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ــه  ــد ک ــوس می گوی ــوال نف ــت اح ــس اداره ثب ریی
ــه  ــت ک ــانی اس ــخیص کس ــه تش ــادر ب ــن اداره ق ای

ــد. ــنامه بگیرن ــک شناس ــتر از ی بیش
همایــون محتــاط رییــس اداره ثبــت احــوال نفــوس 
ــی  ــت عموم ــور( در نشس ــنبه )17 ث ــه روز دوش ک
ــب در  ــل و تقل ــورد جع ــدگان در م ــس نماین مجل

ــد. ــتجواب ش ــی اس ــنامه های ورق ــع شناس توزی
شناســنامه های  توزیــع  از چگونگــی  نماینــدگان 
ــراز  ــدگان اب ــت رای دهن ــه فهرس ــرای تهی ــی ب ورق
نگرانــی کــرده و تاکیــد داشــتند کــه در ایــن رونــد 

ــود دارد. ــترده وج ــل گس جع
ــان در  ــردم جوزج ــده م ــی نماین ــتار درزاب عبدالس
ــت  ــدان در والی ــی زورمن ــه برخ ــت ک ــس گف مجل
ــاب توزیــع شناســنامه های ورقــی را در کنتــرل  فاری
خــود گرفتــه و بــه منظــور رای دهــی چندیــن 

ــد. ــع می کن ــرد توزی ــک ف ــه ی ــنامه ب شناس
ــع  ــان توزی ــفانه جری ــت: »متأس ــی گف ــای درزاب آق
ــی را  ــب و زورگوی ــه تقل ــرایط و زمین ــره، ش تذک
فراهــم کــرده اســت. تعــدادی از زورمنــدان بــا 
اســتفاده از قــدرت شــان در والیــت فاریــاب توزیــع 
تذکــره را در اختیــار خــود گرفتــه و حتــا بــه اتبــاع 
ــع  ــت افغانســتان را توزی ــز تذکــره تابعی خارجــی نی

ــد.« ــرده ان ک
ــز  ــدگان نی ــس نماین ــب دوم مجل ــار نای ــان ی امیرخ
گفــت: »توزیــع تذکره هــای جعلــی در والیــت 
ننگرهــار جریــان دارد، اســناد و شــواهد کافــی نیز در 
ایــن زمینــه وجــود دارد کــه بــه مــردم تذکــره جعلــی 

ــع شــده اســت.« توزی
ــت و احــوال  ــس ادره ثب ــاط ریی ــون محت ــا؛ همای ام
نفــوس نیــز جعــل و تزویــر در شناســنامه های 
ورقــی را رد نکــرد؛ امــا تاکیــد ورزیــد کــه ایــن اداره 
ــد شناســنامه دریافــت  ــادر اســت کســانی کــه چن ق

ــد. ــایی کن ــد را شناس می کنن
آقــای همایــون بــا اشــاره بــه ایــن کــه شناســنامه های 
ورقــی میکانیــزم مطمیــن بــرای برگــزاری انتخابــات 
نیســت، گفــت: »می خواهــم از ایــن تریبیــون اعــام 
کنــم کــه هرفــردی کــه بیــش از یــک تذکــره دریافت 
کننــد؛ توســط تکنالویــژی کــه مــا در دســترس داریم 
ــوند  ــره زده می ش ــه در تذک ــی ک از روی عکس های
ــون  ــه پنجــه قان ــراد شناســایی می شــوند و ب ــن اف ای

ســپرده خواهنــد شــد.«
ــن  ــه چندی ــه شناســایی کســانی ک ــرد ک ــد ک او تاکی
احــوال  ثبــت  اداره  بــرای  می گیرنــد  شناســنامه 

ــت. ــان اس ــوس کار آس نف
همچنیــن، رییــس اداره ثبــت احــوال نفــوس گفــت 
کــه امــروز ســه مرکــز در ســه منطقــه غــرب کابــل 
ــده  ــاد ش ــی ایج ــنامه های ورق ــع شناس ــرای توزی ب

اســت.
ــر دارد  ــن اداره در نظ ــه ای ــزود ک ــاط اف ــای محت آق
ــه آینــده 19 مرکــز جدیــد توزیــع ســیار  ــا در هفت ت

ــد. ــاد کن ــی را ایج ــنامه های ورق شناس
ــنامه های  ــع شناس ــز توزی ــه مرک ــت ک ــی اس گفتن
ــاری  ــه انتح ــس از حمل ــل پ ــرب کاب ــی در غ ورق
ــس از  ــدگان مجل ــا نماین ــف شــد. ام ــور متوق دوم ث
احتمــال محــروم شــدن بســیاری از باشــندگان ایــن 
ــتند. ــی داش ــراز نگران ــان اب ــق رای ش ــه از ح منطق

ــتقل  ــیون مس ــاحوی کمیس ــر س ــئولین دفت مس
ــکا  ــت، پکتی ــای خوس ــات در والیت ه انتخاب
ــد  ــوان در رون ــگ بان ــا از حضــور کمرن و پکتی

ثبت نــام خبــر می دهنــد.
بــه گفتــه ایــن مســئولین، رونــد ثبت نــام 
ــش  ــدی پی ــه کن ــیار ب ــا بس ــن والیت ه در ای

مــی رود.
رونــد  آغــاز  از  گزارش هــا،  اســاس  بــر 
ــدود ۴7  ــون در ح ــدگان تاکن ــام رأی دهن ثبت ن
هــزار نفــر در ایــن والیــات ثبت نــام کرده انــد.
تهدیدهــای  چــون  عواملــی  مســئولین 
ناامنی هــا و عــدم  هراس افکنــان، گســترش 
ــد گان  ــام رأی دهن ــاره ثبت ن ــردم درب ــی م آگاه
ــد. ــام کردن ــد اع ــن رون ــدی ای ــث کن را باع
کمیســیون  ســاحوی  دفترهــای  آمارهــای 
والیــت،  ایــن ســه  در  انتخابــات  مســتقل 
نشــان می دهنــد کــه بیــش از 11۳۰۰ نفــر 
در والیــت پکتیــا، نزدیــک بــه 11۵۰۰ نفــر در 
ــر از  ــزار نف ــش از ۲۴ ه ــکا و بی ــت پکتی والی
واجــدان شــرایط در والیــت خوســت ثبت نــام 

کرده انــد.
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تـذکره و بـازی قـدرت

هـدف غنـی از تـوزیع تذکـره
 انحـراف افـکار عامـه است

په افغانستان کې د بې کارۍ او 

بې وزلۍ پر زیاتوايل د مرشانو جرګې 

اندېښنه!
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کـه  می گویـد  صلـح  عالـی  شـورای 
افغانسـتان،  اسـامی  علمـای  نشسـت  
در  “جاکارتـا”  در  اندونزیـا  و  پاکسـتان 
رابطـه به جنگ جـاری افغانسـتان، داعیه 
جنگـی گـروه طالبان را در کشـور سـلب 

می کنـد.
مسـووالن شـورای عالـی صلح با اشـاره 
بـه مهـم بـودن ایـن نشسـت، می گوینـد 
کـه علمای کلیدی  سـه کشـور اسـامی 
طـرف دار  درگذشـته  کسـانی که  حتـا   -
تفکرطالبـان بوده انـد - در ایـن نشسـت 
اشـتراک می کننـد و در رابطـه بـه غیـر 
مشـروع بودن جنگ در افغانستان دیدگاه 

عمومـی خویـش را بیـرون می دهنـد.
این کـه  بیـان  بـا  دینـی  آگاهـان  امـا، 
طالبـان بـه گفتۀ ماهـای دربـاری توجه 
نمی کننـد، می گوینـد که در حـال حاضر 
فرماندهـی جنـگ بـه دسـت نسـل دوم 
گـروه طالبـان قـرار دارد و نشسـت هایی 
برگـزار  بیرونـی  کشـورهای  در  کـه 
رونـد  بـاالی  چندانـی  تاثیـر  می شـود، 

گذاشـت.  نخواهـد  کشـور  در  جنـگ 

دینـی  عالمـان  نشسـت  اسـت  قـرار 
در  اندونیزیـا  و  پاکسـتان  افغانسـتان، 
جاکارتـا مرکـز این کشـور اسـامی روز 
غیـر  بـه  رابطـه  در  ثـور(   ۲1( جمعـه 
مشـروع بـودن جنـگ جـاری افغانسـتان 

شـود. برگـزار  

معـاون  سـلیم،  عطاءالرحمـان  مولـوی 
شـورای عالـی صلـح بـا تاکیـد بـر مهـم 
بـودن نشسـت جاکارتـا، می گویـد که به 
همه روشـن اسـت کـه جنگ جـاری در 
افغانسـتان توجیـه دینـی ندارد. امـا گروه 
طالبـان...                  ادامـه صفحـه 6

حضورکمرنگمردمدرمراکزثبتنام
دروالیاتخوست،پکتیاوپکتیکا

صفحه 6

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

شورای عالی صلح:

نشستجاکـارتاداعیـۀ
جنـِگطالبـانراسلبمیکنـد

اشرف غنی:

تعـهداتبینالمـللیباافغـانستان
ششسـالبعدپایـانمییابـد
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ــات در  ــت انتخاب ــوز سرنوش ــه هن ــی ک درحال
بســیاری ها  و  دارد  قــرار  ابهــام  از  هاله یــی 
ــری  ــال رواِن هج ــه در س ــد ک ــاور نمی کنن ب
موفــق  انتخابــات  کمیســیون  خورشــیدی 
انتخابــاِت شــورای ملــی و  برگــزاری  بــه 
ــن  ــا از همی ــود، ام ــوالی ها ش ــوراهای ولس ش
ــه فهرســت های  ــرد ک ــوان حــس ک حــاال می ت
ــات  ــن دورِ انتخاب ــزدان را در ای ــی از نام طوالن
خواهیــم داشــت. بــه نظــر می رســد بــه همــان 
نســبتی کــه اکثریــِت شــهرونداِن کشــور تــا بــه 
ــارکت در  ــرای مش ــت ب ــن رغب ــال کمتری ح
انتخابــات پیــِش رو نشــان داده انــد، یــک تعــداد 
زیــاد بــا شــور و هلهلــۀ زایدالوصــف در حــاِل 
انتخاباتی شــان  پیکارهــای  بــرای  آماده گــی 

ــتند. اس
ــات  ــوِع انتخاب ــه دو ن ــِل این ک ــه دلیـ ــه ب  البت
شــمار  می شــود،  برگــزار  هم زمــان 
دور  ایــن  در  ثبت نــام  بــرای  متقاضیــان 
ــوراهای  ــی و ش ــات پارلمان ــی )انتخاب انتخابات
ــن  ــد. ای ــد ش ــاد خواه ــز زی ــوالی ها( نی ولس
کــه  دارد  را  ویژه گــی  ایــن  انتخابــات  دور 
بــرای نخســتین بار در افغانســتان انتخابــاِت 
می شــود.  برگــزار  ولســوالی ها  شــوراهای 
شــوراهای  انتخابــاِت  برگــزاری  عــدم 
آســیب های  حــال،  بــه  تــا  ولســوالی ها 
جدی یــی را بــر پیکــرۀ دموکراســِی ناپــاِی 
ــی کــه  کشــور وارد کــرده و بخشــی از کارهای
در  ولســوالی ها  شــوراهای  موجودیــِت  در 
ــد انجــام می شــد، انجــام نشــده اند. کشــور بای

 نبــود شــوراهای ولســوالی ها همــواره بهانه یــی 
ــتی هاِی  ــی کاس ــت برخ ــه دول ــت ک ــوده اس ب
خــود را از ایــن راه توجیــه کند. وقتی از ســران 
حکومــت وحــدت ملــی پرســیده می شــود کــه 
ــت  ــکیل دول ــۀ تشـ ــه توافق نام ــق ب ــرا مطاب چ
لویــه جرگــۀ  برگــزاری  از  وحــدت ملــی 
ــه  ــا ب ــد، آن ه ــده ای ــا ورزی ــی اب ــون اساس قان
نبــود شــوراهای ولســوالی ها در کشــور اشــاره 
ــازۀ  ــی اج ــون اساس ــد قان ــد و می گوین می کنن
برگــزاری لویــه جرگــۀ تعدیــل قانــون اساســی 
ــوالی ها  ــوراهای ولس ــِت ش ــدون موجودی را ب

ــداده اســت.  ن
توجیــه  بــرای  بهانه گیری هــا  دســت  ایــن  
کم کاری هــا و کاســتی های موجــود، کشــور 
را بــه وضعیــِت اســفناکی دچــار کــرده اســت. 
وقتــی بهانــه بــرای کار نکــردن وجــود داشــته 
باشــد، طبیعــی اســت کــه از ایــن فضـــا بــرای 
پنهــان کــردِن ناتوانایی هــای خــود در امــر 

مدیریــِت کشــور بــه آســانی اســتفاده می شــود. 
ســران دولــت وقتــی با پرســش های ســختی در 
مــورد نبــود امنیــت در کشــور، بحــران جنــگ و 
صلــح، وضعیــت فاجعه بــارِ اقتصــادی مــردم و 
ــه رو می شــوند،  ده هــا مشــکل حــادِ دیگــر روب
بــه چنیــن بهانه هایــی متوســل می گردنــد. 
می گوینــد چــون مــا شــوراهای ولســـوالی 
ــم  ــز نمی توانی ــان کار را نی ــس ف ــم، پ نداری
شــامل برنامــه بســازیم. برگــزاری لویــه جرگــۀ 
تعدیــل قانــون اساســی کــه می توانســت یکــی 
ــه  ــی ب ــِت فعل ــتاوردهای دول ــن دس از مهم تری
حســاب بیایــد، بــه همیــن بهانــه تــا بــه حــال 

برگــزار نشــده اســت.
یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه می توانــد 
ــده  ــاِت آین ــِی انتخاب ــزداِن احتمال ــت نام فهرس
ــار برگــزاری  ــرای اولین ب را افزایــش بخشــد، ب
ــات شــوراهای ولســوالی کشــور اســت.  انتخاب
ــا این هــم حضــور شــهروندان در مراکــز  ــا ب ام
اســت.  نگران کننــده  شــدت  بــه  ثبت نــام 
هرچنــد کمیســیون بــا نشــر آمــار رســمی ادعــا 
دارد کــه بیشــتر از یــک میلیــون واجــد شــرایط 
ــه  ــور ب ــت کش ــهرهای ۳۴ والی ــام در ش ثبت ن
ایــن مراکــز آمــده و ثبــت نــام کــرده انــد؛ امــا 
نهادهــای مســتقل و ناظــراِن سیاســی ایــن ارقام 
می گوینــد  و  نمی کننــد  ارزیابــی  دقیــق  را 
کمیســیون در حــال نشــر آمــار جعلــی اســت؛ 
ــه  ــه دادن ب ــرای روحی ــًا ب ــه عمدت ــاری ک آم
مــردم و اغــوای نهـــادهای کمک دهنــده منتشــر 

می شــوند. 
دو مشــکِل اساســی فــرا راهِ برگــزاری انتخابات 
قــرار دارد کــه فراگیــر بــودن و عادالنــه بــودِن 
آن را زیــر ســوال بــرده می توانــد. مشــکل 
ــر روز  ــه ه ــت ک ــور اس ــت کش ــت، امنی نخس
بــه نگرانــِی جدی تــر تبدیــل می شــود. طالبــان 
صــورت  بــه  دهشــت افکن  گروه هــای  و 
برنامه ریزی شــده انتخابــات را هــدف قــرار 
داده و تــاش می ورزنــد کــه از برگــزاری 
ــای  ــه مرکزه ــه ب ــد. حمل ــری کننـ آن جلوگی
رای دهــی، نشــانۀ روشــِن ایــن هــدِف طالبــان و 
ــد.  ــوده می توان ــا آن ب ــتا ب ــای هم راس گروه ه
مشــکل دوم، حضــور کم رنــِگ مــردم در مراکــز 
ثبــت نــام اســت. اگــر حتــا ارقــام کمیســـیون 
انتخابــات درســت هــم باشــد، گمــان نمــی رود 
کــه در زمــان تعیین شــده آن قــدر واجدیــن 
شــرایط ثبت نــام کننــد کــه پنجــاه درصــد 
مشــروعیت  و  گیــرد  بــر  در  را  واجدیــن 

ــود.  ــه نش ــش مواج ــا چال ــات ب انتخاب

نبــود امنیــت نیــز می توانــد فراگیــر بــودِن 
ســازد.  روبــه رو  چالــش  بــا  را  انتخابــات 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــا نش ــون گزارش ه هم اکنـ
ــی از  ــوب و بخش های ــرق، جن ــمال، ش در ش
ــورِت  ــه ص ــان ب ــِگ طالب ــور، جن ــرب کش غ
والیت هایــی  از  دارد.  جریــان  دیوانــه وار 
ــزارش  ــرپل گ ــاب و س ــان، فاری ــل جوزج مث
ــوالی های  ــد ولس ــا 9۰ درص ــه حت ــد ک می رس
ــان  ــای طالب ــرف نیروه ــه تص ــات ب ــن والی ای
ــا توجــه  ــد ب ــت می توان ــا دول ــد. آی ــده ان درآم
امنیــت  کشــور،  وضعیــت  و  شــرایط  بــه 

ــد. ــن کن ــق تأمی ــن مناط ــات را در ای انتخاب
 بــرای حــل چنیــن مشــکاتی، دولــت از 
ماه هــا پیــش بایــد برنامه هــای گســترده یی 
ــاع  ــه دف ــط ب ــاال فق ــا ح ــرد ام ــاز می ک را آغ
ــارش  ــه در اختی ــد ک ــا می کن ــاحاتی اکتف از س
قــرار دارد، آن هــم از ایــن تــرس کــه مبــادا ایــن 
ــود. در  ــرون ش ــش بی ــز از کنترول ــاحات نی س
چنیــن شــرایطی، چگونــه می تــوان بــاور کــرد 
کــه انتخابــات بــا هیــچ تهدیــد روبــه رو نیســت 

