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روایت ناشنـاس

از تاریـخ پیچیـده و خـون بـار

برخی تکت های انتخاباتی تاهنوز هم 
به شفافیت انتخابات بی باور اند

37

هـزینۀ انتخـابات
از چـه مـدرکی تأمیـن می شـود؟

حکـومت خـود را در بـرابر مردم 
پاسـخ گـو نمـی دانـد

پیشـنهادِ مـا بـه آقـای غنی این اسـت که بـا قبوِل 
در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  طـرح 
ایـن اوضـاِع خطیر ثابـت کند که سیاسـت مداری 
عاقـل و دوراندیـش اسـت که اگر پرواِی کشـور 

و مردمـش را نـدارد، سـود و زیـاِن خویـش و 
نقـل می شـود  تاریـخ  در  از وی  کـه  تصویـری 
را بازمی شناسـد. اگـر آقـای غنـی ایـن طـرح را 
بپذیـرد؛ هـم فصـِل جدیـدی را در اعتمـاد ملـی 

می گشـاید، هـم بـه حیـاِت سیاسـِی خـود عمـِر 
تازه یـی می بخشـد و هـم ایـن احتمـال وجـود 
دارد کـه کسـانی در تاریخ از او بـه عنوان قهرمان 

یاد کننــد...

نخسـت وزیـر پاکسـتان پیـش از دیـدارش بـا 
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا یـک بار 
دیگـر تأکیـد کرد کـه جنـگ افغانسـتان راه حل 

نـدارد. نظامی 
دریـک  پاکسـتان  نخسـت وزیر  خـان،  عمـران 
گردهمایـی در واشـنگتن گفـت ایـن دیدگاهش 
را کـه جنـگ افغانسـتان راه حل نظامی نـدارد، با 

ترامـپ در میـان خواهـد گذاشـت.
عمـران خـان گفـت به دلیـل اینکه سـال ها پیش 
نظامـی  راه حـل  افغانسـتان  بـود جنـگ  گفتـه 
نـدارد، برخـی او را طالبان خان صـدا می کردند.
در  کـه  خواهیـد  مـی  چـه  شـما  افـزود:  او 

گفت وگـو بـا ترامـپ بگویم، من افتخـار خواهم 
کـرد. اکنـون تمـام دنیـا می گویـد که افغانسـتان 
راه حـل نظامـی نـدارد.  پدیدۀ شـبه نظامی گری 
نابـود شـده  و  در بخش هـای قبایلـی پاکسـتان 
بـرای نخسـتین بار انتخابـات در ایـن بخش هـا، 

شـده اند. برگـزار 
آورده  خـود  گـزارش  در  رویتـرز  خبرگـزاری 
اسـت کـه ترامـپ، نخسـت وزیـر پاکسـتان را 
بـرای پایـان دادن به نبـرد در افغانسـتان و مبارزه 
بـا شـبه نظامیـان تحت فشـار قـرار خواهـد داد.
سـال گذشـته، ترامـپ دسـتور داد تـا کمک های 
این کشـور در بخش امنیتی به پاکسـتان، متوقف 
بـه شـبه  دادن  پنـاه  بـه  را  پاکسـتان  او  شـوند. 
نظامیـان و »دروغ و فریـب« متهـم سـاخته بـود، 

چیـزی کـه پاکسـتان آن را رد کـرد.

صفحه 2

پاسخ گویی  برای  امنیتی  ارگان های  ارشد  مسووالن 
نیروهای کماندو  از  به جان باختن 34 تن  پیوند  در 
در ولسوالی آب کمری بادغیس و همچنین وخامت 
اوضاع امنیتی کشور به مجلس فراخوانده شدند، اما 
مجلس  در  رأی گیری  و  مقام ها  این  درخواست  به 

نماینده گان، این نشست سری اعالم شد.
معصوم  مجلس،  رسمی  نشست  دومین  در  دیروز 
مسعود  ملی،  امنیت  عمومی  رییس   استانکزی، 
اسداهلل  و  امورداخله  وزارت  سرپرست  اندرابی، 
سوی  از  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  خالد، 

نماینده گان استجواب شدند.
جان باختن 34 تن از نیروهای کماندو در ولسوالی 
خونین  رویدادهای  بادغیس،  والیت  آب کمری 
والیت های قندهار و کابل و وخامت وضعیت امنیتی 
استجواب  دالیل  عمده ترین  کشور،  والیت   34 در 

این مقام های ارشد امنیتی را تشکیل می داد.
نماینده گان در   میررحمان رحمانی، رییس مجلس 
ابتدای نشست دیروز خاطرنشان ساخت که هیأت 
اداری تصمیم بر حذف صحبت های نماینده گان در 

ساعت امتیازی گرفته است.
آورده  تشریف  امنیتی  مقام  سه  هر  که  داد  ادامه  او 

و به دلیل نبود وقت، مستقیمًا وارد اجندا می شوند.
لحظاتی بعد از ورود مسووالن امنیتی، امیرخان یار، 
ساخت  خاطرنشان  نماینده گان  مجلس  اول  معاون 
که به دلیل محرم بودن اطالعات امنیتی و خواست 

مسووالن، باید جلسه به گونۀ سری برگزار شود.
به  را  جلسه  بودن  عمومی  و  سری  رحمانی  آقای 
رأی گیری گذاشت که در نتیجه اکثریت نماینده گان 

به سری بودن جلسه رأی موافق دادند.
جلسه دیروز مجلس با حاشیه هایی نیز همراه بود.

 رمضان بشردوست نماینده ی کابل به دلیل اعتراض 
قانونی اش از مجلس اخراج شد. او اعتراض کرد که 
نماینده گان نباید برخالف قانون کسانی که در رأس 
وزارت های داخله و دفاع ملی اند را استجواب کنند.

براساس گفته های بشردوست، مطابق قانون هیچ کس 
نمی تواند اضافه تر از دو ماه در رأأس یک وزارت 
به عنوان سرپرست ایفای وظیفه کند؛ در حالی که 
اسداهلل خالد و مسعود اندرابی از ماه ها به این سو در 

کرسی سرپرستی باقی مانده اند.
وقت  در  نماینده گان  صحبت  حذف  همچنین  او   
که  کرد  تاکید  و  خواند  غیرقانونی  را  امتیازی 
را  مردم  مشکالت  زمان  این  در  باید  نماینده گان 

مطرح سازند.
مجلس  رییس  خشم  بشردوست  اعتراض های 
تا  خواست  امنیتی  نیروهای  از  او  و  برانگیخت  را 

بشردوست را از نشست دیروز اخراج کنند.
 رحمانی همچنین بشردوست را متهم به همکاری با 
سفارت ایران کرد و تهدید کرد که اگر بشردوست 
دست از اخالل نشست های مجلس برندارد، او تمام 
با سفارت  رابطه اش  و  بشردوست  پُستک«  و  »ُجل 

ایران را فاش می سازد.

عمران خان در واشنگتن:

 جنـگ افغـانستان راه حل نظامـی نـدارد

مسووالن امنیتی در پشت 
درهای بسته استجواب شدند

غنـی »چند مـرِد حـالج« خـواهـد بـود؟

صفحه 3
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فرمانده پولیس پس از سقوط کران و منجان:

در هشت ماه یک گلوله هم به ما کمک نشد
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چنـدی پیش، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روی طرحی 
مذاکره و مفاهمه کرده بودند که ادامۀ کارِ آقای غنی پس از اول 
به  »سرپرست حکومت«  طرح  چوکات  در  روان  سال  جوزاِی 
پیش برده شود. بر اساس آن طرح، سرپرسِت حکومت می تواند 
آقای غنی با صرف نظر از نامزدی اش در انتخابات باشد و یا هم 
شخِص دیگری که در اجماِع نامزدان و جامعۀ حقوقی سیاسِی 
کشور انتخاب می شود. اما طرح سرپرست حکومعت مورد قبوِل 
آقای غنی واقع نشد و او خالِف رویۀ قانونی بر اساِس تفسیر 

فرمایشِی دادگاه عالی به کارش ادامه داد. 
وقتی که نامزدان دیدند آقای غنی به طرِح آنان اعتنایی نکرد، 
بار  یک  و  کردند  راه اندازی  کابل  در  را  اعتراضی  مجلِس  یک 
بر  تأثیری  بازهم  اما  را مطرح کردند.  دیگِر خواسِت خودشان 
نامزدان  پیش،  روز  چند  این  رو  از  نگذاشت.  غنی  آقای  ارادۀ 
یک  غنی،  آقای  قانون ستیزانۀ  اعماِل  و  اقدامات  به  واکنش  در 
شرایطی  با  اسد  اول  تا  اگر  که  دادند  هشدار  او  به  دیگر  بارِ 
اسد  اول  در  آن ها  ندهد،  وفق  را  اعالن شده خودش  قباًل  که 
در  فاصله، حکومت  این  در  کرد.  تحریم خواهند  را  انتخابات 
یک مورد اعالمیه یی را صادر کرد که بر اساِس آن یک سلسله 
تقرری ها در رده های بلند و پایین تا بعد از ختم انتخابات )اعالم 
نتایج( ممنوع خوانده شده است. این اعالمیۀ حکومت، نوعی 
اما  می شود؛  تلقی  نامزدان  اعالمیۀ  از  بخشی  به  گذاشتن  وقع 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گویند که آقای غنی همۀ 
صورت  انتخاباتی  نیاِت  اساِس  بر  می خواسته  که  تقرری هایی 
دهد، صورت داده و دیگر نقشۀ مهندسِی او تکمیل شده است. 
بخِش طرح  پذیرفته شدِن یک  نامزدان طرف دارِ  عین حال،  در 
نیستند و می گویند باید همۀ بخش هاِی آن اجرا شود. به همین 
خاطر، سر از امروز اوِل اسد که زمان ضرب االجِل آن ها تمام 
شده، باید منتظر بود و دید که چه اقدامی را در برابِر حکومت 

سامان خواهند داد. 
انتخابات  نامزدان  توسط  انتخابات  تحریِم  طرح  اگر 
شود،  همراه  نامزدان  اکثریِت  همراهِی  با  ریاست جمهوری 
می تواند اهرمِ فشاری بر آقای غنی برای قرار گرفتن در مسیر 
نیز  این  اما  باشد.  مردم  آرای  از  انتخابات و حراست  شفافیِت 
در صورتی ممکن است که آقای غنی بر حساسیِت اوضاع در 
چنان  را  او  تمیِز  قوۀ  قدرت،  مستِی  و  باشد  واقف  افغانستان 
نُشسته باشد که به اصطالِح عام بخواهد با خِر شیطان خود را 

به مقصد برساند! 
حساسیِت اوضاع افغانستان این است که جامعۀ جهانی و امریکا 
به دلیِل بی سرنوشتِی گفت وگوهای صلح با طالبان، به برگزاری 
انتخابات دل چسپی ندارند و از آن مهم تر از کارنامۀ آقای غنی 
نیز  انتخابات  اگر  بیزارند. در چنین شرایطی  به شدت خسته و 
توسط رقباِی انتخاباتِی تیم دولت ساز تحریم شود، یک احتماِل 
کاماًل  انتخابات  برگزاری  طرِح  که  بود  خواهد  این  بسیارقوی 
»حکومت  چون  دیگری  برنامۀ  جهانی  جامعۀ  و  گردد  منتفی 
محلی  آن  در  درصد   100 غنی  آقای  که  کند  دنبال  را  موقت« 
جامعۀ  نظر  از  انتخابات  تحریِم  زیرا  یافت؛  نخواهد  اعراب  از 

جهانی حامِل پیام ها و نشانه های زیر است:
انتخابات در سایۀ حکومت غنی، در  برگزاری  این که:  نخست 

نزد مردم اعتبـار ندارد.
و  قبول  مورد  باشد  هرچه  انتخاباتی  چنین  نتیجۀ  این که:  دوم 

احترامِ مردم قرار نمی گیرد.
را  افغانستان  انتخاباتی،  از چنین  برآمده  این که: حکومِت  سوم 

وارد بحران هاِی ُممتد و چندالیه خواهد کرد.
این سه نشانه درحالی است که امریکا عزم دارد که از بارِ زحمات 
و تعهداِت خویش در افغانستان بکاهد و حتا به حضور سنگیِن 
خود در این کشور آبرومندانه پایان بخشد. در چنین شرایطی، 
لجاجِت آقای غنی و تحریِم انتخابات می تواند بهانه های الزم را 
به  دسِت جامعۀ جهانی بدهد تا  به جای برگزاری یک انتخابات 
جنجالی، از میان بُرهاِی دیگری چون »تشکیِل حکومت موقت و 

تبعیِد آقای غنی« کار بگیرند.
طرح  قبوِل  با  که  این است  غنی  آقای  به  ما  پیشنهادِ  بنابراین 
ثابت  اوضاِع خطیر  این  انتخابات ریاست جمهوری در  نامزدان 
کند که سیاست مداری عاقل و دوراندیش است که اگر پرواِی 
کشور و مردمش را ندارد، سود و زیاِن خویش و تصویری که 
از وی در تاریخ نقل می شود را بازمی شناسد. اگر آقای غنی این 
طرح را بپذیرد؛ هم فصِل جدیدی را در اعتماد ملی می گشاید، 
این  هم  و  می بخشد  تازه یی  عمِر  خود  سیاسِی  حیاِت  به  هم 
احتمال وجود دارد که کسانی در تاریخ از او به عنوان قهرمان 

یاد کننـد.

