
با داعیۀ نوسازی و توسعه وارد عرصه سیاست  امان الله خان 

شد و امروز به شیوۀ پوپولیستی، غنی نام تیم )تکت انتخاباتی( 

خود را »دولت ساز« معرفی می کند، به این مفهوم که تا کنون 

که  یک صدسال  از  پس  یعنی  بسازیم،  دولت  نتوانستیم  ما 

»دولت ساز«  را  خود  تیم  نام  غنی  وقتی  گرفتیم،  استقالل  ما 

می نامد به این معناست که ما نتوانستیم دولتی داشته باشیم؛ 

البته این نگاه پوپولیستی/ عوام فریبانه است. هامن گونه یی  که 

در شعارهای پوپولیستی اش می گوید که ما افغانستان را مرکز 

هم  را  دیورند  مرزی  گذرگاه  آن طرف  و  می سازیم  آسیا  برق 

از مشکل  در 24 ساعت  کابل  ما  که  در حالی  برق می دهیم 

بی برقی منی توانیم اخبار را ببینیم. این نگاه عوام فریبانه است 

شیوۀ  به  را  عمومی  افکار  می خواهد  که  است  سازکارهای  و 

سنتی تبیین وارونه کند و بار دیگر به کرسی قدرت برسد، اما 

باور ما این است که آگاهی و شعور مردم ما این نقشه را نقش 

بر آب خواهند کرد. پرسشی که من پیشرت مطرح کردم، ما را 

حکومت  پنج سالۀ  دورۀ  در  که  می سازد  رهنمون  نکته  این  به 

وحدت ملی، طبقۀ متوسط رو به اضمحالل رفت، جنبش ها 

و نهادهای مدنی به گروگان گرفته شد، جنبش های اجتامعی 

که می خواست به عنوان طبقۀ  متوسط عمل کند و در تحکیم 

مناسبات قدرت و توسعه دموکراسی نقش بازی کند، رسکوب 

با  چگونه  میلیونی  جنبش های  که  دارید  یاد  به  شام  شد. 

روش های خونین را در این کشور رسکوب شدند....

غم دیده گان  با  استقالل  از  تجلیل  جای  به  باید  ما 

حادثۀ دیشب )حمله بر یک محفل عروسی در غرب 

کابل( غم رشیکی کرده و غم شان را با آنان یک جا 

روز  یک  استقالل  از  می توانیم  بنشینیم.  سوگ  به 

این  و  کنیم  تجلیل  آینده  سال  یا  کنیم  تجلیل  دیگر 

اتفاق  و  اتحاد  سبب  که  باشد  گونۀ  به  باید  تجلیل 

میان اقوام گردد نه اینکه سبب پراکنده گی و متفرق 

شدن ما گردد.

همه  و  هستند  غرور  با  و  آزاده  ملت  یک  ما  مردم 

و  استقالل  در  تاریخ  طول  در  کشور  شهروندان 

آزادی وطن شان سهم داشتند. بنابراین، چنین روزی 

مردم  اتحاد  سبب  که  شود  تجلیل  گونه یی  به  باید 

گردد، نه باعث نفاق و تفرقه میان اقوام کشور گردد.

مردم  روز  و هر  دارد  که جنگ جریان  در وضعیتی 

می شوند،  زخمی  و  کشته  کشور  بی دفاع  و  بیگنا ه  

اولویت با صلح است نه انتخابات، اما غنی محکم 

برگزار  انتخابات  باید  که  است  ایستاده  سخت  و 

و  کند  پُر  تقلب  از  را  صندوق ها  دیگر  بار  تا  شود 

بعد بگوید که برندۀ میدان خودم هستم و مردم این 

موضوع را به خوبی می دانند
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استـقال ل در سـایۀ 
جمهـوریت یا  امـارت؟

تصویر شاه امان اهلل 
و همسرش از افغانستان

67

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری خطاب به غنی:

هیچ  چیزی متعلق به ما نیست؛ نه امنیت نه سیاست  نه صلح، نه اقتصاد و نه چیز دیگری! 
پس از چه تجلیل می کنید؟

گوشه یی از محفل گرامی داشت از صدمین سالروز استقالل کشور

دکتر عبداللطیف نظری معاون دوم تکت انتخاباتی وفاق ملی:

غنـی افغـانستان را به فـروپاشی می بـرد
محمد شهاب حکیمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مراسم گرامی داشت از صد ساله گی استرداد استقالل افغانستان:

پول عواید و مالیات را به بهانۀ تجلیل از استقالل به غارت بردند

صفحه 3
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خان  الله  امان  پیش  سال  صد 

استقالل  افغانستان  پادشاه 

بریتانیا بدست آورد  از  سیاسی را 

ماملک  قطار  در  کشورش  تا 

مرفه  و  مقتدر  شاید  و  مستقل 

در  استقالل  بگیرد.  قرار  جهان 

این  جز  مفهومی  و  معنی  واقع 

مستقل،  کشور  یک  که  ندارد 

یافته  توسعه  آباد،  مرفه،  کشور 

مستقل،  کشور  است.  مقتدر  و 

را  خود  استقالل  تا  دارد  اقتدار 

و  ها  دولت  دست  و  کند  حفظ 

گر  مداخله  بیرونی  های  کشور 

تهاجم  و  دخالت  از  را  مهاجم  و 

کوتاه سازد و مانع تهدید استقالل 

آن ها شود. کشور  از سوی  خود 

مستقل، کشور توسعه یافته یا کم 

از کم قرار گرفته در مسیر توسعه، 

کشور آباد و مرفه است. مردم یک 

کشور مستقل در رفاه اقتصادی به 

رس می برند یا حد اقل گرسنگی 

زندگی  فقر  زیر خط  کشند،  منی 

منی کنند و دست نگر و درماندۀ 

کمک خارجی منی باشند. کشور 

مستقل، کشوری است که مردمش 

در امنیت، کم از کم در یک امنیت 

و  و دولت  برند  به رس می  نسبی 

کشورش  مردم  امنیت  حکومتش 

به  که  کشوری  کند.  می  تامین  را 

استقالل می رسد و روز استقالل 

تاریخی  و  ملی  روز  عنوان  به  را 

خود جشن می گیرد و تجلیل می 

تهاجم  مورد  گاه  هیچ  دیگر  کند، 

و اشغال خارجی قرار منی گیرد. 

استقالل  روز  که  کشورهای  به 

و  تاریخی  روز  عنوان  به  را  خود 

ملی تجلیل می کنند نگاه کنید که 

اشغال  و  هجوم  مورد  آن  از  پس 

و  هند  اند.  نگرفته  قرار  خارجی 

هر  آگست   15 و   14 پاکستان 

استقالل  روز  عنوان  به  را  سال 

این دلیل که  به  جشن می گیرند. 

و  اشغال  از   1947 آگست  در 

و  آزادی  بریتانیا  استعامر  تسلط 

استقالل یافتند و پس از آن مورد 

هیج  تسلط  و  اشغال  و  هجوم 

کشور دیگر قرار نگرفتند. اگر در 

کشور هالند 5 می را به عنوان روز 

به خاطر  کنند،  تجلیل می  آزادی 

می   5 در  بار  آخرین  برای  اینکه 

هیتلری  آملان  اشغال  از   1945

قبل  هالند  وگرنه  یافتند،  آزادی 

فرانسوی  ناپلیون  سوی  از  آن  از 

اشغال  هم  اسپانیا  امپراتوری  و 

از  قبل  اشغال  آن  اما  بود.  شده 

اشغال دولت نازی آملان بود. بنا 

هالند  آزادی  تاریخ  آخرین  این  بر 

از تسلط و اشغال خارجی 5 می 

اما صد سالگی  و  است.   1947

استقالل افغانستان! آیا افغانستان 

از  استقالل خود  در صد سالگی 

ویژگی  و  نکات  دارای  بریتانیا 

های  نشانه  که  متذکره  های 

استقالل و نشانه های یک کشور 

رسیده  شود،  می  شمرده  مستقل 

سال  صد  افغانستان  اگر  است؟ 

است که مستقل است و استقالل 

دارد، ده سال حضور ارتش رسخ 

در  ارتش  این  جنگ  و  شوروی 

سدۀ  هشتاد  دهۀ  در  افغانستان 

و  کشته  هزار  ها  ده  که  بیستم 

پنج  و  گذاشت  جا  به  معلول 

و  آواره  را  افغانستان  مردم  ملیون 

مهاجر ساخت، چه بود؟ شام از 

روی انصاف و با وجدان سامل و 

کنید  قضاوت  و  کنید  نگاه  پاک 

مقاومت  کدام  و  جنگ  کدام  که 

مقاومت  و  جنگ  افغانستان  در 

در  رسارسی  و  ملی  همگانی، 

خارجی  اشغال  و  هجوم  برابر 

بود؟ جنگ سوم افغان و انگلیس 

شوروی؟  قوای  علیه  جنگ  یا  و 

است  سال  صد  افغانستان  اگر 

سال   19 حضور  دارد،  استقالل 

این  ناتو شامل  و  امریکایی  قوای 

صد سال چیست؟ اگر افغانستان 

ما  و  دارد  استقالل  که  صد است 

را  خود  استقالل  سالگی  صد 

جشن می گیریم، آیا افغانستان در 

امنیت،  اقتدار،  به  سال  صد  این 

رسیده  رفاه  و  توسعه  آبادی، 

استقالل  چگونه  این  است؟ 

کشور  چگونه  افغانستان  و  است 

در صد سالگی  که  است  مستقل 

درمانده  تر،  امن  نا  استقاللش 

تر، گرسنه تر، بیچاره تر، فقیر تر 

از  به کمک خارجی  تر  وابسته  و 

امان  اگر  است؟  قبل  سال  صد 

الله خان صد سال پیش استقالل 

از  پادشاه  عنوان  به  را  افغانستان 

کم  کرد،  اعالن  بریتانیا  استعامر 

رغم  علی  دیگر  سال   9 کم  از 

تخت  در  بریتانیا  کمک  قطع 

حکومت  و  ماند  باقی  سلطنت 

است  استقالل  چگونه  این  کرد. 

امریکا  اگر  سال  صد  از  پس  که 

و کشورهای خارجی کمک خود 

دولت  کند،  قطع  افغانستان  به  را 

چند  یا  ماه  چند  در  حکومتش  و 

می  فرو  روز  چند  شاید  و  هفته 

در  هم  را  دیگر  نکتۀ  یک  پاشد؟ 

استقالل  سالگی  صد  این  مورد 

ارگ  دار  زمام  افغانستان  در  که 

می  سخن  آن  از  فریاد  و  چغ  با 

استقالل  نکنیم:  فراموش  گوید، 

افغانستان از بریتانیا بر خالف این 

از  با جنگ  استقالل  این  که  ادعا 

انگلیس بدست آمد و جنگ سوم 

انگلیس، جنگ استقالل  افغان و 

بود و انگلیس ها را در این جنگ 

به  را  استقالل  و  دادیم  شکست 

زور گرفتیم، با یک معاملۀ زشت 

بدست  بریتانیا  از  بار  خجالت  و 

از  سیاسی  استقالل  کسب  آمد: 

خط  پذیرش  برابر  در  انگلیس 

دیورند به عنوان مرز رسمی و بین 

در  بریتانیا  بریتانوی.  هند  املللی 

6 می 1919 بر افغانستان اعالن 

و  کابل  مبباران  با  و  داد  جنگ 

یک  از  کمرت  در  دیگر  های  شهر 

به  مجبور  را  خان  الله  امان  ماه 

معامله  و  مصالحه  و  بس  آتش 

الله خان در 8 آگست  کرد. امان 

 1922 نوامرب   22 در  و   1919

انگلیس  با  معاهده  دو  در  دوبار 

مرز  عنوان  به  را  دیورند  خط  ها 

و  پذیرفت  بریتانوی  هند  رسمی 

در پای آن امضاء گذاشت. یعنی 

در  بریتانیا  از  سیاسی  استقالل 

افغانستان  نیم خاک  اعطای  برابر 

پس  اما  آمد.  بدست  انگلیس  به 

از  هنوز  افغانستان  سال  صد  از 

پاکستان  توسط  دیورند  سوی  آن 

که  چیزی  و  شود  می  مال  لگد 

است،  محروم  آن  از  افغانستان 

همین استقالل است.

سال l11 شمارۀ مسلسل l2553  سه شنبه 29 اسد/ مرداد l1398 18 ذوالحجة الحرام l1440 20 آگست 2019
www.mandegardaily.com

صــد ســال از اســرتداد اســتقالل افغانســتان گذشــت و بــه همیــن 

پیامنــه یــک قــرن دیگــر هــم بــه دفــاع از اســتقالل ســپری شــد 

تــا کشــوری بــه نــام افغانســتان در دل تاریــخ و جغرافیــای منطقه 

زنــده مبانــد. در حالــی مــردم افغانســتان صــد ســالگی اســتقالل 

ــک  ــه ی ــه شــدت آن را ب ــد کــه حکومــت ب شــان را شــاهد بودن

ــا  ــرد و صده ــرف ک ــات م ــی در انتخاب ــی تبلیغات ــزار سیاس اب

ــتقالل  ــاب، اس ــن حس ــا ای ــد. ب ــرج آن ش ــی خ ــون افغان میلی

ــردای آن  ــامن ف ــش، از ه ــال پی ــد س ــده در آن ص ــت آم ــه دس ب

ــر رو، آن  ــه ه ــت. ب ــه بوده اس ــی مواج ــای اساس ــا چالش ه ب

اســتقالل در هــامن زمــان امــر مبارکــی بــود کــه میــر شــد؛ امــا 

در تاریــخ سیاســی کشــور ایــن اســتقالل باربــار از دســت رفــت 

ــن محافظــت شــد و از آن  ــن رسزمی ــی در ای مگــر توســط مردان

دفــاع صــورت گرفــت. 

