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غنی »چند روز« 

برای تصمیم گیری فرصت دارد!
عیـدی طالبـان؛

مرگ و وحشت
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و  امنیت ملــی  پیشــین  رییــس  نبیــل،  رحمــت اهلل 
رییــس تکــت  انتخاباتــی »امنیــت و عدالــت« می گویــد 
ــی  ــدت مل ــی وح ــت توافق ــدت کاری حکوم ــه م ک
بــه پایــان رســیده و ایــن حکومــت دیگــر نــزد 

ــدارد. ــروعیت ن ــهروندان مش ش
آقــای نبیــل کــه دیــروز در یــک نشســت خبــری در 
کابــل ســخن مــی زد، یــادآور شــد کــه هیــچ نهــادی 
صالحیــت تمدیــد دوره کاری حکومــت وحــدت 

ــدارد. ــی را ن  مل
ــزاری  ــان برگ ــا زم ــه ت ــان  اینک ــا بی ــل ب ــای نبی آق
ــال  ــزان س ــم می ــت جمهوری در شش ــات ریاس انتخاب
ــای  ــدور فرمان ه ــت ص ــی صالحی ــرف غن روان ،اش
تقنینــی را نــدارد، هشــدار داد  کــه اگــر فرمانــی هــم 
ــود. ــد ب ــی ارزش خواه ــود، ب ــب او صــادر ش از جان
ــن  ــت جمهوری همچنی ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
اضافــه کــرد کــه محمداشــرف غنــی غنــی نمی توانــد 
پــس از ایــن ماموریــن دولتــی را عــزل و نصــب کنــد.

ــی  ــت وحدت مل ــس حکوم ــه ریی ــرد ک ــد ک او تأکی
صالحیــت امضــای برنامه هــای حکومتــی را نیــز 
نــدارد و تــا برگــزار شــدن انتخابــات ایــن امــر را بــه 

ــق در آورد. ــت تعلی حال
ــای  ــه آق ــت ک ــخنانش گف ــۀ س ــل در ادام ــای نبی آق
ــاح پروژه هــای  ــرای افتت ــی ب ــی از ســفرهای والیت غن
کوچــک کــه بــرای بــار دوم و ســوم افتتــاح می شــود 
نیــز خــودداری کنــد و بــدون دلیــل موجــه بــه 

ــرود. ــز ن ــی نی ــفرهای بیرون س
او همچنیــن تأکیــد بــر بیــرون آمــدن گفت وگوهــای 
رییــس  ســوی  از  »انحصــار  او  آنچــه  از  صلــح 
حکومــت وحــدت  ملــی« خوانــد کــرد و گفــت کــه 
آقــای غنــی بــا انحصــار مذاکــرات صلــح در حقیقــت 

ــرد. ــش می ب ــه پی ــود را ب ــن خ ــای کمپای ــه ه برنام
نبیــل همچنیــن اشــاره کــرد کــه 5 ســال پیــش کشــور 
در یــک حالــت بحرانــی قــرار داشــت و مــا از روی 
ــی  ــدت  مل ــت وح ــدن حکوم ــان آم ــه می ــاری ب ناچ

را پذیرفتیــم در حالــی کــه ایــن حکومــت هیــچ 
ــدارد. ــی ن مشــروعیت قانون

ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری از ســفر 
مســووالن نهادهــای امنیتــی کشــور بــه پاکســتان انتقاد 
کــرد و گفــت کــه ایــن ســفرها بیشــتر جنبــۀ کمپاینــی 
ــان  ــه آن ــد ک ــروز می رون ــاور او: »ام ــه ب ــد. ب دارن
ــان  ــت ش ــدرت حمای ــه ق ــاره ب ــیدن دوب ــرای رس ب
ــوش  ــه گ ــی خــود را ب ــه غالم ــردا حلق ــا ف ــد؛ ت کنن

ــد«. ــزان کنن ــا آوی اینه
کمیتــه نظــارت بــر کمیســیون انتخابــات و حکومــت 

ایجــاد شــود
ــات ریاســت جمهوری  رحمــت اهلل نبیــل نامــزد انتخاب
ــه  ــاد کمیت ــر ایج ــد ب ــود تأکی ــروز خ ــِت دی در نشس
نظــارت بــر کارکردهــای کمیســیون های انتخاباتــی و 

حکومــت کــرد.
بــه بــاور او: حکومــت و والیــان در کار کمیســیون های 
ــر  ــز زی ــنران نی ــد و کمیش ــه می کنن ــی مداخل انتخابات

ــد. ــدام می کنن فشــار ارگ اق
نامــزدان  کــه  شــد  یــادآور  نبیــل  آقــای 
در  کمیشــنران  اعمــال  همــه  ریاســت جمهوری 
ــد و  ــر دارن ــر نظ ــی را زی ــای انتخابات ــیون ه کمیس
را  آنــان  زندگــی  ظاهــر  در  یک باره گــی  تغییــر 

. ننــد ا می د
و  بی رویــه  نتایــج  اعــالم  کــه  کــرد  اشــاره  او 
چنــد  پارلمانــی  انتخابــات  نتایــج  غیرمســووالنۀ 
والیــت به ویــژه کابــل نشــان داد کــه کی هــا در 
ــزار  ــن برگ ــد. همچنی ــه می کنن ــیون مداخل کار کمیس
ــز  ــی نی ــات شــورای ولســوالی و والیت نشــدن انتخاب

ــت. ــوده اس ــار ب ــاس فش ــر اس ب
ــی  ــه کمیســیون های انتخابات ــرد ک او خاطــر نشــان ک
نیــز تاکنــون نتوانســته انــد ثابــت ســازد کــه ظرفیــت 
برگــزاری انتخابــات شــفاف ریاســت جمهوری را 

دارنــد یــا خیــر؟
آقــای نبیــل اضافــه کــرد کــه ســران حکومــت 
ــع  ــر مناف ــه خاط ــد و ب ــون بیاین ــی اکن ــدت مل وح
علیــای کشــور اقداماتــی را روی دســت بگیرنــد کــه 
ــاری از  ــش رو، ع ــات پی ــویم انتخاب ــن ش ــا مطمی م

تقلــب و شــفاف می باشــد.

رحمتاهللنبیلنامزدانتخاباتریاستجمهوری:
پس از این فرمان های محمداشرف غنی پذیرفتنی نیست

احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:
از حکومتی که از دل تقلب، جعل، فربیکاری و دروغ بیرون شده، تولدش نامشروع، 

تداومش رنج ملت و تمدیدش غیرقانونی می باشد، چه انتظاری باید داشت؟
شهابحکیمینامزدانتخاباتریاستجمهوری:

غنی هشت صد میلیون افغانی از بودجۀ دولت را به بهانۀ جشن استقالل در راستای کمپین انتخاباتی مصرف می کند

صفحه 6

افزایـش ناامنی هـا در والیـت بغالن، پزشـکان ایـن والیت را 
نگـران کرده اسـت. در تازه ترین مورد، افراد مسـلح ناشـناس 
یـک درمانـگاه دندان را در شـهر پلخمری، مرکـز بغالن و در 

نزدیکـی حـوزۀ اول امنیتـی آتش زدند.
محـب اهلل حبیـب، رییـس صحت عامـۀ بغالن به سـالم وطندار 
می گویـد، ناتوانـی نیروهـای امنیتـی در مهـار ناامنـی سـبب 
شـده تـا شـماری از متخصصان و پزشـکان شـفاخانۀ والیتی 

دسـت از فعالیـت بردارند.
بـه گفتۀ رییـس صحت عامۀ بغالن، پزشـکان هشـدار داده اند 

کـه در صـورت ادامۀ ناامنی ها دسـت از فعالیـت برمی دارند.
سـیدعلی آیـت، یگانـه متخصـص روان شناسـی در بغـالن 
بـود کـه در نتیجـۀ انفجـار مایـن جاسـازی شـده در داخـل 
اتـاق کارش جـان باخـت. جاسـازی ماین در موتر پزشـکان، 
لت و کـوب و تهدیـد بـه مـرگ آنـان از مـواردی اسـت کـه 

بارهـا در بغـالن تکـرار شـده اسـت.
فریـد، یکـی از پزشـکان می گویـد، در صورتـی کـه نیروهای 
دولتـی امنیـت پزشـکان را تأمیـن نکننـد، آنـان نمی تواننـد به 

مـردم خدمـات صحی ارایـه کنند.
امـا احمـد جاویـد بشـارت، سـخنگوی فرماندهـی پولیـس 
بـه  پیونـد  در  پزشـکی  هیـچ  کنـون  تـا  می گویـد،  بغـالن 

اسـت. نکـرده  مراجعـه  پولیـس  بـه  امنیتـی  مشـکالت 
اسـنادی کـه در اختیـار خبرگزاری سـالم وطندار قـرار گرفته 
اسـت، نشـان می دهـد کـه پزشـکان بغـالن دومـاه پیـش از 
نیروهـای امنیتـی خواسـته بودند تـا در تأمین امنیت پزشـکان 

و کارمنـدان صحـی ایـن والیـت بیشـتر تـالش کنند.
پزشـکان در مناطـق مختلـف کشـور از جملـه در بغـالن بـا 
مشـکالت امنیتـی، لت و کـوب، اخـاذی، تجـاوز و تهدیـد به 
مـرگ مواجـه انـد. چنـدی پیـش افراد مسـلح غیرمسـئول در 

والیـت سـمنگان بـر یـک قابلـه تجـاوز گروهـی کردند.

پزشکانبغالن:

اگر ناامنی ها ادامه یابد دست از کار می کشیم
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پیــام تبریکــی عیــد مــال هیبــت اهلل، پیــش از 
آن کــه پیــام خوشــی و ســپاس گزاری باشــد، 
ــام جنــگ و کشــتن اســت؛ پیامــی اســت کــه  پی
ایــن گــروه در بیشــتر از دو دهــه حضــور نظامــی 
ــه  ــاًل آن را ب ــتان عم ــود در افغانس ــِی خ و سیاس
اجــرا گذاشــته اســت. طالبــان حتــا در زمانــی کــه 
ــد،  ــه بودن ــی از کشــور تســلط یافت ــر بخش های ب
ــردمِ  ــرای م ــگ ب ــت و جن ــر از مصیب ــزی غی چی
بــه اســارت درآمــده ارمغــان نمی کردنــد. در 
ــه  ــد ک ــت اهلل می گوی ــال هیب ــود م ــامِ خ ــن پی ای
»از مــا انتظــار نداشــته باشــید کــه به خاطــر 
ــازیم«.  ــرد بس ــاد را س ــنگرهای داِغ جه ــد س عی
ــه کشــتن  ــان ب ــان همچن ــروه طالب ــی گ ــن یعن ای
ــت های  ــد و نشس ــه می ده ــردن ادام ــران ک و وی
ــن  ــارِ ای ــع و رفت ــری در موض ــچ تغیی ــح هی صل

ــرده اســت.  ــردم ایجــاد نک ــا م ــروه ب گ
ــدِی  ــام عیـ ــد در پی ــان هرچن ــروه طالب ــر گ رهب
تــازۀ خــود از نفــرات ایــن گــروه خواســته 
ــان کاســته  ــد از تلفــات غیرنظامی کــه تــالش کنن
ــی  ــن اتفاق ــورت چنی ــچ ص ــه هی ــی ب ــود، ول ش
ــس  ــان نف ــرای طالب ــد؛ چــون ب در عمــل نمی افت
کشــتن و ویرانــی اهمیــت دارد و نــه این کــه ایــن 
ــودک  ــی، ک ــا نظام ــند و ی ــی باش ــراد غیرنظام اف
باشــند و یــا نوجــوان، زن باشــند و یــا مــرد، پیــر 
باشــند و یــا جــوان. در تفکــر طالبانــی، اصــل بــر 
ــر  ــت. تفک ــده اس ــته ش ــی گذاش ــتن و ویران کش
ــمیت  ــه رس ــتن را ب ــز کش ــزی ج ــری چی تکفی
ــا  ــتا ب ــای هم راس ــان و گروه ه ــد. طالب نمی شناس
ــر  ــود از ه ــای خ ــه هدف ه ــیدن ب ــرای رس آن ب
ــروه  ــن گ ــرای ای ــد. ب ــود می برن ــیله یی س وس
ــِت  ــد.« سیاس ــه می کن ــیله را توجی ــدف وس »ه
ــدی مــال  ــام عی ــن اســت و اگــر پی ــی چنی طالبان
هیبــت اهلل چیــزی غیــراز ایــن می بــود، بایــد 

تعجــب می کردیــم. 
در تفکــر گروه هــای شــبیه بــه طالبــان، مســلمان 
فقــط بــه افــرادی گفتــه می شــود کــه در کنارشــان 
ــا  ــراد را حت ــر اف ــا دیگ ــن گروه ه ــد. ای می جنگن
اگــر شــعایر اســالمی را بــه جــا آورنــد و همه گان 
ــلمان  ــند، مس ــواه باش ــان گ ــلمان بودن ش ــر مس ب
تفکــر  تیوریســین های  از  یکــی  نمی داننــد. 

ــانی که  ــت کس ــرب می گف ــاِن ع ــری در جه تکفی
قبــول کرده انــد در یــک کشــور غیراســالمی 
ــون  ــت؛ چ ــا رواس ــتن آن ه ــد، کش ــی کنن زنده گ
آن هــا بــودن در کنــار غیرمســلمانان را بــر بــودن 
در کنــار مســلمانان ترجیــح داده انــد. پــس نبایــد 
از طالبــان انتظــار شــفقت و صلــۀ رحــم را 
ــد  ــر می خواه ــِر ام ــروه در ظاه ــن گ ــت. ای داش
نشــان دهــد کــه دیگــر آن طــرز تفکــر ســال های 
قبــل را نــدارد، خواهــان بســتن مکاتــب دختــران 
ــات  ــود، انتخاب ــان نمی ش ــع کار زن ــت، مان نیس
ــن  ــا ای ــرد. ام ــل می پذی ــک اص ــوان ی ــه عن را ب
ــه می شــود.  ــز مذاکــره گفت حرف هــا فقــط در می
طالبــان در نشســت دومِ مســکو حتــا از ایــن 
ــد  ــا نمی توانن ــد. آن ه ــم نگفتن ــخن ه ــایل س مس

ــد!   ــار بیاین ــا کن ــه ارزش ه ــا این گون ــه ب ک
ارزش هــای دنیــای مــدرن و ارزش هــای انســانی 
ــان ارزش هــای کفــری و غیراســالمی  ــرای طالب ب
ــی و  ــیدن دریش ــا پوش ــروه حت ــن گ ــت. ای اس
ــاب  ــه حس ــر« ب ــاًل »کف ــی را عم ــتن لنگ نداش
مــی آورد. مگــر ایــن گــروه در زمــان حاکمیتــش 
ــر  ــتور رهب ــه دس ــور ب ــی از کش ــر بخش های ب
ــه پوشــیدن دســتار و گذاشــتن  ــردم را ب خــود م
ریش هــای بلنــد مجبــور نکــرده بــود؟ مگــر بــر 
ــاس نارنجــی نپوشــانده  ــاِی افغانســتان لب هندوه
بــود؟ مگــر شــیعیان را غیرمســلمان خطــاب 
نمی کــرد؟ این هــا چیزهایــی نیســت کــه بــه ایــن 
گــروه بــه عنــوان اتهــام وارد شــود. هــر باشــندۀ 
ــان را  ــان طالب ــِخ زم ــراِت تل ــن ســرزمین خاط ای
بــه یــاد مــی آورد. مگــر در زمــان حاکمیــت ایــن 
گــروه، افغانســتان بــه کشــور بــدون موســیقی و 
بــدون تصویــر تبدیــل نشــده بــود؟ مگــر آن هــا به 
ــودا  ــای ب ــود، پیکره ه ــین های خ ــوای تیوریس فت
را کــه قدمتــی چندهزارســاله داشــتند و یکــی از 
ــا  ــد، ب ــمار می رفتن ــه ش ــان ب ــی جه ــار تاریخ آث

ــد؟   ــان نکردن ــاک یک س خ
ــه  ــرای توجی ــان ب ــه طالب ــت ک ــب این جاس جال
ــا  ــه ب ــد ک ــودا می گفتن ــای ب ــازی پیکره ه نابودس
ــغ  ــا دری ــد از م ــِت خداون ــا رحم ــودن این ه ب
ــند،  ــا نباش ــن پیکره ه ــی ای ــود. وقت ــته می ش داش
افغانســتان بــه صلــح و رفــاه و امنیــت می رســد. 

