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قدرت و سیاست را 

به جوانان انتقال می دهیم
احمدولی مسعود 

وارد میـدان شـد!

33

و چه سرافرازانه آمدی...
پاک و بی ریا،

با اعتماد به نفس و متعهد 
به آرمان های بلنِد سپهر 

جهاد و مقاومت...
هیچ یک از لندکروزرسواراِن 

... تو را همراهی نکردند...
این درست نقطۀ قوت

و اقتدارِ توست...
از نقطه یی که نگاه می کنم، 

انجام تکلیف مهم است
 نه نتیجه؛

 زیرا تکلیف رسالِت انبیاست 
و نتیجه تقدیر معلق

و زمینی...
استوار تا آخر بمان، 

تا فردا تمام فصول تاریخ را 
خاکستری  ننویسند!



انتخابـات  برگـزاری  زمـان  شـدن  نزدیـک  بـا 
ریاسـت جمهوری در افغانسـتان، اتفاق هـای بسـیار 
می پیونـدد.  وقـوع  بـه  حیـرت آوری  و  جالـب 
اتفاق هایـی کـه شـاید پیـش از آن، تصـور آن ها نیز 
مشـکل به نظر می رسـید ولـی در بزنـگاهِ انتخابات 
می بینیـم کـه ایـن اتفاق ها چنـان عادی جلـوه داده 
می شـوند کـه اصـًا فکـر می کنـی بایـد همین طور 
ایجـاد  زمـان  در  کـه  اتفاقـی  مهم تریـن  می بـود. 
تکت هـای انتخاباتـی در افغانسـتان می افتـد، تغییـِر 
زمانـی  کـه  آنانـی  دشمنی هاسـت.  و  دوسـتی ها 
به شـدت در موضـع مخالـف و حتـا دشـمن قـرار 
داشـتند، ناگهـان در کنـار یکدیگـر ظاهر می شـوند 
می گیـرد  شـکل  میان شـان  دوسـتی یی  چنـان  و 
حـال  عیـن  در  و  نیسـت  باورکردنـی  اصـًا  کـه 
برخی هـا کـه بسـیار بـه یکدیگـر نزدیـک بوده انـد 
و به اصطـاح دوسـِت سیاسـی بـه شـمار می رفتند، 
فکـر  کـه  می شـوند  تبدیـل  مخالـف  بـه  چنـان 
می کنـی بـه زودی پوسـِت یکدیگـر را خواهند کند. 
باشـد کـه در آن  شـاید طبعیـِت سیاسـت چنیـن 
دوسـتی و دشـمنِی پایدار وجود نـدارد و مهم ترین 
مسـأله منافـع اسـت. امـا مشـکل افغانسـتان افزون 
بـر ایـن تعبیـری کـه از سیاسـت وجـود دارد، نبود 
اصـوِل پایه و اساسـِی حزبی و جناحی اسـت. اکثر 
همیـن افـرادی کـه در تکت های انتخاباتـی در کنار 
یکدیگـر قـرار می گیرنـد، هیـچ سـنخیِت فکـری و 
ایدیولوژیـک بـا یکدیگـر ندارنـد. هرچنـد کـه در 
افغانسـتان بسـیار مشـکل اسـت کـه بتـوان افـراد 
ایدیولـوژی را آن گونـه کـه در کشـورهای  دارای 
غربـی وجـود دارنـد، سـراغ کـرد. حتا کسـانی که 
زمانـی عضـو حـزب دموکراتیـک خلق بودنـد، که 
الزامـًا باید یک حزب چپی مارکسیسـت- لنینسـت 
و  اصـول  بـا  اصـًا  کـه  می دیـدی  بعـداً  می بـود، 
ارزش های مارکسیسم-لنینسـیم با همـان معیارهای 
بـه  رسـد  چـه  ندارنـد،  آشـنایی  نیـز  آن   روسـی 
معیارهـای اروپایـی و غربـِی آن. برخـی اعضـای 
حـزب شـعلۀ جاویـِد افغانسـتان که بازهـم چپی ها 
امـا از نـوع چینایـِی آن بودنـد، سـر از جبهه هـای 
مجاهدیـن درآوردنـد و علیه حکومت نوع روسـی 
اتفـاق  ایـن  البتـه  می نوشـتند.  یـا  و  می جنگیدنـد 
در میـان مجاهدیـن هـم افتـاده بـود. برخـی افـراد 
کـه خـود را اخوانی هـای دوآتشـه یعنـی متعهـد به 
اصـول اخوان المسـلمین قلمـداد می کردنـد، ناگهان 
از دسـترخوان کمونیسـت ها سـر درآوردنـد و حتـا 
بـه حامیـان اسـتراتژیِک یکدیگر تبدیل شـدند. این 
وضعیـت نشـان می دهـد کـه در افغانسـتان هنـوز 
در  فکـری  اصـول  اسـاس  بـر  جناح هـا  و  افـراد 
کنـار هـم قـرار نمی گیرند، بـل منافـع و ارزش های 
گروهـی و مالـی آن هـا را اکثـراً بـه هـم نزدیـک 

می کنـد. 
از سـوی دیگـر، مشـکل سـال های اخیـر انتخاباِت 
افغانسـتان یعنـی پـس از بـه وجود آمـدن حکومت 

توافقـِی وحـدت ملـی ایـن اسـت کـه اکثـر افـراد 
و جناح هایـی کـه بـه یکدیگـر نزدیـک می شـوند 
این کـه  از  قبـل  می سـازند،  انتخاباتـی  تکـت  و 
باشـند،  کـرده  پیـدا  دسـت  سیاسـی  قـدرت  بـه 
در میـان خـود شـروع بـه نقـض قوانیـن، تعدیـل 
قوانیـن  در  می زننـد.  فراقانونـی  عملکردهـای  و 
فـرد  یـک  کـه  شـده  مشـخص  کامـًا  افغانسـتان 
وقتـی می خواهـد بـه عنـوان رییس جمهـور نامـزد 
شـود، در زمـان ثبـت نـام در کمیسـیون انتخابـات 
فقـط می توانـد بـا دو معـاوِن خـود ثبـت نـام را 
انجـام دهـد. ولـی برخـی از نامزدهـای انتخابـات 
ریاسـت جمهوری بـا سـه معـاون و حتـا تکت های 
هـم  یـا  و  کننـد  ثبت نـام  می خواهنـد  شـش نفره 
ثبت نـام کرده انـد. جالـب این جاسـت کـه هیچ یک 
از ایـن آقایـان نمی گوینـد کـه پیـش از رسـیدن به 
قـدرت دچـار نقـض قانـون شـده اند و کسـی کـه 
نمی توانـد قانـون را بـه رسـمیت بشناسـد، چگونه 
بعـداً می خواهـد بـه ارزش هـای آن پاینـد بمانـد. 
ایـن هـم از مشـکاِت دیگـِر انتخابـات افغانسـتان 
شـکل  زبـان  و  قومیـت  اسـاِس  بـر  کـه  اسـت 
می گیـرد. حـاال بسـیاری  از افـرادی کـه می خواهند 
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری آینده شـوند، به 
شـمول آقـای غنی و آقـای عبداهلل که بایـد مجریان 
قانـون باشـند، بـه قانون شـکنان تبدیـل می شـوند. 
دزدی  شـما  کـه  نیسـت  ایـن  تنهـا  قانون شـکنی 
کنیـد و یـا آدم بکشـید، بـل هـر اقدامـی را کـه در 
مغایـرت بـا قانون قـرار دارد انجام دهیـد، به معنای 
قانون شـکنی اسـت و هیـچ تفاوتی با آدم کشـتن و 
دزدی نـدارد. این هـا متوجـه شـده اند کـه تنهـا بـا 
نماینـده گان سـه قـوم کـه در هـر تکـت انتخاباتـی 
می توانـد وجـود داشـته باشـد، نمی شـود در میدان 
انتخابـات پیـروز شـد؛ پـس باید قـومِ دیگـر یعنی 
عـاوه بـر پشـتون، تاجیـک و هـزاره، ازبیـک را 
هـم بـا خـود در تکـت انتخاباتی شـامل کـرد تا به 
این وسـیله شـانس پیـروزی بیشـتری در انتخابات 
داشـت. افـزون بـر این، حـاال حتـا دم از تکت های 
شـش نفره زده می شـود کـه ممکـن اسـت شـانس 
پیروزِی بیشـتری بـرای آن تکت به ارمغـان بیاورد، 
قانـون  روحیـۀ  بـا  اصـًا  تکـت  ایـن  درحالی کـه 
برابـر نیسـت و حتـا از نظـر عرفـی نیـز چنـدان 
تکـت جالبـی بـه نظـر نمی رسـد. ریاسـت اجرایی 
در یـک زمـان به عنـوان عبـور از بحـران انتخابات 
مطـرح شـد و به ایجـاد حکومـت توافقـی انجامید 
کـه نبایـد دوبـاره چنیـن تجربه یـی را تکـرار کرد؛ 
یعنـی بایـد دعـا کـرد کـه چنیـن تجربه یـی تکـرار 
نشـود. از جانـب دیگـر ریاسـت اجرایـی در پنـج 
سـال موجودیـِت خـود چـه نفعـی در حل مشـکل 
قـدرت در افغانسـتان داشـته اسـت؟ آقـای عبداهلل 
چـه دسـتاوردی در این پُسـت دارد که حـاال نیز بر 

حفـظ آن تأکیـد مـی ورزد؟
توافق هـای  امضـای  بحـث  امـا  دیگـر  موضـوع   

انتخاباتـی  میـان دسـته ها و تکت هـای  میان تیمـی 
اسـت کـه عـوارض بسـیار دردنـاک و خطرناکـی 
را می توانـد رقـم زنـد. در گذشـته نیـز این گونـه 
توافق نامه هـا قبـل از ایجـاد تکـت انتخاباتـی میـان 
برخـی از افـراد صـورت گرفتـه بـود کـه نـه تنهـا 
تیـم  آن  پیـروزی  از  بعـد  را  تعهـدی  هیچ گونـه 
ایجـاد نکـرد، بـل باعـث جـار و جنجال هـای زیاد 
در درون دسـتگاه قـدرت شـد. مگـر آقـای غنـی 
تعهدنامه هـای زیـادی را با حامیـان و متحداِن خود 
بـه امضـا نرسـاند؟ بـه کـدام یـک از آن هـا متعهـد 

ماند؟! باقـی 
متوجـه باشـیم کـه پیـش از رسـیدن بـه قـدرت، 
بـه  از رسـیدن  انـد ولـی پـس  افـراد یـک قسـم 
قـدرت، بـه افـراد دیگـری تبدیـل می شـوند. پیش 
از رسـیدن بـه قـدرت، تمـام نامـزدان افـراد اهـل 
و صالـح می شـوند. هرچنـد کـه در میـان نامـزداِن 
فعلـی افـراد اهـل و صالـح وجـود دارند، بـه مردم 
و منافـع آن هـا می اندیشـند، طرح هـا و برنامه هـای 
ارایـه می دهنـد و چیزهایـی  تغییـر  بـرای  بـزرگ 
از ایـن دسـت؛ امـا بـه محـض این کـه پشـت میـز 
وعیدهای شـان  و  وعده هـا  ُکل  نشسـتند،  قـدرت 
بـه فراموشـی سـپرده می شـود و دوبـاره بـه همـان 
آدم هـای قبلـی تبدیـل می شـوند کـه حتـا حاضـر 
نیسـتند سـام کسـی را علیـک بگوینـد. آیـا ایجاد 
این گونـه دسـته های انتخاباتِی چندقومـی و امضای 
تعهدنامه هـا می توانـد مشـکل قدرت در افغانسـتان 

را حـل کنـد؟ 
در  قـدرت  مشـکل  چـون  اسـت؛  منفـی  پاسـخ 
مشـارکِت  کـه  می شـود  حـل  زمانـی  افغانسـتان 
همه گانـی متکـی بر اصـل عدالت و شایسـته گی به 
میـان آید. موجویـت افرادی از میان اقـوام، مذاهب 
و زبان هـای افغانسـتان بـه حل مشـکل قـدرت در 
افغانسـتان نـه تنهـا کمکـی نمی رسـاند، بـل آن را 
بیشـتر حـاد می سـازد. چـون اکثـر کسـانی کـه بـه 
نـام قـوم، زبان و مذهـب وارد تکت هـای انتخاباتی 
می شـوند، هیـچ رابطـۀ ارگانیـک بـا قـوم، زبـان و 

ندارند.  مذهـِب خـود 
کاش در افغانسـتان کسـانی از یک حـزب، جناح و 
حتـا قـوم و زبـان بـه قـدرت برسـند کـه بتوانند به 
ُکل مـردم افغانسـتان خدمـت کننـد. تـا زمانـی کـه 
چنیـن وضعیتـی بـه وجـود نیایـد، بـدون شـک با 
ترکیب هـای فعلی نیز مشـکل قدرت در افغانسـتان 
حل نمی شـود. مشـکل قدرت در افغانسـتان زمانی 
حـل می شـود کـه تکت هـای انتخاباتـی بر اسـاس 
فکـر و اندیشـه بـه وجـود بیاینـد و مـردم نیـز بـه 
برنامه هـا و اندیشـه های آن تکـت انتخاباتـی رای 
بدهنـد و نـه بـه زبان، قـوم و مذهـب آن هـا. تا آن 
زمـان شـاید مـا راه طوالنی در پیش داشـته باشـیم، 
ولـی روزی بایـد چنیـن شـود و تا آن زمـان باید با 
همیـن وضعیـت بحرانی، جنـگ، فقـر و بی عدالتی 

