
غ گفتــن  بس نیست؟! و در

یـک مهاجـم انتحـاری صبـح دیـروز یک تانـک هامـوی پُـر از مواد 
منفجـره را در برابـر دروازۀ ورودی قطعـات خـاص نیروهـای امنیت 

ملـی در سـاحۀ بـاغ زنانـۀ والیـت میـدان وردک منفجـر کرد.
جنـرال عبدالـرازق سـاپی، فرمانـده لـوای چهـارم پیـاده در والیـت 
میـدان وردک بـه رسـانه ها گفته اسـت که پـس از این انفجـار، چهار 
مهاجـم دیگـر قصد داشـتن با اسـتفاده از یـک موتر نوع کـروال وارد 
سـاختمان قطعـات خـاص شـوند بـا نیروهـای امنیتـی بـه درگیـری 

پرداختند و کشـته شـدند.
او مـی افزایـد کـه در نتیجـۀ انفجـار ایـن موتـر بمب گـذاری شـده، 
دسـت کم ۲۰ نیـروی امنیتـی جـان باختنـد و ۴۰ سـرباز دیگـر هـم 

شـدند. زخمی 
و  نظامیـان  رویـداد  ایـن  قربانیـان  بیشـتر  گزارش هـا  اسـاس  بـر 
کارمنـدان قطعـه خـاص امنیـت ملی هسـتند. مسـووالن صحت عامه 
والیـت میـدان وردک نیـز وضعیـت شـماری از زخمیان ایـن رویداد 
را وخیـم اعـام کـرده و گفتـه انـد که ایـن نظامیان به منظـور تداوی 

بهتـر، بـه والیـت کابـل منتقل شـده اند.
گروه طالبان مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته است. 

والیـت میـدان وردک در غـرب کابـل از والیـات بـه شـدت ناامـن 
اسـت. گـروه طالبـان و افـراد شـبکۀ حقانـی در اکثر بخش هـای این 
والیـت حضـور گسـترده دارنـد و هرازگاهـی بـا نیروهـای امنیتـی 

می شـوند. درگیـر 
ایـن در حالـی اسـت کـه دو روز پیـش نیـز کاروان موترهـای محمد 
انـور اسـحق زی والـی و رییـس امنیت ملـی والیت لوگر در شـاهراه 
عمومـی کابـل- لوگـر هـدف یـک موتـر بمب گـذاری شـده قـرار 

گرفت.
در یـک مـاه گذشـته، دو حملـه قـدرت منـد انتحـاری و گروهی در 
کابـل پایتخـت نیـز ده هـا کشـته و زخمـی بـر جای گذاشـته اسـت. 
مسـوولیت ایـن حمـات را نیـز گـروه طالبـان به عهـده گرفتـه اند. 
گروهـی کـه دولـت از یک سـال به این سـو، تمـام تاشـش را روی 

گفت وگـو و صلـح بـا آنهـا متمرکز سـاخته اسـت.

ـــام آباد  ـــابق اس ـــفیر س ـــد س ـــاه مهمن ـــتم ش رس
ــور در  ــن کشـ ــت های ایـ ــل از سیاسـ در کابـ

قبـــال افغانســـتان انتقـــاد می کنـــد.
ــراری  ــه برقـ ــود اینکـ ــا وجـ ــد، بـ او می گویـ
امنیـــت در افغانســـتان بیـــش از هـــر کشـــور 
ــا  ــت، امـ ــتان اسـ ــع پاکسـ ــه نفـ ــری بـ دیگـ
اســـام آباد تمایلـــی در برقـــراری ثبـــات و 

امنیـــت در ایـــن کشـــور نـــدارد.
دیپلمـــات ســـابق پاکســـتان اظهـــار داشـــت 
ـــراری  ـــت از برق ـــای حمای ـــام آباد بج ـــه اس ک
ــدود  ــال محـ ــه دنبـ ــتان بـ ــت در افغانسـ امنیـ
کـــردن نقـــش هنـــد در ایـــن کشـــور اســـت.
ـــتان  ـــت پاکس ـــن سیاس ـــه ای ـــرد ک ـــد ک او تاکی
ــد  ــتان و هنـ ــرا افغانسـ ــت زیـ ــت اسـ نادرسـ
ــد و  ــاله دارنـ ــزار سـ ــی ۲ هـ روابـــط فرهنگـ
ـــک  ـــور کم ـــن کش ـــه ای ـــارد دالر ب ـــد میلی چن
ـــات ا ـــراض مقام ـــن، اعت ـــت. بنابرای ـــرده اس ک
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چهـار سال تجـربه نشـان داد 
که غنـی یک مدیـر تـوانا 

و واقعـی نیست

عـهد تـازۀ 
پاکستان به امـریکا
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انتـخابات و دورنمـاِی آینــده
ـــال  ـــج س ـــد، پن ـــت می کن ـــور را مدیری ـــاال کش ـــن ح ـــه همی ـــی ک تیم
ـــه زور قبضـــه کـــرد،  ـــدرت سیاســـی را ب ـــاال ق ـــا شـــعارهای بلندب پیـــش ب
ـــردم  ـــه م ـــتری ب ـــای بیش ـــط زخم ه ـــال فق ـــج س ـــن پن ـــه در ای درحالی ک
ـــدازۀ  ـــه ان ـــه ب ـــت ک ـــم مدعی س ـــن تی ـــه ای ـــه ک ـــر از هم ـــت. بدت داده اس
ـــی  ـــا وقت ـــت. ام ـــرده اس ـــتان کار نک ـــردی در افغانس ـــم و ف ـــچ تی آن هی
کارنامـــه اش را ببینیـــم، آن وقـــت متوجـــه می شـــویم کـــه ایـــن تیـــم 

ـــرده  ـــه ک ـــش در جامع ـــاد تن ـــرِف ایج ـــی را ص ـــای بزرگ ـــه فرصت ه چ
ـــان  ـــه در زم ـــزی ک ـــات ناچی ـــا از امکان ـــتان حت ـــروز افغانس ـــت. ام اس
حکومـــت حامـــد کـــرزی بـــه وجـــود آمـــده بـــود هـــم بی نصیـــب 
ـــی کاری و  ـــردم از ب ـــود، م ـــر می ش ـــر روز بدت ـــت ه ـــت. امنی ـــده اس ش

دربـــه دری راهِ فـــرار از کشـــور را در پیـــش گرفته انـــد.
 بی اعتمـــادِی مـــردم بـــه حکومـــت و دولـــت بـــه نازل تریـــن ســـطِح 

خـــود رســـیده، آن گاه تیـــم فعلـــی ادعـــا دارد کـــه افغانســـتان را از بحــــران 
ـــم  ـــر، تی ـــار دیگ ـــک ب ـــر ی ـــت. اگ ـــات داده اس ـــی نج ـــادی و ناامن اقتص
ـــا  ـــد واقع ـــد، بای ـــه کن ـــور قبض ـــدرت را در کش ـــابه آن، ق ـــا مش ـــی ی فعل
ـــد آن  ـــدی پیام ـــن تردی ـــدون کمتری ـــون ب ـــد؛ چ ـــور را خوان ـــۀ کش فاتح
ـــد بـــود... ـــان نخواه ـــای بی پای ـــز بدبختی ه ـــزی ج ـــور چی ـــرای کش ب

دیپلمات پیشین پاکستان:حملۀ موتر بمب در میدان وردک جان ۲۰ سرباز امنیتی را گرفت

پاکستان تمایلی به  برقراری صلح افغانستان ندارد

محمداشــرف غنــی هیــچ تمایــل نــدارد بــه مــردم پاســِخ بدهــد کــه چــرا فــاروق 
وردک بــه جــای فرســتاده شــدن بــه دادگاه، بــه عنــوان نماینــدۀ رییــس حکومــت 
ــه  ــر عالق ــی اگ ــرف غن ــت؟ محمداش ــه زده اس ــی تکی ــی وزارت پارلمان ــه کرس ب
دارد بــه مــردم پاســخ بگویــد، مــردم دوســت دارنــد بداننــد کــه وزیــر دفــاع 
ــع  ــای کــداِم اصــول و قاعــده در ظــرف ســه ســال، ســه بار ترفی پیشــیِن برمبن
می کنــد و بــه رتبــۀ ســترجنرالی می رســد؟ و صدهــا تــن دیگــر حتــا پــس از ده 
ســال خدمــت در خــط نخســت، هنــوز معــاش شــان سلســله وار اجــرا نمی گــردد؟
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بـرای  ثبت نـام  زمـان  یافتـن  پایـان  بـا  حـاال 
انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال آینـده، حداقل 
بـا  انتخاباتـی  دسـتۀ  هفـده  کـه  مشـخص شـده 
یکدیگـر رقابـت خواهنـد کرد. امـا تا زمـان آغاز 
کارزارهـای انتخاباتـی ـ که متأسـفانه با بـه تأخیر 
سـوی  از  انتخابـات  برگـزاری  زمـان  انداختـن 
کمیسـیون، هنـوز زمان دقیِق آن معلوم نیسـت ـ و 
حتـا در بحبوحۀ پیکارهـای انتخاباتـی، اتفاق های 
دیگـری نیـز خواهـد افتـاد کـه شـاید برخـی از 
آن هـا قابـل پیش بینـی باشـند و برخی دیگـر خیر. 
شـاید تـا آن زمـان برخـی از دسـته های انتخاباتی 
کـه فقـط بـرای شـهرت و یـا معاملـه کـردن بـه 
میـدان آمده انـد، بـا سـنجش وضعیت بـا آن هایی 
کـه به نظرشـان برنـدۀ انتخابات معلوم می شـوند، 

گردنـد. یک جـا 
متأسـفانه  انتخاباتـی،  دسـته های  برخـی  بـرای   
انتخابـات و سرنوشـِت مـردم به انـدازه یک بازی 
ارزش دارد؛ امـا در ایـن میـان هسـتند دسـته هایی 
و  باشـند  مـردم  صـدای  واقعـًا  می خواهنـد  کـه 
بـرای کشورشـان کاری انجـام دهنـد. این هـم از 
عجایب انتخابات افغانسـتان اسـت کـه هنوز پس 
از پانـزده سـال و یـا هـم بیشـتر، همچنـان تعـداد 

زیـادی تمایل نشـان می دهنـد کـه در انتخابات به 
عنـوان نامـزد شـرکت کنند. در حالی کـه در دیگر 
کشـورها چنین نیسـت و مطالبات و خواست های 
مـردم در قالـِب سـه یـا چهـار دسـتۀ انتخاباتـی 
تعریـف می شـود و مردم بـه همان دسـته هایی که 

مـورد نظرشـان اسـت، رای می دهنـد. 
در افغانسـتان حتـا دسـته هایی کـه از نظـر فکـری 
بسـیار بـه هـم نزدیـک انـد، بازهـم می خواهنـد 
اگـر  میـدان شـوند.  وارد  بـه صـورِت جداگانـه 
را  فعلـی  انتخاباتـِی  دسـته های  بخواهیـم  واقعـًا 
مـورد تأمـل و سـنجش قـرار دهیـم، شـاید بتوان 
ُکل آن هـا را بـه سـه و یـا چهـار دسـتۀ انتخاباتـی 
مطـرح  افغانسـتان  فضـای  در  ولـی  فروکاسـت؛ 
کـردِن چنیـن خواسـتی در حـال حاضـر بسـیار 
سـنگین بـه نظـر می رسـد. امـا تـا فـرا رسـیدِن 
آن روز بایـد همین گونـه بـا دسـته های انتخاباتـِی 
زیـاد سـر کـرد؛ تـا زمانی کـه انتخابـات واقعـًا به 
فکـر و اندیشـه تبدیـل شـود و یـا هـم در قالـب 

احـزاب سیاسـی رخ بنمایـد. 
بـا آن هـم در انتخابـاِت پیـِش رو کـه چهارمیـن 
انتخابـات ریاسـت جمهوری در افغانسـتان خواهد 
بـود، می تـوان نشـانه هایی از تغییـر را شـاهد بود. 
در سـال های نخسـت حتـا دسـته های انتخاباتـی 
و  زمـان  مـرور  بـه  امـا  بودنـد.  حـاال  از  بیشـتر 
نضـج یافتـن مناسـبات سیاسـی، این دسـته ها کم 
شـده اند ولـی نـه بـه میزانی کـه بتواننـد انتخابات 
را واقعـًا بـه یک بـازِی نفس گیـر و تنگاتنگ میان 
رقبـای تقریبـًا هم سـطح و هم تـراز مبـدل کننـد. 
از ویژه گی هـای دموکراسـی اسـت کـه نمی تـوان 
کـرد.  دسـت آموز  سـاده گی  و  به آسـانی  را  آن 
دموکراسـی بـا ممارسـت و تمریـن می توانـد بـه 
دروِن جامعـه نفـوذ کنـد و نهادینـه شـود. بـا این 
حـال، مـردم فرصـِت کافـی دارنـد کـه تـا زمـان 
دسـته های  بـا  به درسـتی  انتخابـات  برگـزاری 
را در  مطالبـاِت خـود  آشـنا شـوند و  انتخاباتـی 
درون آن هـا جسـت وجو کننـد. نبایـد بازهـم بـه 
همـان مسـیری رفـت کـه در هفده سـاِل گذشـته 
از مـردم قربانـی گرفتـه اسـت. تجربـۀ سـال های 
پسـین نشـان داد کـه راه یافتـن عده یی بـه قدرت 
بـا توقع هـا و انتظارهـای مشـخص، کشـور را بـه 
جـای آن کـه بـه ثبـات و رفـاه برسـاند، بیشـتر به 
قطب بندی هـای سـمتی، زبانـی و قومـی کشـانده 
اسـت. انتخابـات بر اسـاس قـوم و زبـان، بدترین 
اتفـاِق سـال های اخیـر بـوده اسـت؛ اتفاقـی کـه 
کشـور  در  را  مردم سـاالرانه  مناسـبات  نتوانسـت 
تعالـی بخشـیده و موجـب بـه وجـود آمدِن شـور 
و ثبـات سیاسـی شـود. امـروز بیش از هـر زمانی، 
افغانسـتان درگیـر مناسـبات قومـی و زبانی شـده 
مولفه هـا  همیـن  از  اسـتفاده  بـا  عده یـی  اسـت. 
تـاش کرده انـد و می کننـد کـه قـدرت را بـه نفِع 

خـود مصـادره کننـد، درحالی که حتا بـرای قوم و 
زبـاِن خـود نیـز مفیـد نبوده انـد.

از  را  مـا  زبـان،  و  قـوم  اسـاس  بـر  انتخابـات   
یکپارچه گـی و وحـدت دور می سـازد. نمی تـوان 
در فضایـی کـه معیار قـوم و زبان باشـد، از برنامه 
درحالی کـه  گفـت؛  سـخن  آینـده  دورنمـای  و 
از  عـاری  و  درخشـان  آینـدۀ  بـه  افغانسـتان 
مناسـباِت قومـی و زبانـی نیـاز دارد. دور باطـِل 
بی برنامه گـی در انتخابـات بایـد پایـان پیـدا کنـد. 
بسـیاری از دسـته های انتخاباتـی حتا تصـوری از 
برنامـه ندارنـد، درحالی کـه شـعار آیندۀ بهتر سـر 
می دهنـد. آینـدۀ بهتـر بـا کـدام برنامـه و معیـارِ 
پذیرفتـه شـده؟!... همیـن کـه کسـی بـه قـدرت 
سیاسـی دسـت پیـدا کنـد، به ایـن معنا نیسـت که 
می توانـد جامعـه را از مشـکاتی کـه دارد نجـات 
نجـات  می تواننـد  کسـانی  را  جامعـه  بخشـد. 
بخشـند کـه مشـکاِت آن را بداننـد و بـرای رفع 
آن هـا متناسـب بـه امکانـات و نیازهـاِی جامعـه 
برنامه ریـزی کننـد. در طـول هفده سـال گذشـته، 
میلیاردهـا دالـر وارد افغانسـتان شـد، آیـا کسـی 
گفتـه می توانـد کـه ایـن پول هـا چقـدر توانسـت 

بـرای مـردم امنیـت، رفـاه و کار ایجـاد کنـد؟ 
تیمـی کـه همین حاال کشـور را مدیریـت می کند، 
پنـج سـال پیـش بـا شـعارهای بلندبـاال قـدرت 
بـه زور قبضـه کـرد، درحالی کـه در  سیاسـی را 
ایـن پنـج سـال فقـط زخم های بیشـتری بـه مردم 
داده اسـت. بدتـر از همـه کـه ایـن تیـم مدعـی 
اسـت کـه بـه انـدازۀ آن هیـچ تیـم و فـردی در 
افغانسـتان کار نکرده اسـت. اما وقتـی کارنامه اش 
را ببینیـم، آن وقـت متوجـه می شـویم کـه این تیم 
چـه فرصت هـای بزرگـی را صـرِف ایجـاد تنـش 
در جامعـه کـرده اسـت. امـروز افغانسـتان حتا از 
امکانـات ناچیـزی کـه در زمـان حکومـت حامـد 
کـرزی بـه وجـود آمـده بـود هـم بی نصیب شـده 
اسـت. امنیـت هـر روز بدتـر می شـود، مـردم از 
فـرار از کشـور را در  بـی کاری و دربـه دری راهِ 