ــای  ــخیفی را مبن ــِر س ــن تفک ــوان چنی ــا می ت آی
حکومــت داری و پیشــرفت یــک کشــور بــه 
ــا خــراب  ــا کشــورهای دیگــر ب شــمار آورد؟ آی
ــت  ــه »رحم ــود ب ــی خ ــای تاریخ ــردن بناه ک
خــدا« نایــل شــدند؟ و آیــا پــس از فــرو ریختــن 
از  مــا  کشــورِ  بامیــان  در  بــودا  پیکره هــای 

ــت؟ ــات یاف ــر نج ــگ و فق ــت جن مصیب
ــت  ــال عل ــه دنب ــه ب ــی و تندروان ــر طالبان تفک
نیســت و اگــر علتــی را جســت وجو کنــد، 
غیرواقعــی و گاه بــدوی اســت؛ مثــل این کــه 
ــت را  ــردردی اش درخ ــان س ــرای درم ــی ب کس
قطــع کنــد. آیــا بــا قطــع کــردن درخــت ســردردِ 

می شــود؟  خــوب  آدم 
ــن  ــان در همی ــرای طالب ــی ب ــط علت ومعلول رواب
ــا  ــروه ب ــن گ ــم ای ــی داشــت. حــاال ه حــد معن
ــیر  ــان را تفس ــر، جه ــد و تفک ــرز دی ــن ط همی
ــم را  ــام عل ــه ن ــزی ب ــروه چی ــن گ ــد. ای می کن
بــه رســمیت نمی شناســد. طالبــان در زمــان 
ــه  ــور ب ــی از کش ــود در بخش های ــِت خ حاکمی
ایــن فکــر افتادنــد کــه نصــاب تعلیمی افغانســتان 
را در همــان مکتب هــای پســران کامــاًل از وجــود 
ــر«  ــم کاف ــا »عل ــه آن ه ــای ساینســی ک مضمون ه

ــازند.  ــاک س ــد، پ ــه آن می گفتن ب
ایــن حــرف شــوخی نیســت. همیــن افــراد 
ــر  ــد و تفکــر ب ــن طــرز دی ــا همی شــش ســال ب
بخش هایــی از افغانســتان حکومــت کردنــد و 
ــد  ــم می خواهن ــه بازه ــد ک ــی ان ــز مدع ــاال نی ح
حکومــت کننــد. چــه حکومتــی؟ بــا کــدام 

ــازوکار؟! ــدام س ــا ک ــر؟ ب ــه و تفک اندیش
ــه  ــود ک ــوا داده ب ــان فت ــای طالب ــی از ماله  یک
پُرکــردن دنــدان یــک عمــل کفــری اســت، جالب 
ــک  ــج ی ــه ح ــن ب ــگام رفت ــه هن ــت ک این جاس
ــردم در یکــی از والیت هــای کشــور  تعــداد از م
ــد کــه دندان هــای  ــه بودن ــدان رفت ــر دن ــزد داکت ن
پُرشــان را خالــی کننــد. طالبــان این گونــه انــد و 
ــه  ــتان را ب ــد افغانس ــر می خواهن ــن تفک ــا همی ب
ــه  ــه دو ده ــه ک ــد، همان گون ــیاهی ببرن ــر س قع

پیــش بــرده بودنــد.  
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ــی در  ــِی غن ــروز 13 جــوزا، ســیزدهمین روزِ حضــور غیرقانون ام
دســتگاه قــدرت محســوب می شــود. در ایــن ســیزده روز، احــزاب 
ــۀ  ــا ادل ــت جمهوری ب ــزدان ریاس ــی و نام ــای سیاس و جریان ه
روشــن و صراحــِت الزم مراتــِب اعتراض شــان را نســبت بــه ایــن 
وضعیــت اعــالم کردنــد و طــرِح مدون شــان بــرای پایــان دادن بــه 
ایــن برهــۀ حســاس را بــه جامعــۀ افغانســتان ارایــه دادنــد. افــزون 
بــر جامعــۀ داخلــی، جامعــۀ بین الملــل و ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
ــا  ــد و نگرانی ه ــرار گرفته ان ــده ق ــرِح ارایه ش ــان ط ــز در جری نی
ــس از  ــدرت پ ــی در ق ــای غن ــِی آق ــه حضــور غیرقانون نســبت ب

اوِل جــوزا را به جــا خوانده انــد.
حتــا شــریِک قــدرِت آقــای غنــی داکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس 
اجرایــی پذیرفتــه اســت کــه حکومــِت آن هــا پــس از اوِل جــوزا 
ــی،  ــران و بی نظم ــری از بح ــرای جلوگی ــدارد و ب ــروعیت ن مش
ــا احــزاب و جریان هــای سیاســی نســبت  ــد در مشــورت ب می بای
ــاالت  ــفیر ای ــد. س ــم بگیرن ــدرت تصمی ــۀ ق ــِی ادام ــه چگونه گ ب
متحــدۀ امریــکا در کابــل نیــز گفتــه اســت کــه پــس از اوِل جــوزا 
افغانســتان در یــک »شــرایط ویــژه« قــرار گرفتــه و رهبــران 
حکومــت پــس از ایــن تاریــخ می بایــد از عزل ونصب هــا و 
ــوند، خــودداری  ــام می ش ــیت برانگیز تم ــه حساس ــی ک مقرری های

کننــد.
این هــا همــه چکیـــده یی از وضعیــِت خطیــِر کشــور را بــه 
ــِت  ــوی حکوم ــر از س ــه اگ ــی ک ــد؛ وضعیت ــش می گذارن نمای
فعلــی  و جامعــۀ جهانــی پاســِخ منطقــی و اصولــی نیابــد، بــه زودی 
وارد فــازِ بحـــران ـ یعنــی تبــارزِ اعتراضــاِت گســترده و خیابانــی 
ــه اشــکاِل  ــا کنــون هــم اعتراض هــا ب ـ خواهــد شــد؛ چنان کــه ت
ــالش  ــراز شــده و ت ــه اب ــرم و ســخِت محــدود و انعطاف جویان ن
ــه  ــه واقــف گــردد ک ــن نکت ــه ای ــه حکومــت ب ــوده ک ــن ب ــر ای ب

ــد. ــل کنـ ــه تحمی ــر جامع ــن خــود را ب ــش از ای ــد بی نمی توان
ــا  ــد روزِ دیگــر ت ــن ســیزده روز و چن ــه ای ــه نظــر می رســد ک  ب
ختــم مــاه رمضــان و رخصتی هــای عیــد، بهتریــن فرصــت بــرای 
ــی و مشــروِع  ــه خواســتۀ قانون ــه ب ــوده و اســت ک ــی ب ــای غن آق
جامعــه گــردن نهــد و بــا تعمــق، در مورد بــودن و نبــودن در رأس 
حکومــت در چهارچــوِب طــرح جریان هــای سیاســی و نامــزدان 
ــس از  ــه پ ــرا ک ــرد. چ ــم بگی ــت جمهوری تصمی ــات ریاس انتخاب
ــه  ــأِت اعالمی ــا از هی ــواه واکنش ه ــن فرصــت، خواه ناخ ــام ای اتم
ــد شــد.  ــا کشــیده خواه ــه خیابان ه ــه و ب ــر رفت ــس فرات و کنفران
ــات  ــزدان انتخاب ــورای نام ــط ش ــه توس ــرِح تدوین یافت ــق ط مطاب
ریاســت جمهوری کــه در تعبیــری مناســب تر »شــورای مصلحــت 
ــار دارد:  ــه در اختی ــی دو گزین ــای غن ــده می شــود، آق ملــی« خوان
انتخابــات ریاســت جمهوری  نامــزدی در  نخســت این کــه از 
ــا وظایــف  صــرف نظــر دهــد و نقــش سرپرســت حکومــت را ب
ــرد؛ دوم  ــده گی ــه عه ــده ب ــدود و تعریف ش ــاِی مح و صالحیت ه
این کــه سرپرســتی حکومــت را بــه شــخصی دیگــر کــه از میــان 
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری بــا انصــراف از کاندیداتــوری 
انتخــاب می شــود، واگــذار شــود و خــود در یــک موقعیــِت برابــر 
ــارد و  ــت گم ــی هم ــای انتخابات ــه رقابت ه ــزدان، ب ــایر نام ــا س ب
ــورِ  ــک رییس جمه ــوان ی ــه عن ــار ب ــروزی، این ب ــورت پی در ص

منتخــب و مشــروع کارش را آغــاز کنــد. 
ایــن دو گزینــه، گزینه هایــی نیســتند کــه حقــی را از آقــای غنــی 
بگیرنــد و بــه گونــۀ غیرقانونــی آن را بــه شــخصی دیگــر ببخشــند. 
ــات  ــدی و نج ــه قانون من ــت ب ــه، بازگش ــن دو گزین ــفۀ ای فلس
ــر اســت  ــب و تزوی ــش رو از تقل ــات ریاســت جمهورِی پی انتخاب
ــه تقلــب و قانون شــکنی  ــای دلبســته گی ب و اســتنکاف از آن، معن

می دهــد. 
ــدت  ــت وح ــی دورۀ کارِی حکوم ــون اساس ــه قان ــدا از این ک ج
ــته  ــِی گذش ــارب انتخابات ــد، تج ــالم می کن ــه اع ــی را پایان یافت مل
ــات و  ــا امکان ــدرت ب ــخصی که در رأِس ق ــد ش ــدار می ده هش
ــی  ــای انتخابات ــرار دارد، در رقابت ه ــدود ق ــای نامح صالحیت ه
از موقعیتــی ممتــاز نســبت بــه ســایرین برخــوردار اســت کــه ایــن 
ــود  ــودِ خ ــه س ــات ب ــی انتخاب ــمِت مهندس ــه س ــت او را ب موقعی
ســوق می دهــد. مســلمًا در این میــان حکومــت و شــخصی 
کــه محصــول تقلبــات و بن بســت انتخاباتی ســت، بیــش از 
ــتفاده  ــب و سوءاس ــتعِد انجــام تقل ــی مس ــر شــخص و حکومت ه
ــی  ــای سیاس ــی در رفتاره ــای غن ــه آق ــت. چنان ک ــدرت اس از ق
ــه  ــات قصــد دارد ب ــا موعــد انتخاب خــود نیــز ثابــت کــرده کــه ت
عزل ونصب هــاِی معطــوف بــه بــازی قــدرت ادامــه دهــد و 

ــد.  ــرون بکش ــای رای بی ــرۀ آن را از صندوق ه به
ــکا  ــژه امری ــی و به وی ــۀ جهان ــوارد، از جامع ــن م ــوی ای در پهل
انتظــار مــی رود کــه در کنــار تأییــد نگرانــی احــزاب و جریان هــای 
سیاســی نســبت بــه ادامــۀ کار آقــای غنــی، عمــاًل همسویی شــان 
را بــا مطالبــۀ قانونــِی مــردم افغانســتان نشــان دهنــد. چــرا کــه در 
غیــر ایــن صــورت، ایــن قضــاوت بــه میــان می آیــد کــه حکومــِت 
مشــروعیت باختۀ فعلــی در مشــارکِت ســّری بــا امریــکا در حــاِل 

ــات و مهــار نیروهــای ملــی ـ مردمی ســت!  مهندســِی انتخاب

غنی »چند روز« 
برای تصمیم گیری فرصت دارد!

احمــدعمران

طالبـان؛ عیـدی 

 مرگ و وحشت

در تفکر گروه های شــبیه به طالبان، مسلمان فقط به افرادی گفته می شود که در کنارشان می جنگند. این گروه ها دیگر افراد را 
حتا اگر شعایر اسالمی را به جا آورند و همه گان بر مســلمان بودن شان گواه باشند، مسلمان نمی دانند. یکی از تیوریسین های 
تفکِر تکفیری در جهاِن عرب می گفت کســانی که قبول کرده اند در یک کشور غیراسالمی زنده گی کنند، کشتن آن ها رواست؛ 
چون آن ها بودن در کنار غیرمســلمانان را بر بودن در کنار مسلمانان ترجیح داده اند. پس نباید از طالبان انتظار شفقت و صلۀ 
رحم را داشت. این گروه در ظاهِر امر می خواهد نشان دهد که دیگر آن طرز تفکر سال های قبل را ندارد، خواهان بستن مکاتب 
دختران نیســت، مانع کار زنان نمی شــود، انتخابات را به عنوان یک اصل می پذیرد. اما این حرف ها فقط در میز مذاکره گفته 

می شود. طالبان در نشست دوِم مسکو حتا از این مسایل سخن هم نگفتند. آن ها نمی توانند با این گونه ارزش ها کنار بیایند!
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ابوبکرصدیق

ــس از آن بیشــتر  پرســش حضــور داعــش در افغانســتان پ
ــی  ــتان و برخ ــی افغانس ــای امنیت ــه نهاده ــد ک ــرح ش مط
مســووالن پیشــین ایــن نهادهــا از وجــود نیروهــای داعــش 
ــی  ــن حمالت ــود ای ــا وج ــا ب ــد؛ ام ــکار کردن ــور ان در کش
ــل و  ــتی در کاب ــروه تروریس ــن گ ــوولیت گیری ای ــه مس ب
ــان  ــه قربانی ــود ک ــتان انجــام می ش ــر افغانس ــهرهای دیگ ش

ــی دارد. ــز در پ ــماری نی بی ش
ــر اســت کــه داعــش نمی توانــد  ــا ایــن وجــود، باورهــا ب ب
ــد و  ــون عقای ــازد چ ــه بس ــود الن ــرای خ ــتان ب در افغانس
ــر عقایــد و باورهــای  ــه شــدت در براب باورهــای داعــش ب

ــرار دارد. ــردم افغانســتان ق م
ــب،  ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تأکی ــی ب ــان نظام ــماری از آگاه ش
ــتان را  ــش در افغانس ــت و گســترش داع ــدم فعالی ــل ع دلی
مخالــف بــودن ســنت و مذهــب مــردم افغانســتان در برابــر 

ــد. ــوان می کن ــش عن ــای داع ــکار و باوره اف
ــتند  ــاور هس ــن ب ــه ای ــی ب ــان سیاس ــی از آگاه ــا برخ ام
ــکا از حضــور داعــش در  ــت افغانســتان و امری ــه حکوم ک
ــتفاده  ــان اس ــر طالب ــار ب ــه فش ــوان نقط ــه عن ــتان ب افغانس

. می کننــد
آنــان تأکیــد دارنــد کــه ایــن ادعــا امریــکا کــه گویــا داعــش 
و القاعــده در افغانســتان فعالیت شــان را از ســر گرفتــه انــد 
ــراز شــده  ــاالی طالبــان در مذاکــرات اب ــه هــدف فشــار ب ب
ــد ــان کنن ــن خواست های ش ــه پذیرفت ــان را وادار ب ــا طالب ت

ایــن واکنش هــا در پــی ادعــا حکومــت افغانســتان و 
امریکایی هــا مبنــی بــر گســترش فعالیــت داعــش در 

می شــود. ابــراز  افغانســتان 
امریکایی هــا و حکومــت افغانســتان تأکیــد دارنــد کــه 
ــان  ــق فعالیت ش ــی از مناط ــر در برخ ــن اواخ ــش در ای داع

ــتند. ــترش هس ــال گس ــش داده و  درح را افزای

ــت  ــه »حکوم ــد ک ــا می گوی ــی ام ــژده آگاه سیاس ــد م وحی
ــه  ــکا از حضــور داعــش در افغانســتان ب افغانســتان و امری

ــد«. ــتفاده می کنن ــان اس ــر طالب ــار ب ــه فش ــوان نقط عن
ــت:  ــرد، گف ــت می ک ــدگار صحب ــۀ مان ــا روزنام ــه ب او ک
»امریــکا ادعــا دارد کــه داعــش در افغانســتان فعالیــت 
ــور  ــتان حض ــدادی در افغانس ــر بغ ــترده دارد و ابوبک گس
ــان  ــر طالب ــان را ب ــق خواست های ش ــن طری ــا از ای دارد ت

ــد«. بقبوالنن
آقــای مــژده گفــت، گذشــته از ایــن  کــه داعــش از ســوی 
ــا در  ــدند، ام ــت ش ــی حمای ــای خارج ــت و نیروه حکوم
ایــن اواخــر یــک ویدیــوی از ابوبکــر بغــدادی نشــر شــد 
ــداً در  ــو قص ــن ویدی ــور دارد و ای ــتان حض ــه در افغانس ک

ــه نشــر رســید. ــان ب ــکا و طالب ــرات امری ــان مذاک جری
وی افــزود: آقــای میلــر هــم گفــت که داعــش و القاعــده در 
افغانســتان فعالیت شــان را از ســر گرفتــه انــد، تمامــی ایــن 
ــراز  ــان در مذاکــرات اب ــاالی طالب ــه هــدف فشــار ب ادعــا ب
ــان  ــن خواست های ش ــه پذیرفت ــان را وادار ب ــا طالب ــده ت ش
کننــد، امــا شــاهد بودیــم کــه ایــن اقــدام نتیجــه برعکــس 
داشــته و طالبــان بیــش از حــد در مذاکــرات بــا امریکایی هــا 

ــدند. ــر ش محتاط ت
سیاســی  نظامــی  آگاه  خالــد  عبدالهــادی  جنــرال  امــا 
ــدارد  ــی ن ــور چندان ــتان حض ــش در افغانس ــد: داع می گوی
ــته و  ــت داش ــتان فعالی ــد در افغانس ــروه نمی توان ــن گ و ای

ــد. ــترش بیابن گس
ــش  ــترش داع ــت و گس ــدم فعالی ــل ع ــد دلی ــرال خال جن
ــردم  ــب م ــنت و مذه ــودن س ــف ب ــتان را مخال در افغانس
ــوان  ــش عن ــای داع ــکار و باوره ــر اف ــتان در براب افغانس

. می کنــد
ایــن آگاه نظامــی تاکیــد می کنــد: »داعــش نمی توانــد 

ــد و  ــرا عقای ــازد، زی ــه بس ــود الن ــرای خ ــتان ب در افغانس
ــد و باورهــای مــردم افغانســتان  ــا عقای باورهــای داعــش ب
ســازگاری نــدارد و بــه شــدت در برابــر هــم قــرار دارنــد«.
ــنت و  ــالف س ــش خ ــروه داع ــای گ ــزود: »کارکرده او اف
ــه  ــش ن ــن داع ــت، بنابرای ــتان اس ــردم افغانس ــای م باوره
ــان  ــت آن ــه فعالی ــد ک ــرده نمی توان ــدا ک ــترش پی ــا گس تنه
ــه شــدت کاهــش  ــاًل فعالیــت داشــتند، ب در مناطــق کــه قب

ــه اســت«. یافت
ــتان  ــر، نورس ــق کن ــدا در مناط ــت، در ابت ــد گف ــای خال آق
ــان   ــمال در بدخش ــار و در ش ــق ننگره ــی از مناط و برخ
ــا چــون عملکــرد داعــش  ــا بعده ــای داشــتند، ام فعالیت ه
برخــالف ســنت و بــاور مــردم افغانســتان اســت، بنابرایــن 

