
اســتاد  پروفیســور  شــهادت  ســالروز  هشــتمین  از 
ــر  ــذار و رهب ــح، بنیادگ ــهید صل ــی، ش ــن ربان برهان الدی
گذشــته  روز  افغانســتان  اســامی  جمعیــت  حــزب 
ــه 29  ــروز جمع ــه دی ــمی ک ــد. در مراس ــت ش بزرگداش
ســنبله، در لویــه جرگــه برگــزار شــده بــود، در آن هــزاران 
تــن از شــهروندان، فرماندهــان جهــادی، سیاســت مداران، 
ــود. ــرده ب ــراک ک ــجویان اشتش ــان و دانش وکای پارلم
ــی و  ــای سیاس ــی از چهره ه ــبت، برخ ــن مناس ــه همی ب
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری نیــز پیــام فرســتادند. 
در ایــن میــان، احمدولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیــاد 
ــات ریاســت جمهوری در  ــزد انتخاب ــهید مســعود و نام ش

پیامــش گفتــه اســت کــه ســالروز شــهادت اســتاد ربانــی 
ــت و  ــاد و مقاوم ــوادۀ جه ــتاد، خان ــته گان اس ــه بس را ب

ــه اســت. ــردم افغانســتان تســلیت گفت م
آقــای مســعود در پیامــش نگاشــته اســت کــه اســتاد ربانِی 
شــهید از معــدود رهبــران جهــان اســام بــود کــه آمیــزۀ 
فرهنــگ ، سیاســت و تدیــن در کــورۀ مبــارزات، ایشــان را 
بــه نمــاد سیاســت انســانی، نُمــود جهــاد و نشــان اخــاق 

و حلــم مبــدل ســاخته بــود.
بــه نوشــتۀ ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری: 
»اســتاد شــهید طــی بیــش از نیــم قــرن در میــدان جهــاد و 
مقاومــت، اعتــدال را جانمایــۀ مبــارزات خــود ســاخت و 

هیچ گاهــی بــه خشــونت فکــری یــا عملــی دســت نیازیــد. 
ــت در سیاســت و محشــور  ــری، عقانی ــرت در رهب بصی
ــا زنده گــی اســتاد چنــان عجیــن شــده  ــا مــردم ب بــودن ب
بودنــد کــه ایشــان را بــه محــور اعتمــاد همگانــی مبــدل 

نمــوده بــود«.
ــی  ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب ــن حــال، داکت در عی
ــه  ــت ک ــت گف ــن نشس ــی در ای ــدت مل ــت وح حکوم
اســتادِ ربانــی شــهید شــخصیتی بــود کــه در جایــی اگــر 
ــه  ــرد و ب ــرأت می ک ــد، ج ــه می ش ــتباه گرفت ــم اش تصمی
ــم  ــه در همــان قســمت فکــر و تصمی ــردم می گفــت ک م

ــود.... ــا اشــتباه ب م
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انتخـابات 
و وفـاق ملی

امریکا کمک 160 میلیون دالری 
خود را به افغانستان لغو کرد

32

د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون مــره 

وايــي، د انتخاباتــو لپــاره د دوی یوازنــۍ اندېښــه 

ــتونزه ده. ــي س امنیت

ــل  ــه درش ــو پ ــمرۍ د انتخابات ــتان د ولس د افغانس

کــې امنیتــي پېښــو د دغــه هېــواد د انتخاباتــو د 

ــړې. ــنمه ک ــره اندېښ ــیون م کمېس

ــه  ــې پ ــنه د جمع ــه اندېښ ــتانۍ دغ ــم نورس ــوا عل ح

ــه  ــې رشیک ــرو ک ــه خ ــو رسه پ ــه ازادي راډی ورځ ل

کــړه او ویــې ویــل چــې ناامنــي یوازنــۍ ســتونزه ده 

ــلی يش. ــه ګواښ ــي پروس ــه م ــې دغ چ

یــې  مونــږ  چــې  ســتونزه  یوازنــۍ  وویــل:  دې 

ــي مســایل دي، خــدای  ــوو، امنیت اندېښــمن کــړي ی

مــه کــړه پــه کــوم ســایټ کــې کومــه پېښــه رامنځتــه 

ــه  ــر ون ــې تاثی ــه روان او روحی ــو پ ــي او د خلک ن

ــړي. ک

پــه تېــره یــوه اوونــۍ کــې پــه کابــل، ننګرهــار، پــروان 

او زابــل والیتونــو کــې پــه پرلــه پســې ډول چاودنــې 

او انتحــاري حملــې وشــوې چــې لســګونو کســانو 

تــه پــه کــې مــرګ ژوبلــه واوښــته.

اغلــې نورســتانۍ وايــي، د امنیتــي ننګونــو لــه املــه 

بــه د انتخاباتــو لــه ۵۳۷۳ مرکزونــو څخــه۴۳۱ یــې 

تــړيل وي، خــو پــه خــره یــې چــې امنیتــي ارګانونــو 

ــه  ــه ورځ ب ــو پ ــې د انتخابات ــړی چ ــه ډاډ ورک دوی ت

ــه  ــوره هڅ ــې پ ــه ک ــه برخ ــت پ ــت د ټينګښ د امنی

وکــړي.

ــي، دوی  ــو خپلــواک کمېســیون مــره واي د انتخابات

ــه  ــو پ ــه ځانګــړي ډول، د انتخابات ــورو برخــو پ ــه ن پ

تخنیکــي برخــه کــې پــوره چمتووالــی لــري او تېــرې 

ســتونزې بــه تکــرار نــه يش.

دا زیاتــوي چــې سېســتم بایومټریــک دی او پــه کايف 

انــدازه کارکوونکــي هــم روزل شــوي دي.

د افغانســتان د ولســمرۍ انتخاباتــو تــه یــوه اوونــۍ 

پاتــې ده، ټــاکل شــوې چــې دغــه انتخابــات د تلــې 

یــا میــزان د میاشــتې پــه شــپږمه نېټــه تــررسه يش.

د انتخاباتو کمېسیون:

ناامني یوازنۍ ستونزه ده چې 
د انتخاباتو پروسه ګواښلی يش

صفحه 6

احمدولی مسعود در همایش حمایت مردم کابل از تیم وفاق ملی:

تغییربامردممیآید،دانهدرشتهاتغییرآوردهنمیتوانند

در مراسم گرامی داشت از هشتمین سالروز شهادت استاد ربانی مطرح شد:

ایـنبارکسـیدربرابـرتقـلبکـوتاهنمـیآیـد
روح اهلل بهزاد

صفحه 3
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ــون  ــِک 160 میلی ــو کم ــکا از لغ ــدۀ امری ــاالت متح ــه ای این ک
ــر  ــتان خب ــِی افغانس ــع برق ــاخت های مناب ــه زیرس ــری اش ب دال
داده و دلیــِل آن را »فســاد در ادارۀ تــدارکات ملــی« عنــوان کــرده، 
ــی  ــای غنـ ــاِی آق ــا و اداه ــادِ اکت ه ــه ی ــود آدم را ب خود به خ
ــکاراِت  ــا و ابت ــوده فعالیت ه ــعی نم ــواره س ــه هم ــدازد ک می ان
ــن  ــن تلقی ــردم چنی ــه م ــد و ب ــیر کن ــاد تفس ــه فس ــود را علی خ
ــا فســاد  ــارزه ب ــه مب ــم ب ــه او یگانه سیاســت مدارِ مصم ــد ک نمای

ــت. ــادی اس اداری و اقتص
ادارۀ تــدارکات ملــی، ابتــکارِ آقــای غنــی بــود کــه در تبلیغــاِت 
حکومتــی دلیــِل تشــکیل آن، پاســداری از منافــع مــردم و تأمیــن  
شــفافیت در واگــذاری قراردادهــا خوانــده می شــد؛ ادعایــی کــه 
از همــان ابتـــدا مــورد تردیــد بخــش بزرگــی از جامعۀ افغانســتان 
ــرد  ــته می ک ــد برجس ــن تردی ــت. ای ــرار گرف ــه گاران ق و روزنام
ــد  ــًا می خواه ــی، صرف ــن اداره ی ــا ایجــاد چنی ــی ب ــای غن ــه آق ک
فســاد و اختــاس را تحــِت ســلطۀ خــود قــرار داد، آن را هدفمند 

بســازد و در مواقــع ضــرورت از آن اســتفاده کنـــد.
ــی و  ــا روان شناس ــق ب ــت و منطب ــه درس ــی اگرچ ــن تحلیل چنی
ــردمِ  ــا م ــود، ام ــیس ب ــِت تازه تأس ــس حکوم ــِی ریی رفتارشناس
فقیــر و ســاده دلی هــم بودنــد کــه شــعارهاِی آقــای غنــی 
علیــه فســاد را بــاور کــرده و اُمیــد بســتند کــه بــر اثــر تدبیــر و 
صداقــِت او، اوضــاع کشــور بهبــود یابــد و آن هــا ایــن بهبــودی 
ــن  ــج ای ــا به تدری ــند. ام ــاهد باش ــان ش را در دسترخوان های ش
بخــش از جامعــه نیــز پــی بردنــد کــه زدوده شــدن فســاد و بهبــود 
ــت،  ــن نیس ــی ممک ــِت فعل ــا در حکوم ــردم، نه تنه ــِت م معیش

ــید. ــخت تری را کش ــر و س ــای بدت ــار روزه ــد انتظ ــه بای بلک
  در دورۀ حکومــت داری آقــای غنــی، بــه مــوازات آشــفته گی های 
ــب او، اوضــاع اقتصــادِی  سیاســِی حاصــل از خــوی انحصارطل
ــد،  ــه ش ــود مواج ــا رک ــرد و کان ب ــای ُخ ــور در حوزه ه کش
فعالیت هــای بــزرِگ اقتصــادی رونــق باخــت، تجارت هــاِی 
ــز  متوســط کوچــک شــد و بســیاری از کاســبی هاِی کوچــک نی
ــر از  ــر و هدفمندت ــر، فســاد فربه ت ــان رفــت و از همــه بدت از می

گذشــته بــه حیــات ادامــه داد. 
ــا در  ــود؛ ام ــده ب ــیع و پراکن ــاد وس ــته، فس ــِت گذش در حکوم
عــوض به دلیــل نبــود منازعــه میــان شــخص نخســِت حکومــت 
ــیِر  ــه مس ــاد ب ــوزۀ اقتص ــی، ح ــات و ادارات دولت ــایر مقام و س
ــای غنــی  ــِز خــود ادامــه مــی داد. در حکومــِت آق کــج دار و مری
ــت،  ــدرت و سیاس ــۀ ق ــد عرص ــز مانن ــاد نی ــد فس ــاش ش ت
ــان مســیری  ــه هم ــز ب ــود و اقتصــاد نی ــه انحصــار کشــیده ش ب
ــاِت  ــی و ترجیح ــای غن ــخِص آق ــِل ش ــه عق ــود ک ــت ش هدای
ــر  ــاد متنف ــی از فس ــای غن ــد. آق ــان می ده ــتراتژیِک او فرم اس
ــی  ــاِت اقتصادی ی ــۀ آن تعام ــاد هم ــِر او از فس ــا تعبی ــود، ام ب
ــوی و  ــه خ ــت علی ــودِ آن می توانس ــه س ــت ک ــر می گرف را در ب
منــِش سیاســِی او بســیج شــود. مســلمًا او می خواســت اقتصــاد 
ــو بســازد، امــا ایــن نوســازِی اقتصــادی هیــچ  افغانســتان را از ن
جایــی بــرای شــنیدن نظریــاِت مخالــف در نظــر نگرفتــه بــود. از 
همیــن رو بــود کــه نتیجــۀ همــۀ تاش هایــش ایــن شــد کــه ارگ 
ــه مرکــِز همــۀ تصمیم گیری هــا در عرصــۀ سیاســت و اقتصــاد  ب
ــن نســبت، همــۀ فســادها و ویرانی هــاِی  ــه همی ــدل شــد و ب مب
ــوارِی کوچــک وصــل شــد!  ــن چهاردی ــه ای ــزرِگ اقتصــادی ب ب
فســاد، زادۀ تمرکــز و اســتبداد رای اســت و ویرانــی اقتصادی یــی 
ــی و  ــول افغان ــرارِ ســرمایه ها، ســقوط پ ــأت ف کــه اکنــون در هی
نبــود بــرق دامن گیــِر افغانســتان شــده، محصــوِل خــوی مســتبِد 
آقــای غنی ســت. ارگ نشــینان نه تنهــا نتوانســتند فســاد را از 
بیــن ببرنــد، بلکــه فســاد را از آِن خــود ســاختند و آقــای غنــی 
ــو بســازد، بلکــه آن  نه تنهــا نتوانســت اقتصــاد افغانســتان را از ن

ــاخت. ــته س ــر از گذش ــر و ویران ت را بیمارت
این هــا همــه باهایی ســت کــه مـــردم کشــیده اند و بازگــو 
می کننــد؛ درحالی کــه اگــر پــس از ایــن رســوایی نیــز از 
ــت  ــادِی مملک ــاع اداری و اقتص ــه اوض ــیم ک ــی بپرس ــای غن آق
ــتانش  ــت ها و انگش ــته دس ــِد گذش ــت، همانن ــال اس ــه ح در چ
را بیهــوده بــاال و پاییــن می کنــد و بــا اعتمــاد بــه نفــس 
می گویــد: پان هــاِی مــا طبــق برنامــه پیــش رفتــه، فســاد اداری 
و اقتصــادی حــدود 90 درصــد از بیــن رفتــه و افغانســتان ضمــن 
ــود،  ــد ش ــِی قدرتمن ــک اقتصــاد مل ــته صاحــب ی ــه توانس این ک
ــِت منطقــه تبدیــل شــده و مــردم از این پــس  ــه شــاهراه ترانزی ب
ــاد  ــارت و اقتص ــوزۀ تج ــتری در ح ــگوفایی های بیش ــاهد ش ش

ــود! ــد ب خواهن

فسـادارگ
وصـورِتسنگپایـِیغنی

جمهــوری  ریاســت  رواِن  ســال  انتخابــات 
ــدم  ــارکت، ع ــترده گی مش ــِر گس ــد از نظ هرچن
ــن  ــای روش ــی، افق ه ــت انتخابات ــب و عدال تقل
در  امــا  نمی دهــد؛  نویــد  را  رهایی بخشــی  و 
ــای  ــۀ چهره ه ــی و ارای ــارزاِت انتخابات ــطح مب س
ســاِل  هجــده  در  امیدبخــش  و  برنامه محــور 
ــه  ــار این ک ــت. در کن ــوده اس ــر ب ــته کم نظی گذش
هنــوز یــک تعــداد تیکــه داران انتخاباتــی، قومــی 
ــای  ــان در عرصــۀ رقابت ه ــب همچن و قدرت طل
ــد  ــاش می ورزن ــد و ت ــور دارن ــی حض انتخابات
بــه هــر شــکلی کــه شــده و مقــدور اســت، رونــد 
انتخابــات را بــه نفــِع خــود مصــادره کننــد؛ ولــی 
ــا  ــز پ ــر نی ــه و آینده نگ ــا برنام ــازه، ب ــای ت تیم ه

ــد. ــدان گذاشــته  ان ــه می ب
کســانی  اکثــِر  گذشــته  انتخابات هــای  در   
می شــدند،  انتخاباتــی  کارزارهــای  وارد  کــه 
کــه  بودنــد  سیاســی  مشــخِص  چهره هــای 
ــی  ــد سیاس ــوالِت جدی ــاز تح ــوی از آغ ــه نح ب
ــد.  ــرار داشــته  ان ــدرت ق افغانســتان در محــور ق
ــز را در  ــه چی ــان هم ــراد چن ــا و اف ــن چهره ه ای
انحصــارِ خــود گرفتــه بودنــد کــه کمتــر مجالــی 
بــرای تیم هــای ملــی و دارای انگیزه هــای مثبــِت 
تغییــر و تحــول در کشــور مســاعد می شــد. امــا 
در انتخابــات ســاِل روان می بینیــم کــه هم پــا 
ــز  ــی نی ــر، تیم های ــای زر و زور و تزوی ــا تیم ه ب
حضــور دارنــد کــه از میــان مــردم برخاســته  انــد 
و دغدغــۀ اصلی شــان واقعیــت بخشــیدن بــه 