گرفته انـد. پیـش 
بـه  دولـت  و  بـه حکومـت  مـردم  بی اعتمـادِی   
نازل تریـن سـطِح خـود رسـیده، آن گاه تیـم فعلی 
ادعـا دارد که افغانسـتان را از بحــران اقتصادی و 
ناامنـی نجـات داده اسـت. اگر یک بـار دیگر، تیم 
فعلـی یـا مشـابه آن، قـدرت را در کشـور قبضـه 
کنـد، بایـد واقعـا فاتحـۀ کشـور را خوانـد؛ چون 
بـدون کمتریـن تردیـدی پیامـد آن بـرای کشـور 
چیـزی جـز بدبختی هـای بی پایـان نخواهـد بـود. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه می گوییـم از فرصـِت 
و  کـرد  اسـتفاده  به خوبـی  بایـد  آمـده  به وجـود 
بـدون تعصـب و قوم گرایـی بـه کسـانی رای داد 
کـه می تواننـد و اراده دارنـد کـه افغانسـتان را بـه 

جایـگاهِ بهتـر و مطمین تـر سـوق دهنـد.
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افغانســـتان یکـــی از فقیرتریـــن و محتاج تریـــن کشـــورهای 
ـــک  ـــدون کم ـــی آن، ب ـــاِت اداری و دولت ـــۀ حی ـــه ادام ـــت ک دنیاس
ـــن  ـــد. در ای ـــور می نمای ـــی دور از تص ـــۀ جهان ـــِت جامع و حمای
ـــا  ـــاک  کاری جوی ه ـــا پ ـــه ت ـــرخکان گرفت ـــیِن س ـــور از واکس کش
و از تأمیـــن حقـــوِق زنـــان گرفتـــه تـــا برگـــزاری انتخابـــات، 
ــت  ــته اسـ ــی وابسـ ــای بین المللـ ــای کمک هـ ــه اعطـ ــه بـ همـ
و اگـــر جامعـــۀ بین الملـــل از پرداخـــِت ایـــن هزینه هـــا 
ــرۀ  ــه چهـ ــتان بـ ــی افغانسـ ــۀ طبیعـ ــه گونـ ــتنکاف ورزد، بـ اسـ
گذشـــته بازخواهـــد گشـــت: کشـــوری تنهـــا و خاک  آلـــود در 

گردبـــادِ مشـــکات!
بـــا این همـــه امـــا طنـــِز بســـیار تلـــِخ حکومـــت داری در 
ــی  ــِی افراطی یـ ــی و تجمل گرایـ ــرافیِت سیاسـ ــتان، اشـ افغانسـ
اســـت کـــه هزینـــۀ آن به جـــز از طریـــِق فســـاد و بی عدالتـــی 
ـــی  ـــردد. یک ـــر نمی گ ـــردم میس ـــاختِن م ـــر س ـــه فقیرت و در نتیج
از عرصه هایـــی کـــه در آن می تـــوان ایـــن طنـــِز تلـــخ و ظلـــِم 
ــات  ــت. در انتخابـ ــات اسـ ــرد، انتخابـ ــاهده کـ ــکار را مشـ آشـ
پارلمانی یـــی کـــه گذشـــت و تاهنـــوز نتیجـــه و سرنوشـــِت آن 
ـــرای  ـــزدان ب ـــۀ نام ـــه هم ـــم ک ـــاهد بودی ـــت، ش ـــوم نیس ـــًا معل دقیق
ـــروت   ـــه فراخـــورِ ث ـــس، ب ـــه مجل ـــی ب ـــردم و راه یاب ـــب آرای م جل
و قدرت شـــان، بـــه داد و دِِهشـــی پرداختنـــد کـــه در آن ُجـــز 
اتـــاِف پـــول و ُخســـراِن اجتماعـــی، چیـــِز دیگـــری متصـــور 

ـــود. نب
ــپری  ــی سـ ــر ترتیبـ ــه هـ ــی بـ ــِل انتخاباتـ آن دوره از حیف ومیـ
شـــد، امـــا حیف ومیـــِل به مراتـــب وحشـــتناک تری در راه 
ــی  ــای ملـ ــانه ها و جریان هـ ــردم و رسـ ــر مـ ــه اگـ ــت کـ اسـ
و مدنـــی حساســـیت بـــه خـــرج ندهنـــد، تمـــامِ آن از خزانـــۀ 
دولـــت و منابـــِع ملـــی صـــورت خواهـــد گرفـــت و چـــوِب 
ـــۀ  ـــه طعن ـــورد ک ـــد خ ـــری خواه ـــردم فقی ـــِی م ـــر دارای ـــاراج ب ت
کمک هـــای میلیـــارد دالـــرِی جهـــان گوش شـــان را کـــر کـــرده 

ولـــی رونقـــی بـــه زنده گـــِی آن هـــا نبخشـــیده اســـت.
ـــدت  ـــت وح ـــران حکوم ـــه س ـــت ک ـــد گف ـــارف بای ـــرده و تع بی پ
ـــِش رو  ـــت جمهورِی پی ـــات ریاس ـــزدان انتخاب ـــر دو نام ـــی، ه مل
ـــزم  ـــان ـ ع ـــزان محبوبیت ش ـــارغ از می ـــز ـ ف ـــر دو نی ـــتند و ه هس
ـــر  ـــات ظاه ـــن انتخاب ـــتازِ ای ـــزداِن پیش ـــواِن نام ـــه عن ـــه ب ـــد ک دارن
شـــوند و در نهایـــت ســـاختارِ موجـــودِ سیاســـی و موقعیـــِت 
ـــِق  ـــن آرزو و تواف ـــه ای ـــا ب ـــد. م ـــِی خـــود در آن را حفـــظ کنن کنون
ـــه  ـــم، بلک ـــته ـ کاری نداری ـــن نوش ـــان ـ در ای ـــا آشکارش ـــان ی پنه
بـــه تبعـــاِت عینـــی و مـــادِی ایـــن آرزو و توافـــق می پردازیـــم 
ـــا را در  ـــِر آن ه ـــد کم ـــد و می توان ـــردم را می لرزان ـــِت م ـــه پش ک

پس لرزه هـــاِی سیاســـی ـ اقتصـــادِی متعاقـــِب آن خـــم کنـــد.  
رییـــس حکومـــت و رییـــس اجرایـــی هیچ کـــدام میـــراِث 
پـــدرِی گران بـــار و گســـترده یی در اختیـــار ندارنـــد کـــه 
تکافـــوِی هزینه هـــای انتخاباتـــِی آنـــان در ســـایۀ فرهنـــِگ 
اشـــرافیِت سیاســـی و تجمل گرایـــی و معامله  هـــای پولـــی 
ــم  ــا هـ ــِی آن هـ ــاِش قانونـ ــدازِ معـ ــد. پس انـ ــی باشـ ـ سیاسـ
ــی  ــازد، و ثروتـ ــرآورده سـ ــی را بـ ــن مخارجـ ــد چنیـ نمی توانـ
کـــه فراتـــر از معـــاِش قانونی شـــان طـــی ایـــن ســـال ها بهـــم 
زده انـــد را نیـــز نمی تواننـــد و نمی خواهنـــد بی ُگـــدار بـــه کامِ 
ـــردن  ـــرج ک ـــا، خ ـــرای آن ه ـــه ب ـــن گزین ـــد. بهتری ـــات بریزن انتخاب
از بیت المـــال بـــا اســـتفاده از صاحیت هایی ســـت کـــه دارنـــد 
و بهانه هـــا و میان بُرهایـــی کـــه می تواننـــد بـــرای آن بتراشـــند.
نامـــزدان  انتخاباتـــِی  مبـــارزاِت  بـــرای  کـــه  مبلغـــی 
ریاســـت جمهوری در قانـــوِن انتخابـــات در نظـــر گرفتـــه 
ــه  ــت کـ ــز اسـ ــدر ناچیـ ــی(، آن قـ ــون افغانـ ــده )1۰ میلیـ شـ
ــی  ــاِی انتخاباتـ ــک روزِ کمپاین هـ ــۀ یـ ــد هزینـ ــا نمی توانـ حتـ
ـــرف  ـــد. از ط ـــنده باش ـــداهلل را بس ـــی و عب ـــون غن ـــخاصی چ اش
ـــه  ـــد ک ـــا کنن ـــرزی ـ ادع ـــای ک ـــد آق ـــد ـ همانن ـــر، نمی توانن دیگ
ــد؛  ــا می پردازنـ ــاِن آن هـ ــان را هواخواهـ ــارِف انتخاباتی شـ مصـ
چـــرا کـــه اوالً ماهیـــِت جامعـــۀ افغانســـتان بـــر همـــه معلـــوم 
ــا  ــت جمهوری دارد، حتـ ــای ریاسـ ــه ادعـ ــی کـ ــت و کسـ اسـ
ـــات  ـــِر والی ـــا در سرتاس ـــبکه های آن ه ـــود و ش ـــِن خ ـــد معاونی بای
را تغذیـــه کنـــد و یـــک روپیـــه هـــم معاونیـــِن آن هـــا در ایـــن 
مســـیر خـــرج نخواهنـــد کـــرد و ثانیـــًا  نظـــر بـــه کارنامه یـــی 
کـــه آن هـــا دارنـــد، هیـــچ هواخـــواهِ از مال گذشـــته یی بـــرای 
ـــرای  ـــات ب ـــق« در انتخاب ـــفرۀ عش ـــه »س ـــده ک ـــی نمان ـــان باق آن

آنـــان پهـــن کنـــد.
ــای  ــه هزینه هـ ــود کـ ــن بـ ــد مطمیـ ــاف، بایـ ــن اوصـ ــا ایـ بـ
انتخاباتـــِی ســـراِن حکومـــت در صـــورِت بی توجهـــی مـــردم، 
ــده گان  ــر نماینـ ــه مهم تـ ــانه ها و از همـ ــی، رسـ ــاالن مدنـ فعـ
ــت و  ــۀ دولـ ــه از خزانـ ــب، بلکـ ــۀ غیـ ــه از خزانـ ــس، نـ مجلـ
رابطه هـــاِی فســـادآلودی حوالـــه می شـــود کـــه پیامدهـــای 
ـــد  ـــل خواه ـــتان تحمی ـــِر افغانس ـــردمِ فقی ـــر م ـــًا ب ـــوارِ آن تمام ناگ

شـــد. 

سودای انتخاباتی حکومت
 و خـزانۀ زبان بسـتۀ دولت

احمـد عمران

 انتخابات بر اساس قوم و زبان، ما را 
می سازد.  دور  وحدت  و  یکپارچه گی  از 
نمی توان در فضایی کــه معیار قوم و 
آینده  از برنامه و دورنمای  زبان باشد، 
به  افغانستان  درحالی که  گفت؛  سخن 
مناسباِت  از  آیندۀ درخشــان و عاری 
قومــی و زبانی نیــاز دارد. دور باطِل 
بی برنامه گــی در انتخابات باید پایان 
پیــدا کند. بســیاری از دســته های 
انتخاباتــی حتــا تصــوری از برنامه 
ندارند، درحالی که شعار آیندۀ بهتر سر 
می دهند. آینــدۀ بهتر با کدام برنامه و 
معیاِر پذیرفته شده؟!... همین که کسی 
به قدرت سیاســی دست پیدا کند، به 
این معنا نیست که می تواند جامعه را از 
مشکالتی که دارد نجات بخشد. جامعه 
که  بخشند  نجات  می توانند  کسانی  را 
مشکالِت آن را بدانند و برای رفع آن ها 
جامعه  نیازهاِی  و  امکانات  به  متناسب 
سال  هفده  طول  در  کنند.  برنامه ریزی 
افغانستان  وارد  دالر  میلیاردها  گذشته، 
شد، آیا کســی گفته می تواند که این 
پول ها چقدر توانســت بــرای مردم 

امنیت، رفاه و کار ایجاد کند؟

انتخابات 
آینــده دورنمـاِی  و 
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زلمـی خلیـل زاد نمایندۀ ویـژۀ امریکا در امور صلح افغانسـتان 
تأکیـد کرده اسـت کـه امریـکا در روند صلح ماحظـات تمام 
در  موجـود  گروه هـای  و  افغانسـتان  همسـایه  کشـورهای 
ایـن کشـور را در نظـر دارد و هیـچ یـک از آن هـا را نادیـده 

نمی گیـرد.
بـا  دیگـر  بـار  نشـد  موفـق  آنکـه  از  پـس  خلیـل زاد  آقـای 
طـرح  کنـد،  گفت وگـو  رو  در  رو  طالبـان  نماینـده گان 
گفت وگـوی امریـکا بـا کشـورهای منطقـه را مطـرح کـرده 

اسـت.
آقـای خلیـل زاد از تاریـخ 17 الـی ۲۰ جنـوری در پاکسـتان 
حضـور داشـت. سـفر خلیل زاد بـه پاکسـتان ادامۀ روند سـفر 
ا. بـرای مذاکـرات صلـح افغانسـتان بـود کـه از مـاه دسـامبر 

شـد. آغاز 
خلیـل زاد دور تازۀ سـفرهای خـود به کشـورهای منطقه را در 
تاریـخ 8 جنـوری آغـاز کـرد کـه او در آن از امـارات متحـده 
عربـی، عربسـتان سـعودی، هند، چین، افغانسـتان و پاکسـتان 

دیدار داشـت.
نماینـدۀ امریـکا بـا عمران خـان نخسـت وزیـر و شـاه محمود 
قریشـی وزیر امـور خارجۀ پاکسـتان دیدار و دربـاره پیش برد 

اهـداف مذاکـره بـا طالبـان به تبـادل نظـر با آن هـا پرداخت.
او در ادامـۀ ایـن سـفر بـا تهمینـه جنجوعـه معاون وزیـر امور 
خارجـه پاکسـتان دیـدار کـرد و در بـارۀ ادامه همـکاری برای 
رأی زنـی  بـه  افغانسـتان  مذاکـرات صلـح  اهـداف  پیش بـرد 

پرداخت.
در  صلـح  مذاکـرات  ادامـه  مقدمـۀ  کـرد  تـاش  پاکسـتان 
بـا  دیـدار  منتظـر  خلیـل زاد  و  کنـد  فراهـم  را  اسـام آباد 

بـود. طالبـان  نماینـده گان 
خلیـل زاد کـه در نهایـت از دیدار بـا نماینده گان طالبـان ناامید 
شـده بـود بـا جنـرال قمـر جاویـد باجـواه فرمانـده ارتـش 
پاکسـتان دیـدار و به او اطمینـان داد که امریکا بـه دنبال صلح 

پایدار در افغانسـتان اسـت.
در نهایـت، زلمـی خلیـل زاد در پیـام توییتـری خـود نوشـت: 
»ایـن تصـور طالبـان و برخی افراد اشـتباه اسـت کـه امریکا از 
یک سـو بـه دنبال ادامـۀ مذاکره اسـت و از طـرف دیگر جنگ 

در افغانسـتان را نیـز ادامـه می دهد.«
او افـزود: »می خواهـم بـه وضـوح و روشـنی اعـام کنـم کـه 
امریـکا فقـط بـه دنبال صلح در افغانسـتان اسـت و بـرای این 
منظـور حاضـر اسـت با تمـام گروه هـای افغانسـتانی از جمله 

طالبان بـه توافق برسـد.«
خلیـل زاد تأکیـد کـرد کـه امریکا ماحظـات تمام کشـورهای 
همسـایه افغانسـتان و گروه هـای موجـود در این کشـور را در 

نظـر دارد و هیـچ یـک از آن هـا را نادیـده نمی گیرد.
پیش بـرد  بـرای  پاکسـتان  تاش هـای  از  امریـکا  نماینـدۀ 

کـرد. رضایـت  ابـراز  افغانسـتان  صلـح  مذاکـرات 
بـا اینکـه نماینـدۀ وزارت امور خارجـۀ امریـکا در امور صلح 
افغانسـتان مـدت زمـان مأموریت خـود در پاکسـتان را تمدید 

کـرد، امـا موفـق به دیـدار با نماینـده گان طالبان نشـد.
مقامـات پاکسـتانی تـاش زیـادی کردند کـه طالبـان را وادار 
بـه مذاکـره بـا نماینـدۀ امریکا کننـد، اما آنهـا نیـز موفقیتی در 

ایـن زمینه نداشـتند.
حتا دسـتگیری حافـظ محب اهلل وزیـر اوقاف طالبـان در زمان 
حکومـت ایـن گروه در افغانسـتان کـه از پیشـاور مرکز ایالت 
خیبرپختونخـواه بازداشـت شـد تأثیری در این زمینه نداشـت.
یـک مقـام بلند پایه پاکسـتانی به شـرط فاش نشـدن نامش در 
گفت وگـو بـا برخـی رسـانه ها گفـت: پاکسـتان نتوانسـته نظر 
طالبـان بـرای دیـدار با زلمـی خلیـل زاد را جلب کنـد و ادامۀ 

