
ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو می گوید که هدف از حضور ناتو 
در افغانستان جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به مکانی برای 

فعالیت گروه های تروریستی است.
نیوزلند  وزیر  نخست  با  خبری  مشترک  کنفرانس  در  که  او 
سخنرانی می کرد، افزود: وضعیت دشواری در افغانستان حاکم 
است، اما بهترین راه از نظر ناتو، آموزش و حمایت از نیروی 

نظامی افغانستان است.

صلح  فرآیند  و  امریکا  تالش های  به  ادامه  در  ناتو  دبیرکل 
افغانستان اشاره کرد و گفت: ما از تالش های صلح در افغانستان 
و  می دانیم  سیاسی  راه حل  را  راه  بهترین  و  می کنیم  حمایت 
امیدواریم دولت افغانستان هرچه زودتر به فرآیند صلح ملحق 

شود.
استولتنبرگ در مورد حضور نظامی ناتو در افغانستان نیز تأکید 
کرد: دلیل حضور نظامی ما این است که به طالبان این پیام را 
مخابره کنیم که آنها در میدان نبرد پیروز نخواهند شد و بهترین 

کار حل مشکالت از طریق میز مذاکره است.
نظامیان  نحوه حضور  مورد  در  امیدواریم  داشت:  اظهار  وی 
گفت گو  صلح  فرایند  در  نیز  افغانستان  در  دیگر  کشورهای 
شود و به زودی در مورد نتایج این مذاکرات و حضور نظامیان 

خارجی در افغانستان بحث شود.
دبیرکل ناتو در پایان یادآور شد: صلح در افغانستان نتایج مهمی 

دربارۀ حضور نظامیان خارجی در افغانستان خواهد داشت. 

در پی مذاکرات شش روزۀ اخیر در دوحۀ قطر، پیش نویس 
نیروهای  آن  اساس  بر  که  است  آمده  دست  به  توافقی 

خارجی ظرف ۱۸ ماه از افغانستان خارج می شوند.
منابع طالبان به رویترز گفته اند، بعد از پایان دور چهارم 
نمایندۀ  خلیل زاد  زلمی  و  گروه  این  بین  صلح  مذاکرات 
امریکا، در قطر پیش نویس توافقی به دست آمد که مربوط 

به پایان جنگ در افغانستان است.
ساختن  مطلع  منظور  به  خلیل زاد  اند  گفته  منابع  این 
انجام  توافقات  به  نسبت  افغانستان  حکومت  مسووالن 

شده، دوحه را به مقصد کابل ترک می کند.
است،  آورده  طالبان  منابع  از  نقل  به  همچنان  رویترز 
شامل  واشنگتن  با  شده  حاصل  توافق  پیش نویس 
از  داعش  و  القاعده  استفاده  عدم  دربارۀ  تضمین هایی 
افغانستان به عنوان پایگاه تروریستی است و اینکه طالبان 
نمی گذارد از خاک افغانستان برای تهدید منافع امریکا یا 

هر کشور دیگری در آینده استفاده شود.
این منابع افزوده اند، به زودی جدول زمانی برای آتش بس 

در افغانستان تدوین و تنظیم خواهد شد.
چنانچه  بودند  کرده  اعالم  این  از  پیش  طالبان  مقام های 
افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  زمانی  جدول 

مشخص شود، آنها آتش بس اعالم می کنند.
منبع طالبان افزوده است، خلیل زاد از طالبان خواسته بعد از 
تعیین جدول زمانی برای خروج و آتش بس در افغانستان، 

با دولت کابل پای میز مذاکره بنشینند.
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غنی در کجـاِی کار قرار 
دارد؟

طالبان تنها با رهبران سیاسی 
بیرون از حکومت گفت وگو 

خواهند کرد
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صفحه 2

صفحه 6

بـرق کابـل؛ قانون شکنِی زورمندان و مجازاِت شهروندان
و  برق شــان  قبــوض  پرداخــت  عــدم  در  زورمنــدان  قانون شــکنِی  میــان 
ــف  ــای مختل ــه والیت ه ــق ب ــداِن متعل ــر زورمن ــه اکث ــل ـ ک ــی در کاب بی برق
ــه ســخنگوی  ــرار اســت؛ چنان ک ــۀ مســتقیم برق را در خــود جــای داده ـ رابط
ــی  ــردد، بخش ــه گ ــا تأدی ــن بدهکاری ه ــه ای ــرده درصورتی ک ــان ک ــنا اذع برش
ــًا  ــر، دقیق ــن تذک ــد از ای ــد. هرچن ــد ش ــل خواه ــل ح ــرق کاب ــکالِت ب از مش

ــد  ــوان فهمی ــدر می ت ــا همین ق ــرد، ام ــتخراج ک ــه را اس ــن رابط ــوان ای نمی ت
ــه  ــه ب ــه در صورتی ک ــت ک ــی اس ــیار بزرگ ــِغ بس ــر« مبل ــون دال ــه »53 میلی ک
ــا و  ــول در برنامه ه ــن پ ــت و ای ــق می گرف ــِع آن تعل ــت و موق ــنا به وق برش
ــل از آن  ــود حاص ــاد، س ــان می افت ــه جری ــرکت ب ــن ش ــرمایه گذاری هاِی ای س
ــرِق بیشــتر،  ــل جامعــۀ افغانســتان می توانســت در چهــرۀ ب ــا برشــنا، ب را نه تنه

پایدارتــر و حتــا ارزان تــر مشــاهده کنــد. و برعکــس، از آن جــا کــه زورمنــداِن 
قانون شــکن بــا ســرپیچی از پرداخــِت مصــارِف برق شــان ایــن خســارت را بــه 
ــِد  ــژه پایتخت نشــینان پیام ــد، مــردم افغانســتان و بازهــم به وی برشــنا وارد کردن

آن را در چهــرۀ بــرِق بی وفــا و جیره بندی شــده تحمــل می کننــد. 

دبیرکل ناتو: 

امیدواریم دولت افغانستان وارد گفت وگوهای صلح با طالبان شود
پیش نویس توافق صلح طالبان و امریکا؛ خروج ۱۸ ماهۀ نیروهای خارجی از افغانستان

احمدولی مسعود نامزد انتخابات  ریاست جمهوری:

مدیران حکومت تعهد و ارادۀ برگزاری انتخابات سالم، شفاف و عادالنه را ندارند
مدیــران حکومــت »قطعــاً« تعهــد و ارادۀ برگــزاری انتخابــات ســالم، شــفاف و عادالنــه را ندارنــد. بنابرایــن، بــا هماهنگــی و همــکاری نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری، 
بســتۀ اصالحــی نظــام انتخاباتــی را ســاخته و بــرای  اجــرا بــه حکومــت ســپرده انــد؛ امــا تاهنــوز در ایــن مــورد برنامــۀ عملــی از طــرف دولــت روی دســت  گرفتــه نشــده اســت
ادعــای برخــی نامــزدان مبنــی بــر داشــتن حمایــت کشــورهای خارجــی در انتخابــات ریاســت جمهوری، »دروغ محــض« و »جنــگ روانــی« بــا مــردم افغانســتان اســت. او گفــت 

اطالعــات دقیقــی در دســت دارد کــه نشــان می دهــد، کشــورهای خارجــی حامــی و خواهــان »تغییــر« در افغانســتان هســتند



امریــکا جنگــی را که در افغانســتان خوب شــروع 
ــِل  ــد. مث ــان ده ــد پای ــد ب ــود، می خواه ــرده ب ک
ــریال های  ــند و س ــای عامه پس ــیاری از رمان ه بس
ترکــی کــه شــروِع خــوب امــا پایــاِن بــد دارنــد. 
شــاید ایــن جنــگ بــرای امریــکا مایۀ شرمســاری 
ــک  ــدون ش ــان ب ــرای طالب ــی ب ــد، ول ــده باش ش
ــرۀ  ــد ثم ــروه می خواه ــن گ ــت. ای ــن نیس چنی
ــه  ــا این ک ــت آورد. ام ــود را به دس ــتقامِت خ اس
ایــن اســتقامت چگونــه بــه وجــود آمــد و ادامــه 
ــدا کــرد، شــاید ســال ها بعــد پــس از افشــای  پی
ــتخباراتِی  ــازمان های اس ــی س ــرمِ برخ ــناد مح اس
جهــان و منطقــه مشــخص شــود، ولــی بــه 
ــن  ــه چنی ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــع می ت ــرِس قاط ض
توانایی یــی در گــروه طالبــان دیــده نمی شــد کــه 
ــر ارادۀ  ــا بایســتد و در براب ــاره ســر پ بتوانــد دوب
مــردم مقاومــت کنــد. حــاال کــه ایــن گــروه، مــال 
ــک  ــاس گذاراِن تحری ــی از اس ــرادر یک ــی ب غن
اســالمی طالبــان را در رأس دفتــر قطــر قــرار داده 
تــا مذاکــراِت صلــح میــان امریــکا و ایــن گــروه 
ــش  ــه بی ــه نظــر می رســد ک ــد، ب ــت کن را مدیری
ــی  ــه هدف های ــان خــود را ب ــت طالب از همــه وق

ــد.  ــاس می کن ــک احس ــت نزدی ــه داش ک
جنــگ همان گونــه کــه بــرای نیروهــای خارجــِی 
هزینه هــای  دولــت  و  افغانســتان  در  مســتقر 
ــرای  ــدون شــک ب ــی داشــت، ب ســنگینی را در پ
ــود. ایــن  ــر ب ــان نیــز ســنگین  و تحمل ناپذی طالب
ــز دیگــر آن توانایــی و ماشــین جنگــِی  گــروه نی
ســربه کف را در اختیــار نــدارد کــه همچنــان 
رییــس  اشــرف غنی  وقتــی  بجنگــد.  بتوانــد 
ــد کــه از آغــاز  ــی می گوی حکومــت وحــدت مل
ــزار  ــش از 45 ه ــال بی ــه ح ــا ب ــِت وی ت حکوم
ــد،  ــن رفته ان ــتان از بی ــی در افغانس ــروی نظام نی
ــش  ــر افزای ــا چندین براب ــد ب ــدد را بای ــن ع ای
گرفــت.  نظــر  در  مخالــف  نیروهــای  بــرای 
امــا وقتــی آقــای غنــی از تلفــات ســنگین 
ــر  ــرق شــرم ب ــه ع ــدون آن ک ــان کشــور، ب نظامی
ــه  ــی این ک ــد؛ یعن ــخن می گوی ــن آورد، س جبی
عمــاًل ایــن جنــگ را باختــه اســت. جــای 
ــان  ــات طالب ــر تلف ــه اگ ــت ک ــوس این جاس افس
چندین برابــر هــم بــوده باشــد، امــروز ایــن گــروه 
ــره  ــز مذاک ــود در می ــِف خ ــن مخال ــا بزرگتری ب
ــه  ــش ک ــی و اطرافیان ــای غن ــی آق ــرار دارد، ول ق
ــا  ــح ب ــای صل ــوع آورِ گفت وگوه ــم رجــز ته دای

مالکیــِت دولــت افغانســتان را ســر می دهنــد، در 
ــد. آقــای  هیــچ کجــای نقشــۀ صلــح قــرار ندارن
ــد کــه در دوحــه مرکــز قطــر  ــا نمی دان غنــی حت
ــان روی  ــا طالب ــا ب ــذرد و امریکایی ه ــه می گ چ
ــی  ــتند. وقت ــه هس ــاِل معامل ــایلی در ح ــه مس چ
شــخص اوِل مملکــت این قــدر فاقــد مدیریــت و 
بی خبــر از همــه جــا باشــد، بــاز چگونــه ممکــن 
اســت بــه چنیــن شــخصی اعتمــاد کــرد و ســکان 
ــت  ــن وضعی ــور را در بحرانی تری ــِت کش سیاس

ــپرد؟ ــِت او س ــه دس ب
ــوءمدیریِت  ــاس س ــر اس ــه ب ــرو ک ــزار نی  45 ه
ــی  ــی قربان ــای امنیت ــی نیروه ــرقوماندان اعل س
چنیــن  اســت.  فاجعه بــار  رقمــی  شــده اند، 
ــی  ــان آورد، ول ــر زب ــوان ب ــط می ت ــددی را فق ع
وقتــی 45 هــزار خانــوادۀ مصیبــت زده و ســوگوار 
ــم، آن گاه عمــق بی مســوولیتی و  را در نظــر آوری
ســوءمدیریِت آقــای غنــی و حکومــِت او برمــال 
ــی  ــرو یعن ــزار نی ــی 45 ه ــای غن ــود. آق می ش
ــاده گی  ــرزمین را به س ــن س ــاِن ای ــزار انس 45 ه
ــن  ــه ای ــش ب ــروز دل ــه ســالخی فرســتاده و ام ب
خــوش اســت کــه شــاید صلــح در افغانســتان بــه 
دنبــال مذاکــرات طالبــان و امریــکا مســتقر شــود. 
اگــر قــرار بــود کــه بــا طالبــان صلــح شــود، پــس 
ــج  ــر پن ــزار نف ــوِن 45 ه ــن خ ــو ریخت ــرا جل چ

ــه نشــد؟  ســاِل پیــش گرفت
ــت داری و سیاســت  ــی اگــر کمــی دول ــای غن آق
می فهمیــد، امــروز قــرار نبــود کــه هــم فرزنــداِن 
ــم  ــد و ه ــون بکش ــه خاک وخ ــور را ب ــن کش ای
ــه  ــروز ن ــد. ام ــی کن ــره را گدای ــح و مذاک صل
ــز  ــا حکومــت پشــِت می ــد کــه ب ــان حاضرن طالب
ــت  ــر اس ــکا حاض ــه امری ــینند و ن ــره بنش مذاک
ــی  ــای غن ــِت آق ــه دس ــی را ب ــن فرصت ــه چنی ک
ــان  ــا طالب ــد م ــد بگوین ــه بع ــد ک ــش بده و تیم
را بــا منطــق و رهبــرِی خــود متقاعــد بــه پایــاِن 

ــاختیم.  ــگ س جن
ــا آن چــه  ــم و ی ــای غنــی را می بین مــن وقتــی آق
در  دربــارش  مداحــان و صله بگیــراِن  کــه  را 
می خوانــم،  می نگارنــد  اوصافــش  و  مناقــب 
واقعــًا احســاس شــرم می کنــم و بــا خــود 
ــد.  ــه نمی کن ــه ک ــا آدم چ ــدرت ب ــم ق می گوی
آدمِ  غنــی  آقــای  گفتــارِ  و  رفتــار  در  مــن 
ــر  ــه ه ــه ب ــم ک ــویی را می بین ــده و ترس ذلیل ش
وســیلۀ ممکــن می خواهــد قــدرت را در اختیــار 

داشــته باشــد. مــن در چهــرۀ آقــای غنــی، هیتلــر 
و اســتالین را دوبــاره در صحنــۀ تاریــخ می یابــم. 
چگونــه ممکــن اســت کــه یــک انســان این قــدر 
قســی القلب باشــد کــه 45 هــزار نیــروی نظامــی 
را بــه کشــتن داده باشــد و آن گاه بتوانــد بــا 

ــد؟  ــوده بخواب ــداِن آس وج
رقــم 45 هــزار نفــری کــه آقــای غنــی اعتــراف 
افــراد  و  غیرنظامیــان  شــامل  البتــه  می کنــد، 
دیگــری کــه در اثــر جنــگ کشــته شــده اند، 
نیســتند. شــاید رقــم تلفــاِت غیرنظامیــان نیــز بــه 
ــر  ــزار نف ــم 45 ه ــر رق ــود. اگ ــه ش ــن پیمان همی
را بــا تلفــات جنــگ دوم جهانــی مقایســه کنیــم، 
کشته شــده گان  تعــداد  کــه  می بینیــم  آن گاه 
جنــگ افغانســتان بــه مراتــب بیشــتر بــوده اســت. 
جنــگ جهانــی دوم کــه در محــدودۀ زمانــی پنــج 
ســال اتفــاق افتــاد، بــا توجــه بــه وســعت، دامنــه 
و تعــداد کشــورهایی کــه در آن شــرکت داشــتند، 
ــی نداشــته اســت. حداقــل جنــگ  این قــدر قربان
ــا آن همــه تلفــات، ایــن مزیــت را  ــی دوم ب جهان
داشــت کــه بشــریت از چنــگال فاشیســم نجــات 
پیــدا کــرد، ولــی در جنــگ افغانســتان چــه واقــع 
شــد؟ آیــا مــا بــه هدف هایــی کــه داشــتیم، 