ــود؟  ــزار می ش ــش برگ ــان معین و در زم
ــی را  ــی تهدیدهــای شــدید امنیت ــردم در حال م
ــا را  ــه آن ه ــات ک ــزاری انتخاب ــتانۀ برگ در آس
هــدف گرفتــه، احســاس می کننــد کــه بدتریــن 
تجربــه را از انتخابات هــای گذشــته دارنــد. مگر 
ــت های  ــه خواس ــت ب ــی توانس ــاِن فعل پارلم
ــًا  ــن پارلمــان واقع ــا ای ــردم پاســخ دهــد؟ آی م
ــع آن را  ــردم توق ــه م ــود ک ــزی ب ــان چی هم
داشــتند. گاهــی بــه شــوخی می گوینــد »از 
ــت«،  ــه در اوس ــراود ک ــرون ت ــان ب ــوزه هم ک
ــان  ــران اعضــای پارلم ــاد نگ ــه زی ــی این ک یعن
نباشــید، این هــا افــراد منتخــِب خودتــان انــد و 
از ســویی هــم جامعــۀ افغانســتان همیــن اســت. 
ــن  ــه در همی ــرد ک ــکار ک ــوان ان ــه نمی ت البت
دور شــانزدهم نیــز افــراد نخبــه و شایســته 
در پارلمــان وجــود دارنــد ولــی متأســفانه 
ــد  ــه بتوانن ــت ک ــی نیس ــه اندازه ی ــان ب تعدادش
اثرگــذار تمــام شــوند. اثرگــذاری مجلــس 
زمانــی مشــخص می شــود کــه افــراد دلســوز و 
چیزفهــم نســبت بــه دالل هــا و افــراد میان مایــه 
معادلــۀ عکــس داشــته باشــد. یعنــی حــاال کــه 
ــد  ــد، بای ــراوان ان ــس ف ــراد در مجل ــن اف از ای
تعدادشــان  دلســوز  و  چیزفهــم  ازآدم هــای 
ــی  ــه پارلمان ــا پارلمــان واقعــًا ب بیشــتر شــود ت

ــود.   ــدل ش ــد تب ــی و قدرتمن مردم
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احمــد عمران

عوامِل بازدارندۀ برگزاری 
ت با نتخا ا

 

دیـروز محمد اشـرف غنی، رییـس حکومت وحـدت ملی، از 
مـردم خواسـت که بـا افراطی هایی که فضای سیاسـِی کشـور 
را مکـدر می سـازند، مبـارزه کننـد. او تأکیـد کـرد کـه تأمیـن 
ثبـات در افغانسـتان در گـرِو تطبیـق قانون اساسـی اسـت. او 
تأمیـن حقـوق مدنی، سیاسـی، اقتصادی و فرهنگـی را وظیفۀ 
اصلـی حکومـت خواند و اشـاره کـرد که هویت هـا و زبان ها 
بـه اقسـام مختلـف، همـه در قانـون اساسـی جـای گرفته انـد 
و قانـون اساسـی از همـه مهم تـر بـر اصـِل انکشـاِف متـوازن 
تأکیـد دارد. شـکل نظـامِ مـا و جهـِت آینـدۀ مـا در قانـون 

اساسـی تعیین شـده اسـت. 
 اظهـاراِت آقـای غنـی درسـت زمانـی صـورت می گیـرد که 
آغـاز رونـد توزیع شـناس نامه های برقـی، به رغـِم موجودیِت 
تقنینـِی  فرمـان  اسـاس  بـر  نفـوس،  احـوال  ثبـت  قانـون 
صادرشـده توسـط او صـورت گرفتـه و بـا واکنش هـای تنـِد 
سیاسـت مداران، مـردم و حقوق دانان و رسـانه ها مواجه شـده 
اسـت؛ زیـرا ایـن فرمـان هویـِت افغـان را بـه عنـوان هویـِت 
همـۀ اقـوام در شـناس نامه ها می گنجانـد و این بـرای اکثریِت 

مـردم قابـل قبول نیسـت. 
بـه عبـارت دیگـر، آقـای غنـی بـه آن چـه دیگـران را متهـم 
می کنـد، خـود متهم اسـت. اکنـون در ذهـِن سیاسـت مداران، 
اهـل خبـره و دانـش و حتـا مـردم عـام، غنـی به عنـوان یک 
شـخِص قانون شـکن، مستبد و تفرقه انداز شـناخته شده است. 
مـردم غنـی را متهـم می کننـد کـه رییـِس دولتـی اسـت که به 
قانـون هیـچ ارزشـی قایـل نیسـت؛ فقط بـه قانون اساسـی به 
عنـوان یـک ابزار تمسـک می جویـد و می خواهـد برنامه های 
خطرنـاک و فروملـِی خـودش را زیـر پوشـِش آن پیـاده کند.

آقـای غنـی درحالـی خواهـاِن مبـارزه با کسـانی شـده اسـت 
قانـون  از  و  می دهنـد  انجـام  اختاف برانگیـز  اقدامـاِت  کـه 
اساسـی سوءاسـتفاده می کننـد کـه خود بـه چنیـن اقدامی در 
ذهنیـِت عامـه و جریان هـای سیاسـی شـدیداً متهم اسـت. او 
بـا اطـاِق تحمیلـِی واژۀ افغـان بر همه بر اسـاس یـک فرمان 
تقنینـی، اختافـاِت قومـی را گسـترده کـرده و با ایـن فرمان، 
هـم حکومـت در سـطح رهبـری دچـار دودسـته گی شـده و 

هـم مـردم در برابـِر یکدیگـر قـرار گرفته اند. 
آقـای  چگونـه  کـه  اسـت  مطـرح  به درشـتی  پرسـش  ایـن 
غنـی کـه خـود سیاسـِت حـذف را پیشـه کـرده، به سیاسـِت 
عنـوان  بیگانـه  را  دیگـران  کـه  تک هویتـی  و  تک قومـی 
می کنـد، روی آورده و بسـتر اختافـات را پهن کـرده، می آید 
و خواسـتار برخـورد بـا کسـانی می شـود کـه اختـاف ایجاد 
می کننـد؟ شـاید منظور آقای غنی کسـانی باشـد کـه اخیراً در 
برابـر عملی شـدِن غیرقانونـِی فرمـان تقنینِی او واکنش نشـان 
داده انـد. امـا او بایـد بدانـد کـه ایـن اختاف هـا را چه کسـی 
کلیـد زد و نقـِش خـود او بـه عنـوان شـخصیت اول کشـور، 
در سـامان دادِن ایـن اختافـات کـه مسـلمًا عواقـِب بسـیار 

خطرنـاک و ویرانگـری خواهـد داشـت، چـه بـوده اسـت. 
آن چـه کـه آقـای غنـی اخیـراً در فرمـان تقنینـی  اش مبنـی بر 
این کـه  از  جـدا  داده،  انجـام  برقـی  شـناس نامه های  توزیـع 
عملـی خـاِف قانـون تلقـی می شـود، راه انـدازی اختافـات 
بـرای دسـتیابی بـه اهدافِ  سـیاهِ سیاسـی نیز اسـت. غنی باید 
بداند که افغانسـتان دیگر آن افغانسـتاِن گذشـته نیسـت. مردم 
از رفتـار سیاسـیون، نیـِت آنـان را می  خوانند و واکنش نشـان 
می دهنـد. آن هـا می دانند کـه برخـی از رفتارهای آقـای غنی، 
به شـدت مخالـِف رونـد وفـاق و بـرادری و برابـری اسـت. 
غنـی،  آقـای  قانـوِن  خـاف  و  تک محورانـه  سیاسـت های 
سـبب شـده اسـت کـه مـردم دیگـر عاقه یـی بـه رفتـن بـه 
پـای صندوق هـای رای نداشـته باشـند و بـه مراکـز ثبت نـامِ 
و  قانـون  از  حالـی  در  غنـی  آقـای  نرونـد.  رای دهنـده گان 
قانون گرایـی سـخن می گوید کـه خود شـماری از فیصله های 
مجلـس نماینـده گان را زیـر پـا کـرده و خاف آن، بر اسـاس 
فرمان هـای تقنینـی و مسـتبدانۀ خـود عمـل می کنـد. بنابراین 
مخالفـاِن  این کـه  به جـای  می شـود  توصیـه  غنـی  آقـای  بـه 
سیاسـی اش را بـه نقـض قانون متهـم کند و خواسـتار از »بین 
بـردن« آنـان گـردد، اندیشـه و رفتارِ خـود را اصــاح کند و 
دسـت از سیاسـت های تفرقه افگنانـۀ قومی و جناحـی بردارد. 
به ویـژه آن کـه بـرای او صفِت »متفکـر« بـه کار می برند و یک 
متفکـر می بایسـت هنـر و لیاقـِت خـود را در ایجـادِ همدلـی 
و یکپارچه گـِی اجتماعـِی مبتنـی بـر قانون و مردم سـاالری به 

بگذارد! نمایـش 

اتـهاماِتغنـی
بهخـودشبرمـیگـردد

ACKU
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بـا  مخالفـت  و  »افغـان«  واژۀ  بـا  مخالـف 
مسـألۀ  دو  دیجیتالـی«،  شـناس نامۀ  »توزیـع 
از هـم متفـاوت اسـت. مسـأله یی کـه توزیـع 
شـناس نامه های دیجیتالـی را تـا کنـون معطـل 
رهبـری  در سـطح  تنـش  داده و سـبب  قـرار 
حکومـت و قطب بندی هـای قومـی در سـطح 
بـه  »افغـان«  واژۀ  درج  اسـت،  شـده  جامعـه 
عنـوان هویت تمام اقـوام در این شـناس نامه ها 
اسـت، زیـرا منابـع فـراوان تاریخـی مبیـن این 
واقعیـت اسـت کـه »افغـان« بـه قوم پشـتون و 

افغانسـتان بـه یـک محل خـاص پشتون نشـین 
اطـاق می شـده اسـت. از آن جـا کـه در ایـن 
زمینـه کتـب و مقـاالت فـراوان نوشـته شـده 

می گذریـم. آن  بیشـتر  توضیـح  از  اسـت، 
امـا این روزها، موافقان درج واژۀ »افغان« تاش 
دارنـد تـا با تبلیـغ سـوء، ذهنیت هـا را منحرف 
کننـد. آنـان می خواهند ایـن بـاور را خلق کنند 
کـه مخالفـان واژۀ »افغـان« گویـا نمی خواهنـد 
مردم افغانسـتان صاحـب شـناس نامۀ دیجیتالی 
ایـن  »افغـان«  واژۀ  موافقـان  روایـت  شـوند. 

اسـت مخالفـاِن افغانیت خواهـی، واژۀ »افغـان« 
را بهانـه قـرار داده در پی سـبوتاژ رونـد توزیع 
شـناس نامۀ دیجیتالـی انـد. ایـن عده حتـا برای 
جـا افتـادن روایـت شـان، بحث »اسـامیت« را 
انـد و می گوینـد کـه  بـا »افغانیـت« گـره زده 
بـه  اسـام  نمی خواهنـد  افغـان  واژۀ  مخالفـان 
سـرزمین  ایـن  مردمـان  دینـی  هویـت  عنـوان 
سیاسـت مداران  باشـد.  درج  شـناس نامه ها  در 
قومـی مانند اسـماعیل یون و گلبدیـن حکمتیار 
بـه هـواداران شـان این ذهنیـت را می فروشـند 
در  افغـان  واژۀ  درج  مخالـف  کـه  آنانـی  کـه 
مسـلمان  از  انـد،  دیجیتالـی  شـناس نامه های 
بـودن شـان گذشـته انـد و نمی خواهند اسـام 
بـه عنـوان هویـت دینی شـان در شـناس نامه ها 

درج شـود.
و  یـون  اسـماعیل  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
»حاکمیـت  بـه  بارومنـد  حکمتیـار،  گلبدیـن 
هسـتند.  افغانسـتان«  بـر  پشـتون ها  انحصـاری 
دو  ایـن  سیاسـی  فعالیت هـای  گذشـتۀ 
راسـتای  در  همـواره  پشـتون،  سیاسـیت مدار 
افغانسـتان  در  دولـت  سـاختار  پشتونی سـازی 
بـوده اسـت. حکمتیـار پـس از پیـروزی جهـاد 
شـوروی  نیروهـای  آخریـن  شـدن  بیـرون  و 
قـدرت  کامـل  تصاحـب  بـرای  افغانسـتان،  از 
از  پشـتون ها  غیـر  رانـدن  بیـرون  سیاسـی 
سـاختار قـدرِت سیاسـی افغانسـتان، دسـت به 
راکت بـاران شـهر کابـل زد. بـه کسـی پوشـیده 
نیسـت که پس از توشـیح قانون تصویب شـدۀ 
ثبـت احوال نفـوس در سـال 1۳9۳، اسـماعیل 
یـون بـا راه انـدازی تظاهـرات در شـهر کابل و 
البـی در ارگ، محمداشـرف غنـی را واداشـت 
تـا قانون توشـیح شـده و صددرصـدی خود را 
دور بزنـد و در مغایـرت با سـایر قوانین، فرمان 
تقنیـن بـرای تعدیـل دوبـارۀ قانون ثبـت احوال 

نفـوس صـادر کنـد.
از  افغانیت خواهـی  موافـق  روایـت  امـا 
بـا توزیـع شـدن  اسـاس غلـط اسـت. کسـی 
نـدارد.  مخالفـت  دیجیتالـی  شـناس نامۀهای 

هیـچ یـک از مخالفـان درج واژۀ »افغـان« ادعـا 
شـناس نامه اش  از  دینـی اش  هویـت  نـدارد 
از هـر قـوم، دوسـت  حـذف شـود. همه گـی 
باشـند،  داشـته  دیجیتالـی  شـناس نامۀ  دارنـد 
همه گـی بـه درو از تعلقـات قومـی، مذهبـی و 
سـمتی، می خواهنـد فسـاد در کشـور کاهـش 
واقعـی  احصایـۀ  می خواهنـد  همه گـی  یابـد، 
افغانسـتان هویـدا شـود. همه گـی  باشـنده گان 
افغانسـتان،  انتخابات هـای  در  دارنـد  دوسـت 
باشـد،  نداشـته  نیابتـی وجـود  و  تخیلـی  رأی 
همه گـی دوسـت دارنـد بانـک اطاعاتـی برای 
باشـنده گان ایـن سـرزمین به وجود بیایـد و نیز 
تروریسـتان نتوانند آزادانه در شـهرهای کشـور 

کننـد. گشـت وگذار 
ایـن اسـت کـه در مسـألۀ  امـا  واقعیـت تلـخ 
و  قـدرت  بحـث  دیجیتالـی،  شـناس نامه های 
خودنمایـی  بسـیار  قـدرت  دروِن  بازی هـای 
می کنـد؛ امـا کمتـر کسـی متوجـه آن می شـود. 
کسـی در سیاسـی بـودن اقدام رییـس حکومت 
مبنـی بر آغـاز رونـد شـناس نامه های دیجیتالی، 
رسـیدن  فـرا  بـا  نمی توانـد.  کـرده  شـک 
پایـان  شـدن  نزدیـک  و  پارلمانـی  انتخابـات 
کار رییـس جمهـوری برمبنـای قانون اساسـی، 
محمداشـرف غنـی می خواهد وجهـۀ قومی اش 
را تقویـت کنـد. او می خواهـد در میـان اقـوام 
پشـتون بـه خـود حامـی بخـرد. محمداشـرف 
غنـی به خوبـی درک کرده اسـت که پشـتون ها 
از سیاسـِت او در مـدت ریاسـتش نـاراض اند. 
نیـاوردن تیمـش در میـان  غنـی احتمـاِل رأی 
می کنـد،  تصـور  قومـی  بسـیار  را  پشـتون ها 
بـه همیـن دلیـل روایـت قومـی از خـود بـروز 
می دهـد تـا پشـتون ها را در محـور تیـم خـود 

کند. بسـیج 
در ایـن میـان، چیـزی را کـه غنـی و تیمـش 
فرامـوش کـرده انـد، ایـن اسـت که دامـن زدن 
بـه مسـایل قومـی به خاطـر حفاظـت از قدرت 
و یا رسـیدن به قـدرت، یکـی از خطرناک ترین 
روش ها اسـت. این روش در بسـیاری کشورها، 

خونین تریـن جنگ هـا را در قبال داشـته اسـت. 
ادبیـات و روایـت کنونی بیشـتر قشـر سیاسـی 
افغانسـتان در محـور قومیـت و تنفـر از دیگری 
چـرخ می خـورد کـه فرجـام نیـک بـرای هیـچ 
گـروه و هیچ کـس در قبـال نخواهـد داشـت. 
بـدون تردیـد، ارگ و تیـم حاکـم در بـه وجود 
آوردن این ورایت نقش برجسـته داشـته اسـت.
واقعیـت دیگـری کـه نادیـده گرفتـه می شـود، 
این اسـت کـه مخالـت بـا درج واژۀ »افغان« در 
شـناس نامه ها، در سـطح کابینه، سیاست مداران، 
پارلمـان، جامعـۀ مدنـی و شـهروندان مطـرح 
بـا  اجرایـی  رییـس  مخالفـت  از  پـس  اسـت. 
آغـاز رونـد توزیـع شـناس نامه های دیجیتالـی 
و نامشـروع خوانـدن آن، باورهـا بـه این شـده 
بـا  اجرایـی  ریاسـت  جنـاح  تنهـا  کـه  اسـت 
ایـن رونـد مخالـف اسـت. امـا واقعیـت چیـز 
دیگری سـت. این گونـه نسـیت که تنها ریاسـت 
مخالـِف  عبـداهلل  داکتـر  شـخص  و  اجرایـی 
توزیـع شـناس نامۀ دیجیتالـی پیـش از رسـیدن 
بـه اجماع سیاسـی بوده باشـد. داعیـه دار اصلی 
ایـن دادخواهی، بخش بزرگـی از مردم، اعضای 
پارلمـان، جامعـۀ مدنی، رسـانه ها و حتـا کابینۀ 
حکومـت فعلی و قبلی اسـت. موضـوع تحمیل 
واژۀ »افغـان« در شـناس نامه های دیجیتالـی، از 
چندیـن سـال بـه این سـو مطـرح بـوده اسـت. 
چندیـن سـال اسـت کـه بخشـی از نخبـه گان 
و  مدنـی  جامعـۀ  پارلمـان،  اعضـای  سیاسـی، 
بخـش بزرگـی از مـردم از اقوام مختلـف با این 