غنـی »چند مـرِد حـالج« 
خـواهـد بـود؟

در صورت  که  است  گرفته  تصمیم  غنی  آقای 
سوی  از  انتخابات  بودجۀ  پرداخِت  عدم 
داخلی  منابع  از  را  آن  تمویل کننده،  کشورهای 
تأمین کند. او تأکید دارد که مشروعیِت زعامِت 
با آرای  باید  انتخابات مربوط است و  آینده به 
از زعامِت  او  منظورِ  البته  مردم مشخص شود. 
شخص  می کند،  ارایه  که  تصویری  در  آینده 
دیگری نیست به غیر از خودش. آقای غنی ُکِل 
تالشش را وقِف این کرده که سرمایۀ کشور را 
نفِع  به  سازمان یافته  و  کالن  تقلِب  یک  راه  در 

خود هزینه کند. 
به نظر می رسد میان اشرف غنی و طرِح امریکا 
برای توافق با طالبان، تفاوِت دیدگاه هاِی زیادی 
از  غنی  آقای  که  می شود  گفته  دارد.  وجود 
ویژۀ  نمایندۀ  خلیل زاد  زلمی  صلِح  مذکراِت 
وزارت خارجۀ امریکا در امور صلِح افغانستان 
روزهای  همان  از  غنی  آقای  نیست.  راضی 
گفت وگو  برای  امریکا  تالش های  نخسِت 
حاال  و  داد  بروز  را  نگرانی هایی  طالبان،  با 
در  صلح  گفت وگوهای  هفتِم  دور  از  پس  که 
مأموریِت  برای  را  خود  خلیل زاد  آقای  قطر، 
جدیدش آماده می کند، ارگ بیش از پیش نگران 
و  تأمین صلح  می گوید  غنی  آقای  است.  شده 
انتخابات مکمِل یکدیگرند و نباید یکی به نفِع 
امریکا چنین  دیدگاهِ  اما  دیگری مصادره شود. 
نیست. امریکا تصمیم دارد که نخست موضوع 
نقطۀ  یک  به  طالبان  با  را  صلح  گفت وگوهای 
مطلوب برساند، آن گاه بحث انتخابات را مطرح 

کنـد. 
به  نسبت  صلح  با  رابطه  در  امریکایی ها 
و  اند  حساس  بسیار  طالبان  دیدگاه هاِی 
نمی خواهند کاری کنند که گفت وگوهای صلح 
را به مخاطره اندازند. طالبان گویا به برگزاری 
از  و  نیستند  راضی  فعلی  شرایط  در  انتخابات 
حمایت  موقت  یا  و  سرپرست  طرح حکومِت 
می کنند که پس از یک دورۀ کوتاه مدت شرایط 
ظاهراً  کند.  آماده  انتخابات  برگزاری  برای  را 
طالبان گفته اند که فعال آمادۀ رفتن به انتخابات 
داخل  در  را  الزم  آماده گی های  باید  و  نیستند 

این  البته  بگیرند.  انتخابات  برای  افغانستان 
اصاًل  طالبان  شاید  و  باشد  امر  ظاهر  می تواند 
نخواهند که انتخابات برگزار شود، ولی قدرت 

سیاسی را بدون شک می خواهند. 
با  که  دارند  تالش  فعلی  وضعیِت  در  طالبان 
نیز  نامشروع خواندِن حکومت فعلی که چنین 
هست، نخست اشرف غنی را به عنوان مانع از 
سِر راه خود بردارند، سپس از طریق انتخابات 
افغانستان  در  را  قدرت  کودتایی  گونۀ  به  یا  و 
به  را  موضوع  این  اشرف غنی  آورند.  به دست 
خوبی درک کرده است و به همین دلیل تالش 
روان  سال  انتخابات  می شود  قسم  هر  که  دارد 
تأمین  که  است  حالی  در  این  شود.  برگزار 
آسانی  کارِ  حکومت  برای  انتخابات  بودجۀ 
از  انتخابات  هزینۀ  که  باشد  قرار  اگر  نیست. 
طریق منابع داخلی تأمین شود، ضربۀ کالنی به 
و  می شود  وارد  افغانستان  متالشی شدۀ  اقتصاد 
بازارهای  در  دالر  نرخ  که  دارد  احتمال  آن گاه 

افغانستان از 150 افغانی نیز بلندتر برود. 
آقای غنی زیاد نگراِن این مسایل نیست که چه 
پنج  در  او  آمد.  افغانستان خواهد  مردم  سِر  بر 
سال گذشته نیز هیچ نگرانی یی نداشت. جنگ 
به ارگ کشیده نشد، فقر و بی کاری دروازه های 
ارگ را تک تک نکرد، انتحاری وارد ارگ نشد 
و در مجموع همه چیز عالی و در امن و امان 
بود. پس چرا آقای غنی غِم دیگران را که هیچ 
ربطی به او و خانوادۀ عزیزش ندارند، بخورد؟

 بودجۀ انتخابات را نیز او از منابع داخلی تأمین 
برای  پول ها  این  که  می کند  فرق  چه  می کند، 
بودجۀ  از  بیشتر  او  است.  آمده  کجا  از  و  چه 
انتخابات را در کمپاین های پیش از وقِت خود 
را  آن  دیگِر  چندین برابِر  و  رسانده  مصرف  به 
انتخاباتی  پیکارهای  زمان  در  دارد  تصمیم  نیز 
افغانستان  انتخاباِت  هزینۀ  این بار  کند.  مصرف 
برابر به هزینۀ امریکا در جنِگ افغانستان خواهد 
شد، تا یک دورِ دیگر آقای غنی قدرت را در 

اختیار داشته باشد. 
انجام  درست  را  خود  محاسبه هاِی  غنی  آقای 
داده، ولی او بی خبر است که دیگر مشتش در 

مسایل افغانستان باز شده است. عوام فریبی ها و 
برگزاری کنفرانس »افغانستان، مهد زبان فارسی 
دری« با خواندن غلط شعر موالناِی بزرگ برای 
گویا  غنی  آقای  داشت.  نخواهد  دستاوردی  او 
ولی  کند  خدمت  می خواهد  فارسی  زبان  به 
خودش دو بیت شعِر موالنا را که بسیار معروف 
است و مردم در کوچه و بازار نیز آن را درست 
می خوانند، از روی کاغذ خوانده نمی تواند. این 
چه عشق و چه خدمتی به زبان فارسی است؟... 
مثل این است که آقای غنی به غلط خوانی عادت 
کرده است. عربی را غلط می خواند، فارسی را 
نمی دانم!  را  پشتو  و  انگلیسی  می خواند،  غلط 
اما آیا در شأن فرد اوِل مملکت است که چنین 
این  نتواند؟  خوانده  رو  از  را  متنی  بی مالحظه 
اوج بی مالحظه گی و ناتوانِی یک فرد را نشان 

می دهد.
 یکی از سراِن طالبان که به زبان فارسی درست 
سعدی  گلستان  ُکل  نمی توانست،  کرده  تکلم 
همان  اندازۀ  به  غنی  آقای  داشت.  حفظ  از  را 
بیت شعر  دو  که  ندارد  طالبان هم سواد  سراِن 
نمی دانم  آن وقت  کند،  را حفظ  بزرگ  موالنای 
روی کدام حساب به فالن شاعر زنگ می زند و 
در مورد آرایه های ادبِی شعرش صحبت می  کند 
قرار  یافته های خود  تأثیر  را تحت  آن شاعر  و 
می دهد و آن شاعر هم پس از مکالمۀ تلیفونی با 
»جاللت مآب« فوراً متنی در وصِف شعرفهمی و 
درِک ادبِی جناب شان در فیسبوک نشر می کند. 
وارد  شاعری  و  شعر  به  این قدر  ایشان  اگر  اما 
از  را  بسیارمعروِف موالنا  بیت شعِر  بودند، دو 

نظر وزن و قافیه برهم نمی ریختند. 
را  انتخابات  این بار  غنی  آقای  حال،  هر  به 
زبان  مهد  »افغانستان،  کنفرانس  مثل  می خواهد 
مصارِف  ُکل  و  کند  افغانیزه  دری«  فارسی 
به  اتهام  انگشِت  کسی  دیگر  تا  بپردازد  را  آن 
سویش بلند نکند که رییس جمهوری نامشروع 
مشروعیِت  خودش  هنوز  تا  که  هرچند  است، 

حکومتش را باور نکرده است. 

انتخـابات هـزینۀ 
 از چـه مـدرکی تأمیـن می شـود؟

طالبــان در وضعیِت فعلی تالش دارند که با نامشــروع خواندِن حکومت فعلی که چنین 
نیز هســت، نخست اشرف غنی را به عنوان مانع از سِر راه خود بردارند، سپس از طریق 
انتخابات و یا به گونۀ کودتایی قدرت را در افغانســتان به دســت آورند. اشرف غنی این 
موضوع را به خوبی درک کرده اســت و به همین دلیل تالش دارد که هر قســم می شود 
انتخاباِت ســال روان برگزار شود. این در حالی اســت که تأمین بودجۀ انتخابات برای 
حکومت کاِر آسانی نیست. اگر قرار باشد که هزینۀ انتخابات از طریق منابع داخلی تأمین 
شــود، ضربۀ کالنی به اقتصاد متالشی شدۀ افغانستان وارد می شود و آن گاه احتمال دارد 

که نرخ دالر در بازارهای افغانستان از 150 افغانی نیز بلندتر برود
احمد عمران
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نامزدان حکومتی در انجام تقلب های سازمان یافته در 
انتخابات شش میزان ریکارد خواهند بست و نقش مردم 
مانند گذشته همچنان مهم و سرنوشت ساز نخواهد بود.
شماری از تحلیل گران سیاسی و تکت های انتخاباتی به 
این باور اند که انتخابات ریاست جمهوری شش میزان 
در  باال  دست  و  بود  خواهد  تخلف  و  تقلب  از  مملو 

تخلف و تقلب را نامزدان حکومتی دارند.
انتخابات  در  مردم  حضور  چون  آنان،  باور  به 
ریاست جمهوری سراسری و پُرجوش نخواهد، فرصت 
نامزدان  و  می شود  فراهم  خود  به  خود  تقلب  برای 
حکومتی از این فرصت نهایت استفاده را خواهند برد.

باور  این  به  سیاسی  مسایل  آگاه  اوریا  فضل الرحمان 
با  مردم  از  عدۀ  شاید  پیش رو  انتخابات  در  که  است 
کنند،  شرکت  انتخابات  در  نامزدان  از  تحایف  گرفتن 
اما به طور کل حضور مردم بسیار کمرنگ نخواهد بود.
او گفت، شماری از مردم با گرفتن پول و تحایف رأی 
خواهند داد، اما به طور قطع مردم به دلیل عدم اعتماد 
نسبت به کارکردهای مسووالن در کمیسیون انتخابات، 

حضور چندانی نخواهند داشت.
او تاکید کرد، چون حضور مردم سراسری و پرجوش 
نخواهد بود و رأی کمرنگ مردم نمی تواند به شفافیت 
به خود  تقلب خود  برای  فرصت  بنابراین  کند،  کمک 
به  فرصت  این  از  حکومتی  نامزدان  و  می شود  فراهم 

دست آمده نهایت استفاده را خواهند برد.
آقای اوریا می گوید، بدون شک انتخابات پیش رو مملو 
از تقلب و تخلف خواهد بود که دست باال را در این 

تخلف و تقلب نامزدان حکومتی دارند.
او تأکید کرد، نامزدان حکومتی در انجام تقلب سازمان 
یافته در شش میزان ریکارد خواهند بست و نقش مردم 
مانند گذشته همچنان مهم و سرنوشت ساز نخواهد بود.

محمد واعظی عضو ستاد انتخاباتی حنیف اتمر اما ابراز 
امیدواری می کند که کمیسیون های انتخاباتی و نهادهای 
ناظر به همکاری ستادهای انتخاباتی بتوانند مردم برای 

شرکت در انتخابات تشویق کنند.
انتخابات های  را  مردم  اعتماد  می گوید،  واعظی  آقای 
گذشته به شدت صدمه زده است، بنابراین اکنون باید 
به  دیگر   که  بدهد  وعده  مردم  به  انتخابات  کمیسیون 

هیچ کس اجازه تقلب و تخلف نخواهد داد.
کمیسیون  و  انتخاباتی  ستادهای  درکنار  می گوید،  او 
انتخابات مردم هم باید همکاری کنند و تنها رأی دهنده 
نباشند، بل باید نظارت کننده نیز باشند تا بتوانند جلو 

تقلب و تخلف را بگیرند.
جلو  نمی تواند  مردم  اندازه  به  هیچ کس  وی،  باور  به 
تخلف و تقلب را بگیرد، زیرا حضور پُررنگ مردم و 
نظارت آنان بدون شک در شفافیت انتخابات تأثیرگذار 

است.
خاطرنشان  اعتدال  و  صلح  انتخاباتی  ستاد  عضو  این 
صادقانه  انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن  اگر  که  کرد 
عمل کنند و تحت تأثیر ارگ قرار نگیرند و به دستور 
سالم  انتخابات  یک  شاهد  ما  نکنند،  عمل  ارگ نشینان 
خواهیم بود، اما اگر کمیسیون انتخابات به فرمایش ارگ 
هیچ  شفافیت  برای  هم  مردم  دیگر حضور  کند،  عمل 

کمک نخواهد کرد.
شهاب  تیم  سخنگوی  ملک زاده  هیواد  حال،  بااین 
حکیمی می گوید، حرف ما به مردم این است که نباید 
بگیرند،  پول  اگر  بفروشد،  پول  برابر  در  را  خود  رأی 
حاکم  کسی  اما  بگذرد،  روزگارشان  صبای  چند  شاید 
خواهد شد که درد مردم نمی داند و نیت اش خیر نیست.
در  می گیرند،  رأی  پول  برابر  در  که  نامزدان  افزود،  او 
بانک های  به  را  افغانستان  مردم  ثروت  تمامی  حقیقت 

خارجی انتقال خواهند داد، مانند آقای غنی و خانمش 
که با دادن پول به زنان بدخشان قندهار، هرات و ..... 