ــه شــدت در حــال شکســت اســت. ب
ــض زود  ــن مری ــرد، ت ــان ک ــر نش ــی خاط ــن آگاه نظام ای
جــذب  را  دیگــر  مکروب هــای  و  می شــود  مکروبــی 
ــار اســت و ممکــن  ــا بیم ــن کشــور م ــن ت ــد، بنابرای می کن
ــه  ــد ک ــه کن ــر آن غلب ــرورب ب ــوع مک ــر ن ــه ه ــت ک اس
ــا  ــراض ســاری عصــر ماســت، ام داعــش هــم یکــی از ام
ــر  ــش پذی ــا داع ــه م ــون جامع ــه چ ــت ک ــن اس ــاورم ای ب
ــترش  ــد و گس ــد رش ــی توان ــش نم ــن داع ــت، بنابرای نیس

ــد. ــدا کن پی
باایــن حــال، عتیــق اهلل امرخیــل آگاه نظامــی دیگــر بــه ایــن 
ــکار و  ــا اف ــردم افغانســتان داعــش را ب ــه م ــاور اســت ک ب

باورهــای کــه دارنــد، مخــل و مضــر جامعــه افغانــی 
ــت  ــردم حمای ــوی م ــه از س ــن زمانی ک ــد، بنابرای می دانن
نشــوند، بــدون شــک سرنوشــت شــان رو بــه زوال اســت.
او تاکیــد کــرد، داعــش چــون افــکار و باورهــای نادرســتی 
ــتان  ــنت افغانس ــگ و س ــا فرهن ــرت ب ــه در مغای ــد ک دارن
قــرار دارد، بنابرایــن در مناطــق کــه فعالیــت داشــتند، مــورد 
حمایــت قــرار نگرفتنــد و اکنــون در حــال نابــودی و زوال 

هســتند.
ــت های  ــش خواس ــون داع ــی، چ ــن آگاه نظام ــاور ای ــه ب ب
ــازد و  ــی می س ــتار عمل ــدن و کش ــر بری ــود را از راه س خ
ــان از  ــوژی خــود در جه ــه کرســی نشــاندن ایدیال ــرای ب ب
ــی  ــن جایگاه ــد، بنابرای ــتفاده می کن ــونت اس ــت خش نهای
بــرای خــود در افغانســتان پیــدا کــرده نتوانســته اســت و بــه 

ــودی اســت.  شــدت در حــال ناب
ــش  ــروه داع ــین گ ــاه پس ــه در دو م ــت ک ــن درحالی س ای
مســوولیت حمــالت انتحــاری انجــام شــده در کابــل را بــه 

ــد. ــه ان دوش گرفت
مســوولیت حملــه انتحــاری در کواتــر پــارت در شــهر نــو 
کابــل، وزارت مخابــرات، دانشــگاه مارشــال محمــد قســیم 
فهیــم و چندیــن حملــه دیگــر کــه در دو مــاه پســین انجــام 
شــده اســت را گــروه دولــت اســالمی موســوم بــه داعــش 

ــت.  ــه دوش گرفته اس ب

ــا  ــماری از والیت ه ــار در ش ــاری و انفج ــالت انتح ــش حم افزای
ــی جــدی از افزایــش تلفــات ملکــی شــده  و مرکــز ســبب نگران

اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه دیــروز یــک شــنبه، 12 جــوزا در ســه 
ــل دانشــجویان دانشــگاه  ــر حام ــی آن موت ــه یک ــم ک ــار پیه انفج
تعلیــم و تربیــه شــهید ربانــی را آمــاج قــرار داد، یــک تــن کشــته 

و بیــش از 17 زخمــی شــدند. 
ــن  ــروز یــک انفجــار ناشــی از مای ــان، پــس از چاشــت دی همچن
ــن در  ــه می شــود، ت ــه گفت ــۀ رخ داد ک مقناطیســی در ســاحۀ کوت

آن زخمــی شــده  انــد. 
نصــرت رحیمــی، ســخنگوی وزارت داخلــه  می گویــد: ســه 
ــل  ــهر کاب ــم ش ــوزۀ پنج ــات ح ــیلو مربوط ــادۀ س ــار در ج انفج
صــورت گرفتــه اســت کــه در آن 17 نفــر نیــز زخمــی شــده اند.
آقــای رحیمــی افــزوده کــه زخیمــان رویــداد شــامل یــک 
خبرنــگار، پنــج نظامــی و 11 دانشــجوی »دانشــگاه تعلیــم و تربیــه 

شــهید ربانــی« می  باشــند.
آقــای رحیمــی افــزوده کــه  انفجــار اولــی ناشــی از یــک حلقــه 
مایــن مقناطیســی )چســپکی( بــر یــک عــراده موتــر نــوع کاســتر 
ــی  ــهید ربان ــۀ ش ــم و تربی ــه دانشــجویان دانشــگاه تعلی ــوط ب مرب
بــوده اســت. همچنــان، 2۰ دقیقــه بعــد از انفجــار اولــی دو انفجــار 
ــن  ــار دو مای ــی از انفج ــه ناش ــرد ک ــورت می گی ــز ص ــر نی دیگ

ــت. ــوده اس ــاحه ب ــده در س جاسازی ش
ــه  ــداد ب ــن روی ــان ای ــه زخمی ــت ک ــه اس ــی گفت ــای رحیم آق

انــد.  انتفــال یافتــه  بیمارســتان های نظامــی 
ــی از  ــار زخم ــه چه ــه اســت ک ــز گفت وزارت صحــت کشــور نی
ــال داده  ــی انتق ــتان ملک ــه بیمارس ــداد حــوزۀ پنجــم ب محــل روی

شــده اند. 
ــش،  پنج شــنبه، ۹  ــه حــدود ســه روز پی ــی اســت ک ــن در حال ای
جــوزا در یــک حملــۀ انتحــاری در پیــش روی ســاختمان »دانشــگاه 
ــز شــش  ــات حــوزه  پنجــم نی ــم« در مربوط ــال فهی ــی مارش نظام
ــی  ــز زخم ــر نی ــن دیگ ــته و 1۶ ت ــگاه کش ــن دانش ــجوی ای دانش

ــه عهــده گرفــت.  شــدند کــه مســوولیت آن را گــروه داعــش ب
درهمیــن حــال، مســووالن محلــی والیــت غزنــی  می گوینــد کــه  
ــی،  ــر بمب گذاری شــده در شــهر غزن در نتیجــۀ انفجــار یــک موت

پنــج ســرباز نیــروی امنیتــی کشــته شــده اند.
ــه  ــه اســت ک ــت گفت ــن والی ــوری، ســخنگوی ای ــارف ن محمدع
ــار  ــی و چه ــروی امنیت ــر نی ــرباز دیگ ــت س ــار هف ــن انفج در ای

ــده اند. ــی ش ــز زخم ــی نی غیرنظام
ــس در  ــگاه پولی ــک پاس ــر ی ــان ب ــۀ طالب ــر حمل ــان، در اث همچن
ــس ســرحدی شــهید شــده اند.  ــراه، شــش ســرباز پولی ــت ف والی
ــد  ــراه می گوی ــی ف ــورای والیت ــاون ش ــی، مع ــود نعیم ــاه محم ش
کــه گــروه طالبــان مســلح یــک پاســگاه ایــن نیروهــا را در 

ــه   ــورد حمل ــه م ــت ک ــن والی ــمکی ای ــوالی پش ــات ولس مربوط
تهاجمــی قــرار دادنــد کــه ۶ ســرباز در آن جــان باختــه و چهــار 

زخمی شــده اند. تــن 
کوردلی و سیاه کاری

ــن  ــی، ای ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــی، ریاس ــرف غن ــد اش محم
ــه  ــا حمل ــتان ب ــه ترورریس ــت ک ــه اس ــح و گفت ــالت را تقبی حم
بــر مراکــز عامــه و نهادهــای عملــی در تــالش انــد تــا بــه آینــده 

ــه برســانند. ــا صدم روشــن م
عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، 
حمــالت تروریســتی اخیــر در کابــل نشــان را کــور دلــی و 
ــه از جــاده انســانیت و اســالمیت  ــد ک ــیاه کاری کســانی می دان س

نکرده انــد.  گــذر 
همچنــان، اعضــای مجلــس ســنا  در واکنــش بــه حمــالت اخیــر، 
ــان  ــروه طالب ــوی گ ــگ از س ــه جن ــر ادام ــد ب ــه تاکی ــد ک گفته ان
نشــان می دهــد کــه ایــن گــروه تمایــل بــه صلــح ندارنــد و بایــد 

ــود. ــدازی ش ــان راه ان ــودی آن ــرای ناب عملیات گســترده ب
محی الدیــن منصــف، عضــو مجلــس ســنا می گویــد: رهبــر 
ــح  ــه صل ــه ب ــوم شــد ک ــی کــه صــادر کــرد معل ــان اعالمیه ی طالب
آمــاده نیســتند و حکومــت عملیــات مجــدد را در برابــر مخالفــان 
آغــاز کنــد و بــر حامیــان جنــگ در افغانســتان بایــد فشــار آورده 

نشــود.
ــه  ــد ک ــس می گوی ــن مجل ــر ای ــو دیگ ــک عض ــگ، ی ــل بی کام
ــش از  ــه بی ــت و در دو هفت ــم اس ــیار وخی ــی بس ــت امنیت وضعی
ده حملــه تنهــا درکابــل صــورت گرفتــه اســت و نشــان می دهــد 

ــود. ــرون کشــیده ش ــت بی ــن حال ــد از ای ــت کشــور بای وضعی
وزارت داخلــۀ کشــور گفتــه اســت کــه نهادهــای امنیتــی تــالش 
می کننــد تــا امنیــت شــهروندان را بــه ویــژه در روزهــای عیــد بــه 

صــورت جــدی تأمیــن کننــد. 
افزایش تلفات ملکی

از ســویی هــم، گــروه دادخواهــی حفاظــت از غیرنظامیــان 
)CPAG( از افزایــش تلفــات ملکــی در یــک مــاه گذشــته ابــراز 

ــت.  ــرده اس ــی ک نگران
ایــن نهــاد بــا نشــر گزارشــی از رقــم تلفــات در 23 والیــت کشــور 
گفتــه کــه آمــار تلفــات غیرنظامیــان در مــاه مــی نســبت بــه اپریــل، 

دوبرابر شــده اســت.
ــمول 3۴  ــه ش ــی ب ــاه م ــاد در م ــن نه ــای ای ــاد یافته  ه ــر بنی ب
کــودک، 1۸۹ غیرنظامــی کشــته شــده و در کنــار 3۸ کــودک، 2۰۸ 

ــته اند. ــم برداش ــز زخ ــی نی غیرنظام
ایــن گــروه دادخواهــی گفتــه اســت: بیشــترین تلفــات و جراحــات 
ــی و  ــرات، غزن ــار، ه ــل، ننگره ــای کاب ــب در والیت ه ــه ترتی ب

هلمنــد وارد شــده اســت.
ــا،  ــار ماین ه ــتر در انفج ــان بیش ــاد، غیرنظامی ــن نه ــۀ ای ــه گفت ب
حمــالت انتحــاری و قتل هــای هدف منــد کشــته و زخمــی 

شــده اند. 
ــان،  ــر نظامی ــی حفاظــت از غی ــروه دادخواه ــاد گ ــزارش نه در گ
حمــالت هوایــی دومیــن عامــل تلفــات غیرنظامیــان گفتــه شــده 

اســت.
ــی  ــاه م ــی در م ــن بررس ــه ای ــد ک ــاد گفته ان ــن نه ــووالن ای مس
ــه،  ــارک رمضــان ا ســت صــورت گرفت ــاه مب ــه م ــه مصــادف ب ک
ــت:  ــورد گف ــن م ــروه در ای ــن گ ــس ای ــل، ریی ــد تس عزیزاحم
ــد،  ــش کن ــگ فروک ــان جن ــاه رمض ــه در م ــت ک ــع می رف »توق
ــات  ــفانه تلف ــه متاس ــت ک ــدت یاف ــا ش ــالف، ناامنی ه ــا برخ ام

ــت«. ــته اس ــه داش ــل توج ــش قاب ــز افزای ــان نی غیرنظامی
پیــش از ایــن، تدامیچــی یاماموتــو، رییــس دفتــر هیــات معاونــت 
ــونت ها در  ــدید خش ــتان از تش ــد در افغانس ــل متح ــازمان مل س
مــاه رمضــان بــه شــدت نگرانــی کــرده و گفتــه بــود کــه »قطعــًا 
ــر  ــک ب ــدون تفکی ــای عمــدی و ب ــرای حمله ه ــی ب ــچ توجیه هی

ــدارد«.  ــان وجــود ن غیرنظامی
ــر  ــد ب ــالوۀ تاکی ــان، برع ــی حفاظــت از غیرنظامی ــروه دادخواه گ
ــل  ــان منازعــات مســلحانه، از مل ــان در جری ــت غیرنظامی مصوونی
متحــد، حقــوق بشــر و نهادهــای دیگــر بشردوســتانه خواســته تــا 

در ایــن خصــوص بــر جوانــب جنــگ فشــار وارد کننــد.
ــگ  ــان جن ــرای پای ــا ب ــه گفت وگوه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
افغانســتان شــش مــاه پیــش آغــاز شــده اســت. زلمــی خلیــل زاد 
ــروه  ــا گ ــه ب ــش مرتب ــکا ش ــۀ امری ــژه وزارت خارج ــدۀ وی نماین
ــرده  ــره ک ــح مذاک ــراری صل ــگ و برق ــان جن ــرای پای ــان ب طالب

ــت.  ــته اس ــی در پی نداش ــۀ ملموس ــا نتیج ــت، ام اس

نگرانی گروه حفاظت غیرنظامیان از افزایش تلفات ملکی:

در ماه گذشته تلـفات ملکـــی 
دوبرابــر شـــده است

داعشی در افغـانستان 
وجـود دارد؟

ناجیهنوری
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ــم بســیار آســان تر  ــه نداری ــی ک ــر روی چیزهای ــردن ب ــز ک ــات تمرک ــر اوق اکث
ــی  ــه چیزهای ــه چ ــا این ک ــد و ی ــی داری ــه چیزهای ــه چ ــارغ از این ک ــت، ف اس
نداریــد. بســیار مهــم اســت کــه وقــت بگذاریــد و تمــام چیزهایــی را کــه داریــد 

ــد. ــاد بیاوری ــه ی ــید، ب ــپاس گزار باش ــرش س ــد به خاط و می توانی
ــا  ــدرداِن آن ه ــی ق ــد در زنده گ ــه بای ــی ک ــام چیزهای ــارۀ تم ــر درب ــا تفک  ب
ــوارد شــگفت انگیز اســت. شــما  ــان یکــی از آن م ــه بدن م ــم ک باشــیم، می بینی

بدن تــان را چطــور می بینیــد؟
مــوارد معــدودی وجــود دارنــد کــه مــا مراقــِب بدن مــان نیســتیم؛ امــا هرچــه 
ــان تر  ــالم آس ــاداِت س ــق ع ــم، خل ــز کنی ــت تمرک ــای مثب ــتر روی جنبه ه بیش
شــده، خوب تــر بــه نظــر می رســیم و مهم تــر از همــه این کــه احســاس 

ــم داشــت.  ــی خواهی خوب
دلیل هایی برای این که امروز بیشتر سپاس گزار بدن تان باشید:

ــی  ــر جای ــه ه ــدن ب ــا دوی ــواری ی ــاده روی، دوچرخه س ــرای پی ــان ب ـ پاهای ت
ــما  ــوی هســتند. گرچــه ممکــن اســت ش ــی ق ــدازۀ کاف ــد، به ان ــه می خواهی ک
در مقابــل آینــه بایســتید و انــدازۀ ران هــای خــود را قضــاوت کنیــد، امــا افــرادی 
هســتند کــه بــرای برداشــتن یــک گام تقــال می کننــد. کمــی ســلولیِت موجــود 
ــم  ــتناکی ه ــز وحش ــی چی ــد! خیل ــوش  کنی ــد فرام ــان را نمی توانی در پاهای ت
نیســت )تقریبــًا همــه دارنــد(، قطعــًا آن هــا هرگــز نبایــد مانعــی در لــذت بــردن 

ــوند. ــل ش ــور کام ــی به ط از زنده گ
ـ دســت های تان بــه انــدازۀ کافــی بــرای حمــل چیزهایــی کــه خیلــی دوســت 
ــد،  ــۀ تان باش ــا نواس ــان ی ــد دخترت ــی نمی کن ــت. فرق ــد اس ــد قدرتمن داری
دســت های تان قــدرت الزم بــرای بلندکــردن و بغل کــردن چیزهایــی کــه 

ــد. ــد را دارن ــرای شــما عزیزن ب
ـ قلب تــان می تپــد و ریه های تــان در دم و بــازدم موفــق عمــل می کننــد. 
ــید؟  ــس می کش ــار نف ــه 23۰۰۰ ب ــط روزان ــور متوس ــه به ط ــتید ک ــا می دانس آی
ــد؟  ــان می تپ ــول عمرت ــار در ط ــارد ب ــش از 3 میلی ــما بی ــِب ش ــه قل ــا ک ی
ــدن شــما رخ می دهــد  ــه دایمــًا در ب ــد ک ــن فراین ــورد تمــام ای ــی در م لحظه ی
و در هــر لحظــه شــما را زنــده نگــه مــی دارد، بیندیشــید؛ واقعــًا عجیــب اســت. 
ــه دل ســوزی، عشــق  ــاز ب ــه نی ــاور نکردنی ســت ک ــک ماشــین ب ــدن شــما ی ب

ــت دارد. و مراقب
ــتید،  ــتی هس ــا تن درس ــش وزن ی ــیر کاه ــای مس ــه در کج ــت ک ــم نیس مه
ــدر آن  ــاًل ق ــرود، کام ــن ن ــزی از بی ــه چی ــید مادامی ک ــته باش ــر داش ــه  خاط ب
ــه  ــگفت انگیزی ک ــای ش ــام کاره ــپاس از تم ــرای س ــت. ب ــد دانس را نخواهی
بــدن شــما در طــول روز انجــام می  دهــد، منتظــر زمانــی کــه بــا یــک بیمــاری 
ــروز از  ــرای ام ــط ب ــد فق ــد. بیایی ــوید، نمانی ــه رو ش ــدی روب ــت ج ــا جراح ی
بدن های مــان قــدردان باشــیم و فقــط در حســرت آنچــه کــه فــردا بایــد باشــد، 

