروویز،  تحلیل های  طبق 
پاپ  بدن  در  باگلیانی  پاراوینچی  آگوستینو 
که چطور  کرد  مسأله مالحظه  این  بر   ،)۲000(
بدنی  استعارۀ  بر  را  خود  نهادی  استمرار  کلیسا 
انسانی  مرگ  یک  پاپ  ]مرگ[  می دهد.  شکل 
است درحالی که نهاد کلیسایی مانند مسیح، ادامه 
پیدا می کند. برای پاراوینچی باگلیانی، آیین های 
کلیسایی که برای مرگ پادشاه به وجود آمده اند، 
تضاد درونی میان گذار جسمی پاپ و استمرار 

نهادی کلیسا را نشان می دهد. 
شاید، بیشترین تحول دربارۀ این مفهوم در قرون 
وسطا به جان سالیسبری در کتاب پولیکراتیوس 
دوره  این  سیاسی  تیوری  بر  وی  موثرِ  کتاب 
جامعۀ  وی،  باستانی  یونان  مدل  مانند  برگردد. 
بازنمایی  سالم  انساِن  یک  بدن  در  وی  سیاسی 
می شود. او بحث می کند که بدن یک جمهوری 
)یک خالف گویی تاریخی کامل در قرن 1۲( در 
نهایت از خالل روح مسیحی تسلط می یابد و به 
نمادی از رهبری روحانی کشیش بدل می شود. 
تابع  در نظر جان، سر رییس جمهوری رهبری 
قانون خدا بود. چنانچه در بدن، سر باید تحت 
سلطۀ روح باشد. سپس وی بدن جسمانی را پایین 
می آورد و قلب را به سنا نسبت می دهد. گوش ها، 
چشم ها و دهان، قاضیان و والیان ایاالت هستند 
و دست ها مقامات و سربازانند، معده و روده ها 
خزانه داران و ثبت کننده گان اموال و پاها دهقانان 

محسوب می شوند.
در قرن 1۳، پژوهشگر فلورنتی، برونتو التینی، در 
کتاب گنج )1۲۶۲-۶۶(، استفادۀ سیاسی از این 
استعاره را ادامه داد، چنانچه در نوشته های الهیاتی 
سنت توماس آکویناس بود. آکویناس که تحت 

در  تنوع  ضرورت  بر  بود،  پلیسراتیکوس  تأثیر 
اظهار می داشت  و  پادشاه بحث می کرد  رهبری 
چنین فرمی از حکومت مانند وجود روح طبیعی 
قدرت های  )در  جان  نیز  مشابه  طور  به  است. 
سلطنتی و پاپی، 1۳0۲(، از تابعیت پاپ از یک 
پادشاه دفاع می کند و این استعاره را در استدالل 
برای رهبری عوام در نیروی واحد مشترک استفاده 
صلح  از  دفاع  کتاب  در  استدالل  نوع  این  کرد. 

)1۳۲4( اثر مارسیلیوس پادائو تکرار شده است.
گرایش قرون وسطا برای ادغام کلیسا و دولت 
را  واحد  رهبری  به هویت یابی یک  نیاز  ناگزیر 
جای  بدنی  استعارۀ  در  که  اقتضایی  کرد.  ایجاد 
قایل  او  که  پادشاه  دیگر  وظیفۀ  در  می گرفت. 
دفاع  ویکلیف،  جان  مسیحی  اصالح طلب  بود، 
از سلطنتی الهی پادشاه را ادامه و با این استعاره 
بدنی بحث کرد. در این مورد پادشاهی به شکل 
قلب  یا  سر  شاه،  می کند.  حرکت  ارگانیکی 
سلطنت بود. نقطۀ اوج استفاده از این استعاره در 
قرون وسطا، از شاعر و اولین نویسندۀ حرفه یی 
فرانسوی کریستین دو پیسان، در کتاب بدن های 
سیاسی )1407( یافت شده است. او دولت را به 
تشریح  مردم(  عامۀ  اشراف،  )حاکم،  بخش  سه 
بدن  یک   شبیه  و  شده اند  بدن مند  که  می کند 

کارآمد، برای منافع کل همکاری می کند. 
با  انگلیس  پادشاه  هشتم  هنری   ،1۶ قرن  در 
قراردادن خود در نقش رییس کلیسا، تجزیۀ این 
استعاره سیاست بدن را آغاز کرد. اندکی قبل از آن 
سر جان فورتسکو، در کتاب در ستایش قوانین 
اعصاب  که  بود  کرده  بحث   )1470( انگلیس 
)قوانین( سیاست بدن بریتانیا را به هم می پیوندد 
و از یک سلطنت محدود و مجلس قانون گزاری 
بارناب  کتاب   ،1۶0۶ سال  در  می کند.  حمایت 
بارنس، به پادشاه سر و به قوانین نقش ریه ها را 
اعطا کرد. اصالحات استعاره را حتا بیشتر از این 
هم بردند و بیشتر اوقات بیشتر کسانی که با سر 
ـ پادشاه یا پاپ ـ در ارتباط بودند را به چالش 

کشیدند. 

طـرد و رد
کلیسایی  اصالحات  به   رسیدن  میلتون،  جان 
نظم در انگلستان)1۶41( را بازسازی کرد. افسانۀ 
»شکم و اعضا« به »افسانۀ غده و اعضا« بدل شد. 
اسقف  یک  برای  استعاره یی   - کورک  یا  غده 
کاتولیک - از نظر اندازه برای سر مورد بحث، 
بیشترین رشد را در موقعیت اوِل خود نسبت به 
بقیۀ اعضای بدن درنظر می گرفت. یک فیلسوف 
است،  شده  آورده  جلسه  یک  اعضای  برای  که 
برای چیزی که  به نمایش می گذارد  خودش را 

هست ـ یک زایدۀ نابهنجار را.
شکسپیر نیز در صحت این استعاره شک و تردید 
ایجاد کرد و در کوریوالنوس همکاری ارگانیک 
میان اعضای بدن و مقایسه با پلیبیان با هیدرای 
هیوال، اسطورۀ یونانی و بیماری هایی مثل سرخک 
یا زخم را زیر سوال برد. میلتون و شکسپیر، با 
استفادۀ افراطی از این استعاره نشان دادند که یک 
بدن مانند یک جامعه همیشه خوب کار نمی کند. 
در میانۀ قرن 17 توماس هابز، به طور موثری این 
بودِن  قراردادی  بر  پافشاری  به وسیلۀ  را  استعاره 
دولت از بین برد. در لویاتان )1۶۵1(، او بحث 
می کند که خودخواهی طبیعِی موجود انسانی و 
پیروی از نیاز به اقتدار بیرونی برای  تحمیل، افراد 
را از خشونت دایمی منع می کند. برای ایجاد یک 
صلح ماندگار، در لویاتان دولت را نهادی اجتماعی 
و  زیستی  موجود  یک  نه  می داند  قراردادی  و 

طبیعی.
پس از قرن 17، استفاده از این استعارۀ بدنی، برای 
همیشه کنار رفت. بعد از انقالب صنعتی، زمانی 
که موضوع کنترل اجتماعی برجسته شد، نهادهای 
اندام  عنوان  به  نه  و  ماشین  عنوان  به  اجتماعی 

طبیعی درک شدند. 
 

سیاسِت بدن 
در علـوم سیـاسی

چوئل رول کوستر
برگردان: فاطمه سیارپور

برای اولین بار این کلیسا به عنوان یک بدن، اغلب عروس مفهوم سازی شد و مسیح به 
عنوان سر یا داماِد این عروس تلقی می گشت. بعدها، پادشاهان و پاپ ها، خودشان را با 
بدِن مسیح مرتبط کردند و با ماهیت دوگانۀ آن یکپارچه شدند. مانند مسیح، پادشاهان و 
پاپ ها زنده گی می کردند و می مردند اما نهادهای سلطنتی و پاپی ادامه می یافتند. مورخ 
آلمانی قرون وسطایی ارنست کانتوروویز اولین کسی بود که ماهیت سلطنتی در دو بدن 
پادشاه را برجسته کرد: مطالعه بر الهیات سیاسی قرون وسطا)۱۹۵۷(. او یک ساختار 
دوتایی از بدن پادشاه را پیشنهاد کرد که می میرد، زیرا ماهیت فیزیکی یا زیستی دارد 
و نهاد سلطنتی که دوام می یابد و جاودان است. این ساختار در گریه  های مربوط به سنت 

مردن پادشاهان بیان می شد که: پادشاه مرده است، زنده باد پادشاه!
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رمـان ملـت عشـق، روایتی سـت کـه دو داسـتان را 
مـوازی بـا هـم چیـده اسـت. دو داسـتان بـا ظاهـِر 
وارونـه؛ یعنـی زمان، مکان و جنسـیِت متفـاوت اما با 
درون مایـۀ یکسـان. در هـر دو، اتفاِق نامنتظرۀ عشـق 
اسـت؛ »... بـرای هر انسـانی یک زمان عاشـق شـدن 

اسـت و یـک زمان ُمـردن.« 
رمـان بـه گونـۀ پرشـی نوشـته شـده اسـت کـه از 
داسـتاِن زنده گـی یکنواخـِت الـال شـروع می شـود. 
الـال خانمـی آرام و یک مـادرِ وظیفه شـناس، صاحِب 
سـه فرزنـد اسـت و بیسـت سـال قبـل بـا دیویـد 
بوسـتون  در  و  اسـت  کـرده   عروسـی  روبینشـتاین 
بارهـا بـه او خیانـت  زنده گـی می کننـد. شـوهرش 
کـرده، امـا الـال هیچـگاه ایـن موضـوع را بـه رِخ او 
نکشـیده اسـت. ایـن را همـه می دانیـم کـه ایـن  کار 
الـال در کودکـی  الـال چقـدر دردآور اسـت.  بـرای 
مقصـر  را  مـادرش  و  داده  دسـت  از  را  پـدرش 
را  مـادرش  بعدهـا  مگـر  می دانـد؛  پـدر  خودکشـی 
بخشـیده و کوشـش نمـوده تـا گذشـته را فرامـوش 
اسـت.  رنج کشـیده  و  آب دیـده  خانـِم  الـال  کنـد. 

