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فـواد انـدرابـی 

پیش از شهادتش چه نوشت؟

افغانستان، جشن، شادی
و کودکان مسلح
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ــچ  ــد هی ــه می دان ــان را ک ــاِن طالب ــی زندانی ــه غن این ک
تأثیــری بــر رونــد گفت وگوهــای صلــح ندارنــد 
ــته  ــد داش ــل می توان ــک دلی ــط ی ــازد، فق ــا می س ره
باشــد و آن این کــه: ایــن پیــام را بــه کشــورهایی 
ــیون  ــان و سیاس ــان طالب ــح می ــای صل ــه گفت وگوه ک
ُکِل  کــه  برســاند  کرده  انــد  برگــزار  را  افغانســتان 

وضعیــت در انحصــارِ او قــرار دارد و اگــر او نخواهــد، 
هیــچ گفت وگــو و صلحــی بــا طالبــان ممکــن نیســت.
ــزار  ــوان اب ــه عن ــد ب ــح را می خواه ــی صل ــای غن  آق
فشــار در دســِت خــود داشــته باشــد، تــا از آن در 
جهــِت منافــع سیاســِی خــود بهره بــرداری کنــد. آقــای 
غنــی می خواهــد بــه ایــن وســیله بــه سیاســیوِن کشــور 

بگویــد کــه شــما بیهــوده بــرای صلــح تــاش می کنیــد، 
ــر  ــح در دســِت خــودش اســت و اگ ــد صل چــون کلی
نخواهــد، هیــچ کاری دیگــران پیــش بــرده نمی تواننــد. 
ــام را  ــن پی ــز ای ــان نی ــه طالب ــد ب ــی می خواه ــای غن آق

ــد ــط می توانن ــح فق ــا صل ــه در رابطــه ب ــاند ک برس
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انتخابــات ریاســت جمهوری اعــام  نامــزدان  شــورای 
ــی در  ــا اشــرف غن ــو ب ــه گفت وگ ــه حاضــر ب ــد ک کرده ان

ــتند. ارگ نیس
ــات ریاســت جمهوری، اول جــوزا  شــورای نامــزدان انتخاب
ــدار  ــا هش ــد و باره ــی می دانن ــت غن ــان کار حکوم را پای
داده انــد کــه ادامــۀ کار او بــه عنــوان رییس جمهــور 
پــس از معیــاد درج شــده در قانــون اساســی-اول جــوزا-

ــت. غیرقانونی ا س
ایــن شــورا گفتــه اســت کــه اگــر رییس جمهــور مــادۀ ۶۱ 
قانــون اساســی را زیــر پــا کنــد، آنــان انتخابــات را تحریــم 

خواهنــد کــرد.
پــس از اعتــراض ایــن شــورا، اشــرف غنــی در واکنــش بــه 
ایــن موضــوع اعــام کــرد کــه شــورای نامــزدان انتخابــات 
ــته های  ــارۀ خواس ــد در ب ــتان بای ــت جمهوری افغانس ریاس
ــر  ــا نش ــورا ب ــن ش ــا ای ــد؛ ام ــو کن ــا او گفت وگ ــود ب خ
ــر  ــوان حاض ــچ عن ــه هی ــه ب ــت ک ــه اس ــی گفت خبرنامه ی
ــیند. ــو بنش ــه گفت وگ ــی ب ــرف غن ــا اش نیســت در ارگ ب

ایــن شــورا خاطرنشــان کــرده اســت کــه هرگونــه نشســت 
بــا اشــرف غنــی بایــد خــارج از ارگ صــورت گیــرد.

ــتان  ــت جمهوری افغانس ــات ریاس ــزدان انتخاب ــورای نام ش
ــی و  ــات دولت ــتفاده از امکان ــه سوءاس ــی را ب ــرف غن اش

ــد. ــم می کن ــی مته ــه کار غیرقانون ادام

سربازرس ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی 
مخدر  مواد  قاچاق  و  اداری  فساد  وجود  با  که  کرد  تصریح 
توافق با طالبان نمی تواند منجر به برقراری صلح در افغانستان 

شود.
ادارۀ بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم 
مواد  قاچاق  اداری،  فساد  دلیل  به  که  کرد  اعام  »سیگار«  به 
مخدر و حضور برخی از گروه های تروریستی در افغانستان 
این  پایان جنگ در  به  با طالبان نمی تواند منجر  توافق صلح 

کشور شود.
در این گزارش تأکید شده است که اگر طالبان پس از هرگونه 
توافق احتمالی با دولت افغانستان به فعالیت های گذشته خود 
این کشور را  با  بین المللی کمک های خود  ادامه دهد جامعه 

متوقف خواهد کرد.
سربازرس ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان خاطرنشان 
در  صلح  احتمالی  توافق  یک  از  پس  حتی  که  است  کرده 
افغانستان مشکاتی مانند کشت و قاچاق مواد مخدر و فساد 

اداری در این کشور بجای خود باقی خواهد خواهد ماند.
ادارۀ سیگار پیش از این نیز گفته بود که ادغام ۶0 هزار نفر از 
اعضای مسلح طالبان در جامعه افغانستان کار دشواری است 
ادامه  به  منجر  است  ممکن  احتمالی  توافق  از  پس  حتی  که 

جنگ در این کشور شود.
این در حالی است که هنوز چشم انداز روشنی در بارۀ توافق 
در  طالبان  رهبر  زیرا  ندارد  وجود  طالبان  با  صلح  احتمالی 
پیام عیدانه خود تأکید کرده بود که تا زمان خروج نیروهای 

خارجی از این کشور جنگ ادامه خواهد داشت.

شورای نامزدان:
 با غنی در ارگ گفت وگو نمی کنیم

سیگار:
 توافـق صلـح با طالبـان 

منجـر به پایـان جنـگ نمـی شـود

کـه  بی عدالتـِی سیسـتماتیک  و  تبعیـض  بـا 
مـی دارد،  روا  کشـور  شـهروندان  حـِق  در 
سـاختارهای  از  مـردم  دوری  زمینه سـاِز 
ریاسـت  معـاون  اسـت.  شـده  حکومتـی 
جمهـوری سال هاسـت کـه فقـط به نـام چنین 
پنـج  در  هرگـز  دارد.  عهـده  بـه  را  سـمتی 
نـام  بـه  سـال حکومـت وحـدت ملـی کسـی 
معـاون اول ریاسـت جمهوری وجود نداشـته 
سرپرسـت وزیراِن  و  وزیـران  اکثـر  اسـت. 
حکومـت فقـط به نـام وزیر اند ولـی در عمل 

ندارنـد کارایی یـی  و  صالحیـت  هیـچ 
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پارلمان امروز یادآور فاجعۀ لویۀ جرگۀ دیروز
احمدولی مسعود:

بیشتر بحران های افغانستان ریشه در لویه جرگه یی دارد که توسط عده یی انگشت شمار تهداب گذاشته شد



پیشـیِن  رییـس  اشـرف غنی  این کـه  علی رغـِم 
کـه  می کنـد  وانمـود  ملـی  وحـدت  حکومـت 
او  کارِ  غیرقانونـی  ادامـۀ  مخالفـاِن  هشـدارهای 
عمـل  در  امـا  نـدارد؛  چندانـی  اهمیـت  برایـش 
چنیـن نیسـت و هـراس و تـرس ُکِل ارگ را فـرا 
گرفته اسـت. شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری بـه تازه گـی از دیـدار با آقـای غنی در 
مـورد ادامـۀ کارِ حکومـت پـس از اول جـوزا در 
ارگ ریاسـت جمهـوری سـر بـاز زده و گفتـه که 
در جایـی غیـر از ارگ، حاضـر بـه گفت وگـو بـا 

آقـای غنـی اسـتند.  
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  حـال،  همیـن  در 
هشـدار داده کـه موضـوع تحریم انتخابـات آینده 
را نیـز همچنـان در دسـتور کار دارنـد. بـه بـاور 
شـماری از نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری، 
آقـای غنـی بـا اسـتفاده از امکانات دولتـی از حاال 
کارزارهـای انتخاباتـِی خود را در سراسـر کشـور 
آغـاز کـرده وتاش دارد کـه به هر قیمـِت ممکن 
در انتخابـات آینـده خـود را پیـروز سـازد. ایـن 
تاش هـا در حالـی انجام می شـوند که افغانسـتان 
در بدتریـن وضعیـِت خـود ظـرف هجـده سـاِل 
گذشـته قـرار دارد. پرسـش این جاسـت کـه آقای 
غنـی بـا چـه اعتمـاد و اطمینانـی می خواهـد یک 
دورِ دیگـر نیـز در کرسـی قـدرت در افغانسـتان 

بماند؟ باقـی 
 اگـر بحـث منافـع ملـی کشـور و مـردم مـد نظر 
باشـد، بـه نظـر نمی رسـد کـه ادامـۀ قـدرِت آقای 
غنـی بتوانـد بـه تأمیـن منافـع ملی و مـردم کمک 
رسـاند. در ظـرف پنـج سـال گذشـته آن قـدر کـه 
مـردم از حکومـِت فعلـی صدمه دیده انـد، از هیچ 
حکومتـی در تاریـِخ کشـور صدمـه ندیـده بودند. 
فرامـوش نکنیـم کـه اکثـر حکومت هـاِی پیشـین 
اگـر مشـروعیت قانونـی چندانی نداشـتند، ولی از 
انجـام یک رشـته خدمـات به مردم بـرای رضایت 
خاطـِر آن هـا دریـغ نمی ورزیدنـد. حکومت هـای 
پـس از کودتـای ثـور ۱357 بـا وجـود آن که هیچ 
حمایت مردمی نداشـتند و عمًا مردم در مخالفت 
بـا آن هـا قـرار داشـت، ولـی تـاش می کردند که 
بـه هـر شـکل ممکـن رضایـِت مـردم را بـا ارایۀ 
خدمـات جلـب کننـد. اکثـر همیـن حکومت های 

نامشـروع، بحث هـای قومی و زبانی را در کشـور 
حداقـل در مـای عام دامـن نمی زدنـد و تبعیض 
را بـه صورتـی که امـروز در حکومـت آقای غنی 
در برابر شـهروندان کشـور شاهد آن هسـتیم، روا 

نمی داشـتند. 
امـا امـروز حکومـت وحدت ملـی عمـًا از مردم 
بـاج می گیـرد و بـر ُگرده های شـان سـوار اسـت. 
بـا تبعیـض و بی عدالتِی سیسـتماتیک کـه در حِق 
شـهروندان کشـور روا مـی دارد، زمینه سـازِ دوری 
مردم از سـاختارهای حکومتی شـده است. معاون 
ریاسـت جمهـوری سال هاسـت کـه فقـط بـه نام 
چنیـن سـمتی را بـه عهـده دارد. هرگـز در پنـج 
سـال حکومـت وحدت ملی کسـی به نـام معاون 
اول ریاسـت جمهوری وجود نداشـته اسـت. اکثر 
وزیـران و سرپرسـت وزیراِن حکومـت فقـط بـه 
نـام وزیـر انـد ولـی در عمـل هیـچ صاحیـت و 
کارایی یـی ندارنـد. تنهـا چنـد نفرنـد کـه بیش از 
صاحیت هـای یـک وزیـر را دارنـد و بقیـه فقـط 
خـوش انـد کـه بـا موترهـای زرهـی از خانـه تـا 

وزارت خانـه می رونـد و می آینـد. 
یکـی از وزیران پیشـیِن آقای غنـی چند روز پیش 
در صحبتـی کـه با من داشـت، می گفت کـه آقای 
غنـی اصـًا ادب و نزاکـِت انسـانی را در برابـر 
دیگـران رعایـت نمی کنـد. ایـن وزیـر پیشـین که 
اتفاقـًا پس از اسـتعفای خـود از کار هرگز در برابر 
رسـانه ها ظاهـر نشـد و چیـزی در مـورد خوبی و 
بـدِی حکومـت نگفـت، می گویـد کـه آقـای غنی 
بـه تمـام معنـی یـک انسـاِن روانی اسـت کـه کار 
کـردن بـا او بـه معنـای توهیـن بـه خود و شـعورِ 
انسـانِی خـود اسـت. وقتی دیـدگاه یـک وزیر در 
مـورد رییـس حکومـت چنیـن باشـد، آنـگاه چـه 
انتظـاری می تـوان از کارکـرد وی در برابـر مـردم 

و کشـور داشت؟
 آقـای غنـی همیـن حـاال در زندانـی به نـام ارگ 
خـود را زندانـی کـرده اسـت. او نـه تنهـا توانایی 
مدیریـِت کشـور بحـران زدۀ افغانسـتان را نـدارد، 
کـه حتـا توانایی رهایِی خود از زنـدان ارگ را هم 
نـدارد. لجاجـِت آقـای غنـی بر بـودن در کرسـی 
قـدرت فقـط یـک دلیـل دارد و آن این کـه قدرت 
سیاسـی در دسـِت یک قوم باقی بماند. آقای غنی 

بـه بـاورِ خـود در پنـج سـال گذشـته، کار بـزرگ 
و اساسـی یی کـه بـرای افغانسـتان کـرده، همیـن 
بـوده کـه قـدرت را دوبـاره قومی سـاخته اسـت. 
تـاش او بـرای ادامـۀ قدرت هـم به همیـن دلیل 
انجـام می شـود. بـرای او موضـوع تأمیـن صلـح، 
امنیـت و رفـاهِ مـردم پشـیزی اهمیـت نـدارد. او 
می خواهـد کـه هرگـز جنـگ با تقسـیم قـدرت و 
مشـارکت سیاسـِی تمـام اقوام کشـور پایـان نیابد. 
او می گویـد کـه بگذار جنگ و کشـتار باشـد ولی 

سـلطۀ قومـی در افغانسـتان پایـان نپذیرد. 
و  عجیـب  بسـیار  شـباهت  غنـی  آقـای  دیـدگاه 
ادولـف هیتلـر دیکتاتـور  بـه دیـدگاه  تنگاتنگـی 
آلمانـی دارد. او نیـز می خواسـت کـه ُکِل جهـان 
را بـه یـک قـوم تقلیـل دهـد. بـرای هیتلـر مـرِگ 
او  نداشـت.  ارزشـی  و  اهمیـت  هیـچ  انسـان ها 
دیگـران را آدم حسـاب نمی کرد و بـه همین دلیل 
بـه سـربازانش می گفـت کـه هـر قـدر بکشـند، 
خواهـد  آن هـا  مـال  جهــان  انـدازه  همـان  بـه 
شـد. سیاسـِت آقـای غنـی، سیاسـتی معطـوف به 
پاک سـازی قومـی اسـت. سیاسـتی کـه سـرانجام 
قـومِ خـود را نیـز بـه تباهـی می کشـاند؛ چـون 
هرگـز نمی تـوان جامعـه را تک قومـی و تک زبانی 
کـرد. امـروز اگـر آقـای غنـی بـه حـذِف دیگـر 
اقـوام از بدنـۀ سیاسـت کشـور می اندیشـد، فـردا 
دنبـال  بـه  و  می  بینـد  دشـمن  را  خـودش  قـوم 

می شـود.  بیـرون  خـود  قـوم  از  انتقام گیـری 
هـراس آقـای غنـی بـرای از دسـت دادن قـدرت 
سیاسـی، از چنین آبشـخوری سرچشـمه می گیرد. 
او از ایـن می ترسـد کـه فـردا بـا کنـار رفتـن او 
از قـدرت سیاسـی، افغانسـتان بـه کشـوری بدون 
تبعیـض قومـی و زبانـی تبدیـل شـود کـه مبنـای 
حکومت داری در آن شایسـته گی و صاحیت های 
علمـی و کاری باشـد. شـعارهایی کـه آقـای غنی 
می دهـد  جوان  سـازی  و  شایسته سـاالری  بـرای 
و یـا برخـی اقدام هایـی کـه انجـام داده، بـه هیـچ 
صـورت از تیـوری کاِن او در محور قومی قدرت 
جـدا نیسـتند. او حتـا همیـن اقدام هـای نمایشـی 
را در خدمـت بـه همـان هـدِف کاِن خـود انجام 

می دهـد.   

