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نماینــدگان مجلــس از گســترش 
ــه  ــراه ب ــت ف ــا در والی ــا آرامی ه ن

ــد. ــی کردن ــراز نگران ــدت اب ش
آغــاز  در  مجلــس  نماینــدگان 
نشســت عمومــی ایــن مجلــس روز 
دوشــنبه )21 حــوت( هشــدار دادند 
ــی و  ــای امنیت ــه نهاده در صورتیک
ــت  ــه وضعی ــزی ب ــت مرک حکوم

ــت  ــن والی ــد، ای ــه نکنن ــراه توج ف
بــه دســت طالبــان ســقوط خواهــد 

ــرد. ک
ــده  ــی نماین ــرور عثمان ــد س محم
مــردم فــراه در مجلــس گفــت کــه 
ــت  ــاردره والی ســقوط ولســوالی ان
ــی  ــان، نگران ــت طالب ــه دس ــراه ب ف
ــر  ــت را ب ــن والی ــردم ای ــدی م ج

ــت. ــه اس انگیخت
ــو  ــر عض ــی دیگ ــم ایوب عبدالرحی
ــا اشــاره  ــز ب ــدگان نی مجلــس نماین
ــه درگیری هــای شــدید و ســقوط  ب
ولســوالی انــاردره والیــت فــراه بــه 
دســت طالبــان گفــت کــه نهادهــای 
ــه  ــل ب ــه عاج ــد هرچ ــی بای امنیت

ــد. ــیدگی کنن ــراه رس ــت ف وضعی
عبدالرئــوف  حــال،  همیــن  در 
مجلــس  رییــس  ابراهیمــی 
نماینــدگان نیــز از نهادهــای امنیتــی 
ــه  ــل ب ــه عاج ــه هرچ ــت ک خواس
وضعیــت فــراه رســیدگی کننــد.

ــراً  ــه اخی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
حمــات  شــاهد  فــراه  والیــت 
شــدید طالبــان مســلح بــر نیروهــای 

ــت. ــوده اس ــی ب امنیت
طالبــان  گزارش هــا  اســاس  بــر 
مرکــز  گذشــته  شــب  مســلح 
ولســوالی انــاردره والیــت راه را 
ــه  ــود ک ــه می ش ــقوط داده و گفت س
ــن  ــس ای ــده پولی ــوال و فرمان ولس
ــد. ــده ان ــته ش ــز کش ــوالی نی ولس

ــن  ــن واکس ــتین دور کمپای نخس
سراســری پولیو/فلــج کــودکان 
دیــروز در افغانســتان آغــاز شــد.
میلیــون  ایــن کمپایــن 9.9  در 
ــال  ــج س ــن پن ــر س ــودک زی ک
و  شــد  خواهنــد  واکســن 
میلیــون   8.9 بــرای  هم چنــان 
کــودک 6 تــا پنــج ســال ویتامیــن 
ای تطبیــق می شــود؛ ایــن ویتامین 
ــدن  ــت ب ــش مقاوم ــرای افزای ب
کــودکان در مقابــل بیماری هــا 

ــت. اس
 68 ســوی  از  کمپایــن  ایــن 
ــزار  ــی برگ ــن صح ــزار کارک ه
ــی  ــل ناامن ــه دلی ــا ب ــود، ام می ش
حــدود 41 ولســوالی سردســیر از 
تطبیــق واکســن پولیــو و ویتامیــن 

می ماننــد. محــروم  ای 
کمپایــن  آغــاز  بــا  هم زمــان 
واکســن پولیــو طالبــان در خاکریِز 
ــل،  ــوالی های گوم ــارو ولس کنده

خیرکــوت و برمــل پکتیــکا و 
ولســوالی چوکــی  در  داعــش 
ــق ایــن واکســن  ــع تطبی ــر مان کن
شــدند. امــا وزارت صحــت تنهــا 
ــن در  ــن کمپای ــق ای ــدم تطبی ع
ولســوالی خاکریــز کندهــار را 

می کنــد. تأییــد 
فدامحمــد پیــکان، معیــن وزارت 
تاش هــا  می گویــد،  صحــت 

بــرای حــل ایــن چالــش جریــان 
دارد.

ــه  ــم ب ــر 300 تی ــال حاض در ح
ــن واکســن  ــق کمپای خاطــر تطبی
ــه از  ــی ک ــرای کودکان ــو ب پولی
ــر  ــکان دیگ ــه م ــکان ب ــک م ی
منتقــل شــده اند نیــز فعالیــت 

ــد. دارن

افـزایش نگـرانی ها 
از بحـران امنیتـی در فـراه

میشوند واکسین کودک میلیون ده

صفحه 6
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هنـگام  نماینـده گان  مجلـس  در  کـه  آن چـه 
پیوسـت،  به وقـوع  آن  اداری  هیـأت  انتخـاب 
ایـن  در  همـه روزه  کـه  را  فاجعه یـی  عمـِق 
گذاشـت.  نمایـش  بـه  دارد،  جریـان  کشـور 
تقابـل بر سـِر کرسـی های مجلـس نماینده گان، 
یـک امـِر عـادی و میان پارلمانی نبود کـه بتوان 
به سـاده گی از کنـار آن عبور کـرد. این موضوع 
اتفاقاتـی کـه در کشـور می افتـد و یـا در  بـا 

ُشـرِف وقـوع انـد، پیونـد ناگسسـتنی دارد. 
تقابـل و جنجـال، سـرانجام  روز  دو  از  پـس 
نایـب اول  پسـت  نامـزد  همایـون  همایـون 
گرفتـن  بـا  شـد  موفـق  نماینـده گان  مجلـس 
110 رای موافـق یـک بـارِ دیگـر ایـن سـمت 
را بـرای یـک دورۀ دیگـر از آِن خـود سـازد؛ 
امـا در ایـن خـال، مسـایلی از زبـاِن او گفتـه 
شـد کـه واقعیت هـای سیاسـی کشـور را برما 
می سـازد. او بـا جـرأِت تمـام اعـام کـرد کـه 
از رییس جمهـوری شـروع تـا شـورای امنیت، 
وزیـر مالیـه و رییـس عمومـی امنیـت ملـی در 
پـی حـذِف او از ایـن موقعیت بوده انـد. این در 
حالی سـت کـه پیـش از ایـن، گزارش هایـی به 
نشـر رسـیده بود که بر سـِر کرسـی های اداری 
مجلـس نماینـده گان، پول هـای کانـی در حال 
رد و بـدل شـدن اسـت. برخی هـا می گفتند که 
ارگ ریاسـت جمهـوری بـا پرداخـِت نزدیـک 
بـه یـک میلیـون دالـر )حـاال معلوم نیسـت که 
ایـن رقـم درسـت هسـت و یا خیـر( در تاش 
اسـت کـه فـرد مـورد نظـِر خـود را بـه ایـن 
سـمت بنشـاند. اما آقای همایون در سـخنرانِی 
خـود اعتـراف کـرد کـه او به تنهایـی همـۀ این 
قدرت هـا را شکسـت داده و بـه اصطـاح او 
»شـرم اسـت بـر این هـا کـه از سـوی یـک نفر 

شکسـت را متحمـل شـدند.« 
هیـأت  انتخـاب  بحـث  وقتـی  همه سـاله 
می شـد،  آغـاز  نماینـده گان  مجلـس  ادارِی 
گـوش  بـه  مجلـس  درون  در  جنجال هایـی 
حـدی  در  جنجال هـا  ایـن  ولـی  می رسـید، 
نبودنـد کـه پـای مقام هـای بلندپایۀ کشـور نیز 
بـه آن کشـیده شـود. در گذشـته چنیـن بود که 
برخی هـا دیگرهمکاران شـان را بـه قوم زده گـی 
کسـی  ولـی  می کردنـد،  متهـم  تعصـب  و 
نمی آمـد کـه بگویـد رییس جمهوری کشـور و 
برخـی نزدیـکاِن او توطیـه چیده انـد کـه باعث 

او شـوند.  شکسـِت 
مجلـس نماینـده گان در حالی انتخابـاِت هیأت 
ادارِی خـود را برگـزار می کنـد کـه بـه بـاور 
بـا  آن  کارِ  ادامـۀ  حقوق دان هـا،  از  بسـیاری 
مشـکل مواجـه اسـت و از نظـر قانونـی، ایـن 

نهـاد دیگر مشـروعیت نـدارد. اما بـا این حال، 
نماینـده گان مجلـس بـر سـِر کرسـی های خود 
حاضـر انـد و چنـان عمـل می کنند کـه از یک 
پایـان  کاری اش  زمـان  کـه  مشـروع  پارلمـاِن 
نیافتـه، توقـع مـی رود. سـوال این جاسـت کـه 
پـس از ایـن مجلـس نماینـده گان با کـدام ابزار 
قانونـی می تواند مشـروعیت خـود را به جامعه 
ثابـت کنـد؟ چگونـه ایـن نهــاد می خواهد که 
قانون گـذار  نهـاد  یـک  عـادِی  وظایـف  بـه 
کـه  مجریـه  قـوۀ  چقـدر  کنـد؟  رسـیده گی 
خـود بـا مشـکِل مشـروعیت روبه روسـت، بـه 
نشـان  توجـه  نماینـده گان  مجلـس  مصوبـات 

خواهـد داد؟ 
این هـا همـه پرسـش هایی اند کـه در سـال تازه 
و فراقانونـی مجلـس نماینـده گان در برابـرش 
قـرار دارنـد. شـاید برخی هـا بگوینـد کـه ایـن 
انتخابـات  نتوانسـت  کـه  اسـت  دولـت  گنـاه 
به موقـع را برگـزار کنـد ولـی اعضـای مجلس 
بـه  کـه  انـد  مقصـر  انـدازه  همـان  بـه  نیـز 
تـداوم کارِ نهـادی کـه مشـروعیت آن از بیـن 
رفتـه، دل چسـبی دارنـد. اگـر اعضـای مجلس 
همچـون معـدودی از اعضـای آن، که در سـال 
پنجـم کاری دیگـر حاضـر به گرفتـن حقوق و 
امتیازهـای مجلس نشـدند و آن را ترک کردند، 
مجلـس را تـرک می کردنـد، بـدون شـک حاال 

وضعیـت چیـز دیگـری بود. 
غیرقانونـی،  وضعیـِت  یـک  بـر  پافشـاری 
زمینه سـاز فساد و بحــراِن بیشـتر است. بحران 
هم اکنـون کشـور را از هـر سـو محاصـره کرده 
اسـت، دلیـل آن هـم می تواند یکـی همین عدم 
ملـی  شـورای  انتخابـات  به موقـِع  برگـزاری 
باشـد. از سـوی دیگر، ایـن تنها آقـای همایون 
برنامه هـای  بـه  را  ارگ  کـه  نیسـت  همایـون 
تفرقه افکنانـه از جانـب یـک تیـِم معیـن متهـم 
ایـن،  از  پیـش  نکنیـم کـه  فرامـوش  می کنـد. 
جنـرال دوسـتم معـاون اول ریاسـت جمهوری 
دقیقـًا از همیـن اشـخاص نـام گرفـت و آن هـا 
را همـه کارۀ کشـور خوانـد که سـرانجام باعث 
تعبیـد او شـد. احمدضیا مسـعود نماینـدۀ ویژۀ 
آقـای غنـی در امـور حکومـت داری خوب که 
از سـمتش کنـار زده شـد، همیـن افـراد را بـه 
انحصارگرایـی متهـم سـاخت و باالخـره آقای 
نـور در بلــخ نیز ادعاهاِی مشـابه دارد. در کنار 
ایـن افـراد، ده هـا شـخصیت ســیاسی و مدنی 
کشـور، حکومـت فعلـی را حکومتـی می دانند 
کـه توانایـی مدیریِت افغانسـتان را نـدارد و آن 
را بـه سـمت انقطـاب، کشـیده گی های قومـی 
و زبانـی و در نهایـت تجزیـه سـوق می دهـد. 

دارای  شـخصیِت  این همـه  حرف هـای  آیـا 
صاحیـتِ سیاسـی، دروغ اسـت و تنهـا آن چه 

را کـه ارگ ادعـا دارد، درسـت اسـت؟
اگـر برنامه هـای ارگ به راسـتی برنامه های ملی 
و متناسـب با شـرایط افغانسـتان برای رسـیدن 
بـه وفـاق ملـی می بـود، بـدون شـک این همـه 
سـروصدا و انتقاد نسـبت به کارکـرد حکومت 
مـردم  یـاد همـۀ  نمی شـد.  بلنـد  آن  و سـراِن 
افغانسـتان هسـت که بـا شـکل گیری حکومت 
وحـدت ملـی چه موِج بزرگـی از حمایت ها از 
ایـن حکومت به وجـود آمد. اما طولی نکشـید 
کـه برنامه هـای ارگ، تغییـر ماهیـت داد و همه 
فهمیدنـد کـه گرفتـار چه نـوع حکومتی شـده 
انـد. واکنش هایی کـه امـروز در برابر حکومت 
و بـه ویژه ارگ شـکل گرفتـه، ناآگاهانه و یا از 
سـِر بی مســوولیتی و یا هم محدود به تعدادی 
کـه سـران ارگ ادعا دارنـد منافع شـان به خطر 
افتـاده، نیسـت. ایـن مـوج از سـطوِح عـادی و 
پاییـِن جامعـه آغاز می شـود و تا سـطوح باال و 
نخبـه گان ادامـه پیـدا می کند. در هیـچ زمانی از 
تاریـخ افغانسـتان، حکومتی از ایـن پایه از عدم 

مشـروعیِت سیاسـی برخوردار نبوده اسـت. 
بـا  وضعیـِت آقـای غنـی حتـا قابـل مقایسـه 
داکتـر  نیسـت.  طالبـان  از  پیـش  نظام هـای 
پـس  جمهـوری  رییـس  آخریـن  نجیـب اهلل 
موقعیـِت  در  خیلـی  ثـور،  هفتـم  کودتـای  از 
قـرار  او  بـه  نسـبت  و محکم تـری  مطمین تـر 
داشـت و عمـل می کـرد. این همـه دلیلش فقط 
ناشـی از عملکـرد ارگ در برابر دیگران اسـت. 
ارگ می خواهـد بـه هـر شـکل ممکـن، قدرت 
را تک قومـی و تک گروهی بسـازد. مسـلمًا این 
نکته، گره اصلی مشـکل افغانسـتان را تشـکیل 
می دهـد. بـا ایـن حسـاب، باید مطمیـن بود که 
افغانسـتان در مسـیِر نگران کننده یـی قرار گرفته 
کـه در یـک سـوی آن، انحصـار و اسـتبداد و 
تبعیـِض حلقۀ ارگ قرار دارد و در سـوی دیگر 
حکومـت.  برابـر  در  شـورش  و  انقـاب  آن، 
در ایـن میـان، تـاش بسـیاری از نخبـه گان و 
شـخصیت های ملـی و خیراندیـش ایـن اسـت 
کـه راه میــانه یی بـرای عبـور کشـور از ایـن 
بحـران، بـا تمسـک بـر وفـاق ملـی و وحدت 
ملـِی مـردم، جسـت وجو شـود. وفـاق ملـی، 
نسـخه یی سـاده و در عیـن حـال وسـیع بـرای 
حِل بسـیاری از مشـکاِت جاری در افغانستان 
اسـت که اگـر جریان هـای ســیاسی بتوانند در 
محـور آن خـود را بسـیج و منسـجم سـازند، 
افغانستان را از رأس تا قاعــده بهروز و کامروا 

سـاخت. خواهد 
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در مجـلس نمـاینده گـان 
چه مـی گـذرد؟

 

روز گذشـته، نشسـتی در کابل به هدِف حمایت از طرِح وفاق 
ملـی و عبـور از وضعیِت بحرانی کشـور، با اشـتراِک شـماری 
افغانسـتان  مطـرِح  سیاسـِی  شـخصیت های  و  جریان هـا  از 
برگـزار شـد. در این نشسـت، حامـد کـرزی رییس جمهوری 
چـون  جریان هایـی  ارشـِد  اعضـای  و  نماینـده گان  پیشـین، 
شـورای حراسـت و ثبـات افغانسـتان، جبهـۀ نویـن ملـی و 
شـورای ائتـاف نجـات حضور داشـتند و حمایِت قاطع شـان 

