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ــت از  ــی حفاظ ــروه  دادخواه گ
ــا نشــر گــزارش  افــراد ملکــی ب
ــاه  ــی در م ــراد ملک ــات اف تلف
اکتبــر، گفتــه اســت کــه در 
 23 در  مــاه،  ایــن  جریــان 
افغانســتان 818 تــن  والیــت 

شــده اند. زخمــی  و  کشــته 
ــی  ــروه دادخواه ــزارش گ در گ
حفاظــت از افــراد ملکــی آمــده 
اســت کــه در مــاه گذشــته 818 
زخمــی  و  کشــته  غیرنظامــی 
شــده اند، کــه از جملــه 273 
دیگــر   550 و  کشــته  تــن 

برداشــته اند. جراحــت 
ایــن گــروه گفتــه اســت کــه در 
نتیجــۀ حمــات هدف مندانــه 
و  انتخابــات  نامــزدان  بــه 
کمپایــن  آنــان و حمــات در 
انتخابــات، 88  برگــزاری  روز 
ــن  ــرد ملکــی کشــته و 279 ت ف

شــده اند. مجــروح 
ــت از  ــی حفاظ ــروه دادخواه گ
ــه  ــه اســت ک ــراد ملکــی گفت اف
ننگرهــار بــا 61 کشــته و 67 

مجــروح و هلمنــد بــا 35 کشــته 
و 45 مجــروح بیشــترین تلفــات 

ــته اند. ــر داش ــاه اکتب را در م
بربنیــاد آمــار ایــن گــزارش، 70 
ــودک شــامل 40 کشــته و 30  ک
ــان  ــان قربانی ــز در می ــی نی زخم

ــند. ــر می باش ــاه اکتوب م
بربنیــاد ایــن گــزارش، نیروهــای 
امنیتــی افغانســتان در جریــان 
ســبب  شــان  عملیات هــای 
ــی  ــرد ملک ــدن 83 ف ــته ش کش
تــن   45 شــدن  مجــروح  و 
گردیــده و تلفــات دیگــر ناشــی 
ــار  ــاری، انفج ــات انتح از حم
ــده در  ــازی ش ــای جاس ماین ه
ــت  ــاب راک ــاده و پرت ــار ج کن
بــوده کــه مســوول آن مخالفــان 

ــت. ــت اس ــلح حکوم مس
در گــزارش مــاه ســپتامبر گــروه 
حفاظــت از افــراد ملکــی آمــده 
ــاه،  ــان آن م ــه در جری ــود ک ب
ــرد ملکــی کشــته و 350  240 ف

ــده اند. ــروح ش ــن مج ت

ــک  ــه ی ــد ک ــل می گوین ــس کاب ــی پولی مســووالن در فرمانده
ــه و گســترش  ــش گرفت ــهر آت ــز ش ــزرگ در مرک ــگاه ب فروش
ــوزی در  ــی آتش س ــای امنیت ــۀ مقام ه ــه گفت ــت. ب ــه اس یافت
جــادۀ نــادر پشــتون، ناحیــه دوم شــهر بــه مــدت 12 ســاعت 

ــح( ادامــه داشــت. ــا 6 صب )6 شــام ت
آذرخــش حافظــی، مســوول روابــط خارجــی اتاق هــای 
تجــارت و صنایــع افغانســتان بــه بی بی ســی گفــت کــه 

ــان مغازه هــا  ــه صاحب ــر ب ــون دال ــن آتش ســوزی ده هــا میلی ای
ــت. ــانده اس ــرر رس ض

پولیس کابل گفته که آتش سوزی مهار شده است.
بــا ده هــا  پنــج فروشــگاه  مغازه هــا می گوینــد،  مالــکان 
ــگاه  ــده اســت. فروش ــق ش ــوزی حری ــن آتش س ــازه در ای مغ
خیرخــواه، اتفــاق، زرنــگار، کابــل و صدیــق عمــر از جمله یــی 

ــت. ــا اس ــن مارکیت ه ای

ــد کــه آتش ســوزی در خیرخــواه  ــای حافظــی هــم می گوی آق
مارکیــت آغــاز شــده و بــا گســترش آن، حــدود ســیصد مغــازه 

ــش ســوخته اند. در آت
ایــن فروشــگاه و مغازه هــای اطــراف آن محــل عمــده  فروشــی 
عمــده هســتند و انبــاری شــماری زیــادی از مغازه هــا هــم در 
ــده  ــه بخــش عم ــود ک ــه می ش ــرار دارد. گفت ــن محــل ق همی
ــن  ــم از همی ــل ه ــاور کاب ــات مج ــازه داران در والی ــاز  مغ نی

ــود. ــن می ش ــگاه ها تأمی فروش
ــر، یخچــال، ماشــین  ــوازم برقــی، کامپیوت در ایــن فروشــگاه  ل
فــروش  بــه  خانه گــی  وســایل  و  کولــر  لباس شــویی، 

می رســد.
ــد و  ــاله دارن ــن س ــت چندی ــگاه ها قدم ــن فروش ــتر ای بیش
ــوزی در  ــری از آتش س ــرای جلوگی ــژه ب ــی به وی ــر ایمن تدابی

ــه اســت. ــا صــورت نگرفت آن ه
آقــای حافظــی هــم می گویــد: »اطفاییــه بــه موقــع بــه 
محــل نرســید. راه درســت بــرای رســیدن اطفاییــه بــه محــل 
ــر  ــود. آگ ــار ش ــوری مه ــوزی ف ــا آتش س ــدارد ت ــود ن وج
ایــن فروشــگاه  مســیرهای مناســبی می داشــت آتــش ســوزی 

ســاعت هــا دوام نمی کــرد.«
پولیــس گفتــه مامــوران در محــل رویــداد مســتقر شــده اند تــا 

از دســتبرد احتمالــی بــه امــوال مــردم جلوگیــری شــود.
فروشــگاه بزرگــی کــه آتــش  گرفتــه در نزدیکــی ارگ، وزارت 
ــرار  ــه و افغانســتان بانــک ق ــه، محــل ســابق وزارت عدلی مالی
ــل اســت. دارد. ایــن محــل از مزدحم تریــن مناطــق شــهر کاب

ــروز آتش ســوزی، بســیاری  ــگام ب ــه هن ــه شــده اســت ک گفت
مغــازه داران محــل را تــرک کــرده بودنــد و بــه کســی آســیبی 

ــوز روشــن نیســت. ــت آتش ســوزی هن نرســیده اســت. عل
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نبوغ، یک درصد استعداد است و نودونه درصد، جان کندن و عرق ریختن.
ادیسون

گروه  دادخواهی حفاظت از افراد ملکی:

تلفات ملکی افزایش یافته است

صدها مغازه در آتش سوزی سوختند

مسـووالن در دیدبـان شـفافیت افغانسـتان می گوینـد، 
قانـون مبـارزه بـا فسـاد اداری تحریف شـده اسـت و 
هیـچ نهاد مبـارزه با فسـاد اداری که اسـتقالیت، عدم 
سیاسـی بودن، قاطعیـت و موثریت خـود را در دوران 
حکومـت وحـدت ملـی ثابـت کـرده باشـد، وجـود 

ندارد.
شـماری از نهادهـای مدنی و حقوقی به شـول دیدبان 
شـفافیت به روز پنج شـنبۀ هفتۀ گذشـته، قانون مبارزه 
بـا فسـاد اداری کـه اخیـراً در جریـدۀ رسـمی به نشـر 
رسـیده، را تحریـف شـده خوانـد و تأکیـد کردنـد که 
ایـن قانـون خـاف آنچـه اسـت کـه از سـوی کابینۀ 
افغانسـتان تصویـب شـده اسـت، در جریـدۀ رسـمی 

چـاپ شده اسـت.
ایـن نهادهـای مدنی همچنـان می گویند کـه تنفیذ این 
قانـون خـاف میثـاق بین الملی مبـارزه با فسـاد اداری 
اسـت و خـاف روحیـه ایجـاد نهادهـای مسـتقل در 

نظـام حقوقی افغانسـتان می باشـد.
سـید اکـرام افضلـی، رییس اجرایـی دیدبان شـفافیت 
ملـی در  می گویـد کـه رهبـران حکومـت وحـدت 
روزهـای اول حکومـت داری خـود به مـردم و جامعۀ 
جهانـی وعـده سـپرده بودند کـه قانون مبارزه با فسـاد 
را تهیـه و بـرای تصویـب بـه کابینه ارسـال کننـد، اما 
تصویـب آن خـاف قانـون چهـار سـال طول کشـید.
بـه بـاور او  تصویـب ایـن قانـون چنـد روز پیـش از 
مصلحت گرایی هـای  نشـان دهندۀ  ژنیـوا  کنفرانـس 
سیاسـی حکومت افغانسـتان اسـت. او گفـت: »مبارزه 
با فسـاد اداری در افغانسـتان منحصر بـه کنفرانس های 
بین المللـی شـده اسـت و تصویـب ایـن قانـون چنـد 
از  بـارزی  نمونـۀ  ژنیـوا،  کنفرانـس  از  پیـش  هفتـه 
فسـاد  بـا  مبـارزه  در  سیاسـی  مصلحت گرایی هـای 

است«.
بـه گفتـۀ مسـووالن دیدبان شـفافیت براسـاس قانون، 
بـرای تأمیـن اسـتقالیت و بررسـی قانـون مبـارزه بـا 
فسـاد اداری یک کمیتۀ مشـترک از افـراد دولتی و غیر 
دولتـی پیش بینی شـده اسـت، امـا در این قانـون تمام 

اعضـای غیـر دولتـی حذف شـده اند.
رییـس دیدبـان شـفافیت می گویـد: »در قانونـی که از 
سـوی کابینه افغانسـتان تایید شـده اسـت، دادسـتانی 
کل، وزیـر عدلیـه، وزیـر زنـان، یـک عضـو سـتره 
محکمـه، یک عضـو مجلس، یـک عضو سـنا، رییس 
کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق قانـون اساسـی، رییس 
کمیسـیون حقوق بشـر، رییـس اتحادیـه حقوق دانان، 
رییـس انجمـن وکای مدافع، نماینـدۀ نهادهای مدنی 
انجمن هـای ژورنالیسـتان، عضـو کمیتـۀ  نماینـدۀ  و 
گزینـش و اعضای کمیسـیون مسـتقل مبارزه با فسـاد 
اداری بودند، اما در قانون نشـر شـده تنها رییس سـتره 
محکمه، دادسـتانی کل و رییس کمیسـیون اصاحات 

آمده اسـت«. اداری 
رییـس دیدبان شـفافیت همچنان گفته اسـت که برای 
تطبیـق قانـون مبارزه بـا فسـاد اداری نیاز بـه نهادهای 
مسـتقل و غیـر سیاسـی اسـت تـا بتوانند بـه صورت 
موثـر و قاطـع ایـن قانـون را تطبیـق کننـد. او تأکیـد 
کـرد کـه تجربۀ یک ونیـم دهۀ گذشـته نشـان می دهد 
کـه ریشـه کن کـردن فسـاد اداری بـدون موجودیـت 

نهادهـای مسـتقل ناممکن اسـت.

دیدبان شفافیت افغانستان:
اداری  با فساد  قانـون مبـارزه 

شده است تقـویم انتخـابات ریاست جمهـوری اعـالم شـدتحـریف 
احزاب سیاسی:

نظام انتخاباتی باید تغییر کند

چـرا چر خبال هـای ارتـش 
سقـوط مـی کننـد؟
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انتخابــات  برگــزاری  بحــث  شــدِن  داغ 
ــت های  ــده و نشس ــال آین ــت جمهوری در س ریاس
ــل  ــی در کاب ــزاب سیاس ــا و اح ــِی جریان ه متوال
ــی  ــات پارلمان ــراً انتخاب ــوص، ظاه ــن خص در ای
ــن  ــت. ای ــده اس ــیه ران ــه حاش ــایِل آن را ب و مس
روزهــا بحــث داغ در کابــل و برخــی والیت هــای 
افغانســتان، موضــوع انتخابــات ریاســت جمهــوری 
از سیاســت مداراِن کشــور در  بســیاری  اســت. 
ــد  ــورد ان ــن م ــو در ای ــی و گفت وگ ــاِل رای زن ح
ــی در  ــای سیاس ــا و جریان ه ــیاری از جناح ه و بس
ــت در  ــد و یک دس ــِف واح ــه موق ــد ک ــاش ان ت

ــد.  ــارز دهن ــود تب ــوص از خ ــن خص ای
آینــدۀ  ســال  انتخابــات  تردیــد،  بــدون 
ریاســت جمهوری بــرای افغانســتان از اهمیــِت 
ــر  ــه اکث ــت این ک ــت. نخس ــوردار اس ــژه برخ وی
حکومــت  موجودیــت  از  کشــور  شــهرونداِن 
وحــدت ملــی و ناکارآمدی هــاِی آن واقعــًا بــه 
ــه  ــی ک ــن دالیل ــی از مهم تری ــد. یک ــتوه آمده ان س
در ســال آینــده مشــارکت در انتخابــات بــا وجــود 
ــی ســال  ــات پارلمان ــِخ انتخاب ــد و تل ــای ب درس ه
روان افزایــش پیــدا کنـــد، می توانــد دلســردی 

عمومــی از حکومــِت فعلــی باشــد. 
ــر  ــاِل اخی ــد س ــی چن ــتان ط ــهروندان افغانس ش
از روی ناگزیــری و به مشــکل حکومــت نــاکام 
فعلــی را تحمــل کرده انــد. حکومــت وحــدت 
ــد در  ــدت ناکارآم ــاکام و به  ش ــی ن ــی، تجربه ی مل
ــت  ــن حکوم ــت. ای ــده اس ــناخته ش ــتان ش افغانس
کــه از متــِن بحــران انتخابــات ســال 1393 بیــرون 
توافق نامــۀ  کــردِن  عملــی  در  در  حتــا  شــد، 
سیاســی نیــز موفقیتــی بــه دســت نیــاورد و نشـــان 
داد کــه حکومتــی نــاکام و غیرقابــل اعتمــاد اســت. 
ــر  ــال از عم ــج س ــه پن ــک ب ــه نزدی ــروز ک ــا ام ت
حکومــت وحــدت ملــی می گــذرد، ســراِن آن 
حتــا موفــق نشــده اند کــه کابینــۀ خــود را بســازند. 
ــت وزیران و  ــا سرپرس ــاال ب ــن ح ــه همی ــم کابین نی
ــی و  ــاد، ناامن ــر اداره می شــود. فسـ ــدون وزی ــا ب ی
ــهروندان  ــد. ش ــداد می کن ــور بیـ ــی کاری در کش ب
ــش، در  ــال پی ــج س ــا پن ــه ب ــتان در مقایس افغانس
شــرایط واقعــًا بدتــری به ســر می برنــد. آقــای 
غنــی در پیکارهــای انتخاباتــِی خــود فریــاد مــی زد 
کــه در ســال اول حکومــت داری اش، یــک میلیــون 
ــه  ــا ن ــد، ام ــاد می کن ــی کاران ایج ــرای ب ــغل ب ش
تنهــا کــه هیــچ شــغِل تازه یــی بــرای بــی کاران بــه 
ــه  وجــود نیامــد، کــه هــزاران جــواِن دیگــر نیــز ب
ــِم او از کار  ــی و تی ــای غن ــوءمدیریِت آق ــل س دلی

ــدند.  ــی کار ش ب
امنیــت و صلــح کــه از مهم تریــن تعهــدات آقــای 
ــه یــک  ــود، امــروز ب ــردم افغانســتان ب ــه م ــی ب غن
ــده اســت.  ــل ش ــترده تبدی ــر و گس ــِگ ویرانگ جن
در گذشــته اگــر تنهــا مشــکِل انتحــاری و یــا 
ترورهــای فــردی وجــود داشــت، امروز نیـــروهای 
تروریســت افــزون بــر افزایــش حمــات انتحــاری 

ــهرها و  ــه ش ــًا ب ــازمان یافته، عم ــای س و تروره
و  می برنــد  یــورش  اســتراتژیک  والیت هــای 
ــروز  ــازند. ام ــه می س ــقوط مواج ــه س ــا را ب آن ه
اشــتباه آمیِز  سیاســت های  دلیــل  بــه  طالبــان 
ســران حکومــت وحــدت ملــی، خــود را پیـــروز 
ــال  ــد و در ح ــمار می آورن ــه ش ــگ ب ــدان جن می
گفت وگــو بــا امریکایی هــا بــرای رســیدن بــه 

ــد.  ــتان ان ــۀ افغانس ــِر قضی ــر س ــق ب تواف
ــان  ــرار جوان ــرمایه ها و ف ــرار س ــا، ف ــرار مغزه ف
ــاد  ــای شــصت و هفت ــه دهه ه ــاره ب از کشــور دوب
ــد  ــق دارن ــور ح ــهرونداِن کش ــت. ش ــته اس برگش
ــه کارنامــۀ حکومــت  کــه نظــر مســاعد و مثبــت ب
ــا  ــی ب ــای غن ــند. آق ــته باش ــی نداش ــدت مل وح
حرکت هــای پوپولیســـتی و عوام فریبانــه چنــان 
ــه زودی افغانســتان  ــه ب ــق کــرد ک تصــوری را خل
ــود  ــدل می ش ــه مب ــِت منطق ــارراه ترانزی ــه چه ب
و بــه خودکفایــی اقتصــادی می رســد. امــا در 
ــه  ــه نتیج ــران ب ــار ای ــدر چاه به ــه بن ــت، ن واقعی
رســید و نــه هــم پــروژۀ تاپــی از کاغــذ بــه صحنــه 

عمــل آمــد. همــۀ پروژه هــای اقتصــادی کــه آقــای 
ــواب و  ــز خ ــزی ج ــود، چی ــده داده ب ــی وع غن
خیال هــای خــوش نبودنــد. حــاال شــهرونداِن 
ســرخوردۀ کشــور، در انتظــار برگــزاری انتخابــات 
ــور  ــر در کش ــات و تغیی ــه راه اصاح ــم ب و چش