مسـأله مخالـِف خـود را نشـان داده انـد.
انتظـار مـی رود، تیـم ارگ واقعیت های سیاسـی 
در  را  افغانستان شـمول  کان  مصلحت هـای  و 
ثبـات  بایـد  غنـی  محمداشـرف  بگیـرد.  نظـر 
بـر مشـروعیت  را  اجتماعـی  نظـم  و  سیاسـی 
قومـی اش ترجیـح بدهـد. رفتـار سیاسـی غنـی 
بایـد در قبـال اقـوام غیـر پشـتوِن این سـرزمین 

کند. تغییـر 

برقــی  شناســنامه های  توزیــع  اعــام  از  پــس 
ــه  ــه روزنام ــده گان مجلــس ب ــون برخــی از نماین اکن
مانــدگار می گوینــد کــه هــدف غنــی از توزیــع 
ــردم  ــکار م ــردن اف ــرف ک ــنامه ها، منح ــن شناس ای
ــاد  ــی و فس ــدت مل ــت وح ــر حکوم ــان عم از پای
گســترده درون حکومتــی و چپــاول و غــارت معــادن 

ــت. ــتان ا س افغانس
ــان  ــه پای ــر از 1۴ روز ب ــان، چــون کمت ــه آن ــه گفت ب
ــده اســت؛  عمــر حکومــت وحــدت ملــی باقــی مان
ــنامه ها  ــن شناس ــع ای ــاز توزی ــا آغ ــی ب ــن غن بنابرای
کــه اکنــون متوقــف شــده اســت، درپــی دوام عمــر 
ــردن ذهــن  ــان منحــرف ک حکومــت خــود و همچن

ــادن افغانســتان اســت. ــارت مع ــردم از غ م
ــا  ــی ت ــت وحــدت مل ــه عمــر حکوم گفتنی ســت ک
ــه کار  ــد از آن ادام ــد و بع ــان میاب 1۴ روز دیگــر پای
حکومــت فعلــی بــه بــاور حقوق دانــان غیــر قانونــی 

بــوده و ادامــه آن خــاف قانــون اساســی اســت.
چمن شــاه اعتمــادی عضــو مجلــس نماینــده گان 
ــاس  ــی براس ــنامه های برق ــع شناس ــد: توزی می گوی
فرمــان تقنینــی و در موجودیــت قانون تصویب شــده 
ــی،  ــود رییس جمهورغن ــده خ ــیح ش ــس و توش مجل
ــه  ــن را ب ــی ای ــت و غن ــی اس ــون اساس ــاف قان خ
ــت  ــر حکوم ــرای دوام عم ــا ب ــد؛ ام ــی می دان خوب
ــا  ــت؛ ب ــده اس ــی نمان ــزی از آن باق ــه چی ــود ک خ
آغــاز ایــن رونــد و ایجــاد هــرج و مــرج می خواهــد 

ــد. ــی را افــزود کن ــه عمــر آن مدت ب
امــا بــه بــاور ایــن عضــو مجلــس: در شــرایط فعلــی 
ــت،  ــران اس ــار بح ــدت دچ ــه ش ــت ب ــه حکوم ک
توزیــع ایــن شناســنامه ها کــه مــورد تاییــد شــماری 
ــار مشــکات  ــادی از مــردم افغانســتان نیســت، ب زی

ــرد. ــد ک ــر خواه را اضافه ت
ــرای  ــنامه ها ب ــن شناس ــع ای ــه توزی ــد دارد ک او تاکی
انتخابــات پیــش روی نیســت، زیــرا فرصتــی نیســت؛ 
ــد  ــن روزن ــاز ای ــت از آغ ــدف حکوم ــل ه ــا اص ام
ــن  ــردن ذه ــارغ ک ــش و ف ایجــاد بحــران، ایجــاد تن
ــت  ــی حکوم ــت، ناکام ــان عمــر حکوم ــردم از پای م
ــادن  ــاول مع ــردم از چپ ــن م ــردن ذه ــرف ک و منح

کشــور اســت.
و امــا امــان اهلل پیمــان نماینــدۀ دیگــر مجلــس گفتــه 
کــه نــه افغــان، نــه افغانســتانی؛ باییــد متحــد شــویم 

و بــرای خراســان بــزرگ مقاومــت کنیــم!
 پیمــان می گویــد: قرن هاســت نــام افغانســتان را 

ــود؛  ــز ب ــا عزی ــرای م ــام ب ــن ن ــم و ای ــه کردی تجرب
امــا مجبورمــان کردنــد. شــاید نــام خراســان را همــۀ 
ــه از  ــت ک ــن اس ــد و ممک ــتان بپذیرن ــوام افغانس اق

ــم. ــی یابی ــن باهــا رهای شــر ای
بــه گفتــه او: کســانی کــه شــما را افغانســتانی قبــول 
ــتفاده  ــردگان اس ــوان ب ــا را به عن ــردا ماه ــد، ف ندارن
خواهنــد کــرد. مــا بــرای ایــن داعیــه، بــه امیــد باهمی 
ــزدور،  ــم دورت م ــرز تحری ــا م ــۀ شــهروندان، ت هم

ــتیم! ــه می ایس ــن دارم ک ــاب یقی ــگ و انق جن
ــز  ــت: شــما نی ــان بدخشــان گف ــه طالب او خطــاب ب
شــامل ایــن خطابــه می شــوید)بیاید و بــا مــا متحــد 
شــوید و بــرای خراســان برزمیــم، چــون ملــت 

درگیــر چنــد آدم بی هویــت قوم گــرا اســت(.
ــس از  ــه ارگ پ ــت ک ــن اس ــا ای ــال باوره ــن ح باای
ــه  ــی ک ــای ورق ــون تذکره ه ــش از ۴ میلی ــع بی توزی
ــه پشــتون های آن طــرف  ــه می شــود بیشــتر آن ب گفت
ــا  دیورنــد توزیــع شــده اســت، اکنــون می خواهــد ب
ــان  ــه آن توزیــع ایــن تذکره هــا هویــت افغانســتانی ب

بدهــد.
ــی  ــه غن ــد ک برخــی از تحلیل گــران سیاســی معتقدن
و تیــم اش در صــدد توزیــع تذکــره ورقــی بــه 
ــن  ــه همی ــد و ب ــد بودن پشــتون های آن طــرف دیورن
ــاز  ــی را آغ ــای ورق ــع تذکره ه ــد توزی ــل رون دلی
ــره  ــر تذک ــون نف ــه 1۰ میلی ــه ب ــد ک ــد و گفتن کردن
ــه  ــن بهان ــه همی ــد و ب ــد ش ــع خواه ــی توزی ورق
ــره  ــب تذک ــد را صاح ــرف دیورن ــتون های آن ط پش

ــاختند. ــتانی س افغانس
ــش  ــه بی ــاید ب ــه ش ــون ک ــد: اکن ــد کردن ــان تاکی آن
ــه  ــد ک ــده باش ــع ش ــره توزی ــر تذک ــون نف از ۵ میلی
ــرف  ــتون های آن ط ــان پش ــت آن ــک اکثری ــدون ش ب
دیورنــد اســتند، اکنــون غنــی بــا آغــاز رونــد توزیــع 
تذکره هــای برقــی می خواهــد بــه آنــان هویــت 

ــد. ــی بده ــای برق ــاس تذکره ه ــتانی براس افغانس
ــدارد  ــود ن ــکی وج ــد: ش ــران می گوین ــن تحلیل گ ای
کــه ارگ نیشــنان در صــدد هویــت افغانســتانی دادنــد 
ــن  ــا از ای ــد ت ــد ان ــرف دیورن ــتون های آن ط ــه پش ب
ــتان را  ــتون ها در افغانس ــت پش ــا اکثری ــق ادع طری

نیــز ثابــت کننــد.
ــد  ــا را رد می کن ــن ادع ــادی ای ــاه اعتم ــا چمن ش ام
ــی  ــکات امنیت ــا مش ــون م ــن اکن ــد: همی و می گوی
داریــم، مشــکات بــی کاری و فــرار جوانــان از 
وطــن را داریــم، مشــکات چپــاول و غــارت معــادن 

افغانســتان را داریــم و  مشــکات چپــاول و غــارت 
ــدان و ارگ نشــیان را  بیت المــال توســط وزرا، زورمن
داریــم؛ بنابرایــن مشــاورین حکومــت بــرای منحــرف 
کــردن افــکار مــردم از ایــن ســمت، بــه غنــی مشــوره 

دادنــد کــه ایــن رونــد را آغــاز کنــد.
او همچنــان گفــت: مشــاورین بــه غنی مشــوره دادند 
کــه بــا بــه میــدان انداختــن ایــن مســاله جنجالــی و 
ــه ســاده گی افــکار مــردم منحــرف  پرتنــش بســیار ب
شــده و دیگــر کســی ناکاریــی، فســاد گســترده دورن 
ــادن  ــال و مع ــاول بیت الم ــارت و چپ ــت و غ حکوم

ــد. ــاد نمی کن ــتان را انتق افغانس

پیــش  روز  چنــد  کــه  درحالی ســت  ایــن 
وحــدت  حکومــت  رییــس  اشــرف غنی احمدزی 
ــت  ــا دریاف ــه و ب ــک جانب ــدام ی ــک اق ــی در ی مل
تذکــرۀ الکترونیــک، رســما رونــد توزیــع ایــن 
ــد دو روز  ــن رون ــا ای ــرد؛ ام ــاز ک شناســنامه ها را آغ
ریاســت اجراییه،   واکنش هــای  از  پــس  و  پیــش 

نماینــده گان مجلــس و مــردم متوقــف شــد.
ــه  ــت  گفت ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب عب
کــه بــدون اجمــاع و تفاهــم عمومــی، توزیــع تذکــرۀ 

ــد مشــروعیت اســت. الکترونیــک، فاق

شناسنامه  و بـازی قـدرت

برخی از نماینده گان مجلس:

هـدف غنـی از تـوزیع تذکـره
 انحـراف افـکار عامـه است

ناجیه نوری 

روح اهلل بهزاد
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انگیزه های ویژه؛   .1
الف. نبود الگوی اسامی: این به معنای نبود نظام اسامی 
حرکت  سطح  به  یا  و  نظام  سطح  به  افغانستان  در  حقیقی 
و  اصول  دارای  اسام  که  است  روشن  می باشد.  اسامی 
و  می باشد  فرمان روا  انتخاب  و  نظام  تشکیل  در  قواعدی 
اسام در همٔه امور شورا، و مراجعه به علماء را در هر مسألٔه 
شرعی شرط کرده است، اما در نهضت اسامی عکس این 

مسأله روی داده است.
محمد زمان مزمل می گوید: »ما در خال این سال های دراز 
شاهد تکوین مجلس شورایی در این تنظیم ها نبوده ایم که به 
فیصلٔه آن التزام شده باشد، چنانچه دیده ایم اکثریت به فیصله 
فیصلٔه  از  تنظیم ها  در  نفوذ  صاحبان  اما  می داشته اند،  التزام 
جمعی خارج می شوند و دلیل می-آورند و در استدالل شان 
به آیات قرآن کریم و احادیث رسول و آرای فقهاء مراجعه 
داده- نظر  فیصلٔه مجلس  به  التزام  به  این ها  زیرا  نمی کنند؛ 
اند، بلکه ما شاهد بوده ایم که به کمک ها استناد می جویند 
و به آن وزن زیاد قایل می شوند، نسبت به فیصله شورای 
تنظیم ها و نخبه گان و دیگران بدون این که در دل مزاحمتی 

احساس کنند«.
او می گوید: »در یک نگاه گذرا به دوران گذشته می توان در 
یافت که استبداد رأی چیزی است که بد را خوب و خوب 
را بد ساخته است، بدون آنکه ما محلی را برای خوب و بد 
داشته باشیم، از این جاست که برای بسیاری خروج از اصل 
و فیصلٔه شورا و سپس گوشه گیری از جماعت به شکلی که 
هیچ گاه به صواب و مصالح رهنمود نگشته است، امر سهل 

و آسان گردیده است«.
امر  این  شخصیت محوری؛  و  اسامی  تربیت  ضعف  ب: 
باعث شد که نهضت اسامی در رویارویی با نظام حکومت 
عجله کرده و پیش از وقت به آن دست یازد و در این مورد، 

راه حکمت را در پیش نگرفت.
در  حتا  رویارویی  حرکت  و  دانشجویی  فعالیت  زمان  از 
رویارویی مسلحانه، نهضت اسامی فرصت تربیت افرادش 
را نداشته و بر عاؤه آن شرایط جنگی آن ها را مجبور ساخته 
بود که هر کسی به جنگ برود و فقط به همین اکتفا شود 
که آنان در راه خدا و از بهر خدا می جنگند، اما هنگامی که 
پیروزی رسید، نَفس های مریض به حالت اصلی خود یعنی 

قدرت طلبی و ریاست طلبی و قبیله گرایی بازگشت.
ج: موجودیت چندین حزب؛ این یکی از مصیبت هایی بود 
که جهاد افغانستان گرفتار آن شد و نتیجٔه حتمی آن رقابت 
میان احزاب از بهر به دست آوردن منافع بود و آن ها را مجبور 
از  پشتیبانی  تعصب،  مانند  مناسب  غیر  راه های  انتخاب  به 
به  مبدل  احزاب در دوران جهاد  این  نژاد و خون می کرد، 
لشکرهای جنگی گشتند که تایید ملت برای آنان مهم نبود، 
زیرا آنان می اندیشیدند که می توانند ملت را وادار به پذیرش 
خود کنند. نفس موجودیت چند تنظیم  باعث این شد که 
جناح هایی برای عصیبت و قوم گرایی باشند، در تمام احزاب 
دیده می شد که فیصله  کننده گان و تصمیم گیرنده گان از میان 
خاندان حاکم در حزب یا از نزدیکان و از کسانی بود که 

تمایل شدید به آنان داشتند]9۵[.
»جاهل  که  است  شده  گفته  قدیم  از  تعصب؛  و  جهل  د: 
دشمن خودش است.«، نهضت اسامی فرزند محیط خاص 
افغانستان بوده و وقت کافی برای تربیه و تعلیم نداشته است، 
پس فرمانده میدان با دیگران چی معامله و رفتار داشت، در 

حالی که خود به سوی قومیت و عصبیت گرایش داشت.
هـ: بدون امارت جهادی نیست )ال جهاد با إمارۀ(؛ احزاب 
آن  به  که  نداشتند  واحدی  رهبری  و  امارت  مجاهدین 
مراجعه کنند و زمانی زیادی گذشت، در حالی که ساحات 
مرکزی  اما حکومت  داشتند،  در دست  را  از کشور  زیادی 
منطقه  ُکل  بر  که  بودند  مجبور  رهبران  و  نداشت،  وجود 
میان شان  در  او  زیرا  کنند؛  تعیین  امیر  را  افرادشان  از  یکی 
که  بود  مناطق  از  شماری  بدین ترتیب  بود،  دانشمند ترین 
را  امور  باقی  و  می کرد  حکومت  قوماندان  هزاران  آن  در 
به رهبران بزرگ می گذاشتند بدون آنکه اوامرشان را مورد 
تمایز  میان رأی درست و رأی غلط  و  قرار دهند  سنجش 
بر  آنان  از  برخی  که  رسید  آنجا   تا  کار  بلکه  شوند،  قایل 
و  به مصالح  آن طریق  از  تا  مرکزی حاکم شوند  حکومت 

منافع شخصی شان در امارت برسند ]96[.
جمع بندی و نتیجه گیری

چه  آینده  در  افغانستان  جهاد  حال  که  اینجاست  پرسش 
خواهد بود؟ این وضعیت چنانچه است، باقی خواهد ماند؟ 
یا قضیه به حکومت مرکزی قوی خواهد انجامید؟ یا اینکه 

کشور به دولت های کوچک تجزیه خواهد شد؟
دیده می شود که وضعیت افغانستان در حال تغییر به سوی 
استقرار است و فکر نمی کنم که اندیشٔه تجزیه مطرح باشد 
و دلیل من آنست که تاریخ افغانستان معاصر همه شبیه آن 
چیزی است که امروز اتفاق افتاده و کشور تجزیه نشده است 
و امروز زمان چنانست که در دوران احمد شاه ابدالی و در 
آغاز دوران امان اهلل، سپس نادرشاه و ظاهر شاه بود، اما این 
به اصول ملت  آنان  آنان و عدم مواجهٔه  به ُحسن سیاست 

افغانستان بر می گشت.
حقیقت این است که جنگ امروزی در کابل، اساسًا جنگ 
بر   ، است  حکمتیار  مهندس  و  ربانی  استاد  میان  شخصی 
عاوه عوامل دیگری نیز دخیل بوده است که افغانستان به 
اثر آن داخل این وضعیت شود که قبًا وجود نداشت و آن 
دارد  که  افکاری  و  مفاهیم  با  جدید  اسامی  نهضت  اینکه 
خیلی نو است. زمینه باعث شد که حقوق مردم ضایع شده 
و ظالمان بر بی گناهان ستم کنند و میان کسانی  که بر منهج 
و  امارت  خاطر  به  کسانی که  میان  و  بودند  ماندگار  سلیم 

ریاست می جنگیدند، خلط گردد.
باید گفت، کسانی اند که آنچه را که در افغانستان اتفاق افتاده 
است، بد می انگارند، مثًا یونس خالص از آغاز این جنگ 
کشید  کنار  را  خویشتن  آن  از  بلکه  نشد،  آن  وارد  هیچ گاه 
هیأت صلح  موسسین  از  الدین حقانی  او جال  فرمانده  و 
این  نیز  دیگری  کسانی  چنان  هم  بود،  سیاف  استاد  همراه 
چنین بوده اند. نکتۀ دیگر آنکه نباید از نقش تعصب مذهبی 
جدید  و  قبلی  اوضاع  بر  گذاری  تأثیر  در  صوفی گری   و 

غافل بود.
مشکات  این  از  افغانستان  ملت  که  می بریم  امید  اخیر  در 
بیرون شده و بر کلمٔه واحدی گرد هم آیند و وحدت و نظام 
اسامی خویش را که از بهر آن تر و خشک قربانی داده اند، 

حفظ کنند.
)حسن  نویسنده  اندیشٔه  خاف  روزگار  گذشت  اما   1-
نبود،  این جنگ شخصی  که  است  ه  ثابت کرد  را  الکتانی( 
که  بود  مجاهدین  دولت  برابر  در  تنظیم  یک  جنگ  بلکه 
بود  آمده  وجود  به  جهادی  تنظیم های  اکثریت  توافق  به 
عدم  و  طالبان  تحریک  ظهور  از  پس  حکمتیار  مهندس  و 
حمایت پاکستان از تنظیم او، مجبور شد که به حیث صدر 
دو  قریب  که  امروزه  بپیوندد.  ربانی  استاد  دولت  به  اعظم 
دهه و بیشتر از آن جنگ ها سپری می شود، جناب مهندس 
حکمتیار پرچم دشمنی های قومی را بلند کرده و بر طبل آن 
می کوبد. از اهلل متعال به همه هدایت و به افغانستان استقرار 

و صلح خواهانیم. مترجم.
منابع:

اإلسامی«:)-18/۲۰۰ »التاریخ  شاکر،  محمد  محمود،   ]1[
۲۰1(،طبعۀ المکتب اإلسامی)بیروت،لبنان(سنۀ)199۲ م(.

