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استقبال بی پیشینه از طرح شورای 

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری

حلـقات خاصـی در کـار کمیسیـون 
انتخـابات مداخـله می کننـد

33

وزارت اطالعـات و فرهنـگ می گویـد 
کار  و  وضعیـت  بررسـی  بـرای  کـه 
از  جلوگیـری  منظـور  بـه  اساسـی 

مـاه دیگـر  منـار جـام، یـک  تخریـب 
می کنـد. اقـدام 

منـار جـام در غـور از دو هفتـه بـه این 
طـرف در معـرض سـیالب های شـدید 
قـرار گرفتـه و ایـن مسـاله، نگرانـی از 
باسـتانی  اثـر  ایـن  تخریـب  احتمـال 

کشـور را بیشـتر کـرده اسـت.
برخـی نماینده گان غـور و هرات دیروز 
سرپرسـت وزارت فرهنگ را به مجلس 
فـرا خوانـده بودند و در یک نشسـت با 
خانـم صافی، نگرانی شـان را از احتمال 

تخریب منـار جام ابـراز کردند.
و  اطالعـات  وزارت  وجـود،  ایـن  بـا 
فرهنـگ می گوید کـه اقدام هـای فوری 
به منظور تغییر مسـیر سـالب از پایه ای 

ایـن منار انجام شـده اسـت.
وزارت  سرپرسـت  صافـی  حسـینه 
فرهنـگ گفت که ایـن وزارت در اقدام 
فـوری 200 هزار افغانـی به اداره محلی 
غـور فرسـتاد تا بـا اسـتفاده از این پول 
بـه همکاری مـردم محل بـرای تحریف 
مسـیر سـیالب از دامنه منار جـام، اقدام 

فـوری کند.
در  فرهنـگ  وزارت  او،  گفتـۀ  بـه 
همـکاری با سـایر اداره هـای ذیربط در 

تـالش اسـت تـا فوراً مسـیر سـالب را 
از دامنـه ایـن منـار تغییـر دهـد.

بانـو صافـی امـا تاکیـد کـرد کـه بـرای 
اساسـی  کار  و  تخنیکـی  بررسـی 
متخصـص  یـک  جـام  منـار  حفاظـت 
ایتالیایـی را اسـتخدام کـرده و او را در 
مـاه سـرطان بـه غـور خواهد فرسـتاد.
خانـم صافـی گفـت که از لحـاظ جوی 
مـاه سـرطان مسـاعدترین آب و هوا را 
بـرای کار روی ایـن آثار تاریخی دارد و 
بـه همیـن خاطـر کار اساسـی روی این 
منـاره یـک مـاه دیگر آغاز خواهد شـد.
بـرای  فرهنـگ  وزارت  او،  گفتـۀ  بـه 
مرمـت و مراقبـت اساسـی منـار جـام 
کمـک  درخواسـت  یونسـکو  از  غـور 
کـرده و این سـازمان جهانـی وعده داده 
در صورتـی کـه دولت افغانسـتان خود 
نیز سـهم گیـرد، حاضر اسـت 2 میلیون 
دالـر بـرای مرمـت ایـن اثر کمـک کند.
بررسـی های کـه در سـال 2012 انجـام 
شـده نیـز حاکـی از آن اسـت کـه منـار 
جـام غـور حـدود 24 ملی متـر خمیده 
اسـت و ایـن مسـاله نگرانـی در مـورد 
تخریـب ایـن اثـر باسـتانی را نیـز بـه 

وجـود آورده بـود.

وزارت  ترافیـک  ریاسـت 
گسـترده  فسـاد  ترانسـپورت، 
در رونـد صـدور برگه  جریمه 
ترافیکی در سـطح شـهرها به 
ویـژه پایتخـت را تاییـد کرده 
پرداخـت  کـه  می گویـد  و 
بـه  ترافیکـی  جریمه هـای 
بانـک  طریـق  از  زودی 

گرفـت. خواهـد  صـورت 
جنـرال داود چکـری رییـس 
وزارت  ترافیـک  ریاسـت 
در  دیـروز   کـه  ترانسـپورت 
یـک نشسـت خبـری در کابل 
صحبـت می کـرد، تاییـد کـرد 
کـه برخـی ماموریـن ترافیک 
به دلیل فسـادزا بودن سیسـتم 
ورقـی صـدور اوراق جریمـه 

در فسـاد دخیـل هسـتند.
ویـژه  بـه  شـهروندان  اکثـر 
دارنـده گان وسـایط نقلیـه در 
عملکـرد  از  شـهرها  بـزرگ 
مامـوران اداره ترافیک شـاکی 
بـوده و آنان را به درخواسـت 
متهـم  رشـوه  دریافـت  و 

. می کننـد
راننـده گان  از  بسـیاری 

موترهـای شـهر می گوینـد که 
آنـان مجبـور اند کـه هفته وار 
400 تـا 500 افغانی رشـوه به 
مامـوران ترافیـک بپردازنـد تا 
در  باشـند  داشـته  کار  اجـازه 
سـلیقه ای  گونـه  بـه  آن  غیـر 

جریمـه خواهنـد شـد.
ایـن  در  امـا  چکـری  آقـای 
بـاره گفـت کـه وجود فسـاد 
ترافیـک  نظـام  در  گسـترده 
قابـل تاییـد اسـت و ممکـن 
اسـت برخی مامـوران ترافیک 
نیز در فسـاد دخیل باشـند اما 
ایـن مامـوران تنهـا بخشـی از 
عامـالن فسـاد مالـی در ایـن 

می شـوند. محسـوب  نظـام 
منظـم  برنامـه  کـه  افـزود  او 

در  فسـاد  بـا  مبـارزه  بـرای 
سیسـتم ترافیـک روی دسـت 
گرفتـه شـده و رونـد صـدور 
جریمـه  ورقـی  برگه هـای 
ناشـی از تخلف های ترافیکی 
کـه اصلی تریـن عامـل بـروز 
می شـود  محسـوب  فسـاد 
بـه زودی متوقف خواهد شـد.

سیسـتم  او،  گفتـۀ  بـه 
الکترونیـک پرداخـت جریمه 
ترافیکـی  تخلفـات  از  ناشـی 
را  متخلـف  راننـدگان  کـه 
از  جریمـه  پرداخـت  بـه 
بانکـی  حسـاب های  طریـق 
مکلـف  دولـت  حسـاب  بـه 
ایجـاد  بـه زودی  می کنـد 

شـد. خواهـد 

وزارت فرهنگ: 
یکماهبعدبرایبررسیمنارجامغورهیأتمیفرستیم

ریاست ترافیک: 
پرداخت جریمـه های ترافیـکی بانکی می شـود

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

جنبشاولجـوزا،آغازجنبشقانـونگراییثبتتاریـخگردد
»مـردم از ستره محکمـه پاسخ قنـاعت بخش می خواهنـد«

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری و 
یکی از چهره های مخالف بر ادامۀ کار محمداشرف 
غنی پس از »اول جوزای سال پنجم«، در یادداشت 
کوتاهی از »جنبش اول جوزا« همچون آغاز جنبش 
قانون گرایی یاد کرده و گفته است که این جنبش 

باید ثبت تاریخ گردد.
آقای مسعود در این یادداشت کوتاه از دادگاه عالی 
خواسته است تا در مورد تمدید کار آقای غنی پس 

از اول جوزا، پاسخ قناعت بخش به مردم بدهد.
است:  گفته  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
تمدید حکومت توسط ستره محکمه، نبود قید زمان 
و استفاده از امکانات دولتی برای کمپاین انتخابات، 
در سطح ملی و بین المللی به یک مسألۀ بهشدت 
جنجال برانگیز مبدل گردیده و اگر حقیقت حکم 
ستره محکمه بهزودی روشن نگردد، کشور را در 
مقیاس کالن وارد فاز جدید بحران خواهد ساخت.
به نوشتۀ آقای مسعود: باال گرفتن تنش های درون 
دولتی و میان اردوگاه سیاسیون و کنش گران حقوق 
از  کشور  آیندۀ  و  مردم  و  نگرانی های  یک سو  از 
جانب دیگر همۀ سوال ها را معطوف به صالحیت 
تا  است  کرده  آن  تفسیر  سالمت  و  محکمه  ستره 
سکوت خود را بشکند و در جایگاه مسوول ترین 

نهاد نظام موقف خود را واضح سازد. 
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تأکید گفته 
پاسخ  خواهان  محکمه  ستره  از  مردم  که  است 
هیچ  و  هیچ گاهی  دیگر  که  می باشند  قناعت بخش 
زمام داری در آیندۀ این سرزمین اجازۀ دست برد به 

قانون و بازی با سرنوشت مردم را نداشته باشد.
محکمه  ستره  شدن  مخفی  مسعود:  آقای  باور  به 
در پشت حکومت، و اذعان بر یک بار تمدید دورۀ 
کرزی، یعنی از دو تخطی قانونی یک )عرف بد( 
ساختن یا بهقول فیسبوکیان مزدبگیر، تداوم »غنی 
بابا« را روی هر ملحوظی که باشد موجه دانستن، 
از پایمال شدن حق مردم و مسوولیت ستره محکمه 
تمکین  آن  به  مردم  ساخت  و  نخواهد  کم  چیزی 

نخواهند کرد.
ریاست جمهوری:  انتخابات  نامزد  این  باور  به 
پایه های قانون با آغاز جنبش جوزا در جهت روشن 
شدن حقیقت مواد و موارد قانون باید تقویت گردد.
جنبش اول جوزا از نزدیک شدن کار محمداشرف 
سیزده  اعتراض  و  اشتراک  با  پنجم،  سال  به  غنی 
با  و  ملی  وفاق  جریان  ابتکار  به  انتخاباتی  دستۀ 
نهادهای حقوقی و سیاسی کشور شکل  هم سویی 
گرفت. اکنون بحث پایان کار آقای غنی در پس از 
اول جوزا زبانزد همۀ مجالس سیاسی و خصوصی 
صدای  کمتر  حاال  است.  شده  بیرون  و  داخل  در 
از اول  مبنی بر مشروعیت کار آقای غنی در پس 
جوزا شنید نمی شود و تنها اطرافیان دستۀ انتخاباتی 
»دولت ساز« بر ادامۀ کار آقای غنی تأکید می ورزند.
و  سراسری  صدای  به  اکنون  حوزا  اول  جنیش 
اجماع ملی بر سر پایان کار آقای غنی و چگونگی 
به  برگشت  و  صلح  میان  به  انتخابات،  برگزاری 
در  اساسی  قانون  از  حفاظت  و  قانونی  حکومت 

افغانستان تبدیل شده است.



بـا آن کـه داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایـی حکومت 
کار  ادامـۀ  در  را  خـود  منافـِع  ملـی  وحـدت 
انتخابـات  نتایـج  اعـالم  تـا  حکومـت  ایـن 
ریاسـت جمهوری می بینـد، امـا ریاسـت اجرایـی 
بـا نشـر اعالمیه یـی گفتـه کـه »کار حکومـت در 

اسـت.«  یافتـه  پایـان  جـوزا  اول 
بـه نظـر می رسـد کـه آقـای عبـداهلل بـا واقع بینـِی 
بیشـتری نسـبت به شـریِک قدرتـش در این مورد 
عمـل می کند. زیرا اوالً نخواسـته خود را در مظاِن 
اتهـامِ عـدم فهم از نص قانون اساسـی بـرای ادامۀ 
قـدرت نشـان دهـد و ثانیًا بـا این حرکـت تالش 
کـرده تا مخالفـاِن ادامۀ کار حکومـت را به نحوی 

از موضع گیـرِی خـود راضی سـازد. 
کار  ادامـۀ  این کـه  بـا وجـود  عبـداهلل  آقـای  امـا 
حکومـت را پـس اوِل جـوزا قانونـی نمی داند، از 
طرح شـورای نامزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 
هـم کـه می توانـد منطقی تریـن راه حـِل بحــران 
حمایـت  باشـد،  حکومـت  سیاسـی  مشـروعیت 
نکـرده اسـت. آقـای عبـداهلل شـورای نامـزدان و 
آقـای غنـی را بـه میـز مذاکـره دعـوت کـرده تـا 
بـر مشـکِل به وجـود آمـده از راه گفت وگـو نقطۀ 
فرامـوش  عبـداهلل  آقـای  ولـی  بگذارنـد.  پایـان 
کـرده کـه آقـای غنـی نیـز می دانـد کـه ادامـۀ کارِ 
حکومـت غیرمشـروع اسـت؛ زیـرا اگـر او چنین 
بـاوری نمی داشـت، ده سـال پیش در برابـِر حامد 
کـرزی رییس جمهـوری وقـت چنـان موضـع تند 
و تیـز نمی گرفـت. پـس او کامـاًل عامدانـه در این 
رابطـه می خواهـد عمـل کنــد و به هیـچ صورت 
مشـروعیت حکومـت  مشـکل  بـه حـل  حاضـر 

 . نیست
می گویـد؛  کـه  دارد  وجـود  اصلـی  اخـالق  در 
بـرای  نمی پسـندی،  خـود  بـرای  کـه  را  چیـزی 
دیگـران هـم مپسـند. امـا آقـای غنـی ایـن اصـِل 
اخالقـی را بـاور نـدارد. او می گویـد اگـر دیگران 
قانـون را نقـض می کننـد، بایـد پاسـخ گوِی نقض 
قانـون باشـند ولـی اگـر خـودش قانـون را نقض 
کـرد، هیـچ مشـکلی بـه وجـود نمی آیـد. چـون 
خـودش، »خـودش« اسـت!... با این منطق مسـلمًا 
نمی شـود بـرای حل بحـران مشـروعیت حکومت 
وارد گفت وگـو شـد. می گویند کسـی کـه خواب 
اسـت، می شـود او را بیـدار کـرد ولـی کسـی کـه 
خـود را بـه خواب زده، نمی شـود بیــدارش کرد. 
آقـای غنی در حـال حاضر خود را بـه خواب زده 

و بـه همیـن دلیـل قصـد بیدار شـدن نـدارد! 
مسـیِر  نهایـت  در  عبـداهلل  آقـای  و  غنـی  آقـای 
واحـدی را دنبـال می کننـد. هـر دو می خواهنـد 
کـه حکومـِت فعلـی بـه کارش ادامه دهـد؛ با این 
تفـاوت کـه یکـی عـدم مشـروعیِت حکومـت را 
پـس از اول جـوزا می پذیـرد ولـی می خواهـد که 
بـا گفت وگـو و مذاکـره مخالفـاِن سیاسـی را قانع 
سـازد تـا دسـت از سـروصدا بردارنـد و عجالتـًا 
منافـع ملـی  یـا  بـرای مصلحت هـای سیاسـی و 
و یـا هـر چیـز دیگـری کـه در ایـن مـوارد قابـل 
اسـتفاده اسـت، بـا سـراِن حکومت از درِ سـازش 
پیـش بیاینـد. اما یکـی اصـاًل نمی خواهـد که این 
قاعـده را بپذیـرد. او پـای را در یـک مـوزه کـرده 
و می گویـد قانـون در مـورد ادامـۀ کارش کامـاًل 
صراحـت دارد و حتـا بـرای تأییـد ایـن موضـوع 
دادگاه عالـی کشـور هـم نظر مسـاعد داده اسـت. 
امـا سـؤال این جاسـت کـه سـران حکومـت چـرا 
نمی خواهنـد وظایـِف خـود را کنـار بگذارنـد و 
مثـِل انسـان های قانون پذیـر وارد تعامـل و تفاهـم 

بـا جامعه شـوند؟
 دلیـل اصلـِی لجاجـِت آقـای غنـی بـه صـورِت 
واضـح و از آقـای عبـداهلل بـه صـورِت پنهـان و 
کـه  اسـت  نهفتـه  امکاناتـی  وجـود  در  زیرکانـه 
آن هـا از موقعیت هـاِی فعلـِی خـود در انتخابـات 
می تواننـد اسـتفاده کننـد. هـم آقـای غنـی و هـم 
آقـای عبـداهلل می داننـد در صورتی کـه در قـدرت 
نباشـند و در سـطح مسـاوی بـا دیگـر نامـزدان 
و  امکانـات  از  نمی تواننـد  باشـند،  داشـته  قـرار 
ظرفیت هـای حکومـت بـرای تقلـب و مهندسـی 