ــتند.  هس
ــای  ــی از تعریف ه ــه یک ــود ک ــد ش ــوش نبای فرام
ــر بســیار مــورد  دموکراســی کــه در ســال های اخی
ــد  ــی  گوی ــه م ــن اســت ک ــه ای ــرار گرفت ــه ق توج
ــد  ــردم می توانن ــه م ــت ک ــی اس ــی نظام دموکراس
اراذل و اوبــاش را از مســند قــدرت بــه زیــر 
در  دموکراســی  تعریــِف  ایــن  دقیقــًا  بکشــند. 
ــار  ــردم در انتظ ــورد توجــه اســت. م ــتان م افغانس
انــد کــه بــا برگــزاری انتخابــات بتواننــد به کســانی 
ــد  ــی  کنن ــا نماینده گ ــًا از آن ه ــه واقع ــد ک رای دهن
و توانایــی مهــار بحـــران فعلــی را داشــته  باشــند. 
تیــم فعلــی از هــر ســو کــه نــگاه کنیــم، تیــِم بازنده 
و نــاکام اســت. در طــول پنــج ســاِل گذشــته مــردم 
ــا  ــتند ام ــی داش ــم فعل ــادی از تی ــای زی انتظاره
ســران حکومــت همــۀ انتظارهــا و امیدهــای مــردم 
را بــه یــأس مبــدل کردنــد. امــا مهــم ایــن مســأله 
اســت کــه چــه کســانی بــا چــه برنامــه و اجندایــی 
ــوری  ــات ریاســت جمه ــزد انتخاب ــد نام می خواهن
ــد  ــِت آن را دارن ــی و کفای ــا توانای ــند؟ کی ه باش
کــه دوبــاره از افغانســتاِن پارچه پارچــه شــده 
و تبدیــل شــده بــه جزایــر بی اعتمــادی، یــک 

ــازند؟  ــه بس ــد و یک پارچ ــتاِن واح افغانس
مســایل  ایــن  بــه  هوشــیارانه  مــردم  این بــار 
ــل  ــه همیــن دلی ــد داد. ب می اندیشــند و رای خواهن
ــه   ــت ک ــخصیت هایی اس ــوی ش ــه س ــم ها ب چش
ــی  ــی و مدیریت ــای سیاس ــتن توانایی ه ــن داش ضم
قــوی، در هفــده ســال گذشــته دل ســوزانه بــه ایــن 
ــند و  ــرده باش ــردم توجــه ک ــِت م کشــور و وضعی
ــدۀ  ــند. برن ــوده باش ــل نب ــود دخی ــاد موج در فس
ــاِت بعــدی بایــد مــردم افغانســتان باشــند و  انتخاب
نــه کســانی کــه از راه تقلــب و دیکتــه می خواهنــد 

ــر گــردۀ مــردم ســوار شــوند.  ب
در همیــن حــال، بحــث مدیریــِت انتخابــاِت آینــده 
نیــز بســیار مهــم اســت. کمیســیون فعلی نشــان داد 
کــه نــه کمیســیون غیرجانــب دار اســت و نــه تــوان 
مدیریــت انتخابــات را دارد. همیــن حــاال بــه یُمــِن 
انتخابــات،  کمیســیون  مدیــران  بی کفایتی هــای 
پارلمانــی در آســتانۀ بحــران قــرار  انتخابــات 
ــی  ــود دارد مبن ــی وج ــت. گزارش های ــه اس گرفت
بــر این کــه مثلــث ارگ، ســپیدار و کمیســیون 
ــروز  ــری از ب ــرای جلوگی ــد ب ــات می خواهن انتخاب
نامایمــات پــس از اعــام نتایــج، دســتکاری هایی 
را در آن انجــام دهنــد و بــه مشــورۀ یکدیگــر 

نتایــج نهـــایی را اعــام کننــد. 
ــند،  ــته باش ــت داش ــر واقعی ــخنان اگ ــوع س ــن ن ای
ــی در  ــات پارلمان ــۀ انتخاب ــه فاتح ــت ک ــد گف بای
ــادی از  ــد انتظــار زی ــده اســت و نبای کشــور خوان
ــاس،  ــن اس ــر ای ــس ب ــت. پ ــده داش ــان  آین پارلم
ضــروری اســت کــه در زمــان انتخابــات ریاســت 
و  بی طــرف  کمیســیونی  واقعــًا  جمهــوری 
متخصــص انتخابــات را رهبــری و مدیریــت کنـــد.  
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روزنـۀ امیـدی به نـاِم 
»انتـخابات ریاست جمهـوری«

 

ــرای  ــکا ب ــژۀ امری ــازرس وی ــا ب ــیگار« ی ــازۀ »س ــزارش ت گ
ــت  ــوذ دول ــرل و نف ــه کنت ــاند ک ــتان می رس ــازی افغانس بازس
بــه 56  از 72 درصــد در عقــرِب ســال 1394  افغانســتان 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــه اس ــش یافت ــال کاه ــرِب امس ــد در عق درص
ایــن گــزارش، دولــت افغانســتان اکنــون از 407 ولســوالی، بــر 
ــر 151 ولســوالی دیگــر نفــوذ دارد و  ــرل و ب 75 ولســوالی کنت
ــرد.  ــرار می گی ــت ق ــوذِ دول ــرل و نف ــارج از کنت ــی، خ متباق

اگرچــه حکومــت افغانســتان ایــن گــزارش را ـ مثــل همیشــه 
ــخنگوی وزارت  ــاون س ــال، مع ــۀ مث ــه گون ــد و ب ـ رد می کن
داخلــه از »حاکمیــت مطلــق«ِ دولــت بــر 341 ولســوالی کشــور 
ایــن  پارلمانــی در  انتخابــات  برگــزاری  خبــر می دهــد و 
ــی آورد؛  ــش م ــاِی خوی ــر ادع ــاهدی ب ــوالی را ش ــداد ولس تع
ــزارش  ــا گ ــی بیشــتری ب ــاِی افغانســتان همخوان ــا واقعیت ه ام

ــت.  ــای حکوم ــا ادعاه ــد ت ــان داده می توان ــیگار نش س
منبــع گــزارش ســیگار، »نیروهــای امریکایــی مســتقر در 
ــان »کنتــرل« و »نفــود«  افغانســتان« هســتند کــه اوالً تفــاوت می
و »حاکمیــت مطلــق« را درک می کننــد و ثانیــًا از آن جایــی 
ــر  ــیار دقیق ت ــد، بس ــار دارن ــتان را در اختی ــماِن افغانس ــه آس ک
جابه جایــِی  و  فعالیــت  می تواننــد  حکومتــی  نیروهــای  از 
نیروهــای تروریســتی را رصــد کننــد. امــا ادعاهــای حکومــت، 
ــا  ــوادِ آن ه ــه اوالً س ــود ک ــادر می ش ــخنگویانی ص از آدرِس ِ س
برای شــان تــواِن تمیــز میــان مفاهیمــی چــون »کنتــرل« و 
ــدۀ  ــای جهانی ش ــد در دنی ــداً نمی دانن ــد و اب ــوذ« را نمی ده »نف
امــروز چیــزی بــه نــام »حاکمیــت مطلــق« وجــود نــدارد و ثانیــًا 
آن هــا ســخنگویانی اند کــه غــِم نــان و دغدغــۀ مقــام و معــاش 
ــد  ــه حاضــر می گردن ــرار می دهدشــان ک ــی ق ــان وضعیت در چن

ــال را ســفید بتراشــند.   شــیر را ســیاه و زغ
مســلمًا ســیگار بــه نهــادی بــه اهمیــت و اعتبــارِ کنگــرۀ امریــکا 
ــیوۀ  ــز ش ــا نی ــزارِش آن ه ــۀ گ ــیوۀ تهی ــد و ش ــزارش می ده گ
تهیــۀ گزارش هــاِی روزنامه یــی و فیســبوکی نیســت کــه 
ــزارش  ــرد. گ ــر پرســش ب ــاده گی صحــتِ  آن را زی ــوان به س بت
ــردد  ــه می گ ــاری تهی ــا روِش علمــی و مســتنداِت آم ســیگار ب
ــدۀ  ــاالت متح ــت گذاری های ای ــیاری از سیاس ــاِی بس و زیربن

ــد.  ــکل می ده ــکا را ش امری
این کــه حکومــت به ســاده گِی تمــام، برگــزاری انتخابــات 
ــِق  ــِت مطل ــر حاکمی ــی در 341 ولســوالی را نشــانه یی ب پارلمان
ــی  ــد، حکایــت از بی روی ــن ولســوالی ها می خوان ــر ای ــت ب دول
ــا و  ــوِل ضعف ه ــای قب ــه به ج ــی دارد ک ــوادِی حکومت و بی س
ــد مــی ورزد. ــر کــژروی و خطــاکاری تأکی ندانم کاری هایــش، ب
ــرل«  ــه »کنت ــت ک ــد گف ــت بای ــاِت حکوم ــد اطاع ــرای مزی ب
ــای  ــت وگذارِ نیروه ــت و گش ــوذ« اس ــر از »نف ــی فرات مرحله ی
طالبانــی و داعشــی در بســیاری از ولســوالی ها در جنــوب 
ــوالی ها  ــن ولس ــقوط ای ــت از س ــر حکای ــور اگ ــماِل کش و ش
ــا را  ــن معن ــد ای ــه دســِت تروریســتان نداشــته باشــد، می توان ب
ــت خــارج  ــرل حکوم ــن ولســوالی ها از کنت ــه ای ــد ک ــاده کن اف
شــده اند. در بســیاری از ولســوالی های کشــور، مــا شــاهد 
ــن  ــت، ای ــه جــای حکوم ــه از طــرف شــب، ب ــن هســتیم ک ای
ــان را  ــد، مجرم ــوالن می دهن ــه ج ــد ک ــیان ان ــان و داعش طالب
ــن در  ــد. همچنی ــزا می دهن ــان را ج ــد و خاین ــتگیر می کنن دس
ــاهِد  ــز ش ــرف روز نی ــور از ط ــوالی های کش ــیاری از ولس بس
ایــن هســتیم کــه حاکمیــِت دولــت صرفــًا بــه مرکــز ولســوالی 
محــدود اســت و حاشــیه و قریه هــاِی اطــراف در ســایۀ تفنــِگ 
ــن  ــد ای ــه بای ــرد. البت ــب و داعــش به ســر می ب تروریســتاِن طال
ــداِن دولتــی  توضیــح را داد کــه ممکــن در ایــن مناطــق، کارمن
ــوند و  ــر ش ــان حاض ــِل وظیفۀ ش ــه مح ــان ب ــه معلم از جمل
شــاگردان نیــز درس های شــان را بخواننــد و یــا هــم انتخابــات 
ــا این همــه در ســایۀ  ــو ناقــص برگــزار شــود؛ ام به صــورِت ول
ــی صــورت  ــیاِن محل ــان و داعش ــا طالب ــی ب ــردمِ بوم ــِق م تواف
می گیــرد و نــه در ســایۀ آن چــه یکــی از ســخنگویان حکومــت 

ــد.  ــق« می خوان ــت مطل آن را »حاکمی
ــد و  ــی نیم بن ــی در افغانســتان، وضعیت ــت امنیت متأســفانه وضعی
آشــفته اســت و ایــن آشــفته گی در حالی ســت کــه ارگان هــای 
نــه  کــه  مشــاورینی  و  کارشناســان  از  پُــر شــده  امنیتــی 
سررشــته یی در بخــش نظامــی و امنیتــی دارنــد و نــه دانشــی در 
ــزاف  ــای گ ــه معاش ه ــی ک ــت؛ همان های ــش اداره و مدیری بخ
ــد امــا نمی تواننــد مفاهیمــی چــون »حاکمیــت مطلــق«  می گیرن

ــد.  ــه کار بندن ــۀ درســت ب ــه گون را ب

گـزارِش سیگـار 
و بـی سـوادِی حکـومت

تیم فعلی از هر سو که نگاه 
کنیم، تیِم بازنده و ناکام است. 

در طول پنج ساِل گذشته، 
مردم انتظارهای زیادی از 
تیم فعلی داشتند اما سراِن 

حکومت همۀ انتظارها و 
امیدهای مردم را به یأس 
مبدل کردند. اما مهم این 

مسأله است که چه کسانی 
با چه برنامه و اجندایی 

می خواهند نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری باشند؟ 

کی ها توانایی و کفایِت آن را 
دارند که دوباره از افغانستاِن 

پارچه پارچه شده و تبدیل 
شده به جزایر بی اعتمادی، 

یک افغانستاِن واحد و 
یک پارچه بسازند؟

ACKU
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ــی  ــیون دفاع ــای کمیس ــی و اعض ــان نظام آگاه
مجلــس نماینــده گان بــا اشــاره بــه ســقوط 
پی هــم چرخ بال هــای ارتــش، می گوینــد کــه 
ارتــش خریــداری  بــرای  کــه  چرخ بال  هایــی 

ــتند.  ــده«  هس ــتفاده ش ــت، »اس ــده اس ش
جنــرال هــادی خالــد، آگاه نظامــی، در گفت وگــو 
ــای  ــه جنگ ه ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ب
فرسایشــی و درگیری هــای شــدید در برخــی 
ــا حمــل و نقــل  والیت هــا ســبب  شــده اســت ت
ــاالی  ــار ب ــرد و فش ــورت بگی ــوا ص ــق ه از طری
بیشــتر  ارتــش  نقــل  و  حمــل  چرخ بال هــای 

شــود. 
فــراه،  والیت هــای  می گویــد:  خالــد  آقــای 
ارزگان، فاریــاب و پکتیــکا در حالــت شــدت 
جنــگ قــرار دارنــد و حمــل و نقل شــان از طریــق 

هــوا صــورت می گیــرد.
ــل  ــل و نق ــرای حم ــا ب ــۀ او،  چرخ بال ه ــه گفت ب
در ارتــش محــدود انــد و امــا ســاحاتی کــه حمــل 
ــاد اســت و  ــی زی ــرد خیل ــل صــورت می گی و نق

فشــارها را افزایــش داده اســت. 
چرخ بال هــای  کــه  می افزایــد  خالــد  آقــای 
اســتفاده  نقــل  و  حمــل  بــرای  کــه  ارتــش 
ــد  ــری می کنن می شــوند، بیشــتر از حدشــان بارگی
و ایــن مــورد یکــی از الیــل ســقوط   شــان گفتــه  

ــت.   ــده اس ش
در  کــه  افــرادی  و  شــخصیت ها  گفــت:  او 
ــدون در  ــد؛ ب ــفر می کنن ــش س ــای ارت چرخ بال ه
نظرداشــت قانــون و بــا اســتفاده از اعمــال نفــوذ، 
بیشــتر از حــد معمــول و انــدازۀ معیــن بــا خــود 
ــی ســقوط را  ــد کــه نگران ــار و محافــظ می گیرن ب

افزایــش می دهــد.

ــش  ــا ارت ــتر چرخ بال ه ــزود: بیش ــد اف ــای خال آق
اســتفاده شــده  هســتند و امــکان 50 درصــد 
ــرواز  ــگام پ ــان هن ــا خلبان ــد و ام ــی را دارن کارای
تحــت فشــار قــرار می گیرنــد تــا بیشــتر از انــدازۀ 
ــبب  ــت، س ــه در نهای ــد ک ــری کنن ــن بارگی معی

ســقوط می گــردد.
ایــن در حالــی اســت کــه در نتیجــه ســقوط یــک 
ــت  ــار درۀ والی ــوالی ان ــش در ولس ــال ارت چرخب
ــراه، دو عضــو شــورای والیتــی ایــن والیــت و  ف
معــاون قــول اردوی 207 ظفــر جــان باختــه انــد.
ــال  ــد کــه ایــن چرخب ــان ادعــا کرده ان گــروه طالب
ارتــش را آنــان ســقوط داده انــد، امــا وزارت 
دفــاع کشــور لحظــات پــس از ســقوط ارتــش در 
والیــت فــراه اعــام کــرد کــه عــوارض تخنیکــی 

ــال  شــده اســت. ــادن پرخب ســبب افت
همچنــان پیــش از ایــن چرخبال هــای ارتــش 
در والیــت بلــخ، ولســوالی خــاک ســفید والیــت 
ــک  ــال نزدی ــد چرخ ب ــک فرون ــقوط ی ــراه، س ف
ــی  ــل و برخ ــوب کاب ــروبی در  جن ــوالی س ولس

والیت هــای دیگــر ســقوط کرده انــد.
آمارهــا ارایــه شــده نشــان می دهــد کــه 8 فرونــد 
بیشــتر  ارتــش ســقوط کرده انــد و  چرخبــال 
چرخ بال هــای ســقوط کــرده از نــوع مــی 17 

روســی و MD- 530 هســتند.
در همیــن حــال، علــی اکبــر قاســمی، عضــو 
کمیســیون دفاعــی مجلــس نماینــده گان می گویــد: 
ــی و  ــات نظام ــش تلف ــای  ارت ــقوط چرخ بال ه س
ملکــی را در بــر داشــته اســت کــه بــرای ارتــش و 

مــردم افغانســتان نگــران کننــده اســت.
ــت  ــت: دول ــوع گف ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش او ب
ــی  ــای تخنیک ــقوط ها را چالش ه ــن  س ــل ای دلی
ــا  ــز ادع ــان نی ــات طالب ــی اوق ــا برخ ــد؛ ام می دان

می کننــد. را  چرخ بال هــا  دادن  ســقوط 
آقــای قاســمی، فرســوده بــودن چرخ بال هــا، 
ــری بیــش از حــد را عامــل اصلــی ســقوط  بارگی
می دانــد و می  افزایــد کــه مســووالن بایــد در 
رابطــه بــه بارگیــری و شــمار سرنشــنینان پروازهــا 

دقــت الزم را به خــرج دهنــد. 
ایــن عضــو کمیســیون دفاعــی مجلس نماینــده گان 
مســووالن تخنیکــی نیروهــای هوایــی را در رابطــه 
بــه ســقوط ایــن چرخ بال هــا مقصــر دانســته 
می گویــد کــه ایــن افــراد در رابطــه بــه بارگیــری 
و تعــدد سرنشــینان کــه نبایــد بیــش از حــد باشــد، 

ــد. ــت می کنن غفل
آقــای قاســمی می گویــد کــه نیروهــای ناتــو 
ــز  ــد در ترمیــم و تجهی ــه رهبــری افغانســتان بای ب
ــل و  ــای حم ــژه بالگرده ــی به وی ــای هوای نیروه
ــد.   ــدی کنن ــکاری ج ــش هم ــای ارت ــل نیروه نق
ــژۀ   ــی وی ــه  اداره بازرس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــیگار(  ــتان )س ــازی افغانس ــور بازس ــکا در ام امری
در ســال 2016 اعــام کــرده بــود کــه افغانســتان 
ــاه و  ــال  MI-35 ، پنج ــد چرخب دارای 11 فرون
دو فرونــد چرخبــال Mi-17، شــانزده فرونــد 
چرخبــال MD-530، بیســت و شــش هواپیمایــی 
 130-C هواپیمایــی  فرونــد  چهــار  و   208-C

ــتند. هس
ایــن اظهــارات در حــال بیــان می شــود کــه قــرار 
ــدود 160  ــده ح ــال آین ــد س ــه در چن ــت ک اس
ــرف  ــاک« از ط ــاک ه ــوع »ب ــرد ن ــد بالگ فرون
ــار  ــکا در اختی ــری امری ــه رهب ــو ب ــای نات نیروه
ــاالت  ــرد. ای ــرار بگی ــور ق ــی کش ــای هوای نیروه
متحــدۀ امریــکا پیــش از ایــن چنــد فرونــد 
هواپیمــای جنگــی از نــوع A-29 را بــه نیروهــای 