مدافعــان،  اندیشــه های  و  قهرمانی هــا، خاطــرات  آموزه هــا، 

ــاوز  ــه تج ــل س ــران در مقاب ــدان و مقاومت گ ــارزان، مجاه مب

ــرای  ــی ب ــزم بین امللل ــون رسخ و تروری ــت، قش ــای وق بریتانی

ــون  ــا کن ــتقالل ت ــاد اس ــخ بنی ــه از تاری ــد ک ــان می ده ــان نش م

ــده  ــاد ش ــف آن ایج ــرای توق ــی ب ــتگاه های تاریخی ی ــه ایس چ

اســت؛ امــا مــردم همچنــان بــرای افغانســتان و بــرای اســتقالل 

از خــود مایه هــا گذاشــته انــد و از هــر ســدی گذشــته اند. 

چیــزی کــه اســتقالل کشــور مــا را بــرای مــا ارزشــمند ســاخت، 

ــاوز  ــر تج ــه در براب ــود ک ــری ب ــان دلی ــت مردم ــاد و مقاوم جه

مســتقیم شــوروی بــه افغانســتان و ســپس مداخــالت بیگانــگان 

ــز  ــور و نی ــردن کش ــرتل ب ــر کن ــا زی ــردن ی ــیم ک ــر تقس ــه خاط ب

ــزم  ــر تجــاوز مســتقیم پاکســتان و تروری ــردم در براب مقاومــت م

ــان  ــن می ــه دارد. در ای ــم ادام ــون ه ــا کن ــه ت ــود ک ــی ب بین امللل

در کنــار امان اللــه خــان کــه نامــش بــا تاریــخ آزادی و اســتقالل 

کشــور گــره خــورده اســت، مردانــی در دل ایــن تاریــخ بوده انــد 

ــد. در  ــظ کرده ان ــده گان حف ــا و آین ــرای م ــور را ب ــن کش ــه ای ک

راس ایــن مــردان مبــارز و سلحشــور، ابرمــردی بــه نام احمدشــاه 

مســعود، قهرمــان ملــی افغانســتان بــود کــه در برابــر ارتــش رسخ 

شــوروی رزمیــد و در برابــر تجــاوز پاکســتان ایســتاد و در برابــر 

ــه  ــا ب ــرای م ــن کشــور ب ــا ای ــارزه کــرد ت ــزم بین املللــی مب تروری

میــراث گذاشــته شــد؛ ورنــه افغانســتان یــا بخشــی از شــوروی 

بــود و یــا یکــی از ایاالت هــای کشــور پاکســتان. امــا اکنــون آن 

حافــظ اســتقالل رس بــه دامــن خــاک گذاشــته اســت و صفحــه 

جدیــدی در کشــور رقــم خــورده اســت، می بینیــم کــه  موقعیــت 

کشــور و ماهیــت دولــت مــا بــا اســتقالل ســنتی مــا هیــچ رابطــه 

یــی نــدارد.

اکنــون بــه قــول احمدولــی مســعود، در ایــن کشــور هیچ چیــز از 

مــا نیســت چیــزی مربــوط مــا منی شــود نــه جنــگ آن و نــه هــم 

صلــح آن و نــه نــه در افغانســتان کســی در قــدرت سیاســی مــی 

توانــد مســتقالنه تصمیــم بگیــرد.

ــزاران  ــای ه ــر پ ــور زی ــال کش ــده س ــن هج ــه، در ای ــه اضاف ب

خارجــی از ده هــا کشــور شده اســت و هــر روز تــالش بــرای بــه 

اســارت در آوردن کشــور توســط همســایۀ مــا ادامــه دارد. اکنــون 

ــم  ــا تصمی ــرای م ــران ب ــه دیگ ــم ک ــرار داری ــی ق ــا در رشایط م

ــیم و  ــته باش ــی را داش ــوع نظام ــه ن ــده چ ــه در آین ــد ک می گیرن

ــا هــم دو دســت تســلیم چــه کســانی بایــد شــویم. در چنیــن  ی

حالتــی آقــای غنــی از اســتقالل و مســتقل بــودن و قدم گذاشــن 

ــتقالل رس  ــد و داد اس ــرف می زن ــان ح ــه خ ــدم امان الل روی ق

ــدارد. ایــن همــه  ــا آن ن می دهــد کــه هیــچ مصــداق و عینیتــی ب

مصــارف و ایــن همــه شــادی و پاکوبــی و رس و صــدای چندیــن 

ماهــه بــرای اســتقالل لباســی اســت کــه نــه در قامــت افغانســتان 

ــا  ــت م ــی دول ــت سیاس ــه ماهی ــه ب ــد و ن ــور می آی ــی ج کنون

زیــب می دهــد. بنابرایــن مــا در صدمیــن ســال اســتقالل کشــور 

بایــد متوجــه باشــیم کــه حــد اقــل بــه شــکل رســمی بــه کشــور 

دیگــری تحویــل داده نشــویم و یــا از لحــاظ موقعیــت سیاســی 

ــه  ــدرت هــا ب ــط ق ــی کــه در رواب ــه اســاس تحوالت ــه ب در منطق

وجــود آمده اســت، بــار دیگــر بــه افغانســتان قبــل از 1919 بــر 

ــظ راســتین  ــک حاف ــه ی ــد ب ــن، افغانســتان جدی ــم. بنابرای نگردی

ــه  ــش رو ب ــات پی ــد در انتخاب ــه بای ــت ک ــد اس ــقالل نیازمن اس

ــه کرســی سیاســت و  ــاال کشــیده شــود و ب اســاس رای مــردم ب

ــام و نشــان  ــا ن ــد کشــور را ب ــا بتوان ــد ت ــه زن درایــت کشــور تکی

ــه دارد. ــه نگ ــل در منطق ــط بین املل ــۀ رواب ــتقلش در گردون مس

صد سالگی استقالل
و نیاز به حافظ جدید استقالل

محمداکرام اندیشمند

ل صد سالگی استقال
 از  انگلیس

اگر افغانستان صد 
سال است که مستقل 

است و استقالل 
دارد، ده سال حضور 
ارتش سرخ شوروی 
و جنگ این ارتش در 
افغانستان در دهۀ 
هشتاد سدۀ بیستم 
که ده ها هزار کشته 

و معلول به جا گذاشت 
و پنج ملیون مردم 

افغانستان را آواره و 
مهاجر ساخت، چه بود؟ 
شما از روی انصاف و 
با وجدان سالم و پاک 
نگاه کنید و قضاوت 
کنید که کدام جنگ 
و کدام مقاومت در 
افغانستان جنگ و 

مقاومت همگانی، ملی 
و سراسری در برابر 

هجوم و اشغال خارجی 
بود؟ جنگ سوم افغان 
و انگلیس و یا جنگ 
علیه قوای شوروی؟ 
اگر افغانستان صد 
سال است استقالل 

دارد، حضور 19 سال 
قوای امریکایی و ناتو 
شامل این صد سال 

چیست؟
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اشاره: تیم انتخاباتی وفاق ملی به رهبری احمدولی 
با  محفلی  در  اسد   27 یکشنبه،  روز  به  مسعود، 
از شهروندان، چهره های سیاسی،  تن  حضور صدها 
علما، متنفذان قومی و دانشگاهیان از بانی استقالل، 
غازی امان اهلل خان و حافظ استقالل، شهید احمدشاه 
صدمین  مناسبت  به  کشور  ملی  قهرمان  مسعود، 

سالگرد استرداد استقالل کشور گرامی داشت کرد. 
نامزد  مسعود،  احمدولی  کنار  در  محفل  این  در 
نیز  دیگر  شماری  ریاست جمهوری  انتخابات 
افغانستان  استقالل  اخیر و همچنان  پیرامون حوادث 
و  حکومت  طرف  از  آن  گرامی داشت  چگونه گی  و 
به  بیت المال  از  غنی  محمداشرف  سوءاستفاده های 
بهانۀ این روز صحبت کردند که در این بخش، متن 
انتخاباتی  تکت  نامزد  مسعود،  احمدولی  سخنرانی 
در  و  می خوانید  را  پیش رو  انتخابات  در  ملی  وفاق 
سخنرانان  سخنان  شماره،  همین  دیگر  صفحه های 

دیگر این محفل نیز به متن در آورده شده است.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سـالم خدمت همـه دوسـتان و بزرگانی کـه در این محفل 

ترشیـف آورده انـد. پیـش از این  که صحبت داشـته باشـم، 

از گرداننـده گان محـرتم و دوسـتان عزیـز خواهش می کنم 

مـرا جاللتـأب خطـاب نکنند. وقتـی وضعیت کشـور را 

می بینـم و در عیـن زمـان مـرا جاللتـأب صـدا می زننـد، 

خجالـت زده و رشمنـده می شـوم. هیچ کـس جاللتـأب 

نیسـت. اگـر جاللتـأب می داشـتیم، کشـور در وضعیت 

کنونـی منی بـود. خواهـش برادرانـه دارم نـه از روی کدام 

هـدف دیگـر؛ وقتـی مـرا جاللتـأب می گوییـد، رشمنـده 

می شـوم؛ مـا برای ایـن مـردم چـه کاری انجـام داده ایم؟

برنامۀ بزرگرتی می خواسـتیم تدویر کنیم و روی اسـتقالل 

صحبـت کنیـم، اما از دیشـب به این سـو وقتـی [ از حمله 

انتحـاری در محفـل عروسـی در هوتـل شـهر دبـی واقـع 

ناحیـه ششـم] خـرب شـدیم کـه صدهـا هموطـِن غریـب، 

بیچـاره و نـادار ما بـه خاک و خون کشـانیده شـدند، فکر 

ما را مغشـوش سـاخت و از تدویر برنامۀ بزرگ رصف نظر 

کردیـم. واقعـاً منی دانم در برابر وحشـتی کـه در کابل برپا 

شـده، چـه بگویـم؟ از کـدام اسـتقالل صحبـت کنـم؟ از 

کـدام امنیـت صحبت کنم؟ درسـت اسـت که نکوداشـت 

از رادمـردان و بـزرگان کشـور مـا وظیفۀ فردفـرد این ملت 

اسـت. بـه پـاس کسـانی کـه به خاطـر ایـن کشـور و مردم 

قربانـی دادنـد، رفتنـد و ما زنـده ماندیم. این بـزرگان قابل 

ُحرمـت هسـتند و مـا بایـد از آنـان یادبـود کنیـم و یـاد و 

خاطره های شـان را زنـده نگه داریـم.

از  پـس  مـا  مـردم  و  مـا  وضعیـت  حـال،  عیـن  در  امـا 

صدسـال به کجا کشـانیده شـده اسـت؟ امـروز در کجای 

تاریـخ قـرار داریـم؟ آرزوهایی که ایـن بزرگان افغانسـتان 

و سـپاهیان گمنـام، مجاهـدان، مدافعان، مبـارزان و متام 

ایـن  چـرا  شـد؟  چـه  داشـتند،  سـینه  در  مقاومت گـران 

آرزوهـا به خاک یک سـان شـد؟ این سـوال ها سـوال هایی 

هسـتند کـه مطمینـم در ذهـن فردفـرد مـا خطـور می کند. 

وقتـی می گوینـد در روز اسـتقالل از چـه تجلیـل کنیـم، 

ناحـق نگفته انـد. اسـتقالل را بـه پـاس رفتـه گان و بزرگان 

افغانسـتان کـه با خون شـان از ایـن رسزمین دفـاع کردند و 

بـه مـردم عـام افغانسـتان، تربیـک می گویـم.

وقتـی وضعیـت مـردم، موقعیت کشـور و وضعیـت رژیم 

سیاسـی را می بینیـم، واقعـاً بازهـم سـوال پیـدا می شـود 

فـردا [روز  بایـد تجلیـل کنیـم؟ وقتـی شـام  از چـه  کـه 

گذشـته 28 اسـد] زرق و بـرق برپـا می کنیـد، مـردم بـه 

شـام چـه می گوینـد؟ رنگ آمیزی هـای فـراوان و مـرف 

میلیون هـا دالـر از بیت املـال به خاطر چیسـت؟ بـه خاطر 

آنکـه در آنجـا دیشـب صدهـا تـن را قربانـی دادیـم؟ یـا 

به خاطـر این کـه همـه روزه امنیـت فزیکـی و روانـی مـردم 

مـا زیـر تهدیـد قـرار دارد؟ به خاطـر چیسـت؟ در گذشـته 

بـار دیگـر تکـرار می کنـم، هیـچ  چیـزی  هـم گفتـه ام و 

متعلـق بـه مـا نیسـت.  نـه امنیـت متعلـق بـه ما اسـت، نه 

سیاسـت متعلـق بـه مـا اسـت، نـه صلح، نـه اقتصـاد و نه 

چیـز دیگـری! پـس از چـه تجلیـل می کنیـد؟ چـه چیـزی 

متعلـق بـه مـا اسـت؟ اسـتقالل یعنـی این کـه ما و کشـور 

مـا بی نیـاز هسـتیم و مـردم می تواننـد مسـتقالنه زنده گـی 

کننـد؛ مـا خـو منی توانیـم.

