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پیـرامون ابطـال آرای کابـل 

تجــدید نظـــر می کنیــم

چــــرا بشیــــر قــــانت 
دستگیـــر منی شــــود؟

ــدگار: راه  رســیدن بــه صلــح کوتــاه نیســت صفحه 3 مان
ــا  ــیر ب ــن مس ــت درای ــت آوردها و موفقی و دس

حوصلــه و بردبــاری به دســت می آیــد.
 مجلــۀ نشــنل انترســت در نوشــتۀ تحلیلــی 
خــود کــه ســفرها و گفت و گوهــای زلمــی 
خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در امــور صلــح 
ــه  ــوررا ب ــن کش ــی ای ــاع سیاس ــتان اوض افغانس
ــا  ــه چالش ه ــه ک ــت، گفت ــه اس ــی گرفت بررس
در کشــور رو بــه افزایــش اســت، انتخابــات 
انتخابــات  و  امنیــت  نماینــده گان،  مجلــس 
از  ریاســت جمهوری و گفت وگوهــای صلــح 
ــا  ــت ب ــه حکوم ــی اســت ک ــای اصلی ی چالش ه

ــت.  ــه اس آن مواج
در  مقالــه  ایــن  نوســیندۀ  نومــان،  رونالــد 
جــوالی 2017 در ســفری کــه بــه کابــل داشــته 
ــی  ــراد دولت ــش از چهــل نشســت بااف اســت؛ بی
و  اجتماعــی  سیاســی-  مختلــف  گروه هــای 
ــان  ــی، تجــار، زن ــۀ مدن ــران سیاســی، جامع رهب
ــات  ــان، مقام ــی، همچن ــای بیرون و دپیلومات ه
نظامــی و ملکــی امریکایــی در ایــن کشــور 
ــًا  ــه تقریب ــه ک ــنده گفت ــت. نویس ــام داده اس انج
ــن  ــه ای ــتان ب ــل افغانس ــا در داخ ــۀ طرف ه هم
بــاور  انــد کــه محمداشــرف غنــی، دوبــاره برنــدۀ 

نمی شــود. انتخابــات 
ــه  ــی ب ــت غن ــان حکوم ــی در زم ــات قوم تعصب
ــوان  ــه عن ــی ب ــه غن ــاد ب ــمار زی ــید، ش اوج رس
ــه  ــد ک ــگاه می کنن ــت« ن ــتوِن قوم پرس ــک »پش ی
ــت.  ــرده اس ــرون ک ــام بی ــر را از نظ ــوام دیگ اق
ــای  ــازی نهاده ــرای جوان س ــی ب ــای غن وعده ه

حکومتــی بــه کام جوانــان یــک قــوم خــاص در 
ــام  ــت. تم ــده اس ــام ش ــت او  تم ــان حکوم زم
حامیــان غنــی حــاال در برابــر او قــرار گرفته انــد. 
به نظــر نویســنده، انتخابــات پارلمانــی در کشــور 
برگــزار گردیــد، مــردم بــه دیــد مثبــت بــه نتیجــۀ 
انتخابــات می نگریســتند، امــا انتخابــات تاجایــی 
خــوب و درجایــی بــد برگــزار شــد. ایــن اولیــن 
انتخاباتــی بــود کــه توســط نیروهــای افغانســتان 
ــای  ــا چالش ه ــد، ام ــت می ش ــری و مدیری رهب
ــت و  ــود داش ــد وج ــن رون ــرا راه ای ــادی ف زی
برخــی از مراکــز انتخاباتــی بــه دلیــل تهدیدهــای 

امنیتــی مســدود باقــی مانــد.
ــد  ــس از چن ــده گان پ ــس نماین ــات مجل انتخاب
دســتگاه های  خریــد  بــا  چانه زنــی  مــاه 
ــام  ــود ن ــا نب ــد، ام ــزار ش ــت نگاری برگ انگش
ــیدن  ــت، نرس ــای ثب ــت  کتاب ه ــراد در فهرس اف
مــواد بــه مراکــز رأی دهــی و نبــود امنیــت 
ســبب چالــش در ایــن رونــد شــد. ایــن اولیــن 
انتخاباتــی بــود کــه امنیــت آن توســط نیروهــای 
ــن می شــد.اگرچه  امنیتی-دفاعــی افغانســتان تأمی
ــرای تأمیــن  نیروهــای افغانســتان شــجاعانه ب
امنیــت تــاش می کننــد و قربانــی می دهنــد، 
ــرای  ــود ب ــزۀ خ ــتان انگی ــت افغانس ــا حکوم ام

ــود.   ــت داده ب ــد از دس ــن رون ــراری ای برق

ــه  ــتان ب ــز در افغانس ــته نی ــای گذش انتخابات ه
کمــک نیروهــای ناتــو بــه رهبــری امریــکا 
ــور  ــن کش ــرباز در ای ــزار س ــش از صده ــه بی ک

ــود.  ــده ب ــزار ش ــتند، برگ داش
در حالــی کــه مــردم آرزوی یــک انتخابــات 
شــفاف و نتیجــه بــه اســاس رأی شــان را دارنــد، 
ــن  ــت برد درای ــاس و دس ــای اخت ــا نگرانی ه ام

ــز وجــود دارد.  ــد نی رون
ــه  ــود ک ــان می ش ــی بی ــارات در حال ــن اظه ای

عمــر حکومــت وحــدت ملــی بــه پایانــش 
نزدیــک اســت.حکومت وحــدت ملــی، پــس از 
چالش هــای انتخابــات 2014 بــه شــکل مشــترک 
میــان محمداشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل 
تشــکیل شــد. ناکاره گــی ایــن حکومــت باعــث 
ــزان انتقــاد و اعتــراض شــده  گســترده شــدن می
بــر آن شــده اســت، شــهروندان از قوم گرایــی و 
ــود  ــی خ ــه زنده گ ــاه آور ب ــای رف ــود برنامه ه نب

ــد. شــکایت دارن

نشنل انترست:

غنـیدرانتخاباتبرنـدهنمـیشـود

به جاي اينكه نسبت به دشمناِن خود كينه توزي كنيم، 
خداوند را شاكر باشيم كه زنده گي، ما را همچون آن ها بار نياورده است.
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دادستانی  ُكل:
70پروندۀجرایمانتخاباتیبهمارسیدهاست

كمیسیون انتخابات: 
»ماکسیرابهدادستانیمعرفینکردهایم«



ابطــال ُکل آرای انتخابــات پارلمانــی در حــوزۀ 
ــی  ــکایات انتخابات ــیون ش ــوی کمیس ــل از س کاب
مهندســی  و  تقلــب  بــاالی  میــزان  دلیــل  بــه 
تقلب هــای  انجــام  معنــای  بــه  می توانــد  آرا، 
تمــام کشــور  در  گســترده و سازمان دهی شــده 
ــات ایــن فیصلــۀ  باشــد. هرچنــد کمیســیون انتخاب
ــی  ــی را رد کــرده، ول کمیســیون شــکایات انتخابات
وارد  نمی توانــد خدشــه یی  اصــِل موضــوع  در 
ســازد. اگــر کمیســیون انتخابــات بــرای الپوشــانی 
ســوءمدیریِت انتخاباتــِی خــود ایــن فیصلــه را 
ــه از  ــری را ک ــد تی ــا نمی توان ــم ام ــرد ه نمی پذی
کمــان بیــرون جســته، دوبــاره برگردانــد. کمیســیون 
ــات  ــون انتخاب ــر اســاس قان ــی ب شــکایات انتخابات
ــا  ــه تقلب ه ــیده گی ب ــورد رس ــه در م حــق دارد ک
ــناد  ــاس اس ــر اس ــی ب ــای انتخابات و جعل کاری ه
ــدـ  ــادر کن ــی ص ــی و نهای ــۀ قطع ــل، فیصل و دالی
ــیون  ــود کمیس ــه س ــی ب ــن فیصله ی ــر چنی ــا اگ حت

ــد.  ــات نباش انتخاب
را دربــارۀ  کابــل چنــد موضــوع  آرای  ابطــال 
ــه  ــد ب ــه بای ــرد ک ــن ک ــات روش ــزاری انتخاب برگ

هــر کدام شــان پرداختــه شــود. 
ــیون  ــوءمدیریت کمیس ــث س ــت، بح در گام نخس
انتخابــات اســت کــه بــا وجــود تذکرهــای الزم از 
ــات  ــر برانتخاب ــای ناظ ــانه ها و نهاده ــوی رس س
ــژه ارگ  ــه وی ــت و ب ــد. حکوم ــی نش ــدی تلق ج
در ایــن خصــوص بایــد متهــِم درجــه یک شــناخته 
شــود؛ چــون ماه هــا پیــش از برگــزاری انتخابات در 
مــورد عــدم کارآیــی کمیســیون انتخابــات و مدیران 
ــور  ــانه های کش ــی در رس ــدازۀ کاف ــه ان ــازۀ آن ب ت
هشــدارهای الزم ارایــه شــد ولــی از آن جایــی کــه 
ارگ در تبانــی بــا کمیســیون انتخابــات قــرار دارد، 
هرگــز نخواســت ایــن هشــدارها را جــدی تلقــی 
ــن نهــاد  ــز از ای ــن نی ــد، کمــا اینکــه پــس از ای کن

توقعــی بیــش از ایــن نمــی رود.
 آقــای غنــی در حالــی کــه بســیار دوســت دارد کــه 
ــرا  ــرا و اصول گ ــت مداری قانون گ ــود را سیاس خ
ــادی  ــچ اعتق ــه هی ــی در اصــل ن ــد، ول ــی کن معرف
بــه قانــون دارد و نــه هــم بــه اصــول. اگــر آقــای 
غنــی انســانی دانشــی، اصولــی و قانونــی می بــود، 
خــود در نتیجــۀ تقلــب بــه کرســی قــدرت راه پیــدا 
ــدرت  ــه در رأس ق ــردی ک ــن ف ــرد. از چنی نمی ک
سیاســی کشــور قــرار داشــته باشــد، بــدون تردیــد 
انتظــار قانون گرایــی و عمــل اصولــی داشــتن، 

خــود خطــای بــزرگ اســت. 
شــکایات  کمیســیون  اقــدام  ایــن  دوم،  گام  در 
ــان  ــب چن ــزان تقل ــه می ــان داد ک ــی نش انتخابات
نمی تــوان  کــه  اســت  بــزرگ  و  گســترده 
ــرد.  ــدا ک ــاک را ج ــاک از ناپ ــاده گی آرای پ به س
اگــر ممکــن می بــود کــه بــا بررســی و بازشــمارِی 
ــر  ــیاه از یکدیگ ــفید و س ــی آرای س آرای انتخابات
تفکیــک شــوند، بــدون شــک کمیســیون شــکایات 

حضــور  در  کــه  می کــرد  فیصلــه  انتخاباتــی 
اعضــای آن آرای حــوزۀ کابــل بازشــماری گــردد. 
ولــی دیــده می شــود کــه ایــن کمیســیون بــه 
اســناد و مدارکــی دســت یافتــه کــه مجبــور شــده 
اســت چنیــن فیصلــۀ قاطــع نســبت بــه آرای کابــل 
ــچ وجــه  ــه هی ــم ب ــن تصمی ــی ای انجــام دهــد؛ ول
ــر  ــه در دیگ ــد ک ــه معنــای آن باش ــد ب نمی توان
ــوده  ــن ب ــب پایی ــزان تقل ــی می ــای انتخابات حوزه ه

ــت.  اس
یکــی از نگرانی هــای مهمــی کــه در مــورد تصمیــم 
ــود،  ــرح می ش ــی مط ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
احتمــال  برخی هــا  اســت.  موضــوع  همیــن 
ــِل دیگــری  ــل، دالی ــه ابطــال آرای کاب ــد ک می دهن
نیــز افــزون بــر تقلب هــای انتخاباتــی کــه همــواره 
در انتخابات هــای افغانســتان امــری بدیهــی تلقــی 
ــد کــه ابطــال آرای   شــده، دارد. ایــن افــراد معتقدن
بحــران  از  جلوگیــری  بــرای  می توانــد  کابــل 
ــه احتمــال  ــه باشــد ک ــی صــورت گرفت انتخاباتی ی
ــی در  ــج نهای ــام نتای ــس از اع ــد پ ــرده می ش ب
کشــور به وجــود بیایــد. بــه بــاور ایــن افــراد، ارگ 
بازیگــر اصلــِی ایــن صحنه ســازی اســت تــا جلــو 
ــماری  ــن، ش ــرد. در ضم ــدی را بگی ــکاِت بع مش
دیگــر بــر سیاســی بــودِن ایــن تصمیــم کمیســیون 
شــکایات اشــاره دارنــد و از جملــه می گوینــد 
کــه کمیســیون شــکایات و انتخابــات در تبانــی بــا 
ــات  ــه آرای انتخاب ــد ک ــه کرده ان ــن فیصل ارگ چنی
ــزاری  ــا برگ ــداً ب ــا بع ــل باطــل اعــام شــود ت کاب
ــراد  ــاختِن اف ــل س ــۀ داخ ــر زمین ــی دیگ انتخابات
مربــوط بــه ایــن جنــاح مســاعد شــود. امــا ابطــال 
آرا بــه هــر هدفــی هــم کــه صــورت گرفتــه باشــد، 
نمی توانــد از پیـــامدهای خواســته و ناخواســتۀ این 
تصمیــم بکاهــد. حــاال تــوپ در میــدان کمیســـیون 
صحنه گردانــاِن  عنــوان  بــه  ارگ  و  انتخابــات 
اصلــِی ایــن نمایــش شــوم اســت تــا بــه آنچــه کــه 

ــد.  ــه شــده، پاســخ دهن فیصل
شــکایات  کمیســیون  فیصلــۀ  ســوم،  گام  در 
انتخاباتــی نشــان دا کــه هنــوز انتخابــات افغانســتان 
ــه  ــای بســیار جــدی مواجــه اســت ک ــا چالش ه ب
نتایــج آن را به شــدت زیــر ســوال می بــرد. در 
ســال های نخســت کــه انتخابــات پارلمانــی و 
ــا  ــد، ب ــزار ش ــور برگ ــوری در کش ــت جمه ریاس
فهــم چنیــن چالش هایــی جامعــۀ جهانــی کــه 
ــتان  ــایل افغانس ــری در مس ــش موثرت ــان نق آن زم
بــازی می کــرد، تصمیــم گرفــت کــه انتخابــات در 
ــی انجــام  ــران و متخصصــاِن بین الملل حضــور ناظ
ــۀ واقعیت هــای عینــی  ــر پای شــود. ایــن تصمیــم ب
گرفتــه شــد تــا بــاور و اعتمــاد مــردم را بــه نتایــج 
ــتین  ــی در نخس ــا وقت ــد. ام ــت کن ــات تقوی انتخاب
تقلب هــای  از  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
متخصصــان  و  ناظــران  وســیلۀ  بــه  گســترده 
بین المللــی پــرده برداشــته شــد، جنــاح قــدرت در 

ــا  ــت ب ــه در مخالف ــت ک ــم گرف ــتان تصمی افغانس
کمیســیون های  بین المللــی،  ناظــران  حضــور 
انتخاباتــی را بومــی ســازد. ایــن تصمیــم کــه 
ــه  ــه را ب ــت، زمین ــری داش ــدف دیگ ــل ه در اص
ــرد  ــاعد ک ــور مس ــدرت در کش ــاح ق ــواه جن دلخ
کــه هــر وقــت بخواهــد بــا گمــاردِن افــراد متعهــد 
بــه خــود، انتخابــات را مدیریــت کنـــد. متأســفانه 
نتایــج ایــن تصمیــِم نابخردانــه حــاال خــود را 
ــزاری  ــرای برگ ــم ب ــا ناگزیری ــان می دهــد و م نشـ
انتخابــات شــفاف و عادالنــه، یــک بــار دیگــر بــه 
ــم.  ــت برگردی ــال های نخس ــم س ــان میکانیس هم
ــِی  ــات پارلمان ــج انتخاب ــر نتای ــر س ــا ب ــث تنه بح
حــوزۀ کابــل و یــا ُکل کشـــور نیســت. ایــن 
ــا  ــه کج ــه ب ــود ک ــخص ب ــاز مش ــات از آغ انتخاب
شــکایات  کمیســیون  فیصلــۀ  می شــود.  ختــم 
ــه و  ــازی متهوران ــای مج ــاید در فض ــی ش انتخابات
جســورانه خوانــده شــود، ولــی بعیــد هــم بــه نظــر 
ــی کارد،  ــاد م ــه ب ــی ک ــد کس ــید. می گوین نمی رس
توفــان درو می کنــد. حــاال نگرانــی عمــده در 
ــه  ــت ک ــوری اس ــت جمه ــات ریاس ــورد انتخاب م
اعضــای  و  فعلــی  کمیســـیون  موجودیــِت  در 
اســف بارتر  نتایــج  می توانــد  آن  برگــزارِی  آن 
به موقــع  اگــر  باشــد.  داشــته  بحرانی تــری  و 
تغییــرات الزم در نحــوۀ برگــزاری انتخابــات و 
ــات وارد  ــیون انتخاب ــات در کمیس ــاد اصاح ایج
ــه سرنوشت ســازترین  ــده ک ــات آینـ نشــود، انتخاب
انتخابــات در افغانســتان طــی هفــده ســال گذشــته 
ــه مراتــب بدتــری را نویــد  ــود، نتایــج ب خواهــد ب

می دهــد. 
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احمــد عمران

ابطــالآرا؛
نخسـتیننشـانـۀبحـران

 

کابینــۀ حکومــت افغانســتان بــه ریاســِت آقــای غنــی 
به تازه گــی طرحــی را تأییــد کــرده کــه بــر اســاس آن، 
ــن  ــهمیۀ معی ــعه یافته س ــاِت کمترتوس ــماری از والی ــه ش ب
ــه می شــود. مســلمًا فهــِم  در امتحــاِن کانکــور در نظــر گرفت
ــق و  ــم تطبی ــل میکانیس ــرح بدی ــه »ط ــرح ک ــن ط ــِق ای دقی
ــه،  ــام گرفت مســوولیت پیشــبرد برنامــۀ آماده گــی کانکــور« ن
ــۀ  ــر رو نکت ــه  ه ــا ب ــه توضیحــاِت بیشــتری دارد؛ ام ــاز ب نی
نااُمیدکننده یــی کــه می تــوان در هــر حالــت از آن درک 
ــا  ــت ی ــالۀ قومی ــۀ مس ــدِن دامن ــاز ش ــود، ب ــت نم و دریاف