ــود. ــل داده ب ــتان تحوی ــی افغانس هوای
افــزون بــر ایــن، هنــد نیــز ســه فرونــد هلــی کوپتر 
MI-25 بــه نیروهــای هوایــی کشــور کمــک 
ــتان در  ــور هندوس ــان، کش ــت. هم چن ــرده اس ک
ــده  ــای باقی مان ــتان چرخ بال ه ــا ازبیکس ــی ب پیمان
ــه نیروهــای  ــر شــوروی ب ــان اتحــاد جماهی از زم

ــد.  ــم می کن ــز ترمی ــتان را نی ــی افغانس نظام

مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات دیـروز 
انتخابـات  تقویـم  عقـرب   11 جمعـه، 
کردنـد.  اعـام  را  ریاسـت جمهوری 
براسـاس تقویـم اعـام شـدۀ انتخاباتـی،  
بـه  رأی دهنـده گان  تقویتـی  نام نویسـی 
تاریـخ 1 قـوس آغـاز و تـا 1 جـدی ادامه 
می داشـته باشـد و نیـز نام نویسـی نامزدان 
قـوس   24 تاریـخ  بـه  ریاسـت جمهوری 
سـال جـاری آغـاز و بـه تاریـخ 9 جـدی 

می یابـد. پایـان 
در تقویـم انتخابات ریاسـت جمهوری، 31 
حمـل روز رأی دهـی، 21 ثـور روز اعـام 
اعـام  روز  جـواز   9 و  »ابتدایـی«  نتایـج 
گرفتـه  نظـر  در  انتخابـات  نهایـی  نتایـح 

شده اسـت.
در ایـن تقویـم همچنـان تاریـخ 23 جواز 
انتخابـات  دوم  دور  »احتمـال  عنـوان  بـه 
گرفتـه  نظـر  در  ریاسـت جمهوری« 

سـت. شده ا
عملیاتـی  معـاون  بادغیسـی،  وسـیمه 
یـک  در  دیـروز  انتخابـات  کمیسـیون 
کـه  گفـت  کابـل  در  خبـری  نشسـت 
والیـت  نماینـده گاِن  مجلـس  انتخابـات 
والیتـی  شـورای  انتخابـات  و  غزنـی 
همزمـان بـا انتخابات ریاسـت جمهوری د 

شـد. خواهـد  برگـزار 
یـک  کـه  افـزود  امـا  بادغیسـی  بانـو 
انتخابـات  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  گزینـۀ 
ریاسـت جمهوری تنهـا برگـزار شـود تـا 
تمرکز روی این انتخابات بیشـتر شـود. به 
گفتـۀ او: اگـر انتخابات ریاسـت جمهوری 
همزمـان  والیتـی  شـورای  انتخابـات  و 
صـرف  کمتـری  هزینـۀ  شـود،  برگـزار 
خواهـد شـد، امنیـت بهتـر تأمیـن خواهد 
شـد و مـردم هـم به گونـۀ گسـترده در آن 

اشـتراک خواهنـد کـرد.
معـاون عملیاتـی کمیسـیون انتخابـات از 
چانه زنی هـای بیشـتر در ایـن مورد سـخن 
گفـت و اضافـه کـرد کـه اگـر انتخابـات 
والیتـی  شـورای  و  ریاسـت جمهوری 
همزمـان برگـزار نشـود، ممکـن انتخابات 
شـورای والیتـی بـه تأخیـر برگـزار گردد.
ایـن مقـام کمیسـیون انتخابـات از احزاب 
سیاسـی و نهادهـای مدنـی خواسـت تـا 
دیدگاه هـای شـان دربـارۀ همزمـان برگزار 
شدن و نشـدن انتخابات ریاست جمهوری 
و شـورای والیتـی بـا کمیسـیون انتخابات 

سـازند. شریک 
موقـف احـزاب و »جبهۀ دفـاع از رأی 

مردم«
در عیـن حـال، احـزاب سیاسـی در پیوند 
انتخابـات  آرای  شـمارش  و  نتایـج  بـه 
اگـر  می گوینـد،  نماینـده گان  مجلـس 
کارشـیوۀ  خـاِف  انتخابـات  کمیسـیون 
اسـتفاده از سیسـتم انگشـت نگاری عمـل 
کنـد، آنان »بـا مراجعه بـه مـردم« در برابر 

اسـتفاده  الزم«  »ابزارهـای  از  کمیسـیون 
. می کنـد

احـزاب سیاسـی با نشـر اعامیه یـی گفتند 
کـه کارهـای کمیسـیون های انتخاباتـی در 
فقـدان نظـارت ناظـران احـزاب سیاسـی 
مـورد قبول احـزاب سیاسـی نخواهد بود.
نامـزدان  از  شـماری  دیگـر،  سـویی  در 
زیـر  را  جبهه یـی  نماینـده گان،  مجلـس 
ایجـاد  مـردم«  از رأی  دفـاع  »جبهـۀ  نـامِ 
و  انتخابـات  کمیسـیون  آنـان  کرده انـد. 
حکومـت را بـه کوتاهـی و لغـزش متهـم 

. می کننـد
پیـش  کـه  می گوینـد  سیاسـی  احـزاب 
پارلمانـی،  انتخابـات  شـدن  برگـزار  از 
طرح هایـی را بـرای بهتـر برگـزار شـدن 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  بـه  انتخابـات 
سـپرده بودنـد، اما مسـووالِن کمیسـیون به 
تعهـدات شـان عمـل نکردنـد و سـبب به 
وجود آمدن »مشـکات و نارسـایی ها« در 

انتخابـات پارلمانـی شـدند.
احـزاب سیاسـی در ایـن اعامیـه تأکیـد 
بـر تصفیـۀ آرای پـاک از آرای تقلبـی، از 
طریـق سـرور مرکـزی بـا »اصل شـمردن 
انگشـت نگاری« شـده اند.  معیـار سیسـتم 
در اعامیـه تصریـح شده اسـت: »اگـر بـر 
خـاف طرزالعمـل اسـتفاده از بایومتریک 
احـزاب  صـورت  آن  در  شـود،  عمـل 
سیاسـی بـا مراجعـه بـه مـردم از ابزارهای 

الزم اسـتفاده خواهنـد کـرد«.
کـه  می گوینـد  سیاسـی  احـزاب 
از  احـزاب  نظـارِت  زمینـۀ  فراهم سـازی 
رونـد توحیـد و شـمارش آرا از آغـاز تـا 
انجـام پروسـه، می توانـد بـه مشـروعیت 

کنـد. کمـک  انتخابـات 
بـه گفتـۀ آنـان: »هیـچ عملیه یـی در فقدان 
نظـارت ناظران احـزاب سیاسـی در روند 
شـکایات،  بررسـی  شـمارش،  توحیـد، 
آرای  بازشـماری  صندوق هـا،  قرنطیـن 
صندوق هـا و ابطـال آرای حسـاب شـده 
از جانـب کمیسـیون های انتخاباتـی، مورد 

قبـول احـزاب سیاسـی نخواهـد بـود«.
در اعامیـۀ احـزاب سیاسـی تأکیـد شـده 
اسـت، در مراکـزی که اسـتفاده از سیسـتم 
عملـی  رأی دهنـده گان  انگشـت نگاری 
آن  در  انتخابـات  نتیجـۀ  باشـد،  نشـده 
مرکزهـا بـرای احـزاب قابل قبول نیسـت؛ 
آن  در  می توانـد  انتخابـات  کمیسـیون 

مناطـق انتخابـات مجـدد برگـزار کنـد.
احـزاب سیاسـی در بخشـی از اعامیه یـی 
شـان به تغییر نظـام انتخاباتی اشـاره کرده 
انتخابـات  کمیسـیون  و  حکومـت  از  و 
»ام. نظـام  تطبیـق  زمینـۀ  تـا  خواسـته اند 
دی.آر« را در انتخابـات شـورای والیتی و 

شـوراهای ولسـوالی ها فراهـم سـازد.
احـزاب سیاسـی فهرسـت رأی  دهنده گان 
می گویـد  و  می خوانـد  اعتبـار«  »فاقـد  را 

ریاسـت جمهوری  انتخابـات  بـرای  کـه 
دهنـده گان  رأی   مجـدد  نام نویسـی  بایـد 

صـورت گیـرد. 
همزمـان باایـن، مسـووالن در »جبهۀ دفاع 
از رأی مـردم« دیـروز بـا نشـر اعامیه یـی 
گفتند که کمیسـیون  انتخابـات و حکومت 
انتخابـات  تحقـق  امـر  در  ملـی  وحـدت 
دچـار  سراسـری«  و  عادالنـه  »شـفاف، 
»لغزش هـا و کوتاهی هـای جـدی« شـدند 
و خـاف توقـع مـردم، انتخابـاِت »سـراپا 
سـازمان یافته«  تقلـِب  از  پُـر  و  مشـکل 

برگـزار کردنـد.
بـه گفتۀ آنـان، تنها راهِ گـذار از یک »نظام 
متقلـب و مسـتبد« بـه »نظام مردم سـاالر«، 
انتخابـات شـفاف و عادالنـه اسـت که در 

آن رای مـردم تعییـن کننده باشـد.
عـدم  دوم،  روز  بـه  انتخابـات  »کشـاندِن 
در  انگشـت نگاری  سیسـتم  از  اسـتفاده 
تقلب هـای  وقـوع  مرکزهـا،  از  شـماری 
سـازمان یافته، دسـتبرد در فورم نتایج آرای 
مرکزهـا، نبود فهرسـت رأی  دهنـدگان در 
مراکـز رأی دهـی، عـدم اجـازه بـه ناظران 
کاندیـدان در اکثریـت مرکزهـا، پُـر شـدن 
صندوق هـا در عده یـی از مراکـز بـه نفـع 
کاندیدای مشـخص« از مشـکات دیگری 
اسـت کـه مسـووالِن جبهـۀ دفـاع از رأی 

مـردم بـه آن اشـاره می کننـد.
اعضـای ایـن جبهـه در بخشـی از اعامیۀ 
شـان از کمیسـیون انتخابـات خواسـته اند 
تـا  آرای بـدون انگشـت نگاری را از ردۀ 
شـمارش بیـرون کـرده و فقـط برگه هایی 
کـه دارای بارکـد انگشـت نگاری هسـتند، 

کند. محاسـبه 
ایـن جبهـه همچنـان می گوید کـه مجموع 
و  داخلـی  نهادهـای  نظـارت  زیـر  آرای 
بین المللـی مورد بازشـماری قـرار گیرد تا 
بـه گفتۀ آنـان: حق به حق دار رسـیده و از 
وقـوع یک بحـران کان سیاسـی و بحران 

مشـروعیت جلوگیری شـود.
ایـن گفته هـا در حالـی مطرح می شـود که 
انتخابـات 28 و 29 میـزان با مشـکات و 
چالش هـای فراوانـی همـراه بـود. مـردم، 
جامعـۀ مدنـی، آگاهـان سیاسـی و نامزدان 
انتخابـات پارلمانـی روایت های مسـتند و 
جدیـی مبنـی بـر تقلـب گسـترده در ایـن 

دارند. انتخابـات 
انتخابـات  برگـزاری  نگـراِن  مـردم 
انتخابـات  شـیوۀ  بـه  ریاسـت جمهوری 
پارلمانـی هسـتند. بسـیاری از آگاهـان و 
فعـاالن سیاسـی می گوینـد کـه اگـر نظـام 
انتخاباتـی و رهبـری کمیسـیون انتخابـات 
در  مـردم  این کـه  امـکان  نکنـد،  تغییـر 
اشـتراک  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

بـود. کـم خواهـد  بسـیار  کننـد، 

چـرا چرخبـال هـای ارتـش 
سقـوط مـی کننـد؟

تقـویم انتخـابات ریاست جمهـوری اعـالم شـد
احزاب سیاسی:

نظام انتخاباتی باید تغییر کند

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

ACKU
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ادامــۀ  بــرای  انســان ها  کــه  ضروری یــی  مصالــح 
ــج  ــاطبی پن ــر ش ــد، از منظ ــاز دارن ــه آن نی ــی ب زنده گ
ــال.  ــن، نفــس، عقــل، نســل و م ــز اســت: حفــظ دی چی
ــه  ــن زمین ــده، راهــکار عملــی در ای از منظــر محمــد عب
ایــن اســت کــه بــرای اجتهــاد در عرصه هــای مختلــف، 
نخســت بایــد بــه قیــاس اســتنباطی تقلیــدی پنــاه بــرد، 
هــرگاه چنیــن روشــی بــرای رســیدن بــه هــدف کارایــی 
نداشــت، مصلحــت را بایــد منــاط تعلیــل قــرار داد. بــه 
ــده،  ــد عب ــای محم ــه فتواه ــتناد ب ــا اس ــاظ ب ــن لح همی
می تــوان گفــت کــه مقاصــد عمومــی شــریعت اســامی، 
ــود،  ــده برخــوردار ب ــزد محمــد عب ــدی ن ــگاه بلن از جای
به خصــوص در مســایل فرهنگــی و تمدنــی ماننــد 
ــالۀ  ــا مس ــی و ی ــدن اروپای ــام و تم ــان اس ــط می رواب
دارالحــرب و دارالســام و یــا مســالۀ زنــان و یــا روابــط 

ــان مســلمانان. می
آن چــه کــه محمــد عبــده را نســبت بــه دیگــران در زمینۀ 
اجتهــاد متمایزتــر ســاخته اســت ایــن اســت کــه وی بــه 
ــود کــه اجتهــاد، روش عقلــی در اســتدالل  ــاور ب ایــن ب
ــه اجتهــاد زیــر چتــر مصلحــت و مقاصــد  اســت. وی ب
شــریعت و مســایل ضــروری دیــن، پنــاه می بــرد؛ تــا در 
ــد و  ــت یاب ــدی دس ــاداِت جدی ــه اجته ــا ب ــایۀ این ه س
ــرعی اســت،  ــول اســت، ش ــه معق ــر وی هرآن چ از منظ
ــته  ــت داش ــن مخالف ــاِت دی ــا ضروری ــه ب ــر این ک مگ

باشــد.

مواجهۀ عقالنی محمد عبده با مسایل اجتماعی
محمــد عبــده در زمــان حکومــت خدیــو عبــاس بــه او 
ــا  ــد. او ب ــی کن ــود را عمل ــداِف خ ــا اه ــد ت ــک ش نزدی
قانــع کــردن خدیــو در ســه زمینــه اصاحــات را شــروع 
کــرد. اولیــن قــدم، دانشــگاه األزهــر بــود کــه بــا تغییــر 
ــل  ــی، فص ــای درس ــر برنامه ه ــی و تغیی ــاِت رفاه امکان
نوینــی را در جهــت پیشــرفت علمــی آن جــا آغــاز 
کــرد. قــدم بعــدی، اصــاح در اوقــاف و مرحلــۀ آخــر، 

ــود.  ــای شــرعی ب اصــاح در دادگاه ه
ــا  ــد، ب ــر ش ــی مص ــه مفت ــد از آن ک ــده بع ــد عب محم
ــاِت  ــدگاه و نظری ــه دی ــد ک ــث ش ــود باع ــای خ فتواه
بســیاری از مــردم را راجــع بــه اســام و مســایل جهــان 
ــیاری از  ــا از بس ــه آن ه ــا این ک ــد ت ــر ده ــام تغیی اس

ــند. ــت بکش ــود دس ــِن خ ــِت دیری ــد نادرس عقای
محمــد  شــیخ  فتواهــای  مهم تریــن  جملــه  از 
اجتماعــی،  عبــده )1905-1849( در زمینــۀ مســایل 
فتواهایی ســت کــه دیدگاهــش را در مــورد مخالــف 
ــوادۀ  ــِت خان ــیوۀ مدیری ــری و ش ــا چندهمس ــش ب بودن
مســلمان و آمــوزش زنــان بیــان می کنــد. یک بــار 
در  مقاله یــی   8/3/1881 تاریــخ  بــه  عبــده  محمــد 
ــرد و  ــاپ ک ــۀ« چ ــع المصری ــرِی »الوقائ ــه مص روزنام
ــن  ــری« چنی ــدۀ »چندهمس ــارۀ پدی ــی از آن درب در جای
نوشــت: »شــریعت محمــدی بــرای مــرد اجــازه داده کــه 
چهــار زن را بــه حبالــۀ نــکاِح خــود درآورد، در صورتــی 
ــرانش  ــان همس ــد می ــه می توان ــد ک ــی بدان ــه به خوب ک
ــه  ــد ک ــن نباش ــر مطمی ــد و اگ ــرار کن ــت را برق عدال
ــر  ــد، روا نیســت کــه باالت ــد اجــرای عدالــت کن می توان
از یــک همســر اختیــار کنــد« )االعمــال الکاملــه، 2/76(. 
ســپس محمــد عبــده آیــات و احادیثــی را ذکــر می کنــد 
کــه نشــان می دهنــد برقــراری عدالــت میــان همســران، 
امری  ســت ناممکــن و همچنیــن پیامدهــای ناگــوار 
و نتایــج اجتماعــی زیان بــارِ چندهمســری را بازگــو 
ــت  ــردان الزم اس ــر م ــد: »ب ــپس تر می نویس ــد و س می کن
ــۀ  ــد. گزین ــه را انتخــاب کنن ــن دو گزین ــه یکــی از ای ک

نخســت این اســت کــه فقــط یــک همســر برگزیننــد در 
ــه برقــراری عدالــت بیــن همســران  حالتــی کــه قــادر ب
ــه  ــی ک ــوالً در مردان ــه معم ــه ک ــند )آن گون ــود نباش خ
ــه  ــرا ک ــد( چ ــاهده می رس ــه مش ــتند، ب ــر هس چندهمس
ــد  ــن نبودی ــر مطمی ــد: »اگ ــًا می گوی ــد صراحت کام مجی
کــه عدالــت را اجــرا می کنیــد، پــس فقــط یــک 
ــد:  ــه کــه می گوی ــا آن بخــش از آی ــد«، ام همســر بگیری
»فانکحــوا ماطــاب لکــم مــن النســاء« مقیــد بــه بخــش 
دیگــِر آیــه اســت کــه می گویــد: »فــاِن ِخفتـُـم«. و گزینــۀ 
دوم این اســت کــه پیــش از این کــه اقــدام بــه برگزیــدن 
همســر دوم و ســوم و چهــارم بکننــد، بایــد نســبت بــه 
ــت الزم   ــرای عدال ــرای اج ــا ب ــر آن ه ــه ب ــی ک کارهای