خانـواده و فرزندانـش برایـش خیلـی مهـم انـد. 
مدتـی می شـود در یـک انتشـارات بـه حیث دسـتیارِ 
دسـتیار شـروع بـه  کار کـرده اسـت. خانـم میشـله 
مدیـرش بـرای الـال رمـان ملـت عشـق را می دهد تا 
گزارشـی آمـاده کند به خاطـر چاپ این رمـان. الال با 
خوانـدن رمـان ملـت عشـق کنجـکاو می شـود. برای 
بهتـر آمـاده سـاختن گـزارش کتـاب، ایمیـل آدرس 
را می یابـد.  زاهـار  ملـت عشـق - عزیـز  نویسـندۀ 
بـا دختـر بزرگـش  ایـن روزهـا  این کـه در  از  الـال 
ژانـت دعـوا کـرده، آزرده اسـت. بنابرایـن اولیـن بار 
نامه یـی بـرای عزیـز نوشـته می کنـد، مبنی بـر این که 
»رمان تـان در مقطـع عجیبـی از زنده گـی ام مصـادف 
شـده اسـت« درد درونـی اش را بـا عزیـز می گویـد. 
ایـن نامه نویسـی بیـن هـر دو ادامـه می یابد تـا این که 
بـه عـادت روزانۀ هـر دو بدل می شـود. بعدها روزانه 
چنـد بـار به  هـم نامـه می نوشـتند. ایـن نامه نویسـی 
زمینۀ آن می شـود که الال عاشـق عزیز شـود. زنده گی 
الـال دگرگـون می شـود. الـال بعـد از مدتـی بـه عزیز 
نامـۀ پُسـتی می فرسـتد و عزیـز هـم برای دیـدن الال 
بـه بوسـتون می آیـد، بـا هـم مالقـات می نماینـد و 
الـال خانـواده، فرزنـدان و شـوهرش را رهـا نموده با 
عزیـز مـی رود. گـرد جهـان می گردند. پس از سـیر و 
سـیاحت بـه کشـورهای مختلف بـه قونیـه می روند. 
عزیـز از اثـر مرض سـرطان می میـرد. البتـه از یک جا 
شـدن هـردو نزدیـک بـه یـک سـال و نیم می گـذرد. 
دوسـتاِن بی حـد و مـرزِ عزیـز او را به گونـۀ متفاوت 
بـه خـاک می سـپارند. بـه جـای سـوگواری، محفـل 
خوشـی بـه پـا می کننـد و محفـل رقص و موسـیقی. 
آن گونـه کـه شـمس و موالنا رقـص سـماع کردند و 
اهـل ریـا ایـن کار را دیوانه گـی و کفـر تلقـی کردند، 
دقیـق عزیـز را همان گونـه خالف سـنت ها با رقص، 
موسـیقی، نی نـوازی و پایکوبـی بـه خاک سـپردند. 

داسـتان مولـوی و شـمس کـه بـر همـه گان واضـح 
اسـت. مولوی کـه زاهد و واعـظ پُـرآوازۀ قونیه بود، 
هـزاران طلبـه و شـاگرد داشـت. در وعـظ و خطابـه 
شـهرۀ آفـاق بـود و مردمـان از شـهرهای مختلـف به 
حضـور او می آمدنـد. به مـردم شـریعت می  آموخت. 
عالم آراسـته با دانش شـرعی که دوسـت و دشـمنش 
بـه او افتخـار می کردنـد؛ اما بـا آمدن شـمس تبریزی 
و هم کالم شـدن بـا درویش گمنام یک بـاره دگرگون 
می شـود. افتخارات ظاهـری اش، مقامـش، خانواده و 
این کـه  تـا  پـای عشـق می ریـزد،  بـه  دوسـتانش  را 
شـوری در عالـم می زنـد و داسـتانش نقل زبـان ها و 

زمان هـا می شـود. 
شـمس، رفیـق و آینـۀ روح مولـوی به قتل می رسـد. 
آن گونـه کـه عزیـز زاهـار را مـرض سـرطان از الـال 
می گیـرد. دوسـتان جاهـِل مولوی برای شـمس همان 
مرض سـرطان شـد کـه عزیـز را از بین برد. شـمس 
و عزیـز هـر دو در قونیـه روح شـان را پـرواز دادند. 

رمـان یـا داسـتان یک روایت اسـت. آن گونـه که یک 
نقـاش منظره یی را نقاشـی می کند، عـکاس تصویری 
هسـتند.  روایـت  همـه  این هـا  می نمایـد،  ثبـت  را 
هنرمنـد کارش را انجـام می دهـد و اثـری را خلـق 
می کنـد. بعـد از آن، دیگـر ایـن روایـت بـه بیننـده و 
خواننـده بسـته گی دارد. پـس خواننـده و بیننـده از 
کارِ هنرمنـد اسـتفاده می کننـد. رمـان ملـت عشـق را 
خوانـدم؛ عـالوه بـر قصـۀ ظاهـری اش برداشـتی از 
آن نمـودم. آنچـه از  ایـن داسـتان فهمیـدم، نه تنها در 
مـورد عشـق شـمس و مولـوی و الـال و عزیـز بـود، 
بلکـه مـوارد دیگـری نیـز توجـه ام را جلـب کردند. 

ملت عشق
 روایتـی از عبـور

نکات مهم
1- دو داسـتان بـا ظاهـر متفـاوت؛ اما درون مایۀ یکسـان؛ 

یعنی عشـق! 
۲- در داسـتان شـمس و مولوی هر صحنه مطابق عنوان، 
یعنـی فـرد مشـخص صحنـه از زاویه دید شـخص اول یا 
نویسـنده نوشـته شـده اسـت. بـه گونـۀ مثـال: صحنه یی 
کـه گل کویـر در آن برجسـته گی دارد، عنـوان بـه اسـم 
گل کویـر نوشـته شـده اسـت و داسـتان از دید شـخص 
اول بیـان می شـود. خوبـی ایـن ترفنـد در ایـن اسـت که 
خواننـده سـردرگم نمی گـردد. ذهـن خواننـده منسـجم 
می شـود. مهم تـر از آن مفهـوم دیگـری هـم دارد. آن گونه 
کـه داسـتان از دید همان شـخص بیان می شـود، نوع دید 
هـر فـرد بـه هسـتی را نشـان می دهـد. به روایت شـمس 
اگـر بخواهیـد درد یـک روسـپی را بدانیـد، بایـد خود را 
جـاِی او قـرار دهیـد و بدانید کـه چه چیزی باعث شـده 
که او روسـپی شـده اسـت. یـا هـم جهـان را از دید یک 
گـدا یـا یـک دیوانـه ببینید، کـه درون مایـۀ داسـتان دقیق 

اسـت. کثرت گرایی... همیـن 
۳- انتخـاب نـام افـراد نیـز آگاهانـه و مطابـق جایـگاهِ 
یعنـی  شـمس  اسـت.  شـده  انتخـاب  داسـتان  در  فـرد 
خورشـید. بـرای مولـوی شـمس همان خورشـید اسـت 
یـا حتـا روشـن تر از خورشـید. سـلیمان مسـت، مـردی 
دایم الخمـر اسـت، امـا بـا قلب صـاف و صادق. حسـین 
گـدا بـا داشـتن مـرض سـرایت کننده و خطرناکـی کـه 
جامعـه از آن نفـرت دارد. کیمیا عاشـق و دلدادۀ شـمس؛ 
عشـق هیروتیـک یـا نفسـانی شـیفته و شـیدای وصـل با 
شـمس. عشـق یک جانبـۀ کیمیـا بـه شـمس، کـه شـمس 
تـن بـه عشـق نفسـانی نمی دهـد. گل کویر دختـر عاصی 
و گنهـکار کـه جبـر روزگار و زمان او را به روسـپی گری 
کشـانده اسـت. بـه لحاظ مفهـوم لغـوی، کویـر رودخانۀ 
خشـکیده و نمـک زار معنـا می دهـد. ُگل کویـر؛ یعنـی 
گلـی کـه در رودخانـۀ خشـکیده روییـده باشـد، بـدون 
شـک کـه گل بـه آب نیـاز دارد، امـا چـون آب نیسـت 
گل پژمـرده می شـود. دقیـق سرنوشـت گل کویـر ماننـد 
اسـمش همین گونـه اسـت. به نظـر من گل کویـر یکی از 

افـراد متأثرکننـدۀ رمـان ملت عشـق اسـت. 
4- ماجـرای قتـل شـمس از زبـان قاتـل. در داسـتان حتا 
نسـبت بـه یـک قاتـل حق تلفـی نمی شـود. صحنه هـا را 
و این کـه بـه چـه دلیـل می خواهـد شـمس را بکشـد، از 
زبـان خـودش بیـان می کنـد. یک نـوع معصومیـت قاتل 
را نشـان می دهـد. بـاز همـان زاویۀ دید اسـت. زاویۀ دید 
بـه هسـتی، جهـان و پدیده هـا. بافـت محتوایی کتـاب با 

نوشـتاری.  بافت 
۵- ملـت عشـق عبـور اسـت. او واژه  هـای متضـاد را بـه 
مفهـوم ضـد بـه کار نمی بـرد، بلکـه عبـور می کنـد. عبور 
از ریـا بـه حقیقـت، گنـاه بـه رهــایی، ظاهـر بـه باطـن، 

سـنت به سنت شـکنی. ملت عشـق قضاوت را سـرکوب 
یعنـی  دل؛  بـه  عقـل  راه  از  عبـور  باالخـره  و  می کنـد. 