آرا اسـتفاده کننـد.  
آقـای غنـی می خواهـد یک دورۀ دیگـر در قدرت 
باقـی بمانـد، ولـی ایـن کار را فقـط از راه بـودن 
در قـدرت در وضعیـت فعلـی ممکـن می داند. او 
می دانـد کـه اگـر از قدرت کنـار رفت، بـه معنای 
آن اسـت که چانس پیروزِی خـود را در انتخابات 
بـه صفـر تقلیـل داده؛ چـون بـه محـض نبـودن 
امکانـات حکومتـی، دیگـر حتا کسـی سـالمِ او را 
علیـک هـم نخواهـد گرفـت. آقـای غنـی می داند 
کاری  هیـچ  گذشـته  سـاِل  پنـج  ظـرف  در  کـه 
بـرای افغانسـتان انجـام نـداده اسـت. او می دانـد 
و  افتضاح آمیـز  کارنامـۀ  کارنامـۀ حکومتـش  کـه 
شـرم آوری اسـت کـه نمی شـود بـا اتکا بـه چنین 
کارنامه یـی انتظـار حمایـت مردم را داشـت، اما او 

می دانـد کـه اگـر در قـدرت باقـی بمانـد، ضمـن 
دیگـران  ارعـاب  و  تهدیـد  بـه  این کـه می توانـد 
بپـردازد، دسـِت او در زمینۀ اسـتفاده از منابع مالی 
حکومـت بـه سـود خـود در انتخابـات کامـاًل باز 
اسـت. او می توانـد میلیون هـا دالـر را بـه وسـیلۀ 
افـراد نزدیکـش اختـالس کنـد و در راه انتخابات 
بـه مصـرف رسـاند. کمـا این کـه از چند سـال به 
این سـو آقـای غنـی بـه انـدازۀ کافـی پـول بـرای 
انتخابـات ذخیـره کـرده اسـت. در همیـن حـال، 
وقتـی او بـر سـِر قدرت اسـت، می تواند بـا وعده 
و وعیـد دادِن کرسـی های حکومتی یـک تعداد را 
از خـود سـازد. این همـه امکانات در نبـود قدرت 
نمی تواننـد وجـود داشـته باشـند. همیـن اکنـون 
آقـای عبـداهلل نیـز می دانـد کـه بـودن در قـدرت 
و در عیـن حـال رفتـن بـه انتخابـات، یـک چیـز 
اسـت و در نبـود ایـن امکانـات چیـزی دیگـر. 
همیـن حاال در وضعیت افغانسـتان کسـانی که در 
قـدرت قـرار دارند، مثل این اسـت کـه ده نمره از 
رقبـاِی خـود پیش باشـند. آیا کسـی حاضر اسـت 
کـه ایـن امکانات را از دسـت بدهد و بـه قانون و 

قواعـد بازی مشـغول شـود؟ 
آقـای غنـی به هیـچ صـورت حاضر نمی شـود که 
بـه گونـۀ مسـالمت آمیز از قـدرت کنـار بـرود. او 
بایـد مجبور سـاخته شـود که تـن بـه قانون گرایی 
بدهـد. ادامـۀ حکومـت داری آقـای غنی بـه مردم 
افغانسـتان چـه خواهـد داد؟ مگـر چیـزی غیـر از 
آن را خواهـد داد کـه در پنـج سـال گذشـته داده 
اسـت؟... او چیـزی غیـر از غـم، مصیبت و فقــر 
بـه مردم هدیـه نکرده اسـت. با ادامـۀ قدرتش باز 
همین هـا را حـاال شـاید با یک میــزاِن گسـترده تر 
بـه جامعـه هدیه کنـد. پس کنـار زدِن او از قدرت 

نامشـروع، یک اصل اساسـی اسـت. 
زمانـی مارکـس می گفـت توده هـا در مبـارزه بـا 
سـرمایه داری چیـزی از دسـت نمی دهنـد به جـز 
زنجیرهـای خـود را. حاال مـردم افغانسـتان هم با 
کنـار زدن اشـرف غنی چیـزی جـز مصیبت هـا و 

نمی دهنـد.  دسـت  از  را  غم های شـان 
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و  غـــور  والیـــت  محلـــِی  مســـووالن  کـــه  سال هاســـت 
فرهنگ دوســـتاِن کشـــور بـــه حکومـــت مرکـــزی خبـــر می دهنـــد 
کـــه منـــار تاریخـــی جـــام کـــه از جملـــه میراث هـــای فرهنگـــی 
جهـــان بـــه شـــمار مـــی رود، در معـــرض ســـقوط و نابـــودی 
قـــرار دارد؛ امـــا تـــا هنـــوز هیـــچ کارِ بنیادی یـــی بـــرای ترمیـــم و 
نگهداشـــِت آن از خطـــِر ســـیالب ها صـــورت نگرفتـــه اســـت.

امســـال امـــا کـــه یـــک ســـاِل پُرآب وبـــاران اســـت، طغیـــاِن 
هریـــرود بـــه حـــدی رســـیده کـــه منـــار جـــام در محاصـــره قـــرار 
ــی  ــای محافظتـ ــب دیوارهـ ــاِل تخریـ ــیالب ها در حـ ــه و سـ گرفتـ
ــه  ــزاره نـ ــن گـ ــد. ایـ ــرم بارِ آن انـ ــقوط شـ ــت سـ ــار و در نهایـ منـ
ـــه،  ـــش داوری عجوالن ـــک پی ـــه ی ـــت و ن ـــۀ ژورنالیستی س ـــک گزاف ی
بـــل واقعیتی ســـت قابـــل لمـــس و مشـــاهده کـــه در ســـایۀ 
بی اعتنایی هـــاِی حکومـــِت مرکـــزی اگـــر در ســـیالب های امســـال 
ـــورد. ـــد خ ـــم خواه ـــده رق ـــالِ ِ آین ـــیالب های س ـــد، در س ـــاق نیفت اتف

بـــرای درِک ایـــن خطـــر کافی ســـت کـــه بدانیـــم منـــار جـــام در 
ـــه  ـــا گذشـــت زمـــان ایـــن رودخان مجـــاورِت هریـــرود قـــرار گرفتـــه و ب
بـــا تخریـــب ســـاحِل جنوبـــی خـــود، بســـتر خـــود را بـــه ســـمِت 
ایـــن اثـــر تاریخـــی گســـترش داده اســـت؛ چنان کـــه پنجـــاه ســـال 
پیـــش نیـــز در نخســـتین آزمایش هـــا توســـط کارشناســـان ثابـــت 
شـــده کـــه منـــار جـــام بـــه انـــدازۀ 2 درجـــه بـــه ســـمِت شـــمال 
ـــای  ـــر از حکومت ه ـــت. اگ ـــرده اس ـــدا ک ـــالن پی ـــرود( می ـــی هری )یعن
ـــم،  ـــه بگذری ـــن زمین ـــی و کارهـــاِی نکردۀشـــان در ای ـــی و طالبان کودتای
ــِت  ــرای حکومـ ــا بـ ــته بهتریـــن فرصت هـ ــاِل گذشـ در هجـــده سـ
ـــان  ـــن شـــاهکارِ معمـــاری دورۀ غوری ـــه ای ـــا ب ـــود ت افغانســـتان میســـر ب
توجـــه کـــرده و بـــا بازســـازی و مرمـــِت اساســـی آن، راه را بـــرای 
ـــد.  ـــوار کن ـــتانی هم ـــای باس ـــار و نماده ـــایر آث ـــداری س ـــم و نگه ترمی
ـــرای  ـــان ب ـــخاوِت جه ـــال هاِی س ـــال، س ـــده س ـــن هج ـــه ای ـــرا ک چ
ـــه  ـــرط ک ـــن ش ـــه ای ـــط ب ـــوده؛ فق ـــان ب ـــتان و مطالبات ش ـــردم افغانس م
ــینی  ــای شب نشـ ــه به جـ ــوند کـ ــت شـ ــانی یافـ ــت کسـ در حکومـ
و خیال پـــردازی، ایـــن نیازهـــا را بـــا نقشـــه و برنامـــه بـــه جامعـــۀ 

ـــد. ـــار بگیرن ـــات در اختی ـــول و امکان ـــد و پ ـــکش کنن ـــی پیش جهان
ـــل  ـــن دلی ـــه ای ـــم، ب ـــرزی می گذری ـــای ک ـــت دارِی آق از دورۀ حکوم
کـــه او خان زاده یـــی اســـت کـــه بـــه جـــای تفکـــر و برنامه ریـــزی، 
خان زاده هـــا را بـــرای قصه گویـــی و قصه بافـــی گـــردِ خـــود 
جمـــع می کـــرد و همه گـــی کمک هـــای جامعـــۀ جهانـــی را در 
دوبـــی و امریـــکا هزینـــه یـــا ذخیـــره می کردنـــد. بـــه حکومـــِت 
ـــی دارد؛  ـــر و نابغه گ ـــای تفک ـــه اوالً ادع ـــم ک ـــی می پردازی ـــای غن آق
ــد و آن  ــخن می گویـ ــاله سـ ــخ پنج هزارسـ ــره از تاریـ ــًا یک سـ ثانیـ
را دلیـــل جاودانه گـــی افغانســـتان می شـــمارد؛ ثالثـــًا می گویـــد 
اهـــِل برنامـــه و تدبیـــر علمـــی اســـت، نـــه بی برنامه گـــی و 

قوماندان ســـاالری. 
ـــی و  ـــداِت تاریخ ـــایر آب ـــام و س ـــار ج ـــرای من ـــا ب ـــی ام ـــن آدم چنی
ـــرده  ـــه ک ـــی چ ـــرات و غزن ـــات ه ـــت و والی ـــن والی ـــان در ای درخش
اســـت؛ درحالـــی کـــه از تمـــام ایـــن والیت هـــا تخریـــب آثـــار و 
نمادهـــای فرهنگـــی و تاریخـــی بـــه گـــوش می رســـد؟!... کارِ او را 
ـــووالِن  ـــردم و مس ـــه م ـــت ک ـــاس گرف ـــت قی ـــن وضعی ـــوان از ای می ت
ـــی  ـــای غن ـــه آق ـــی ب ـــدت مل ـــت وح ـــکیل حکوم ـــدای تش ـــور در ابت غ
ـــد؛  ـــورت ده ـــام کاری ص ـــار ج ـــات من ـــرای نج ـــه ب ـــد ک ـــه بودن گفت
ـــه در  ـــدون بلک ـــۀ م ـــرح و برنام ـــاد ط ـــر بنی ـــه ب ـــا ن ـــی ام ـــای غن آق
ــم و  ــر ترمیـ ــی بـ ــزرگ مبنـ ــای بـ ــفاهی، وعده هـ ــای شـ قالب هـ
ـــی  ـــا داد؛ وعده های ـــن والیت ه ـــی در ای ـــار تاریخ ـــام آث ـــازی تم بازس

کـــه هیـــچ گاه عملـــی نشـــده و نمی شـــوند.
آقـــای غنـــی در کابـــل بـــه اعمـــار مجـــددِ قصرهـــای دورۀ امانـــی 
و عبدالرحمن خانـــی حتـــا از بودجـــۀ ملـــی فرمـــان داده و جریـــان 
ایـــن بازســـازی ها را مـــردم کابـــل بـــه چشـــِم ســـر می بیننـــد. امـــا 
بازســـازیِ ِ ایـــن بناهـــا کـــه قدمتـــی یکصدســـاله و هویتـــی غربـــی 
دارنـــد، زمانـــی ارزشـــمند تلقـــی می شـــود کـــه بناهـــای اصیـــِل 
هشتصدســـاله و پنجصدســـاله چـــون منـــارِ لرزیـــدۀ غـــور و منـــارِ 

خمیـــدۀ هـــرات فرامـــوش نشـــوند. 
ــخاصی  ــتان و اشـ ــزی در افغانسـ ــای مرکـ ــا حکومت هـ ــا گویـ امـ
چـــون آقـــای غنـــی ایـــن نمادهـــای تاریخـــی و کهـــن را الیـــِق 
ــرای  ــد و بـ ــان نمی داننـ ــر داراالمـ ــاِن قصـ ــه به سـ ــرِف هزینـ صـ
پاسداشـــِت هویـــت تاریخـــی مـــردم افغانســـتان، علی رغـــم شـــعار 
ســـال  دوصدوپنجـــاه  از  نمی تواننـــد  پنج هزارســـاله،  تاریـــِخ 

پیش تـــر برونـــد. 
یقینـــًا فرســـایش و تخریـــِب بناهایـــی چـــون منـــار جـــام غـــور و 
مناره هـــای مصـــالی هـــرات، بـــه معنـــای اســـتقباِل عامدانـــۀ 
حکومـــت از گسســـت تاریخـــی و ایجـــاد خـــالی هویتـــی بـــرای 
مـــردم افغانســـتان اســـت؛ چنان  کـــه وزارت اطالعـــات و فرهنـــگ 
ــِت  ــی وضعیـ ــرای بررسـ ــی را بـ ــد! هیأتـ ــاه بعـ ــد: یک مـ می گویـ

منـــار جـــام بـــه والیـــت غـــور اعـــزام می کنـــد.  

منـارجـام
ازچـهمـیلـرزد؟

مت حکو
بایـد زد! کنـار  را  ع  نامشـرو

آقــای غنی و آقای عبــداهلل در نهایت 
مســیِر واحدی را دنبال می کنند. هر دو 
می خواهنــد که حکومِت فعلی به کارش 
ادامه دهــد؛ با این تفاوت که یکی عدم 
مشروعیِت حکومت را پس از اول جوزا 
با گفت وگو  می پذیرد ولی می خواهد که 
و مذاکره مخالفاِن سیاسی را قانع سازد 
تا دست از ســروصدا بردارند و عجالتاً 
برای مصلحت های سیاســی و یا منافع 
ملی و یا هر چیز دیگری که در این موارد 
قابل استفاده است، با سراِن حکومت از 
دِر ســازش پیش بیایند. اما یکی اصاًل 
نمی خواهد که ایــن قاعده را بپذیرد. او 
پای را در یک موزه کرده و می گوید قانون 
در مورد ادامۀ کارش کاماًل صراحت دارد 
و حتا برای تأیید ایــن موضوع دادگاه 
عالی کشور هم نظر مساعد داده است. 
اما سؤال این جاست که سران حکومت 
چــرا نمی خواهند وظایِف خــود را کنار 
بگذارند و مثِل انســان های قانون پذیر 

وارد تعامل و تفاهم با جامعه شوند؟

احمـد عمران
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مجیب الرحمان عالم یار

ــه  ــد ک ــی می گوین ــر انتخابات ــای ناظ ــووالن در نهاده مس
ــیون  ــت در کار کمیس ــل حکوم ــی از داخ ــات خاص حلق

انتخابــات مداخلــه می کننــد.
ــب در  ــرای تقل ــازی ب ــت را زمینه س ــن کار حکوم ــان ای آن
رونــد انتخابــات دانســته و می افزاینــد کــه ایــن کار ناشــی 

از ضعــف مدیریتــی در کمیســیون انتخابــات اســت. 
ــه کمیســیون های  ــراد ب ــد اســتخدام اف ــان، رون ــۀ آن ــه گفت ب
کمیســیون  توســط  حکومــت  ســایه  زیــر  انتخاباتــی، 
اصالحــات اداری صــورت می گیــرد کــه زمینــه  نفــوذ 

ــد. ــم می کن ــت را فراه ــه حکوم ــادار ب ــراد وف اف
مســووالن در کمیســیون انتخابــات امــا بــه داشــتن اســتقالل 
ــه  ــد ک ــد و می افزاین ــد می کنن ــود تأکی ــد کاری خ در رون
رونــد نام نویســی تقویتــی رأی دهنــده گان بــه تاریــخ 18 مــاه 

ــود. ــاز می ش جــوزا آغ
ــا  ــات ب ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــر س ــووالن در دفت مس
اشــاره بــه ایــن موضــوع می گوینــد کــه برنامه هــای 

ــت. ــده اس ــی ش ــیون نهای ــی کمیس عملیات
و  انتخابــات  دیده بــان  عضــو  شــینواری،  حبیــب اهلل 
مقدماتــی  برنامه هــای  از  نگرانــی  بــا  شــفافیت)ایتوا( 
پیــش رو،  انتخابــات  برگــزاری ســه  بــرای  کمیســیون 
ــه شــکل بطــی و  ــات ب ــۀ کمیســیون انتخاب ــد: برنام می گوی

ــی رود. ــش   م ــه پی ــته ب آهس
آقــای شــینواری می گویــد: تأخیــر در تقویــم انتخابــات، بــه 
ــا  ــی طرف ه ــد برخ ــورد تأیی ــق، م ــزی دقی ــل برنامه ری دلی
انتخابــات  امــا کمیســیون  بــود،  انتخابــات  دخیــل در 
در حالــت بی برنامه گــی قــرار دارد، رونــد ثبــت نــام 

ــت. ــه اس ــاز نیافت ــوز آغ ــده گان تاهن رأی دهن
بــه گفتــۀ او، دســت اندازی  برخــی حلقــات در داخــل 
رونــد  روی  انتخابــات،  کمیســیون  کار  بــر  حکومــت 

