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70درصِد برخی ولسوالی های 

بدخشان در اختیار دولت نیست

فهرست رأی دهنده گان انتخابات 
ریاست جمهوری با نواقص جدی 

روبه روست
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انتقاد از حکومت می گویند  با  نماینده گان مجلس 
انکشافی سال جاری  از 150 پروژه  که پول بیش 
مالی را خالف اصول نامۀ بودجۀ ملی برای برگزاری 

انتخابات اختصاص داده است.
هفته  حکومت  سال  وسط  بودجۀ  بررسی  طرح 
هم  و  شد  پیشنهاد  نماینده گان  مجلس  به  گذشته 
اکنون زیر بررسی کمیسیون مالی و بودجه مجلس 

قرار دارد.
به  نهادی  هیچ  ملی،  بودجۀ  اصول نامۀ  بنیاد  بر 
شمول حکومت صالحیت تعدیل پول پروژه های 

انکشافی را ندارد.
غالم فاروق مجروح یک عضو مجلس خاطرنشان 
کرد که حکومت 154 پروژه یی که در سند بودجه 
سال مالی 1398 گنجانیده شده بود را از این سند 
برگزاری  به  را  آن  پول  و  کرده  تنقیص  بودجه 
انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان اختصاص 

داده است.
آقای مجروح همچنین تأکید کرد که حکومت پول 
گزافی را از کد 91 که مربوط رییس جمهور است، 
به وزارت دولت در امور صلح، وزارت دولت در 
سالگی  صد  مراسم  برگزاری  و  بشر  حقوق  امور 

استقالل کشور اختصاص داده است.
دانسته  را گزاف و خالف اصول  این مصارف  او 
یادآور شد که حکومت صالحیت تنقص پروژه های 

انکشافی را در سند بودجه  ملی ندارد.
مجلس  اول  معاون  یار  امیرخان  وجود،  این  با 
از  پروژه ها  تنقیص  که  کرد  تاکید  نیز  نماینده گان 
نیست  نهادی  هیچ  از صالحیت  بودجه  ملی  سند 
انتخابات  بودجه  تأمین  منظور  به  اگر حکومت  و 
سال  وسط  بودجه  طرح  در  را  پیشنهادی  چنین 
مطرح کرده باشد، از سوی مجلس رد خواهد شد.

باید  مالیه  وزارت  که  کرد  نشان  خاطر  یار  آقای 
هزینه برگزاری انتخابات را از عواید دولت بپردازد 

نه این که پروژه های انکشافی را تنقیص کند.
خالف  انکشافی  پروژه های  تنقیص  او،  گفتۀ  به 
اصول نامۀ سند ملی بودجه نیز است و حتا مجلس 

صالحیت تعدیل آن را ندارد.
تعهد  افغانستان  حکومت  که  است  حالی  در  این 
تامین 90 میلیون دالر بودجه انتخابات را داده است 
و طرح آن را در بودجه وسط سال دولت به مجلس 

پیشنهاد کرده است.
اکنون توسط  بررسی بودجه وسط سال هم  طرح 
کمیسیون مالی و بودجه مجلس زیر بررسی قرار 

دارد.
بودجه  و  مالی  کمیسیون  رییس  محسنی  عظیم 
کمیسیون طرح  این  که  گفته  این  از  پیش  مجلس 
به ویژه هزینه  بودجه وسط سال حکومت  بررسی 
پولی برگزاری انتخابات را با دقت بررسی خواهد 

کرد.

نمایندهگان:
پول بیش از 150 پروژۀ انکشافی خالف 
قانون به »انتخابات« اختصاص یافته است

ملـی  وحـدت  حکومـت  ریاسـت  سـخنگوی 
بلکـه  نـه،  صلـح  عالـی  شـورای  کـه  می گویـد 

اسـت. شـده  لغـو  شـورا  ایـن  دبیرخانـه 
صدیـق صدیقی دیروز در یک نشسـت خبری در 
کابـل گفـت، محمداشـرف غنـی امروز}دیروز{ 
فرمـان لغـو شـورای عالـی صلـح را صـادر کرده 
اسـت و بـر اسـاس ایـن فرمـان، تمامـی امـور 
مربـوط بـه صلـح، بـه وزارت دولـت در امـور 

صلـح محول شـده اسـت.
امـا پـس از این نشسـت خبـری، وی در یک پیام 

توییتـری ایـن موضـوع را تصحیح کـرده و از لغو 
دبیرخانـه شـورای عالی صلح خبر داده اسـت.

در  زیـادی  پیشـرفت  اسـت،  افـزوده  صدیقـی 
قسـمت نهایـی کـردن هیـأت مذاکره کننـده صلح 
صـورت گرفتـه و حکومـت کامـاًل آمـاده اسـت 

وارد مرحلـه بعـدی رونـد صلـح شـود.
از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج  مـورد  در  او 
افغانسـتان خاطرنشـان کـرد کـه رییـس حکومت 
در یـک تمـاس تلفنـی بـا وزیـر خارجـه امریکا، 
بـه گونـه تفصیلی بـا او صحبـت کـرده و در این 
تمـاس، مایـک پمپیو خـروج نیروهـای امریکایی 
از افغانسـتان را بر اسـاس تقاضای شـرایط کشور 

اسـت. گفته 

صدیقی:
دبیرخانۀ شورای عالی صلح لغو شده است
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کـارزارهـای انتخـاباتی چگـونه بایـد باشـد؟
ازامـروزبـهبعـدکارزارهـایانتخابـاتریاسـتجمهوری
تـاشـصتروزدیگـرآغازشـدهوهجـدهنامـزدانتخابات
مـردم بـرای را خـود تـا میرونـد جمهـوری ریاسـت
افغانسـتانبنمایاننـدوبـابرنامههاواهدافـیکهتعیین

بگیرنـد. رای مـردم از کردهانـد،میخواهنـد
انتخابـات چندیـن گذشـته سـال 19 در افغانسـتان
گذاشـته سـر پشـت را پارلمانـی و ریاسـتجمهوری
داریـم، انتخاباتهـا ایـن از کـه نتیجهیـی امـا اسـت،
تقلـب،مهندسـیوجعـلنتایـجآنراتعییـنکـردهواین

بدتریـندرسـیاسـتکـهدرتاریخسیاسـیافغانسـتان
مشـاهدهشـدهاسـت.مشـکلدیگـریکـهدرانتخابـات
سـخنان داشـته، وجـود افغانسـتان ریاسـتجمهوری
در کـه بـوده نامـزدان غیرعملـی و اغراقآمیـز بسـیار
دورانمبـارزاتانتخاباتـی،همـوارهوعـدهدادهشـدهو
بعدتـرازآن،شـهروندانورایدهنـدهگاندرککـرده
بودنـدکـهنامزدانچگونهبهآسـانیوارزانیشـعارهاو
وعدههـایچـربونـرموبـهمراتـببزرگتـرازحدعملی
رادرکارزارهـایانتخاباتـیمطـرحکـردهبودنـد.ایندر

حالـیاسـتکـهدرافغانسـتاننقـشمـردمدرانتخابات
تعیینکننـدهمینمایـدونقـشفـردبیـشازحـزبدر
کارزارهـایانتخاباتـیاهمیـتدارد.بنابرایـن،نامـزدان
سـعیکـردهبودنـدکـهحـرفهـایشـانبـهمعیارهـای
مـردمفریبانـهقـدوانـدامبگیرنـد.امـااکنـونانتظـار
ایـناسـتکهنامـزدانریاسـتجمهوری،دقتنظرشـان
نبایـد و بگیرنـد نظـر گفتـاردر و اعمـال،رفتـار رادر
دنبـالوعدههـاووعیدهایـیبگردنـدکـهچنـدانعملـی

نیسـت...
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استفاده از منابع دولتی و خارجی ممنوع است



حکـومت متالشـی 
در کـارزارهای انتخـاباتی

مبارزات  آغاز  سمت  به  حالی  در  افغانستان 
زمان  هر  از  بیش  شرایط  که  می رود  انتخاباتی 
سرنوشت ساز  روند  این  انجام  برای  دیگری 
فرصت  که  مدتی  طی  حکومت  نیست.  آماده 
کارزارهای  برگزاری  برای  را  شرایط  داشت، 
انتخاباتی مهیا سازد، به صورت تعمدی از چنین 
اقدامی سرباز زد. اما، تیم »دولت ساز« از ماه ها به 
این سو به صورت یک جانبه مبارزات غیرقانونی 
انتخاباتی را در سراسر کشور آغاز کرده است. 
کشور  والیت های  تمام  در  تنها  نه  غنی  آقای 
چندین دفتر انتخاباتی باز کرده است که با پخش 
پول در میان مردم، گماشتن افراد به پست های 

تالش  دیگران  اغوای  و  دولتی 
انتخابات  ورزیده که خود را در 
نامزد  ریاست جمهوری  آینده 
نه  متأسفانه  کند.  معرفی  برتر 
هم  نه  و  بین المللی  نهادهای 
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون 
کافی  اندازۀ  به  مورد  این  در 
هم  نه  و  کرده اند  آگاهی دهی 
مانع کارزارهای غیرقانونی آقای 
عملکرد  این گونه  شده اند.  غنی 
قاعدۀ بازی را نامتوازن ساخته و 
روند  به  مردم  بی اعتمادی  سبب 
انتخابات می شود. حاال هم تعداد 
با  کشور  شهروندان  از  زیادی 
انتخابات  نگاه شک آمیز به روند 
به  توجه  با  آنها  می کنند.  نگاه 
فکر   1393 سال  انتخابات  نتایج 
غنی  آقای  بار  این  که  نمی کنند 
انتخابات  در  را  خود  بی طرفی 
آقای  برای  کند.  حفظ  بتواند 

غنی انتخابات سال روان بحث مرگ و زنده گی 
ممکن  شکل  هر  به  که  نتواند  او  اگر  است. 
قدرت را غضب کند، دیگر جایی برای زنده گی 
به  حتا  او  داشت.  نخواهد  افغانستان  در  کردن 
که  ندارد  شانس  پیشین  رییس جمهوری  اندازۀ 
حداقل بتواند در میان مردم زنده گی اش را ادامه 
دهد. برای آقای غنی انتخابات سال روان حکم 
وسیله  هر  به  پیروزی  یا  دارد؛  را  پنجاه  پنجاه 
از  یکی  در  ذلت بار  سیاسی  مرگ  یا  و  ممکن 
غنی  آقای  دلیل  همین  به  غربی.  کشورهای 
یافتن  دست  برای  زمینه ها  و  امکانات  تمام  از 
دوباره به قدرت سیاسی استفاده می کند. او حتا 
ممکن است که بودجه حکومت را کاماًل در این 
و  که خودش  هر چند  برساند.  به مصرف  راه 
بعضی از متحدانش نیز به اندازۀ کافی میلیون ها 
از کشور  بانکی خود در خارج  دالر در ذخایر 
دارند ولی آقای غنی به پول های که در اختیار 
دارد، بسنده نمی کند و سعی دارد با ریختن پول 

و انجام تقلب های گسترده با راه اندازی جنگ، 
ناامنی و وحشت در میان مردم، از فضا به نفع 
خود استفاده کند. البته، انتخابات با چالش های 
بزرگی نیز رو به رو است. اول این که کشورهای 
تمویل کننده هنوز تمایلی به پرداخت هزینه های 

انتخابات از خود نشان نداده اند. 
آقای غنی می خواهد که هزینه های انتخابات را 
از بودجۀ ملی تأمین کند ولی تأمین هزینه های 
انتخابات از بودجۀ ملی عواقب بسیار خطرناک 
و بحران آفرین در پی دارد که هیچ کسی قادر 
به کنترل آن نخواهد بود. کمک های جهانی به 
افغانستان در سال های اخیر بسیار کاهش یافته و 

اگر این مقدارهم صرف مسایل انتخاباتی شود، 
دوم  ماند.  نخواهد  بساط  در  پولی  هیچ  آنگاه 
این که، هیچ معلوم نیست گفت وگوهای صلح 
ناشده  تایید  به کجا ختم می شود. گزارش های 
ایجاد  سر  بر  امریکایی ها  که  می دهند  نشان 
و  رسیده  توافق  به  طالبان  با  موقت  حکومت 
تالش دارند که آقای غنی را هم متقاعد کنند که 
از قدرت کنار برود و انتخابات با تأخیر برگزار 
شود. سوم این که وضعیت امنیتی افغانستان در 
این ماه ها و هفته های اخیر به صورت کم سابقه 
به وخامت گراییده و مناطق بیشتری از کنترل 
تخمین  برخی ها  است.  شده  خارج  حکومت 
در  مناطق  صد  در   60 به  نزدیک  که  می زنند 
درست  رقم  این  اگر  دارد.  قرار  طالبان  اختیار 
نمی رسد،  نظر  به  مبالغه آمیز  هم  زیاد  که  باشد 
آنگاه برگزاری انتخابات سراسری و همه شمول 
همان  از  انتخابات  مشروعیت  و  نیست  ممکن 
انتخاباتی  چنین  می گیرد.  قرار  سوال  زیر  اول 

بود  نخواهد  قبول  قابل  افغانستان  مردم  برای 
کرد.  خواهد  تازه یی  بحران  دچار  را  کشور  و 
عملکردهای  با  دارد  احتمال  که،  این  چهارم 
کارزارهای  زمان  در  غنی  آقای  غیرقانونی 
به  نامزدان که می خواهند  از  انتخاباتی شماری 
صورت قانونی رأی مردم را به دست آورند و یا 
دارای رأی واقعی اند، نخواهند در چنین روند 
ورزند.  پُردغدغه شرکت  و  آمیز  تقلب  سراسر 
است.  کرده  مشکل  همه  بر  را  کار  غنی  آقای 
از  سالم  انتخابات  برگزاری  برای  را  او شرایط 
حاال سخت کرده و در یک انتخابات غیرسالم و 