در صدد جمع آوری رأی هستند.
وی از مردم خواست که در برابر پول رأی ندهید، زیرا 
رأی شما باالتر از پول و همۀ ثروت هاست، بنابراین به 
کسی رأی بدهید که هدف و نیت اش خدمت به مردم 

افغانستان باشد.
انتخابات  برگزاری  به  زمان  ماه  دو  که  گفتنی ست 
انتخابات  قرار  مانده است،  باقی  ریاست جمهوری 
ریاست جمهوری به تاریخ شش میزان سال روان برگزار 

شود.

انتخابات  برگزاری  تاریخ  که  درحالی ست  این 
اول  بار  رفته است،  تعویق  به  بار  سه  ریاست جمهوری 
قرار بود انتخابات به تاریخ 31 حمل سال روان برگزار 
به  بار سوم  و  افتاده  تعویق  به  ماه سرطان  به  که  شود 
تاریخ شش میزان به تعویق رفت. اکنون باید منتظر شد 
شد  خواهد  برگزار  میزان  در شش  انتخابات  دیدکه  و 

یا خیر.
قرار است در انتخابات ششم میزان هژده نفر به شمول 
برای  ملی  وحدت  حکومت  رییس  و  اجرایی  رییس 

تصاحب کرسی ریاست جمهوری رقابت کنند.

داکتر عبداهلل عبداهلل رییس  یاور  به  از صد مرتبه  بیش 
داخلی  و  دفاع  وزارت خانه های  ادارۀ  سوق  اجرایی، 
تماس گرفتم تا برای ما نیروی کمکی فرستاده شود، اما 
یک گلوله هم برای ما کمک صورت نگرفت و مرکز 
ولسوالی و فرماندهی امنیه به دست طالبان سقوط کرد. 
منجان والیت بدخشان  امنیه ولسوالی کران و  فرمانده 
این مطلب می گوید که بیش از هشت می شود  بیان  با 
با  اما  دارد،  قرار  جدی  تهدید  زیر  ولسوالی  این  که 
مراکز  ادارۀ  سوق  و  مرکز  از  مکرر  درخواست های 
گلوله  یک  ما  برای  کسی  همجوار،  والیت های  امنیتی 

کمک نکرد. 
عبدالولی حسینی، فرمانده امنیه ولسوالی کران و منجان 
مرکز  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به  بدخشان،  والیت 
ولسوالی و فرماندهی امنیه ولسوالی کران و منجان، شام 

یک شنبه به دست گروه طالبان سقوط کرد. 
آقای حسینی، سقوط این ولسوالی به دست طالبان را 
تهدیدهای  نسبت  امنیتی  نهادهای  بی توجهی  از  ناشی 
امنیتی این ولسوالی می داند و می گوید: دولت نسبت به 

تهدید های امنیتی این ولسوالی بی توجهی کرد.
در  موجود  امنیتی  نیروهای  به  اشاره  با  حسینی  آقای 
این ولسوالی می گوید: تعداد سربازان قطعۀ امنیتی معدن 
الجورد 150  تن هستند، اما تنها 50 سرباز سالح دارند 
و فرماندهی امنیه ولسوالی کران منجان فقط 30 سرباز 

دارد که در برابر دشمن خیلی اندک است. 

انجمن  ولسوالی  از  محلی  منبع  یک  حال،  همین  در 
والیت بدخشان در تماس به روزنامۀ ماندگار گفت که 
نیروهای طالبان قوماندان ملک یکی از فرماندهان محلی 
را در محاصره قرار داده و فرزندش را در یک نبرد اسیر 

گرفته اند.
این منبع می گوید که یکی از فرماندهان محلی طالبان 
که پس فرمانده ملک را در اسارت دارد به او هشدار 
داده که اگر به زودی به طالبان تسلیم فرزندش را اعدام 

خواهد کرد.
این منبع می گوید، فرمانده ملک که از چهره های بانفوذ 
محلی و از فرماندهان پیشین جهادی است در واکنش به 
اسارت فرزندش خانوادۀ فرمانده طالبان را به محاصره 
قتل  به  فرزندش  اگر  گفته  طالبان  فرمانده  به  و  گرفته 

برسد، خانوادۀ فرمانده طالب مصون نخواهد بود. 
روزنامۀ ماندگار در تماس با مسووالن محلی بدخشان 

به تایید و یا رد این مورد نشد.
ملک  فرمانده  که  می گویند  بدخشان  محلی  باشنده گان 
یکی از معادن را در اختیار دارد و پیوسته معادن باعث 

نزاع در این والیت شده است.
عبدالولی حسینی، فرمانده امنیه ولسوالی کران و منجان 
ماندگار  با  صحبت هایش  ادامۀ  در  بدخشان  والیت 
مرکز  و  ولسوالی  یک شنبه  روز  شام  که  می گوید 

فرماندهی آن به دست طالبان سقوط کرده است. 
به دهکدۀ  امنیتی ولسوالی کران   نیروهای  او،  به گفتۀ 

برابر   در  و  کرده اند  عقب نشینی  »اسکازر«  به  موسوم 
طالبان می جنگند، اما فشار اصلی جنگ از طرف مردم 
دفع گردیده است. به گفتۀ او: شب یک شنبه اگر مردم 
در برابر طالبان نمی ایستادند و جنگ مدیریت نمی شد، 
می گرفتند؛  اختیار  در  را  ولسوالی  این  تمام  طالبان 
طالبان  برابر  در  که  ندارند  تجهیزات  امنیتی  نیروهای 

مبارزه کنند. 
او می گوید تاهنوز پنج تن از نیروهای خیزش مردمی 
کشته و یک تن زخمی شده است و به طالبان نیز تلفات 
و  پولیس  به  او،  گفتۀ  به  است.  گردیده  وارد  سنگین 
سربازان قطعۀ امنیتی معدن الجورد آسیبی نرسیده است 
و کسانی که توسط گروه طالبان اسیر گرفته شده بودند 
نیز طالبان آزاد کرده اند و تنها یک فرد به نام فرزند  را 

حاجی مال فتاح را با خود برده اند. 
دست  به  ولسوالی  این  تمام  سقوط  از  حسینی،  آقای 
طالبان هشدار می دهد و می گوید: »در صورت نرسیدن 
به  ولسوالی  این  تمام  سقوط  احتمال  کمکی،  نیروی 

دست طالبان می رود«. 
به  مرتبه  صد  بیش  می گوید:  همچنان،  حسینی  آقای 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  یاور  و  مختلف  نهادهای 
اجرایی تماس گرفته از احتمال سقوط این ولسوالی و 
نبود امکانات و تجهیزات گزارش داده است، اما هیچ 

پاسخی در یافت نکرده است.
 او گفت: »به فرماندهی امنیه والیت و والی بدخشان، 
داخلۀ،  دفاع،  وزارت  ادارۀ  سوق  عبداهلل،  داکتر  یاور 
سوق ادارۀ قول اردوی مزار و کندز و لوای بدخشان، 
تماس گرفته و خواستار نیروی کمکی شده است، اما 

این نهادها هیچ اقدام انجام نداده اند«. 
بدخشان  الجورد  سنگ  معدن  رابطه  در  حسینی  آقای 
می گوید که زمانی این معدن به دست  طالبان سقوط 
کرد، کار در این معدن متوقف بود و سنگ انباشته شدۀ 

وجود نداشت که طالبان آن را انتقال بدهند. 
او گفت که باشنده گان دهکدۀ موسوم به »ور و ورزو« 
دهکدۀ  به  طالبان  دست  از  منجان  و  کران  ولسوالی 

اسکازر بیجا شده اند. 
پیش از این شمار از اعضای شورای والیتی بدخشان نیز 
سقوط ولسوالی کران منجان را ب دست گروه طالبان 

تایید کرده اند. 
ولسوالی های  حاضر  حال  در  که  است  حالی  در  این 

قرار  طالبان  ادارۀ  تحت  والیت  این  یمگان  و  وردوج 
دارد، اما  ولسوالی های جرم، ارغنجخواه، تگاپ، کران 

و منجان دچار تهدید شدید امنیتی بودند. 
دارد  موقعیت  کشور  شمال شرق  در  بدخشان  والیت 
مرز  هم  تاجیکستان  و  چین  پاکستان،  کشورهای  با  و 
ثروت  و  طبیعی  منابع  اینکه  بر  عالوه  بدخشان  است. 
غنی زیرزمینی دارد، یک منطقه استراتژیک بوده و برای 
جنگ های چریکی مساعد است، همچنان ولسوالی کران 
و منجان 8 هزار نفوذ دارد و به دلیل وجود معدن سنگ 
اهمیت  از  طالبان  برای  ولسوالی  این  الجورد،  قیمتی 

خاص برخور دار است. 
سخنگوی گروه طالبان نیز ادعا کرده است که ولسوالی 

کران و منجان به دست این گروه سقوط کرده است. 
حساب  در  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
در یک حملۀ  ولسوالی  این  که  است  نگاشته  تویترش 

تهاجمی شام شنبه به دست گروه طالبان افتاده است.

فرمانده پولیس پس از سقوط کران و منجان:

در هشت مـاه یـک گلـوله هم بـه ما کمـک نشـد

برخی تکت های انتخاباتی تاهنوز هم به شفافیت انتخابات بی باور اند
ناجیه نوری  

ابوبکر صدیق



سـوال: طوری کـه بـه همـکار مـن  گفتیـد، وقتی 
کـه امریکا قبول نمی کنـد که این چنیـن واقعیت 
داشـته باشـد، تحقیقـات دولـت افغانسـتان چـه 
می شـود و ایـن نقـض امضـای پیمان نیسـت که 

جانـب امریـکا کرده اسـت؟
جـواب: تحقیقـاِت مـا نشـان می دهـد که تـــوپ ها 
از طــرِف پـاکســـتان می آید و در این جای شـکی 
نیسـت. مـردم محـل، وزارت دفـاع و وزارت داخلـه 
گزارش هـای موثـق دارنـد، ولی امریـکا این حمالت 
را بـه اسـاِس قـراردادی کـه داریم، نه به تعـدادی که 
می شـود درسـت می داند و نه هـم قابِل ایـن می داند 

که به مقابل شـان جـواب داده شـود.
بـه همیـن دلیـل، مـا تقریبـاً از دو مـاه بدین سـو یک 
و  دفـاع  بـا جنرال هـای وزارت  را  سلسـلۀ وسـیع 
وزارت داخلـۀ افغانسـتان شـروع کردیـم کـه چطور 
افغانسـتان از لحـاظ تجهیـزات خـود را بـه هدفـی 
برسـاند کـه آرزویـش اسـت، آن چیسـت؟... مـا از 
امریـکا خواسـتیم که قـوای هوایِی مـا را تجهیز کند، 
بـه طیـارات جنگـی، ترانسـپورتی و کشـفی یی کـه 
امریـکا تا به حال جـواب نداده. بحث مـا هفتۀ آینده 
هـم دوام می کنـد کـه آیا اگـر امریکا و ناتو بـه ما این 
تجهیـزات را نـداد، آیا افغانسـتان به انتظار می نشـیند 
و یـا اقـدام بـه خریـداری از هند یـا چین یا روسـیه 
و یـا جاهـای دیگر می کنـد. این سلسـله بحث هایی 
اسـت کـه مـا از دیرزمانـی بـه ایـن طـرف آغـاز 
کردیـم و نمی خواسـتیم کـه حـاال سـرِ ایـن موضوع 
بحـث کنیـم، ولـی بعدتر به ایـن بحـث برمی گردیم. 
ان شـاءاهلل وتعالـی خدمـِت شـما می آیـم و می گویم 
کـه افغانسـتان فیصلـه اش در ایـن راسـتا چیسـت و 
بـه اغلـب گمـان که مـا بـه طـرِف ایـن می رویم که 
فیصلـه کنیـم که اگـر امریکا قـادر به تجهیز درسـت 
مـا نیسـت، بایـد راه افغانسـتان را هم نگیـرد. ما باید 
کارِ خـود را بکنیـم و خریـداری تجهیزات به دسـت 

خـود ما شـود. )کـرزی، 13 میـزان 13۹1( 
زمانـی کـه کنفرانـس مطبوعاتـی بـه پایـان رسـید، 
خبرنـگار بایـد از خـــود بپرسـد کـه چه به دسـت 
 آورده اسـت؟ بـه چـه نیـاز دارد؟ مدیرمسـوول یـا 
کـدام  بـه  متصـدی رسـانه اش  هـم  یـا  تهیه کننـده 
قسـمت مصاحبـه ضـرورت دارد؟ آیا عـالوه بر نوار 
بـه عکس یا تصاویر بیشـتر ضرورت دیده می شـود؟ 
بـرای ایـن منظور یک بررسـی کوتاه از داشـته هایش 
نمـوده و برای تکمیل نمـودِن معلومات از سـایرین، 
دســت به کار شـــود و حتی الوسع سـعی نماید که 
بـا مسـوولین رده هـای دوم و سـوم در تمـاس شـده 
و صداهـا، معلومـات و تصاویر بیشـتر را جمع آوری 
مطبوعاتـی  کنفرانـس  جریـان  در  اگـر  و  نمایـد 

سـخنرانان نتواننـد معلومـات الزمـه را ارایـه کنند، با 
دسـتیاران یـا سـخنگویاِن نهاد در تماس شـود و قبل 
از این کـه همـه از محل ناپدید شـوند، باید دسـت به 

کار گـردد و در ایـن راه تعجیـل نمایـد.
خبرنـگاران معمـوالً بعـد از کنفرانـس مطبوعاتـی با 
یکدیگـر تبادل نظـر می کننـد و یادداشـت های خود 
را تکمیـل نمـوده در صـددِ انتخـاب عنـوان یـا لیـد 
و مقدمـۀ مناسـب می باشـند و چندیـن عنـوان را در 
ذهـِن خـود ردیف بنـدی نمـوده، مناسـب ترین آن را 
بـه متصـدی یـا تهیه کننـده پیشـنهاد می نماینـد. اگر 
زمان نشـر خبـر یا گـزارش نزدیک نباشـد، خبرنگارِ 
کنکجاو و زیرک آن کسـی اسـت که اول به کنفرانس 
مطبوعاتـی رسـیده و آخـر آن جا را تـرک می کند. اما 
اگـر خبرنگار به آژانس خبررسـانی و یـا هم به کدام 
رادیـو و تلویزیـون کار می کند، بایـد در تهیۀ گزارش 

یـا مصاحبه عجلـه نماید.
اگـر ژورنالیسـت به یک مجله یا نشـریۀ ماهـوار کار 
مــی کــند و بــرای نشـر وقِت کافی دارد، ضرورت 
اسـت که هر چـه زودتر به پیـاده کردن نوارهـا اقدام 
نمایـد؛ زیرا گفته های سـخنرانان، حـرکات و فضای 
حاکـم خاطره هایـی اسـتند کـه بـه زودی فرامـوش 
می شـوند و قبـل از این کـه این یادداشـت های ذهنی 
فرامـوش گردنـد، بهتر اسـت مصاحبه و یـا گزارش 
کنفرانـس مطبوعاتـی بـه هر ترتیــب کـه متصدیان 

می خواهند، آراســته شـود. 
فراموش نبــایـد کــرد کــه در کنفرانس مطبوعاتی 
سـایرین  پرسـش های  از  می توانـد  خبرنـگار  یـک 
اسـتفاده نمایـد، امـا هیچ گاه اجـازه ندارد که پرسـش 

دیگـران را بـه نـام خویش ثبـت نماید.