آرزوهــای دیرینــۀ مردم شــان اســت.
 تیــم وفــاق ملــی بــه رهبــری احمــد ولــی 
مســعود، یکــی از همیــن تیم هــای انتخاباتــی 
ــرای  ــد ب ــاد امیـ ــه و ایج ــا برنام ــه ب ــت ک اس
ــی  ــارزات انتخابات ــکوهمند وارد مب ــاِی ش فرداه
چهره هــای  از  مســعود  آقــای  اســت.  شــده 
ــت  ــور اس ــِر کش ــۀ اخی ــِی دو ده ــرح سیاس مط
کــه بــدون مجــاب و مرعــوب شــدن در قــدرت 
ــه آگاهی دهــی  ــردمِ خــود ب ــان م سیاســی، در می

و اندیشــه ورزی پرداختــه اســت. 
آقــای مســعود خــط فاصــِل میــان دیــروز و 
فـــردای کشــور اســت؛ دیــروزی پُر از خشــونت، 
ــخص  ــی نامش ــی و فردای ــتبداد و قدرت طلب اس
ــزه  ــا تیوری و گنــگ. آقــای مســعود می خواهــد ب
ــد  ــخه یی قدرتمن ــور، نس ــت کش ــردن وضعی ک
بــرای حــِل بحران هــای کشــور بپیچــد؛ کاری کــه 
ــت مداراِن  ــیاری از سیاس ــدرِت بس ــوان و ق در ت

دیــروز و امــروزِ مــا نبــوده اســت. 
سیاســی  قــدرت  افغانســتان،  در  بســیاری ها 
ــی  ــم در تبان ــا ه ــی و ی ــۀ مورث ــه گون ــا ب را ی
انــد.  آورده  به دســت  بــا قدرت هــای دیگــر 

قــدرت سیاســی هرگــز آن گونــه کــه فکــر 
ــردم در  ــوده و م ــردم نب ــار م ــود، در اختی می ش
ــای  ــد. آق ــوده  ان ــل نب ــی دخی ــوالت سیاس تح
مســعود می خواهــد کــه ایــن قــدرت دوبــاره در 
ــده و  ــر آین ــا ب ــرد و آن ه ــرار گی ــردم ق ــارِ م اختی
سرنوشــِت خــود حاکــم باشــند. بــه همیــن دلیــل، 
آقــای مســعود طــی هجــده ســاِل گذشــته بــدون 
ــرای  ــزاری ب ــه اب ــی او را ب ــدرت سیاس ــه ق آن ک
تریبون هــای ســنتی، قومــی، ســمتی و زبانــی 
ــر در  ــی و تفک ــرای رهای ــد، بانگــی ب ــل کن تبدی
بســتر وفــاق و آجنــدای ملــی بــوده اســت. آقــای 
ــی، وارد  ــه  و برنامه ی ــن کارنام ــا چنی ــعود ب مس
انتخابــات شــده و حــاال در بســیاری از حوزه هــا 
ــوب و  ــی محب ــه چهره ی ــتان ب ــق افغانس و مناط

ــده اســت.  ــدل ش ــی مب مردم
مــردم افغانســتان از شــمال تــا جنــوب و از شــرق 
ــد  ــی را شــنیده  ان ــاق مل ــداِی وف ــا غــرب، صـ ت
ــِر  ــتقبال بی نظی ــد. اس ــرده ان ــود ک و آن را از خ
مــردم از تیــم وفــاق ملــی در اقصانقــاط کشــور، 
ــزاری  ــر اب ــات دیگ ــه انتخاب ــد ک ــان می ده نش
بــرای ســلطه و تملــِک قــدرِت سیاســی در ابعــاد 
ــع  ــن مناف ــرای تأمی ــی ب ــی و زبان ــِک قوم کوچ
ــروز  ــه ام ــی ک ــد. آنان ــوده نمی توان ــی ب گروه
ــادی  ــی، اقتص ــات سیاس ــه و اصاح دم از برنام
و اجتماعــی می زننــد، در حقیقــت مهره هــای 
ــازه  ــرِف ت ــچ ح ــه هی ــد ک ــت ان ــوختۀ سیاس س
ــور  ــردای کش ــروز و ف ــل ام ــرای نسـ ــوی ب و ن
و  ثبــات  و  دولت ســاز  تیم هــای  ندارنــد. 
همگرایــی کــه همیــن اکنــون قــدرت سیاســی را 
ــرای حــل معضــاِت  ــد، ب ــار خــود دارن در اختی
کشــور در پنــج ســاِل گذشــته چــه نســخه یی را 
ــل  ــو و قاب ــا چــه حــرِف ن ــد؟ آن ه ــی کردن عمل
ــرای جلــب حمایــت مــردم  ــد ب اتکایــی می توانن
ــدرت  ــام ق ــی از تم ــی کس ــند؟ وقت ــته باش داش
ــن  ــد کمتری ــود نتوان ــادِی موج ــی و اقتص سیاس
نفعــی بــه مــردم برســاند، آن گاه چــه تــاج 
ــد  ــان خواه ــر سرش ــان ب ــرای فردای ش ــی ب ُگل

ــت؟   گذاش
مــردم دیگــر فریــب شــعارهای بی پشــتوانه، 
وعده هــای توخالــی و ســبوتاژهای قومــی را 
ندارنــد  دوســت  دیگــر  مــردم  نمی خورنــد. 
ــع  ــرای مناف ــتان را ب ــانی افغانس ــد کس ــه ببینن ک
می کننــد.  تکه پــاره  تیمی شــان  و  شــخصی 
ــه  ــته چ ــال گذش ــج س ــر در پن ــی مگ ــای غن آق
کاری بــه ایــن کشــور کــرده اســت؟ کارنامــه اش 
را ببینیــد و قضــاوت کنیــد! مــردم خــون گریســته 
ــر  ــن فق ــه بالی ــر ب ــنه س ــکم گرس ــا ش ــد، ب ان
ــان روزگار  ــوِگ عزیزان ش ــد و در س ــته ان گذاش
ســپری کــرده انــد. آیــا انتخــاِب آن هــا بــود کــه 

قساوت پیشــه  و  بی رحــم  چنیــن  حاکمانــی 
ــند؟ ــته باش داش

ــر!... در هجــده ســاِل گذشــته  ــدون شــک خی  ب
اراده و خواســِت مــردم بــه گــروگان گرفتــه 
ایــن  از  رهایــی  روز  امــروز  و  بــود  شــده 
ــدِن  ــا آم ــتان ب ــردم افغانس ــت. م ــت اس وضعی
ــی آرزوی آن را  ــی کــه از دیرزمان ــاق مل ــم وف تی
ــد.  ــه ان ــازه گرفت ــاِن ت ــد، ج ــر می پروراندن در س
بحــث اصلــِی امــروز در حلقه هــای مختلــف 
ــوان  ــه عن ــی ب ــاق مل ــی، وفـ دانشــگاهی و مردم
ــک  ــای ی ــه آرزوه ــیدن ب ــرای رس ــی ب روزنه ی
ــی  ــان مل ــروز قهرم ــه دی ــی ک ــت؛ ملت ــت اس مل
کشــور را حامــی و پشــتیباِن منافــع بــزرِگ خــود 
ــی  ــد ول ــود احم ــروز در وج ــود و ام ــناخته ب ش
مســعود و تیــم وفــاق ملــی، آن رســالِت بــزرگ 

را احســاس می کنــد.      

انتخـابات
ووفـاقملی

مردم افغانستان از شــمال تا جنوب و 
از شــرق تا غرب، صـــداِی وفاق ملی 
را شــنیده اند و آن را از خــود کرده اند. 
استقبال بی نظیِر مردم از تیم وفاق ملی 
در اقصانقاط کشــور، نشان می دهد که 
و  برای ســلطه  ابزاری  انتخابات دیگر 
تملِک قدرِت سیاســی در ابعاد کوچِک 
قومی و زبانی برای تأمین منافع گروهی 
از  آنانی کــه امروز دم  بوده نمی تواند. 
برنامه و اصالحات سیاسی، اقتصادی و 
مهره های  حقیقت  در  می زنند،  اجتماعی 
اند که هیچ حرِف  ســوختۀ سیاســت 
تازه و نوی برای نســـِل امروز و فردای 
کشــور ندارند. تیم های دولت ســاز و 
قدرت  اکنون  همین  که  ثبات وهمگرایی 
سیاســی را در اختیار دارند، برای حل 
گذشته  پنج ساِل  در  معضالِت کشــور 
چه نسخه یی را عملی کردند؟ آن ها چه 
حرِف نو و قابــل اتکایی می توانند برای 

جلب حمایِت مردم داشته باشند؟

احمـد عمران
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ایـاالت متحـدۀ امریـکا 160 میلیـون دالر کمک  
بـرای زیـر سـاخت های منابـع برقی افغانسـتان 
را به خاطـر وجـود فسـاد در ادارۀ تدارکات ملی 

ایـن کشـور لغو کرده اسـت. 
خبرنامه یـی  یـک  در  امریـکا  خارجـۀ  وزارت 
دلیـل اصلی لغـو این کمک ها را سـوء مدیریت 
مالـی و فسـاد اداری در نهادهـای حکومتـی به 

ویـژه ادارۀ تـدارکات ملـی خوانده اسـت. 
در همیـن حـال، مجلـس نماینده گان کشـو نیز 
»ادارۀ تـدارکات ملـی« و »ارگ« را قلـب فسـاد 

می خوانـد.  اداری 
مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  در  مسـووالن 
نماینـده گان، می گوینـد کـه بیـش از 95 درصد 
عملیاتـی  معاونیـت  طـرف  از  پروژه هـا  از 
داده می شـود،  داد  قـرار  بـه  ریاسـت جمهوری 
امـا در قبـال آن هیچ پاسـخ گویی وجـود ندارد. 
مایـک پمپیـو، وزیـر خارجـۀ ایـاالت متحـدۀ 
در  سـپتامبر  نهـم  پنجشـنبه،  دیـروز  امریـکا 
خبرنامه یـی گفـت کـه واشـنگتن صـد میلیـون 
جهـت  کـه  را  خـود  مالـی  کمک هـای  دالـر 
بـرق  زیربنایـی  پـروژۀ  یـک  شـدن  اجرایـی 
اختصـاص داده بـود را دوبـاره پـس می گیـرد. 
آقـای پمپیـو گفتـه اسـت کـه پـروژۀ بـرق از 
سـوی امریـکا اجـرا خواهد شـد؛ زیرا بـه گفتۀ 
افغانسـتان  حکومـت  امریـکا  خارجـۀ  وزیـر 
توسـط  کـه  منابـع  شـفاف  مدیریـت  توانایـی 

نـدارد.  را  می شـود  فراهـم  متحـده  ایـاالت 
ادارۀ  امریـکا گفتـه اسـت کـه  وزیـر خارجـۀ 
تـدارکات ملـی افغانسـتان در راسـتای فراهـم 
کـردن شـاخص های شـفافیت و حسـاب دهی 

در مدیریـت مالـی عامـه نـاکام شـده اسـت.
ایـن مبلـغ بـرای اعمـار پنـج سـب ستیشـن و 
و  غزنی-قندهـار  میـان  بـرق  لین هـای  انتقـال 
کجکـی- قندهـار اختصـاص یافتـه بـود، اما به 
دلیـل نبود شـاخص شـفافیت در ادارۀ تدارکات 

ملـی لغو شـده اسـت.
وزیـر خارجـۀ امریـکا گفتـه اسـت کـه ایاالت 
متحـده علیـه سـوء اسـتفاده از کمک هـا اقـدام 
مـردم  و  امریـکا  مالیه دهنـده گان  و  می کنـد 
بـاالی  بخـش  ایـن  در  می تواننـد  افغانسـتان 

ایـاالت متحـده حسـاب کننـد.
همچنـان، ایـاالت متحدۀ امریکا گفته اسـت که 

واشـنگتن از پرداخـت 60 میلیـون دالـر کمـک 
اضافـی نیـز در ایـن مـورد خـود داری کـرده 

ست.  ا
مجلـس نماینـده گان کشـور نیـز می گویـد کـه 
پیـش از ایـن اتهـام وارد شـده بود کـه وزارت 
داخله قلب فسـاد اداری اسـت، امـا اکنون ارگ 
و ادارۀ تـدارکات ملـی بـه قلـب فسـاد اداری 

تبدیـل شـده اند. 
محمد عظیم محسـنی، رییس پیشـین کمیسیون 
نماینـده گان، می گویـد:  اقتصـاد ملـی مجلـس 
پیـش از ایـن همـه وزارت داخلـه  را بـه قلـب 
فسـاد تشـبیه کـردن بودند، امـادر حـال حاضر 
ارگ و ادارۀ تـدارکات بـه قلـب فسـاد تبدیـل 
شـده اسـت؛ زیـرا هر آنچه کـه اداره تـدارکات 
ملـی انجـام می دهـد، نهایی اسـت و ایـن اداره 

بـه هیـچ مرجعـی هم پاسـخ گو نیسـت.
آقـای محسـنی می افزایـد کـه اداره تـدارکات 
ملـی اسـناد هیـچ پروژه را بـا نماینـده گان مردم 
در شـورای ملـی شـریک نمی کنـد و بـه همین 
خاطـر، هیـچ نمایندۀ از مجلس در نشسـت های 

ایـن اداره شـرکت نمی کننـد.
در  مجلـس  از  نماینده یـی  اگـر  گفتهـۀاو،  بـه 
نشسـت های اداره تـدارکات شـرکت کننـد در 
اداره  ایـن  غیرقانونـی  عملکردهـای  بـه  واقـع 

می شـود. داده  مشـروعیت 
آقـای محسـنی تاکیـد کـرد کـه در قراردادهای 
انجـام  ملـی  تـدارکات  اداره  طریـق  از  کـه 
می شـود، فسـاد گسـترده وجـود دارد؛ زیـرا بـه 
گفتـه او، 95 درصـد پروژه هـای سـاختمانی به 
ارزش میلیون هـا افغانـی از منبع واحد از سـوی 
معاونیـت عملیاتـی ریاسـت جمهوری بـه قرار 
داده می شـود و هیـچ گونـه پاسـخگویی هم در 

ایـن زمینـه وجود نـدارد.
بـه گفتـۀ او، قانـون ادارۀ تـدارکات ملـی سـال 
گذشـته از طـرف مجلـس نماینـده گان، تعدیـل 
رییس جمهـور  سـوی  از  هنـوز  تـا  امـا  شـد؛ 

توشـیح نشـده اسـت.
آقـای محسـنی افـزود کـه در تعدیـات قانـون 
تـدارکات ملـی، محدودیتی وضع شـده بود که 
بـر بنیـاد آن، کارمندان ایـن اداره نمی توانسـتند 
از مرجـع واحـد پروژه هـا را بـه قـرار دهنـد؛ 
امـا به دلیـل اینکـه اداره تـدارکات ملی دسـت 

بـاز داشـته باشـند، این قانـون را توشـیح نکرده 
ست. ا

سرپرسـت  فریمـن،  کارن  حـال،  همیـن  در 
معاونیـت بخش افغانسـتان - پاکسـتان در ادارۀ 
انکشـاف بین المللـی امریـکا  )USAID( روز 
پنجشـنبه در نشسـت در کمیتـۀ روابط خارجی 
مجلـس نماینده گان ایاالت متحده در واشـنگتن 
گفـت کـه به صراحت بـه وزیر مالیه افغانسـتان 
تأکیـد کرده ایـم که سیسـتم های دولتی شـفاف، 
موثـر و پاسـخگو به شـهروندان در زمینه رشـد 
سـرمایه گذاری  جلـب  و  خصوصـی  سـکتور 