ــم؟ ــدا کردی دســت پی
 ایــن روزهــا در فضــای مجــازی تعــدادی گمنــام 
و بــا نــام، پشــِت ســرهم در مــورد دســتاوردهای 
بی بدیــل آقــای غنــی در زمــان حکومــت دارِی او 
می نویســند و از او بــا لقــب »بابــا« یــاد می کننــد. 
این هــا هرگــز روی چنیــن ارقــام و اعــدادی 
مکــث نمی کننــد. آن هــا از فرصت هایــی کــه 
ــک  ــی نزدی ــد، ول ــخن نمی گوین ــه س ــاد رفت برب
اســت کــه منــار جــام را نیــز بــه کارنامــۀ آقــای 
ــی  ــن نوشــته ها خزعبالت ــد. ای غنــی ســنجاق کنن
ــکار  ــک جنایت ــِف ی ــه در وص ــتند ک ــش نیس بی
نوشــته می شــود. جنایــت تنهــا ایــن نیســت کــه 
ــام  ــران را قتل ع ــرد و دیگ ــگ را بگی ــی تفن کس
ــردم را  ــاهِ م ــدان بی گن ــه کســی فرزن ــد؛ این ک کن
بــه جنگــی بفرســتد کــه خــودش نیــز در مــورد 
ــت اســت. ــم جنای ــن ه ــد، ای ــزی نمی دان آن چی
 آقــای غنــی متأســفانه مرتکــب جنایــت شــده و 
بــه جــای این کــه خــود را بــرای یــک دورۀ دیگــر 
ــر  ــازد، بهت ــوری کشــور س ــزد ریاســت جمه نام
ــی  ــردم عذرخواه ــه شــرافت مندانه از م اســت ک

ــار بگــذارد. کنــد و قــدرت را کن
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شــرکت ملــی بــرِق افغانســتان )برشــنا( از نشــر نام هــای نزدیــک 
بــه 2500 نفــری خبــر داده کــه به دلیــل پرداخــت نکــردِن قبــوِض 
ــه  ــد ک ــی می شــوند. برشــنا می گوی ــه دادســتانی معرف برق  شــان ب
ــون  ــادل 53 میلی ــی )مع ــارد افغان ــار میلی ــدود چه ــراد ح ــن اف ای
از  و  نکــرده  پرداخــت  را  بــرِق مصرفی شــان  هزینــۀ  دالــر( 
ــون  ــتند. اکن ــکار هس ــرکت بده ــن ش ــه ای ــو ب ــال بدین س چندس
ــه و  ــوۀ قهری ــتفاده از ق ــا اس ــد ب ــنا می خواه ــرکت برش ــا ش ام
ــز  ــًا نی ــه بعض ــراد ک ــن اف ــول را از ای ــن پ ــون، ای ــت قان حاکمی
ــرد.  ــس گی ــوند، واپ ــوب می ش ــی محس ــد دولت ــات ارش از مقام
ــول  ــن پ ــه ای ــد: »در صورتی ک ــرکت می  گوی ــن ش ــخنگوی ای س
ــرق  ــه شــرکت برشــنا پرداخــت شــود، بخشــی از مشــکالت ب ب

ــل حــل خواهــد شــد.« کاب
ــش  ــادۀ طلب های ــه اع ــنا ب ــزمِ برش ــدا از ع ــزارش، ج ــن گ در ای
ــرای  ــری ب ــِز دیگ ــای دردانگی ــکن، نکته ه ــداِن قانون ش از زورمن
شــهرونداِن افغانســتان به ویــژه پایتخت نشــینان قابــل درک و 
ــًا  ــون صرف ــن کشــور قان ــه: در ای ــت اســت. نخســت این ک دریاف
ــر ضعفــا و آن هایــی کــه از داشــتِن اســلحه و محافــظ محــروم  ب
ــز  ــدان نی ــر زورمن ــد ب ــرار باش ــر ق ــردد و اگ ــق می گ ــد، تطبی ان
تطبیــق شــود، ایــن انطبــاق یــا بــا بســیار تأخیــر همــراه اســت و یا 
ــه  ــردد؛ چنان ک ــن می گ ــت عجی ــاس و لطاف ــا التم ــه ب ــم این ک ه
ــگاه و  ــه از جای ــی ک ــم زورمندان ــرق می بینی ــورد ب ــن م در همی
پایــگاه در دولــت نیــز برخوردارنــد، قــرار اســت پــس از ســال ها 
ــوند و در  ــی ش ــتانی معرف ــه دادس ــرق ب ــرکت ب ــکاری از ش بده
ــامِ  ــه خــرج دهــد و ن نهایــت اگــر دادســتانی جــرأت و همــت ب
ایــن افــراد را منتشــر ســازد، ادامــۀ کار را تــا جایــی می رســاند کــه 
ایــن زورمنــدان مبالــِغ مــورد مطالبــۀ برشــنا را بپردازنــد، بی آن کــه 
ــون پیش بینــی شــده،  ســخن از مجازات هــای دیگــری کــه در قان
ــر و  ــهروند فقی ــان دو ش ــر می ــه اگ ــد. درحالی ک ــان بیای ــه می ب
ــارت  ــار خس ــا دچ ــی از طرف ه ــرد و یک ــی در بگی ــوا نزاع بی ن
گــردد، در صــورِت اعــالمِ ابــراء فــردِ خســاره مند، بازهــم 

ــد.  ــا نمی کن ــه را ره ــِر قضی ــرِف دیگ ــتانی ط دادس
ــی« و  ــوند »مل ــه پس ــنا ک ــی برش ــه بزرگ ــرکتی ب ــه: ش دوم این ک
ــادۀ  ــد، در اع ــل می کن ــود حم ــا خ ــز ب ــی را نی ــِت نیمه دولت ماهی
ــال ها  ــس از س ــده و پ ــز مان ــدان عاج ــود از زورمن ــوِق خ حق
ــتانی  ــا دادس ــه ب ــای تفاهم نام ــا »امض ــه ب ــم گرفت ــان تصمی ِحرم
کل«، بدهــکاراِن خــود را وادار بــه پرداخــِت قبض هــای برق شــان 
ســازد. بــا ایــن حســاب، طبیعی ســت کــه مــردمِ عــادِی بی نــوا و 
ــان توســط  ــِع حقوق ش ــا تضیی ــه ب ــطه در صــورت مواجه بی واس
زورمنــدان، نبایــد بی جهــت بــه دولــت و حاکمیــِت قانــون تکیــه 

ــد. ــه دردســِر مضاعــف بیندازن کننــد و خــود را ب
ــدم پرداخــت  ــدان در ع ــکنِی زورمن ــان قانون ش ــه: می ــوم این ک س
ــداِن  ــر زورمن ــه اکث ــل ـ ک ــی در کاب ــان و بی برق ــوض برق ش قب
متعلــق بــه والیت هــای مختلــف را در خــود جــای داده ـ 
رابطــۀ مســتقیم برقــرار اســت؛ چنان کــه ســخنگوی برشــنا اذعــان 
ــردد، بخشــی از  ــه گ ــا تأدی ــن بدهکاری ه ــه ای ــرده درصورتی ک ک
مشــکالِت بــرق کابــل حــل خواهــد شــد. هرچنــد از ایــن تذکــر، 
ــدر  ــا همین ق ــرد، ام ــتخراج ک ــه را اس ــن رابط ــوان ای ــًا نمی ت دقیق
ــی  ــیار بزرگ ــِغ بس ــر« مبل ــون دال ــه »53 میلی ــد ک ــوان فهمی می ت
ــق  ــِع آن تعل ــت و موق ــه برشــنا به وق ــه ب ــه در صورتی ک اســت ک
ســرمایه گذاری هاِی  و  برنامه هــا  در  پــول  ایــن  و  می گرفــت 
ایــن شــرکت بــه جریــان می افتــاد، ســود حاصــل از آن را 
ــرۀ  ــت در چه ــتان می توانس ــۀ افغانس ــل جامع ــنا، ب ــا برش نه تنه
بــرِق بیشــتر، پایدارتــر و حتــا ارزان تــر مشــاهده کنــد. و برعکــس، 
ــِت  ــرپیچی از پرداخ ــا س ــکن ب ــداِن قانون ش ــه زورمن ــا ک از آن ج
ــد،  ــنا وارد کردن ــه برش ــارت را ب ــن خس ــان ای ــارِف برق ش مص
مــردم افغانســتان و بازهــم به ویــژه پایتخت نشــینان پیامــِد آن را در 

چهــرۀ بــرِق بی وفــا و جیره بندی شــده تحمــل می کننــد. 
در گذشــته ها، دولــت از پایــان جیره بنــدی بــرِق کابــل تــا 
ــال 20۱9  ــون در س ــا اکن ــود، ام ــر داده ب ــال 20۱۸ خب ــان س پای
ــه  ــده، بلک ــی نش ــده  عمل ــن وع ــا ای ــال نه تنه ــتاِن امس و در زمس
ــد  ــرق دارن ــر از شش ســاعت ب پایتخت نشــینان در شــبانه روز کمت
ولــی مبلغــی را کــه در بــِل برق شــان بــه عنــوان هزینــۀ مصــرف 
مشــاهده می کننــد، چنیــن نشــان می دهــد کــه گویــی بــرِق 

24ســاعته در خانه های شــان جریــان داشــته اســت.
ــور  ــی در کش ــِد ظالمانه ی ــه رون ــوان ب ــاف، می ت ــن اوص ــا ای ب
پــی بــرد کــه در آن زورمنــدان بــا قانون شکنی  های شــان در 
عرصه هــای مختلــف، فرصت هــای رشــد و ســازنده گی را از 
جامعــه می گیرنــد و مجــازات و خســراِن واقعــی را مــردمِ فقیــری 
ــد و  ــت را دارن ــت از حکوم ــواِن بازخواس ــه ت ــه ن ــد ک می پردازن

ــدان را!  ــا زورمن ــی ب ــدرِت رویاروی ــه ق ن

بـرق کابـل؛
 قانون شکنِی زورمندان و مجازاِت شهروندان

احمــد عمران

غنی در کجـاِی کار قرار دارد؟
وقتی آقای غنی از تلفات ســنگیِن نظامیان کشور، بدون آن که عرق شرم بر جبین آورد، سخن می گوید؛ یعنی این که عماًل 
این جنگ را باخته اســت. جای افسوس این جاســت که اگر تلفات طالبان چندین برابر هم بوده باشد، امروز این گروه با 
بزرگترین مخالِف خود در میــز مذاکره قرار دارد، ولی آقای غنی و اطرافیانش که دایم رجِز تهوع آوِر گفت وگوهای صلح با 
مالکیِت دولت افغانســتان را سر می دهند، در هیچ کجای نقشۀ صلح قرار ندارند. آقای غنی حتا نمی داند که در دوحه مرکز 
قطر چه می گذرد و امریکایی ها با طالبان روی چه مســایلی در حاِل معامله هستند. وقتی شخص اوِل مملکت این قدر فاقد 
مدیریت و بی خبر از همه جا باشــد، باز چگونه ممکن است به چنین شــخصی اعتماد کرد و سکان سیاسِت کشور را در 

بحرانی ترین وضعیت به دسِت او سپرد؟



طالبـان پـس از آتـش بس، فقـط با رهبران سیاسـی  بیـرون از حکومت که 
در گذشـته بـا آنـان درگیر جنگ بودنـد وارد گفت وگو می شـوند.

یکـی از اعضای پیشـین حکومت طالبـان می گوید که طالبـان به هیچ وجه 
حاضر نیسـتند تـا با حکومت افغانسـتان گفت وگو کنند.

وحیـد مـژده عضـو پیشـین حکومـت طالبـان می گویـد: »بیرون شـدن نام 
رهبـران طالب از لیسـت سـیاه، رهایی زندانیـان طالب که نـزد امریکایی ها 
زندانـی انـد و آزادی ۱4 زن کـه بـه گفته طالبـان نزد امریکایی هـا گروگان 
انـد و ایـن زنـان از بسـته گان فرماندهـان طالبـان انـد کـه به اتهام مسـایل 

تروریسـتی دسـتگیر شـدند از مـوارد مهـم گفت وگو در قطر اسـت«.
باایـن حـال، شـماری از تحلیل گران سیاسـی به ایـن باور اند کـه امریکا در 
تـالش اسـت تا یـک راه بیرون رفـت برای خـروج نیروهایش پیـدا کند و 
بـار افغانسـتان را از شـانه های خـود ُگـم کنـد و هیـچ مهم نیسـت که چه 

اتفاقی خواهـد افتاد.
بـه گفتـۀ آنـان: جسـتجوی صلـح در بیـرون از مرزهای افغانسـتان اشـتباه 

اسـت کـه سال هاسـت تکـراراً انجـام می دهیـم.
چهارمیـن دور نشسـت طالبـان و نماینـده گان امریکا در قطر از شـش روز 

پیش آغـاز شـده و تاکنون ادامـه دارد.
براسـاس اعـالم گـروه طالبـان درایـن نشسـت ۸ تـن از نماینـده گان گروه 
طالبـان بـه رهبری شـیرمحمد عباس اسـتانکزی شـرکت دارنـد و از طرف 

امریـکا نیـز هیـأت ۱۱ نفـری در گفت وگـو شـرکت دارند.
طالبان گفته اند که موضوع اصلی مذاکره »پایان دادن به اشـغال افغانسـتان« 

و اینکه کابل برای هیچ کشـوری تهدید نباشـد، است.
مقامـات امریکایـی تاکنـون در مورد این دور نشسـت چیـزی نگفته اند، اما 
چنـد روز پیـش زلمی خلیـل زاد گفته بود کـه اگر طالبان ادامـه مذاکرات را 

نمی خواهنـد، امریکا بـا این گـروه خواهد جنگید.
وحیـد مـژده آگاه مسـایل سیاسـی در گفت وگـو بـا روزنامـه مانـدگار 
می گویـد: طالبـان بـا حکومـت افغانسـتان حاضـر بـه گفت وگو نیسـت و 
تنهـا پذیرفـت کـه با شـخصیت های سیاسـی کـه در سـابق با آنـان درگیر 
جنـگ بودنـد، گفت وگـو کنـد و مشکالت شـان را بـه بررسـی بگیرنـد.