ــان، 2/81( ــدا کنند.«)هم ــاع پی ــی و اط ــت، آگاه اس
در این جــا برداشــت روشــن بینانۀ محمــد عبــده از 
ــوق  ــوص حق ــام در خص ــکام اس ــی و اح ــات قرآن آی
ــر  ــان ب ــه ایش ــرا ک ــد، چ ــود می رس ــه اوِج خ ــان ب زن
ــاِن  ــه “ف ــه آن چــه در آی ــای می فشــارد ک ــاد پ ــن اعتق ای
ــی را کــه در ســابق  ــم” آمــده، فقــط خواســته عادت ِخفتُ
هــم در میــان مــردم جاهلیــت عــرب بــوده، روا بشــمارد 
ــه  ــن ب ــد ســاخته  اســت و ای ــت مقی ــه عدال ــا آن را ب ام
معنــای ترغیــب مســلمانان بــه چندهمســری نیســت کــه 
ــلمانان را از  ــد مس ــی می خواه ــه گونه ی ــه ب ــچ، بلک هی

ایــن عــادت متنفــر هــم بســازد.
محمــد عبــده فتــوا می دهــد کــه رواســت عــادت 
چندهمســری، باطــل و ممنــوع ســاخته شــود، نظــر بــه 

ــر: ــل زی دالی
 - چندهمســری در قــرآن مشــروط بــه عدالــت شــده و 

ایــن شــرط، هرگــز تحقــق نخواهــد یافــت.
- غالبــًا مــردان در صورتــی کــه چنــد همســر برگزیننــد، 
ــا همســراِن خــود بــه بــدی رفتــار می کننــد و حقــوق  ب
ــهیات  ــردن تس ــم ک ــه و فراه ــۀ نفق ــا را در زمین آن ه
نادیــده می گیرنــد. از همیــن رو، زمامــدار مســلمان 
ــای  ــه پیامده ــه ب ــا توج ــد ب ــرع می توانن ــی ش و قاض

ــازند. ــوع بس ــری را ممن ــوار آن، چندهمس ناگ
 - در خانــواده میــان همســران متعــدد و بــه تبــع آن میان 
ــداِن آن هــا اختــاف و دشــمنی پدیــد می آیــد کــه  فرزن
ــواده تحمیــل می کنــد.  ــر خان مصیبت هــای فراوانــی را ب
)حقــوق االنســان فــی الفکــر العربــی، مجموعــه باحثیــن، 

ص 782( 
ــر صــادر کــردن چنیــن فتوایــی  محمــد عبــده افــزون ب
کــه در وقتــش فتوایــی جســورانه  در بــاب چندهمســری 
برابــری  و  مســاوات  می شــد، خواســتار  محســوب 
ــن او  ــد. همچنی ــاق ش ــتن ط ــق داش ــرد در ح زن و م
خواســتار ایــن شــد کــه اجــرای طــاق تحــت ضوابطــی 
قانونــی و در محضــر دادگاه و بــا طــی مراحــل قانونــی 
ــن وســیله از هــرج و مــرج در  ــا بدی ــرد ت صــورت پذی
اجــرای طــاق جلوگیــری صــورت بگیــرد و نیــز جلــِو 
ــرای  ــده ب ــد عب ــیخ محم ــود. ش ــه ش ــا گرفت حق تلفی ه
دفــاع از دیدگاهــش در بــاب قانونــی شــدِن حــق داشــتن 
ــه  ــرای زن و شــوهر، ب ــه صــورِت مســاویانه ب طــاق ب
ــد.  ــاره می کن ــلف اش ــای س ــای فقه ــی از فتواه مثال های
ــک  ــه و مال ــب ابوحنیف ــۀ مذه ــر پای ــه، ب ــرای نمون ب
رواســت کــه زن در هنــگام اجــرای عقــد نــکاح شــرط 
بگــذارد کــه می توانــد هــر وقــت کــه دلــش خواســت، 
ــه، 2/123-126(  ــال الکامل خــود را طــاق بدهد.)االعم
محمــد عبــده طــرف دار اجــرای ســخت طــاق  اســت. 
او بــرای تأییــد دیــدگاه خــود بــه مســتنداتی از میــراث 
فقهــی مســلمانان تمســک می جویــد. بــرای مثــال، 
در حاشــیۀ ابــن عابدیــن آمــده: »اصــل در طــاق، 

ممنوعیــت  اســت؛ یعنــی این کــه طــاق، ممنــوع  اســت 
ــرای  ــر اج ــد. اگ ــاب کن ــی ایج ــه ضرورت ــر این ک مگ
ــت  ــارز حماق ــدون موجــب باشــد، مصــداق ب طــاق ب
الهی ســت  نعمــت  کفــران  و  اســت  ســبک مغزی   و 
و موجــب اذیــت شــدِن زن و خانــواده  و فرزنــدان 
ــه،  ــل والحری ــی ســاحه العق ــه ف می شــود«.)عمائم لیبرالی

رفعــت الســعید، ص 86-87( 
ــردن  ــرح ک ــگام ط ــده در هن ــد عب ــه، محم ــا این هم ب
ــا بیشــتر متوجــه “مصلحــت” و  ــا و فتواه ــن اجتهاده ای
ــد  ــت بگوی ــا می خواس ــود، گوی ــریعت” ب ــد ش “مقاص
ــا حــال ســاختن حــرام،  ــه حــرام ســاختن حــال ی ک
جایــز نیســت، امــا اشــکالی نــدارد “مباحــات” بــر طبــق 
ــا واجــب قــرار داده  مصلحــت حــرام شــناخته شــوند ی
شــوند. در همیــن راســتا محمــد عبــده طرفــدار تحریــم 
چندهمســری بــود. بی گمــان، ایــن فتواهــا و دالیلــی کــه 
ــه ایــن فتواهــا مطــرح  ــرای توجی ــده ب شــیخ محمــد عب
ــلمانان  ــی مس ــراث فقه ــّلمات می ــاف مس ــرده، برخ ک
ــته هایش  ــده در نوش ــد عب ــیخ محم ــن ش  اســت. همچنی
بــه آمــوزش زنــان و تقویــت نیروهــای ذهنــِی آن هــا بــه 
ــیدن  ــه دوش کش ــرای ب ــان ب ــاختِن آن ــاده س ــور آم منظ
ــِح  ــت مصال ــدان و رعای ــرورش فرزن ــوولیت پ ــار مس ب
ــد  ــوارد، محم ــن م ــۀ ای ــد. در هم ــرا می خوان ــا ف آن ه
ــه خاطــر داشــت  ــن قاعــدۀ مهــم را ب ــده همیشــه ای عب
ــخصیت و  ــث ش ــرد از حی ــان زن و م ــام می ــه: »اس ک
احســاس و شــعور و خــرد تفاوتــی قایــل نیســت. حــاال 
کــه چنیــن  اســت، پــس مــا بایــد تــاش کنیــم برابــری 
ــان دو جنــس )زن و مــرد( را محقــق بســازیم  کامــل می
ــه ایــن برابــری لطمــه وارد کنــد«. و کاری نکنیــم کــه ب

)االیدیولوجیــه والحداثــه عنــد رواد الفکــر الســلفی، 
ــی، ص 205(  ــح المراکش ــد صال محم

در زمینــۀ آمــوزش زنــان، محمــد عبــده بــا قــوِت تمــام 
ــان  ــوزش زن ــف آم ــه مخال ــتاد ک ــانی ایس ــر کس در براب
اســتند و می خواهنــد آن هــا را جاهــل و عقب مانــده 
ــده و  ــده، زن آموزش ندی ــاد عب ــه اعتق ــد. ب ــه دارن نگ
ــه  ــد بلک ــت نمی کن ــود را تربی ــداِن خ ــواد، فرزن بی س
مصیبت هــای  بــه  ندانم کاری هایــش  بــا  را  آن هــا 
ــی  ــرای رهای ــی ب ــازد و امکان ــار می س ــی گرفت عدیده ی
ــادر  ــه این کــه م ــاک نیســت، جــز ب ــن ورطــۀ هولن از ای
از عهــدۀ  به خوبــی  بتوانــد  آگاه شــود و  باســواد و 
تربیــت پســران و دختــراِن خــود به صــورِت کامــل 

برآید.)االعمــال الکاملــه، 3/158( 
 حــاال کــه مــا در ســدۀ بیســت ویکم قــرار داریــم، مســأله 
ــا  ــاده  اســت ام ــا افت ــِش پ ــان« مســأله یی پی »آمــوزش زن
در پایــان ســدۀ نوزدهــم و آغــاز ســدۀ بیســتم ترســایی، 
موضــوع »آمــوزش زنــان« موضوعــی جنجال برانگیــز در 
جامعه هــای اســامی بــوده و بحث هــا و جدل هــای 
بزرگــی را پدیــد مــی آورده  اســت. موضع گیــری محمــد 
عبــده در مــورد آمــوزش زنــان بــر ایــن اســاس اســتوار 
ــۀ  ــر در زمین ــن عنص ــت را مهم تری ــه او تربی ــت ک اس
ــه  ــرا ک ــت چ ــان می دانس ــک انس ــخصیِت ی ــن ش تکوی
تربیــت، صداقــت و امانــت داری را در وجــود آدمــی زاد 
مــی کارد و او را یــاد می دهــد کــه خــود را و ســپس بنــی 
ــت  ــد. از همین جاس ــته باش ــت داش ــود را دوس ــوِع خ ن
ــران  ــوزش دخت ــألۀ آم ــده مس ــد عب ــم محم ــه می بینی ک
ــرار  ــه ق ــل و تجزی ــورد تحلی ــانی م ــدی انس ــا دی را ب

می دهــد.
ــان،  ــایل زن ــارۀ مس ــده درب ــِم عب ــرات مه ــه نظ از جمل
ــه  ــارۀ حجــاب زن مســلمان  اســت. او ب ــدگاه او درب دی
برخــی از نصــوص شــرعی بــرای تأییــد دیــدگاه خــود 
اســتناد می کنــد. او تصریــح می کنــد کــه شــریعت 
ــر و  ــاِن او در مص ــه در زم ــی را ک ــز حجاب ــام هرگ اس
دیگــر کشــورهای اســامی متــداول بــود، تشــریع نکــرده 
ــه  ــلمانان ب ــه مس ــر ب ــای دیگ ــادت از ملت ه ــن ع و ای
ــلمان  ــه زن مس ــر او، این ک ــه نظ ــت. ب ــیده اس ارث رس
ــای  ــاِی خــود را بپوشــاند، مبن ــا کــف پ ــرق ســر ت از ف
ــه  ــت ک ــای مضّری س ــه از عادت ه ــدارد بلک ــرعی ن ش
ــزار اســت.  ــی بی ــن از آن به کل ــپیده و دی ــن چس ــه دی ب

ــان، 2/105(  )هم
رویکــرد اصاح طلبانــۀ محمــد عبــده نســبت بــه مســایل 
زنــان نمایان کننــدۀ ایــن حقیقــت  اســت کــه او مســلماِت 
ســنت دینــی در عصــر خــود را بــا دیــدۀ انتقــادی 
نمی پذیرفتــه  را دربســت  آن هــا  می دیــده و هرگــز 
ــان  ــه حقــوق زن ــن رویکــرد او نســبت ب  اســت. همچنی
ــه  ــوی این ک ــه وی در پهل ــد ک ــان می ده ــام نش در اس
به خوبــی  فکــری مســلمانان  و  فقهــی  میــراث  بــه 
آشــنایی و اشــراف داشــته، تحــوالت فرهنگــی و فکــرِی 
به وجــود آمــده در غــرب را نادیــده نمی انگاشــته و 
آن را در هنــگام اســتنباط احــکام شــرعی جــداً در نظــر 
ــا،  ــده مفکــرا عربی ــه  اســت. )الشــیخ محمــد عب می گرفت
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احمد ذكـی خاورنیا

بخش چهـارم  

با این همه، محمد عبده در هنگام 
طرح کردن این اجتهادها و 

فتواها بیشتر متوجه “مصلحت” 
و “مقاصد شریعت” بود، گویا 
می خواست بگوید که حرام 

ساختن حالل یا حالل ساختن 
حرام، جایز نیست، اما اشکالی 

ندارد “مباحات” بر طبق مصلحت 
حرام شناخته شوند یا واجب قرار 
داده شوند. در همین راستا محمد 
عبده طرفدار تحریم چندهمسری 
بود. بی گمان، این فتواها و دالیلی 
که شیخ محمد عبده برای توجیه 
این فتواها مطرح کرده، برخالف 
مسلّمات میراث فقهی مسلمانان 
 است. همچنین شیخ محمد عبده 
در نوشته هایش به آموزش زنان 
و تقویت نیروهای ذهنِی آن ها به 
منظور آماده ساختِن آنان برای 
به دوش کشیدن بار مسوولیت 

پرورش فرزندان و رعایت مصالِح 
آن ها فرا می خواند

محـمد عبده؛
 سرسلسـلۀ 
فقیـهاِن متجـدد
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درآمد
ــخ معاصــر اســت  ــد از قرآن پژوهــان  معــروِف تاری ابوزی
ــه   ــی ب ــای قرآن ــی در عرصــۀ پژوهش ه ــار متنوع ــه آث ک
ــد از نواندیشــانی  ــر در آورده  اســت.  ابوزی ــتۀ تحری رش
ــتگاه  ــی در دس ــوم دین ــی عل ــا اصــول و مبان ــه ب ــود ک ب
ســنت آشــنایِی خوبــی داشــت.  کار و برنامــۀ ابوزیــد را 
ــی داد.  ــرآن( تشــکیل م ــی )ق ــن دین ــون مت ــق پیرام تحقی
ــه  ــد. ب ــور می خوان ــدِن متن مح ــامی را تم ــدن اس او تم
 ایــن معنــا کــه متــن را اصــل یــا زیربنــای تمــدن اســامی 
ــت آن، درک و  ــم و درک درس ــدون فه ــت و ب می دانس
ــال  ــامی را مح ــدن اس ــگ و تم ــودی فرهن ــم وج فه
می انگاشــت. همچنــان او تمــدن اســامی را تمــدن 
ــه  ــت ک ــرد. از همین روس ــوان می ک ــیر عن ــل و تفس تأوی
بــرای فهــم و تفســیر بشــری از متــن اهمیــِت ویــژه  قایــل 
ــد  ــرآن تأکی ــاِن ق ــه  شــناخت ســاختارِ زب ــد ب ــود. ابوزی ب
ــان قــرآن از نظــام  ــه  ایــن عقیــده  اســت کــه زب دارد و ب
معنایــی خاصــی برخــوردار اســت. بــا ایــن توجــه بــدون 
دســت یابی بــه  ایــن نظــام معنایــی هــر ادعــای مبنــی بــر 
ــردن  ــودن و متروک ک ــور نم ــه محص ــرآن ب ــناخت ق ش
ــن  ــت از »امی ــا تبعی ــد ب ــد. ابوزی ــم می انجام ــرآن کری ق
الخولــی« قــرآن را متــن ادبــی و هنــری در زبــان عربــی 
متن هــای  به ســاِن  کــه  متنی ســت   یعنــی  می دانــد؛ 
ادبــی و هنــری دیگــر، بــرای مخاطبــان نامتســاوِی خــود 
همین جهــت،  از  می کنــد.  ارایــه  متفــاوت  پیام هــای 
ــروزی  ــاِن ام ــرای مخاطب ــرآن ب ــن ق ــه مت ــی را ک پیام های
ارایــه می کنــد، بــا پیام هایــی کــه بــرای مخاطبــان 
ــه  ــاوت ب ــیار متف ــت، بس ــرده  اس ــه می ک ــروز عرض دی
ــی  ــاوت را ناش ــای متف ــۀ پیام ه ــد. او ارای ــر می نمای  نظ
از پویایــی ایــن متــن »قــرآن« می دانــد. او تأویــل را 
ــا  ــن پیام ه ــر ای ــه بهت ــِت هرچ ــرای دریاف ــزار ب ــا اب تنه
ــد  ــد نظام من ــل بای ــن تأوی ــاور او، ای ــه  ب ــدارد. ب می پن
باشــد و قــرآن کریــم نیــز مخاطبــان خویــش را از اعتمــاد 

ــت.  ــرده  اس ــع نک ــد من ــل نظام من ــر تأوی ب
ــام شــافعی  ــی چــون ام ــا اندیشــه های بزرگان ــد، ب  ابوزی
ــدم  ــل ع ــا را به دلی ــود، آن ه ــر نب ــر مه ــر س ــی ب و غزال
ــرآن در  ــردِن ق ــد در مهجورک ــل نظام من ــتفاده از تأوی اس

ــت. ــهیم می دانس ــام س ــای اس دنی
همچنــان او بــا عده یــی از عالمــان دینــِی کم ســواد 
ســِر مخالفــت داشــت کــه قــرآن را بــا تفســیرهای 
ــر کشــیده اند.  ــه زی ــی اش ب ــگاه اصل سطحی شــان از جای
 او بــرای درک معنــای وحــی توجــه بــه  بافــت تاریخــی 

ــرد.  ــی می ک ــی تلق ــرورت علم ــن را ض مت
ــا  ــد؛ اّم ــرآن را دارای پیام هــای آســمانی می دان ــد ق ابوزی
بــه  بــاور او، چــون ایــن کتــاب بــرای مــردم نــازل شــده  
اســت، ناگزیــر خــود را بــر ســطح نظــام زبانــی مخاطبــان 

تنــزل و تطبیــق داده  اســت.
ــن  ــت و مت ــان واقعی ــک می ــه  رابطــۀ دیالیکتی ــد، ب  ابوزی
تأکیــد می نمــود. تشــبیهات، مجازهــا و اســتعاره های 
وحــی  نــزول  زمــان  فرهنــگ  از  متأثــر  را  قرآنــی 
می دانســت او، اســتفاده از روش هــای جدیــد علــوم 

اجتماعــی ماننــد: هرمنوتیــک، نقــد ادبــی، معناشناســی و 
انتروپولــوژی یــا مردم شناســی را بــرای فهــم و درِک 
ــد. ابوزیــد، پــس از انجــام  ــو از قــرآن حتمــی می خوان ن
مطالعاتــی در بیــرون از مصــر بــود کــه از بحــث پیرامــون 
ــود را  ــاِت خ ــرد و مطالع ــذار ک ــرآن گ ــگاری ق متن ان
ــود  ــز نم ــم متمرک ــرآن کری ــودن ق ــۀ گفتاری ب ــه جنب ب
ــل و  ــر خــود »نوســازی، تأوی و ســرانجام در واپســین اث