را از طـرح وفـاق ملـی اعـام کردند.
توافـِق  مـورد  ارزشـی«ِ  »چارچـوب  یـک  ملـی«،  »وفـاق 
اکثریـِت نخبـه گاِن کشـور اسـت کـه می خواهـد کشــور را 
از بحران هـاِی گوناگـوِن قومـی ـ سیاسـی ـ امنیتـی بـه سـمِت 
وضعیـِت مطلـوب و ثباِت پایدار سـوق دهد. آقـای احمدولی 
مسـعود، »وفـاق ملی« را هسـتۀ آرمان ها و اندیشـه های واالِی 
قهرمـان ملـی کشـور بـرای رسـیدِن افغانسـتان به اسـتقال و 
عـزِت سیاسـی می دانـد و از ایـن رهگـذر تأکیـد می کنـد که 
حکومـِت موجـود که عمِر قانونـِی آن به پایان رسـیده، مروِج 
بی شـمار  اجتماعـِی  و  سیاسـی  واگرایی هـاِی  و  قوم گرایـی 
شـده اسـت. او اگرچـه معتقـد اسـت کـه انتخابات بـه معنای 
واقعـِی کلمـه بدیل نـدارد، امـا می افزاید اگر حکومـت نتواند 
آن را به موقـع و بـا شـرایِط سـالم برگـزار کنـد، طـرح وفـاق 
ملـی در امتــداد آجنـدای ملی، بـه دنبال ارایۀ بدیلی مناسـب 

بـرای حکومـِت کنونـی خواهـد بود. 
و  ملـی  آجنـدای  جریـان  توسـط  کـه  ملـی  وفـاق  طـرح 
فعالیت هـاِی نخبه گانـِی ایـن جریـان بـه رهبـری احمدولـی 
مسـعود ارایـه شـده، یـک صــدای زیبا و دلنشـین اسـت که 
هـر شـهروند آزادۀ ایـن کشـور، بـا جـان و دل از آن حمایت 

خواهـد کـرد. 
نشسـِت روز گذشـته و صحبت هـای به میان آمـده در آن، یک 
بـارِ دیگـر نشــان داد کـه وفـاق ملی خواسـتی مشـترک میان 
تمـامِ مـردم افغانسـتان و جریان هـای ملـی و سیاسـِی کشـور 
اسـت؛ امـا اسـتفاده از این سـکو برای حـِل مشـکاِت عمیِق 
افغانسـتان و گـذار از وضـِع خطرنـاِک موجـود بـه وضعیـت 
مطلـوب، محتاج ارادۀ راسـخ و مدیریِت خردمندانۀ اشـخاص 
و  جریان هـا  اشـتراِک  وجـوهِ  بتواننـد  کـه  حلقاتی سـت  و 
جناح هـای سیاسـی و اجتماعـی را پُررنـگ و حلقـۀ وصـِل 
از  کـه  بسـازند  افغانسـتان  مـردم  تمـامِ  بـرای  مسـتحکمی 
خسـته  اجتماعـی  انقطاب هـای  و  سیاسـی  نابسـامانی های 
و مضطرب انـد و بـه دنبـال روزنه یـی بـه سـمِت رهایـی و 

می گردنـد. اطمینـان 
ویژه گی هـاِی  و  مختصـات  بـا  امـا  ملـی«  »وفـاق 
و  گفتارهـا  آیینـۀ  در  همـه  از  بهتـر  کـه  افغانستان شـمولی 
کردارهـاِی آقـای احمدولـی مسـعود قابـل درک و دریافـت 
اسـت، همـان روزنـۀ امیِد واقعی ـ نـه واهی و خیالـی ـ برای 
مـردم افغانسـتان اسـت؛ مردمی که همـه در گردونـۀ قهقرایِی 
سیاسـت گری هاِی قوم اندیشـانه و انحصارطلبانـۀ آقـای غنـی 
اسـیر شـده اند و به رغـم میـل باطنی شـان بـه وحـدت ملـی 
و ثبـات سیاسـی و اجتماعـی، بـه کنش هـا و واکنش هایـی 
گرفتـار می شـوند که ناخودآگاه به گسسـِت بیشـتر و سـقوط 

می زنـد. دامـن  سـریع تر 
وفـاق ملـی طرحی سـت کـه می خواهد نیت هـاِی پـاِک مردم 
و همۀ شـخصیت های ملی و سیاسـی را از غبار سـوءتفاهم ها 
و برداشـت هاِی نادرسـت بزدایـد و انرژی هـا و ظرفیت هـاِی 
پراکنده یـی کـه در کـورۀ بحران هـای مهندسی شـده توسـط 
ارگ در حـاِل اسـتهاک و سـوختن اسـت را بـه یکدیگـر 
برداشـِت  یـک  در  ملـی  وفـاق  بسـازد.  منسـجم  و  متصـل 
شـاعرانه، به نِخ تســبیحی شـبیه اسـت که می خواهد از میاِن 
مرواریددانه هـای اتحاد و همدلِی مردمِ دردکشـیدۀ افغانسـتان 
بگـذرد و وزن و اعتبـارِ دریغ داشته شـده از آن هـا طی سـالیاِن 
دراز را در قالـب وحـدت در عیـِن کثـرت و کثـرت در عیـن 

وحـدت، به آنـان ارزانـی کند.
بـا قرایـن و شـواهدی نظیر نشسـِت دیـروز، به نظر می رسـد 
کـه وفـاق ملـی، صدایی دلنشـین و طرحـی رو به اوج اسـت 
در  ملـی  شـخصیت های  و  سیاسـی  جریان هـای  اگـر  کـه 
هماهنگـِی کامـل بـا مـردم بتواننـد آن را  غنی تـر و عملیاتی تر 
بسـازند، آینـدۀ افغانسـتان را بـا مبارکِی تمام رقـم خواهد زد.

وفـاق مـلی؛ 
صدایی دلنشین و طرحی رو به اوج

ACKU
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شـبکه نهادهـای جامعه مدنی و حقوق بشـر 
می گویـد کـه هیـات اعزامـی حکومـت در 
حـل تنش هـای موجـود در قره بـاغ والیـت 

غزنـی یـک جانبـه برخـورد کرده اسـت.
علـی فکـور عضـو نهادهـای جامعـه مدنـی 
و حقوق بشـر روز دوشـنبه )21 حـوت( در 
یـک کنفرانـس خبـری در کابـل گفـت کـه 
ادامـه تنش هـا در قره باغ غزنی نگـران کننده 

است.
آقـای فکـور با انتقاد از حکومت بیان داشـت 
کـه حکومت مرکـزی تا کنـون در زمینه حل 
ایـن تنش هـا هیـچ کاری موثری انجـام نداده 

است.
وی بـا اشـاره به هیـات اعزامـی حکومت در 

زمینـه حل ایـن تنش ها گفت کـه نمایندگان 
حکومـت در زمینـه حـل ایـن تنش هـا یـک 

جانبـه برخـورد می کند.
آقـای فکـور افـزود:« دو هیـات رفتـه کـه 
بـا ترکیـب غیرعادالنـه بـوده و بیشـتر بـر 
خواسـته های یـک طرف تاکیـد کردند. وقتی 
تصمیـم ایـن هیـات از سـوی مـردم پذیرفته 
نشـد و تصمیـم آنهـا بـه بـن بسـت رسـید. 
هیـات دوم فرسـتاده شـد کـه ایـن بـار هـم 
متاسـفانه بـا رویکرد دولتی فرسـتاده شـده و 
حتـی دو تـن از نیروهای اربکـی را به عنوان 

دستاوردشـان در کابـل آوردنـد«.
همزمـان بـا ایـن، سـمیع دره یـی یـک عضو 
حقـوق  و  مدنـی  جامعـه  نهادهـای  دیگـر 

زمینـه  در  کارکـرد حکومـت  از  نیـز  بشـر 
حـل تنش هـا میـان باشـندگان ولسـوالی قره 
بـاغ والیـت غزنـی بـه شـدت انتقـاد کـرده 
می گویـد کـه حکومـت نبایـد از ادامـه ایـن 

تنش هـا بهرگیـری سیاسـی کنـد.
وی برخـورد حکومـت در زمینـه حـل ایـن 

کـرد  تاکیـد  سـلیقه ای خوانـده  را  تنش هـا 
کـه حکومـت بایـد عدالـت را در میـان همه  

شـهروندان تامیـن کنـد.
نزدیـک به دو هفته می شـود کـه تنش ها میان 
باشـندگان والیت قرباغ غزنی شـدت بیشـتر 
گرفته اسـت. نهادهای جامعه مدنی می گوید 
کـه ایـن تنش ها یـک دعوای حقوقی بر سـر 
توزیـع آب بـوده که بـه درایت سیاسـی نیاز 
دارد که متاسـفانه ضعف حاکمیـت قانون در 
محـل، زمینه را برای اجـرای رویکرد طالبانی 
و انتقـام و گـروگان گیـری مسـاعد کـرده 

است.
بـه گفته اعضـای این نهـاد تا کنـون، نزدیک 
بـه هشـت تـن در اثـر ایـن تنش هـا کشـته 
و زخمـی شـده و نزدیـک بـه بیسـت تـن 
آنـان  دیگـر گـروگان گرفتـه شـده اسـت. 
تاکیـد می کننـد که ایـن وضعیـت در مرحله 
حسـاس و شـکننده  خـود رسـیده و در حال 
حاضـری شـماری از باشـندگان روسـتاهای 

ولسـوالی قـره بـاغ متواری شـدند.
نعیـم نظـری رییـس شـبکه جامعـه مدنی و 
حقـوق بشـر می گوید کـه گروه هـای هراس 
افگـن و بـه ویـژه گـروه طالبـان از وضعیت 

شـکننده  کنونـی در غزنـی سـود بـرده و در 
حـال حاضـر ایـن تنش هـا رنـگ و بـوی 

قومـی گرفته اسـت.
وی تاکیـد کـرد که اگر ایـن تنش ها مدیریت 
نشـود، هزاره ها و پشـتون های سـاکن در قره 
بـاغ بـه زوتریـن فرصـت رو در روی هـم 
قـرار خواهنـد گرفـت. وی از ایـن وضعیت 
ابـراز نگرانـی کـرده می گویـد کـه احتمـال 
ایـن وجـود دارد کـه پـروژه نـا امـن سـازی 
افغانسـتان از منازعـات کنونـی قـره باغ کلید 
خـورده و خاطـرات دهـه هفتـاد را یـک بار 

دیگـر تکـرار کند.
اعضـای نهادهـای جامـه مدنـی و حقـوق 
کـه  خواسـت  درگیـر  طرف هـای  از  بشـر 
یکپارچگـی  و  نمـوده  داری  خویشـتن  تـا 
شـان را حفـظ کننـد. رسـیدگی فـوری بـه 
رهایـی  درگیـر،  طرف هـای  خواسـته های 
گروگان ها، اسـکان مجـدد متواری شـدگان، 
ایجـاد کمیتـه حقوقـی بـی طرف بـرای حل 
دعـوای حقوقـی طرفیـن و تامیـن صلـح و 
امنیـت دایمـی از جـدی ترین خواسـته های 
نهادهـای مدنـی و حقـوق بشـر از حکومت 

. ست ا

اعضای جامعه مدنی:

قضیـۀغـزنـی  در  حکـومت 
می کنـد برخـورد  جـانب دارانـه 

پـس از روز کار آمـدن حکومـت وحـدت 
ملـی، روزبـه روز مشـکات حکومـت داری 
مسـووالن آن بیشـتر شـد و ایـن مشـکات 
آرام آرام بـه بحرانـی تبدیل شـده که بـه باور 
آگاهـان، امـروزه از کنتـرل و مهارِ مسـووالن 
حکومت بیرون شـده اسـت. جریان سیاسـی 
آجنـدای ملـی از بـدو راه انـدازی خـود تـا 
کنـون، طرح هایـی را بـرای از میان برداشـتن 
مشـکات حکومـت پیشـین و کنونـی ارایه 

اسـت. کرده 
با بیشـتر شـدِن مشـکاِت حکومت وحدت 
ملـی، مسـووالن این جریـان بر آن شـدند تا 
طرحـی را زیـر نـامِ »وفاق ملی« بـرای بیرون 
شـدن از این چالش هـا ارایه کننـد. این طرح 
بـرای نخسـتین بار در هفتـۀ یادبـود از شـهدا 
مطـرح  ملـی  قهرمـان  شـهادت  سـالروز  و 
شـد و پـس از آن اعضـای ایـن جریـان بـه 
ایـن  والیت هـای مختلـف سـفر کردنـد و 
طرح را با اقشـار گوناگون در میان گذاشـتند 
کـه مـورد تأییـد و تأکید آنـان قـرار گرفت. 
ایـن طـرح بـرای آن بنا نهاده شـده اسـت تا 
بـا ایجاد چتـر بزرگی چالش هـای موجود در 
کشـور شناسـایی شـده و راه هایـی همه پذیر 
بـرای حل آن جسـت وجو شـود. این جریان 
هم چنـان مصمـم به برگـزاری نشسـت ها و 
پیـدا کـردن فرصت هـای  بـرای  گفتمان هـا 
در  موجـود  چالش هـای  از  شـدن  بیـرون 

است.  کشـور 
نشسـت دیـروز وفـاق ملـی فرصتـی هـم 
بـود بـرای گـردآوری چالش هـای موجـود 
در حکومـت وحـدت ملـی کـه چهره هـا و 
جریان هـای اشـتراک کننـده در این نشسـت 

بـه وضاحـِت ایـن چالش هـا پرداختنـد.
نشسـت  کننـده گان  اشـتراک  سـخنان  در 
وفـاق ملـی چالش هـای اجتماعـی، امنیتی و 
بی توجهـی بـرای برگـزاری انتخابات بیشـتر 
از هـر مـوردی دیگـری جلوه نمایـی می کرد.
بـه باور سـخنرانان این نشسـت، وجـود این 
کـرده  تعطیـل  را  چالش هـا حکومـت داری 
و موجـب شـده کـه قانون گریـزی بـه یـک 

فرهنـگ تبدیل شـود.
چالش های اجتماعی

بحث اصلی و پُر سـخِن نشسـت وفاق ملی، 
حکایـه از شکسـت و ریخت هـای اجتماعی 
بـود کـه به بـاور سـخنرانان این نشسـت، در 
فرصـت زمانی حکومت وحدت ملی بیشـتر 

از هـر دور دیگری رشـد کرده اسـت.
موضوعـات  بـه  زدن  دامـن  و  نفاق افکنـی 
قومـی و زبانـی کـه از عمده تریـن چالش هـا 
اسـت، در ایـن مدت بیشـتر شـده و حاصل 
جهـاد، مقاومـت و دوباره سـازی افغانسـتان 
کـه همانـا هم دیگرپذیـری میـان شـهروندان 
افغانسـتان، برداشـتن تبعیـض و امتیازطلبـی 

بـود، بـا خطـر نابـودی روبه رو اسـت.
باورهـا بـه ایـن اسـت کـه اگـر مسـووالن 
حکومـت وحدت ملی و به ویـژه رییس این 
حکومـت دسـت از تحـرکات تبعیض آلـود 
افغانسـتان  نـدارد،  بـر  دیکتاتورمأبانـه  و 
و  مـردم  سـالۀ  چندیـن  دسـتاوردهای  و 
حکومـت داری بـا بی ثباتی روبه رو می شـود.
برگـزار کننده گان نشسـِت وفاق ملـی به این 
بـاور اند کـه آنان در پی ثبات ملی در کشـور 
انـد و ایـن صـدا را از بهـر دوری از نفـاق و 
ایـن  سـخنرانان  انـد.  کـرده  مطـرح  فسـاد 
نشسـت تأکیـد کردند که در شـرایط بحرانی 
امـروز، مطـرح کردن و تعقیـب وفاق ملی در 
میـان شـهروندان، یک رسـالت و نیاز اسـت 
و ایـن طـرح بـا اسـتقبال همه گانـی مواجـه 

خواهد شـد.
چالِش امنینی

وحـدت  حکومـت  زمانـی  فرصـت  در 
ملـی، چالش هـای امنیتـی روزافـزون شـده 
و افغانسـتان هـر روز شـاهد بی ثباتی هـای 
زیادی اسـت. بخش های زیادی از کشـور در 
اختیـار گروه هـای تروریسـتی اسـت و هیچ 
روزی نیسـت که صـدای ناخـوِش بی امنیتی 
و قربانی شـدن شـهروندان و نیروهای امنیتی 

نشـود. بلند 
مسـووالن ایـن حکومـت قـادر بـه تأمیـن 
امنیـت در شـهر کابـل هـم نیسـتند و حتـا با 

