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مجلـس  عضـو  ارشـاد  هیلـی  حرف هـای 
نماینـده گان در مـورد تعدیـل قانـون اساسـی، 
بـه مهم تریـن سـوژۀ خبـری در فضـای  فـوراً 
مجـازی تبدیـل شـد. بســیاری ها بـا انتقـاد از 
فتوشاپ شـدۀ  تصویرهـای  سـخنانی،  چنیـن 
کـه  انـد  رسـانده  نشـر  بـه  را  ارشـاد  خانـم 

بزنـد.  انتحـار  بـه  دسـت  می خواهـد 
ارشـاد در یـک گفت وگـوی رسـانه یی  خانـم 
در مـورد قانـون اساسـی، وقتـی بحـث بر سـِر 
ضـرورت تعدیـِل آن آمـد، بـا عصبانیـت اعالم 
کـرد کـه اگـر افـرادی بخواهنـد قانون اساسـِی 
کشـور را تعدیـل کننــد، او در واکنش به چنین 
اقدامـی در خیمۀ لویه جرگه دسـت به انتحــار 
خواهـد زد. برخی هـا نیـز این سـخنان را نوعی 
هماهنگـِی وراثتـی بـا تفکـِر انتحاری دانسـته و 

آن را بـه ریشـخند گرفتـه اند.
 بـه هر حـال، واکنـش به سـخنان خانم ارشـاد 
نشـان می دهـد کـه جامعـۀ افغانسـتانی چقـدر 
واکنش هـای  و  آن چنانـی  تحلیل هـای  مسـتعد 
بایـد  یـک جهـت  از  البتـه  اسـت.  این چنینـی 
کـه  را  واکنش هایـی  و  ارشـاد  خانـم  سـخنان 
فـاِل  بـه  شـده،  داده  نشـان  سـخنان  ایـن  بـه 
نیـک گرفـت و گامـی در راه بـاز شـدِن دروازۀ 

پنداشـت.  گفت وگـو 
هرچنـد کـه از پانـزده سـال بـه این سـو درهای 
بـه  مذاکـره  و  گفت وگـو  سـوی  بـه  جامعـه 
عنـوان مهم تریـن اصل هـاِی یـک جامعـۀ باز و 
دموکـرات در کشـور بـاز شـده اند، ولـی هنوز 
پیامدهـای آن چنانـی بـرای جامعۀ دربنِد سـنت 
افغانسـتان نداشـته اسـت. سـخنان خانم ارشاد، 
دروازۀ گفت وگـو در ایـن عرصه را می گشــاید 
کـه آیـا تعدیل و روزآمـد کردن قانون اساسـی، 
یـک حرکـِت انحرافـی و خطرنـاک اسـت؟ آیا 
خانـم ارشـاد، متـن قانـون اساسـی را یـک متِن 
اصـالح  و  تغییـر  دایـرۀ  از  بیـرون  و  مقـدس 

می دانـد؟
بایـد گفـت کـه بســیاری از اندیشـمندان بـه 
ایـن بـاور انـد کـه متن هـای مقـدس نیـز بـه 
تأویل هـا و تفسـیرهای روزآمـد نیـاز دارنـد. به 
بـاور بیشـتِر طـرف داران هرمونیک مـدرن، حتا 
متـوِن مقـدس نیـز تفسـیرهایی انـد کـه بـاز بـا 
تغییـر شـرایط و اوضـاِع جامعـه و جهـان، بـه 
تفسـیرهای تـازه و روزآمد و به تبـع آن، منطبق 

بـا نیازهـای انسـاِن عصـر ضـرورت دارنـد.
 آن گونـه کـه بـه نظـر می رسـد، خانـم ارشـاد 
از قانـون اساسـی کشـور، تعبیِر مقــدس ندارد 

ولـی از چیزهـای دیگری نگران اسـت که او را 
وادار می کننـد کـه بـه قانـون اساسـی بـه عنوان 
متنـی مقـدس بنگـرد. او بـه صراحـت می گوید 
کـه طـرف دار خشـونت و انتحـار نیسـت، ولی 
اگـر بـه گفتۀ او کسـانی بخواهند نـص قانون را 
تغییـر دهند، او دسـت به خودکشـی کـه نه، بل 

می زند.  انتحـار 
میـاِن خودکشـی و انتحـار بایـد فرق گذاشـت. 
خودکشـی یـک اتفـاِق اجتماعـی اسـت، ولـی 
انتحـار یـک حرکِت سیاسـی با اهداِف سیاسـی 
اگـر  کـه  نمی گویـد  ارشـاد  خانـم  می باشــد. 
قانـون اساسـی تغییـر کنــد، او در واکنـش بـه 
ایـن تغییـر بـه زنده گـی اش پایـان می دهـد، بل 
می گویـد کـه او »انتحــار« می کنـد؛ یعنـی یک 
عمـِل سیاسـی انجام می دهـد و همـراه با خود، 

افـراد دیگـری را نیـز می ُکشـد. 
خانـم ارشـاد آمـاده اسـت دسـت به خشـونت 
بزنـد؛ چـون فکـر می کنـد کـه بـه هویـِت او 
در اثـر تغییـر قانـون اساسـی توهیـن می شـود 

بـه  واکنـش  در  کـه  دارنـد  حـق  انسـان ها  و 
بورزنـد.  خشـونت  هویت شـان،  بـه  اهانـت 
تبعـاِت  تمامیت خواهانـه،  نـگاهِ  این گونـه 
مشـخِص خـود را در پی دارد. طالبـان هم نگاه 
تمامیت خواهانـه دارنـد کـه شـاید خانم ارشـاد 
هیـچ سـنخیِت فکری یی با آن ها نداشـته باشـد، 
امـا نـوع برخـوردِ او نشــان می دهـد کـه حتـا 
عضو شـورای ملـی بودن و در ظـِل جمهوریت 
زیسـتن هـم کافـی نیسـت تا کسـی واقعـًا فکِر 

دموکراتیـک داشـته باشـد. 
خانم ارشـاد بـه این دلیل با تغییر قانوِن اساسـی 
مخالـف اسـت کـه نمی خواهـد تمرکززدایی را 
بـه عنـواِن واقعیِت جهـان و عصِر حاضـر ببیند. 
او ایـن واقعیـِت تاریخـی را می خواهـد کتمـان 
کنـد کـه همیـن متـِن دلچسـِب قانـون اساسـِی 
فعلـی بـرای آن هـا، بـر اثر نفـوذ و دسـت کارِی 
متقلبـان چنیـن دلچسـب و شـاید مقدس شـده 
اسـت. اگـر متن اصلـِی قانـون اساسـی می بود، 
امـروز کسـانی ماننـد خانم ارشـاد آن را مقدس 

نمی پنداشـتند. 
قانـون اساسـی، یـک  تغییـر  از طـرف دیگـر، 
ضـرورِت تاریخـی اسـت و نمی تـوان آن را بـا 
سـخنان خـود، بـه متنـی مقــدس و بی نیـاز از 
نقـد و بررسـی تبدیـل کـرد. آنانـی کـه قانـون 
اساسـِی فعلـی را نوشـته اند، هیچ گونـه جایگاه 
فـرا انسـانی ندارنـد کـه بگوییـم بـه ایـن دلیل، 

نبایـد متـن قانـون اساسـی تغییـر کند. 
مجلـس  عضـو  عنـوان  بـه  ارشـاد  خانـم 
نماینـده گان از همـه بهتـر می دانـد کـه قانـون 
اساسـی کشـور، از چـه مشـکالِت محتوایـی و 
سـاختاری رنـج می برد ولـی به عنـوان یک فرد 
متعصـب نمی تواند چنین ضرورتی را بپــذیرد. 
تغییـر و اصالح، بخشـی از زنده گی اجتماعی و 
سیاسـِی انسان هاسـت و اگـر همـه چیـز پس از 
مدتـی بـه پدیده های مقـدس تبدیل می شـدند، 
امـروز بـدون شـک انسـان ها بایـد در مغاره هـا 

زنده گـی می کردنـد. 
قانـون اساسـِی همـۀ کشـورهای جهـان، تغییـر 

یافتـه و هیـچ قانونی نیسـت کـه برای یـک بار 
و همیشـه نوشـته شـده باشـد. قانـون اساسـی 
افغانسـتان هـم خـالِف نظـِر خانـم ارشـاد، از 
چنیـن قاعده یـی مسـتثنا نیسـت و بـدون شـک 
روزی او بایـد از الِک فکـری، فرهنگی و تبارِی 
بســتۀ خـود بیـرون شـود و در هـوای آزاد و 

عـدمِ قطعیـت تنفس کنــد. 
مسـلمًا مخالفـِت کسـانی چـون خانـم ارشـاد 
بـا تعدیـل و اصـالح قانـون اساسـی، ریشـه در 
هـراس از تغییـر سـاختار سیاسـِی موجـود در 
کشـور دارد و ایـن هـراس نیز از فقـِر آگاهی و 
شـناخت نشـأت می گیـرد. اگـر خانم ارشـاد و 
امثـاِل او دانـش سیاسـِی الزم را می داشـتند، نـه 
مخالفتـی بـا تغییر قانون اساسـی وجود داشـت 
و نـه تهدیـدی به انتحـار در خیمـۀ لویه جرگه. 
چـون در ایـن صـورت می دانسـتند کـه »تغییر« 
اسـاِس »هسـتی« اسـت و کسـی که تن به تغییر 

ندهـد، محکـوم به فناسـت! 
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چـرا 
از تعدیل قانوِن اساسی می ترسند؟

 

اخیــراً خبرهایــی از بازگشــِت حکمتیــار قبــل از لغــِو 
ــرای  ــالش ب ــز ت ــر او و نی ــل ب ــازمان مل ــای س تحریم ه
گفت وگوهــاِی بــدون پیش شــرط بــا طالبــان شــنیده شــده 
ــاِک  ــده و خطرن اســت و ایــن از یــک برنامــۀ بســیار پیچی
اســتخباراتی حکایــت دارد؛ زیــرا مــردم می داننــد کــه 
ــِج الزم  ــدت، نتای ــن م ــۀ ای ــح در هم ــای صل گفت وگوه
را ندشــته و هــر آن چــه زیــِر ایــن نــام صــورت  پذیرفتــه، 

ــرده اســت. ــال  ک ــیاه را دنب ــداِف س ــک سلســله اه ی
شــنیدن چنیــن خبرهایــی، آن هــم درحالی کــه بحــِث 
صلــح بــا حــزب اســالمی و طالبــان هنــوز بــه یــک بــازِی 
ــدت  ــتان به ش ــردم افغانس ــرای م ــت، ب ــد اس ــده مانن پیچی
ــیاهِ  ــای س ــر جنبه ه ــان از دیگ ــد. همچن ــناک می نمای هراس
ــد  ــط پنجص ــه او توس ــت ک ــن اس ــار، ای ــدِن حکمتی آم
ــک  ــی ایجــاد ی ــن یعن ــردِ مســلح حفاظــت می شــود؛ ای م
ــطِح  ــد س ــه می توان ــی ک ــی ـ سیاس ــاِک نظام ــز خطرن مرک
تهدیدهــا در پایتخــت را بــه بلندتریــن حــِد ممکن برســاند. 
به خصــوص وقتــی ایــن خبــر را بــا خبــِر رهایــِی دوهــزار 
ــم  ــازیم، درمی یابی ــی بس ــان یک ــاِن طالب ــدی از زندانی و ان
کــه بحــث صلــح بــا طالبــان و آمــدِن حکمتیــار نمی توانــد 
ــد.  ــش باش ــو و آرامش بخ ــری نیک ــتان خب ــرای افغانس ب
ــی  ــا نگران ــد را ب ــن رون ــی ای ــۀ جهان ــه جامع ــا این ک کم
ــن  ــِر ای ــز خط ــت نی ــانی در دول ــارت دارد و کس ــِر نظ زی

نــوع بازی هــا را احســاس کرده انــد.
ــار قبــل از فیصلــۀ شــورای امنیــت  مســلمًا این کــه حکمتی
ــم  ــاد مه ــس از آن، زی ــا پ ــود ی ــا وارد ش ــِع تحریم ه و رف
نیســت؛ مهــم ایــن اســت کــه زیــر نــامِ او و برنامــۀ صلح با 
او، حرکت هــای بســیار خطرنــاِک اســتخباراتی راه انداختــه 
ــا خطــراِت بیشــتر و  ــدۀ کشـــور را ب شــده اســت کــه آین
همان گونــه  می ســازد.  مواجــه  تازه تــر  درگیری هــای 
کــه ســفیر بریتانیــا در کابــل گفتــه اســت: "برگشــت 
حکمتیــار بــه کابــل مربــوِط حکومــت افغانســتان می شــود 
و پشــتیبانی شــورای امنیــت ســازمان ملــل از ایــن اقــدام، 
مهــم اســت تــا تمــام اعضــای ایــن شــورا از آن پشــتیبانی 

کننــد". 
شــورای  فیصله هــای  و  پشــتیبانی ها  ایــن  اگــر  امــا 
ــودی  ــچ س ــد، هی ــاص نباشـ ــرایِط خ ــا ش ــوام ب ــت ت امنی
بــرای افغانســتان از آن حاصــل نخواهــد شــد. البتــه 
ــرۀ  ــه مذاک ــت ک ــِل درک اس ــتان قاب ــردم افغانس ــرای م ب
ــر وارد ســاختِن  ــز خب ــان و نی ــا طالب ــدوشرط ب ــدون قیـ ب
حکمتیــار آن هــم بــا صدهــا نیــروی مســلح، موقعیــت دادن 
ــت  ــر کسانی س ــتان و دیگ ــتخباراتِی پاکس ــداِف اس ــه اه ب
ــی،  ــِد منطقه ی ــای جدی ــد بازی ه ــد در رون ــه می خواهن ک
ــرای  ــری را ب ــی تازه ت ــند و بحران های ــوا برسـ ــه نان ون ب
درآمدهــای اقتصــادِی بیشــتِر خودشــان تنظیــم کننــد و بــه 

ــد.  ــش ببرن پی
ارگ ریاســت جمهــوری بایــد ایــن را درک کنــد کــه رهایی 
ــای  ــردِن آق ــالمی و وارد ک ــزب اس ــامِ ح ــر ن ــان زی طالب
ــه  ــلح ب ــرد مس ــش صد ف ــد ـ ش ــاهِ پنجص ــار در پن حکمتی
کابــل و نیــز آغــاز مذاکــراِت بــدون قیدوشــرط بــا طالبــان، 
ــن  ــه ای ــد؛ ب ــی می ده ــازۀ داخل ــاِی ت ــر از رویارویی ه خب
ــای  ــر جریان ه ــوالت، دیگ ــار و تح ــن اخب ــه ای ــا ک معن
موثــری کــه تــا اکنــون در کنــار نظــام ایســتاده و ســکوت 
ــد داشــت و  ــش واخواه ــه واکن ــد را ب ــرده  بودن ــار ک اختی
ــون  ــتۀ نامیم ــه گذش ــا را ب ــوع، م ــا در مجم ــن واکنش ه ای

وصــل خواهنــد کــرد. 
اکنــون کــه هنــوز وارد فــازِ تقابــل و ازهم پاشــِی فیزیکــی 
ــۀ  ــن مســیر را اصـــالح کــرد و ادام ــوان ای نشــده ایم، می ت
ــردم  ــِع م ــِح جمی ــی و مصال ــداِف مل کار را در راســتاِی اه
افغانســتان دنبــال نمــود. مســلمًا بــازی بــا برگــۀ طالبــان و 
ــه حــاِل دولــت و  ــار نه تنهــا هیــچ ســودی ب آقــای حکمتی
حکومــِت موجــود نخواهــد داشــت؛ بلکــه ایــن کارت هــای 
ــد.  ــِر خــود را می خورن ــِر بازیگ ــه س ــود، اول از هم زهرآل
ارگ ریاســت جمهوری بایــد چنیــن نگاهــی بــه حکمتیــار 
و طالبــان داشــته باشــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت، خــود 

نخســتین قربانــی خواهــد بــود.