ــد. ــار خوان ــم را گفت ــرآن کری ــم«، ق تحری
این کــه چــرا ابوزیــد از نظریــۀ متن  بوده گــی قــرآن 
ــه  اســت،  ــرآن پرداخت ــودن ق ــۀ گفتاری ب ــرح نظری ــه  ط ب
دالیــل و عوامــِل عدیده یــی دارد. او خــود نگاشــته 
اســت کــه عالمــان دینــی از گذشــته بــه  جنبــۀ گفتــاری 
ــی آن را  ــۀ متن بوده گ ــا جنب ــته اند؛ اّم ــوف داش ــرآن وق ق
ــی  ــن متن بوده گ ــر همی ــت تأثی ــد و تح ــر کرده ان فربه ت
ــه  ــد ک ــیرهایی زده ان ــل و تفس ــه  تأوی ــت ب ــرآن دس ق
آن هــا را از درک درســت معانــی قــرآن بــه  بیراهــه 
برده اســت. بــه  بــاور او، متکلمــان مســلمان، تأویــل 
ــان اســامی  ــدۀ محکــم و متشــابه و فقیه ــر ای ــن را ب مت
ــی  ــرگاه آیه ی ــد، و ه ــا کرده ان ــوخ بن ــخ و منس ــر ناس ب
ــی و فقهــی  ــا مشــرب کام ــه در مخالفــت ب ــرآن ک از ق
آن هــا قــرار بگیــرد، بی درنــگ بــه  قواعــد مذکــور متوســل 
ــا  ــارض، متشــابه ی ــع تع ــرای رف ــات را ب می شــوند و آی
رویکرد هــای  او،  دیــد  از  می کننــد.  تلقــی  منســوخ 
ــده اند  ــا ش ــرآن بن ــی ق ــرض متن بوده گ ــه به ف ــی ک تأویل
ــتان  ــی در دس ــه  بازیچه ی ــرآن ب ــه ق ــود ک ــب می ش موج
پیــروان فــرق کامــی و مذاهــب فقهــی تبدیــل شــود و 
ــی و  ــی، کام ــای فقه ــه ایدیولوژی ه ــت توجی در خدم
ــرای فقیهــان  ــرآن ب ــدن ق ــرد. متن خوان ــرار گی سیاســی ق
اســامی ثمــرۀ دیگــری هــم داشــته  اســت و آن این کــه 
ــر  ــرآن، ناگزی ــرای اســتنباط احــکام فقهــی از ق ایشــان ب
ــای  ــه ماده ه ــد ک ــی دیده ان ــن حقوق ــد مت ــرآن را همانن ق
مختلــف آن باهــم ســازگار و هماهنــگ اســت. از ایــن رو 
ــرای رفــع تعــارض و ســازگار نمــودن آیــات به ظاهــر  ب
متناقــض قــرآن بــه  قاعده هــای نســخ، تخصیــص و 
ــه   ــرآن ب ــر ق ــد، اگ ــدۀ ابوزی ــه  عقی ــد چســبیده اند. ب تقیی
ــر  ــی در نظ ــای وح ــی از پاره گفتاره ــوان مجموعه  ی عن
ــف آور  ــای تکلی ــن تأویل ه ــازی به چنی ــود، نی ــه ش گرفت
ــی از  ــرآن مجموعه ی ــد، ق ــر ابوزی ــه  نظ ــود. ب ــد ب نخواه
ــه در شــرایط اجتماعــی،  پاره گفتارهــای وحــی اســت ک
ــازل شــده  اســت و  ــان متفــاوت ن ــرای مخاطب سیاســی ب
ــا و  ــه   فض ــه ب ــا توج ــد ب ــرآن را می بای ــات ق ــی آی معان
اقتضــاآت همــان زمــان و مخاطبــاِن آن فهمیــد. اگــر بــه  
ــگاه شــود،  ــن منظــر ن ــرآن از ای ــات و ســورت های ق آی
ــم داشــت.  ــرآن خواهی ــات ق ــی از آی فهــم فقهــی متفاوت
ــا و  ــه در بحث ه ــردی ک ــر رویک ــد، ه ــر ابوزی ــه  نظ ب
گفت وگوهــای خــود، قــرآن را بــه  مثابــۀ  گفتــار در نظــر 
ــی را  ــل گره گشــا و زنده ی ــد روش تأوی ــرد، نمی توان نگی
ــا قــرآن کریــم به دســت دهــد. فقــط توجــه  در تعامــل ب
ــکان  ــه ام ــم اســت ک ــرآن کری ــودن ق ــد گفتاری ب ــه  بُع ب
می دهــد معنــای قــرآن را بــا معنــای زنده گــی پیونــد زد. 

بــه  عباره یــی، توجــه بــه  وجــه گفتــاری  قــرآن اســت کــه 
ــی در  ــای زنده گ ــاختن معن ــرای س ــرآن ب ــوان از ق می ت
دوران جدیــد بهــره ُجســت. ابوزیــد، پیــش از آن کــه بــه 
 ارایــۀ نظریــۀ جدیــد در فهــم قرآن همــت بگمارد، بیشــتر 
ــر  ــن ام ــه  ای ــلمانان را ب ــه مس ــه توج ــد ک ــاش می کن ت
جلــب کنــد کــه قــرآن تنهــا متــن نیســت؛ از ایــن رو او 
روش هــای تأویــل ســنتی بــر پایــۀ اصولــی چــون ناســخ 
و منســوخ و... را در فهــم قــرآن، روش هــای ناکارآمــد و 
ــرآن،  ــدن ق ــرض او از گفتاری خوان ــد. غ ــم می خوان عقی
ــرح  ــامان دهی ط ــرورت س ــه  ض ــلمانان ب ــی مس فراخوان
ــاِش  ــت ت ــت. در حقیق ــرآن اس ــا ق ــه ب ــو در مواجه ن
ــرآن و  ــاری ق ــۀ گفت ــه  جنب او  جلــب توجــه مســلمانان ب
دســتیابی آن هــا بــه  میتودولــوژی - روش تأویلــی جدیــد 

ــت. ــوف اس ــرآن معط ــم ق ــمول - در فه و همه ش
بــه  بــاور عده یــی از نواندیشــان دینــی، دفع نمــودن 
ــام  ــه  اس ــرون ب ــده از بی ــبهات واردآم ــکاالت و ش اش
ــت  ــر، عدال ــوق بش ــالۀ آزادی، حق ــد مس ــرآن مانن و ق
ــتانه  ــا بشردوس ــانی ی ــش انس ــۀ خوان ــی و... ارای اجتماع
تأویلــی جدیــد  از اســام بــا اســتفاده از مکانیــزمِ 
ــاط  ــای انحط ــل زنجیره ــلمانان از غ ــی مس ــرای رهای ب
ــا  ــی و... از دغدغه ه ــری، معرفت ــی، فک ــی، اخاق سیاس

بوده اســت. ابوزیــد  دیرینــۀ  آرمان هــای  و 
ــرآن  ــی ق ــد. او در کودک ــال 1943 زاده  ش ــد درس ابوزی
بــه  جنبــش  جوانــی  در  و  نمــود  حفــظ  را  کریــم 
اخوان المســلمین پیوســت. روزگار جوانــی اش را بــا 
ــار و اندیشــه های مرحــومِ ســید قطــب ســپری کــرد.  آث
او در 1954 مــدت کوتاهــی زندانــی شــد. پــس از 
رهایــی از زنــدان راهــی دانشــگاه قاهــره شــد و در ســال 
ــال 1977  ــرد. در س ــاع ک ــود دف ــی خ 1972 از کارشناس
ــاز  ــألۀ مج ــوان »مس ــت عن ــی تح ــتن پایان نامه ی ــا نوش ب
ــه« از  ــۀ معتزل ــرآن در نظری ــی ق ــیر عقل ــرآن و تفس در ق
کارشناســی ارشــد خــود دفــاع کــرد. در ســال 1981 بــا 
ــدگاه  ــرآن از دی ــل ق ــام »تأوی ــر ن ــاله یی زی ــتن رس نگاش
ــات  ــان و ادبی ــتۀ زب ــرای خــود را در رش ــی« دکت ابن عرب
ــمت  ــه  ِس ــال 1982 ب ــاند. در س ــام رس ــه  اتم ــی ب عرب
اســتادیار و در ســال 1995 بــه  رتبــۀ اســتاد تمام بــه  گروه 
اســاتید زبــان و ادبیــات عربــی دانشــگاه قاهــره پیوســت. 
ــد را  ــر، ابوزی ــان مص ــدادی از مفتی ــال تع ــن س در همی
به دلیــل دیدگاه هایــش پیرامــون قــرآن کریــم مرتــد 
اعــام نمودنــد و خواهــان تفریــق میــان او و همســرش 
شــدند. دادگاهــی در مصــر حکــم جدایــی او و همســرش 
را صــادر کــرد. هرچنــد ایــن دادگاه حکــم خــود را پــس 
ــوی  ــداد از س ــوای ارت ــدور فت ــس از ص ــا پ ــت؛ اّم گرف
عبدالصبــور شــاهین و... ، ایمن الظواهــری رهبــر القاعــده 
ــد کشــت. به جــز از  ــد را خواه ــه ابوزی ــود ک ــان نم اع
ــه  ــگاه ک ــاتید دانش ــد از اس ــی چن ــاره و تن ــور عم دوکت
ایــن بحــث را  فکــری ـ معرفتــی خواندنــد و گفت وگــو 
را حــّال ایــن مباحــث دانســت، دیگــر تمامــی اســاتید و 
شــیوخ دانشــگاه ازهــر او را تکفیرکردنــد. ابوزیــد  در پــی 
ــری )1995(  ــوی الظواه ــرورش از س ــام ت ــر و اع تکفی

ــروژۀ  ــه  پ ــا ب ــرد و در همان ج ــرت ک ــد مهاج ــه  هلن ب
ــه داد و در  ــم ادام ــرآن کری ــون ق ــود پیرام ــی خ پژوهش

ــت داعــی اجــل را لبیــک گفــت.  ــار غرب همــان دی

چکیـدۀ نظریه  
ــه  ــی ب ــام وحیان ــان پی ــرآن( هم ــود )ق ــف موج مصح
ــار  ــل از گفت ــان تبدی ــام در جری ــن پی ــر نیســت. ای  پیامب
شــفاهی »وحــی« بــه  متــن - نوشــتار »مصحــف« تحــول 
ــفاهی  ــار ش ــرده  اســت و دیگــر آن گفت ــدا ک ــی پی معنای
مقــدس نیســت. از ایــن رو بایــد بــه  عنــوان  اثــر بشــری 
 بــه آن نــگاه کــرد. بنابرایــن قــرآن مجموعه یــی از 
ــراد  ــا اف ــه بعده ــر اســت ک ــای پیامب گفتار ها/گفت وگو ه
ــر   ــه  رشــتۀ تحری ــًا سیاســی ب متعــددی در شــرایط کام
ــه محمــد  ــن نظری ــی ای ــی اصل ــد بان ــد. هرچن درآورده ان
ــن  ــرآن« ای ــراآت  در ق ــاب »ق ــه در کت ــت ک ــون اس ارک
موضــوع را مطــرح کــرده  اســت. مقصــد ارکــون از 
ــورت  ــرآن  ص ــه در ق ــت ک ــان گفتارهایی س ــراآت  هم ق
گرفتــه  و ابوزیــد پــس از مطالعاتــی بــه  ایــن طــرز دیــد 
ــازی،  ــش »نوس ــر خوی ــن اث ــده  و آن  را در آخری گروی

ــت. ــته  اس ــل« نگاش ــم و تأوی تحری
ــی از  ــرآن مجموعه ی ــه ق ــت ک ــارو اس ــن ب ــد بدی ابوزی
پاره گفتارهاســت کــه بــا مقولــۀ متــن تفاوت هایــی 
دارد. از دیــد او، قــرآن در محــدودۀ زمانــی طوالنــی 
کتــاب   و  اســت  شــده   نــازل  پراکنــده  به صــورت 
ــی و  ــۀ متوال ــد به گون ــت واح ــه در وق ــت ک نوشتاری س
ــه  رشــتۀ تحریــر درمی آیــد. از ایــن رو نمی تــوان  پیهــم ب

ــرد.   ــی ک ــاب تلق ــرآن  را کت ق
ــود  ــطوره وج ــی اس ــار نوع ــد در گفت ــاور ابوزی ــه  ب ب
همه چیــز  نوشــتار  و  متــن  در  حالی کــه  در  دارد. 
ثبــت می شــود، در گفتــار واقعیــت بــا غیرواقعیــت 
درمی آمیــزد. قصــص وارده در قــرآن، چــون به گونــۀ 
شــفاهی بیــان شــده  و ضبــط و ثبــت نشــده  اســت؛ پــس 

ــت.  ــه  اس ــت درآمیخت ــر واقعی ــا غی ــت ب واقعی
در گفتــار بــا خشــمگینی و ماطفــت ســخن گفتــه 
ــدارد؛  ــرد ن ــا کارب ــیوه اّم ــن ش ــتار ای ــود در نوش می ش
ــت  ــه  اس ــخن گفت ــر س ــه پیامب ــاری  ک ــن گفت ــس لح پ

ــت.  ــت و ناپیداس ــوم نیس ــا معل ــرای م ب
ــوردار  ــی برخ ــی تاریخ ــرآن از توال ــد ق ــد ابوزی از دی
ــر جمــع آوری شــده  ــات پیامب ــرآن بعــد از وف نیســت. ق
ــۀ  ــد وحــی روی ــاور وی، در فراین ــه  ب و گفتاری ســت. ب

ــته  اســت.  انســانی وجــود داش
ــا  ــرآن نوشــتاری وجــود نداشــته ؛ حتّ ــزول ق در عصــر ن
اهــل کتــاب نیــر بــا کتــاب و نوشــتن آشــنایی چندانــی 
نداشــتند و دانشــمندان مســیحی به گونه یــی ســخن 
می گفتنــد انــگار کــه از کتــاب می خواندنــد. وقتــی 
ــبک  ــود س ــع وج ــد، بالتب ــته باش ــود نداش ــی وج کتاب
ــن  ــد بدی ــه ابوزی ــن توج ــا ای ــت. ب ــتاری  منتفی س نوش
عقیــده  اســت کــه دریافــت شــفاهی وحــی و ابــاغ آن از 
ســوی پیامبــر بــرای مــردم بیانگــر این اســت کــه کتــاب 

ــت.  ــته  اس ــود نداش ــان وج ــی در آن زم و کتابت

مالحظات چندی بر نظریۀ گفتاری بودِن  قرآن
محمد مدققبخش نخسـت
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اشــاره: حضــور پُررنــگ شــهروندان در انتخابــات 28 و 
29 میــزان و یــک هفتــه پــس از آن در قندهار نشــان داد 
کــه مــردم بــه دموکراســی نوپــای افغانســتان باورمنــد 
ــان را  ــه سرنوشت ش ــیده اند ک ــی رس ــن آگاه ــه ای و ب

خــود رقــم زننــد.
ــدم  ــم کاری  وع ــا ک ــات ب ــن انتخاب ــویی هم، ای از س
مدیریــت کارمنــدان کمیســیون انتخابــات بــه همــراه و 
باعــث ناامیــدی مــردم شــد، ناتوانــی مدیریتــی اعضــای 
ــۀ  ــون نتیج ــادی را پیرام ــای زی ــر مگره ــیون اگ کمیس
ــتان  ــم افغانس ــان هفده ــروعیت پارلم ــات و مش انتخاب
ــر  ــه اگ ــد ک ــان می گوین ــت. آگاه ــار آورده اس ــه ب ب
ــهروندان  ــت ش ــورد قناع ــۀ آن م ــمارش آرا و نتیج ش
قــرار نگیــرد، افغانســتان دچــار بحــران دیگــری 

می شــود.
مســووالن  تــا  می رفــت  انتظــار  وجــود،  باایــن 
کمیســیون انتخابــات متوجــه کم کاری هــای خــود 
شــده و از چالش هــای برگــزاری انتخابــات در 32 
ــکالت در  ــن مش ــرار ای ــه و از تک ــت درس گرفت والی
ــا  ــد؛ ام ــری کنن ــار جلوگی ــت قنده ــات والی انتخاب
ــد  ــت ش ــار ثاب ــات در قنده ــزاری انتخاب ــس از برگ پ
ــت  ــوان مدیری ــات، ت ــیون انتخاب ــران کمیس ــه مدی ک
برگــزاری انتخابــات را ندارنــد و از انجــام ایــن رونــد 

کالن ملــی برآمــده نمی تواننــد.
ــا انتقــاد از  ــات ب ــر انتخاب آگاهــان و نهادهــای ناظــر ب
مدیــران کمیســیون انتخابــات بــه ایــن بــاور انــد کــه 
ــالم  ــات، اع ــیون انتخاب ــی کمیس ــنران فعل ــا کمیش ب
نتایــج انتخابــات بــا تنش هــای زیــادی همــراه خواهــد 
ــات  ــزاری انتخاب ــی برگ ــران توانای ــن مدی ــود و ای ب

ــد. ــده را ندارن ــال آین ــت جمهوری س ریاس
ــات و چالش هــای بعــد آن  در خصــوص نتیجــه انتخاب
و مدیریــت انتخابــات ریاســت جمهوری بــا کمیشــنران 
ــا  ــم ب ــی داری ــات، گفت و گوی ــیون انتخاب ــی کمیس فعل
ــژۀ  ــاون کمیســیون پیشــین وی ــدی مع ــق اهلل توحی صدی
اصالحــات نظــام انتخاباتــی کــه ایــن کمیســیون 
ــرط های  ــی از پیش ش ــه یک ــی ک ــات انتخابات اصالح
ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی بــرای آوردن اصالحات 
ــن کمیســیون دو  ــود. ای ــی ب در کمیســیون های انتخابات
ــن  ــت؛ ای ــت شــکل گرف ــاد حکوم ــس از ایج ــال پ س
کمیســیون مســوولیت داشــت تــا تمــام قوانیــن مربــوط 
بــه انتخابــات را بررســی و بــا نیازمندی هــای امــروز و 

فــردای افغانســتان آمــاده ســازد.
بخــش دیگــر از کار کمیســیون اصالحــات انتخاباتــی، 
ظرفیت هــای  و  انتخاباتــی  ســاختارهای  بررســی 
ــان وظایــف ایــن نهــاد  کاری ایــن ســاختارها و همچن
ــای  ــنهاد و راه حل ه ــی و پیش ــد بررس ــه  بای ــود ک ب
ــتان  ــی افغانس ــدت مل ــت وح ــرای دول ــخصی ب مش
ــن  ــای ای ــاه کار، اعض ــس از چندم ــرد. پ ــه می ک ارای
ــه  ــن بســته ب کمیســیون پیشــنهادات خــود را در چندی
ــن  ــس از آن کار ای ــپردند، پ ــت س ــووالن حکوم مس
ــاون  ــا مع ــو ب ــن گفت وگ ــت. مت ــان یاف ــیون پای کمیس

ایــن کمیســیون را می خوانیــد:

ــراً  ــوان نخســتین پرســش، انتخاباتــی کــه اخی ــه عن *ب
بــرای شــکل گیری پارلمــان هفدهــم افغانســتان برگــزار 

ــد؟ ــه می بینی ــده را چگون ش
انتخابــات 28 میــزان نســبت بــه ســایر انتخابــات، متفــاوت 
و  ویژه گــی  ایــن  داشــت،  را  ویژه گــی خــود  بــود و 
ــا  ــود. ب ــده گان ب ــک رأی  دهن ــتفاده از بایومتری ــاوت، اس تف
دریــغ کــه اســتفاده از بایومتریــک مشــکات زیــادی را بــه 
ــی  ــزدان را در پ ــردم و نام ــای م وجــود آورد و نارضایتی ه