. . عشق.
۶- الـال در ایـن داسـتان همـان مولـوی اسـت و عزیـز، 
شـمس. اشـتراکات الـال بـا مولوی این اسـت کـه هر دو 
در سـن چهل سـاله گی متحـول می شـوند. مولـوی عالـم 
پُرآوازه، پابند شـریعت و سـنت، الال خانـم آرام و مادری 
کـه خانـواده و فرزندانـش برایـش مهـم اسـت. مولوی و 
الـال هـر دو در راه عشـق ایـن داشته های شـان را پشـت 
پـا می زننـد. عزیـز در ایـن داسـتان دقیـق شـبیه شـمس 
هـم از لحـاظ چهـره و رفتـار و هـم بـه لحـاظ درونـی 
شـورنده اسـت. هر دو مسـافری اند که به سـوی عشـق 
سـفر می نماینـد. هـر دو فرامکانـی در حرکـت انـد. نـه 
جایـی بـرای زیسـتن دارنـد و نـه هـم دلبنده گـی. هر دو 

صوفی انـد. 
7- نویسـندۀ ایـن داسـتان زن اسـت. الیف شـافاک دقیق 
شـبیه ایـن داسـتان بـرای دگرگونـی و تغییـر می نویسـد. 
اگـر در تاریـخ بشـریت همـواره مـردان نقـش عاشـق را 
بـازی کرده انـد و عشـق بیشـتر از دیـد مردانه بـه نمایش 
گذاشـته شـده؛ اما شافاک عشـق را زنانه می سـازد. عشق 
و  شـمس  عشـق  می نمایـد.  لطیف تـر  و  ملموس تـر  را 
مولـوی را بـا عشـق الـال و عزیـز هـم بـه لحـاظ زمانـی 
و هـم بـه لحـاظ جنسـیتی مفهومی تر می سـازد. بـه گونۀ 
مثـال، وقتـی الـال بـرای اولیـن بـار می خواهـد عزیـز را 
لبـاس  پوشـیدن  آرایـش چهـره و  بـه  نمایـد،  مالقـات 
زیـاد وسـواس دارد؛ یعنـی می گویـد اگـر عزیـز مـرا بـا 
ایـن حالـت نپذیـرد، چـه خواهد شـد. بنابراین کوشـش 
می کنـد بـه لحـاظ ظاهـری خـودش را دلربا  تـر بسـازد. 
این جاسـت کـه عشـق الـال جنسـی و اروتیک می شـود، 
درحالی که عشـق شـمس و مولوی کاماًل متفـاوت از این 
اسـت. امـا فکـر کنم ایـن  کار دانسـته و قصـدی صورت 
گرفتـه اسـت تـا عشـق را بـه همـه گان بفهماند. شـافاک 
می خواهـد چیزهـای انتزاعی را مفهومـی و ملموس کند: 

عشـق در روایـِت زنانه. 

بسم اهلل حزین 

اگر در تاریخ بشریت همواره 
مردان نقِش عاشق را بازی 

کرده اند و عشق بیشتر 
از دید مردانه به نمایش 
گذاشته شده؛ اما شافاک 
عشق را زنانه می سازد. 

عشق را ملموس تر و لطیف تر 
می نماید. عشق شمس و 

مولوی را با عشِق الال و عزیز 
هم به لحاظ زمانی و هم به 
لحاظ جنسیتی مفهومی تر 

می سازد. به گونۀ مثال، وقتی 
الال برای اولین بار می خواهد 

عزیز را مالقات نماید، به 
آرایش چهره و پوشیدِن 

لباس زیاد وسواس دارد؛ 
یعنی می گوید اگر عزیز مرا با 
این حالت نپذیرد، چه خواهد 
شد. بنابراین کوشش می کند 

به لحاظ ظاهری خودش را 
دلربا  تر بسازد. این جاست که 
عشق الال جنسی و اروتیک 
می شود، درحالی که عشق 

شمس و مولوی کامالً متفاوت 
از این است. اما فکر کنم 
این  کار دانسته و قصدی 

صورت گرفته است تا عشق 
را به همه گان بفهماند. 

شافاک می خواهد چیزهای 
انتزاعی را مفهومی و ملموس 

کند: عشق در روایِت زنانه
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دیــوار برلیــن، قســمت شــرقی برلیــن را از بخــش 
ــگ  ــاد جن ــز نم ــاخت و نی ــدا می س ــی آن ج غرب
ــر ســال  ــوار در 10 نوامب ــن دی ــا ای ــود، ام ســرد ب
ــن  ــوار برلی ــن دی ــرو ریخت ــرو ریخــت. ف 1۹8۹ ف
ــان و  ــی آلم ــوادث تاریخ ــن ح ــی از مهمتری یک
ــد. از  ــمار می آی ــه ش ــر ب ــر معاص ــان در عص جه
ســال 1۹۶1 تــا 1۹8۹ دیــوار برلیــن نــه تنهــا یــک 
شــهر، بلکــه جهــان را بــه دو بخــش تقســیم کــرده 

بــود.
ــن  ــزی ای ــدن فروری ــاله ش ــن ۳0 س ــروز جش ام
ــک  ــن مناســبت ی ــه ای ــا ب ــوار اســت. آلمانی ه دی
هفتــه جشــن برگــزار می کننــد. روزنامــۀ مانــدگار 
ــن ایســتگاه تاریخــی ده واقعیــت  ــرای مــرور ای ب
ــش  ــوار را گزین ــن دی ــزی ای ــا فروری ــاد ت از ایج

کــرده اســت.

واقعیت ۱
کار ســاخت دیــوار برلیــن در روز 1۳ اگســت 
1۹۶1 آغــاز شــد و هــدف از آن، جداســازی ســه 
منطقــۀ تحــت کنتــرل فرانســه، بریتانیــا و امریــکا 
از منطقه یــی بــود کــه تحــت حکــم فرمایــی 
ــی  ــگ جهان ــس از جن ــود. پ ــوروی ب ــه ش اتحادی
ــه  ــد ک ــه ش ــه تجزی ــار منطق ــه چه ــان ب دوم، آلم
هــر یــک از آنهــا توســط یکــی از چهــار قــدرت 
ــد،  ــت داده بودن ــا را شکس ــه نازی ه ــن ک متحدی
اشــغال شــده بــود. نواحــی تحــت کنتــرل فرانســه، 
ــا  ــی« ی ــان غرب ــکا، »آلم ــر و امری ــای کبی بریتانی
 Bundesrepublik( ــان ــدرال آلم ــوری ف جمه
Deutschland( نــام گرفتنــد. منطقــۀ تحــت 
یــا  شــرقی«  »آلمــان  نیــز  شــوروی  کنتــرل 
 Deutsche( آلمــان  دموکراتیــک  جمهــوری 
Demokratische Republik( نامیــده شــد. 
ــود  ــرقی ب ــان ش ــان در آلم ــت آلم ــن، پایتخ برلی
ــن  ــا ای ــرار داشــت؛ ام ــه در دســت شــوروی ق ک
ــود،  ــن ب ــای متحدی ــی نیروه ــه اجرای ــهر ناحی ش
ــد.  ــه ش ــه تجزی ــار ناحی ــه چه ــز ب ــودش نی خ
بدیــن ترتیــب فرانســه، بریتانیــای کبیــر و امریــکا 
ــد، در  ــت گرفتن ــی را در دس ــن غرب ــرل برلی کنت
حالــی کــه اتحادیــه شــوروی قســمت شــرقی آن 
ــادی  ــال های زی ــی س ــت. در ط را در دســت گرف
از نیمــه دوم قــرن بیســتم، روابــط میــان امریــکا و 
ــوار  ــد و دی ــه تیره گــی گرایی ــه شــوروی ب اتحادی
ــرده  ــود و پ ــمنی ب ــن دش ــمبل ای ــز س ــن نی برلی

ــد. ــده می ش ــن نامی آهنی

واقعیت ۲
ــی  ــری از ورود اهال ــرای پیش گی ــن ب ــوار برلی دی
ــده  ــاخته ش ــی س ــان غرب ــه آلم ــرقی ب ــان ش آلم
بــود. امــا ایــن دیــوار بــرای ســاکنین آلمــان غربــی 
کــه می خواســتند بــه ناحیــه شــرقی برونــد، مانــع 
چنــدان بزرگــی نبــود؛ چــون در واقــع تنهــا الزم 
ــه پیــش، اجــازه دریافــت  ــود آنهــا از چنــد هفت ب
ــت  ــا ضدی ــه ب ــازه  نام ــن اج ــدور ای ــد. ص کنن
ــه  ــی مواج ــای غرب ــوی قدرت ه ــی از س چندان
ــرا کــه در زمــان ســاخت دیــوار  نمی شــد؛ چ
نیــز وعــده داده شــده بــود کــه اتحادیــه شــوروی 

ــرد. ــد ک ــی را غصــب نخواه ــن غرب برلی

واقعیت ۳
ــم  ــت ک ــه دس ــد ک ــان می ده ــمی نش ــار رس آم

1۳۶ نفــر کــه در تــالش بودنــد از ایــن مــرز عبــور 
کننــد، جان شــان را از دســت دادنــد. افــرادی کــه 
ــه بخــش  ــد از قســمت شــرقی ب ــالش می کردن ت
ــر  ــدند و اگ ــده می ش ــن نامی ــد، خای ــی برون غرب
ــور از خــود نشــان  ــرای عب ــه تالشــی ب ــر گون ه
ــان می بایســت آنهــا را هــدف  ــد، نگهبان مــی دادن
ــلیک  ــن ش ــه ای ــد؛ البت ــرار دهن ــود ق ــلیک خ ش

ــد. ــا می ش ــرگ آنه ــه م ــر ب ــد منج نبای

واقعیت ۴
قســمت غربــی دیــوار برلیــن بــا نقاشــی دیــواری 
پوشــیده شــده بــود؛ امــا بخــش شــرقی آن عــاری 

از هرگونــه نقاشــی بــود.

واقعیت ۵
دیــوار برلیــن فقــط وســیلۀ جــار و جنجــال 
تبلیغاتــی اتحادیــه شــوروی و آلمــان شــرقی بــود 
و نشــان  دهندۀ ظلــم کمونیســت ها بــود؛ چــرا 
ــه  ــد و ب کــه آنهــا تــردد مــردم را کنتــرل می کردن
ــر  ــتند، تی ــن می پنداش ــان را خائ ــه آن ــرادی ک اف

شــلیک می کردنــد.

واقعیت ۶
ــغال  ــراه خــود آش ــی هم ــن غرب ــی برلی ــر اهال اگ
ــرت  ــوار پ ــر دی ــوی دیگ ــه س ــتند، آن را ب داش

می کردنــد.

واقعیت ۷
ــا  ــود ب ــروف خ ــگ مع ــلهوف، آهن ــد هاس دیوی
نــام »در جســت وجــوی آزادی« را در حالــی کــه 
در ســال 1۹8۹ روی دیــوار برلیــن ایســتاده بــود، 

اجــرا کــرد.