آقـای مـژده تأکیـد کـرد: بیرون شـدن نـام رهبـران طالب از لیسـت سـیاه، 
رهایـی زندانیـان طالـب کـه نـزد امریکایی هـا زندانـی انـد و آزادی ۱4 زن 
کـه بـه گفتـه طالبان نـزد امریکایی ها گـروگان انـد و این زنان از بسـته گان 
فرماندهـان طالبـان انـد کـه به اتهام مسـایل تروریسـتی دسـتگیر شـدند از 

مـوارد مهـم گفت وگـو در قطر اسـت.
بـه گفتـۀ این عضو پیشـین حکومت طالبـان: مورد دیگر که سـبب طوالنی 
شـدن مذاکـرت شـده مسـألۀ آتش بس اسـت. گفته شـده که بعـد از تعین 
زمـان خـروج نیروهـای امریکایـی آتـش بـس صـورت می گیـرد و بعد از 
آتـش بـس جریان هـای سیاسـی و شـخصیت های سیاسـی با طالبـان وارد 

گفت وگـو خواهند شـد.
تضمیـن  طالبـان خواهـان  گفـت:  سیاسـی همچنـان  مسـایل  آگاه  ایـن 
بین المللـی انـد، زیـرا طالبان تاکیـد دارنـد امریکایی ها به قول کـه می دهند 

وفـادار نمی ماننـد.
آقـای مـژده، دلیـل دیگر طوالنی شـدن مذاکرات را مشـکالت زبانی عنوان 
کـرده گفـت: چـون صحبت ها به زبان پشـتو و انگلیسـی اسـت، ترجمه از 
یـک زبـان به زبـان دیگـر زمان گیر بـوده و سـبب طوالنی شـدن مذاکرات 

شـده است.
آقـای مـژده همچنـان گفـت: »مذاکرات شـش روز پیـش آغاز شـد و قرار 
بـود دو روز ادامـه پیـدا کنـد، امـا چـون پیشـرفت های صـورت گرفـت، 

مذاکـرات طوالنی شـد«.
آقـای مـژده افـزود: زمانی کـه خلیـل زاده مذاکـرات را آغـاز کـرد بـه نظـر 
نمی رسـید مذاکـرات به زودی نتیجه بدهـد، اما ترامپ بـرای نتیجه گرفتن 
بسـیار عجلـه داشـت و به همین دلیـل ده نفر از ارگان هـای مختلف امریکا 

را گماشـت تـا ایـن مذاکـرات به زودی نتیجـه بدهد.

او تأکید کرد: نماینده گانی از پنتاگون، قصر سـفید، سـیا و چند ارگان دیگر 
بایـد مذاکـرات را پیـش می بردند و اما نخسـتین شـرط طالبان بـرای پیش 

بـرد گفت وگوهـا تعین زمان خـروج نیروهـای امریکایی بود.
ایـن آگاه سیاسـی همچنـان گفـت: زمانی که این خواسـت طالبـان پذیرفته 
شـد، عالقه منـدی بـه ادامـه گفت وگـو زیـاد شـد، اکنـون گفتـه می شـود 
امریکایی ها برای خروج نیروهای شـان از افغانسـتان توافـق کردند و طالبان 
هـم وعـده دادنـد که افغانسـتان مرکـز گروه های تروریسـتی نخواهد شـد.
او می گویـد: قـرار بـود در پایـان روز پنجشـنبه یـک اعالمیـه صادر شـود، 
امـا مذاکـرات بـه طـول انجامیـد و امـروز هـم نمی توانیـم بگویم کـه این 
مذاکـرات پایـان خواهـد یافـت و یـا اینکـه ممکن اسـت که بازهـم طول 

. بکشد
از سـویی هم، محمد اکرام اندیشـمند تحلیل گر مسـایل سیاسی و نویسنده 
بـا انتقـاد می گویـد: در مذاکـرات مـردم افغانسـتان، رهبـران سیاسـی و 
حکومـت افغانسـتان حضور ندارنـد. بدون این کـه مردم در جریان باشـند، 

کشـورهای بیرونـی دراین مـورد تصمیـم می گیرند.
آقـای اندیشـمند در گفت وگـو با روزنامـه ماندگار گفت: امریـکا در تالش 
اسـت تـا یـک راه بیـرون رفـت بـرای خـروج نیروهایش پیـدا کنـد و بار 
افغانسـتان را از شـانه های خـود ُگم کند و هیچ مهم نیسـت کـه چه اتفاقی 

خواهـد افتاد.
او تأکیـد کـرد: امریـکا می خواهد بـه طوالنی ترین جنگـش در دنیا، طوری 
نقطـۀ پایان بگـذارد که منافعش صدمه نبیند. هیچ مهم نیسـت که حکومت 
افغانسـتان و آقـای غنی در قـدت باقی بماند یا خیـر و اگر منافعش ایجاب 

کنـد به راحتی غنـی و ارگ ریاسـت جمهوری را قربانی می کند.
ایـن نویسـنده و تحلیل گـر گفـت: امریکا بـدون کمک پاکسـتان نمی تواند 
از ایـن گفت وگوهـا نتیجـه بگیـرد. بنابرایـن، مجبـور اسـت کـه بـه نحوۀ 
پاکسـتان را راضـی نگهـدارد، امـا هنـوز بـرای قضـاوت زود اسـت و باید 

منتظـر شـد کـه نتیجـۀ گفت و گو بـا طالبـان به کجـا خواهد رسـید. 
نعیـم ایـوب زاده رییـس تیفـا می گویـد: جسـتجوی صلـح در بیـرون از 
مرزهـای افغانسـتان اشـتباه اسـت که سال هاسـت تکـراراً انجـام می دهیم.
به باور او: همیشـه در جسـتجوی صلح در بیرون از مرزهای افغانسـتان در 
پاکسـتان و یـا قطر هسـتیم کـه تا حال نتیجه ای نیز به دنبال نداشـته اسـت.
آقـای ایـوب زاده معتقد اسـت: راه حـل عملی برای تحقق صلـح، حاکمیت 
قانـون، رشـد اقتصـاد، سـطح زنده گی مـردم، پاسـخگو بـودن حکومت و 
نماینـدگان، برگـزاری انتخابـات شـفاف، نگهـداری از سـرحدات، تقویت 
نیروهـای امنیتـی، از بیـن بـردن مرزهای قومـی و مذهبی، تامیـن عدالت و 

تعریـف روابـط بـا کشـورهای منطقه و جهان اسـت.
رییـس تیفـا گفت: کسـانی کـه در بیـرون از کشـور باعث ناامنـی بدبختی 
و دهشـت افگنی در افغانسـتان شـده اند، هیـچ گاه خواهـان آوردن صلح در 

افغانسـتان نبوده و نیستند.
همزمـان باایـن، نصیر تیمـور عضـو دیدبان شـفافیت افغانسـتان می گوید: 
از زمـان سـقوط طالبـان، تالش ها بـرای صلح هیـچ گاه این قـدر نزدیک به 

یـک مصالحـه و ختم جنگ نشـده اسـت.
بـه گفتـۀ او: بـا بیـرون شـدن امریکا خواسـت طالبـان و منافع کشـورهای 
منطقـه تامیـن می شـود. بـا آتـش بـس و مذاکـرات مسـتقیم بـا دولـت 
افغانسـتان، خواسـت نخبـه گان سیاسـی افغانسـتان نیـز تامین می شـود. اما 
آن چـه هنـوز واضـح نشـده و ممکـن اسـت درد سرسـاز شـود، حکومت 

موقـت و ایجـاد سـاختارهای سیاسـی پـس از امریـکا اسـت.
آقـای تیمـور تأکیـد کـرد: ادامه تالش های صلـح و موفقیـت آن برمی گردد 
بـه دوراندیشـی و تدبیـر دولت افغانسـتان و نخبـه گان سیاسـی، و رهبری 

سیاسـی طالبـان و قومندانان نظامی شـان.
گفتنی سـت کـه پیـش از ایـن، گـروه طالبـان دوبـار در قطـر و یک بـار در 
شـهر ابوظبـی با هیـأت امریکایی دیـدار کرده بودنـد. این چهارمیـن دیدار 
نماینـده گان طالبان با نماینده گان امریکا اسـت که در دوحه انجام می شـود.
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مخالفت اسالم آباد با عبور پروازهاي تجاري 
هند و افغانستان از آسمان پاکستان

یــک مقــام دولتــي هنــد اعــالم کــرد کــه اســالم آباد از عبــور پروازهــاي شــرکت هاي 
ــري  ــتان جلوگی ــي پاکس ــم هوای ــتان از حری ــد افغانس ــه مقص ــدي ب ــي هن هواپیمای

مي کنــد.
ــت:  ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ــود، ب ــاش نش ــش ف ــت نام ــه خواس ــدي ک ــام هن ــک مق ی
ســازمان هواپیمایــي غیرنظامــي پاکســتان در دســامبر گذشــته و مــاه جــاري بــا عبــور 
ــه مقصــد  ــي آن کشــور ب ــم هوای ــد، از حری پروازهــاي شــرکت »اســپایس جــت« هن

ــرده اســت. افغانســتان مخالفــت ک
ــدي از  ــاي هن ــور موتره ــا عب ــالم آباد ب ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدي ب ــام هن ــن مق ای
ــو در  ــي ن ــزود: دهل ــت، اف ــرده اس ــت ک ــز مخالف ــتان نی ــي پاکس ــاي مواصالت جاده ه
ــون  ــاد تاکن ــالم آب ــا اس ــرده، ام ــراض ک ــتان اعت ــه پاکس ــا ب ــن اقدام ه ــوص ای خص

ــت. ــرده اس ــه نک ــخي ارای پاس
در همیــن رابطــه »سوشــما ســواراج« وزیــر امــور خارجــۀ هنــد چنــدي پیــش گفتــه 
بــود: بنــدر چابهــار ایــران بهتریــن مســیر دسترســي دهلــي نــو بــه کشــورهاي آســیاي 

مرکــزي از جملــه افغانســتان اســت.
هنــد و افغانســتان در ســال 20۱7 یــک کریــدور هوایــي تجــاري میــان شــهرهاي کابــل 
- قندهــار- دهلــي نــو و بمبــي، افتتــاح کردنــد. مخالفــت پاکســتان باعبــور هواپیماهــاي 
ــرا مطــرح کــرده اســت  ــه کــه ایــن مقــام هنــدي آن تجــاري هنــد و افغانســتان آنگون

ــاي سیاســي اســت. داراي انگیزه ه
در مــادۀ دو معاهــده شــیکاگو در بــارۀ مقــررات هوانــوردي آمــده اســت: دولت هــاي 
متعاهــد ایــن حــق را شناســایي کــرده انــد کــه دولــت، حاکمیــت کامــل و انحصــاري 

بــر فضــاي بــاالي ســرزمین خویــش دارد.
ــر اســاس کنوانســیون شــیکاگو کــه  ایــن دیــدگاه وجــود دارد کــه دولــت پاکســتان ب
ــروازي  ــي و پ ــاي هوای ــراي فض ــت را ب ــر دول ــه ه ــاري ب ــل و انحص ــت کام حاکمی
ــورد  ــتان برخ ــد و افغانس ــاري هن ــاي تج ــرواز هواپیماه ــأله پ ــا مس ــد ب ــود مي ده خ

کــرده اســت.
البتــه در ایــن کنوانســیون برغــم آنکــه حــق انحصــاري دولت هــا بــر فضــاي پــروازي 
ســرزمیني خــود مــورد شناســایي قــرار گرفتــه، امــا در ایــن معاهــده کشــورهاي عضــو 
کنوانســیون شــیکاگو بــا عبــور بي ضــرر هواپیماهــاي غیــر نظامــي دولت هــاي 

متعاهــد موافقــت کــرده انــد.
بنــا بــه ایــن مالحظــه اســت کــه دولت هــاي هنــد و افغانســتان در خصــوص تصمیــم 
ــه افغانســتان  ــدي ب ــاي هن ــرواز هواپیماه ــت پ ــراي ممنوعی ــت اســالم آباد ب ــازۀ دول ت
از فضــاي هوایــي پاکســتان آن را مخالــف قوانیــن مربــوط بــه هوانــوردي بین المللــي 

مي داننــد.
البتــه ایــن موضــع دولــت پاکســتان بــا توجــه بــه مناقشــه دیرینــه بیــن کابــل، اســالم آباد 
و دهلــي نــو دور از انتظــار نبــوده و چنیــن تصمیمــي بــا اهــداف سیاســي و بــه منظــور 

اخــذ امتیــازات دیپلماتیــک صــورت گرفته اســت.
ــدرت را از  ــه ق ــاف ک ــک انص ــم تحری ــزب حاک ــري ح ــه رهب ــتان ب ــت پاکس دول
جنــوری 20۱۸ قــدرت را در ایــن کشــور را برعهــده گرفتــه اســت تــالش دارد هنــد را 
بــه ورود بــه گفت وگوهــاي دوجانبــه صلــح ترغیــب کنــد کــه تاکنــون ایــن تالش هــا 

ــت. ــوده اس ــه ب بي نتیج
ــترش  ــراي گس ــود ب ــرد خ ــر رویک ــا ب ــتان باره ــر پاکس ــت وزی ــان نخس ــران خ عم
ــو  ــتار گفت وگ ــوب خواس ــن چارچ ــرده و در همی ــد ک ــایگان تأکی ــا همس ــط ب رواب
بــا دولــت هنــد بــراي کاهــش اختالفــات دوجانبــه و عادي ســازي روابــط اســت. بــا 
وجــود چنیــن مالحظــه تازه یــي در سیاســت خارجــي پاکســتان امــا هنــد گفت وگــو 

ــه اســت. ــون نپدیرفت ــا آن کشــور را تاکن ب
ــه  ــرواز هواپیماهــاي هنــدي ب ــا پ ــدگاه وجــود دارد کــه مخالفــت پاکســتان ب ایــن دی
ــاي  ــه ج ــت ب ــردن سیاس ــن ک ــتان جایگزی ــمان پاکس ــراز آس ــتان از ف ــد افغانس مقص
ــش  ــح و کاه ــاي صل ــزاري گفت وگوه ــا برگ ــو ب ــي ن ــت دهل ــراي موافق ــب ب ترغی

ــور اســت ــط دو کش ــش در رواب تن

یک عضو پیشین طالبان:
سیاسی  رهبران  با  تنها  طالبان 

از حکومت گفت وگو خواهند کرد بیرون 

ناجیه نوری
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ــکیالت  ــد و تش ــری واح ــتان رهب ــۀ افغانس در جامع
ــان  ــا این ــد، ام ــود ندارن ــی وج ــای دین ــِم علم منظ
محســوب  اجتماعــی  قــوِی  نیرو هــای  جــزو 
می شــوند. به خصــوص تــا پیــش از اصالحــات 
ــن گــروه  ــوذ و ســلطۀ ای ــان اهلل خــان، نف سیاســی ام
در جامعــه خیلــی وســیع و بی بدیــل بــوده و عمــدۀ 
ــورد  ــوع برخ ــچ ن ــدون هی ــرزمین ب ــن س ــاهاِن ای ش
و ایجــاد کــدام اصطــکاک در قــدرت اجتماعــِی ایــن 
ــا  ــن نهاده ــی و اعتمــادِ ای ــا کســب همگرای گــروه ب
ــد از  ــا بع ــد، ام ــه داده ان ــش ادام ــاِت خوی ــه حکوم ب
ــت  ــان اهلل خــان روی دســت گرف ــه ام ــی ک اصالحات
ــِی  ــدرت اجتماع ــش ق ــال کاه ــه  دنب ــتقیمًا ب و مس
به تدریــج  برآمــد،  قبیله یــی  و  دینــی  گروه هــای 
ــن  ــش ای ــا نق ــت. ام ــش  یاف ــروه کاه ــن گ ــش ای نق
ــه  ــی، همیش ــای سیاس ــروعیت نظام ه ــرو در مش نی
بــاال بــوده اســت. نویســندۀ مشــهور فرانســوی 
ــالم  ــه اس ــت  ک ــد اس ــم معتق ــان ه وارتان گریگوری
اســلحۀ معنــوی الزمــی علیــه خارجــی، کافــر، 
ــی  ــای قوم ــرای گروه ه ــۀ اتحــادی ب متجــاوز و نقط
گوناگــوِن افغانســتان و منبــع مشــروعیت بــرای 
ســلطنت و پادشــاهی افغانســتان شــد. )گریگوریــان، 

)۱3۸9
یکــی  از خصوصیــات  بــارزِ جوامــع عقب مانــده، 
نشــدِن  تخصصــی  و  نقش هــا  نشــدِن  تفکیــک 
ــودِن کارکردهــا و  امــور در جامعــه اســت. عجیــن ب
ــِی نهادهــای اجتماعــی  نقش هــای سیاســی- اجتماع
ــی  ــرای دین ــدگاه کلیت گ ــان دی ــه در هم ــه ریش ک
دارد، باعــث شــده کــه نهادهــای دینــی دارای نقــش 
برازنــده در حیــات اجتماعــی باشــند و جــزِو قو ترین 
نیروهــای اثرگــذار در ایــن عرصــه محســوب  شــوند. 
نهادهــای دینــی در یــک رابطــۀ دوطرفــه بــا مــردم از 
یــک جهــت بــه ارشــاد، اصــالح، تزکیــه و راهنمایــی 
مــردم می پردازنــد و از جانــب دیگــر بــه رشــد 
ــۀ  ــته و رابط ــه داش ــود توج ــی خ ــرمایۀ اجتماع س
ــده گان  ــن گرون ــی)قدرت( فی مابی ــی- سیاس اجتماع
ــای   ــد. نهاده ــظ می کنن ــز حف ــا مراک ــدان را ب و مری
ســنتی دینــی در بحــران نقــش فعــال اجتماعــی 
گرفتــار شــده اند؛ امــا به طــور ســنتی مهم تریــن 
کارکــرد و نقــش  نهادهــای دینــی کــه باعــث کســب 
مهم تریــن امتیــازات سیاســی- اجتماعــی بــرای ایــن 

ــد؛  ــا می گردی نهاده
مرتبــط بــه حــوزۀ سیاســی، فرهنگــی و تربیتــی 
بــوده و هــم دارای کارویژه هــای متعــدد اجتماعــی- 
ــری  ــودکان، رهب ــم ک ــه از تعلی ــت ک ــی اس فرهنگ
ــه  ــی ک ــه و در مناطق ــاجد، مدرس ــم، ادارۀ مس محاک
نقــش گــروه تصوفــی پُررنــگ باشــد مدیریــت 
خانقاهــا، نماینده گــی دینــی ـ مذهبــی مــردم و 
نمــاد فرهنــگ دینــی بــه  شــمار مــی رود. در پهلــوی 
ایــن کارویژه هــا، علمــای دینــی بــه حل وفصــل 
ــز  ــی نی ــام سیاس ــروعیت نظ ــردم و مش ــاوی م دع

)۱23-۱22  :۱393 )عارفــی،  می پرداختنــد. 