ساخت.
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انتخابــات  نامــزدان  ثبت نــامِ  بــرای  روزِ  آخریــن  امــروز 
ــان  ریاســت جمهوری اســت. گفتــه می شــود کــه در ایــن روز آقای
ــیون  ــه کمیس ــز ب ــود نی ــِت موج ــراِن حکوم ــداهلل س ــی و عب غن
انتخابــات می آینــد تــا هرکــدام بــا ثبــت تکــت انتخاباتــی خــود، 
ــور  ــِت کش ــدرت و مدیری ــور در ق ــرای حض ــش ب ــزمِ خوی از ع
ــن دو  ــار ای ــد. در کن ــر دهن ــًا خب ــر عم ــاِل دیگ ــرای پنج س ب
چهــره، انتظــار مــی رود کــه افــراد و اشــخاِص دیگــری کــه پیشــتر 
ــام  ــرای ثبت ن ــز ب ــد نی ــرده بودن ــت ک ــی دریاف بســته های معلومات
بــه کمیســیون انتخابــات مراجعــه کننــد. مســلمًا فهرســتی کــه تــا 
پایــاِن روز از نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری به دســت 
می آیــد، بــرای نهایی شــدن نیــاز بــه بررســی و اعــامِ رای و نظــِر 
کمیســیون های انتخاباتــی نســبت بــه اهلیــت و شایســته گی آن هــا 
دارد کــه زمــان و میعــادِ مشــخصی را در بــر می گیــرد. امــا صافــی 
ــد،  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــۀ صافی ه ــر از هم ــه مهم ت ــری ک و فیلت
ــا و  ــامِ چهره ه ــه تم ــبت ب ــتان نس ــردمِ افغانس ــبۀ م رای و محاس
ــات  ــازنده گی و اصاح ــای س ــدام ادع ــه هرک ــت ک اشخاصی س

ــد.  و پیشــرفت دارن
ــات  ــن دور از انتخاب ــه ای ــد ک ــان می ده ــوادث نش ــن و ح قرای
خالــی  گذشــته  انتخابات هــای  هماننــِد  ریاســت جمهوری، 
از چالــش و ریســک بــرای مــردم نخواهــد بــود؛ چنان کــه 
ــزاری  ــِی برگ ــِع اصل ــوان مرج ــه عن ــات ب ــیون  انتخاب ــم کمیس ه
ــی  ــات پارلمان ــار و اســتقالیِت خــود را در انتخاب ــات، اعتب انتخاب
ــه اعــام  ــزان از دســت داده و هــم حکومــت نظــر ب 28 و 29 می
موجودیــِت ســراِن آن در تکت هــای انتخاباتــی، یــک نهــادِ 
ــی  ــا کمیشــنراِن فعل ــات ب ــد. کمیســیون انتخاب بی طــرف نمی نمای
ــه فســاد  ــه ارگ، بلکــه ب ــی و سرســپرده گی ب ــه بی کفایت ــا ب نه تنه
ــر ایــن، آقــای غنــی  مالــی و رای فروشــی متهــم اســت. افــزون ب
ــی را در  ــاِت دولت ــامِ امکان ــه تم ــت ک ــس حکوم ــوان ریی ــه عن ب
ــدرت طــی پروســۀ شــفاف و  انحصــار دارد، هرگــز واگــذاری ق
ــق  ــه صــد طری ــد و ب ــه دیگــری را برنمی تاب ــات ب ــۀ انتخاب عادالن
ــه  ــای نهفت ــی و فرصت ه ــای انتخابات ــد فض ــیده و می کوش کوش
در آن را بــه ســودِ خــود مهندســی کنــد. آقــای غنــی هــم بــه نفــوذِ 
ــم  ــی  اندیشــیده و ه ــر در کمیســیون های انتخابات بیشــتر و ایمن ت
ــت های  ــان، سیاس ــای آن ــب و ادعاه ــای رقی ــاِن تیم ه در چیدم

ــرده اســت.   ــب ک خــود را تعقی
انتخابــات ریاســت جمهوری پیــش رو، نظــر بــه چنیــن  در 
وضعیتــی، مــردم افغانســتان شــاهد نوعــی برهم ریخته گــی و ابهــام 
انــد. تجمــِع افــراد و عناصــِر کامــًا نامتجانــس در یــک تکــت و 
بعضــًا جدایــی عناصــری از یــک حــزب و جریــاِن بــزرِگ مردمــی 
در قالــب تیم هــای متعــدد، نمی توانــد بــا عایــِق کارگــزار 
اساســِی صحنــۀ قــدرت و سیاســت در افغانســتان بی ارتبــاط 
ــاب را  ــه انتخ ــت ک ــان وضعیتی س ــًا هم ــع دقیق ــن وض ــد. ای باش
ــا  ــازد. ام ــن می س ــروزی را چالش آفری ــوار و پی ــردم دش ــرای م ب
بــا این همــه نشــانه های زیــادی بــرای بیرون شــدِن مــردم از 
ــوهِ  ــان انب ــن در می ــک انتخــاِب مطمی ــه ی ــرت و دســت زدن ب حی
ــرای  ــدام ب ــه هرک ــود دارد ک ــدی وج ــه و جدی ــای کهن چهره ه

جلــب آراِی مــردم بشــارت هایی می دهنــد. 
این گونــه خاصــه کــرد:  ایــن »نشــانه های راه« را می تــوان 
ــیم  ــده تقس ــتۀ عم ــه دو دس ــان ب ــای انتخاباتی ش ــزدان و تیم ه نام
می شــوند: دســتۀ نخســت، چهره هــای کهنــه و آزموده شــده 
در حکومــت و دســتۀ دوم چهره هــای نــو و آزموده نشــده در 
ــط  ــه فق ــًا شــامِل آن هایی ســت ک ــدرت. دســتۀ نخســت، عموم ق
ــه میــدان کشــانده و »خدمــت  ــه ادامــۀ قــدرت آن هــا را ب میــل ب
ــه و رای دادن  ــک شــعار و بهان ــًا ی ــا صرف ــرای آن ه ــردم« ب ــه م ب
ــتۀ  ــت. دس ــته اس ــرِت گذش ــا و حس ــرار ناکامی ه ــان، تک ــه آن ب
دوم امــا چهره هــای جدیــدی انــد کــه اگرچــه نمی تــوان ادعــای 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــد ام ــردم را دروغ خوان ــه م ــان ب خدمت گزاری ش
توانایــِی آن هــا در ایــن مــورد شــک کــرد. از ایــن رو ایــن دســته 
ــای  ــت، چهره ه ــت: نخس ــیم  اس ــل تقس ــر قاب ــعبۀ دیگ ــه دو ش ب
جدیــِد برنامه محــور و دوم، چهره هــای جدیــد فاقــد  برنامــه. 
ــفاهی اند  ــۀ ش ــار و برنام ــِل گفت ــوان، اه ــه و نات ــراد بی برنام اف
ــن رو رای دادن  ــد؛ از ای ــتندی ندارن ــوب و مس ــدۀ مکت ــچ ای و هی
ــت و  ــی در سیاس ــِر بی برنامه گ ــر عم ــزودن ب ــده، اف ــن  ع ــه ای ب
حکومــت اســت. امــا دســتۀ نــاب و نایــاب، چهره هــای نــِو دارای 
طــرح و ایــدۀ مکتــوب انــد کــه بــا ســند و دالیــِل علمــی ســخن 
می گوینــد و از نخبــه گاِن سراســِر کشــور بــرای تحقــِق »تغییــر« و 
»اصاحــات« و بیــرون ســاختن کشــور از دورِ باطــل ناکامی هــاِی 
ــه  ــِل زور و ن ــه اه ــا ن ــد. این ه ــل آورده ان ــوت به عم ــته دع گذش
اهــِل زر انــد، نــه غاصــِب زمیــن انــد و نــه قاتــِل مــردم و هیــچ 
عمــِل ســیاهی در کارنامــه ندارنــد و تنهــا انگیزۀشــان بــرای ورود 
در  سیاســت  قاعده مند ســازِی  و  برنامه محــوری  صحنــه،  بــه 
کشــور بــه ســود مــردم اســت. رای دادن بــه ایــن عــده، گشــودِن 

ــود! ــد ب ــتان خواه ــخ افغانس ــد در تاری ــی جدی صفحه ی

نشانه های راه 
در انتخابات ریاست جمهوری

احمــد عمران

افغانستان انتخابات  صحنۀ  پشِت 

پیش از رســیدن به قدرت، افراد یک قسم اند ولی پس از رســیدن به قدرت، به افراد دیگری تبدیل می شوند. پیش از 
رســیدن به قدرت، تمام نامزدان افراد اهل و صالح می شــوند. هرچند که در میان نامزداِن فعلی افراد اهل و صالح وجود 
دارند، به مردم و منافع آن ها می اندیشــند، طرح ها و برنامه های بزرگ برای تغییر ارایه می دهند و چیزهایی از این دست؛ 
اما به محض این که پشت میز قدرت نشستند، ُکل وعده ها و وعیدهای شان به فراموشی سپرده می شود و دوباره به همان 
آدم های قبلی تبدیل می شــوند که حتا حاضر نیستند سالم کسی را علیک بگویند. آیا ایجاد این گونه دسته های انتخاباتِی 

چندقومی و امضای تعهدنامه ها می تواند مشکل قدرت در افغانستان را حل کند؟



انتخابــات  نامــزد  مســعود،  احمدولــی 
ــروز پیــش  ــی« دی ــاق مل ــم »وف ریاســت جمهوری تی
ــات در یــک نشســت  ــه کمیســیون انتخاب از رفتــن ب
ــرده و  ــی ک ــود را معرف ــی خ ــتۀ انتخابات ــری دس خب
ــرح داد.  ــم را ش ــن تی ــت داری ای ــای حکوم برنامه ه
داکتــر فریــده مومنــد، معــاون اول و داکتــر عبدالطیف 
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــای مســعود ان ــاون دوم آق ــری، مع نظ
ــامل 6  ــی او ش ــت انتخابات ــعود، تک ــی مس احمدول
چهــره خواهــد بــود. او گفــت کــه ســه تــن دیگــر که 
شــامل صدراعظــم و معاونینــش می شــود را بــه زودی 

مشــخص خواهــد کــرد.
انتخابــات  نامــزد  مســعود،  احمدولــی 
ــر«  ــا »شــعار تغیی ــه ب ــد ک ریاســت جمهوری می گوی
ــده  ــی ش ــی« وارد کارزار انتخابات ــاق مل ــرح وف و »ط
ــی از دل  ــاق مل ــرح وف ــه ط ــد ک ــت. او می گوی اس
نزدیــک بــه دو دهــه کار و فعالیــِت »جریــان سیاســی 
ــن  ــه روی ای ــرون شــده اســت ک ــی« بی ــدای مل آجن
طــرح، اســتادان دانشــگاه، نخبــه گان سیاســی و 

کرده انــد. کار  علمــی  شــخصیت های 
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری، تغییــر 
»نظــام ریاســتی« بــه »نظــامِ صدارتــی« و داشــتن یــک 
ــن  ــم را از مهمتری ــک صدراعظ ــور و ی رییس جمه
ــعود  ــی مس ــرد. احمدول ــوان ک ــود عن ــداف خ اه
ــوان معــاون،  ــه عن ــی کــه او را ب ــد، چهره های می گوی
صدراعظــم و معاونــان صدراعظــم در انتخابــات 
ــا پیشــینۀ  همراهــی می کننــد، چهره هــای علمــی و ب
ــند و  ــک می باش ــی و اکادمی ــای علم کار در عرصه ه
ــمول  ــه ش ــتان ب ــار افغانس ــامِ اقش ــی از تم نماینده گ

ــد. ــه گان می کنن ــان و نخب ــان، زن جوان
ــروزی،  ــورت پی ــه در ص ــت ک ــعود گف ــای مس آق
ــون  ــل قان ــاِن تعدی ــا زم ــش ت ــِم و معاونان صدراعظ
ــران کار  ــورای وزی ــای ش ــوان اعض ــه عن ــی، ب اساس
خواهنــد کــرد. ایــن نامــزد انتخابــات می گویــد کــه 
ــدن  ــی« ش ــات« و »نیمه انتخاب ــی در والی »تمرکززدای

والی هــا در صــدر برنامه هایــش قــرار دارنــد.
او می گویــد کــه تیمــش را در محــور برنامــه و 
منشــور انتخاباتــی و بــا دیــدگاه واحــِد ملــی در قالب 

ــری واحــد انتخــاب کــرده اســت.  ــک رهب ی
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری اظهــار 
ــا  ــی اش را ب ــای تکــت انتخابات ــه چهره ه ــی دارد ک م
ــاِل  ــه هجــده س ــک ب ــاکام نزدی ــۀ ن ــرت از تجرب عب
گذشــته و ســه دور انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــت.  ــرده اس ــاب ک ــتان انتخ افغانس
ــه »دور باطــل«  ــی مســعود مدعــی اســت ک احمدول
ــکند و  ــته را می ش ــال گذش ــده س ــه هج ــک ب نزدی
بــرای تمــام اقشــار جامعــه فرصــت خلــق می کنــد.
ــش  ــه گزین ــد ک ــی می گوی ــاق مل ــم وف ــزد تی نام
ــوان معــاون نخســت در  ــه عن ــد ب ــده مومن ــو فری بان
تکــت انتخاباتــی اش، نشــانۀ همراهــی نیمــی از 
نفــوس افغانســتان و حمایــت از حقــوق و آزادی های 
بانــوان افغانســتان اســت. مســعود افــزود کــه بــودن 
داکتــر عبداللطیــف نظــری در ایــن دســتۀ انتخاباتــی، 
نماینده گــی از جوانــان و قشــر دانشــگاهی افغانســتان 

ــام  ــاختار نظ ــد اســت س ــه معتق ــت ک اســت. او گف
فســاد  بی عدالتــی،  موجــب  ریاســتی،  متمرکــز 
ســاختاری و عقب مانده گــی کشــور گردیــده اســت. 
ــی،  ــن نظام ــات، در چنی ــزد انتخاب ــن نام ــاور ای ــه ب ب
حضــور عادالنــه و مطالبــاِت اقــوام و اقشــار مختلــف 