]۲[ مصباح اهلّل، عبد الباقی، »التأثیر الدینی فی نصب السلطۀ 
معهد  المستقبل«،  و  الحاضر  فی»أفغانستان  أفغانستان«  فی 
الدراسات المستقبلیۀ،إسام آباد-باکستان،العددان)۲8 و ۲9(.

]۳[ محمد زمان، مزمل، »تطرق األفکار الغربیۀ إلی أفغانستان« 
هـ( سنۀ)1۳1۳  الثانیۀ  مجلۀ»الجهاد«عدد)1۰۳(،جمادی  فی 
نوفمبر)199۳ م(،و هی المجلۀ الناطقۀ باسم»مکتب خدمات 

المجاهدین«)بیشاور-باکستان(.
]۴[ نفس المرجع السابق.

إلی  اإلسامی  الفتح  من  »أفغانستان  البار،  علی،  محمد   ]۵[
الغزو الروسی«:)ص ۲11(،الطبعۀ األولی،دار العلم للطباعۀ و 

النشر،جدۀ،السعودیۀ سنۀ)1۴۰۵ هـ(.
إلی  الفتح اإلسامی  »أفغانستان من  البار،  ]6[ محمد علی،  

الغزو الروسی«:)ص ۲1۴(.
]7[ محمود، محمد شاکر، »التاریخ اإلسامی«:)18/۲۰۰-۲۰۴(، 
البار، »أفغانستان من الفتح اإلسامی إلی  الغزو  محمد علی، 

الروسی«، الفصل الخامس عشر.
إلی  اإلسامی  الفتح  من  »أفغانستان  البار،  علی،  ]8[محمد 

الغزو الروسی«:)ص ۵۲۰(.
]9[ شکیب أرسان، »حاضر العالم اإلسامی« فی التعلیق.

]1۰[ مصباح اهلّل، عبد الباقی، »التأثیر الدینی فی نصب السلطۀ 
المستقبل«،  و  الحاضر  أفغانستان«فی»أفغانستان  فی  عزلها  و 
المستقبلیۀ)إسام آباد-باکستان(العددان)۲8  الدراسات  معهد 

و ۲9(ینایر)199۲ م(.
خراسان«  من  »عیار  مصطفی،  حسن،   محمد   ]11[
مجلۀ»الجهاد«العدد 1۰۳،نوفمبر)199۳ م()بیشاور-باکستان(.

]1۲[ محمد حسن، مصطفی »عیار من أفغانستان«، ثاث حلقات 
مجلۀ»الجهاد«)بیشاور-باکستان(،األعداد)1۰۲-1۰۳-1۰۴(.

اإلسامی«:)-18/۲۰۴ »التاریخ  شاکر،  محمد  محمود،   ]1۳[

۲۰9(،محمد علی، البار، »أفغانستان من الفتح اإلسامی إلی  
الغزو الروسی«، الفصل السادس عشر:)ص ۲۲۳-۲۳۵(.

األفغانی«،  الشیوعی  الحزب  )ملف  زیدان،  أحمد   ]1۴[
هـ( الثانیۀ)1۴۰8  مجلۀ»الجهاد«عدد)۳9(،جمادی 

فبرایر)1988 م(.
األفغانی«،  الشیوعی  الحزب  »ملف  زیدان،  أحمد   ]1۵[
هـ(فبرایر)1988  الثانیۀ)۴۰8  مجلۀ»الجهاد«عدد)۳9(،جمادی 

م(.
]16[ نفس المصدر.

]17[ أحمد زیدان، »ملف الحزب الشیوعی«،مجلۀ»الجهاد«الع
دد)۴1(،شعبان سنۀ)1۴۰8 هـ(إبریل سنۀ)1988 م(.

]18[ نفس المصدر.
]19[ محمد علی،  البار، »أفغانستان منذ الفتح اإلسامی إلی 

الغزو الروسی«:)ص ۲۳۳(.
]۲۰[ محمود، محمد شاکر، »التاریخ اإلسامی«:)18/۲1۴(.

األفغانی«،  الشیوعی  الحزب  »ملف  زیدان،  ]۲1[أحمد 
مجلۀ»الجهاد«،عدد)۴۳(،مارس)1988 م(.

للفهم«،فی  محاولۀ  »أفغانستان  الهلباوی،  کمال،   ]۲۲[
المستقبل«عدد)6(،جمادی  و  الحضر  »أفغانستان  نشرۀ 
الدراسات  م(،مرکز  هـ(ینایر)199۰  سنۀ)1۴1۰  الثانیۀ 

السیاسیۀ)إسام أباد،باکستان(.
األفغانی«،  الشیوعی  الحزب  »ملف  زیدان،  أحمد   ]۲۳[

مجلۀ»الجهاد«،عدد)۴۳(،مارس)1988 م(.
فی  للهم«،  محاولۀ  »أفغانستان  کمال،الهلباوی،   ]۲۴[
المستقبل«عدد)6(،جمادی  و  الحاضر  »أفغانستان  نشرۀ 
الدراسات  م(،مرکز  هـ(ینایر)199۰  سنۀ)1۴1۰  الثانیۀ 

السیاسیۀ)إسام أباد،باکستان(.
]۲۵[المرجع السابق.

إلی  اإلسامی  الفتح  من  »أفغانستان  البار،  علی،  ]۲6[محمد 
الغزو الروسی«:)ص ۲7۵(.

]۲7[عبد األحد، عشرتی، بحث مستقل فی ترجمته لکتاب 
»الحرکات اإلسامیۀ العالیمۀ«،لفتحی یکن

]۲8[ صفۀ اهلّل، قانت، »الحرکۀ اإلسامیۀ فی أفغانستان«،فی 
نشرۀ»أفغانستان الحاضر و المستقبل«أعداد)۲1 و ۲۲ و ۲۳(

محرم)1۴1۲ هـ(یونیو)1991 م(.
]۲9[عبد اهلّل عزام، »آیات الرحمن فی جهاد األفغان«،المقدمۀ.
]۳۰[ »ندوۀ الحرکۀ اإلسامیۀ بأفغانستان«،فی تقریر»أفغانستان 
الحاضر و المستقبل«،عدد)16(،جمادی الثانیۀ سنۀ)1۴11 هـ(

دیسمبر)199۰ م(.
]۳1[نفس السابق.
]۳۲[نفس السابق.
]۳۳[نفس السابق.

رحمه  الرحمن  جمیل  الشیخ  عن  موجزۀ  »ترجمۀ   ]۳۴[
اهلّل«،فی مجلۀ»المجاهد«،عدد)۳۵(،ربیع األول سنۀ)1۴1۲ هـ(
الدعوۀ  باسم»جماعۀ  الناطقۀ  المجلۀ  م(.و هی  أکتوبر)1991 

إلی الکتاب و السنۀ«.)بیشاور،باکستان(.
نیازی«،فی  محمد  غام  »ترجمۀ  نیازی،  عظیم  محمد   ]۳۵[
هـ( المرصوص«،عدد)۲6(،شعبان)1۴۰9  مجلۀ»البنیان 
مارس )1989 م(.و هی صادرۀ عن الشیخ عبد رب الرسول 

سیاف)بیشاور،باکستان(.
]۳6[ صفۀ اهلّل قانت، المرجع السابق.

]۳7[»ندوۀ الحرکۀ اإلسامیۀ بأفغانستان«،المرجع السابق.
]۳8[ صفۀ اهلّل قانت،المرجع السابق.

الجماعۀ  إلی  نوح،»الطریق  السام  عبد  محمد   ]۳9[
للنشر)الریاض،السعودیۀ( المنار  الثانیۀ،دار  األم«،الطبعۀ 

،ص)1۴9-1۴8(،)199۲ م(.
]۴۰[»ندوۀ الحرکۀ اإلسامیۀ بأفغانستان«،المرجع السابق.

اإلسامیۀ  الحرکۀ  شهداء  »أول  وزین،  الهادی  ]۴1[فضل 
مجلۀ)الجهاد(،عدد)71(،صفر)1۴11  أفغانستان«،فی  فی 

هـ(،)سبتمبر 199۰ م(،)بیشاور،باکستان(.
]۴۲[ محمد علی البار،المرجع السابق)ص ۲79(.

]۴۳[ »ندوۀ الحرکۀ اإلسامیۀ بأفغانستان«،المرجع السابق.
رحمه  الرحمن  جمیل  الشیخ  عن  موجزۀ  »ترجمۀ   ]۴۴[
سنۀ)1۴1۲  األول  مجلۀ»المجاهد«عدد)۳۵(،ربیع  فی  اهلّل«، 
هـ(،و هی  المجلۀ الناطقۀ باسم جماعۀ الدعوۀ إلی الکتاب و 

السنۀ)بیشاور،باکستان(.
فی  للفهم«،  محاولۀ  »أفغانستان  الهلباوی،  کمال   ]۴۵[
مجلۀ»أفغانستان الحاضر و المستقبل«عدد)۵(،جمادی األولی 

سنۀ)1۴1۰ هـ(.
]۴6[ محمد عبد السام نوح،»الطریق إلی الجماعۀ األم«:)ص 

.)1۴۵
اإلسامی«:)-18/۲18 شاکر،»التاریخ  محمد  محمود   ]۴7[
إلی   اإلسامی  الفتح  من  البار،»أفغانستان  علی  ۲۲۲(،محمد 
الحزب  »ملف  زیدان،  ۲81(،أحمد  الروسی«:»ص  الغزو 

الشیوعی«،فی مجلۀ»الجهاد«عدد)۴7(صفر)1۴۰9 هـ(.
]۴8[محمود شاکر:)18/۲۲7-۲۲8(.
]۴9[محمود شاکر:)18/۲۲9-۲۳1.

الثانیۀ  مجلۀ»الجهاد«عدد)۵1(،جمادی  فی  زیدان  ]۵۰[أحمد 
سنۀ)1۴۰9 هـ(.

]۵1[نفس المصدر.

]۵۲[نفس المصدر.
و  الحاضر  مجلۀ»أفغانستان  فی  الهلباوی  ]۵۳[کمال 

المستقبل«عدد)1۰(،فی شوال سنۀ)1۴1۰ هـ(.
]۵۴[نفس المرجع السابق،عدد)8(فی شعبان سنۀ)1۴1۰ هـ(.
]۵۵[نفس المرجع السابق،عدد)7(فی رجب سنۀ)1۴1۰ هـ(.

األولی  جمادی  السابق،عدد)۵(فی  المرجع  ]۵6[نفس 
سنۀ)1۴1۰ هـ(.

]۵7[محمود شاکر:)18/۲۳6-۲۴۴(.
]۵8[مجلۀ»الجهاد«عدد)۴1(،)۴۲(،فیه النص الکامل للمیثاق.

]۵9[محمود شاکر:)18/۲۵1-۲۵۳(.
]6۰[ محمود شاکر:)18/۲9۰(.

]61[محمد علی البار:)ص ۲۳8(.
]6۲[عبد اهلّل عزام، »بشائر النصر«:)ص ۵۲(.

]6۳[نفس المرجع:)ص ۵۰(.
]6۴[کمال الهلباوی،عدد)6(،)7(،فی سنۀ)199۰ م(.

]6۵[کمال الهلباوی،عدد)7(.
]66[کمال الهلباوی:عدد)1۵(.

]67[بهبانی سن جوثیا، »تشابک السیاسات الدولیۀ«.
]68[کمال الهلباوی:عدد)8(.
]69[کمال الهلباوی:عدد)9(.

]7۰[کمال الهلباوی:عدد)11(.
وسط  الغربی  اإلغاثی  »العمل  زیدان،  موفق  ]71[أحمد 

أفغانستان«،فی مجلۀ»المجاهد«عدد)۳1(،سنۀ)1991 م(.
]7۲[نفس المصدر:عدد)۳1(.
]7۳[نفس المصدر:عدد)۳۲(.

]7۴[نفس المصدر.
]7۵[نفس المصدر:عدد)۳۳(،)۳۴(

]76[نفس المصدر:)۳6(.
السنانیری  خطیب،»کمال  اهلّل  عبد  ]77[محمد 
اإلخوان  باسم  مجلۀ»الدعوۀ«الناطقۀ  اهلّل«،فی  رحمه 

المسلمین:عدد)۳(،)۴(،سنۀ)199۳ م(،)إسام آباد-باکستان(.
]78[السلسلۀ الصحیحۀ)11(.

]79[»الفتاوی الکبری«لشیخ اإلسام ابن تیمیۀ:)۴/6۰8(.
]8۰[عبد اهلّل عزام،»عشاق الحور«:)ص ۲(.

]81[عبد اهلّل عزام، »الدفاع عن أراضی المسلمین«:)ص ۵۳(.
]8۲[جمال خاشقجی، »ألف مجاهد عربی یخوضون الحرب 

فی أفغانستان«:مجلۀ»المجلۀ«السعودیۀ.
]8۳[نفس المصدر السابق.
 ]8۴[نفس المصدر السابق.

جاجی«،مجلۀ»البنیان  فی  العید  ]8۵[»ملحۀ 
المرصوص«،عدد)1۴(،سنۀ)1987 م(.

]86[عشاق الحور:)ص 6۴(.
]87[عشاق الحور:)ص ۴۴۳(.

العصر  فی  للجهاد  بصائر  و  عزام،»عبر  اهلّل  ]88[عبد 
الحاضر«:)ص ۲۰۲(.

]89[عشاق الحور:)ص ۴1۰(.
]9۰[جمال خاشقجی، »األفغان العرب مجاهدون أم ارهابیون

«،مجلۀ»الوسط«،عدد)۵۵(،سنۀ)199۳ م(.
هل  کابل  »معرکۀ  اسماعیل،  ]91[جمال 

انتهت«،مجلۀ»الجهاد«،عدد)87(.
 ]9۲[مجلۀ»المجاهد«:عدد)۴1(،)۴۲(.

]9۳[محمد زمان مزمل،»أفغانستان و الصراع العرقی«،مجلۀ»ال
جهاد«،عدد)97(،سنۀ)199۳ م(
]9۴[مجلۀ»الجهاد«:عدد)1۰۰(.

]9۵[نفس المصدر السابق.

]96[نفس المصدر السابق.
]97[نفس المصدر السابق،عدد)1۰1(.

آغاز ترجمه: شانزدهم رمضان سال 1۴۳1هـ
ختم ترجمه: شب هشتم سنبله سال 1۳91هـ . خ خیر خانه 

۳1۵
دانشگاه  خیرخانه  هـ،   1۳96 سال  عقرب   ۲۴ بازنگری: 

خصوصی ملی

نهضت  تاریخ  بر  درآمدی 
فغانستان ا اسالمی 

و پايانی
ش يازدهم 

بخ

حسن بن علی الکتانی

برگردان: داكتر هجرت اهلل جبرئیلی

ACKU
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legitimate Poem((شعرهای حایز شرایط  -1
»شـعر حایـز شـرایط«، شـعری کـه پایـه و مایـه  ی آن تخیـل 
ثانویه اسـت، شـعری که برخواسـته از خیال محض و تداعی 
و تقلیـد نیسـت، شـعری که به شـکل ناآگانه پیـام یا وضعیتی 
را توصیـف کند نیسـت، شـعری اسـت که آگاهانه بـه آن فرم 
داده شـده، شعری  سـت کـه هرچنـد اجـزای آن حقیقی  سـت، 
امـا بافـت آن افریـده شـده اسـت. و بـه قـول کولریـج شـعر 
حایز شـرایط، شـعری اسـت که تخیـل باعث به وجـود آمدن 
ان شـده اسـت.)مقدادی، 1۳9۳: ۳68(. نمونـه  ی شـعر دکتـر 

شـفیعی کدکنـی را بر ایـن اسـاس می  بینیم:
.