ــت. ــی اس ــات عال ــۀ تحصی ــه عرص ــو ب سمت وس
بی پیشــینه یی  و  تــازه  بحــِث  کانکــور،  در  ســهمیه بندی 
ــوان  ــر عن ــتان زی ــت افغانس ــل حکوم ــال ها قب ــت؛ س نیس
خواهــاِن  متــوازن«،  انکشــاف  و  اجتماعــی  »عدالــت 
ــود؛  ــات ب ــِت والی ــاس جمعی ــر اس ــور ب ــهمیه بندی کانک س
ــده گان و  ــس نماین ــِت مجل ــورد مخالف ــه م ــا ک ــا از آن ج ام
جامعــۀ علمــِی کشــور قــرار گرفــت، از دســتور کار خــارج 
ــه  ــود ک ــن ب ــرح ای ــکار در آن ط ــان و آش ــِق نه ــد. منط ش
بایــد از مناطــِق دچــار جنــگ و ناامنــی در جنــوب و شــرِق 
کشــور نیــز، جوانــان و دانش آمــوزان متناســب بــا جمعیــتِ ِ 
ــک راه  ــی و اکادمی ــات عال ــز تحصی ــه مراک ــان ب والیات ش
ــاِس  ــای حس ــن فض ــت در ای ــون حکوم ــه اکن ــد. اینک یابن
سیاســی و اجتماعــی، بــارِ دیگــر بــه اجرایــی ســاختِن یــک 
ــِت آن در  ــت از اهمی ــده، حکای ــم ش ــی مصم ــن طرح چنی
ــور دارد. ــت در کش ــِی سیاس ــاِن اصل ــِت صحنه گردان ذهنی

بــرای درِک بی عدالتــی و استعدادســتیزِی نهفتــه در ایــن 
طــرح بایــد از ایــن نقطــه آغــاز کــرد کــه اصــِل ســهمیه بندی 
ــاال  ــراِت ب ــا اخــِذ نم ــر اینکــه: کســانی ب ــد ب ــت می کن دالل
در کانکــور در والیتــی ماننــد دایکنــدی در برابــِر کســانی بــا 
اخــذ نمــراِت پایین تــر در والیتــی ماننــد هلمنــد، می تواننــد 

از راه یافتــن بــه دانشــگاه محــروم شــوند!
ــن طرحــی، ســهمیه بندی را در مســیر  مســلمًا طراحــاِن چنی
ــه  ــا نکت ــد؛ ام ــه می کنن ــوازن توجی ــعۀ مت ــت و توس عدال
این جاســت کــه آیــا در تحصیــل علــم و دانــش کــه می بایــد 
در بســتر لیاقــت و رقابــت صــورت گیــرد، می تــوان عدالــت 
ــرادِ مســتعد و  ــا محــدود ســاختِن اف ــوازن را ب و توســعۀ مت
ــرد؟  ــاظ ک ــتعد لح ــرادِ کمترمس ــه اف ــاز ب ــدِن امتی ــل ش قای
به راســتی طراحــاِن ایــن طــرِح کامــًا حکومتــی، چــه تعبیری 
از عدالــت و توســعۀ متــوازن دارنــد؟ آیــا ســهمیه بندی 
ــه  ــی، ب ــه عبارتــی ســهمیه بندی تحصیــات عال کانکــور و ب
ــه  ــا اینک ــردد و ی ــر می گ ــعه منج ــت و توس ــِت عدال رعای

ــاند؟ ــرا می کش ــه قهق ــعه را ب ــت و توس عدال
ــدِن  ــاال ش ــا ب ــار ب ــر ب ــه ه ــت ک ــن اس ــز ای ــۀ دردانگی نکت
ــۀ  ــت، جامع بحــثِ  ســهمیه بندی در کانکــور توســط حکوم
و  مخالفــان  و  می شــود  قطب بنــدی  شــدیداً  افغانســتان 
ــب و  ــه تعص ــر را ب ــب یکدیگ ــرح  اغل ــن ط موافقــاِن ای
گــروه  دو  هــر  نتیجــه،  در  و  می کننــد  متهــم  تبعیــض 
را  جامعۀشــان  یکپارچه گــِی  و  پیوســته گی  ریشــه های 
ــود  ــًا مفق ــۀ تقریب ــا حلق ــازند. ام ــف می س ــت و تضعی ُسس
ــت  ــه: اوالً عدال ــت ک ــن اس ــاکش ای ــدال و کش ــن ج در ای
ــۀ  ــری در عرص ــی و ظاه ــرِی کّم ــم و براب ــای ترح ــه معن ب
ــدارد و  ــی راه ن ــۀ منطق ــه گون ــوزی ب ــجویی و علم آم دانش
فقــط لیاقــت و رقابــت در آن حکــم می کنــد و حکمروایــی 
جــز آن نیــز، هــم عدالــت و هــم علــم را بــه بیراهــه 
می بــرد؛ ثانیــًا بهتریــن تعبیــر از عدالــت، برابــری فرصت هــا 
ــه خواهــاِن  ــات اســت. پــس اگــر حکومــت صادقان و امکان
تطبیــق عدالــت و توســعۀ متــوازن بــرای دانش آمــوزاِن 
ــوازمِ  ــا و ل ــد فرصت ه ــت، می توان ــعه نیافته اس ــِق توس مناط
ــگ  ــر جن ــا اگ ــازد. حت ــاعد س ــان مس ــرای آن ــل را ب تحصی
مانــِع تحصیــل بهینــه و موفقیــِت آن هــا در رقابــِت کانکــور 
ــدۀ  ــز برعه ــش نی ــت و آرام ــن امنی ــوولیِت تأمی ــت، مس اس

ــت. ــت اس حکوم
راه یابــی دانش آمــوزاِن مناطــِق توســعه نیافته بــه مراکــز 
تحصیــات عالــی، اساســًا زمانــی بــاارزش و در مســیر 
عدالــت و توســعه تلقــی می شــود کــه از دِل آزمــون و 
ــری  ــر آن را تس ــن، اگ ــر ای ــردد. در غی ــل گ ــت حاص رقاب
سیاســت های قومــی بــه عرصــۀ تحصیــات عالــی نخوانیــم، 

می تــوان امتیــازی کــور و خســارت بار تلقــی کــرد! 

سهمیهبنـدیکانکـور؛
امتیـازیکـوروخســارتبار

برخی ها احتمال می دهند که ابطال 
آرای کابل، دالیِل دیگری نیز 
افزون بر تقلب های انتخاباتی که 
همواره در انتخابات های افغانستان 
امری بدیهی تلقی  شده، دارد. 
این افراد معتقدند که ابطال آرای 
کابل می تواند برای جلوگیری از 
بحران انتخاباتی یی صورت گرفته 
باشد که احتمال برده می شد پس 
از اعالم نتایج نهایی در کشور 
به وجود بیاید. به باور این افراد، 
ارگ بازیگر اصلِی این صحنه سازی 
است تا جلو مشکالِت بعدی را 
بگیرد. در ضمن، شماری دیگر 
بر سیاسی بودِن این تصمیم 
کمیسیون شکایات اشاره دارند 
و از جمله می گویند که کمیسیون 
شکایات و انتخابات در تبانی با 
ارگ چنین فیصله کرده اند که آرای 
انتخابات کابل باطل اعالم شود تا 
بعداً با برگزاری انتخاباتی دیگر 
زمینۀ داخل ساختِن افراد مربوط به 
این جناح مساعد شود
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احمدولــی مســعود، رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای ملــی 
می گویــد کــه وضعیــت نابســاماِن کنونــی افغانســتان، 
ــات  ــردۀ »حلق ــِت پ ــازش های پش ــات و س ــۀ معام نتیج
خــاص« اســت و تیــم وفـــاِق ملــی عــزم دارد کــه بــر ایــن 

ــذارد. ــان بگ ــۀ پای ــت نقط وضعی
ــته  ــه روز گذش ــی ک ــدای مل ــی آجن ــان سیاس ــر جری رهب
ــا اشــتراک  ــزرگ ب ــک نشســت ب ــوس(در ی ــه، 16 ق )جمع
جوانــان و دانشــجویاِن 22 والیــت افغانســتان صحبــت 
ــه وحــدت ملــی، صلــح  ــرای رســیدن ب می کــرد، گفــت: ب
ــی  ــاق مل ــم وف ــی، تی ــت اجتماع ــن عدال ــری و تأمی سراس
وارد میــدان شــده و نامــزد مشــخِص خــود را در انتخابــات 
پیــش روی ریاســت جمهوری دارد. بــه گفتــۀ آقــای مســعود: 
ــدون بازگشــت در  ــا برنامــۀ مــدون و ب ــاق ملــی ب ــم وف تی

ــی رود. ــش  م ــاز به پی ــۀ سرنوشت س ــن صحن ای
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــۀ س ــعوددر ادام ــای مس آق
ســازنده و محــورِی جوانــان در تحــوالت گســتردۀ سیاســی 
ــوِس  ــش از 65 درصــد نف ــان بی ــت: جوان ــی، گف و اجتماع
کشــور را تشــکیل می دهنــد. نقــش ایــن قشــر در تحــوالت 
ــت. ــاز اس ــور،پُررنگ و سرنوشت س ــی ـ اجتماعیکش سیاس

رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای ملــی در ایــن نشســتتأکید 
داشــتکه برخی هــا بــرای شــانه خالــی کــردن از مســوولیت 
ــانۀ  ــر ش ــود را ب ــتی های خ ــۀ کاس ــور، هم ــر کش در براب
کشــورهای بیرونــی می اندازنــد و تــاش می کننــد بــا 

ــد.  ــارزه بازدارن ــان را از کار و مب ــن کار جوان ای
بایــد  آقــای مســعود خاطرنشــان کــرد کــه جوانــان 
ملــی،  سرنوشت ســاز  مســایل  در  ســهم گیری  بــا 
رســالت مندانه عمــل کننــد و ماننــد پــدران و نیــاکان 
ــژه  ــی به وی ــت مل ــن زعام خــود، نقــش اساســی را در تعیی
ــان در  ــه جوان ــد. او گفــت ک ــش رو ایفاکنن ــاِت پی در انتخاب
رونــد صلــح بایــد نقــش اساســی را داشــته باشــند و نســبت 

ــد.  ــر را بردارن ــای موث ــور گام ه ــت کش ــه سرنوش ب
ــه  ــی ب ــاق مل ــِم وف ــه تی ــت ک ــد داش ــعود تأکی ــای مس آق
عنــوان یــک چتــر بــزرِگ ملــی بیــرون از هرنــوع تعلقــات 
قومــی، زبانــی و مذهبــی و... ایجــاد گردیــده و بــر تأمیــن 
عدالــت اجتماعــی، صلــح عادالنــه و سراســری، حاکمیــت 
ــهروند در  ــوان ش ــه عن ــه ب ــاویانۀ هم ــهم مس ــون و س قان
ــه  ــن پروس ــدِن ای ــی ش ــرای عمل ــد دارد و ب ــور تأکی کش
تاش هــای جــدی  را در طــول ســالیاِن گذشــته انجــام داده 

اســت.
ــاق در  ــه نف ــه ب ــانی ک ــه کس ــاره ب ــا اش ــعود ب ــای مس آق
میــان شــهروندان افغانســتان دامن می زننــد، گفــت کــه 

بیرونــی آب می خورنــد  از چشــمه های  ایــن حلقــات 
ــای  ــرون از دایره ه ــتی و بی ــان، فاشیس ــای آن و رویکرده

شــهروندمحوری اســت. 
ــرای  ــه ب ــزود ک ــی اف ــدای مل ــی آجن ــان سیاس ــر جری رهب
رســیدن بــه وفــاق ملــی، صلــح سراســری و تأمیــن عدالــت 
اجتماعی،تیــم وفــاق ملــی وارد میــدان شــده و نامــزد 
مشــخِص خــود را در انتخابــات پیش روی ریاســت جمهوری 
دارد و بــا برنامــۀ مــدون و بــدون بازگشــت در ایــن صحنــۀ 

ــی رود. ــش م ــاز به پی سرنوشت س
وضعیت کنونی نتیجۀ معاملۀ برخی حلقات است

احمدولــی مســعود رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای 
ــِی  ــی و سیاس ــامان امنیت ــاع نابس ــه اوض ــاره ب ــا اش ــی ب مل
ــازش ها  ــِت کنونینتیجــۀ س ــه وضعی ــد ک ــتان می گوی افغانس
تیــم  امــا  اســت  حلقــات  برخــی  معامله گری هــای  و 
ــن معامله هــا و معــادالِت  ــه ای ــی اراده دارد کــه ب ــاِق مل وف
غلــط نقطــۀ پایــان بگــذارد. بــه گفتــۀ او، تیــم وفــاق ملــی 
بــرای بــرای عملــی  شــدن ایــن رونــد، راه هــای جدیــد و 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــر دارد و ب ــی را در نظ ــای مدون برنامه ه

ــد.  ــغ نمی کن ــی دری ــچ تاش آن، از هی
آقــای مســعود اظهــار داشــت کــه تیــم وفــاق ملیبــا تأکیــد 
ــی و  ــت، آزاده گ ــاد و مقاوم ــوزۀ جه ــته های ح ــر خواس ب

ــی رود. ــش م ــته و به پی ــی، برخاس دموکراس
ــاور  ــد: »ب ــی می افزای ــدای مل ــی آجن ــان سیاس ــر جری رهب
ــت پرده و  ــازش های پش ــا از س ــردم م ــه م ــم ک ــل داری کام
ــدی و  ــان کار ج ــته اند و خواه ــی خس ــای سیاس زدوبنده
عملــی هســتند کــه ایــن یکــی از خواســته هایقهرمان ملــی 
کشــور بــود و مــا مســوول بــه منــزل رســانیدن آن هســتیم«.
آقــای مســعود در قســمِت دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره 
بــه وحــدت و وفــاق ملــی، ایجــاد اشــتراک و نــکاِت مثبــت 
میــان مــردم و تأکیــد بــر خواســت های مــردم بــرای تأمیــن 
ــه های  ــی در اندیش ــاق مل ــۀ وف ــت: ریش ــی، گف ــاق مل وف

قهرمــان ملــی افغانســتان وجــود داشــته اســت.
نقــش جوانــان در تحــوالت سیاســی تعیین کننــده 

ــت اس
شــورای  معــاون  حکمتــی  ابراهیــم  نشســت،  درایــن 
ــاره  ــا اش ــی، ب ــاق مل ــی وف ــم والیت ــی و مســوول تی اجرای
ــان در تحــوالت و توســعۀ کشــور، گفــت:  ــه نقــش جوان ب
ــان نیــروی محــرِک جامعــه هســتند و نقــش اساســی  جوان
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــن سرنوشــت سیاســی کشــور دارن را در تعیی
ــا و شــخصیت های  ــی جریان ه ــد تمام ــی، بای ــای حکمت آق
سیاســی و ملــی افغانســتان، در نظام ســازی آینــده بــه 

ــوند.  ــل ش ــمگیر قای ــهِم چش ــان س جوان

ــح  ــان بدخشــان، ذبی ــدۀ جوان ــق اهلل نبردنماین ــان، عتی همچن
اهلل نبــی زاده نماینــدۀ جوانــان زون شــرق، عبدالباعــث قــادر 
نماینــدۀ جوانــان بامیــان، خان محمــد نماینــدۀ جوانــان 
تخــار، صبغــت اهلل نماینــدۀ جوانــان غوربنــد، محمــود صالح 
نماینــدۀ جوانــان پنجشــیر و عبدالحمیــد نمایندۀ دانشــجویان 
پــروان بــه نماینده گــی از دیگــران ضمــن ســخنان مفصــل، 
ــِت خــود را از نامــزد مشــخِص تیــم وفــاق ملــی در  حمای

ــد. ــام کردن ــت جمهوری اع ــات ریاس انتخاب
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــتراک کننده گان ای اش
ــاق،  ــه نف ــن زدن ب ــه دام ــتند ک ــد داش ــور، تأکی ــی کش کنون
ــی و  ــران، بی عدالت ــوق دیگ ــردِن حق ــا ک ــر پ ــقاق و زی ش
ــی، از  ــمتی و قوم ــی، س ــای زبان ــه درگیری ه ــن زدن ب دام
ــِن آن  ــت و باُمحرکی ــرون اس ــامی بی ــریعت اس ــرۀ ش دای

ــرد.  ــورت گی ــارزه ص ــد مب ــدی بای ــکل ج به ش
ــعود  ــی مس ــزدی احمدول ــت از نام ــن نشس ــان در ای جوان
ــرده و  ــت ک ــام حمای ــت جمهوری اع ــات ریاس در انتخاب
گفتنــد کهبــرای پیاده ســازی وفــاق ملــی و تأمیــن عدالــت 
اجتماعــی کــه از آرمان هــای قهرمــان ملــی و صدهــا شــهید 

ــرد. ــد ک ــاش خواهن ــود، رســالت مندانه ت دیگــر ب
انتخابــات  پدرامنامزدوکیــل  حبیب الرحمــان  همچنــان، 
ــاره  ــا اش ــت ب ــن نشس ــرات، در ای ــت ه ــی والی پارلمان
ــان  ــت: جوان ــور گف ــوالت کش ــان در تح ــش جوان ــه نق ب
می تواننــد نقــش بــارز در تغییــر معــادالت کشــور بــه نفــع 

ــند.  ــته باش ــی داش ــاق مل وف
ــان و محصــان  ــۀ جوان ــس کمیت ــرزاده، ریی حکمــت اهلل می
تیــم وفــاق ملــی، گفــت کــه نقــش جوانــان در رونــد ملــی 
انتخابــات ارزنــده و قابــل تأمــل اســت. او نقــش جوانــان در 
روندهــای سیاســی به ویــژه انتخابــات مجلــس نماینــده گان 
را حیاتــی عنــوان کــرده و گفــت کــه در انتخابــات پیش روی 
ریاســت جمهوری،جوانان بــا نظارتِدقیــق می تواننــد بــر 

شــفافیِت آن بیفزاینــد.
ــِم  ــدای ملــی و تی ــان سیاســی آجن ــی اســت کــه جری گفتن
ــذار،  ــای تأثیرگ ــی از جریان ه ــوان یک ــه عن ــی ب ــاق مل وف
برنامه هــای مدونــی را پیرامــون مســایل مهــِم ملــی تدویــن 
ــماری  ــا ش ــو ب ــدی بدین س ــان از چن ــن جری ــد. ای کرده ان
ــات  ــزد انتخاب ــردِن نام ــی ک ــرای نهای ــی ب ــای مل از چهره ه
ــه  ریاســت جمهوری از حــوزۀ مقاومــت دیدارهــای جداگان

انجــام داده اســت.
تیـــم وفــاق ملــی ضمــن برگــزاری نشســت بــزرِگ »صلــح 
ــرده  ــاد ک ــز ایج ــح را نی ــۀ صل ــاق ملی«،کمیت ــۀ وف در آیین
ــه  ــۀ صلحــی ک ــن برنام ــه مســوول تدوی ــن کمیت اســت. ای
در برگیرنــدۀ همــۀ اقشــار جامعــۀ افغانســتان باشــد، اســت.  

