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له غنـي سـره د ولس حسـاب 

یومیلیـون دنـدې چـېرته دي؟

پـروندۀ صحی محمـداشرف 
غنـی را کی بررسـی کنـد؟

77

وزیـر  اخیـر  اظهـارات  بـه  واکنـش  در  سـنا  مجلـس 
خارجـۀ امریـکا مبنـی بـر اینکـه آقـای ترامپ بخشـی 
از نیروهـای امریکایـی را پیـش از انتخابـات امریـکا از 

افغانسـتان خـارج می کنـد، واکنـش نشـان داد.
بـه  پاسـخ  در  امریـکا  خارجـه  وزیـر  پمپیـو  مایـک 
ایـن سـوال کـه آیـا انتظـار شـروع خـروج نیروهـا از 
افغانسـتان پیـش از انتخابـات نوامبر آینـده را دارد گفته 
اسـت: »ایـن دسـتوری اسـت کـه مـن از رییس جمهور 

ایـاالت متحـده دارم.«
پمپیـو، دسـتور دونالـد ترامـپ در ایـن زمینـه را بدون 
ابهـام بـرای پایـان دادن بـه جنـگ افغانسـتان خوانـده 

. ست ا
بـا ایـن وجـود، مجلـس سـنای افغانسـتان ضمـن ابراز 
می گویـد  ترامـپ،  آقـای  تصمیـم  ایـن  از  نگرانـی 
نبایـد  افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای  کـه خـروج 

باشـد. غیرمسـووالنه 
فضل هـادی مسـلم یار رییـس مجلـس سـنا در نشسـت 
عمومـی دیـروز ایـن مجلـس گفـت کـه ایـن تصمیـم 
آقـای ترامـپ معمـای انتخاباتی بـوده و به منظـور زیر 
فشـار قـرار دادن دولـت افغانسـتان مبنـی بـر برگزاری 

انتخابـات ریاسـت جمهوری، اعـام شـده اسـت.
آقـای مسـلم یار تأکید کـرد، وگرنه امریـکا و ناتو پیمان 
افغانسـتان امضـا کرده انـد و هرگونـه  بـا  اسـتراتژیک 
خـروج بایـد مبتنـی بر توافـق طرف های ایـن دو پیمان 

باشد.
او تأکیـد کـرد کـه امریکا و ناتـو باید بـر تعهدات خود 
در پیمـان اسـتراتژیک بـا افغانسـتان احتـرام بگذارند و 
نبایـد بـدون مشـوره، تصمیمـی را بگیرنـد کـه عواقب 

خطرنـاک در پی داشـته باشـد.
انارکلـی هنریـار یـک عضـو دیگـر  از سـوی دیگـر، 
مجلـس سـنا نیز گفت: »مـا طرف دار خروج مسـووالنه 
نیروهـای  اسـتیم؛  افغانسـتان  از  خارجـی  نیروهـای 
امریکایـی بر بنیـاد پیمان دوجانبه در افغانسـتان حضور 
دارنـد و نبایـد تـا زمان تأمیـن صلح دایمـی و مبتنی بر 
عدالـت، به شـکل یک جانبه افغانسـتان را تـرک کنند.«
عبـداهلل قرلـق منشـی مجلس سـنا نیـز گفـت: »تصمیم 
انتخابـات  از  قبـل  امریکایـی  نیروهـای  خـروج 
ریاسـت جمهوری امریـکا، خـاف تعهـدات امریکا در 
پیمان اسـتراتژک با افغانسـتان و خـاف تعهدات زلمی 

خلیـل زاد در رونـد صلـح افغانسـتان اسـت.«
بـه گفتـۀ او، آقای خلیـل زاد تعهد کرده اسـت تا زمانی 
کـه طالبـان بـرای تأمیـن صلـح دایمـی در افغانسـتان 
توافـق نکننـد، او نیـز بـا خـروج نیروهـای امریکایی از 

افغانسـتان توافـق نخواهـد کرد.
آقـای خلیل زاد پیش از شـروع هفتمیـن دور مذاکراتش 
بـا طالبـان اعـام کـرده بود کـه هـدف امریـکا از روند 
صلـح، خروج نیروهای امریکایی از افغانسـتان نیسـت.
خلیـل زاد تأکیـد کـرده بـود، تازمانـی کـه طالبـان روی 
چهـار مـورد مذاکره )خـروج نیروهـای امریکایی، عدم 
اسـتفاده داعـش و القاعـده از خـاک افغانسـتان، آغـاز 
مذاکـره میـان دولـت افغانسـتان و طالبـان و برقـراری 
آتش بـس( توافقـی صـورت نگیـرد، توافق روی سـایر 

مـوارد نیـز در کار نخواهـد بـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه ریاسـت حکومـت وحـدت 
ملـی نیـز اعـام کرده کـه مایـک پمپیـو وزیـر خارجه 
غنـی  محمداشـرف  بـا  تلفنـی  صحبـت  در  امریـکا 
اطمینـان داده که تصمیـم خروج نیروهـای امریکایی از 
افغانسـتان مطابق به شـرایط و اوضاع افغانسـتان گرفته 

شـد. خواهد 

سناتوران:

خـروج امـریکا 
نبـاید غیـرمسووالنه باشـد

مورد  در  خود  گزارش  جدیدترین  در  ملل  سازمان 
افغانستان اعام کرد سرعت و  تلفات جنگ ۱۸ ساله 
شدت کشتار شهروندان غیرنظامی افغانستان شوک آور 
در  متحد  ملل  امدادی  برنامۀ  است.  قبول  غیرقابل  و 
میزان  اینکه  با  کرد:  اعام  گزارش خود  در  افغانستان 
تلفات غیرنظامیان در نیمۀ اول سال ۲۰۱۹ در مقایسه 
کاهش  درصد   ۳۰ گذشته  سال  در  مشابه  مدت  با 
طرز  به  همچنان  کشور  این  در  غیرنظامیان  اما  داشته، 

ناراحت کننده یی کشته و زخمی می شوند.
یوناما در این گزارش هشدار داده هنوز غیرنظامیان در 
در  که  طوری  به  می شوند  کشته  راحتی  به  افغانستان 
نیمه اول سال ۲۰۱۹ میادی ۱۳۶۶ نفر کشته و ۲۴۴۶ 

نفر در این کشور زخمی شده اند
این  در  افغانستان  در  ملل  رسان سازمان  هیأت کمک 
و  زمینی  حمات  آورده،  خود  گزارش  جدیدترین 
حمات  و  ساز  دست  بمب های  از  پس  درگیری ها 

هوایی علت بیشتر این تلفات غیرنظامیان است.
در گزارش این هیأت کمک رسان آمده است، طالبان 
تا ۳۰  اول جنوری  بازۀ زمانی  بین  نیروهای داعش  و 
تن   ۱۴۳۷ و  کشته  را  افغانستان  شهروند   ۵۳۱ جون، 
دیگر را نیز زخمی کرده اند. گروه های افراط گرا به عمد 
۹۸۵ غیرنظامی از جمله مقام های دولتی، ریش سفیدان 
قبایل، نیروهای کمک رسان و روحانیون را هدف قرار 
افغانستان  دولت  حامی  نیروهای  همچنین،  می دهند. 
در نیمه نخست سال جاری میادی تا ۳۰ جون، ۷۱۷ 
زخمی  نیز  را  دیگر  تن   ۶۸۰ و  کشته  را  غیرنظامی 
زمانی  بازه  به  نسبت  درصدی   ۳۱ رشد  که  کرده اند 

۲۰۱۸ دارد.
کم  دست  است،  آمده  همچنین  گزارش  این  ادامه  در 
۱۴۴ زن و ۳۲۷ کودک کشته و بیش از ۱۰۰۰ تن دیگر 
نیز زخمی شده اند. حمات هوایی نیز باعث مرگ و 
زخمی شدن ۵۱۹ غیرنظامی از جمله ۱۵۰ کودک شده 

است.
ریچارد بنت، رییس حقوق بشر این هیات کمک رسان 
گفته است که حقیقت این است که تنها اقدام مشخص 
برای جلوگیری از کشته غیرنظامیان، تبعیت از قوانین 
بین المللی و کاهش تنش در جنگ است که به کاهش 

آالم غیرنظامیان منجر می شود.

سازمان ملل:
تلفات غیرنظامیان در افغانستان افزایش یافته است

صفحه 2

امـریکـا غنـی را 
نیـز با خـود ببـرد!

تقلب در انتخابات افغانستان را 
به بحران جدی می برد

افـزایش تلفـات؛ استراتژی 
طالبان و بی  کاره گی حکومت
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شورای نامزدان:

گـزینۀ 
تحـریم 

پابـرجـاست

نهادهای ناظر:
غنی و عبداهلل 

در کارزارهای شان 
قوانین را نقض 

کردند
غنی و عبداهلل را متهم به سوءاستفاده از منابع و امکانات 
دولتی می کنند و می گویند که این کار سبب بی اعتمادی 
سایر نامزدان نسبت به برگزاری انتخابات شفاف شده 
است. رییس اجزایی تیفا همچنان می گوید که ضعف 
دلیل های  از  دیگر  یکی  انتخاباتی  کمیسیون های  در 

بی اعتمادی نامزدان به برگزاری انتخابات است...

دولت برای مهندسی انتخابات، در پُست های مهم دولتی افراد 
خود را گماشته است، فرماندهی های پولیس، سمت های مهم 
دولتی در والیت ها و رییسان انتخابات و توسط این تیم حاکم 
از  مختلف  برنامه های  به نام  هنگفت  پول  و  است  قبضه شده 
خزانۀ دولت بیرون می شود تا صرف کارهای کمپاینی گردد...
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کشور  این  نیروهای  کاهش  دستور  امریکا  رییس جمهوری 
رییس  ترامپ  دونالد  کرد.  صادر  را  افغانستان  خاِک  در 
کشور  این  خارجۀ  وزیر  پمپیو  مایک  به  امریکا  جمهوری 
گفته است که آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 
این  شود.  انجام  باید   ۲۰۲۰ انتخابات  برگزاری  از  پیش 
دستور رییس جمهوری امریکا نشانۀ روشِن توافق احتمالی 
آن با گروه طالبان می تواند باشد. به نظر می رسد که این بار 
امریکایی ها به صورِت جدی و برنامه ریزی شده می خواهند 

خود را از »دردسر افغانستان« نجات دهند.
از آغاز ریاست جمهورِی خود چندان موافِق   آقای ترامپ 
این  از  زودتر  هرچه  می خواست  و  نبود  افغانستان  جنِگ 
به  نیز  افغانستان  برای  او  راهبرد  کند.  پیدا  جنگ خاصی 
به جنگ  پایان  نقطۀ  بتواند  که  بود  تهیه شده  منظور  همین 
دالیِل  به  عمدتًا  ترامپ  آقای  بگذارد.  افغانستان  در  امریکا 
زیر دیگر نمی خواهد امریکا در جنگ افغانستان دخیل باشد:
۱-  جنگ افغانستان، هزینه برترین و طوالنی ترین جنِگ این 
کشور بوده که دیگر حمایت گراِن چندانی در سطح جهانی 

و در داخل امریکا ندارد؛
۲-  ادامۀ جنگ برای امریکا فرسایشی خواهد بود و سبب 
باقی  کشور  این  در  طوالنی  دهه های  برای  که  شد  خواهد 

بماند، بدون آن که چیزی از آن کاسته شود؛
۳-  امریکا دیگر منافع چندانی در جنگ افغانستان نمی بیند 
و به گونه یی فکر می کند که به هدف های اصلِی خود در این 

جنگ دست پیدا کرده است؛ 
۴-  طالبان با توجه به جنگ هجده سالۀ خود با نیروهای ناتو 
از ادامۀ جنگ خسته اند و دیگر به فکر حمایت از گروه های 
نخواهند  کنند،  دیگر حمله  به کشورهای  که  تروریستی یی 

بود؛
۵-  طالبان را می توان قانع کرد که به روند صلح بپیوندند 
و در قدرت سیاسی به شکلی که دیگر نیروهای موجود نیز 

احساس خطر نکنند، مشارکت داشته باشند؛
شکِل  به  را  فعلی  جنگ  هزینه های  می تواند  امریکا    -۶
دیگری به کار ببرد که نه باعث بدنامی آن کشور شود و نه 

هم از نظارت بر گروه های تروریستی دست بکشد؛
چه  افغانستان  در  که  نیست  مهم  دیگر  امریکا  برای    -۷
نوع رژیمی و با چه نوع ساختاری به وجود آید، همین که 

خطری از این کشور متوجه امریکا نباشد، کفایت می کند؛
۸-  هجده سال تاش های جامعۀ جهانی و به ویژه امریکا 
نتوانست باعث تغییرات آن چنانی در افغانستان شود و این 
کشور هنوز کشوری سنتی و وابسته به معیارهای قومی و 

قبیله یی است؛
با  را  خود  استراتژیِک  و  سیاسی  روابط  نباید  امریکا    -۹
پاکستان فدای جنگ نامعلومِ افغانستان کند و به چیزی امید 
تبدیل  قابل دسترسی نیست، یعنی  ببندد که در کوتاه مدت 

شدن افغانستان به کشوری هم پایۀ پاکستان در منطقه.
خروج  طرح  ترامپ  آقای  که  شده اند  سبب  مسایل  این 

دورۀ  طی  او  کند.  دنبال  جدیت  با  را  افغانستان  جنگ  از 
حکومت  سران  با  را  روابط  سردترین  خود  حکومت دارِی 
افغانستان داشت. او به افغانستان سفر نکرد و نه هم خواستار 
ماقات با زمام داراِن ارگ شد. یکی دو باری هم که آقای 
ملی  وحدت  پیشین  حکومت  رییس  اشرف غنی  با  ترامپ 
دیدار کرد، بسیار خشک و سرد بود و نمی شد گفت که او 
از چنین دیداری راضی به نظر می رسد. حاال نیز به صورِت 
واضح آقای ترامپ با سخناِن نیشدار و کنایه آمیز نسبت به 
جنگ افغانستان ابراز نظر می کند و آن گونه که ظاهر قضایا 
نشان می دهند، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
آن  انتخاباتی  مبارزات  در  دستاورد  با  می خواهد  امریکا، 