اسـت. ضروری 
بـه اسـاس معلومـات ادارۀ انکشـاف بین المللی 
امریـکا)USAID(، افغانسـتان از سـال 2001 
میـادی بـه این سـو اضافـه از 9۳ ملیـارد دالـر 

کمـک امریـکا را دریافـت کرده اسـت.
حکومـت افغانسـتان تـا حـال در مـورد اقـدام 
امریـکا کـه صـد میلیون دالـر کمک را بـه دلیل 
فسـاد اداری پـس می گیـرد و از پرداخـت 60 
میلیـون دالـر اضافـی خـودداری کـرده واکنش 
نشـان نـداده اسـت. حکومـت افغانسـتان قبـًا 
بـا فسـاد  مبـارزه  بـود کـه در راسـتای  گفتـه 
اداری و ایجـاد شـفافیت در مصـرف کمک های 
گرفتـه  دسـت  روی  را  اقدامـات  بین المللـی، 

. ست ا
پـس از ابـراز ایـن نگرانـی ادارۀ تـدارکات ملی 
افغانسـتان دیـروز در اعامیه یـی گفتـه اسـت 
کـه ایـن اداره حاضـر اسـت در برابـر تمامـی 
براسـاس  امـا  بدهـد،  حسـاب  کارکردهایـش 
مرجـع  تنهـا  افغانسـتان،  تـدارکات  قانـون 
تصمیم گیرنـده در مـورد منظـوری، اعـاده و یـا 
رد پروژه هـا »کمیسـیون تـدارکات ملی« اسـت 

نـه اداره ی تـدارکات ملـی.
براسـاس اعامیۀ ادارۀ تدارکات ملی افغانستان، 
تمامـی تصامیم در کمیسـیون تـدارکات ملی در 
بین المللـی از جملـه  ناظـران ملـی و  حضـور 
بـازرس ویژۀ امریکا برای بازسـازی افغانسـتان 
)سـیگار(، سیسـتیکای حمایـت قاطـع، دیدبـان 
شـفافیت، کمیسـیون های اقتصـاد ملـی، مالی و 
بودجـوی شـورای ملی و نهاد »میک« براسـاس 
یـک میکانیسـم گرفته شـده کـه این ناظـران از 
موجودیـت شـفافیت اظهار خرسـندی کرده اند.
میلیـون دالـر  بـه 200  لغـو  نزدیـک  از  خبـر 
گفتـه  حالـی  در  افغانسـتان  بـه  امریکایـی 
می شـود کـه نزدیـک بـه هفتـه بـرق کابـل و 
11 والیـت دیگـر بـه دلیـل تخریـب پایه هـای 
برقی در والیت های شـمال کشـور قطـع و این 
بودنـد.  رفتـه  فـرو  تاریکـی  در  والیت هـای 

گذشـته  هفتـۀ  یکشـنبه  روز  برشـنا  شـرکت 
اعـام کـرد کـه بـه دلیـل تخریـب چهـار پایـۀ 
برق در شـمال افغانسـتان، جریان بـرق وارداتی 
یـازده  و  کابـل  بـه  تاجیکسـتان  و  ازبیکسـتان 

والیـت دیگـر قطـع شـده اسـت. 
رسـانه های  در  واکنش هـای  بـه  کار  ایـن 
اجتماعـی مواجـه شـد. جـان بس سـفیر امریکا 
کـه  نوشـت  توییتـرش  حسـاب  در  کابـل  در 
گزارش هـا می رسـاند کـه کـه ادارۀ تـدارکات 
بـرای  را  سـوخت  مـواد  خریـد  اجـازه  ملـی 
دسـتگاه بـرق حرارتـی کابـل نمی دهـد، آیا این 

خبـر درسـت اسـت؟
ادارۀ تـدارکات ملـی، اظهـارات جان بـس را رد 
کرده اسـت. ادارۀ تدارکات ملی در سـال 1۳9۳ 
در چارچـوب ادارۀ امـور تحـت نظـر محمـد 
اشـرف غنـی ایجـاد گردید کـه بیشـتر پروژه ها 

از طریـق آن بـه قـرار داد سـپرده می شـود.
واشـنگتن همچنـان کمـک مالـی را بـه کمیتـۀ 
مشـترک مسـتقل نظـارت و ارزیابـی مبـارزه با 
فسـاد اداری افغانسـتان تـا پایـان امسـال توقف 

می دهـد.

ــت وحــدت  ــس حکوم ــی، ریی ــاله محمداشــرف غن همه س
ــام  ــی پی ــتاد ربان ــهادت اس ــالرزو ش ــبت س ــه مناس ــی ب مل
ــبت  ــن مناس ــه ای ــی ب ــال ارگ پیام ــا امس ــتاد، ام می فرس
ــن مراســم  ــداهلل در ای ــر عب نداشــت. در همیــن حــال، داکت
محمداشــرف غنــی را مخاطــب قــرار داد و گفــت: »بــا پیــام 
ــی،  ــتاد ربان ــهادت اس ــالروز ش ــبت س ــه مناس ــتادن ب نفرس
ــرب  ــرق و غ ــردم در ش ــت او در دل م ــزی از محبوبی چی
ــور  ــرۀ منف ــه چه ــی، بلک ــرده نمی توان ــم ک ــتان ک افغانس

ــی«. ــان می ده ــردم نش ــه م ــود را ب خ
آقــای عبــداهلل در بخشــی از ســخنانش از افزایــش تلفــات 
غیرنظامــی در جریــان عملیات هــای نیروهــای امنیتــی 

انتقــاد کــرد. رییــس اجرایــی گفــت کــه نیروهــای امنیتــی 
در جریــان عملیــات بایــد بــه زنده گــی غیرنظامیــان توجــه 
جــدی کننــد. او از مســووالن نهادهــای امنیتــی خواســت تــا 
ــان در  ــرای جلوگیــری از تلفــات غیرنظامی تدابیــر جــدی ب

ــد. ــت گیرن ــی را روی دس ــای نظام ــان عملیات ه جری
ــان  ــات غیرنظامی ــش تلف ــی از افزای ــداهلل در حال ــر عب داکت
ــه  ــد ک ــاد می کن ــی انتق ــات  نیروهــای امنیت ــان عملی در جری
ــای خارجــی  ــی نیروه ــۀ هوای ــک حمل ــش در ی دو روز پی
بــر یــک جنــگل جلغــوزه در ولســوالی خوگیانــی والیــت 
ــر  ــته و 40 کارگ ــگل کش ــن جن ــر ای ــار، ۳0 کارگ ننگره

دیگــر زخمــی شــدند.

رییــس اجرایــی در بخشــی از ســخنانش بــه پروســۀ صلــح 
ــه  ــدود ب ــد روز مح ــه چن ــا آنک ــت، ب ــرد و گف ــاره ک اش
ــدا  ــات ج ــث انتخاب ــا بح ــده، ام ــات نمان ــزاری انتخاب برگ
ــن  اســت؛ صلــح اولویــت مــردم افغانســتان اســت و در ای
ــد  ــداهلل می گوی ــای عب ــد. آق ــد دارن ــدای واح ــه ص زمین
ــی حمــات تروریســتی انتحــاری شــهید  ــن قربان ــه اولی ک
ــوده و از آن  ــور ب ــی کش ــان مل ــعود، قهرم ــاه مس احمدش
زمــان تــا امــروز مــردم افغانســتان در راه مبــارزه بــا القاعــده 

قربانــی می دهنــد.
ــه  ــم ب ــی را مته ــًا محمداشــرف غن ــی تلویح ــس اجرای ریی
ــان  ــرد و بی ــح ک ــای صل ــر تاش ه ــن در براب ــرار گرفت ق
داشــت: »هــر کســی کــه در برابــر منافــع ملــی کشــور قــد 
ــد،  ــتاده گی می کن ــی ایس ــر چوک ــه خاط ــرده و ب ــم ک عل
ــارزه  ــه در راه مب ــتان ک ــردم افغانس ــری م ــت رهب صاحی
ــه در  ــی ک ــدارد. کس ــد را ن ــی داده ان ــم قربان ــا تروریس ب
برابــر صلــح باعــزت و قابــل قبــول و پایــدار بــرای مــردم 
افغانســتان صــدای دیوانه گــی خــود را بلنــد می کنــد، 

ــدارد«. ــور را ن ــن کش ــری ای ــت رهب صاحی
در ســوی دیگــر، صاح الدیــن ربانــی، وزیــر امــور خارجــه 
و فرزنــد ارشــد اســتاد ربانــی در ایــن مراســم بیــان داشــت 
ــد  ــاندن رون ــت رس ــه موفقی ــرای ب ــی ترین کار ب ــه اساس ک
صلــح، شــکل گیری اجمــاع ملــی در داخــل نظــام و کشــور 
ــری در  ــای موث ــون گام ه ــا کن ــه ت ــزود ک ــا اف اســت. او ام

ایــن راســتا از ســوی حکومــت برداشــته نشــده اســت.
ــاش  ــه ت ــانی ک ــت، کس ــاور اس ــن ب ــه ای ــی ب ــای ربان آق
ــارزات  ــان مب ــی«، می ــا نادان ــده و ی ــد از روی »عق می کنن
ــوند،  ــل ش ــک قای ــردم افغانســتان تفکی ــروز م ــروز و دی ام
ــه  ــند و ب ــروعیت می بخش ــم مش ــه »تروریس ــت ب در حقیق
ــه  ــد.« ب ــن می کنن ــروز توهی ــروز و ام ــهدای دی ــون ش خ
گفتــۀ آقــای ربانــی، جنــگ امــروز علیــه تروریســم، »فصــل 

ــت. ــتان اس ــردم افغانس ــت« م دوم مقاوم
آقــای ربانــی نیــز بــه ماننــد رییــس اجرایــی از کســی نــام 
نبــرد، امــا تلویحــًا بــه ارگ و شــخص محمداشــرف غنــی 
اشــاره کــرد و گفــت کــه عده یــی در رهبــری حکومــت از 
ــی اســتفاده کــرده  ــرای کمپین هــای انتخابات ــۀ صلــح ب قضی
ــا  ــی خواســت ت ــۀ جهان ــی از جامع ــای ربان ــد. آق و می کنن
ــۀ »ســطحی« برخــورد  ــا قضیــۀ صلــح افغانســتان بــه گون ب
نکننــد، در غیــر آن، »پیامــدش همــان خواهــد بــود کــه پــس 

از شکســت کمونیســم در افغانســتان رخ داد.«
ــم  ــت کمونیس ــس از شکس ــرد: پ ــه ک ــن اضاف صاح الدی
ــت  ــدارهای دول ــه ُهش ــی ب ــۀ جهان ــتان، جامع در افغانس

ــال تروریســم برخــورد ســطحی  اســامی افغانســتان در قب
ــات و  ــورد ثب ــم خ ــۀ آن، بره ــه نتیج ــرد ک ــنجیده ک و ناس
ــان اظهــار داشــت  ــود. او همچن ــی ب امنیــت نظــام بین الملل
کــه تهدیدهــای ناشــی از تنش هــای ســمتی، قومــی و 

ــت. ــم نیس ــای تروریس ــر از تهدیده ــی کمت مذهب
رییــس جمعیت اســامی افغانســتان در بخشــی از ســخنانش 
ــرد و  ــاره ک ــت جمهوری اش ــات ریاس ــزاری انتخاب ــه برگ ب
ــدار داد، در  ــی هش ــیون های انتخابات ــنران کمیس ــه کمیش ب
ــا  ــد و ب ــات  را نگیرن ــب در انتخاب ــو تقل ــه جل ــی ک صورت
ایــن مســأله برخــورد جــدی نکننــد، مســوولیت »فاجعه یــی 

کــه ُرخ خواهــد داد« بــه دوش آنــان خواهــد بــود.
او کمیشــنران کمیســیون ها انتخاباتــی را مخاطــب قــرار داد 
ــب  ــا تقل ــود و ب ــه نش ــب گرفت ــو تقل ــر جل ــزود: »اگ و اف
برخــورد جــدی صــورت نگیــرد، مطمینــًا ایــن بــار کســی 
ــردا در افغانســتان ُرخ  ــی کــه ف ــد. در فاجعه ی ــاه نمی آی کوت
بدهــد، مســوول و پاســخ ده در برابــر قانــون، تاریــخ و مــردم 

شــما خواهیــد بــود«.
محمدکریــم خلیلــی رییــس شــورای عالــی صلــح در ایــن 
مراســم بیــان داشــت کــه اســتاد ربانــی چهرۀ شــناخته شــده 
در میــان همــه کشــورها هــم از نــگاه علمــی و هــم از نــگاه 
ــی  ــای خلیل ــد. آق ــری می باش ــی و رهب ــدت و سیاس مجاه
افــزود کــه او یکــی از اســتوانه های جهــاد و مقاومــت بــود. 
ــۀ او، همــه مجاهــدان را در دورۀ مقاومــت، اســتاد  ــه گفت ب

ربانــی دلــداری مــی داد.
رییــس شــورای عالــی صلــح اظهــار داشــت کــه در شــورای 
ــردم  ــه م ــه هم ــیده اند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــح ب ــی صل عال
ــی کــه در خــارج  ــا آنان ــد و حت ــح ان افغانســتان تشــنۀ صل
ــور  ــه کش ــا ب ــد ت ــح ان ــان صل ــد، خواه ــی می کنن زنده گ
ــردم  ــدی م ــرگاه نیازمن ــه ه ــت ک ــان داش ــد. او بی برگردن
ــر  ــه صلــح بیشــتر شــود، خاطــرۀ اســتاد شــهید جاودانه ت ب
انتخابــات  نامــزدان  از  خلیلــی  آقــای  شــد.  خواهــد 
ریاســت جمهوری خواســت تــا پــس از پیــروزی بیشــترین 
ــته  ــح داش ــراری صل ــگ و برق ــم جن ــه خت ــان را ب توجه ش

باشــند.
ــی  ــن ربان ــور برهان الدی ــتاد پروفیس ــه اس ــت ک ــی اس گفتن
در 29 ســنبله ســال 1۳90 خورشــیدی در پــی بم گــذار 
انتحــاری کــه خــودش را پیــام آور صلــح از ســوی طالبــان 

ــود، شــهید شــد. معرفــی کــرده ب
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در نبشـته های اندیشـمنداِن اسـامی از فقـه سیاسـِی سـنتی گرفتـه تا 

فقـه سیاسـِی جنبش هـای اسـامی معاصـر، چنـدان توجهی بـه مبانی 

حکومـت اسـامی نشـان داده نشـده اسـت؛ مثـًا در آن ها سـخنی از 

کرامـت انسـانی نیسـت و جـای آن را »عبودیـت برای خـدا« گرفته و 

از نـگاه عملـی در حکومت هـای اسـامی این ارزش به باد فراموشـی 

ت و در اندیشـه و فقه سیاسی اسـامی، یک شهروند 
سـپرده شـده اس

مسـلمان بـه عنـوان »شـی ء« شـناخته می شـود تـا انسـاِن مکرمـی که 

خداونـد او را بـه عنـوان خلیفـۀ خـود کـه در حقیقـت رمـز کرامـت 

رار داده اسـت.
اسـت، در روی زمیـن ق

بـرای آزادی در اندیشـۀ اسـامی جایگاهـی نمی یابیـم. هـرگاه نـگاه 

سـنتی بـر نوشـته ها و نظریه هـای حاکـم در جهان مـان داشـته باشـیم، 

بـدون تردیـد کـه بـه آزادی به عنـوان بدعت و دسـتاورد غربـی نگاه 

می کنیـم؛ درحالی کـه نماینـدۀ مسـلمانان زمانـی کـه نزد رسـتم رفت، 

بنده گـی  بـه  بنـده گان  بنده گـِی  از  را  تـا مـردم  آمده ایـم  مـا  ت: 
گفـ

رب العـزت سـوق دهیـم و از ظلـم ادیـان به عدِل اسـام فـرا خوانیم. 