کارت زهرآگیِن طـالبان 
و حکمتیـار

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1956   چها  ر    شنبه        13د  لو  /   بهمن          y    1395   4  جما د ی اال و ل  y 1438   1 فبر و ر ی  2017

مخالفِت كسانی چون خانم ارشاد با تعدیل و اصالح قانون اساسی، ریشه در 
هراس از تغییر ساختار سیاسِی موجود در كشور دارد و این هراس نیز از فقِر 
آگاهی و شناخت نشأت می گیرد. اگر خانم ارشاد و امثاِل او دانش سیاسِی الزم 
را می داشتند، نه مخالفتی با تغییر قانون اساسی وجود داشت و نه تهدیدی به 
انتحار در خیمۀ لویه جرگه. چون در این صورت می دانستند كه »تغییر« اساِس 
»هستی« است و كسی كه تن به تغییر ندهد، محکوم به فناست! 
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روز دوشــنبه، هیلــی ارشــاد، نماینــدۀ مــردم در 
مجلــس نماینــده گان، در یــک برنامــۀ رســانه یی 
ــل  ــون اساســی افغانســتان تعدی گفــت کــه "اگــر قان
شــود، خــود را در تــاالر لویه جرگــه انتخــار خواهــد 

ــرد." ک
ایــن نماینــدۀ مــردم در مجلــس، در قســمِت دیگــری 
مختلــف  "گروپ هــای  می گویــد:  اظهاراتــش  از 
می خواهنــد قانــون اساســی تغییــر کنــد. یــک دســته 
ــتۀ  ــد، دس ــر ده ــتان را تغیی ــامِ افغانس ــد ن می خواه
ــاز  ــون امتی ــن قان ــن در ای ــد مجاهدی ــر می خواه دیگ
ــه  ــان را ک ــوِق زن ــند و حق ــته باش ــر داش مادام العم
ایــن قانــون حمایــت کــرده، تغییــر دهــد؛ و کســانی 

می خواهنــد نخســت وزیر شــوند." 
ــه  ــس، ن ــی را هیچ ک ــون اساس ــت: "قان ــه اس او گفت
ــر  ــی، تغیی ــس اجرای ــه ریی ــی و ن ــور غن رییس جمه
داده نمی توانــد. اگــر مشــکل در پســت ریاســت 
ــن  ــاد ای ــم ایج ــور حک ــت، رییس جمه ــی اس اجرای
پُســت را بدهــد و بــه ایــن بحــث نقطــۀ پایــان 

ــذارد." بگ
ــا  ــته ب ــاد در دو روزِ گذش ــو ارش ــای بان ــن گفته ه ای
ــی  ــاالِن مدن ــهروندان و فع ــِف ش ــای مختل واکنش ه
در رســانه های اجتماعــی روبــه رو شــد. عده یــی 
ــرار داده  و  ــاد ق ــورد انتق ــده و او را م ــم آم ــه خش ب
گفته انــد کــه نبایــد کســی از آدرس نماینده گــی 
مــردم، حــرف از انتحــار و انفجــار زده و بــه اعمــاِل 
ــی  ــد؛ و عده ی ــروعیت ببخش ــیان مش ــان و داعش طالب
نیــز او را بی ســواد خوانــده و دســت بــه طنزپــردازی 

ــد. زده ان
ــو  ــای بان ــز گفته ه ــی نی ــاالن مدن ــان، فع ــن می در ای
ارشــاد را خــالِف باورهــای اســالمی و موازیــِن 
ــۀ  ــه روزنام ــده و ب ــری خوان ــوق بش ــانی و حق انس
ــردم  ــد از م ــاد بای ــو ارش ــه بان ــد ک ــدگار گفته ان مان

ــد.  ــوزش بخواه ــتان پ افغانس
مدنــی  رییــس مجتمــع جامعــۀ  رفیعــی،  عزیــز 
روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  )مجمــا(  افغانســتان 
مانــدگار می گویــد: نــگاه خشــونت بار در کشــور 
ــه نواندیشــی بســیار  ــًا نهادینــه شــده اســت و ب تقریب

می شــود. دیــده  ســخت گیرانه 
اجتماعــی،  دیــد  از  می افزایــد:  رفیعــی  آقــای 
ــاک  ــی بســیار خطرن ــم ارشــاد حادثه ی ــاراِت خان اظه
اســت. شــما وقتــی توانایــی تغییــر و پذیــرِش 
ــع در  ــید، در واق ــته باش ــی را نداش ــای حقوق پدیده ه
ــر توســعه و  ــاک، مانعــی در براب ســطح بســیار خطرن

ــتید.  ــور هس ــاِف کش انکش
بــه بــاور آقــای رفیعــی، کســانی که نمی خواهنــد 
تغییــر در کشــور بــه میــان بیایــد، خیلــی خطرناک تــر 
ــت و  ــام، حکوم ــر نظ ــه در براب ــتند ک ــی هس از آنان

مــردم ســالح گرفته انــد و می جنگنــد.
افغانســتان  عدیــدۀ  مشــکالِت  داشــت:  بیــان  او 
ــز  ــا نی ــوده و ذهنیت ه ــلیقه یی ب ــروز س ــه ام ــا ب ت
ذهنیت هــای ســلیقه یی بــوده اســت. از همیــن ســبب 
ــردد؛  ــرح نمی گ ــی در کشــور مط ــچ گاه بحــِث مل هی
ــه نفعــش  ــه ب ــی ک ــالش دارد قانون ــرا هرکســی ت زی

ــود.  ــظ ش اســت حف
ــا و  ــامِ تفاهم نامه ه ــه تم ــاور دارد ک ــی ب ــز رفیع عزی
قراردادهایــی کــه تــا بــه امــروز در افغانســتان انجــام 

ــد. ــِز دیگــری نبوده ان ــردم چی ــِب م شــده، جــز فری
رییــس مجمــا بــا اشــاره بــه ضــرورِت تغییــر قانــون 

ــا  ــِی م ــون اساس ــرد: قان ــح ک ــور تصری ــی کش اساس
زمانــی تصویــب شــد کــه هیــچ قانونــی در افغانســتان 
وجــود نداشــت. بــه همیــن ســبب نیــاز اســت کــه در 
ایــن قانــون تجدیــد نظــر صــورت بگیــرد و تغییــرات 
خــوِب دیگــری بــرای توســعۀ افغانســتان در آن 

گنجانیــده شــود. 
شــوکه  بســیار  مــرا  کــه  "چیــزی  گفــت:  او 
یــک  ســاخته، سرســخت بودن و دگماتیســم بودِن 
ــز  ــه در مرک ــت ک ــتان اس ــان افغانس ــدۀ پارلم نماین
قانون گــذاری، خــالف قانــون و قدم هــای قانــون 
ــت  ــن ترین حرک ــدیدترین و خش ــخن زده و از ش س
ــل  ــه آن عم ــی ک ــد. درحال ــاد می کن ــار ی ــه افتخ ب
خــالف اســالم، خــالف قانــون و خــالف موازیــن و 

ــت."  ــانی اس ــای انس ارزش ه
نعیــم نظــری، مســوول شــبکۀ جامعــۀ مدنــی و 
مــردم  نماینــدۀ  وقتــی  بشــر می گویــد:  حقــوق 
خــالِف ارزش هــای اســالمی، حقــوق بشــری و 
ــرمنده گی  ــۀ ش ــد، مای ــر می کن ــی اظهارنظ دموکراس
بــرای مــردم می شــود کــه چــرا بــه یک چنیــن 

شــخصی رأی داده انــد.
ــاد  ــو ارش ــای بان ــد: گفته ه ــان می کن ــای نظــری بی آق
ــته  ــی داش ــی در پ ــرِب اجتماع ــرات مخ ــد اث می توان
باشــد، از جملــه ســهل نشــان  دادِن اعمــال انتحــاری 

و انفجــاری.
ایــن فعــال مدنــی خاطرنشــان ســاخت: قانــون بایــد 
متناســب بــا وضعیــت بهبــود بیابــد و تعدیــل شــود. 
هیــچ قانونــی بــرای همیشــه وضــع نمی گــردد. 
ــاص  ــِع خ ــک مقط ــا در ی ــود ت ــع می ش ــون وض قان
ــا را  ــاخته و فرصت ه ــل س ــالت را ح ــد معض بتوان

ــازد. ــاعد بس ــرفت مس ــرای پیش ب

ــی و در  ــاد، غیرعقالن ــم ارش ــورد خان ــت: برخ او گف
حالــِت بی خبــری از فلســفۀ قانــون اســت؛ از همیــن 
ــردم و  ــای م ــد از اعض ــن، او بای ــاور م ــه ب ــت ب باب

ــد. ــوزش بخواه ــان پ اعضــای پارلم
در عیــن حــال، شــماری از شــهروندان در برابــر 
ــی  ــانه های اجتماع ــاد در رس ــم ارش ــای خان گفته ه
ــد  ــان داده و گفته ان ــش نش ــبوک واکن ــه فیس از جمل
ــون  ــر از قان ــذارِ بی خب ــاِل قانون گ ــه ح ــد "ب ــه بای ک

ــت". گریس
کلیــم اهلل همســخن، یکــی از کاربــران شــبکۀ اجتماعی 
فیســبوک در صفحــۀ رســمی اش نگاشــته اســت: 
»مهمتریــن ویژه گــی قانــون اساســی و در عیــن 
ــودن  ــون، پاســخگو ب ــت قان حــال ضــرورت و اهمی
ــوالت  ــت. تح ــهروندان اس ــوِق ش ــا و حق ــه نیازه ب
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی در میــان آدمیــان 
ــا،  ــد. نیازه ــد می کن ــد تولی ــاِی جدی ــوق و نیازه حق
ــن را  ــر قوانی ــد، تغیی ــای جدی ــت ها و حق ه خواس

الزامــی می گرداننــد«.
ــن  ــت: »قوانی ــزوده اس ــه اف ــخن در ادام ــای همس آق
ــاصنعتی  ــاِن پس ــه اروپایی ــت، ب ــر صنع ــای عص اروپ
بــه حقهــای جدیــدی کــه همــگام  بــا توجــه 
پاســخ  اســت،  آمــده  پدیــد  پست مدرنیســم 
ــال  ــاه س ــکای پنج ــی امری ــون اساس ــد. قان نمی ده
پیــش، نیازهــا و خواســت های امریکاییــاِن 2017 
ــن دم  ــا همی ــکا ت ــی امری ــون اساس ــد. قان را برنمی تاب
ــت،  ــده اس ــری ش ــل و بازنگ ــار تعدی ــتر از ده ب بیش

همین گونــه«.  اروپــا  قوانیــن 
بــه گفتــۀ آقــای همســخن: »هیــچ قانونــی در جـــهان؛ 
امــا  نیســت؛  تغییربرنــدار  و  سنگنوشــت  ابــدی، 
ــت،  ــاز اس ــود قانون س ــه خ ــت ک ــدۀ مل ــی نماین وقت

ضــرورت و اهمیــِت قانــون را ندانــد و جاهــل باشــد، 
ــد گریســت!«   ــردم بای ــت و م ــه حــاِل آن مل ب

هــارون معتــرف کاربــِر دیگــری اســت کــه گفته هــای 
دانســته،  او  مبارزاتــی"ِ  "روش  را  ارشــاد  هیلــی 
می نویســد: "هیلــی ارشــاد یکــی از نماینــده گان 
ــار  ــه انتح ــد ب ــی تهدی ــان، وقت ــا در پارلم کوچی ه
می کنــد، معنــای کالمــش ایــن اســت کــه بــه انتحــار 
ــاور دارد و در  ــارزه ب ــت و اوج مب ــوان نهای ــه عن ب
واقــع حــرف دِل خــود را زده و جــای تعجــب هــم 

ــدارد".  ن
آقــای معتــرف همچنــان نگاشــته اســت: »کســی کــه 
انتحــار را بــه عنــوان روش مبــارزه انتخــاب کــرده و 
بــه عنــوان »فرهنــگ« آن را پیشــه کــرده ، مهــم نیســت 
جنســیتش چیســت، لباســش چه طــوری اســت، چــه 
ــزرگ  ــا ب ــورد و در کج ــه می خ ــده، چ درس خوان

شــده«.
تعدیــل قانــون اساســی و تغییــر نظــام سیاســی 
کشــور از ریاســتی بــه پارلمانــی، چنــد ســالی اســت 
ــرح  ــی مط ــای سیاس ــوی چهره ه ــواره از س ــه هم ک
ــج  ــر ســِر نتای می گــردد؛ چنان کــه پــس از جنجــال ب
ــکیل  ــال 1393 و تش ــت جمهوری س ــات ریاس انتخاب
حکومــت وحــدت ملــی، تشــکیل لویــه جرگــۀ 
تعدیــِل قانــون اساســی و تعییــن پســت نخســت وزیر 
اجرایــی، یکــی از ماده هــای مهــِم توافق نامــۀ دو 

ــت شــد.   ــد و ثب ــی قی ــاح انتخابات جن
نظــام سیاســی حمایــت  تغییــر  از  کســانی  کــه 
ــاور هســتند کــه نظــام ریاســتِی  ــن ب ــه ای ــد، ب می کنن
متمرکــز کنونــی، پاســخ گوی نیازهــای کشــور نیســت 
ــی را  ــن ناکارآی ــۀ گذشــته، ای ــم ده ــۀ یک و نی و تجرب

ــت. ــان داده اس ــون نش ــاد گوناگ در ابع

ـــې  ـــوالۍ ک ـــه درز آب ولس ـــت پ ـــان والي د جوزج

ـــه ووژل شـــول. ـــه ٤٧ تن ـــه امل د هـــوا د سړښـــت ل

ــه  ــړې حليمـ ــورا غـ ــي شـ ــان د واليتـ د جوزجـ

ســـادات د باخـــر آژانـــس خربيـــال تـــه وويـــل 

ـــه  ـــه د ن ـــو ت ـــي مرکزون ـــان روغتياي ـــه کس ـــې دغ چ

ــت ، د  ــې واورې د ورښـ ــه پسـ الرسىس او د پرلـ

الرو د تـــړل کيـــدو او دغـــه راز د اســـتوګنځي د 

نشـــتوايل لـــه املـــه وژل شـــوي دي .

ـــې  ـــوالۍ ک ـــه درز آب ولس ـــې پ ـــړه چ ـــه ک ده زيات

ـــته او د  ـــره واورې ش ـــانتي م ـــا س ـــه اوي ـــه ناڅ څ

ـــه  ـــمېر کورون ـــو ش ـــه ي ـــه امل ـــتونو ل ـــو اورښ زيات

ـــوي دي. ـــاړ ش ـــم ويج ه

ـــه دې مخکـــې  ـــه داســـې حـــال کـــې ده چـــې ل دا پ

ـــې  ـــه چاروک ـــيدګۍ پ ـــو رسه د رس ـــي پيښ ـــه طبيع ل

ـــي و  ـــې وي ـــه ک ـــوه خربپاڼ ـــه ي ـــت وزارت پ د دول

ـــه  ـــې ي٢١ تن ـــو برخوک ـــه بېالبېل ـــواد پ ـــې د هې چ

د سړښـــت او د واورې د ورښـــت لـــه املـــه وژل 

ـــوي دي. ش

پـــه خربپاڼـــه کـــې راغـــي دي چـــې قندهـــار، 

ـــار،  ـــالن، ننګره ـــل، بغ ـــور، زاب ـــا، غ ـــزين، پکتي غ

کاپيســـا، نورســـتان، پـــروان، هـــرات، لغـــان، 

باميـــان او پنجشـــر هغـــه واليتونـــه دي چـــې د روان 

ـــت او د واورې  ـــوا د سړښ ـــې د ه ـــي ک ـــه ژم کال پ

د ورښـــت ډګـــر دي چـــې د دغـــو اورښـــتونوله 

ـــتوګنې  ـــوي، د اس ـــان ش ـــه ټپي ـــپاړلس تن ـــه ش امل

ـــاړ او  ـــه ويج ـــپړه توګ ـــه بش ـــه پ ـــت کورون يوويش

ـــاړ  ـــمي ډول ويج ـــه قس ـــه پ ـــور کورون ـــوس ن پنځ

شـــوي دي.