نباشــید.
ـ عضــالت مرکــزی بــدن شــما بــرای نشســتن، چرخیــدن و دســتیابی بــه هــر 
آنچــه بخواهیــد، بــه انــدازۀ کافــی توانــا هســتند. تمــام افــرادی کــه تــا بــه حــال 
ــد  ــد، می توانن ــه کرده ان ــکمی را تجرب ــزرِگ ش ــای ب ــا جراحی ه ــزارین ی ِس
ــم،  ــه تصــور می کنی ــتر از آنچــه ک ــه عضــالت شــکمی بیش ــد ک ــی دهن گواه
ــی  ــرای فرم ده ــالش ب ــی در ت ــه برخ ــد. گرچ ــک می کنن ــا کم ــه م در روز ب
ــکمی را  ــالت ش ــۀ عض ــکرگزاری از هم ــا ش ــتند، ام ــش تکه هس ــکمی ش ش

ــد. ــوش نکنی ــد، فرام ــام طــول روز انجــام می ده ــه در تم ــرای آنچــه ک ب
ــای  ــه زیبایی ه ــد ک ــا می ده ــه م ــکان را ب ــن ام ــی ای ــی. بینای ــدرت بینای ـ ق

ــم. ــان را ببینی جه
ــد را  ــتش داری ــه دوس ــی ک ــدای کس ــد ص ــه بتوانی ــنوایی. این ک ــدرت ش ـ ق

ــد.  ــد بده ــما نمی توان ــه ش ــی ب ــه کس ــت ک ــی اس ــنوید، نعمت بش
ـ قــدرت یادگیــری. همیــن کــه می توانیــم چیزهــای جدیــد یــاد بگیریــم یعنــی 

ــم. ــای نامحــدودی داری ــه توانایی ه این ک
ـ  قــدرت ذهــن. ذهن تــان همیــن کــه بتوانیــد فکــر کنیــد، بــه خاطــر بیاوریــد 

ــود.  ــان تر ش ــان آس ــود زنده گی ت ــث می ش ــد، باع ــل کنی ــایل را ح و مس

 منبع: بیتوته

امـروز بیشتر 
سپاس گـزاِر بدن تـان باشید

اسـت  سـازمان دهی  و  تـدارکات   ایـل،  حـرف 
کـه نخسـت بـه عوامـل و پیشـینۀ موضـوع توجه 
می شـود. چـه عواملـی در سـابقه و پیشـینۀ فـرد 
وجـود دارد کـه می توانـد بـرای خبـر مفید باشـد. 
همچنـان زمانی کـه یـک مصاحبـه مد نظـر گرفته 
می شـود، بایـد سـنجید کـه آیـا لـوازم و امکانـاِت 
کافـی برای انجـامِ ایـن مصاحبه در دسـترس قرار 
دارد یـا نـه. اگـر برای انجـام یک مصاحبـه به یک 
والیـت یـا منطقۀ دوردسـت سـفر صـورت گیرد، 
بایـد این تـدارکات قباًل مد نظر گرفته شـود. بسـا 
از ژورنالیسـتان برای انجام مصاحبه به کشـورهای 
جهـان سـفر می کنند و اگـر چنین مصاحبـه را مد 
نظر داشـته باشـند، باید قبـل از تصمیم بـر اجرای 

آن تمـام مسـایل مالـی و فنـی بررسـی گردد.  
عـالوه بـر چهار اصل که در روش گـول از آن باید 
اسـتفاده شـود، یک مصاحبه کننده یـا مجری برنامه 
زمانـی کـه در نظـر دارد مصاحبه یـی را سـازمان 
دهـد، بایـد حتمـاً متوجه ضیقـی زمان باشـد تا آن 
مصاحبـه را بـر اسـاس وقـِت دست داشـته ترتیب 
دهـد؛ زیـرا شـمار زیـادی از مصاحبه هـا ایجـاب 
می کنـد تـا وقـِت بیشـتر بـرای تهیـۀ آن مصـرف 
نمـود و یـا این کـه اگـر مصاحبه شـونده در یـک 
سـاحۀ دوردسـت باشـد، بایـد وقـِت کافـی برای 
سـفر و تهیـۀ آن داشـت؛ در حالـی کـه اگـر فقـط 
یـک یـا دو سـاعت به نشـر مصاحبـه باقـی مانده 
باشـد، نمی تـوان مصاحبـه را انجـام و بـه دسـِت 
نشـر سـپرد. از طرفـی هم یـک برنامـۀ رادیویی یا 
تلویزیونـی شـاید بـرای نشـر یـک مصاحبـه فقط 
دو یـا سـه دقیقـه وقـت را مد نظر داشـته باشـد و 
این ژورنالیسـت اسـت که ضیقی وقـت را مد نظر 
گــرفته و مــصاحبه را بر اساس همان وقِت معین 
بـه هـدف می رسـاند. بنابرایـن ضیقی وقـت برای 
یـک ژورنالیسـت فوق العـاده مهـم اسـت و این  که 
گفتـه می شـود »ژورنالیسـت زیـر اسـتبداد زمـان 
قـرار دارد«، کامـال ًیـک جملـۀ به جـا و حسـاب 

است. شـده 
زمانـی کـه مصاحبـه مـد نظـر گرفتـه می شـود، 
مسـالۀ  مصاحبه کننـده  یـا  و  مجـری  گرداننـده، 
دسترسـی بـه مصاحبه شـونده را حتمـاً مـد نظـر 
داشـته باشـد و دســـترسی بـه مصاحبه شـــوندۀ 
مــجرب و کارآگاه، یکـی از چالش هـای فـراراه 

می باشـد.  مجریـان  و  رسـانه ها 
زمانی کـه مجـری یـا گرداننـده تصمیـم بـه یـک 
مصاحبـه می گیـرد، مسـالۀ ضـرورِت رسـانه بـه 
مصاحبه را مد نظر می  داشـته و از مدیر مسـوول یا 
متصدی می پرسـد کـه تا چه حد بـه یک مصاحبه 
در برنامه ضرورت احسـاس می شـود و بر اسـاس 

همان ضـرورت مصاحبـه را تنظیـم می نماید.

کـه  می شـود  اتخـاذ  زمانـی  تصمیـم  ایـن  البتـه 
تهیه کننـده بـه مصاحبـه نظـر مثبت داشـته باشـد؛ 
چـون ایـن تهیه کننـده اسـت که پالیسـی نشـراتی 
می نمایـد.  سـنجش  را  مصاحبـه  امکانـات  و 
بنابرایـن نظـر تهیه کننده و در ُکل متصدی رســانه 
دیدگاه های متــفاوت دربارۀ مصـاحبه کـننده گان و 
طـرز دید آن هـا و محتوای مصاحبـه دارند که باید 
از طـرف تهیه کننـده و یـا هـم مجـری برنامـه مـد 

نظـر گرفته شـود.
زمانـی کـه متصـدی یـک برنامه یـا مجـری آن به 
انجـام مصاحبه موافقه نشـان دهد، مسـالۀ دیگری 
کـه موضوع بحـث قـرار می گیرد عبارت از شـیوۀ 
مصاحبـه اسـت و متصـدی بـه ایـن نظر می باشـد 
کـه مصاحبـه بـا کـدام شـیوه صـورت گیـرد. آیـا 
بـه مصاحبـۀ تلیفونـی مبـادرت ورزیـده شـود یـا 
مصاحبـه رو در رو و یـا هـم انترنتـی؟... بـه همین 
ترتیـب متصدی وقتی مصاحبـه را ترتیب می دهد، 
امکانـات  یـا وسـایل و  بـه موضـوع لوژسـتیک 
می اندیشـد و بعـد از این کـه از وسـایل و امکانات 
دسـت داشـته اش متیقن شـد، به شـیوۀ مصاحبه و 

نحـوۀ آن مراجعـه می نماید.
تهیه کننـده گان و یـا مجریـاِن برنامه هـا می کوشـند 
تـا هم زمـان بـا این کـه در برنامه هـا تنـوع ایجـاد 
کردنـد، بـه اهمیـت برنامه های شـان نیـز متوجـه 
باشـند و ایـن مصاحبه اسـت کـه برنامـه را نه تنها 
تنـوع می بخشـد بلکـه در ازدیـاد اهمیـِت آن مثمر 

می گـردد.  واقع 

ویژه گی های مصاحبۀ خوب
گفته انـد کـه مصاحبـه کـردن هنـر و فـن اسـت 
و پیـش از این کـه آن را بـه صـورِت هنـر تکامـل 
بخشـید، بایـد فـِن آن را یـاد بگیریـد. بنابرایـن 
مصاحبـۀ خـوب باید ترتیـب داد و یـک مصاحبه 
زمانـی خـوب گفتـه می شـود کـه ویژه گی هـای 

خـاِص خـودش را داشـته باشـد. 
اولیـن اصلی کـه یـک مصاحبـه را دارای ویژه گِی 
خـوب می سـازد، عبـارت از موضوع آن می باشـد. 
موضـوع هـر قـدر جالب تر باشـد، به همـان اندازه 
مصاحبـه قوی تر و بهتر نمـودار می شـود. بنابراین 
مدیـراِن برنامه هـا در صـدد باشـند تا بـرای جلب 
توجـه مخاطبـان، مصاحبه هـای دارای موضوعاِت 

مهم را انتخـاب نمایند.
در دنیـا بیش تریـن مخاطبـاِن رسـانه ها را کسـانی 
تشـکیل می دهند که بـه اخبار داِغ روز دلبسـته گی 
دارنـد و از طریـق رسـانه ها رویداد هـای جهـان را 
تعقیب می کننـد. بنابراین مصاحبه هایـی که ارزش 
خبـری دارنـد، جالب تر می باشـند و یکـی دیگر از 
ویژه گی هـای مصاحبۀ خوب آن اسـت کـه ارزش 

خبری داشـته باشد.
مصاحبه هـا بایـد دارای معلومـاِت اساسـی باشـد 
و چنـان معلوماتـی کـه نیاز مندی هـای مخاطبان را 
مرفوع سـازد را در خود داشـته باشد. یک مصاحبۀ 
خوب آن اسـت کـه دارای معلوماِت اساسـی بوده 
و معلوماتـی را احتـوا کنـد کـه بـرای مخاطبـان 

می نماید. دل چسـپ 
 ذی دخـل بـودِن اشـخاص مشـهور، مصاحبـه را 
ویژه گـی می بخشـد و هرقـدر اشـخاِص محبـوب 
یـا مشـهور در یـک مصاحبـه حضـور یابنـد، بـه 
همـان اندازه مصاحبه دل چسـپ و معتبر می شـود. 
یـک مصاحبه زمانی برجسـته تر اسـت که موضوع 
مـورد بحـث مشـخص باشـد. اگـر ژورنالیسـت 
در یـک مصاحبـه از گوشـه خبـری یـا موضوعی 
را بپرسـد و مسـایل گوناگـون را مطـرح سـازد، به 
ویژه گی هـای مصاحبـۀ خـوب  از  انـدازه  همـان 

می شود. کاسـته 
مردم رسـانه هایی را دوسـت دارنـد که موضوعات 
مرتبـط به زنده گی شـان را بازتاب دهنـد. مصاحبه 
زمانـی بهتـر می باشـد کـه در رابطـه بـا زنده گی و 
مشـکالِت مردم حرف هـا و پیشنـــهادهایی را در 

خـــود داشته باشد.
جمـالِت  و  کلمـات  کاربـرد  و  مناسـب  زبـان 
اسـت.  مهـم  بسـیار  یـک مصاحبـه  در  عام فهـم 
مصاحبه کننـده یـا مصاحبه شـوندۀ خـوب همواره 
باید مد نظر داشـته  باشـد کـه مخاطبـان دارای چه 
سویه و فـــرهنگی می باشـند، یعنی شناخِت دقیق 
از مخاطبـان نـزد ژورنالیسـت موجـود باشـد. در 
زبـاِن مصاحبـه بایـد آن جمالتـی را اسـتفاده کنـد 
کـه عام فهم باشـد. بنابرایـن زبان مناسـب، یکی از 
ویژه گی هـای مصاحبـۀ خـوب اسـت. بـه همیـن 
زیباتـر و  را  مناسـب مصاحبـه  ادبیـاِت  ترتیـب، 
جذاب تـر می سـازد کـه باید مـد نظر گرفته شـود. 
یکـی از مهم تریـن ویژه گی هـای مصاحبـۀ خوب، 
داشـتن مهماِن مناسـب اسـت کـه در بخش بعدی 

مفصـاًل در این بـاره صحبت خواهد شـد.
اگـر یـک مصاحبـۀ تلویزیونـی بـا یـک پس منظر 
مصاحبـه  آن  باشـد،  تـوام  موضـوع  بـه  مرتبـط 
بنابرایـن  بـود.  خواهـد  دیدنی تـر  و  جالب تـر 
گرداننـدۀ برنامـه، مجری یا تهیه کننده سـعی نماید 
و طرح هـای  رنگ هـا  بـا  مناسـب  تـا پس منظـرِ 

جالـب را مـد نظـر گیـرد.
مصاحبه هـای رادیویـی زمانـی بهتـر می باشـد کـه 
هـم مصاحبه کننـده و هـم مصاحبه شـونده هـر دو 
دارای صـدای شـفاف و مـوزون باشـند. اگـر یکی 
از طرفیِن مصاحبه صدای مناسـب نداشـته باشـد، 
از اهمیـِت مصاحبـه و در ُکل از اهمیـت موضـوع 

می شود.  کاسـته 

حــامدعلمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/بخشهفتـم



سیاسـت مداراِن  نخسـتین  از  بدخشـی  طاهـر   
ملـی  حاکمیـت  می خواسـت  کـه  بـود  ملی گـرا 
را در دولـت داری بـه صـورِت مـدرن مطـرح و 
عملـی کنـد. زیـرا آنـگاه حاکمیت در سـنتی ترین 
بـود و در  شـکل خـود خانواده گـی و سـلطنتی 
بامداراتریـن شـکل خود قومـی بود. ظاهرشـاه را 
داوود خلـع کـرد و دولـت جمهوری اعـالم کرد؛ 
امـا در رأس ایـن دولـت خـود او )داوود( قـرار 
گرفـت. این کـه داوود در رأس ایـن دولـت قـرار 
گرفـت، بر اسـاس اعتبـار خانواده گی بـود؛ داوود 

نیـز عضـو ارشـد خانـوادۀ سـلطنتی بود. 
از کودتـای یـک عضـو خانـوادۀ سـلطنتی  بعـد 
سـلطنتی  خانـوادۀ  دیگـر  عضـو  علیـه   )داوود( 
)پادشـاه(، به گونه یـی بحـث مشـروعیت قـدرت 
سـلطنتی - خانواده گی زیر سـوال رفـت. بنابراین 
گروهـی بـر این شـدند کـه بحث قـدرت را فراتر 
از مناسـبات خانواده گـی و سـلطنتی مطـرح کنند. 
ایـن گـروه، اعضـای حـزب دموکراتیـک خلـق 
بودنـد. علیـه  داوود کودتا کردنـد و به جمهوریت 

داوود پایـان دادنـد و داوود را کشـتند. 
طاهـر بدخشـی نیـز فعالیـِت سیاسـِی خویـش را 
در روزگاری آغـاز می کنـد کـه بحث مشـروعیت 
پادشـاهی و خانواده گـی در حاکمیـت زیر سـوال 
مردمـی  و  ملـی  حاکمیـت  بحـث  رفتـه  اسـت؛ 
و  پادشـاهی  بحـث  این کـه  در  اسـت.  مطـرح 
داده  از دسـت  را  خانواده گـی مشـروعیت خـود 
 اسـت، چگونـه بتوان جـای خالی این مشـروعیت 
را پُـر کـرد؛ بین مخالفـان نظام پادشـاهی )اعضای 
حـزب دموکراتیک خلـق( ظاهراً ایـن مطرح بوده 
کـه حاکمیت حـق اعضـای حزب، حـق کارگر و 
حـق مـردم اسـت. امـا پشـت صحنه، بحـث طور 

دیگـری بوده  اسـت. 
معموالً از آن روزگار دو سـخن از طاهر بدخشـی 
نقـل می شـود. طاهر بدخشـی نیز از افـرادی بوده 
کـه می خواسته اسـت حاکمیـت، مردمـی و مـدرن 
شـود. بنابرایـن طاهـر بدخشـی نیز در نشسـت و 
جرگـۀ اعضـای حـزب دموکراتیـک بـوده  اسـت. 
جلسـه های  کـه  می بـرد  پـی  بدخشـی  طاهـر 
اعضـای حزب دمکراتیک پشـت و رو دارد، یعنی 
روی صحنه و پشـت صحنـه دارد. در روی صحنه 
بحـث از حاکمیـت ملـی و مردمـی اسـت؛ اما در 
پشـت صحنه تعـدادی از اعضای حـزب از جمله 
حفیـظ اهلل امیـن و... می گفته انـد: »قدرت سـلطنتی 
پشـتون  یـک خانـوادۀ  مربـوط  کـه  پادشـاهی  و 
بـود، از بیـن رفتـه  اسـت؛ بنابرایـن چگونـه بایـد 
جـای خالی این قـدرت خانوادگی-سـلطنتی قوم 
پشـتون را پُـر کنیـم که قـدرت، ملـی و مردمی نه 
بلکـه قومی شـود و متعلـق به سیاسـت مدارن قوم 
پشـتون باشـد.« )ایـن سـخن منسـوب بـه طاهـر 

