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در مراسم گرامی  داشت از هشت ثور مطرح شد:

رهبـران حکـومت نه مسـوولیت 
می گیـرند و نـه کنـار می رونـد

پیام همدردی روزنامۀ ماندگار با جامعۀ رسانه یی 
و خانواده های قربانیان حادثۀ 10 ثور

نه ها سا ر

ز و ه ر سیا

و  خبرنگاران  دسته جمعی  شهادت  از  ماندگار  روزنامۀ  کارکنان  و  دست اندرکاران 
این حمالت  گردیده اند.  متأثر  و  غم گین  به شدت  افغانستان  رسانه های  تصویربرداران 
به هدف خفه ساختن صدای رسای رسانه ها و محدودسازی آزادی بیان صورت گرفته 
بشری  ضد  و  کور  حمالت  چنین  که  کرده اند  ثابت  افغانستان  رسانه های  اما  است. 
نمی  تواند مانع فعالیت آزاد و مسلکی آن ها شود. روزنامۀ ماندگار از حکومت افغانستان 
به ویژه مسووالن امنیتی می خواهد که در راستای تأمین امنیت خبرنگاران و حفاظت از 
جان آن ها تالش به خرچ بدهند و اجازه ندهند بیشتر از این خون خبرنگاران به زمین 

ریزد.  
بدین وسیله، شهادت روزنامه نگاران و تصویربرداران را به جامعۀ رسانه یی افغانستان و 

خانواده های قربانیان تسلیت عرض می داریم و به روح قربانیان دعا می کنیم. 
ادارۀ روزنامۀ ماندگار  

قتل دسته جمی خبرنگاران در کابل

زنگ خطر در برابر رسانه ها 
به صدا درآمده است

صفحه 2
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سـران حکومـت و کمیسـیون انتخابـات بنـا به 
وظیفـه تاکیـد دارنـد کـه انتخابات سـال روان 
شـورای ملـی و شـوراهای ولسـوالی هـا در 
زمانـی کـه اعـالم شـده، برگـزار خواهد شـد. 
در  آن  اجرایـی  رییـس  و  حکومـت  رییـس 
آخریـن مـورد در سـخنرانی هـای خـود بـه 
مناسـبت هشـتم ثـور روز پیـروزی مجاهدیـن 
بـه ایـن موضـوع اشـاره داشـتند و شـهروندان 
کشـور را تشـویق کردنـد که به ایـن روند ملی 
بپیوندند. آقای غنی در سـخنرانی خود در ارگ 
ریاسـت جمهـوری اعـالم کـرد کـه انتخابـات 
بـه گونـه شـفاف و بدون هـر گونـه دخالت از 
جانـب او و حکومـت برگزار می شـود و مردم 
نسـبت بـه شـفافیت آن تردید نداشـته باشـند. 
او هـم چنیـن بـه صورت شـوخی آمیـز گفت 
کـه مـن در کار انتخابـات دخالت نمـی کنم و 
خطـاب به رییـس مجلـس نماینـده گان گفت 
کـه« شـما نیـز دخالـت نکنیـد«. مثـل ایـن که 
آقـای غنـی از چیزهـای خبرشـده و مـی دانـد 
کـه آن عـده از اعضای مجلـس نماینده گان که 
بازهم شـوق رسـیدن به کرسـی هـای  پارلمان 
را در سـر دارنـد، و اتفاقـا ایـن تعـداد کـم هم 
نیسـتند، از همیـن حـاال تـالش هـای را آغـاز 
کـرده انـد کـه زمینـه وارد شـدن دوبـاره خود 
بـه پارلمـان را از راه هـای غیرقانونـی و عمدتا 
بـه وسـیله تقلـب فراهـم سـازند. امـا دخالـت 
هـا و تـالش هـا بـرای وارد شـدن دوبـاره بـه 
قـدر  آن  مشـروع  غیـر  هـای  راه  از  پارلمـان 
نگـران کننـده نیسـت کـه موضـوع مشـارکت 
مـردم در انتخابـات پیـش رو می توانـد نگران 
کننـده باشـد. دو مانـع هنـوز به عنـوان چالش 
هـای اساسـی برسـر راه انتخابـات آینـده قرار 
دارنـد کـه اگـر بـه زودی فکـری بـرای آن ها 
صـورت نگیرد خطـر این که انتخابـات برگزار 
نشـود و یـا بـه صـورت ناقـص برگزار شـود، 
بـه قـوت خـود وجـود دارد. مانـع نخسـت و 
بسـیار جـدی امنیـت کشـور اسـت کـه هنـوز 
هـم چنـان تهدیـدی بـرای انتخابات به شـمار 
مـی رود. بـه نظـر مـی رسـد کـه بـا وجـود 
خبرهـای کـه از عـدم تمایـل طالبـان بـه برهم 
بـه گـوش مـی رسـد،  انتخابـات  زدن رونـد 
ایـن گـروه در پـی تخریـب رونـد انتخابـات 
بـه وسـیله افزایش ناامنی ها در کشـور اسـت. 

برخـی از ایـن ناامنـی هـا مسـتقیما بـه هـدف 
هـای انجـام شـده کـه در آن رونـد ثبـت نـام 
برخـی  و  اسـت  مـی شـده  انجـام  انتخابـات 
حمـالت بـه مناطـق دیگـر صـورت گرفته که 
بازهـم می تواند رونـد مشـارکت در انتخابات 
را تهدیـد کنـد. حمـالت انتحـاری و تهاجمی 
در کشـور و بـه ویـژه شـهرها و ولسـوالی هـا 
به صـورت لجـام گسـیختۀ افزایش پیـدا کرده 
و ایـن افزایـش بـه صـورت تصادفـی صورت 
نگرفتـه اسـت. طالبـان و دیگـر گـروه هـای 
کـه در افغانسـتان بـا نـام هـای دیگـری علیـه 
دولـت و مـردم مـی جنگنـد، عمـال پیکارهای 
کـم سـابقۀ را آغـاز کـرده انـد و بـه نظـر مـی 
رسـد کـه سـال روان سـال سـختی بـرای همه 
خواهـد بـود. قبـال مقام هـای ناتو گفتـه بودند 
کـه سـال 2018 سـال جنـگ هـای بیشـتر در 
افغانسـتان خواهـد بود. افزایش حمالت نشـان 
مـی دهنـد کـه ایـن پیـش بینـی ناتو براسـاس 
یافتـه هـای کامـال دقیـق بـوده و گـروه هـای 
دهشـت افکـن بـا آمـاده گـی هـای بیشـتری 
انـد.  شـده  صحنـه  وارد  گذشـته  بـه  نسـبت 
اگـر ناامنـی هـا به همیـن شـدت ادامه داشـته 
باشـد، بـرای برگزاری انتخابـات فراگیر چالش 
بزرگـی مـی توانـد محسـوب شـود. شـاید در 
شـهرهای کشـور بتوان امنیت را در حد نسـبی 
کـه روند ثبت نـام و برگـزاری انتخابات انجام 
شـود، تامیـن کـرد ولـی در بیـرون از شـهرها 
ایـن رونـد کامـال بـا مشـکالت جـدی رو بـه 
روسـت. اگر کمیسـیون انتخابـات نتواند پنجاه 
درصـد واجدیـن شـرایط رای دهـی را در پای 
صنـدوق هـای رای حاضر سـازد، بدون شـک 
از  بـه عنـوان یکـی  انتخابـات  بـودن  فراگیـر 
مولفـه هـای اساسـی آن نقـض شـده و چنیـن 
انتخاباتـی مشـروعیت قانونـی نخواهـد یافت. 
پـس مهـم تریـن وظیفـه دولـت، اگـر متعهـد 
بـه برگـزاری انتخابـات اسـت، ایجـاد شـرایط 
امنیتـی مسـاعد بـرای حضـور مـردم در رونـد 
ثبـت نـام و شـرکت در انتخابـات خواهد بود. 
هیـچ شـرطی مهـم تـر از تامیـن امنیـت بـرای 
انتخابـات نیسـت و کل برنامـه هـای نیروهای 
امـری  چنیـن  بـه  بایـد  خارجـی  و  امنیتـی 
معطـوف شـود. چالـش دوم انتخابـات پیـش 
رو، موضـوع حفـظ غیرجانبداری کمیسـیون و 

نهـاد های مسـوول و برگـزاری انتخابات کمتر 
آلـوده بـه تقلـب مـی تواند باشـد. شـهروندان 
کشـور هنوز نسـبت بـه برنامه های کمیسـیون 
انتخابـات بـرای برگـزاری انتخابات شـفاف و 
عادالنـه مطمیـن نیسـتند و ایـن موضـوع هـم 
مـی تواند در مشـارکت مـردم در روز برگزاری 
انتخابـات تاثیـر گـذار باشـد. شـهروندانی کـه 
هنـوز رویـداد های تلخ تقلـب و جعل کاری و 
نتایـج آن هـا را فرامـوش نکرده اند ایـن بار به 
کـدام اطمینان مـی توانند در انتخابات شـرکت 
کننـد، آن هـم انتخاباتـی کـه هـر لحظـه آن بـا 
بیـم انتحـاری و حملـه هـای مسـلحانه تـوام 
اسـت. در انتخابات گذشـته ریاسـت جمهوری 
ده ها شـهروند کشـور شـهید و مجروح شـدند 
ولـی بهـای خـون هـای آن هـا در معاملۀ های 
انتخاباتـی و تقلـب هـای گسـترده ضایع شـد. 
آیـا بازهـم مـی تـوان انتظـار داشـت کـه مردم 
شـرکت  گسـترده  صـورت  بـه  انتخابـات  در 
کمیسـیون  و  دولـت  اگرمسـووالن  ورزنـد. 
انتخابـات سـری بـه فضـای مجـازی بزنند، آن 
گاه درخواهنـد یافـت کـه نگرانـی شـهروندان 
و  شـفاف  انتخابـات  برگـزاری  بـه  نسـبت 
عادالنـه چقـدر ضعیـف اسـت. بسـیاری هـا 
در پسـت هـای کـه در فضـای مجازی منتشـر 
مـی کننـد، ایـن نگرانـی را بـه صـورت جدی 
مطـرح مـی سـازند. پرسـش همـۀ آن هـا یکی 
اسـت، چگونـه در انتخاباتـی شـرکت کنیم که 
نتایـج آن از قبـل و یـا بـه وسـیله تقلـب تعیین 
مـی شـود. آیـا کمیسـیون انتخابـات توانسـته 
کـه اعتبـار از دسـت رفتـه خـود را دوبـاره بـه 
عرصـۀ  ایـن  در  تردیـد  بـدون  آورد.  دسـت 
چنـدان  گرفتـه  صـورت  کـه  هـای  کوشـش 
قناعـت بخـش نبـوده اسـت. کمیسـیون هنـوز 
جایگاهـی را کـه شایسـته آن اسـت بـه دسـت 
نیـاورده. شـاید بخشـی از ایـن عـدم موفقیـت 
باشـد  نهفتـه  مدیریتـی کمیسـیون  در ضعـف 
ولـی از جانـب دیگـر کمیسـیون انتخابات طی 
یـک سـال گذشـته چنان چهـرۀ نیـز از خود به 
نمایـش نگذاشـت که بـر غیرجانبـدار بودن آن 
مهـر تاییـد بگـذارد. در چند مرحله کمیسـیون 
وابسـته گـی خود را بـه ارگ نشـان داده و این 
آن  تضعیـف جایـگاه  باعـث  بیشـتر  موضـوع 
در میـان شـهروندان کشـور شـده اسـت. حاال 
اگـر کمیسـیون کوشـش هـای هم در راسـتای 
مسـتقل بـودن خـود آغـاز کنـد بـه نظـر نمـی 

رسـد کـه زیـاد موفقیـت آمیز باشـد.

 

بات  نتخا ا
آن! چالش های  و  و   ر پیش 

 

در حملــه دیــروز انتحــاری 9 تــن از خبرنــگاران و تصویــر 
ــان  ــن دیگرش ــت ت ــدند و هف ــهید ش ــانه ها ش ــرداران رس ب
زخــم برداشــتند. ســاعاتی پــس از آن، یــک خبرنــگار دیگــر 
ــد.  ــرور ش ــلح ت ــراد مس ــط اف ــت توس ــت خوس در والی
همچنــان چنــد روز پیشــتر از ایــن، یــک خبرنــگار معــروف 
ــن  ــید. ای ــهادت رس ــه ش ــار ب ــت قنده ــتان در والی افغانس
ــه  ــه ب ــر، حمل ــای اخی ــا و روزه ــه هفته ه ــد ک نشــان می ده
جــان خبرنــگاران و رســانه ها فزایــش یافتــه اســت و حملــۀ 
انتحــاری دیــروز در میــان خبرنــگاران بــه وضاحــت نشــان 
می دهــد کــه هــدف اصلــی حملــه از بیــن بــردن گروهــی از 
خبرنــگاران در کشــور بــوده اســت. بــا ایــن حســاب زنــگ 
ــه صــدا درامــده  ــرای رســانه ها ب ــه شــکل جــدی ب خطــر ب
اســت کــه بایــد بــه آن بــه گونــه جــدی توجــه شــود. امــا 
بایــد گفــت کــه حملــه بــه مردمــان غیــر نظامــی، رســانه ها 
ــوس  ــچ قام ــه، در هی ــع عام ــدان مناف ــات و کارمن و تاسیس
ــت  ــه دس ــی ک ــدارد. گروه های ــود ن ــانی ِ وج ــگ انس و فرهن
بــه چنیــن حمله هایــی میزننــد، نمی تواننــد متعلــق بــه 
اســالم باشــند. حملــه بــه جــان مردمــان ملکــی کــه در آثــر 
ــار  ــده اند، یک ب ــته ش ــم کش ــگاران ه ــماری از خبرن آن ش
ــان ها  ــتن انس ــه کش ــط ب ــزم فق ــه تروری ــان داد ک ــر نش دیگ
ــام  ــر ن ــه زی ــزم چ ــا تروری ــک ب ــت. جن ــته اس ــر بس کم
ــه  ــگ اســت ک ــک جن ــب و چــه هــم داعــش همــان ی طال
ــدن  ــته ش ــرد. کش ــورت می گی ــت ص ــویۀ جنای ــک س در ی
خبرنگارانــی کــه بــرای پوشــش حملــۀ اول بــه ســاحه رفتــه 
بودنــد، یکــی از جنایت هــای جنگــی اســت؛ امــا گروه هــای 
تروریســتی بــه ایــن مفاهیــم ســروکاری ندارنــد. امــا هــدف 
ــان  ــه آزادی بی ــدیدی ب ــۀ ش ــگاران، صدم ــرار دادن خبرن ق
ــک دســت آورد  ــوان ی ــه عن ــه حــق اول انســانی اســت، ب ک
مهــم در افغانســتان اســت. در جامعه یــی کــه رســانه ها 
امنیــت نداشــته باشــند و خبرنــگاران گروهــی کشــته شــوند، 
ــردم از  ــود و م ــت می ش ــتبداد تقوی ــیاه کاری و اس ــاد، س فس
ــه اگــر  ــد. واضــح اســت ک نعمــت آگاهــی محــروم می مانن
کشــور هیــچ چیــزی بــه عنــوان دســت آورد نــدارد، صحنــۀ 
مهم تریــن  بیــان  آزادی  و  اطالع رســانی  و  خبرنــگاری 
ــن  ــن ســتون در ای ــا در ای ــدن م ــا نالی دســت آورد اســت. ام
زمینــه، گــپ ســاده یی بییــش نیســت؛ زیــرا تروریــزم 