مذاکره به بن بسـت رسـیده اسـت.
ذبیـح اهلل مجاهـد سـخنگوی طالبـان در پیـام توییتـری خـود 
خبـر اعـام آماده گـی ایـن گـروه بـرای برگـزاری دور بعدی 

مذاکـرات صلـح در اسـام آباد را رد کـرد.
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رویترز:
چهـار سال تجـربه نشـان داد که 

غنـی یک مدیـر تـوانا و واقعـی نیست
ــه اســت کــه چهــار ســال از عمــر حکومــت  ــرز گفت ــه خبرگــزاری رویت ــل ب ــی در کاب ــات غرب یــک دیپلوم

ــا  واقعــی نیســت.  ــر توان ــی یــک مدی ــی نشــان داد کــه غن کنون
ــی ســبب شــد  ــه ناتوانایی هــا و درگیری هــای سیاســی و درون تیمــی غن ــن خبرگــزاری نگاشــته اســت ک ای

ــن کشــور شــود.  ــر ای ــد و بحــران دامن گی ــش یاب ــی افزای ــای امنیت ــا چالش ه ت
بــه نوشــتۀ ایــن خبرگــزاری انگلیســی زبــان، آقــای غنــی در زمینه هــای مهــار ســاختن بحــران امنیتــی، ایجــاد 

توافــق سیاســی نــاکام بــوده اســت. 
خبرگــزاری افــزود کــه پــس از ســال ۲۰1۴ و ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی،  طالبــان ســاحات زیــادی را 
ــد. گــروه داعــش  ــوا می کن ــن کشــور را احت ــد کــه دو – ســه حصــۀ خــاک ای ــرل خــود درآوردن تحــت کنت
ــی و  ــای امنیت ــاری نیروه ــات انتح ــت، حم ــترش داده اس ــتان گس ــرق افغانس ــود را  در ش ــای خ فعالیت ه
ــۀ  ــد پای ــی و اعضــای بلن ــات دولت ــه مقام ــد ک ــرار می دهن ــورد هــدف ق ــی م ــن کشــور را در حال ــی ای دفاع

ــد.  ــاس نمی کنن ــچ دردی را احس ــت هی حکوم
واشــنگتن ســال گذشــته زلمــی  خلیــل زاد یــک دپیلومــات متولــد »افغانســتان« را بــه عنــوان نماینــدۀ مذاکــره 
ــن  ــا ای ــرد، ام ــدار ک ــان دی ــا طالب ــه ب ــه مرتب ــل زاد س ــی  خلی ــان گماشــت، زلم ــروه طالب ــا گ ــح ب ــدۀ صل کنن

ــان یافــت.  ــدون نتیجــه پای ــۀ گذشــته ب دیدارهــا در هفت
ــه اســت کــه غنــی نتوانســت کــه خــود را از چالش هــا و زد  و  بند هــای داخلــی  ــی گفت ایــن دیپلومــات غرب
نجــات دهــد تــا بــر موضــوع رونــد صلــح بپــردازد؛ امــا او بــرای تقویــت تیــم انتخاباتــی خــود افــراد ماننــد 

صالــح را جــذب کــرد. 
ــاون نخســت  ــوان مع ــه عن ــزدی ب ــه، به خاطــر نام ــر داخل ــوان وزی ــه عن ــی اش ب ــس از معرف ــح پ ــراهلل صال ام
ــک،  ــوم تاجی ــت ق ــتن حمای ــر داش ــی به خاط ــرد و غن ــری ک ــاد کناره گی ــن نه ــی، از ای ــی غن ــت انتخابات تک

ــی خــود انتخــاب کــرده اســت.    ــح را در تکــت انتخابات ــراهلل صال ام
ــی  ــر یعن ــت در روزهــای اخی ــن امنی ــه جدی تری ــی بحــران، گفــت ک ــاد بین الملل ــام اســمیت، عضــو نه گره

ــات ریاســت جمهوری در پایتخــت اعمــال شــده اســت.  ــام نامــزدان انتخاب ــان ثبــت ن جری
ــی،  خــود را  ــت کنون ــداهلل ســران حکوم ــی و عب ــنبه محمداشــرف غن ــه روز یک ش ــی اســت ک ــن در حال ای

ــد.  ــت جمهوری کردن ــات ریاس ــزد انتخاب ــاره نام دوب
چالش های درون تیمی

ــی،  ــری محمداشــرف غن ــه رهب ــی ب ــار ســال عمــر حکومــت وحــدت مل ــه در چه ــی اســت ک ــن در حال ای
قلمــرو حکومــت بــه کمتــر از 5۰ درصــد خــاک ایــن کشــور کاهــش یافتــه اســت. طالبــان بــه ســاحات زیــاد 
از ولســوالی دور دســت ایــن کشــور دســت یافتنــد. شــرایط امنیتــی وخیــم شــد و همچنــان، فقــر و گرســنه گی 

و بیــکاری نیــز افزایــش یافتــه اســت. 
ــت   ــار حکوم ــور در چه ــن کش ــان ای ــات نظامی ــار تلف ــه آم ــد ک ــد کرده ان ــر تأیی ــی و ناظ ــای بین الملل نهاده

ــد.  ــرار کرده ان ــن کشــور ف ــای جــوان از ای ــه اســت و مغزه ــش یافت ــی افزای وحــدت مل
حتــا حکومــت وحــدت ملــی در بیــش از چهارســال عمــر خــود، نتوانســت کابینــۀ حکومــت خــود را مکمــل 
کنــد. بیــش از نصــف وزارت خانه هــا و نهادهــای مســتقل دولتــی هنــوز توســط سرپرســت ها اداره می شــوند. 
افزایــش سیاســت های قبیله یــی، قومــی و ســمتی در زمــان حکومــت وحــدت ملــی یــک بــار دیگــر افزایــش 

 . فت یا
این چالش ها سبب ایجاد فاصله های عمیق میان شهروندان و حکومت گردید.

عملــی نشــدن توافق نامــۀ سیاســی حکومــت وحــدت ملــی، نیــز چالــش  دیگــری بــود کــه فضــای تنش  آلــود 
میــان عبــداهلل و غنــی را در تقســیم بندی کرســی های حکومتــی و زدوبندهــای درون تیمــی تشــدید کــرد.  

هرچنــد ســران حکومــت وحــدت ملــی بــا  شــعار مبــارزه بــا فســاد اداری و همگرایــی روی صحنــه آمدنــد، 
امــا چهــار ســال تجربــه بــه  رغــم بــر مــا ســاختن شــعارهای میان تهــی ســران حکومــت، نشــان داد کــه آنــان 
ــاد  ــدت فس ــن م ــس در ای ــد. برعک ــردم ندارن ــای م ــه چالش ه ــیده گی ب ــاه و رس ــرای رف ــی ب ــچ برنامه ی هی
و خویش خــواری اوج گرفــت و افغانســتان هنــوز در فهرســت فاســدترین کشــورهای جهــان جــای خــوش 

کــرده اســت.
 چالش های انتخاباتی

یکــی از درشــت ترین ماده هــای توافق نامــۀ سیاســی حکومــت وحــدت ملــی اصاحــات بنیــادی در 
کمیســیون های انتخاباتــی بــود، امــا برگــزاری انتخابــات مجلــس نماینــده گان در ۲8 - ۲9  میــزان ســال روان 
ــا  ــن نهاده ــی در ای ــت وحــدت مل ــراد منصــوب شــده از طــرف ســران حکوم ــه اف ــید، نشــان داد ک خورش

ــد.  ــات را ندارن ــزاری انتخاب ــت و برگ ــت و مدیری ظرفی
ــا ســران حکومــت وحــدت  ــن همــه ناکامــی ، ام ــا ای ــوارد ســبب افزایــش بحــران در کشــور شــده ب ــن م ای
ــات  ــزدان انتخاب ــوان نام ــه عن ــام ب ــد و در روز ثبت ن ــدرت ان ــه ق ــاره ب ــیدن دوب ــای رس ــوز در تق ــی هن مل
ــردم و  ــاع از م ــاد، دف ــا فس ــارزه ب ــی مب ــعارهای میان ته ــر  ش ــار دیگ ــک ب ــش رو، ی ــت جمهوری پی ریاس

حکومت ســازی و ملت ســازی را ســر دادنــد. 

خلیل زاد پس از دیدارهای ناموفقش در پاکستان:

با کشورهای منطقه گفت وگـو می کنیم

ابوبکر صدیق

پاکستان تمایلی...
و  هنـــد  روابـــط  بـــه  ســـام آباد 
افغانســـتان اقدامـــی نادرســـت اســـت.
ــراً  ــه اخیـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
محمـــد فیصـــل ســـخنگوی وزارت 
ـــر گونـــه نقـــش  ـــه پاکســـتان ه خارج
هنـــد در افغانســـتان را انـــکار کـــرده 

بـــود.
ـــتانی  ـــات پاکس ـــز مقام ـــن نی ـــش از ای پی
گفتـــه بودنـــد کـــه اگـــر امریـــکا بـــه 
حـــل مســـألۀ کشـــمیر کمـــک کنـــد 
پاکســـتان نیـــز بـــه پایـــان جنـــگ در 

افغانســـتان کمـــک خواهـــد کـــرد.
ســـفیر ســـابق پاکســـتان در کابـــل 
ـــق  ـــا ح ـــتان تنه ـــت: پاکس ـــار داش اظه
ـــه خـــاک  ـــد ک ـــتان بخواه دارد از افغانس
ـــورد  ـــتان م ـــر پاکس ـــور در براب ـــن کش ای

ـــرد. ـــرار نگی ـــتفاده ق اس
او گفتـــه اســـت: نبایـــد از خـــاک 
ـــکارا  ـــورت آش ـــه ص ـــه ب ـــتان چ افغانس
ـــتفاده  ـــتان اس ـــه پاکس ـــی علی ـــا پنهان و ی
ــتان  ــته از آن پاکسـ ــا گذشـ ــود امـ شـ
ــورها در  ــایر کشـ ــوذ سـ ــد از نفـ نبایـ

افغانســـتان نگـــران باشـــد.
دیپلمـــات ســـابق پاکســـتانی تصریـــح 
کـــرد کـــه چیـــن نیـــز خواســـتار 
ســـرمایه گذاری در اســـتخراج معـــادن 

و ذخایـــر طبیعـــی افغانســـتان اســـت، 
بنابرایـــن چیـــن نیـــز از برقـــراری امنیـــت 
ــد. ــت می کنـ ــور حمایـ ــن کشـ در ایـ
او همچنیـــن از سیاســـت های مـــرزی 
پاکســـتان بـــا ایـــران و افغانســـتان 

انتقـــاد کـــرده اســـت.
قدردانی گراهام از پاکستان

ـــوری  ـــناتور جمه ـــام، س ـــی گراه لیندس
خـــواه امریـــکا روز یکشـــنبه بـــا 
وزیـــر  نخســـت  عمران خـــان، 
ــاع  ــارۀ اوضـ ــدار و دربـ ــتان دیـ پاکسـ
ــرد. ــو کـ ــا او گفت وگـ ــتان بـ افغانسـ

دفتـــر نخســـت وزیـــری پاکســـتان در 
بیانیه یـــی اعـــام کـــرد، لیندســـی 
گراهـــام در ایـــن دیـــدار از پاکســـتان 
بـــه ســـبب نقـــش مثبـــت آن در 
ــل  ــت حـ ــر در جهـ ــای اخیـ تاش هـ
و فصـــل سیاســـی بحـــران افغانســـتان 

تقدیـــر کـــرد.
او همچنـــان تاش هـــای نخســـت 
وزیـــر پاکســـتان را در جهـــت عـــادی 
ســـازی روابـــط ایـــن کشـــور بـــا 

ــتود. ــایه سـ ــورهای همسـ کشـ
ـــوا  ـــین ه ـــزاری ش ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
از اســـام آباد، براســـاس ایـــن بیانیـــه، 
ـــزم  ـــر ع ـــر ب ـــار دیگ ـــر ب ـــت وزی »نخس
دولتـــش بـــرای ادامـــه همـــکاری بـــا 

ــه  ــران منطقـ ــر بازیگـ ــکا و دیگـ امریـ
بـــرای یافتـــن راه حلـــی سیاســـی در 
افغانســـتان تأکیـــد کـــرد و ضـــرورت 
همـــه  بـــا  روابـــط  عادی ســـازی 
ــدف  ــا هـ ــایه را بـ ــورهای همسـ کشـ
ــرای  ــه بـ ــیل منطقـ ــردن پتانسـ آزاد کـ

ــرد«. ــان کـ ــکاری خاطرنشـ همـ
لیندســـی گراهـــام بـــه دعـــوت شـــاه 
امـــور  وزیـــر  قریشـــی،  محمـــود 
خارجـــه پاکســـتان بـــه ایـــن کشـــور 

ــرد. ــفر کـ سـ
ـــا  ـــز ب ـــور خارجـــه پاکســـتان نی ـــر ام وزی
لیندســـی گراهـــام دیـــدار و اعـــام کـــرد 
بازگشـــت صلـــح و ثبـــات در افغانســـتان 
ـــع  ـــه نف ـــتان و در کل، ب ـــع پاکس ـــه نف ب
ـــت . ـــیا اس ـــوب آس ـــه جن ـــعه منطق توس
نیـــز  امریکایـــی  ســـناتور  ایـــن 
گفتـــه اســـت کـــه امریـــکا قـــدردان 
پاکســـتان  صادقانـــه  تاش هـــای 
بـــرای تســـهیل فراینـــد آشـــتی در 
افغانســـتان اســـت؛ فراینـــدی کـــه 
دولـــت  اولویت هـــای  از  یکـــی 
ــور  ــس جمهـ ــپ، رییـ ــد ترامـ دونالـ
او  می شـــود.  محســـوب  امریـــکا 
ــدت  ــد مـ ــد بلنـ ــر تعهـ ــان بـ همچنـ
ـــرد. ـــد ک ـــه تأکی ـــن منطق ـــکا در ای امری
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ــب  ــری مکتـ ــع فکـ ــون مواضـ ــه روا پیرامـ اولیویـ
ــوآوری  ــد نـ ــب دیوبنـ ــد: »مکتـ ــد می نویسـ دیوبنـ
ـــرای  ـــه اج ـــد ب ـــته و معتق ـــت دانس ـــام را بدع در اس
ــه  ــا این همـ ــت. بـ ــامی اسـ ــریعت  اسـ ــق شـ دقیـ
ــاتید آن  ــیاری از اسـ ــد و بسـ ــوف را پذیرفته انـ تصـ
ـــن  ـــتند و همی ـــه هس ـــبندیه و قادری ـــۀ نقش ـــو فرق عض
ــب  ــن مکتـ ــی ایـ ــا بنیادگرایـ ــت تـ ــر کافی سـ امـ
بـــا بنیادگرایـــی وهابی هـــای عربســـتان در مقابـــِل 
ــارت  ــه   عبـ ــرد«)روا، 369: 9۲(. بـ ــرار گیـ ــم قـ هـ
ــر  ــک فکـ ــی یـ ــی و عینـ ــای ذهنـ ــر، زمینه هـ دیگـ
واپس گرایانـــه، حـــس تقابل جویانـــه بـــا هـــر چیـــز 
نـــو و بیـــرون ســـاختِن هـــر امـــری در زنده گـــی 
اجتماعـــی و فـــردی بـــا حربـــۀ بدعـــت و تکفیـــر 
ــر، از  از دایـــرۀ زنده گـــی و ســـاحت عقانـــی بشـ
ـــی و  ـــلفیت وهاب ـــوذ س ـــیطره و نف ـــت آوردها، س دس
ـــی رود؛  ـــمار م ـــه ش ـــتان ب ـــد در افغانس ـــب دیوبن مکت
زیـــرا عمـــدۀ علمـــای دینـــی به طـــور مســـتقیم و 
یـــا غیرمســـتقیم ریشـــه در چنیـــن تفکـــری دارنـــد 
کـــه در نهایـــت، بـــه جریـــان بنیادگرایـــی وصـــل 