کشور شرکت کند.
 اما قضیه در این طرف یعنی افغانستان چیز دیگری است. 
را  جنِگ خود  تمام  قساوِت  و  به شدت  طالبان  این جا  در 
علیه مردم ادامه می دهند، بدون آن که تشویش و نگرانی یی 
نسبت به پیامدهای آن داشته باشند. آقای غنی با تمام نیرو 
و انرژی در تاش است که در انتخابات پیش رو، اگر این 
انتخابات واقعًا برگزار شود، پیروزی را از آِن خود بسازد و 
برای یک دورۀ دیگر در ارگ باقی بماند. این در حالی است 
که او طی پنج ساِل گذشته ثابت کرده که توانایی مدیریت 
پایانی  افغانستان را ندارد و همین حاال کشور به سال های 
که  سال هایی  است؛  کرده  پیدا  شباهت  نجیب اهلل  حکومت 
جنگ وارد شهرهای افغانستان شده بود و فقر و ذلت از در 

و دیوار می ریخت. 
آقای غنی خود را ناجی افغانستان فرض کرده است و فکر 
مشکاِت  نمی تواند  گروهی  و  فرد  هیچ  او  بدون  می کند 
حکومت داری  در  غنی  آقای  توهِم  کند.  حل  را  افغانستان 
به یک بیمارِی روان پریشانه تبدیل شده است. سخنرانی های 
می دهد  نشان  و  است  افتضاح  کامًا  اخیر  روزهای  در  او 
او سلب  از  را  او  درسِت  تعقل  پریشان فکری  و  جنون  که 
کرده است. آقای غنی متأسفانه به همان نتیجه یی رسیده که 
بسیاری از حاکمان تمامیت خواهِ کشور به آن رسیده بودند 
و آن این که مردم از آن ها حمایت می کنند و آن ها توانایی 
با  برداشتی  چنین  که  می دانیم  اما  دارند.  را  کشور  نجاِت 

واقعیت های جامعه هیچ هم خوانی یی ندارد. 
ادامۀ حکومت آقای غنی می تواند بحراِن موجود را با توجه 
خطرناک  و  حاد  بسیار  خارجی،  نیروهای  شدِن  بیرون  به 
وارد  امریکایی ها  با  توافق  اساِس  بر  هم  طالبان  اگر  کند. 
قدرت شوند و آن گاه آقای غنی نیز در رأس حکومت باشد، 
بدون شک افغانستان روزهای بدتری از دهۀ هفتاد را تجربه 
خواهد کرد. اگر امریکا رفتنی است، باید غنی را هم با خود 
ببرد، چون به هر حال مردم افغانستان در به قدرت رساندِن 
با  را  این کشور می تواند تحفۀ خود  نداشته اند و  نقشی  او 
خود ببرد، تا در عدم حضورِ او مردم بتوانند آیندۀ کشورشان 

را با زعامِت جدید و مردمی مشخص کننـد.

سال l11 شمارۀ مسلسل l2544  چهارشنبه 9 اسد/ مرداد l1398 29 ذوالقعدةالحرام l1440 31 جوالی 2019
www.mandegardaily.com

سـازمان ملـل اعـام کـرده اسـت کـه دسـت کم ۳۸۱۰ شـهروند 
افغانسـتانی در شـش ماهِ اوِل سـال ۲۰۱۹ در جریـان جنـگ علیـه 
و  کشـته  افغانسـتان  در  داعـش  و  طالبـان  تروریسـتِی  گروه هـای 
زخمـی شـده اند. یونامـا یـا دفتـر مأموریِت سـازمان ملـل متحد در 
افغانسـتان در ایـن گـزارِش تازه انتشـاریافتۀ خـود افزوده  اسـت که 
از میـان ایـن مقـدار تلفـات، نیروهـای دولتـی افغانسـتان ۷۱۷ نفر 
غیرنظامـی را کشـته و ۶۸۰ نفـِر دیگـر را در ایـن شـش ماه زخمـی 
کرده انـد کـه نسـبت بـه سـال ۲۰۱۸، ۳۰ درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد.
از فحـوای گـزارۀ بـاال ایـن نـکات به دسـت می آیـد کـه: اوالً این 
میـزان از تلفـات مربـوط بـه غیرنظامیـان اسـت؛ ثانیـًا ایـن کمیـت 
تـا رسـیدن بـه پایـان سـال جـاری میـادی، دوبرابـر و یـا حتـا 
بیشـتر خواهـد شـد؛ و ثالثـًا مقدار ُکلـِی تلفـات که شـامل نظامیان 
را  بسیاردرشـت تری  رقم هـای  شـود،  کشـور  در  غیرنظامیـان  و 

می توانـد بازنمایـی کنـد. 
اگـر از پیچیـدن روِی ایـن اعداد و ارقام بگذریـم و نگاهی بزرگ تر 
بـه موضـوع بیندازیـم، می بینیـم کـه وضعیـت عمومی کشـور خبر 
از وقـوع فاجعـۀ انسـانِی ناشـی از جنـگ را می دهد. اگـر برای این 
فاجعـه یـک بُـردار یـا مختصات رسـم کنیـم، می بینیم کـه در خط 
افقـِی آن حکومـت و نیروهـای دولتـی، در خط عمـودِی آن طالبان 
و داعشـیان، و در بخـش میانـی و مرکـزِی ایـن مختصـات، مردمی 

قـرار دارنـد کـه از هر دو طـرف متأثر و آسـیب پذیرند. 
مسـلم اسـت کـه اکثریـِت جامعـۀ افغانسـتان مدافـع نظـِم دولتـِی 
ُمـدرن هسـتند و اقلیتـی هـم از نظـام دولتـی ُمـدرن روگردان اند و 
بـه ارزش هـا و سـنت های طالبانـی تمایـل نشـان می دهنـد. این دو 
بخـِش اکثریـت و اقلیـت، هـر دو غیرنظامی انـد و در برابر یکدیگر 
سـاح نگرفته انـد؛ امـا واقعیـِت تلـخ این اسـت کـه از ترکیـِب این 
دو بخـش، جامعـۀ غیرنظامـِی افغانسـتان سـاخته می شـود که همه 
در محـِل تصـادمِ نظامـِی حکومـت و تروریسـتان قـرار گرفته اند و 

می شـوند.  قربانی  مظلومانـه 
در گـزارش یونامـا ذکر شـده بـود که »حمـات زمینی، اسـتفاده از 
بمب هـای دست سـاز و حمـات هوایـی« موجـب افزایـش تلفات 
غیرنظامیان شـده اسـت. یقینًا هر سـۀ این مـوارد از نیروهای دولتی 
و طالبـان و داعشـیان می توانـد سـر بزنـد. حتـا در مـورد »حمات 
هوایـی« کـه از تـواِن گروه هـای تروریسـتی خـارج اسـت، بایـد 
گفـت کـه زمینه سـازِی ایـن حمـات توسـط تروریسـتان صورت 
قریه هـا و  در  مـردم  در خانه هـای  داعشـیان  و  طالبـان  می گیـرد. 
ولسـوالی ها غالبـًا از راهِ زور و اجبـار سـنگر می گیرنـد و از آن جـا 
بـه نیروهـای دولتـی حملـه می کنند و در آتـش متقابـِل آن ها، جان 
و ماِل غیرنظامیان دود می شـود. این یک معادلۀ بسـیار سـاده اسـت 
کـه در آن، طالبـان هـم نبـرد فیزیکـِی خـود را پیش می برنـد و هم 
بـا مقصرثابت کـردِن حکومـت در کشـتار مـردم و ویرانـی خانه ها، 
از نبـرد معنایـِی خـود علیـه نظـم دولتِی ُمـدرن غافـل نمی مانند. به 
عبـارت دیگـر، طالبان و داعشـیان بـا همۀ ضعف های ممکن شـان، 
دو جنـگ را هم زمـان پیـش می برنـد: جنـِگ اسـلحه ها و جنـِگ 

روایت هـا. 
فرامـوش نبایـد کـرد کـه طالبـان و داعشـیان حتـا اگـر جمله گـی 
تبعۀ افغانسـتان باشـند، نیروهـای نیابتـِی بیگانه گان اند کـه مغزهای 
ایـن رو  از  می دهنـد.  سمت وسـو  را  آن هـا  جهـان  اسـتخباراتِی 
قدرت هـای  دسـت کم گرفتن  معنـای  بـه  آنـان  دسـت کم گرفتِن 
ذی نفـع در جنـگ افغانسـتان اسـت. یکـی از نقاط عطـف بـرای 
پیـروزی آن هـا در جنـگ در نظـر حمایت گـراِن بیرونی شـان چون 
پاکسـتان، افزایـش در شـمار تلفـات و دامنـۀ ویرانی هاسـت. ایـن 
تلفـات هرقـدر در میـان غیرنظامیـان و ایـن ویرانی هـا هرقـدر در 
مناطِق مسـکونی بیشتر باشـد، مورد اسـتقباِل دولت هاِی حمایت گر 
قـرار می گیـرد؛ چـرا کـه چنیـن تلفاتـی یأس و نفـرِت بیشـتری را 
رسـالِت  اوصـاف،  ایـن  بـا  می کنـد.  بسـیج  حکومـت  برابـر  در 
حکومـت می بایـد کاسـتن از شـمار تلفـات در همـۀ جهت هـاِی 
جنـگ بـه ُطرِق ممکن باشـد. امـا نقطۀ یـأس آور این کـه: حکومتی 
کـه نمی دانـد ۳۲ کمانـدوِی خـود را در کجـا فـرود  آورد تـا همـه 
در یـک لحظـه طعمـۀ تیرانـدازاِن طالـب نشـوند، چگونـه می تواند 
مدافـِع جـان و مـاِل خانواده هایـی شـود کـه طالبـان در قریه هـا و 

گرفته انـد؟ سـنگر  زور  بـه  خانه های  شـان 
متأسـفانه دیده می شـود کـه حکومـت و رهبری وزارت هـای دفاع 
و داخلـه، اصـوِل سـخت ونرمِ جنگ و تعامـِل آن دو بـا یکدیگر را 
نمی فهمنـد، بـه افزایـش آمار تلفـات و عواقـِب آن اعتنایـی ندارند 
و حتـا بـه جـاِن سـربازان و افسـرانی کـه بـرای محافظـت از وقارِ 
حکومـت بـه میداِن نبـرد می روند، ارزشـی قایل نیسـتند. تغییر این 
وضعیـت، مسـلمًا به تغییـِر آن جنرال هـا و دگروال هـا و فرماندهاِن 
فاسـِد درسایه نشسـته یی وابسـته اسـت کـه غیـر از دزدی از حقوق 
سـربازان، نـه »هنـر جنـگ« را آموخته انـد و نـه ارزِش انسـانیت را 

درک کرده انـد. 

افـزایش تلفـات؛
استراتژی طالبان و بی  کاره گی حکومت

امـریکـا غنـی را 
نیـز با خـود ببـرد!

احمـد عمـران

ادامۀ حکومت 
آقای غنی می تواند 
بحراِن موجود را 
با توجه به بیرون 
شدِن نیروهای 

خارجی، بسیار حاد 
و خطرناک کند. 
اگر طالبان هم 

بر اساِس توافق 
با امریکایی ها 
وارد قدرت 

شوند و آن گاه 
آقای غنی نیز در 

رأس حکومت 
باشد، بدون 

شک افغانستان 
روزهای بدتری 

از دهۀ هفتاد را 
تجربه خواهد کرد. 
اگر امریکا رفتنی 
است، باید غنی را 
هم با خود ببرد، 
چون به هر حال 
مردم افغانستان 

در به قدرت 
رساندِن او نقشی 
نداشته اند و این 
کشور می تواند 
تحفۀ خود را با 
خود ببرد تا در 
عدم حضوِر او 
مردم بتوانند 

آیندۀ کشورشان 
را با زعامِت جدید 
و مردمی مشخص 

کننـد
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افغانستان  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  در  مسووالن 
انتخابات  کارزار های  فضای  که  می گویند 
ریاست جمهوری »سرد« و »بی رمق« است. آنان به این 
باور اند که تاش ها برای پایان جنگ افغانستان سبب 

این سردی و بی رمقی شده است.
مسووالن نهادهای ناظر به روزنامۀ ماندگار با بیان این که 
دو نامزد حکومتی در کمپاین های شان قوانین را نقض 
کردند، همچنان می گویند که کارمندان دولتی نیز به نفع 

نامزدان دولتی کمپاین کردند.
محمدیوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد 
و عادالنۀ افغانستان )فیفا( می گوید که بازار کمپاین های 
انتخابات ریاست جمهوری بسیار سرد و بی رمق است. 
موتلفان  و  حامیان  نامزدان،  که  می افزاید  رشید  آقای 
ریاست  مهوری  انتخابات  برگزاری  به  نسبت  نامزدان 
برای  خود  از  خاطر  همین  به  و  دارند  تردید  و  شک 

کمپاین کردن تمایل نشان نمی دهند. 
رییس اجرایی فیفا بیان می دارد که نه تنها در کابل، بلکه 
در سراسر کشور فضای کمپاین ها سرد است و دفترهای 
والیتی نامزدان و حامیان شان در والیت ها هم همایش 
توضیح  را  برنامه های شان  و  نمی کنند  برگزار  مردمی 
از  سخنانش  از  بخشی  در  اما  رشید  آقای  نمی دهند. 
مداخلۀ کارمندان رسمی دولتی در کمپاین های نامزدان 

نیز انتقاد کرد.
کمپاین های  رسمی  آغاز  نخست  روز  در  که  گفت  او 
کارمندان  از  برخی  که  شد  دیده  جمهوری  ریاست 
کار  این  و  کردند  اشتراک  کمپاین ها  در  دولتی  برحال 
تخلف آشکار و نقض صریح قانون است. آقای رشید 
اظهار می دارد که برخی از کارمندان دولتی در شبکه های 

اجتماعی نیز به نفع نامزدان مشخص کمپاین می کنند.
عمدۀ  دلیل  که  است  باور  این  به  فیفا  اجرایی  رییس 
قرار  اولویت  در  انتخاباتی،  کمپاین های  بودن  کم رنگ 
سران  که  می گوید  او  می باشد.  صلح  پروسۀ  گرفتن 
گفت وگوهای  که  اند  منتظر  نامزدان  و  حکومت 
نماینده گان امریکا و طالبان به چه نتیجه می رسد و آیا 

این پروسه به انتخابات تأثیر می گذارد یا نه.
نامزدان«،  نزد  بودجه  »نبود  همچنان  رشید  یوسف 
»احتمال تحریم انتخابات از سوی نامزدان« و »ناامنی« را 
از دالیل دیگر سرد و بی رمق بودن فضای کمپاین های 