است.(  بدخشـی 
نگرانـی تعـدادی از اعضـای حـزب دموکراتیـک 
خلـق دربـارۀ حاکمیـت، ملـی نبوده اسـت بلکـه 
نگـراِن حاکمیـت قومـی بوده اند. اکثریـت اعضای 
قـوم  افـراد  از  دموکراتیـک خلـق  ارشـد حـزب 
پشـتون افغانسـتان بوده اند. طاهر بدخشـی با درک 
منظور پشـت صحنـۀ این جلسـات، راه خود را از 
جلسـات با اعضـای حزب دموکراتیـک خلق جدا 
می کنـد. زیـرا طاهـر بدخشـی حاکمیـت ملـی و 

مردمـی می خواسـت نـه حاکمیـت قومی. 
سیاسـی  نظریـۀ  بدخشـی  طاهـر  بنابرایـن 
این کـه  یعنـی  می کنـد؛  مطـرح  را  ملـی«  »سـتم 
می انجامـد.  ملـی  سـتم  بـه  قومـی  سیاسـت های 
افغانسـتان اسـتند  ایـن مـردم، ملیت هـا و ملـت 
 کـه رنـج و آسـیب چنین سیاسـت های نادرسـِت 
قومـی را خواهنـد کشـید و در سـطح ملـی مـورد 
سـتم قـرار خواهنـد گرفـت. نتیجه گیـری طاهـر 
بدخشـی از هـدِف قومـی پشـِت صحنـۀ اعضای 
حـزب دموکراتیـک ایـن می شـود که »بی پشـتون 
نمی تـوان سیاسـت کـرد، با پشـتون نیـز نمی توان 
سیاسـت کـرد.« )ایـن سـخن منسـوب بـه طاهـر 

اسـت.( بدخشـی 
ایـن  در  را  پشـتون  واژۀ  معنـای  بایـد  نخسـت 
گـزارۀ سیاسـی محـدود و مشـخص کـرد، بعـد 
دربـارۀ محتـوا و منظـور ایـن گـزاره توضیـح داد. 
منظـور از پشـتون در این گـزاره، سیاسـت مداراِن 
پشـتون اسـت؛ سیاسـت مدارانی که طرح قومی در 
حاکمیـت و قـدرت دارنـد. مراد از پشـتون، جز و 
ُکل اسـت. نـام از کل بـرده شده اسـت ولی منظور 
جـز اسـت؛ یعنـی تعـدادی از افـراد پشـتون کـه 
سیاسـت مدار و قدرت طلـب قومـی انـد. بنابرایـن 

نبایـد از واژۀ پشـتون اسـتفادۀ شـناور شـود. 
توجـه کنیـم ایـن گـزاره بـه مـا چـه می گویـد. 
ایـن گـزاره ظاهـراً تناقـض دارد. گـزاره دو بخش 
کـرد.«  سیاسـت  نمی تـوان  پشـتون  »بـی  دارد: 
درسـت اسـت. پشـتون یکـی از اقـوام افغانسـتان 
اسـت، طبعـًا بایـد در معـادالت سیاسـی و ملـی 

حضـور داشته باشـد. بنابرایـن هرگونـه سیاسـت 
قـوم پشـتون  یـا سیاسـِت مخالـِف  حذف گرانـه 
درسـت نیسـت. »بـا پشـتون نمی تـوان سیاسـت 
اول را  ایـن گـزاره ظاهـراً حکـم گـزارۀ  کـرد.« 
نقـض می کنـد. امـا گـزارۀ دوم نیـاز بـه توضیـح 
کـه  پشـتون  قـوم  سیاسـت مدارن  این کـه  دارد؛ 
برداشت شـان از حاکمیـت ملـی و قـدرت قومـی 
اسـت، دیگـران یـا اقـوام دیگـر افغانسـتان را در 
حاکمیت ملی، در قدرت سیاسـی و نظام سیاسـی 
نمی خواهنـد. پـس چگونه با کسـی می تـوان کنار 
آمـد کـه تـو را نمی خواهـد و برخـوردش بـا تـو 
حذف گرایانـه اسـت و اصـاًل وجـود و حضور تو 
را قبـول نـدارد امـا تـو از مشـارکت بـا او سـخن 

می گویـی. 
گـزارۀ دوم )با پشـتون نمی توان سیاسـت کرد( در 
حقیقت اشـاره به بُن بسـت فعالیت سیاسـی مدرن 
در افغانسـتان دارد. طاهـر بدخشـی به عنـوان یک 
سیاسـت مدار نخبـه و ملی گـرا بنـا بـه برداشـت 
سیاسـی،  نظـام  و  ملـی  حاکمیـت  در  قومـی 
بن بسـت فعالیـت سیاسـی را اعـالم می کنـد. ایـن 

یـک هشـدار ملی اسـت. زیـرا وقتی که نمی شـود 
بـا سیاسـت مدران پشـتون در مشـارکت سیاسـی 
شـریک شـد؛ طبعـًا پروسـۀ دولت سـازی دچـار 

می شـود.  بن بسـت 
از روزگاری  کـه طاهـر بدخشـی ایـن هشـدار را 
داده  اسـت تـا امـروز، پروسـۀ دولت سـازی دچار 
سیاسـت مدراِن  این کـه  بـرای  اسـت.  بن بسـت 
قـوم پشـتون حاکمیـت ملـی را مشـارکتی، ملـی 
را  ملـی  حاکمیـت  نمی خواهنـد؛  شـهروندی  و 
قومـی می خواهنـد. طـرح سیاسـی دولت سـازی 
در حاکمیـت قومی این اسـت  کـه »ملیت-دولت« 
سـاخته  شـود. حاکمیـت بایـد بـر اسـاس منفعت 
یـک ملیـت در دولـت تعریـف و تطبیـق شـود. 
درحالی کـه مـا بایـد »دولت-ملت« بسـازیم. یعنی 
تعریـف دولـت مقـدم بـر ملیت هـا باشـد. دولت 
افـراد  و  ملیت هـا  مشـارکِت  و  ارزش  از  بایـد 

شود.  سـاخته 
بنابرایـن هربـار کـه پروسـۀ دولت سـازی دچـار 
بـا  بن بسـت می شـود؛ بحـث همیـن اسـت  کـه 
نمی تـوان  پشـتون  قوم گـرای  سیاسـت مداران 
سیاسـت کـرد. اصـول سیاسـت کردن بـر  اسـاس 
موقعی کـه  اسـت.  دیپلوماسـی  و  روابـط  مـدارا، 
گروه هـا نتوانسـتند سیاسـت کننـد، چـه اتفاقـی 
در  این کـه  می دهـد!...  رخ  جنـگ  می افتـد؟... 
افغانسـتان هـر دو دهـه بعـد جنگـی رخ می دهد؛ 
بـه بن بسـت سیاسـی در دولت سـازی  در واقـع 
بـا  نمی خواهـد  قومـی  حاکمیـت  کـه  می رسـیم 
جامعـه، مـردم و اقوام افغانسـتان در دولت سـازی 

کند.  مـدارا 
بـرای  نشسـتی  حقیقـت  در  بـن  نشسـت 
نشسـت  ایـن  بـود.  افغانسـتان  در  دولت سـازی 
همـۀ  به نوعـی  کـه  شـده  بـود  طراحـی  طـوری 
حضـور  آن  در  افغانسـتان  اقـوام  سیاسـت مدارن 
و سـهم داشـته  باشـند تـا بتواننـد نظام سیاسـی و 
دولـت بـا ثبـات را بـر  اسـاس منافـع ملـی مـردم 
افغانسـتان بـه وجـود بیاورند. متأسـفانه پس از دو 

دهـه، نـه تنهـا بـه یـک دولت-ملت مـدرن و یک 
نظـام سیاسـی بـا ثبـات دسـت نیافتیم؛ حتـا دچار 
نظام سـازی و دولت سـازی شـدیم.  بن بسـت در 
داریـم  یـاد  بـه  را  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
کـه چگونـه بـا رسـوایی برگـزار شـد. انتخابـات 
پارلمانـی چگونـه برگـزار شـد و آنچـه  کـه برای 
تصـرف و اشـغال ریاسـت آن می گـذرد، همـه در 

جریانیـم. 
هنگامی کـه برخـورد دموکراتیـک دچـار انقطاع و 
گسسـت می شـود؛ طبعـًا خشـونت رخ می دهـد. 
در سیاسـت غیردموکراتیـک و قومـی آنچـه  کـه 
نـام  بـه  کشـوری  کلیـت  دیـده  اسـت،  آسـیب 
افغانسـتان و شـهرونداِن آن اسـت. پشـتون آسیب 
دیـده  اسـت، تاجیـک آسـیب دیـده  اسـت، هزاره 
آسـیب دیـده  اسـت، اوزبیـک آسـیب دیده  اسـت 
و هـر کـس از هـر قوم و تبـاری  که در افغانسـتان 

بـوده، آسـیب دیده  اسـت. 
این جاسـت  که »سـتم ملـی« رخ می دهـد. نگرانی 
طاهر بدخشـی در سـطح ملی بود. او بـرای ملیِت 
پشـتون، تاجیـک، اوزبیک، هـزاره و هر شـهروند 
افغانسـتان نگرانـی برابـر و مسـاوی داشـت؛ زیرا 
طـرح سیاسـی طاهـر بدخشـی ایـن بـود کـه بـا 
رویکـرد حذف گرایانـه و قومـی نمی تـوان نظـام 
زیـرا  سـاخت.  را  افغانسـتان  دولـت  و  سیاسـی 
منظـور از حاکمیـت ملـی یـک کلیـت و حفـظ 
سـالمِت یـک کلیـت اسـت. موقعی کـه سـالمت 
یـک کلیـت را نتـوان حفـظ کـرد؛ دیگـر کلیتـی 

سـالم نمی توانـد وجـود داشـته  باشـد. 
بنابرایـن نمی شـود بـا یـک قـوم حاکمیـت ملی و 
دولـت را سـاخت. حتـا اگر افراد یک قـوم بتوانند 
قـدرت و حاکمیـت را تصرف کننـد؛ افراد آن قوم 
زنده گـی  کشـور  آن  در  مصـون  و  راحـت  نیـز 
کلیـت کشـور،  این کـه  بـرای  داشـت؛  نخواهنـد 
ملـت و دولـت سـالمت نـدارد. در جنگ هایـی 
 کـه در افغانسـتان رخ داده و رخ می دهـد پشـتون، 
تاجیـک، هـزاره، اوزبیـک همـه آسـیب دیـده و 

آسـیب می بیننـد. فکـر نکنیـد کـه پشـتون فقـط 
و  سیاسـت مدار  چنـد  و  کـرزی  اشـرف غنی، 
کـه  اسـتند  مردمانـی  پشـتون  اسـت؛  بـازرگان 
ندارنـد،  سـرپناه  می شـوند،  کشـته  گرسـنه اند، 
بـه درس و تحصیـل دسترسـی ندارنـد. تاجیـک، 
اسـتند؛  همین گونـه  نیـز  و...  هـزاره  اوزبیـک، 
چنـد تاجیـک، اوزبیـک و هزاره یـی  کـه به نوعـی 
از قـدرت آویزاننـد، بـه این هـا فکـر نکنیـد کـه 
همین گونـه  همـه  هـزاره  و  اوزبیـک  تاجیـک، 
صاحـب بلندمنـزل، پـول و شـرکت های تجارتـی 

 . ند ا
سیاسـت قومـی بـه قـوم پشـتون و سـایر اقـوام 
افغانسـتان هیـچ فایده یـی نکرده  اسـت. فقط چند 
سیاسـت مدار قومی با سوءاسـتفاده از احساسـات 
و  ملـی  قـدرت  از  می خواهنـد  افـراد  قومـی 
حاکمیـت ملی مردم افغانسـتان سوءاسـتفاده کنند 

و هـر روز بـر تجـارت و منفعـت مالـی خویـش 
و  فربـه  را  زنده گـی شـخصی خـود  و  بیفزاینـد 
فربه تـر کننـد. هرچه زنده گی شـخصی ایـن افراد 
فربـه می شـود، بـه همـان انـدازه زنده گـی افـراد 
اقـوام افغانسـتان چـه پشـتون، چـه تاجیـک، چـه 

اوزبیـک و چـه هـزاره، الغرتـر می شـود. 
در این بن بسـت سیاسـی دولت سـازی و رسـیدن 
بـه حاکمیـت ملـی اسـت  کـه بحـث »سـتم ملی« 
طاهـر بدخشـی می توانـد مـورد توجه قـرار گیرد 
و همچنـان به عنـوان راه حـل سیاسـی در گفتمـان 
سیاسـی ملـی مطرح باشـد. زیرا در این همه سـال 
ملـِت افغانسـتان اسـت که مورد سـتم واقع شـده 
و رنـج دیـده  اسـت. دختـر و پسـر پشـتونی  کـه 
نمی تواننـد در خوسـت، پکتیـا، هلمنـد و... درس 
بخواننـد؛ بـودن یـک فـرد قـوم پشـتون بـه نـام 
اشـرف غنـی یـا هر کسـی دیگر چـه تأثیـر مثبتی 
بـر زنده گـی افـراد پشـتون دارد؟ یا این کـه فاروق 
وردک وزیـر معـارف باشـد امـا بـه نـام کـودک 
پشـتون مکتـب خیالـی بسـازد و هزینـۀ مکتـب 
خیالـی را بـه منفعت شـخصی خـود اضافـه کند. 
این کـه در دولـت اشـرف غنـی دختـر و کـودکان 
پولی کـه  و  بخواننـد  درس  نمی تواننـد  پشـتون 
بـرای کـودک پشـتون بایـد هزینـه شـود امـا در 
وزارت معـارف فـاروق وردک به جیب شـخصی 
بشـری  حقـوق  نقـض  مـی رود؛  وردک  فـاروق 

نیسـت؟  پشـتون  کودک 
اگـر حاکمیـت قومـی واقعـًا صادقانـه بـرای قـوم 
از  را  پشـتون  قـوم  و  می کـرد  خدمـت  پشـتون 
نظـر معـارف مـدرن و زنده گـی مـدرن بـه جایی 
می بردیـم.  سـود  آن  از  همـه  امـروز  می رسـاند؛ 
متأسـفانه حاکمیـت قومـی در سـطح ملـی به قوم 
پشـتون افغانسـتان نیـز خدمتی نکرده  اسـت؛ فقط 
احساسـات قوم پشـتون را بـه گـروگان گرفته ، از 
ایـن احساسـات سوءاسـتفاده کرده  و قوم پشـتون 
زنده گـی  و  مـدرن  فکـری  مناسـبات  نظـر  از  را 
بنابرایـن  داشـته  اسـت.  نگـه  مـدرن عقب مانـده 
دیـدگاهِ حاکمیـت قومی باعث شـده تا سـتم ملی 
بـر قوم پشـتون و سـایر اقـوام صورت بگیـرد. اما 
سـتمی  کـه بـر قـوم پشـتون صـورت می گیـرد با 
ایـن احساسـات سـطحی نگرانه کـه یک فـرد قوم 
پشـتون در قـدرت اسـت و بـودن ایـن فـرد در 
قـدرت بـه معنـای بـودن قـوم پشـتون در قدرت 

اسـت، کتمـان و نادیـده گرفتـه می شـود. 
اگـر بخواهیـم کـه دولت بسـازیم و بـه حاکمیت 
ملـی دسـت پیـدا کنیـم، بایـد حاکمیـت ملـی و 
دولت سـازی را از گروگان گیـری قومـی نجـات 
بدهیـم. با نجـات حاکمیت ملـی از گروگان گیری 
قومـی، سـتم ملـی نیز می توانـد پایان یابد. دسـت 
یافتـن بـه حاکمیت ملـی درصورتی ممکن اسـت  
کـه نهادهـای دموکراتیـک ملـی را تقویـت کنیـم 
تـا بتواننـد انتقـال قـدرت را بـه صـورت شـفاف 
اکثریـت و  و دموکراتیـک برگـزار کننـد. بحـث 
اقلیـت قومی مطـرح نباشـد. اصاًل بحـث اکثریت 
و اقلیـت قومـی در حکومـت داری و دولـت داری 
مدرن درسـت نیسـت. بحـث حکومـت داری باید 
شـهروندمحور و افرادمحور باشـد. تاجیک، هزاره 
و اوزبیـک بـا پشـتون بتواننـد در یـک چارچوب 
برون قومـی یعنـی در یـک دیدگاهِ سیاسـی-حزبی 
فعالیـت سیاسـی کننـد. طبعـًا اگـر قـرار باشـد که 
مبنـای سیاسـت، قـوم و حاکمیـت قومـی باشـد؛ 
»بـا  اسـت  کـه  بدخشـی  طاهـر  سـخن  همـان 
پشـتون نمی تـوان سیاسـت کـرد.« زیـرا سیاسـتی 
 کـه مبنـای آن حاکمیـت قومـی اسـت؛ تـو در آن 
حاکمیـت قومـی جایگاه نـداری، بلکـه حضورت 
ایـن  در  قومـی می شـود.  مانـع تحقـق سیاسـت 
صـورت یـک فـرد غیرپشـتون بـا سیاسـت مدار 
پشـتون سیاسـت نمی توانـد و در ُکل افـراد هیـچ 
قـوم بـا قـوم دیگـر نمی توانند سیاسـت مشـترک 
کننـد. زیـرا مبنـای سیاسـت، قومـی اسـت و هـر 
کـس سیاسـت قومی خـود را دنبال می کنـد؛ طبعًا 
برنامه هـای سیاسـی قومـی در تقابـل هـم قـرار 
دارنـد. ایـن تقابـل باعـث می شـود کـه بـه کلیت 
کشـوری بـه نام افغانسـتان و به یک نظام سیاسـی 
و دولت باثبات در آن آسـیب برسـاند. این آسیب، 
آسـیب ملی و سـتم ملی بر مردم افغانسـتان است؛ 
سـتمی کـه از آن طاهـر بدخشـی سـخن گفته  بود 
امـا گفتمـاِن قـدرت قومـی آن وقـت ایـن سـتم 
ملـی را برچسـب بـد زد و علیـه  طاهـر بدخشـی 
افغانسـتان  سـازمان زحمت کشـان  ملی گرایـان  و 
)سـازا( اسـتفاده کـرد. از طـرح سـتم ملـی طاهـر 
بدخشـی بـر مـردم افغانسـتان نیم قـرن می گـذرد؛ 
بنـا  هنـوز  افغانسـتان  مـردم  و  متأسـفانه جامعـه 
بـه سیاسـت قومـی در همـان سـتم ملـی به سـر 
می برنـد کـه طاهـر بدخشـی نیم قـرن پیـش آن را 

