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»دولت ساز« و »ثبات و همگرایی«چقدر 

اخالق دوران کمپاین را رعایت کرده اند

برخـورد سلیقه یـی و دیـد 
منفعت طلبـانه ما را بـه صلـح 

دایمـی نمی رسـاند

66

د امریــکا د متحــدو ایاالتــو ولســمرش ډونالــد ټرمــپ ویــي 

چــې وســله والــو طالبانــو ســخته اشــتباه وکــړه او داســې 

ــې  ــړه ک ــې جګ ــه ۱۹ کلن ــې پ ــوي چ ــل ش ــخت وه س

ــه لــري. ســاری ن

ډونالــد ټرمــپ ویــي، اوس طالبانــو تــه هــم جوتــه شــوې 

چــې لــه ده رسه پــه معاملــه کــې تېــرويت دي.

ــپینه  ــه س ــلمه پ ــه ش ــپټمرب پ ــرون د س ــربه پ ــپ دا خ ټرم

ماڼــۍ کــې د اســرالیا لــه صدراعظــم رسه تــر کتنــې 

وروســته خربیاالنــو تــه وکــړه.

ــو رسه  ــو طالبان ــه وســله وال ــل چــې ل ــد ټرمــپ ووی ډونال

یــې د امریــکا خــربې د دې لپــاره لغــوه کــړې چــې هغــوی 

ــدرت د  ــې د ق ــه ی ــو ت ــو وژل ــړ او د خلک ــه ک ــد ون اوربن

ــل. ــه توګــه کت ــو د وســیلې پ څرګندول

ټرمــپ د یــوه خربیــال د پوښــتنې پــه ځــواب کــې وویــل: 

ــه شــوه،  ــا خوښــه ن ــه کــړ، زم ــد ون دا چــې هغــوی اوربن

کــه هغــوی اوربنــد نــه شــو کولــی، نــو مــوږ ولــې ځــان 

ــف ورکاوه؟ ــه تکلی ت

د امریــکا د متحــدو ایاالتــو ولســمرش وویــل چــې وســله 

ــه وو  ــې ن ــې داس ــو ک ــو کلون ــرو نولس ــه تې ــان پ وال طالب

ځپــل شــوي، لکــه اوس پــه دې څــو ورســتیو ورځــو کــې 

چــې ځپــل شــوي دي.

بـر  مبنـی  گـزارش  نشـر  بـه  اشـاره  بـا  مجلـس  نماینـده گان 
موجودیـت فسـاد در اداره تـدارکات ملـی، خواسـتار بررسـی 

جـدی ایـن ادعـا ملـی شـدند.
نماینـده گان در نشسـت دیروز برگشـت کمک های مالـی امریکا 
بـه دلیـل فسـاد و بی کفایتـی حکومـت در حکومـت را جفـا در 

حق مـردم افغانسـتان عنـوان کردند.
ایـن  در  نماینـده گان  مجلـس  عضـو  یـک  رضایـی  آقـا  خـان 
عامـه  پروژه هـای  برابـر  در  کـه  »حکومتـی  گفـت:  خصـوص 
سـلیقه ای برخـورد کننـد، پیامـدش ایـن اسـت کـه امریـکا پول 

بـاز می گردانـد.« کمـک شـده خـود را 
آقـای رضایـی افـزود کـه برگشـت پـول کمک شـده امریـکا به 
دلیـل فسـاد و بی کفایتـی حکومـت در واقـع جفـا در حـق مردم 

فقیـر و نیازمند افغانسـتان اسـت.
عظیـم کبرزانـی دیگـر عضـو مجلـس نیـز خاطر نشـان کـرد، بر 
اسـاس گـزارش بخـش زیـادی از ایـن پول قـرار بود بـرای یک 
پـروژه تامیـن بـرق در قندهـار مصرف شـود؛ ولی متاسـفانه این 
پـول بـه دلیـل فسـاد در حکومـت برگشـت کـرده و حـق مردم 

قندهـار ضایع شـده اسـت.
ایـن نماینـده گان تاکیـد کردند کـه کمیسـیون اختصاصی مجلس 
بایـد ایـن مسـاله را جـداً بررسـی کـرده و کسـانی کـه در ایـن 

مـورد تغافـل کرده انـد را بـه مـردم افغانسـتان فاش سـازد.
حکومـت  امریـکا،  خارجـه  وزیـر  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
افغانسـتان را بـه ناکامـی در مقابلـه بـا فسـاد متهم کـرده و گفته 
اسـت کـه کشـورش 160 میلیـون دالر کمـک مالی بـرای پروژه 

انـرژی افغانسـتان را لغـو کـرده اسـت.

ټرمپ: 

طالبانو سخته اشتباه وکړه او داسې 

سخت وهل شوي چې ساری نه لري

نماینده گان: 

فساد در تدارکات ملی جدًا بررسی شود

در همایش های حمایتی از تکت انتخاباتی وفاق ملی مطرح شد:

وفاق ملی برای تغییر افغانستان برنامه دارد

ــراي نمــاز اشــراق از وضــو گرفتــن  در پنجشــیر، ب
لــب جــوی بــاغ مــا برخاســته بــود و آســتین 
ــه یک باره گــی گفتــم،  پیراهنــش را پاییــن مــی زد، ب
ــد  ــدرت را نمی گیری ــان ق ــرا خودت ــب چ آمرصاح
کــه منتظــر رهبــران اســتید؟ بــا لبخنــد ملیــح 
ــا  ــتان صده ــن افغانس ــدر! ای ــان بی ــواب داد، ج ج
ــت،  ــان نیس ــردن کار آس ــت ک ــکل دارد، عدال مش

ــتیم... ــر اس ــدا رفته گ ــش خ پی
وقتــی وضعیــت هــژده ســال کشــور را مــرور 
ــا،  ــۀ فرصت ه ــا وجــود هم ــه ب ــه چگون ــم ک می کن
کار مــا بــه اینجاهــا کشــانیده شــد، آن توصیــۀ 
مانــدگار آمرصاحــب شــهید بــه یــادم می آیــد. امــا 

ــروز: ام
- قــرار بــه ایــن نبــود کــه تعهــدات، قــول و قرارهــا 
شکســته شــوند و از حــوزۀ مقاومــت کاندیداهــای 

متعــدد بــه  میــدان بیاینــد.
ــۀ  ــه بهان ــی ب ــه جمع ــود ک ــن نب ــه ای ــرار ب - ق
دســتاربندی و ختــم قــرآن، قرآن شــکنی کــرده، 
ــرد،  ــن نمی ک ــی کمپای ــچ تیم ــد هی ــه بای ــی ک جای

ــد. ــن نماین کمپای
ــه  ــنبله را ب ــم س ــه هژده ــود ک ــن نب ــه ای ــرار ب - ق
ــد و  ــم بزنن ــرده بره ــۀ ســازمان یافته ســبوتاژ ک گون

ــازند. ــی س ــنبله را کمپاین ۲۸ س

ــت  ــر مصلح ــه بناب ــکنی هایی ک ــیاری پیمان ش و بس
عمومــی از ذکــر آن خــودداری مي کنــم. اگــر 
امــروز بــا مــردم  و حــوزۀ خــودی چنیــن جفاهایــی 
مرتکــب می شــوند، فــردا در مقــام قــدرت بــا 

ــرد؟ ــد ک ــق خــدا چــه خواهن خل
ــش رو  ــوم پی ــت نامعل ــه سرنوش ــید ک ــن باش مطمی
ــه  ــبت ب ــت نس ــر اس ــران کننده ت ــب نگ ــه مرات ب
ــردم  ــم م ــه بازه ــی ک ــد روزۀ کمپاین ــای چن بازی ه
تــاوان آن را خواهــد پرداخــت. در بهتریــن حالــت، 
ــرف  ــا ظ ــه تنه ــتان ن ــردن در افغانس ــت ک حکوم
ــک  ــه ی ــا ب ــه حت ــد ک بســیار بســیار کالن می خواه

معمــا می مانــد و معجــزه مي طلبــد.

احمدولی مسعود
 نامزد انتخابات ریاست جمهوری

توصیۀ آمرصاحب شهید را آویزۀ گوش 
کنیم تا بار دیگر به خطا نرویم

جوزجان

هلمند

 بغالن

غزني
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وقتـی موضـوع انتخابـات بـه میان می آیـد، مهم تریـن چیزی کـه ضمانت 
می کنـد مـردم بـه پـای صندوق هـای رای حاضر شـوند، شـفافیت و عدم 
تقلب در آن اسـت. انتخابات سـاِل روان متأسـفانه مثِل همۀ انتخابات های 
گذشـتۀ افغانسـتان بـا چنیـن احتمالـی مواجـه اسـت. درصـد تقلـب در 
انتخابات سـاِل روان اگر بیشـتر از سـال های گذشـته نباشـد، بدون شـک 
کمتـر از آن هـا نخواهـد بـود. امریـکا بـه عنـوان مهم تریـن کمک کننده به 
انتخابـات کشـور، در این مورد حکومت افغانسـتان را هشـدار داد. امریکا 
به صـورِت رسـمی از مقام هـای کشـور خواسـت کـه در امـر برگـزاری 
انتخابـاِت شـفاف و عادالنـه توجه جـدی به خـرج دهند. اما آیـا می توان 
انتظـار داشـت کـه رهبـراِن حکومت کـه خود یک طـرِف معامله هسـتند، 
بـه چنیـن درخواسـتی توجه نشـان دهنـد و جلـِو تقلب هایـی را که خود 

زمینه سـازِ آن خواهنـد بـود، بگیرند؟
کامـاًل  اگـر  از رهبـراِن حکومـت  انتخابـات  تأمیـن شـفافیت در  توقـِع 
بی مـورد و بی جـا نباشـد، ولی چندان درسـت هم نیسـت. آیا اشـرف غنی 
رییـس حکومـِت غیرقانونـی وحـدت ملی نمی دانـد که بـدون تقلب راِی 
الزم بـرای پیـروزی را نـدارد؟!... آقـای غنـی در تمـام انتخابات هایـی که 
شـرکت کـرده بـود، رای الزم بـرای پیـروزی را نداشـت. او چیـزی کـه 
در ایـن مـورد دارد، اعتمـاد بـه نفـس اسـت و بـس. او در انتخابات سـاِل 
۲009 سـه درصـد آرا را از آِن خـود کـرده بـود و در انتخابـات ۲014 نیز 
کـه بـه هیچ وجـه رای کافـی بـرای پیـروزی را در اختیـار نداشـت. آقای 
غنـی اگـر مطمیـن می بـود کـه ۲0 درصـد آرای انتخابـات را از آِن خـود 
کـرده، بـدون شـک بـه هیـچ توافقـی در مـورد ایجـاد حکومـت وحدت 
ملـی راضـی نمی شـد. اطمینـان آقـای غنـی از نداشـتِن رای، او را وادار 
کـرد کـه در پای سـند ایجـاد حکومـت وحدت ملـی امضا بگـذارد تا در 
جریـان حکومـت داری بـا نقـض توافق نامۀ سیاسـی، خود را بـه دیکتاتور 
تمام عیـارِ کشـور مبـدل کنـد. عکس هـا و تبلیغاتـی کـه از آقـای غنـی 
در رسـانه ها منتشـر می شـوند، نشـان می دهنـد کـه او چقـدر بـه کیـِش 
شـخصیت اعتبـار قایـل اسـت؛ بـه گونه یـی کـه دوسـت دارد تصویرهای 
بـزرگ و عجیب وغریـب از او بـر در و دیوارهـا نصـب و یـا از طریـق 

رسـانه ها منتشـر شـوند. 
اکنـون کـه آقـای غنـی خـود را بـر مسـند قـدرت می بینـد، آیـا حاضـر 

می شـود کـه آن را به آسـانی بـه فـرد دیگـری منتقـل کنـد؟ 
 بـه هیـچ رو او ارادۀ چنیـن کاری را نـدارد و می خواهـد کـه انتخابات به 
هـر وسـیلۀ ممکـن بـه نفـِع او رقم بخـورد. امـا از سـوی دیگـر، نامزدان 
دیگـِر ریاسـت جمهوری این ترفند را دریافته اند و به شـدت تأکیــد دارند 
کـه جلـو تقلـب را خواهنـد گرفت. همیـن جلوگیـری از تقلـب، احتماِل 
ایـن را به شـدت افزایـش می  دهـد کـه انتخابـات سـال روان تجربه یـی 
نامـزدان  وقتـی  شـود.  سـال ۲014  انتخابـات  از  و خطرناک تـر  تلخ تـر 
انتخابـات مطمیـن باشـند کـه تقلـب صـورت گرفته و قـرار اسـت نتیجۀ 
انتخابـات را هـم مشـخص کنـد، بدون شـک افغانسـتان این بـار وارد فاز 

بحـراِن غیرقابـل بازگشـت خواهد شـد. 
البتـه ایـن موضـوع بـرای آقـای غنـی نگران کننـده نیسـت. همان طـور که 
کشـتار غیرنظامیـان، فسـاد موجـود در دسـتگاه دولت، فقـر و بی چاره گِی 
مـردم بـرای او نگران کننده نیسـتند. او قدرت طلبی اسـت کـه هیچ چیز را 
جایگزیـِن قـدرت کـرده نمی توانـد، نـه جاِن مـردم و نه آبروی کشـور را. 
بـا چنیـن فـرد قدرت طلبـی یک روز پـس از برگـزاری انتخابـات، فضای 

