
پولیس کندهار، ریاست  فرماندهی  بر  مهاجمان  از  از حملۀ گروه  یک روز پس 
امنیتی ملی اعالم کرده است که سندهای قوی در دست دارد که نشان  عمومی 
می دهد، این حملۀ »تروریستی« در پاکستان طرح ریزی  و از آن جا مدیریت می شد.
در نتیجۀ این حمله 12 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسوولیت 

این حمله پذیرفتند.
ریاست عمومی امنیت ملی اعالم کرده که »حملۀ تروریستی« در حوزۀ پنجم شهر 
کندهار »توسط تروریستان مربوط به یک مرکز تروریستی در منطقۀ چمن پاکستان 

راه اندازی شده است.«
این ریاست گفته است که در جریان این حمله، ترورستان به گونۀ منظم توسط 

شخصی به نام مالآغا، از پاکستان سوق، اداره و رهبری می شدند.
عامل  »تروریستان  میان  مکالمات  جریان  که  افزوده  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
حضور،  بارۀ  در  انکارناپذیر  سند  یک  پاکستان«  در  آمران شان  و  کندهار  حملۀ 
فعالیت و رهبری حمله های هراس افگنی در افغانستان از آن سوی مرز در پاکستان 

است.
این ریاست یادآور شده است که این گونه اعمال تالش های جاری صلح را با 
خطر روبه رو می سازد و نیت »تروریستان را به حیث یک گروه اجیر بیشتر آشکارا 

می سازد.«
ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که یک بار دیگر ثابت شد که طالبان به 
منظور منافع دیگران می جنگند و فعالیت های شان از بیرون کشور رهبری می شود. 
این ریاست افزوده که کارهای بیشتر در این زمینه جریان دارد و به زودی جزئیات 

یافته هایش را همگانی خواهد ساخت.
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اتحادیه دانشگاه های خصوصی 

با دولتی شدن کانکور و تعطیلی 

رشته های طبی مخالفت کرد

وضعیت »غیر عادی« است!
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صفحه 2

در ایـن انفجـار 33 تـن دیگـر زخـم برداشـته اند. 
ایـن انفجـار صبـح دیـروز در برابـر درِ جنوبـی 

دانشـگاه کابـل رخ داد.
گفتـه می  شـود ایـن انفجـار هنگامـی رخ داد کـه 
گروهـی از دانشـجویان بـرای سـپری کردن آزمون 
دورۀ خدمتـی قضا )سـتاژ قضا( و »شـورای طبی« 

وارد دانشـگاه کابـل می شـدند.
 قـرار بـود دیـروز آزمـون کانکـور شـورای طبـی 
و دور 31 دورۀ خدمتـی قضایـی در ایـن دانشـگاه 

شـود. برگزار 
وزارت داخلـه می گویـد، ایـن انفجار برخاسـته از 
ماین مغناطیسـی جاسازی شـده در یـک موتر بود.
ایـن وزارت می گویـد کـه در ایـن رویـداد 4 تـن 

کشـته و 4 تـن دیگـر زخمـی شـده اند.
امـا وحیـداهلل مایـار، سـخنگوی وزارت صحـت 
کـه  اسـت  نوشـته  توییتـرش  صفحـۀ  در  عامـه 
تاکنـون از محـل رویـداد 8 کشـته و 33 زخمی به 

شـده اند. داده  انتقـال  شـفاخانه ها 
در ایـن انفجـار چندیـن موتـر نیـز آتـش گرفتـه 
اسـت. هنـوز هیـچ گروهی مسـوولیت ایـن حمله 

نپذیرفته انـد. را 

در انفجاری در نزدیکی دانشگاه کابل 
8 تن جان باختند شهـادت کمـاندوها؛

 صـلِح مجهول و فسـاد معلوم

امنیت ملی: 
حمـله بر شهر کنـدهار در پاکستان
 طـرح ریزی و مـدیریت شده است

داکتر لطیف نظری:

بحران افغانستان 
ریشه در استبداد و عدم مشروعیت دارد

تیــم وفــاق ملــی بــا داعیــۀ عدالت طلبــی مبــازرات خــود را آغــاز کــرده 
ــای  ــا رویکرده ــد ب ــوی و نیرومن ــزد ق ــک نام ــا ی ــم ب ــن تی اســت، ای
ــه دور از  ــانه ب ــه و کارشناس ــت ورزانه و عالمان ــن فکرانه، سیاس روش

ــت.  ــده اس ــدان ش ــتی وارد می ــای پوپولیس فرایند ه
ــورد  ــان م ــزرگ و ریشــه دار را همچن ــن نشــانی ب ــردم افغانســتان ای م
پشــتیبانی خــود قــرار می دهنــد. تیــم وفــاق ملــی بــه خانــوادۀ بــزرگ 
جهــاد و مقاومــت مــردم افغانســتان بســته گی و  تعلــق دارد. بــه 
قهرمانــی تعلــق دارد کــه در دفــاع از آزادی کشــور نــه تنهــا در منطقــه 
بلکــه در فرایندهــای فرامنطقه یــی بــه عنــوان یکــی از مــردان آهنیــن در 

ــارز کــرد.... دورۀ جنــگ ســرد تب

صفحه 3
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 احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری

در نشسِت »انتخابات و صلح زیر سایۀ حکومت غیرقانونی و فاسد«

سـرنوشت صلـح و انتخـابات مبهـم است
مردممیاندوگروهافراطیقومیوگروهافراطیمذهبیگیرماندهاند



تبدیل  واقعیت  به  حاال  ولی  بود  شایعه  نخست 
تمویل کننده گان  که  می رسد  نظر  به  است.  شده 
بین المللِی انتخابات افغانستان تمایلی به پرداخت 
روان  ساِل  ریاست جمهوری  انتخابات  هزینه های 
نشان نداده اند. ارگ باری اعالم کرده بود که اگر 
کشورهای تمویل کننده نخواهند بودجۀ انتخابات 
را بپردازند، حکومت از بودجۀ ملی آن را تمویل 

خواهد  کرد. 
سرانجام شورای وزیران تصویب کرد که بودجۀ 
سِر  بر  تنها  بحث  اما  شود.  پرداخته  انتخابات 
انتخابات  نیست.  انتخابات  بودجۀ  پرداخت 
جامعۀ  کمک های  به  که  همان طور  افغانستان 
جهانی نیاز دارد، به حمایت سیاسِی این کشورها 
نیاز  احساِس  مالی  امکاناِت  از  بیشتر  حتا  نیز 
می کند. در هجده ساِل گذشته جامعۀ جهانی در 
امر برگزاری انتخابات افغانستان، امکاناِت زیادی 
از  برهه هایی  این که در  با وجود  را مصرف کرد. 
اشتباه هایی  دچار  تمویل کننده  کشورهاِی  زمان، 
در محاسبات و برآوردهای خود شدند و حتا به 
نفی  ولی  زدند،  دست  انتخابات  کار  در  دخالت 
کمک های آن ها می تواند این روند را با چالش های 

بسیار بزرگ تری روبه رو سازد. 
 150 به  نزدیک  کم  از  کم  افغانستان  انتخابات   
کشورِ  برای  پول  این  می برد.  هزینه  دالر  میلیون 
کمی  پول  افغانستان  مثِل  جنگ زده یی  و  فقیر 
نیست. حکومت این همه پول را از کجا آورده که 

می خواهد برای انتخابات هزینه کند؟ 
درست است که برگزاری انتخابات برای افغانستان 
بسیار مهم است، ولی مهم تر از آن شرایط اقتصادِی 
کشور است که متأسفانه در بحرانی ترین وضعیِت 
بیـداد  فقر  و  بی کاری  است.  گرفته  قرار  خود 
می کند. هر روز شرایط امنیتی کشور بدتر از روزِ 
پیش می شود و آن وقت آقای غنی ضمن این که 
میلیون ها دالر از بودجۀ حکومت را همین حاال به 
اختصاص  خود  انتخاباتِی  غیرقانونِی  کمپاین های 
داده، می خواهد هزینه های انتخابات را نیز از پول 
بر اساِس تعهدات  تأمین کند. در حالی که  مردم 
جامعۀ جهانی، بودجۀ انتخابات از طریق سازمان 

تأمین  تمویل کننده  کشورهای  کمِک  به  و  ملل 
می شد. اگر کشورهای تمویل کننده نخواسته اند که 
بودجۀ انتخابات را بپردازند، حتمًا دلیل و دالیلی 
که  نگرفته اند  تصمیم  طوری  همین  است.  داشته 
حتمًا  نپردازند.  را  افغانستان  انتخاباِت  هزینه های 
قناعت  نتوانسته اند  که  است  مشکلی  داخل  در 

جامعۀ جهانی را فراهم کنند. 
چه اتفاقی افتاده است که جامعۀ جهانی می خواهد 
برنامه های  کلیدی ترین  از  یکی  از  را  پایش 
افغانستان بیـرون بکشد؟... هیچ حرف و حدیِث 
رسمی یی در این باره گفته نشده، اما هر چه هست، 
کشورهای  و  ارگ  میان  بسته  درهای  پشِت  در 
است.  گرفته  صورت  افغانستان  حمایت کنندۀ 
فعلِی  غاصِب  که  کرده اند  احساس  آن ها  شاید 
قدرت می خواهد برای یک دورِ دیگر هم قدرت 
را به زور پول و امکاناِت دولتی در چنگ داشته 
باشد. شاید عدم تمایل جامعۀ جهانی به برگزاری 
انتخابات، به بحث های صلح با طالبان ربط داشته 
باشد. هر چه هست، اما وضعیت غیرعادی است. 
انتخابات  نامزدهای  روزهای  این  سخناِن  از 
ریاست جمهوری و مسووالن غیرقانونی حکومِت 

آقای غنی چنین برمی آید. 
با  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  از  شماری 
غیرقانونِی  و  از وقت  پیش  کمپاین های  به  توجه 
آقای غنی، تصمیم دارند که پیکارهای انتخاباتی شان 
نامزدان  این  نکننـد.  آغاز  اعتراض  رسِم  به  را 
لجام گسیخته  صورِت  به  غنی  آقای  که  می دانند 
پیکارهای  خدمت  در  را  دولتی  امکاناِت  تمام 
در  نصب ها  و  عزل  است.  گرفته  خود  انتخاباتِی 
تقریبًا  دارد.  ادامه  به شدت  تمام والیات  و  کابل 
تمام افراد کلیدی در مرکز و والیات برکنار شده 
و به جای آن ها افرادی از تیم »دولت ساز« جابه جا 
وارد  کابل  از  مختلفی  اشخاِص  و  افراد  شده اند. 
والیات می شوند و در بدل پرداخت پول، مـردم را 
برای انداختن رای شان به سود آقای غنی تشویق 
چشِم  از  که  نیست  چیزی  موضوع  این  می کنند. 
کسی پوشیده باشد. تقریبًا در تمام والیات، آقای 
غنی پیکارهای انتخاباتِی خود را آغاز کرده است. 

در همین حال، او گزینۀ تقلب های گسترده را هم 
روی میز دارد. او می خواهد در این مرحله همه 
را متوجه کمپاین ها و پول خرج کردن هایش کند 
ولی پشِت پرده در روز انتخابات ـ البته اگر چنین 

روزی بود ـ تقلب های گسترده را راه بیندازد.
 از سوی دیگر، رجزخوانی های تیم »دولت ساز« 
محب  است. حمداهلل  شنیدنی  روزها  این  در  نیز 
به  از  پس  روزها  این  که  ملی  امنیت  مشاور 
انقالبِی  چهرۀ  امریکا،  با  مشکالتش  آمدن  وجود 
چه گوارایی به خود گرفته، از خواب و خیاالتش 
ساِل  در  حکومت  که  می گوید  او  می کند.  قصه 
دسِت  به  کابل  سقوط  از  که  شده  موفق  روان 
طالبان جلوگیری کند. ولی حتا طالبان از شنیدن 
چنین خبِر وحشتناکی تعجب کرده اند. مگر طالبان 
موجودیِت  در  که  قدرتمندند  و  بزرگ  این قدر 
آن  و  شوند  افغانستان  مرکز  وارد  امریکا  و  ناتو 
را سقوط دهند؟ آقای محب این قدر نمی داند که 
برای کمپاین کردن به نفع غنی، نباید طالبان را به 

قدرِت بدیل تبدیل کند. 
اداره  اما  بلدند،  خوب  را  گریز  و  جنگ  طالبان 
کردِن یک والیت پس از سقوط را خارج از تواِن 
خود می دانند. شاید آن ها بخواهند که برای چند 
اما  دهند،  را سقوط  شهرها  از  یکی  محدود  روزِ 
توانی  چنین  طالبان  نیستند.  آن  نگه داری  فکر  به 
در  آن ها  بیندیشند.  کشور   ِ »فتح«  به  که  ندارند 
می دهند.  انجام  چریکی  جنگ   تعریف،  بهترین 
ولی جالب این جاست که مشاور امنیت ملی عماًل 
چنین وانمود می کند که طالبان توان سقوط کابل 

را دارند. 
برای پیکارهای انتخاباتی نباید از حیثیِت مردم و 
نیروهای دفاعِی کشور مایه گذاشت. اگر نیروهای 
بدون  می شدند،  مدیریت  به درستی  فعلی  امنیتِی 
تلقی  پایان یافته  امروز  جنگ  تردیدی  کمترین 
می شد. عدم مدیریِت سالِم نیروهای امنیتی سبب 
پُرقدرت  مخالف  مسلِح  نیروهای  که  است  شده 

جلوه کنند.
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طالبـان درحالـی از کشـته شـدِن بیش از سـی کمانـدوی ارتش در 
والیـت بادغیـس خبـر می دهنـد کـه مقام هـای امریکایی، پیشـتر از 
پیشـرفت در گفت وگوهـاِی صلـح خبر داده   بودنـد؛ گفت وگوهایی 
کـه بـرای مـردم در هــاله یی از ابهام قـرار دارد و موضـِع حکومت 

نیـز در قبـاِل آن در میاِن هراس و اسـتقبال در نوسـان اسـت.
سـخنگوی طالبـان در بیانیه یـی اعـالم کـرده که کماندوهـای ارتش 
در منطقـۀ »میده قـل« ولسـوالی آبکمـری با کمیــِن طالبـان روبه رو 
شـده اند کـه در اثـر آن، 39 نفـِر آن هـا کشـته و 16 نفـر دیگـر بـه 
اسـارت در آمده انـد. همچنیـن در ایـن بیانیه ادعا شـده کـه تعدادی 