1- فرهنگ ایلی و توسعه
در ایــن مبحــث تأکیــد بــر جنبه هــای سیاســی 
ــگ  ــا از فرهن ــرادِ م ــرد. م ــورت می گی ــگ ص فرهن
ایلــی، همانــا فرهنــگ  سیاســی ســنتی بــوده کــه فاقــد 
شــاخصه های فرهنــگ  سیاســی مــدرن می باشــد. 
ــاخصه هایی  ــدرن ش ــی م ــگ  سیاس ــرای فرهن ــر ب اگ
ماننــد نوگرایــی، مشــارکت جویی، مردم ســاالری، 
قایــل  خردمحــوری  و  عقل گرایــی  نقدپذیــری، 
ــاخصه ها  ــن ش ــِل ای ــی در تقاب ــگ  ایل ــیم، فرهن باش
ــاروری  ــد ظرفیــت ب ــق، فاق ــارت دقی ــه  عب ــوده و ب ب
ایــن  انعکاس دهــی  توانایــی  ایــن شــاخصه ها و 
عمدتــًا  فرهنــگ  ایلــی،  می باشــد.  ویژه گی هــا 
تمامــی شــاخصه های منفــی توســعۀ  سیاســی را 
نشــان می دهــد. ســنت محــوری، قداســت بــر 
ــی،  ــری، تقلیدگرای اصــول نانوشــتۀ قبایلــی، نقدناپذی
محافظــه کاری  روحیــۀ  نــوع  و  تقدیرگرایــی 
ویژه گی هــای  حاکم تریــن  پدرســاالری،  و 
ــن  ــوند. ای ــوب می ش ــی محس ــِی ایل ــگ  سیاس فرهن
شــاخصه ها از جملــه موانــع اصلــی در فراینــد 
ــوند.  ــمرده می ش ــه ش ــک جامع ــی ی ــی  سیاس نوگرای
ــی  ــگ  سیاس ــوع فرهن ــن ن ــدرت در ای ــه ق ــگاه ب ن
ایلــی، شــخصی- خانواده گــی بــوده و غیرقابــل نقــد 
ــۀ  ــود. جامع ــته می ش ــران پنداش ــه دیگ ــال ب و انتق
ــنتی، دارای  ــۀ س ــک جامع ــوان ی ــه عن ــتان ب افغانس
ســطح بلنــدی از شــاخصه های فرهنــگ  سیاســی 

ایلــی – ضــد مدرنیتــه و توســعه می باشــد. 
ــعۀ  ــد توس ــی در فراین ــی ایل ــگ  سیاس ــش فرهن نق
ــور  ــه به  ط ــت ک ــأله یی اس ــتان، مس ــی افغانس سیاس

موجــز بــه آن می پردازیــم. طــوری کــه واضــح 
نهفتــه  شــاخصه های ضدتوســعۀ  تمامــی  اســت 
ــم، در  ــاره کرده ای ــه آن اش ــه ب ــی ک ــگ  ایل در فرهن
ــده  ــتان دی ــور افغانس ــی کش ــنتی – قبایل ــگ س فرهن
ــح   ــاخصه های واض ــن ش ــود چنی ــا وج ــود. ب می ش
ــدرن و  ــگ  سیاســی م ــان فرهن ــل و تضــاد می از تقاب
ــن کشــور،  ــا فرهنــگ سیاســی  ســنتی در ای نوگــرا ب
هنــوز هــم نقــش ضــد  توســعۀ ایــن ارزش هــا 
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. در حالــی کــه بــه 
وضــوح تمــام فرهنــگ  سیاســی ســنتی متکــی بــر دو 
ــوع  ــچ ن ــی هی ــن داری و قبیله گرای ــی دی ــب  معنای قال
ــی  ــی و ذهن ــای عین ــا زمینه ه ــی ب ــنخیت و ارتباط س
ــی  ــعۀ سیاس ــص توس ــعه و باالخ ــدۀ توس بارورکنن
ــن دو طیــف فکــری  ــن ای ــوع تلقــی حاملی ــدارد. ن ن
و سیاســی متکــی بــر نــوع ارزش هــای روان شــناختی 
و  ســنت گرایی  در  ریشــه  کــه  اســت  اســتوار 
ــی،  ــۀ  نوگرای ــا روحی ــل ب ــری و در تقاب محافظه پذی

ــرد. ــرار می گی ــعه ق ــدد و توس تج
ــام   ــت نظ ــوع ماهی ــر در محــراق توســعه گرایی، ن اگ
ــاه  ــی، آزادی و رف ــدرت  سیاس ــه ق ــگاه ب ــی، ن سیاس
قــرار بدهیــم؛  اجتماعــی را  همه گانــی، عدالــت 
ــان  ــر اذه ــم ب ــنتی حاک ــی س ــگ  سیاس ــش فرهن نق
مــردم در تعمیــم و بســط ارزش هــای دینــی- انســانی 
ــتبدادی  ــت  اس ــرا ماهی ــردد. زی ــی می گ ــی ارزیاب منف
ــه،  ــب، جبرگرایان ــگاه متصل ــک ن ــر ی ــه ب ــدرت ک ق
ــه  ــوده و ب ــتوار ب ــخصی)قومی( اس ــی و ش اختصاص
قــدرت سیاســی به حیــث یــک امتیــاز نــه مســوولیت 
می نگریســت، هیــچ نــوع آزادی بــه معنــای دقیــق آن 
در جامعــه وجــود نداشــته و هیــچ زمــام داری خــود 
ــت  اجتماعــی  ــی و عدال ــاه همه گان ــه رف را مکلــف ب
و  بی محاباگــری  این همــه  ریشــۀ  و  نمی دانســت 
گریــز از مســوولیت زمــام داران افغانســتان بنابــر 
حمایــت مــادی و معنــوی دو گــروه صاحــب منزلــت 
فرقه هــای تصوفــی و  رهبــران  )علمــای  دینــی، 
ــگاه و  ــن ن ــت. ای ــورت می گرف ــل( ص ــران قبای س
ــگ  ــروه در دل فرهن ــاص دو گ ــام و خ ــیطرۀ ع س
ــر  ــن کشــور حــک شــده و راه ه  سیاســی ســنتی ای
نــوع تغییــر و دگرگونــی بــزرِگ سیاســی و اجتماعــی 
ــام داری  ــان در دورۀ زم ــن خ ــدد. عبدالرحم را می بن
ــی  ــای دین ــن و نهاده ــزاری دی ــه اســتفادۀ اب خــود ب
دورۀ  در  شــاهان  کلیــۀ  همین طــور  و  پرداخــت 
ــزاری  ــش اب ــی نق ــای دین ــن و نهاده ــه دی معاصــر ب

ــد. ــل بودن قای
امیرعبدالرحمــن خــان شــاه آهنیــن طــوری کــه 
ــان  ــر داده اســت، شــاه افغ ــان تذک ــان گریگوری وارت
ــط  ــاد رواب ــرانش و ایج ــود و پس ــای خ از ازدواج ه
مذهبــی  رهبــران  قبایــل،  ســران  بــا  زناشــویی 
اســتفاده  قومــی  گروه هــای  مهــِم  اعضــای  و 
تالش هایــی  و   .)۱69  :۱3۸9 می کرد)گریگوریــان، 
ــن  ــۀ ای ــدرت بالمنازع ــش ق ــتای کاه ــه در راس ک
گــروه در جامعــۀ ســنتی افغانســتان به خصــوص 
ــت،  ــورت گرف ــان ص ــان اهلل خ ــای ام ــا فعالیت ه ب
نــه این کــه به طــور قطعــی موفــق بــه برداشــت 
بلکــه  نگردیــد،  ایــن جماعــت  امتیــازات  بنیــۀ 
برعکــس زمینه هــای ســقوط نظــام آن را همیــن 
بافت هــای  و  ســاختارها  زیــرا  ریختنــد.  گــروه 
ــوده کــه  ــن کشــور طــوری ب اجتماعــی- سیاســی ای
باعــث حفــظ حیثیــت منزلــت اجتماعــی ایــن گــروه 
به خصــوص  کشــور  روســتاهای  در  می گردیــد. 
ــی  ــاهی، تمام ــام ش ــقوط نظ ــور س ــش از ظه ــا پی ت
ــع  ــن توزی ــرای خوانی ــه شــکلی ب ــدرت سیاســی ب ق
گردیــده بــود. مالهــای دینــی در رابطــۀ مســتقیم بــا 
خوانیــن قــرار داشــته و ایــن بافــت و رابطــۀ دوطرفــه 
ــی  ــای دین ــل و نهاده ــن و رؤســای قبای ــان خوانی می
ــنتی –  ــروه س ــک گ ــه ی ــت را ب ــن جماع ــاًل ای عم
ــرده  ــدل ک ــی مب ــۀ سیاس ــوی در صحن ــِی ق اجتماع
بــود. اصالحــات امانــی، اصالحــات  بنیــادی و وســیع 
ــدرت  ــات ق ــه اساس ــود ک ــی ب ــی و اجتماع سیاس
رهبــران محلــی، خان هــای قبایلــی و گروه هــای 
ــجادی، ۱393: 90( ــود. )س ــد می نم ــی را تهدی مذهب
از آن جایــی  کــه قــدرِت ایــن گــروه در جامعــه مرتبط 
بــه اجــرای وظایــف آن هــا بــود، در اصالحــات 
ــن  ــازاِت ای ــف و امتی ــان اهلل خــان بعضــی از وظای ام
بــا  گــروه ســلب شــد، به خصــوص در رابطــه 
ــرف  ــه اصــول پشــتونوالی را ع ــی ک ــای قبیله ی ماله
شــرعی می دانســتند و اســالم و پشــتونوالی دو اصلــی 
ــد  ــری پیون ــور جدایی ناپذی ــم به ط ــا ه ــه ب ــود ک ب
ــدرت  ــی ق ــول قبیله ی ــر در اص ــر تغیی ــورده و ه خ
ــد، ۱3۸۸:  ــر می داد)نوی ــز تغیی ــا را نی ــِی آن ه اجتماع
ــی و اصــدار آن  ــوای شــرعی نهادهــای دین ۱۱4(. فت
از دربــار شــاهی عبدالرحمــن  خــان مبنــی بــر قتــل و 
غــارت و کنیــز ســاختن پیــروان مذهــب تشــیع، مبین 
کاربــرد ابــزاری دیــن بــرای تثبیــت قــدرت سیاســی 
می باشــد کــه حــوادث تلــخ تاریخــِی آن درج اوراق 
ــد. )ســجادی، ۱393:  ــخ  معاصــر کشــور می باش تاری
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فصل چهاردهم
اقسـام سخنوری

۱. ســخنوری  علمــی : ایــن نــوع ســخنرانی، یکــی از بهتریــن انــواع 
ســخنوری اســت. چــرا کــه هــدِف آن کمک به توســعه و پیشــرفت 
بخشــی از علــوم اســت و بــه هیــچ روی منافــع شــخصی و مــادِی 
ســخنور را در بــر نمی گیــرد. مخاطبــاِن ایــن ســخنرانی ویــژه اســتند 
و گفتــار جالــِب ســخنور و احاطــۀ او بــر مطالــِب گفته شــده رونــق 
ــد از  ــخنرانان بای ــل س ــن قبی ــد. ای ــس می بخش ــه مجل ــادی ب زی
ــِق  ــای دقی ــج پژوهش ه ــر نتای ــاده و ب ــود را آم ــِب خ ــل مطال قب
ــر، رواج   ــر حاض ــات  عص ــی  از مختص ــد. یک ــتوار کنن ــی اس علم
ــی   ــه  در یک ــت  ک ــت.  روزی  نیس ــی  اس ــخنوری  علم ــداول  س و ت
ــود و در آن   ــکیل  نش ــمیناری  تش ــا س ــره  ی ــان،  کنگ ــاط  جه از نق
ــی   ــف  علم ــب  مختل ــارۀ مطال ــان  درب ــمندان  و محقق ــع  دانش مجام
ــالن   ــش  و بط ــریع  دان ــرفت  س ــد. پیش ــو نکنن ــث  و گفت وگ بح
نظریه هــای  قدیــمِ  علمــی  ایجــاب  می  کنــد کــه  دانشــمندان  جهــان  
دور هــم  گــرد آینــد و عقایــد و فکرهــای خــود را بــرای  همــه گان  
ــف   ــدی  کش ــون  جدی ــر قان ــد و اگ ــان  کنن ــد بی ــردم ِ عالقه من و م
کــرده  یــا به وجــود مــادۀ تازه  یــی  پــی  برده  انــد، درســتی  آن  
ــد را  ــادۀ  جدی ــات  م ــا خصوصی ــانند و ی ــات  رس ــه  اثب ــون  را ب قان
تشــریح  کننــد. ناگفتــه  پیداســت  کــه  ســخنرانی  علمــی  بــه  مراتــب  
دشــوارتر از انــواع  دیگــر ســخنرانی  اســت ؛ زیــرا ســخنران  در عیــن  
حــال  کــه  بایــد حــق ِ مطلــب  را ادا کنــد و از مســیر یــک  پژوهــش  
ــه   ــد ک ــاذ کن ــری  اتخ ــت  تدابی ــر اس ــود، ناگزی ــارج  نش ــی  خ علم
ــیار  ــب  بس ــد و مطال ــالت  آور نباش ــز و کس ــش  مالل  انگی گفته  های
ــراد  ــان  ســاده  و درخــور فهــمِ  همــۀ  حضــار ای ــا بی مهــم ِ علمــی  ب
ــف  و  ــای  مختل ــاه  و آوردن  مثل ه ــتان های  کوت ــن  داس ــود. گفت ش
ــر  ــال  و ذک ــال  و مق ــبت  ح ــه  مناس ــعاری  ب ــدن  اش ــن  خوان همچنی
ــه   ــد ب ــه  می  توان ــت  ک ــی  اس ــف،  عوامل ــف  و لطی ــای  ظری نکته  ه
یــاری  ســخنران  بشــتابد و ســخنِ  او را از یک نواختــی  بیــرون  آورد. 