صـدای مردم
صـدای مـردم که آن را در اصطـالح ژورنالیزم واکس 
پـاپ  می گوینـد، از دو کلمـۀ یونانی واکـس  به معنا 
صـدا و پاپولـی یعنـی مـردم گرفته شـده اسـت. این 
نـوع مصاحبـه، آواز مـردم اسـت کـه در رسـانه های 
رادیویـی و تلویزیونی کاربرد فراوان دارد. در این نوع 
مصاحبه هـا نظـراِت مـردم به صورِت بسـیار مختصر 
در یـک گـزارش آورده می شـود، طوری کـه صداهـا 
و تصاویـر را بـه صـورِت پیهـم در آن می گنجاننـد. 
ایـن نـوع مصاحبه ها دربـارۀ موضوعات مهـم روز و 
بـرای دانسـتن نظریات و یا واکنش مـردم دربارۀ یک 
خـــبر، اعـالن،  حــادثه و یا تصمیم گـیری مقامات 

حکومتی و نهادها می باشـد.
در صـدای مـردم یـا واکـس پـاپ بـه مـردم فرصت 
داده می شـود کـه نظرات خود را بیـان کنند و نظرات 
متفـاوت ارایـه می شـود. این نـوع مصاحبه ها بیش تر 

در رسـانه های صوتـی و تصویـری کاربـرد دارد و 
بایـد به صورِت بسـیار دقیق ویراسـتاری گـردد. البته 
در رسـانه های چاپـی می تـوان از آن اسـتفاده نمـود 
امـا ترکیـب صداهـا و تصاویـر، این نـوع مصاحبه را 

می سـازد.  جالب تر 
هـدف ُکلـی مصاحبه هـای صدای مـردم، عبـارت از 
انعـکاس نظریـاِت مـردم اسـت و مخاطبان دوسـت 
دارنـد کـه نظـرات عمومـی یـا طیـف خاصـی از 
مـردم را بداننـد یـا بـه واکنش شـان پـی ببرنـد. بـه 
همیـن ترتیـب، عده یـی بـه این بـاور اند کـه صدای 
مـردم نوعـی تشـویق مخاطبان بـرای سـهم گیری در 
مسـایل روز می باشـد و هـر رسـانه یی کـه بـه ایـن 
نـوع مصاحبـه مبـادرت مـی ورزد، در راه رابطۀ مردم 
با مخاطبان کوشـیده اسـت، شـکاف میان رسانه ها و 
مخاطبـان را کاهـش می بخشـد و به نحوی رسـانه را 

اعتبـار داده و در برنامه هـا تنـوع ایجـاد می کنـد.
صـدای مـردم یـا واکـس پاپ قواعـد و اصـوِل خود 
را داراسـت کـه یکـی از اصول آن فقط یک پرسـش 
کوتـاه می باشـد و هر نظر بیـن پانزده تا بیسـت ثانیه 
وقـت را در بـر می گیـرد. ایـن پرسـش ها بـه زبـان 
عام فهـم صـورت می گیـرد و تنها نظر ثبت می شـود. 
صــدای مردم در محـالِت خاص نـظر به خبر ثبـت 
می شـود. بـه طـور مثـال اگـر در پایـان یک مسـابقۀ 
فوتبـال نظـراِت مـردم ثبت می شـود، بهتر اسـت در 
خـارج از ورزشـگاه ایـن نظـرات دقیقاً بعـد از پایاِن 
مسـابقه یـا هم آغـاز آن گردآوری شـود و یـا اگر در 
کـدام دهکده سـیالب سـرازیر شـده باشـد، از مردم 
همـان محـل پرسـیده شـود و مصاحبه هـا در همـان 

جـا ثبت شـوند. 
ثبـت نمودن صـدای مردم برای تشـویق مخاطبان نیز 
بـه کار مـی رود، امـا ثبـت ایـن نـوع صـدا به آسـانی 
میسـر نمی گـردد، چـون مصاحبه شـونده گان اکثـراً 
مردمـاِن عـادی و شـهرونداِن دارای سـواد کـم  انـد. 
امـا  دارد،  خـود  راهِ  سـر  را  چالش هایـی  بنابرایـن 
مصاحبه کننـدۀ ماهـر آن اسـت که به مصاحبه شـونده 
چنـان القـا کنـد کـه نظرش زیـاد مهـم اسـت و اگر 
او اشـتباه کـرد، اصالح می گـردد و همچنـان وانمود 
شـود که مصاحبـه به او خطری را متوجه نمی سـازد. 
اگر مصاحبه شـونده نظر دارد و نمی خواهد شـهرتش 
افشـا شـود، بایـد بـه او اطمینان داده شـود کـه نام و 

شـهرتش محفـوظ می ماند.
یکـی از مهارت هـاِی مصاحبه کننـده در مصاحبـه بـا 
مـردم، عبـارت از شـیوۀ سـوال و صدای او می باشـد 
کـه نظر بـه شـرایط و فهـِم مصاحبه کننده بایـد عیار 

شود.
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 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش بیســت وهشتـم

هدف ُکلی مصاحبه های صدای 
مردم، عبارت از انعکاس نظریاِت 

مردم است و مخاطبان دوست 
دارند که نظرات عمومی یا طیف 

خاصی از مردم را بدانند یا 
به واکنش شان پی ببرند. به 
همین ترتیب، عده یی به این 

باور اند که صدای مردم نوعی 
تشویق مخاطبان برای سهم گیری 

در مسایل روز می باشد و هر 
رسانه یی که به این نوع مصاحبه 
مبادرت می ورزد، در راه رابطۀ 

مردم با مخاطبان کوشیده است، 
شکاف میان رسانه ها و مخاطبان 
را کاهش می بخشد و به نحوی 

رسانه را اعتبار داده و در 
برنامه ها تنوع ایجاد می کند

راه هایی موثر برای این که 
فرزندتان به حرِف شما گوش دهد 

اگر فردی به درخواسِت شما برای بارِ هزارم در یک روز جواب 
منفی بدهد، چه حسی نسبت به آن فرد پیدا می کنید؟ آیا اگر او 
من هم  نه.  می کنید؟  با وی همکاری  بکند،  از شما  درخواستی 

همین طور! 
اگر فرزند شما چیزی را خواست که شما با آن موافق نیستید )به 
دالیل غیراختیاری(، به جای گفتن بی مقدمۀ »نه«، بگردید و »بله« 
را پیدا کنید و انتخاب هایی را ارایه دهید که برای هردوی شما 
قابل قبول است. این نشان می دهد که شما به آن ها گوش می دهید 
و در تالشید که به آن ها کمک کنید. برای مثال، اگر فرزند شما 
یک اسباب بازی می خواهد که شما توان مالِی خرید آن را ندارید، 
به جای بی مقدمه »نه« گفتن، می توانید بگویید: »حتمًا! بیا اسمش را 
در لیسِت آرزوها بگذاریم و ببینیم چطور می توانیم آن را بخریم. 
آیا چیزی برای فروختن یا معاوضه داری؟ آیا چیز دست دومی 
ببینیم چطور می توانیم برای خرید آن پول  بیا فکر کنیم  داری؟ 

جمع کنیم.«
دیوار  روی  می خواهد  شما  فرزند  که  است  این  دیگر  نمونۀ 
توضیح  برایش  که  است  این  دیگر  عملِی  گزینۀ  بکشد.  نقاشی 
و  شود  خانه  به  زدن  آسیب  باعث  است  ممکن  کار  این  دهید 
شما خانه را خوب و زیبا می خواهید. دالیِل آن ها برای نقاشی 
قابل قبوِل  کنید و سپس گزینۀ  را جست وجو  دیوار  کردن روی 
دیگری پیشنهاد بدهید. ممکن است دریابید که با نوشتن با گچ 
در حیاط خوشحال می شوند و یا نقاشی روی دیوار گاراژ برای 

آن ها رضایت بخش است.
به دنباِل راهی  آن ها و  به آن ها نشان دهید که همیشه طرف دارِ 
را  شما  به  آن ها  اعتماد  کار  این  هستید.  آن ها  به  کمک  برای 

قدرتمندتر می کند و شما را تبدیل به شریک می کند نه رقیب.

 ۱2. »نه« جواب قابل قبولی است
بسیاری از والدین به من می گویند که »بله، اما گاهی اوقات من 
واقعًا مجبورم بگویم نه و وقتی این کار را می کنم، نیاز دارم که به 
حرِف من گوش کند«. این ممکن است یک »نه!« یا »بس کن!« به 
یک مسالۀ جدی مانند کتک زدِن خواهر و برادر، قسم خوردن، 
جیغ زدن در اماکن عمومی یا انجام کارِ خیلی خطرناکی باشد. 
تیزبینی و آگاه بودن  با  از این موقعیت ها  برخی اوقات می توان 

اجتناب کرد اما نه همیشه.
وقتی این اتفاق می افتد، بیشتر بسته گی به عکس العمل فرزندمان 
در مقابل یک »نه« یا »بس کن«ِ محکم دارد. اگر این موارد کم 
و با فاصلۀ طوالنی است، ما خودمان زمانی که فرزندمان به ما 
نیست.  نگرانی  جای  می کنیم،  قبول  را  او  حرِف  می گوید،  »نه« 
تربیت سنتی به ما می گوید که »نه« گفتِن کودک به والدین یا هر 
بزرگ تری، بی ادبی و غیرمحترمانه است. اما آیا این که بزرگ ترها 
این که توسط یک کودک  تنها به خاطر  این »نه« را نمی پذیرند، 
را  »نه«  بیشتر  ما  هرچه  نیست؟  غیرمحترمانه تر  می شود،  گفته 
به  فرزندمان  این که  احتمال  بپذیریم،  قابل قبول  جوابی  به عنوان 
»نه« گفتن ما »بله« بگوید و واکنشی ذاتی و ورای ترس، وظیفه و 

همدلی نشان دهد، بیشتر است.
 

۱3. دارای اطالعاِت آموزنده باشید
کنید،  دنبال  فرزندتان  مورد  در  را  باال  گام های  تمامی  شما  اگر 
درمی یابید که دادن اطالعات، بازخورد و توصیه ـ به جای دستور 
و تقاضا - در گوش دادن آن ها به حرِف شما مؤثرتر است. اما 
انتظار نداشته باشید که همیشه با درخواست شما همکاری کنند. 
همان طور که ممکن است شما این کار را انجام دهید، آن ها نیز 
ممکن است به شما »نه« بگویند ولی جایگزین قابل قبولی پیشنهاد 

بدهند.
این راه و روش ها، فرزند مطیعی تربیت نمی کند و شما هم نباید 
بخواهید که این طور باشد. اما این فن ها فرزندی منطقی، بافکر و 
مستقل به بار می آورد که ارتباطی قوی با والدینش دارد؛ چیزی 

که ما باید برایش به شدت بکوشیم. 
منبع:

www.rokna.net

بخش پنجم و پایانی
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دوم: خالفت متغلبه )اضطراری(
خالفتـی کـه بعـد از دوران خلفـای راشـدین وجـود 
داشـته، خالفـت متغلبه اسـت. نظـر به شـرایط و زمان، 
ایـن نـوع خالفـت نیز جایز اسـت. به نظـر او، خالفت 
عثمانـی از نـوع خالفـِت متغلبـه اسـت. بـه عبـارت 
دیگـر، »خالفـت اضطـراری )متغلبـه(، خالفتـی اسـت 
اهـِل حل وعقـد شـکل می گیـرد. ولـو  تأییـد  بـا  کـه 
برخـی از شـروط در آن رعایـت نشـود؛ از آن روی کـه 
از روی تغلـب و سـلطه جریـان پیـدا می کند، مشـروع 
اسـت«. چنان کـه مـودودی نیـز دوران امویـان را آغـاز 