نمی خوانــد.  را  این هــا 
ــرای  ســوال اساســی مــا از مقامــات امنیتــی دولــت شــاید ب
چندصدمین بــار ایــن اســت کــه ایــن انتحاریــان از کجــا وارد 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ممک ــتی چگون ــوند و به راس ــدف می ش ه
ــد.  ــان بگذارن ــای طالب ــا روی پ ــند پ داعشــیان توانســته باش
ــه  ــزی ک ــته اند. چی ــخ نداش ــز پاس ــوال هرگ ــن دو س ــا ای ام
ــی  ــه ناتوان ــن اســت ک ــوان پاســخ مطــرح اســت، ای ــه عن ب
ــکارۀ  ــووالن بی ــی و مس ــای امنیت ــر روزۀ نهاده ــف ه و ضع
ــا  ــت؛ ام ــا شده اس ــن حمله ه ــش ای ــی افزای ــبب اصل آن، س
متأســفانه هیــچ نهــادی نیســت کــه بــه ایــن همــه بیدادگــری 
ــده  ــد. داســتان افغانســتان امــروز بســیار پیچی رســیده گی  کن
ــکه  ــک  س ــان دو روی ی ــم طالب ــش و یاه ــت. داع شده اس
ــه  ــد و هــردو جنایت هــای مشــابهی را انجــام می دهنــد. ب  ان
ــک روز  ــه ی ــتند ک ــا هس ــی اینج ــر، جریان های ــارت دیگ عب
بــه نــام داعــش و روزی دیگــر هــم بــه نــام طالــب جنایــت 
ــتان  ــگ افغانس ــودن جن ــی ب ــی پروژه ی ــن یعن ــد؛ ای می کنن
ــد  ــرای ســال های دیگــر هــم ادامــه یاب کــه ممکــن اســت ب
و از مــردم بی گنــاه و مظلــوم ایــن ســرزمین قربانــی بگیــرد. 
بنابریــن مــا در یــک جنــگ بــه شــدت تباه کــن و ســردرگم 
ــق  ــد عم ــس نمی توان ــچ ک ــم و هی ــر مانده ای ــم گی و مبه
ــرار  ــن حــال هــدف ق ــا ای ــد. ب ــن پیچیده گــی را درک کن ای
گرفتــن مراکــز ثبــت نــام، مراکــز توزیــع شناســنامه، مکاتــب 
دیگــر  و  شــفاخانه ها  و  ملکــی  افــراد  و  خبرنــگاران  و 
تاسیســات و اجتماعــات عامــه هیــچ مشــروعیتی در اســالم 
نــدارد؛ امــا جــای بســیار تاســف اســت کــه منابــر و مســاجد 
مــا در برابــر ایــن نــوع جنایت هــا ســر ســکوت خــم 
ــه  ــی ک ــرای آنان ــی را ب ــود فرصت های ــن خ ــد و ای کرده ان
ــرباز گیری  ــان س ــای ش ــام جنایت ه ــرای انج ــد ب می خواهن

ــد.  ــاعد می کن ــد، مس ــتر کنن بیش

زنگ خطر در برابر رسانه ها 
به صدا درآمده است

احمدعمران

ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2255  سه     شنبه       11 ثو  ر  /   ا رد  يبهشت         y    1397    15 شعبا ن ا لمعظم    y 1439  1 می      32018 www.mandegardaily.comگزارش

مســعود  احمدشــاه  شــهید  بنیــاد 
ــنبه  ــور دیروز)دوش ــی کش ــان مل قهرم
ــور  ــتم ث ــتی از هش ــور( در نشس 10 ث
پیــروزی  ســالروز  بیست  وششــمین 
ــت  ــتان گرامی داش ــردم افغانس ــاد م جه

بــه  عمــل آورد. 
در ایــن مراســم کــه برخــی چهره هــای 
و  سیاســی  جهــادی، شــخصیت های 
اعضــای شــورای ملــی اشــتراک کــرده 
بودنــد، احمدولــی مســعود رییــس بنیاد 
شــهید مســعود و طــراح برنامــۀ وفــاق 
ملــی، گفــت: هشــت ثــور روز پیــروزی 
ــردم افغانســتان اســت  ــاد برحــق م جه
ــوم  ــروه، ق ــک گ ــه ی ــار ب ــن افتخ و ای

ــدارد.  وشــخصیت خــاص تعلــق ن
ملــت  کــه  افــزود  مســعود  آقــای 
افغانســتان در زمــان جهــاد رســالت 
انجــام  قــدم  و  قلــم  بــا  را  خــود 
بــه  را  افتخــار  بزرگتریــن  و  دادنــد 
ــراد و  ــی اف ــا برخ ــد. ام ــت آوردن دس
گروه هــا بــا تعبیــر ســوء و نیــت غلــط 
می خواهنــد ایــن پیــروزی و افتخــار را 

کمرنــگ جلــوه دهنــد. 
مســعود،  شــهید  بنیــاد  رییــس 
خاطرنشــان کــرد کــه ملــت افغانســتان 
شــهید  میلیــون  یک ونیــم  از  بیــش 
ــه  ــار را ب ــن افتخ ــا ای ــی  داد ت و زخم
دســت آورد، ســوء تعبیــر کــردن و 
کمرنــگ جلــوه دادن ایــن پیــروزی 
ــت  ــه حکوم ــردم ب ــاوری م ــبب بی ب س

می شــود.  اجرایــی  نهادهــای  و 
ــتان  ــهدای افغانس ــۀ او، راه ش ــه گفت ب

ادامــه دارد و جان بــازی آنــان بــرای 
ــه  ــه ک ــا صــورت گرفت ــدن م ــده مان زن

ــد.  ــد ش ــوش نخواه ــچ گاه فرام هی
او تأکیــد کــرد کــه هــرگاه ارزش هــای 
جهــاد و مقاومــت از تاریــخ افغانســتان 
در  ارزشــی  دیگــر  شــود،  حــذف 
ــن  ــد، بنابری ــی نمی مان ــن باق ــن مت ای
پرشــکوه تر  بایــد  ثــور  هشــتم  از 

شــود.  گرامی داشــت 
ــاره  ــا اش ــی، ب ــاق مل ــۀ وف ــراح برنام ط
بــه کمرنــگ بــودن گرامی داشــت از 
ــران  ــت و رهب ــط  دول ــت ثور توس هش
ــا  ــت ت ــان می رف ــت: گم ــادی گف جه
ــن روز به شــکل  ــادی از ای ــران جه رهب
ــا  ــد، ام شــکوهمندی گرامی داشــت کنن
ایــن موضــوع از طــرف رهبــران ارشــد 

ــه نشــد.  جهــادی جــدی گرفت
ــه  ــر این ک ــاره ب ــا اش ــعود ب ــای مس آق
بــه  رابطــه  در  عمومــی  ســه نکته 
پیــروزی جهــاد مــردم افغانســتان وجود 
دارد، گفــت: نکتــۀ اول ایــن اســت  کــه 
جهــاد بــه مثابــه یــک ارزش و فریضــۀ 
دینــی توســط مــردم موفــق شــد. نکتــه 
دوم این کــه جهــاد افغانســتان را وارد 
ــام  ــرد و نظ ــول ک ــد تح ــۀ جدی صفح
ســوم  اســت.  آن  محصــول  فعلــی 
این کــه گــروه مجاهــدان نتوانســتند 
ــد و  ــاد کنن ــی را ایج ــت مل ــک دول ی
یــا نگذاشتند شــان کــه بــه یــک دولــت 

ــد.  ــت  یابن ــی دس مل
در  کــه  گروه هایــی  امــا  گفــت:  او 
قــرار  مجاهــدان  حکومــت  برابــر 
گرفتنــد، امــروز در برابــر حکومــت 
ــروه  ــد. گ ــر جنگ ان ــز درگی ــی نی فعل
طالبــان و القاعــده کــه بــه کمــک 
ــا  ــگ ب ــایه وارد جن ــورهای همس کش
ــروز  ــد، ام ــده بودن ــالمی ش ــت اس دول
قــرار  نیروهای امنیتــی  برابــر  در 
در  جنــگ  کــه  کســانی  گرفته انــد. 
برابــر این گروه هــا را جنــگ داخلــی 
می نامیدنــد، جنــگ کنونــی را چــه 
حقانیــت  امــروز  جنــگ  می نامنــد؟ 
ــتان را  ــردم افغانس ــت م ــاد و مقام جه

می ســازد.  ثابــت 
آقــای مســعود گفــت: رهبــری حکومت 
فعلــی در تــالش پوشــانیدن ناتوانی های 
ــر  ــه حاض ــران ن ــت، رهب ــش اس خوی

ــادۀ  ــه آم ــد و ن ــار برون ــه کن هســتند ک
همــه  هســتند،  مســوولیت  گرفتــن 
ــون در  ــالت گوناگ ــردم در حم روزه م
ــری  ــا رهب ــد، ام ــا جان می دهن والیت ه
حکومــت تنهــا بــا کلمــه »شــدید ترین« 
ــد.  ــوم می کنن ــالت را محک ــن حم ای

او گفــت کــه روزانــه 2 هــزار تــن 
ــور  ــکاری کش ــه بی ــی ب ــل ناامن ــه دلی ب
را تــرک می کننــد کــه یــک فاجعــه 
ــدت  ــت وح ــرای حکوم ــا ب ــت، ام اس
ملــی فــرار ایــن نســل هیــچ  تأثیــر 

ــدارد.  ن
بــه  اشــاره  بــا  مســعود  آقــای 
و  زبانــی  قومــی،  قطب بندی هــای 
ســمتی توســط مســووالن دولتی، گفت: 
ــا  ــد ت ــالش می کنن ــان ت ــن کار آن ــا ای ب
ــاالی  ــه ب ــوام فریبان ــر ع ــار دیگ یک ب

شــوند.  بــاال  مــردم  شــانه های 
بــه بــاور او، حکومــت تــالش می کنــد 
ــردم را تحــت  ــات م ــا نشــر افوه ــا ب ت
تأثیــر قــرار دهــد. گاهــی می گوینــد کــه 
تــا 202۴ بــه اجمــاع ملــی می رســیم و 
ــا 20۴۷  ــد ت ــا می کنن ــم ادع ــی ه گاه

ــود.  ــن می  ش ــتان ام افغانس
ــوام  ــن ع ــعود، ای ــای مس ــاور آق ــه ب ب
به خاطــر  فقــط  حکومــت  فریبــی 
نزدیکــی انتخابــات اســت کــه تــا 
ــان  ــای خــود را در می ــای پ ــد ج بتوانن

ــد.  ــاز کنن ــردم ب م
او گفــت: توافق نامه یــی کــه برآمــده 
به ویــژه  مــردم  میلیونــی  آرای  از 
ــود، توســط  ــت ب ــاد و مقام حــوزۀ جه

ــد و آرای  ــی دور زده ش ــت فعل حکوم
ــت  ــد، حکوم ــه ش ــده گرفت ــردم نادی م
ــود را  ــی خ ــاد داخل ــا اتح ــی حت فعل
حفــظ نتوانســت چــه رســد بــه این کــه 
ــاد  ــردم ایج ــان م ــی را در می ــاد مل اتح

ــد. کن
حکومــت  رهبــری  کــه  گفــت  او 
بــا  سرســازگاری  ملــی،  وحــدت 
شــخصیت های  و  خانواده هــا 
جهــادی نــدارد، فرماندهــان جهــادی را 
ــت  ــۀ حکوم ــف از بدن ــای مختل به نام ه

حــذف کــرده اســت.
در  مســعود،  شــهید  بنیــاد  رییــس 
ــاره  ــا اش ــود ب ــخنان خ ــمتی از س قس
ــز  ــات نی ــراراه انتخاب ــای ف ــه چالش ه ب
ــالش مهندســی  ــت در ت ــت: حکوم گف
ــات آینــده اســت. او هشــدار داد  انتخاب
کــه اگــر در انتخابــات تقلــب صــورت 
گیــرد بــا مــردم یکجــا موضــع روشــن 
در برابــر تقلــب کاران خواهنــد گرفــت. 
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــعود ب ــای مس آق
ــزاری  ــه برگ ــد ب ــا طــرف دار و متعه م
انتخابــات شــفاف هســتیم و متعهــد 
ــردم  ــه دموکراســی هســتیم، گفــت: م ب
را بــه ثبــت نــام تشــویق کردیــم و 
ــم، امــا  ــام کرده ای ــز ثبــت ن خودمــان نی
در صورتــی کــه بــه آرای مــردم توجــه 
نشــود و تقلــب صــورت گیــرد موضــع 

ــت.  ــم گرف ــن خواهی روش
حاضرنیســت  دیگــر  کــه  گفــت  او 
تجربــه چهــار - پنــج ســال اخیــر 
دوبــاره تکــرار شــود و از مــردم به ویــژه 
ــا  ــت ت ــت خواس ــاد و مقام ــوزۀ جه ح

ــپارند. ــل آن بس ــه اه ــود را ب رای خ
ــو  ــی عض ــی کاظم ــال، عل ــن ح در ای
ــدان  ــوزۀ مجاه ــه ح ــت ک ــس گف مجل
ــاد  ــت آوردن اعتم ــه دس ــرای ب ــد ب بای
ــد  ــود تجدی ــای خ ــردم روی برنامه ه م
ــات  ــد در انتخاب ــا بتوانن ــد ت ــر کنن نظ

ــند. ــته باش ــوب داش ــش خ درخش
او گفــت: حــوزۀ مجاهــدان بایــد میــان 
ــد  ــته پیون ــل گذش ــد و نس ــل جدی نس
ایجــاد کننــد تــا اعتمــاد از دســت رفتــه 

دوبــاره زنــده شــود.
ــی  ــک، یک ــان جگدل ــان، انورخ هم چن
در  جهــادی،  ارشــد  فرمانده هــان  از 
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه افتخارهــای 

دورۀ جهــاد و مقامــت مــردم افغانســتان؛ 
ــام  ــه تم ــاد ب ــار جه ــه افتخ ــزود ک اف
مــردم افغانســتان خالصــه می شــود، 
افتخاربیــرون  ازایــن  فــردی  هیــچ 

ــت.  نیس
آقــای جگدلــگ، گفــت کــه ملــت 
ــرخ و  ــون س ــر قش ــتان در براب افغانس
ــه  ــه حص ــر س ــک ب ــد، ی ــیاه جنگی س
ــک  ــش از ی ــدند، بی ــر ش ــردم مهاج م
ــا  ــد، ام ــی دادن ــهید و زخم ــون ش میلی

ــد. ــن ندادن ــتم ت ــه س ب
رژیــم  زمــان  در  او،  گفتــۀ  بــه   
کمونســت ها بــه علــت گــوش دادن بــه 
یــک رســانه و نمــاز خوانــدن مــردم را 

دار می بردنــد. بــه جوخــه 
بــه  اشــاره  بــا  جگدلــک،  آقــای 
ــت:  ــدان، گف ــای مجاه ــش  گروه ه چال
بیرونــی  نظام هــای  و  حکومت هــا 
در بی ثباتــی میــان گــروه مجاهــدان 

 . شــتند ا دست د
ــان  ــه دست ش ــانی ک ــه کس ــت ک او گف
ــوده  ــه خــون مجاهــدان افغانســتان آل ب
اســت، امــروز در حکومــت تکریــم 
در  خایینــان  تصاویــر  و  می شــوند 
برابــر تصاویــر قهرمــان ملــی بــه شــکل 

ــود. ــرار داده می ش ــه ق ــازمان یافت س
او گفــت کــه دولــت کنونــی نیــز 
ــادی  ــان جه ــذف فرمانده ــالش ح درت

اســت. مجاهــدان  گروه هــای  و 

در مراسم گرامی  داشت از هشت ثور مطرح شد:

رهبران حکومت نه مسوولیت می گیرند و نه کنار می روند

ابوبکر صديق

ACKU
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قـوای شـوروی پیـش از آمدن ببـرک کارمـل رییس جمهور 
جدیـد، داخـل خـاک افغانسـتان شـده بودنـد و انتقـاالت 
هوایـی و زمینـی برای انتقال لشـکر شـوروی حتـا در زمان 
اسـتقرار رییس جمهـور جدیـد در کابل ادامـه یافت و چهل 
هـزار لشـکر روسـی داخل افغانسـتان شـدند کـه در مناطق 