سـوال های جـدی مطـرح اسـت. دوسـتانی کـه هواخـواه 

جشـن اسـتقالل هسـتند، بـه ایـن سـوال ها عمیق تـر فکـر 

کننـد. بـار دیگـر تأکیـد می کنـم، اسـتقالل خـود را پـاس 

شـهدای  می داریـم،  پـاس  را  خـود  رفتـه گان  می داریـم، 

خـود را احـرتام می کنیـم، بـه روح شـان درود می فرسـتیم، 

امـا بایـد به سـوال هایی کـه مطرح کـردم و ده هـا این چنین 

داده شـود. عکسـی  قناعت بخـش  پاسـخ  سـوال دیگـر، 

کـه در بـر بـه چـاپ رسـیده اسـت، یکـی شـاه امان اللـه 

خـان غـازی، بانی اسـتقالل افغانسـتان اسـت و دیگرش، 

شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمـان ملـی کشـور و حافـظ 

دسـت  بـه  را  اسـتقالل  آن  یکـی  افغانسـتان.  اسـتقالل 

و  مبـارزان  قهرمانـان،  بـا سـایر  دیگـرش یک جـا  و  آورد 

حفاظـت  و  حراسـت  اسـتقالل  ایـن  از  مقاومت گـران 

کـرد؛ در غیـر آن، امـروز در زیـر ایـن تـاالر مـا و شـام 

دو  ایـن  افغانسـتان  اسـتقالل  به خاطـر  منی بودیـم. چـرا 

شـخصیت را در کنـار هم قـرار داده نتوانیم؟ بایـد بتوانیم. 

چـرا بایـد افتخـارات افغانسـتان را با هم رشیک نسـازیم؟ 

چـرا نتوانیـم گره هـای تاریخـی را یـک  به یـک بـاز کنیم تا 

رسنوشـت مشـرتک خـود را رقم بزنیـم؟ چرا بایـد تفکیک 

زیـادی  حرف هـای  اخیـر  پنج سـال  در  شـوند؟  قابـل 

مطـرح کردنـد تـا نفـاق میـان مـردم بـه میـان آیـد، امـا ما 

آمدیـم وفـاق ملـی را مطـرح کردیم تـا از نفـاق جلوگیری 

ایـن به خاطـر کمپایـن ریاسـت جمهوری نیسـت.  شـود. 

سـال ها پیـش ایـن عنـوان را مطـرح کـرده بودیـم. هجـده 

سـال اسـت کـه مـا داد از وحـدت ملـی، اتحـاد و وفـاق 

ملـی می زنیـم. امـروز آمده ایـم تـا دریچه یـی بـرای مـردم 

بـاز کنیـم و کذب، کـدورت، جعـل و حذف را ریشـه کن 

کنیـم. وضعیـت کنونـی ما طوری اسـت کـه منی توانیم به 

هم برسـیم. بسـیاری می گوینـد وقتی تروریسـتان جایی را 

منفجـر می سـازند و یا وحشـت و دهشـت خلـق می کنند، 

در کنـار دولـت بایسـتید و بـا دولـت سـوگواری کنیـم. 

درسـت اسـت، امـا وقتـی وضعیـت عـادی می باشـد چرا 

دولـت در تأمیـن امنیـت مـردم و سیاسـت مداران را دخیل 

منی سـازد؟ چـرا انحصارگرایـی می کنـد؟ چـرا بـه حـرف 

سیاسـت مداران و مـردم گـوش منی دهـد. به نام قـوم، نان 

قـوم را نبایـد دولت بخـورد. رییس حکومت خـود را عقل 

کُل نگیریـد، بیـن مردم نفـاق را دامن نزند و بگـذارد یکجا 

این کشـور را بسـازیم.

شـام انتخابـات را شـفاف و عادالنـه بسـازید و بـا سـایر 

نهادهـا و شـخصیت های ذیربـط صحبـت داشـته باشـید. 

ماه هاسـت کـه به رییـس صاحـب حکومت پیـام می دهیم 

کـه بیایید در مـورد انتخابـات صحبت کنیم، امـا می گوید 

شـام کی هسـتید و من شـام را به رسـمیت منی شناسـم و 

همـه کار را خـودم انجـام می دهـم. خـودت کی هسـتی؟ 

حکومـت  رییـس  وابسـته گی  بـا  نکـردی؟  تقلـب  مگـر 

نشـدی؟ حـاال می خواهـی بـاالی گرده هـای مردم سـوار 

شـوی و از جیـب دولـت و حـق مـردم کمپایـن کنـی و 

بـار دیگـر بـه کرسـی مبانـی. چـرا پیـش از تقاضـا بـرای 

تروریسـتان،  برابـر  در  سیاسـت مداران  و  مـردم  بسـیج 

چـرا وظایف تـان را بـه درسـتی انجـام منی دهید؟ چـرا از 

وقـوع حادثه هـا جلوگیری منی کنید؟ آیا جشـن اسـتقالل 

مهمرت از جان و جشـن خوشـی مـردم بود که شـام امنیت 

مـردم را فرامـوش کردید و امنیت جشـن خودتـان را تأمین 

کردید؟

اگـر یـک نفـر نـام دار می بـود، شـاید سـه روز ماتـم ملـی 

غریـب،  انسـان  ده هـا  کـه  حـاال  امـا  می کردنـد.  اعـالم 

فقیـر و بیچـاره و در عیـن حـال انسـان شـهید و زخمـی 

شـده، تنها به تعویق یک-دو روزۀ جشـن اسـتقالل بسـنده 

می کننـد و می گوینـد یـک دو روز بعـد دوبـاره پایکوبـی 

خـود را رشوع می کنیـم. چگونـه وجـدان اسـت؟ چگونه 

داریـد  دعـوا  کـه  اسـالمیتی  و  افغانیـت  اسـت؟  اعتقـاد 

همیـن اسـت؟ فکـر می کننـد بـا سـاخن قـر داراالمان 

شـهکار کرده انـد و اسـتقالل گرفته انـد. آیـا سـاخن قر 

داراالمـان مهـم بـود یـا امنیـت و گرسـنه گی مـردم؟ آیـا 

نسـبت به قـر داراالمان، امنیـت مردم اهمیت نداشـت؟ 

دراز  داراالمـان  قـر  سـوی  بـه  را  دسـت تان  طـوری 

می کنیـد، گویا اسـتقالل افغانسـتان را شـام گرفته باشـید، 

نگرفته ایـد. هیـچ چیز شـام مسـتقل نیسـت؛ نـه فکرتان و 

نـه نقش تـان، امـا میلیون هـا دالـر را مـرف می کنیـد تـا 

کمپایـن کـرده باشـید. چـرا روزی را تجلیـل منی کنیـد که 

بخـش بزرگـی از ایـن رسزمیـن از استقالل شـان حفاظت 

ایسـتاده گی  بین املللـی  تروریسـم  برابـر  در  و  کردنـد 

کردنـد، تجلیـل منی کنیـد؟ چـرا در ایـن روز هیچ مرف 

منی کنیـد؟ اصـالً چـرا از روزی کـه مـردم افغانسـتان در 

برابـر تروریسـم بین املللی و تجاوز ایسـتاد شـدند، نفرت 

دارید؟

مـا در حالـی کـه بـه متـام بزرگ مـردان افغانسـتان احرتام 

داریـم، امـا شـاهد هسـتیم کـه قربانـی بـزرگ در برابـر 

تجاوز قشـون رسخ و تروریسـم بین املللی را عر امروز 

دادنـد. چـرا از این روز باشـکوه تجلیل منی کنیـد؟ معلوم 

اسـت که شـام برای انتخابـات ریاسـت جمهوری کمپاین 

می کنیـد، اسـتقالل را بـه خود نسـبت می دهیـد و آجندای 

شـخصی خـود را دنبـال کنیـد. بـار دیگـر تأکیـد می کنیم 

کـه مـا اسـتقالل و بزرگان کشـور را پـاس می داریـم، زیرا 

این هـا بـه مـردم افغانسـتان تعلـق دارد. درسـت اسـت که 

اختالفاتـی در میـان مـا وجـود دارد و یـک تاریخ نانوشـته 

دسـتگاه  در  عده یـی  امـا  دارد،  وجـود  مـا  میـان  در  نیـز 

حکومـت وجـود دارنـد کـه بـه اصطـالح یـک دوسـت، 

قهرمان جنگـی  شـاخ جنگی  اسـتقالل جنگی،  بـه  دسـت 

میـان  بـه  نفـاق  مـردم  میـان  در  می خواهنـد  و  می زننـد 

آورنـد. حـرف امـا این اسـت کـه باید وفـاق جان نفـاق را 

در کشـور مـا بگیـرد. از هـر قوم و تبـار و از هـر مذهب و 

قـرشی که هسـتیم، جز وفـاق، راه دیگـری نداریم. صدها 

تـن در صفوف نیروهای امنیتی و ملکی شـهید می شـوند، 

زن و طفـل شـهید می شـود، امـا رسان حکومـت تـالش 

می کننـد بـا یک جلسـۀ ویـژۀ امنیتی به چشـم مـردم خاک 

بزننـد. پنج سـال اسـت کـه شـام می گوییـد کـه جلوگیری 

می کنیـم، امـا چـه کردیـد؟ فرصـت آن فـرا رسـیده کـه از 

حضـور خـود شـام بایـد جلوگیـری شـود. بـه خود شـام 

بـر رسنوشـت مـردم حاکـم  تـا  نبایـد داده شـود  اختیـار 

باشـید. چـرا رحـم منی کنیـد.

در اخیـر یـک بـار دیگـر اعالمـی می کنیـم کـه بـا ُحرمت 

بـه اسـتقالل بیاییـد به احـرتام بزرگان کشـور فـردا [دیروز 

دوشـنبه] را ماتـم ملـی اعـالم کنیـم تـا خـدای نخواسـته 

یک طـرف خانـوادۀ شـهداِی در خـون تپیده عزادار باشـند 

و در طـرف دیگر، ما جشـن برگزار کنیـم و پایکوبی کنیم. 

ایـن در تناقـض اسـت. جشـن را فـردا و پـس فـردا هـم 

می شـود تجلیـل کنیـد. مسـووالن امنیتی یـی کـه محافـل 

مـردم را به خاطـر غیـر بـودن تأمیـن نکردنـد، حداقـل اگر 

باربـار مـردم  بدهنـد.  اسـتعفا  بایـد  محاکمـه منی شـوند 

شـهید و زخمـی می شـوند، امـا مشـخص نیسـت کـه این 

مسـووالن چـه می کننـد؟ هیچ کس نیسـت تا امنیـت مردم 

را تأمیـن کنـد. بیاییـد از تک تـازی، از انحصارگرایـی و از 

ایـن فکـر واهـی و خیـال باطـل کـه می توانیـد افغانسـتان 

تنهایـی مدیریـت کنیـد، فاصلـه بگیریـد. رنـگ و  بـه  را 

خـاک را به چشـم مـردم نزنیـد. امـروز روزی بود کـه باید 

اسـتقالل را بـه خوبـی و خوشـی تجلیـل می کردیـم، امـا 

دیـده می شـود که وضعیـت طور دیگـری اسـت؛ انفجار، 

انتحار و کشـن اسـت. حکومـت هم ناکام اسـت. همین 

حکومـت جلسـۀ ویـژه انجـام می دهـد، امـا منی دانـد و 

یـا منی گویـد کـه حادثۀ دیشـب را چه کسـی انجـام داد؟ 

اگـر خـرب نداریـد، بی کفایـت هسـتید و اگر خـرب دارید و 

منی گوییـد، خیانـت می کنیـد و خیانـت کار هسـتید. اگـر 

می دانیـد و بـه خاطـر فـردای کمپایـن نامـش را منی گیرد، 

ایـن جنایت می کنیـد. چرا نـام منی گیرید تا مـردم بفهمند 

کـه ایـن جنایـت را کی کرده اسـت؟ چرا نیت خیـر ندارید 

و بـا مـردم خـود صـادق نیسـتید؟ چـرا همیشـه فرافکنـی 

و فریـب کاری می کنیـد؟ ایـن مشـکالت را مـردم تـا چـه 

زمانـی تحمـل کنند؟

همـه  بـه  بگردانـد.  شـاد  را  مـا  شـهدای  روح  خداونـد 

ایـن  بابـت  افغانسـتان  مـردم  و  قربانیـان  خانواده هـای 

حادثـه و حادثه هـای دیگـری کـه همـه روز در گوشـه و 

کنـار کشـور ُرخ می دهـد، تسـلیت می گویـم. از خداونـد 

و  یک پارچه گـی  وحـدت،  کشـور  ایـن  در  می خواهـم 

صلـح و آرامـش بیـاورد. از خداوند می خواهـم به رژیمی 

کـه مردم همـه روزه در اثـر بی کفایتـی اش داغ دار می شـود 

را زودتـر ریشـه کن کنـد.

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری خطاب به غنی:

هیچ  چیزی متعلق به ما نیست؛ نه امنیت نه سیاست  نه صلح، نه اقتصاد و نه چیز دیگری! 
پس از چه تجلیل می کنید؟
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با الگوی ذهنی مناسب،  ۳. حداکرث استفاده از زمان: رهربان 

می کنند.  فکر  لحظه ها  از  حداکرث  استفادۀ  دربارۀ  همیشه 

هم زماِن  توسعۀ  باعث  کسب وکار،  فرآیندهای  دقیِق  طراحی 

آموزش رهربان و تحکیم مبانی برای آینده و ایجاد آماده گی در 

رسوکار داشن با مسایل واقعی می شود. هیچ راِه بهرتی برای 

تربیت رهربان وجود ندارد مگر این که آن ها را در موقعیِت کاری 

قرار دهیم تا با زنده گی و مسایل واقعی دست وپنجه نرم کنند. 

دانش  بر  مبتنی  اقتصاد  یک  در  همه:  برای  جدید  چالش   .۴

و  مشی ها  خط  سیستم ها،  عملیات،  که  است  واضح  جدید، 

می شدند؛  برنده  قدیم  صنعتی  اقتصاد  در  که  ذهنی  الگوهای 

نتیجۀ مطلوب را نخواهند داشت. بنابراین رهربان باید تیم هایی 

برنده  جدید  بازی  در  بتوانند  که  کنند  بازسازی  و  بسازند  را 

شوند. به بیان دقیق تر، برنده آن کسی خواهد بود که در تولید 

دانش و مهار انرژی کارکنان بهرتین باشد.