ــود. ــاهده نمی ش ــه مش جامع
ــی  ــه کرس ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت ک ــار داش او اظه
ــرای  ــه ب ــد، بلک ــارزه نمی کن ــت جمهوری مب ریاس
ــه  ــردم ب ــیدن م ــردم و رس ــه م ــدرت ب ــپردن ق س
ــی مســعود افــزود  ــد. احمدول ــارزه می کن ــت مب عدال
کــه عدالــت، سرمشــق تیــم وفــاق ملــی اســت. آقــای 
ــه  ــاور ب ــی جــز ب ــچ مصلحت مســعود گفــت کــه هی

عدالــت و تأمیــن منافــع مــردم وجــود ندارد. مســعود 
از مــردم خواســت تــا در انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــه  ــته، ب ــای گذش ــه بحران ه ــه ب ــده، باتوج ــال آین س
ــن  ــردم را تأمی ــع م ــات و مناف ــی کــه مطالب برنامه های

ــد. ــد، رأی بدهن کن
ــت  ــاون نخس ــد، مع ــده مومن ــر، فری ــوی دیگ در س
آقــای مســعود در نشســت دیــروز گفــت کــه دســتۀ 
انتخاباتی شــان ترکیــب قومــی و یــا حزبــی نیســت، 
ــد  ــژوه و متعه ــۀ روشــنفکر، دانش پ بلکــه نمــاد طبق

ــی و ارزش محــوری اســت. ــه ارزش هــای مل ب
ــای  ــق آرمان ه ــرای تحق ــه ب ــزود ک ــد اف ــو مومن بان
ــم  ــی تی ــتۀ انتخابات ــی در دس ــای مل ــی و ارزش ه مل
وفــاق ملــی پیوســته اســت که بــه بــاور او: این دســته 
ــاه اجتماعــی  ــن رف ــرای تأمی برنامه محــور اســت و ب

ــد. ــت می کن ــردم فعالی م
او می گویــد کــه وقتــی مســألۀ معاونیتــش بــه عنــوان 
یــک پشــتون در تکــت انتخاباتــی وفــاق ملــی مطرح 
ــو  ــک بان ــه ی ــتون ها ب ــه پش ــد ک ــد، برخــی گفتن ش
ــتباه  ــاس اش ــاور از اس ــن ب ــا ای ــد، ام رأی نمی دهن
اســت و کســانی کــه آن را مطــرح می کننــد، از تاریــخ 

ــد. ــر ان ــتون ها بی خب ــارزات پش مب
معــاون تیــم وفــاق ملــی اضافــه کــرد کــه در فرهنــگ 
ــدۀ  ــه دی ــان ب ــارازات آن ــوان و مب ــه بان ــتون ها، ب پش
قــدر نگریســته می شــود و دیــدگاه بانــوان در مســایل 

ــار  ــد اظه ــده مومن ــود. فری ــاظ می ش ــف لح مختل
داشــت کــه تاریــخ بشــر سرشــار از مبــارزات بانــوان 
اســت و نشــان می دهــد کــه بانــوان در امــر مدیریــت 
و سیاســت ورزی از هیــچ مــردی کــم نبــوده اســت.

ــی  ــی نیم ــت، وقت ــان داش ــان بی ــد همچن ــو مومن بان
ــدرت  ــد، در رأس ق ــوان ان ــه بان ــه ک ــر جامع از پیک
حضــور نداشــته باشــند، حــرف از عدالــت اجتماعــی 
ــد در  ــوان بای ــه بان ــت ک ــد گف ــا اســت. مومن بی معن
ــدای  ــا ص ــند ت ــته باش ــور داش ــدرت حض رأس ق
رســا بــرای احقــاق حقــوق شــان باشــند. او همچنــان 
مدعــی شــد کــه تیــم وفــاق ملــی در برنامــه دارد تــا 

ــد. ــر کن ــروزی پُ ــن خــا را در صــورت پی ای

ــی  ــاون دوم احمدول ــری مع ــف نظ ــر عبدالطی دکت
ــرایطی  ــت: در ش ــن نشســت گف ــز در ای مســعود نی
ــردی  ــوق ف ــی حق ــوز ویژه گ ــه هن ــم ک ــرار داری ق
و شــهروندی، حاکمیــت قانــون بــر ســپهر روال 
ــد و  ــی نمی کن ــا حکمروای ــور م ــردم کش ــی م جمع
ــش از 17 ســال اســت  ــه بی ــی اســت ک ــن درحال ای
ــه  ــاالری را تجرب ــک و مردم س ــام دموکراتی ــه نظ ک

می کنیــم.
ــۀ آقــای نظــری: در عصــر جهانــی شــدن و  ــه گفت ب
ــد  ــا نیازمن ــت سیاســی م ــک شــدن، مدیری ایدیالوژی
چرخــش محتــوای سیاســی و فراینــد نخبه گرایــی در 
کشــور اســت. مــوردی کــه در تکــت انتخاباتــی مــا 
مشــاهده می شــود و اگــر نــگاه علمــی و کارشناســانه 
ــیم،  ــازی داشته باش ــعه و نوس ــی،  توس ــه حکمران ب
اصــوالً ماهیــت سیاســیت ماهیــت نخبه گرایــی 

اســت. 
معــاون دوم آقــای مســعود بــا بیــان ایــن کــه 
ساختارشــکنی و شــالوده شــکنی در تکــت انتخاباتــی 
تیــم وفــاق ملــی صــورت گرفتــه اســت، یادآور شــد: 
اوالً نســل جــوان اکادمیــک و روشــن فکر و باورمنــد 
بــه وفــاق ملــی کشــور، مــورد توجــه و دقــت نظــر 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
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احمدولی مسعود 
وارد میـدان شد!

احمدولــی مســعود، پــس از چاشــت دیــروز بــه عنــوان نامــزد 
انتخابــات ریاســت جمهوری ســال پیــش رو، دســتۀ انتخاباتــی خــود را 

ــرد.  ــت ک ــات ثب ــیون انتخاب در کمیس
از  انتخابــات ریاســت جمهوری پــس  نامــزد  احمدولــی مســعود، 
ــاق  ــی وف ــتۀ انتخابات ــت: دس ــانه ها گف ــا رس ــت ب ــی در صحب نام نویس
ملــی در تــاش تغییــر نظــام ریاســتی )متمرکــز( بــه صدارتــی اســت؛ 
نظامــی کــه هــم رییس جمهــور و نخســت در آن حضــور داشــته 

ــند.   باش
ــتۀ  ــه دس ــت ک ــان گف ــت جمهوری همچن ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
ــا  ــرای م ــاق ملــی برنامــه محــور اســت. او گفــت کــه ب ــی وف انتخابات
ــه  ــما ب ــه ش ــم ک ــام کرده ای ــردم اع ــرای م ــت دارد و ب ــه اولوی برنام
ــردم  ــع م ــه مناف ــی ک ــد، برنامه ی ــه« رای  دهی ــه »برنام ــه بلکــه ب ــن ن م

ــد. ــن کن را تضمی
احمدولــی مســعود می گویــد کــه چالــش  اصلــی در 17 ســال گذشــته 
ــرد محــور،  ــوده اســت. نظــامِ ف ــرد ب ــک ف ــدرت توســط ی انحصــار ق
ــور  ــا در مح ــا و تصمیم گیری ه ــام برنامه ه ــه تم ــه ک ــز و مطلق متمرک

یــک فــرد قــرار داشــت. 
ــتان  ــردم افغانس ــته م ــال های گذش ــه در س ــد ک ــعود می گوی ــای مس آق
در تصمیم گیری هــا و سیاســت گذاری ها نقشــی نداشــته اند و تنهــا 
ــدن  ــی ش ــبب بحران ــن کار س ــد، ای ــور بوده ان ــاش بخ ــوران مع مام

اوضــاع در کشــور شــده اســت.  
نامــزد تیــم وفــاق ملــی در انتخابــات ریاســت جمهوری در ادامــۀ 
ــته  ــال گذش ــتی در 17 س ــام ریاس ــه نظ ــرد ک ــد ک ــش تأکی صحبت های
ــب و  ــای تقل ــا چالش ه ــم ب ــا پی ه ــت و انتخابات ه ــوده اس ــاکام ب ن
تخلــف انجــام  شــد، ایــن موضوعــات وضعیــت را بحرانــی ســاخت و 

ــد.  ــا گردی ــردم م ــر م ــا دامن گی چالش ه
ــوام  ــد، همــۀ اق ــر کن ــد تغیی ــه نظــام بای ــرد ک ــد ک ــای مســعود تأکی آق
ــوان  ــه عن ــد و افغانســتان را ب ــدرت ببینن ــرۀ ق ــا خــود را دای و طرف ه
خانــۀ مشترک شــان فکــر کننــد. ایــن کار می توانــد احســاس و روحیــه 

همدیگرپذیــری را در میــان شــهروندان تحکیــم ببخشــد.
او گفــت کــه قــدرت بایــد عادالنــه و بــه  شــکل افقــی تقســیم گــردد. 
چنانکــه نظــام نیمــه ریاســتی یــا صدارتــی خواســت بیشــتر دســته های 
ــه صــورت واضــح بیــان  انتخاباتــی اســت؛ امــا برخی هــا نمی تواننــد ب
کننــد.  مــا روشــن  و واضــح می گوییــم کــه نظــام بایــد تغییــر کنــد و 

قــدرت بــه شــکل افقــی در میــان  مــردم تقســیم گــردد. 
او گفــت: همــۀ نامــزدان انتخابــات بــاور دارنــد کــه نظــام ریاســتی در 
یــک و نیــم دهــۀ اخیــر کارایــی نداشــته اســت و بایــد تغییــر کند. شــاید 
ــود  ــف وج ــای مختل ــای تیم ه ــان دید گاه ه ــای در می ــی تفاوت ه برخ
داشــته باشــد، امــا ســرانجام نــه تنهــا در مرکــز بلکــه در والیت هــا هــم 

تقســیم افقــی قــدرت صــورت گیــرد. 
ــی  ــه مشــکات در کمیســیون های انتخابات ــاره ب ــا اش ــای مســعود ب آق
ــی  ــات پارلمان ــی شــدن انتخاب ــا گفــت: بحران ــری آنه ــر در رهب و تغیی
نشــان می دهــد کــه کمیشــنران نمی تواننــد انتخابــات را مدیریــت 
ــه  ــد ک ــراف کنن ــا اعت ــت ت ــنران را واداش ــوع کمیش ــن موض ــد. ای کنن

ــد.  ــات را ندارن ــیون انتخاب ــری کمیس ــوان رهب ــر ت دیگ
ــام  ــه در کل نظ ــتند، بلک ــنران نیس ــألۀ کمیش ــا مس ــه تنه ــت ک او گف
ــاد  ــردم ایج ــان م ــاد در می ــن اعتم ــا ای ــد ت ــر کن ــد تغیی ــی بای انتخابات
گــردد کــه فراینــد یــک انتخابــات ســبب به وجــود آمــدن یــک 

حکومــت قــوی و مردمــی می گــردد.  
ــوان  ــه عن ــمی ب ــکل رس ــود را به ش ــن خ ــش از  10 ت ــروز بی ــا دی ت
ــد  ــت کرده ان ــش رو ثب ــال پی ــت جمهوری س ــات ریاس ــزدان انتخاب نام
ــات  ــزدان انتخاب ــام نام ــت ن ــرای ثب ــت ب ــن فرص ــروز فرجامی و ام
ــات نیــز گفتــه  ریاســت جمهوری گفتــه شــده اســت. کمیســیون انتخاب
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــام نام ــت ن ــخ ثب ــه تاری ــت ک اس

ــردد.  ــد نمی گ ــش رو تمدی ــال پی س
ــخ 29 ســرطاِن 1398  ــه تاری ــات ریاســت جمهوری افغانســتان ب انتخاب

ــود. ــزار می ش برگ

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

قدرت و سیاست را به جوانان انتقال می دهیم

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

قدرت باید عادالنه و به  شکل افقی تقسیم 
گردد. چنانکه نظام نیمه ریاستی یا صدارتی 
خواست بیشتر دسته های انتخاباتی است؛ 

اما برخی ها نمی توانند به صورت واضح بیان 
کنند.  ما روشن  و واضح می گوییم که نظام 
باید تغییر کند و قدرت به شکل افقی در 

میان  مردم تقسیم گردد
برای ما برنامه اولویت دارد و برای مردم 
اعالم کرده ایم که شما به من نه بلکه به 

»برنامه« رأی  دهید، برنامه یی که منافع مردم 
را تضمین کند
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بــرای بیــان واضح تــر مطلــب، بهتــر اســت نگاهــی بیندازیــم 
بــه پرچــم رســمِی برخــی از کشــورهای جهــان و فلســفه یی 

ــان اســت: ــای آن پنه ــا و رنگ ه ــه در انگاره ه ک
ــز،  ــفید و قرم ــبز، س ــران: س ــامی ای ــوری اس ــم جمه پرچ
پرچــم ســه رنِگ جمهــوری اســامی ایــران را تشــکیل 
می دهــد. در فرهنــگ ایرانــی، ســبز نشــان دهندۀ رشــد 
ــا  ــر ب ــز متناظ ــح و قرم ــای صل ــه معن ــفید ب ــادی، س و ش
شــجاعت، آتــش و عشــق اســت. عبــارت »اهلل اکبــر« 22 بــار 
روی ایــن پرچــم تکــرار شــده )11 بــار بــر روی قرمــز و 11 
ــه نمــاد روز 22 بهمــن اســت. نمــاد  ــر روی ســبز( ک ــار ب ب
وســط پرچــم نیــز طراحــی زیبایــی از کلمــۀ اهلل بــه شــمایل 