انتخاباتی عنوان می کند.
انتخابات  بنیاد  رییس  ایوب زاده،  نعیم  دیگر،  در سوی 
شفاف افغانستان )تیفا( به روزنامۀ ماندگار می گوید که 
کمپاین ها  که  می دهد  نشان  نهاد  این  نظارتی  یافته های 
انتخابات حتا در پایتخت کم رنگ است. آقای ایوب زاده 
می افزاید که در اکثر والیت ها اصًا نشانه های کمپاین و 

انتخابات دیده نمی شود.
اظهار  و  می خواند  کننده  نگران  را  وضعیت  این  او 
می دارد که این وضعیت معلول تبلیغ برخی خارجی ها 
است که نامزدان و حامیان نامزدان را هراسان ساخته اند 
که گویا با به توافق رسیدن طالبان و امریکایی ها، امکان 

دارد انتخابات به تعویق بیفند. 
به  متهم  را  عبداهلل  و  غنی  همچنان  ایوب زاده  نعیم 
سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی می کند و می گوید 
به  نسبت  نامزدان  سایر  بی اعتمادی  سبب  کار  این  که 
برگزاری انتخابات شفاف شده است. رییس اجزایی تیفا 
همچنان می گوید که ضعف در کمیسیون های انتخاباتی 
برگزاری  به  نامزدان  بی اعتمادی  دلیل  از  دیگر  یکی 

انتخابات است.
گذشته  سال های  در  »مردم  ایوب زاده:  نعیم  گفتۀ  به 
انتظار داشتند که انتخابات در زنده گی شان تغییر به میان 
مردم  زنده گی  انتخابات،  برگزاری  بار  هر  با  اما  آورد، 
نه تنها که بهتر نشد، بلکه بدتر هم شد. بناًء باورشان به 

سرنوشت ساز بودن انتخابات را از دست دادند«.
روز  دو  از  آنان  یافته های  که  می گوید  ایوب زاده  آقای 
که  می دهد  نشان  ریاست جمهوری  انتخاباتی  کمپاین 

نامزدان حاکم در جریان کمپاین ها قوانین و کارشیوه های 
انتخاباتی را نقض کرده اند. او می گوید که حتا کارمندان 
بلندپایۀ دولت در همایش های کمپاینی اشتراک داشتند 

که نشانۀ نقض صریح قانون است.
او از نامزدان حکومتی و در مجموع نهادهای مسوول 
می خواهد که اجازه ندهند کارمندان دولتی در کمپاین ها 

و همایش های کمپیانی اشتراک کنند.
روز  سه  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  کمپاین 
پیش رسمًا آغاز شد. قرار است نامزدان تا شصت روز 
دیگر برنامه های شان را به مردم توزیع دهند. مسووالن 
در کمیسیون های انتخاباتی در روز اعام رسمی کمپاین 
در  دولتی  امکانات  و  منابع  از  تا  خواستند  نامزدان  از 

کمپاین های شان استفاده نکنند. 
همچنان  نامزدان  به  انتخابات  کمیسیون های  مسووالن 
ُهشدار دادند که داد تا احکام قانون، لوایح و کارشیوه ها، 

مصوبات و اصول رفتار کمیسیون انتخابات را در جریان 
کارزارهای انتخابات »جداً« رعایت کنند. با این هم، اما 
در روز نخست کمپاین های انتخاباتی تنها محمداشرف 
غنی و عبداهلل گردهمایی مردم برگزار کردند و در این 
روز، به جای توضیح برنامه های شان، به آدرس یک دیگر 
نیش و کنایه زدند و ساعت ها مسیرهای رفت وآمد مردم 
ایجاد  مزاحمت  شهروندان  رفت وآمد  به  و  بستند  را 

کردند.
اندک  بسیار  کمپاین  کشور  گذشته  روز  سه  در  اما 
اند  باور  این  به  بسیاری  است.  بوده  گواه  را  نامزدان 
به  امریکا  نماینده گان  با  طالبان  گفت وگوهای  اگر  که 
امکان  کنند،  امضا  را  سندی  طرف  دو  و  برسد  نتیجه 
دارد انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیفتد و یا هم 

لغو شود.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید که 
انتخابات کرده اند و  به تحریم  تهدید  را  تیم حاکم  دو 
به  را  انتخابات  نشود،  توجه  به خواست های شان  اگر 

صورت کامل تحریم خواهند کرد.
انتخابات  نامزدان  شورای  سخنگوی  حکیمی،  شهاب 
ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  ریاست جمهوری 
مشورت  حاکم  تیم  های  به  مرتبه  چندین  ما  می گوید: 
دادیم که باید رویکرد خودمآبانۀ خود را کنار بگذارند 
تا یک انتخابات شفاف و عادالنه داشته باشیم؛ اما آنان 

به پیشنهادات ما توجه نکردند.
روز  انتخاباتی،  کارزارهای  که  است  حالی  در  این 
یکشنبه هفتۀ جاری آغاز گردید، ولی تنها دو تیم حاکم؛ 
تیِم دولت ساز به رهبری محمداشرف غنی و تیِم ثبات 
و همگرایی به رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل، کارزارهای 
انتخاباتی خود را آغاز کردند. شورای نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری، انتخابات را تهدید به تحریم کرده و 
برای  تا زمانی که یک حکومت سرپرست  گفته اند که 
برگزاری انتخابات ایجاد نگردد، حاضر نیستند که زیر 

سایه حکومت کنونی به انتخابات بروند. 
انتخابات  نامزدان  شورای  سخنگوی  حکیمی،  شهاب 
پیشنهادات  به  حاکم  تیم  می گوید:  ریاست جمهوری، 
انتخابات،  برگزاری  برای  اصاحات  ایجاد  بر  مبنی 
شکل  به  را  خود  برنامه های  و  نشد  قایل  ارزش 
نامزدان  شورای  دلیل  همین  به  پیش بردند،  خودسرانه 

تهدید به تحریم انتخابات کردند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنان گفت که 
دولت برای مهندسی انتخابات، در پُست های مهم دولتی 
پولیس،  فرماندهی های  است،  گماشته  را  خود  افراد 
سمت های مهم دولتی در والیت ها و رییسان انتخابات 
و توسط این تیم حاکم قبضه شده است و پول هنگفت 
به نام برنامه های مختلف از خزانۀ دولت بیرون می شود 

تا صرف کارهای کمپاینی شود. 
به گفتۀ او، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
به چنین روند ناشفاف باور ندارد و تا زمانی که تضمین 
به  باشد،  نداشته  انتخابات وجود  برگزاری  از  شفافیت 

طرف یک انتخابات از پیش مهندسی شده نمی روند. 

ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  شورای  سخنگوی 
می گوید: تیم حاکم}تیِم دولت ساز{ در تاش است تا 
انتخابات را مهندسی کند و در اخیر روز خود را برنده 
اعام کنند، در آن صورت تاریخ و مردم  ما را نفرین 
خواهند کرد، اما ما می خواهیم در ابتدا سنجیده حرکت 

کنیم. 
تحریم  داشتند:  گزینه  سه  نامزد  شورای  که  گفت  او 
جاری  یا  و  انتخابات  تحریم  به  تهدید  انتخابات، 
گرفته  تصمیم  نهایت  در  و  موجود  فشارها  نگهداشتن 
به  کنیم و  به تحریم  تهدید  تا در مدت یک هفته  شد 
تیم های حاکم فرصت دهیم در صورتی که اصاحات 
نظر گرفته  در  متذکره  تیم های  از طرف  مدنظر گرفته، 
نشود،  شورای نامزد تا اخیر هفته تصمیم نهایی خود 
را در رابطه »تحریم انتخابات« و یا گزینه دومی روی 

دست می گیرند. 
انتخاباتی دولتی را به  آقای حکیمی رهبران تکت های 
داشتن تابعیت دوگانه متهم کرد و گفت که این دو نفر 
)داکتر عبداهلل و اشرف غنی( تابعیت امریکا و انگلستان 

را دارند. در صورتی که برنده نشوند و یا اوضاع بحرانی 
شود، به بیرون از کشور فرار می کنند.

او گفت که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
نمی خواهند بخش از یک جریان که نتیجۀ آن پیش از 

پیش روشن )بحرانی شدن وضعیت( است، باشند. 
مهم  سمت های  در  را  افرادی  حاکم  تیم  که  گفت  او 
متهم  مالی  فساد  به  که  می گمارد  دولتی  مالی  نهادهای 
هستند، اما با گماشتن آنان به کمپاین های انتخاباتی خود 

پول جمع آوری می کند. 
ارگان های  ادارۀ  انتخاباتی،  کارزارهای  آغاز  از  پیش 
برگزاری  از  پس  تا  افراد  تعین  که  کرد  اعام  محلی 
انتخابات متوقف شده است، اما در تازه ترین روزهای 
محمد اشرف غنی، ولید تیم را به عنوان معاون وزارت 
در گمرکات والیت های کشور  را  دیگر  و شمار  مالیه 

گماشت. 
به  نزدیک  افراد  گماشتن  می گوید:  حکیمی  شهاب  
کارزاری  چهرۀ  دولتی  مهم  پست های  در  حاکم  تیم 
سایه  زیر  در  را  انتخابات  برگزاری  و  دارد  انتخاباتی 
حکومت کنونی بحران زا می داند. به گفتۀ او، به همین 
دلیل است که ما پیشنهاد ایجاد حکومت سرپرست را 

برای برگزاری انتخابات دادیم.
صلح،  گفت وگوهای  روند  به  اشاره  با  حکیمی،  آقای 
می گوید که انتخابات و صلح دو روند مهم هستند، اما 
تأکید  شود،  داده  اولویت  باید  صلح  گفت وگوهای  به 
مهندسی  به خاطر  انتخابات  برگزاری  به  تیم های حاکم 

انتخابات است نه مهار چالش و تنش جاری کشور. 
روند  که  می گیرد  صورت  حالی  در  اظهارات  این 
آغاز  جاری  هفتۀ  یکشنبه  رو  انتخابات  کارزارهای 
 ۴۸ کارزارها  این  دارد،  ادامه  روز  تا شصت  و  گردید 
انتخابات  برگزاری  روز  که  میزان   ۶ از  پیش  ساعت 
است، متوقف می شود. کمیسیون انتخابات از برگزاری 
اما  است.  داده  اطمنان  میزان  ماه  ششم  در  انتخابات 
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گویند که 
برگزاری انتخابات زیر سایه حکومت کنونی پیامده های 
بحرانی را به دنبال دارد و باید یک حکومت سرپرست 

ایجاد گردد. 

شورای نامزدان:

گـزینۀ تحـریم پابـرجـاست

نهادهای ناظر:

غنی و عبداهلل در کارزارهای شان قوانین را نقض کردند
روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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آدم ها به دالیِل مختلفی تنهایی را تجربه می کنند و بسیاری از اتفاقاتی 
که در زنده گی می افتد، با آن در ارتباط است. تنهایی، واکنشی بسیار 
متداول به طاق یا جدایی هاست. در چنین مواردی، هر دو طرف 
می کنند  و همچنین حس  کرده  احساس  را  مقابِل خود  فرد  فقداِن 
به خاطر این اتفاق یا ناراحتی شان، از بسیاری از جمع های اجتماعی 

طرد می شوند. 
تنهایی می تواند واکنش به یک موقعیت یا اتفاِق خاص مثل مرگ یا 
نبودن طوالنی مدِت عزیزان باشد. همچنین بعد از تولد کودک، ازدواج 
یا اتفاقاِت کوچک و بزرِگ زنده گی ممکن است ایجاد شود. حتا در 
ازدواج ها یا روابط جدِی دیگر که به خاطر نبود ارتباط احساسی و 
عاشقانه دوطرف احساس خشم و عصبانیت دارند هم ممکن است 

تنهایی اتفاق بیفتد.
ترس از تنها شدن هم می تواند از چیزهای مختلف سرچشمه بگیرد. 
ممکن است در نقطه یی از زنده گی احساس کرده باشید که دیگران 
شما را طرد می کنند و یا تصور کنید تنها بودن یعنی کسی دوست تان 
ندارد یا همه نادیدۀ تان می گیرند. ترس از تنها شدن می تواند مستقیم با 
نداشتِن اعتمادبه نفس و این باور که از هیچ فعالیتی به تنهایی نمی توانید 

لذت ببرید، در ارتباط باشد.

هستید،  تنها  وقتی  چطور  که  نگرفته اید  یاد  هیچ وقت  هم  شاید  یا 
احساس راحتی کنید. این هم مثل همۀ چیزهای دیگر زنده گی قابل 
یادگیری است. شما می توانید یاد بگیرید که چطور وقتی تنها هستید، 
از تنهایی تان لذت ببرید. و وقتی بتوانید بر ترس از تنها ماندن غلبه 
کنید، بافاصله فردی مستقل تر شده و اعتمادبه نفس تان باال می رود. در 
واقع، غلبه بر ترس از تنها ماندن، مزیت های زیادی برای تان دارد. وقتی 
تنها باشید، می توانید با آرامش فکر کنید و نوعی آرامِش خاص هست 
که فقط می توانید آن را در تنهایی های تان تجربه کنید. خیلی وقت ها 
زمان هایی که به تنهایی می گذرانید، باعث می شوند زمان هایی که با 

دیگران هستید برای تان لذت بخش تر شود.

