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كنفوسيوس 

ــه دو روز  ــد ک ــز گفته ان ــی تایم ــه دیل ــتانی ب ــات پاکس مقام
پیــش مقامــات افغانســتان و پاکســتان در دیــدار بــا یک دیگــر 
گفت وگــو  افغانســتان  پناه جویــان  سرنوشــت  دربــارۀ 

ــرد. ــد ک خواهن
ــروز  ــدار دی ــه در دی ــتند ک ــار داش ــک اظه ــات دیپلوماتی مقام
ــدارک  ــد م ــان فاق ــدرک و همچن ــان دارای م ــارۀ پناه جوی درب

ــد. ــد ش ــو خواه ــی گفت وگ اقامت
ــدار در چارچــوب برنامــۀ اقــدام مشــترک افغانســتان  ایــن دی
ــن  ــود و ای ــزار می ش ــتی برگ ــح و آش ــرای صل ــتان ب و پاکس
ــان  ــارۀ  پناه جوی ــای دو کشــور درب ــدار کار گروه ه ــن دی دومی

اســت.
ــاون  ــت مع ــه ریاس ــدار ب ــن دی ــز در ای ــتان نی ــأت افغانس هی
ــتان در  ــده گان افغانس ــت کنن ــران و برگش ــور مهاج ــر ام وزی

ــرد. ــد ک ــتراک خواه ــا اش ــن گفت وگوه ای
افغانســتان  پناه جویــان  دربــارۀ  حالــی  در  کشــور  دو 
ــتان  ــم پاکس ــان صدراعظ ــران خ ــه عم ــد ک ــو می کنن گفت وگ
ــه پناه جویــان را مطــرح  پیشــنهاد اعطــای امتیــاز شــهروندی ب

ــود. ــرده ب ک
ــر  ــون نف ــدود ۱٫۴ ملی ــل ح ــازمان مل ــزارش س ــاس گ براس
ــتان  ــایی در پاکس ــدارک شناس ــتان دارای م ــوی افغانس پناه ج
ایــن  اقامتــی  مــدارک  اســام آباد  می کننــد.  زنده گــی 
ــد  ــوی تمدی ــال ۲۰۱۹ عیس ــون س ــا ۳۰ ج ــان را ت پناه جوی

ــت. ــرده اس ک

سرنوشِت جدید مهاجران در پاکستان

افغانســتان  ملــی  امنیــت  پیشــین  رییــس 
ــع  ــن منب ــق از چندی ــه اطــاع موث ــد ک می گوی
بــه دســت آورده کــه نشــان می دهــد کــه افــراد 
ــی  ــت وحــدت مل ــس حکوم ــه ریی ــک ب نزدی
ــی  ــزدان پارلمان ــماری از نام ــا ش ــاس ب در تم
ــان تعییــن  ــات را آن ــج انتخاب ــد کــه نتای گفته ان

می کننــد.
ــی  ــت مل ــین امنی ــس پیش ــح، ریی ــراهلل صال ام
ــر و  ــد کــه ســام رحیمــی رییــس دفت می گوی
داکتــر فضلــی، دســتیار آقــای غنــی از شــماری 
ــرای  ــه ب ــته اند ک ــی خواس ــزدان پارلمان از نام
ــر  ــر اکب ــان در  وزی ــر آن ــه دفت ــان ب کامیابی ش

ــل مراجعــه کننــد. خــان شــهر کاب
ــبوکش  ــه فیس ــروز در صفح ــح دی ــای صال آق
نوشــته اســت: »اطــاع موثــق از چندیــن 
ــر  ــس دفت ــی ریی ــام رحیم ــر س ــع، از دفت منب
از  یکــی  فضلــی  داکتــر  و  رییس جمهــور 
از  شــماری  بــه  رییس جمهــور  دســتیاران 
ــه  ــون و ب ــی تیلف ــات پارلمان ــدان انتخاب کاندی
ــا  ــه را م ــه می شــود کــه اصــل فیصل آنهــا گفت
ــل  ــد کــه وکی ــم. اگــر می خواهی انجــام می دهی
ــان  ــا در وزیراکبرخ ــر م ــه دفت ــد ب ــوید بای ش

ــد.« بیایی
ــا حــال  ــرده اســت: »ت ــد ک ــح تأکی ــای صال آق
ــه  ــزل ک ــای متزل ــادی از آدم ه ــمار زی ــا ش ب
فکــر می کننــد به خاطــر وکیــل شــدن بــه 
ــه  ــد و شــماری هــم ک ــد ســر بزنن هــر در بای
فکــر می کننــد بایــد هــر نــوع توهیــن و ذلــت 
را به خاطــر احــراز کرســی متقبــل شــوند 

نموده انــد. ماقــات 
فعالیت هــای شــرم آور از ایــن نــوع و مداخلــه 
ــار  ــات اعتب ــور انتخاب ــی در ام ــتقیم سیاس مس
و  بی حیثیــت  را  آن  فیصلــه  و  کمیســیون 

ــد.« ــف دهی ــت، توق ــاخته اس ــه دار س لک
ــی مطــرح می شــوند کــه  ــن گفته هــا در حال ای
بارهــا نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات افغانســتان 
از مداخلــۀ مســتقیم حکومــت در کارهــای 
کمیســیون های انتخاباتــی ابــراز نگرانــی کــرده 
و گفته انــد کــه ارگ در پــی مدیریــت مســتقیم 
امــا  اســت،  کمیســیون ها  ایــن  کارهــای 
ــت  ــانه های ریاس ــر رس ــووالن دفت ــا مس باره
ــات را رد  ــن اتهام ــی ای ــت وحــدت مل حکوم

کرده انــد.
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هیــچ آدمِ عاقلــی نمی توانــد بپذیــرد کــه اگــر 
انتخابــات  در  اشــرف غنی  دیگــر  بــار  یــک 
ریاســت جمهوری نامــزد شــود، برنــده باشــد. 
چنیــن  بــرای  متعــددی  و  مختلــف  دالیــل 
نتیجه گیری یــی وجــود دارد. اگــر آقــای غنــی 
ــاِل  ــه احتم ــد، ک ــرکت کن ــدی ش ــاِت بع در انتخاب
ــانِس  ــه ش ــومین باری اســت ک ــاد اســت، س آن زی