کشـور چگونه خواهـد بود؟! 
تصـور آن زیـاد دشـوار نیسـت، چـون از همـان سـاعاِت اولیـۀ پـس از 
برگـزاری انتخابـات، میـزان تقلب هـای انجـام شـده را می تـوان بـرآورد 
کـرد. بـه همیـن دلیـل، بایـد از حاال که یـک هفته بـه برگـزاری انتخابات 
باقـی مانـده، تمـام تالش هـای قانونـی و مدنی بـرای جلوگیـری از تقلب 
می کننـد،  کار  انتخابـات  راسـتای  در  کـه  سـازمان هایی  شـود.  انجـام 
می تواننـد نقـش پُررنگـی در ایـن خصـوص بـازی کننـد، در کنـار آن 
سـازمان ها و نهادهـای بین المللـی و جامعـۀ جهانـی نیز نبایـد بگذارند که 
بـاز جـان کـرِی دیگری به کشـور بیایـد و نتیجـه انتخابات را بـه گونه یی 

فیصلـه دهـد کـه بـه نفـع متقلب تریـن ختم شـود. 
امسـال نـه سـاِل ۲014 اسـت و نه هـم دیگر مـردم افغانسـتان تحمِل یک 
حکومـِت فاسـد و ناتـواِن دیگـر را دارنـد. آقـای غنـی با حکومـت داری 
پنج سـالۀ خـود، بـه انـدازۀ صدسـال صبـِر مـردم را آزمایـش کـرد. دیگر 
بـرای مردم افغانسـتان شـکیبایی و صبری بـرای تحمِل او و یـا هر متقلِب 
دیگـر باقـی نمانـده اسـت. امریـکا ایـن موضـوع را دریافتـه و بـه همین 
دلیـل، لحـِن آن بـا حکومـِت آقـای غنـی چنـدان مصالحه جویانه نیسـت. 
شـاید پـس از هجـده سـال زمـام داراِن کاخ سـفید متوجه شـده باشـند که 
بـا حمایت هـای بی جـاِی خـود از افـراد نـاکام و قدرت طلـب، چقـدر 

ارزش هـای دموکراتیـک و مردمـی را در افغانسـتان صدمـه زده انـد.
 اگـر حمایـت جامعـۀ جهانـی از افـراد ناتـوان و بـدون پشـتوانۀ مردمـی 
نمی بـود، امـروز حتـا خـود ایـن کشـورها بدنامـِی تاریخی یـی را کـه بـر 
پیشـانی های خـود حـک کرده اند، نمی داشـتند. آن هـا با حمایـت از نتایج 
دقیـِق انتخابـات می توانسـتند به شـکل گیری نظامـی مبتنی بـر ارادۀ مردم 
افغانسـتان کمـک کننـد کـه در نتیجـۀ آن، خودشـان نیـز آسـوده خاطر 
می بودنـد. حمایـت و برنده سـاختن غنی، چـه نفعی را به امریکا رسـاند؟ 
آیـا منافـع ایـن کشـور را آقـای غنی توانسـت در افغانسـتان لحـاظ کند؟

 بـدون شـک خیـر، و بـه همین دلیـل باید انتخابات سـاِل روان بـه دور از 
تقلب و مهندسـی باشد.  

نتیجۀ انتخابات:
ثبــات یا بحـران؟

ریاسـت جمهوری  انتخابـات  دور  سـه  افغانسـتان  جامعـۀ 
را بـا ناکامـی و نارضایتـی پشـِت سـر گذرانـد و اکنـون در 
دورِ چهـارمِ آن قـرار داریـم کـه می ِسـزد بـرای پیش گیـری 
از تکـرار تجـارِب تلِخ گذشـته، این بار قبـل از رای دادن، بر 
ویژه گی هـاِی نامـزدان مکـث و تأمـل کنیــم؛ زیـرا یگانه راه 
بـرای پیــروزِی جمعـی در انتخابـات، شـناخِت مـردم از 
نامـزدان بـر اسـاِس پایگاه هـای اجتماعـی و ویژه گی هـای 
از  فـارغ  و  لیاقت محـور  شـناختی  اسـت؛  شخصیتی شـان 

تعصب. 
احمدولی مسـعود پس از سـال ها فعالیت فکری و فرهنگی 
در قالـب طـرح و تدویـِن برنامـه و نقشـۀ راه، بـا رایزنـی  با 
تمـام متحدین، همفکران و همرزماِن خویـش، خود را آمادۀ 
کارزارِ انتخابـات ریاسـت جمهوری نمـود و تعهـد اکثریـِت 
آنـان را به صـورِت فردی و جمعی گرفـت. چنین حضوری، 

خبـر از لیاقـت و کاردانـِی او می دهد.
از ایـن رهگـذر بایـد گفـت کـه احمدولـی مسـعود دارای 
ویژه گی هـاِی منحصـر بـه فـرد در میـان تمـامِ چهره هـای 
سیاسـِی حـوزۀ جهـاد و مقاومـت اسـت کـه آن ویژه گی ها 

را می تـوان در سـه مـورد خالصـه کـرد:
برنامه محـوری: احمدولـی مسـعود قبـل از هر عملـی، اهِل 
اندیشـه و تدبیـر اسـت. او از سـکوِی اندیشـه بـه سیاسـت 
ورود می کنـد و می دانـد منهـای اندیشـه، برنامه یـی در کار 
نیسـت و بـدون برنامه نیـز پیروزی یـی در کار نخواهد بود. 
از همین روسـت کـه محـور »وفـاق ملـی« و پیـش از آن، 
»آجنـدای ملی« را برای گردهمایِی نخبه گان و اندیشـه ورزاِن 
آنـان،  آراِی  تضـارب  از  و  داد  شـکل  کشـور  سرتاسـر 
برنامه هـای مـدون و افغانستان شـمول اسـتخراج کـرد. او 
سـال ها از عمـرش را صـرِف پخته کردِن ایده هـای نخبه گان 
و پیـدا کـردِن یـک نسـخۀ نجـات بـرای افغانسـتان نمـود؛ 
همـان سـال هایی کـه دیگـران به دنبـاِل چوکـی و معامالتی 
گشـتند کـه در آن جـز منافـِع خودشـان، هیچ دغدغـۀ ملِی 

دیگـری راه نداشـت.
پایـداری بـر اصوِل مقاومت و ارزش هـای آن: مقاومِت ملت 
و مـردمِ افغانسـتان که نمـای بزرگی از غرورِ آنان محسـوب 
می شـود، دارای اصـول و ارزش هایـی بـود کـه به خاطـرِ آن 
هزاران انسـاِن این سـرزمین به شـهادت رسیدند و احمدشاه 
مسـعود سپهسـاالرِ جهـاد و مقاومـت و قهرمان ملِی کشـور 
نیـز در مسـیرِ همین اصـول و ارزش ها جان فـدا کرد. اصول 
مقاومـت در کالمـی سـاده، آزاده گـی و اهتمـام بـه سـاختِن 
افغانسـتانی آزاد و آباد بود. متأسـفانه پس از شهادت مسعود 
بزرگ، کسـانی بـه نماینده گی از مقاومت ایـن اصوِل طالیی 
را در مـراوده بـا جامعـۀ جهانی بـه حراج گذاشـتند و حوزۀ 
مقاومـت را خلـِع سـالح سیاسـی کردنـد. امـا احمدولـی 

مسـعود عالوه بر این که برادر احمدشـاه مسـعود بود، یگانه 
  مرد و سیاست مداری سـت که با درِک درسـت از اندیشـه و 
باورهـای قهرمـان ملـی دربـارۀ دولـت داری و حکومت، به 
ایـن اصـول پایدار مانـد و هیچ گاه هماننِد دیگران به سـمِت 
سـراب ندوید و اطمینان داشـت که کلیــد نجاِت افغانستان 

در دسـِت خـود مردم اسـت، نـه امریکا و جامعـۀ جهانی.
در حکومت هـای گذشـته از او درخواسـت کردنـد کـه در 
رأس وزارت خانه هـا قـرار بگیـرد و مأمـور حکومت شـود، 
و در انتخابات هـای گذشـته از او خواسـتند کـه بـه صفـت 
معـاون در تکت ها شـرکت کند؛ امـا او تمامِ این پیشـنهادها 
را رد کـرد، بـه ارزش هـای مقاومـت وفـادار مانـد و بر بنیاد 
آموزه هـای مسـعودِ بـزرگ بـه مبـارزۀ فکـری و سیاسـِی 

ادامـه داد.  خویش 
نـگاه اخالقـی به سیاسـت: آن هایی کـه در این هجده سـال 
بـه نـامِ رهبـر یا سیاسـت مدار بـر افغانسـتان حکـم راندند، 
غایت شـان از سیاسـت دسـت یابی بـه قدرت و ثـروت بود؛ 
قـدرت و ثروتـی در خدمـت بـه آن هـا و خانواده های شـان، 
نـه مـردم و نـه آرمان هـای بـزرگ. بـه همیـن خاطـر، مردم 
در نهایـت چهـرۀ حقیقـِی آن هـا را در آزمون هـای متفـاوت 

مشـاهده کردنـد و از اطراف شـان پراکنده شـدند. 
بلـه، سیاسـت در میـان سیاسـت بازاِن مـا دارای مفاهیـم و 
تعاریـِف گوناگـون می باشـد؛ اما بـه مفهوم اصلـی و بنیادِی 
آن کـه عبـارت از »وسـیلۀ تأمیـن منافـع ملـی و جمعـی 
می باشـد« کمتـر توجـه شـده اسـت. از آن جا کـه جامعۀ ما 
یک جامعۀ اسـالمی و مذهبی سـت، بایسـتی سیاسِت کشور 
نیـز اسـالمی و اخالق محور باشـد. امـا با کمال تأسـف این 
ارزش در عرصـۀ سیاسـِی مملکـت لحـاظ نمی شـود. بـه 
عنـوان نمونـه: نقض صریـح قانون اساسـی در ابعاد وسـیع 
آن )کـه بـر اسـاس گزارش هـا تمـام مـواد قانـون اساسـی 
نقـض شـده اسـت به اسـتثنای مـادۀ مربـوط بـه پرچم ملی 
کشـور(؛ نقـض تفاهم نامۀ حکومت وحدت ملـی؛ برگزاری 
انتخابـات پارلمانـی بـا تقلـِب گسـترده )که اعـالن نتایج آن 
بعـد از هشـت مـاه صـورت گرفـت( و ارایـۀ آمـار و ارقامِ 
نادرسـت از پیشـرفت اقتصادی و وضعیت عمومی زنده گی 
مـردم و... کـه تمـام ایـن روایت هـا و رویدادها بیانگـرِ نبود 

اخـالق در رفتـار سیاسـی زمام داران کشـور اسـت. 
امـا احمدولی مسـعود به سیاسـت بـه مثابۀ عرصـۀ خدمت 
و گشـایِش مشـکالِت تاریخـی افغانسـتان و مردمانش نگاه 
می کنـد. از همیـن رو، در ایـن هجده سـال به جـای حضور 
در حکومت هـای فاسـد و جمـع آوری ثروت نامشـروع، در 
بیـرون از حکومـت مانـد و بـرای ایده هـا و اندیشـه هایش 
سـخاوت مندانه از بضاعـِت شـخصِی خـود هزینه کـرد و تا 

کنون نیـز چنیـن می کند.

ریاسـت جمهوری، بسـیار مهـم و  انتخابـات دور چهـارمِ 
در ضمـن بـا چالش هـای جـدی مواجـه می باشـد و مـردم 
افغانسـتان مخصوصـاً حـوزه مقاومت کـه به دنبـاِل نمایندۀ 
راسـتیِن خـود می گردنـد، بایـد بـه شـخصیت هاِی پایـدار 
و وفـادار توجـه نماینـد تـا مسـیرِ گم شـدۀ تاریـخ پُرافتخارِ 
خویـش را دوبـاره پیـدا کـرده و بیـش از ایـن، شکسـت  و 
شرمسـاری را تحمـل نکننـد. هسـتند کسـانی  کـه بـا نقاِب 
جهـاد و مقاومـت وارد کارزار انتخابـات ریاسـت جمهوری 
شـده اند و خـود را نماینـدۀ این حـوزه می نمایاننـد، اما هیچ 
بعیـد نیسـت کـه بـا یک فشـار و یـا یـک تشـویق بیرونی، 
آرای مـردم را بـه معاملـه بگذارنـد و به جای پیـروزی، ذلت 

و زبونـی را بـرای مـردمِ مـا بـه ارمغـان آورند. 
سـوگ مندانه، نبودِ اخالق و تعهد و برنامه در رفتار سیاسـِی 
رهبـران جامعـه، سـرزمیِن مـا را بـی روح کـرده و تمـام 
روزنه هـای اُمیـد را بـه روی مردم ما بسـته اسـت. امـا برای 
این کـه سیاسـت در جامعـۀ مـا ماهیـِت اصیِل خود را پیــدا 
کنـد و اصـوِل آن آن گونه کـه ایجاب می کند بـه منصۀ اجرا 
گذاشـته شـود، چاره یی نیسـت جـز این که سیاسـت مداراِن 
بابرنامـه، اخالق محـور و مقاومت گـر شناسـایی شـوند و 
مـورد تأییـد و حمایِت ملت قرار بگیرند. احمدولی مسـعود 
شخصیتی سـت کـه در طـول 1۸ سـاِل گذشـته هیچ گونـه 
بدرفتارِی سیاسـی از آن سـر نزده و اصوِل سیاسـی را حفظ 
نمـوده اسـت. گفتمان سیاسـِی جامعـۀ ما که بـا چالش های 
در  را  بزرگـی  آسـیب های  و  می باشـد  مواجـه  زیـادی 
عرصه هـای گوناگـون بر زنده گی مـردم وارد سـاخته، متأثر 
از عوامـل مختلـِف داخلـی و بین المللـی اسـت. در عرصـۀ 
داخلـی مهم تـر از همـه، عدم تعریِف درسـِت »رهبـری« در 
جامعـه و »عـدم آگاهـی«ِ دقیـِق مـردم از رهبـران می باشـد. 
شـناخِت دقیـق از رهبران باید شـامل هویِت شـناس  نامه یی، 
سـابقۀ تحصیل، سـوابق اجتماعیـ  سیاسی، نوعیت اندیشه، 

میـزاِن تعهـد و صداقـت در گفتار و کردار  باشـد.
 بـه منظـور جبـراِن اشـتباهاِت گذشـته و تغییـر گفتمـاِن 
سیاسـی و حکومـت دارِی آنارشـیِک موجـود بـه گفتمان و 
حکومـت دارِی منظـم و هدفمند و تعالی بخـش، باید در این 
دورۀ سرنوشت سـاز بـا چهره هـای تکـراری، آزموده شـده و 
نـاکام وداع گفـت و از احمدولـی مسـعود کـه اوالً از لحاظ 
فکـری و رفتـاری بـه قهرمان ملـی نزدیک تـر اسـت و ثانیًا 
از برنامـه و نقشـۀ راهِ مـدون برخـوردار می باشـد، حمایـت 
و پشـتیبانی کـرد تـا بتـوان قـدرت را بـه مـردم بازگردانـد، 
اسـتبداد را از نظامِ سیاسـی برداشـت و حکومت را وسـیلۀ 
خدمت گـزاری و تحقِق ارزش های ملی و تاریخی سـاخت. 

