
سال l11 شمارۀ مسلسل l2543  سه شنبه 8 اسد/ مرداد l1398 27 ذوالقعدةالحرام l1440 30 جوالی 2019 www.mandegardaily.com

حساب ورکوم
حساب غواړم!

برای مبارزه با تروریسم 
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ادارات  تعدیل  و  ادغام  تشکیل،  با  نماینده گان 
جزء  را  آن  و  کرده  مخالفت  شدت  به  دولتی 
صالحیت های اختصاصی شورای ملی خواندند.

نماینده گان  مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون 
این  دیروز  عمومی  نشست  در  گزارشی  ارائه  با 
مجلس، تشکیل، ادغام و تعدیل ادارات دولتی را 
از صالحیت های اختصاصی شورای ملی خواند 
و تأکید ورزید که حکومت حق ایجاد، ادغام و 

تعدیل ادارات دولتی را ندارد.
چارچوب  در  حکومت  که  است  حالی  در  این 
طرح بررسی بودجۀ وسط سال دولت به چندین 
اداره تازه تشکیل از جمله وزارت دولت در امور 
صلح، وزارت دولت در امور حقوق بشر بودجه 
اختصاص داده و نیز چندین اداره را ادغام کرده 

است.
مجلس  عدلی  کمیسیون  رییس  بلخابی  شریفی 
گفت: »با توجه مواد 90، 64، 126 و 142 قانون 
اساسی تشکیل، ادغام و تعدیل ادارات دولتی از 
و  است  ملی  شورای  اختصاصی  صالحیت  های 
کند،  ایجاد  را  اداره یی  می خواهد  حکومت  اگر 
باید طرح تشکیل آن را قبل از اختصاص بودجه 

جهت تصویب و یا رد به شورای ملی بفرستد.«
تقنینی  فرامین  توسط  ادارات  تشکیل  او 
اداری در کشور  محمداشرف غنی را مخل نظم 

خواند.
عضو  دیگر  بشردوست  رمضان  وجود،  این  با 
مجلس مجلس نیز گفت که رییس حکومت فقط 
در موارد عاجل می تواند فرامین تقنینی صادر کند 
که شورای ملی در تعطیالت باشد و نیز فرمانش 

هیچ گونه پیامد مالی نداشته باشد.
به گفتۀ او، نماینده گان مجلس در گذشته در برابر 
قانونی حکومت سکوت  غیر  فرمان های  صدور 
کرده و به همین خاطر این کار ادامه یافته است.

که  گفت  نیز  مجلس  اول  معاون  یار  خان  امیر 
فرامین تقنینی محمداشرف غنی در مورد تشکیل 
بناًء  ادارات جدید خالف قانون اساسی است و 

رد شده محسوب می شود.
که  کردند  تأکید  نیز  دیگر  نماینده گان  برخی 
آقای  تقنینی  فرمان  توسط  تشکیل  تازه  ادارات 
تا  باید با جدیت از سوی مجلس رد شود  غنی 
رییس جمهور دیگر جرأت صدور فرمان در مورد 

تشکیل ادارات جدید را نداشته باشد.
در  دولت  وزارت  تشکیل  اما  کروخیل  شینکی 
امور صلح را ضرورت جدی و عاجل مبتنی بر 
در  صلح  تامین  منظور  به  افغانستان  ملی  منافع 
باید  کشور خواند و یاد آور شد که نماینده گان 

در این مورد با تامل برخورد کنند.
به  آینده  چهارشنبۀ  روز  تا  رحمانی  میررحمان 
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس فرصت داد تا 
پیشنهادات مشخص خود را به منظور چگونگی 
برخورد مجلس با ادارات تازه تشکیل، به مجلس 

ارایه کند.

نماینده گان با تعدیل 
ادارات دولتی مخالفت کردند

یـک نماینـدۀ مـردم بدخشـان در مجلـس می گویـد 
کـه طالبـان پـس از تصـرف معـدن الجورد ولسـوالی 
بـرای  را  نفـر  هـزار  دو  بدخشـان،  کران و منجـان 

اسـتخراج ایـن معـدن اسـتخدام کـرده اسـت.
معـدن الجورد کران و منجان بدخشـان حـدود 12 روز 
پیـش بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرد و افـراد طالبـان 

چنـد روز پـس از آن کنتـرل مرکز این ولسـوالی را نیز 
بـه دسـت گرفتند.

حجـت اهلل خردمنـد نمایندۀ مـردم بدخشـان دیروز در 
نشسـت عمومـی مجلس نماینده گان گفت: »بر اسـاس 
معلوماتـی کـه تـازه از ولسـوالی کران و منجـان بـه او 
رسـیده، طالبـان مسـلح 2 هزار نفـر را برای اسـتخراج 

معـدن الجـورد ایـن ولسـوالی اسـتخدام کرده اند.«
آقـای خردمنـد خاطر نشـان کرد کـه طالبان مسـلح از 
اسـتخراج ایـن معـدن پـول هنگفتـی را بـرای تمویـل 

جنـگ ایـن گـروه بـه دسـت می آورند.
او بـا انتقـاد از نهادهـای امنیتـی گفت کـه هرچند این 
نهادهـا وعـده بـاز پس گیـری ولسـوالی کران ومنجـان 
به ویـژه معـدن الجـورد ایـن ولسـوالی را بـه مـردم 
بدخشـان داده بودنـد؛ امـا بـا گذشـت 12 روز هیـچ 

نکرده انـد. اقدامـی 

همچنیـن، برخـی نماینـده گان دیگـر نیـز در نشسـت 
دیـروز مجلـس از کنتـرل طالبـان بر شـاهراه ها و منابع 
جوزجـان،  بلـخ،  والیت هـای  در  دولـت  درآمـدزای 
دایکنـدی و سـایر والیت هـای کشـور ابـراز نگرانـی 

ند. کرد
میـر رحمـان رحمانـی رییـس مجلـس نماینـده گان به 
کمیسـیون امنیـت داخلی و امـور دفاعی وظیفـه داد تا 
جهـت پاسـخ بـه نگرانی هـای امنیتـی مناطـق مختلف 
کشـور مسـووالن ذیربـط امنیتـی را فـرا خوانـده و از 

آنـان بـا جدیـت پاسـخ بخواهند.
مجلـس نماینـدگان هفتـه گذشـته نیز مقام هـای امنیتی 
را در پیوند به افزایش ناآرامی ها در کشـور اسـتجواب 
کـرده بودنـد؛ ولـی نماینـده گان مجلـس می گویند که 
نهادهـای امنیتـی بـه نگرانی هـای امنیتـی آنـان پاسـخ 

نداده انـد. قناعت بخـش 

طالبان دوهزار نفر برای استخراج معدن الجورد بدخشان استخدام کرده اند

صفحه 3

بی رمقـِی کارزارهـا و احتمال بایکـوِت انتخابات
ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان  اگــر 
همچنــان از ورود بــه عرصــۀ کارزارهــا خــودداری 
انتخاباتــِی دولت ســاز و  تیم هــای  تنهــا  کننــد، 
ــزاری  ــِل برگ ــت ُممث ــد توانس ــی نخواهن همگرای
ــتان  ــد در افغانس ــی و نیم بن ــاِت حداقل ــک انتخاب ی
ــز مــردم هیــچ  باشــند. اگــر در روزهــای بعــدی نی
رغبــت و شــوری را در انتخابــات شــاهد نباشــند و 

اگــر وضعیــت بــه همیــن منــوال ادامــه یابــد، قصــۀ 
ــوخی  ــک »ش ــه ی ــود ب ــودِی خ ــه خ ــات ب انتخاب
مضحــک« می گرایــد، آن هــم در شــرایطی کــه 
گفت وگوهــای صلــح بــا »جدیــت کامــل« بــه 

ــی رود! ــش م پی
ــرایطی،  ــن ش ــه در یک چنی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــی،  ــای غن ــرای آق ــت ب ــرد و سیاس ــن رویک بهتری

ــت جمهوری  ــزدان ریاس ــِت نام ــه خواس ــن ب تمکی
ــات  ــۀ انتخاب ــه پروس ــه ب ــادِ جامع ــادۀ اعتم و اع
اســت. در غیــر آن در آینده یــی نزدیــک، او بــه 
ــارِ  ــه ب ــپرد ک ــد س ــن خواه ــری ت ــاِی دیگ رونده
آن بســیار ســنگین تر و جریحه  بردارتــر از قبــوِل 

توصیه هــای نامــزداِن غیرحکومتــی اســت...

صفحه 2

غنـی و عبـداهلل 
سـر در گـریبان خـود کننـد

پیـکارهـای  انتخـاباتی 
در میـاِن موجی از خـون

دالالن انتخـاباتـی
در دفتـرهای نامـزدان
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پیکارهای انتخاباتی در کابل در میان موجی 
گفتۀ  به  شد.  آغاز  و وحشت  دود  از خون، 
نیمۀ  تا  یکشنبه  روز  عصر  از  منابع،  برخی 
شِب آن دست کم صدای 8 انفجارِ مهیب در 
بخش هایی از کابل شنیده شده است. نخستین 
انفجارها ساختمان مربوط به »روند سبز« به 
رهبری امراهلل صلح معاون اول دستۀ انتخاباتی 
اشرف غنی را هدف قرار داد. در این انفجارها 
افزون بر این که تعدادی از غیرنظامیان کشته 
ناحیۀ  از  نیز  صالح  آقای  شدند،  مجروح  و 
آن که  با  برداشت.  سطحی  جراحِت  دست 
کابل  مسوولیِت حمالت  هیچ گروهی  هنوز 
را به صورت رسمی به عهده نگرفته، اما ظن 

و گمان ها متوجۀ گروه طالبان است.
 هیچ گروهی در افغانستان به این اندازه در 
انتحاری و تهاجمی تجربه و  انجام حمالِت 
طی  طالبان  دارند.  طالبان  که  ندارد  مهارت 
هجده ساِل گذشته صدها مورد حملۀ انتحاری 
جانب  از  داده اند.  صورت  افغانستان  در  را 
انتخابات  این گروه خواهان برگزاری  دیگر، 
فعلی  حکومِت  با  که  نمی خواهد  و  نیست 
به رهبری اشرف غنی  وارد گفت وگو شود. 
طالبان مثل بسیاری از جناح ها در افغانستان 
حکومت را فاقد مشروعیِت سیاسی می دانند 
و گفت وگو با آن را نمی پذیرند. طالبان باور 
دارند که با گفت وگو با حکومت غیرمشروع 
که  هرچند  می بخشند.  مشروعیت  آن  به 
از  خودخواهانه  بسیار  برداشِت  یک  این 
طالبان  ولی  است،  گروه  این  توانایی های 
مورد حمایت جناح های  که  را  اساسی  نکتۀ 

مختلِف سیاسی قرار دارد، پیدا کرده اند. 
را  فعلی  حکومِت  که  کرده اند  درک  طالبان 
اکثریِت مردم افغانستان و جناح های سیاسِی 
موجود فاقد مشروعیت می دانند و به همین 
نفِع  به  موضوع  این  از  می خواهند  دلیل 
اندازه  همان  به  اما  کنند.  بهره برداری  خود 
باشد،  نامشروع  می تواند  فعلی  حکومِت  که 
از  جنگ طلب  گروهی  عنوان  به  نیز  طالبان 
مشروعیت برخوردار نیستند و اعمالی را که 
طالبان  کرد.  توجیه  نمی توان  انجام می دهند، 
می خواهند تحقِق اهداِف سیاسی شان را فقط 
ایجاد  آن هم  و  بسازند  ممکن  راه   یک  از 

غیرنظامی.  افراد  کشتار  و  وحشت  و  رعب 
نیز  صلح  گفت وگوهای  در  حتا  گروه  این 
کنار  در  و  نشد  آتش بس  قبوِل  به  حاضر 
این که هیأت آن در دوحه مشغول گفت وگو 
در  آن  مسلح  افراد  بود،  امریکایی  هیأت  با 
دهشت افکنِی  و  جنگ  به  افغانستان  داخل 

خود ادامه می دادند. 
وارد  ضربه  طالبان  هدِف  اول،  قدم  در 
به  »دولت ساز«  انتخاباتی  تیم  به  کردن 
همۀ  با  آن ها  حاال  است.  اشرف غنی  رهبری 
این  به  غنی  آقای  که  خوش خدمتی هایی 
گروه کرده، او را دشمن اصلِی خود می دانند 
حذِف  خواهاِن  دیگری  کِس  هر  از  بیش  و 
آن ها  اند.  افغانستان  سیاسی  صحنۀ  از  او 
به دلیل  غنی  موجودیِت  در  که  می دانند 
نمی توانند  قدرت،  به  او  جنون آمیز  عالقۀ 
آقای  دهند.  ادامه  را  صلح  گفت وگوهای 
طالبان  با  صلح  خواهاِن  که  داده  نشان  غنی 
تسلیم  تیمش  به  گروه  این  که  است  زمانی 
شود؛ چیزی که در حال حاضر حتا نمی توان 
فکرش را هم کرد. در واقع، ندانم کاری های 
و  منطقه  کشورهای  و  افغانستان  زمام داراِن 
جهان، طالبان را چنان بزرگ نمایی کرده است 
قدرت  به  رسیدن  از  کمتر  به  گروه  این  که 
و امارت راضی نمی شود. آن گونه که مهدی 
اخوان ثالث در شعری گفته: »هر که برده ست 
این خِر جفتک پران را روی بام/ می تواند هم 
به پایینش بیارد والسالم! حاال نیز طالبان را از 
بامِ خواسته های شان پایین آوردن کار آسانی 
جنِگ  به  گروه  این  دلیل  همین  به  و  نیست 

خود همچنان ادامه خواهد داد.
 در قدمِ دوم طالبان می خواهند که انتخابات 
می رسد  نظر  به  نشود.  انجام  افغانستان  در 
به  که  راه حلی اند  دنبال  به  بیشتر  آن ها  که 
تشکیل حکومِت موقت بینجامد. امریکایی ها 
چنین  از  نیز  سیاسی  جناح های  برخی  و 
طرحی حمایت می کنند. آن ها نیز باور دارند 
انتخابات و گفت وگوهای صلح هم زمان  که 
نمی توانند به پیش برده شوند. به گفتۀ آنان، 
باید در این مورد اولویت بندی صورت گیرد 
که نفع افغانستان در کدام یک است. در صلح 
جنگ  ادامۀ  و  انتخابات  در  یا  و  طالبان  با 

