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پـولیس از فروشنده گـان 

مـواد باج می گیـرد

چـه چیـزی مـا را 
از ویتنـام متـفاوت می کنـد؟

23

عمق  را  افغانستان  از  بخشی  که  است  پاکستان  اول  منطقه یی،  بزرِگ  بازیگر 
استراتژیک و حیاط خلوِت خود می داند و نمی خواهد این حیاط خلوت مورد 
تصرِف رقیب قرار بگیرد. بازیگِر بعدی روسیه است که بخشی از افغانستان را 
جزیی از آسیای مرکزی و منطقۀ »خارج نزدیک« می داند که امنیت ملی روسیه 
پاکستان،  با  همسویی  ضمن  که  است  چین  سومی  بازیگِر  است.  وابسته  بدان 
نگراِن خیزش بنیادگرایی اسالمی در استاِن سین کیانگ در همسایه گی اش است 
و تضمیِن محکمی می خواهد که هیچ بازیگری به دنبال برهم زدن امنیت ملِی 
چین از این رهگذر نخواهد بود. بازیگراِن بعدی ایران و هند اند که افغانستان را 

دروازۀ ورود به آسیای مرکزی و شرِق آسیا می دانند...

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو ضمن 
سخنرانی در کنفرانس ساالنه امنیتی 
از  که  امریکا  کلرادوی  ایالت  در 
شد،  برگزار  آسپن  انستیتوی  سوی 
گفته که امریکا و متحدان این کشور 
نظامیان خارجی  برای خروج  صرفا 
مذاکره  وارد  طالبان  با  افغانستان  از 

نشدند.
با  او گفته است که ما به طور دائم 
در  امریکا  نمایندۀ  خلیل زاد«  »زلمی 
مشورت  حال  در  افغانستان  صلح 
هستیم و من شخصًا بارها با وی در 

این مورد رای زنی کردم.
حضور  با  کرد:  تاکید  استولتنبرگ 
به  خود  اعضای  همه  حمایت  و 
آینده  مورد  در  و  رفتیم  افغانستان 

نیز  این کشور  در  حضور و خروج 
به صورت هماهنگ تصمیم خواهیم 

گرفت.
بیشتر  که  شد:  یادآور  ناتو  کل  دبیر 

از زمانی که نیاز باشد در افغانستان 
حال  در  و  داشت  نخواهیم  حضور 
حاضر حضور ما در این کشور برای 
مشاوره و آموزش نظامیان افغانستان 

است.
استولتنبرگ ادامه داد: ما به دنبال یک 
و  هستیم  افغانستان  در  توافق صلح 
این  از  خروج  معامله  یک  دنبال  به 
کشور نخواهیم بود، و این به معنای 
باعث  صلح  توافق  که  است  این 
همچنین  و  ها  افغان  امنیت  افزایش 
عدم تبدیل این کشور به مکانی برای 

تروریسم است.
ما سال ها  اینکه  بیان  با  ناتو  دبیرکل 
سرمایه گذاری  افغانستان  در 
خود  به  این  کرد:  اضافه  کردیم، 
دارد  بستگی  افغانستان  شهروندان 
سال ها  این  در  که  دستاوردهای  که 
یک  در  را  شد  حاصل  آنجا  در 
گفت وگوی بین االفغانی حفظ کنند.

توافق  شد:  یادآور  خاتمه  در  وی 
افغانستان  در  ناتو  حضور  بر  صلح 

تأثیرگذار خواهد بود.

افغانسـتان ولـي جرګـه وايـي، احتـال لـري  د 

چـې د دغـې جرګـې د اوړي رخصتـي دوه اوونـۍ 

وځنډېـږي.

رسه لـه دې چـې د قانـون لـه مخـې، د افغانسـتان 

ميل شـورا د اسـد په لومـړۍ نېټـه د اوړي رخصتي 

کـوي، خـو د ولـي جرګـې اداري پـاوی او یـو 

شـمېر نـور غـړي وايـي، احتـال لـري چـې دوی 

خپلـه رخصتـي دوه اوونـۍ وروسـته کـړي.

او  بودجـې  د  کـې  منـځ  پـه  کال  د  تصمیـم  دغـه 

تقنینـي اسـنادو د تصویـب او د جرګـې د لـږ کار 

کولـو لـه املـه نیـول شـوی.

د ولـي جرګـې دوهم منـي عرفان اللـه عرفان د 

شـنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: د کال د وسـط 

بودجـه پـرون ولـي جرګـې تـه راولېـږل شـوه، له 

دې املـه مـوږ نـه شـو کولی چـې تعطیاتـو ته الړ 

شـو، بلـه د کـم کارۍ لـه املـه چـې پـه تېـرو دوه 

نیمـو میاشـتو کـې رامنځته شـوه، ډېـر مـوارد پاتې 

دي او ډېـری وکیـان ټینـګار کـوي چـې رخصتـي 

ونـه کـړي، اسـايس قانـون هـم حکـم کـوي چـې 

مـوږ بایـد تعطیاتـو تـه الړ نه شـو.

 ۱۰۸ تـه  جرګـې  ولـي  وايـي،  عرفـان  ښـاغلی 

تقنینـي اسـناد پراتـه دي چـې بایـد تصویـب يش.

د افغانسـتان د اسـايس قانـون لـه مخـې، د مـيل 

شـورا غړي پـه کال کـې دوه ځلې یعنې پـه ژمي او 

اوړي کـې رخصتـي کـوي.

د ولـي جرګـې د اوړي رخصتي د اسـد په لومړۍ 

پیل او د سـنبلې تر ۱۵مـې دوام کوي.

لـه  خلکـو  د  کـې  دورو  تېـرو  پـه  رخصتـي  دغـه 

ده. شـوې  مـخ  رسه  غربګـون 

د هېـواد اکـرو اوسـېدونکو مخکـې لـه دې ویـيل 

چـې د خلکو اسـتازي د اوړي او ژمـي په رخصتیو 

کـې خپلـو سـیمو تـه نـه ځـي او د خلکو سـتونزې 

یـې له نـږدې نـه دي ارزويل.

غـام  تېـره  پـه  او  غـړي  ځینـي  ولـي جرګـې  د 

فـاروق مجـروح ټینـګار کـوي چـې ډېـری وکیان 

پـه دې نظـر دي چـې رخصتـي ونـه کـړي او خپل 

کارونـه پرمـخ یـويس.

بـل خـوا د افغانسـتان مرشانـو جرګـې هـم ویـيل، 

دا چـې ولـي جرګـې خپـل کارونـه پـه ځنـډ پیل 

کـړل او ډېر اسـناد ورتـه پراته دي، ښـايي دوی هم 

رخصتـي ونـه کړي.

د دغـې جرګـې د منـي مرسـتیال فیصـل سـمېع 

خپـل  جرګـې  ولـي  چـې  املـه  دې  لـه  وايـي: 

کارونـه پـه ځنـډ رسه پیـل کـړل، احتال لـري چې 

مـوږ د اسـد په لومـړۍ نېټه رخصتي ونـه کړو، لس 

پنځلـس ورځـې بـه کارونو تـه ادامه ورکـړو، د کال 

د منـځ د بودجـې او قطعيـې پـه خاطـر.

د افغانسـتان د ميل شـورا اولسـمه دوره د روان کال 

د ثـور پـه شـپږمه د دوه میاشـتو ځنـډ وروسـته پیل 

شـوه او د ولـي جرګـې د رئیـس او اداري پـاوي 

نـږدې دوه  تاوتریخـوايل هـم  پـه خاطـر  ټاکلـو  د 

میاشـتې دوام وکـړ.

د افغانسـتان ولـي جرګـې پـه تېـرو دوو میاشـتو 

املـه هېـڅ  لـه  نـه شـتون  د  اداري پـاوي  د  کـې 

فعالیـت نـه درلـود.

استولتنبرگ:
 ناتو همزمان با امریکا از افغانستان خارج می شود

د افغـانستان ولسـي جـرګه خپـله
 د اوړي رخصتـي دوه اوونـۍ ځنـډوي

افغانسـتان 
و توفـانی فـراتر از صلـح
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اعضای مجلس:

غنی هر ماه میلیون ها دالر را کمپاین می کند

داکتر فریده مومند:
برگۀ حکومت وحدت ملی 
سفید و بی دست آورد است



همه  را  این  نمی خواهند!«  صلح  »طالبان 
با  فقط  طالبان  صلِح  که  می دانند  همه  می دانند. 
امریکایی هاست، آن هم بر سِر خروج نیروهای این 
در  که  می خواهند  طالبان  اما  افغانستان.  از  کشور 
جنگ با حکومت افغانستان پیروز شوند، همان طور 
که حاال خود را پیروز میدان معرفی می کنند. طالبان 
درمانده گِی  نهایِت  را  فعلی  گفت وگوهای  آغازِ 
امریکا در جنگ با این گروه می دانند و باور دارند 
که اگر حضور امریکا و ناتو در افغانستان به پایان 
برسد، حکومِت فعلی تاِب مقاومِت یک روزه را هم 
شکل های  به  را  موضوع  این  ندارد.  برابرشان  در 
مختلف، طالبان به مردم القا کرده اند. نوعی هراس 
نیروهای  خروج  با  که  کرده اند  ایجاد  ترس  و 
تشدید  می کند.  سقوط  فعلی  دولت  امریکایی، 
جنگ ها و حمالت انتحاری شان هم به همین دلیل 
است. طالبان می خواهند با تشدید جنگ و کشتار، 
از مردم زهِر چشم بگیرند. هنوز هراس از طالبان 
در دل های مردم زنده است؛ همان گونه که دو دهه 
با دستارهای سیاه و چشم های سیاه تر از آن  پیش 
به  زدند،  را شالق  مردم  ریختند،  برخی شهرها  به 
را  جامعه  کردند،  خانه نشین  را  زنان  آویختند،  دار 
از  را  زنده گی  و  کار  و  کردند  و عکس  بی تصویر 
میان  در  وضعیت  این  تکرارِ  هراس  گرفتند.  مردم 
مردم به شدت وجود دارد؛ به ویژه این که حکومت 
مطالبات  کردن  برآورده  امنیت،  تأمین  عرصۀ  در 
مردم،  با  فاصله  کردن  کم  و  خدمات رسانی  مردم، 
ناکام بوده است. مردم هراس دارند، نه برای این که 
این که حکومتی  برای  طالبان برخواهند گشت، بل 
ندارند که از آن ها در برابر تهاجِم طالبان دفاع کند. 
سراِن حکومت به محِض این که توافقی میان امریکا 
افغانستان  در  دیگر  اکثریت  شود،  امضا  طالبان  و 
چندین برابِر  طالبان  از  آن ها  ترِس  ماند.  نخواهند 
مردم عادی است. آن ها سال ها در رفاه و آسایش 
را نچشیده اند و  آواره گی  زیسته اند، طعم جنگ و 
هیچ تصوری از جنگ و ویرانی ندارند. آن ها جنگ 
فرانسه  و  امریکا  در  لوکس شان  خانه های  در  را 
وآلمان و کانادا از پشت شیشه هاِی تلویزیون تماشا 
کرده اند؛ همان طور که ما گاهی با دیدن صحنه های 
لذت  حتا  و  می بینیم  را  آن  دوم،  جهانی  جنگ 

می بریم. 
است.  لذت بخش  تلویزیون  پردۀ  در  جنگ  دیدن 
شاهد  ولی  نمی شوی،  کشته  فرزندانت  و  خودت 
و  مصونی  خودت  هستی.  دیگران  شدِن  کشته 
حکومِت  سراِن  بیشتر  است.  برزگی  امتیاز  این 
این گونه  را  جنگ  اشرف غنی،  شمول  به  فعلی 
و حکومِت  طالبان  از  تصوری  هیچ  آن ها  دیده اند. 
طالبانی ندارند. آن ها در مورد طالبان خوانده اند و 
در  را  خود  که  حاال  اما  نکرده اند.  باور  هم  بعضًا 
دوقدمِی طالبان می بینند، می ترسند. به یاد سرنوشت 
حکومت  رییس جمهوری  آخرین  نجیب اهلل  داکتر 
کمونیستی می افتند. خود را آویزان از پایه های برق 
در  ماندن  دِل  این ها  می بینند.  آریانا  چهارراهی  در 
داکتر  ندارند.  را  آن  شهامِت  ندارند.  را  افغانستان 
نجیب اهلل و هم قطارانش ولی این قدر همت داشتند 
که از وضعیت نهراسند و خود را برای جنگ آماده 

کنند. 
شوروی  نیروهای  خروج  از  پس  نجیب اهلل  داکتر 
کرد.  مسلح  را  خود  حزِب  اعضای  اکثریِت  سابق 
و  وزیران  فرستاد.  جنگ  جبهه های  به  را  آن ها 
کشته  بسیاری ها  داشتند.  تن  به  رزم  لباس  معینان 
اکثر  نیستند.  چنین  فعلی  اما حکومت گراِن  شدند، 
و  شدند  افغانستان  وارد  غربی ها  حمایِت  به  آن ها 
هدف اصلی شان هم در این کشور رسیدن به چوکی 
و پول بوده است. هیچ کدام از وزیران فعلی، مگر 
مجاهدین آن، حاضر نیستند که وارد نبرد شوند و 
جهانی  دومِ  جنگ  در  کنند.  دفاع  خود  از  حداقل 
وقتی سپاه نازی به دروازه های مسکو رسید، همه 
اما  کند.  ترک  را  که شهر  کردند  تقاضا  استالین  از 
مردمم  کنار  در  من  گفت  و  نکرد  قبول  استالین 
می جنگم. او و فرزندانش در جنگ بودند. آیا یکی 
جنگ  نزدیکی  تا  فرزندانش  و  حکومت  سراِن  از 

هم رفته اند؟ 
نوع  از  آن هم  وطن  به  عشق  و  وطن دوستی 
دیوانه گی اش، در چهاردیواری ارگ ثابت نمی شود. 
به  ترسویی  و  بزدل  آدمِ  هر  ارگ  در چهاردیواری 
شیر تبدیل می شود. وطن دوست هستید، موترهای 
زرهِی خود را رها کنید، خانه های سنگرماننِد خود 
را رها کنید و میان مردم و سربازان بروید تا نیرو 

بجنگند.  خوب  شما  دیدِن  با  و  بگیرند  انرژی  و 
جای سرقوماندان اعلی نیروهای مسلح، دیوارهای 
فوالدِی ارگ نیست. این جاست که مردم می ترسند، 
به  صلح  گفت وگوهای  و  می شوند  جسور  طالبان 