ويـــل کيـــږي همـــدا اوس د شـــال او مرکـــز د 

ـــه  ـــه امل ـــو الرې د واورې د ورښـــت ل څـــو واليتون

ـــوې دي. ـــې ش ـــخ تړل ـــو پرم د خلک

روح اهلل بهزاد

فعاالن مدنی در واکنش به گفته های یک عضو مجلس:

هیلی ارشاد پوزش بخواهد!

په جوزجان کې د هوا د سړښت له امله اووه څلويښت تنه ووژل شول
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***
اسـتاد منلـی، امـروزه به واسـطۀ فیسـبوک هـر   #
چهـره و هـر فـرد در واقع صاحِب یک رسـانه اسـت، 
رسـانه یی کـه به تمـامِ معنـا در کنتـرِل خـودش قرار 
بیــان  آزادی  بـر  تأثیـری  ایـن وضعیـت چـه  دارد. 
می توانـد بگـذارد؟ آیـا نوعـی لجام گسـیخته گی را در 

جامعـۀ رسـانه یی بـه وجـود نمـی آورد؟
بـه ایـن مسـأله بایـد نـگاهِ دیالکتیـک داشـت. وقتـی از 
آزادی صحبـت می شـود، لجام گسـیخته گی نیز همـراهِ آن 
می آیـد. آزادی مطلـق اسـت، هـر آزادی یـی کـه محـدود 
گـردد، آزادی نیسـت. پـس هـر آزادی یـی کـه بـه وجود 
 آیـد، بـه لجام گسـیخته گی آمیختـه اسـت و ایـن جـای 
تعجـب نیـز نـدارد. امـا زمانـی کـه دو آزادی بـا هـم در 
تضـاد واقـع می شـوند و یکـی بـر حریـِم دیگـری تجاوز 
می کنـد، در آن جـا می بایـد قانـون بـه عنـوان تنظیم کننـدۀ 
رفتارهـا ایجـاد گـردد که وظیفۀ ایـن کار بـه دوِش دولت 

ست.  ا
اگـر بـه رسـانه های سـنتی نظـر انداختـه شـود، برخی بر 
ایـن رسـانه ها اعتـراض دارنـد کـه گویـا لجام گسـیخته 
هسـتند؛ یعنـی مشـکلی را که با فیسـبوک داریـم، عیِن آن 
را بـا رسـانه های سـنتِی خـود نیـز داریم. گاهـی خبرهای 
نشـر می شـود، گاهـی هـم درسـت و حقیقـت.  کـذب 
از سـوی رسـانه های  نظامـی  اسـناد  و  اسـناد حکومتـی 
سـنتِی مـا منتشـر می شـوند. در حقیقـت، مـا با فیسـبوک 
و رادیـو و تلویزیون مشـکل نداریم، مشـکِل مـا »گفتمان« 
اسـت کـه چگونـه گفتمـاِن اجتماعی مـان را تنظیـم و در 
اجتمـاع تبـادل نظر  کنیـم بدون این کـه بیِن مـا برخوردی 
صـورت گیـرد. ایـن  کار بـه پخته گـِی سیاسـی نیـاز دارد 
کـه متأسـفانه مـا بـه ایـن حـد از پخته گـی نرسـیده ایم. 
مـا پخته گـی سیاسـی داشـتیم، امـا بـا اصـوِل شـرقی بود. 
امـروز امـا بـا فرهنِگ تازه یی روبه رو هسـتیم کـه از غرب 
آمـده و اصـول اخالقِی خـاِص خود را دارد. مـا هنوز هم 
می خواهیـم اصـول اخالقـِی شـرقی را بر اصـول اخالقِی 
غربـی تحمیـل کنیـم. بنابرایـن، دچـار پریشـانی و تضـاد 
شـده ایم. ایـن تضـاد باید به شـکلی حـل گردد. حـِل این 
مسـأله هـم بـه گونه یـی نیسـت کـه ما بـر اصوِل خـود پا 
بگذاریـم و آن هـا را فرامـوش کنیـم؛ بلکه باید شـیوه های 

تازه یـی بـرای اسـتفادۀ درسـت از رسـانه ابـداع کنیم. 
مـا تخنیـک موتـر را آوردیم، اما بـا فرهنگ و سـرک های 
درسـت  اسـتفادۀ  آن  از  نمی توانیـم  افغانسـتان  فرسـودۀ 
اسـتفاده  مـورد  سـال  ده  اروپـا  در  کـه  موتـری  کنیـم. 
کار  آن  از  چهل سـال  افغانسـتان  در  می گیـرد،  قـرار 
کشـیده می شـود؛ زیـرا مـا برخـورد فرهنگـِی متناسـب با 
داشـته های فیزیکـِی مختلـف را نداریـم. مـا چیـزی را که 
قابـل ترمیـم نیسـت، ترمیـم کـرده و از آن کار می کشـیم. 
عیـِن برخـورد می توانـد در اجتمـاع با رسـانه ها شـود. ما 
می توانیـم بعضـی مفاهیـم، اصـول و دانش هـا را از بیرون 
داشـته های  چارچـوِب  در  را  این هـا  اگـر  امـا  بگیریـم؛ 
فرهنگـِی خـود دوبـاره شـکل بدهیـم و بسـته بندی کنیم، 

می توانیـم نتیجـۀ خوب تـر و موثرتـری بگیریـم.
# آقـای علمـی، بـه  نظـر می رسـد کـه فیسـبوک و 
رسـانه های  فعالیـِت  اجتماعـی،  شـبکه های  دیگـر 
عمومـی ماننـد روزنامـه، رادیـو و تلویزیـون را تحت 
تأثیـر قـرار داده اسـت. باورتان چیسـت، ایـن ادعا را 

چگونـه ارزیابـی می کنیــد؟  
به باور من، فیسـبوک وسـیلۀ کمکی برای سـایِر رسـانه ها 
شـده اسـت. رسـانه های عمومی، جایـگاهِ خـود را دارند، 
این کـه میـراِن بیننـده و خواننـدۀ هرکـدام چـه وقـت و 
چگونـه پاییـن می آیـد یا بلنـد مـی رود، یک رونـِد عادی 
اسـت. امـا زمانی کـه خودمـان را در جایـگاه مدیـِر یـک 
رسـانه قـرار بدهیـم، می بینیم که فیسـبوک بـرای کارهای 
رسـانه یی یک همکارِ خوب اسـت. شـماری از رسانه های 

امروز، 
خبرنگار  پنـج 

نـدارد، یـک خبرنـگار 
شـهروندی  ژورنالیسـِم  دارد، 

در فیسـبوک های افغانسـتاِن امـروز دیده 
می شـود. در گذشـته رسـانه ها قـادر نبودنـد بـه 

صدهـا روسـتای کشـور خبرنـگار بفرسـتند تـا اطالعات 
و گـزارش بـه دسـت بیاورنـد، امـا ایـن  کار امـروزه از 
طریـق فیسـبوک صـورت می گیـرد. یـک حادثـه در یکی 
از روسـتاهای دوردسـِت افغانسـتان اتفـاق می افتـد و بـه 
زودتریـن فرصـت توسـط شـهروندی از همـان والیـت 
از طریـق فیسـبوک همه گانـی می شـود و ایـن یـک کارِ 
درسـت اسـت. البته صحت وسـقِم اخبار فیسـبوکی، بحِث 
دیگری سـت کـه برمی گـردد بـه ذکاوِت مدیـر رسـانه و 

خبرنگار. یـا 
می تـوان گفـت، فیسـبوک ژورنالیسـِم شـهروندی را در 
کشـور رشـد و گسـترش داده و در عیـن زمـان، دسـت 
مدیـراِن رسـانه ها را نیـز بازتـر سـاخته اسـت. فیسـبوک 
از سـوی دیگـر، دیپلماسـِی عمومـی را نیـز در جامعـۀ ما 
تطبیـق می کنـد. اگـر مقایسـه یی بحـث کنیـم، زمانـی کـه 
رسـانه های چاپـی در کشـور آغاز بـه کار کـرد، یک طرفه 
بـود؛ امـا حـاال دو طرفـه شـده اسـت و در کنـار ایـن، 
مسـوولیِت دیگـری را بـرای رسـانه های بـه وجـود آورده 
اسـت و آن این کـه، مدیـر یک رسـانه و خبرنـگار را بیدار 
سـاخته اسـت کـه اگـر خبـری را شـما نشـر نکنیـد، یک 
شـهروند عـادی دسـت بـه نشـِر آن می زنـد و در ایـن 

حالـت، ارزش رسـانه یِی شـما زیـر پرسـش مـی رود.
مشـاهده  فیسـبوک  در  مـن  کـه  را  دیگـری  رونـدی 
می کنـم، شـهره  سـاختن و صاحب نـام  سـاختِن شـماری 
از خبرنـگاران اسـت. وقتـی خبـری نشـر می شـود، سـر 
چـون  رسـانه ها؛  خبرنـگاران  صفحه هـای  بـه  می زنیـم 
می دانـم آنـان بامسـوولیت خبـر نشـر می کنند و بـه منابع 
هـم دسترسـی دارند. مسـلمًا این  وضع، یک رقابِت سـالم 
را میـان شـهروندان و خبرنگاران به وجـود آورده که جداً 

قابل سـتایش اسـت.
# اسـتاد فطـرت، برخـی از کاربران در فیسـبوک که 
شمارشـان کـم نیسـت، بـه پخـِش شـایعه و تهمت و 
بهتـان می پردازنـد. ایـن  رفتـار از کجا نشـأت می گیرد 
و چـه پیامدی هایـی را می تواند در قبال داشـته باشـد؟
ایـن  کار می توانـد ناشـی از عوامِل مختلف باشـد. به گونۀ 
مثـال، می تواند ناشـی از ناآگاهی باشـد؛ کسـانی بـه منابع 
موثـق دسترسـی ندارنـد و بـا حقـوق و ارزش هـای مدنی 
آشـنا نیسـتند، مرتکـِب تهمت و افتـرا می شـوند. می تواند 
ریشـه در سوءاسـتفاده از آزادی هـا و سـهولت هایی که در 
فیسـبوک وجـود دارد، داشـته باشـد. می توانـد ریشـه در 
تقابل هـای فکـرِی بی بنیـاد و بی مورد داشـته باشـد. به هر 
رو، ایـن رفتـار می تواند پیامدهای بسـیار منفی و خطرناک 
داشـته باشـد، از جملـه این که به جای همدلـی و همکاری 
و وحـدِت نظـر میـاِن افـراد جامعـه، تقابـِل منفـی  و حِس 
کینـه و انتقـام را به وجـود مـی آورد. بنابرایـن، بـا توجـه 
بـه تأثیـر گسـترده یی کـه فیسـبوک بـر رفتارهـا و روابـط 

اجتماعـی 
و گروهـِی افـراد 

شـایعه  پراکنی  دارد، 
سـالمِت  بـر  می توانـد  بهتـان  و 

عمومـِی جامعـه زیان بـار تمـام شـود. 
می گوینـد  برخی هـا  منلـی،  اسـتاد  جنـاب   #

آمـدن فیسـبوک بـه جامعۀ مـا پیـش از وقت بـوده و 
به دلیـِل جنـگ  و فقـر و بی سـوادی در کشـور، جامعۀ 
مـا ظرفیـِت تعامـل بـا چنیـن شـبکه هایی را نیافتـه 
اسـت. شـما ظرفیت و آماده گـِی جامعۀ افغانسـتان در 
پذیـرِش پدیده یـی مانند فیسـبوک را چگونـه ارزیابی 

می کنیـد؟
هیـچ جامعه یـی آمـادۀ پذیـرِش تحـول نیسـت و مسـلمًا 
هـر تحولـی کـه در یـک اجتمـاع بـه میـان می آیـد، پیش 
از وقت اسـت. دموکراسـی در افغانسـتان را نیز می گویند 
پیـش از وقـت اسـت، حقـوق بشـر، حاکمیـِت قانـون و 
رسـانه های آزاد را نیـز همین طـور. امـا ایـن بـه معنـای 
آن نیسـت کـه مـا تمـام ارزش هـا را زیر پـا کنیـم به دلیِل 
نـو  پدیده هـای  جـذِب  بـرای  پخته گـی  بـه  این کـه 
نرسـیده ایم. مسـلمًا هم زمـان بـا ورودِ پدیده هـای نـو و 
رشـد و گسـترِش آن هـا، می آموزیـم کـه چگونـه بـا آنان 
گـذاره و زنده گـی کنیـم. طبیعی سـت کـه هـر نوآوری یی 
در شـروع یـک انحراف اسـت؛ امـا وقتی تعمیـم می یابد، 
بـه ارزش تبدیـل می گـردد. فیسـبوک در افغانسـتان نیـز 
در عیـِن حالـت قـرار دارد؛ هـم مشـکالت دارد و هـم 
دسـتاوردهایی. مـا بایـد هم مشـکالتش را بشناسـیم، هم 
دسـتاوردهایش را. بعـد از ایـن مرحلـه، برویـم به سـراغ 

راهکارها. 
می خواهـم در ایـن زمینـه مثالی بزنم. امروز مسـألۀ اخطار 
دادن بـه جوانـان به ویژه بانـواِن جوان، یـک معضل بزرگ 
در فیسـبوک اسـت، امـا تاهنـوز نسـبت به ایـن معضل با 
خاموشـی برخـورد می کنیـم. هرکسـی قبـول دارد کـه به 
ایـن معضـل رسـیده گی شـود؛ امـا چـون راه حلـی وجود 
نـدارد، همـه خامـوش هسـتیم. مـا بایـد پرنسـیب اخطار 
دادن در فیسـبوک را بـی ارزش بسـازیم. ایـن  کار، یـک 
عمـِل مدنـی اسـت و به همـکارِی مدنی نیـاز دارد. این که 
چـه زمانـی بـه ایـن پخته گـی می رسـیم، نمی دانـم؛ امـا 
روزی بـه ایـن پخته گـی خواهیـم رسـید. مشـکلی کـه 
دلیـل  بـه  پـس  اسـت،  فـردا حل شـدنی  اسـت،  امـروز 
موجودیـِت مشـکالت، نبایـد فـردا را ناهمـوار بسـازیم. 

# جنـاب علمـی صاحب، به نظر می رسـد فیسـبوک 
فرصت هـا را از انسـاِن امـروز  می گیرد و زمـان را هدر 
می دهـد و همچنـان نوعـی اعتیـاد را به بـار مـی آورد. 