ــی  ــذارد، برخ ــی می گ ــر منف ــز تاثی ــات نی ــزاری انتخاب برگ
ــر کار  ــا ب ــد ت ــالش می کنن ــت ت ــات در داخــل حکوم حلق

ــند. ــته باش ــر داش ــت نظ ــیون را تح کمیس
او گفــت کــه نگرانــی از برگــزاری ســه انتخابــات همزمــان 
و  والیتــی  شــوراهای  ریاســت جمهوری،  )انتخابــات 
نهادهــای  طــرف   از  غزنــی(  در  پارلمانــی  انتخابــات 
بی برنامه گــی  از  حکایــت  شــده،  مطــرح   بین المللــی 

دارد. انتخاباتــی  نهادهــای 
ــان  ــات همزم ــه انتخاب ــزاری س ــد برگ ــه هرچن ــت ک او گف
ســبب کاهــش هزینــۀ می گــردد، امــا شــرط اصلــی 
ــه  ــی اســت ک ــت آن توســط کمیســیون های انتخابات مدیری
ــدارد.  ــود ن ــا وج ــن نهاده ــت در ای ــن ظرفی ــفانه چنی متأس
آقــای شــینواری، از مداخلــۀ حکومــت در رونــد اســتخدام 
ــد  ــرده و می گوی ــی ک ــات نگران ــراد در کمیســیون  انتخاب اف
کــه رونــد گمــارش افــراد در کمیســیون  انتخابــات، تحــت 

ــت انجــام می شــود. ــات خــاص حکوم ســایۀ حلق
ــای  ــده از کارکرده ــت آم ــه دس ــواهد ب ــه ش ــت ک او گف
ــژه  ــه وی ــات، نهادهــای ناظــر انتخاباتــی ب کمیســیون انتخاب
ــاخته اســت.  ــفافیت را نگــران س ــات و ش ــای انتخاب نهاده
آقــای شــینواری بــاور دارد کــه کمیســیون انتخابــات 
ــراز  ــا او اب ــت، ام ــده اس ــب مان ــود عق ــای خ در برنامه ه
ــات را در  ــد انتخاب ــاد بتوان ــن نه ــه ای ــد ک ــداوری می کن امی
ــزار  ــاری - برگ ــال ج ــزان س ــم می ــن آن - شش ــان معی زم

ــد.  کن
آغاز نام نویسی

ــه  ــزاری س ــه برگ ــات ب ــن حــال، کمیســیون انتخاب در همی
ــد.  ــد می کن ــزان تأکی ــم می ــان در شش ــات همزم انتخاب

ــیون  ــر ســخنگوی کمیس ــادات، سرپرســت دفت ــح اهلل س ذبی
ــد  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــات در گفت وگ انتخاب

کــه رونــد اســتخدام 19 تــن از روســا را در مرکــز و 
ــی  ــای  عملیات ــان برنامه ه ــه و همچن ــام یافت ــا انج والیت ه

ــی شــده اســت.  نهای
او گفــت کــه بــرای »ثبت نــام تقویتــی« مــواد اســاس و غیــر 
اســاس بــه هشــت والیــت انتقــال یافتــه اســت و تــا 18 مــا 
جــوزا همــۀ مــواد انتقــال می یابنــد و تــا اول مــاه ســرطان 

ــد.  ــه می یاب ادام
سرپرســت دفتــر ســخنگوی کمیســیون انتخابــات بــا اشــاره 
ــات  ــه انتخاب ــت س ــه مدیری ــه ب ــای در رابط ــه نگرانی ه ب
ــزرای  ــه برگ ــم ب ــات مصم ــه کمیســیون انتخاب ــد ک می گوی

ــه تاریــخ 6 میــزان اســت. ســه انتخابــات همزمــان ب
نگرانی  کمیسیون

ــدن  ــی نش ــال عمل ــان از احتم ــات همچن ــیون انتخاب کمیس
تعهــد حکومــت در راســتا تأمیــن امنیــت و هزینــۀ انتخابات 

نگرانــی دارد.
سرپرســت دفتــر ســخنگوی کمیســیون انتخابــات بــا نگرانی 
از تعهــد حکومــت می گویــد کــه تأمیــن هزینــۀ انتخابــات 
و امنیــت از اولویت هاســت، حکومــت در فراهــم کــردن آن 
بایــد جــدی عمــل کنــد تــا  انتخابــات طبــق زمــان معیــن 

آن یعنــی 6 میــزان برگــزاری گــردد.
گفــت  خــود  ســخنان  از  قســمت  در  ســادات  آقــای 
کــه در رونــد نــام نویســی رأی دهنــده گان از ســامانۀ 
امــا  نمی شــود.  اســتفاده  )بایومتریــک(  انگشــت نگاری 

کمیســیون انتخابــات تصمیــم دارد تــا در روزی رأی دهــی 
ــی مشــروط  ــد؛ ول ــگاری اســتفاده کن از ســامانۀ انگشــت ن
بــر این کــه حکومــت تجهیــزات آن را در اختیــار کمیســیون 

ــد.  ــرار ده ق
ــز  ــن نی ــش از ای ــات پی ــیون انتخاب ــارات کمیس ــن اظه ای
ــۀ  ــه و آن را مقدم ــرار گرفت ــاد ق ــماری زی ــاد ش ــورد انتق م
ــم داد  ــش رو قل ــات پی ــف در انتخاب ــب و تخل ــرای تقل ب

کرده انــد.
ــاون وزارت  ــز، مع ــس و یل ــن، الی ــش از ای ــان، پی همچن
خارجــۀ امریــکا در دیــدار بــا اعضــای کمیســیون انتخابــات، 
ــراز نگرانــی کــرده  ــات همزمــان اب از برگــزاری ســه انتخاب

اســت. 
خانــم ویلــز، گفتــه اســت کــه تمرکــز بیشــتر روی انتخابات 
ریاســت جمهــوری صــورت گیــرد. امــا کمیســیون انتخابات 

تأکیــد می کنــد کــه مدیریــت انتخابــات همزمــان را دارد. 
والیتــی  شــورای های  و  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــود  ــرار ب ــی، ق ــت غزن ــی والی ــات پارلمان ــان، انتخاب همچن
در مــاه حمــل ســال جــاری برگــزار گــردد، امــا بــه دلیــل 
ــد  ــی، رون ــیون های انتخابات ــود در کمیس ــای موج چالش ه
ــد.  ــوکل ش ــد م ــاه بع ــش م ــه ش ــات ب ــزاری انتخاب برگ
ــر را  ــن تاخی ــا ای ــی، ام ــیون انتخابات ــووالن در کمیس مس
ــد  ــات مفی ــت انتخاب ــت درس ــزی و مدیری ــرای برنامه ری ب

عنــوان می کننــد.

ماه هــا پیــش وقتــی موضــوع پایــان کار حکومــت وحــدت 
ــن  ــرح و جایگزی ــت مط ــر حکوم ــرورت تغیی ــی و ض مل
آن مطــرح می شــد، بی درنــگ ایــن پرســش بــه میــان 
ــم  ــد؟ تی ــد باش ــه می توان ــل چ ــرح بدی ــه ط ــد ک می آم
ــات  ــزدان انتخاب ــی نام ــی و هماهنگ ــی در تبان ــاق مل وف
ــد  ــه کردن ــی را ارای ــی طرح ــی مدت ــت جمهوری ط ریاس

ــت. ــی اس ــل سیاس ــس و محاف ــل مجال ــون نق ــه اکن ک
ــنهاد  ــت و پیش ــد حکوم ــای ارش ــه مقام ه ــرح ب ــن ط ای
ــزدی در  ــت، از نام ــۀ حکوم ــورت ادام ــا در ص ــد ت می کن
انتخابــات ریاســت جمهوری انصــراف دهنــد و در صــورت 
جریان هــای  انتخابــات،  در  بــودن  نامــزد  بــه  تمایــل 
ــای  ــت جمهوری، نهاده ــات ریاس ــزدان انتخاب ــی، نام سیاس
ــوان  ــه عن ــری را ب ــخص دیگ ــم، ش ــق ه ــه تواف ــی ب مدن
ــات  ــا مقدم ــد ت ــی می کنن ــت معرف ــت حکوم ــزد ریاس نام
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری را بــدون دخالــت 
ــر  ــفاف و سراس ــورت ش ــه ص ــت، ب ــته گی حکوم و وابس

ــد. ــزار کن برگ

ایــن طــرح از ســوی نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
نهادهــای  و  کشــورها  نماینــده گان  و  ســفیران  بــرای 
ــی  ــه معرف ــل ب ــا تفصی ــد و ب ــه گردی ــز ارای ــی نی بین الملل
ــر  ــن ط ــه ای ــده گان ب ــراً ســفیران و نماین ــه شــد. ظاه گرفت
ــن  ــب ای ــۀ بیشــتر جوان ــی مطالع توجــه نشــان داده و در پ
ــان عمــر  ــه پای ــوط ب ــون تمــام مســایل مرب ــد. اکن طــرح ان
ــرح  ــن ط ــور همی ــز در مح ــی نی ــدت مل ــت وح حکوم

می چرخــد.
ــرح  ــن ط ــه ای ــداهلل ب ــداهلل عب ــر عب ــان، داکت ــن می در ای
واکنــش نشــان داده و گفتــه اســت کــه نامــزدان انتخابــات 
ــاد  ــا بربنی ــد ت ــه دهن ــی ارای ــد طرح ــت جمهوری بای ریاس
آن، فعالیت هــای رییســان حکومــت محــدود گــردد. رییــس 
اجرایــی حکومــت گفتــه اســت کــه نامــزدان بایــد طرحــی 
ــات دولتــی در راســتای  ــه کننــد کــه »اســتفاده از امکان ارای
را محــدود  رییســان حکومــت  انتخاباتــی  کمپین هــای 
ــر آن  ــود بیانگ ــی در ذات خ ــس اجرای ــش ریی ــد.« واکن کن
ــر  ــودن عم ــی ب ــت، غیرقانون ــی از حکوم ــه بخش ــت ک اس

ــر  ــد. داکت ــوزا را می پذیرن ــس از اول ج ــت پ ــن حکوم ای
ــت  ــه عمــر حکوم ــرده اســت ک ــداهلل تلویحــًا اشــاره ک عب
ــدرت و  ــه از ق ــاوت ک ــن تف ــا ای ــا ب ــان رســیده، ام ــه پای ب
ــر  ــل حاض ــی رود، در مقاب ــار نم ــات کن ــزدی در انتخاب نام
اســت طــرح محــدود کننــدۀ صالحیت هایــش بــرای اقنــاع 
نامــزدان در راســتای اســتفاده نکــردن از امکانــات دولتــی در 

کمپین هــای انتخاباتــی را می پذیــرد.
ــان  ــش نش ــه واکن ــن زمین ــمی در ای ــورت رس ــه ص ارگ ب
داده، امــا یکــی از ســخنگویان ریاســت حکومــت وحــدت 
ــه  ــت ک ــته اس ــبوکش نوش ــمی فیس ــۀ رس ــی در صفح مل
ــدارد  ــازه ن ــات ریاســت جمهوری حــرف ت ــزدان انتخاب نام
ــت  ــخنگوی ریاس ــن س ــد. ای ــرار می کنن ــه ها را تک و کلیش
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــان نام ــت همچن حکوم
ــت؛ در  ــرده اس ــی ک ــون اساس ــۀ قان ــه مطالع ــوت ب را دع
حالــی کــه خــود حکومــت وحــدت ملــی برمبنــای قانــون 
اساســی ســاخته نشــده اســت. مــورد دیگــری را کــه ارگ 
ــون  ــیر قان ــع تفس ــه مرج ــت ک ــن اس ــد، ای ــان می کن کتم
ــی  ــون اساس ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــیون نظ ــی کمیس اساس
ــون اساســی را  ــادۀ 61 قان ــت م ــس حکوم ــا ریی اســت، ام
بــرای تفســیر بــه دادگاه عالــی فرســتاده اســت کــه خــود در 

ــرار دارد. ــون ق ــا قان ــرت ب مغای
بــه هــر رو، برخــی بــه ایــن بــاور انــد کــه طــرح »حکومــت 
ــل  ــده و قاب ــی نش ــی پیش بین ــون اساس ــت« در قان سرپرس
اجــرا نیســت؛ امــا هرچــه باشــد، نفس ارایــۀ طرح از ســوی 
ــات ریاســت جمهوری،  ــزدان انتخاب ــی و نام ــاق مل ــم وف تی
بــاب گفتمانــی را بــاز کــرده کــه می توانــد بــرای ســالمت و 
ــا اهمیــت و  ــی، ب ــات ریاســت جمهوری آت شــفافیت انتخاب
قابــل مالحظــه باشــد. تجربــۀ انتخابــات ریاســت جمهوری 
ســال 2014 و انتخابــات پارلمانــی نشــان داد کــه حکومــت 
پروســه های ملــی و انتخابــی را مدیریــت کــرده نمی توانــد 
ــه نفــع خــود  ــن پروســه های را ب ــکان، ای و در صــورت ام
ــی  ــدت مل ــت وح ــرد حکوم ــد. کارک ــازماندهی می کن س

ــد  ــا می آموزان ــه م ــن درس را ب ــین ای ــال پس ــد س در چن
ــت و  ــم اس ــت، توه ــای حکوم ــه وعده ه ــان ب ــه اطمین ک

ــد داشــته باشــد. ــی نمی توان ــت اجرای ضمان
عــزل و نصب هــای اخیــر در پســت های مهــم دولتــی 
ــی دارد.  ــزدان حکومت ــای نام ــاز کمپاین ه ــر از آغ ــز خب نی
ــتفاده  ــا اس ــی و ب ــتوانۀ دولت ــر پش ــه ب ــا تکی ــت ب حکوم
ــون  ــالف قان ــت، خ ــردم اس ــق م ــه ح ــی ک ــع دولت از مناب
ــی را آغــاز کــرده اســت. ســال  ــن انتخابات ــات، کمپی انتخاب
گذشــته دیدبــان شــفایت افغانســتان در گــزارش پژوهشــی 
ــت  ــور ریاس ــدان ادارۀ ام ــی از کارمن ــه برخ ــان داد ک نش
جمهــوری بــه برخــی از والیت هــا ســفر می کننــد و 
ــارج از  ــی را خ ــازی پروژه های ــدۀ عملی س ــردم وع ــه م ب
بودجــۀ ملــی می دهنــد کــه کمپیــن آشــکار بــرای ریاســت 

ــت. ــده اس ــی ش ــوری تلق جمه
انتخابــات  نامــزدان  کــه  چیــزی  این همــه،  بــا 
ــران  ــتان را نگ ــردم افغانس ــوع م ــت جمهوری و مجم ریاس
ســاخته اســت، اســتفاده از منابــع ملــی و دولتــی در راســتای 
ــری  ــوی رهب ــوری از س ــت جمه ــات ریاس ــن انتخاب کمپی
ایــن حکومــت اســت. نگرانــِی کــه مشــروع اســت و نیــاز 
بــه توجــه جــدی بــرای برگــزار شــدن انتخابــات شــفاف، 
ــم  ــن ه ــت دارد. در ای ــتبرد حکوم ــه دور از دس ــالم و ب س
تردیــدی نیســت کــه رهبــران حکومــت وحــدت ملــی بــه 
بی اعتمــادی مــردم بــه آن هــا و حکومــت شــان واقــف انــد 
و ســازماندهی انتخابــات ریاســت جمهــوری و تــالش برای 
دســتبرد در انتخابــات هــم از همیــن جــا و از همیــن بــاور 
ــًا طــرح حکومــت سرپرســت می توانــد  ناشــی می شــود. بن
ــردن  ــاه ک ــفاف و کوت ــات ش ــزاری انتخاب ــتای برگ در راس
ــی  ــن پروســۀ مل ــرای مندســی ای ــان ب دســت های پیداوپنه
ــد از  ــد و بای ــذار باش ــیار تأثیرگ ــردی و بس ــد راهب می توان
ــدی  ــتان ج ــردم افغانس ــی و م ــای بین الملل ــوی نهاده س

ــه شــود. گرفت

استقبال بی پیشینه از طرح شورای 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری

نهادهای ناظر انتخاباتی:
حلـقات خاصـی در کـار 

کمیسیـون انتخـابات مداخـله می کننـد

ابوبکر صدیق
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»دوسـت تان بـا ُکلـی ذوق و شـوق بـه شـما می گویـد کـه یـک خانـۀ بـزرگ و زیبا 
خریـده. بـه جـای آن کـه خوشـحال شـوید، آهـی می کشـید و اخم های تـان درهـم 
مـی رود. موتـِر تـازۀ همسـایۀتان را از پنجـره می بینید و افسـوس می خوریـد که چرا 
شـما چنیـن وسـیله یی نداریـد. شـخصی بـه شـما خبـر می دهد کـه فـالن هم صنفی 
دانشـگاهی شـغِل خوبـی دارد و درآمـدش چندین برابر شماسـت« ناگهـان دنیا روی 
سـرتان خـراب می شـود. همـۀ این هـا بهانه هـای خوبـی بـرای »حسـادت « هسـتند. 
ممکن اسـت در موقعیت هایی مشـابه این موارد چنین احساسـی به شـما هم دسـت 
بدهـد کـه شـاید اغلـِب مـا کم وبیـش آن را تجربـه کـرده باشـیم. گاهی اوقـات این 
احسـاس آن قـدر شـدت می گیـرد کـه می توانـد بـه شـما و اطرافیان تان صدمـه بزند؛ 
بنابرایـن اگـر فـرد حسـودی هسـتید، بهتر اسـت عزم تان را جـزم کنیـد و این عادت 

را کم کـم کنـار بگذارید.
 در این جـا یـک برنامـه پیـش روِی شماسـت تـا بـا دنبـال کـردن آن بتوانیـد آتـش 
حسـادت تان را خامـوش کنیـد و بـدون حسـادت بـه دیگـران از زنده گـی بیشـتر 

ببرید. لـذت 

روز اول: اعتماد به نفس تان را تقویت کنید
باشـید و دربـارۀ احسـاس  بـا خودتـان روراسـت  بایـد  برنامـه  از  اولیـن روز  در 
حسـادت در وجودتـان به درسـتی قضـاوت کنید. برای بیشـتر افراد حسـادت مقطعی 
و زودگـذر اسـت امـا گاهـی اوقـات آن قـدر شـدید می شـود کـه شـادی و نشـاط 
زنده گـی را نابـود می کنـد. پـس خاطـراِت گذشـته را مـرور کنیـد و روزهایـی را به 
یـاد بیاوریـد کـه از شـدت حسـادت، ناراحـت و دمـق بوده ایـد و حتا بـه موفقیت ها 

و پیشـرفت های صمیمی تریـن دوسـت تان هـم حسـادت کرده ایـد.
یکـی از مهم تریـن قدم هـا بـرای دور شـدن از حـِس حسـادت این اسـت کـه اعتماد 
به نفس تـان را تقویـت کنیـد. پـس هـر کاری کـه از دسـت تان برمی آید، انجـام دهید 
تـا اعتمـاد بـه نفس تـان به تدریـج بیشـتر و بیشـتر شـود. به طـور مثـال می توانیـد از 
همیـن امـروز تصمیـم بگیریـد کـه در یک یا چنـد زمینـۀ مختلف متخصص شـوید، 
ورزش را در برنامـۀ روزانۀ تـان بگنجانیـد و بـا یـادآوری موفقیت های خوِب گذشـته 
سـعی کنیـد آن هـا را بـا انگیزۀ بیشـترتکرار کنیـد. وقتی نسـبت به خودتـان اعتماد به 
نفـس کافـی نداریـد، توانایـی و امکانات تـان را دسـت کم می گیریـد و بـه دیگـران 

می کنید.  حسـادت 

روز دوم: توانایی های تان را بشناسید
در گام بعـدی، خودتـان را از گذشـته بیشـتر دوسـت داشـته باشـید و بـه وجودتـان 
بهتـر بشناسـید و   بـا کمـی فکـر کـردن حتمـًا می توانیـد خودتـان را  بهـا دهیـد. 
توانایی های تـان را بـه اوج برسـانید. مـدام بـه خودتـان بگوییـد: »مـن هـم می توانـم 
بـا سـعی و کوشـش بـه هرچـه می خواهـم برسـم. دلیلی نـدارد حسـادت کنـم.« در 
راه رسـیدن بـه خواسـته های معقـول تمـام تالش تـان را بـه کار ببریـد و حسـابی 
عزم تـان را جـزم کنیـد. حسـادت در افـرادی بیشـتر ایجـاد می شـود کـه بـه جـای 
پـرورش توانایی هـای خـود، مـدام زنده گـی دیگران را جسـت وجو می کنند تـا ببینند 
زنده گـی آن هـا چـه نتایجـی داشـته اسـت. اگرخودتـان را فـردی توانـا بدانیـد، بـه 

نمی کنیـد. حسـادت  دیگـران  دسـت یافته های 
شـاید بـه تازه گـی بـا شـنیدن موفقیـت یکـی از افـراد فامیـل، شـعله های حسـادت 
درون تـان روشـن شـده باشـد. در چنیـن مواقعـی بهترین کار این اسـت کـه به جای 
حسـادت، بـه خودتـان ببالیـد. پیـش خودتـان به ایـن موضوع فکـر کنیـد: »موفقیت 
او باعـث افتخـار مـن اسـت. می توانـم به خاطر ایـن موضوع بـه خـودم و خانواده ام 
افتخـار کنـم. هرقـدر کـه افـراد خانـواده و اطرافیـان پیروزی های بیشـتری به دسـت 
آورنـد، در مواقعـی کـه بـه آن هـا نیـاز دارم، بهتـر می تواننـد از مـن حمایـت کننـد.« 
بـا ایـن طـرز فکر شـما هـم خودتـان را در ایـن موفقیت هـا سـهیم می دانیـد و کمتر 

حسـادت می کنیـد.

روز سوم: من چقدر خوشبختم
حتـا اگـر فکـر می کنید همای سـعادت روی شـانه های یکـی از نزدیکان تان نشسـته، 
بازهـم نمی توانیـد به طـور قاطـع بگوییـد او کامـاًل خوشـبخت اسـت. خوشـبختی 
واژه یـی اسـت کـه خیلـی از مـا بـرای داشـتن آن بـه دیگـران حسـادت می کنیـم اما 

بایـد یـاد بگیریـم بـدون حسـادت بـه دیگران هـم می شـود خوشـبخت بود.
خوشـبخت بـودن فرمـول سـاده یی دارد. اگر از داشـته ها و چیزهایی کـه در زنده گی 
بـه دسـت می آوریـد، لـذت ببرید، شـما هم خوشـبخت می شـوید. پـس همین حاال 
یـک قلـم و کاغذ  بردارید و خوشـبختی های کوچـک و بزرگ تان را یادداشـت کنید؛ 
هـر روز بـه آن هـا نـگاه کنیـد و در ذهن تـان تکـرار کنیـد: »بی نیـاز از حسـادت بـه 

دیگران، خوشـبختم.« 

منبع: مجلۀ زنده گی ایده آل

درعرِض6روز
حسـادتراکنـاربگذارید

رادیـو  آرشـیف  در  موجـود  مصاحبـۀ  اولیـن 
خورشـیدی   1۳45 سـال های  بـا  افغانسـتان 
مصـادف اسـت. ایـن مصاحبـه توسـط حفیظ اهلل 
نبـی گل  اسـتاد  بـا  و  گرفتـه  صـورت  خیـال 

اسـت. کـرده  گفت وشـنود  آوازخـوان 
بـه  افــغانستان  ملـــی  تلویزیـون  کـه  زمانـی 
تاریـــخ 25 حــوت 1۳56 به نشرات امتحـانـی 
آغــاز کــرد، محــمد داوود ریــیس جمهوری 
نام بـرده  امـا  بـود،   )1۳5۷–1۳52( افــغانستان 
نتوانسـت شـاهد آغاز رسـمی نشـرات تلویزیون 
دولتـی باشـد؛ زیـرا در اثـر کودتـای هفـت ثـور 
1۳5۷ از اریکـۀ قـدرت افتـاد و نورمحمد تره کی 

زمـام امـور را بـه دسـت گرفت. 
رییس جمهـور محمـد داوود با یک ژورنالیسـت 
امریکایـی مصاحبه یی انجام داده اسـت که ظاهراً 
خبرنـگار از راه دور با اسـتفاده از پردۀ بزرگ دو 
پرسـش را مطـرح می کنـد و در مقابـل محمـد 
داوود پاسـخ ها را بـه زبان فارسـی ارایه نموده و 
توسـط ترجمـان به خبرنـگار ارایه می شـود. این 
مصاحبـه یـک دقیقـه و چهـار ثانیه یـی در واقـع 
یگانـه مصاحبۀ تلویزیونی ایشـان می باشـد که تا 
حـال در دسـترس قـرار دارد امـا بـه خاطـر باید 
داشـت که مصاحبـۀ رییس جمهـور محمد داوود 

از طریـق تلویزیـون دولتی به نشـر نرسـید. 
از  نخسـت  خبرنـگار  شـده  ذکـر  مصاحبـۀ  در 
محمـد   داوود دربـارۀ موضع گیـری بی طرفانه اش 
در سیاسـت بین المللـی می پرسـد و می گویـد به 
نظـر شـما بی طرفـی در این شـرایط یعنـی چه؟
ایـن  مـا  نـزد  بی طرفـی  معنـای  داوود:  محمـد 
اسـت که مـا نمی خواهیم در این کشـمکش های 
جهانـی، طـرف واقـع شـویم یـا در بلوک هـای 

نظامـی و غیـره شـامل شـویم.
خبرنـگار: یعنی نقش عنعنوی افغانسـتان منحیث 

یک کشـور حایـــل میان جهان هستوی؟
محمـد داوود: کلمـۀ کشـورحایل نـه کلمـه اش 
افغانـی اسـت و نـه مفکـورۀ آن. ایـن لغـت از 
دورۀ اسـتعمار و پیـش آن هـا این طور تأویـــل 
را  ملـت  یـک  می خواسـتند  آن هـا  کـه  داشـت 
قصـداً ضعیـف نگه  دارنـد. افغانسـتان می خواهد 
کـه بـه حیـث یـک ملـت زنـده و بـا دوسـتی و 
آن  سیاسـی  سیسـتم  در  جهـان  بـا  صمیمیـت 

همـکاری کنـد.
کودتـای  از  بعـد  روز  نُـه  تره کـی  نورمحمـد 
ریاسـت جمهوری  ارگ  در   ،1۳5۷ ثـور  هفـت 
کنفرانـس مطبوعاتـی دایرکـرد و ایـن کنفرانـس 
هفـده دقیقـه بـه طـول انجامیـد و رییس جمهور 
بـه پرسـش های خبرنـگاران پاسـخ گفـت. ایـن 
مصاحبـه در واقـع اولیـن مصاحبـۀ نشرشـده از 
تلویزیـون دولتـی افغانسـتان بـه شـمار مـی رود.

 فصـل سـوم
هدف مصاحبه

اگرچـه عده یـی از دانشـمندان به ایـن نظرند که 
هـدف اصلـی مصاحبـه، عبـارت از دسـت یابی 

ایـن  کنـار  در  امـا  می باشـد.  اطالعـات  بـه 
هـدف،  مقاصـد دیگـری هـم نهفتـه اسـت کـه 
یـک ژورنالیسـت بـرای رسـیدن بـه آن اهـداف 

مصاحبـه را وسـیله قـرار می دهـد. 
گاهـی مصاحبـه بـرای بـه دسـت آوردن حقایقی 
مصاحبه کننـده  کـه  اسـت  رویدادهایـی  دربـارۀ 
نتوانسـته خـود شـاهد عینـی آن باشـد، امـا اکثر 
مصاحبه هـا بـه مــنظور جــمع آوری دیدگاه هـا 
دربـارۀ  برجسـته  قول هـای  نقـل  طریـق  از 
مـردم، مشـکالت و حـوادث اسـت، امـا بـه نظر 
نـوع جمـع آوری  ایـن  اندیشـمندان  از  عده یـی 
اخبـار مخاطره آمیزتریـن و نامطمین تریـن روش 
جمـع آوری اطالعـات و اخبار به شـمار می رود. 
چـرا کـه اعتبـار آن بسـته گی کامـل بـه اعتبـار 
همیشـه  و  دارد  او  سـخنان  و  مصاحبه شـونده 
می تـوان در مـورد آنچـه می گوید تردید داشـت. 

 )8۷ راد،  )محسـنیان 
مصاحبـه بـه منظـور واکنـش افـراد نیـز صورت 
می گیـرد، طوری کـه یـک خبر به نشـر می رسـد 
یـا حادثـه رخ می دهـد و ژورنالیسـت بـه خاطر 
دریافـت نظـرات متفـاوت یـا تـوازن خبـر بـا 
شـخص یـا اشـخاصی کـه از نشـر خبـر و یـا 
مسـتقیم  نقـش  خبـر  و  گردیـده  متأثـر  حادثـه 
بـاالی زنده گی شـان دارد، مصاحبـه می نمایـد تا 

واکنـش آن هـا را نظـر بـه خبـر دریافـت کنـد.
زمانی کـه واکنـش در مقابـل یـک خبـر صورت 
گرفـت و خبر منتشرشـده یـا حادثۀ اتفـاق افتاده 
جناح هـای  یـا  درگیـر  طرف هـای  سـوی  از 
متضـرر بـا عکس العمـل مواجه شـد، خبرنگاران 
موضع گیـری  بیـان  بـرای  تـا  دارنـد  دوسـت 
طرفیـن بـه مصاحبـه روی آورنـد و مسـایل را 
بیشـتر و بیشـتر از دیـدگاه متفـاوت بررسـی و 

سـازند. برمـال  را  موضع گیری هـا 
  رسـانه ها بـه مخاطبان ضـرورت دارند و جلب 
توجـه آن هـا یکـی از اهـداف نشــرات رســانه 
می باشـد. مخاطبـان دوسـت دارنـد کـه نظـراِت 
متفـاوت را بداننـد و در رسـانۀ مـورد نظرشـان، 
چهره هـا، نظـرات و دیدگاه های متفـاوت مطرح 
شـود. مخاطبان از گفت وشـنودها و جروبحث ها 
یـا  و  ژورنالیسـت  آن  بنابـر  می برنـد.  لـذت 
صاحب امتیـاز رسـانه، بـرای جلـب مخاطبـان به 
مصاحبـه رو می آورنـد و بـا طیف هـای مختلف 
مـردم کـه مخاطبان شـان می پسـندند، مصاحبـه 

. می کنند
در جهـان امـروز و بعـد از این کـه مطبوعـات، 
نظریـۀ  دانشـمندان  و  قلـم داد شـد  ارتباط عامـه 
ارتباطـات عامـه را مطـرح کردنـد، سـهم مـردم 
و  رادیـو  خصوصـًا  رسـانه ها  برنامه هـای  در 
بـه  مخاطبـان  و  نهـاد  رشـد  بـه  رو  تلویزیـون 
نحـوی با نشـرات رسـانه ها درگیر شـدند و این 
ژورنالیسـتان بودنـد کـه بـا توسـل بـه مصاحبـه 
مخاطبـان را بیشـتر درگیر سـاخته و در نشـرات 

آنـان بخشـیدند. رسـانه ها جایگاهـی بـرای 

ژورنالیست همواره در صدد است که خــبر یــا 
گــزارش خــویش را مسـتند سـازد تا به صفت 
یـک گـزارش قـوی و مسـتند بـرای نشـر آماده 
شـود. بـرای ایـن منظـور گفته هـا را با یـک نقل 
قـول از مقام های رسـمی یا شـاهدان عینی قوِت 

بیشـتر می بخشـد و بـه مصاحبـه رو می  آورد. 
هنرمنـدان،   سرگذشـت  و  زنده گـی  شـیوۀ 
و  موسـیقی  و  سـینما  سـتاره گان  نویسـنده گان، 
کسـانی کـه کار هـای خـالق را انجـام می دهنـد، 
و  اسـت  بـاارزش  و  جالـب  مخاطبیـن  بـرای 
دوسـت دارنـد تـا دربـارۀ آن هـا بیشـتر بداننـد 
و ایـن مصاحبـه اسـت کـه بـه ابعـاد مختلـف 
زنده گـی آن هـا پرداختـه و سرگذشت شـان بـه 
صدای خودشـان، عبـارات، جمـالت، تکیه کالم 
بنابرایـن  بیان شـان جالب تـر می شـود.  و شـیوۀ 
معرفـی  شـیوه های  بهتریـن  از  یکـی  مصاحبـه 
شـخصیت ها بـه شـمار مـی رود و ژورنالیسـتان 
مصاحبـه را بـرای ایـن هـدف بـه کار می برنـد.
اخــبار، گزارش هـا و بـــعضًا سخـــنرانی های 
موضع گیری های شـان  و  سیاســـت مداران 
ژورنالیسـت  ایـن  و  دارد  را  تحلیـل  ایجـاب 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از نظـرات کارشناسـان و 
مصاحبـه بـا آن هـا موضـوع را تحلیـل می کنـد 
و مصاحبۀشـان را یـا بـه صـورِت مسـتقل و یـا 
هـم در البـه الی گـزارش از تحلیل کارشناسـانه 