درمان تنهایی
جایگزین این که تنهایی و ترس از تنها ماندن را یک نقص یا یک 
خصوصیت غیرقابل تغییر شخصیتی بدانید، این است که بفهمید تنهایی 
چیزی قابل  تغییر است. همچنین خیلی مهم است که بدانید تنهایی و 
ترس از تنها ماندن تجربیاتی بسیار متداول هستند. طبق تحقیقات اخیر، 
۲۵ درصد از افراد بزرگ سال حداقل هر چند هفته یک بار حس تنهایی 
دردناکی را تجربه می کنند و این میزان در بین نوجوانان و دانشجویان 
حتا باالتر است. حس تنهایی نه وضعیتی ثابت و مداوم است و نه به 
خودی خود بد است؛ بلکه باید به آن به عنوان عامت هشداری برای 

نیازهای مهمی که نادیده گرفته شده اند، نگاه کنید.
و  دارید  مشکل  ماندن  تنها  با  کنید  قبول  که  است  این  قدم  اولین 
می خواهید احساس و رفتارتان تغییر کند. یادتان باشد همۀ ما نقاط 
قوت و ضعف هایی داریم و مخفی کردن ضعف های مان انرژی بسیار 
بیشتری می برد تا این که بخواهید روی آنها کار کرده و بر آن ها غلبه 

کنیم. 
متداول ترین نوع روش درمانی که برای این مشکل استفاده می شود، 
درمان شناختی-رفتاری، واقعیت درمانی و رفتاردرمانی است. با کار 
رویکردهای  می توانید  باتجربه  روان شناساِن  و  متخصصین  با  کردن 
رفتاری و مهارت های ارتباطی جدید و تکنیک های خاصی یاد بگیرید 

که کمک تان می کند با اضطراب و افسرده گی تان کنار بیایید. 
تکنیک های ریلکسیشن و تمدد اعصاب معموالً در کنار روش های 
شامل  تکنیک ها  این  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  دیگر  درمانی 
روش های خاص تنفس، تمرینات ریلکسیشن عضات، تصویرسازی 
به شما کمک  این تکنیک ها  با خود است.  ذهنی و صحبت کردن 
می کند بتوانید با حس تنهایی، افسرده گی و اضطراب تان کنار آمده و 

بر آن ها غلبه کنید.
مدیتیشن هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این که اینها ترس 
از تنها ماندن را درمان نمی کنند اما می توانند موقتاً عایم آن را بهبود 

بخشند.
یک روش درمانی دیگر برای تنهایی و افسرده گی، به ویژه در افراد 
میانسال، درمان به وسیلۀ حیوانات خانه گی است. بعضی تحقیقات 
نشان می دهند که وجود یک حیوان می تواند احساس  مطالعات  و 
کنترل  مرکز  یافته های  طبق  بخشد.  بهبود  را  تنهایی  و  افسرده گی 
بیماری ها، داشتن یک حیوان خانه گی فواید بسیار زیادی برای سامتی 

افراد دارد. 

تنهــایی 
و ترس از تنها شدن

مصاحبه های عمقی
که  می شود  گفته  مصاحبه هایی  به  عمقی  مصاحبه هاِی 
مــی گردند  ریشه یابــی  خــاص  موضوع های  آن  در 
و در کـنار مسوولــین بــا صاحب نظران و کارشناسان 
مصاحبه ها،  نوع  این  در  می گیرد.  صورت  مصاحبه 
موضوع صحبت محدود می باشد و مصاحبه کننده باید 
تنها  مصاحبه کننده  باشد.  فوق العاده  آماده گی  دارای 
وارد  مــوضــوع  به  خــود  بلکه  نیست،  پرسش گر 
اســت، امــا مصاحبه کننده نظریاِت مصاحبه شونده را 
تحلیل می کند و خود وارد بحث نمی شود. در این نوع 
مصاحبه ها، مصاحبه کننده می تواند چالشی رفتار نماید 

و سواالِت طوالنی تری را مطرح سازد.
می داشته  نرم  آغازی  مصاحبه ها  نوع  این  معموالً 
تخصصی تر  سواالت  مصاحبه،  عمیق شدِن  با  و  باشد 
و  است  نوع مصاحبه ها طوالنی تر  این  وقِت  می گردد. 
در رسانه های مختلف کاربرد دارد. در این نوع مصاحبه، 
یک موضوع حاجی شده و از زوایای مختلف به آن 

پرداخته می شود.
در زیر، بخشی از مصاحبۀ حامد کرزی رییس جمهور 
یکی  با   ۱۳۹۱ سنبلۀ   ۱۴ تاریخ  به  که  افغانستان  سابِق 
از شبکه های تلویزیونی ایاالت متحدۀ امریکا در رابطه 
با روابط حکومت با آن کشور انجام داده، آورده شده 
یک  رییس جمهور،  مصاحبۀ  از  قسمت  این  است. 
بر  می خواهد  مصاحبه کننده  و  بوده  عمقی  مصاحبۀ 
زوایای تاریِک روابط او با امریکا روشنی انداخته و از 

ایشان دربارۀ جزییاِت این روابط بپرسد.
در  نامزدان  سوی  از  افغانستان  موضوع  خبرنگار: 
این چه  نیست،  مورد بحث  امریکا  انتخاباتِی  مبارزات 

پیامی می تواند برای شما بفرستد؟ 
مورد  این  در  هیچ گاهی  من  نمی دانم،  رییس جمهور: 
فکر نکرده ام، اما بلی، در این مورد خوانده ام. منتها من 
این  نامزدان  برای  شاید  نکرده ام.  توجه  آن  به  هیچ گاه 
تصمیم  هم  شاید  باشد،  حل شده  موضوِع  یک  مسأله 
ما  برای  اما  نکنند،  مورد صحبت  این  در  که  گرفته اند 
صحبت در مورد افغانستان در مبارزات انتخاباتی امریکا 

قابل بحث نیست. 
به  می تواند  مسأله  این  که  را  پیامی  اما  خبرنگار: 
مهم  دیگر  افغانستان  که  است  این  برساند  امریکایی ها 

نیست و بیش از این فراموش شده است؟
رییس جمهور: افغانستان برای حکومت و مردمِ امریکا 
افغانستان  به  ناتو  و  امریکا  که  هدفی  اگر  است.  مهم 
که  است  درست  پس  باشد،  آمده  دست  به  آمده اند 
باید یک موضوع عادی  افغانستان دیگر مهم نیست و 
باشد که آرزو دارم به زودی به آن روز برسیم، اما این 
چندین  از  بنابراین  است.  نشده  برآورده  هنوز  هدف 
در  برداشت ها  و  تفکر  طرز  باشد.  مهم  باید  لحاظ 
دیگر  ما  کشور  دارم  آرزو  است،  متفاوت  افغانستان 
و  نباشد  دیگران  یا  امریکایی ها  برای  بحث  موضوع 

در  و  داشته  عادی  زنده گی  بتوانیم  ملت ها  سایر  مانند 
صلح زنده گی کنیم.

پس  که  بگویید  امریکایی ها  به  می توانید  اما  خبرنگار: 
از این همه سال  چه چیزی هنوز در افغانستان در خطر 

است؟
رییس جمهور: دلیلی که ناتو و امریکا به افغانستان توجه 
نابود  تروریسم  بود.  تروریسم  آمدند، مشکل  کردند و 
چرا  این که  است.  یافته  افزایش  برعکس  است،  نشده 
می پرسیم.  همه  که  سوالی ست  است،  یافته  گسترش 
یک  هنوز  امریکا  برای  موضوع  این  اگر  بنابراین 
نگرانی ست و برای امنیت مردم امریکا نگرانی محسوب 
می گردد، پس این هدف برآورده نشده است. آیا در این 
مدت باقی ممکن است به این هدف نایل گردیم و آیا 
حکومت امریکا نیاز دارد که برای زمانی طوالنی بماند 
تا به افغانستان کمک کند و جنگ علیه بقایای تروریسم 
را در هرجایی که باشد و هرکسی که باشد ادامه دهد. 
این سوال یک موضوع مهم برای امریکا و سایر نقاط 
این  به  بتوانیم  که  این  برای  اما  می آید،  به شمار  جهان 
هدف برسیم، نیاز است از تهدیدی که ما علیه آن مبارزه 
می کنیم یک تعریِف درست وجود داشته باشد. به نظر 
من این تعریف در ده سال گذشته وجود نداشته است با 
وجود آن که ما خواستار آن شدیم و با وجود تاش های 
ما در این جهت، ما هنوز باید دشمن را تعریف کنیم. 

خبرنگار: با آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، 
آن ها چه چیزی را بعد از خود به جا خواهند گذاشت؟
 رییس جمهور: خوب، برنامه این است که مسوولیت های 
انتقال  افغان  نیروهای  به   ۲۰۱۳ سال  ختم  تا  امنیتی 
و  امریکایی  نیروهای   ۲۰۱۴ سال  ختم  الی  و  یابد 
خارجی افغانستان را کامًا ترک کنند، اما در چوکات 
همکاری یی  که با ایاالت متحده و سایر کشورها داریم، 
یک تعداد اعضای این نیروها در افغانستان باقی خواهند 
ماند و هدف آن ادامۀ مبارزه علیه تروریسم و آموزش و 
تجهیز نیروهای افغان و نیز برای تأمین منافع امریکا در 
افغانستان و منطقه خواهد بود و در این مورد مشخصًا 
خواهیم  امضا  به  را  آن  که  امنیتی  جداگانۀ  سند  در 
رسانید، موضوع تعداد و مدت خدمت این نیروها معین 
خواهد شد، اما متباقی نیروها از افغانستان کامًا خارج 

خواهند شد.
در  امریکا  خروج  از  پس  امنیتی  وضعیت  خبرنگار: 
در  وضـعیت  یعنی  بود،  خواهـد  چگونه  افغانستان 
میـدان نبرد را پس از خروج این نیروها چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
رییس جمهور: ببینید! وضعیت بیش از این مانند میدان 
گذشته ایم،  خوشبختانه  مرحله  آن  از  ما  نیست،  نبرد 
ما  باشد.  آرام شده  نیست که وضعیت  اما آن گونه هم 
دیگر در میدان جنگ متعارف قرار نداریم که طالبان یا 
تروریستان یا هر نام دیگری که برای شان می دهید، بیش 
از این توان جنگ متعارف را داشته و نیروی جنگی را 

اما  باشند،  داشته  گسترده  حمات  راه اندازی  به  برای 
جاده،  کنار  ماین های  جای گذاری  بمب،  انفجار  توان 
فرستادن انتحاری و تمامی شیوه های انفجارات و قتل 
تا  متأسفانه  این مشکات  و کشتار را خواهند داشت. 
تا زمانی حل نخواهد شد  حال مرفوع نشده است، و 
در  پاکستان  در  سرحد  سوی  آن  در  ما  دوستاِن  با  که 
مسأله  روی  آن  موثر  شکل  به  و  صداقت  فضای  یک 

صحبت نشود.
من  به  احساس  چنین  سال،  دو  از  کمتر  در  خبرنگار: 
دست داده که خشم زیادی در برابر امریکا وجود دارد. 
دو  میان  روابط  که  گردیده  واضح  اخیر،  سال های  در 
دولت خراب  شده  و خصومت و بدخواهی وجود دارد. 
چه کارِ نادرستی صورت گرفته و چرا چنین احساسی 

وجود دارد؟ 
احساس  افغانسـتان  نیسـتم،  قهر  من  رئیس جمـهور: 
که  می گویند  امریکایی  مسوولین  اگر  می کند،  ناامیدی 
والیت کنر اکنون نزد القاعده است و این که شمار افراد 
القاعده و تجهیزاِت آنان از نیروهای امنیتی افغان بیشتر 

هست، این امر خود بیان گر آن است.
خبرنگار: این گفته های مسوولین افغان است.

 رییس جمهور: حکومت افغانستان این چنین می گوید؟ 
می گوید،  چنین  این  افغانستان  حکومت  اگر  خوب، 
آن ها  از  می خواهم  خودم  من  و  نیست  آن ها  با  حق 
و  والی  قبل،  روز  دو  نگفته اند.  هرگز  من  به  بشنوم، 
سران  و  ملی  امنیت  رییس  و  امنیه  قوماندان  همچنان 
رابطه  در  ولی  داشتند،  دیدار  من  با  والیت  آن  قومی 
زیادی  کار های  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  با  ما  روابط  به 
گرفته  احسن صورت  وجه  به  افغانستان  در  که  است 
است. در خدمات صحی، معارف، اقتصاد، جاده سازی 
و زمینه های زیاد دیگری بهبود به عمل آمده است، ولی 
یک مسأله است که ما جداً از آن خشمگین و ناراض 

هستیم. 
ساخته  خشمگین  را  شما  که  است  چه  این  خبرنگار: 

است؟ 
برخورد  است،  ملکی  تلفات  مسالۀ  آن  رییس جمهور: 
نادرست با حکومت افغانستان، مداخات در انتخابات، 
گسترش فساد در افغانستان؛ این ها همه مسایلی دیگر 
همکار  هم  آن  هستیم،  همکار  هم  با  ما  حاال  اند، 
همکاری  این  به  دلیل  دو  بر  بنا  افغان ها  استراتژیک. 
توافق کردند؛ یکی حصول اطمینان از آن که افغانستان 
آیندۀ  یک  سوی  به  خارجی  نیروهای  خروج  از  پس 
بهتر گام بردارد و دوم در نتیجۀ همکاری استراتژیک، 
ابعاد معین رفتار خارجیان با افغانستان و تلفات افغان ها 
باالخره تغییر خواهد کرد. بنابراین ما دیده به راهِ روابط 
بهتِر مبتنی بر اصول احترام متقابل هستیم؛ روابطی که 
در آن حکومت امریکا به فرهنگ و عنعنات و حاکمیت 
مردم افغانستان ارج گذاشته و با ما منحیث یک دولت 

مستقل برخورد و رفتار کند. 

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش سی وچهارم

 بخش دوم و پایانی

در زیر، بخشی از مصاحبۀ 
حامد کرزی رییس جمهور سابِق 

افغانستان که به تاریخ ۱۴ سنبلۀ 
۱۳۹۱ با یکی از شبکه های 

تلویزیونی ایاالت متحدۀ امریکا 
در رابطه با روابط حکومت با آن 
کشور انجام داده، آورده شده 
است. این قسمت از مصاحبۀ 

رییس جمهور، یک مصاحبۀ عمقی 
بوده و مصاحبه کننده می خواهد بر 

زوایای تاریِک روابط او با امریکا 
روشنی انداخته و از ایشان دربارۀ 

جزییاِت این روابط بپرسد.
خبرنگار: موضوع افغانستان 

از سوی نامزدان در مبارزات 
انتخاباتِی امریکا مورد بحث نیست، 

این چه پیامی می تواند برای شما 
بفرستد؟ 

رییس جمهور: نمی دانم، من 
هیچ گاهی در این مورد فکر 

نکرده ام، اما بلی، در این مورد 
خوانده ام. منتها من هیچ گاه به 
آن توجه نکرده ام. شاید برای 

نامزدان این مسأله یک موضوِع 
حل شده باشد، شاید هم تصمیم 

گرفته اند که در این مورد صحبت 
نکنند، اما برای ما صحبت در مورد 

افغانستان در مبارزات انتخاباتی 
امریکا قابل بحث نیست. 