خــود را محــک می زنــد. 
ــن  ــد، دومی ــه او وارد ش ــی ک ــن انتخابات  در اولی
ــود و او در  ــور ب ــت جمهوری کش ــات ریاس انتخاب
ــداهلل و  ــر عب ــدی چــون داکت ــای قدرتمن ــر رقب براب
ــد  ــه درص ــت آوردِن س ــا به دس ــرزی ب ــد ک حام
آرای ُکِل افغانســتان نتوانســت حتــا محلــی از 
اعــراب در انتخابــات پیــدا کنـــد. مــردم افغانســتان 
ــناختی  ــا ش ــزدی او، ب ــِت نام ــان دور نخس در هم
ــد.  ــه« گفتن ــه او »ن ــتند، ب ــش داش ــه از او و تیم ک
بــه کمــِک مســتقیِم  کــرزی  انتخابــات  آن  در 
امریــکا یــک بــار دیگــر ســکاِن سیاســِت کشــور را 
به دســت گرفــت و افغانســـتاِن بحــران زده را بیشــتر 

ــرد.  ــران ک ــاز بح وارد ف
 در ســومین انتخابــات ریاســت جمهــوری بازهــم 
ــا  ــار ب ــرد و این ب ــزد ک ــود را نام ــی خ ــای غن آق
افتضــاح انتخاباتــی و مداخلــۀ امریــکا موفــق شــد 
ــت  ــام حکوم ــی، زم ــاف انتخابات ــک ایت ــه در ی ک
ــداهلل  ــر عب ــان او و داکت ــه می ــی را ک ــدت مل وح
ــت  ــه دس ــود، ب ــده ب ــیم ش ــاه تقس ــاه ـ پنج پنج
گیــرد. آقــای غنــی بــا وجــود این کــه در انتخابــات 
رای الزم را نیــاورده بــود، خــود را رییــس جمهــور 
ــن  ــت، روی ای ــا توانس ــرد و ت ــام ک ــب اع منتخ

ــور سیاســی انجــام داد.   ــه مان گزین
ریاســت  انتخابــات  ســومین  در  غنــی  آقــای 
ــود  ــات نب ــروزِ انتخاب ــه پی ــه هیچ وج ــوری ب جمه
ــه  ــس از ب ــی پ ــۀ جهان ــمول جامع ــه ش ــه ب و هم
ــه  ــا چ ــی ب ــه غن ــد ک ــیدِن او می دانن ــدرت رس ق
ترفنــدی موفــق شــد کــه زمــام دار افغانســتان شــود. 
بیشــتر از چهــار ســال حکومــت دارِی آقــای غنــی 
نشــان داد کــه او بــرای ریاســت جمهــوری ســاخته 
ــه توانایــی مدیریــِت افغانســتاِن  نشــده اســت. او ن
جنــگ زده را دارد و نــه می توانــد بــه عنــوان یــک 
ــتر از  ــه در بیش ــه را ک ــد. آن چ ــارز کن ــر تب رهب
چهارســال گذشــته آقــای غنــی در کارنامــۀ خــود 
دارد، ناکامی هــای افتضاح آمیــز بــوده اســت. او 
ــار  ــت کن ــود توانس ــِی خ ــداِن سیاس ــا متح ــه ب ن
ــتان  ــرۀ افغانس ــد چه ــق ش ــم موف ــه ه ــد و ن بیای
ــن  ــِت او، بدتری ــال های حاکمی ــد. س ــر ده را تغیی
مــردم  زنده گــی  ســال های  کشــنده ترین  و 
ــان  ــی در زم ــای غن ــت. آق ــوده اس ــتان ب افغانس
ــی  ــای فراوان ــِی خــود وعده ه ــای انتخابات کارزاره
بــه مــردم داد ولــی موفــق نشــد کــه یکــی از آن هــا 
را در عمــل پیـــاده کنــد. نــه برنامه هــای اقتصــادِی 
ــای  ــه برنامه ه ــد و ن ــت بودن ــه موفقی ــن ب او قری
ــی را  ــای تازه ی ــه روزنه ه ــتند ک ــی او توانس سیاس

ــد.  ــاز کنن ــه ســوی افغانســتان ب ب
ــته  ــاِل گذش ــار س ــتر از چه ــی در بیش ــای غن آق

ــا موفــق نشــد کــه کابینــه اش را تکمیــل کنــد.  حت
بحــث صلــِح او بــا طالبــان بــه تشــدید جنگ هــای 
خانمان ســوز و ســقوط شــهرهای کشــور انجامیــد 
ــر  ــر برت ــاِن دیگ ــی از افغ ــچ افغان ــای »هی و غوغ
ــوری مخکشیســم و حــذف  ــه تی نیســت« عمــًا ب
بــرد. در  بدنــۀ حکومــت راه  از  اقــوام دیگــر 
ــی و  ــۀ جهان ــًا جامع ــر واقع ــات اگ ــومین انتخاب س
به ویــژه امریــکا در حــِق مــردم افغانســتان و خــود 
جفــا نمی ورزیــد، شــاید امــروز افغانســتان چهــرۀ 

دیگــری می داشــت.  
متأســفانه امریــکا در افغانســتان بــازِی خوبــی 
دارد  تــاش  ایــن کشــور  نمی کنــد.  دنبــال  را 
ــه  ــند ک ــدرت برس ــه ق ــتان ب ــی در افغانس مهره های
ــا چنیــن  ــی ب ــه آن هــا اعتمــاد دارد. کــرزی و غن ب
دســت  ریاســت جمهوری  ارگ  بــه  دیدگاهــی 
یافتنــد. امریــکا در بــازی افغانســتان خنجــری را بــه 
دســت گرفتــه و ارزش هایــی را بــا آن بــه خــاک و 

ــاس گذار  ــی و اس ــود بان ــه خ ــد ک ــون می کش خ
آن هــا بــوده اســت. امریــکا و متحـــداِن غربــی آن 
پــس از ســقوط حکومــت قــرون وســطایی طالبــان، 
تــاش داشــتند کــه در افغانســتان ارزش هــای 
دموکراتیــک را نهادینــه کننــد و بــا شــعارهایی چون 
آزادی بیــان، انتخابــات آزاد و حکومــت دارِی خوب 
می خواســتند بــه جهــان ثابــت ســازند کــه حضــور 
ــع  ــه ســود مناف ــد ب ــک کشــور می توان ــا در ی آن ه
ملــی آن کشــور تمــام شــود. ولــی در عمــل دیدیــم 
کــه امریــکا نخواســت کــه در افغانســتان بــه چنیــن 
ــس  ــال پ ــده س ــد و هف ــدا کن ــت پی ــی دس موفقیت
ــه  از حضــور آن کشــور، حــاال مــردم افغانســتان ن
ــاور  ــی کم ب ــل دموکراس ــی مث ــه ارزش های ــا ب تنه