احمدولی مسعود 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

در یک نگاه
عبدالرحیـم رسولی

احمدولی مسعود قبل 
از هر عملی، اهِل 

اندیشه و تدبیر است. 
او از سکوِی اندیشه 

به سیاست ورود 
می کند و می داند منهای 
اندیشه، برنامه یی در 

کار نیست و بدون 
برنامه نیز پیروزی یی 
در کار نخواهد بود. 
از همین روست که 
محور »وفاق ملی« 

و پیش از آن، 
»آجندای ملی« را برای 
گردهمایِی نخبه گان و 

اندیشه ورزاِن سرتاسر 
کشور شکل داد و از 
تضارب آراِی آنان، 
برنامه های مدون و 
افغانستان شمول 
استخراج کرد. او 
سال ها از عمرش 

را صرِف پخته کردِن 
ایده های نخبه گان و 

پیدا کردِن یک نسخۀ 
نجات برای افغانستان 
نمود؛ همان سال هایی 
که دیگران به دنباِل 

چوکی و معامالتی 
گشتند که در آن جز 
منافِع خودشان، هیچ 

دغدغۀ ملِی دیگری راه 
نداشت
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باشـنده گان والیت هـای مختلف کشـور اخیـراً بـا راه اندازی 
محافلـی از تکـت انتخاباتـی وفاق ملی به رهبـری احمدولی 
مسـعود، نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری حمایـت کردند. 
باشـنده گان والیت هـای مختلـف کشـور تیـم وفـاق ملـی را 

یکـی از بـا برنامه تریـن تکت هـای انتخاباتـی می داننـد. 
والیت هـای  در  نشسـت ها  ایـن  در  کننـده گان  اشـتراک 
مختلـف می گوینـد کـه تکـت انتخاباتـی وفـاق ملـی، بـه 
رهبـری احمدولی مسـعود یکـی از با برنامه تریـن تکت های 
انتخاباتـی اسـت. به گفتۀ آنـان، این تکت برای تغییر کشـور 
برنامه هـای مـدون دارد و رهبـری آن سـال های درازی در 

ایـن زمینـه کار کرده اسـت.
اشـتراک کننـده گان همچنـان منشـور وفـاق ملـی از نـگاه 
محتـوا مکمل تریـن منشـور در سـطح تکت هـای انتخاباتـی 
می داننـد و می گوینـد کـه تکـت انتخاباتـی وفـاق ملـی چتر 

بـرای تمـام مردم افغانسـتان اسـت. 

هلمند
صدهـا تن باشـنده گان والیـت هلمند بـا گردهمایی حمایت 

خـود را از تکـت انتخاباتـی وفاق ملی اعـالم کردند. 
باشـنده گان والیـت هلمنـد می گوینـد کـه تیـم وفـاق ملـی 
بسـتر بـرای همدلی، صلح و آشـتی اقوام مختلف افغانسـتان 

در زیـر یـک چتـر بزرگ اسـت. 
در محفلـی کـه به حمایت از تکـت انتخاباتی وفـاق ملی در 
لشـکر گاه مرکـز ایـن والیـت راه اندازی شـده بود، اشـتراک 
در  تکـت  مناسـبت ترین  را  ملـی  وفـاق  تکـت  کننـده گان؛ 
شـرایط امـروزی دانسـته و حمایـت قاطـع خـود را از ایـن 

تیـم اعـالم کردند. 
در اعالمیـۀ مشـترک حامیـان تکـت انتخابـات وفـاق ملـی 
در والیـت هلمنـد گفتـه شـده اسـت کـه حمایـت از تکـت 
انتخاباتـی وفـاق ملی، حمایـت از چتر بزرگ اسـت که تمام 
شـهروندان کشـور تحـت آن بـا صلـح و آرامـش زنده گـی 

 . کنند
اشـتراک کننـده گان بـا اعـالم حمایـت از تکـت انتخابـات 
وفـاق ملـی می گوینـد که این تیم بـا تکیه به جـوان محوری 
و تغییـر روی صحنـه آمـده اسـت، می توانـد زمینه سـاز یک 

حکومـت متفـاوت نسـبت به گذشـته باشـد. 

بغالن
در عیـن حـال، صدها تن از باشـنده گان والیت بغـالن نیز با 
گردهمایـی حمایـت خـود را از تکـت انتخاباتـی وفاق ملی 

اعالم حمایـت کردند. 
شـهروندان والیـت بغـالن می گوینـد کـه تکـت انتخاباتـی 
وفـاق ملـی از چهره هـای شـاخص و مربـوط بـه خانـوادۀ 
و  اسـت  کشـور  ملـی  قهرمـان  مسـعود،  احمدشـاه  شـهید 
می توانـد یـک محـور و چتر خوب بـرای مردمان افغانسـتان 

 . شد با
باشـنده گان ایـن والیـت همچنـان بـا تأکید بر ایـن که تکت 
انتخاباتـی وفـاق ملـی در وضعیـت کنونـی که گسسـت های 
اجتماعـی و زبانـی و سـمتی افزایـش یافتـه می گوینـد کـه 
تنهـا چتـری می توانـد حلقـات مختلف اقـوام و شـهروندان 

افغانسـتان را وصـل کنـد و زیـر یـک چتـر قـرار دهـد چتر 
وفـاق ملی اسـت. 

باشـنده گان بغـالن تأکیـد کردنـد که وفـاق ملی محـور تمام 
مردم افغانسـتان اسـت. 

جوزجان
باشـنده گان والیـت جوزجـان نیـز بـا گـرد هـم آمـدن در 
مرکـز ایـن والیـت بـا حمایـت از تکـت انتخاباتـی وفـاق 
ملـی، می گوینـد کـه بـه ایـن تکـت از چهره هـای شـاخص 

و اکادمیـک تشـکیل شـده اسـت. 
آنـان اشـاره بـه عملکر رهبـری تکت وفـاق ملـی، می گویند 
کـه ایـن چهره هـای اکادمیـک می تواننـد کشـور را از حالت 

دهند.  نجـات  بحرانی 
از  کـه  مسـعود  ولـی  احمـد  کـه  می گوینـد  جوزجانیـان، 
خانـوادۀ قهرمـان ملـی کشـور اسـت و چتـری را که بـه نام 
وفـاق ملـی ایجـاد کـرده اسـت، می توانـد یک چتـر همدلی 

بـرای تمـام شـهروندان کشـور باشـد. 

غزنی
شـهروندان والیـت غزنـی همچنـان بـا اعـالم حمایـت از 
تکـت  تنهـا  کـه  می گوینـد  ملـی،  وفـاق  انتخاباتـی  تکـت 
سـایر  میـان  در  کنونـی  فرصـت  در  می توانـد  انتخاباتـی 
انتخاباتـی  تکـت  بدرخشـد،  خـوب  انتخاباتـی  تکت هـای 

وفـاق ملـی اسـت. 

در گردهمایـی کـه روز جمعـه در ایـن والیـت بـه مناسـبت 
حمایـت از تکـت انتخابات وفـاق ملی به رهبـری احمدولی 
مسـعود، راه انـدازی شـده بـود، اشـتراک کننـده کان تکـت 
انتخاباتـی وفـاق ملـی را یـک تکـت نمونـه در میـان سـایر 

دانسـته اند.  انتخاباتـی  تکت هـای 
شـهروندان والیـت غزنی همچنـان، می گویند کـه وفاق ملی 
می توانـد یـک چتر همدلـی و ثبات بـرای تمام مردم کشـور 

باشد. 
این در حالی اسـت که روز چهارشـنبۀ هفتۀ پیش شـهروندان 
والیـت کابـل در گردهمایـی در خیمـه لویه جرگـه حمایت 
قاطـع خـود را از تکـت انتخاباتی وفاق ملی اعـالم کردند. 

احمدولـی مسـعود، رهبـری تکـت انتخابـات وفـاق ملی در 
ایـن محفـل بـا اشـاره بـه منشـور و برنامـۀ پنج سـالۀ تکـت 
انتخاباتـی وفاق ملی، گفت: تغییر سـاختاری نظامی سیاسـی 
و تقسـیم افقـی قدرت، شریک سـازی تمـام اقوام افغانسـتان 
در تصمیم گیری هـای حکومـت و همچنـان انتقـال قـدرت 
بـه نسـل جوانـان و تغییـر در سیاسـت خارجـی کشـور از 

اولویت هـای ایـن تیـم در صـورت پیـروزی اسـت. 
تکـت انتخاباتـی وفـاق ملی بـه رهبـری احمدولی مسـعود، 
معاونیـت اول داکتـر فریـده مومنـد و معاونیـت دوم دکتـر 

عبداللطیـف نظـری ایجـاد گردیـده اسـت. 
نظـام  تغییـر  روی  ملـی  وفـاق  انتخاباتـی  تکـت  منشـور 
سیاسـی، تغییر سیاسـت خارجـی، همچنان انتقـال قدرت به 

نسـل جـوان تأکیـد دارد. 

و  خصوصـی  سـکتور  از  حمایـت  اقتصـادی  نظـام 
سـرمایه گذاری در امـور مختلف از جملـه حمایت از حقوق 
زنـان، نهادهـای آمـوزش و پـرورش همچنان تعدیـل قانون 

دارد.  تأکیـد  اساسـی 
منشـور وفـاق ملـی تأکیـد می کنـد کـه تمرکـز قـدرت در 
و  داخلـی  بـزرگ  چالش هـای  سـبب  متمـادی  سـال های 
بیرونـی بـرای افغانسـتان ایجـاد کـرده اسـت و بایـد ایـن 
موضـوع بـه صـورت بنیـادی و علمی مـورد دقت نظـر قرار 
گرفتـه و راه حل هـای مناسـب بـرای آن سـنجیده شـود. 

گفتنی اسـت کـه انتخاباتی ریاسـت جمهوری قرار اسـت که 
بـه تاریخ شـش میـزان سـال جـاری خورشـیدی برگـزاری 
گـردد. در ایـن انتخابـات پانـزده تیـم انتخاباتـی بـرای بـه 
دسـت آوردن کرسـی ریاسـت جمهـوری بـه مصـاف هـم 

می رونـد. 
در اوایـل ثبـت نام نامـزدان بـه انتخابات ریاسـت جمهوری، 
1۸ تیـم خـود را ثبـت کردند، امـا در طول ماه هـای اخیر تیم 
صلـح و اعتـدال بـه دلیل مخالفت هـای داخلی از هم پاشـید 
و دو تیم دیگر به رهبری زلمی رسـول و شـیدامحمد ابدالی 
بـه نفـع تیـم دولت سـاز به رهبـری محمداشـرف غنـی کنار 
رفته انـد و هنوز روشـن نیسـت تا فرصـت باقی مانـده کدام  

تیم ها کنـار خواهنـد رفت. 