غیرشفاف کی می خواهد که شرکت کند. 
به  قدرت  در  غنی  آقای  بودن 
افغانستان  مشکل  صورت  هیچ 
دالیل  او  شاید  نمی کند،  حل  را 
بودن  و  ماندن  برای  شخصی 
ولی  باشد،  داشته  قدرت  در 
در  را  او  مشروعیت  دالیل  این 
ضمانت  پُرتقلب  انتخابات  یک 
که  می شود  باعث  و  نمی کند 
رو  با روزهای سختی  افغانستان 
به رو شود. همان طور که در آغاز 
این نوشته گفته شد، عمر سیاسی 
آقای غنی به پایان رسیده است. 
او دیگر چهره یی نیست که بتواند 
موجود  مشکالت  از  را  کشور 
پنج سالۀ  حضور  بخشد.  رهایی 
داد  نشان  سیاسی  قدرت  در  او 
مدیریت  برای  توانایی هایش  که 
ضعیف  بسیار  کشور  رهبری  و 
فردا  افغانستان  است.  ناچیز  و  
به کسی نیاز دارد که بتواند تمام 
جناح ها را به دور خود جمع کند و در مشارکت 
سیاسی با همه جوانب پایه های حکومتی فراگیر 
قدرت  آوردن  دست  به  بریزد.  را  مردمی  و 
کمک  به  هم  آن  افغانستان  شرایط  در  سیاسی 
خارجی ها کار بسیار مشکلی نیست ولی حفظ 
آن هم ممکن است؟ حکومت داری آقای غنی، 
به خوبی محک چنین قدرتی است. او قدرت 
سیاسی را به هر شکلی که بود به دست آورد 
جامعه  و  مردم  نفع  به  آن  از  نتوانست  ولی 
استفاده کند. پس از پنج سال او حکومتی ناکام و 
بحران زده را در اختیار دارد. حکومتی که دیگر 
فلج شده و حتا با مصرف پول های کالن نیز از 
جایش تکان نمی خورد. آیا چنین رهبریی قابل 
مباهات و افتخار است؟ آیا با جاری کردن خون 
و ویران کردن کشور می  وان خود را زعیم مردم 

ساخت؛ بدون شک خیر.
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از امروز به بعد کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری تا شصت روز 
دیگر آغاز شده و هجده نامزد انتخابات ریاست جمهوری می روند 
تا خود را برای مردم افغانستان بنمایانند و با برنامه ها و اهدافی که 

تعیین کرده اند، می خواهند از مردم رای بگیرند.
ریاست جمهوری  انتخابات  چندین  گذشته  سال   19 در  افغانستان 
این  از  که  نتیجه یی  اما  است،  گذاشته  سر  پشت  را  پارلمانی  و 
انتخابات ها داریم، تقلب، مهندسی و جعل نتایج آن را تعیین کرده و 
این بدترین درسی است که در تاریخ سیاسی افغانستان مشاهده شده 
افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  دیگری  است. مشکل 
وجود داشته، سخنان بسیار اغراق آمیز و غیرعملی نامزدان بوده که 
در دوران مبارزات انتخاباتی، همواره وعده داده شده و بعدتر از آن، 
شهروندان و رای دهنده گان درک کرده بودند که نامزدان چگونه به 
آسانی و ارزانی شعارها و وعده های چرب و نرم و به مراتب بزرگتر 
از حد عملی  را در کارزار های انتخاباتی مطرح کرده بودند. این 
در حالی است که در افغانستان نقش مردم در انتخابات تعیین کننده  
می نماید و نقش فرد بیش از حزب در کارزارهای انتخاباتی اهمیت 
به  شان  های  حرف  که  بودند  کرده  سعی  نامزدان  بنابراین،  دارد. 
معیارهای مردم فریبانه قد و اندام بگیرند. اما اکنون انتظار این است 
که نامزدان ریاست جمهوری، دقت نظرشان را در اعمال، رفتار و 
گفتار در نظر بگیرند و نباید دنبال وعده ها و وعیدهایی بگردند که 

چندان عملی نیست.
هر  در  نامزد  پیام  و  تصویر  رساندن  برای  تبلیغات  که  بدیهی ست 
از  استفاده  بدون  تبلیغاتی  بمباران  اما  است ،  انتخاباتی الزم  کارزار 
روش های علمی ممکن است بی  نتیجه باشد و یا حتا نتیجۀ معکوس 
بدهد. پس از امروز فضای کشور مملو از عکس های نامزدان می شود 
که در برخی موارد زیاد هم زننده خواهد بود و جدابیتی نخواهد 
داشت. بنابراین، بهتر است نامزدان انتخابات روش های بسیار موثر 

بازی را در تبلیغات شان در نظر بگیرند.
از جانب دیگر، مردم به شدت نیاز دارند که بدانند نامزدان چه موارد 
و کدام موضوعات را برای گفتن دارند. از این رو، نامزدان سعی کنند 
در مبارزات انتخاباتی به گونۀ بسیار درست و منطقی وارد شوند؛ 
به ذهن مردم و  نامزدان  انتخاباتی در کشاندن  مبارزات  نقش  زیرا 

برعکس آن بسیار مهم است.
برای  زیادی  اهمیت  امروزه  رسانه،  عنوان  به  مجازی  فضای های 
نامزدان دارد و به همین دلیل سعی می شود که تکت های انتخاباتی 
از این فضا بیشترین استفاده را ببرند. بنابراین انتظار می رود فضای 
مجازی فضای اتهام و دشنام رقبای انتخاباتی نشود در حالی که در 
گذشته و همین اکنون هم دیده می شود که اتهام ها و دسیسیه سازی 
بخش مهمی از تبلیغات را در فضای مجازی ما تشکیل می دهد و 

این درست نیست.
انتخاباتی بخش دیگری  امکانات دولتی در کمپاین های  از  استفاده 
افغانستان است. دو  ناظر و مردم  نهادهای  نامزدان،  نگرانی های  از 
رهبر حکومت وحدت ملی در عین حالی که رهبری بخش هایی از 
دولت را به دوش دارند، در انتخابات نیز نامزد هستند؛ بناًء ممکن 
است که این دو نامزد از منابع و صالحیت های دولتِی که در اختیار 
دارند، به نفع خود در انتخابات استفاده کنند که امر غیر اخالقی و 
خالف قاعده بازی انتخاباتی است. پیش از این هم شورای نامزدان 
ابراز  مسأله  این  از  ناظر  نهادهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
نگرانی کرده بودند. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در 
شده  تعیین  موعود  از  پیش  ارگ  تیم  که  شدند  مدعی  مورد  چند 
برای کارزارهای انتخاباتی، از منابع دولتی در شماری از والیت ها 
برنامه های کمپینی برگزار کرده است. دیدبان شفافیت افغانستان نیز 
در یک گزارش تحقیقی در اخیر سال گذشته نشان داد که برخی 
خارج  و  می کنند  سفر  والیت ها  به  غنی  محمداشرف  اطرافیان  از 
پروژه های  عملی سازی  وعدۀ  مردم  به  شده،  تصویب  بودجۀ  از 

توسعه یی می دهند.
دادند  نامزدان ُهشدار  به  نیز  انتخاباتی دیروز  رهبری دو کمیسیون 
اما  نکنند،  استفاده  انتخابات  در  خارجی  و  دولتی  منابع  از  که 
اِعمال  از  انتخاباتی  کمیسیون های  رهبری  که  می دهد  نشان  قراین 
عمر  اند.  بوده  عاجز  حاکم  نامزدان  برابر  در  صالحیت های شان 
حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا سال جاری به پایان رسید، 
اما پس از اول جواز، تیم محمداشرف غنی با استفاده از منابع دولتی 
نامزدان  اعتراض  باوجود  اما  زد،  انتخاباتی  کمپین های  به  دست 
غیرحکومتی و نهادهای ناظر از این وضعیت، بازهم کمیسیون های 

انتخاباتی به این اعتراض های گوش نکرد و ترتیب اثر نداد.
همۀ این نگرانی ها مشروع اند و باید برای جلوگیری از تکرار آن، از 
سوی حکومت و کمیسیون های انتخاباتی به نامزدان، مردم، نهادهای 
مردم  بنابرین  شود.  داده  قوی  تضمین  بین المللی  ناظران  و  ناظر 
افغانستان با درک اینکه نامزدان در این دو ماه چه چیزی برای گفتن 
دارند، در روز رای دهی تصمیم خودشان را می گیرند و انتظار این 
را  هیجان الم  انتخاباتی  های  و کشمکش  رقابت  ماه  دو  که  است 
برای کشاندن مردم به انتخابات ایجاد کند. اما دیده شود چه می شود.

کـارزارهـای انتخـاباتی 
چگـونه بایـد باشـد؟

احمدعمران

عمـرسیاسـیآقـایغنـیبـهپایـانرسـیدهاسـت.اودیگـرچهرهیـی
نیسـتکهبتواندکشـورراازمشـکالتموجودرهاییبخشد.حضور
پنجسـالۀاودرقـدرتسیاسـینشـاندادکـهتواناییهایـشبـرای
مدیریـتورهبـریکشـوربسـیارضعیفوناچیزاسـت.افغانسـتان
فـردابـهکسـینیـازداردکـهبتوانـدتمـامجناحهـارابـهدورخـود
جمـعکنـدودرمشـارکتسیاسـیبـاهمهجوانـبپایههـایحکومتی
فراگیـرومردمـیرابریـزد.بـهدسـتآوردنقـدرتسیاسـیدر
شـرایطافغانسـتانآنهـمبـهکمـکخارجیهـاکاربسـیارمشـکلی
نیسـتولـیحفـظآنهـمممکناسـت؟حکومـتداریآقـایغنی،به
خوبـیمحـکچنینقدرتیاسـت.اوقدرتسیاسـیرابههرشـکلی
کـهبـودبـهدسـتآوردولـینتوانسـتازآنبـهنفعمـردموجامعه
اسـتفادهکنـد.پسازپنجسـالاوحکومتینـاکاموبحرانزدهرادر
اختیـاردارد.حکومتـیکـهدیگـرفلـجشـدهوحتابامصـرفپولهای
کالننیـزازجایـشتـکاننمیخـورد.آیاچنینرهبریـیقابلمباهات
وافتخـاراسـت؟آیـابـاجـاریکردنخـونوویـرانکردنکشـورمی

وانخـودرازعیـممـردمسـاخت؛بدونشـکخیر.

کمپاین های پیش از وقت محمد ارشف غنی
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شورای والیتی بدخشان می گوید که 70 درصد برخی از 
ولسوالی این والیت به دست طالبان قرار دارد. 

آنان ادعا می کنند که دولت هیچ همکاری برای عقب راندن 
طالبان در این والیت انجام نداده است.

از سویی هم، وزارت دفاع کشور با رد این ادعا می گوید 
قرار  طالبان  گروه  دست  به  والیت  این  ولسوالی  سه  که 

دارد، اما سایر ساحات تحت کنترل دولت است. 
حمالت  امنیتی  نیروهای  می گوید:  ملی،  دفاع  وزارت 
تهاجمی را در برابر گروه طالبان راه اندازی کرده اند و این 
سوق  مناطقی  به  طالبان  تمرکز  که  است  شده  سبب  کار 
داده شود که نیروهای امنیتی اندک در آنجا حضور دارند.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به این 
موضوع در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار گفت که سقوط 
ولسوالی کران و منجان والیت بدخشان نیز با این ترفند به 

دست گروه طالبان سقوط کرد. 
آقای امان می گوید که حمالت هوایی بر موضع دشمن در 
این والیت به ویژه ولسوالی کران و منحان، جریان دارد و 

عنقریب عملیات زمینی نیز آغاز می گردد.
به گفتۀ او، عملکرد طالبان در ولسوالی کران منجان تحت 

نظر نیروهای امنیتی قرار دارد. 
معاون سخنگوی وزارت دفاع با رد این ادعا که 70 درصد 
است،  طالبان  قلمرو  تحت  ولسوالی  چندین  ساحات 
می گوید: تنها دو یا سه ولسوالی بدخشان در دست طالبان 
امنیتی   نیروهای  والیت،  این  نقاط  سایر  در  و  دارد  قرار 

قدرتمندانه حضور دارند. 
 70 که  می کند  ادعا  اما  بدخشان  والیتی  شورای  رییس 
درصد از ساحا برخی ولسوالی این والیت به دست طالبان 

قرار دارد.
به  اشاره  با  بدخشان  والیتی  شورای  رییس  صمیم  بشیر 
گفت:  طالبان،  دست  به  منجان  و  کران  ولسوالی  سقوط 
قاری شریف، یکی از افسران قطعه امنیتی معدن الجورد 
والیت بدخشان در تبانی با طالبان، این ولسوالی را به نفع 

گروه طالبان سقوط داده است. 
می گوید:  ماندگار،  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  صمیم  آقای 
صورت  به  وردوج،  و  یمگان  منجان،  و  کران  ولسوالی 
کامل به دست طالبان است و در فصل گرما سال جاری؛ 
و  تشکان  تگاب،  ولسوالی های،  از   بر 70 درصد  طالبان 

ارغنجخواه دست یافته اند. 
برای  برنامۀ  هیچ  دولت  می گوید:  همچنان  صمیم  آقای 

فرستادن نیروهای کمکی به این والیت ندارد و ولسوالی 
کران و منجان به دلیل همین غفلت سقوط کرد. 

این در حالی است که هفتۀ گذشته فرمانده پولیس ولسوالی 
کران و منجان به روزنامۀ ماندگار گفت که در مدت هشت 
ماه که زیر تهدید امنیتی قرار داشته اند با تماس مکرر به 
مرکز، یک گلوله هم به آنان کمک صورت نگرفته است. 