ام از ایـن چیزهـا خبری نیسـت و امروز 
امـا در اندیشـۀ سیاسـِی اسـ

مسـالۀ آزادی عقیـده از جنجال برانگیزتریـن مسـایل فکـری و فقهـِی 

روز شـده اسـت ـ گرچـه کسـانی مانند راشـد غنوشـی در ایـن زمینه 

متفاوت تـر از دیگـران قلـم زده و از دایـرۀ اندیشـۀ سـنتی خـود را 

اسـت.   رهانیده 

اصـل مهـِم دیگـر کـه عدالت اسـت، در اندیشـۀ سیاسـی اسـامی به 

آن چنـدان توجهـی نشـده اسـت و در حـوزۀ تطبیـق حکومت هـای 

اسـامی هـم از آن خبـری نیسـت؛ درحالی کـه عدالت، رمز اسـام و 

هـدِف پیامبـران اسـت که باید مسـلمانان از نخسـتین کسـانی باشـند 

 مبـارزه نمایند. 
و در راه عدالـت

کـه بـه عدالـت دعـوت کننـد 

در مسـالۀ زنـان آنچـه بـر اندیشـۀ سیاسـی مسـلمانان حاکـم اسـت، 

تعالیـم قرانـی و آموزه هـای سـنت نبـوی صحیح نیسـت، بلکـه تقالید 

ردم داده شـده اسـت و 
ه نـاِم فقـه بـه خـورد مـ

جاهلـی اسـت کـه بـ

ط و معـارِف موجـود زمان 
فقهـای قدیـم هـم بـا تأثیرپذیـری از محیـ

خویـش بـه چیزهایـی فتـوا داده اند که بر هیچ حجتی اسـتوار نیسـت، 

وزه هـا رانده انـد. زنانی 
کـه بـا چنیـن اندیشـه هایی زنـان را از تمـام ح

ه در زمـان پیامبـر در جمعـه و جماعات حضور داشـتند و در جهاد 
کـ

دوشـادوِش بـرادران مجاهدشـان شمشـیر می زدنـد و امر بـه معروف 

ونهـی از منکـر می کردنـد، امـروز در زندان های برسـاختۀ فقهـا به بند 

شـده اند. کشیده 

تیوری هـای موجـود در حـوزۀ هنـر و ادبیات تاکنون نتوانسـته اسـت 

ی را در برابـر هنـر و ادبیات مشـخص 
موضع گیـری حکومـت اسـام

ه در میـان مـردم رواج دارد و برای شـان تلقیـن شـده 
سـازد و آنچـ

ر و ادبیـات ماننـد: سـینما، تیاتـر و تلویزیون 
اسـت، این اسـت کـه هنـ

وسـایِل اشـاعۀ فحشـا در جوامـع اسـامی اند!

در عصـر  اسـامی  تجربه هـای حکومـت  ناکامـی  این کـه:  خاصـه 

اسالم گرایان 
و رؤیای ناتماِم حکومت اسالمی

موضـوع  کـه  می سـازد  هویـدا  را  واقعیـت  ایـن  حاضـر 

حکومـت فربه تـر از تصوراتـی اسـت کـه اکثر دانشـمندان 

غلـط  و  ساده اندیشـانه  خیلـی  و  می کننـد  فکـر  اسـامی 

اسـت کـه آدمـی فکـر کنـد کـه می توانـد بـا تعبیرهایـی 

ماننـد »حاکمیـت الهـی« و یـا »جهـاد« و یـا »شـورای اهـل 

می شـود.  حـل  مشـکل  حل وعقـد« 

آنچـه را کـه علمـای سیاسـت شـرعی ماننـد ابـن تیمیـه و 

ایجـاد  بـرای  مـاوردی در کتاب هـای خویـش آورده انـد، 

حکومـت اسـامی در عصـر حاضـر کافـی نیسـت؛ زیـرا 

طـرِح آن هـا بـه زمـان و مـکان و وضعیتـی غیـر از زمـان 

هیـچ  کـه  اسـت  شـده  ریختـه  مـا  وضعیـِت  و  مـکان  و 

همگونی یـی میـان عصـر آن هـا و عصـر مـا وجـود نـدارد. 

تنهـا چیـزی کـه می توانیـم ایـن اسـت کـه از آن تجـارب 

اسـتفاده بریـم، امـا هرگـز نمی توانیـم این کتاب هـا را اصل 

و اساسـی بـرای حکومت اسـامی در عصر حاضـر بدانیم؛ 

زیـرا حکومت هـای معاصـر خیلـی پیچیده اند و کسـانی که 

اهتمـام و توجـه بـه امـر حکومـت دارنـد، بایـد نظام هـای 

سیاسـی قدیـم و جدیـد را مورد مطالعه قـرار داده و طرحی 

بریزنـد کـه روح اسـام را در آن مدنظـر قـرار داده و از 

تجـارب دیگـران نیـز بهـره برند.

اگـر بخواهیـم ُکلی گویـی کنیـم، می گوییـم کـه حکومـت 

اسـامی حکومتـی اسـت کـه ارزش هـای خویـش را کـه 

انـد از: آزادی، عدالـت، کرامـت انسـانی، شـورا  عبـارت 

بنابرایـن  می گیـرد.  الهـام  رسـول  و  خـدا  تعالیـم  از  و... 

چنیـن حکومتی، عشـق، خیـر، عدالـت و زیبایـی را تحقق 

بی عدالتـی  و  سـتم  و  ظلـم  انـواع  تمـام  از  و  می  بخشـد 

بیـزاری می جویـد، حکومـت اسـامی حکومـت قلع وقمع 

مخالفیـن نیسـت بلکـه حکومـت رعایـت و توجیـه اسـت 

کـه بـا خـود کتـاب و تـرازو دارد، یعنی حکمـت و موعظۀ 

نیکـو را از یـک طـرف و تحقـق عدالـت را از طـرِف دیگر 

می کنـد. حمـل 

هـرگاه حکومـت اسـامی برپـا گـردد، عدالـت در اقتصـاد 

و آزادی در فکـر و ایمـان بـه خـدا بـه عنوان اساسـی ترین 

اصلـی که راه و روش انسـان را تنظیـم می کند، در آن تحقق 

خواهـد یافـت و علـم بـه عنـوان وسـیله یی برای شـناخت 

اسـتفاده خواهـد شـد و رابطۀ زمـام دار با مـردم مانند رابطۀ 

کارگـر بـه نهـادی خواهـد بـود کـه در آن کار می کنـد و 

بـس، و در آن خبـری از سرکشـی و اسـتفاده جویی وجـود 

نخواهـد داشـت و مـردم در آن احسـاس عـزت و کرامـت 

خواهنـد نمـود. هـرگاه چنیـن شـد، می توانیـم بگوییـم که 

ایـن اسـت حکومـت اسـامی. در غیـر آن، حکومت هـای 

ظالـم و سـتمگر را به عنـوان حکومت های اسـامی معرفی 

کـردن، ظلـم و سـتم بـه دیـن و آییـن و ارزش هـای دینـی 
می باشـد.

دوم: ناسـازگاری و بی توجهـی جریان هـای حاکم در جهان 

اسـام به مبـارزۀ عقانی

طـوری کـه در بـاال گفتیـم، افغانـی بـا بـه صـدا درآوردِن 

زنـگ بیداری اسـامی و عقانیت توانسـت در دِل ملیون ها 

انسـاِن سـاکِن کرۀ خاکی تأثیـر بگذارد و تأثیرگـذاری او بر 

نهضت هـای اسـامی بـر هیـچ کسـی پوشـیده نیسـت. اما 

آنچـه مایـۀ تأسـف اسـت این کـه: جریانـی را کـه افغانـی 

چندانـی  موفقیـت  عملـی  عرصـۀ  در  کـرد،  پایه گـذاری 

نداشـت، امـا در عرصـۀ فکـری می تـوان گفت کـه علمای 
درجـه اوِل جهان اسـام به مکتب ایشـان نسـبت داشـته و 
دارنـد، و تـا هنـوز کـه هنـوز اسـت، بیشـترین جریان های 
اعتدالی و دانشـمندان جهان اسـام عاقه و نسـبت خاصی 

بـه مکتـب سـید جمال الدیـن افغانـی دارند.
مکتـب  بـه  از همـه گان  بیشـتر  کـه  افغانسـتان کسـی  در 
سـید جمال الدیـن افغانـی عاقـه و نسـبت داشـت، شـهید 
احمدشـاه مسـعود بـود. وی در عرصـۀ سیاسـت و فکـر 
از کتاب هـای همـۀ دانشـمندان اسـامی اسـتفاده می کـرد 
امـا ارادِت خاصـی بـه علمـای مکتـب اصـاح و تجدیـد 
داشـت؛ طـوری کـه همـواره کتـاب سـیرت نبـوی نبشـتۀ 
امـام ابوزهـره را می خوانـد و بـرای دوسـتان و همراهانش 
توصیـه می کـرد و در مبـارزاِت خود برخـاف جریان های 
تنـدرو از عقانیـت کار می گرفـت کـه راز موفقیت ایشـان 
هـم در اعتـدال و مبارزۀ عقانی شـان بود و این باعث شـد 
کـه از یـک فرمانـده عـادی تبدیل بـه یک اسـطورۀ جهانی 
شـود. مسـعود گرچـه پُـر از درد و احسـاس دینی بـود، اما 
در هنـگام تصمیم گیـری بـر احساسـاِت خـود لـگام می زد 
تصمیـم  خون سـردی  کمـال  در  و  می اندیشـید  عاقانـه 
می گرفـت و بـه روایـت همکارانـش، بـرای تصمیم هـای 
بـزرگ روزهـا و شـب ها در جایی تـک و تنها می نشسـت 
و فکـر می کـرد. وی می دانسـت کـه یگانـه راه مبـارزات 
موفقانـه، راه و رسـم عقانـی اسـت. او در مسـایل مذهبی 
از پیـروان مکتـب عقانـی امـام اعظـم بـه حسـاب می آمد 
و بـا افراطی گـری دوسـتان و همراهـاِن حزبـی اش میانـۀ 
خوبـی نداشـت؛ بـه همین لحـاظ در مقاطـع مختلف جهاد 
و مقاومـت، جریان هـای اسـامِی دیگر پشـِت وی را خالی 
کردنـد و در سـخت ترین شـرایط وی را تنها گذاشـتند، اما 
بـا تـوکل بـه خـدا در راهـی کـه قـدم گذاشـته بـود، رفت 
جملـه:  از  نترسـید.  مامت کننده یـی  هیـچ  مامـتِ  از  و 
شـش  و  خونیـن  جنگ هـای  از  بعـد  روس هـا  زمانی کـه 
حملۀ وحشـیانه در برابر جبهۀ پنجشـیر شکسـت خوردند، 
به مسـعود پیشـنهاد آتش بـس نمودند. وی با درنظرداشـت 
وضعیـت موجـود و بـا رای زنـی بـا علمـا و فرماندهـان، 
آتش بـس را پذیرفـت کـه ایـن عمـل از طـرف جریان های 
افراطـی و احساسـاتی کـه بعدهـا تشـت رسوایی شـان از 
بـام افتـاد و نقاب چهرۀ واقعی شـان برداشـته شـد، سـخت 
محکـوم گردیـد و تبلیغات گسـترده یی ضد جبهۀ پنجشـیر 
راه انـدازی کردنـد و بعـد از آن، دیگر خبـری از کمک های 
کشـورهای اسـامی به ویژه عربسـتان سـعودی نبـود. این 
آتش بـس، عملـی بـزرگ و عقانی بـود، آن هم در شـرایط 
بسـیار سـخت، و ایـن عمل عقانـی منتج به نتایـج بزرگی 
شـد از جملـه این کـه آتش بـس محـدود بـه پنجشـیر بـود 
و بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت، مسـعود توانسـت چندیـن 
جبهـۀ دیگـر در شـمال کشـور در برابـر روس هـا ایجـاد 
کنـد کـه روس هـا پـس از چنـدی بـا درک اشتباهات شـان 
مذاکره کننـده گان طـرِف خـود را زندانـی کردنـد. مسـعود 
بـزرگ بـا تصامیـم عقانِی خـود در جنگ وصلح توانسـت 
از یـک فرمانـده منطقه یـی تبدیل به شـخصیتی فرامنطقه یی 
و جهانـی شـود و کاری را بـرای اسـام کرد کـه در تاریخ 
معاصـر نظیـر نـدارد و امیدواریـم کـه خداونـد از ایشـان 

بپذیـرد و مـورد لطـف و رحمتـش قـرار دهد.
احمدشـاه مسـعود با انتخاب راه و رسِم عقانی برای ایجاد 
حکومـت اسـامی کارِ درسـتی کرد اما آنچـه باعث ناکامی 
جریان اسـامی شـد، این بود که شـریکاِن قـدرت هرکدام 
بـا تأثیرپذیـری از اندیشـه های افراطـی راه هـای دیگری را 
رفتنـد کـه تمـام تاش هـای عقانـِی وی و هم سـنگرانش 
را نقـش بـرآب کردنـد. همراهانی که روزی مسـعود بزرگ 
را به خاطـر حضـور زنـان در رسـانه ها نکوهـش می کردند 
بزرگ تریـن  کـه  شـد  دیـده  بعدهـا  می دادنـد،  اخطـار  و 
جنایت هـا را توجیـه شـرعی کـرده و در مـوارد زیادی لب 
بـه سـخن نگشـودند. بـا دیـدن چنیـن انسـان هایی، آدمـی 
بـه ایـن نتیجه می رسـد کـه آدم هـای افراطی دیـن و ایمان 
ندارنـد؛ آن روز چـه می گفتنـد و امـروز چـه می کنند! گویا 
وظیفۀشـان ایـن اسـت کـه دسـتاوردهای امت اسـامی را 
بـه خاکسـتر تبدیـل کننـد، و می تـوان ادعـا کـرد ضربـات 
سـنگینی را کـه اسـام از افراطی هـا دیـده، از هیچ دشـمن 
خارجـِی دیگـر ندیـده اسـت. آیا از ایـن بدتر می شـود که 
به خاطـر افـکار متحجـر و عقب مانـدۀ خود، دسـتاوردهای 

یـک جهـادِ بـزرگ را به خـاک یکسـان کرد؟ 

احمدذکی خاورنیا

بخش دوم و پایانی

احمدشــاه مســعود بــا انتخــاب راه و رســِم عقانــی بــرای ایجــاد حکومــت اســامی کاِر درســتی کــرد امــا آنچــه باعــث ناکامــی جریــان اســامی شــد، ایــن بــود کــه شــریکاِن قــدرت هرکــدام بــا تأثیرپذیــری 
ــان در  ــور زن ــر حض ــزرگ را به خاط ــعود ب ــه روزی مس ــی ک ــد. همراهان ــرآب کردن ــش ب ــنگرانش را نق ــِی وی و هم س ــای عقان ــام تاش ه ــه تم ــد ک ــری را رفتن ــای دیگ ــی راه ه ــه های افراط از اندیش
رســانه ها نکوهــش می کردنــد و اخطــار می دادنــد، بعدهــا دیــده شــد کــه بزرگ تریــن جنایت هــا را توجیــه شــرعی کــرده و در مــوارد زیــادی لــب بــه ســخن نگشــودند. بــا دیــدن چنیــن انســان هایی، 
ــه  ــه دســتاوردهای امــت اســامی را ب ــن اســت ک ــا وظیفۀشــان ای ــد! گوی ــروز چــه می کنن ــد و ام ــد؛ آن روز چــه می گفتن ــان ندارن ــن و ایم ــه آدم هــای افراطــی دی ــن نتیجــه می رســد ک ــه ای ــی ب آدم
خاکســتر تبدیــل کننــد، و می تــوان ادعــا کــرد ضربــات ســنگینی را کــه اســام از افراطی هــا دیــده، از هیــچ دشــمن خارجــِی دیگــر ندیــده اســت. آیــا از ایــن بدتــر می شــود کــه به خاطــر افــکار متحجــر 

و عقب مانــدۀ خــود، دســتاوردهای یــک جهــاِد بــزرگ را بــه خــاک یکســان کــرد؟
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9. مذاکـرات صلـح با حرکـت طالبان در والیـت میدان ـ 
 1374 سال 