سـاختن سـاحات سـبز امنیتی هم نتوانسـته 
انـد جلـو ناامنـی و حمـات تروریسـتی را 
بگیرنـد. مسـووالن نهادهای امنیتـی حتا قادر 
بـه پایین آوردن میزان جرایم جنایی در شـهر 
کابـل نیسـتند. ایـن مشـکات بر آن شـد تا 
سـخنرانان نشسـِت وفاق ملی بخـش زیادی 
از سـخنان خـود را متمرکـز به ایـن موضوع 
و  ناامنـی  افزایـش  آنـان،  بـاور  بـه  کننـد. 
ناتوانی هـای اداره کننـده گان نهادهـای امنیتی 
سـبب شـده که بی اعتمـادی مردم بـه نظام و 
حکومت بیشـتر شود و شـهروندان احساس 

آرامـش را از دسـت بدهنـد.
صلـح  طـرح  از  انتقـاد  بـا  همچنـان  آنـان 
حکومـت وحـدت ملـی گفتنـد کـه انجـام 
این گونـه طرح و طلبیدن صلـح از راه تضرع، 
راه حـل نیسـت و ایـن کار موجـِب افزایـش 
بی اعتمـادی مـردم نسـبت بـه حکومـت و 

بیشـتر شـدن ناامنـی می شـود.
انتخابات

همـۀ سـخنرانان ایـن نشسـت تنهـا راه ِحـل 
بـرای بیـرون شـدن از چالش هـای موجـود 
در کشـور را برگزاری انتخابـات بیان کردند؛ 
از همیـن حـاال  امـا گفتنـد کـه حکومـت 
بی اراده گـی خود را نسـبت به برگـزاری این 
»رونـد ملی« ثابت کرده اسـت. به بـاور آنان، 
بـا ایـن شـرایط اگـر انتخابـات هـم برگـزار 
شـود، مهندسـی شـده خواهـد بـود و نتایج 
آن افغانسـتان را بـا چالش هـا و بحران هـای 

تـازه روبه رو خواهد کـه در آن صورت، مهار 
بحـران از تـوان همـه نیروهـا و جریان هـای 

ملـی و سیاسـی بیـرون خواهـد بود.
ایـن نگرانی هـا در حالـی مطرح می شـود که 
بارهـا کمیشـنران کمیسـیون های انتخابـات 
از بی توجهـی و بی برنامه گـی حکومـت در 
راسـتای برگـزاری انتخابـات سـخن گفتـه 
انـد. بـه تازه گـی هـم نماینـدۀ سـازمان ملل 
در افغانسـتان در سـخنرانی خود در نشسـت 
عمومـی ایـن سـازمان گفـت کـه حکومـت 
افغانسـتان هیـچ برنامه یـی بـرای برگـزاری 

نـدارد. انتخابات 
نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات افغانسـتان نیز 
بارهـا از بی توجهـی و کم لطفـی مسـووالن 
حکومـت وحـدت ملی نسـبت بـه برگزاری 
انتخابـات سـخن گفتـه انـد.  در کنـار ایـن، 
و  نماینـده گان  مجلـس  تریبـون  از  بارهـا 
مجلس سـنا صـدای نارضایتـی و بی اراده گی 
حکومـت بـرای برگـزاری انتخابـات مطرح 

است. شـده 
محمداشـرف غنی، رییـس حکومت وحدت 
ملی در تازه ترین سـخنانش کـه با افتتاح دور 
هشـتم و غیـر قانونـی مجلس داشـت، تعهد 
سـپرد که انتخابـات پارلمانی در زمـان اعام 
شـده در تقویم انتخابات برگزار خواهد شـد. 
اشـارۀ او بـه تاریخـی اسـت که پیـش از این 
اعضـای کمیسـیون انتخابات گفتـه بودند که 
در مـاه میزان سـال آینده انتخابـات پارلمانی 

و شـوراهای ولسـوالی برگـزار خواهد شـد، 
امـا دو روز پیـش مسـووالن در کمیسـیون 
انتخابـات گفتنـد کـه انتخابـات پارلمانی نیز 

بـا تأخیـر برگزار خواهد شـد.
سـخنرانان نشسـت وفـاق ملـی بـا اشـاره به 
مسـألۀ برگـزاری انتخابـات، ایـن پروسـه را 
تنهـا راه روشـن بـرای انتقال قـدرت و تغییر 
اوضـاع در کشـور دانسـته و گفتنـد، به رغم 
آنکـه انتخابـات تنهـا نقطـۀ امیـدواری مردم 
را تشـکیل می دهـد، امـا هیـچ نشـانه یی از 
سـوی حکومت کـه نشـان دهنـدۀ برگزاری 
انتخابـات باشـد، تاکنون دیده نشـده اسـت.
تأکیـد سـخنرانان این نشسـت، امـا روی این 
مـورد بـود که سـران حکومـت هیـچ اراده و 
آماده گـی بـرای برگـزاری انتخابـات نداشـته 
و از طریـق »شوراسـازی های غیـر ملـی و 
از  فراتـر  تجزیه طلبانـه«،  حاتم بخشـی های 
عمـر قانونـی اش می خواهـد به اقتـدار خود 

دهد. ادامـه 
بـه هـر رو، بـا توجه بـه چالش هـای موجود 
وفـاق  چتـر  ملـی،  وحـدت  حکومـت  در 
ملـی بـرای بیـرون شـدن از ایـن چالش هـا 
و ارایـۀ راه حل هـا ایجـاد شـده و مسـووالن 
جریـان آجنـدای ملـی گفته انـد که تـا پایان 
قانونـی کار حکومـت وحدت ملـی، طرحی 
ارایـۀ خواهنـد  را  همه پذیـر  و  همه شـمول 

. کرد

نگرانی های مطرح شده در نشست وفاق ملی:

امنیتـی  اجتـماعی،  بحـران 
شـده مهنـدسی  انتخـابات  و 

هارون مجیدی
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بخش چهارم و پایانی

هایــدگر از چـه

سخن 
می گــــــویـــد؟

محمد محسن شاهکویی 
هایدگـر نیسـتی اندیش، نقطـۀ مقابـل هـگل اسـت. هـگل می گویـد: نفی یـی کـه وضـع 
می شـود زمـان اسـت، و از آن بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه »اکنـون« همان »این جا«سـت. 
معنـی اش ایـن اسـت کـه مـکان و زمـان یکـی اسـت. وحدتـی که تفـاوت )یـا اختاف( 
سرشـت اوسـت. در مقابـل امـا، هایدگر در نقـد »اکنون« کـه یکی از شـاهکارهای فکری 
دیالکتیکـی هـگل اسـت، می گویـد:  ایـن قـول هـگل کـه اکنـون، یـا نیسـت و یـا هنـوز 
»هسـت« نشـده اسـت، بیـان صـوری و ارسـطویی و عامیانه اسـت و می افزایـد: از لحاظ 
منطقـی ولـی صـوری، هگل در تجلـی ذات روح در زمـان به صورت نفی  نفی، تفسـیری 
صـوری از ایـن گفتـۀ دکارت به دسـت می دهـد: من خود را در حال اندیشـیدن به شـیء 
می اندیشـم. چنان کـه هایدگـر در نتیجه گیـری علیـه تکامـل روح در تاریـخ )کـه هگل در 
پدیده شناسـی روح نشـان داده( می گویـد، روح در ابتـدا در زمـان فـرو نمی افتـد، بلکه از 
ابتـدا در مقامـی بوده اسـت بـرای در زمان قـرار دادن اگزیسـتانس در سـرآغاز افق زمان. 
امـا این سـقوط دارای امکان اگزیستانسـیاِل خود اسـت. این سـخن هایدگـر )به خصوص 
اگـر بـه یادآوریـم کـه در نـزد او مـکان بـه زمان وابسـته نیسـت و مـکان را زمان کشـف 
می کنـد(، نشـان می دهـد کـه بـه بـاور او، روح بیـرون از زمان اسـت و تکاملـی در تاریخ 
پیـدا نمی کنـد. برعکـس، روح کـه زمـان تعیـِن خـود را از او دارد، برانگیزنـدۀ زمـان 
اسـت بـرای کشـف مـکان، معنـای این حـرف فقط آن اسـت کـه نیرویی بیرونـی، روزی 
روزگاری، سـکون را حرکـت داد و زمـان آغاز شـد و شـدن ضرورت این فرآیند نیسـت 

)در حالـی کـه می دانیـد، زمـان آغـاز ندارد و شـدن ضرورت هسـتی اسـت(. 
این هـا همـه کوششـی بوده اسـت در بـدل سـاختِن مفاهیـم کاسـیک ایده آلیسـِم آلمانی 
بـه »داده« هـا. یعنـی مفاهیمـی چـون موجود، مـکان، زمـان، تاریـخ و...، همه بـه صورت 
»داده« عرضـه می شـوند. حتـا دازایـن هم چـون »داده«، مکـرر دربـارۀ آن تأکیـد می شـود 
»تـا وقتـی کـه هسـت«. حقیقت آن اسـت کـه در افق تنـگ پوزیتیویسـم، پدیده هـا هرگز 
در بسـتر تکامـل تاریخی شـان بررسـی نمی شـوند. چنـان کـه پدیـدار بـه محـض پدیـد 
شـدن، فقـط خـودش بـه عنـوان یـک »داده« مطرح می شـود. ولـی حضور وجـود یا ذات 
اصیـل آن، دیگـر مشـهود نیسـت یـا غایب اسـت.  هایدگر نمی گوید، شـناخت آن دسـت 
نمی دهـد. امـا این جـا شناسـایی وجـود المـکان از لحـاظ هستی شناسـی، بـه شـهود یـا 
شـناخت حضـوری حوالـه می شـود. و سرچشـمۀ عرفان بافـی یـا اشـراق  هایدگـری در 
همین جاسـت. حالـت اثیری یـی کـه جـان آلمانـی )نـژاد برتـر( را بـرای تسـلیم خـود به 
دازایـن یـا موجود نمونۀ مشـخص و ممتـاز مانند هیتلـر، مایه ور از انتظـار موعود می کرد. 
در واقـع ایـن فلسـفه )چـه  هایدگر در کنـار نازیسـت ها بوده باشـد و چه نبوده باشـد در 
هـر حـال(، پذیـرش کیـش شـخصیت را زمینه سـازی می کـرد. ایـن آن نکته یی اسـت که 

نگارنـده می خواهـد بـر آن تأکیـد کند. 
بنابرایـن، فلسـفۀ  هایدگـر نوعـی پوزیتیویسـم قاره یـی بـوده اسـت، بـا این تفـاوت که او 
بـا المـکان کـردِن روح و برانگیختـن شـوق پوینده گـی در رسـیدن بـه حضـور وجـود، 
هـم بایـد اشـراق را در جـان آلمانـی مایـه ور کنـد، و هـم بـا دازاین یـا وجـود حاضر در 
جهـان اقتـدار بخشـد کـه بایـد عبوردهنـدۀ »مـن« بـه »نـا من« باشـد. و ایـن نه از سـوژۀ 
دکارتـی برمی توانسـت آمـد و نـه از عقـل فراتـری کانتـی. گویـی کـه وحـدت »مـن« و 
»نامـن« فقـط در وجـود حکومت آیندۀ آلمـان فاشیسـتی و هیتلر می توانسـت تحقق یابد، 
همان گونـه کـه ناپلئـون نیز در موضـع انقابی علیه مناسـبات قرون وسـطایی، مظهر روح 
مطلـق توسـط هـگل تلقـی شـد و همان گونـه کـه سـرانجام حکومـت پـروس نیـز مظهر 
آن تلقـی شـد، وقتـی کـه هـگل با قبـول حقـوق صنف هـای قـرون وسـطایی، در موضع 

گرفت.  قـرار  محافظه کارانـه 
خاصـۀ سـخن این کـه: فلسـفۀ  هایدگـر پوزیتیویسـمی اسـت عجیـن بـا نیستی اندیشـی. 
پوزیتیویسـمی کـه بـه زبـان ایده آلیسـِم نـوع آلمانـی سـخن می گویـد تـا جان سـودازدۀ 

آلمانـی بـه شـهود یا شـناخت حضـوری موجـود نمونـۀ مشـخص و ممتاز برسـد. 
رجال جماعه

شــاگردان امــام کــه از رجــال ائمــۀ ســته بــوده 
ــد و  ــت کردن ــث روای و همــه از ایشــان حدی
بــه عبــارِت دیگــر رجــال جماعــه انــد، قــرار 

ذیــل انــد: 
1- عمــرو بــن محمــد -2 محمــد بشــرعبدی 
3- اســحاق األزرق -4 وکیــع -5 جعفــر بــن 
ــن  ــی ب ــد -7 عل ــن محم ــباط ب ــون -6 أس ع
ــن  ــن موســی -9 مکــی ب مســهر -8 فضــل ب
ــع  ــن زری ــد ب ــیم -11 یزی ــم -10 هش ابراهی
ابواســحاق   13- هــارون  بــن  یزیــد   12-
 15- الســکری  أبوحمــزۀ   14- الفــزاری 
ــارک  ــن مب ــداهلل ب ــل -16 عب ــم النبی أبوعاص
-17 عبــداهلل بــن یزیــد -18 عبدالــرزاق -19 
عبدالــوارث التنــوری -20 عبیــداهلل بــن عمــرو 
ــن  ــی ب ــی -22 عیس ــن موس ــداهلل ب -21 عبی
ــروی  ــان اله ــن طهم ــم ب ــس -23 إبراهی یون
-24 أبونعیــم -25 یونــس بــن بکیــر -26 

ــم. ــن الهیث ــرو ب ــن عم أبوقط
ــدث؛  ــام مح ــش ام ــر ش ــر ه ــن 26 نف  از ای
بخــاری، مســلم، ابــوداود، ترمــذی، نســائی و 

ــد. ــت دارن ــه روای ــه علیهم الرحم ــن ماج اب
رجال خمسه 

ــردم  ــخص نک ــد، مش ــه ان ــه خمس ــا آن چ ام
کــه رجــال امــام بخــاری و اربعــه و یــا امــام 
مســلم و اربعــه انــد، به خاطــر اعــراض از 
تطویــل، در خمســه نوشــتم کــه حتمــًا یکــی 
ــود دارد. ــیخین وج ــات ش ــان در روای از ایش
بــن  یحیــی   2- الحبــاب  بــن  زیــد   -1
أبــی رواد -4  بــن  یمــان -3 عبدالمجیــد 
ــلم  ــن س ــکام ب ــد -5 ح ــی عبدالحمی أبویحی
ــات  ــزۀ الزی ــن إســحاق -7 حم -6 شــعیب ب

. حمــه لر علیهم ا
رجال اربعه 

آن چه اربعه اند که مشخص می کنم:
 2-  ، ق  م، ت، س،  المقــدام:  مصعــب   -1

أبوشــهاب الحنــاط االکبــر: خ، م، د، س -3 
ــد. ــیخان ان ــه غیرش ــوب، اربع ــن ای ــی ب یحی

رجال ثالثه
ــی  ــم: د، ت، ق، -2 معاف ــن عاص ــی ب 1- عل
بــن عمــران: خ، د، س -3 قیــس بــن ربیــع: د، 
ــطی: د، ت،  ــن یزیدالواس ــد ب ت، ق -4 محم

ــرات: م، ت، ق. ــن الف س -5 حس
رجال اثنان 

آن چــه دو نفــر از صحــاح ســته از ایــن 
روایــت  )رح(  ابوحنیفــه  امــام  شــاگردان 

کردنــد.
ــخ، ت -2  ــی، ب ــم العرن ــن حک ــم ب 1- قاس
قاســم بــن معــن، د، س -3 حفــص بــن عبــد 
ــد  ــن خال ــد ب ــد  -4 محم ــن، س، ق الرحم
الوهبــی، د، ق -5 محمــد بــن فضــل العطیــه، 
ــع، د، س  ــالم المقف ــن س ــروان ب ت، ق -6 م
ــروزی، ل، س -8  ــد الم ــن محم ــر ب -7 نص
ــن  ــوح ب ــن عبدالســام، د، س -9 ن ــان ب نعم
أبــی مریــم، ت، فــق -10 عائــذ بــن حبیــب، 
س، ق -11 عبــاد العــوام، د، ق -12 الحــارث 
بــن نبهــان، ت، ق -13 خارجــۀ بــن مصعــب، 

ت، ق. 
رجال واحد 

و آن چــه یــک نفــر از ائمــه از شــاگردان 
روایــت  )رح(  ابوحنیفــه  امــام  آتی الذکــر 