روندی خطرناک و هراس آور تبدیل می شود. 
وقتی قدرت را در دست می گیریم، شهامِت حفظ 
با  شهید  آمرصاحب  فرق  باشیم.  داشته  هم  را  آن 
همیشه  او  که  است  این  در  حکومت  فعلِی  سران 
افراد خود یک جا به  با  به تن داشت و  لباِس رزم 
جنگ می رفت. او از پشت دیوارهاِی آهنین دستور 
صادر نمی کرد. از غار کوه جنگ را رهبری نمی کرد؛ 
بل در میان هم رزماِن خود بود. با آن ها یک جا نان 
می خورد، حرف می زد و شوخی می کرد. هیچ کس 
او را باالتر از خود نمی دانست. آیا یک نفِر دیگر 
در این سرزمین مثل او هست؟ با آن که در سال های 
منطقه یی کوچک محصور  در  به شهادتش  نزدیک 
کمترین  استقامتش  و  روحیه  در  ولی  بود  مانده 
و  کوه ها  در  همچنان  او  بود.  نشده  وارد  خللی 
دشت ها نماد مبارزه و استقامت در برابر تجاوز و 

سلطه بود. حاال چیست؟! 
حاال عده یی چشم دوخته اند که امریکا چه توافقی 
امریکا  و  طالبان  توافق  می دهد.  انجام  طالبان  با 
این  و  می کند.  مشخص  نیز  را  عده  این  موقعیِت 
دلیل  همین  به  است!  ممکن  وضعیت  بدترین 
صلح  تأمین  برای  مناسب  گزینۀ  فعلی  حکومِت 
نیست. این حکومت نمی تواند در وضعیِت بحرانی 
کشور را رهبری کند. به فرض اگر امریکا با طالبان 
فقط بر سِر خروج نیروهای خود به توافق برسد و 
دیگر مسایل را به عنوان مسایل ذات البینی افغانستان 
از  خالی  ارگ  آیا  می آید؟  پیش  چه  آن گاه  وانهد، 
اتفاقی که در ویتنام در  سکنه نخواهد شد؟ همان 
هنگام جنگ امریکا با انقالبیوِن این کشور افتاد؛ به 
محض این که امریکایی ها از ویتنام رو برگشتاندند، 
از  فرار کردند و زودتر  نیز  ویتنامی  حکومت گراِن 
امریکایی ها به امریکا رسیدند. تنها فرق همین است 
که در ویتنام حکومتی انقالبی و مردمی روی کار 
و  قرون وسطایی  حکومتی  افغانستان  در  ولی  آمد 

سلطه گر روی کار خواهد آمد. 
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داسـتان صلـِح افغانسـتان، بسـیار طوالنـی شـده و در طـِی ایـن 
داسـتان، مـا بـا حجـِم عظیمـی از خبرهـا و تحلیل ها و بـه عبارتی 
»بمبـاراِن اطالعاتی« مواجهیـم. اگر در مورد ماهیـِت گفت وگوهای 
صلـِح افغانسـتان کسـی از مـا بپرسـد، در لحظۀ نخسـت احسـاس 
می کنیـم کـه بسـیار حـرف بـرای گفتـن داریـم و ایـن احسـاِس 
اولیـه از انفجـارِ اطالعـات و گزارش هـاِی شـبانه روزِی رسـانه ها 
از صلـح ناشـی می شـود. امـا وقتـی پرسـش گر از مـا بخواهـد کـه 
تمـامِ حرف های مـان را در چنـد جملـه یـا یـک پاراگـراِف منطقی 
بـه عنـوان چهرۀ واقعـِی گفت وگوهـاِی صلح خالصه کنیـم، آن گاه 
درمی یابیـم کـه چیـِز زیـادی از ایـن گفت وگوهـا ـ ُجـز واگویـی 

اخبـار ـ حاصـِل ما نشـده اسـت.
بـه نظـر می رسـد کـه فهـِم واقعـی و درسـت از گفت وگوهـای 
صلـح افغانسـتان، بـا اتـکا بـه گزارش هـا و تحلیل هـاِی رسـانه یی 
میسـر نیسـت. چـرا کـه رسـانه ها در قـرن بیسـت ویک همـه چیـز 
بـه مخاطبـان می گوینـد و هیـچ چیـز نمی گوینـد. بلـه، پارادوکـِس 
ماجرا همین اسـت. رسـانه ها سازمان های جاسوسـی و استخباراتی 
نیسـتند کـه پشـِت صحنـه را رصد کنند و بـه مردم گـزارش دهند؛ 
دوربین هـا و دسـتگاه هاِی شـنودِ آن هـا در جلِو پرده هـا و صحنه ها 
نصـب اسـت و اغلـب همـان چیزهایـی را می تواننـد ثبـت کرده و 
گـزارش دهنـد که جوازِ نمایش شـان پیشـاپیش صادر شـده. افزون 
بـر ایـن، سیاسـت مداران و دیپلمات هـا حیـن صحبت  با رسـانه ها ، 
اظهارات شـان را از فیلترهـای ذهنـِی مخصـوِص خودشـان عبـور 
دردسـر خلـق  مربوط شـان  و سـازماِن  بـرای خـود  تـا  می دهنـد 
نکننـد. بـا ایـن وصف، رسـانه ها بنا بـه وظیفۀ ذاتی شـان، در پخش 
و نشـِر اخبـار سـماجت به خرج می دهنـد ولی درِک حقایـِق پنهان 

و ناگفتـه را بـه عهـدۀ مخاطبـاِن خویـش می گذارند.
بـه نظـر می رسـد آنچـه کـه در ماه هـای اخیـر به نـامِ تـالش برای 
تحقـِق صلح در افغانسـتان از محافـِل خارجی و داخلی شـنیده ایم، 
دیگـر از مرحلـۀ صلح عبور کرده اسـت. بسـیاری ها در کنار صلح، 
دغدغـۀ برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری دارند و کسـانی هم 
دغدغـۀ تشـکیل حکومـت موقـت. امـا ایـن موضوعـات نیـز در 
یافته هـای صلح افغانسـتان، فرعی و حاشـیه یی پنداشـته می شـوند. 
شـاید انتخابـات برگزار شـود و یا شـاید هم طـرح حکومِت موقت 
کلیـد بخـورد، ولـی بازهم صلـِح افغانسـتان در چهارچـوِب ملی و 

بین االفغانـی نمی گنجـد و بـه نتیجـه نمی رسـد.
اگرچـه امریکایی هـا نمی گوینـد، امـا گفت وگوهـای صلـِح آن هـا 
بـا طالبـان به بُن بسـت خـورده و ایـن بُن بسـت، امریکا و شـرکاِی 
منطقه یی شـان را بـه پی گیـری نسـخه های جدیدتـر و جدی تری از 
تحقِق ثبات در آینده های افغانسـتان اشـارت داده اسـت. سرسختی 
طالبـان در میـدان دیپلماسـی، امریـکا را بـه ایـن نتیجه رسـانده که 
نمی تـوان از افغانسـتان خـارج شـد و همـۀ قربانی هاِی این کشـور 
و برنامه هـای راهبردی شـان در »قلـب آسـیا« را فـداِی یـک گـروه 
بـدوی و غیرقابـل اطمینان کرد. امریکا افغانسـتان را »تختۀ شـطرنج 
بـزرگ« و بخـش مهـِم »بـازی بـزرِگ جدیـد« می دانـد کـه در آن 
بازیگـراِن منطقه یـی و فرامنطقه یـی خواهـاِن ایفـای نقـش و تأمین 
منافـع انـد. امریـکا بـه ژئوپلتیـِک افغانسـتان و حساسـیِت آن برای 
خـودش بـه عنـوان هژمون و اهمیـِت آن برای قدرت هـاِی در حاِل 
ظهـور واقـف اسـت؛ از ایـن رو وقتـی کـه نتوانـد صلـح را بـا اتکا 
بـه توان منـدِی خـود و مطابـق مطالبـاِت اسـتراتژیِک خویـش در 
افغانسـتان حاکـم سـازد، بـه سـراِغ بازیگراِن بـزرِگ منطقه یـِی ولو 
رقیـب امـا متمـدن  مـی رود و در یـک بده بسـتان یـا قمـارِ بـزرگ، 

نسـخه افغانسـتان را می پیچیـد. 
از  بخشـی  کـه  اسـت  پاکسـتان  اول  منطقه یـی،  بـزرِگ  بازیگـر 
افغانسـتان را عمـق اسـتراتژیک و حیـاط خلـوِت خـود می دانـد و 
نمی خواهـد ایـن حیـاط خلوت مـورد تصـرِف رقیب قـرار بگیرد. 
بازیگـِر بعـدی روسـیه اسـت کـه بخشـی از افغانسـتان را جزیـی 
از آسـیای مرکـزی و منطقـۀ »خـارج نزدیـک« می دانـد کـه امنیـت 
ملـی روسـیه بـدان وابسـته اسـت. بازیگـِر سـومی چین اسـت که 
ضمن همسـویی با پاکسـتان، نگراِن خیزش بنیادگرایی اسـالمی در 
اسـتاِن سـین کیانگ در همسـایه گی اش اسـت و تضمیـِن محکمـی 
می خواهـد کـه هیـچ بازیگـری بـه دنبـال برهـم زدن امنیـت ملـِی 
چیـن از ایـن رهگـذر نخواهـد بـود. بازیگـراِن بعدی ایـران و هند 
اند که افغانسـتان را دروازۀ ورود به آسـیای مرکزی و شـرِق آسـیا 

می داننـد... 
انتخابـات از روی ناگزیـرِی جامعـۀ جهانـی و اشـتیاِق تـوام بـا 
لجاجـِت آقـای غنـی، بـه احتماِل زیـاد برگـزار می شـود؛ اما طرف 
گفت وگـوِی امریـکا در جنـِگ افغانسـتان از ایـن پـس طالبـان نه، 
بـل کشـورهای منطقـه اسـت کـه هرکـدام حـوزۀ نفـوذ خـود »در 

قلـب آسـیا« را می طلبنـد! 

افغانسـتان 
و توفـانی فـراتر از صلـح

حاال عده یی چشم 
دوخته اند که امریکا چه 
توافقی با طالبان انجام 

می دهد. توافق طالبان و 
امریکا موقعیِت این عده 

را نیز مشخص می کند. 
و این بدترین وضعیِت 
ممکن است! به همین 

دلیل حکومِت فعلی گزینۀ 
مناسب برای تأمین صلح 

نیست. این حکومت 
نمی تواند در وضعیِت 

بحرانی کشور را رهبری 
کند. به فرض اگر امریکا 

با طالبان فقط بر سِر خروج 
نیروهاِی خود به توافق 

برسد و دیگر مسایل را به 
عنوان مسایل ذات البینی 
افغانستان وانهد، آن گاه 

چه پیش می آید؟ آیا ارگ 
خالی از سکنه نخواهد 

شد؟ همان اتفاقی که در 
ویتنام در هنگام جنگ 
امریکا با انقالبیوِن این 
کشور افتاد؛ به محض 
این که امریکایی ها از 

ویتنام رو برگشتاندند، 
حکومت گراِن ویتنامی 

نیز فرار کردند و زودتر 
از امریکایی ها به امریکا 

رسیدند

ا  ی مـا ر چـه چیـز
از ویتنـام متـفاوت می کنـد؟

احمـد عمـران
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معتادانـی کـه در منطقۀ سـرای شـمالی خیرخانه برای 
خـود النـه سـاخته اند می گوینـد، بـه بسـیار آسـانی 
بـه دسـت می آورنـد. شـماری  را  مـواد مخدرشـان 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  در صحبـت  معتـادان  ایـن  از 
مـواد  پرچـوِن  فروشـندۀ  تـن  ده هـا  کـه  می گوینـد 
مخـدر همـه روزه در میـان معتـادان می آینـد و انـواع 

مـواد مخـدر را بـه فـروش می رسـانند.
بـرای  امنیتـی هیچ گاهـی  نهادهـای  آنـان،  بـه گفتـۀ 
بازداشـت ایـن فروشـنده گان اقـدام نکـرده انـد. امیر 
محمـد، یکـی از معتـادان بـه مانـدگار می گویـد کـه 
نهادهـای امنیتـی و کشـفی همیشـه بـرای گـردآوری 
بازداشـت  بـرای  هیچ گاهـی  امـا  می آینـد،  معتـادان 

اقدامـی نمی کننـد. فروشـنده گان مـواد مخـدر 
مـواد  فروشـنده گان  کـه  ادعـا می کنـد  امیـر محمـد 
مخـدر بـه پولیـس حـوزۀ یازدهـم و هفدهم کـه این 
سـاحه مربـوط آنـان می شـود، بـاج می دهنـد تـا در 

قسـمت بازداشـت آنـان کاری انجـام ندهنـد. 
محـب اهلل، معتـاد دیگـری اسـت کـه از دو سـال بـه 
این سـو در تپـۀ سـرای شـمالی مـواد مخـدر اسـتفاده 
می کنـد. او می گویـد کـه فروشـنده گاِن مـواد مخـدر 
مـواد  آنـان  بـه  مختلـف  از روش هـای  اسـتفاده  بـا 
از  خـودش  کـه  می افزایـد  محـب اهلل  می رسـانند. 
موترهـای مسـیرِی کـه در سـرای شـمالی می باشـند، 
از  برخـی  او،  گفتـۀ  بـه  مـی آورد.  دسـت  بـه  مـواد 
لبـاس تکسـی ران ها  فروشـنده گان مـواد مخـدر، در 
در سـرای شـمالی حضـور دارنـد و بـه معتـادان مواد 

می فروشـند.
ضمیـر معتـاد دیگـری اسـت کـه می گویـد پیـش از 
ایـن، در پُـل سـوخته بـود، امـا چنـد ماه می شـود که 
بـه تپـۀ سـرای شـمالی آمـده اسـت. او می گویـد که 
برخـی از معتـادان بـه عنـوان فروشـنده گان پرچـون 

مـواد مخـدر، مـواد را بـه معتـادان پخـش می کننـد. 
ناوقت هـای  بـه گفتـۀ ضمیـر، فروشـنده گان اصلـی 
شـب بـه سـرای شـمالی می آینـد و بـه معتادانـی کـه 
فروشـنده هسـتند، مـواد می دهنـد و پول های شـان را 

می کننـد. جمـع آوری 
در صحبت با شـمار دیگری از معتادان در تپۀ سـرای 
شـمالی، دریافتیـم که آنان شـکایت داشـتند که دولت 
در کنـار گـردآوری معتـادان، بایـد زمینه هـای فروش 

مـواد مخدر را نیـز ببندد.
در ایـن میـان، مسـووالن در فرماندهـی پولیـس کابل 
می گوینـد کـه برای بازداشـت فروشـنده گان و مافیای 
مـاه  در چهـار  و  انـد  کابـل، جـدی  در  موادمخـدر 
گذشـته، 399 تـن را از نواحـی مختلف شـهر کابل به 

جـرم فروش مـواد مخـدر بازداشـت کـرده اند.
فـردوس فرامـرز، سـخنگوی فرماندهـی پولیس کابل 
بـه روزنامـۀ مانـدگار با رد دسـت داشـتِن مسـووالن 
مـواد  فروشـنده گان  بـا  پولیـس  امنیتـی  حوزه هـای 
بازداشت شـده گان،  میـان  در  کـه  می گویـد  مخـدر 
هیـچ نیـروی امنیتـی وجود نـدارد و اگـر مدعیان این 
حـرف مسـتند حـرف بزننـد، فرماندهی پولیـس کابل 
حاضـر اسـت ایـن ادعا را بـه صورت جـدی پیگیری 

کند. بررسـی  و 
میـان  در  کـه  مـی دارد  بیـان  فرامـرز  آقـای 
بازداشت شـده گان، دو تکسـی ران نیـز شـامل اسـت 
کـه با اسـتفاده از موتر تکسـی، به معتـادان موادمخدر 
می فروخـت. بـه گفتـۀ سـخنگوی فرماندهـی پولیس 
کابـل، مدیریـت مبـارزه بـا مـواد مخـدر فرماندهـی 
پولیـس کابـل روزانـه حـدود هفـت تا هشـت تن را 
بـه جـرم فـروش مـواد مخـدر بازداشـت می کنـد.