خدایا
زین شگفتی ها

دلم خون شد، دلم خون شد
سیاووشی در آتش رفت و

زان  سو
خوک بیرون شد

در ایـن نمونـه چنانچه می  بینید، شـاعر، خودآگاهانه دو دنیای 
متباعـد مفهومـی را چنـان در هـم می  تنـد و ترکیـب می  کنـد 
کـه بـه جـز لـذت، هیـچ حـس تباعـد و دوری میـان اجزای 
سـازنده  ی تصـور او بـه نظـر نمی  رسـد. »سیاووشـی در آتش 
رفـت و زان  سـو خـوک بیرون شـد«، چقـدر تخیـل عمیق به 
کار گرفتـه شـده تـا دو پدیـده  ی کـه در سـاختار منطقی کام 
هیـچ همخوانـی  ای بـا همدیگـر ندارنـد، بـه گونـه  ای ترکیب 
شـوند که سـرازیر از لذت و شـور باشـد. تخیل نیرویی است 
کـه اضـداد را بـا هـم سـازش می-دهـد و درهمه  حال سـعی 
بـر آرمان سـازی و اتحـاد بخشـی دارد. همانند نمـوداری که 
»ویمسـت« و »بروکـس«، در کتـاب تاریخچـه  ی نقـد ادبـی 
از تجمیـع اضـداد سـخن می  گوینـد و هماننـدی را در برابـر 
افتـراق، کل در برابـر جـز، اندیشـه در برابـر تصویر، آشـنا در 
برابـر نـوآوری، نظـم در برابر شـور، تصنعـی در برابر طبیعی 
و عقـل را در برابـر حـس قـرار می  دهنـد. ایـن اسـت »شـعر 
حایز شـرایط«. سـاختار ندایی آغاز شـعر...، سـاختار ندایی  ای 
کـه در بنـد دوم، زاینـده  ی شـگفتی  ها می  شـود، در بنـد سـوم 
نوع این شـگفتی مشـخص می  شـود، شـگفتی  ای که خون دل 
مـی  آرد، بـرای ایـن کـه دو مفهومِ به شـدت متباعـد و متضاد 
در یـک بافـت تخییلـی و شـاعرانه با هـم »ترکیـب متفقی« را 
می  سـازد و گفتمـاِن به شـدت انتقـادی از وضعیتی که نسـلی 
بـا فراموش-کـردن تمـام ارزش  هـا، نسـلی کـه بـه مثابـه  ی 
سـیاووش، پرچـم  دار نجابـت و فرزانگـی بود به خوک  شـدن 
منتهـی می  شـود. به بـاور کولریج:در این نوع شـعر، شـاعر به 
شـکل آگاهانـه و بـا تصور خـود، دنیایـی خلق می  کنـد پر از 
عجایـب باورنکردنـی و پـر از مبالغـه. خواننده هـم با حقایق 
سـرو کار نـدارد بل  کـه در پـی لـذت اسـت. در ایـن نـوع 
شـعر، حـس نابـاوری خواننـده آگاهانه در فصای شـعر معلق 
می  مانـد تـا بـرای لذت  بـردن از متـن وقـوع هر حادثـه  ی غیر 
قابـل باور را بـاور کند.)مقدادی، همـان:۲67( چنین وضعیتی 
را همچنـان می  توان در شـعر زیر از این شـاعر مشـاهده کرد:

وین نه اگر معجزه است 
پاسخ تان چیست؟

در نفس اژدها چگونه شکفته  ست
این همه یاس سپید و نسترن سرخ

)شفیعی کدکنی(
از نظـر کولریـج دو نـوع پدیـده در ادبیـات وزن  دار وجـود 
دارد 1- شـعر، و آن هرچیـزی اسـت کـه وزن و قافیـه دارد 
۲- شـعِر حایـز شـرایط، و آن شـعری اسـت کـه عـاوه بـر 
وزن و قافیـه ، کل اثـر پیونـد ارگانیـک دارد. پیونـد ارگانیـک 
و انـدام  وار میـان اجـزای سـازنده  ی این شـعر مسـحورکننده 
اسـت، بـا یـک جملـه منفـی اسـتفهامی، چنـان ریتوریکی به 
ایـن متـن می  بخشـد کـه خـود یـک معجـزه ای بـه بـار مـی 
آورد. شـاعر، مخفیانـه چنـان پتک محکمی بـر دوگونگی  های 
روزگار می  زنـد کـه بـا هـر زبـان دیگـری نمی  توان مسـاله را 
ایـن انـدازه شـامل بازتـاب داد . سالوسـی و دوگانگـی  ای که 
یاس سـفید و نسـترن سـرخ در مرداِب نفِس اژدهـا می  روید. 

ظاهـر سـپید و نسـترن  گونه، امـا درون اژدهـاوش.
از  هـدِف  شـعر،  کـه  اسـت  ایـن  کولریـچ  سـخن  پایـه  ی 
پیش  تعییـن شـده نـدارد بـه همین جهـت او تخیـل را با نبوغ 
بـه عنـوان  از آن  یکسـان می  دانـد. چیـزی کـه»وردزورث« 
رویکـرد خاقیـت ذهن یـاد می  کند)کشـاورز، همـان : 1۰7(.
بـا توجـه بـه آن  چـه کولریـج در خصـوص خیـال و تخیل و 
شـعر اسـتعداد و شـعر نبـوغ می  گویـد ، شـعر نبـوغ یا شـعر 
حایـز شـرایط، شـعری اسـت کـه تمـام، یـا برخـی از ایـن 

باشـد: ویژگی  هـا را دارا 
شـعری که برخواسـته از نبوغ باشـد، نه اسـتعداد.   -1

باشـد. شـده  سـروده  ثانویـه  تخیـل  نیـروی  بـا  یعنـی 
مـواد اولیـه  ی زبـان در آن فقـط ترکیـب و تداعی   -۲
نمی  شـود، بلکـه نظـام ترکیب و تداعی ای کـه محصول درک 
و خیـال اسـت، مـی شـکند، ویـران میشـود و دوبـاره آفریده 
می شـود. شـاعر با نیـروی تخیل اشـیای مادی زندگـی را در 

هاونـی می  کوبـد و دوبـاره هنـر می  آفرینـد.
شـعر حایـز شـرایط از تجربـه و ادراک حسـی   -۳
طـرح نـو مـی آفرینـد، بـه قـول افاطـون ، بـا نیـروی تخیل 

کنـد. مـی  ابـداع  نـو  از  و  سـازد  مـی  دنیایـی  شـاعر 
تصویرهـا، بـرای ایجاد فـرم مسـتحکم و انداموار   -۴

در کنـار همدیگـر قـرار می  گیرنـد و یکدیگـر را تفسـیر و 
  .)۳7۲-۳6۵  :1۳9۳ می-کنند.)قانعـی،  تآویـل 

از  تعـدادی  در  شعری  سـت،  چنیـن  زاینـده  ی  کـه  تخیلـی 
غزلیـات عفیـف باختری نیز قابل مشـاهده اسـت. این ویژگی 
را شـاید در تمامـت یـک غـزل او نتوانیافـت، ولـی در درون 
یـک غـزل، قسـمت  هایی وجـود دارد که سـرود تخیلی  سـت 
و می  تـوان بـه همـه  ی ویژگی  هایـی کـه کولریـج برای شـعر 
در نظر دارد، آن را شـعر حایز شـرایط نامید، زیرا در سراسـر 
یک شـعر، قسـمتی از آن شـعر، و قسمتی سـرود خواهد بود، 
پـس آن قسـمت از سـرود کـه شـعر اسـت ، باید شـعر حایز 
شـرایط باشـد. پاسـخ کولریـج به این پرسـش که شـعر حایز 
شـرایط چه شـعری اسـت، این اسـت: اثری اسـت که اجزای 
آن متفقـاً یکدیگـر راتأیید و تفسـیر می  کند و همه به تناسـب 
خـود بـا هدف تأثیـرات معروف نظـام وزن شـعر هماهنگ و 

موید آن باشـند)همان: ۲67(.
جای دو دست سر زده از من دو چوب خشک

جای دو چشم، زل زده در تو دو گرگ پیر
از دیـدگاه کولریـج شـعر، ثمـره  ی تخیـل شـعر اسـت و طی 
فراینـدی بـه وجـود می  آیـد کـه وی آن را بـه نـام »شـباهت 
گنـگ« بـه خلقت خداونـد یاد می  کند. شـباهتی کـه ادراکات 
حسـی را درهـم می  تنـد و از آن موجـود پویـا می  آفرینـد کـه 
حیاتـش تقلیـدی از جهـان موجـود نیسـت، بل  کـه برخوردار 

از وجـود ویـژه  ی خویش اسـت) همـان: 1۰9(.
»جـای دو دسـت سـرزده از مـن دو چـوب خشـک«، نوعـی 
خلقـت اسـت، در جهـان موجـود ،چیزی شـبیه ایـن تصویر 
وجـود نـدارد کـه باختـری بـه تقلیـد محـض از آن پرداختـه 
باشـد، ایـن تعبیر و این تصویـر محصول تخیل ثانویه اسـت، 
نخسـت، نظـم آفرینـش برهـم خـورده، ویـران شـده و نابود 
شـده و بعـد از همـان ماده  هـای موجود، نظام جدیدی شـکل 
گرفتـه و جهـان تـازه  ای خلـق شـده اسـت. جهانی که شـبیه 
جهـان موجـود نیسـت، جهانـی کـه تخیـل ثانویـه  ی شـاعر 
خلـق کـرده اسـت. نـه »دو دسـت مـن« در این شـعر، آن دو 
دسـتی اسـت کـه در جهـان موجـود خلـق شـده و نـه هـم 
آن »دو چشـم«. »دو دسـت و دو چشـم«، همـان ماده  هـای 
اولیـه  ای اسـت کـه بـه کمک خیـال و تخیـل اولیه، هـر آدمی 
آن را می  توانـد ببینـد و درک کنـد، ولـی در نظـام آفرینشـی 
شـاعر، ایـن مـواد اولیـه بـه گونـه  ای کنار هـم قـرار گرفته و 
صاحـب فـرم شـده اسـت که بـا آن خلقـت اولیه فـرق دارد، 
ایـن خلقـت ویژه  ی شـاعر اسـت، این اسـت معنـای آفرینش 

قـدرت تخیـل ثانویه.
می  ریزد از نگاه تو چیزی شبیه کیف

ما را از این شراب نخورده نخورده بس
دنیا به جای آن که تنفس کند ترا

می آید و هوای مرا می  کشد نفس   )باختری: 10(
شـاعر، نیمـی از جهـان را آنگونـه  ای که هسـت می  بیند و نیم 
دیگـر آن را آنگونـه  ای کـه درک می  کنـد می  آفرینـد. اشـیای 
مـادی زندگـی در ایـن شـعر برهـم ریخته اسـت، آیـا کیف، 
چیـزی مایـع یـا شـبیه آب اسـت کـه بایـد بریـزد؟ از نـگاه 
آدم مـورد نظـر عفیـف واقعـاً کیف می  ریـزد؟ اسـم دیگر این 
کیف شـراب اسـت؟ شـرابی کـه ناخورده سـیراب می  سـازد. 
ایـن بـه اصطـاح معشـوق در بیـت دیگر، هـوا یا شـبیه هوا 
اسـت، قابـل تنفـس اسـت، دنیـا او را تنفـس نمی  کنـد، در 
عـوض هـوای شـاعر را نفـس می  کشـد. این اسـت مثـال در 
هاون  کوبیـدن اشـیای مـادی و مواد موجـود زبان، سـاختار و 
نظـام ترکیـب و تداعـی موجـود در ایـن شـعر ویـران شـده، 
برهـم ریختـه و از نـو چنان اسـتوار و هنرمندانه ترکیب شـده 
و جهانـی بـه وسـیله  ی آن آفریـده شـده کـه حـس نابـاوری 
خواننـده یـا شـنونده آگاهانـه در فضـای ایـن شـعر معلـق 
می  مانـد و بـرای لـذت بـردن از متن، وقـوع چنیـن حادثه  ای 
را بـاور می  کنـد و اصطـاح »تعلیـق آگاهانـه  ی ناباوری«برای 
خواننـده یـا شـنونده بـه امـر مصداقـی و قابـل بـاور تبدیـل 

می  شـود.

ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم
گور خود چیست؟

به گور پدرم می  خندم
دوستت دارم و جدن به زنی محتاجم 

که به زیبایی زشتش ندهد سوگندم
تو که یک بره خوبی به پراگاهت باش

من که گرگم به قوانین خودم پابندم
حس آبادی و احساس کمی آزادی

تهمتی نیست که بیهوده به خود می  بندم
آن کلندی که به تهداب دلت کوبیدم

گور خود را نه اگر
گور که را می  کندم

از چه خود را پدر شعر جهان پندارم
من که زن دارم و بابای دو سه فرزندم  )باختری: ۵7(

عفیـف، جنـون شـعری دارد، تخیـل بی  کران و کنـاری، دنیای 
ذهنی او را فراگرفته اسـت. شـعر عفیف، شـعر زبان نیسـت، 
شـعر تصویر برخاسـته از ناهشـیار اوست، شـعری که با هیچ 
ایـده  ی برخاسـته از هشـیاری منطقـی نمی  تـوان بـا آن رابطه 
ایجـاد کرد. بـرای مستحیل  شـدن در حس عفیـف باید جنون 
داشـت، جنـون درک و دریافـت، ناهشـیار بود، ناهشـیاری  ای 
کنـار  هشـیار،  حقیقـِت  پشـت  در  و  اسـت  فراهشـیار  کـه 
ابرهشـیار ذهنـی و حسـی قـرار دارد. درد عفیـف، درد جنون 

سرسام  آوری  سـت کـه همـدردی بـا آن ممکن نیسـت اال این 
کـه به پشـت این درد جنون  آور پرتاب شـویم. عشـق عفیف، 
اعتـراِض عشـق اسـت، معشـوق او میان-باریـک و ماه  پیکر و 
کمان  ابـرو و سـروقد نیسـت، معشـوق او جوی گندابی  سـت 
کـه عاشـق آن هماننـد کرمـک حقیـری در آن جـوی زندگی 

می  کنـد:
حاال که بافت خورده به هم سرنوشت ما

تو جوی فاضابی و من کرمک حقیر )باختری: 17(
فرمـاِن جهتمنـدی در شـعر عفیـف بـه دسـت تصویر اسـت، 
تصویرهـای نه از قبل اندیشـیده، بل  که تصویرهـای آوانگارد. 
ایـن تصویرهاسـت کـه بـه شـعر او بودگـی می  بخشـد. ایـن 
معـدود ویژگی  هـا، از میـان هـزاران ویژگـی دیگـر بـه شـعر 
عفیـف قابلیت خوانش بر اسـاس دیـگاه کولریج داده اسـت. 

خدا به چشم تو سنجاق زد نگاهم را
مرا ببخش ندانستم اشتباهم را

زمین زنیست که پرورده است در زهدان
چه مادرانه من و نطفه  ی گناهم را )باختری: ۳۳(

تمـام چیزهایـی کـه در ما احسـاس ترس، عشـق و تحسـین 
را بـر می  انگیـزد، و هـر خصلتـی کـه مـاورای خصوصیـات 
مـادی، فیزیکـی و حسـی اسـت، در عالی  تریـن شـکلش، در 

شـعر جلوه  گـر می  شـود و حاصـل تخیـل اسـت. 
ترا بین جسدها در خیابان جستجو کردم
رد  پاهای گنگت را تمام روز بو کردم  
نه آبان ماه اصًا ماه عقرب بود روزی که

نگاهم را شبیه نیش در چشمت فرو کردم )باختری: ۳(
نتیجه  گیری

مسـأله  ی دندان  گیـری کـه از نتیجـه  ی ایـن پژوهـش گیرمـان 
می  آیـد، ایـن اسـت کـه اوالً، عفیـف باختـری شـاعر مرحوم 
و معاصـر افغانسـتان، در کنـار شـعرهای ضعیـف و متوسـط، 

شـعرهای ارزنـده و حایز شـرایط نیـز دارد.
 در ایـن پژوهـش بـه شـکل فشـرده بـه بررسـی هـردو نـوع 
از شـعرهای عفیـف باختـری پرداختـه شـد و نمونه  هـای آن 
بـا توجـه بـه دیـدگاه سـخت  گیرانه  ی تیلـور کولریـج مـورد 
تفسـیر و خوانـش قـرار گرفـت. عفیـف باختـری از معـدود 
شـاعران معاصرمـان اسـت کـه شـعریت و نیـروی تخیـل در 
کام او مـوج می  زنـد و بـر ایـن مبنـا برخـی از قسـمت  های 
شـعرهای او، محصـول محض ناخـودآگاه او نیسـت، بلکه او 
خودآگاهانـه بـه ترکیب متفق اشـیای مـادی زندگـی پرداخته 
و جهـان جدیـدی آفریـده اسـت. چنانچـه مشـاهده کردیـم 
عفیـف باختری در برخی اشـعار خـود، قانون و نظـام تداعی 
و ترکیـب را برهـم زده، ویـران کـرده و از نـو جهـان پـر از 
لـذت و کیـف، جهانـی کـه متفـاوت از جهان موجود اسـت، 
خلـق کرده اسـت و با اسـتفاده از این نیروی خاق،  توانسـته 

اسـت،  شـعر حایـز شـرایط بـه قـول کولریج خلـق کند. 
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او  بې وزلـۍ  د  وروسـته  ناامنـۍ  لـه 

بـې کارۍ لـوړه کچـه پـه افغانسـتان کـې 

هغه جدي ګواښـونه دي چې د افغانسـتان 

د مـي شـورا د غـړو جـدي اندېښـنې یـې 

دي. راپارولـې 

وايـي،  پـاوی  اداري  جرګـې  مرشانـو  د 

سـخت  افغانـان  بـې کارۍ  او  بې وزلـۍ 

متأثـر کـړي او حکومـت نـه دی توانېدلـی 

الزم  وړانـدې،  پـه  پدیـدو  دغـو  د  چـې 

ونیـي. النـدې  الس  تـر  پروګرامونـه 

د دغـې جرګـې لومـړي مرسـتیال محمـد 

علـم ایزدیـار د دوشـنبې پـه ورځ »۱۳۹۷ 

کال د غویـي ۱۷« ازادي راډيـو تـه وویـل، 

بـې وزيل او بـې کاري پـه افغانسـتان کـې 

جـدي سـتونزې دي او مشـکات بـه نـور 

هـم زیـات کړي.

دی وایي:

پـه  نېغـه  پـه  نېـغ  بـې کاري  او  »بـې وزيل 

ناامنـۍ تأثیـر کـوي او خلـک لـه هېـواده 

بهـر ته ځـي، پـه حکومت بانـدې د خلکو 

بـاور، پـه کاري کړنـو یـې او د افغانسـتان 

پـر راتلونکـي بې بـاوري زیاتـوي، نـو لـه 

همـدې املـه دا موضـوع زمـوږ د جـدي 

ده.« وړ  اندېښـنې 

دا په داسـې حـال کې ده چې د افغانسـتان 

 ۱۳۹۵ د  ادارې  مرکـزي  د  احصائیـې  د 

د  چـې  مخـې  لـه  راپـور  د  کال  ملریـز 

یکشـنبې پـه ورځ خپور شـوی، د بې کارۍ 

کچـه ۲۴ پـه ۱۰۰ کـې او د بې وزلۍ کچه 

۵۴ تـه لـوړه شـوې ده.