در همایش های حمایتی از تکت انتخاباتی وفاق ملی مطرح شد:

وفـاق ملـی بـرای تغییـر افغانستان برنامـه دارد
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روایتی 
از چند دیداِر 

خاطره انگیز 
با قهرمان ملی

»چی گپ هاست؟«
بـودم.  سـال 137۸ کارمنـد کمیتـۀ فرهنگـِی جبهـۀ مقاومـت 
روزی بـا اسـتاد محمد اسـحاق فایـز همکار ما در پیـام مجاهد، 
فاصله هـای دوری را بـرای توزیـع هفته نامـۀ پیـام مجاهـد پیاده 
پیمودیـم. بـارِ گـران و دوری راه خسـتۀمان کـرده بـود. عبـور 
صـورت  به نـدرت  پنجشـیر  یگانه سـرِک  در  موتـر  مـرورِ  و 
می گرفـت. بـه عقـب دیـدم، یـک موتـر سـیاه از فاصلـۀ دور 
نمایـان گردیـد. بـه فایـز گفتم مـن این موتـر را ایسـتاد می کنم. 
وقتـی اسـتاد فایـز متوجـه موتر شـد، گفـت موتر آمـر صاحب 
اسـت، خـوب نیسـت کـه دسـت دهیـم. هنـوز از صحبـِت مـا 
چیـزی نگذشـته بـود کـه موتر بزرگـی در پیـش روی ما توقف 
کـرد، از خوشـحالی دروازۀ موتـر »نـوع امـر« را بـاز کـردم. در 
پهلـوی درِ موتـر فقـط یـک چوکـی بود. مـن اخبار )نشـریات( 
زیـادی را بـا خـود داشـتم و اسـتاد فایـز هـم دو نل بخـاری را 
همـراه داشـت. فایـز تالش داشـت در جانبـی که من بـودم، او 
هـم جـا بگیرد. بـه فایز گفتـم یک چوکـی اسـت، دو نفر جای 
نمی شـود. جابه جایـی نل هـا و نشسـتن فایز شـاید بیـش از یک 
دقیقـه را در بـر گرفـت. چوکی هـای موتـر بلنـد بـود، از این رو 
نفهمیـدم کـه در پیـش روی موتـر آمرصاحـب نشسـته. دریـورِ 
آمرصاحـب مـرا می شـناخت، فکر کـردم این نیکـی را او انجام 
داده اسـت. وقتـی موتـر حرکـت کـرد، دیـدم پیـش روی موتر 
آمـر صاحـب نشسـته. او با پرسـیدن »چی گپ هاسـت« دسـِت 
خـود را بـرای گرفتـن هفته نامۀ پیـام مجاهد دراز کرد. راسـتش 
قرارگاه هـا،  لوله هـای اخبـارِ  بیـن  کمـی وارخطـا شـدم و در 
اخبـارِ مربـوط آمـر صاحـب را جسـت وجو داشـتم، امـا اسـتاد 
فایـز متوجـه دسـِت آمـر صاحـب گردید و فـوری یـک لوله را 

بـاز کـرد و یـک شـماره هفته نامـه را بـه او داد. 
***

»چرا یک بار مرا ندیدید؟«
مسـعود انسـانی بـا اخالق و بـا نزاکت بـود. مـن و عبدالحفیظ 
منصـور می خواسـتیم بـرای گرفتـن معلومـاِت تـازه بـه دیـدار 
آمرصاحـب برسـیم. هنگامی کـه به دروازۀ خانـۀ آمرصاحب در 
جنگلـک رسـیدیم، ناصـر یک تـن از دسـت یاران مسـعود به ما 
گفـت: آمـر صاحب امـروز مصروف اسـت، کسـی را نمی بیند. 
نزدیـک شـام، هنگامـی کـه هفته نامه چاپ شـد، مـن و منصور 
طـرِف خانـه روان بودیـم کـه با آمـر صاحب در منطقۀ دشـتک 
سـر خوردیـم کـه طـرِف گلبهـار در حرکت بـود. زمانـی که ما 
را دیـد، موتـر خـود را توقـف داد. بـه احتـرام آمـر صاحب من 
و منصـور از موتـر جیـِپ خـود پاییـن شـدیم. آمـر صاحب در 
حالـی کـه دروازۀ موتـر خـود را بـاز نمـوده و یـک پـای خود 
را بـه زمیـن گذاشـته بـود، از منصـور سـوال کـرد که اخبـار را 
چـاپ کردیـد. منصـور گفـت: بلی آمر صاحب. مسـعود بسـیار 
ناراحـت شـد و گفـت: »چـرا یـک بـار مـرا ندیدیـد، گپ های 
زیـادی بـه شـما داشـتم«. منصـور گفـت: مـا آمدیـم، امـا ناصر 
کسـی  امـروز  صاحـب  آمـر  گفـت  آمرصاحـب(  )دسـت یار 
را نمی بینـد. ناصـر کـه در عقـب موتـِر آمـر صاحـب نشسـته 
بـود، مسـعود رو بـه او کـرد و گفـت: »بسـیار گنـس اسـتی، مه 

قوماندان هـا ره گفتـه بـودم، نـه این هـا ره!« 
**

»ما چه گونه در گوشه استیم؟«
در سـال های مقاومـت پیـام مجاهـد دو مدیـر مسـوول داشـت. 
یکـی آن، انجنیرمحمداسـحاق بود و اگر انجنیـر نمی بود، حفیظ 
منصـور سرپرسـتی کمیتـۀ فرهنگـی را بـه عهـده می داشـت. 
انجنیـر اسـحاق بـه حیث نماینـدۀ احمدشـاه مسـعود در امریکا 
موظـف گردیـد و منصور برای تـداوی به ایران رفـت. بنابراین، 
کارِ هفته نامـۀ پیـام مجاهـد بـه عهـدۀ مـن، محمد اسـحاق فایر، 
تجمـل خـان و محمدعظیـم خـان ماند. بـرای این کـه در کارها 
دقـت بیشـتر کرده باشـیم و اخبـار موثق و تـازه بگیریـم، رفتیم 
بـه دیـدار آمـر صاحـب. بعـد از شـام توانسـتیم بـه حضـور او 
دورۀ  هم صنفـان  از  یک تـن  درحالی کـه  آمرصاحـب  برسـیم. 
مکتبـش )ولی محمد عاصم( در دفترش حضور داشـت، شـروع 
کـرد بـه خوانش پیـام مجاهد. سـرمقالۀ پیـام مجاهـد را خواند. 
در نوشـته ها مخصوصـًا سـرمقاله ایرادهایـی وجـود داشـت، از 
جملـه در مقاله آمده بود »در گوشـه گوشـۀ افغانسـتان مقاومت 
جریـان دارد«. آمـر صاحـب گفـت: »ما در گوشـه نـی، بلکه در 
متـن و در ۲0 کیلومتـری پایتخـت قرار داریم؛ عماًل لشـکرهای 
پاکسـتانی و طالبـان در شـمال کابـل زیـر تهدید ما قـرار دارند، 

مـا چه گونه در گوشـه اسـتیم؟«
**

»نباید به گپ های ُکلی اکتفا می کردید!«
بیـن  سـخت  نبردهـای  سـال های   1379 1377و  سـال های 
مقاومت گـران و طالبـان بـه حمایت پاکسـتان در شـمال کابل و 
دیگـر والیـات بود. بنـا به دسـتور آمر صاحب موظـف گردیدم 
تـا گزارشـی از شـمال کابل داشـته باشـیم. با بسـم اهلل خـان که 
فرماندهـی شـمال کابـل را بـه عهده داشـت،  مصاحبـه نموده و 
گـزارش جنگ های شـدید شـمال کابل را از ایشـان گرفته و در 
هفته نامـه نشـر کـردم. پیام مجاهد چاپ شـد و آمـر صاحب آن 
را خوانـده و برایـم گفـت: »شـما گسـترده گی جنـگ را از زبان 
تمـامِ قوماندانـاِن شـمال کابـل بیـان می کردیـد. درسـت اسـت 
کـه بسـم اهلل خـان قومانـدان عمومـی اسـت، اما گپ هـای مهم 
و اخبـار جالـب پیـش قوماندان هـای مختلـف اسـت. جنایـات 
هولناکـی کـه بـر شـمالی رسـید، تاریخ بـه یـاد نـدارد، نباید به 
گپ هـای ُکلـی اکتفـا می کردیـد، شـما عمـق فاجعـه را بایـد 

انعـکاس می دادیـد.« 
**

»حق برای تان معیار باشد«
در حضـور آمـر صاحـب، آدم بسـیار راحـت می بـود. شـبی در 
خواجـه بهاءالدیـن بـا تعـدادی از خبرنـگاران ـ داوود نعیمـی، 
قومانـدان  اغبـر،  ظاهـر  شـیرزی،  عارفـی،  داوود  جان نثـار، 
گدامحمـد خالـد ـ پـای صحبـت آمرصاحب نشسـتیم. راسـتی 
صحبـت  از  بـود.  لذت بخـش  بسـیار  او  بـا  کـردن  صحبـت 
آمرصاحـب هیـچ دل کنـده نمی شـد،  جاذبۀ عجیبی داشـت. در 
جریـان خبرنـگاری و مسـوولیت های دیگـر، بـا بسـیار مقامات 
صحبـت داشـته ام، اما هیبـت، دقت، صالبت و صداقِت مسـعود 
را هیچ کـس نداشـت. آمـر صاحـب ضمن شـوخی های بـا مزه، 
صحبت هـای  مسـلکی  و  دقیـق  کار  و  خبرنـگاری  مـورد  در 
جالبـی کـرد. او از تـک تـِک ما سـوال کـرد که تا کجـا آموزش 
دیده ایـم. در جایـی از صحبـت خـود گفـت: »شـما تاریـخ را 
بیـان می کنید، شـما تاریـخ را ثبـت می کنید، پس بایـد در گفتار 

خـود صـادق و نتـرس باشـید، حـق برای تـان معیار باشـد.« 
**

»آمدی بخیر، مانده نباشی!«
آخریـن تعـرض مجاهدیـن بـر متجاوزیـِن عـرب و عجـم در 
منطقـۀ مـاورای کوکچـه و مناطـق خـط مقـدمِ نبـرد بـا طالبـان 
انجـام شـد. مـن کـه از دیگـر همـکاران و خبرنـگاران عقـب 
مانـده بـودم، از دریـای کوکچـه با موتـر نظامی گذشـته و برای 
رسـیدن بـه خواجـه بهاءالدیـن، در دشـت های خشـک و بدون 
علـِف آن مناطـق پیـاده در حرکـت شـدم. دقیق نمی دانسـتم که 
چـه مقـدار فاصله بیـن کوکچه و شـهرک خواجـه بهاءالدین را 
پیمـوده ام. در سـرک عمومـی در حرکـت بـودم کـه امبوالنسـی 
کـه زخمی هـا را حمـل می کـرد برایـم توقـف نمـود و سـوارم 
کـرد. از دیـدِن جوانـاِن زخمی ناراحت شـدم، هر کـدام از درد 
جانکاهـی می نالیدنـد. مـن از سـرگردانِی خود زیـاد عصبانی و 
ناراحـت بـودم، دلـم از کار و زنده گی سـرد شـد. به بـاغ قاضی 
کبیـر محـل بودوبـاش آمر صاحـب رسـیدم. ناگاه آمـر صاحب 
را در پیـچ دیـواری دیـدم. سـالم دادم، آمرصاحـب در جوابـم 
گفـت: »آمـدی بخیـر، مانـده نباشـی!« همیـن جملـۀ سـاده مرا 

دوبـاره آمادۀ کار سـاخت. 
نبـرد و تعـرض مجاهدیـن بـاالی طالبـان و نظامیان پاکسـتانی، 
بـدون پیشـرفت پایان یافت. از مسـایل نظامی هیچ سررشـته یی 
از  ماده یـی  هـژده  یادداشـِت  دل سـوزی  روی  از  و  نداشـتم 
ناصـر  به وسـیلۀ  و  نوشـته  را  مجاهدیـن  تعـرِض  کاسـتی های 
بـه آمرصاحـب رسـاندم. فکـر می کـردم کـه آمـر صاحـب کـه 
عمـرش را در جنـگ گذشـتانده، بـه یادداشـت های پراکندۀ من 
توجـه نخواهـد کـرد. امـا برخـالف توقعـم، سـاعِت 3 همـان 
روز تمـام قوماندان هـای مـاورای کوکچـه و مناطـق کله کتـه را 
خواسـت و آن چـه مـن یادداشـت کرده بـودم )ممکـن از دیگر 
جوانـب هـم اطـالع یافته بود( بـرای آن ها گفت و مـن از توجه 
و دقتـش بـه نامـه ام، به خود بالیدم. جا داشـت که آن یادداشـت 
هـژده ماده یـی را در این جـا می نوشـتم، امـا هرقـدر کتابچه های 

یادداشـتم را پالیـدم، آن را نیافتـم. 
**

»همی نامِ خودت چیست؟«
آمرصاحـب در آخریـن روزهـای حیـاِت خود می خواسـت که 
یک سـتاد بزرگ فرهنگی بسـازد و به همین منظـور، تعدادی از 
شـخصیت های فرهنگـی را از داخل کشـور و بیرون افغانسـتان 
بـه خواجـه بهاءالدیـن خواسـت تـا ایـن حرکـت را آغـاز کند. 
در جمـِع ایـن افـراد مـن هـم بـه خواجـه بهاءالدین رسـیدم و 
بـرای گرفتـن هدایت نـزد او رفتـم. بیش از دوصـد نفر در یک 
سـالون بـزرگ جمـع شـده بودنـد و هـر کـس کارهایـی کـه با 
آمـر صاحـب داشـت، می گفـت. من کـه آخرین نفر بـودم، فکر 
کـردم شـاید در ایـن روز نوبـت به من نرسـد؛ اما خـالف توقع 
آمرصاحـب در مـدت زمـاِن ۲0 دقیقـه یـا کمـی بیشـتر از آن، 
تمـام حرف هـای مـردم را شـنید و به هر کـس هدایتـی داد. اما 
نوبـت کـه به من رسـید، گفت: بسـیار ناوقت رسـیدی، خودت 