پنجشــنبۀ  روز  انتخاباتــی  شــکایت های  کمیســیون 
ــای  ــل »تقلب ه ــه دالی ــه ب ــرد ک ــام ک ــته اع ــۀ گذش هفت
گســترده«، آرای انتخابــات پارلمانــی حــوزۀ کابــل را باطــل 

ــت. اس
بــه دنبــال آن، مســووالن کمیســیون انتخابــات در واکنــش 
بــه ایــن تصمیــم نشســت خبــری برگــزار کــرده وگفتنــد 
کــه ابطــال آرای والیــت کابــل در حیطــۀ صاحیت هــای 
ایــن  و  نیســت  انتخاباتــی  شــکایت های  کمیســیون 

تصمیِم»سیاســی و بی اســاس« را نمی پذیرنــد.
ــکایت های  ــیون ش ــخنگوی کمیس ــی، س ــا روحان علی رض
ــنبه،  ــه روز پنجش ــری ب ــت خب ــک نشس ــی در ی انتخابات
ــترده و  ــای گس ــل »تقلب ه ــه دلی ــه ب ــت ک ــوس گف 15 ق
جرایــم انتخاباتــی« آرای انتخابــات پارلمانــی حــوزۀ کابــل 

ابطــال شــده اســت.
آقــای روحانــی 24 دلیــل حقوقــی را بــرای ابطــال کــردِن 
آرای حــوزۀ کابــل برشــمرد و بیــان داشــت کــه مشــکات 
انگشــت نگاری، گزارش هــای  از سیســتم  اســتفاده  در 
نهادهــای دخیــل در انتخابــات، اظهــاراِت متهمــان در 
ــوزۀ  ــکایت از ح ــزار ش ــش از 3 ه ــود بی ــب و وج تقل
ــات کابــل  ــرای ابطــال انتخاب ــل، مبنــای تصمیــم مــا ب کاب

اســت.
ــار  ــی اظه ــکایت های انتخابات ــیون ش ــام کمیس ــن مق ای
ــری،  ــل، اصــل »س ــات کاب ــه مشــکاِت انتخاب داشــت ک
عادالنــه و عمومــی بــودن« انتخابــات را صدمــه زده اســت.
ــت  ــات ناوق ــیون انتخاب ــووالن کمیس ــان بااین،مس همزم
ــدند  ــر ش ــری حاض ــت خب ــک نشس ــنبه در ی روز پنجش
و گفتنــد کــه تصمیــم کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 

ــت. ــه« اس ــاس و عجوالن ــی، بی اس »سیاس
ــۀ  ــات از ادام ــس کمیســیون انتخاب ــاد، ریی ــع صی عبدالبدی
رونــد شــمارش و بازشــماری آرا در کمیســیون انتخابــات 
ــی  ــج ابتدای ــده نتای ــۀ آین ــا هفت ــه ت ــت ک ــر داد و گف خب

ــود. ــام می ش ــز اع ــده نی ــی مان ــای باق والیت ه
شــکایت های  کمیســیون  کــه  گفــت  صیــاد  آقــای 
ــات  ــیون انتخاب ــا کمیس ــا ب ــی در تصمیم گیری ه انتخابات
همــکاری نداشــته، در مــوارد مختلــف ســلیقه یی برخــورد 
ــان دو کمیســیون امضــا  ــه توافق نامه یــی کــه می کــرده و ب

ــوده اســت. ــد نب ــز پابن شــده نی
ــۀ  ــس دبیرخان ــظ اهلل هاشــمی، ریی ــر، حفی ــویی دیگ در س
کمیســیون  کــه  می گویــد  انتخابــات  کمیســیون 
شــکایت های انتخاباتــی از آغــاز رونــد انتخابــات در 
ــت. ــوده اس ــات ب ــۀ انتخاب ــر مرحل ــبوتاژ« ه ــدد »س ص

شــکایت های  کمیســیون  تصمیــم  هاشــمی  آقــای 
ــت  ــد و گف ــی« خوان ــه و غیرقانون ــی را »عجوالن انتخابات
ــه های  ــه پروس ــبت ب ــیون نس ــن کمیس ــووالِن ای ــه مس ک

ــد. ــوء« دارن ــت س ــی »نی مل
ابطاِل حوزۀ کابل؛ موجه یا ناموجه؟

ــی  ــا موج ــل ب ــت کاب ــاِل آرای والی ــان، ابط ــن می در ای
ــزاب و  ــزدان، اح ــِف نام ــق و مخال ــای مواف از واکنش ه
ــای سیاســی و شــهروندان مواجــه شــده اســت.  جریان ه
ــم  ــا تصمی ــل ب ــت کاب ــی والی ــات پارلمان ــزداِن انتخاب نام
ــرده و آن  ــت ک ــی مخالف کمیســیون شــکایت های انتخابات
را نمی پذیرنــد، امــا برخــی از احــزاب و جریان هــای 
سیاســی فعــال در کشــور، از ایــن تصمیــم حمایــت کــرده 
و گفتــه انــد کــه تنهــا ابطــاِل آرا کافــی نیســت؛ کمیســیون 
دادگاهــی  را  متقلبــان  بایــد  انتخاباتــی  شــکایت های 

بســازد.
مســووالن در دیدبــان شــفافیِت افغانســتان از تصمیــم 
کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی اســتقبال می کننــد 
ــاد و  ــه فس ــوده ب ــل »آل ــات کاب ــه انتخاب ــد ک و می گوین
ــرای ابطــال  ــم ب ــود و تصمی ــم کاری و ســوءمدیریت« ب ک

ــت. ــول« اس ــبت »معق ــن نس ــه همی آن ب
ــتان  ــفافیت افغانس ــان ش ــس دیدب ــی، ریی ــیداکرام افضل س
می افزایــد کــه ایــن کار بــرای تأمیــن »عدالــت انتخاباتــی«، 
»مجــازات فاســدانی« کــه می خواســتند از طریــق »تقلــب 
ســازمان دهی شــده« و مصــرف »پول هــای ســیاه« بــه 

ــد. ــک می کن ــد، کم ــده گان راه یابن ــس نماین مجل
ــار داشــته کهکمیســیون شــکایت های  ــی اظه ــای افضل آق
ــای  ــو تقلب ه ــه جل ــت ک ــاخته اس ــت« س ــی »ثاب انتخابات
انتخاباتــی را کــه در حیطــۀ صاحیــت و قدرتــش اســت، 

خواهــد گرفــت.
در عیــن حــال، مســووالن در رونــد ســبِز افغانســتان 
ــه کمیســیون  ــد ک ــه ان ــی گفت ــا پخــش اعامیه ی ــا( ب )رس
ــه از  ــکایت هایی ک ــه ش ــیده گی ب ــر رس ــات در ام انتخاب
ــد. ــرای شــان می رســد، عاجــز ان ــن بازشــماری آرا ب حی
ــناد و  ــه اس ــت ک ــده اس ــا آم ــۀ رس ــی از اعامی در بخش
مــدارک کافــی از »جعــل و تقلب«حیــن بازشــماری آرا در 
کمیســیون انتخابــات در دســت دارنــد و آمــاده انــد آن را 

ــپارند. ــی بس ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ب
در اعامیــۀ رونــد ســبز همچنــان گفتــه شــده اســت کــه 
کمیســیون انتخابــات نظــارت و کنتــرل خــود را در پروســۀ 

بازشــماری آرا از دســت داده اســت.
در ایــن میان،شــماری از نامــزدان پارلمانــی از والیــت کابل 

ــار  ــل معی ــت کاب ــال آرای والی ــا ابط ــه تنه ــد ک می گوین
نبایــد باشــد، بلکــه متقلبــان انتخابــات بــه دادگاه کشــانده 

شــوند.
نوررحمــان اخاقــی، یکــی از ایــن نامــزداِن حــوزۀ کابــل 
ــال  ــت: »ابط ــته اس ــبوکش نگاش ــمی فیس ــۀ رس در صفح
ــی  ــناد کاف ــه اس ــی نیســت. حــاال ک ــل کاف ــات کاب انتخاب
ــدارد کــه در مــورد عوامــل اصلــی  وجــود دارد، دلیلــی ن

ــود«. ــت ش ــب فروگذاش ــاد و تقل فس
توریالــی شــوفه یی، نامــزد دیگــر حــوزۀ انتخاباتــی 
والیــت کابــل می گویــد کــه ایــن اقــدامِ کمیســیون 
ــد آرای  ــت و بای ــه« اس ــی »ناموج ــکایت های انتخابات ش
تقلبــی از کمیســیون های انتخاباتــی باطــل اعــام گــردد و 

ــود. ــورد ش ــووالنه برخ ــردم مس ــاک م ــا آرای پ ب
ــد  ــی می گوی ــر پارلمان ــزد دیگ ــب، نام ــه طی ــر عاطف داکت
کــه تصمیــم کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی، »نادیــده 
گرفتــن« آرای پــاک آنانــی اســت کــه در »دل تاریکی هــا« 
بــرای مــردم »شــمع امیــد« روشــن کردنــد و رای آوردنــد.
بــه گفتــۀ بانــو طیــب: »مــا از شــفافیت بــه عنــوان اصــل 
ــی شــفافیت  ــم، ول ــن پروســۀ ملــی حمایــت می کنی در ای
بــا نادیــده گرفتــن ارادۀ پــاک مــردم هرگــز تأمیــن 

نمی شــود«.
از ســویی هــم، محمداکــرام اندیشــمند، نویســنده و تاریــخ  
نویــس می گویــد: »بطــان انتخابــات کابــل، بطــان 
میلیون هــا دالــر مجرمانــی اســت کــه رأی هــا را خریدنــد 
و رأی هــا را فروختنــد. امیــد کــه مجرمــان ایــن انتخابــات 

مــورد پیگــرد و بازخواســت قــرار گیرنــد«.
تجدیدنظردرابطاآلرا

ــکایت ها،  ــیون ش ــِم کمیس ــر تصمی ــراض ب ــش اعت افزای
موجــب شــد تــا معــاون دوم ریاســت حکومــت وحــدت 
ــیون،  ــای دو کمیس ــا اعض ــترکی را ب ــِت مش ــی نشس مل
ــیون  ــس کمیس ــی، ریی ــس دادگاه عال ــتان ُکل، ریی دادس
ــای  ــس ارگان ه ــی، ریی ــون اساس ــق قان ــر تطبی ــارت ب نظ

ــد. ــزار کن ــه برگ ــی احصایی ــس ادارۀ مل ــل و ریی مح
اعضــای  نشســت،  ایــن  از  پــس  و  دیــروز  ناوقــِت 
ــام  ــی اع ــر خبرنامه ی ــا نش ــی ب ــیون های انتخابات کمیس
ــات حــوزۀ  ــاِل آرای انتخاب ــه ابط ــد ب ــه در پیون ــد ک کردن

کابــل تجدیــد نظــر می کننــد.
در اعامیــه کمیســیون های انتخاباتــی همچنــان آمــده 
اســت کــه اعضــای دو کمیســیون درآیندهموارداختافیــخ

ــرد. ــد ک ودرادرتفاهممشــترکحلوفصل خواهن
معلومــات اعامیــه نشــان می دهــد کــه کمیســیونانتخاباتت
عدادآرایبایومتریکشدهوسایراسنادموردنیازرا زودتربهکمیس

یونمرکزیشکایاتانتخاباتیتســلیممی کند.
ــش از  ــه پی ــود ک ــرح می ش ــی مط ــای در حال ــن گفته ه ای
ایــن اعضــای کنونــی مجلــس نماینــده گان و مجلــس ســنا 
ــی شــده  ــان انتخابات ــی شــدِن متقلب ــان دادگاه ــز خواه نی
بونــد. در ایــن میــان، هفتــۀ پیــش اعضــای مجلــس ســنا 
خواســتارِ لغــو و برگــزاری مجــدد انتخابــات پارلمانــی در 

والیــت کابــل شــده بودنــد.

احمدولی مسعود در نشست حمايتی جوانان كشور:

تیموفـاقملیبرمعاملههانقطۀپایانمیگذارد

كمیسیون های انتخاباتی:

پیرامونابطالآرایکابلتجدیدنظرمیکنیم
روح اهلل بهزاد
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رسول خان امین
تــرس از اینکــه عصبــی بــه نظــر برســید: برخــی از خــودِ تــرس   .1
ــر  ــد. در اکث ــه نظــر برســند، وحشــت دارن می ترســند واز اینکــه مضطــرب ب
مــوارد شــنونده گان متوجــه اضطــراب شــما نمی شــوند، واقعــاً حتــا از فاصلــۀ 
ــِن  ــکی ده ــا خش ــما وی ــب ش ــدای قل ــه ص ــی متوج ــم کس ــری ه ــک مت ی
شــما نمی شــود. پــس بــا انجــام برخــی حــرکات نامناســب ماننــد: نوشــیدن 
ســریع وشــتاب زدۀ آب ویــا اســتفادۀ بیــش از حــد از زبان بــدن وحالت هــای 
عصبــی خودتــان را فــاش نســازید. ایــن واقعــاً غیرمنطقــی اســت کــه فکــر 
کنیــد ممکــن اســت شــنونده گان متوجــه ایــن موضــوع شــده ویــا فکــر کننــد 
شــما بــر موضــوع تســلط نداریــد. ایــن فکرهــا وتصــورات از ذهــن آشــفتۀ 
شــما نشــأت می گیــرد. در نهایــت می توانیــد خــود را این طــور تســلی دهیــد 
وبــا خــود بیندیشــید کــه خــود شــما وقتــی در یــک ســخنرانی حضــور داشــته 
باشــید وببینیــد کــه ســخنران مضطــرب اســت، چــه فکــری می کنیــد؟ مطمینــًا 
بــا او همــدردی نمــوده واین گونــه بــا موضــوع کنــار می آییــد کــه اگــر شــما 
ــه  ــترس را تجرب ــی واس ــِت ناآرام ــن حال ــد، همی ــخنران بودی ــای س ــم ج ه

می کردیــد. 
تــرس بــه علــت مقایســۀ خــود بــا دیگــران: چــرا فکــر می کنیــد   .2
بایــد عالــی باشــید. معیارتــان بــرای عالــی بــودن چیســت؟ شــما قرار اســت از 
طریــق یادگیــری ســخنرانی ونحــوه ارایــۀ مناســب، کار خــود را بهتــر و مؤثرتر 
انجــام دهیــد ودر کار خــود بهتریــن باشــید. ســخنرانی ماننــد یــک ابــزار بــرای 
شماســت کــه بتوانیــد از آن در راه رســیدن به اهداف تان اســتفاده کنیــد. اهدافی 
ماننــد: مذاکــره، ارتبــاط مؤثــر، فــروش، تدریــس ویــا هــر هــدف دیگــری کــه 
بــرای خــود درایــن زمینــه در نظــر گرفته ایــد. اینکــه شــما ســخنرانان بــزرگ را 
بشناســید وبتوانیــد ســخنرانی آنــان را تحلیــل کــرده واز آن هــا بیاموزیــد، واقعًا 
تحســین برانگیــز اســت؛ ولــی نبایــد خــود را بــا ســخنراناِن بــزرگ مقایســه 
کنیــد وتصــور کنیــد کــه بایــد مانند آن هــا باشــید؛ زیــرا انتظارتــان از خــود باال 
مــی رود وممکــن اســت بــا اشــتباهاِت خــود ســخت گیرانه برخــورد کــرده واز 
خــود ناامیــد شــوید. ایــن تفکــر بازدارنــده اســت، شــما کار خــود را انجــام 
دهیــد وســعی کنیــد درکار خــود بهتریــن باشــید. بــه ایــن فکــر کنیــد کــه اگــر 
اتفــاق ناخوشــایندی پیــش بیایــد واجرای تــان آن طــور کــه انتظار داشــتید پیش 
نــرود، ایــن شکســت وعــدم موفقیــت می توانــد بهتریــن معلــم وراهنمــا بــرای 
شــما باشــد تــا در دفعــات بعــد بهتــر عمــل کــرده و موفــق باشــید. در واقــع 

نامــش را تجربــه بایــد گذاشــت نــه شکســت!
واضطــراب  تشــویش  نامناســب:  تنفــس  ازعــادات  تــرس   .3
ماهیچه هــای قفســۀ ســینه وگلــو را ســخت می کنــد. اگــر هنــگام ســخنرانی 
ــه  ــی ک ــد، صدای ــما نرس ــه ش ــی ب ــس نکشــید واکســیجن کاف ــتی نف به درس
ــما را از  ــوده وش ــراش ب ــیار گوش خ ــود بس ــارج می ش ــما خ ــرۀ ش از حنج
ــوا  ــادی از ه ــه حجــم بســیار زی ــاز ب ــازد. ســخنرانی نی ــان دور می س هدف ت
دارد. ســعی کنیــد تنفــس دیافراگمــی یــا شــکمی داشــته باشــید و آن را تمریــن 
ــه  ــازدمِ کنترل شــده ب ــزوم از آن اســتفاده نماییــد. دم و ب ــا در مواقــع ل کنیــد ت
شــما آرامــش می بخشــد وبه خوبــی صــدای شــما را پشــتیبانی می کنــد. روی 
تنفــس خــود تمرکــز کنیــد بــه دم وبــازدمِ خــود توجــه داشــته باشــید. قبــل 
از ســخنرانی، تمرینــات تنفســی انجــام دهیــد وبگذاریــد اکســیجن کافــی بــه 
ریه هــا و مغــز شــما برســد. اجــازه دهیــد تــا قفســۀ ســینه وحنجــرۀ شــما از 
ــردد.  ــا می گ ــدِن ماهیچه ه ــش و شل ش ــث آرام ــن کار باع ــود. ای ــر ش ــوا پُ ه
اگــر عــادت بــه تنفــس مناســب نداشــته باشــید، وقتــی در جایــگاه ســخنرانی 
ــان  ــر اســترس نفس ت ــر اث ــرا ب ــان دشــوار می شــود؛ زی ــد کارت ــرار می گیری ق

بریده بریــده و به ســختی درخواهــد آمــد.
تــرس از قضــاوت مخاطبــان: یکــی از دالیــل تــرس ایــن اســت   .4
ــدا  ــان ج ــود را از مخاطبان ت ــی خ ــر طریق ــه ه ــد ب ــعی می کنی ــما س ــه ش ک
کنیــد وبــا آن هــا تعامــل نداشــته باشــید. در ذهــن خــود تصــور می کنیــد کــه 
ــا ممکــن  ــد وی ــه شــما اهمیــت نمی دهن ــۀ شــما را نداشــته وب آن هــا حوصل
ــه  ــید ک ــن می ترس ــد. از ای ــما کنن ــه ش ــع ب ــتی راج ــاوِت نادرس ــت قض اس
ــد وبرای شــان  ــه صحبت هــای شــما گــوش ندهن ــد وب شــما را جــدی نگیرن
مهــم نباشــید. شــنونده گان دشــمِن شــما نیســتند. شــنونده گان آمده انــد تــا بــه 
شــما گــوش دهنــد واطاعــات مفیــدی در خصــوص موضــوع صحبــت شــما 
به دســت آورنــد. آن هــا واقعــاً دوســت دارنــد کــه وقــِت خــود را بــه بهتریــن 

نحــو صــرف کننــد واز ســخنان شــما اســتفاده نماینــد.