ــت.   ــه اس گل الل
ــنت  ــز س ــب قرم ــکل از صلی ــس: متش ــور انگلی ــم کش پرچ
جــورج )قدیــس حامــی انگلســتان(، صلیــب ســنت پاتریــک 
)قدیــس حامــی ایرلنــد( و صلیــب ضربــدری ســنت انــدرو 
ــز  ــز نی ــه ول ــا این ک ــت. ب ــکاتلند( اس ــی اس ــس حام )قدی
ــه آن اشــاره یی  ــا در پرچــم ب ــی از انگلســتان اســت، ام جزی
نشــده اســت، چــرا کــه ولــز زمــان طراحــی پرچــم، بخشــی 

ــود. از خــاک انگلیــس ب
پرچــم کشــور دانمــارک: قصــۀ پرچــم دانمــارک هــم کمــی 
ــی  ــروب یک ــک روز غ ــد ی ــت. می گوین ــب اس عجیب وغری
از پادشــاهاِن ایــن کشــور در قــرن دوازدهــم میــادی، 
ــمن  ــور دش ــت همین ط ــود و داش ــگ ب ــال جن ــی در ح وقت
ــمان  ــه در آس ــاد زد ک ــه فری ــک دفع ــرد، ی ــار می ک را لت وپ
یــک صلیــب ســفید دیــده اســت. همــان موقــع همــه دســت 
ــام  ــی تم ــی و خوش ــه خوب ــتان ب ــیدند و داس ــگ کش از جن
شــد. بعــد هــم صلیــب ســفید نشــانۀ پرچــم دانمــارک شــد. 
ــد،  ــان دارن ــرای پرچم ش ــتان را ب ــن داس ــم ای ــوئدی ها ه س
ــب  ــک صلی ــا ی ــع دع ــا موق ــه شــاه آن ه ــاوت ک ــن تف ــا ای ب

ــود. ــده ب زرد دی
ــل  ــه حداق ــتان، ک ــی افغانس ــا یعن ــورِ م ــم کش ــا پرچ  ام
ــرا در طــوِل  ــم؛ زی ــادی نمی دان ــز زی ــارۀ آن چی ــده درب نگارن
ــا دهه هــای پســیِن تاریــخ معاصــر پیوســته در  ســده ها و حت
حــاِل تغییــر بــوده  و فلســفه و رمــز و رازِ نهفتــه در رنگ هــا 
و انگاره هــای بــه کار رفتــه در آن به درســتی روشــن نیســت. 
ظاهــراً ایــن امیــر عبدالرحمــن خــان بــوده اســت کــه پــس 
ــای آن  ــه مرزه ــتان ک ــام افغانس ــه ن ــوری ب ــکیل کش از تش
توســط دو ابرقــدرِت روســیه و انگلیــس تعییــن شــد، پارچــۀ 
ــم  ــوان پرچ ــه عن ــه را ب ــا چهارگوش ــتطیل ی ــیاه رنگ مس س
ــر  ــد او امی ــا فرزن ــرد. ام ــه کار ب ــتان )1901ـ1881( ب افغانس
حبیــب اهلل )1919ـ1901( نشــانی را کــه شــکل آغازین نشــان 
ــزود.  ــدر اف ــِم پ ــر پرچ ــت را ب ــتان اس ــی افغانس ــی کنون مل
ــر  ــه زدن ب ــدر و تکی ــه پ ــا علی ــس از کودت ــان پ ــان اهلل خ ام
تخــت او )1928ـ1919(، پرتوهایــی هشــت ضلعی را بــه 
نشــان پرچــم افــزود کــه پیشــتر نــزد عثمانیــان رواج داشــت. 
ــا در ســال  ــه پادشــاهی تبدیل شــد، ام افغانســتان در 1926 ب
ــت  ــتان دول ــه افغانس ــس از این ک ــال پ ــی دو س 1928 یعن
ــار  ــر دچ ــار دیگ ــم یک ب ــان پرچ ــرد، نش ــان ک ــاهی اع ش
تغییــر شــد و این بــار پرتوهــای هشــت ضلعی اطــراِف 
ــفانه  ــد. متأس ــر ش ــان بزرگ ت ــده و نش ــته ش ــان برداش نش
ــا نشــان، از  ــگاره ی ــرات در ان ــن تغیی روشــن نیســت کــه ای
ــل آن  ــا کســانی پیشــنهاد می شــد و دلی ســوی چــه کســی ی

ــوده اســت. چــه ب
ــِگ  ــه رن ــا س ــی ب ــان؛ پرچم ــان اهلل خ ــم ام ــومین پرچ  س
عمــودی و نشــانی کــه خورشــیدی را برآمــده از میــان 
ــاز  ــای آغ ــه معن ــد، ب ــان می ده ــه نش ــکاد برف گرفت دو چ
ــوده اســت. ســال 1929 کــه امــان اهلل  پادشــاهی افغانســتان ب
ــۀ  ــن از اریک ــادم دی ــب اهلل خ ــر حبی ــطۀ امی ــه واس ــان ب خ
ــامل پرچــم  ــرات ش ــۀ تغیی ــود، دامن ــار زده می ش ــدرت کن ق
ــپید،  ــیاه، س ــرخ، س ــگ س ــه رن ــم س ــود و پرچ ــم می ش ه
ــِگ امــان اهلل خــان و نشــان روی آن را  جــای پرچــم ســه رن
ــن و  ــادم دی ــب اهلل خ ــر حبی ــرا امی ــه چ ــا این ک ــرد. ام می گی
ــر پرچــم  ــه تغیی ــم ب ــاِن او تصمی ــه اطرافی ــا کســی از جمل ی
می گیرنــد، بــاز روشــن نیســت. بــا برافتــادن امیــر حبیــب اهلل 
ــم  ــان پرچ ــاره از هم ــاه، او دوب ــط نادرش ــن توس ــادم دی خ
ــم  ــن پرچ ــبز )آخری ــرخ و س ــیاه، س ــه رنِگ س ــین س پیش
امــان اهلل خــان( اســتفاده کــرد و نشــان پیشــین بــا پرتوهــای 
هشــت ضلعی هــم بــه پرچــم بازگشــت. امــا در اوایــل ســال 
1930 کــه پایه هــای حاکمیــِت نادرشــاه تحکیــم یافتــه بــود، 
ــن  ــن دومی ــد و ای ــر ش ــار تغیی ــر دچ ــار دیگ ــک ب پرچــم ی
پرچــم محمــد نادرشــاه ـ کــه بعــداً پســر او محمدظاهرشــاه 
نیــز از آن اســتفاده کــرد ـ بــود. امــا یک بــار دیگــر پرتوهــای 
ــم 13۴8،  ــد. رق ــر ش ــان بزرگ ت ــته و نش ــان برداش دورِ نش
ســال قمــرِی بــه پادشــاهی رســیدن محمــد نادرشــاه را نشــان 

ــی داد.  م
در ســال 1973 کــه داوود خــان بســاط دولــت شــاهی 
ــا  ــوری بن ــت جمه ــد و دول ــا برچی ــا کودت ــتان را ب افغانس
ــت  ــرای مــدت کم وبیــش یــک ســال از پرچــم  دول ــاد، ب نه
ــم  ــال 197۴ پرچ ــی در س ــرد، ول ــتفاده ک ــاهی اس ظاهرش
ــر  ــد و تعابی ــر ش ــار تغیی ــر دچ ــار دیگ ــک ب ــتان ی افغانس
ــرخ:  ــک، س ــتۀ تاری ــیاه: گذش ــرد. س ــر ک ــا تغیی از رنگ ه
خونــی کــه در راه اســتقال ریختــه شــده، و ســبز: پیشــرفِت 
کشــاورزی قلمــداد شــد. ســال 1978م میــادی کــه دولــت 
جمهــوری افغانســتان بــه رهبــری ســردار محمــد داوود خــان 
جایــش را بــه جمهــوری دمکراتیــک افغانســتان خالــی کــرد، 
ــی نشــان از روی آن  ــۀ ســه رنــگ حفــظ ول ــا زمین پرچــم ب
حــذف گردیــد. امــا در اوایــل ســال 1988 دولــت جمهــوری 
دمکراتیــک افغانســتان کــه محصــول یــک کودتــای خونیــن 

 ظاهراً از عبدالرحمن خان که در سال ۱۸۸۱ پارچۀ سیاه رنِگ  یک دست با اندازه و ابعاِد 
 نامعلوم را به عنوان پرچم برگزید، تا دولت اسالمی افغانستان که پس از فروپاشی
 امارِت خودخواندۀ طالبانی پی ریزی شد، پرچم ها در دروِن حاکمیت ها و چه بسا از
 سوی حکام و برابر با سلیقه و تشخیِص آن ها ترتیب شده است و هیچ توضیح دقیق و
 پذیرفتنی دربارۀ این که چرا مثالً سه رنِگ سیاه و سرخ و سبز برای پرچم انتخاب شدند
 و چرا در آغاز به طور عمودی در کنار هم قرار داشتند ولی بعداً به طور افقی روی هم
قرار گرفتند و در پایان دوباره به طور عمودی؛ در دست نیست

ــۀ ســرخ   ــا زمین ــا پرچــم ب ــگ  را ب ــود، پرچــم ســه رن ب
)آن گونــه کــه نــزد دولت هــای کمونیســت معمــول 
بــوده  اســت( بــا نشــانی زردرنــگ در گوشــه، در بــاالی 
ــه نشــان پنــج گــروه قومــی  ــر ب نشــان ســتاره یی پنــج  پ
ــق  ــان واژۀ خل ــان نش ــت و در می ــرار داش ــتان ق افغانس
نوشــته شــده  بــود. ایــن پرچــم همچنیــن پرچــم حــزب 
دموکراتیــک خلــق افغانســتان نیــز بــود. پــس از روی کار 
آمــدن ببــرک کارمــل، پرچــم ســه رنگــی بــه ســال 1987 
ــانی  ــد و نش ــرخ رنگ ش ــیِن س ــم پیش ــن پرچ جای گزی
بــرای آن طراحــی گردیــد؛ شــامل یــک خورشــید، 
ــان  ــه نش ــرخ ب ــتاره یی س ــده و س ــرآن، چرخ دن ــر، ق منب
کمونیســم. ســال 1988 تــا 1992 پرچــم افغانســتان یــک 
ــار دیگــر دچــار تغییــراِت انــدک گردیــد، طــوری کــه  ب
در ُکل همــان پرچــم ســه رنگ حفــظ امــا در نشــان روی 
آن تغییــر وارد شــد. تفاوت هــا در نشــان، چرخ دنــده 
بــه پاییــن رانــده شــده و ســتارۀ ســرخ و قــرآن از نشــان 
حــذف شــد. در آســتانه فروپاشــی جمهــوری افغانســتان 
کــه دیگــر »دمکراتیــک« نبــود، عبــارات اهلل اکبــر و 

ــد. ــم افزوده ش ــه پرچ ــهادتین ب ش
 پــس از فروپاشــی دولــت تحت الحمایــۀ شــوروی، 
دولــت اســامی افغانســتان روی کار آمــد و پرچــم 
ــپید  ــبز، س ــای س ــکل از رنگ ه ــد متش ــِگ جدی ــه رن س
ــوان  ــه عن ــهادتین ب ــای ش ــه ج ــان ب ــک  نش ــیاه و ی و س
پرچــم جمهــوری اســامی افغانســتان بــر فــراز ارگ بــه 
اهتــزاز درآمــد. ســال 1996 طالبــان وارد عرصــۀ سیاســت 
ــا  ــت ب ــفیدرنِگ  یک دس ــۀ س ــدند و پارچ ــدرت ش و ق
ابعــادی نامعلــوم را بــه عنــوان پرچــم ایــن گــروه 
ــش  ــرِف خوی ــت تص ــق تح ــد و در مناط ــاب کردن انتخ
همیــن پارچــۀ ســفیدرنگ را بــه جــای پرچــم ســه رنــگ 
جمهــوری اســامی افغانســتان بــاال می کردنــد. امــا 
ــفیدرنگ  ــۀ س ــر پارچ ــهادت ب ــۀ ش ــال 1997 کلم در س

ــد.  ــزوده ش اف
ــارِت  ــم ام ــدن گلی ــده ش ــال 2001 و برچی ــس از س پ
خودخوانــدۀ طالبانــی، دولــت نوبنیــاد جمهــوری اســامی 
افغانســتان بــار دیگــر پرچــم ســه  رنــگ ســیاه، ســرخ و 
ــه روی آن  ــر ک ــراب و منب ــان مح ــاوۀ نش ــه ع ــبز ب س
ــدم  ــه های گن ــا خوش ــراف آن ب ــر« و اط ــۀ »اهلل اکب کلم
ــده  ــم 13۴8 درج ش ــر رق ــای منب ــده و در پ ــته ش آراس

ــگ  ــا رن ــی ب ــخه یک ــان در دو نس ــن نش ــا ای ــد. ام را برگزی
طایــِی درخشــان و دیگــری بــه رنــگ ســفید موجــود اســت.