خبرنگار: اما پیامی را که این 
مسأله می تواند به امریکایی ها 

برساند این است که افغانستان 
دیگر مهم نیست و بیش از این 

فراموش شده است؟
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مسلمًا نمی شود نسبت به شناخت واقعِی یک زبان، سلیقه یی 
و با غرض های قومی و سیاسی برخورد کرد. با وصِف این که 
زبان یک رویداد و امر پویا، متحول و قابل تغییر است، که 
بایستی تغییر و تحول در زبان ها را به رسمیت بشناسیم؛ با 
این به رسمیت شناسی تغییر و تحول در زبان ها برویم سراغ 

شناخت زبان ها. 
برای شناخت زبان، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد درزمانی 
یک  تغییِر  و  تحول  درزمانی،  رویکرد  همزمانی.  رویکرد  و 
زبان را در طول تداومش به بررسی می گیرد که چگونه یک 
زبان به چند زبان تبدیل شده است؛ کدام شاخه هایش ادامه 
یافته و کدام شاخه هایش از بین رفته است و دلیل و علت چه 
بوده است. رویکرد همزمانی به شناخت یک زبان در مقطعی 
از زمان می پردازد. بنابراین در رویکرد همزمانی، بیشتر تکیه 
بر ساخت و عناصر دستوری یک زبان است تا به عوامل و 

رویدادهای بیرونی که بر یک زبان تأثیر گذاشته است. 
زبان  این که  و  دری  پارسی  زبان  از  شناخت  برای  این جا 
پارسی دری یک زبان است نه دو زبان و سه زبان از رویکرد 
هم زمانی استفاده می شود و نشان داده می شود که بنا بر کدام 
شواهد علم زبان شناسی، فارسی، دری و تاجیکی یک زبان 
است که پارسی دری نام دارد؛ هنوز این زبان به دو زبان و سه 
زبان تحول نیافته است؛ اما در این شکی نیست که صد سال 
بعد، این که زبان پارسی دری چند زبان باشد؛ حتا پیش بینی 
که  را  قضاوتی  اما  داشت.  نمی توانیم چه سرنوشتی خواهد 

دربارۀ این زبان انجام می دهیم فقط در زماِن کنونی است.
از نظر تاریخی تا این جای نوشته بارها به خاستگاه، رواج و 
رسمیِت این زبان در خراسان و منطقه، برخورد حکومت ها 
در  زبان  این  رسمیِت  و  عمومیت  سرانجام  و  زبان،  این  با 
افغانستان معاصر و در دورۀ حکومت ابدالی ها، سدوزایی ها 
زبان  یعنی  بود؛  این  مبین  که  شد  پرداخته  احمدزایی ها  و 
ایرانی است که خاستگاه آن  از زبان های  پارسی دری یکی 
ایران شرقی یا شرق ایران بوده، پس از اسام که زبان پهلوی 
اشکانی و ساسانی از رواج و عمومیت می افتد، به جای آن ها 

زبان پارسی دری عمومیت، رسمیت و کتابت می یابد. 
در ضمِن روایت تاریخی زبان پارسی دری، آثاری که از قرن 
چهارم به این سو به این زبان نوشته شده اند، دارای کتابت، 
در  اثر  این  که  نمی کند  تفاوت  اند؛  واحد  الفبای  و  نوشتار 
شیراز نوشته شده، یا در سمرقند و بخارا، یا در غزنه یا در 
هند و ترکیه؛ رودکی در ماوراءالنهر شعر می سرود، سنایی در 
غزنه، حافظ در شیراز، موالنا در قونیه، غالب و بیدل در هند، 
اقبال در پاکستان و... اما همۀ این ها نویسنده گان و شاعران 

یک زبان استند که زبان و کتابِت واحد دارند.
نیز نشان  با دریافت زبان شناسی همزمانی  نگاه زبان شناسانه 
دهندۀ این است که تا هنوز زبان پارسی دری در افغانستان، 
به  است.  زبان  یک  تاجیکستان،  و  بخارا  و  سمرقند  ایران، 
مشترک؛  واج شناسی  و  آواشناسی  دلیل  به  یک،  دلیل:  چند 
دستور  دلیل  به  و سه،  مشترک؛  واژگان  داشتن  دلیل  به  دو، 
زبان مشترک. قاعدۀ دستور زبان پارسی دری است: فاعل + 
مفعول/ مسند/ متمم + فعل. یعنی نخست گروه اسمی و بعد 
گروه فعلی می آید. اگر گفتار و نوشتار مردمانی را که در هر 
کشوری به زبان پارسی دری سخن می گویند و می نویسند، 
در نظر بگیریم، از قاعدۀ واحد جمله سازی و نظام نسبتًا واحد 

واژگانی استفاده می کنند. 
که  بگوییم  واحد سخن  زباِن  از  می توانیم  هنگامی  بنابراین، 
ذخیرۀ  یک،  باشد:  داشته  وجود  مشترک  عنصر  دو  حداقل 
بسا  در  مشترک.  جمله سازی  قاعدۀ  دو،  و  مشترک؛  واژگان 
دری  پارسی  بین  و  پشتو،  و  دری  پارسی  زبان  بین  موارد، 
مشترک  دستوری  قاعدۀ  اما  داریم  مشترک  واژگان  عربی  و 
بانک«  افغانستان ملی  نداریم. اگر بخواهیم نمونه بدهیم: »د 
)پشتو(؛ »بانک ملی افغانستان« )پارسی دری(. واژه های به کار 
این  اما قاعده یی که  استند  این دو عبارت، مشترک  رفته در 
واژه ها را به هم ربط می دهد مشترک نیست؛ بنابراین می گوییم 
دستورشان  زیرا  است؛  زبان  دو  شامل  عبارت،  دو  این  که 
فرق می کند. اگر به این جمله نگاه کنیم، در این جمله اکثر 
نظام  از  »انسان  نیست:  عربی  جمله  اما  است  عربی  واژه ها 
اخاقی جامعه اش، تأثیر می پذیرد«. در این جمله، واژه های  
انسان، نظام، اخاق، جامعه و تأثیر، عربی استند اما در شیوۀ 
استفاده شده  پارسی دری  قاعدۀ جمله سازی  از  جمله سازی 
است؛ بنابراین معنای این جمله را نه یک عرب زبان می داند و 
نه قبول دارد که زبان این جمله عربی است. اما هنگامی  که ما 
در افغانستان می نویسیم یا می گوییم: »رییس جمهور افغانستان 
دیروز با سرمنشی سازمان ملل در مقر سازمان ملل دیدار و 
گفت وگو کرد«. این جمله را در ایران، تاجیکستان، سمرقند و 
بخارا نیز همین گونه می گویند و می نویسند؛ َو از هر گویشور 
زبان پارسی در هر منطقه یی که بپرسند، این جمله را می داند، 

پاسخ بله است و می گویند این جمله پارسی است. 
ارایه  که  فرهنگی یی  و  تاریخی  واقعیت های  نظر  از  بنابراین 
شد، زبان پارسی دری یکی از زبان های ایرانی است که در 
حوزۀ تمدنی ایران فرهنگی زبان مشترک این حوزۀ تمدنی 
تمدنی  فرهنگی حوزۀ  هویت  وحدت  اصوالً  است؛  و  بوده 
ایران فرهنگی را پس از تقسیم حوزۀ تمدنی ایران فرهنگی 
زبان  و...  تاجیکستان  افغانستان،  ایران،  به جغرافیای سیاسی 
پارسی دری حفظ کرده و از عناصر مهمی وحدت فرهنگی 
ما به عنوان یک خلق فرهنگی فراتر از جغرافیاهای سیاسی 

می باشد. 

زبان پارسی دری زبانی نیست که در افغانستان بعدها رواج 
یافته باشد، زبان پارسی از آغاز دورۀ اسام و حتا به استناد 
افغانستان رواج  از اسام در  پیش  آتشکدۀ کرکویه«  »سرود 
داشته و زبان مردم بوده است. آنچه  که در منطقه و در ایران این 
تصور را برمی انگیزد که مردم افغانستان چگونه پارسی زبان 
کرد،  پیدا  رواج  افغانستان  در  پارسی چگونه  زبان  یا  شدند 
از نام افغانستان ناشی می شود؛ زیرا نام گذاری افغانستان بر 
بخشی از قلمرو ایران بزرگ که به نام خراسان یاد می شد، 
این تصور را ایجاد کرده که گویا افغانستان به حوزۀ تمدنی 
ایران فرهنگی تعلق نداشته و متعلق به جغرافیای ایران باستان 
نبوده است. برای این که این نام از نظر فرهنگی و تاریخی با 
اساطیر و روایت های فرهنگی ایران باستان بی ارتباط است. 
این بی ارتباطی باعث شده که پیشینه و جایگاه ما در حوزۀ 
تمدنی ایران فرهنگی در نظر جهانیان و حتا در نظر ایرانیان 

امروز، دچار ابهام شود و ناشناخته بماند.

نتیـجه 
پارسی زبان  کشورهای  در  )فارسی(  پارسی  زبان  وحدت 
بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند توجه است؛ زیرا این وحدت 
از طرف رسانه ها و سیاست گذاری های فرهنگِی غربی مورد 
در  دری  زبان  گویا  که  می گیرد  قرار  واگرایی  و  تخریب 
از زبان  تاجیکستان، زبان های جدا  تاجیکی در  افغانستان و 
فارسی استند؛ درحالی که زبان هر سه  کشور یک زبان است 

که همان زبان پارسی یا پارسی دری است.
فرهنگی مشترک، کشورهای  پیشینۀ  و  تاریخی  استناد  به  بنا 
حوزۀ  عمدۀ  کشورهای  از  تاجیکستان  و  افغانستان  ایران، 
حوزۀ  این  فرهنگی  میراث  که  اند  فرهنگی  ایران  تمدنی 
فارسی  زبان  است.  کشور  سه  این  مشترک  میراث  تمدنی، 
ما  معاصر  و  تاریخی  فرهنگِی  مشترک  میراث  از عمده ترین 
افغانستان  در  بعدها  که  نیست  زبانی  فارسی،  زبان  می باشد. 
رواج پیدا کرده باشد؛ مردم افغانستان متعلق به حوزۀ تمدنی 
ایران فرهنگی اند، زبان فارسی از آغاز، زبان مردم افغانستان 

بوده، طوری  که زبان همۀ اقوام ایرانی بوده است.
     در روزگار معاصر بنا به تهاجم فرهنگی و سیاسی ، زبان 
ایرانیان  فارسی را سه زبان عنوان می کنند و می گویند زبان 
تاجیکی  تاجیکستانی ها  از  و  دری  افغانستانی ها  از  فارسی، 
است؛ این دیدگاه درست نیست. بنا به اسناد تاریخی و بنا به 
استناد زبان شناسانه، زبان مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان 
افغانستان  در  اگر  است.  فارسی  زبان  آن  و  است  زبان  یک 
یا فارسی دری و در تاجیکستان تاجیکی  به این زبان دری 
به  که  نیست  این  معنای  به  می گویند،  تاجیکی  فارسی  یا 
مصداق های جداگانه اشاره می شود بلکه به این معناست که 
الفاظ، متفاوت است اما مصداق واحد است که این مصداق 

واحد همان زبان فارسی ست.
     سیاست گذاری رسمی و فرهنگی حکومت های افغانستان 
پس از سدۀ نوزده دربارۀ زبان فارسی در افغانستان تغییر کرد؛ 

تاش رسمی صورت گرفت که زبان فارسی  را در افغانستان 
از عرصۀ ملی و رسمی کنار بزنند و زبان های دیگری از جمله 
بگیرند  حوزه  دو  این  در  را  فارسی   زبان  جای  پشتو،  زبان 
پیشینۀ تاریخی و جایگاه اجتماعی و  به  بنا  اما زبان فارسی 
رسمی  سیاست گذاری  داشت،  افغانستان  در  که  فرهنگی یی 
زبان  فرهنگی  و  اجتماعی  جامعه شناسی  نظر  از  حکومت ها 
با  فارسی  زبان  بنابراین  نبود؛  درست  افغانستان  در  فارسی 
وصف مداخات سیاسی و فرهنگی یی که در قبال محدودیت 
همچنان  داشته،  وجود  ادبی اش  و  اجتماعی  فرهنگی،  رواج 
جایگاه تاریخی و فرهنگی خود را در افغانستان حفظ کرده  

است. 
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ــاِن واحــد  هنگامــی می توانیــم از زب
ســخن بگوییم که حداقــل دو عنصر 
باشــد:  داشــته  وجــود  مشــترک 
و  مشــترک؛  واژگان  ذخیــرۀ  یــک، 
دو، قاعــدۀ جمله ســازی مشــترک. 
در بســا مــوارد، بیــن زبــان پارســی 
ــی دری  ــن پارس ــتو، و بی دری و پش
و عربــی واژگاِن مشــترک داریــم اما 
قاعــدۀ دســتوری مشــترک نداریــم. 
ــم: »د  ــه بدهی ــم نمون ــر بخواهی اگ
ــتو(؛  ــک« )پش ــی بان ــتان مل افغانس
ــی افغانســتان« )پارســی  ــک مل »بان
دری(. واژه هــاِی بــه کار رفتــه در 
ــتند  ــترک اس ــارت، مش ــن دو عب ای
واژه هــا  ایــن  کــه  قاعده یــی  امــا 
را به هــم ربــط می دهــد مشــترک 
کــه  بنابرایــن می گوییــم  نیســت؛ 
ایــن دو عبــارت، شــامل دو زبــان 
فــرق  دستورشــان  زیــرا  اســت، 
ــگاه  ــه ن ــن جمل ــه ای ــر ب ــد. اگ می کن
کنیــم، در ایــن جملــه اکثــر واژه هــا 
عربــی  جملــه  امــا  اســت  عربــی 
ــی  ــام اخالق ــان از نظ ــت: »انس نیس
تأثیــر می پذیــرد«. در  جامعــه اش 
انســان،  واژه هــای   جملــه،  ایــن 
نظــام، اخــالق، جامعــه و تأثیــر عربــی 
ــازی  ــیوۀ جمله س ــا در ش ــتند ام اس
از قاعــدۀ جمله ســازی پارســی دری 

ــت ــده اس ــتفاده ش اس

بخش پنجـم و پایانییعقوب یسـنا
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پیشین  عالی  تحصیالت  وزیر  مومند،  فریده  اشاره: 
از  او  است.  کابل  طبی  دانشگاه  استاد  و  افغانستان 
و  می شود  محسوب  افغانستان  توانمند  و  فعال  زنان 
در انتخابات پیش رو، به حیث معاون اول احمدولی 
مسعود، نامزد ریاست جمهوری وارد کارزار انتخابات 

شده است. 
تجربۀ  دربارۀ  مومند  خانم  با  فارسی رو  خبرگزاری 
کارش در حکومت وحدت ملی، مشکالت دانشگاه ها 
و نهادهای اکادمیک و همچنان برخی مسایل جاری 
بهر  از  ماندگار  روزنامۀ  که  کرده  گفت وگو  کشور، 
را  آن  گفت وگو  این  در  شده  مطرح  موارد  اهمیت 

چاپ می کند.