واقعیت ۸
ــرب را  ــرق و غ ــوار ش ــن دی ــه ای ــالف آنک برخ
ــت  ــۀ ایس ــد نقط ــا چن ــرد، ام ــزا می ک ــم مج از ه
ــا  ــد از آنه ــه می ش ــتند ک ــود داش ــی وج بازرس
عبــور کــرد و بــه ســمت دیگــر دیــوار تــردد نمود. 
مشــهورترین ایــن نقــاط، ایســت بازرســی چارلــی 
ــه  ــن ایســت بازرســی، منطق ــود. ای )Charlie( ب
تحــت کنتــرل امریــکا در برلیــن غربــی را از 
منطقــه تحــت کنتــرل اتحادیــه شــوروی در برلیــن 
شــرقی جــدا می ســاخت. دکــه حراســت ایســت 
بازرســی چارلــی در اکتبــر 1۹۹0 برداشــته شــد و 
ــرار  ــن ق ــن در شــهر برلی ــون در مــوزه متحدی اکن
ــی  ــی چارل ــت بازرس ــای ایس ــن بقای دارد. آخری
ــود نیــز  کــه یــک بــرج مراقبــت آلمــان شــرقی ب

ــد. ــود ش ــال ۲000 ناب در س

واقعیت ۹
ــوان  ــه عن ــر 1۹8۹ ب ــخ 10 نوامب ــه از تاری اگرچ
ــود،  ــاد می ش ــن ی ــوار برلی ــزی دی ــخ فروری تاری
امــا نابــودی رســمی آن در 1۳ جنــوری 1۹۹0 
انجــام شــد. در فاصلــۀ نهــم نوامبــر تــا ســیزدهم 
ــد؛  جــون، کنترل هــای مــرزی هنــوز پابرجــا بودن
اگرچــه ســخت گیری قبــل را نداشــتند. آلمانی هــا 
بخش هایــی از ایــن دیــوار را کندنــد و بــه عنــوان 
یــادگاری نگــه داشــتند و امــروزه حتــا روی 
ــرادی  ــانند! اف ــروش می رس ــه ف ــایت eBay ب س
ــا  ــوار« ی ــوب دی ــد، »دارک ــن کار را کردن ــه ای ک

ــی از  ــده شــدند. بخش های Mauerspechte نامی
ایــن دیــوار نیــز تنهــا بــرای ایجــاد راه عبــور کنــده 
ــای  ــام کنترل ه ــوالی 1۹۹0، تم ــا اول ج ــد. ت ش
ــر  ــوم اکتب ــدند و در روز س ــته ش ــرزی برداش م
ــور  ــک کش ــوان ی ــه عن ــاره ب ــان دوب 1۹۹0، آلم

ــه رســمیت شــناخته شــد. واحــد ب

واقعیت ۱۰
ــع  ــک مان ــن ی ــوار برلی ــه دی ــت ک ــت اس درس
ــن  ــر زمی ــا در زی ــود؛ ام ــن ب ــی روی زمی فیزیک
همچــون  نیــز  برلیــن  می گذشــت؟  چــه 
شــهر های عمــده دارای یــک ســامانه متــروی 
ــن،  ــوار برلی ــس از ســاختن دی ــود. پ ــی ب زیرزمین
ــه  معمــوالً قطارهــا تنهــا در بخش هــای مربــوط ب
ــند. برخــی  ــته باش ــردد داش خــود می توانســتند ت
ــا  ــا تنه ــی ی ــًا در بخــش غرب ــا صرف ــا ی از قطاره
در بخــش شــرقی عبــور و مــرور می کردنــد. 
عبــور  مــرز  از  پیش تــر  کــه  قطارهایــی 
ــرز  ــر از م ــتند فرات ــون نمی توانس ــد، اکن می کردن
برونــد و می بایســت از مــرز دور بزننــد و بــه 
ــار  ــه خــط قط ــا س ــد. ام ــاز گردن ــهر ب داخــل ش
مجــزا بودنــد و تنهــا توســط اهالــی برلیــن غربــی 
ــتند  ــد و می توانس ــرار می گرفتن ــتفاده ق ــورد اس م
ــا حــدی وارد برلیــن شــرقی نیــز بشــوند. آنهــا  ت
از چندیــن ایســتگاه عبــور می کردنــد کــه بــا نــام 
 Geisterbahnhöfe یــا  روح«  »ایســتگاه های 
معــروف بودنــد. ایــن ایســتگاه ها از نــور چندانــی 
برخــوردار نبودنــد و نیروهــای امنیتــی زیــادی نیــز 
در آنهــا مســتقر بودنــد. البتــه ایــن بــه جــز مــوارد 
 Friedrichstasse ایســتگاه  بــود:  اســتثنایی 
Station در برلیــن شــرقی واقــع بــود؛ امــا 
ــردن  ــوض ک ــرای ع ــتگاه ب ــک ایس ــوان ی ــه عن ب
خــط بــرای مســافرانی کــه می خواســتند بــه 
ــورد  ــد، م ــی برون ــن غرب ــق در برلی ــر مناط دیگ
ــرار می گرفــت. مســافران همچنیــن در  اســتفاده ق
ــن  ــتند در ای ــوز، می توانس ــتن مج ــورت داش ص
ایســتگاه وارد برلیــن شــرقی شــوند. ایســتگاه 
ــود  ــتگاهی ب ــز، Bornholmer Strasse ایس نی
کــه هــم قطارهــای برلیــن غربــی و هــم قطارهــای 
ــه  ــا ن ــد؛ ام ــور می کردن ــرقی از آن عب ــن ش برلی
ــک  ــچ ی ــای هی ــع قطاره ــط. در واق ــک خ در ی
ــتند  ــف نداش ــتگاه توق ــن ایس ــرف در ای از دوط
ــط  ــد توس ــور می کردن ــه از آن عب ــی ک و دو خط
ــدند.  ــدا می ش ــر ج ــد از یکدیگ ــس بلن ــک فن ی
در  دیگــر  نیــز   Wallankstrasse ایســتگاه 
ســمت راســت مــرز واقــع بــود. در ایــن ایســتگاه 
خروجی هایــی وجــود داشــت کــه برخــی از آنهــا 
ــه  ــه برلیــن غربــی می شــدند و برخــی ب منتهــی ب
ــن  ــه برلی ــی ب ــای منته ــرقی. خروجی ه ــن ش برلی
ــه  ــردم می توانســتند آزادان ــد و م ــاز بودن ــی ب غرب
ــی  ــای منته ــا خروجی ه ــد. ام ــور کنن ــا عب از آنه
بــه خیابان هــای برلیــن شــرقی بســته بودنــد. 
ــایی  ــن و بازگش ــوار برلی ــزی دی ــس از فروری پ
»ایســتگاه های روح«، نخســتین افــرادی کــه از 
آنهــا اســتفاده کردنــد متوجــه شــدند آنهــا درســت 
ــی  ــورده باق ــت  نخ ــال 1۹۶1 دس ــد س ــل مانن مث
ــای  ــا و آگهی ه ــان تابلوه ــا هم ــد؛ ب ــده بودن مان

روی دیوارهــا!

از فرو ریختن  دیوار برلین 30 سال سپری شد

یافته های کانگرس امریکا:
پاکستان حکومت ضعیف به رهبری 

یک قوم را در افغانستان ترجیح می دهد
کانگـرس امریـکا بـه تازه گـی گزارشـی از چگونگـی رفتـار پاکسـتان در 
قبـال افغانسـتان را منتشـر کـرده اسـت کـه بـر اسـاس یافته هـای ایـن 
نیرومنـد و متحـد، یـک  بـه جـای یـک حکومـت  پاکسـتان  گـزارش، 
حکومـت ضعیـف و بی ثبـات را بـه رهبـری تنها یک قـوم در افغانسـتان 

می دهـد. ترجیـح 
یافته هـای ایـن گـزارش تـازۀ کانگـرس ایـاالت متحـدۀ امریـکا نشـان 
می دهـد کـه پاکسـتان از چندیـن دهه به این سـو نقـش فعال امـا منفی را 

در قبـال افغانسـتان بـازی می کنـد.
در ایـن گـزارش کانگـرس امریـکا آمده اسـت کـه پاکسـتان هنـوز هـم با 
گروه هـای هراس افگـن به ویـژه شـبکۀ حقانـی رابطـه دارد و هنـوز هـم 
پناهـگاه هراس افگنـان در پاکسـتان یک تهدید در برابر افغانسـتان اسـت.
در ایـن گـزارش آمده اسـت که پاکسـتان به جـای یک حکومـت نیرومند 
و متحـد، یـک حکومـت ضعیـف و بی ثبـات را بـه رهبری تنهـا یک قوم 

در افغانسـتان ترجیـح می دهد.
در بخشـی از ایـن گـزارش آمده اسـت: »پاکسـتان ممکـن اسـت یـک 
افغانسـتان ضعیـف و بی ثبـات را به جای یـک افغانسـتان نیرومند و متحد 
ترجیـح بدهـد. پاکسـتان به ویـژه حکومتـی را در کابـل می خواهـد کـه 

بیشـتر از سـوی پشـتون ها رهبـری شـود«.
در گـزارش هم چنـان آمده اسـت کـه ارتـش پاکسـتان از نقـش هنـد در 
افغانسـتان نگـران اسـت و ظاهـراً طالبـان را یـک ابزار خـوب و معتبر در 

برابـر ایـن نقـش دهلی نـو می پنـدارد.
از سـویی دیگـر، سرپرسـت مرکـز ضد هراس افگنـی امریـکا می گوید که 

احتمـال حملـۀ داعش از افغانسـتان بـه امریکا کاهش یافته اسـت.
رسـل تـراورس، رییـس مرکز ملی ضد هـراس افگنی امریـکا در این باره 
گفـت: »یقینـأ آنان یعنی اعضای شـاخۀ خراسـان داعش با تبلیغـات ارادۀ 
شـان را بـرای حملـه در بیرون از افغانسـتان نشـان داده اند، اما امسـال در 
مقایسـه با سـال های گذشـته احتمـال حملۀ آنـان در بیرون از این کشـور 

محدودتر شده اسـت«.
بـا ایـن حـال، یافته هـای یـک نظرسـنجی تـازۀ نهـاد امریکایـی »گالوپ« 
نشـان می دهنـد که افغانسـتان در سـال ۲018میـالدی، ناامن ترین کشـور 

در سـطح جهـان بوده اسـت.
بربنیـاد ایـن نظرسـنجی، اعتماد مردم افغانسـتان به نیروهـای پولیس و نیز 

احسـاس امنیت آنان کاهش یافته اسـت.