از سـربازاِن امریکایـی نیـز در ایـن درگیری کشـته شـده اند.
بـه ایـن حادثۀ تأسـف بار، از دو زاویـه می توان نگاه کرد: نخسـت، 
از زاویـۀ صلحـی کـه با طالبان روی دسـت اسـت و نسـبت به آن، 
محافـل خارجـی و داخلی اظهـار امیدواری کرده انـد. دوم، از زاویۀ 

مهارت هـای نظامی با در نظرداشـِت روان شناسـی جنگ.
مسـلمًا وقتـی سـخن از »پیشـرفت در امـِر صلـح« به میـان می آید، 
ثانیـًا  ادبیـاِت مذاکره کننـده گان و  پیشـرفت در  ایـن  اوالً  می بایـد 
ایـن  بـه  آن هـا رونمـا گـردد.  میدانـِی  و  فیزیکـی  در کنش هـای 
معنـا کـه توقع مـی رود بـه مـوازاِت اعالم امیــدواری ها نسـبت به 
برنامـۀ صلـح، از شـدِت درگیـری و خون ریـزی در ولسـوالی ها 
و قریه  هـاِی کشـور کاسـته شـود؛ زیـرا ایـن کاهـش نشـانۀ عینـِی 
باشـد.  می  توانـد  صلح طلبـی  روحیـۀ  و  هم پذیـری  افزایـش 
ُخـب، بازهـم شـاید پاسـخ داده شـود کـه اوالً طالبـان در سلسـلۀ 
گفت وگوهای شـان هیـچ تعهـدی بـه آتش بـس نکرده انـد و حتـا 
مفـاد قطعنامـۀ پایانـِی نشسـِت دوحـه مبنـی بـر حفاظـت از جـاِن 
غیرنظامیـان و مؤسسـاِت عام المنفعـه را بـرای خـود غیرالـزام آور 
دانسـته اند. در ایـن منطـق، طرف هـای اصلـِی مذاکـره، امریـکا و 
طالبـان انـد کـه منظور از پیشـرفت نیز پیشـرفت در اشـتراِک منافِع 

آن هـا در افغانسـتاِن آینـده تلقـی می شـود. 
اگـر ایـن را بپذیریـم، بازهـم حملـه بـر سـربازاِن امریکایـی در 
ناقـِض  کـرده،  گـزارش  را  آن  طالبـان  سـخنگوی  کـه  بادغیـس 
گـزارۀ فـوق اسـت. فرامـوش نبایـد کـرد که امریـکا یـک »هژمون 
و ابرقـدرت در نظـام بین الملـل« اسـت و طالبان »گروه تروریسـتِی 
فاقـد دولـت و سـرزمین«. حتـا اگر گـزارش طالبان از کشـتِن چند 
سـربازِ امریکایـی در بادغیـس دروغ باشـد، بازهم ایـن دروغ حمله 
بـر پرسـتیژ و وجهۀ نظامی ـ سیاسـِی امریکا در جهـان خواهد بود.

بـا ایـن وصـف، می بایـد گفـت کـه داسـتاِن صلـح در مسـیری 
مجهـول و نامتعـارف جریـان دارد کـه ماهیـِت آن بـه مـردم و بـه 
دولـت افغانسـتان معلـوم نیسـت و فقـط امریـکا از اسـرار و رموزِ 

آن آگاه اسـت! 
تـن  بـه حادثـۀ شـهادِت سـی وچند  پرداخـت  بـرای  زاویـۀ دوم 
نظرداشـِت  در  بـا  نظامـی  مهارت هـای  ارتـش،  کماندوهـای  از 

اسـت. جنـگ  روان شناسـی 
به ویـژه  دارد،  گفتـن  بـه  فراوانـی  نـکاِت  نظامـی،  مهارت هـای 
دانـش و تجربـه،  منهـای  نظامی گـری  در عصـر و زمانه یـی کـه 
نوعـی خودکشـی بـه حسـاب می آیـد. مهارت هـای نظامـی اگر از 
یک طـرف از دانـش نظامـی و تکنالـوژِی فیزیکـی اسـتفاده می کند، 
از سـوی دیگـر بـر مولفه هـای نـرمِ قـدرت واقف اسـت. مهم ترین 
نکتـه در نظامی گـری، نظـم و هماهنگـِی نیــروها بـرای نیـل بـه 
اهـداف، و اصلی تریـن مولفـه در قـدرت نـرم نیـز تقویـت روحیۀ 
سـربازان و تولیـد انگیـزه و جسـارت بـرای دفاع از کشـور اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت که مقام هـای محلـِی والیت بادغیـس گفته اند 
کـه نیروهـای ویـژۀ ارتـش از مرکـز بـدون هماهنگی بـا حکومِت 
محلـی و پایـگاه ارتـِش 207 ظفـر بـه منطقۀ ناامـِن آبکمـری وارد 

شـده اند. 
مسـلمًا اگـر هماهنگـِی الزم صـورت می گرفت، نیروهـای ویژه در 
جایـی فـرود نمی آمدنـد کـه در کمیـِن طالبـان غافل گیـر و قتل عام 
شـوند و انعـکاِس خبِر این غافل گیـری و قتل عام، روحیۀ سـربازاِن 

بعـدی را تضعیف کند.
نیروهـاِی ویـژه یـا کمانـدو همان طـور کـه از نام شـان پیداسـت، 
تعلیمـاِت ویـژه دیده انـد و هزینۀ بیشـتری را دولت بـرای پرورِش 
آن هـا به مصرف رسـانیده اسـت. امـا در همین بادغیـس در عرِض 
چنـد مـاه گذشـته، شـمارِ قابل توجهـی از آن هـا در اثر نبـود تدبیر 
و هماهنگـی بـه شـهادت رسـیده اند. ایـن وضـع، معلـوِل فسـاد 
در رهبـرِی وزارت هـای دفـاع و داخلـه اسـت؛ همیـن دو نهـاد و 
بـا یـک روز گشـتن در دهلیزهـای آن  وزارت خانه یـی کـه فقـط 
می تـوان بـوِی فسـاد سـاختاری، عقب مانده گـِی ذهنی و سـازمانی 

و بی کاره گـی و بطالـت را از آن استشـمام کـرد. 

شهادت کماندوها؛
صـلِح مجهول و فسـاد معلوم

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با توجه 
به کمپاین های پیش از وقت و غیرقانونِی آقای غنی، 
تصمیم دارند که پیکارهای انتخاباتی شان را به رسِم 
اعتراض آغاز نکننـــد. این نامزدان می دانند که آقای 
دولتی  امکاناِت  تمام  لجام گســیخته  به صورِت  غنی 
را در خدمت پیکارهای انتخاباتِی خود گرفته اســت. 
عزل ونصب ها در کابل و تمام والیات به شــدت ادامه 
دارد. تقریبــاً تمام افراد کلیــدی در مرکز و والیات 
برکنار شده و به جای آن ها، افرادی از تیم »دولت ساز« 
جابه جا شده اند. افراد و اشخاِص مختلفی از کابل وارد 
والیات می شوند و در بدل پرداخت پول، مـــردم را 
برای انداختن رای شان به ســود آقای غنی تشویق 
می کنند. این موضوع چیزی نیست که از چشِم کسی 
پوشــیده باشــد. تقریباً در تمام والیات، آقای غنی 

پیکارهای انتخاباتِی خود را آغاز کرده است

ضعیت  و
ی«  عاد »غیر 

است!
احمـد عمران
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متن سخنرانی- 26 سرطان 1398- انترکانتیننتال، کابل:
ابتدا سالم های خود را خدمت همۀ خواهران و برادران، 
بزرگان و جوانان و از همه خاص تر به مهمانانی محترمی 
که از والیت های دوردست به این جا تشریف آورده اند، 
تقدیم می کنم. مهمانانی که دغدغه و نگرانی شان نسبت 
مهمانانی  است.  بیشتر  اند،  پایتخت  در  که  کسانی  به 
که از والیت ها آمده اند، مطمینًا با درد و رنج والیت ها 
بزرگ شده و به خاطر همین نگرانی ها و تشویش ها به 
مرکز آمده اند تا زیر یک سقف بنشینیم و صحبت های 

خودمانی داشته باشیم.
مسأله تنها انتخابات و صلح نیست. مسأله عمومی است 
و این که در چه وضعیتی قرار داریم و چه باید بکنیم. 
صحبت های امروز ما تنها در حد صحبت نیست. روزی 
باور داریم  آنچه  به  برای عمل  آماده گی  باید  است که 
در  مردم  رفاه  می کنیم  فکر  که  آنچه  به خاطر  بگیریم. 
این  موضوع  کنیم.  عمل  آن  به  باید  و  است  نهفته  آن 
نیست که امروز صحبتی برای شما داشته باشیم و بعد 
کنفرانس  ما  بسازیم که گویا  با رسانه ها شریک  را  آن 
به  کوتاهی  زمان  نیست.  چنین  نخیر،  کردیم.  برگزار 
انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و نیز مسألۀ صلح 
و نگرانی های مردم در میان است. مطمینًا همه ما و شما 
مشاهده  را  نگرانی ها  این  هستیم،  که  گوشه یی  هر  در 
است،  انفجار  است،  انتحار  مشکل  می کنیم.  تجربه  و 
جنگ است، فقر است، مواد مخدر، فرار جوانان است، 
زیاد  مشکالت  و  قومی  و سمت بندی های  قوم بندی ها 

دیگر است.
که چه  کنیم  تا مشورت  آمده ایم  این جا گردهم  امروز 
مشکالت  این  رفع  برای  می توان  را  عملی  گام های 
حاکمیت  تحت  که  است  پنج سال  شما  و  ما  برداریم. 
سیاسی،  فساد  در  غرق  که  می کنیم  زنده گی  رژیمی 
قومی، اخالقی، مالی و سایر فسادها است. رژیمی که 
نتوانسته خود را از این منجالب ها بیرون بکشد و تبرئه 
گذشته  یک سال  در  کند.  اصالح  را  کشور  بعد  و  کند 
بیت المال  پول  از  که  است  این  بر  رژیم  تالش  تمام 
استفادۀ سوء کند و کمپاین راه بیندازد و کمپاین خود 
برساند. رژیم حاکم غرق  افغانستان  به گوشه گوشۀ  را 
انتخابات  بتواند تقلب کند و  این است که چگونه  در 
حکومت  سران  نماید.  مهندسی  را  ریاست جمهوری 
مشکالت مردم افغانستان را یک طرف گذاشته و آمده 
تا مقداری کمپاین کند و یک دور دیگر در قدرت باقی 

بماند.
و  والیت ها  به  حکومت  سران  که  هستید  شاهد  شما 
به  و  می کنند  سفر  افغانستان  دوردست  گوشه گوشۀ 
مردم پول توزیع می نمایند. ستیکر می دهند و از مردم 
امضا و تعهد می گیرند. افرادی را به پست های دولتی 
در والیت ها مقرر می کنند که وابستۀ خودشان است و 
تعهد تقلب در انتخابات را برای شان می دهند. در واقع، 
تمام آنچه غیرقانونی است را انجام داده اند و همچنان 
افتتاح  بهانۀ  به  والیت ها  در  این ها  می دهند.  انجام 
پروژه ها می روند و در واقع کمپاین می کنند. پروژه هایی 
مردم  چشم  به  می خواهند  و  کرده اند  افتتاح  باربار  که 
خاک بزنند. بفرمایید یک پروژه یی که در سال های اخیر 
را  باشد  بوده  مردم  نفع  به  و  باشد  بوده  داشته  تولید 
که  را  پروژه یی  بدهید  نشان  بدهید.  نشان  مردم  برای 
که  نگفتید  شما  مگر  باشد.  کرده  سیر  را  مردم  شکم 
سر دسترخوان مردم نان می آوریم؛ چه شد نان مردم؟ 
اجراآت  را  آن  نیست کی  معلوم  پروژه های هوایی که 

می کند و چگونه می تواند بازتولید داشته باشد.
گفتیم که روی دو موضوع صحبت می کنیم. یکی صلح 

و دیگر انتخابات. 
خواهران و برادران!

 صلح و انتخابات هر دو برای ما و شما شفاف نیست. 
ما و مردم افغانستان در جریان نیستیم که صلح را کی 
با کی می کند. در پشت درهای بسته صلح می کنند. کی 
و به نیابت از کی؟ با کی تفاهم کرده اند؟ قربانی اصلی 
جنگ کی است؟ می گویند فالنی با فالنی صلح می کند؛ 
آن فالنی با فالنی که جنگی با هم نداشتند؛ صلح را آدم 
با دشمن خود می کند. پس صلحی که پشت سر مردم 
افغانستان روان است، از آن کی است و در کجا است؟ 
همین  گونه مسألۀ انتخابات هیچ معلوم نیست. هر روز 
می شنویم که انتخابات اول است یا صلح؟ هیچ کسی 
نمی فهمد؛ چرا؛ چون نه انتخابات متعلق به من و شما 

افغانستان متعلق  است و نه هم صلح. هیچ میدانی در 
به ما نیست؛ نه میدان صلح، نه میدان جنگ، نه میدان 
سیاست.  میدان  هم  نه  و  انتخابات  میدان  نه  اقتصاد، 
خوشحال هم هستیم که حکومت داریم. یک روز اگر 
خوشحال  شود،  برگزار  انتخابات  بگویند  حکومت  به 
می شود که می تواند تقلب کند و قدرت را همچنان در 
اختیار داشته باشد، اما اگر بگویند صلح بازهم می گوید 
صلح، چون حکومت و تصمیم گیری حکومت متعلق به 
ما نیست. به همین نسبت مردم گیج شده اند که صلح 
نیست  حاضر  هیچ کسی  انتخابات.  یا  است  اولویت 