بخش هشـتم

سخنرانی 
و فن بیان

ــۀ  ــاد اندیشـ ــر بنیـ ــامی بـ ــت اسـ حکومـ
ــر ــزب التحریـ حـ

    حـــزب التحریـــر مرزهـــای سیاســـی میـــان 
ــی  ــفۀ سیاسـ ــا فلسـ ــامی را بـ ــورهای اسـ کشـ
کنونـــی آن، توطیـــۀ اســـتعماری دانســـته و بـــه 
ـــه  ـــِت یگان ـــلمانان ام ـــه مس ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ای
انـــد و منافـــع و ارزش هـــای آنـــان به طـــور 
ـــن  ـــی ای ـــای یگانه گ ـــت. معن ـــترک اس ـــق مش مطل
ـــک  ـــامی ی ـــورهای اس ـــطح کش ـــه در س ـــت ک اس
حاکـــم عمومـــی )خلیفـــه یـــا امـــام مســـلمین( 
ـــردن از وی  ـــان ب ـــر به فرم ـــاِن دیگ ـــوده و حاکم ب
ـــت  ـــر اطاع ـــی ب ـــت مبن ـــد و بیع ـــف ان ـــرعًا مکل ش
غیرمســـتقیم  یـــا  مســـتقیم  به گونـــۀ  وی  از 
بـــاالی تمـــام افـــراد واجـــب شـــرعی پنداشـــته 

می شـــود.
ـــه کشـــورهای  ـــاور اســـت ک ـــن ب ـــه ای     حـــزب ب
ــه  ــیدن بـ ــت و رسـ ــرای کار و فعالیـ ــی بـ عربـ
ـــورهای  ـــایر کش ـــه س ـــبت ب ـــی نس ـــداف سیاس اه
اســـامی مســـاعدتر انـــد و زبـــان عربـــی 
می توانـــد در دادوســـتدهای مختلـــف میـــان 
مســـلمانان، یگانـــه زبـــان رســـمی به ســـطح 
ـــی و  ـــاد و یکپارچه گ ـــز اتح ـــام و رم ـــان اس جه
ـــامی  ـــت اس ـــۀ ام ـــت یگان ـــدۀ هوی ـــاب دهن بازت

باشـــد.
ـــت اســـامی  ـــر، خاف ـــاور حـــزب التحری ـــه ب     ب
بـــر منهـــج نبـــوت در چارچـــوب ایجـــاد 
اتحادیـــه یـــا امضـــای پیمان هـــای اســـتراتژیک 
میـــان کشـــورهای اســـامی نمی توانـــد معنـــا و 
مفهـــوم پیـــدا کنـــد بلکـــه قـــوت و نیرومنـــدی 
مســـلمانان در ایـــن اســـت کـــه تمـــام امـــت از 
ـــه از او  ـــخص ک ـــک ش ـــط ی ـــز و توس ـــک مرک ی
ـــاد  ـــن ی ـــا امیرالمؤمنی ـــام ی ـــه، ام ـــوان خلیف ـــه عن ب
ـــه  ـــوص ب ـــکیات مخص ـــود تش ـــود و از خ می ش
ـــت  ـــری و مدیری ـــام دارد، رهب ـــان اس ـــطح جه س

می شـــود.
ــزب  ــی حـ ــدگاه سیاسـ ــه دیـ ــر اینکـ     به خاطـ
در پیونـــد بـــه ســـاختار تشـــکیاتی، چگونگـــی 
بـــا  اســـام  سیاســـی  قلمـــرو  مدیریـــت 
ــای  ــک، پیوندهـ ــۀ ژیوپولتیـ ــت نقشـ درنظرداشـ
و  اقتصـــادی  دادوســـتدهای  و  اســـتراتژیک 
قدرت هـــای  میـــان  نظامـــی  رقابت هـــای 
ـــود،  ـــته ش ـــر دانس ـــه، بهت ـــان و منطق ـــزرگ جه ب

بحـــث در محـــور چنـــد 
نقطـــه در خـــور توجـــه پنداشـــته می شـــود.

الف: تشکیل خافت
    بـــه بـــاور حـــزب، شـــخصی می توانـــد 
زمـــام امـــور مســـلمانان را بـــه عهـــده بگیـــرد 
ــه  ــد کـ ــته باشـ ــی را داشـ ــت ویژه گـ ــه هفـ کـ
ـــودن،  ـــلمان ب ـــودن، مس ـــرد ب ـــد از: م ـــارت ان عب
ـــادل  ـــودن، ع ـــل ب ـــودن، عاق ـــغ ب ـــودن، بال آزاد ب
بـــودن )تقـــوا داشـــتن(، قـــادر بـــودن و مـــازم 
آن کفایـــت کاری داشـــتن. )8/ص21(. شـــرط 
ــوی  ــه از سـ ــه طوری کـ ــودن خلیفـ ــی بـ قریشـ
ــطح  ــده، در سـ ــرح گردیـ ــاء مطـ ــی فقهـ برخـ

افضلیـــت تلقـــی شـــده اســـت.
    شـــخصی که دارای شـــرایط فـــوق باشـــد، از 
ـــه  ـــوان خلیف ـــت به عن ـــای ام ـــس اع ـــوی مجل س
انتخـــاب گردیـــده و از مســـلمانان خواســـته 
ــس  ــم مجلـ ــاس تصمیـ ــر اسـ ــه بـ ــود کـ می شـ
ـــۀ حـــزب،  ـــت در اندیش ـــد. بیع ـــت کنن ـــا وی بیع ب
به معنـــای اظهـــار رضایـــت، تأییـــد و حمایـــت 
از امـــام بـــوده کـــه روش انجـــام آن می توانـــد 
ـــده از  ـــب ش ـــم تصوی ـــک میکانیس ـــنی ی در روش

ســـوی مجلـــس تعریـــف گـــردد. 
    خلیفـــه، ممثـــل و نماینـــدۀ امـــت اســـامی 
در قضایـــای داخلـــی و بین المللـــی بـــوده و 
ـــذ  ـــرعی و تنفی ـــکام ش ـــروی از اح ـــه پی ـــف ب مکل
آن می باشـــد. بعـــد از آنکـــه مراســـم بیعـــت از 
ســـوی امـــت انجـــام می شـــود، خلیفـــه بایـــد 
مراســـم تحلیـــف را کـــه در واقـــع تعهـــد بـــه 
به مســـوولیت ها  پابنـــدی  وظایـــف،  انجـــام 
و اســـتفادۀ درســـت از صاحیت هـــا اســـت، 
انجـــام دهـــد و ســـپس والیـــان، قضـــات و 
مســـووالن بلندپایـــه دولتـــی به ویـــژه نُـــه رکـــن 
اساســـی دســـتگاه حاکمـــۀ دولـــت اســـامی را 
ـــذ  ـــاون تنفی ـــه، مع ـــخص خلیف ـــاوه از ش ـــه ع ک
ـــتگاه  ـــی دس ـــان اجرای ـــض )معاون ـــاون تفوی و مع
ـــان،  ـــاع(، والی ـــر دف ـــاد )وزی ـــر جه ـــت(، امی خاف
ـــس  ـــه(، مجل ـــوۀ مجری ـــتگاه اداری )ق قضـــات، دس
ــپاه  ــس سـ ــزی( و مجلـ ــان مرکـ ــت )پارلمـ امـ

ــد. ــت( می باشـ ــورای امنیـ )شـ
    خلیفـــه دارای دو معـــاون تفویـــض و تنفیـــذ 
می باشـــد کـــه هـــردو دارای صاحیت هـــای 
ــام را  اجرایـــی بـــوده و در امـــور خافـــت، امـ
ــه  ــاوت کـ ــن تفـ ــا ایـ ــد بـ ــکاری می کننـ همـ
معـــاون تفویـــض در کنـــار وظایـــف اجرایـــی، 
نقـــش وزیرمشـــاور و تیوریســـن را در کنـــار 
خلیفـــه ایفـــا می کنـــد و معـــاون تنفیـــذ، در 
ـــا صـــدر اعظـــم، وارســـی  ـــر ی نقـــش نخســـت وزی
ــردن فرامیـــن و  ــات، تعقیـــب کـ ــور والیـ از امـ
فیصله هـــا و ارتبـــاط میـــان خلیفـــه و دیگـــران 

)10/257( می کنـــد.  فعالیـــت 
    یکـــی از بخش هـــای عمـــدۀ دیگـــر در 

ـــه در  ـــت ک ـــاد اس ـــش جه ـــت، بخ ـــکیل خاف تش
ـــت  ـــاحه فعالی ـــرار دارد. س ـــاد ق ـــر جه رأس آن امی
ــش  ــار بخـ ــاد در چهـ ــر جهـ ــوولیِت امیـ و مسـ
ــات  ــن ارتباطـ ــی تأمیـ ــود: یکـ ــف می شـ تعریـ
و  پیمان نامه هـــا  امضـــای  بـــرای  دپلماتیـــک 
ــا  ــای مختلـــف بـ ــط در عرصه هـ تقویـــت روابـ
ـــلح.  ـــای مس ـــت نیروه ـــی، دوم: مدیری دول خارج
ــارم مســـوولیت  ســـوم: امنیـــت داخلـــی و چهـ
ــنگین،  ــبک و سـ ــی سـ ــع نظامـ ــر صنایـ در برابـ
الکترونیکـــی و تمـــام دارایی هـــای مربـــوط 
می باشـــد.  فـــوق  چهارگانـــه  به بخش هـــای 

)10/260(
    بخـــش عمـــدۀ دیگری کـــه در تشـــکیل 
ــپاه« اســـت؛  خافـــت نقـــش دارد، »بخـــش سـ
ســـپاه در اندیشـــۀ حزب التحریـــر شـــامل تمـــام 
ــوان  ــه تـ ــود کـ ــۀ اســـامی می شـ ــراد جامعـ افـ
ـــرض  ـــورت تع ـــد و در ص ـــاح را دارن ـــل س حم
و تهاجـــم دشـــمن، توان منـــدی ایســـتاده گی 
و نبـــرد در برابـــر دشـــمن را داشـــته باشـــند و 
همچنـــان عـــدۀ مخصوصـــی کـــه به گونـــۀ 
رســـمی در چارچـــوب حکومـــت توظیـــف 
گردیده انـــد و ماهانـــه بـــرای آن هـــا جیـــره 

می گـــردد.  پرداخـــت 
از  یکـــی  محاکـــم،  و  قضـــات  بخـــش      
بخش هـــای مهـــم دیگـــر در تشـــکیل خافـــت 
اســـت کـــه شـــیخ تقی الدیـــن نبهانـــی آن 
ــه بخـــش تقســـیم کـــرده اســـت:  را بـــه سـ
ــات و  ــل اختافـ ــی حـ ــه متولـ ــی قضاتی کـ یکـ
کشـــمکش ها میـــان مـــردم انـــد؛ دوم: محتســـب 
ــات  ــه اختافـ ــان دادن بـ ــوولیت پایـ ــه مسـ کـ
اجتماعـــی را به عهـــده دارد و ســـوم قاضـــی 
ـــردم  ـــان م ـــات می ـــل منازع ـــی ح ـــه متول ـــم ک مظال

ــت. ــت اسـ و دولـ
ســـاختار  از  دیگـــری  بخـــش  والیـــان،      
ــه حیـــث  ــه بـ ــکیاتی خافـــت اســـت کـ تشـ
نماینـــده گان اجرایـــی باصاحیـــت از ســـوی 
دارالخافـــه در واحدهـــای اداری مشـــخص کار 
ــان  ــِب آنـ ــزل و نصـ ــت عـ ــد و صاحیـ می کننـ

ــت. ــه اسـ ــا خلیفـ ــام یـ ــت امـ به دسـ
ـــر  ـــی دیگ ـــه یک ـــوۀ مجری ـــا ق ـــش اداری ی     بخ
از بخش هـــای نُه گانـــه خافـــت اســـامی در 
ــه  ــت کـ ــر اسـ ــکیاتی حزب التحریـ ــۀ  تشـ نقشـ
مســـوولیت نظـــارت از تمـــام بخش هـــای اداری 
ـــارت  ـــامی را نظ ـــت اس ـــی حکوم ـــرو سیاس قلم

می کنـــد.
    مجلســـامت در ســـاختار تشـــکیاتی حـــزب، 
ـــره گان  ـــس خب ـــا مجل ـــامی ی ـــورای اس ـــان ش هم
اســـت کـــه طـــرف مشـــورت خلیفـــه بـــوده و 
ــبۀ وی را دارد.  ــتجواب و محاسـ ــت اسـ صاحیـ
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حزب 
 ، یر لتحر ا
ه   ها  یدگا د
وش  ر و 
دعوت

عزيز احمد حنیف

بخش ششـم

  گفته می شود که شیخ در 
سال های تحصیل در قاهره 
نخست از امام حسن البنا متأثر 
بوده و با حلقات آموزشی و 
تربیتی اخوان المسلمین رابطۀ 
نزدیک داشته است اما در اوایل 
دهۀ پنجاه میالدی قسماً تحت 
تأثیر نظریات سید قطب شهید 
به خصوص کتاب های »الشخصیه 
االسالمیه« و »عدالت اجتماعی 
در اسالم« قرار گرفته و با 
دیدگاه ویژه یی  که در پیوند به 
بازسازی اندیشۀ سیاسی اسالم 
داشت به تأسیس حزب التحریر 
اقدام کرد و راه خود را با جنبش 
اخوان المسلمین جدا کرد.

    حزب التحریر در شرایطی از 
سوی شیخ نبهانی اساس گذاشته 
شد که از یک طرف پایه های رژیم 
صهیونیسم در فلسطین مستحکم 
گردیده بود و از سوی دیگر، 
رهبری جنبش اخوان المسلمین 
راه مبارزۀ سخت و طوالنی یی را 
برای رسیدن به  قیادت ملت های 
مسلمان، یک تجربۀ کامیاب 
تلقی کرده و راه های نرم را 
برای گسترش دعوت اسالمی 
و اندیشه سازی توده ها طرح و 
پی ریزی کرده است
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ــیده   ــتی اندیش ــش از نیس ــتین درِک خوی ــان در نخس انس
اســت  کــه بنــا بــه ایــن اندیشــیدن بــه مناســباِت معنامنــد 
در زبــان، فرهنــگ و آییــن رســیده  اســت. ایــن مناســبات، 
بیانگــر رابطــۀ تأویل پذیــر و اندیشــیدنی انســان در درک از 
نیســتی اســت. انســان توانســته احســاس مســتقیِم خویــش 
ــازد  ــد بس ــباِت معنامن ــار مناس ــردن، دچ را از نیســتی و م
کــه ایــن مناســبات معنامنــد، احســاس ســادۀ انســان را از 
نیســتی بــه اندیشــه، تأویــل، روایــت، زبــان، معنــا، آییــن، 
ــن  اســطوره و فرهنــگ منتقــل کــرده  اســت. ســرانجام ای
ــد  ــن تقلی ــت. ای ــه  اس ــل یافت ــد تقلی ــه تقلی ــیدن ب اندیش
ــر،  ــن تأویل گ ــی ذه ــت و پویای ــا خاقی موجــب شــده ت
ــود.  ــارت ش ــرل و نظ ــان کنت ــاز انس ــر و ایهام س تداعی گ
ــی  ــای خــاق لحظه ی ــه معنا ه ــارت اســت  ک ــن نظ در ای
ــاطیری،  ــاختارهای اس ــه س ــان ب ــدوی انس ــای ب ذهن ه
ــِق  ــت و مطل ــی ثاب ــای دین ــا و روایت ه ــی و رفتاره آیین

قابــل تقلیــد تقلیــل یافتــه  اســت. 
ــکل  ــاختاری ش ــت و س ــت های ثاب ــه قداس ــت  ک اینجاس
گرفتــه  اســت. منظــور از قداســت ســاختاری ایــن اســت  
ــد  ــی، دارای دو بُع ــز قدس ــا چی ــی ی ــر قدس ــر ام ــه ه ک
اســت؛ بُعــد مقــدس و نامقــدس. در حقیقــت هــر دو بُعــد 
ــدس  ــز مق ــا چی ــدس ی ــر مق ــرا ام ــدس اســت؛ زی آن مق
ــی هــر  ــر نیســت. یعن ــل نامقدســش درک پذی ــدون مقاب ب
امــر مقــدس، آنتی مقــدس دارد. آنچــه  را کــه مقــدس درک 
ــم، در  ــدس درک می کنی ــه آنتی مق ــه را ک ــم و آنچ می کنی
ــر دو  ــه ه ــم ب ــتند. نمی توانی ــناک اس ــر دو ترس ــع ه واق
نزدیــک شــویم. بنابرایــن خاســتگاه  درک مقــدس، هــراس 
و تــرس اســت. ممکــن نتیجــۀ ترس هــای طبیعــی باشــد 
ــه  باشــد.  ــی یافت ــه هراس هــای هستی شناســانه تعال ــه ب ک
ــت طبیعــی و زیســتی اســت  ــز واقعی ــردن و نیســتی نی م
ــادار و هراس هــای وجــودی  ــه مناســبات معن  کــه بعــداً ب

ــت.  ــده  اس ــل ش ــانه تبدی هستی شناس
امــر مقــدس در واقــع، آن مرحله یــی اســت  کــه مناســبات 
معنامنــد و هستی شناســانۀ انســان دچــار رفتارهــای 
اســاطیری و آیینــی باثبــات و تقلیدپذیــر می شــوند. 
ــاز  ــانه آغ ــونت هستی شناس ــۀ خش ــه مرحل ــت  ک اینجاس
ــه  ــه هرگون ــت  ک ــن اس ــر ای ــور ب ــرا تص ــود؛ زی می ش
عــدول از قاعــده و قواعــد ســاختارِی رفتارهــای آیینــی و 
زبانــی موجــب بی احترامــی بــه امرهــای قدســی می شــود. 
احتــرام بــه امرهــای قدســی در واقــع بــه درک هــر جامعــه 
ــا  ــی گوی ــای قدس ــاط دارد. امره ــرگ ارتب ــتی و م از نیس
انســان و جامعــه را از تباهــی، مــرگ و نیســتی محافظــت 
می کنــد. ایــن محافظــت، محافظــت هستی شناســانه 