د افغانستان حکومت د نشه يي...
بیا له نشه يي موادو رسه د دوی مبارزه بریالۍ بويل.

ــو  ــې د لوي ــرو شــپږو میاشــتو کــې ی ــه تې ــوازې پ ــي چــې ی دی واي

قاچــاق کوونکــو پــه ګــډون د نشــه يــي مــوادو څلــور زره قاچــاق 

ــويل دي. کوونکــي نی

ده وویــل: »مــوږ د هېــواد پــه کچــه درې زره عملیاتــه کــړي، د دې 

عملياتــو پــه نتیجــه کــې مــو د نشــه يــي مــوادو د قاچــاق پــه تــور 

ــويل چــې ســر قاچــاق کوونکــي هــم پکــې  ــور زره کســان نی څل

ــواد دی،  ــاين هې ــوادو قرب ــي م ــه ي ــتان د نش ــامل دي، افغانس ش

ځکــه نــو بایــد یــوازې پــه افغانســتان کــې نــه، بلکــې پــه نړیوالــه 

او ســیمه ییــزه کچــه مبــارزه وررسه ويش، کــه پــه نــړۍ کــې د نشــه 

ــې  ــې ی ــتان ک ــه افغانس ــړل يش، پ ــه ک ــتنه را کم ــوادو غوښ ــي م ي

کښــت خپلــه کمېــږي، لــه بــده مرغــه چــې اوس یــې پــه نــړۍ کــې 

ــره ده.« ــتنه ډې غوښ

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت وايــي چــې دوی هڅــه کــوي 

ــړي، د  ــر ک ــه ډې ــوي پروګرامون ــتونه رواج او وقاي ــل کښ ــې بدی چ

 )USAID( ســیګار د راپــور پر اســاس د امریــکا د پرمختــګ اداره یــا

لــه دوی رسه ژمنــه کــړې چــې لــه افغــان بزګــرو رسه بــه د زراعتــي 

ســکټور د ظرفیــت لوړولــو پــه برخــه کــې مرســته کــوي.

پخــوا د امریــکا متحــده ایالتونــو لــه نشــه يــي مــوادو رسه د مبــارزې 

ــه  ــې ل ــه )۲۰۱۷( کال راهيس ــو ل ــوده، خ ــراتیژي درل ــړې س ځانګ

ــارزه د جنــويب اســیا د نظامــي ســراتېژۍ  نشــه يــي مــوادو رسه مب

ــان  ــم افغ ــارزه ه ــو رسه مب ــاق کوونک ــه قاچ ــې او ل ــه ګرځېدل برخ

دولــت تــه ســپارل شــوې ده.
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بخش چهارم

نگاهی به سیاست پاکستان 
در مذاکرات  صلح  افغانستان

مرحلۀ سـوم مذاکـرات طالبان بـا امریکایی ها 
انجامیـد  علنـی  و  مسـتقیم  مذاکـرات  بـه 
بـه  خلیـل زاد  زلمـی  سـوی  از  اکنـون  کـه 
امریـکا  خارجـۀ  وزارت  نماینـددۀ  عنـوان 
بـرای مذاکـرات صلـح پیـش بـرده می شـود. 
آغـاز  از  پـس  واقـع  در  مرحلـه  ایـن 
سـال  در  غنـی  اشـرف  ریاسـت جمهوری 
1۳۹4 شـکل گرفـت. غنی در آغـاز با موقف 
شـدید علیـه پاکسـتان گفـت که پاکسـتان در 
جنـگ اعالن ناشـده بـا افغانسـتان قـرار دارد 
میـان  توافـق  و  مذاکـره  گونـه  هـر  بایـد  و 
دوکشـور صـورت بگیـرد. پـس از آن غنـی 
بـه اسـالم آباد سـفر کـرد و بـا میانجیگـری 
پاکسـتان در ثـور 1۳۹4 معصـوم سـتانکزی 
عضـو  سـه  بـا  دفـاع  وزارت  سرپرسـت 
طالبـان )مولـوی عبدالجلیـل، محمـد حسـین 
رحمانـی والـی پیشـین طالبـان در قندهـار و 
مالعبدالـرزاق وزیـر داخلـۀ قبلـی طالبان( در 
ارومچـی چیـن دیـدار کـرد. امـا طالبـان این 
مذاکـره را دوام ندادنـد و گفتنـد کـه مذاکـره 

بایـد در قطـر در دفتـر آنهـا انجـام شـود. 
میانجیگـری  و  نقـش  بـا   1۳۹4 سـرطان  در 
پاکسـتان دور تازه یـی از مذاکـرات حکومـت 
افغانسـتان با طالبان در مری پاکسـتان شـروع 
شـد. هیـأت طالبـان متشـکل از عبدالطیـف 
ابراهیـم  و  آخونـد  عبـاس  محمـد  منصـور، 
عمـری بـرادر حقانـی بودنـد. هیـأت دولـت 
محمـد،  دیـن  حاجـی  از:  بودنـد  عبـارت 
حکمـت خلیـل کـرزی، محمـد عاصـم والی 
سـعادتی،  اسـداهلل  ناطقـی،  محمـد  پـروان، 
فیـض اهلل زکـی و فرهـاداهلل فرهاد از شـورای 
عالـی صلح.  در ایـن مذاکرات چیـن، امریکا 
و پاکسـتان بـه عنـوان ناظـر حضـور یافتنـد. 
مالعمـر  مـرگ  افشـای  بـا  مذاکـرات  ایـن 
مذاکـرات  آن  علی رغـم  امـا  شـد،  متوقـف 
میـان حکومـت و طالبـان  محـرم و مخفـی 
ادامـه یافـت. در میـزان و عقـرب 1۳۹۵ در 
امنیـت  رییـس  اسـتانکزی  معصـوم  قطـر 
ملـی بـا عبدالمنـان آخنـد بـرادر مالعمـر بـا 
حضـور امریکایی هـا مذاکـره کردنـد. در ۲4 
جـدی 1۳۹۶ یـک گـروه 1۵ نفـری طالبان با 
نماینـده گان دولت و شـورای عالـی صلح در 
ترکیـه بـه مذاکـره پرداختنـد. رییـس هیـأت 
طالبـان مولـوی عبدالروف والی سـابق طالبان 

بـرای خوسـت بـود.)11(
نکتـۀ قابـل توجـه و قابـل ذکـر در تمـام این 
مذاکـرات بـه آگاهـی و مدیریت پاکسـتان در 
پشـت پـردۀ مذاکـرات طالبـان بـر می گـردد. 
سـازمان اسـتخبارات نظامـی ارتش پاکسـتان 

طالبـان را در تمـام ایـن مذاکـرات مشـورت 
و هدایـت می کـرد. هیـچ مذاکره یـی از دیـد 
ارتش پاکسـتان و جنراالن سـازمان جاسوسی 
ارتـش پاکسـتان پنهـان مانـده نمی توانسـت. 
در هیـچ مذاکراتـی طالبـان به گونۀ مسـتقل و 
بـدون آگاهـی و هدایـت پاکسـتان مشـارکت 

شتند.  ندا

میـان  صلـح  مذاکـرات  مسـتقیم  مرحلـۀ 
امریکایی هـا  و  طالبـان 

اعـالن  از  پـس   1۳۹۶ دلـو   ۲۹ در  طالبـان 
بـر  فشـار  بـر  مبنـی  ترامـپ  اسـتراتژی 
دونالـد  بـه  نامه یـی  ارسـال  بـا  پاکسـتان 
ترامـپ رییس جمهـور ایـاالت متحـده امریکا 
خواسـتار مذاکـرۀ مسـتقیم بـا امریکا شـدند. 
رییس جمهـور  غنـی  محمداشـرف  سـپس 
افغانسـتان در کنفرانس حـوت 1۳۹۶ در کابل 
مذاکـرات صلـح بـدون قیـد و شـرط را بـا 
طالبـان ارایـه کـرد. غنی از ۲۲ تـا ۲7 جوزای 
آتش بـس  رمضـان  عیـد  روزهـای   1۳۹7
یک جانبـه اعـالن کـرد و طالبان تنها سـه روز 
عیـد را آتش بـس کردنـد. پـس از آن امریـکا 
در صـدد مذاکـرۀ مسـتقیم بـا طالبـان شـد. 

در سـرطان 1۳۹7 آیـس ولـز معـاون وزیـر 
خارجـۀ امریـکا در امـور آسـیای جنوبـی بـا 
طالبـان در قطـر دیـدار کـرد. ایـن مذاکـره با 
تالش غیررسـمی دو مقـام متقاعـد امریکایی 
رابیـن رافائـل معـاون وزیـر خارجـه امریـکا 
و کریـس کلنـدا سـرباز سـابق ارتـش امریکا 

صـورت گرفـت. 
در ۳0 سـنبله 1۳۹7 خلیـل زاد بـه نماینده گـی 
وزارت خارجـه در مذاکـرات صلـح منصوب 

شـد و مذاکـره را بـا طالبان آغـاز کرد.
اولین نشسـت در 1۲ اکتوبـر ۲018 در دوحه 
میـان خلیل زاد و طالبان برگزار شـد. نشسـت 
دوم در 1۶ نوامبـر همیـن سـال در دوحـه، 
نشسـت سـوم در 17 دسمبر ۲018 در ابوظبی 
و نشسـت چهـارم در 1۹ جنـوری ۲01۹ در 
دوحـه دایـر شـد. پنجمیـن نشسـت خلیل زاد 
و طالبـان در ۲۵ فبـروری ۲01۹ برابـر بـه ۶ 
حـوت 1۳۹7 در دوحـه صـورت گرفت. مال 
بـرادر نیـز بـه ایـن نشسـت پیوسـت. طالبان 
اعـالن کردنـد که هیـأت 14 نفـری را به این 

مذاکـرات می فرسـتند:
مولـوی  اسـتانکزی،  عبـاس   شـیرمحمد 
حنفـی،  عبدالسـالم  مدنـی،  ضیاالرحمـن 
عبدالطیـف  مـال  دالور،  شـهاب الدین  شـیخ 
مولـوی  عمـری،  عبدالمنـان  مـال  منصـور، 
مظلـوم،  محمدفاضـل  مـال  متقـی،  امیرخـان 