ملوکیـت و زواِل خالفـت واقعـی می دانسـت. 
ویژه گـی مهـِم خالفـت متغلبـه در این بـود که خالفت 
از اصـل انتخابی بـودن خالـی شـد و وسـیله یی بـرای 
درگیری هـای قومـی، قبیله یـی و روحیـۀ برتری جویـی 
گشـت؛ لذا ایـن انحراف سرچشـمۀ تمامِ شـوربختی ها 
اسـت.  ناکامی هـاِی مسـلمانان در گذشـته و حـال  و 
سـپس تمامی جهان اسـالم اعـم از اعـراب، غیراعراب 
و... در انحطـاِط جامعۀ بزرگ اسـالمی دخیـل بوده اند. 
در دوران اخیـر، در امپراتـوری عثمانـی نیـز ترک هـا 
سـهمی عظیـم در انحطـاِط جهاِن اسـالم داشـته اند.23 
اهـل  شـورای  اختیـاری،  یـا  آرمانـی  خالفـت  در 
حل  وعقـد اسـت کـه خلیفـه را نصـب و عـزل می کند، 
امـا در خالفـت متغلـب، اتـکا بـه نیـروی عصبیـت و 

زور اسـت. 
رشـید رضا همچنـان ماننـد خالفت آرمانـی، تصویری 
از جامعـۀ آرمانـی اسـالمی ارایـه می کنـد کـه نمایانگِر 
شـور تجددخواهـی وی اسـت. بـه نظـر او، مهم تریـن 
ویژه گی هـای جامعـۀ اسـالمی )البته در سـایۀ خالفت( 

قـرار ذیـل اند: 
- در اسـالم »سـطلۀ دینـی« وجـود ندارد، ایمان مسـالۀ 
شـخصی اسـت کـه می توانـد فقـط موضـوع ارشـاد و 

آمـوزش قـرار گیرد، نـه قهـر و غلبه. 
-  هیچ کـس اعـم از ضعیـف و قـوی حِق تجسـس در 

عقایـد دیگـران را ندارد.
-  زنـان در همـه شـؤون اجتماعـی برابـر بـا مرداننـد، 
جـز در ریاسـت خانـواده، امامت عظمـی و امامت نماز 

که خـاِص مردان اسـت.
- اقلیت هـای مسـیحی و یهـودی از امنیـت عبـادات 
و شـغل برخوردارنـد، می تواننـد بـه فعالیت هایـی کـه 
در دیـن خودشـان مجـاز ولی در اسـالم ممنوع اسـت 
بپردازنـد بـه شـرط این کـه ایـن کارهـا متضمـِن ضرر 

بـر دیگـران نباشـد. با ایـن حسـاب، امتیازات بیشـتری 
نسـبت بـه مسـلمانان دارند.

-  مسلمانان اگر مرتد شوند، مجازات می شوند24. 

علی عبدالرازق و مسألۀ خالفت
شـدۀ  تربیـت  قاضـی  و  نویسـنده  عبدالـرازق  علـی 
دانشـگاه االزهـر وآخریـن متجـددِ جدِی سـدۀ بیسـتِم 
مصر با نشـر کتاب »االسـالم و اصـول الحکم« غوغایی 
بسـیار در مصـر برپـا کـرد؛ حتـا محکمۀ علمـای ازهر، 
عبدالـرزاق را از گواهی نامـۀ دانشـگاه االزهـر و منصب 
قضـا محـروم کـرد. عبدالـرازق هـدِف نـگارش ایـن 
کتـاب را در پیش گفتـار چنیـن بیـان می کنـد: »مـن در 
محاکم شـرعی مصر در 1333هــ ف)1۹15 م( وظایف 
قاضـی را بـه عهـده داشـته ام؛ ایـن وظیفه توجـه مرا به 
پژوهـش دربـارۀ تاریـخ قضاوت اسـالمی جلـب کرد، 
اسـالمی  قضـاوت شـاخه های حکومـت  انـواع  زیـرا 
اسـت. بنابرایـن، وقتـی می خواهیـم دربـارۀ تاریـخ امر 
قضـا تحقیـق کنیـم، نخسـت بایـد رکـن اول آن، یعنی 
حکومـت در اسـالم را بررسـی کنیـم. گفتنی اسـت که 
قـدرت در اسـالم مبتنـی بر خالفـت یا امامـت عظمی 
ایـن  ایـن رو ضـروری اسـت کـه نخسـت  از  اسـت؛ 
موضـوع بررسـی شـود«. او در نخسـت به تبارشناسـی 
واژۀ خالفـت پرداخته و خالفـت را از منظر بیضاوی و 
ابـن خلـدون تعریف می کند. سـپس به مسـألۀ منشـای 
قـدرت خلیفـه پرداختـه و از دیـد علمـای اسـالمی به 
بررسـی آن مـی پـردازد. بـه بـاور او در ایـن زمینـه دو 
نظریـه وجـود دارد؛ عده یـی معتقـد انـد خلیفـه اقتدار 
خـود را مسـتقیمًا از قـدرت خداونـد می گیـرد که این 
نظریه توسـط مسـلمانان پذیرفته شـده اسـت. از همین 
رو، ابوجعفـر منصـور مدعـی شـد کـه تجسـم قـدرِت 
خـدا بـر زمیـن اسـت. نظریـۀ دومـی ایـن اسـت کـه 
خلیفـه قـدرِت خـود را از امـت می گیـرد و امـت او را 
بـه ایـن مقـام برمی گزینـد و قـدرت را بـه او تفویـض 
می کنـد. عبدالـرازق بیـن دو مفهـوم تمایـز می شـود: 
یکـی حکومـت و دیگـری خالفت. به نظر او، حسـاب 
حکومـت و از حسـاب خالفـت جـدا اسـت و قـرآن 
 )32 آیـۀ  زخـرف،  سـورۀ  )در  را  وجـوب حکومـت 
آشـکارا اعـالم کـرده اسـت؛ اما نـه خالفـت را. ولی از 
شـکل و سـازمان حکومت سـخن نرفته و شـارع معین 
نکـرده اسـت کـه حکومـت مسـلمین مقیـد باشـد یـا 
مطلـق، پادشـاهی باشـد یا جمهوری، مشـروطه باشـد، 

دموکراتیـک و یـا هـم سوسیالسـت. پـس بـه نظـر او، 
حکومـت مانند خالفـت جزیی از ارکان دین نیسـت و 
مسـلمانان می تواننـد دربـارۀ اصـول آن بـه هرگونه که 
صـالح می داننـد، بحـث کننـد و تصمیـم بگیرنـد و به 
اقتضـای هـر عصـر اصـول کهنـه را کنـار بگذارنـد.24 
دو آیـه سـورۀ نسـاء که مایۀ اسـتداالل وجوب شـرعی 
خالفـت نـزد فقیهـان و جمهـور مسـلمانان اسـت )آیۀ 
5۹ و 83 سـوره نسـاء کـه قبـاًل ذکـر آن رفـت(، از 
دیـد عبدالـرازق، در آیـات فـوق هیـچ گونه اشـاره یی 
بـه وجـوب شـرعی دسـتگاه خالفـت و وجـود خلیفه 
نیسـت؛ زیرا در آیۀ 5۹ سـورۀ نسـاء، مقصـود از »اولی 
االمـر« بنـا بر قـول مفسـرین از جملـه بیضـاوی، افراد 
مسـلمان در عهـد رسـول اهلل ص و منظـور از »اولـی 
االمـر« در آیـۀ دوم )آیـۀ 83 سـورۀ نسـاء( بـه قـول 
زمخشـری، بـزرگاِن صحابـه، آگاه امور و گماشـته گان 
ایشـانند.25  او همچنـان اضافـه می کنـد کـه بعـد از 
قـرآن دلیـل طـرف داراِن خالفـت، احادیـث نبـوی و 
نمی تـوان  نیـز  احادیـث  در  چنانچـه  اسـت؛  اجمـاع 
وجـوب آن را اثبـات کـرد و اجمـاع نیـز هیـچ گاه بـه 
و  نداشـته  وجـود  اسـالمی  تاریـخ  در  صریـح  طـور 
از دوره خلفـای راشـدین، خالفـت همیشـه  گذشـته 
بـر مبنـی قهـر، زور و غلبـه بوده اسـت. پـس خالفت، 
جـز جنـگ و خون ریـزی و زیان هـای اجتماعـی نتیجۀ 
دیگـری برایـی مسـلمانان نداشـته اسـت؛ مگـر همیـن 
ُحـب خالفـت  نبـود کـه دسـت یزیـد را به خـوِن پاِک 
حسـین پسـر فاطمـه، دختـر پیامبـر ص آلـوده کـرد و 
عبدالملـک بـن مـروان را واداشـت تـا بـه بیـت اهلل یـا 
خانـۀ کعبـه حملـه کند؟! بـه بـاور عبدالرازق، مـا برای 
امـور دیـن و دنیای مـان به خالفـت احتیـاج نداریم. ما 
می توانسـتیم بیـش از این اسـتدالل کنیـم؛ زیرا خالفت 
بـرای اسـالم مسـلمانان همـواره و هنوز نکبـت و منبع 
مسـتمر شـر و فسـاد بوده اسـت. از طرق دیگر، باعث 
شـده اسـت مسـلمانان در علوم سیاسـی از تمـام اقوامِ 
دیگـر عقـب بماننـد و هیـچ پیشـرفتی نداشـته باشـند. 
بررسـی هاِی او نشـان می دهـد کـه از میانـۀ قرِن سـوم 
هجـری در اطراف و اکناِف جهان اسـالم حکومت های 
مـوازِی بسـیار به وجـود آمده کـه عماًل قـدرت خلیفه 
در بغـداد محصـور می ماند. او همچنان اعتقـاد دارد که 
پیامبـر اسـالم ص نیز بـه این منظور فرسـتاده نشـده و 
در اخبـار هـم نیامـده اسـت کـه پیامبـر والی یـا قاضی 
را عـزل و نصـب کـرده باشـد، گاردی را سـازمان دهی 

و یـا مقرراتـی را بـرای تجـارت، زراعـت یـا صنعـت 
وضـع کـرده باشـد. دیدگاه هـای عبدالرازق باعث شـد 
کـه دادگاه دیگـر، متشـکل از علمـای االزهـر او را بـه 
ایجـاد بلشویسـم متهـم و خلـع منصـب کنـد. خالصه 
او به خاطـر ایـن کتـاب بسـیار رنج هـا را متحمـل شـد 
و مـورد تنفـر علمـای االزهـر قـرار گرفت. سـرانجام، 
او در پایـان کتـاب، تکـۀ تأمل برانگیـزی را بـه عنـوان 
نتیجـۀ پژوهـش ارایـه می کنـد. او می گویـد: »هیچ چیز 
مسـلمانان را از آن بـاز نمـی دارد کـه در علوم اجتماعی 
و سیاسـی بـر ملت هایی دیگر پیشـی گیرنـد و آن نظام 
عتیقـی را کـه مایـۀ خـواری و زبونی آنان شـده اسـت 
از میـان ببرنـد و آییـن کشـورداری و نظـام حکومـت 
خویـش را بـر بنیـاد تازه تریـن نتایـج خـردِ آدمـی و 
اسـتوارترین اصولـی کـه بـه حکـم تجـارب ملت هـا 

بهتریـن آییـن حکومـت شـناخته شـده، برپـا کنند.«
بـه هـر صـورت، بررسـی هایی کـه تـا این جـا صورت 
گرفـت، مشـمول بخـش اول نوشـته و مهم ترین بخش 
آن بـود؛ زیرا تأسـیس حکومت اسـالمی قبـل از این که 
بـر هـر مبنایی باشـد، چـه ارزش هـای کشـوری و چه 
هویِت ملی، وجود و جوِب آن همیشـه پرسـش برانگیز 
بـوده و نمی تـوان از آن به آسـانی عبـور کـرد؛ زیـرا بـه 
نظـر مـن، تـا بـا گذشـته حسـاب مان را تصفیـه نکنیم، 
گذشـته دامـِن مـا را رهـا نمی کنـد و حتـا اگـر ایـن 
گذشـته مـورد نقد و بررسـی قـرار نگیرد، بارها شـاهد 
ظهـور داعش هـا و بدتـر از آن خواهیـم بـود. پس الزم 
آمـد تـا مهم تریـن مسـأله که وجـود حکومت اسـالمی 
در متـون شـرعی اسـت، کاویده شـود تا مبرهـن گردد 
کـه آیـا نظامـی کـه امـروزه گروهـای دهشـت افگن، 
القاعـده، داعـش و طالبـان به خاطـر برپایـِی آن جـان 
هـزاران شـهروند را می سـتانند، واقعـًا منشـای دینـی 
دارد)چنـان کـه ما در این نوشـته نشـان دادیـم( یا دین 
تنهـا ابـزار توجیـه خشـونت های بی حـد و مـرزِ ایـن 
گروه هـا بـوده اسـت. بعد از بررسـی وجـوب و وجود 
حکومـت اسـالمی، که همانا در شـکل و المان خالفت 
ظاهـر شـده اسـت، حـاال نوبـت پرداختـِن مختصـر به 
جـزِو دوم یـا ایجاد ایـن حکومت بر مبنـای ارزش های 
هویـِت ملی-کشـوری اسـت کـه بـه گونـۀ خالصـه، 
نکاتـی را در بـاب ایـن کیمیـای تاریـخ، بـا طـرح یک 

می کنیم.  عرضـه  پرسـش 

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

علی عبدالرازق نویسنده و قاضِی تربیت شدۀ دانشگاه االزهر وآخرین متجدِد جدِی سدۀ بیستِم مصر با نشر کتاب 
»االسالم و اصول الحکم« غوغایی بسیار در مصر برپا کرد؛ حتا محکمۀ علمای ازهر، عبدالرزاق را از گواهی نامۀ دانشگاه 

االزهر و منصِب قضا محروم کرد. عبدالرازق هدِف نگارش این کتاب را در پیش گفتار چنین بیان می کند: »من در 
محاکم شرعی مصر در 1333هـ ف)1915 م( وظایف قاضی را به عهده داشته ام؛ این وظیفه توجه مرا به پژوهش 

دربارۀ تاریخ قضاوت اسالمی جلب کرد، زیرا انواع قضاوت شاخه های حکومت اسالمی است. بنابراین، وقتی می خواهیم 
دربارۀ تاریخ امر قضا تحقیق کنیم، نخست باید رکن اول آن، یعنی حکومت در اسالم را بررسی کنیم. گفتنی است که 
قدرت در اسالم مبتنی بر خالفت یا امامت عظمی است؛ از این رو ضروری است که نخست این موضوع بررسی شود«. 