نمودنــد:
1- صبــاح بــن محــارث ق، -2 عبدالعزیزبــن 
ــد، -4  ــن محم ــم ب ــد س، -3 عبدالکری خال
علــی بــن ظبیــان ق، -5 أیــوب بــن هانــی ق، 
ــن حســان  ــد ب ــی س، -7 محم -6 داود الطائ
ــداهلل األنصــاری ق،  ــن عب ــد ب ــد ، -8 محم م
ــن  ــاج ب ــق، -10 هی ــدراج ف ــن ال ــوح ب -9 ن
ــی م، -12  ــعد الصغان ــخ، -11 ابوس ــام ب بس
أبوالمقاتــل الســمرقندی ت، -13 محمــد بــن 
إبــان خ، -14 محمــد بــن قاســم األســدی ت، 

ــخ.  ــن نضــر ب -15 یحیــی ب
ایــن شــاگردان امــام 69 نفــر شــدند کــه 
ایــن شــاگردان بــا شــاگرداِن خویــش در 
ــر  ــد؟ ه ــد ش ــدر خواهن ــث چه ق ــم حدی عل
ــد داشــت؟  ــاگرد خواهن ــدر ش ــان چق کدام ش
بعضــی طــرق شــاگردان امــام ابوحنیفــه )رح( 
را اگــر مثــل پاورقــی مســند ابویعلــی موصلــی 
بنویســم، بــه شــکل مناســخه میــراث ده میــت 

ــد. ــد ش ــباط خواه و اوالد و اس
 باقــی 29 شــاگرد امــام کــه از رجــال مصنــف 
ــیبه، ســنن ســعید  ــی ش ــن أب ــرزاق و إب عبدال
ــن  ــه، إب ــن خزیم ــاح: إب ــور، صح ــن منص ب
حبــان، أبوعوانــه، إبــن ســکن و مســانید، 
معاجــم، و غیــره انــد، زیــاد بــوده کــه در ایــن 

ــرد.  ــر ک ــود تحری ــث نمی ش مبح
مجمــوع شــاگردان فــوق امــام را کــه در 
ــب  ــد، خطی ــف واال دارن ــث موق ــم حدی عل
ــیوطی در  ــن س ــداد و جال الدی ــخ بغ در تاری
ــر  ــتۀ تحری ــه رش ــود ب ــۀ خ ــض الصحیف تبیی

ــد. درآوردن
ــه و  ــال ائم ــما و رج ــه ش ــاوت ب ــاال قض ح
شــاگردان و موقــف علــم امــام ابوحنیفــه )رح( 

ــث. ــم حدی در عل
ــرط  ــی را ش ــا هم زمان ــات ی ــه ماق ــۀ ائم هم
در  )رح(  ابوحنیفــه  امــام  امــا  می دارنــد، 
ــد ســمع  ــات بای ــد از ماق ــا بع ــوی این ه پهل

بــه یــادش باشــد و اگــر فرامــوش کــرده بــود 
حــق روایــت نــدارد حتــا در فقــه خــود فتــوی 
دادنــد کــه اگــر خــط خــود را دیــدی و قضیــه 
بــه یــادت نبــود، حــق شــهادت را در آن مــورد 

ــداری. ن
ــه در  ــد ک ــر نبودن ــدث کبی ــام مح ــور ام چط
ــد:  ــد و گوین ــرف ان ــه آن معت ــت ب ــه، ام فق
ــی حنیفــه فــی الفقــه«  ــاٌل علــی اب ــاس عی »الن
ــد  ــر نباش ــث کبی ــم حدی ــال آن و در عل و امث
و مأخــذ دوم فقــه حدیــث اســت و فقــه 
ــر آن  ــه ب ــوده، بلک ــن نب ــث ممک ــدون حدی ب
ــزرگ را  ــه ب ــون فق ــد. چ ــی می باش ــز مبتن نی
ــان را  ــف حدیث ش ــد موق ــد، بای ــول دارن قب
ــذا جمعــی  بالضــروره قبــول داشــته باشــند؛ ل
از ائمــۀ حدیــث، مثــل امــام االئمــه فی الجــرح 
ــی  ــن ســعیدالقطان و یحی ــی ب ــل یحی و التعدی
ــی  ــن ف ــن منهــم و شــعبه امیرالمؤمنی ــن معی ب
الحدیــث، ســفیان ثــوری، وکیــع، حمــاد 
ــول  ــره قب ــون، و غی ــن ع ــر ب ــد، جعف ــن زی ب
نمــوده و تقلیــد کردنــد و امــام را ثقــه معرفــی 

ــد. نمودن
بنابرایــن، امــام ابوحنیفــه همان طــور کــه امــام 
ــر  ــه کبی ــت ک ــوم اس ــد، معل ــاء ان ــه الفقه ائم

ــند. ــم می باش ــث ه ــۀ حدی ائم
شــرح فــوق شــاگردان حدیــث امــام ابوحنیفــه 
ــد  ــم و بع ــأ گرفت ــیر اعام النب )رح( را از س
موقف شــان را کــه از رجــال جماعــه یــا 
بعضــی از آن هــا انــد، از ســیر اعــام النبــأ و 
تقریب التهذیــب و تهذیب التهذیــب تحقیــق 
نمــوده و بــه رشــتۀ تحریــر درآوردم. و علــت 
انتخــاب از تألیفــات ذهبــی و ابــن حجــر 
ــان  ــه ایش ــت ک ــن اس ــی ای ــا اهلل تعال رحمهم
نــزد امــت مســلمه در نقــد رجــال موقــِف واال 

ــد.  ــی دارن و عال
امــام ابوحنیفــه و حدیــث، تنهــا در صحیــح 

ی  ر بخا
ــر،  ــت دیگ ــه روای ــاری ب ــاب صحیح البخ کت
بررســی احادیــث شــاگردان امــام ابوحنیفــه و 
روایــات علمــای احنــاف در صحیــح بخــاری 
 839 در  حنفــی  عالــم  و  شــاگرد   115 از 
ــه  ــارات خواج ــه انتش ــع دوم ب صفحــه در طب
عبــداهلل انصــاری تربــت جــام در ســال 1391 
ــح  ــم صحی ــش عظی ــیده و بخ ــاپ رس ــه چ ب
بخــاری از شــاگردان و علمــای احنــاف اســت. 

ــم: ــر را می نویس ــار نف ــال چه ــور مث به ط
1-   رقــم 98. وکیــع بــن جــراح حنفــی 

مــورد. از 37  بیشــتر  متوفــی 196، 
2-    رقــم 112. یزیــد بــن رابــع متوفــی 183، 

بیشــتر از 55 مــورد.
ــی  ــارون متوف ــن ه ــد ب ــم113. یزی 3-    رق

206، بیشــتر از 30 مــورد.
ــد بیشــتر از  ــن یزی 4-    رقــم 115. یونــس ب

ــورد. 101 م
ــام  ــاگردان ام ــث ش ــداد احادی ــل تع و تفصی
ابوحنیفــه و علمــای احنــاف را کــه در صحیــح 
امــام  بخــاری اســت، در کتــاب جایــگاه 
ــی  ــر حنف ــف دیگ ــث تألی ــه در حدی ابوحنیف
ــه،  ــه، ثاث تحــت رجــال: ســته، خمســه، اربع
ســنتان و واحــد از ائمــۀ ســته درخواهیــد 

ــت.  یاف

فقیه قاضی نذیراحمد حنفی
بخش نهم

ACKU



کلیدواژه ها:
استعاره:

انگلیسـی  زبـان  در  آن  برابرنهـادِ  کـه  اسـتعاره 
»Metaphor« اسـت، از مصـدر عربـِی عاریّت گرفته 
شـده اسـت . کاربـردِ اسـتعاره در بدیـع و بیـان صرفًا 
بـه گونـه ی خاصـی از صنعـت ادبـی اطاق می شـود 
کـه محـدوده ی بسـیار کوچکـی را در جنـِب سـایر 
صنایـع ادبـی در ایـن علـم احتـوا می کنـد. در معنایی 
وسـیع تر، اسـتعاره فراتـر از گونه ی خاصـی از صنعِت 
ادبـی، تقریبـًا تمامـی گزاره هایـی را که در آنهـا منظور 
فراتـر  گزاره هـا  تحت اللفظـی  معنـای  از  گوینـده 
مـی رود، در بـر می گیـرد. با ایـن بیان، اسـتعاره ترکیبی 
از گفتـار اسـت کـه در آن یـک کلمه ویا عبـارِت  دال 
بـر موضـوِع واحـد، بـه جـای چیـز دیگـری به منظور 
بیـان یک تفاضـا یا مشـابهت، ویا هـم قیاس)یک چیز 
بـا دیگـری( به کار مـی رود . با این حسـاب، گزاره های 
تشـبیهی، گزاره هـای مجازی، کنایی و ... نیز اسـتعاری 
نامیـده می شـوند کـه در این مقـال، منظور از اسـتعاره 

معنای وسـیع آنسـت.
بـه کار  خـاص  و  عـام  معنـای  دو  بـه  زبـان  زبـان: 
مـی رود. زبـان بـه معنـای عـام گسـتره ی وسـیع تری 
دارد و بـر هـر چیـزی کـه بـه معنایـی داللـت کنـد، 
اطـاق می شـود. زبـان بـه معنـای خـاص اّمـا، صرفـًا 
بـر الفـاظ معنـاداری اطـاق می شـود کـه همـه گان با 
آن آشـنایند. هـر زبانـی، دسـت گاهِ آوایی، دسـتوری و 
الف بـای مشـخصی دارد کـه آن را از سـایر زبان هـا 
متمایـز می سـازد. در ایـن نوشـتار زبان بـه معنای دوم 

آن مـورد نظـر اسـت.
صـدق: صـدق را در منطـق صـوری همـان مطابقـت 
ذهـن بـا واقـع تعریـف کرده اند. منظـور از صـدق در 
ایـن مقالـه نیـز همان مطابقـِت ذهن با واقع اسـت، هر 
چنـد میـان صـدق منطقـی و صـدق اسـتعاری در این 

مقالـه تفاوت گذاشـته شـده اسـت.

درآمد
 پـس از ظهور فلسـفه ی زبـان، زبان از حاشـیه به متن 
وارد شـد و بـه موضوعـی فلسـفی مبـّدل گشـت. این 
تحـّول بـه معنـای آنسـت کـه زبـان در حـل گره های 
فلسـفی می توانـد نقـش ویژه یـی بـازی کنـد. بـه یک 
معنـا، بسـیاری از خطاهـای منطقی به زبـان برمی گردد 
و پاره یـی ناشـی از خلـط میـان گونه هـای مختلـِف 
کاربـرد زبـان  اسـت. از همین روسـت کـه شـماری از 
فیلسـوفان زبـان تـاش ورزیدنـد تـا بـا تبییـِن تنـّوع 
زبانـی، بـه پاره یـی از معضـات نظـری و عملـی راه 
می تـوان  مختصـر  ایـن  بـا  نماینـد.  جسـتجو   حّلـی 
اهمیّـت زبـان را در امـر داوری روی مسـایل مختلفی 

فکـری و اجتماعـی مشـّخص کـرد.
بسـیار واقـع شـده و واقع می شـود که عده یـی با معیار 
زبـاِن واقـع در سـاحِت شـعر دسـت بـه داوری بزنند 
و بی توجـه بـه تفـاوت میـان آن دو، گزاره هـای ناظـر 
بـر واقـع و اسـتعاری را دارای معیـار صـدِق واحـد 
بینگارنـد. ایـن در حالی سـت کـه خط فاصل درشـتی 
می تـوان میـان آنهـا ترسـیم کرد کـه نظریّه ی یکسـانی 
مواجـه  جـّدی  چالشـی  بـا  را  آن هـا  صـدق  معیـار 
می سـازد. نادیده انـگاری تفـاوت میـان زبـان اسـتعاره 
و شـعر یکـی از مـواردی اسـت که افـزون بـر تبعات 
گروه هـای  میـان  بیشـتری  دورافتاده گـی  بـه  نظـری، 
دینـی و جریان هـای ادبـی در کشـور انجامیده اسـت. 
و  شـعر-  -به ویـژه  ادبیّـات  کـه  حالی سـت  در  ایـن 
دیـن به لحـاظ تاریخـی همـواره بـر سـر مهـر بوده اند 
و افتراقـی چنانکـه امـروز به چشـم می خـورد، میـان 
آنهـا وجـود نداشـته اسـت. از ایـن رو، مقالـه ی حاضر 
مخاصمت آمیـز  و  تنش آلـود  نسـبِت  تـا  آنسـت  بـر 
میـان شـعر و دیـن، و به دنبـال آن شـاعران و اکثریّـت 
حـدودی  تـا  زبان محـور  نگرشـی  بـا  را  دیـن داران 
بازسـازی کنـد و نشـان دهـد کـه ایـن تقابل بـا توجه 
بـه تفکیکـی کـه میـان انـواع بازی هـای زبانـی وجود 
دارد، بیـش از آنکـه حقیقـی و بنیادیـن باشـد، زبانی و 

است.  سـطحی 
 

    زبان واقع و زباِن هنر
اندیشـه وری  و  اسـت  اندیشـه گر  موجـودی  آدمـی 
را می تـوان بُعـد برجسـته ی سـاحِت وجـودی او در 
اندیشـه مجموعه یـی از حدس وگمان هـا،  نظـر آورد. 

باورهـا، تردید هـا، ارزش هـا و ... اسـت کـه غالبـًا در 
قالب هـای زبانـی پدیـدار می شـود. بـه معنـای دیگر، 
زبـان پرده یی اسـت کـه در آن صـورِت اندیشـه بـه 
تماشـا در می آیـد و ایـده بـا ریخته شـدن در ظـرِف 
زبـان، از سـاحِت ذهـن به عالـم عین تقـّرب می یابد. 

زبان منـدی ایده هـا بـه یـک معنا، خـروج ایـده از عالم 
کـه  اسـت  قلمـروی  در  گذاشـتن اش  قـدم  و  ذهـن 
نزدیکـِی بیشـتری بـا دنیـای محسـوس خـارج دارد. 
خـارج  و  ذهـن  دنیـای  بـا  دوگانه یـی  نسـبِت  زبـان 
دارد. کمااینکـه، معنـا وجـه پنهـان زبـان اسـت که در 
هم نسـبتی بـا ذهـن قابل درک اسـت. وجه آشـکارِ آن 
الفاظـی اسـت کـه جـزء عالم خـارج و محسـوس اند. 
واژه  قالـِب  در  اندیشـه یی  وقتـی  بیـان،  ایـن  روی 
ویـا گزاره هـای زبانـی درمی آیـد، وجـِه آشـکارتری 
به خـودش می گیـرد. از طریـق زبان اسـت کـه می توان 
الاقـل از رویـه ی آشـکارِ زبـان به سـاحِت پنهـان معنا 
منتقـل شـد و از شـکل بـه محتـوا عبـور کـرد. بـا این 
وجـود، آن چـه در اندیشـیدن پراهمیّت تـر چهره آرایی 
کـه  اسـت  اندیشـه گری  شـیوه های  همانـا  می کنـد، 

عمدتـًا ماهیّـت تفّکـر را نیـز تعییـن می کنـد.
بشـری  اندیشـه های  تاریـخ  در  مداقه یـی  انـدک  بـا 
کـه حـرف  می یابیـم  در  دشـواری  نه چنـدان  به نحـو 
حتـا  و  ناگزیـری،  آدمیـان  از  شـماری  بـرای  زدن 
اجتناب ناپذیـر اسـت؛ کمااینکـه نمی تـوان حرفـی نزد 
و سـخنی بـر زبـان نیـاورد. زیـرا یافته هـای وجـودی 
چنـان لبریـز می شـود که بـه ناچـار از درون بـه بیرون 
سـر مـی رود و بـه بیانـی زبانـی درمی آیـد. بـه گفته ی 

مولوی:
این قدر هم گر نگویم ای سند
شیشه ی دل از ضعیفی بشکند

و یا:
یارب این جان را تو بِنما آن مقام

       که در او بی حرف می روید کام
ایـن رویکـرد بـه تفّکـر را می تـوان شـهودگرایی نـام 
نهـاد کـه علی رغِم سرشـِت فرامفهومِی آن، گسسـته از 
آگاهی آدمیان نیسـت. برای دسـته ی دیگـری از مردم، 