شما 
در این بـاره 

دیدگاهـی  چـه 
رید؟ دا

اکثـِر کشـورهای شـرقی نگران هسـتند 
که فیسـبوک و شـبکه های اجتماعی، ارزش های 

اجتماعـی و خانواده گـِی آن هـا را مخـدوش می سـازد. 
وجـود  خانـواده   اعضـای  میـاِن  کـه  دوسـتانه یی  رابطـۀ 
داشـت، با آمدِن فیسـبوک کمرنگ شـده و تدریجًا از بین 
مـی رود. امـا از سـوی دیگر، خانـوادۀ دیگـری را به وجود 
آورده اسـت کـه اعضـای آن شـاید یکدیگـر را بـه چهره 
نشناسـند، امـا در ارتبـاط  انـد، صحبـت می کنند، مشـوره 
می کننـد و... نگرانـِی دیگـری کـه می توانـد از ایـن بابـت 
متوجـه جامعـۀ مـا باشـد، دور مانـدن از آمـوزش و تعلیم 
اسـت. جامعـۀ مـا به شـدت نیاز بـه تعلیم و آمـوزش دارد 
تا راه توسـعه و پیشـرفت را بپیماید. متأسـفانه فیسبوک در 
ایـن زمینه نقـِش منفی بـازی می کند. فیسـبوک، نوجوانان 
و جوانـاِن مـا کـه اشـِد ضـرورت بـه آمـوزش دارنـد را 
به شـدت مصـروف سـاخته اسـت. بنابراین، نیاز اسـت که 
فرهنـِگ اسـتفاده از فیسـبوک به وجـود بیایـد و خانواده ها 
عقالنـی  و  منطقـی  اسـتفادۀ  وسـیله  ایـن  از  بتواننـد 
کننـد. شـما اگـر بـه جامعـۀ اروپـا نظـر بیندازیـد، بـرای 
فرزندان شـان یـک وقـِت محـدود را در نظـر گرفته انـد تا 
آنـان پـای تلویزیـون و شـبکه های اجتماعـی بنشـینند. اما 
در افغانسـتان از رأس تـا قاعـده، تـا یـِک شـب تلویزیون 

می بیننـد و از فیسـبوک اسـتفاده می کننـد. 
بـاورِ مـن ایـن اسـت کـه بایـد سـمینار یـا نشسـت های 
چنـدروزۀ علمـی و بسـیار بـزرگ با حضـورِ کارشناسـان 
و صاحب نظـران تدویـر شـود تـا پیرامـوِن ایـن وسـیله و 
پدیـدۀ نـو بحـث صـورت گیـرد، مقـاالت ارایـه شـود و 
باالخـره تجویزهایـی بـه میـان آیـد تـا هـم مـردم بتوانند 
دریابنـد و هـم  را  فیسـبوک  از  اسـتفادۀ عقالنـی  نحـوۀ 
حکومـت بتوانـد در راسـتای مدیریـت و قانون مندسـازی 
ایـن وسـیله، دسـت بـه کار شـود. البتـه بایـد گفـت کـه 
مدیریـت بـه معنـای سانسـور نیسـت و نبایـد هم باشـد. 

اثرگذارترین  روزها فیسبوک  این  یادداشت: 
حیاِت  در  منفی  و  مثبت  جهاِت  در  پدیده 
می آید؛  شمار  به  افغانستان  مردم  اجتماعِی 
و  زیست  نمی توان  آن  بدون  دیگر  گویی كه 
این  گرفت.  آرام  نمی توان  نیز  آن  كناِر  در 
خود  نامطلوِب  اثراِت  شدید،  وابسته گی 
آموزش،  جمله  از  مختلف  عرصه های  در  را 
به  مردم  جمعِی  سالمِت  و  خانواده  سیاست، 
میان  به  را  نگرانی  این  و  گذاشته  نمایش 
آورده كه اگر نتوانیم استفاده از این پدیدة 
فیسبوک  بسازیم،  نظام مند  را  مدرن  دنیـای 
به تدریج  آن،  با  مرتبط  لجام گسیخته گی های  و 
معنوی مان  و  مادی  داشته های  همۀ  شیرازة 
را می پاشاند و درد و حسرت به جا می گذارد. 
روی این ملحوظ، روزنامۀ ماندگار همت به خرچ 
داده و پیراموِن این موضوِع داغ، گفت وگویی 
را در یک میِز مدور با آقایان نجیب اهلل منلی، 
كه  نموده  تدویر  علمی،  حامد  و  فطرت  بریالی 

محتوای آن به شرح زیر تقدیم تان می گردد.

گرداننده: جمشید یما امیـری
ترتیب کننده: روح اهلل بهـزاد

بخش پنجــم



مهدی امیرخانلو

خراب، مال باخته، از دست رفته! 
فصـل ششـم از بخـش اول »تربیـت احساسـات«، اثـر گوسـتاو فلوبـر، این گونه آغـاز می شـود: »فردریک مـوروی« جوانی 
کـه محبـت خانـم »آرنـو« را بـه خـود جلـب کرده اسـت، در میـان تعجب دوسـتش دلوریـه، با همـت و پشـتکاری عجیب، 
امتحانـات دانشـگاه را یکـی پـس از دیگـری بـا موفقیـت پشـت سـر می گـذارد و بعـد از آن کـه فارغ التحصیـل شـد، دیگـر 
خـود را در مقـام وکیـل مجلـس یـا حتـا وزیـری می بیند که بـا ارثی کـه به دسـت آورده، جایگاهـی یگانه در پایتخـت خواهد 
یافـت چنان کـه نجـات ملتـی بسـته به زبـان او باشـد و »او«، خانم آرنـو، در میان خیـل شـنونده گان نطق هایش، برای او اشـک 
شـوق بریـزد. پـس، بـا تمـام ایـن امیدهـا، به شهرسـتان برمی گـردد تا موضـوع ارثیـه را پی گیـری کنـد. در آن جا مـادرش به او 
خبـر می دهـد کـه آن قدرهـا هـم کـه فکـر می کردنـد، ثروت منـد نیسـتند و احتمـاالً از ارث هم خبـری نخواهـد بـود. این چنین، 
در چشـم به هـم زدنـی، تمـام رویاهـای فردریـک بر بـاد مـی رود. بـدون ارث، زنده گـی در پاریس که هنر، دانش و عشـق، »سـه 
چهـرۀ پـروردگار« تنهـا در آن جـا رویـت می شـوند، برایـش غیرممکـن می شـود و او بایـد بـه زنده گـی در شهرسـتان تـن دهـد، 
در دفتـر یـک وکیـل منشـی گری کنـد، دختـر معمولـی همسـایه را بـه زنی بگیـرد و باقی عمـر را در مالل »حاشـیه« سـپری کند.« 
امـا این طـور کـه دیگـر »تربیـت احساسـات«ی سـاخته نمی شـود! فردریـک بایـد ارث ببـرد )و می بـرد(، دوبـاره مـال دار شـود و 
بـه پاریـس برگـردد تـا چهره هـای پـروردگار دوبـاره خـود را به او و بـه ما نشـان بدهند. سرنوشـت فردریـک به »مـال داری« گره 
خـورده اسـت و سرنوشـت رمان نویـس هـم. ثـروت بـرای قهرمـان رمـان، نوعـی »فراغـت« بـه ارمغـان مـی آورد تـا وقـت خـود 

»محافـل« و در جمـِع آدم هایـی از همـه نـوع بگذرانـد. و را، فـارغ از اشـتغال بـه امـور روزمـره و مـالل آور، در 
خلق رمان خود را فراهم سازد.بـرای رمان نویـس فراغتـی، تـا مصالـح الزم بـرای 

فراوانـی بـرای نوشـتن یـک رمـان در دسـت داشـته  حقیقـت این اسـت که رمان نویـس باید مصالح 
او انـگار بایـد از همـه چیـز باخبر باشـد: از عقاید باشـد. رمـان فلوبـر بـه مـا نشـان می دهـد که 
هنـر  اقتصـاد،  سیاسـت،  زمینـۀ  در  و مسـایل اجتماعـی و حقوقـی گرفتـه، تـا طـرز رایـج 
خلق وخـوی  چینـی،  ظـروف  زنـان، جنـس پرده ها، مـدل کفش هـا و خالصه سـاخت 
یـک »جهـان« در دل یک رمـان الزم اند. گویی بی نهایـت اطالعـات دیگر که بـرای خلق 
بی کاره گـی  نوعـی  از  بایـد  برخـوردار باشـد تـا صرفًا دسـت به مشـاهدۀ رمان نویـس 
بی کاره گـی  نوعـی  بزنـد،  توأمـان جهـان  موجـودی  او  از  کـه  »فالنـوروار« 

بی خیال و حساس بسازد. 
رمان نویـس  و  فالنـور  تفـاوت  مـورد نظـر در »جیـب پرپول« دومی اسـت. امـا 
بـرای خلـق یـک رمـان در دسـت داشـته بلـه، رمان نویـس بایـد مصالـح فراوانی 
توانایـی او بـرای تنظیم آن ها و شـکل دادن باشـد، امـا مهم تـر از داشـتن مصالـح، 
نوعـی  بـه  نویسـنده  آن هاسـت.  گوشه نشـینی و خلوت گزینـی نیـاز دارد تـا بـه 
طاقت فرسـا بـر روی اثـر خـود، بـه قـول بـا تحمیـل رنـج بسـیار به خـود و کار 
ادبـی ژرف«  الزمـه اش فلوبـر، بـه یـک »شـکل  البتـه  این همـه  و  یابـد  دسـت 

مالـی«  »امنیـت  از  او  کـه  اسـت  برخـوردار باشـد. از نویسـنده یی که صبح ها ایـن 
میـز سـر سـاختمان اسـت، عصرهـا تدریس  پشـت  شـب ها  و  می کنـد  خصوصـی 

رمان نویـس بایـد خـود را صرف نوشـتن کند کار می نشـیند، چیـزی بیـرون نمی آیـد. 
عظیـم کـرده اسـت. او می خواهـد مشـاهداتش و »آدم قلـم« شـود؛ زیرا قصـد انجام کاری 

و تکنیـک، کنـار هم بنشـاند و با کلمـات بناهایی را ذره ذره، بـا وسـواس و بـا تکیه بر حافظه 
پاسـاژهایی(  پارک هـا،  کافه هـا،  بسـازد کـه به انـدازۀ بناهای بیـرون از اثـرش واقعی )سـالون ها، 

باشـند. و شـهرهایی بسـازد و حوادثـی خلـق کنـد و قهرمان هایـی کـه در »کـورۀ حـوادث« پختـه شـوند یـا بـه قول 
بوردیـو، »سـالمندی اجتماعـی« را تجربـه کننـد. اما نویسـنده یی که این همـه را تصویـر می کند، خود بایـد به همان 
انـدازه »سـالمند« )کـه یعنـی باتجربـه( باشـد و ایـن ویژه گی، بیـش از همـه، در مهـارت او در اسـتفاده از کلمات 
و »توصیـف« )محصـول بی خیالـی و حساسـیت( بـروز می یابـد. او بـا قلـم خـود جهانـی خلق می کنـد هرچند 

همـان قلـم را هـم »سـرمایه« بایـد بـه حرکـت درآورد. 
گویـی رمان نویـس بـرای خلـق جهانـش بایـد مسـتغنی باشـد و البتـه »بی غـرض«. رمان نویـس، در مقـام 
مشـاهده گر، همـه چیـز را در اطـراِف خـود می بینـد و جهانـی کـه خلـق می کنـد نیز، بـرای آن کـه واقعی 
باشـد، بایـد همه چیـز را در بـر بگیـرد. او در عیـن حـال کـه قطعـًا از موضعـی بـه جهـان می نگـرد، 
بـه گونه یـی می نویسـد کـه گویـی خالـی از هرگونـه موضـع اسـت. رمـان نویـس، در هنـگام خلـق 
جهانـش، خـود را بـه »الادری گـری« می زنـد. او خـود را از قیـد هرگونـه ایدیولوژی رهـا می کند 
تـا بتوانـد همـۀ آن هـا را بـه اثر خـود راه دهـد. رمان نویس بـرای آن که اثـری متعهـد خلق کند، 

بایـد فـردی خنثـی و بی غـرض باشـد. بـه عبـارت دیگـر، فلوبـر نشـان می دهـد کـه تعهـد 
رمان نویـس، بـه نحـو تناقض نمایـی، در »خنثـا بـودن« اوسـت. 

مـال داری، فراغـت و بی غرضـی، درس هـای فلوبـر بـرای رمان نویـس جوان هسـتند! 
امـا چیسـت آن کـه او را از قهرمانـش متمایـز می کنـد؟ هربـار کـه هنـر، دانـش و 

عشـق، دل فردریـک را می زننـد، او دسـت بـه خیال بافـی می زنـد و می خواهد 
رمانـی بنویسـد. امـا فردریـک از نوشـتن عاجـز اسـت. او هنـوز »جـوان« 

اسـت و دسـت خوش احساسـات. گفته انـد کـه فلوبر هم نویسـنده یی 
احساسـاتی بـود. دوسـتان نزدیکـش، از جملـه هنـری جیمـز، 

عقیـده داشـتند او هرگز از بیست سـاله گی فراتـر نرفت، اما 
فلوبـر می دانسـت کـه دسـت کم بـرای نوشـتن، باید 

احساسـات کنـار بروند.

حمیدرضا كیا 
شـاید باورتـان نشـود یـک 
بـه  آدم هـا  تفریـح  زمانـی 
سـینما  بـه  این کـه  جـای 
بروند یا دور هم بنشـینند و 
سـریال نگاه کننـد، خواندن 
بـود. رمـان خوانـدن، آن هم 
کسـی  کـه  ُمـدل  ایـن  از 
شـروع بـه خوانـدن می کرد 
خانـواده  اعضـای  بقیـۀ  و 
بـه  و  می نشسـتند  دورش 
می دادنـد.  گـوش  داسـتان 
ایـن  نسـِل  ظاهـراً  البتـه 
از  کـه  سال هاسـت  آدم هـا 
کـه  آدم هایـی  رفتـه.  بیـن 
تـا  کتاب خانه های شـان 
سـقف پر بوده و قفسـه های 
از  کتاب خانه های شـان 
کتاب هـا،  وزن  سـنگینی 
اسـت.  بـوده  شـده  خـم 
مفـرط  شـیفته گی  ایـن 
نویسـنده های  کتـاب،  بـه 
هـم  را  عجیب وغریبـی 

داد.  پـرورش 
یـک  اسـت  ممکـن  غیـر 
قـرن  از  بـزرگ  نویسـندۀ 
کنیـد  پیـدا  را   19 یـا   1۸
چندجلـدی  رمـان  کـه 
در  زیـرا  باشـد.  نداشـته 
ایـن صـورت، کسـی  غیـر 
نویسـنده  عنـوان  بـه  را  او 
نـه  نمی گرفـت؛  تحویـل 
روزنامه هـا  نـه  خواننده هـا، 
از  ادبـی.  نشـریات  نـه  و 
قطـور،  رمان هـای  ایـن  دل 
داستایوسـکی  شـاهکارهای 
و  اسـتاندل  و  فلوبـر  و 
شـولوخوف  و  تولسـتوی 
و الکسـاندر دومـا... بیـرون 
کـه  این هایـی  البتـه  آمـد. 
دوران  آن  بـزرگان  گفتیـم، 
دل تـان  تـا  وگرنـه  بودنـد 
بخواهـد، نویسـندۀ معمولی 
وجود داشـته؛ نویسنده هایی 
ماننـد  رمان های شـان  کـه 
فقـط  آبکـی  سـریال های 
وقت گذرانی هـای  درد  بـه 
از  امـا  می خـورد.  شـبانه 
همـه مهم تـر ایـن بـود کـه 
دو  بـا  نویسـنده یی  هیـچ 
تـا داسـتان کوتـاه، شـهرت 
و  نمی کـرد  پیـدا  جهانـی 
از  هرکـدام  نویسـنده،  هـر 
را  قطـورش  رمان هـای 
در طـی حداقـل 3 یـا ۴ 
زنده گـی اش  از  سـال 