فعلی؟
وجود  نیز  سروصداهایی  حال،  همین  در   
جمهوری  ریاست  نامزدان  شورای  که  دارد 
در حال تحریم پیکارهای انتخاباتی به دالیِل 
مختلف استند. آن ها ضمن این که به موضوع 
عطش  دارند،  توجه  صلح  گفت وگوهای 
را  قدرت  ادامۀ  به  غنی  آقای  بی حدوحصِر 
شفاف  و  عادالنه  انتخاباِت  برگزاری  مانع 
آقای غنی در  اند که  نظر  این  به  و  می دانند 
به  تقلب  از  پُر  انتخابات  یک  انجام  حال 
در  که  دلیلی شد  این شاید  است.  نفِع خود 
فضای  انتخاباتی،  کمپاین های  آغازین روزِ 
آن سرد و کور باشد. نه تنها نامزدان زیادی 
آن  از  انتخاباتی  پیکارهای  نخسِت  روز  در 
استقبال نکردند، که فضای کشور نیز چندان 
حال وهوای انتخاباتی نداشت. به ویژه پس از 
حمالِت کابل که نشان داد سالی که نیکوست 

از بهارش پیداست!
شهرهای  امنیِت  تأمین  از  واقعًا  حکومت 
باید  دست کم  که  کابل  جمله  از  و  بزرگ 
امن ترین ها  از  افغانستان  شهرهای  میان  در 
می بود، عاجز مانده است. این حمالت شاید 
جا  به  چندانی  تأثیر  ارگ نشینان  روحیۀ  بر 
نگذاشته باشد ولی مردم بی دفاع و بی گناه را 
واقعًا دچار رعب و وحشت کرده است. آن ها 
انتخاباتی  کارزارهای  پیامدهای  از  حاال  از 
نامزدان  از  تن  دو  سخنان  دارند.  هراس 
شهوِت  اندازه  یک  به  دو  هر  که  انتخابات 
پیکارهای  نخست  روز  در  دارند  قدرت 
انتخاباتی، چندان اُمیدبخش نبود. آن ها دوباره 
از همان چیزهایی سخن گفتند که پنج سال 
پیش وعدۀ عملی شدن شان را داده بودند. آیا 
این بار کسی به این گونه وعده ها باور خواهد 

کرد؟
باشد، ولی  آقایان ضعیف شده  شاید حافظۀ 
مردم دیگر حاضر نیستند که فریب وعده هاِی 
چرب اما میان تهِی آن ها را بخورند و دوباره 
متأسفانه  که  بیندازند  گودالی  به  را  خود 
بین المللی  دوستان  کمک  به  پیش  ساِل  پنج 

افغانستان انداخته شدند.
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در دومیــن روز از میعــاد کمپاین هــاِی انتخابــات ریاســت جمهوری، 
هیــچ نامــزدی بــه کمپایــن نپرداخــت. فضــای سیاســی در کشــور 
نامــزد  دو  عکس هــای  به جــز  و  نیســت  انتخاباتــی  اصــاًل 
ــا  ــر در و دیواره ــزدان ب ــر نام ــی از دیگ ــچ عکس ــی، هی حکومت
ــی  ــا بی اعتنای ــزدان ب ــد نام ــر می رس ــه نظ ــده و ب ــب نگردی نص
ــان  ــد نیروی ش ــی، می خواهن ــای انتخابات ــاز دورۀ کارزاره ــه آغ ب
را بــرای بــه چالــش کشــیدِن یــک انتخابــاِت مهندسی شــده 
ــد. چنان کــه شــِب گذشــته نامه یــی از طــرِف شــورای  بســیج کنن
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری در صفحــات اجتماعــی 
ــات«  ــم انتخاب ــه »تحری ــد ب ــه در آن از تهدی ــید ک ــر رس ــه نش ب
ســخن رفتــه بــود. اگرچــه در مــواردی، روی محتــوای نشرشــده 
ــی وجــود  ــان تیم هــای انتخابات ــه اختالف نظــر در می در آن اعالمی
داشــت، امــا از مدتــی بــه ایــن طــرف تصمیــم نامــزداِن انتخاباتــی 
ــالم تر و  ــی س ــات در فضای ــتی انتخاب ــه بایس ــده ک ــن ش ــر ای ب

ــود.   ــزار ش ــر برگ متفاوت ت
ــم  ــش از این ه ــات ریاســت جمهوری، پی ــزدان انتخاب ــورای نام ش
نشســت های  و  کنفرانس هــا  و  ابالغیه هــا  اعالمیه هــا،  طــی 
ــات را زیــر نظــِر آقــای غنــی  متعــدد رســانه یی، برگــزاری انتخاب
»غیرقابــل اعتمــاد« دانســته  و او را بــه »مهندســی انتخابــات« 
متهــم کــرده  بودنــد. دو روز پیــش ـ یعنــی در آغازیــن روز 
کارزارهــا ـ از آن جــا کــه نامــزداِن غیرحکومتــی وارد میدان هــای 
ــزد  ــوالِن دو نام ــرای ج ــه ب ــد ند، صحن ــات نش ــی انتخاب تبلیغات
ــد. امــا در روز دوم، نامــزداِن حکومتــی نیــز  حکومتــی خالــی مان
بــه نمایــِش انتخاباتــی بیــرون نشــدند. شــاید اتفـــاقی کــه بــرای 
ــح رخ  ــراهلل صال ــر ام ــه دفت ــه ب ــۀ حمل ــاز در نتیج ــم دولت س تی
داد، دو تیــِم حکومتــی را از بیــرون شــدن از قصرهای شــان 
ــِل از  ــک عم ــزدان در ی ــایر نام ــی مســلمًا س ــته باشــد؛ ول بازداش
ــز  ــی پرهی ــه کارزارهــای انتخابات ــل برنامه ریزی شــده از ورود ب قب

کرده انــد. 
پیــش از آن، نامــزدان انتخابات ریاســت جمهوری پیشنهادهای شــان 
را بــه هــدِف برگــزاری انتخابــاِت شــفاف، عادالنــه و بااعتبــار بــه 
ــا  ــد؛ ام ــرده بودن ــه ک ــی ارای ــۀ جهان ــت و جامع ــب حکوم جان
ــت  ــنیده گرف ــه را ناش ــز، هم ــارتی وهن آمی ــا جس ــت ب حکوم
ــات  ــای انتخاب ــمِی کمپاین ه ــد رس ــاز موع ــش از آغ ــا پی و حت
ــن   ــه کمپای ــی ب ــاِت دولت ــتفاده از امکان ــا اس ــت جمهوری، ب ریاس
و معاملــه پرداخــت. اکنــون نامــزدان ریاســت جمهوری یــک بــارِ 
ــِت موجــود  ــر خواســته های قبلی شــان، وضعی ــد ب ــا تأکی دیگــر ب
ــات نامعقــول دانســته و از حکومــت و  ــرای برگــزاری انتخاب را ب
ــتفاده جویی ها و  ــه از اس ــته اند ک ــدار خواس ــِر اقت ــر س ــزداِن ب نام
ــز  ــی نی ــۀ جهان ــه جامع ــد و ب ــات دســت بردارن ــی انتخاب مهندس
ــاِت  ــک انتخاب ــزاری ی ــتان را در برگ ــِت افغانس ــه مل ــد ک گفته ان
ــا معیارهــای جهانــی یــاری برســانند.  ــر ب عــاری از تقلــب و براب
دالیلــی کــه نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری تــا کنــون ارایــه 
ــرا  ــد؛ زی ــر می رس ــه نظ ــتی ب ــول و درس ــِل معق ــد، دالی کرده ان
ــن طــرف کمپاین هــای پیــش  ــه ای ــی ب واضــح اســت کــه از مدت
از وقــت توســط آقــای غنــی راه انــدازی شــده و نیــز جــدا از ایــن 
ــم در  ــم حاک ــی و تی ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــا، ریی کمپاین ه
ــاح  ــد افتت ــی مانن ــاِی ُمزورانه ی ــه نمایش ه ــا ب ــز و والیت ه مرک
افتتاح شــده و  قبــاًل  پروژه هــای  افتتــاح  پروژه هــای جعلــی، 
ــت  ــی دس ــد انتخابات ــه مقاص ــتقالل ب ــل از اس ــور تجلی همین ط
زده انــد. افــزون بــر این هــا، اســتفاده از بودجــۀ ملــی به خصــوص 
کودهــای 91، 92 و 9۵ و پــول اپراتیفــی و انــواع منابــع مالِی دولتی 
از آدرس هــای مختلــف بــه منظــور فعالیت هــای کمپاینــِی رهبــران 
ــه  ــدت ادام ــرف غنی به ش ــژه اش ــی به وی ــدت مل ــت وح حکوم
ــزدان ریاســت جمهوری  ــری نام ــن حســاب، موضع گی ــا ای دارد. ب
ــتی  ــت و بایس ــی اس ــاًل منطق ــود دارد، کام ــه وج ــرایطی ک در ش
ــر  ــد. در غی ــه ایــن مــوارد توجــه کنن ــی ب دولــت و جامعــۀ جهان
ــان از ورود  ــات ریاســت جمهوری همچن ــزدان انتخاب ــر نام آن، اگ
بــه عرصــۀ کارزارهــا خــودداری کننــد، تنهــا تیم هــای انتخاباتــِی 
ــزاری  ــِل برگ ــت ُممث ــد توانس ــی نخواهن ــاز و همگرای دولت س
ــر  ــند. اگ ــتان باش ــد در افغانس ــی و نیم بن ــاِت حداقل ــک انتخاب ی
ــوری را در  ــت و ش ــچ رغب ــردم هی ــز م ــدی نی ــای بع در روزه
ــوال  ــن من ــه همی ــت ب ــر وضعی ــند و اگ ــاهد نباش ــات ش انتخاب
ادامــه یابــد، قصــۀ انتخابــات بــه خــودِی خــود بــه یــک »شــوخی 
ــای  ــه گفت وگوه ــرایطی ک ــم در ش ــد، آن ه ــک« می گرای مضح

ــا »جدیــت کامــل« بــه پیــش مــی رود! صلــح ب
ــه نظــر می رســد کــه در یک چنیــن شــرایطی، بهتریــن رویکــرد  ب
ــزدان  ــِت نام ــه خواس ــن ب ــی، تمکی ــای غن ــرای آق ــت ب و سیاس
ریاســت جمهوری و اعــادۀ اعتمــادِ جامعــه بــه پروســۀ انتخابــات 
اســت. در غیــر آن در آینده یــی نزدیــک، او بــه روندهــاِی 
ــنگین تر و  ــیار س ــارِ آن بس ــه ب ــپرد ک ــد س ــن خواه ــری ت دیگ
نامــزداِن غیرحکومتــی  از قبــوِل توصیه هــای  جریحه  بردارتــر 

اســت. 

بی رمقـِی کارزارهـا 
و احتمال بایکـوِت انتخابات

نتخـاباتی  پیـکارهـای  ا
میـاِن موجی از خـون در 

احمـد عمران

در قـدم اول، هـدِف طالبـان ضربـه وارد کـردن بـه تیـم انتخاباتـی »دولت سـاز« بـه رهبـری اشـرف غنی اسـت. حـاال آن هـا بـا همـۀ 
خوش خدمتی هایـی کـه آقـای غنـی بـه ایـن گـروه کـرده، او را دشـمن اصلـِی خـود می داننـد و بیـش از هـر کِس دیگـری خواهـاِن حذِف 
او از صحنـۀ سیاسـی افغانسـتان انـد. آن هـا می داننـد کـه در موجودیـِت غنـی به دلیـل عالقـۀ جنون آمیـز او بـه قـدرت، نمی تواننـد 
گفت وگوهـای صلـح را ادامـه دهنـد. آقـای غنـی نشـان داده کـه خواهـاِن صلـح بـا طالبـان زمانـی اسـت کـه این گـروه به تیمش تسـلیم 
شـود؛ چیـزی کـه در حـال حاضـر حتا نمی توان فکـرش را هم کرد. در واقـع، ندانم کاری های زمام داراِن افغانسـتان و کشـورهای منطقه 
و جهـان، طالبـان را چنـان بزرگ نمایـی کـرده اسـت کـه ایـن گـروه بـه کمتر از رسـیدن بـه قـدرت و امارت راضـی نمی شـود. آن گونه که 
مهـدی اخـوان ثالـث در شـعری گفتـه »هـر کـه برده سـت ایـن خـِر جفتک پـران را روی بـام/ می توانـد هـم بـه پایینـش بیارد والسـالم!
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دفتر روند سبز  به  بین المللی حمله  و  داخلی  نهادهای 
در مربوطات حوزۀ چهارم شهر کابل را حمله به افراد 

ملکی و دموکراسی می دانند. 
سبز  روند  دفتر  موتربم   یک  اسد   6 شنبه،  روز  عصر 
انتخاباتی  دستۀ  اول  معاون  صالح  امراهلل  رهبری  به 
انفجار  از  دادند. پس  قرار  آماج  را  غنی   محمداشرف 
و  دفتر شده اند  این  وارد ساختمان  مهاجمان  بم،  موتر 
به تیراندازی پرداختند، وزارت داخلۀ اعالم کرده است 
که در نتیجۀ این حمله 20 تن کشته و ۵0 تن زخمی 

شده اند.
به  از کشور  بیرون  و  داخل  در  واکنش های  این حمله 

همراه شده است.
جان بس سفیر ایاالت متحدۀ امریکا در کابل، حمله به 
دفتر روند سبز را محکوم کرده و حمله به نامزدان را 
حمله به دمکراسی و شهروندان افغانستان دانسته است. 
آقای بس در حساب تویترش نگاشته است که امریکا 
نهادهای  با  همکاری  به  متهعد  بین المللی  جامعۀ  و 

افغانستان است تا برای انتخابات آماده شوند. 
به  تویترش،حمله  در  انگلستان  سفیر  همچنان، 
کارزارهای انتخاباتی را حمله به مردم دانسته و افزوده 

که این حمالت به حق مردم افغانستان است. 
آلیسون بلیک، سفیر بریتانیا در کابل، حمله بر دفتر روند  
سبز را نکوهش کرده و گفته است که ما همۀ حمالت 

باالی گروه ها و نامزدان را نکوهش می کنیم. 
او گفته که حمله به روندهای انتخاباتی، حمله به حق 
مردم افغانستان برای سهم گرفتن در تعیین آینده کشور 

شان است.
دفتر نماینده گی سازمان ملل )یوناما( حمله شام یک شنبه 
نامزدان  به دفتر روند سبز را محکوم کرده و گفته که 

انتخابات  کارزارهای  در  و خشونت  هستند  غیرنظامی 
ریاست جمهوری افغانستان جایی ندارد.