اندیشـیدن جدا از عواطف و شـهود، حرکـِت نظام مند 
ذهـن از مقّدمـات بـه نتیجـه اسـت. چنانکـه عّامـه 
سـبزواری فکـر را حرکـِت ذهن به سـوی مبـادی و از 
مبـادی به سـوی مـراد تعریـف کـرده و ایـن تعریف از 
تفّکـر، بیـش از همـه بـر تفّکـر منطقـی صادق اسـت. 
ایـن نحـوه ی اندیشـیدن را می تـوان عقل گرایـی نـام 
گذاشـت کـه از جهـاِت بسـیاری بـا عقـِل شـهودی 
متفـاوت اسـت. سیدحسـن اخـاق در پیـش گفتـار 

کتـاِب از موالنـا تـا نیچه آورده اسـت:
جـاِن  پاره هـای  گاهـی  اسـت:  گونـه  دو  بـر  تفّکـر 
آدمی انـد کـه بـه رقـص آمده اند و گاه نمایشـی اسـت 
از حـرکاِت نظـام منـِد ذهـن به سـوی مقصود. شـاید 
بتـوان در معیّـِت ابـِن سـینا و ابـِن رشـد و دکارت و 
هگل بـه صورِت دوم، بـه اندیشـیدن پرداخت)که این 
هـم جای شـّک جـّدی دارد( ولـی به یقین نمـی توان 
بـا رواقیـون و کلبیـون و اپیکوریـان و شـیِخ اشـراق و 
کـی یرکیـگارد و سـارتر بـدان صـورت، راه-پیمایـی 

. کرد 
و  اسـت  پردامنـه  و  فراگیـر  دوم  نـوع  از  اندیشـیدن 
اختصاصـی بـه فیلسـوفان و اهل منطـق نـدارد؛ اّما در 
این کـه آیـا واقعـًا می تـوان در عـدمِ موجودیِت شـهود 
اندیشـید و بـه سـایقه های درونـِی کـه مـا را بـه تفّکر 
وامـی دارد بی توجـه بـود؟ آیـا خـود تفّکـر نیـز نوعی 
شـهودِ درونـی نیسـت؟ و ... بایـد مکـث نمود. شـیخ 
اشـراق ذکـر را بـر فکـر مقـّدم می شـمارد و ظاهـراً 
اندیشـه را پـس از الهـام، و در جهـِت آن قرار می دهد. 
برتراندراسـل انگلیسـی نیز در تاریِخ فلسـفهاش از دو 
حرکـِت عقل گـرا و شـهودگرا سـخن می گویـد کـه 

سـراپای تاریـِخ فلسـفه را فراگرفتـه اسـت. 
روی ایـن حسـاب، اکثریـِت شـاعران که شـعر شـکل 
و شـیوه ی اندیشـه ی آنهاست، را می بایسـت متفکرانی 
از نـوع اول دانسـت کـه تفّکـر آنهـا عمیقـًا بـا شـهود 
و عواطف شـان گـره خـورده و شـعر پژواکـی اسـت 
پیچیـده در کوهسـتاناِت جان آن ها. تفّکر بدین شـیوه، 
در ریخـِت تخیّـل و شـهود چهره گشـایی می کنـد و 
اندیشـیدن را می تـوان در سـنِت  این گونـه  مصادیـق 
ادبیّـاِت مـا کـه در آن فی المثـل شـعر شـکِل تفّکـر 
را تشـکیل مـی داده اسـت، به درسـتی نشـان داد. اّمـا 
ایـن سـنخ  سـخن گفتـن بـرای کسـانی که ظاهـراً بـه 
گونـه ی دوم می اندیشـند و جـز بـا اسـتدالل عقانـی 
انـس ندارنـد، نفهمیدنـی و دور از دسـت رس بـه نظر 
می آیـد. شـاید همیـن دوگونه گـی در اندیشـه، رفتـار 
کـه  می گـذارد  مـا  فـراروی  تفّکـر  بـرای  دوگانه یـی 
سـرانجام در قالـِب دو زبـاِن واقع و هنـر، از هم فاصله 

می گیـرد.   
بسـیار واقـع می شـود کـه کـس یـا کسـانی میـان دو 
زبـان ناظـر بـر واقـع و زبـان تمثیـل و اسـتعاره، یا به 
تعبیـر اهـل باغـت، میـان اسـلوب ادبـی و اسـلوب 
علمـی درمی  آمیزنـد و ایـن امـر، موجبـات خطاهـای 

فکـری بسـیاری را سـرهم می آورد. در علـم باغت از 
سـه اسـلوِب 1- علمـی، 2- ادبی و 3-خطابی سـخن 
بـه میـان آمده اسـت  کـه در واقع بر سـه نـوع کاربردِ 
زبـان داللـت دارد. هـر یـک از ایـن اسـالیِب سـه گانه 
تمایـز  دیگـری  از  ویژه گی هـا  یک رشـته  داشـتِن  بـا 
می یابنـد. آنچـه در یکـی از ایـن گونه هـا مزیّـت بـه 
شـمار می رود، ممکن اسـت در گونـه ی دیگری نقص 
و عیـب شـناخته شـود. از باب مثـال، کاربـردِ مجاز و 
اسـتعاره در اسـلوب ادبـی کـه از آن به زبـاِن ادب نیز 
می تـوان تعبیر کـرد، گـواهِ توانایی ادیـب در بیان گری 
و از زیبایی هـای کام اسـت. در سـاحِت علم)به ویـژه 
علـم تجربی( اّما، چنین کاربسـتی چندان پسـندیدنی و 
قابـل تأیید نیسـت. گزاره هـای علمی نظـارت بر واقع 
دارنـد و بایسـتی بـه دور از صنایـع ادبـی، بـا وضاحِت 
تمـام بیـان گردند. بـرای یک پژوهش گِر علـم تجربی، 
دخالـِت خیـال در تبییـن واقعیّـت نپذیرفتنـی و چـه 
بسـا موجـِب نکوهش اسـت. اّمـا وقتی شـعر از عنصر 

خیـال تهـی باشـد، شـعر نیسـت، بلکـه نظمـی اسـت 
کـه بیـش از جوشـش درونـی، از تقـّای عامدانـه ی 
جـز  کاری  تجربـی  دانشـمند  می گیـرد.  مایـه  شـاعر 
کشـف قوانینـی کـه از پیـش بـر طبیعـت حاکم اسـت 
نـدارد، در حالی کـه دریافِت چنین نسـبتی برای شـاعر 
موضوعیّـت نـدارد. شـاعر نمی خواهـد مثـًا نسـبِت 
عّلـی میان آتـش و حـرارت را دریابد، بلکه با افسـوِن 
خیـال سـعی می کنـد تـا میـان پدیده هایی کـه از منظر 
علـم بی ربـط و دورافتـاده از هم انـد، نسـبت بیافریند. 

می گوید: بیـدل  مثـًا 
عرض ما و من چه دارد جز به روی هم زدن

موج این دریا شکسِت شیشه ی یک دیگر است
در ایـن بیـت، شـاعر مدعـای خـودش را در مصـرع 
اول بیـان مـی دارد و سـپس برای اثباِت آن به شـاهدی 
در  کـه  حالی سـت  در  ایـن  درمی آویـزد.  طبیعـت  از 
نگـرش علمـی، شکسـِت شیشـه ی امواج هیچ نسـبتی 
بـا عـرض مـا و مِن شـاعر نـدارد. شکسـتِن شیشـه ی 
امـواج کـه خود با بیـاِن شـاعرانه همراه اسـت به عالم 
طبیعـت تعلـق دارد، در حالی کـه مـن و مـا عرضـه 
کـردن مسـأله یی در حـوزه ی علـوم انسانی سـت. در 
نگـرش علمـی، ایـن دو چیـز متعّلـق بـه دو قلمـرو 
شـاعر  حالی  کـه  در  جداافتاده انـد،  بسـا  چـه  و  دور، 
به سـاده گی می توانـد میـان آنها نسـبت برقـرار کند. در 
زبـان شـعر، خیـال و دیِد شـاعر بر سـریر نسـبت های 
طبیعـی می نشـیند و بـه یـک معنا، ایـده  بیـش از واقع 
موضوعیّـت پیـدا می کند. از این رو، شـاعران بیشـترینه 
روایتـی ُرمانتیـک و ذهنیّـت زده از واقعیّـت دارنـد و 
و  رمانتیسـم  میـان  کـه  تاریخی یـی  پیونـد  دلیـل  بـه 
ایده آلیسـم می تـوان نشـان داد، زبـاِن شـعر بیـش از 
عیـن بـه ذهـن نزدیک تـر اسـت. ایـن در حالی سـت 
کـه علـم بـه معنـای ویـژه ی امـروزی آن، بـر پایـه ی 
اصل مشـاهده و آزمون اسـتوار اسـت و قوانین علمی 
غالبـًا از دو ویژه گـِی کلیّـت و عینیّـت برخوردارنـد. 
کلیّـت بدیـن معناسـت کـه چنـان تجربه یـی جزئی و 
شـخصی نیسـت، بلکه در مـکان و زمان هـای مختلفی 
دارای همـان نتیجـه ی واحـد و معیّـن اسـت. معنـای 
عینیّـت علمـی آنسـت  کـه، آزمـون علمـی واقعیّتی را 
زیـر آزمون و مشـاهده می نهـد که ذهنی نیسـت، بلکه 
وجـود خارجـی دارد و عالـم تجربـی سـعی می کنـد 
تـا آن را فـارغ از دخالـِت میـول، شـهوات، عواطـف 
و احساسـات خـودش، بـا محـک مشـاهده و آزمـون 
بسـنجد. از ایـن رو، تجربـه بـه ایـن معنـا، واقعیّـت را 
بـی روح و مـرده می انـگارد و آن را به صـورِت ابژه یـی 
منفعـل می نگـرد؛ در حالی کـه هنرمنـد در مواجهه یـی 
سـراپا انسـانی، جـان در کالبـِد واقعیّـت می دمـد و آن 
را چونـان خـودش دارای احسـاس، عاطفـه و ایـده 

می بینـد. مثـًا در بیـِت زیـر بنگریـد:
آب را گفتم چرا سر می زنی بر سنگ؟ گفت:

ماتم فرهاد دارم، شور و غوغا می کنم
عشقری

دیالـوگ می شـود  بـا آب واردِ  اول، شـاعر  بیـِت  در 
و آب را چونـان آدمـی دارای قـدرِت بیـان می نگـرد 
و از صنعـِت انطـاق بهـره می جویـد. بـه بیـاِن دیگـر، 
گوینـده در آن سـر بـه سـنگ زدِن آب را  بـا نـگاه 
تمامـًا انسـان وار می نگـرد و آن را در تناسـب بـا وضع 
و حـال درونـی خـودش تفسـیر می کند. گویی شـاعر 
در ایـن گفت وگـو بیـش از آنکـه از امـر واقـع سـخن 
برانـد، احسـاِس خـودش را در مواجهه با اشـیاء بازگو 
می کنـد . روی ایـن حسـاب، زباِن شـعر بیـش از آنکه 
بیـان واقعیّـت باشـد، بیاِن احسـاس و عواطف اسـت. 
ایـن در حالی سـت کـه زبـان علـم برکنار از احسـاس 
و عواطـف فـرد، در پی آنسـت تا واقعیّـت را چنان که 
هسـت، موضـوع تحقیـق قـرار دهـد نـه چنانکـه بـه 
نظـر می  رسـد. قـدر مسـّلم اینکـه، زبـاِن شـعر غیر از 
زبـان علـم اسـت و مـرزِ واضحـی میـان ایـن دو نوع 
کاربـرد زبـان می تـوان ترسـیم کـرد. وقتی هـر یک از 
دو زبـاِن شـعر و علـم با داشـتِن یک رشـته ویژه گی ها، 
از دیگـری تمایـز می یابـد، آنـگاه معیار صـدق در این 
دو نیـز متفـاوت خواهـد بـود کـه از آن ذیـًا سـخن 

راند. خواهیـم 
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جریان هــا و چهره هــای سیاســی مطــرح افغانســتان از 
ــه  ــتی که ب ــد. در نشس ــت کردن ــی حمای ــاق مل ــرح وف ط
ــل  ــوت در کاب ــنبه، 21 ح ــروز دوش ــبت دی ــن مناس همی
ــای  ــا واکاوی چالش ه ــخنرانان ب ــود، س ــده ب ــزار ش برگ
ــر  ــر چت ــان در زی ــه آن ــد ک ــی گفتن ــت وحــدت مل حکوم
»وفــاق ملــی« مصمــم بــه پیــدا کــردن راه حل هــای 

انــد. »همه پذیــر«  و  »همه شــمول« 
احمدولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیاد شــهید احمدشــاه 
مســعود و از  طراحــان »طــرح وفــاق ملــی« در این نشســت 
گفــت کــه مــردم و نخبــه گاِن کشــور بــا ایــن طــرح موافــق 

. هستند
ســخنرانان دیگــر ایــن نشســت خاطــر نشــان کردنــد کــه 
طــرح وفــاق ملــی »بســتر و اســاس« بــرای مــردم و تاریــِخ 

امــروز و فــردای افغانســتان اســت.
وفاِق ملی؛ ضرورت ملی و تاریخی

ــرح  ــه ط ــت ک ــت گف ــن نشس ــعود در ای ــی مس احمدول
ــه  ــت ارای ــه دول ــش ب ــال ها پی ــه س ــی را ک ــدای مل آجن
ــش از  ــی را پی ــدت مل ــت ح ــرح دول ــم و ط ــرده بودی ک
ــت  ــا حکوم ــی را ب ــاق مل ــرح وف ــات 2014 و ط انتخاب
جدیــد آغــاز کردیــم بــه هــدف جلوگیــری از بحــران بــوده 
ــردم و  ــه م ــان رســیده  اند ک ــه اطمین ــروز ب اســت. همــه ام

ــتند. ــق هس ــرح مواف ــن ط ــا ای ــه گاِن کشــور ب نخب
ــاق  ــرح وف ــوب »ط ــه چارچ ــد ک ــعود می گوی ــای مس آق

ــوان یــک چارچــوب ارزشــی از بهــر گــذار  ــه عن ملــی« ب
ــه شــده  ــوب ریخت ــت مطل ــه وضعی ــت بحــران ب از وضعی

اســت.
بــه گفتــۀ او: »وفــاق ملــی یــک ضــرورِت ملــی و تاریخــی 
ــن  ــوب ای ــت و چارچ ــور اس ــاس کش ــت حس در وضعی
طــرح، هــم جنبــۀ ملــی دارد، هــم جنبــۀ وطنــی دارد، هــم 

جنبــۀ اســامی و سیاســی دارد و هــم جنبــۀ جهانــی«.
احمدولــی مســعود می گویــد: مــا معتقــد بــه بســیج مــردم 
ــم کشــور  ــا بتوانی ــی هســتیم ت ــاق مل در محــور طــرح وف
ــادی  ــوب و ع ــت مطل ــه وضعی ــی ب ــت بحران را از وضعی

ببریــم.
او می گویــد: سال هاســت دعــوت، تــاش، انــرژی و 
ــن  ــد و در ای ــی می چرخی ــاق مل ــا در محــور وف ــۀ م برنام
ــز  ــین و نی ــت پیش ــرای حکوم ــی را ب ــان، طرح های جری
طــرح حکومــت وحــدت ملــی را بــرای طرف هــای 

ــم. ــه کردی ــال 1393 ارای ــات س ــل انتخاب متقاب
طــراح طــرح آجنــدای ملــی بــه ایــن بــاور اســت کــه هــم 
در گذشــته و هــم در شــرایط کنونــی، طــرِح وفــاق ملــی را 
بــرای ســامت ملــی افغانســتان ارایــه کرده انــد، نــه بــرای 

طمــع و امتیازگیــری.
ــراِث  ــی می ــاق مل ــه این کــه وف ــا اشــاره ب ــای مســعود ب آق
ــاه  ــهید احمدش ــتان ش ــی افغانس ــان مل ــه های قهرم اندیش
مســعود اســت، می گویــد: »حاصــِل مبــارزات، جهــاد 
و مقاومــت و جان فشــانی های مــردم افغانســتان وفــاق 
ــی  ــی، هم گرای ــدون یک پارچه گ ــتان ب ــود. افغانس ــی ب مل
ــد«. ــه داده نمی توان ــات خــود ادام ــه حی ــاً ب ــاق، قطع و وف
بــه گفتــۀ احمدولــی مســعود، صــدای وفــاق ملــی 
بــرای جلوگیــری از واگرایــی قومــی، انحصارگرایــی، 

اســت. شــده  بلنــد  فســاد  و  تمامیت خواهــی 
گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب

ــه وضعیــت  ــی مســعود در بخشــی از ســخنانش ب احمدول
افغانســتاِن بعــد از ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی اشــاره 
کــرد و گفــت کــه در شــرایط کنونــی نظــامِ افغانســتان در 
ــده  ــال ش ــون پام ــرد و قان ــر می ب ــه س ــل ب ــت تعطی حال

اســت.
ــواع فســاد اعــم از فســادِ  ــه ان ــد ک ــای مســعود می افزای آق

سیاســی، قومــی و اداری در نظــام کنونــی بــه اوج رســیده 
ــروعیت  ــران مش ــا بح ــی ب ــای قانون ــت در خ و حکوم

دســت وپنجه نــرم می کنــد.
بــه گفتــۀ طــراِح آجنــدای ملــی: »حکومــت وحــدت ملــی 
ــت  ــن حکوم ــه گان ای ــود. بلندپای ــا اداره می ش ــا فرمان ه ب
بــه مصوبــات پارلمــان احتــرام قایــل نیســتند؛ مــوادِ قانــون 
یکــی پــی دیگــر نقــض می شــود؛ حکومــت نــه براســاس 
قانــون اساســی بــه حیاتــش ادامــه می دهــد و نــه براســاس 
ــا  ــاً بی ج ــت؛ بن ــن حکوم ــاد ای ــی ایج ــۀ سیاس توافق نام
نیســت کــه گفتــه می شــود، نظــامِ افغانســتان تعطیــل 

اســت«.
انتخابات یا بدیل

رییــس جریــان آجنــدای ملــی بــا بیــان این کــه »انتخابــات 
بدیــل« نــدارد، می گویــد: بــا آنکــه عمــر حکومــت 
وحــدت ملــی رو بــه پایــان اســت، امــا دیــده می شــود کــه 
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــی« ب ــران آن»اراده و آماده گ رهب

ــد. ندارن
ــش  ــت پی ــر حکوم ــه اگ ــت ک ــار داش ــعود اظه ــای مس آق
از پایــان دورۀ قانونــی اش انتخابــات را برگــزار نکنــد 
ــا  ــد و ی ــی باش ــر مل ــیرهای غی ــیر در مس ــاِش س و در ت
ــروع  ــات نامش ــه حی ــن ب ــوع ممک ــه هرن ــد ب ــم بخواه ه
ــری از  ــرای جلوگی ــد، ب ــه بده ــود ادام ــی خ ــر قانون و غی
جریان هــای  و  آنــان  کشــور،  در  بحــران  عمیق شــدن 
ــی  ــم قطع ــک تصمی ــا ی ــرد ت ــد ک ــق خواهن ــی تواف سیاس

ــد. ــه کنن ــل« را ارای ــه و »بدی گرفت
نمی خواهنــد  کــه  داشــت  بیــان  مســعود  احمدولــی 
ــی،  ــی، انحصارگرای ــات قوم ــرق در تعصب ــتان را غ افغانس
تمامیت خواهــی و بی بندوبــاری ببیننــد. او تأکیــد کــرد 
ــن  ــا »کوچکتری ــت، ام ــان اس ــات »ترجیح«ش ــه انتخاب ک
ــد. ــت نمی بینن ــزاری آن را در حکوم ــرای برگ ــانه یی« ب نش

او یــک بــار دیگــر تأکیــد کــرد کــه اگــر انتخابــات برگــزار 
ــا توافــِق جریان هــای سیاســی افغانســتان »قطعــًا  نگــردد، ب
ــرد  ــد ک ــه خواهن ــی را ارای ــدت مل ــت وح ــِل« حکوم بدی
ــل  ــدی وص ــدی و نظام من ــه قانون من ــۀ او: »ب ــه گفت ــا ب ت
شــویم، بحــران مشــروعیت را پایــان ببخشــیم و از ســقوط 

نظــام جلوگیــری کنیــم«.
ــاِن  ــا جری ــت ت ــی خواس ــۀ جهان ــعود از جامع ــای مس آق
»آجنــدای ملــی« و »طــرِح وفــاق ملــی« را حمایــت کننــد 
و نیــز بــر حکومــت فشــار بیاورنــد تــا »انتخابــاِت شــفاف« 

برگــزار کنــد. 
رییــس عمومــی بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود هم چنــان 
ــردم و  ــِت م ــن خواس ــه ای ــت ب ــر حکوم ــه اگ ــزود ک اف
جریان هــای سیاســی تمکیــن نکــرد، بایــد جامعــۀ جهانــی 
ــی از ســوی  ــت وحــدت مل ــِل حکوم ــرح بدی ــۀ ط از ارای

ــد. ــت کن ــی حمای ــای سیاس جریان ه
با جان و دل از طرح وفاق ملی حمایت می کنیم

حامــد کــرزی، رییس جمهــور پیشــین کشــور در ایــن 
مراســم اظهــار داشــت کــه از طــرِح »وفــاق ملــی« حمایــت 
ــن طــرح »بســتر و  ــاور اســت کــه ای ــن ب ــه ای ــد و ب می کن
اســاس« بــرای مــردم و تاریــِخ امــروز و فــردای افغانســتان 

اســت.
ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــوت م ــه دع ــزود ک ــرزی اف ــای ک آق
جمع شــدن در محــور طــرح وفــاق ملــی، وظیفــۀ انســان و 
وطنــی اســت و بــه همیــن خاطــر بــا »جــان و دل« از ایــن 

ــد. ــت می کن ــرح حمای ط
ــه  ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــور ب ــین کش ــور پیش رییس جمه
ــک  ــتان لبی ــۀ افغانس ــی در گوشه گوش ــاق مل ــدای وف ص
ــی از آن جــا  ــاق مل ــه وف ــد ک ــد شــد، می گوی ــه خواه گفت
کــه آرمــان شــهید احمدشــاه مســعود اســت، بایــد جــدی 
گرفتــه شــود، زیــرا بــه گفتــۀ او: »تمــام مبــارزات قهرمــان 

ــرف  ــان یکط ــیار پختۀش ــک حــرف بس ــرف، ی ــی یکط مل
کــه گفتــه بــود: حتــا بــه انــدازۀ پکولــم در افغانســتان جــا 

ــم«. ــاع می کن ــد، از آن دف باش
ــاق  ــه طــرح وف ــه توجــه ب ــد کــرد کــه ب ــان تأکی او هم چن
ــتی در  ــیر درس ــه مس ــتان ب ــه افغانس ــاور دارد ک ــی ب مل

ــود. ــد ب ــت خواه حرک
ــاه  ــهید احمدش ــای ش ــان از کارنامه ه ــرزی هم چن ــای ک آق
ــی  ــا آنان ــه حت ــرد و گفــت ک ــاد ک ــی ی ــه نیکوی مســعود ب
ــت  ــد، او را دوس ــی می جنگیدن ــان مل ــر قهرم ــه در براب ک

داشــتند.
ــی  ــترک رهمنای ــق مش ــه تواف ــا را ب ــی م ــاق مل وف

می کنــد
ــت  ــورای حراس ــی ش ــۀ سیاس ــس کمیت ــر داودزی ریی عم
ــت  ــی، ضمــن حمای ــاق مل ــات در نشســت طــرح وف و ثب
ــه  ــی ب ــت وحــدت مل ــت: عمــر حکوم ــن طــرح گف از ای
ــا را  ــت فرصت ه ــن حکوم ــا ای ــده، ام ــک ش ــان نزدی پای
ــی و  ــۀ سیاس ــه توافق نام ــته ک ــا نتوانس ــت داده و حت از دس

ــد.  ــر کن ــی را دای ــون اساس ــل قان ــۀ تعدی جرگ
ــی  ــای سیاس ــردم، جریان ه ــزود: م ــر داودزی اف ــای عم آق
ــه  ــتند ک ــع داش ــات توق ــورای حراســت و ثب ــژه ش و به وی
در دوســال از عمــر حکومــت وحــدت ملــی موافقت نامــۀ 
ــن کار  ــام ای ــت از انج ــا حکوم ــود، ام ــی ش ــی عمل سیاس

عاجــز آمــده اســت.
ــی و  ــای مل ــی از مصلحت ه ــت: برخ ــای داودزی گف آق

ــی و  ــای سیاس ــردم و نهاده ــا م ــد ت ــبب ش ــی س بین الملل
ــد،  ــه ده ــه کار خــود ادام ــت ب ــا حکوم ــد ت ــی، بگذارن مل
امــا او تأکیــد کــرد کــه بــه مجــرد بــه پایــان رســیدن عمــر 
ــچ  ــه هی ــد آن را ب ــازۀ تمدی ــی اج ــدت مل ــت وح حکوم
ــک روز آن را  ــد ی ــا نمی گذارن ــد و حت ــورت نمی دهن ص

ــد.  ــد کنن تمدی
او گفــت: اگــر دولــت مــردان واقعــَا بــه دموکراســی بــاور 
ــد  ــزد کنن ــود را نام ــد، خ ــزار کنن ــات را برگ ــد انتخاب دارن
ــه کار خــود ادامــه دهنــد، امــا  ــاز ب و اگــر برنــده شــدند ب
مــردم اجــازۀ تمدیــد ادامــه عمــر ایــن حکومــت را بــه حتــا 

ــد. ــم نمی دهن ــک روز ه ی
رییــس کمیتــۀ سیاســی شــورای حراســت و ثبــات خاطــر 
ــق  ــار دقی ــی آم ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــرد ک ــان ک نش
تلفــات روزمــرۀ نیروهــای دفاعــی – امنیتــی و افــراد ملکــی 
را پنهــان می کنــد، در حالــی روزانــه بیــش از صــد نظامــی 
تلــف می شــوند و همــراه بــا تلفــات ملکــی از 200 – 300 

تــن تلفــات دارنــد. 
او گفــت: بــا تمــام ایــن تلفــات هنــوز رهبــران حکومــت 
حکومــت  رهبــران  می زننــد،  آور  خنــده   بلوف هــای 
می گوینــد کــه مــا دشــمن را »می خوریــم« و »تکــه  و 
ــت  ــه حکوم ــت ک ــد گف ــا بای ــم و ....، ام ــه« می کنی پارچ
وحــدت ملــی در راســتای تأمیــن امنیــت، اقتصــاد و 

ــت.  ــوده اس ــاکام ب ــی ن ــای زیربنای پروژ ه ه
ــه چالش هــای اخیــر حکومــت  ــا اشــاره ب آقــای داودزی ب
وحــدت ملــی، گفــت: تــا پایــان عمــر حکومــت وحــدت 
ملــی کمتــر از یک ســال باقــی مانــده اســت، امــا حکومــت 
هیــچ تمایلــی بــه  برگــزاری انتخابــات شــفاف و عادالنــه 
کــه بــرای تمــام مــردم افغانســتان قابــل قبول باشــد، نــدارد.  
ــچ   ــتان هی ــردم افغانس ــرای م ــه ب ــزود ک ــای داودزی اف آق
ــد  ــت و بای ــول نیس ــل قب ــات قاب ــز انتخاب ــی ج گزینه ی
حکومــت بــرای برگــزاری انتخابــات شــفاف و عادالنــه بــه 

ــرد.   ــود را بگی ــی خ ــع آماده گ موق
آقــای داودزی بــا ســتایش از طراحــی برنامــۀ وفــاق ملــی، 
ــاق ملــی  ــه وف ــاز جــدی ب ــا نی گفــت: در حــال حاضــر م
داریــم تــا در صــورت برگــزار نشــدن انتخابــات بــه راه حل 
ــه  ــا را ب ــاق ملــی م ــۀ وف اساســی دیگــر دســت یابیم. گزین

ــور  ــت کش ــه سرنوش ــه ب ــترک در رابط ــق مش ــک تواف ی
ــد.  ــی می کن رهنمای

آقــای داودزی بــا اشــاره بــه تعدیــل  قانــون اساســی 
ــاس  ــه اس ــد ب ــی بای ــون اساس ــل قان ــت: تعدی کشــور، گف
هم چنــان  گیــرد.  صــورت  قانونــی  پیش فرض هــای 
ــا از  ــرای م ــی ب ــون اساس ــوب قان ــه چارچ ــزود ک او اف
ــاس  ــه اس ــات ب ــد انتخاب ــت و بای ــده اس ــات ارزن ضروری

ــود. ــزار ش ــوب برگ ــن چارچ ای
حکومت وحدت ملی یا شرکت اجاره یی 

ــا ایــن، انورالحــق احــدی رییــس جبهــه نویــن  همزمــان ب
ملــی نیــز از طــرح وفاق ملــی حمایت کــرده و در ســخنانی 
ــددی  ــای متع ــا چالش ه ــا ب ــور م ــه کش ــت: در حالی ک گف
روبــه رو اســت و بحــران  درگوشــه گوشــۀ کشــور در حــال 
بــروز اســت، مــا نیازمنــد یــک طــرح ملــی کــه بتوانــد ایــن 
سرنوشــت را تغییــر دهــد، هســتیم. بــه بــاور آقــای احــدی، 
ــه  ــت شناســایی و ارای ــی و ظرفی ــی توانای ــاق مل طــرح وف

ــا را دارد.  ــن چالش ه ــرای ای ــل ب بدی
او گفــت: »امــروز مــا در بخــش امنیــت، اقتصــاد و ...، بــه 
بحــران مواجــه هســتیم و ایــن بحــران در ســلول های 
جامعــۀ مــا رخنــه کــرده اســت، امــا بایــد بــرای آن راه حــل 

اساســی ســنجیده شــود«.  
ــر در حکومــت  ــی  اخی ــه بی ثبات ــا اشــاره ب ــای احــدی ب آق
ــان  ــی به س ــدت مل ــت وح ــت: حکوم ــی، گف ــدت مل وح
ــام  ــن نظ ــد، در ای ــل می کن ــی عم ــرکت اجاره ی ــک ش ی
ــرد،  ــورت می گی ــه ص ــاس معامل ــه اس ــراد ب ــتن اف گماش
ــد،  ــدا می کن ــا پی ــه چالش ه ــل ب ــرف راه ح ــک ط ــی ی وقت

ــود.  ــران می ش ــش و بح ــر چال ــر درگی ــرف دیگ ط
رییــس جبهــه نویــن ملــی گفــت: هیــچ اعتمــادی وجــود 
نــدارد کــه حکومــت یــک انتخابــات شــفاف و همــه جانبــه 
ــر  ــز برگــزار شــود پُ ــات نی ــدازی کنــد، اگــر انتخاب را راه ان
ــن  ــۀ چنی ــود و نتیج ــد ب ــت خواه ــت اندازی حکوم از دس

انتخاباتــی بــرای مــردم افغانســتان قابــل قبــول نیســت.  
خــود  دروغیــن  وعده هــای  بــا  حکومــت  گفــت:  او 
می خواهــد بــاالی مــردم کاه بگــذارد، امــا در عمــل هیــچ 

ــدارد. ــات ن ــزاری انتخاب ــرای برگ ــی ب برنامه ی
ــرده  ــم ک ــه قانون شــکنی مته ــت را ب ــای احــدی حکوم آق
ــرده  ــای ک ــر پ ــون را زی ــی قان ــت فعل ــه حکوم ــت ک گف
اســت، بنــَا بــرای سرنوشــت ملــت مکانیســم دوم بایــد مــد 

نظــر گرفتــه شــود.
ــاف  ــورای ایت ــدۀ ش ــی نماین ــد ناطق ــال، محم ــن ح در ای
نجــات، ضمــن اعــام حمایــت ایــن شــورا از طــرح وفــاق 
ملــی، گفــت: مــردم افغانســتان پیوند هــای ناگسســتنی 

دارنــد و هیــچ گاه ایــن پیونده هــا از هــم نمی گســلد.
آقــای ناطقــی افــزود کــه نشســت بــن خــوب آغــاز شــد، 
ــه  ــد ک ــاز ش ــا آغ ــا و کج روی ه ــس از آن چالش ه ــا پ ام
برخــی از آن میــراث حکومــت گذشــته نیــز اســت. امــا این 
ــد و در  ــوی اداره ش ــین به نح ــت پیش ــتت ها در حکوم تش

حکومــت فعلــی افزایــش یافتــه اســت.
ــه  ــه ب ــادی در رابط ــه بی اعتم ــاره ب ــا اش ــی ب ــای ناطق آق
ــاید  ــی ش ــات پارلمان ــت: انتخاب ــات، گف ــزاری انتخاب برگ
برگــزار شــود، امــا انتخابــات ریاســت جمهوری بــا چالــش 

ــار اســت.  ــت دچ ــۀ حکوم جــدی و مداخل
هم چنــان، عطــا محمــد نــور والــی بلــخ در پیامــی کــه بــه 
مناســبت نشســت وفــاق ملــی فرســتاده بــود، از ایــن طــرح 
اعــام حمایــت کــرد. در پیــام آمــده اســت کــه طــرح وفاق 
ملــی در حــال حاضــر یکــی از نیاز هــای جامعــه اســت و 

از ایــن طــرح حمایــت همــه جانبــه می کنیــم. 
در پیــام آقــای نــور هم چنــان تذکــر رفتــه کــه بــرای عبــور 
از چالش هــای موجــود بــه  طــرح جامــع وفــاق ملــی نیــاز 
اســت تــا بتوانیــم در چارچــوب آن بحــران کنونــی را مهــار 

 . کنیم
ــر  ــه چالش هــای اخی ــا اشــاره ب ــام ب ــن پی در قســمتی از ای
حکومــت وحــدت ملــی و تنش هــا میــان ارگ و بلــخ آمــده 
ــای  ــه موضع گیری ه ــه ب ــم در رابط ــای پیه ــه حمایت ه ک
ــم  ــه بودی ــش  گرفت ــا راه حــق را پی ــا نشــان داد م ــر م اخی
ــت  ــردم از حکوم ــی م ــان  از نارضایت ــت نش ــن حمای و ای

مرکــزی بــود.
ــام  ــا ارگ تم ــو ب ــبت گفت وگ ــه نس ــه ک ــور گفت ــای ن آق
ــت  ــزب جمعی ــری ح ــأت رهب ــه هی ــود را ب ــارات خ اختی

ــد.  ــی کنن ــزی رأی زن ــت مرک ــا حکوم ــا ب ــت ت داده اس
او گفتــه کــه مــا خواهــان اصاحــات در نهادهــای امنیتــی، 
ــردم  ــاس ارادۀ م ــه اس ــه ب ــتیم ک ــام هس ــات و نظ انتخاب

ــود. ــه ش ــم گرفت تصمی
گفتنــی اســت کــه جریــان سیاســی آجنــدای ملــی زیــر چتر 
ــرون  ــرای بی ــدا کــردن راه حل هــا ب ــی پی ــاق ملــی در پ وف
شــدن از وضعیــت نابه ســامان کنونــی اســت و کارگــزاران 
ــورت  ــس از مش ــک و پ ــدۀ نزدی ــه در آین ــد ک آن گفته ان
همه گانــی  را  پیشــنهادی  حل هــای  راه  رأی زنی هــا  و 

می ســازند.