مرکز ولسوالی ئ فرماندهی پولیس کران و منجان که در 
آن معدن سنگ قیمتی الجورد نیز قرار دارد، شام دوشنبه 

هفتۀ گذشته به دست طالبان سقوط کرد. 
در همین حال، مسووالن ولسوالی نُسی والیت بدخشان 
می دهند.  خبر  طالبان  دست   به  ولسوالی  این  سقوط  از 
ابراهیم قیومی، ولسوال نُسی والیت بدخشان به رسانه ها 

شمارشان  به  روزه  همه  که  طالبان  گروه  که   است  گفته 
افزود می شو در تالش حمله باالی این ولسوالی هستند.

آقای قیومی تاکید می کند که در حال حاضر شمار نیروهای 
امنیتی این ولسوالی در مقایسه با طالبان خیلی اندک است 
و از سویی هم نیروهای امنیتی با سالح های سنگین مجهز 

نیستند.
او می گوید که این موضوع را بارها با مرکز والیت و کابل 
مطرح کرده است، اما باوجود تعهدات تا کنون هیچ اقدامی 

صورت نگرفته است. 
بدخشان،  والیت  نُسی  ولسوالی  باشنده گان  همچنان، 
دست  به  ولسوالی  این  دهکده های  برخی  که  می گویند 

طالبان سقوط کرده است. 
باشنده گان محل ادعا می کنند که در حال حاضر دهکده های 
رادوج، زغر و قوغذ در کنترل طالبان قرار دارد و طالبان 

تالش می کنند تا مرکز این ولسوالی را به دست گیرند. 
حالی  در  بدخشان  والیت  ولسوالی های  سقوط  از  خبر 
بیان می گردد که زلمی خلیل زاد به خاطر ادامۀ دور هفتم 
گفت وگوهای صلح وارد کابل شده و در دیدار با مقامات 
حکومت وحدت ملی، روی نقشۀ آیندۀ روند گفت وگوهای 
صلح با طالبان بحث کرده است. گفت وگوهای امریکا و 
قطر  مرکز  دوحه  در  افغانستان  جنگ  پایان  برای  طالبان 
والیت های  و  پایتخت  در  ناامنی  افزایش  دارد،اما  جریان 
طالبان  گروه  است.  کرده  ایجاد  را  جدی  نگرانی  کشور 
کابل  شهر  در  را  انتحاری  پیهم  حملۀ  سه  گذشته  هفتۀ 
راه اندازی کردند که در آن نزدیک به 20 تن کشته شدند 

که بیشترشان افراد ملکی بودند. 

مبارزات  چگونه گی  انتخاباتی  کمیسیون های  مسووالن 
کارزارهای  در  نامزدان  نبایدهای  و  بایدها  و  انتخاباتی 
دو  رییسان  کردند.  اعالم  رسمًا  و  معرفی  را  انتخاباتی 
کمیسیون انتخاباتی در نشستی که دیروز شنبه، 5 اسد 
انتخابات  نامزدان  که  گفتند  بود،  برگزار شده  کابل  در 
از  نیز  و  دولتی  منابع  از  نمی توانند  ریاست جمهوری 
منابع خارجی در کمپین های انتخاباتی شان استفاده کنند.

بااین، مسووالن در وزارت های داخله و دفاع  همزمان 
حکومت،  رسانه ها  مرکز  در  نشستی  در  دیروز  نیز 
نامزدان  امنیت  تأمین  برای  نهاد  دو  این  برنامه های 
انتخابات ریاست جمهوری و نیز روز برگزاری انتخابات 

را توضیح دادند.

کارزارهای انتخاباتی رسمًا آغاز شد
در  انتخابات  کمیسیون  رییس  نورستانی،  علم  حوا 
نامزدان  انتخاباتی  مبارزات  که  گفت  دیروز  نشست 
آغاز  اسد(  امروز )ششم  از  انتخابات ریاست جمهوری 
و تا سوم میزان یعنی 60 روز ادامه می داشته باشد و 48 

ساعت پیش از روز انتخابات ختم می شود.
ریاست جمهوری،  انتخابات  »نامزدان  به  نورستانی  بانو 
نامزدان«  حامیان  و  سیاسی  احزاب  ایتالف  احزاب، 
کارشیوه ها،  و  لوایح  قانون،  احکام  تا  داد  هشدار 
مصوبات و اصول رفتار کمیسیون انتخابات را در جریان 

کارزارهای انتخابات »جداً« رعایت کنند.
بانو نورستانی گفت که تمام قوانین، لوایح و کارشیوه های 
مبارزاتی به نامزدان سپرده شده است. رییس کمیسیون 
انتخابات از نامزدان و نهادهای ناظر خواست تا ناظران 
کمیسیون  این  به  زودتر«  »هرچه  را  مشاهدان شان  و 

معرفی کنند تا برای شان اعتبارنامه سپرده شود.
کمیسیون  رییس  شینواری،  بیان  زهره  دیگر،  در سوی 
شکایت های انتخاباتی در این نشست گفت که نامزدان 
انتخاباتی مکلف اند اصول رفتاری کارزارهای انتخاباتی 
را رعایت کنند. او تصریح کرد که نامزدان و حامیان شان 
به قوانین احترام بگذارند، شخصیت ها را ُحرمت  باید 
کنند و آزادی بیان و آزادی رسانه ها را احترام بگذارند.

نامزدان  از  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  رییس 
را  مالی شان  مصارف  گزارش  تا  خواست  همچنان 
شینواری  زهره  برسانند.  انتخابات  کمیسیون های  به 
افزود که نامزدان حق ندارند به تبلیغات سایر نامزدان 
گردهمایی های  و  جلسه ها  یا  و  کنند  ایجاد  ممنوعیت 

دیگران را مختل و ممنوع کنند.
ایجاد  انتخابات،  به گفتۀ رییس کمیسیون شکایت های 

و  می باشد  ممنوع  نیز  نامزدان  از سوی  ترس  و  رعب 
نامزدان حق ندارند کسی را وادار  نامزد و حامی  هیچ 
به رأی دادن به فرد مورد نظرشان کنند. او اظهار داشت 
که تبلیغ و اشتهار در مکان های نظامی مجاز نیست و 
نیز نامزدان نمی توانند از منابع خارجی کمک مالی برای 

تبلیغات دریافت کنند.
همچنان  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  مقام  این 
تصریح کرد که مقام های دولتی حق ندارند به نامزدان و 
احزاب سیاسی کمک های مالی کنند. به گفتۀ زهره بیان 
شینواری، هیچ نامزد همچنان حق ندارد از منابع دولتی 

در راستای کمپاین های انتخاباتی استفاده ببرد.
مدنی  نهادهای  و  ناظر  نهادهای  رسانه ها،  مردم،  از  او 
و  نامزدان  سوی  از  تخلفی  که  صورتی  در  خواست، 
حامیان شان را مشاهده می کنند، کمیسیون شکایت های 
انتخاباتی را در جریان بگذارند و شکایت های شان را در 
این نهاد ثبت کنند. او گفت که نامزدان و احزاب سیاسی 
نیز حق دارند از تخلف های رقیبان شان در این کمیسیون 

شکایت درج کنند.

تدابیر شدید امنیتی
داخله  امور  وزارت  در  مسووالن  حال،  حین  در 
امنیت  تأمین  برای  امنیتی  »شدید«  تدابیر  که  می گویند 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونان شان روی 
وزارت  سخنگوی  رحیمی،  نصرت  اند.  گرفته  دست 
بیان داشت که ضمن سپردن  داخله دیروز در نشستی 
موترهای زرهی و نیروهای امنیتی برای نامزدان، وزارت 
امور داخله به تمام نهادهای امنیتی، کشفی، عملیاتی و 
استخبارات پایتخت و والیات دستور داده تا در تأمین 
امنیت گردهمایی ها و مراکز بودوباش نامزدان همکاری 

»جدی« کنند.
برنامه های  که  افزود  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
در  نیز  نامزدان  گردهمایی ها  امنیت  تأمین  برای  امنیتی 
نظر گرفته شده است. نصرت رحیمی در نشست دیروز 
و  موتلفین  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  از 
گردهمایی،  برگزاری  از  پیش  تا  آنان خواست  حامیان 

نهادهای امنیتی را در جریان بگذارند.
نیز  امنیتی  نیروهای  به  که  داشت  بیان  رحیمی  آقای 

دستور داده شده تا در انتخابات بی طرف باشند و افزون 
و بر این، تیم های نظارتِی از سوی وزارت داخله موظف 
شده اند تا از تخلفات و مداخله های نیروهای امنیتی در 

انتخابات جلوگیری کنند.
در عین حال، روح اهلل احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع 
ملی نیز در نشست دیروز گفت که رهبری وزارت دفاع 
نامزدان،  امنیت  تأمین  برای  منسجم«  و  »منظم  برنامۀ 
همچنان  و  نامزدان  گردهمایی های  رأی دهی،  مراکز 
انتخابات ریاست جمهوری روی دست  روز برگزاری 
دارد. آقای احمدزی افزود که به منسوبان این وزارت 
دستور داده شده تا در انتخابات و کمپین های انتخاباتی 
بی طرف باشند و در این روندها مداخله نکنند. او اظهار 
داشت که رهبری وزارت دفاع ملی مناطق زیر تهدید 
را مشخص کرده و برای تأمین امنیت آن آماده گی کامل 

روی دست گرفته اند.
در سوی دیگر، مسووالن در کمیسیون اصالحات اداری 
کارمندان  به  اعالمیه یی،  با پخش  نیز  ملکی  و خدمات 
از  که  است  داده  دستور  گفته  دولت  ملکی  خدمات 
نامزدان  منابع دولتی به سود و زیان  ساعات رسمی و 

استفاده نکنند.

در اعالمیۀ این کمیسیون که دیروز شنبه منشر شد آمده 
است که بربنیاد قوانین، کارمندان خدمات عامه مکلف 
اند اصل بی طرفی را در اجراآت خود رعایت کنند و 
نفع  به  اداره  معلومات  و  تجهیزات  وسایل،  استفادۀ  از 

احزاب و اشخاص سیاسی خودداری کنند.
به نقل از اعالمیۀ کمیسیون اصالحات اداری و خدمات 
ساختن  فراهم  رای دهنده گان،  بر  نفوذ  »اعمال  ملکی: 
امکانات و منابع دولتی به سود یکی از نامزدان، ابرازنظر 
به سود و یا زیان نامزدان، استفاده از مقام وظیفه یی به 
منظور تقویت و تضعیف موقف نامزدان، حضور یافتن 
مربوط  فعالیت های  دیگر  و  انتخاباتی  همایش های  در 
به انتخابات در جریان ساعات رسمی، از فعالیت هایی 
است.  انتخاباتی  پیکارهای  جریان  در  شده  ممنوع 
ممکن  و  می شوند  روبه رو  قانونی  برخورد  با  متخلفان 

است از کار در ادارۀ عامه محروم شوند«.
گفتنی است که قرار است انتخابات ریاست جمهوری، 
انتخابات  و  والیتی  شورای  ولسوالی ها،  شوراهای 
پارلمانی والیت غزنی به تاریخ ششم میزان سال جاری 
برگزار شود. هجده نامزد در این کاراز برای رسیدن به 

کرسی ریاست جمهوری مبارزه پیکار می کنند.

کـارزارهای انتخـاباِت 98 آغـاز شـد
کمیسیونهایانتخاباتیبهنامزدان:

استفاده از منابع دولتی و خارجی ممنوع است

شورایوالیتیبدخشان:

70درصِد برخی ولسوالی های بدخشان در اختیار دولت نیست
ابوبکرصدیق

روحاهللبهزاد
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4. قانون زباِن غیرکالمي را بشناسید
 تحقیقات نشان داده که 55 درصد از ارتباطات با دیگران 
از طریق بدن مان صورت مي گیرد. بدِن شما بدون اداِي حتا 
یک کلمه، با مردم و محیط پیرامون ارتباط برقرار مي کند. 
بدن شما ابزار فوق العاده یي است که دایمًا در حال اجراي 
موسیقي ارتباط است. اگر نواختِن این ساز را یاد بگیرید، 
هر  در  بدن  مي کنید.  دریافت  را  بزرگي  اجتماعِي   پاداش 
بدهیکل،  یا  غمگین، خوش هیکل  یا  شاد  باشد  که  حالتي 
هر  به  قدرت،  موضع  در  یا  منفعل  یا  تدافعي  حالِت  در 
با  زبان  همین  با  هم  دیگران  مسلمًا  مي زند.  حرف  حال 
را  غیرکالمي  زبان  قانون  اگر  مي کنند.  برقرار  ارتباط  شما 
دقیق  نسبتًا  را  دیگران  اعماِل  و  افکار  مي توانید  بشناسید، 

پیش بیني کنید و هوش اجتماعي تان را ارتقا بخشید.
مي توانند  بدني  حرکاِت  که  شده  مشخص  تحقیقات  در 
اطالعاِت زیادي را منتقل کنند، مردمي که به قصه گوش 
مي کنند، اگر همراه با گوش کردن به قصه، حرکات بدنِي 
قصه گو را هم ببینند، دقِت دریافته هاي شان ده برابِر کساني 

است که فقط صداي قصه گو را گوش مي دهند.

5. هنرِ گوش کردن را یاد بگیرید
نمي زنند،  زیاد حرف  دارند،  اجتماعي  هوش  که  افرادي   
بلکه زیاد گوش مي کنند. باید همواره به یاد داشته باشیم 
که ما یک دهان داریم و دو گوش. در واقع گوش کردن 
موثرترین  و  بهترین  از  یکي  مقابل  طرِف  حرف هاي  به 
راه هایي ست که نشان مي دهد او براي ما جالب است. وقتي 
ما  به  بروز دهیم، آن شخص هم نسبت  را  چنین رفتاري 

واکنش نشان مي دهد.