دغه شـان  کـې  راپـور  پـه  ادارې  دغـې  د 

بې وزلـۍ  د  کـې  افغانسـتان  پـه  راغـي، 

کچـه لـه ۳۸ تـر ۵۴ سـلنې لـوړه شـوې 

خوراکـي  افغانـان   ۴۴ کـې   ۱۰۰ پـه  او 

نه لـري. خوندیتـوب 

د  راپـور  دا  ادارې  مرکـزي  د  احصائيـې  د 

لـه ۲۱  پـه ۳۴ والیتونـو کـې  افغانسـتان 

زره کورنیـو رسه د مرکـو پـر اسـاس چمتو 

شـوی چې په کـې له ۲۴ فیصـده اوزګارو، 

کـې  پـه ۱۰۰   ۱۸ او  فیصـده ښـځو   ۴۱

نارینـه وو رسه مرکـې شـوې دي.

د دې راپـور لـه خپرېـدو وروسـته، نړیوال 

بانـک پـه یـوه اعامیـه کـې ویـي چـې له 

لـه  بې وزلـۍ  د  افغانـان  زیـات  نیامیـي 

کچـې النـدې ژونـد کـوي او پـه دې اړه 

جـدي اقداماتـو تـه اړتیـا ده.

دغـه بانـک وايـي چـې دغـه راپـور د هغو 

واقعیتونـو یـو جـدي تصویـر دی چـې پـه 

افغانسـتان کـې موجـود او افغانـان وررس 

الس او ګرېـوان دي.

پـه ورتـه وخت کـې د افغانسـتان د اقتصاد 

دا  وايـي،  بهمـن  سـهراب  ویانـد  وزارت 

راپـور بـه مرسـته وکـړي چـې پـه بېابېلـو 

برخـو کـې الزم اقدامـات تـررسه يش.

د  هـم  څـه  کـه  وینـا،  پـه  نومـوړي  د 

بې وزلـۍ او بـې کارۍ له منځـه وړل په لنډ 

مهـايل کـې امـکان نه لـري، خو پـه دې اړه 

دي. النـدې  الس  تـر  پروګرامونـه 

نوموړي زیاته کړه:

مترکـز  تولیـد  پـه  اجناسـو  د  بایـد  »مـوږ 

وکـړو، پـه ځانګړي ډول هغـه اجناس چې 

پـه هېواد کې یـې د تولید امـکان وي، باید 

پـه داخـل کـې تولیـد يش، دا د افغانسـتان 

لـه اقتصـادي ودې رسه مرسـته کـوي، کله 

چـې اقتصـادي وده ښـه يش، د بې وزلـۍ 

او بـې کارۍ پـر حالـت هـم تأثیر لـري او 

کېـدای يش چـې پـه فیصـدۍ کـې بدلون 

راويل او راکمه یـې کـړي.«

ښـاغلی بهمـن وايـي چـې پـه تېـرو څـو 

کلونـو کـې په زېربنايـي برخو او یو شـمېر 

نـورو سـکټورنو کـې مهم کارونه شـوي او 

هڅـه کېـږي چـې د افغانسـتان اقتصـادي 

وده ۶ سـلنه زیاتـه يش.

پـه ورتـه وخـت کـې د اقتصادي چـارو یو 

شـمېر افغـان کارپوهـان له هغـې ډلې تاج 

محمـد اکـر وايي، پـه ښـې حکومتوالۍ، 

د اقتصـادي او پراختیايـي پروګرامونـو پـه 

تطبیـق، د کرنـې پـه پياوړتیـا، د تولیداتو په 

زیاتـوايل، د پانګـې اچونـې پـه راجلبولـو 

او د فسـاد پـه مخنیـوي رسه کېـدای يش، 

په افغانسـتان کـې د بې وزلـۍ او بې کارۍ 

کچه راښـکته او د افغانسـتان پـه اقتصادي 

وده کـې ښـه والی رايش.

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2260  سه    شنبه         18 ثو  ر  /   ا رد  يبهشت         y    1397    22  شعبا ن ا لمعظم    y 1439  8  می      62018

اشرف غنی:

تعهداتبینالمللیباافغانستانششسالبعدپایانمییابد

په افغانستان کې د بې کارۍ او بې وزلۍ 

پر زیاتوايل د مرشانو جرګې اندېښنه!

رییـس حکومـت وحـدت ملـی قبـل از ظهـر دیـروز در 
جلـو  کـه  گفـت  زنـان  بین المللـی  سـمپوزیم  پنج میـن 

شـود.  گرفتـه  بایـد  سیاسـی  افراطی هـای 
اشـرف  غنـی در صحبتـی، بـه حمـات تروریسـتی اخیر 
در کشـور اشـاره نمـوده گفـت کـه مـردم مـا در انـدوه 
نشسـته اند و حمـات تروریسـتی اخیـر، حملـه بـر قشـر 
و گـروه خـاص نبـوده، بلکه حملـه به ارزش هـای ملی و 

اسـامی، مردم سـاالری و آزادی مـا بـوده اسـت.
وی افـزود کـه این نیت شـوم دشـمنان ترقـی و پیش رفت 
افغانسـتان اسـت که می خواهنـد بحران ۴۰ سـاله داوم یابد 
و حمـات تروریسـتی را آنانی انجـام می دهند که مفکورۀ 
بـا فتنـه می خواهنـد  افغانسـتان را ندارنـد، بلکـه  آینـده 

موجـب بی ثباتی شـوند.
آقـای غنـی از ابتـکار اتحادیه هـای زنـان و زنـان فعـال 
به خاطـر برگـزاری پنج میـن سـمپوزیم بین المللـی زنـان 
ایـن عرصـه،  در  بین المللـی  نیـز هـم کاری همـکاران  و 

تشـکرکرد.
وی در مـورد مسـوولیت شـهروندی، گفـت: ایـن یـک 
تعهـد و قـرارداد اجتماعـی اسـت کـه حقـوق و وجایـب 
مسـاوی را می طلبـد و اولیـن اصـل شـهروندی، داشـتن 
قانـون اساسـی و تعهـد بـه آن اسـت. آقـای غنـی تصریح 
کـرد کـه قانون اساسـی مسـالۀ ثبـات را حل سـاخته، زیرا 

ارادۀ مـردم اسـت کـه نظـام را شـکل می دهـد.
 او خطـاب بـه زنـان اشـتراک کننده در سـپموزیم گفـت: 
حضـور شـما بـه تروریسـتان پیام محبـت به وطـن دارد و 
بحث هـای شـما مبتنی  بـر همکاری و هماهنگی مشـترک 
می باشـد. وی افـزود کـه زن بـه عقـب نمـی رود و دوباره 
به فقـر مـادی و معنـوی گرفتـار نخواهد شـد، زن کشـور 

حضـور دارنـد و پایـدار خواهـد بود.
محمـد اشـرف غنی خاطرنشان سـاخت کـه فرهنگ دولتی 
مـا هنـوز زن سـتیز اسـت، زن افغـان را موجـود دوم فکـر 

نکنیـد و زن افغـان، شـخصیت درجه اول اسـت. 
محمداشـرف غنـی بـا اشـاره بـه حقـوق مدنـی، گفـت 
کـه حقـوق مدنـی عمده تریـن بحـث قـرارداد اجتماعـی 

اسـت و در چارچـوب محاکـم تأمین شـده می توانـد، در 
صورتی کـه محاکـم مـا عادالنـه نباشـند، نظـم جامعـه بـه 
خطـر مواجـه می گـردد. رئیس جمهـور پایـداری حقـوق 

مدنـی را در مشـارکت عامـۀ مـردم دانسـت.
وی گفت که حقوق سیاسـی بدون سـهم فعال شـهروندی 
بایـد بحث هـای آزاد  تأمین شـده نمی توانـد و مـردم مـا 
گذشـته را بررسـی، از شرایط حال اسـتفاده نموده و برای 
آینـده تصمیـم بگیرنـد. رئیس جمهـور اضافه کرد کـه فقر، 
دشـمن بنیـادی ثبـات اسـت و تأمیـن حقـوق اقتصـادی 

می باشد. دشـوار 
وی اظهارداشـت کـه میـراث حکومـت، میـراث روابـط 
بـر ضوابـط اسـت و مسـوولیت شـهروندی این اسـت که 
ضوابـط را بـر روابـط ترجیـح دهـد و در ایـن خصـوص 

همـه بـه اجماع برسـیم.
رییـس حکومـت وحدت، هویـت و زنان را جـزء حقوق 
فرهنگـی خوانـده گفـت که ایـن حقوق در قانون اساسـی 
مـا تسـجیل گردیده اسـت و تأکیـد بـر انکشـاف متـوازن 
دارد کـه در آن تمـام مناطـق، زن و مردم و نسـل جوان در 

چارچـوب واضح مطرح شـده اسـت.
همچنـان وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـکل نظـام مـا جهت 
آینـده را در قانـون اساسـی تعییـن می کنـد، اضافه کـرد که 
قانـون اساسـی مـا، ختم مجادلۀ 1۰۰سـاله اسـت و وظیفۀ 
مـا عملی نمـودن آن می باشـد. آقـای غنـی تصریح داشـت 
کـه فرهنـگ حکومـت داری مـا تـا هنـوز در مطابقـت بـه 

قانون اساسـی نیسـت.
آقـای غنی، تجارتی شـدن سیاسـت را چالـش کان خواند 
و تأکیدکـرد کـه سیاسـت نباید به بسـتر سـرمایه گذاری و 
تجـارت بدل شـود و آنانی کـه می خواهنـد تجارت پیشـه و 
سـرمایه دار شـوند، انرژی شـان  را در عرصـۀ سیاسـت نه، 

بلکـه در عرصـۀ تجارت بـه کار برند.
او بـر محـو نفـاق تأکیـد ورزیـد و گفـت کـه مسـوولیت 
شـهروندی اسـت تـا در مـورد سـپردن کار بـه اهـل آن 
پرسـان کننـد و افـراد نـا اهـل را نپذیرنـد. وی اضافه نمود 
کـه بایـد شـهروندان، میـان آزادی مثبـت و منفـی تفکیک 

شـوند. قایل 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی درایـن خصـوص افـزود 
کـه آزادی مثبـت موجـب گسـترش سـرمایۀ اجتماعـی و 
فرهنگی می شـود و به کسـی زیـان نمی رسـاند، اما آزادی 
منفـی، بـه دیگـران آسـیب می رسـاند و باعث می گـردد تا 

واقعیت هـا وارونـه جلوه  داده شـوند.
منفـی،  آزادی  سانسـورنمودن  کـه  گفـت  غنـی  آقـای 
مسـئولیت دولـت نیسـت و شـهروندان بایـد در مقابـل 
آزادی هـای منفـی صـف ببندنـد و مبـارزه کنند تا کشـور 
بـه ثبات برسـد. شـهروندان مسـئول باید تـرازوی عدل و 

انصـاف داشـته باشـند.
او بیان داشـت کـه بـدون سـهم و مشـارکت شـهروندان 
تقویـت  نیـز  اقتصـاد  و  نمی کنـد  پیـدا  سیاسـت جهـت 
منسـجم  و  مرتبـط  باهـم  بایـد  و شـهروندان  نمی گـردد 
باشـند و قـوۀ بالفعل، بسـتگی بـه ارتباط شـهروندان دارد. 
قـوت در جمـع اسـت نـه فـرد و اتحـاد و انسـجام باعث 

می شـود. ثبـات 
آقـای غنـی اضافه کـرد که بـدون سـهم زنـان، ارزش های 
نقـش  اساسـی عملـی نمی شـود و زنـان کشـور  قانـون 
اساسـی در آوردن صلـح و ثبات پایدار دارد. وی اشـتراک 
مـردم بـه خصوص زنـان را در پروسـه های انتخابات مهم 

ند. خوا
غنـی بـر بهبـود کیفیت معـارف تأکیـد ورزیـده، گفت که 
آینـده  پنج نسـل  می توانـد  زمینـه  درایـن  سـرمایه گذاری 
را تغییـر دهـد و ایـن مسـئولیت و رسـالت همگانـی مـا 
اسـت. وی افـزود کـه اصاحات بـه منظور آرامـش مردم 
و نهادینه سـاختن دموکراسـی می باشـد و بایـد بـا فسـاد 

شـود. مبارزه 
وی اضافه کـرد کـه افغانسـتان حکومت هـای اسـتبدادی، 
خانواده گـی و دیکتاتـوری را تجربـه کرده اسـت کـه دیگر 
کارا نیسـت، اکنـون ارادۀ ملت بزرگ افغانسـتان اسـت که 

از طریـق انتخابـات، نظـام را ایجـاد می کند.
محمداشـرف غنـی گفـت کـه نظـر بـه قانـون اساسـی، 
وی،  می شـود.  1۳98ختـم  جـوزای  اول  در  وظیفه مـن 
ضمـن بـا اهمیت خوانـدن انتخابـات از مـردم خواسـت 
تـا در روندهـای انتخابـات سـهم و اشـتراک فعال داشـته 

باشـند.
وی تأکیـد کـرد: هرکسـی که انتخابـات را تخریب می کند، 
ثبـات را تخریـب می نمایـد و حمـات ترورسـیتی اخیر، 

حملـه بـه انتخابـات و ثبات سیاسـی ما بوده اسـت.
او گفـت که در بخـش اصاحات باید به اجماع برسـیم و 
ایـن حتمی اسـت، زیـرا تعهـدات بین المللی با افغانسـتان 
شش سـال بعـد خاتمـه می یابـد و باید افغانسـتان سـرپای 
خـود بایسـتد. مهم تریـن شـاخصۀ شـهروندی، مالکیت و 

حس مسـوولیت پذیری اسـت.
درایـن مراسـم، مجیـب الرحمـان کریمـی وزیر انکشـاف 
دهـات، فیـض اهلل ذکی وزیـر کار و امـور اجتماعی، متین 
بیـک رئیـس ادارۀ مسـتقل ارگان هـای محلـی، تادامیچـی 
افغانسـتان،  در  متحـد  ملـل  سـازمان  نماینـده  یاماموتـو 
نماینـدۀ اتحادیـه اروپا و نماینده انگلسـتان و بانو رحمانی 
نیـز به گونـۀ جداگانـه در مـورد موضـوع صحبـت کردند.
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نشستجاکـارتاداعیـۀ...
تـاش می کننـد تـا بـه عملکرده هـای غیـر دینـی و غیر 

مشـروع خـود رنـگ و بـوی دینـی بدهند. 
از  ایـن نشسـت  شـماری  در  افـزود کـه  آقـای سـلیم 
علمـای کلیـدی کـه در گذشـته از گروه طالبـان حمایت 
می کردنـد، از پاکسـتان فرسـتاده می شـوند کـه دال تاثیر 

گـذاری ایـن نشسـت بـاالی گـروه  طالبان اسـت. 
بـه گفتـۀ او، نشسـت »جاکارتـا« از نگاه بی طرفی کشـور 
اندونزیا نسـبت بـه اوضاع افغانسـتان نیز اهمیـت دارد- 
ایـن نشسـت در یکـی از بزرگترین کشـورهای اسـامی 
برگزار می شـود و تاش شـده تا اشـتراک کننده گان این 
نشسـت  فتـوای غیر مشـروع بـودن جنگ - افغانسـتان 

را صـادر کنند.
او گفـت کـه ایـن نشسـت می توانـد داعیـه جنـگ را از 

طالبـان سـلب کند.
معـاون شـورای عالـی صلـح، با اشـاره به نشسـت هایی 
کـه پیـش از ایـن در رابطـه بـه رونـد جنـگ افغانسـتان 
صـورت گرفتـه افـزود کـه برخـی نـکات هسـتند کـه 
ایـن  متفـاوت می سـازد. هرچنـد  را  نشسـت جاکارتـا 
نشسـت نمی توانـد فرجامین نقطه را بر جنگ افغانسـتان 

بگـذارد، امـا تاثیـر گذار اسـت.
او گفـت کـه در ایـن نشسـت موالنـا انورالحـق بـرادر 
موالنـا سـمیع کـه بـه [ پـدر معنـوی طالبـان مشـهور 
اسـت]  و برخـی ازچهره هـای مطرح و با نفـوذ دیگر از 
پاکسـتان اشـتراک می کننـد کـه  می توانـد بـاالی ذهنیت 

گـروه طالبـان تاثیر داشـته باشـد.
کمـال الدیـن حامـد، آگاه دینـی و اسـتاد دانشـگاه؛ بـا 
اشـاره بـه نشسـت عالمـان دینـی کشـورهای پاکسـتان، 
اندونزیـا و افغانسـتان در “جاکارتـا” میگویـد کـه ظاهرا 
امـا  تاثیـر دارد،  بـاالی ذهینـت مـردم  ایـن نشسـت ها 
بـاالی میـدان جنـگ که نسـل دوم گـروه طالبـان در آن 

قراردارنـد، تاثیـر چندانـی نـدارد. 
او می گویـد کـه علمـای رده نخسـت طالبـان در حـال 
حاضـر در خـط مقـدم میـدان جنـگ قـرار ندارنـد، بنـا 
بریـن ایـن نشسـت ها مـورد توجـه نسـلی از طالبـان که 

در میـدان جنـگ هسـتند قـرار نمی گیـرد.
بـه گفتـۀ او، نبـود رابطـه میـان گـروه طالبـان و علمـای 
اندونزیـا سـبب می شـود تـا ایـن نشسـت  موثـر تمـام 
نشـود. ایـن نشسـت ها در صورتـی موثـر تمام می شـود 
کـه عالمـان دینـی »جاکارتـا« بـا گـروه طالبـان تمـاس 
گرفتـه و به شـکل مسـتقیم با ایـن گروه در رابطـه به غیر 