 . شـت می نو
البته گاهـی هم بعضی 
نویسـنده های  از 
سـنت  بـزرگ، 
مثـاًل  می گرفتنـد.  پـی  را  صفحه یی نویسـی 
را  شـاهکارهایش  همـۀ  داستایوسـکی 
چـون صفحه یـی  یعنـی  نوشـت.  این گونـه 
سـرعت  بـا  کـه  اوالً  می گرفـت؛  پـول 
موقعیت هـای  در  عجیب وغریبـی 
ثانیـًا  و  می نوشـت  عجیب وغریـب 
هرجایـی می دیـد کـه پولـش کافی اسـت 
می گـذرد،  خـوش  دارد  زنده گـی اش  و 
ادامـه  و  می گذاشـت  نقطـه  سـریع 

د!  نمـی دا
بودنـد  هـم  زمان هـا  همـان  ولـی 
جوان هایـی کـه عالقـه بـه نوشـتِن رمان 
داشـتند، مثـاًل روزی یکـی از جوان هـای 
کـه  فرانسـوی  پـول دار  و  خوش تیـپ 

بیماری سـل هم داشـت، به هر دری می زد 
کـه رمان نویـس شـود، سـر و کلـه زدن 
بـا ناشـرهای فرانسـوی آن دوران کم کـم 
این کـه  تـا  می کـرد  دیوانـه اش  داشـت 
داستان نویسـش  دوسـتان  از  یکـی  از 
نویسـنده  می خواهـد  اگـر  کـه  شـنید 
رمـان  یـک  و  بنشـیند  بایـد  باشـد، 
قطـور چنـد جلدی بنوسـید تـا تمام 
فرانسـه او را بشناسند و در محافل 
ناشـرها  و  بیاورنـد  را  نامـش 
تحویلـش بگیرنـد. او هـم همین 

را  قلـم  و  کاغـذ  کـرد.  را  کار 
بـه اتـاق خوابـش بـرد و روی 

تخت خوابـش نشسـت و شـروع به 

نوشـتن رمانـش کـرد. نوشـتن این رمـان بیشـتر از 10 
سـال از زنده گی اش را گرفت و این شـاهکار 7 جلدی 
تبدیـل شـد بـه یکـی از بزرگ ترین آثـار ادبـی جهان. 
تمـام ایـن رمـان در همـان اتاق نویسـندۀ جوان شـکل 
گرفـت و نوشـته شـد. شـاید بتوانید حـدس بزنید این 
جوان کیسـت. خالق رمـان »در جسـت وجوی زمان از 
دسـت رفتـه«، همان مارسـل پروسـِت معروف اسـت. 

سنت زیادنویسی 
امـا این طـور فکـر نکنیـد کـه ایـن سـنت زیادنویسـی 
و بزرگ نویسـی و قطورنویسـی، دیگـر دورانـش مانند 
سـر  بـه  نفتـی  چراغ هـای  و  درشکه سـواری  دوران 
رسـیده. اتفاقـًا هم چنـان آن سـوی آب هـا فرنگی هـا 

همیـن راه را طـی می کننـد. 
هنـوز شـاهکارهایی کـه آن هـا می نویسـند، کتاب های 
از  خیلـی  کـه  گونترگـراس  مثـاًل  هسـتند.  حجیمـی 
کتاب هایـش بـه فارسـی ترجمـه شـده، جـزو همیـن 
ایـن  نوشـته های  همـۀ  اگـر  واقعـًا  نویسنده هاسـت. 
نویسـنده را یـک طـرف بگذاریـد و طبـل حلبـی 700 
طبـل  بی شـک  بازهـم  دیگـر،  طـرف  را  صفحه یـی 
حلبـی، شـاهکار ایـن نویسـندۀ زنـدۀ آلمانی اسـت. یا 
ایـن نویسـنده های امریـکای التین )یوسـا و مارکز( که 
عـالوه بـر پـرکار بـودن و زیـاد نوشـتن، انـگار اصـاًل 
دست شـان بـه رمان هـای کم قطـر نمـی رود و جالـب 
اسـت کـه بدانیـد چـاپ آثارشـان هـم میلیونی اسـت. 
از نویسـنده های ایتالیایـی کـه بگذارید چیـزی نگوییم، 
چـون نویسـنده های ایتالیایـی خوش صحبت هسـتند و 
بـه همیـن خاطـر به نـدرت کار کم قطـر بیـن آثارشـان 
پیـدا می کنیـد. از ایتالـو کالینـو و ایتالـو اسـوا بگیریـد 
تـا ناتالیاگینزبـرگ و گرتزادلـدا و پیـرو کیـارا، دینـو 

بوتزاتـی... 
و اما سـنت رمان نویسـی در امریکا. سـنت رمان نویسی 
در امریـکا بسـیار عجیب وغریـب اسـت. اول این کـه 
آن جـا معـروف شـدن بـه عنـوان یـک نویسـنده، بـه 
همان سـختی بازیگر شـدن در هالیوود اسـت. ناشـرها 
بـه سـختی بـا نویسـنده های گمنـام کار می کننـد و کاًل 
امریـکا آن قـدر نویسـنده دارد کـه برای ناشـرها توجیه 
مگـر  بکننـد.  کار  جوان ترهـا  روی  نـدارد  اقتصـادی 
این کـه دیگـر این نویسـندۀ جواِن ما اسـتثنا باشـد. اگر 
دوسـت داریـد بیشـتر دربـارۀ بدبختی هـای نویسـنده 
شـدن در امریـکا بدانیـد، بهتـر اسـت کتاب »دسـت به 
دهـان« پـل آسـتر را بخوانید تـا ببینید آسـتر چه هفت 
خوانی را پشـت سـر گذاشـته تا به این جا رسـیده. ولی 
در همیـن امریـکا هـم نویسـنده ها را بـا قطـر و تعـداد 
آثارشـان می شناسـند. فرقـی نمی کند چند سـال داشـته 
باشـید، اگـر تنهـا یکی دو کتـاب بیرون داده باشـید، به 
عنـوان نویسـندۀ نیمه حرفه یـی مطرح می شـوید. آن جا 
نویسـنده گی یـک شـغل تمام وقـت اسـت. بـه همیـن 
شـما  کـه  آن چـه  از  می نویسـند،  نویسـنده ها  خاطـر، 
فکـرش را هـم بکنیـد بیشـتر می نویسـند، تا اسم شـان 

در تاریـخ ثبت شـود. 
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نویسنده کارِ  ابزار  و  فلوبر 
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نویسنده یی 

كه صبح ها سر 
ساختمان است، عصرها 

تدریس خصوصی می كند و 
شب ها پشت میز كار می نشیند، 

چیزی بیرون نمی آید. رمان نویس 
باید خود را صرف نوشتن كند و 

»آدم قلم« شود؛ زیرا قصد انجام 
كاری عظیم كرده است. او می خواهد 
مشاهداتش را ذره ذره، با وسواس 

و با تکیه بر حافظه و تکنیک، كنار 
هم بنشاند و با كلمات بناهایی 
)سالون ها، كافه ها، پارک ها، 

پاساژهایی( بسازد كه به 
اندازة بناهای بیرون از 

اثرش واقعی باشند
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ناجیه نوری  
ــوری  ــون دیکتات 13 ســال خودکامه گــی کــرزی و اکن
غنــی و انحصــار منابــع پولــی افغانســتان، دنیــا را بــه 

شــدت نگــران ســاخته اســت.
ــن  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــس ب ــده گان مجل شــماری از نماین
ــز  ــه تمرک ــکا متوج ــا و امری ــد: اروپ ــب می گوین مطل
بیــش از حــد قــدرت در ارگ شــدند و بــدون شــک 
متوجــه شــدند کــه کنتــرول افغانســتان بــا ایــن گونــه 
خودکامه گی هــا ممکــن نیســت و ســبب بحرانــی 

شــدن وضعیــت خواهــد شــد.
بــه بــاور آنــان: شــکایت مــردم مبنــی بــر خودکامه گــی 
و دخالــت رییس جمهــور در امــور مختلــف بــه 
ــان از  ــک آن ــدون ش ــیده و ب ــا رس ــوش اروپایی ه گ
غیــر متمرکــز شــدن قــدرت  در افغانســتان حمایــت 

ــد کــرد. خواهن
ــتاده  ــر فرس ــارات اخی ــی اظه ــا در پ ــن واکنش ه ای
ویــژه اتحادیــه اروپــا بــه افغانســتان کــه اعــالم کــرد 
ــد  ــتر، نیازمن ــه بیش ــت هرچ ــرای تقوی ــن کشــور ب ای
ــه  ــورت گرفت ــت، ص ــدرت اس ــی در ق ــز زدای تمرک

اســت.
فرانتــز مایــکل میلبیــن، فرســتاده ویــژه اتحادیــه اروپــا 
ــا »تلویزیــون یــک« اظهارداشــت کــه  در گفت وگــو ب
ــر  ــال حاض ــتان در ح ــی افغانس ــام سیاس ــاختار نظ س

“به شــدت متمرکــز” اســت و باعــث “حکومــت داری 
ــود. ــف” می ش ضعی

دیپلمــات ارشــد اتحادیــه اروپــا در افغانســتان تأکیــد 
کــرد کــه بــرای تحقــق دموکراســی محلــی نیرومنــد، 
نیــاز واقعــی وجــود دارد و بایــد تالش هایــی در ایــن 

راســتا صــورت گیــرد.
نماینــده گان  پیمــان عضــو مجلــس  عبدالــودوود 
ــت  ــدار حکوم ــل طرف ــان اوای ــا در هم ــد: م می گوی
پارلمانــی و نظــام غیــر متمرکــز بودیــم و امــروز پــس 
ــون  ــرزی و اکن ــی ک ــال خودکامه گ ــت 13 س از گذش
ــی  ــدارکات مل ــه ت ــا ایجــاد کمیت ــی ب ــوری غن دیکتات
ــه،  ــی را در چنــگ خــود گرفت ــع پول کــه تمامــی مناب

ــز نگــران شــده اســت. ــا نی دنی
بــه گفتــه پیمــان، دنیــا متوجــه شــده کــه تمرکــز بیــش 
از حــد قــدرت در ارگ و ایجــا کمیتــه تــدارکات 
ــان را  ــه ش ــد بودج ــران نتوانن ــا وزی ــده ت ــبب ش س
ــد  ــور می خواه ــد؛ رییس جمه ــرف کنن ــت مص درس
ــرکت ها  ــه ش ــروژه ب ــا دادن پ ــه ت ــرحدات گرفت از س

ــد. ــته باش ــگال داش ــه را در چن هم
ــه  ــا متوج ــوارد را دنی ــن م ــی ای ــرد: تمام ــد ک او تاکی
ســبب  ریس جمهــور  خودکامه گی هــای  و  شــده 
بدتــر شــدن وضعیــت در کشــور شــده تــا ســرحدی 

ــد شــود. ــا هــم بلن ــه اروپ ــاد اتحادی ــه فری ک

ایــن عضــو مجلــس افــزود: اروپــا و امریکا که ســالیان 
دراز تجربــه حکومــت داری را دارنــد، متوجــه تمرکــز 
بیــش از حــد قــدرت در ارگ شــدند و بــدون شــک 
متوجــه شــدند کــه کنتــرول افغانســتان بــا ایــن گونــه 
خودکامه گی هــا ممکــن نیســت و ســبب بحرانــی 

شــدن وضعیــت خواهــد شــد.
بــه بــاور پیمــان: نــه تنهــا خواســت اروپــا بــل 
خواســت تمامــی مــردم افغانســتان غیــر متمرکز شــدن 
قــدرت اســت و اینکــه والیــان و وزیــران صالحیــت 
کاری داشــته باشــند و بهتــر اســت کــه رییس جمهــور 
ــایر  ــد در س ــش از ح ــز بی ــی و تمرک از خودکامه گ

ــردارد. ــت ب ــورات دس ام
وی اظهــارات ســفیر اتحادیــه اروپــا را خواســت 
ــد:  ــرده می گوی ــوان ک ــتان عن ــردم افغانس ــی م واقع
ــت  ــی و دخال ــر خودکامه گ ــی ب ــردم مبن ــکایت م ش
گــوش  بــه  مختلــف  امــور  در  رییس جمهــور 
اروپایی هــا رســیده و بــدون شــک آنــان از غیرمتمرکــز 
شــدن قــدرت  در افغانســتان حمایــت خواهنــد کــرد.
ــر  ــو دیگ ــادی عض ــاه اعتم ــال چمن ش ــن ح ــا ای ب
بــرای  دوســال  می گویــد:   نماینــده گان  مجلــس 
شــوراهای  و  پارلمانــی  انتخابــات  برگــزاری 
ــرای  ــه را ب ــا زمین ــود ت ــی نب ــی کاف ــوالی ها زمان ولس

فراخوانــدن لویــه جرگــه فراهــم کنــد.
او گفــت: مســاله مهــم دیگــر اینکــه حکومــت وحدت 
ملــی عالقــه چندانــی بــرای تغییــر نظــام نــدارد و بــه 
همیــن دلیــل مــا و شــما شــاهد اجرایــی 20 درصــد 
ــدت  ــت و ح ــم و حکوم ــی نبودی ــه سیاس توافق نام
ملــی در اذهــان عامــه یــک حکومــت  نــاکام اســت.