6. مالقاِت اول را دریابید
 به خاطر داشته باشید که مغِز شما همواره اولین ارتباط را 
مورد توجه ویژه قرار مي دهد. در واقع مغز به طور طبیعي 
چیزهایي را که اولین بار مي بیند، یاد مي گیرد و به مراتب بهتر به خاطر 
که هوش  افرادي  مي بیند.  اولین بار  از  بعد  که  را  تا چیزهایي  مي آورد 
اجتماعِي خوبي دارند، همیشه در اولین برخورد و آشنایي در میهماني ها 
به  این جا  تأثیري گرم و مثبت روي دیگران مي گذارند. در  و محافل، 
مواردي که در مالقات اول تأثیر مثبتي بر روي افراد مي گذارند، اشاره 

مي کنیم.
پُرانرژي  و  نفس  به  اعتماد  با  کنید.  استفاده  مثبت  بدنِي  حرکات  از 
بایستید. با مردم مطمین و محکم دست بدهید و وقتي به دیگران معرفي 

مي شوید، در چشم آن ها نگاه کنید.
وقتي با کسي صحبت مي کنید، با او ارتباط چشمِي منظم برقرار کنید و 
نشان دهید که براي شخص مقابل احترام قایلید و مطمینًا همین احترام 

را هم براي خودتان ایجاد خواهید کرد.
اگر در درون تان چنین  باشد، حتا  به نفس  اعتماد  با  رفتارتان مثبت و 
بودید،  آرام  و  مطمین  هستید  که  محیطي  در  وقتي  ندارید،  احساسي 
دیگران هم این آرامش را حس خواهند کرد و در نتیجه اعتماد به نفِس 

شما بیشتر خواهد شد.
مصاحبه هاي  در  شرکت  هنگام  بدهید.  اهمیت  پوشیدن تان  لباس  به 
نظر  ظاهرتان  مورد  در  مي توانید  باشید.  تمیز  و  منظم  همیشه  شغلي 

اطرافیان را هم سوال کنید.
برنامه ریزي کنید و آگاه باشید. قسمت هنري و ورزشِي روزنامه ها را 
بخوانید. معموالً اطالعات زیادي راجع به رویدادهاي هنري یا ورزشي 
به شما مي دهد. یا اگر خبر دارید که شخِص خاصي در میهماني یي که 
شما دعوت شده اید حضور دارد، سعي کنید از دوستان مشترک راجع 
او گفت وگوي  با  بتوانید  تا  کنید  پیدا  اطالع  او  مورد عالقۀ  به مسایل 

جالبي داشته باشید.
چند داستاِن کوتاه آماده داشته باشید. بیان یک داستان کوتاه، راه بسیار 
خوبي براي شروع گفت وگو است. طنز هم نشان دهندۀ هوش اجتماعي 

است که مي توان از آن در داستان ها بهره جست. 

شما علیه حکومت داکتر  قیامِ  خبرنگار: جریان 
نجیب اهلل چگونه بود؟ آیا می توانید آن را مفصاًل 

بیان کنید؟ 
داکتر  شخص  دیگر،  طرف  ...از  مومن:  جنرال 
داخل  و  خارج  در  محیالنه  سیاسِت  نجیب 
و  حزب  از  خارج  در  او  داشت.  حکومتش 
بیاید  کنار  طرف ها  همۀ  با  می خواست  حکومت 
مقامش  و  نظامش  و  بقای خودش  در صورتی که 
تضمین شود و پافشاری او برای بقای حکومتش 
تمام راه های حل  و فصل بر مشکالِت کشور را بسته 

بود.
اما در داخِل حکوت در صدد بود که با فریب های 
گوناگون صفوِف اردو و حکومت را از عناصری 
سلسلۀ  کند.  پاک سازی  نبودند،  دل خواهش  که 
این پاک سازی ها از همان روزهای اوِل به قدرت 

رسیدن داکتر نجیب شروع شده بود. 
می خواست  مختلف  شیوه های  به  نجیب  داکتر 
حکومت  داخل  در  را  خویش  شخصِی  مخالفیِن 
دسیسه سازی،  تبعید،  ترور،  از  او  بردارد.  میان  از 
زندانی ساختن و برکنار کردن ها کار می گرفت. به 
طور مثال، می توان از ترور جنرال جالل رزمنده در 
هرات نام برد که در اثر توطیۀ شخص داکتر نجیب 
صورت گرفت. ترور جنرال علی اکبر در قندهار 
و ترور شخصی به نام رزم در مزارشریف را نیز 

می توان مثال داد.
یک  بار در داخل شهر کابل به تصفیه کاری عمومی 
دست زد و طی آن سی نفر از کدرهای حزب و اردو 
به شمول جنرال بابه جان را از کار برکنار ساخت. 
بعد از پاک سازی کابل، وی به شمال روی آورد و 
به برکنار نمودن جنرال جمعه نظمی والی والیت 
بلخ، جنرال خان آغا و آقای انصاری پرداخت و به 
ملیت پرست چون  و  بدنام  اشخاص  آن ها  عوض 
مشهور  رسول  و  تاج محمد  اسک،  جمعه  جنرال 
به بی خدا را مقرر کرد. این سه شخص از جمله 
قاتلین و جنایت کاراِن مشهور بودند. تاج  محمد در 
زمان حکومِت خلقی ها در والیات هلمند و کندز 
جنایاِت فراوانی را مرتکب شده بود. او در پست 
قاتلین  از  یکی  رسول  شد.  مقرر  امنیت  ریاست 
دورۀ حفیظ اهلل امین بود که در ریاست کام و زندان 
پلچرخی صدها نفر را اعدام نموده بود، او به حیث 
قوماندان فرقۀ بلخ تعیین گردید. به همین  ترتیب، 
مانند  به تصفیه کاری عمومی در والیات دیگر  او 
و  بدنام  اشخاص  و  پرداخت  ننگرهار  و  قندهار 

جنایت کار را مقرر نمود. 

به تاریخ 25 جدی 1370 نجیب می خواست من 
از  را  عبدالوهاب  جنرال  و  هالل الدین  جنرال  و 
آن ها  فرمان،  رسیدن  از  قبل  ولی  کند  برکنار  کار 
را از برنامۀ داکتر نجیب باخبر ساختم و از آن ها 
خواستم که برای نجات کشورشان آمادۀ پیکار و 
فداکاری شوند. زمانی که متوجه شدم همۀ افسران 
و سربازان از من اطاعت کامل می کنند، به صفت 
قوماندان قوای حیرتان به داکتر نجیب پیام فرستاده 
او را هشدار دادم که دست از چنین اعمال بردارد.
دوستم،  جنرال  چون  اشخاصی  با  زمان  آن  در 
کیان،  هشتاد  فرقۀ  مربوط  سیدحسام الدین  جنرال 
جنرال هالل الدین، غفار پهلوان و رسول پهلوان در 
تماس شده، از پالِن خویش آن ها را آگاه ساختم و 
حمایِت آن ها را در زمینۀ رد فرمان نجیب حاصل 
کردم. از همان جلسه نماینده یی تعیین نموده نزد 
احمدشاه مسعود فرستادم تا حمایِت او را از قیام 

حاصل نمایم.
جنرال  به  او  نجیب،  داکتر  امر  تردید  تعقیب  به 
والی  عزیزاهلل  سید  شمال،  زون  قوماندان  جمعه 
تاج محمد  والیتی،  منشی  پیکارگر  بلخ،  والیت 
داد  دستور  فرقه  قومانداِن  رسول  و  امنیت  رییس 
تنها  نه  بفرستند. من  به کابل  تا مرا دستگیر کرده 
به جنرال نجیب جواب فرستادم بلکه طی صحبتی 
که  دادم  اخطار  را  اسک  جمعه  جنرال  مخابره یی 
عکس العمل  حرکت،  کوچک ترین  صورِت  در 
پیام من  زمانی که  داد.  نشان خواهم  نظامی  شدید 
به داکتر نجیب و جمعه رسید، آن ها به تحرکات 
سرکوبی  برای  را  طیارات  و  نموده  آغاز  نظامی 
قیام فرستادند. طیارات چند بمب در اطراف شهر 
کشته  نیز  طفل  دو  آن  اثر  به  که  ریختند  حیرتان 
اخطارنامه های  نظامی  تحرکات  بر  عالوه  شدند. 
اسک  جمعه  و  نجیب  داکتر  طرف  از  فراوان 
مستقیمًا  اخطارها  این  همۀ  البته  می شد.  فرستاده 
نه بلکه از طریق قونسل گری روسیه در حیرتان به 

 دسترس من قرار می گرفت.
زمانی که داکتر نجیب متوجه شد که فشار نظامی 
مصالحه  هیأت های  فرستادن  به  نیست،  موثر 
پرداخت و جنرال محمد رفیع معاون رییس جمهور 
و جنرال فاروق یعقوبی وزیر امنیت ملی را به مزار 
به  آن ها  که  دادند  اطالع  ما  به  فرستاد.  شریف 
حیرتان نیز می آیند. به رفیع و یعقوبی اخطار دادم 
که به طرف حیرتان نیایند. آن ها جنرال دوستم و 
سید منصور نادری را واسطه ساخته به من پیشنهاد 
کردند که داکتر نجیب حاضر است تو را به رتبه یی 

و  دفاع  وزیر  معاون  حیث  به  داده  ترفیع  بلندتر 
اعالن  کند. عالوتًا  تعیین  زون شمال  قوماندان  یا 
کردند که جنرال جمعه اسک از وظیفه اش برکنار 
شده و سایر جنراالِن بدنام نیز برکنار خواهند شد. 
اسک  جمعه  که  فرستاد  پیام  برایم  نجیب  بازهم 
با من  را برکنار کردم، از مقاومت دست بکش و 

مستقیمًا تماس بگیر. 
پیشنهاد نجیب را باز رد کردم. در تمام این مدت 
نخواستم با نجیب مستقیمًا صحبت کنم. زمانی که 
داکتر نجیب جواب رد شنید، دوباره جنرال جمعه 
اسک را به حیث قوماندان زون شمال تعیین نمود و 
به تعرضات نظامی پرداخت. افراد آن ها که متشکل 
اوپراتیفی  غند  و  امنیت  هجده  فرقۀ  قطعات  از 
ساروندی بودند، به عملیات وسیع دسـت زده و در 
به  امنیت  افراد وزارت  داخـل شــهر مزارشریف 
دستگیری وسیع شروع نموده و به چور و چپاول 

منازل شخصی افسراِن ما پرداختند.

خبرنگار: آیا در آن زمان با رهبران و قومانداناِن 
مجاهدین تماس برقرار کردید؟

شد.  سپری  ماه  دو  حدود  قیام  از  مومن:  جنرال 
قوماندان های  از  فراوان  نامه های  مدت  این  در 
که  کردم  دریافت  افغانستان  والیات  اکثر  جهادِی 
همۀ آن ها از قیام و مقاومِت ما تقدیر نموده بودند. 
عالوتًا مجاهدین والیات هرات و قندهار و تقریبًا 
نامه های  پیشاور  مقیم  جهادِی  تنظیم های  همۀ 
نزد  از  ما  اعزامِی  هیأت  و  فرستادند  تشویق آمیز 
احمدشاه مسعود نیز برگشته و حمایت کامِل او را 

از قیام کننده گان حیرتان حاصل نموده بود.

خبرنگار: بعد از این که مطمین شدید مجاهدین 
اقداماتی صورت  از شما حمایت می کنند، چه 

گرفت؟
اطـراف  در  درگیـری  هنـوز  مومن:  جنرال 
ما  که  داشت  جریان  حیرتان  امنیتی  پوسـته های 
فرقۀ  قوای کمکی  تعرضی وسیع دست زدیم،  به 
کیلومتری سرک حیرتان جابه جا  پنجاه  هشتاد در 
اوپراتیفی  غند  قطعات  شمال  جانب  از  و  گردید 
امنیت ملی و سارندوی را که در اطراف پوسته های 
امنیتی تعرض نموده بودند، به محاصره کشیدیم و 
سیاه گرد،  قسمت های  در  را  نجیب اهلل  داکتر  افراد 
و  حیرتان  دوراهی  گل محمد،  قریه  شهرک، 

ولسوالی خلم به اسارت گرفتیم. 
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بخشدومیعقوبیسـنا

می شوند:  تقسیم  زبانی  دورۀ  سه  به  ایرانی  زبان های 
دورۀ  ایرانی  زبان های  باستان،  دورۀ  ایرانی  زبان های 
بین  ایرانی دورۀ جدید. هر دوره در  زبان های  میانه و 
داشته  عمومیت  و  رسمیت  زبان  یک  ایرانی  زبان های 
زبان های  است.  داشته  محلی  رواِج  دیگر،  زبان های  و 
پیش   700 و   1000 سال های  تا  باستان  دورۀ  ایرانی 
زبان های  به  کرده  تحول  بعد  و  داشته  رواج  میالد  از 
دورۀ  در   .)14  :1384 )ابوالقاسمی،  ایرانی  میانۀ  دورۀ 
باستان، در بین زبان های ایرانی، زبان اوستایی عمومیت 
و رسمیت داشته است. در دورۀ میانه زبان های ایرانی 
تا ورود اعراب و رواج اسالم در منطقه کاربرد داشته 
که زبان پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی از زبان های 
از اسالم، زبان های دورۀ  بعد  بوده اند.  این دوره  عمدۀ 
میانه ایرانی به زبان های دورۀ جدید تحول یافته که زبان 
پارسی دری نتیجۀ تحول زبان های دورۀ میانه به دورۀ 
به  ایرانی«  »زبان های  کتاب  در  ارانسکی  است.  جدید 
این نظر است که زبان های ایرانی از یک اصل مشترک 
مشترک  اصل  انشعاب،  وصف  با  کرده اند؛  انشعاب 
این  و   )26 تاریخ:  بی  )ارانسکی،  شده  حفظ  بین شان 
اصل مشترک باعث شده که یک زبان در بین زبان های 
به عنوان  دیگر  زبان های  و  باشد  محوری  زبان  ایرانی، 
زبان های فرعی دور زبان محور قرار بگیرند. بنابراین از 
دورۀ باستان تا امروز در بین زبان های ایرانی یک زباِن 
دوران  در  اوستایی  زبان  است.  داشته  وجود  محوری 
باستان، زبان پهلوی در دوران میانه و زبان پارسی دری 
از  منظور  بوده اند.  زبان های محور  از  در دوراِن جدید 
زبان  عمومیت،  در ضمن  که  است  زبانی  محور،  زبان 