روح اهلل بهزاد و ابوبکر صدیق

حامیت حامد کرزی، جمعیت اسالمی، شورای حراست و ثبات، جبهه نجات و برخی جریان های برجستۀ دیگر از طرح وفاق ملی

»اگر انتخابات برگزار نشود طرح بدیل ارایه می کنیم«
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ورزش
رافع عثمانی

وفاق ملی در چند جمله :
ــی  ــدای مل ــان اجن ــرح از طــرف جری ــی ط ــاق مل وف
ــر،  ــت فراگی ــک دول ــری، ایجــاد ی ــرای همدیگرپذی ب
ــی  ــت اجتماع ــن عدال ــتان و تأمی ــت افغانس ــرای مل ــخگو ب پاس
اســت. ایــن برنامــه تقریبــًا حــال مشــکات زیــاد موجودۀ کشــور 
ــد  ــور بای ــداف مذک ــه اه ــل ب ــرای نی ــوده و ب ــی ب ــور عمل ــه ط ب
رأی زنــی در میــان نخبــه گان افغانســتان در ابعــاد متنــوع و مشــوره 
ــت  ــدون در نظرداش ــه ب ــی جامع ــف قوم ــار مختل ــه اقش ــا هم ب
ــال  ــان آن را دنب ــداد مغرض ــک تع ــه ی ــده ک ــاه افتی ــایل پیش پ مس

ــرد. ــورت بپذی ــف ص ــطوح مختل ــد، در س می کنن
بــدون شــک کــه از اولیــن همایــش بــزرگ ایــن حرکــت 
در میــان نخبــه گان سیاســی و جهــادی کشــور همــه مــردم 
ــگ  ــه از جن ــه هم ــل این ک ــه دلی ــد، ب ــتقبال می کنن ــتان اس افغانس
ــرای  ــه ب ــر دروازه ک ــده و ه ــته ش ــود خس ــامانی های موج و نابس
ــرار  ــند ق ــورد پس ــردد، م ــاز گ ــه ب ــی جامع ــکات فعل ــل مش ح
ــار بتوانیــم از ایــن طــرح بــه  خواهــد گرفــت. امیــدوارم کــه این ب
ــک  ــرای ی ــکل دهندۀ آن ب ــه ش ــه مولف ــد باهم ــاید و بای ــکل ش ش
ــاق  ــم؛ چــون وف ــات اســتفاده اعظمــی کنی ــه و باثب افغانســتان مرف
ملــی فکــر ملــی و یــک برنامــۀ ملــی اســت پــس در محــور ایــن 
ــه  ــر ک ــه خاط ــویم ب ــد ش ــت واح ــک مل ــم ی ــا می توانی ــه م برنام
ــتن  ــری، ارج گذاش ــی هم دیگرپزی ــاق مل ــت وف ــن خواس بزرگتری
ــق گفتمــان ملــی و حــل  ــه حقــوق اساســی یــک دیگــر از طری ب
معمــای قــدرت سیاســی بــه اقتــدار سیاســی از راه هــای مشــروع و 

ــت . ــندیده آن اس پس

محمداكرام اندیشمند

اشــرف غنی ســه ســال بعــد از ریاســت جمهــوری اش 
او  افغانســتان چــه می گویــد؟  اقتصــاد  در مــورد 
ــی  ــر دولت ــای غی ــده گان نهاده ــر نماین ــروز در براب ام
یــا انجوهــا از عملکــرد آن هــا انتقــاد کــرد و گفــت: »یــک نقطــۀ از 
جهــان را بــرای مــن نشــان دهیــد کــه تکیــه بــه نهادهــای غیردولتی 
ــد.« او  ــده باش ــی ش ــرفت اساس ــبب پیش ــر و س ــِو فق ــبب مح س
ــه هشــت  گفــت کــه در ســال های آینــده بایــد رشــد اقتصــادی ب
در صــد برســد و درآمــد حکومــت تــا هشــت ملیــارد دالــر باشــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه در آمــد حکومــت بــه اعتــراف او بــه دو 
ملیــارد دالــر می رســد و تنهــا بودجــۀ مــورد نیــاز نیروهــای امنیتــی 

و دفاعــی پنــج ملیــارد دالــر اســت.
ــال  ــه س ــس از س ــاب و پ ــاب و کت ــدام حس ــا ک ــی ب ــرف غن اش
ریاســت جمهــوری اش می خواهــد کــه درآمــد حکومــت از 
ــر  ــارد دال ــت ملی ــه هش ــدی ب ــال های بع ــر در س ــارد دال دوملی

ــد؟ برس
ــه  ــرد ک ــان ک ــن نشســت اع ــر اقتصــاد در ای ــه وزی ــی ک در حال
فقــر در افغانســتان از مــرز بیــش از 39 در صــد گذشــته و از 
ــق  ــکاری مطل ــد در بی ــرایط کار، 22 در ص ــد ش ــون واج 14 ملی
ــروی کار  ــه نی ــوان ب ــزار ج ــال 400 ه ــر س ــد. ه ــر می برن ــه س ب
اضافــه می شــود. در واقــع هــر ســال صدهــا هــزار نفــر بــه صــف 
ــاد،  ــر اقتص ــۀ وزی ــه گفت ــد. ب ــتان می پیوندن ــکاران در افغانس بی

ــت. ــور اس ــن کش ــادرات ای ــر ص ــتان 9 براب واردات افغانس
ــان  ــا در جه ــد ت ــود می خواه ــان خ ــی از مخاطب ــرف غن ــر اش اگ
یــک نمونــه را نشــان دهنــد کــه بــا تکیــه بــر نهادهــای غیــر دولتــی 
از فقــر عبــور کــرده باشــند و بــه پیشــرفت رســیده باشــند، آیــا او 
ــوده در فســاد را  ــت آل ــت و حکوم ــک دول ــد ی ــان می توان در جه
ــی  ــر و درمانده گ ــردم خــود را از فق ــه کشــور و م ــد ک نشــان ده

بــه ســوی توســعه و رفــاه بــرده باشــد؟
ــا  ــای ت ــه از پ ــد حکومــت افغانســتان را ک ــوان عوای ــه می ت چگون
ــی و فســاد اداری  ــواع فســاد سیاســی، فســاد مال ــرق ســر در ان ف
آلــوده اســت، از دو ملیــارد دالــر بــه هشــت ملیــارد دالــر بــاال بــرد؟

فرید مزدک

هیــچ تغییــر مثبــت ممکــن نیســت تــا نــگاه نخبــه گان 
ــه  ــبت ب ــتان نس ــی افغانس ــاختار سیاس ــر س ــم ب حاک
امــروز و فــردای مــردم و کشــور تغیــر نکنــد. از 
بحــران و حالــت موجــود رهــا نمی شــویم تــا در تعامــات جهانــی 
پیرامــون کشــور مــا، از حالــت غیــر فعــال، خــود افــزاری و خدمت 
بــه منافــع دیگــران بیــرون نشــویم. هیــچ دگرگونِی به ســود کشــور 
ــح و  ــه صل ــوط ب ــا حــل مســایل مرب ــا ُرخ نمی دهــد ت ــردم م و م

ــم . ــی نبینی ــاع منطقه ی ــک اجم ــات را در ی ثب
هــر دگرگونــی و تغیــری بایــد امنیــت و آزادی بیشــتر بــرای مــردم، 
مبــارزۀ موثــر بــا فقــر و بیــکاری، بهبــود وضــع جوانــان و مبــارزه 

بــا کِشــت و صــدور مــواد مخــدر را در نظــر داشــته باشــد.

خیمنس:
نمی دانم اگر ایوان ساویدیس از اسلحه  اش 

استفاده می کرد چه اتفاقی رخ می داد

مورینیو:
سرمربی تیم ملی ایتالیا نمی شوم

فیـسبـوک نـــامــه

سـرمربی تیـم فوتبـال آ اِ ک آتن ماجرای جنجالی را که در مسـابقۀ حسـاس 
تیمـش برابـر پائـوک سـالونیکی رخ داد، بازگو کرد. شـب گذشـته در یکی 
از حسـاس ترین بازی هـای فوتبـال باشـگاهی یونان اتفاقی عجیـب رخ داد.

)تیـم سـوم  پائـوک سـالونیکی  فوتبـال  تیم هـای  در مصـاف  اتفـاق  ایـن 
جدولـی( و آ اِ ک  آتـن )صدرنشـین( در هفتـه بیسـت و پنجم سـوپرلیگ 
یونـان و در خانـۀ تیـم پائـوک رخ داد کـه طـی آن ایوان سـاویدیس، رییس 
باشـگاه پائـوک بـا هـدف اعتـراض بـه تصمیـم داور مسـابقه بـرای مـردود 
اعـام کـردن گل دیرهنـگام تیمـش، از روی سـکوها به داخـل زمین چمن 
رفـت و در حالـی کـه یـک کلـت بـه کمـرش بسـته شـده بـود او را تهدید 

. د کر
جنجالـی کـه اعتـراض اعضـای تیـم پائـوک و رییس آن هـا بـه راه انداختند 
منجـر بـه حملـۀ هـواداران ایـن تیم بـه داخـل زمین بـازی شـد و در نتیجه 

ایـن بازی نیمـه کاره رها شـد.
مانولـو خیمنـس، سـرمربی اسـپانیایی تیـم آ اِ ک آتـن کـه از نزدیک شـاهد 
ماجـرا بـود در ایـن خصوص به نشـریه مارکا گفت: پائوک یک گل آفسـاید 
زد کـه داور آن را مـردود دانسـت و بازیکنـان شـروع بـه اعتـراض کردنـد 
و ایـن داسـتان چهـار پنـج دقیقـه ای ادامـه داشـت. بعـد یـک مرد همـراه با 
بادیگاردهایـش وارد زمیـن شـدند کـه همه می گفتنـد رئیس باشـگاه پائوک 
اسـت. او بـه سـمت داور و بعـد بـه سـمت رختکن تیـم ما رفت و داشـت 
همـه را تهدیـد می کـرد. مـا از آنچـه رخ داد نگـران نشـدیم، امـا وقتـی که 
شـما آن سـاح را می  بینیـد بـا خودتـان فکـر می کنیـد کـه اگر او دسـت به 

کاری جنون آمیـز مـی زد و اسـلحه اش را درمـی آورد چـه اتفاقـی می افتـاد.
خیمنـس ادامـه داد: مـن در ابتدا متوجه نشـدم کـه او کلت کمـری دارد، اما 
ایـن هـم شـاید مهمترین چیز نباشـد، چون شـاید مجوز حمل آن را داشـته 
باشـد. چیـزی کـه غیرعادی بـود، این بود که رئیس باشـگاه بـه داخل زمین 

بـازی بیایـد و داور را تهدید کند.

سـرمربی پرتغالـی تیـم فوتبـال منچسـتریونایتد بـا رد احتمـال مربیگری اش 
در آتـزوری، گفـت جـزو معدود کسـانی بوده کـه موفقیت بانـوی پیر برای 
صعـود بـه مرحلـۀ یـک چهارم نهایـی لیـگ قهرمانـان را پیش بینـی کردند.

ژوزه مورینیـو تأکیـد کـرد کـه مربیگری در تیم ملـی ایتالیا جـزو برنامه های 
او نیسـت. آتـزوری از زمـان ناکامـی اش برای صعـود بـه جام جهانی 2018 
و اخـراج جامپیـرو ونتـورا در مـاه آبان، بـدون مربی بوده اسـت و از مربیان 
فراوانـی بـه عنـوان کاندیداهـای هدایـت ایـن تیـم نـام بـرده شـده اسـت. 

مورینیـو امـا تأکیـد کـرد که جـزو این دسـته از مربیان نیسـت.
اینتـر در فاصلـه   آقـای خـاص کـه بـه واسـطۀ دو فصـل حضـورش در 
سـال های 2008 تـا 2010 بـا کالچـو آشناسـت، بـه شـبکۀ رای اسـپورت 
گفـت: مربـی ایتالیـا شـوم؟ نـه ایـن کار را نمی کنم، امـا نه به خاطـر این که 
بـه ایـن کشـور عاقه یـی نـدارم، بلکه به ایـن دلیل که این کشـور بـه اندازۀ 

کافـی مربـی بـزرگ دارد، پـس احتیاجـی بـه یـک مربـی خارجی نـدارد.
مورینیـو سـپس بـه ناکامی هـای چنـد فصل اخیـر اینتر در سـری A اشـاره 
کـرد و بـه شـیوه یی عجیـب به هـواداران ایـن تیم دلـداری داد. او که سـال 
2010 بـا اینتـر سـه گانه بـرد، اظهار داشـت: اینتر؟ این سـال های بـدون جام 
را بایـد پذیرفـت. مـن جـزو طرفـداران پروپاقـرص اینتر هسـتم و به همین 
دلیـل تماشـای این تیـم در وضعیت فعلـی آزارم می دهد، امـا یوونتوس هم 
قطعـًا دورانـی ماننـد این را تجربـه خواهد کرد. یـک تیم همیشـه نمی تواند 
برنـده باشـد. مـن تـا جایی کـه بتوانـم بازی هـای اینتـر را تماشـا می کنم و 
اگـر ممکن نباشـد نتایجـش را دنبال می کنـم. یوونتوس؟ یوونتوس همیشـه 
یوونتـوس اسـت. خیلـی از مـردم تصـور نمی کردند که ایـن تیـم تاتنهام را 
شکسـت دهـد، امـا مـن می دانسـتم ایـن اتفـاق رخ می دهـد. همیشـه بایـد 
انتظـار بـرد ایـن تیـم را داشـت حتـی زمانـی کـه بـه نظـر می رسـد خوب 

نمی کند. بـازی 
مورینیـو در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا تیمـش آماده گـی مصـاف بـا 
یوونتـوس در مرحلـۀ یـک چهارم نهایی لیـگ قهرمانان اروپـا را دارد، تأکید 
کـرد: بگذاریـد مـا اول سـویا را شکسـت بدهیـم بعـد ببینیـم چه می شـود.