ظهـور طالبـان در سـپتامبر 1994م در قندهـار با شـعار تطبیق 
شـریعت، تأمیـن امنیـت، گشـودن راه هـا و خلع سـاح افراد 
و گروه هـای مخـل امنیـت و آن هم در شـرایطی کـه وضعیت 
امنیتـی تقریبـًا در تمـام افغانسـتان متشـنج بـود، در مجموع با 
اسـتقبال گرم مردم مواجه شـد و حکومـت مرکزی به رهبری 
اسـتاد ربانـی هـم از اهـداف آن ها اسـتقبال کـرد و قوماندانان 
جهـادی مربـوط بـه حکومـت در حـوزۀ جنـوب غـرب، بـه 
خصـوص مـا نقیـب اهلل قومانـدان قـول اردوی قندهـار، آمر 
عبـد الواحـد باغـران والـی هلمند و قـاری بابا والـی غزنی با 
آن هـا همـکاری کردنـد تـا این که بـی درد سـر به میدان شـهر 
همچنـان  ایـن خوش بینـی  رسـیدند.  کابـل  همسـایه گی  در 
شـامل حـال کسـانی می شـد کـه از جنگ هـای داخلـی بـه 
سـتوه آمـده و تشـنۀ صلـح بودند. بنا بـر آن، از هـر جریان و 
حرکتـی کـه انتظـار می رفت پدیدۀ شـوم خانه جنگـی را پایان 

اسـتقبال می کردند. ببخشـد، 
احمدشـاه مسـعود که جنگ های داخلی او را خسـته سـاخته 
بـود، بـه هـر روزنه یـی کـه نـور صلـح و قطـع جنـگ از آن 
می تابیـد، امیـد می بسـت کـه البته حرکـت طالبـانـ  چنان که 
گفتـه شـد ـ در آغـازِ کار یکـی از روزنه های تأمیـن امنیت و 
اسـتقرار صلـح در کشـور بـود و شـهید احمدشـاه مسـعود با 

تحمـل خطـرات جانـی به اسـتقبال آن هـا رفت.
مـن اینـک داسـتان مذاکـراِت صلـِح احمدشـاه مسـعود بـا 
رهبـران طالبـان را از زبـان قومانـدان مسـلم )از همـکاران 
سـابقه دار احمـد شـاه مسـعود( کـه شـاهد و حاضـر صحنـه 

می کنـم. نقـل  بـود، 
بـه میدان شـهر  بـه گفتـۀ آقـای مسـلم، طالبـان همیـن کـه 
قوماندانـان  از  یکـی  خـان،  شـمس الرحمان  بـه  رسـیدند، 
جمعیـت در والیـت بغان که از همکاران احمدشـاه مسـعود 
و طرفـدار اتحـاد وی بـا طالبان بـود، پیام فرسـتادند و در پیام 
خـود از آمرصاحـب دعـوت کردنـد تـا بـه غرض مذاکـره با 
آن هـا بـه میدان شـهر بیایـد. احمدشـاه مسـعود آقـای مسـلم 
ماقـات  محـل  امنیتـی  وضعیـت  تـا  می سـازد  موظـف  را 
اراضـی  کیلومتـری  چهـار  عمـق  در  کـه  را  میدان شـهر  در 
تحـت کنتـرول طالبـان انتخـاب شـده بـود، مـورد ارزیابـی 
قـرار دهـد. قومانـدان مسـلم بعـد از مطالعـۀ اراضـی بـه این 
در  توطیه یـی  دشـمن  طـرف  از  اگـر  کـه  می رسـد  نتیجـه 
میـان باشـد، راه نجـات وجـود نـدارد. قومانـدان مسـلم ایـن 
موضـوع را بـه شـمس الرحمان خـان بیـان می کنـد، وی در 
جـواب می گویـد: در مـورد طالبـان فکـر غلـط نکنیـد، آن ها 
مسـلمان های واقعـی هسـتند، تو طرفـدار وحدت مسـلمانان 
نیسـتی! قومانـدان مسـلم در دیـداری که با آمرصاحب شـهید 
در خـط مقـدم جبهۀ جنـگ در پغمـان دارد، وضعیـت امنیتی 
خطرنـاک محـل ماقـات بـا طالبـان را بیـان می کنـد کـه بار 
دیگـر شـمس الرحمان خـان و امـام مسـجد وزیـر اکبـر خان 
روی مسـلمان  بـودِن طالبان تأکید و اصـرار ورزیده و خطاب 
بـه آمرصاحـب می گوینـد: طالبان به شـما احتـرام دارند، هیچ 

تشـویش نکنیـد، آن هـا منتظر شـما هسـتند.
می گویـد:  کـرده  گوشـه  را  مسـلم  قومانـدان  آمرصاحـب 
»تفنگچه داری؟« مسـلم: بلی، هشـت مرمی دارد. آمرصاحب: 

»جاغـور )شـاژور( دیگـر نـداری؟« مسـلم: نـه! 
کـه  می کنـد  خواهـش  آمرصاحـب  از  مسـلم  قومانـدان 
فریـب آن هـا را نخـورد و اگـر تصمیـم دارد کـه حتمـًا بایـد 
بـرود، بگـذارد تـا قومانـدان بصیـر خـان سـالنگی بـا قطعه و 
وسـایط زرهـی خود امنیـِت محل را بگیـرد. قوماندان مسـلم 
می افزایـد: آمرصاحـب گپ هایـم را شـنید، ولـی بـاور نکـرد 
و بـا لحـن جـدی گفـت: شـما هـم بـا مـن نیاییـد، مـن تنها 
مـی روم. سـپس به سـرعت بـا شـمس الرحمان خـان، مولـوی 
مسـجد وزیـر اکبرخـان، داکتـر عبـداهلل و یـک محافظ سـوار 
موتـر شـده بـه طـرف میدان شـهر حرکـت می کنـد. قوماندان 
مسـلم نیـز ناگزیـر بـا دو محافـظ دیگـر بـه تعقیـب آن هـا 

می کنـد. حرکـت 
به قول آقای مسـلم، مسـیر راه شـدیداً از طرف طالبان امنیت 
گرفتـه شـده بـود و در هر پنج صد متـری افراد مسـلح طالبان 
بـا راکت انـداز و پیـکا مسـتقر بودنـد. آمرصاحـب باالخره به 
محـل ماقـات کـه یـک اتـاق بغل تپـۀ خاکـی انتخاب شـده 
بـود، می رسـد. ایـن محـل در اصـل پسـتۀ امنیتـی طالبـان و 
قـرارگاه رهبـری آن هـا بـود که بـام اتاق بـا لحاف هـای کهنه 
فـرش شـده بود و تمـام رهبـران طالبانـ  به اسـتثنای ماعمر 
ـ بـاالی آن نشسـته بودند. بعد از ظهر اسـت و مذاکرات سـه 
سـاعت ادامـه می یابـد. از جملـه تقاضاهـای عمـدۀ طالبـان، 
خلـع سـاح دولت بـود که طبعـًا از طرف آمرصاحب شـهید 
رد شـد و در نهایـت توافـق بـه عمـل آمد تـا مذاکـرات ادامه 
یایـد و بـه ایـن خاطر مـا محمد ربانـی و رییـس عبدالواحد 
باغـران بـه ریاسـت جمهوری جهـت مذاکـره بـا اسـتاد ربانی 

دعـوت شـدند و روز بعـد ماقات صـورت گرفت.
در جریان مذاکرات، احمدشـاه مسـعود متوجه خواسـت های 
غیـر واقع بینانـۀ طالبـان و ندانم کاری هـای آنـان می شـود و 
بیـش از پیـش خطرناک بـودن محل ماقـات و افـراد پیراموِن 
خـود را احسـاس می کنـد. بنـا بـر آن، صحبت ها را بـا وعدۀ 

ماقـات دیگـر خاتمـه می بخشـد و بـه کابـل برمی گردد.
قومانـدان مسـلم می افزایـد: آمرصاحـب بعـد از این کـه بـه 
مهمان خانـۀ وزیـر اکبـر خـان برگشـت، راجـع بـه مذاکرات 
گفـت: مـا و طالبـان به خاطـر آوردن صلح و ثبات در کشـور 
نظـرات مشـترکی داشـتیم و همچنـان در تطبیـق شـریعت و 
از  دولـت  پاک سـازی  و  مختلـف  گروه هـای  سـاح  خلـع 
عناصـر بدنـام،  هم نظـر بودیم. قـرار گفتۀ آقای مسـلم حیات، 
پاکسـتانی ها  گفت وگوهـای  دولـت،  کشـفی  شـبکه های 
بـا طالبـان در میدان شـهر را ثبـت کـرده بودنـد کـه در آن 
توقیـف  را  مسـعود  تـا  می خواهنـد  طالبـان  از  پاکسـتانی ها 
کننـد، امـا مـا ربانـی بـا این خواسـت آن هـا مخالفـت کرده 
می گویـد: مسـعود بـا مـا همـکاری دارد و ضـرورت بـه این 
کار نیسـت و کـدام مشـکلی وجود نـدارد. همچنان بسـیاری 
عناصـر طالبـان مسـعود را نمی شـناختند و بـاور نمی کردنـد 
کـه وی بـه ایـن  سـاده گی بـه میدان شـهر و در عمـق اراضـی 
دشـمن بیایـد و در تیـررس آن هـا قـرار گیـرد. گفته می شـود 
هنگامی که آمرصاحب برگشـت و طالبان از آمدن و برگشـت 
احمدشـاه مسـعود خبـر می شـوند، افسـوس می خورنـد کـه 

چـرا گذاشـتند کـه شـکار گران بهـا از دست شـان بـرود.
قابـل یـادآوری اسـت کـه طالبـان در آغـاز حرکـِت خـود 
چنیـن وانمـود می کردنـد کـه گویـا قصـد حکومـت  کـردن 
را ندارنـد و ادعـا می نمودنـد کـه وظیفـۀ آن هـا صرفـًا بـاز 
کـردن و تأمیـن امنیـت راه هـا، خلـع سـاح گروه هـا و افـراد 
مسـلح غیرمسـوول و مخـل امنیـت اسـت. امـا با رسـیدن به 
میدان شـهر در همسـایه گی پایتخـت، لحـن و محتـوای پیـام 
و برنامۀشـان تغییـر کـرد و خواهـان تحویل گیـری قـدرت 
و خلـع سـاِح دولـت شـدند کـه اختاف شـان بـا حکومت 

می شـود. همین جـا شـروع  از  مرکـزی 
 

10. بازهم صلح با حکومت طالبان ـ 1376:
از اشـغال کابـل توسـط طالبـان در 25 میـزان 1۳75،  بعـد 
شـمال  طـرف  بـه  آن  نیروهـای  و  ربانـی  اسـتاد  حکومـت 
افغانسـتان عقب نشـینی کردنـد. جنـگ میـان دو طـرف بارها 
جـذر و مـد داشـت و در یـک مرحلـه نیروهای تحـت فرمان 
رسـیدند  خیرخانـه  کوتـل  نزدیکـی  بـه  مسـعود  احمدشـاه 
و اخیـراً در قسـمت پـل صوفیـان حسـین خیل مـرز جبهـۀ 
جنـگ دو طـرف تعییـن شـد. آمرصاحـب عادتـًا در عیـن 
زمـان کـه بـه طـرح و رهبـری عملیـات جنگـی می پرداخت، 
از جسـت وجوی حـل صلح آمیـِز قضایـا نیـز غافـل نمی بـود. 
در واقـع می تـوان گفـت کـه وی اگـر در یک دسـت سـاح، 
مظهـر قـدرت و اراده را حمـل می کرد، دسـت دیگـر خود را 
بـرای مصالحه و آشـتی به سـوی دشـمناِن خـود دراز می کرد 

کـه جنـگ بـا طالبـان از آن مسـتثنا نبـود.
حرکـت طالبـان عمومًا بـه زورگویی و سـخت گیری معروف 
اسـت، امـا در میـان آن هـا شـخصیت هایی بودند کـه قضایای 
مهـم کشـور را بـا عقانیـت و بـه دور از احساسـاِت خشـک 
و قشـری گرایی، مـورد بحـث و بررسـی قـرار می دادنـد کـه 
در میـان آن هـا همچـو افـراد انگشت شـمار بودنـد. از جملـۀ 
ایـن دسـته شـخصیت های طالبـان، ما محمـد ربانـی معاون 
مـا محمـد عمـر بـود کـه در زمـان کوتـاه حکومـت داری 
کارنامـۀ  طالبـان،  حکومـت  صدراعظـم  حیـث  بـه  خـود 
نسـبتًا خوبـی از خـود به جـا گذاشـت. مـا محمـد ربانـی از 
عواقـب سیاسـت های تندروانـۀ رهبـری طالبـان و اقدامـات 
سـخت گیرانۀ عناصـر طالبـان آگاه بـود و می دانسـت که ادامۀ 

قهرمانی هاِی مسـعود  
در  راه صـلح

بخش پنجم و پایانی

خلیل الرحمن حنانی

جنـگ راه حـل نیسـت و پایـان هـر جنـگ متارکـه و 
صلـح اسـت، چه بهتـر که این صلـح با کم تریـن تلفات 

و خسـارات جانـی و مالـی به دسـت آیـد.
تماس هـای احمدشـاه مسـعود که در درۀ پنجشـیر مرکز 
داشـت، توسـط ما خاکسـار با مـا محمد ربانـی تأمین 
شـد کـه متأسـفانه ایـن ارتباطـات و تماس هـا از آغاز با 
دقـِت تمـام تحت نظـر و مراقبت اسـتخباراِت پاکسـتان 
قـرار داشـت کـه آمرصاحـب و مـا ربانـی از آن آگاه 
نبودنـد و شـبی کـه قـرار بـود ایـن دو نفـر در منطقـۀ 
»زمـه« کوهدامـن غـرض حـل منازعـۀ افغانسـتان با هم 
دیـدار و مذاکره نمایند، از طرف آی اس آی سـبوتاژ شـد 
و بعـد از آن مـا ربانـی بیمار گردید و به خارج کشـور 
فرسـتاده شـد کـه بعـد از مـدت کوتاهـی در پاکسـتان 

وفـات نمود.
 11. نقـش احمدشـاه مسـعود در اسـتقرار صلـح در 

ن  جیکستا تا
یکـی از دسـتاوردهای مهِم احمدشـاه مسـعود در تأمین 
راه انـدازی  در  او  تعیین کننـدۀ  و  فعـال  نقـش  صلـح، 
رونـد صلـح تاجیکسـتان اسـت. احمدشـاه مسـعود که 
تلخی هـای جنـگ و پی آمدهـای ناگوارِ آن را در کشـور 
خـود تجربـه کـرده بـود، بهتـر از دیگـران بـه اهمیـت 
صلـح و آشـتی میـان طرف هـای درگیـر و اسـتفاده از 
فرصت هـا بـرای اسـتقرار صلـح پـی می بـرد. البتـه این 
هدفـی بـود که متأسـفانه مسـعود بـا همـۀ فداکاری ها و 
جانبازی هـا موفـق بـه تأمیـن آن در کشـور خـود نشـد، 
امـا دوسـت داشـت و تـاش می کـرد که ایـن هدف در 
کشـور همسـایه ـ تاجیکسـتان ـ به دسـت آید تـا مردم 
آن کشـور از جهنـِم جنـگ نجـات یابنـد. این جـا بـود 
کـه مسـعود بـا طرف هـای نـزاع ـ خصوصـًا امـام علی 
رحمـان، رییـس جمهـور و سـید عبـد اهلل نـوری رهبـر 
حـزب اسـامی آن کشـور، مکـرراً دیـدار و صحبـت 
نمـود و آن هـا را متوجـه عواقـب ناگوار جنگ سـاخت. 
بـا  تـا  توانسـتند  مـا  تاجیـِک  بـرادران  خوش بختانـه 
اسـتفاده از تجربۀ جنگ در افغانسـتان و گوش  فرا دادن 
بـه نصایـح دل سـوزانۀ اسـتاد ربانی شـهید و آمرصاحب 
شـهید، رونـد برادرکشـی و تخریـِب کشـور را توقـف 