ــای  ــات و هدف ه ــه نی ــبت ب ــل نس ــد، ب ــده ان ش
ــدۀ  ــه دی ــز ب ــکا نی ــدِت امری ــدت و درازم کوتاه م

شــک می نگرنــد. 
امریــکا حــاال در افغانســتان بــه سرنوشــت رقیــِب 
خــود شــووری ســابق دچــار شــده اســت و ایــن 
ــت.  ــرده اس ــازل ک ــود ن ــراِی خ ــود ب ــا را خ ب
ناکامــی امریــکا در افغانســتان پیــش از آن کــه 
و  در جهــان  آن  رقیــب  قدرت هــای  از  ناشــی 
منطقــه باشــد، ناشــی از عملکــرد ناشــیانه و بســیار 
ســطحی گرایانۀ آن کشــور اســت. حــاال هــم اگــر 
امریــکا یــک بــار دیگــر بخواهــد کــه دســت آقــای 
ــاال  ــات ب ــِل او را در انتخاب ــردی مث ــا ف ــی و ی غن
ــات  ــس از انتخاب ــرادی پ ــک ف ــدون ش ــرد، ب بب
افغانســتان چیــزی نخواهــد بــود کــه امــروز اســت. 
ــان دل  ــا طالب ــح ب ــه صل ــکا ب ــاال امری ــاید ح ش
خــوش کــرده باشــد و شــاید هــم فکــر کنــد کــه 
ــق  ــی موف ــی و منطقه ی ــای محل ــی بازی ه ــا برخ ب
شــود کــه یــک بــارِ دیگــر زمــام دار مــورد اعتمــادِ 
خــود را وارد ارگ ســازد؛ ولــی اگــر واقعــًا بــه ایــن 
ــه  ــبت ب ــاال نس ــد از ح ــد، بای ــیده باش ــه رس نتیج
آینــدۀ حضــور امریــکا در منطقــه و حمایت هایــش 

ــود.  از یــک تیــم خــاص در افغانســتان نگــران ب
بنــد  دام  دو  در  زیــرک  »مــرغ  می گوینــد 
خوبــی  بســیار  ضرب المثــِل  ایــن  و  اســت« 
بگیرنــد.  درس  آن  از  امریکایی هــا  تــا  اســت 
امریــکا بــه ســاده گی می توانســت خــود را در 
ــرط  ــه ش ــازد ب ــفید س ــتان روی س ــازی افغانس ب
ــای  ــردِن ارزش ه ــه ک ــرای نهادین ــًا ب ــه واقع این ک
ایــن کشــور هزینــه می کــرد.  دموکراتیــک در 
زیــادی  مردمــِی  چهره هــای  و  شــخصیت ها 
ــاده گی  ــه س ــه ب ــد ک ــود دارن ــتان وج در افغانس
می تواننــد بــا توانایی هــا و مدیریــت سیاســِی 
خــود افغانســتان را از ورطــۀ ســقوط نجــات دهند. 
ــکا و دیگــر کشــورهای ذی دخــل در مســایل  امری
ــد خــود را از امــور داخلــی  ــار بای افغانســتان این ب
نابه هنــگام  دخالت هــای  دارنــد.  نگــه  دور  آن 
افغانســتان  از  کشــورها  ایــن  غیرمنصفانــۀ  و 
کــه  می ســازد  انفجــار  حــاِل  در  باروت خانــۀ 
می توانــد بــا خــود ُکل برنامه هــای غربی هــا را 
نیــز بــه آســمان ببــرد. ایــن بــار بایــد در افغانســتان 
کســی زمــامِ امــور را در دســت بگیــرد کــه واقعــًا 
ــد و  ــده باش ــرون ش ــای رای بی از درون صندوق ه
ــی  ــد. کس ــتان باش ــردم افغانس ــی م ــدۀ واقع نماین
ــتان  ــود افغانس ــاِی خ ــت و برنامه ه ــا مدیری ــه ب ک
را از التهــاب جنــگ و نابســامانی های سیاســی، 
اقتصــادی و اجتماعــی برهانــد. آیــا چنیــن فــرد و 

ــت؟  ــتان هس ــی در افغانس تیم
بــدون شــک کــه هســت و بــه ســاده گی می تــوان 
ــل  ــردم افغانســتان در چه ــرد. م ــایی ک آن را شناس
ــح نرســیده اند  ــاه و صل ــه رف ــر ب ســال گذشــته اگ
و  شــده اند  خوبــی  سیاســت مداراِن  ولــی 
ــخیص  ــد را تش ــوب و ب ــد خ ــانی می توانن به آس
واقعــًا  انتخابــات  این کــه  شــرط  بــه  دهنــد، 
ــی و در رأس آن،  ــات باشــد و جامعــۀ جهان انتخاب
ــور  ــور کش ــا در ام ــای بی ج ــکا از دخالت ه امری
ــان  ــِع خودش ــه نف ــم ب ــه ه ــد ک ــودداری ورزن خ

ــتان.   ــردم افغانس ــع م ــه نف ــم ب ــت و ه اس
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احمـد عمران

آیـا غنـی
 شانسی برای پیـروزی دارد؟

 

ریاســت جمهوری در خبرنامه یــی خبــر داده  اســت کــه 
ــح را  ــورد مشــورتِی صل ــح، ب ــه صل ــن ب ــرای دســت یافت ب
ــه  ــود ک ــر می ش ــی منتش ــر درحال ــن خب ــد. ای ــر می کن دای
صلــح  گفت وگوهــاِی  زمینه ســازِی  بــرای  تاش هــا 
به شــدت جریــان دارد. امــا پرســِش اساســی ایــن اســت کــه 
در شــرایط کنونــی، آقــای غنــی از ســاختن بــورد مشــورتی 

ــد؟  ــال می کن ــی را دنب ــه هدف چ
ــول و  ــۀ ط ــا هم ــح ب ــی صل ــورای عال ــه ش ــلمًا وقتی ک مس
عــرِض تشــکیاتی اش در کشــور وجــود دارد، ســاختن 
بــورد مشــورتی نمی توانــد محلــی از اعــراب داشــته باشــد. 
بــه نظــر می رســد کــه انگیــزۀ آقــای غنــی از ســاختِن چنیــن 
بــوردی ایــن اســت کــه میکانیســِم جدیــدی را بــرای تضمیِن 
حضــورِ خــود در قــدرت ایجــاد کنــد. او این شــورا و بورد را 
بــه اهــداِف سیاســی ـ انتخاباتــی ایجــاد کــرده و می خواهــد 
اســتفادۀ چندبعــدی از آن داشــته باشــد؛ از جملــه بــا ســاختن 
ــتر  ــه پیش ــرادی را ک ــماری از اف ــح، ش ــورتی صل ــورد مش ب
ــازد  ــورد می س ــن ب ــامِل ای ــود، ش ــداده ب ــا ن ــت ج در دول
ــی  ــد. غن ــات کار می کش ــا در انتخاب ــۀ آن ه ــر از هم و بعدت
آرزو دارد بــا ســاختن ایــن بــورد، میکانیــزمِ جدیــدی را در 
ــی را  ــذاِن محل ــق آن، متنف ــه از طری ــازد ک ــال س ــور فع کش
جــذب کنــد و آنــان را در رونــد انتخابــات همچــون ماشــین 