فـردوس فرامـز اظهار مـی دارد که در کنـار راه اندازی 
عملیـات بـرای بازداشـت فروشـنده گان مـواد مخدر، 

پولیـس کابـل همچنان 2 هـزار معتـاد را در چهار ماه 
گذشـته از نواحـی مختلـف شـهر کابـل جمـع آوری 
کـرده و بـه مراکـز تـرک اعتیـادِ وزارت صحـت عامه 

انتقال داده اسـت.
نظامـی و کشـفی و  مبـارزۀ  کنـار  او گفـت کـه در 
اسـتخباراتی، پولیـس کابـل برنامه هـای فرهنگـی نیـز 
بـرای مبـارزه با مـواد مخـدر روی دسـت دارد. آقای 
فرامـرز می گوید کـه در برخی از سـاحاتی که فروش 
مـواد مخـدر کـم شـده، فرماندهـی پولیـس کابـل به 
لباس هـای  منطقـه  آن  جوانـان  بـه  تشـویقی،  طـور 

ورزشـی توزیـع کرده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه در سـال های اخیـر شـمار نفـوس 

معتـادان مـواد مخـدر در شـهر کابـل رو بـه افزایـش 
بـوده اسـت. ایـن معتـادان جاهایـی را بـرای بـود و 
بـاش همیشـه گی خـود انتخـاب کـرده انـد کـه بعضًا 
بـه نـام شـهرک های معتـادان نیـز یـاد می شـود. تپـۀ 
شـرای شـمالی و پُل سـوخته از جاهای مشـهور و پُر 
نفـوس آن اسـت. در کنـار ایـن، معتادان مـواد مخدر 
در گلدان هـای جاده هـای عمومـی نیـز بـرای خـود 
سـرپناه سـاخته اند. گلدان های مسـیر سـرای شـمالی 
تـا فـرودگاه کابـل و جـادۀ سـیلو تـا کوتۀ سـنگی از 
جاه هایـی اسـت کـه معتـادان زیـادی در آنجـا مـواد 

می خوابنـد. و  می کننـد  دود 

با درود و سالم!
طوری که سران و مقامات عالی رتبۀ حکومت جمهوری 
اسالمی افغانستان در جریان قرار دارند، به اساس فیصلۀ 
 /  08  /  24 مورخ  افغانستان  اسالمی  جمهوری  کابینۀ 
1396 طی فقرۀ )1( مصوبۀ شماره )14( طرح ترتیب 
تذکرۀ  و  تکنالوژی  از  استفاده  با  رأی دهنده گان  لیست 
کاغذی در پرنسیپ تصویب و برمبنای آن، ادارۀ مرکزی 
ثبت احوال نفوس، طرح توزیع تذکرۀ عادی را به سطح 
جمهوری  دولت  ذی صالح  مقامات  به  و  آماده  کشور 
اسالمی افغانستان ارایه کرد که طرح متذکره نیز مورد 
تأیید قرار گرفت و این پالن از جانب ادارۀ مرکزی ثبِت 
احوال نفوس، ترتیب و کمپاین توزیع تذکره به اساس 

آن، به سطح کشور تطبیق و عملی شد.
 PMU ادارۀ مرکزی ثبِت احوال نفوس، آمریت پروژۀ
رییس  عطاری،  عبدالصبور  محترم  ریاست  تحت   - را 
با  هماهنگی  در  که  کرد  ایجاد   - خدمات  و  توزیع 
داخله  امور  محترم  وزارت  قبیل:  از  ذی دخل  نهادهای 
و ادارۀ مستقل ارگان های محلی، تفاهم  صورت گرفت 

ملی  پروژۀ  این  اهداف  عملی سازی  خصوص  در  که 
در  کمپاین  این  بگیرد.  صورت  همه جانبه  همکاری 
مرحلۀ نخست مراکز والیات و در مرحلۀ دوم تمامی 
بناًء  می داد.  قرار  پوشش  تحت  را  ولسوالی های کشور 
به اساس هدایت رسمی 1457 / 960 مورخ 29 / 12 
/ 1396 هـ ش، رییس محترم ادارۀ مرکزی ثبِت احوال 
نفوس، تیم های والیتی PMU در والیات مربوطه کار 
خویش را آغاز کردند و این پروژه برای چهار ماه طول 
کشید که سپس بنا بر ضرورت و به اساس هدایت مقام 
عالی ریاست جمهوری، ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس 
برنامۀ توزیع تذکره را برای مدت یک ماه؛ یعنی تا اخیر 
ماه اسد تمدید کرد که موضوع تمدید در پیشنهاد شماره 
907 مؤرخ 11 / 6 / 1397 ادارۀ مرکزی و حکم شماره 
1099 مورخ 13 / 6 / 1397 مقام عالی ریاست جمهوری 

تصریح شده است.
به تعقیب آن باالثر 559 / 497 مورخ 22 / 5 / 1397 
ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس کارمندان توزیع تذکره 
ارزیابی به کار گماشته شدند و مسوولین هم به صورت 

روزانه گزارش های خویش را به مرکز ارسال می کردند، 
اثر مکتوب شماره 480 / 571 مورخ 24 / 6 /  به  اما 
احوال  ثبت  مرکزی  ادارۀ  بشری  منابع  ریاست   1397
نفوس پروژۀ توزیع تذکرۀ کاغذی به استثنای مسوولین 
 6  /  03 تاریخ  از  اعتبار  افغانستان  سراسر  در  والیتی 
کارمندان  سمع  به  و  گردید  اعالن  ختم شده   1397  /
عادی  روال  طبق  و  شد  رسانیده  والیات  و  مرکز  در 
مسوولین والیتی در جهت جمع آوری کتاب های اساس 
مرکز  به  والیات  از  و  والیات  مراکز  به  ولسوالی ها  از 
)کابل( کار روزانۀ خویش را ادامه دادند و از جریان کار 

به اداره گزارش ارایه می کردند.
کارمندان  تمام  حاضری  گزارش  ارسال  از  بعد  اما 
قراردادی پروژه، کارمندان ثبت احوال نفوس، مسوولین 
والیتی به شمول مسوول منابع بشری، مالی و تدارکات 
کارمندان  بیشتر  استثنای  به  اداره  مرکزی  کارمندان  و 
بقیه  و  معاش  پنج ماهه  والیتی،  مسوولین  قراردادی، 
که موضوع  نکردند  دریافت  را  معاش خویش  دوماهه 
مشترک  جلسات  در  بارها  معاشات  پرداخت  عدم 
نفوس  احوال  ثبت  مرکزی  ادارۀ  و  پروژه  مسوولین 
اطمینان  معاشات  پرداخت  از  آن ها  و  گردیده  مطرح 
نفوس  احوال  ثبت  مرکزی  ادارۀ  ادغام  مگر  می دادند، 
معلومات  و  احصائیه  ملی  ادارۀ  به   1397 دلو   27 در 
و  روزها  که  بیشتر ساخت  را  کارمندان  این  مشکالت 
ساعت ها در این اداره در انتظار پرداخت معاش خویش 
بودیم و آنان از عدم پرداخت معاشات کارمندان سخن 
گفتند که این مسأله در جلسات مختلف با رییس این 
اداره، معین مالی و اداری، رییس مالی و مسوولین قبلی 
ثبِت احوال نفوس از جمله عبدالحسیب حکیمی رییس 
مالی آن اداره و آمریت پروژۀ پی. ام. یو. نیز مورد بحث 
قرار گرفته است و در جلسات جداگانۀ دیگر موضوع 
عدم پرداخت معاشات با معاون مالی و اداری قبلی ادارۀ 
ملی احصائیه محترم محمد کاظم حبیبی و رییس مالی 
میان گذاشته شده است که  نیز در  ادارۀ ملی احصائیه 
به استثنای آقای محمد حامد مرادی آمر پروژۀ پی.ام.

هیچ  دیگر  نموده اند،  دریافت  را  خود  معاشات  که  یو 
کارمندی از کارمندان قراردادی مربوط در پروژۀ پی.ام.

یو معاشات خویش را به دست نیاورده اند. 
از مقام محترم درخواست می شود که:

1-  معاشات ماه اسد و سنبله، میزان، عقرب و قوس 
مالی،  مسوولین  معاش  دوماهه  و  والیتی  مسوولین 
به صورت  که  را  کارمندانی  و  بشری  منابع  و  تدارکات 
دریافت  دالیلی  به  بنا  را  خویش  معاشات  متفرقه 
ماه  از  عموم  صورت  به  که  کارمندانی  از  و  نکرده اند 
اقوام  سنبله معاش نگرفته اند و کارمندان توزیع تذکرۀ 
شریف کوچی ها و مهاجرین را هرچه عاجل پرداخت 

نمایند.
جلسات  در  که  را  والیتی  کارمندان  مصارفات    -2
رسمی اشتراک کردند، مواد و قرطاسیه باب و کتاب های 
دادند،  انتقال  مرکز  به  سازی  دیجیتل  جهت  را  اساس 

پرداخت نماید.
3-  تعدادی از والیات کرایۀ دو عراده موترهای خویش 
را که در پروژه کار می کردند هم به صورت 5 ماهه و 
هم به صورت یک ماهه دریافت نکرده اند که نیز باید 

پرداخت گردد.
4-  معاشات امتیازی کارمندان دایمی ثبت احوال نفوس 
را که در پروژه کار کردند و به صورت متفرقه تعدادی 
بعد  اما  نکرده اند؛  دریافت  را  معاشات خویش  آنان  از 
از ادغام ادارۀ ثبت احوال نفوس هنوز حواله نگردیده، 

اجرا کنند.
دشوارترین  در  فراوان  مشکالت  قبول  با  ما  اینکه  از 
حاالت در گوشه گوشۀ افغانستان کار کردیم و بودجۀ 
این پروژه نیز قباًل پاس شده است، امیدواریم که حق 

مشروع و قانونی مان بر ما برگردانده شود.
موضوع به صورت مفصل به مقام محترم نگاشته شد.

مسوولین و کارمندان قبلی توزیع تذکرۀ کاغذی 
پروژۀ پی.ام.یو

نامۀ سرگشادۀ کارمندان و مسوولین قبلی پروژۀ پی.ام.یو
 »توزیع تذکرۀ کاغذی« به سران حکومت وحدت ملی!

معتادان سرای شمالی: 

پـولیس از فروشنده گـان مـواد باج می گیـرد
روح اهلل بهزاد
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داده  صالحیت  حکومت  برای  اساسی  قانون   79 مادۀ 
تعطیل ولسی جرگه، در صورت »ضرورت  تا در حالِت 
از  یا  حکومت  ولی  کنـد.  وضع  تقنینی  فرامین  عاجل« 
معنِی »عاجل« درک دیگری دارد و یا هم هدف از فرمان 
تقنینی، استفاده از خالِی دورۀ کاری ولسی جرگه است. 
پاره یی از فرامیِن تقنینی چون قانون شرکت های دولتی، 
شاروالی، مشارکت عامه و خصوصی، کود جزا و امثاِل 
وضع  تقنینی  فرمان  حیث  به  »عاجل«  عنوان  تحت  آن 
شده اند. باید پرسیده شود که چه »عجله« یی در میان بوده 
روز  دو  ـ  یکی  که  آن هم  حکومت  را  فوق  قوانیِن  که 
باقی مانده بود، به حیث فرمان  از اجالس شورای ملی 

تقنینی وضع کنـد؟ 
قانون   10 مادۀ  با  نقاضت  در  دولتی  شرکت های  قانون 
اساسی که اقتصاد بازار را در افغانستان تثبیت کرده، نقض 

شده است.
عالوتًا جزء دومِ مادۀ 79 قانون اساسی حکم می کند که 
از اجالس  بعد  تقنینی در ظرف مدِت سی روز  فرامین 
باید  تأسف  با  شود.  اعاده  ملی  شورای  به  ملی  شورای 
اذعان کرد که این جزء مادۀ 79 قانون اساسی نیز نقض 
شده و در موعِد معینه به شورای ملی برخی از فرامین 
تقنینی فرستاده نشده که این عمل حکومت، نقض قانون 
اساسی را نشان می دهد. سوءاستفاده از جزء اول و جزء 
اساسی  قانون  نقض صریِح  اساسی  قانون   79 مادۀ  دومِ 

است. 
صالحیت  اساسی؛  قانون  نودمِ  مادۀ   1 جزء  مبنای  بر 
تصویب، تعدیل یا لغو قوانین جزِو صالحیِت قوۀ مقننه 
توسط  حکومت  که  می شود  دیده  حکومت.  نه  است 
وضع فرامین تقنینی، قانونی را که شورای ملی وضع و 
از طرف رییس جمهور توشیح شده، لغو یا تعدیل کرده 
است؛ مثاًل قانون انتخابات. این نوع اقدامات حکومت در 
حقیقت نادیده گرفتِن صالحیت های قوۀ مقننه است که 
نماینده گان قاطبۀ ملت هستند. با این عمِل حکومت در 
حقیقت قانوِن طرز طی مراحِل نشر و انفاذِ اسناد تقنینی را 
که در جریدۀ رسمی شمارۀ 1246 به نشر رسیده، نقض 