مشـروع بـودن جنـگ افغانسـتان صحبـت کنند.
آقـای حامـد، بـا بیان این کـه جنگ در افغانسـتان اسـت 
نـه در جاکارتـا، ترکیـه و... حـل می شـود، گفت: شـاید 
برخـی از عالمـان دینـی و شـیخ الحدیث هایـی کـه در 
ایـن نشسـت  اشـتراک می کننـد، دیدگاهـای شـخصی و 
متناقـض نسـبت بـه جنگ افغانسـتان داشـته باشـند، اما 
برقـراری تمـاس مسـتقیم بـا گـروه طالبـان کـه داعیـه 
جنـگ افغانسـتان را یـدک می کشـند، می توانـد بـه ایـن 

بیـاورد. تغییر  سرنوشـت 
آقـای حامـد می گویـد کـه گـروه طالبـان مشـروعیت 
جنـگ را از شـورای صلـح و شـورای علمـای دولتـی 
نمی گیـرد، بنابریـن  منبـع “فتـوای”  طالبان بایـد در این 
نشسـت اشـتراک داشـته باشـند تـا طالبـان بـه گفته ها و 

نشسـت های مذکـور تمکیـن نشـان دهنـد. 
او گفـت تـا وقتـی کـه در میـان عالمـان دینـی و گـروه  
علمایی کـه بـرای طالبـان منبـع” فتـوا” به شـمار می روند 
تفاهـم نشـود، طالبـان بـه “ماهـای دربـاری” و ماهای 

شـورای عالـی صلـح توجـه نمی کنند. 
او گفـت کـه گفته هـای عالمـان دینـی کـه در قـرا و 
قصبـات هسـتند می تواننـد نسـبت بـه ماهـای درباری 
و شـورای عالـی صلح بـاالی اندیشـه  طالبـان موثر تمام 

. ند شو
ایـن عالـم دینی بـا بیـان این کـه در پاکسـتان چند طیف 
علمـای  “جمعیـت  کـه  گفـت  دارد،  وجـود  علمـا  از 
پاکسـتان” و “سـازمان های مربـوط به مکتـب دیوبندی” 
هم چنـان، گروه هـای” سـلفی “ بـاالی تصمیـم گیـری 
طالبـان تاثیـر مسـتقیم دارنـد، امـا برخـی از گروه هـای 
دیگـر بـاالی طالبـان تاثیـر ندارنـد. امـا در این نشسـت 
از طـرف پاکسـتان علمای از طیف محافظه کار  فرسـتاده 

می شـوند.
نشسـت علمـای دینی سـه کشـور افغانسـتان، پاکسـتان 
و اندونزیـا، پـس از سـفر رییـس جمهـور اندونزیـا در 
نهـم مـاه دلـو سـال گذشـته بـه کابـل و به در خواسـت 
آن صـورت گرفتـه اسـت. پیـش از این نیز نشسـت های 
مشـابه در ترکیه و عربسـتان سـعودی در رابطه به جنگ 
افغانسـتان برگذار  شـده اسـت، امـا به بـاور آگاهان این 

نشسـت ها تاثیـری بـاالی رونـد جنگ نداشـته اسـت.

ACKU
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احمدذكی خاورنیا

قرآن کریم؛ کتاب آزادی 
ــای  ــا کتاب ه ــه ب ــا مقایس ــم ب ــران کری ــقف آزادی در ق س
حدیــث و فقــه، خیلــی بلندتــر اســت. قــرآن کریــم آزادی 
ــن ارزش در  ــه ای ــی ک ــه گونه ی ــت. ب ــرده اس ــی ک ــه ارزش تلق را فی ذات
آزادی عقیــده، عبــادت، رأی، تعلیــم و مالکیــت و... تجلــی یافتــه اســت. 
امــا آن عــده از آیاتــی کــه در زمینــۀ برده گــی آمــده اســت، بایــد آن را در 
ســیاق تاریخــی مــورد بررســی قــرار داد. در هیــچ آیتــی از قــرآن کریــم 
ــم  ــرآن کری ــری داده نشــده اســت، بلکــه آنچــه در ق ــه برده گی دســتور ب
در مناســبت های متعــددی بــر آن تأکیــد شــده اســت، آزادی بــرده گان از 

ــان و آزادی اســیران از دســت ســتم گران اســت. دســت ارباب
بــا تأمــل در آیــات قرآنــی، می تــوان بــه ایــن واقعیــت دســت یافــت کــه 
هــدِف قــرآن کریــم بــه طــور عــام، آزادی انســان اســت. آزادی از دســت 
ســتم گران، آزادی از دام نفــس امــاره، آزادی معنــوی و آزادی جســمی... 
ــق و  ــدون تحقی ــی ب ــه هرازگاه ــن داری ک ــان دی ــده از مدعی ــا آن ع ام
ــریعت  ــد ش ــت مقاص ــدون در نظرداش ــی و ب ــات قرآن ــی در آی بررس
ــیدن روزی  ــا آرزوی فرارس ــد و ی ــری می دهن ــه برده گی ــوا ب اســامی، فت
ــار را  ــاروی کف ــرکان زیب ــد دخت ــام بتوانن ــروان اس ــه پی ــند ک را می کش
بــه کنیــزی بگیرنــد، چنیــن آدم هایــی از اصــول و مقاصــد اســام آگاهــی 
ــد. ــه ان ــرار گرفت ــای فقهــی ق ــر برخــی از کتاب ه نداشــته و تحــت تأثی

عزيزاهلل ايما

مطابقــت  افغانســتان  در  قومــی  گروه هــای  وضعیــِت 
دارد بــه زیرکــی و مهــارِت رهبــران ایــن گروه هــا در 
ــان در  ــی و جایگاهِ ش ــی و برون ــِی درون ــای سیاس بازی ه
معــادالِت قــدرت و حاکمیــت. در ایــن میــان شــماری از مــردم بــه گــردِ 
ــد. ــودن ان ــه ک ــِق کلم ــای دقی ــه معن ــه ب ــع شــده اند ک ــم جم کســانی ه
نــگاهِ عاشــقانه بــه روزگارِ رفتــه و رفتــه گان تــا آن جاســت کــه از گــور و 
ــاره برگشــتن  ــد، گاه خواهــاِن دوب ــدد می جوین ــز م ــرده گان نی ــگاه م آرام
ــۀ دیگــری از زنده گــی  ــی کــه تجرب ــد و گاهــی هــم از فرزندان آن هــا ان
ــرای نجات شــان  ــدران شــوند و ب ــن پ ــد عی ــد، می خواهن و زیســتن دارن

پــا بــه میــدان بگذارنــد.
جذابیــِت رهبــراِن قومــی برابــر و مــوازی بــه شعارهایی ســت کــه هرگــز 
امــکاِن عملــی ندارنــد، ولــی پیــروان چنــان ایــن شــعارها را می پســندند 
ــد  ــه شــور می آین ــاز ب ــِی موســمی ب ــر و نارضایت ــس از بســیار قه ــه پ ک
ــط  ــاع، فق ــال و اوض ــن ح ــی ای ــدون دگرگون ــرمی دهند. ب ــو س و هیاه

شــعارها دگرگــون خواهنــد شــد، نــه چیــِز دیگــری.

محمد مفلح جويا

کســانی کــه افغانیــت را پســوند اســامیت می پندارنــد، 
در واقــع بــر تــن افغانیــت، لبــاس قداســت پوشــانیده 
انــد و از زاویــه دیگــر، از مفهــوم اســامیت-افغانیت 
ــد؛  ــام باش ــی از ارکان اس ــت رکن ــه افغانی ــد ک ــر می آی ــن ب چنی
در حالــی کــه افغــان نــام قومــی و تبــاری اســت کــه بــار هویتــی 
ــا و  ــه نژاده ــق ب ــدون تعل ــی و ب ــن اله ــام آیی ــام ن دارد و اس

ملت هاســت.
ــن  ــم تبیی ــه می خواه ــی را ک ــاال، نکته ی ــب ب ــه مطل ــه ب ــا توج ب
ــامیت و  ــۀ اس ــت را الزم ــه افغانی ــی ک ــت: آنان ــن اس ــم ای بخش
اســامیت را الزمــۀ افغانیــت می داننــد، در واقــع تحریف آشــکاری 
را در دایــرۀ مفاهیــم دینــی وارد کــرده و از داعیــۀ جهان شــمول و 

ــد. ــکار می ورزن ــدس اســام قســمًا ان ــن مق ــت دی جامعی

دستگیر روشنیالی

ځوانه!

هغــه وخــت را رســيدلی چــی تــه پــه خپــل ځــان، پــه 

خپــل ژونــد او پــه خپلــه راتلونکــي واکمــن يش. خپــل 

ــوه  ــه ي ــړه او پ ــه وده ورک ــاو ت ــردي ځانگړتي ــو ف ــخصت او خپل ش

مشــخص، عمــي او معلــوم هــدف پــي والړ شــه. دا ډول هــدف 

ــردي  ــخصيت او ف ــړي، ش ــت ورک ــوی کيفي ــه ن ــد ت ــا ژون ــه د ت ب

ځانگړتيــاوي بــه دي پيــاوړي کــړي. د فکــر کولــو، حرکــت کولــو او 

عمــل کولــو لــه پــاره بــه انگيــزه ولــري. هيڅکلــه ځــان تــه ارمــاين 

هــدف مــه ټاکــه. نــه د دا ډول هــدف لــه پــاره وســيلې شــته دي او 

ــه واقعيــت بدليــږي. ــه دا ډول هــدف پ ن

پــه دي پــي مــه گــرزه چــي نــور څــه وايــی. کــه د نــورو څــه ويلــو 

تــه اهميــت ورکــړي. نــه بــه خپــل شــخصيت او خپلــو ځانگړتيــاو 

تــه وده ورکــړي، نــه بــه هــدف تــر الســه کــړي او نــه پــه خپــل ژونــد 

ــوه  ــورو رسه د ي ــه ن ــه ل ــي ب ــد واکمن ــان او ژون ــه ځ ــن يش. پ واکم

ــه د  ــړي. ت ــف ک ــي تعري ــزي اړيک ــا ټولني ــه د ت ــه توگ ــخصيت پ ش

ــي او دا  ــع ي ــي منب ــتي او هڅونک ــه هس ــو لوي ــر ټول ــد ت ــل ژون خپ

هــم تــه يــي چــي خپــل ژونــد تــه لــوری ورکــړي او الرښــوونه يــي 

وکــړي.

فیـسبـوک نـــامــه

گریستمزار زار همیـن کـه از حملـۀ انتحـاری دوگانـه در کابـل،  
پنجـاه  حـدود  در  شـدن  زخمـی  و   ۲9 شـهادت 
هموطـن من آگاهی یافتم، اشـکم جاری شـد و در 
صنف زار زار گریسـتم. گریـۀ ناتوانی و بیچاره گی. 
چنیـن به نظرم رسـید کـه ژورنالیسـت های عزیزی 
کـه کشـته شـدند، فرزنـدان مـن هسـتند. دو فرزند 
مـن ژورنالیسـت انـد. در ذهنـم تصویـر وحشـت 
بی پایـان جنگـی کـه اینـک ۴۵ سـال اسـت جریان 
دارد، بـه سـرعت گذشـت. چـی ثروت هـای عظیم 
از دسـت داده ایـم و چـی بی خیـال و  انسـانی را 
راحـت آنـان را بـه بـاد فراموشـی سـپرده ایم. بـه 
همین دلخوشـیم کـه این و آن را نشـان تیر مامت 

سازیم.
بیندیشـیم،  و  فروبریـم  گریبـان  در  سـر  بـاری 
این همـه  کـه  شـده ایم  مرتکـب  گناهـی  چـی 
مصیبـت بـر مـا نـازل می شـود. هـر که را دوسـت 
می گیریـم، دشـمن، می شـود. اگـر ایـن همه تاش 
سـخن پراکنی کـه در بیـان نارضایتـی و بدگویـی 
حـل  جسـتجوی  در  می کنیـم،  هزینـه  خویشـتن 
مشـکل ها بـه کار اندازیـم، چـی تغییراتـی خواهـد 
آمـد؟ ایـن پرسـش های بی جـواب انـد. دسـتِ کم 
در ایـن لحظۀ انـدوه بزرگ. اکنون پرسـش دیگری 
را بایـد مطـرح کـرد: آیـا جلوگیـری از حمـات 

انتحـاری ممکـن اسـت؟
هم ممکن اسـت و هم ممکن نیسـت. ممکن اسـت 
تـا حـد امـکان. در هر جـای دیگر جهـان در نتیجۀ 
فوق العـاده  وضعیـت  بی درنـگ  حماتـی،  چنیـن 
یـا مقـرارت نظامـی اعـام می شـد. همه جـا. حتـا 
در فرانسـه و ترکیـه. مـا کـه هنـوز بـه غبـار قافلـه 
نرسـیده ایم و گویـا گذشـته ایم. بی تفاوتـی، دولـت 
-دولتـی کـه نیسـت- حکومتـی کـه نیم بند اسـت، 
نـه کمتر از خشـونت تروریسـتان، از آدم هـا قربانی 
می گیـرد. ده مـورد ممکـن و عملی را کـه تا حدی 
تروریسـتی  حمـات  از  پیشـگیری  در  می توانـد 
موثـر باشـد را این جـا مـی آورم. اعتـراف می کنـم 
در مسـایل امنیتـی دانـش و تجربـه نـدارم، ولی در 
کشـورهای مختلـف دیده ام و خوانـده ام که چگونه 

بـا تروریـزم مبارزه می شـود:
1- دشـمن بـا صراحـت، نـه گنگ و کلی، بایسـت 
تعریـف و مشـخص شـود. هنگامـی در سـفارت 
افغانسـتان در مسـکو کار می کـردم، از یک روزنامۀ 
در  شـاید  معلوماتـی  و  فهرسـت  مسـکو  چـاپ 
حدود بیسـت سـازمان تروریسـتی را ترجمه کردم 
ایـن  امـور خارجـه  وزارت  مگـر  تـا  فرسـتادم  و 
توضیحـات و معلومـات را در دسـترس نهادهـای 
امنیتـی قـرار دهـد، امـا پسـان تر متوجـه شـدم کـه 
هـر ادارۀ افغانسـتان بـرای خـودش کار می کنـد و 
میـان نهادهـای دولتـی هم آهنگـی وجـود نـدارد. 
مسـووالن امنیتـی ما از ۲۲ سـازمان تروریسـتی که 
می گوینـد.  دارنـد، سـخن  فعالیـت  افغانسـتان  در 
چـرا ایـن نهادهـای تروریسـتی را به مـردم معرفی 

نمی کننـد؟ 
۲- ما در شـرایط سـخت جنگـی قـرار داریم؛ چرا 
عمـل  هـر  نمی شـود؟  اعـام  فوق العـاده  حالـت 
تروریسـتی و انتحـاری مولود شـبکه یا شـبکه های 
درهـم بافته یی اسـت کـه از جایـی اداره و حمایت 
ایـن  خنثی سـازی  و  کشـف  در  چـرا  می شـود. 

اقدامـی صـورت نمی گیـرد؟ شـبکه ها 
و  حامیـان  نیسـت.  آدم  یـک  کار  انتحـار   -۳
و  شـهر ها  در  کـه  دارد  سـازمان دهنده گانی 
نهادهـای  در  نیـز  و  می برنـد  سـر  بـه  روسـتاه ها 
دولتـی جـا گرفتـه انـد. چـرا تاشـی خانه به خانـه 
صـورت نمی گیـرد کـه ایـن شـبکه های عنکبوتـی 

شـوند؟  نابـود  و  کشـف 
۴-  بیشـتر از تروریسـت انتحـاری، کسـانی کـه او 
را پنـاه می دهنـد، خانـه، موتر و وسـایل خود را در 
اختیـار او می گذارنـد، خطرناک تـر انـد. این هـا را 

بایـد شـناخت و مجـازات کرد.
۵- بسـیج مردمـی، تجربـۀ تاریخـی تمـام ملت ها، 
ثابـت سـاخته  بارهـا  بارهـا و  تمـام زمانه هـا،  در 
بـزرگ  چرخش هـای  لحظه هـای  در  کـه  اسـت 
تاریخـی، بـدون بسـیج فعـال و مشـارکت فعـال 
مـردم، مسـایل بـزرگ تاریخـی کـه جنـگ یکی از 
آن هـا اسـت، نمی توانـد به پیـروزی برسـد. عجب 
امـا  می فهمـد،  داریـم.  فرصت سـوزی  حکومـت 
یـا عمـل نمی کنـد و یـا بـد عمـل می کنـد. بسـیج 
مردمـی در لحظـۀ تاریخـی کنونـی ایـن اسـت کـه 
انسـجام  دارنـد،  همـه کسـانی کـه قـدرت دفـاع 
یابنـد. در هـزاران نهـاد دفاعـی و بسـیجی. یکی از 
ایـن نهادهـا معـارف اسـت. دوصـد و پنجـاه هزار 
معلـم و اسـتاد داریـم. ایـن مـردم را در همـه امور 
قـدرت، حکومت بایـد حق و فرصت مشـارکت و 
فعالیـت بدهـد. صدهـا و هزارها کانون بسـیجی و 
دفاعی ایجاد کند. شـهر و روسـتا را به شـور آورد. 
هـر آخنـدی کـه در زیـر ریـش دولـت هـی دعای 
استشـهاد می خوانـد، بی درنـگ مجـازات کنـد. از 
ترکیـه کـه نـه کمتـر از هـر کشـور اسـامی دیگر، 
اسـامی اسـت، بیاموزیـم و از اندونیزیـا نیـز. کدام 
آخنـد می توانـد بـه منفعـت دشـمن و بـر خـاف 
مـردم و دولـت خطبـه بخوانـد؟ خطبـه خوانـدن 