سـوق الجیشی مسـتقر شدند.
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد تشـکیل جلسـه داد و 
قـراری را صادر کرد که فوراً اردوی شـوروی از افغانسـتان 
عقب نشـینی کنـد و همچنان مجلـس عمومی ملـل متحد با 
)10۴( رأی در مقابـل )18( رأی بـر این قـرار تأکید ورزید، 

امـا شـوروی ها کوچک تریـن بهایی بـه آن ندادند.
تعـداد قـوای شـوروی روز بـه روز افزایش می یافـت تا آنکه 
تعـداد آن بـه هفتـاد و پنـج هزار رسـید و حتا اسـلحٔه را که 
اسـتعمال آن توسـط ملـل متحـد منع شـده بـود، نیـز از بهر 
سـرکوب مجاهدیـن و شـهروندان افغانسـتان بـه کار بردند 
کـه باعـث شـد هـزاران نفر بـه هجرت به سـوی پاکسـتان 
مجبـور شـوند کـه در سـال )1۴00هــ( )1980م( تعـداد 
آنـان بیشـتر از یـک میلیـون رسـید و همچنان تعداد کشـته  
شـده گان بـه یـک میلیـون رسـید. افزایـش قوای شـوروی 
ادامـه داشـت که در سـال )1۴02هــ( )1982م( تعداد آن به 
بیشـتز از یک صـد و پنج هـزار نفـر رسـید و در )۷( رمضان 
سـال )1۴02هــ( )28/6/1981م( معاهـدٔه میـان مسـکو و 
کابـل بـرای پنج سـال بـه امضاء رسـید کـه در آن بـه تأمین 
متخصصـان، تجهیـزات و آمـوزش بـرای کابل وعده شـده 
بـود، یـک مـاه بعـد از آن مسـکو هدیٔه بـه تعـداد )1500( 
تانـک و شـفاخانٔه دارای صـد بسـتر را بـرای کمونیسـتان 

کرد.  ارایـه 
شـوروی ها پاکسـتان را بـه تحریـک مخالفـان اسـالمی ضد 
میـان  از همیـن رو مذاکراتـی  متهـم می کـرد،  کابـل  نظـام 
پاکسـتان و رژیم کمونیسـتی در ژنیو آغاز شـد کـه از )28( 
رمضان سـال )1۴02هــ( )19/۷/1982م( ادامه یافت و سـر 
)2۷( شـعبان سـال  در  میـان طرفیـن  موافقت نامـٔه  انجـام 

)1۴08هــ( )1۴/۴/1988م( امضـاء گردیـد ]۴9[.
اوضـاع  آرامـش  بـرای  تـوان،  انـدازٔه  بـه  کارمـل  ببـرک 
تالش هایـی را بـه راه انداخـت، او تهاجمات شـدیدی را بر 
نظـام امیـن آغـاز کـرد و تعهد کرد کـه به اصالحـات چند،  
به ویـژه پـس از تحقـق پیروزی هایـی بـر مخالفـان مسـلح 
وعـده  می جنگیدنـد،  او  نیروهـای  بـر ضـد  کـه  اسـالمی 
سـپرد. او در خطابه-هایـش نـکات زیریـن را اعـالم کـرد:

1.رهایی زندانیان که تعداد آنان به هزاران تن می رسید.
2. تغییـر پرچـم کشـور از سـرخ به سـبز تـا مـردم بپندارند 

کـه نظام او دشـمنی بـا  اسـالم ندارد.
3. اعـالم احتـرام بـه اصـول مقـدس اسـالم، حمایـت از 
خانـواده و اجـازه بـه مشـایخ برای گـوش دادن بـه تالوت 
و  رادیـو  طریـق  از  دینـی  سـخنرانی های  ارایـٔه  و  قـرآن 
به نـام  را  خاصـی  بخـش  حکومـت اش  در  او  تلویزیـون. 
شـئوون اسـالمی به وجـود آورد کـه تـا سـال )198۴م( بـه 
وزارت کامـل ارتقـاء یافـت. او خودش در کابـل )2۴( باب 
مسـجد را افتتـاح کـرد و امـر کـرد  کـه در سراسـر کشـور 

)523( بـاب مسـجد اعمـار گـردد.
۴. پذیـرش تعـدد احـزاب و دموکراسـی و صـدور جـواز 

فعالیـت احـزاب ]50[. 
امـا ببـرک کارمـل سیاسـت دیگـری را بـرای تسـلط بـر 
وضعیـت اختیـار کـرد و آن انگیـزش شـعار های ملـی در 
کشـور از بهـر پیوسـتن عناصر غیرکمونیسـتی بـه حکومت 
شوروی سـازی  حـال،  عیـن  در  او  همچنـان  داد،  انجـام 
افغانسـتان را شـروع کـرد و از تمـام راه ها بـرای تحقق این 
امـر –به ویژه جلـب متخصصان شـوروی– بـرای اتمام این 

پـروژه بهره بـرد ]51[.
کارمـل بـرای رهایـی از طرف داران سـابق امیـن –در  میان 
خلقی هـا تـالش کـرد– از ایـن جهـت چند بـار جنگ های 
مسـلحانٔه میـان طرفیـن بـه وقـوع پیوسـت، اما پیـروزی به 
سـود او بـود و بعـد از آن تالش هـای بـرای کودتـا علیه او 
از طـرف خلقی هـا صـورت پذیرفـت کـه همه به شکسـت 
مواجـه شـد تـا آنجا کـه برخـی از خلقی ها به علت سـلطٔه 

پرچمی هـا بـا مخالفان اسـالمی او پیوسـتند ]52[.

در سـال )1981م( تعـداد مهاجـران بـه پنـج میلیـون تن در 
پاکسـتان رسـید و تعـدات پیوسـته گان بـه مخالفـان مسـلح 
تـا آنجـا کـه محمـد صدیـق  یافـت  افزایـش  او  اسـالمی 
فرهنـگ مشـاور کارمـل در امـور اقتصـادی، بـه مجاهدیـن 
پیوسـت و عملیات قتل شـخصیت های سیاسـی طرف داران 
و  موتر هـا  مین گـذاری  چنانچـه  یافـت،  افزایـش  نظـام 
عملیـات تهاجمـی بـر قافله های که قـوای شـوروی و نظام 
کمونیسـتی را از بهـر ذخیره سـازی مهمـات کمـک می کرد، 
انفجـارات  بـا  مکاتـب  و  دانشـگاه ها  و  یافـت  افزایـش 

پُرشـماری مواجـه شـد
مهمتریـن عملیـات جنگ سـوم در پنچشـیر میـان نیروهای 
احمـد شـاه مسـعود و قـوای مشـترک شـوروی و حکومت 
کمونیسـتی بـود، ایـن جنگ بسـیار وحشـت ناک بود و سـه 
هفتـه ادامـه یافـت، در اثـر ایـن جنـگ مجاهدین بـه کوه ها 
پنـاه بردنـد و کمین هـای پُرشـماری را بـرای دشمنان شـان 
بـه راه انداختنـد ]53[، پـس از آن حمـالت کمونیسـت ها 
در سـال های بعـدی بـر درٔه پنجشـیر ادامـه یافـت، اما همه 
از دسـت نیرو هـای مقاومـت اسـالمی بـه شکسـت مواجـه 
شـد. در روز )10/11/1982م( مـرگ بریژنـف رییـس اتحاد 
جماهیـر شـوروی اعـالم شـد و تولـی اندروپوف جانشـین 
داد،  تغییـر  افغانسـتان  در  را  خـود   سیاسـت  او  شـد.  او 
امـا بـه شکسـت مواجـه شـد. در جنـوری سـال )1983م( 
شـوروی ها بـا فرمانـده احمدشـاه مسـعود مبنـی بـر اعـالم 
آتش بـس بـه موافقـه رسـیدند، فرمانده احمدشـاه مسـعود، 
آرامـی  آوردن فضـای  به دسـت  بهـر  از  را  آتش بـس  ایـن 
کـه بتوانـد در آن اماکـن وپایگاه هـا و روسـتاهایی  راکـه 
در منطقـه بـه اثـر تعرضـات و حمـالت شـوروی ها ویـران 
شـده بـود، دو بـاره بنـاء و اعمـار کنـد، امضـاء کـرد. ایـن 
موافقت نامـه باعـث دو دسـته گی در صفوف مجاهدین شـد 
و حـزب اسـالمی )شـاخٔه حکمتیـار( آن را فـروش جهـاد 
بـه شـوروی ها اعـالم کـرد و محمـد اسـحاق کـه مسـوول 
سیاسـی جمعیـت اسـالمی بـود، هـدف حکمتیـار را فریب 
مجاهدیـن و دو دسـته گی صفـوف و رسـیدن ضربـت بـه 

قوی تریـن جبهـه و رهبـری آن اعـالم کـرد ]5۴[.  
در عـرض )12( مـاه در مـارچ )198۴م( مدت این آتش بس 
پایـان یافـت و شـوروی ها از فرمانـده احمدشـاه مسـعود 
خواسـتند تـا آن را تجدیـد کنـد، امـا فرمانـده احمدشـاه 
مسـعود درخواسـت آنـان را رد کرد، روس ها قـوای بزرگی 
را متشـکل از شـوروی ها و افغان های کمونیسـت به سـوی  
جبهـات او سـوق دادنـد و پـس از سـه هفتـه جنگ هـای 
سـخت و شـدید توانسـتند که بـر درٔه پنجشـیر تسـلط پیدا 
کننـد، امـا در ایـن جنـگ صفـوف مجاهدین به هم پیوسـت 
باعـث  و  کردنـد  مشـارکت  و حکمتیـار  سـیاف  آن  در  و 
بازگشـت دوبـارٔه تسـلط مجاهدین بـر درٔه پنجشـیر گردید 
و ایـن بـه جنـگ هفتم پنجشـیر مسـما شـد و در این جنگ 

تعـداد  بـه  کمونیسـت«  افغان هـای  و  »شـوروی ها  قـوای 
)15000( می رسـید کـه شـوروی ها را سـرادوف و افغان ها 

را شـاه نـواز تنـی رهبـری می  کـرد ]55[.
نتیجـه آنکـه  سـال )198۴م( یکـی از سـخت ترین سـال ها 
بـرای مجاهدیـن بـود؛ زیـرا کـه در آن شـماری زیـادی از 
قریه هـا ویـران و سـوزانده شـد و مجاهدین در بسـیاری از 

پایگاه هـا خسـارت دیدنـد.
اتحـاد  هنـگام  آن  در  کـه  )22/12/1985م(، حکمتیـار  در 
بـه  می کـرد،  ریاسـت  را  افغانسـتان  مجاهدیـن  اسـالمی 
رهبـری هیأتـی بـرای حضـور در جلسـات ملـل متحـد به 
نیویـارک رفـت و ایـن در نوعـش نخسـتین دیـدار بـود که 
هیأت توانسـت جوانـب گوناگونـی از بحران افغانسـتان را 

بـرای جهانیـان شـرح کند.
در سـال )1986م( کودتای سـفیدی در کابل ُرخ داد که طی 
آن دکتـور نجیـب اهلل که رییـس اسـتخبارات حکومت ببرک 
کارمـل بـود بـه مسـاعدت سـلطان علـی کشـتمند، قـدرت 
را به دسـت گرفـت، توجیـه آنـان ایـن بـود کـه او مریـض 
بـوده و توانایـی انجام کارهـای مهم دولتی را نـدارد، در اثر 
آن ببـرک کارمـل بـه سـفارت چین پناهنـده شـد و از آنجا 
بـه مسـکو فـرار  کـرد]56[. دکتـور نجیـب اهلل در نخسـتین 
روزهـای حکومت  خـود برنامه-های خویـش را اعالم کرد  

کـه فشـردٔه آن چنین اسـت:
1.تـالش برای هماهنگ سـاختن حـزب دیموکراتیک خلق 

حاکم.
2. تقویـت قـوای مسـلح بـرای مقابلـه بـا پیچیده گـی 

اوضـاع و بحـران افغانسـتان.
3.  تقویت دوستی با اتحاد شوروی در آخرین سطح آن. 

۴. دعوت مهاجرین به بازگشت به کشور شان.
بـزرگان  بـا  را  نجیـب اهلل مالقات هـای گوناگونـی  دکتـور 
قبایـل و علمـاء دایـر و وعده هـای را برای اصالح سیاسـی 
مسـاجد  و  علمـاء  وضـع  بهبـود  دینـی،  و  اقتصـادی  و 
ارایـه کـرد و وعـده داد کـه مهاجریـن بـه زودی بـه کشـور 
برخواهنـد گشـت، اما مذاکـرات میان پاکسـتان و حکومت 
کابـل در ژنیـو تنهـا بـه موافقت نامه هـای انجامیـد کـه بـه 
موافقت نامه هـای ژنیـو در )1۴/۴/1988م( معـروف اسـت 
کـه در آن هـا مجاهدیـن دعـوت نشـده بودنـد و فقـط میان 
پاکسـتان و نظـام کابـل با نظـارت اتحاد شـوروی و ایاالت 
متحـدٔه امریـکا انعقـاد یافت. ایـن موافقت نامـه در جمالت 
امـور یک دیگـر  »هیـچ یکـی در  زیـر خالصـه می-شـد: 
مداخلـه نمی کننـد، بـرای عـودت مهاجریـن به کشور شـان 
تـالش می کنند و قضیٔه افغانسـتان را از طریق مسـالمت آمیز 
حـل مـی کننـد ]5۷[.« بر اثـر ایـن موافقت نامه ها بـر اتحاد 
شـوروی مقـرر گشـت تـا قوایـش را از افغانسـتان خـارج 
نمایـد و روز )15/5/1988م( خـروج قـوا شـروع شـده و 
در )15/2/1989م( خاتمـه یافـت، امـا قـوای شـوروی در 

در  را  مشـاوران خـود  ولـی  بـود،  حالی کـه خـارج شـده 
افغانسـتان باقـی مانـده و آن هـا را بـا ذخیره هـای مهمات و 

اسـلحه کمـک می کـرد.
نادیـده گرفتنـد، زیـرا در  ایـن موافقت نامـه را  مجاهدیـن 
حالـی  کـه آنان عنصـر اساسـی قضیه بودنـد، نادیـده گرفته 
شـده بودنـد، و بیانیـٔه صـادر کردنـد، مبنـی براینکـه آنـان 
بـه ایـن موافقت نامـه التـزام ندارنـد و پـس از آن عهدنامـٔه 
تاریخی یـی را صـادر کردنـد کـه در آن بـه ادامـه دادن جهاد 

تـا فتـح کابل تصریـح کـرده بودنـد ]58[.
مجاهدیـن پـس از خـروج قـوای شـوروی دو حکومـت 
مؤقـت تشـکیل دادنـد کـه ریاسـت اولـی آن را مهنـدس 
احمدشـاه احمـدزی به معاونت محمدشـاه فضلـی به عهده 
داشـت کـه یـک سـال دوام آورد و پـس از آن حکومـت 
دومـی جانشـین آن شـد کـه بـه ریاسـت جمهوری حضرت 
صبغـت اهلل مجددی و صدارت اسـتاد سـیاف بناء شـده بود. 
هـر دوی ایـن حکومت هـا از اهمیـت چندانـی برخـوردار 
نبودنـد و فقـط سـعودی و مالیزیـا حکومـت دومـی را بـه 
رسـمیت شـناخت و حکمتیار از حکومت دومی خودش را 
کنـار کشـید. در همین زمـان داکتر نجیب اهلل مشـی مصالحه 
ملـی را ارایـه کـرد، امـا در تمام سیاسـت هایش به شکسـت 