کرده و می کند.
قانون اساسی در مواد 2، 71، 121 و 136 وضع قوانین 
متممۀ این مواد را حکم کرده ولی حکومت تاهنوز برخی 
مراحِل  طی  را  اساسی  قانون  پیش بینی شدۀ  قوانین  از 
قانونی نکرده است. حکومت باید اول تر مسودۀ قوانینی 
مراحل  کرده، طی  اساسی حکم  قانون  فوق  مواد  که  را 
نموده به شورای ملی غرض تصویب ارسال دارد. عدم 
از  است  نقضی  اساسی،  قانون  فوق  مواد  احکام  اجرای 

این وثیقۀ ملی. 
مختلف  مواد  در  اساسی  قانون  را  آن  وضع  که  قوانینی 
پیش بینی کرده، باید از طرف حکومت طی مراحل قانونی 
می شد که تا هنوز نشده و این خود نقض قانون اساسی 
سایر  پیروان  آزادی  قانون  اساسی،  قانون  مثاًل  می باشد؛ 
کرده،  حکم  مذهبی شان  مراسم  اجرای  غرض  را  ادیان 
ولی حکومت تا هنوز که بیش از 15 سال از وضع قانون 
به  تصویب  غرض  را  قانون  این  شده،  سپری  اساسی 

شورای ملی اعاده نکرده و یا طی مراحل نشده است.
مادۀ 71 قانون اساسی حکم کرده که قانون صالحیت و 
وظایِف حکومت طی مراحِل قانونی شود که حکومت تا 

کنون این قانون را طی مراحل نکرده است.
مطابقت  بررسی  صالحیت  اساسی  قانون   121 مادۀ 
قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین المللی و میثاق های 
قوۀ  صالحیت های  جزِو  اساسی  قانون  با  را  بین المللی 
مطابقت  قانون  باید  است. حکومت  کرده  قضاییه حکم 
طی  اساسی   قانون  احکام  مطابق  را  اساسی  قانون  با 
مورد  در  اساسی  قانون  حکم  این  ولی  می کرد  مراحل  
شورای  است.  نشده  رعایت  تاهنوز  قانون  این  وضع 

را  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  قانون  ملی 
ویتو  رییس جمهور  طرف  از  که  آراء  دوثلِث  طریق  از 
شده بود، وضع کرد که پاره یی از مواد آن را قوۀ قضاییه 
مخالف قانون اساسی در رعایت از حکم مادۀ 121 قانون 
اساسی اصدار حکم کرده است. قوۀ قضاییه تفسیر قانون 
اساسی را در محدودۀ صالحیت این قوه می داند و همین 
در  اداره یی  هیچ  که  می کند  تفسیر  چنان  را   121 مادۀ 
که صالحیت  اساسی  قانون   120 ماده  حکم  از  رعایت 
می داند  دعاوی  تمام  به  رسیده گی  را شامل  قضاییه  قوۀ 
که از طرف اشخاص حقیقی و حکمی به شمول دولت 
اعاده  محکمه  پیشگاه  به  مدعی علیه  یا  مدعی  حیث  به 
می باشد.  اساسی  قانون  تفسیر  شامل صالحیت  می شود 
قوۀ قضاییه در رعایت از مادۀ 121 قانون اساسی پاره یی 
از مواد قانون کمیسیون نظارت بر قانون اساسی را به این 
سازمان مختص ساخته، ملغا تصویب کرد. فعاًل موضوع 
تفسیر قانون اساسی که از صالحیت کدام مرجع است، 
اساسی  قانون  تفسیر  قضاییه  قوۀ  است.  مانده  الینحل 
کمیسیون  درحالی که  می داند،  قوه  این  صالحیت  از  را 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر مبنای قانون صالحیت 
و تشکیالت کمیسیون از صالحیت این سازمان می داند. 
قوۀ قضاییه با در نظرداشت مادۀ 121 قانون اساسی مادۀ 
کرده  صادر  قضایی  قرار  و  ملغا  را  قانون  این  مشخص 

است.
اساسی  قانون تشکیالت  اساسی، وضع  قانون  مادۀ 136 
دولت را حکم کرده است. حکومت در رعایت از حکم 
این مادۀ قانون اساسی مکلف است مسودۀ این قانون را 
اساسی  قانونی می کرد. تشکیالت  مراحل  ترتیب و طی 
می کند  قالب بندی  را  دولت  فعالیِت  حقیقت  در  دولت 
که  قانون  این  می دهد.  قانونیت  دولتی   ادارات  به  و 
این  باید در  ارکان دولت است،  تنظیم کنندۀ فعالیت های 
مراحل  طی  اساسی  قانون  وضع  از  بعد  سال   15 مدت 
قانون  نقض  حکم  این  اجرای  عدم  که  می شد  قانونی 

اساسی شمرده می شود. 
حفاظت از دارایی های عامه چون معادن، امالک عقاری، 
انواع  سایر  و  زیرزمینی  و  دریایی  آب های  جنگالت، 
ملکیت های عامه بر مبنی حکم مادۀ 9 قانون اساسی از 
حکومِت  تشکیل  تاریخ  از  است.  دولت  وظایف  جمله 
موقت تا امروز ملکیت های عامه به تاراج رفته، زمین های 
و  زورمندان  را  جنگالت  و  معادن  خصوصی،  و  عامه 
نه تنها  دولت  گرفته اند.  یغما  به  و  غصب  دولت  اراکیِن 
این که نتوانسته دارایی های عامه را آنچنان که مادۀ 9 قانون 
عام ساختن  از  نماید، حتی  کرده حفظ  تسجیل  اساسی 
امروز  تا  است.  آمده  عاجز  زورمندان  اسماِی  اعالن  و 
دولت نتوانسته معادن قیمتی این کشوررا استخراج کند، و 
زورمندانی که معادن گرانبهاِی این سرزمین را به صورت 
غیرفنی و زورگویانه استخراج کرده آن را قاچاق می کنند 
و  میوه دار  جنگالت  است.  نتوانسته  کرده  ممانعت  نیز 
غیرمثمِر این کشور ظالمانه از طرف زورمندان به کمک 
اراکین دولت قطع شده، چهارتراش شده و به خارج از 

کشور قاچاق می شود.
مادۀ 9 قانون اساسی حکم می کند: »معادن و سایر منابع 
زیرزمینی و آثار باستانی ملکیِت دولت است، حفاظت و 
ادارۀ امالک دولت و طرز استفادۀ درست از منابع طبیعی 
و سایر امالِک عامه توسط قانون تنظیم می شود.« قانون 
شد.  وضع  تقنینی  فرمان  به حیث  15سال  از  بعد  معادن 
حفاظت از آثار باستانی از جمله وظایِف جزء الیتجزای 
حکومت است. امروز آثار گرانبهاِی عتیقۀ کشور توسط 
اجداد  میراث  که  تعمیراتی  می شود.  قاچاق  زورمندان 
ماست، باید از طرف دولت حفاظت شود. در هر گوشه و 
کنارِ افغانستان آثار باستانی یی که تا هنوز دست نخورده، 
می شود.  قاچاق  خارج  به  و  کشف  زورمندان  توسط 

حکومت  باید  کشور  این  باستانی  آبدات  تخریب  از 
این  گوشه وکنارِ  هر  از  مگر  آورد،  عمل  به  جلوگیری 
کشور صدا برمی خیزد که هرگاه این آثار باستانی حفاظت 

نشوند، تخریب شده از بین می روند.
تهدید   1397 سال  در  را  کشور  این  بوم وبِر  خشکسالی 
بنا بر  کرد. هزاران افغان، مرد، زن، پیر و جوان و طفل 
دست  از  را  خود  مواشِی    1397 سال  در  خشکسالی 
دادند و زراعت شان تباه شد. مردم مجبور شدند محالِت 
بودوباِش خود را رها کرده مهاجر شوند. افغان ها از فقر 
و تنگدستی حتا اوالدِ خود را به فروش رسانیدند یا در 

مساجد بعد از تولد رها کردند.
کرده،  اعمار  زراعت  برای  آبی  بندهای  نتوانسته  دولت 
و  عامه  زمین های  و  نموده  مهار  را  کشور  این  آب های 
خصوصی  را سیراب کند و یا بندهای آبی غرض آبیاری 
زمین های خشک و بایر و نیروگاه تولید برق اعمار کند. 
درحالی که امکان تولید هزاران میگاوات برق آبی وجود 
دارد ولی تا هنوز دولت توان اعمار و مهار کردن آب های 

این کشور را غرض زراعت ندارد.
و  زورمندان  توسط  کشور  تزیینِی  و  قیمتی  سنگ های 
به صورِت خیلی بی رحمانه استخراج  این خاک  دشمنان 
شده و به خارج قاچاق می شود. دولت نتوانسته جلو این 
زورمندان را بگیرد و از دارایی های عامه حفاظت کند که 

این خود نقض صریح قانون اساسی است.
آمده،  به دست  غیررسمی  شکل  به  که  احصاییه یی  قرار 
بیش از یک میلیون هکتار زمین مزروعی و بایر عامه و 
به همین ترتیب هزارها جریب زمین زراعتِی شهروندان 
دولت حکم صریح  ولی  زورمندان غصب شده،  توسط 
مادۀ 9 قانون اساسی را در حفاظِت این جایدادها تطبیق 
نتوانسته که معنی نقض این مادۀ قانون اساسی  را می دهد.  
بر مبنای مادۀ 22 قانون اساسی نباید بین اتباع افغانستان 
با تأسف دیده  از مرد و زن تبعیض صورت گیرد.  اعم 
می شود که در دوایر عامه و خصوصی در استخدام طبقۀ 
اناث این مساوات را در نظر نگرفته اند. دیده می شود که 
در مؤسسات عامه و خصوصی، مخالف احکام قانون کار 
و مقررۀ تقاعد، کارکنان از حقوق تقاعد محروم شده اند. 
ایام  خصوصی،  یا  عامه  ادارۀ  کارمند  هر  تقاعد  حقوق 
دوران بازنشسته گی کارمند را تضمین می کند. بانک های 
خصوصی، شرکت های مخابراتی، شرکت های خصوصی 
قانون کار  را که  آنچه  مغازه های تجاری  تولیدی و حتا 
کارکنان  برای  و  نمی کنند  تطبیق  اصاًل  کرده  تسجیل 
متقاعدشان حقوق تقاعد داده نمی شود. حکومت مکلف 
است بانک های خصوصی، شرکت های مخابراتی، صنعتی 
و تولیدی، و مغازه های ُخرد و بزرگی که در آن عالوه 
بر مالک، کارمند دارند، برای شان زمینۀ اشتراک در خزینۀ 
تقاعد را آماده سازند و هیچ کارمندی در هیچ موسسه یی 
از حقوق تقاعد محروم نشود. حکومت به حکم قانون 
اساسی و قانون کار موظف به تطبیق قانون می باشد و هر 
آن اول تر باید بانک های خصوصی، شرکت های مخابراتی 
و سایر سازمان هایی که در آن کارمند استخدام شده را 
مکلف به اجرای تمام مواد قانون کار به شمول حقوق 
تقاعد، تأمینات ایمینی و تعلیم و تربیۀ کارکنان شان بسازد، 

در غیر آن حکومت به نقض قانون جواب گو می باشد.
به  مکلف  دولت  اساسی،  قانون   45 مادۀ  حکم  مطابق 
تطبیق نصاب واحد تعلیمی می باشد. دیده می شود که در 
هر سال به تعدادی از مؤسسات تعلیمِی خصوصی از قبیل 
نیمه عالی و سایر مؤسسات  پوهنتون ها، مکاتب عالی و 
خصوصی از طریق اعطای جواز برای شان اجازۀ تاسیس 
آن ها وجود  در  تعلیمی  واحد  نصاب  ولی  می شود  داده 
ندارد. اگر سری به این نوع مؤسسات تعلیمی خصوصی 
زده شود، عالوه بر این که در آن ها نصاب تعلیمی رعایت 
نشده، محالتی که از آن به حیث پوهنتون، مکاتب عالی 
برای  معیاری  و  مناسب  استفاده می شوند، محل  غیره  و 
چنین مؤسسات نیستند و نه هم شرایط حفظ الصحه در 
آن ها رعایت می شود. در این نوع مؤسسات  عالی اصاًل 
وجود  تحصیل  صاحب  معلمین  و  استندرد  علمی  کدر 
ندارد. هیچ مرجعی و جود ندارد که این نوع مؤسسات 
را همه ساله ارزیابی کرده و قوانین را بر ایشان تطبیق کند. 
از شاگردان به عناویِن مختلف که اصاًل از طرف وزارت 
پول  نشده،  تایید  معارف  وزارت  یا  عالی  تحصیالت 
تجارت خانۀ  یک  به  افغانستان  معارف  و  می شود  گرفته 

بی بندوبار و ماشین پول کشی مبدل شده است. 
مادۀ 109 قانون اساسی در مورد تعدیل قانون انتخابات 
چنین حکم می کند: »پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در 
یک سال اخیر دورۀ تقنینیه در فهرست کار شورای ملی 
داخل شده نمی تواند.« نمی دانم آیا این مادۀ قانون اساسی 
را هنگامی که قانون انتخابات را حکومت به فرمان تقنینی 
تعدیل کرد، در نظر داشت یا خیر؟ آیا حکومت نمی داند 
که فرمان تقنینی بعد از اجالس شورای ملی در ظرف 30 
روز به شورای ملی غرض تصویب ارجاع می کند؟ مادۀ 
تقنینی  قانون اساسی اجازه نمی دهد در سال اخیِر   109
قانون انتخابات را در فهرست کارِ خود شامل سازد. پس 
وضع قانون انتخابات در سال اخیر تقنینی اصاًل با مادۀ 
109 قانون اساسی در تناقض است و این فرمان تقنینی 
مغایر احکام مادۀ 109 قانون اساسی اعتبارِ قانونی ندارد 
و مادۀ 109 قانون اساسی را حکومت نقض کرده است.