مـال خیـراهلل خیرخـواه، مولـوی مطیع الحـق، 
مـال محمدانـس حقانـی، مـال نـوراهلل نوری، 
مولـوی محمدنبـی عمـری و مـال عبدالحـق 

وثیـق.
در بیـن تیم جدیـد مذاکره  کننـده گان طالبان، 
نـام انـس حقانی، فرزنـد جالل الدیـن حقانی 
نیـز وجود داشـت کـه در زنـدان کابل به سـر 
رهـا  را  او  افغانسـتان  حکومـت  و  می بـرد 

نکرد.)1۲(
امریکایـی  بـا  طالبـان  مذاکـرات  پنجـم  دور 
در دوحـه 1۶ روز طـول کشـید کـه زمـان آن 
بیشـتر از چهار دور قبلی و دور بعدی ششـم 

بود. مذاکـرات 
ششـمین دور مذاکـرات خلیـل زاد و طالبـان 
در اول مـی ۲01۹ )11 ثـور 1۳۹8(در دوحـه 
انجـام یافـت کـه ۹ روز دوام کـرد و هفتمین 
دور مذاکـرات بـا طالبان در روزهـای آتی در 

ادامـه می یابد.  دوحـه 
زلمـی خلیـل زاد رییـس مذاکره کننـدۀ امریکا 
در حالـی کـه در تمـام دورهـای مذاکـرات 
آجنـدای مذاکـرات را شـامل چهـار موضوع: 
خروج قـوای امریکایی از افغانسـتان و تعیین 
جـدول زمانـی ایـن خـروج، تعهـد طالبـان 
بـه قطـع رابطـه بـا گروه هـای تروریسـتی و 
تضمیـن به عـدم اسـتفاده از خاک افغانسـتان 
علیه کشـورهای دیگر، مذاکـرات بین االفغانی 
بـرای توافق بر سـر آیندۀ سیاسـی افغانسـتان 
می گویـد،  پایـدار  و  سراسـری  آتش بـس  و 
امـا طالبـان همیشـه از دو موضـوع نخسـت 
بـه عنـوان آجنـدای مذاکرات سـخن گفته اند. 
آنچـه کـه تـا حـاال از جریـان مذاکـرات و 
ایـن  می آیـد  بـر  طالبـان  موضع گیری هـای 
نیـروی  یـک  حیـث  بـه  طالبـان  کـه  اسـت 
جنـگ  و  دهشـت افگنی  کـه  آیدئولوژیـک 
خـود را جهـاد می خواننـد و در یـک جنـگ 
چریکـی و پارتیزانـی بـا دولـت افغانسـتان و 
قـوای امریـکا قرار دارند، حاضر به مشـارکت 
در قـدرت سیاسـی بـا حکومت افغانسـتان و 
گروه هـای دیگر نیسـتند. گسـترش و تشـدید 
بن بسـت  کـه  افغانسـتان  در  طالبـان  جنـگ 
نظامـی را در جنـگ شـکل داده اسـت، بـاور 
قطعـی به پیـروزی نظامـی  را در آنها تقویت 
دو  و  امریکایـی  کـه  به خصـوص  می کنـد. 
افغانسـتان و کشـورهای دیگـر جهـان  لـت 
نظامـی  راه حـل  افغانسـتان  کـه  می گوینـد 
نـدارد و ایـن گفتـه طالبـان بـه جنگ بیشـتر، 
انتحـار بیشـتر و خون ریـزی بیشـتر تشـویق 
و تشـجیع می کنـد. هنـری آلفـرد کیسـینجر 
دیپلمـات امریکایـی و مشـاور پیشـین امنیت 

می گویـد:  امریـکا  متحـده  ایـاالت  ملـی 
پیـروز  نخـورد،  شکسـت  اگـر  »چریـک 
می شـود، ارتـش متعـارف اگـر پیـروز نشـود 

می خـورد.« شکسـت 
سیاسـت مداران  اشـتیاق  بـه  طالبـان  وقتـی 
بـا  مذاکـره  در  امریکایی هـا  و  افغانسـتان 
خودشـان می بیننـد، خـود را برنـدۀ جنـگ با 
امریکایی هـا و حکومـت افغانسـتان می داننـد 
غنیمـت  عنـوان  بـه  افغانسـتان  به سـوی  و 

می کننـد. نـگاه  جهـادی  و  جنگـی 
پافشـاری طالبـان به بحـث بر سـر دو موضع 
نخسـت بـه عنـوان آجنـدا و توافق بـر آن که 
منجـر بـه خـروج قـوای امریکایـی می شـود، 
آنهـا را بـا این خـروج به ارگ کابـل می برد و 
مذاکـرات بین االفغانـی به خصـوص برای یک 
حکومـت مشـترک با طالبـان منتفی می شـود. 
بـدون تردیـد طالبـان در ایـن موضـع مـورد 
مشـورت پاکسـتان قـرار دارنـد و از سـوی 

آنهـا مدیریـت می شـوند. 

مذاکرات صلح افغانستان در مسکو
وقتـی حامد کـرزی رییس جمهور پیشـین  در 
سـنبلۀ 1۳84 خواسـتار حـذف نـام ۲0 تن از 
رهبـران قبلـی طالبـان از فهرسـت قطع نامـۀ 
متحـد  ملـل  امنیـت  1۲۶7)1۹۹۹(شـورای 
شـد، دولـت فدراتیـف روسـیه با حـذف نام 
سـران طالبـان مخالفـت کرد. اما در سـال های 
و  دیـدگاه  تـا  شـد  موفـق  پاکسـتان  بعـدی 
تغییـر  طالبـان  نفـع  بـه  را  روسـیه  موضـع 
دهـد. حامـد کـرزی رفته رفتـه پـس از پایان 
ریاسـت جمهوری کـه جایـش را بـه اشـرف 
غنـی داد، بـه چهـرۀ قابـل اعتمـاد و نزدیـک 
بـه روس هـا تبدیل شـد و در جهـت نزدیکی 
روس هـا بـا طالبـان و کسـب اعتمـاد مسـکو 
بـرای گروه دهشـت افگن و انتحارگـر طالبان 
تـالش کـرد. روس هـا بـا تـالش پاکسـتان و 
حامـد کـرزی، مسـکو را بـه تریبـون طالبـان 
تبدیـل کردنـد و از ایـن گـروه دهشـت افگن 
در سـطح منطقه یـی و جهانـی قباحت زدایـی 

کردند.
برخـی  و  طالبـان  میـان  مذاکـرات  دور  دو 
چهره های سیاسـی منتقد حکومت افغانسـتان 
در واقـع بـه ریاسـت کـرزی بـا طالبـان در 
اول  دور  کردنـد.  مذاکـره  و  دیـدار  مسـکو 
مذاکـرت  در 1۶ حـوت 1۳۹7 )۵ فبـروری 
۲01۹( انجـام یافـت. ایـن دور مذاکـرات بـا 
چهره هـای  و  طالبـان  مشـترک  اعالمیه یـی 
سیاسـی پایـان یافـت کـه در آن گفتـه شـد 
ایـن نشسـت در حقیقـت اولیـن گام بـرای 

بین االفغانـی  گفت وگوهـای  پروسـۀ  آغـاز 
در رونـد صلـح اسـت. در اعالمیـه بـه ادامـۀ 
ایـن مذاکـرات تأکیـد گردیـد. کـرزی که در 
زمـان ریاسـت جمهوری اش بارهـا می گفـت 
مذاکـرات جداگانـه  و  تالش هـای جداگانـه 
بـا طالبـان بـدون نقـش محـوری و رهبـری 
کننـدۀ دولـت، رونـد صلـح را در افغانسـتان 
از  می کنـد،  خـارج  اصلـی اش  مسـیر  از 
ایـن  اصلـی  مدیـران  و  سـازمان دهنده گان 
تـالش و مذاکـرات جداگانـه در غیاب دولت 
افغانسـتان بـا طالبان بـود. چهره های سیاسـی 
بـه ریاسـت حامـد کـرزی  بـا ایـن مذاکرات 
فضـای سیاسـی مشـروعیت را بـرای طالبـان 
دادنـد.  گسـترش  و  کردنـد  فراهـم  بیشـتر 
مـال عبدالسـالم ضعیـف سـفیر زمـان امارت 
طالبـان کـه در کابـل و تحت حمایـت دولت 
افغانسـتان و امریکایی هـا زنده گـی می کنـد و 
از امتیـازات زیادی برخوردار اسـت ذوق زده 
در صفحـۀ توتیـر خـود خطـاب بـه مالعمـر 
رهبـر متوفـای طالبان نوشـت: »آنچـه را گفته 
بـودی، درسـت ثابت شـد. کاشـکی می بودی 

تـا ایـن تغییـرات را می دیـدی.«)1۳(
چهره هـای  و  طالبـان  مذاکـرات  دوم  دور 
متنفـذ و غیرمتنفـذ سیاسـی بازهم به ریاسـت 
جـوزای   7 در  کـرزی  حامـد  مدیریـت  و 
1۳۹8 )۲8 مـی ۲0و1۹( در مسـکو صـورت 
گرفـت. در ایـن دور مالعبدالغنـی بـرادر کـه 
پـس  را  او  امریـکا  فشـار  بـه  پاکسـتانی ها 
از هشت سـال زنـدان آزاد کردنـد و بـه میـز 
مذاکرات دوحه فرسـتادند، مشـارکت داشت. 
مذاکـرات  دور  ایـن  کـه  بـود  ایـن  جالـب 
پـس از مشـارکت طالبـان و سیاسـت مداران 
منتقـد از کابـل در صدمیـن سـالگرد برقراری 
روابـط سیاسـی افغانسـتان و روسـیه صورت 
سـوی  از  رسـمی  به صـورت  آنهـا  گرفـت. 
دولـت روسـیه دعـوت شـده بودنـد. ضمیـر 
بـه  افغانسـتان  در  روسـیه  سـفیر  کابلـوف 
و  طالبـان  از  »مـا  گفـت:  تـاس  خبرگـزاری 
سیاسـتمداران افغانسـتان دعـوت کردیم تا در 
نشسـت صدمیـن سـالگرد روابـط دیپلماتیک 
باشـند.  داشـته  افغانسـتان -روسـیه حضـور 
آنهـا حـق دارنـد و می خواهنـد بعـد از ایـن 