سال l11 شمارۀ مسلسل l2506  یکشنبه 19جوزا/  خرداد l1398 5 شوال المکرم l1440 9جون 2019
www.mandegardaily.com

رییــِس پیشــیِن حکومــت وحــدت ملــی در آســتانۀ فــرا رســیدن عیــد 
ــدان  ــان را از زن ــاِن طالب ــن از زندانی ــه 800 ت ــک ب ــر، نزدی ــعید فط س
ــن  ــه ای ــرای امتیازدهــی ب ــی در عمــل ب ــد ول ــۀ عی ــه بهان پلچرخــی ب
ــه  ــدان آزاد شــدند ک ــی از زن ــان درحال ــن زندانی ــرد. ای گــروه رهــا ک
ــداومِ  ــر ت ــر ب ــد فط ــبت عی ــه مناس ــه ب ــک اعامی ــان در ی ــر طالب رهب
جنــگ و بــه گفتــۀ خــودش »جهــاد« تأکیــد ورزیــده و گفتــه بــود از 
»مــا انتظــارِ ایــن را نداشــته باشــید کــه ســنگرهای داِغ جهــاد را ســرد 
بســازیم.« بــه دنبــال ایــن اعامیــه، کابــل طــی ســه روزِ متواتــر شــاهد 
ــود کــه جــاِن ده هــا تــن را گرفــت و  ــاری ب حمــات انتحــارِی مرگب

ــاند.  ــم نش ــه مات ــادی را ب ــای زی خانواده ه
ــی  ــکو را اقدام ــِح مس ــای صل ــه گفت وگوه ــی درحالی ک ــای غن آق
خــودش  می دانــد،  کشــور  سیاســیوِن  ســوی  از  غیرقانونــی 
جنایت کارتریــن افــرادِ گــروه طالبــان را کــه عمــًا از ســنگرهای نبــرد 
ــل  ــی کشــور بازداشــت شــده اند، ذی ــای شــجاِع امنیت به وســیلۀ نیروه
ــرای  ــت ب ــن نی ــتای »ُحس ــتانه« و در راس ــدام انسان دوس ــوان »اق عن
آغــاز گفت وگوهــای مســتقیم میــان حکومــت و طالبــان« از بنــد رهــا 
ــان  ــری طالب ــر موضع گی ــری ب ــا تأثی ــدام نه تنه ــن اق ــا ای ــازد. ام می س
ــاِن  ــِی زندانی ــن گــروه رهای ــه ای ــل ســبب شــد ک به جــا نگذاشــت، ب
خــود را ضعــف و شکســِت حکومــت در برابــر مقاومــِت به اصطــاح 

ــد.  ــر کن ــن«ِ خــود تعبی »مجاهدی
ــراد  ــان و اف ــی فرمانده ــه رهای ــده ک ــت ش ــر ثاب ــال هاِی اخی ــی س ط
ــه  ــیدن ب ــزه بخش ــرای انگی ــر ب ــی موث ــا اقدام ــان نه تنه ــِی طالب جنگ
ایــن گــروه بــرای انتخــاب گفت وگــو نیســت؛ بــل بــه گرم تــر شــدِن 
ــراد  ــه اف ــان داده ک ــه نش ــد. تجرب ــز می انجام ــگ نی ــای جن جبهه ه
ــد، مســتقیمًا  ــرک می گوین ــدان را ت ــه زن ــه محــِض این ک ــا شــده ب ره
ــای  ــا نیروه ــه ب ــه مقابل ــاره ب ــد و دوب ــرد برمی گردن ــای نب ــه جبهه ه ب

ــد.  ــتان می پردازن ــردم افغانس ــاِن م ــِن ج ــی و گرفت امنیت
حکومــِت آقــای غنــی از آن جایــی کــه هیــچ طــرح و برنامــۀ ســازنده 
ــای  ــان ترفنده ــه هم ــدارد، ب ــح ن ــای صل ــرای گفت وگوه ــق ب و دقی
قدیمــی و کهنــه دســت می یــازد که دیگــر کارایــی ا ش را از دســت داده  
اســت. رهایــی زندانیــان بــه عنــوان راه بازکــِن گفت وگوهــای صلــح از 
زمــان حکومــت داکتــر نجیــب اهلل آغــاز شــد. در آن ســال ها کــه تــازه 
ــود، صدهــا  ــر نجیــب اهلل مشــی مصالحــۀ ملــی را اعــام کــرده ب داکت
نیــروی مجاهــد را بــه ایــن اُمیــد کــه دســت از جنــگ بردارنــد و بــه 
رونــد صلــح بپیوندنــد، از زندان هــا رهــا کــرد. البتــه داکتــر نجیــب اهلل 
ــن،  ــان مجاهدی ــی زندانی ــا رهای ــه ب ــت ک ــت می خواس ــدمِ نخس در ق
ــار  ــدمِ دوم اعتب ــازد و در ق ــتی بس ــح و آش ــه صل ــویق ب ــا را تش آن ه
ــزوی و طــرد شــده  ــی من ــِت خــود را کــه در ســطح جهــان دولت دول
از جامعــۀ جهانــی بــود، ارتقــا بخشــد. امــا آقــای غنــی دیگــر بــرای 
اغنــای جامعــۀ جهانــی نیــاز بــه رهایــی زندانیــان طالبــان نــدارد؛ چــون 
ــا  ــی برخــوردار اســت و ب ــِت جامعــۀ جهان ــی از حمای ــِت فعل حکوم

ــد.  ــس می کش ــتقیِم آن نف ــِک مس کم
ــر  ــری ب ــچ تأثی ــد هی ــه می دان ــان را ک ــاِن طالب ــی زندانی ــه غن این ک
رونــد گفت وگوهــای صلــح ندارنــد رهــا می ســازد، فقــط یــک دلیــل 
می توانــد داشــته باشــد و آن این کــه: ایــن پیــام را بــه کشــورهایی کــه 
گفت وگوهــای صلــح میــان طالبــان و سیاســیون افغانســتان را برگــزار 
ــرار دارد و اگــر  ــت در انحصــارِ او ق ــه ُکِل وضعی ــد برســاند ک کرده  ان

ــا طالبــان ممکــن نیســت. او نخواهــد، هیــچ گفت وگــو و صلحــی ب
 آقــای غنــی صلــح را می خواهــد بــه عنــوان ابــزار فشــار در 
دســِت خــود داشــته باشــد، تــا از آن در جهــِت منافــع سیاســِی 
ــیله  ــن وس ــه ای ــد ب ــی می خواه ــای غن ــد. آق ــرداری کن ــود بهره ب خ
ــرای صلــح تــاش  ــد کــه شــما بیهــوده ب ــه سیاســیوِن کشــور بگوی ب
می کنیــد، چــون کلیــد صلــح در دســِت خــودش اســت و اگــر 
ــی  ــای غن ــد. آق ــرده نمی توانن ــش ب ــران پی ــچ کاری دیگ ــد، هی نخواه
ــا  ــه ب ــه در رابط ــاند ک ــام را برس ــن پی ــز ای ــان نی ــه طالب ــد ب می خواه
ــن گــروه  ــراد ای ــرا اف ــد؛ زی ــد او را انتخــاب کنن ــح فقــط می توانن صل
ــد و  ــا را می بخش ــد آن ه ــر بخواه ــد و اگ ــرار دارن ــِغ او ق ــر تی در زی

ــت.  ــد ُکش ــا را خواه ــد آن ه ــر نخواه اگ
ــت.  ــت کار اس ــان جنای ــی طالب ــی از رهای ــای غن ــدِف آق ــن ُکِل ه ای
درحالی کــه تبعــاِت ایــن رهایــی فقــط چنــد ســاعت بعــد از آن خــود 
ــِر  ــراِن دلی ــی از افس ــور، یک ــت غ ــه والی ــه ب ــان داد. در حمل را نش
کشــور بــه نــام اندرابــی بــه شــهادت رســید. او چنــد لحظــه پیــش از 
ــی 800  ــود کــه رهای شــهادِت خــود در صفحــۀ فیســبوکش نوشــته ب
ــورال  ــرد و م ــه بگی ــاره روحی ــمن دوب ــه دش ــده ک ــبب ش ــب س طال
ــان  ــی طالب ــد رهای ــود. پیام ــف ش ــور تضعی ــراِن کش ــربازان و افس س
ایــن بــود کــه ارتــش افغانســتان فــرد شــجاعی چــون اندرابــی و تنــی 
ــان از  ــی طالب ــد رهای ــد از هم ســنگراِن او را از دســت بدهــد. پیام چن
زندان هــا بــرای مــردم مــا و نیروهــای مســلِح مــا مــرگ و خــون اســت 
و آقــای غنــی عمــًا بــا چنیــن سیاســِت نــاکام و خودخواهانــه، آب بــه 
آســیاب دشــمن می ریــزد. او کــه حــاال خــود را در تنگنــای صلــح و 
ــا  ــان را به دســت آورد ت ــای طالب ــد دل ه ــد، می خواه ــات می بین انتخاب
ــت جمهوری از  ــات ریاس ــال ۱393 در انتخاب ــد س ــز همانن ــار نی این ب

او حمایــت کننــد. 

پیامـدهـای 
مرگبـاِر رهـایی طالبـان

احمــد عمران

غنی  هـراس 
سیاسی مخالفان  هشـدارِ  از 

آقای غنی همین حاال در زندانی به نام ارگ خود را زندانی کرده است. او نه تنها توانایی مدیریِت کشور بحران زدۀ افغانستان را 
ندارد، که حتا توانایی رهایِی خود از زندان ارگ را هم ندارد. لجاجِت آقای غنی بر بودن در کرسی قدرت فقط یک دلیل دارد و آن 
این که قدرت سیاسی در دسِت یک قوم باقی بماند. آقای غنی به باوِر خود در پنج سال گذشته، کار بزرگ و اساسی یی که برای 
افغانستان کرده، همین بوده که قدرت را دوباره قومی ساخته است. تالش او برای ادامۀ قدرت هم به همین دلیل انجام می شود. 
برای او موضوع تأمین صلح، امنیت و رفاِه مردم پشــیزی اهمیت ندارد. او می خواهد که هرگز جنگ با تقسیم قدرت و مشارکِت 

سیاسِی تمام اقوام کشور پایان نیابد. او می گوید که بگذار جنگ و کشتار باشد ولی سلطۀ قومی در افغانستان پایان نپذیرد
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ناجیه نوری 

احمدولی مسـعود، نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری به این 
بـاور اسـت که بیشـترین بحران های امروز افغانسـتان ریشـه 
در »لویـه جرگه یـی« دارد کـه توسـط عدۀ »انگشت شـمارِ در 
کمیـن نشسـته، انتقام جـو و بی ریشـه، از خارج با اسـتفاده از 

حضـور جامعۀ جهانی« در افغانسـتان تهداب گذاشـته شـد.
آقای مسـعود در یادداشـتی که در صفحۀ رسـمی فیسـبوکش 
نگاشـته، افـزوده اسـت کـه عـدم درک درسـت بیشـترین 
رهبـران و فرماندهـان جهـادی از حکومـت داری، از نقـش 
جامعـۀ بیـن الملـل و تصاحـب چوکی هـا را مشـارکت ملی 
پنداشـتن! بـه ایـن مجموعـه کـه بـه نسـبت بی ریشـه گی و 
فرصـت  نمی دادنـد،  نشـان  ظاهـراً  کـه  احسـاس حقارتـی 

مانـور داد.
در ادامـۀ یادداشـت ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری 
آمـده اسـت کـه در فاجعه بارترین اقـدام، ابتدا اعضـای لویه 
جرگـۀ قانـون اساسـی را عمداً به دو کمپ فارسـی و پشـتو 
جـدا کـرده، بـرای خـود پایـگاه قومی ایجـاد کرده، سـاختار 
دولـت را در جهـت انحصـار قـدرت و مداخـات بیرونـی 
تنظیـم کـرده و بـا دعاییـۀ جمعـی از رهبـران سـنتی تحمیل 
کردنـد. »دقیقـًا هماننـد سـناریوی امـروز پارلمان کشـور که 
بـه یـک نهـاد ناکارآمـد مبدلـش سـاختند تـا حکومـت بـا 
خاطـر آرام در تبانـی بـا حلقـات خارجی، قدرت اسـتبدادی 
خـود را اعمـال کنـد و سرنوشـت یـک ملـت در گـرو یـک 

باشد«. شـخص 
او بـه ایـن بـاور اسـت: بـا برداشـت و تعریـف تـوده وار از 
سیاسـت افغانـی، ایـن اقدامـات آقـای اشـرف غنـی شـاید 
نماینده گـی از جسـارت سیاسـی او کنـد، اما به خاطر داشـته 
باشـیم کـه فاجعه هـای ملی، دور باطـل ناکامی هـای تاریخی 
همیـن  محصـول  همـه  امـروزه،  روزافـزون  بحران هـای  و 
زرنگ بازی هـا، جسـارت های بی رویـه، آجنداهای شـخصی 
و ناعاقبـت اندیشـانۀ همیـن رهبـران افغانی و سـاده دلی های 

مـردم بـوده اند.
آقـای مسـعود اظهـار داشـته اسـت کـه پـس از هـژده سـال 
حمایت هـای جهـان، ایـن افغانسـتان و مردمش اسـت که در 
آتـش بحـران، فقـر، جنـگ و اعتیـاد می سـوزند؛ دیوانـه گان 
قـدرت و ثـروت می رونـد، از خـود فقـط جهنمی کـه برای 

مـردم سـاخته انـد، باقـی می گذارند.

ایـن  اخیـر  در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  ایـن 
یادداشـت و توضیحـش، اعضـای پارلمـان را مخاطـب قرار 
داده و نگاشـته اسـت: »بـه اعضـای محتـرم پارلمـان جدیـد 
کشـور؛ می خواهیـد مسـتقل، ناظـر بـر اعمـال حکومـت و 
نماینـده گان محتـرم مـردم باشـید یـا اجیـر حکومـت، بدنام 
تاریـخ، محکـوم وجـدان و جوابده بـه عدالـت خداوندی؟«
ایـن گفته هـای آقـای مسـعود در حالـی مطـرح می شـود که 
دور هفدهـم پارلمان کشـور با سـه سـال تأخیری کـه قانون 
اساسـی پیش بینـی کـرده بـود افتتاح شـد. انتخابـات پارلمان 
کشـور بـه تاریـخ 28 و 29 میزان سـال گذشـته برگزار شـد 
و نتایـج آن، پـس از کـش و قوس هـای فـراوان، هفـت مـاه 
پـس از انتخابـات به تاریخ ششـم ثور سـال جـاری نهایی و 
اعـام شـد. نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهـوری، نهادهای 

ناظـر بـر انتخابات، فعـاالن مدنـی و مردم همـواره حکومت 
را متهـم بـه دسـتکاری و سـازماندهی انتخابـات پارلمـان و 

نتایـج آن بـه نفـع افراد و اشـخاص مشـخص کـرده اند.
یـک هفتـه پـس از آغـاز بـه کار پارلمـان جدیـد، اعضـای 
ایـن اتـاق می باییسـت رییـس شـان را انتخـاب می کردنـد. 
انتخابـات بـر سـر کرسـی ریاسـت مجلـس در نهایـت میان 
دو عضـو ایـن کمیسـیون برگـزار شـد و در نهایـت، یکی از 
ایـن چهره هـا ظاهـراً پنجاه جمـع یک را به دسـت آورد و از 
سـوی رییـس موقـت مجلس بـه عنـوان رییس معرفی شـد، 
امـا نتیجـۀ آن از سـوی نامزد بازنـده پذیرفته نشـد و این امر 
تنـش و جنجـال را در ایـن اتـاق بـه میـان آورد. جنجال هـا 
برسـر کرسـی ریاسـت مجلـس حتـا موجب درگیـری لفظی 

و فزیکـی برخـی از اعضـای مجلـس نیز شـد.