دهنـد و بـه صلـح سراسـری و دوام دار در کشورشـان 
یابند. دسـت 

تاجیکسـتان  در  شـوروی،  اتحـاد  فروپاشـی  از  بعـد 
جنـگ داخلـی آغـاز شـد و تعـداد زیـادی از مـردم آن 
افغانسـتان  بـه  کشـور وطـن خـود را تـرک گفتنـد و 
آمدنـد، من جملـه مرحـوم سـید عبـداهلل نـوری، رهبـر 
نـوری  عبـداهلل  سـید  از  تاجکسـتان.  اسـامی  حـزب 
بـود: روزی احمدشـاه  نقـل قـول می کننـد کـه گفتـه 
مسـعود در جریـان جنگ هـای کابـل مـرا بـا خـود بـه 
کـوه تلویزیـون )محـل قومانـده نیروهـای دولتـی( برد. 
مـن فکـر می کـردم کـه مسـعود مـرا به خاطـر آگاهی از 
وضعیـت جنگـی کابل با خود آورده اسـت تـا در جنگ 
تاجیکسـتان علیـه نیروهـای دولتـی از آن اسـتفاده کنیم. 
بـه کـوه تلویزیون بـاال شـدیم و آمرصاحب برایم شـهر 
کابـل را کـه در هر گوشـه و کنـار آن دود و آتش جنگ 
بـاال بـود، نشـان داده گفـت: »شـهر را می بینـی؟« گفتـم 
ماننـد کابـل  »آیـا می خواهـی کشـورتان  بلـی. گفـت: 
ویـران و ملت تـان آواره شـود؟« گفتـم: هرگـز. گفـت: 
»پـس بایـد بـرای توقف این جنـِگ خانمان سـوز تاش 
کنیـد تا مردم خود را از سرنوشـت شـوم و روزگار تلخ 

دهید.« نجـات 
مـورد  مسـعود  احمدشـاه  خیرخواهانـۀ  تاش هـای 
قبـول جوانـِب درگیر قـرار گرفـت و باالخـره صلح در 
تاجیکسـتان تأمیـن شـد. بی جـا نیسـت کـه حـاال مردم 
تاجیکسـتان ـ اعـم از حکومـت و اپوزیسـیون ـ احترام 
هسـتند،  قایـل  مسـعود  احمدشـاه  بـه  فوق العاده یـی 
صلـح و ثبـاِت کشـورِ خـود را مدیـوِن او می داننـد کـه 
تاجیکسـتان را از ورطـۀ جنـگ و پی آمدهـای فاجعه بارِ 

آن رهایـی بخشـید.
امیـدوار هسـتم کـه همسـنگراِن مسـعود شـهید،  مـن 
خصوصـًا آقـای صالح محمـد ریگسـتانی کـه در جریان 
بـا  تاجیکسـتان  صلـح  بـرای  آمرصاحـب  تاش هـای 
ایشـان بودنـد، در این مـورد و همچنان در مـوارد دیگر 
بنویسـند تـا ایـن بخـش از زنده گـی پُربـار احمدشـاه 
مسـعود و مسـاعِی آن بزرگ مـرد در عرصـۀ صلـح و 

آرامـی، ثبـِت تاریـخ گـردد.
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خدایا شروع سخن نامِ توست
وجودم به هر لحظه آرامِ توست

دل از نام و یادت بگیرد قرار
خوشم چونکه باشی مرا در کنار

بسم اهلل الرحمان الرحیم. 
 سـام عرض می کنـم خدمت همۀ شـهروندان 
شـریف کابـل، خواهـران و بـرادران، بـزرگان 
و  علیکـم  السـام  عزیـز،  جوانـان  مجلـس، 

رحمـت اهلل و برکاتـه.
قبـل از آنکه صحبـت خود را آغـاز کنیم، درود 
می فرسـتیم بـه روح پاک شـهدای افغانسـتان به 
خصـوص شـهدایی کـه دیـروز در حاثه هـای 
المنـاک کابـل و پـروان شـهید شـدند. تعـداد 
زیـادی از خواهـران و برادران ما دیـروز در اثر 
انفجار و انتحار به شـهادت رسـیدند. متأسـفانه 
ایـن داسـتان غم انگیـز همـه روزۀ ما اسـت. غیر 
از این کـه دعـا کنیـم و تسـلیم رضـای خداوند 
باشـیم، کار دیگـری کـرده نمی توانیم. حکومت 
می شـماریم.  امنیـت  مسـوول  را  افغانسـتان 
بـرای کسـانی کـه همـه روزه انفجـار و انتحـار 
را بـاالی مـردم افغانسـتان تحمیـل کـرده انـد، 
می گوییـم کـه ایـن کار نفرت بـار، خشـونت بار 
و تروریسـتی تان را توقـف بدهیـد. اگـر واقعـًا 
از همیـن کشـور هسـتید و خـود را مسـلمان 
می دانیـد، برویـد بـا نیروهـای امنیتـی دلیـر و 
شـجاع مـا بجنگیـد. زن و فرزنـد ایـن ملـت را 
هـدف قـرار ندهیـد. ایـن کار نهایـت نامـردی 
و بی حرمتـی اسـت. ایـن کار نهایـت ذلـت و 
خفـت و عمـل شـنیع و تروریسـتی اسـت. این 
کار را توقـف دهیـد. شـمایی کـه ادعـا داریـد 
فـردا در افغانسـتان دولـت می سـازید، چگونـه 
فامیل هـا و خانواده هـا را یتیـم و بی پـدر و مادر 
می سـازید و عمل تروریسـتی انجـام می دهید؟ 

شهروندان بسیار عزیز کابل!
از  گروه گـروه  کـه  هسـتم  خوشـحال  بسـیار 
اقشـار مختلـف کابـل زیـر ایـن سـقف ملـی و 
زیـر بیـرق وفـاق ملی گـرد هـم آمده ایـد. قرار 
بـر ایـن بـود کـه در محـات مختلـف بیاینـد 
گفتیـم  امـا  کننـد،  ملـی حمایـت  وفـاق  از  و 
بیاییـم در تـاالر لویـه جرگـه، زیر یـک بیرق و 
باهـم، هم بسـته گی و همگرایـی را بـه نمایـش 
بگذاریـم و تمثیـل ارادۀ ملـی کنیـم و بگوییـم 
مطـرح  چهره هـای  کـه  اسـت  درسـت  کـه 
و دانه درشـت نیسـتیم، امـا از همیـن ملـت و 
و  هسـتیم  سـرزمین  ایـن  فرزنـد  اصیل تریـن 
میـان  بـه  تغییـر  کشـور  ایـن  در  می خواهیـم 
بیاوریـم. این جـا جمع شـده ایم تـا نگرانی های 
خـود را بـا هم شـریک بسـازیم. جمع شـده ایم 
تـا از فقر، فسـادی، ناامنـی و اعتیاد شـهروندان 
کـه در ایـن کشـور همـه روزه حاکـم اسـت و 
قربانـی می گیـرد، سـخن بگوییـم. این جا جمع 
نگرانی هـای  بـا شـریک سـاختن  تـا  شـده ایم 
وجـود  بـه  تغییـر  کشـور  در  بتوانیـم  خـود، 
بیاوریـم. تغییـر اصـل حتمی سـت. مـن خـود 
را نامـزد انتخابـات کـرده ام، امـا نـه برایـم آنکه 
پادشـاه، بـادار و یـا رییـس شـوم؛ بلکـه بـرای 

خدمت گـذاری به مـردم خود را نامـرد کرده ام. 
در هجـده سـال گذشـته فرصت هـای زیـادی 
برایـم فراهـم شـد، امـا در اوج درمانده گی یک 
ملـت آمـدم تـا بدانیـم کـه چگونـه می توانیـم 
مـردم را دسـتگیری کنیـم. بـه همیـن نسـبت با 
نیـت خیـر و آرزوی نیـک آمدیـم تا در کشـور 

تغییـر اساسـی و بنیـادی بیاوریـم.
مـا آمده ایـم تـا در ششـم میـزان ُکل صفحـه را 
تغییـر دهیـم. انتخابـات برگزار شـود یا نشـود، 
رژیـم کنونـی، ایـن صفحـه و ایـن وضعیـت 
غیرقابـل  کنونـی  وضعیـت  کنـد.  تغییـر  بایـد 
تحمـل اسـت. تغییـر از چهره هـای تکـراری به 
چهره هـای جدیـد و جـوان؛ تغییـر از انحصـار 
اقـوام  تمـام  عادالنـۀ  مشـاکت  بـه  اسـتبداد  و 
افغانسـتان؛ تغییـر از فسـاد و خیانـت بـه امانت 
ایـن  تـا  هسـتید  آمـاده  آیـا  مردم سـاالری.  و 

تغییـرات در ششـم میـزان بـه میـان بیایـد؟
و  دانه درشـت ها  کـه  بگوینـد  عده یـی  شـاید 
چهره هـای مطـرح در ایـن تیـم نیسـتند؛ امـا به 
یاد داشـته باشـید، از روزی که قصـد کردیم در 
کشـور تغییـر بـه میـان بیاوریـم، تصمیـم ما بر 
ایـن بود تا با مـردم تغییر به میـان بیاوریم، نه با 
چهره هایی که در هجده سـال گذشـته سیاسـت 
و حکومـت کردنـد و حاصـل آن، بحرانی سـت 
کـه کشـور دچـار آن اسـت. در ابتـدا وقتی تیم 
خـود را آمـاده کردیـم، داکتـر صاحـب فریـده 
مومنـد، یکـی از کادرهـای باعزت افغانسـتان و 
داکتـر صاحـب لطیف نظـری، یکـی از جوانان 
فرهنگـی و فرهیختـۀ کشـور را انتخابات کردیم 
و خواسـتیم بگوییـم کـه ما با مردم هسـتیم و با 
مـردم تغییـر می آوریـم. بـرای ما گفتنـد که چرا 
مثـًا از فان چهرۀ سرشـناس در تیم نیاوردید، 
امـا گفتیم که ما خواسـتار تغییر هسـتیم و تغییر 
را کسـانی می آورنـد کـه واقعـًا انگیـز، ظرفیت 
و تـوان تغییـر و دولـت داری را داشـته باشـند؛ 
کسـانی کـه خود را بـه خدمت گـذاری به مردم 
وقـف کننـد. برای ما گفتند کـه رأی نمی آورید، 
چـون رأی نزد دانه درشـت ها اسـت، امـا گفتیم 
ملـت افغانسـتان و جوانان آن، بیدار شـده اند و 
می داننـد کـه دانه درشـت ها بـا سرنوشت شـان 
بـازی کردنـد. مـردم و جوانـان بـا عبـرت از 
گذشـته می خواهنـد تغییـر بیاورنـد. اگـر تغییر 
بـه میـان آوردیـم، بـا شـما مـردم می آوریـم و 
اگـر نیاوردیـم، بـا دانه درشـت ها هـم تغییـر به 

نمی آید. میـان 
مـا بـه خاطـری از تغییـر صحبـت می کنیـم که 
انتخابـات نزدیـک اسـت و انتخابات، اسـاس و 
فصـِل تغییـر اسـت. ده روز بـه انتخابـات باقی 
مانـده، امـا متأسـفانه نـه کمیسـیون انتخابـات 
نـه هـم حکومـت آماده گـی  آماده گـی دارد و 
کامـل و واقعـی دارد. ناامنـی هنـوز انتخابات را 
تهدیـد می کنـد و جامعـه جهانـی هـم تضمیـن 
نمی دهـد.  را  شـفاف  انتخابـات  برگـزاری 
مشـکات زیـادی باقـی مانـده اسـت. نگرانـی 
مـا ایـن اسـت کـه رأی مـردم دزدی شـود و 
کسـی باالی شـما مردم تحمیل شـود. مـا منظر 
هسـتم کـه در ایـن ده روز آینـده آیـا این هـا 

زمینـۀ برگـزاری انتخابـات شـفاف و عادالنه را 
فراهـم می کننـد یـا خیـر. اگـر تـا ده روز دیگر 
زمینـۀ انتخابـات عادالنـه فراهـم نشـد و یـا در 
شـش میزان انتخابـات برگزار نگردیـد، رهبران 
کنـار  دولـت  کرسـی های  از  یابـد  حکومـت 
برونـد تـا بربنیـاد یـک میکانیـزم جدیـد، زمینه 

بـرای انتخابـات شـفاف فراهـم شـود.
یازدهـم میلیـون برگـۀ رأی دهـی چـاپ شـده 
اسـت. گزارش هایـی کـه بـه ما رسـیده اسـت، 
نشـان می دهـد کـه چهار میلیـون برگـه را برای 
خـود نگه داشـته انـد تـا در روز انتخابـات بـا 
میلیـون  و هفـت  کننـد  تقلـب  آن  از  اسـتفاده 
بیفتـد.  دوران  بـه  انتخابـات  روز  در  دیگـر 
ایـن در حالـی اسـت کـه حـدود دو تـا دونیـم 
میلیـون رأی دهنـده وجـود دارد. ایـن در واقـع 
تقـب  مهندسـی  بـرای  آماده گـی  نشـان دهندۀ 
هنـوز  تـا  اسـت.  انتخابـات  روز  در  گسـترده 
آقـای اشـرف غنـی قطعـًا معتقـد بـه انتخابـات 
شـفاف و عادالنـه نیسـت. کمپاین هـای نامزدان 
حکومتـی را کـه در شـرق و غـرب افغانسـتان 
از  و  دولتـی  امکانـات  بـا  تمامـش  می بینیـد، 
پـول بیت المـال صـورت می گیـرد؛ طیاره هـای 
کمپاین هـا  در  دولتـی  مکان هـای  و  دولتـی 
اسـتفاده می شـود. شـما دیـدی کـه زخمی های 
یـک  هـر  بـرای  کـه  گفتنـد  پـروان  حادثـۀ 
این هـا  بـود.  شـده  داده  افغانـی  پنج صـد  مـا 
می خواهنـد بـه مـردم و جامعـۀ جهانـی نشـان 
بدهنـد کـه مـردم در کنـار مـا اسـت و وقتـی 
متهـم بـه تقلـب شـدند، بـه جامعـه جهانـی و 
مـردم بگوینـد کـه در کمپاین هـای مـا مـردم 
بـه صـورت گسـترده حضـور پیـدا می کردنـد. 
نامـزدان حکومتـی تصمیـم مهندسـی و تقلـب 
دارنـد. مـا بایـد احتیـاط بـه خـرچ دهیـم و از 
رأی خـود نظـارت و دفـاع کنیـم تـا خـدای 
نخواسـته بـار دیگـر همیـن رژیـم و حکومتـی 
کـه هیـچ محبوبیت و عدالـت ندارد، بـار دیگر 
بـاالی مـا تحمیـل شـود و سرنوشـت ملـت را 
دزدی کنـد. حکومتی که فسـاد بـار آورده، فقر، 
بیـکاری، قطب بندی هـای قومـی و اعتیـاد بـار 
آورده اسـت. مـن مطمیـن هسـتم، جوانانـی که 
امـروز در ایـن تـاالر حضـور دارند، بـه آگاهی 
رسـیده انـد و اجـازه نمی دهند رای شـان دزدی 
شـود و بـاز کسـی از بیـرون بیایـد و کسـی را 
رییـس جمهـور و کسـی را صدراعظـم بسـازد. 
شـد؟  چـه  ملـی  وحـدت  حکومـت  نتیجـۀ 
مگـر بـا پوسـت و گوشـت و اسـتخوان، یـک 
حکومـت نـاکام را تجربـه نکردیـم؟ میلیون هـا 
انسـان بـه خاطـر سیاسـت های ایـن حکومـت 
متضـرر شـدند. مـردم افغانسـتان و مـا و شـما 
دیگـر تحمـل تقلـب را نداریـم. ممکن نیسـت 
کسـی بیایـد و سرنوشـت مـا را دزدی کند و ما 