داشــت.
بــا وجــود این کــه تــاش صــورت گرفــت و ادعــا وجــود 
ــف در  ــب و تخل ــواه تقل ــردم گ ــار م ــن ب ــه ای ــت ک داش
ــه  ــزان ب ــات 28 می ــا انتخاب ــود، ام ــد ب ــات نخواهن انتخاب
ــال  ــت جمهوری س ــات ریاس ــر از انتخاب ــب مضحک ت مرات

ــود. 1393 ب
ــدان کمیســیون  ــات، کارمن ــن ســاعات روز انتخاب در آغازی
انتخابــات در ســایت های انتخاباتــی حضــور نداشــتند 
ــت  ــه اکثری ــواد ب ــیدن م ــور و نرس ــدم و حض ــن ع و ای
دســتگاه های  بــودن  خــراب  انتخاباتــی،  ســایت های 
بایومتریــک و عــدم آگاهــی کارمنــدان کمیســیون انتخابــات 
ــا  ــات را ت ــزاری انتخاب ــد برگ ــوژی، رون ــن تکنال ــه ای ب
ــوکل  ــردا م ــه ف ــات ب ــه انتخاب ــاخت ک ــد س ــی ُکن اندازه ی
ــه را  ــردای آن، زمین ــه ف ــات ب ــدن انتخاب ــوکل ش ــد و م ش

ــاخت. ــم س ــب فراه ــرای تقل ب
تمامــی ایــن مــوارد نشــان می دهــد کــه کمیشــنران 
کمیســیون انتخابــات توانایــی مدیریــت برگــزاری انتخابــات 
را نداشــتند، برخــاف آن چــه ادعــا داشــتند، نتوانســتند یک 
انتخابــات ســالم را برگــزار کننــد و مدیریــت انتخابــات از 

ــود. ــده ب ــارج ش ــان خ توان ش

از طرفــی هــم، انتظــار می رفــت کــه کمیشــنران و مدیــران 
ارشــد کمیســیون انتخابــات بــا درس از انتخابــات 28 
میــزان بتواننــد یــک انتخابــات قناعت بخــش را در والیــت 
ــار  ــات قنده ــه متاســفانه انتخاب ــد ک ــار برگــزاری کنن قنده
ــا همــان مشــکات  نیــز ماننــد انتخابــات ســایر والیــات ب
ــا  ــز ب ــیاری از مراک ــردم در بس ــود و م ــه ب ــین مواج پیش

ــدند. ــروم ش ــی از دادن رأی مح ــار طوالن ــود انتظ وج
حضــور گســتردۀ مــردم در انتخابــات بــا وجــود خطــرات 
ــان،  ــوی طالب ــی از س ــر اعامیه های ــش و نش ــی، پخ امنیت
ــت جمهوری  ــات ریاس ــف در انتخاب ــب و تخل ــألۀ تقل مس
ــردم  ــاور م ــان دهندۀ ب ــر، نش ــورد دیگ ــا م ــال 93 و ده ه س
ــتان  ــهروندان افغانس ــه ش ــت و این ک ــی اس ــه دموکراس ب

انتخابات انــد. عاقه منــد 

ــود  ــردم وج ــور م ــورد حض ــه در م ــی ک *بحث های
ــده،  ــول و وع ــا دادن پ ــزدان ب ــه نام دارد، این اســت ک
ــتر  ــاید بیش ــد و ش ــه رأی دادن کردن ــردم را وادار ب م
ــن  ــان در ای ــد، نظرت ــول رأی دادن ــدل پ ــردم در ب م

ــت؟ ــورد چیس م
در ایــن شــکی نیســت کــه این بــار ســرمایه داران وارد 
میــدان شــدند و به خاطــر برنــده شــدن پول هــای هنگفتــی 
را خــرج کردنــد، امــا جوانــان تحصیل کــرده نیــز در میــان 
ــن  ــت از همی ــه حمای ــردم ب ــه م ــتند ک ــور داش ــان حض آن

تحصیل کرده هــا بــه پــای صندوق هــای رأی رفتنــد.
رســانه ها در تشــویق مــردم به خاطــر حضــور پُررنــگ 
ــردم  ــدی م ــتند. عاقه من ــی داش ــش اساس ــات نق در انتخاب
ــا گــواه حضــور  ــات دســت به دســت هــم داد ت ــه انتخاب ب
ــول را  ــات باشــیم، مســألۀ دادن پ گســتردۀ مــردم در انتخاب
ــا  ــود، ام ــرح ب ــم مط ــول ه ــرد، پ ــکار ک ــود ان ــم نمی ش ه
ــدی  ــود، عاقه من ــول نب ــردم پ ــتردۀ م ــور گس ــل حض دلی
ــای  ــه شــهروندان را به پ ــود ک ــردم و تشــویق رســانه ها ب م

صندوق هــای رأی کشــاند.

*بــه دلیــل تقلبــات و تخلفــات صــورت گرفتــه، اعــالم 
ــزدان  ــول نام ــورد قب ــا م ــات آی ــی انتخاب ــج ابتدای نتای

قــرار خواهــد گرفــت؟
ــرض خواهــان بررســی  ــزدان معت ــی نام ــدون شــک تمام ب
هــم  مــردم  تقاضــای  و  بــود  شکایات شــان خواهنــد 
همیــن اســت کــه کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بــا 
ــد. محــات  ــه شــکایات رســیده گی کن ــل ب ــی کام بی طرف

ــد  ــود دارد، بای ــکایت وج ــان ش ــه علیه ش ــایت هایی ک و س
ــه  ــی ب ــال بی طرف ــا کم ــق و ب ــه صــورت دقی ــن و ب قرنطی
بررســی گرفتــه شــوند، اگــر شــکایات بــه صــورت درســت 
بررســی شــود و مــورد قناعــت نامــزدان قــرار گیــرد، بــدون 
ــکایات  ــه ش ــر ب ــد، اگ ــد آم ــش نخواه ــکلی پی ــک مش ش
ــن  ــکایت قرنطی ــورد ش ــات م ــود و مح ــیده گی نش رس
نشــود، اعــام نتایــج بــا چالش هــای زیــادی همــراه 
ــه  ــت دارد ک ــکایات صاحی ــیون ش ــود. کمیس ــد ب خواه
حوزه هــای مــورد شــکایت را بررســی و انتخابــات مجــدد 
در آن حــوزه برگــزار کنــد کــه برگــزاری مجــدد انتخابــات، 

ــد انداخــت. ــر خواه ــه تأخی ــی را ب ــج ابتدای ــام نتای اع

*باایــن وجــود، کمیشــنران فعلــی کمیســیون انتخابــات 
را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  تــوان 

ــت؟ ــد داش خواهن
ــان  ــود، متقلب ــیده گی ش ــت رس ــکایات درس ــه ش ــر ب اگ
ــود،  ــه ش ــی گرفت ــه بررس ــات ب ــوند، تخلف ــازات ش مج
کارمنــدان کمیســیون کــه گــزارش غلــط ارایــه کردنــد و یــا 
در تقلــب شــریک بودنــد، مــورد پیگــرد قــرار گیرنــد و بــه 
ــج  ــام نتای ــی شــوند و اع ــی معرف ــی و قضای مراجــع عدل
ــت  ــرد و قناع ــرار گی ــزدان ق ــول نام ــورد قب ــات م انتخاب
ــت  ــران رف ــن مدی ــا همی ــوان ب ــود، می ت ــم ش ــردم فراه م
بــه طــرف انتخابــات ریاســت جمهوری، امــا اگــر بــا 
اعــام نتایــج ابتدایــی و یــا نهایــی بــا موجــی از اعتراضــات 
مواجــه شــدیم و اعتراضــات مــردم و نامــزدان گســترده بــود 
ــات مجلــس  ــد انتخاب ــات هــم مانن و روز برگــزاری انتخاب
مدیریــت نشــود، در ایــن صــورت بــدون شــک بــا مدیــران 
ــات  ــرف انتخاب ــه ط ــن ب ــات رفت ــیون انتخاب ــی کمیس فعل

ــود. ــد ب ــی خواه ــۀ  بزرگ ــت جمهوری فاجع ریاس

ــر  ــج غی ــالم نتای ــه اع ــد ک ــد بگوی ــی می خواهی *یعن
قابــل قبــول انتخابــات پارلمانــی روی تاریــخ برگــزاری 
ــود؟ ــات ریاســت جمهوری تأثیرگــذار خواهــد ب انتخاب

انتخابــات  برگــزاری  تاریــخ  روی  تنهــا  نــه 
انتخابــات  مدیریــت  کارایــی  بــل  ریاســت جمهوری، 
ریاســت جمهوری هــم قابــل بحــث اســت، زیــرا انتخابــات 
ــترده اســت؛ در  ــیار گس ــد بس ــک رون ریاســت جمهوری ی
ــوزۀ  ــک ح ــتان ی ــت جمهوری، کل افغانس ــات ریاس انتخاب
انتخاباتــی اســت و بــه مدیریــت خــوب نیــاز دارد. از 
ــات  ــی در انتخاب ــزاب سیاس ــارهای اح ــم، فش ــویی ه س

ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــد ب ــر خواه ــت جمهوری زیادت ریاس
ــه  ــی را ک ــات پارلمان ــتند انتخاب ــنران نتوانس ــه کمیش این ک
ــود،  ــات ریاســت جمهوری ب ــاده تر از انتخاب ــب س ــه مرات ب
ــات  ــت انتخاب ــه مدیری ــت ک ــوم اس ــد، معل ــت کنن مدیری
چالش هــای  و  مشــکات  بــا  هــم  ریاســت جمهوری 

ــود. ــد ب ــه خواه ــادی مواج زی
ــا  ــات ریاســت جمهوری هــم ب ــن حســاب، در انتخاب *باای

ــادی مواجــه خواهــد شــد؟ مشــکات و چالش هــای زی
ــزاری  ــی برگ ــرا راه ــادی ف ــکات زی ــک مش ــدون ش ب
ــات ریاســت جمهوری وجــود دارد و مدیــران فعلــی  انتخاب
کمیســیون انتخابــات توانایــی مدیریــت ایــن مشــکات را 

ــد. ندارن

ــودم،  ــادی ب ــات گــواه رأی فروشــی زی *در روز انتخاب
ــواه آن  ــا گ ــر م ــای دیگ ــه در انتخابات ه ــوردی ک م
نبودیــم، رأی فروشــی چقــدر روی شــفافیت انتخابــات 

ــود؟ ــد ب ــذار خواه ــت جمهوری تأثیرگ ریاس
ــیار  ــزان بس ــات در 28 می ــات انتخاب ــک تخلف ــدون ش ب
زیــادی بــود، مــا گــواه تخلفــات زیــادی از ســوی ناظــران و 
کارمنــدان کمیســیون انتخابــات و حتا خــود نامــزدان بودیم، 
خریــد و فــروش رأی یــک عمــل خــاف قانون اســت، اگر 
انتخابــات ریاســت جمعوری باشــد یــا انتخابــات پارلمانــی 
فرقــی نمی کنــد؛ بنابرایــن، اگــر مختلفــان مجــازات شــوند 
و کســانی  کــه رأی  خریــد و فــروش کردنــد، مــورد 
پیگــرد قــرار گیرنــد، مــا شــاهد فــروش رأی در انتخابــات 
ریاســت جمهوری نخواهیــم بــود، امــا اگــر از ایــن مســأله 
ــن  ــدون شــک ای ــرد، ب ــه ســاده گی گذشــت صــورت گی ب
عمــل در انتخابــات ریاســت جمهوری هــم تکــرار خواهــد 
شــد و ادامــۀ ایــن کار بــرای دموکراســی نوپــای افغانســتان 
زهــر اســت و فاجعــۀ بزرگــی خواهــد بــود، امــا یــک نکتــه 
ــی تاجــران و  ــات پارلمان ــم کــه در انتخاب را فرامــوش نکنی
ســرمایه داران وارد میــدان شــده بودنــد و بــدون شــک پــول 
ــروش رأی،  ــد و ف ــه خری ــد از جمل ــادی مصــرف کردن زی
امــا در انتخابــات پارلمانــی مســأله فــرق می کنــد و نامــزدان 
ــه  ــردم ب ــه دســت آوردن آرای م ــرای ب ــوان ب ــچ عن ــه هی ب

خریــداری  رأی متوصــل نخواهنــد شــد.
*تشکر از این که فرصت گذاشتید.

از شما هم تشکر.
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معاون كمیسیون پیشین اصالحات نظام انتخاباتی:

اگر به شکایات انتخاباتی پارلمانی رسیده گی نشود، 
انتخابات ریاست جمهوری یک فاجعه خواهد بود
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په افغـانستان کـې د ماشـومانـو...
 شمېر ۱۴ و او وړم کال بیا ۱۳ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو.

د عامــې روغتیــا وزارت او د ماشــومانو لپــاره د ملګــرو ملتونــو وجهــي صنــدوق یــا 

یونســیف د افغــان دولــت پــر وســله والــو مخالفانــو غــږ کــړی دی چــې د پولیــو د 

واکســین د کمپاینونــو مخــه ونــه نیــي.

ــه ګــوزڼ  ــو ت ــو کوچنیان ــو هــم غوښــتنه کــوي چــې خپل ــه کورنی دوی دغــه راز ل

ضــد واکســین ورکــړي.

د یونســیف د پولیــو ضــد مبــارزې د پروګــرام ویانــد کــال شــاه ازادي راډیــو تــه 

وویــل: »دا یــو بــې پــرې پروګــرام دی او یــوازې د کوچنیانــو لپــاره دی، کوچنیــان 

کوچنیــان دي، کــه د دولــت تــر کنټــرول النــدې ســیمو کــې وي او کــه د طالبانــو 

تــر واک النــدې ســاحو کــې، همــدې تــه پــه پــام مونــږ لــه طالبانــو غــواړو چــې د 

واکســین لــه کمپاینونــو رسه همــکاري وکــړي، مینــدې او پلرونــه هــم بایــد پــه دې 

برخــه کــې زیاتــه همــکاري وکــړي او پــه هــره دوره کــې خپــل کوچنیــان واکســین 

کــړي.«

ــړی  ــا د ن ــتان او نایجیری ــتان، پاکس ــا، افغانس ــه وین ــازمان پ ــوال س ــا د نړی د روغتی

درې هېوادونــه دي چــې ال هــم پــه کــې د ماشــومانو د ګــوزڼ یــا پولیــو ناروغــي 

نــه ده محــوه شــوې.

پولیــو یــا د ماشــومانو ګــوزڼ درملنــه نــه لــري او د مخنیــوي یوازنــۍ الر يــې لــه 

پنځــه کلنــۍ مخکــې واکســین کــول دي.

گفت و گوكننده: ناجیه نوری 

ACKU
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ــه گان  ــرای نخســتین بار هم ــا ب ــا و تضادهاســت؛ ام افغانســتان ســرزمین تقابل ه
ــز  ــت ج ــزی نیس ــد چی ــر واح ــد، و آن ام ــاق آرا دارن ــر اتف ــک ام ــر ی ــر س ب
ســخنرانی تاریخــی دومیــن متفکــر جهــان در پیونــد بــه کالبدشــگافی نســبت های 
پنهــان و زنجیره یــی صلــح و آیس کریــم. متفکــر عزیــز یک بــاره بــرای چندمــاه 
ــه اســت. روزی از  ــر او چــه رفت ــه ب ــب گشــت و هیچ کــس نمی دانســت ک غای
روزهــا آفتابــی گردیــد و  پــس از یــک خنــدۀ جــذاب و رومانتیــک دهــان گشــود 
ــی  ــی پ ــه راز مهم ــا تفحــص و پژوهــش ب ــس از ماه ه ــه پ ــادآور گشــت ک و ی
ــه  ــردی این گون ــخاوت و جوان م ــا س ــگ آن را ب ــپس بی درن ــت و س ــرده اس ب
ــات  ــح و ثب ــم در آوردن صل ــان گذاشــت: »آیس کری ــردم و رســانه ها در می ــا م ب
بســیار نقــش مهــم و اساســی دارد!«.  آن ســخنرانی تأمل برانگیــز و حکمت آلــود 
ســبب گشــت تــا طالبــان، تروریســتان و جامعــۀ جهانــی ســر در گریبــان حیــرت 
ــد و  ــی اندیشــه فرماین ــن کام نابغته االفغان ــت ای ــه حکم ــا ب ــد و ماه ه ــرو برن ف
ســپس تــن بــه سرنوشــت تــازه دهنــد و فکــری بــه حــال مملکــت کننــد، چنیــن 
بــود کــه مقدمــات آن»دور باطــل عزیز«-کــه جانــم فــدای اوســت- از ســرگرفته 
شــد و ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک در کار شــدند تــا صلحــی بــه دســت 

آیــد و غفلــت ناپدیــد گــردد. 
ــچ روی  ــه هی ــور ب ــای رییس جمه ــه آق ــرد ک ــد خاطرنشــان ک ــه را بای ــک نکت ی
یک شــبه بــه چنیــن کشــفی نایــل نگردیــده اســت؛ بــل یــک عمــر رنــج و دود 
چــراغ و کســب دانــش و ریاضــت و تدریــس در پشــت ایــن دســت آوردِ تاریخی 
ــرای  ــته و دو دکت ــت گذاش ــرا دارد، من ــی دکت ــت. در انسان شناس ــده اس خوابی
ــکا و  ــدۀ امری ــاالت متح ــکرانتن ای ــگاه های س ــز از دانش ــر را نی ــاری دیگ افتخ
ــادا پذیرفتــه اســت. در فهــم و تحلیــل حــوزۀ دیــن و اسام شناســی  گیلــف کان
شــهرۀ شــهر اســت و ســیرت نبــوی را مــو بــه مــو خوانــده اســت و بــه نیکویــی 
ــکا لقــب »شــهروند  ــی اش دانشــگاه تفــت امری ــد. حســب خدمــات جهان می دان
ــر اســاس تدریــس در دانشــگاه  ــر او اعطــا کــرده اســت. ایشــان ب جهانــی« را ب
ــز می باشــد  ــار« نی ــی« و »پوهنی ــی چــون  »پوهیال ــه صفت های ــل موصــوف ب کاب
ــا را پیشــوند  ــن لقب ه ــچ گاه ای ــی هی ــاب شکسته نفســی و درویش خوی ــه از ب ک
نــام خــود نســاخته اســت. اگــر روزی بــه دانشــگاه های آروس دنمــارک و بکلــی 
ــتاد  ــام اس ــه بیشــتر به ن ــد ک ــد، در می یابی ــکا ســر بزنی ــز در امری ــز هوپکن و جان
ــا هــر پیشــوند و پســوند دیگــر! کشــورهای آســیای  ــزرگ او را می شناســند ت ب
جنوبــی و شــرقی در ماضــی و حــال و مســتقبل مدیــون ایشــان هســتند و بــدون 
ذکــر خیــرش بــه ماشــین ســوار نمی شــوند و به ســوی اداره راه نمی افتنــد. چــون 
هــر آن چــه کــه دارنــد از برکــت اوســت و اگــر ایشــان از نشــانی بانــِک جهانــی 
ــه چــه سرنوشــتی را  ــود ک ــون روشــن نب ــرد، اکن ــه آن کشــورها توجــه نمی ک ب
ــز خــود را وقــف کشــورهای آســیای  ــش داشــتند. پنج ســال از عمــر عزی در پی
جنوبــی و شــرقی کــرد و ســپس پنج ســال دیگــر را به گونه یــی شــباروزی 
وقــف روســیه کــرد تــا ریفــورم اقتصــادی روســیه را شــکل و شــمایل دهــد. از 
میــان تمــام روس هــا تنهــا پوتیــن پــاس خدمــات او را نداشــته اســت، بقیــۀ مــردم 
احترامــات فایقــۀ خــود را هــر روز از طریــق نامه نگاری هــای ســنتی بــه نشــانی 