مطـرح کـرده  بود. 
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مصداِق نگرانی ملِی
 طاهر بدخشی در زمانۀ ما

یعقوبیسـنا



روزجهانـی کـودک در افغانسـتان در حالـی تجلیـل شـد کـه 
پذیرتریـن  آسـیب  از  کـودکان  افغانسـتان  مقامـات  گفتـه  بـه 
قشـر جامعـه افغانسـتان بـوده و اکنـون 23 بخـش از کـودکان 

دارد. وجـود  افغانسـتان  در  آسـیب پذیر 
بـا آن کـه از سـال 1۹۴۹ میـالدی تـا کنـون روز جهانـی کودک 
تجلیـل می شـود، اما وضعیـت کودکان افغانسـتان تغییر چشـم 
گیـری نداشـته و تـا کنـون بسـیاری از کـودکان، از بهداشـت و 
سـالمت، آمـوزش و پـرورش محـروم بـوده و کـودکان کار در 

ایـن کشـور نیـز در میـزان باالی وجـود دارد.
۴۰ درصد محروم از مکتب

 Save the ” در تازه تریـن گـزارش نهـاد حمایـت از کـودکان
کـودکان  درصـد  حـدود۴۰٫۹  کـه  اسـت  ”آمـده   Children
واجـد شـرایط افغانسـتان، از رفتـن به مکتـب محروم انـد. این 
گـزارش هفتـه گذشـته )7 جوزا( منتشـر شـده که بر اسـاس آن 
از هـر پنـج کـودک واجـد شـرایط در افغانسـتان، دو کـودک از 

رفتـن بـه مکتـب محـروم اند.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت: »در جریـان سـال های گذشـته؛ 

مکاتـب، اسـتادان و دانش آمـوزان همـواره مـورد حملـه قـرار 
گرفتـه انـد… در 5 مـاه نخسـت سـال 2۰1۸ میـالدی، ۸7۰ 
حملـه، تهدیـد یـا ترسـاندن دانش آمـوزان، امکانات یـا کارکنان 
و یـا درگیـری در محیـط مکاتـب توسـط حکومـت بـه ثبـت 

رسـیده اسـت«.
چالش کارهای شاقه

بـا  افغانسـتان  در  کـودکان  کـه  جـدی  چالش هـای  از  یکـی 
در  کار  کـودکان  از  بسـیاری  شـاقه.  کارهـای  مواجه انـد،  آن 
مشـاغل مختلـف در کشـور حضور دارنـد. بسـیاری از کودکان 
کار  ماننـد  کارهـای طاقت فرسـا  بـه  تفریـح مشـغول  به جـای 
و  دهقانـی  زغال سـنگ،  معـادن  چوپانـی،  خشـت پزی ها،  در 

گدایی انـد. و  دست فروشـی 
ایـن کـودکان بـه دالیـل مختلـف در کارهـا جذب می شـوند و 
در معـرض آسـیب های فـراوان اجتماعـی و محیطـی نیـز قـرار 
دارنـد. بر اسـاس گـزارش ها حـدود 1۶ درصد از کـودکان کار 

افغانسـتان آزار جنسـی مـی بینند.
۲٫۵ میلیون کودکان مبتال به سوء تغذیه

عـالوه بـر مسـایل فـوق صنـدوق حمایت از کـودکان سـازمان 
ملـل متحد یونیسـف در تازه تریـن گزارش خود کـه  در 31ثور 
سـال جـاری خورشـیدی منتشـر شـده، اعالم داشـته اسـت که 
نزدیـک بـه دو و نیـم میلیـون کـودک زیـر پنـج سـال و زنـان 

بـاردار و شـیرده در افغانسـتان دچـار سـوء تغذیـه اند.
ایـن گـزارش کـه در 22 والیـت افغانسـتان با بررسـی وضعیت 
کـودکان، زنـان بـاردار و شـیرده تهیه شـده، آسـیب پذیـر ترین 
قشـر جامعـه را در برابـر سـوء تغذیه،کـودکان زیر پنج سـال و 
زنـان بـاردار و شـیرده دانسـته و افـزوده اسـت کـه ۶۰۰ هـزار 

کـودک در افغانسـتان در معـرض سـوتغذیه حـاد قـرار دارند.
۴۰ هزار کودک بازمانده از واکسن

در 12حمـل  عامـه کشـور  وزارت صحـت  همیـن حـال،  در 

سـال جـاری گفتـه بـود کـه حـدود ۹٫3 میلیون کـودک در دور 
نخسـت کمپاین سرتاسـری پولیو واکسـین شـده اسـت. در این 
دور کمپایـن پنـج روزه، حـدود ۹٫3 میلیـون طفل زیر سـن پنج 
سـال در سرتاسـر افغانسـتان به جـز از والیت دایکنـدی، بامیان 

و غـور واکسـین شـده بودند.
وزارت صحـت افـزوده بـود کـه در جریـان ایـن کمپایـن برای 
الـی پنـج سـال کپسـول های  ۸٫۴ میلیـون طفـل شـش ماهـه 

ویتامیـن A نیـز داده شـده اسـت.
در عیـن حـال، خانـم لورانـس مسـئول بخـش پولیـوی اداره 
یونیسـف بـرای افغانسـتان گفته اسـت کـه در دور کمپاین قبلی 
ماه آگیسـت سـال گذشـته افغانسـتان، حـدود ۴۰ هـزار کودک 

افغـان بـه دالیـل مختلـف از واکسـین بـاز مانـده بودند.
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روحاهللبهزاد
احمدولـی مسـعود، نامزد انتخابـات ریاسـت جمهوری و رییس 
عمومـی بنیـاد شـهید مسـعود در نشسـت »شـوراها و نهادهـای 
ایسـتاده گی  خواسـتار  افغانسـتان«  اسـامی  جمعیـت  مدنـی 
عمومـی در برابـر ادامـۀ کار محمداشـرف غنـی پـس از اول 
جـوزای سـال روان، شـده اسـت. او از جریان هـای سیاسـی و 
مردم افغانسـتان خواسـت تا در برابر قانون شـکنی ها و اسـتفادۀ 
ادامـۀ کار غیرقانونـی او بی مسـوولیت  ابـزاری آقـای غنـی و 

. شند نبا
این نشسـت که دیروز یکشـنبه، 12 جوزار در کابل برگزار شـده 
بـود، در آن، شـماری از نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، 
اسـتادان دانشـگاه، دانشـجویان و فعـاالن مدنـی اشـتراک کـرده 
بودنـد. آقـای مسـعود در ایـن نشسـت افـزود کـه پـس از اول 
حکومـت  عمـر  بـه  دادن  پایـان  بـرای  اعتراض هایـی  جـوزا، 
وحـدت ملـی صـورت گرفتـه اسـت کـه دال بر خسـته شـدن 

مـردم از رهبـری ضعیـف و ناتـوان ایـن حکومـت اسـت.
احمدولـی مسـعود، نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری در ایـن 
نشسـت گفت: 11-1۳ جوزا مصادف اسـت به شـهادت جمعی 
از عدالت خواهـان کـه دو سـال قبل توسـط نیـروی حکومتی و 
تروریسـتی در فاصلۀ دو روز جام شـهادت نوشـیدند. برای این 
شـهدا درود می فرسـتیم. طـی پنـج سـال حکومـت داری آقـای 
مقابـل  در  مردمـی  و   عدالت خواهانـه  قیام هـای  غنـی  اشـرف 
سیاسـت هایی کـه امـروز مـردم افغانسـتان تـاوان آن را بـا جان 

خـود می پردازنـد، راه انـدازی گردید.
آقـای مسـعود افـزود: جنبش هـای رسـتاخیز تغییر، روشـنایی و 
تبسـم بـا همـان رخدادهـای تاریخـی در حافظۀ ملـی مردم مان 
مانـدگار شـد. مـردم متنفـر از جنـگ، انتحـار، انفجـار، انحصار 
و اسـتبداد بـا احساسـات پـاک  و راسـتین در موج هـای مردمی 
هـزاران و صدهـا هـزار انسـان بـه پـا ایسـتادند، بـه جاده هـا 
ریختنـد و صـدای عدالت خواهـی یک نسـل را فریاد کشـیدند.
بـه گفتـۀ آقـای مسـعود، آن سـال هایی بود کـه تا هنـوز وجدان 
ذهنیـت  نبـود،  آمـاده  فریادهـا  شـنیدن  بـرای  جهـان  جمعـی 
دولت مـردان خـودی از خودفریبـی بـرای دوام قـدرت بیـرون 
نشـده بـود، حقیقت سیاسـت رهبـران حکومتـی میـان افراط و 
زیاده خواهـی رییـس حکومـت وقـت بـه نـام قانـون، تفریط و 
عقب نشـینی رییـس اجرایـی به نـام مصلحت، آشـکارا نگردیده 
بـود، سیاسـیون بیـرون از دولـت بجـز پوپولیـزم یـا سـکوت 
چیـزی در اختیـار نداشـتند، این جـا فقـط نسـل جوان بـا درک 
درد مـردم از حـق و ناحقـی آگاهـی داشـتند. جوانانـی کـه بـا 
داعیـۀ عدالت خواهـی بـه پـا ایسـتادند، رفتنـد و بـه دل تاریـخ 

. ستند پیو
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری اظهـار داشـت کـه اگر 
آن زمـان، جهـان ماننـد امـروز از فسـاد سیاسـی رژیـم آگاه بود، 
اگـر سیاسـیون دولتـی دل بـه دولـت نبسـته بودند و اگـر مردم 
آن  قطعـًا  بـود،  رسـیده  استخوان شـان  بـه  کارد  امـروز  ماننـد 
فریادها به تغییرات گسـتردٔه سیاسـی منتهی می شـدند و کشـور 
ماننـد امـروز سـراپا غـرق در بحـران نبـود. گرچـه بـه مقصـد 
نرسـیدند، امـا داعیـۀ برحـق این جنبش هـا برای همیش مشـعل 
راه عدالت خواهـان مانـدگار باقـی خواهـد مانـد و نسـل های 
آینده سـرانجام شـاهد شـگوفایی عدالـت خواهد بـود، زیرا این 
وعدۀ خداسـت، وعدۀ انسـانیت می باشـد و وعدۀ تاریخ اسـت.
رییـس عمومـی بنیـاد شـهید مسـعود در این نشسـت عبارتی را 
از دفترچـۀ خاطـرات آمرصاحـب شـهید، قهرمـان ملـی کشـور 
خوانـد که نوشـته بـود: »راهم حق اسـت، برسـم یا نرسـم خدا 

اجـرش را بدهـد. فـردا اگر نباشـم، ایـن مقاومت ادامـه خواهد 
داشـت«. او در ادامـۀ این سـخنش افزود: دقیقًا نفـس ظهور این 
جنبش هـای عدالت خواهانـه بـه گونـۀ مدنـی امـروزی تـداوم 

مقاومـت رزمـی دیروز می باشـد.
احمدولـی مسـعود بـا طرح این پرسـش که ما امـروز در کجای 
زمـان قـرار داریم؟ گفـت: پاسـخ در درون مقصد و  مـرام غایی 
همـان حرکت هـای عدالت خواهانـه قـرار دارد. مـا در جایـی 
قـرار داریـم کـه ایـن عدالت خواهـان جـوان سـال ها پیـش بین 
آن بودنـد، مقاومـت و مبـارزه در مقابـل قانون شـکنی، انحصار، 

اسـتبداد، اختنـاق و جنـون قدرت لجام گسـیخته.
آقـای مسـعود بـا اشـاره بـه سـخنان آقـای سـیدعلی جاوید که 
گفتـه بـود: »همـه قـدرت را دوسـت دارنـد، امـا آقـای اشـرف 
غنـی بـه قـدرت »ایمـان« آورده اسـت«. تأکید کـرد: »این جنون 
قـدرت بایـد مهـار گـردد. از حکومتی کـه از دل تقلـب، جعل، 
فریبـکاری و دروغ بیـرون شـده، تولـدش نامشـروع، تداومـش 
رنـج یـک ملـت و تمدیـدش غیرقانونـی چـه انتظـاری بایـد 
داشـت؟ حکومتـی کـه نـه بـر پایـۀ قانـون تشـکیل شـد و نـه 
بـر پایـۀ توافق نامـۀ دولـت وحـدت ملی شـکل گرفـت. در پنج 
سـال عمـر ننگیـن خود بـا سـیاه ترین کارنامـه، وقـت، انرژی و 

امیـد یـک  ملـت را به بـاد داد«.
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  ملـی«  »وفـاق  تیـم  نامـزد 
اظهـار داشـت کـه زمـان کافـی نیسـت تـا از سـیاهکاری های 
فسـاد  قـدرت،  فسـاد  اخیـر،  پنـج سـال  حکومـت داری طـی 
ثروت و فسـاد سیاسـی دولت سـخن گفتـه شـود. روی هم رفته 
گذشـته از افتضـاح انتخابـات پارلمانـی، اگـر نظـری بـه تشـنج 
امـروز درون پارلمـان بیندازیـم، بـه قـول یک جـوان مبارزمـان 
می بـود،  سـرچپه  پارلمـان  درون  انتخابـات  وضعیـت  اگـر 
موضع گیـری برعکـس آقـای غنـی در دفـاع از ایـن سـناریوی 

می بـود. من الشـمس  اظهـر  کامـًا  سـرچپه 
بـه بـاور احمدولـی مسـعود: بـر همـه نخبه گان سیاسـی اسـت 
تـا سـلطٔه غیرقانونـی اسـتبداد و ماشـین فریـب و جعـل کاری 
را بایـد توقـف داد، دادگاه عالـی از الک حکومتـی بیرون شـود 
و منحیـث یـک نهـاد مسـتقل و مسـوول در مـورد چگونه گـی 
تمدیـد حکومـت وضاحـت دهـد. اجمـاع ملی برای بازگشـت 
بـه قانـون بـه زودی روی صحنـه شـکل گیـرد تـا بـا تعییـن 
زمینه هـای  بتوانـد  نظـام  چارچـوب  در  حکومـت  سرپرسـت 
انتخابـات شـفاف و دیموکراتیـک را به دور از تقلـب، تطمیع و 
تهدیـد، بـه گونۀ مسـتقل آمـاده نماید تـا انتقال قـدرت به گونۀ 
شـفاف بـه یـک دولت ملـی بـا زعامت ملـی در کشـور عرض 

نماید. وجـود 

بودجۀدولتبرایجشناستقاللخالیمیشود!
انتخابـات  نامـزدان  از  دیگـر  یکـی  حکیمـی  شـهاب 
ریاسـت جمهوری کـه در ایـن نشسـت صحبـت می کـرد، گفت 
کـه ارگ ریاسـت جمهـوری هشـت صد میلیـون افغانـی را از 
بودجـۀ دولـت بـرای برگـزاری جشـن صدمین سـال اسـتقال 
در  ایـن جشـن،  از  اسـت  قـرار  و  داده  افغانسـتان تخصیـص 
راسـتای تبلیغات و کمپین انتخاباتی محمداشـرف غنی اسـتفاده 

. کند
آقـای حکیمـی می گویـد کـه محمداشـرف غنـی حق نـدارد از 
منابـع دولتـی برای اهداف شـخصی اش هزینه نکند. بـه باور او، 
پـول گزافـی که در جشـن اسـتقال هزینه می شـود، مـال مردم 
اسـت و بایـد در راسـتای فقرزدایـی و کمک به اطفـال خیابانی 

برسـد. به مصرف 
بـه  کـه  می گویـد  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  ایـن 
محمداشـرف غنـی بـاور ندارد، زیـرا بـه گفتـۀ او، در انتخابات 

ریاسـت جمهوری سـال 2014 تقلب های بسـیاری انجام داد که 
اکنـون مایـۀ نگرانـی نامزدان اسـت.

ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری اظهار داشـت کـه مردم 
افغانسـتان »بـه هیـچ عنـوان« طـرف دار ادامۀ حکومـت وحدت 
ملـی به رهبری محمداشـرف غنی نیسـتند، چـون در موجودیت 

ایـن حکومـت، حساسـیت های قومی دامن زده شـد.
جـوزا،  اول  تاریـخ  از  پیـش  کـه  می گویـد  حکیمـی  شـهاب 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری تقاضـای دیدار بـا رهبری 
حکومـت وحـدت ملـی کردنـد، اما بـا »بی شـرمی« برای شـان 
گفتـه شـده اسـت کـه آقای غنـی فرصـت دیدن بـا نامـزدان را 

ندارد.
آقـای حکیمـی گفـت: »وقت آن گذشـته اسـت که کسـی باالی 
مردم شمشـیر بکشـد و بگوید که شـما حتمًا رعیت من باشـید. 
قربـان بیشـت و یـک اسـت و همه جـا قانـون حاکمیـت دارد 
و کسـی نمی توانـد زنده گـی کـس دیگـری را بگیـرد؛ کسـی 
نمی توانـد حـق کس دیگـری را بگیـرد و قانون را زیـر پا کند«.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری از محمداشـرف غنـی 
بـه عنـوان »رییـس جمهـور پیشـین« یـاد کـرد و گفـت کـه در 
همـکاری و هماهنگـی بـا نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 
بـرای  متحـد  صـورت  بـه  آینـده  در  کـه  دارنـد  برنامه هایـی 

برداشـت. گام خواهنـد  آن  عملی سـازی 
او در بخشـی از سـخنانش بـه برگـزاری لویـه جرگۀ مشـورتی 
صلـح از سـوی آقـای غنی اشـاره کـرد و در انتقاد بـه آن گفت 
کـه بـرای برگـزار آن 10 میلیون دالر هزینه شـد و پـس از پایان 
جرگـه، اشـتراک کننـده گان به ارگ دعـوت شـدند و طرح های 
شـبکه یی بـرای تقلـب در انتخابـات ریاسـت جمهوری بـا آن ها 

در میان گذاشـته شـد.