مکتوب و زبان رسمی دولت نیز باشد.
مقفع  ابن  برده،  نام  دری  زبان  از  کسی  که  نخستین 
خاستگاه  او  است.  هجری(   139 سال  به  شده  )کشته 
زبان دری را خراسان، بلخ و مشرق )شهرستانی، 1999: 
زبان  خاستگاه  برخی ها  ایران  در  آن که  با  می داند.   )1
پارسی دری را فارس می دانند و زبان پارسی دری را 
ادامۀ زبان هخامنشیان می دانند اما واقعیت این است که 
زبان هخامنشیان یا زبان پارس ها در دورۀ هخامنشیان، 
گویشی از زبان اوستایی با تأثیرپذیری از زبان های بابلی 

بوده.  
دورۀ  زبان  اسکندر،  توسط  هخامنشیان  سقوط  از  پس 
هخامنشیان از رسمیت می افتد. بعد از یونانیان اشکانیان 
در منطقه به قدرت می رسند؛ زبان شان که پارتی)پهلوی 
می کند.  پیدا  رسمیت  و  عمومیت  است،  اشکانی( 
زبان  است،  ساسانیان  که  اشکانی  امپراتوری  جانشین 
که  است  اشکانی  پهلوی  نیز  ساسانی  امپراتور  رسمی 
)پهلوی  ساسانی  به  اشکانی  از  زبان  این  نسبت  فقط 
ساسانی( تغییر می کند. پهلوی ساسانی بنا به تأثیرپذیری 
از زبان ها و گویش های محلی فارس، با پهلوی اشکانی 
گویشی  تفاوت  در حد  تفاوت  این  اما  می کند  تفاوت 
پهلوی  غربی  گویش  ساسانی  پهلوی  بنابراین  است؛ 
اشکانی است. پس نمی توان زبان پارسی دری را ادامۀ 
زبان هخامنشیان دانست و خاستگاه آن را فارس یا ایران 
تمدنی  زبان حوزۀ  فارسی  زبان  زیرا  کرد.  قبول  امروز 
نه  کشور  یک  نام  فقط  نیز  ایران  چنان که  است،  ایران 
بلکه نام یک حوزۀ تمدنی است؛ نام ایران و زبان پارسی 
دری متعلق به منطقه و یک قلمرو بزرگ فرهنگی است 
که کشورهای افغانستان، ایران، ترکمنستان، ازبیکستان، 
تاجیکستان، آذربایجان و... را دربر می گیرد که خاستگاه 
اساطیری جغرافیای ایران )ایرانویجه( نه در ایران امروز 
)فارس( بلکه در آسیای میانه، یعنی در خوارزم و نسایا 
)سرزمین پارت ها( است که بعد بلخ و خراسان و فارس 
را نیز دربر گرفته است. خاستگاه زبان پارسی دری نیز 
خراسان بوده است که بعد عمومیت یافته و به قلمرو 
فرهنگی-زبانی امروز هویت و وحدت زبانی و فرهنگی 

بخشیده است. 
دری  پارسی  زبان  و  ایران  فرهنگی  اعتبار  بر  بنابراین 
داریم  و...( حق  تاجیکستان  افغانستان،  )ایران،  ما  همۀ 
که نباید نسبت به این حق، با هم برخورد حذف گرایانه 
تحقیق،  از  منظور  درصورتی که  اما  باشیم؛  داشته 
خاستگاه ها و شکل گیری نخستین هویت ایرانی و زبان 
پارسی دری باشد، نباید دست به جعل و فرافکنی بزنیم. 
جانب  پژوهش هاشان،  در  ایرانی  بنام  پژوهش گران 
کتاب  در  خانلری  ناتل  پرویز  گرفته اند.  را  حقیقت 

»دستور تاریخی زبان فارسی دری« می نویسد: 
می دانیم،  چنان که  دری،  فارسی  رونق  و  رواج  »منطقۀ 
بیشتر،  و  بود  ایران  شرقی  شمال  و  مشرق  در  ابتدا 
ایرانی  از  )منظور  ایرانی  نویسنده گان  و  سخنوران 
و  نام  که  است(  فارسی وان  نویسنده گان  و  سخنوران 
آثارشان باقی است تا ایلغار مغول از مردم این قسمت 
کشور بودند که در دستگاه امیران و بزرگان صفاری و 
سامانی و غزنوی و سلجوقی به سر می بردند. شاعرانی  
فرس  لغت  در  مهجور  لغات  شاهد  به  اشعارشان  که 
اسدی )نیمۀ قرن پنجم هجری( آمده است، غالبًا به یکی 

بلخ، مرو، طوس،  از شهرهای بخارا، سمرقند، هرات، 
سرخس، قاین، سیستان یا شهرهای دورتر شمال شرقی 
اند«.  منسوب  آبادی های دیگر خراسان  و  ایران  فالت 

)خانلری، 1382: 9( 
این  به  نیز  زرین کوب  ایرانیت  و  ایرانی  دربارۀ هویت 
نظر است که این هویت با هخامنشیان نه بلکه با پارت 

و حضور شاهان اشکانی در منطقه پخش شده است:
»کار دیگرشان )اشکانیان( که باز اهمیت دارد این است 
ایرانی های  از  خودشان  آن که  با   - را  ملیت  مبانی  که 
اساس  می دانید  چنانچه  و  نهادند  بنا  بودند...-  شرقی 
ملیت ایرانی در دورۀ اشکانی دو چیز بوده است: یکی 
آیین  یکی  و  ایران  پهلوانی  تاریخی  افسانه های  همین 
زرتشت. با این که اینها خودشان تماما زرتشتی نبودند 
اما چون اکثریت ایرانی ها در حد آن ها زرتشتی بودند، 
آن ها کوشش کردند که کتاب مقدس زرتشتی را جمع 
بکنند و یکی از این ها که بالش چهارم باشد شروع کرد 

به جمع آوری اوستا.
پیدا  توسعه  این ها  زمان  در  نیز  باستانی  افسانه های 
کرد و برای این است که نام پهلوان )یعنی اهل پهله، 
مانده  باقی  افسانه ها  این  قهرمان  روی  بر  پارت(  اهل 
طوایف  همین  از  افسانه ها  بزرگ  پهلوانان  و  است 
زرین کوب  در ضمن،   .)175  :1385 اند.«)زرین کوب، 

موقعیت ایریاناویجه )ایران ویج( را نیز در آسیای میانه 
می داند:

از  وقتی  که  بودند  آن هایی  ایران  شرقی  اقوام  »اما 
والیتی  در  ایران  شرق  در  آمدند  پایین  ایریاناویجه 
است،  معروف  افغانستان  و  خراسان  نام  به  امروز  که 
همین طور پایین آمدند تا به حدودی که امروز سیستان 
این  از  پیش  که  همچنان  اقوام  این  تاریخ  می گوییم. 
بین  که  دایم  کشمکش  از  است  عبارت  کردم  عرض 
ایرانی ها با دو دسته از مردم رخ داده است: یک دسته 
عبارتند از دیوان که همان سکنۀ بومی این مناطق باشند 

و...« )زرین کوب، 1385: 67(.
ایران( موقعیت  زرین کوب در کتاب روزگاران )تاریخ 
جیحون  و  خوارزم  مجاور  نواحی  در  را  ایران ویج 

می داند:
ایران، که در  به فالت  از ورود  قبل  آریایی،  »تیره های 
می شد،  خوانده  )خونیرس(  دنیا  میانه  قوم،  سنت های 
در هزارۀ دوم قبل از میالد در جایی که ویژۀ قوم آریان 
)ایریاناویجه( بود می زیستند، که گمان می رود این محل 
در نواحی مجاور خوارزم و جیحون بود. خاطرۀ نیاکان 
باب  در  آن ها  روایات  به  حدود  این  در  قوم،  نخست 
کسانی چون گیومرس، هوشنگ، تهمورس و جمشید 
که نزد ایشان چهره هایی از نخستین انسان و نخستین 

تاریخ  از  دوره  این  به  و  می شدند،  محسوب  پادشاه 
باستانی قوم، رنگ اسطوره داد...« )زرین کوب، 1381: 
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به  بنا  و  ایرانی  پژوهش گر  دو  این  آرای  به  استناد  با 
اشارۀ اسناد و آثار تاریخی دیگر از جمله الفهرست ابن 
ندیم، زین االخبار گردیزی، احسن التقاسیم فی معرفت 
االقالیم مقدسی، معجم البلدان یاقوت حموی، المعجم 
ایرانیت  و...  ناصر خسرو  رازی، سفرنامۀ  قیس  شمس 
ایران  خاستگاه  دری  پارسی  زبان  و  ایرانی  هویت  و 
قابل  آنچه  که  بازهم  دارد.  فرارود(  و  )خراسان  شرقی 
تأکید است این است که زبان پارسی دری و هویت و 
اعتبار فرهنگی تاریخی و اساطیری ایران متعلق به یک 
قلمرو کالن فرهنگی - که شامل چند کشور، حداقل سه 
کشور افغانستان، تاجیکستان و ایران باشد - می شود. 
باید گفته شود بسا هویت های فرهنگی و زبانی ایرانی 
دورۀ  به جامانده ی  هویت های  از  فرهنگی(  )ایران  ما 
امپراتوری اشکانیان است که به عنوان هویت در دورۀ 
ساسانیان  و  است  شده  پذیرفته  ساسانیان  امپراتوری 
ایرانی  فاتح  اقوام  از  یکی  هویت  فارس/پارس ها  و 
)اشکانی( را پذیرفته اند، طوری که دین قوم فاتح )دین 
زرتشتی( را نیز پذیرفته اند. دین زرتشتی و کتاب اوستا 
نیز با پارت ها به فارس آورده شده است؛ دین فارس ها 
شکل گیری  در  بنابراین  نبود.  زرتشتی  هخامنشیان  و 
و  اشکانیان  تأثیر  نباید  ایرانی،  زبان  و  فرهنگ  هویت، 

پارت ها را فراموش کنیم. 
مشترِک  فرهنگی  اعتبار  به  که  است  این  بهتر 
به  خویش  تحقیق های  در  و  بگذاریم  احترام  خویش 
برجسته سازی جنبه های مشترک تأکید کنیم و به ملت ها 
و مردم خویش آنچه را که حقیقت است بیان کنیم و 
این  در  دیگر،  کشورهای  با  ما  که  بفهمانیم  برای شان 
آثار  شاهنامه،  اوستا،  )ایران،  فرهنگی  اعتبار  و  میراث 
نوروز، مهرگان،  پارسی دری،  پارسی دری، زبان  ادبی 

روایت های اساطیری و...( شریک استیم.

پیشینه، رسمیت و رواج زبان پارسی در افغانستان
زبان پارسی دری در آغاز یکی از زبان های محلی مردم 
خراسان )زبان مردم بلخ، تخار، سیستان و...( بوده که 
به تحوالت سیاسی و فرهنگی در  بنا  از اسالم و  پس 
منطقه، این زبان به عنوان زبان رسمی و اداری دولت های 
صفاریان،  طاهریان،  دورۀ  از  می شود.  نیز  خراسان 
سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهیان، مغول، 
غوریان... و »ابدالیان« تا هنوز زبان پارسی دری، زبان 
و  دیروز  خراساِن  در  کتابت   و  اداری  رسمی،  دربار، 

افغانستان امروز بوده است. )شهرستانی، 1999: 14(
کشورها  نام  تغییر  است؛  کرده  ایجاد  ابهام  آنچه  اما 
به  می کند  تغییر  خراسان  نام  است.  حاضر  عصر  در 
منطقه است،  تمدنی  نام حوزۀ  ایران که  نام  افغانستان. 
که  تمدنی  حوزۀ  این  از  بخشی  به  می شود  محدود 
می رود  حاشیه  به  بخارا  و  سمرقند  است.  امروز  ایران 
پارت ها  سرزمین  می یابد.  رسمیت  اوزبیکستان،  نام  و 
تغییر  این  می شود.  معروف  و...  ترکمنستان  به  نیز 
باعث  فرهنگی  ایراِن  تمدنی  حوزۀ  و  جغرافیا  در  نام 
ایران  تمدنی  حوزۀ  جغرافیای  به  نسبت  سوءبرداشت 
اسالم  از  بعد  خراسان  درحالی که  می شود.  فرهنگی 
فرهنگی  ایران  تمدنی  حوزۀ  فرهنگی  و  سیاسی  مرکز 
تا  شروع  هرات  در  طاهریان  حکومت  از  است.  بوده 
حکومت تیموریان در هرات، مرکز سیاسی )پایتخت( 
ایران فرهنگی در خراسان  حکومت های حوزۀ تمدنی 

بوده است. 
بنابراین زبان پارسی دری که پس از اسالم در جغرافیای 
زبان  و  کتابت  زبان  رسمی،  زبان  ایران،  تمدنی  حوزۀ 
حکومت ها بوده؛ زبان مردم خراسان و زبان حکومت ها 
در خراسان بوده است. اما پس از این که نام خراسان به 
افغانستان تغییر می کند، به نوعی تالش صورت می گیرد 
فرهنگی،  تاریخی،  نظر  از  افغانستان،  جغرافیای  از  که 
زبانی، ادبی و... هویت زدایی شود. نخستین سوءِبرداشتی 
که می تواند زمینه ساز این هویت زدایی باشد، تغییر نام 
از  افغانستان  این که  برای  است؛  افغانستان  به  خراسان 
نظر فرهنگی و تاریخی در جغرافیای فرهنگی و حوزۀ 
مسما  فاقد  این  است؛  مسما  فاقد  نام  ایران،  تمدنی 
بودن، سوءِتفاهم ایجاد کرده است که گویا این جغرافیا 
دومین  است.  فرهنگی  تاریخ  فاقد  جغرافیای  یک 
هویت زدایی  افغانستان  جغرافیای  از  که  سوءبرداشت 
به  ایران  تمدنی  حوزۀ  نام  محدودشدن  است،  کرده 
ایران کنونی است؛ زیرا اعتبار تاریخی و فرهنگی حوزۀ 
تمدنی ایران فرهنگی )افغانستان، تاجیکستان و آسیای 
است.  گرفته  تعلق  امروزی  ایران  کشور  به  و...(  میانه 
به  خود  منطقه،  و  افغانستان  از  هویت زدایی  این  البته 
خودی نبوده است، بلکه به سیاست گذاری قدرت های 