ــتند. ــناس و...، می فرس ــارِ انسان ش ــِر پوهنی ــِر متفک ــورِ دکت پروفیس
بــه ایــن همــه رنــج و ســعی و تــاش بســنده نکــرد و خلــوت گزیــد و بــه یکــی 
ــان پرداخــت  ــادی برخــی از دولت هــای جه ــم و بنی دیگــر از دشــواری های مه
و نتیجــۀ ایــن اندیشــه ورزی عمیــق منجــر بــه پیدایــش کتابــی گشــت کــه بعدهــا 
ــا« از ســوی دانشــگاه  ــت آن ه ــرد موفقی ــای ورشکســته و راهب ــام »دولت ه زیرن
آکســفورد بــه جهانیــان پیشــکش گردیــد. در روشــنایی هدایــات و رهنمودهــای 
ــادی از ورشکســته گی و ناکارایــی نجــات یافتنــد  کتــاب مذکــور کشــورهای زی
و پله هــای موفقیــت را یکــی در میــان، پشــت ســر گذاشــتند و افغانســتان نیــز در 
چهارســال گذشــته در روشــنایی ارشــادات همیــن اثــر گران ســنگ بــا مدیریــت 
ــت و  ــاه و امنی ــعادت و رف ــوی س ــزش به س ــف عزی ــۀ مول ــری متفکران و رهب
خودکفایــی در حرکــت اســت و تــا یک ســال دیگــر، کلیــت دشــواری ها 
ــر را  ــرزمین دیگ ــای س ــو بن ــد و از ن ــد گردی ــد خواهن ــل ناپدی ــورت کام به ص
ــز پارســایی  ــان نی ــن متفکــر جه ــارۀ کســب لقــب دومی ــم گذاشــت. درب خواهی
ــه  ــد ک ــه می دانن ــه هم ــده؛ ورن ــام دوم را برگزی ــود مق ــرده اســت و خ پیشــه ک
ــز خــود ایشــان می باشــد و در روز به دســت آوری  شــخص شــماره نخســت نی
لقــب مذکــور تنهــا بیتــی را خوانــد و دوبــاره بــر جــای خــود نشســت: نابــرده 

ــرادر کــه کار کــرد. ــج گنــج میســر نمی شــود/ مــزد آن گرفــت جــان ب رن
ــال  ــا مج ــت و ام ــر از این هاس ــیار طوالنی ت ــز بس ــور عزی ــۀ رییس جمه کارنام
پرداختــن بــه همــۀ آن هــا در تــوان ایــن نوشــتار و نگارنــده نیســت و همیــن قــدر 
تذکــر رفــت تــا منتقــدان بی خبــر از دنیــا و حســودان کــوردل پــس از ایــن »آب 
ــح  ــد صل ــه کشــف پیون ــد و آگاه باشــند ک ــوزه نکشــند« و بدانن ــا م ــده ز پ نادی
ــی و  ــت و نسخه نویس ــر ریاض ــک عم ــه در ی ــم ریش ــتان و آیس کری و تروریس
ــارای ایســتادن در  ــه دارد و هیچ کــس را جــز او ی تأمــات فیلســوفانه و متفکران
چنیــن جایــگاه شــامخ و خطیــر نیســت کــه نیســت و صــد البتــه در آینده هــای 

قریــب و بعیــد نیــز نخواهــد بــود.
القصــه بــر گردیــم بــه ادامــۀ ماجــرا و پس لرزه هــای آیس کریم گویــی و 
بــه دشــمنان ســوگندخوردۀ  نیــز  آیس کریم خــوری و آیس کریم خواهــی و 

آیس کریم خــوری نیــز اشــارات و کنایاتــی خواهــد رفــت.
تروریســتان پــس از آن ســخنرانی تاریخــی و درخــور تأمــل، آیس کریــم 
در  را  عیــد  و  آمدنــد  پایتخــت  به ســوی  آیس کریم خــوران  و  به دســتان 
ــر  ــق، در شــهرنو، در دشــت برچی، در وزی چهــارراه روشــنایی، در چهــارراه زنب
ــد و  ــا مــردم جشــن گرفتن ــل شــانه به شــانه ب اکبرخــان و در کوچــه کوچــۀ کاب
ــد  ــکا« ســر دادن ــر امری ــرگ »ب ــد و شــعار م ــح ســخن گفتن ســرودخوانان از فت
ــون  ــز چ ــردم نی ــن م ــه ت ــد؛ چنان ک ــرزه درآوردن ــه ل ــود را ب ــای خ و پرچم ه
ــد! بعدهــا روشــن گشــت کــه آن لرزش هــای پرچــم و مــردم  پرچم هــا می لرزی

ــی و  ــه دروغ گوی ــا ب ــته اســت. برخی ه ریشــه در جشــن آیس کریم خــوران داش
شــایعه پردازی پرداختنــد و چنیــن آوازه کردنــد کــه گویــا لــرزش تــن شــهروندان 

ــز دارد.  ــان عزی ــراس از حضــور طالب ریشــه در ه
نسبت مشاور مستعفی و سرماخورده گی

یــاد آن مشــاور مســتعفی بخیــر کــه اوضــاع و احــوال مملکــت را بــر وفــق مــراد 
خــود ندیــد و بــر آن گشــت تــا بــه یــاد متفکــِر مبتکــر بیــاورد کــه قرص هایــش 
ــادا دچــار  ــم مب ــس از آیس کری ــن ســرمای پ ــا ای ــت بخــورد ت ــد ســر وق را بای
زکام گردانــد او را. متفکــر پــس از شــنیدن ارشــادات آن مشــاور مرحــوم 
قهقه یــی ســر داد و بگفــت: »صــاح مملکــت خویــش اشــرفان داننــد« و ســپس 
ــد و  ــد و لولی ــد و او لولی ــره لوالن ــرون از دای ــمت بی ــه س ــله او را ب ــان تش بس
لولیــد و ســرانجام بــه خداونــد پنــاه بــرد و سرنوشــت مملکــت را بــه او ســپارید 
ــت و  ــش پرداخ ــای خواب های ــیر و تعبیره ــه تفس ــد و ب ــت گزی ــود عزل و خ
ــوز هــم تفســیرها و تعبیرهــا ادامــه دارد و به ســان داســتان هــزارو یک شــب  هن

ــت! ــی نیس ــش را پایان خواب های
حقانی را زکام کشت

بامــدادان فــردای آن روز خبرکشــان، دوان دوان بــه ننگرهــار شــدند و در 
ــف  ــن کش ــن و بزرگ تری ــد و از تازه تری ــو زدن ــی زان ــروه حقان ــر گ ــر رهب براب
رییس جمهــور ســخن گفتنــد و او بافاصلــه ســرفید و ســرفید و ســرفید و حتــا 
نــام آیس کریــم او را دچــار ســرما کــرد و ســپس بدبخــت بیچــاره بــه اثــر همیــن 
بیمــاری درگذشــت. هرچنــد نیروهــای نظامــی خارجــی ادعــا کردنــد کــه او را 
آنــان از پــا درآورده انــد؛ امــا از آخریــن لحظــۀ مرگــش عکســی بــه دســت آمــده 

ــدید.  ــرماخورده گی ش ــانه های از س ــم و نش ــا آیس کری ــت ب اس
»فرستاده« و کارتن های یخ

ــه  ــت ب ــام طفولی ــان از ای ــه ایش ــد ک ــتاده« آورده ان ــاب »فرس ــف کت ــارۀ مول درب
خــوردن آیس کریــم میــل وافــر داشــته و حتــا می گوینــد کــه در فصــل زمســتان 
ــتان  ــال دوس ــه در دنب ــت و درب ــته اس ــت داش ــی در دس ــه آیس کریم ــز همیش نی
ــر  ــرانجام از زی ــوده و س ــرما ب ــق س ــًا عاش ــت. اص ــته اس ــی می گش جهان وطن
ــه  ــاال ک ــرده و ح ــی ک ــت زیردریای ــر ماموری ــک عم ــرآورده و ی ــر ب ــا س آب ه
ــاده  ــی خــود افت ــاد نوجوان ــه ی ــی متفکــر را شــنیده اســت ب ــر کشــف تازه ی خب
و هم ذات پنــداری بــرای یــک لحظــه هــم رهایــش نمی کنــد، چنیــن اســت کــه 
یک راســت چمــدان را پـُـر از یــخ کــرده و بــا جعبه یــی از کاغــذ بــه کابــل آمــده 
اســت تــا نســخۀ صلــح را بــا یــخ روی آن بنوســید و بدهــد دســت حکومــت و 

طالبــان عزیــز- کــه جــان تمــام مــردم فــدای آن هاســت-
بازار گرم آیس کریم در بهارستان

مــردم و طالبــان بــه بهارســتان صــف کشــیدند و حــاال مهمتریــن جنگ مــا، جنگ 
ــم اســت. »فرســتاده« ســیگاری برافروخــت  ــد آیس کری ــت در خری ــر ســر نوب ب
ــم  ــه صــف طویــل مشــتریان آیس کری ــارک بهارســتان چشــمش ب و از گوشــۀ پ
خــورد، ســر جنبانیــد و خــود گفــت: »چــه حکمتی ســت کــه از میــان ایــن همــه 
ــف  ــا ص ــی از دوکان ه ــر یک ــد و در براب ــه آمده ان ــی ها هم ــم فروش آیس کری

ــون  ــر چ ــد؟ متفک ــوا راه انداخته ان ــگ و دع ــت جن ــر نوب ــر س ــد و ب ــته ان بس
ــن کشــف روزگار  ــدۀ مســتانه یی ســر داد و دومی ــنید، خن ــی او را می ش تک گوی
خویــش را بــا ســخاوت و فروتنــی بــا فرســتادۀ عزیــز و کارشــناس آیس کریــم 
ــین  ــا ماش ــی، تنه ــه می بین ــینی را ک ــن ماش ــت: ای ــان گذاش ــه در می بدین گون
آیس کریــم بازمانــده از دوران شــوروی ها در افغانســتان اســت و می گوینــد 
ــت  ــرو رف ــه فکــر ف ــر اســت«. فرســتاده ب ــش وصف ناپذی ــت آیس کریم های کیفی
ــه ذهنــش خطــور کــرد و گفــت: »پــس بایــد ذایقــه دهــن  و ســپس راه حلــی ب
ــه  ــد ب ــه تردی ــدون هیچ گون ــه رســم تاییــد و ب مــردم را عــوض کنیــم! متفکــر ب
عامــت موافقــت ســر جنباینــد و چنیــن تکــرار کــرد: پــس بایــد دایقــۀ دهــن 

مــردم را عــوض کنیــم!«.
ــتان را  ــی بهارس ــم فروش ــف آیس کری ــر: ص ــک وات ــین بل ــس پیش ریی

می شــکنیم
ــر در  ــک وات ــی بل ــرکت امنیت ــین ش ــس پیش ــذار و ریی ــس بنیان گ ــک پرن اری
ــی از  ــا یک ــود ب ــژۀ خ ــوی وی ــت و در گفت وگ ــه گش ــث وارد صحن ــۀ بح ادام
ــاد  ــیار زی ــۀ بس ــه دارای تجرب ــن زمین ــن در ای ــت: »م ــداری گف ــانه های دی رس
ــه درســتی  ــن جــای دیگــر ب ــراق و ســوریه و پاکســتان و چندی هســتم و در ع
دریافتــه ام کــه مســتقیم نمی توانیــم برویــم ســراغ آیس کریــم، اول بایــد بجنگیــم 
ــدر و  ــتر ق ــنه بیش ــای تش ــرده و دهن ه ــرق  ک ــای ع ــگ بدن ه ــس از جن و پ
ــدون  ــاه ب ــش م ــدود ش ــد در ح ــا بای ــد. م ــم را می دانن ــذت آیس کری ــم و ل طع
آیس کریــم به صــورت زمینــی و هوایــی بــر مواضــع طالبــان حملــه کنیــم، آن گاه 
ــد و دیگــر  ــا را می خورن ــورد پســند م ــم م ــد و آیس کری ــان خودشــان می آین آن
ــرف شــش ماه  ــا ظ ــت و حت ــد رف ــتان نخواهن ــه ســمت بهارس ــچ روی ب ــه هی ب

ــود.  ــده از آن صــف طویــل خبــری نخواهــد ب آین
ــان یــک ســخنرانی  ــر دمــاغ متفکــر خــوش نخــورد و او در جری ایــن ســخن ب
او داد: مــن  بــر  پاســخ کوبنــده و دندان شــکن  انقابــی خویــش چنیــن 
ــا  ــاک م ــا در خ ــم داد ت ــازه نخواه ــی اج ــای خارج ــم  فروش ه ــه آیس کری ب
ــده  ــان زن ــم فروشــان خودم ــی کــه آیس کری ــا زمان ــد. ت ــم فروشــی کنن آیس کری
ــان!  ــی خودم ــم وطن ــاد آیس کری ــده ب ــم! زن ــران نداری ــه دیگ ــازی ب ــتند، نی هس
ــیاه  ــم آب س ــیر در آیس کری ــای ش ــه ج ــس ب ــک پرن ــه اری ــزود ک ــز اف و نی
می انــدازد و بــه همیــن دلیــل شــرکت او معــروف بــه بلــک واتــر گشــته اســت. 
ــا  ــا او ب ــود؛ ام ــور ب ــف رییس جمه ــومین کش ــن س ــت، ای ــد گذاش ــه نبای ناگفت
فروتنــی تمــام پــرده از روی ایــن راز برداشــت و تنهــا بــه کــف زدن تماشــاچیان 

ــه داد.  ــه ســخنان خــود ادام ــرد و ب بســنده ک
کنفرانس آیس کریم خوران افغانستان و پاکستان

ــت  ــارۀ حقانی ــد درب ــده ســال شــک و تردی ــس از هف ــر دو کشــور پ عالمــان ه
ــز  ــک می ــا دور ی ــر آن شــدند ت ــگ افغانســتان ســرانجام ب ــت جن و عــدم حقانی
ــد.  ــو کنن ــگ گفت وگ ــان جن ــم و پای ــد آیس کری ــه فوای ــد ب ــینند و در پیون بنش
آنــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه جنــگ راه حــل مطلــوب نیســت و بایــد همــه 
دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا مــردم از طعــم واقعــی زنده گــی و آیس کریــم 
لــذت ببرنــد و نیــز تذکــر دادنــد کــه مســألۀ ماهیــت شــیر در ترکیــب آیس کریــم 
ــیاه را  ــه آب س ــند ک ــه باش ــد متوج ــردم بای ــت و م ــی اس ــم و حیات ــیار مه بس
ــه  ــتانه فیصل ــِت دوس ــن نشس ــان ای ــد. در پای ــان نفرماین ــوش ج ــه ن ــیر گفت ش
ــه برخــی از  ــه صــورت دســته جمعی ب ــدی ب ــش بع ــا در همای ــر آن گشــت ت ب
ــد آن از  ــت و فوای ــارۀ کیفی ــد و درب ــم  فروشــی های پاکســتان ســر بزنن آیس کری

نزدیــک تحقیــق و تبــادل نظــر کننــد. 
آیا مخالفان سیاسی متفکر آیس کریم خواهند خورد؟

 جریان هــای اپوزیســیون حکومــت در ایــن روزهــا جلســات بســیار نفس گیــری 
ــازار  ــد و محــور بحث هــای آن هــا نحــوۀ حضــور در ب را پشــت ســر می گذرانن
ــی از وی  ــه خواســت نام ــع ک ــک منب ــد. ی ــم می باش ــد آیس کری عرضــه و خری
ــد آورد،  ــان نخواه ــر زب ــام را ب ــی آن ن ــچ قیمت ــه هی ــده ب ــه شــود و نگارن گرفت
یــادآور گشــت: پــس از رای زنی هــای فــراوان بــه ایــن نتیجــه رســیدیم تــا یــک 
ــی« را در  ــم ترکیب ــم و در آن »آیس کری ــم فروشــی را ایجــاد کنی دوکان آیس کری
معــرض دیــد و فــروش بگذاریــم. ایــن آیس کریــم از یک ســو طعــم بهارســتان 
ــرای هضمیــت غــذا آب  را خواهــد داشــت و از ســوی دیگــر، در ترکیــب آن ب
ســیاه کــه معــروف بــه ســرکه اســت نیــز خواهیــم ریخــت. مثــِل هــم خرمــا و 
ــدا کــرده اســت و  ــردم راه پی ــان م ــن نســخه می ــس از همی ــًا پ ــواب دقیق هــم ث
دهــن بــه دهــن می شــود و امــا هیچ کــس دربــارۀ سرچشــمۀ ایــن مثــل چیــزی 