ــد. ــرار ده ــرداری ق ــورد بهره ب ــات م تبلیغ
یقینــًا ســاختن بــورد مشــورتی صلــح، بهانــۀ بســیار خوبــی 
ــای  ــی در کارزاره ــاِت دولت ــه و امکان ــرای مصــرِف بودج ب
ــن  ــا ســاختن ای ــی در نظــر دارد کــه ب ــی اســت. غن انتخابات
بــورد مشــورتی، بحــث صلــح را بــه مثابــۀ یــک بحــِث ملــی 
ارایــه کنــد و چنیــن بنمایانــد کــه او در بحــث صلــح متکی به 
ــا مــردم و شــخصیت های افغانســتان  خارجی هــا نیســت و ب

ــرد.  ــم می گی ــادل نظــر دارد و مســتقانه تصمی عمــًا تب
ــِث  ــی در بح ــاِت دولت ــرِف امکان ــرای مص ــی ب ــای غن آق
ــه در  ــی ک ــر ظرفیت ــا ه ــاال زده ت ــتین ها را ب ــات آس انتخاب
ــات  ــود در انتخاب ــروزی خ ــرای پی ــود دارد را ب ــت وج دول
ــردن از  ــتفاده ک ــه اس ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــیج کن بس
ــِر  ــات یــک ام ــرای انتخاب ــی ب ــه هــر بهانه ی ــی ب ــع دولت مناب
ناپســند و خــاِف قانــون اســت امــا ظاهــراً قــرار نیســت کــه 
ــه رســمیت  ــی را ب ــی و اخاق ــرزِ قانون ــن م ــی ای ــای غن آق
بشناســد. از ایــن رو بــاور داریــم کــه بــورد مشــورتی صلــح، 
ــورای  ــر ش ــر در براب ــوازی دیگ ــاد م ــک نه ــه ی ــی ک درحال
عالــی صلــح اســت، هرگــز بــه جــادۀ صلــح منتهــی 
ــزرگ در  ــِی ب ــی و مال ــازِی سیاس ــک ب ــل ی ــود، ب نمی ش
مســیر انتخابــات اســت کــه به تدریــج پهلوهــاِی آن آشــکار 
ــای  ــای سیاســی و نهاده ــراض جریان ه ــد شــد و اعت خواه

ــت.   ــد انگیخ ــور را برخواه ــِی کش مدن
ــن  ــِر ای ــون در براب ــه از هم اکن ــت ک ــن اس ــته ای ــا شایس ام
ــراض صــورت  ــی اعت ــت وحــدت مل ــس حکوم ــدامِ ریی اق
بگیــرد؛ زیــرا پــس از این کــه آقــای غنــی موفــق بــه ایجــاد 
ــن  ــی بدی ــای دولت ــِت پول ه ــد و هدای ــازوکارِ جدی ــن س ای
ســمت شــد، بازگردانــدِن آن بــه حالــِت اول از طریــق 

ــت.   ــد داش ــری خواه ــر کمت ــانس و تأثی ــراض ش اعت
ــد  ــی نشــان می ده ــای غن ــِر آق ــاِت اخی ــدون شــک اقدام  ب
ــات  ــتفاده از امکان ــرای اس ــادی را ب ــای زی ــه او تاش ه ک
دولتــی در انتخابــات روی دســت گرفتــه اســت. بــورد 
مشــورتی صلــح، یکــی از درشــت ترین اقدامــات اســت کــه 
ــه  ــی ب ــی را در کارزارهــای انتخابات ــاِت دولت ــد امکان می توان

ــد.  ســود رییــس حکومــت بســیج کن
جــدا از ایــن مســأله، بایــد گفــت کــه وجــود شــورای عالــی 
صلــح در کشــور نیــازِ شــکل دادِن نهادهــای مــوازی را بســته 
ــی هــم  ــک شــورای مردم ــه ی ــرار باشــد ک ــر ق اســت و اگ
ــح  ــی صل ــورای عال ــد کارِ ش ــد، بای ــه کار کنـ ــن زمین در ای
متوقــف گــردد و همــان شــورای مردمــی به درســتی ســاخته 
و پرداختــه شــود؛ زیــرا تــا کنــون هیــچ نشــانی از موفقیــِت 
ــه  ــت ک ــده اس ــده نش ــور دی ــح در کش ــی صل ــورای عال ش
بتوانیــم بــا اتــکا بــه آن، ُگل هــای شــوراِی مشــورتی صلــح 

ــم.  را بچینی

بـورد مشـورتِی صـلح 
یـا بـازِی انتخـاباتی

امریــکا و دیگــر کشــورهای ذی دخــل 
در مســایل افغانســتان این بــار بایــد 
خــود را از امــور داخلــِی آن دور نگــه 
و  نابه هنــگام  دخالت هــای  دارنــد. 
غیرمنصفانــۀ ایــن کشــورها از افغانســتان 
ــازد  ــار می س ــاِل انفج ــۀ در ح باروت خان
ــای  ــود ُکِل برنامه ه ــا خ ــد ب ــه می توان ک
غربی هــا را نیــز بــه آســمان ببــرد. 
کســی  افغانســتان  در  بایــد  این بــار 
زمــاِم امــور را در دســت بگیــرد کــه 
رای  صندوق هــای  درون  از  واقعــاً 
ــی  ــدۀ واقع ــد و نماین ــده باش ــرون ش بی
مــردم افغانســتان باشــد. کســی کــه بــا 
مدیریــت و برنامه هــاِی خــود افغانســتان 
را از التهــاب جنــگ و نابســامانی های 
ــد سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی برهان
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ســخنرانی احمدولــی مســعود در نشســت بــزرگ 
ــهید  ــاد ش ــت در بنی ــاد و مقاوم ــوزۀ جه ــورتی ح مش

احمدشــاه مســعود، 14 عقــرب 1397

به نام خداوند متعال
مهمانان عزیر خوش آمدید! 