مقصد نهایی برای همۀ رهربان خلق ارزش  ۵. مقصد نهایی: 

که  است  سازمانی  مستلزم  پایدار  ارزش  خلق  و  است  پایدار 

بزرگ و رسیع باشد. امروزه تعادل بین انجام کارهای بزرگ و 

رسعت در انجام کارها، مقیاس مهمی است. برای برنده بودن، 

سازمان باید هر دو را داشته باشد.

فراهم  را  مشرتی  خواستۀ  که  سازمانی  رسعت:  به  نیاز   .۶

می مناید، رسیع تر مشرتی را جذب می کند. رشکتی که به طور 

را  آن ها  و  می دهد  انجام  می خواهند  مشرتیان  را  آنچه  مداوم 

انجام  می دهد، رهرب صنعت می شود.  انتقال  از همه  رسیع تر 

نسبت  آن  زودتر  عرضۀ  و  مشرتیان  خواستۀ  مستمِر  دادن 

مستلزم  این  و  می کند  ایجاد  رشد  که  است  چیزی  رقیبان،  به 

تولید  بر  که  است  فرآیندهایی  در  فقط  نه  رسعت  و  کارآمدی 

هر  دربارۀ  بلکه  می گذارد  تأثیر  مستقیامً  محصوالت  انتقال  و 

چیزی است که سازمان انجام می دهد. سازمان هایی که برنده 

می شوند، نه فقط در انجام یک سفارش بلکه در هر کار دیگری 

که انجام می دهند رسعت عمل دارند.

سازمان  موفقیت  جهانی،  اقتصاد  یک  در  اندازه:  به  نیاز   .۷

مستلزم توجه به مقیاس یا اندازه است. اگر سازمان درجه یک 

یا کوششی در مورد آن نکند، رسمایه داران و مشرتیان،  نباشد 

با  عالقۀ خود را از دست می دهند و سازمان منحل می شود. 

خوب  ماندن  کوچک  اما  است  خوب  کردن  رشوع  کوچک 

نیست؛ حتا اگر کوچکی سازمان تعیین کننده نباشد، سازمانی 

به  منی تواند  است  نکرده  ثابت  رشد  برای  را  توانایی اش  که 

عنوان سازمانی موفق طبقه بندی شود. 

۸. دانش به عنوان یک رسمایۀ مهم: در عر دانش، مغزها و 

برنده  سازمان های  می کنند.  ایجاد  تفاوت  که  هستند  انگیزه ها 

که  هستند  زیرکی  کارکناِن  از  مملو  که  بود  خواهند  آن هایی 

می توانند رسیعاً آن کاری که الزم است انجام دهند و بعد بدون 

مهم  نه تنها یک رسمایۀ  دانش  گیرند.  کار  به  را  آن  جهت دهی 

انتشار  خلق،  جمع آوری،  بلکه  است  درونی  ارزش های  با  و 

ارزش  افزایش  در  کلیدی  توانایی  یک  دانش،  از  استفاده  و 

رسمایه های دیگر است؛ به همین دلیل است که بر روی تولید 

مستمر و به کارگیری دانش مترکز می شود.

ویژه گی های ساختاری سازمان یاددهنده

دیدگاه های  و  دانش  جست وجوی  که  محیطی  در  کارکنان 

تا  هستند  راغب  بیشرت  است،  قبول  قابل  هنجار  یک  جدید، 

پاسخ های  یافن  به  نیاز  و  کنند  جست وجو  را  بازار  تغییرات 

یاددهنده شخصیت  بپذیرند. سازمان های  را  آن ها  برای  جدید 

کارکنان سازمان را منعکس می کنند و چون آن ها به طور مستمر 

با تغییرات محیط وفق می یابند و ایده های جدید را می پذیرند، 

متام  زیر  ویژه گی های  در  حال  این  با  می یابند.  تغییر  مداوم 

سازمان های یاددهنده سهیم هستند.

بخش پنجـم

رضـا ساعی شاهی

مصاحبه های رادیویی

در  میالدی  بیستِم  قرن  سوِم  دهۀ  اوایل  در  رادیویی  مصاحبۀ 

که  بودند  معتقد  این  به  مردم  اوایل  در  گردید.  رایج  بریتانیا 

شوند  مصاحبه  باید  بارسوخ  اشخاِص  و  صاحب نظران  تنها 

که در آن هنگام مصاحبه به شکِل بحث بود و بعدتر مجری 

برنامه های  اعظِم  بخش  مصاحبه ها  امروز  اما  کرد.  پیـدا 

با  رادیویی را تشکیل می دهند و در متام رادیوها مصاحبه ها 

مصاحبه شونده گان صورت می گیرد.

اند که وجه مثبِت پوشش  این نظر  به  صاحب نظراِن رسانه ها 

از  یکی  مصاحبه  و  است  آن  تعدِد  و  رسعت  رادیو،  خربی 

که  اخباری  و  می رود  شامر  به  خرب  دریافت  وسایِل  بهرتین 

از طریق مصاحبه ها به دست می آید، عالقه منداِن فراوان پیدا 

منوده و برنامــه های خربی را اعتباِر بیشرت می بخشد.

بخشیده،  بهرت  تنوع  و  رنگ  رادیوها  نرشاِت  به  مصاحبه ها 

کارشناسان و صاحب نظراِن بیشرتی در دسرتس قرار گرفته اند 

که مصاحبه کننده و مسؤولیِن رسانه های صوتی با استفاده از 

این نوع مصاحبه، ابتکاراِت فراوانی را به کار برده و همگام با 

تکنالوژی به پیش می روند. عالوتاً به طور متداوم نرم افزار های 

فراوان در خدمِت این نوع رسانه قرار دارد.

به دو دستۀ نرش  بر اساس نحوۀ نرش،  مصاحبه های رادیویی 

اساس  بر  ترتیب  همین  به  و  شده  اند  تقسیم  ثبتی  و  مستقیم 

که  شده  دسته بندی  استدیو  خارِج  و  استدیو  در  ثبت  محل 

هریک از آن ها را بررسی می کنیم.

مصاحبه های رادیویی برای نرش مستقیم

عام ترین  از  یکی  رادیوها،  در  مستقیم  نرش  مصاحبه های 

اجرا  روزانه  را  آن  رادیو  هر  که  است  مصاحبه  شیوه های 

از مصاحبه های نرش  برنامه های رادیویی کالً  می مناید و بسا 

مستقیم تشکیل شده است. 

یا  حضوری  می تواند  مصاحبه کننده  مصاحبه ها،  نوع  این  در 

از طریق خط تلیفون مصاحبه انجام دهد و روی موضوعاِت 

یا  رادیویی  مدوِر  میزهای  همچنان  کند.  صحبت  مختلف 

بحث های رادیویی نیز از طریق 

نرش مستقیم انجام پذیر است.

مصاحبه کننده در نرشات مستقیم رادیویی، اصول و قواعدی 

صحبت  آن  روی  قبلی  مباحِث  در  که  گیرد  نظر  مد  باید  را 

را  پرسش ها  سلسله  یک  مصاحبه  برای  که  بداند  نیز  و  شده 

رساندِن  یا  سواالت  طرح  در  تا  مناید  یادداشت  کاغذ  روی 

مصاحبه به هدف دچار مشکل نشود. مصاحبه کننده چون با 

به  باید  کند،  برقرار  چشمی  متاس  منی تواند  مصاحبه شونده 

نحوی سعی کند تا او را همراهی مناید اما این همراهی بسیار 

ماهرانه صورت می گیرد و از تولید صدا هاِی مشکوک و گنگ 

خودداری می شود.

یا  مصاحبه کننده  مستقیم،  نرش  رادیویی  مصاحبه های  در 

باید قبل از مصاحبه، موضوع و وقِت آن را  تهیه کنندۀ برنامه 

برای مصاحبه شونده بازگو کند. اگر مصاحبه شونده شخصی 

انجامد  به  دارد که گفت وشنود  امکان  بسیار  باشد،  بی تجربه 

فکرِی وی منجر گردد که در این صورت مصاحبه کننده با طرح 

خارج  موقتاً  مسیرش  از  را  مصاحبه  موضوع،  خارج  پرسش 

ساخته دوباره به هدف برمی گرداند.

در بحث های رادیویی هامن اصولی مراعات می گردد که زیر 

عنوان »میز مدور« بیان گردید و در آن گفته شد که مراعات 

بحث  در  عالوتاً  است  رضوری  مهامنان  بین  نوبت  منودن 

از  و  می مناید  حفظ  را  کاملش  بی طرفی  مجری  رادیویی، 

تعرِض مهامنان بر یکدیگر جلوگیری می کند. 

مصاحبه کننده سعی مناید که توازن در دیدگاِه مهامنان مراعات 

مصاحبه شونده  یک  نظراِت  که  گردید  متوجه  اگر  و  شود 

تعرض به مصاحبه شوندۀ دیگر است یا هتک حرمت صورت 

همین  به  مناید.  اقدام  او  صحبِت  قطع  به  ماهرانه  می گیرد، 

از طرف  که  بود  کسانی خواهد  مدافعِ   ترتیب، مصاحبه کننده 

مصاحبه شونده مورد تعرض قرار می گیرند، اما این دفاع باید 

بسیار ماهرانه صورت گیرد.

در مصاحبه های مستقیِم رادیویی، محل مناسبی که رسوصدا 

مصاحبه  اگر  یا  و  گردد  انتخاب  باید  نباشد،  ماحول  در 

کمپایِن  تولیدی،  کارخانۀ  ورزشی،  مسابقۀ  یک  جریان  در 

باید مصاحبه کننده  بازار صورت می گیرد،  در  یا  و  انتخاباتی 

به شنونده گان این حقیقت را بگوید تا آن ها بدانند. از طرفی 

در  مصاحبه شونده  یا  و  مصاحبه کننده  است  ممکن  هم 

جـریان مصاحبه هدِف خشونت قـرار گــیرند و یا مزاحامن 

دادن  پایان  به  مجبور  و  کرده  دخالت  مصاحبه های شان  در 

مصاحبه شوند. بنابراین الزم است که مصاحبه کننده خاصیِت 

تطابق با حاالِت غیرمنتظره را داشته باشد.

انجام می دهد،  را  انتقادی  اگر مصـاحبه کننـده یک مصاحبۀ 

مواظب گفته های خود باشد که هدف تبلیغات قرار نگیرد و 

بگوید که نظر شخصِی او نیست و به نقل قول های مخالفین 

باید  مصاحبه  در  را  توازن  حالت  هر  در  اما  مناید،  استناد 

مراعات کند.

می گیرد،  صورت  استدیو  در  رادیویی  مستقیِم  مصاحبۀ  اگر 

باید مصاحبه کننده به آالت نرش و استدیو آشنایی کامل داشته  

نیز  را  نرشمستقیم  مصاحبه  تا  کند  سعی  حتی الوسع  و  باشد 

ثبت مناید.

تفریحی  برنامه های  گفت  وشنود  که  بایدداشت  خاطر  به 

شنونده گاِن زیاد دارد و در این نوع مصاحبه ها مصاحبه کننده 

عالوه بر هر های مسلکی، ذوق خوش طبعی نیز داشته باشد 

قبلی  شامره های  در  هویدا  ظاهر  مرحوم  با  مصاحبه  در  که 

خوانده شد.

مصاحبه های رادیویی ثبتی

مستقیم،  مـصاحبۀ  مــانند  نیر  ثبتی  مصاحبه هــای 

نــوع  ایــن  در  اما  مـی باشد،  مختلف  موضوعاِت  روی 

راحت تر  مصاحبه شونده  و  مصاحبه کننده  مــصاحبه ها 

است،  زیاد  آن  ویراستاری  وقِت  چون  و  می توانند  صحبت 

عده یی از مصاحبه کننده گان چند سوال را که حیثیِت گرم کننده 

را دارد، مطرح می کنند، ولی مواظب باید باشند که ویراستاری 

این نوع مصاحبه ها دشوارتر است؛ چون احتامل حذف یک 

قسمِت عمده و مهِم مصاحبه وجود دارد و این حذف منودن 

یا رسانه  برای مصاحبه کننده و  می تواند مشکالِت فراوانی را 

به بار   آورد. 

اگـر مصاحـبه از طریق خط تلیفون ثبت می گردد، چند خط 

بنابراین عالوه  استفاده شود.  آن  بهرتیِن  از  و  آزمایش  تلیفون 

ویراستاری  تکنالوژی  با  باید  مصاحبه کننده  تلیفون،  خط  بر 

از  بیرون  در  مصاحبه  اگر  باشد.  داشته  آشنایی  نرم افزارها  یا 

مواظب  مصاحبه ها  سایر  مانند  باید  می شود،  ثبت  استدیو 

رسوصدای بیرون بود و در صورت امکان محل مناسبی برای 

ثبت انتخاب شود.

مصاحبۀ  هنگام  مصاحبه کننده  بود،  رو  در  رو  مصاحبه  اگر 

و  بَرد  کار  به  را  آداب مصاحبه  و  ثبتی متام هرهای مسلکی 

یادداشت  را  مصاحبه  زمان بندی  که  مناید  سعی  حتی الوسع 

مناید تا هنگام تهیۀ خرب یا ویراستاری از ضیاع وقت جلوگیری 

شود. 