می نمایـد. اسـتفاده 
مخاطبـان دوســـت دارند تا از عــقاید و طــرز 
دیــد های نخبـه گان جامعۀشـان باخبـر شـوند، 
بهتریـن وسـیلۀ ایـن دریافـت خبـر مصاحبـه بـا 
آن شـخص می باشـد. بنابـران مصاحبـه به هدف 
انعـکاس عقایـد و نظـرات وسـیعًا کاربـرد دارد.
مصاحبـه بهتریـن گونۀ ژورنالیسـتی بـرای تبادل 
نظـر میـان کارشناســان و تحلیل گـران اسـت و 
موضع گیری هـا  دانسـتن  بـرای  ژورنالیسـتان 
بـه این شـیوۀ دریافـت خــبر رو می آورنـــد و 
بـا چـــند کارشـناس در مـــیز گرد روبـه رو یا 
مجمـوع  از  و  می نماینـد  مصاحبـه  انفـرادی 
نظرات ارایه شـده گـزارش برای رسانه های شـان 

تهیـه می کننـد.
بعضـًا ضـرورت می افتـد تا هنـگام هیجـاِن زیاد 
یـا یـأس و ناامیدی، نظرات شـخص و احسـاِس 
او را دریافـت کـرده، خـواه ایـن هیجـان در اثـر 
یـک پیروزی شـگفت انگیز به دسـت آمده باشـد 
یـا یـک مصیبـت طبیعی ماننـد زلزله، سـیالب و 
یـا برف کـوچ و آتش سـوزی، امـا در ایـن هنگام 
احسـاس خویـش  تـا  دارنـد  اشـخاص عالقـه 
را بیـان دارنـد و مصاحبـه بـرای ایـن هـــدف 
صــورت می گیرد و اشخـاص توســط خبرنگار 
تبـارز  را  احساس شـان  پاسـخ  و  پرسـش  بـا 

می دهند.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/بخش چهـارم

بخش نخست
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از دانایی تا سوگواری برای معنا 
اما  می خواهیم؛  معنا  متن،  و  زبان  از  این جاست  که  پرسش 
من از شما می پرسم »معنا چرا؟/ چرا معنا؟« همین  که درگیر 
ایجاد  معنایی  مناسباِت  درگیری  این  خود  استید،  بازی  ها 
بی نیاز  این  اما  باشید؛  بی نیاز  معنا  دربارۀ  نگرانی  از  می کند. 
بودن مانند این است  که به کسی بنا به دریافت اپیکور »تا ما 
هستیم مرگ نیست...« بگوییم پس نگران مرگ نباش، چون تا 
وجود داری مرگ نیست؛ وقتی که مرگ اتفاق می افتد، دیگر 
تو نیستی که سایۀ سنگین مرگ را احساس کنی؛ پس بهتر 
به نوعی  اپیکور  این سخن  نباشی )اگرچه  است  که نگرانش 
گریز از مرگ اندیشی و مرگ ورزی است(. اما نمی شود نگران 

مرگ نبود؛ حق با شماست  که نگران معنایید. 
شاید مرگ و معنا و نگرانی ها دربارۀ مرگ و معنا ماننِد هم 
انداختن  باال  شانه  مانند  معنا  دربارۀ  باالانداختن  شانه  اند. 
گرفتار سرنوشِت  انسان  است.  مرگ اندیشی  یا  مرگ   دربارۀ 
معنااندیشی و مرگ اندیشی است. حق دارید معنا بخواهید، 
کج  را  چیزها  استیم؛  عجیب  موجودی  ما  این که  برای 
نامعلوم  جهت های  به  که  )جهت داری هایی   جهت دار  و 

می روند( می بینیم. 
اگر غیر از انسان، جانوران زمینی دیگر می بودیم، چیزها را 
انگیزش  ما  در  هرچیز  نمی دیدیم؛  جهت دار  و  کج  چندان 
مشخص و ثابت ایجاد می کرد و پاسخ ما نیز به این انگیزش 
جهشی  انسان شدن،  اما  بود.  مشخص  و  ثابت  کنِش  ثابت، 
این  است.  دیگر  زمینی  جانواران  به  نسبت  سافت ویری 
جهش سافتی، مشخص است  که در عصب و مغز ما اتفاق 
افتاده  است. مغز ما نتیجۀ جهش هایی است  که یک دستگاهِ 
یافته  دست  سافت ویری  پیچیدۀ  دستگاهِ  یک  به  بیولوژیک 

 است. 
اما مغز را یک  اگرچه من عصب شناس و مغزشناس نیستم 
بیولوژیک می دانم. این سافت پیچیدۀ مغزی  دستگاهِ سافتی 
ما است  که چیزها را آن چنان که هست نه، بلکه آن چنان که 
فرمیک می دهد،  مناسبت  آن ها جهت و  به  ما  سافت مغزی 
پیچیده- دانایی های  نتیجه،  در  می کنیم؛  درک  و  می بینیم 

تقلیل دادن  معنای  به  این سافت گفتن  می کنیم.  تولید  پیوسته 
انسان به سایبر و ماشین نیست، بلکه برقراری مناسبت تمثیلی 
پیچیده- است  سافتی  انسان،  مغز  این که  است؛  استعاری  و 
پیوسته بین امر جاندار و بی جان، بین امر زنده و مرده، بین 
و  خودآگاهی  بین  ناآگاهی،  و  آگاهی  بین  نادانی،  و  دانایی 

ناخودآگاهی، بین انسان و جهان و... . 
در  حتا  معنا؟«  »معنا چرا؟/ چرا  بدانیم  می خواهیم  تأکید  به 
حد نگرانی؛ زیرا معنا نگرانی ما از امر غایی است. اما در این 
جستار، نگاه به معنا غایت مدار نه بلکه مناسبت مدار خواهد 
نامعلوم  کاماًل  اگر  جهت هایی  به  جهت دار  مناسبات  بود. 
بگوییم.  نامشخص  جهت های  می توانیم  بگوییم،  نتوانیم 
که  می گیرد  شکل  ما  جهت دار  و  کژ  درک  به  معنا  بنابراین 

بی مناسبت به درک هستی شناسانۀ فقدان نیست. 
از  جهان،  با  زبان  مناسبات  از  باشیم!  داشته  یاد  به  را  بازی 
مناسبات زبان و متن بیرون نمی رویم؛ نمی توانیم بیرون شویم، 
جایی نداریم؛ موقعیت ما موقعیت درون زبانی و درون متنی 
درون بوده گی  در  همین  از  وسط بودن،  در  همین  از  است؛ 

سخن می گوییم، بهتر که بگوییم سخن ورزی می کنیم.

زبان  با  ما  نسبت  است،  زبانی  نسبتی  جهان،  با  ما  نسبت   
چندین  به  دارد  جهش هایی که  در  زبان  است.  متنی  نسبتی 
الیۀ جهشی دست می یابد: الیۀ گفتار، شعر، روایت و انواع 
متن  در  نوشتار  با  و  نوشتار،  به  می رسد  تا  سخن ورزی ها... 
نه  تقلیل  وحدت  از  )منظور  می کند  پیدا  وحدت  متن ها  یا 
اما  است...(.  بالقوه  بالفعِل  کثرت  وحدت،  از  منظور  بلکه 
زبان، رابطۀ ما را با جهان دچار کژتابی می کند؛ این کژتابی 
از هنگامی آغاز می شود که واژه ها را به جای چیزها به کار 
چیست؟  سنگ  این  »سنگ«،  می گوییم  موقعی که  می گیریم. 
یک شی ء در جهان واقع است، یک دال است  که مصداقی 
دارد، یک دال است که مدلول یا مدلول  هایی دارد، یک نشانه 
در  است  دال  یک  یا  دیگر،  نشانه های  با  تفاوت  در  است 

تفاوت با دال های دیگر؟ و... .
بگویم  شاید  بخواهیم،  را  )سنگ(  واژه  این  معنای  اگر  اما 
»سخت«. می توانیم بپرسیم سخت چیست. می گوییم سخت 
معنا  از  که  هنگامی   نرم چیست؟...  نیست«.  نرم  که  »چیزی 
زبان،  می شویم؛  زبان  وارد عرصۀ  به طور خودکار  می پرسیم 
عرصۀ معنا و معناورزی است. جهان، بیرون از زبان معنایی 
ندارد، شاید این توقع را داریم که زبان وسیله یی برای نزدیکی 
برقراری  برای  معنای جهان،  برای کشف  با جهان است؛  ما 
و  ما  بین  )زبان(  این وسیله  اما چرا  و...  با جهان  ما  ارتباط 
جهان وجود داشته باشد؟ ما که در جهان قرار داریم، پس چرا 
وسیله یی برای برقراری ارتباط ما، برای نزدیکی ما با جهان، 
باشد؟ می توان  بین  معنای جهان در  برای کشف حقیقت و 
گفت جهان بی مناسبت زبان معنا ندارد؛ معنا و پرسش از معنا 
درگیر  معنا  یافتن  برای  و  می افتد  اتفاق  زبان  دستگاهِ  درون 

رجعت یا بی نهایت رجعت در مناسبات زبان می شویم. 
با جهان دچار کژ تابی می ک ند،  ما را  نزدیکی و رابطۀ  زبان 
با این کژ تابی؛ رابطۀ ما با چیزهای جهان، رابطۀ یک به یک 
و سر راست نیست؛ زیرا زبان رابطۀ ما را با چیزهای جهان، 
می کند.  از چیزها و جهان، جهت دار  فرم بخشی خود  به  بنا 
تا به جهان و چیزها رجعت کند، به درون  این جهت داری 
خود زبان و به تداعی ها و یادآوری های زبان رجعت می کند؛ 

دارای معنا می شود. 
زبان  خود  دربارۀ  کنیم،  جهان صحبت  دربارۀ  تا  زبان  با  ما 
)فرازبان( صحبت می کنیم. این صحبت ما تا به جهان رجعت 
کند، چیزی به جهان بیفزاید یا امری را در جهان آشکار کند، 
بیشتر می انجامد.  امکان زبان-ورزی  به توسعۀ خود زبان و 
ما  اندازه  همان  به  می شود،  بیشتر  زبان ورزی  امکان  هرچه 
به سخن ورزی ها در درون زبان پرتاب می شویم و از جهان 
به  جهان  با  را  ما  ارتباط  دورشده گی  این  می  شویم.  دور 
چون  درنمی یابیم  را  تعلیق یافته گی  این  ما  درمی آرد.  تعلیق 
دل خوشی یی فریبنده داریم که این دل خوشی زبان است. زبان 
با فریبایی یی  که دارد، این فریبایی چنان ما را درگیر می کند 
که نمی دانیم ما در وسط زبان قرار داریم و بیش ترین سخنی 
را که می گوییم، سخن ورزی دربارۀ خود زبان است نه دربارۀ 

جهان. 
و  توصیف  قابل  زبان  بدون  جهان  نگذریم،  حقیقت  از  اگر 
قابل روایت  شدن نیست؛ اما این روایت و توصیف شدن تا 
می کند،  رجعت  زبان  خود  به  بیشتر  کند  رجعت  جهان  به 
زبان به نوعی توصیف و روایت می شود)شاید آنچه را جهان 

می گوییم یک دستگاهِ زبانی باشد!(
تصرف  با  و  می توانستیم  تصرف  را  جهان  درصورتی  که 
جهان، ارتباط مستقیم با جهان برقرار می کردیم؛ به وسیله یی 
نیاز نداشتیم تا بین ما و جهان قرار بگیرد. بنابراین فقدانی بین 
ما و جهان وجود دارد. این فقدان باعث می شود ما جهان را 
برقرار  بدون وسیله  ارتباطی  با جهان  حتا  و  نتوانیم  تصرف 
به وجود و حضور زبان می  ما و جهان  بین  فقداِن  نتوانیم. 
این فقدان را کنار می زنیم  ما  انگار  با حضور زبان،  انجامد. 
و جهان را تصرف می کنیم؛ درحالی که این تصرف، تصرف 
این  کرده ایم.  خلق  زبان  توسط  را  آن  ما  که  است  جهانی 
جهان، سافت و نرم ابزار )فرازبان( یا حتا سایبر جهان است 

که پیامد زبانی است. 
ما این پیامد زبانی را نیز تصرف نمی  توانیم. تنها میل تصرف 
ما را اغوا می کند؛ انگار به ارگاسم مجازی تصرف می رسیم 
این جهان زنده گی  این جهان ما است و ما در  و می گوییم 
را  نمی آرد، سرخورده گی  دوام  ارگاسم  این  اما  و...  می کنیم 
می انجامد،  میل ها  به شدت  سرخورده گی  این  دارد؛  پی  در 
انگیزشی  رجعت های  و  متفاوت  گرایش های  با  میل هایی 

نامشخص... . 
از  را  جهان  و  ما  بین  فقدان  قرارگیری،  وسیله  این  با  زبان 
رغبت  و  دل خوشی  ما  به  می کند،  کتمان  بلکه  نمی برد  بین 
جهان  به  نسبت  می کند؛  خلق  جهان  با  سرخوشانه  نسبتًا 
احساس  این  اما  می کنیم.  پیدا  سلطه  و  تصرف  احساس 
تصرف، بازی یی بیش نیست؛ بازی یی که بین ما و زبان اتفاق 
می افتد. این بازی بین زبان و انسان چنان توسعه پیدا می کند 
این خلق حقیقت،  با  را خلق می کند.  که حقیقت های خود 
وجود امری واقِع فاقد پیش داوری یا امری واقعی، که توسط 
زبان فرم داده نشده  باشد و به بازی زبان درنیامده  باشد؛ اگر 
وجود نیز داشته  باشد، روایت شدنی نیست؛ چون امر واقع که 
روایت شدنی شده  باشد بایستی وارد بازی زبان شده  باشد و 
بر آن امر، دانایی زبان بار شده  باشد. دانایی زبان، امر واقع 
را در غیبت قرار می دهد؛ دانایی امر واقع را در روایت به ما 

پیشکش می کند. 
این  نگرانی  از  را  ما  جهان،  و  ما  بین  فقدان  کتمان  با  زبان 
فقدان بی خیال می کند، خود را به عنوان جهان به ما عرضه 
به عنوان جهان، جهان و چیزها  این عرضه  زبان  با  می کند. 
به عنوان امر واقع در غیبت قرار می گیرند. در غیبت جهان 
بدانیم  بی آنکه  صحبت  این  می کنیم؛  صحبت  جهان  دربارۀ 
دربارۀ جهان نه بلکه دربارۀ زبان به عنوان یک امکان است؛ 
امکانی که ما را تصرف کرده  است )امکان مانند پول، البته به 

مراتب توسعه یافته تر و پیچیده تر از امکان پولی(. 
اما به این تصرف پی نمی بریم؛ به این تصوریم که زبان ابزار 
مطمیِن ساختۀ ما )فرستاده شده به ما( است  که با آن با جهان 
بر  ما  به تصرف و سلطۀ  ارتباط  این  برقرار می کنیم.  ارتباط 
جهان می انجامد؛ درحالی که زبان جهان را در غیبت قرار داده  
و خود را به ما عرضه کرده  است؛ چنان که پول، چیزها و اشیا 
را در غیبت قرار می دهد. زبان جهان نه، قیمت جهان است؛ 
اگرچه این قیمت از مناسبت دوسویه بین جهان و زبان ایجاد 
می شود که در نتیجه، با فراموشی جهان، قیمت به زبان تعلق 
می گیرد و ما با خودِ زبان درگیر می شویم؛ زبان مناسبات ما 

را تعیین می کند. 