شما چند سالی به حیث وزیر در وزارت تحصیالت 
حکومت  در  کار  تجربۀ  کردید.  وظیفه  ایفای  عالی 

وحدت ملی را چگونه می بینید؟ 
من مدت دوسال به حیث وزیر در تحصیات عالی کار 
کردم. متأسفانه وقتی به وزارت تحصیات عالی رفتم، 
استادان  از  خودم  چون  یافتم.  را  عدیده یی  مشکات 
که  مشکاتی   از  و  بودم  کابل  طبی  دانشگاه  سابقه دار 
در دانشگاه ها وجود داشت، آگاه بودم. کار در حکومت 
وحدت ملی، بسیار طاقت فرسا و مشکل بود. به خاطر 
این  که انحصارطلبی و انحصارگری به حد آخر بود و 
مسووالن حکومت در همۀ امور مداخله می کردند. حتا 
وزارت  اداری  کارکنان  و  استادان  استخدام  پروسۀ  در 
امتحان  و  می فرستادند  را  مشاوری  عالی،  تحصیات 
انتخاب  را  موفق  چهرۀ  آنها  نهایت  در  و  می گرفتند 
می کردند. حمایت الزم از ما صورت نگرفت و بودجۀ 

الزم در وزارت وجود نداشت. 

که  کنم  ثابت  توانستم  دوسال  در  چالش ها،  همۀ  با 
اگر ارادۀ قوی وجود داشته باشد، آدم می تواند بر بسا 
مشکات فایق آید و پیروز شود. چنانچه شما نمونه های 
آن را شاهد هستید. کانکور در افغانستان به یک معمای 
از  اکثریت جوان ها پس  بود.  تبدیل شده  ناشدنی  حل 
برخی ها  حتا  بودند.  سرخورده  کانکور  نتایج  گرفتن 
کانکور  نتیجۀ  به خودکشی می زدند. هیچ وقت  دست 
مورد رضایت جوانان نبود. به خاطر این  که مافیای زر 
ارادۀ  با  اما  می کرد.  را  خودشان  کار  تزویر  و  زور  و 
کوتاه  پروسه  این  از  را  مافیا  دست  که  توانستیم  قوی 
بسازیم  غنی  را  سواالت  بانک  توانستیم  اول  سازیم. 
اساس  را  کانکور  سراسری  و  شفاف  امتحان  سپس  و 
گرفت.  قرار  جوانان  و  مردم  قبول  مورد  که  بگذاریم 
فقط یک خطر باقی مانده بود و آن اینکه برخی جوانان 
سیستم  آوردن  با  می دادند.  امتحان  دیگر  یک  جای  به 
بایومتریک این خطر را نیز در پروسه کانکور کامًا از 
پایه گذاری  را  بایمتریک  سیستم  بار  اولین  بردیم.  بین 
که سیستم  دیدید  بعدتر  اما  بود.  موفقانه هم  و  کردیم 
به  را  افتضاحی  چه  پارلمانی،  انتخابات  در  بایمتریک 
وجود آورد. انتخابات پارلمانی، مفتضح ترین انتخابات 

در طول تاریخ افغانستان بوده است. 

جریان  در  که  هستند  مدعی  سابق  وزرای  برخی 
مأموریت شان از صالحیت چندانی برخوردار نبودند. 
ارگ  در  پالیسی ها  و  تصمیم گیری ها  اکثریت  چون 

انجام می شد. در دورۀ مأموریت شما چگونه بود؟ 
دقیقًا. این موضوع را تأیید می کنم. این مشکل را ما هم 
بسیار مداخله  امور وزارت  ارگ، در  از طرف  داشتیم. 
صورت می گرفت. برعاوۀ مداخله، به نیازهای وزارت 
اصًا توجه نمی شد. حمایت از ما صورت نمی گرفت. 
آن ها در پی حمایت از افراد خاص بودند که برنامۀ شان 
را تطبیق کنند؛ اما من با فکر ملی وارد وزارت تحصیات 
عالی شده بودم و برنامه های ملی را به شکل ملی تطبیق 
این به مذاق بسیاری ها خوش نمی خورد. به  می کردم. 
از  بعدتر  ارگ و  از جانب  توطیه  دلیل، در یک  همین 
یک  در  پارلمان،  در  ارگ  مزدبگیر  نمایندهگان  جانب 
درحالی   شدم.  دوش  سبک  وظیفه  از  غیابی  استیضاح 
که در همان زمان شماری از وزرا به پارلمان رفتند و 
برنامه های شان را تشریح کردند؛ اما مورد قبول پارلمان 
قرار نگرفتند. اما تاهنوز هم در حکومت وحدت ملی 
منحیث وزیر باقی مانده اند. این نشان می دهد که تمام 
مسایل در حکومت وحدت ملی تیمی بود و اگر از تیم 

نمی بودی، اصًا مورد حمایت قرار نمی گرفتی. 

به نظر می رسد در دورۀ حکومت وحدت ملی، نهادها 
و اداره های دولتی نوعی فلج شده است. به باور شما، 
دالیل از کارافتیدن اداره های دولتی چه بوده است؟ 

پیشتر اشاره کردم که حمایت الزم نیست؛ انحصارگری 
مسلکی  افراد  دارد.  اداره ها وجود  داخل  در  فوق العاده 
بر  را  کرسی ها  دیگر،  طرف  از  نمی گذارند.  کار  به  را 
بسا  در  شاید  کردند.  تقسیم  سیاسی  سلیقه های  اساس 
موارد افراد مسلکی، متعهد و مسلکی در اداره ها موجود 
را  بی تجربه  بسیار  جوانان  دیگر،  جانب  از  نباشند. 
بدون این  که کار اداری کرده  باشند، به یک باره گی در 
موقعیت های مهم معرفی می کنند و آنها راه شان را ُگم 
می کنند. این ها دالیلی است که دست به دست هم داده 

و اداره ها را فلج ساخته است. 

چند روز پیشتر نتایج کانکور اعالم شد که بر اساس 
راه  به طب  نمرات کم  با  از دانش آموزان  برخی  آن 
یافته اند و اما برخی دیگر، با نمرات باال ناکام ماندند. 
بندی  سهمیه  حاصل  موضوع  این  که  می شود  گفته 

کانکور است. واقعیت مسأله چیست؟ 
این را باید از مسووالن وزارت تحصیات عالی بپرسید. 
ما  شدم.  ارگ نشینان  برنامه های  چنین  قربانی  هم  من 
ملی  غیر  برخورد  کانکور  ملی  پروسۀ  با  نمی خواستیم 
هرکس  و  است  مردود  کانکور  در  سهمیه بندی  کنیم. 
باید بر اساس لیاقت و ظرفیتش به پروسه راه یابد. اگر 
سال های پیش مردم از پروسۀ امتحان شکایت داشتند، 
مقامات  قوماندان ها،  زورمند،  افراد  چون  داشتند.  حق 
مداخله  پروسه  در  والیتی  شورای  اعضای  و  محلی 
می کردند. چون پروسه شفاف نبود، بحث تقلب، فساد 
و تزویر در پروسه وجود داشت. اما وقتی من به رهبری 
عوامل  کردیم؛  سد  را  مشکات  تمام  رسیدم،  وزارت 
نفوذی را از بین بردیم و پروسه را شفاف ساختیم. دیگر 
نیازی به سهمیه بندی کانکور نمانده بود. اگر کسانی دلیل 
می آورند که سهمیه بندی به خاطر والیات نا امن است. 
جوانان تا صنف دوازدهم در والیات نا امن می باشند. 
آنها باید روی معارف و مکاتب کار کنند. این موضوع 
در  واقعًا مکاتب  نمی شود.  مربوط  عالی  به تحصیات 
ندارد.  وجود  مسلکی  استادان  دارند.  مشکل  والیات 
این وظیفه دولت است که به مشکات آنها رسیده گی 
کند. بهانه می آورند که در والیات ناامن کورس وجود 
عالی  ایجاد کردن وظیفه تحصیات  آیا کورس  ندارد. 
می تواند  معارف  وزارت  است.  خنده آور  واقعًا  است. 
دایر کند و روی کیفیت تدریس  آموزشی  کورس های 
در مکاتب کار کند تا سطح تعلیمی شاگردان یک سان 
شود و در یک رقابت آزاد بتوانند به دانشگاه ها راه بیابند 

تا حسیاست های قومی و منطقه یی ایجاد نشود. 

دالیل نفوذ داعش در دانشگاه کابل را چه می دانید؟ 
متأسفانه یک تعداد استادان افکار تندروانه دارند. زمانی 
متوجه  بودم،  عالی  تحصیات  وزارت  متصدی   که 

شدم که یک سلسله نواقص در نصاب مضمون ثقافت 
اسامی وجود داشت. بدین معنا که در همه فاکولته ها 
تدریس مطابق نصاب صورت نمی گیرد. برخی استادان 
ثقافت  مضمون  می کردند.  تدریس  نصاب  خاف 
اسامی دانشگاهشمول است و در هر فاکولته تدریس 
رشته  مطابق  فاکولته  هر  به  که  خواستیم  ما  می شود. 
بخش هایی از ثقافت تدریس شود. مثًا در طب، طب 

نبوی و دستورات طبی اسام تدریس شود. 

صاحیت  با  هیأت  یک  مشکات،  درنظرداشت  با 
متشکل از دانشمندان را موظف ساختیم تا روی نصاب 
کار  برانگیز  جنجال  موضوعات  روی  آنها  کنند.  کار 
کردند و حتا مسایل فقهی را برداشتند و یک کریکولم 
واحد را به تمام افغانستان تدوین کردند. اما دست هایی 
کار می کند و عناصر نفوذی در بین محصلین و استادان 
و  از حکومت  نارضیاتی گسترده  دلیل  به  دارد.  وجود 
بیکاری مردم، افکارتندروانه ممکن در هرجا به خصوص 

دانشگاه ها نفوذ کند. 

شما چند روز پیش در نشستی از تقلب در انتخابات 
هشدار دادید. فکر می کنید که در حکومت مصمم به 

تقلب در انتخابات پیش رو است؟ 
کمپاین های پیش از وقت و استفاده از پول های دولتی 
را  تقلب  که  دارند  تاش  می گیرد،  و  گرفته  صورت 
کامپیوتری بسازند. با تیم هایی صحبت شده و درصدی 
نگران  جداً  ما  بنابراین،  کرده اند.  تعیین  پیش  از  را  آرا 
موضوع هستیم. به صورت قطع پیگیر موضوع هستیم و 
می خواهیم پروسه را نظارت کنیم. هرگاه موفق نشویم 
که از تزویهای پی هم جلوگیری کنیم، گزینه های دیگری 

پیش رو داریم. 

با توجه به حضور نامزدان مطرح و ثروت مند، فکر 
می کنید که تکت انتخاباتی شما بتواند رأی الزم را 

به دست آورد؟ 
درست است که یک بخش کمپاین به مسایل مادی و 
تیم های  نکنیم که  فراموش  بر می گردد. ولی  انتخاباتی 
افراد  آنها  رأس  در  که  محور  ارزش  و  محور  برنامه 
می توانند  و  دارند  حضور  دیدگاه  دارای  و  متخصص 
بسازند،  مردم شریک  با  را  برنامه های شان  و  دیدگاه ها 
برنامه  افراد  ما  تیم  رأس  در  می کنند.  پُر  را  این خاء 
محور و اکادمیک قرار دارد و به اتحاد افغانستان باورمند 

هستند. 

قرار  صلح  مذاکرات  تأثیر  تحت  پیش رو  انتخابات 
گرفته است. به باور شما، انتخابات برگزار می شود و 
اگر بلی، نتایج انتخابات پیش رو چگونه خواهد بود؟ 
صلح یک پروسۀ ملی است و همه شهروندان افغانستان 
انتظار صلح را می کشند. در بحبوبۀ مذاکرات صلح، از 
سوم  بار  به  انتخابات  بی تعهدی حکومت،  و  ناکارآیی 
به تأخیر رفت. انتخابات قرار بود در ۲۹ حمل برگزار 

شود، بعد به سرطان و سپس به ماه میزان به تعویق افتید. 
می دهد.  نشان  را  تعهدی حکومت  بی  و  ناکارایی  این 
دیگر  کشورهای  و  دوحه  در  صلح  پروسۀ  که  حاال 
برگزار می شود و از طرف دیگر، وقت قانونی حکومت 
در  نه  چون  دارد  هراس  حکومت  است،  شده  ختم 
پروسۀ صلح دخیل است و از طرف دیگر هراس دارند 
که انتخابات برگزار نشود. چون به تقلب سیستماتیک 
آنها به همین دلیل تاش  یافته دل بسته اند.  و سازمان 
دارند که انتخابات را در شش میزان برگزار کنند. چون 
از همه طرف ها ناامید شده اند و حاال با تکیه به امکانات 
دولتی و تقلب به دنبال به دست آوردن قدرت برای بار 

دوم اند. 

اگر انتخابات ریاست جمهوری با تقلب همراه باشد. 
عواقب و پیامدهای آن را چگونه می بینید؟ 

تقلب یک بحران بسیار جدی را در افغانستان به وجود 
خواهد آورد. مردم افغانستان دیگر تحمل فساد و تقلب 
را از دست داده اند. بنابراین، باید از انتخابات پُرتقلب و 
پُرچالش جلوگیری شود. در غیرآن، یک بحران جدی 

دامن گیر افغانستان خواهد شد. 

است.  افغانستان  از  به خروج  مصمم  متحده  ایاالت 
را  افغانستان  از  ناتو  و  امریکا  قوای  خروج  عواقب 

چه می دانید؟ 
باالخره زمانی نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک 
که صاحب  است  افغانستان  شهروند  هر  آرزوی  کنند. 
و صاحیت دار کشور خود باشند. اما موضوعات باید 
درست و منطقی سنجیده شود. زمان خروج باید دقیق 
باشد.  دخیل  آن  در  افغان ها  نظریات  شود.  سنجیده 
راه های  همه  که  می دانیم  منطقی  را  خروج  زمانی  ما 
صلح باز شده باشد و افغانستان به یک صلح پایدار و 
همه شمول رسیده باشد. اجماع داخلی، منطقه یی و فرا 
تهدید  باشد.  آمده  به وجود  پروسه صلح  در  منطقه یی 
آن صورت  در  نباشد.  افغانستان  متوجه  از هیچ طرفی 
را  افغانستان  خارجی  قوت های  که  می خواهیم  هم  ما 

ترک کنند. 