ــا  شــما  ــی ب امــروز می خواهــم روی دو موضــوع مهــم مل
ریاســت جمهورِی  انتخابــات  مســالۀ  کنــم:  مشــورت 
ــا گــروه طالبــان کــه در  پیــش رو و گفت وگوهــای صلــح ب

ــی جــدی شــده اســت.  ــاه پســین خیل شــش م
حــوزۀ مقاومــت در ایــن دو مــورد بایــد تصمیــم مشــترک و 
جــدی خــود را داشــته باشــد. هرچنــد رای زنی هــا در میــان 
برخــی ســران حــوزۀ مقاومــت بــرای رفتــن در تکت هــای 
ــن  ــا ای ــم م ــا  تصمی ــان دارد، ام ــترک جری ــی مش انتخابات
اســت تــا یــک نامــزد مســتقل از حــوزۀ جهــاد و مقاومــت 

ــات ریاســت جمهوری داشــته باشــیم. ــرای انتخاب ب
ایــن موضــوع را امــروز در بنیــاد شــهید مســعود کــه 
همــواره محــور گفت وگوهــا و جلســه ها ایــن حــوزه 
ــی را در  ــم نهای ــا تصمی ــم ت ــریک می کن ــما ش ــا ش ــوده ب ب
ایــن مــورد اعــام کنیــد؛ زیــرا در طــول ۱7 ســال تــاش و 
ــتان   ــگ در افغانس ــوز جن ــت، هن ــرمایه گذاری های هنگف س
ادامــه دارد و نتیجــه بحرانــی اســت کــه افغانســتان درد آن 
را می کشــد. دولــت برنامه یــی بــرای بهبــود وضعیــت 
ــان، حــوزۀ مقاومــت فاقــد برنامــۀ مــدون  نداشــته و هم چن
ــان  ــران از می ــا دیگ ــد ت ــبب ش ــی س ــن بی برنامه گ ــود. ای ب

ــد.  ــت ســربازگیری کنن ــاد و مقاوم ســران حــوزۀ جه
ــا و  ــته چالش ه ــور نتوانس ــوری در کش ــرد مح ــال ف ۱7 س
ــده  ــدید ش ــا تش ــه چالش ه ــد، بلک ــل کن ــکات را ح مش
می رســد.  بــه  نظــر  گذشــته  از  بحرانی تــر  اوضــاع  و 
ــی  ــتند برنامه ی ــدند نتوانس ــرون آورده ش ــه از بی ــرادی ک اف
بــرای مهــار مشــکات داشــته باشــند؛ امــا مــا بــرای 
ــما  ــه ش ــانی را ک ــم، کس ــود می گوی ــی خ ــرکای بیرون ش
به نــام »کی هــا« آوردیــد، نمی تواننــد بحــران کنونــی را 
حــل کننــد، ایــن موضــوع را مــن در صحبــت بــا ســفیران 
کشــورهای خارجــی یــادآوری کــردم و تأکیــد داشــتم کــه 
بــرای مــا »کــی« مهــم نیســت، امــا »چــه بایــد کــرد« مهــم 

اســت. 
نامــزد  دوبــاره  کــه  اســت  گفتــه  غنــی  آقــای 
ــود را  ــام خ ــل ناتم ــا »فص ــود ت ــت جمهوری می ش ریاس
بــه اتمــام« برســاند. کــدام فصــل؟! دوبــاره نامــزد می شــود 
ــده  ــت پرون ــوزۀ مقاوم ــراد ح ــخصیت ها و اف ــرای ش ــا ب ت
ســازی کنــد، ســران جهــاد مقاومــت را از بدنــۀ حکومــت 

ــد.  ــذف کن ح
ــی  ــای غن ــی، آق ــدت مل ــت وح ــر حکوم ــال عم در پنج س
ــه  ــد! چگون ــم کن ــن خت ــا معی ــر را ب ــِگ وزی ــته جن نتوانس
ــد؟  ــد کــه فصــل ناتمــام جنــگ را تمــام می کن ادعــا می کن
کشــورهای بیرونــی از هیــچ نامــزدی حمایــت نمی کننــد و 
ــش رو  ــت جمهورِی پی ــات ریاس ــه در انتخاب ــردی ک ــر ف ه
برنــده شــود، مــورد حمایــت و تعامــل کشــورهای بیرونــی 
اســت. ســران حکومــت وحــدت ملــی حتــا بــرای شــرکای 
ــرح   ــر مط ــک  دردِ س ــوان ی ــه عن ــتان ب ــی افغانس بین الملل

ــتند. ــرش نیس ــل پذی ــر قاب ــده اند و دیگ ش
و  چالش هــا  نتوانســتند  بیــرون  از  شــده  آورده  افــرادِ 
ــدید  ــبب تش ــا س ــد و حت ــل کنن ــور را ح ــکات کش مش
ــرای  ــرزی ب ــت ک ــل حکوم ــده اند. در اوای ــز ش ــش نی چال
شــد،  پیشــنهاد  ریاســت جمهوری  اول  معاونیــت  مــن 

ــنهاد  ــرات پیش ــه و وزارت مخاب ــم، وزارت خارج نپذیرفت
شــد، امــا مــورد قبــول مــا واقــع نشــد، چــون مــا 
می خواســتیم کــه در تصمیم گیــری کان دولــت ســهیم 
باشــیم و نمی خواســتیم کــه مامــور و تکمیــل کننــدۀ حلقــۀ 
ــن  ــاری از م ــب ب ــرزی صاح ــویم. ک ــع ش ــران واق دیگ
پرســان کــرد کــه چــرا بــه تمــام درخواســت های مــا پاســخ 
ــم و  ــۀ کان داری ــا داعی ــه م ــم ک منفــی دادی؟ برایــش  گفت
ــب  ــرزی صاح ــرای ک ــویم! ب ــور ش ــه مام ــم ک نمی خواهی
گفتــم کــه مامــور شــدن را قبــول نداریــم تــا امــروز هیــچ 
پُســت و ســمت حکومتــی را نپذیرفتــم و گفتــم هیــچ 
کرســی بــرای مــن قابــل قبــول نیســت تــا زمانــی کــه نظــام 

ــد.  ــر کن تغیی
ــردم  ــدای م ــردن ص ــد ک ــرای بلن ــدگار را ب ــۀ مان روزنام
حمایــت کــردم، از نشــانی جریــان سیاســی آجنــدای ملــی، 
ــای  ــن از چالش ه ــرون رفت ــرای بی ــی را ب ــاق مل ــرح وف ط
ــی  ــدت مل ــت وح ــرح حکوم ــم، ط ــرح کردی ــور مط کش
ــت  ــرار نگرف ــی ق ــول کس ــورد قب ــا م ــم، ام ــه کردی را ارای
ــکا(  ــین امری ــۀ پیش ــر خارج ــری )وزی ــه جان ک ــن ک ــا ای ت