همچنان، زلمی خلیل زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور 
صلح افغانستان در واکنش به حمله به دفتر روند سبز 
دفاتر حزب  به  حمله  که  نگاشته  تویترش  در حساب 

سیاسی آقای صالح باور نکردنی است.
در  روشن  اقدام  نشان دهندۀ  حمله  این  که  گفته  او 

راستای اعمال تروریستی است. 
که  گفته  رویداد،  این  نکوهش  ضمن  خلیل زاد  آقای 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  باید  حمله  این  مرتکبان 
معرفی شوند. او افزوده است: »ما در راستای مبارزه با 

تروریسم در کنار افغانستان ایستاد ه ایم«. 
این  کابل  در  آلمان  و  هند  سفارت خانه  های  همچنان، 
حمله را نکوهش کرده اند. وزارت امور خارجه پاکستان 
نیز حمله دیروز به دفتر روند سبز در کابل را نکوهش 

کرده است.
داخل   در  را  سیاسی  واکنش شخصیت های  حمله  این 
کشور در پی  داشت. احمدولی مسعود، نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری، حمله بر دفتر روند سبز محکوم کرده 

است. 
در  است:  نگاشته  فیسبوکش  صفحۀ  در  مسعود  آقای 

حمالت اخیر جمعی از هموطنان مان شهید شدند.
 آقای مسعود گفت: »از خدای قادر و توانا استدعا دارم 
تا مردم و کشور ما را از این باتالق جنگ نیابتی دیگران، 
میان تبعیض گرایان قومی و افراط گرایان مذهبی نجات 

بخشد تا جوانان ما قربانی آجنداهای دیگران نشوند.
انتخابات ریاس   با آغاز کارزارهای  این حمله همزمان 
مسووالن  تند  واکنش های  و  یافت  آغاز  جمهوری 

حکومت را به دنبال داشت. 

اشرف  محمد  و  اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر  همچنان 
منزل  در  با حضور  ملی  رییس حکومت وحدت  غنی 

رییس روند سبز این حادثه را تقبیح کردند. 
اعالم  داخله  روند سبز، وزارت  دفتر  بر  از حمله  پس 
کرده است که نیروهای امنیتی بیش از هشتاد و پنج نفر 
دیگر را از ساختمانی که مهاجمان به آن حمله کردند، 

نجات داده اند.
 4:40 حوالی  در  شدید  انفجاری  با  نخست  این حمله 

بعد از ظهر در نزدیک دفتر روند سبز در جاده فرودگاه 
تا  یافت  ادامه  گذشته  ناوقت شب  تا  افتاد  اتفاق  کابل 
هنوز شخص و یا گروه مسوولیت این حمله را به دوش 

نگرفته است. 
اعضای روند سبز گفته اند که در این حمله آسیبی به 

رییس این جریان نرسیده است. 
این در حالی است که هفتۀ گذشته در سه انفجار پیهم 

در کابل نزدیک به 20 تن کشته  شده اند. 

دو روز از آغاز کارزارهای انتخاباتی سپری شده و در 
این مدت تنها دو تکت دولتی کمپاین خود را آغاز کرده 
عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  محمداشرف  که  اسد   6 در  اند. 
مسووالن حکومت وحدت ملی در دو نقطۀ کابل رسمًا 
کارزارهای خود را آغاز کردند، به همدیگر فراوان کنایه 

رد و بدل کردند.
ناکامیها  در  ریشه  کنایهها  این  اصلی  محتوای 
گذشتۀ  سال  پنج  در  دو  این  فرصتسوزیهای  و 
دو،  هر  برنامۀ  دیگر  بخش  داشت.  حکومت داری شان 
تعهدات شان برای حکومت آینده بود. این دو، مواردی 
را به عنوان برنامه های انتخاباتی خود مطرح کردند که 
در پنج سال گذشته هیچ گونه وقعی به آن نگذاشتند و 
شاید این تعهدات در پنج سال پیش و امروز و آن هم 

تنها برای کارزارهای انتخاباتی مطرح شده است.
و  »ثبات  شعار  با  کابل  هوتل های  از  یکی  در  عبداهلل 
ریاست  انتخابات  کارزار  وارد  رسمًا  همگرایی« 
جمهوری شد و تأکید کرد که به درخواست سه حزب 
جمعیت اسالمی، جنبش ملی و حزب وحدت اسالمی 
خود را نامزد کرده است. او در شرایطی با شعار »ثبات و 
همگرایی« وارد کارزارهای انتخاباتی شد که در فرصِت 
اجرایی اش  رییس  عنوان  به  او  که  حکومتی  زمانی 

ده ها  و  شد  متالشی  افغانستان  ثبات  داشت،  حضور 
برنامۀ بر هم زدن وحدت و همگرایی مردم افغانستان 
زیر چتر آن عملی گردید؛ اما عبداهلل هیچ خمی به آبرو 
نیاورد و گذاشت تا شریک حکومتش هرچه می خواهد 

انجام دهد.
پنج  در  غنی  گفت:  خود  سخنرانی  در  عبداهلل  آقای 
افغانستان گرفت و کسی  از  را  ساِل گذشته فرصت ها 
عنوان  به  را  دارد  مالی  فساد  پروندۀ  دادستانی   در  که 
معاون وزارت مالیه گماشت. او به برکناری و محاکمۀ 
عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات که دوبار در 
دادگاه تبرئه شد، اشاره کرد و برخورد اشرف غنی را 
ناتوانایی های  از  اما  خواند،  دوگانه  افغانستان  مردم  با 
خودش چیزی نگفت که چرا مانع این خالف کاری ها 

نشده است؟
انتخابات  کارزار  اول  روز  در  نیز  غنی  محمداشرف 
ریاست جمهوری کنایه هایی به آدرس داکتر عبداهلل و 
دیگر نامزدها داشت. او با اشاره به انتخابات گذشته، با 
کنایه تیم رقیبش عبداهلل را محابط قرار داد و گفت: »در 
صورت برنده شدِن تیم »دولت ساز«، به جاده ها نریزید 
غنی  آقای  نکنید«.  خودداری  نتایج  کردن  قبول  از  و 
هیچ گاهی سر در گریبان خود فرو نبرد و با وجدان خود 

محاسبه نکرد که از چه راهی و با چه افتضاحی به ارگ 
رسید؟ کسانی که در انتخابات گذشته به خیابان آمدند، 
در پی اعادۀ حق شان بودند، حقی که با رأی گوسفندی 
عوض شد و نگذاشتند رأی واقعی مردم سرنوشت شان 

را تعیین کند.
فعالیت های  این که  ذکر  با  همچنین  غنی  محمداشرف 
»بانوان  گفت:  است،  داوطلبانه  غنی(  )روال  همسرش 
نامزدها کجا هستند؟! دربارۀ حقوق بانوان گپ می زنند، 
اما کجا هستند اعضای خانواده های شان؟« او در زمانی 
پروندۀ  که  می کشد  مردم  ُرخ  به  را  غنی  روال  کارهای 
فساد پروژۀ »پروموت« که تطبیق کنندۀ آن دفتر خانمش 
است، در الماری نهادهای عدلی و قضایی مانده و هیچ 

بانویی کار موثری از این دفتر ندیده است.
می افتد  اتفاق  حالی  در  غنی  بی بی گل  کشیدن  ُرخ  به 
و با آن تالش می شود که مشارکت زنان در حکومت 
وحدت ملی نشان داده شود که پروندۀ سوءاستفاده های 
جنسی در ارگ؛ تر و تازه است و هر روز داستان نوی 
زمانی حکومت  داده می شود. در فرصت  بیرون  آن  از 
وحدت ملی چنان با عزت و شرف زنان بازی شد که 
تاریخ افغانستان هیچ گاهی نظیر آن را شاهد نبوده است. 
کار  آیندۀ  بانوان؛  کاریابی  مقابل  در  فساد  پرونده های 

کردن زنان و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان را چنان 
صدمه زده که ده ها سال نیاز است تا دوباره سازی شود 

و اعتماد الزم برای مشارکت زنان به میان آید.
محمداشرف غنی در بخشی دیگری از سخنانش گفت 
که در پنج سال حکومت وحدت ملی، سلطۀ زر و زور 
پیوند  در  پیش بینی ها  تمام  و  کرده  تضعیف  را  ظلم  و 
نادرست  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  فروپاشی  به 
ثابت کرده است. این گفته در حالی مطرح می شود که 
بخش هایی از چندین والیت افغانستان از ادارۀ حکومت 
خارج شده و ساحۀ حضور دولت محدودتر شده است. 
بیشتر  روز  هر  کشور  نظامیان  و  غیرنظامی  قربانیان 
می شود و براساس آمار خود آقای غنی، بیش 4۵ هزار 
نیروی امنیتی در این مدت به شهادت رسیده اند. آقای 
غنی در زمانی از پایان سلطۀ زر و زور صحبت می کند 
دیکتاتوری  و  قوم گرایی  زورگویی،  دامنۀ  روز  هر  که 
و  زرپسندی  واقع،  در  و  می شود  کالن تر  خودش 

زورگویی چهرۀ تازه به خود می گیرد.
دیگر  بلوف های  از  یکی  سخنرانی  این  در  غنی  آقای 
انتخابات  سر  بر  که  گفت  و  کرد  مطرح  نیز  را  خود 
معامله نمی شود و کسی حق معامله با سرنوشت مردم 
را ندارد. در حالی که او خود بزرگترین مانع برگزاری 
انتخابات شفاف در افغانستان است. غنی از راه تقلب 
خود  مشترک  تعهد  هیچ  به  و  رسید  ارگ  کرسی  به 
برای آوردن اصالحات انتخاباتی عمل نکرد و بدترین 
انتخابات؛ یعنی انتخابات پارلمانی در زمان مسوولیت او 
در ریاست حکومت وحدت ملی رقم خورد. سندهای 
کمیسیون های  کار  در  او  مداخالت  از  هم  فراوانی 
انتخاباتی از همین حاال آفتابی شده و سبب بی اعتمادی 

مردم و نامزدان به پروسۀ انتخابات گردیده است. 
دو  این  شعارهای  تمام  نمی تواند  کوتاه  یادداشت  این 
نامزد حکومتی را به بررسی بگیرید. نامزدانی که در پنج 
فرار  افغانستان  از  سال حکومت شان صدها شهروندان 
قربانی  گوناگون  حوادث  در  دیگر  تن  هزاران  و  کرد 
شدند. این روزها بیکاری به اوج خود رسیده و این دو 
دسترخوان شهروندان،  در  مثبت  تغییر  آوردن  به جای 
نان آنان را نیز گرفته اند. این دو باید سر در گریبان خود 
کنند و بسنجند که برای مردم چه کارنامه یی تحویل داده 

اند و مردم به چه اساسی دوباره به آنان اعتماد کنند؟

غنـی و عبـداهلل سـر در گـریباِن خـود کننـد
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رحیمی،  سالم  گفته  های  به  واکنش  در  طالبان  گروه 
با  گروه،  این  که  می گوید  صلح  امور  در  وزیردولت 
هیئت حکومت گفت وگو نخواهد کرد، اما پس از اعالم 
جدول زمان بندی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 

با شهروندان افغانستان گفت وگو خواهد کرد.
ذبیح اهلل مجاهد از سخن گویان گروه طالبان در تویترش 
شهروندان  تمامی  با  طالبان  گروه  که  است  نگاشته 
که  حکومت  نماینده گان  با  و  کرد  خواهند  گفت وگو 
آدرس  از  نه  کرد  خواهند  گفت وگو  مستقل  به گونۀ 

حکومت.
آقای رحیمی، شام دو پیش اعالم کرد که تالش ها برای 
جریان  طالبان  با  حکومت  مستقیم  گفت وگوهای  آغاز 
دارد و قرار است تا دو هفتۀ دیگر این گفت وگوها در 

یکی از کشورهای اروپایی آغاز شوند.
امریکا  ویژۀ  نمایندۀ  خلیل زاد،  زلمی  حال،  همین  در 
است که گفت  نگاشته  تویترش  در  نیز  در  برای صلح 
طالبان  با  امریکا  توافق  از  پس  افغانان،  میان  وگوهای 

انجام خواهد شد.
ایجاد  برای  تالش ها  که  می گوید  افغانستان،  حکومت 
یک هیأت گفت وگو کنندۀ با طالبان جریان دارد و قرار 

است به زودی این هیأت ایجاد شود.
پانزده  این هیئت  امور صلح،  به گفتۀ رییس دولت در 
عضو خواهد داشت و از سیاسیون، زنان و فعاالن مدنی 

برگزیده خواهند شد.

وزارت امور داخله کشور تایید کرد که انفجاری در نزدیکی 
چهارراهی شهید در مربوطات حوزه پانزدهم امنیتی شهر 

کابل رخ داده است.
وزارت امور داخله اعالم کرد که این انفجار حوالی ساعت 
4:40 عصر دیروز یکشنبه، 6 اسد در مقابل هوتل اورانوس 

صورت گرفته است.
تا ناوقت شام دیروز نوعیت این انفجار و تلفات ناشی از 

آن روشن نشد.
دیروز  شام  از  پیش  تا  که  می گویند  رویداد  این  گواهان 
صدای دو انفجار را در این محل شنیده اند که سبب وارد 

شدن تلفات نیز شده است.
گفته می شود که پس از انفجارات، صدای گلوله باری در 

محل نیز شنیده شده است.
از محل  عامه می گوید که شش زخمی  وزارت صحت 

رویداد به شفاخانه ها منتقل شده است.
وحیداهلل مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افزوده که 

این آمار ابتدایی است و احتمال تغییر آن وجود دارد.
شهید  هفت  می گویند،  کابل  فرماندهی  در  مسووالن  اما 
و شش زخمی این رویداد را به بیمارستان ها انتقال داده 
اند. مسووالن در وزارت داخله گفته اند که ساعتی پس از 

رویداد یک مهاجم انتحاری از پا در آورده شد.
این حمله در دفتر روند سبز اتفاق افتاده که مربوط به امراهلل 
صالح رییس پیشین امنیت ملی و معاون محمداشرف غنی 

در انتخابات ریاست جمهوری می باشد.