بخش چهــارم

فهیم رحیق پور
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جناب آقای خلیـل زاد!
برای  شما  موثِر  تالش های  از  آغاز  در  که  می خواهم 
تأسف  با  ولی  زیبا  و  نازنین  کشورِ  در  صلح  استقرار 
امیدوارم  کنم.  امتنان  ابرازِ  ویرانم  و  درهم شکسته 
مردم  که  شود  ختم  جایی  همان  به  تالش های تان 
افغانستان آرزوِی آن را از چهار دهه در دل می پرورانند. 
ابتدا الزم می دانم چند کلمۀ کوتاه از خود بگویم. من به 
یک خانوادۀ جهادی تعلق دارم که سال ها برای آزادی 
و شکوفایِی کشورم رزمیده ام. در سال هایی که طالبان 
و  رفتم  کشور  از  به خارج  یافتند،  تسلط  افغانستان  بر 
کنفرانس  از  نِو سیاسی در کشور پس  دمیدن هوای  با 
بن، دوباره به افغانستان برگشتم تا در آبادی و استقرار 
ایفا کنم. در سال های  صلح در آن به سهِم خود نقش 
برادرم  از جمله  و  خانواده ام  اعضای  از  تعدادی  جهاد 
شهید شدند. اما فضای جدید سیاسِی کشور این آرزو 
را دوباره در دلم مثل اکثریِت شهرونداِن افغانستان زنده 
آرمان های  به  ما  و  یافته  پایان  سیاه  روزهاِی  که  کرد 
بزرِگ خود دست پیدا می کنیم. به همین دلیل، من در 
دور شانزدهم مجلس نماینده گان به عنوان نمایندۀ مردم 
تغییر  در  که  کردم  تالش  و  شدم  مجلس  وارد  هرات 

مثبِت وضعیت موثر باشم. 
آرامش  و  به صلح  چقدر  افغانستان  مردم  که  می دانم   
با  که  ماست  اساسِی  اولویت های  از  صلح  دارند.  نیاز 
وجود تالش های زیاد هنوز چیزی در حِد یک آرمان 
و  داخلی  زیادِ  عوامل  شاید  است.  مانده  باقی  آرزو  و 
به  افغانستان  مردم  نگذاشتند  که  بودند  دخیل  خارجی 
این آرزوی دیرینۀشان برسند. اما حاال فکر می کنم که با 
تالش های شما، حکومت افغانستان و دیگر جناح های 
در  صلح  استقرار  شاهد  ما  که  دارد  احتمال  سیاسی، 

کشور جنگ زدۀ خود باشیم. 

تمامِ  که  می دهد  مثبت  نتیجۀ  زمانی  صلح  تالش های 
هیچ یک  به  و  ببینند  را  خود  آن  آیینۀ  در  بتوانند  مردم 
با  توام  از طرف ها صدمه وارد نشود. صلح عزتمند و 
ضمانت  را  افغانستان  سیاسی  آیندۀ  می تواند  گذشت، 
کند. در این شرایط نیاز است که تمام طرف های درگیِر 
جنگ و از جمله طالبان، به صلح به عنوان یک ضرورت 
نگاه کنند. رسیدن به قدرت سیاسی، یک مسأله است 
که میکانیزم  های خاِص خود را دارد و نباید با موضوع 
راه  شدِن  باز  صلح،  استقرار  شود.  پنداشته  یکی  صلح 
نه  و  باشد  باید  افغانستان  در  واقعی  دموکراسی  برای 

هرگونه  از  پیش  دلیل  همین  به  گذشته.  به  برگشت 
مذاکره و گفت وگوی طرف های درگیر، که این جا بیشتر 
طرِف خطاب طالبان است، باید آتش بس را به رسمیت 

شناخت و دست از جنگ برداشت.  
ادامۀ جنگ در عین مذکرات صلح، نیِت کسانی را که 
در جهت صلح کار می کنند زیر سوال می برد. مهم ترین 
کاری که شما به عنوان نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا 
انجام  باید  است،  افغانستان  استراتژیک  هم پیمان  که 
آغاز  بدون  را  مذاکره یی  هیچ  که  بود  این  می دادید 
آتش بس قبول نمی کردید. مذاکراِت شما بدون ضمانت 

از جنگ  ابزار  عنوان  به  طالبان  آتش بس سبب شد که 
در گفت وگوهای صلح استفاده کنند و دریای خون در 
افغانستان به راه اندازند. آیا شما خبر دارید که از آغاز 
چند  مرتکب  گروه  این  طالبان،  با  شما  گفت وگوهای 
جنایت ضدبشری شده است؟ آیا می دانید زمانی که شما 
این  هستید،  گفت وگو  مصروف  طالبان  نماینده گان  با 
گروه جاِن چه تعداد انساِن بی گناه و بی دفاع را می گیرد؟ 
و  کنید  محاسبه  را  خود  مذاکراِت  پیامدهای  باید  شما 
شما  نکشید.  را  موزه های تان  نادیده  را  آب  به اصطالح 
مردم  داده اید.  قرار  بغرنجی  وضعیِت  در  را  افغانستان 
این  اند.  نااُمید  و  نگران  بسیار  خود  آیندۀ  به  نسبت 
به  وضعیت می تواند دستاوردهای هجده ساِل اخیر را 
مواضِع  در  انعطافی  هنوز  تا  طالبان  کند.  مواجه  خطر 
خود نشان نداده اند که بتوان به آیندۀ صلح خوش بینانه 
نظر کرد. شما در این کشور زاده شده اید و می دانم که 
از  لطفًا  است؛  استوار  و  پابرجا  هنوز  آن  به  عشق تان 
همین منظر به مسایل نگاه کنید و طالبان را وادار سازید 
به عنوان  پایان گفت وگوهای صلح، آتش بس را  تا  که 
اقدامی صلح خواهانه ـ اگر به چنین چیزی اعتقاد دارند 
ـ بپذیرند. شما توانایی چنین کاری را دارید و می دانم 
که بیش از هر کِس دیگری می توانید با زبان دیپلوماسی 

طالبان را از انسا ن کشی و ویران گری بازدارید.
 

ــی  ــۀ مدن ــای جامع ــترک نهاده ــروه کاری مش گ
ــود  ــا وج ــتان ب ــت افغانس ــه حکوم ــد ک می گوی
ــه  ــرای پاســخ دهی ب اختصــاص فرصــت کافــی ب
ــه شــهروندان خــود را  ــی نســبت ب ــه جهان جامع

پاســخ گو احســاس نمی کنــد.
ــروه کاری  ــده گ ــگ کنن ــدی هماهن ــداهلل احم عب
مشــترک جامعــه مدنــی دیــروز در یــک نشســت 
خبــری در کابــل، پاســخ گو نبــودن حکومــت 
ــه  ــاد ب ــن نه ــم پاســخ دهی ای ــردم علی الرغ ــه م ب

ــرار داد. ــاد ق ــورد انتق ــی را م ــه جهان جامع
ــت افغانســتان  ــه حکوم ــای احمــدی گفــت ک آق
بــه رغــم آنکــه همــه ســاله فرصــت کافــی بــرای 
پاســخ دهی از کارکردهــای خــود بــه جامعــۀ 
جهانــی اختصــاص می دهــد امــا نســبت بــه 
ــاس  ــخ گو احس ــود را پاس ــتان، خ ــردم افغانس م

نمی کنــد.
و  نظــارت  مشــترک  اجــالس  بیســت ودومین 
انســجام کــه تعهــدات دو جانبــه جامعــه جهانــی 
ــروز  ــد، دی ــی می کن ــت افغانســتان را ارزیاب و دول
در ارگ دایــر شــد؛ ایــن نشســت همــه ســال بــه 
منظــور پیگیــری تعهــدات جامعــه جهانــی و 
ــده گان دو  ــور نماین ــا حض ــتان ب ــت افغانس دول

طــرف دایــر می شــود.
آقــای احمــدی افــزود، در شــرایطی کــه حکومــت 
ــی  ــه مدن ــردم و جامع ــه م ــبت ب ــتان نس افغانس

پاســخ گو نیســت، بنابــر ارزیابی هــای جامعــه 
مدنــی، حکومــت درعملــی کــردن تعهــدات خــود 

ــدارد. پیشــرفت کافــی ن
او ازچنــد تعهــد مهــم دولــت افغانســتان در قبــال 
کمک هــای جهانــی از جملــه، حکومــت داری 
ــان در  ــژه زن ــهروندان به وی ــارکت ش ــوب، مش خ
حکومــت داری، مبــارزه بــا فســاد، بهبــود امنیــت، 
ــادآوری  ــر ی ــوق بش ــرورش و حق ــوزش و پ آم
کــرده افــزود کــه در ایــن بخش هــا تاکنــون 

چالش هــای جــدی وجــود دارد.

او، حضــور کــم رنــگ شــهروندان در پروســه های 
را  بودجــه  اختصــاص  و  گزینش هــا  ملــی، 
ــت در  ــرفت حکوم ــدم پیش ــل ع ــن عام مهم تری
ــدی  ــرد؛ احم ــوان ک ــده عن ــاد ش ــای ی بخش ه
ــت داری  ــز در حکوم ــی را نی ــه مدن ــش جامع نق

ــد. ــمبولیک خوان س
همزمــان فرشــته فــرح عضو »شــبکۀ زنــان افغان«، 
ــی را  ــه های مل ــان در پروس ــگ زن ــور کم رن حض
بــه بــاد انتقــاد گرفتــه افــزود حکومــت علی الرغــم 
ــان در  ــارکت زن ــش مش ــر افزای ــی ب ــدات مبن ته
ــان را در  ــر بخــش زن ــی نقــش اث پروســه های مل

پروســه صلــح تامیــن نکــرده اســت.
همچنــان منیــژه رامــزی عضــو گــروه کاری 
ــه  ــورد اضاف ــن م ــی در ای ــۀ مدن ــترک جامع مش

 50 مشــارکت  افزایــش  کــه حکومــت  کــرد 
درصــدی زنــان در حکومــت داری تــا ســال 2020 
ــان در  ــوده اســت؛ او حضــور فعلــی زن ــق نب موف
ــرد. ــوان ک ــر27 درصــد عن ــت را حــد اکث حکوم
از ســویی هــم، ناصــر تیمــوری عضــو نهــاد 
ــه  ــد ک ــی ش ــتان، مدع ــفافیت افغانس ــان ش دیدب
میکانیســمی های پاســخدهی حکومــت بــرای 

ــت. ــده اس ــاد نش ــون ایج ــردم تاکن م
بــه گفتــۀ او، حکومــت افغانســتان در تطبیــق 
و  بودجــه  اختصــاص  اســتخدام،  پروژه هــا، 
ــردم را  ــدگاه م ــادی دی ــای اقتص ــرای پالن ه اج
نمی گیــرد. او مشــارکت شــورای ملــی - کــه بــه 
ــه دلیــل وجــود فســاد در چگونگــی  ــه  وی ب گفت
انتخــاب شــان از مــردم نماینده گــی نمی کنــد 
ــی  ــه ناکاف ــادی و بودج ــای اقتص - را در پالن ه

ــد. خوان
در  حکومــت  بی ارادگــی  از  تیمــوری  آقــای 
ــن  ــزود کــه ای ــادآور شــده اف ــا فســاد ی ــارزه ب مب
ــرده  ــارزه نک ــی مب ــادهای کالن مال ــا فس ــاد ب نه
ــده  ــش از20 پرون ــه بی ــد ک ــی ش ــت؛ او مدع اس
فســاد مالــی در ســطح وزرا در دادســتانی کل 

وجــود دارد کــه بررســی نشــده اند.
وی اضافــه کــرد کــه عــالوه بــر حکومــت جامعــه 
ــای  ــرف کمک ه ــفافیت در مص ــز ش ــی نی جهان
مالــی و موثریــت پــروژه را در هجــده ســال 
او  بــه گفتــه   انــد؛  گذشــته مدنظــر نداشــته 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــده و مب ــارت کنن ــاد نظ ــچ نه هی
ــده  ــک کنن ــورهای کم ــای کش ــال کمک ه در قب
ــه اســتثنای امریــکا در  بــه حکومــت افغانســتان ب

ــت. ــده اس ــاد نش ــور ایج کش
او عملــی نشــدن تعهــدات حکومــت نســبت بــه 
مــردم در بخــش معــادن را بخــش دیگــر از ایــن 
نواقــص در حکومــت داری خوانــد؛ بــه بیــان وی 
در طــول هجــده ســال یــک افغانی بــا باشــنده گان 
ــته  ــتخراج پیوس ــا وجــود اس ــادن - ب ــراف مع اط

معــادن - پرداخــت نشــده اســت.
بــر اســاس قانــون معــادن 5 درصــد عوایــد معادن 
ــرد  ــق می گی ــه کســانی تعل ــان اســتخراج ب در زم
کــه در اطــراف ســاحات معدنــی ســاکن هســتند.

گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی:
حکومت خود را در برابر مردم پاسخ گو نمی داند

نامه یی سرگشـاده
 به نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا در امور صلح افغانستان

شورای عالی صلح:

امریکا باید بر پاکستان فشار بیاورد
مسووالن شورای عالی صلح و شماری از آگاهان، 
امریکا  به  پاکستان  وزیر  نخست  سفر  با  هم زمان 
عمران خان،  بر  فشارهایش  باید  امریکا  می گویند، 
نخست وزیر پاکستان را بیش تر کند تا او در روند 

صلح افغانستان صادقانه تالش کند. 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز شنبه برای 
یک دیدار سه روزه به امریکا رفت. او در این سفر 
مقام  هیچ  و  نگرفته  قرار  رسمی  استقبال  مورد 

امریکایی به پیشوازش نرفته است. 
عالی  شورای   سخنگوی  معاون  زایری،  اسداهلل 
است  امیدوار  می گوید،  سالم وطندار  به  صلح 
مقام های  بر  سفر  این  در  امریکا  رییس جمهور 
صلح  مورد  در  آنان  تا  کند  وارد  فشار  پاکستانی 

افغانستان گام های عملی بردارند.
به گفتۀ او، امریکا باید پاکستان را قناعت دهد که 
بازی دوگانۀ این کشور برای افغانستان و کشورهای 

منطقه خطرناک است.
می گوید،  بین المللی  مسایل  آگاه  خادم،  انتظار 
در  جنگ  به  بخشیدن  پایان  امریکا  خواست 
از  نیز  ترامپ  جمهور  رئیس  و  است  افغانستان 
نخست وزیر پاکستان خواهان سرکوب تروریستان 

خواهد شد.
جانب  امریکا  خواست  این  برابر  در  می گوید،  او 
شد  خواهد  اقتصادی  کمک های  خواهان  پاکستان 
تا به بانک جهانی اجازه دهد که به این کشور وام 
بدهد. خواست دیگر پاکستان از امریکا این است 
نقش  پاکستان  سیاسی  ثبات  در  ایاالت متحده  که 
بازی کند، در مورد مسئلۀ کشمیر از هند طرف داری 
پاکستان  برضد  افغانستان  آیندۀ  نکرده و حکومت 

نباشد.
با این حال، محب اهلل شریف، آگاه سیاسی می گوید، 
سفر عمران خان به امریکا در روند صلح افغانستان 

مفید تمام می شود.
به  عمران خان  سفر  از  پیش  پاکستان  او،  گفتۀ  به 
امریکا، به این کشور اطمینان داده است که در پیوند 
به صلح افغانستان اقدامات جدی انجام خواهد داد.

منبع  یک  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
افشانشدن نامش به خبرگزاری  امریکایی به شرط 
به  عمران خان  سفر  از  هدف  است،  گفته  رویترز 
آمریکا این است که مسوالن امریکایی بر پاکستان 
صلح  روند  در  کشور  این  تا  کنند  وارد  فشار 
افغانستان همکاری کرده و تروریستان را در خاک 

خود سرکوب کند.

نثاراحمد فیضی غوریانی
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بخوانم.  را  نیست  ناشناس  ناشناس  کتاِب  تا  یافتم  فرصت 
این کتاب تنها سرگذشت یک آواز خوان و هنر مندی به نام 
دکترصادق فطرت ناشناس، نیست. این کتاب برگی از تاریخ 
تاریک  و  خون بار  پیچیده،  تاریخ  از  مقطعی  در  افغانستان 
افغانستان است. فارابی دانشمند سدۀ نهم میالدی این سرزمین 
الصناعات« شرافت  العلوم و  »الرساله فی فضیلت  در کتاِب 
علوم را در سه نکته خالصه می کند و یکی آن را مربوط به 

تاریخ می داند: 
»موضوع، روش و فایده. شرافت تاریخ به فایده مربوط می شود 

که عبرت آموزی است«.
عبرت آموزی به شرافت علم تاریخی از دید فارابی همان درس 
آموختن از تاریخ است. فلسفه و حکمت آموختن هر درسی 
برای بکار بردن و انعکاس آن در افکار، رفتار و کردار آدمی 
است تا فکر و عملش را با خوبی ها بیاراید و از اشتباهات و 
بدی ها احتراز جوید. در غیرِ آن اگر آموزش و آموختن ها برای 
انسان، مفید و مثمر نباشد، برای او راه را از چاه متمایز نسازد، 
حق را از ناحق جدا نکند و موجب تغییر و تحول مثبت در 
افکار و رفتارش نگردد، مصداق همان شعر معروف سعدی 

می شود که:
علم چندان که بیشتر خوانی

چون عمل در تو نیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند

چار پایی بر او کتاب چند
عنوان  به  تنها  نه  نیست،  ناشناس  ناشناس  کتاب  براین  بنا 
سرگذشت ناشانس آواز خوان معروف وطن، بلکه به عنوان 
و  آموزنده  خوانندهگان  برای  افغانستان  تاریخ  از  برگ های 
به قول فارابی دارای شرافت و عبرت آموزی است. از دید و 
برداشت من این کتاب سه ویژهگی را در خود دارد که بسیار 

مهم، قابل توجه و عبرت آموز است:
1 - امانت داری و صداقت گرد آورنده )صبوراهلل سیاسنگ( 
از  ناشناس  توضیحات  و  اظهارات  نگارش  و  گردآوری  در 
بیان گفته ها و اظهارات کسان  سرگذشت ها و خاطراتش و 
دیگری که در این کتاب از آنها نقل قول شده و یا به پرسش های 
نویسنده پاسخ گفته اند. البته نثر روان و زیبای نویسنده به 
زیبایی این کتاب می افزاید و خواننده را برای خواندن کتاب 

حریص و مجذوب می سازد. 
2 - پاسخ و بیان بی پرده و صریح ناشناس به پرسش های 
پرسشگر که خواننده می تواند درستی و صداقت را در این 

پاسخ ها ببیند و دریابد. 
3 - اعتراف ناشناس به اشتباهاتش به خصوص اشتباهاتی که 
در هنر آوازخوانی و انتخاب شعر برای خواندن و آهنگ از او 
سر زده است. چیزی که در افغانستان و میان جامعۀ سیاسی، 

روشنفکری و تحصیل یافته کمتر رواج دارد و به اصطالح 
عامیانه هیچ کسی از ترشی دوغ خود سخن نمی گوید و به 

اشتباه خود اعتراف نمی کند. 
امانت داری و صداقت سیاسنگ در سراسر این کتاب چه آنکه 
از ناشناس نقل قول می کند و چه از خیال محمد کتوازی و 
سلیمان الیق و کسان دیگر قابل درک و دید است. اهمیت 
این امانت داری و صداقت در این است خواننده می تواند از 
این کتاب از همان فایدۀ مورد تذکر فارابی که عبرت آموزی از 
تاریخ است، مستفید شود. وقتی خواننده پاسخ ها و اظهارات 
افراد مختلفی را از خیال محمد کتوازی تا سلیمان الیق و... 
مطالعه می کند که بدون کم وکاست درج و منتشر شده است، 
تاریخ کشور پی  از  تاریک و خونین بخشی  به زوایای  هم 
می برد و هم می تواند برای او موجب درس و عبرت شود تا 
نقش خود را در جلوگیری از تکرار آن تاریکی ها و بدی های 

تاریخ در جامعه ایفا کند. 
مسایل  مورد  در  ناشناس  صادقانۀ  و  صریح  بیان  و  پاسخ 
مختلف در سراسر این کتاب قابل توجه و آموزنده است. از 
بیان سرگذشت مولوی عبدالواسع که به توپ حبیب اهلل کلکانی 
در کابل پرانده شد تا برخورد و معاشرت پدرش با او که پُر 
از اشتباه و خطا است و تا ابراز نظر در مورد سرود ملی و تا 

کتاب پته خزانه و ... 
ناشناس این قول سیاسنگ که یکی از بزرگان خانوادۀ او به 

هواداری از نهضت امانی کشته شده باشد را، رد می کند و در 
این مورد می گوید:

اما  باشد،  پدرم  کاکای  عبدالواسع  مولوی  به  اشاره  »شاید 
موضوع طرف داری از نهضت امانی درست نیست. وقتی شاه 
امان اهلل در حال فرار بود، طرف دارانش کتابی ترتیب دادند و در 
آن حبیب اهلل کلکانی را طی چند فتوا تکفیر کردند. آنها خانه 
به خانه می گشتند و از عالمان دینی می خواستند در پای حکم 
تکفیر دست خط و ُمهر بگذارند. نوبت به مولوی عبدالواسع 
رسید. گفتند: »مولوی صاحب! حکم تکفیرش نوشته شده، 
شما صرف تصدیق کنید.« جواب داد: »بر اساس احکام دین 
اسالم، نمی توانم فرد غایب را مومن یا کافر بنامیم. بدون دیدن 
تکفیر  غیابی  حکم  اعمالش،  سنجیدن حضوری  و  خویش 
کسی را تصدیق نمی کنم. این عمل خالف شرع است.« هر چه 

اصرار کردند، موفق به گرفتن امضایش نشدند. 
چندی بعد، نماینده یا نایب الحکومۀ امیر حبیب اهلل کلکانی 
و  دین  عالمان  بود.  گریخته  خان  امان اهلل  رسید.  قندهار  به 
مخصوصاً تکفیر کنندهگان یکایک شناسایی شدند. به شمول 
نایب  می گویند  که  خان  محمدولی  و  عبدالواسع  مولوی 

الحکومۀ قندهار بود، همه را سوی کابل بردند. 
از منابع مختلف شنیدم که در مسیر راه قندهار-کابل تارهای 

امیر در  ریش مولوی عبدالواسع را کنده و تحقیر کنان نزد 
شیرپور آوردند. حبیب اهلل کلکانی به مولوی عبدالواسع گفت: 
»شنیدم که عالم دین هستی و در موضوع تکفیر من دست 
نداری. شنیدم که بسیار قایم هستی، به خواست دیگران تسلیم 
نشدی و امضا نکردی. آفرین! حاال نظرت را می خواهم: بگو، 
حقیقت را بگو، من چطور آدم هستم؟« مولوی جواب داد: 
»تا ندیده بودم، شریعت به من اجازه نمی داد چیزی بگویم. 
نمی توانستم بگویم مومن هستی یا کافر. چون اسناد و دالیل 
نداشتم، کسی موفق به گرفتن امضایم نشد. اما حاال از نزدیک 
دیدمت، می گویم: به هر چهار کتاب آسمانی کافر مطلق هستی. 
با مشاهدۀ اعمالت به آواز جهر می گویم: تو نه تنها کافر مطلق 
بلکه جایزالقتل هستی.« طبعاً او )مولوی عبدالواسع(را هم به 

فجیع ترین شکل به قتل رساندند. 
ناشناس در پاسخ به این پرسش که سرود ملی را چگونه یافتید، 

می گوید:
»این سرود ملی عمر طوالنی ندارد. شعرش برایم قابل قبول 
نیست. مطمین هستم که برای مردم هم قابل قبول نخواهد بود، 

چون فاقد مفهوم و محتوای عمیق است.«
پاسخ ها و ابراز نظر ناشناس در مورد زبان پشتو زبان مادری اش 
و زبانی که دکتورایش را در مورد آن گرفته است، بسیار روشن، 
قاطع، جالب و بحث بر انگیز است. او در این مورد می گوید:

»من صادق فطرت هستم، حق را حق می گویم و ناحق را 
ناحق. چپ و راست حساب کنیم، زبان پشتو تاریخ مکتوب 
باالتر از چهارصد سال ندارد.« وقتی سیاسنگ از او می پرسد 

که هر گاه چنین باشد، پته خزانه چه می شود؟ پاسخ می دهد:
»پته خزانه جعل محض است. تکرار می کنم، جعل محض.«

جعل  خزانه  پته  که  ادعایش  این  درستی  مورد  در  ناشناس 
محض است به اظهار عبدالحی حبیبی )کاشف پته خزانه( در 
مورد پته خزانه استدالل می کند و می گوید: »عبدالحی حبیبی 
اوایل دهۀ 1۹50 در جریدۀ  که پسر کاکای پدرم است، در 
آزاد افغانستان خطاب به پشتون ها نوشته بود: »من زبان مرده 
و نامرتب پشتو را زندهگی ادبی و تاریخی بخشیدم.« اگر به 
عمق مفهوم همین جمله خوب دقیق توجه شود، دانستن راز 
پته خزانه و شناختن نویسنده اش مشکل نخواهد بود. حبیبی با 

اعتراف ضمنی از اصل قضیه پرده برداشت.«
ناشناس نام های چون نازوانا و ماللی را که در تاریخ رسمی 
و سرکاری شخصیت های قهرمان و تاریخی معرفی می شوند، 
شخصیت های ساختگی و خیالی می داند و می گوید: »نازوانا و 
ماللی میوند وجود خارجی ندارند. هر دو زادۀ ذهن شخصیت 
پرداز و اسطوره ساز افراد و حلقات معینی هستند. با افسانه های 

واهی نمی توان شخصیت ساخت.«
وقتی سیاسنگ در مورد شاه امان اهلل خان از او می پرسد، پاسخ 

می دهد:
»فهم و ذوق نازل عامه را یک طرف می گذارم، من از جامعۀ 
روشنفکری می نالم. روزی از داوود فارانی که برای کدام برنامۀ 
تاریخی می نوشت پرسیدم: چرا شوقی و  رادیویی مضمون 
تخیلی هر کس را دل تان خواست قهرمان می سازید و بیهوده 
تا آسمان هفتم باال می برید؟ شاه امان اهلل از کجا، چه وقت و 

چگونه قهرمان شد؟ 
با تعجب نگاهم کرد و خواست دالیلم را بشنود. گفتم: امان اهلل 
و شوکت  با شان  و  بود  نشین  عاج  برج  خان یک شهزادۀ 
ظاهری به قدرت رسید. غیر از ملکه ثریا، یک نفر از ملت هم 
پشت سرش نبود. عسکر تربیه شده برای دفاع خود نداشت، 
چه رسد به دفاع از کشور. با چند اقدام تجددطلبی عجوالنه 
هم سرنوشت خود را تباه ساخت و هم تا امروز مردم تاوان 

اشتباهاتش را پرداخته می روند.«
اعتراف ناشناس به سهو و اشتباه در آهنگ و آوازخوانی اش 
جالب و قابل توجه است. وقتی صبوراهلل سیاسنگ از او در 
مورد آهنگ: »زما کندهاره د زمرو وطنه / زما دسر کشو پشتنو 
وطنه« می پرسد و در مورد این شعر و این آهنگ که شاعر 
آن عبدالباری جهانی است، نکاتی را توضیح می دهد، ناشناس 
پس از توضیحاتی می گوید: »من خواندن این آهنگ را سهو 

می دانم.« 
من کتاب ناشناس ناشناس نیست را به تمام اهل مطالعه و 
توسط  کتاب  این  می کنم.  توصیه  افغانستان  در  سیاست 

انتشارات امیری در کابل چاپ و منتشر شده است.