استعماری در افغانستان و منطقه ارتباط دارد.
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فهرست 9.5  معلومات می گوید که  احصاییه و  ادارۀ 
میلیونی رأی دهنده گان با نواقص جدی همراه است 
و این اداره نتوانسته این فهرست را به صورت کامل 

تصفیه کند.
جاوید رسولی رییس اداره احصاییه و معلومات دیروز 
در نشستی پیرامون بررسی مشکالت فراروی انتخابات 
در کابل اعالم کرد که فهرست رأی دهنده گان تصفیه 

نشده است.
آقای رسولی گفت که ادارۀ احصاییه و معلومات ازماه 
ثور امسال فهرست 9.5 میلیونی رای دهنده گان را از 
سوی کمیسیون انتخابات دریافت کرده و با استفاده از 
آغاز  را  فهرست  این  تصفیه  روند  بایومتریک  وسایل 

کرد.
او افزود که پیش از تکمیل روند تصفیه این فهرست، 
انتقال وسایل بایومتریک  انتخابات خواهان  کمیسیون 
به کمیسیون شد که این مساله باعث شد اولین برنامه 
دهندگان  رای  فهرست  تصفیه  برای  احصاییه  ادارۀ 

ناکام شود.
او اضافه کرد که اداره احصاییه سیستم جدیدی را برای 
تصفیه فهرست رای دهندگان به کار گرفته که مبتنی 
بر آن فهرست یاد شده با کتاب های اساس بایومتریک 

شده در اداره احصاییه  مطابقت داده می شد.
آقای رسولی دومین برنامۀ ادارۀ احصاییه برای تصفیه 
فهرست رای دهندگان را نیز به دلیل کمبود اطالعات 
با مشکل  از فهرست رای دهنده گان  حداقلی بخشی 

همراه دانسته تاکید کرد که این امر باعث شده که روند 
تصفیه فهرست رای دهنده گان ناتکمیل باقی بماند.

به  ارتباط  اداره احصاییه در  تاکید کرد که هرچند  او 
اطالعات  با  که  فهرست رای دهنده گان  از  آن بخش 

ناقص به این اداره رسیده، خواهان دریافت اطالعات 
که  می رود  احتمال  او  گفته  به  است؛  شده  ضروری 
رای  ابتدایی  لیست  تهیه  زمان  در  شده  یاد  اطالعات 

دهنده گان از قلم افتاده باشند.
تصفیه یا شفاف سازی فهرست رای دهندگان  پالنی 
بود که پس از لغو برنامه »تهیه فهرست رای دهنده گان 
به شکل بایومتریک« بنا بر یک تفاهمنامه با کمیسیون 
شد؛  گرفته  دست  روی  احصاییه  اداره  در  انتخابات 
این برنامه بر اساس ادعای کمیسیون به شکل نسبی 

ضمانت کننده شفافیت در انتخابات بود.
با این حال، نجیب اهلل شینواری رییس یک نهاد ناظر 
پیوند  در  شفافیت(  و  انتخابات  )دیدبان  انتخاباتی 
رای  فهرست  عمده   بخش  که  گفت  مشکل  این  به 

دهنده گان نادرست است.
رای  تقویتی  نام  ثبت  روند  در  که دست کم  افزود  او 
می بایست  کمیسیون  ابتدایی  پالن  بر  بنا  دهنده گان 
نزدیک به 2 میلیون تن ثبت نام کنند که بنا بر مشارکت 
کمیسیون  اما  نشد  تکمیل  ارقام  این  مردم  اندک 
از این روند در اذهان عامه  ارقام خیالی را  انتخابات 

شریک کرد.

افغانستان  در  سیاسی  اوضاع  تغییرات  سرعت 
اظهارات  از  پس  روز  دو  است.  یافته  بیشتری  شدت 
سطح  امریکایی  مقام های  ترامپ،  دونالد  غیرمسووالنۀ 
تماس های شان را با حکومت افغانستان افزایش داده اند. 
اشرف  با  روز  دو  امریکایی  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
مشترک  ستاد  رییس  و  داشت  تلفنی  گفت وگوی  غنی 
ارتش امریکا، صبح روز پنجشنبه به کابل رسید. پمپئو و 
ژنرال ژوزف دانفورد به رهبران حکومت وحدت ملی 
اطمینان داده اند که تعدیل و تغییری در استراتژی دولت 
ایاالت  و  نیامده  بوجود  آسیا  جنوب  مورد  در  ترامپ 
-که  افغانستان  از  مسووالنه  به خروج  همچنان  متحده 
زلمی  است.  پایپند   - امنیتی  باشد  شرایط  بر  مبتنی 
خلیل زاد نیز آن گونه ارگ می گوید ضروری دیده است 
به  مربوط  مسایل  توضیح  جهت  بیشتری  مدت  برای 

صلح در کابل بماند.
به کابل و اشاره  امریکایی  رفت  و  آمد مکرر مقام های 
پمپئو در این مورد که او با اشرف غنی »موافقت کرده« 
که تالش ها برای صلح »شدت« یابند گویای آنست که 
امضا  به زودی  با طالبان  را  توافقی  ترامپ ظاهرا  دولت 
نه  و  افغانستان  دولت  ارشد  مقام های  نه  کرد.  خواهد 
ناظران جهانی اطالعات دقیقی از جزییات توافق امریکا 

با  توافق  از پیش نویس  ندارند. هیچ نسخه یی  با طالبان 
نکرده  درز  بین المللی  یا  و  ملی  رسانه های  به  طالبان 
اجزای  چگونگی  از  تحلیل ها  کنون  دست کم  است. 
توافق ایاالت متحده امریکا با گروه طالبان بیشتر  مبتنی 
بر حدس و گمان هایی است که فعاالن سیاسی در مورد 

دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک طالبان دارند.
از سوی دیگر آن طور که از قراین بر می آید قصه تئوری 
»تا روی همه موارد توافق نشود، روی هیچ موردی توافق 
در  است.  یافته  پایان  نیز  خلیل زاد  آقای  شد«  نخواهد 
جریان هشت ماه گذشته و هفت دور مذاکرات مستقیم 
امریکا و طالبان، آقای خلیل زاد با این منطق تاحدی به 
افغانستان می پرداخت  مقام های حکومت  متقاعد کردن 
یکی  افغانستان  دولت  با  طالبان  مستقیم  مذاکرات  که 
است.  طالبان  با  صلح  توافق  اصلی  پیش شرط های  از 
که  بین االفغانی  گفت وگوهای  آخرین  در  طالبان  گروه 
به میزبانی مشترک آلمان و قطر در دوحه برگزار شد، 
حاضر نشدند با هیأتی که از طرف حکومت افغانستان 

به قطر رفته بود، دیدار کنند.
تماس های  نخستین  از  پس  ماه  هشت  طالبان،  گروه 
دلیل  به  پیش  از  بیشتر  آنها،  با  خلیل زاد  مستقیم 
شتاب زده گی دولت ترامپ و دروغ بافی مذاکره کننده گان 

سر  بر  افغانستان  حکومت  داخلی  انشعاب  امریکایی، 
امتیازدهی  و  نخبگان  میان  در  هم صدایی  نبود  صلح، 
 - طالبان  گروه  به  حکومت  وقت  از  پیش  و  بی مورد 
شده اند.  تشجیع  طالب-  زندانی   900 رهایی  به ویژه 
نظریه پردازان  استراتژیک  مشاوره های  لطف  به  طالبان 
را  افغانستان  مردم  و  دولت  تنها  نه  حاال  پاکستانی، 
وجود  شایعاتی  بلکه  نمی دانند  خود  همتای  و  حریف 
دارد که طالبان به خلیل زاد گفته  اند که از مقدمات توافق 
صلح یکی این است که نسخه  نهایی را باید مال برادر 
معاون تحریک طالبان و مایک پنس معاون رییس جمهور 
که  است  خوشبخت  خلیل زاد  آقای  کند!  امضا  امریکا 
رفته است وگرنه، مجبور  فانی  دار  از  بی وقت  مالعمر 
بودند ترامپ را به قطر بیاورند و با »امیر المومنین« هم 

کاسه کنند!
این که خلیل زاد چگونه صلحی به کابل هدیه می دهد 
به زودی معلوم می شود، اما در هیاهوی صلح خلیل زاد 
فردا  نه  امروز و  نه  فراموش نشود که طالبان  با طالبان 
نخواهند شد  هیچ کسی حاضر  موی  و  لطف روی  به 
وهابی- دگم   تفکر  و  تفنگ  امارت،  برپایی  داعیه  که 
سلفی شان را در برابر خواست های مشروع  و انسانی 
شهروندان افغانستان کنار بگذارند و با مفاهمه و مدارا 
با سایر بازیگران عرصه سیاست افغانستان توافق کنند. 
ذهنی  تخیالت  با  بسیاری  شباهت  که  طالبانی  توهم 
که  است  این  دارد  میالدی  نود  دهه  اسالم گراهای 
»مجاهدین« شان به »لطف و نصرت الهی« یک »ابرقدرت 
جهانی« را شکست داده اند و »رژیم دست نشانده« آن 
نیز به زودی از هم می پاشد. ابعاد این تفکر متوهمانه به 

زودی پس از صلح خلیل زاد با طالبان روشن می شود.
روزهای  برای  بایست  افغانستان  مردم  و  دولت 
شانه های  بر  را  طالبان  که  توافقی  شوند.  آماده  دشوار 
یک  برای  نسخه یی  کند،  سوار  افغانستان  شهروندان 
فاجعه است. ترور و وحشتی که طالبان هر روز صبح 
در خیابان های کابل، شهرستان های قندهار، دهکده های 
تخار و مزارع دهقانان فقیر هلمندی راه می اندازند، به 
و  مشهود  ضعف های  همه  با  که  می دهد  نشان  خوبی 
دولت  دارد،  و حکومت  دولت  که  آشکاری  تقصیرات 
و  مشروع ترین  در  هنوز  طالبان  با  جنگ  در  افغانستان 
درست ترین جایگاه تاریخی قرار دارد. امریکا حق دارد 
بازگشت  نداریم  حق  ما  اما  برود،  بیرون  افغانستان  از 
امریکا،  یا بی  امریکا  با  بپذیریم.  سلطه سیاه طالبانی را 
اندیشید.  طالبانی  مقاومت ضد  و  مردمی  بسیج  به  باید 
شجاعانه  و  وطن پرستانه  متعهدانه،  مقاومت  بازخوانی 
ضد طالبانی در پایان دهه نود میالدی به رهبری فرمانده 
می تواند  او  سیاسی  متحدان  و  مسعود  احمدشاه  فقید 
نمونه یی  از از طرح  و تدوین یک دیدگاه منسجم در 
تسلیم شد.  نباید  طالبان  به  باشد.  دشوار  یک وضعیت 
هندوانه های که خلیل زاد زیر بغل طالبان داده است، فرو 

افتادنی است.

10 نظامی پاکستان در نزدیکی با امریکا یا بدون امریکا، نباید تسلیم تروریسم طالبانی شد
مرز افغانستان کشته شدند

10 تـن از نظامیـان پاکسـتان در پـی حمالت روز 
شـنبه مهاجمـان ناشـناس از خـاک افغانسـتان بـه 
مواضـع ایـن نیروهـا در نزدیکـی نـوار مشـترک 

مرزی کشـته شـدند.
روابـط عمومـی ارتـش پاکسـتان اعـالم کـرده که 
از خـاک  موتـر حامـل مرزبانـان  تروریسـت ها 
پاکسـتانی در نزدیـک نـوار مشـترک مـرزی دو 

کشـور را هـدف قـرار دادنـد.
براسـاس ایـن گـزارش، ایـن حمالت دیـروز در 
نقطه مرزی »وزیرسـتان شـمالی« در شـمال غرب 
و منطقـه مـرزی »چمـن« در ایالت بلوچسـتان در 

جنـوب غربی پاکسـتان صـورت گرفت.
تاکنـون هیـچ گروهی مسـوولیت حمـالت امروز 
را بـر عهـده نگرفتـه امـا ارتـش پاکسـتان همواره 
عناصـر گروه تروریسـتی تحریک طالبـان را برای 
حملـه بـه مرزبانـان و نفـوذ بـه مناطـق مـرزی 

مقصـر مـی داند.
نیروهـای  نیـز  امسـال  مـاه  اردیبهشـت  اواسـط 
پاکسـتانی در نزدیکـی مـرز افغانسـتان بـا عناصر 
تروریسـتی درگیـر شـدند کـه درپـی آن ده هـا 
تروریسـت کشـته و سـه نظامـی پاکسـتانی نیـز 

جـان خـود را از دسـت دادنـد.
دولـت پاکسـتان در اعتراض به حمله تروریسـت 
ها از خاک افغانسـتان کاردار سـفارت این کشـور 
در اسـالم آباد را احضـار کـرد. دولـت اسـالم آباد 
مـی گویـد: گـروه تحریـک طالبـان موسـوم بـه 
)تی.تی.پـی( پـس از راه اندازی عملیات گسـترده 
از سـوی ارتـش این کشـور به افغانسـتان گریخته 
و بـا ایجـاد پایگاه هایـی، نقـاط مـرزی پاکسـتان، 
نیروهـای امنیتـی و روسـتاهای مجـاور در ایـن 

منطقـه را هـدف حمـالت خـود قرار مـی دهد.