طالبـان گفت وگـوهای مستقیـم
 با حکـومت را رد کـردند

دفتر روند سبز آماج حملۀ انتحاری 
قرار گرفت

وروسـتیو  د  شـورا  نوماندانـو  ولسـمرشیزو  د 

ټاکنیـزې  خپلـې  غربګـون  پـه  مقرریـو  حکومتـي 

وځنډولـې. لپـاره  ورځـو  درې  د  مبـارزې 

دا شـورا وایـي چـې د انتخاباتـو د تحریـم پـه اړه 

وروسـتۍ پرېکـړې تـه ال نـه ده رسـېدلې.

پـه ورتـه وخـت کـې د افغانسـتان د ولسـمرشۍ د 

راتلونکـو انتخاباتـو یـوه نومانـد شـهاب حکیمـي 

هـم د شـورا د نـورو غـړو پـه اسـتازیتوب ازادي 

حکومتـي  وروسـتۍ  کـه  چـې  وویـل  تـه  راډيـو 

مقرریانـې لغـوه نـي، انتخابات بـه تحریم کړي.

ښـاغيل حکیمـي وویل چـې دوی په پـام کې لري 

چـې پـه دې اړه یـو ۱۴ مـاده ییـز پرېکـړه لیک هم 

نـرش کړي.

د ښـاغيل حکیمـي پـه خـربه، هغـه مقرریانې چې 

په دې وروسـتیو کې شـوي، که د میـزان تر لومړۍ 

نېټـې لغـوه نـي او تـر راتلونکـې پنجشـنبې یـې 

غوښـتنو تـه ځـواب ونـه ویـل يش، نـو انتخابات 

تـه بـه تحریـم کړي.

ویانـد  ریاسـت  جمهـوري  د  افغانسـتان  د  اخـوا 

صدیـق صدیقـي پـه دې اړه ازادي راډيـو تـه وویل 

چـې حکومتـي مقـررۍ د ولسـمرش قانـوين حـق 

دی او د قانـون لـه مخې مقررۍ تررسه شـوي دي.

دا څرګندونـې پـه داسـې حـال کـې دي چـې نـن 

یکشـنبه د ولسـمرشۍ د راتلونکـو انتخاباتـو لپاره 

د انتخابـايت مبـارزو د پیـل لومړۍ ورځ پیل شـوه.

راتلونکـي  ولسـمرشۍ  د  چـې  ده  وړ  یادونـې  د 

انتخابـات د میـزان د میاشـتې په شـپږمه نېټه تررسه 

او  غنـي  د ولسـمرش محمـد ارشف  کېـږي چـې 

اجرائیـه رئیـس عبداللـه عبدالله په ګـډون ورته۱۸ 

کسـانو ځانونـه کاندیـد کـړي دي.

د ولسمرشیزو نوماندانو شورا خپلې ټاکنیزې مبارزې وځنډولې

صفحه 3

انتخـابات یا صـلح 
و یا هـم هیـچ کـدام؟

دیپلوماسِی اندر خم یک کوچه!
26

آغـازمبـارزاِتانتخـاباتیدرفضـایگـرگومیش
منفی  نکتۀ  یک  نباید  انتخابات  گرگ ومیِش  فضای 
و  پندها  محصوِل  فضایی  چنین  که  چرا  تلقی  شود؛ 
آن  قبلی است که در  انتخابات هاِی  از  عبرت هاِی مردم 
یا  قدیس  سرحِد  تا  را  نظرشان  مورد  نامزدِ  مردم  اکثراً 
قهرمان می ستودند و گمان می کردند که او می تواند همۀ 
که  درحالی  کند.  پوره  را  افغانستان  تاریخِی  آرمان های 
معمولی   انسان های  آن ها  که  دیده شد  آزموِن عملی  در 

بر موِج  توانسته اند  بوده اند که فقط  بینشی ضعیف  با  و 
زمانی،  مقطع  این  در  اما  شوند.  سوار  مردم  احساساِت 
احساس مردم به انتخابات، حالتی شبیه »خوف و رجاء« 
است و نگاه شان به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، 
به غیر از نامزدان حکومتی، عیارسنجی و تشخیص لیاقت 
ما  می گویند  مردم  که  این است  گزاره  این  معنای  است. 
حکومِت فعلی و نامزداِن برخاسته از آن را آزموده ایم و 

در نهایِت تلخی می دانیم که آن ها چند مردِ حالج اند و 
هر شعاری که بدهند، ما پشت و روِی آن را می خوانیم؛ 
و  کارنامه  و  نامزدان  سایر  ادعاهاِی  و  باید حرف ها  اما 
و  کرد  سبک وسنگین  را  مبارزاتی شان  و  ملی  طرح هاِی 
در نهایت تصمیم گرفت که کدام یک از این ها را انتخاب 
فردا  افغانستان،  اوضاع  پیچیده گی های  به  نظر  که  کنیم 

پشیمان نشویم و یا هم کمترپشیمان شویم...
صفحه 2

اولیـن روز کمپـاین انتخـاباِت 98 چگـونه بـود؟

تیـمهایدولتـیبااستقبـال
مـردممـواجهنشدنـد

واکنش ها به حمله در دفتر روند سبز:

برای مبارزه با تروریسم، جهان در کنار مردم افغانستان می ماند
ابوبکر صدیق

الهام الدین ُرخه یی
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تنهایی را نباید با ترس از تنها شدن برابر دانست. همۀ آدم ها 
گاهی به خاطر شرایط تنها می شوند یا خیلی وقت ها هم تصمیم 
اگر تحت کنترِل خود فرد  تنها بودن  باشند.  تنها  می گیرند که 
باشد، می تواند تجربه یی مثبت، لذت بخش و از نظِر احساسی 
بودن،  آدم ها  از  دور  و  تنهایی  یعنی  انزوا  باشد.  روحیه بخش 
تنهایی  اما  تنهایی ست،  برای  آگاهانه  تصمیمی  نشانه  معموالً 

معموالً انزوایی ناخواسته است.

درِک تنهایی
و  بودن  خالی  از  قوی  احساسی  فرد  که  وضعیتی ست  تنهایی 
کنار افتادن از جمع دارد. تنهایی چیزی بیشتر از حِس خواستن 
یک همراه است. تنهایی یعنی حِس قطِع ارتباط و دور افتادن 
از آدم ها، طوری که داشتن هر نوع ارتباط انسانِی معنادار سخت 
یا غیرممکن به نظر برسد. افراد تنها از درون احساس پوچی 

و خالء دارند.

تنها بودن و تنهایی یا حتا ترس از تنها شدن باعث ایجاد حس 
تنها  از  اگر  می شود.  آدم ها  به  افسرده گی  و  اضطراب  ناامنی، 
شدن بترسید، ممکن است بیش از اندازه به انسان ها خودتان را 
نیازمند حس کنید و ممکن است احساس کنید باید همیشه کنار 
دیگران باشید. درحالی که اگر احساس کنیم همیشه باید کسی 

کنارمان باشد، یعنی این نیاز دارد ما را کنترل می کند.
»تنها بودن« برای افراد مختلف معانی مختلف دارد. خیلی مهم 
و  می گیرد  کجا سرچشمه  از  ترس شما  این  بفهمید  که  است 
می کند.  کنترل  را  رفتارهای تان  و  ترس شما  این  میزان  تا چه 
به عنوان مثال، اگر عنصر اجتماعی دلیل این ترس است، یا با 
نگرانی  از خشونت های شخصی در ارتباط است، یا تمرکزتان 
بیشتر روی یک فرد خاص یا یک نوع افراد خاص است نه هر 

آدم دیگری، باید متوجه شوید.
در  که  می کند  تأیید  را  واقعیت  این  تحقیقی  و  بالینی  شواهد 
رابطه  یک  وارد  مردها  و  زن ها  که  اصلی یی  دلیل  موارد  اکثر 
تنها  از  ترس  به خاطر  می مانند،  رابطه  در یک  بعد  و  می شوند 
بودن است. و همان طور که هر مشاور خوبی می داند رابطه یی 
باشد، مطمینًا رابطۀ رضایت بخشی نخواهد  بر ترس  مبتنی  که 
بود. تا زمانی که فرد یاد نگیرد از تنها بودن با خود لذت ببرد، یا 
تنها خواهد ماند و یا در رابطه  هایی از سر ترس. معموالً کسانی 
که با خودشان راحت نیستند، نه تنها نمی توانند بهترین ورژن 
خودشان باشند بلکه سطح عمیق تری از صمیمیت با دیگران را 

هم نمی توانند تجربه کنند.
در بدترین حالت، ترس از تنها ماندن نام های مختلفی می گیرد: 
اتوفوبیا، مونوفوبیا و خودبیزاری. این ترس از تنها ماندن معموالً 
تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زنده گی فرد دارد. می تواند منجر به 
حمالت وحشت شود، فرد را از عزیزانش دور کند و زنده گی 
فرد را به ُکلی نابود کند. عالیم این مشکل معموالً تنگی نفس، 
نفس نفس زدن، نامنظم شدن ضربان  قلب، عرق کردن، حالت  
روش  به  هرکس  البته  است.  ترس  عمومی  احساس  و  تهوع 
خاِص خود ترس از تنها شدن را تجربه می کند و عالیم خاص 

خود را دارد.

تأثیرات تنهـایی
اضطراب،  به  منجر  می تواند  تنهایی  از  ترس  و  تنهایی  اثرات 
مواد  به  اعتیاد  افسرده گی، خودکشی،  فوبیا،  حمالت وحشت، 
مخدر، اعتیاد به الکول و بیماری های حاد و مزمن شود. تنهایی 
مزمن )برخالف تنهایی طبیعی و نرمال که هرکس گاهی  اوقات 
احساس می کند( می تواند وضعیتی جدی باشد و احتمال مرگ 
به واسطۀ سرطان و همچنین سکته و بیماری های قلبی عروقی 
از جامعه دور کرده اند  را  افرادی که خود  افزایش می دهد.  را 
به  می شود  باعث  که  دارند  هم  پایینی  خواب  کیفیت  معموالً 

اندازۀ کافی استراحت نکرده و ضعیف شوند.

تنهــایی 
و ترس از تنها شدن

پرسش هاِی  مستلزم  احساسی،  مصاحبه های 
پُراحساس و بی شایبه است. در پرسش ها فوق العاده 
ویراستاری  ترتیب،  هـمین  به  و  شود  احتیاط  باید 
اما  می کند.  ایجاب  را  بیشتری  مسوولیِت  آن  نشر  و 
از  نخست  باید  می گیرد،  صورت  مصاحبه  زمانی که 
مصاحبه کننده اجازه گرفته شود؛ زیرا ممکن است سر 
و صورِت وی به هم ریخته و یا سکته گی در گفتارش 

داشته باشد.
مصاحبۀ زیر، یکی از انواِع این مصاحبه هاست که با 
یک پیرمردِ در حال برگشت به افغانستان انجام شده 

و نام برده در حالت خاِص روانی قرار داشته است.
)مقدمه( مصروف تماشای مشاجرۀ پسرک با مادرش 
که  دیدم  شنیدم.  را  مرد  اهلل اکبر  صدای  که  بودم 
می مالد،  خاک  به  را  رویش  افتاده  زمین  به  پیرمرد 
گاهی زمین را می بوسد و گاهی خاک را برداشته به 
چشمانش می ریزد. لحظه یی بعد، رویش را به طرِف 
قبله دور داده به خواندن نماز شروع کرد، نزدیِک او 
رسیدم، هنوز مشغوِل دعا بود و مدام شکر می گفت 
بعدتر  لحظه یی  را می نمود.  متعال  و سپاس خداوند 
دید،  سرش  باالی  مرا  که  زمانی  و  برخاست  جا  از 
انگار برادر یا برادرزاده اش را  آغوشش را باز نمود؛ 
مصافحه  من  با  بار  چند  باشد.  دیده  مدت ها  از  بعد 
کرد. من غرق در تعجب شدم و حیران حیران به او 
می نگریستم. گفتم خبرنگار هستم، بگذار یک سوال 
وطِن  به  سال  ده  از  بعد  برادر  جان  گفت:  بپرسم. 
عزیزم برگشته ام و می ترسم که از خوشحالی همین 
الهی  شکر،  خدایا  بدهم.  جان  غلتیده  زمین  بر  حاال 

شکر، صد بار شکر!
و  هستم  خبرنگار  من  کن،  صبر  جان  کاکا  گفتم 
را  می کنی  ادا  به زیبایی  که  کلماتی  این  می خواهم 
ثبت کنم. آلۀ ضبط صوت را آماده نموده از شخص 
ورود  هنگام  را  احساساتش  که  خواستم  موی سفید 
به کشورش بیان کند. او مردی مکتب نرفته و دهاتی 
من  که  کرد  بیان  برایم  را  کلماتی  چنان  ولی  بود، 
است.  نرفته  مکتب  به  او  که  کنم  باور  نمی توانستم 
می زد  حرف  فصاحت  و  متانت  چنان  با  پیرمرد  آن 
جلسۀ  از  و  وزراست  مجلِس  سخنگوی  گویی  که 
و  ایستاده  خبرنگاران  برابر  در  و  شده  فارغ  کابینه 
نماید.  قرائت  را  کابینه  جلسۀ  فیصله نامۀ  می خواهد 
کلماتی  چنان  هرگز  خبرنگاری ام  عمِر  طول  در  من 
را از یک شخص بی سواد نشنیده ام. نمی دانم کلماِت 
او دل نشین بود یا حـالتی عجـیب به من دسـت داده 

بود. 
پیـرمرد سرسفید می گفت:

آمده ام به کشور باستانی خویش
به کشور کوهستانی خویش

بعد از ده سال مهاجرت و آواره گی

بعد از ده سال مسافری و دربه دری
بعد از ده سال غربت و بی چاره گی

بعد از ده سال هردم شهیدی و ناامیدی
می روم به ده و قریۀ خویش

در کنار خانه و حضیرۀ خویش
در کنار قبر پدرم

در کنار آرامگاه مادرم
آن جا جای ابدی من خواهد بود

جای ابدی اوالد اوالدم
شکر که حاال زنده ام

حاال اگر مردم پروا ندارد
در کنار قبر پدر دفن خواهم شد

حاال بیگانه نیستم
این وطن من است

وطن اوالد من است
وطن پدرانم بوده است )گریه(

من خدا حافظی  با  و  کرد  تمام  را  پیرمرد سخنانش 
نمود.