ایــن  رادیویــی  ثــبتی  مصاحـبۀ  ویژه گــی هــای  از  یکی 

می توانند  مصاحبه شونده  و  مصاحبه کننده  که  اســت 

درک  عدم  صورت  در  یا  و  منایند  تکرار  را  گفته های شان 

طرِح  با  را  پرسش  مصاحبه کننده،  پرسش  از  مصاحبه شونده 

متفاوت ارایه کند. زمانی که مصاحبه متام شد و ویراستاری 

به  را  آن  مکمل  کاپی  یک  تا  است  بهرت  گرفت،  صورت  آن 

وی  با  نرش  قسمت  در  و  بسپارد  برنامه  مسؤول  یا  تهیه کننده 

صحبت کند.

در مصاحبه های مستقیِم 
رادیویی، محِل مناسبی 
که سروصدا در ماحول 

نباشد، باید انتخاب 
گردد و یا اگر مصاحبه 
در جریان یک مسابقۀ 

ورزشی، کارخانۀ تولیدی، 
کمپایِن انتخاباتی و یا در 
بازار صورت می گیرد، 
باید مصاحبه کننده به 

شنونده گان این حقیقت 
را بگوید تا آن ها بدانند. 

از طرفی هم ممکن 
است مصاحبه کننده 
و یا مصاحبه شونده 
در جـریان مصاحبه 

هدِف خشونت قـرار 
گــیرند و یا مزاحمان در 
مصاحبه های شان دخالت 
کرده و مجبور به پایان 
دادِن مصاحبه شوند. 
بنابراین الزم است که 
مصاحبه کننده خاصیِت 

تطابق با حاالِت غیرمنتظره 
را داشته باشد

   حــامد علمی
   بخش چهل ودوم
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مدعی  تعدادی  افغانستان  در  هشتاد  دهۀ  از 

دربارۀ  استند.  پست مدرن  شعر  رسایِش  به 

اصطالح شدن شعر پست مدرن نیز می توان بحث 

پست مدرن  فلسفی  نظریه های  به  بنا  آیا  کرد: 

داشته  پست مدرن  شعر  نام  به  ژانری  می توانیم 

 باشیم؟ زیرا در نظریه های پست مدرن، از ژانرها و 

قالب های مستقل منی توان سخن گفت. ساختار 

ژانرها و قالب ها شکسته و ترکیب می شوند. فلسفۀ 

پست مدرن به گونه یی مخالف وجود ثباِت هویت 

این  همواره  است.  چیزها  و  رویدادها  چیتسِی  و 

با  را  چیزها  و  رویدادها  چیستی  و  هویت  ثبات 

ترکیب دچار تحول و ناشناخته گی موقتی می کند. 

به  ثابت  و  ژانرهای مشخص  از  بنابراین منی توان 

نام شعر یا حتا شعر پست مدرن سخن گفت؛ فقط 

می توان از من پست مدرن سخن گفت. 

پست مدرن  شعر  به  این که  از  پیش  هرصورت،  به 

شعر  به  است  نیاز  شود،  اشاره  افغانستان  در 

پست مدرن در ایران اشاره شود. زیرا ما در ادبیات 

بوده ایم.  ایران  ادبیات  از  متاثر  معموالً  معارص، 

شعر نیامیی در ایران به میان آمد، بعد در افغانستان 

شعر  شاملویی.  شعر  همین گونه  شد.  مطرح 

نیامیی و شاملویی نیز به گونه هایی متاثر از آشنایی 

ادبیاِت غرب و فرانسه  به  ایرانی  ادیبان  شاعران و 

است. 

ایران  در  کسانی  نخستین  از  براهنی  رضا  دکرت 

است  که نظریه های پساساختارگرایی و نظریه های 

علی  بعد  کرد.  مطرح  شعر  در  را  پسامدرن 

در  کارگاه شعر  یک  براهنی  دیگران.  و  باباچاهی 

دهۀ هفتاد خورشیدی به راه انداخت. در آن کارگاه 

مولفه ها  این  که  کرد  مطرح  را  مولفه هایی  شعر، 

نبودند، بلکه پساساختارگرا و  نیامیی و شاملویی 

به گونه هایی پست مدرن بودند. این جریان شعری 

دربارۀ  براهنی  نظریۀ  شد.  معروف  زبان  شعر  به 

من  پروانه ها چرا  به  کتاب »خطاب  در  زبان  شعر 

دیگر شاعر نیامیی نیستم« با منونه های شعری از 

ارایه شده  است. دهۀ هفتاد در  براهنی  خود رضا 

شعر ایران در واقع دهۀ گسست از شعر نیامیی و 

شاملویی؛ یعنی دهۀ گسست از شعر مدرن است. 

با  کُال  و  پست مدرن  شعر  با  ما  آشنایِی  اما 

در  است.  جالب  پست مدرنیسم  و  پست مدرن 

آغاز دهۀ هشتاد که رژیم طالبان سقوط کرد، فضا 

به  دسرتسی  شد.  باز  نسبتاً  اجتامعی  مناسبات  و 

تعدادی  شد.  ممکن  مجازی  فضاهای  و  انرتنت 

ایرانی  دست چندم  شاعران  وبالگ های  طریق  از 

و  پست مدرن  اصطالح  پست مدرن،  شعر  به 

می کردیم  فکر  آنگاه  شدند.  آشنا  آوانگاردیسم 

یا  می شود  گفته  ایرانی  وبالگ های  در  که  هرچه  

بااهمیت  خیلی  و  درست  می گوید،  ایرانی  یک 

است، برای این که با منابع و کتاب هایی از حسین 

نبودیم.  آشنا  دیگران  و  براهنی  شمیسا،  پاینده، 

تعدادی  نداشتیم.  دسرتسی  اصالً  غربی  منابع  به 

و  قدیمی  مدرن،  نظریه های  که  شدیم  ذوق زده 

سنتی استند، نیاز به فهمیدن ندارند؛ به یکباره گی 

باید پست مدرن و آوانگارد شد. 

اگر در ادبیات ایران بحث پست مدرن مطرح است، 

پست مدرن  دربارۀ  تألیف  و  ترجمه  ده ها  حداقل 

وجود دارد. درصورتی  که دربارۀ شکل گیری بسرت 

ایران  جامعۀ  در  پست مدرن  فرهنگی  و  اجتامعی 

و  اکادمیک  نظر  از  اما  داشته  باشیم؛  مالحظه 

بحث های دانشگاهی در جامعۀ علمی، فرهنگی و 

ادبی ایران بحث های پست مدرن قابل درک است. 

پست مدرن  دربارۀ  کتاب  تألیف  از  افغانستان  در 

بگذریم؛ حتا کسی یک مقاله از فلسفه و نظریه های 

ادبی غرب در این باره ترجمه نکرده است. 

گفته  که  است   ادبیات مطرح  و  زبان  در  نظریه یی 

فراتر  می تواند  ادبی  و  زبانی  تأثیرهای  می شود 

از  فرهنگی  مناسبات  تغییر  و  اجتامعی  بسرت  از 

بگذارد.  تأثیر  زبانی  و  ادبیات  بر  زبانی  و  ادبیات 

بحث بینامتنیت نیز می تواند به گونه یی به این نظریه 

داده  قرار  نظریه  این  مبنا  اگر  باشد.  داشته   ارتباط 

 شود؛ می توان گفت شاید شعر ما از تأثیرهای زبانی 

و ادبی نظریه های پست مدرن بی تأثیر منانده باشد. 

با  اندیشه یی  که  و  فکری  گسست های  به  بنا  اما 

فلسفه ها و نظریه های مدرن داریم، منی توان تأکید 

و  شده  تجربه  ما  شعر  در  پست مدرنیسم  که  کرد 

خوب  را  پست مدرنیسم  و  پست مدرن  نظریه های 

فهمیده ایم. 

سخن  پست مدرن  شعر  از  نیست  که  این  بر  قرار 

شعر  مدعیان  از  است  که  این  بر  قرار  بگویم؛ 

بگویم.  سخن  افغانستان  شعر  در  پست مدرن 

بنا به مولفه های پست مدرن  زیرا شعر پست مدرن 

نداریم که از واقعیتی بنا به منونه سخن گفته شود، 

که  داریم،  پست مدرن  شعر  رسایش  ادعای  بلکه 

فقط در حد ادعا و کج فهمی می تواند قابل طرح 

باشد. یعنی این شعرها از نظر ساختار و فرم فاقد 

مولفه های  و  جهان بینی  اما  اند  فرم  و  ساختار 

ادبی و زبانی پست مدرنیسم در این شعرها مطرح 

از  نوعی  را  شعرها  این  می توان  بنابراین  نیست. 

شعرهای پست مدرِن افغانی خطاب کرد که شلخته 

و پیشامن استند. از این نگاه می تواند جالب باشد 

ادبیات و جامعۀ  به  که مفاهیم جهان مدرن وقتی 

می کنند!«.  پیدا  صورتی  »چه  می کنند  پیدا  راه  ما 

این  افغانستان  شعر  در  پست مدرن  شعر  مدعیان 

افراد استند:

به  را  مجموعه شعری  پیش  سال ها  حسن زاده:   .1

از  مجموعه شعر  این  دیدم.  محفوظ«  »امضا  نام 

ادعا نرش شده  بود که گویا  این  با  حسن زاده بود. 

اولین مجموعه شعِر پست مدرن و آوانگارد در شعر 

مجموعه شعر  این  در  است.  افغانستان  معارص 

و  شکسته  قالب ها  که  گرفته  بود  صورت  تالش 

خالقیتی  قالب ها  ترکیِب  در  اما  شوند.  ترکیب 

صورتی نگرفته  بود. جهان بینی شعرها سنتی بود و 

بوطیقا و زیبایی شناسی شعرها زیبایی شناسِی غزل 

دیگر  مجموعه شعر،  این  از  بعد  حسن زاده  بود. 

مجموعه شعری نرش نکرد، بیشرت دنبال موسیقی و 

آهنگ خوانی رفت. 

2. مجیب الرحمن مهرداد: مهرداد رسایش شعر را 

تعبیر  به  سپید  از  رسود.  سپید  کرد.  آغاز  غزل  از 

رسید.  پست مدرن  و  آوانگارد  شعر  به  خودش 

ادیبان  و  شاعران  از  او  که  داشت  ادعا  مهرداد 

بی استاد است. منظور مهرداد این بود که او خود 

به  دسرتسی  و  اطالعات  همگانی شدن  به  بنا  را 

فضاهای مجازی، ساخته است. دانشگاه رفته اما 

از استاد و دانشگاه چیزی نیاموخته است. 

فکر می کنم مهرداد یکی از قربانیان همه گانی شدن 

جای  به  که  بود  مجازی  فضاهای  و  اطالعات 

دسرتسی به منابع دست اول و کتاب، به اطالعات 

آشنایی اش  می کرد.  دل خوش  مجازی  فضاهای 

به فضاهای  بنا  نیز  آوانگارد  به شعر پست مدرن و 

مجازی بود. 

کرد.  نرش  »مخاتب«  بنام  مجموعه شعری  مهرداد 

مخاطب را به »ت« نوشت. گویا نوشن مخاطب 

بود.  پست مدرنیستی  و  آوانگارد  کار  یک  به »ت« 

تقلیدی  بیشرت  کنم  فکر  »ت«  به  مخاطب  نوشن 

ساده انگارانه و سطحی از بحث دیفرنس و تفاوت 

این  از  دریدا  منظور  درحالی که  بود.  دریدا  ژاک 

زنجیرۀ  تداوم  و  مدلول  و  دال  رابطۀ  عدم  بحث 

دال ها بود. 

شاملویی  مخاتب،  مجموعه شعر  بوطیقای 

شعر  با  مجموعه شعر  این  شعرهای  تفاوت  بود. 

نداشتند  ساختار  شعرها  که  بود  این  در  شاملویی 

دستوری  و  زبانی  ناخوش ساخت  ترکیب های  و 

ترکیب های  این  که  بود  این  شاعر  تصور  داشتند. 

را  شعرها  دستوری،  و  زبانی  ناخوش ساخت 

آوانگارد و پست مدرن کرده  است. 

3. یاسین نگاه: من یاسین نگاه را خرمگِس شعر 

دهۀ هشتاد می دانم. خرمگس نه به معنای سقراطی 

و  می دانست  آتن  را خرمگِس  که سقراط خود  آن 

می گفت خرمگس که با زونگ زونِگ خود مردم را 

بیدار می کند؛ او )سقراط( با سخنان خود موجب 

بیداری جامعۀ آتن می شود. 

منظورم از خرمگس بودن نگاه به تعبیر افغانستانی 

ناخواسته  مهامِن  او  یعنی  است؛  خرمگس  واژۀ 

که  بود  هشتاد  دهۀ  در  ادبیات  و  شعر  مزاحم  و 

ادبیات،  دربارۀ  و سخن گفن  نام رسودن شعر  به 

مزاحمت  و  صوتی  آلوده گی  تولید  یک طرف  از 

می کرد، از طرف دیگر قصد سوءاستفاده از آدرس 

شعر و ادبیات را داشت. 

آونگاردیسم  ادعای  با  نیز چند مجموعه شعر  نگاه 

از  ایشان  شعرهای  اما  کرد.  نرش  پست مدرن  و 

روستایی  و  شبانی  سنتی،  محتوا، جهان بینی  نظر 

فاقد  بوطیقا،  و  ساختار  فرم،  نظر  از  و  داشت 

زیبایی شناسی، ساختار و فرم بود که من نبودند، 

بلکه پیشامن بودند. 

نگاه فعالً به کافه داری مشغول است. فکر می کنم 

این کار به نگاه بهرتین کار است؛ زیرا نگاه کاسب 

است؛ اهل کسب وکار و درآمد است. نه کاره یی در 

ادبیات بود و نه کاره یی در ادبیات می شد. 