مجلـس نماینـده گان از بهـر غیرحاضر بودن شـماری زیادی 
از نماینـده گان دیـروز موفق به برگزاری نشسـت نشـد. قرار 
بـود در این نشسـت به حـل اختاف از بهر ریاسـت مجلس 

شـود. چاره جویی 
باورهـا بـه ایـن اسـت کـه رییس حکومـت وحـدت ملی به 
صـورت پنهانـی و غیرمسـتقیم در پـس ایـن جنجال هـا قرار 
دارد و تـاش می کنـد چهـرۀ مـورد نظـر خود را به ریاسـت 
مجلـس »انتصـاب« کنـد. ایـن نگرانـی بارهـا و به کـرات از 
سـوی نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، برخـی اعضای 
مجلـس و فعـاالن سیاسـی و مدنی مطرح و دسـت  به دسـت 

شـده است. 

نبــود  از  کــه  می گوینــد  تیفــا   نهــاد  در  مســووالن 
میکانیســم ها بــرای موثریــت و شــفافیت آغــاز رونــد ثبــت 
ــران  ــدیداً نگ ــده گان ش ــام رأی دهن ــت ن ــی، ثب ــام تقویت ن

ــتند. هس
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــا در گفت وگ ــس تیف ــوب زاده ریی ــم ای نعی
ــت  ــد ثب ــه رون ــاور منداســت ک ــا ب ــد، تیف ــدگار می گوی مان
ــرای  ــا ب ــت، ام ــدام نیک اس ــک اق ــده گان ی ــام رأی دهن ن
انجــام یــک میکانیســم بهتــر و عملــی بــرای تهیــه و 
ــات  ــرای انتخاب ــده گان ب ــب فهرســت شــفاف رأی دهن ترتی
ــب و  ــد و از تقل ــر باش ــد موث ــت جمهوری نمی توان ریاس

ــد. ــری کن ــف جلوگی تخل
بــه گفتــۀ آقــای ایــوب زاده، براســاس یافته هــای تیفــا 
ــیار  ــد بس ــن رون ــرای ای ــه ب ــی عام ــت، آگاه از 3۴ والی
کمرنــگ بــوده و هنــوز هــم در شــماری از والیــات برنامــۀ 
آگاهی دهــی آغــاز نگردیــده اســت، مــردم آگاهــی از 
ــدم  ــن ع ــد و ای ــده گان ندارن ــام رأی دهن ــت ن ــه ثب پروس
ــاالی مشــارکت مــردم  ــد، تأثیــرات منفــی ب آگاهــی می توان

ــد.  ــته باش ــات داش در روز انتخاب

امــا مســووالن در کمیســیون انتخابــات ادعــا دارنــد کــه در 
تمامــی والیــات نــه روز پیــش آگاهی دهــی در مــورد رونــد 
ثبــت نــام رأی دهنــده گان آغــاز شــده اســت و اکنــون نیــز 
ادامــه دارد و تــا پایــان ایــن برنامــه ادامــه خواهــد داشــت.

ــیون  ــخنگوی کمیس ــاون س ــت مع ــد حق پرس ــرزا محم می
ــد  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــات در گفت وگ انتخاب
کــه از طریــق رســانه های دیــداری، شــنیداری و نوشــتاری 
آگاهی هــای گســترده صــورت گرفتــه اســت و امــروز هــم 
مبلــغ شــان بــه کار خــود ادامــه دادنــد و کار آگاهــی عامــه 

همچنــان ادامــه دارد.
آقــای حق پرســت در مــورد تغییــر تاریــخ ثبــت نــام 
ــات  ــزاری انتخاب ــخ برگ ــت، چــون تاری ــده گان گف رأی دهن
ــخ ثبــت  ــا تاری ــن م ــر کــرده، بنابرای ریاســت جمهوری تغیی

ــم. ــر دادی ــز تغیی ــده گان را نی ــام رأی دهن ن
موســی فریــور اســتاد دانشــگاه و نامــزد نماینــدۀ انتخابــات 
پارلمانــی ســال پــار امــا بــه ایــن بــاور اســت کــه کمیســیون 
ــه صــورت شــفاف  ــده گان را ب ــام رأی دهن ــت ن ــی ثب توانای
ــراه  ــف هم ــب و تخل ــا تقل ــز ب ــد نی ــن رون ــدارد و ای ن

ــود. خواهــد ب
ــات  ــزاری انتخاب ــًا برگ ــه اص ــد ک ــور می گوی ــتاد فری اس
ممکــن نیســت، زیــرا کمیســیون بــه صراحــت چنــد 
پیــش اعــام کــرد کــه بودجــه برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری را نــدارد و اگــر کشــورهای کمــک 
ــزار  ــات برگ ــد، انتخاب ــک نکنن ــد کم ــن رون ــه ای ــدۀ ب کنن

ــد. ــد ش نخواه
او تاکیــد دارد کــه رونــد آغــاز ثبــت نــام رای دهنــده گان بــه 
ــی  ــردم راه اندازی ــزدان و م ــتن نام ــرگرم نگهداش ــدف س ه
ــه  ــت ک ــن نیس ــورت ممک ــچ ص ــه هی ــت و ب ــده اس ش

ــود.  ــزار ش ــر گ ــزان ب ــات در ۶ می انتخاب
وی همچنــان گفــت، کمیســیون پــول و امکانــات برگــزاری 
ــی  ــی مدیریت ــم توانای ــی ه ــد و از جانب ــات را ندارن انتخاب
چنیــن برنامــۀ بــزرگ را ندارنــد، بنابرایــن رونــد ثبــت نــام 
فقــط و فقــط بــرای فریبانــده افــکار عامــه بــه راه انداختــه 

شــده اســت.
ــح  ــا و زد و بندهــای صل ــزود، گفت وگوه ــور اف ــای فری آق
ــت  ــدت تح ــه ش ــات را ب ــزاری انتخاب ــک برگ ــدون ش ب
شــعاع قــرار داده اســت و بــدون رضایــت اربابــان بیرونــی 
برگــزاری انتخابــات ممکــن نیســت و متاســفانه بــرای ایــن 
ــات  ــه انتخاب ــت دارد ن ــح اولوی ــان گفت وگوهــای صل ارباب

ریاســت جمهوری افغانســتان.
ــات  ــن درحالی ســت کــه مســووالن در کمیســیون انتخاب ای
اعــام کردنــد کــه رونــد نام نویســی تقویتــی رأی دهنــده گان 
بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری امــروز شــنبه هژدهــم 
ــد از  ــن رون ــد و ای ــاز ش ــمی آغ ــورت رس ــه ص ــوزا ب ج
هژدهــم جــوزا تــا اول ســرطان ســال جــاری همــه روزه از 

ســاعت هفــت صبــح تــا چهــار پــس از چاشــت در مرکــز 
ولســوالی ها و ناحیه هــا ادامــه می یابــد.

ــروز  ــات دی ــیون انتخاب ــس کمیس ــتانی، ریی ــم نورس حواعل
ــل،  ــهر کاب ــه ش ــد در لیســه نادری ــن رون ــاح ای ــگام افتت هن
گفــت کــه ایــن رونــد در ۴32 مرکــز در 33 والیــت و 2۴7 

ــی اجــرا خواهــد شــد. مرکــز در والیــت غزن
ــی ۴32  ــی امنیت ــس از ارزیاب ــتانی، پ ــو نورس ــۀ بان ــه گفت ب
مرکــز در 33 والیــت و 2۴7 مرکــز در والیــت غزنــی فعــال 
گــزارش شــده اســت و نام نویســی در والیــت غزنــی 
ــی  ــه در غزن ــب هایی ک ــی برچس ــت و تمام ــری اس سراس
پیــش از ایــن اســتفاده شــده، باطــل شــده اســت. آن شــمار 
از باشــنده گان والیــت غزنــی کــه پیــش از ایــن نام نویســی 
ــر  ــار دیگ ــی ب ــز رأی ده ــه مراک ــه ب ــا مراجع ــد، ب کرده ان

نام نویســی کننــد.
ــانی که  ــی کس ــی تقویت ــد نام نویس ــه در رون ــت ک گفتنی س
ــند، آن  ــرده باش ــل ک ــاله گی( را تکمی ــی )۱8 س ــن قانون س
عــده از کســانی که تــازه بــه کشــور برگشــته باشــند و قبــًا 
ــده گان  ــت رأی دهن ــان در فهرس ــد، نام ش ــی نکردن نام نویس
ــای  ــه حوزه ه ــانی ک ــد و کس ــده باش ــت ش ــت ثب نادرس
نام نویســی کــرده  رأی دهی شــان تغییــر کــرده اســت، 

می تواننــد. 
بــر اســاس معلومــات کمیســیون انتخابــات بــرای شــرکت 
ــون  ــی ســال گذشــته حــدود 9.5 میلی ــات پارلمان در انتخاب
ــن  ــون ت ــه 8.9 میلی ــد ک ــرده بودن ــی ک ــهروند نام نویس ش
ــه  ــده اند. گفت ــناخته ش ــی ش ــرایط رأی  ده ــد ش ــا واج آن ه
ــت  ــات ریاس ــرای انتخاب ــت ب ــن فهرس ــه از ای ــود ک می ش

ــوری اســتفاده خواهــد شــد. جمه

نام نویسی تقویتی برای انتخابات آغاز شد
فعاالن مدنی:

کمیسیـون توانـایی برگـزاری 
انتخـابات ریاست جمهـوری را نـدارد

پارلمان امروز یادآور فاجعۀ لویۀ جرگۀ دیروز
احمدولی مسعود:

بیشتر بحران های افغانستان ریشه در لویه جرگه یی دارد که توسط عده یی انگشت شمار تهداب گذاشته شد
بهـــزاد
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ــه او می رســد، دســت وپایش را گــم می کنــد، پیشــانی اش  همیــن کــه نوبــت ب
ــی رود  ــدید م ــترِس ش ــا اس ــد و ب ــاال نمی آی ــش ب ــده، نفس ــرق ش ــِس ع خی
پشــِت تریبــون. پروژه یــی کــه ســه مــاه بــرای آن وقــت گذاشــته و بــرای بــه 
ــد  ســرانجام رســیدنش شــب و روز نداشــته، حــاال تمــام شــده و همــه آمده ان
ــد حــرف  ــر می توان ــا مگ ــنوند، ام ــاِن خــودش بش ــی از آن را از زب ــه ارایه ی ک
بزنــد؟! تــا شــروع بــه حــرف زدن می کنــد صدایــش می لــرزد، صــدای قلبــش 
ــا  ــد همان ج ــدازد، می خواه ــتادانش می ان ــه اس ــی ب ــا نگاه ــنود و ت را می ش
ــته  ــور و شایس ــی درخ ــه ارایه ی ــق ب ــت موف ــن آدم در نهای ــد. ای ــش کن غ
ــردش را  ــوع عملک ــن موض ــی دارد و همی ــای اجتماع ــون فوبی ــود، چ نمی ش

ــد. ــل می کن مخت
فوبیــای اجتماعــی تــرس مقــاوم از یــک یــا چنــد موقعیــت اســت کــه شــخص 
در مواجهــه بــا آن هــا دچــار  اضطــراب شــدید شــود بــه طــوری کــه عملکردش 
ــرد. ایــن فــرد تــرس از ایــن دارد کــه مــورد نظــاره و  ــرار بگی تحت الشــعاع ق
قضــاوِت دیگــران قــرار بگیــرد. بــه همیــن دلیــل معمــوالً از غــذا خــوردن در 
ــا  ــودن و صحبــت ی رســتورانت ها، انجــام وظیفــه در صــورت مــورد توجــه ب
انجــام کار در حضــور دیگــران اجتنــاب مــی ورزد و از ازدحــام بــه دلیــل تــرس 

ــد. ــز دیگــران دوری می کن ــگاه انتقادآمی از ن

عالیم چطور بروز می کند؟
ــای  ــی عامت ه ــی برخ ــای اجتماع ــا فوبی ــراس ی ــن ه ــال ای ــه دنب ــرد ب ف
ــرزش دســت  ــاال رفتــن فشــارخون، ســرخ شــدن چهــره، ل ــی ماننــد ب اضطراب
ــا  ــت و تنه ــم اس ــم ک ــداد عای ــی تع ــه گاه ــد ک ــه می کن ــق را تجرب و تعری
باعــث اضطــراب می شــود و گاهــی هــم شــدید اســت و فــرد را دچــار حملــۀ 
هــراس یــا پانیــک می کنــد. همــۀ ایــن مشــکات باعــث می شــود فــرد برخــی 
ــد دچــار  ــه نکن ــرس این ک ــرد از ت ــی ف ــی داشــته باشــد. یعن ــای اجتناب رفتاره
عائــم اضطرابــی شــود حتی االمــکان از این کــه در ایــن شــرایط قــرار بگیــرد، 
ــا  ــد ی ــه نمی کن ــروژه اش را ارای ــت، پ ــجو اس ــر دانش ــًا اگ ــد. مث دوری می کن

ــد. ــول می کن ــوولیِت آن را مح ــت، مس ــی اس ــوول بخش ــر مس اگ

این بیماری شدت و حدت دارد
شــدت فوبیــای اجتماعــی بســته گی بــه عوامــل آن، اهمیــت و تعــداد 
موقعیت هــای وحشــتناک دارد. اگــر ایــن تــرس فقــط مربــوط بــه کارکردهایــی 
ماننــد حــرف زدن در یــک گــروه یــا انجــام یــک کار در مقابــل عمــوم باشــد، 
اختــال بــه صــورِت خفیــف باقــی می مانــد. اگــر فــرد در جمعــی باشــد کــه 
ــا آن آشــنایی دارد و از دوســتان و آشــنایان نزدیــک او محســوب می شــوند،  ب
ــه  ــه شــکل خفیــف آن را تجرب ــا ب ممکــن اســت دچــار ایــن حالــت نشــود ی
کنــد امــا ایــن فوبیــا در مجامــع رســمی تر و بــا افــراد ناآشــنا بیشــتر ســراغش 
ــاق در  ــن اتف ــد، ای ــته باش ــا را داش ــدیدی از فوبی ــوع ش ــرد ن ــر ف ــد. اگ می آی

جمع هــای خانواده گــی هــم می افتــد.