مسووالنه برای مردم افغانستان پاسخ بدهد.
اگر  شده است؟  مشکالت  این همه  موجب  چیزی  چه 
انتخابات  به گونۀ احتیاط در مسألۀ  قبلی  انتخابات  در 
رأی  از  و  نمی دادیم  اجازه  را  تقلب  می بودیم،  جدی 
پنج سال  مدت  در  اگر  نیز  و  می کردیم  دفاع  مردم 
انتخاباتی را اصالح می کردیم و  گذشته کمیسیون های 
مصلحت اندیشی نمی کردیم، مطمینًا به مشکالت امروز 
سردچار نمی بودیم و سرنوشت مردم افغانستان میان دو 
دیگر، گروه  قومی و  افراطی  افراطی یکی گروه  گروه 
بگویند  که  فعاًل  نمی بود.  گروگان  در  مذهبی  افراطی 
که  نگران می شوند  افغانستان  مردم  انتخابات،  یا  صلح 
اگر  نیاید و  امارت طالبان روی کار  بگوییم  اگر صلح 
پنج سال  مستبد  حکومت  که  نشود  بگوییم،  انتخابات 
سو  کدام  مردم  شود.  حاکم  ما  سرنوشت  بر  دیگر 
بروند و چه باید بکنند. مردم افغانستان در مضیقه قرار 
کسی  کیست؟  مشکالت  این  تمام  موجب  اند.  گرفته 
که در درون نظام دعوای نماینده گی از مردم افغانستان 
از  نماینده گی  مدعیان  کاش  ای  است؟  کی  دارد،  را 
گروه  در  افغانستان  مردم  نمی گذاشتند  افغانستان  مردم 
افراطی های قومی می افتیدند تا مردم با جبین گشاده به 

سوی صندوق های رأی می رفتند.
نگاه  اما  است،  صلح آمیز  صلح،  ما  مردم  نگاه 
سیاست مداران ما به صلح، سیاسی است. هر کسی به 
پیمانۀ منافع خود صلح را تعبیر می کند. آنچه در میدان 
صلح وجود ندارد، مردم افغانستان اند. با هیأتی که به 
به عنوان هیأت ُحسن نیت رفتار شد.  بود،  دوحه رفته 
کسانی که طرف اصلی قضیه اند، قربانی داده  و از کشور 
ایستاد  تروریسم  برابر  در  که  کسانی  و  کرده اند  دفاع 
شدند، در گفت وگوهای صلح نقش ندارند. کسانی که 
دعوای صلح پایه دار دارند بگویند که مولفه های اصلی 
صلح پایدار در کشور کدام های اند؟ مشکل افغانستان 
چیست و چرا در این کشور جنگ جریان دارد؟ همه 
افغانستان مشکل قدرت است.  می دانیم که مشکل در 
کسی انکار هم نمی کند. مگر رهبران حکومت برمبنای 
قدرت و منازعۀ قدرت با طالبان دعوا ندارند. اگر طالبان 
توافق کند که در قدرت باقی می مانی، تمام ارزش های 
طالبان را می پذیرند، اما اگر طالبان این ها را در قدرت 

نپذیرند، صلح هم نمی کنند.
مشروعیت  بحران  و  قدرت  بحران  کشور  این  در  ما 
هم  هویت  بحران  نداریم.  مشروع  حکومت  ما  داریم. 
این  است.  جنگ  هویت  به خاطر  روزه  همه  و  داریم 
مسایل در ارتباط به صلح باید گفته شود. مسألۀ ساختار 
نظام. یک نفر آمده و دعوای کل افغانستان را دارد و به 
هیچ کس دیگری هم اجازه نمی دهد. فساد از ساختار 
است  طوری  نظام  ساختار  می گیرد.  سرچشمه  نظام 
همین  به  و  دارد  را  صالحیت  تمام  نفر  یک  فقط  که 
خواهان  اگر  نیستند.  شریک  حکومت  در  مردم  دلیل 
به  تعادل  نظام  ساختار  در  باید  هستیم،  صلح  تأمین 
شریک  و  مردم  با  حتا  کنونی  حکومت  بیاوریم.  میان 
حکومتش نتوانست صلح را تأمین کند. یک حکومت... 

اتحادیه دانشگاه های خصوصی با دولتی شدن 

کانکور و تعطیلی رشته های طبی مخالفت کرد

د سويډن کمېټه:

پـه ميـدان وردګ کـې کلنيکـونه 

قسمـاً فعـال شـوي

وزارت  اقـدام  بـا  خصوصـی  دانشـگاه های  اتحادیـه 
تحصیـالت عالـی مبنـی بـر وضـع مقـرره جدیـد کـه بر 
از  دانشـگاه های خصوصـی  امتحـان ورودی  آن  مبنـای 
سـوی ادارۀ ملـی کانکور گرفتـه می شـود، مخالفت کرد.
هفتـۀ  پنجشـنبۀ  روز  دانشـگاه های خصوصـی  اتحادیـه 
و  دانشـگاه  صدهـا  نماینـده گان  حضـور  در  گذشـته، 
بـا صـدور  موسسـات تحصیـالت عالـی خصوصـی و 
درقبـال  حکومـت  اخیـر  اقدام هـای  قطع نامـه،  یـک 

خوانـد. غیرقانونـی  را  خصوصـی  دانشـگاه های 
داکتـر ذاکـر حسـین ارشـاد عضو هیـأت مدیـره اتحادیه 
قطع نامـه،  ایـن  خوانـش  بـا  خصوصـی  دانشـگاه های 
دخیـل شـدن ادارۀ امتحانـات ملـی کانکـور در امتحانات 
ورودی دانشـگاه های خصوصـی و تعطیلـی رشـته های 

طبـی در اکثـر ایـن دانشـگاه ها را غیرقانونـی خوانـد.
گفتنـی اسـت که اوایـل هفتۀ جـاری، وزارت تحصیالت 
عالـی طرزالعمـل جدیـدی را اعـالم کـرد کـه بر اسـاس 
آن اداره امتحانـات کانکـور مسـوولیت دارد تـا امتحانات 
کانکـور دانشـگاه ها و موسسـات تحصیـالت خصوصی 

را اخـذ کند.
خصوصـی  دانشـگاه های  می گویـد،  امـا  ارشـاد  آقـای 
بـر اسـاس قانـون اساسـی و قانـون ویـژه دانشـگاه های 
خصوصـی، شـکل گرفتـه و دولتـی شـدن کانکـور ایـن 
محسـوب  شـخصی  ملکیـت  بـه  تعـرض  دانشـگاه ها 

می شـود.
او بـا اشـاره بـه تعطیلی رشـته های طبی در دانشـگاه های 
خصوصـی از سـوی حکومـت نیـز گفـت کـه حکومت 
در وضـع مقـرره جدید فراینـد قانونـی را در نظر نگرفته 
و یـک اقـدام غیـر مسـئوالنه را انجـام داده اسـت کـه با 

روحیه قانون اساسـی سـازگار نیسـت.
آقـای ارشـاد تاکیـد کـرد کـه ایـن مقـرره جدیـد بـدون 
تنظیـم  دانشـگاه های خصوصـی  مسـوولین  بـا  مشـوره 
شـده؛ بنـاًء مبنـای قانونـی نـدارد و عملی نخواهد شـد.
ارشـاد در ایـن قطع نامـه تاکیـد کـرد کـه دانشـگاه های 
خصوصـی به ویـژه در چگونگـی اخذ امتحانـات کانکور 
و تدریـس رشـته های طبی بایـد مثل گذشـته عمل کنند.
دانشـگاه های خصوصـی دولت را بـه پرهیـز از اقدامات 
چالـش بـر انگیـز فـرا خوانـد و از شـهروندان و جامعـۀ 
جهانـی نیز خواسـته اند که از حقوق اساسـی شـهروندان 

کشـور محافظـت کنند.

د افغانسـتان لپـاره د سـويډن کمېټه وايي، پـه ميدان وردګ 

واليـت کې يـې ٤٢ روغتيايـي کلنيکونه بېرته فعال شـوي 

دي.

دغـې کمېټـې د چهارشـنبې پـه ورځ ويـي وو چـې پـه 

بېالبېلـو ولسـواليو کـې يـې دغـه کلنيکونـه د وسـله والو 

طالبانـو د خـرداري پـه نتيجـه کـې تـړل شـوي دي.

بـل خـوا د عامـې روغتیـا وزارت ویانـد وحیداللـه مایـار 

نـن پر ټوېټـر تأييد کـړي چې هغـه ۴۲ روغتیایـي مرکزونه 

چـې پـه میـدان وردګ والیـت کـې د دولت د وسـله والو 

مخالفانـو د ګواښـونو لـه کبله تـړيل شـوي وو، رس له ننه 

یـې بېرتـه فعالیت پیل کـړی دی.

د افغانسـتان لپـاره د سـويډن کمېټـې د پروګرامونو مسـؤل 

ډاکټـر خالـد فهیم نـن جمعـه ازادي راډیو تـه وویل، دوى 

خپـل فعاليت قسـاً پيل کـړى دى.

ده زیاتـه کـړه: مـوږ د کلنیکونـو د بیـا پرانيسـتلو لومـړين 

اقدامـات پیـل کـړل، د هغـو کلنیکونـو چـې ۲۴ سـاعته 

خدمـات وړانـدي کـوي، لـه کارکوونکـو مـو وغوښـتل 

چـې بېرتـه خپلـو دنـدو تـه حـارض يش او فعالیـت پیـل 

کـړي، د دې لپـاره چـې نـن جمعـه ده، رس له سـبا به ټول 

کلنیکونـه فعـال وي.

د سـویډن د کمېټـې د پروګرامونو مسـؤل ډاکرت خالد فهیم 

تېـر ماښـام ازادي راډیـو تـه ويـي، د میـدان وردګ ځينـو 

قومـي مرشانـو لـه طالبانـو رسه د کلنيکونو د پرانيسـتلو په 

اړه خـرې کړي دي.

بېالبېلـو  پـه  واليـت  وردګ  ميـدان  د  کلنيکونـو  دغـو 

کاوه. فعاليـت  کـې  ولسـواليو 

د وسـله والـو طالبانـو ويانـد ذبيـح اللـه مجاهـد پـه يـوه 

اعالميـه کـې ويـي چـې د دوى روغتيايي کمېسـيون دغو 

کلنيکونـو تـه بېرتـه د فعاليـت اجـازه ورکړه.

دغـه کلنيکونـه وروسـته لـه هغـې وتـړل شـول چـې پـه 

داميـرداد ولسـوالۍ کـې پـر يـوه کلنيـک د چنـګاښ یـا 

رسطـان پـه ١٨مـه حملـه وشـوه.

 احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری

در نشسِت »انتخابات و صلح زیر سایۀ حکومت غیرقانونی و فاسد«

سـرنوشت صلـح و انتخـابات مبهـم است
مردممیاندوگروهافراطیقومیوگروهافراطیمذهبیگیرماندهاند
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بخش اول. نقض قانون اساسی توسط قوۀ اجراییه 
کشور  آن  اساسِی  قانون  توسط  کشور  هر  سیاسِی  نظام 
و  صالحیت ها  وظایف،  اساسی  قانون  می شود.  تثبیت 
مسوولیت هاِی دولت را ـ که متشکل از سه قوۀ اجراییه، 

تقنینیه و قضاییه می باشد ـ بسیار دقیق معین می کند.
بد نیست در بخش اول، از صالحیت ها و مسوولیت هاِی 
رییس جمهور بر مبنای احکام قانون اساسی و این که دورۀ 

کارِی او چه مدت است، توضیح بدهم.
در  رییس جمهور  اساسی،  قانون   60 مادۀ  مبنای حکم  بر 
داشته،  قرار  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  رأس 
و  تقنینیه  اجراییه،  عرصه های  در  را  خود  صالحیت های 

قضاییه مطابق احکام قانون اساسی اعمال می کند.
مادۀ 64 قانون اساسی، صالحیت ها و وظایف رییس جمهور 
را در طی 21 جزء مشخص کرده است که من ضرورتی 
نمی بینم،  اساسی  قانون  مادۀ  این  اجزای  تمام  تشریح  به 
این  می کنم.  توجه  عطف  ماده  این  اوِل  جزء  بر  صرف 
جزء این ماده چنین انشاء شده: »مراقبت از اجرای قانون 
اساسی.« معنی این جزء این مادۀ قانون اساسی این است 
که رییس جمهور از اجرای قانون اساسی مراقبت می کند 
و نمی گذارد هیچ مقامی آن را نقض کند یا از اجرای آن 
یا سایر ارگان ها آن را  باز زند، نه آن که قوۀ اجراییه  سر 

نقض کنند.
فقرۀ دومِ مادۀ 61 قانون اساسی، دورۀ کاری رییس جمهور 
را پنج سال تعیین کرده و باید مطابق فقرۀ سوم همین ماده، 
»انتخابات به منظور تعیین رییس جمهورِ جدید در خالل 
مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور 

برگزار  گردد.«
قانون  این حکِم  این ماده تحلیل شود، وقتی  به دقت  اگر 
اساسی را رییس جمهور رعایت نکند، واضح است که او 

خودش قانون اساسی را نقض کرده است.
قانون  مادۀ  کدام  مبنای  بر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اساسی، تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را تمدید کرد؟ 
این  اساسی  قانون  مادۀ  کدام  مبنای  بر  رییس جمهور  و 
صالحیت را کسب کرد که این فیصلۀ کمیسیون انتخابات 

را که با قانون اساسی در تناقض است تأیید نماید؟! 
حاکمیت  افغانستان،  اساسی  قانون  چهارم  مادۀ  برحسب 
ملی به ملت تعلق دارد. »ملت افغانستان« را نیز این ماده 

تعریف و شامل تمام اتباع افغانستان ساخته است.
قانون  احکام  تطبیق  افغانستان،  اساسی  قانون  پنجم  مادۀ 
محسوب  دولت  وظایِف  از  را  قانوانین  سایر  و  اساسی 
مقننه، اجراییه  از: قوۀ  اند  ارکان دولت  عبارت  نموده و 
و قضاییه. قوای ثالثۀ دولت مکلفند قانون اساسی و سایر 
یا  و  عامه  هیچ سازماِن  کنند.  تطبیق  و  رعایت  را  قوانین 
قوانین  اساسی و سایر  قانون  احکام  نمی تواند  خصوصی 
نافذۀ کشور را نقض کرده یا از تطیق یکسان آن بر همه 

بدون درنظرداشت مقام و منزلِت افراد سر باز زند.
در اکثر دولت های جهان سازمانی به نام »محکمۀ نظارت بر 
تطبیق قانون اساسی« وجود دارد. هرگاه اداره یی از ادارات 
عامه از تطبیق یا رعایت از قانون اساسی یا سایر قوانین 
تخطی کند، این محکمه صالحیت دارد مقام تخطی کننده 
را به میز محاکمه بکشاند و به حیث مجرم اورا محاکمه و 
افغانستان مطابق حکم مادۀ 157 قانون  مجازات کند. در 
ایجاد  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  اساسی، 
شده است. این سازمان اصاًل یک سازمان مشورتی است و 
قدرت اجرایی ندارد. روی همین دلیل است که نمی تواند 
ناقضین قانون اساسی یا کارکنان سیاسی  دولت را محاکمه 