از محرومیت آموزشی تا آزار جنسی؛
 ۴ موضوع برجسته در باره وضعیت کودکان در افغانستان

الطافحسینامیری

احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:
از حکومتی که از دل تقلب، جعل، فربیکاری و دروغ بیرون شده، تولدش نامشروع، 

تداومش رنج ملت و تمدیدش غیرقانونی می باشد، چه انتظاری باید داشت؟
شهابحکیمینامزدانتخاباتریاستجمهوری:

غنی هشت صد میلیون افغانی از بودجۀ دولت را به بهانۀ جشن استقالل در راستای کمپین انتخاباتی مصرف می کند
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ـــام  ـــادی انج ـــراری و ع ـــا کار تک ـــر روز صده ـــا ه م
برمی خیزیـــم،  خـــواب  از  صبح هـــا  می دهیـــم. 
تلفـــن و موبایـــل خـــود را وارســـی می کنیـــم، 
می زنیـــم،  مســـواک  می خوریـــم،  صبحانـــه 
ــود  ــادی خـ ــور عـ ــه امـ ــم و بـ ــِر کار می رویـ سـ
می پردازیـــم. در ســـال های اخیـــر، چنیـــن اعمـــال 
ــود  ــرای بهبـ ــه ای بـ ــه عرصـ ــی بـ ــادِی روزانه یـ عـ
و اصـــالح خـــودِ شـــخص تبدیـــل شـــده اســـت: 
قفســـه های کتـــاب بـــا کتاب هـــای پرفـــروش 
انباشـــته شـــده اســـت، کتاب هایـــی دربـــاره ی 
»توصیه هـــای خانگـــی«، »طراحـــی زندهگـــی« و 
چگونگـــی اســـتفاده از »ســـازوکار بازی هـــا« در 
ــزی از  ــر چیـ ــه هـ ــان، کـ ــای درازمدت مـ پروژه هـ
ـــالم تر  ـــم س ـــا رژی ـــازندهگی ت ـــد و س ـــت تولی تقوی
و ثـــروت هنگفـــت را وعـــده می دهـــد. ایـــن 
راهنماهـــا از نظـــر دقـــت علمـــی متفاوتانـــد، امـــا 
معمـــوالً عادت هـــا را همچـــون امـــور یکنواخـــت 
ـــراری  ـــته ای تک ـــه رش ـــد ک ـــان می دهن ـــره ای نش روزم
ـــه در  ـــا مداخل ـــه ب ـــد ک ـــال می کنن ـــی را دنب از رفتارهای
آن هـــا می توانیـــم خـــود را در مســـیر مطلوب تـــری 

قـــرار دهیـــم.
ــن روایـــت بخـــش  ــه ایـ ــن اســـت کـ ــأله ایـ مسـ
ـــت.  ـــت داده اس ـــی اش را از دس ـــای تاریخ ـــم غن اعظ
کتاب هـــای خودیـــارِی امـــروزی در واقـــع میـــراث 
الگـــوی بســـیار محتملـــی از عـــادت هســـتند 
ــان  ــه در کار روان شناسـ ــی کـ الگویـ ــژه  به ویـ ـــــ 
ــکینر،  ــی اف اسـ ــد بـ ــتم ماننـ ــرن بیسـ ــل قـ اوایـ
ـــف  ـــوان پاول ـــن و ای ـــی واتس ـــان ب ـــال، ج کالرک ه
ــه  ــردی بـ ــران رویکـ ــود. ایـــن متفکـ ــده می شـ دیـ
ــده  ــی نامیـ ــه رفتارگرایـ ــتند کـ ــی داشـ روان شناسـ
می شـــود. در ایـــن رویکـــرد بـــه واکنش  هـــای 
داده  اولویـــت  محرک-پاســـخ  مشـــاهده پذیر 
یـــا  اندیشـــه ها  نقـــش  بـــه  نـــه  و  می شـــود 
احساســـات درونـــی. رفتارگرایـــان عـــادت را بـــه 
ـــد؛  ـــف می کردن ـــه تعری ـــدود و فردگرایان ـــی مح لحاظ
آن هـــا تصـــور می کردنـــد کـــه مـــردم بـــه نحـــوی 
شـــرطی یـــاد می گیرنـــد کـــه بـــه طـــور خـــودکار 
بـــه نشـــانه ها یـــا عالیـــم خاصـــی کـــه دوره هـــای 
تکـــرارِی عمـــل و پـــاداش را ایجـــاد می کنـــد، 

پاســـخ دهنـــد.
ــه  ــان بـ ــادت از آن زمـ ــۀ عـ ــر رفتارگرایانـ تصویـ
بعـــد در پرتـــو علـــم عصب شناســـی  روزآمـــد 
شـــده اســـت. بـــرای مثـــال، ایـــن امـــر کـــه مغـــز 
ـــکان  ـــا ام ـــه عادت ه ـــت ب ـــر اس ـــف و تغییرپذی منعط
ــات  ــا و ارتباطـ ــاد پیوندهـ ــا ایجـ ــا بـ ــد تـ می دهـ
محرمانـــه میـــان نواحـــی مغـــز، بـــه مـــرور زمـــان 
خـــود را در سیم کشـــِی عصبـــی مـــا حـــک کننـــد. 
نفـــوذ رفتارگرایـــی پژوهشـــگران را قـــادر ســـاخت 
تـــا عادت هـــا را از نظـــر کمـــی و بـــه طـــور 
ـــور  ـــال تص ـــن ح ـــا در عی ـــد. ام ـــی کنن ـــق بررس دقی
ــه  ــت کـ ــا گذاشـ ــه جـ ــادت را بـ ــتی از عـ یکدسـ
ـــوم را  ـــن مفه ـــیع تر ای ـــفی وس ـــِی فلس ـــی ضمن معان

نادیـــده می گیـــرد.
ــۀ  ــه مثابـ ــادات بـ ــه عـ ــوفان بـ ــته فیلسـ در گذشـ

شـــیوه های تأمـــل و تفکـــر در بـــاب کیســـتِی مـــا 
ایـــن  می نگریســـتند، 

کـــه ایمـــان داشـــتن بـــه چـــه معناســـت، و چـــرا 
کارهـــای روزانـــۀ مـــا چیزهایـــی دربـــارۀ جهـــان 
ــالق  ــطو در اخـ ــد. ارسـ ــان می کنـ ــیع تر را عیـ وسـ
 )hexis( اصطالحاتهِکســـیس  از  نیکوماخـــوس 
و اِتـــوس )ethos( ـــــ کـــه امـــروزه هـــر دو بـــه 
ـــد  ـــتفاده می کن ـــوند ـــــ اس ـــه می ش ـــادت« ترجم »ع
ـــان و  ـــت را در آدمی ـــات ثاب ـــا صف ـــا ی ـــا ویژهگی ه ت
ـــات و  ـــه اخالقی ـــوط ب ـــای مرب ـــژه چیزه ـــیا، به وی اش
ـــدار  ـــص پای ـــیس خصای ـــد. هکس ـــی کن ـــل، بررس عق
ـــودِن  ـــاف ب ـــد ص ـــز، مانن ـــک چی ـــا ی ـــخص ی ـــک ش ی

ـــه  ـــت ک ـــت، اس ـــک دوس ـــِی ی ـــا مهربان ـــز ی ـــک می ی
ــت  ــا را هدایـ ــات مـ ــال و احساسـ ــد اعمـ می توانـ
کنـــد. هکســـیس خصیصـــه، ظرفیـــت، منـــش یـــا 
ـــز( »دارا«ســـت؛  ـــا چی ـــه شـــخص )ی ـــی اســـت ک تمایل
 )ekhein( ریشـــۀ آن بـــه واژۀ یونانـــی اخایـــن
می رســـد، کـــه بـــه معنـــای مالکیـــت یـــا دارایـــی 
ـــت  ـــرد در نهای ـــر ارســـطو، شـــخصیت ف اســـت. از نظ
ــوس، از  ــت. اتـ ــیس های اوسـ ــِع هکسـ حاصل جمـ
ـــخص  ـــه ش ـــه ب ـــت ک ـــزی اس ـــر، آن چی ـــوی دیگ س
ـــد.  ـــیس را می ده ـــرورش هکس ـــکان پ ـــز( ام ـــا چی )ی
ـــِی  ـــت اصل ـــوس هـــم شـــیوۀ زندهگـــی و هـــم قابلی ات
ـــبب  ـــه س ـــت ک ـــزی اس ـــوس آن چی ـــت. ات ـــرد اس ف
ـــت  ـــه هدای ـــه ب ـــود ک ـــی می ش ـــول ذاتی ی ـــور اص ظه
ـــن،  ـــد. بنابرای ـــک می کن ـــری کم ـــی و فک ـــد اخالق رش
ـــان و  ـــه زم ـــنیاز ب ـــیس از درون اتوس ـــرورش هکس پ
ـــادی  ـــا روال ع ـــادت ب ـــی از ع ـــن تلق ـــن دارد. ای تمری

ـــت،  ـــازگار اس ـــوان و س ـــتان همخ ـــان باس ـــفۀ یون فلس
ـــه ی راه  ـــه مثاب ـــت ب ـــرورش فضیل ـــر پ ـــب ب ـــه اغل ک

نیـــل بـــه زندهگـــی اخالقـــی تأکیـــد می کنـــد.
ــیحی  ــای مسـ ــد، در اروپـ ــال بعـ ــزار سـ ــک هـ یـ
قـــرون میانـــه، ِهکسیسارســـطو بـــه زبـــان التیـــن 
ــن  ــد. ایـ ــه شـ ــوس )habitus( ترجمـ ــه َهبیتـ بـ
ـــالق  ـــه از اخ ـــد ک ـــال می کن ـــیری را دنب ـــه مس ترجم
ــاِن  ــه دامـ ــتان دور شـــده و بـ فضیلـــت دوران باسـ
ــادت«  ــه در آن »عـ ــد، کـ ــیحی می افتـ ــالق مسـ اخـ
ــد. در  ــدا می کنـ ــی پیـ ــخصًا الهـ ــای مشـ داللت هـ
ـــرِف  ـــور ص ـــیحی از تص ـــالق مس ـــه، اخ ـــرون میان ق
ـــرد  ـــی ف ـــالت اخالق ـــا تمای ـــش ی ـــه من ـــکل  دادن ب ش

ـــئت  ـــاور نش ـــن ب ـــای آن از ای ـــه ج ـــود، و ب دور می ش
ـــی  ـــت اله ـــی موهب ـــخصیت اخالق ـــه ش ـــرد ک می گی
اســـت. بـــه ایـــن ترتیـــب، عـــادت مطلـــوب بایـــد 
ـــود. ـــده ش ـــم تنی ـــیحی در ه ـــت مس ـــِق فضیل ـــا مش ب
تومـــاس آکوئینـــاس، عالِـــم بـــزرگ الهیـــات، 
»عـــادت« را یکـــی از مؤلفه هـــای غایـــِی زندگـــی 
روحانـــی تلقـــی می کـــرد. بـــر اســـاس کتابجامـــع 
متضمـــن  َهبیتـــوس   ،)12۶5-127۴( او  الهیـــات 
ــی را  ــن حقیقـ ــت، و مومـ ــی اسـ ــی عقالنـ انتخابـ
بـــه حســـی از آزادِی اصیـــل هدایـــت می کنـــد. در 
 )consuetudo( مقابـــل، آکوئینـــاس واژۀ کنســـوتودو
را بـــه کار می بـــرد تـــا بـــه عاداتـــی اشـــاره کنـــد 
کـــه کســـب می کنیـــم و مانـــع از ایـــن آزادی 
ــه  ــه کـ ــی روزانـ ــادِی غیردینـ ــور عـ ــود: امـ می شـ
ــوتودو  ــدارد. کنسـ ــی نـ ــان ربطـ ــه ایمـ ــاًل بـ عمـ
ـــض دارد،  ـــاط مح ـــده و ارتب ـــم و قاع ـــر نظ ـــت ب دالل

ـــه  ـــر صادقان ـــه و تفک ـــوس توج ـــه َهبیت ـــی ک در حال
و آگاهـــی از خـــدا را می رســـاند. دو اصطـــالح 
ــز  ــاس« )costume( نیـ ــم« )custom( و »لبـ »رسـ
تبـــاری   __ شـــده اند  برگرفتـــه  کنســـوتودو  از 
ـــه  ـــرون میان ـــردم ق ـــه م ـــت ک ـــی از آن اس ـــه حاک ک
عـــادت )habit( را چیـــزی می دانســـتند کـــه بـــه 

ــد. ــداد می یابـ ــرد امتـ ــرد منفـ ــر از فـ فراتـ
ـــوم، فیلســـوف عصـــر روشـــنگری،  ـــد هی از نظـــر دیوی
ــی از  ــرون میانه یـ ــتانی و قـ ــیرهای باسـ ــن تفسـ ایـ
ـــوم  ـــد. هی ـــده بودن ـــد محدودکنن ـــش از ح ـــادت بی ع
ـــدرت  ـــا ق ـــه م ـــه ب ـــت ک ـــزی می دانس ـــادت را چی ع
ـــی  ـــص آدم ـــه مخت ـــد ک ـــی را می بخش ـــام کارهای انج
اســـت. او بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید کـــه عـــادت 
ـــن  ـــات ذه ـــه ی »عملی ـــت، و هم ـــم« اس ـــب عال »چس
... بـــه آن وابســـته اســـت«. بـــرای مثـــال، ممکـــن 
اســـت توپـــی را بـــه هـــوا بیندازیـــم و بـــه بـــاال 
ـــا،  ـــم. م ـــن بنگری ـــه زمی ـــدن آن ب ـــن آم ـــن و پایی رفت
ـــت  ـــال و ادراکات ـــــ حرک ـــن اعم ـــادت، ای ـــق ع طب
دســـت و پای مـــان، مســـیر حرکـــت تـــوپ ـــــ را 
بـــه نحـــوی بـــه هـــم مربـــوط می کنیـــم کـــه در 
ـــان  ـــۀ می ـــه رابط ـــد ک ـــکان می ده ـــا ام ـــه م ـــت ب نهای
ـــت  ـــوم، علی ـــر هی ـــم. از نظ ـــول را بفهمی ـــت و معل عل
ـــق  ـــر طب ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــط دادن ـــان رب ـــًا هم تقریب
ـــیقی  ـــان، موس ـــت. زب ـــده اس ـــت آم ـــه دس ـــادت ب ع
ـــر  ـــدۀ او ه ـــه عقی ـــد ـــــ ب ـــز همین طورن ـــط نی و رواب
ــا را  ــا تجربه هـ ــم تـ ــه کار می بریـ ــه بـ ــی کـ مهارتـ
ـــردی  ـــد و کارب ـــه مفی ـــم ک ـــل کنی ـــزی تبدی ـــه چی ب
ــن،  ــود. بنابرایـ ــاخته می شـ ــا سـ ــد از عادت هـ باشـ
عادت هـــا ابـــزاری تعیین کننـــده هســـتند کـــه مـــا 
را قـــادر می ســـازند تـــا جهـــان را هدایـــت کنیـــم 
ــوم،  ــر هیـ ــم. از نظـ ــرش را بفهمیـ ــول راهبـ و اصـ
عـــادت چیـــزی نیســـت مگـــر »راهنمـــای بـــزرگ 

زندهگـــی انســـانی«.
ــزی  ــا را چیـ ــد عادت هـ ــه بایـ ــت کـ ــن اسـ روشـ
بیـــش از امـــور عـــادِی محـــض، تمایـــالت و 
ــدۀ  ــا دربرگیرنـ ــم. آن هـ ــاص بدانیـ ــای خـ رفتارهـ
هویت هـــا و اخـــالق اجتماعـــی مـــا هســـتند؛ 
آن هـــا بـــه مـــا یـــاد می دهنـــد کـــه چگونـــه 
ــل  ــود عمـ ــای خـ ــان و باورهـ ــاس ایمـ ــر اسـ بـ
کنیـــم؛ اگـــر هیـــوم را برحـــق بدانیـــم، عادت هـــا 
دســـت کم جهـــان را یکپارچـــه می کننـــد. ایـــن 
ــد  ــادت  نیازمنـ ــه از عـ ــا دیرینـ ــد امـ ــی جدیـ تلقـ
یـــک عقب گـــرد مفهومـــی و تاریخـــی اســـت امـــا 
ایـــن چرخـــش بـــه عقـــب چیـــزی بســـیار بیشـــتر 
از خودیـــارِی ســـطحی نصیبمـــان می کنـــد. در 
ــای  ــه کارهـ ــد کـ ــان می دهـ ــا نشـ ــه مـ ــع، بـ واقـ
روزمـــره صرفـــًا امـــور عـــادِی پیش پاافتـــاده ای 
ـــد  ـــود یابن ـــی بهب ـــای عمل ـــا توصیه ه ـــه ب ـــتند ک نیس
بلکـــه پنجره هایـــی هســـتند کـــه از خـــالل آن هـــا 
می توانیـــم بـــه کیســـتِی حقیقـــی خـــود بنگریـــم.