بـاش تـا در یـک فرصت مناسـب گـپ بزنیم. 
قایـل  حرمـت  دیگـران  از  بیـش  فرهنگی هـا  بـه  آمرصاحـب 
بـود. حوالـی عصـر بـود کـه می خواسـتم از مرکـز مخابـره در 
سـریچه کـه به نـام ۲5 یـاد می شـد، خبـر نـو بگیـرم کـه در راه 
آمرصاحـب را دیـدم که بـا جمع زیـادی پیاده حرکـت می کرد. 
مـن هـم دور از نظـر او، از یـک گوشـه داخـل ایـن حرکـت 
شـدم. ولـی آمرصاحـب عـادت داشـت کـه هـر چنـد دقیقـه 
چهـار طـرِف خـود را می دیـد، از همیـن رو چشـمش بـه مـن 
افتـاد و بـدون مقدمه پرسـید: »همـی نامِ خودت چیسـت؟« من 
منظـور آمرصاحـب را فهمیـدم؛ او می خواسـت بدانـد کـه نامم 
بـا تخلصـم هماهنگـی دارد یـا نـه. عطاءالرحمـان سـلیم گفت: 
بیگانـه. آمرصاحـب گفت بیگانـه را می دانم، نامش را پرسـیدم. 
این بـار خـودم پاسـخ دادم: رحمت اهلل و دیگـر او چیزی نگفت. 
در جریـان پیاده روی یـی کـه موترهـا و افراد زیـادی از عقِب ما 
روان بودنـد، یـک تـن از مجاهدیـِن قریـۀ مـا به نـام شـاه محمد 
بگیـرم.  امضـا  آمرصاحـب  از  تـا  داد  مـن  بـه  را  عریضه یـی 
اولین بـار بـود کـه چنین چیـزی را می خواسـتم به آمـر صاحب 
پیـش کنـم. صبـر کـردم، آمرصاحب توقـف کرد و بـه همراهاِن 
خـود گفـت پیاده روی بس نیسـت، همـه گفتند بس اسـت. من 
فرصـت را غنیمـت شـمرده، ورقـه را به آمرصاحـب پیش کردم 
و گفتـم آدم مظلومـی اسـت، سـه بـار اسـت کـه زخمـی شـده 
و یـک پایـش نیـز در جنگ هـا قطـع شـده. آمرصاحـب چیزی 
نگفـت، فقـط در ورقـه چیـزی نوشـت و به من گفت به کسـی 

ندهی! نشـان 

مسـعود انسـانی بـا اخـالق و با نزاکت بود. مـن و عبدالحفیظ منصور می خواسـتیم 
بـرای گرفتـن معلومـاِت تـازه به دیدار آمرصاحب برسـیم. هنگامی کـه به دروازۀ 
خانـۀ آمرصاحـب در جنگلـک رسـیدیم، ناصـر یک تـن از دسـت یاران مسـعود بـه 
مـا گفـت: آمـر صاحـب امـروز مصـروف اسـت، کسـی را نمی بینـد. نزدیـک شـام، 
هنگامـی کـه هفته نامـه چـاپ شـد، مـن و منصـور طـرِف خانـه روان بودیـم کـه بـا 
آمـر صاحـب در منطقـۀ دشـتک سـر خوردیـم کـه طـرِف گلبهـار در حرکـت بـود. 
زمانـی کـه مـا را دیـد، موتـر خـود را توقـف داد. بـه احتـرام آمـر صاحـب مـن و 
منصـور از موتـر جیـِپ خـود پاییـن شـدیم. آمـر صاحـب در حالـی کـه دروازۀ 
موتـر خـود را بـاز نمـوده و یـک پـای خـود را بـه زمیـن گذاشـته بـود، از منصـور 
سـوال کـرد کـه اخبـار را چـاپ کردیـد. منصـور گفـت: بلـی آمـر صاحـب. مسـعود 
بسـیار ناراحـت شـد و گفـت: »چـرا یـک بار مـرا ندیدیـد، گپ های زیادی به شـما 
داشـتم«. منصـور گفـت: مـا آمدیـم، امـا ناصـر )دسـت یار آمرصاحـب( گفـت آمر 
صاحـب امـروز کسـی را نمی بینـد. ناصـر کـه در عقـب موتـِر آمـر صاحب نشسـته 
بـود، مسـعود رو بـه او کـرد و گفـت: »بسـیار گنـس اسـتی، مـه قوماندان هـا ره 

گفتـه بـودم، نـه این هـا ره!« 

رحمت اهلل بیگانه 
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کابل/ 30 جوالی 1996
افغانسـتان  در  سـال  چهـار  تقریبـًا 
و   1976 در  اول  بـار  کـردم:  زنده گـی 
بـار دوم از 1993 تـا پایـان 1996. پس 
از شـرح جزییـات کتابـی کـه بـا عنوان 
افغانسـتان«  مـا:  پندارهـای  »کوهسـار 
فرمانـده  از  داشـتم،  دسـت  روی 
]احمدشـاه[ مسـعود خواسـتم به برخی 
پرسـش ها پاسـخ دهـد تـا در نوشـتن 
کتـاب بـا مـن کمـک کنـد. بریده هایـی 
تقدیـم  این جـا  را در  از آن گفت وگـو 

مـی دارم:
کوه هـا  از  اسـتفاده  مـورد  در  آگاهـی 
برابـر  در  جنگـی  پایـگاه  منحیـث 

گرفتیـد؟ کجـا  از  را  شـوروی ها 
علیـه   1973 نـاکام  قیـام  مسـعود: 
محمـدداوود مـرا در شـناخت کوه های 
وقتـی  رسـاند.  یـاری  لغمـان  و  کنـر 
پنجشـیر را تـرک گفتـم، بیسـت سـال 
داشـتم و در هنـگام آن شـورش نـاکام 
سـپری  از  بـودم.  بیست وچهارسـاله 
کـردن روزگار نوجوانـی بـا کوهنوردی 
در پنجشـیر تجربـۀ زیاد حاصـل کردم.
بارهـا در زمسـتان از شـیب دره ها گذر 
داشـتید. آیـا گواه مـرگ قربانیاِن سـرما 

و برف کـوچ و... بودیـد؟
از  کـه  می دیـدم  را  زیـادی  مردمـاِن 
سـرما، خسـته گی و لغـزش برف کـوچ 
شـدن  )فاسـد  یخ برده گـی  می مردنـد. 

اعضـای یـخ زدۀ بـدن( فـراوان بـود.
کار  منحیـث وسـیلۀ جنـگ  کوه هـا  از 
می گرفتیـد یـا بـه مثابۀ دوسـت، یا چیز 

یگر؟ د
نبـرد  بـرای  پایـگاه  بهتریـن  کوه هـا 
پناهـگاه،  هـم  و  سـنگر  هـم  هسـتند: 
جنگ هـای  بـرای  زمینـه   بهتریـن 

. یکـی چر
در جریان سـفرها در کوهساران، متوجه 
شـدم که بسـیاری از مردمـان خواندن و 
نوشـتن نمی داننـد و متـن قـرآن را کـم 
می فهمنـد یـا کمتـر در حافظـه دارنـد؛ 
ولـی می تواننـد سـاعت ها یـا روزهـا از 
یاد شـعر بخوانند، البته اشـعار شـاعران 
تصـوف  از  آشـکارا  کـه  فارسـی زبان 
الهـام گرفتـه    بودنـد. درسـت می گویم؟
]مسـعود بـا خنـده:[ این جـا به کشـف 
خاصـی نایـل آمده ایـد. شـاید درسـت 

می گوییـد.
در بسـیاری فرهنگ هـا مـردم کوه هـا را 
نیایـش می کننـد، ماننـد جشـن سـاالنۀ 
]پاکیزه گـی[  بـه  کـه  مـزار  در  نـوروز 
بـرف بـاور دارنـد. بـا دیـدن کوه ها چه 

حسـی در شـما بیـدار می شـود؟
گذشـته  یـادآور  مـن  بـرای  کوهسـار 
اسـت. وقتـی کوه هـا را می بینم، عشـق 
در دلـم مـوج می زنـد. وقتـی در کابـل 
هسـتم، گویـی محاصـره شـده  باشـم، 
وقتـی  می کنـم.  خسـته گی  احسـاس 
افـق  می افتـد،  هندوکـش  بـه  چشـمم 

جدیـدی بـه رویـم بـاز می شـود.
اگـر بخواهیـد جایـی در یـک گوشـۀ 
افغانسـتان را بـرای زیسـتن برگزینیـد، 

کجـا خواهـد بـود؟
پنجشیر!

دهلـی  در  درانـی  احمدشـاه  وقتـی 
می زیسـت، شـعر دل انگیـزی در فـراق 
]شـاید  سـرود.  افغانسـتان  کوه هـای 
منظـور ایـن دو مصراع اسـت: »د ډیلی 
تخـت هیرومـه چـې را یـاد شـی/ زمـا د 

ښـکلې پښـتونخوا د غـرو رسونـه«[ آیـا 

دل شـما در جریـان سـفر بـرای کوه ها 
می شـود؟ تنـگ 

آری، احساسـی همانند آنچه احمدشـاه 
درانی سـروده بود، می داشـته باشـم.

در زبـان التیـن می گوینـد: »کوهنوردها 
همـواره آزاد هسـتند«. ایـن گفته شـاید 

در افغانسـتان عینـًا صـدق کند؟
آن گفتـۀ التین خوشـم آمد. در فارسـی 
سـخنی داریـم: اگـر در آبـادی ]شـهر[ 
کمـزور  شـود،  جنـگ  افغان هـا  میـان 
کشـته می شـود. آنکـه بـه کوه مـی رود، 

نمی شـود. گرفتـار 
یکـی از نگهبانانـم بـه نـام معـراج مرد 
در  بـود.  کهسـار  دامـان  از  سرسـختی 
جریـان حملۀ بـزرگ نظامی دشـمن در 
تخـار جـان سـپرد. سـندی گال مرگش 
نامـش را گذاشـت:  را فلـم گرفـت و 
»انـدوه یک ملت« ... معراج از پنجشـیر 
پیـاده از کوتـل می گذشـت، بـه نجراب 
می رفـت، بوجـی ده سـیرۀ گنـدم را بـر 
پشـت می گذاشـت و دوباره از خم وپیچ 
کوه ها گذشـته پشـتارۀ گنـدم را به خانه 
بیسـت  از  بیشـتر  سـفرش  مـی آورد. 
سـاعت را در برمی گرفـت و هرگـز در 
نیمـۀ راه نمی نشسـت تـا دم تـازه کنـد. 
بـاورم نمی شـود کـه کوهنورد مسـلکی 
بتوانـد ماننـد مـا کوه گردی کنـد؛ چون 
تجربـۀ بهتـر داریـم. کوهنـوردان افغان 
غالبـًا نیـم شـب برمی خیزنـد و کوه هـا 

را زیـر پـا می گذارنـد.
در  پشـتو  و  فارسـی  شـاعران  آنچـه 
اشعارشـان مشـترک دارنـد، بیان عشـق 
شـدید بـه کوه هاسـت. موافق هسـتید؟
دل  در  کوه هـا  داشـتن  دوسـت  آری، 
همـه افغان هـا – صرف نظـر از تعلقات 

قومـی شـان - نهفتـه اسـت.
در جریـان نـگارش کتـاب دریافتـم که 
افغانسـتان سـه ُکهمـرد بـزرگ داشـته 
شـما.  و  بابـر  کبیـر،  سـکندر   اسـت: 

چیسـت؟ نظرتـان 
آنـان کوه هـا را از نزدیک می شـناختند. 
شـما  بـا  و  خوانـده ام  را  »بابرنامـه« 
موافقـم کـه او بـا کوه ها آشـنایی خوب 
داشـت. یکـی از عوامـل بـزرگ بـرای 
از  اسـتفاده  چگونه گـی  رهبـر  یـک 
کوه هاسـت: هـم منحیـث سـنگر و هم 
بـه حیـث پناهـگاه. در جریـان جنگ با 
شـوروی ها نیاز داشـتیم تـا هندوکش - 
از قله هـای پامیـر تا کـوه بابا و سراسـر 
سلسـله کوه هـای شـمال و جنـوب آن 
- را تسـخیر کنیـم. کوهسـاران بـه درد 
مـا می خوردنـد، بایـد آن هـا را خـوب 

می شـناختیم. 
می خواهـم  رفتن تـان،  از  پیـش 
سـپاس گزاری کنـم. ادارۀ صلیب سـرخ 
بـه رهبـری شـما خدمـات بزرگـی بـه 
مـردم افغانسـتان انجام داده اسـت. وقتی 
کابـل  جنگ هـای  در  ملـل  سـازمان 
صلیـب  بسـت،  را  کابـل  در  دفاتـرش 
سـرخ پاییـد و کار کـرد. به ملـل متحد 
سـرخ  صلیـب  ماننـد  بایـد  می گویـم: 

می ماندیـد. این جـا 
شـوروی ها  بـا  وقتـی   - مـا  متحدیـن 
را  افغانسـتان   - می جنگیدیـم 
کشـورها  همـان  ولـی  می سـتودند، 
اکنـون دربـارۀ مـا تبلیغـات منفی پخش 

. می کننـد
تشـکر بـرای نوشـتن کتاب تـان دربارۀ 
افغانسـتان. صمیمانـه خواهـش می کنم 

آن را بـه دری ترجمـه کنید.
کانادا، هفتم سپتمبر ۲01۸

انسانی همـواره معـاصر
شهیـد  هفتۀ  و  سنبله   1۸ به  ملی،  قهـرمان  از  گفتن  سخن 
نمی تواند خالصه شود. قهرمان ملی به دلیِل گسترده گِی بینش 
کشور  معاصِر  تاریخ  در  خود،  نظامی  و  سیاسی  درایِت  و 
همواره حضوری پُررنگ و انکارناپذیر داشته است. دست کم 
افغانستان رخ  در  اتفاِق سیاسی  کمتر  در سی سال گذشته، 
مرتبط  کشور  ملِی  قهرمان  به  را  آن  به نوعی  نتوان  که  داده 
دیگر  که  سپتمبر  یازده  از  پس  تحوالِت  در  چه  دانست. 
قهرمان ملی کشور حضور فیزیکی نداشت و چه در تحوالِت 
پیش از آن که مهم ترین کنش گر سیاسی و نظامِی کشور بود. 
دشمناِن او نیز به این نکته واقف بودند و همواره با تکریم، 
نبرد  در  که  روسی  جنراالِن  می آوردند.  زبان  بر  را  نامش 
این که  از  داشتند، پس  قرار  ملی کشور  قهرمان  با  رویاروی 
کشورشان  به  با خود  را  نام  یک  کردند،  ترک  را  افغانستان 
بردند: »شیر پنجشیر احمدشاه مسعود!« حاال شماری از این 
افراد که دیگر از نظر سنی به مرحلۀ کهولت رسیده اند، عمدتًا 
به خاطره  نویسی رو آورده و در مورد جنگی که ناخواسته در 