از متِن هیوالی مرگ تا معجزۀ »کمپ نو«

ــت  ــد دوست داش ــال را بای ــت، فوتب ــاس داش ــد پ ورزش را بای
ــما  ــاط و ش ــود را پرنش ــد خم ــه می توان ــود ک ــق اش ب و عاش
ــم  ــام داران متّوه ــی زم ــر َعَمل ــر فکــری و تحّج ــّر تحّج را از ش
دانایــی و توانایــی، از غائلــۀ آن هــا کــه گوش هــای مــردم را دراز 
دیــده و همــواره تــوپ عــدم لیاقــت شــان را بــه زمیــن دشــمن 

ــد.  ــات ده ــتند، نج می فرس
ــد  ــفاخانۀ »چارص ــا را از ش ــه م ــود ک ــال ب ــق فوتب ــد عاش بای
بســتر« کابــل بــه »کمپ نــو« می بـَـَرد تــا غــِم بــی  انتهــای مــان را 
بــا جــادوی »مســی« و ســامبای »نیمــار« بــرای دقایقــی فرامــوش 

کنیــم. 
شــما کــه بــه معجــزه ایمــان داریــد در نمایــش »MSN« هضــم 
ــدارد، کــه کارســتان هم ســایۀ  می شــوید؛ کــه شکســت معنــی ن
ــر  ــد فقــط غی ــه کنی ــوار تــاش اســت؛ کــه زمزم ــه دی ــوار ب دی

ممکــن، غیــر ممکــن اســت. 
ــال.  ــک از فوتب ــم و دراماتی ــّذاب، بی رح ــا، ج ــردۀ زیب ــک پ ی
ســلطان ورزش هــای جهــان. بــرای آن کــه دوبــاره ثابــت شــود، 
ــرکاری  ــند، ه ــد باش ــر متح ــند، اگ ــم باش ــا ه ــردم ب ــر م اگ
ــد  ــته بودن ــو« نوش ــه در »کمپ ن ــم آن چ ــا بدانی ــت. ت شدنی س

 »Yes, we can« .درســت بــود
ــو« را  ــی های »کمپ ن ــۀ تیفوس ــده یی، گری ــره ش ــن خی ــه زمی ب
زیــر چشــمی نظــاره می کنــی کــه پــس از گل »ســرجی روبرتــو« 

مــی بارنــد و تــو تراژیــدی دوامــدارت را فرامــوش می کنــی.
جملــۀ کلیــدی »لوچــو« پیــش از بــازی ایــن  اســت: »اگــر آن هــا 
ــم«. پــس از  ــا هــم می توانی ــد، پــس م ــا بزنن توانســتند چهــار ت
بــازی رفــت در پاریــس، از او و تیــم اش بســیار انتقــاد کردنــد تــا 
ــدر  ــد و گفــت: »این ق ــوال هــم برآم ــی کــه صــدای گواردی جای
ایــراد نگیریــد، ایــن تیــم پتانســیل آن را دارد کــه بــا خلــق یــک 

معجــزه، شــما را بــه شــدت پشــیمان کنــد.«
تیفوســی ها می گفتنــد، قربــان کام ات، مــا دوســت داریــم 
ــاد  ــی زی ــا زمان ــویم. امیدواری ه ــمان ش ــا پیش ــه از انتقاده ک
ــام  ــت: »تم ــلتاویگو گف ــی س ــزو« مرب ــه »ادواردو بری ــدند ک ش
یــاران اش  و  مســی  برابــر  دفاعــی  پیشــرفتۀ  تاکتیک هــای 
محکــوم بــه شکســت انــد. فایــده نــدارد، شــما هــر کاری کنیــد 

ــد.« ــی برن ــما را م ــان ش آن
ــود،  ــی ب ــازی برگشــت انجــام داد، رؤیای آن چــه بارســلونا در ب
»کام بــِک« تاریخــی، شــاید در تمــام ادوار. شــبیه آن چــه 
ــرن«  ــر »بای ــک 1999 براب ــل دراماتی ــرخ« در فاین ــیاطین س »ش
ــد:  ــر آلکــس« بگوی ــا »ِس ــد ت ــگاه انجــام دادن ــن ورزش در همی
ــی  ــت های تاریخ ــگار برگش ــت. ان ــن اس ــم خونی ــال جهن فوتب
فقــط در آن جــا شــدنی انــد و »کمپ نــو« ورزشــگاه روءیاهــای 

ــازان اســت. ــخ س تاری
پــس از چارتــای »پــارک دو پرنــس« فاتحــۀ »CL« بــرای بارســا 
خانــده شــده بــود و همــه بــا »آریگوســاچی« هــم عقیــده بودنــد 

کــه گفــت: بارســلونا پادشــاه مــرده اســت.
در بنــگاه هــای شــرط بنــدی تنهــا 7% چانــس صعــود داشــتند، 
ــر از فضــای دراماتیــک و احساســی کاتــاالن  بازیکنــان امــا متأث
بــا شــور و هیجــان توانســتند بــه مســیر بــر گردنــد. آن هــم در 

شــرایطی کــه تــا دقیقــۀ 87 بــه ســه گل دیگــر نیــاز داشــتند.
هــواداران بارســلونا پــس از رقابــت دیشــب، خوشــحال تریــن 
ــر  ــار دیگ ــح، ب ــن ام صب ــد و مطمئ ــن بودن ــرۀ زمی ــان ک مردم
ــد  ــه را دیده ان ــا آن چ ــد ت ــک کرده ان ــری را چ ــایت های خب س

ــوده اســت.  ــا نب رؤی
ــر  ــه فک ــم ب ــن تی ــواداران ای ــۀ ه ــد، هم ــازی 1-3 ش ــی ب وقت
ــد.  ــردا بودن ــح ف ــف در صب ــداران حری ــا طرف ــه رو شــدن ب رو ب

ــاکت! ــی داد. س ــس م ــا« هی ــه »دیماری ــی ک لحظه های
ــه در  ــۀ روزهای ک ــر از هم ــاید تابنده ت ــید، ش ــا درخش ــار ام نیم
ــه  ــوپ را ب ــار ت ــت، دو ب ــی گرف ــت. پنالت ــوده اس ــو« ب »کمپ ن
جــال رســاند و چنــد ثانیــه پیــش از آن کــه داور آلمانــی/ تــرک 
اشــپیاق اش را بــه لــب ببــرد بــا پــای غیــر تخصصــی، چنــان 
ــی  ــه او چاره ی ــتاد ک ــو« فرس ــرای »روبرت ــته ب ــاس شس ــک پ ی
ــک  ــی و ی ــض طای ــک تعوی ــت. ی ــردن آن نداش ــز گل ک ج
بازگشــت باشــکوه کــه تــا ده هــا ســال در یادهــا خواهــد مانــد. 
ــوپ همیشــه  ــد ت ــا« کــه بدان ــرای »دیماری ــزرگ ب یــک درس ب

ــال 90 دقیقــه اســت.  ــرد و فوتب ِگ
ــزۀ  ــای معج ــه تماش ــرگ ب ــوالی م ــِن هی ــا از مت ــه م چنان چ
»کمپ نــو« نشســته بودیــم، شــاگردان »انریکــه« نیــز از هیــوالی 

ــد.  ــرار کردن ــان« ف ــگ قهرمان ــرگ در »لی م
پــس از بــازی دیشــب، بعــد از مــدت هــا در اطــراف »کمپ نــو« 
کارنــاوال شــادی راه افتــاد تــا دوبــاره بگوییــم، زنــده بــاد فوتبال.

زمستان 1395
تاریخــی  بازگشــت  ســال گرد  از  پــس  روز  چنــد  نکتــه: 
»کمپ نــو«، ایــن نوشــته بــا یــادآوری فیســبوک بــاز نشــر شــد.

نعمت رحیمی
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در  گزارش هــا  نشــر  از  پــس 
عطــا  و  ارگ  توافــق  مــورد 
ــداهلل،  ــداهلل عب ــور، عب ــد ن محم
حکومــت  اجرائیــۀ  رئیــس 
اســت کــه  افغانســتان گفتــه 
مشــکل میــان ارگ و آقــای نــور 
در حــال حــل شــدن اســت.
آقــای عبــداهلل کــه روز دوشــنبه 
)21حــوت( در نشســت شــورای 
می کــرد،  صحبــت  وزیــران 
آخــر  روزهــای  »در  گفــت: 
ســال بســیار خوشــحال اســتیم، 
مســایلی کــه در ارتبــاط بــه 
والیــت بلــخ هــم بــود در حــال 

ــت«. ــدن اس ــل ش ح
ریاســت جمهــوری بــا نشــر 
قــوس(   27( در  خبرنامه یــی 
اعــام کــرد کــه محمــد اشــرف 
جمهــوری  رییــس  غنــی، 
عطــا  اســتعفای  افغانســتان 
ــخ  ــت بل ــور را از والی ــد ن محم
ــد داوود  ــرده و محم ــور ک منظ
بــه عنــوان والــی تــازۀ بلــخ 

گماشــته شــده اســت.
ــور  ــس جمه ــم ریی ــن تصمی ای
تنــد  واکنــش  بــا  غنــی، 
ــد  ــه ش ــور، مواج ــد ن عطامحم
ــه  ــرد ک ــام ک ــور، اع ــای ن و آق
اســت. منتفــی  اســتعفای وی 
ــاری  ــاه ج ــای م ــا در نیمه ه ام
خورشــیدی، رییــس عمومــی 
امنیــت ملــی افغانســتان و رئیــس 
دفتــر رییــس جمهــور غنــی، 
بــرای گفت وگــو بــه والیــت 
بلــخ رفتنــد و ظاهــرأ در همیــن 

ــق  ــه تواف ــرف ب ــا دوط دیداره
ــد. ــیده ان رس

ــام  ــتن مق ــداهلل، نخس ــای عب آق
ــه  ــت ک ــی اس ــۀ حکومت بلندپای
ــرد،  ــت ک ــورد صحب ــن م در ای
هرچنــد تــا اکنــون جزئیــات 

ــت. ــن نیس ــق روش ــن تواف ای
ــر  ــؤوالن دفت ــن، مس ــش از ای پی
ــوری  ــت جمه ــانه های ریاس رس
افغانســتان گفتــه بودنــد کــه 
آنــان از همــان نخســت، تــاش 
ــرای حــل شــدن ایــن مشــکل  ب

ــتند. داش
تــا اکنــون آقــای ســتانکزی، 
آقــای رحیمــی و آقــای نــور 
ــزی  ــق، چی ــن تواف ــورد ای در م

ــد. ــه ان نگفت
پیام صلح حکومت

ــداهلل در بخــش دیگــر  ــای عب آق

پیــام  کــه  گفــت  ســخنانش، 
صلــح حکومــت افغانســتان کــه 
ــل  ــۀ کاب ــت دوم پروس در نشس
اعــام شــد، مــورد اســتقبال 
بین المللــی قــرار گرفــت و ایــن 
ــگی  ــد همیش ــح، تعه ــام صل پی
حکومــت ایــن کشــور را نشــان 

می دهــد.
ــا  ــزود ت ــداهلل اف ــای عب ــا آق ام
اکنــون پاســخی را کــه از جانــب 
ــتند  ــع« داش ــان »توق ــروه طالب گ

ــد. ــاورده ان ــه دســت نی ب
افغانســتان  اجرایــی  رییــس 
ــح  ــام صل ــه پی ــی ک ــت، آنان گف
مرتکــب  و  می کننــد  رد  را 
»جنایــت« می شــوند، نام هــای 
»تاریــک  صفحــۀ  در  شــان 
تاریــخ« افغانســتان جــا خواهــد 

داشــت.

رییس اجرایی: 

مشکل ارگ و نور در حال حل شدن است

نــــی:

حکومت مانع چرخش آزاد اطالعات می شود
رســانه های  کننــده  حمایــت  نهــاد 
آزاد افغانســتان )نــی( می گویــد کــه 
ــاد  ــن نه ــه ای ــگاران ب ــکایات خبرن ش
ــع  ــت مان ــه حکوم ــد ک ــان می ده نش
می شــود. معلومــات  آزاد  چرخــش 

دوشــنبه  روز  کــه  نــی  اعامیــه  در 
)21 حــوت( نشــر شــده آمــده کــه 
شــماری از خبرنــگاران و مدیــران خبــر 
افزایــش  از  کشــور  رســانه های  در 
مشــکات ناشــی از عــدم دسترســی بــه 
ــد  ــوده و می گوین ــاکی ب ــات ش اطاع
ــات در  ــه اطاع ــی ب ــت دسترس وضعی
ایــن اواخــر بی حــد خــراب شــده 

ــت. اس
خبرنــگاران  کــه  آمــده  اعامیــه  در 
رســانه های  در  خبــر  مدیــران  و 
ــی از  ــر ن ــه دفت ــا تمــاس ب افغانســتان ب
ــد  ــاد می کنن ــت انتق ــخنگویان حکوم س
خبرنــگاران  بــا  را  اطاعــات  کــه 
شــریک نمی ســازند و در ضمــن در 
ــت  ــگاران را اهان ــد خبرن صــورت تأکی

می کننــد. نیــز 
اعامیــه افــزوده کــه برخــی از مدیــران 
ــر  ــی ب ــای دولت ــوذ مقام ه ــر از نف خب
دارنــد  شــکایت  رســانه ها  مالــکان 

افشــاء  صورتــی  در  می گوینــد  و 
ــی،  ــام دولت ــک مق ــاد ی ــده ی فس پرون
مســتقیمًا بــا مالــک رســانه تمــاس 
از تهیــه و  می گیرنــد و خبرنــگار را 
نشــر گــزارش مربــوط بــه فســاد مانــع 

. ند می شــو
از  برخــی  کــه  داشــته  بیــان  نــی 
و  نشــر  بــدل  در  دولتــی  مقام هــای 
عــدم نشــر اخبــار و گزارش هــا بــه 
دولتــی  شــغل  و  پــول  خبرنــگاران 

می کننــد. پیش نهــاد 
خبرنــگاران  کــه  گفتــه  نهــاد  ایــن 
ــات و  ــه معلوم ــه ب ــد ک ــکایت دارن ش
ــد:  ــی مانن ــم و کان مل ــات مه اطاع
مذاکــرات صلــح بــا طالبــان، مذاکــرات 
آمــار  اســامی،  جمعیــت  بــا  ارگ 
ــد  ــتی و عق ــات تروریس ــات حم تلف
قراردادهــای کان ملــی اصًا دسترســی 

نمی تواننــد. پیــدا 
ــه   ــه گفت ــه ب ــده ک ــی آم ــه ن در اعامی
ــاس  ــی در تم ــا ن ــه ب ــی ک خبرنگاران
شــده انــد؛ برخــی از ســخنگویان فکــر 
ــًا  ــا صرف ــه ی آن ه ــه وظیف ــد ک می کنن
ــا  پنهــان نگه داشــتن معلومــات اســت ت
ــی  ــه ن ــگاران ب ــن خبرن ــه ی آن. ای ارای

ــخ  ــخنگویان در پاس ــه س ــد ک ــه ان گفت
بــه تماس هــای شــان می گوینــد: در 
ــد،  ــگ بزنی ــردا زن ــتند، ف ــه هس جلس
ایــن مســئله مربــوط مــا نمی شــود. 
را  شــان  تلفون هــای  ســخنگویان 
در  هــم  یــا  و  می ســازند  خامــوش 
ــت  ــص و نادرس ــات ناق ــت معلوم نهای

می دارنــد. ارایــه 
اعامیــه افــزوده کــه خبرنــگاران در 
بیشــتر مــوارد کــه بــرای تهیــه  گــزارش 
ــی  ــای دولت ــووالن نهاد ه ــد، مس می رون
از آن هــا مکتــوب رســمی می خواهند. 
ریاســت  از  خبرنــگاران  بیشــتر 
بیمارســتان ها  و  مکاتــب  پاســپورت، 
ــزارش  ــه گ ــن تهی ــه حی ــد ک ــاد کردن ی
ــگاران  ــا از خبرن ــن نهاده ــؤالن ای مس

مکتــوب رســمی طلب نمــوده انــد.
نهــاد نــی عــدم دسترســی بــه اطاعــات 
و هم چنــان اعمــال فشــار بــر رســانه ها 
ــته  ــی دانس ــر قانون ــگاران را غی و خبرن
ــه  ــرای ســامت جامع ــداوم آن را ب و ت
و نظــام افغانســتان مضــر خوانــده و 
از رهبــران حکومــت وحــدت ملــی 
ــع  ــا در رف ــته ت ــداً خواس ــتان ج افغانس

ــد. ــدام نمای ــش اق ــن چال ای
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