ــیون های  ــده در کمیس ــود آم ــه وج ــرات ب وی، تغیی
انتخاباتــی را کافــی ندانســته گفــت: تغییــرات در 
ــا  ــر در چهره ه ــا تغیی ــی تنه ــیون های انتخابات کمیس
اســت و ســاختارها همچنــان بــه حالــت گذشــته باقی 
مانــده و ایــن نمی توانــد شــفافیت انتخابــات آینــده را 

ــد، ــت کن ضمان
ایــن عضــو مجلــس اضافــه کــرد: اینکــه انتخابــات بــا 
چــه مکانیزمــی برگــزار خواهــد شــد و اینکــه دونرهــا 
هنــوز وعــده کمــک بــه کمیســیون ها را نــداده، 
ــواد  ــیار از م ــده و بس ــع نش ــی توزی ــای برق تذکره ه
ــچ  ــه هی ــد ک ــواردی ان ــی م ــه سیاس ــر توافق نام دیگ

ــی نشــده اســت. ــوز عمل کــدام هن
ــول  ــا در ط ــرا خارجی ه ــه چ ــل اینک ــادی، دلی اعتم

دو ســال گذشــته از اجرایــی توافق نامــه سیاســی 
ــت  ــت اس ــن حکوم ــد: ای ــد، می گوی ــت نکردن حمای
در  و  می کننــد  البی گیــری  خارجی هــا  بــا  کــه 
ــرای  ــت ب ــل حکوم ــدون شــک دالی ــد و ب تمــاس ان

ــت. ــوده اس ــار ب ــدار اعتب ــان م آن
ایــن عضــو مجلــس تاکیــد کــرد: روی همیــن دلیــل 
بــوده کــه در طــول دوســال گذشــته خارجی هــا 
ــی  ــتان اقدام ــت افغانس ــل حکوم ــه دالی ــکاء ب ــا ات ب
نکردنــد؛ امــا اکنــون متوجــه شــدند کــه تمرکــز بیــش 
ــه  ــتان را ب ــرد، افغانس ــک ف ــت ی ــدرت در دس از ق

ــرد. ــران می ب ــرف بح ط
ــه  ــق توافق نام ــیون تطبی ــو کمیس ــی عض ــد ناطق محم
ــع  ــا توق ــد از خارجی ه ــا نبای ــد: م ــی می گوی سیاس
ــل  ــا را ح ــی م ــکالت داخل ــه مش ــیم ک ــته باش داش
کننــد؛ هرچنــد آنــان تعهداتــی کــه بــه مــا دادنــد بایــد 

ــد. ــه آن عمــل کنن ب
او تاکیــد کــرد: اینکــه چگونــه قوانیــن را اجــرا کنیــم، 
کار ماســت نــه از خارجی هــا؛ امــا هــردو رهبــر 
ــه  ــرای توافق نام ــرای اج ــی، ب ــدت مل ــت وح حکوم
ــه متحــد هســتند. ــه جرگ ــدن لوی سیاســی و فراخوان
بــه گفتــه او: عملــی شــدن توافق نامــه سیاســی 
مربــوط بــه افغانســتان دارد نــه بــه خارجــی و اینکــه 
ــل  ــت، دالی ــده اس ــی نش ــه عمل ــن توافق نام ــرا ای چ
خــاص خــود را دارد ماننــد برگــزار نشــدن انتخابــات 
ــه  ــدون آن، لوی ــه ب ــی، شــوراهای ولســوالی ک پارلمان
جرگــه برگــزار نخواهــد شــد و مــا امیــدوار هســتیم 
کــه در دوســال آینــده مــا شــاهد برگــزاری انتخابــات 
پارلمانــی، شــوراهای ولســوالی ها و فراخوانــدن لویــه 

جرگــه باشــیم.
اجــرای  رهبــر  هــردو  وظیفــه  افــزود:  ناطقــی 
ــت  ــک خواس ــن ی ــت و ای ــی اس ــه سیاس توافق نام
ــن اســت کــه  ــا قضــاوت عمومــی ای ملــی اســت؛ ام
ــان معیــن آن عملــی نشــد و اینکــه  توافق نامــه در زم

ــری دارد. ــث طوالنی ت ــه بح ــاز ب ــد، نی ــرا نش چ
ایــن در حالی اســت کــه حامــد کــرزی رییــس 
ــس  ــی ریی ــرف غن ــن اش ــابق و همچنی ــوری س جمه
جمهــوری فعلــی از تمرکــز قــدرت و دولــت واحــد 
نیرومنــد و متمرکــز در افغانســتان بــه شــدت حمایــت 

می کننــد.
امــا برخــی از جناح هــای ســیاس و شــخصیت هــای 
ــی و  ــام پارلمان ــی، نظ ــواره و از تمرکززدای ــی هم مل
ــت  ــت حمای ــی دول ــای محل ــدرت نهاده ــش ق افزای

می کننــد.
ــت  ــق در تشــکیل حکوم ــوارد تواف ــی از م ــا یک و ام
وحــدت ملــی بیــن اشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل، 
تغییــر نظــام از ریاســتی متمرکــز بــه پارلمانــی 

ــود. ــز ب غیرمتمرک
براســاس ایــن توافقنامــه، قــرار بــود در ســال جــاری 
لویــه جرگــه برگــزار شــود کــه در آن بــا تغییــر قانــون 
ــا  اساســی راه بــرای تغییــر نظــام فراهــم شــود، امــا ب
عــدم برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای 
ــرا در  ــه اج ــون ب ــه تاکن ــد توافقنام ــن بن ــی ای محل

ــده اســت. نیام

د افغانســـتان د خپلواکـــو ژورنالېســـتانو د مالتـــړ 

ټولنـــه وایـــې پـــه کابـــل او والیتونـــو کـــې د دولتـــي 

ادارو د ویاندویانـــو پـــه اړه د خربیاالنـــو ســـلګونه 

شـــکایتونه یې ثبـــت کـــړې دي.

ــمندر د ســـې  ــه سـ ــې ټولنـــې مـــر رحیم اللـ د دغـ

شـــنبې پـــه ورځ ازادي راډيـــو تـــه وویـــل چـــې پـــه 

ـــو  ـــي ادارو د ویاندویان ـــې د دولت ـــو ک ـــل او والیتون کاب

ــت  ــکایتونه یې ثبـ ــلګونه شـ ــو سـ ــه اړه د خربیاالنـ پـ

ــړي دي. کـ

دښاغي سمندر زیاته کړه:
ـــو  ـــې د وزارتون ـــل ک ـــه کاب ـــې پ ـــکایتونو ک ـــو ش ـــه دغ "پ

لـــه ویاندویانـــو، پـــه والیتونـــو کـــې د والیانـــو لـــه 

ویاندویانـــو او دغـــه راز د امنیـــه قوماندانـــۍ لـــه 

ویاندویانـــو او د یـــو شـــمېر عمومـــي ریاســـتونو لـــه 

ویاندویانـــو شـــکایت شـــوی چـــې دوی معلومـــات 

نه ورکـــوي، دوی مثـــاًل پـــه  دې پلمـــه چـــې جلســـه 

ـــئ  ـــه ونیس ـــته اړیک ـــې وروس ـــي چ ـــم وای ـــا ه ـــري او ی ل

او وروســـته بیـــا ټیلیفـــون بنـــدوي، دغـــه شـــکایتونه 

ـــو  ـــې معلومات ـــزم چ ـــه مېکانی ـــي او هغ ـــه راغ ـــوږ ت م

ـــم  ـــه ه ـــوی هغ ـــريف ش ـــې مع ـــه ک ـــه د الرسيس برخ ت

ډېـــر مغلـــق دی او پـــه اســـانۍ رسه خربیاالنـــو تـــه 

ــږي." ــول کېـ ــات نه ورکـ معلومـ

ـــاالن  ـــان خربی ـــمېر افغ ـــو ش ـــې ی ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت پ

ـــوا  ـــو له خ ـــي ادارو د ویاندویان ـــې د دولت ـــي چ ـــم وای ه

ــل  ــول د دې المـ ــو نه رشیکـ ــت د معلوماتـ ــه وخـ پـ

شـــوي چـــې د دوی کارونـــه لـــه ســـتونزو رسه مـــخ 

شـــوي او د پـــر وخـــت او دقیقـــو راپورونـــو پـــه ورکولـــو 

بریـــايل نـــه يش.

یو تن خربیال احسان الله سهاک وايي:

ــه  ــوږ تـ ــږي مـ ــد نه حارضېـ ــو ویانـ ــې یـ ــه چـ "کلـ

ـــاوړه  ـــو ن ـــه کارون ـــوږ پ ـــًا دا زم ـــړي واقع ـــات راک معلوم

ـــې  ـــو اړیک ـــال د خربیاالن ـــره اوس مه ـــوي، اک ـــز ک اغې

لـــه دولتـــي ویاندویانـــو رسه پـــرې شـــوي ځکـــه هغـــوی 

ـــري." ـــکاري نه ل ـــڅ ډول هم هې

بل افغان خربیال حسین نارصي بیا وايي:

"رسه لـــه دې چـــې حکومـــت پـــه تېـــرو دوو کلونـــو 

ـــړې،  ـــه ک ـــواري ژمن ـــتونزو د ه ـــو د س ـــې د خربیاالن ک

ـــتونزو رسه  ـــرو س ـــه ډې ـــاالن ل ـــان خربی ـــم افغ ـــو ال ه خ

ـــه  ـــان ل ـــي ویاندوی ـــړي ډول دولت ـــه ځانګ ـــخ دي، پ م

ـــت  ـــه وخ ـــوي او پ ـــد ک ـــلیقوي چلن ـــو رسه س خربیاالن

ــوي." ــات نه رشیکـ معلومـ

ـــه دې برخـــه  ـــو هـــم پ ـــې وړ ده چـــې ازادي راډی د یادون

ـــوې  ـــخ ش ـــتونزو رسه م ـــه س ـــه ورت ـــه وار-وار ل ـــې پ ک

ده.

ـــدې  ـــر دې وړان ـــې ت ـــې ده چ ـــال ک ـــې ح ـــه داس دا پ

ـــوا،  ـــو له خ ـــي چارواک ـــه د حکومت ـــنیو ت ـــمر، رس ولس

ــه  ــوب پـ ــر د ګړندیتـ ــو د بهیـ ــو د ورکولـ د معلوماتـ

ـــي  ـــوړي دولت ـــې لوړپ ـــړ چ ـــم ورک ـــوی حک ـــد، ن مقص

چارواکـــي، وزیـــران او والیـــان مکلـــف دي چـــې د 

ـــا  ـــو رسه، د اړتی ـــې نیول ـــام ک ـــه پ ـــو پ ـــو معلومات محرم

وړ معلومـــات لـــه رســـنیو رسه رشیـــک کـــړي.

ــتیو  ــو د وروسـ ــې د خربیاالنـ ــړه چـ ــو وکـ ــه مـ هڅـ

شـــکایتونو پـــه اړه اطالعاتـــو تـــه د الرسيس د څـــار 

ــه پرله پـــي  ــو لـ ــو خـ ــر هـــم واخلـ ــیون نظـ کمېسـ

اړیکـــو وروســـته بیـــا هـــم ونه توانېـــدو چـــې د دغـــه 

کمېســـیون لـــه چارواکـــو رسه خـــربې وکـــړو.

خـــو د افغانســـتان جمهـــوري ریاســـت وايـــي، لـــه 

ــد  ــوين چلنـ ــه قانـ ــو رسه بـ ــو ادارو او ویاندویانـ هغـ

ــر  ــه الرې پـ ــنیو لـ ــه د رسـ ــو تـ ــې خلکـ ــږي چـ کېـ

ــوي. ــو ډډه کـ ــه ورکولـ ــو لـ ــت د معلوماتـ وخـ

د ولســـمر مرســـتیال ویانـــد شاه حســـین مرتضـــوي 

پـــه  دې اړه ازادي راډيـــو تـــه وویـــل:

ـــو،  ـــو وزارتون ـــډون د ټول ـــه ګ ـــت پ ـــوري ریاس "د جمه

ـــې د  ـــف دي چ ـــان ملک ـــو ویاندوی ـــټونو او والیتون بنس

ولســـمر د حکـــم او اطالعاتـــو تـــه د الرسيس د قانـــون 

ـــړي." ـــکاري وک ـــنیو رسه هم ـــه رس ـــق ل مطاب

ولســـمر غنـــي د ۱۳۹۳ ملریـــز کال د لینـــدۍ پـــه 

میاشـــت کـــې اطالعاتـــو تـــه د الرسيس قانـــون 

ـــري. ـــادې ل ـــه او ۳۲ م ـــې شـــپږ فصلون ـــړ چ ـــېح ک توش

ــنیو  هغـــه قانـــون چـــې افغـــان خربیاالنـــو او د رسـ

ـــي  ـــه عم ـــې پ ـــت د هغ ـــر وخ ـــړ ادارو ډې ـــه د مالت څخ

ـــم  ـــې اله ـــې دي چ ـــي ی ـــړی او وی ـــګار ک ـــدو ټین کې

ــه  ــو پـ ــت د معلوماتـ ــر وخـ ــه پـ ــت څخـ د حکومـ

ــودې دي. ــتونزې موجـ ــې سـ ــتلو کـ اخیسـ

راپور: ناجیه ساپۍ
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شماری از نماینده گان مجلس در پیوند به اظهارات اخیر سفیر اروپا:

متمرکز شدن قدرت در ارگ دنیا را 
نگران ساخته است

د دولتي ادارو له ویاندویانو نه د خربیاالنو سلګونه شکایتونه ثبت شوي
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ورزش

مبنی  ترامپ  دونالد  مهاجرتی  فرمان  به  واکنش  در  قطر  خارجۀ  امور  وزیر 
ندارد  امکان  امریکا گفت:  به  اتباع هفت کشور مسلمان  ممنوعیت ورود  بر 

کشورهای اسالمی را به عنوان منبع تروریسم توصیف کرد.
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجۀ قطر در واکنش به این فرمان 

ابراز امیداواری کرد دونالد ترامپ از این تصمیم خود منصرف شود.
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی در کنفرانس رسانه یی مشترک با ایویستا داچیچ، 
همتای صربستانی خود در بلگراد پایتخت صربستان این مسأله را مطرح کرد.
از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  صربستان  خارجۀ  امور  وزیر  دیگر،  سوی  از 
خبرنگاران درخصوص فرمان ترامپ گفت که صربستان نمی خواهد در امور 

داخلی کشورهای دیگر دخالت کند.
داچیچ همچنان خاطرنشان کرد که آن ها بارها به برخی تصمیم های اتحادیۀ 

اروپا و امریکا به ویژه در قبال بحران پناهجویان اعتراض کرده اند.
او در ادامه گفت: متأسفم برای اتحادیۀ اروپا که جهت رسیده گی حل مشترک 
تنها  و  نیستم  نگران  امریکا  برای  من  و  نمی کند  اقدامی  پناهجویان  مشکل 
بر سر کشورهای  بحران چه  این  نتیجۀ  در  این است که  واقعی من  نگرانی 

کوچک خواهد آمد.
وزیر خارجۀ صربستان گفت: بستن مرزها به روی پناهجویان چه بسا صربستان 
را با موج جدید سرازیر شدن پناهجویان روبه رو سازد، البته کشور صربستان 
مستحق ستایش تمامی سازمان های بین المللی برای موضع انسانی اش در قبال 

پناهجویان است.

وزیر امور خارجۀ عراق با اشاره به این که نبرد با تروریسم در عراق به زودی 
پایان می یابد و احتمال دارد این درگیری ها به دیگر کشورها منتقل شود، از 
هستند،  مواجه  تروریسم  به خطر  که  کشورهایی  از  جهانی خواست  جامعۀ 

حمایت کند.
بیانیه یی در حاشیۀ دیدارش با  ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجۀ عراق در 
سفرای کشورهای اروپایی در بغداد گفت: مردم جهان باید به دستاوردهای 
انجام شد،  از کل جهان  نماینده گی  به  با تروریسم که  نبردشان  عراقی ها در 
به  که  دارد  امکان  اما  یافت،  خواهد  پایان  عراق  در  نبرد  این  کنند.  افتخار 
برای  بین المللی  اقدامات  و  تالش ها  بنابراین،  شود،  منتقل  دیگر  کشورهای 
باید  تروریستی  گروه  این  تفکرات  گسترش  از  جلوگیری  و  داعش  نابودی 

افزایش یابد.
جعفری تأکید کرد: اگر با فرهنگ کشتاری که داعش در پیش گرفته و اشاعه 
تفکرات  و  شده  خشکانده  تروریست ها  مالی  منابع  و  نشود  مقابله  می دهد، 
خطری  همچنان  تروریسم  ریشه یی  عوامل  نشود؛  ریشه کن  آنان  تروریستی 

واقعی برای جهان خواهد بود.
او در ادامه از جامعۀ جهانی خواست که از تمامی کشورهایی که با تروریسم 
به یک کشور  که  زمانی  بدانند  تروریست ها  تا  کنند  مواجه هستند، حمایت 

حمله می کنند با مردم کل جهان واجه خواهند بود.
وزیر امور خارجۀ عراق افزود: عراق به استمرار حمایت ها و پشتی بانی جامعۀ 
جهانی در بازسازی زیرساخت ها در شهرهای مختلف به ویژه مناطق آزاد شده 
امیدوار است. عراق می تواند بسیاری از آثار تاریخی و نفیس به سرفت رفته 
خود را با کمک کشورهای دوست بازگرداند و در این راستا خواستار افزایش 

تالش ها جهت استرداد تمامی آثار مسروقه و قاچاق شده است.