ارتبـاط برقـرار کننـد.«
دور دوم مذاکـرات نیـز بـا اعالمیـۀ مشـترک 
از  قبلـی  ماننـد دور  یافـت و طالبـان  پایـان 
ایـن نشسـت سـود بردنـد و از یـک گـروه 
جنگجـوی انتحارگـر بـه یـک گروه سیاسـی 
اهـل تعامـل با منطقـه و جهان نمایان شـدند. 
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چاپ: مطبعه امام

روز  هــر  میــزان   ۶ انتخابــاِت 
ــت،  ــدی اس ــات جدی ــتن اتفاق آبس
ــای  ــاور نهاده ــه ب ــه ب ــی ک اتفاقات
ناظــر، اعضــای ســتادهای انتخاباتــی 
بحــران  کلیــد  حقوق دانــان،  و 
زد.  خواهــد  رقــم  را  انتخاباتــی 
بــا  بحرانــی کــه زمزمه هــای آن 
تأخیــر در اعــالم نتایــج ابتدایــی 
و  شــد  آشــکار  انتخابــات  ایــن 
از  شــماری  تــازۀ  تصمیم گیــری 
ــی  ــیون مبن ــن کمیس ــنران ای کمیش
بــر شــمارِش آرای بی بایومتریــک 
ــت. ــه آن داده اس ــر ب ــگ جدی ت رن
ــته گی  ــات و چنددس ــود اختالف وج
کمیســیون  کمیشــنران  میــان 
ایــن  دبیرخانــۀ  و  انتخابــات 
ــای  ــده کاره ــبب ش ــیون س کمیس
کمیســیون بــه درســتی دنبــال نشــود 
ــالف  ــنران، برخ ــی از کمیش و برخ
رفتــاری  کارشــیوه های  و  قانــون 
ــاذ  ــی اتخ ــای تازه ی ــود تصمیم ه خ
بــه میــان  از  کننــد و نگرانی هــا 
شــبیه  انتخاباتــی  بحــران  آمــدن 
ــازند.  ــتر س ــاِت ۲014 را بیش انتخاب
در کنــار ایــن، کمیســیون انتخابــات 
افغانســتان از فشــار برخی ســتادهای 
کمیســیون  ایــن  بــر  انتخاباتــی 
ــن  ــه ای ــه اســت ک ــر داده و گفت خب
ــاره  ــر دوب ــب تأخی ــارها، موج فش
ــات  ــه انتخاب ــج اولی ــالم نتای در اع
کــه  موضوعــی  شــد؛  خواهــد 
چالش هــای  بــا  را  افغانســتان 
ــی  ــازد. یک ــه می س ــتری مواج بیش
انتخابــات  از اعضــای کمیســیون 
اعــالم کــرده کــه نتایــج اولیــه 
بــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــه  ــیون ب ــکالت در کمیس ــل مش دلی
ــخ ۲۳ عقــرب اعــالم نخواهــد  تاری

ــد. ش
ــاس  ــات براس ــۀ انتخاب ــج اولی نتای
ــرار  ــات ق ــیون انتخاب ــم کمیس تقوی
برگــزاری  از  پــس  روز  بــود ۲1 

ــن  ــا ای ــود، ام ــالم ش ــات اع انتخاب
ــیون  ــه کمیس ــل آنچ ــه دلی ــج ب نتای
انتخابــات »ُکنــدی انتقــال معلومــات 
ــه  ــد، ب ــزی« خوان ــتگاه مرک در دس
ــا  ــد. موالن ــول ش ــرب موک ۲۳ عق
محمــد عبــداهلل، کمیشــنر کمیســیون 
بــا  کــه  می گویــد  انتخابــات 
ــود در  ــکالت موج ــه مش ــه ب توج
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــیون، ب کمیس
نتیجــۀ در ۲۳ عقــرب اعــالم نشــود. 
بــه  رســیده گی  کمیســیون  امــا 
ــنبۀ  ــی روز پنجش ــکایات انتخابات ش
گذشــته هرگونــه تأخیــر دوبــاره در 
اعــالم نتایــج انتخابــات را غیرقابــل 

ــت. ــته اس ــول دانس قب
افغانســتان  انتخابــات  کمیســیون 
ــود  ــرده ب ــالم ک ــش اع ــه پی دو هفت
ــدۀ   ــتفاده ش ــایی آرای اس ــه شناس ک
تکــراری، پیــش از وقــت و بعــد از 
ــر  ــراد زی ــده و اف ــن ش ــت تعیی وق
شــرکت  توســط  قانونــی،  ســن 
ــه زودی  ــده و ب ــاز ش ــوک آغ درمال
نتیجــۀ آن را بــه کمیســیون خواهــد 
ــرِی  ــای خب ــتاد. در کنفرانس ه فرس
ــزان  ــات می بعــدی کمیســیون انتخاب
ــرکت  ــط ش ــه توس ــر ک آرای معتب
درمالــوک اعــالم شــد، یــک میلیــون 
8۲۹ هــزارو 107 رای اعــالم شــد و 
ــه  ــن شــرکت از قرنطین ــن ای همچنی
دیگــر  رأی  هــزار   1۳7 کــردن 
بــود. کمیســیون  نیــز خبــر داده 
شــکایت های  بــه  رســیده گی 
انتخاباتــی نیــز دســتور داده که آرای 
۲ هــزار و 118 محــل رأی گیــری 
بایــد بازشــماری و نتیجــۀ انتخابــات 
در زمــان تعییــن شــده اعــالم شــود.
رییــس  نورســتانی،  علــم  حــوا 
بــه  هــم  انتخابــات  کمیســیون 
ــر  ــه تأخی ــت ک ــه اس ــی گفت تازه گ
در رونــد بازشــماری آرا، انتخابــات 
را بــه بحــران می بــرد. امــا بانــو 
نورســتانی نگفــت کــه آیــا شــمارش 

ــد  ــیوه، کلی ــون و کارش ــالف قان خ
انتخاباتــی  عمیق تــِر  بحرانــی  زن 
ــه  ــی ک ــر زمان ــود؟! ه ــد ب نخواه
نظــر  در  بــدون  شــمارش  ایــن 
شــود،  آغــاز  قوانیــن  گرفتــن 
بــازده آن مــورد قبــول نامزدانــی 
کــه در پــی بــه نتیجــه رســیدن 
انتخابــات از مســیر آرای شــفاف 
ــوم  ــرد و معل ــرار نمی گی ــتند، ق هس
ــن  ــده از دل ای نیســت بحــراِن برآم
ــدۀ  ــتان، آین ــدۀ افغانس ــم، آین تصمی
دموکراســی و پروســۀ انتخابــات 
در کشــور را چگونــه رقــم خواهــد 
زد. بــدون شــک مقصــر اصلــی بــه 
میــان آمــدن ایــن وضــع کمیســیون 
ــا  ــه ب ــد ک ــانی ان ــات و کس انتخاب
ــون و اصــول  ــا گذاشــتن قان ــر پ زی
ــه  ــات را ب ــت انتخاب کاری سرنوش

می برنــد.  کژراهــه 
انتخابــات  کمیســیون  اعضــای 
ــت  ــدن و سرنوش ــام ش ــد از بدن بای
اعضــای پیشــین ایــن کمیســیون 
در  کــه  چنانــی  و  بیاموزنــد 
ــود  ــش خ ــس از گزین ــای پ روزه
گفتــه بودنــد کــه اعتمــاد از دســت 
ــاره  ــات دوب ــه انتخاب ــردم ب ــۀ م رفت
نمی گذارنــد  و  می کننــد  ســازی 
ایــن پروســۀ مــردم بیــش از خــوار 
شــود، بــر ایــن گفتــۀ خــود ایســتاد 
بماننــد و سرنوشــت مــردم و آینــدۀ 
افغانســتان را بــه بــازی نگیرنــد. 
بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی 
ســرگیری  از  بــرای  تالش هــا  و 
مذاکــرات صلــح کــه بــه بــاور 
منتظــر  کارشناســان،  از  برخــی 
اعــالم نتیجــۀ انتخابــات اســت، 
ــت  ــد بن بس ــنران نتوانن ــر کمیش اگ
بــه وجــود آمــده را ختــم بــه خیــر 
کننــد، چالش هــای بزرگــی را بــرای 
افغانســتان رقــم خواهــد زد کــه 
نیســت. آن  هیچ کســی خواســتار 

زنـِگ بحـران انتخـاباتـی 
به صـدا درآمـد!

پیکر شهید پروفیسور عزیزاحمد پنجشیری 
به خاک سپرده شد

پرفیســور عزیزاحمــد پنجشــیری، تاریخ نــگار، باستان  شــناس 
و اســتاد دانشــگاه کابــل روز سه شــنبۀ هفتــۀ گذشــته هنــگام 
ســفر بــه طــرف والیــت کنــدز در مســیر راه از ســوی افــراد 
ــت  ــزی« والی ــالن مرک ــوالی »بغ ــناس در ولس ــلح ناش مس
بغــالن کشــته شــد. مســووالن امنیتــی والیــت بغــالن 
ــد.  ــبت می دهن ــان نس ــه طالب ــداد را ب ــن روی ــوولیت ای مس
ســخنگوی فرماندهــی پولیــس بغــالن گفتــه اســت کــه آقــای 
ــر پاییــن کــرده و  ــان در مســیر راه از موت پنجشــیری را طالب
ســپس بــا شــلیک گلولــه بــه شــهادت رســانده اند. ذبیــح اهلل 
مجاهــد در یــک رشــته توییــت دســت داشــتن افــراد طالبــان 

در شــهادت اســتاد پنجشــیری را رد کــرده اســت.
ــناخته  ــرح و ش ــای مط ــیری، از چهره ه ــد پنجش عزیزاحم
ــاب  ــم بازت ــهادت او ه ــود. ش ــتان ب ــی افغانس ــدۀ فرهنگ ش
ــهروندان و  ــت. از ش ــته اس ــتان داش ــترده  یی در افغانس گس
ــِگ  ــل فرهن ــت مداران و اه ــا سیاس ــه ت ــجویان گرفت دانش
افغانســتان از ایــن حادثــه ابــراز تأســف کــرده و درگذشــت 