ریشۀ مشکل کجاست؟
ماننــد بســیاری از اختال هــای روان پزشــکی خیلــی اوقــات جنبه هــای 
زیست شــناختی بــرای علت یابــی ایــن مســأله در نظــر گرفتــه می شــود. 
ــا  ــوادۀ آن ه ــی در خان ــد و ریشــه های اضطراب ــًا مضطــرب ان ــراد ذات برخــی اف
ــی  ــای بیرون ــه محرک ه ــدن ب ــک ب ــخ فیزیولوژی ــن پاس ــر اســت. بنابرای قوی ت
ممکــن اســت در ایــن افــراد شــدیدتر بــروز کنــد و آســتانۀ تحمــل آن هــا در 
ــرایطی را  ــی ش ــردی در کودک ــر ف ــد. اگ ــر باش ــترس پایین ت ــا اس ــه ب مواجه
ــی  ــه گونه ی ــش ب ــی نداشــته و تربیت ــه نفــس باالی ــه اعتمــاد ب ــرده ک ــه ک تجرب
بــوده کــه فــرد مســتقلی بــار نیامــده و اعتمــاد بــه نفــس در او تقویــت نشــده، 
احتمــال ابتــا بــه ایــن فوبیــا در او زیــاد اســت. حتــا ممکــن اســت فــرد ایــن 
ــه نکــرده باشــد امــا در موقعیتــی قــرار گرفتــه باشــد کــه  وضعیت هــا را تجرب
مــورد تحقیــر و قضــاوت بــدی واقــع شــده باشــد و از آن بــه بعــد دچــار ایــن 

ــا شــود.  فوبی

فـوبیای اجتماعی

 چیست؟

پیشکسـوِت  متفکـِر  مثابـۀ  بـه  فوکـو  میشـل 
اجتمـاع  جهـاِن  کـه  می کنـد  گمـان  پسـت  مدرن 
و  اسـت  بی معنـا  و  بی شـکل  واقـع  در  انسـان،  و 
از  دورانـي،  هـر  مسـلِط  گفتمان هـاي  به وسـیلۀ 
شـکل و معنـای خـاص برخـوردار می شـود. بـه 
سـخن دیگـر، اجتماع و انسـان بـه صـورِت بالقوه 
قابـِل ظهـور در اَشـکاِل گوناگـون اسـت و گفتماِن 
مسـلط در هـر دوره، به تحقق و ظهـورِ متعینیکی از 
آن اَشـکال می انجامـد. به بـاورِ فوکـو در دوره های 
وجـود  متفاوتـی  گفتمان  هـای  مختلـف،  تاریخـی 
دارنـد و ماک هـای هـر گفتمـان، امـورِ تاریخـی 
و مقیـد بـه زمینـۀ آن زمانـه انـد. از نظـِر ایشـان، 
عقانیِت سـوژهمحورانۀ مدرن کـه مدعی قضاوت 
 هـای ُکلی و مطلق اسـت و سـیِر تاریـخ را به گونۀ 
تک خطـی و پیوسـته می  نگـرد، از حـدودِ خـود پـا 
را فراتـر نهـاده و در تکاپـو اسـت کـه از قالب  های 
زمانـی و مکانـی خـود کـه محکـوم به آن هاسـت، 

 . بگریزد
فوکـو در آثارِ خویـش به گونۀ گسـترده، چگونگی 
پیدایـِش علـوم انسـانی، ارتبـاِط آنهـا بـا قـدرت، 
همچنیـن  و  علـوم  سـایر  میـاِن  در  جایگاه شـان 
آینـدۀ ایـن علـوم را مـوردِ بحث قـرار داده اسـت. 
خـودش،  ویـژۀ  روِش  دو  از  اسـتفاده  بـا  وي 
ماهیـِت  از   ، تبارشناسـی  و  دیرینه شناسـی  یعنـی 
علـوم انسـانی/ اجتماعـی سـخن بـه میـان آورده 
بررسـی  و  را شـکافته  آن  گوناگـوِن  جنبه هـاي  و 

نمـوده اسـت.
فوکـو در اثـِر معروفش »نظم اشـیاء: دیرینه شناسـی 
دوره هـاي  در  دانـش  گونه هـای  انسـانی«  علـوم 
مختلـِف تاریخـی و شـکل گیري علـوم انسـانی را 
مـوردِ تحلیـل قـرار داده اسـت. او بـر خـاِف نظِر 
رایـج، کـه تأمـل پیرامـوِن انسـان را بـه سـقراط و 
فلسـفۀیونان نسـبت مـی دهـد، معتقد اسـت که »تا 
قبـل از قـرِن نـوزده، انسـان جزئی از عالـم طبیعت 
محسـوب می شـد و تنهـا بیـان کنندۀ نظـم موجود 
در جهـان بـود، در ایـن میـان، شـناخت نسـبت به 
انسـان هیچگونـه اهمیتی در سـاختارِ علـم و دانش 
نداشـت«)فوکو، ۱389:  25(. ایشـان بـاور دارد که 
در قـرن نوزدهـم توجه به انسـان به عنـواِن ویژگی 
اصلـی علـم تبدیـل گردیده و موجب شـده اسـت 
تـا علـوم انسـانی/ اجتماعـی پـا بـه صحنـۀ وجود 

بگذارند.
فوکـو در تکویـن علـوم اجتماعـی/ انسـانی نقـِش 
»قـدرت« را برجسـته مـی دانـد و تأکیـد مـی کنـد 
که رشـد و گسـترش هر یک از شـاخه هـاي علومِ 
مربـوط بـه انسـان و اجتمـاع را نمیتـوان از مسـئلۀ 
قـدرت جـدا کـرد. بـه گمـان ایشـان علوم انسـانی 
بـه همیـن  ریشـه در سـازوکارهاي قـدرت دارد، 
جهـت نقش مهمی را نیز در بهنجارسـازي و کنترل 
افـراد بـازی می کنـد. او نظِر برخی از اندیشـمندان 
را در رابطـه بـا نقش رهایی بخشـی علوم انسـانی / 
اجتماعـی نـه تنهـا نمـی پذیرد، کـه علوم یاد شـده 

را بـه مثابـۀ ابـزارِ بسـِط سـلطه نیز می شناسـد.
فوکـو موقعیـِت علـوم انسـانی/ اجتماعـی در میاِن 
سـایِر علـوم، جایـگاهِ مسـتقل و ویـژۀ آن هـا را 
در نظـام معرفتـی بـه دیـدۀ شـک مـی نگـرد و در 
میـاِن سـه حوزه: زیسـت شناسـی، زبان شناسـی و 

اقتصـاد در نوسـان معرفـی مـی کنـد، همچنـان از 
کاسـتی هـای ماننِد ابهـام، عدم قطعیـت، پیچیدگی 
و مشـکاِت روش شـناختی آن هـا سـخن به میان 
مـی آورد. او توضیح داده اسـت که: علومِ انسـانی/ 
اجتماعـی مدرن، کارکـرد ها و هنجارهـاي خود را 
براسـاِس رهیافـت هـاي علـوم زیسـتی توجیه می 
کند، کشـمکش هـا و قواعِد اجتماعـی را از عرصۀ 
اقتصـاد و نظـام نشانه شناسـی را از دانـش زبـان بر 
می گیـرد، بـه همین جهت »واژۀ انسـان نیـز بر پایۀ 
رویکردهـای سـه گانۀ علـوم مذکور تعریف شـود«.

)ضیمـران، ۱378 : ۱37( 
جـا دارد یـادآوری شـود کـه فوکـو بـرای آینـدۀ 
علـوم اجتماعـی/ انسـانی نیز خوشـبین نیسـت. او 
بـر این باور اسـت که نظـام هاي دانایی پیشـینیکی 
پـس از دیگـري رو به فرسـایش اند و نظـام دانایی 
مـدرن نیز در مسـیِر زوال قـرار دارد و در این میان، 
علـوم انسـانی/ اجتماعـی هم کـه از دروِن این نظام 
دانایـی قـد بـر افراشـته اسـت در ورطۀ فروپاشـی 

افتاد. خواهـد 
جسـتارهای فمینسـتی  زمینۀ ایـن را به وجود آورده 
انـد کـه تحلیـِل متفـاوت از دانِش متعـارف به ویژه 
در بـارۀ علـوم اجتماعـی ارائه نمایند. فمینیسـت ها 
در هماهنگـی بـا این گفتۀ سـیمون دوبـوار  که »زن 
 ,Beauvoir(  »متولد نمی شـود، سـاخته می شـود
۱973: 30۱ ( رویکردهـای شـان را تبیین می کنند. 
آنهـا بـر ایـن بـاور انـد که پرسـش  هـا، نظریـه  ها، 
معرفتـي  داعیه هـاي  و  روش شناسـي ها  مفاهیـم، 
دانـِش متعـارف تحـِت نـام اجتنـاب از انگیزه هـای 
ارزشـي- جنسـیتي، درِک مخدوش  و ناعادالنه، هم 
از طبیعـت و نیـز از زندگـي اجتماعـي، بـه  دسـت 
داده انـد. بـه گمـاِن آنهـا بحـث از نظـِم اجتماعـی 
بـا قـدرت پیونـِد ناگسسـتنی دارد و علوم انسـانی/ 

اجتماعـی نیـز از پرداختـن به آن رهایـی ندارد.
فمینیسـت ها نگران هسـتند کـه علم از پیشـداوری 
و علـوم اجتماعـی از خطِر اسـتفادۀ ابـزاری برکنار 
نیسـتند، بـه همین جهـت سـاندرا هاردینگ  مطرح 
آرمـان  دانـش،  مـدرِن  هـای  که«ایـده آل   می کنـد 
 هـای مردانـه را مجسـم کـرده و شـکل  های ممکِن 
دانشـی را کـه بـه طـورِ سـنتی زنانه توصیف شـده 
اسـت طـرد کرده  اند«)هاردینـگ، ۱382ب : ۶۴۶(. 
فمینیسـت هـا اسـتدالل می کننـد که با فروکاسـتِن 
علـوم اجتماعـی بـه کارشناسـی، وجـه کاربـردی 
ایـن علـوم بر وجـه انتقـادی و سنجشـگِر آن چیره 
مـی  شـود، افـزون بـر آن، بـا شـعارِ بـی طرفـی از 
علـم، چنیـن نمایانـده می شـود که اهـِل علـم را با 
سیاسـت و قـدرت کاری نیسـت، بهانـۀ کـه بحـِث 
عینی نگـری را پیـش مـی کشـد و از نقـِد وضعیِت 
موجـود سـر بـاز می زنـد. آنهـا تأکید مـی کنند که 
بـرای پرهیـز از ایـن مغالطـه، بـه سـه نکتـه توجـه 

ویـژه می کننـد:
از تقدیـس علـم و جایـگاهِ دانـش که   .۱
جنبـۀ آئینـی به خـود می گیرد بایسـتی خـودداری 
صـورت گیـرد، بـر هر پژوهشـگر اسـت کـه برای 
مخاطـب روشـن کنـد مفاهیمـی کـه بـا آنهـا مـی 
را چگونـه  هـا  آن   و  هـا هسـتند  کـدام    اندیشـند 
نـاب  بیطرفـی  اینکـه  تعریـف می کنند،بـه جهـِت 
وجـود نـدارد و جایگاِهپژوهشـگِر علـوم اجتماعی 

نیسـت. خنثـی 
2. اندیشـیدن در رونـِد گفتگـو و مباحثـۀ انتقـادی 
شـکل می گیـرد، در جریاِن شـفاِف اینرخداد اسـت 
کـه مخاطـب امـکاِن بیشـتری پیـدا مـی کنـد تـا 
جایگاِهپژوهشـگر را دریابـد، بـه خوانـِش خـاق 
فـرا خوانـده شـود و در جریـاِن نقـد و تغییِر وضع 

موجـود مشـارکت نمایـد.
3. بـرای فراگیـری نگـرش و عمیـق شـدِن فکـر 
می بایـد افزون بـر رشـتۀ تخصصـی، از منابع علوم 
بهـره گرفـت و در  ادبیـات و هنـر  نیـز  دیگـر و 
جایـگاه جسـتار  های اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی 
قـرار داد، زیـرا بـه هـر پیمانـه کـه زمینـۀ اینگونـه 
مباحـث فراهم تر باشـد و فکـِر نقاد گسـترش یابد، 

از رکـودِ اندیشـه کاسـته می شـود.
بـا وجـود اینکـه نمی تـوان از فمینیـزم بـه عنـواِن 
نگـرِش فکرییگانـه سـخن بـه میـان آورد، امـا مـی 
تـوان مطـرح کـرد کـه ایـن جریـان بـا مـوج هـا 
و گرایـش هـای متنـوع اش توانایـی ایـن را پیـدا 
کـرده اسـت کـه از یکطـرف هـوای تـازۀ بـه اقلیم 
علـوم اجتماعـی در بخـش زنـان بدمـد و از جانِب 
دیگـر بحـِث نفی پیشـداوری در امـِر پژوهش ، رفع 
تبعیـض جنسـیتی و نفـی بازتـاِب »رابطـۀ قـدرت« 
میـاِن مـردان و زنـان را در عرصـه هـای فکـری از 

جایـگاهِ پسـندیدۀ برخـوردار نمایـد.
نظریـۀ فمینیـزم پـس از تحـوالِت گوناگـون اینـک 
در دوراِن معاصـر در قالـب هـای گوناگـون ماننـِد 
فمینیزم سـیاه، اکوفمینیزم، فمینیزم پسااسـتعماری و 
پسـافمینیزم، نیـز خـود را نشـان داده و جلـوه های 

اثـر گـذاری را بـه نمایش گذاشـته اسـت.
بحـِث آشـنایی با فلسـفۀ علـوم اجتماعی، شـرح و 
بسـط هـای دامنـه دار را اقتضـا مـی کند، بـه همین 
جهـت در ایـن اثـر پیـش از پرداختـن بـه مباحـِث 
اصلـی، جنبـه هـای متنـوع پیشـینه و زمینـۀ شـکل 
گیـری ایـن دانش ) فلسـفۀ علـوم اجتماعـی( موردِ 
بررسـی قرار گرفته اسـت، دانشـی کـه جریان ها و 
پارادایـم هـای گوناگون را در دامـن خود پرورده و 

بـه گفتمـاِن نیرومنـدی مبدل کرده اسـت.
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پیـش از آن کـه تخـم ظاهر شـود، من هرشـب قبـل از آن که 
بـه خـواب  بـروم، کتابـی دربـارۀ قانـون و مذهـب مطالعـه 
می کـردم. ماننـد خرگوشـم، سـاعات متوالـی از سـپیده دم تا 
غـروب خیلـی  فعـال می بـودم. از سـوی دیگـر، صلصـال 

شـب زنـده دار بـود و تـا نیمـه روز بعـد می خوابیـد. 
او قبـل از بیـرون شـدن از بسـتر خـواب، لب تاپـش را بـاز 
تـا آخریـن نظریه هـا در  بـه فیسـبوک وارد می شـد  کـرده 
گفت وگـوی شـِب گذشـته را ماحظـه و آخـر کار حمـام 
بگیـرد. او سـپس بـه آشـپزخانه می رفـت؛ رادیـو را روشـن 
کـرده و درحالی کـه تخـم سرخ شـده و قهـوه آمـاده می کرد، 
بـه خبرهـا گـوش مـی داد. او صبحانـه اش را بـه درون بـاغ 
می بـرد و زیـر سـایبان، روی کرسـی می نشسـت و هنگامـی 
کـه صبحانـه می خـورد، می نوشـید و دود می کـرد؛ نگاهـش 

بـه مـن بود.
»صبح به خیر، حجر. از گل ها چه خبر؟«

من که شاخه های اضافی گاب را می بریدم، بهش گفتم: 
»امسال گرم بود و این ها هم چندان رشد نکردند.« 

صلصـال سـگرت دیگـری روشـن کـرد و لبخنـد رازآمیزی 
سـوی خرگـوش مـن تحویل داد. مـن هر گز پی نبـردم چرا 
وی از دیـدن خرگـوش مـن اذیت می شـود. خرگـوش را اُم 
داال – پیـره زن - آورده بـود. می گفـت او را در گردشـگاه 
یافتـه اسـت. تصمیـم گرفتیـم تا زمانـی کـه اُم داال صاحبش 

را پیـدا کنـد، او را بـا خـود نگـه داریم. 
خرگـوش یـک مـاه را بـا ما سـپری کـرده بـود و از زنده گی 
مـن بـا صلصـال در این ویای مجلل در شـمال منطقۀ سـبز 
دو مـاه می گذشـت. سـاختمان جـدا افتـادۀ ویـا، محـاط به 
دیوارهـای بلنـد بـود و دروازه یـی با سیسـتم پیچیـدۀ امنیتی 
درآن جاسـازی شـده بـود. مـا نمی دانسـتیم  لحظـات آخـر 
چـه زمانـی فـرا خواهـد رسـید. صلصـال آدم حرفه یـی بود. 
از این کـه نخسـتین بار بـود که مـن وارد این کار شـده بودم، 

مـرا مرغابـی کوچـک صـدا می زدند. 
آقـای سـلمان هفته یـی یـک بـار بـه مـا سـری مـی زد تـا از 
احـوال مـا مطلع شـود و دربارۀ مسـایل به مـا اطمینان خاطر 
بدهـد. آقـای سـلمان چنـد شیشـه مشـروب و مقـداری هم 
حشـیش بـا خـودش مـی آورد. او دربـارۀ سیاسـیون همـاره 
شـوخی های مزخرفـی بـر زبـان مـی آورد و بـه مـا یـادآور 
می شـد کـه عملیـات پیـش رو تـا چـه حـدی ِسـری و بـا 
اهمیـت اسـت. ایـن سـلمان بـا صلصال هم گـروه بـود و از 
افشـای مسـایل سـری به من پرهیـز می کرد. هـر دو به نقاط 
ضعـف و ناآزموده گـی مـن توجه وافر داشـتند. مـن به آن ها 
زنده گـی  تلخی هـای  در  مـن غرقـه  نداشـتم.  توجـه  زیـاد 

خـودم بودم و می خواسـتم عالم هسـتی یک باره فـرو بریزد. 