ــۀ  ــال 1881 پارچ ــه در س ــان ک ــن خ ــراً از عبدالرحم  ظاه
ــه  ــوم را ب ــادِ نامعل ــدازه و ابع ــا ان ــت ب ــیاه رنِگ  یک دس س
ــت اســامی افغانســتان کــه  ــا دول ــد، ت ــوان پرچــم برگزی عن
ــزی  ــی پی ری ــدۀ طالبان ــارِت خودخوان ــی ام ــس از فروپاش پ
ــا از ســوی  ــا و چــه بس ــا در دروِن حاکمیت ه ــد، پرچم ه ش
ــا ســلیقه و تشــخیِص آن هــا ترتیــب شــده  ــر ب حــکام و براب
ــه  ــارۀ این ک ــی درب ــق و پذیرفتن ــح دقی ــچ توضی ــت و هی اس
ــرای پرچــم  ــِگ ســیاه و ســرخ و ســبز ب ــًا ســه رن چــرا مث
ــار  انتخــاب شــدند و چــرا در آغــاز به طــور عمــودی در کن
هــم قــرار داشــتند ولــی بعــداً به طــور افقــی روی هــم قــرار 
ــت  ــودی؛ در دس ــور عم ــاره به ط ــان دوب ــد و در پای گرفتن

نیســت. 
پرسش ها این است که:

ــم  ــرای پرچ ــود، ب ــراوان موج ــای ف ــان رنگ ه ــرا از می  چ
افغانســتان ســه رنــِگ  ســیاه و ســرخ و ســبز انتخــاب شــده 
و ایــن رنگ هــا نشــانگر و نمایانگــِر چــه چیزهایــی اســتند؟
ــه در پرچــم را نمــاد ســه دوره  ــه کار رفت ــگ ب  اگــر ســه رن
ــه کــدام  ــوط ب ــم، ایــن دوره هــا مرب از تاریــخ کشــور بپذیری
بخــش تاریــخ انــد؛ تاریــخ باســتان؟ تاریــخ میانــه یــا تاریــخ 

معاصــر؟ 
ــگ ســیاه کــدام دورۀ تاریخــی کشــور را نشــان می دهــد  رن
و دورۀ پــس از آن چــرا بــا رنــگ  قرمــز یــا ســرخ مشــخص 

می شــود؟ و رنــگ  ســبز فرارســِی کــدام دورۀ تاریخــی را 
ــد؟ ــد می ده نوی

ــل  ــا حام ــورِ م ــم کش ــان روی پرچ ــا و نش ــر رنگ ه  اگ
ــار مفهومــی و فلســفی اســت، آن مفهــوم چیســت و آن  ب

فلســفه کــدام اســت؟
ــه  ــِز نهفت ــِم راز و رم ــدی  را در فه ــاِت ج ــا ابهام این ه
ــدِن  ــخ مان ــه بی پاس ــد ک ــق کرده ان ــور خل ــم کش در پرچ
ــان ها  ــد. نش ــم می کاه ــِت پرچ ــار و وجاه ــا از اعتب آن ه
بــا تغییــر رژیم هــا و رهبــری رژیم هــا دچــار تغییــر 
می شــدند و چیــزی از آن کاســته یــا بــر آن افــزوده 
ــاد و  ــم نم ــه پرچ ــم ک ــر بپذیری ــه اگ ــد؛ درحالی ک می ش
ــن،  ــخ، دی ــگ، تاری ــدۀ فرهن ــگارۀ بازتاب دهن ــمبل و ان س
ــا اســتند، پرچــم  مذهــب و اهــداف و انگیزه هــای ملت ه
افغانســتان بایــد بازتاب دهنــدۀ فرهنــگ و تمــدن و تاریــخ 
و مذهــب و ذوق و ســلیقۀ همــۀ مــردم ســاکن افغانســتان 

ــد. ــود و باش می ب

احمد بهار چوپان

بخش دوم و پایانی
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ــا  ــی م ــون دین ــی در مت ــران اله ــۀ پیامب ــام هم ــه ن چنان چ
تذکــر می رفــت، آن گاه کار تعییــن این کــه چــه دینــی 
ــرا در  ــود. زی ــان تر ب ــا دارد، آس ــته و ی ــی داش ــای اله منش
آن صــورت ایــن امــکان وجــود داشــت کــه نــام بنیادگــذاراِن 
هریــک از ادیــان جهــان ـ اگــر چنان کــه نــام آن هــا روشــن 
ــون  ــور در مت ــران مذک ــامی پیامب ــا اس ــود ـ ب ــق می ب و دقی
ــا  ــامی ب ــن اس ــه ای ــر چنان ک ــردد و اگ اســامی مقایســه گ
می توانســتیم  به راحتــی  آن گاه  می کردنــد،  تطبیــق  هــم 
ــا ایــن امــکان  ــودن آن قضــاوت کنیــم. اّم ــاب الهــی ب در ب
ــام همــۀ پیامبــران  به صــورت کّلــی وجــود نــدارد. چــون ن
ــل:  ــوان فی المث ــن رو نمی ت ــت و از ای ــن نیس ــی روش اله
ــران  ــی از پیامب ــود یک ــت خ ــا زرتش ــه آی ــورد این ک در م
ــا  ــر، به راحتــی قضــاوت کــرد. ب ــا خی ــوده اســت ی الهــی ب
ــوب  ــه منس ــی ک ــودِن ادیان ــی ب ــاب اله ــود، در ب ــن وج ای
ــا  ــامی م ــون اس ــده در مت ــر ش ــران ذک ــی از پیامب ــه یک ب
هســتند، تردیــدی وجــود نــدارد. بدیــن پایــه، ادیانــی ماننــد 
ــروان  ــه پی ــان )ک ــا مندائی ــن ی ــت، صابئی ــیحیّت، یهودیّ مس
ــروان  ــه پی ــا ک ــده اند( و حنف ــده ش ــی خوان ــرت یحی حض
بــه  می تــوان  را  آمده انــد  به شــمار  ابراهیــم  حضــرت 
ســبب آن کــه تبــارِ آن هــا بــه یکــی از پیامبــران مذکــور در 
ــاب  ــت. در ب ــی انگاش ــد، اله ــا می رس ــامی م ــون اس مت
ــم.  ــاوت روبه رویی ــوارِی قض ــا دش ــا ب ــر اّم ــای دیگ دین ه
ــام،  ــتی از ن ــم ـ به درس ــاره کردی ــه اش ــا ـ چنان ک ــرا م زی
مــکان بعثــت و خصوصیــات پیامبــران الهــی دیگــر آگاهــی 
نداریــم و بــه تعبیــر قــرآن، قصــۀ تمــام پیامبــران در قــرآن  
نیامــده اســت  و شــاهد ایــن مدعــا عبارتــی در آیــۀ چهــارم 
ســورۀ نســاء اســت بــه ایــن عنــوان:  »ورســا لــم نقصصهــم 
علیــک«: و پیامبرانــی کــه قصه هــای آن هــا را بــر تــو بیــان 

ــم.  نکردی
ــر  ــا ب ــی بن ــران اله ــمار پیامب ــه ش ــت ک ــن در حالی س ای
یک لک وبیســت وچهارهزارتن  بــه  جاافتــاده،  روایــِت 
می رســد  و اگــر ایــن روایــت را درســت بینگاریــم، آن گاه 
ــا را  ــن آن ه ــت وپنج ت ــدود بیس ــًا ح ــان، صرف ــن می از ای
ــلمان در  ــده گان مس ــی از پژوهن ــس. برخ ــیم و ب می شناس
صحــِت و حجیـّـت روایــت پیش گفتــه کــه ناظــر بــر تعییــن 
ــن رو،  ــد و از ای ــد کرده ان ــت، تردی ــران الهی س ــمار پیامب ش
بدیــن  باورنــد کــه تعــداد پیامبــران الهــی بــه مراتــب بیشــتر 
ــه  ــرا ب ــوده اســت.  زی ــن ب از یک  لک وبیســت وچهارهزار ت
گواهــی قــرآن ، هیــچ امتــی نبــوده اســت کــه بیم دهنده یــی 
ــه  ــکان این ک ــاب، ام ــن حس ــا ای ــد.  ب ــته باش در آن نگذش
شــمار پیامبــران الهــی بیــش از آن چــه باشــد کــه در روایــت 

ــد.  ــت می یاب ــل شــده اســت، تقویّ ــی ذر نق أب
ــماری از  ــودِن ش ــی ب ــاب اله ــوان در ب ــه نمی ت ــون ک اکن
ــامی  ــون اس ــور در مت ــامی مذک ــه اس ــاع ب ــا ارج ــان ب ادی
ــای  ــه باوره ــاع ب ــان ارج ــدی هم ــۀ بع ــرد، گزین داوری ک
ــدی نیســت کــه شــرایع همــواره  ــن آن هاســت. تردی بنیادی
در معــرض تغییرنــد و از ایــن رو، از دینــی بــه دیــن 
ــا  ــان ب ــکاِح هم زم ــل: ن ــد. فی المث ــاوت می کن ــر تف دیگ
ــود،  ــاز ب ــوب مج ــرت یعق ــریعت حض ــر در ش دو خواه
نــدارد.  اســامی مشــروعیّت  در شــریعت  درحالی کــه 
بدین ســان، ازدواج میــان خواهــر و بــرادر در شــریعت 
حضــرت آدم –شــاید بنــا بــر مصلحــت بقــای نــوع انســان 
درحالی کــه  داشــت،  اباحــت   -... و  غریــزه  اطفــای  و 
اســام مشــروعیّت چنیــن ازدواجــی را برنمی تابــد و از آن 
بازمــی دارد. اعتقــادات دینــی اّمــا در معــرض تغییــر نیســتند، 
ــر، در میــان تمامــی  بلکــه بــه منزلــۀ گوهــر ثابــت  و الیتغیّ
دین هــای الهــی مشــترک اند. بنابرایــن، دیــن ـ معنایــی 
فنّی تــر ـ غیــر از شــریعت اســت. زیــرا شــریعت ناظــر بــر 
ــن  ــه دی ــر اســت، درحالی ک ــی و متغیّ ــی، جزی احــکام عمل
ــان  ــذر زم ــا گ ــت دارد و ب ــی و ثاب ــادی، کّل ــتِ  اعتق سرش

دســتخوِش تحــّول نمی شــود. روی ایــن بیــان، داوری 
ــاد احــکام عملــی  ــر بنی ــودن یــک دیــن ب ــاب الهــی ب در ب
)شــریعت( آن چنــدان قطعیـّـت نــدارد. زیــرا بســیار ممکــن 
اســت آن چــه در دیــن قبلــی مشــروعیّت داشــته، در اســام 
کــه بعدتــر آمــده نامشــروع اعــام گردیــده باشــد. بــا ایــن 
ــا  ــت، ب ــی اس ــن اله ــدام دی ــه ک ــنجش این ک ــاب، س حس
ــت  ــن آن موجهیّ ــای بنیادی ــار باوره ــه معی ــار ارجــاع ب معی
می یابــد. از آن جایی کــه فی المثــل یکتاپرســتی و اعتقــاد 
بــه زنده گــی پــس از مــرگ گوهــر اصلــی و مشــترک همــه 
ــه  ــی ک ــر دین ــد، ه ــی را تشــکیل می  ده ــان های اله پیام رس
ــه عنــوان آمــوزۀ بنیادیــن مطــرح باشــد را  توحیــد در آن ب
ــاد  ــی از بنی ــه دین ــر چنان ک ــت. اگ ــی انگاش ــوان اله می ت
بــر شــرک و یــا چندخدایــی بنــا یافتــه باشــد و یــا هــم در 
ــرگ موجــود نباشــد،  ــس از م ــی پ ــه زنده گ ــادی ب آن اعتق
ــرد. مشــکل  ــف ک ــی و بشــری توصی ــوان وضع آن را می ت
ــا آموزه هــای  عملــی ایــن رویکــرد آن اســت کــه آمــوزه  ی
ــًا در بســتر تاریــخ دچــار  بنیادیــن بســیاری از ادیــان عمدت
ــه  ــا رجــوع ب تغییــر و تحریــف شــده  اســت و از ایــن رو ب
شــواهد تاریخــی نمی تــوان بــه طــور حتــم مشــخص کــرد 
ــا زرتشــتی در  ــی و ی ــی، هندوی ــن بودای ــل: دی ــه فی المث ک
ــا شــرک و  ــوده اســت، ی ــاد توحیــد اســتوار ب ــر بنی ابتــدا ب
ــان  ــود ادی ــت موج ــویی هم، از واقعیّ ــی. از س ــا بی خدای ی
ــرد.  ــتدالل ک ــا اس ــتیِن آن ه ــمۀ نخس ــه سرچش ــوان ب نمی ت
ــا گــذر از پیچ وتاب هــای تاریــخ  ــان ب ــرا بســیاری از ادی زی
ــن  ــای ای ــی از صورت ه ــد و یک ــّول گردیده ان ــار تح دچ
ــان  ــرک نش ــه ش ــد ب ــال از توحی ــوان انتق ــّول را می ت تح
داد. فی المثــل، آن چــه در مســیحیّت موجــود بــه  نظــر 
ــا  ــر ب ــه اگ ــت ، ک ــی اس ــرک اقنوم ــی ش ــد، نوع می رس
ــی مقایســه شــود، از  ــی رســوالنِ  اله ــام مشــترک و اصل پی
ــل  ــه نخ ــت ک ــن در حالی س ــدارد؛ ای ــی ن ــاد هم خوان بنی
ــته اســت. از  ــن مســیحیّت ریشــه در بیشــۀ وحــی داش دی
این جاســت کــه در تعییــن الهــی یــا بشــری بــودِن منشــای 

ــان  ــا اطمین ــودِ آن ه ــت موج ــر واقعیّ ــوان ب ــان نمی ت ادی
ــی  ــی های تاریخ ــی، دگردیس ــن اطمینان ــرا چنی ــرد. زی ک
ــرای  ــرد. ب ــده می گی ــان را نادی ــِن ادی ــای بنیادی در آموزه ه
توضیــح بیشــتر ســه دیــِن هندویــی، بودایــی و زرتشــتی را 