او را ضایعــۀ بــزرگ خوانده انــد.
احمدولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود در 
ــه شــهادت اســتاد پنجشــیری در صفحــۀ رســمی  واکنــش ب
ــذف و  ــت ح ــداوم » سیاس ــه ت ــت ک ــته اس ــبوکش نوش فیس
ــه گان علمی-سیاســی، علمــای  ــی فرهیخت قتل هــای زنجیره ی
دینــی، فرماندهــان جهــاد و مقاومــت، بــزرگان قومــی، 
افســران امنیتــی و نخبــه گاِن ســایر اقشــار« افغانســتان، اصــوالً 
ــاده می شــوند  ــای اســتراتژیک دیگــران پی ــب برنامه ه در قال

ــی. ــک افغان ــۀ ایدیولوژی ــای بی روی ــا زدوبنده ت
آقــای مســعود افــزوده اســت: »در میــان شــعله های جنــگ، 
ــن  ــد ای ــرگ درخــت تنومن انفجــار و انتحــار کــه شــاخ  و ب
ــن  ــۀ پالیســی تک نشــانه  گرفت ســرزمین را می ســوزانند، ادام
نخبــه گان افغانســتان، ســوزاندن ریشــه های ایــن آب و 
خــاک می باشــد. از میــان برداشــتن اســتاد کاظمــی شــهید بــا 
جمعــی از ســرآمدان کشــور تــا شــهادت اســتاد عزیزاحمــد 
ــر از  ــان فرات ــه حضورش ــی ک ــهید، چهره های ــیری ش پنجش
ــی  ــی، گروه ــی، قوم ــک افغان ــگ ایدیولوژی ــای تن قالب ه
ــی  ــران بیرون ــه بازیگ ــق ب ــی، متعل ــزار طالبان ــا اب ــود، ب ب

می باشــد«.
احمدولــی مســعود در اخیــر یادداشــتش نوشــته اســت، اکنون 
ــا ناآگاهــی از طالبــان تقاضــای  آنانــی کــه از ســر آگاهــی ی
ــه مخاطب شــان  ــد ک ــچ می دانن ــد، هی ــگ را دارن ــف جن توق
کیســت؟ یــا بــا پشــت کــردن بــه مــردم و پنهان شــدن پشــت 
ــخصی،  ــت ش ــت بی قیم ــالش منفع ــران، در ت ــازی دیگ ب
ــج  ــداوم همیشــه گی رن ــی خــود، باعــث ت ــا قوم گروهــی ی

ــوند؟ ــت می ش ــک مل ی
ــش  ــت در واکن ــی حکوم ــس اجرای ــر، ریی ــوی دیگ در س
ــه اســت کــه افغانســتان  ــه شــهادت اســتاد پنجشــیری گفت ب
ــود  ــمند و آگاه« خ ــذار، دانش ــخصیت های »اثرگ ــی از ش یک
ــه اســت کــه  ــداهلل در پیامــی گفت ــر عب را از دســت داد. داکت
ــر و  ــۀ جبران ناپذی ــک »ضایع ــیری ی ــتاد پنجش ــهادت اس ش
باورنکردنــی« بــود. بــه گفتــۀ رییــس اجرایــی: »تروریســتان 
ــا شــهید ســاختن ایــن چهــرۀ علمــی و فرهنگــی کشــور،  ب
بــار دیگــر دشمنی شــان را بــا علــم، دانــش و آگاهــی 
ــان  ــداهلل همچن ــر عب ــام داکت ــتند«. در پی ــش گذاش ــه نمای ب
ــناس و  ــک باستان ش ــیری، ی ــتاد پنجش ــه اس ــده ک ــه ش گفت
تاریخ نــگار »شــهیر« افغانســتان بــود و خدمــات ارزش منــدی 
در راســتای پاســداری از میــراث فرهنگــی و تاریخــی کشــور 

ــه جــا گذاشــته اســت. ب
ــی،  ــم در پیام ــل ه ــگاه کاب ــال، مســووالِن دانش ــن ح در عی
عامــالن تــرور اســتاد پنجشــیری را »دشــمنان علــم و وطــن« 
عنــوان کــرده و گفتــه انــد کــه شــهادت او، »ضایعــۀ بــزرگ 
ــوادۀ  ــرای خان ــژه ب ــک و به وی ــی و اکادمی ــۀ علم ــه جامع ب
ــت.  ــی« اس ــالت عال ــت اندرکاران تحصی ــگاهی و دس دانش

ریاســت حکومــت وحــدت ملــی نیــز در پیامــی گفتــه اســت 
کــه عامــالن شــهادت اســتاد پنجشــیری، دشــنمان افغانســتان 
ــتاد  ــهادت اس ــبت ش ــه مناس ــه ارگ ب ــی ک ــتند. در پیام هس
ــول محمداشــرف  ــانده، در آن از ق ــه نشــر رس پنجشــیری ب
ــتادان  ــیری از اس ــد پنجش ــه عزیزاحم ــت ک ــده اس ــی آم غن
»فرهیختــه و دانشــمند« و از شــخصیت های »دلســوز وطــن« 
ــترین  ــرد و بیش ــی ک ــال زنده گ ــاد س ــدود هفت ــه ح ــود ک ب
علمــی،  عرصه هــای  در  را  عمــرش  »پُربــار«  ســال های 
ــادی را  ــاگردان زی ــرد و ش ــت ک ــی خدم ــی و تاریخ فرهنگ

ــه جامعــه تربیــت کــرد. ــه منظــور خدمــت ب ب
محمداشــرف غنــی در ایــن پیــام همچنــان بیــان داشــته کــه 
شــهید پنجشــیری بــه تاریــخ و فرهنــگ افغانســتان خدمــات 
ــر علمــی و تحقیقــی از خــود  شــایانی انجــام داد و ده هــا اث
بــه یــادگار گذاشــته اســت. در اخیــر پیــام محمداشــرف غنی 
گفتــه شــده: »طالبــان بــا تــرور و ایجــاد رعــب و وحشــت، 
در  را  قلم به دســتان  و  دانشــمندان  به ویــژه  مــردم  ارادۀ 
راســتای شــکوفایی علــم و فرهنــگ، تضعیــف نمی تواننــد«.
گفتنــی اســت کــه پیکــر پروفیســور عزیزاحمــد پنجشــیری 
روز جمعــه، هفدهــم عقــرب در منطقــۀ قــول آب چــکان بــه 
ــیری  ــتاد پنجش ــازۀ اس ــم جن ــد. در مراس ــپرده ش ــاک س خ
ــتادان  ــنده گان، اس ــادی از دانشــجویان، نویس ــمار زی ــم ش ه
ــتراک  ــت مداران اش ــی و سیاس ــای حکومت ــگاه، مقام ه دانش

ــد. کــرده بودن

عزیزاحمد پنجشیری کی بود؟
ــد در  ــد نیک محم ــیری فرزن ــد پنجش ــور عزیزاحم پروفیس
ســال 1۳۲۹ه ش در ولســوالی رخــۀ والیــت پنجشــیر چشــم 
ــب  ــامل مکت ــال 1۳۳۳ ش ــود. او در س ــوده ب ــا گش ــه دنی ب
ابتدایــی قــاری حمیــداهلل شــد، در ســال 1۳۳۹ شــامل لیســه 
تجــارت و در ســال 1۳4۲ از لیســه تجــارت فــارغ گردیــد. 
ــی در  ــدرک کارشناس ــال 1۳۵0 م ــیری در س ــهید پنجش ش
رشــتۀ تاریــخ و جغرافیــا از دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم 
بشــری دانشــگاه کابــل بــه دســت آورد.  او در ســال 1۳۵1 
ــرر  ــی« تق ــزد »پوهیال ــوان نام ــه عن ــکده ب ــن دانش در همی
حاصــل کــرد و در نهایــت در اثــر خدماتــش بــه رتبــۀ علمــی 

ــد.  ــل گردی ــد« نای »پوهان
نهادهــای  پنجشــیری در کنــار خدمــت در  عزیزاحمــد 
برخــی  در  فرهنگــی  اتشــۀ  عنــوان  بــه  تحصیالتــی، 
خــارج،  کشــورهای  در  افغانســتان  ســفارت خانه های 
ــگ  ــات و فرهن ــل، وزارت اطالع ــهرداری کاب ــاور در ش مش
ــوان عضــو در کمیســیون ها و کمیته هــای مختلــف  ــه عن و ب
ــر  ــون ۳0 اث ــا کن ــت. از او ت ــرده اس ــه ک ــای وظیف ــز ایف نی
علمــی و فرهنگــی مکتــوب و ده هــا مقالــۀ علمــی و 

روزنامه یــی منتشــر شــده اســت.
در  بــودا  مجســمه های  افغانســتان،  سیاســی  ســرحدات 
افغانســتان، شــمه یی از تاریــخ و تمــدن اســالم، معبــد تــرون 
پــازور، مشــی سیاســی و خارجــی دولت اســالمی افغانســتان، 
ــیمات  ــات و تقس ــتان، امتحان ــی افغانس ــت ژئوپولوتیک اهمی
ملکــی افغانســتان، خط الســیر هیــوان ســتانگ در افغانســتان، 
اهمیــت اقتصــادی و تاریخــی دریــای هلمنــد، کرونولــوژی 
ــتراتژی  ــتان و اس ــتان، افغانس ــی افغانس ــای تاریخ رویداده
ــتان،  ــی افغانس ــی و مدن ــی، سیاس ــیر تاریخ ــا، س ابرقدرت ه
افغانســتان، وضعیــت فعلــی و راه حل هــا، افغانســتان در 
مســیر راه ابریشــم، پیشــینۀ تاریخــی حفــظ محیــط زیســت 
در افغانســتان، نجــوم و نقــش خراســانیان در انکشــاف آن و 
ــام برخــی  ــای آمــو، ن مجــرای قدیــم و نقــش تجارتــی دری
ــت  ــیری اس ــد پنجش ــهید عزیزاحم ــدۀ ش ــاپ ش ــار چ از آث
ــای  ــوان کتاب ه ــه عن ــگاه ها ب ــان در دانش ــی از آن ــه برخ ک

ــود. ــتفاده می ش ــز اس ــی نی درس

هارون مجیدی

روح اهلل بهزاد