بنشـینیم. نظاره گـر  بی تفـاوت 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال گذشـته 
یکـی از دوسـتان مـا گفتند که بـه خاطر مصالح 
ملـی تحمـل کردیـم. حـاال پـس از پنـج سـال 
اگـر بسـنجیم، مصالـح ملـت در کجـا اسـت؟ 
غنـی  آقـای  کـه  بـود  همیـن  ملـی  مصلحـت 

جسـورتر شـود تا بتوانـد در حق مردم دسـتبرد 
بزنـد؟ مصلحـت ملـی همیـن بـود کـه مـردم 
بـه فقـر و بدبختـی کشـیده شـدند؟ مصلحـت 
ملـی همیـن بـود که سـه میلیـون معتـاد داریم، 
کردنـد  فـرار  کشـور  از  جـوان  صدهاهـزار 
شـکل  کشـور  در  قومـی  قطب بندی هـای  و 
گرفـت؟ اگـر همـان زمـان جلوگیری می شـد، 
مطمیـن هسـتیم فاجعه یـی کـه امـروز کشـور 
بـا آن سـردچار اسـت، به وقـوع نمی پیوسـت. 
حتـا توافقنامه یـی کـه بیـن دو تیـم امضـا شـد 
بـود،  مـردم  رأی  میلیون هـا  رأی  حاصـل  و 
عملـی نشـد و حاصـل آن بحران کنونی اسـت. 
یک ونیـم مـاه از دو مـاه فرصت کمپاین سـپری 
شـده، در ایـن مـدت گاهـی صلـح می گفتند و 
گاهـی انتخابـات. جامعـه جهانـی و امریـکا به 
مـردم گفتنـد کـه ممکـن صلـح اولویت داشـته 
باشـد. در ایـن جریـان نامـزدان حکومتـی بـا 
اسـتفاده از بیت المـال کمپایـن کردنـد و سـایر 
پانـزده  نامـزدان منتظـر صلـح نشسـتند. فقـط 
بیسـت روز باقـی مانـد تـا سـایر نامـزدان بـه 
کمپایـن بپردازنـد. تفـاوت تیم هـای حکومتـی 
تیم هـای  ایـن اسـت کـه  تیم هـا در  بـا سـایر 
حکومتـی از امکانـات دولتـی و از بیت المـال 
و از مجبوریـت مـردم اسـتفاده می کننـد و بـه 
مـردم بـا توزیع پـول، محافـل کمپایتـی برگزار 
می کننـد بعـد ادعـا می کننـد کـه مـردم در کنار 
این هـا  کـه  هله هله یـی  و  شـور  هسـتند.  مـا 
دارنـد، بـه دردشـان نمی خـورد، چـون مـردم 
را  وجدان شـان  و  خداونـد  دادن  رأی  هنـگام 
شـاهد می گیرنـد بعـد رأی می دهنـد. بـه یـاد 
داشـته باشـید، اگر بـه ظالم رأی دادید، شـریک 
ظلـم هسـتید، اگر به فاسـد رأی دادید، شـریک 
فسـاد هسـتید و اگـر بـه یـک کافـر رای دادید، 
شـریک کفـر هسـتید! یادتان باشـد که هـم نزد 
مـردم و هم نـزد خداوند جواب گو هسـتید. در 
پشـت صنـدق رأی دهـی خداونـد و وجدان تان 
را شـاهد بگیریـد و بـه کسـی رأی بدهیـد کـه 
شایسـته اسـت تا شـریک فسـاد، ظلم و فسق و 

نباشـید. بی عدالتـی 
مـا طـرف دار انتخاباتـی هسـتیم کـه منجـر بـه 
ایجـاد یک دولت مشـروع و قانونـی و منجر به 
ثبات در کشـور شـود. به همین دلیل ما منشـور 
وفـاق ملـی را در ارتبـاط بـه دولـت داری تهیـه 
کرده ایـم تـا شـما از برنامه های آیندۀ مـا آگاه و 
بـا خبر باشـید. منظور ما از برنامه سـازی و تهیۀ 
منشـور وفـاق ملـی، تنهـا نامـزد در انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری نبـوده. منشـور وفـاق ملـی 
حاصـل سـال ها زحمـت نخبـه گان افغانسـتان 
اسـت که با درک شـرایط موجود کشـور برنامۀ 
منشـور  ایـن  در  مـا  سـاختند.  را  دولـت داری 
بخش هـای مختلـف و متنوع زنده گی سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی و امنیـت مردم 
را بررسـی کـرده و در نظـر گرفته ایـم. کسـانی 
سـال ها  کـه  می داننـد  می شناسـند،  را  مـا  کـه 
پیـش طرحـی به نـام »آجندای ملی« را نوشـتیم 
و بـه دسـترس مـردم قـرار دادیـم. مـا فقـط به 
خاطـر کمپاین انتخابات ریاسـت جمهوری کار 

نمی کنیـم، سال هاسـت که با مشـورت بـا مردم 
افغانسـتان، طرح ریختیم و در آن، افغانسـتان را 
آسیب شناسـی کردیـم و راه حل پیشـنهاد دادیم. 
در یـک موقـع دیگر، پیش از انتخابات ریاسـت 
جمهـوری سـال 2014 و پیـش از آنکـه جـان 
کیـری بـرای مـا حکومـت بسـازد، می دانسـتیم 
بـه همیـن  و  مـی رود  بحـران  بـه  کـه کشـور 
نبسـت طـرح دولـت وحدت ملـی را سـاختیم 
تا مشـارکت اقـوام در دولت را عملی بسـازیم. 
وقتـی انتخابـات بـه بحـران رفت این طـرح را 
پیشـنهاد کردیـم، امـا دو رهبـر حکومت گوش 
شـنوا نداشـتند و طـرح را نپذیرفتنـد و منتظـر 
آقـای جـان کیـری ماندنـد. جـان کیـری آمد و 
دسـت آن هـا را بـه دسـت هـم داد و یک طرح 
ناقـص از طـرح مـا را به آن ها پیشـنهاد کرد؛ اما 
همیـن طـرح را هم آن ها نتوانسـتند عملی کنند. 
در پنـج سـال گذشـته فسـاد و نفـاق آوردند و 
دو نفـر نتوانسـتند با هـم جور بیاینـد. وقتی دو 
رهبر حکومت نتوانسـتند در پنج سـال گذشـته 
چطـور  کننـد،  حـل  را  خـود  بیـن  نزاکت هـا 
کننـدو  تأمیـن  کشـور  در  را  می تواننـد صلـح 
بـه مـردم خدمـت کننـد؟ واقعـًا نمی دانـم چرا 
انتخابـات  نامـزد  بـار دیگـر  این هـا خواسـتند 
شـوند. چـه می خواهنـد انجـام دهنـد؟ هـر دو 
می داننـد کـه انتخابـات بحرانـی می شـود. آیـا 
می خواهنـد حکومـت نـاکام پنج سـالۀ شـان را 
ادمـه بدهنـد؟ هـر کـدام پیـروز شـود دیگرش 
نمی پذیـرد و کشـور را بـه بحـران می بـرد. دو 
رهبـر حکومـت رهبـران بحران آفریـن هسـتند.

برنامـۀ مـا پنج بخـش بسـیار عمـده دارد که به 
صـورت فشـرده خدمت تـان عـرض می کنـم. 
یـک، به خاطر نظام و کشـور ما مجبور هسـتیم 
یـک گفتمان را بیـن مردم افغانسـتان از هر قوم 
و تبـار شـکل دهیـم. مطمیـن هسـتم امـروز که 
این جـا تشـریف آورده ایـد، از اقـوام مختلـف 
افغانسـتان هسـتید. امروز کـه این جا زیـر بیرق 
وفـاق ملـی گـرد آمده ایـد، خـودش گفتمانـی 
اسـت کـه آغـاز شـده و ادامـه خواهد داشـت. 
دو، می خواهیـم مشـترکات سیاسـی ایجاد کنیم. 
سـه، بـا ایجـاد مشـترکات، برویـم بـه طـرف 
ایجـاد یـک دیـدگاه واحد بـرای نظام و کشـور 
افغانسـتان  اقـوام  بیـن  چهـارم،  مرحلـۀ  در  و 
بـه  اعتمادسـازی  وقتـی  کنیـم.  اعتمادسـازی 
میـان آمـد، می رویـم بـه سـوی انتخابـات تـا 
یـک دولـت ملـی و مشـروع شـکل دهیـم و 
از پایـگاه یـک دولـت ملـی بتوانیـم به مسـایل 
صلـح و جنـگ و مسـایل کان ملـی بپردازیـم. 
مـا طرح هـای مـدون داریـم و در صورتـی کـه 
پیـروز شـویم، خـود را وقف می کنیم تا کشـور 

را از ایـن حالـت بیـرون کنیـم. 
محتـوای وفـاق ملی چیسـت؟ در مـدت چهار 
دهـۀ گذشـته نـه حکومتـی چپـی، نـه راسـتی، 
نـه طالبانـی و نـه حکومـت قومی آقای اشـرف 
غنی، نتوانسـت نظام و کشـور بسـازد. ما گفتیم 
کـه راه حـل این اسـت کـه مـردم افغانسـتان از 
هـر قـوم و تبـار، وفـاق ملـی بیـن خـود ایجاد 

کنیـم. وفـاق ملـی چی اسـت؟...

تغییربامردممیآید،دانهدرشتهاتغییرآوردهنمیتوانند
متن سخنرانی احمدولی مسعود در همایش حمایت مردم کابل از تیم وفاق ملی
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 مـا بـه وفـاق ملـی به صـورت علمـی و عملی 
نجـات  راه  کـه  می دانیـم  دقیـق  پرداخته ایـم. 
کشـور در کجاسـت؟ سـاختن ایـن برنامـه کار 
آسـانی نبـوده. مـا مثـل دیگـران کار کمپاینی و 
فصلـی انجـام نداده ایـم تـا در روز انتخابات به 
مردم نشـان بدهیـم و بعـد از آن فراموش کنیم. 
مـا سـال ها کار کردیـم تا نقشـۀ راه بـرای نجام 

مـردم و ملت بسـازیم. 
وفـاق ملـی سـه پایـه و هـدف اساسـی دارد. 
نخسـت نامتمرکز سـاختن قدرت، دوم توسـعه 
کشـور و پایـه سـوم عدالـت اسـت. اگـر مـا و 
شـما نتوانیـم قـدرت را در تمامی وجـود ملت 
جـاری بسـازیم. کسـانی که در مرکـز و والیات 
مالکیـت  احسـاس  اگـر  می کننـد  زنده گـی 
ننماینـد، بـرای آنـان افغانسـتان بـا کشـورهای 
دیگـر تفاوتـی نخواهـد کـرد، امـا مـا آمده ایـم 
تـا بگوییـم کـه قـدرت بایـد نامتمرکز شـود تا 
تمامـی مـردم افغانسـتان در همۀ گوشـه و کنار 
کشـور احسـاس مالکیـت نماینـد و احسـاس 
خانـه مشـترکی به نـام افغانسـتان داشـته باشـند 
و ایـن طـور نباشـد کـه قـدرت تنها در گوشـۀ 
از کابـل در داخـل ارگ و نـزد یـک فـرد جمع 
شـده باشـد. ایـن اسـتبداد و دیکتاتوری اسـت؛ 
بنابرایـن بایـد قـدرت به مـردم انتقال پیـدا کند 
و وفـاق ملـی آمـده تـا قـدرت را دوبـاره بـه 

بازگرداند. مـردم 
ملـی کشـور  قهرمـان  شهیداحمدشـاه مسـعود 
دولـت  یـک  می خواهـد  اگـر  می گویـد، 
قدرت منـد و قـوی داشـته باشـید، پـس قدرت 
چنیـن دولتـی بایـد از والیـات بـه مرکـز انتقال 
پیـدا کنـد نه این کـه از مرکـز به والیـات انتقال 
یابـد. اکنـون وفاق ملی آمـده تا ساختارشـکنی 
کنـد و چهره های جدید و جـوان را وارد میدان 
نمایـد. وفـاق ملـی برنامه محور اسـت، ظرفیت 
دولت داریـی دارد و می خواهـد قـدرت، ثروت 
و قـدرت سیاسـی را بـه نسـل جـوان کشـور 
انتقـال دهـد. صلـح و جنـگ کشـور متعلـق به 
نسـل جـوان اسـت، پـس بایـد رهبـری جنـگ 
در دسـت جوانـان باشـد، جوانـان در جبهـات 
امـا قـدرت رهبـری  جنـگ کشـته می شـوند، 
سیاسـی در دسـت نسـل از قـرن دیگـر اسـت 
و افتخـار هـم می کنـد و می گویـد کـه 50 هزار 
نیـروی امنیتـی مـا در جنگ کشـته شده اسـت، 
امـا وفـاق ملـی آمـده تـا بگویـد کـه جنـاب! 
خـود هفتاد سـال سـن دارید، دیگر بس اسـت 
اجـازه بـده نسـل جـوان حکومـت کنـد، تا چه 
زمانـی می خواهـی قـدرت را غصـب نمایی، تا 
چـه زمانـی می خواهـی قـدرت در انحصـار تو 

شد. با
در پنج سـال گذشـته مـا شـاهد بودیـم کـه دو 
دکتـر در رأس قـدرت آمـد، اولـی کـه نسـخه 
بیرونـی داشـت؛ امـا درد افغانسـتان را بلد نبود 
و دومـی کـه بیمـاری کشـور را بلـد بـود، امـا 
هیـچ کاری کـرده نتوانسـت، بنابرایـن کشـور 
را بـه تباهـی سـوق دادنـد و نتیجـه افغانسـتان 
امروز شـد. پـس این بـار باید اجـازه بدهیم که 
نسـل جوان کشـور وارد رهبری سیاسـی شـود، 
زیـرا صلح، جنـگ، سیاسـت و فرهنـگ متعلق 

بـه نسـل جوان اسـت.
از منشـور وفـاق ملـی در مورد مسـاله صحبت 
می کنـم و دو مـورد دیگـر را معاونیـن محتـرم 
صحبـت خواهنـد کـرد. مـورد نخسـت صلـح 

ست. ا
مـردم افغانسـتان هیـچ نمی داننـد کـه صلـح از 
کجـا می آیـد و بـا کی صلـح صـورت می گیرد، 
نـه مـاه تمـام آقـای خلیـل زاد در پروسـه صلح 
شـامل بـود، اما مـردم افغانسـتان هیـچ اطاعی 
نداشـتند و در نهایـت مشـخص شـد کـه صلح 
نـه بـل یـک توافق نامـه بـا طالبـان بوده اسـت 
مـردم  نبوده اسـت.  کار  در  صلحـی  هیـچ  و 
افغانسـتان تشـنه صلح هسـتند که خوشـبختانه 
وفـاق ملی طرحی بـرای صلح افغانسـتان دارد. 

ګرانو با عزت وطنوالو!

دیر کلونه وشـول چه در سـولی آوازی د طالبانو 

رسه اوریـدل ګیـږی،  په سـل هـاوو دالر مرصف 

د دروغـو وعـدي  بهرنـی سـفرونه  شـوی دی، 

زمونـږ بیچـاره ولـس تـه هیلـه ورکـول د سـولی 

مسـولیتونه  او  ډنـدی  حکومتـی  در  پلمـه  بـه 

لـه  ورسـته  کـی  آخـر  پـه  خـو  رسغړونـه  نـه 

اتلس کالونـه پـه هیواد کـی تر اوسـه د مخکی نه 

ال زیاتـه خلـک د چاودنی و انتحـاری او جګری 

پـه ملبـه کی سـوزی.