شـد. مواجه 
در )6/3/1990م( کودتـای بـه سـرکرده گی شـاه نـواز تنـی 
وزیـر دفاع و مشـارکت جنرال عبدالقادر و افـراد دیگری از 
جنـاح خلق کمونیسـتی اتفاق افتاد و مهنـدس حکمتیار طی 
یـک اعالمیـٔه مطبوعاتی در اسـالم آبـاد کودتاگـران را تأئید 
و اعـالم کـرد کـه بـا آنان هم دسـت بوده اسـت و اگـر آنان 
بـه پیـروزی برسـند شـورای انقالبی مشـترک هـر دو گروه 
تشـکیل خواهنـد داد تـا زمینه بـرای اجرای انتخابـات برای 
حکومـت مؤقـت مسـاعد گردد. امـا حکومـت مجاهدین به 
ریاسـت اسـتاد سـیاف همکاری با کودتاگران را رد کرد. به 
هـر حال، ایـن کودتا ناکام و سـرکرده گان آنان فـرار کردند، 
کودتـا گران پراکنده شـدند و آنانی که دسـتگیر شـده بودند، 

به اعـدام محکـوم گردیدند ]59[.
پـس از آن منازعاتـی میـان تنظیم هـای مجاهدیـن بوجـود 
آمـد که نشـانٔه آنچـه بود که فـردا ُرخ خواهـد داد،  محمود 
»نبـرد  اسـت:  را چنیـن خالصـه کـرده  آن  محمـد شـاکر 
میان مسـلمانان سـنی و شـیعه برپا شـده اسـت، مسـلمانان 
اشـتراک  فعاالنـه  آن  در  شـیعیان  و  می کننـد  سـنی جهـاد 
نمی ورزنـد، ودر کنـار آن می خواهنـد کـه اگـر بـه اذن خدا 
غنیمتی بدسـت آمد در آن اشـتراک داشـته باشـند، این ها در 
پشـاور و آنـان در تهـران ایـران اقامـت دارنـد، بنابراین این 

نبـرد، نبـرد عقیدتی و سیاسـی اسـت«. 
سـتیز دیگـر میان مسـلمانان که به اسـالم التـزام کامل دارند 
ومیـان مسـلمانانی کـه فقـط روحیـٔه اسـالمی دارنـد و در 
تطبیـق اسـالم و سیاسـت حکومـت نرمش نشـان می دهند، 
وجـود دارد،  محمـد ظاهـر شـاه اسـالم را بـه عنـوان دینی 
کـه در حکومـت بـه آن التـزام داشـته باشـد، نمی پذیـرد، و 
دارای سـابقٔه غیـر سـالم می باشـد و هنوز توبـه و برائت اش 
را از کار هـای قبلـی اش اعـالم نکـرده اسـت، ایـن چیـزی  
اسـت کـه میـان ائتـالف مجاهدیـن رخ داده اسـت، چنانچه 
گروهـی از آنـان او را تأئیـد کـرده و خواهـان عـودت او به 
ریاسـت حکومـت هسـتند، و گروهـی دیگری ایـن موقف 
را رد می کننـد. بنابرایـن، ایـن نبرد عقیدتی – فکری اسـت.
نبـرد دیگـر میـان مسـلمانان ملتزم نیـز برای بدسـت گرفت 
سـیادت و قـدرت وجـود دارد و متأسـفانه جنگ هـای میان 
آنـان ُرخ داده اسـت و هیچ یکی بر دیگری پیروز نشـده اند، 
امـا هنـوز هـم دسـتور صلـح را در دسـت دارنـد، بی شـک 
اینجـا دسـت پنهانـی در کار اسـت کـه در تاریکی هـا عمل 
می کنـد، امـا جنگ هـای کـه در سـاحه وجـود دارد، هیـچ 

دلیـل قابـل توجیه بـرای آن وجود نـدارد]60[.«
 هشـت. موقف گیری هـای طرف هـای اسـالمی در رابطـه با 

جهاد افغانسـتان؛
تأثیرگـذار  افغانسـتان  جهـاد  در  کـه  اسـالمی  طرف هـای 
بودنـد، بـه دو نـوع تقسـیم می شـوند: طرف هـای رسـمی 
حکومتـی  طرف-هـای  مهم تریـن  مردمـی.  طرف هـای  و 

عبـارت انـد از: پاکسـتان، ایـران و عربسـتان.
الف: موقف حکومت پاکستان؛

هنگامی کـه نهضت اسـالمی به نخسـتین عملیات مسـلحانه 
ذوالفقـار  حکومـت  رهبـری  تحـت  پاکسـتان  پرداخـت، 
داوودخـان  بـا  بوتـو  رابطـٔه  و  می بـرد  به سـر  بوتـو  علـی 
مشـکالت  بهـر  از  زمـان  آن  در  افغانسـتان  رییس جمهـور 
مـرزی درمنطقـٔه پشتونسـتان کـه میـان دو کشـور متنازع فیه 
بـود، بـد و تیره بـود؛ زیرا داوودخان پشـتون های پاکسـتانی 
پاکسـتان  از  را  منطقهٔ شـان  تـا  می کـرد  کمـک  اسـلحه  را 
جـدا کننـد. رأی بوتـو آن بـود تـا عیـن مشـکالت را بـرای 
داوودخـان به وجـود بیـاورد و عمـل بالمثـل انجـام دهـد، 
ازایـن رو از مهاجریـن افغـان و رهبـری نهضت اسـالمی در 

پاکسـتان اسـتقبال کـرد ]61[.
در سـال )19۷6م( جنـرال محمـد ضیـاء الحـق در برابـر 
بوتـو کودتـا کـرده و جانشـین او شـد و اهمیت و سـنگینی 
وضعیـت در افغانسـتان را درک کرد، عبـداهلل عزام می گوید: 
»او ماننـد یـک مـرد نظامـی بـا نـگاه تیزبین اش ابعـاد جنگ 
روسـی در افغانسـتان را درک گـرد و در روح و جـان او 
ایـن نکتـه جاگرفـت کـه پاکسـتان لقمٔه شـیرینی اسـت که 
می توانـد جانـور روسـی آن را بربایـد، اگـر او - ایـن کـوه 
شـامخ - بـه آن اهمیت نمـی داد این فاصلٔه که ده سـال دوام 
دارد و آن مـرد بـا قلـب و اعصـاب اش بـا آن زنده گی کرده 

اسـت، چگونـه می بـود؟]61[«

نهضت  تاریخ  بر  درآمدی 
فغانستان ا اسالمی 

بخش ششم

حسن بن علی الکتانی

برگردان: داكتر هجرت اهلل جبرئیلی
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- اسـتفهام تنبیهـی: آنسـت کـه منظـور از پرسـِش شـاعر 
بـه  او  ملتفـت سـاختِن  مقابـل و  جلـب مهربانـی جانـب 

باشـد. خـودش 
 بیت:

ای  که هرگز فراُمشت نکنم
 هیچت از بنده یاد می  آید؟

  »سعدی«
 در ایـن بیـت، شـاعر نخسـت از هرگـز فرامـوش نکـردِن 
دوسـتش بـه وی اخبـار می  کنـد. سـپس در مصـرع دوم از 
دوسـتش شـکایت  گونه می  پرسـد کـه هیـچ از من بـه یادت 
می  آیـد؟. یعنـی می  خواهـد تا جانـب مقابل را به فراموشـی 

خـودش ملتفت سـازد.
11- اسـتفهام التماسـی: آنسـت کـه شـاعر التماسـی را بـه 
صـورت اسـتفهام و سـوال مطـرح کنـد و هدفـش فقط گله 

از بی  توجهـی و جلـب توجـۀ جانـب مقابـل باشـد.
 بیت:

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
پیِش پایی به چـراغ تو ببینم چه شو د

    »حافظ«
مطـرح  پرسـش  لبـاس  در  را  التماسـی  شـاعر  اینجـا  در   

می  شـود. نامیـده  التماسـی  اسـتفهام  کـه  می  کنـد 
 بیت: 

چه شود اگر نگاهی به جمال یار دوزم
ز فروغ جلوه  هایش مه و آسمان بسوزم

  »فکرت«
 در اینجـا شـاعر از نظـر دوختـن به جمـال یار بـه صورِت 
نامیـده  التماسـی  اسـتفهام  کـه  می  کنـد  پرسـش  التمـاس 

می  شـود.
   12- اسـتفهام بازدارنده: آنسـت که شـاعر نهـی خود و یا 
شـخص دیگـری را از انجام کاری در لبـــــــاس پرسـش 
مطـرح کنـد. معمـوالً علـت این نهی نیـز در ضمـن آن بیان 

می  گـردد.
 بیت:

حافظ شکایت از غم هجران چه می  کنی
در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور

 »حافظ«
  شـاعر در مصـرع اول ایـن بیـت، خـود را مـوردِ مالمت و 
سـرزنش قـرار داده خطـاب به خویشـتن می  گویـد: »حافظ! 
از انـدوه و غصـۀ هجران چه گلـه داری؟«. مقصودش اینکه 
گلـه نکن!. سـپس به ارایۀ دلیـل توصیه  اش می پـردازد و آن 
اینکـه، هـر هجر نوید وصلی  سـت و هــر ظلمت روشـنایِی 

در پی دارد.
 بیت: 

ای  دل که می  روی سوی دوکان چه می  کنی
آنجا به  غیر ناله و افغان چه می کنی

 »عشقری«
 در اینجـا شـاعر خـود را از رفتـن به دوکان بـاز می  دارد که 
ایـن نهـی به صـورِت پرسـش درآمـده و از اسـباِب آرایش 

کالم دانســته می شود.

13- اسـتفهام تعقیبـی: آنسـت کـه شـاعر از چنـد امری که 
باهـم رابطـه دارنـد، به طـور متعاقـب سـوال می  کند.  

 بیت: 
چه مستیی   است ندانم که رو به ما آورد

که بود ساقی و این باده از کجا آورد
   »حافظ«

 در اینجـا شـاعر در مصـرع نخسـت، از نفِس مسـتی  یی   که 
بـه وی رو کرده اسـت، سـوال می  کنـد؛ اّما در مصـرع دوم، 
از عــــامل ایـن مسـتی )سـاقی( و بـه تعقیب آن از وسـیلۀ 
ایـن مسـتی )بـاده( پرسـش می  کنـد، کـه اسـتفهام تعقیبـی 

نامیـده می  شـود.
 بیت:

کاروان رفت و تو در خواب و بیـابان در پیش
کی روی ره؟ ز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟

   »حافظ«
 شـاعر در مصـرع دوم ایـن بیـت، از چنـد امِر مرتبـط باهم 
بـه صـورِت متعاقـب سـوال می  کنـد، کـه اسـتفهام تعقیبـی 

نامیـده می  شـود.
   
۷

لفظ
 تعریـف لفـظ: در لغـت بـه معنـای رمـی و انداختن اسـت 
و در اصطـالح هـر آن ترکیـب یـا کلمه  یـی کـه در ادای 
آن صـوت تولیــد گـردد –خـواه معنا داشـته باشـد و خواه 

نداشـته باشـد- لفـظ نامیـده می  شـود.
انواع لفظ

  هـر لفظـی لزومـًا معنادار نیسـت. از این رو، لفظ بـه اعتبار 
معنـادار بـودن یـا نبودن به دو دسـته تقسـیم می  گردد: 

1- لفظ ُمهمل 
2- لفظ غیر ُمهمل

  1- لفـظ ُمهمـل: آنسـت کـه مخاطـب نتوانـد بـه معنـای 
مقصـود متــکلم دسـت یابـد. ماننـد: دیـز کـه مفیـد هیـچ 

معنایـی نیسـت.
  2- لفـظ غیرُمهمـل: آنسـت کـه مخاطـب بتواند بـه معنای 

مقصـود متکلـم دسـت یابد. ماننـد؛  کتاب، انسـان و...
 یادداشـت: مهمـل بـودن ویا مهمـل نبودن یـک لفظ گاهی 
یـک امـر نسبی-سـت؛ کمااینکه ممکن اسـت لفظی نسـبت 
بـه یکـی مهمـل بـوده اّما نسـبت به فـرد دیگـری صریح و 
غیـر مهمـل باشـد. مثـاًل واژه های انگلیسـی برای کسـی که 
انگلیسـی نمی دانـد، نامفهـوم و ُمهمـل بـه گوش می رسـد، 
در حالی کـه بـرای یـک انگلیسـی داِن معنـادار و قابـل فهـم 

است.
انواع لفظ غیرُمهمل

الف: لفظ غیر ُمهمل به اعتبار معنایش
لفـظ غیرمهمـل بـه اعتبـار معنایـش به چهار دسـته تقسـیم 

می  شـود:
   1- لفـظ خـاص: آنسـت کـه بـر فـرد واحـد صـدق کند. 

ماننـِد اسـم  های خاصـی چـون؛ احمـد، کابل، شـیراز... 
 بیت: 

خوشا عشرت  سرای کابل و دامان کهسارش
که ناخن بر دل گل می  زند مژگان هر خارش

 »صایب«
   در اینجـا واژه  ی  کابـل بـه کار رفتـه اسـت کـه نـام محّل 

اسـت. خاص 
  بیت:

هزار مرتبه کابل نکوتر از دهلی  سـت
»که آن عجوزه عروس هزار داماد است«

  »اقبال«
   در مصـرع اول ایـن بیـت، کلمـاِت کابـل و دهلـی الفـاظ 

خـاص نامیـده می شـوند.
بیت:

چو کودک لب از شیر مادر بُشست
به گهواره محمود گوید نخست

»فردوسی«
محمـود کـه منظـور از آن سـلطان محمود غزنوی، شهنشـاهِ 

دودمـان فرمان روایـان غزنـوی اسـت، لفظ خاص اسـت.
   2- لفـظ عـام: آنسـت کـه بـر افـراد بی  شـمار و بسـیاری 
تمـام  برگیرنـدۀ  در  کـه  انسـان  واژۀ  ماننـِد  کنـد.  صـدق 
انسـان  ها بـوده و بـه هیـچ یکی به طـورِ خاص وضع نشـده 

اسـت؛ بلکـه بـر همـه بـه طـور یکسـان صـدق می  کند. 
   بیت:

غیب را ما در شـهادت حسـن حاضـــر دیده  ایم
هر که چون من واقف آمد صورت انسان گرفت
     

»سعدالدین انصاری«
 در ایـن بیـت، واژه های، غیب، شـهادت، حاضـر، صورت، 

انسـان و...، الفـاظ عام  اند.
   بیت:

صایب کسی به رتبه  ی شعرم نمی  رسد
دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم

   »صایب«
   در این بیت واژه  های کس، شـعر، دسـت، سـخن و غیره 

کلمـاِت عام  اند.
3- لفـظ مشـترک: آنسـت کـه بـر چنـد معنـای مشـّخص 
و معیّـن داللـت کنـد و بـر همـه  ی آن معانـی بـه صـورت 
جداگانـه وضـع شـده باشـد، بـدون آنکـه در ایـن وضع  ها، 
تقـدم و تأخـری در میـان باشـد. ماننـِد واژۀ  مهـر کـه بـه 
معناهـای الفـت، مهتـاب، و غیـره...، بـه کار می  رود؛ اّمـــا 
ایـن موضـوع کـه آیـا ابتـدا معنـای الفـت را افـاده می  کرده 
اسـت، یا مهتاب را، گنگ و نامعلوم اسـت. از لفظ مشـترک 
در بدیـع و بیـان عمدتـًا ذیل عنـوان جناس بحث می شـود.