بود  شاعرانی  از  وستا  حامد  وستا:  حامد   .4

شعر  عبدالرضایی  علی  شعر  بوطیقای  به  بنا  که 

یکی  عبدالرضایی  علی  شعر  بوطیقای  می رسود. 

از بوطیقاهای پست مدرن و آوانگارد شعر فا رسی 

است. 

نرش  به  انرتنتی  محموعه شعر  هژده  وستا  حامد 

بوطیقایی  بود.  موفق  کار شعری خود  در  رساند. 

عبدالرضایی را خوب درک کرده  بود. از بازی های 

مناسبات  می کرد.  استفاده  خوب  شعر  در  زبانی 

گریزهای  می کرد.  خلق  شعر  در  خالق  تصویری 

خالق محتوایی، تصویری و زبانی در شعر ایجاد 

می کرد. 

جوانی  در  وستا  حامد  نکرد.  یاری  اما  زنده گی 

اما  درگذشت،  جوانی  در  آن که  با  درگذشت. 

معارص  شعر  در  مالحظه  قابل  آوانگارِد  من های 

افغانستان به جا گذاشت. علی عبدالرضایی هنگام 

مرگ حامد وستا در پیامی از حامد وستا به عنوان 

یگانه شاعر آوانگارد افغانستان یاد کرد. 

بحث از شعر پست مدرن بیشرت به داخل افغانستان 

از  بیرون  شاعران  از  بنابراین  می گرفت.  ارتباط 

افغانستان که در ایران، اروپا و امریکا استند، سخن 

به میان نیامد. شاعرانی بیرون از افغانستان استند 

شعرهای  رسایش  در  خوب  تجربه های  نسبتاً  که 

این  طرح  شامل  هرصورت،  به  دارند.  آوانگارد 

بحث نبودند. 

به  افغانستان  در  آوانگارد  و  پست مدرن  شعر 

جریان تبدیل نشد. بیشرت به  عنوان کارهای ناپخته 

ماندند.  خود  رساینده گاِن  دست  روی  نسجیده  و 

حتا رساینده گان مدعی شعر پست مدرن، اکنون از 

ارایۀ چنین کارهای ناپخته و نسنجیدۀ خود پیشامن 

استند. 

شعر  تعبیری  به  یا  آوانگارد  شعر  مخالف  من 

است  که  این  من  نظر  بلکه  نیستم؛  پست مدرن 

و  ادبی  زبانی،  فرهنگی،  فکری،  بسرت  نظر  از  ما 

ایجاد  را  گنجایشی  و  ظرفیت  فردی،  دانش  حتا 

نکرده ایم که بتوانیم شعرهای آوانگارد را به  عنوان 

تجربه های زبانی و ادبی بر زبان و ادبیات خویش 

عملی کنیم. 

یکی از شاعران اروپانشین که مجموعه شعرش در 

تانیا عاکفی  بانو  نیز پخش شده  است،  افغانستان 

است. الزم می دانم که از ایشان نیز یادآوری شود. 

 NL »خراسان زادۀ  بنام  مجموعه شعری  عاکفی 

ریزوم  مجموعه،  این  شعرهای  کرد.  نرش  زمینم« 

تجربه های  از  ریزوم  شعر  اند.  چندفرمیک  اند. 

شعر  در  است.  شعر  در  پست مدرن  و  آوانگارد 

شده است.  تجربه  قبالً  ریزوم رسایی  ایران  فارسی 

است   افغانستان  شاعران  نخستین  از  عاکفی  تانیا 

که ریزوم می رساید. 

بحث مدرنیسم 
و پست مدرنیسم 

در شعر پارسی 

افغانستان
سال ها پیش مجموعه شعری را 
به نام »امضا محفوظ« دیدم. 

این مجموعه شعر از حسن زاده 
بود. با این ادعا نشر شده  بود 

که گویا اولین مجموعه شعِر 
پست مدرن و آوانگارد در 

شعر معاصر افغانستان 
است. در این مجموعه شعر 
تالش صورت گرفته  بود که 
قالب ها شکسته و ترکیب 

شوند. اما در ترکیِب قالب ها 
خالقیتی صورتی نگرفته  بود. 
جهان بینی شعرها سنتی بود 

و بوطیقا و زیبایی شناسی 
شعرها زیبایی شناسِی 

غزل بود. حسن زاده بعد 
از این مجموعه شعر، دیگر 
مجموعه شعری نشر نکرد، 
بیشتر دنبال موسیقی و 

آهنگ خوانی رفت

یعقوب یسنا

بخش دوم و پایانی
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
با درود به شهدای راه حق و شهدای حادثۀ اخیر مراسم 

عروسی در شهر کابل. 
اذهان  شدن  مغشوش  سبب  کابل  در  اخیر  اتفاق  هرچند 
من  برای  فرصتی  که  اندکی  در  اما  است،  شده  ما  همۀ 
پیرامون موضوع استقالل داده شده است در خدمت شما 

خواهم بود. 
اجازه می طلبم از ریاست تیم وفاق ملی، احمدولی مسعود 
مومند  فریده  داکتر  ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزد 
معاون اول، محترم محمد شهاب حکیمی، نامزد انتخابات 

ریاست جمهوری و سایر حضار گرامی! 
از  پس  که  کنم  مطرح  را  پرسش  این  ابتدا  در  می خواهم 
و  ایستاده ایم  تاریخ  کجای  در  ما  استقالل  یک صدسال 
کشور  استقالل  از  که  مناسبت هایی  در  که  است  خوب 
تجلیل می کنیم، این پرسش را صادقانه مطرح کنیم: ما از 
نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی چه نقشی را در تحوالت 
سه  مختصر  بسیار  داریم؟  بین المللی  و  منطقه یی  داخلی، 
نظریه که تجربۀ جهانی دارد و پژوهشگران در این مورد 

کار کرده اند که ممکن توضیح هر کدام آن به تنهایی یک 
سمستر باشد، اما من به شکل مختصر این را در دو دقیقه 

خدمت شما بیان خواهم کرد.
تحکیم  برای  را  متوسط  طبقۀ  نظریه  این  لپسیت؛  نظریۀ 
مورد  دنیا  ُکل  در  مردم ساالری،  توسعه  و  دموکراسی 
اگر  است:  باور  این  به  است،  داده  قرار  عالمانه  پژوهش 
باید طبقۀ  ما بخواهیم دموکراسی در جهان شکل بگیرد، 

متوسط در آن جامعه پدید آمده باشد. 
پژوهشگران  توسط  و  دارد  جهانی  تجربۀ  که  دوم  نظریۀ 
در  است.  گرانول  نظریه  است،  گرفته  قرار  تأیید  مورد 
جامعۀ  بدون  که  می گردد  مطرح  نکته  این  نظریه  این 
نظام دموکراتیک  نیافته، شکل گیری  توسعه  و  قوی  مدنی 
بزرگترین  هانتینگتون،  به نام  امر غیرمحتمل است و کسی 
نظریه پرداز امریکایی در قرن بیست که نیز نظریه لپسیت و 
گرانول را تأیید می کند. می گوید که دموکراسی به فرهنگ 
حمایت کننده نیاز دارد؛ یعنی اگر ما بخواهیم در یک کشور 
دموکراسی را حاکم بسازم، فرهنگ حامی دموکراسی در 
پرسشی  پاسخ  بنابراین  باشد؛  نهادینه شده  باید  آن کشور 
را که پیشتر مطرح کردم تا حدود می توانیم دریافت کنیم؛ 
چون فرهنگ حامی دموکراسی پس از سقوط امان اهلل خان 
حمایت  مورد  سیاسی  کنشگران  طرف  از  افغانستان  در 
قوم و عشیره  قبیله،  به جای آن سنت های  نگرفت و  قرار 
جایی  در  ما  یک صدسال  از  بعد  گرفت،  قرار  نظر  مطمع 
نقطه  در همین  زمان  آن  در  امان اهلل خان  که  قرار گرفتیم 

قرار داشت. 
عرصه  وارد  توسعه  و  نوسازی  داعیۀ  با  خان  امان اهلل 
تیم  نام  غنی  پوپولیستی،  شیوۀ  به  امروز  و  شد  سیاست 
به  می کند،  معرفی  »دولت ساز«  را  انتخاباتی( خود  )تکت 
یعنی  بسازیم،  نتوانستیم دولت  ما  کنون  تا  که  مفهوم  این 
پس از یک صدسال که ما استقالل گرفتیم، وقتی غنی نام 
ما  که  معناست  این  به  می نامد  »دولت ساز«  را  خود  تیم 
پوپولیستی/  نگاه  این  البته  باشیم؛  داشته  دولتی  نتوانستیم 
شعارهای  در  همان گونه یی  که  است.  عوام فریبانه 
پوپولیستی اش می گوید که ما افغانستان را مرکز برق آسیا 

برق  هم  را  دیورند  مرزی  گذرگاه  آن طرف  و  می سازیم 
مشکل  از  ساعت   24 در  کابل  ما  که  حالی  در  می دهیم 
عوام فریبانه  نگاه  این  ببینیم.  را  اخبار  نمی توانیم  بی برقی 
است و سازکارهای است که می خواهد افکار عمومی را به 
شیوۀ سنتی تبیین وارونه کند و بار دیگر به کرسی قدرت 
ما  مردم  آگاهی و شعور  که  است  این  ما  باور  اما  برسد، 
من  که  پرسشی  کرد.  خواهند  آب  بر  نقش  را  نقشه  این 
پیشتر مطرح کردم، ما را به این نکته رهنمون می سازد که 
در دورۀ پنج سالۀ حکومت وحدت ملی، طبقۀ متوسط رو 
به اضمحالل رفت، جنبش ها و نهادهای مدنی به گروگان 
گرفته شد، جنبش های اجتماعی که می خواست به عنوان 
و  قدرت  مناسبات  تحکیم  در  و  کند  عمل  متوسط  طبقۀ  
توسعه دموکراسی نقش بازی کند، سرکوب شد. شما به یاد 
دارید که جنبش های میلیونی چگونه با روش های خونین 
روش حکومت  ما  اگر  شدند.  سرکوب  کشور  این  در  را 
را فعلی مورد توجه و دقت نظر قرار دهیم، به یک نکته 
دست پیدا می کنیم: ما به یک بُن بست استراتژیک در حال 
حاضر روبه رو هستیم. این بُن بست در حوزۀ سیاسی وجود 

دارد؛ چون ما در تکوین دولت ملی ناکام هستیم، ما در 
حال حرکت به طرف فروپاشی سیاسی هستیم و با فقدان 
این حکومت  در  سرکوب گرایانه  سنت  و  سیاسی  اجماع 
مواجه هستیم که خودش یک بُن بست است، بُن بستی که 
اگر مردم افغانستان اراده نکند، نمی تواند به راحتی بشکند 

و مشکالت را مدیریت کند. 
بُن بست دوم، در حوزۀ فرهنگی است؛ اگر با نگاه عالمانه 
و موشکافانه کشور خود را مورد کنکاش قرار دهیم، بعد از 
یک صدسال، آیا افغانستان اندک ترین نقش در جنبش های 
و  منطقه یی  و سطوح  داخل  در  علم  تولید  و  ابزاری  نرم 
بین المللی دارد؟ تمام دانشگاه های ما از کتاب های ایرانی و 
پاکستانی استفاده می کنند. دانش  ما حتا با دانش کشورهای 
منطقه  ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه قابل مقایسه 
نیست، چه رسد به این که به سطح بین المللی مقایسه شود. 
این نشان می دهد که بعد از صدسال استقالل ما در اُفت 
فرار  بیکاری،  اقتصادی؛  حوزۀ  در  داریم.  قرار  فرهنگی 
سبب  که  بیکاری  اشتغال،  فقدان  افغانستان،  از  مغزهای 
شد تا شمار زیادی از جوانان به صورت قاچاق فرار کنند 
ما  که  آن ست  نشان دهندۀ  این  شدند،  غرق  دریاها  در  و 
مورد  رانتی  اقتصاد  به جای  را  مولد  اقتصاد  نتوانستیم یک 
نجات  را  خود  اقتصادی  بُن بست  از  تا  دهیم  قرار  توجه 
دهیم. در دورۀ حکومت وحدت ملی، بُن بست در حوزۀ 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به صورت بی پیشینه افزایش 
یافت و تداوم پیدا کرد که تاریخ سیاسی معاصر افغانستان 
»فصل  بخواهیم  ما  اگر  بنابراین  است؛  کرده  تجربه  کمتر 
ناتمام« امانی را که اشرف غنی شعار آن را سر می دهد به 
مختلف  حوزه های  در  مشکالت  این  باید  برسانیم،  اتمام 
مانند، اقتصادی، سیاسی و ...، ادامه یابد. باور ما این است 
که اگر ما فصل ناتمام عبدالرحمانی را به جای فصل نا تمام 
نگاه علمی و  با  بدهیم  اشرف غنی  عنوان  آقای  به  امانی 
سمتی   و  زبانی  قومی،  قضاوت های  با  بیشتر  کارشناسانه 
خان  امان اهلل  که  دلیل  این  به  است،  بررسی  تحلیل  قابل 
بنیان  غنی  اشرف  اما  بود،  افغانستان  »استقالل«  بنیان گذار 
و  نفاق  دورۀ  هیچ  در  است.  افغانستان  »فروپاشی«  گذار 