سوال: کجا می روید؟
زیـرا  بیـاورم،  گیـر  را  بـس  تــا  مـی روم  پاسخ: 
تـا  هــرات  شـهـر  از  و  خســته ام  و  افـسرده 
دهکــدۀ مـــا یـک روز راهِ دیــگر اســت. )عـلمی 
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مصاحبه های سطحی
دست فروش  پسربچۀ  یک  با  که  افتاده  اتفاق  گاهی 
به  مصاحبه ها  نوع  این  در  که  شود  انجام  مصاحبه 
جنبۀ  و  می شود  پرداخته  عام  و  ساده  موضوعاِت 
و  کسب وکار  دربارۀ  شاید  است.  کمتر  آن  خبری 
با مردمی که دارای سطح دانش  بیشتر  باشد و  بازارِ 
پایین  یا متوسط اند، مصاحبه صورت می گیرد. در این 
نوع مصاحبه ها سواالت کوتاه می باشد و در رادیو و 
تلویزیون کاربرد فراوان دارد. این مصاحبه ها می توانند 
دارای موضوعاِت روز و یا هم در حاشیۀ خبر باشد. 
عالوتًا انعکاس وقایع بوده می تواند و به رسانه تنوع 
می بخشد. گیرایِی این نوع مصاحبه به نوع پرسش ها 
و پاسخ ها بسته گی دارد و این مصاحبه کننده است که 
هدف از مصاحبه را تحقق می بخشد و تهیه کننده گان 
استند که جای مناسبی برای نشر چنین مصاحبه ها در 

برنامه های شان پیدا می کنند.
ادبیات این نوع مصاحبه ها بسته گی به مصاحبه شونده 
با  باشد،  دست فروش  یک  مصاحبه شونده  اگر  دارد. 
زبان عامیانه صحبت می کند و لغات عام فهم را به کار 
می برد و اگر با یک باسواد مصاحبه شود، کلمات و 
لغات بهتر استعمال می شود، اما در مصاحبۀ رادیویی 
می داشته  تفاوت  مصاحبه ها  نوع  این  نوشتاری  و 

باشند.

کابل  شهر  کاغذپران فروش  یک  با  مصاحبه  زیر  در 
آمده است که با ادبیات خودش در مورد کاغذپران و 

پیشینۀ این فرهنگ سخن می گوید. 
س: شما خود را معرفی کنید.

دکان داراِن  از  یک تن  است  زلگی  من  اسم  ج: 
دکان  کابل  شهر  شوربازارِ  در  و  کابــل  شـهر 

کاغذپران فروشی دارم.
است  دکان تان  در  که  کاغذپران هایی  مورد  در  س: 
معلومات دهید که آیا این ها را خودتان جور می کنید 
یا کساِن دیگری جور می کنند و شما در دکان این ها 

را به فروش می رسانید؟
ج: بلی این کاغذپران ها که است؛ مثال ده پرچه است، 
هفت پرچه است، شش پارچه است، پنج پارچه هم 
است، چهار پارچه است و حتا دو و نیم پارچه هم 
است که به حساب وقتی در دسترس ما قرار می گیرد، 
هرکدام از خود کارخانه دارد و تمامًا در همین شهر 

کابِل خود ما جور می شود.
هم  کاغذپران بازی  سابقه  دربارۀ  که  می شود  س: 
افغانستان  در  که  بگویید  بدهید؟  معلومات  چیزی 
کاغذپران بازی از چه وقت رواج داشته و فعاًل چطور 

است؟
از  بیش تر  بازی  کاغذپران  تاریخی ای  قدامت  ج: 
صدسال است. زمانی که این از هندوستان به پاکستان 
قمری  محمد  سرای  در  افغانستان  به  پاکستان  از  و 
انتقال پیدا کرد و بعداً داخل شهر کابل رشد گرفت و 
سابقه ها که بود تار های نخی بود که خود ما می زدیم، 
تار هشت نمره و ده نمره بود. این تارها بسیار یک 

کیفیت خاص داشت.
س: در مورد فروش کاغذپران می شود که بگویید در 

چه موسم زیادتر کاغذپران به فروش می رسد؟
ج: کاغذپران بازی به طور عموم است.

س: کاغذ کاغذپران مثاًل همین کاغذ از کجا می آید؟ 
بود  که  سابق  این  از  حالی  کاغذ  کاغذپران  این  ج: 
به نام کاغذ کل دار یا کاغذ گوزن که بود از جرمنی 
یا  بانس  می آید.  پاکستان  از خود  فعاًل  مگر  می آمد، 
تیر و کمان هم از پاکستان می آید و کاغذ خوبش از 

بنگله دیش و کاغذ خوبش فعاًل از هندوستان است.
س: در مورد قیمت ها مثاًل بزرگ ترین کاغذپران چند 

پارچه بوده و قیمتش چند است؟
ج: خو این خو مخـتلف قیـمت ها دارد. مثاًل کسی 
دوصد  یا  سه صد  به  را  پارچه  ده  یک  که  می سازد 
نورآغـا  اسـتاد  نام  به  افغانی می سازد و کسی است 
با دیزاین هـای بسـیار خوبـش،  که او کاغـذپران را 
بسـیار لوکس که حتا یک کاغذپرانش حدود دوهزار 
باز  کاغذپران  او یک  که  دارد  قیمت  افغانی  سه هزار 
بسیار ماهر است در افغانستان. )رادیو آزادی، 6 جدی 
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بخش نخست

مصروف تماشای مشاجرۀ 
پسرک با مادرش بودم 

که صدای اهلل اکبر مرد را 
شنیدم. دیدم که پیرمرد 
به زمین افتاده رویش را 

به خاک می مالد، گاهی زمین 
را می بوسد و گاهی خاک را 

برداشته به چشمانش می ریزد. 
لحظه یی بعد، رویش را به طرِف 
قبله دور داده به خواندن نماز 
شروع کرد، نزدیِک او رسیدم، 
هنوز مشغوِل دعا بود و مدام 

شکر می گفت و سپاس خداوند 
متعال را می نمود. لحظه یی 

بعدتر از جا برخاست و زمانی 
که مرا باالی سرش دید، 

آغوشش را باز نمود؛ انگار 
برادر یا برادرزاده اش را بعد 

از مدت ها دیده باشد. چند بار 
با من مصافحه کرد. من غرق 

در تعجب شدم و حیران حیران 
به او می نگریستم. گفتم 

خبرنگار هستم، بگذار یک 
سوال بپرسم. گفت: جان برادر 

بعد از ده سال به وطِن عزیزم 
برگشته ام و می ترسم که از 

خوشحالی همین حاال بر زمین 
غلتیده جان بدهم. خدایا شکر، 

الهی شکر، صد بار شکر!



آغاز تغییر سیاست فرهنگی در قبال زبان پارسی دری 
در افغانستان

می کند  کوشش  طرزی  محمود  خان،  امان اهلل  زمان  در 
ادبی  و  رسمی  زبان  که  دری  پارسی  زبان  کنار  در  تا 
افغانستان  اقوامِ  محلِی  لهجه های  و  زبان  است،  دولت 
محمود  اقدام  این  شود.  افغانستان  مطبوعات  وارد  نیز 
طرزی، اقدامی است ُمدرن و درست؛ اما فقط به زبان 
افغانستان  قومی  و  محلی  زبان های  از  یکی  که  پشتو 
است )و بعدها زباِن ملی و رسمی افغانستان می شود( 
توجه می شود و این زبان وارد مطبوعات و زبان اداری 
می شود و به زبان های محلِی اقوامِ دیگر توجه نمی شود. 
خاص  قومِ  یک  زبان  دری،  پارسی  زبان  درحالی که 
زباِن  بلکه  نیست  افغانستان  در  خاصی  محل  زبان  و 
تاریخی، ادبی، رسمی و ملِی همۀ اقوام افغانستان است 
که اقوام افغانستان از این زبان به عنوان عنصر مشترِک 
و  می کردند  استفاده  ملی  و  سیاسی  برای وحدت  ملی 
می کنند؛ زیرا هیچ زبان دیگری در افغانستان این امکان 
تاریخی، ادبی و بینااقوامی را ندارد که از آن به عنصر 
مشترک ملی و به زبان مشترِک ملت برای وحدت ملی 

استفاده شود. 
محمود طرزی می کوشید که زبان پشتو، جایگزین زبان 
و  ادبی  فرهنگی،  آگاهی  به  بنا  اما  شود  دری  پارسی 
تاریخی یی  که از پیشینۀ زبان پارسی دری در افغانستان 
در  نیست.  ممکن  کار  این  که  می دانست  داشت، 
یادداشت و نوشته های محمود طرزی دیده می شود که 
تالش دارد که به زبان پشتو که یکی از زبان های قومی 
در افغانستان است امتیاز داده شود، اما او به گنجایشی 
که زبان پارسی دری دارد و دیگر زبان ها این گنجایش 

را ندارند نیز اشاره می کند:
»وقتی که علیحضرت احمدشاه بابای غازی به تأسیس 
و استقالل سلطنت افغانیه کامیاب آمد، امورات دفتر و 
کارهای کتابت و میرزایی، و از جمله نوشت و خوان 
امور سلطنت بر آن موقوف است به  دولتی که اساس 
از  به دست همان فارسی زبانان بود که  زبان فارسی و 
یادگارهای حکومت سابقۀ ایران باقی مانده بودند. زبان 
اصالح  درجه یی  به  است[  پشتو  زبان  ]منظور  افغانی 
نیافته بود که دفعتًا امور دفتری و کارهای کشوری به آن 

زبان تحویل می شد... .
آغاز  از  نمودیم  بیان  اجمال  بطور  که  بر سبب های  بنا 
ما  دولتی  رسمی  زبان  افغانیه،  دولت  استقالل  تأسیس 
زبان فارسی شده مانده است. بعد از این ها هم به سبب 
بعضی غوایل خارجی و اختالفات داخلی هیچ کس در 
دادن  تبدیل  افغانی )پشتو( و  زبان  ترقی  پی اصالح و 
رسومات دولتی را از زبان فارسی به زبان افغانی و زبان 

رسمی ساختن آن نیفتاده اند.
بزرگ،  شهرهای  اکثر  و  پایتخت  نفس  مردم   ...
متکلم  فارسی  زبان  به  علی اکثر  نشین ها،  نایب الحکمه 
زبان  دولتی،  رسمی  محاکم  و  دفاتر  عموم  در  هستند. 
فارسی از آغاز تأسیس و تشکیل یافتن حکومت مستقله 
و  تبدیل  که  گردیده  راسخ  و  راکز  درجه ای  به  افغانیه 
خاندان  و  دربار  زبان  است.  مشکل  خیلی  آن  تحویل 
و  درانی  سدوزایی  حکومت  وقت  در  خواه  سلطنت، 
خواه در وقت حکومت محمدزایی درانی، فارسی بوده 

و هست.
بنابراین هیچ کس حکم داده نمی تواند که زبان رسمی 
دولتی ما دفعتًا به زبان افغانی تبدیل یابد. یک محذور 
دیگری هم است و آن این است که زبان فارسی، نسبت 
به زبان افغانی یک عمومیت و اهمیت بیشتر دارد. مثاًل 
زبان افغانی منحصر و محصور به خاک پاک افغانستان 
و همین چند میلیون افغان است. حال آنکه زبان فارسی 
غیر از آنکه زبان عمومی تمام مملکت دولت همسایه 
ما ایران می باشد، کذالک در تمام ممالک ماوراءالنهر و 
ممالک هندوستان حتا در ممالک عثمانی نیز معروف و 
متداول است و از اجزای مهم تر زبان های اسالمیه اهل 
شرق شمرده می شود. یک جزو مهم زبان ترکی عثمانی 
فارسی  زبان  را  هندی  اردوی  و  ماوراءالنهر  ترکی  و 
رسمی  زبان  اگر  سبب ها  این  به  که  می دهد  تشکیل 
بر  بی آنکه ضرری  باشد  فارسی  زبان  افغانستان  دولتی 
آن مترتب شود، از فایده های سیاسی هم خالی نیست«. 

)محمود طرزی: به نقل از فضایلی، 1۳8۳:  142(
در سخناِن محمود طرزی چند نکتۀ مهم و جدی دربارۀ 
زبان پارسی دری و رواج آن در افغانستان، در دربار و 

دولت دیده می شود:
یک، زبان پارسی دری قبل از دورۀ ابدالی ها، سدوزایی ها 
و احمدزایی ها زبان مردم و حکومت های خراسان بوده 
ابدالی ها  حکومت  آمدن  کار  روی  از  پس  که  است 
نیز این زبان بنا به پیشینه و رواج خویش، یگانه زبان 
احمدزایی ها  و  سدوزایی ها  ابدالی ها،  رسمی حکومت 

بوده است؛
مردم  بینااقوامی  و  ملی  زبان  دری  پارسی  زبان  دو، 
افغانستان بوده که ممکن نبوده به جای آن، زبان دیگری 

رسمی شود؛
سه، زبان پشتو، یک زبان محلی و قومی بوده که هنوز 
گنجایش  و  توسعه  اندازه  آن  به  و  بوده  نشده  اصالح 
باشد؛  دولت  یک  رسمی  و  اداری  زبان  که  نداشته 
و  زبان رسمی  زمان،  آن  در  که  بوده  ناممکن  بنابراین 

اداری دولت شود؛ 
چهار، زبان خاندان سلطنتی نیز پارسی دری بوده است 

و به زبان پارسی دری صحبت و تکلم می کرده اند؛
به  پشتو،  زبان  داشته است که  پنج، تالش هایی وجود 
زبان  جای  و  شود  دولتی  و  رسمی  ملی،  زبان  عنوان 
پارسی دری را بگیرد و زبان پارسی دری کنار زده شود 
اما از نظر رواج، پیشینه و بینااقوامی بودِن زبان پارسی 
دری ناممکن بوده که جای زبان پارسی دری را زبان 

پشتو بگیرد؛ 
و شش، زبان پارسی دری به عنوان زبان رسمی دولت، 
سیاسی  اهمیت  دارای  افغانستان  مردم  و  دولت  برای 

بوده است.
با آن که محمود طرزی رسمیت یافتن زبان پشتو را به 
مطرح  دری  پارسی  زبان  جای  به  رسمی  زبان  عنوان 
می کند اما از نظر فرهنگی، ادبی، کتابت و رواج اجتماعی 
زبان پارسی دری، درک می کند که غیر از این که زبان 
باشد،  داشته  عمومیت  و  رواج  همچنان  دری  پارسی 

چارۀ دیگری نیست. باید تأکید کرد که زبان پشتو یکی 
ایرانی و از جملۀ زبان های ملی و رسمی  از زبان های 
افغانستان است. زبان پشتو و همۀ زبان های کشور باید 
مورد حمایت فرهنگی دولت قرار داشته باشد. منظور 
در  زبانی  هیچ  به  نسبت  زبانی  تعصب  است  که  این 

کشور درست نیست. 