نســخۀ کاپــی آن را بــاالی ســران حکومــت وحــدت ملــی 
ــی  ــی عمل ــت وحــدت مل ــۀ حکوم ــا توافق نام ــد، ام قبوالن

نشــد. 
مــا در انتخابــات ریاســت جمهوری، نامــزد مســتقل را 
ــا  ــم. م ــه پیش می روی ــه ب ــم و قدرت مندان ــی می کنی معرف
ــتیم،  ــر هس ــی تصمیم گی ــزرگ مل ــات ب ــورد موضوع در م
ــور  ــر کش ــخ معاص ــا در تاری ــویم، م ــی نمی ش ــور کس مام
مــردم  از  افتخــارات  ایــن  داشــته ایم،  به ســزا  ســهم 
ــرون  ــن از بی ــد ت ــروز نمی شــود چن افغانســتان اســت و ام
ــم  ــا تصمی ــردم م ــت م ــه سرنوش ــه ب ــده در رابط آورده ش
ــی  ــۀ خوب ــی تجرب ــای انتخابات ــن در تکت ه ــد. رفت بگیرن

ــه  ــرد، ب ــردی می گی ــم ف ــی تصمی ــر کس ــا اگ ــوده، ام نب
ــوزۀ  ــدارد. ح ــی ن ــت ربط ــاد و مقاوم ــوزۀ جه ــوع ح مجم
در  را  نامــزد مســتقل خــود  بایــد  مقاومــت  و  جهــاد 
انتخابــات ریاســت جمهوری ســال آینــده داشــته باشــند تــا 

ــد. ــاد کنن ــوزه ایج ــن ح ــوری را در ای ــد مح بتوانن
ــود  ــا وج ــی از چهره ه ــان برخ ــه در می ــی ک رای زنی های
دارد، بیشــتر به خاطــر تکت هــای مشــترک اســت، امــا 

تجربــه ثابــت کــرده کــه فــرد دوم بــودن نتیجــۀ مطلوبــی در 
ــته اســت.  ــی  نداش پ

در هفــده ســال گذشــته چالش هــا و بی برنامه گی هــا در 
ســطح رهبــری حکومــت و حــوزۀ مقاومــت وجود داشــت، 
امــا در حــال حاضــر بایــد بــه فکــر ایجــادِ نظامــی باشــیم 
ــند،  ــریک باش ــری آن ش ــۀ تصمیم گی ــه در چرخ ــه هم ک
حــال زمــان آن فــرا رســیده تــا در مشــورت و رای زنــی بــا 
ــی  ــِم نهای مــردم و ســران حــوزۀ جهــاد و مقاومــت، تصمی
ــت جمهورِی  ــات ریاس ــتراک در انتخاب ــرای اش ــود را ب خ
ــا  ــی  را ب ــم نهای ــه زودی تصمی ــم و ب ــی کنی ــش رو قطع پی

مــردم شــریک ســازیم.

مسألۀ صلح
ــرای مــردم  پروســۀ صلــح یــک مســألۀ پایــدار و حیاتــی ب
افغانســتان اســت و حــوزۀ جهــاد و مقاومــت موضــع 
ــد  ــورد بای ــن م ــز در ای ــوط قرم ــا خط ــود را ب ــن خ روش
داشــته باشــد، در رابطــه بــه صلــح بایــد همــۀ مــا تصمیــم 
جــدی داشــته باشــیم؛ زیــرا مخالفــان و طــرف اصلــی درگیر 
ــرف  ــت. اش ــوده اس ــت ب ــوزۀ مقاوم ــان ح ــروه طالب ــا گ ب
ــان کاری  ــروه  طالب ــا گ ــه ب ــن ک ــل زاد و گلبدی ــی، خلی غن
نداشــتند. در طــول بیــش از چهــار ســال رهبــران حکومــت 
ــۀ  ــد. توافق نام ــل کنن ــی را ح ــای داخل ــتند چالش ه نتوانس
حکومــت وحــدت ملــی کــه ضمانــت بین المللــی داشــت 
ــرای گفت وگــو  ــی نشــد، حکومــت تمــام راه هــا  را ب عمل
بــا گــروه طالبــان روی دســت گرفــت، امــا گــروه  طالبــان 
ــت  ــروع و دارای صاحی ــی را مش ــدت مل ــت وح حکوم
نمی داننــد و همــواره بــه پیشــنهادهای حکومــت نــه 
گفتنــد و خواســتار گفت وگــوی مســتقیم بــا ایــاالت 
متحــدۀ امریــکا  شــدند. ایــن نشــان می دهــد کــه حکومــت 
مشــورعیت خــود را از دســت داده و صلــح و جنــگ مــا بــه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــت بیرونی ه دس
رونــد  در  را  حکومــت  خلیــل زاد،  زلمــی   آمــدن   
ــا  ــت، ام ــرده اس ــه ک ــت و پاچ ــح دس ــای صل گفت وگوه
دولــت بایــد بدانــد کــه در شــش مــاه نمی توانــد بــه صلــح 
برســد. گــروه طالبــان بــا اشــرف غنــی، گلبدیــن و ســلطان 
زوی و...، کاری ندارنــد و بــا آنــان صلــح نمی کننــد. 
حــوزۀ مقاومــت کــه طــرف اصلــی گــروه طالبــان در 
ــد  ــوب رون ــود از چارچ ــت ب ــای و مقاوم ــان جنگ ه جری
گفت وگوهــای صلــح بــا ایــن گــروه بیــرون گذاشــته 

شــده اند. 
ــورهای  ــفیران کش ــی از س ــا یک ــو ب ــک گفت وگ ــن در ی م
بیرونــی گفتــم کــه طــرف اصــل منازعــۀ و صلــح بــا گــروه  
طالبــان حــوزۀ مقاومــت اســت و امــا حکومــت نقــش ایــن 
حــوزه را در گفت وگوهــای صلــح در نظــر نگرفتــه اســت. 
ــن اصــرار  ــا م ــت ب ــک کشــور خارجــی در صحب ســفیر ی
کــرد کــه بایــد نماینده یــی از طــرف حــوزۀ مقاومــت 
ــته  ــدار داش ــان دی ــروه طالب ــا گ ــا ب ــد ت ــفر کن ــر س ــه قط ب
ــا  ــورد م ــن م ــوز در ای ــا هن ــه ت ــم ک ــن گفت ــا م ــد، ام باش
ــزرگان  ــا ب ــورت ب ــاال در مش ــا ح ــم. ام ــم نگرفته ای تصمی
ــه صلــح افغانســتان کــه یــک  حــوزۀ مقاومــت در رابطــه ب
امــر جــدی و ضــروری اســت، تصمیــم می گیریــم و ســهم 

ــم. ــود را ادا می کنی ــۀ خ فعاالن
طالبــان در قــدم نخســت دشــمن مجاهــدان و مقاومت گران، 
در قــدم دوم دشــمن تحصیــل و آزادی زنــان، در قــدم ســوم 
ــی  ــان نیروهــای دفاعــی - امنیت ــده گان قربانی دشــمن بازمان
ــا  ــتند، ام ــی هس ــۀ مدن ــمن جامع ــارم دش ــدم چه و در ق
حکومــت هیــچ کــدام از ایــن جریان هــا را در رونــد 
ــه  ــر نگرفت ــان در نظ ــروه طالب ــا گ ــح ب ــای صل گفت وگوه

اســت.