آن شرکت کرده بودند، می نویسند. 
افغانستان  جنگ  مورد  در  روسی  زباِن  به  که  آثاری  در 
نوشته می شود، قهرمان ملی کشور قهرمان اصلِی آن هاست. 
جنراالن  بیشترشان  که  افغانستان  جنِگ  روسِی  نویسنده گاِن 
خود  خاطراِت  در  استند،  پیشین  شوروِی  زماِن  نظامیاِن  و 
خبره،  سیاست مدار  استراتژیست،  عنوان  به  ملی  قهرمان  از 
این  متعهد و مردم دار سخن می گویند.  انساِن  رهبر جسور، 
سِر  از  او  پیشیِن  دشمناِن  سوی  از  ملی  قهرمان  به  اوصاف 
تصادف داده نمی شود. این افراد در خاطراِت خود برای هر 
یک از این صفات اسنادی ارایه می کنند که خود شاهد آن 
بوده اند. روزی این آثار به همِت نهادهای فرهنگی، سیاسی و 
نظامِی افغانستان باید جمع آوری و ترجمه شوند. این یکی از 
اولویت های تاریخ معاصِر کشور می تواند باشد که بسیاری از 
نکته های ظریِف تاریخی را باز می کند. بنیاد شهید احمدشاه 
مسعود باید به این مسأله عنایِت ویژه نشان دهد و آثاری را 
که در کشورهای دیگر در مورد قهرمان ملی نوشته می شوند، 
در  کتاب  چندین  همه ساله  معلوم،  قرار  از  کند.  جمع آوری 
مورد رویدادهای افغانستان به زبان های زنده و معتبِر جهان 
نوشته می شود که بخش مهمی از آن ها به کارنامه های قهرمان 

ملی اختصاص دارد. 
نیز  را  او  دورِ  و  نزدیک  دوستاِن  خاطرات  حال،  همین  در 
نباید فراموش کرد. نسلی با قهرمان ملی زیسته اند، با او حشر 
فراموش ناشدنی در ذهن  او خاطراِت  از  و نشر داشته اند و 
دارند. این خاطرات سرمایۀ ملی افغانستان است؛ سرمایه یی 
که در دقیقه ها و ثانیه های تاریخی شکل گرفته اند و به روایتی 
کم نظیر از زنده گی و کارِ قهرمان ملی بدل شده اند. این افراد 
گرفته  جبهه ها  سادۀ  جهادگراِن  از  اند.  متنوع  و  زیاد  بسیار 
را  فرهنگیان  و  سیاست گران  روزنامه نگاران،  فرماندهان،  تا 
افراد به صورِت پراکنده هر از  در بر می گیرد. خاطراِت این 
به  مناسبت های خاصی شنیده می شود، ولی کمتر  به  گاهی 
زنده ترین  خاطرات،  این  شده اند.  ارایه  مکتوب  صورِت 
و  ثبت  اگر  که  افغانستان اند  معاصر  تاریخ  روایت 
ارزیابی  و  تحلیل  در  شک  بدون  شوند،  مکتوب 
کارساز  و  ُممد  بسیار  افغانستان  معاصر  تاریخ 
یک  از  نشان  همه  این ها  باشند.  می توانند 
ویژه گی عمدۀ قهرمان ملی کشور دارند 
و آن این که: او انسانی بود معاصر! 
آن  معنای  به  تنها  بودن  معاصر 
دوراِن  در  کسی  که  نیست 
باشد.  زیسته  فعلی 

به عنوان یک  آن،  زمانی  بُعد  بر  افزون  این جا  بودن  معاصر 
دقیقۀ  در  این جا  بودن  معاصر  است.  مطرح  فلسفی  مفهومِ 
و  امـروز  گذشته،  تاریخی  بافت  بل  نیست،  زیستن  اکنون 
ملی  قهرمان  منظر،  این  از  است.  زدن  گره  هم  با  را  آینده 
زیسته اند  او  با  که  خیلی ها  شاید  بود.  معاصر  انساِن  کشور 
با  معاصر  می روند،  شمار  به  زنده  فیزیکی  نظر  از  هنوز  و 
ویژه گی  این  و  است  معاصر  او  اما  نباشند؛  ویژه  فهِم  این 
حداقل در تاریخ معاصر کشور برای او همچنان محفوظ باقی 
انسانی  او  از  که  است  ملی  قهرمان  معاصریِت  است.  مانده 
برای تمام فصل ها می سازد. معاصریت، شناخِت وضعیت در 

پیچیده ترین مفهوم آن است. 
گذشته  از  که  داشت  را  آن  توانایی  همواره  ملی،  قهرمان 
منظومۀ  در  زمان  بزند.  نقب  فردا  به  امروز  از  و  امروز  به 
فکری و سیر تاریخِی بینش قهرمان ملی، ابعاد فلسفی کسب 
می کند. او همان قدر که با تاریخ، فرهنگ و سیاسِت کشورش 
آشناست، به همان میزان جهان را می فهمد. او مسیر تحوالِت 
جهان را از پیش درک می کند و با فهم ویژۀ خود از تاریخ 
کشورش، آن ها را در هم می آمیزد و به نتایجی می رسد که 
حتا بزرگ ترین سیاست مداران و جامعه شناسان از درِک آن 

عاجز می مانند. 
امروز وقتی سخنان قهرمان ملی را در مورد تهدید تروریسم 
از جهاِن ما  می شنویم، متوجه می شویم که او چه قدر فراتر 
قرار داشت. آن زمان وقتی این سخنان گفته می شد، بیشتر به 
را  جهان  است  قرار  که  واقعیت هایی  تا  بودند  شبیه  افسانه 
آن زمان  نیز  استراتژیست های غربی  بکشند. شاید  به چالش 
اما فقط  به چنین سخنانی در خلوِت خود خنده می کردند؛ 
تروریسم  با  جنگ  که  بود  کار  به  زمان  دهه  یک  اندازۀ  به 
جنگ  از  پس  بیست ویکم  قرن  جنِگ  اصلی ترین  عنوان  به 
از  غربی  استراتژیست های  زمان،  آن  در  شود.  شناخته  سرد 
نتیجه  این  به  واقعًا  و  می کردند  حمایت  تاریخ«  »پایان  تز 
به  جهان  کمونیسم،  شبح  شدن  برچیده  با  که  بودند  رسیده 
این معنا که دیگر  به  تاریخ  پایان  تاریخ رسیده است.  پایاِن 
و  نمی آورد  بر  سر  ارزشی  هیچ  غربی  ارزش های  برابر  در 
جهان چه بخواهیم و چه نخواهیم، یک انتخاب بیشتر ندارد 
فوکویاما  است.  آن  امریکایی  نوع  از  لیبرال دموکراسی  آن  و 
وقتی مقاله اش را در مورد پایان تاریخ نوشت، جهان چنان 
شگفت زده بود که حتا به پرسش تاریخی »ما در کجای جهان 
قرار داریم؟« نیندیشید. اما یک دهه پس از نوشته شدِن مقاله 
جهان  انسان«،  آخرین  و  تاریخ  »پایان  مفصل  کتاب  بعداً  و 

شبح تروریسم را به رسمیت شناخت. 
معاصریت به این معنا می تواند مطرح باشد و شاید انسان های 
کمی در تاریخ چنین معاصر بوده باشند. قهرمان ملی عماًل 
فهِم  که  قرار گرفت  غالِب غرب  تز  برابر  در  آن سال ها  در 
ناقصی از آینده ارایه می کرد. آنتی تِز قهرمان ملی این بود که 
جنگ به گونه یی دیگر در ُشرِف ظهور قرار دارد و نمی توان 
به پیـروزی نهایی فکر کرد. قهرمان ملی، ماهیت جنگ های 
تهدیدی  از  پرده  و  می کرد  بیان  خود  سخناِن  در  را  آینده 
را  آینده  جنِگ  ماهیت  بود.  وقوع  حاِل  در  که  برمی داشت 
حتا غربی ها نمی دانستند. وقتی غربی ها پس از حوادث یازده 
سپتمبر وارد افغانستان شدند، فکر می کردند جنگ افزارهای 
که  است  برخوردار  باالیی  مانوردهِی  قدرِت  چنان  از  آن ها 
دیگر هیچ نیرویی در برابر آن ها تاِب مقاومت ندارد؛ اما چند 
تروریسم  جنگی  ابزار  که  بود  نگذشته  بیشتر  معدود  سال 

قدرِت خود را نشان داد!  
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یکـی از موضوعات و مباحث داغ  این روزهای افغانسـتان 
صلـح و تأمیـن امنیت در کشـور اسـت. با گذشـت بیش از 
1۸ سـال و حضـور گسـتردۀ جامعـه جهانـی، هنـوز تأمین 

صلـح در کشـور گنگ و نامعلوم اسـت.
بـدون شـک اسـتقرار صلـح در کشـوری کـه بیش از سـه 
دهـه در جنـگ، بحـران و ناامنـی بـه  سـر می بـرد، امـری 
یابـد؛  تحقـق  آنـی  و  دفع الوقـت  به صـورت  کـه  نیسـت 
امـا اکنـون کـه شـرایط نسـبی بـرای تأمیـن صلـح فراهـم 
شده اسـت و طالبـان حاضـر بـه گفت وگو انـد، باید تالش 
بیشـتر کـرد و از هـر فرصتی برای رسـیدن به صلـح پایدار 

در کشـور اسـتفاده کرد.
بـه گفتـۀ  بـود، صلحـی کـه  دیـروز روز جهانـی صلـح 
آگاهـان سیاسـی و نهادهـای مدنی آرزوی دیرینه و دسـت 
نیافتنی مردم افغانسـتان اسـت و متاسـفانه رهبران سیاسـی 
در پـی صلحـی اند که منفعـت شخصی شـان را تأمین کند.

امـا  مدنـی  نهادهـای  و  سیاسـی  آگاهـان  بـاور  بـه 
تعیین کننده تریـن نقـش در تأمیـن صلح در کشـور را مردم 
دارد و تـا زمانی کـه مـردم افغانسـتان اراده نکننـد، هرگـز 
بـه صلـح نخواهیـم رسـید، زیـرا منفعـت رهبران سیاسـی 
در جنـگ اسـت و بـه همیـن دلیـل صلحی را خواهـان اند 
کـه منفعت شـان تأمیـن شـود، پـس اگر مـا خواهـان صلح 
واقعـی و دایمـی هسـتیم بایـد اراده کـرد و وارد میـدان 
شـویم و اجـازه ندهیـم کـه رهبران سیاسـی صلحـی را از 

دیـدگاه خودشـان تعریـف و بـر مـا تحمیـل کننـد.  
عزیـز رفیعـی رییـس مجتمـع جامعـه مدنـی در گفت وگو 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید: مـردم افغانسـتان به صلحی 
نیـاز دارنـد کـه عدالـت تأمیـن شـود و تمامـی زخم هـای 

گذشـته را درمـان کند.
او می افزایـد، مـردم افغانسـتان خواهـان صلحـی انـد کـه 
توسـعه و عدالـت اجتماعـی را در بـر داشـته و منجـر بـه 
تأمیـن حقـوق همـۀ شـهروندان شـود نـه این کـه تأمیـن 

کننـدۀ منفعـت چنـد فـرد خـاص باشـد.
آقـای رفیعـی در مـورد این که کـدام برنامۀ صلـح می تواند 
پاسـخ گویی نیازهای اساسـی مردم افغانسـتان باشـد گفت، 
برنامـۀ توسـعه محـور و عدالت محـور کـه از یک طـرف 
التیـام بخشـد و  تمامـی زخم هـای شـهروندان کشـور را 

از سـوی هـم زمینـه بـرای یـک آینده متفـاوت از گذشـته 
شـود. فراهم 

او خاطرنشـان کـرد، اگـر ملت افغانسـتان آگاه باشـد و اگر 
مـردم افغانسـتان بـرای تحقـق صلـح اراده نماینـد مـا بـه 
صلـح خواهیم رسـید، زیرا تمـام زمینه هـای خارجی برای 
تأمین صلح در افغانسـتان فراهم اسـت؛ اما متاسـفانه زمینه  
داخلـی فراهـم نیسـت و سیاسـیون هـر کـدام از صلـح  به 
خاطـر منفعت شـان تعریف هـای متفاوتـی از صلـح دارند؛ 
بنابرایـن بـرای رسـیدن به صلـح باید مشـکالت داخلی را 

حـل نمایم.