و مجازات کند.
قانون قاعدۀ رهنمونی عمومی، مجرد و اجباری است که 
بر همه باید یکسان تطبیق شود. هیچ مرجع و مقامی حق 
قانون  تطبق  در  کشور  اتباع  مقابل  در  نمی تواند  و  ندارد 
باید محاکمه و مجازات شوند.  تبعیض کند. در غیر آن، 
تبعیض  نوع  هر  اساسی  قانون  بیست ودوم  مادۀ  چنانچه 

اتباع  و  ساخته  ممنوع  را  افغانستان  اتباع  بین  امتیاز  و 
افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق 
که  می شود  دیده  تأسف  با  می باشند.  مساوی  وجایب  و 
این حکم صریح قانون اساسی بر اتباع این مملکت نه تنها 
تطبیق  در  بین شان  آشکارا  بلکه  نمی شود  تطبیق  یکسان 

قانون تبعیض صورت می گیرد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در کنفرانسی که 
غرِض تجلیل از دهمین سال ایجاد این اداره دایر شده بود، 
یک سلسله مواردی را یادداشت کرد که قانون اساسی از 
طرف ارکان دولت نقض شده و هیچ مرجعی نیست که 

جلو این قانون شکنی ها را بگیرد.
که  کرد  اعالن  انتخابات  مستقل  کمیسیون  قبل  چندی 
در  موعود  زمان  عوض  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
قانون اساسی )در مادۀ 61 قانون اساسی تسجیل شده که 
از  بعد  پنجم  سال  اول جوزای  در  رییس جمهور  »وظیفه 
انتخابات پایان می یابد«( در ماه سرطان و بعدتر به در ماه 
میزان برگزار می شود، که نقض صریح جزء دوم مادۀ 61 

قانون اساسی محسوب می شود.  
اساسی،  قانون  دوم   جزء  شصتم  مادۀ  ترتیب،  همین  به 
را  معاون  دو  و  رییس جمهور  افغانستان  سیاسی  نظام  در 
تثبیت کرده، رییس اجراییه و معاونین او در قانون اساسی 
وجود ندارند. این نظام در حقیقت در قانون اساسی هرگز 
پیش بینی نشده و با حکم مادۀ 60 قانون اساسی مطابقت 
ندارد، ولی مصلحت سیاسی ایجاب کرد تا این نوع نظام 

در افغانستان مخالف احکام قانون اساسی حاکم شود.
در هیچ مادۀ قانون اساسی برای رییس جمهور صالحیت 
تمدید دورۀ کاری قوۀ مقننه داده نشده، ولی رییس جمهور 
دورۀ کاری شورای ملی را تمدید کرد. مادۀ هشتادوسوم 
کار  »دورۀ  می کند:  اساسی چنین حکم  قانون  دوم   جزء 
از  بعد  پنجم،  سال  سرطان  اول  تاریخ  به  جرگه  ولسی 
و شورای جدید  می رسد  پایان  به  اتنخابات  نتایج  اعالن 
به کار آغاز می نماید.« و در جزء سوم همین ماده حکم 
اعضای ولسی جرگه در خالل مدت سی  »انتخاب  شده 
برگزار  ولسی جرگه  دورۀ  پایان  از  قبل  روز  الی شصت 
مالی  امکانات  مهیاسازی  و  انتخابات  برگزاری  می گردد.« 
و ایمنی انتخابات، جزء وظایف قوۀ اجراییه یا حکومت 

است که این حکم قانون اساسی نیز نقض شده است.
در  باید  اساسی،  قانون   141 و   140 مادۀ  حکم  به  بنا 
تأمین اشتراک  امور و  تنظیم  ولسوالی ها و قریه ها غرض 
فعال مردم در ادارۀ محلی، شوراها تشکیل شود که از زمان 
زمینۀ  نتوانسته  حکومت   )1382( اساسی  قانون  توشیح 
خود  این  که  سازد  مهیا  را  شوراها  این  اعضای  انتخاب 
مادۀ  احکام  برحسب  است.  اساسی  قانون  صریح  نقض 
141 قانون اساسی، باید برای ادارۀ امور شهری شاروالی 
تشکیل شود. البته شاروال و اعضای مجالس شاروالی باید 
آزاد، عمومی، سری  انتخابات  از طریق  از طرف مردم و 
و مستقیم انتخاب شوند. بعد از گذشِت 17 سال، قانون 
نافذ  تقنینی  فرمان  طریق  از   1397 سال  در  شاروالی ها 
گشت ولی تا هنوز رؤسای شاروالی ها و اعضای شوراهای 
ولسوالی ها و قریه ها انتخاب نشده و اعضای شورای ملی 
تکمیل نشده تا زمینۀ اجالس لویه جرگه مساعد گردد. به 
همین ترتیب، بعد از 17 سال تاهنوز شاروال ها و اعضای 
مجالس مشورۀ شاروالی ها انتخاب نشده اند. این هم نقض 

صریح قانون اساسی از طرف حکومت است.
صالحیت های قوۀ مقننه قسمًا در مادۀ 90 قانون اساسی 
مشخص شده  است. برحسب جزء 4  این ماده، شورای 
قوۀ  نه  دارد  را  اداری  واحدهای  ایجاد  صالحیت  ملی 
اجراییه، درحالی که قوۀ اجراییه برخالف احکام این جزء 
اداری  واحدهای  ایجاد  به  اساسی، دست  قانون   90 مادۀ 
زده و یک عده از واحدهای اداری را باهم مدغم ساخته و 
پاره یی را تغییر شکل داده، یعنی واحدهای اداری یا مدغم 
و یا هم تعدیل شده که این عمل قوۀ اجراییه واضحًا نقض 

صریح قانون اساسی است.
مادۀ 75 قانون اساسی؛ پاره یی از صالحیت های حکومت 
در جزءِ یِک این ماده آمده که حکومت مکلف به تعمیل 
مادۀ  مطابق حکم  و  قوانین  و سایر  اساسی  قانون  احکام 
نهایی  احکام  تطبیق  اساسی، حکومت وظیفه  قانون   129
دارد. در عمل دیده می شود  را  فیصله های قطعی محاکم 
که نه تنها حکومت احکام نهایی محاکم را تطبیق نتوانسته 
و قانون را تعمیل نمی کند بلکه زمینۀ عدم تعمیل قوانین 
را برای زورمندان و تفنگ به دستان مساعد می سازد. دیده 
حکومت  یا  را  محاکم  قطعی  فیصلۀ  صدها  که  می شود 
تطبیق کرده نمی تواند و یا نمی خواهد تطبیق کند که این 

خود نقض قوانین از طرف حکومت می باشد.
در جزء 3 مادۀ 75 آمده که تأمین نظم و امن عامه و از 
بین بردن هر نوع فساد اداری از جملۀ وظایف حکومت 
از  با تأسف دیده می شود که نظم عامه را عده یی  است. 
جنایت کاران برهم می زند، افراد اختطاف می شوند در روز 
روشن سرقت اموال جریان دارد، از ترس دزدان در شب ها 
این که  خلص  نمی توانند.  کرده  تردد  شهروندان  شهر  در 
تأمین امن و نظم عامه که وظیفۀ حکومت  است، در کشور 

تأمین نمی شود.
بر  ولی  است  حکومت  وظیفۀ  اداری  فساد  بردن  بین  از 
اساس احصاییه گیری های منابع بین المللی و افغانی، فساد 
اداری نه تنها که از بین نرفته، بلکه روزافزون شده است. 
مردم بنا بر وجود فساد در ادارات عدلی و قضایی، محاکم 
ستوه  به  دادخواهی  و  مراجعه  از  پولیس  یا  څارنوالی  و 
آمده و غرض رسیده گی عرایض شان به مراجع طالبان رو 
آورده اند. مگر این نقض قانون اساسی و سایر قوانین از 

طرف حکومت نیست؟   
استقالل  نهاده و حفظ  فراتر  قدمی  اساسی  قانون   5 مادۀ 
تأمین  افغانستان،  ارضی  تمامیت  ملی و  کشور، حاکمیت 
وظایف  جمله  از  را  کشور  این  دفاعی  قابلیِت  و  امنیت 
قانون  به شمول  قوانین  است.  کرده  دولت حکم  اساسی 
نقض  جرگه  ولسی  و  حکومت  طرف  از  کشور  اساسی 
و  کرده  تعرض  ما  کشورِ  حریِم  بر  پاکستان  می شود. 
طفِل  و  مرد  و  زن  نموده،  تخریب  را  مردم  جایدادهای 
افغانستان را به شهادت می رساند، آیا دولت وظیفۀ اساسِی 

خود را در این رابطه ایفا کرده است؟ 
قانون  اجرای  از  مراقبت  اساسی،  قاندن   64 مادۀ   1 جزء 
وقتی  است.  کرده  تثبیت  رییس جمهور  وظیفۀ  را  اساسی 
قانون اساسی را حکومت نقض کند، چگونه می تواند از 

اجرای قانون اساسی مراقبت کند؟ 
وزرا،  تعیین  اساسی؛  قانون   64 مادۀ   11 جزء  برحسب 
لوی څارنوال،  رییس بانک مرکزی، رییس امنیت ملی و 
رییس سره میاشت به تأیید ولسی جرگه، از جمله وظایِف 
از  از وزرا  رییس جمهور است. دیده می شود که تعدادی 
اعتماد  تأیید نشده و برخی هم سلب  طرف ولسی جرگه 
به حیث  را  وزرا  این چنین  ریاست جمهوری  ولی  شده اند 
سرپرست، با وجود سلب اعتمادِ ولسی جرگه دوامِ وظیفه 
را  سرپرستی  مدت  سرپرستی،  قانون  درحالی که  داده؛ 
حد اعظم دو ماه قید کرده است. دوام کارِ وزرا به حیث 
بدون  عالی رتبه  کارکنان  از  عده یی  انفکاک  و  سرپرست 
نقض  شود،  رعایت  ملکی  خدمات  کارکنان  قانون  آن که 
ملکی  کارکنان خدمات  قانون  و  سرپرستی  قانون  صریِح 

می باشد.
حکومت برحسب احکام قانون اساسی خاصتًا جزء 1 مادۀ 
75 آن، باید در عوِض وزرای سلب اعتماد شده و آن عده 
که رای اعتماد نگرفته اند، اشخاص دیگری را غرض اخذ 
رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. دوام کارِ کسانی که 
سلب اعتماد شده یا رای اعتماد از ولسی جرگه به  دست 

نیاورده اند، نقض قانون اساسی و سایر قوانین می باشد.

مادۀ شصتم جزء دوم  
قانون اساسی، در نظام 

سیاسی افغانستان 
رییس جمهور و دو معاون 

را تثبیت کرده، رییس 
اجراییه و معاونین او 

در قانون اساسی وجود 
ندارند. این نظام در 

حقیقت در قانون اساسی 
هرگز پیش بینی نشده 

و با حکم مادۀ 60 قانون 
اساسی مطابقت ندارد، 

ولی مصلحت سیاسی 
ایجاب کرد تا این نوع 

نظام در افغانستان مخالف 
احکام قانون اساسی 

حاکم شود.
در هیچ مادۀ قانون 

اساسی برای 
رییس جمهور صالحیت 
تمدید دورۀ کاری قوۀ 

مقننه داده نشده، ولی 
رییس جمهور دورۀ کاری 

شورای ملی را تمدید 
کرد. مادۀ هشتادوسوم 
جزء دوم  قانون اساسی 

چنین حکم می کند: 
»دورۀ کار ولسی جرگه به 

تاریخ اول سرطان سال 
پنجم، بعد از اعالن نتایج 

اتنخابات به پایان می رسد 
و شورای جدید به کار 

آغاز می نماید.« و در جزء 
سوم همین ماده حکم 
شده »انتخاب اعضای 
ولسی جرگه در خالل 

مدت سی الی شصت روز 
قبل از پایان دورۀ ولسی 

جرگه برگزار می گردد.« 
برگزاری انتخابات و 

مهیاسازی امکانات مالی 
و ایمنی انتخابات، جزء 
وظایف قوۀ اجراییه یا 
حکومت است که این 

حکم قانون اساسی نیز 
نقض شده است

پروفیسور داکتر فاروق بشر، 
استاد اسبق پوهنتون کابل

بخش نخست

موارد نقِض 
نین       قوا

            در دولت
حدت ملی                  و
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چکیـده 
تأسیس حکومت اسالمی از دیرباز به ویژه بعد از فروپاشی 
خالفت عثمانی در قرن بیسـتم، یکی از دغدعه های جدِی 
جنبش های اسالمی بوده  است؛ چنان که اکثِر جریان های 
رسیدن  را  خود  تشکیِل  از  هدف  بیستم  قرن  اسالمِی 
منظور،  همین  به  می دانند.  اسالمی  ایده آِل  حکومت  به 
و  اسالمی  منشای حکومِت  و  ریشه ها  به  نوشتۀ حاضر 
مظهِر آن یعنی خالفت، از دید تاریخی نگاه کرده و اهِم 
چالش هاِی فراراهِ آن را برشمرده است. همچنان از امکان 
هویِت  ارزش های  بر  مبتنی  اسالمی  حکومِت  تأسیس 
ملی و کشوری و امکان چالش بنیادگرایی در پرتو این 

حکومت اسالمی سخن رانده است. 
کلیدواژه ها: حکومت اسالمی، خالفت، حکومت دینی، 

جنبش های اسالمی، بنیادگرایی، چالش اخالقی.