می شـــود. 
ظواهـــر دیـــن و ادای نمـــاز و حجـــاب، ریـــش و حـــج 
به حیـــث مهم تریـــن اصـــول دینـــی در میـــان ایـــن 
ـــگاهِ  ـــده، و ن ـــغ ش ـــردم تبلی ـــرای م ـــری ب ـــۀ فک نحل
ـــای  ـــروعیت و کارکرده ـــی و مش ـــر سیاس ـــه ام ـــو ب ن
ــی و  ــی، فرهنگـ ــول اجتماعـ ــی، تحـ ــام سیاسـ نظـ
ـــِی  ـــای آموزش ـــی در برنامه ه ـــچ جایگاه اقتصـــادی هی
ـــک  ـــدان ی ـــته و فق ـــا نداش ـــب و جریان ه ـــن مکات ای
ـــی،  ـــر اجتماع ـــعه و تغیی ـــرای توس ـــرا ب ـــگ نوگ فرهن
ــن  ــی ایـ ــر عقب مانده گـ ــود را بـ ــادی خـ ــر بنیـ اثـ
سراســـر  در  اســـت.  گذاشـــته  به جـــا  کشـــور 
می شـــود  دیـــده  اســـام گرایان،  برنامه هـــای 
به جـــز از نظـــام واژه گان انگیزشـــی بـــرای دفـــاع از 
ـــوع  ـــچ ن ـــر هی ـــاب دیگ ـــاد و زن و حج ـــام، فس اس
ــول،  ــر، تحـ ــرای تغییـ ــی بـ ــام واژه گان انگیزشـ نظـ
نـــوآوری، خاقیـــت و پیشـــرفت وجـــود نـــدارد. 
تمامـــی داعیه هایـــی کـــه بـــه یـــک فـــرد مومـــن 
القـــاح می شـــود، عمـــًا رابطه یـــی بـــا زنده گانـــی 
روزمـــره و ضروریـــات پیشـــرفت و پســـرفِت 
زنده گانـــی مـــادِی آن نداشـــته، فاصلـــۀ عمیـــق 
ـــلمان  ـــروزی مس ـــان ام ـــی انس ـــات زنده گ ـــن الزام بی
ـــاور  ـــوع ب ـــته، ن ـــود داش ـــر وج ـــع هژمونی گ و جوام
و فکـــری کـــه به حیـــث گفتمـــان رقیـــب و الگـــو 
بـــرای زیســـت مومنیـــِن مســـلمان بیـــان می شـــود، 
پاســـخ گوی نیازهـــای امروزیـــن زنده گـــی فـــردی 
و اجتماعـــی نبـــوده و بـــر عمـــق عقب گرایـــی 

وضـــع  به حیـــث 
حاکـــم انجامیـــده و القاح گـــر زیســـت پیشـــامدرن 
ـــوع  ـــچ ن ـــرا هی ـــد. زی ـــروزی می باش ـــر ام ـــرای عص ب
رابطه یـــی میـــان واژه گان انگیزشـــی و الزامـــات 
نویـــن  سیاســـی، فرهنگـــی و اجتماعـــی دیـــده 
ـــام  ـــان اس ـــران و منادی ـــف اصاح گ ـــود. ضع نمی ش
ــناختی  ــۀ روان شـ ــک روحیـ ــال یـ ــی از انتقـ سیاسـ
کلـــی بـــرای تغییـــر ارزش هـــای زنده گانـــی مـــادی 
ــزاب و  ــب احـ ــلمان در قالـ ــرد مسـ ــوِی فـ و معنـ
ایـــن  ناتوانـــی  مبیـــِن  مذهبـــی،  جریان هـــای 
گروه هـــا از اصـــاح وضـــع مســـلمین و تغییـــر در 

ــد.  ــع می باشـ ــن جوامـ ایـ
جریان هـــای  مطالعـــۀ  بـــه  کـــه  زمانـــی 
اســـام گرای افغانســـتان می پردازیـــم، مشـــکات و 
عقب مانده گـــی ایـــن کشـــور را بـــه  دوش عوامـــل 
ــع  ــه، وضـ ــورهای بیگانـ ــۀ کشـ ــی، مداخلـ خارجـ
ــی  ــا بعضـ ــام داران و حتـ ــاد زمـ ــی، فسـ جغرافیایـ
ـــگ  ـــِل جن ـــی را از عوام ـــع غن ـــود مناب ـــده وج  نافهمی
ـــع  ـــل را در قط ـــته و راه ح ـــتان دانس ـــور افغانس در کش
ــی  ــای منطقه یـ ــا و رقابت هـ ــاِت خارجی هـ مداخـ
در امـــور داخلـــی ایـــن کشـــور می داننـــد. در 
ـــل در  ـــل ذی دخ ـــام عوام ـــوی تم ـــش ثان ـــوی نق پهل
مســـالۀ عقب مانده گـــی افغانســـتان، نقـــش عناصـــر 
روان شـــناختی- فرهنگـــی شـــاخص و اساســـی 
اســـت، امـــا در برنامه هـــای ایـــن گروه هـــای 
اســـامی به جـــز از چنـــد مفهـــومِ عاریتـــی کـــه از 
ـــۀ  ـــوع برنام ـــچ ن ـــد، هی ـــر گرفته ان ـــای مص اخوانی ه
ـــه  ـــاِت جامع ـــا و ضروری ـــق نیازمندی ه ـــی مطاب عمل
ـــول  ـــگ و تح ـــت، فرهن ـــاد، سیاس ـــد اقتص ـــرای رش ب
ـــه،  ـــا بیگان ـــارزه ب ـــدارد. مب ـــود ن ـــنتی وج ـــاع س اجتم
ــک  ــدون یـ ــام )بـ ــودن اسـ ــع بـ ــت و مانـ جامعیـ
ـــی  ـــا بی حجاب ـــارزه ب ـــی(، مب ـــری و عمل ـــرد فک راهب
و مســـالۀ زن در محـــور گفتمان هـــای غالـــِب ایـــن 
گـــروه بـــوده و هیـــچ اصـــول فکـــری، اعتقـــادی 
پیشـــرفت،  بـــرای  روان شـــناختی  اخاقـــی،  و 
تغییـــر اوضـــاع اقتصـــادی و رشـــد اقتصـــادی 
)توســـعۀ اقتصـــادی(، توســـعۀ سیاســـی و رهایـــی 
از نظـــام فرهنگـــی ایلـــِی عقب گـــرا و اصـــاح 
ــعه گرایانه از  ــد توسـ ــی و ضـ ــت های افراطـ برداشـ
متـــون دینـــی دیـــده نمی شـــود. گمـــان نویســـندۀ 
ـــا  ـــود نحله ه ـــه خ ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــطور ب ـــن س ای
ــتان  ــای اســـامی در افغانسـ ــا و جریان هـ و گروه هـ
ـــگ  ـــی و فرهن ـــای دین ـــت از ارزش ه ـــم نادرس در فه
ـــت  ـــن و قومی ـــردِن دی ـــک ک ـــه ایدیولوژی ـــامی ب اس
ـــری  ـــان فک ـــه و از گفتم ـــی پرداخت ـــۀ سیاس در صحن

و اصاحـــی در گفتمـــان کان اســـام سیاســـی 
فاصلـــه گرفته انـــد و عمـــًا مطابـــق الزامـــات دورۀ 
جنـــگ بـــا شـــوروی ها، بـــا انگیـــزش احساســـات 
ـــزاب  ـــه درون اح ـــردم ب ـــذب م ـــه جلب وج ـــی ب دین
ـــاد  ـــای جه ـــین روزه ـــه در پس ـــه ک ـــامی پرداخت اس
بـــرای منافـــع گروهـــی و قومـــی خـــود آن را 

اســـتخدام کردنـــد. 

3- تصوف سیاسی
ــی  ــه مشـ ــر بـ ــور مختصـ ــث به طـ ــن مبحـ در ایـ
سیاســـی ایـــن جریـــان مذهبـــی- سیاســـی در 
می نمایـــم.  اشـــاره  سیاســـی  فعالیت هـــای 
صوفیـــان خـــاِف بعضـــی از برداشـــت هایی کـــه از 
ــرد،  ــورت می گیـ ــا صـ ــن جریان هـ ــای ایـ داعیه هـ
ـــی و  ـــای سیاس ـــی و کنش ه ـــتان دارای مش در افغانس
ـــه  ـــم در جامع ـــی حاک ـــای سیاس ـــر رفتاره ـــذار ب اثرگ
ــان،1393:  ــان: امـ ــفایی، 1393: 31۲ و هم چنـ اند)شـ
38(. در طـــول تاریـــخ معاصـــر کشـــوری بـــه  نـــام 
ـــوی  ـــش ق ـــی دارای نق ـــای تصوف افغانســـتان، جنبش ه
سیاســـی در صحنـــۀ سیاســـی، مبـــارزات آزادی خواهـــی 
و ضداســـتعماری بـــوده و به خصـــوص بعـــد از 
ترســـیم خـــط دیورنـــد در برانگیختـــن انگیزه هـــای 
ــازی  ــوی را بـ ــش قـ ــتعمار نقـ ــه اسـ ــردم علیـ مـ
نموده انـــد؛ امـــا یـــک نکتـــه را بایـــد در نظـــر 
داشـــت کـــه نقـــش ایـــن گروه هـــا عمـــًا در 
ــای  ــیر گام هـ ــتان در مسـ ــی افغانسـ ــۀ سیاسـ جامعـ
مثبـــت نوگرایـــی و توســـعه قـــرار نمی گیـــرد. 
ایـــن گروه هـــا عمـــًا می تواننـــد در هـــر الگـــوی 
ـــتعمار  ـــت اس ـــر در ضدی ـــد و اگ ـــا گیرن ـــی ج سیاس
ــات  ــن احساسـ ــر انگیختـ ــث بـ ــرد، باعـ ــرار گیـ قـ
ـــتعمار  ـــع اس ـــیر مناف ـــر در مس ـــا اگ ـــده و ام ـــردم ش م
باشـــند، نقـــش قـــوی در تنبلـــی و کشـــتن روحیـــۀ 
ضـــد اســـتعماری هـــم بـــازی می کننـــد. ایـــن 
گـــروه در ســـلطنت امـــان اهلل خـــان در متـــن 
فعالیت هـــای سیاســـی قـــرار داشـــتند، به خصـــوص 
در  کـــه  زمانـــی  نقشـــبندیه)مجددی ها(،  نحلـــۀ  
مرحلـــۀ اول برنامه هـــای اصاحـــی شـــاه بـــه رأی 
ــس  ــردم در مجلـ ــرف مـ ــود، از طـ ــته می شـ گذاشـ
بزرگ)لویه جرگـــه19۲6( تأییـــد می شـــود، امـــا 
از آن جایـــی کـــه فضـــل عمـــر مجـــددی و قاضـــی 
ـــداً  ـــد و بع ـــن از جلســـه خـــارج شـــده بودن عبدالرحم
ـــوده  ـــاز نم ـــی آغ ـــۀ اصاح ـــه برنام ـــات را علی تبلیغ
و مـــردم والیـــات جنوبـــی را علیـــه شـــاه نوگـــرا 
تحریـــک نمـــوده و دســـت بـــه شـــورش زدنـــد.

ـــفایی، 1393: 31۴(  ـــه: ش ـــد ب )بنگری
ــبندیه  ــاخۀ نقشـ ــای تصوفـــی، شـ ــان نحله هـ در میـ
و قادریـــه بـــا قـــدرت سیاســـی افغانســـتان پیونـــد 
قـــوی داشـــته و دارنـــد. در مشـــی سیاســـی ایـــن 
ذاتـــی  خصوصیـــات  طریقت گـــرا  گروه هـــای 
آن هـــا اثـــر داشـــته و بـــه  عبارتـــی سیاســـت 
ارزش هـــا،  رنگ وبـــوی  حامـــل  افغانســـتان  در 
هنجار هـــا و اصـــول تصوفـــی اســـت. عمـــدۀ 
ـــودن،  ـــی ب ـــا انقاب ـــتان ب ـــی افغانس ـــای تصوف فرقه ه
تغییـــر و نوگرایـــی، عقل گرایـــی موافقـــت ندارنـــد. 
محافظـــه کاری، اعتدال)همســـویی بـــا هـــر جنـــاح( 
و انعطاف پذیـــری، اعتقـــاد بـــه نـــوع قداســـت 
ســـنت ها در میـــان نحله هـــای تصوفـــی حاکـــم 
ـــر  ـــت تأثی ـــت را تح ـــیوه، سیاس ـــن ش ـــا ای ـــوده و ب ب
ــن  ــت مداراِن ایـ ــًا سیاسـ ــرار داده و عمـ ــود قـ خـ
ـــل  ـــت عم ـــۀ سیاس ـــیوه در صحن ـــن ش ـــا ای ـــه ب خط
نموده انـــد. دیگـــر شـــاهان افغانســـتان در موافقـــت 
بـــا قدرت هـــای حاکـــم در جامعـــه بـــه زمـــام داری 
ـــل  ـــن عم ـــدودۀ معی ـــود در مح ـــدرِت خ ـــظ ق و حف
ـــدرت  ـــش ق ـــاش در کاه ـــوع ت ـــر ن ـــد و از ه نمودن
جامعـــه در مقابـــل قـــدرت سیاســـی دولـــت دوری 
گزیدنـــد و دولت هـــای ضعیـــف و ناتـــوان را بـــه 

میـــراث گذاشـــتند. 

سال l10 شمارۀ مسلسل l2419 سه شنبه 2 دلو/بهمن l1397 15جمادی االول l1440 23 جنوری 2019
www.mandegardaily.com

پایان سخنرانی
پایـان سـخنرانی، یکـی از اصلی تریـن قسـمت های هـر سـخنرانی 
اسـت؛ زیـرا صحبت های مـا را تکمیـل می کند و مخاطب بیشـترین 
جزییاتـی کـه در یـک سـخنرانی بـه یـاد مـی آورد، همیـن نکته های 
پایانـی هسـت. پایـاِن سـخنرانی بـه انـدازۀ شـروِع یـک سـخنرانی 
انجـام  را  خودمـان  سـخنرانِی  داریـم  زمانـی  کـه  دارد.  اهمیـت 
می دهیـم، بایـد حواس مـان بـه پایـاِن سـخنرانی باشـد تـا وقت کم 
نیاوریـم. حتمـًا فلم هایـی را دیده ایـم که وقتـی تمام شـده اند، اصًا 
متوجـه نشـده ایم کـه آخـِر فلم چی شـد. آن وقـت می گوییم »عجب 
فلـِم بی َسـروپایی!« سـخنرانی هـم بـه همین شـکل اسـت، مخاطب 
نبایـد چنیـن حسـی برایش دسـت دهـد و بگوید که ُخـوب آخرش 

چی شـد. 
در ادامـه، بـه چهـار موردی کـه می توانیـم ازش در پایان سـخنرانی 

اسـتفاده کنیـم، اشـاره می کنم: 
بـا  ارایه شـده:  مطالـب  از  خالصه یـی  ارایـۀ  و  جمع بنـدی 
ارایـه  سـخنرانی  یـک  بدنـۀ  قسـمت  در  کـه  مطالبـی  جمع بنـدی 
شـد،  مطـرح  صحبت های مـان  در  آن چـه  از  می توانیـم  می دهیـم، 
خاصه یـی بیـان کنیـم. نکته یـی کـه در ایـن قسـمت خیلـی مهـم 
اسـت این کـه: زمانـی کـه بـه پایاِن سـخنرانی می رسـیم، بهتر اسـت 
کـه اگـر مـورد جدیـدی بـه یادمـان آمـد، دیگـر بیـان نکینـم؛ چـرا 
کـه مـا وقتـی در حـال جمع بنـدی و ارایـۀ خاصه یـی از مطالبـی 
کـه بیـان کردیـم هسـتیم، ذهـن مخاطب بـرای یـاد گرفتـِن نکته یا 
سـرفصلی جدیـد آماده گـی الزم را نـدارد. مخاطـب در زمانی که ما 
در حـال جمع بنـدی و بیـان خاصه یـی از مطالـب هسـتیم، در ذهِن 
خـود مطالبـی کـه بیـان شـده را دسـته بندی و جمع بنـدی می کند و 
همین طـور در ذهـِن خـودش چیزهایـی را کـه یـاد گرفتـه تجزیه و 
تحلیـل می کنـد. بنابرایـن یکـی از راه هـای خـوب و قدرتمنـد برای 
پایـان دادن بـه یـک سـخنرانی ایـن اسـت کـه مطالـب را به صورِت 
خاصـه و یا شـاید هـم تیتـروار یک بار بـرای مخاطب مـرور کنیم.
1.  دعـوت بـه اقـدام واضح: مـورد بعدی که بـرای پایـان دادن به 
یـک سـخنرانی می توانیـم ازش اسـتفاده کنیـم و واقعـًا هـم تکنیِک 
یـک  سـخنرانی  پایـاِن  در  کـه  اسـت  ایـن  هسـت،  فوق العاده یـی 
دعـوت بـه اقـدامِ واضـح را انجـام بدهیـم. شـاید برای تـان سـوال 

باشـد کـه دعـوت بـه اقـدامِ واضـح اصًا چیسـت؟ 
دعـوت بـه اقـدام یعنـی این کـه از مخاطـب بخواهیـم کـه کاری را 
در جهـت موضـوع و هـدف سـخنرانِی مـا انجـام بدهـد. نکته یـی 
کـه در یـک دعـوت بـه اقـدام بایـد در نظـر بگیریـم ایـن اسـت که 
دعـوت بـه اقـدامِ مـا باید قابـل اجرا شـدن و عملی شـدن باشـد و 
همان طـور کـه عـرض کـردم، باید در راسـتای هـدف از سـخنرانی 
مـا باشـد. معمـوالً ایـن قسـم دعـوت بـه اقدام هـا هسـتند کـه در 
خاطـر مخاطبـان باقـی می ماننـد. هرقـدر ایـن دعـوت بـه اقدام هـا 
خاقانه تـر و عملی تـر باشـد، می توانـد تأثیـر زیـادی در مخاطـب 
ایجـاد کنـد. مثـًا: در یـک سـخنرانی دربـارۀ سـگرت، در پایـاِن آن 
بـه مخاطـب می گوییـم کـه در پیـش دروازۀ خروجـی یـک سـطل 
آبی رنـگ هسـت، اگـر واقعـًا تصمیـم بـه تـرک سـگرت گرفته ایـد، 
قوطـی سـگرتی که در جیب تـان هسـت را داخل آن سـطل بندازید 

و تـرک سـگرت را از همیـن لحظـه شـروع کنیـد! 
یـا مثًا: در یک سـخنرانی دربـارۀ حفظ محیط زیسـت و جلوگیری 
از قطـع درختـان، سـخنران دسـتش را تَر کـرد و بـه مخاطبان گفت؛ 
اگـر می خواهیـد کـه شـما هـم سـهمی در حفـظ محیـط زیسـت و 
قطـع نکـردن درختان داشـته باشـید، کافی سـت زمانی که دسـت تان 
را بـا آب وصابـون می شـویید، به جـای این کـه از دسـتمال کاغـذی 
اسـتفاده کنیـد، دسـت تان را ده مرتبه تـکان بدهیـد و آن را این گونه 

خشـک کنید.  