ایجاد  زبان  بین جهان و  مناسبت  از  معنا در مرحلۀ نخست 
می شود. می دانیم که فاصله بین مناسبت زبان و جهان وجود 
دارد؛ بنا به عدم ثبات مناسبت بین زبان و جهان، فاصله بین 
این  پُرکردن و کتمان  ثابت نیست. زبان برای  زبان و جهان 
بیشتر  اما هرچه زبان  به وجود آورده  است،  را  معنا  فاصله، 
می کوشد  انسان  و  جهان  و  زبان  بین  فاصله  پُرکردِن  برای 
این  می انجامد؛  زبان  توسعۀ  به  و  از جهان،  دورشدن اش  به 
توسعه یافته گی زبان، جهان را در غیبت قرار می دهد، و معنا 
تا فاصلۀ بین جهان و زبان را برطرف کند، بی خیال از برطرف 
کردن این فاصله، معنا به درون زبان و به مناسبات درون زبانی 

رجعت می کند. 
از حقیقت، غایت، داللت، وجود  از معنا پرسش  ما  پرسش 
چیز و... است اما پاسخ به پرسش از معنا، پاسخ زبانی را در 
استند،  زبانی  رویدادهای  و...  غایت  زیرا حقیقت،  دارد؛  پی 
با زبان روایت شدنی استند که بیرون از روایت قابل فهم  و 
نیستند. هرچه بیشتر از معنا بپرسیم به همان اندازه وارد عرصۀ 
تعلیق انداز و تعویق انداز می شویم برای این که پرسش از معنا 
پرسش از غیبت است، و معنا استوار بر درِک امر غایب است. 
از معنا می پرسیم همان قدر دچار عرصه های  بنابراین هرچه 
امر غایب می شویم. اگر بخواهیم بپرسیم »جهان چیست؟«، 
پاسخ این نیست  که از دست ما بگیرند و ببرند بیرون از اتاق؛ 
با  ما  زیرا  است،  این جهان  که  بدهند  نشان  ما  به  را  بیرون 
پرسش »جهان چیست؟« از مدلول یک دال که »جهان« باشد 
پرسیده ایم. این مدلول از قبل، جهان واقع را در غیبت قرار 
می تواند  جهان«  »واقعیت  گفت  می توان  حتا  یا  است،  داده 
مورد شک باشد؛ برای این که اگر بیرون یا طبیعت که ما در 
درون آن قرار داریم جهان باشد، چرا از معنای جهان بپرسیم؟ 
ما داریم از یک ُمثُل یا ایده می پرسیم که مدلوِل یک دال است 
و این دال »جهان« است اما مدلول آن مشخص نیست؛ پی هم 
باز ما را  در غیبت قرار می گیرد. زیرا پاسخ مدلول »جهان« 
به واژه و دال دیگر رجعت می دهد که این دال، تصورهای 

مدلولی خود را دارد. 
اگر بگوییم جهان معنا می دهد دنیا؛ با گفتن دنیا، واژۀ جهان 
قرار  غیبت  در  این که  تا  می شود  تعلیق  دچار  آن  مدلول  و 
می گیرد. زیرا ما درگیر مدلول ها و دال های دیگر می شویم 
و  مادی  عالم  یعنی  دنیا  می گوییم  دارد.  ارتباط  »دنیا«  با  که 
دال دیگر روبه رو  با چند  ما  تعلیق.  به  نیز رفت  دنیا  پست؛ 
می شویم: »عالم، مادی، پست«. باید با این دال ها حساب خود 
را پاک کنیم. اما این حساب، پاک شدنی نیست؛ قبلی ها دچار 
غیبت می شوند و فعلی ها به تعلیق درمی آیند؛ معنا همچنان 

در دال های دیگر به تعویق می افتد. 
این توالی وحشت انگیزناک است، به رنگین کمانی می ماند که 
اما همین  که نزدیک می شویم؛  انگار می توانیم به آن برسیم 
رنگین کمان دورتر می شود، رسیدن به تعویق می افتد... انگار 
با طراحی پست مدرن  تو در توی معاصر  در یک ساختمان 
قرار داریم؛ مسیرها چنان زیاد و تو در تو است  که منطق و 

فهِم »رسیدن« را دچار سرگردانی می کند!... 

در نسبِت نسبت ها 
نایی، معنا و حقیـقت(  یعقوب یسـنا)دا

بخش چهـارم



غنی؛ متحد افراط گرایان قومی
چنــد ســال پیــش همــراه بــا شــماری از اعضــای 
جمعیــت فکــر بــه دیــدار رییس جمهــور غنــی بــه ارگ 
ــود کــه  رفتیــم. ایــن دیــدار پــس از آن برگــزار شــده ب
ــال  ــه دنب ــی ب ــی مذهب ــازمان های افراط ــا و س گروه ه
ــده گان  اظهــارات عبدالحفیــظ منصــور در مجلــس نماین
ــارۀ مضمــون ثقافــت اســالمی موجــی از حمــالت  در ب
گســتردۀ رســانه یی را علیــه ایــن نهــاد راه انــدازی 
کــرده بــود. اعضــای جمعیــت فکــر خســته از افراطیــت 
ــی در درون  ــت قوم ــا افراطی ــرون ارگ، ب ــی در بی دین
ارگ مواجــه شــدند. ایــن افراطــی قومــی کســی نبــود، 
ــه آن روز از  ــی ک ــی. حرف های ــور غن ــز رییس جمه ج
زبــان غنــی در پیونــد بــه ُدر دری و زبان فارســی شــنیده 
شــد، در واقــع تکــرار همــان خزعبــالت یــون، طاقــت و 
ــوان کســی  ــه عن ــی، ب ــای غن ــود. آن روز آق ــار ب حکمتی
ــود،  ــده ب ــر را خوان ــت فک ــدۀ جمعی ــار چاپ ش ــه آث ک
ــه اعضــای ایــن نهــاد پیشــنهاد کــرد کــه بهتــر اســت  ب
ــه  ــد ن ــتفاده کنن ــان از واژه گان دری اس ــاالت ش در مق

فارســی. 
ــه  ــان ب ــی ش ــی از دری و تلق ــر فارس ــک خودس تفکی
مثابــۀ دو زبــان جداگانــه، کــه برخاســته از کــدام 
تحقیــق علمــی و دانشــگاهی نیســت، یکــی از ادعاهــای 
بی پایــۀ برخــی افراطیــون قومــی اســت؛ به ویــژه آنانــی 
ــتان  ــی را در افغانس ــان فارس ــف زب ــوای تضعی ــه ه ک
ــای  ــه در نهاده ــت ک ــر اس ــک عم ــد و ی ــر دارن در س
ــر  ــی ب ــد. مبتن ــی و رســانه ها فارسی ســتیزی می کنن دولت
ــن تفکیــک خودســری فارســی از دری اســت کــه  همی
ســال ها اســت یــک مشــت افراطــی واژه گان نــاب مثــل 
»دانشــگاه«، »دانشــکده« و »دانشــجو« را واژه گان وارداتی 
و نمــادی از تهاجــم فرهنگــی ایــران می خواننــد و 

غایلــه راه می اندازنــد. 
مــن وقتــی ایــن حرف هــا را از زبــان رییس جمهــور 
ــت  ــا افراطی ــی او ب ــاف و همگرای ــه ایت ــنیدم ب ش
ــوردی نیســت  ــا م ــن تنه ــا ای ــردم، ام ــی ب ــی پ قوم
کــه شــهروندان ایــن ســرزمین را بدیــن نتیجه گیــری 
ــت  ــتین افراطی ــتی در آس ــی دس ــه غن ــاند ک می رس
ــت جمهوری  ــای کاخ ریاس ــل موضع گیری ه دارد، ب
در ســایر مســایل مــورد مناقشــۀ ملــی نیــز همــواره 
همســو بــا گروه هــای افراطــی قومــی بــوده اســت. 
ــه، یکــی از  مســایل مــورد مناقشــۀ  ــۀ نمون ــه گون ب
ــی  ــناس نامه های الکترونیک ــع ش ــالۀ توزی ــی، مس مل
ــا  ــت ب ــال ها اس ــه س ــی ک ــت قوم ــت. افراطی اس
اســتفاده از قــدرت سیاســی پروســۀ انتگراســیون یــا 
ــال  ــتان دنب ــی را در افغانس ــی و هویت ــام فرهنگ ادغ
ــر  ــوع و تکث ــکار تن ــا ان ــد ب ــاش دارن ــد، ت می کنن
شــناس نامه های  در  را  همــه  کشــور  در  قومــی 
ــری  ــا اوج گی ــد. ب ــا بزنن ــان« ج ــی »افغ الکترونیک
ســر  بــر  افغانســتان  در  هویتــی  جدال هــای 
شــناس نامه های  در  هویــت  درج  چگونگــی 
الکترونیکــی، جدال هایــی کــه نزدیــک بــود کشــور 
ــس  ــد، مجل ــوق ده ــدن س ــوی بالکانیزه ش ــه س را ب
نماینــده گان بــه ســراغ طــرح میانه یــی برآمــد 

ــن  ــد و ای ــگان باش ــرای هم ــرش ب ــل پذی ــه قاب ک
ــی  ــی در پ ــای غن ــا آق ــرد. ام ــب ک طــرح را تصوی
اعتــراض خیابانــی یــک اقلیــت افراطــی بــه رهبــری 
اســماعیل یــون در کابــل از اجــرای قانــون مصــوب 
ــی  ــک فرمان ــدور ی ــا ص ــاز زد و ب ــر ب ــس س مجل
تقنینــی در هنــگام تعطیــات شــورای ملــی، توزیــع 
ــت  ــق خواس ــی را مطاب ــناس نامه های الکترونیک ش

ــرد. ــاز ک ــون آغ افراطی
 هم چنیــن اســت داســتان مخکشــیزم در افغانســتان کــه 
در زیــر ریــش آقــای غنــی در ادارۀ امــور شــیوع یافــت. 
ــه  ــت ک ــی  اس ــود قوم گرایانه ی ــک رهنم ــیزم ی مخکش
ــه  ــور تهی ــرای ادارۀ ام ــش ب ــن مخک ــط ثواب الدی توس
ــی،  ــدان دولت ــن رهنمــود کارمن ــاد ای ــر بنی ــود. ب شــده ب
ــر اســاس  ــاد شایســتگی های فــردی، بلکــه ب ــر بنی ــه ب ن
تعلــق قومــی و میــزان وفــاداری بــه محمداشــرف غنــی 

بایــد اســتخدام گــردد.
ــش  ــۀ مخک ــود قوم گرایان ــل رهنم ــس از درز فای پ
ــاش  ــت جمهوری ت ــه ریاس ــر چ ــانه ها اگ ــه رس ب
ــا  ــد، ام ــوه ده ــردی جل ــدام ف ــک اق ــرد آن را ی ک
اکثــر آگاهــان سیاســی آن را سیاســت پنهانــی 
ارگ در عــزل و نصب هــای دولتــی خواندنــد. 
آقــای امــراهلل صالــح، معــاون تیــم دولت ســاز 
ــی  ــت های غن ــدان سیاس ــگام از منتق ــه در آن هن ک
ــه  ــاح تصفی ــوایی و افتض ــند را رس ــن س ــود، ای ب
ــین  ــس پیش ــل، ریی ــت اهلل نبی ــد. رحم ــژادی خوان ن
ــرش نوشــت: »شــرم  ــی، در صفحــۀ تویت ــت مل امنی
ــات،  ــی و اصاح ــام دموکراس ــه به ن ــی ک ــر آنان ب
ــاق  ــزوا و نف ــوری، ان ــب دکتات ــتان را جان افغانس

قومــی می کشــانند.« 
پارادوکس جمهوریت و افراطیت

انتخابــات  نامــزدان  از  یکــی  غنــی  محمداشــرف 
ــی در  ــم غن ــت. تی ــز اس ــش رو نی ــت جمهوری پی ریاس
پیونــد بــه مذاکــرات صلــح بــا طالبــان، روی حفــظ اصل 
جمهوریــت تأکیــد داشــته و ســایر جناح هــای انتخاباتــی 
را بــه اتخــاذ »سیاســت مصالحــه بــا هــر قیمــت« متهــم 
ــد. امــا آنچــه از کارنامــۀ او در پنج ســال گذشــته  می کنن
ــرای  اســتنباط می شــود ایــن اســت کــه خطــر اصلــی ب
ــی  ــاره غن ــت در افغانســتان ســلطۀ دو ب اصــل جمهوری
ــت  ــا افراطی ــی ب ــویی غن ــالف و هم س ــرا ایت ــت. زی اس
قومــی خطــر بالکانیزه شــدن کشــور و افتــادن افغانســتان 

ــد.  ــدید می کن ــی را تش ــات قوم در دام منازع
ــه  ــجویی ب ــش دانش ــران جنب ــی از رهب ــی یک ــک وقت ی
میلوســویچ )رهبــر ملــی گــرای صــرب( توصیــه کــرده 
ــود  ــرده ب ــتدالل ک ــن اس ــد و چنی ــتعفا ده ــه اس ــود ک ب
اگــر فــردا اســتعفا دهــی، فرانیــو تودیمــان )رهبــر ملــی 
گــرای کــروات( ظــرف پانــزده روز همــۀ حمایت هــای 
داخــل کشــورش را از دســت می دهــد. او اســطورۀ 

ــا کــرده اســت.  ــر شــما بن خــود را ب
ــی  ــت قوم ــه افراطی ــد ک ــز اگــر شــما می بینی ــروزه نی ام
در میــان ســایر اقــوام و جناح هــای سیاســی نیــز 
ــدان  ــه می ــرده و عمــاًل شــبکه های اجتماعــی ب رشــد ک
ــت،  ــده اس ــل ش ــی تبدی ــی قوم ــی و نفرت پراکن فحاش

نتیجــۀ سیاســت های افراطــی قومــی غنــی اســت. زیــرا 
ــق  ــث خل ــی،  باع ــت قوم ــا افراطی ــی ب ــویی غن هم س
تفکــر پارانوییــک در عرصــۀ مناســبات تبــاری گردیــده 
اســت. پارانویــا نــوع اختــالل روانــی اســت کــه در علــم 
روان شناســی از آن صحبــت می شــود. روان شناســان، 
ــه در  ــد ک ــک می خوانن ــام پارانویی ــی را دارای اوه کس
ــگان  ــه هم ــد ک ــی احســاس می کن ــالالت روان ــر اخت اث
ــتان  ــواده، دوس ــای خان ــا اعض ــوده و حت ــش ب در تعقیب
ــد.  ــه می ریزن ــل او برنام ــرای قت ــد ب ــش دارن و همکاران
اریــک فــروم، روان شــناس آلمانــی، در کتــاب آیــا 
انســان پیــروز خواهــد شــد؟ از چیــزی به نــام پارانوییــد 
جمعــی صحبــت کــرده و می گویــد وقتــی چنیــن 
ــد  ــروز کن ــان ب ــا انس ــان میلیون ه ــی در می ــت روان حال
ــره  ــه در محاص ــوند ک ــم ش ــن توه ــار ای ــه دچ و هم
ــوان نامــش را  ــد، می ت ــرار دارن ــم ق ــک دشــمن دژخی ی

ــی.  ــد جمع ــر پارانویی ــت تفک گذاش
سیاســت های  نتیجــۀ  در  کــه  جمعــی  پارانوییــد 
ــق  ــی در افغانســتان خل ــی اشــرف غن ــۀ قوم افراطگرایان
شــده، نــوع احســاس تهدیــد هویتــی هســت. یــک نــگاه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــبکه های اجتماع ــه ش ــذرا ب گ
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق اقــوام افغانســتان در حکومت 
ــی  ــر هویت ــن و تحقی ــاس توهی ــی احس ــه نوع ــی ب غن
ــت  ــه دول ــیده اند ک ــری رس ــن نتیجه گی ــد و بدی می کنن
عمــاًل علیــه موجودیــت اقــوام توطئــه می کنــد و برنامــه 
ــبکه های  ــروزه در ش ــه ام ــزد. مســابقۀ فحاشــی ک می ری
ــک دام  ــق ی ــان دهندۀ خل ــان دارد، نش ــی جری اجتماع
ــد  ــز می گوی ــت. هاب ــوام اس ــان اق ــزی در می ــرس هاب ت
ــگ  ــن شــود، جن ــرس په ــی دام ت ــان ملت ــی می ــه وقت ک
ــی  ــگ داخل ــاهد جن ــود ش ــه خ ــت.  او ک ــی اس حتم
ــبب  ــر س ــرس از یک دیگ ــد: »ت ــود می نویس ــس ب انگلی
می شــود پیش دســتی یــا ســبقت گرفتن معقول تریــن 
ــرس  ــت ت ــن حال ــز از ای ــرای گری ــس ب ــرای هرک راه ب
متقابــل و تأمیــن امنیــت باشــد. یعنــی هــر کــس بایــد از 
طریــق زور یــا تزویــر بــر همــۀ آدمیــان تــا آن جــا کــه 
می توانــد ســلطه و ســروری بیابــد تــا حــدی کــه هیــچ 
قدرتــی بــه انــدازۀ کافــی نیرومنــد نباشــد کــه وی را در 

ــد.« خطــر بیفکن
ــای تــرس  ــزی، رد پ ــز در جنــگ پلوپون توکیدیــدس نی
ــرد  ــر ک ــگ را ناگزی ــه جن ــد: »آنچ ــخیص می ده را تش
رشــد قــدرت آتنی هــا و ترســی بــود کــه ایــن رشــد در 

ــت.«   ــپارتی ها برانگیخ اس
ــازی  ــا زمینه س ــا ب ــه آی ــید ک ــد پرس ــی بای ــس از غن پ
بــرای جنــگ و دعواهــای قومــی می شــود اصــل 