طرح یک مسألۀ
اخوان المسلمین  جواِن  معتدل  جنبش هایی  مساعی  از 
تا  گرفته  التحریر  حزب  مانند  افراطی  جنبش هایی  یا 
برآمده اند  صدد  در  همه  القاعده،  و   )ISIS(داعش
بخشند.  تحقق  را  اسالمی  حکومت  تاریخِی  رویاِی  تا 
افغانستان به عنوانی جزیی از پیکرۀ جوامع اسالمی نیز 
در تجربه هایی متفاوت در صدد ایجاد این کیمیاِی تاریخ 
بوده که این مسأله همواره با هویت ملی-اسالمی رابطۀ 

معنی دار داشته است. 
سخن از رابطه دین و سیاست، سخِن جداگانه و بسیار 
وسیع است که این جا مجال پرداختن به آن نیست، بل 
سخن بر سِر تأسیس حکومت اسالمی یا خالفت است، 
اسالمی  دغدغۀ حکومت  محدودتر.  است  بحث  این  و 
در فرهنگ اسالمی همیشه یک اصِل اجتناب ناپذیر بوده 
مدل  جست وجوی  در  هموراه  اسالمی  جوامع  است؛ 
آرمانی یی بوده اند که بتواند ممثل ارزش های دینی بوده 
و سعادت دینوی و اخروِی افراد جامعه را فراهم نماید. 
اما حکومت هایی ُمدرن یا همان دولت-ملت های امروز، 
می اندیشند  این جهانی  بیشتر  آیده آل  طرح حکومت  در 
تا آن جهانی. به عبارت دیگر، حکومت ها روز به روز 
در حال تحول از حکومت معطوف به آن جهان در حاِل 
دولت-ملت های  اند.  شدن  سکوالریزه  یا  دنیایی شدن 
سیاسی  مرزهایی  الف.  چون:  شاخصه هایی  ُمدرن، 
شناخته شده؛ ب. حکومت مرکزی شناخته شده؛ و ج. 
ملت که خود را جزِو این مؤسسات بداند، را در اولویِت 
حکومت  خاص  شکل  تأسیس  تا  اند  داده  قرار  خود 
ُکِل مسأله  این  اما،  امارت!  یا  قالب خالفت  اسالمی در 

در  هم  هنوز  رفت،  اشارت  طلیعه  در  که  چنان  نیست؛ 
جوامع اسالمی، جنبش هایی وجود دارند که در پی ایجاد 
گونه  هیچ  بدون  آن  خاِص  شکل  با  اسالمی  حکومت 
مدارا و تأخیر بوده و در این راستا دست به خشونت های 
ُمهلک و متداوم زده اند. باری و به هر صورت، آیا چنین 
کوشید؟  آن  تحقِق  برای  تا  دارد  عینی  وجود  حکومتی 
فرهنگ  ارزش و  بر  مبنی  اسالمی  تأسیس حکومت  آیا 
آیا  دیگر  عبارت  به  یا  است  امکان پذیر  دموکراتیک 
را  دینی  ارزش هایی  بر  مبتنی  خرد«  »حکومِت  می توان 
در خرد اسالمی جست وجو کرد که ممثل هویت ملی-

اسالمی افغانستانی نیز باشد؟
به نظر من، پاسخ به دو پرسش فوق، بیان گر شناخت و تا 
جایی حل مسألۀ ما، هم در حوزۀ اسالمی و هم در حوزۀ 
ملی بوده و می تواند آغازگر پرسش های بعدی در باب 
تأسیس یک حکومت مبتنی بر ارزش های دینی و انسانی 
باشد. از طرف دیگر همین پرسش ها، متفکران اسالمی 
یا نواندیشاِن دینی را نخست از همه به چالش و پاسخ 
این  قالب  در  می توان  که  دیگری  مسألۀ  می خواند.  فرا 
پرسش ها تدقیق نمود، تاریخیِت حکومت اسالمی است: 
تا زمانی که با گذشتۀ تاریخی چه سیاسی و چه فقهی و 
چه فلسفی، تصفیه حساب نکنیم، چراغ آینده را نخواهیم 
تا  و  بوده  دامن گیرمان  همیشه  گذشته،  این  زیرا  یافت. 
این اندیشه ها نقد نشود، همچنان در منزل اول خواهیم 
ماند. بنابراین در کوتاه مقال، نخست به مسالۀ خالفت به 
عنوان تاریخی ترین مسألۀ جوامع اسالمی و ُفرم ایده آل 
جنبش های اسالمی پرداخته و سپس امکان این کیمیا را 
اندیشمندان اسالمی معاصر،  دید  از  امروزی  در جوامِع 
بحث و قرائت می کنم، تا باشد به طرح »حکومت خرد« 
به عنوان طرح حکومت دموکراتیک مبتنی بر ارزش های 

دینی و هویت ملی دست یابیم.

مفهوم حکومت اسالمی: خالفت
 اصِل واضح و روشن است که حامل و عامِل قدرت در 
به عبارت دیگر،  امامت عظما است؛  یا  اسالم، خالفت 
سیاسِت  مجری  تاریخی،  واقعیت های  به  نظر  خالفت 
شرع بوده است. این مهم، مقاِل حاضر را وا می دارد تا از 
واکاوی واژۀ خالفت و منشای وجود آن در متون شرعی، 

آغاز کند تا باشد صورت مسأله بیشتر مبرهن گردد. 
خالفت، مشتق از »َخَلّف« به معنی »تأخیر در دیدار« یا 
انجام  به  همچنان  می آید.  کسی  پِی  در  که  است  امری 
غیابش  در  یا  حضور  در  شخصی  به  مربوط  وظایف 
داللت می کند. لذا خالفت، جانشینِی کسی است به دلیل 

او؛ و خالئف جمِع خلیفه و  ناتوانی  یا  غیبت، مرگ و 
آن گفت:  تعریف  در  است. می توان  خلفا جمِع خلیف 
خالفت نزد مسلمانان مترادِف امامت است که مدیریت 
پیامبر  از  جانشینی  به  را  دنیا  و  دین  امور  در  عمومی 
ص، برعهده دارد1. از منظر بیضاوی امامت یا خالفت، 
هدف  با  شخصی  سوی  از  که  است  پیامبر  جانشینی 
به  مطابق  ایمان،  حوزۀ  حفظ  و  شریعت  قوانین  برپایی 
روشی که تمام امت از آن پیروی می کنند، تضمین شده 
است.2 ابن خلدون نیز در مقدمه مسألۀ خالفت را مورد 
مداقه قرار داده و در ضمن میان سیاست عقلی و شرعی 
تمایز نهاده است. ابن خلدون وجود دولت و حکومت را 
امر ضروری دانسته و میان سیاست و شرع و ضرورت به 
نظام سیاسی ارتباط برقرار می کند؛ اما همچنان از تیوری 
خاِص حکومت داری، نام نبرده تا قوانین شرع در پرتو 
آن اجرا گردد. آنچه دولت یا حکومت بر محور آن شکل 
می گیرد، به نظر ابن خلدون »عصبیت« است. او می گوید: 
بزرگان و  از جانب خردمندان و  قوانین  این گونه  »اگر 
چنین  گردد،  اجرا  و  وضع  دولت  آگاه  و  بصیر  رجال 
سیاستی را سیاسِت عقلی گویند و هرگاه از سوی خدا 
را  آن  گردد،  واجب  و  فرض  مردم  بر  شارِع  وسیلۀ  به 
سیاست دینی می خوانند و چنین سیاست در زنده گی دنیا 
و آخرت مردم سودمند خواهد بود.... برحسب اقتضای 
شرایع وادار کردن عموم به پیروی از احکام شرعی در 
احوال دنیا و آخرت ایشان، فرض و واجب است و این 
شریعت  خداوند  و  بنیان گذاران  مخصوص  فرمانروایی 
می باشد و آن ها پیامبران و کسانی اند که جانشین ایشان 
تمایز  ضمن  در  خلدون،  ابن  خلفا«3.  یعنی  می شوند، 
قایل  آسمانی  منشای  خلیفه  به  دینی،  و  عقلی  سیاست 
شده و این منصب را جانشینی پیامبر می داند. ابن خلدون 
با در نظر داشت چنین تأویلی از نِص شریعت، به تعریف 
خالفت  پرداخته و می گوید: »خالفت واداشتِن عمومِ بر 
این جهاِن  و  آن جهان  مصالح  در  نظر شرعی  مقتضای 
مردم است که باز به مصالح آن جهان بازمی گردد. زیرا 
آخرت  اعتبار مصالح  به  نظر شارع  در  دنیا  احوال  کلیۀ 
سنجیده می شود؛ بنا بر این خالفت در حقیقت جانشینی 
سیاست  و  دین  نگهبانی  منظور  به  شریعت  صاحب  از 
رأی  خلدون  ابن  است«.  دین  به  وابسته  دنیوی  امور 
پیشینان را که گفته اند ضرورت وجود خالفت هم پایۀ 
باطل خوانده ولی همچنان وجود  نبوت است،  وجوب 
ضروری  را  آخرت  و  دنیا  سعادت  جهت  در  خالفت 
است:  نهاده  تمایز  مفهوم  سه  میان  وی  باری،  می داند. 
سلطنت یا کشوردارِی طبیعی که مردم را بر اساس غرض 

و شهوت به امور زنده گی وامی دارد؛ کشورداری سیاسی 
که بر اساس نظر عقلی، مصالح دنیوی را جلب و مضار 
آن را دفع می کند؛ و خالفت که عموم مردم را بر اساس 
دنیوی  امور  به  که  می دارد  وا  مصالحی  به  شرعی  نظر 
را  خلدون  ابد  بی شک  می گردد4.  باز  ایشان  اخروی  و 
می توان در ردۀ موافقان تأسیس خالفت مبنی بر عصبیت 
به شمار آورد؛ اما این که این تعریف و وجوب را از کجا 

آورده است، در رده هایی بعد به آن می پردازیم. 
فقها و متکلمیِن زیادی به تعریف و حدود امِر خالفت 
آنان  آرای  همۀ  بررسی  مجال  این جا  در  که  پرداخته اند 
نیست، اما اشاره می کنیم که آن ها هیچ دلیِل قانع کننده یی 
برسانند.  اثبات  به  را  شرعی خالفت  وجوب  تا  ندارند 
فقها  معموِل  حد  از  بیش  توجه  دید،  خواهیم  چنانچه 
مسألۀ  که  باعث شد  خلیفه،  برابر  در  رعیت  تکلیف  بر 
حق رعیت یا شهروند مغفول مانده و اندیشۀ سیاسی در 
جهان اسالمی رو به زوال رود. تکالیف مسلمانان در برابر 
یافت و ریشه دواند که  افزایش  یا سلطان چنان  خلیفه 
عصیان در برابر او، عصیان در برابر خدا قلمداد و سلطان 
ظل اهلل شد که اطاعِت کامل و بدون قید و شرط بر هر 
خداوند  نامِ  سلطان  بر  مجازاً  که  حتا  آمد؛  الزم  رعیت 
به کار بستند. خواجه نظام الملک طوسی در سیاست نامۀ 
»اندر  عنواِن  سلجوقی  ملکشاه  سلطان  وصف  در  خود 
عالم  خداوند  مدح  و  روزگار  گردش  و  مردم  احوال 
بسته  کار  به  را  ملکُه«  ]یعنی ملشکاه سلجوقی[ خّلداهلل 
»ایزد تعالی در هر  این مدعاست. او می گوید:  که دلیل 
عصر و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را 
به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند؛ و مصالح 
جهان و آرام بنده گان را بدو بازبندد و درِ فساد و آشوب 
فتنه بدو بسته گرداند و هیبت و حشمِت او اندر دل ها 
و چشم خالیق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار 
می گذراند و آمِن همی  باشد و بقای دولت همی  خواهند؛ 
و چون – والعیاذباهلل- از بنده گان عصیانی و استخفافی 
بر شریعت و یا تقصیری اندر طاعت و فرمان های حق 
تعالی پدیدار آید و خواهد که بدیشان عقوبتی رساند و 
پاداش کردار ایشان، ایشان را بچشاند5«. آن چنان که در 
تنها  نه  تأمل برانگیر فوق می بینیم، سلطان  متن منقول و 
قدرت خداوند را نمودار می سازد و سایۀ خدا در زمین 
است، بل والیت مطلقه را در اختیار دارد. با این شرایط 
»تعجب آور نیست که او بتواند جان ها و اموال را کاماًل 
در اختیار بگیرد«، زیرا منصِب او در میان مسلمان چنان 

رفیع است که دین و نیا، همه را در بر می گیرد. 

می ی بر  مظاهـر  تاریـخی الهیـات سیـاسی ـ اسـال در آمـد
می مت اسـال ب امـکان تأسیس حـکو در بـا

 فقها و متکلمیِن زیادی به تعریف و حدود امِر خالفت پرداخته اند که در این جا مجال بررسی همۀ آرای آنان نیست،
 اما اشاره می کنیم که آن ها هیچ دلیِل قانع کننده یی ندارند تا وجوب شرعِی خالفت را به اثبات برسانند. چنانچه
 خواهیم دید، توجه بیش از حِد معموِل فقها بر تکلیف رعیت در برابر خلیفه، باعث شد که مسألۀ حِق رعیت یا
 شهروند مغفول مانده و اندیشۀ سیاسی در جهان اسالمی رو به زوال رود. تکالیِف مسلمانان در برابر خلیفه یا

 سلطان چنان افزایش یافت و ریشه دواند که عصیان در برابر او، عصیان در برابر خـدا قلمداد و سلطان ظل اهلل
شد که اطاعِت کامل و بدون قیدوشرط بر هر رعیت الزم آمد؛ حتا که مجازاً بر سلطان ناِم خداوند به کار بستند

بخش نخسـت

فهیم رحیق پور



سال l11 شمارۀ مسلسل l2535  شنبه 29 سرطان/ تیر l1398 17 ذوالقعدةالحرام l1440 20 جوالی 2019
www.mandegardaily.com

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در اینجا نظریۀ کاوش گرانۀ تیم وفاق ملی را مبتنی بر 
یعنی   بین الملل،  روابط  در  بحران  نظریه های  از  یکی 
پیش کش  برای تان  اسپریگینز«  توماس  »بحران  نظریه 
می کنم. اسپریگینز برای فهم نظریه سیاسی، چهار مولفه 
را به عنوان یک پارادایم جایگزین برای کشورهای در 
حال منازعه و گسست، مانند افغانستان، مورد توجه و 

دقت نظر قرار داده است. 