  بیت:
از چنگ منش اختر بدمهر بدر برد
آری چکنم فتنه  ی دور قمری بود

  »حافظ«
 در ایـن بیـت، واژه  هـای مهـر و اختـر از الفـاظ مشـترک 
و  مهـر  واژه  هـای   آنجایـی   کـه  از  می گردنـد.  محسـوب 
اختـر بـه معناهـای الفـت و مـــاه، بخت وس تاره و شـاید 
معناهـای دیگـری نیز علـی السـویه اطالق می  گردنـد، لفظ 
مشـترک نامیده می  شـوند. هرگاه از قراین مشـخصًا دانسـته 
شـود کـه یکـی از آن معانـی مقصـود و منظـور شـاعر بوده 
اسـت، آنـگاه ایـن واژه  های مشـترک را مؤول )تاویل  شـده( 

می  نامنـد.
یادداشـت: قابـل یاددهانـی می  دانـم اینکه، برخـی واژه  های 
مشـترک بـه گونه یـی   اند کـه همزمـان دو معنـای متضاد را 
افـاده می  کننـد کـه گاهـی هـر دو معنـا در یک  زمـان مـوردِ 
نظـر اسـت؛ گاهی  هـم، یکـی از آن دو معنـای متضـاد در 
جملـه صـادق اسـت. ماننـد واژۀ مـاورا کـه هـم بـه معنای 
پیـش  رو وهـم بـه معنـای پشـِت سـر بـه کار مـی  رود و در 
اشـعار غالبـًا از قرایـن دانسـته می  شـود کـه کـدام یکـی از 

ایـن معناهـا مـوردِ نظر شـاعر اسـت.
 بیت:

دل آزرده نتوان دست  بست عالم غم بود
که در هر نقش، سیری تا جهان ماورا دارد

    »فکرت«
 در ایـن بیـت، واژۀ مـاورا بـه معنـای پیـش  رو بـه کار رفته 
اسـت و عالـم آخـرت نیـز بـه دلیـل آنکـه در آینـده محقق 
می  شـود، بـه جهــان مـاورا مسـما گردیـده اسـت. ویـا هم 
شـاید جهـاِن مـاورا همـان جهـان فرامحسـوس اسـت کـه 

آننـد. و داللت  هـای  نشـانه  ها  پدیده  هـای محسـوس 
 بیت:

بیش از این گر شرح گویم ابلهی  ست
زانکه شرح این ورای آگهــی  ست

   »مولوی«

   در ایـن بیـت، واژۀ ورا بـه کار رفتـه اسـت کـه دو معنای 
متضـاد جلـو )پیش( و عقب )پـس( را افاده می  کنـد؛ اّما در 
ایـن بیـت واژۀ ورا به معنـای »باالتر« -به دلیل مناسـبتی که 

بـا معنـای مصرع اولـی دارد- به کار رفته اسـت.
۴- لفـظ منقـول: آنسـت کـه بـه چنــد معنـای مشـخص 
داللـت می  کنـد، اّما در وضـــــع ایـن معانی تقـدم و تأخر 
وجـود داشـته اسـت؛ طوری  کـه یـک واژه در یـک مقطـِع 
زمانـی معنـای اصلـی  اش را افـاده می  کـرده امـا در مقطـِع 
دیگـری از زمـــــان، معنـای اصلـی  اش را از دسـت داده، 
معنـای جدیـدی را کـه با معنـای اصلـی آن مناسـبت دارد، 
کسـب می  کنـد. ماننـِد واژۀ قانـون کـه در ابتـدا بـه معنـای 
خط  کـش بـوده، اما بعـداً بـر مجموعه  قواعدی اطالق شـده 
اسـت کـه بـه منظـور تأمین نظـم اجتماع سـاخته می  شـود.

 لفظ منقول به اعتبار ناقل آن به دو دسته تقسیم می  شود:
 الـف: منقـول عـرف عـام: اگـر ناقـل آن عـرف عام باشـد، 
ماننـد؛ کلک  خاییـدن  آنـرا منقـول عـرف عـام می  گوینـد. 
کـه در عـرف عـام مـردم معنــای به خشـم آمـدن را بازگو 
می  کنـد. چنانچـه در ایـن ابیـات اسـتاد خلیلی بـه کار رفته 

ست.  ا
   بیت:

مرد دهقان کلک خاییدن گرفت
همچو مار ازخشم پیچیدن گـرفت
گفت: ای  وا! رسم دهقانان شکست
عهد و پیمان جوان مردان شکست

   در مصـرع اول ایـن بیـت، کلـک خاییـدن معنـای بـه 
قهرآمـدن و خشـمگین   شـدن را افـاده می  کند. ویـا در بیتی 

از صوفـی عشـقری:
عشق اگر در کار و بار زنده  گی  ام می  گذاشت

کره  ی مهتاب رفتن پیش من نصـوار بود
 در ایـن بیت، ترکیـب نصواربودن منقوِل عرف عام دانسـته 
می  شـود؛ کمااینکـه، عـام مـردم می  داننـد کـه نصـوار بودن 
چیـزی کنایـه از آســان و سـهل بـودِن آنسـت کـه معنـای 
به خـود  معنـای جدیـدی  داده و  از دسـت  را  حقیقـی    اش 

اسـت. گرفته 
ب: منقـول عرف خاص: اگــر ناقل آن عرف خاص باشـد؛ 
یعنی، عده  ی خاصــی از مــردم آن واژه را به معنای دیگری 
بـه کار بـرده باشـند، آنرا منقول عـرِف خاص گوینـد. ماننِد 
واژه  ی اسـتعمار کـه در ابتدا به معنای ساخت  وسـاز و طلِب 
اعمارکـردن بـه کار می  رفتـه اسـت؛ امـا در اثـر رویدادهایی 
کـه بعدهـا اتفاق افتاد، معنـای اصلی  اش را از دسـت داده و 
در اصطـالح خاص سیاسـی معنـای بهره  کشـی از جوامع را 

بـه خود گرفته اسـت.
 استاد خلیلی بر مقبره  ی اقبال: 

   بیت:
خفته  گان را با صریر شعله  انگیز قلــــم

صد تکان دادی و چندین انقالب آموختی
 »استاد خلیلی«

 در ایـن بیـت، انقـالب همـان معنـای سیاسـی خـود )ضد 
دگرگونـِی  راسـتای  در  تـالش  و  کـردن  عمـل  اسـتعمار 
بنیادیـن در جامعـه( را افـاده می  کنـد کـه از الفـاظ منقـول 

می  شـود. خوانـده  خـاص 
ب: الفاظ غیرُمهمل در مقایسه با یکدیگر

تقسـیم  دسـته  سـه  بـه  یکدیگـر  بـا  مقایسـه  در  الفـاظ 
: نـد د می  گر

  1- مترادف 
2 - متشابه 
3 - متقابل

   1- متـرادف: هـرگاه واژه  هـای متعـدد، معنـای واحدی را 
افاده کنند، متــــرادف خوانده می  شـوند. مانند؛ انســـان و 

بشــــــــر، ویا مـرز و بوم و...

بیـان و    بدیع     در      نـو     یافتـه های 

بخش هفتم

عبدالبشیر فکرت بخشی-استاد دانشگاه

ACKU



کابـل  در  دوشـنبه  روز  انتحـاری  حملـۀ  یـک  در 
دسـت کم 29 تـن بـه شـمول 9 خبرنگار جـان باخته 

و شـماری دیگـر زخـم برداشـتند.  
دیـروز دوشـنبه 10 ثـور حوالـی سـاعت 8 صبـح به 
وقـت محلـی دو حملـه انتحـاری پـی هـم در ناحیه 
»شـش درک« کابـل کـه دفاتـر ریاسـت امنیـت ملی، 
فرماندهـی ناتـو و سـفارت امریـکا در آن موقعیـت 

دارد، صـورت گرفـت.
حشـمت اسـتانکزی، مشـاور فرماندهی پولیس کابل 
گفتـه کـه حملـه اول انتحـاری بـوده و حملـه کننده 
بـا اسـتفاده از یـک موتـور ایـن حملـه را انجـام داده 

ست. ا
انفجـار دوم نیز حدود نیم سـاعت بعـد از انفجار اول 
در محلـی که خبرنـگاران برای پوشـش حادثه تجمع 

کرده بودند، رخ داده اسـت.
نجیـب دانـش سـخن گوی وزارت داخلـه تاییـد کرد 
کـه در ایـن حملـه 25 نفـر کشـته و ۴9 نفـر زخمـی 
شـده که چهـار سـرباز پولیـس و حـدود 8 خبرنگار 
و تصویـر بـردار نیز در میان کشـته شـدگان هسـتند.
امـا وحیـد مجـروح سـخنگوی وزارت صحـت عامه 
گفته اسـت کـه در نتیجـه این حمالت 29 تن کشـته 
و ۴9 تـن زخمی شـده اند، اما این رقم نهایی نیسـت.
بـا ایـن حـال مجیـب خلوتگـر، رئیـس حمایـت از 
رسـانه های آزاد افغانسـتان)نی( تاییـد کـرده کـه در 
حملـه  دیـروز 9 خبرنگار و تصویر بردار رسـانه های 

مختلـف کشـته و ۴ نفـر دیگـر زخمـی شـده اند.
خبرنـگاران  مصونیـت  کمیتـۀ  اطالعـات  براسـاس 
افغانسـتان؛ غـازی رسـولی، خبرنـگار تلویزیون یک، 
عبـاداهلل حنانزی، خبرنگار رادیو آزادی، سـلیم تالش 
خبرنگار تلویزیون مشـعل، شـاه مـری فیضی، عکاس 
خبرگـزاری فرانسـه، یـار محمد توخـی، تصویربردار 
تلویزیون طلوع، علی سـلیمی تصویربـردار تلویزیون 
مشـعل، محرم درانـی، گوینده  رادیو سـالم وطندار و 
نـوروز علی  خمـوش، تصویربـردار تلویزیون یک در 

میان کشـته شـدگان این رویداد هسـتند.
عمر سـبحان، احمد شـاه عظیمـی، عیار لمـر ، داوود 
قیصانی، سـباوون کاکر و ناصر هاشـمی از خبرنگاران 

و تصویربرداران رسـانه ها زخمی شـده اند.
همچنـان، دیـروز خبرنـگار بـی بـی سـی در والیـت 
خوسـت تـرور شـد. پیشـتر خبرنـگار کابل نیـوز در 

والیـت کندهـار کشـته شـده بود. 
ایـن حمله در تاریخ رسـانه های افغانسـتان بی پیشـینه 

است.
گفته می شـود کـه حمله دیـروز یکـی از مرگبارترین 
حملـه بـرای خبرنـگاران افغانسـتان بـود کـه تلفات 
خبرنـگاران افغانسـتان در یـک حادثـه به ایـن اندازه 
حملـه  ایـن  از  قبـل  بوده اسـت.  بی سـابقه  تاکنـون 
انتحـاری خونیـن دیگر در سـال 2016 بـه مینی بوس 
حامـل کارمنـدان گـروه رسـانه ای موبـی گـروپ در 

کابل شـده بـود، در این حادثه هفت نفـر از کارمندان 
آن کشـته و 25 نفـر دیگـر زخمی شـدند.

سـال 201۷ نیـز خونین ترین سـال بـرای خبرنگاران 
خوانـده شـد. کمیته مصونیـت خبرنگاران افغانسـتان 
اعـالم کـرد کـه در ایـن سـال 20 نفـر از کارمنـدان 
رسـانه ها کشـته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شـدند.
از  دفترحمایـت  حملـه  ایـن  از  قبـل  همچنیـن 
خبرنـگاران آزاد افغانسـتان) نـی( گـزارش داده بـود 
کـه از سـال 1380 تااکنـون بیـش از 80 خبرنـگار در 

شـده اند. کشـته  افغانسـتان 
ارگ ریاسـت جمهـوری و هم چنـان کاخ سـپیدار بـا 
امـروز/ تروریسـتی  انتشـار خبرنامه ها یـی حمـالت 

دیـروز در کابـل را محکـوم کرده انـد.
در یـک خبرنامه ارگ ریاسـت جمهوری آمده اسـت: 
»تروریسـتان جنایـت کار، یـک بـار دیگـر در کابل و 
ننگرهـار دسـت بـه جنایـت زده و شـماری از افـراد 
ملکـی را شـهید و زخمی نموده اند. هـدف قرار دادن 
افـراد ملکـی، نمازگـزاران در مسـاجد، پروسـه های 
دموکراتیـک، خبرنـگاران و آزادی بیـان مصداق عینی 
از جنایـت جنگـی می باشـد. ایـن اقـدام تروریسـتان 
در مغایـرت بـا ارزش های اسـالمی و حقوق بشـری 

دارد«. قرار 
رویـداد  »در  اسـت:  آمـده  خبرنامـه  ایـن  ادامـه  در 
امـروز با تأسـف شـماری از خبرنـگاران رسـانه های  
کشـور نیـز شـهید و زخمـی شـده اند. آزادی بیـان 
از دسـت آورد های مهـم مـردم و حکومـت بـوده، از 
ایـن دسـت آورد و ارزش بـا تمـام تـوان حفاظـت و 

حراسـت خواهـد شـد«.
از سـوی دیگـر، در یـک خبرنامـه ریاسـت اجراییـه 
و  جبـون  »تروریسـتان  اسـت:  آمـده  حکومـت 
خداناشـناس امـروز بار دیگـر با حمـالت بزدالنه در 
سـاحۀ حوزۀ نهم شـهر کابـل، جمعـی از خبرنگاران 
و گروه هـای امدادرسـان را بـه شـهادت رسـانیده و 

شـماری دیگـر را زخمـی سـاختند«.
در ادامـه ایـن خبرنامـه آمـده اسـت: »ایـن حمـالت 
وحشـیانه و مغایر بـا تمام موازین اخالقی، انسـانی و 
اسـالمی را محکـوم می کنیـم. به قربانیان ایـن رویداد 
غم انگیـز بهشـت برین، بـه زخمی هـا شـفای عاجـل 

و بـه خانواده هـای شـهدا صبر جزیـل تمنـا داریم«.
تسلیت گفتن کافی نیست

مجلـس نماینـدگان ضمـن محکومیـت حملـه باالی 
خبرنـگاران از حکومـت خواسـت راهکار مشـخصی 
را بـرای تامیـن امنیـت خبرنگاران روی دسـت گیرد.
عبدالرئـوف ابراهیمـی رییـس مجلس نماینـدگان در 
پایـان نشسـت روز دوشـنبه )10 ثـور( ایـن مجلس، 

حملـه بـاالی خبرنـگاران را دردنـاک خواند.
آقـای ابراهیمـی گفـت: »این حملـه اولیـن و آخرین 
حملـه نخواهـد بود؛ خبرنـگاران منحیث قـوه چهارم 
دولـت صادقانـه انجام رسـالت می کنند ولی پیوسـته 

جانـب  مـا  مخاطـب  می نوشـند؛  شـهادت  جـام 
حکومـت و اعضـای شـورای ملـی اسـت کـه روی 
راهـکار واقعـی تامیـن امنیـت خبرنـگاران کار کنیم«.
بـه گفتـه او، افغانسـتان در حالیکـه با جامعـه جهانی 
پیمان هـای امنیتـی دارد ولـی هیـچ کـس در کشـور 
آینـده خـود را نمی دانـد و حوادث هـر روز از مردم 

قربانـی می گیـرد.
داوود کلکانـی دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفـت کـه 
وظیفـه خانـه ملـت دعا گفتن نیسـت و بـا دعا گفتن 

گلـم همـوار غـم از کشـور جمع نمی شـود.
آقـای کلکانـی افزود کـه خبرنـگاران، اطفـال و زنان 
در افغانسـتان در امـن نیسـتند و باالخره تـا چه وقت 

ایـن وضعیت درکشـور ادامه داشـته باشـد.
او تاکیـد کـرد کـه مجلـس نمایندگان با یـک تصمیم 

جـدی باید بـه درد ملت افغانسـتان دوا پیـدا کند.
کشـته  بـه  واکنـش  در  رسـانه ها  حامـی  نهادهـای 
شـدن خبرنـگاران، خواسـتار بررسـی ایـن حمـالت 
تروریسـتی از سـوی شـورای امنیـت سـازمان ملـل 

متحـد شـدند.
نهادهـای حامی رسـانه ها این حمالت تروریسـتی را 
بـه شـدت محکـوم کرده انـد و دهم ثور را بـه عنوان 

یـک روز خونین برای رسـانه ها یـاد کردند.
ایـن نهادهـا حکومـت را به ناکامـی در تامیـن امنیت 
خبرنـگاران متهـم کـرده و گفتنـد که انجـام حمالت 
انتحـاری در قلـب پایتخـت نشـان دهنده، کـم کاری 

مسـووالن حکومتی اسـت.
خانواده هـای  بـا  تـا  خواسـت  حکومـت  از  آنـان 
قربانیـان ایـن رویـداد همـکاری همـه جانبـه کنـد.
اعضـای ایـن نهادهـا، حمله انتحـاری دیـروز را یک 
جنایـت ضـد بشـری خواندنـد و از دادگاه جزایـی 
بین المللـی و شـورای امنیـت سـازملل خواسـتند تـا 
ایـن رویـداد را بـه گونـه همـه جانبـه بررسـی کنـد.