اُم داال هفته یـی دو بـار می آمـد. او به ما سـگرت مـی آورد و 
خانـه را تمیـز می کـرد. یـک بـار صلصـال او را اذیـت کرد. 
وقتـی ام داال دلمـه آمـاده می کـرد، او زیـر تنـه اش را لمـس 
کـرد. ام داال بـا قاشـقی کـه در دسـت داشـت، بـه بینـی اش 
کوبیـد و خون فواره زد. صلصال دسـت از سـرش برداشـت 
و از آن پـس بـا او دیگـر حرفـی نـزد. ام داال در سـن پنجـاه 
سـاله گی و داشـتن نُـه فرزنـد، یـک زِن پُرانـرژی بـود. او 
مدعـی بـود کـه از مردهـا متنفـر اسـت و می گفـت آن هـا 
فرومایـه و مخـل اوقـات انـد. شـوهرش در کارخانـۀ ملـی 
بـرق کار می کـرد مگـر او از فـراز یـک پایـۀ بـرق بـه زمین 
فـرو غلتیـد و جان سـپرد. او مـردی می خواره بـود و ام داال 

او را عرق مـوش صحرایـی صـدا مـی زد.
مـن در گوشـۀ بـاغ بـرای خرگـوش قفسـی درسـت کـرده 
می دانسـتم  مـن  می کـردم.  مواظبـت  ازش  به خوبـی  و 
تمیـز  دارنـد  نیـاز  کـه  جانـوران حساسـی اند  خرگوش هـا 
باشـند و خـوب تغذیه شـوند. زمانـی که در دورۀ دبیرسـتان 
بـودم، در این بـاره مطالعـه کرده بودم. وقتی در سـن سـیزده 
بـودم، شـور و اشـتیاق بـرای مطالعـه را در خـود پـرورش 
دادم. در آغاز اشـعار کاسـیک عربی و بسـیاری داستان های 
ترجمه شـده از زبـان روسـی را بـه خوانـش گرفتـم. امـا من 

به زودی خسـته شـدم. 
همسـایۀ مـا کارکـن وزارت کشـاورزی بـود و روزی کـه 
بـازی  بـام خانۀ شـان  بـا پسـرش - سـام - روی  همـراه 
می کردیـم، کنـار یـک تنـۀ درخـت بـا انباره یـی از چیزهای 

گرفتیـم.  قـرار  درهم وبرهـم 
سـام رازی را بـا مـن در میان گذاشـت. صنـدوق چوبی پُر 
از کتاب هـای مربـوط بـه روش هـای کشـاورزی و آبیاری و 
دانشـنامه های بی شـماری دربـارۀ گیاهان و حشـرات بود. در 
زیـر کتاب هـا مجـات سکسـی زیادی همـراه بـا نگاره های 
هنرپیشـه های ترکیه یـی بـه چشـم می خـورد. سـام برایـم 
یـک مجلـه تعارف کرد امـا من کتابـی دربارۀ انـواع مختلف 
درخـت خرمـا کـه در کشـور می روینـد را نیز برداشـتم. من 
از آن پـس بـه سـام احتیاج نداشـتم. برای دیـدن کتاب خانۀ 
خانۀ شـان  بـام  روی  دزدکـی  خودمـان  خانـۀ  از  چوبـی، 
می خزیـدم. یـک کتـاب و یک مجلـه می برداشـتم و آن یکی 
را کـه بـه امانت بـرده بودم، دوبـاره در جایش قـرار می دادم.
از آن بعـد، عاشـق کتاب هایـی دربـارۀ حیوانـات و گیاهـان 
شـدم و تـا زمانـی که جبراً بـه خدمت ارتش گرفته شـدم، به 
شـکار هـر کتـاب تازه یـی مـی رفتم کـه در کتاب فروشـی ها 

می شد.  دسـتیاب 
بـا ایـن حـال، از خوانـش کتـاب لـذت گیـج کننده یـی بـه 
مـن دسـت مـی داد. از هـر بخـش اطاعـاِت تـازه مضطرب 
نکتـۀ مشـخص می چسـپیدم و شـروع  بـه یـک  می شـدم. 
می کـردم تـا منابـع و انـواع دیگری از نوشـته ها را به دسـت 
بیـاورم. بـه طـور مثـال، بـه خاطـر دارم کـه بعضـًا موضـوع 
بوسـه را مطالعـه می کـردم تـا آن کـه سـرگیجه می گرفتـم؛ 
مثـل این کـه میوه هـای روان گـردان مصـرف کـرده باشـم. 

بـرای کاهـش  انـد کـه شـمپانزه ها  داده  نشـان  آزمایش هـا 
بـه  گروه شـان،  بیـن  در  هـراس  و  خسـته گی  و  تنـش 
بوسـیدن یکدیگـر روی می آورنـد. اثبـات شـده اسـت کـه 
غریبه هایـی  می کننـد  احسـاس  وقتـی  مـاده  شـمپانزه های 
بـه قلمروشـان وارد شـده انـد، بی درنـگ همسران شـان را 
درآغـوش کشـیده و بوسـه باران می کننـد. و من بعـد از یک 
دوره پویـش طوالنـی، بوسـۀ دیگـری را شناسـایی کـردم؛ 
یک بوسـۀ گرمسـیری طوالنـی. بوسـه یی از نوع یـک ماهِی 
گرمسـیری کـه هـر بوسـه اش بی وقفـه نیم سـاعت و بیشـتر 

می گیـرد. زمـان 

خاطـرات مـن ازآن سـالیاِن تیـره و تحریـم در گـرو بلعیدن 
قطـع  بـرق  روز  در  سـاعت  بیسـت  مـدت  کتاب هاسـت. 
می شـد؛ بـه ویژه بعـد از سلسـله بمباران های هوایـی امریکا 
بـر کاخ ریاسـت جمهـوری. مـن تـا پاسـی از شـب، آرمیده 
روی بسـتر میـان یـک نـوع بوسـۀ دیگـر در نوسـان بـودم: 
کـه  م(  مادرکیک هـا-  نـوع  )از  رجویـا  نـام  بـه  حشـراتی 
هرچنـد از کسـی بوسـه برنمی دارنـد و فقـط دلبسـتۀ دهـان 
آدم هایـی انـد کـه بـه خـواب رفتـه انـد. روی صـورت آدم 
می چرنـد تـا در یـک گوشـۀ دهـان آدمِ خواب رفتـه جـای 
پایـی یافتـه و شـروع بـه بوسـیدن می کننـد. آن هـا وقـت 
بوسـیدن ذرات کوچـک زهـری بیـرون می دهنـد و یک آدم 
برخـوردار از سـامتی و خـواب آرام، بـا بوسـه های زهـری 
بـه انـدازۀ چهارقطـرۀ به هم آمیختۀ بـاران در گوشـۀ دهانش 

از خـواب بلنـد می شـود.
روش  نمی توانسـتم  کـردم.  فـرار  ارتـش  خدمـت  از  مـن 
حقارت آمیـز آن جـا را تحمـل کنـم. از طـرف شـب در یـک 
خبـازی مشـغول به کار شـدم. مجبـور بودم به کمـک مادرم 
و پنـج بـرادرم برسـم. انگیـزۀ مطالعـه را از دسـت دادم. دنیا 
در نظـرم بـه یـک حیـوان اسـطوره یی غیرقابـل درک ماننده 
بـود. یک سـال پس از فـرار از خدمت نظام، رژیم سـرنگون 
به خاطـر تـرک پیش هنـگامِ  تنبیـه  از  گشـت و تـرس مـن 

وظیفـۀ سـربازی پایـان یافت.

وقتـی  کـرد.  ملغـا  را  اجبـاری  سـربازگیری  نـو  حکومـِت 
دورۀ خشـونت و سـربریدن های فرقه یـی فـرا رسـید، مـن 
تصمیـم گرفتـم از کشـور فرار کـرده و بـه اروپا بـروم. مگر 
آن هـا دو بـرادرم را کشـتند. آن هـا )برادرانـم( پـس از ختـم 
سـاعات کار در کارخانـۀ تولیـد کفش هـای زنانـه بـه خانـه 
برمی گشـتند. راننـدۀ تکسـی آنان را به یک ایسـت بازرسـی 
جعلـی تحویـل داده بـود. شـبه نظامیان اهلل اکبـر گویـان آنان 
را بـا خـود بـه مـکان نامعلومی بـرده بودنـد. شـبه نظامیان با 
یـک دسـتگاه برقـی بدن های شـان را سـوراخ سـوراخ کرده 
و سرشـان را هـم بریـده بودنـد. مـا اجسـاد آن هـا از از میان 

انبـار زبالـه در حاشـیۀ شـهر پیـدا کردیم.
بیـرون زدم.  از خانـه  به هـم ریختـه  بـا وضـع کامـًا  مـن 
نمی توانسـتم گـواه وحشـت در سـیمای مـادر و برادرانـم 
باشـم. خـودم را از دسـت داده بـودم و مدت هـای مدیـد 
نمی دانسـتم هـدف مـن از ایـن زنده گـی چه اسـت. در یک 
هوتـل کثیـف اتاقـی کرایه کردم تـا آن که عمویم بـه دیدارم 
آمـد و از مـن خواسـت کـه بـا وی هم گـروه شـوم؛ دقیقـًا 

انتقام گیـری. بـرای 
روزهای تابسـتان طوالنی و کسـالت آور بود. درسـت اسـت 
کـه زنده گـی در ویـا بـا حـوض شـنا و حمـام سـونا جای 
راحتـی بـود، مگـر در نظـر مـن بـه یـک سـراب باشـکوه 
ماننـده بـود. صلصـال در اتاقـی درطبقۀ دوم جـا خوش کرد 
درحالـی کـه من با یـک روپوش و یک بالـش روی مبلی در 
وسـط اتـاق بـزرگ نشـیمن کنار قفسـۀ کتـاب راضـی بودم. 
مـن خواسـتم نگاهـم بـه سـوی بـاغ و دروازۀ بیرونـی ویا 

باشـد کـه مبـادا حادثه یـی نامنتظـر پیـش آید. 
مـن بـه بزرگـی حجـم چهارچـوب قفسـۀ دل فریـب کتـاب 
در اتـاق نشـیمن خیـره گشـتم. کتاب هـای زیـادی در زمینۀ 
چشـم  بـه  آن  در  بین المللـی  و  ملـی  قوانیـن  و  مذهـب 
می خـورد. حیوانـات سـاخته شـده از چـوب سـاج** در 
امتـداد قفسـه ها ردیـف بسـته اند و طـرح و ریخـت آن هـا 
مشـابه بـه توتم هـای افریقایی اسـت. همچنان ایـن حیوانات 
صـف کتـِب مذهبـی را از آثـار حقوقـی جـدا کـرده بودنـد. 
همیـن کـه حـِس تیره یـی مـرا فـرا می گرفت، در یک چشـم 
بـه هـم زدن چیـزی گاز مـی زدم و می خـوردم و روی تخت 
رهـا می شـدم. کمـی در خاطـرات زنده گـی پرسـه مـی زدم؛ 
سـپس کتابـی را بیـرون آورده بـا آشـفته حالی بـه خوانـش 
می گرفتـم. دنیـا در نظـرم عنکبوِت مدهوشـی را می مانسـت 
کـه واپسـین نفس هـای زنده گـی اش را می کشـید؛ دل پذیـر، 

بـال و پرزنی هـای هولنـاک بـرای آخرین بـار. 

تخـم
 خرگـوش

ون
مأم

ق 
زا

: ر
سی

فار
ه 

ه ب
ند

ار
گز

 /
م«

سی
بال

ن »
س

 ح
ده:

سن
وی

ن

ت
س

نخ
ش 

بخ
ادبیات داستانی عـراق



ــی  ــوالت خوب ــاهد تح ــی ش ــل هرازگاه ــوای کاب حال وه
ــی  ــات زنده گ ــا و نامایم ــام ناامنی ه ــا وجــود تم اســت. ب
در افغانســتان، امــا در دو عیــد و جشــن نــوروز مردم شــادی 
می کننــد و بــا جبیــن گشــوده از یک دیگــر خبــر می گیرنــد؛ 
در ایــن میــان کــودکان بیشــتر از همــه دســت بــه ســاخت 
ــه  ــد ک ــا می گذارن ــه ج ــی ب ــد و خاطرات ــتالژی می زنن نوس

ــی در  ــا ناامن ــد، ام ــان را همراهــی می کن ــان عمــر آن ــا پای ت
افغانســتان وضعیــت را بــه گونه یــی  تغییــر داده اســت کــه 
کــودکان بــرای شــادبودن و وقت گذرانــی اســلحه را بیشــتر 
ــه  ــزارش ب ــن گ ــد. در ای ــح می دهن از دیگــر وســایل ترجی
نگرانــی خانوده هــا و دیــدگاه روان شناســان در ایــن زمینــه 

پرداختــه شــده اســت.