رسول خان امین /بخش بیســت وهشتـم
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ــد و  ــه می دان ــی را یگان ــودِ حقیق ــان، زرتشــت وج بدین س
تاریکــی را تابعــی از نــور می انــگارد. ماننــد ســایه کــه تابــِع 
شــخص اســت. خداونــد ابتــدا نــور را آفرید و ســپس ســایه  
ــت  ــه زرتش ــود ک ــه می ش ــد. گفت ــود آم ــع آن به وج ــه تَبَ ب
ــه  ــت ک ــتا« اس ــِد اوس ــام »زن ــه ن ــی ب ــاب منزله ی دارای کت
بــر بنیــاد آن عالــم بــه دو دســته : 1- مینــه )عالــم اصلــی و 
ــادی و جســمانی( تقســیم  ــم م ــی )عال ــی( و ۲-گیت روحان
می شــود؛ کمــا این کــه آن چــه در عالــم اســت، بــه دو دســته 
ــر اســت و  تقســیم می شــود: 1- بخشــش کــه همــان تقدی
ــپس  ــت. س ــل( اس ــل )عم ــراد از آن فع ــه م ــش ک ۲- کنّ
ــه حــرکات انســانی و مــوارد تکلیــف می رســد و  ــت ب نوب
ــش  ــش و 3- کن ــش، ۲- گوی ــته : 1- من ــه دس ــه س آن  را ب
تقســیم می کنــد. زرتشــت مدعــِی معجــزاِت زیــادی اســت 
ــت:  ــی گذشــت و گف ــر نابینای ــد: ب ــه گفته ان ــه از آن جمل ک
گیاهــی را بگیریــد، گیــاه را وصــف کــرد و گفــت: آب آن 
ــی  ــد. وقت ــی می یاب ــارید، بینای ــا بفش ــم آن نابین ــر چش را ب

چنیــن کردنــد، نابینــا بینایــی یافــت. 
 ایــن و شــواهد دیگــری از ایــن دســت دایــر بــر 
ــی  ــران اله ــی از پیامب ــت یک ــه زرتش ــت ک آن اس
ــّوت  ــه را ق ــن گمان ــه ای ــه ک ــت. آن چ ــوده اس ب
ــِن  ــای بنیادی ــی آموزه ه ــد، برخ ــتری می بخش بیش
آن از جملــه ســه آمــوزۀ اصلــِی: 1-گفتــار نیــک، 
۲-پنــدار نیــک و 3-کــردار نیــک اســت کــه 
اســام نیــز بــه آن توصیــه می کنــد . وجــود کتــاب 
آســمانی، بهشــت و دوزخ، پــل صــراط، ابلیــس و 
ــم  ــا(، فرشــته گان، عال شــیاطین )اهریمــن و دیوه
شــهادت و غیــب )جهــان گیتــی و جهــان مینــو(، 
ــزدی  ــّرب ای ــه روزه، تق ــۀ هم ــای پنجگان عبادت ه
)فــّر ایــزدی(، حرمــت تندیــس و... آموزه هایــی در 
دیــن زرتشــتی اند کــه بــا اســام شــباهت نزدیکــی 
دارد و ایــدۀ الهــی بــودن ایــن دیــن را برجســته گی 
می بخشــد. بــا ایــن وجــود، مخالفــان الهــی 
بــودِن ایــن دیــن نیــز دالیلــی دارنــد کــه عجالتــًا 

ــد.   ــا ش ــوان وارد آن ه نمی ت
ــاب  ــی در ب ــای تاریخ ــه: پژوهش ه ــه این ک القّص
ــام  ــه اس ــی ک ــه ادیان ــام - البت ــان پیشااس ادی
ــت  ــرده اس ــح نک ــا تصری ــودن آن ه ــی ب ــر اله ب
ــوده  ــه ب ــال مواج ــکان و احتم ــا ام ــواره ب - هم
اســت. اصــوالً بســیار به ســختی می تــوان در 
بــاب حــوادث و مســایل تاریخــی )آن هــم تاریــخ 
ــرد.  ــدا ک ــت پی ــی دس ــورد یقین ــه م ــتان( ب باس
ــر  ــن را نامحتمل ت ــه یقی ــت یابی ب ــه دس ــه ک آن چ

ــزون بــر فاصلــۀ زمانــی مــا بــا گذشــته،  می ســازد، اف
ــت.  ــی اس ــای تاریخ ــِض روایت ه ــا تناق ــه بس ــدد و چ تع
ادیــان  بنیادیــن  آموزه هــای  از  تاریخــی  گزارش هــای 
ــدان  ــت گاه چن ــام زرتش ــه ن ــخصیّتی ب ــود ش ــا وج و حت
مه آلــود و ناروشــن اســت کــه نمی تــوان از آن نتیجــۀ 
ــی  ــای دین ــته، کتاب ه ــن گذش ــت داد. از ای ــی به دس قاطع
هندویــی، بودایــی، زرتشــتی و... نیــز چنــدان دســت خوش 
ــه آن هــا  ــودی، تغییــر و تحریــف شــده اند کــه اســتناد ب ناب
ــوان  ــت، نمی ت ــد. از این  جه ــن آور باش ــد یقی ــز نمی توان نی
ــای  ــن دین ه ــای بنیادی ــاب آموزه ه ــع در ب ــا ضــرس قاط ب
ــاوت  ــا قض ــر دالیلــی از درون آن ه ــی ب ــه متک پیش گفت
کــرد. زیــرا چنیــن اســتنتاجی منطقــًا نارواســت و بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــرآوردن از مقدمات ــی ب ــۀ قطع ــای نتیج معن

خــود محتمل انــد. 

تقسیم ادیان به ادیان پیشااسالمی و پسااسالمی
در یــک دســته بندی دیگــر - اگــر چنان کــه ظهــور اســام 
را بــه عنــوان مبــدأ در نظــر گیریــم - ادیــان بــه دو دســته : 
ــام  ــس از اس ــان پ ــام و ۲- ادی ــش از اس ــان پی 1- ادی
تقســیم می شــود. در ایــن دســته بندی، مســألۀ اصلــی 
ــر  ــم ب ــه ه ــت و ن ــام اس ــس از اس ــان پ ــر ادی ــر س ــه ب ن
ــا  ــام آوراِن آن ه ــامی پی ــامی یی که اس ــان پیشااس ــر ادی س
در متــون اســامی تذکــر رفتــه اســت؛ بلکــه اصــل مســأله 
ــه به درســتی  ــش از اســامی  یی   اســت ک ــان پی ــر ســر ادی ب
روشــن نیســت آیــا واضعــاِن آن هــا پیامبــران الهــی بوده انــد 
ــان،  ــاق ادی ــه اتف ــب ب ــاً  قری ــر؟. علی االصــول تقریب ــا خی ی

ــی  ــام پاره ی ــت. اس ــامی  اس ــر پیشااس ــه عص ــق ب متعّل
ــیحیت،  ــت، مس ــد: یهودیّ ــود را مانن ــش از خ ــاِن پی از ادی
صائبیــن و... دارای منشــای الهــی تعریــف کــرده و از 
ــی  ــدی در اله ــم - تردی ــه  آمدی ــه گفت ــن رو، - چنان ک ای
ــی  ــألۀ اله ــام، مس ــذارد. در اس ــی نمی گ ــا باق ــودن آن ه ب
بــودن شــماری از ادیــان دیگــر مســکوت عنه گذاشــته شــده 
ــی دارای  ــان ادیان ــا چن ــه آی و به درســتی روشــن نیســت ک
منشــای الهی انــد و یــا خیــر؟. فی المثــل در بــاب الهــی یــا 
وضعــی بــودن ادیانــی چــون: هندوییســم، بودیســم، آییــن 
زرتشــتی و... نمی تــوان بــا ضــرس قاطــع بــه نتیجــه رســید. 
ــام  ــه اس ــامی، از آن جایی ک ــان پسااس ــه ادی ــبت ب در نس
ــر اســام  ــا پیامب ــا ب ــم اســت و سلســلۀ نبّوت ه ــن خات دی
ــی را  ــان ادیان ــوان چن ــن می ت ــه یقی ــت، ب ــه اس ــان  یافت پای
وضعــی )غیرالهــی( در نظــر آورد. روی ایــن بیــان، ادیانــی 
ــن در  ــر سکهیســم را دی ــم اگ ــکهی )آن ه ــن س ــون: آیی چ
نظــر آوریــم نــه مذهــب(، آییــن بهائیّــت )اگــر آن را دیــن 

در نظــر آریــم( و... را می تــوان متکــی بــر اصــل خاتمیّــت 
ــرون  ــی بی ــای اله ــرۀ دین ه ــم از دای ــور حت ــام به ط در اس
ــی  ــر ادیان ــر س ــی ب ــألۀ اصل ــان، مس ــن می ــاخت. در ای س
ــری در  ــد و تذّک ــش از اســام ظهــور کرده ان ــه پی اســت ک
ــا در  ــدۀ آن  ه ــودن آورن ــر ب ــا پیامب ــودن و ی ــی ب ــاب اله ب
ــان  ــمار از ادی ــن ش ــت. ای ــوان یاف ــا نمی ت ــی م ــون دین مت
را بایســتی قلمــرو خاکســتری یی در نظــر آورد کــه تعییــن 
ــی  ــا پرســش های عدیده ی ــودِن آن هــا ب ــا الهــی ب وضعــی ی

مواجــه اســت. 

نتیجه گیری
 بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه آمدیــم، شــاید عجالتــاً  توقــف 
ــی  ــان دین های ــودن چن ــاب الهــی ب ــا الادری گــری در ب و ی
ــویۀ  ــی از دو س ــه یک ــی ک ــد، مادام ــر  آی ــه نظ ــر ب مرّجح ت
الهــی یــا وضعــی بــودن آن هــا بــا دالیــِل دســت  کم مرّجــح 
ــرای ترجیــح یکــی از دو  ثابــت نگــردد. راه دیگــری کــه ب
ــا  ــراروی م ــن ف ــک دی ــودن ی ــی ب ــا وضع ــی ی ــکان اله ام
ــر الهــی  ــه اصــل ب ــه اســت ک ــن نکت ــن ای ــرار دارد، تعیی ق
بــودن ادیــان اســت یــا وضعــی بــودن آن هــا. اگــر چنان کــه 
اصــل را بــر الهــی بــودن ادیــان بگذاریــم، در آن صــورت، تا 
آن گاه کــه وضعــی بــودن دینــی ثابــت نگــردد، اصــل مزبــور 
ــر  ــد. خــاف آن، اگ ــد مان ــا خواه ــّوت خــود پابرج ــه ق ب
ــی  ــم، آن گاه اله ــان بگذاری ــودن ادی ــی ب ــر وضع اصــل را ب
ــت کم  ــا دس ــع و ی ــل قاط ــا دالی ــد ب ــی بای ــر دین ــودن ه ب
مرّجــح بــه اثبــات برســد. اســام علی الظاهــر بــا دیدگاهــی 
ــودن  ــدی ب ــا توحی ــودن و حت ــی ب ــر اله ــل را ب ــه اص ک

ادیــان می نهــد، هم دلــی بیشــتری دارد. زیــرا حضــرت 
ــران  ــی از پیامب ــود یک ــه، خ ــب گرفت ــر لق ــه ابوالبش آدم ک
ــا  ــن ب ــدۀ دی ــدای پدی ــن رو، ابت ــت و از ای ــوده اس ــی ب اله
ــًا  ــز عمدت ــدی نی ــان بع ــود. ادی ــاز می ش ــی آغ ــی اله وح
توســط پیامبــراِن پرشــمار الهــی بــه مــردم عرضــه شــده اند 
ــن  ــن الهــی از آموزه هــای بنیادی و هرازگاهــی کــه یــک دی
ــده  ــری برگزی ــر دیگ ــت، پیامب ــه اس ــراف رفت ــه انح آن ب
ــاره  ــور را دوب ــن مزب ــع و دی ــا را رف ــا انحراف ه ــده ت ش
ــه  ــت ک ــن در حالی س ــد. ای ــی اش برگردان ــیر اصل ــه مس ب
ــه  ــرک ب ــر از ش ــی اش علی الظاه ــیر طبیع ــن داری در س دی
ــن  ــاید. در ای ــد ره می گش ــه توحی ــح ب ــح و از ترجی ترجی
ــود و  ــناخته می ش ــدم ش ــد پیش ق ــر توحی ــرک ب ــگاه، ش ن
ــه  ــودن – البت ــر شــرکی ب ــوان اصــل را ب ــۀ آن می ت ــر پای ب
نــه توحیــدی بــودن - ادیــان بنــا نهــاد.  ایــن در حالی ســت 
کــه ســیر دیــن داری در اســام – خــاف آن چــه کــه عّامــه 
ســلجوقی پنداشــته اســت - از توحیــد آغــاز می شــود 

را  زیــادی  افت وخیز هــای  تاریخــی اش،  حرکــت  در  و 
تجربــه می کنــد . از ایــن  جهــت، ایده یــی کــه اصــل را بــر 
توحیــد می گمــارد تــا شــرک و ترجیــح، در اســام برتــری 
می یابــد. روی ایــن بیــان، در صورتی کــه دالیلــی دایــر بــر 
الهــی بــودن یــا نبــودن یــک دیــن موجــود نباشــد، و یــا بــا 
ــح داد، در  ــوان یکــی از  طرف هــا را ترجی ــل نت وجــود دالی
آن صــورت بایســتی برحســب اصــل عمــل کــرد و آن دیــن 
ــه  ــاف آن قاطعان ــه خ ــر این ک ــمار آورد، مگ ــی به ش را اله
ثابــت شــود. ایــن رویکــرد، بــه ســبب آن کــه اصــل را بــر 
ــان الهــی  ــان می گــذارد، دایــرۀ شــمول ادی ــودن ادی الهــی ب
ــکار  ــی اف ــرای تعاط ــه ب ــد و زمین ــتری می یاب ــعت بیش وس
ــر  ــف فراهم ت ــان مختل ــروان ادی ــان پی ــی می و تســاهل عمل

می شــود. 
ــودن  ــر الهــی ب ــن وجــود، اگــر چنان کــه فــرض را ب ــا ای ب
ــی  ــه، اله ــای پیش گفت ــم دین ه ــم، بازه ــی بنهی ــان ادیان چن
ــان  ــتی می ــتر، بایس ــح بیش ــرای توضی ــد. ب ــی نمانده ان باق
ــل  ــدِن آن تفکیــک قای ــن و الهــی مان ــودن یــک دی الهــی ب
شــد. اســام خــاف ادیــان دیگــر، افــزون بــر آن کــه دارای 
منشــای الهــی اســت و آورنــدۀ آن یکــی از پیامبــران خداوند 
ــادر  ــت و مص ــده اس ــی مان ــی باق ــی رود، اله ــمار م به ش
ــا  ــن مدع ــد. ای ــون بوده ان ــت برد مص ــام از دس ــۀ اس اولی
هــم بــا قــرآن و هــم بــا شــواهد بســیار تاریخــی پشــتوانی 
ــراً  در برخــی  ــه اخی ــم ک می شــود. نســخه هایی از قرآن کری
ــروزی  ــخه  های ام ــا نس ــد، ب ــت آمده ان ــان به دس ــاط جه نق
ــی و  ــت تاریخ ــت، وثاق ــن واقعیّ ــد و ای ــق می کن آن تطبی
اِســنادی قــرآن را بیــش از پیــش قطعیّــت می بخشــد؛ ایــن 

ــان  ــک از ادی ــچ  ی ــی هی ــادر اصل ــه مص ــت ک در حالی س
پیشااســامی از تحریــف و تغییــر در امــان نبوده انــد و 
ــر  افــزون آن کــه شــواهد تاریخــی غیرقابــل انــکاری نیــز ب
ــز  ــا نی ــروان آن دین ه ــد و پی ــت دارن ــت دالل ــن واقعیّ ای
اعــم از: مســیحیّت، یهودیّــت، زرتشــتی، هندویــی، بودایــی 
و... نیــز چنیــن ادعایــی ندارنــد. این جاســت کــه ضــرورت 
بــه تجدیــد نبــّوات و آمــدن پیامبــران بعــدی فراهــم آمــده 
ــور  ــه ظه ــم ب ــن خات ــوان دی ــه عن ــام ب ــرانجام اس و س
ــت  ــر خاتمیّ ــه ُمه ــوات عام ــلۀ نب ــر سلس ــا ب ــد ت می رس