استبداد زده و  برای کشورهای  اول، مشاهدۀ بحران 
استبدادی

 تیم وفاق ملی باور دارد که بحران افغانستان از استبداد 
یک  با  ما  است،  گرفته  سرچشمه  مشروعیت  عدم  و 
که  هستیم  مواجه  غیرمتعارف  رییس جمهور  و  کشور 
و  اقتصادی  اداری،  سیاسی،  روندهای  تمام  می خواهد 
حتا فرهنگی را به تنهایی مدیریت کند و هندسۀ اقتدار 
اختیار  در  افغانستان  کثرت گرای  جامعۀ  در  را  سیاسی 

خود داشته باشد.
 رییس جمهوری که تحمل همکاران راهبردی خود را 
ندارد و  این مسأله در طول پنج سال حکومت داری شان 
برای تمام مردم هویدا و روشن شد؛ بنابراین موضوعی 
که مردم را به سوی بحران دامنه دار سوق می دهد، عدم 
که  است  سبب  همین  به  است.  حکومت  مشروعیت 
انتخابات  نامزدان  شورای  سیاسی،  احزاب  از  بسیاری 
ریاست جمهوری و برخی نهادهای حقوقی، برای ادامۀ 
کار رییس جمهور پس از اول جوزا هیچ مبنای حقوقی 

و قانونی ندارند.  
از  که  بحران(  )مشاهدۀ  مولفه  همین  ملی  وفاق   تیم 
را مورد  استبداد و عدم مشروعیت سرچشمۀ می گیرد 
بررسی و دقت نظر قرار داده است. اندیشۀ توتالیتریسم 
سران حاکمیت، فقدان باور سیاسی، سنت سرکوبگر و 
موجب  سیاسی،   - فرهنگی  کثرت گرایی  سنت  فقدان 
پُرتالطم ترین  و  بدترین  در  افغانستان  تا  است  شده 

وضعیت قرار گیرد. 

ریشه های بحران
بحران  ریشه های  اسپریگینز،  نظریه  در  گام  دومین 
است. ریشه بحران از نظر ما تسلط یک عدۀ محدود و 
معدود بر قدرت است. من پیشتر اشاره کردم که از نظر 
تاریخی، ما به یک استبداد بی پیشینه روبه رو هستیم. از 
نظریه هویتی، امروز افغانستان با چالش عدیدۀ مواجه 
است. ریشۀ بحران از نظر ما قبضۀ قدرت توسط یک 
با سنت ها و  مشت معدود کسانی است که هیچ گاهی 
بحران افغانستان نفس نکشیده  و همدلی نداشته اند. اما 
حلقات  برخی  حمایت  با  را  حاکمیت  روند  متأسفانه 
عنوان  به  روز  به  روز  و  گرفته اند  دست  به  خارجی 
متغیرهای تأثیرگذار دامنۀ چالش کشور افزایش می دهند.

نظم مطلوب؛ حکومت وفاق ملی
برای فهم نظریه های  اسپریگینز،  سومین گام در نظریه 
و  ایده آل  نظم  افغانستان،  مانند  کشورهای  در  بحران 
و  ایده آل  نظم  ملی،  وفاق  تیم  نظر  از  است،  مطلوب 
مطلوب تشکیل »حکومت وفاق ملی« است. حکومتی 
عدالت  داعیه  شهروندی،  حقوق  فراینده های  بر  که 
اجتماعی و رفع تبعیض سازمان یافته، متعهد باشد. در 
این  افغانستان،  کنونی  حکومت  ساختار  در  که  حالی 
نظر  در  هستند.  غایب  و  مفقود  حلقه های  از  مولفه ها 
گرفتن این سازه ها در نظام حکومت داری و فرایندهای 
ملت سازی  و  دولت  زمینۀ  می تواند  خشونت محوری 
همچنان  و  سازد  مهیا  افغانستان  به  تاریخی  نظر  از  را 
سرچشمه های بحران افراطیت و تسلط یک عدۀ محدود 
را  ندارد  ما  سنت  با  آشنایی  که  غرب گرا  و  غرب زده 

مورد پرده برداری و رمزگشایی قرار دهد. 
را  خود  مبازرات  عدالت طلبی  داعیۀ  با  ملی  وفاق  تیم 
آغاز کرده است، این تیم با یک نامزد قوی و نیرومند 
با رویکردهای روشن فکرانه، سیاست ورزانه و عالمانه و 
کارشناسانه به دور از فرایند های پوپولیستی وارد میدان 

شده است. 
مردم افغانستان این نشانی بزرگ و ریشه دار را همچنان 
به  ملی  وفاق  تیم  می دهند.  قرار  خود  پشتیبانی  مورد 
خانوادۀ بزرگ جهاد و مقاومت مردم افغانستان بسته گی 
و  تعلق دارد. به قهرمانی تعلق دارد که در دفاع از آزادی 
کشور نه تنها در منطقه بلکه در فرایندهای فرامنطقه یی 
به عنوان یکی از مردان آهنین در دورۀ جنگ سرد تبارز 
کرد. این کتلۀ بزرگ متعلق به قهرمان ملی کشور، شهید 

احمدشاه مسعود است. تاریخ و نسل فردای افغانستان 
مبارزات آن مرد را فراموش نمی کند که چه تالش های 
برای آزادی این کشور انجام داد و  چه آلگوی را برای 
کمی  الگوی  این  گذاشت.  یادگار  به  ما  جوان  نسل 
نیست، این پارادایم نجات از سلطۀ بیگانه برای همیشه 

به نسل ما الهام بخش و طنین انداز می باشد. 
ما از چنین نشانی   نماینده گی می کنیم و به توکل خداوند 
رویکردهای عدالت محورانه را بدون تفوق طلبی قومی 
در دستور کار خود قرار خواهیم داد و خواستار جامعۀ 
کثرت گرا و چند صدایی هستیم، از نظر ما جامعۀ چند 
نیست،  فروپاشی  محکوم  هرگز  کثرت گرا  و  صدایی 
بلکه جامعۀ تک صدایی است که افغانستان را به طرف 

بی ثباتی، استبداد و دیکتاتوری سوق می دهد. 

راه بیرون رفت از بحران
راه  بین الملل،  روابط  در  اسپریگینز  نظر  از  بند  آخرین 
بیرون رفت از بحران است. تیم وفاق ملی برای نجات 
افغانستان از بحران های مزمن و نفس گیر که این کشور 
را از دورن دچار مشکل می سازد، الگوی رفتاری را در 

سطوح داخلی و بیرونی نجویز می کند. 
در سطوح داخلی منش عقالنیت، سیاسی رویکرد تیم 
امروزه  به کسانی که  ما  را تشکیل می دهد،  ملی  وفاق 
نخواهیم  مجال  و  نداریم  باور  افراط گرایی  اند،  حامی 
عاری  مستقل،  واحد  افغانستان  یک  خواستار  ما  داد. 
از تبعیض، بر مبنای میزان کالن شهروندی هستیم؛ در 
عرصه های داخلی بحث عقالنیت و اعتدال می تواند به 

تاریخی  چالش های  از  حتا  را  ما  غالب  نگرش  عنوان 
نجات دهد، در این عرصه ما »منشور وفاق ملی« را تهیه 
کرده ایم و نسخه های آن در اختیار تک تک شهروندان 

قرار خواهد گرفت. 
تیم وفاق ملی تمام این عرصه ها را با دیده گاه عالمانه و 
کارشناسانه مورد کاوش قرار داده است و در سیمنارها و 
نشست های مختلف این بحث مورد ارزیابی قرار خواهد 
گرفت. بنابراین، تیم وفاق ملی بر نقش شهروندان در 
دولت داری و کنش های اخالقی و سیاسی باور دارد. ما 

به سیاستی که با حیله و نیرنگ باشد نه گفتیم. 
به همین دلیل است که هسته های اولیه تیم وفاق ملی 
را جوانان، اصالح طلبان و افراد افغانستان شمول تشکیل 
انتخابات،  نام  ثبت  زمان  در  بودم  شاهد  من  می دهد. 
تعبیر  رأی  بانک  عنوان  به  ایشان  از  که  چهره هایی 
داشتند،  مراجعه  مسعود  احمدولی  آقای  به  می شوند، 
که  می خواهیم  ما  نگرفتند.  قرار  قبول  مورد  هرگز  اما 
مورد  افغانستان  مردم  برای  را  حکومت داری  ظرفیت 
توجه و دقت نظر قرار دهیم. ما چهره های متخصص و 
شایسته را در تیم خود داریم که درک عمیق از روابط 
کشور  تا  دارند  بین المللی  جامعۀ  عرصۀ  و  بین المللی 
در  ما  کنند.  مدیریت  بین المللی  کنش های  در  را  خود 
اگر  داریم،  قرار  ژیواستراتژیک  و  ژیوپولتیک  وضعیت 
از سیاست خارجی کشور  استفاده  با  این وضعیت  در 
را مدیریت نکنیم، هیچ گاه از جنگ های نیابتی خالصی 
و  ژیواستراتژیک  ژیوپولتیک،  موقیعت  یافت.  نخواهیم 
ژیواکونومیک ما ایجاب می کند که چنین روندهای را 

با استفاده از دیدگاه عالمانه و مورد بررسی قرار دهیم 
و  سیاسی  عرصه های  وارد  متفاوت  دیدهگاهای  با  و 

حکومت داری شویم. 
امیدوار هستم که نسل جوان و نخبۀ افغانستان که برای 
کثرت گرایی می اندیشند، تیم نخبه و ملِی وفاق ملی را 

مورد حمایت قرار دهند. 
در عرصۀ سیاست خارجی ما هر نوع استعمار بیگانه را 
چه به شکل کالسیک خاک را تحت سلطه قرار می دهند 
و چه به شکل مدرن باشد، نفی می کنیم و سلطۀ پُست 
ما  نظر  از  می گیرد،  را  جامعه  یک  نخبه گان  که  مدرن 
مردود است؛ زیرا ما به یک افغانستان مستقل و متحد و 

تجزیه ناپذیر باور داریم. 
در بحث پسا طالبان، تیم وفاق ملی چهار گزینه را مورد 
توجه قرار داده است؛ بحث مدرنیته ستیز که تمام وجوه 
دنیا مدرن را نفی می کند. امروزه این گفتمان طالبان است 
که در برابر افغانستان مدرن قرار دارند و می جنگند و با 
حمایت شمار از قدرت های منطقه و فرامنطقه به شکل 

یک گفتمان قدرت مند مطرح شده است. 
و رویکرد  دادیم  قرار  کنکاش  مورد  ما  را  گفتمان  این 
است.  غربی  دنیا  نگرش  همان  پذیر  مدرنیته  دوم 
نفس  تاریخی خود  با سنت های  این که  بدون  برخی ها 
مکثی  هیچ  بدون  و  نگرش شده اند  این  بکشند جذب 
نیز  را  دیده گاه  این  ما  می گیرند،  قرار  آن  سلطۀ  تحت 
است،  گریز  مدرنیته  سومی  رویکرد  کردیم.  شناسایی 
زمانی که ما در دنیا انفجار اطالعاتی قرار داریم و جهان 
در  مقامت  توان  است.  شده  تبدیل  کوچک  دهکدۀ  به 
برابر نگرش را نداریم، اما انزوا و گریز از مدرنیته در 
دستور کار خود قرار دارد. ما نمی توانیم بگویم: کاری با 
دنیای بیرونی نداریم، نماز می خوانیم و نیایش می کنیم، 
در دنیا مدرن چنین کار امکان پذیر نیست، دنیای جدید 
نفوذ می کند و  به درون خانه های ما  از طریق ماهواره 
تجربه  و  آموخته  ما  به  تاریخ  جبر  مجازی  شبکه های 
نه رویکرد مدرنیته گریز  ما می آموزد. پس  به  تاریخی 
مورد  جزم اندیش  و  مطلق  طور  به  را  پذیر  مدرنیته  و 
ما رویکرد چهارم که رویکرد  نمی دهیم،  قرار  پذیرش 
مدرنیته گزین است و با عقالنیت گزینش می شود را در 

برنامۀ خود داریم. 
روندهای جهانی که با فرهنگ ما هم خوانی دارد را با 
عقالنیت گزینش می کنیم. ما از نظر فرهنگی، می توانیم 
با دنیا غرب تعامل داشته باشیم، اما سلطۀ نظامی غرب 
را قبول نمی توانیم که به حاکمیت ملی صدمه می رساند، 
تعامل داشته  با رویکردهای جدید جامعه می توانیم  ما 
باشیم، ما تیم برنامه محور هستیم که با در نظر داشت 
وارد  بین المللی،  و  ملی  اجتماعی،  و  سیاسی  مناسبات 
میدان سیاست شدیم و امیدواریم که این داعیه عدالت 
طلبی از طرف شما مردم عزیز مورد حمایت قرار گیرد. 
از  عاری  و  مستقل  آباد،  آزاد،  افغانستان،  یک  امید  به 

تبعیض.

بحران افغانستان ریشه در استبداد و عدم مشروعیت دارد
متن سخنرانی دکتر عبداللطیف نظری، معاون دوم تکت انتخاباتی وفاق ملی  در نشسِت »انتخابات و صلح زیر سایۀ حکومت غیرقانونی و فاسد«



انتخابات  نامزد تکت وفاق ملی در  احمدولی مسعود، 
انتخابات  کمیسیون  که  می گوید  ریاست جمهوری 
آماده گی الزم برای برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه 

را ندارد.
که  می گوید  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  این 
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تا چند روز 
را  انتخابات  برگزاری  به  پیوند  در  خود  مواضع  دیگر 

همه گانی می سازند.
در  گذشته  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز  به  که  مسعود  آقای 
حکومت  سایۀ  زیر  صلح  و  »انتخابات  نشسِت  حاشیۀ 
غیرقانونی و فاسد« با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت 
تصمیم  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  که شورای 
همه گانی  اسد  ماه  اول  در  را  انتخابات  بر  مبنی  خود 

می سازند.
که  می گوید  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
شورای نامزدان طرح های گوناگونی را برای جلوگیری 
انتخابات شفاف و عادالنه  از ایجاد بحران و برگزاری 

روی دست دارند.
چند روز پیش شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
انتخابات شفاف  برگزاری  اعالمیه یی خواهان  با پخش 

شدند.
احمدولی مسعود در ادامۀ صحبت هایش با خبرنگاران 
گفت: »صلح و انتخابات یک پروسۀ ملی است و همه 
دارند،  انتقاد  آن  شدن  عملی  چگونه گی  بر  شهروندان 
چون هر دو روند از طرف مسووالن حکومت به گونۀ 

شفاف به پیش برده نمی شود«.
آقای مسعود می گوید که مبهم و گنگ بودن روندهای 
با  تا  داشته  آن  بر  را  ملی  وفاق  انتخاباتی  تیم  ملی 
کشور  سراسر  از  مردمی«  و  ملی  »دلسوز،  چهره های 

مشورت کنند.
تکت انتخابات وفاق ملی با دعوت باشنده گان والیات 
به کابل و همچنان دیدارهای جداگانه با شخصیت های 
آنان مشورت  با  انتخابات  و  پیرامون صلح  ملی کشور 
دفتر  در  مشورتی  جلسات  اخیر  روزهای  در  می کند. 