آیا کشورهای منطقه توان پُرکردن خالی قوای ناتو 
در افغانستان را دارند؟ 

جستجو  را  خود  منافع  کدام  هر  منطقه  کشورهای 
یک  با  که  باشند  متوجه  باید  افغانستان  مردم  می کنند. 
توازن در سیاست خارجی برخورد کنند. برای هر کشور 
منافع ملی شان اولویت دارد. مردم افغانستان این لیاقت و 
کفایت را داشته باشند که منافع ملی خود را بر همه چیز 
ترجیح بدهند. این بر سیاسیون ماست که باهم بنشینند 
و اجماع کنند و نظریات خود را باهم شریک سازند. بر 
سیاسیون افغانستان است که یک راه حل منطقی را برای 
کشورهای  نه  که  کنند  جستجو  افغانستان  بحران  حل 
ما  تا  جهان  کشورهای  هم  نه  و  شوند  متضرر  منطقه 

بتوانیم به صلح و ثبات دایمی و پایدار برسیم.

معاون نخست تیم وفاق ملی:

تقلب در انتخابات افغانستان را به بحران جدی می برد
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له غنـي سـره د ولس حسـاب 

یومیلیـون دنـدې چـېرته دي؟

 د ځوانانـو وزارت څـه شـو؟ الکرتونیکـې تذکـرې چېرتـه دي؟ 

ښـه اقتصـاد ستاسـو تېـر شـعارڅه شـو؟ سـل زره اوسـېدونکي 

چـا ووژل؟ اویـازره رستېـری شـهید شـوي پـه امنیتـي ارګانونو 

کـې ولې؟ د سـاکارانو دفسـاد دوسـيې ولـې نه څېـړل کېږي؟ 

لـه لبنـاين رشکتونـو رسه تړونونه د کوم قانون په اسـاس شـوي؟ 

پـه الکـوزي رشکـت بانـدې د ځمـک وخرڅـول اود هغـوی د 

پانګونـې ژمنـې چېرتـه دي؟ د مالیـې د مخکېنـي وزیـر اکلیـل 

حکیمـي دوسـیه ولې نه څېړل کېـږي؟ د کندز والیت د سـقوط 

عاملیـن څـوک وو او ولې رسـوا نه شـو؟ د کابـل حلقوي رسک 

ولـې جـوړ نـه شـو؟ د تروریسـتي بندیانـو خوشـې کـول د کوم 

قانـون پـه اسـاس و؟ د ولـي جرګې په شـتون کـې فرمانونه په 

مانا؟  کومـه 

د معرتضینـو وژل پـه تېـرو پنځـو کلونـو کـې ولـې درې بانکونه 

پنځـه هوایـي رشکتونـو ولـې د سـقوط  ولـې سـقوط شـول؟ 

خونـد وڅکـه؟ افغانـۍ ولـې د بهرنیـو اسـعارو پـر وړانـدې بې 

ارزښـته شـوې؟ پرمـوټ مؤسسـې ولـې د افغـان ښـځو پیسـې 

لـوټ کـړې؟ لـس فیصـده د مخابراتو مالیـه چرته الړه؟ نا سـمه 

سـازمان ورکونـه د ولـي جرګـې پـه ټاکنـو کـې ولـې اوج تـه 

ورسېده؟ 

جـرال دوسـتم د کـوم قانـون پـر اسـاس جـا وطنـه شـو؟ پـه 

پټـه توګـه د دوه رشموونکـو معاهـدو تـړون او موافقـه پـه پټه له 

پاکسـتان رسه او ګونـډې وهـل د اې اس ای جـرال پـه دفـرت 

کـې؟ د سـرت پاسـوال رازق ترور او د داسـې نـورو مرشانو ترور 

پـه څـه مانـا؟ پـه ارګ کې ولـې د سـاکارانو جني رسـوایۍ د 

رسـنیو رسټکـی شـوې؟ دروغ ویـل او خلکو ته دوکـه ورکول په 

راتلونکـو ټاکنـو کـې په کـوم دلیل؟ د ټاپـې پروژه ولـې خاصه 

شـوې نه ده؟ 

د شـپږ زرو ښـوونځيو جوړول چېرته ورسـېدل؟ د دوه زره پنځه 

سـوه بندونـو جـوړول چېرتـه ورسـېدل؟ ولـې امنیـت شـتون نه 

لـري؟ ولـې ستاسـې یـو شـعار امنیـت نـه و؟ ژونـدی دې وي 

ډالـر! ژونـدي دې وي دوه سـوه اتیـا میلیونـه ډالـره! او ژونـدي 

دې وي لبنـاين رشکتونـه!

دوکتور نوید پارسا 

ا  اشرف غنی ر ندۀ صحی محمد پرو
رسی کند؟ کی بر

در این روزها موضوع رسیدن به مقام ریاست 
مباحثات  داغ  موضوع  افغانستان،  جمهوری 
مقام  کاندیدان  می باشد.  کشور  سیاسی 
ریاست جمهوری بر وفق قانون انتخابات کشور 
شرایط و اوصافی را باید تکمیل نمایند تا بتوانند 
به  و  کنند  انتخاباتی خوب عمل  پیکارهای  در 

کرسی ریاست جمهوری برسند.
 مادۀ ۶۲ قانون اساس کشور که شرایط کاندیدا 
می دارد  بیان  را  ریاست جمهوری  به  شدن 

مقام  کاندیدان  کامل  صحت  دربارۀ 
اما  نمی دهد؛  تذکری  ریاست جمهوری 
در ماده ۶۷ مریضی صعب العاج یکی از 
مواردی دانسته شده که موجب برکناری 
صاحیت های  انتقال  و  رییس جمهور 
دهۀ  در  می گردد  اول  معاون  به  وی 
کشور  دو  در  ما  بیست ویکم  قرن  اول 
ایاالت  و  فرانسه  یعنی  غربی  عمده 
به  سیاسی شان  نظام  که  امریکا  متحده 
از  بسیاری  در  مدل  نظام  یک  حیث 
مورد  و  شده  شناخته  جهان  کشورهای 
انتخابات  است،  گردیده  واقع  پذیرش 

ریاست جمهوری را شاهد بودیم. 
در فرانسه آقای فرانسوا هوالند و آقای 
سرکوزی پروندۀ صحی خود را نشر و 
نیز  امریکا  در  رساندند.  مردم  اطاع  به 
آقای اوباما پروندۀ صحی خود را اعان 
روزنامه   ۱۹۹۸ مارچ  ششم  در  کرد. 
تایمز طی سرمقاله یی  نیویارک  معروف 
آن  ریاست جمهوری  انتخابات  بارۀ  در 
دارند  حق  امریکا  مردم  نوشت:  زمان 
به آقای مک کین  از رای دادن  که قبل 
حریف اوباما، در بارۀ پروندۀ صحی او 

معلومات داشته باشند. 
مباحثات جدی و سازنده در این زمینه 

در نیم قرن اخیر باعث شده که حتا در عده یی 
از کشورها روسای جمهور برحال باید ساالنه از 
لحاظ جسمی و روانی مور معاینات طبی قرار 
گرفته و گزارش وضع صحی آنها به نشر برسد. 
صحت  از  کامل  برخورداری  اهمیت  نسبت 
از  تعدادی  اساسی  قانون  در  جسمی  و  روانی 
کشورها نیز این موضوع شرط گذاشته می شود. 
قانون اساسی جمهوری مالدیو، ۱۹۶۹ با پیروی 
پیشرفته،  و طرزالعمل کشورهای  مندرجات  از 
به  شدن  کاندیدا  برای  شرایط  سایر  زمره  در 
مقام ریاست جمهوری ذکر می کند که کاندیدای 
عقلی  سامت  از  باید  ریاست جمهوری 

بصورت  پنج گانه اش  حواس  بوده،  برخوردار 
پیش برد  توانایی  کاندیدا  و  کرده  کار  کامل 
وظایف ریاست جمهوری را داشته باشد. افزون 
بر این به صورت عام گفته می توانیم که عاوه 
از  باید  نیز  کابینه  اعضای  رییس جمهور  بر 

صحت و سامت روانی بهره مند باشند. 
پخش  کابل  در  شایعاتی  گذشته  سال های  در 
شده بود که یکی از وزیران وقت یعنی اشرف 
همیشه  داشتند  که  مزمنی  مریضی  نسبت  غنی 

می خوردند  مسکن  دواهای 
خشم  شدت  فرط  از  دوبار  و 
بر  را  خود  دست  مراجعین  با 
روی میز زده بود و مدت زمانی 
گردنش  به  شکسته اش  دست 
آویزان بود )موصوف حاال خود 
کاندیدا  ریاست جمهوری  به  را 
از  یکی  که  این  یا  است(  کرده 
افراد دگر نسبت مریضی عصبی 
در  بیمارستان ها  از  یکی  در 
بستری  عصبی  و  عقلی  بخش 
از  یکی  مسوولیت  فعًا  و  بود 
اظهارات  )طبق  دارد  را  ادارات 
اعضای خانوادۀ کرزی به آقای 
تلویزیون  متصدی  مسکین یار 
کرزی  حامد  آریانا،  بین المللی 
تداوی  نوع  این  تحت  هند  در 
دوم  دور  به  اشاره  داشت  قرار 
انتخاب  و  آیا گماشتن  کرزی(. 
کشور  یک  در  افراد  چون  هم 
بحرانی  حالت  و  جنگ زده 
زخم های  بر  مرهمی  می تواند 
که  آنچه  بنابر  باشد.  ملت 
به  گردید  توضیح  فوق  در 
می توانیم  گفته  قطع  صورت 

وزارت  و  ریاست جمهوری  مقام  کاندیدای  که 
یک  از  بودن  بهره مند  بر  افزون  افغانستان،  در 
فرهنگ عالی و اطاعات وسیع از جهان معاصر 
و نیازمندی های کشور، باید از صحت جسمی و 
روانی نیز برخوردار باشد. به خصوص در موارد 
کسانی که مظاهر مریضی های عصبی واضح و 
چشم  و  سر  دستان  رعشه  مانند  باشد،  روشن 
و  می باشد  عصبی  مریضی  روشن  مظهر  که 
نظریات شان وقت به وقت تغییر می نماید مثًا 
یک روز می گوید، فان شخص قاتل و ناقض 
حقوق بشر است و چند سال بعد می گوید این 
با  افرادی  بود.  خواهد  من  اول  معاون  شخص 

کاندیدای پست  نباید  فوق  روانی  ویژه گی های 
با  افرادی  شوند.  بزرگ  مسولیت  با  سیاسی 
دمدمی  لجوج،  رنج،  زود  خصوصیات  این 
روی  اجراات شان  و  تصامیم  و  بوده  مزاج 
می باشد.  عصبی  و  انی  احساسات  و  عواطف 
مقام  شایستگی  افراد  همچون  صورت  هیچ  به 
ریاست جمهوری و یا وزارت در یک کشور در 
علیای  مصالح  مطابق  و  نداشته  را  بحران  حال 
کشور اجرای وظیفه نمی توانند و در نزد مردم 
هم ذهنیتی به میان می آید که دیوانه هایی 

باالی ما حکومت می کنند. 
در بین فقهای اسامی نیز از زمان های 
یک  اوصاف  بارۀ  در  بحث هایی  دور 
ابوالحسن  است.  فته  تذکر  خلیفه-امام 
الماوردی )۳۶۴ تا ۴۵۰ هجری( مولف 
السلطانیه«  م  »االحکا  مشهور  کتاب 
می گوید: خلیفه باید واجد صفات زیر 
باشد: از لحاظ اخاقی باید خرده یی بر 
نداشته  عضوی  نقص  نشود،  گرفته  او 
لحاظ  از  باشد.  بی نقص  یعنی  باشد- 
شنوایی، بینایی و گویایی و اعضای بدن 
بی نقص باشد. واجد عقل درست برای 
باشد.  امور دولتی  اداره و حکومت در 
یک  عمر  ما  الماوردی  گفتار  )مطابق 
چشم نمی تواند امیرالمومنین و یا رییس 
خلدون  ابن  عقیدۀ  به  باشد(.  دولت 
موسس  را  او  غرب  دانشمندان  )که 
سوسیولوژی  یعنی  االجتماع  علم 
امام-  شناسایی  شرط  تنها  می شناسند( 
روحی  و  جسمانی  باید صحت  خلیفه 
اسام  کتاب  به  شود  )رجوع  باشد.  او 
مولف   .۱۶۹-۱۴۸ صفحات  ایران  در 
کشاورز.  کریم  ترجمه  پطروشوفسکی. 

نشر نیما(. 
پیشنهاد  فوق  توضیحات  داشت  نظر  در  با 
می نمایم تا جناب احمدولی مسعود این ابتکار 
را به دست گیرند و بعد از مراجعه به دوکتوران 
مختلف نتایج را از طریق پخش پروندۀ صحی 
به  کنند.  اعام  مطبوعاتی  کنفرانس  طی  خود 
دوکتور  عبداهلل،  دوکتور  جناب  منوال  همین 
جناب  نبیل  رحمت اهلل  جناب  رسول،  زلمی 
نامزدان درین راه پیش قدم  داکتر تمنا و دیگر 
شوند و یک عنعنه نیک را با نشر پروندۀ صحی 
خود برای رأی دهنده گان اساس گذارند تا برای 
صحت مند  و  سالم  رهبری  یک  اطمینان  مردم 

داده شود.

مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا مســکرات و مــواد مخــدر اعــام 
کــرده اســت کــه در جریــان یــک هفتــه گذشــته، ۳۲ تــن بــه شــمول 
ــه ۲۴  ــد ب ــواد مخــدر در پیون ــران م ــبکه قاچاق ب ــته ش ــک سردس ی
قضیــه جرایــم قاچــاق ایــن مــواد از ســوی ایــن مرکــز، بــه ۲ الــی 

۳۰ ســال زنــدان محکــوم بــه مجــازات شــدند.
ایــن مرکــز دیــروز بــا نشــر یــک خبرنامــه گفتــه اســت، ایــن افــراد 
ــواد  ــه قاچــاق م ــاط ب ــی در ارتب توســط ارگان هــای کشــفی و امنیت
مخــدر از نقــاط مختلــف کشــور بازداشــت و بــرای تعقیــب عدلــی 

و قضایــی بــه ایــن مرکــز ارســال شــده بودنــد.
در ایــن خبرنامــه آمــده اســت، در جریــان یــک هفتــه گذشــته نیــز 
۲۸ تــن بــه شــمول ۱ خانــم بــه اتهــام قاچــاق مــواد مخــدر از ســوی 
نیروهــای امنیتــی بــرای تعقیــب عدلــی و قضایــی بــه مرکــز عدلــی 
و قضایــی مبــارزه بــا مســکرات و مــواد مخــدر فرســتاده شــده اند.