بنهــد. 
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ــژۀ وزارت خارجــۀ  ــرای فرســتادۀ وی ــات پاکســتانی ب مقام
ــح  ــد صل ــه در رون ــد ک ــد داده ان ــر تعه ــار دیگ ــکا ب امری
ــد را  ــن رون ــود و ای ــد ب افغانســتان همــکار خــوب خواهن

ــرد.  ــد ک ــت خواهن تقوی
ــتان  ــرای افغانس ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی خلی زلم
ــاز  ــه آغ ــورهای منطق ــه کش ــفرش را ب ــی از س دور تازه ی
ــا  ــو ب ــد از گفت وگ ــنبه بع ــه روز پنجش ــت او ب ــرده اس ک
مقامــات افغانســتان در کابــل، وارد اســام آباد پایتخــت 
ــاه  ــر و ش ــت وزی ــان نخس ــا عمران خ ــد و ب ــتان ش پاکس
ــی  ــور دیدارهای ــۀ آن کش ــر خارج ــی وزی ــود قریش محم

ــت . ــته اس داش
ــک  ــار دیگــر از همــکاری نزدی ــل زاد ب ــرای خلی قریشــی ب
پاکســتان بــا امریــکا در حــل معضــل افغانســتان و تقویــت 

ــت ــان داده اس ــح اطمین ــای صل ــد گفت وگوه رون
ــازۀ سیاســی  ــا انکشــافات ت ــه، ب ــه منطق ــل زاد ب ــفر خلی س
ــژۀ  ــتاده وی ــر داوودزی فرس ــش از او عم ــت پی ــراه اس هم
ــه  ــفری ب ــی س ــاع منطقه ی ــرای اجم ــت ب ــس حکوم ریی
پاکســتان داشــت او در بازگشــت یــادآور شــد کــه در موقف 
ــده  ــادی دی ــرات زی ــون پاکســتانی تغیی سیاســیون و روحانی
ــا دولــت افغانســتان در  می شــود و آنهــا آمــادۀ همــکاری ب
ــا فضــل  ــد و موالن امــر تقویــت گفت وگــو هــای صلــح ان
الرحمــان حامــی سرســخت طالبــان در پاکســتان، بــا تغییــر 
موقــف، گفــت کــه جنــگ افغانســتان جهــاد نیســت و مــا 
عبدالمنــان نیــازی سردســته یــک، جنــاح انشــعابی طالبــان 

ــا دولــت افغانســتان حمایــت کــرد. از ماقــات مســتقیم ب
همــه اینهــا نمایانگــر آن اســت کــه رونــد صلــح در 
افغانســتان بــا تحــوالت مثبــت همــراه اســت مگــر بــا ایــن 

ــد. ــد ذوق زده ش ــه، نبای هم
در ایــن جــای شــک نیســت کــه بازیگــر اصلــی در منازعــۀ 
افغانســتان، پاکســتان اســت و ایــن کشــور می توانــد کمــک 
و همــکاری زیــادی کنــد بــا ایــن کــه پاکســتان دیــر زمانــی 

اســت حمایتــش را از صلــح و ثبــات در افغانســتان تکــرار 
داشــته، امــا همــکاری واقعــی نکــرده و نتوانســته اســت بــه 

قناعــت امریــکا و افغانســتان بپــردازد
در حالــی کــه افغانســتان، هنوزهــم بــه عنــوان یــک چالــش 
امنیتــی بــرای منطقــه و کشــورهای فــرا منطقــه باقــی مانــده 
اســت، ادامــه ایــن معضــل نــه  تنهــا بــرای افغانســتان، بــل 

ــه  ــر هزین ــاز و پُ ــز مشکل س ــر نی ــورهای دیگ ــرای کش ب
ــازه وارد  ــا تأســف هــر روز یــک بازیگــر ت ــوده اســت. ب ب

ــود. ــتان می ش ــه افغانس قضی
 در ایــن میــان پاکســتان بیشــتربه فکــر امتیازگیــری از امریکا 
اســت و قضیــۀ افغانســتان یــک دســتاویز پـُـر منفعــت بــرای 

ــور است آن کش

معضــل  از  بهره گیــری  بــا  تــا  می خواهــد  پاکســتان 
ــد و در  ــت یاب ــادی دس ــای اقتص ــه کمک ه ــتان ب افغانس
مســایل منطقه یــی ماننــد مســألۀ کشــمیر دســت بــاال داشــته 

ــد. ــزوی نباش ــور من ــک کش ــر ی ــد و دیگ باش
ــاالت  ــوی ای ــان از س ــی و اطمین ــر  جمع ــن خاط ــر ای اگ
متحــده و جامعــه بین المللــی بــه پاکســتان داده شــود، 
ــد ــد صلــح افغانســتان کمــک کن ــه رون شــاید اســام آباد ب
ــا و  ــار آمدن ه ــرای کن ــی ب ــتان، بهانه ی ــۀ افغانس ــد قضی نبای

ــد  ــا باش معامله ه
ــا پاکســتان اگــر روســیه  ــکا اســت ی خارجی هــا، اگــر امری
اســت یــا ایــران، تنهــا تســهیل کنندۀ رونــد صلــح در 
ــتان  ــهروندان افغانس ــر کار ش ــایل دیگ ــد مس ــتان ان افغانس
اســت روی همیــن دلیــل اســت کــه شــهروندان افغانســتان 
بــه رســیدن بــه یــک صلــح بــا عــزت تأکیــد دارنــد کــه در 

ــا مطــرح اســت. ــظ ارزش ه آن حف
ــاع در  ــرف، اجم ــن ط ــه ای ــال ب ــد س ــم از چن ــن ه ــا ای ب
حلقه هــای داخلــی و بین المللــی بــر ایــن اســت کــه 
ــا راه  ــت. تنه ــن اس ــتان ناممک ــی در افغانس ــروزی نظام پی
پایــان دادن بــه جنــگ افغانســتان، توافــق سیاســی یی اســت 
ــا نظــام سیاســی افغانســتان ادغــام  ــان را ب ــد طالب کــه بتوان

ــد. کن
ــت افغانســتان،  ــری و مالکی ــح تحــت رهب ــد صل ــی رون ول
خواســته و مطلــوب همــۀ طرف هــا اســت؛ زیــرا هــر یــک 
ــورت  ــه ص ــتان ب ــت در افغانس ــود وضعی ــان، از بهب از آن
مســتقیم نفــع می برنــد و کشــورهای بیرونــی تســهیل کنندۀ 

ــد. ــوده می توانن ــد ب ــن رون ای
ــد  ــت ها در رون ــا بن بس ــه خارجی ه ــت ک ــر اس ــس بهت پ
ــر  ــی امکان پذی صلــح افغانســتان را رفــع کننــد و ایــن زمان
ــار  ــتان کن ــت در افغانس ــدرت و رقاب ــازی ق ــه ب ــت ک اس

گذاشــته شــود.

آقـای غنـی
وغ گفتن بس نیست؟! در

کمیســیون  در  نام نویســی  روز  در  غنــی  محمداشــرف 
انتخابــات گفــت کــه دولــت بایــد در خدمــت مــردم باشــد، 
ــچ اشــاره یی  ــن ســخنرانی هی ــراد مشــخص. او در ای ــه اف ن
ــن  ــه گلبدی ــتور او ب ــه دس ــه ب ــی ک ــا افغانی ی ــه میلیون ه ب
حکمتیــار و دار و دســته اش داده می شــود، نکــرد. همچنــان 
ــا ایجــاد  ــه آی ــید ک ــی نپرس ــای غن ــگاری از آق ــچ خبرن هی
ریاســت جمهوری  ارگ  در  کمیســیون ها  و  کمیته هــا 
ــز خــودش  ــر می ــی در س ــع دولت ــای انحصــارِ مناب ــه معن ب
ادارۀ تــدارکات ملــی و  نیســت؟ همــه می داننــد کــه 
هــدِف  بــه  ارگ،  درون  در  اقتصــادی  عالــی  شــورای 
دسترســی بــه منابــع و تقســیم آن بــه میــل خــود او اســت. 
محمداشــرف غنــی شــاید بــه ایــن بــاور اســت کــه مــردم 
افغانســتان حافظــۀ تاریخــی شــان را از دســت داده انــد. او 
حتمــًا فکــر می کنــد مــردم بــه آنچــه رییــس حکومــت در 
نزدیــک بــه چهــار ســال گذشــته انجــام داده اســت، اشــراف 
ــردم گــزارش  ــد م ــی فکــر می کن ــد. محمداشــرف غن ندارن
یــک مــاه پیــِش دیدبــان شــفافیت را فرامــوش کــرده 
ــفافیت  ــان ش ــِش دیدب ــه پی ــد هفت ــش چن ــک پژوه ــد. ی ان
ــی،  ــۀ دولت ــارج از بودج ــی خ ــرف غن ــه اش ــرد ک ــاش ک ف
بــه والیت هــا مــی رود و بــه مــردم وعــدۀ پروژه هــای 
ــک  ــن ی ــه همی ــد ب ــی بای ــای غن ــد. آق ــعه یی می ده توس
مــورد پاســخ بدهــد کــه پــوِل پروژه هایــی را کــه خــارج از 
بودجــۀ مالــی بــه مــردم وعــده می دهــد، از کجــا می کنــد؟ 
ــه  ــی ک ــع دولت ــی از مناب ــای حاتم بخش ــه معن ــن ب ــا ای آی

ــردم اســت، نیســت؟ ــی م مال
از ایــن گذشــته، او در بخــش دیگــر ســخنرانی اش، دو 
ــته و  ــا از گذش ــرد: ی ــنهاد ک ــردم پیش ــرای م ــه را ب گزین
ــه وحــدت و پاســخ گویی  ــا ب ــد و ی گسســت حمایــت کنن
رأی بدهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه مــردم بــه پاســخ گو 
بــودِن حکومــت به ویــژه ارگ ریاســت جمهوری هیــچ بــاور 
ــیون های  ــه کمیس ــد ک ــرده ان ــوش نک ــردم فرام ــد. م ندارن
در  را  آنــان  غنــی  محمداشــرف  ســاختۀ  حقیقت یابــی 
ــه  ــد ک ــی نمی دان ــوز کس ــرار داد. هن ــی ق ــای معلومات خ
ــوز  ــردم هن ــرد؟ م ــقوط ک ــار س ــدز دوب ــت کن ــرا والی چ
ــفاخانۀ  ــه ش ــه ب ــِل حمل ــه عام ــد ک ــد بدانن ــت دارن دوس

ــه  ــوی چ ــهل انگاری از س ــد و س ــا بودن ــتر کی ه ۴۰۰ بس
کســی صــورت گرفتــه بــود؟ مــردم عاقــه حکومــت بــرای 
ــی  ــزرگ فســاد مال ــای ب ــه پرونده ه ــد ک ــان پاســخ بده ش
ــی  ــدت مل ــت وح ــرا حکوم ــود؟ چ ــی نمی ش ــرا بررس چ
ــد را  ــت های مفس ــت، دانه درش ــس حکوم ــخص ریی و ش
ــد  ــا بدانن ــد ت ــه راه ان ــردم چشــم ب ــد؟ م ــی نمی کن دادگاه
کــه قصــر گلخانــه چــرا ســوخت. محمداشــرف غنــی هیــچ 
ــاروق  ــرا ف ــه چ ــد ک ــِخ بده ــردم پاس ــه م ــدارد ب ــل ن تمای
ــوان  ــه عن ــه دادگاه، ب ــدن ب ــتاده ش ــای فرس ــه ج وردک ب
ــی  ــی وزارت پارلمان ــه کرس ــت ب ــس حکوم ــدۀ ریی نماین
ــه دارد  ــر عاق ــی اگ ــرف غن ــت؟ محمداش ــه زده اس تکی
ــد  ــد بدانن ــت دارن ــردم دوس ــد، م ــخ بگوی ــردم پاس ــه م ب
ــده  ــدامِ اصــول و قاع ــای ک ــاع پیشــیِن برمبن ــر دف ــه وزی ک
ــۀ  ــه رتب ــد و ب ــع می کن ــه بار ترفی ــال، س ــه س ــرف س در ظ
ــس  ــا پ ــر حت ــن دیگ ــا ت ــی می رســد؟ و صده ــتر جنرال س
از ده ســال خدمــت در خــط نخســت، هنــوز معــاش شــان 

ــردد؟ ــرا نمی گ ــه وار اج سلس
کمیســیون  در  ســخنرانی اش  در  غنــی  محمداشــرف 
ــاره  ــز اش ــم نی ــن مه ــه ای ــی ب ــس از نام نویس ــات پ انتخاب
ــش« اســت  ــات از »اولویت های ــه اصاحــاِت انتخاب کــرد ک
و »حتمــًا« پیــش از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری، 
نهادهــای انتخاباتــی را اصــاح می کنــد. منظــور آقــای غنــی 
حتمــًا اصاحاتــی اســت کــه در شــروع حکومــت وحــدت 
ــه  ــی نکــرد و حــاال ک ــا عمل ــود، ام ــده ســپرده ب ــی وع مل
ــش گذشــته اســت،  ــه پنج ســال از عمــر حکومت ــک ب نزدی
ــات  ــوم »اصاح ــد. مفه ــد می کن ــه آن تأکی ــر ب ــار دیگ ب
نظــام انتخاباتــی« پــس از بــه بحــران رفتــن انتخابــات ســال 
ــش  ــش از پی ــی بی ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ۲۰1۴ و ایج
وارد ادبیــات حکومــت شــد. بــه همه گــی مشــخص اســت 
ــا  ــات حت کــه اگــر ارادۀ ایجــاد اصاحــات در نظــام انتخاب
ــود،  ــر می ب ــی اگ ــرف غن ــای محمداش ــیۀ برنامه ه در حاش
ــت،  ــر کرســی دول ــه پنج ســال حاکمیــت او ب در نزدیــک ب
ــری  ــۀ فک ــی در منظوم ــام انتخابات ــی داد. نظ ــام م آن را انج
ــری  ــو در ســطح رهب ــی چهره هــای ن ــی، جاگزین ــای غن آق
کمیســیون اســت. تغییــر رهبــری کمیســیون انتخابــات 

ــام آن.  ــه تم ــا ن ــد، ام ــد بخشــی از اصاحــات باش می توان
ــت  ــس حکوم ــم ریی ــه حک ــیون ب ــری کمیس ــی رهب وقت
نصــب و بازهــم بــه حکــم رییــس حکومــت عــزل شــود، 
مســلمًا حکومــت دســِت درازی در کمیســیون خواهــد 
داشــت. رهبــری کمیســیون انتخابــات بایــد از پارلمــان رأی 
ــه ارگ  ــا از وابســته گی ب ــرد ت ــاد بگی ــدم اعتم ــاد و ع اعتم

ــد. ــی یاب رهای
ــارزه  ــه مب ــن ســخنرانی ب ــی در ای ــای غن ــن، آق ــار ای در کن
بــا قانون شــکنان تأکیــد کــرد. کســی بایــد از آقــای 
غنــی می پرســید کــه مفهــوم مبــارزه بــا قانون شــکنان 
ــای  ــوم و منظــور آق ــر مفه ــان چیســت؟ اگ ــوس ش در قام
ــم  ــراد مســلح غیرمســوول اســت، بازه ــی بازداشــت اف غن
ــن قیصــاری  ــه چــرا شــما نظام الدی ــن اســت ک پرســش ای
کــه اتهــامِ قانون شــکنی و داشــتن افــراد مســلح غیرمســوول 
ــا  ــه ره ــدون محکم ــا ب ــت، ام ــود را بازداش ــر او وارد ب ب
ــده  ــه چــرا فرمان ــی بپرســد ک ــای غن ــد؟ کســی از آق کردن
ــا  ــه ره ــدون محکم ــس از آن ب ــت و پ ــیر را بازداش شمش
کردیــد؟ اگــر ایــن افــراد مجــرم بودنــد، چــرا بــرای شــان 
ــد،  ــرم نبودن ــر مج ــد و اگ ــادر نکردی ــتانی ص ــرار دادس ق
ــرای  ــان را ب ــماری از بیگناه ــی و ش ــای امنیت ــرا نیروه چ
بازداشــت آنــان قربانــی کردیــد؟ آیــا خــوِن افــرادی را کــه 

ــه  ــیدید؟ ب ــما بخش ــد، ش ــده ان ــکنان ریختان ــن قانون ش ای
شــما کــی ایــن صاحیــت را داده اســت کــه خــون دیگــران 
ــی و سیاســی ببخشــید؟ را به خاطــر مصلحت هــای انتخابات