اســت. 
در صورتــی  کــه بخواهیــم از خشــونت ســاختاری امرهای 
مقــدس خشــونت زدایی کنیــم، بایســتی از امرهــای مقدس، 
صــورت  قداســت زدایی  ایــن  کــرد.  قداســیت زدایی 
نمی گیــرد، مگــر این کــه بــار دیگــر بــه جایــگاه  نخســت 
رجعــت کنیــم؛ ایــن جایــگاه  نخســت کجاســت؟ جایــی 
ــا جایــگاه  منفیــت و نیســتِی هســتی مقابــل   کــه انســان ب
می شــود. ایــن جایــگاه، جایــگاه  نهیلیســم و هیچ انــگاری 
ــتِی  ــدد نیس ــا درک مج ــد ب ــان بای ــن انس ــت. بنابرای اس
ــان،  ــش در جه ــتی خوی ــت هس ــگاه  منفی ــتی و جای هس
ــبات  ــار مناس ــش را دچ ــِت خوی ــتی و منفی ــگاه  نیس جای
معنامنــد کنــد؛ در غیــر آن دچــار پوچــی نهلیســم خواهــد 

شــد. 
ــده  ــی زاین ــده. در صورت ــت زاین ــی اس ــم، مرحله ی نهلیس
ــا نیســتی ایجــاد  ــد ب اســت  کــه بتوانیــم مناســبات معنامن
کنیــم. ســخن نیچــه را در آغــاز »چنیــن گفــت زرتشــت« 
ــت و  ــرده اس ــدا م ــت خ ــه گف ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
ــن  ــد. ای ــد کوبی ــان را خواه ــک تک ت ــم دروازۀ ت نهلیس
ــه  ــه ب ــاره های نیچ ــا دارد؟ اش ــه معن ــاره های نیچــه چ اش
مرحله یــی از هستی شناســی فرهنــگ غربــی ارتبــاط 
می گیــرد. غربیــان در عصــر روشــنگری، از خشــونت 
قداســت های هستی شناســانۀ دیــن و فرهنــِگ خــود 
ایــن قداســت زدایی موجــب  قداســت زدایی کردنــد. 
شــد کــه هستی شناســی کهــِن غربــی تهــی از معنــا شــود. 
ــرب،  ــگ غ ــی فرهن ــدن هستی شناس ــی از معناش ــن ته ای
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ــرای  ــه ب ــای فرهنگــی غــرب، ک ــه ترفنده باعــث شــد ک
کتمــان نیســتی و مــرگ و دور زدن آن کارگذاشته شــده 
ــی  ــان غرب ــد؛ انس ــن برون ــد، از بی ــده  بودن ــی ش و طراح
ــه رو شــود.  ــی و نیســتی خویــش روب ــرا، فان ــا چهــرۀ می ب
در ایــن رو در رویــی بــا نیســتی بــود کــه فرهنــگ مــدرن 
ــددِ  ــر درک مج ــی در براب ــکوالر غرب ــی س و هستی شناس

ــت.  نیســتی شــکل گرف
انســان غربــی در ایــن مقابــل  شــدن بــا نیســتی، میتافزیــک 
را دور زدنــد، بــه درک زمینــی از نیســتی رســیدند؛ اینکــه 
نیســتی ورایــی نــدارد. آنچــه را کــه دربــارۀ نیســتی و مــرگ 
ــرای  ــه ب ــا اســت. ســراب اســت. ســرابی  ک ــم، معن بافته ای
ــًا  ــم. طبع ــب خــود طراحــی کرده ای ــی و فری ــم، تداع توه
کــه طراحــی چنیــن ســرابی، خودبه خــودی نبــوده  اســت، 
بلکــه ترفنــدی اســتراژیک روان شــناختی بــوده کــه انســان 
ــر درک نیســتی و  ــرای حفاظــت از روان خویــش در براب ب

افتــادن در چالــۀ پوچــِی هســتی، طراحــی کــرده  اســت. 
ــت؛ در  ــتناک اس ــتی وحش ــا نیس ــان ب ــی انس رو در روی
ــی دارد.  ــد روان ــه و پیام ــرای انســان هزین هــر صــورت، ب
انســان غربــی  کــه هستی شناســی مســیحیت برایــش تهــی 
ــا نیســتی را  ــرد ت ــد می ک ــود، چــه کار بای ــا شــده  ب از معن
ــی  ــی را طراح ــدرن غرب ــی م ــد و هستی شناس دور می زدن
می کردنــد؟ انســان غربــی، اســاس هستی شناســی فرهنــگ 
ــردن از  ــذت  ب ــی و ل ــذت این جهان ــر ل ــرب را ب ــدرن غ م
زنده گــی زیســتی گذاشــت و تعبیــر کــرد. فلســفه ، رمــان، 
شــعر، هنرهــا و بازی هــای فرهنگــی مــدرن غــرب، 
ــر نیســتی اســت.  ــانه در براب بیانگــر برخــورد هستی شناس
ــتی،  ــردن نیس ــرای فراموش ک ــار ب ــرب، این ب ــگ غ فرهن
کتمــان نیســتی و دور زدن نیســتی، هزینــۀ معرفتــی و 
ــی  ــان غرب ــا انس ــرد ت ــه ک ــی ارای ــانۀ این جهان هستی شناس
ــغولی هایی  ــی و دل مش ــری، فرهنگ ــای هن ــر بازی ه درگی
ــد، باشــد. انســان  ــان را شــکل می ده ــن جه ــازار ای ــه ب  ک
ــد.  ــی یافتن ــان رهای ــر قداســت ها و اساطیرش ــی از قه غرب
هــراس و عــذاِب وجــدان ذهنی یــی  کــه نســبت بــه 
قداســت ها و اســاطیر خــود داشــتند، آن هــراس و عــذاِب 
گران بــاری  از  پاییــن.  افتــاد  ذهن شــان  از  وجدان هــا 
ســنت و مهــر و کیــن نســل های گذشــته، تهــی شــدند و 
خــود را یافتنــد. خــودی  کــه نســبتاً از ارزش هــای اخاقــی 
ســنتی و هستی شناســانۀ ســنتی ســبک بار شــده  بــود. 
ــر  ــه تعبی ــا ب ــوان بن ــان را نمی ت ــه انس ــت  ک ــت اس درس
ــای  ــا و اضطراب ه ــی از نگرانی ه ــتی، ته اگزیستانسیالیس
ــن  ــه ای ــن اســت  ک ــم ای ــا مه ــانه دانســت، ام هستی شناس
ــنتی  ــر س ــری خاص ت ــه تعبی ــی و ب ــا متافیزیک نگرانی ه
نیســتند؛ بلکــه نگرانــی و اضطراب هایــی برخاســته از 

مدرن انــد.  هستی شناســی 
ــود  ــاِن خ ــان و زب ــر، ادی ــگ، هن ــه فرهن ــت ب ــر اس بهت
توجــه کنیــم، ببینیــم مــا در جهــان معاصــر، دچــار چگونــه 
ــی  ــار هستی شناس ــا گرفت ــه م ــاً ک ــی ایم؟ طبع هستی شناس
ســنتی اســتیم؛ هستی شناســی یی  کــه چنــد و چندین هــزار 
ســال قبــل گذشــته گان بشــر در تقابــل بــا نیســتی، مــردن، 
طبیعــت، زنده گــی و جنــس آن را طراحــی کرده انــد، 
ــر  ــد و ب ــکل داده ان ــت هایی را ش ــت ها و ضدقداس قداس

ــت،  ــی قداست/ضدقداس ــاختار دوتای ــن س ــاس همی اس
و  مــرد  آن جهــان،  و  این جهــان  مــرگ،  و  زنده گــی 
زن، انســان و حیــوان و... را معنامنــد کرده انــد. ایــن 
روزگار،  همــان  ارزش هــای  بــه  بنــا  هستی شناســی 
اســتراتژی محافظتــی روان شــناختی و کارایــی خــود را در 

ــت.  ــته  اس ــی داش زنده گ
ــی  ــیوۀ زندگ ــی و ش ــه هستی شناســی غرب ــون ک ــا اکن ام
غربــی، هستی شناســی و شــیوۀ زنده گــی غالــب در 
بــه  نوعــی دیگــر هستی شناســی ها  جهــان اســت؛ 
معنامنــد  سوراخ شــده گی  دچــار  کارایــی  نظــر  از 
هستی شناســی ها  ایــن  شــده اند؛  هستی شناســانه 
موقعیتــی برزخــی دارنــد. در برابــر علــم، اندیشــۀ انتقادی 
و روشــنگرانۀ غربــی توجیه هــای معنایــی و راســتی نمایی 
هستی شناســانۀ خــود را از دســت داده انــد امــا آنچنــان  که 
ــر  ــادی نشــده اند، ناخردپذی الزم اســت دچــار خــرد انتق
مانده انــد؛ گرفتــار همــان ســاختار دوتایــی مفهوم بخشــی 
ــدرن،  ــی م ــر هستی شناس ــن در براب ــتند. بنابرای ــن اس که

ــودن و خشــونت آن بیشــتر شــده  اســت.  ــۀ قهارب جنب
اگــر ژرف ســاخت خشــونت های روزمــرۀ جامعــۀ خــود 
ــنتی  ــی س ــه هستی شناس ــاط ب ــم، بی ارتب ــی کنی را بررس
مــا نیســتند. ظاهــراً مــدرن شــده ایم و از چیزهــا و شــیوۀ 
زنده گــی مــدرن اســتفاده می کنیــم امــا ارزش هــای ذهنــی 
مــا ســنتی  انــد. شــکاف هایی زیــاد بیــن واقعیــت زنده گی 
و ذهــِن مــا وجــود دارد کــه موجــب ناراحتی هــای 
روانــی مــا می شــوند. تــا هستی شناســی مــا دچــار 
ــای واقعــی شــده  ــه معن ــدرن ب ــادی نشــود، م خــرد انتق
نمی توانیــم؛ زیــرا ســاختار هستی شناســی و ســاختار 
ــا اســتفاده از  معرفتــی ذهــِن مــا ســنتی اســت. ممکــن ب
چیزهــای مــدرن، ظاهــراً مــدرن بــه نظــر برســیم امــا روح 
و رواِن مــا درگیری هایــی دارد کــه خــاف جهــان مــدرن 
اســت و نســبت بــه جهــان و هستی شناســی مــدرن، نــگاه 

بدبینانــه دارد. 
قداســت ها و اســاطیر مــا از هرگونــه خــرد انتقادی ســرباز 
می زننــد؛ بنابرایــن همچنــان قهــار مانده انــد و جنبــۀ قهــار 
بــودن آن هــا بــر مــا بیشــتر شــده  اســت. از آنجایــی  کــه 
ــر  ــز تأویل پذی ــی نی ــر معنای ــده اند، از نظ ــر نش خردپذی
نشــده اند کــه در معنــای تحول یافتــه و جدیــد وارد 
فرهنــگ، زنده گــی، زبــان، هنــر و ادبیــات شــوند. مــا در 
ــم؛ از  ــرار داری ــنتی ق ــدرن و س ــی م ــط هستی شناس وس
ایــن نــگاه، قربانــی هستی شناســی مــدرن و ســنتی اســتیم. 
ــی  ــی از هستی شناس ــتخوش جرقه های ــا دس ــی م زنده گ

ــدرن و قهــر و غضــب هستی شناســی ســنتی اســت.  م
ــتی  ــتِی هس ــت و نیس ــۀ منفی ــار جنب ــان دچ ــورت انس ــر ص در ه
ــۀ  ــا از جنب ــی درک م ــته از چگونه گ ــی برخاس ــت. هستی شناس اس
منفیــِت هســتی اســت. هستی شناســی و ارزش هــای ذهنــی و 
اعتقــادی مــا هنگامــی دچــار تغییــر و تحــول می شــود کــه بتوانیــم 
دربــارۀ جنبــۀ نیســتِی هســتی بیندیشــیم. واقعیــت ایــن اســت  کــه 
در جهــان معاصــر، رابطــۀ مــا بــا نیســتی »نااندیشــیده« مانــده  اســت؛ 
نتوانســته ایم دربــارۀ نیســتی بیندیشــیم. از اندیشــیدن دربــارۀ نیســتی 
ــه  ــش را ب ــنتی خوی ــی س ــگ و هستی شناس ــم. فرهن ــرار کرده ای ف

ــت و نیســتِی هســتی تصــادم داده نتوانســته ایم.  ــۀ منفی جنب
در کل رابطــۀ هســتی بــا جایــگاه  منفیــت و نیســتی در چگونه گــی 
فهــم مــا از هســتی نااندیشــیده و دســت نخورده باقــی مانــده  اســت. 
خشــونت ها و مشــکات مــا در زنده گــی بــه ژرفایــی ارتبــاط دارد 
کــه آن ژرفــا مفهــوم و ایــدۀ نیســتی و مــرگ اســت. مــا نتوانســته ایم 
مســالۀ مــرگ و نیســـتی را مجــدداً مــورد ســوال قــرار بدهیــم و بــا 
مســالۀ مــرگ و نیســتی، ارتبــاط خــود را از نــو تعریــف کنیــم تــا 
ــن  ــان روش ــا در جه ــودن م ــا و ب ــی م ــی این جهان ــث زنده گ بح
ــا،  ــود م ــی، خ ــدود زنده گ ــی، ح ــا زنده گ ــا ب ــۀ م ــود و رابط ش

انســان، جنــس انســان و جهــان مشــخص شــود. 
ایــن بحــث پایان پذیــر نیســت، بایــد بــاز بــه آغــاز بحــث رجعــت 
کــرد؛ پرســید آنجــا چیســت؟ آنجــا کــه زنده گی نیســت؟ خاســتگاه  
معنــای زنده گــی کجاســت؟ چــرا دنبــال معنــای زنده گــی اســتیم؟ 
ــر  ــرا درگی ــرد؟ چ ــا از کجــا سرچشــمه می گی ــن معن ــتگاه ای خاس
ــری از کجــا  ــن درگی ــتیم؟ ای ــان اس ــش و جه هستی شناســی خوی
ــۀ  ــا از جنب ــی در درِک م ــه، جایگاه ــای این هم ــا معن ــد؟ آی می آی
نفــی، منفیــت و نیســتِی هســتی دارد؟ اگــر چنیــن اســت، پــس بایــد 
ــرگ و نیســتی اندیشــید؛ نگذاشــت  ــا م ــش ب ــۀ خوی ــارۀ رابط درب
کــه ایــن رابطــه، نااندیشــیده بمانــد. اگــر ایــن رابطــه، نااندیشــیده 
ــکل  ــدرن ش ــی م ــای زنده گ ــدرن و معن ــی م ــد؛ هستی شناس بمان
ــان و  ــی، انس ــتی، زنده گ ــا هس ــم ب ــن نمی توانی ــرد؛ بنابرای نمی گی

ــم.   ــرار کنی ــدرن برق ــد و ُم ــی درخــور، معنامن ــان، رابطه ی جه
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ــن  ــاز خفت ــس از ادای نم ــذراهلل پ ــوی ن ــی از شــب ها، مول در یک
از مســجد مرکــز ولســوالی چــاه آب بیــرون زده و راهــی خانــه اش 
شــد. در مســیر راه چنــد فــرد مســلح جلــو مولــوی را گرفتــه و او 
را بــه رگبــار بســتند. فــردای آن روز مولــوی محفــوظ  اهلل، خطیــب 
مســجد دارالعلــوم شــهر چــاه آب در مراســم خاکســپاری مولــوی 
نــذراهلل چنیــن گفــت: »ظلــم آمــر بشــیر و افــرادش دیگــر در ایــن 
ولســوالی پذیرفتنــی نیســت و انتقــام خــون مولــوی نــذراهلل بایــد 
ــت  ــان بشــیر قان ــان، یکــی از فرمانده ــن می ــود«. در ای ــه ش گرفت
ــه  ــد ک ــار می ده ــذراهلل اخط ــوی ن ــه مول ــین، ب ــام حس ــام غ به ن

دیگــر بــه مســجد جامــع شــهر نیامــده و امامــت ندهــد.
ــه  ــد و روز جمع ــی نمی کن ــا اعتنای ــن اخطاره ــه ای ــوی ب ــا مول ام
بــرای ادای نمــاز جمعــه وارد مســجد می شــود. افــراد وابســته بــه 
بشــیر قانــت مســجد را محاصــره کــرده و داخــل صحن می شــوند. 
ــان  ــر مهاجم ــده و در براب ــع ش ــت جم ــام جماع ــرد ام ــردم گ م
مقاومــت می کننــد؛ ســرانجام تیرانــدازی شــروع می شــود و 3 تــن 

از غیرنظامیــان کشــته و 29 تــن دیگــر زخمــی می شــوند.
ــار حکــم  ــار ب ــون چه ــا کن ــت تخــار ت دادســتانی اســتیناف والی
بازداشــت بشــیر قانــت، از فرماندهــان محلــی حــزب اســامی در 

ــرده اســت. ــت را صــادر ک ــن والی ولســوالی چــاه آب ای
در مکتــوب شــماره »1361/1008« بخــش »تحقیــق عمومــی 
ــه  ــورخ 1396/8/8 ب ــنبه م ــه روز دوش ــتانی ک ــن دادس ــم« ای جرای
فرماندهــی پولیــس تخــار ارســال شــده، آمده اســت »اســامی بشــیر 
قانــت یکــی از فرماند هــان جهــادی ولســوالی چــاه آب و ســرگروه 
ــد شیخ االســام،  ــا ول ــد شــیرعلی، م موصــوف، غام حســین ول
باشــندگان ولســوالی چــاه آب و دیگــر افــراد و اشــخاصی کــه در 
قضیــۀ قتــل، مجروحیــت، اهانــت بــه اماکــن و مقدســات و تجــاوز 
علیــه موظفیــن خدمــات عامــه دخیــل بوده انــد، هــر چــه عاجــل 
کشــف، شناســایی، گرفتــار و تحت الحفــظ بــه ایــن اداره معرفــی 

و اعــزام بداریــد«.
در مکتــوب شــماره »1093/1064« آمریــت عمومــی تحقیــق جرایم 
دادســتانی اســتیناف بــه تاریــخ 15/ 8/ 1397 بــه فرماندهــی پولیس 
تخــار، آمــده اســت کــه »اســامی غام حســن، ظاهــر، خیرالدیــن، 
ــه  ــت« نظــر ب ــدر و بشــیر قان ــف، حاجــی غــام حی محمــد لطی
ــن«  ــاج محمــد و فضل الدی ــوب اهلل، ت ــک »محب ــر ی ــل ه ــام قت اته