ــم:   ــرار می دهی ــث ق ــوع بح ــب موض بالترتی

دین هندویی
ــوب  ــق جن ــان در مناط ــن ادی ــی از بزرگ تری ــن هندوی دی
و شــرق آســیا، به ویــژه هنــد اســت  کــه به درســتی 
ــی  ــرد. بعض ــّخص ک ــور آن را مش ــدای ظه ــوان مب نمی ت
به نــام  منطقه یــی  در  باستان شناســی  حفاری هــای  از 
موهنجــودارو)Daro Mohenjo( در کرانــۀ رود ســند 
ــان  ــش از ورود آریایی ــدو پی ــن هن ــه آیی ــد ک ــان می ده نش
ــه می شــود کــه  ــه هندوســتان وجــود داشــته اســت . گفت ب
ــش از  ــال پی ــدود یک هزاروپنج صدس ــی در ح ــوام آریای اق
میــاد بــه ســرزمین هنــد مهاجــرت کردنــد و اگــر فــرض 
ــوان  ــم، آن گاه می ت ــزارش بگذاری ــن گ ــت ای ــر صح را ب
ــال  ــش از 3۵00 س ــم بی ــن هندوییس ــه آیی ــد ک ــی ش مدع
قدمــِت تاریخــی دارد. وداهــا )Vedas( مجموعه  یــی از 
کتــب مقــدس هنــدوان اســت کــه محققــان تاریــخ تصنیــف 
آن هــا را 1۴00 تــا 1000 ســال قبــل از میــاد دانســته اند و 
روی ایــن بیــان، ســال های 1۵000 الــی 800 قبــل از میــاد 

ــد از: ــا عبارتن ــد. وداه ــی نامیده ان را دورۀ ودای
1.  ریگ ودا )ِودای ستایش(
2.  یجور ِودا )ِودای قربانی(
3.  سام ِودا )ِودای سرودها(

ــه نویســندۀ  ــه منســوب ب ــروان ک ــرَو ِودا )ِودای اِته ۴.  اِتَه
 آن اســت(

    افــزون بــر آن، کتاب هــای دیگــری چــون: بَهَگــَود گیتــا 
)قــرن ششــم قبــل از میــاد( کــه بــه معنــی ســرود خــدای 
ــا 800  ــان ۵00 ت ــۀ می ــادها )فاصل ــت و اوپانیش ــد اس مجی
پیــش از میــاد( نیــز در میــان هنــدوان از جایــگاه ویژه یــی 

برخــوردار اســت. هندوهــا بــه خدایــان متعــددی قایل انــد 
کــه از آن جملــه می تــوان از: اگنــی )Agni( )خــداِی( آتش، 
 )Isvara( خــدای آســمان، ایشــوار )Varuna( وارونــا
)Rurdra( )خــداِی( وحشــتناک،  متعــال، رودرا  قــادر 
 )Krishna( دلپذیــر، کریشــنا )خــداِی( )Rama( رامــا
)خــداِی( آبــیِ  پُررنــگ، یامــا )Yama( )خــداِی( ارابــه ران، 
اَشــوین )Asvin( )خــداِی( اسب ســوار و ... نــام بــرد. 
ــث  ــی باع ــن هندوی ــان در دی ــداد خدای ــن تع ــود ای وج
ــگران  ــنده گان و پژو هش ــت نویس ــه اکثریّ ــت ک ــده اس ش
ــی(  ــرکی )چندخدای ــن ش ــم را دی ــان هندوییس ــخ ادی تاری

ــد: ــر بنگری ــن زی ــه پاره مت ــد. ب ــاب آورن به حس
عــاوه بــر ایــن، عوامــل شــرک آمیز زنده یــی نیــز در آییــن 
هنــدو وجــود دارد. رویّــۀ کّلــی هنــدو مشــتمل بــر نوعــی 
شــرِک ریشــه دار اســت و بــه همیــن دلیــل، آن را دیــن 330 

ــد.   ــون خــدا نامیده ان میلی
ــگ  ــی رن ــن هندوی ــودن آیی بدین ســان، وجــه شــرک آمیز ب
ــود،  ــن وج ــا ای ــرد. ب ــود می گی ــری به خ ــۀ محکم ت و ریش
ــت  ــح نیس ــه واض ــورن : همیش ــیمون بلک ب ــول س ــه ق ب
ــدو،  ــن هن ــد آیی ــه ظاهــر شــرک آلود مانن ــِن ب کــه یــک دی
ــای  ــد معبوده ــه بای ــن ک ــا ای ــت ی ــرک آلود اس ــًا ش واقع
آشــکارا متفــاوت در آن دیــن را جلوه هــای خــدای واحــد 
ــه  ــه در ادوایت ــد ک ــن هن دانســت . یکــی از شــاخه های آیی
ــد. در  ــم نمی دان ــز توّه ــزی ج ــم را چی ــت، عال ــه اس ودانت
ایــن مکتــب فکــری، هــر نــوع ثنویّتــی مــورد انــکار اســت 
)ادوایتــه از اصطــاح سانســکریت بــه معنــای »ال- ثنویـّـت« 
ــگاه، تنهــا برهمــن وجــود  گرفتــه شــده اســت(. در ایــن ن

ــال اســت و ســراب.  ــی خی واقعــی دارد و باق
از ره  غفلت عدم را هستی اندیشیده ایم
شبهه تقریریم، استفهام ما انکاری است

بیـدل

تأملی در مبانی تساهل میان دینی

پوهنمل عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل

بخـش دوم



 تیــم وفــاق ملــی بــا تشــکیل شــش نفــره وارد 
شــد ریاســت جمهوری  انتخابــات  رقابت هــای 

تیــم وفــاق ملــی بــه رهبــری احمدولــی مســعود بــا تشــکیل 
شــش نفــر، وارد رقابت هــای انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ســال 1398 ه. ش شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری جمهــور، احمدولــی مســعود 
رییــس جریــان وفــاق ملــی بــه معاونــت اول فریــده مومنــد 
ــت دوم  ــی و معاون ــات عال ــین وزارت تحصی ــر پیش وزی
داکتــر عبداللطیــف نظــری اســتاد دانشــگاه، امروز}دیــروز{ 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــدی( ب ــنبه )29 ج ش

ــام کــرد. ثبــت ن
ــذاری  ــی« نام گ ــاق مل ــود را »وف ــم خ ــعود تی ــای مس آق

ــت. ــرده اس ک
در همیــن حــال، آقــای مســعود ســاعاتی پیــش از ثبــت نــام 
ــک  ــوری در ی ــت جمه ــات ریاس ــزد انتخاب ــث نام ــه حی ب
ــم انتخاباتــی  ــل گفــت کــه ایــن تی نشســت خبــری در کاب
ــس  ــزد ریی ــه نام ــت ک ــد گرف ــن را در برخواه ــش ت ش
جمهــور بــا دو معــاون و نامــزد صــدر اعظــم بــا دو معــاون 

را شــامل خواهــد شــد.
وی نامــزد صدراعظمــی و معاونیــن ایــن ســمت حکومتــی 
کــه بــه گفتــه وی در آینــده ایجــاد خواهــد شــد را افــرادی 
ــد  ــخص خواهن ــای مش ــان رایزنی ه ــه در جری ــت ک دانس

شــد.
آقــای مســعود بیــان داشــت کــه بــه رغــم آمادگــی شــماری 
ــت  ــی، دس ــاق مل ــم وف ــت از تی ــرای حمای ــا ب از ائتاف ه
انــدرکاران ایــن تیــم، چهره هــای کمتــر شــناخته شــده امــا 
اکادمیــک را در تشــکیل آن ســهیم کــرده و یــک تکــت یــک 

دســت انتخاباتــی را ســاخته انــد.
او تکیــه برچهره هــا تکــراری را بــرای مقابلــه بــا مشــکات 
ــر ندانســته و تاکیــد نمــود کــه وفــاق ملــی  در کشــور موث
ــرد. او از  ــد ک ــل خواه ــر عم ــای موث ــور برنامه ه در مح
ــراد  ــه اف ــات پیشــرو ب ــه در انتخاب شــهروندان خواســت ک

ــد. ــا رای بدهن ــه برنامه ه ــه ب ــه بلک ن
ــوان معــاون  ــه عن ــد ب ــده مهمن آقــای مســعود گزینــش فری
ــان و  ــه زن ــی ب ــاق مل ــم وف ــه تی ــاد توج ــتش را نم نخس
ــری  ــم گی ــطوح تصمی ــر در س ــن قش ــی ای ــارکت ده مش
دانســته، گزینــش معــاون دوم را نیــز اقدامــی یــاد کــرد کــه 
ــوان  ــر ج ــگان و قش ــه نخب ــی را ب ــاق مل ــم وف ــکای تی ات

نشــان می دهــد.
وی زمینه ســازی بــرای چرخــش قــدرت بــه دســت 
ــی  ــای سیاس ــداری در فض ــاق م ــرورش اخ ــگان، پ نخب
ــت  ــوازن در سیاســت خارجــی، حرک ــتان، ایجــاد ت افغانس
ــرای زدایــش چالش هــای ملــی همچــون،  ــه محــور ب برنام
ناامنــی، فقــر و بی ســوادی و تامیــن صلــح پایــدار را 
ازاهــداف تیــم وفــاق ملــی خوانــد. وی تقلــب در انتخابــات 

ــرد. ــوان ک ــول عن ــل قب ــر قاب ــرو را غی پیش
او تاکیــد کــرد کــرد کــه ســاختار موجــود سیاســی 
پاســخگوی چالش هــای موجــود نبــوده و نیــاز اســت 
ــه پســت  ــز ک ــر متمرک ــام غی ــک نظ ــه ی ــی ب ــاختار فعل س
نخســت وزیــری در آن وجــود داشــته و والی هــا نیــز 
ــر  ــان او تغیی ــه بی ــد. ب ــکل یاب ــر ش ــوند تغیی ــی ش انتخاب

ــده در  ــبینی ش ــای پیش ــده از مجــرای چهارچوب ه ــاد ش ی
ــد. ــد ش ــی خواه ــون عمل قان

* خبرگزاری جمهور
ــتی  ــام ریاس ــر نظ ــده تغیی ــا وع ــعود ب ــی مس احمدول
نام نویســی  ریاســت جمهوی  انتخابــات  در  کنونــی 

ــرد ک

یــک روز پیــش از پایــان مهلــت نام نویســی نامــزدان 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، احمدولــی مســعود، رییــس 
ــی اش  ــته انتخابات ــا دس ــراه ب ــاه مســعود، هم ــاد احمدش بنی
بــرای تصــدی کرســی ریاســت جمهــوری روز شــنبه 
ــت و در  ــات رف ــتقل انتخاب ــیون مس ــه کمیس ــدی ب 29 ج
ــرد. ــی ک ــش رو نام نویس ــوری پی ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــش رو  ــات ریاســت جمهوری پی ــای مســعود را در انتخاب آق
فریــده مومنــد بــه حیــث معــاون اول و عبدالطیــف نظــری 

ــد. ــاون دوم همراهــی می کنن ــوان مع ــه عن ب

ــام دارد.  ــی« ن ــاق مل ــعود »وف ــای مس ــی آق ــتۀ انتخابات دس
ــی  ــس از  نام نویس ــی پ ــاق مل ــی وف ــته انتخابات ــر دس رهب
در ســخنانی بــه رســانه ها گفــت کــه در صــورت پیــروزی 
ــد و  ــر می ده ــی را تغیی ــتی کنون ــام ریاس ــات، نظ در انتخاب

ســمت نخســت وزیری را ایجــاد می کنــد.
ــه  ــر را ب ــک نف ــا ی ــر دارد ت ــی در نظ ــته انتخابات ــن دس ای
عنــوان نخســت وزیر و دو نفــر دیگــر را بــه عنــوان معــاون 

ــد. ــی کن ــده معرف ــای آین ــت وزیر در روزه نخس
 تــا کنــون بــه شــمول آقــای مســعود 10 نفــر بــرای 
تصــدی کرســی ریاســت جمهــوری در انتخابــات پیــش رو 

کرده انــد. نام نویســی 
* روزنامۀ هشت صبح

احمدولــی مســعود در انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــرد ــام ک ــت ن ثب

احمــد ولــی مســعود، امروز}دیــروز{ شــنبه)29جدی( 
ــات  ــرای شــرکت در انتخاب ــه ی رســمی خــود را ب ــه گون ب

ــرد. ــام ک ــت ن ــده ثب ــال آین ــوری س ــت جمه ریاس
آقــای مســعود، یازدهمیــن نامــزد انتخابــات ریاســت 

جمهــوری اســت کــه تــا ایــن دم، بــا دو معــاون خــود در 
دفتــر مرکــزی کمیســیون انتخابــات ثبــت نــام کــرده اســت.
ــد  ــاون احم ــری، دو مع ــف نظ ــد و عبداللطی ــده مومن فری
ولــی مســعود هســتند کــه امــروز بــه کمیســیون انتخابــات 
رفتــه و بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری پیشــرو ثبــت 

نــام کــرده انــد.
ــه رســمی  ــه گون ــز ب ــار نی ــن حکمتی ــل، گلبدی ســاعاتی قب
ــام کــرد. ــات ریاســت جمهــوری پیشــرو ثبــت ن در انتخاب
ــوری،  ــات ریاســت جمه ــزدان انتخاب ــام نام ــت ن ــد ثب رون
بــه تاریــخ 13 مــاه جــاری بــه گونــه ی رســمی آغــاز شــد 
ــز ادامــه داشــته باشــد. ــا دو روز دیگــر نی و قــرار اســت ت
تاکنــون عبداللطیــف پــدرام، حکیــم تورســن، ســید نــوراهلل 
جلیلــی، عنایــت اهلل حفیــظ، زلمــی رســول، نورالحــق 
ــن  ــر، گلبدی ــف اتم ــد حنی ــا، محم ــز تمن ــی، فرام علوم
ــه در  ــرادی هســتند ک ــی مســعود اف ــار و احمــد ول حکمتی
ــت  ــه ثب ــق ب ــش رو موف ــوری پی ــت جمه ــات ریاس انتخاب

نــام شــده اند.
ــرار  ــات، ق ــیون انتخاب ــد کمیس ــم جدی ــاس تقوی ــر اس ب
ــی،  ــات ریاســت جمهــوری، شــوراهای والیت اســت انتخاب
شــوراهای ولســوالی و انتخابــات پارلمانــی والیــت غزنــی 
ــزار  ــده برگ ــال آین ــرطان س ــم در 29 س ــا ه ــان ب هم زم