ــواِع  ــوع ســخنوری  بیــش از ســایر ان 2. ســخنوری  منبــری : ایــن ن
ســخنرانی در جامعــۀ مــا رواج داشــته اســت. ســخنوری  منبــری  کــه  
ــد، بیشــتر مخصــوص   ــز نامی ــی  نی ــوان  ســخنوری  مذهب آن  را می  ت
ــۀ  ســخنور  ــی  اســت  و تکی ــی  و مذهب ــانِ  دین ــان  و راهنمای روحانی
بیشــتر بــه  کالم  خــدا و تعلیمــات  انبیــاء و اولیاســت . هــدف  ایــن  
ــردم  اســت   ــت  ایمــان  م ســخنوری  نشــان  دادنِ  راه  راســت  و تقوی
بنابرایــن  بیــش  از هــر چیــز بــا معنویــات  ســر و کار دارد. ســخنور 
ــه  منبــری یــا واعــظ بایــد متصــف بــه صفــات نیــک و مشــهور ب
عدالت خواهــی و مردم دوســتی باشــد. جامعــه و اطرافیــاِن وی 
ــق  ــای خال ــز رض ــن راه، ج ــدن ای ــدِف او از برگزی ــه ه ــد ک بدانن

چیــز دیگــری نیســت.

3. ســخنوری  قضایــی : در ســخنوری قضایــی چــون پــای قانون هــا 
ــد و  ــش می آی ــخص ها پی ــا ش ــخص ی ــع ش ــه نف ــیر آن ب و تفس
تشــخیص ایــن کــه هــر قضیــه مصــداِق کــدام مفهــوم اســت، امــر 
نظــری می شــود. و چــون امــر نظــری شــد، پــای قــوۀ اقنــاع و تأثیر 
ــوص   ــخنرانی مخص ــوع س ــن ن ــد. ای ــان می آی ــه می ــوس ب در نف
جلســاتِ  دادگاه هاســت  و بــرای  رفــع  اتهــام  یــا دفــاع  از حــق  بــه 
کار مــی  رود. شــرط  اولِ  ســخنوری  قضایــی،  اطــالع  کامــل  از علــم  
حقــِوق و دانش هــای  دیگــری  از قبیــل  فلســفه ، منطــق ، فقــه ، 
ــا  ــکایت  ی ــرح  ش ــتر ط ــذا بیش ــد؛ ل ــی  می  باش ــخ  و روان شناس تاری
ــوم  یادشــده  ــه  از عل ــه  عهــدۀ  کســانی  واگــذار می  شــود ک ــاع  ب دف
ــل   ــی ، وکی ــالح  قضای ــخص ها را در اصط ــن  ش ــد. ای ــی  دارن آگاه
دادگســتری  گوینــد. لــذا بــرای وکال و آنــان کــه در مســایل قضایــی 
وارد می شــوند، فراگیــرِی فــن ســخنرانی و آییــن خطابــه از لــوازم 

اولیــه اســت.

رسول خان امین /بخش سی ویکم

بخش یازدهـم

عبدالهدی اشرفی  خراسانی
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ژوندون/ کابل - 1974
بازتایپ: سیاه سنگ

گفت وشـــنودِ زیریـــن در شـــمارۀ چهـــارم 
هفته نامـــۀ »ژونـــدون« ـ دوازدهـــم اپریـــل 
ـــده  ـــگاری ش ـــاید نوارن ـــود و ش ـــده  ب 1974 ـ آم
ـــف  ـــتاد واص ـــتارِ اس ـــیوۀ نوش ـــرا ش ـــد؛ زی  باش
ـــه  ـــت. ب ـــن اس ـــر از ای ـــار بهت ـــزار ب ـــری ه باخت
ــخناِن وی  ــی از سـ ــاد، تکه پاره هایـ ــان زیـ گمـ

از چـــاپ بازمانده  انـــد.
دریغـــا! چهل وچنـــد ســـال پیـــش، گزارشـــگر 
ــا  ــته و چهـ ــی نشسـ ــه کسـ ــا چـ ــام بـ بی نـ
ــم  ــعر را می توانیـ ــا شـ ــت: »آیـ ــیده  اسـ پرسـ
یـــک پدیـــدۀ هنـــری نـــو قبـــول کنیـــم یـــا 
ــعر  ــورم در شـ ــر فـ ــورد تغییـ ــر؟! در مـ خیـ
امـــروز چـــه می گوییـــد؟! شـــما مســـؤولیت و 

ــد؟! و...« ــه می کنیـ ــه توجیـ ــد را چـ تعهـ
گزینـــش ســـرنامۀ بـــزرگ »گفت وگویـــی بـــا 
واصـــف باختـــری« بـــه چـــه می مانـــد؟ بـــه 
این کـــه در پیشـــانی داســـتان کوتـــاه - جـــای 
ـــم آزار  ـــت چش ـــق درش ـــا مش ـــا - ب ـــوان زیب عن

ـــاه! ـــتان کوت ـــیم: داس بنویس
ســـپاس خـــدای را! اگـــر مهربانـــی ادریـــس 
زمـــان نمی بـــود، همیـــن را نیـــز نمی داشـــتم.

»شعر به تمام معنا« چگونه شعر است؟
»شــعر بــه تمــام معنــا« بــه عقیــدۀ مــن شــعری اســت کــه 
ــب  ــری داشــته و از جان ــی و بداعــت هن از یک ســو تازه گ
ــک  ــانی و ی ــام انس ــک پی ــوده، ی ــت ب ــل واقعی ــر ممث دیگ
ــد  ــته باش ــه داش ــانی را در خــود نهفت ــی انس اندیشــۀ متعال
ــوده و از  ــه یکســان نب ــورد هم ــه در م ــن گفت ــه ای ــه البت ک
ــی  ــاًل فرخ ــود. مث ــه می ش ــوی توجی ــه نح ــدگاه ب ــر دی ه
ــی  ــلط خوب ــات تس ــعر و ادبی ــه در ش ــا آن ک ــتانی ب سیس
داشــت و اشــعار زیبایــی می ســرود، ولــی نمی تــوان 
ــه  ــت ک ــعری یاف ــش ش ــزرگ و کلفت ــوان ب ــان دی در می
ــه یی  ــل گوش ــد و ممث ــته باش ــش داش ــرای مردم ــی ب پیام
ــت  ــعر او را هیچ وق ــس ش ــد. پ ــش باش ــی مردم از زنده گ

ــم. ــه نمی توانی ــا« گفت ــام معن ــه تم ــعر ب »ش
روی ایــن ملحــوظ، شــعر معمــوالً از دو نــگاه مــورد 
ــون  ــکل و مضم ــم ش ــه آن ه ــرد ک ــرار می گی ــی ق بررس
باشــد. شــکل و مضمــون در شــعر ماننــد شــکل و مضمــون 
ــر مســتقیم دارد. شــعر  در ســایر پدیده هــای اجتماعــی تأثی
خــوب و شــعر بــه تمــامِ معنــا شــعری را گفتــه می توانیــم 
کــه در برگیرنــدۀ احساســات و عواطــِف بشــری بــوده و بــه 
ــن اصــل،  ــری اش عرضــه شــود. روی ای ــای هن شــکل زیب
کار شــاعر تنهــا چســپاندن کلمــات روی هــم و ســیاه کــردن 
ــت.  ــعر اس ــۀ ش ــه درون مای ــت، بلک ــذ نیس ــات کاغ صفح
شــعر بایــد یــک اندیشــۀ عالــی، یــک پیــام انســانی و طــرح 
ــعر  ــم ش ــه می گویی ــد و این ک ــانی باش ــالۀ انس ــک مس ی
پیامــی داشــته باشــد، مقصــد ایــن نیســت کــه شــاعر شــعار 
ــش اســت/  ــه  ک ــه دان ــوری ک ــازار م ــد: »می ــد و بگوی بده
کــه جــان دارد و جــان شــیرین خــوش اســت« و ایــن بــه 
نظــر مــن شــعر نیســت و نمی توانــم آن را »شــعر بــه تمــام 
ــه  ــت ک ــق اس ــعار مطل ــعار و ش ــه ش ــم، بلک ــا« بگوی معن
ــه شــعارها بســیار  ــات پارســی از این گون ــفانه در ادبی متأس

ــورد. ــم می خ ــه چش ب
در ادبیــات شــرق و خصوصــًا در ادبیــات زبــان دری، شــعر 
بیــن مــردم دوســت داران زیــادی داشــته و دارد و متأســفانه 
ــه شــعر آورده  ــل را ب ــان یکــی ضرب المث ــن زب شــعرای ای
ــر  ــی دیگ ــاخته و آن یک ــوم س ــۀ منظ ــری قیامت نام و دیگ
ــب، شــعر  ــن ترتی ــه ای ــه ب ــوده  اســت ک ــه تفســیر نم مقول
ــعرا  ــته از ش ــن دس ــانده اند. ای ــه کش ــذال و بیراه ــه ابت را ب
بیشــتر از تازه گــی و بداعــت هنــری شــعر، محتــوای شــعر 
را اراده کرده انــد کــه بدین گونــه شــعر، گویــی کامــاًل ضــد 

اساســات بدیعــی هنــری بــوده و اصــاًل شــعر نیســت.
خالصــه این کــه شــاعر بایــد رســالتی داشــته باشــد، 
ــزم و  ــه ملت ــام این ک ــه ن ــه ب ــی ک ــدان معن ــه ب ــالت ن رس
متعهــد اســت راه کلیشه ســازی و شــعارپردازی را در پیــش 
ــمی  ــود را قس ــالت خ ــه رس ــت ک ــاعر اس ــر ش ــرد و ب گی
ــی را  ــته و واقعیت ــی داش ــعرش تازه گ ــه ش ــرد ک ــه کار بب ب
ــذال و  ــه ابت ــوده و از هرگون ــان نم ــری بی ــت هن ــا بداع ب
دنبالــه روی دور بــوده، تمــام جوانــِب قضیــه را در شــعرش 
بــا هنرمنــدی ســنجیده و بیــان کنــد. این جاســت کــه 
شــعر در ســطح باقــی نمانــده، در ژرفنــای واقعیــت رخنــه 
ــالن  ــک اع ــعر ی ــس ش ــت، پ ــن نیس ــر چنی ــد و اگ می کن

ــت. ــی اس تجارت

آوردن شعار در شعر چگونه عملی است؟
ــه گذشــتۀ موضــوع کاری نداریــم، فعــاًل در بســیاری  مــا ب
ــت روی  ــه سیاس ــعرا ب ــده ش ــک ع ــا ی ــه های دنی از گوش
آورده انــد کــه هرکــدام داری نظــر و مفکــورۀ خاصــی 
ــی متأســفانه همــان مفکــورۀ به خصوص شــان را  اســت، ول
ــه شــعرا  ــا این گون راســًا در شــعر منعکــس می ســازند و م
ــم.  ــعارپرداز می نامی ــم، ش ــاعر بگویی ــه ش ــوض این ک را ع
ولــی در مقابــل شــعرایی هــم اســت کــه نظــر و ایدیولــوژی 
ــعار  ــطح ش ــه س ــان را ب ــد، شعرش ــر دارن ــم اگ ــی ه خاص

تنــزل نمی دهنــد، این هــا قســمی اشعارشــان را بیــان 
ــان  ــری شعرش ــای هن ــی و جنبه ه ــه زیبای ــه ب ــد ک می کنن

ــد. ــه نمی رس ــاًل صدم اص
ــرد و  ــاه می گی ــۀ خارجــی انتب ــک حادث شــاعر مســلمًا از ی
ــذارد و اعصــاب  ــر می گ ــه اث ــاعر حادث ــاغ ش ــر قشــر دم ب
ــر شــاعر اســت  ــس ب ــه می شــود. پ ــه تنبی ــک حادث او از ی
ــا و  ــه ضابطه ه ــد ک ــان کن ــمی بی ــه را قس ــن حادث ــه ای ک
ــد  موازیــن هنــری ســتارۀ رهنمایــش باشــد. شــاعر می توان
همیــن حادثــه را بــا در نظرداشــت بنیان هــای هنــری بیــان 
ــه  ــر گرفت ــعری در نظ ــنات ش ــۀ محس ــه در آن هم ــد ک کن
شــود و هــم او می توانــد همــان حادثــه را درســت و 
ــد  ــم بکش ــه نظ ــر ب ــای هن ــت ضابطه ه ــدون در نظرداش ب

ــه  ــم، بلک ــعر نمی گویی ــا آن را ش ــورت م ــن ص ــه در ای ک
ــه  ــه این ک ــت. خالص ــیار سس ــم بس ــم و نظ ــعار می نامی ش
آوردن شــعار در شــعر از زیبایــی آن کاســته و آن را جنســی 

بــی ارزش می ســازد.

شــما مســوولیت و تعهــد را چــه توجیــه می کنیــد و 
می خوانیــد؟ متعهــد  و  مســوول  را  چگونه شــاعری 

ــاس  ــر و اس ــت، جوه ــعر اس ــر ش ــد جوه ــالت و تعه رس
ــد  ــالت و تعه ــفانه رس ــا متأس ــر، ام ــر هن ــوع دیگ ــر ن ه
ــانی  ــتند کس ــده و هس ــه ش ــد توجی ــا ب ــزد بعضی ه در ن
ــه  ــه ب ــدون این ک ــد ب ــد دم می زنن ــالت و تعه ــه از رس ک
معنــی رســالت و تعهــد پــی بــرده باشــند کــه اساســًا ایــن 
ــل  ــد؛ مث ــر لطمــه می زن ــه هن ــوری ب ــه کاریکات قســم توجی
ــه  ــل لطم ــر اصی ــه هن ــزام ب ــد و الت ــرار از تعه ــه ف این ک
وارد می کنــد. وقتــی ایــن مســأله مطــرح میشــود کــه 
ــد و نویســنده و  ــان می آی ــه می ــای سیاســت و مفکــوره ب پ
ــه  شــاعر آن را از یــک دریچــۀ خــاص نگریســته و آن را ب
زعــم خــود توجیــه می کنــد. متأســفانه یــک تعــداد جوانــان 
ــی  ــاس بی اطالع ــر اس ــد، ب ــت روی آورده ان ــه سیاس ــه ب ک
ــالع  ــود و بی اط ــرزمیِن خ ــتردۀ س ــگ گس ــان و فرهن از زب
ــد  ــان، تصــور می کنن ــدۀ جه ــات زن ــد اطالع ــودن از رون ب
وقتــی »مــرده بــاد و زنــده بــاد« بگوینــد، شــاعر و نویســندۀ 

ــد. ــوول و متعهدن مس
روی هم رفتــه ایــن ســوال بــا پرســش اول تــان یــک پیونــد 
ــر دو عنصــر مهــم  ــی کــه هن ــن معن ــی دارد و آن بدی درون

دارد: »شــکل و مضمــون«. مضمــون شــعر یعنــی بیــان یــک 
ــاًل فردوســی شــهنامۀ خــود را و  ــک اندیشــه، مث فکــر و ی
ــش  ــه پی ــر اســاس اندیشــه هایی ک ســعدی گلســتانش را ب
ــزام این جــا مــورد  ــد. تعهــد و الت خــود داشــتند، پروریده ان
ــراید،  ــه می س ــزی ک ــاعر هرچی ــرد. ش ــرار می گی ــث ق بح
ــان یــک طبقــه. پــس  ــه زی ــه نفــع یــک طبقــه اســت و ب ب
شــاعری کــه منافــع واقعــی جامعــه اش را بــا درنظرداشــت 
موازیــن هنــر درســت بیــان کنــد، صادقانه رســالت خــود را 
انجــام داده و چنیــن شــاعری را می توانیــم شــاعر مســؤول 
و متعهــد بگوییــم و بایــد اضافــه کنــم شــعری کــه مافــوق 

منافــع طبقــات باشــد، اصــاًل وجــود نــدارد.