روایت ناشنـاس
از تاریـخ پیچیـده 

و خـون بـار

محمداکرام اندیشمند

قول نقل  ناشناس  از  آنکه  چه  کتاب  این  سراسر  در  سیاسنگ  صداقت  و   امانت داری 
 می کند و چه از خیال محمد کتوازی و سلیمان الیق و کسان دیگر قابل درک و دید است.
 اهمیت این امانت داری و صداقت در این است خواننده می تواند از این کتاب از همان
 فایدۀ مورد تذکر فارابی که عبرت آموزی از تاریخ است، مستفید شود. وقتی خواننده
 پاسخ ها و اظهارات افراد مختلفی را از خیال محمد کتوازی تا سلیمان الیق و... مطالعه
خونین و  تاریک  زوایای  به  است، هم  منتشر شده  و  درج  کم وکاست  بدون  که   می کند 
 بخشی از تاریخ کشور پی می برد و هم می تواند برای او موجب درس و عبرت شود تا نقش

خود را در جلوگیری از تکرار آن تاریکی ها و بدی های تاریخ در جامعه ایفا کند
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ملی  وحدت  حکومت  رییس  غنی،  محمداشرف 
می گوید که »چتر جمهوریت« و »حقوق در محوریت 
شهروندی« در ادبیات سیاسی مردم افغانستان »تا به ابد 
حک« شده و هیج کسی نمی تواند با »سازش و معامله« 

آن را از مردم افغانستان بگیرد.
در  سرطان   31 دوشنبه،  دیروز  که  غنی  آقای 
بیست ودومین نشست »بورد مشترک نظارت و انسجام« 
سخن می گفت، افزود که »جمهوریت و شهروند« در 
مردم  سینه به سینۀ  روایت های  در  و  سیاسی  ادبیات 
افتخار  آن  به  جوانان  و  زنان  و  شده  حک  افغانستان 

می کنند.
پس  در  انتظار  »حقارِت«  عصر  که  گفت  غنی  آقای 
درهای بستۀ مرزهای همسایه پایان یافته و باید بیشتر 
پایان یابد؛ ما زمانی وصل گاه افکار و تمدن ها بودیم و 

باید این حیثیت تاریخی خویش را اعاده کنیم.

ارادۀ سیاسی صلح وجود دارد
محمداشرف غنی در نشست دیروز به تالش های اخیر 
در پیوند به پایان جنگ افغانستان اشاره کرد و گفت که 
ارادۀ سیاسی برای تأمین صلح در کشور وجود دارد، اما 
در این پروسه »سازش« را نمی پذیرد. آقای غنی افزود: 
در ادبیات سیاسی ما و در روایت سینه  به سینۀ امروز 
ما دو اصطالح برای ابد حک شده است، جمهوریت 
و  جمهوریت  چتر  نمی تواند  هیچ کس  شهروند.  و 
این ها  بگیرد.  ما  از  را  در محوریت شهروندی  حقوق 
ارزش هایی اند که جوانان و زنان پُرشور ما با افتخار از 
آن دفاع می نمایند و هیچ سازشی این دو اصل را زیر 

پا نخواهد کرد.
سبب  حکومت«  صلح  »برنامۀ  که  گفت  غنی  آقای 
را  مختلف جنگ  ابعاد  افغانستان  مردم  که  است  شده 
تحلیل و درک کنند و برای ارزش های نظام و دولت 
اشاره  لویه جرگۀ مشورتی صلح  به  او  نمایند.  مبازره 
این جرگه حدود  افغانستان در  کرد و گفت که مردم 
گفت وگوهای صلح را برایش مشخص کرده اند و او 

از این حدود عدول نخواهد کرد.
به گفتۀ رییس حکومت: »وضعیت امروز سیاه و سفید 
مرموز،  حلقۀ  یک  ارادۀ  می خواهد  طرف  یک  است، 

طرف  و  کند  تحمیل  ملت  بر  را  نقاب پوش  و  مبهم 
برسرنوشت  خودش  می خواهد  که  است  ملت  دیگر، 
با  غنی  محمداشرف  باشد«.  داشته  تسلط  خودش 
و  تروریزم  با  مبارزه  اول  خط  افغانستان  این که  بیان 
که  داشت  اظهار  است  تکفیری  و  داعشی  افراطیت 
و  جهان  کشورهای  اساسی  شریک  افغانستان  دولت 
»با  بسیار  مشارکت  این  و  است  جهانی  سازمان های 

ارزش و با مفهوم« می باشد.
هفتم  دور  که  می شوند  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
کنون  تا  طالبان  و  امریکا  نماینده گان  گفت وگوهای 
تمام نشده است. بربنیاد گزارش ها، دو طرف در حال 
گفت وگو با مقام های با صالحیت شان اند تا پیش نویس 
سندی را آماده کنند. گفته می شود تا اواخر ماه جاری 
نماینده گان  میان  توافق  یک  امضای  احتمال  میالدی 

طالبان و امریکا نیز وجود دارد.

خشونت،  جنگ،  برابر  در  گرفتن  قرار  فصل 
خودخواهی و فرصت طلبی

آغاز  به  همچنان  نشست  این  در  غنی  محمداشرف 
پیکارهای انتخاباتی در هفتۀ پیشرو اشاره کرد و گفت 
سیاسی  »عمل  یک  افغانستان  مردم  آینده  هفتۀ  در  که 
بزرگ« را آغاز می کنند. آقای غنی افزود که این عمل 
سیاسی در برابر »جنگ، خشونت، خودخواهی و برضد 

دشمنان نظام و فرصت طلبان« خواهد بود.
رییس حکومت بیان داشت: »تا یک هفتۀ دیگر کمپاین 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود. این 
دوره فرصت خوبی برای مردم است تا به برنامه های 
برنامۀ  براساس  را  خود  رأی  و  کنند  توجه  نامزدان 

نامزداِن مورد نظر خود بدهند«.
امروز  افغانستان  تصویر  این که  به  اشاره  با  غنی  آقای 
متفاومت است و جامعۀ ما در حرکت و پویایی قرار 
سمبول های  تدبیر  با  و  »آهسته  داشت:  بیان  دارد، 
تاریخی ما را که تا چند سال قبل به نمادهای ویرانی 

جنگ تبدیل شده بودند، آباد می سازیم«.
او گفت که نیروهای امنیتی با توانایی کامل آماده تأمین 
آقای  گفتۀ  به  اند.  جمهوری  ریاست  انتخابات  امنیت 
در  امنیتی  نیروهای  و  ملکی  خدمات  کارمندان  غنی، 
انتخابات بی طرف خواهند بود. او اظهار داشت که در 
این قسمت، حکومت »اصول رفتاری« و »کارشیوه یی« 
امور  در  را  دولتی  کارمندان  مداخلۀ  جلو  که  ساخته 

انتخابات می گیرد و به زودی منتشر می شود.
آقای غنی در این نشست گفت که افغانستان با هیچ فرد 
رییس حکومت  گفتۀ  به  ندارد.  بنیادی«  »نزاع  ملتی  و 
این  است.  و  بوده  ما  موقعیت  بر  نزاع  ملی:  وحدت 
باعاید  چهارراه  به  آهسته آهسته  داریم  ما  را  موقعیت 
و پُرعاید در منطقه تبدیل می کنیم. او گفت که »عصر 
بی وطنی و سرگردانی« گذشته است و باشندۀ افغانستان 

نمی خواهد دوباره بی وطن شود.
که  می دارد  اظهار  ملی  وحدت  حکومت  مقام  این 
افغانستان نباید »طفل یتیم« در قارۀ آسیا و ملت »فقیر و 
بی کس  و  کوی« جهان باشد. او می افزاید که افغانستان 
از نگاه اقتصادی در مرحلۀ »دست و دهان« رسیده و در 
حال صعود است، نه سقوط. به گفتۀ او: چند سال دیگر 

نیاز داریم که دخل و خرج کشور را مساوی سازیم.
آقای غنی در حالی از رشد اقتصادی افغانستان سخن 
پس  بین المللی،  و  داخلی  آمارهای  بربنیاد  که  می زند 
فقر  سطح  ملی،  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی  از 
به 55 درصد رسیده  از 30 درصد  بیش  از  در کشور 
است. از سوی هم، جدیدترین گزارش مرکز احصایۀ 
کشور نشان می دهد که نزدیک به 5۲ درصد از جمعیت 
بهداشت،  آموزشی،  »وضعیت  لحاظ  به  افغانستان 
بر  امنیت  تأثیر  و  اشتغال  زنده گی،  استانداردهای 

زنده گی آنان« در »فقر همه جانبه« به سر می برند.
نبود  از  دهقانان  و  بازرگانان  از  بسیاری  این،  کنار  در 
بازار فروش و صادرات کاالهای اقتصادی شان شکایت 
عدم  دلیل  به  فراه  تربوز والیت  مورد،  یک  در  دارند. 
فروش  به  افغانی   3 سیر  دولت،  پشتیبانی  و  حمایت 
اعتراض گونه،  اقدامی  این والیت در  رسید و دهقانان 
حاصالت زراعتی شان را روی سرک انداختند و نابود 

کردند.

د ملګرو ملتونو سـازمان وايي، په افغانسـتان کې د سـولې 

لـه هغې هوکـړې مالتړ کوي چـې ټولو تـه د منلو وي.

د ملګـرو ملتونو سـازمان وايي، د سـولې په روانـو بحثونو 

کـې بایـد هغـه کسـان ګـډون وکـړي چـې د افغانانـو لـه 

حقونـو پـه رښـتیني توګـه دفـاع وکړي.

د دغـه سـازمان د عمومي رسمنيش مرسـتیالې امنې محمد 

د یکشـنبې پـه ورځ پـه کابـل کـې يـوې خـري ناسـتې تـه 

وویـل چې دوی د سـولې د هغې پروسـې مالتړ کوي چې 

ټولـو افغانانـو تـه د منلو او په کې د ښـځو حقونـه خوندي 

وي: »کلـه چـې د سـولې پـه اړه يـوه تګ الره ټـاکل کېږي، 

د خلکـو د اسـتازو سـهم په کـې د اندېښـنې وړ دی، بله دا 

چـې د خلکـو اسـتازي هلتـه پـه کومـو هلته بحـث کوي، 

تاسـو د مسـکو او دوحـې ناسـتو تـه وګـورئ او دا لړۍ به 

روانـه وي، زمـا پـه نظر پـه دغه بهیر کـې د خلکو رښـتینی 

اسـتازیتوب مهـم دی، دا هـم بایـد هېـر نه کـړو چـې دغـه 

بهیـر د ښـځو له مرکـزي ګډون پرتـه نتیجه نـه يش لرالی.«

د ملګـرو ملتونـو څلور کسـیز پـالوی په دوه ورځني سـفر 

کابـل تـه راغلـی و او د دغه سـفر په لړ کې یې د ولسـمرش 

محمـد ارشف غنـي، اجرائیه رئیـس عبداللـه عبدالله او يو 

شـمېر نـورو افغـان چارواکو رسه د سـولې، بـرشي حقونو 

او د ښـځو د حقونـو د خوندیتـوب پـه اړه خـرې وکړې او 

بامیانـو والیـت ته یـې هم سـفر درلود.

امنـې محمـد د سـولې او انتخاباتـو پـه تـړاو دې پوښـتنې 

تـه چـې تاسـو ته کـوم يـو لومړیتوب لـري، داسـې ځواب 

ورکـړ: »کـه مـوږ د تل پـايت عدالـت او سـولې ټینګښـټ 

غـواړو نـو مـوږ د دې چـارې لپـاره وخـت تـه اړتیا لـرو او 

دغـه بهیـر باید ټوملنلـی وي، انتخابات بـل بحث دی چې 

پـه سـپټمر کـې دی، زما لـه انـده دا دوه هغـه موضوعات 

دي چـې پـه یو مسـیر کـې پاید تعقیـب يش.«

دا په داسـې حـال کې ده چې لـه دې وړاندې په افغانسـتان 

کې د امریکا سـفیر جان بس له خریاالنو رسه د وروسـتیو 

سـیايس معلوماتـو د رشیکولو په ناسـته کـې ویيل چې که 

څـه هـم انتخابـات او سـوله دواړه مهم دي، خـو امریکا ته 

سـوله لومړیتوب لري.

پـه دې وروسـتیو کـې په دوحه کـې د افغان سیاسـیونو او د 

طالبانـو د غـړو ترمنځ د سـولې بین االفغاين خرې وشـوې 

چـې حکومـت او خلک یـې تـر یـو بریـده هیله منـد کـړي 

دي.

افغـان ولسـمرش محمـد ارشف غنـي هم د شـنبې پـه ورځ 

د کابـل ښـار پـه ميل سـمپوزیم کـې د وینا پر مهـال وویل 

چې سـوله د افغانانو بنسـټيزه اړتیا ده او حکومت د سـولې 

د ټینګښـت لپاره کلکـه اراده لري.

محمداشرف غنی:

»سـازش« پذیـرفتنی نیست
روح اهلل بهزاد

ملګري ملتونه: 

د سولې له هغې هوکړې مالتړ کوو چې ټولو ته د منلو وي