آغاز سیاست پارسی دری ستیزی در افغانستان 
اما پس از دورۀ امان اهلل خان و با آغاز حکومت نادرشاه، 
صورت  زبان ها  عمومیت  و  رواج  از  درست  درک 
رواج  و  کاربرد  از  درست  درک  به جای  بلکه  نگرفت 
زبان ها نسبت به زبان ها با عصبیت برخورد شد که این 

برخوردهای غیرعلمی به تعصب های زبانی دامن زد. 
به  اقدام   )1۳10( داخله  وزیر  مهمند،  خان  گل  محمد 
اقدام شامل حذف و  این  پارسی دری ستیزی کرد که 
از  حتا  دولتی  دوایر  از  نه تنها  دری  پارسی  زبان  طرد 
برای  ایشان  بود.  بازار  و  خانه  و  تعلیمی  موسسه های 
حذف و طرد زبان پارسی دری در والیات شمال کشور 
مأمور شد و در آن جا برترجویی قومی و زبانی را به اجرا 
گذاشت، حتا کسانی که عرایض شان را به زبانی غیر از 
و  نمی کرد  رسیدگی  آن ها  عرایض  به  می نوشتند  پشتو 
)فضایلی،  بنویسند  پشتو  به  را  عرایض شان  می گفت 

محمد  را  خان  گل  محمد  عصبیت  این   .)168  :1۳8۳
هاشم خان نیز ادامه داد؛ تا اندازه یی که برای یک دوره 
کتاب های درسی فقط به پشتو چاپ شد و زبان پارسی 
تعلیمی حذف  موسسات  و  درسی  کتاب های  از  دری 
شد اما بنا به کمبود منابع بشری یعنی نبود معلمانی که 

به این زبان تدریس کنند، این اقدام نتیجه نداد. 
تا این که در لویه جرگۀ 1۳4۳ تالش صورت گرفت که 
اما  باشد  تنها زبان پشتو، زبان رسمی دولت  قانون  در 
این اقدام مورد اعتراِض تعدادی از اعضای جرگه قرار 
زبان پشتو و  نتیجه  )غبار، 1۳66: ۳42( که در  گرفت 
پارسی دری هر دو رسمی پذیرفته شد اما با این جنجال 
بنابراین  زباِن جدا است و دری زبان جدا؛  فارسی  که 
در این قانون زبان دری را جدا از پارسی دانسته، به نام 
دری ثبت کردند؛ درحالی که نام این زبان، پارسی دری 
است و پارسی دری نام مکمل زبانی است که بیشتر از 
زبان  و  خراسان  حکومت های  رسمی  زبان  سال  هزار 
اقوام ساکن در خراسان و منطقه بوده است و هزارها 
کتاب به این زبان نوشته شده و دارای کتابت و نوشتار 
زبانی  تعصب برانگیز  تحریکات  این هم  با  است.  واحد 
پایان نیافت، حتا یادگیری اجباری زبان پشتو در فرمان 

سال 1۳1۵ از طرف دولت صادر شد:
بدهید که مأمورین لشکری و کشوری مربوط  امر   ...«
لسان  سال  سه  مدت  در  که  نمایند  مکلف  را  خود 
افغانی را آموخته و در محاوره و کتابت مورد استفاده 
ادارات  قرار بدهند...« )فضایلی، 1۳8۳: 172(. حتا در 
برای  خاضری  یک  شد؛  گرفته  نظر  در  حاضری  دو 
کورس  در  حضور  برای  حاضری  یک  و  مأموریت 
یادگیری زبان پشتو )بدخشی، 1۳48: ۳0(. با این همه 
اقدامات تعصب برانگیز، جالب این بود؛ خاندان سلطنتی 
که از قوم پشتون افغانستان بودند، ظاهرشاه و حتا داوود 
خان پشتو را نمی دانستند و به پارسی دری می نوشتند و 

صحبت می کردند.

زبان پارسی دری یک زبان است نه سه زبان: پارسی، 
دری و تاجیکی

از  و  متفاوت  شیوه های  به  ستیزی  دری  پارسی 
سی  بی  بی  رسانۀ  دارد.  جریان  متفاوت  آدرس هاِی 
نسبت به زبان پارسی دری برخورد خاِص خود را دارد 
که با این برخورد خاص می خواهد برای پارسی دری 
مسأله سازی کند و این زبان را سه زبان )فارسی، دری و 

تاجیکی( معرفی کند. 
این برخورد نیز یکی از پالیسی ها و سیاست گذاری های 
فرهنگی استعمار در سطح منطقه و جهان نسبت به زبان 
پارسی دری است که پیامد خاِص خود را دارد. سیاست 
فرهنگی رسمی و دولتِی افغانستان نیز از سیاست گذاری 
فارسی و دری حمایت می کند و همیشه  جدایی زبان 
تأکید می کند که فارسی زباِن ایرانی هاست و دری جدا 
از زبان فارسی است. کسانی  که در افغانستان می گویند 
ما فارسی زبانیم و زبان ما پارسی دری است، حکومت 
بیگانه  برای  ایران گرایی و جاسوسی  به آن ها برچسپ 

می زند. 
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بــا آن کــه محمــود طرزی رســمیت 
یافتــن زبــان پشــتو را بــه عنــوان 
زبــان  جــای  بــه  رســمی  زبــان 
می کنــد  مطــرح  دری  پارســی 
ادبــی،  فرهنگــی،  نظــر  از  امــا 
کتابــت و رواج اجتماعــی زبــان 
ــه  ــد ک پارســی دری، درک می کنـ
پارســی  زبــان  این کــه  از  غیــر 
دری همچنــان رواج و عمومیــت 
دیگــری  چــارۀ  باشــد،  داشــته 
نیســت. بایــد تأکیــد کــرد کــه 
ــای  ــی از زبان ه ــتو یک ــان پش زب
زبان هــای  جملــۀ  از  و  ایرانــی 
ملی و رســمِی افغانســتان اســت. 
زبــان پشــتو و همــۀ زبان هــای 
حمایــِت  مــورد  بایــد  کشــور 
فرهنگــی دولــت قــرار داشــته 
باشــد. منظــور ایــن اســت  کــه 
ــچ  ــه هی ــی نســبت ب تعصــِب زبان
زبانــی در کشــور درســت نیســت

بخش چهـارمیعقوب یسـنا



سال l11 شمارۀ مسلسل l2543  سه شنبه 8 اسد/ مرداد l1398 27 ذوالقعدةالحرام l1440 30 جوالی 2019
www.mandegardaily.com

ــخ  ــی بل ــورای والیت ــس ش ــد، ریی ــل حدی افض
می گویــد،  ســالم وطندار  خبرگــزاری  بــه 
ــی ان در  ــیم و ام ت ــی افغان بیس ــبکه های مخابرات ش
ــت  ــن والی ــان در ای ــت طالب ــر حاکمی ــق زی مناط

روزانــه خدمــات ارایــه می کننــد.
ــه 10 روز از متوقف شــدن  ــا آن ک ــۀ او، ب ــه گفت ب
والیــت  ایــن  در  مخابراتــی  شــبکه های 
می گــذرد، تــا کنــون حکومــت مرکــزی قــادر بــه 

ــت. ــده اس ــبکه ها نش ــن ش ــردن ای ــال ک فع
رییــس شــورای والیتــی بلــخ فعــال بــودن 
ــلطۀ  ــت س ــق تح ــی در مناط ــبکه های مخابرات ش
طالبــان را ضعــف حکومــت وحــدت ملــی 

می کنــد. عنــوان 
چمتــال  ولســوالی  باشــنده گان  از  شــماری 
شــبکۀ  می گویــد،  نیــز  بلــخ  چهاربولــک  و 

ایــن  در  روزانــه  ام تــی ان  و  افغان بیســیم 
دارنــد. فعالیــت  ولســوالی ها 

ــیم  ــی افغان بیس ــرکت های مخابرات ــووالن ش مس
ایــن مــورد  از دادن معلومــات در  ام تــی ان  و 

ــد. ــودداری کردن خ
در پــی تهدیــد طالبــان، تمامــی شــرکت های 
مخابراتــی مجبــور بــه قطــع شــبانۀ خدمات شــان 
مخابراتــی  شــبکه های  اقــدام  ایــن  شــدند. 
مقام هــای محلــی بلــخ را خشــمگین کــرد و ایــن 
بــه مســدودکردن کامــل شــبکه های  مقام هــا 

ــد. ــی رو آوردن مخابرات
تنهــا مرجع فعــاِل ارائه دهنــدۀ خدمــات مخابراتی 
در بلــخ شــرکت دولتــی ســالم اســت کــه حــاال 
همــه بــرای دریافــت ســیم کارت آن هجــوم 
ســیم کارت های  حاضــر  حــال  در  و  برده انــد 
ایــن شــرکت در بــازار ســیاه تــا دو هــزار افغانــی 

فروختــه می شــود.

عنوان  به  افراد  از  گروهی  انتخابات،  فرارسیدن  با 
»ریش سفید« یا »متنفذ قومی« دسته دسته از والیت ها 
به کابل می آیند و با تکت های انتخاباتی دیدار می کنند 
و با آنان وعده های گرم می دهند. از هفته های نزدیک 
به شروع کارزارهای انتخاباتی، مسافرخانه های کابل 
بودند  سفیدان«  »ریش  و  »متنفذان«  گویا  این  از  پُر 
با  دیدار  برای  افغانستان  مختلف  بخش های  از  که 

تکت های انتخاباتی به کابل آمده بودند.
انتخاباتی  تکت  چند  با  روزانه  آنان  از  شماری 
دیدار می کردند و در برخی از حاالت، به گونه یی 
اصلی  اختیاردار  که  می سپردند  تعهد  نامزدان  به 
بگویند،  آنان  هرچه  و  هستند  والیت شان  و  مردم 
یکی  می کنند.  رفتار  هم  چنان  و  می پذیرند  مردم 
از  پیش  روز  که یک  می کرد  از همکارانم حکایت 
آغاز رسمی کارزارهای انتخاباتی، در موتر مسیری 
از  یکی  از  که  می شود  هم مسیر  سفیدی  ریش  با 

ولسوالی های والیت ننگرهار به کابل آمده بود.
این ریش سفید حکایت می کرد که دو روز پیش با 
یک تکت انتخاباتی دیدار کرده بود و در آخِر این 
بود و روز  ناامید برگشته  دیدار، بدون دست مزدی 
بعد، به دعوت یکی از تکت های دیگر انتخاباتی در 
نشستی شرکت می کند که در پایان این نشست نیز 
ناامید به طرف اتاق خود می رود. در نهایت شام آن 
روز با مشاور یکی از تکت های دیگر انتخاباتی قرار 
می گذارد تا تعهداتی را که به دو تیم گذشته سپرده 
بود، به این تکت نیز بسپارد تا مگر چیزی }پول و 

امکاناتی{ حاصلش شود.
انتخابات ریاست جمهوری در یک  یکی از نامزدان 

گروهی  که  می کرد  حکایت  خصوصی  نشست 
برایش  و  بودند  آمده  نزدش  انتخابات  دالالن  از 
این  گویا  که  کردند  تسلیم  را  تبلیغاتِی  پیشنهادات 
تکت را به عنوان تنها تکت انتخابات، انتخاب کرده 
و »از دل و جان« به این تکت کار خواهند کرد. این 
نامزد انتخاباتی می گوید، وقتی برگۀ پیشنهادات آنان 
را دید، متوجه شد که پیشنهاد برای تکت انتخاباتی 
او نوشته شده، اما در درون متن، نام و مشخصات 
این  به  است؛  شده  درج  دیگری  انتخاباتی  تکت 
این  از  پیش  دالالن،  این  تبلیغاتی  پیشنهاد  که  معنا 
نیز سپرده شده است.  انتخاباتی دیگر  به تکت های 
این نامزد به این باور است که این گونه برخوردها 
نشان می دهد که گروه دالالن انتخاباتی به تکت های 
انتخاباتی دیگر نیز مراجعه کرده و همین پیشنهادات 

با همین الفاظ را به آنان نیز گفته اند.
متملق  رو،  دو  اشخاص  به  افغانستان  کار  بازار  در 
افرادی  و فریبکار و مکار، »دالل« می گویند. چنین 
همیشه ادعای فهمیده گی سر می دهند و اکت دانستن 
و محترم و مردمی بودن در می آورند، در حالی که 
ادها، سر  با اکت و  امر عکس آن است و  حقیقت 
آنان  از  نیرنگ،  با فریب و  مردم کاله می گذارند و 
به پروسۀ  متأسفانه  افغانستان  پول در می آورند. در 
به  انتخابات  رسمی  کمپاین های  فصل  و  انتخابات 
نگاه  از  حاصل خیز  و  سودآور  پروسۀ  دو  عنوان 
اقتصادی نگاه می شود. برخی همیشه در کمین این 
و  راه سود  این  از  تا  جو و فضا و فصل می باشند 
عایدی از نامزدان بستانند. به همین خاطر در فصل 
کمپاین های انتخاباتی دالالن انتخاباتی بیش از پیش 

سمارق وار گل می کنند و از خواب زمستانی سربر 
آورده در اطراف نامزدان می چرخند.

اما واقعیتی که دالالن »ریش سفید« و »متنفذ قومی« 
و  شعور  به  مردم  که  است  این  اند،  بی خبر  آن  از 
آگاهی رسیده اند و خود بر سرنوشت خود حاکم 
گردیده اند و به کسی هم اجازه نمی دهند به نیابت از 
آنان، تصمیم بگیرد. این شعور و آگاهی در سال های 
گوشه گوشۀ  به  رسانه،  و  تکنالوژی  یُمن  به  پسین 
رسیده  کشور  نقطۀ  دوردست ترین  تا  و  افغانستان 
است. مردم در شهرها و روستاها آرام آرام خود توان 
تصمیم گیری پیدا کرده اند. بارها دیده شده که مردم 
دنبال گپ ها و برنامه های این متنفذاِن بی خبر از حال 
انتخابات های  این،  کنار  در  نمی آیند.  مردم  واقعی 
پیشتر نیز نشان داد که این ریش سفیدان رأی وعده 

داده شده به نامزدان را به این تکت ها فراهم کند.
با این همه، انتظار می رود »ریش سفیدان« و »متنفذان 
قوم« به بیهوده بودن تالش های شان که گویا می توانند 
پای صندوق های  نامزد  فالن  نفع  به  را  تن  هزاران 
دست بردار  آن  ادامۀ  از  و  ببرند  پی  بکشانند،  رأی 
شوند؛ و هم نامزدان به مذبوحانه بودن این تالش ها 
پی ببرند و به کسی به نام »متنفذ«، »ریش سفید« و 
یا »کالن قوم« پول ندهند و فرهنگ زشت، سخیف 
و ناپسند دیگری را تقویت و نهادینه نسازند. مردم 
واگذاری  تلخ  طعم  گذشته  سال های  در  افغانستان 
سرنوشت خود به دست دیگران را چشیدند و بار 

دیگر آمادۀ چنین قربانِی نیستند.