مرکزی وفاق ملی آغاز شده است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید که این 
»تلخ«  تجربه های  نشدن  تکرار  خاطر  به  مشورت ها 

نرفتن  بحران  به  آن  هدف  و  می شود  انجام  گذشته 
افغانستان است.

در  رژیم  اخیر  »یک سال  می گوید:  مسعود  آقای 
پول  سرسام آور  مصارف  با  انتخاباتی  کمپاین های 
تیم  نام  به  کمپاینی  بی وقفۀ  فعالیت های  بیت المال، 
دولت ساز و گروه های هم سو، افتتاح چندبارۀ پروژه های 

بی حاصل و وعده های مثل همیش میان تهی گذشت.
کارایی  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  مسعود  آقای 
میزان   6 انتخابات  برگزاری  برای  انتخابات  کمیسیون 
برگزاری  ادعای  تنها  کمیسیون  این  اعضای  که  گفت 
برای  کمیسیون  دارند،  را  شفاف  و  سالم  انتخابات 
هنوز  تا  و  ندارد  را  الزم  آماده گی  انتخابات  برگزاری 

تضمین های الزم را به نامزدان نداده است. 
آقای مسعود تأکید می کند: این ناآماده گی ها ما را بر آن 
داشت تا برای تصمیم گیری های تازه با مردم و بزرگان 

افغانستان مشورت کنیم تا در نهایت، ما به عنوان نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری در شورای نامزدان »احتیاط« 
می کنیم تا سرنوشت افغانستان به بحران کشانده نشود. 
آغاز  به  اشاره  با  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
 8 تاریخ  به  است  قرار  که  انتخاباتی  کارزارهای  دورۀ 
تمامی  از  ما  »خواست  داشت:  اظهار  شود  آغاز  اسد 
نامزدان این است تا در کارزارها رقابت سالم کنند، زیرا 
افغانستان به باهمی و وحدت نیاز دارد که رقابت ناسالم 

بحران کشور را بیشتر می سازد«.
گفتنی است که پیش از این نیز نهادهای ناظر بر انتخاباِت 
را  رأی دهنده گان  مشخص  فهرست  نبود  افغانستان، 
انتخابات  برگزاری  برابر  در  نگرانی ها  بزرگترین  از 
اند.  دانسته  آن  شدۀ  تعیین  زمان  در  ریاست جمهوری 
در  انتخابات  بر  ناظر  نهاد  دو  تیفا،  و  فیفا  مسووالن 
روزهای پایانی هفتۀ گذشته در نشستی گفتند، این کار 

نشان می دهد که  کمیسیون های انتخاباتی برای برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری به گونۀ شفاف، سراسری و 

قابل پذیرش مردم، هیچ گونه آماده گی ندارند.
کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس  ننگ،  حبیب الرحمان  اما 
انتخابات گفته که این کمیسیون برای برگزاری انتخابات 
شفاف، سراسری و قابل پذیرش همه، به روز ششم ماه 

میزان به گونۀ کامل آماده گی دارد.
مسووالن نهادهای ناظر بر انتخابات تأکید می کنند که با 
انتخابات،  وجود اندک بودن فرصت تا زمان برگزاری 
افغانستان،  حکومت  انتخاباتی،  کمیسیون های  اگر 
جامعۀ جهانی، دسته های انتخاباتی و نهادهای ذی دخل 
انتخابات  کنند،  کار  با هم  به گونۀ صادقانه و مشترک 

ریاست جمهوری موفقانه برگزار خواهد شد.
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احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

کمیسیون انتخابات آماده گی الزم برای برگزاری انتخابات شفاف را ندارد

سرنوشت صلح و انتخابات...
یک  بود:  گفته  که  امراهلل صالح  آقای  قول  به  فروپاشیده 
کتلۀ حریِص بی ریشۀ متعصب آمده قدرت را غصب کرده 
هیچ  اصلی  مسایل  به  ما  است؟  این  از  غیر  مگر  است. 
می شنویم  ما  فقط  که  است  موضوع طوری  نپرداخته ایم. 
مردم  می آید.  صلح  بنًا  و  کرد  دیدار  فالنی  با  فالنی  که 
افغانستان مگر چه وقت باهم دیدند؟ مگر صلح به خاطر 

همین مردم و همین کشور نیست؟
انتخابات  که  گفتیم  باشد.  شفاف  باید  انتخابات  موضوع 
تنها راهی است که می تواند سرنوشت مردم و کشور را 
شود.  برگزار  شفاف  انتخابات  باید  که  گفتیم  کند.  تعین 
ماه ها پیش نامزدان آماده گی شان برای انتخابات را گرفته 
شفاف  باید  انتخابات  که  است  این  فکرشان  تمام  و  اند 
برای  انتخابات  تضمین شفافیت  تاهنوز  اما  برگزار شود. 
نامزدان داده نشده است. ماه ها پیش گفتیم که اول جوزا 
ختم حکومت است و باید حکومت سرپرست روی کار 
اما نه پیش از اول جوزا و نه هم پس از  بیاید. حکومت 
به صورت  را  عمر حکومت  و  نکرد  رها  را  قدرت  آن، 
که  است  و  بود  این  ما  پیشنهاد  کرد.  تمدید  غیرقانونی 
آزاد،  انتخابات  تا  بیاید  کار  روی  سرپرست  حکومت 
که  است  این  ما  نگرانی  شود.  برگزار  شفاف  و  عادالنه 
به  کشور  و  نشود  تکرار  دیگر  بار   2014 سال  بحران 
به  که  می گویند  ما  برای  شماری  نگیرد.  قرار  مضیقه 
مسألۀ  ما  برای  اگر  اما  می کنیم،  بلند  صدا  قدرت  خاطر 
را  کار  این  قدرت مطرح می بود، در هجده سال گذشته 
ما  برای  نیست؛  مطرح  ما  برای  قدرت  مسألۀ  می کردیم. 
این  ما  مسألۀ  است.  مطرح  افغانستان  سالمت  و  عزت 
است که اقوام مختلف افغانستان خود را در آینۀ حکومت 
انتخابات،  نتیجۀ  که  است  این  ما  ببینند. حرف  دولت  و 
روی کار آمدن یک دولت ملی، پاسخ گو و با قاعده باشد. 
در افغانستان چه باقی مانده است که بخواهیم در قدرت 
باشیم. قدرت همین است که با لندکروزر به مردم خود 
را نمایش بدهیم؟ نخیر این قدرت نیست. نگرانی نامزدان 

انتخابات ریاست جمهوری برگزاری انتخابات خود است 
تا کشور از بحران بیرون شود.

نشستیم  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  با  ما  دیروز 
انتخابات  و فیصله کردیم که یک بار دیگر روی تضمین 
ریاست جمهوری تأکید کردیم تمام مواردی را که برای 
اگر  که  گفتیم  و  کردیم  ابالغ  است،  نظر  در  شفافیت 
آتی  ماه  اسد  اول  در  نشود،  تضمین  انتخابات  شفافیت 
گزینه های  روی  و  می کنند  اعالم  را  موقف شان  نامزدان 
طرح های  و  هشدارها  به  حکومت  می کنند.  کار  دیگر 
نامزدان وقعی نگذاشت و به کمپین های غیرقانونی خود 
از  را  بیت المال  منابع  تمام  حکومت  داد.  ادامه  همچنان 
تیم شان وفادار بود  به  به مردمی که  بودجه خالی کرد و 
شفافیت  کردیم  خواهش  مرحله  آخرین  در  کرد.  توزیع 

انتخابات تضمین شود.
شما برای من بگویید، کسی که در افغانستان باور داشته 
باشد که تحت حاکمیت حکومت وحدت ملی انتخابات 
همین  پایه های  مگر  است؟  کی  شود،  برگزار  شفاف 
حکومت براساس تقلب ریختانده نشده؟ مگر تمام دغدغۀ 
که  اخیری  گزارش  نیست؟  رسیدن  قدرت  به  حکومت 
تا  دارد  جریان  تالش ها  دولت  درون  در  حتا  داریم،  ما 
فکر  به  مردم  شود.  سنجیده  آرا  فیصدی  کمپیوتر  توسط 
کمپیوتر  توسط  این ها  و  باشند  دادن  رأی  و  بایومتریک 
به مردم بگویند که ما مثاًل این قدر رأی آوردیم و برنده 
شدیم. اگر زمان موجود از دست برود، امگان دارد فردا 
نتوانیم چنین جلسات را نیز برگزار کنیم. امکان دارد در 
از  را  امنیتی  دیگر  نیروهای  هزار  بعدی صدها  سال های 
دست بدهیم. امکان دارد مشکالت مردم همچنان بیشتر 
شود. امکان دارد معتادان از سه میلیون به 6 میلیون برسد. 
به همین  می رسد.  نظر  به  که  است  آن  از  مهمتر  مسأله  
باید  باشیم که چه  تا مشورۀ شما را داشته  دلیل آمده ایم 
بکنیم. امروز جمع شده ایم که مشکالت را بررسی کنیم و 

از طریق میهمان های ما به والیت ها برسانیم.
با مردم  ما عرض کردیم که در هر موقف و هر موضع 
هستیم. اگر مسألۀ صلح باشد با مردم هستیم و اگر مسألۀ 

این  من  پیشنهاد  هستیم.  مردم  با  بازهم  باشد،  انتخابات 
باید  را  خود  ترتیبات  خواست،  خداوند  اگر  که  است 
به  افغانستان  به گونه یی است که صلح  بگیریم. موضوع 
یک معادلۀ چند مجهوله تبدیل شده است. سوال های که 
در هجده  این که  نمی یابیم  واقعًا جواب  را  کنیم  از خود 
سال گذشته کسانی که دهل صلح را نواختند، چرا جنگ 
همچنان  افغانستان  سال  هجده  از  بعد  چرا  شد؟  بیشتر 
میدان رقابت های بازیگران منطقه یی و بین المللی است؟ 
چرا پس از هجده سال طالبان بار دیگر قوت گرفته اند؟ 
مشکل در کجاست و عامل این مشکل کیست؟ باالخره 
به یک نتیجه می رسیم که تا کنون مردم افغانستان دخیل 
در مسایل صلح نشده اند. تا کنون دولت ملی و پاسخگو 
بسازد.  کالن  برنامۀ  یک  به صلح  ارتباط  در  که  نداشتیم 
اند.  نبوده  دخیل  صلح  موضوع  در  هنوز  جنگ  قربانیان 
به رسمیت  بررسی، شناسایی و  را  تا حال عوامل جنگ 
نشناختیم. همیشه می خواهیم طفره رویی کنیم و روشن 

سخن نگوییم.
دارد  امکان  مگر  فاسد  و  غیرقانونی  حکومت  تحت 
انتخابات شفاف برگزار شود؟ مگر امکان دارد با حکومتی 
استفاده  قدرت خود  استمرار  برای  را  و جنگ  که صلح 
می کنند، صلح کرد؟ مگر همین حکومت جنگ و صلح اش 
به خاطر قدرت نیست؟ تقلب و استفاده اش از بیت المال 
به خاطر قدرت نیست؟ ما آمده ایم تا بگویم که باید یک 
انتخابات چه  و  به خاطر صلح  که  بگیریم  تصمیم کالن 
باید بکنیم؟ در قسمت انتخابات با شورای محترم نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری در مشورت هستیم و در اول 
قسمت  در  اما  می کنیم.  اعالم  را  مان  جدید  موقف  اسد 
صلح حرف ما این است که آماۀ صلح هستیم و می خواهیم 
در پروسۀ صلح شریک باشیم. ما برنامه داریم، مردم داریم 
و تیم مذاکره کننده داریم. ما آدرس کالن هستیم و برای 
این کشور قربانی دادیم و در مقابل دشمنان کشور مبارزه 
و مقاومت کردیم. ما برای آزادی کشور قهرمانی کردیم و 
کالن های خود را از دست دادیم. هر قوم افغانستان بزرگان 
و کالن های شان را در راه دفاع از کشور از دست دادند. 

به همین دلیل ما آدرس هستیم؛ نه رژیمی که نامشروع و 
غیرقانونی است. این رژیم نمی تواند از یک دولت ملی، از 
ارزش ها و خواست های مردم افغانستان نماینده گی کند. 
رژیم کنونی، رژیم دشمن است. این رژیم با ارزش ها و 
وحدت ملی افغانستان دشمن است. این حکومت با مردم، 
است.  دشمن  مردم  قهرمان های  و  مردم  خواست های  با 
رژیمی که نه قابل اعتماد مردم است و نه هم قابل اعتماد 
طرف مذاکره کننده، چگونه می تواند میانجی باشد و صلح 
بیارد. سران حکومت وحدت ملی می خواهند صلح را به 
عنوان ابزار برای استمرار قدرت استفاده کند. جنگی که 
انداخته است، برای قدرت  حکومت در برابر طالبان راه 
طالبان جنگ  برابر  در  گذشته  سال  در چهار  چرا  است. 
سرباز  کشور  دفاع  از  که  نبودند  همین ها  مگر  نمی کرد. 
زدند و از افغانستان بیرون رفتند. حاال آمده اند از آدرس 
رأی  رژیم چون  اند. سران  مردم حاکم شده  بر  انجیوها 
ندارند و چون در قلب مردم  ندارند، محبوبیت  مردم را 
جا ندارند، می خواهند قدرت شان را با شدت بخشیدن به 

جنگ تداوم ببخشند.
آخرین حرفی که خدمت تان عرض می کنم این است که 
ان شااهلل به موقف خود ثابت بودیم و ثابت می مانیم. هیچ 
نمی کنیم.  معامله  مردم  ارزش های  و  مردم  در حق  وقت 
همانگونه که در هجده سال گذشته ثابت قدم باقی ماندیم، 
همچنان ثابت باقی می مانیم و با موقف گیری ثابت خویش، 
مقصود  سرمنزل  به  را  افغانستان  مردم  درماندۀ  کشتی 
داریم.  نیاز  مردم  به حمایت و مشورت  فقط  می رسانیم. 
یک  و  است  اقوام  و  مردم  تمام  مشترک  خانۀ  افغانستان 
دست و یک صدا نمی گذاریم یک رژیم و یا گروه های 
افغانستان را به گروگان بگیرند.  افراطی قومی و مذهبی 
فرصت فراهم شده و باید نگذاریم که به قول آقای امراهلل 
صالح، یک کتلۀ بی ریشه، حریص و متعصب باالی مردم 
حاکم شود. ان شاهلل یک لحظه هم در مخالفت با منابع ملی 
افغانستان قرار نمی گیریم. هدف و تعهد ما این است که 

یکجا از سراسر افغانستان وارد میدان عمل شویم.