تابشفروغ

بازخوانیمقاومتمتعهدانه،وطنپرستانهوشجاعانهضدطالبانی
احمدشاه فقید فرمانده رهبری به میالدی نود دهه پایان در
مسعودومتحدانسیاسیاومیتواندنمونهییازازطرح
وتدوینیکدیدگاهمنسجمدریکوضعیتدشوارباشد
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بـاری بـا یـک همسـایۀ بنگالی ما به مسـجدی در شـهر 
بـه ادای نمـاز جمعـه رفتم کـه متعلق بـه مردمان جنوب 
آسـیا بـود. در آنجـا دریافتم که ُمال و اکثـر مقتدیان او از 
فرقـۀ بریلـوی اند که ُکل هم وغـم عقیدتی و مذهبی آنان 
در آوردن کلمـه »یـا« قبل از نام حضرت رسـول خالصه 
می شـود؛ انـگار رأس و قاعـده هـرم دیـن بـر همین امر 
اسـتوار اسـت و اندک تزلزلی در آن، فروپاشـی کل هرم 
را بـه دنبـال دارد! در جریـان تقریـر امـام بـاالی منبر که 
بـا شـور و جذبـۀ ناگهانـی و نوبتی تنی چنـد از مقتدیان 
به همـراه بـود، مـردی فربـه و بلندقامـت کـه شـکمی 
بیلـری و صورتـی روغنـی داشـت، از کنـارم رد شـد و 
در صـف مقابـل اندکـی مایـل به سـوی امام نشسـت و 
شـروع بـه ابـراز جذبه با جسـم و زبـان در برابـر تقریر 
ُمـال نمـود. بـه او دیـده بـه دل گفتـم کـه ببیـن دین چه 
خـوب مایـه راحتی بـه این گونه انسـان ها فراهـم آورده 
کـه از سـر و صورتـش تنبلـی فکـری و بدنـی می بـارد، 
امـا جذبـۀ دینـی او از همـه بیش تـر اسـت و شـاید بـه 
همیـن دلیـل هیچ وقت احسـاس بدبختـی نکند و خیلی 
راضـی از خـود از دنیـا بـرود. او در حالـی کـه زحمت 
اندیشـه را هرگـز بـر خـود نمی قبوالنـد، غـذای فکـری 
و عقیدتـی آمـاده از دکان دیـن دریافـت می کنـد و در 
عیـن آن کـه بـرای حفـظ صحـت و تـوازن بدنـی خـود 
رنجـی نمی کشـد، منتظـر روزی پـس از مرگ اسـت که 
طبـق وعده هـای دینـی پسـری چهارده سـاله شـود و تـا 
ابـد بـر همـان حـال باقـی بمانـد. او دیگـر از خـدا چه 

می خواهـد و چـرا بایـد زحمت بکشـد؟!
اتفاقـًا یـک روز پیـش از آن ماجـرا شـاهد صحنـه نزاع 
فکـری میـان یـک دگراندیـش دینـی و یک جـوان آگاه 
و پرسـش گر از گـروه خدانابـاوران بـودم کـه نفس این 
گفت وگـو میـزان جدیـت »پرسـش« و جدی گرفتـن آن 
مـی داد  نشـان  را  معرفت اندیـش  دیـن داران  جانـب  از 
کـه همیشـه آمـاده انـد تـا زحمـت تفکـر را بـر خـود 
بقبوالننـد و راه تنبلـی در پیـش نگیرنـد و در مواجهـه 
بـا پرسـش بـه گزینه هـای سـهل و کوتـاه از قبیـل انکار 
و تکفیـر و بسـتن بـاب مـراودۀ فکـری با پرسـش گران 
و طـرد آن هـا از دایـره والی انسـانی بـا قمچیـن دیـن 
و ایمـان، پنـاه نبرنـد و بـا یـک »نـه« صـد آسـان را بـه 
دسـت نیاورنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه آن هـا خوب 
می داننـد کـه هیـچ رنـج و زحمتـی بـه انـدازه مواجهـه 
فکری با شـک و پرسـش، دشـوار و طاقت فرسـا نیست. 
از ایـن رو متدینـان دگراندیـش، همان گونه خـودم بارها 
شـاهد صحنه بـوده ام و حـاال می خواهم فشـرده آخرین 
مـورد آن را طـور نمونـه ایـن جـا روایت کنـم، در قبال 
دیـن داری خود احسـاس مسـوولیت می کنند و همیشـه 
حاضـر و آماده انـد تـا از مبانـی معرفتـی نـوع دین داری 
خـود دفـاع کننـد و هیچ وقت بـار دوش دیـن و جامعه 
قـرار نگیرنـد و همیشـه مقـروض دکان دیگران نباشـند.
پرسـش نخسـت جـوان خدانابـاور از چرایـی و یـا بگو 
پارادوکـس دیـن داری در عصـر مـدرن به خصـوص در 
قـرن بیسـت ویکم بـود که گفت وگـو از همین جـا کلید 
خـورد و شـرح آن در ذیـل بـه ترتیـب پرسـش آزاد و 

پاسـخ دگراندیشـانه آمده اسـت:
-آیا دین خوب چیز است؟

- دیـن داری از نـوع خـودم بـرای خـودم خـوب و 
لذت بخـش اسـت. شـاید در همیـن ورژن بـرای هـر 

فـرد دیگـر نیـز خـوب باشـد.
- شما انسان متدین استی یا معنوی؟

- هردو، اما فلسفی.
- به نظرت چرا انسان نمی تواند از دین دل بکند؟

- ایـن یـک مسـأله عمدتـًا روحـی اسـت؛ روح آدم 
تنهـا اسـت و او همیشـه در وحشـت به سـر می بـرد و 
دغدغـۀ جاودانه گـی دارد. گاهـی در بیان ایـن مطلب، 
یـک مثـال بـه ذهنـم می آیـد کـه بـا خـود می گویـم: 
فـرض کـن در میـان یـک جهیل بـزرِگ پُر از تمسـاح 
یـک جزیـرۀ کوچـک اسـت به وسـعت خرمـن گندم 
مثـاًل و یـا حتـا کوچک تـر از آن، یـک نفـر را تنهـا آن 
جـا گذاشـته اند تا شـب بگذرانـد و در آنجـا بخوابد. 
وضـع آن فـرد دقیقـًا وضـع روح آدمی در دنیا اسـت. 
پـس آن فـرد چه طـور در آن جزیـره تاریک بـه تنهایی 
آرام  گرسـنه،  تمسـاح های  از  پُـر  آب هـای  میـان  در 

بخوابد؟!
- بـه نظـرت خـدا و یا دین خـالی اطالعاتی مـا را پُر 
نمی کنـد؟ فـرض کـن بشـر راز جاودانه گی را کشـف 
کـرد. بـاز چـه؟ هـر قدر علـم پیشـرفت می کنـد، خدا 

عقب نشـینی می کنـد.
- بـه نظـر مـن کامـاًل برعکـس اسـت. شـاید تجربـه 
خـودم بوده کـه هر انـدازه دانش و آزاده گـی ام بیش تر 
شـد، ِحـس تعلقـم به خـدا فزونی گرفـت. ُمنتهـا نوع 
تعلـق فـرق کـرد؛ سـابق از خـدا می ترسـیدم امـا حاال 
او را دوسـت دارم و حـس می کنـم کـه او نیـز مـرا 
دوسـت دارد. سـابق خدا را همیشـه با مقیاسات مادی 
تصـور می کـردم، بعدهـا برعکس شـد؛ از منظر عشـق 
و روح مطلـق بـه او نـگاه کـردم و بـه همیـن خاطـر 
اسـت کـه خـدا در چنیـن نگاهی تـا ابد نه در کشـف 
علـم می آیـد و نـه در اِحاطـه فلسـفه. بازهـم تکـرار 
تجربـه خـودم حـرف  و  از درک  فقـط  کـه  می کنـم 
می زنـم، شـاید تـو و میلیون هـا انسـان دیگـر در ایـن 

راسـتا بـا من شـریک نباشـید.
 God( هـدف جایـی دیگر اسـت؛ خدا رخنه پـوش -
of Gaps(اسـت. یعنـی خدایـی که خـالی اطالعاتی 
را پُـر می کنـد؛ مثـاًل عامـل زلزلـه چیسـت؟ بـرف و 
در  چه گونـه  جنیـن  معیوبیـت؟  و  معلولیـت  بـاران؟ 
رحـم مـادر صورت گـری می شـود؟ و... وقتـی علـم 
از ایـن مسـایل راززدایـی می کنـد، نقـش خـدا رنـگ 

می بـازد و خـدا غایـب می شـود.

- همـۀ ایـن اصطالحـات به نظـر من از سـِر غرور 
و خودراضی بـودن افراطـی اسـت کـه اهـل علـم 
آن  انـد. مـن هیـچ عمقـی در  آن شـده  مرتکـب 

نمی بینـم.
- خوب، به نظر شما عامل زلزله چیست؟

- عامـل زلزلـه خالهـای داخـل زمیـن و یـا هرچه 
کـه سـاینس دانان کشـف کرده انـد. شـما بنـای این 
پرسـش ها را بـر نـوع تصـور از خـدا در تعریـف 
سـنتی متعـارف گذاشـته ایـد، در حالی کـه خدای 
مـورد نیـاز چیـز دیگری اسـت که درک نمی شـود 
و یـا در احاطـۀ درک آدمـی نمی گنجـد، فقط حس 
می شـود. مـن در اثبات خـدا هم علم و هم فلسـفه 
را عاجـز می دانـم ُجـز حس. فلسـفه باید بـه دنبال 
تحلیـل ایـن حـس باشـد تـا خـدا. بسـا انسـان ها 
لبریـز و پُـر از این حس هسـتند. ایـن حس از پیش 
اثبـات شـده اسـت؛ چـون مثـاًل مـن خـودم آن را 
عمـاًل دارم: مـن حـس می کنـم، پـس مـن هسـتم. 

وقتـی مـن هسـتم، این حس هـم وجـود دارد.
- کتـاب مقـدس می گویـد کـه زنـا و فحشـا عامل 
زلزله اسـت و این خدا اسـت که جنین را در رحم 
مـادر صورت گـری می کنـد و خدا اسـت کـه بادها 
را روانـه می کنـد. ایـن تعـارض چه گونـه قابل حل 
اسـت؟ بـه نظـرت این کـه خـدا مـرا دوسـت دارد 
و مـن بـه درک جدیـد از خـدا رسـیدم و... توهـم 
نیسـت؟ یعنـی هـر کـس خـدا را مثـل خـود درک 

می کنـد و خـدا تابـع حـواس ما نیسـت؟
- بـه نظـر مـن خـدای فیلسـوفان و عارفـان خیلی 
و  ادیـان  تـا خـدای  اسـت  حقیقـت  بـه  نزدیـک 
مذاهـب فقهـی. خـدا به یک معنـا نام دیگـر »خیر« 
اسـت. انسـان در نـزاع میـان خیـر و شـر از عمـق 
روح خـود بـه خیـر تمایـل دارد و از شـر متنفـر 
اتفاقـًا در  اسـت و خـدا نـام دیگـر خیـر اسـت. 
جهان بینـی دینـی هـم خـدا مظهـر خیـر و شـیطان 
سـمبل شـر گفته شـده اسـت. باز نـام دیگـر خیر، 
زیبایـی اسـت. ایـن یعنـی که خـدا مفهومی اسـت 

و  می کنـد  احتـوا  را  زیبایـی  و  خیـر  حقیقـت  کـه 
فلسـفۀ وجـودی انسـان در بُعد معنـوی و روحی اش 
تجلـی  هنـر  می شـود؛  زیبایـی خالصـه  و  در خیـر 
گرایـش انسـان بـه زیبایـی و دیـن تجلـی گرایش او 
بـه خیر اسـت. شـاید بتـوان نام دیگـری بر ایـن بُعد 
گذاشـت کـه بهترین آن »انسـانیت« اسـت. بـاز اتفاقًا 
ضعیف تریـن نیـرو از لحـاظ عملـی در فـرد همانـا 
عقـل اسـت و شـاید نیرومندتریـن قوای وجـودی او 
خیـال و وهـم باشـد کـه هسـت. انسـان یـک پدیدۀ 
محضـًا عاقـل بـوده نمی توانـد، بیش تـر یـک پدیـدۀ 
تلقینـی یـا هیپنوتیزمی اسـت. بـه این دلیل اسـت که 
مفروض گرفتـن انسـان بـه این کـه عاقل مطلق باشـد 
و زمانی برسـد کـه با درک و کشـف خالها نیروهای 
وجـودی دیگـر در او قناعت کنند و تابع عقل شـوند، 
یـک اشـتباه اسـت؛ چـون انسـان دغدغـه اش صرفـًا 
عقلـی نیسـت، بلکه اکثـراً عاطفی و خیالی و چه بسـا 
کـه وهمـی اسـت و وهـم برخـالف ظاهـر بدنـام آن 
خیلـی خـوب اسـت و شـاید وجـه ممیـزۀ انسـان از 
موجـودات دیگـر باشـد. مثلـث دین و عرفـان و هنر 
در همیـن قوه هـای نیرومند ریشـه دارنـد و عقل تنها 
کاری کـه می توانـد انجـام دهـد، ایـن اسـت کـه این 
نیروهـا را تعدیـل کنـد. این نیروها شـبیه انرژی اتمی 
انـد کـه خیلـی نیرومند انـد و بی نهایت قـوت دارند، 
امـا این کـه در کجـا از ایـن نیـرو و انـرژی بایـد کار 
گرفـت بـه جهـت مثبـت یـا منفـی، این کاری اسـت 
کـه عقـل و فلسـفه انجـام می دهنـد. شـاید حماقـت 
محـض باشـد کـه مـا به جـای توجیـه و به کارگیـری 
مثبـت ایـن نیروها در صـدد تخریب و نابـودی آن ها 
به خاطـر مـوارد اسـتفاده منفـی از طـرف افـراد و یـا 

گروه هـای شـرور در طـول تاریـخ باشـیم.
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ننګرهـار د افغانسـتان دوهـم واليـت دی چې پـه تېـرو دوو کلونو کې د 

نشـه يـي مـوادو د قاچاق ډېـري پېښـې پکې ثبت شـوې دي.