همـان و گوشـۀ زنـدان همـان.
6- یکـی از مولفه هـای جنـگ افغانسـتان، جنـگ 
اسـتخباراتی اسـت. حریفان امریـکا در منطقه و هر 
جـای دیگـر جهان، خوش می شـوند که افغانسـتان 
را بـرای امریـکا ویتنـام دوم بسـازند. در شـرایطی 
کـه کـه فشـارها در شـرق میانـه افزایش یافتـه اند، 
جنـگ تجارتـی اوج می گیرد و امریـکا در موضوع 
رقابـت  ایـن  اسـت،  پیشـرفت  حـال  در  کوریـا 
شـدت یافتـه اسـت و هنـوز »اول عشـق« اسـت. 
همان طـوری کـه جنـگ اسـتخباری عمـل می کند، 
پیکار ضد اسـتخباری هم هسـت. چـرا از این ابزار 
و آن هـم بـا اسـتفاده از امکانـات عظیـم امریـکا و 

ناتـو، اسـتفاده نمی شـود؟
7- در چنیـن موقعیتـی داشـتن دیپلوماسـی فعـال، 
فوق العـاده مهم اسـت کـه ما از آن محروم هسـتیم. 
چقـدر بایـد انتظـار کشـید؟ بـه انـدازۀ یـک نفـس 
هـم جـای انتظـار نیسـت. بایسـت بـه سـرعت و 
جسـارت عمـل کـرد. محـور و مرکـز دیپلوماسـی 
فعـال افغانسـتان فقـط امریکا باید باشـد. جـا دارد 
از یـک فکاهـی بـازار یـاد کنـم. مـردی بـا ریـش 
رفـت و سـلمانی  آرایشـگاه  بـه  مـوی رسـیده  و 
را گفـت، امشـب عروسـی مـن اسـت. لطفـًا فقـط 
موهـای سـپید مـرا بچیـن کـه جـوان معلوم شـوم. 
آرایشـگر کـه دیـد موهـای سـپید از موهـای سـیاه 
بیشـتر اسـت، تیغ تیز را برداشـت و سـر و ریش او 
را پاک تراشـید. موها را در برابر مشـتری گذاشـت 
و گفـت، بفرماییـد خـود تان سـپید و سـیاه را جدا 
کنیـد. حـال کـه امریکا بـه ابتـکار خود، افغانسـتان 
را بـه چنیـن منجابـی کشـانده اسـت، بایـد آن را 

از منجـاب بیـرون بکشـد. فقـط امریـکا. چنیـن 
راهـکاری دیپلوماسـی بسـیار فعـال و قاطعـی را 

می طلبـد.
نمی شـود.  آبـاد  گدایـی  بـه  کشـوری  هیـچ   -8
بایسـت راه های بسـیج اقتصادی را بیابیـم. هنگامی 
انکشـاف  پنج سـاله  برنامـۀ  پیـش،  سـال   6۰ کـه 
اقتصـادی افغانسـتان مطـرح شـد، افغانسـتان پـول 
دهنـده  وام  کشـورهای  و  بانک هـا  بـا  نداشـت. 
دوامـدار،  مذاکـرات  از  پـس  و  شـد  مراجعـه 
پذیرفتنـد کـه بـه افغانسـیتان وام بدهنـد، ولـی بـه 
ایـن شـرط کـه مصـارف داخلـی پروژه هـای خود 
را خـودش تأمیـن کننـد. قـوای کار بنیـاد گذاشـته 
شـد. بـا هزینه هـای کـم، پروژه هـای بـزرگ اعمار 
گردیـد و هـزاران هـزار جـوان افغانسـتان بدیـن 
طریـق بـه حرفـت و کمالـی دسـت یافتنـد. امروز 
هـم بایـد چنـد تا قـوای کار تأسـیس شـود، آن چه 
در شـرایط حـد اعـای نرخ بیـکاری از هـر لحاظ 
مفیـد و به موقع اسـت. 1۳ سـال پیش طـرح ایجاد 
قـوای کار معارف، قوای کار سـاختمانی، قوای کار 
انکشـاف شـهری، قوای کار سرسـبزی را به رییس 
جمهـور، معـاون اول، رییـس جمهـور و شـماری 
وزیـران ارایـه کـردم. همـه تاییـد کردند، امـا عمل 
نشـد. ایجـاد قـوای کار می توانـد تـا یـک میلیـون 
جـوان را جـذب کنـد. گامـی کامـًا عملی اسـت. 
ملتـی کـه اعتمـاد به نفس خـود را از دسـت بدهد، 
بـرای همیشـه غام می مانـد. مردم در همـه امور و 
در شـرایط دشـوار کنونـی بایسـت بسـیج گردند و 

باشند. داشـته  مشـارکت 
نمی دهنـد.  کار  صلح طلبانـه  شـعارهای   -9
بهتـر اسـت انرجـی و منابـع ایـن حرکـت در امـر 
بسـیج مردمـی بـرای مبـارزه هزینـه شـود. در میان 
نیروهـای مسـلح و امنیتـی هم آهنگـی و همـکاری 
تقویـت یابـد و در جنـگ پیـروزی حاصـل شـود. 
از تاکتیـک دشـمن بایـد اسـتفاده کرد. تـا زمانی که 
چنـد ضربت قـوی و کاری بر حریف وارد نشـود، 
بـه صلـح  مذبوحانـه،  التمـاس  و  هیـچ عـذر  بـه 
حاضـر نمی شـود. جنـگ، جنـگ اسـت، پـس باید 
جنگیـد و روحیـۀ جنگجویـان خود را نبایـد ناتوان 
سـاخت. همه چیـز در خدمـت جنـگ تا پیـروزی. 

بگـذار هزینه هـا را امریـکا و ناتـو بپردازنـد.
1۰- رسـانه های مـا دو رسـالت دارنـد: اول این که 
خبرهـا را صادقانـه به مـردم برسـانند و دوم این که 
رهنما و رهکشـا باشـند. در تشـکل و قـوام ذهنیت 
و  رسـالت  ایـن  گردنـد.  پیش آهنـگ  اجتماعـی 
مأموریـت خـود را در چهارچـوب میثـاق وحـدت 
اجتماعـی بـه کار اندزنـد. مـا طـرح گسـترده و در 
از  نداریـم.  عیـن حـال، ملـی هـم داریـم و هـم 
بـه  می توانـد  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  یک سـو 
عنـوان بنیـاد سـامان دهی تشـکل ذهنیـت اجتماعی 
بـه نیکویی کار دهـد و از جانب دیگـر، تجربه های 
اصـول  بـه  متکـی  مدنـی  جامعـۀ  سـاختمان 
آزادی، گسـترده و  دموکراسـی و حقـوق بشـر و 
پیوسـته توضیـح گـردد. این فرصـت تاریخی دیگر 
تکـرار نمی شـود. بـس اسـت فرصت سـوزی کـه 
منفعتـی نـدارد و اجـاق رقیبـان را دایـم داغ نگـه 

می دارد.

غالم سخی غیرت
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ــام  در پــی افزایــش حمــات بــه مراکــز ثبــت  ن
ــای  ــدگان مقام ه ــس نماین ــدگان، مجل رای دهن
ــه  ــتجواب ب ــرای اس ــور را ب ــی کش ــد امنیت ارش
ــن  ــی در ای ــای امنیت ــد. مقام ه ــس فراخوان مجل
نشســت از »طــرح جدیــد امنیتــی« خبــر دادنــد.

ــر در  ــه صــد نف ــک ب ــه گذشــته نزدی در دو هفت
مراکــز مرتبــط بــا برگــزاری انتخابــات کشــته و 

ــده اند . ــی ش ــر زخم ــش از 16۰ نف بی
ــت  ــز ثب ــر مراک ــه ب ــا و حمل ــش ناامنی ه افزای
نــام رای دهنــدگان اعضــای مجلــس نماینــدگان 

ــخ  ــان پاس ــا خواه ــاخته و آنه ــمگین س را خش
ــدند. ــی ش ــای امنیت ــدی مقام ه ج

ــرای  ــه ب ــیدند ک ــی پرس ــای امنیت ــا از مقام ه آنه
ــد؟ ــرا کاری نمی کنن ــات چ ــن حم ــار ای مه

ــام  ــت ن ــز ثب ــک مرک ــه ی ــه ب ــن حمل از تازه تری
در والیــت خوســت، در جنوب شــرق افغانســتان 
ــداد دســت کم  یــک روز می گــذرد. در ایــن روی

17 نفــر کشــته و ۳7 نفــر زخمــی شــدند.
از  افغانســتان،  انتخابــات  کمیســیون مســتقل 
شــماری از مســاجد و مکاتــب بــه عنــوان مراکــز 

ــد. ــتفاده می کن ــدگان اس ــام رای دهن ــت ن ثب
وجــود  بــا  می گوینــد  مکاتــب  مســئوالن 
نگرانی هــای امنیتــی، تغییــری در تدابیــر نیامــده 

ــت. اس
نصیــر احمــد مــا زاده، مدیــر یکــی از مکاتــب 
ــب دو  ــن مکت ــد در ای ــل می گوی ــرق کاب در ش
ــاد  ــان ایج ــردان و زن ــرای م ــام ب ــت ن ــز ثب مرک
ــن  ــرای تامی ــرباز ب ــج س ــا پن ــا صرف ــده ام ش

ــدند. ــف ش ــز موظ ــن مراک ــت ای امنی
امــا ویــس احمــد برمــک، وزیــر داخلــه دیــروز 
ــی  ــا درس های ــت ب ــدگان گف ــس نماین در مجل
کــه از حــوادث گذشــته گرفتنــد، طــرح جدیــد 

ــد. ــب کردن ــی را ترتی امنیت
امــا او جزئیاتــی از ایــن برنامــه در مجلــس ارائــه 

. د نکر
ــل پــس از  ــع شناســنامه در کاب ســه مرکــز توزی

انفجــار انتحــاری بســته شــد
ــنامه در  ــع شناس ــز توزی ــار در ورودی مرک انفج

ــی ــا زخم ــته و ده ه ــت کم ۵7 کش ــل؛ دس کاب
حــدود هفــت هــزار مرکــز ثبــت نــام رای 
دهنــدگان در افغانســتان تعییــن شــده کــه 1۴۰۰ 
ــرار اســت  ــده و ق ــاز ش ــهرها ب ــز آن در ش مرک
ــز در  ــزار مرک ــدود ۵ ه ــدی ح ــه بع در مرحل

ولســوالی ها و روســتاها بــاز شــود.

ــوراهای  ــی و ش ــات پارلمان ــت انتخاب ــرار اس ق
ولســوالی افغانســتان بــه تاریــخ ۲8 میــزان/ مهــر 

ســال جــاری برگــزار  شــود.
توزیــع  و  دهنــدگان  رای  نــام  ثبــت  رونــد 
ــل  ــاه حم ــر م ــذی از اواخ ــنامه های کاغ شناس
ــه  ــن حمل ــون چندی ــت. تاکن ــده اس ــاز ش آغ
بــه ایــن مراکــز و یــا در نزدیکــی آنهــا در 
ــان،  ــار، بغ ــل، خوســت ننگره ــای کاب والیت ه

بادغیــس و غــور رخ داده اســت.
از آغــاز رونــد ثبــت نــام رای دهنــدگان تاکنــون 
بیــش از یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفــر در ایــن 

رونــد ثبــت نــام کردنــد.
ــت  ــدوار اس ــات امی ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
ــون نفــر  ــه هفــت میلی ــد نزدیــک ب ــن رون در ای
ثبــت نــام کننــد. شــمار واجــد شــرایط های رای 
دهــی در ایــن کشــور بیشــتر از ایــن اعــام شــده 

اســت.
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والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه مراســم 
تحلیــف چهارمیــن دوره ریاســت جمهــوری اش 
کــه بــرای شــش ســال در نظــر گرفتــه شــده بــه 

جــا آورد.
ــر  ــزاری اســپوتنیک، والدیمی ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــنبه در  ــیه روز دوش ــور روس ــن، رئیس جمه پوتی
مراســم تحلیــف و آغــاز چهارمیــن دور ریاســت 
جمهــوری اش در کاخ کرملیــن ســوگند یــاد 

کــرد.
در ایــن مراســم والنتینــا ماتوینکــو، رئیــس 
ــدرال  ــع ف ــیه و مجم ــیون روس ــورای فدراس ش
ایــن کشــور بــه همــراه نماینــدگان مجلــس دومــا 

ــد. ــدا کردن ــور پی ــیه حض ــناتورهای روس و س
ریاســت  انتخابــات  در  پوتیــن  والدیمیــر 
ــای  ــاس آماره ــه براس ــارچ ک ــوری 18 م جمه
رســمی 67.۵۴ درصــد رای دهنــدگان در آن 
شــرکت کردنــد بــا کســب 76.69 درصــد آرا بــه 

ــید. ــروزی رس پی
ــا آوردن  ــه ج ــد از ب ــیه بع ــور روس رئیس جمه
ــر  ــن فک ــت: م ــخنرانی گف ــک س ــف در ی تحلی
ــن در  ــای زندگــی م ــن و معن ــه م ــم وظیف می کن
ــیه  ــرای روس ــز ب ــح آمی ــق و صل ــده ای موف آین

اســت.
پوتیــن گفــت کــه درهــای روســیه بــرای مذاکــره 
ــاده گســترش ســرمایه گــذاری  ــاز اســت و آم ب
ــرکایش  ــا ش ــترک ب ــی مش ــای فرهنگ و پروژه ه

می باشــد.
ــا  ــا ب ــرد: م ــح ک ــیه تصری ــور روس رئیس جمه
ــی  ــر کس ــه و ه ــای هم ــردن تاش ه ــد ک متح
کــه بــه کشــور مــا و آینــده آن اهمیــت می دهــد 
بــه اهدافمــان دســت خواهیــم یافــت و در علــوم 
ــا  ــم زد و ب ــم خواهی ــی را رق ــاوری تحوالت و فن

ــازی  ــرای نوس ــم را ب ــای عظی ــر طرح ه یکدیگ
ــان  ــه مناطقم ــعه هم ــتاها و توس ــهرها و روس ش

ــم. ــرا می کنی اج
ــده  ــرکت کنن ــک ش ــیه ی ــرد: روس ــار ک او اظه
قدرتمنــد، فعــال و پرنفــوذ در حیــات بین المللــی 
ــه  ــا ب ــی م ــی و امنیت ــای دفاع ــت. قابلیت ه اس
ــان  ــا همچن ــظ شــده اند و م شــکلی اســتوار حف
توجــه مــداوم و الزم را بــه ایــن مســائل خواهیــم 

داشــت.
ــی  ــوری حام ــیه کش ــه روس ــرد ک ــد ک او تاکی
همــکاری برابــر و ســودمند بــرای دو طــرف بــا 
همــه کشــورها بــه نفــع صلــح و ثبــات در جهــان 

اســت.
وی افــزود: مــن معتقــدم ایــن وظیفــه مــن اســت 
ــرای موفقیــت و صلــح  کــه نهایــت تاشــم را ب
ــواره در  ــد هم ــا بای ــم. م ــام ده ــیه انج در روس
حوزه هــای قــدرت خــود و همچنیــن حوزه هایی 
ــعه  ــم توس ــی نکرده ای ــاش کاف ــا ت ــه در آنه ک
پیــدا کنیــم. مــا بایــد تصمیم هــای زیــادی 

ــم. بگیری
ــا  ــد کــرد کــه مطمئن رئیس جمهــور روســیه تاکی
ــول  ــک تح ــه ی ــت ب ــد توانس ــورش خواه کش
برســد چــون تمامــی روســیه »یــک تیــم واحــد 
بــزرگ اســت کــه می توانــد هــر ماموریتــی را بــه 

ــاند«. ــرانجام برس س
پوتیــن گفــت: مــا در همــه حوزه هــای زندگــی 
ــه شــدت  ــد تحــول هســتیم. مــن ب خــود نیازمن
ــوان  ــول را می ت ــن تح ــه ای ــتم ک ــن هس مطمئ
ــرای  ــه پذی ــه آزاد ک ــک جامع ــق ی ــا از طری تنه
همــه چیزهــای جدیــد و پیشــرفته بــوده و 
ــک و  ــال بوروکراتی ــود و انفع ــی، رک ــی عدالت ب
را رد می کنــد،  از حــد  بیــش  محافظــه کاری 

ــه  ــتند ک ــائلی هس ــا مس ــت آورد؛ اینه ــه دس ب
مــردم را گرفتــار کــرده و نمی گــذارد آنهــا 
ــرده  ــکار ک ــان را آش ــودی خودش ــت وج ماهی
ــن  ــر ای ــد و بناب ــان را درک کنن و استعدادهایش
آرزوهــای آنهــا بــرای آینــده کل کشــور را 

می کنــد. محــدود 
ــم  ــه پرتاط ــک زمان ــی را ی ــه فعل ــن زمان پوتی
ــان  ــا آس ــش روی م ــیر پی ــت: مس ــد و گف خوان

ــت. نیس
او ادامــه داد: ایــن مســیر همــواره یک جســتجوی 
ــز  ــز را هرگ ــک چی ــخ ی ــت و تاری ــخت اس س
نمی بخشــد و آن بــی تفاوتــی و اختــاف، خوش 
خیالــی و آســودگی خاطــر اســت. بــه ویــژه آنکه 
امــروز در یــک نقطــه عطــف و دوران تغییــرات 

پرتاطــم در سراســر جهــان هســتیم.
رئیس جمهــور روســیه دربــاره اهــداف اصلــی اش 
ــود  ــوری خ ــت جمه ــد ریاس ــرای دور جدی ب
گفــت: هــدف اصلــی مــا کشــور روســیه اســت 
ــه در آن  ــوری ک ــد. کش ــردم باش ــرای م ــه ب ک
فرصت هــا بــرای تحقــق آرزوهــای هــر شــخصی 
وجــود دارد و مــن شــدیدا مطمئــن هســتم کــه 
میــان وظایــف ملــی بــزرگ و مطالبــات روزمــره 
ــاط مســتقیم وجــود دارد چــون  شــهروندان ارتب
تنهــا از ایــن راه اســت کــه مــا می توانیــم 
شــرایط الزم بــرای خاقیــت و توســعه و مهمتــر 
ــه، حمایــت و  از آن احســاس مســئولیت دوجانب

ــم. ــا کنی ــه را مهی ــاد در جامع اعتم
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