دالالن انتخـاباتـی
در دفتـرهای نامـزدان

شبکه های مخابراتی در بلخ فعال است، اما در مناطق طالبان!

نماینده گی سازمان ملل در کابل:
مقامات حکومتی از موقف خود به نفع 

کاندیدای مشخصی استفاده نکنند
)یوناما(  کابل  در  متحد  ملل  سازمان  نماینده گی 
کازار  آغاز  از  حمایت  ضمن  بیانیه یی  انتشار  با 
انتخاباتی گفته است که همه مقامات دولتی قانونًا 
از  را  مکلف هستند که وظایف شان در حکومت 
کمپاین های انتخاباتی جدا ساخته و از موقف خود 

به نفع کاندیدای مشخص استفاده نکنند.
کشور  در  ریاست جمهوری  انتخابات  کارزار 
از  پیش  ساعت   48 تا  و  شد  آغاز  پیش  روز  دو 
ششم  در  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 

میزان ادامه می یابد.
 ادارۀ سازمان ملل متحد در کابل، انتظار دارد که 
همه کاندیدان و حامیان شان به صورت عادالنه در 
مطابقت با قانون انتخابات، دستورالعمل کمیسیون 
از سوی  که  مقرراتی  و  کاندیدان  برای  انتخابات 
کمپاین  است،  شده  تصویب  انتخابات  کمیسیون 

نمایند.
تمام  که  است  آمده  اداره  این  بیانیه  در 
و  اطمینان  ایجاد  جهت  در  باید  دست اندرکاران 
اعتماد در پروسۀ انتخابات کار نمایند، امید است 
که این کمپاین ها به مردم افغانستان معلومات کافی 
را برای استفاده آگاهانه از حق انتخاب شان برای 

رییس حکومت آینده ارایه نماید.
همه  که  همانگونه  است،  شده  تأکید  بیانیه  در 
شهروندان افغانستان باید در ایجاد و تضمین دورۀ 
کمپاین عادالنه و صلح آمیز نقش شان را ایفا کنند، 
رسانه ها نیز نقش مهمی را در پروسه انتخابات ایفا 
اند  نموده  نام  ثبت  که  دهنده گانی  رأی  می کنند. 
تشویق می شوند تا برای فراهم کردن زمینه برای 
اراده  بیان  زنان، جهت  به شمول  افغانستان  مردم 

دموکراتیک شان در انتخابات شرکت کنند.
ادارۀ سازمان ملل متحد در کابل از تمام جناح های 
مورد  در  قانون  مطابق  که  خواسته  ذیدخل 
مکلفیت های شان به شمول فرمان محمداشرف غنی 
نیروهای  مقامات دولتی و  در مورد عدم دخالت 
امنیتی در امور انتخاباتی آگاه باشند و همه مقامات 
در  وظایف شان  که  هستند  مکلف  قانونا  دولتی 
حکومت را از کمپاین های انتخاباتی جدا ساخته و 
از موقف خود به نفع کاندیدای مشخص استفاده 

نکنند.
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دولت ساز  است؟ آیا اشرف غنی
                     

شیخ بهایی چه خوش گفته است که:
 حال متکلم از کالمش پیداست

از کوزه همان برون تراود که در اوست
به درستی روشن نیست که منظور اشرف غنی، از علم کردن 
چیزی  چه  انتخاباتی  شعار  به عنوان  »دولت ساز«  عبارِت 
است زیرا می دانیم که دولت، محوری ترین مفهوم یا مقوله 
در مطالعه سیاست و علوم سیاسی بوده و بنابراین تعریف 
آن، همواره مورد مناقشۀ پژوهشگران و صاحب نظران بوده 

است.
آن  نوع  کدام  »دولت«  از  منظور  که  این ست  دیگر  پرسش 

است.
از اشرف غنی، باید پرسید که در بیشتر از پنج سال گذشته 
نموده  انحصار  و  اشغال  غیرقانونی  به گونۀ  را  قدرت  که 
آمده  به هوش  تازه  اکنون  که  بود  کاری  مشغول چه  بود، 
تا دولت  بماند  نیز در قدرت  و می خواهد یک دور دیگر 

بسازد!؟
این شعار به حدی گنگ، مبهم و تفننی است که حامل هیچ 
بار مفهومی روشن و امیدوار کننده نیست، بلکه پیام نهفته 
و  و ساختارها  »دولت«  فاقد  افغانستان  که  این ست  آن  در 
نهادهای که آن را تشکیل می دهند بوده است و اینک اشرف 
غنی، کمر بسته و به میدان آمده است تا سنگ بنای دولت 
به معنای دولت را روی پشته های از کشتۀ شهروندان که در 

پنج سال حاکمیت غیرمشروع او انباشته شده اند، بگذارد!؟
 برای احتراز از ورود به یک بحث تئوریک دراز دامن در 
باره دولت مدرن و تکرار اقوال فالسفه سیاسی در این باره 
به بازگفت تعریف ماکس وبر، از »دولت« بسنده می کنیم که 
آن  را به عنوان جامع ترین تعریف از این مفهوم نیز یاد کرده 
دارای  که  است  اجباری  سیاسی  سازمان  یک  »دولت  اند: 
قدرت  انحصار  برقراری  در  سعی  و  بوده  مرکزی  دولتی 
قانون گذاری برای خود در داخل یک قلمرو مشخص دارد. 

1
دولت  »مشروعیت«  بحث  به  مدرن«  »دولت  بحث  طرح 
پنج سالۀ اشرف غنی که  منتهی می شود و تجربۀ حاکمیت 
منبع مشروعیت آن رای و ارادۀ مردم نبود، ثابت می سازد که 
بی اعتنایی به بحث مشروعیت، هر دولتی را با خطر سقوط 

و فروپاشی مواجه می سازد. 
آرا  جعل  و  تقلب  به  توسل  با  غنی،  اشرف  که  حالی  در 
زیر  را  دولت  مشروعیت  بنیان های  آشکار،  قانون شکنی  و 
سوال برد و وجهه مردمی آن را شدیداً آسیب زد و اینک که 
پس از پایان یافتن مدت کار قانونی، باز به طور غیرقانونی 
و  احیا  برای  اینکه  از  بیشتر  واقع  در  می دهد،  ادامه  به کار 
برعکس  باشد،  کرده  کار  نظام  و  دولت  و ساختن  اصالح 
با اقدامات غیرقانونی به گونۀ مستمر به تضعیف و تخریب 

دولت، کمک کرده است.
که  سیاسی  فساد  نهادینه سازی  غنی،  اشرف  دستاورد  تنها 

بستر همه انواع فساد است، می باشد.
اشرف غنی، نشان داده است که به آنچه می گوید کمترین 
مسایل  مهمترین  با  او  برخورد  از  این را  و  ندارد  باوری 
سیاسی و اجتماعی و نیز از چیدمان مهره ها در پهنۀ شطرنج 

قدرت توسط او می توان پی برد.

او که مبارزه با فساد را به یک حربه و ابزار سیاسی مبدل 
کرده است، در حالی از ساختن دولت، سخن می گوید که 
معاون سوم او یعنی آقای یوسف غضنفر، دو پروندۀ بزرگ 

فساد مالی دارد که معلق مانده اند. 
پروندۀ نخستین یوسف غضنفر، مالک شرکت های تجاری 
غضنفر، حیف و میل مبلغ بیشتر از صد میلیون دالر، قرضه از 
درک کمک های کشور جاپان است که تفصیل آن را نگارنده 

به رویت اسناد و مدارک چند ماه پیش گزارش کردم .
در  است.  مالیاتی  فرار  غضنفر،  یوسف  آقای  دوم  پروندۀ 
کشورهای دارای دولت قانون مند، فرار مالیاتی جرم بزرگ 
است که در ذیل اقدام علیه امنیت و منافع ملی قرار داده 
اما  می شوند،  روبه رو  مجازات  اشد  با  متخلفان  و  می شود 
آقای  ورشکستۀ  دولت های  نجات  و  دولت سازی  مدعی 
اشرف غنی، یک متهم دارای دو پرونده بزرگ فساد مالی را 
به عنوان معاون سوم وارد دسته انتخاباتی خویش ساخته و 
به او مصونیت قضایی نانوشته اعطا کرده و هنوز با نهایت 
پر رویی در برابر مردم قرار میگیرد و فریاد می زند: »حساب 

می دهیم و حساب می گیریم«!
گروهی  و  فردی  منافع  کنندۀ  تأمین  و  فراقانونی  اقدامات 
اشرف غنی، یکی دو تا و ده تا نیست که بتوان آنها را اینجا 
باز شماری کرد، اما چند روز پیش در حالی که معاون اول 
دستۀ انتخابی »دولت ساز« از توقف تقرر افراد در عهده های 
دولتی خبر داد، اما رییس این گروه یعنی اشرف غنی، یکی 
از هم دستان آقای یوسف غضنفر، به نام تمیم ولید را در عین 
زمان به عنوان سفیر افغانستان در هند و معین عواید وزارت 
مالیه غز تقرر بخشید و یک بار دیگر اثبات کرد که پابند هیچ 

اصل قانونی و اخالقی نیست. 
این  عواید  ریاست  و  مالیه  وزارت  گزارش  یک  مبنی  بر 
مالک  غضنفر،  یوسف  آقای  بانکی  حسابات  وزارت، 
مالیات  نپرداختن  دلیل  به  را  غضنفر،  تجاری  شرکت های 
طی  را  موضوع  و  بسته  این دم  تا   1۳92 سال  از  معوقه 
مکتوب رسمی به اطالع آقای یوسف غضنفر، رسانیده و از 
او تقاضای پرداخت مالیات معوقه را کرده بودند، اما ظاهراً 
آقای یوسف غضنفر، که اینک از مصونیت قضایی نانوشته 
پرداخت  بدون  است  شده  موفق  دیروز  است،  برخوردار 
و  آزاد  دوباره  خویش را  بانکی  حساب های  معوقه  مالیات 

وجوه موجود در آن را جابه جا کنید.
یا  غربی  دولت های  در  و  امروز  جهان  در  که  حالی  در 
همان دولت های مدرن قانون مند، پرداخت مالیات به عنوان 
اصلی  منبع  و  شهروندان  وجایب  و  وظایف  اصلی ترین 
عواید دولت ها است و فرار مالیاتی بزرگترین جرایم شمرده 
می شود؛ اما مدعی دولت سازی و نجات دولت ورشکستۀ 
در  تجاری  شرکت  یک  مالک  به  غنی،  اشرف  افغانستان، 
دارنده  و  می رساند  یاری  مالیاتی،  فرار  و  قانون شکنی  امر 
دولتی  عهده های  باالترین  به  را  فساد  سنگین  پرونده های 

تعین می کند. آیا با این شیوه ها می توان دولت ساخت؟! 
اینکه اشرف غنی، با چه استدالل و نظر به کدام نیازمندی 
اختیار  در  آن را  و  ایجاد  سوم  معاونیت  پُست  می خواهد 
یوسف غضنفر، قرار دهد، مایه نگرانی و قابل بحث است.

بهار چوپان

حمید حمید
د ټېلیفون د کرېډېټ کارتونو غال مو دربښلې ده؛

د آغلې روالغني د پروموټ او غیر پروموټ د یوې روپۍ حساب هم درنه نه غواړو؛

د خطیب العاملي رشکت پینځه کلن ټول قردادونه دې هم ستا د منسیانو او کړوسیانو 

ژوند در جوړ کړي؛

د تدارکاتو د کمېټې د مرشۍ پینځه کلن فساد دې هم د ولسمرشۍ امتیاز شه؛

دا چې په سلګونو میلیونه ډالر دې د ارګ حامیوي ادارې ته د تصویب شوې بودجې 

پر خالف ولېږدول او د تدارکايت پروسې میکانیزم نه دې هم استثناء کړل، پروا نلري؛ 

کېدای يش د کمپاین درې سوه میلیونه ډالرو دې کفایت نه کاوۀ.

د واحدې منبع ټولو قردادونو نه دې هم درتېر یو چې د فساد بویونه یې دماغ سوزوي.

هغه پیسې دې هم ستا د غلو رس وخوري چې د ځینو نورو له خوا پي ټي اېم رسه 

واخېستل  کورونه  پرې  کې  ترکیه  ارګ کې غال شوې،  په  هلته  او  مرسته شوې وې 

شول.

مګر؛ 

- آیا د جوازخان د هغه همت تاوان ورکوالی شې چې په تېرو ټاکنو کې یې د خپلې 

ځوانیمرګې لور جنازه پټه وساتله، د دې لپاره چې ستا په رایو کې کمی رانه يش؟! ایا 

هغه هر څه دې معامله نه کړل؟ د اسايس قانون پر رس دې معامله ونه کړه؟! 

آیا ستا دا ټوله پاچاهي د هغو دنګو ځوانیو د یوه تار وېښته  - ته دومره راته ووایه! 

ارزښت هم درلود چې تا یوازې څلورو کلونو کې ۴۵۰۰۰ اور ته واچول او بیا دې 

حتی د شهید کلمه هم ورته ونه کاروله؟!

- ته به په کندز کې د بې پولې ډاکټرانو روغتون کې د هغو ټپیانو حساب راکړې چې 

ستا ملګرو پرې مبونه واچول او ویې وژل؟ حتی ستا بهرنیو ملګرو کې دومره وجدان 

پیدا شو چې بښنه یې وغوښته، مګر تا تر پایه ترورېستان وبلل.