بایــد گرفتــار شــده و بــه ایــن اداره معرفــی شــوند«.
خاطره یی تلخ

در متــن مکتــوب حکــم بازداشــت بشــیر قانــت و افــرادش کــه از 
ســوی ریاســت اســتیناف والیــت تخــار و بخــش »آمریــت عمومی 
تحقیــق جرایــم« صــادر شــده، آمــده اســت که شــمس الدین بــرادر 
ــی دادســتانی کل  ــام عال ــی مق ــی عنوان ــوب اهلل طــی عریضه ی محب
عــارض گردیــده که »بــه تاریــخ 1/ 4/ 1396 بــا بــرادرم محبوب اهلل، 
کاکایــم تــاج محمــد و پســرکاکایم فضل الدیــن جهــت جمــع آوری 
غله جــات خــود بــه طــرف قریــۀ دشــت شــور چــاه آب می رفتیــم 
کــه در مســیر راه بــدون کــدام موجــب قانونی و شــرعی، شــخصی 
ــا  ــر ب ــراد فوق الذک ــداد اف ــک تع ــت و ی ــیر قان ــر بش ــام آم به ن
ســاح های مختلــف جلــو آن هــا را ســد کــرده و در نتیجــۀ حملــۀ 
آنــان، هــر یــک محبــوب اهلل، تاج محمــد و فضل الدیــن بــه شــهادت 
رســیده و خــودش جــان بــه ســامت بــرده اســت«. شــمس الدین 
می گویــد کــه هنــوز خاطــرۀ آن کشــتار از ذهنــش خــارج نشــده و 
تــا هنگامــی کــه حــق بــه حقــدار نرســد، نمی توانــد ایــن ظلــم و 

خون ریــزی را بــه فراموشــی بســپارد.
ــده  ــت تخــار آم ــوب دادســتانی اســتیناف والی در بخشــی از مکت
اســت کــه »اینــک بــه سلســه جلب نامه هــای شــماره )167( مــورخ 
6/13/ 1397، شــماره )909( مــورخ 1396/8/1 و مکتــوب شــماره 
ــاری  ــرار گرفت ــن ریاســت ق ــورخ 1396/8/21 ای )1065/ 1433( م

مظنونیــن فوق الذکــر را صــادر کــرده و بــه پولیــس قوماندانــی امنیه 
ــذا  ــرار ه ــب ق ــه به موج ــود ک ــت داده می ش ــار هدای ــت تخ والی
ــن  ــه ای ــی ب ــب عدل ــار و غــرض تعقی ــره را گرفت اشــخاص متذک

ســارنوالی معرفــی دارنــد«. 
خبرگــزاری ســام وطندار بــا شــماری از افــراد کــه ادعــا می کننــد 
ــته  اند،  ــرش کش ــت ام ــراد تح ــت و اف ــیر قان ــان را بش بسته گان ش
ــه  ــد ک ــان می گوین ــای قربانی ــت. خانواده ه ــرده اس ــه ک مصاحب
ــا  ــای آن ه ــه پرونده ه ــار ب ــت تخ ــی در والی ــای حکومت مقام ه
ــی  ــا در باتکلیف ــن خانواده ه ــیاری از ای ــد. بس ــیدگی نمی کنن رس
ــوان  ــت می ت ــرانجام دول ــا س ــه آی ــد ک ــد و نمی دانن ــر می برن به س

ــر. ــا خی ــرد ی ــان را بگی ــون بی گناه ــدن خ ــو پایمال ش جل
قتل و اجسادی که دفن نشدند

عبدالغنــی باشــندۀ روســتای نورآبــۀ ولســوالی  چــاه آب می گویــد، 
ــراد  ــط اف ــن توس ــده ویس الدی ــا فرمان ــه اش ب ــر عم ــرادر و پس ب
بشــیر قانــت کشــته شــدند. وی می افزایــد کــه تمــام داروندارشــان 
از ســوی بشــیر قانــت و افــرادش غــارت شــد و بــه آن هــا حتــی 
اجــازۀ دفــن قربانیــان را هــم ندادنــد. او می گویــد، از تــرس جــان 

ــرود. ــه اش ب ــه خان ــد ب خــود نمی توان
داکتری که در مسیر راه به گلوله بسته شد

مصــدق اهلل از باشــندگان ولســوالی چــاه آب والیــت تخــار 
می گویــد، پــدرش داکتــر بــود و هنگامــی کــه بــه ســوی وظیفه اش 
ــل رســاند. مصــدق اهلل ادعــا  ــه قت ــت وی را ب می رفــت، بشــیر قان
ــدرش  ــدۀ پ ــه پرون ــی ب ــای قضای ــووالن نهاده ــه مس ــد ک می کن

ــردد.  ــه می گ ــت آزادان ــیر قان ــد و بش ــیدگی نمی کنن رس
برادرت را می کشیم

پهلــوان محمــد، یکــی دیگر از باشــنده گان مرکــز ولســوالی چاه آب 
ــد از  ــراهلل، بع ــوی نذی ــرادرش مول ــه ب ــد ک ــت تخــار می گوی والی
ادای نمــاز خفتــن در مســیر راه توســط افــراد بشــیر قانــت کشــته 
شــد. از بــرادر پهلــوان محمــد شــش فرزنــد بی سرپرســت برجــا 
ــا  مانــده اســت. پهلــوان محمــد می گویــد کــه هیــچ خصومتــی ب
بشــیر قانــت نداشــته اند و قبــل از ایــن کــه بــرادرش کشــته شــود، 
بشــیر قانــت بــه او اطــاع داده بــود کــه »بــرادرت را می کشــیم«. او 
ــرد. ــرادرش را می گی ــه هــر قیمتــی انتقــام قتــل ب ــد کــه ب می گوی

ــه ســام وطندار  ــت تخــار ب ــس والی ــده پولی ــید بشــیر، فرمان رش
ــر  ــت بس ــی در پایتخ ــد محل ــده قدرتمن ــن فرمان ــد، ای می گوی
می بــرد و هنــوز دادســتانی اســتیناف حکــم بازداشــت  افــراد تحــت 

ــه ایــن فرماندهــی نفرســتاده اســت. امــر آمــر قانــت را ب
بــه گفتــۀ آقــای رشــید بشــیر، پــس از بــروز یــک تنــش، هیأتــی از 
طــرف مقــام ریاســت جمهــوری بــه تخــار آمــده و بشــیر قانــت و 

چنــد تــن از افــرادش را بــه کابــل انتقــال داد.
ــای وارده،  ــش ها و اتهام ه ــه پرس ــخ ب ــت، در پاس ــیر قان ــا بش ام
ــن  ــیده و ای ــتش نرس ــه دس ــی ب ــم جلب ــچ حک ــه هی ــد ک می گوی

ــت.  ــوط نیس ــام وطندار مرب ــزاری س ــه خبرگ ــایل ب مس
همچنیــن جمشــید رســولی، ســخنگوی دادســتانی کل  می گویــد، 
ــار  ــتیناف تخ ــتانی اس ــئوالن دادس ــی های مس ــم بررس ــوز ه هن
دربــارۀ ادعاهایــی کــه علیــه بشــیر قانــت شــده، پایــان نیافته اســت.
بشــیر قانــت از فرمانده هــان پیشــین حــزب اســامی بــه رهبــری 
گلبدیــن حکمتیــار اســت. وی در زمــان ریاســت جمهوری حامــد 
کــرزی، والــی ســرپل بــود. در انتخابــات مجلــس نماینــده گان خود 
را نامــزد کــرد؛ امــا بــه دلیــل انبــوه شــکایت های شــهروندان تخــار 
و به خاطــر داشــتن افــراد مســلح غیرمســوول و اتهــام قتــل افــراد 
بی گنــاه، نامــش از ســوی کمیســیون شــکایات انتخاباتــی از 

فهرســت نامــزدان انتخابــات حــذف شــد.

مســووالن در دادســتانی ُکل کشــور می گوینــد کــه 70 پرونــدۀ مرتبــط بــه جرایــم انتخاباتــی بــه ایــن 
نهــاد رســیده اســت. 

جمشــید رســولی، ســخنگوی دادســتانی ُکل، بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع در گفت وگــو بــا روزنامــۀ 
مانــدگار می گویــد کــه در ارتبــاط بــه ایــن پرونده هــا 198 تــن نیــز بــه ایــن نهــاد معرفــی شــده اند.
در عیــن حــال، کمیســیون انتخابــات می گویــد کــه هیــچ فــردی از طــرف ایــن نهــاد بــه دادســتانی ُکل 

و نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفی نشــده اســت.
ــه  ــه ب ــانی ک ــمار کس ــد: ش ــتانی ُکل می گوی ــخنگوی دادس ــولی، س ــید رس ــن، جمش ــان باای همزم

ــتند. ــات هس ــیون انتخاب ــای کمیس ــده اند، اعض ــی ش ــتانی معرف دادس
بــه گفتــۀ او،70 پرونــدۀ و 198 تــن مرتبــط بــه جرایــم انتخاباتــی تــا هنــوز بــه دادســتانی  کل معرفــی 

شــده اند.
ــتاده  ــی فرس ــه دادگاه عال ــل شــده و ب ــا تکمی ــن پرونده ه ــه کار برخــی ای ــزود ک ــای رســولی اف آق
ــتانی کل تحــت  ــدر دادس ــر آنان ــمار دیگ ــا ش ــه  اســت، ام ــورد صــورت گرفت ــری در م و تصمیم گی

ــد.  بررســی قــرار دارن
ــتفاده  ــوء اس ــی، س ــپ های جعل ــب برچس ــا، نص ــر تذکره ه ــد: »تزوی ــی مانن ــه اتهامات ــت ک او گف
از صاحیت هــای وظیفه یــی، خریــد و فــروش تذکره هــا و مجبورســاختن رأی دهنــده گان بــه 

ــت. ــا درج اس ــن پرونده ه ــخص« درای ــراد مش ــه اف رای دادن ب
ــان و  ــات  و برخی شــان در جری ــش از برگــزاری انتخاب ــی پی ــن پرونده  های ــه برخــی ای او گفــت ک
پــس از انتخابــات از طــرف نهادهــای کشــفی – اســتخباراتی بــه دادســتانی ُکل معرفــی رســیده اســت.

آقــای رســولی می گویــد کــه تخطــی  و تخلفــات انتخاباتــی از طــرف کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
ــتراک  ــی اش ــم انتخابات ــه در جرای ــرادی ک ــا اف ــا پرونده ه ــا تنه ــرد، ام ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م

ــورد بررســی می شــود. داشــته  باشــند در دادســتانی ُکل م
او گفــت کــه در میــان کســانی کــه بــه دادســتانی کل معرفــی شــده اند،کارمندان کمیســیون انتخابــات، 

افــراد عــادی، کارمنــدان اداره ثبــت احــوال نفــوس و مســووالن دولتــی هســتند.
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــات در گفت وگ ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س ــت، مع ــد حق پرس ــرزا محم م
مانــدگار می گویــد: در رابطــه بــه تقلــب و تخلــف و جرایــم انتخاباتــی تــا هنــوز بیــش از صــد تــن 

ــده اند. ــت ش ــی بازداش ــای امنیت ــط نیروه توس
او گفــت کــه ایــن افــراد  شــامل کارمنــدان کمیســیون انتخابــات، ولســوال ها و غیــره  انــد، امــا هیــچ 
فــردی در ارتبــاط بــه جرایــم انتخاباتــی از طــرف کمیســیون انتخابــات بــه دادســتانی معرفــی نشــده 

  . ست ا
ایــن در حالــی اســت کــه در قانــون جرایــم انتخابــات کــه بــه ابتــکار انســتیتوت بین المللــی صلــح 
امریــکا بــرای کشــورهایی کــه در دوران بازســازی پــس از جنــگ بــه ســر می برنــد، نوشــته  شــده 
اســت. بــرای کســانی کــه بــه جــرم انتخاباتــی شــناخته شــوند از پنــج تــا ده  ســال حبــس و جرایــم 

نقــدی در نظــر گرفتــه شــده اســت.  
بازداشت رییس عملیاتی دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات

ــه  ــاط ب ــان در ارتب ــات، هم چن ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س ــت، مع ــد حق پرس ــرزا محم م
بازداشــت عبیــداهلل نیــازی، رییــس عملیاتــی دبیرخانــۀ کمیســیون انتخابــات، بــه روزنامــۀ مانــدگار: 
ریاســت امنیــت ملــی، دربــارۀ بازداشــت عبیــداهلل نیــازی بــه کمیســیون انتخابــات معلومــات ارایــه 

ــه معلومــات از ریاســت امنیــت ملــی اســت.  نکــرده اســت و ایــن نهــاد منتظــر ارای
ــد  ــیون انتخاباتچن ــاحه یی کمیس ــات س ــت عملی ــازی، سرپرس ــداهلل نی ــه عبی ــت ک ــده اس ــه ش گفت
پیــش بــه اتهــام گرفتــن پــول از یکــی از نامــزدان وکیــان انتخابــات مجلــس نماینــده گان، توســط 

ــی بازداشــت شــده اســت.  نیروهــای امنیت
انتخابــات مجلــس نماینــده گان در 28 و 29 میــزان ســال روان در 33 والیــت کشــور انجــام شــد، امــا 
آگاهــان بــاور دارنــد کــه در ایــن انتخابــات بــه اثــر ضعــف و ناتوانــی مدیریتــی کمیســیون انتخابــات 
تقلــب گســترده صــورت گرفتــه اســت.  کمیســیون انتخابــات تــا هنــوز توانســته نتایــج انتخابــات 
ــی ارای  ــکایات انتخابات ــیون ش ــر کمیس ــا اخی ــد، ام ــام کن ــت را اع ــده گان 15 والی ــس نماین مجل
انتخابــات مجلــس نماینــده گان والیــت کابــل بــه اتهــام تقلــب گســترده باطــل اعــام کــرده اســت. 

ابوبکر صدیق

چرابشیرقانتدستگیرنمیشود؟
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قوم گرایی 
و تعصبات 
قومی

2-8 روشـنفکر افغانسـتانی، تنها دچار تعصبـات  قومی نمی 
شـود و تنهـا بـه »تعصبات  قومـی و قبیله یی« دامـن نمی زند، 
بلکـه تعصبـات  قومـی خـود را توجیه هـم می کنـد و با این 
کار خـود بـرای متعصبان  قومـی دیگر خوراک  فکـری آماده 
می کننـد و بـه نحـوی در آرام سـاختن وجـدان نیمه بیـدار 
روشـنفکر  می کننـد.  نقش بـازی  دیگـر  متعصبـان  قومـی 
افغانسـتانی بـا »تعصبـات  قومـی و قبیله یـی« خـود، بـدی 
اخاقـی و قباحـت شـرعی »تعصبـات  قومـی و قبیله یی« را 
از نظرهـا می اندازنـد و بـا توجیه گری هـای خـود، وجاهـت 
اخاقـی و جواز شـرعی بـرای »تعصبات  قومـی و قبیله یی« 
فراهـم مـی آورد و بـه همیـن دالیـل روشـنفکر افغانسـتانی 
می شـود. ظاهـر  بی وجدان تـر  و  می نمایـد  بی مسـوولیت تر 
یکـی از رایج تریـن دالیـل روشـنفکر افغانسـتانی در مـورد 
»تعصبـات  قومـی و قبیله یی« شـان این اسـت: »مـا متعصب 
نیسـتیم و تعصبـات  قومـی و قبیله یـی را نمی پذیریـم، امـا 
تعصبـات  قومـی و قبیله یـی دیگـران مـا را متعصب سـاخته 
اسـت«. این اسـتدالل شـبیه اسـتدالل رشـوت خوران اسـت 
کـه می گوینـد: »همـه رشـوت می خورنـد، مـا هـم رشـوت 
کـه  اسـت  کسـانی  اسـتدالل  شـبیه  یـا  و  می خوریـم« 
مـا هـم زور می گوییـم  می گوینـد: »همـه زور می گوینـد، 
و همـه بی عدالتـی می کننـد، مـا هـم بی عدالتـی می کنیـم«. 
حـرف روشـنفکران متعصـب هـم همین اسـت کـه دیگران 
تعصـب می کننـد و مـا هـم مجبـور می شـویم کـه تعصـب 
قبـح  دیگـران،  قبیله یـی  و  قومـی  تعصبـات   کنیـم. گویـی 
شـرعی و عقلـی تعصبـات  قومـی و قبیله یـی را بـر می دارد 
و آنـگاه مـِن روشـنفکر اجـازه دارم کـه تعصـب کنـم و بـه 
تعصبـات دامـن بزنـم و... تاجیـک تعصب به خـرج می دهد 
بـه دلیـل اینکـه پشـتون تعصـب ورزی می کنـد و پشـتون 
تعصـب ورزی می کنـد به دلیـل اینکه هـزاره تعصبات  قومی 
را دامـن می زنـد و هـر کسـی گرفتـار دام تعصـب شـده به 

دلیـل اینکـه دیگـران گرفتـار ایـن دام اند.
امـا آیـا تعصبـات  قومی پاسـخ درسـتی بـه تعصبـات  قومی 
مجـوزی  دیگـران  تعصبـات  قومـی  آیـا  اسـت؟  دیگـران 
فراهـم  مـا  قومـی  تعصبـات   بـرای  شـرعی  و  اخاقـی 
می کنـد؟ آیـا بـا تعصـب ورزی متقابـل می تـوان چرخه یـی 
تعصبـات  قومـی و قبیله یـی را متوقـف کـرد یـا سـرعت و 
شـدت آن را کاهـش داد؟ آیـا تعصبـات  قومـی متقابـل مـا 
بـه تعصبـات  قومـی دیگـران، باعـث تعصبات  قومی بیشـتر 
آنـان نمی شـود؟ آیا دیگـران نمی تواننـد بگویند کـه آنها هم 
متعصـب نیسـتند، بلکـه تعصب ما آنـان را متعصب سـاخته 
و بـه تعصـب وا داشـته اسـت؟ از تعصـب ورزی متقابل ما، 
آیـا فقـط متعصبـان دیگـر متضـرر می شـوند یـا انسـان های 
ایـن  بـه  و  نیسـتند  متعصـب  اصـًا  کـه  دیگـری  بی گنـاه 
مسـایل نمی اندیشـند؟ اگـر تعصبـات  قومـی دیگـران مـا را 
متعصـب می سـازد، آیا تعصبـات  قومی متقابل مـا دیگران را 
متعصـب نمی سـازد؟ این ها سـوال های اسـت که روشـنفکر 
افغانسـتانی بـه آنهـا نمی اندیشـد و به آنها پاسـخ سرراسـتی 