بــه عقیــدۀ شــما، در ســاختمان یــک شــعر تــا چــه انــدازه 
ــاس و  ــدازه احس ــه ان ــا چ ــه رول دارد و ت ــِت جامع واقعی

ــِل خــود شــاعر؟ تخی
تأثیــر بیشــتر در شــعر تأثیــر اجتمــاع اســت، چــرا که شــاعر 
ذوق، قریحــه و شــخصیِت شــاعرانه اش را از اجتماع کســب 
ــر  ــه ه ــط خــود اســت. البت ــروردۀ محی ــد و زاده و پ می کن
شــاعر یــک اســتعداد عصبــی به خصــوص خــودش را دارد 
ــود  ــردی خ ــات؟[ ف ــات ]احساس ــاعر اختصاص ــر ش و ه
ــر اجتمــاع اســت.  ــا تأثی ــارز همان ــر عمــده و ب ــا تأثی را؛ ام
ــه در آن  ــت ک ــه اس ــای جامع ــا و واقعیت ه ــر پدیده ه تأثی
ــا در گوشه نشــین ترین  ــر حت ــن تأثی ــد کــه ای زیســت می کن
ــه مــواردی به خوبــی بــه چشــم می خــورد.  شــاعران هــم ب
و حتــا مردم گریزتریــن شــاعران هــم یــک پدیــدۀ اجتماعــی 
ــه  ــته  اند، ب ــان داش ــعر بی ــان ش ــه زب ــرورده و آن را ب را پ
ــو  ــه نح ــه ب ــد، البت ــم می کن ــه در آن تکل ــه جامع ــی ک زبان
ــه  ــا رد ک ــده و ی ــه ش ــا پذیرفت ــعر ی ــه آن ش ــودش، ک خ
ــاس  ــه احس ــت جامع ــه واقعی ــف ب ــر در آن هم ردی ناگزی
خــود شــاعر هــم رولــی داشــته اســت. اگــر مــردم آن را رد 
کــرده، در حقیقــت احســاس شــاعر رد شــده، واقعیــت کــه 

رد شــدنی نیســت.
قســمی کــه قبــاًل گفتــم: شــعر آرمان هــای یــک طبقــه را در 
شــعر خــود متجلــی می ســازد کــه در پهلــوی آن می توانــد 
دردهــای پنهانــی و وســایل خــاِص خــودش را هــم در آن 
مــزج کنــد. درین صــورت، شــاعر مجســمه یی ســاخته 
کــه دو نیمــرخ دارد و آن دو نیمــرخ همانــا واقعیــت و 

آرمان هــای محیــط شــاعر و احســاس خــود شــاعر اســت 
ــل شــعر )مجســمه( اش را می ســازد. و گاهــی  ــه رخ کام ک
ــر از  ــدۀ باالت ــک پدی ــعر را از ی ــۀ ش ــاعر درون مای ــم ش ه
ــده  ــک ع ــتی ی ــرد و از عشرت پرس ــودش می گی ــۀ خ طبق
مــردم باالتــر از قشــر خــودش تعریــف می کنــد کــه 
ــس  ــی را منعک ــت اجتماع ــک واقعی ــم ی ــورت ه درین ص
نمــوده  کــه اصــاًل ذوق و احســاِس خــود شــاعر هــم در آن 
دســت داشــته اســت. روی ایــن اســاس، واقعیــت جامعــه 
و ذوق شــاعر دو جــزء تفکیک ناپذیرنــد کــه هیچــگاه 

ــم. ــواری بیندازی ــن دو دی ــن ای ــم بی نمی توانی

واقع گرایی در شعر چه مفهومی را ارایه می کند؟
شــاعر بایــد هــم واقع گــرا باشــد، امــا نبایــد حکــم آیینــه را 
داشــته باشــد و هــر پدیــده را قســمی کــه اســت دوبــاره بــه 
ــده  همــان شــکلش منعکــس ســازد. پــس شــاعر اگــر پدی
ــم  ــش منعکــس می ســازد، بازه ــا خیال ــزش ب ــدون آمی را ب
یــک شــعارپرداز خواهــد بــود نــه شــاعر، بلکــه شــاعر بایــد 
هــر پدیــده را از پرویــزِن تخیــل شــاعرانه اش بگذرانــد و بــه 
او ابعــاد و عناصــر شــاعرانه ببخشــد. بــر شــاعر اســت کــه 
ــی  ــی و غیرواقع گرای ــان واقع گرای ــایل را می ــک مس دیالکتی
ــزی را از  ــه چی ــام این ک ــه ن ــه ب ــد و ن ــت کن ــًا رعای عمیق
ــردازی  ــد، راه یاوه پ ــاعرانه اش می گذارن ــل ش ــزن تخی پروی
ــه دور  ــی ب ــی واقع ــه و از زنده گ ــش گرفت ــراق را پی و اغ

شــود.

شــعر نــو را چــه تعبیــر می کنیــد؟ آیــا شــعر را 
ــا  ــم ی ــول کنی ــو قب ــری ن ــدۀ هن ــک پدی ــم ی می توانی

ــر؟ خی
ــر  ــه دارای دو عنص ــت ک ــو آن اس ــعر ن ــن، ش ــر م ــه نظ ب
ــد عصیانگــر و  می باشــد: یکــی از نقطه نظــر شــکل کــه بای
سنت شــکن باشــد، نــه بــه مفهــوم بی بندوبــاری و زیــر پــا 
گذاشــتن تمــام موازیــن و اساســات شــعری کــه متأســفانه 
ــده  ــر یک ع ــورهای دیگ ــی کش ــا و در بعض ــور م در کش
اشــخاص بــه نــام شــاعر نوپــرداز بــر اثــر عــدم تســلط بــر 
گذشــتۀ زبــان دری و بی خبــر از معیارهــا و موازیــن اصیــل 
ــن  ــه همی ــد ک ــای می گذارن ــر پ ــر را زی و پذیرفته شــده، هن
قبیــل اشــخاص شــعر امــروز را بــه بیراهــه کشــانده اند. در 
شــعر نــو بایــد پرخــاش علیــه ظلــم و بیــداد وجــود داشــته 
باشــد و شــعر ممثــل رنج هــا و شــادی های بشــری باشــد، 
البتــه نــه بــه صــورت کاریکاتــوری و قــراردادی. شــعر نــو 
بایســت خواننــده را بــه قلمروهــای نــو احســاس و اندیشــه 

رهنمــون کنــد.

در مورد تغییر فورم در شعر امروز چه می گویید؟
ــه از  ــی ک ــع اوزان عروض ــد تاب ــًا نبای ــروز حتم ــاعر ام ش
شــعرای گذشــته به جــا مانــده  اســت باشــد. شــاعر امــروز 
بایســت از چارچــوب مقیــِد گذشــته برآمــده و بــه اندیشــه 
احتــرام داشــته باشــد، نــه پــوره کــردن »مفاعیــل« فــالن وزن 
معیــن. شــاعر امــروز بایــد نوخــواه و تجددپســند باشــد نــه 
ــو در  ــه رو. واضــح کــه نوخواهــی و تمایــل ن مقلــد و دنبال
ــز از وزن  ــا نی ــه موالن ــته، چنان ک ــود داش ــی وج ــر زمان ه
ــه و  ــد: قافی ــن شــکوه می کن ــده، چنی ــگ آم ــه تن ــه ب و قافی
ــود، پوســت  ــر/ پوســت ب مغلطــه را گــو همــه ســیالب بب
بــود در خــور مغــر شــعرا/ رســتم ازیــن قــول و غــزل ای 

ــرا ــن مفتعلــن کشــت م ــن مفتعل ــوان ازل/ مفتعل شــه دی

ــه  ــور چگون ــروز را در کش ــعِر ام ــع ش ــما وض ــوالً ش اص
ــد؟ ــی می کنی ــه آن پیش بین ــی را ب ــه آینده ی ــد و چ می بینی
ــون  ــا کن ــم، ت ــی کنی ــه ارزیاب اگــر شــعر امــروز را واقع بینان
زیــاد بــاور ]بــارور؟[ نشــده امــا دورنمــای آن شــاید خــوب 
باشــد و امیدوارکننــده. علــت رکــود شــعر امــروز در 
ــری شــعرای ماســت کــه منشــای  ــا ناپیگی ــا همان کشــور م
ــه  ــد ک ــته می باش ــم گذش ــی رژی ــتبداد اهریمن ــز اس آن نی
ــردن فــالن کلمــه مؤاخــذه کــرده  ــا به کارب ــا شــاعر را ب حت
ــه  ــطحی گرفت ــعر را س ــا ش ــعرای م ــه ش ــت ک و این جاس
ــی  ــد. و یک ــی نکرده ان ــی کاف ــق و بررس ــورد تحقی و در م
ــدم  ــور، ع ــعر و ادب در کش ــاط ش ــِر انحط ــل دیگ از دالی
نقــد ادبــی بــه معنــای علمــی و دقیــِق کلمــه می باشــد کــه 
متأســفانه معیارهــای هنــری شــعر چنان چــه بایــد ســنجیده 
ــِص  می شــد، نشــده. این جاســت کــه شــاعر خالهــا و نقای
ــان  ــده و همچن ــرد، نفهمی ــه بایســت درک می ک خــود را ک
مقیــد بــه خــود باقــی مانــده و در پــی ترمیــم خــود نبرآمــده  

اســت.
ــه  ــم ک ــد بگوی ــش تان بای ــر پرس ــزء دیگ ــمِت ج در قس
مســاعد  زمینــۀ  اوالً  هنــر  شــگوفایی  و  بهبــود  بــرای 
اجتماعــی و سیاســی ضــرور اســت؛ چــه شــاعر بایــد آزاد 
ــر شــاعر  ــر در براب ــد. اگ ــد و آزاد شــعر بگوی ــی کن زنده گ
محدوده هــا و فرمول هــا قــرار داده  شــود، در حقیقــت 
ــد  ــه کاری را می توان ــس چ ــده، پ ــته ش ــت وپای او بس دس
انجــام دهــد؟ و دیگــر رشــد فرهنــگ در کشــور و مســالۀ 
ــی  ــاد او را رهنمون ــاعر، نویســنده و نق ــی ش ــوزش علم آم
ــه  ــه ذوق و قریح ــا ب ــاعر تنه ــه ش ــت ک ــد. این جاس می کن
اکتفــا نکــرده، بایــد از فرهنــگ گذشــته و غنــی کشــور آگاه 
ــی  ــاِن مترق ــش جه ــان مســلط شــود و از دان ــر زب شــده، ب
بایــد توشــه بگیــرد تــا باشــد کــه شــعر و هنــِر مــا راه خــود 

ــردد. ــد و درخشــان گ ــاز کن را ب

د زیستن زا آ  و 
 آزاد سرودن



احمدولــی مســعود، نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری 
ــران حکومــت وحــدت ملــی ارادۀ  می گویــد کــه مدی
برگــزاری انتخابــات ســالم، شــفاف و عادالنــه را 

ــد. ندارن
انتخابــات  نامــزد  مســعود،  احمدولــی 
ــری  ــت خب ــک نشس ــروز دری ــت جمهوری دی ریاس
گفــت کــه رهبــری حکومــت وحــدت ملــی برخــالف 
موازیــن  قانونــی و اخالقــی از امکانــات دولتــی بــرای 
ــد. ــی اســتفاده می کنن ــای انتخابات ــات و کارزاره تبلیغ
ــد  ــت جمهوری می گوی ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
ــی،  کــه در چهارســال از عمــر حکومــت وحــدت مل
امــا  از 45 هــزار نظامــی تلــف شــده اند؛  بیــش 
رهبــران حکــوت وحــدت ملــی می خواهنــد بــا 
ــاالی مــردم  ــار دیگــر خــود را ب اغــوای شــهروندان ب
ســران  لجام گســیخته گی  اگــر  و  کننــد  تحمیــل 
حکومــت مهــار نشــود، شــمار قربانیــان مــردم بــه دو 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــر افزای براب
آقــای مســعود ضمــن دســته بندی تیم هــای انتخاباتــی 
انتخابــاِت پیــش رو، گفــت: نامــزدان برخــی از نامــزدان 
انتخابــات ریاســت جمهوری ســال آینــده »حکومتــی« 
و برخــی هــم »غیرحکومتــی« انــد کــه دســتۀ نخســت 
ــود و  ــع موج ــظ وض ــان حف ــی و خواه ــر مردم غی
ــر  دســتۀ دوم مردمــی، برنامــه محــور و خواهــان تغیی

وضــع موجــود انــد.

نیرنگ بازی سران حکومت
احمدولــی مســعود نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــت  ــروز گف ــت دی ــخنانش در نشس ــی از س در بخش
ارادۀ  و  تعهــد  »قطعــًا«  حکومــت  مدیــران  کــه 
برگــزاری انتخابــات ســالم، شــفاف و عادالنــه را 
ندارنــد. بنابرایــن، بــا هماهنگــی و همــکاری نامــزدان 
ــام  ــی نظ ــتۀ اصالح ــت جمهوری، بس ــات ریاس انتخاب
انتخاباتــی را ســاخته و بــرای عملیاتــی بــه حکومــت 

ســپرده انــد؛ امــا تاهنــوز در ایــن مــورد برنامــۀ عملــی 
ــت.  ــده اس ــه نش ــت  گرفت ــت روی دس ــرف دول از ط
او گفــت کــه ایــن بســته ها  شــامل، چگونه گــی 
شــرایط  شــرایط عضویــت،  کمیســیون،  ســاختار 
گزینــش، مســایلی در پیونــد بــه دبیرخانــۀ کمیســیون، 
فنــاوری   و  انگشــت نگاری  و  نام نویســی  نحــوۀ 
ســاختن فهرســت رأی دهنــده گان و...، می شــود و 
ایــن مــوارد از اصالحــات مــورد نیــاز رونــد انتخابــاِت 

ــت. ــتان اس افغانس
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری همچنــان 
ــه فعــاًل در حکومــت حضــور  ــی ک ــد، نامزدان می گوی
ــع  ــه نف ــده ب ــات آین ــور انتخاب ــًا در ام ــد، قطع دارن
ــزاری  ــش از برگ ــا پی ــد، ام ــه می کنن ــان مداخل خودش
انتخابــات، صالحیت های شــان بایــد مهــار گــردد.
آقــای مســعود می گویــد کــه مدیــران حکومــت 
وحــدت ملــی از افتتــاح پروژه هایــی کــه تاهنــوز نفــع 
آن بــه مــردم هــم نرســیده اســت، بــه عنــوان تبلیــغ در 

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس ــای انتخابات کارزاره
ــد  ــت جمهوری می گوی ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
کــه ادعــای برخــی نامــزدان مبنــی بــر داشــتن حمایت 
کشــورهای خارجــی در انتخابــات ریاســت جمهوری، 
»دروغ محــض« و »جنــگ روانــی« بــا مــردم افغانســتان 
ــت دارد  ــی در دس ــات دقیق ــت اطالع ــت. او گف اس
ــی و  ــی حام ــورهای خارج ــد، کش ــان می ده ــه نش ک

خواهــان تغییــر در افغانســتان هســتند.
در  ســخنانش  از  بخشــی  در  مســعود  احمدولــی 
پاســخ بــه پرسشــی گفــت کــه پیــش از پایــان رونــد 
و  جهــاد  حــوزۀ  تیم هــای  نامــزدان،  نام نویســی 
مقاومــت »تعهــد و قــول« ســپرده بودنــد کــه از نامــزد 
ــای  ــا روزه ــد، ام ــت می کنن ــی حمای ــاق مل ــم وف تی
آخــر نام نویســی بــه صــورت غیــر مترقبــه او را 

ــت. ــاخته اس ــوکه س ش
ــات  ــا در انتخاب ــت ت ــردم خواس ــعود از م ــای مس آق

ــه  ــی ک ــه چهره های ــده ب ــال آین ــت جمهوری س ریاس
آزمــوده شــده  و نــاکام برآمده انــد، رأی ندهنــد تــا بــه 