ــه  ــبت ب ــی نس ــای غن ــِت آق ــر و فعالی ــه از رویک ــی ک کس
حکومــت و دولــت داری اطــاع نداشــته باشــد، بــا شــنیدن 
ســخنرانی اش، تصــور خواهــد کــرد کــه محمداشــرف غنــی 
در خــای اطاعاتــی از قلمــرو زیــر حاکمیتــش قــرار دارد؛ 
ــوب  ــی خ ــرف غن ــت. محمداش ــن نیس ــت چنی ــا واقعی ام
می دانــد کــه در اطرافــش چــه می گــذرد. او اتفاقــاِت 
ــواردی  ــه م ــا ب ــد، ام ــش را چهارچشــم رصــد می کن اطراف
کــه بــاِب طبعــش نباشــد، ترتیــب اثــر نمی دهــد. واقعیــت 
ــِر  ــان های عص ــی انس ــای غن ــه آق ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
ــن انســان های  ــه اســت. او بی ــوژی را دســتِ کم گرفت تکنال
ــا آنکــه  ــل نیســت. ب ــاوت قاب ــروز تف ۲۰ ســال پیــش و ام
محمداشــرف غنــی روزگار زیــادی را در زادگاه تکنالــوژی 
ــه  ــت ک ــرده اس ــوش ک ــا فرام ــت، ام ــرده اس ــپردی ک س
ــات را دارد  ــه داری اطاع ــظ و نگ ــت حف ــوژی ظرفی تکنال
و هــر مــوردی را در ظــرف چنــد دقیقــه جلــو چشــم قــرار 
ــم  ــِت از چش ــچ واقعی ــوژی، هی ــر تکنال ــد. در عص می ده

ــد. مــردم پنهــان نخواهــد مان

عـهد تـازۀ پاکستان به امـریکا

سال l10 شمارۀ مسلسل l2419 سه شنبه 2 دلو/بهمن l1397 15جمادی االول l1440 23 جنوری 2019
www.mandegardaily.com

خلیل مینوی 

روح اهلل بهزاد

ACKU



ــر روز یکشــنبه 3۰ جــدی، محمداشــرف  ــد از ظه بع
غنــی بــا معاونــان و محمــد یوســف غضنفــر همــکار 
ســومش بــه منظــور ثبــت نــام، مراجعه کــرده و اســناد 
ــت جمهوری  ــام ریاس ــه مق ــود را ب ــوری خ کاندیدات
به نــام تکــت انتخاباتــی دولت ســاز در کمیســیون 
ــه  ــا آن ب ــان ب ــرد. همزم ــل ک ــی مراح ــات ط انتخاب
ــای کاری  ــتر برنامه ه ــت بیش ــرض وضاح ــگاه غ جای
بــه مقــام ریاســت جمهــوری آینــده بــه ایــراد ســخن 
ــی را  ــدات انتخابات ــی از تعه ــه فرازهای ــت ک پرداخ

ــرد: ــرده ک ــن فش ــود چنی می ش
1( در ایــن تکــت انتخاباتــی امــراهلل صالــح بــه صفــت 
ــه صفــت معــاون دوم  ــش ب معــاون اول و ســرور دان
ــرمایه داران  ــن از س ــدن یکت ــده ش ــورت برن و در ص
به نــام محمــد یوســف غضنفــر جایــگاه ســوم را 

ــرد. احــراز خواهــد ک
تیــم  را  انتخاباتــی  تکــت  ایــن  غنــی  آقــای   )۲
دولت ســاز بــر شــمرد و تأکیــد ورزیــد کــه کارهــای 
ــه  ــدی ب ــته را در مراحــل بع ــام گذش گسســته و ناتم

ــانید. ــد رس ــام خواه اتم
3( تأکیــد و اذعــان او بــه مرحلــۀ قبلــی از ایــن جهــت 
ــول و  ــۀ تح ــه آن را ده ــد ک ــت می باش ــز اهمی حای
ــا  ــه ت ــن اســت ک ــاورش ای ــود و ب ــده ب ــداوم خوان ت
ــود و  ــا می ش ــود کف ــور خ ــادی کش ــال ۲۰۲۴ می س
ایــن جغرافیــا گــواه رونــق و شــکوفایی خواهــد بــود. 
۴( غنــی ضمــن ســخنرانی اش چندیــن بــار واژۀ 
گسســت و گسســته را بــه گونــۀ اشــتباه بــه کار بــرد 
ــده  ــنونده و ببین ــان ش ــرت مخاطب ــب حی ــه موج ک

ــد. گردی
ــه گان  ــاد پیش ــم از دزدان و فس ــۀ اول نی 5( در مرحل
ــۀ  ــااهلل در مرحل ــر آن انش ــه دیگ ــد، نیم ــرار کردن ف
بعــدی راه فــرار را در پیــش خواهنــد گرفــت و تیــم 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــدۀ انتخاب ــاز را برن دولت س

ــت.  ــی گرف ــه معرف ــیدی ب ــال 1398 خورش در س
ــتوه  ــارز نس ــود را مب ــز، خ ــورت کنایه آمی ــه ص 6( ب
ــان اهلل  ــاه ام ــر ش ــت ناپذی ــدۀ راه برگش ــه دهن و ادام
قلــم داد کــرده و آرزومنــدی خــود را در بــرآورده 
ــه  ــپرد ک ــد س ــرد و تعه ــراز ک ــول اب ــن مأم ــدن ای ش
ســال آینــده مصــادف بــه صدمیــن ســالروز اســترداد 
ــش از  ــا شــکوه بی ــد ب ــد بای ــتقال کشــور می باش اس

ــرد. ــورت گی ــل ص ــن روز، تجلی ــش از ای پی
7( از نیروهــای امنیتــی و قربانیــان قوت هــای نظامــی 
ــدردی  ــرد، هم ــد ک ــهدا تمجی ــان ش ــی و وارث و ملک
ــلح  ــوای مس ــی ق ــدان اعل ــوان قومان ــه عن ــود را ب خ

کشــور آشــکار کــرد. 
8( ضمــن آن کــه حمایــت از ارزش هــای قانــون 
اساســی را وظیفــۀ خــود پنداشــت، او بــر قــوم بــزرگ 
ــه در  ــده داد ک ــده وع ــته خوان ــود را وابس ــرا خ فق
بهبــود و رفــاه اجتماعــی ایــن قــوم پرشــمار تغییراتــی 
ــط  ــه مرتب ــت ک ــر اس ــور تذک ــد. در خ را وارد می کن
بــه طــرح قضیــه فــوق، جنــاب شــان مرتکــب اشــتباه 

ــا  ــور ب ــرای کش ــه فق ــن ک ــل ای ــه دلی ــد ب ــده ان ش
توجــه بــه معیارهــای علمــی، چنــان مشــرکاتی ندارند 
کــه بــه عنــوان قــوم بــزرگ مطــرح گردنــد؛ ولــی از 
ــی رژیم هــای  ــر آن بی کفایت نظــر کمیــت و مضــاف ب
ــان  ــر ایــن ســرزمین، آن حاکــم در مقاطــع مختلــف ب
در زیــر خــط فقــر بــه زنده گــی رقت بــار کــه 
ــت و  ــت دس ــهروند نیس ــک ش ــی ی ــتۀ زنده گ شایس

ــد. ــا می زنن پ
9( عملــی شــدن و واردآوردن اصاحــات در تیــم 
و  مکلفیــت  از  را  )دولت ســاز(  تــداوم  و  تحــول 
ــر آن  ــد ب ــرده تأکی ــرح ک ــود مط ــت خ ــالت تک رس
ــا پیــروزی در ســال 1398 خورشــیدی  داشــت کــه ب
در اســتقرار حاکمیــت قانــون، رفــاه اقتصــادی و 
ــوان شــخص  ــه عن گســترش ســاختارهای سیاســی ب
ــت جمهوری  ــام ریاس ــدای مق ــور و کاندی رییس جمه
در  نامــزدان  همــۀ  بــه  را  یک ســان  فرصت هــای 

تکت هــای انتخاباتــی فراهــم خواهــد ســاخت.
1۰( رهنمــود محمداشــرف غنــی مشــخصًا بــرای 
ــۀ  ــرای هم ــر ب ــت بهت ــن امنی ــی، تأمی مســووالن امنیت
ــود.  ــش رو ب ــت جمهوری پی ــدان ریاس ــزد کاندی نام
ــرش  ــی، پذی ــألۀ همگرای ــه مس ــرد ب ــراف ک 11( اعت
ــی  ــح مل ــع و مصال ــر مناف ــی ب ــاد مبتن ــود اقتص و بهب

ــد. ــل کن ــور عم کش
1۲( وابســته گی را مــردود دانســته بــا آنهــم تأکیــد بــر 
اســتقالیت اقتصــادی بــه مــوازات اســتقال سیاســی 

شت. ا د
13( حمایــت و  طــرف داری خــود را بــه ســان 
بــه  از علمــای تکــرار کــرد و  پیــش  ســال های 

ورزیــد. اصــرار  منبــر  و  ارگ  نزدیک ســازی 
و  جنــگ  پروســۀ  در  را  افغانســتان  طالبــان   )1۴
ــدار  ــد و غــرض اســتقرار صلــح پای ــرا خوان صلــح ف
آماده گــی اش را بــه هــر نــوع قربانــی وعــده داد. 
ــوت،  ــن دع ــان از ای ــن طالب ــورت نپذیرفت 15( در ص
آنــان را مــزدوران بیگانــه قلــم داد کــرده، تأکیــد 
ــرات  ــاب مذاک ــان ب ــک حامی ش ــا ممال ــه ب داشــت ک

ــود. ــد گش را خواه
ــگر  ــه پرســش گزارش ــخ ب ــی در پاس 16( اشــرف غن
بــه روشــنی چــون آفتــاب مخالــف خــود را بــا اداره 

موقــت بیــان کــرد.
ــراهلل  ــی، ام ــرف غن ــای محمداش ــان صحبت ه در پای
صالــح بــه ســخنرانی پرداختــه کــه فشــردۀ آن را ایــن 

ــم: ــا می آوری ج
1( چــرا مــن بــا ایــن تکــت پیوســته ام، معاملــۀ در کار 

بــوده یــا چطــور؟
۲( دالیــل پیوســتن خــود را بــا تیــم دول  ســاز، ایجــاد 

دولــت وانمــود کــرد.
3( سرپرســت وزیــر پیشــین وزارت امــور داخلــه، کار 
ــی از  ــرار نیم ــن ف ــل روش ــود را دلی ــت روزۀ خ بیس
ــد. ــه خــارج کشــور خوان دزدان و فســاد پیشــه گان ب

۴( تکــت مــا در رســیدن بــه مقــام ریاســت جمهوری 

قصــد و نــگاه بــه امــوال غنیمــت نــدارد؛ بلکــه 
ــد. ــاد می باش ــردن فس ــن ک ــه ک ــا ریش ــدی م آرزومن
ــت  ــه تک ــت ب ــن جه ــن از ای ــت م ــح گف 5( صال
ــازنده  ــاد س ــه انتق ــاور ب ــه ب ــتم ک ــاز پیوس دولت س
دارم و انتقــاد ســالم اقشــار جامعــه می توانــد ســازنده 
و راهگشــا باشــد. او پیــش از ایــن تیــم غنــی را 
ــت و تاخــت  ــه« می گف ــای بی ریش ــماری از آدم ه »ش
ــای  ــگاه و برنامه ه ــوع ن ــه ن ــنگینی ب ــای س و تازه

ــت. ــت داری داش ــرای حکوم ــی ب غن
6( او مخالفــت آشــکار خــود را در رســیدن بــه رونــد 
ــرد و  ــرح ک ــرع مط ــق تض ــح از طری ــگ و صل جن

ــت. ــان داش ــنی بی ــه روش ــدواری اش را ب امی
همچنــان محمــد ســرور دانــش نیــز بــه عنــوان معاون 
ــه  ــا وجــود آن ک ــه داشــت ب دوم، دیدگاهــش را ارای
ــت  ــده اس ــاز نش ــمًا آغ ــی رس ــای انتخابات کمپاین ه
ــی  ــان سیاس ــروزی و مخالف ــکاران دی ــم هم ــا آنه ب
ــا و  ــد و م ــا می بندن ــر م ــاروا ب ــات ن ــروزی اتهام ام
عملکــرد مــا را مــورد انتقــاد قــرار می دهنــد. توصیــه 
ــرای هــواداران ایــن اســت کــه  تیــم مــا دولت ســاز ب

ــد.  ــه دیگــران جــداً بپرهیزن ــام ب ــردن اته از وارد ک
در فرجــام نوبــت بــه محمــد یوســف غضنفــر ـ 
ــی  ــم انتخابات ــت تی ــارم تک ــخص چه ــازرگان و ش ب
ــرف  ــای اش ــخنرانی اش، آق ــید. در س ــاز رس دولت س
تابو شــکن خوانــد. محتــوای صحبتــش  را  غنــی 
ــش معطــوف  ــی و کارنامه های ــه شــخص غن بیشــتر ب
حمایــت  طــرف  را  موصــوف  برنامه هــای  بــود. 
اقتصــادی قــرار داده و تأکیــد می ورزیــد در صــورت 
برنــده شــدن ایــن تیــم، ارزانــی نصیــب مردمــان ایــن 
وطــن خواهــد گردیــد و رویاهــای شــان بــه حقیقــت 

ــت.  ــد پیوس خواه
ــه افغانســتان  ــی می  رســیم ک ــن ارزیاب ــه ای در آخــر ب
یــک جامعــۀ قومــی ـ قبیله یــی بــوده و روحیــه 
سرکشــی و اســتقال طلبی یکــی از خصوصیــات 
ــد. از  ــارز آن می  باش ــردم مب ــخ م ــدار تاری ــارز و پای ب
ــرادر  جهتــی موجودیــت هویــت ملــی اقــوام باهــم ب

ــت. ــدد اس ــل متع ــا، زاده عوام ــن جغرافی ای
ــای  ــه رنج ه ــتانی ک ــۀ باس ــن خط ــان ای زحمت کش
ــرده اســت  ــده ک ــت رسای شــان را خمی تاریخــی قام
ــو  ــدگاه ممل ــا دی ــن رویداده ــم اندار چنی ــه چش و ب
ــد  ــق می دهن ــود ح ــه خ ــد، ب ــد دارن ــک و تردی از ش
زنده گــی آبرومندانــه را شــاهد باشــند بنابــرآن در 
عمــل از ایــن بازیگــران سیاســی می طلبنــد کــه 
فرصت هــای یکســان اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 

ــازند. ــم س ــهروندان فراه ــی ش ــرای بالنده گ را ب
زمــان  در  غنــی  محمداشــرف  گــی  نــاکاره 
ــی  ــعارهای بلندای ــی و ش ــت داری وحــدت مل حکوم
ــه  ــد ک ــود، نشــان می ده ــه او در دور پیشــتر داده ب ک
او هیــچ برنامــۀ اصاحــی و اقتصــادی بــرای مردمــان 
ــداوم  ــاره اش ت ــدن دوب ــدارد و آم ــرزمین ن ــن س ای

بدبختی هــای مــردم اســت.
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عبدالحد هادف

 جبرانفرصتِ 

»دولت سـاز« است؟غنـی 

یا  و  فرصت  متناوب  ایجاد  دموکراسی،  بی بدیل  زیبایی های  از  یکی 
فرصت های جبران است. به همین دلیل است که گفته اند »دموکراسی 
خود را اصاح می کند«. این اصاح معطوف به شانس ها و فرصت هایی 
است که دموکراسی برای دولت و برای احزاب و افراد فعال در عرصۀ 
سیاسی فراهم می سازد تا کاستی ها و اشتباهات گذشتۀ خود را جبران 
کنند؛ درست همانند بازی های ورزش تیمی که اعضای تیم پس از هر 
بازی به داوری نقاط قوت و ضعف خود می پردازند و در بازی های 
جدید که حتمًا تکرار می شود، برای جبران نقاط ضعف خود تاش 

می ورزند.
تصور کنید که اگر بازی تکرار نشود و یا سیستم بازی طوری باشد که 
مجال تکرار نداشته باشد، چه قدر زشت خواهد بود؟ استبداد سیاسی 
و یا فساد در امر دموکراسی دقیقًا چنین دورنمایی را دارد. در نظام های 
شده  چیره  دموکراسی  بر  فساد  که  فضایی  در  یا  و  غیردموکراتیک 
است، یا فرصت ها تکرار نمی شوند و قدرت فرد یا گروه حاکم مثًا 
و  می شوند  مدیریت  غلط  به  فرصت ها  این که  یا  و  است  مادام العمر 
نتیجۀ مطلوب در جهت جبران و یا تعدیل کاستی ها و اشتباهات به 

ارمغان نمی آورند.
که  زیاد است  استبدادی و غیردموکراتیک در جهان  نظام های  نمونۀ 
اکثراً در شرق میانه و کشورهای جهان سوم از سعودی گرفته تا ایران 
دموکراسی  نمونۀ  برجسته ترین  اما  اند،  حاکم  هنوز  غیره  و  چین  و 
افغانستان  در  دید.  و  کرد  سراغ  می توان  ما  کشور خود  در  را  فاسد 
مهار و مدیریت دموکراسی  دارد که در تاش  زیادی وجود  عوامل 
افراد  فساد  برعاوه  قومی  هژمونی  به  می توان  آن  رأس  در  و  است 
و حلقات نیرومند در احزاب و گروه های سیاسی مطرح اشاره کرد. 
فاشیسم قومی از دموکراسی مبتنی بر رأی و رضای اکثریت در موارد 
تناقض با برتری جویی قومی خود هراس دارد و افراد و حلقات فاسد 
سیاسی هم وقتی منافع شخصی خود را در خطر می بینند، در تاش 

تأثیرگذاری بر روند دموکراسی می شوند.
مابعد   ِ افغانستان  در  دموکراسی  تجارب  قبلی  دوره های  همه  در  ما 
طالبان، کارکرد و عواقب دخالت این دو نیروی مخرب را دیدیم که 
چگونه فرصت ها را ضایع کردند و دموکراسی را به گند کشیدند و 
تبعات آن را برای ملت خیلی زیان بار ساختند که مهمترین آن عدم 
اعتماد به خود دموکراسی بوده است. حتا ادبیات سیاسی در افغانستان 
به همین دلیل دچار افت و سقوط شد و نام و نشان گوسفند و تقلب 

و غیره وارد ترمینالوژی انتخاباتی ما گردید.
از دست نمی دهد  را در یک چیز هرگز  اما قدرت خود  دموکراسی 
و آن عبارت از تکرار فرصت است که بس بزرگ نعمت است برای 
کسانی که به ارزش و اهمیت »فرصت« پی می برند. این فرصت حاال 
برای همه فراهم شده است؛ در این راستا فرقی میان حکمتیار و بقیه 
سال  چهل  از  بعد  حکمتیار  چون  کسی  که  کنید  دقت  شما  نیست. 
و  می نشیند  نام  ثبت  میز  بی ساح پشت  و  مودبانه  خون ریزی، حاال 
مدعی  بی پرده  و  آزادانه  و  می گوید  پاسخ  خبرنگاران  به  لب خند  با 
نمایندهگی  انتخاباتی اش  تکت  در  هزاره ها  از  خودش  که  می شود 
زیبایی  از  سرشار  که  دموکراتیک«  »فرصت  همان  یعنی  این  می کند. 