ــن  ــر ای ــادت ب ــگ ع ــورهای هم فرهن ــتان و کش در افغانس
ــی را  ــودکان خــود مبلغ ــه ک ــواده ب ــزرگان خان ــا ب اســت ت
ــد  ــول صــرف خری ــن پ ــا ای ــد؛ ام ــه بپردازن ــام عیدان ــه ن ب
اســلحه های مصنوعــی و بــه نقــل از فروشــنده گان کودکانــه 
ــی  ــو مصنوع ــلحه یی ول ــچ اس ــه هی ــن ک ــا ای ــود؛ ب می ش

ــد. ــه باش ــد کودکان نمی توان

ــه  ــباب بازی هایی ک ــتفاده از اس ــان، اس ــاور روان شناس ــه  ب ب
ــودکان  ــی ک ــدۀ خشــونت اند، روی ســامت روان ترویج کنن

ــذارد. ــی می گ ــر منف اث
ژولیــا میرزایــی، روان شــناس بــا نگرانــی از اثــر منفــی مــواد 
منفجــره چــون پتاقــی و اســلحه های پاســتیکی می گویــد، 
ــط و  ــت از محی ــذب و برداش ــال ج ــودکان در ح ــن ک ذه
اطــراف می باشــد و سروکارداشــتن بــا چنیــن وســایل 
تفریحــی ذهــن کــودکان را بــرای ترویــج خشــونت بــارور 

می کنــد.
را  تصویــری  رســانه های  خانواده هــا  از  شــماری 
پاســتیکی  اســلحۀ  و  پتاقــی  از  اســتفاده  ترویج کننــدۀ 
ــی  ــد، کــودکان از ســریال ها و فیلم های ــد و  می گوین می دانن
ــان،  ــۀ آن ــه گفت ــد. ب ــو می گیرن ــد، الگ ــونت بارن ــه خش ک
ــان را در  ــئول سهم ش ــای مس ــت و نهاده ــا، دول خانواده ه

ــد. ــتی ادا نکرده ان ــه درس ــتا ب ــن راس ای
امــا پولیــس کابــل از گرفتــاری ده هــا فروشــنده و اســتفاده 
ــد  ــدۀ اســلحه های پاســتیکی و پتاقــی در روزهــای عی کنن

ــد. ــر می ده خب
فــردوس فرامــز، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس کابــل 
ســوی  از  پاســتیکی  اســلحه های  فــروش  می گویــد، 
ــن  ــش از 50 کارت ــس بی ــده و پولی ــع ش ــه من وزارت داخل
پتاقــی را از خانه هــای مســکونی کــه بــه گونــۀ پرچــون بــه 

ــت. ــت آورده اس ــید، بدس ــروش می¬رس ف
بــه گفتــۀ او، پولیــس کابــل هم چنــان بیــش از یکصــد نفــر 
را در روزهــای عیــد کــه از پتاقی و  اســلحه های پاســتیکی 

اســتفاده می¬کردنــد، بازداشــت کــرده اســت.
ــروش  ــوع ف ــا موض ــه باره ــور داخل ــه وزارت ام ــا آن ک ب
و اســتفاده از پتاقــی و اســلحه های پاســتیکی را منــع 
قــرار داده، امــا بــه نظــر می رســد کــه تغییراتــی زیــادی در 

ــت. ــده اس ــا نیام ــباب بازی ه ــن اس ــای ای بازاره

 تغییــرات یــا همــان اصاحــات اساســی در حاکمیت هــای 
ضــِد مردمــي و مســتبد جایــی نــدارد. رییس جمهــور، 
ــت  ــی را حکوم ــت وحــدت مل ــا حکوم ــد ت ــاش می کن ت
ــا  ــد. او ب ــی کن ــروع معرف ــزار و مش ــاالر، خدمت گ مردم س
مدل هــای ظاهــری و ســطحی و افتتــاح پروژه هــای خیالــی 
و تاریــخ گذشــته، محاکمــه غیابــی افــراد بی گنــاه، تحریــف 
کــردن قانــون اساســي توســط آقــاي دانــش و در نهایــت بــا 
پیشــکش کــردن گزینــه انتخابــات؛ صرفــًا بــه دنبــال کســب 
مشــروعیت و ضمانــت بقــاي حکومــت پوشــالي وحــدت 

ملــي اســت.
غنــي بــا حفــظ ســلطه و اقتــدار نامشــروع خویــش 
ــداوم  ــود ت ــی خ ــی و خدایگان ــه فرمان روای ــد ب مي خواه
ــردم  ــروعیت، م ــب مش ــن کس ــي ای ــاال قربان ــد. ح بخش
ــا قانــون اساســي؛ فرقــي بــراي  مظلــوم افغانســتان باشــد ی

ــدارد. ــت ارگ ن ــم فاشیس ــي و تی غن
انتخابــات ســخن مي گویــد کــه  از   غنــي در حالــي 
ــات  ــردن انتخاب ــا مهندســي ک ــه ب ــم، چگون ــا دیدی ــۀ م هم
ریاســت جمهوري در گذشــته و انتخابــات پارلمانــي در 
ــت  ــرد. در حقیق ــت ک ــتان خیان ــردم افغانس ــه م ــل، ب کاب
غنــي اصــًا بــه انتخابــات بــاور نــدارد و حربــۀ انتخابــات را 
مشــخصًا بــرای مدیریــت تهدیدهــا و فرصتــی بــرای ایجــاد 
ــه نحــوی  ــرد. او ب ــه کار مــی ب ــردم ب ــزد م ــر ن توهــم تغیی
ــه  ــد ک ــی بگوی ــی و بین الملل ــران داخل ــه ناظ ــد ب می خواه
ــت او  ــام پش ــت نظ ــده و کلی ــد ش ــردم تجدی ــت م خواس
ــه  ــد ب ــی بای ــران خارج ــل رهب ــن دلی ــه همی ــتاده و ب ایس
ــود او  ــا خ ــیون، ب ــای اپوزیس ــا چهره ه ــره ب ــای مذاک ج

ــد. ــه کنن معامل
ــود  ــه در نب ــت ک ــوان گف ــا می ت ــیون ام ــورد اپوزیس  در م
اصاحــات سیاســی و در وضعیتــي کــه هم چنــان راه هــاي 
مبــارزۀ مدنــي بــه دلیــل نبــود امنیت در شــهرهاي افغانســتان 
ــون  ــد همچ ــط می توان ــیون فق ــت؛ اپوزیس ــر نیس امکان پذی
آتــش زیــر خاکســتر باشــد: آتشــی کــه هــر وقــت امــکان 

شــعله ور شــدن آن وجــود دارد.
ــر  ــه در براب ــرای همیش ــی ب ــچ ملت ــه هی ــی ک  از آن جای
ســلطه و بیــداد حاکمــان ســکوت نکــرده و نمی کنــد؛ 
ســرانجام اعتراضــات عمومــی در ســطح جامعــه گســترش 
ــال  ــرا آســتانۀ تحمــل شــهروندان در قب خواهــد یافــت. زی
ناامنی هــا، نبــود خدمــات، اوج گرفتــن تبعیــض و انحصــار 
می توانــد  اعتراضــات  همیــن  نیســت.  بی نهایــت  تــا 

مقدمه یــی بــرای شــکل گیري اپوزیســیون باشــد.
ــن  ــی در ای ــای دموکراس ــه نماده ــت ک ــت اس ــن درس  ای
ــا  ــد. ام ــه می ده ــود ادام ــق خ ــم رم ــات ک ــه حی ــور ب کش
ســران حکومــت فعلــی بــا انحصــار قــدرت و نــگاه ســیاه 
ــرای  ــی ب ــچ امکان ــی، هی ــات سیاس ــه موضوع ــفید ب و س
مخاطــب قــرار دادن خــود نمانــده انــد. بــه جــز اعتراضــات 
هزینه تــری  کــم  و  مســالمت آمیز  راه  هیــچ  خیابانــي 

ــن  ــدارد. ای ــرار دادن حکومــت وجــود ن ــرای مخاطــب ق ب
روزنــه امــا بعــد از ایــن کــه، تظاهــرات جنبــش روشــنایی 
ــور  ــن ط ــت و همی ــرار گرف ــه ق ــورد حمل ــگ م در دهمزن
ــتاخیز  ــش رس ــه ســمت اعضــای جنب ــی ب ــلیک مرم ــا ش ب
مســدود شــد و تــوان و نیــروی اعتــراض در جــان جامعــه 
ــن  ــوان گفــت؛ ای ــه جــد می ت ــی ب ــا حــدی خشــکید. ول ت

ــد. ــراض نکنن ــردم دیگــر اعت ــه م ــا نیســت ک ــدان معن ب
ــک دو راهــی  ــر ســر ی ــروز هــر شــهروند افغانســتان ب  ام
ــراس از  ــکوت. ه ــا س ــتاده گی و ی ــرار دارد؛ ایس ــزرگ ق ب
وقایــع محتمــل، ناامیــدی، بــی  اعتمــادي و همــۀ ایــن موارد 
بــا تــار و پــود جامعــه مــا عجیــن شــده اســت. تجربیــات 
ــه  ــه در فروپاشــی نظام هــای دیکتاتورمآبان متعــدد خاورمیان
و اقتدارگــرای فــردی، بــه خوبــی روشــن کــرده کــه هیــچ 
قدرتــی در برابــر اجمــاع و خواســت عمومــي تاب نیــاورده 
و در نهایــت محکــوم بــه شکســت گردیــده اســت. شــاید 
ــن  ــد: دیکتاتوری تری ــه می گوین ــل اســت، ک ــن دلی ــه همی ب
حکومت هــا بــه تــار مویــی بندنــد. غایــت و هــدف اصلــی 
ــت  ــه و خواس ــوان مطالب ــی ها را می ت ــن فروپاش ــام ای تم
دموکراتیــک ملت هــا دانســت. از ســوی دیگــر، فروپاشــی 
رژیم هــای مطلقــه، پیامدهــای متفاوتــی نیــز در بر داشــته؛ از 
جنــگ داخلــی طوالنــی گرفتــه تــا حکومــت جنگ ســاالران 
ــا  ــوری دیگــر. ام ــًا دیکتات ــم مطلق ــا ظهــور یــک رژی و حت
تــرس از پیامدهــای نامشــخص و حضــور چنیــن نتایجــی 

در تاریــخ نتوانســته فریــاد دموکراســی خواهی را مانــع 
ــده  ــررات انجامی ــرار مک ــت تک ــه قیم ــر ب ــا اگ ــود. حت ش

اســت.
ــل  ــت در مقاب ــتان، مقبولی ــا افغانس ــور م ــفانه در کش  متاس
مشــروعیت رنــگ باختــه اســت. حکومــت نامشــروع 
ــر  ــدون در نظ ــور ب ــخصًا رییس جمه ــی و مش ــدت مل وح
داشــت آنچــه مــردم افغانســتان بــرای آن قربانــی داده انــد 
و بــدون همراهــی بــا افــکار عمومــی بــه پیــش می تــازد و 

ــت. ــو دارش نیس ــم جل ــس ه هیچ ک
ــری چــون  ــه زی ــت قانون پوه هــای ســر ب ــی در موجوی  غن
ــذ  ــۀ کاغ ــر صفح ــدارش را ب ــا اقت ــه تنه ــش، ن ــاب دان جن
ــم  ــت اش ه ــام دوره ریاس ــه در تم ــازد، بلک ــی می س قانون
ــت. در  ــوده اس ــی ب ــس اجرای ــم ریی ــور و ه رییس جمه
ــه، خــودش  ــر دوش گرفت ــه را ب ــوه قضایی ــۀ ق عمــل وظیف
عمــًا رییــس کمیســیون انتخابــات بــود و در قــوۀ اجرایــی 
تمــام داوری هــا و امــور مربــوط بــه آن را هــم قبضــه کــرده 

اســت.
 مــن معتقــدم کــه وضعیــت فعلــی در افغانســتان جــدای از 
خودکامه گــی ســردم داران حکومــت و بــه صــورت خــاص 
ــي، یــک دلیــل جــدی دیگــر دارد و آن  ــای غن شــخص آق
عــدم موجودیــت یــک اپوزیســیون متعهــد بــه جــای ایــن 

اپوزیســیون تقلبــی و درمانــدۀ کنونــی اســت.
 شــک نکنیــد کــه اگــر اپوزیســیون مــا درمانــده نبــود، ایــن 

ــا درک  ــتقال و ی ــدم اس ــرد. ع ــدا نمی ک ــه پی ــع ادام وض
نادرســت از اســتقال در ایــده و عمــل، یکــی از نشــانه های 
درمانده گــی اپوزیســیون افغانســتان اســت. دلیــل مــن بســیار 
واضــح و روشــن اســت، امــکان نــدارد کــه آن چــه مســتقل 
اســت، درمانــده نیــز باشــد. پــس اپوزیســیون در افغانســتان 
ــف نشــده  ــت واحــد و مســتقل تعری ــک کلی ــوان ی ــه عن ب
ــای  ــکل از گروه ه ــتان متش ــیون در افغانس ــت. اپوزیس اس
هســتند کــه در تهیــه و بــه اجــرا در آوردن طرح هــای 
عملــی بــا ضعــف و تردیــد عمــل کــرده انــد. کســانی کــه 
ــن نابســامانی ها  ــه وجــود آوردن ای ــه نحــوي در ب خــود ب
بالقــوه  صــورت  بــه  گذشــته  در  و  هســتند  شــریک 
ــرده  ــت ک ــدرت را تقوی ــریک در ق ــد ش ــای مفس حلقه ه
ــند.  ــیون باش ــرای اپوزیس ــی ب ــال خوب ــد مث ــد، نمی توانن ان
بــه صراحــت بایــد بگویــم کــه در شــرایط فعلــی سیاســت 
بــا فریــب، دروغ و نیرنــگ عجیــن شــده و جــای شــجاعت، 
به نــام  ارزشــی  و  گرفتــه  را  مقاومــت  و  ایســتاده گی 
وطن دوســتی رنــگ باختــه اســت. متاســفانه هیچ کــس 
ــت  ــن وضعی ــور از ای ــرای عب ــی ب ــم انداز و دورنمای چش
قهقراآمیــز کــه فروپاشــی کشــور را در برابــر دیــده گان مــا 
ــن  ــن، در چنی ــدارد. بنابرای ــار ن ــازد، در اختی متصــور می س
ــوارد دیگــر بیندیشــیم؛  ــه م ــش از آنکــه ب ــا بی شــرایطی م
بایــد بــه فکــر تشــکیل یــک اپوزیســیون قدرت منــد و پویــا 
بــرای بــه زیــر کشــیدن بنیــان اســتبداد در افغانســتان باشــیم.