ــۀ او، ایــن دور باطــل تکــرار نشــود. گفت
ــد:  ــت جمهوری می گوی ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
ــگاه  ــم از ن ــادی ه ــات بنی ــه اصالح ــی ک در صورت
رهبــری و فنــی در کمیســیون انتخابــات وارد نگــردد، 
ــا ایــن  ــات شــفاف ب ــه برگــزاری یــک انتخاب مــردم ب
ســاز و بــرگ باورمنــد نیســتند و تغییــر چنــد چهــره 
ــد شــفافیت  ــات نمی توان در رهبــری کمیســیون انتخاب

ــد.  ــن کن را تضمی
ــدون  ــه ب ــی ک ــد، در صورت ــعود می گوی ــای مس آق
انتخابــات  انتخابــات،  کمیســیون های  اصــالح 
ــران  ــه بح ــر ب ــار دیگ ــور یک ب ــود، کش ــزاری ش برگ
مــی رود و در آن وقــت هیــچ میان جــی پیــدا نخواهــد 

ــد.  ــح کن ــا صل ــد ت ش

پایان عمر حکومت
احمدولــی مســعود، نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری 
در بخشــی از ســخنانش خــود گفــت کــه در اول 
ــه  ــی ب ــت کنون ــر حکوم ــده عم ــال آین ــوزای س ج
پایــان می رســد و ادامــۀ کار رهبــری ایــن نظــام 

ــت.  ــی اس غیرقانون
او افــزود کــه در هماهنگــی بــا تیم هــای انتخابــات غیر 
دولتی)مردمــی( تــالش می کننــد تــا بــرای مهــار ایــن 
بحــران راه حلــی ایجــاد کننــد. بــه گفتــۀ آقای مســعود، 
ممکــن در ایــن بخــش تیم هــای مختلــف پیشــنهادات 
گوناگــون، شــامل ادارۀ موقــت، حکومــت سرپرســت 
و ...، داشــته باشــند، امــا بــرای مــا انتخابــات اولویــت 

دارد. 
کشــورهای  کــه  می گویــد  مســعود  احمدولــی 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی افغانســتان و نهادهــای بین الملل حام
ــش  ــت جمهوری نق ــات ریاس ــد انتخاب ــر در رون ناظ
نظارت کننــده دارنــد، امــا حمایــت از افــراد بــه  ویــژه 

ــان نیســت، هــر  ــات در برنامه هــای آن ــزدان انتخاب نام
فــردی کــه بــا رأی مــردم برنــده شــود، مــورد حمایت 
ــت.  ــی اس ــای بین الملل ــی و نهاده ــورهای بیرون کش

قاطعیت تیم وفاق ملی
ــی  ــت انتخابات ــه تک ــاره ب ــا اش ــعود ب ــی مس احمدول
وفــاق ملــی نیــز گفــت که ایــن تیــم بــا قاطعیــت تمام 
ــات اشــتراک کــرده اســت و رأی زنی هــا در  در انتخاب
مــورد انتخابــات بــا طرف هــای، )جامعــه مدنــی، 
ــی  ــم نهای ــت( تصمی ــاد و مقاوم ــوزۀ جه ــزرگان ح ب
ــی مســعود( از نشــانی حــوزۀ  ــن )احمدول ــا م شــد ت
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزد انتخاب ــت نام ــاد مقاوم جه

ــش رو باشــم.  ســال پی
ــد  ــت جمهوری می گوی ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
کــه دولــت در حــال ســردرُگمی و بی برنامه گــی قــرار 
ــح و  ــه )صل ــدام برنام ــه روی ک ــد ک دارد و نمی دان
انتخابــات( تمرکــز داشــته باشــد و بــا ایــن کار مــردم 

ــد.  ــرار داده ان ــی ق را در خــالی معلومات
او گفــت کــه تمــام ایــن موضوعــات ناشــی از 
ــی  ــت وحــدت مل ــم کاری حکوم ــی و ندان بی برنامه گ
ــردم  ــا م ــن ب ــور روش ــه ص ــد ب ــه نمی توانن ــت ک اس

برنامه هــای خــود را تصریــح کننــد. 
آقــای مســعود افــزود کــه دولــت در تــالش مهندســی 
انتخابــات ریاســت جمهوری اســت، امــا ایــن بــه 
ــرای دولــت  ــوان یــک هشــدار بیــداری اســت و ب عن
ــی  ــب و مهندس ــورت تقل ــه در ص ــم ک ــالم می کنی اع

ــت. ــم نشس ــات، آرام نخواهی انتخاب
آقــای مســعود گفــت کــه بانــک رأی مــردم و جوانــان 
کشــور هســتند، بــدون مــردم ایــن کشــور هیــچ بانــک 
ــم  ــد تصمی ــتان بای ــردم افغانس ــدارد، م ــود ن  رأی وج

آگاهانــه بگیرنــد تــا تغییــر را ایجــاد کننــد. 
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احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

مدیران حکومت تعهد و ارادۀ برگزاری انتخابات سالم، شفاف و عادالنه را ندارند
ابوبکر صدیق 



ناگفته هـای  کتـاِب   ۱397 دلـو   4 روزپنجشـنبه  اشـاره: 
سیاسـی جمعیـت اسـالمی، تاجیـکان، زبان فارسـی؛ نوشـتۀ 
محمداکرام اندیشـمند نویسـنده و مورخ کشـور در دانشـگاه 
خورشـید روگشـایی شـد. پروفیسـور محمدنظیف شـهرانی 
ایـن  بررسـی  و  نقـد  بـه  آریانفـر  الحـق  شـمس  دکتـر  و 
کتـاب پرداختنـد. اینـک یادداشـت سـخنان دکتـر آریانفر را 

نیـد. می خوا
درکتـاب یـاد شـده بحـث روی سـه مسـأله اسـت. جمعیت 
اسـالمی، تاجیـکان، زبـان فارسـی. اگـر ایـن سـه موضـوع 
را در سـطح کشـور تعمیـم بخشـیم، در می یابیـم نویسـنده 
روی سـه معضل اساسـی جامعۀ افغانسـتان انگشـت گذاشته 
اسـت: نبـود احـزاب سیاسـی مـدرن و نیرومنـد، برخـورد 
غیـر عادالنـه بـا اقـوام و زبان هـا. نویسـنده بـا سـه عنـوان، 
چالش هـای موجـود در سـه عرصـه کشـور را بـه شناسـایی 

اسـت. گرفته 

جمعیت اسالمی
بررسـی ایـن بخـش تحقیـق ژرفـی را بـر می تابـد. نـکات 
ارزشـمندی در رابطـه بـه نهضت هـای اسـالمی، سـیر تحول 
جمعیـت اسـالمی، معرفی قومندانـان جمعیـت، فعالیت های 
فرهنگـی جمعیت اسـالمی در دوران جهاد، بررسـی زوایای 
برهان الدیـن  اسـتاد  پروفیسـور  شـهادت  توطئـه  مختلـف 
ربانـی، تالش هـای ناموفق مـداوم در تدویر کنگـرۀ جمعیت 

اسـالمی افغانسـتان، نـکات عمـدۀ ایـن بخش اسـت.
ایـن  نگارنـده در عـدم تدویـر کنگـرۀ جمعتیـت اسـالمی 

می دانـد: دخیـل  را  عوامـل 
- در کشـورهای شـرقی، سـنت جاری میان احزاب سیاسـی 
این سـت که بعـد از مرگ رهبـر فرزند او جانشـین می گردد: 
بعـد از انـدرا گاندی پسـرش راجیف گاندی جانشـین شـد. 
بعـد از ذوالفقـار علی بوتـو فرزندش بی نظیر بوتو کرسـی را 
اشـغال کـرد و بـه جـای بی نظیـر بوتو بـالول بوتو نشسـت. 
شـیخ حسـینه جانشـین پـدرش شـیخ مجیب الرحمن شـد و 
بشـار االسـد جـای پـدرش حافـظ االسـد را گرفـت. فرزند 
مولـوی نبـی، گیالنـی و حکمتیـار نیـز چنیـن انـد. جمعیت 

نیـز نمی تواند اسـتثنا باشـد.
-مخالفـان داخلـی و قدرت هـای خارجـی دخیـل در امـور 
افغانسـتان نیـز انسـجام و قـدرت جمعیـت را نمی خواهنـد.
-اختـالف و تفرقـۀ درون حزبـی عامـل دیگـر عـدم تدویـر 
کنگـره اسـت: برخـی از بـزرگان جمعیت احسـاس می کنند 
در تدویـر کنگـره شـاید دیگـری به قـدرت برسـد. از طرف 
دیگـر، برخـی از رهبران موقعیـت فعلی خـود را که فرصتی 
بـرای دریافت امکانات اسـت، بـا تدویر کنگـره نمی خواهند 

از دسـت بدهند.
سـبب  اسـالمی  دینـی جمعیـت  و  ایدئولوژیـک  -ماهیـت 
گردیـده اسـت کـه بـه یـک حـزب مـدرن تبدیـل نگـردد.
-شـرایط اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی افغانسـتان 

داشـتن حـزب مقتدر سیاسـی را بـر نمی تابد.

نویسندۀ کتاب بعد دو پرسش را عنوان می کند:
آیـا عـدم تدویـر به نفـع آنهاسـت؟ پاسـخ می دهـد در عدم 
تدویـر کنگـره هیچ کـدام بـه جایـی نمی رسـند. آیـا تدویـر 
پاسـخ می دهـد: تدویـر  بعـد  کنگـره غیـر ممکـن اسـت؟ 
کنگـره ممکـن اسـت، امـا زمانـی کـه ایـن اصـل بـه یـک 
گفتمـان تبدیـل گـردد، تـا دیگر کسـی از این رونـد خود را 

نتواند. کشـیده  کنـار 
ویژه گی دیگر کتاب ذکر تاریخ وار و مسـتند رویدادهاسـت. 
مشـخص سـاختن تاریـخ رویدادهـا، تحقیـق و جسـتجوی 
بیشـتر را نیازمنـد اسـت کـه نویسـنده آن را برخـود همـوار 

است:  سـاخته 
کنگـرۀ  تدویـر  نفـری   ۱06 تـدارک  کمیتـۀ   ۱390 ۱۱ثـور 
جمعیـت اسـالمی افغانسـتان توسـط اسـتاد ربانـی در هوتل 

کانتیننتـال اعـالن گردیـد.
۱2میـزان ۱390 صالح الدیـن ربانـی بـه سرپرسـتی جمعیت 
برگزیـده شـد و وعـده داد: راه اسـتاد را ادامـه می دهـد و 

کنگـره را دایـر می نمایـد.
2جـوزای ۱396 شـورای رهبـری بـا ترکیـب 64 نفـر اعالن 

. شد
پیش گویی هـای نویسـنده بعـد از ذکـر اختالفـات در درون 
جمعیـت: بـا توجـه بـه ایـن ناهمسـویی در درون شـورای 
رهبـری، مشـخص نیسـت در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
آینـده موفـق بـه همسـویی وتصمیـم مشـترک خواهند شـد 

یـا نـه )ص ۱06(
شـورای انسـجام، مجمـع اصالحـی و فرزنـد سـید نـوراهلل 
چالـش در برابـر رهبـری نیسـت؛ امـا نـا همسـویی درونـی 
جمعیـت را بیشـتر می سـازند و آینـدۀ جمعیـت را در تحول 
از یـک تنظیـم بـه یـک حـزب متعـارف سیاسـی همچنـان 

مبهـم و ناروشـن می مانـد.
تاجیکان

در بخـش تاجیـکان از نخسـتین دولت داری هـای تاجیـکان: 
اشـکانیان و کوشـانیان و  تـا  اسـپه ها  کیانیـان،  پیشـدادیان، 
طاهریان و صفاریان و سـامانیان و غوریان سـخن آمده است. 
نویسـنده یـادآور می شـود بعـد از زوال ایـن دولت داری هـا 
تاجیـکان بـه وضعیتـی رسـیدند کـه خیـال دولـت داری از 
حافظـۀ شـان کوچیـد. تا آنجـا که بعـد از شکسـت انگلیس 
عبدالقـادر اوپیانـی با آنکه قدرت را به دسـت داشـت گفت:

می کنم دیوانگی تا بر سرم غوغا شود
سکه بر زر می زنم تاصاحبش پیدا شود

ایـن وضعیـت را در شـرایط امـروز نیز می توان شـاهد بود و 
می شـنویم. بـه گونه یـی کـه همه نامـزدان ریاسـت جمهوری 
تـالش دارنـد بـا نیـروی تاجیـکان، هزاره هـا و ازبیـکان بـه 
این هـا کسـی خیـال در اول خـط  از  امـا  قـدرت برسـند، 
ایسـتاد شـدن را نـدارد. همیشـه می خواهنـد دومـی باشـند. 
اسـتاد ربانـی و احمدشـاه مسـعود در ایـن رونـد اسـتثنا اند.

عامل انزوای تاجیکان
نویسـنده انـزوای تاجیـکان را از قـدرت، وابسـته بـه عوامل 

داخلـی و خارجـی می دانـد .
در عامـل خارجـی سیاسـت روس و انگیـس را در مخالفت 
بـا تاجیـکان یـاد می کنـد. انگلیس هـا هیـچ گاه در افغانسـتان 
بـه تاجیکان اعتمـاد نکردنـد و همین گونه روس ها سیاسـت 
ضد تاجیکی را در آسـیای میانه و افغانسـتان داشـتند. معلوم 

اسـت کـه تاهنوز ایـن اصل جاری سـت.
در عوامل داخلی انزوای تاجیکان می گوید:

از  تاجیـکان  اینکـه  تاجیکـی.  هویـت  ناروشـن  -تعریـف 
هویـت خـود بـه گونـۀ روشـن سـخن گفتـه نمی تواننـد.
-تاجیـکان سـاختار قبیله یـی ندارنـد کـه بی چـون و چـرا به 

حفـظ ویژه گی هـای قبیله یـی بچسـپند.
تشـکیالت  نداشـتن  آن؛  از  ناشـی  جبـن  و  -شهرنشـینی 
سیاسـی مـدرن و انسـجام بخـش؛ ناتوانـی محـور شـدن بر 
دیگـران؛ عـدم حمایت خارجـی؛ نبود حمایت همسـایه ها و 

رهبـری ناموفـق درونـی.
تـا آنجا کـه تاجیکان در قرن بیسـت در بـرزخ هویت تباری 

و ایدئولوژیـک و خودباختگـی جان می کنند.

زبان فارسی 
-در بررسـی زبان فارسـی می گوید: زبان فارسـی دری یکی 

از ده زبان باسـتانی دنیا و زبان دوم جهان اسـالم اسـت. 
-زبـان فـرا قومی و فـرا ملی اسـت: غزنویان تـرک این زبان 
را زبـان ادبـی سـاختند، لودی هـای پشـتون فارسـی را زبـان 
اداری و تحصیـل در هنـد قـرار دادنـد، سـلجوقیان ترکمن و 
عثمانی هـا ایـن زبـان را تـا روم و آسـیای صغیـر رسـاندند، 
بابری هـا یـا مغول های حاکم بر هندوسـتان، فارسـی را زبان 
رسـمی شـبه قـارۀ هنـد سـاختند. بـا تـالش اقـوام مختلـف 
منطقـه بـود کـه زبـان فارسـی از آسـیای صغیـر تـا دهلی و 
خلیـج بنـگال و از قفقـاز تـا کاشـغر و ختن گسـترش یافت.