ــدن  ــه ش ــال اضاف ــپ احتم ــت ترام ــت، دول ــفید گف ــخنگوی کاخ س س
کشــورهای جدیــد را بــه فهرســت کشــورهایی کــه اتبــاع آن هــا بــا 
ممنوعیــت ورود بــه ایــاالت متحــده مواجــه هســتند، رد نمی کنــد.

ــر،  ــون اسپایس ــرز، ش ــزاری رویت ــل از خبرگ ــه نق ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ســخنگوی کاخ ســفید اعــالم کــرد، دولــت دونالــد ترامــپ احتمــال 
اضافــه شــدن مــوارد جدیــد را بــه فهرســت کشــورهایی کــه اتباعشــان بــا 

ــد. ــی نمی دان ــتند، منتف ــه هس ــکا مواج ــه آمری ــت ورود ب ممنوعی
پیــش از ایــن ترامــپ بــا امضــای یــک فرمــان اجرایــی ورود اتبــاع هفــت 
ــر در  ــرد. اسپایس ــوع ک ــدت 90 روز ممن ــه م ــران را ب ــه ای ــور از جمل کش
کنفرانــس مطبوعاتــی خــود در ایــن بــاره گفــت: ایــن یــک دوره 90 روزه 

ــی اســت. بازبین
ــم  ــا می توانی ــه م ــود دارد ک ــی وج ــع اقدامات ــور قط ــه ط ــه داد: ب وی ادام

ــم. ــد انجــام دهی ــم و بای انجــام دهی
ــه  ــه را ک ــر آنچ ــپ ه ــرد: ترام ــان ک ــر نش ــفید خاط ــخنگوی کاخ س س
ــن کشــور  ــه ای ــد ک ــان حاصــل کن ــا اطمین ــد داد ت ــد انجــام خواه می توان

ــن اســت. ــن ام ــد ممک ــا ح ت
ــت  ــم دول ــیار مه ــت بس ــان اولوی ــکا همچن ــی آمری ــت مل ــزود: امنی وی اف
ترامــپ اســت و ایــن رویکــرد بــه رغــم انتقادهایــی کــه از فرمــان اجرایــی 

اخیــر وی بــه عمــل آمــده، ادامــه خواهــد داشــت.

رییـس فدراسـیون دوچرخه سـواری کشـور اعـالم کـرد کـه زوج رکابـزن 
مالزیایـی کـه بـا شـعار »نقـش مسـلمانان در صلح«، 1۴ کشـور اسـالمی را با 
دوچرخـه پشـت سـر خواهند گذاشـت، از افغانسـتان عـازم ایران می شـوند.
عصمـت اهلل امانـزی، رییـس فدارسـیون دوچرخه سـواری کشـور گفـت: این 
زوج رکابـزن مالزیایـی دو روز قبـل از مـرز »حیرتـان« در شـمال افغانسـتان 

وارد کشـور شدند.
رییس فدارسـیون دوچرخه سـواری افغانسـتان تصریح کـرد: وزارت داخله و 
وزارت خارجـۀ کشـور بـه دلیـل مسـایل امنیتی به ایـن زوج اجـازه ندادند تا 
از مسـیر زمینـی بـه هرات در غـرب افغانسـتان رکاب بزنند و بـه همین دلیل 

آنـان، مسـیر کابل تـا هـرات را هوایی سـفر خواهند کرد.
بـه گفتـه او، قـرار اسـت فرصـت رکاب زدن ایـن زوج از شـهر هـرات تـا 
مـرز »دوغـارون« بـرای ورود بـه ایـران فراهـم شـود و آنـان بعد از ایـران با 

دوچرخـه مسـیر عربسـتان را در پیـش بگیرنـد.
ایـن زوج دوچرخه سـوار مالزیایـی اکنـون در کابـل بسـر می برنـد و منتظـر 
صـدور روادیـد ورود بـه ایـران از سـوی سـفارت جمهـوری اسـالمی ایران 

کابل هسـتند. در 

از قهرمانی گیتی عبادی، دختر اسکی باز افغانستانی که مقام نخست را در میان 
ورزشکاران ۴۸ کشور در رقابت های کوریایی جنوبی کسب کرده، با اعطای 

لوح سپاس و یک نمره زمین از سوی ادارۀ محلی بامیان ستایش گردید.
این مسابقات در اخیر ماه جدی در کوریایی جنوبی برگزارگردیده بود که به 
نماینده گی از افغانستان؛ سه ورزشکار از جمله دو دختر شرکت کرده بودند 
و گیتی عبادی مقام نخست و فریبا احمدی، توانست مقام چهارم را در این 

مسابقات کسب کنند.
این  ستایِش  و  تشویق  منظور  به  بامیان  والیت  مقام  در  که  مراسمی  در 
ورزشکاران برگزار گردیده بود، ضمن اعطای لوح سپاس و یک نمره زمین از 
سوی ادارۀ محلی این والیت، حاجی یوسف، رییس ناحیۀ سوم شهری بامیان، 

یک عراده موتر را نیز به خاطر تشویق  به گیتی عبادی اهدا کرد.
و  عبادی  گیتی  توسط  نخست  مقام  کسب  بامیان،  والی  زهیر،  طاهر  محمد 
مقام چهارم توسط فریبا احمدی از رقابت های کوریای جنوبی را به جامعۀ 
ورزرشی و همه مردم تبریک گفته ابراز امیدواری کرد که  وزرش اسکی در 

بامیان، بیش از این توسعه و رشد کند.
او افزود: والیت بامیان به لحاظ فرهنگی، اقلیمی و میزان عالقه مندی جوانان، 
زمینۀ مناسب برای رشد رشتۀ  ورزشی اسکی بوده، از ریاست تربیت بدنی و 
ورزش تقاضا می شود تا توجۀ خاص نسبت به بامیان داشته باشد و این والیت 

را به عنوان مرکز فدراسیون ملی اسکی معرفی کند.
گیتی عبادی دارندۀ مدال طال از مسابقات اسکی کوریای جنوبی در این محفل 
از والی بامیان، آمریت تربیت بدنی، بزرگان و متنفذین بامیان، به خاطر ستایش 

و تشویق ورزشکاران سپاس گزاری کرد.
بین ۴۸ کشور جهان،  که  اسکی  در مسابقات  که  "افتخار می کنم  او  گفت: 
قهرمانی  در سکوی  را  کشورم  پرچم  بود،  برگزار شده  جنوبی،  کوریای  در 
و  والدین  وطن،  به  عشق  مدیون  را  دستاورد  این  من  بیارم.  در  اهتزاز  به 
خدمت گذارانی می دانم که در راه رشد و کمال فرزندان این مرز و بوم، تالش 

صادقانه می کنند."
که  گفت  افغانستان  اسکی بازان  ملی  فدراسیون  رییس  نوری،  افضل  محمد 
دارد که  فعالیت  تیم خارجی  به شمول یک  تیم اسکی  بامیان، ۶  در والیت 

همه ساله مسابقات در سطح ملی و بین المللی را انجام می دهند.
اسکی بازی  نیز  والیت  این  در  دختر  ده ها  شده،  منتشر  گزارش های  بربنیاد 
شرکت  بین المللی  مسابقات  در  این رو،  از  آموخته اند؛  مسلکی  به صورت  را 

می کنند.
در بامیان از چندسال بدین سو، ورزش اسکی رشد چشم گیری داشته و به ویژه 
روزهای جمعه در این والیت اسکی بازان به تپه های پُر از برف رفته به صورت 

انفرادی و گروهی تمرینات اسکی را انجام می دهند.

وزیر خارجۀ قطر:

نمی توان کشورهای اسالمی را 
منبع تروریسم خواند

هشدار عراق نسبت به سرایت 
خطر داعش به دیگر کشورها

کاخ سفید:

ممکن است اتباع کشورهای 
بیشتری را ممنوع الورود کنیم

زوج رکاب زن مالزیایی 

از افغانستان عازم ایران می شوند

اسکی باز افغانستانی مورد 
ستایش قرار گرفت

كاوه آهنگر

افسـوس در ایـن نیسـت کـه خانـم هیلـی ارشـاد گفته اسـت 
کـه "اگـر قانـون اساسـی تغییـر بخـورد، مـن در خیمـۀ لویـه 
جرگـه انتحـار می کنـم" افسـوس در این اسـت که خشـونت 
و قهـر و دسـت یابی بـه اهـداف سیاسـی بـا وسـایل قهرآمیـز چنـان در میـان 
سیاسـت مداران مـا نهادینـه شـده اسـت کـه از کاربرد آن ابـا ندارنـد و هرگز 
احسـاس شـرم از گفتـن این که آن هـا برای دسـت یابی به اهداف سیاسی شـان 
از خشـونت کار خواهنـد گرفـت، نمی کننـد. متأسـفانه سـخنان هیلـی ارشـاد 
سـخن یک فرد نیسـت؛ این سـخن نشـاندهندۀ نوعی دیدگاه خشـونت محور 
در تعامـالت سیاسـی اسـت کـه متأسـفانه به دلیل عـدم موجودیت »اندیشـه« 
در مبـارزات سیاسـی افغانسـتان و بـه دلیـل عـدم باورمندی سیاسـت مدارانی 
چـون هیلـی ارشـاد بـه مقبولیـت دیدگاه هـای سیاسی شـان در میـان اینـان 

تعمیـم یافته اسـت.
سـخت اندوهنـاک اسـت، وقتـی یـک وکیـل پارلمـان بـه صراحـت می گوید 
کـه اگـر قانـون اساسـی را تغییـر دادنـد، من خـود را انتحـار می کنـم؛ آیا این 
سـخن بـه معنـای مشروعیت بخشـیدن انتحار طالبـان و داعش نیسـت؟ وقتی 
تـو به خاطـر دیدگاه هـای خـاص سیاسـی خودت انتحـار را برایت مشـروع و 
مایـۀ افتخـار می پنـداری، پـس طالـب و داعـش نیز حـق دارد که انتحـار کند 
و مـردم بیگنـاه را بکشـد، چـون او نیـز ماننـد تـو دارای دیدگاه های سیاسـی 

مشـخصی است.
ل نیسـت که احـدی حق تغییـر در آن را  قانـون اساسـی افغانسـتان وحـی ُمنَزَّ
نداشـته باشـد، در خـود ایـن قانـون میکانیسـم تغییـر و تعدیـل آن پیش بینـی 
شـده اسـت و اگـر از آن مجـرا این تعدیـل و تغییر صورت بگیـرد، چرا هیلی 
ارشـاد و یـا امثـال او خود را بایـد انتحار کننـد؟ آیا اینان به احـکام این قانون 

نیستند؟ پایبند  اساسـی 

ظهیر آریایی

در  واشنگتن  در  افغانستان  سفیر  محب،  حمداهلل  اقای 
افغانستان  در  اروپا  اتحادیۀ  سفیر  نظر  اظهار  به  پاسخ 
مبنی بر حمایت قاطع اروپا از غیر متمرکزسازی قدرت، 
خواهان عدم مداخلۀ اروپا در امور افغانستان شده است. آقای محب که 
نه حرف زدن اش و نه عملکرداش به نمایندۀ رسمی یک کشور می ماند، 
نژادگرای  آدم  که  بود  مداخلۀ خارجی  که همین  است  کرده  فراموش 
مانند غنی امروز با خون و سرنوشت ما بازی مي کند و بي سوادی مانند 
خود آقای محب در بزرگ ترین کشور دنیا از ما نماینده گی کرده و هر 

روز شرم و آبروریزی می افریند.
باید  انتحاریۀ های دیگر مانند شکریه جان و هیله جان  آقای محب و 
بدانند که تغیر قانون اساسی، تامین و ضمانت عدالت اجتماعی، انتقال 
قدرت به مردم پروسۀ برگشت ناپذیر است و جامۀ عمل خواهد پوشید 
و هیچ انتحاری و انتحاریۀ نمی تواند مانع تحقق آن شود و نزدیک است 

روزی که این ملت از همه فسادهای شما حساب بخواهد .

كریم پاكزاد

"ســفیر" افغانســتان در امریــکا، یــا قورباغــۀ کــه آســمان را 
ــد. ــاه می بین ــن چ ــر از ده بزرگت

بــرای پاســخ از طــرف اربــاب خــود اشــرف غنــی بــه نمایندۀ 
ــا کــه خواهــان دموکراســی بیشــتر محلــی و تمرکززدایــی در  ــۀ اروپ اتحادی
ــان  ــار خیاب ــه در کن ــان شــخصی ک ــداهلل محــب، هم ــده، حم ــتان ش اففانس
ــفید  ــر س ــوی قص ــاده به س ــدم پی ــد ق ــپ چن ــه ترام ــنگتن زمانی ک در واش
ــروزی  ــن پی ــا افتخــار از ای ــود و ب ــه ب می رفــت، یــک عکــس ســلفی گرفت
آن را انتشــار داده بــود. ایــن آدم کــه نمی دانــم کــی اســت، درجــۀ تحصیــل 
آن چیســت، تجربــۀ آن در دیپلوماســی تــا چــه حــد اســت کــه نماینــدۀ یــک 
ــا تاریــخ ۵ هــزار ســاله، ملــت سلحشــور و جنــگ آور« در  »ملــت بــزرگ ب
ــن  ــاد او ای ــال زی ــه احتم ــان باشــد. ب ــای جه ــن پایتخت ه یکــی از مهم تری
ــاب خــود به دســت  ــه ارب ــه ب ــردم، بلک ــه م ــه ب ــت ن ــرای خدم ــت را ب پُس
ــه  ــاداری ب ــی و وف ــا قوم ــی ی ــق فامیل ــه تعل ــدم ک ــرط می بن آورده و ش

ــده. ــنگتن ش ــرر او در واش ــبب تق ــور« س »رییس جمه
بــه هــر صــورت، ایــن "دیپلومــات" بــه امــر اربــاب خــود )هیچ کــس تصــور 
ــۀ  ــه اتحادی ــه خــود حــق بدهــد ب ــد کــه یــک ســفیر ب ــد بکن هــم نمی توان
اروپــا اعتــراض کنــد( بــه نماینــدۀ اتحادیــۀ اروپــا اعتــراض می کنــد کــه "او 
ــت کنــد". ایــن دیپلومــات  ــان دخال ــه مســایل داخلــی کشــور میزب ــد ب نبای
کــه از تمرکــز قــدرت، اتوریتاریســم و فســاد دولــت اشــرف غنــی حمایــت 
ــۀ  ــژه اتحادی ــی و به وی ــای خارج ــدون کمک ه ــه ب ــد ک ــد، نمی دان می کن
ــه  ــد. و ب ــته باش ــنگتن داش ــل در واش ــی مجل ــد زنده گ ــا، او نمی توان اروپ
ــد". او  ــته باش ــوردن داش ــان خ ــتان "ن ــت افغانس ــِی دول ــالح افغان اصط
نمی دانــد کــه "غیــرت افغانــی" دســت از گدایــی کشــیدن اســت، نــه "در 

ــان خــوردن و ســپس در آن .....". کاســۀ ن
ــی  ــورهای خارج ــته کش ــال گذش ــر س ــاه اکتب ــل در م ــس بروکس در کنفران
پذیرفتنــد کــه بــرای ۴ ســال آینــده، 1۴۴ میلیــارد یــورو بــه افغانســتان کمــک 
کننــد. بخــش مهــم ایــن کمک هــا توســط اتحادیــۀ اروپــا و یــا کشــورهای 
ــه راحتــی ایــن  اروپایــی داده می شــود. آقــای "ســفیر" فکــر می کنــد کــه ب
پول هــا را ماننــد دوران کــرزی بــا فســادهای کالن بــه جیــب می زننــد. ایــن 
کمک هــا مشــروط اســت. تحکیــم دموکراســی و برابــری حقــوق زن و مــرد 