افغانستان، جشن، شادی و کودکان مسلح
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ــاکام پشتونســتان خواهی یــا  سیاســت ن
ــز،  ــت گری ــم واقعی ــان ناسیونالیس هم
و  معاصــر  ملــی  غیــر  دولت هــای 
رهبــران فاقــد اندیشــه ملــی ایــن 
پیامدهــای  و  تبعــات  دولت هــا 
همــه  و  داشــته  زیان بــار  و  منفــی 
ــا را  ــی م ــات اجتماع ــای حی عرصه ه

متأثــر و متضــرر ســاخته اســت. 
جالــب این ســت کــه پیشــاهنگان و 
ــز  ــت گری ــان ناسیونالیســم واقعی منادی
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــور می کردن ــه تص ک
ــتان«  ــد« و »پشتونس ــۀ »دیورن دو حرب
ــی  ــوای ارض ــردن دع ــاق ک ــا چ و ب
و مــرزی بــا طــرف پاکســتان، بــه 
اهــداف غیــر ملــی داخلــی و خارجــی 
و حتــا منطقه یــی دســت خواهنــد 
ــود  ــه خ ــی ک ــه بازی ی ــت، در ادام یاف
آغــاز کــرده بودنــد، بــه بازیچــۀ دســت 
استراتژیســت های  و  سیاســت مداران 
پاکســتانی مبــدل و برنــده کــه نشــدند 
ــرده  ــده و اســیر دام پهــن ک ــچ بازن هی

ــتند.  ــز گش ــود نی خ
ملموس تریــن  یــا  نظررس تریــن 
پیامــد ادامــۀ سیاســت »دیورنــد« و 
»پختونســتان« کــه حیــات اجتماعــی ما 
را متأثــر ســاخته اســت، همانــا شــیوع 
بی عدالتــی  و  روش منــد  تبعیــض 

اســت.  هدف منــد 

ــان  ــم خ ــر، از هاش ــای معاص دولت ه
امــروز،  تــا  »جــاد«  بــه  مشــهور 
سیاســت  ســاختن  اجرایــی  بــرای 
خــام ناسیونالیســم واقعیــت گریــز، 
ــا  ــتند، ت ــاز داش ــتگاه نی ــه دم و دس ب
طرح هــای  شــدن  اجرایــی  زمینــۀ 
امــور  در  آنهــا  مداخله جویانــۀ 
از  و  نماییــد  فراهــم  را  پاکســتان، 
دامــان ایــن نیازمنــدی کاذب بــود کــه 

زاده شــد. قبایــل«  »ریاســت 
ایــن ریاســت در دورۀ جمهوریــت 
ــان او  ــه فرم ــی داوود خــان و ب کودتای
بــه وزارت ارتقــا یافــت و رفتــه رفتــه 
 Super در هیــأت یــک اَبــر وزارت یــا
ــطح  ــد، و در س ــر ش structure ظاه
داخلــی و خارجــی خلــق معضــل کــرد 

ــد. ــوز می کن و تاهن
ــات  ــۀ اقدام ــی نتیج ــطح داخل  در س
فراقانونــی ایــن وزارت رشــد تبعیــض 
و نهادینــه شــدن بی عدالتــی روش منــد 

بــوده اســت. 
در ســطح خارجــی کمتریــن پیامــد 
اقدامــات فراقانونــی همیــن وزارت 
بــر  بی دســتاورد،  و  بی مصــرف 
خشــم  و  بی اعتمــادی  انگیختــن 

مســووالن پاکســتانی و در نتیجــه وادار 
کــردن آنهــا بــه واکنــش بــوده اســت. 
امــا اشــاره کــردم بــه ایــن حقیقــت کــه 
زمــام داران و سیاســت مداران غوغــا 
ــن ُدهــل  ــا نواخت ــه ب ــان، ک ســاالر افغ
میــان تهــی »دا پشتونســتان زمونــژ« 
خیــال تجزیــه کشــور پاکســتان، و 
از آن  تصــرف بخش هــای وســیعی 
می پرورانیدنــد،  ســر  در  را  کشــور 
خــود بازیچــۀ دســت سیاســت مداران 
و استراتژیســت های پاکســتانی شــدند 
و در دامــی کــه بــرای آنهــا پهــن کــرده 

ــد. ــار آمدن ــود گرفت ــد، خ بودن

 گفتــی شــکار گیــرم رفتــی شــکار 
گشــتی

ــاب مســتطاب »فریــب ناتمــام«   در کت
ــی در صفحــه  ــه خــان صوف ــر جمع اث
ــم : »باچــا خــان  ــن می خوانی ۴2۱ چنی
پرچمی هــا  بــود؛  عجیــب  انســان 
دوســتان او بودنــد و بــه او بســیار 

ــا کســی او را  ــتند. ام ــرام می گذاش احت
تحریــک کــرده و بــا طعنــه بــه او گفتــه 
بــود کــه اگــر پرچمی هــا دوســتان 
شــما اســتند، پــس چــرا هزاره یــی 
مثــل ســلطان علی کشــتمند را نخســت 

ــد.  ــن کرده ان ــر تعی وزی
ببــرک  رییس جمهــور  کــه  یک بــار 
کارمــل بــه همراهــی هیــأت همراهــان 
علــی  آن ســلطان  ترکیــب  در  کــه 
ــی،  ــود بریال ــب، محم ــتمند، نجی کش
صالــح  زاد،  راتــب  اناهیتــا  داکتــر 
نــور  نورمحمــد  و  زیــری  محمــد 
ــدار باچــا خــان  ــه دی ــد ب ــامل بودن ش
آمــده بــود، باچــا خــان بــدون درنــگ 
ــل  ــه کارم ــی رو ب ــچ ماحظه ی و بی هی
کــرده بــا اشــاره به ســوی کشــتمند، بــا 
لحــن تحقیرآمیــزی گفــت: » تــو ایــن 
هــزاره را چــرا صــدر اعظــم ســاختی 
آیــا کــس دیگــری نیافتــی کــه به جــای 
ایــن هــزاره صدراعظــم بســازی«. ایــن 
ــود کــه  ــر معقــول ب ســوال نهایــت غی
ــام  ــه مش ــب ب ــد تعص ــوی گن از آن ب
می رســید. امــا حــزب و حکومــت 
ــد  ــا لبخن ــوف را ب ــخن موص ــر س ه
تحمــل می کردنــد. ببــرک کارمــل )بــه 

ــه  ــد( رو ب ــه کنی ــل توج ــخ کارم پاس
ــه  ــن فیصل ــا ای ــت: باب ــان گف ــا خ باچ
ــاره  ــزب ]اش ــک ح ــود و این ــزب ب ح
ــا  ــی کــه ب ــۀ حزب ــد رتب ــه هیــأت بلن ب
او در مجلــس حضــور داشــتند[ در 
ــد  ــد، می توانی محضــر شــما حاضــر ان
ــخن  ــد س ــر چن ــید. ه ــا بپرس از اینه
باچــا خــان در آن مجلــس بــه نحــوی 
ناشــنیده انگاشــته شــد، ولــی کشــتمند، 
ــیعه و  ــس از آن ش ــت و پ ــه دل گرف ب

ــزاره شــد. ه
تنهــا بــا توجــه بــه همیــن گفت وگــوی 
ــور  ــهروند کش ــک ش ــان ی ــاه می کوت
ــوان  ــتان به عن ــه در افغانس ــتان ک پاکس
ــرک  ــرد و بب ــر می ب ــن به س ــاه گزی پن
ــزب  ــی ح ــی عموم ــه منش ــل ک کارم
دمکراتیــک خلــق، رییــس شــورای 
ــوری  ــت جمه ــس دول ــی و ریی انقاب
دمکراتیــک افغانســتان بــود، بــه میــزان 
نفــوذ و اقتــدار پاکســتانی ها در دولــت 
افغانســتان و بــر رهبــران حــزب و 

ــرد. ــی ب ــوان پ ــت می ت دول
ــه باچــا خــان  ــل ب ــرک کارم پاســخ بب
خطــاب  »بابــا«  را  او  کارمــل  کــه 
کــه  اســت  بــه گونه یــی  می کنــد، 
ــوس  ــت ب ــد« دس ــک »مری ــی ی گوی
و یــک کارگــزار، حــرف شــنو بــا 
ــدرت  ــدر ق ــب کار ق ــماتت صاح ش
ــواب  ــد ج ــک بای ــده و این ــه ش مواج
ــان  ــدی چن ــچ  تردی ــد. بی هی ــس ده پ
ــه  ــاف هم ــل خ ــا کارم ــوردی ب برخ
و  دیپلماتیــک  موازیــن  و  اصــول 
پروتکل هــای رســمی بــوده اســت 
و اســتنباط و تفســیر دیگــری جــز 
ــه  ــک پاکســتانی باالنشــین ب ــن ی توهی
فاقــد  رژیــم  یــک  رییس جمهــور، 
کــرد.  نمی تــوان  آن  از  مشــروعیت 
اخاقــًا  و  اصــوالً  کــه  حالــی  در 
بــه عنــوان  ببــرک کارمــل  پاســخ 
شــورای  رییــس  و  رییس جمهــور 
انقابــی و منشــی عمومــی حــزب 
ــاه  ــهروند پن ــه ش ــق ک ــک خل دمکراتی
در  خارجــی  کشــور  یــک  گزیــن 
حضــور او صاحیت هــای اجرایــی 
او  تمیــز  و  تشــخیص  قــدرت  و 
را  دولــت  ارکان  گزینــش  امــر  در 

زیــر ســوال بــرده و بــه هموطــن 
ــت، در  ــرده اس ــن ک ــرزم او توهی هم
مهمتریــن مســأله داخلــی یــک دولــت 
تصمیــم  و  اســت  نمــوده  مداخلــه 
ــراً  ــزب ظاه ــک ح ــری ی ــأت رهب هی
دمکراتیــک را زیــر ســوال بــرده اســت 
ــا  ــود؛ ام ــۀ دیگــری می ب ــه گون ــد ب بای
ــه  ــی ب ــردن پت ــت گ ــل در نهای کارم
جســارت و ُحرمت شــکنی »بابــا«ی 
ــن  ــد و توهی ــخ می ده ــی اش پاس ناتن
ســوی  از  خــود  هموطــن  شــدن 
ــنیده  ــده و ناش ــتانی را نادی ــک پاکس ی
مســوولیت  رفــع  خــود  از  گرفتــه 
ــاذ  ــوول اتخ ــزب را مس ــوده و ح نم
تصمیــم انتخــاب کشــتمند، بــه عنــوان 
ــه  ــد و ب ــی می کن ــم معرف ــدر اعظ ص
ایــن ترتیــب، تلویحــًا درســتی ســخن 
ــا  ــر باچ ــا تحقی ــراه ب ــت و هم درش
خــان پاکســتانی را تاییــد می کنــد.
ــن  ــه همی ــه ب ــش ک ــی دو بخ در یک
ــردان  ــع برگ ــن منب ــله و از همی سلس
کــرده و منتشــر ســاختم خواندیــم کــه 
ــتور او  ــه دس ــان و ب ــه داوود خ چگون
همــه اراکیــن بلنــد رتبــۀ دولــت او از 
ولــی خــان پاکســتانی پذیرایــی رســمی 
در حــد یــک شــاه بــه  عمــل می آرنــد 
ــه  ــه پیمان ــا چ ــان ت ــه داوود خ و اینک
بــه حرف هــا و مشــاوره های اکثــراً 
نادرســت اجمــل ختــک و ولــی خــان 
ــل  ــه آن عم ــر ب ــی داد و براب ــوش م گ

می کــرد.
ــی از  ــر یک ــه اگ ــیم ک ــود بپرس  از خ
ــران  ــتان، رهب ــم پاکس ــای مقی افغان ه
ــرال  ــه جن ــار ک ــًا حکمتی ــادی، مث جه
بابــر، در یکــی از مصاحبه هایــش از 
ــادار،  ــتانی وف ــک پاکس ــوان ی او به عن
یــاد می کنــد و از تعهــد و وفــاداری او 
بــه منافــع پاکســتان اطمینــان می دهــد، 
ــم  ــدر اعظ ــا ص ــور ی ــه رییس جمه ب
وقــت پاکســتان بھــٹو، چنین ســخن 
ــه چــرا  ــت و از او می پرســید ک می گف
ــه فــان مقــام تعیــن  فــان بلــوچ را ب

ــت. ــخ می گرف ــه پاس ــی چ کرده ی
و  رهبــران  کــه  ســوگ مندانه 
دولت هــای غیرملــی معاصر افغانســتان 
کــه حمایــت مردمــی و پایــگاه مردمــی 
نداشــتند و فاقــد اندیشــه ملــی و برنامه 
ملــی بودنــد، بــرای دوام حاکمیــت 
ــب  ــد جل ــش نیازمن ــروع خوی غیرمش
بودنــد  قبایلــی  و  قومــی  حمایــت 
ایــن روی  از  هســتند،  هنــوز  و 
و  ســخیف  ســخن  کارمــل  ببــرک 
ــن  ــاه گزی ــک پن ــکار ی ــارت آش جس
ــن آشــکار پاســخ  ــا جب پاکســتانی را ب
کــه  می ترســد  زیــرا  می دهــد، 
ــوض  ــه ع ــد صحن ــهامت کن ــر ش اگ
بــارۀ  در  امــر  حقیقــت  می شــود، 
ــکار  ــن آش ــتان خواهی دروغی پشتونس
ظاهــر  در  حاکمیــت  و  می شــود 
ــا  ــه شــدت قومــی ب ــا ب دمکراتیــک ام

می شــود. مواجــه  خطــر 
ــا  ــروز ت ــه ام ــی ک  تبعیــض و بی عدالت
مغــز اســتخوان مــا رخنــه کــرده اســت، 
ــا اینگونــه سیاســت ها فرصــت فربــه  ب
ــت  ــه اس ــدن یافت ــه ش ــدن و نهادین ش
ــر  ــه بلندت ــای ک ــا و همین ه و همان ه
از همــه فریــاد ضــد مداخلــه پاکســتان 
ــد بیشــتر  ــد و ســر می دهن ســر داده ان
ــۀ آن کشــور  ــه مداخل ــران زمین از دیگ
در امــور داخلــی افغانســتان را فراهــم 

کرده انــد.
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محمداکرام اندیشمند

فـواد  انـدرابـی 
پیش از شهادتش چه نوشت؟

عجـب درد بی درمانـی در ایـن جامعه و این کشـور آمده اسـت؛ درد 
تفرقـه و تشـتت درمان ناشـدنی در خط قـوم و آیدئولوژی!

حتـا مرده هـای را کـه خـود در زنده گـی بـه ایـن خـط جدایـی باور 
نداشـتند، وارد ایـن تقسـیم بندی می سـازند و او را از سـطح تعلـق به 
یـک کشـور و یـک وطن که برای ثبـات و آرامی اش جان داده اسـت 

تـا سـطح تعلق بـه یک قـوم و قبیلـه پایـان می آورند. 
ارتـش  قوماندانـان  از  بغـان  والیـت  انـدراب  زادۀ  اندرابـی  فـواد 
افغانسـتان و قومانـدان محافـظ بنـد سـلما در غـرب کشـور بـود. او 
بـا دشـمنان ایـن وطـن در والیـات غربـی چنـد سـال بـا شـجاعت 
و شـهامت کـم نظیـری بـه عنـوان قومانـدان ارتـش بـرای دفـاع از 
افغانسـتان جنگیـد. ببنیـد کـه فـواد خـود را چگونـه معرفـی می کند:

 Fawad Andarabi
29مارچ 2019: 

»دو روز قبـل بـا پیمـودن بلندتریـن ارتفاعـات به یکی از پوسـته های 
مرتفع کندک سـوم به نام »سـنگر« رسـیدم، نزدیک شـام بود سـربازها 
اسـرار کردنـد، تـا شـب را بـا آنهـا یک جا بمانـم و من هم خواسـت 
شـانرا پذیرفتـم، بـا چنـد تـن شـان کمی پشـتو حـرف زدم و با سـه 
تـن شـان بـا لهجـه هزاره گـی کمـی قصـه کـردم. وقـت نمـاز شـد، 
دیـدم یـک جـوان وردکی سـجاده نماز و یـک بریدمـل هراتی چادر 
را همـوار نموده و شـروع بـه نماز خواندن کردند، بعـد دو برادر اهل 
تشـیع در همیـن دو محـل نمـاز را ادا نمودنـد، و من هـم محدودیت 
هـای آمریـت و مادونیـت را بـا گفتـن یـک فکاهـی شکسـتم، و تـا 
سـاعت هـای دیر شـب قصه کردیم، من ایشـانرا را یـک تیم متحد و 
وظیفـه شـناس یافتـم و باورم برای پیـروزی در برابر هـر نوع تحرک 

دشـمن در سـاحه مسـولیت شـان بیشـتر و کامل تر شد.
مـن از اخـاص رفاقـت و بـرادری سـربازان موجـود از ملیت هـای 
مختلـف بـرای ملـت شـدن باورمنـد شـدم، فهمیدم کـه تیکـه داران 
قومـی و سیاسـیون کـه طـی سـالیان متمادی منحیـث ابـزار از کارت 
قومـی سـود بردنـد، و ایـن ملـت را زیر نام قـوم و مذهـب بجان هم 
انداختنـد، یگانـه عامـل ناکامی این کشـور باید محسـوب شـوند، ما 
یعنـی مـردم در جغرافیایی بنام افغانسـتان با مشـترکات زیـاد که یک 

ملـت را تعریـف می کند.
ژوندی د وی افغانستان ملی اردو، د افغانستان ملی وحدت هنداره« 

امـا یـک روز بعـد از شـهادت فرمانـده فـواد اندارابـی، از او به جای 
فرمانـده متعلـق بـه ایـن وطـن و ایـن سـرزمین، بـه عنـوان هـزاره 
تمجیـد کردنـد و بـه او بـه جـای هویت وطنـی و سـرزمینی، هویت 
قومـی و قبیله یـی بخشـیدند و ملـک سـتیز از اعضـای پیشـین جناح 
پرچـم حـزب دموکراتیـک خلـق فـواد را بـا »گیرگـوری ساشـینکه« 
قومانـدان نیروهـای شـوروی تحت حاکمیت اسـتالین مقایسـه کرد و 

او را ساشـینکۀ اسـتالین خوانـد.
در حالـی کـه فـواد انداربی نه ساشـینکۀ اسـتالین بود و نـه خود را به 
جـای افسـر وطندوسـت و شـجاع یک کشـوری به نـام افغانسـتان به 

یـک قـوم و قبیلـۀ خاصی متعلـق می کرد. 
فـواد انداربـی از انـدراب بغان بود، اما افسـر شـجاع و وطندوسـِت 
متعلـق بـه ایـن وطـن و بـه افغانسـتان بـود. اینکـه در ایـن وطـن 
بی عدالتـی اجتماعـی، تبعیـض و برتری جویـی قومـی وجـود دارد، 
تردیـدی نیسـت. امـا این بی عدالتـی و تبعیـض را نمی توان بـا تفرقه 
و تبعیـض قومـی و لغزیـدن در ایـن اندیشـه و فـرو رفتـن در ایـن 

تفرقـه و تبعیـض برطـرف کرد.