و جذابیت است.
نیز تکرار و  فرصت استثنایی برای منسوبین حوزۀ جهاد و مقاومت 
فراهم شده است تا کاستی ها و اشتباهات گذشتۀ خود را جبران کنند. 
که  درخشیده  خوب  انتخابات  ماقبل  مرحله  در  حوزه  این  کنون  تا 
یا چند  اعتبار« است. دادن یک و  مهم ترین آن همانا تافی »سقوط 
کاندیدای مستقل با داشتن تیم های نسبتًا نیرومند که ایکاش در نهایت 
یکی شوند، برعاوه حضور در تیم های مطرح دیگر، نشان می دهد که 
قدر فرصت را دانسته اند و می خواهند از آن استفادۀ خوب کنند و 

گذشته را جبران نمایند.
نهادهای  که  می شود  معلوم  »مفت«  صورت  یک  در  اما  قصه  این 
دراز  آن ها  به طرف  اصاح  بگذاریم و دست  را مسکوت  انتخاباتی 
راه اندازی  احتمال  و  نیرومند  و  درخشان  تیم های  تشکیل  نکنیم. 
کارزارهای بسیار گرم و پُرجوش انتخاباتی میان این تیم ها در سراسر 
افغانستان، اهمیت فوق العاده و استثنایی این فرصت را نشان می دهد، 
اما اگر کمیسیون های انتخاباتی همین ها باشند که هستند، از پیش باید 
به ضایع شدن فرصت مطمین بود. مهمترین دستاورد احتمالی فرصت 
جدید این است که برای خود دموکراسی اعادۀ حیثیت کنیم و اعتماد 
مردم به مردم ساالدی را جلب نماییم که این امر فقط و فقط از طریق 

تضمین شفافیت انتخابات ممکن است.

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری
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د افغانســتان د کار او ټولنیــزو چــارو 

وزارت وايــي، د تېــرو کلونــو پــه 

پرتله یــې ســږ کال د اوزګارتيــا کچــه 

ــه کــړې. راټيټ

ټولنیــزو  او  کار  د  افغانســتان  د 

چــارو وزارت وايــي، متحــده عــريب 

د  ډول  قانــوين  پــه  تــه  اماراتــو 

افغــان کارګــرو لېــږل، د خصــويص 

لپــاره د کاري  پیاوړتیــا  ســکټور د 

ــي  ــوي او فن ــرول، حرف ــې براب زمین

ــو  ــو د برابرول ــړې د کاري زمین زده ک

ــه برخــه کــې د دغــه وزارت مهــم  پ

دي. اقدامــات 

وزیــر  چــارو  ټولنیــزو  او  کار  د 

پــه  دوشــنبې  د  ذکــي  فیض اللــه 

ســلواغې  د  کال   ۱۳۹۷« ورځ 

۰۱« د ۱۳۹۷ مــايل کال د الســته 

ــر مهــال  ــو پ ــدې کول ــو د وړان راوړن

ــو  ــه وزارت د کورنی ــې دغ ــل چ ووی

همــکارۍ  پــه  ادارو  بهرنیــو  او 

ــې  ــه روان کال ک ــې پ ــی چ توانېدل

کــړي. زیــات  فرصتونــه  کاري 

ده زیاتــه کــړه: »د کاري زمینــو د 

برابرولــو لپــاره بودجــه پــه ښــه توګــه 

ــه  ــې هــره هغ ــب شــوې ده، یعن ترتی

پــروژه چــې بودجــه نــه يش لګولــی، 

ــږي،  ــول کې ــه ورک ــروژو ت ــورو پ ن

ــږ کال د کار  ــاس س ــدې اس ــه هم پ

موندنــې فرصتونــه ډېــر شــوي او 

ــو  ــي او د کارګران ــي پالې د کار م

د لېږلــو مــي ســراتېژي جــوړې 

د  کار  د  ماشــومانو  پــه  او  شــوي 

منعــې ســراتېژي هــم وروســتۍ 

د  کارګرانــو  د  یعنــې  ده،  شــوې 

ــاره  ــه وايل لپ ــو د ښ ــي رشایط حقوق

ــوي دي.« ــررسه ش ــه ت ــم کارون مه

ــه روان کال  ښــاغي ذکــي وویــل، پ

ــړو د  ــوي زده ک ــي او حرف ــې د فن ک

مــي ادارې پــه جوړولــو رسه پــه ۳۴ 

ــات  ــه ۲۵ زرو زی ــې ل ــو ک والیتون

کســان د حرفــوي زده کــړې پــه برخــه 

ــوي دي. ــې روزل ش ک

پــه دغــه ناســته کــې د کار او ټولنیزو 

پــه ۱۳۹۷  چــارو وزیــر وویــل، 

مــايل کال کــې د ۹۷ ســلنې عــادي 

بودجــې او ۱۹،۱۵ ســلنه پرمختیایي 

ــې د کار  ــیي چ ــول ښ ــې لګ بودج

ــات  ــې اقدام ــه ک ــه برخ ــې پ موندن

ــوي دي. ــات ش زی

ــه  ــارو وزارت پ ــزو چ د کار او ټولنی

داســې حــال کــې د کاري زمینــو 

چــې  کــوي  خــره  برابرولــو  د 

ــر  ــه رشایطــو براب اوس مهــال د کار پ

ــې کارۍ  ــه ب ــان ل ــه کس ۱،۹ میلیون

ځورېــږي.

د  افغانســتان  د  وړانــدې  دې  لــه 

اقتصــاد وزارت هــم ویــي چــې 

نــږدې یــو میلیــون لوســتي ځوانــان 

دي. بــې کاره 

ــتان  ــې د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــروف  ــس مع ــې رئی ــو ټولن د کارګران

قــادري کــه څــه هــم د دغــه وزارت 

ــو  ــوي، خ ــی ک ــو هرکل ــه اقدامات ل

وايــي چــې د بــې کارۍ د کچــې 

نــور  ال  بایــد  لپــاره  راټيټولــو  د 

ويش. اقدامــات 

نومــوړي وویــل: »تاســې پــه دې 

پوهېــږئ چــې د اوزګارو کســانو 

شــمېره زیاتــه ده او پــه دې کــې 

لوســتي ځوانــان هــم ډېــر دي، خــو 

هغــه څــه چــې مــوږ هيلــه لــرو، تــر 

ــه دي،  ــورې تــررسه شــوي ن اوســه پ

زمــوږ غوښــتنه دا ده چــې پــه کلنــي 

ډول یــو تــر یــو نیــم میلیونــه پــورې 

څــو  يش،  برابــر  فرصتونــه  کاري 

ــو  ــې د کم ــو ک ــو کلون ــه راتلونک پ

اوزګارو کســانو شــاهدان واوســو.«

ــي  ــه کلن ــل، پ ــادري ووی ــاغي ق ښ

ډول د کار پــه رشایطــو برابــر څلــور 

کســانو  اوزګارو  د  ځوانــان  لکــه 

ــه  ــې ل ــاملېږي چ ــې ش ــه ک ــه ډل پ

ــواد  ــان د هې ــری ځوان ــه ډې دې امل

ــږي. ــه اړ کې ــودو ت پرېښ

نوشته از ِبیَرند موش-بروفسکا 
برگردان: یمین کوهستانی-ماندگار

یگان هــای او کابــل را بــه خــاک و خاکســتر 
کشــیدند، ده هــا هــزار انســان در جنگ هــا 
کشــته شــدند. اکنــون ایــن جنگســاالر 
ــود و  ــور ش ــد رییس جمه ــام می خواه بدن

ــد. ــح می ران ــخن از صل س
گلبدیــن  گرفــت:  نــام  کابــل  قصــاب 
مخوف تریــن  از  یکــی  حکمتیــار، 
ــش از  ــی پی ــتان. کم ــاالران افغانس جنگس
پایــان  دورۀ نــام نویســی، نامــزدی خــود را 
ــال  ــت جمهوری س ــات ریاس ــرای انتخاب ب
ــنبه،  ــه روز یکش ــرد. او ب ــام ک ــد اع جدی
بــه  نام نویســی  بــرای  را  اســناد خــود 

کمیســیون انتخابــات ســپرد.
او در صحبــت بــا خبرنــگاران گفــت کــه او 
خواســتار صلــح در کشــور اســت و دولــت 
کنونــی را مســوول ادامــۀ جنــگ در کشــور 
خوانــد. او گفــت سیســتم بایــد تغییــر 

ــز. ــر از راه صلح آمی ــد، مگ کن
ــون ســازد،  ــد افغانســتان را دگرگ می خواه
موشــک پراکنی:  بــدون  اکنــون  مگــر 

گلبدیــن حکمتیــار
همسنگران بدنام

اســام گرای  ســازمان  رهبــر  حکمتیــار 

ــن پــس  حــزب اســامي  اســت. او همچنی
ــکا در ســال  ــی امری ــه نظام از آغــاز مداخل
ــتی  ــازمان تروریس ــان و س ــا طالب ۲۰۰1، ب

ــد. ــکار ش ــده هم القاع
گفتــه می شــود کــه او در جنگ هــای دهــه 
9۰ مســوولیت بســیاری از جرایــم جنگــی 

و نقــض حقــوق بشــر را بــر عهــده دارد.
یک ســال ونیم پیــش، پــس از دهه هــای 
ــه کابــل برگشــت. اشــرف غنــی،  تبعیــد، ب
رییــس حکومــت وحــدت ملــی، او را 
مــورد عفــو قــرار داد و ســازمان ملــل 
ــار  ــه حکمتی تحریم هــای اعمــال شــده علی

ــرد. ــو ک را لغ

واکنش خوب پس از بازگشت
اگرچــه بســیاری از شــهروندان افغانســتان 
ــونت  ــگ و خش ــتناک جن ــرات وحش خاط
ــوی  ــت او از س ــد، بازگش ــار دارن حکمتی
ــورد اســتقبال  ــل م شــماری از ســاکنان کاب

ــت. ــرار گرف ق
در آن هنــگام شــهروندی چنیــن گفتــه 
ــم  ــوش کرده ای ــته را فرام ــا گذش ــود: »م ب
و بــه آینــده نــگاه می کنیــم، امیدواریــم 
کــه اشــتباهات گذشــته تکــرار نشــود. زیــرا 
ــه  ــه هم ــه جنگــی منجــر شــدند ک ــا ب آنه

ــاخت«. ــود س ــز را ناب چی

فیض اهلل ذکي:
د تېـرو کلونـو په پرتـله سـږ کـال

 د اوزګـارتيا کچـه راټيټـه شـوې

قصـاب کابـل خـواستار کـرسی 
ریاست جمـهوری  است

موضـوع: اعـان دعوت بـه داوطلبی)30( قلـم مواد شـوینده و)517( 
تانکـر تخلیـه چاه هـای فاضاب شـفاخانه حـوزوی هرات

 شـفاخانه حـوزوی هـرات ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت
و)517( شـوینده  مـواد  قلـم  داوطلبـی)30(  تادرپروسـه   مینمایـد 
/MoPH تانکـر تخلیـه چـاه هـای فاضـاب ، دارای نمبرتشـخیصیه

GDCM/HRP/HRH/NCB/1398/G04 اشـتراک نمـوده وآفرهای سربسـته 
تقویمـی مطابـق الـی ۲1 روز  ازنشـراعان  اعتبـار  را   خویـش 
وطرزالعمـل قانـون  طبـق   ، دری  لسـان  بـه  شـرطنامه   شـرایط 

.تـدارکات ارائـه نماینـد
   تقسـیم تدارکات به دو الت ذیل هریک : )30( قلم مواد شـوینده 
هـای  چـاه  تخلیـه  تانکـر  و)517(   80,000 آفرمبلـغ  تضمیـن 
فاضـاب 15,000 افغانـی بـوده ،  بـه شـکل پـول نقـد ویاضمانت 
خـط بانکـی قابـل قبـول مـی باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روز دو 
شـنبه ۲۲دلـو 1398 سـاعت 10 بجه قبل ازظهـر در دفتر آمریت 
شـفاخانه حـوزوی هـرات منـزل دوم دایرمیگردد ، شـرایط اهلیت 

باارائـه اسـناد ضروری میباشـد.
بیاورنـد  بدسـت  را  شـرطنامه  میتواننـد  داوطلبـان  هایکـه  آدرس 

انـد: قرارذیـل 
شـماره  هـرات  شـهر  هـرات.  حـوزوی  شـفاخانه   .1

 0799674915 : س تمـا
۲. پـروژه اصاحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه کابـل 

شـماره تمـاس:070089۲888 
قانـون  دوازدهـم  مـاده  فقـره)3(  مطابـق  قـرارداد  عقـد  نـوت:  

باشـد مـی  بودجـه  منظـوری  بـه  مشـروط  تـدارکات، 

موضــوع: اعــان دعــوت بــه داوطلبــی)22( قلــم مــواد غذایــی 
شــفاخانه شــهید داکترکــرام الدین وکیــل زاده 

ازتمــام  زاده  وکیــل  الدیــن  داکترکــرام  شــهید  والیتــی  شــفاخانه 
داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مینمایــد تادرپروســه داوطلبــی)۲۲( 
MoPH/GDCM/HRP/ قلــم موادغذایــی دارای نمبرتشــخیصیه

G0۲/1398/SMGHP/NCB اشــتراک نمــوده وآفرهــای سربســته 
خویــش را اعتبــار ازنشــراعان الــی ۲1 روز تقویمــی مطابق شــرایط 
شــرطنامه بــه لســان دری ، طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات ارائــه 

نماینــد.
   تقســیم تــدارکات بــه ســه چهــار الت ذیــل هریــک : )۲0( قلــم 
ــان خشــک  ــم ن ــغ 40,000 ، )1( قل ــرکاری مبل ــوه وت ــات ، می حبوب
30,000 و)1( قلــم گوشــت گوســفند 50,000 افغانــی بــوده ، تضمین 
آفــر بــه شــکل پــول نقــد ویاضمانــت خــط بانکــی قابل قبــول می باشــد، 
جلســه آفرگشــایی بــه روز دوشــنبه ۲۲دلــو 1398 ســاعت 10 بجــه 
قبــل ازظهــر در صالــون کنفرانــس شــفاخانه شــهید کــرام الدیــن وکیــل 
زاده دایرمیگــردد ، شــرایط اهلیــت باارائــه اســناد ضــروری میباشــد.

 آدرس هایکــه داوطلبــان میتواننــد شــرطنامه را درمقابــل مبلــغ 500 
افغانــی پــول غیرقابــل بازگشــت بدســت بیاورنــد قرارذیــل انــد:

1. شــفاخانه داکتــر کــرام الدیــن وکیــل زاده . شــهر شــهرایبک والیــت 
ســمنگان شــماره تمــاس:794085310 0

ــل  ــه کاب ــا – وزارت صحــت عام ــروژه اصاحــات شــفاخانه ه ۲. پ
شــماره تمــاس:70089۲888 0

نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده دوازدهــم قانون تــدارکات، 
مشــروط بــه منظــوری بودجــه می باشــد
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