پروفیسور داکتر فاروق بشر 
استاد اسبق پوهنتون کابل

بخش دوم

موارد نقِض 
نین       قوا

            در دولت
حدت ملی                  و



سال l11 شمارۀ مسلسل l2536  یکشنبه 30 سرطان/ تیر l1398 18 ذوالقعدةالحرام l1440 21 جوالی 2019
www.mandegardaily.com

منشای قدرِت خلیفه
ظاهراً در میان مسلمانان، قرآن کریم و احادیِث نبوی، منشای 
امام  نصب  که  علمایی  اما  است؛  سلطان  یا  خلیفه  قدرت 
تلقی  متون مقدس  را  او  قدرِت  منشای  را واجب شرعی و 
کرده اند، هرگز نتوانسته اند دلیِل قانع کننده یی را جهت تأسیس 
دستگاه خالفت و وجوب شرعِی آن از قرآن یا احادیث نبوی 
بیاورند. بدین جهت، عده یی از فقها به اجماع صحابه تمسک 
میان مسلمانان وجوب شرعی  از  فرق هایی  جسته؛ همچنان 
خالفت یا نوع خاِص حکومت را منتفی دانسته اند. برخی از 
جمله، حاتم االصم معتزلی )بلخی، متوفی 237 هـ( و فرقی 
از خوارج، چه از منظر عقلی و چه از منظر شرعی، وجوب 
نصِب خلیفه یا امام را رد کرده و از منظر آنان  تنها واجب، 
و  عدالت  برپایی  صورِت  در  که  است  شرع  احکام  اجرای 
اجرای احکام از سوی امت، نیازی نخواهد بود. عده یی هم 
استدالل کرده اند اگر وجوب امام یا خلیفه شرعی نباشد، اما 
ناظر بر واجبات شرعی است؛ پس وجوب خلیفه نیز از این 
طریق واجب و شرعی می گردد6. علی عبدالرازق، قاضی و 
نویسندۀ مصری در کتاب کوچک اما بسا مؤثر خود »االسالم 
و اصول الحکم«، می گوید: »کسانی که طرف دار تواتر اجماع 
ندارند،  از قرآن و سنت  اند، هیچ مستندی  بر نصب خلیفه 
در  مسلمانان  اجماع  تواتر  که  است  این  ایشان  ادعای  تنها 
طی دورۀ اسالمی بعد از وفات پیامبر، به این خاطر بوده که 
امام در رأس امت ممکن نبوده است؛  پُر کردن جای خالی 
ابوبکر در طی خطبه یی اعالم داشت که پیامبر ص درگذشت 
و باید کسی ادارۀ امور مسلمانان را بر عهده بگیرد«. باری، 
طرف داران نصب خالفت، بیشتر به دو آیۀ شریف از سورۀ 
را  امام  وجوب  تأویل،  اساِس  بر  و  جسته  تمسک  نساء 
 59 آیۀ  در   .83 و   59 آیه های  اند؛  دانسته  شرعی  ضرورت 
سورۀ نساء آمده است: »یا ایهاالذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا 
آورده  ایمان  که  کسانی  »ای  منکم...«:  االمر  اولی  و  الرسول 
اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولواالمر 
را«. همچنان در آیۀ 83 همین سورۀ مبارکه آمده است: »و اذا 
جاءهم امر من االمِن أوالخوِف أذا عوابِه ولو رّدوُه الی الرسول 
والی اولی االمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم و لوال فضل 
چون  »و  قلیال7«:  اال  الشیطن  التبعتم  رحمته،  و  علیکم  اهلل 
پنهان  باید  و  است  مسلمین  ترس  یا  ایمنی  باعث  که  امری 
)تا دشمنان آگاه شوند( در صورتی  داشت منتشر می سازند 
که به رسول و اولی االمر )پیشوایان اسالم( رجوع می کردند، 
همانا تدبیر کار را آنان که اهل بصیرت اند می دانستند و اگر 
به جز  بود که فضل خدا شامل حال شماست، همانا  این  نه 

اندکی همه شیطان را پیروی می کردید«. 
یکی از قرائت های مشهور از آیۀ اولی این است که: اولی االمر 
خلیفه یا امام بوده که عهده دار زمام امور سیاسی امت می باشد؛ 

حتا مرحوم ابواالعلی مودودی از آیۀ مبارک فوق، موارد را 
بر اساس تأویِل خود استخراج کرده و تیوری حکومت را از 
دل آن برآورده است. مودودی شش مورد را از اهم موارد آیۀ 
59 سورۀ مبارکۀ نساء می داند. به باور او، این آیه به موارد 

ذیل اشاره دارد: 
1. تقدم اطاعت خداوند و پیامبرش رسول اهلل بر هر اطاعت 

دیگر.
2. اطاعت کردن از اولی االمر )که از نظر ایشان همان خلیفه 

است( تحت اطاعت خداوند و رسول اهلل.
3. این که اولی االمر باید از اهل ایمان باشد.

4. این که مردم، حق نزاع و اختالف با حکام و حکومت را 
دارند.

5. این که در صورت نزاع و اختالف، مرجع نهایی، قانون خدا 
و پیامبرش می باشد.

6. این که در نظام خالفت اداره یی تشکیل یابد که از تهدید 
را  منازعات  کلیۀ  بتواند  و  باشد  مستقل  مردم  و  اولی االمر 

مطابق آن قانون برتر حل وفصل نمایند8. )مودودی ص ؟( 
و  داشته  سرایت  اسالمی  عالمان  اکثر  میان  در  خوانش  این 
خوانش  این  اساس  اما  است؛  فوق  آیات  از  ارجح  خوانش 
است؛  تأویل  بر  استوار  یا خالفت،  امامت  وجوب  باب  در 
زیرا در آیات فوق حکم بر وجوب تأسیس حکومت اسالمی 
دیده نمی شود. در آیۀ اولی گفته شده است که از اولی االمر 
اطاعت کنید، اما مشخص نشده است که اولی االمر کیست؛ 
اما در آیۀ دوم )آیۀ مبارکۀ 83 سورۀ نساء( گفته شده که: »اگر 
آن را به پیامبر و اولی االمر بازگردانند«، یعنی وجود پیامبر و 
اولی االمر هم زمان به کار رفته و محال است در زمان حیات 
پیامبر ص خلیفه یی )بر اساس خوانش های مرجح( در میان 
آنچه  گردد.  باز  او  به  خبِر  که  باشد  داشته  وجود  مسلمانان 
بیشترین احتمال آن می رود، در آیۀ فوق هدف از اولی االمر، 
صحابۀ پیامبر اکرم ص می باشند. هم چنان، می توان هدف از 
دادگاهی  قضاوت  مسند  بر  که  کسی  یا  قاضی  را  اولی االمر 
است  خلیفه  مقام  از  متمایز  مقام  این  کرد.  تأویل  می نشیند، 
و حتا می تواند در یک نظام دموکراتیک نیز قاضی به تطبیق 
وجوب  و  وجود  به  نیاز  بدون  آن هم  بپردازد؛  شرع  احکام 
دستگاه خالفت و خلیفه. از سوی دیگر، در هنگام موجودیت 
خالفت نیز چنین خوانشی از اولی االمر مطرح بوده است؛ 
ابن خلکان روایت می کند که در موضوعی، حضرت علی و 
یک ذمی به عنوان شاکی و متشاکی نزد قاضی شرع حاضر 
علی  مسلمین حضرت  خلیفۀ  از  و  برخاست  قاضی  شدند، 
استقبال نمود؛ حضرت علی به آن قاضی گفت: این نخستین 
بی عدالتی توست9. حاال، اولی االمر کیست؟ خلیفه یا قاضی؟ 
نقش  شد،  برده  او  پیش  دعوا  که  قاضی  که  است  معلوم 

اولی االمر را دارد نه خلیفه. 

دلیِل دگیری مدعیان خالفت، حدیث نبوی یی است که امام 
که  کرده اند  روایت  و طبري   النبوۀ،  منهاج  در  بیهقي  احمد 
النعمان  مضمون آن قرار ذیل است: »روی اإلمام أحمد عن 
بن بشیر رضي اهلل عنه اهلل، قال: کنا جلوسًا في المسجد فجاء 
أبو ثعلبۀ الخشني فقال: یا بشیر بن سعد أتحفظ حدیث رسول 
أنا أحفظ  اهلل صلی اهلل علیه وسلم في األمراء، فقال حذیفۀ: 
خطبته. فجلس أبو ثعلبۀ. فقال حذیفۀ: قال رسول اهلل صلی اهلل 
علیه وسلم: تکون النبوۀ فیکم ما شاء اهلل أن تکون، ثم یرفعها 
النبوۀ  منهاج  علی  خالفۀ  تکون  ثم  یرفعها،  أن  شاء  إذا  اهلل 
فتکون ما شاء اهلل أن تکون، ثم یرفعها اهلل إذا شاء أن یرفعها، 
ثم تکون ملًکا عاًضا فیکون ما شاء اهلل أن یکون، ثم یرفعها 
إذا شاء اهلل أن یرفعها، ثم تکون ملًکا جبریۀ فتکون ما شاء اهلل 
أن تکون، ثم یرفعها اهلل إذا شاء أن یرفعها، ثم تکون خالفۀ 

علی منهاج النبوۀ.« 
که  است  کرده  روایت  بشیر  بن  نعمان  از  احمد حنبل  »امام 
گفت: ما در مسجد نشسته بودیم که ابوثعلبه خشنی آمد و 
گفت: ای بشیر بن سعد آیا سخن رسول خدا دربارۀ امرا را 
به یاد داری. حذیفه گفت: خطبۀ  او )پیامبر( را به یاد دارم. 
سپس ابوثعلبه نشست؛ حذیفه گفت: پیامبر خدا فرمود: نبوت 
تا همان مدت در میان مسلمانان وجود خواهد داشت که خدا 
خود اراده نموده است، و سپس آن را خواهد برداشت؛ پس 
از خالفت به شیوۀ پیامبر قائم خواهد شد، پس از آن خالفت 
اراده  خداوند  که  زمانی  تا  سپس  شد،  خواهد  برداشته  هم 
نموده است پادشاهی غیرعادل حاکم خواهد بود؛ پس آن هم 
اگر خدا خواسته بود برداشته خواهد شد، سپس خالفت به 

روش پیامبر روی کار خواهد آمد10. 
دیده  خالفت  برای  وجوب  هیچ گونه  نیز  فوق  حدیث  در 
خبر  آینده  از  و  دارد  خبری  صیغۀ  حدیث  تنها  و  نمی شود 
اکرم  پیامبر  اگر  اما همچنان جای پرسش است که  می دهد؛ 
ص خالفت را پیش بینی کرد، و اگر وجوب شرعی می داشت، 
سمت  این  به  سخنانش  ایراد  آخرین  هنگام  را  کسی  چرا 
خالفت  احراز  برای  را  قوانیِن  و  معیارها  چرا  و  نگماشت 
و شرایط آن ذکر نکرد؟ باری، حقیقت این است که »قرآن 
کریم به گفتۀ ابن کثیر حاوی هفتادوهفت هزار و چهارصد 
بار هم از خالفت به مفهوم  و سی ونه کله می باشد که یک 

سیاسی/دینی آن، یاد نکرده است«11. 
کتاب  نویسندۀ  لمبتون،  ان .کی.اس  قول  به  این که  خالصه 
دولت و حکومت در اسالم: »در قرآن مقوله یا نظامی دربارۀ 
نشانی  نیز  پیامبر  سیرۀ  در  و  ندارد  وجود  سیاسی  ساختار 
دیده نمی شود که برساند پیامبر درصدد بوده تا در این زمینه 
معیارهایی برجای گذارد که امت برای همیشه از آن پیروی 
نظریه  سه  در  است،  خالفت  نام  به  که  ساختاری  کند«12. 
نظریۀ  فقهی،  نظریۀ  متبلور گردیده است:  تاریخ اسالمی  در 

فلسفی و نظریۀ ادبی. نظریۀ فلسفی در پی تحقق نظام معقول 
و  بوده  آن  آرمانی  یا  آیده آل  شکل  به  محسوس  جهان  در 
نظریۀ ادبی، بیشتر معطوف به توصیف شاهزاده گان، حاکمان 
پرداختن  تا  است  حکومتی  عمل  به  معطوف  کارگزاران  و 
نظریۀ  اسالمی ترین  فقهی،  نظریۀ  میان،  این  در  تیوری.  به 

حکومت است.  

تأسیس خالفت
 خالفت نخستین دستگاه سیاسی بود که بعد از رحلت رسول 
پیامبر در طول  ایجاد شد؛ زیرا  میان مسلمانان  اکرم ص در 
به فحوای سیاسِی آن  را خلیفه  زنده گانی خود، هرگز خود 
آخرین  امت،  بر  حجت  اتمام  از  بعد  اسالم  پیامبر  نخواند. 
سخناِن خود را ایراد نمود و مبنی بر رأی ارحج اهل سنت، 
کسی را به جانشینی خود نگماشت.13 در نبود پیامبر، مسلمان 
به کسی نیاز داشتند تا زمام امور آنان را عهده دار شود، لذا 
مسلمانان در سقیفه جمع شدند تا شخصی را عهده دار امور 
امیر از ما  مسلین تعیین نمایند. مهاجرین پیشنهاد کردند که 
از  امرا  می کند:  پیشنهاد  ابوبکر  حضرت  شما.  از  امیری  و 
اشتیاق  شعله های  نخستین  که  این جاست  شما!  از  وزرا  ما، 
قدرِت سیاسی دنیایی افروخته می شود؛ ابوسفیان با دیدن این 
وضعیت فریاد می زند: »به خدا قسم توفانی در راه است؛ ای 
خاندان عبد مناف شما را با ابوبکر چه کار؟« در این هنگام 
سعدبن عباده نیز بیعت با ابوبکر را رد می کند؛ او می گوید: 
»به خدا بیعت نکنم تا هرچه تیر در تیردان دارم بیندازم و سر 
نیزه ام خونین کنم و چندان که توانم با شمشیر شما را بزنم و 
به کمک خاندان خویش با شما بجنگم«. این مخالفت تا مرگ 
وارد  مسلمانان  که  بود  این جا  یافت.  ادامه  ابوبکر  حضرت 
مرحله یی تازه شدند که منشای آن مدنی و سیاسی بود؛ زیرا 
نه نِص صریح بود تا حکومت داری و معیارهای آن درج باشد 
و نه پیامبر مکرم اسالم وصیِت خاصی در این مورد کرده بود. 
عمر دسِت ابوبکر را بلند کرد و با او بیعت کرد تا عهده دار 
چند  استثنای  به   - نیز  دیگران  گردد.  مسلمانان  امور  زمام 
شخص - به رأی عمر مهِر تأیید گذاشته و با ابوبکر بیعت 
را مجروح  تازه سازمان یافته  امِت  پیکر  این خالء،  تا  کردند 
نکند. ابوبکر خود را عهده دار زمام امور مسلمین می دانست و 
ندای خالفت به معنی دقیِق کلمه را بلند نکرده بود که روزی 
به گونۀ بداهه صحابه یی او را خلیفۀ الرسول هلل خطاب کرد که 
این عنوان او را پسند آمد و از مسّما شدنش به خلیفۀ اهلل منع 
فرمود. بعد از آن، مسما به »خلیفۀ مسلمین« شد. همین لحظۀ 
تاریخی بود که او نخستین خلیفۀ مسلمین شد و از آن روز، 
خالفت بدون هیچ گونه مبانی نظری از قبل، با منشای مدنی 

در میان امِت این دستگاه شکل و ریشه گرفت. 