شــود.
* خبرگزاری هشدار

ــات  ــرای انتخاب ــرادر احمدشــاه مســعود ب ــی ب احمدول
ــام کــرد ریاســت جمهــوری ثبــت ن

ــات  ــرای انتخاب ــعود ب ــاه مس ــرادر احمدش ــی ب ــد ول احم
ــرد. ــام ک ــت ن ــوری 1398 ثب ــت جمه ریاس

احمــد ولــی مســعود امروز}دیــروز{ )شــنبه( بــا معاونیــت 
ــی  ــی قبل ــات عال ــر تحصی ــد وزی ــده مومن ــت فری نخس
ــه  ــر عبداللطیــف نظــری ب حکومــت وحــدت ملــی و داکت
حیــث معــاون دوم وی بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــام کــرد. 1398 ثبــت ن
ــس از  ــه پ ــت ک ــا گف ــانه ه ــه رس ــعود ب ــی مس ــد ول احم
ــد از  ــش را بع ــم و 2 معاونین ــدر اعظ ــت ص ــروزی، پس پی

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــتان، ایج ــی افغانس ــون اساس ــل قان تعدی
* خبرگزاری خامه پرس

انتخابــات  نامــزد در  احمدولــی مســعود دهمیــن 
کــرد نــام  ثبــت  کشــور  ریاســت جمهوری 

احمدولــی مســعود، بــرادر و رییــس بنیاد احمدشــاه مســعود 
نیــز بــا معاونیــت فریــده مومنــد و عبدالطیــف نظــری رســما 
ــام  بــه حیــث نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری ثبــت ن

. د کر
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدای افغــان)آوا( آقــای مســعود 
ــگاران گفــت کــه  ــه خبرن ــام ب در ســخنانش بعــداز ثبــت ن
ــود را  ــی خ ــته ناکام ــال گذش ــده س ــتی در هف ــام ریاس نظ
ــرده  ــش ک ــر از پی ــت را بدت ــت ســاخته اســت و وضعی ثاب

اســت.
ــردم  ــام اقشــار م ــا تم ــد ت ــر کن ــد تغیی ــزود: نظــام بای او اف
افغانســتان در تصمیــم گیــری هــای کشــور خــود را شــریک 
ــه نظــر مســعود، از طریــق نظــام  و ســهیم بداننــد و ایــن ب

ــی ممکــن اســت. صدارت
ــه باشــد«،  ــدرت عادالن ــان اینکــه »تقســیم ق ــا بی مســعود ب
گفــت: در کنــار رئیــس جمهــور، پســت صدارعظــم ایجــاد 
ــا از  ــور پاســخ گو اســت ام ــس جمه ــه رئی ــه ب ــود ک می ش

طریــق پارلمــان رای خواهــد آورد.
ایــن نامــزد ریاســت جمهــوری همچنــان در صحبت هایــش 
بــه تغییــر نظــام انتخاباتــی اشــاره کــرد و گفــت کــه مشــکل 
تنهــا در کمیشــنران نیســت و بایــد نظــام انتخاباتاتــی تغییــر 

. کند
او تیــم انتخاباتــی وفــاق ملــی بــه عنــوان یــک تیــم برنامــه 
محــور یــاد کــرد و از مــردم خواســت تــا بــه وی نــه بلکــه 

بــه برنامــه هــای او رای دهنــد.
احمــد ولــی مســعود، رئیــس بنیــاد احمدشــاه مســعود بــرای 
مدتــی در زمــان حکومــت حامــد کــرزی بــه عنــوان ســفیر 

افغانســتان در لنــدن کار کــرده اســت.
مســعود کتابــی را بــا نــام آجنــدای ملــی، ریفــورم سیاســی 
و ایجــاد صلــح پایــدار در افغانســتان، نوشــته و در آن 
ــدار در  ــح پای ــاد صل ــرایط ایج ــی و ش ــات سیاس اصاح
ــت. ــرار داده اس ــی ق ــل و ارزیاب ــورد تحلی ــتان را م افغانس
ــوادث  ــیر ح ــورد س ــه در م ــک مقدم ــا ی ــور ب ــاب مذک کت
ــا و  ــنت ه ــر و س ــال اخی ــتان در 200 س ــی افغانس تاریخ
نگــرش هــای ناشــی از ایــن حــوادث و همچنــان ضــرورت 
ــت  ــای دول ــار و داده ه ــون رفت ــاز نگــری پیرام تعمــق و ب
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــن انتخاب ــس از اولی ــتان پ افغانس
بعــد از قــرار داد بــن، آغــاز مــی گــردد و بــا چنــد گفتــار 

ــه پایــان مــی رســد. ب
* خبرگزاری آوا

احمدولــی مســعود، رییــس بنیــاد احمدشــاه مســعود 
کمیســیون  بــه  جــدی(   29( شــنبه  امروز}دیــروز{ 
ــات  ــرای انتخاب ــودش را ب ــه و خ ــات رفت ــتقل انتخاب مس

کــرد. نامــزد  آینــده  ســال  ریاســت جمهوری 
ــات  ــر پیشــین تحصی ــد، وزی ــده مومن ــای مســعود، فری آق
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احمد ذکی-فعال سیاسی

بـرازنـده گی
 احمدولی مسعود
1- افــزون بــر رابطــۀ معنــوی و همســنگری، بــرادر قهرمــان 

ملــی کشــور هســتند.
ــان  ــند. ایش ــی می باش ــان مل ــی قهرم ــت پروردۀ سیاس 2- دس
در زمــان حیــات آمرصاحــب شــهید، در اســتقامت کاری 
ــوردار  ــاری برخ ــزان اعتب ــن می ــان از عی ــی ش ــط خارج رواب
بودنــد کــه اطرافیــان آمرصاحــب در داخــل مســتفید بودنــد.
3- بعــد از شــهادت قهرمــان ملــی کشــور بــا حفــظ رعایــت 
ــتاد  ــا آمرصاحــب، اس ــرب سیاســی ب اصــل سلســله مراتب ق
ــود، مارشــال فقیــد نماینــدۀ شــامل نظــام  شــهید رهبرشــان ب
و داکتــر صاحــب عبــداهلل هــم رهبــر مخالــف سیاســی 
حکومــت شــان. هیچــگاه تمــرد نکردنــد و بــه لحــاظ نزدیکی 
سیاســی داکتــر عبــداهلل بــا آمرصاحــب در گذشــته، از ایشــان 

ــد. ــام دادن ــی انج ــرر انتخابات ــای مک حمایت ه
ــد  ــند ان ــه و پژوهش پس ــی دانش آموخت ــخصیت سیاس ۴- ش
کــه بنابــر داشــتن ایــن شــاخص علمــی، چندیــن ســال اســت 
کــه روی تدویــن آجنــدای دولت-ملت ســازی مصــروف کار 

پـُـر دســتاورد سیاســی بــوده انــد.
کــه  پیهمــی  پیشــنهادات  و  درخواســت  علی الرغــم   -۵
ــوع  ــچ ن ــال وارد هی ــا ح ــد، ت ــان گردی پیشــکش حضــور ش
معاملــۀ سیاســی بــر محــور منافــع شــخصی نگردیــده اســت.
ــزب  ــر ح ــه در براب ــداهلل ک ــر عب ــل داکت ــاف عم 6- برخ
جمعیــت، حــزب ایتــاف را ایجــاد کــرد، جنــاب احمدولــی 
مســعود بــا پیــروی از آن حــزب، هــر نــوع ابتــکار فرهنگــی و 
سیاســی را تنهــا از آدرس بنیــاد قهرمــان ملــی کشــور بیــرون 

ــد. داده ان
ــا  ــته و ت ــی نداش ــرد سیاس ــت و عقب گ ــۀ شکس 7- کارنام
ایــن دم، از منابــع و عوایــد دولتــی سوءاســتفاده نکــرده اســت.
8- در عرصــۀ سیاســت براســاس فراینــد اصــل »سیاســت در 
ــا این کــه  مســیر زمــان« جهــش تدریجــی و پایه یــی داشــته ت
اســتوار بــر آن دیــدگاه، توانســتند وارد میــدان ادعــای زعامــت 

ملــی گــردد.
ــاد)اخاقی، اداری،  ــوع فس ــچ ن ــه هی ــران، ب ــد دیگ 9- مانن

مالــی، سیاســی( آلــوده و متهــم نمی باشــند.
ــان دولتــی  ــه اصــول و رویکردهــای تأمیــن روابــط می 10- ب
خارجــی آشــنا و مبتنــی بــر حقــوق بین الملــل از آن، شــناخت 

کامــل دارنــد.
11- حلیــم، حوصله منــد، زیــرک، بــا اراده، بــا برنامــه و 

ــد. ــع ان قاط
12- تابوشــکن و یــک سیاســتگر چالش آفریــن بــرای رقیــب 

ــند. ــرف می باش منح
13- تجربــۀ سیاســی در حــدود چهــار دهــه و برنامــۀ 
دولــت داری مبتنــی بــر تغییــر نظــام را در روی دســت دارنــد.
ــد  ــی باورمن ــت اجتماع ــر عدال ــی ب ــی مبتن ــاق مل ــه ف 1۵- ب

ــتند. هس
ــزاوار  ــران، س ــز از دیگ ــاخص های متمای ــتن ش ــا داش ــًا ب بن

حمایــت جــدی می باشــند.

عالــی و عبداللطیــف نظــری،  اســتاد دانشــگاه را 
خــود  دوم  و  اول  معاونــان  به عنــوان  به ترتیــب 

ــت. ــده اس برگزی
پیــش از ایــن لطیــف پــدرام، حکیــم تورســن، ســید 
ــول،  ــی رس ــظ، زلم ــت اهلل حفی ــی، عنای ــوراهلل جلیل ن
نورالحــق علومــی، محمدحنیــف اتمــر، فرامــرز تمنــا 
ــات  ــزدان انتخاب ــوان نام ــار به عن ــن حکمتی و گلبدی
ریاســت جمهوری نــزد کمیســیون مســتقل انتخابــات 

بــه ثبــت رســیده اســت.
* روزنامۀ اطالعات روز

ــات  ــرای شــرکت در انتخاب ــی مســعود ب احمدول
ــرد ــام ک ــت ن ــت جمهوری ثب ریاس

ــزد  ــن نام ــوان یازدهمی ــه عن ــعود ب ــی مس احمدول
انتخابــات ریاســت جمهــوری، بــا دو معاونــش، 
ــام  ــت ن ــات ثب ــیون انتخاب ــروز{ در کمیس امروز}دی

ــرد. ک
ــر  ــعود، داکت ــی مس ــد ول ــی احم ــت انتخابات  در تک
ــه  ــی ب ــر پیشــین تحصیــات عال ــد وزی ــده مهمن فری
حیــث معــاون اول و داکتــر عبداللطیــف نظــری 
عالــی خصوصــی  تحصیــات  موسســه  رییــس 
غرجســتان، بــه حیــث معــاون دوم، شــامل مــی 

ــند. باش
ــعود  ــاه مس ــد ش ــرادر احم ــعود، ب ــی مس ــد ول احم
قبــل ازایــن، بــه حیــث ســفیر افغانســتان درانگلســتان 
و همچنــان رییــس بنیــاد »احمــد شــاه مســعود 

ــت . ــرده اس ــی« کار ک ــان مل »قهرم
وی بــه زبــان هــای پشــتو، دری و انگلیســی تســلط 

دارد.
مطبوعاتــی   درنشســت  امروز}دیــروز{  مســعود، 
گفــت کــه تیــم وفــاق ملــی، متشــکل ازحــوزه وســیع 
جهــاد ومقاومــت، جریــان هــای روشــنفکری، علمــا، 
نهادهــای مدنــی، نیروهــا و شــخصیت هــای ملــی و 
ــا شــعار »تغییــر« وارد میــدان  نســل جــوان امــروز؛ ب
ــده  ــوری ش ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب ــت ه رقاب

اســت.
ــکل  ــی، متش ــاق مل ــم وف ــت تی ــه تک ــزود ک وی اف
ــه  ــروز ب ــن آن ام ــه ت ــه س ــوده ک ــره ب ــش چه از ش
کمیســیون مســتقل انتخابــات بــه حیــث نامــزد 
ریاســت جمهــوری و دو معاونــش ثبــت نــام کــرد و 
ســه تــن دیگــر شــان، بعــدا بــه عنــوان صدراعظــم و 

ــد. ــد ش ــی خواهن ــن آن معرف معاونی
وی بــه ایــن بــاور اســت کــه  ســاختار نظــام ریاســتی 
بــا عــث بیعدالتــی، فســاد ســاختاری و عقــب ماندگی 

کشــور شــده و ایــن نظــام نیــاز بــه تغییــر دارد.
ــاق  ــم وف ــی تی ــداف اساس ــی از اه ــزود: »یک او اف
ملــی، تغییــر ســاختار نظــام از ریاســتی بــه صدارتــی 
اســت کــه دارای یــک رئیــس جمهــور و صدراعظــم 

مــی باشــد.«
موصــوف در بخشــی از صحبت هایــش گفــت کــه در 
طــول 17 ســال گذشــته، یکــی از مشــکات اصلــی 
ــی  ــم م ــور تصمی ــس جمه ــا رئی ــه تنه ــوده ک ــن ب ای

گرفــت  و ســرانجام کشــور را بــه بحــران کشــانید.
ــن  ــه ای ــت جمهوری، ب ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
بــاور اســت کــه مــردم بایــد در تصمیم گیــری 
ــه  ــد ب ــدرت بای ــع ق ــوند و توزی ــاخته ش ــریک س ش

ــرد. ــورت گی ــه ص ــکل عادالن ش
ــات را در  ــتقل انتخاب ــیون مس ــت کمیس وی، مدیری
ــوان  ــات ولســی جرگــه ضعیــف عن برگــزاری انتخاب
کــرده، گفــت کــه کمیســیون نتوانســت بــه گونــه الزم 
انتخابــات ولســی جرگــه 28 و 29 میــزان را برگــزار 
ــه  ــرات ب ــات تغیی ــیون  انتخاب ــد در کمیس ــد و بای کن