امـا وحیـد مـژده آگاه سیاسـی می گویـد، در شـرایط فعلی 
افغانسـتان مـورد مهـم قطـع خون ریزی و جنگ در کشـور 
اسـت نـه این کـه بگویـم مـا صلـح طالبانـی و یـا صلـح 
امریکایـی نمی خواهیـم. بـرای افغانسـتان اکنـون صلحـی 

ارزشـمند اسـت کـه از جنگ و خشـونت کاسـته شـود.
آقـای مـژده گفـت، اگـر هرگروه و هر شـخصیت سیاسـی 
بگویـد کـه صلح بایـد باب میل مـن باشـد، دراین صورت 
هیـچ گاه بـه صلـح نخواهیـم رسـید، بنابراین نخسـت باید 
خامـوش کـردن جنـگ در اولویت کار ما باشـد، سـپس به 

ایـن بی اندیشـیم کـه چگونـه صلحـی می خواهیم.

او تاکیـد کـرد، آنانی کـه می گوینـد صلـح طالبانـی و صلح 
امریکایـی مـورد قبول ما نیسـت، در حقیقـت در پی جنگ 
هسـتند و منعفت شـان در ادامـه جنـگ در افغانسـتان نهفته 

است.
وی همچنـان گفـت، ایـن طـور ممکـن نیسـت کـه یـک 
نفـر کـه بـه قـدرت رسیده اسـت تاکیـد کنـد کـه صلحـی 
را کـه مـن می گویـم بایـد همـه بپذیرنـد، در حقیقـت این 
فـرد بهانه جـوی کـرده و در پـی صلحی اسـت کـه منفعت 
و قـدرت اش حفـظ شـود و بـدون شـک باایـن وضعیـت 
هرگـز بـه صلـح نخواهیـم رسـید و اگـر صلـح هـم بیاید، 
از  جنـگ  دوبـاره  و  نپذیرفتـه  را  آن  قضیـه  طـرف  یـک 

سـرگرفته خواهـد شـد.
ایـن تحلیل گـر سیاسـی خاطـر نشـان کـرد، صلـح پایـدار 
گفت وگـو  باهـم  مـا  کـه  یافـت  خواهـد  تحقـق  زمانـی 
در  جنـگ  درگیـر  طرف هـای  هنـوز  درحالی کـه  کنیـم 
افغانسـتان باهـم گفت وگـو نکردنـد، بنابراین بعـد از تعین 
زمـان خـروج نیروهـای خارجـی و آغـاز گفت وگوهـای 
بین االفغانـی ممکـن اسـت کـه بـه نتیجـه برسـیم و صلـح 

دایمـی را شـاهد باشـیم.  
 ۲1 روز  متحـد  ملـل  سـازمان  کـه  درحالی سـت  ایـن 
سـپتامبر مصـادف بـا 30 سـنبله را روز جهانـی صلح اعالم 
کرده اسـت. ایـن تاریـخ در پنجـاه  و هفتمین جلسـه مجمع 

عمومـی سـازمان ملـل انتخاب شـده اسـت.
 30 تاریـخ  بـه   67/36 قطع نامـه  براسـاس  و  گذشـته  در 
نوامبـر 19۸1 سـومین سه شـنبه سـپتامبر، روز بازگشـایی 
جلسـات عـادی مجمـع عمومـی بـه عنـوان روز جهانـی 

صلـح انتخـاب شـده بـود.

در روز جهانی صلح:

برخـورد سلیقه یـی و دیـد منفعت طلبـانه 
ما را بـه صلـح دایمـی نمی رسـاند

ناجیه نوری  

     روح اهلل بهزاد
ــات  ــزدان انتخاب ــه نام ــات افغانســتان ب ــون انتخاب قان
ــیده  ــرخ کش ــای س ــی خط ه ــت جمهوری برخ ریاس
ــی از آن  ــای انتخابات ــان کارزاره ــا در جری ــت ت اس
ــزدان  ــه نام ــون ب ــن قان ــد. ای ــدول نکنن ــور و ع عب
ــع  ــات و مناب ــا، امکان ــا از مکان ه اجــازه نمی دهــد ت
مالــی دولتــی بــه نفــع شــخصی در کمپایــن اســتفاده 
کننــد. البتــه همیــن قانــون برخــی امکانــات را بــرای 
نامــزدان مجــاز دانســته کــه حــدود و ثغــور آن 

مشــخص اســت و برای شــان داده می شــود.
انتخابــات ریاســت جمهوری  در 55 روز کمپایــن 
امــا دیــده می شــود کــه نامــزداِن حکومتــی بــه ایــن 
قانــون پای بنــدی نشــان نــداده و در ده هــا مــورد بــا 
دور زدن ایــن قانــون، کار دل خودشــان را کرده انــد. 
محمداشــرف  رهبــری  بــه  »دولت ســاز«  تیــم 
ــر  ــری داکت ــه رهب ــی« ب ــات و همگرای ــی و »ثب غن
ــات را در  ــون انتخاب ــی قان ــترین تخط ــداهلل بیش عب
ایــن مــدت مرتکــب شــده اند. بربنیــاد آخریــن 
اطالعــات از کمیســیوِن شــکایت های انتخاباتــی، 
ــات  ــون انتخاب ــی از قان ــکایت و تخط ــورد ش 69 م
در ایــن نهــاد ثبــت شــده کــه بیشــتریِن شــکایت از 
ــی اســت. یــک کمیشــنر کمیســیون  ــم حکومت دو تی
روز  دو  انتخابــات  شــکایت های  بــه  رســیده گی 
ــوای  ــورد محت ــری در م ــک نشســت خب ــش در ی پی
ایــن شــکایت ها و تخطی هــا گفــت کــه »اســتفاده از 
منابــع دولتــی در کمپایــن، حضــور کارمنــدان دولتــی 
ــه  ــا تبلیــغ ایــن کارمنــدان ب در محافــل کمپایــن و ی
ــر  ــا ضــرر یکــی از نامــزدان و نصــب تصاوی نفــع ی

ــت.  ــی« اس ــای دولت ــزد در اداره ه نام
ــا دو  ــه تنه ــد ک ــان می ده ــز نش ــا نی ــاهدات م مش
تیــم حکومتــِی تکیــه زده بــر خزانــۀ دولــت، مرتکــب 
ــد.  ــده ان ــات ش ــون انتخاب ــی از قان ــف و تخط تخل
ــی در  ــری محمداشــرف غن ــه رهب ــم دولت ســاز ب تی
ــرده و  ــزار ک ــی برگ ــش انتخابات ــی همای ــکان دولت م
بــرای رفت وآمــد  از چرخ بال هــای دولتــی  نیــز 
ــت. دو  ــرده اس ــتفاده ب ــی اس ــای والیت در همایش ه
روز پیــش ایــن تیــم یــک همایــش مــردم در صحــِن 
حویلــی ادارۀ امــور برگــزار کــرد و ده هــا تــن را بــه 
ــم  ــورد دیگــر، تی ــک م ــد. در ی ــکان فراخوان ــن م ای

آقــای غنــی محفــل کمپاینــی اش را در مرکــز تعلیمی 
پولیــِس والیــت پــروان برگــزار کــرد. ایــن همایــش 
ــی  ــرداری و عکاس ــش فیلم ب ــاِل ارت ــط چرخ ب توس
شــد. تصاویــری کــه در شــبکه های اجتماعــی نشــر 
شــده، نشــان می دهــد کــه اعضــای ســتاد انتخاباتــی 
ــی  ــای دولت ــتفاده از چرخ بال ه ــا اس ــی ب ــای غن آق
ــد. همــان روز در دروارۀ  ــه والیت هــا ســفر می کنن ب
ورودی مرکــز تعلیمــی پولیــس حملــۀ انتحــاری نیــز 
ــداد  ــان آن روی ــی از زخمی ــت و یک ــورت گرف ص
بــه تلویزیــون طلــوع گفــت کــه برگــزار کننــده گان 
ــرای او،  ــتراکش ب ــاز در ازای اش ــش دولت س همای

ــد. ــی وعــده داده بودن 500 افغان
بربنیــاد قانــون، رییــس حکومــت در صــورت نامــزد 
ــاه  ــش م ــت جمهوری، ش ــات ریاس ــودن در انتخاب ب
پیــش از روز برگــزاری انتخابــات، نمی توانــد در 
اداره هــای دولتــی عــزل و نصــب انجــام دهــد. امــا 
آقــای غنــی امــا شــماری از رییســاِن در وزارت هــای 
معــادن و تحصیــالت عالــی را دو هفتــه پیــش 

ــد  ــای جدی ــان چهره ه ــه جــای آن ــرد و ب ــار ک برکن
ــز  ــی نی ــای غن ــاوران آق ــماری از مش ــت. ش گماش
همــه روز از طریــق صفحه هــای اجتماعــی در مــدح 
او و مذمــت نامــزدان دیگــر پُســت می گذارنــد و در 
ــان هتــک  ــان آن ــزدان و حامی ــه نام ــا ب ــواردی، حت م
ــکان نمی خــورد.  ــا آب از آب ت ــد، ام حرمــت می کن
بــه تازه گــی داوود ســلطان زوی، مشــاور ارگ در 
ــم  ــن تی ــی ای ــت کمپاین ــادی در نشس ــور اقتص ام
ــم  ــن تی ــع ای ــه نف ــه و ب ــل رفت ــیاِب کاب در چهارآس
ســخنرانی و همایــش برگــزار کــرده اســت. در 
تصاویــری کــه از کمپایــن ســرور دانش، معــاون دوم 
ــر  ــه نش ــی ب ــبکه های اجتماع ــی در ش ــم انتخابات تی
ــوزان  ــه دانش آم ــود ک ــده می ش ــت، دی ــیده اس رس
ــن همایــش  ــورت گســترده در ای ــه ص ــب ب مکت
باشــنده گان  از  برخــی  انــد.  شــده  فراخوانــده 
جاغــوری هــم شــکایت داشــتند کــه برخــی از 
ــاز،  ــم دولت س ــا تی ــی ب ــی در تبان ــای محل مقام ه
ــد. برخــی از مکتب هــا را در همــان روز بســته بودن

شــخص آقــای غنــی در یــک محفــل دیگــر در 
والیــت ننگرهــار اعتــراف کرد کــه یکی از ســناتوراِن 
انتصابــی را بــه دلیــل این کــه در برابــر فضل الهــادی 
مســلم یار خــود را بــه ریاســت مجلــس ســنا نامــزد 
ــه صراحــت  ــی ب ــای غن ــود، عــزل کــرد. آق کــرده ب
ــه آقــای مســلم یار وعــده ســپرده  اعــالم کــرد کــه ب
بــود کــه او را در رســیدن بــه ریاســت مجلــس 
همــکاری می کنــد و ایــن همــکاری باعــث شــده تــا 
در انتخابــات مســلمیار بــا تیــم دولت ســاز همــکاری 
ــزدان  ــرای نام ــات ب ــد. کمیســیون انتخاب ــته باش داش
ــی را  ــون افغان ــه 45 میلی ــک ب ــازۀ مصــرِف نزدی اج
داده اســت، امــا همایش هــای مردمــی برگــزار شــده 
ــی و  ــات و همگرای ــاز و ثب ــم دولت س ــوی تی از س
نیــز اعالنــات تلویزیونــی و اشــتهارهایی کــه از ایــن 
ــان  ــده، نش ــب ش ــور نص ــر ش ــزد در سراس دو نام
ــول  ــدار پ ــن مق ــتر از ای ــزدان بیش ــه نام ــد ک می ده
مصــرف کــرده انــد؛ در حالــی کــه مصارف شــان بــه 
ــوز  ــا هن ــی ت ــز گزارش ــات نی ــیون های انتخاب کمیس

نــداده انــد.
ــارف  ــزارش مص ــزدان گ ــک از نام ــچ ی ــوز هی تاهن
ــپرده  ــات نس ــیون های انتخاب ــه کمیس ــان را ب مالی ش
ــاد بیشــتر از  ــمت انگشــت انتق ــن قس انــد. در ای
هــر کســی، بــه ســوی نامــزدان حکومتــی دراز 
ــد  ــاب بدهن ــد حس ــی بای ــزدان حکومت ــت. نام اس
ــم  ــی را از کجــا فراه ــزارِف کمپاین ــای گ ــه پول ه ک
ــه  ــی ک ــوع نامزدان ــا و در مجم ــد؟ این ه ــرده ان ک
ــده  ــی را دری ــقف قانون ــان س ــارف کمپاینی ش مص
ــع  ــتفاده از مناب ــد. اس ــاب بدهن ــد حس ــت، بای اس
ــی اســت.  ــم غیراخالق ــی و ه ــم غیرقانون ــی ه دولت
ــت را دارنــد در  ــه ادعــای ادرۀ مملک ــی ک نامزدان
ــردم  ــه م ــان را ب ــات صداقت ش ــای انتخاب کارزاره
ــی  ــعود یک ــی مس ــول احمدول ــه ق ــد. ب ــان بدهن نش
از نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهــوری »سیاســت 
یــک امــر شــریفانه و اخالقــی اســت« و در صورتــی 
ــت مملکــت،  ــان مدیری ــه سیاســت مداران و مدعی ک
مرحلــۀ  در  را  سیاسی شــان  شــرافت  و  اخــالق 
ــردم رأی  ــد، از م ــان ندهن ــردم نش ــه م ــن ب کمپای

نخواهنــد آورد.