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

 عمر دسِت ابوبکر را بلند کرد و با او بیعت کرد تا عهده دار زمام امور مسلمانان گردد. دیگران نیز - به استثنای
 چند شخص - به رأی عمر مهِر تأیید گذاشته و با ابوبکر بیعت کردند تا این خالء، پیکِر امِت تازه سازمان یافته را
 مجروح نکند. ابوبکر خود را عهده دار زمام امور مسلمین می دانست و ندای خالفت به معنی دقیِق کلمه را بلند

 نکرده بود که روزی به گونۀ بداهه صحابه یی او را خلیفۀ الرسول هلل خطاب کرد که این عنوان او را پسند آمد و از
 مسّما شدنش به خلیفۀ اهلل منع فرمود. بعد از آن، مسما به »خلیفۀ مسلمین« شد. همین لحظۀ تاریخی بود که او

 نخستین خلیفۀ مسلمین شد و از آن روز، خالفت بدون هیچ گونه مبانی نظری از قبل، با منشای مدنی در میان امِت
این دستگاه شکل و ریشه گرفت

بخش دوم

فهیم رحیق پور
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سالم درود خدمت تمام حضار گرامی! 
تجربۀ بشری نشان می دهد که بزرگترین تهدید برای 
از  بیشر  حتا  دموکراسی  و  مردم ساالر  حکومت های 
و  مستبد  حاکمان  حضور  مسلح،  مخالف  گروه های 

غیرمشروع است. 
اعتباری  و  اعتماد  مردم  نزد  این حکومت ها  آنکه  با 
میان  به  مقطعی  مصلحت های  اساس  به  و  ندارند 
تا  گرفته  قانون  از  ارزش ها  تمام  بنابراین  آمده اند؛ 

شریعت را پامال می کنند.
 چنین حاکمیت هایی هیچ گاه به اساس خواست مردم 
ایجاد نشده اند و دوام نمی آورند. چنین حکومت ها از 
نسل  و  زنان  بیان، مشارکت  آزادی  مانند  ارزش های 
جوان و همچنان هویت  ملی استفاده ابزاری می کنند؛ 
که  نمی کنند  رفتار  مردم  میل  طبق  هیچ گاه  بنابراین 
به  تا  آغاز  از  نوع حاکمیت ها،  این  از  متأسفانه یکی 
اکنون، حکومت وحدت ملی است، شما به یاد دارید 
که این حکومت چگونه تشکیل و باالی مردم حاکم 
شد و با زدوبندهای درونی، روند دموکراسی را زیر 
سوال قرار داد. این حکومت مشکالت زیاد حقوقی و 

قانونی را مرتکب شده است. 
اول، قانون شکنی و دور زدن قانون، همۀ شما شاهد 
هستید که چندی پیش اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان، 
چون  کردند،  حمل  قانون  تابوت  اعتراض  گونۀ  به 
بیشتر »ماده های قانون اساسی توسط رییس جمهور و 

تیم حاکم نقض« شده است.
در نهادهای دولتی، برای زنان مصونیت وجود ندارد، 
شما گواه هستید که فساد جنسی در ارگ تمام دنیا 
را متعجب ساخته است. اما کسانی که در این فساد 
دست دارند به جای معرفی شدن به نهادهای عدلی 
که  حالی  در  داده اند،  لم  خود  کرسی  به  قضایی،  و 
چندین  نفس گیر  مبارزات  با  افغانستان  باعزت  زنان 
ساله، این سمت را به دست آورده اند، اما اکنون در 
دادن  سر  با  حکومت  و   گرفته اند  قرار  عقب گرد  

شعارهای میان تهی بسنده کرده و هیچ  گام عملی را 
در این عرصه نبرداشته است. 

سیاست تفرقه، میان اقوام افغانستان
دیگران  کردن  و سرکوب  جوانان  از  ابزاری  استفادۀ 
تبدیل  فرهنگ  یک  به  کنونی  حکومت  دستگاه  در 
موهای  داشتن  جوان؛  تعریف  حالی  در  است،  شده 
سیاه و چهرۀ قشنگ نیست، تعریف جوان داشتن فکر 
گزینش  میان  در  عدالت  اما  است.  جوان  اندیشۀ  و 

جوانان وجود ندارد.
از  ابزاری  استفادۀ  با  متأسفانه حکومت وحدت ملی 
سمتی،  قومی،  صبعۀ  که  است  کرده  تالش  جوانان 
اندیشه های این قشر  با  زبانی را در میان جوانان که 
مخالف برجسته سازد. در حالی که در جامعۀ کنونی 
کرده  ایجاد  را  جدی  نگرانی  قومی  تبعیض  افزایش 
است. تفوق طلبی قومی سازمان یافته از طرف برخی 
و  می برد  عقب  به  سال ها  را  کشور  این  حلقات، 
دست آوردهای اخیر در این عقب گرد از بین می روند. 

آقای اشرف غنی! 
کابینۀ  و عضو  نزدیکترین همکار شما  عنوان  به  من 
پیشین حکومت و مهمتر از آن در انتخابات دور پیش 
با این دید که شما هم مانند من یک انسان اکادمیک 
هستید و با درد این ملت آشنایی دارید با تمام تالش 
شما  امروزۀ  امتحان  برگۀ  اما  کردم،  شما حمایت  از 
نزد مردم به تمام معنا ناکام است، شاید شما از معدود 
سیاست مدارانی هستید که بدون هیچ شبکۀ خاص بر 
خالف آنچه که می گفتید و خط مش قرار داده بود، 

عمل گردید. 

دکتر صاحب اشرف غنی!
کار شما پس از یک دورۀ متشنج و ناکارا به اساس 
درج  مردمی  مشروعیت  نه  سیاسی،  مصلحت  یک 

از  پس  حکومت،  نوع  این  تداوم  می شود.  تاریخ 
تکمیل موعود قانونی آن، تکلیف جدی برای جامعۀ 

مردم ساالری است.
 جناب اشرف غنی، همان طور که گفتم، من به عنوان 
وزیر پیشین شما که حاضر هستم از هر لحظۀ کارم 
برای مردم و ملت پاسخ ارایه کنم. به خاطر دارم که 
بعد از اصالح نظام کانکور و ایجاد سیستم بایومتریک 
در زمان مسوولیت من در وزارت تحصیالت عالی، 
رسانه های کشور از اعم مطبوعات و رسانۀ  شنیداری 
حکومت  آورد  دست  یگانه  را  کانکور  دیداری،  و 
انتخابات  در  شما  مدیریت  افتضاح  اما  دانستند. 
انتخابات های  در  را  افتضاحی  هر  روی  پارلمانی، 
جهان سفید کرد. گذشته از همۀ این ها، من به عنوان 
شهروند مسوول و فرزند این کشور، چند وعدۀ شما 
را به عنوان مشت نمونۀ خروار یاد آور می شوم، برگۀ 
شما نزد ما همچنان سفید و بدون دست آورد است. 

سیاست احساسی و مقطعی
شما سیاست احساسی و مقطعی را به جای سیاست 
ساختن  زندانی  می دهید.  انجام  واقعی  و  استراتژیک 
برخالف   که  چاپلوسان  و  فاسدان  حلقۀ  در  خود 
تعهدتان به ملت است. شما خود در گزینش متملقان 
دربارتان  مداحان  که  هستید  مسوول  چاپلوسان  و 
شده اند و شما را از متن جامعه و حکومت داری دور 
نگه داشته اند. دوم، پدید آوردن دولت از افراد فاقد 
توان و پاسخ گو برای مردم، برجسته  کردن شکاف های 
قومی، تقلیل هویت های ملی و زدوبندهای سیاسی که 

خود تهدید جدی برای نظام و مردم است.
از متن  از مردمانی که  سوم، حکومت شما تن چند 
تشکیل  نیستند  آشنا  مردم  درد  با  و  نیامده اند  جامعه 
مردم  با  مراجعه  فقدان  از  است. حکومت شما  شده 
و بزرگان سیاسی رنج می برد. شما با آنچه در منشور 
تان  حکومت  در  آنچه  با  و  نوشتید  انتخاباتی تان 
از  قدر  هر  شما  دارید.  بسیار  تفاوت  می کنید  عمل 
حق  و عدالت شعار دهید، دردی را دوا نمی کند و 
تنها راه پایان به این هرج و مرج سیاسی، پایان دادن 
در  و  غیرمشروع شماست  و  غیرقانونی  به حکومت 
نهایت برگزاری انتخابات سراسری، شفاف و عادالنه 
است. انتخاباتی که در آن فردی بتواند از طرف مردم، 

برای مردم و در خدمت مردم روی کار آید.

 جناب اشرف غنی!
 تاریخ و مردم شما را قضاوت خواهند کرد، اجازه 
بدهید که به عنوان یک استاد دانشمند، آخرین خاطرۀ 
فراگیر  برای یک حکومت  زمینه سازی  از شما  ملت 
سیاست مدار  نه  باشد؛  انتخابات  نتیجۀ  در  مردمی  و 
احساساتی و تشنۀ قدرت که به خاطر خواهشات تن 

چند، یک ملت به ورطۀ سقوط سوق دهد. 

برگۀ حکومت وحدت ملی سفید و بی دست آورد است
متن سخنرانی  دکتر فریده مومند، معاون اول تکت انتخاباتی وفاق ملی در نشسِت »انتخابات و  صلح زیر سایۀ حکومت غیرقانونی و فاسد«

اعضای مجلس:
غنـی هر مـاه میلیـون هـا دالـر را

کمپایـن می کنـد

مالی  منابع  از  کمپاین  سوءاستفاده های  ماندگار: 
ملی توسط غنی باعث شد تا بخشی از نماینده گان 
نشان  واکنش  خود  دیروزی  نشست  در  مجلس 
بودجه  که  شده  اعالم  نشست  این  در  دهند. 
انتخابات در چارچوب طرح بررسی بودجۀ وسط 

سال دولت به مجلس معرفی شده است.
میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده گان، در 
نشست دیروز شنبه، 29 سرطان این مجلس گفت 
مجلس  به  امروز  بودجه  سال  وسط  بررسی  که 

معرفی شده است.
اختصاصی  کمیسیون  که  گفت  رحمانی  آقای 
آغاز  طرح  این  روی  را  کارش  به زودی  مجلس 

می کند.
مجلس  دیروز  نشست  در  نماینده گان  برخی 
محمداشرف غنی را به کمپاین انتخاباتی پیش از 
ماه  هر  غنی  آقای  که  گفتند  و  کرده  متهم  وقت 
میلیون ها دالر به دزدان طرف دار خود می دهد تا 
آنان از طریق فیسبوک از او تعریف کنند که این 
پول  بی جای  مصرف  و  غیرقانونی  کمپاین  خود 

مردم افغانستان است.
اعضای مجلس به این باور اند که مصرف میلیون ها 
دالر به نفع تیم دولت ساز جفا در حق شهروندانی 
است که نیاز به کمک دارند و نمی توانند از منابع 

ملی بهره مند شوند.
این بار نخست نیست که از سوءاستفاده های مالی 
از  پیش  می شود.  داده  هشدار  غنی  محمداشرف 
این نیز شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
در چندین نشست و اعالمیه غنی را متهم به بهره 
برداری های شخصی از منابع ملی کرده و گفته اند 
که غنی از کمپاین های پیش از وقت دست بردارد.

کابل  در  امریکا  متحدۀ  ایاالت  سفیر  جان بس 
پس از اعالم وجوه همکاری این کشور در روند 
انتخابات از نامزدان خواسته است تا از منابع ملی 

به نفع کارزارهای انتخاباتی استفاده نکنند.
و  مالی  کمیسیون  رییس  محسنی  عظیم  محمد 
سر  کمیسیون  این  که  گفت  نیز  مجلس  بودجه 
از فردا}امروز{ روی طرح بررسی بودجه وسط 

سال دولت کارش را آغاز می کند.
بودجه  که  آنجایی  از  افزود،  محسنی  آقای 
وسط  بودجه  بررسی  طرح  شامل  نیز  انتخابات 
بودجه  و  مالی  کمیسیون  بناًء  است؛  دولت  سال 
نیز  بودجه ملی 98  با تمویل کننده گان  در زمینه 
نشست های را برگزار می کند و از آنان می خواهد 
که اختصاص بودجه برای برگزاری انتخابات نباید 
روی معاشات ماموران دولت و سایر پروژه های 
منظور شده در بودجه ملی 1398 تأثیر منفی برجا 

بگذارد.
روز  نشست  در  ملی  وحدت  حکومت  کابینه 
چهارشنبۀ خود بودجه انتخابات را در چارچوب 
تایید  حکومت،  سال  وسط  بودجه  بررسی  طرح 

کرد.
پیش از این کمیسیون انتخابات گفته که تأمین 90 
میلیون دالر بودجه انتخابات ریاست جمهوری را 

حکومت افغانستان برعهده گرفته است.
نشست  در  نماینده گان  از  بسیاری  این وجود،  با 
به  نماینده گان  که  داشتند  تأکید  مجلس  دیروز 
امور  کشور،  امنیتی  امور  به  رسیده گی  منظور 
صلح، انتخابات، بررسی طرح بودجه وسط سال 
دولت و نیز رسیده گی امور سرپرستی وزارت ها 
و سایر وزارت هایی که روسای آن به رای اعتماد 
تابستانی  رخصتی های  دارند،  نیاز  نماینده گان 
مجلس که قرار است تا دو روز دیگر آغاز گردد، 

به تعویق انداخته شود.
به گفتۀ نماینده گان، ایجاد واحدهای اداری جدید 
بدون  حکومت  اداری  واحدهای  برخی  ادغام  و 
تصویب مجلس نیز یک کار غیرقانونی از سوی 
رییس جمهور است که باید مورد بررسی مجلس 

قرار گیرد.
آمده  بودجه  »فعاًل  گفت:  اما  مجلس  رییس 

رخصتی در کار نیست.«
نشستی  در  سنا  مجلس  رییس  نیز  این  از  پیش 
افتادن  تعویق  به  بود که حکومت خواستار  گفته 