احمدولی مسعود:

در انتخابات ریاست جمهوری قدرت مندانه به پیش می رویم
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تیوری قدرت در اندیشۀ سیاسی محمد عبده
ــر ردِ دو اصلــی  تیــوری قــدرت از منظــر محمــد عبــده ب
ــی  ــدرِت سیاس ــات ق ــان نظری ــه در می ــت ک ــتوار اس اس
ــل  ــی و اص ــل اله ــل، اص ــد و آن دو اص ــهور  می باش مش
مردمــی قــدرت اســت. وی معتقــد بــه حــق الهــِی غیبــی 
ــه آن  ــرون وســطا ب ــه کــه مســیحیت در ق نیســت، آن گون
ــه  ــد خــود ب ــه خداون ــد ک ــد می ورزی ــود و تأکی ــد ب معتق
ــه  ــز ب ــا را مجه ــردازد و آن ه ــان می پ ــاِب فرمانروای انتخ
قــدرت مــورد نیــاز می کنــد تــا رهبــری بشــریت را 
ــی  ــفۀ سیاس ــال، وی فلس ــن ح ــند. در عی ــه دوش بکش ب
ــرد کــه سرچشــمۀ  ــز نمی پذی ــد را نی دمکراســی های جدی
قــدرت، فقــط مــردم را می دانــد. ایــن تیوری هــا در قــرن 
هژدهــم میــادی بــه ظهــور پیوســت و تــاش کــرد کــه 
ــه و  ــدرت مطلق ــر ق ــی در براب ــتوری و اجرای ــع دس موان
ــه  ــی یی ک ــای سیاس ــاد نهاده ــق ایج ــتبدادی از طری اس
بــر اســاس رضایــت مــردم و بــا در نظرداشــت مصلحــت 

ــد.  ــاد کن ــد، ایج ــد می آین ــی پدی عموم
اگــر بتوانیــم گرایــش محمــد عبــده را در قالــب اندیشــۀ 
ــن  ــاید نزدیک تری ــم، ش ــته بندی کنی ــر دس ــی معاص سیاس
نظریــه بــه تیــوری )حکومــت وضعــی دارای توجــه 
ــف دی  ــه جوزی ــن نظری ــین ای ــه تیوریس ــد ک ــی( باش اله
ــه  ــن نظری ــوای ای ــود، و محت ــد ۱75۳م( ب ــتر )متول ماس
ــرای  ایــن اســت کــه قــدرت پاره یــی از نظــام آســمانی ب
ــم طــرف سیاســی آن را  ــد تنظی جهــان اســت کــه خداون
ــرار  ــان ق ــرف فرمانروای ــت تص ــری تح ــایل بش ــه وس ب
ــه زمینه ســاز حکومــت دمکراتیــک  داده اســت. ایــن نظری
اســت، یعنــی حکومــت مــردم بــه وســیلۀ مــردم بــر مــردم، 
ــر اعمــال یــک  ــه گان ب ــا حکومتــی کــه گروهــی از نخب ی
ــخ  ــند. )تاری ــته باش ــراف می داش ــارت و اش ــس، نظ ریی
االفــکار السیاســیه، جــورج بریلــو مارســیل ولســکییه، ص 
۳۰۰-۲۹8، بــه نقــل از عقیــل یوســف عیــدان، العقــل فــی 

ــم الشــریعه(  حری
ایــن فلســفه کــه اســتوار بــر منطــق دینــی اســت، اســاس 
شــرعی در برابــر حکومــت مطلقــه و استبدادی ســت، 
ــی  ــه یک ــک جامع ــی در ی ــکار دین ــه اف ــژه زمانی ک به وی
بــوده و مــورد پذیــرش فرمانروایــان و مــردم قــرار داشــته 
ــور  ــک مح ــول ی ــه گان را ح ــه هم ــی ک ــد؛ پذیرش باش
جمــع کنــد و مــردم را وادارد کــه از فرمانروایــان اطاعــت 
ــدرت  ــتفاده از ق ــه در اس ــان را وادارد ک ــد، فرمانروای کنن
بــه بیراهــه نرونــد. ایــن تیــوری دارای جایــگاه اجتماعــی 
ــی از  ــر گروه ــا از منظ و سیاســی در اســام اســت و حت
ــن  ــام همی ــت در اس ــاس حکوم ــر، اس ــن معاص مجتهدی
اســت کــه محمــد عبــده هــم بــرای نهادینــه ســاختن ایــن 
ــم  ــران کری ــات ق ــق آمــوزش و تفســیر آی ــوری از طری تی
ــا مفهــوم  ــق ب ــا شــورا مطاب ــاط ب ــی کــه در ارتب و فتواهای

ــادی نمــود.  ــد صــادر کــرد، تــاش زی اســامی جدی
از منظــر محمــد عبــده، شــورا اســاس حکومــت در اســام 
ــر  ــاور وی، ه ــه ب ــت. ب ــی اس ــت مدن ــوده و دارای صف ب
آن چــه از گرایش هــای اســتبدادی وارد حکومــت اســامی 
ــوده اســت. وی  ــه ب ــای بیگان ــان و فرهنگ ه شــده، از ادی
ــای  ــدن صف ــه برگردان ــود ب ــته های خ ــه در نوش زمانی ک
اصیــِل اســامی اصــرار مــی ورزد، در ایــن کارِ خــود 
بــه پس زمینــۀ سیاســی حکومــت در اســام اســتناد 
می جویــد کــه اســتوار بــر اصــول دینــی بــوده کــه متمثــل 