پنج سال  اندازۀ  به  افغانستان  مردم  و  نخبه گان  میان  شقاق 
اخیر رایج نشده بود؛ حتا در دورۀ منازعات داخلی. امان اهلل 
خان معمار استقالل افغانستان است، اما اشرف غنی معمار 
وابسته گی افغانستان است. برای یک روز هم غنی در برابر 
خارجی ها یک موضع مستقل با غرور ملی نداشته است. ما 
علی رغم تعاملی که با خارجی ها داریم، خواهان استقالل 
و غرور ملی کشور خود هستیم؛ چون کشوری که غرور 
ملی نداشته باشد، هیچ گاه صاحب فروغ ملی نخواهد شد. 
روی  است،  شده  دنبال  حاضر  حال  در  که  سیاست هایی 
رقبای  حذف  حذف؛  سیاست  دارد:  تمرکز  نکته  چند 
جنبش های  سرکوب،  سنت  و  قومی  اقلیت های  سیاسی، 
اجتماعی و مدنی که خواستار اصالح مسالمت آمیز بودند و 
همه حذف شدند. ارگ در هیچ زمانی به اندازۀ فعلی کانون 
تعصب، فساد اخالقی و تبعیض نبوده است. این در تاریخ 
افغانستان بی سابقه است؛ ممکن ارگ در طول تاریخ کانون 
می گوید:  که  است  سیاسی  نظریه  چون  باشد.  بوده  ظلم 
قدرت اگر مهار نشود، ماهیت ایجاد ظلم را دارد. اما در 
هیچ مقطع از زمان به اندازۀ پنج سال اخیر کانون بی شرمی 
و فساد اخالقی نبوده است. اولین بار است عزت و شرم 
و شرافت مردم افغانستان در این حکومت به تاراج گرفته 
شده است. جایگاه و اقتدار افغانستان به عنوان یک کشور 
با عزت و مسلمان که روزی پیش قراول مبارزه با استعمار 
بود در سطح کشورهای اسالمی و منطقه یی به یغما برده 

می شود.
 سیاست تسلیم محض؛ عملکردهایی در افغانستان صورت 
منافع ملی بوده  با عفت عمومی و  گرفته است که مغایر 
بیرونی ها  با  ما  ملی  منافع  مشترک،  منافع  رغم  به  است، 
یک  سان نیست. تاریخ پنج سالۀ حکومت غنی نشان می دهد 
در  را  تصمیم جدی یی  که شده  یک بار هم  برای  غنی  که 
این  نداشته است که نشان دهد،  برابر عملکرد خارجی ها 
عملکرد خالف ارزش های تاریخی و ملی مردم افغانستان 
این آدم )غنی( تسلیم مطلق  این نشان می دهد که  است. 
و  داده  شهید  همه  این  که  کشوری  است.  خارجی ها  به 
قهرمانان خود را در راه استقالل عظمت و غرور ملی خود 
برابر کنش  خالف ارزش های  آیا نمی تواند در  فدا کرده، 
قول  نقل  چنانچه  باشد؟  داشته  واکنشی  ملی  و  تاریخی 
اگر  است:  احمدشاه مسعود  ملی کشور، شهید  قهرمان  از 
ندارد.  ارزشی  هیچ  ما  زنده گی  باشیم،  نداشته  آزادی  ما 
بهترین  در  اجتماعی  اقتصادی،  امکانات،  نگاه  از  ما  اگر 
حالت قرار داشته باشیم، اگر آزادی نداشته باشیم، ارزش 
ندارد. آزادی یک ارزش است، به همین دلیل است که ما 
با  بهترین فرزندان خود را قربانی کردیم. تاریخ کشور ما 
آزادی و آزاده گی رقم خورده است. ما اگر چیزی در دنیا 
داریم، آزادی است؛ چون در برابر هیچ استعماری سر خم 
نکرده ایم، به همین دلیل این روز را گرامی  می داریم و روز 
بنابراین سیاست حذف،  پاس می داریم؛  را  استقالل خود 
و  جهاد  کارگزاران  با  مخالفت  سیاست  و  سنت سرکوب 
مقاومت هیچ سر سازگاری با فصل ناتمام امانی ندارد؛ بلکه 
این سیاست بیشر سازگاری با سیاست عبدالرحمانی دارد. 
سیاست  با  اما  ندارم،  مشکل  عبدالرحمان  شخص  با  من 
عبدالرحمانی مشکل دارم، آن سیاست با سیاستی که غنی 
می برد.  فروپاشی  به  را  افغانستان  است،  گرفته  پیش  در 
فضای بی اعتمادی را حاکم می سازد. تاریخ نشان می دهد 
دچار  امروز  پیمانه  به  هیچ گاهی  ما  کشور  وضعیت  که 
از یک سیاست  با سوءاستفاده  گسست نشده است. غنی 
همین  به  می برد.  فروپاشی  طرف  به  را  مردم  شئونیستی 
دلیل است که من با سیاست عبدالرحمانی و کسانی این 
تحوالت  تاریخ  من  دارم.  مشکل  کند،  تعقب  را  نگرش 
سیاسی افغانستان را به خوبی می دا نم، اما مطمینم که غنی 
راه حل  و  نمی داند  چیزی  افغانستان  سیاسی  تحوالت  از 

درست و قابل قبول برای مردم ارایه نمی تواند. 
امیدوار هستم که این دور، آخر دور از حکومت غنی باشد 
و مردم افغانستان کسی را به سکانس رهبری برگزینند که 
افغانستان برایش برابر باشد و نظام شهروندی  تمام مردم 
به جای نظم قومی اولویت داشته باشد. ما افتخارات زیاد 
در  را  افغان تحوالت سیاسی  داریم؛ مگر سیدجمال الدین 
محمد  جالل الدین  موالنا  بود؟  کجا  از  نکرد  ایجاد  مصر 
بلخی که اثرش پُرفروش کتاب امریکا در سال 1996 نشد، 
از کجا بود؟ ما افتخارات زیاد داریم، اما زمانی ما می توانیم 
انسان های  که  آوریم  دست  به  را  خود  افتخارات  که 
اثر  آن  در  که  بگیرند  دست  به  را  ما  سیاسی  سرنوشت 
باشد.  نداشته  وجود  اخالقی  فساد  و  تعصب  تبعیض،  از 
انسان هایی باشند که تمام افغانستان را به یک چشم ببیند 
و به عدالت اجتماعی باور داشته باشد، به کرامت حقوق 
شهروندی باور داشته باشند. ما برای یک افغانستان نیرومند 
و باعزت تالش می کنیم، تیم وفاق ملی با این نگرش روی 
صحنه آمده است و امیدوار هستم که مردم افغانستان این 

تیم نخبه گرا را مورد حمایت قرار دهند. 
و  از خشونت  عاری  و   آباد  آزاد،  افغانستان  امید یک  به 

تبعیض! 

دکتر عبداللطیف نظری معاون دوم تکت انتخاباتی وفاق ملی در مراسم گرامی داشت از صد ساله گی استرداد استقالل افغانستان:

غنـی افغـانستان را به فـروپاشی می بـرد
تصویر شاه امان اهلل 

و همسرش از افغانستان

شـاه امـان اهلل دـر مصاحبـه اش بـا یـک خبرنگار 
آلمانی دـر عرشه کشتی مولتان که شاه را به تبعید 
از شورش حبیب اهلل کلکانی  بعد  ایتالیا،  گاهش، 
دـر سال 1229، می برد، واقعیـت ضدیت مردمش 
با مبادـی اصالحات و عدم آمادگی آنها را برای 
پذیرش اصالحات بیان میکند... دـر این مصاحبه 
شاه امان اهلل میگوید: »من یک آدـم خیالباف به 
دور از دقت نیستم. من میخواستم با آنان )مالیان( 
از دـر تسامح برخورد کنم اما آنان نمیخواستند 
دـر  بهبودـی  بشنوند. حتی  نوآوری  نوع  هیچ  از 
نمیخواستند.  نیز  را  تکنیکی  وسایل  سادـهترین 
مثال تیلفون را به مثابه کشف شیطان رد میکردند. 
نیز  مدینه  و  مکه  دـر  که  این  بر  مبنی  من  دالیل 
خطهای تلفون وجود دـارند با این دلیل رد می 
شد که دـر آن جا ها اسالم تحریف شده است. 
من نمیتوانستم به اعمار شفاخانه بپردازم چرا که 
می  تنها  را  امراض  که  بودند  باور  این  بر  مالیان 
توان باتعویذ و آب کشیدنی، )آب کشیدنی نوعی 
از تعویذ است که مالیان آیاتی از قران شریف را 
بر روی کاغذ مینویسند و از بیمار میخواهند تا 
آن را دـر آب فرو برد و از آن آب برای معالجه 
بنوشد(. و یا این که تعویذ را به منظور شفایابی 
دـر زیر بالشش بگذارد. از پردـاخت مالیات منظم 
ابا میورزیدند چرا که پردـاخت مالیه را بر ضد 
اوامر الهی تلقی میکردند و میگفتند که خداوند 
چنین امری را نفرموده است. بر ضد مقررات برای 
توزیع تذکره نفوس با شدت مبارزه میشد چرا که 
بگیرند،  تا مردـان عکس  ایجاب میکرد  امر  این 
همانگونه که دـر تمام جهان معمول است. مالیان 
گرفته  عکسش  دهد،  اجازه  کسی  اگر  میگفتند 
شود، دـر یک سال، دـر یک ماه و یا دـر یک روز 
خواهد مرد. اکثرا مردـم به مأموریتهای پولیس 
میآمدند و میگفتند، ترجیح میدهند پنجاه شالق 
چنین  تحت  نشود.  گرفته  اما عکسشان  بخورند 
شرایطی باید مبارزه صورت می گـرفت. من پیش 
از همه چیز باید صاحب یک اردـوی نیرومند و 
نیز  شاه  همسر  ثریا  ملکه  می بودـم.  اعتماد  قابل 
بیزاری  با  این گفتگو حضور دـارد و گاهی  دـر 
باورنکردنی از آنچه دـر افغانستان بر وی گذشته 
ابراز مشکالتش می پردـازد. ملکه ثریا  است، به 
می گوید: »اگر دـرد والم شوهرم را بیشتر نکنم، 
من از این سقوط )سقوط دـولت امانی( استقبال 
بازگردـاند.  میکنم. این سقوط آزادـی را به من 
افغانستان  کسی نمیتواند تصور کند که من دـر 
چه کشیده ام. پدرم رهبر یک قوم مرز نشین افغان 
بود. مادـرم از اهالی سوریه بود و من دـر دمشق 
بزرگ شدم. هنگامی که من از فضای روشنفکری 
دمشق به کابل آمدم، نمیتوانستم خود را با شرایط 
است  کشوری  افغانستان  دهم.  وفق  افغانستان 
خشن، به دـور از دـوستی و )روح( شهروندانش 
با خشونت بیمانند عجین شده است. فقط عشق 
من به همسرم و خاطرات شاد و فراموش ناشدنی 
بتوانم  تا  کردند  کمک  من  به  ام  جوانی  دـوران 

ضربات سرنوشت را تحمل کنم«

داکتر رنگین دادفر سپنتا
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عبدالجلیل سروش

استـقال ل 
یت یا  امـارت؟ در سـایۀ جمهـور

حکومت  نزدیک به 400 میلیون افغانی هزینه برای گرامی داشت از صدمین سالگرد استقالل 

گرفته  دست  روی  مناسبت  این  از  بایسته  تجلیل  برای  مفصلی  آماده گی های  و  داده  اختصاص 

است. محمدارشف غنی رییس حکومت باری در این ارتباط توضیح داد که صد سالگی استقالل 

تاریخی  در قر  گونۀ منادین  به  افغانستان  هویتی شهروندان  استقالل  تعریف  باز  به هدف  را 

داراالمان تجلیل می کند.

راه اندازی جشن استقالل در قر داراالمان معنای تاریخی و منادین دارد؛ این قر تقریباً صد 

سالی پیش توسط شاه امان الله خان اعامر شد؛ او کمی پیشرت از ساخن این قر، استقالل کشور 

را اعالم کرد؛ اعالم استقالل با پایان جنگ جهانی اول همزمان بود و انگلستاِن خسته از جنگ که 

افغانستاِن پیشا استقالل از این کشور متأثر بود، آن را به گونۀ کامل پذیرفت و امان الله خان نیز در 

مقابل دیورند را به حیث مرز رسمی بین افغانستان و هند- بریتانوی به رسمیت شناخت.

نگرش های مختلفی پیرامون مسألۀ استقالل در افغانستان وجود دارد، بسیاری با تکیه بر مفهوم 

سنتی استقالل، افغانستان را در رشایطی که از دید سیاسی و اقتصادی به گونۀ وسیع وابسته به 

مساعدت ها و حامیت های بین املللی از جمله امریکا است، کشور مستقل نه بلکه وابسته و حتا 

در مواردی اشغال شده می دانند و در مقابل سیاسیونی دیگر که عمدتاً افراد دخیل در حکومت 

در جریان 17 سال اخیر را شامل می شوند، با تکیه بر دگرگونی های مفهومی استقالل به این باور 

اند که افغانستان از خود اتکایی به معنای امروزی برخوردار است و حضور نیروهای خارجی که 

با مجوز شورای امنیت سازمان ملل و سپس امضای یک توافق نامۀ امنیتی بین امریکا و افغانستان 

صورت پذیرفته به معنای سلب استقالل کشور محسوب منی شود.

در این میان جنگ و خشونت نیز به پیامنۀ وسیع روی مسألۀ استقالل سایه افگنده است؛ بسیاری 

از کسانی که به خشونت های اخیر از جمله حملۀ انتحاری مرگ بار 27 اسد، یک روز پیشرت از 

صد سالگی استقالل واکنش نشان داده اند نیز به مسألۀ استقالل ابراز تردید کرده و تجلیل از آن 

را نیز در حالی که تا کنون سایه سنگین خشونت و کشتار از رس مردم کم نشده بیهوده توصیف 

کرده اند.