هارون مجیدی
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دعوت  شرایط  واجد  داوطلبان  ازتمام  غزنی  حوزوی  شفاخانه  ادارۀ 
مینماید تادرپروسه داوطلبی تدارک )158( قلم ترمیمات تعمیر شفاخانه 
GoV/MoPH /HRP/NCB/  حوزوی غزنی  دارای نمبرتشخیصیه

W01/1398/GAN اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را اعتبار 
ازنشراعالن الی 21 روز تقویمی مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری ، 

طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.
  تضمین آفر مبلغ170,000 افغانی  به شکل پول نقد ویاضمانت خط 
تاریخ19  روزشنبه   به  آفرگشایی  جلسه  باشد،  می  قبول  قابل  بانکی 
غزنی  عامه  ریاست صحت  کنفرانس  سالون  در   1398 مالی  سال  اسد 
دایرمیگردد ، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد، آفرهای ناوقت 
ازمعیار  مالیاتی  نبوده  وتصفیه حسابات  پذیرش  قابل  وانترنیتی  رسیده 

اهلیت می باشد
 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:
1. تریننگ سنتر  ریاست صحت عامه غزنی  شهر غزنی   شماره تماس    

0793181769 و 0793605002  
شماره  کابل  عامه  وزارت صحت   – ها  شفاخانه  اصالحات  پروژه   .2

تماس:0700892888 
نوت:  عقد قرارداد مطابق فقره)3( ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط 

به منظوری بودجه می باشد

اداره شـفاخانه والیتـی زابـل از تمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعوت 
مـی نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی )1( قلـم گازمایـع تضمیـن افـر 
مبلـغ   65,000  افغانـی بـه شـکل پـول نقـد / بانـک گرنتـی( دارای 
-1398-  M0PH-GDCM-HRP-ZBL-NCB نمبرتشـخیصیه 
G03 اشـتراک نمـوده و آفـر هـای سربسـته خویـش را مطابق  شـرایط 
شـرطنامه  بـه لسـان دری  در مقابـل پرداخـت مبلـغ 500 افغانـی پـول 
غیـر قابـل بازگشـت ، طبـق قانـون وطرزالعمل تـدارکات ارایـه نمایند. 
وصـول شـرطنامه و تسـلیمی آفـر هـا الـی سـاعت  10:00 ده بجه قبل 
از ظهـر اعتبـار از نشـر اعـالن حداقـل مدت بیسـت یـک روز تقویمی 
کـه آخریـن معیـاد ضرب االجل تسـلیمی آفر  میباشـد  صـورت میگرد 
آفـر گشـایی  روز شـنبه تاریـخ 19 اسـد1398  سـاعت ده 10:00 بجـه 
قبـل از ظهـر در  شـفاخانه والیتـی زابـل لـب دریـا تدویر میگـردد آفر 
هـای دیـر رسـیده وا نترنتـی  پزیرفتـه نمـی شـود  ،شـرایط  اهلیت  با 
ارایـه اسـناد ضروری میباشـد وتصفیه حسـابات مالیاتـی ازمعیار اهلیت 

شـمرده می شـود.
ادرس هایکـه داوطلبـان میتوانند شـرطنامه را بدسـت بیاورنـد قرارذیل 

ند: ا
1. شفاخانه والیتی زابل شماره تماس:0700897980 

2. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت عامه کابل شـماره 
تماس:0700892888 

علی موسوی 
در نتیجۀ حملۀ گروهی از مهاجمان طالبان به فرماندهی پولیس قندهار 
حیات اهلل  شدند.  دیگر زخمی  نفر   90 و حدود  کشته  نفر   12 دست کم 
حیات والی قندهار گفته که در این حمله 12 نفر کشته و 60 نفر زخمی 

شده اند. به گفتۀ او، بیشتر قربانیان غیرنظامیان هستند.
از  نفر   89 و  کشته شده گان  از  نفر  است هشت  گفته  داخله هم  وزارت 
»تروریستی«  را  این حمله  وزارت خانه  این  هستند.  غیرنظامی  زخمی ها 
خوانده است. ساختمان گمرک قندهار در نزدیک فرماندهی پولیس قرار 
آتش  هم  بازرگانی  کاالهای  محموله  این حمله هفت  نتیجه  در  و  دارد 

گرفته است.
قندهار در هفته های گذشته شاهد ناآرامی هایی بوده است. سه روز پیش 
در نتیجه انفجار یک بمب کنار  جاده ای در مسیر جاده خاکریز- قندهار، 
دست کم 9 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. قربانیان همه غیرنظامی 
و شامل زنان و کودکان بودند. ماه گذشته نیز 8 کارمند کمیسیون انتخابات 

در حمله طالبان در ولسوالی معروف قندهار کشته شدند.
قندهار به عنوان پایتخت معنوی طالبان و مرکز استقرار رهبری آن گروه 
اهمیت  برای طالبان  افغانستان،  بر  امارات اسالمی  در زمان سلطه رژیم 
نمادین دارد. شاید به همین دلیل، حمله امروز طالبان بر فرماندهی پولیس 
پیشین  فرمانده  رازق؛  جنرال  برانگیز  بحث  کشته شدن  از  پس  قندهار، 
پولیس آن والیت، بزرگترین رویداد امنیتی در این والیت محسوب می 

شود.
فرماندهی پولیس قندهار به دلیل حضور عناصر ضد طالبانی مانند جنرال 
این  اما  بوده است. طالبان  پساطالبان  قندهار  نماد قدرت  رازق، همواره 
بار رأس هرم قدرت در قندهار را نشانه گرفتند تا نشان دهند که قندهار 
دیگر مرکز اقتدار دولت در حوزه جنوب نیست و طالبان خود با استفاده 
این منظر، حمله  از  بازمی گردند.  پایتخت خود  به  از خشونت و زور، 
طالبان بر فرماندهی پولیس قندهار، اگرچه طبق معمول با تلفات سنگین 
غیر نظامیان همراه بود، اما یک شکست شرم آور و فضیحت بار برای 

دولت مرکزی و نیروهای خارجی شمرده می شود.
شاید رهبران طالبان با توجه به این محاسبات، به سرعت مس.ولیت این 
حمله را برعهده گرفتند تا این پیام را تقویت کنند که صلح آنها از موضع 
های  قدرت  و  دولت  های  شرط  پیش  برابر  در  هرگز  و  است  قدرت 
خارجی برای صلح، از اصول و اهداف بنیادین خود، عدول نخواهند کرد.
انجام حمله مرگبار  از سازمان دهی و  این در واقع دومین هدف طالبان 
قندهار محسوب می شود. نکتۀ سوم هم این است که این حمله تنها چند 
روز پس از نشست بین االفغانی قطر صورت می گیرد؛ نشستی که در آن 
قطع نامه یی صادر شد که یکی از اصلی ترین محورهای آن، تالش برای به 

صفر رساندن آمار کشتار غیر نظامیان بود.
اگرچه بربنیاد گزارش ها، طالبان پس از آن نشست، رسمًا اعالم کرده اند 
که محتوای آن قطع نامه تعهدآور نیست و آنها خود را ملزم به اجرای آن 
نمی دانند؛ اما تصور نمی شد پس از واکنش های خشم آلود افکار عمومی 
و جامعۀ جهانی به حمله های مرگ بار اخیر طالبان در کابل و غزنی که 
اغلب قربانیان آن را کودکان مکتب تشکیل می دادند، آن گروه، بار دیگر 
نظامیان  غیر  بازهم  آن  قربانیان  اصلی ترین  که  دهد  سازمان  را  حمله یی 

باشند.
با این وجود، طالبان به سرعت مسوولیت حمله قندهار را برعهده گرفتند 
و این نشان می دهد که آن گروه، خود را در مرحله یی از قدرت نظامی 
و مشروعیت سیاسی می داند که نیازی نمی بیند برای توجیه جنایت های 
هولناک نیروهایش، سیاسی کاری کند و دروغ بگوید. آخرین سخن اینکه 
تمام  با  می خواهند  طالبان  که  داد  نشان  قندهار  مرگ بار  و  مهیب  حمله 
شاخصه ها و ویژه گی های خود به مثابۀ یک گروه تروریستی، جنایتکار، 
بی تردید،  امر،  این  و  بپیوندد  صلح  روند  به  خشونت گرا  و  خون ریز 
هزینه های صلح را چندین برابر جنگی که اکنون جریان دارد برای مردم 
افغانستان باال خواهد برد؛ مردمی که هیچ سهم و نقشی در روند صلح 
صلح،  در  دخیل  و  جنگ  درگیر  طرف های  همه  سوی  از  اما  ندارند؛ 

محکوم به پرداخت تاوان مرگ بار این بازی خونین هستند.

اختراعاتی  که  است  مدعی  افغانستانی  جوان  یک 
انجام داده است و ماشین تولید برق، سالح و تراکتورِ 
متفاوت از نمونه های رایج این ها در جهان را ساخته 
است. این جوان بالل افضلی نام دارد، باشندۀ اصلی 
والیت کابل است و در حال حاضر استاد در یکی 
او  از مکاتب ولسوالی پغمان والیت کابل می باشد. 

می گوید که ادبیات زبان پشتو خوانده است.
درس  هیچ  مهندسی  رشتۀ  در  که  می گوید  افضلی 
نخوانده، اما از کودکی عالقه داشته وسایل مختلف 
را پرزه کرده و دوباره بسته کند و به این صورت، 
به بسیاری از وسایل برقی و غیربرقی مسلط شود و 
با پرزه های شان آشنا گردد. آقای افضلی به روزنامۀ 
ماندگار می گوید که در حال حاضر نمونه های چوبی 
هم  نتیجه  و  کرده  امتحان  و  ساخته  را  اختراعاتش 

داده است.
به گفتۀ آقای افضلی، دستگاه تولید برقی که ساخته 

و  دارد  مقناطیس  و  داینمو  چند  به  نیاز  تنها  است، 
خودش  تولیدی  برق  از  افتاد،  کار  به  آنکه  از  پس 
تا  داینمو و مقناطیس را دوباره سارژ می نماید و 6 
36 میگاوات برق تولید می کند. او می گوید که این 
دستگاه نخست با اندل زدن روشن می شود و پس از 
آن خودش کار می کند. افضلی مدعی است وسیله یی 
میزان  جنراتور،  در  آن  نصب  با  که  کرده  درست 

مصرف تیل آن را بسیار کاهش می دهد.
یک  از  متفاوتی  نمونۀ  همچنان  مخترع  جوان  این 
سالح را ساخته و مدعی است که این سالح هموزن 
 600 می تواند  همزمان  و  است  کالشنیکوف  سالح 
یا  خودکار  صورت  به  شاژور  شش  در  را  مربی 
این  افضلی،  بالل  گفتۀ  به  کند.  شلیک  اتموماتیک 
باروتی  و  می باشد  الیزر  و  دوربین  دارای  سالح 
دارد،  نظر  در  سالح  این  مرمی ها  برای  که  ویژه یی 
می تواند بسیار مصافۀ دور را هدف بگیرد و حتا از 

تانک ها و موترهای زرهی نیز عبور کند. او یک نوع 
کنار  در  می تواند  که  است  ساخته  نیز  دیگر  سالح 

شلیک کردن، به صورت عصا استفاده شود.
بالل افضلی می گوید که یک آب بازک یا »واترپمپ« 
نیز سخته است که با استفاده از بوتِل داروی »مولتی 
ویتامین« و یک بالتی، تا بیست وپنج متر آب را بلند 
اظهار می دارد که یک دستگاه  افضلی  آقای  می زند. 
هم  منطقه  یک  از  می تواند  که  ساخته  جاسوسی 
به  کرده  شنود  را  صداها  هم  و  کند  تصویربرداری 

مکان بسیار دور انتقال دهد.
بیان می دارد که سه نوع  این جوان مخترع همچنان 
می کند:  تصریح  افضلی  آقای  است.  ساخته  تراکتور 
را  خاک  می باشد،  برقی  که  تراکتور  این  نوع  یک 
غربیل می کند و مواد فضله اش را بیرون کرده و تخم 
و دانۀ زراعتی را به مقدار ضرورت در زمین پخش 
نیز  سرنشین  بدون  هواپیمای  او،  گفتۀ  به  می نماید. 
ساخته است و می تواند به صورت بزرگ آن را بسازد 

که 500 مرمی ضد پرسونل را در خود جا دهد.
برخی  سوی  از  او  برای  که  می گوید  افضلی  بالل 
کشورهای خارجی تابعیت و پول و امکانات پیشنهاد 
نماینده گان  که  می گوید  افضلی  آقای  است.  شده 
در  که  داده اند  تضمین  او  به  خارجی  کشورهای 
و  امکانات  تمام  از  آن ها،  کشور  به  رفتن  صورت 
اما  او  شد.  خواهد  برخوردار  زنده گی  سهولت های 
می گوید که دوست دارد ظرفیت ها و توانایی هایش 

را برای کشورش خرچ کند.
که  در صورتی  می خواهد  از حکومت  افضلی  بالل 
از او حمایت کند و ابزار و مواد خام تدارک ببیند، 
می تواند تمام آنچه را ادعا کرده در عمل ثابت کند. او 
می گوید، نمونه های اختراعاتش کار می کنند و نتیجه 
در  و  ناچیز  و  خرد  بسیار  مقیاس  در  اما  اند،  داده 
صورتی که مواد وجود داشته باشد، می تواند در عمل 

اختراعاتش را بسازد. 

حمـله قنـدهـار؛
 طالبـان چـه مـی خـواهنـد؟

جوان مخترع:
اختـراعاتم را تنـها در خـدمت 
مـردم افغانستان قـرار می دهـم
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