اعضـای نهادهـای حامـی رسـانه ها تاکیـد کردنـد که 
ایـن گونه حمـالت نمی تواند سـد راه اطالع رسـانی 

و فعالیت های رسـانه  ای شـود.
در همیـن حـال، کمیسـیون حقـوق بشـر نیـز ایـن 
حملـه را محکـوم نمـوده و از افزایـش سیسـتماتیک 
حمـالت بـر غیرنظامیـان ابـراز نگرانـی کرده اسـت.
ایـن کمیسـیون بـا نشـر اعالمیه یـی گفتـه کـه هدف 
عمـل  یـک  خبرنـگاران  و  غیرنظامیـان  دادن  قـرار 
وحشـیانه، غیرانسـانی و غیرقانونـی بـوده و مغایـر 
قوانیـن  انسـانی و خـالف  و  دینـی  ارزش هـای  بـا 

می باشـد. المللـی  بیـن  و  ملـی  بشردوسـتانه 
بـه دوش  را  ایـن حملـه  مسـئولیت  داعـش  گـروه 

سـت. فته ا گر
منطقـه شـش درک در حـوزه نهـم امنیتی شـهر کابل 
قـرار دارد و یکـی مناطق سـبز و به شـدت محافظت 
ماه هـای  در  امـا  می آیـد؛  حسـاب  بـه  کابـل  شـده 
گذشـته چندیـن بـار حملـه انتحـاری توسـط افـراد 

پیـاده در ایـن منطقـه انجام شـده اسـت.
حملـه  یـک  نیـز  امسـال  فبـروری  مـاه  اواخـر  در 
انتحـاری در همیـن منطقـه دو کشـته و هفت زخمی 
بـه جـا گذاشـت. چنـد هفته قبـل از آن نیـز حمله ای 
دیگـر در ایـن ناحیـه چنـد کشـته و مجـروح به جای 

گذاشت.
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روز دوشــنبه در یــک حملــه انتحــاری طالبــان در نزدیکــی 
ــن  ــودک کشــته شــدند. ای ــار 11ک ــک مســجد در قنده ی
ــه  ــه در روزی صــورت گرفــت کــه حمــالت دوگان حمل
ــا  ــه ج ــی ب ــته و زخم ــا کش ــل ده ه ــهر کاب ــر در ش دیگ

گذاشــت.
بــه  قندهــار  پولیــس  ســخنگوی  هــالل،  اهلل  مطیــع 
خبرگــزاری آلمــان )دی پــی آ( گفــت کــه در ایــن حملــه 
ــودک،  ــدن 11ک ــته ش ــالوه کش ــن برع ــوالی دام در ولس
ــج ســرباز  ــرد ملکــی و پن ــه شــمول 9 ف ــن دیگــر ب 16 ت

ــد. ــده ان ــی ش ــی زخم رومانیای
هــالل گفــت کــه فــرد بمب گــذار موتــر حامــل خــود را 
زمانــی انفجــار داد کــه یــک کاروان نیروهــای خارجــی از 

ــرد. ــور می ک محــل عب
ماموریــت »حمایــت قاطــع« ناتــو در افغانســتان بــا 
فرســتادن ایملــی بــه خبرگــزاری آلمــان گفتــه اســت کــه 
راجــع بــه گزارش هــای در رابطــه بــه ایــن حملــه تحقیــق 

می کنــد.
ــه  ــه را ب ــن حمل ــئولیت ای ــی مس ــچ گروه ــون هی ــا کن ت
عهــده نگرفتــه اســت. کاروان نیروهــای خارجــی معمــواَل 
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــدف ق ــان ه ــان طالب ــط جنگجوی توس
هفتــه گذشــته آغــاز تهاجــم بهــاری شــان را اعــالم کردند.
در یــک حادثــه دیگــر در والیــت شــرقی ننگرهــار 
ــی  ــر زخم ــرد دیگ ــار ف ــد و چه ــته ش ــس کش ــک پولی ی
گردیدنــد. عطــا اهلل خوگیانــی، ســخنگوی والــی ننگرهــار 
ــی  ــات جنای ــر تحقیق ــده آم ــته ش ــر کش ــه افس ــت ک گف

ــود.  ــت ب ــن والی ــود ای ــوالی بهس ولس
ــار  ــه دو انفج ــت ک ــورت گرف ــه در روزی ص ــن حمل ای
مرگبــار شــهر شــدیداَ تحــت تدابیــر امنیتــی کابــل را بــه 
لــرزه درآورد. در ایــن حمــالت کــه داعــش مســئولیت آن 
را بــه عهــده گرفتــه اســت، دســت کــم 25 تــن بــه شــمول 
چنــد خبرنــگار کشــته و ۴5 تــن دیگــر زخمــی شــده انــد.

حمله کنندۀ انتحاری 
در قندهار ۱۱ کودک را کشت

ــه  ــای وزارت مالی ــد و گمرک ه ــت عوای ــؤوالن معینی مس
ــارد افغانــی در چهــار مــاه  از گــردآوری بیــش از 50 میلی
ــد. ــر می دهن ــیدی خب ــی 139۷ خورش ــال مال نخســت س
نجیــب اهلل وردک، معیــن عوایــد و گمرک هــای وزارت 
مالیــه بــه ســالم وطندار می گویــد، بــا در نظرداشــت 
ــته،  ــی گذش ــال مال ــی در س ــای داخل ــش درآمده افزای
احتمــال دارد کــه امســال هــم ایــن وزارت فراتــر از هــدف 
ــردآوری  ــد گ ــی(، درآم ــارد افغان ــده )1۷2 میلی تعیین ش

ــد. کن
بــا ایــن حــال، معیــن عوایــد و گمرک هــای وزارت مالیــه 
ــاق  ــی و قاچ ــرار مالیات ــاد، ف ــت فس ــا، موجودی ناامنی ه
ــکل های  ــی از مش ــم یک ــوز ه ــی را هن ــای بازرگان کااله
ــوان  ــی عن ــای داخل ــردآوری درآمده ــراراه گ ــی ف اصل

می کنــد.
ــتان  ــفافیت افغانس ــان ش ــؤوالن دیدب ــان مس ــن می در ای
می گوینــد، اگــر فســاد از بخش هــای عایداتــی افغانســتان 
برداشــته شــود، درآمدهــای داخلــی بیشــتر خواهــد شــد.
ــفافیت  ــان ش ــی دیدب ــس اجرای ــی، رئی ــرام افضل ــید اک س
و  عوایــد  معینیــت  مســؤوالن  می گویــد،  افغانســتان 
بیشــترین  می گوینــد،  مالیــه  وزارت  گمرک هــای 
ــه  ــد ک ــت می آی ــا به دس ــت از گمرک ه ــای دول درآمده
ــازد و  ــی را می س ــای مل ــد از درآمده ــش از 50 درص بی
بقیــه درآمدهــای داخلــی از مالیه دهنــدگان، اســتخراج 
ــود. ــردآوری می ش ــی گ ــع عایدات ــر مناب ــادن و دیگ مع
صنــدوق جهانــی پــول در ســال 1396 خورشــیدی بــرای 
ــی  ــارد افغان ــتان 152.5 میلی ــه افغانس ــی ب ــای مل درآمده
هــدف تعییــن کــرده بــود امــا بــه گفتــۀ مســؤوالن وزارت 
ــارد  ــه 1۷0 میلی ــک ب ــت نزدی ــن وزارت توانس ــه، ای مالی

ــد. ــی گــردآوری کن افغان
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ــن  ــلونا از ای ــال بارس ــم فوتب ــی تی ــتارۀ آرژانتین س
یــک  کســب  بــدون  هم تیمــی اش  کــه  بابــت 
قهرمانــی دیگــر در لیــگ قهرمانــان اروپــا نوکمــپ 

را تــرک می کنــد، ابــراز تأســف کــرد.
نهمیــن  از قطعــی کــردن  لیونــل مســی پــس 
ــه  ــلونا ک ــراه بارس ــه هم ــگا ب ــی اش در اللی قهرمان
بــه لطــف هت تریــک او در پیــروزی ۴ بــر 2 شــب 
ــوو  ــه دپورتی ــا در خان ــنبه( کاتاالن  ه ــته )یکش گذش
ــا  ــا ب ــد از مدت ه ــت، بع ــورت گرف ــا ص الکرونی

خبرنــگاران مصاحبه یــی انجــام داد.
ــی  ــحالیم، قهرمان ــیار خوش ــا بس ــت: م ــی گف مس
ــه  ــم ک ــا می دانی ــت. م ــش اس ــًا لذتبخ ــگ واقع لی
ــه  ــت و ب ــخت اس ــدر س ــگا چق ــی در اللی قهرمان
ــم و  ــتاوردمان ارزش قائلی ــرای دس ــل ب ــن دلی همی
ــم.  ــه شــیوه ای مناســب جشــن می گیری ــرای آن ب ب
ــت  ــاص اس ــوان خ ــک عن ــا ی ــه م ــرای هم ــن ب ای
بــه خصــوص کــه هنــوز در ایــن فصــل هیــچ یــک 
از بازی های  مــان را نباخته ایــم. در طــول فصــل 
ــه  ــدون آنک ــا ب ــتیم ام ــم داش ــختی ه ــای س روزه
احســاس بازنــده بــودن پیــدا کنیــم بــر آنهــا غلبــه 
ــًا  ــا واقع ــت. م ــی اس ــاور نکردن ــن ب ــم و ای کردی
ــه جــز دو  ــم و ب ــر بودی ــان برت ــه رقبای  م نســبت ب
ــپانیول(  ــل اس ــی )مقاب ــام حذف ــی از ج ــورد، یک م
و متأســفانه مقابــل رم )در لیــگ قهرمانــان( در 
هیچیــک از دیگــر بازی های  مــان نباختیــم کــه 
ــود. ــم نتیجــه بســیار غیرمنتظــره ای ب ــورد دوم ه م

قهرمانــی بارســا در اللیــگا تنهــا چنــد روز پــس از 
ــدرس اینیســتا از بارســلونا  ــی آن ــر جدای ــد خب تأیی
در پایــان فصــل توســط کاپیتــان کاتاالن هــا مســجل 

شــد.
مســی در ایــن بــاره هــم اظهــار داشــت: جــدا شــدن 
بازیکنــان نمادیــن باشــگاه مثــل ژاوی و ماســچرانو 
ناراحــت کننــده اســت. امســال هــم نوبــت آنــدرس 

ــده  ــگاه ناراحــت کنن ــا و باش ــرای م ــن ب ــود و ای ب
ــا جــدا می شــود  ــه بهتریــن شــکل از م اســت. او ب
اگرچــه حیــف شــد کــه او بــا بــردن لیــگ قهرمانــان 
ــن  ــتر از ای ــتحقاق او بیش ــی رود. اس ــه گانه نم و س
دوگانــه اســت. مــن بــرای او خوشــحالم و برایــش 

آرزوی بهترین هــا را دارم.
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يونس نگاه

ما شهید نمی شویم، سالخی می شویم
شــهید ابــزار تبلیغاتــی بســیار فرینــده اســت. بــا ایــن دروغ 
ــد، خشــم های  ــادی را تســکین داده ان ــار دردهــای زی خونب
زیــادی را خفــه کرده انــد و فریب خــوردگان فراوانــی را بــه کشــتارگاه ها 
ــود و  ــند، ناب ــل می رس ــه قت ــه ب ــوند؛ بلک ــهید نمی ش ــردم ش ــد .م برده ان
خانــه خــراب می شــوند. بــه کســانی کــه در چنــد متــری ارگ بــه خــون 
ــوالن  ــد، مقت ــاد رفته گان ان ــا برب ــهدا. آن ه ــد ش ــوند؛ نگویی ــیده می ش کش

ــد. ــان جنایت ان ــت و قربانی غفل
ــاه  ــه بی موجــب و بی گن ــر و مســیر خان در جــاده منفجــر شــدن، در دفت
ــت  ــه از دس ــت، بلک ــهادت نیس ــۀ ش ــه درج ــیدن ب ــدن، رس ــته ش کش
ــدن  ــه جــا مان ــم و داغــدار ب دادن جــان اســت، تلــف شــدن اســت، یتی
ــد:  ــاور نکنی ــب را ب ــوی و جنگ طل ــکام دروغگ ــر ح ــن منت ــت. ای اس
ــم.« در  ــر می خواهی ــرای بازماندگان شــان صب ــردوس و ب ــرای شــهدا ف »ب
عــوض مــا بــرای حــکام فاســد و بــی کاره زنــدان بخواهیــم، بــرای دزدان 
ــای  ــت دیواره ــه پش ــی ک ــرای حکومت ــازات و ب ــان مج و وطن فروش
ــرده،  ــا ک ــتان ره ــغ تروریس ــه دم تی ــردم را ب ــده و م ــان ش ــمنتی پنه س

ــم. ــرنگونی بخواهی س

نوراهلل ولی زاده

تردیـدی نیسـت کـه فعاًل یـک پارلمان بـد داریم. بدی 
پارلمـان کنونـی دو علـت عمـده دارد: 1- غفلـت و 
سـهل انگاری مـردم در انتخـاب وکال. 2- فریبـکاری 
وکال. حـاال بـرای داشـتن یـک پارلمـان خـوب در آینـده، فرصتـی 
پیـش آمـده اسـت. ایـن مـردم هسـتند کـه مسـوولیت دارنـد تـا از 
ایـن فرصـت اسـتفاده خـوب کنند. اسـتفاده خـوب از ایـن فرصت 
نیـز یـک رویکـرد دو گزینه یـی اسـت: 1- انتخـاب شـعورمندانه و 
مسـووالنه مـردم و 2- جلوگیـری از راهیابـی فریبـکاران و جاهالن 
در مجلـس. هـر دو وظیفه یـی اسـت که مـردم باید انجـام دهند. بد 
بـودن پارلمـان فعلـی نه تنهـا دلیلی بـرای تحریـم انتخابات نیسـت، 
بلکـه دقیقـًا دلیلـی بـرای مشـارکت گسـتردۀ مـردم و بـه کارگیری 
شـعورمندانۀ رأی آنـان اسـت. شـاید نتیجه بازهـم صددرصد به نفع 
مـردم نباشـد، امـا میـزان خوبیـت پارلمان آینده بسـته گی زیـادی به 
مسـوولیت پذیری مـردم دارد. بـه هرپیمانه انتخابـات را یک امر مهم 
و جـدی تلقـی کنیـم و رفتـار مسـووالنه در قبال آن داشـته باشـیم، 
بـه همـان پیمانـه یک پارلمـان بهتر از گذشـته خواهیم داشـت. دزد 
بـه فکـر دزدی اسـت، امـا صاحـب خانـه بایـد مانـع دزدی دزدان 
شـود. صاحـب خانـه مـردم اسـت و هـر کاندیـدا می توانـد بالقـوه 

یک »دزد« باشـد!