وجــود بیایــد.
پیــش ازایــن، داکتــر زلمــی رســول بــا شــعار »وحدت 
ــری«ِ؛  ــدال و براب ــح، اعت ــت، صل ــت، امنی ــی، عدال مل
عبداللطیــف پــدرام بــا شــعار »آزادی، عدالــت و 
امنیــت«؛ محمــد حکیــم تورســن بــا شــعار »مــا عمــل 
مــی کنیــم، شــعار نمــی دهیــم«؛ ســید نــوراهلل جلیلی؛ 
عنایــت اهلل حفیــظ؛ فرامــرز تمنــا؛ شــهاب حکیمــی و 
ــدال«،  ــح و اعت ــا شــعار »صل ــف اتمــر ب محمــد حنی
گلبدیــن حکمتیــار رهبــر حــزب اســامی افغانســتان 
بــرای نامــزدی در انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــد. ــرده ان ــام ک ــت ن 29ســرطان 1398ثب
کمیســیون مســتقل انتخابــات، 29 ســرطان ســال 
آینــده را روز برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــزدان  ــام نام ــت ن ــان ثب ــاه روان، زم ــا 30 م و از 13 ت

ــه  ــات ریاســت جمهــوری اعــام کــرده و گفت انتخاب
ــد  ــرای  تمدی ــی ب ــچ پان ــیون، هی ــه کمیس ــت ک اس
ــوری روی  ــزدان ریاســت جمه ــام نام ــت ن ــد ثب رون

ــدارد. دســت ن
ــر اســاس معلومــات کمیســیون مســتقل انتخابــات،  ب
هــر فــردی کــه مــی خواهــد نامــزد انتخابات ریاســت 
جمهــوری باشــد؛ بایــد مســلمان، تبعــه افغانســتان و 
تــا روز برگــزاری انتخابــات چهــل ســال ســن داشــته 
باشــد، یکصدهــزار تذکــره برچســب دار ارایــه کنــد 
ــن کمیســیون  ــه ای ــداً ب ــی را نق ــون افغان ــک میلی و ی

بســپارد.
* خبرگزاری پژواک

ــات  ــزد انتخاب ــوان نام ــه عن ــی مســعود ب احمدول

ــرد ــام ک ــت ن ــت جمهوری ثب ریاس
ــده  ــت فری ــت نخس ــا معاونی ــعود، ب ــی مس احمدول
نظــری،  عبداللطیــف  دوم  معاونیــت  و  مومنــد 
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  رقابت هــای  وارد 

افغانســتان شــد.
مســعود،  احمدولــی  اســپوتنیک،  گــزارش  بــه 
معاونیــت  بــا  شــنبه)29جدی(  امروز}دیــروز{ 
نخســت فریــده مومنــد و معاونیــت دوم عبداللطیــف 
نظــری در کمیســیون انتخابــات ثبــت نــام کــرد. 
نــام در یــک  ثبــت  از  او امروز}دیــروز{ پیــش 
نشســت خبــری گفــت، کــه مهــم تریــن هــدف تیــم 
ــه  انتخاباتــی اش، تغییــر ســاختار نظــام از ریاســتی ب
ــود. ــد ب ــی خواه ــون اساس ــل قان ــی و تعدی صدارت

ــروز  ــس از ظهــر ام ــام گفــت: »پ ــت ن او پیــش از ثب
بــا داکتــر فریــده مومنــد و داکتــر عبداللطیــف نظــری 
ثبــت نــام می کنیــم، امــا پــس از آن ســه فــرد دیگــر 
ــت  ــی نخس ــه یک ــرد، ک ــم ک ــی خواهی ــم معرف را ه
وزیــر و دو تــن دیگــر معــاون او خواهــد بــود و تــا 
ــورای  ــس ش ــمت رئی ــی در س ــون اساس ــل قان تعدی

ــد کــرد«. ــران کار خواهن وزی
ــه ســاختار نظــام ریاســتی،  ــای مســعود گفــت، ک آق
ماندگــی  عقــب  و  فســاد  عدالتــی،  بــی  ســبب 
ــور  ــام، حض ــن نظ ــت و در ای ــده اس ــتان ش افغانس
عادالنــه اقــوام و اقشــار مختلــف دیــده نمــی شــود..
ــی،  ــوراهای والیت ــت ش ــش صاحی ــزود: »افزای او اف
ایجــاد شــورای محــات و تشــکیل نشســت بــزرگان 
قانــون اساســی بــرای تعدیــل قانــون از جملــه 
تغییــرات عمــده در حکومــت مــا خواهــد بــود. ایــن 
ــرای شکســتن انحصــار، خودمحــوری و  ــرات ب تغیی
ــام  ــا مشــارکت تم ــود ت ــد ب ــا فســاد خواه ــارزه ب مب
اقــوام را در چرخــه تصمیــم گیــری و سیاســت گذاری 

ــد«. کشــور تثبیــت کن
* خبرگزاری اسپوتنیک

بازتاب نام نویسی 
دستۀ انتخاباتی 

وفاق ملی 
در رسانه ها
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ـــعود  ـــی مس ـــاون اول احمدول ـــد- مع ـــده مومن فری
در انتخابـــات ریاســـت جمهوری

در ولســـوالی  در ســـال 196۵  مومنـــد  فریـــده 
ـــۀ  ـــد. او در لیس ـــار زاده ش ـــت ننگره ـــددرۀ والی مهمن
ـــل  ـــگاه کاب ـــرده و از دانش ـــل ک ـــی تحصی ـــۀ بلخ رابع

مـــدرک بـــی ای پزشـــکی دریافـــت کـــرد.
ـــفاخانۀ  ـــد ش ـــت و در چن ـــر اس ـــد، داکت ـــم مومن خان
ـــِب  ـــکدۀ ط ـــتاد دانش ـــت. او اس ـــرده اس ـــی کار ک دولت
کابـــل بـــود. زمانـــی کـــه در ســـال 1996 گـــروه 
ــوادۀ  ــت، خانـ ــت گرفـ ــدرت را در دسـ ــان قـ طالبـ
ـــه  ـــار ب ـــه ناچ ـــدند و ب ـــرگ ش ـــه م ـــد ب ـــان تهدی آن
ـــر 2001  ـــا در نوامب ـــد. آن ه ـــرت کردن ـــتان هج پاکس
ـــی  ـــگاه طب ـــه دانش ـــد ب ـــتند. مومن ـــور بازگش ـــه کش ب

ـــر  ـــجویان دخت ـــدۀ دانش ـــوان نماین ـــه عن ـــت و ب برگش
ـــد. ـــاب ش ـــگاه انتخ دانش

بـــه عنـــوان وزیـــر  اپریـــل 201۵  مومنـــد در 
تحصیـــات کابینـــۀ حکومـــت وحـــدت ملـــی 
انتخـــاب شـــد. بـــه عنـــوان وزیـــر وی خواســـتار 
از  شـــد،  دانشـــگاه ها  امتحانـــات  در  شـــفافیت 
دادن بـــورس تحصیلـــی بـــه زنـــان حمایـــت کـــرد 
و از شـــروع اولیـــن برنامـــۀ مطالعـــات جنســـیت و 
ـــرد. ـــت ک ـــل حمای ـــگاه کاب ـــان در دانش ـــات زن مطالع
ــات  ــِخ تحصیـ ــار در تاریـ ــتین بـ ــرای نخسـ او بـ
عالـــی افغانســـتان رونـــد اخـــذ امتحـــان کانکـــور 
بانـــک  در  و  ســـاخت  انگشت نگاری شـــده  را 
ســـواالت ایـــن رونـــد نیـــز تغییـــرات بنیـــادی را 
رونمـــا کـــرد. ایـــن تاش هـــا از بـــه میـــان آمـــدِن 
ــری  ــی جلوگیـ ــون همه گانـ ــن آزمـ ــب در ایـ تقلـ
کـــرده اســـت. از بانـــو مومنـــد تـــا حـــال چندیـــن 

اثـــر علمـــی بـــه نشـــر رســـیده اســـت.

دکتــر عبداللطیــف نظــری- معــاون دوم احمدولــی 
مســعود در انتخابــات ریاســت جمهوری

ـــتۀ  ـــل رش ـــارغ التحصی ـــری ف ـــف نظ ـــر عبداللطی دکت
علـــوم سیاســـی از دانشـــکدۀ حقـــوق و علـــوم 
ـــورا و از  ـــع دوکت ـــران در مقط ـــگاه ته ـــی دانش سیاس
اندیشـــمندان جـــوان و سیاست شـــناِس افغانســـتان 
اســـت. ایشـــان بـــه مـــدت 10 ســـال اســـت کـــه 
در افغانســـتان مشـــغول فعالیت هـــای علمـــی و 
ـــای  ـــون فعالیت ه ـــا کن ــد و ت ـــی می باشـ پژوهش
ـــانیده  ـــام رس ـــه انج ـــردی را ب ـــه ف ـــر ب ـــِی منحص علم

اســـت.
نظـــری  دکتـــر  بـــرای  دانشـــگاه  در  تدریـــس 
اولویـــِت نخســـت را داشـــته اســـت، بـــه همیـــن 
دلیـــل تـــا کنـــون نظریه هـــای روابـــط  بین الملـــل، 
دموکراســـی، مســـایل خاورمیانـــه و تحـــوالت 

ـــی را  ـــد امنیت ـــای جدی ـــی و نظریه ه ـــت خارج سیاس
ـــط  ـــی و رواب ـــوم سیاس ـــتۀ عل ـــجویان در رش ـــه دانش ب
ــن  ــت. عمده تریـ ــرده اسـ ــس کـ ــل تدریـ بین الملـ
فعالیت هـــای پژوهشـــی دکتـــر نظـــری بـــه شـــرح 

ذیـــل می باشـــد:
ـــود  ـــطح خ ـــه در س ـــاب ک ـــوان کت ـــاپ 10 عن 1ـ چ
در جامعـــۀ افغانســـتان بی نظیرنـــد. ایـــن کتاب هـــا 
ـــه  ـــوالت خاورمیان ـــی، تح ـــی، دموکراس ـــایل امنیت مس

و اســـام سیاســـی را شـــامل می شـــود.
ســـمینارهای  در  ایشـــان  فعـــاِل  شـــرکت  2ـ 
جملـــه  آن  از  کـــه  بین المللـــی  تخصصـــی 
ـــمینار  ـــان در س ـــی ایش ـــخنرانی علم ـــه س ـــوان ب می ت
ـــام آباد  ـــیا در اس ـــوب آس ـــران در جن ـــی بح تخصص
و تحـــوالت خاورمیانـــه در انقـــره و آینـــدۀ جهـــان 

ــت. ــاره داشـ ــران اشـ ــام در تهـ اسـ
ــانه های  ــانه در رسـ ــال و کارشناسـ ــور فعـ 3ـ حضـ
ــدود  ــری از معـ ــر نظـ ــی. دکتـ ــی و بین المللـ داخلـ
شـــخصیت های علمـــی افغانســـتان اســـت کـــه 
دربـــارۀ تحـــوالت بین المللـــی دیـــدگاه عالمانـــه و 
ـــای  ـــتا در میزگرده ـــن راس ـــانه دارد و در ای کارشناس
بین المللـــی  موضوعـــات  در  تخصصـــی 
مصاحبه هـــای علمـــی و کارشناســـی را انجـــام داده 

اســـت.
مســـایل  بـــا  پیونـــد  در  ارایـــۀ ســـخنرانی  ۴ـ 
ـــان.  ـــه و جه افغانســـتان و کشـــورهای همســـایه، منطق
ـــش از 20 ســـخنرانی  ـــر نظـــری بی ـــن راســـتا دکت در ای
ـــتان  ـــوم افغانس ـــی عل ـــی در اکادم ـــی و تخصص علم
ــام داده  ــی انجـ ــات منطقه یـ ــز مطالعـ ــژه مرکـ به ویـ
ـــمندان  ـــتقبال اندیش ـــه و اس ـــورد توج ـــه م ـــت ک اس
ــری  ــر نظـ ــت. دکتـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــتان قـ افغانسـ
همچنیـــن در موضوعـــات رســـانه و مطبوعـــات از 
چهره هـــای چیره دســـت و تأثیرگـــذار می باشـــد. 
ـــوع را  ـــی طل ـــی ـ پژوهش ـــکدۀ علم ـــن رو، اندیش از ای

ـــامِ  ـــه  ن ـــی ب ـــۀ تخصص ـــه فصل نام ـــرده ک ـــی ک طراح
ــن  ــد. همچنیـ ــر می کنـ ــاالری« را منتشـ »راه مردم سـ
می تـــوان  ایشـــان  مطبوعاتـــی  فعالیت هـــای  از 
بـــه تأســـیس هفته نامـــۀ نســـل ســـوم و روزنامـــۀ 
اصاحـــات اشـــاره داشـــت کـــه اولیـــن روزنامـــه 
ـــی  ـــورت تخصص ـــه ص ـــه ب ـــت ک ـــتان اس در افغانس
بررســـی  را  بین المللـــی  و  افغانســـتان  مســـایل 
می کنـــد. دکتـــر نظـــری در کنـــار فعالیت هـــای 
سیاســـی و رســـانه یی، ریاســـت هیـــأت موسســـان 
ـــته و در  ـــده داش ـــه عه ـــز ب ـــتان را نی ـــگاه غرجس دانش
ایـــن راســـتا فعالیـــت اکادمیـــک را ســـرلوحۀ کاری 

خـــود قـــرار داده اســـت. 

ح کـوتاهـی  شــر
مسعود احمدولی  انتخاباتی  تکت  معاونین  زنده گی  از 