سـولی  د  مدعیـان  درواغجنـی  سـولی  دغـه  د 

نـه ګتـه پورتـه کـوی.  ښـکلی کلیمـی 

تاسـو بـه سـره جرګـی ولیدلـه چـی څنګـه د 

سـولی بـه نامـه در کمپاینـی موخـی پـه خاطـر 

ورنه اسـتفاده وشـو، اساسـی موخه یی سـوله نه 

وو، بلکـه د قـدرت سـاتلو د پـاره وو او د قدرت 

مظلومـی  دغـه  وه!  پـاره  د  ماتیـدو مخنیـوی  د 

سـوله یی تجـاری، کمپاینـی، قومـی سـوله جور 

کړلـه، همـدا رنګـه سـوله یـی د بهرنیانو بـه تراو 

پـه نظـر کـی ونیولـه دسـولی پـه ادعـا کـي هـر 

شـی وو خـو سـوله پـه کی نـه و. 

د  ورسـته  ورځ  یـګ  ویـل چـی  غنـی  ښـاعلی 

پـه موضـوع رسـیدګی  بریـا د سـولی  د  ټاکنـو 

وکـرم، داسـی خـری هغه مشـهور مټل پـه ذهن 

راوړی چـی پـه ځکمـی کارونـه ښـه کـړل چـی 

لپـاره  کارونـو سـمون  در  کـی  آسـانونو  اوس 

اراده کـري. څنګـه د چـی پـه دغـه اتلـس کلونو 

کـه په ځانګـری توګه پنـځ کالـه در ملی وحدت 

حکومـت پـر محـال یـوه نفـر هـم د تلفـات د 

شـمیرنه کم نشـوه، پـه خواخـوږی رسه د خلکو 

د قربانیانـو کڅـه دیـره لـوړه تللـی دی، نن دوی 

د کلـه در ټاکنـو خـری کـوی، کلـه در سـولی 

آواز پورتـه کـوی او کلـه در بریالیتوب نه ورسـته 

نـاری پورتـه کـوی، دا ټـول د خلکـو به سـرګو 

کـی خـاوری شـندل دی او د پـه درمنـد پـر رس 

وعـده ورکـول دی. زمـا پښـتنه د حکومتـی دلـه 

نـه دا دی چـی تـا سـو د سـولی لپـاره حوصلـه 

لـری آیـا دغه سـر کار تـه پـراخ ظرفیـت خاوند 

؟  ست یا

 دسـولی لپـاره کـوم احسـاس، کـوم رسـالت او 

کمـه اراده مطـرح کـوی؟ موژ تـه روښـانه ده، د 

دوی نیـت دغـه سـر خیـری تـه چنـدان د بـاور 

وړ نـدی، دوی تـه وایـو چـی تـا سـو په واسـطه 

نړیوالـوو د پراخ کمکونه رسه د هیواد د سـکوت 

رسه مخامـخ کـړل،  تـا سـو دوه نفـره پـه خپـل 

منـځ کـی د جوړیـدو تـوان نلـری کـه د امریـکا 

د سیاسـت بدلـون د بـل کـوم هیـواد مخالفـت 

نړیوالـی تولنـی ته احتیـاج مسـأله او د قدرت او 

ثـروت خری نـه وی، ستاسـو د سـولی د عنوان 

رسه څـه کار لـری؟ سـوله هیـڅ ځـواک بـه یـاد 

نلـری چـی زه در سـولی الف یی وو هم. سـوال 

شـوی چـی وینـو مـی دی هغـوی پروژه یـی دی 

او کـوم ځـای تـه نرسـیږی ملی نـه دی. 

 د سـولی کلـی زمو  ژ پـه منځ کی دی، سـولی ته 

الس رسـی دسـولی دپاره نیت، ذهنیت، اراده او 

تینـګ عظم او قوی ځـای غواړی. 

اراده هغـه دی چـی احمدشـاه  لپـاره  د سـولی 

مسـعود ملـی اتـل د خپـل ځـان څخـه تیر شـو 

د مقاومـت بـه صـف کـی میدان ښـار تـه الر او 

هلتـه د طالبانـو رهـری شـورا رسه بـه تنهایـی 

اسـتاد  ده چـی  دغـه  سـوله  او  کیناسـتل  ځـان 

برهـان الدین ربانی د سـولی په الر شـهید شـول 

کـړم،  بریالـی  کـی  دګـر  ټاکنـو  در  کـه خـدای 

تیـار یـم چـی دا د ټولـو مخالفـو رسه مخامـخ 

کیښـینم او تـل پاتـی سـولی خـری کـړم، دغـه 

الره کـی د هـر امکانـات څخـه ګته اخلـم. موژ 

د سـولی پلویـان یو، انسـانی، اسـامی رشیعت 

پـه چـوکات کی د هیـواد اساسـی قانـون د ملی 

د  غوښـتنه  زمـوژ  لپـاره  سـولی  د  زمـوژ  وفـاق 

طالبانـو څخه دادی نـوری انتحـاری، انفجار او 

د بـی وزلـو هیـواد والـو وژنـه بـس کـری. 

کـه چیـری د ملی امنیتی ځواکونـو رسه جنګیږی 

پـه میړانـه د وجنګږی خو زمـوژ خوندی کوندی 

کـول او ماشـومان یتـان کول نـو ودروی. دوی 

بایـد پـوه شـی چـی دا ډول حماتـو رسه بـی له 

نفـاق، انتقـام دښـمنی هیڅ السـته ړاوړنـی به و 

نلری. 

در دوران مقاومـت نیـروی عظیمی از طالبان در 
دو راهـی بگـرام گیـر مانـده بودند، شـماری از 
قوماندانـان جمـع شـدند و تاکید شـان این بود 
کـه بایـد طالبـان کـه در محاصره قـرار دارند را 
از بین ببرند. جلسـه تشـکیل شـد و آمرصاحب 
شـهید درایـن جلسـه خطـاب بـه قواماندانـان 
بگذاریـد،  بـاز  را  باریـک آب  راه  کـه  گفـت 
قوماندانـان گفتنـد کـه اگـر راه را بـاز بگذاریم، 
طالبـان فـرار می کننـد، آمرصاحـب گفـت، من 
هـم می خواهـم فرار کننـد، زیرا ایـن طالبان زن 
و فرزنـد دارنـد، اگر کشـته شـوند، مسـوولیت 
بـه دوش خواهـد  را کـی  آنـان  فرزنـد  زن و 

گرفت.
اگـر واقعـًا در پـی صلـح هسـتیم، پـس بایـد 
طالبـان بداننـد که با کشـتار، انفجـار و انتحار به 
صلـح نمی رسـیم. اگـر طالبـان می خواهند وارد 
حکومـت شـوند، پس بایـد دسـت از انفجار و 

کشـتار مـردم بردارند. 
دیگـر  کـه  داده  تعهـد  امریـکا  بـه  طالبـان 
قـرار  هـدف  افغانسـتان  در  را  امریکایی هـا 
نمی دهنـد، مـن خطـاب بـه طالبـان می گویـم 
شـماها کـه خـود را مسـلمان و افغـان خطـاب 
می کنـد، چـرا ایـن تعهـد را بـه مـردم خودتان 

هیـد؟ نمی د
صلـح در منشـور وفـاق ملـی ایـن اسـت، تـا 

را  سرنوشت شـان  افغانسـتان  مـردم  زمانی کـه 
تعییـن نکرده انـد و تـا زمانی کـه کلیـد صلـح 
را نیافتنـد و تـا زمانـی کـه تفاهـم نکرده انـد، 
امـکان نـدارد کـه صلـح از بیـرون وارد شـود، 
توافـق کشـورهای همسـایه حتمـی اسـت، امـا 
ابتـدا بایـد مـردم افغانسـتان تفاهـم نماینـد. اما 
یـک  افغانسـتان  در  کـه  این جاسـت  مشـکل 
دولـت ملـی و پاسـخگو وجـود نـدارد تـا تمام 
اقـوام افغانسـتان در آیینـه آن خـود را ببیند، اما 
انشـااهلل بعـد از شـش میـزان مـا یـک حکومت 
ملـی و مـردم را تشـکیل خواهیـم داد و از یک 
را  ملـی  اجمـاع  قدرت منـد  دولـت  موقـف 
ایجـاد می نمایـم تـا از طریـق اجمـاع ملـی بـه 
صلـح بپردازیـم. زیرا صلـح بدون تفاهـم مردم 

افغانسـتان ممکـن نیسـت.
تاکیـد  اسـت و همیشـه  امنیـت  الزمـه صلـح 
داشـتیم کـه نیروهـای امنیتـی ما کـه در جبهات 
قربانـی می دهنـد بایـد از نقطـه نظـر کمـی و 
کیفـی تقویـت شـوند و قابـل تقدیـر و حمایت 
هسـتند؛ امـا برعکـس دو مشـکل کان مـا در 
بـه صلـح می شـود،  امنیـت کـه منجـر  مـورد 
ایـن اسـت کـه رهبـری سیاسـی پویا و دلسـوز 
عنـوان   بـه  مـا  سیاسـی  رهبـری  و  نداریـم 
سـرقوماندان علـی هزاران جـوان را به قربان گاه 
روان کرده اسـت در حالی کـه خـودش در مورد 

مسـایل نظامـی اصـًا هیـچ نمی دانـد. 
مسـألۀ دوم نظام سیاسـی اسـت در هر کشوری 
اگـر نظامـی سیاسـی ناقص باشـد، نامشـروع و 
غیـر قانونی باشـد، ممکن نیسـت که به مسـایل 
چـون اقتصـاد،، امنیـت، فرهنـگ و ... پرداختـه 
شـود. در افغانسـتان نظـام سیاسـی جمهـوری 
اسـامی اسـت، اما سـاختارهای نظامی سیاسی 
نافـص اسـت. قـدرت در کابـل در ارگ و نـزد 
یـک نفـر متمرکـز شده اسـت. چنین سـاختاری 
سـبب شـده تـا پـس از هـر انتخابـات کشـور 
بـه طـرف بحـران بـرود و نتیجـه آن حکومـت 
نظامـی  سـاختار  بایـد  پـس  اسـت.  امـروزی 
سیاسـی کشـور تغییـر کنـد و تـا زمانی کـه این 
سـاختار تغییـر نکنـد، ممکن نیسـت کـه از فقر 
نجـات پیـدا کنیم و امنیت تامین شـود. مشـکل 
اصلـی و کان نظام ریاسـتی اسـت کـه فعًا در 

افغانسـتان حاکـم اسـت و بایـد تغییـر کند.
دیـدگاه قهرمـان ملـی در مـورد نظـام سیاسـی 
کشـور ایـن اسـت کـه مـا در افغانسـتان بایـد 
سـاختار سیاسـی داشـته باشـیم که هم بـا خود 
زنده گـی کنیـم و هـم بـا دنیـا تعامـل داشـته 
باشـیم. در حقیقـت قهرمـان ملـی می خواسـت 
کان تریـن چالش های افغانسـتان را حل نماید. 
یعنـی معمـای خونیـن قـدرت در افغانسـتان را 
حـل کنـد، زیـرا مشـکل اصلـی در افغانسـتان 
معمـای خونیـن قـدرت اسـت و بارهـا تاریـخ 
شـاهد بـوده کـه بچه پـدر را و بـرادر بـرادر را 
بـه خاطـر قدرت بـه قتـل رسانیده اسـت و این 
مسـأله افغانسـتان را در یـک دور باطـل تاریـخ 
چرخاینـد و بـه ایـن جـا رسانیده اسـت کـه مـا 

شـاهد آن هسـتیم.
زمانی کـه قهرمـان ملـی می گویـد بایـد نظامـی 
داشـته باشـیم کـه هـم بـا خـود و بـا هـم دنیـا 

مشـخص  شـاخص  کـدام  از  کنیـم  زنده گـی 
نظـام سیاسـی نـام نمی بـرد، امـا شـاخصه های 
اصلـی آن را می گویـد، طـور مثـال می گویـد، 
اگـر می خواهیـم یـک دولـت قدرت مند داشـته 
باشـیم، پـس بایـد قـدرت از والیـات بـه مرکز 
انتقـال پیـدا کنـد. بـه این معنـا که بیـن مرکز و 
والیـات تعادل ایجاد شـود. یعنـی والی به مردم 
پاسـخگو باشـد نه به ارگ ریاسـت جمهوری و 
بـه یک شـخص خـاص. بنابراین سـاختار باید 
تغییـر کنـد و والـی بایـد انتخابـی و از طـرف 
مـردم محل انتخاب شـود و پاسـخگو بـه مردم 
باشـد. مـا طرفـدار سـاختار نظـام و نامتمرکـز 
شـدن قدرت در افغانسـتان هسـیتم. و باید نظام 
ریاسـتی فسـاد پرور تغییـر کند و انشـااهلل که با 
شـما یک جـا ایـن تغییـر را ایجـاد می کنیـم و 

ایـن وعـده مـا به شماسـت.
اگـر آمـاده هسـتید کـه انحصـار قـدرت را در 
کابـل بشـکنیم و اگـر می خواهید که قـدرت را 
از دسـت یـک نفر خـارج بسـازیم، بهتر اسـت 
کـه در شـش میـزان از خانه هـای خـود بیـرون 
شـده و بـه پـای صندوق های رأی رفتـه و رأی 
بدهیـد تـا مـردم از ایـن وضعیت بیرون شـوند 
و حکومـت مرکـزی خدمـت گار مـردم شـود. 
انحصـار قـدرت و دیکتاتـوری را بشـکنید و 
ایـن اتفـاق زمانـی خواهـد افتـاد کـه در شـش 

میـزان رأی بدهیـد. 
سیاسـت  بخـش  در  مـا  این کـه  آخـر  مـورد 
خارجـی افغانسـتان هـم برنامـه روشـن داریم، 
مـا خواهان سیاسـت خارجـی متعادل هسـیتم، 
مـا طرفـدار این نیسـتم کـه افغانسـتان گاه یک 

طـرف و گاه طـرف دیگـری بچرخـد. 
از سـال 1919 یعنـی اسـتقال کشـور تـا سـال 
1979  افغانسـتان یـک صلـح نسـبی را تجربـه 
هـای  قـوت  کـه  آن  از  پـس  امـا  کرده اسـت، 
متجـاوز شـوروی سـابق بـه افغانسـتان حملـه 
و  می خـورد  برهـم  تعـادل  حالـت  می کنـد، 
افغانسـتان دچـار بحـران می شـود و تـا امـروز 
در یـک سیاسـت نامتعـادل خارجـی دسـت و 
پـا می زنـد و امـروز هـم در افغانسـتان هـم در 
داخـل حکومـت تعـادل وجـود نـدارد و هـم 
روابـط خارجی غیر متعادل اسـت و افغانسـتان 
در پنـج سـال اخیـر میـدان جنـگ اسـتخبارات 
بیرونـی شده اسـت. افغانسـتان را میـدان منافـع 
بنابرایـن  سـاخته اند.  دیگـران  اسـتراتیژیک 
منشـور وفـاق ملـی تاکیـد دارد کـه سیاسـت 
بسـازیم  متعـادل  بایـد  را  افغانسـتان  خارجـی 
تـا از ایـن گونـه جنگ هـا رهایـی پیـدا کنیـم، 
امـا تـا زمانی کـه سیاسـت خارجـی نامتعـادل 
باشـد، هـر کشـوری کـه در محور ما قـرار دارد 
نسـبت بـه مـا مظنـون اسـت و فکـر می کننـد 
کـه بـا کشـورهای دیگـر پیمـان داریم. مشـکل 
اصلـی این اسـت که در 18 سـال یک سیاسـت 
خارجـی روشـن و منظـم نداشـتیم. یـک روز 
فردایـش  و  هسـتیم  دوسـت  کشـور  یـک  بـا 
دشـمن، بنابرایـن وفـاق ملـی تاکیـد دارد کـه 
سیاسـت خارجـی باید متعادل شـود و روابط با 
کشـورهای منطقـه و فـرا منطقه روابـط متعادل 
داشـته باشـد و کشـور مـا نبایـد میـدان جنـگ 
غیـر  سیاسـت  میـدان  و  منطقـه  قدرت هـای 
مـا خواهـان  قـدرت شـود.  متعـادل حریـص 

تغییـر سیاسـت خارجـی افغانسـتان هسـتیم.
تشکر 
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