سـږکال پـه رسطـان میاشـت کـې امنیتـي ځواکونـو د نشـه يـي مـوادو 

د )۱۱۴( پېښـو دوسـیې لـه نشـه يـي مـوادو رسه د مبـارزې عـديل او 

قضايـي مرکـز تـه اسـتويل دي.

پـه دې لـړ کـې کابـل پنځـوس او ننګرهار والیـت )۱۴( پېښـې درلودې 

چـې ننګرهـار د قاچـاق د پېښـو له مخې دوهـم والیت بلل شـوی دی.

د عـديل او قضايـي مرکـز ویانـد خالـد موحـد ازادي راډیـو تـه وویـل، 

قاچـاق کوونکـي نشـه يي مـواد لومـړی ګاونډیـو والیتونـو او بيـا يې د 

جنـويب اسـیا هېوادونـو تـه قاچـاق کوي.

ښـاغلی موحـد وايـي، هغه دوسـيې چې دوی ته رسـېديل، ډېـره برخه د 

هیروئینـو، مورفینو او نشـه يي ګولیو دوسـيې دي.

ده وویـل: ننګرهـار یـو رسحـدي والیت دی چـې د افغانسـتان په ختیځ 

کـې لـه ځینو هېوادونو رسه ګډه پوله لري او نشـه يي مـواد د دې والیت 

لـه الرې قاچـاق کېـږي، دوهمـه خـره دا ده چـې پـه دې والیـت کې د 

هیروئینـو او خالصـو تاریاکـو د پېښـو ثبت کېدل دا مانا لـري چې په دې 

والیـت کـې کوکنـار کـرل کېـږي او نور نشـه يـي مواد هـم شـته، بل دا 

چـې دا واليت د نشـه يـي موادو د قاچـاق کوونکو د تـګ راتګ الر ده.

هغـه نشـه يـي مـواد چـې پـه افغانسـتان کـې جوړېـږي، پـه سـلو کـې 

څلوېښـت يـې د پاکسـتان لـه الرې جنـويب اسـيا او اروپايـي هېوادونـو 

قاچـاق کېږي. تـه 

د افغـان دولـت د څېړنـو لـه مخـې هغـه کېميـاوي مـواد چې د نشـه يي 

مـوادو پـه جوړولـو کـې کار ځنـې اخيسـتل کېـږي، يـوه برخـه يـې لـه 

پاکسـتانه افغانسـتان تـه را قاچـاق کېـږي.

لـه نشـه يـي مـوادو رسه د مبـارزې عـديل او قضايـي مرکـز د راپـور لـه 

مخـې پـه )۱۳۹۷( شـميس کال کـې د نشـه يي مـواد د قاچـاق )۸۱۰( 

پېښـې دې مرکـز تـه رسـېديل چې )۱۳۰( پېښـې یې یـوازې پـه ننګرهار 

والیـت پـورې اړه لري.

د ننګرهـار د وايل ویانـد عطااللـه خوګیاڼـی په دې والیـت کې د داعش 

او نـورو جنګـي ډلـو فعالیتونـه د نشـه يـي مـوادو د قاچـاق د ډېـروايل 

اصـي المـل بـويل او زیاتـوي چـې د نشـه يـي مـوادو ډېره ګټـه همدې 

جنګـي ډلـو ته رسـېږي.

ده وویـل: د نشـه يـي مـوادو د قاچـاق او کاروبـار ډېـره ګټـه د دولـت 

وسـله والـو مخالفینـو تـه رسـېږي، ځکـه چـې قاچـاق کوونکـي پـه 

مسـتقیم ډول لـه دوی رسه اړېکـه لـري او پـه ننګرهار والیـت کې د دې 

ډلـو موجوديـت د نشـه يـي مـوادو د قاچاق اصـي المل دی چـې زموږ 

امنیتـي او کشـفي ادارو څـو ځله په دې وسـله والو ډلو پورې تړيل نشـه 

يي مـواد نیـويل دي.

کـه څـه هم افغـان دولت پـه پرله پسـې ډول طالبان د نشـه يي مـوادو په 

قاچـاق تورنـوي، خـو طالبانـو تر دې مخکې پـه یوه خرپاڼه کې په نشـه 

يي مـوادو کې الس لـرل رد کړي وو.

لـه نشـه يـي مـوادو رسه د مبـارزې عـديل او قضايـي مرکـز تـه لـه ټولو 

واليتونـو څخـه د جـوزا په مياشـت کې سـل، خـو د رسطان په مياشـت 

کـې )۱۱۴( دوسـيې لـه )۱۳۵( تورنو کسـانو رسه سـپارل شـوي دي.

لـه دې شـمېرو څخـه څرګندېـږې چـې پـه افغانسـتان کـې د نشـه يـي 

مـوادو د قاچـاق کوونکـو نيـول ډېـر شـوي دي.

مالک ساختن مردم در پروسه انتخابات می تواند 
شفافیت و سالمت انتخابات را تضمین کند. تا 
از رأی خود نظارت و حراست  زمانی که مردم 
نکنند، روند انتخابات اعادۀ حیثیت نخواهد شد.
مسووالن در نهادهای ناظر انتخاباتی و نهادهای 
مدنی به این باور اند که نامزدان باید از سخن رانی 
شیک در هوتل ها، دادن نان چاشت و دادن تحفه 
به  زیرا دیگر مردم  کنند،  اجتناب  برای خانم ها 

چنین برنامه های کالسیک رأی نمی دهند.
به باور آنان، نامزدان باید یک منشور تدوین شده 
داشته باشند و در آن تمامی برنامه های سیاسی، 
و.... تشریح شده  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
انتخابات  در  مردم  تشویق  راه  تنها  زیرا  باشد، 

داشتن منشور تدوین شده است.
انتخابات  مبارزات  آغاز  پی  در  واکنش ها  این 
است  قرار  می شود.  ابراز  ریاست جمهوری 
به  اسد  شش  امروز  انتخاباتی  مبارزات 
انتخابات  نامزدان  سوی  از  رسمی  صورت 
ادامه  میزان  چهار  تا  و  آغاز  ریاست جمهوری 

یابد.
نهاد  برنامه های  رییس  شینواری  حبیب اهلل 
شفافیت و انتخابات به این باور است که نامزدان 
بگذرند  نمایشی  و  کلیشه یی  برنامه های  از  باید 
و مانند سایر کشورها با ارایه برنامه های عملی 
مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق کنند.

آقای شینواری در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار 
در  شیک  از سخن رانی  باید  »نامزدان  می گوید: 
برای  تحفه  دادن  و  چاشت  نان  دادن  هوتل ها، 
خانم ها اجتناب کنند، زیرا دیگر مردم به چنین 

برنامه های کالسیک رأی نخواهند داد«.
و  گذشته  انتخابات های  چون  کرد،  تاکید  او 
به  پار  سال  پارلمانی  انتخابات  به خصوص 
را صدمه  انتخابات  به  نسبت  مردم  باور  شدت 
زده است، بنابراین نیاز است تا نامزدان با ارایه 
برنامه های عملی و منطقی مردم را برای شرکت 

در انتخابات تشویق کنند.
وی همچنان گفت، نامزد باید یک منشور تدوین 

برنامه های  تمامی  آن  در  و  باشند  داشته  شده 
و....  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی، 
اما به باور من شاید چهارـ  تشریح شده باشد، 
داشته  شده  تدوین  و  مدون  منشور  نامزد   پنج 
انتخابات  در  مردم  تشویق  برای  بنابراین  باشد، 
شده  تدوین  منشور  نامزدان  تاهمۀ  است  نیاز 

داشته باشند.
باید  آقای شینواری تصریح کرد، دراین منشور 
برای جوانان، زنان و اقشار مختلف جامعه برنامه 
وجود داشته باشد تا مردم از طیف  های مختلف 
برای شرکت در انتخابات تشویق شوند، اماباید 
بدانیم که دیگر رفتن به هوتل ها و سخن رانی ها 

شیک و دادن تحفه رأی نخواهد شد.
او افزود، پیام های نامزدان باید جذب کننده باشد 
به  را  مردم  تا  باشد  بابرنامه  و  بامنطق  چنان  و 
هیجان بیاورد، اما گرفتن رأی با پول مشکل را 
گرفتن  برای  نامزدان  نباید  و  کرد  نخواهد  حل 
رأی پول بپردازند و مردم هم دیگر نباید در بدل 

پول رأی  بدهند.

وی خاطر نشان کرد، اما نکته اساسی این است 
بدون شک  باشند  داشته  برنامه  نامزدان  اگر  که 
داد،  رأی خواهند  برنامه  به  پول  به جای  مردم 
ولی اگر برنامه و منشور نباشد، مشکالت گذشته 

همچنان تکرار می شود.
بااین حال، یوسف رشید رییس اجرایی فیفا یا 
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان می گوید، 
در  مردم  دادن  سمت وسو  در  نامزدان  نقش 
ارایه  با  نامزدان  و  است  مهم  بسیار  انتخابات 
برنامه های مدون می توانند مردم را برای شرکت 

در انتخابات تشویق کنند.
ماندگار  روزنامه  با  گفت وگو  در  رشید  آقای 
ایجاد  انگیزه  مردم  درمیان  باید  نامزدان  گفت، 
کنند و پیام بدهند که اعتماد از دست رفته مردم 
برنامه  ارایه  نامزدان  کار  اولین  بازگردد.  دوباره 
برای بازسازی کشور است که می تواند مردم را 

برای شرکت در انتخابات تشویق کند.
او افزود، ارایه برنامه برای بهبود زنده گی مردم 

آینده می تواند تشویق کنندۀ مردم  پنج سال  در 
باشد، اما نامزدان باید از ارایه برنامه های خیالی 
شدت  به  ندارد  عملی  جنبه  که  برنامه های  و 
اجتناب کنند، چون شعور سیاسی مردم بلند رفته 

و دیگر به برنامه های توخالی رأی نمی دهند.
سال  چند  در  افغانستان  کرد،  تاکید  فیفا  رییس 
گذشته به شدت دچار شگاف های بسیار عمیق 
اجتماعی شدند، بنابراین خوب است که نامزدان 
به  دامن می زند  را  قومی  مواردی که مسایل  از 
شدت اجتناب کنند و تالش کنند تا برای اتحاد 

کل افغانستان تالش نمایند.
وی خاطر نشان کرد، نامزدان مردم را برای یک 
فرصت کالن ملی دعوت کنند نه این که در میان 
از  تهدید  و  ترس  با  و  کنند  ایجاد  ترس  مردم 
مردم رأی بخواهند، زیرا با تهدید دیگر نمی شود 

برنده میدان بود.
باید  انتخاباتی  تکت های  گفت،  همچنان  او 
نامزدان  کنند،  تقسیم  بخش  دو  به  را  کارشان 
باید مسایل قومی را به هیچ عنوان مطرح نکنند 
و برای مردم ذهنیت ایجاد کنند؛ یعنی به مردم 
آنان حمایت می شود  از رأی  اطمینان دهند که 
به  را  تقلب  و  تخلف  کوچک ترین  اجازه  و 
هیچ گروه، نهاد و سازمان دولتی و غیر دولتی 

نمی دهند.
و  حساب ده  کرد،  نشان  خاطر  رشید  آقای 
صادق  مردم  با  و  باشند  مردم  دربرابر  پاسخ گو 
که  ارزش های  کنند،  عمل  صادقانه  و  باشند 
و  کند  حمایت  را  می کند  کمک  شفافیت  برای 
گروه های و ساحات آسیب پذیر را مورد توجه 

قرار دهند.
او تاکید کرد، نامزدان باید در مناطق آسیب پذیر 
حضوراً کمپاین کنند تا مردم آن مناطق مطمین 
شوند که آنان هم برای نامزدان مهم و ارزش مند 

هستند. تنها در مناطق شهری تمرکز نکنند.  
مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  اما 
می گوید، انتخاباتی نزد مردم مشروعیت خواهد 
صاحب  و  مالک  را  خود  مردم  که  داشت 

انتخابات بدانند.
او افزود، مالک ساختن مردم در پروسه انتخابات 
می تواند شفافیت و سالمت انتخابات را تضمین 
نظارت  از رأی خود  مردم  زمانی که  تا  اما  کند، 
و حراست نکنند، روند انتخابات احاده حیثیت 

نخواهد شد.
نوع  هیچ  در حال حاضر  رفیعی،  آقای  باور  به 
اعتماد و اعتبار میان مردم، حکومت و نهادهای 
انتخاباتی وجود ندارد، مردم نسبت به شفافیت 
انتخابات بی باور اند و یگانه راه حل این معضل 
میان  در  نظارت  برای  مالکیت  حس  بردن  باال 

مردم است.
را  احساس  این  نامزدان  باید  کرد،  تاکید  وی 
انتخابات  کنند،  باور  مردم  که  بدهند  مردم  به 
انتخابات  تا  دارند  مسوولیت  و  است  خودشان 
نظارت و حراست کنند و این تنها راه حل این 

معضل پیچیده و مغلق است.
تاریخ  به  انتخابات ریاست جمهوری  قرار است 

شش میزان سال روان برگزار شود.

نهادهایناظر:

تنـها داشتن منشـور  و  برنـامه  می تـواند مـردم را 
ی شرکت در انتخـابات تشـویق کند بـرا

ننګرهار د جنويب اسیا هېوادونو ته 

د نشه یې موادو د قاچاق الر

ناجیهنوری