نمی دهـد. 
3-8 روشـنفکر افغانسـتانی متأسـفانه گرفتـار منطق »یک بام 
و دو هـوا« اسـت و بـه واسـطۀ همیـن مغالطـه، »تعصبـات  
قومـی و قبیله یـی« خـود را الپوشـانی می کنـد. در واقـع، 
روشـنفکر افغانسـتانی هنوز هـم جیره خوار همیـن متعصبان 
بـزرگ قومـی و بـزرگان قومـی متعصـب اسـت. اگـر یـک 
یـک  بـرای  متعصـب  قومـی  رهبـر  یـک  یـا  ملـی  خایـن 
روشـنفکر افغانسـتانی یـک دفتـری بدهـد و ماهانـه دوصد 
دالـری، اندیشـه و قلـم روشـنفکر افغانسـتانی یک صـد و 
هشـتاد درجـه تغییـر می کنـد و آنگاه روشـنفکر افغانسـتانی 
می شـود یـک تقدیس گـر دو آتشـه بـرای بـزرگان خـود و 
یـک پـرده در بی پروا برای بـزرگان دیگران. همیـن گرفتاری 
و جیره خـواری اسـت کـه روشـنفکر افغانسـتانی را گرفتـار 
منطـق »یـک بـام و دو هـوا« می کند و هـم اسـتقالیت  را از 

او می گیـرد و هـم بی طرفـی را. 
پشـتون  رهبـر  یـک  زورگویـی  تاجیـک،  روشـنفکر  یـک 
و  انحصارطلبـی  عناویـن  تحـت  را  آن  و  نمی تابـد  بـر  را 
امـا  می کنـد،  نکوهـش  و...  عدالتـی  بـی  و  قومی گرایـی 
زورگویـی یـک رهبر تاجیـک را عدالت طلبی عنـوان می کند 
و آن را توجیـه می کنـد. یـک روشـنفکر پشـتون، بـزرگان 
و رهبـران اقـوام دیگـر را توهیـن می کنـد و آن را »نقـد« 
می نامـد، امـا نقـد دیگـران از یـک بـزرگ و رهبـر پشـتون 
را توهیـن عنـوان می کنـد و تعصـب می نامـد. دشـنام دادن 
یـک پشـتون به جنرال دوسـتم، بـرای یک روشـنفکر ازبیک 
تعصـب اسـت، اما دشـنام دادن یـک ازبیک به اشـرف غنی، 
شـجاعت و نترسـی بی نظیـر و مثـال زدنـی. یک روشـنفکر 
هـزاره دست بوسـی رهبـر خـود را صداقـت می دانـد، امـا 
حمایـت یک وکیل پشـتون از اشـرف غنـی را تعصب ورزی 

می کنـد. عنـوان  قوم پرسـتی  و 
روشـنفکر افغانسـتانی، زمانی کـه در بارۀ بـزرگان و رهبران  
قومـی خود، چیـزی می گوید یا می نویسـد خوبی هـای آنان 
را بـه زیبایـی بیـان می کنـد و بی کفایت هـا و بی دانشـی ها و 
بی مسـوولیتی ها و خیانت هـای آنـان را مسـکوت می گـذارد 
و برعکـس، زمانـی کـه در بـارۀ بـزرگان و رهبـران  قومـی 
اقـوام دیگـر، چیـزی می گویـد یـا می نویسـد، بی کفایت هـا 
و بی دانشـی ها و بی مسـوولیتی ها و خیانت هـای آنـان را بـه 

شـیوایی بیـان می کنـد و خوبی هـای آنـان را به ُکلـی نادیده 
می گیـرد و یـا قومـی تعبیـر و تفسـیر می کند. آیا روشـنفکر 
افغانسـتانی می توانـد از ایـن دام هـای قومـی و زبانی رهایی 
یابـد و همـه را ببینـد و همـه را بخوانـد و همـه را نقـد کند 
و خـود را در معـرض نقـد دیگـران قـرار بدهـد و نقدپذیر 

باشد؟
۹- تعصبات قومی؛ پیامدها و سوءتفاهم ها

1-9 بـرای مردم مـا کـه همیشـه تازیانـۀ متعصبـان  قومـی را 
خـورده  اند و زخـم »تعصبات  قومی و قبیله یی« را بر پشـت 
و پهلـوی خـود دارنـد، درک »تعصبـات  قومـی و قبیله یـی« 
و شـناخت متعصبـان قومـی، از ضروریـات اسـت. عـاوه  
برایـن، اهمیـت درک و دریافـت دالیـل روانـی و اجتماعی 
هیـچ  بـه  قبیله یـی«،  و  قومـی  »تعصبـات   و...  فرهنگـی  و 
وجـه کمتـر از اهمیـت درک و شـناخت »تعصبـات  قومی و 
قبیله یـی« و متعصبـان  قومـی نیسـت. در این نوشـته، سـعی 
کـردم نکاتـی را در ایـن خصـوص مطـرح کنـم و مـواردی 
را برجسـته سـازم و روی مواضعـی تأکیـد کنـم. مـا دیدیـم 
کـه »تعصبـات  قومـی و قبیله یـی« چیسـت و چه کسـانی و 
بـه چـه دالیلـی، گرفتـار دام »تعصبـات  قومـی و قبیله یـی« 
می شـوند و بـه »تعصبـات  قومـی و قبیله یی« دامـن می زنند. 
زیـاده از ایـن حـد بایـد بـه پیامدهـای »تعصبـات  قومـی و 
قبیله یـی« نیـز توجه کنیـم و نقش آن را در ایجاد سـوءتفاهم  

در بیـن اقـوام شـریف کشـور به بررسـی بنشـینیم.
قبیله یـی«،  و  قومـی  »تعصبـات   ثمـرۀ  اولیـن  شـاید 
»فاصله گزینـی« باشـد. متعصبـان  قومـی خود و قـوم خود را 
تافته  یـی جـدا بافتـه از دیگـران می داننـد و به همین اسـاس 
خـود را شایسـته تر و ممتازتـر و مسـتحق تر از دیگران تلقی 
پاییـن  مرتبه تـر و حتـا  بیگانه تـر و  می کننـد و دیگـران را 
پسـت تر عنـوان می کننـد و الجـرم به دامـن »تبعیـض« فرو 
می غلتنـد و دسـت بـه بی عدالتی هـا و حق تلفی هـا می زننـد. 
متعصبـان  قومـی بایـد بـه انـواع رذایـل اخاقی تـن بدهند. 
دورغ بگوینـد و الف بزننـد و بزرگ نمایـی کننـد و تاریـخ 
را تحریـف و حقیقـت را کتمـان کننـد و پا روی شـرافت و 
کرامـت دیگـران بگذارنـد و حقـوق شـان را نقـض کننـد و 

دیگـران را برنجاننـد و انـدوه بدهنـد. 
عاوه برایـن، متعصبـان  قومی بایـد به پای زورمنـدان ناالیق 
و سـرمایه داران فرومایـۀ قـوم و قبیله یـی خـود، سـر فـرود 
بیاورنـد و از افـراد ضعیـف و ناتـوان و بیسـواد قـوم خـود، 
سـواری بگیرنـد و بـر گرده هـای آنـان سـوار شـوند و از 
احساسات شـان به خاطـر منافـع شـخصی خـود سـود ببرند.
متعصبـان  قومـی، دشـمن تراش اند و نفـاق افگن. آنـان باید 
دشـمنانی داشـته باشـند تا هرچه کیـن و عقدۀ قومـی دارند 
به نـام آنـان بنویسـند و مـردم را از آنـان بترسـانند و خود را 
پایـگاه و پنـاه گاه مـردم بی پنـاه و بیچـاره معرفی کننـد. باید 
تـرس را در دل مـردم جـا داد، بایـد عـداوت را در میـان 
آنـان دامـن زد، بایـد مردم را نسـبت بـه یک دیگـر بی اعتماد 
سـاخت و بایـد صدهـا پسـتی و پلشـتی دیگـر را مرتکـب 
شـد، تـا قدرت خـود را حفظ کـرد و ثروت خـود را افزون 

ساخت.
»تعصبـات  قومـی و قبیله یـی«، بزرگتریـن ضربـه را بـه پیکر 
سیاسـی یـک کشـور و روابـط اجتماعـی شـهروندان یـک 
مملکـت وارد می کنـد. ملـت شـدن را زیـر سـوال می بـرد 
بیشـتر  و وحـدت ملـی را صدمـه می زنـد و فاصله هـا را 
می سـازد و انزجـار عمومـی را باعـث می گـردد و همـه را 
تـا آسـتانۀ خشـونت و خون ریزی می کشـاند و جامعـه را تا 

سـرحد انفجـار سـوق می دهـد و... 
مـا بایـد پرسـش های زیـاد را از خودمـان کنیـم: چه کسـی 
انحصارطلبـی می کنـد؟ چه کسـی زور می گوید؟ چه کسـی 
تفرقه افگنـی می کنـد؟ چـه کسـی بـه حـذف اقـوام دیگـر 
می اندیشـد؟ چه کسـی مـردم را در جهل نگه مـی دارد؟ چه 

کسـی بـه مـردم دروغ می گویـد و کتمان حقیقـت می کند و 
دسـت بـه تحریـف واقعیـت می زند؟ چـه کسـی خاین قوم 
خـود را قهرمـان می سـازد و قهرمـان قـوم دیگـر را تـرور 
شـخصیت می کنـد؟ چه کسـی در جامعـه نفـرت می پراکند 
و در میـان مـردم دشـمنانه گی ایجـاد می کنـد؟ چـه کسـی 
و  سـاده ترین  شـاید  می کنـد؟  بی عدالتـی  و  می کنـد  ظلـم 
سرراسـت ترین پاسـخ بـه تمـام این پرسـش ها در کشـورما 
ایـن باشـد: »قوم پسـرتان و متعصبـان قومـی«. آیـا تمـام این 
بی اعتمادی هـا و سـوء تفاهم هایـی کـه در میـان مـردم ما به 
وجود آمده اسـت و ما همه اکنون شـاهد آن هسـتیم و دارد 
هسـتی و مسـتی مـان را بـه بـاد می دهـد، محصول مسـتقیم 
»تعصبـات  قومـی و قبیله یـی« قوم پرسـتان و متعصبان  قومی 

؟ نیست
2-9 سـوء تفاهـم، بیـن افـراد و شـهروندان یـک کشـور، 
فاجعه بـار اسـت و سـوء تفاهـم، بیـن اقـوام و قبایـل یـک 
پیامدهـای  از  یکـی  اسـت.  مخـرب  چندقومـی،  جامعـه 
»تعصبـات  قومـی و قبیله یـی«، بـدون تردیـد، سـوء تفاهـم 
بیـن اقـوام یـک کشـور اسـت. یـک فـرد تعصـب می کند و 
بی عدالتـی می کنـد و به خاطـر موجـه نشـان دادن یـا پنهـان 
سـاختن تعصبـات خـود، دسـت بـه توجیه گـری می زنـد و 
افـراد دیگـری را همـراه و هم فکـر خود سـاخته و متعصب 
می سـازد و ایـن تعصبـات، دیگـران را هـدف قـرار می دهد 
برای شـان درد می دهـد و محرومیـت مـی آورد و تخـم  و 
آنـان  و  مـی کارد  آنهـا  در دل  را  تعصبـات و دشـمنانه گی 
را بـه عمـل متقابـل و بالمثـل وا مـی دارد. چنانچـه گفتـه 
انـد: کسـانی کـه شـرارت دیده انـد در نهایـت خـود شـریر 

می کننـد.  شـرارت  و  می شـوند 
و  واقع نگـری  و  بی طرفـی  قبیله یـی،  و  قومـی  تعصبـات  
انصـاف را نیـز از آدمـی می گـردد. در ایـن صـورت، هـر 
کسـی بـه هـر کسـی بـه دیـدۀ تردیـد نـگاه می کنـد و همه 
همدیگـر خـود را متعصـب می بیننـد و فعالیت هـای شـان 
را و سخنان شـان را و موقف گیری هـای شـان را متعصبانـه 
ایـن  در  و  می فهمنـد  بـد  را  یکدیگـر  و  می کننـد  عنـوان 
میـان خوب هـا هـم قربانـی می شـود و کارهـای صادقانـۀ 
 شـان نادیـده گرفتـه می شـود و بی اعتمـادی و بی بـاوری، 
و  شـان  اسـتعدادهای  و  قدرت شـان  و  وحدت شـان 

می بـرد.  بیـن  از  را  شـان  فرصت هـای 
دو  پیـروزی  بابـت  قلـم،  ایـن  پیـش، صاحـب  چنـد روز 
ورزشـکار کشـور در رقابت هـای مشـت زنی، ابـراز شـادی 
کـردم و بـرای ایـن دو ورزشـکار موفقیت بیشـتر خواسـتم. 
یـک دوسـتی کـه تصـور کـرده بـود من پشـتو زبان هسـتم، 
در پـای پسـت من نوشـته بودنـد: از پیروزی هوتک ها شـاد 
شـدی، آیـا از پیـروزی طرف دیگر )منظورشـان مبـارز بود( 
هـم شـاد شـدی یـا نـه؟ )سـخن این دوسـت ایـن بـود: به 
آنـی که شـاد نشـدی حتمًا غیر هوتک اسـت( این دوسـت، 
و  مـن  و  هسـتم  زبـان  پارسـی  مـن  کـه  نمی دانسـت  مـا 
مبـارز از یـک والیـت می باشـیم. ایـن دوسـت شـاید دچار 
تعصبـات  قومی نشـده باشـد و متعصـب نباشـند، اما فضای 
تعصب آلـود کشـور، ذهـن او را در قبضۀ خود گرفته اسـت 
و همـه را متعصـب می بینـد و هـر نوشـته یی را تعصبانـه 
می خوانـد و نسـبت بـه همـه بی انصافـی می کنـد. بـه همین 
اسـاس اسـت کـه بنـده به ایـن بـاورم، در کشـور مـا خیلی 
از آدم هـا متعصـب نیسـتند، امـا دچـار سـوء تفاهم شـده  و 
اعتمـاد خـود را از دسـت داده انـد و بـه همـه چیز بـه دیده 

شـک می نگرنـد.
10-چگونه باید بود و چه باید کرد

شـهروندانی کـه مـدام تازیانـۀ »تعصبـات قومـی و قبیله یی« 
را خـورده و بـه همدیگـر خـود بی اعتماد شـده اند، سـخت 
اسـت کـه مبارزه بـا »تعصبات قومـی و قبیله یـی« را از خود 
شـروع کننـد و رذالـت اخاقی را در درون خـود نابود کنند. 
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امـا یگانـه راه مبـارزه بـا این رذالـت اخاقـی و مخرب و 
موثرتریـن را، ایـن اسـت کـه هـر شـهروند، بـا تعصبـات 
خـودش مبارزه کند و ریشـۀ این رذالـت اخاقی را در دل 
و درون خود بخشـکاند و چیزی نگوید و ننویسـد و کاری 
نکنـد کـه بوی تعصبـات قومی از آن به مشـام برسـد. این 
اولیـن گام اسـت کـه بایـد برداشـته شـود و برداشـتن این 

گام، بـدون تردیـد، شـجاعت اخاقـی می طلبد.
گام مهـم دیگـری کـه بایـد برداشـته شـود، اصـاح نظـام 
تعلیـم و تربیت اسـت. دانش آمـوزان و دانشـجویان ما، در 
دورۀ مهـم و سرنوشت سـاز دانش آمـوزی و دانشـجویی، 
کثـرت  همدیگرپذیـری،  خویشـتن داری،  درس  چقـدر 
و  می گیرنـد  فـرا  را  دیگـران  بـه  عشـق ورزی  و  بـاوری 
می آموزنـد؟ از ایـن نـگاه، متأسـفانه مـا دچـار فقـر نـه که 

گرفتـار فاکـت هسـتیم.
مسـوولیت بیشـتر، اما متوجه مسـووالن و کارکنـان دولتی 
اسـت. تعصـب یک فرد عـادی، منحصر در دایـرۀ زنده گی 
همـان فـرد اسـت، امـا تعصـب یـک مسـوول و کارکـن 
دولتـی، محـدودۀ بیشـتری را در می نـوردد و دامـن افـراد 
بیشـتری را می آالیـد و لـوث می کنـد. مقامـات بلنـد رتبۀ 
دولتـی، بایـد درایـت بیشـتری به خـرج دهنـد و اقدامات 
انسـانی تر و مردمی تـری داشـته باشـند. یک حـرف و یک 
اقـدام متعصبانۀ ایـن مقامات رده باالی، ُکل فضای کشـور 
را تعصبـی می سـازد و بـرای هـر متعصـب خـودی و غیر 

خـودی دیگـری، توجیه فراهـم کند.
رسـانه های همه گانـی کشـور، جامعـۀ مدنـی، اتحادیه هـا، 
و...،  سیاسـی  احـزاب  مذهبـی،  حرکت هـای  انجمن هـا، 
نیـز در ایـن عرصـه مسـوولیت بزرگـی دارنـد. نهادهـا و 
»تعصبـات  از  دسـت  خودشـان  اوالً  بـاال،  جریان هـای 
قومـی و قبیله یـی«، بردارنـد و ثانیـًا بایـد از دامـن زدن بـه 
»تعصبـات قومـی و قبیله یی«، خـودداری کننـد و ثالثًا باید 
در برابـر هـر نـوع تعصـب و علیـه هـر متعصبـی مبـارزه 
کننـد و رابعـًا بایـد در مـورد پیام هـا و پیامدهـای ویرانگر 
»تعصبـات قومـی و قبیله یـی«، بـه مـردم آگاهـی بدهنـد.