جمهوریــت را حفــظ کــرد؟
ــت می داشــت  ــه جمهوری ــادی ب ــًا اعتق ــر واقع ــی اگ غن
ــون  ــا ی ــه جــای اتحــاد ب ــته ب ــال گذش ــول پنج س در ط
ــزوی  ــی را من ــت قوم ــرد افراطی ــالش می ک ــت ت و طاق
ــوام  ــۀ اق ــان هم ــه رو در می ــای میان ــا چهره ه ــد و ب کن
ــا احــزاب  ــل شــود. در ســایر کشــورهای دنی وارد تعام
و فعــاالن سیاســی نخســتین شــرط پاســداری از اصــل 
ــون  ــازی افراطی ــی را منزوی س ــت و دموکراس جمهوری
می داننــد. احــزاب سیاســی اغلــب تــالش می کنــد 

نقــش دروازه بانــی را بــرای جلوگیــری از ورود افراطیون 
ــتاد  ــتکی، اس ــتیون لویس ــد. اس ــازی کنن ــدرت ب ــه ق ب
ــازی  ــف منزوی س ــیوه های مختل ــاروارد، ش ــگاه ه دانش
ــا را  ــروف دنی ــی های مع ــرال دموکراس ــت در لیب افراطی

چنیــن دســته بندی می کنــد:
ــات از ورود  ــگام انتخاب ــن احــزاب سیاســی در هن ن
ــان  ــی ش ــت های انتخابات ــی در فهرس ــراد افراط اف
بــرای کرســی های بلنــد جلوگیــری کننــد حتــا اگــر 

آن هــا بتواننــد آرای بلنــدی را نیــز جلــب کننــد.
جملــۀ  در  کــه  را  افراطی هــای  احــزاب،  نــن 
اعضــای شــان هســتند، کنــار می گذارنــد و اخــراج 

. می کننــد
ــا  ــی ب 3( احــزاب طــرف دار دموکراســی از همپیمان

ــد. ــز می کنن ــی پرهی ــزاب افراط ــا و اح نامزده
ــی  4( احــزاب طــرف دار دموکراســی، هرگــز بیانیه ی

ــد. ــون صــادر نمی کنن ــت از افراطی در حمای
ــت  ــای حمای ــه ج ــد ب ــح می دهن ــزاب ترجی 5( اح
از اعضــای افراطــی خــود، در صــورت نیــاز حتــا از 

رقبــای ایدیولوژیــک خــود طــرف داری کننــد.
ــد در کشــورهایی  ــی نشــان می ده ــای جهان تجربه ه
ــی  ــول نانس ــه ق ــا ب ــی ی ــام دروازه بان ــن نظ ــه ای ک
ــه   ــر »فاصل ــن هن ــی، ای ــمند امریکای ــو، دانش برمئ
ایجــاد کــردن« وجــود نداشــته باشــد، اصــل 

جمهوریــت ســقوط می کنــد. 
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محـاکمةغنی
دردادگـاه
جمهـوریت

غنی اگر واقعاً اعتقادی به 
جمهوریت می داشت در طول 
پنج سال گذشته به جای اتحاد 
با یون و طاقت تالش می کرد 

افراطیت قومی را منزوی کند و 
با چهره های میانه رو در میان همة 
اقوام وارد تعامل شود. در سایر 
کشورهای دنیا احزاب و فعاالن 
سیاسی نخستین شرط پاسداری 

از اصل جمهوریت و دموکراسی را 
منزوی سازی افراطیون می دانند. 

احزاب سیاسی اغلب تالش 
می کند نقش دروازه بانی را برای 

جلوگیری از ورود افراطیون 
به قدرت بازی کنند. استیون 

لویستکی، استاد دانشگاه 
هاروارد، شیوه های مختلف 

منزوی سازی افراطیت در لیبرال 
دموکراسی های معروف دنیا را 

چنین دسته بندی می کند:
نن احزاب سیاسی در هنگام 

انتخابات از ورود افراد افراطی در 
فهرست های انتخاباتی شان برای 

کرسی های بلند جلوگیری کنند حتا 
اگر آن ها بتوانند آرای بلندی را 

نیز جلب کنند

بخش دومعبدالشهید ثاقب



بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــس از اول جــوزای 1398  ــی پ   معضــل خــاء سیاس
در کشــور مخاطره آمیــز اســت. بــرای حــل ایــن 
مشــکل بحــِث گــذارِ دموکراتیــک بــرای بازگشــت بــه 
دموکراســی در افغانســتان اساســی ترین ضــرورت ملــی 
ــِد  ــود نیازمن ــِت موج ــور از بن بس ــود. عب ــی می ش تلق
ایــن اســت کــه نقطه عطف هــای قانــون اساســی 
مبنــی بــر حفــظ وحــدت ملــی، نظــم سیاســی و ثبــات 
اجتماعــی، اساســی شــمرده شــوند. بــا وجــودِ رعایــت 
ارزش هــای قانــون اساســی و تــاش در جهــِت حفــِظ 
ــا  ــتان، اقتض ــامی افغانس ــوری اس ــام جمه ــان نظ کی
ــت  ــم قانونی ــرای تحکی ــی« ب ــت مل ــد »مصلح می کن

ــز جــدی انگاشــته شــود.   نی
   شــورای نامــزدان ریاســت جمهــوری بــر ایــن بــاور 
ــی پــس از اول  اســت کــه دوام حکومــت وحــدت مل
جــوزای 1398 عــاوه بــر اینکــه آشــکارا بــر خــاف 
ــل  ــت، در تقاب ــی اس ــون اساس ــصت ویکم قان ــادة ش م
جــدی بــا هنجارهــای حکومتــداری و مصلحــت 
ملــی نیــز قــرار دارد. حکومــت وحــدت ملــی از 
ــای  ــارِ بحران ه ــود دچ ــی خ ــکیل غیرقانون ــدو تش ب
ــدی آن را  ــانه  های ج ــه نش ــت ک ــده اس ــون ش گوناگ
ــون اساســی،  ــواردِ قان ــِض بیشــترین م ــوان در: نق می ت
ــة  ــدرج در توافقنام ــواد من ــازی م ــی در عملی س ناکام
سیاســی )1393 ( و فقــدان کارآمــدی آن بــرای بســامان 
ــت  ــه مدیری ــی از جمل ــزرگ مل ــای ب ــردِن برنامه ه ک
ــی  ــت خارج ــت سیاس ــور، مدیری ــی کش ــاع امنیت اوض
و همچنیــن انتخابــات ولســی جرگــة ســال 1397 
ــزدان  ــورای نام ــت ش ــن جه ــه همی ــود. ب مشــاهده نم
کار  دوام  ذیــل  دالیــل  بنابــر  جمهــوری  ریاســت 
ــوزای 1398  ــس از اول ج ــی پ ــدت مل ــت وح حکوم

را غیرقابــل قبــول می دانــد: 
اساســی  قانــون  بــا  جــدی  تناقــض  در  اول: 

.)61 )مــادۀ  اســت  افغانســتان 
دوم: از کارآمــدی و اعتمــادِ ملــی بــرای مدیریــِت 
ــات و  ــد انتخاب ــی مانن ــاری مل ــه های کان و ج پروس

ــت. ــوردار نیس ــه برخ مصالح
ســوم: همزمــان بــودِن نامــزدی ریاســت جمهــوری بــا 
رهبــری مقــام عالــی دولتــی، افــزون بــر اینکــه نشــانة 
ــز دچــارِ  ــازی را نی ــد ب ــی می شــود، قواع ــض تلق تبعی

ــرد. ــران می ب ــه بح ــور را ب ــد و کش ــال می کن اخت
ــت  ــِث بازگش ــده، بح ــاد ش ــق ی ــه حقای ــه ب ــا توج  ب
ــِت مصلحــت  ــری از مزی ــون و بهره گی ــه قان ــاره ب دوب
بــرای برگشــت بــه مــردم ســاالری برجســته مــی شــود 
ــام  ــوب نظ ــت« در چارچ ــتی حکوم ــدة »سرپرس و ای
ــد. ــدا می کن ــق پی ــتان منط ــامی افغانس ــوری اس جمه

   شــورای نامــزدان ریاســت جمهــوری متفقــًا بــر ایــن 
ــر  ــتن ب ــه گذاش ــه صح ــدی ب ــازِ ج ــه نی ــد ک ــر ان نظ
پایــان حکومــت وحــدت ملــی، جلوگیــری از بی ثباتــی 
بیشــتر سیاســی و ضــرورت بــرای پرداختــِن مؤثــر بــه 
رونــِد مصالحــه، شــرایط ایــن را به وجــود آورده اســت 
ــه اجمــاع سیاســی  ــی، ب ــح مل ــه مصال ــا توجــه ب ــا ب ت

عطــف توجــه صــورت گیــرد و بدیــل عادالنــه بــرای 
رهبــری حکومــت وحــدت ملــی تــا انجــام انتخابــات 
ریاســت جمهــوری و اعــام نتایــج آن پیشــنهاد گــردد.
 بدیهــی اســت کــه بحــِث سرپرســتی حکومــت مفهــوم 
ساختارشــکنی نظــام و برهــم زدن تشــکیات سیاســی 
فعلــی کشــور را ارایــه نمی کنــد، بلکــه وظیفــة خطیــِر 
ــامی  ــوری اس ــت جمه ــوِب دول ــِظ چارچ آن را حف
ارادة  و  اساســی  قانــون  از  پاســداری  افغانســتان، 
معطــوف بــه تقویــِت منافــع ملــی و مشــروعیِت نظــام 

ــد.  ــی ده در کشــور   م
   سرپرســتی حکومــت می بایــد از متــن اجمــاع 
ــا  سیاســی ناشــی از مصلحــِت ملــی و در هماهنگــی ب
ــک  ــا در ی ــود، ت ــه ش ــی واردِ عرص ــون اساس روح قان
دورة معیــن زمانــی ) تــا ختــم انتخابــات ششــم میــزان 
1398 و اعــام نتایــج نهایــی( امــوراِت یومیــه و عــادی 
حکومــت را پیــش ببــرد و ایــن ســه برنامــة کان ملــی 

ــد:  ــت نمای را مدیری

1. انتخابات شفاف، عادالنه و قابل اعتماد.
2. روند مصالحة ملی.

3. انتقال قدرت به حکومت منتخب.
  بنابرایــن بــا درنظرداشــت منافــع علیــای مــردم 
نامــزدان ریاســت جمهــوری  افغانســتان، شــورای 
ــه بحــران سیاســی  ــرای جلوگیــری از ورودِ کشــور ب ب
جدیــدی کــه مانــع تحقــق صلــح و پیشــرفت در 
ــد: ــق نمودن ــی تواف ــواردِ آت ــر م ــود، ب ــتان ش افغانس
1. عمــِر حکومــت وحــدت ملــی مطابــق بــه مــادة 61  
قانــون اساســی در اول جــوزای 1398 پایــان می پذیــرد 
و پــس از ایــن تاریــخ ادامــة کارِ رئیــس جمهــور 
و رئیــس اجراییــة حکومــت وحــدت ملــی فاقــد 

ــت.  ــروعیت اس مش
ــه  ــق ب ــد مطاب ــوری بای ــت جمه ــات ریاس 2. انتخاب
تقویــم اعــام شــده از جانــب کمیســیون مســتقل 
انتخابــات بــه تاریــخ ششــم میــزان 1398 برگــزار 
شــود. شــورای کاندیــدان ریاســت جمهــوری بــه هیــچ 

ــد. ــی  پذیرن ــخ را نم ــن تاری ــر در ای ــورت تأخی ص

  پرنسیب ها:
  شــورای نامــزدان ریاســت جمهــوری، پرنســیب های 
ذیــل را در نظــر گرفتــه  اســت تــا »سرپرســتی حکومت 
افغانســتان  قالــِب نظــام جمهــوری اســامی  » در 

به وجــود آورده شــود:
ــتقل،   ــخصیِت مس ــد ش ــت » بای ــت حکوم 1. »سرپرس
دارای وجاهــت ملــی و تعهــد بــرای کارآمــدی در 

ــد. ــود باش ــف خ ــرای وظای اج
2. »سرپرســت حکومــت » بایــد دارای شــرایِط نامزدی، 
ــدرج در  ــوری من ــت جمه ــدای ریاس ــوِن کاندی همگ

مــادة 62  قانــون اساســی باشــد.
ــاس رأی  ــر اس ــت« ب ــت حکوم ــش »سرپرس 3. گزین
گیــری بــه گونــة دموکراتیــک، کســب اکثریــت آراء و 
ــای  ــه ه ــش گزین ــدرج در بخ ــرایط من ــاس ش ــر اس ب

ــرح  ــن ط ــر ای ــدرج در اخی ــت، من ــت حکوم سرپرس
صــورت می گیــرد.

ــت  ــدای ریاس ــد کاندی ــت« نبای ــت حکوم 4. »سرپرس
بــه  کاندیداتــوری  در صــورِت  باشــد،  جمهــوری 
سرپرســتی حکومــت، بــه جهــِت تأمیــن تســاوی 
ــا ســایِر شــهروندان، بایســتی پیــش از آن از  حقوقــی ب
ــه ریاســت جمهــوری انصــراف  کاندیداتــوری خــود ب

ــد. بده
ــی  ــک دورة زمان ــرای ی ــت« ب ــت حکوم 5. »سرپرس
)دورة حکومــت منتخــب آینــده( نبایــد عهــده دارِ 
وظایــف بــزرگ اجرائــی معــادل وزیــر، یــا قضایــی در 

ــد. ــت باش ــی در دول ــطوح عال س
ــات  ــان انتخاب ــا پای ــت ت ــتی حکوم ــدِت سرپرس 6. م
مــورخ 6 میــزان 1398 و اعــام نتیجــة نهایــی آن 
می  باشــد. سرپرســت حکومــت، قــدرت را بــه رئیــس 

ــد. ــل می کن ــب منتق ــورِ منتخ جمه
ــات  ــورِ انتخاب ــت در ام 7. عملکــردِ سرپرســت حکوم
ریاســت جمهــوری از طــرف شــورای نامزدان ریاســت 
جمهــوری )کــه بعــد از اول جــوزای 1398 ، شــورای 
مصلحــت ملــی  نامیــده می شــود ( نظــارت می گــردد.
8. صاحیت هــای سرپرســت حکومــت مطابــق حکــم 

مــادة 67 قانــون اساســی تعییــن می شــود.

 گزینه های سرپرستی حکومت:
  مطابــق بــه پرنســیب های هشــتگانة فــوق و در 
ــری از  ــرای جلوگی ــرح، ب ــن ط ــاد ای ــا مف ــت ب مطابق
به وجــود آمــدِن خــاء قــدرت، گزینه هــای زیــر مــورد 
ــت:  ــوری اس ــت جمه ــزدان ریاس ــورای نام ــه ش توج
گزینــة اول: در صورتــی کــه رئیــس جمهــورِ فعلــی از 
ــه ریاســت جمهــوری انصــراف  کاندیداتــوری خــود ب
دهــد، مــی توانــد بــدون طــی کــدام مکانیــزم قانونــی 
ــواِن »سرپرســت حکومــت«، ســر از اول  ــه عن دیگــر ب
ــا پایــان  جــوزای 1398 کار خویــش را بــدون وقفــه ت
ــبت  ــه نس ــن گزین ــد. ای ــه ده ــتی ادام ــت سرپرس مهل
ــز صــدق مــی  ــی رئیــس جمهــور نی ــن فعل ــه معاونی ب
ــز در صــورت انصــراف از تکــت هــای  ــد، آنهــا نی کن
ــاون سرپرســت  ــث مع ــه حی ــد ب ــی توانن ــی م انتخابات

ــد. ــه دهن ــه کار ادام ــت ب حکوم
گزینــة دوم: در صورتــی کــه گزینــة اول تحقــق نیابــد، 
بحــِث اجمــاع سیاســی کان تــر بــه عنــوان معقول ترین 
و مطلوب تریــن گزینــه بــه میــان می آیــد. در ایــن 
گزینــه کاندیــدان ریاســت جمهــوری و شــخصیت 
هــای واجــد شــرایِط قانونــی، مســتقل، متعهــد و 
ــب احــزاب سیاســی  دارای وجاهــت ملــی کــه از جان
و نهادهــای مدنــی ثبــت شــده در وزارت عدلیــه معرفی 
مــی شــوند، مــی تواننــد خــود را بــرای احــرازِ پُســت 
نماینــد. کاندیــدان  سرپرســتی حکومــت کاندیــدا 
ــه  ــزدی ب ــورت نام ــوری در ص ــت جمه ــی ریاس فعل
ــه  ــد از کاندیداتــوری خــود ب سرپرســتی حکومــت بای

ــد. ــراف نماین ــوری انص ــت جمه ــام ریاس مق
   کاندیــدان منــدرج در ایــن گزینــه بــرای دریافت رأی 