ــه تعــداد ۱۷ تــن  ــز ب ــه پیــش نی ــی اســت کــه دو هفت ایــن در حال
در پیونــد بــه ۱۳ قضیــه جرایــم قاچــاق مــواد مخــدر از ســوی ایــن 

مرکــز محکــوم بــه مجــازات شــده بودنــد.

محکوم شدن 32 قاچاقبر مواد مخدر به شمول 
یک سردستۀ شبکۀ قاچاقبران به زندان
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ولسوالی  در  واقع  الجورد  معدن  ابتدا  گذشته  هفتۀ  طالبان 
کران و منجان والیت بدخشان در شمال افغانستان را تصرف 
کردند و بعد کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند. به گفتۀ 
مردم محل، این گروه بعد از تصرف معدن الجورد در حال 

تحکیم مواضع خود در اطراف آن است.
بعد از افتادن کنترل ولسوالی کران و منجان به دست طالبان، 
سقوط  ولسوالی  این  چرا  که  است  شده  مطرح  سوال  این 
کرد؟ و تصرف معدن الجورد چه اهمیتی برای طالبان دارد؟
الجورد کاربرد وسیعی دارد و عمدتًا در تولید وسایل تزئینی 
و  است  ارزشمند  الجورد  دلیل  همین  به  می شود،  استفاده 

بازار بین المللی دارد.
سال  چند  از  پس  طالبان  می گویند  بدخشان  قومی  بزرگان 
تالش توانستند این معدن پُردرآمد را تصرف کنند. براساس 
گزارش نهاد گلوبال ویتنس درآمد گروه های مسلح، از جمله 
طالبان از این معدن کوچک در والیت بدخشان، برابر با کل 

درآمد دولت افغانستان از بخش معدن این کشور است.
 ۲۰۱۵ سال  پاییز  در  طالبان  که  زمانی  کارشناسان  گفتۀ  به 
ولسوالی یمگان این والیت را تصرف کردند، برنامۀ تصرف 
بر  طالبان  ناگهانی  تسلط  داشتند.  سر  در  را  معادن الجورد 
معدن الجورد و سپس سقوط مرکز ولسوالی که این معدن 
در آن واقع شده، برای ساکنان بدخشان سوال های زیادی را 
ایجاد کرده است. نیک محمد نظر، سخنگوی والی بدخشان 
دربارۀ این نگرانی می گوید که دلیل آن ناهم آهنگی نیروهای 
محافظتی این معدن با نیروهای امنیتی بوده است. به گفتۀ او، 
گزارش هایی وجود دارد که ممکن است یکی از پاسبانان این 

معدن با گروه طالبان وارد معامله یی شده باشد.
تن  هزاران   ۲۰۱۷ سال  تا   ۲۰۱۴ سال  از  می گویند  مردم 
برآورد  دالر  میلیون  آن صدها  مجموعی  ارزش  که  الجورد 
بدخشان  الجورد  معدن  از  غیرقانونی  شکل  به  می شود 

استخراج و در بازارهای جهانی به فروش رسیده است.
احمد بشیر صمیم، رییس شورای والیتی بدخشان می گوید، 
استخراج این مقدار الجورد، در اوج رقابت و کشمکش های 
افراد مسلح غیرمسوول بر سر کنترل معدن الجورد صورت 

گرفته است.
آقای صمیم مدعی است که این روند باعث شد که »معدن به 

یک منبع درآمد مافیایی افراد و اشخاص عوض شد«.
نیک محمد نظر، سخنگوی والی بدخشان دربارۀ این نگرانی 
این  محافظتی  نیروهای  ناهم آهنگی  آن  دلیل  که  می گوید 
معدن با نیروهای امنیتی بوده است. به گفتۀ او، گزارش هایی 

با  معدن  این  پاسبانان  از  یکی  است  ممکن  که  دارد  وجود 
گروه طالبان وارد معامله یی شده باشد.

بر  محلی  زورمند  افراد  ساله،  چندین  کشمکش  ادامه  با 
حکومت  رییس  پیش  سال  سه  الجورد،  معدن  سرکنترل 
انتقال  و  استخراج  هرگونه  فرمانی  صدور  با  ملی  وحدت 

سنگ الجورد از این معدن را ممنوع کرد.
استخراج  پیش  از  که  سنگ هایی  انتقال  از  امنیتی  مسووالن 
شده بود نیز به بازارهای داخلی و خارجی جلوگیری کردند.
خیراهلل خیری، یک تاجر سنگ الجورد می گوید که درحال 
به خرید و  این  از  پیش  تاجران که  از  حاضر شمار زیادی 
فروش سنگ الجورد اشتغال داشتند، اجازه ندارند سنگ های 

خود را از انبار بیرون بیاورند.
او می گوید که دولت دکان ها را ُمهر و موم کرده است. این 

باعث شده بهای این سنگ هم پایین بیاید.
شدت  به  وضعیت  این  از  که  می گویند  الجورد  بازرگانان 
متضرر شده اند. آقای خیری افزود که ادامه  این محدودیت 
برای او و تاجران دیگر زیان بیشتر وارد خواهد کرد. او گفت 

با گذشت هر روز متحمل ضرر بیشتر اقتصادی می شود.

زمینهقاچاقمهیامیشود؟
اعضای شورای والیتی و شماری از صاحب نظران می گویند 
استخراج  کار  الجورد،  معادن  بر  طالبان  گروه  تسلط  با  که 
این  و  شد  خواهد  آغاز  درنگ  بدون  سنگ  این  مجدد 
گروه زمینه را برای انتقال سنگ تاجران دیگر نیز از طریق 
جاده  های کوهستانی همانند گذرگاه »توپخانه« که به منطقه 

چترال پاکستان می رسد، فراهم خواهد کرد.
رییس شورای والیتی بدخشان می گوید بیم آن وجود دارد 
که گروه طالبان قادر شود تا تمام محصوالت این معدن را 
وارد بازار پاکستان کند و با استفاده از درآمد به دست آمده، 

جبهات جنگ خود را گرم تر سازد.
آقای صمیم می گوید که این معدن الجورد بسیار پُربهاست و 
تصرف ولسوالی کران و منجان توسط طالبانه به منزله سقوط 
با تصرف  بخش بزرگی از والیت بدخشان است و طالبان 
محلی  حکومت  به خصوص  و  افغانستان  دولت  معدن  این 

بدخشان را به چالش کشیده است.
معادن الجورد بدخشان یکی از منابع درآمد این والیت به 
ولسوالی  در  معدن طال  کنترل  این  از  پیش  حساب می آید. 
راغستان و چندین معدن کوچک دیگر در ولسوالی های جرم 

و یمگان نیز به دست گروه طالبان افتاده و این گروه از درآمد 
آن استفاده می کند.

کارشناسان به این باور اند که اگر گروه طالبان تسلط خود 
با استفاده از درآمد حاصله آن  را به این معادن حفظ کند، 
می تواند به سربازگیری از میان افراد بیکار ادامه دهند و باعث 

ناامن شدن بیشتر مناطق در شمال شرق افغانستان شود.
وابستگی  از  رهایی  و  اقتصادی  خودکفایی  برای  افغانستان 
به کمک های جامعه جهانی به معادنش چشم دوخته است، 
تخمین شده  دالر  آن حدود سه  تریلیون  ارزش  که  معادنی 

است.
گلوبال ویتنس که یک نهاد غیردولتی بین المللی است هشدار 
بین المللی اش،  شرکای  و  افغانستان  دولت  اگر  که  می دهد 
اقدام جدی برای نجات معادن افغانستان نکنند، این معادن 
نه تنها به یک »فرصت سوخته« بلکه به تهدیدی برای آینده 

این کشور تبدیل خواهد شد.

د  وايي،  کمېسیون  شکایتونو  انتخابايت  د  افغانستان  د 

انتخابايت  کې  غونډو  کمپایني  په  انتخاباتو  د  ولسمرشۍ 

رسغړونې شوي دي.

اخیستنه  ګټه  امکاناتو  دولتي  له  کې  کمپاینونو  انتخابايت  په 

رسمي  له  کمپاین  د  انتخاباتو  ولسمرشیزو  د  چې  څه  هغه 

د  نن چې  اندېښنې موجود وې، خو  اړه  په  يې  وړاندې  پیل 

انتخابايت  د  افغانستان  د  ده،  ورځ  درېیمه  مبارزو  انتخابايت 

انتخاباتو په ځینو  شکایتونو کمېسیون وايي، د ولسمرشۍ د 

کمپایني غونډو کې له اصولو او کړنارو رسغړونې شوي دي.

د دغه کمېسیون مرستیال قطب الدین رویدار وايي، په ځینو 

کمپاینې غونډو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو ګډون او له 

دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی يې په اړه 

څېړنه کوي.

غونډو کې  یو شمېر  په  ولیدل چې  تاسې  او  موږ  وویل:  ده 

له  دا  او  شول  ولیدل  چارواکي  حکومتي  پوړي  لوړ  ځیني 

نوماندانو  موږ رسه  له  ده،  لوایحو ښکاره رسغړونه  او  قانون 

په  او کړنارو  به د قانون  تبلیغات  ژمنې کړي چې خپل ټول 

رڼا کې کوي، موږ هم اصول او کړنارې له دوی رسه رشیکې 

به  دا  او  ولیدلې  رسغړونې  موږ  مرغه  بده  له  خو  دي،  کړي 

موږ څېړو.

شمېر  یو  چې  ښيي  موندونې  دوی  د  وايي،  رویدار  ښاغلی 

دولتي لوړ پوړي او ټیټ رتبه چارواکي هم د ټولنیزو رسنیو په 

ځانګړي ډول فېسبوک او ټوېټر له الرې د ځانګړو نوماندانو 

په ګټه کمپاین کوي.

ټولو  وړاندې  پیل  رسمي  له  مبارزو  انتخابايت  د  وايي،  دی 

هر  که  او  شوي  استول  پاڼې  اصولو  کمپایني  د  ته  نوماندانو 

نوماند ترې رسغړونه وکړي، قانوين چلند به وررسه ويش.

پر  بند  او ۳۱م  د ۱۳م  مادې  د ۹۸یمې  قانون  د  انتخاباتو  د 

بنسټ دولتي چارواکي نيش کولی چې کوم ځانګړي نوماند 

ته کمپاین وکړي او دغه شان نوماندان هم له دولتي امکاناتو 

ګټه نه يش اخیستلی.

افغان ولسمرش محمد ارشف غني هم د کمپاینونو له رسمي 

ملکي  او  نظامي  هېڅ  چې  وه  کړې  سپارښتنه  وړاندې  پیل 

کې  غونډو  کمپایني  په  چې  کوالی  يش  نه  مامورین  دولتي 

برخه واخيل.

که څه هم د انتخابايت شکایتونو د کمېسیون مرستیال قطب 

الدین رويدار د کوم ځانګړي انتخابايت ټیم نوم نه اخيل، خو 

د  کې  غونډه  انتخابايت  لومړۍ  په  عبدالله  عبدالله  نوماند  د 

ګډون  رباين  الدین  وزیر صاح  د  چارو  بهرنیو  د  افغانستان 

او د محمد ارشف غني له لوري کمپایني غونډې ته په دولتي 

هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د خلکو له خوا د 

رسغړونو په توګه یادېږي.

خو د دولت ساز انتخابايت ټیم ویاند رضوان مراد ازادي راډيو 

ته وویل چې محمد ارشف غني د افغان ولسمرش په توګه حق 

لري چې د ولسمرشۍ د څوکۍ له ټولو حقونو ګټه واخيل.

ده وویل: ټول هغه حقوق چې د یو ولسمرش په توګه يې لري، 

محمد ارشف غني ترې ګټه اخیستلی يش، بله خربه دا ده چې 

دولت جوړوونکی ټیم پوره هڅه کوي چې له دولتي امکاناتو 

اخیستل  ګټه  کې  برخه  کومه  که  هم  بیا  خو  خيل،  وانه  ګټه 

کېږي، نو له دې امکاناتو به ټول نوماندان په یوشان ډول ګټه 

اخيل.

ویاند  ټیم  انتخابايت  همپالنې  او  ثبات  د  کې  وخت  ورته  په 

فریدون خوځون بیا وايي چې د دغه ټیم په لومړۍ انتخابايت 

غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صاح الدین رباين ګډون د 

جمعیت ګوند د مرش په توګه و، نه د دولتي مامور په توګه.

دی زیاتوي: صاح الدین رباين چې د بهرنیو چارو وزیر هم 

او  دی  هم  ګوند مرش  اسامي  د جمعیت  افغانستان  د  دی، 

اسامي جمعیت ګوند د ثبات او همپالنې ټيم له اصيل ماتړ 

کوونکو څخه هم دی، نو نوموړي په دې غونډه کې د اسامي 

د  چارو  بهرنیو  د  نه  و،  کړی  ګډون  لوري  له  ګوند  جمعیت 

وزیر په توګه.

په  یکشنبې  د  اوونۍ  دروانې  چې  ده  کې  حال  داسې  په  دا 

ترمنځ  نوماندانو  د  ولسمرشۍ  د  کې  افغانستان  ټول  په  ورځ 

څلورمې  تر  میزان  د  چې  دي  شوي  پیل  مبارزې  انتخابايت 

اته څلوېښت ساعته  پیله  له  اچونې  رأيې  د  او  روانې وي  به 

مخکې به پای ته ورسېږي.

غوښتنه  نوماندانو  ټولو  له  کمېسیون  شکایتونو  انتخابايت  د 

کړي چې د رسغړونو په اړه له دوی رسه په رسمي ډول خپل 

شکایتونه ثبت کړي.

طالبان با تصرف معدن الجورد بدخشان در پی چه هستند؟

د انتخابايت شکایتونو کمېسیون: 

په کمپایني غونډو کې انتخابايت رسغړونې شوي

قربان علی همزی