نگرش مختلف سیاسِی  دو  در چارچوب  که  استقالل  از  برداشت غالب  دو  اما  اینها  از  گذشته 

»جمهوریت« شامل گروه های دخیل در »جمهوری اسالمی افغانستان« و »امارت«ِ گروه طالبان 

تعریف می شود، وجود دارد که امروزه با تقویت روند صلح و امضای قریب الوقوع یک توافق نامۀ 

صلح بین امریکا و طالبان به مصاف هم رفته و بیم وامیدها و نگرانی ها از غلبه  بر دیگری را میان 

اقشار مختلف مردم افغانستان شدت بخشیده است.

امریکا با گامشن یک منایندۀ ویژه در امور صلح افغانستان در هشت دور متوالی با گروه طالبان 

بنابر ادعای مقام های رسمی این  در قطر گفت وگو کرد و قرار است به زودی یک توافق نامه که 

کشور، به پایان جنگ هژده سالۀ افغانستان منجر خواهد شد، امضا کند؛ صلح و استقالل پس از 

آن به گونۀ جدی ربط پیدا کرد که قرار شده است توافق نامۀ صلح امریکا و طالبان پیرامون صلح 

کشور در سالروز صد سالگی استقالل کشور امضا شود.

حکومت افغانستان و حامیان داخلی اش انتظار دارند که توافق نامۀ صلح امریکا و طالبان و سپس 

گفت وگوهای صلح حکومت و طالبان در حالی که جشن صد سالگی استقالل نیز همین روزها 

برگزار می شود به تداوم جمهوریت و برقراری ثبات سیاسی منجر شود. حکومت فکر می کند که 

تداوم نظام مبتنی بر انتخابات و رعایت و حفظ ارزش های حقوق برشی در افغانستاِن پسا امریکا، 

عالوه بر آنکه اولویت حکومت و مردم افغانستان محسوب می شود، اولویت ایاالت متحده نیز 

است به همین دلیل، حکومت سعی دارد صدسالگی استقالل را هر چه با شکوه تر تجلیل کند تا 

آنکه بتواند استقالل را در چارچوب تداوم جمهوریت و ثبات سیاسی که حکومت وحدت ملی 

قرار است گروه طالبان  برداشت  این  با  تفسیر مناید؛  دنبال کرده  را  آن  به گونۀ شعاری  دستکم 

هامنند حزب اسالمی در بدنۀ حکومت افغانستان ادغام شود، بنابر همین دیدگاه خوشبینانه است 

افغانستان حل  بدنۀ جامعۀ  تاکید کرده که طالبان در ظرف چندماه در  بارها  که رییس حکومت 

خواهد شد.

در دیدگاه طالبان اما استقالل افغانستان معنای متفاوتی دارد، این گروه صدسالگی استقالل کشور 

را می خواهد با امضای  توافق نامۀ صلح امریکا و طالبان که از سوی این گروه اخراج نیروهای 

اشغال گر امریکایی از افغانستان تعبیر می شود تجلیل کند. سخنگوی دفرت سیاسی طالبان در قطر 

به تازه گی در صحبت با رسانه ها احتامل امضای همزمان توافق نامه صلح با امریکا در صدسالگی 

استقالل کشور را اعاده استقالل واقعی افغانستان عنوان کرده است.

و  کرده  پیدا  تسلط  افغانستان  بر حکومت  امریکا  پسا  افغانستان  در  که  دارد  انتظار  گروه طالبان 

مدعی  بعضاً  این گروه  هر چند مناینده گان  بگیرد،  به دست  یک جانبه  گونۀ  به  را  امورحکومت 

شده اند که طالبان از دیدگاه های متامیت خواهانۀ گذشتۀ خود فاصله گرفته است اما دیدگاه های 

اعضای این گروه که هرازگاهی نسبت به حقوق زنان، دموکراسی و آزادی بیان ابراز شده است 

نقطۀ مقابل این ادعا را نشان می دهد، سخنگویان مستقیم و غیرمستقیم طالبان نیز اخیراً پیوسته 

سعی کرده اند دیدگاه های متامیت خواهانۀ طالبان را انعکاس دهند.

دیدگاه  در  استقالل  نکرده اند،  تغییر  ایدیولوژیک  دید  از  طالبان  که  بدانیم  قطعی  را  فرضیه  اگر 

طالبان به معنای شکل گیری نظام توتالیرت »امارت« که به این گروه اجازه می دهد بدرفتاری های 

ضد برشی با شهروندان انجام دهند، خواهد بود. این گروه از امضای توافق نامۀ صلح با امریکا 

نیز انتظار دارد با امضای توافق نامۀ صلح قریب الوقوع به خروج نیروهایش از افغانستان و تضمین 

و  کرده  اکتفا  افغانستان  خاک  از  متحدانش  و  کشور  این  تهدید  عدم  بر  مبنی  طالبان  از  گرفن 

درگیرودار شکل گیری نظامی سیاسی افغانستان پسا امریکا دخالت نکند.

با وجود اینها وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی همچنان به چگونگی برخورد 

به طالبان وعده  که  آنچنان  متحده  ایاالت  اگر  داشت  ارتباط خواهد  افغانستان  با  ناتو  و  امریکا 

سپرده پس از امضای توافق نامه با این گروه کار به کار افغانستان نداشته باشد گروه طالبان برگ 

برندۀ صلح را در دست خواهند داشت و نظام مبتنی بر دیدگاه واپس گرایانه اش را نیز در کشور 

شکل خواهد داد، با این ترتیب امریکا نیز خالف آنچه دست اندرکاران ادارۀ ترامپ انتظار دارند 

-این کشور را برندۀ جنگ افغانستان جلوه دهند- جانب شکست خورده این جنگ جلوه خواهد 

و  افراط گرایی  پایگاه  به  افغانستان  دوباره  که  داشت  نخواهد  وجود  نیز  تضمینی  هیچ  و  کرده 

تروریسم تبدیل نشود.

و  سیاسی  تعهدات  متام  اروپایی اش  متحدان  و  متحده  ایاالت  که  می رسد  نظر  به  بعید  اما   

امنیتی شان پیرامون تحکیم دموکراسی و حقوق برش در افغانستان و مهمرت از آن امنیت ملی این 

کشورها که در سال 2001 از خاک افغانستان تهدید شد را فراموش کرده و به گونۀ شتاب زده از 

کشور بیرون شوند.

محمد شهاب حکیمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مراسم گرامی داشت از صد ساله گی استرداد استقالل افغانستان:

پول عواید و مالیات را به بهانۀ تجلیل از استقالل به غارت بردند

در حالـی  کـه روزانـه بیـش از ۲۰۰ نفـر در 

آقـای  می شـوند،  زخمـی  و  کشـته  کشـور 

غنـی مـروف جشـن و پایکوبـی وکمپاین 

کشـور  اسـتقالل  روز  از  تجلیـل  بهانـۀ  بـه 

اسـت.

ایـن رسزمیـن حاصـل و نتیجـۀ قربانی هـای 

متـام مـردم افغانسـتان از شـامل تـا جنـوب 

و از رشق تـا غـرب اسـت و ایـن رسزمیـن 

متعلـق بـه متام مـردم افغانسـتان اسـت.

در ایـن کشـور همـه برابـر و بـرادر هسـتند. 

در افغانسـتان هیچ کـس نـه اول نـه دوم و نه 

سـوم اسـت، بل همـه صاحب ایـن رسزمین 

انـد و همه حـق برابـر و مسـاوی دارند.

کـه  اسـت  فقیـر  کشـور  یـک  افغانسـتان 

کشـورهای  کمـک  بـه  مردمانـش  زنده گـی 

بیرونـی بـه پیـش مـی رود و خطـر هـر روز 

مـردم ایـن رسزمیـن را تهدیـد می کنـد، امـا 

رییس جمهـورش تصمیـم گرفتـه  اسـت کـه 

ده شـب جشـن بـر پـا کنـد. 

در ده کیلومـرتی دانشـگاه کابـل کـه انفجار 

صـورت گرفتـه بـود، سـه شـب و روز سـاز 

حالـی  کـه  در  داشـت،  جریـان  رسود  و 

تأمیـن  مسـوولیت  حکومتـی  مسـووالن 

دارنـد. را  امنیـت 

 پـول عوایـد کشـور به خاطر مصـارف بی جا 

بـه بهانـۀ تجلیـل از اسـتقالل به غـارت برده 

ولسـوالی ها  و  والیـات  در  پـول  می شـود، 

توزیع می شـود و مـواد تبلیغاتی خـود را در 

موترهـای دولتـی و توسـط نیروهـای امنیتی 

می کند. توزیـع 

همـه پاسـدار اسـتقالل هسـتیم، امـا نبایـد 

اجازهبدهیـم کـه حـق مـردم ایـن گونـه زیر 

پا شـود. کشـور تحـت حاکمیت ما نیسـت، 

بیرونـی  مصـارف مـا از کمـک کشـورهای 

متویـل می شـود. اقتصـاد ما وابسـته اسـت 

و حکومـت بـه متـام کشـور کنرتل نـدارد و 

مـا یـک کشـور آزاد و مسـتقل نیسـتیم.

در حالـی  کـه روزانـه بیـش از ۲۰۰ زخمـی 

و کشـته داریـم، حکومـت مروف جشـن 

و پایکوبـی بـه بهانـۀ تجلیـل از اسـتقالل به 

هـدف کمپاین اسـت.

وظیفـۀ نیروهـای امنیتـی حفاظـت از جـان 

کـه  می بینیـم  امـا  اسـت،  مـردم  مـال  و 

سـهل انگاری می کننـد. در هـر جـا از پـول 

کمـرگات، عوایـد دولتی و امکانـات دولتی 

و بودجـۀ انکشـافی پـول بـه هـدف کمپاین 

و بـه بهانـۀ تجلیـل از اسـتقالل بیهـوده بـه 

می رسـد. مـرف 

بـا  از اسـتقالل  بایـد بـه جـای تجلیـل  مـا 

بـر  )حملـه  دیشـب  حادثـۀ  غم دیـده گان 

یـک محفـل عروسـی در غـرب کابـل( غـم 

رشیکـی کـرده و غم شـان را بـا آنـان یک جا 

بـه سـوگ بنشـینیم. می توانیـم از اسـتقالل 

یـک روز دیگـر تجلیـل کنیـم یـا سـال آینده 

تجلیـل کنیـم و ایـن تجلیـل بایـد بـه گونـۀ 

باشـد که سـبب اتحـاد و اتفـاق میـان اقوام 

گـردد نـه اینکـه سـبب پراکنده گـی و متفرق 

ما گـردد. شـدن 

مـردم مـا یـک ملـت آزاده و با غرور هسـتند 

و همه شـهروندان کشـور در طـول تاریخ در 

اسـتقالل و آزادی وطن شـان سـهم داشتند. 

گونه یـی  بـه  بایـد  روزی  چنیـن  بنابرایـن، 

تجلیـل شـود کـه سـبب اتحـاد مـردم گردد، 

نـه باعـث نفـاق و تفرقـه میـان اقوام کشـور 

گردد.

در وضعیتـی کـه جنـگ جریـان دارد و هـر 

روز مـردم بیگنـا ه  و بی دفاع کشـور کشـته و 

زخمـی می شـوند، اولویـت بـا صلح اسـت 

نـه انتخابـات، امـا غنـی محکـم و سـخت 

ایسـتاده اسـت کـه بایـد انتخابـات برگـزار 

شـود تـا بـار دیگـر صندوق هـا را از تقلـب 

پُـر کنـد و بعد بگویـد که برندۀ میـدان خودم 

هسـتم و مـردم ایـن موضـوع را بـه خوبـی 

می داننـد.

در وضعیتـی کـه جنـگ جریـان دارد مـردم 

بـه صلـح نیـاز دارنـد. صلحـی کـه بـه نفـع 

همـه گان باشـد و وضعیت بـه حالت عادی 

برگـردد در ایـن صـورت اسـت که می شـود 

کـه برویـم بـه طـرف یـک انتخابـات، البتـه 

یـک انتخابـات شـفاف و سـامل و بـه دور 

از تخلـف و تقلـب. مـا چندین بـار بـه آقای 

غنـی پیشـنهاد کردیم کـه می تواند بـه عنوان 

ولـی  بـربد،  پیـش  بـه  را  کارش  رسپرسـت 

اجـازه بدهـد کـه وضعیـت به حالـت عادی 

برگـردد، امـا جناب ایشـان شـله هسـتند که 

رییس جمهـور بـودم، هسـتم و خواهـم بود، 

امـا با ایـن وضعیت مشـکل افغانسـتان حل 

منی شـود.

شـورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 

بـه شـمول جنـاب احمدولی مسـعود به این 

عقیـده هسـتیم کـه بـودن و نبـودن مـا مهـم 

نیسـت، امـا صلـح مهم اسـت و رسـیدن به 

صلـح هـدف اصلی همۀ ماسـت.

با وجود اینکه جشـن تجلیل از اسـتقالل در 

چنیـن وضعیـت قابل قبـول برای مـا و مردم 

نیسـت، امـا بـا آن هـم ایـن روز را بـه همـه 

مردم آزاد کشـور عزیزمان افغانسـتان تربیک 

و تهنیـت عـرض می منایم و امیدوار هسـتم 

کـه بـه زودی شـاهد صلح و ثبات در کشـور 

باشـیم تـا بتوانیـم بـه طـرف برگـزاری یـک 

انتخابـات شـفاف و سـامل برویم.

منتظر هسـتیم که بـه زودی نتیجـۀ گفت وگو 

شـاهد  انشـاالله  و  شـود  منتـج  صلـح  بـه 

صلـح و ثبـات در کشـور عزیزمـان باشـیم 

و خوشـحال بـه طـرف برگـزاری انتخابـات 

برویـم و بـا خیـال آسـوده و راحـت زعیـم 

ملـی کشـور خـود را انتخـاب مناییـم.
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