نمی دانــد. 
قدردانی از متفکر و مولف و مفسر و مکشف بزرگ

ایــن همــه را گفتــم، تــا بگویــم کــه بایــد پــس از ایــن قــدر ایــن ولــی پنهــان 
ــر  ــان اهلل خــان را تکفی ــردم قدرناشناســی هســتیم، ام ــا م ــم. م ــان را بدانی عصرم
کردیــم و نگذاشــتیم تــا مــا را بــه رفــاه و ســعادت و ســامت برســاند، او رفــت 
ــم و حســرت  ــه ســر می دهی ــه در فراقــش گری ــر از صدســال می شــود ک و کمت
ــزرگ شه ســواری  ــال ب ــم. حــاال از شــانس و اقب و عســرت غیبتــش را می خوری
از راه رســیده اســت کــه صــورت تکامل یافتــۀ امــان اهلل خــان اســت و می خواهــد 
ــن  ــر ای ــدر ب ــا آن ق ــه ســرمنزل مقصــود برســاند و حت فصل هــای ناتمــام او را ب
ــل  ــر خــود منتق ــه دفت ــز کار آن مرحــوم را ب ــه می ــادار اســت ک ــد خــود وف عه
ــی دارد و گاه  ــات طوالن ــا روح آن مرحــوم مکالم ــان روز ب ــده و در جری گردانی
ایــن مکالمــات بــه مکاتبــات نیــز می انجامــد. پــس بــر مــا و شماســت تــا دســت 
از بدگمانــی، بدبینــی، انتقــاد و شــکایت برداریــم و هــر روز در وصفــش بنویســم 
و همچــون »گانــدی دیگــر« بــر وی تکریــم کنیــم و شــادمان و مشــکور باشــیم 
کــه چنیــن نجات دهنــده و پیشــوایی داریــم و دســت دعــا بلنــد کنیــم تــا خداونــد 
او را از ســر مــا کمــک نکنــد کــه ملتــی به گونــۀ کامــل نابــود خواهــد گشــت! 
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ــی  ــه برخ ــد ک ــی می گوی ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــاون دوم ریاس مع
زورمنــدان حکومتــی و غیــر حکومتــی در ارتــکاب جرایــم علیــه 

خبرنــگاران از ســپر معافیتــی اســتفاده کرده انــد.
ملــی  وحــدت  حکومــت  ریاســت  دوم  معــاون  دانــش،  ســرور 
ــران  ــی، قاچاقب ــر حکومت ــی و غی ــدان حکومت ــد، برخــی زورمن می گوی
ــا  ــده اند؛ ام ــگاران ش ــر خبرن ــک خشــونت در براب ــزان مرت و قانون گری
ــد. ــتفاده کرده ان ــی اس ــپر معافیت ــوع س ــک ن ــخاص از ی ــه اش این گون
ــون اساســی متعهــد  ــه قان ــق ب آقــای دانــش می گویــد: »حکومــت مطاب
ــا  ــونت ب ــه خش ــت و هرگون ــور اس ــان در کش ــن آزادی بی ــه تأمی ب
ــراف  ــد اعت ــا بای ــد؛ ام ــام می دان ــت نظ ــا سیاس ــر ب ــگاران را مغای خبرن
کــرد کــه فرهنــگ معافیــت در کشــور بــه عنــوان یــک چالــش مطــرح 

اســت«.
او از نهادهــای عدلــی و قضایــی کشــور خواســت کــه اقدام هــای 
ــگاران روی  ــه خبرن ــم علی ــی جرای ــرای بررس ــری را ب ــدی و موث ج

ــد. ــت گیرن دس
نجیــب شــریفی، رییــس اجرایــی کمیتــۀ مصونیــت خبرنــگاران هــم از 
تهدیدهــا علیــه خبرنــگاران ابــراز نگرانــی کــرده و می گویــد: »در ســال 
2017 حــدود 20 خبرنــگاران و در ســال 2018 تــا اکنــون 14 خبرنــگار 

ــد و افغانســتان  ــه ان ــرار گرفت ــورد هــدف ق در رویدادهــای مختلــف م
ــطح  ــگاران در س ــرای خبرن ــور ب ــن کش ــال خطرناک تری ــن دو س در ای

جهــان شــناخته شــده اســت.«
ــری از  ــرای جلوگی ــت ب ــر حکوم ــه اگ ــرد ک ــد ک ــریفی تأکی ــای ش آق
ــان  ــد، دســت آورد آزادی بی ــگاران توجــه الزم نکن ــاالی خبرن ــه ب حمل
در کشــور بــا خطــر جــدی مواجــه خواهــد شــد و خبرنــگاران دیگــر 

ــد. ــی ندارن ــه جان ــوان پرداخــت هزین ت
او همچنیــن بــه موضــوع صلــح در کشــور اشــاره کــرد و بیــان داشــت 
کــه در گفت وگوهــای صلــح موضــوع مصونیــت خبرنــگاران و جهــت 
ــر  ــک اصــل غی ــوان ی ــه عن ــد ب ــان بای ــظ دســت آوردهای آزادی بی حف

قابــل معاملــه بــه گونــه جــدی در نظــر گرفتــه شــود.
ــد، در  ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــرش، دبی ــو گوت ــال، آنتونی ــن ح در عی
پیــام ویدیویــی بــه مناســبت »روز جهانــی ختــم معافیــت جرایــم علیــه 
خبرنــگاران« از افزایــش خشــونت علیــه خبرنــگاران ابــراز نگرانــی کرد.
ــد کــه تنهــا در ســال جــاری 88  ــام می گوی ــن پی ــای گوتــرش در ای آق

ــان کشــته شــده اند. ــگار در سراســر جه خبرن
او می گویــد: »در یــک دهــه اخیــر  بیــش از هــزار خبرنــگار در هنــگام 

انجــام وظایــف مهــم شــان کشــته شــده اند«.
ــل  ــدۀ قت ــر 10 پرون ــه از ه ــت ک ــان داش ــل بی ــازمان مل ــرکل س دبی
خبرنــگاران، 9 پرونــده آن حــل ناشــده باقــی مانــده و هیــچ کســی هــم 

ــت. ــده اس ــناخته نش ــوول آن ش مس
ــونت  ــه خش ــد ک ــان می خواه ــای جه ــرش، از حکومت ه ــای گوت آق
علیــه خبرنــگاران  نبایــد بــه یــک امرعــادی تبدیــل شــود، چــرا کــه بــه 
ــد تمــام  ــرار می گیرن ــه ق ــورد حمل ــگاران م ــه خبرن ــی ک ــۀ او، زمان گفت

ــردازد. ــت آن را می پ ــع قیم جوام
دبیــرکل ســازمان ملــل از افزایــش حمــات بــاالی خبرنــگاران و 
ــرده و  ــی ک ــراز نگران ــگاران اب ــه خبرن ــم علی ــت جرای ــگ معافی فرهن
ــرده و  ــگاران محافظــت ک ــه از خبرن ــان خواســت ک از کشــورهای جه
ــد. ــم کنن ــد را فراه ــاز دارن ــف نی ــام وظای ــان در انج ــه آن ــرایطی ک ش
ــتان از  ــگاران، افغانس ــه خبرن ــونت علی ــد خش ــد بلن ــود تهدی ــا وج ب
لحــاظ آزادی فعالیــت رســانه های آزاد در ردۀ 118 جهــان قــرار دارد و 
در ســطح کشــورهای منطقــه از هنــد کــه بزرگتریــن دموکراســی جهــان 

اســت نیــز پیشــی گرفتــه اســت.

افغانستان؛ خطرناک ترین کشور برای خبرنگاران
د افغانســتان د عامــې روغتیا وزارت او یونســيف 

ــا  ــوزڼ ی ــومانو د ګ ــې د ماش ــواد ک ــه دې هې پ

پولیــو د مثبتــو پېښــو د زیاتېــدو پــه اړه اندېښــنه 

ــده کــړې ده. څرګن

ــا  ــوزڼ ی ــومانو د ګ ــې د ماش ــتان ک ــه افغانس پ

ــا  ــدو د عامــې روغتی ــو پېښــو زیاتې ــو د مثبت پولی

ــو  ــرو ملتون ــاره د ملګ ــومانو لپ وزارت او د ماش

ــا یونســیف اندېښــمن کــړي  وجهــي صنــدوق ی

دي.

ــي دي  ــو وی ــا د وزارت چارواک ــې روغتی د عام

ــر  ــې ت ــل راهیس ــه پی ــې د روان ۲۰۱۸ کال ل چ

اوســه پــورې پــه هلمنــد، کندهــار، ارزګان، کنړ، 

نورســتان او ننګرهــار والیتونــو کــې د ماشــومانو 

د ګــوزڼ یــا پولیــو ۱۹ مثبتــې پېښــې ثبــت 

ــوي دي. ش

ــت د  ــوي معافی ــې وزارت د کتل ــت عام د صح

برخــې مــر ډاکــر غــام دســتګیر نظــري ازادي 

ــو  ــد کمپاینون ــو ض ــه پولی ــل، ل ــه ووی ــو ت راډی

ــو  ــه ی ــه د پاس ــې د څ ــواد ک ــول هې ــه ټ ــه پ څخ

میليــون ماشــومانو پاتــې کېــدل، د پولیــو د پېښــو 

ــت دی. ــي عل ــوايل اص د زیات

ــه افغانســتان کــې  ــده مرغــه پ ــه ب ــي: »ل دی وای

ــون  ــوی ازم ــدې ل ــر وړان ــو پ ــو د ختمول د پولی

ــو  ــه ی ــه د پاس ــینه د څ ــه واکس ــي او ل ــا امن ن

ــږ د  ــدل دي، مون ــې کې ــومانو پات ــون ماش ميلی

دې ۶ والیتونــو یــو شــمېر ولســوالیو تــه د دولت 

د وســله والــو مخالفانــو د موجودیــت لــه املــه 

ــو او قومــي  ــرو، د ملګــرو ملتون ــه ل الرسســی ن

مخــورو پــه منځګړتــوب هڅــې روانــې دي 

ــې  ــږدي چ ــو پرې ــان م ــله وال مخالف ــې وس چ

ــړو.« ــین ک ــد واکس ــو ض ــومان د پولی ماش

د پولیــو تــازه پېښــه د هلمنــد والیــت پــه نــوزاد 

ولســوالۍ کــې ښــکاره شــوې ده.

د عامــې روغتیــا د وزارت د معلوماتــو لــه مخې، 

پــه تیــر میــادي کال کــې پــه افغانســتان کــې د 
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ــاِس  ــر اس ــد؛ اگ ــردم ان ــر راِی م ــان بیانگ ــای پارلم اعض
ــوب  ــدۀ خ ــد، نماین ــته گی و ارزش باش ــردم شایس رای م
انتخــاب می گــردد و اگــر مبنــای راِی آن هــا منفعــت 
بــه سرنوشــت  بی توجهــی  و  کوتاه بینــی  و  شــخصی 
جمعــی باشــد، بــدون شــک کــه انتخاب شــان بــد خواهــد 
بــود. بــه عبــارت دیگــر، رای خــوب پارلماِن خــوب و رای 
بــد پارلمــاِن بــد بــه بــار خواهــد آورد. هــر کشــوری نظــر 
بــه ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی خــود، نظــام انتخاباتــی 
ــد. در افغانســتام  ــش را انتخــاب می کنـ ــه خوی منحصــر ب
طبــق قانــون اساســی 1382، نظــام اکثریتــی غیرقابــل 
ــده  ــش ش ــان گزین ــای پارلم ــاب اعض ــرای انتخ ــال ب انتق
اســت. نظــام اکثریتــی بــرای انتخــاب اعضــای خانــۀ ملــت 
ــل  ــی و تأم ــل بررس ــرد قاب ــروعیت و کارک ــد مش از دی
اســت و هــر دو موضــوع، مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد 
تــا دیــده شــود کــه نماینــده گان پارلمــان چنــد درصــد آرا 
ــروعیت  ــر مش ــوان ب ــا می ت ــد و آی ــود نموده ان را از آِن خ
ــد گذاشــت و از  ــر تأیی ــن آرا مه ــا کســب چنی پارلمــان ب
ــروعیِت  ــا مش ــان ب ــده گان پارلم ــا نماین ــر، آی ــرف دیگ ط
ضعیــف و ناچیــز می تواننــد مصــدر خدمــت بــرای نظــام 

گردنــد یــا خیــر؟

الف. از بُعد مشروعیت
ــاه  ــتر از پنج ــِب بیش ــوالً کس ــی، معم ــای اکثریت در نظام ه
درصــد آرا )اکثریــت( شــرط و معیــار اســت؛ از همیــن رو 
نظــام دموکراســی را حکومــِت مــردم بــر مــردم نامیده انــد. 
در افغانســتان بــرای انتخــاب نماینــده گان پارلمــان، نظــام 
اکثریتــی رای غیرقابــل انتقــال مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه 
اســت، بــر همیــن اســاس، هــر شــخصی کــه اکثریــت آرا 
ــه عنــواِن نماینــدۀ پارلمــاِن افغانســتان  را به دســت آورد، ب
معرفــی می گــردد. حــاال اگــر بخواهیــم بدانیــم کــه نظــام 
ــد درصــد مشــروعیت پارلمــان را  ــی چن ــی اکثریت انتخابات
ــه  ــه ب ــت ک ــد، پرسشی س ــت می کن ــتان ضمان در افغانس

ــود. ــه می ش ــِخ آن پرداخت پاس
ــداد  ــت، تع ــمی حکوم ــای غیررس ــاس گزارش ه ــر اس ب
ــد  ــر می رس ــون نف ــی وپنج میلی ــه س ــتان ب ــوِس افغانس نف

و در حــد تخمیــن، ممکــن بیســت میلیــون شــهروند 
کشــور واجــد شــرایط رای دهــی باشــند؛ درحالی کــه 
تنهــا هشــت ونیم میلیــون نفــر بــرای رای دادن خــود 
را ثبت نــام کــرده و شــناس نامه های خــود را اســتیکر 
ــود در روز  ــر خ ــورد نظ ــدای م ــرای کاندی ــا ب ــد ت زده ان
انتخابــات رای دهنــد. آن چــه کــه ارقــام کمیســیون 
ــه تعــداد 2600 نفــر  مســتقل انتخابــات نشــان می دهــد، ب
ــوده  ــان نم ــداِی پارلم ــود را کاندی ــور خ ــر کش در سراس
بودنــد و در روز انتخابــات چهــار میلیــون رای دهنــده 
ــی  ــدوق رای ده ــه صن ــزدان ب ــع نام ــه نف ــود را ب راِی خ
ریختنــد و طبــق قانــون اساســی افغانســتان، تنهــا 250 نفــر 
ــۀ  ــد و بقی ــدا می کننـ ــت راه پی ــۀ مل ــه خان ــزدان ب از نام
ــد. از  ــدر می رون ــه ه ــده هم ــه ش ــزدان و آرای ریخت نام
ــد،  ــدا می کننـ ــان راه پی ــه پارلم ــه ب ــری ک ــه 250 نف جمل

ــر از هفت صدهــزار رای را کســب  ــه گمــان اغلــب کمت ب
ــان  ــده می ــه ش ــون رای ریخت ــون 4 ملی ــند؛ چ ــرده باش ک
2600 کاندیــدا تقســیم شــده اســت و اگــر به طــور 
ــیم  ــدا تقس ــان 2600 کاندی ــون رای را می ــاوی 4 میلی مس
ــن  ــه همی ــدا 1582 رای می رســد، ب ــر کاندی ــه ه ــم، ب کنی
ــان راه  ــه پارلم ــه ب ــری ک ــی رود 250 نف ــان م ــل گم دلی
ــوده  ــب نم ــزار رای را کس ــر از هفت صده ــد، کمت می یابن
باشــند کــه چنیــن رقمــی ضریــِب مقبولیــت و مشــروعیِت 

ــی آورد. ــن م ــترده پایی ــور گس ــان را به ط پارلم

ب. از بُعد کارکرد
و  قانون نــگاری  قانون یابــی،  مــکان  پارلمــان 
وزرا  اســتیضاِح  و  حکومــت  نظــارت  قانون گــذاری، 
ــف و مســوولیت را  ــن وظای ــد ای ــرادی می توانن اســت. اف

ــۀ کاری  ــه تحصیــات تخصصــی و تجرب ــد ک انجــام دهن
ــا ملکــی داشــته باشــند. طــوری  ــی و ی در نهادهــای دولت
کــه دیــده شــد، اکثریــت شــهروندان یــا در بــدل پــول رای 
دادنــد یــا راِی خــود را بــر مبنــای انگیــزه و عاطفــۀ قومــی 
بــه صندوق هــا ریختنــد و یــا به خاطــر عقده گشــایی 
ــان، خــوب  ــا در پارلم ــد ت ــو رای دادن ــدر و زورگ ــه قل ب
ــی کــه دارای  ــا متأســفانه نامزدان ــد. ام جنــگ کــرده بتوانن
تخصــص و علــم بودنــد، اکثــرا موفــق نشــده اند کــه رای 
ــد؛  ــت آورن ــت را به دس ــل رقاب ــبه و رای قاب ــل محاس قاب
ــل  ــو فامی ــا عض ــر و ی ــواد، تاج ــراد بی س ــراً اف ــی اکث یعن
رهبــران ســنتی، رای گرفتنــد کــه موجودیــت چنیــن افــراد 
ــون  ــود؛ چ ــد ب ــر نخواه ــک موث ــدون ش ــان ب در پارلم
ــارت از  ــته گی در نظ ــون و شایس ــع قان ــص در وض تخص
نهـــادهای حکومتــی را ندارنــد و راه یافتــِن چنیــن افــرادی 
بــه پارلمــان، ســطح فعالیــِت مفیــد پارلمــان را پاییــن آورده 

ــرد. ــوال می ب ــر س ــان را زی ــرد پارلم و کارک
ــه  ــک ک ــدون ش ــرد، ب ــردم را بخ ــه آرای م ــخصی ک ش
منافــع  بیشــتر  و  نمی باشــد  پاســخ گو  آن  مقابــِل  در 
شــخصِی خــود را مــورد توجــه قــرار می دهــد. کشــوری 
ــت آن،  ــف و حکوم ــان آن، ضعی ــروعیت پارلم ــه مش ک
ــدم  ــل کم ســوادی و ع ــه دلی ــد مشــروعیت باشــد و ب فاق
ــص  ــان ناق ــای پارلم ــس، کاره شایســته گی اعضــای مجل
ــد و  ــده از تأیی ــه برآم ــۀ آن ک ــتره محکم ــد؛ س ــی بمان باق
ــروعیت  ــد مش ــز فاق ــت نی ــع اس ــن دو مرج ــِم ای تصمی

ــود. ــد ب خواه
ــری  ــن نتیجه گی ــده چنی ــر ش ــوارد ذک ــه م ــه ب ــا توج ب
درصــد  هشــت  رای  آینــده  پارلمــاِن  کــه  می شــود 
واجدیــن شــرایط را خواهــد داشــت و بــه همیــن دلیــل، 
ــردد و  ــوردار می گ ــز برخ ــرد ناچی ــروعیت و کارک از مش
ــد  ــر ب ــر سرنوشــت افغانســتان تأثی ــی ب ــن ضعف های چنی
ــه  ــز از این گون ــوار خواهــد گذاشــت. به خاطــر گری و ناگ
ــِل  ــبی بدی ــام تناس ــه نظ ــردد ک ــنهاد می گ ــب، پیش معای
ــه و  ــدر رفت ــر ه ــا کمت ــا رای ه ــردد ت ــی گ ــام اکثریت نظ

ــردد. ــت گ ــان تقوی ــرد پارلم ــروعیت و کارک مش

آینـده ۸ درصـدِی  مجـلِس 

په افغـانستان کـې د ماشـومانـو د ګـوزڼ 

د مثبتـو پېښو زیـاتېـدو ته انـدېښنـې
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