دیورند، پشتونستان خواهیبهار چوپان

 و تبعیض
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می گوینـــد،  غزنـــی  محلـــی  مقام هـــای 
ـــر  ـــروز دروازۀ دفت ـــان دی ـــماری از معترض ش
والیتـــی کمیســـیون انتخابـــات در غزنـــی را 

بســـتند.
نصیراحمـــد فقیـــری، رییـــس شـــورای 
خبرگـــزاری  بـــه  غزنـــی  والیتـــی 
ــروز{  ــت: “امروز}دیـ ــه اسـ ــه گفتـ خبرنامـ
ــاط  ــداد در ارتبـ ــک تعـ ــنبه)۱۸جوزا( یـ شـ
بـــه عـــدم شـــفافیت در امتحـــان شـــمولیت 
بســـت های اعـــان شـــده از ســـوی دفتـــر 
ـــی دروازه  ـــات غزن ـــتقل انتخاب ـــیون مس کمیس
کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات را بســـتند”.
فقیـــری افـــزود، خواســـت معترضـــان ایـــن 
اســـت کـــه در امتحـــان ورودی بســـت های 
اعـــام شـــده، شـــفافیت الزم وجـــود نداشـــته، 
ـــده  ـــورد ش ـــلیقه یی برخ ـــراد س ـــن اف در تعیی
و  نتایـــج ایـــن امتحـــان بایـــد دوبـــاره 

ـــود. ـــی ش بررس
ـــداد دیگـــر از  ـــک تع ـــرد، ی وی خاطرنشـــان ک
ـــان  ـــه هم زم ـــتند ک ـــراض داش ـــن اعت معترضی

ـــت جمهوری،  ـــات ریاس ـــزاری انتخاب ـــا برگ ب
انتخابـــات پارلمانـــی نیـــز در ایـــن والیـــت 

ـــود. ـــزار ش برگ
زمانـــی  از  غزنـــی  والیـــت  انتخابـــات 
و  حکومـــت  کـــه  شـــد  جنجال آفریـــن 

کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات تصمیـــم 
گرفتنـــد انتخابـــات پارلمانـــی در ایـــن والیـــت 
ـــود  ـــزار ش ـــوزه برگ ـــن ح ـــورت چندی ـــه ص ب
ـــد شـــماری از شـــهروندان  ـــش تن ـــا واکن ـــه ب ک

غزنـــی مواجـــه شـــد.

ــی در  ــا چندگانه گ ــض و حت ــی، تناق  دوگانه گ
ــتان،  ــۀ افغانس ــِف جامع ــای مختل ــرادِ گروه ه اف
بخــش انفکاک ناپذیــر رفتــار و کــردارِ ایــن 
از  جامعــه  ایــن  در  مــردم  اســت.  جامعــه 
تــا  سیاســت مدار  از  خــواص،  تــا  عــوام 
غیرسیاســت  مدار، از عالــم دینــی تــا دانشــجو و 
ــی  ــه مدع ــری و آن ک ــوم عص ــردۀ عل تحصیل ک
همــه  اســت،  روشــن گری  و  روشــن فکری 
دارای رفتــارِ متناقــض و شــخصیِت دوگانــه 
اســت  ممکــن  هســتند.  چندگانــه  حتــا  و 
ــمار  ــا ش ــد، ام ــته باش ــود داش ــتثنائاتی وج اس
ــِم دارای  ــن گــروهِ عظی ــا ای آن هــا در مقایســه ب
اندیشــه و عملکــرد متناقــض و چندگانــه بســیار 

انــدک و شــاید انگشت شــمار باشــد. 
ــۀ  ــود جامع ــه در وج ــض و دوگان ــار متناق رفت
سیاســی و اهــل سیاســت، بیشــتر از همــه 
را  چندگانه گــی  و  دوگانه گــی  ایــن  اســت. 
موضع گیری هــای  و  افــکار  در  می تــوان 
متناقــِض آن هــا در زمان هــای مختلــف مشــاهده 
ــت مداران و  ــِت سیاس ــت و گسس ــرد. پیوس ک

ــا  ــه در موضع گیری ه ــن جامع ــت بازاِن ای سیاس
هویــت  از  بخشــی  سیاسی شــان،  موقــف  و 
سیاســِی این هــا را تشــکیل می دهــد. دیــده 
می شــود کــه در یک زمــان دســت ها را روی 
می کننــد  بلنــد  و  می گذارنــد  هــم  دســِت 
ــت روی  ــم دس ــا ه ــودِن ب ــرای ب ــی ب و گاه
قــرآن می گذارنــد؛ امــا زمانــی دیگــر ایــن 
رهــا  را  کــرده  گــره  هــم  بــا  دســت های 
ــا  ــه ب ــی ک ــوگند و قرآن ــد و روی آن س می کنن
ــاِف  ــه ائت ــد و ب ــا می گذارن ــد پ ــم خورده ان ه
ــد، ســوگنِد دیگــر و قــول  ــد، پیمــاِن جدی جدی
ــه را  ــد. این هم ــر روی می آورن ــراری دیگ و ق
ــان  ــکنند و وارد پیم ــز می ش ــر نی ــاِن دیگ در زم
جدیــد و قــول و قــرارِ جدیــد می شــوند. 
ــار  ــی و رفت ــگ سیاس ــل در فرهن ــن دورِ باط ای
می یابــد.  ادامــه  افغانســتان  سیاســِت  اهــل 
ــتن  ــا گذاش ــگفت آور، به ج ــب و ش ــۀ جال نکت
ــر  ــواهد انکارناپذی ــناد و ش ــدن اس ــا مان و به ج
ــل  ــِی اه ــی و چندگانه گ ــض و دوگانگ از تناق
سیاســت و سیاســت بازها و تاجــران افغانســتان 

ــوب  ــورت مکت ــه به ص ــناد چ ــن اس ــت. ای اس
و  صوتــی  نوارهــای  در  گفتــار،  در  چــه  و 
تصویــری قابــل مشــاهده و مطالعــه اســت. 
ــی  ــان سیاس ــت مداران و حاکم ــی از سیاس برخ
در ایــن جامعــه توافــق و قــول و قرارهــاِی 
خــود را مکتــوب می کننــد و در پــای آن امضــا 
ــه هیچ یــک  ــد، امــا در زمانــی دیگــر ب می گذارن
از آن توافقــات و قرارهــا عمــل نمی کننــد و 
حتــا بــرای خــود و امضای شــان حرمــت و 

اعتبــاری قابــل نمی شــوند. 
ــی و بی تعهــدی در جامعــۀ سیاســی  ایــن بدقول
افغانســتان یــک امــر تاریخــی نیــز اســت. بــه هر 
حــدی کــه اوراق تاریــخ معاصــر را بــاز کنیــد، 
ــکنی و  ــدی، قرآن ش ــه بدعه ــه این گون ــیار ب بس
ــی و  ــه نوارهــای صوت ــد. ب ــی برمی خوری بدقول
ــا  ــه گفتاره ــد ک ــد و ببینی ــری گــوش کنی تصوی
و  دوگانــه  و  متناقــض  چه قــدر  رفتارهــا  و 
حتــا چندگانــه هســتند. افــراد و چهره هــای 
ــد کــه از فــردی در  مختلــِف سیاســی را می بینی
ــی و فرشــتۀ نجــات  ــرۀ رحمان ــان چه ــک زم ی
را  او  دیگــر  زمــان  در  و  می کننــد  ترســیم 
شــیطاِن لعیــن و شــر مجســم می خواننــد. ایــن 
در واقــع معرفــی چهــره و شــخصیِت خودشــان 
نیــز اســت کــه در دو زمــان متفــاوت در نقــش 

ــوند. ــر می ش ــیطان ظاه ــته و ش فرش
و امــا پرســش اصلــی ایــن اســت که ریشــه های 
جامعــۀ  در  دوگانه گــی  و  تناقــض  ایــن 
ــی  ــۀ سیاس ــوص در جامع ــتان و به خص افغانس
ایــن کشــور بــه چــه و کجــا برمی گــردد؟ 
عوامــِل ایــن تناقــض و چندگانه  گــی در افــکار 
ــار آدم هــای ایــن جامعــه چیســت؟ چــرا  و رفت
در ایــن جامعــه و کشــور، خــواص و عــوامِ آن 
دروغ می گوینــد، شــخصیت متناقــض و دوگانــه 
و حتــا چندگانــه دارنــد، ریــاکار، پوپولیســت و 

عوام فریــب هســتند؟

د افغانستان د انتخابايت بودجې لپاره تناقض و دوگانه گی در جامعۀ افغانستان

د نړېوالې ټولنې رشطونه څه دي؟

معترضان دروازۀ دفتر والیتی کمیسیون انتخابات در غزنی را بستند

د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وايــي، نړېوالــې ټولنــې د 

ــه بشــپړولو  ــو پ ــو شــمېر معیارون ــاره د ی ــو د بودجــې د ورکــړې لپ ټاکن

ټينــګار کــړی.

ــه رانــږدې کېــدو رسه د افغانســتان د انتخاباتــو  ــو پ د ولســمرشیزو ټاکن

خپلــواک کمېســیون وايــي، الهــم نړېوالــې ټولنــې د انتخاباتــو بودجــه د 

دوی پــه واک کــې نــه ده ورکــړې.

ــت ازادي  ــق پرس ــد ح ــرزا محم ــد می ــتیال ویان ــیون مرس ــه کمېس د دغ

ــو  ــوب، د معیارون ــت خوندیت ــو د امنی ــې د ټاکن ــل چ ــه ووی ــو ت راډي

ــال د  ــوادو انتق ــت د م ــاکيل وخ ــه ټ ــه او پ ــت جوړون ــپړول، ظرفی بش

ــو دي. ــو رشایط ــه مه ــوري ل ــه ل ــې ل ــې ټولن نړېوال

خــو نومــوړي وویــل چــې پــه اوســنیو رشایطــو کــې د یــو شــمېر دغــو 

غوښــتنو عمــيل کــول نــا ممکــن دي.

ــه دې  ــواړي، دا پ ــان غ ــتیک پ ــو ریالیس ــه ی ــه ټولن ــل: »نړېوال ده ووی

معنــا چــې یــو حقیقــي پــان بایــد موجــود وي او هغــه معیارونــه چــې 

ــمېر  ــو ش ــو ی ــړي، خ ــوره ک ــاکيل، پ ــه ټ ــیون ت ــې کمېس ــې ټولن نړېوال

معیارونــه چــې د افغانســتان پــه عمومــي وضعیــت پــورې تــړاو لــري، 

نړیوالــه ټولنــه یــې بایــد درک کــړي، د کمېســیون امکانــات پــه پــام کــې 

ــه لــري.« ونیــي، ځکــه کمېســیون د کومــې معجــزې تــوان ن

ــې  ــخ ک ــه م ــو پ ــیون د کارون ــم د کمېس ــي ه ــګ ناامن ــې ترڅن د بودج

ــړي. ــوړ ک ــه ج ــوی خنډون ل

دغــه کمېســیون وايــي، نړېوالــې ټولنــې تــه دا ډاډ نــه يش ورکولــی چــې 

پــه ټولــو مرکزونــو کــې بــه انتخابــات تــررسه کــړي.

د رأیــې ورکونــې د مرکزونــو کمــول د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون 

پــه مــخ کــې لــه نــورو خنډونــو شــمېرل کېــږي.

ــه څــه  ــر دې مخکــي ویــيل چــې پ ــواک کمېســیون ت ــو خپل د انتخابات

ــره  ــو تې ــږي، خ ــررسه کې ــات ت ــو کــې انتخاب ــدې ۷۳۰۰ مرکزون بان

اوونــۍ یــې اعــان وکــړ چــې د ناامنیــو لــه املــه لــه ۲۰۰۰ پــه زیاتــو 

ــږي. ــررسه کې ــه ت ــات ن ــې انتخاب ــو ک مرکزون

د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون تــردې مخکــي ویــيل، د 

افغانســتان ولســمرشیزې ټاکنــې، د والیتــي شــوراګانو او پــه غــزين کــې 

د ولــي جرګــې انتخابــات بــه د میــزان بــه ۶مــه تــررسه يش چــې ۱۳۲ 

میلیونــه ډالــر بودجــې وړاندېــز یــې وکــړ.

لــه دغــه وړاندیــز وروســته د افغانســتان حکومــت وویــل چــې د 

ــته د  ــډ وروس ــږ ځن ــه دې ل ــې ل ــوي، چ ــلنه دوی ورک ــې ۲۰ س بودج

افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون لــه خپلــې پرېکــړې پــه شــا 

شــو او ویــې ویــل چــې د تلــې پــه ۶مــه یــوازې ولســمرشیز انتخابــات 

ــررسه يش. ت

ــتان د  ــره د افغانس ــه تې ــټونه او پ ــي بنس ــو څارونک ــوا د انتخابات ــل  خ ب

ــته  ــې ش ــیون ک ــه کمېس ــي، پ ــټ واي ــو بنس ــه انتخابات ازادو او عادالن

ــه بشــپړ  ــه توانېــږي چــې دا معیارون ــه ون ــو دوی ب ــه کت ــه پ ــو ت ظرفیتون

ــه  ــدې ل ــو غون ــم د ۲۰۱۴ کال د انتخابات ــه ه ــات ب ــړي او دا انتخاب ک

ــخ وي. ــو رسه م ننګون

د دې بنســټ اجرائیــوي رئیــس یوســف رشــید وايــي: »مونــږ پــه جــدی 

ډول د دې پلــوي یــوو چــې د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون مخکــي تــر 

دې چــې بودجــه ورتــه پــه مــرشوط ډول ورکــړل يش، بایــد مونــږ ډاډه 

شــو چــې شــفاف او نســباً ښــه انتخابــات بــه تــررسه کــوي.«

ــو  ــري، ن ــه ل ــتقالیت ن ــل اس ــیون خپ ــي، کمېس ــید واي ــاغلی رش ښ

ــل وخــت عمــيل  ــه خپ ــان پ ــايت پ ــه يش کــوالی چــې عملی ځکــه ن

کړي.نومــوړي ټینــګار وکــړ، تــر کومــه چــې د کمېســیون غــړي عمــيل 

اقدامــات ونــه کــړي، روانــې چــارې بــه ټکنــۍ او ممکــن د میــزان پــه 

ــه يش. ــررسه ن ــات ت ــه انتخاب ۶م
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