پـدران و مادران، نیز دسـت روی دسـت نگذارند و سـعی 
کننـد همـراه با کـودکان خود، از شـر این رذالـت اخاقی 

رهایـی یابند.
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29 قصـه مثنـوی معنـوی- دفتـر دوم بـرای اطفـال بـه کوشـش محمد 
داود سـیاووش بـه زبانـی تـا حـد ممکن سـاده و به دور از حواشـی و 
زوایـد از چـاپ برآمـد. در پایـان هـر قصه تحـت عنوان شـاه فردها و 
مفاهیـم جزیـل ابیـات خـارج آن قصـه بـا ذکـر شـمارۀ بیت و شـمارۀ 
دفتـر مشـخص گردیـده تا اطفال بـه آسـانی بتوانند قصـه را در مثنوی 
معنـوی پیـدا کننـد. در ایـن مجموعه در دو بُعـد کارخانه گـی به اطفال 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت: یکـی آنکه اطفـال بتواننـد دربـارۀ مفاهیم 
معنـوی شـاه فردهـای ابیـات فراتـر از قصه هـا بـه کمک بـزرگان فکر 
کننـد تـا شـعور مدنی شـان بـه شـکل ابتدایـی به طیـران آیـد و دیگر 
اینکـه بـرای درک بهتـر ابیـات در صفحه یـی کـه در آخر کتاب سـفید 
گذاشـته شـده معنـای لغـات مشـکل را از فرهنـگ لغـات پیـدا کـرده 

بنویسند. 
قصه هـای مثنـوی معنـوی بـه اطفـال در92 صفحـه بـا قطـع جیبـی به 
چـاپ رسـیده ومولـف آن را بـه پـدرش شـادروان سـناتور محمدامان 

خـان اهـدا کرده، حـق چاپ ایـن جنُگ به ناشـرمحفوظ خوانده شـده 
اسـت. قصه هـای دفتـر اول مثنـوی معنـوی به اطفال در ماه اسـد سـال 

روان خورشـیدی منتشـر شـده بود.

کابینـۀ حکومت به روز چهارشـنبۀ هفتۀ گذشـته 
)14 قـوس( »طـرح بدیـل میکانیـزم تطبیـق و 
مسـوولیت پیشـبرد برنامـۀ آماده گـی کانکور« را 
تأییـد کـرد. براسـاس این طـرح، برای شـماری 
از والیت هـا، سـهمیۀ معیـن در امتحـان کانکور 

در نظـر گرفته شـده اسـت.
در ایـن طـرح، سـهمیۀ معیـن بـرای »داوطلبـان 
رشـته های  در  انکشـاف یافته  کمتـر  والیـات 
مـورد نیـاز« اختصاص یافتـه اسـت. در اعامیۀ 
ریاسـت دفتـر ریاسـت حکومـت وحـدت ملی 
آمـده اسـت که براسـاس ایـن طـرح، زون ها به 
اسـاس رشـته های مـورد نیـاز انکشـاف متوازن، 
سـهمیۀ  و  شـده  تقسـیم بندی  زون  هشـت  در 
رشـته های مـورد نیـاز به اسـاس نفـوس والیت 

مربـوط در نظـر گرفتـه می شـود.
در ایـن اعامیـه همچنـان آمـده اسـت کـه از 
فارغانـی  منطقه یـی،  اختصاصـی  سـهمیه های 
مسـتفید شـده می تواننـد کـه حداقل سـه سـال 
اخیـِر دورۀ مکتـب را در والیـات مربوط تکمیل 

باشـند. کرده 
امـا ایـن طـرح در روزهـای اخیـر بـا موجی از 
واکنش هـای جامعـۀ علمـی و اکادمیـک کشـور 
نویسـنده گان،  از  برخـی  اسـت.  شـده  مواجـه 
طـرح  ایـن  حقوق دانـان  و  دانشـگاه  اسـتادان 
را »غیرمنطقـی«، »تبعیض آلـود« و در تضـاد بـا 

قانـون اساسـی و حقـوق بشـر می داننـد.
عبدالقهار سـروری، اسـتاد دانشـگاه بـه این باور 
اسـت کـه سـهمیه بندی کانکـور بـه معنـای »به 
زنجیـر کشـیدن ذهـن و ظرفیـت و فربه سـازی 
کشـور  در  رایگان سـتانی«  و  بی عدالتـی  بـاور 

ست. ا
آقـای سـروری می گویـد کـه در بحـث کانکور 
و مسـایل مشـابه، موضـوع مسـاوات مبتنـی بـر 
»اشـتراک محیطی-تبـاری« مطـرح نیسـت، بلکه 
موضـوع »عدالـت و رقابت سـالم مبتنی بر ذهن 

و ظرفیـت« مطرح اسـت.
تصمیـم  کـه  می افزایـد  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 

وزارت  و  تحصیـات  وزارت  طـرح  و  کابینـه 
پیامـِد  و  منطقـی«  »توجیـه  نمی توانـد  معـارف 
»مفیـد و سـازنده« داشـته باشـد. بـه گفتـۀ او: 
بـه جـای این گونـه تصامیـم و حیـف و میـل 
امکانـات معـارف و تحصیـات عالـی، بایـد در 
راسـتای انگیزه آفرینـی بـرای حضـور در مکتب 
و دانشـگاه و تعمیـم سـواد و دانـش در کشـور 

کار صـورت گیـرد.
آقـای سـروری همچنـان بیـان مـی دارد: »وقتـی 
امـور عرصه هـای مهـم بـه دسـت کرکترهـای 
بی برنامـه و غیـر واجـد شـرایط سـپرده شـود، 
چنیـن رفتـار تمسـخرآمیز و مبتنـی بـر ذهنیـت 
از  بخشـی  رایگان سـتانی،  و  خوش خدمتـی 

می شـوند«. مهـم  برنامه هـای 
در سـوی دیگر، یعقوب یسنا، شـاعر و نویسنده 
قومـی  تفکیکـی  »نـگاه  از  غیـر  کـه  می گویـد 
کارکـرد  دیگـر  کانکـور  سـهمیه بندی  ارگ«، 
و معنایـی نـدارد. آقـای یسـنا در یـک گـزارک 
فیسـبوکی افـزوده اسـت کـه وزارت تحصیات 
عالـی باید »شـفافیت« را در نظر داشـته باشـد و 
افـرادی کـه در رقابـت کامیـاب شـده اند، وارد 

کننـد. دانشـگاه ها 
از  کنیـد  »فکـر  داشـت:  بیـان  نویسـنده  ایـن 
یـک والیـت یـا حـوزه، تعـدادی نمـرۀ الزم را 
امـا وارد دانشـگاه شـده نمی تواننـد؛  می برنـد، 
یـا  والیـت  ایـن  سـهمیۀ  این کـه  بـرای  چـرا؟ 
حـوزه، تکمیل اسـت، امـا برخاف، افـراد دیگر 
از والیـت و حـوزۀ دیگـر، نمـرۀ پایان تـر از این 
افـراد دارنـد، اما وارد دانشـگاه می شـوند؛ چرا؟ 
بـرای این کـه طبـق سـهمیۀ همـان والیـت یـا 

حـوزه آمـده اسـت«.
آقـای یسـنا اظهـار مـی دارد کـه بایـد در برابـر 
اعتـراض  نادرسـت«  و  تفکیکـی  »نگاه هـای 
شـود تـا حـق یـک »فرزنـد غریـب« کـه درس 
افـراد دیگـری کـه  می خوانـد، تلـف نشـود و 

نشـوند. دانشـگاه  وارد  نمی خواننـد،  درس 
دانش آموختـۀ  احمـدی،  منیـر  باایـن،  همزمـان 

حقـوق، ایـن طـرح را در مغایـرت بـا قانـون 
و  می خوانـد  بین الملـل  حقـوق  و  اساسـی 
می گویـد کـه این طرح بـه گونـۀ صریح خاف 
مـادۀ 43 و 22 و بـه صـورت ضمنـی، خـاف 

مـادۀ 6 قانـون اساسـی کشـور اسـت.
آقـای احمـدی در صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش 
ماده هایـی را کـه بـاور دارد ایـن طـرح در تضاد 
عالـی و وزارت  بـا طـرح وزارت تحصیـات 
معـارف قـرار دارد، فهرسـت کـرده و نگاشـته 
اسـت که ایـن طـرح علی الرغـم تضاد بـا قانون 
اساسـی افغانسـتان، در تضـاد صریح بـا اعامیۀ 
جهانـی حقـوق بشـر و میثـاق بین المللی حقوق 

مدنـی و سیاسـی نیز قـرار دارد.
 2 ماده هـای  ایـن طـرح خـاف  می افزایـد:  او 
)برخـورداری بـدون تبعیض از حقوق بشـری(، 
مـادۀ 7 ) برابـری در برابـر قانـون و برخورداری 
 26 مـادۀ  و  یکسـان(  امتیـازات  و  حقـوق  از 

اعامیـۀ جهانـی حقـوق بشـر نیـز می باشـد.
روزنامه نـگار  نظـری  علـی  حـال،  عیـن  در 
می گویـد کـه سـهمیه بندی آزمـون کانکـور یک 
از  جوانـان  محروم سـازی«  و  »فاشیسـتی  گام 
فراگیـری علـم و دانـش اسـت. آقای نظـری به 
ایـن باور اسـت کـه  دانش جویان باید براسـاس 
توانایـی، دانـش و ظرفیـت شـان به دانشـگاه ها 
راه پیـدا کننـد، نـه براسـاس نفوس هـای خیالی 

و تقلبـی.
طـرح  تصمیـم  کـه  می گویـد  نظـری  آقـای 
سـهمیه بندی آزمـون کانکـور اقـدام »غیرعادالنه 
و  »نخبـه  فرزنـدان  حـق  در  اسـت  جفایـی  و 
»بایـد  می گویـد:  او  سـرزمین.  ایـن  بادانـش« 
و  خودسـری ها  ایـن  جلـو  زودتـر  هرچـه 
تک روی هـای غیرمنطقـی حکومـِت نفـاق ملـی 
و  محدودسـازی  شـود.  گرفتـه  جالت مأبـان 
محروم سـازی جوانـان علم جـو کـه بـا صدهـا 
چالـش و تنگ دسـتی پـی کسـب علـم می روند 
و آنانـی که به سـوی جهالـت و نادانی می روند، 
در حقیقـت خاف گفتـار خدا و پیامبر اسـت«.
ایـن روزنامه نـگار همچنـان بـه ایـن باور اسـت 
کـه طـرح سـهمیه بندی آزمـون کانکـور افـزون 
بـر محروم سـازی شـهروندان از حـق تحصیـل 
در درازمـدت، رونـد »حذف و جلوگیری رشـد 
زبـان فارسـی« را در دانشـگاه های دولتـی نیـز 

می کنـد. زمینه سـازی 
در ایـن میـان، اما سـخنگوی وزارت تحصیات 
پخـِش  فیسـبوکش،  رسـمی  در صفحـۀ  عالـی 
را  کانکـور  آزمـون  سـهمیه بندی  طـرح  خبـِر 
دقیـق نمی دانـد. فیصل امین، سـخنگوی وزارت 
تحصیـات عالـی می گوید کـه جزئیـات »طرِح 
 17 شـنبه،  امـروز  کانکـور  آماده گـی«  برنامـۀ 
قـوس در نشسـت خبـری بـا رسـانه ها و مـردم 

شـریک خواهد شـد.
گفتنـی اسـت کـه کاربـران شـبکه های اجتماعی 
نـام  را زیـر  این سـو هشـتگی  بـه  از سـه روز 
»نـه بـه سـهمیه بندی کانکـور« ایجـاد کـرده و 
دست به دسـت می کننـد. آنـان خواهـاِن رد ایـن 
طـرح از سـوی کابینـه شـده انـد. در ادامـۀ این 
هشـتگ، طنزنویسـتان کشـور هـم آرام ننشسـته 
در  طـرح  ایـن  از  انتقـاد  در  گزارک هایـی  و 
صفحه هـای اجتماعـی نگاشـته اسـت کـه میـان 

می شـود. دست به دسـت  کاربـران 

قصههایمثنویمعنویبرایاطفالچاپشد

برخی از استادان دانشگاه و نويسنده گان:

سهمیهبندیآزمونکانکور
درتضادباقانوناساسیوحقوقبشراست

k برگ آرايي: مجيب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار: روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر: هارون مجیـدی

گزارشگران: ناجيه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صديق

د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا مســکو تــه 

د افغانســتان د ســولې لپــاره د امریــکا د بهرنیــو 

ــي  ــتازي زمل ــړي اس ــارو د وزارت د ځانګ چ

خلیلــزاد ســفر مهــم بــويل.

ــان  ــې د افغ ــي چ ــورا واي ــايل ش ــولې ع د س

ســولې پــه اړه د ســیمې د هېوادونــو او امریــکا 

وروســتیو هلــو ځلــو دوی ســولې تــه نېــږدې 

ــړي دي. ک

د دغــه شــورا مرســتیال عطــا الرحمــن ســلیم 

د جمعــې پــه ورځ ازادي راډيــو رسه پــه خــرو 

ــاره  ــولې لپ ــتان د س ــه د افغانس ــکو ت ــې مس ک

د متحــده ایاالتــو د بهرنیــو چــارو وزارت د 

ځانګــړي اســتازي زملــي خلیلــزاد ســفر مهــم 

وبالــه او وېــې ویــل، دوی هیلــه لــري چــې د 

ــخ  ــولې د مخام ــفر د س ــزاد دا س ــي خلیل زمل

خــرو د پیــل المــل وګرځــي.

ــتیو  ــه وروس ــړه: »پ ــه ک ــلیم زیات ــاغيل س ښ

ــکو  ــه اړه د مس ــایلو پ ــتان د مس ــې د افغانس ک

عالقه منــدي ډېــره شــوې ده، کومــه ناســته يــې 

ــه مســکو کــې جــوړه کــړه، د همدغــه  چــې پ

ناســتې پــه دوام چــې د دوهمــې ناســتې 

ــې چــې  ــوب کــوي، کومــې اړیکــې ي کوربه ت

ــې  ــو رسه جــوړې کــړي دي او دغــه ډل طالبان

تــه يــې چــې د مســکو پــه ناســته کــې د ګــډون 

ــې  ــوي چ ــه ک ــه ډاګ ــول دا پ ــړه دا ټ ــه ورک بلن

روســان هــم د نــورو هېوادونــو ترڅنــګ د 

ــري،  ــم رول ل ــې مه ــئله ک ــه مس ــتان پ افغانس

نــو زه فکــر کــوم چــې مســکو تــه بــه د 

ښــاغيل خلیــل زاد ســفر مهــم وي او ښــه الس 

ــري.« ــه ول ــې ب ــه راوړن ت

دا په داســې حــال کــې ده چــې تېــره ورځ 

زملــي خلیــل زاد لــه افغــان چارواکــو رسه لــه 

ــوی  ــه روان ش ــکو ت ــته مس ــو وروس ــدو کت لی

دی.

ــوه  ــه ی ــفارت پ ــکا س ــې د امری ــل ک ــه کاب پ

ــل زاد  ــاغلی خلی ــې ښ ــيل چ ــې وی ــه ک اعالمی

ــه  ــي او اجرائی ــمرش ارشف غن ــان ولس ــه افغ ل

ــو  ــدو کت ــه لی ــه رسه ل ــه عبدالل ــس عبدالل رئی

ــه والړ. ــکو ت ــته مس وروس

افغــان ولســمرش مرســتیال ویانــد شــاه  د 

ــه  ــو ت ــره ورځ ازادي راډي حســین مرتضــوي تې

ــتاين  ــه پاکس ــل زاد ل ــاغيل خلی ــې ښ ــيل چ وی

ــه  ــو پ ــرو د نتایج ــو خ ــو رسه د خپل چارواک

ــه  ــي او اجرائی ــد ارشف غن ــمرش محم اړه ولس

معلومــات  تــه  عبداللــه  عبداللــه  رئیــس 

ــړل. ورک

ــتان  ــدې پاکس ــه دې وړان ــل زاد ل ــاغيل خلی ښ

تــه د ســفر پــه تــرڅ کــې لــه صدراعظــم 

عمــران خــان او د بهرنیــو چــارو وزیــر محمود 

ــل. ــې وکت ــالم اباد ک ــه اس ــي رسه پ قری

مســکو  مهــال  داســې  خلیــل زاد  ښــاغلی 

ــدې  ــې وړان ــې دوه ورځ ــوي چ ــفر ک ــه س ت

ینــس  منــي  عمومــي  ملتونــو  ملګــرو  د 

ســټولنرګ پــه افغانســتان کــې د ســولې لپــاره 

د امریــکا د پیــل کــړو هڅــو د مالتــړ غــږ وکړ.

نومــوړي د ســیمې لــه هېوادونــو پــه ځانګــړي 

ــتل  ــه وغوښ ــران څخ ــیې او ای ــه روس ډول ل

چــې حکومــت پــه مــرشۍ د ســولې لــه 

ــړي. ــته وک ــې رسه مرس پروس

دا ســیمې تــه د زملــي خلیــل زاد درېیــم ســفر 

دی خــو پــه تېــرو دوه ســفرونو کــې مســکو تــه 

نــه وو تللــی.

ــي  ــتان د ول ــې د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

جرګــې د نړیوالــو اړیکــو کمېســیون اداری 

کــې  حــال  داســې  پــه  وايــي،  پــالوی 

ــش  ــې د داع ــتان ک ــه افغانس ــکو پ ــې مس چ

وســله والې ډلــې لــه موجودیتــه پــه ویــره کــې 

ده واشــنګټن بایــد قناعــت ورکــړي چــې دوی 

ــو  ــو ډل ــو وســله وال ــه افغانســتان کــې د ټول پ

ــوي. ــل ک ــو ډول عم ــدې ی ــه وړان پ

ــکاين د  ــتیال داوود کل ــیون مرس ــه کمېس د دغ

جمعــې پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل: »کــه 

امریکایــان روســانو تــه قناعــت ورکــړي چــې 

دوی پــه افغانســتان کــې د داعــش وســله والې 

ــیمې  ــوي او د س ــارزه ک ــدې مب ــه وړان ــې پ ډل

ــیې  ــه روس ــځ ل ــې د دوی دری ــایلو ک ــه مس پ

ــې  ــه دې ک ــو پ ــه دی، ن ــې ن ــر ک ــه ټک رسه پ

شــک نشــته چــې دا خــره بــه د دې المــل يش 

چــې روســیه لــه امریــکا رسه د افغــان ســولې 

ــه پروســه کــې مرســته وکــړي.« پ

د افغانســتان د ســولې پــه اړه د متحــده ایاالتو د 

بهرنیــو چــارو وزارت ځانګــړی اســتازی زملی 

خلیلــزاد بــه لــه روســیې وروســته ازبکســتان، 

ترکمنســتان، بلجیــم، متحــده عــريب اماراتــو او 

قطــر تــه هــم ســفرونه وکــړي.

د ښــاغيل خلیلــزاد دا ســفر د روانــې میــالدي 

ــوی او د  ــل ش ــه پی ــه نېټ ــه دوهم ــتې پ میاش

ــو  ــارو وزارت د معلومات ــو چ ــکا د بهرنی امری

لــه مخــې د همــدې میاشــتې پــه ۲۰ مــه نېټــه 

ــه ورســیږي. ــای ت ــه پ ب

د سولې شورا:

د سیمـې هېـوادونـو او د امـریکـا 

هلـو ځـلو سولـې ته نېـږدې کـړي یـو

بابک سیاووش

بیگزاد