 

ــن  ــش ای ــه ارت ــد ک ــر داده ان ــی خب ــای امریکای مقام ه
ــه  ــازه ب ــی ت ــد نظام ــک واح ــر دارد ی ــور در نظ کش
افغانســتان و یــک واحــد دیگــر نیــز بــه عــراق اعــزام 

کنــد.
ــد ترامــپ« رییس جمهــور  علی رغــم اظهــارات »دونال
امریــکا دربــاره لــزوم بازگردانــدن نظامیــان امریکایــی 
بــه وطن شــان، مقام هــای امریکایــی از اعــزام دو 
ــورهای  ــه کش ــور ب ــن کش ــازه ای ــی ت ــد نظام واح

ــد. ــر دادن ــتان خب ــراق و افغانس ع
بنــا بــر نوشــتۀ پایــگاه امریکایــی »اســتارز انــد 
ــش  ــه ارت ــوط ب ــار مرب ــًا اخب ــه عمدت ــترایپس« ک اس
ــکا  ــش امری ــای ارت ــد، مقام ه ــال می کن ــکا را دنب امری
ــن کشــور  ــش ای ــه ارت ــد ک ــر دادن ــش خب دو روز پی
درصــدد اعــزام یــک واحــد نظامــی جدیــد بــه عــراق 
و همچنیــن یــک واحــد نظامــی دیگــر بــه افغانســتان 

اســت.
ــرار  ــی، ق ــی امریکای ــای نظام ــن مقام ه ــۀ ای ــه گفت ب
اســت در فصــل پاییــز پیــش رو یــک واحــد نظامــی از 

مقــر پایــگاه »فــورد هــود« ایالــت تگــزاس بــه عــراق 
بــرود تــا جایگزیــن مرکــز فرماندهــی هفدهــم ســپاه 
نیــروی هوابــرد در نبــرد ائتــاف بین المللــی بــه 

ــا داعــش شــود. رهبــری امریــکا بــرای مقابلــه ب
»مایلــز کیگینــز« یکــی از ســخنگویان ارتــش آمریــکا 
ــی  ــدود 2۵0 نظام ــت ح ــرار اس ــه ق ــرده ک ــام ک اع
امریکایــی بــه مــدت یــک ســال در عــراق ماموریــت 

داشــته باشــند.
ــتاد  ــه س ــته ب ــی وابس ــد نظام ــک واح ــن ی همچنی
فرماندهــی مرکــز زرهــی اول ارتــش امریــکا در 
ــرای  ــز 2019 ب ــز پایی ــس«، نی ــورت بلی ــگاه »ف پای
انجــام ماموریــت بــه افغانســتان اعــزام خواهــد شــد. 
ــاده  ــارم پی ــتاد چه ــن س ــی جایگزی ــن واحــد نظام ای

نظــام ارتــش امریــکا می شــود.
ــدود 2۵0  ــکا، ح ــش امری ــای ارت ــه مقام ه ــه گفت ب
نظامــی بــرای یــک ماموریــت حداقــل مــدت 9 ماهــه 
ــه  ــو ب ــا در چارچــوب نات ــد ت ــه افغانســتان می رون ب

ــد. ــن کشــور بپردازن ــت در ای فعالی

کارهای روزمره و هویت واقعِی ما

ترامپ نیروی نظامی جدید به عراق و افغانستان اعزام می کند

الیاسآنتیال/برگردان:افسانهدادگر



Year 11 l NO 2505 l Monday l 3 June 2019 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - ۰7۰۰۲631۵۲

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  ۰78۵۲9966۰

مسؤول توزیع: نادری - ۰7۴۴6۰۰63۰
نشاني: سرک 13 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

https://www.facebook.com/MandegarDailyNews/

https://t.me/mandegardaily
https://twitter.com/mandegardaily

www.mandegardaily.com

رییــس دبیرخانــه شــورای عالــی صلــح افغانســتان 
می گویــد کــه هــرگاه علمــای دیــن در بــاره 
دوری از خشــونت در منابــر صحبــت کننــد، 
دســت آوردهای خوبــی در گســترش فرهنــگ 

ــت. ــم داش ــح خواهی صل
ــورای  ــه ش ــروز در جلس ــه دی ــر داوودزی ک عم
ــای  ــت: علم ــرد، گف ــت می ک ــح صحب ــی صل عال
ــتند و  ــت هس ــا مل ــتقیم ب ــاط مس ــن در ارتب دی
ــد. ــاد دارن ــاور و اعتم ــی ب ــان دین ــه عالم ــردم ب م
از  اظهــار داشــت: همدیگرپذیــری، دوری  وی 

ــط  ــی رواب ــات و نزدیک ــل اختاف ــونت، ح خش
ــه  ــتند ک ــایلی هس ــب، مس ــوام و مذاه ــان اق می
ــر و  ــن در مناب ــای دی ــوی علم ــان از س ــرح آن ط
ســخنرانی هــا، بــه گســترش فرهنــگ صلــح 

ــد. ــی کن ــک م کم
ــان  ــح می ــرات صل ــی مذاک ــد، وقت ــن پیون در همی
ــد،  ــاز ش ــر آغ ــه قط ــان در دوح ــکا و طالب امری
مــردم مظلــوم افغانســتان کــه از چهاردهــه جنــگ 
ــده  ــان زن ــدی در دلش ــد، امی ــده بودن ــته ش خس
ــح  ــه صل ــتند ک ــی بس ــه مذاکرات ــان دل ب ــد، آن ش

بــرای کشورشــان بــه ارمغــان بیــاورد امــا گذشــت 
ــرد. ــگ ک ــم رن ــان را ک ــان، آرزوهای ش زم

امریــکا 1۸ ســال پیــش، بــرای نابــودی طالبــان بــه 
افغانســتان حملــه کــرد، حــاال پــس از نزدیــک بــه 
ــد  ــاس می کن ــی التم ــه نیروی ــی، ب ــه ناکام دو ده
کــه میــز مذاکــرات را تــرک نکنــد کــه در صحنــه 

نبــرد بــا آنــان کــم آورد.
میــان طالبــان و  از شــش دور مذاکــره  پــس 
ــزاد در دوحــه  ــه مدیریــت زلمــای خلیل ــکا ب امری
ــت  ــف حضــور دول ــان مخال ــان همچن قطــر، طالب
ــاد  ــه اعتق ــت. ب ــرات اس ــن مذاک ــتان در ای افغانس
اشــغالگران،  نشــانده  دســت  دولــت  طالبــان، 
نمی توانــد نماینــده ایــن کشــور باشــد. ایــن 
ــا  ــتان ب ــردم افغانس ــر م ــه اکث ــت ک ــی اس در حال
ــن  ــس ذه ــان پ ــت طالب ــه از حکوم ــابقه ای ک س
خــود دارنــد، ایــن گــروه جنگجــو را نیــز، نماینــده 

ــد. ــی دانن ــان نم کشورش
برگــزاری لویــه جرگــه صلــح در اردیبهشــت مــاه 
ــد  ــه رون ــی ب ــت کمک ــز نتوانس ــاری نی ــال ج س
ــت  ــه درخواس ــان ب ــد. طالب ــح کن ــرات صل مذاک
ــه  ــه جرگ ــدگان اســتانهای افغانســتان در لوی نماین
مبنــی بــر تــرک جنــگ در مــاه مبــارک رمضــان نــه 
ــه تاکیــد داشــتند  ــر ایــن نکت ــا ب ــان حت ــد. آن گفتن
ــای  ــان از ماه ه ــاه رمض ــاد در م ــواب جه ــه ث ک

دیگــر بیشــتر اســت.

مجلــس ســنا بــا اشــاره بــه بیانیــه عیــدی رهبــری 
طالبــان، تاکیــد کــرد کــه ایــن گــروه آمــاده صلــح 

نیســت و بایــد بــه شــدت ســرکوب شــود.
در  مجلــس  رییــس  مســلم یار  فضل هــادی 
ــت،  ــس گف ــن مجل ــروز ای ــی دی ــت عموم نشس
ــن  ــده و ای ــری نیام ــچ تغیی ــان هی ــف طالب در موق
گــروه بــه جنــگ ادامــه می دهنــد، بنــاًء نیروهــای 
امنیتــی بایــد تدابیــر الزم مقابلــه بــا ایــن گــروه را 

ــرد. ــت گی روی دس
از  مــا  »خواهــش  افــزود:  مســلم یار  آقــای 
سیاســیون ایــن اســت کــه بــا حکومــت همــکاری 
کننــد؛ طالبــان خــروج نیروهــای خارجــی را بهانــه 
ــن  ــه ای ــد؛ وگرن ــه می ده ــگ ادام ــه جن ــه ب گرفت
ــر  ــت، در براب ــوده و اس ــب ب ــگ طل ــروه جن گ

ــدن در آن  ــرا جنگنی ــی چ ــتاد ربان ــت اس حکوم
ــی خارجــی در کشــور حضــور  ــچ نظام ــان هی زم

ــت«. نداش
ــر  ــی ب ــان مبن ــدی طالب ــام عی ــه پی ــه ب او در رابط
اینکــه حکومــت افغانســتان مانــع صلــح انــد 
گفــت کــه ایــن ادعــای طالبــان بــی اســاس 
اســت؛ حکومــت جلــو انارشــی و تجزیــه کشــور 
ــود  ــح خ ــت از صل ــچ وق ــت و هی ــه اس را گرفت

نمی کنــد. داری 

ــًا  ــر واقع ــه اگ ــت ک ــان خواس ــلم یار از طالب مس
طــرف دار صلــح در کشــور انــد بایــد بــا حکمــت 
ــده از  ــا در آین ــوند ت ــره ش ــتان وارد مذاک افغانس

ــود. ــری ش ــکات جلوگی ــروز مش ب

ــه  ــه گفتــۀ او، اگــر طالبــان مســتقل انــد، بایــد ب ب
ــا  ــکا مذاکــرات مســتقیم ب ــا امری ــره ب جــای مذاک

ــد. ــاز کن ــت افغانســتان را آغ حکوم
محمــد علــم ایزدیــار معــاون اول مجلــس ســنا نیز 
گفــت: »موقــف اخیــر طالبــان در مســکو و بیانیــه 
عیــدی رهبــر ایــن گــروه روشــن کــرد کــه ایــن 
ــکل  ــره مش ــق مذاک ــت از طری ــاده نیس ــروه آم گ
افغانســتان حــل گــردد؛ بلکــه مــا هیبــت اهلل رهبــر 
ایــن گــروه در پیــام عیــدی خــود بــر ادامــه جنــگ 

تاکیــد کــرده اســت.«
آقــای ایزدیــار تأکیــد کــرد کــه پیــام عیــدی 
ــروه  ــن گ ــه ای ــده آن اســت ک ــان نشــان دهن طالب
ــاد  ــرکوب و اتح ــت، س ــیله قاطعی ــه وس ــز ب ج
مــردم، دســت از جنــگ بــر نمی دارنــد و سیاســت 

ــدارد. ــودی ن ــروه س ــن گ ــا ای ــرع ب تض
ســناتوران دیگــر نیــز بــر ســرکوب و اعمــال 
فشــار از طریــق منابــع تمویــل کننــده گان بــر ایــن 
ــد و از حکومــت خواســتند  ــد ورزیدن گــروه تاکی
ــدان  ــروه در می ــن گ ــف ای ــور تضعی ــه منظ ــه ب ک
ــرد. ــری خاصــی را رودی دســت گی ــگ تدابی جن
ــت  ــته، در نشس ــه گذش ــان هفت ــده گان طالب نماین
ــای  ــه نیروه ــی ک ــا زمان ــد ت ــد کردن ــکو تأکی مس
خارجــی در افغانســتان حضــور داشــته باشــند، این 
ــا حکومــت افغانســتان مذاکــره نمی کنــد.  گــروه ب
رهبــر ایــن گــروه نیــز در پیامــی عیــدی خــود بــر 

ــد کــرده اســت. ادامــه جنــگ در کشــور تاکی
ایــن در حالــی اســت کــه مــردم افغانســتان 
هســتند؛  فــوری  آتش بــس  برقــرار  خواســتار 
دولــت افغانســتان ایــن درخواســت مــردم کــه از 
طریــق لویــه جرگــه مشــورتی صلــح مطــرح شــد 
ــرده  ــس را رد ک ــان آتش ب ــا طالب ــت؛ ام را پذیرف

ــت. اس

سناتوران:

 طالبان آمادۀ صلح نیستند، باید به شدت سرکوب شوند
له انتخابايت بهیره د راپور ورکولو په اړه له 

خربیاالنو د انتخاباتو د کمېسیون عوښتنه

شورای صلح از علما کمک خواست

ـــه  ـــنیو کمېټ ـــیون د رس ـــواک کمېس ـــو د خپل ـــتان د انتخابات د افغانس

ـــه  ـــو پ ـــي او رســـنۍ بایـــد د انتخابات ـــي، د رســـنیو کارکوونک واي

ـــام کـــې  ـــه پ ـــوازن پ ـــت او ت ـــۍ اصـــل، دق ـــې طرف ـــې د ب ـــان ک جری

ـــي. ونی

ــونې د  ــاع رسـ ــاوی، د اطـ ــم درنـ ــويص حریـ ــرادو د خصـ د افـ

معیارونـــو پـــه پـــام کـــې نیـــول، دقـــت، تـــوازن، بـــې پريتـــوب 

او د راپـــور ورکولـــو پرمهـــال لـــه نامناســـبو تبلیغاتـــو ډډه کـــول 

ـــنیو د  ـــې د رس ـــان ک ـــه جری ـــو پ ـــې د انتخابات ـــوارد دي چ ـــه م هغ

فعالیتونـــو پـــه الیحـــه کـــې ځـــای شـــوي دي.

د افغانســـتان د انتخاباتـــو د خپلـــواک کمېســـیون د رســـنیو د 

کمېټـــې رئیـــس محمـــد رفیـــع صدیقـــي وايـــي، ټولـــې رســـنۍ 

ـــوادو  ـــه م ـــې ل ـــوې الیح ـــوړې ش ـــال د ج ـــو پرمه ـــد د انتخابات بای

ــو کـــړي. ــه چمتـ رسه ســـم راپورونـ

ده وویـــل: »د معیـــاري او خصـــويص اصولـــو رعایـــت، پـــه 

انتخابـــايت پروګرامونـــو کـــې د انتخابـــايت مبـــارزو تـــر پیلېـــدو 

ـــول،  ـــو هڅ ـــل او د خلک ـــه بل ـــو ن ـــمرشیزو کاندیدان ـــورې د ولس پ

ـــه  ـــؤلیتونو ت ـــي مس ـــو م ـــې دغ ـــه دا ده چ ـــوږ هیل ـــنیو زم ـــه رس ل

پـــام وکـــړي چـــې د تخنیکـــي موضوعاتـــو پـــه اړه د رســـنیو د 

رسغړونـــو شـــاهدان نـــه اوســـو.«

ښـــاغي صدیقـــي وویـــل، د رسغړونـــې پـــه صـــورت کـــې لـــه 

رســـنیو رسه قانـــوين چلنـــد کېـــږي، یعنـــې لومـــړی اخطاریـــه، 

ـــو  ـــي ارګانون ـــای کـــې عـــديل او قضاي ـــه پ ـــا نغـــدي جریمـــه او پ بی

ـــږي. ـــدل کې ـــه پېژن ت

ـــړی  ـــان ک ـــیون اع ـــواک کمېس ـــو خپل ـــه دې د انتخابات ـــې ل مخک

و چـــې د روان کال د میـــزان پـــه ۶مـــه یـــوازې ولســـمرشیز 

ــات کېـــږي. انتخابـ

ـــي چـــې د وخـــت، تخنیکـــي مســـایلو  دغـــه کمېســـیون دا هـــم وی

ــه يش کولـــی چـــې  ــل نـ ــه دلیـ ــو پـ او د بودجـــې د محدودیتونـ

ـــي  ـــت د ول ـــزين والی ـــوراګانو او د غ ـــي ش ـــمرشیز، د والیت ولس

ـــړي. ـــررسه ک ـــای ت ـــو ځ ـــات ی ـــې درې واړه انتخاب جرګ

ـــه خـــوا د کاندیدانـــو  تراوســـه د انتخاباتـــو د خپلـــواک کمېســـیون ل

ـــه ده اعـــان شـــوې. ـــه ن ـــل نېټ ـــارزو د پی ـــايت مب د انتخاب

بـــل خـــوا ځینـــي افغـــان خربیـــاالن وايـــي، دوی نـــه یـــوازې د 

ـــاري  ـــت او معی ـــه دق ـــول پ ـــې ټ ـــه، بلک ـــد راپورون ـــو اړون انتخابات

بڼـــه تیـــاروي.

احمـــد جاوېـــد ارزومنـــد او محمـــد شـــفیق محمـــدي وايـــي: 

ـــو  ـــه ټول ـــد پ ـــږي، بای ـــه معلومې ـــه نام ـــال ل ـــې د خربی ـــه چ »څرنګ

ـــد  ـــئله، بای ـــه مس ـــه بل ـــه کوم ـــات وي او ک ـــه انتخاب ـــې ک ـــو ک برخ

ـــل دی.« ـــو اص ـــۍ ی ـــايت، دا د خربیال ـــريف وس ـــې ط ـــه ب خپل

ـــال  ـــورو مســـائلو کـــې د خربی ـــو او ن ـــه انتخابات »واضـــح ده چـــې پ

مکلفیـــت دی چـــې د بـــې طرفـــۍ اصـــل مراعـــت کـــړي، کـــه 

ـــې  ـــور چ ـــوم راپ ـــي، ک ـــه نی ـــې ون ـــام ک ـــه پ ـــل پ ـــال دا اص خربی

ـــه دی.« ـــم ن ـــتنو رسه س ـــه غوښ ـــې ل ـــو او ټولن ـــاروي، د خلک تی

ــي،  ــه وايـ ــنیو کمېټـ ــیون د رسـ ــواک کمېسـ ــو د خپلـ د انتخاباتـ

ـــږدوي  ـــه لې ـــوې خـــوا د خلکـــو غوښـــتنې مســـؤلینو ت ـــه ی رســـنۍ ل

او لـــه بلـــې خـــوا پـــه سیاســـت او هېوادنیـــو فعالیتونـــو کـــې د 

خلکـــو د نظریـــو نتایـــج څرګنـــدوي.