»دولت ساز« و »ثبات و همگرایی«
چقدر اخالق دوران کمپاین را رعایت کرده اند
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بـا سـالم و درود خدمـت مـردم و ملـت آزادۀ افغانسـتان 
و  ناجوانمردانـه  سـال ها جنـگ  بـا وجـود  کـه  مردمـی 
در  زندهگـی  امکانـات  کوچکتریـن  داشـتن  و  فزاینـده 
دنیـای مـدرن امـروز، سرشـار از زنده گـی و امیـدوار بـه 

آینـده روشـن هسـتند. 
گردهمایـی بـا شـکوه شـما امـروز در ایـن مـکان، خـود 
دلیـل آشـکار آنچـه اسـت کـه گفته شـد، ملت روشـن و 
آگاه کـه خـود باید سرنوشـت خود را رقم بزنـد. آنانی که 
ادعـا می کننـد بانـی و صاحب جمهوریت هسـتند و حفظ 
نظـام جمهـوری را بـه ُرخ مـردم افغانسـتان می کشـند، 
بداننـد کـه جمهوریـت بـرای مـا تصادفـی نیسـت کـه با 
یـک توییـت در خطـر بیفتـد، جمهوریت و مردم سـاالری 
ترجیـح ماسـت، افتخـار آگاهانـه و تقدیـر ماسـت. ایـن 
مهـم ممکـن نیسـت مگر بـا برگـزاری انتخابات شـفاف، 
واقعـی، فراگیر و همه شـمول کـه تنها انتخابـات واقعی و 
سـازنده، نخسـتین و موثرتریـن داروی درد این سـرزمین 

ست.  ا
سـخنرانی امـروز را نمی خواهـم بـر انتقـاد از کارکردهای 
غلـط، احساسـی، ناسـنجیده و سراسـر اشـتباه تیـم حاکم 
خالصـه کنـم، چـون بـه قـول معـروف: آنچـه کـه عیـان 

اسـت، چـه حاجـت بـه بیان اسـت. 
تاریکـی  در  هفتـه  همیـن  دیگـر،  والیـت   13 و  کابـل 
مطلـق قـرار دارنـد، ولسـوالی ها و والیت هـا، یکـی پـی 
دیگـر یـا در جنـگ می سـوزند و یـا بـه دسـت دشـمن 
می افتنـد. فرزنـدان رشـید سـرزمین یکـی پـی دیگـر، در 
عـدم موجودیـت یـک اسـتراتژی واضح جنـگ، همچون 

می رونـد. بیـن  از  و  می ریزنـد  خـزان  برگ هـای 
ضربه هـای مهلـک و کوبنده یـی کـه بـه رود ملت سـازی 
تهدیـد  سـقوط  ورطـه ی  تـا  را  کشـور  گردیـده،  وارد 

می کنـد. 
امـروز اینجـا ایسـتاده ایم تـا به جـای همـه ایـن انتقادها، 
تهدیـدات و نگرانی هـا، بدیـل پیشـنهاد کنیـم، راه حـل 
ارایـه دهیـم و خود، سرنوشـت خـود را بهدسـت گیریم. 
یاران وفاق ملی با درک وضعیت حسـاس کشـور و برای 
ادای وجیبـۀ خـود منحیـث فرزنـدان این سـرزمین، آنانی 
کـه گذشـته، حال و آینـده خود و فرزندان شـان در همین 

خـاک رقـم می خورد، نـه در نیویارک و پاریس و سـدنی، 
تکـت انتخاباتی را شـکل داده اند که بـا برنامه های مدون، 
عملـی و مفیـد، بـرای جامعه خسـتۀ افغانسـتان، راه حلی 
باشـد تا کشـور مـا را از ورطۀ هالکـت و مصیبت برهاند. 
سـخنرانی امـروزم را با در نظرداشـت وقت شـما عزیزان 

گرانقـدر، در سـه محور خالصـه می کنم:
زنده گـی  و  همدیگرپذیـری  ملت سـازی،  احیـای  اول: 

مسـالمت آمیز در سـایۀ یـک دولـت ملـی و مقتـدر. 
• تنهـا راه حـل و نجـات از ایـن ورطـه را در ایجاد اتحاد 
و همدلـی میـان اقـوام و اقشـار کشـور می دانیـم. چـون 
بـرای کشـورهای بـا سـاختار و تنـوع قومـی، فرهنگی و 
زبانـی، ملت سـازی بـه مثابـۀ خـون در رگ هـای آدمـی 
مهـم اسـت. افغانسـتان با گذشـت هژده سـال تالش های 
فـراوان بـرای احیای ایـن ارزش، هنوز هـم از فقدان یک 
دولـت ملـی و فراگیـر کـه مـورد قبـول همـه باشـد، رنج 
می بـرد. در سـال های پیـش از ایجـاد حکومـت وحـدت 
ملـی، رونـد نسـبتًا موفق بـود. بدبختانه بـا روی کار آمدن 
حکومـت فراقانونـی، سـردرُگم و فاقـد برنامه هـای کالن 
ملـی بـا رقابت هـای ناسـالم و سیاسـت های مقطعـی و 
احساسـی، ضربه هـای محکمی بـر بدنۀ این رونـد حیاتی 
و نوپـا وارد گردیـد. احیـای ملت سـازی و ایجـاد دولـت 
فراگیـر ملـی، در صـدر برنامه هـای تیـم وفـاق ملـی قرار 
دارد. مـا می دانیـم کـه ریشـۀ نفـاق از اختالفـات نخبگان 
آب می خـورد. تـودۀ مـردم متأثـر از عملکردهـای آنـان 
اسـت. ایجـاد شـورای نخبـگان از سراسـر کشـور بـرای 
مشـورۀ مسـایل کالن ملـی، می توانـد تـا حـد زیـادی، 

راهگشـای ایـن معضل باشـد. 
• ایجـاد حـس تعلـق بـه دولـت و ملـت بـا برنامه هـای 
کالن ملـی و انکشـافی بایـد با در نظر گرفتـن اصل توازن 
و عدالـت تطبیـق شـود و همه اقوام کشـور از آن سـهم و 

بهـرۀ مسـاوی ببرند. 
• تمرکززدایـی از قـدرت و بـه میـان آوردن دولت سـالم 
و مقتـدر کـه آیینـۀ تمام نمـای همه اقوام و اقشـار کشـور 
باشـد کـه زنان، جوانـان، اقـوام و مذاهب مختلـف در آن 

سـهیم باشند.  

محور دوم 
تثبیت جایگاه زنان در همه سطوح جامعه

یکـی از مشـاهیر جهـان می گوید، اگـر می خواهیـد میزان 
توسـعه یافتگـی و رفاه یـک جامعه را بسـنجید، وضعیت 
زنـان آن جامعـه را بررسـی کنیـد. جامعـه زنـان نبـض 
پویـای دولت هـا و ملت هاسـت. وضعیـت خـوب آنهـا، 
سـالمتی و سـرفرازی نسـل های آینـده را بیمـه می کنـد. 
ممکـن نیسـت جامعه به توسـعه پایـدار و رفـاه اجتماعی 
برسـد، وقتـی نیـم از بدنـۀ آن »زنـان« سـهم خـود را در 
آبادانـی و پیشـرفت آن ایفـا نکننـد. بنـاًء نهادینـه کـردن 
مشـارکت واقعـی و معنـادار آنها در همه سـطوح اجتماع، 
از سیاسـت تـا مدیریـت، از خانواده تا جامعـه، از تجارت 
و اقتصـاد تـا تعلیم و تربیـه و تحصیالت عالـی، در صدر 

برنامه هـای مـا قـرار دارد. 
• جایـگاه زنـان بایـد از حالـت ایسـتاد و سـردرُگم، بـه 

حالـت پویـا و متحـرک تبدیـل شـود. 
زنـان بایـد کنش گـر و فاعـل ارزیابـی ارزیابـی شـوند و 
ایـن ممکن نیسـت مگـر با حضور شـان در بدنـۀ قدرت.
نقـش زنـان در توسـعه پایـدار، از میـان برداشـتن فاصلـه 
میـان زنـان روسـتایی و شـهری در همـه سـطوح دولـت 
و  ولسـوالی ها  محلـی،  حکومت هـای  دولـت داری، 

شـاروالی ها.
• ایجاد مرکز ملی مطالعات زنان

در ایـن مرکـز بـه طـرح و بازنگـری همـه پالیسـی ها و 
پرداختـه  مختلـف  عرصه هـای  در  زنـان  اولویت هـای 
خواهـد شـد. مرکـز یاد شـده، پژوهش هـای روشـمند را 
جهـت پـرورش نسـل جدیـد از محققیـن زن، بـه پیـش 
خواهـد بـرد. همچنـان در جهـت انسـجام ظرفیت هـای 
علمـی زنـان و نیـز در جهـت هماهنگـی با مراکـز خارج 

از کشـور، فعالیـت خواهـد کـرد.
• اکثـراَ پالیسـی های موجـود در افغانسـتان کاپی- پیسـت 
کشـورهای همسـایه اسـت کـه بـرای کشـور ما کارسـاز 

 . نیست
• جـا دادن مضامیـن چـون جنـدر و حقـوق بشـر بـرای 
نهادینـه کـردن این ارزش هـا در نظام تعلیمـی و تحصیلی 

. کشور

منـع  قانـون  قوانیـن در عرصه هـای مختلـف،  تطبیـق   •
خشـونت، حمایـت از خانواده ها و سـایر قوانین حمایتی. 
مقـرره منـع آزار و اذیـت در همـه نهادهـا و تأسیسـات 

دولتـی و خصوصـی. 
• تیـم وفـاق ملـی بـا گزینـش مـن به عنـوان معـاون اول 
ایـن تکـت بـه تعهـد شـان در برابـر زنـان این سـرزمین، 

ُمهـر تائیـد زدند. 

محور سوم
عرصه تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی

بازنگـری ُکلـی و اساسـی نصاب معـارف کشـور، امروزه 
تعـدد مضامیـن در هـر صنـف )17-1۸(، کـه حتـا حمل 
کـردن ایـن همـه کتـاب و بـر شـانه های ظریـف و نازک 
کـودکان ما سـنگینی می کنـد، در حالی که بعـد از فراغت 
از مکتـب، فـارغ مـا نـه دیـدگاه روشـنی بـرای آینده اش 
دارد و نـه در هیـچ رشـته یی صاحب دیـدگاه، تخصص و 
عالقه شـده اسـت. سـنجش مضامین به اسـاس نیازمندی 
واقعـی، نظـارت دقیق کودک در صنوف ابتدایی و کشـف 
اسـتعداد و عالقـۀ او بـه رشـتۀ مشـخص، رشـته بندی در 
صنـوف باالتـر، ایجـاد زمینه هـای حرفه یـی و مسـلکی با 
اسـتندردهای دنیـا. ارتقـای ظرفیـت معلمـان و توجـه بر 
وضـع معیشـت و زنده گـی آنـان. ایجاد کمیونیتـی کالج ها 

به اسـاس نیازمنـدی جامعه. 

در عرصۀ تحصیالت عالی
خوشـبختانه در زمـان تصدی خـود در وزارت تحصیالت 
اسـاس گذاشـتیم،  را  پویـا  کارآ و  عالـی، یـک سیسـتم 
شـفافیت کانکـور، اصـالح اداره، طـرح و اصـالح پـالن 
اسـتراتژیک پنج سـاله، اصـالح قانـون و مقرره هـا و ده هـا 

دیگر... مـورد 
کانکـور،  رشـته بندی  اسـت،  پیگیـری  قابـل  آنچـه  امـا 
اعطـای واقعـی اسـتقاللیت اکادمیـک و مالـی پوهنتون ها 
و تبدیـل پوهنتون هـا بـه تصدی هـای دولتـی خـود کفـا 

و موثـر. 

تقویت فرهنگ تحقیق با معیارهای جهانی 
ایجـاد رشـته های مـورد نیاز جامعه به اسـاس نیازسـنجی 
دقیـق جامعه )در همـکاری نزدیـک بین الوزارتی( اقتصاد، 

کار و امـور اجتماعی، معـارف و مالیه.
تقویـت و آماده سـازی زمینه هـای کار عملـی و کارآموزی 
در رشـته های مختلـف، اختصـاص حداقـل یک سمسـتر 
اخیـر بـه کارآمـوزی، تا فـارغ تحصیالت عالی آمـاده کار 

در عرصه هـای مختلـف جامعه باشـد. 
مسـتقل کـردن ریاسـت تضمیـن یـا اعتـالی کیفیـت و 

اعتباردهـی.
بـا  خصوصـی  و  دولتـی  پوهنتون هـای  دقیـق  ارزیابـی 
معیارهـای جهانـی، تـا زمینـه تحصیـل بـا کیفیـت بـرای 

محصـالن آمـاده گـردد. 
پـه پـای کـی: افغانسـتان پـه یـو دیـر حسـاس و تاریخـی 

آزمایښـت کـه قـرار لـري. ټولټاکنـی د بحـران د مدیریـت 

لپـاره یـو تاریخـي فرصت دی، هغـه بحران چـی د ناقانونه 

پنځـه کلنـی دوری میـراث دی. هغه بحران چی د ناسـامله 

ده. زیږنـده  رقابت 

ګرانـو هیوادوالـو، پـه ټولټاکنو کی د پراخه ګـډون په موخه 

زورواکـی، بحـران، ځانځانی او بـی برنامګی تـه د پا ټکی 

کیـږدۍ، او پـه دقیق انتخاب او ژور فکـر رسه، خپل خلک 

او ملـت وژغـورۍ، د ددی تاریخي مسـولیت دپاره ټول یو 

موټـی او یـو فکر شـی، او پـه دقیـق نظـارت او ونډی رسه 

درغلیـو او د انتخاباتو د مهندسـی کیدلو مخه ونیسـۍ.

د یو ودان او رسلوړی افغانستان په لور

تیم وفاق ملی راه حل ارایه می کند تا مردم سرنوشت خود را به دست گیرند

سخنرانی داکتر فریده مومند، معاون 
اول احمدولی مسعود در همایش 

حمایت مردم کابل از تیم وفاق ملی
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