شــرط 200 میلیــون کمــک ســاالنۀ اتحادیــۀ اروپــا اســت.
ــفیرش  ــی و س ــرف غن ــت. اش ــپ اس ــری ترام ــب چاک ــل مطل ــی اص ول
ــا  ــۀ اروپ ــپ و اتحادی ــکای ترام ــان امری ــی می ــش مهم ــه تن ــد ک می دانن
به وجــود آمــده. ترامــپ ضــد اتحادیــۀ اروپــا اســت و بــرای درهــم پاشــیدن 
ــی  ــند، ول ــته باش ــی نداش ــاید آگاه ــردم افغانســتان ش ــه. م آن موضــع گرفت
ــاب  ــه ارب ــی ب ــن خوش خدمت ــا ای ــاًل آگاه هســتند و ب ــی کام ــتۀ غن دارودس
ــر  ــد، غی ــاکار آم ــر، ن ــز، اتوریت ــت متمرک ــر دول ــد عم ــر، می خواهن بزرگت

ــازد. ــه س ــود را جاودان ــروع خ ــر مش ــی و غی قانون

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر صدیق

ــاالن  ــهروندان و فعـ ــورای والیتـــی، شـ ــای شـ ــی از اعضـ برخـ
مدنـــی کنـــدز بـــا ابـــراز نگرانـــی از افزایـــش قتـــل و بدامنـــی 
می گوینـــد کـــه ناامنـــی بـــه دروازه هـــای شـــهر کنـــدز رســـیده 

اســـت. 
ــدازی  ــرای راه انـ ــزی بـ ــه دولـــت مرکـ ــان این کـ ــا بیـ ــان بـ آنـ
ــازه  ــت اجـ ــن والیـ ــی در ایـ ــووالن نظامـ ــه مسـ ــات بـ عملیـ
نمی دهـــد، می گوینـــد کـــه دشـــمن در ســـه کیلومتـــری شـــهر 

کنـــدز حضـــور دارد.
آنـــان می گوینـــد کـــه در جریـــان کمتـــر از یـــک مـــاه گذشـــته 
ـــم از  ـــماری ه ـــده و ش ـــته ش ـــدز کش ـــهر کن ـــز ش ـــن در مرک ۵ ت
ـــردی در  ـــچ ف ـــا هی ـــده اند؛ ام ـــروح ش ـــلح مج ـــراد مس ـــرف اف ط

ـــت. ـــده اس ـــت نش ـــورد بازداش ـــن م ای
ـــه  ـــدز در مصاحب ـــی کن ـــورای والیت ـــو ش ـــن عض ـــن اهلل آیدی امی
ـــمن  ـــه دش ـــرما ک ـــل س ـــد: در فص ـــدگار می گوی ـــۀ مان ـــا روزنام ب
ـــدازی  ـــی را راه ان ـــات تصفیه ی ـــد عملی ـــت بای ـــت دول ـــف اس ضعی
ــه از چنیـــن عملیـــات خبـــری نیســـت و  ــد. در حالـــی کـ کنـ

ـــد. ـــات را ندارن ـــازه عملی ـــی اج ـــووالن امنیت مس
ـــووالن  ـــه مس ـــرد ک ـــان ک ـــدز بی ـــی کن ـــورای والیت ـــو ش ـــن عض ای
نظامـــی گفته انـــد کـــه اجـــازه عملیـــات از طـــرف مرکـــز 

برایشـــان داده نمی شـــود.
ــن  ــات را در ایـ ــدادن عملیـ ــازه نـ ــل اجـ ــن دلیـ ــای آیدیـ آقـ
ــام آمیـــز می دانـــد و می گویـــد در فصـــل ســـرما  والیـــت ابهـ
ـــود؛  ـــدازی ش ـــات راه ان ـــد عملی ـــت بای ـــف اس ـــمن ضعی ـــه دش ک
ـــرای  ـــات ب ـــازۀ عملی ـــت اج ـــن والی ـــوم در ای ـــل نامعل ـــه دلی ـــا ب ام

ــود. ــی داده نمی شـ ــای امنیتـ نیروهـ
آقـــای آیدیـــن بـــا نگرانـــی از افزایـــش قتـــل در شـــهر کنـــدز 
ـــوک  ـــن در چ ـــش از ۵ ت ـــاه بی ـــر از دو م ـــول کمت ـــت: در ط گف
ـــردی  ـــچ ف ـــه آن هی ـــه ب ـــه در رابط ـــیده اند ک ـــل رس ـــه قت ـــدز ب کن
بازداشـــت نشـــده اســـت. او گفـــت: امنیـــت در داخـــل شـــهر 
کنـــدز وجـــود نـــدارد "هرکـــس هـــر کاری را کـــه خواســـت 

می کنـــد".
ـــدز در  ـــاک کن ـــد خ ـــه ۸0 درص ـــت ک ـــه گف ـــن در ادام ـــای آیدی آق
ـــه  ـــوالی  قلع ـــرار دارد. در ولس ـــان ق ـــت طالب ـــر در دس ـــال حاض ح
زال 90 درصـــد طالبـــان فعالیـــت دارنـــد، ولســـوالی چهـــادره و 
ـــد. در  ـــور دارن ـــت حض ـــان دول ـــد مخالف ـــب 70 درص ـــام صاح ام
ولســـوالی های خـــان آبـــاد و علـــی آبـــاد حضـــور طالبـــان بـــه 

ـــود دارد. ـــوس وج ـــورت ملم ص
ـــر 1  ـــفق و پامی ـــام ش ـــده به ن ـــام ش ـــات انج ـــن عملی ـــای آیدی آق
ـــس  ـــه پ ـــد ک ـــرده می گوی ـــی نک ـــر ارزیاب ـــت را موث ـــن والی در ای
از هـــر عملیـــات تصفیه یـــی  برخـــی از ســـاحات دوبـــاره بـــه 

ـــد. ـــاده ان ـــان افت ـــت طالب دس
او گفـــت: وعده هـــای کـــه مســـووالن نهادهـــای امنیتـــی بـــرای 
ـــق  ـــد، تحق ـــرده بودن ـــردم ک ـــرای م ـــت ب ـــن والی ـــت ای ـــن امنی تأمی

ـــت. ـــده اس ـــر نش پذی
هم چنـــان، ذبیـــح اهلل مجیـــدی فعـــال مدنـــی کنـــدز  بـــا ابـــراز 
ــه  ــد کـ ــت می گویـ ــن والیـ ــی ایـ ــاع امنیتـ ـــی از اوضـ نگران
ـــده  ـــداز ش ـــت راه ان ـــن والی ـــه در ای ـــک" ک ـــر ی ـــات "پامی عملی
ـــود.  ـــش نب ـــه بخ ـــت نتیج ـــع داش ـــردم توق ـــه م ـــی ک ـــود؛ آنچنان ب
ـــلح در  ـــان مس ـــر مخالف ـــال حاض ـــزود: در ح ـــدی اف ـــای مجی آق
ـــته های  ـــاالی پوس ـــد و ب ـــور دارن ـــدز حض ـــهر کن ـــای ش دروازه ه
ـــی ایجـــاد  ـــای امنیت ـــرف نیروه ـــا از ط ـــد قریه ه ـــه در چن ـــی ک امنیت
ـــد.  ـــام داده  ان ـــی انج ـــالت تهاجم ـــه حم ـــن مرتب ـــود چندی ـــده ب ش
ـــی از افزایـــش جرایـــم جنایـــی،  ـــا نگران ایـــن فعـــال مدنـــی کنـــدز ب
ـــت:  ـــدز گف ـــهر کن ـــل ش ـــلحانه در داخ ـــرقت های مس ـــل  و س قت
ـــه اســـت،  ـــش یافت ـــدز افزای ـــزون در کن ـــه صـــورت روزاف ـــا ب قتل ه
پـــس از قتـــل الال دلســـوز نماینـــده هنـــدو بـــاوران در مرکـــز 
ـــز  ـــادی نی ـــان جه ـــی از فرمانده ـــراف و یک ـــک ص ـــدز، ی ـــهر کن ش
ـــدز  ـــهر کن ـــه ش ـــد، در حوم ـــیده ان ـــل رس ـــه قت ـــهر ب ـــن ش در ای
ـــا در  ـــدند؛ ام ـــروح ش ـــلح مج ـــراد مس ـــط اف ـــبه کار توس ـــه کس س

ـــت. ـــده اس ـــت نش ـــردی بازداش ـــچ ف ـــورد هی ـــن م ای
ـــت  را  ـــردم امنی ـــدز م ـــهر کن ـــل  ش ـــا در داخ ـــۀ او، حت ـــه گفت ب
احســـاس نمی کننـــد؛ از طـــرف شـــب مـــردم از تـــرس بیـــرون 
ــهر  ــل شـ ــی در داخـ ــای بررسـ ــد، کمربندهـ ــه نمی تواننـ رفتـ
بســـیار کـــم بـــه نظـــر می رســـد. اعتمـــاد مـــردم نســـبت بـــه 

حکومـــت روزانـــه رو بـــه کاهـــش اســـت. 
ـــان  ـــه طالب ـــی ک ـــر از گاه ـــه ه ـــت ک ـــان گف ـــدی همچن ـــای مجی آق
ـــه  ـــالن را ب ـــدز – بغ ـــاد و کن ـــان آب ـــدز - خ ـــاهراه کن ـــد ش بخواهن

روی مســـافران می بندنـــد و افـــراد را بـــه گـــروگان می گیرنـــد.
او گفـــت: طالبـــان در ســـاحات کـــه عملیـــات تصفیه یـــی 
ـــام داده  ـــی را انج ـــالت تهاجم ـــاره حم ـــود، دوب ـــه ب صـــورت گرفت
و در برخـــی ســـاحات ماننـــد، بُزقندهـــاری، چهـــار دره عمـــاٌل 

حضـــور دارنـــد.

اجازۀ عملیات به نیروهای امنیتی در کندز داده نمی شود

افزایش جرایم جنایی در کندز
وریـماچ قـربانـی 
یـوسف نورستانـی؟

حمداهلل نورستانی
بیــش از یــک هفتــه اســت کــه چهره هــای جدیــدی بــرای رســیدن بــه 
ــده اند.  ــی ش ــات معرف ــتقل انتخاب ــیون مس ــۀ کمیس ــت دبیرخان ــی ریاس کرس
ــه  ــات ب ــۀ کمیســیون انتخاب ــرای ریاســت دبیرخان ــام و جزییــات ســه نامــزد ب ن
مســووالن حکومــت وحــدت ملــی ســپرده شــده اســت؛ امــا از گماشــتن ایــن 
ــران  ــرف رهب ــات از ط ــتقل انتخاب ــیون مس ــۀ کمیس ــه ریاســت دبیرخان ــراد ب اف
ــراد در تقلــب  ــه دلیــل احتمــال دســت داشــتن ایــن اف دولــت وحــدت ملــی ب

ــت. ــده اس ــودداری ش ــی خ ــته انتخابات ــای گذش ه
 امام محمــد وریمــاچ عضــو پیشــین کمیســیون رســانه های انتخابــات، احمــداهلل 
ــث  ــه حی ــی را ب ــل حبیب ــیون و پوپ ــۀ کمیس ــی عام ــس آگاه ــی وال، ریی ارچ
ــده اند.  ــنهاد ش ــت پیش ــه حکوم ــیون ب ــن کمیس ــۀ ای ــت دبیرخان ــزدان ریاس نام
گفته هایــی وجــود دارد کــه امام محمــد وریمــاچ عضــو پیشــین کمیســون 
رســانه های انتخابــات پیونــد خانواده گــی بــا محمــد یوســف نورســتانی رییــس 
ــه حیــث رییــس دفتــر  ــات ب ــات دارد و بعــد از انتخاب پیشــین کمیســیون انتخاب
ــود دارد  ــی وج ــت. گفته های ــرده اس ــه ک ــای وظیف ــز ایف ــتانی نی ــای نورس آق
ــط  ــب و رواب ــودن در تقل ــل ب ــاچ دخی ــای وریم ــا گماشــتن آق ــت ب ــه مخالف ک
ــن  ــه ای ــز ب ــی نی ــتانی اســت. ریاســت اجرای ــه یوســف نورس ــی او ب خانواده گ
اســاس بــا نامــزدی ایــن افــراد کــه یکــی از آنــان بایــد در ســمت ریاســت دبیــر 
ــه  ــت ک ــه اس ــرده و گفت ــت ک ــرد، مخالف ــرار گی ــات ق ــیون انتخاب ــۀ کمیس خان
ــرای ایــن ســمت  ــد ب ــد چهره هــای جدی ــد و بای ــن اهــل تقلــب ان ــن  ســه ت ای
معرفــی شــوند کــه بــا مســووالن گذشــته ارتباطــی نداشــته باشــند و بــرای مــردم 
افغانســتان قابــل اعتمــاد باشــند. امــا درایــن میــان  قصــۀ امــام محمــد وریمــاچ 
ــی،  ــیون انتخابات ــین کمیس ــای پیش ــد چهره ه ــد. هرچن ــر میرس ــه نظ ــب ب جال
ــه  ــا ب ــای آن ه ــا پرونده ه ــاز اســت ت ــش کشــانیده اند و نی ــه چال ــات را ب انتخاب
گونــۀ بیطرفانــه از طــرف نهادهــای عدلــی و قضایــی کشــور بــه بررســی گرفتــه 
شــود و دســت داشــتن در تقلــب و بحرانــی ســاحتن انتخابــات افغانســتان را از 
مجــرای اصلــی آن مــورد بازپــرس  قــرار دهنــد. امــا، در مــورد گماشــتن آقــای 
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــانه های کمیس ــیون رس ــا در کمیس ــه گوی ــاچ ک وریم
وظیفــه داشــته اســت، نیــز بایــد بــه شــکل بیطرفانــه بررســی صــورت گیــرد تــا 
قربانــی اعمــال آقــای نورســتانی، نشــود. زیراچنانــی کــه در قانــون ایــن موضــوع 
ــک عمــل شــخصی اســت. اگــر  ــه جــرم ی ــان شــده اســت ک ــه صراحــت بی ب
آقــای نورســتانی و همــکاران دیگــرش متهــم بــه تقلــب انــد، بایــد بــا خودشــان 
ــانیده  ــان رس ــال ش ــزای اعم ــه ج ــون ب ــواد قان ــه م ــق ب ــود و مطاب برخــورد ش
ــی  ــا هم والیت ــودن ی ــتانی ب ــرم نورس ــه ج ــد ب ــاچ نبای ــای وریم ــوند و آق ش
بــودن یــا اینکــه قرابتــی بــا یوســف نورســتانی دارد قربانــی ایــن معضــل شــود. 
اگرچــه امــام محمــد وریمــاچ پــس از انتخابــات بــه عنــوان رییــس دفتــر محمــد 
ــا  ــت ب ــر صــورت مخالف ــه ه ــرده اســت. ب ــه ک ــای وظیف ــتانی ایف یوسف نورس
ــه جــرم  ــات ب ــۀ کمیســیون مســتقل انتخاب ــای وریمــاچ در دبیرخان گماشــتن آق
ــار و اقــارب آقــای نورســتانی اســت، ظلــم در حــق یــک فــرد  این کــه هــم دی
اســت. امــا هــرگاه ثابــت شــود کــه ایــن فــرد در تقلب هــا دســت داشــته اســت 
در آن صــورت نبایــد در جملــۀ نامــزدان بــه ریاســت داراالنشــا باشــد. دیگــر نــه 
مــردم بــه ایــن افــراد بــاور دارد و نــه نهادهــای کــه بــرای برگــزاری انتخابــات، 

ــد. ــکاری می کنن ــتان را هم ــت افغانس دول
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