رخصتی های تابستانی پارلمان شده است.
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گفته بودیم که ظاهرکاران و محافظه کاران فرض دیگری 
هم دارند و آن این است که: »رسالت تمام مومنان و 
عادی  مردم  عامیانه یی  ایمان  از  که  است  این  متدینان 
کسی  به  و  کنند  حراست  و  نمایند  حفاظت  عامی  و 
اجازه و مجال ندهند تا با بحث ها و شبهه های شیطانی 
خود این ایمان را متزلزل نماید«. به همین اساس، این 
ظاهرگرایان و محافظه کاران، خود را محافظ و پاسدار 
بر  اند و یک سره  ایمان مردم عادی و عامی جا زده 
به گونه یی معرفی  آنها را  روشنفکران دینی می تازند و 
می کنند که گویا روشنفکران دینی کمر بسته و عزم را 
جزم کرده اند و با تشکیک ها و تردیدهای خود دارند 
تیشه به ریشۀ ایمان عوام الناس می زنند و ایمان آنان 

را نابود می کنند. 
آیا به درستی رسالت عموم مسلمانان این است که از 
ایمان عامیانه مردم عادی دفاع نمایند؟ آیا ظاهرگرایان 
شناخته  درستی  به  را  خود  رسالت  محافظه کاران،  و 
اند؟ آیا حفظ ایمان عامیانۀ مردم عادی، آنهم  به شیوۀ 
مخصوص ظاهرگاران و محافظه کاران، به بهای نقض 
حقوق و پامال کردن حقوق دینی دین داران دیگر تمام 
نمی شود؟ چرا این ظاهرگرایان و محافظه کاران، به جای 
حفظ ایمان مردم، در راستای مستحکم ساختن و قوت 
بخشیدن و خالص ساختن ایمان آنان نمی کوشند؟ آیا 
حق با ظاهرگرایان و محافظه کاران است که می گویند: 
روشنفکران دینی، کمر بسته اند و دامن برزده و آستین 
باال نموده و عزم را جزم کرده اند تا ایمان عامیانۀ مردم 

عادی را نابود کنند؟
و  تنبل  خیلی  مسلمانان،  اکثر  که  است  این  واقعیت 
بی مسوولیت هستد. من در جای دیگری گفته بودم: » 
... کسانی که خود را مالک دین و ایمان مردم می دانند 
جای  به  اند،  مردم  ایمان  حافظ  که  می کنند  تصور  و 
اینکه خود در نشر و پخش پیام های معنوی و اخالقی 
دین مقدس اسالم، در جامعه و در بین مردم بکوشند 
و  استوار  استدالل ورزی  با  و  مسووالنه  و  آگاهانه  و 
ادا  را  دینی خود  رسالت  انسانی،  و  نیک  گفت وگوی 
و  داوری  و  تدبر  و  تفکر  مجال  مردم  برای  و  نمایند 
انتخاب بدهند، از دیگران می خواهند که به جای آنها 
این رسالت را به پیش ببرند و یا از دیگران می خواهند 
کاری  و  نگویند  چیزی  خواست های شان  مخالف  که 
فریاد  و  می کنند  دیگران شکایت  از  مدام  اینها  نکنند. 
دینی  کارهای  باید  ۱- حکومت  می گویند:  و  می زنند 
ما را بکند و رسالت ما را به پیش ببرد و دین مردم را 
امان دارد، ۲- روشنفکران دینی،  از گزند روزگان در 
مردم  ایمان  تا  بنویسند،  بگویند و چیزی  نباید چیزی 
داشته  برنامۀ  هیچ  نباید  رسانه ها   -۳ نکنند،  را خراب 
باشند، اال اینکه از زیر نظر ما گذشته باشد، ورنه فحشا 
و فساد در جامعه پخش می شود، ۴- جامعۀ مدنی نباید 
میان  این  در  کسی  یک  مبادا  تا  بکند،  مدنی  کارهای 
باز  را  نباید دهن خود  کند،  ۵-سکولرهای  بی حیایی 
نسازد، ۶- فالن  را گنده  تا گند کفرشان جهان  کنند، 
اشخاص یا گروه ها یا نهادها، باید این کارها را بکنند، 
این  باید  نهادها،  یا  گروه ها  یا  اشخاص  فالن   -۷  ، و 

کارها را نکنند«. و در همانجا خاطر نشان نموده بودم 
پا و چشم  و  که دست  نیست  این  ما  »مسوولیت  که: 
کسی/  قدم  و  قلم  و  ببندیم  را  کسانی  کسی/  دهن  و 
و  بد  را  دیگران  زبان  صد  با  و  و  بشکنیم  را  کسانی 
رد بگوییم و طعن بزنیم و توهین نماییم و از دیگران 
بخواهیم که مسوولیت ما را به پیش ببرند و از موقف 
ما و از اندیشه های ما دفاع نمایند. مسئولیت ما به عنوان 
کسانی که دل در گرو پیام پیامبران بسته ایم، این است 
که خودمان برای خودمان رسالت مان را تعریف نماییم 
و این پیام های معنوی و اخالقی دین اسالم را، به گونۀ 
با شیوه ها و روش های سالم و  درست بفهمیم و بعداً 
انسانی، این پیام ها را به مردم بگوییم و به عقل مردم 
انتخاب آنان، ارزش قایل شویم.  و به ارادۀ آنان و به 
مسوولیت تمام مردم را ما نداریم، بلکه مسوولیت تمام 
مردم را تمام مردم دارند و مسوولیت هر کس هم به 
دوش خودش است. ما خود باید حق را بدانیم و حق 
را بگوییم و پا روی حق های دیگر نگذاریم و بگذاریم 
باشند و خودشان مسوولیت  که دیگران هم خودشان 
خود را به دوش بکشند«. )کوتاه نگاشته یی تحت عنوان 

»مسوولیت های خودمان را خودمان به پیش ببریم«. 
و  ظاهرگرایان  این  که  است  این  امر  حقیقت 
درستی  به  را  خود  مسوولیت های  محافظه کاران، 
نکرده اند.  درک  خوبی  به  را  خود  رسالت  و  نشناخته 
و...،  عارفانه  و  عالمانه  و  عامیانه  دینی  ایمان  و  دین 
بدون تردید، ارزشمند هستند، اما دین و ایمان عامیانه، 
ارزش حفظ کردن را ندارد. به خصوص این حفظ کردن 
و حراست نمودن، توأم با زورگویی ها و بداخالقی ها 
و خشونت ورزی ها و خون ریزی ها باشد. دین و ایمان 
دینی عامیانه یی مردم، باید تقویت گردد و پاالیش داده 
بتواند   تا  گردد،  و خالص تر  گردد  شود و شست وشو 
مقاومت  آوردگاه های عملی،  و  نظری  رزمگاه های  در 
کند و نلرزد و از کوره خارج نشود. این ظاهرگرایان 
و محافظه کاران، نباید عوام زده شوند و دین و ایمان 
عامیانه یی مردم را معیار دین داری راستین قرار دهند و 
تمام توش و توان خود را در پای آن بریزند و برای 
باید مردم عوام را  باالتر  نابود نمایند، بلکه  حفظ آن 
ببرند و ایمان و دین آنان را تعالی و خلوص ببخشند. 
به همین اساس، می توان گفت که رسالت واقعی تمام 
کردن  پرواز  را  عوام  مردم  که  است  این  مسلمانان 
و  نمایند  بسته  را  دیگران  پر  و  بال  اینکه  نه  بیاموزند 

دیگران را از بلند رفتن و تعالی یافتن باز بدارند.
این  دلسوزی  و  صداقت  آمدیم،  گفته  که  نکاتی 
می برد.  سوال  زیر  نیز  را  محافظه کاران  و  ظاهرگرایان 
این چه صداقتی است که عوام الناس را در همان سطح 
این چگونه  و  می کنند  نگاه  دین داری  نازلۀ  و  ابتدایی 
دلسوزی است که عوام الناس را از عروج نمودن و بلند 
رفتن و پرواز کردن، باز می دارند و محروم می نمایند 
و عالوه برآن، از دیگران نیز با رعونت و خشونت و 
عربده می خواهند که خودشان نباشند و تعقل نکنند و 
تفکر ننمایند و چیزی نگویند و کاری نکنند، تا مبادا این 
ایمان عامیانه یی مردم، لکه دار شود و تیره و تار گردد. 
آیا این همه عوام پسندی و عوام گرایی و عوام زدهگی، 

نشانۀ تنبلی و بی مسوولیتی و مسوولیت ناشناسی این 
توده یی  گویای  یا  است  محافظه کاران  و  ظاهرگرایان 
ساختن مردم و سوار شدن بر گرده های شان و استفاده 
از احساسات پاک دینی و جلب توجه و احترام شان و 

دزیدن کیف پول شان؟
شاید بشود قبول کرد که خیلی از دین داران، نمی توانند 
پیچیدۀ  مسایل  و  موضوعات  که  نیستند  حدی  در  و 
دینی را درک کنند و مواجهه شدن شان با این مسایل، 
از  هم  را  شان  عامیانۀ  ایمان  همان  قوی،  احتمال  به 
تا  مردم  این  که  است  این  سوال  اما  برد.  خواهد  بین 
همین  آیا  می شوند؟  داشته  نگه  اینگونه  وقت  چه 
عامی  مردم  عامیانه،  ایمان  پاسداشت های  و  رعایت ها 
و  ضعیف تر  و  ناتوان تر  بیشتر  را  بعدی  نسل های  و 
و  می توانستند  گذشته گان  اگر  نمی کند؟  شکننده تر 
جرأت می کردند که موضوعات و مسایل پیچیدۀ دینی 
می آوردند  مردم  عام  میان  به  را  فلسفی  و  عرفانی  و 
نمی کردند  دور  مسایل  این  به  پرداختن  از  را  مردم  و 
و محروم نمی ساختند، آیا مسلمانان امروزه ما اینگونه 
ضعیف و آسیب پذیر و خشک و خشن و کم تحمل 
می بودند؟ سوال دیگر این است که آیا این نکته ما را 

حق می دهد که جلو دیگرانی را بگیریم که از توانایی و 
استعداد خوب تر و بهتری برخوردار هستند و می توانند 
امروزه  شوند؟  مجرب تر  و  پرورده تر  وادی  این  در 
آشنا  دینی  مبتالبه  و  مهم  مسایل  با  که  اکثر  جوانانی 
و  می شود  باز  شان  فراروی  تازه  افق های  و  می شوند 
به کشفیات دینی و معنوی بهتری دست پیدا می کنند، 
نفرین می فرستند به تمام کسانی که این دریچه ها را به 
روی شان بسته بود و در حالت صغارت نگه داری شان 

می کرد.
این نکته را باز هم باید خاطر نشان نماییم که دین داری 
بلکه  یگانه حق مسلم دینی مومنان و متدینان نیست، 
فهم و نقد آموزه های دینی و تحقیق و پژوهش روی 
دین داران  عموم  مسلم  حق  نیز  دینی،  موضوعات 
از  دارند که  براین، عموم دین داران حق  است. عالوه 
دین پژوهان،  و  دین شناسان  عموم  تحقیقات  و  نتایج 
مومنان  از  عده  یی  اگر  ببرند.  استفاده  و  گردند  مطلع 
این  از  که  نمی شوند  حاضر  و  نمی توانند  متدینان،  و 
حقوق دین داری و دین پژوهی خود بهره ببرند، به هیچ 
وجه حق این را ندارند که مسلمانان و متدینان دیگر را 
از این حقوق مسلم شان محروم نمایند و زور بگویند 
و  دین فهمی  که  دلیل  این  به  آنهم  کنند،  بداخالقی  و 

دین پژوهی تو ممکن ایمان من را خراب کند!.

)۶(
به فرض پنجمی ظاهرگاران و محافظه کاران می رسیم. 
تصور عموم ظاهرگرایان و محافظه کاران بر این است 
که: »کار روشنفکران دینی چیزی نیست جز تضعیف و 
تخریب ایمان و دین عامیانۀ مردم«. در واقع، ظاهرگرایان 
و محافظه کاران، عنوان می کنند که روشنفکران دینی با 
کسی  چه  و  دارند  کار  چه  مردم  دینی  ایمان  و  دین 
که  است  داده  را  این حق  آنها  برای  مرجعی،  کدام  و 
مسلمان،  بیسواد  و  عامی  مردم  دین  و  ایمان  بنیان  در 
شک و تردید ایجاد کنند و ذهنیت آنان و هویت شان 
به  صادقانه  که  مردمی  نمایند.  مغشوش  و  مشوش  را 
کامل،  یقین  و  باور  سر  از  و  آورده اند  ایمان  خداوند 
عبادت های دینی خود را انجام می دهند و با این ایمان 
آرام. چرا روشنفکران دینی  اند و شاد و  خود خوش 
کمر بسته اند تا این ایمان و این یقین و این آرامش را 
از مردم بگیرند و آنان را در وادی شک و دو دلی رها 
کنند و بی مایه و بی پایه بگذارند. در این خصوص چه 
می توان گفت؟ آیا به درستی  روشنفکران دینی بر ضد 

دین و ایمان دینی مردم عمل می کنند؟ رسالت اصلی 
روشنفکران دینی چیست و آنها چه می خواهند؟ چرا 
ایمان  و  می کنند  بازی  مردم  دین  با  دینی  روشنفکران 

آنان را نشانه رفته اند؟
این  سخنان  بی اساس ترین  از  یکی  تردید،  بدون 
ظاهرگرایان و محافظه کاران این است که روشنفکران 
دینی مسلمان، دین و ایمان ندارند و به اسالم باورمند 
است  بی اساس  و  بی مایه  آن قدر  سخن  این  نیستند. 
یک  که  زمانی  نمی بینم.  آن  نقد  برای  نیازی  هیچ  که 
و  متدین  و  مومن  را  خود  خودش  دینی،  روشنفکر 
خالف  به  هیچ کسی  سخنان  دیگر  می داند،  مسلمان 
و  ظاهرگرایان  این  باشد.  قبول  قابل  نمی تواند  آن 
محافظه کاران نه خدا هستند و نه پیامبر و نه با خداوند 
رابطه دارند و نه علم غیب می دانند و... و از آن جایی 
که ایمان و اسالم کار قلب است، شهادت احدی هم در 
نیست.  پذیرفته  دیگری  بودن کس  بی ایمان  خصوص 
تنها سخنان صریح خود فرد است که نشان می دهد آیا 
او مومن  است یا نه؟ فهم دیگر اندیشانه یی روشنفکران 
دینی هم نمی تواند دلیل مناسبی برای بی دین و بددین 

خواندن آنها باشد.
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انتخابـات  نامـزدان  کـه  می گویـد  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 
ریاسـت جمهوری از راه انـدازی هـر نـوع گردهمایی هـا، تبلیغـات پیـش 
از وقـت، رقابت هـای منفـی و فعالیت هایـی کـه ماهیـت تبلیغاتـی دارد، 

کننـد. انتخاباتـی خـودداری  کمپاین هـای  جهـت 
ایـن کمیسـیون دیـروز بـا نشـر یـک خبرنامـه گفتـه اسـت، ادعاهایـی 
مبنـی بـر آغـاز کمپاین هـای پیش از وقـت از سـوی شـماری از نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری دریافـت شـده کـه کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی در حـال بررسـی شـکایات در ایـن مـورد توسـط مـردم و 

می باشـد. رسـانه ها  گزارش هـای 
در خبرنامه کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی همچنان از نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهوری خواسـته شـده کـه از راه انـدازی مبـارزات پیـش از 

وقـت انتخاباتـی خـودداری کنند.
بـه گفتـۀ این کمیسـیون، مـدت  زمـان مبـارزات انتخاباتی بـرای نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری در قانـون انتخابـات، ۶۰ روز در نظـر گرفته 
شـده و مطابـق این قانـون، راه اندازی مبـارزات انتخاباتی پیـش یا بعد از 

وقـت تعیین شـده، تخلف انتخاباتی محسـوب می شـود.
مبنـی  شـکایات  بررسـی  از  حـال  در  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 
بـر کمپاین هـای پیـش از وقـت از سـوی نامـزدان انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری خبـر می دهـد کـه بـر اسـاس گزارش هـا، قـرار اسـت هفتـه 

آینـده رسـما ایـن کمپاین هـا آغـاز شـود.