معین معین

عوامـل اصلـی کم رنـگ بودن حضـور مردم در پروسـه ثبت 
نـام رأی دهنده گان

1- تأثیـرات منفـی بـه جـا مانـده از انتخابـات 93 بـر ذهـن 
مـردم و تـرس از احتمـال مهندسـی شـدن دوبـاره انتخابـات؛
2- عدم امنیت کافی و ترس از حمالت انتحاری و انفجاری؛

3- عـدم اعتمـاد و اطمینـان بـه )اراده، ظرفیت هـای کادری و میکانیزم های 
تخنیکی شـفاف کمیسـیون های انتخاباتـی( در امر برگـزاری انتخابات؛

۴- ترس از دخالت های سیاسی نهادهای حکومتی در این پروسه؛
از کارکردهـای  ناشـی  نماینده گـی« کـه  بـه »اصـل  5- بی بـاوری مـردم 
نادرسـت و معامله گرایانـه اکثریـت نماینـده گان اسـت کـه توانسـته روی 

»انتخـاب درسـت و معقـول مـردم« نیـز سـایه سـنگین بیانـدازد.
نتیجـۀ احتمالـی: امـکان ایـن مـی رود کـه این چنـد عامل، موجـب برگزار 
نشـدن بـه موقـع انتخابـات شـود و از جانبـی هـم اگـر بـه هـر نحـوی 
انتخابـات برگـزار شـود؛ هیـچ تضمینـی در )فراگیـر بـون، شـفاف بودن و 

عادالنـه بـودن( آن دیـده نمی شـود.

نجیم رحیم

جهنمی به نام قلعۀ زال در کندز
باشــنده گان نــادار قلعــۀ زال کــه بیشترشــان ترکمــن و 
ازبیــک هســتند، مردمــان صلح جــو و آرامــی انــد کــه 
مخــارج زنده گی شــان را از طریــق پیشــۀ کشــاورزی، دام داری 
ــان  ــار مناطق ش ــا 5 ب ــاله ت ــا همه س ــند، ام ــن دوزی می کش و قالی
ــان  ــا و زحمت های ش ــی رنج ه ــول تمام ــد و محص ــقوط می کن س
ــان را در  ــان بودن ش ــزای انس ــده، ج ــش ش ــگ و آت ــۀ جن طعم
ــنه گی  ــی و گرس ــا آواره گ ــدز، ب ــام کن ــه ن ــتی ب ــای وحش جغرافی

می پردازنــد.
در دو روز گذشــته حــدود هــزار خانــواده در پــی ســقوط آق تیپــه، 
بــازار مرکــز ولســوالی قلعــۀ زال و روســتاهای آن، آواره شــدند. از 
ــرا ســخت ترین  ــد؛ زی ــر ان ــواده آن بی چاره ت ــن شــمار 300 خان ای
ســوزان  دشــِت  در  بابی ســرپناهی  را  زنده گی شــان  روزهــای 
آبــدان کنــدز می گذراننــد. اگــر حکومــت زنده گــی مــردم را 
جــدی نگیــرد و فکــر درازمدتــی بــه خاطــر جلوگیــری از ســقوط 
قلعــۀ زال نشــود، مــردم امســال نیــز فصــل جنــگ و هــوای گــرم 

ــه زال می ســوزند. ــام قلع ــه ن ــی ب تابســتان را در جهنم

فیـسبـوک نـــامــه

چرا فساد دولت، ترورییسم را تقویت می کند؟

مسی:
حیف شد که اینیستا بدون سه گانه این فصل از ما جدا می شود

1- در میـان مجمـوع عواملـی که در یـک جامعه و 
کشـور به ظهـور و گسـترش تروریسـم می انجامد، 
فسـاد دولت ها)فسـاد اداری، فسـاد مالـی و فسـاد 
سیاسـی( در بحـث بر سـر عوامـل داخلـی یکی از 
عوامـل بسـیار مهم اسـت. افغانسـتان نه تنهـا از این 
قاعده مسـتثنا نیسـت، بلکه فسـاد، چـه در ظهور و 
چـه در ادامـۀ آنچـه کـه بـه نام تروریسـم شـناخته 

می شـود، نقـش مهم داشـته اسـت.
2- فسـاد در دولـت و فاسـدان دولتـی اعتماد مردم 
را بـه نهاد دولـت منحیث نهـاد سیاسـی-اجتماعی 
کشـور،  و  جامعـه  امنیـت  تأمیـن  وظیفـه اش  کـه 
شـکل دهی  و  عدالـت  تحقـق  و  قانـون  اجـرای 
زنده گـی  عرصه هـای  تمـام  در  پایـدار  توسـعۀ 
جامعـه اسـت، از میـان می بـرد و بـه ایجـاد فاصله 
و  کننـده گان  حکومـت  میـان  بزرگـی  خـالی  و 
حکومـت شـونده گان)مردم و جامعـه( می انجامـد. 
رشـد  می شـود،  ایجـاد  تروریسـم  خـال،  ایـن  در 

می یابـد. تقویـت  و  می کنـد 
و  دولـت  بـر  جامعـه  اعتمـاد  میـزان  کاهـش   -3
حکومـت کننـده گان در اجـرای قانـون و عدالـت 
تـا سـرحد بی اعتمـادی کامـل، مـردم را در حـل 
و فصـل مسـایل حقوقـی و جرمـی شـان به سـوی 
همـان  یـا  دولـت  بـا  جنـگ  حـال  در  مخالفـان 
تروریسـتان می کشـاند. در برخی مناطق افغانسـتان 
مـردم ترجیـح می دهنـد تـا ایـن مسـایل خـود را 
هـر چـه سـریع تر نـزد طالبـان حـل و فصـل کنند، 
بـه جـای آنکـه در ادارات و نهادهـای حکومتـی، 
رشـوت بپردازند و همیشـه سـرگردان باقی بمانند.
۴- فسـاد دولتـی و فاسـدان دولـت زمینـه را برای 
و  مراکـز  درون  در  تروریسـتی  عملیـات  انجـام 

نهادهـای دولتـی و مناطـق تحـت کنتـرل دولـت، 
کمـک و مسـاعد می کنـد. ایـن کمک با تروریسـم 
و تروریسـتان از طریق انواع فسـاد مالی و سیاسـی 
در درون دولـت صورت می گیرد. فاسـدان سیاسـی 
بـا تمایـالت مختلـف گروهـی، قومـی، مذهبـی و 
ایدئولوژیـک راه را به تروریسـتان همـوار می کنند. 
بـا اخـذ رشـوت  فاسـدان مالـی و دزدان دولتـی 
انجـام  تروریسـتان  بـا  را  همـکاری  ایـن  پـول  و 
می دهنـد. وقتـی ایـن فسـاد بـه صـورت گسـترده 
وزیـر،  وقتـی  دارد؛  وجـود  دولـت  نهادهـای  در 
و...  جنـرال  دادسـتان،  قاضـی،  معیـن،  رییـس، 
دولـت رشـوت خواری می کنـد، از پـول حـرام بـه 
بی کتـاب دسـت می یابـد و  ثـروت بی حسـاب و 
بـا ایـن حرام خـواری و دزدی، قانـون را زیـر پـا 
می کنـد، از انجـام عدالـت امتنـاع مـی ورزد، هیـچ 
مانـع اخالقـی، ایمانـی و وجدانی وجود نـدارد که 
او را از همـکاری بـا تروریسـتان در بـدل اخذ پول 

بـاز دارد.
5- وجود فسـاد و فاسـدان دولتی به تقویت نظامی 
می انجامـد.  تروریسـتی  گروه هـای  و  تروریسـتان 
تـا  افغانسـتان  در  بسـیاری  نمونه هـای  و  وقایـع 
کنـون مشـاهده شـده اسـت کـه طالبـان تجهیزات 
پیشـرفتۀ امریکایـی را از دولـت و نهادهـای نظامی 
و امنیتـی آن تهیـه کـرده انـد. یکی از ایـن نمونه ها 
دسترسـی طالبـان بـه ۴9 عـدد دوربیـن شـب یـا 
عینـک شـب از قـول اردوی مسـتقر در هلمند بود. 
طالبـان بـه آسـانی می تواننـد از نیروهـای نظامی و 
امنیتـی دولـت مهمـات و تجهیـزات نظامـی و حتا 

سـالح های سـبک خریـداری کننـد.
6- وقتـی فسـاد در دولـت و فاسـدان دولتـی بـه 

گونه هـای مختلفـی کـه بـه شـماری از آن در بـاال 
تروریسـم  تقویـت  و  رشـد  موجـب  شـد  اشـاره 
و  می شـوند  غیـره  و  طالـب  تروریسـتان  از  اعـم 
تروریسـم از ایـن جریـان فسـاد و فاسـدان سـود 
می بـرد و تغذیـه می شـود، مسـلمًا فاسـدان دولتـی 
در جـرم و جنایـات تروریسـتان شـریک می شـوند 
و شـریک هسـتند. فسـاد دولتـی و فاسـدان دولت 
بـا تروریسـم رابطـه و تأثیـر متقابـل دارنـد. فسـاد 
و فاسـدان دولـت، تروریسـم را تعذیـه و تقویـت 
می کنـد، تروریسـم موجـب گسـترده گی فسـاد در 

می شـود. دولـت  درون 
فاسـدان  و  دولـت  فسـاد  تهدیـد  و  خطـر   -۷
دولتـی در ادامـۀ بی ثباتـی، حق تلفـی و بی عدالتـی 
خطـر  و  تهدیـد  از  بیشـتر  افغانسـتان  جامعـۀ  در 
و  طالبـی  تروریسـتان  اگـر  اسـت.  تروریسـم 
اولیـن  ُکشـتار،  بـا  تروریسـتی  دیگـر  گروه هـای 
حیـات  کـه حـق  را  انسـانی  حـق  اصلی تریـن  و 
اسـت از قربانیـان حمـالت خـود می گیرنـد، امـا 
ایـن حق تلفـی و جنایـت تروریسـتان محـدود بـه 
قربانیـان و نزدیـکان آن هـا می شـود. در حالـی کـه 
انـواع فسـاد  فسـاد دولـت و فاسـدان دولتـی در 
خـود، اعم از فسـاد مالی و اداری و فسـاد سیاسـی 
حـق بیش از سـی میلیون نفوس افغانسـتان را تلف 
می کننـد. رشـوت خواری، دزدی، تقلـب، تبعیـض، 
بی عدالتـی و انـواع فسـاد سیاسـی و اجتماعـی و 
اقتصـادی دیگـر کـه در دولـت افغانسـتان وجـود 
می شـوند،  آن  مرتکـب  دولتـی  فاسـدان  و  دارد 
سرنوشـت تمـام نفـوس کشـور را متأثـر می سـازد 

و حقـوق تمـام مـردم را پایمـال می کنـد.

محمداكرام انديشمند
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  د ولسلمرش محملد ارشف غنلي په مرشی د ملي وحدت حکومت 

مرشتابله د ملي شلورا او ولسلوالیو شلوراګانو د ټاکنلو لپلاره د خپل 

نلوم ثبتوللو رسه، د روان ۱۳۹۷ کال د وري پله ۲۵مله نیټه دغه چاره 

رسلْا پيلل او ژمنله یلې وکلړه چلې د تللې پله ۲۸مله بله رسارسي، 

خپلواکلي، رڼلې او د حکوملت لله هلر ډول السلوهنې پرتله، ټاکنې 

تلر رسه کیږي.

لله هغلې ورځې بیلا ترننه دیر ورځلې تیریلږي، په ټول هیلواد کې له 

۷۰۰زرو کسلانو پله شلاوخوا کې نوملیکنله کړې او داسلې رپوټونه 

شلته چلې پله کنلدز، بغلان، میلدان وردک، غلزين، غلور او ځینلو 

نلورو والیتونلو کلې د ورځلې ۳- ۵ تنو پلورې نوملیکنله کوي.

د حکوملت، انتخابلايت کمیسلونونو، رسلنیو، ملدين فعاالنلو، ځینو 

قوملي مرشانو او حتلی بهرنیو ډیپلوماتانلو د تبلیغاتو او تشلویوقونو 

رسه رسه، وللې خللک نوملیکنله نله کلوي؟ دغله بهیلر وللې ډير پڅ 

او حتلی ویللی شلو چې پله ټپله والړ دی؟ خلکو ولې خپلل باور په 

حکوملت او ټاکنیلزو کمیسلونونو بایللی؟ دا او دې ته اړوند مسلایل 

ملو پله دې لیکنه کې څیلړيل دي.

د ۲۰۱۴ز کال ټاکنې

د ۲۰۱۴ز کال ولسلمرشیزو ټاکنلو کلې افغلان ولس پله پراخه کچه 

ګلډون وکلړ، لله مطرحو او وتللو نوماندانو څخه اوسلنی ولسلمرش 

پله  ول.  عبداللله  ډاکلر  ملرش  اجرایله  د  او  غنلي،  ارشف  محملد 

دغلو ټاکنلو کلې افغلان وللس پله دې هیلله ګلډون وکلړ چلې خپل 

راتلونکلی ولسلمرش وټاکلي – داسلې ولسشلمر چلې د دوی د رس، 

ملال، خلاورې، علزت، ارزښلتونو او امنیلت سلاتونکی وي. شلته 

ناخواللو تله د پلای ټکلی کیلږدي او لله مرګلوين فقلر او بلې وزلی 

رسه اغیزمنله مبلارزه وکلړي.

لله ټوللو هیللو رسه رسه، په ټاکنو کلې ګلډون د دوی د رس په قیمت 

متامیلده، خلو بیلا هلم خلکلو ګلډون وکلړ. وسلله واللو طالبانو په 

ټلول تلوان رسه هلر هغله چاته ګلواښ کاوه چلې په ټاکنو کلې برخه 

واخلي، د یلو شلمیر خلکلو ګوتلې پرې شلوې، و وژل شلول او ال 

تلر اوسله هلم تلر ګلواښ النلدې دي. خلو د خلکلو رایو او سلرو 

قربانیلو پایلله ور نه کړه، د ټاکنو کمیسلون پریکلړې او د پایلو اعان 

د اجرایله ملرش عبداللله عبداللله پله ملرشی ټیم تله د منلو نله وې – 

هغله ادعلا کولله چلې په ټاکنلو کې سلره درغي شلوې او د سلیال 

ټیلم) ولسلمرش محملد ارشف غنلي( په ګټله رایې اچول شلوي.

د ډاکلر عبداللله او محملد ارشف غنلي ټاکنیلزو ټیمونلو تلر منلځ 

کړکیلچ دوملره سلخت شلو چلې لوملړي هغله یلې د تجلزې او بيل 

پریښلانه  یلو سلخت  پله  حکوملت جوړوللو ګلواښ کاوه. وللس 

حاللت کلې وو، د لومړنیو خوراکلې توکو بیې ورځ تلر بلې لوړیدې 

او بلې کاري ډیریلده، د هیلواد برخلیلک معلوم نه وو او نله پوهیدل 

چلې څله به کیلږي؟. د ټاکنلو پایلې تر شلپږو میاشلتو وځنډیدې، د 

کلرزي په ملرشی د وخت حکوملت، ټاکنیلزو کمیسلونونو او افغان 

رهربانلو و نله شلو کلړای چلې سلتونزې تله د حلل ټکلی کیلږدي. 

دغله وخلت وو چلې د امریلکا د بهرنیلو چلارو وزیلر جلان کیلري 

پښله را مختله کلړه او دواړه ټیمونله یلې د یلوې هوکلړې پله ترڅ کې 

جوجلاړي تله رسه و رسلول – ارشف غنلي یلې ولسلمرش او ډاکلر 

عبداللله یلې د حکوملت اجرایله ملرش اعلان او د ټاکنلو برخلیلک 

معللوم کلړ. دا هغله څله وو چلې خللک یې پله ټاکنلو، حکومت او 

انتخابلايت کمیسلونونو ژور بلې بلاوره کلړل چې اوس یې وروسلتي 

پریکوي. بیله  دواړه 

حکومت د ټاکنو اراده نه لرله

د اوسلنی ملي شلورا اتلم کال په پلوره کیلدو دی، له نن څخله باید 

درې کالله پخلوا پله ۱۳۹۴ کې د اسلايس قانون رسه سلم، د وليس 

جرګلې او ولسلوالیو شلوراګانو ټاکنلې تلر رسه شلوې وای، خلو 

حکوملت پله مختلفلو سلیايس او پټلو دالیللو دغله چاره تلر رسه نه 

کلړه او لله ټوللو فشلارونو رسه رسه یلې شلاته غورزوله.