- ته به د وطن د کوم ماشوم، ښځې، ځوان، زاړه حساب راکړې چې یا ستا یا دې 

د متحد مببارۍ کې ووژل شول؛ د کندز؟ د کنړ؟ د زرمت؟ د غزين؟ د بغالن؟ د 

ارزګان؟ د کوم یوه حساب راکوالی شې؟

- د وطن په تاریخ کې د افغانې مېرمنې عزت او احرتام ساتل شوی و، ته د هلمند او 

وردګو والیت د هغو معصومو ښځو د حیا د پړوين حساب راکوالی شې چې تا یې 

ماشومان په نیمو شپو کې ترې واخېستل او د ټولو ميل او برشي قوانینو خالف دې 

زندانونو کې واچولې، د هغو حساب دررسه شته؟

- افغانې ښځې په یو عامل کړاوونو او مصیبتونو کې زده کړې وکړې، ځانونه یې په 

پر  د ذهنونو  پرستو د هغوی  برابر کړل؛ خو، ستا د حکومت ځینو هوس  معیارونو 

نړیوالو  ناولې کړه چې  او  بدنامه  اداره یې دومره  ته وکتل، ستا  ځای د هغو مخونو 

رسنیو پرې رپوټونه جوړ کړل، اوس هغوی د دې وطن کادري رسمایه ده، خو ستا په 

بې عزته اداره کې که کار کوي، زړه کې به یې اندېښنه وي چې خلک به پرې څه ډول 

قضاوت کوي؟ که یې نه کوي، توله خواري یې په اوبو الهو شوه. که افغانه ښځه 

د خپل زوی، لور، خاوند، ورور، پالر او د ځیګر د نورو ټوټو له وینو درتېره يش، دا 

حساب ورکوالی شې؟!

- که پښتون نور هېڅ حساب دررسه ونه کړي، د خپل د ټکټ هغه غړي کړنو حساب 

دې ورکوالی شې چې د پښتنو په کورونو او ناموس یې په نیمه شپه د خړو موزو 

خاوندان وروستل؟ د ميل امنیت اداره د هغه د واکمنۍ پر مهال پښتنو لپاره داسې 

وه، لکه فلسطینیانو ته د ارسائیلو بند خونې، بګرام، پلچرخي او ګوانتانامو یوازې د 

دې لپاره پرې ډکېدې چې خدای ج پښتانه پیدا کړي دي، آیا د دې حساب ورکوالی 

شې؟!

پاتې  په ارګ کې دې د  - ته دې د خپل د دې سیاست حساب ورکوالی شې چې 

کېدو لپاره د دې ملت بقا راز )سولې( رسه په ټول توان دښمني وکړه او ال لګیا یې؟!

واقعیت دا دی چې ته د هېڅ يش حساب نه شې ورکوالی، خو؛ واکمن یې، حساب 

اخلې. 

خربه واضح ده؛ د دې ملت ته بدې راځې او ستا دا ملت بدې راځي، مګر؛ ارګ 

ستا دی، بیت املال باندې ته واکمن یې. د درغلیو د الرې به نهایي کوښښ وکړې 

چې ظواهر ستا په نفع متام يش. دروغو او په سرتګو ننوتلو هرن خو خدای ج داسې 

درکړی چې په دې استعداد دې هېڅوک سرتګې نه شې پټولی، بیا به چیغې وهې:

رس قوماندان اعلی یم، ولسمرش یم.

خو؛ باور مې نه راځي چې دا ځل دې دا خوب رښتیا يش، کوم طوفان چې را الوتی، 

ستا د واکمنۍ د کېږدۍ مراندې یې شلويل، ډېر ژر به واورې او باران ته پاتې شې.

حساب ورکوم، حساب غواړم!
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اشـرف غنـی، احمدشـاه مسـعود را به حیـث قهرمان 
ملـی کشـور نمی شناسـد، اما امـراهلل صالـح می گوید 
راه و خـط اشـرف غنـی و احمدشـاه مسـعود یکـی 
اسـت. آقای صالح در سـخنرانی دو روز پیش گفت، 
نسـخۀ اشـرف غنی و احمدشـاه مسـعود یکی است. 
آقـای صالـح، اشـرف غنـی را جاللتمـآب محتـرم 
محمداشـرف غنـی رییس جمهـور افغانسـتان عنـوان 
کـرد، امـا حداقـل احتـرام لفظـی بـه قهرمـان ملـی 
نگذاشـت و او را تنهـا احمدشـاه مسـعود خطـاب 
کـرد. این عملکـرد صالح تکـرار حرف اشـرف غنی 
اسـت کـه نمی خواهـد احمدشـاه مسـعود را قهرمان 

ملـی خطـاب کند.
در حقیقـت، آقـای صالـح بـه قهرمـان ملـی کشـور 
ایـن معنـا کـه قهرمـان ملـی در  بـه  توهیـن کـرد. 
از اوضـاع کشـور درک  پهلـوی تخصـص نظامـی، 
عمیـق داشـت و سیاسـت های منطقه یـی را به خوبـی 
می دانسـت. در عیـن حـال، او یک شـخصیت با تقوا 
بـود کـه حتـا در سـنگرهای داغ مبـارزه و مقاومـت، 
امامـت همراهانـش را به عهده داشـت. تأمین عدالت 
اجتماعـی، حفـظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشـور 
اسـاس مبـارزه و ایسـتادهگی اش در برابـر دشـمنان 
بـود. وطن دوسـتی، ملی اندیشـی و مبـارزات واقعی 
قهرمـان ملـی آغـاز خوبـی بـرای تقویـت روحیـه 
مبارزیـن  تمـام  و  شـد  همدیگرپذیـری  و  همدلـی 

افغانسـتان بـا او همـگام و همـکار شـدند.

برعکـس، آقای غنـی نه تنهـا کوچکترین تخصص و 
دانـش نظامی و سیاسـی ندارد بلکه حتا در شـناخت 
خداونـد ج نیـز بـه خطـا رفتـه اسـت. گاهـی امـام 
حسـین ع را نواسـه خـدا می دانـد و گاهـی تفـاوت 
میـان نمـاز جمعـه و جنـازه را نمی دانـد. در پهلـوی 

ایـن مـوارد، عـزت و ارادۀ ملـی را قربانـی فرمایـش 
جـان کـری نمـود، نهادهای ملـی را به مراکز فحشـا 
و فسـاد مالـی و اداری مبـدل کـرد، وحـدت ملـی و 
انسـجام سیاسـی کشـور را کاماًل نابود کـرد. بهخاطر 
فقـدان عقالنیت سیاسـی و حقوقـی، روند مصالحه و 

مبـارزه را مختـل و دامنـه جنـگ و نا امنی را شـدیداً 
گسـترش و افزایـش داد.

حـال، کوچکتریـن سـوال این سـت کـه آیـا واقعـًا 
خـط و نسـخۀ قهرمـان ملـی و اشـرف غنـی یکـی 
اسـت؟ اگـر واقعـًا چنیـن می بـود، مـردم بـه همـان 
پیمانـه کـه از اشـرف غنی متنفـر انـد، از قهرمان ملی 
نیـز متنفـر و آزرده می بودنـد. قهرمان ملی در سـطح 
مبـارز، وطن دوسـت و  بـه یـک شـخصیت  جهـان 
مـرد آهنیـن مشـهور اسـت امـا اشـرف غنی توسـط 
جـان کـری بـه قدرت رسـید و تنهـا متعهد بـه منافع 
شـخصی و گروهـی باقـی مانـد کـه نـه تنهـا ملت و 
حکومـت افغانسـتان را شـدیداً متضـرر نمـود بلکـه 
حتـا افغانسـتان را نیز بـه بدترین کشـور جهان مبدل 

. د کر
نتیجتـًا، راه و روش اشـرف غنـی و قهرمـان ملـی نه 
تنهـا یکـی نیسـت بلکـه در تناقض نیـز قـرار دارند. 
قهرمـان ملـی بـرای یـک افغانسـتان آزاد، مسـتقل و 
متحـد اندیشـه و مبـارزه کـرد در حالـی کـه اشـرف 
غنـی تنهـا بـرای منافـع شـخصی و گروهـی تفکـر 
و عمـل کـرد. قهرمـان ملـی مایـه افتخـار و سـمبول 
اقتـدار شـد، اما اشـرف غنی سـمبول تقلـب و عامل 
بی ثباتـی کشـور. بناًء، آقـای صالـح و امثالهم بهخاطر 
بهره گیـری سیاسـی و منافـع شـخصی، ارزش هـای 

ملـی کشـور را بـه مسـخره نگیرند.

د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون 

نوماندانــو د  انتخاباتــو د ۱۲  د  د ولســمرشۍ 

تحریــم لــه ګــواښ وروســته وايــي چــې د میــزان 

ــررسه يش. ــات ت ــه انتخاب ــپږمه ب ــه ش پ

د  افغانســتان  د  چــې  هغــې  لــه  وروســته 

شــورا  نوماندانــو  د  انتخاباتــو  د  ولســمرشۍ 

ــات  ــمرشۍ انتخاب ــن د ولس ــې ممک ــل چ ووی

انتخاباتــو  د  افغانســتان  د  کــړي،  تحریــم 

خپلــواک کمېســیون وايــي چــې نومانــدان بایــد 

ــايت  ــې انتخاب ــري او خپل ــاور ول ــو ب ــه انتخابات پ

مبــارزې پیــل کــړي.

ــه  ــت الل ــتیال عصم ــیون مرس ــو د دې کمېس خ

مــل د ۱۲ نوماندانــو د تحریــم د ګــواښ پــه 

ــې د  ــل چ ــه ووی ــو ت ــې ازادي راډي ــون ک غربګ

ــپږمه  ــه ش ــزان پ ــه د می ــات ب ــمرشۍ انتخاب ولس

ــررسه يش. ــا ت ــه خامخ نېټ

ــوو او  ــر ک ــن فک ــه دې اړه ن ــوږ پ ــل: م ده ووی

ــوږ  ــورت م ــر ص ــه ه ــیو، پ ــم نیس ــل تصمی خپ

انتخابــات تــررسه کــوو، نېټــه يــې اعــالن شــوې 

او کمېســیون هــم خپلــه امــاده ګــي نیولــې چــې 

د ولســمرشۍ انتخابــات د میــزان پــه شــپږمه 

ــې  ــې ي ــې تاس ــئله چ ــه مس ــړي، کوم ــررسه ک ت

ــو  ــرم، خ ــه ل ــات ن ــه اړه معلوم ــې پ ــئ، زه ي وای

هیلــه مــې دا ده چــې داســې کــوم څــه ونــه يش 

او هیلــه لــرم چــې نومانــدان بــه خپلــو انتخابــايت 

ــړي. ــه دوام ورک ــارزو ت مب

د افغانســتان د ولســمرشۍ د انتخاباتــو لــه اتلســو 

ــوم  ــه ن ــو پ ــې د نوماندان ــې چ ــو ۱۲ ي نوماندان

ــې  ــري، ویــيل دي چــې کــه د روان شــورا هــم ل

اوونــۍ تــر پایــه پــه انتخابــايت پروســه کــې الزم 

ــم  ــه دا پروســه تحری اصالحــات رانــي، دوی ب

کــړي.

د ولســمرشۍ د انتخاباتــو نومانــد او د دې شــورا 

ــه  ــو ت ــي ازادي راډي ــهاب حکیم ــړي ش ــوه غ ی

ویــيل، اوس دوی یــوازې انتخابــايت مبــارزو تــه 

ــې  ــتنې ي ــه غوښ ــو ک ــوي، خ ــل ش ــه دي داخ ن

ونــه منــل يش، نــو دا پروســه بــه تحریــم کــړي.

ــه  ــه د دوی ل ــربه، ک ــه خ ــي پ ــاغيل حکیم د ښ

ــو  ــږي، ن ــررسه کی ــات ت ــه انتخاب ــت پرت موجودی

مرشوعیــت بــه هــم ونه لــري، خــو اوس پوښــتنه 

دا ده چــې کــه دغــه دولــس نومانــدان انتخابــات 

ــو  ــپږو نوماندان ــورو ش ــې ن ــړي، د پات ــم ک تحری

ــه؟ ــه څنګ ــوين دي ک ــات ش ــځ انتخاب ترمن

د افغانســتان د ازادو او عادالنــه انتخاباتــو بنســټ 

ــه  ــو ل ــايت ټیمون ــو انتخاب ــي، د دولس ــا وای فیف

ــوين  ــو قان ــم د انتخابات ــايت تحری ــوري انتخاب ل

ــه راويل. ــدې ن ــتنې الن ــر پوښ ــت ت مرشوعی

د دغــې بنســټ اجرائيــوي رئیــس یوســف رشــید 

ازادي راډيــو تــه وویــل، انتخابــات ان د دوو 

ــدای يش. ــررسه کې ــم ت ــځ ه ــو ترمن نوماندان

دی زیاتــوي: د انتخاباتــو پــه قانــون کــې د 

انــراف بحــث لــرو چــې پــه رســمیت پېژنــدل 

شــوی او پــه انتخابــايت مهالوېــش کــې هــم 

ذکــر شــوی، خــو د تحریــم مســئله یــوه ســیايس 

مســئله ده، کــه څــه هــم حقوقــي ســتونزې 

نــه رامنځتــه کــوي، خــو د پروســې ســیايس 

ــه  ــره ل ــي نظ ــه حقوق ــوي، ل ــان رس ــه زی ــاور ت ب

ــم  ــې ه ــت ک ــه موجودی ــو پ ــده د زیات ــوه نومان ی

انتخابــات کېــدای يش.

ــره ورځ )د  ــې تې ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــو  ــه( د نوماندان ــه شــپږمه نېټ زمــري د میاشــتې پ

ــوې. ــل ش ــیالۍ پی ــايت س ــځ انتخاب ترمن

د  ورځ  لومــړۍ  پــه  مبــارزو  انتخابــايت  د 

ــي،  ــد ارشف غن ــو محم ــمرشۍ د نوماندان ولس

عبداللــه عبداللــه او عنایــت اللــه حفیــظ لــه خــوا 

بېالبېلــې انتخابــايت غونــډې وشــوې.

ــار  ــن حکمتی ــيل او ګلبدی ــه جلی ــید نورالل د س

ــو  ــايت ټیمون ــورو انتخاب ــمېر ن ــو ش ــډون ی ــه ګ پ

ویــيل چــې پــه ټولــو والیتونــو کــې یــې خپلــې 

ــو  ــه انتخابات ــړي او پ ــل ک ــیالۍ پی ــايت س انتخاب

کــې هــم برخــه اخــيل.

آیا راه و نسخۀ غنی و احمدشاه مسعود واقعًا یکی است؟

د انتخاباتو کمېسیون:

د ولسمرشۍ انتخابات به د میزان په ۶مه خامخا تررسه کېږي

محمدجواد رحیمی