مانــدگار: زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژل ایــاالت 
متحــده در امــور مصالحــه افغانســتان می گویــد کــه 
ــای  ــورد گفت وگوه ــر در م ــت دیگ ــک مأموری ــرای ی ب

صلــح افغانســتان آمــاده می شــود.
بــا  خلیــل زاد  زلمــی  گفت وگوهــای  دور  هفتمیــن 
ــان  ــش پای ــه پی ــر، دو هفت ــان در قط ــگان طالب نماینده
یافــت و آقــای خلیــل زاد ایــن مذاکــرات را در مقایســه بــا 

گفت وگوهــای قبلــی »ســازنده« خوانــده بــود.
ــد،  ــفیر های هن ــا س ــدار ب ــروز در دی ــل زاد دی ــای خلی آق
آلمــان و همچنــان وزیــر خارجــه اوبیکســتان گفتــه کــه با 
آنــان در مــورد گفتگوهــای صلــح افغانســتان صحبــت و 

مشــورت کــرده اســت.
ــت:  ــه اس ــود گفت ــر خ ــه تویت ــل زاد در صفح ــای خلی آق
ــارۀ  ــر را درب ــت دیگ ــک مأموری ــه ی ــوم ک ــاده می ش »آم
ــن  ــد ای ــه امی ــم؛ ب ــاز کن ــتان آغ ــح افغانس ــرات صل مذاک
کــه پیشــرفت های بیشــتر در ایــن راســتا بدســت بیایــد.«

ــار گزارش دهــی  آقــای خلیــل زاد گفتــه اســت کــه در کن
ــا  ــش ب ــکا از گفت وگوهای ــاالت متحــده امری ــه اداره ای ب
ــی  ــای جداگانه ی ــر، دیداره ــان در قط ــگان طالب نماینده
ــد  ــه رون ــد ب ــا مقام هــای برخــی کشــورها در پیون ــز ب نی

صلــح افغانســتان داشــته اســت.
نماینــده ویــژه ایــاالت متحــده امریــکا در پایــان هفتمیــن 
ــه  ــود ک ــه ب ــان گفت ــگان طالب ــا نماینده ــرات ب دور مذاک
ــا، روی  ــن دور گفت وگوه ــان در ای ــگان طالب ــا نماینده ب
چهــار بخــش توافــق صلــح بــه پیشــرفت هــای اساســی 

دســت یافتــه انــد.
ــدۀ  ــت افگنی، آین ــا دهش ــارزه ب ــامل مب ــا ش ــن بخش ه ای
نیروهــای امریکایــی از افغانســتان، شــرکت در مذاکــرات 
بین االفغانــی و آتش بــس دایمــی و  و گفت وگوهــای 

جامــع اســت.
در عیــن حــال، ســرور دانــش، معــاون دوم رییــس 
حکومــت وحــدت ملــی دیــروز در  یــک نشســت خبــری 
ــی  ــی اصل ــتان قربان ــردم افغانس ــه م ــه ک ــل گفت در کاب
ــریک  ــح ش ــم صل ــد در تصامی ــد و بای ــی ان ــگ کنون جن

ــند. باش
ــگ  ــت از جن ــان دس ــه طالب ــی ک ــا زمان ــۀ او، ت ــه گفت ب
ــت  ــد، صحب ــس را نپذیرن ــاد آتش ب ــد و پیش نه برندارن
ــزی  ــا چی ــردم دنی ــکار م ــب دادن اف ــز فری ــح ج از صل

ــت. ــری نیس دیگ
ــکا  ــا گفت وگــوی امری ــا ب ــه تنه ــد ک ــد می کن ــای تأکی آق

ــن نمی شــود. ــح در کشــور تأمی ــان صل و طالب
آقــای دانــش بــا اشــاره بــه نزدیک شــدن زمــان برگــزاری 
ــح  ــن صل ــد، پذیرفت ــت جمهوری می گوی ــات ریاس انتخاب
ــر  ــت و اگ ــات نیس ــراف دادن از انتخاب ــای انص ــه معن ب
انتخابــات ریاســت جمهــوری برگــزار نشــود، نظــام 

ــد. ــان خواهــد آم ــه می ــارت ب ــه شــدۀ ام تجرب
شــماری از اعضــای مجلــس نماینــده گان نیــز در نشســت 
عمومــی دیــروز ایــن مجلــس از عــدم حضــور نماینده گان 

مــردم در گفت وگوهــای صلــح نگرانــی کردنــد.
می گویــد،  نماینــده گان  مجلــس  عضــو  عالم ســاعی، 
ــده گان مــردم  ــدون حضــور نماین گفت وگوهــای صلــح ب

ــدارد. ــروعیت ن مش
امــا یاربــاز خــان، عضــو مجلــس نماینــده گان می گویــد، 
مــردم از جنــگ و انفجــار خســته اند و صلــح می خواهنــد.

ــح  ــم گفت وگوهــای صل ــن درحالی ســت کــه دور هفت ای
ــی  ــۀ وقفه ی ــان به گون ــکا و طالب ــده گان امری ــان نماین می
ــن دور  ــه در ای ــود ک ــه می ش ــه دارد. گفت ــر ادام در قط
ــخصی  ــای مش ــر مورده ــر س ــرف ب ــا، دو ط گفت وگوه
ــد گفت وگوهــای  ــه توافــق می رســند و پــس از آن رون ب

ــود. ــاز می ش ــی آغ ــح بین االفغان صل

د  ملکیانـو  د  کـې  افغانسـتان  پـه 

خوندیتـوب او عدالـت غوښـتنې ډلـه 

چنـګاښ  یـا  رسطـان  د  چـې  وايـي 

پـه میاشـت کـې لـه شـپږ سـوه زیاتـو 

اوښـتې ده. تـه مـرګ ژوبلـه  ملکیانـو 

دغـه ډلـه وايـي، د روان ملریـز کال د 

رسطـان میاشـت یـوه خونړۍ میاشـت 

وه او پـه دغـه میاشـت کـې پـه جګړو، 

عملیاتـو او انتحـاري حملـو کـې ګڼـو 

ژوبلـه  مـرګ  تـه  ملکیانـو  ګنـاه  بـې 

اوښـتې.

د دغـې ډلـې مرش عزیـز احمد تسـل د 

شـنبې پـه ورځ ازادي راډيـو تـه وویل، 

کـه وضعیـت همداسـې دوام وکړي او 

د جګړې ښـکېلې خـواوې پـه ملکیانو 

رحـم ونـه کړي، نـاوړه پایلې بـه ولري.

د  کـې  میاشـت  روانـه  پـه  وویـل:  ده 

ملکـي تلفاتـو کچـه ډېـره لوړه شـوې، 

لـه بل هر وخـت دغه میاشـت خونړۍ 

وه چـې ډېـر بـې ګنـاه انسـانان پـه کې 

همداسـې  جګـړه  کـه  شـول،  ووژل 

روانـه وي او د جګـړې دواړه خـواوې 

پـه ملکیانـو بانـدې رحـم ونـه کـړي، 

دا بـه نـاوړه عواقـب ولـري، مـوږ دغـه 

پېښـې چـې لـه مخـې یـې پـه عملیاتو 

او یـا انتحـاري حملـو کې خلـک وژل 

کېـږي، غنـدو، شـااوخوا ۶۰۰ کسـانو 

تـه مـرګ ژوبلـه اوښـتې چـې ۲۰۰ تنه 

پـه کـې وژل شـوي دي.

ښـاغلی تسـل وايـي، دا مـرګ ژوبلـه 

تـر ډېـره د وسـله  والـو طالبانـو د مبـي 

چاودنـو، انتحـاري حملـو او د افغـان 

ځواکونـو د هوايـي حملـو او د شـپې 

عملیاتـو لـه املـه رامنځتـه شـوې ده.

د رسطـان پـه میاشـت کـې وسـله والو 

غـزين  او  کندهـار  کابـل،  پـه  طالبانـو 

والیتونـو کـې حملـې وکـړې چـې تـر 

ډېـره پـه کـې ملکیانـو تـه مـرګ ژوبلـه 

اوښـتې.

پـه  کـې  میاشـت  دې  پـه  شـان  دغـه 

بغان، لوګـر، میـدان وردګ او ارزګان 

پـه  ځواکونـو  افغـان  د  کـې  والیتونـو 

تـه  ملیکانـو  هـم  کـې  حملـو  هوايـي 

دي. اوښـتي  تلفـات 

د افغانسـتان دفـاع وزارت وايـي چـې د 

ملکـي تلفاتـو د کچـې کموالـی یـې په 

لوموړیتوبونـو کـې دی او پـه دې برخه 

کـې جـدي دي، خـو د ملکـي تلفاتو د 

زیاتـوايل د مسـؤلیت ګوتـه وسـله والو 

طالبانـو تـه نیي.

فـواد  ویانـد  مرسـتیال  وزارت  دغـه  د 

تـه  راډيـو  ازادي  اړه  دې  پـه  امـان 

وویـل: پـه ډېـرو کمـو مـواردو کـې د 

افغـان ځواکونـو پـه هوايـي او ځمکنیو 

تلفـات  تـه  ملکیانـو  کـې  عملیاتـو 

اوښـتي، دغـې سـتونزې تـه مو رسـیده 

ګـي کـړې او هڅـه کـوو چـې د افغان 

ملکـي  د  کـې  عملیاتـو  پـه  ځواکونـو 

مـرګ ژوبلـې کچـه صفـر تـه راښـکته 

جـدي  پـه  وزارت  دفـاع  د  دا  کـړو، 

لـري. ځـای  کـې  لومویتوبونـو 

وسـله وال طالبـان کـه څـه هـم ملکي 

کسـانو تـه پـه انتحـاري حملـو کـې د 

نـه  اړه څـه  پـه  ژوبلـې  مـرګ  اوښـتې 

وايـي، خـو د دغـې ډلـې ویانـد ذبیـح 

اللـه مجاهـد ازادي راډیو ته په اسـتويل 

غږیـز پیغام کې پـړه پر افغـان ځواکونو 

اچولې.

د روان ملریـز کال د رسطان په میاشـت 

کـې چـې نن یـې نهه ویشـتمه نېټـه ده، 

د ملکـي مـرګ ژوبلـې کچـه په داسـې 

حـال کـې لوړېږي چـې همدا میاشـت 

قطـر د سـولې د بیـن االفغـاين ناسـتې 

و. کوربه 

د دغې ناسـتې په پرېکـړه لیک کې چې 

د نومـوړي هېـواد په دوحه کې وشـوه، 

راغـيل چـې د جګړې ښـکېلې خواوې 

بـه د تاوتریخـوايل د راکمولـو لپـاره پـه 

ملکـي ځایونـو حملې نـه کوي.

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

نامـزدان از راه انـدازی تبلیغـات 
پیش از وقت خـودداری کننـد

خلیل زاد مأموریتی 
جدیدی را آغاز می کند

یـوازې په سـرطان میـاشت کـې له ۶۰۰

 زیـاتو ملکیـانو ته مـرګ ژوبلـه اوښتـې

ادارۀ شـفاخانه حـوزوی غزنـی ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت 
امبوالنـس  موتـر  عـراده   )2( تـدارک  داوطلبـی  تادرپروسـه  مینمایـد 
 GoV/MoPH  لندکرزر)1(عـراده موتـر هایلکس  دارای نمبرتشـخیصیه
G03/1398//HRP/NCB/GAN اشـتراک نمـوده وآفرهـای سربسـته 
خویـش را بعداز نشـراعالن الی 21 روز تقویمی مطابق شـرایط شـرطنامه 

بـه لسـان دری ، طبـق قانـون وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نماینـد.
  تضمیـن آفـر تدارک)2(عـراده امبوالنـس لندکـروزر مبلـغ )270,000 ( 
افغانـی )1( عـراده موتـر هایلکـس مبلـغ)100,000( افغانی به شـکل پول 
نقـد ویاضمانـت خـط بانکـی قابل قبول می باشـد، جلسـه آفرگشـایی به 
روزشـنبه تاریخ 26 اسـد  سـال 1398 در سـالون کنفرانس ریاست صحت 
عامـه غزنـی دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیت باارائه اسـناد ضروری میباشـد، 
آفرهـای ناوقـت رسـیده وانترنیتی قابل پذیـرش نبوده  وتصفیه حسـابات 

مالیاتـی ازمعیـار اهلیت می باشـد
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را بدسـت بیاورنـد قرارذیـل 

ند: ا
شـماره  غزنـی  والیـت  عامـه  صحـت  ریاسـت  سـنتر  ترننـگ   .1

0793605002 0793181769و تمـاس:
2. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه کابل شـماره 

تمـاس:0700892888 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهـم قانـون تـدارکات، 

مشـروط بـه منظـوری بودجـه مـی باشـد.

موضوع: اعالن  مجدد تدارکات )2( عراده موترامبوالنس 
لندکروزر و )1( عراده هایلکس برای شفاخانه حوزوی غزنی 

 