بــه اجمــاع کان سیاســی معرفــی مــی شــوند. اجمــاع 
ــت  ــدان ریاس ــت از: کاندی ــکل اس ــی متش کان سیاس
ــده در وزارت  ــت ش ــزاب ثب ــران اح ــوری، رهب جمه
عدلیــة افغانســتان، رئیــس شــورای علمــای افغانســتان، 
رئیــس و هیــأت اداری ولســی جرگــه، رئیــس و هیــأت 
اداری مشــرانو جرگــه، رئیــس کمیســیون مســتقل 
ــتقل  ــیون مس ــس کمیس ــتان، رئی ــر افغانس ــوق بش حق
نظــارت بــر تطبیــق قانــون اساســی افغانســتان، نماینــدة 
ــتان و  ــان افغانس ــوق دان ــس حق ــی، رئی ــه مدن جامع

ــان افغانســتان.  رئیــس شــبکة زن
ــن  ــگاه ای ــت در پیش ــتی حکوم ــداِن سرپرس    کاندی
ــه و  ــود را ارائ ــای خ ــرح ه ــی، ط ــاع کان سیاس اجم
رأی تأییــد دریافــت مــی کننــد. نامــزدی کــه اکثریــت 
آراء را کســب نمــود، بــه عنــوان سرپرســت حکومــت 
ــی ادای  ــون اساس ــادة 63  قان ــه م ــق ب ــن و مطاب تعیی
ــای  ــوردِ کاندیداه ــن روش در م ــد. عی ــوگند می کن س
ــود.  ــی ش ــق م ــت تطبی ــت حکوم ــت سرپرس معاونی
ــه شــامل در  شــایان یادآوریســت، احــزاب سیاســی ک
ــق  ــان از طری ــتند رأی ش ــی هس ــای انتخابات ــت ه تک
تکــت هــای انتخاباتــی مــورد نظــر تأمیــن مــی شــود. 
ــی  ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــه رهب ــی ک   در صورت
کمــاکان بخواهنــد در تقابــل بــا قانــون اساســی و 
منافــع علیــای کشــور قــرار گرفتــه و بــه صــورت غیــِر 
ــش  ــه کار خوی ــوزای 1398 ب ــد از اول ج ــی بع قانون
ادامــه دهنــد، عواقــِب ناشــی از ایــن اقــدام غیرقانونــی 
ــژه  ــی به وی ــئولین دولت ــا و مس ــودِ آن ه ــه دوش خ ب
ــن  ــه در ای ــی ک ــای دولت ــه اول نهاده ــئولین درج مس
ــزدان  ــورای نام ــد. ش ــد، می باش ــک می کنن ــد کم رون
ــردم از  ــوق م ــاق حق ــرای احق ــوری ب ــت جمه ریاس
ــی و  ــطح مل ــی در س ــی و سیاس ــزم حقوق ــر مکانی ه
بین المللــی بهــره خواهــد جســت تــا بــا اقدامــاِت الزم 
ــد مشــروعیت شــود.      ــِت فاق ــن حکوم ــدوام ای ــع ت مان
ــگاهِ  ــن ن ــوری ضم ــت جمه ــزدان ریاس ــورای نام   ش
مثبــت بــه مســاعی جامعــة بین المللــی در رابطــه 
بــا ثبــاِت افغانســتان، همچنــان آرزومنــِد اســتمرارِ 

ایــن راســتا می باشــد. تاش هــای ســازنده در 
ــزدان ریاســت جمهــوری قربانی هــای بی شــائبه      نام
و مبــارزات برحــق نیروهــای دفاعــی و امنیتــی کشــور 
ــد،  ــی نمای ــل م ــت کام ــذارد و حمای ــی گ را ارج م
همچنــان از رهبــری حکومــت وحــدت ملــی خواســته 
ــل نمــودن  ــه صــورت جــدی از دخی ــا ب ــی شــود ت م

ــد.  ــراز نمای آن هــا در امــورِ سیاســی احت
   شــورای نامــزدان ریاســت جمهــوری از قاطبــة مــردم 
عزیــِز کشــور اعــم از شــخصیت های مســتقل، احــزاب 
ــی  ــاِت اجتماع ــی، اقشــار و طبق ــة مدن سیاســی، جامع
ــرای  ــی ب ــا در جهــِت همگرای ــد ت درخواســت می نمای
تحکیــم قانونیــت مســاعی بــه خــرج دهنــد و نگذارنــد 
ــته از  ــراِن برخاس ــارِ بح ــن دچ ــتر از ای ــتان بیش افغانس

اســتبداد سیاســی شــود. 

  کابل، 21 ثور 13۹۸
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د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت د مرشانــو جرګــې لــه 

رئیســه د هغــه د یــوه ســاکار چــې لــه ترورېســتانو رسه د 

الس درلــودو شــک پــرې کېــږي، د احمتــايل څېړنــو خــر 

ورکــوي.

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت وايــي، د مرشانــو 

ــاور  ــه مش ــلیامر ل ــادي مس ــل اله ــس فض ــې د رئی جرګ

حاجــي دالور چــې د ترورېســتانو د ماتــړ او ســاتنې تــور 

ــې  ــې روان ــزې او ژورې څېړن ــر اړخی ــورې دی، ه ــرې پ پ

دي.

ــه ورځ  ــنبې پ ــي د ش ــرت رحیم ــد ن ــه وزارت ویان د دغ

ــه د  ــې ب ــورت ک ــه ص ــا پ ــل، د اړتی ــه ووی ــو ت ازادي راډی

ــې ويش. ــه دې اړه پلتڼ ــم پ ــه ه ــه رئیس ــې ل ــو جرګ مرشان

ــوه  ــا ش ــه اړتی ــږي، ک ــې کې ــزې پلټن ــر اړخی ــل: »ه ده ووی

ــه  ــه هغ ــږي، پ ــق کې ــم تحقی ــلیامره ه ــاغيل مس ــه ښ ل

صــورت کــې بــه د هېــواد لــه نافــذه قوانینــو رسه ســم هغــه 

)مســلیامر( راوغوښــتل يش، څــو موضــوع معلومــه يش، 

ــوع  ــې د موض ــواړو چ ــوږ غ ــږي او م ــې کې ذره ذره پلټن

عمــق تــه داخــل شــو، هــر څــوک چــې لــه نومــوړي رسه 

الس ولــري، مــوږ بــه وررسه جــدي او قانــوين چلنــد 

ــړی دی.« ــتانو مات ــه د ترورېس ــړو، ځک وک

فضــل هــادي مســلمیار زمــوږ بیــا بیــا اړیکــو تــه ځــواب 

را نــه کــړ.

خــو د مرشانــو جرګــې د داراالنشــاء رئيــس مقتــدر نــارصي 

ــت  ــاور و او ماموری ــاري مش ــي دالور افتخ ــي، حاج واي

یــې د ۱۳۹۷ کال پــه حــوت میاشــت کــې پــای تــه 

رســېدلی دی.

دی وايــي، حاجــي دالور د مســلمیار پــه سپارښــتنه د 

ــوی و. ــامرل ش ــه ګ ــه توګ ــاور پ مش

ــر کال زمــوږ افتخــاري مشــاور و، خــو  ده وویــل: »دی تې

اوس نــه دی، دنــده یــې پــه مرشانــو جرګــه کــې د ۱۳۹۷ 

کال د حــوت پــه میاشــت کــې پــای تــه رســېدلې، څرنګــه 

ــه مــوږ  ــه غوښــتل چــې ل ــې ن چــې هغــه ســوداګر و، وي

ــه دوام ورکــړي.« رسه خپلــې دنــدې ت

دی وايــي، د حاجــي دالور د هویــت کارت د تېــر کال دی 

ــورې اړه  ــه دالور پ ــتې وي پ ــرې اخیس ــې ت ــه ی ــه ګټ او ک

لــري، نــه پــه مرشانــو جرګــې پــورې.

یوځايــي  مســلمیار  د ښــاغيل  لــه حاجــي دالور رسه 

عکســونه د ټولنیــزو شــبکو پــر پاڼــو هــم خپــاره شــوي دي.

د مرشانــو جرګــې مرســتیال فیصــل ســمېع وايــي، د 

موضــوع د ښــه روښــانتیا لپــاره د لویــې څارنوالــۍ څېړنــو 

ــه دي. ــه مت ــه پ ت

د چاودېدونکــو  او  د ماتــړ  ترهګــرو  د  حاجــي دالور 

ــو او د څــو  ــو، جعــيل منــر پلېټون مــوادو، زرهــي موټرون

ــول  ــور نی ــه ت ــاتنې پ ــال او س ــو د انتق ــتاين پېژندپاڼ پاکس

شــوی دی.

ــان  ــورد پای ــتان، در م ــی افغانس ــون اساس ــادة 61 قان  م
پنجــم  ســال  جــوزای  اول  در  رییس جمهــور  کار 
ایــن  امــا  می گویــد.  ســخن  ریاســت جمهوری 
می گــردد  تفســیر  دولبــه  همچــون شمشــیری  مــاده 
کاندیــدای  هــم  و  برحــال  رییس جمهــورِ  هــم  کــه 
ــای  ــت مداران و گروه ه ــب و سیاس ــت جمهوری رقی ریاس
ــتناد  ــه آن اس ــور ب ــِف رییس جمه ــد و مخال ــی منتق سیاس
می کننــد و آن را ابــزار بهره گیــری در سیاســت بازی ها 

می ســازند. خــود  سیاســِی  خواســت های  و 
 61 مــادة  از  پیشــین  رییس جمهــور  کــرزی  حامــد 
ریاســت جمهوری خــود  دوام  بــرای  اساســی  قانــون 
ــرد؛ کاری  ــتفاده ک ــم اس ــال پنج ــوزای س ــس از اول ج پ
ــد.  ــی می کن ــور فعل ــرف غنی رییس جمه ــه محمداش را ک
درحالی کــه غنــی بــه عنــوان کاندیــدای ریاســت جمهوری 
ــس  ــرد و کارِ او را پ ــش ک ــرزی را نکوه ــان ک در آن زم
ــی  ــون اساس ــاف قان ــم برخ ــال پنج ــوزای س از اول ج
ــه  ــه آن وقعــی نگذاشــت و توجی ــی کــرزی ب ــد. ول خوان
ــی  ــت یعن ــی دول ــن قضای ــه رک ــاده را ب ــن م و تفســیِر ای
مأموریــِن خــود وانهــاد. و امــروز اشــرف غنی همــان 
ــت  ــم مخالف ــل از او به رغ ــرزی قب ــه ک ــرد ک کاری را ک

ــود.  ــام داده ب ــر انج ــن دیگ وی و منتقدی
کار  پایــان  مــورد  در  اساســی  قانــون   61 مــادة  امــا 
ــتناد  ــتدالل و اس ــا اس ــد؟ آی ــه می گوی ــور چ رییس جمه
ــوزا از  ــس از اول ج ــة کارش پ ــرای ادام ــور ب رییس جمه
ــت؟ ــه اس ــی موج ــا منطق ــی و حت ــی، حقوق ــر قانون منظ
ــت  ــا کســب اکثری ــور ب ــادة شــصت ویکم: »رییس جمه  م
ــق  ــده گان از طری ــد آراي راي دهن ــاه درص ــش از پنج بی
رأي گیــري آزاد، عمومــي، ســري و مســتقیم انتخــاب 
ــال  ــوزاي س ــور در اول ج ــه رییس جمه ــردد. وظیف مي گ
ــه  ــات ب ــد. انتخاب ــان مي یاب ــات پای ــد از انتخاب ــم بع پنج
ــدت  ــال م ــد در خ ــور جدی ــن رییس جمه ــور تعیی منظ
ــان کار رییس جمهــور  ــل از پای ــي شــصت روز قب ســي ال
از  هیچ یــک  اول  دور  در  هــرگاه  مي گــردد.  برگــزار 
ــش از پنجــاه درصــد آرا را  ــت بی ــد اکثری ــدان نتوان کاندی
ــرف دو  ــراي دور دوم در ظ ــات ب ــت آورد، انتخاب به دس

هفتــه از تاریــخ اعــام نتایــج انتخابــات برگــزار مي گــردد 
و در ایــن دور تنهــا دو نفــر از کاندیدانــي کــه بیشــترین آرا 
را در دور اول به دســت آورده انــد، شــرکت مي نماینــد. 
در دور دوم انتخابــات، کاندیــدي کــه اکثریــت آرا را 
ــرگاه  ــود. ه ــناخته مي ش ــور ش ــد، رییس جمه ــب کن کس
یکــي از کاندیــدان ریاســت جمهوري در جریــان دور اول 
یــا دوم راي گیــري و یــا بعــد از انتخابــات و قبــل از اعــام 
نتایــج انتخابــات وفــات نمایــد، انتخابــات مجــدد مطابــق 

ــردد.« ــزار مي گ ــون برگ ــکام قان ــه اح ب

 دو لــِب ایــن شمشــیر در کجاســت؟!... دو جملــة کوتــاه 
یعنــی »اول جــوزای ســال پنجــم« و »بعــد از انتخابــات« در 
مــادة 61، ایــن مــاده را بــه شمشــیری دولبــه تبدیــل کــرده 
ــه  ــة کار رییس جمهــور ب ــاِن ادام اســت. منتقــدان و مخالف
ــخِص  ــان مش ــوان زم ــه عن ــم ب ــال پنج ــوزای س اول ج
امــا  می کننــد.  اســتناد  وی  ریاســت جمهوری  پایــان 
ــة  ــت، از جمل ــته اس ــه در ارگ نشس ــوری ک رییس جمه
»بعــد از انتخابــات« اســتفاده می کنــد و آن را شــرط پایــان 
قانون پوهــان  می دانــد.  خــود  ریاســت جمهوری  کار 

اســتدالل  همین گونــه  نیــز  ســتره محکمه  قاضیــان  و 
می کننــد.

اما  چه کسی درست می گوید؟
ــات  ــص، ابهام ــه نواق ــون اساســی ـ ک ــادة 61 قان ــر م  اگ
ــون اساســی  و تناقضــات بســیاری در تمــام ماده هــای قان
افغانســتان وجــود دارد ـ زمــان برگــزاری انتخابــات 
اســتناد  اســتدالل و  نمی کــرد،  معیــن و مشــخص  را 
رییس جمهــور برحــال و مأمــوران او در قــوای مســتقل)؟( 
قضایــی افغانســتان درســت و موجــه بــود. امــا وقتــی در 
ــات دو  ــزاری انتخاب ــان برگ ــی زم ــون اساس ــادة 61 قان م
مــاه قبــل از اول جــوزا یعنــی مــاه حمــل و ثــور تعییــن و 
ــه  ــات ب ــر گــزاری انتخاب ــا عــدم ب مشــخص می شــود، آی
ــة  ــت؟ وظیف ــت جمهوری اس ــد ریاس ــاز تمدی ــی امتی معن
ــه و  ــوِط ک ــتان مرب ــون در افغانس ــرای قان ــق و اج تطبی

کــدام نهــاد اســت؟
 پاســخ ایــن پرســش را اطفــال دوران ابتدایــی مکتــب هــم 
می داننــد؛ نیــاز بــه قانون پــوه و حقــوق دان و قاضــی 
ــت و در  ــی دول ــوای اجرای ــید. ق ــا از او بپرس ــت ت نیس
رأس آن رییس جمهــور، مســوولیت و وظیفــة اجــرای 
ــت  ــش این جاس ــاال پرس ــد. ح ــده دارن ــه عه ــون را ب قان
بــه عنــوان  او  کــه اگــر رییس جمهــور و حکومــت 
ــورد  ــی در م ــون اساس ــادة 61 قان ــون، م ــدة قان اجراکنن
ــل از اول  ــاه قب ــه دو م ــات را ک ــزاری انتخاب ــان برگ زم
ــن شــده،  جــوزای ســال پنجــم ریاســت جمهوری او تعیی
ــا  ــزه داده شــود ی ــاداش و جای ــد، برای شــان پ اجــرا نکنن

پاســخ گو باشــند؟
ــی  ــه و تفســیر غیرقانون ــی، و عجــب توجی  عجــب منطق
آن کــه  جــای  بــه  اساســی!...  قانــون   61 مــادة  از 
ــون اساســی پاســخ گو  ــر نقــض قان رییس جمهــور در براب
باشــد و از ناتوانــی و ناکامــی خــود در اجــرای مــادة 61 
قانــون اساســی مبنــی بــر برگــزاری انتخابــات در دو مــاه 
ــد و  ــذرت بخواه ــم مع ــال پنج ــوزای س ــل از اول ج قب
کارش را پایان یافتــه اعــان کنــد، بــرای خــودش پــاداش 
تمدیــد ریاســت جمهوری در برابــر نقــض قانــون را اعطــا 

می کنــد. 

سی چه مـی گـوید؟ مـادۀ 61 قانـون اسـا

کورنیو چارو وزارت:
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