کله حکوملت او د امریلکا متحلده ایاالتو په افغانسلتان کلې د ټاکنو 

اراده للرالی، نلو د ولليس جرګلې او ولسلوالیو شلوراګانو ټاکنې به 

یلې پله خپلل وخلت تلر رسه کلړې وای او د خلکلو اعتلاد تله بله 

یلې پله دوملره لویله پیانله زیان نله رسلاوه. کله د سلیايس احزابو، 

فشلار ډللو، اروپایلې ټولنلې او نړیوالو ډونرانلو فشلارونه او تکراري 

غوښلتنې نله وای، د ارشف غنلي په مرشی د ملي وحدت حکومت 

اوس هلم د ولليس جرګلې او ولسلوالیو شلوراګانو د ټاکنلو نیټله نه 

اعانولله. د ټاکنلو کمیسلون وړتیا، لوجسلتیکي او ملايل رسچینو نه 

شلتون، د نوملیکنلې او عامله پوهلاوي لپاره د ګوټو په شلمیر وخت 

ورکلول، د امنیلت نه شلتون، د کمیسلون بایللي اعتلاد او ... ته په 

کتلو رسه، دا پله زغلرده جوتیلږي چلې حکوملت او امریلکا د ټاکنو 

لپلاره هیلڅ ډول اراده نله لرلله او دا هر څه په پان شلوي توګه مخته 

تلل.اوسلنی ټاکنلې د اروپایلې ټولنې او سلیايس احزابو د فشلارونو 

لله وجلې تر رسه کیلږي او حکومت غلواړي چې یلو نندارییز مانور 

تلر رسه کلړي چلې ګویا حکومت خلو د ټاکنو لپاره ټینګله اراده لري 

او ټاکنلو پروسله یلې پله الره  واچولله. »د حکوملت او امریکایانلو 

ارادې تله پله کتلو رسه، دا شلک او تردید ال هم شلته دی چې ټاکنې 

بله تلر رسه يش او کنه؟« 

د استبداد او دکتاتوری په لور ګامونه

د ټاکنلو فلسلفه پله دې والړه ده چلې وللس خپلل اسلتازي پله خپله 

خوښله، آزاده، نیلغ او رسي ډول وټاکلي. د ملي وحلدت حکومت 

د ډیموکراسلۍ او آزادی تلر شلعار النلدې، د دکتاتلوری پله للور 

روان دی – لله خلکلو څخله د خپللو ارادو او ټاکنلې  حلق اخلي. 

د رپوټونلو لله مخلې، د مي وحلدت حکومت یلو شلمیر والیانو او 

امنیله قومندانلو خلکلو ته ګلواښ کړی چې کله د ټاکنو لپلاره خپلې 

تذکلرې ټاپله نله کلړي او نوملیکنله و نله کلړي، نو پله دولتلي ادارو 

کلې یلې تذکلرې لله اعتباره غلورزي او سلتونزو تله به یې رسلیدګي 

و نله يش. 

زه د ملي وحلدت حکوملت لله مرشانلو څخله پوښلتنه کلوم چلې 

ټاکنله او رایله ورکول یلو حق دی کلې وجیبه؟  رایه ورکلول په خپله 

خوښله او اراده تلر رسه کیلږي کله د حکومت په فرمایش؟ که تاسلو 

وللس دې تله اړ باسلی چې خپللې تذکرې ټاپله او نوملیکنله وکړي، 

نلو رایله بله څنګه پلرې ورکړئ؟ فلرض کړو چلې ستاسلو د جرب او 

اسلتبداد لله وجلې، خلکلو نوملیکنه وکلړه، خلو رایه نه ورکلوي، دا 

رشم بله څنګله پرځلای کلړی. حکوملت باید پله خپله ناکاملي فکر 

وکلړي، نه پله اسلتبداد او زور زیايت.

د ستونزې حل څه دی

لله شلک پرتله، هلر واردايت سیسلتم او فکلر – هغله چلې د وللس 

او ټولنلې لله بطلن او مغلزو څخله راوتللی نله وي، په طبیعلي ډول 

لله  خپللو خلکلو بیګانله او حاللت بله یلې داسلې ټکنلی وي لکله 

د افغاسلتان نننلی سلیايس وضعیلت. د افغلان حکومت او سلیايس 

نظلام هرڅله واردايت او پلردي دي، د وللس فکلر، تاریلخ، فرهنګ، 

دود او دسلتور، ارزښلتونه او غوښلتنې پله کلې نله متثیلل کیلږي، 

خللک لله حکوملت او سلیايس نظلام څخله بیګانله دي – خپلل 

هویلت پله سلیايس نظلام کلې نله ویني.

اوسلنی سلیايس نظلام او لله هغه څخله راوتللی حکومت یلې په پر 

لله پسلې ناکامیلو رسه ملخ او د ترمیلم لله حاللت څخه وتللی دی. 

خللک د داسلې بدیلل په لټه کلې دي چلې د دوی د ارادو ریښلتینی 

ممثلل وي، لله بهلر څخله وارد او پله دوی تپلل شلوی نله وي. دا د 

افغلان رهربانلو او سلیايس احزابو مکلفیلت دی چې موجلوده نظام 

تله داسلې متفلق علیله بدیلل رامنلځ تله کلړي چلې د دې ټولنلې د 

تاریلخ، فرهنلګ، ارزښلتونو، عقایلدو او ارادو ښلکارندویي وکړي، 

نله لله بهر څخله کاپلي شلوي افلکار او نظامونه.

د افغانسلتان خلکلو پله حکوملت او حکومتلي رهربانو بلاور بایللی 

او دغله بلاور بیلا نه راګرځلي. کله چې هلر ولس په خپلل حکومت 

او رهربانلو بلې بلاوره يش، بیلا هغله حکوملت او رهلربان د اصاح 

وړ نله وي، وللو کلې پله دې اړه لله هلر ډول مکلر او هیللې څخله 

کار واخلي. فسلاد او رشلوت د ملي وحلدت حکوملت د اسلايس 

فکلر لویله برخله جلوړوي – داسلې فسلاد چلې ورتله قانلوين بڼله 

ورکلول کیلږي او پله حقوقلي لحلاظ د تعقیلب او څیړنلې وړ هم نه 

وي. ولسلمرش ارشف غنلي تله ډیلر نږدې کسلان لله یو شلمیر لویو 

کمپنیلو او رشکتونلو رسه الس للري او هڅه کوي چلې ډیری دولتي 

قراردادونله دوی پلورې تړللو کمپنیلو او رشکتونلو ته وسلپاري او په 

دې توګله د فسلاد بڼله بدلله کړي.

شلته وضعیلت او سلیايس نظلام نلور د منللو وړ نله دی، د اصلاح 

او سلمون لله پوللو وتللی او ورځ تلر بللې د خرابیلدو پله حلال کې 

دی. د ټاکنلو لپلاره نوملیکنله په ټپله والړه ده – حکومت د کمیسلون 

چارواکلو تله املر کلړی چلې د نوملیکنلې دقیلق ارقلام رسلنیو او 

خلکلو رسه رشیلک نله کړي. که فلرض کړو چلې د نوملیکنلې بهیر 

تلر ختمیلدو پلورې د  ۱ – ۲ ملیونله خلکلو نوملیکنله وکلړه، نلو په 

دې منلځ کلې به څومره کسلان رایله ورکړي، پله ډاډ رسه ویلی شلم 

چلې تلر نیایلې پلورې بله ثبت شلوي خللک رایله ور نه کلړي، بیا 

بله یلو )۱( ملیون خللک په ۲۹ ملیونله خلکو حکوملت کوي، چې 

دا د ډیمورکراسلی بنسلټیز اصلل )50+1( اکرثیلت او اقلیلت لپلاره 

تاریخلي ملرګ او راتلونکلې پارملان انتخلايب نه، انتصلايب پارملان 

کیلږي. نلو له یو نوي  سلیايس بدیل پرتله، د افغان وللس او رهربانو 

لپلاره بلله د وتللو او سلمون الر نه تر سلرګو کیلږي، افغلان ولس، 

رسلنی او سیاسلتوال نلور پله غولونکلو او اغلوا کوونکلو ژمنلو او 

خربو نله تیلر اوځي.

ــا  ــان بـ ــی، همزمـ ــور اجتماعـ ــر کار و امـ وزیـ
ـــکاران  ـــار بی ـــی کار آم ـــس مل ـــزاری کنفران برگ

در کشـــور را دو میلیـــون نفـــر اعـــالم کـــرد.
ـــی  ـــور اجتماع ـــر کار و ام ـــی وزی ـــض اهلل ذک فی
ــم  ــور( در مراسـ ــنبه )10 ثـ ــور روز دوشـ کشـ
ـــل  ـــی کار در کاب ـــس دو روزه مل ـــاح کنفران افتت
گفـــت کـــه بـــا وجـــود تالش هـــا در کاهـــش 
ـــون شـــهروند  ـــکاری هنوزهـــم دو میلی معضـــل بی
ـــد. ـــج می برن ـــکاری رن ـــل بی ـــتان از معض افغانس
وی نـــرخ بیـــکاری در کشـــور را 2۴ درصـــد 
عنـــوان کـــرده بیـــان داشـــت کـــه برنامه هـــای 
مختلفـــی در جهـــت کاهـــش نـــرخ بیـــکاری 
از ســـوی دولـــت روی دســـت گرفتـــه شـــده 

اســـت.
ـــس  ـــدازی کنفران ـــدف از راه ان ـــی ه ـــای ذک آق
ملـــی کار کـــه بـــرای دو روز در ارگ ریاســـت 
راه  یافتـــن  را  شـــده  برگـــزار  جمهـــوری 
ــای  ــاد زمینه هـ ــرای ایجـ ــی بـ ــای عملـ حل هـ
ـــش  ـــر کار و افزای ـــروی ماه ـــت نی ـــتغال، تربی اش
ـــد  ـــی در رون ـــکتور خصوص ـــت و س ـــش دول نق

اشـــتغال زایـــی عنـــوان نمـــود.
ـــش  ـــه بی ـــس ک ـــن کنفران ـــه در ای ـــت ک وی گف
از 200 متخصـــص عرصـــه کار و اشـــتغال 
ــی  ــی و خصوصـ ــف دولتـ ــای مختلـ از نهادهـ
روی  بخـــش   9 در  انـــد،  کـــرده  شـــرکت 
ـــکار  ـــروی بی ـــرای نی ـــی ب ـــتغال زای چگونگـــی اش
ـــرد. ـــد ک ـــر خواهن ـــادل نظ ـــث و تب ـــور بح کش
ـــس  ـــداهلل ریی ـــداهلل عب ـــر عب ـــن حـــال داکت در همی
اجرایـــی گفـــت کـــه حکومـــت نتوانســـته 
ـــکاری و  ـــزان بی ـــش می ـــه در کاه ـــی را ک تعهدات
ـــد. ـــق کن ـــود محق ـــپرده ب ـــردم س ـــه م ـــعه ب توس
ـــو  ـــن س ـــه ای ـــال 201۴ ب ـــه از س ـــت ک وی گف
کـــه معضـــل بیـــکاری در کشـــور بـــه دلیـــل 
ــتان اوج  ــی از افغانسـ ــوای خارجـ ــروج قـ خـ
ــرای  ــی بـ ــای مختلفـ ــت، برنامه هـ ــه اسـ گرفتـ
ــه  ــت گرفتـ ــل روی دسـ ــن معضـ ــش ایـ کاهـ
ــاله  ــت روی مسـ ــز حکومـ ــا تمرکـ ــده امـ شـ
جنـــگ باعـــث شـــده کـــه معضـــل بیـــکاری 

هنوزهـــم پابرجـــا باقـــی بمانـــد.
رییـــس اجرایـــی در ایـــن بـــاره افـــزود کـــه 
دشـــمنان افغانســـتان در ســـال 201۴ مـــی 
خواســـتند دولـــت افغانســـتان را بـــه صـــورت 
ـــت  ـــت توانس ـــا حکوم ـــد، ام ـــقوط دهن ـــل س کام

ـــای  ـــرده و بق ـــی ک ـــمنان را خنث ـــه دش ـــن توطئ ای
ـــب  ـــن ترتی ـــه ای ـــه ب ـــد ک ـــن کنن ـــور را تضمی کش
ـــه الزم  ـــی توج ـــای اجتماع ـــایر بخش ه روی س

ـــت. ـــه اس ـــورت نگرفت ص
ــا  ــاره بـــه بالنـــس نـ ــا اشـ آقـــای عبـــداهلل بـ
متـــوازن تجـــارت در کشـــور کـــه 90 درصـــد 
گفـــت  می دهـــد  تشـــکیل  واردات  را  آن 
کـــه وضعیـــت موجـــود پذیرفتنـــی نیســـت و 
ـــس  ـــد بالن ـــی بای ـــکتور خصوص ـــت و س حکوم

تجـــارت را تغییـــر دهنـــد.
وی گفـــت کـــه هـــم اکنـــون حکومـــت روی 
تغییـــر بالنـــس تجـــارت بـــه هـــدف افزایـــش 
صـــادرات و کاهـــش واردات اقـــالم تجارتـــی 
ــد  ــش تولیـ ــق افزایـ ــرده و از طریـ ــز کـ تمرکـ
محصـــوالت ترجیحـــی تـــالش می کنـــد ایـــن 

بالنـــس را تغییـــر دهـــد.
بـــه گفتـــه رییـــس اجرایـــی هـــم اکنـــون 
بســـیاری از تولیـــدات و محصـــوالت داخلـــی 
ـــته  ـــس و بس ـــدم پروس ـــل ع ـــه دلی ـــتان ب افغانس
ـــام کشـــورهای  ـــه ن ـــاری در داخـــل، ب ـــدی معی بن
ـــن  ـــه ای ـــود ک ـــادر می ش ـــارج ص ـــه خ ـــر ب دیگ
ـــادرات  ـــن ص ـــوازن بی ـــدم ت ـــز روی ع ـــاله نی مس

و واردات تاثیـــر گذاشـــته اســـت.
وی تاکیـــد کـــرد کـــه در کنفرانـــس ملـــی کار 
روی تولیـــدات ترجیحـــی، ایجـــاد زمینه هـــای 
پروســـس محصـــوالت صادراتـــی و زمینـــه 
ـــد بحـــث صـــورت  ـــی بای ســـازی در اشـــتغال زای
گرفتـــه و نتایـــج بحث هـــا در پالیســـی های 

دولـــت درج شـــود.
ـــی در  ـــکتور خصوص ـــش س ـــی نق ـــس اجرای ریی
افزایـــش تولیـــدات داخلـــی و اشـــتغال زایـــی 
را مهـــم دانســـته خاطـــر نشـــان ســـاخت کـــه 
ـــی  ـــاد اداری، بروکراس ـــون فس ـــم چ ـــی ه موانع
پیچیـــده و قوانیـــن کـــه رشـــد ســـکتور 
ـــان  ـــد از می ـــد بای ـــده ان ـــع ش ـــی را مان خصوص

برداشـــته شـــود.
ــار  ــکاری در کنـ ــه بیـ ــت کـ ــر اسـ ــل ذکـ قابـ
ــا امنـــی، اعتیـــاد و بـــی ســـوادی یکـــی از  نـ
معضـــالت بـــزرگ ملـــی محســـوب می شـــود، 
ــا  ــاالنه ده هـ ــده سـ ــث شـ ــه باعـ ــکلی کـ مشـ
ــن  ــد یافتـ ــه قصـ ــور بـ ــهروند کشـ ــزار شـ هـ

زمینـــه هـــای کار بـــه خـــارج ســـفر کننـــد.

دو میلیون بیکار در افغانستانولې خلک نوملیکنه نه کوي
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