چالش ها در برابر زبان فارسی 
-در عهـد عبدالملـک امـوی، صالح بن عبدالرحمـن که زبان 
فارسـی و عربـی را می دانسـت، دفتـر و دیـوان را از فارسـی 
بـه عربـی تبدیـل کـرد کـه بعدها بـا ایجـاد دولت هـای ملی 

رفـع گردیـد و زبان فارسـی نجـات یافت.
علـم  طـرزی  محمـود  نخسـتین بار  امـروز  -درافغانسـتان 
مخالفـت را در برابـر زبان فارسـی بلند کرد و گفـت: ما باید 
در برابـر ادبیـات فارسـی عاریتـی، ادبیات ملی افغانی داشـته 
باشـیم و تأکیـد کـرد: ملت مـا افغان، سـرزمین ما افغانسـتان 
اسـت و زبـان مـا باید افغانی باشـد که هدفش پشـتو اسـت.
-امـان اهلل خـان در لویه جرگـۀ ۱302حین تصویـب نظام نامۀ 
از  از محمـود طـرزی  تأثیرپذیـری  بـا  افغانسـتان،  اساسـی 
تعمیـم زبـان پشـتو و انجمـن »مرکـه پشـتو« برای انکشـاف 

زبان پشـتو سـخن آورد.
-هاشـم خان در ۱2 حـوت ۱3۱5 زبـان پشـتو را یگانـه زبان 

تعلیـم معـارف اعـالم کـرد. در ایـن ایـام معلمـی کـه پشـتو 
نمی دانسـت، بـا کتابـی کـه بـه پشـتو نبود بـرای شـاگردانی 
کـه پشـتو نمی دانسـتند، پشـتو تدریـس می کـرد. ایـن امـر 
وضعیـت معارف را ابتر سـاخت تا اینکـه در ۱325 ان حکم 

شـد. ملغا 
-نعیم خـان در سـال ۱3۱6 وزیـر معارف شـد و انجمن ادبی 

معـارف را به پشـتو تولنـه تبدیل کرد.
-قانـون اساسـی سـال ۱343 زبـان فارسـی را دری ثبت کرد 
و در مـادۀ 35 آن از انکشـاف زبـان پشـتو بـه عنـوان یگانـه 
زبـان ملـی یـاد شـد و این امـر را مایـه وحدت ملـی خواند. 
-تجـارب جهـان نشـان داده که ملت سـازی با تغییـر هویت 
پذیـرش  بـا  بلکـه  نمی گیـرد،  صـورت  یک سان سـازی  و 
واقعیت هـا و همدلـی و همگرایـی اسـت که ملت ها تشـکل 

می یابـد. 
-بـی اعتنایـی دولـت در برابـر زبـان فارسـی. در حالـی کـه 

بایـد از هـر دو زبـان را یک سـان حمایـت کنـد.
-مانـع شـدن از حضـور زبـان فارسـی در نمادهـای ملـی: 
سـرود ملـی، شـناس نامه، گذرنامـه، رتبه هـای علمـی، القاب 

علمـی و نظامـی و قضایـی.

چالش خارجی 
بازهـم مخالفـت خارجی هـا بـا ایـن زبـان اسـت. می گویند: 
وقتـی مکناتـن از باالحصـار بـا اسـپ خـود پایان شـد، دید 
در محلـی مـردم گـرد آمـده انـد و کسـی چیـزی می خواند. 
از موضـوع و مضمـون آن پرسـید. گفتنـد: کسـی شـاهنامه 
می خوانـد و یـاد از قهرمانی هـای ملـت می کنـد. بعـد از آن 

شـاهنامه خوانی را منـع کـرد.
فارسـی را در سـال  انگلیس هـا زبـان  قـارۀ هنـد  در شـبه 
۱۸29 از رسـمیت انداختنـد. روس هـا زبـان تاجیکـی را در 
تاجیکسـتان، زبـان جـدا از قارسـی معرفـی کردنـد و زبـان 
روسـی را جانشـین آن سـاختند. در پیوند با همین سیاسـت 
در افغانسـتان نیـز از حضـور تاجیـکان ترس داشـتند و مانع 

شـدند. آنان 
رسـانه های جهانـی هنـوز از ایجـاد نفـاق در میـان فارسـی 
زبـان جهـان دریـغ نمی کننـد. بـه عنـوان مثـال: بی.بی.سـی 
کـه سـه گویـش زبـان فارسـی دری را بـه عنـوان زبان هـای 
تاجیکـی، فارسـی و دری عنـوان کرده و نشـرات خـود را به 

این اسـاس سـامان بخشـیده اسـت.
اسـت،  خواسـته  چالش هـا  ایـن  از  یادکـرد  بـا  نویسـنده 
مشـکالت حـل گـردد و ملـت مـا بـه وحـدت و یگانگـی 
واقعیت هـا  گرفتـن  نادیـده  و  سـکوت  بـا  برسـد،  واقعـی 
همـگان  ای کاش  یافـت.  دسـت  یگانگی هـا  بـه  نمی شـود 
انسـان باشـیم و مسـلمان و بـه انسـانیت و اسـالمیت تکیـه 
کنیـم و نـه بـه قومیـت و زبان و مذهـب که نابـودی ملت و 
سـرزمین مـا از آن بـر می خیـزد و ایـن باورهـا را بیگانگانی 
بـه مـا هدیـه می کننـد که تفرقـه ما حیـات و منافع ایشـان را 

می کنـد. تضمیـن 
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ــح و  ــن صل ــه تأمی ــن شــکی نیســت ک در ای
ثبــات در کشــور، حــق اساســی و نیازمنــدی 
ــد  ــتان می باش ــد افغانس ــت دردمن ــی مل واقع
ــر  ــد ذک ــز بای ــر را نی ــورد دیگ ــد م ــا چن ام
نمــود. نخســت، حکومــت وحــدت ملــی نــه 
ــاکام  ــات ن ــح و ثب ــن صل ــر تأمی ــا در ام تنه
ــم  ــه میکانیس ــال هیچ گون ــا ح ــه ت ــد بلک مان
بــرای  همه شــمول  و  ملــی  مشــخص، 
ــرح و  ــز ط ــارزه را نی ــه و مب ــد مصالح رون
ــد  ــرای دونال ــر ب ــن ام ــت. ای ــم نتوانس فراه
ــزرگ و تاریخــی را  ترامــپ یــک فرصــت ب
ــا یــک تغییــر چشــم گیر،  ــا ب مســاعد کــرد ت
بــا  مذاکــرات و گفت وگوهــای مســتقیم 
طالبــان را آغــاز کنــد و بــا خــروج نیروهــای 
امریکایــی از کشــور، یکــی از وعده هــای 

ــد. ــی کن ــی اش را عمل انتخابات
زمانــی که ترامــپ مبــارزات انتخاباتــی اش را 

آغــاز کــرد، بــرای ملــت امریــکا چنــد وعــدۀ 
ــی ســپرد از جملــه  ــد و جنجال ــزرگ، جدی ب
ــا  ــته یی ب ــۀ هس ــکا از توافق نام ــروج امری خ
ــکا،  ــه امری ــلمانان ب ــع ورود مس ــران، من ای
ــان در رأس دادگاه  ــی جمهوریخواه جابهجای
ــا،  ــی اوبام ــه صح ــو بیم ــکا، لغ ــی امری عال
تصویــب طــرح اصالحــات مالیاتــی، اعمــار 
ــکا و  ــیکو و امری ــان مکس ــرزی می ــوار م دی
ــورهای  ــی از کش ــای امریکای ــروج نیروه خ
ــن  ــتان از مهمتری ــه افغانس ــی از جمل خارج

ــود. ــان ب ــه امریکایی ــپ ب ــای ترام وعده ه
از آنجایــی کــه اکثریــت مجلــس ســنا، 
مجلــس نمایندهــگان و دادگاه عالــی امریــکا 
اعضــای حــزب جمهوریخــواه بودنــد، ترامپ 
بــه ســادهگی توانســت اکثریــت وعده هایــش 
را عملــی کنــد. ترامــپ رهبــری دادگاه عالــی 
را بــه دســت جمهوریخواهــان ســپرد، از 

توافق نامــۀ هســته یی ایــران بیــرون شــد، 
ورود شــهروندان چنــد کشــور مسلمان نشــین 
ــی  ــه صح ــرد، بیم ــوع ک ــکا را ممن ــه امری ب
ــی  ــرح اصالحــات مالیات ــو و ط ــا را لغ اوبام
را توســط کانگــرس بــه تصویــب رســاند، و 
نهایتــًا، حکــم خــروج نیروهــای امریکایــی از 
ســوریه را نیــز صــادر کــرد، امــا چنــد مــورد 
محــدود از وعده هــای ترامــپ ناتکمیــل 
ــروج  ــد از خ ــارت ان ــه عب ــد ک ــی مان باق
ــار  ــتان و اعم ــی از افغانس ــای امریکای نیروه

ــکا و مکســیکو. ــان امری ــرزی می ــوار م دی
ــر  ــی ب ــده اش مبن ــق وع ــرای تحق ــپ ب ترام
خــروج نیروهــای امریکایــی از افغانســتان بــه 
یــک فرصــت نیــاز داشــت کــه فقــدان یــک 
ــی و  ــک میکانیســم مل ــود ی ارادۀ قاطــع و نب
همه شــمول در خصــوص مصالحــه و مبــارزه 
در حکومــت وحــدت ملــی و خواســت های 
ــاز  ــرای آغ ــا ب ــان آنه ــان و حامی مکــرر طالب
مذاکــرات مســتقیم بــا امریــکا، ایــن فرصــت 
طالیــی را بــرای ترامــپ مســاعد ســاخت تــا 
ــا اســتفاده از آن، نیروهــای امریکایــی را از  ب
افغانســتان خــارج کنــد و یکــی از مهمتریــن 
ــا اســتناد  وعده هایــش را تطبیــق نمایــد تــا ب
بــه وعده هــای تطبیــق شــده اش، یکبــار 
دیگــر در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 

آینــده در امریــکا پیــروز گــردد.
حــاال کــه از یک طــرف یک ســال بــرای 
ــی  ــکا باق ــت جمهوری امری ــات ریاس انتخاب
و  مذاکــرات  دیگــر،  طــرف  از  و  مانــده 
و  طالبــان  میــان  گفت وگوهــای مســتقیم 
ــی  ــی در پ ــور پ ــه ط ــکا ب ــگان امری نماینده
تــداوم یافتــه، بیشــتر از توافــق روی خــروج 
نیروهــای امریکایــی از افغانســتان حــرف 
ــد  ــده خواهن ــز وع ــان نی ــده و طالب زده ش
ــتان  ــاک افغانس ــا از خ ــه تنه ــه ن ــپرد ک س
ــه  ــرد بلک ــد ک ــه نخواهن ــکا حمل ــه امری علی
ــش و  ــه داع ــای هراس افگنان ــع فعالیت ه مان
ــد  ــز خواهن ــتان نی ــاک افغانس ــده در خ القاع
ــروج  ــه خ ــت ک ــکی نیس ــن ش ــد. در ای ش
ــک  ــپ ی ــرای ترام ــی، ب ــای امریکای نیروه
ــرات  ــا تغیی ــد شــد ام ــی خواه ــروزی تلق پی
ــه دنبــال  چشــم گیری در افغانســتان را نیــز ب
خواهــد داشــت کــه ایجــاد حکومــت موقــت 
ــاختار  ــادی در س ــی و بنی ــرات اساس و تغیی
نظــام از مهمتریــن و جدی تریــن مــوارد 

ــود. ــد ب خواه

د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وايــي، د 

ــې  ــه د پات ــته ب ــړې وروس ــه پرېک ــیون ل ــکایتونو کمېس ش

ــج  ــتي نتای ــو وروس ــې د انتخابات ــي جرګ ــو د ول والیتون

ــړي. ــان ک ــم اع ه

ــتیو  ــې د ورس ــي جرګ ــو د ول ــتان د ۱۲ والیتون د افغانس

نتایجــو تــر اعــان وروســته د انتخاباتــو خپلواک کمېســیون 

مســؤلین وايــي، د پاتــې والیتونــو د نتایجــو د اعــان لپــاره 

د شــکایتونو کمېســیون پرېکــړې تــه پــه متــه دي.

ــمي د  ــه هاش ــظ الل ــید حفی ــر س ــیون کمیش ــه کمېس د دغ

ــې د  ــه چ ــر کل ــل، ه ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډي ــنبې پ ش

شــکایتونو کمېســیون د اعرتاضونــو پــه تــړاو د خپلــو څېړنــو 

ــدام  ــه اق ــه دې اړه ب ــړي، پ ــک ک ــه دوی رسه رشی ــج ل نتای

وکــړي.

ده زیاتــه کــړه: »د شــکایتونو کمېســیون د قانــون پــه اســاس 

ــکایتونو او  ــو ش ــې د خلک ــري چ ــت ل ــت وخ ــوه میاش ی

ــږ رسه  ــه مون ــج ل ــړي او نتای ــېدنه وک ــه رس ــو ت اعرتاضون

ــړين  ــې لوم ــه چ ــان پرت ــل او بغ ــه کاب ــړي، ل ــک ک رشی

نتایــج یــې وروســته یــې اعــان شــوي، د نــورو والیتونــو 

قانــوين وخــت پــوره شــوی او د ۱۲ والیتونــو نتایــج چــې 

مونــږ تــه رســېديل وو، اعــان شــوي، خــو تراوســه د نــورو 

ــېديل.« ــه دي رس ــج ن ــو نتای والیتون

ــو  ــې د انتخابات ــي جرګ ــل، د ول ــمي ووی ــاغيل هاش ښ

ــیون رسه  ــکایتونو کمېس ــه ش ــت ل ــو لېس ــو نتایج د لومړني

رشیــک شــوي او د قانــون پــه اســاس بایــد د خلکــو 

ــه  ــیون ت ــه کمېس ــړي او بېرت ــېدنه وک ــه رس ــو ت اعرتاضون

معلومــات ورکــړي.

د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون تراوســه د بامیــان، لغــان، 

نیمــروز، داکنــډي، ارزګان، زابــل، جوزجــان، پــروان، 

ســمنګان، پنجشــېر، رسپــل او کاپیســا پــه ګــډون، د 

ــړي. ــان ک ــج اع ــتي نتای ــو وروس ۱۲والیتون

ــډ رسه  ــه ځن ــم پ ــج ه ــړين نتای ــو لوم ــیون د انتخابات کمېس

اعــان کــړل چــې د کمېســیون دا کار د حکومــت، د 

انتخاباتــو د څــار بنســټونو، پــه مــيل شــورا کــې د خلکــو د 

اســتازو او انتخابــايت شــکایتونو د کميســیون لــه انتقادونــو 

ــوی و. ــخ ش رسه م

هغــه مهــال د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون د پایلــو د ځنــډ 

المــل پــه کارونــو کــې شــفافیت یــاد کــړی.

ــیون  ــکایتونو کمېس ــايت ش ــې د انتخاب ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

وايــي، لــه ټــاکل شــوې نېټــې پــر بنســټ یــې خپلــې څېړنې 

کــړي او د اتــو نــورو والیتونــو نتایــج هــم ورســتي شــوي.

ــل: »د  ــاين ووی ــا روح ــيل رض ــد ع ــیون ویان ــاد کمېس د ی

ــډ رسه  ــي ډول او ځن ــه تدریج ــج پ ــي نتای ــو ابتداي والیتون

اعــان شــول، پــه هاغــه اســاس هغــه والیتونــه چــې نتایج 

ــه  ــکایتونه پ ــې ش ــږ ی ــوي وو، مون ــان ش ــي اع ــې وخت ی

ــه مــو ولېــږل، د اتــو  خپــل وخــت وڅېــړل او کمېســیون ت

نــورو والیتونــو نتایــج هــم ورســتي شــوي او دېتــه چمتــو 

ــږو.« ــې ولې ــه ی ــیون ت ــې کمېس دي چ

ــس  ــا رئی ــا ټیف ــټ ی ــو بنس ــفافو انتخابات ــتان د ش د افغانس

محمــد نعیــم ایــوب زاده وايــي، د انتخابــايت کمېســیونونو 

ترمنــځ د همغــږۍ نشــتون هغــه مســئله ده چــې پــه 

ــوې ده. ــل ش ــډ الم ــې د ځن ــارو ک ــايت چ انتخاب

نومــوړی سپارښــتنه کــوي چــې پــه پروســه کــې د شــفافیت 

لپــاره بایــد دواړه کمېســیونونه پــه پــوره همغــږۍ کار وکــړي 

ــه  ــچ رامنځت ــې کړکې ــي چ ــه ونی ــتونزو مخ ــو س او د هغ

کــوي.
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