ــد. ــنت می باش ــرآن و س در ق
ــل  ــان دالی ــت داری از بی ــۀ حکوم ــده در زمین ــد عب محم
ــود  ــران خ ــه کارگ ــه ب ــه چگون ــا و این ک ــر خلف از عص
را  آن هــا  و  می کردنــد  توصیــه  مختلــف  مناطــق  در 
برحــذر  شــریعت  توصیه هــای  و  اوامــر  مخالفــت  از 
می داشــتند، دریــغ نمــی ورزد. کمــا این کــه وی میــان 
قــدرت اجرایــی کــه اســتوار بــر جّدیــت بــوده و مســؤول 

ــل  ــاوت قای ــریعت تف ــان ش ــت و می ــن اس ــرای قوانی اج
می شــود، زیــرا صاحــب قــدرِت اجرایــی پابنــد شــریعت 
و احــکام آن اســت و جدیــِت وی در زمینــۀ اجــرای 
قوانیــن شــرع هیــچ گاه اســتبداد دانســته نمی شــود و 
ــد  ــت از آن ان ــده دار محافظ ــه عه ــانی ک ــده از کس آن ع
ــت  ــردد، ام ــدل نگ ــتبداد مب ــه اس ــی ب ــدرت اجرای ــه ق ک
ــم  ــرآن کری ــه ق ــد ک ــت ان ــای ام ــی از علم ــا نخبه گان و ی
ــد از  ــد: »بای ــه می فرمای ــا ک ــد، آن ج ــرا می خوان ــه آن ف ب
ــه  ــر ب ــد و ام ــه نیکــی کنن ــان شــما جمعــی دعــوت ب می
ــد و آن هــا رســتگارانند«.  معــروف و نهــی از منکــر نماین

)آل عمــران:۱۱8(، )االعمــال الکاملــه، ۱/۳8۳( 
محمــد عبــده گرچــه معنــای مطلــق امــت را کــه بــه معنای 
امــت اســامی و یــا امــت محمــد اســت، مــّد نظــر قــرار 
داده اســت؛ امــا از معانــی امــت، آن معنایــی را برگزیده که 
ابوبکــر محمــد بــن قاســم انبــاری )متوفای۳۲8هـــ/۹4۰م( 
ــه  ــر وی ب ــت از منظ ــس ام ــت. پ ــرده اس ــر ک آن را ذک
ــان و  ــال فرمانروای ــه اعم ــه ک ــت ک ــی اس ــای گروه معن
متولیــان امــور را مراقبــت نمــوده و در صــورت انحــراف 
ــن  ــه ای ــد. وی ب ــی برمی گردانن ــه شــریعت اله ــا را ب آن ه
بــاور اســت کــه امــت، جماعتــی در داخــل جامعــۀ 
ــر  ــه خی ــه ب ــت ک ــش اس ــام گروه های ــا تم ــامی ب اس
ــه  ــد ک ــت، گروهی ان ــت جماع ــا ام ــد. ام ــوت می کنن دع
ــد و  ــوت می کنن ــه آن دع ــوده و ب ــات ب ــه واجب ــارف ب ع
ــد  ــد. محم ــاز می دارن ــد و از آن ب ــات ان ــه منهی ــم ب عال
ــت  ــریعت اســامی جماع ــد: »چنان چــه ش ــده می گوی عب
ــری از  ــور و جلوگی ــان ام ــۀ متولی ــه توصی ــلمانان را ب مس
ســتم آن هــا .... مکلــف ســاخته اســت، همچنــان متولیــان 
ــه  ــردم در آن چ ــه آرای م ــه ب ــاخته ک ــف س ــور را مکل ام
گمــان می کننــد کــه خیــر و ســعادت را بــه بــار مــی آورد، 
بگیرنــد. خداونــد پیامبــر خــود را مــورد خطاب قــرار داده 
ــا مشــورت کــن«.)ال  ــا مســلمانان در کاره ــد: »ب می  فرمای

ــه، ۱/۳85(  ــال الکامل ــران:۱5۹(، )االعم عم
ــت  ــد اس ــا معتق ــیاری از علم ــاِن بس ــده به س ــد عب محم
کــه بدتریــن صفتــی کــه انســان ها بــه آن توصیــف 
ــا  ــردم، همان ــا م ــند ی ــاهان باش ــواه پادش ــوند، خ می ش
ــاور  ــه ب ــت. ب ــورت اس ــرک مش ــه رأی و ت ــتبداد ب اس
ــر  ــت و ب ــب اس ــردم واج ــر م ــران ب ــت امی وی، نصیح
متولیــان امــور هــم الزم اســت کــه از انجــام ایــن واجــب 
ــی  ــس مشــورت واجــب و الزم ــد. پ ــع نکنن ــردم را من م
ــد »و  ــه می فرمای ــد ک ــول خداون ــن ق ــِل ای ــت به دلی اس
شــاورهم فــی االمــر«. مشــورت در ایــن آیــت بــه معنــای 
ــورا  ــس ش ــتحباب، پ ــه اس ــردد ن ــیر می گ ــوب تفس وج
بــر ایــن اســاس از امــور شــرعی واجــب اســت، به ویــژه 
ــا«  ــر زمان ه ــه تغیی ــر احــکام ب ــا قاعــدۀ »تغیی ــه م زمانی ک
را مــد نظــر قــرار دهیــم، کــه در ایــن صــورت مشــورت 
ــه  ــه ب ــت ک ــوری نیس ــردد، و از ام ــرعی می گ ــب ش واج
اثــر احتــکاک مســلمانان بــا ملت هــای دیگــر وارد جامعــۀ 
ــه ســوی  اســامی شــده باشــد، بلکــه گرایشــی اســت ب
اوامــر شــریعت و نفــرت اســت از آن چــه دیــن از آن منــع 
نمــوده اســت؛ زیــرا تــرک مشــورت و اســتبداد بــه رأی، 

ــان، ۱/۳86(  ــی دارد. )هم ــواری در پ ــای ناگ پیامده
بــر ایــن اســاس، از منظــر محمــد عبــده مظاهــر شــورا در 

ــل متمثــل می گــردد: جوانــب ذی
ــه شــورا ضــد اســتبداد اســت؛ اســتبدادی  نخســت این ک
کــه از آزادی رأی در سیاســت و جامعــه ـ زمانی کــه امــر 
بــه مصلحــت عمومــی تعلــق می گیــرد ـ جلوگیــری 
ــای  ــریعت و کتاب ه ــزی را ش ــن چی ــه چنی ــد ک می کن
بــا  این کــه چنیــن کاری  نمی پذیــرد، کمــا  آســمانی 
ــه  ــه شــرط این ک ــاء ب ــا خلف ــه ب ــح ک اجمــاع ســلف صال
ــد.  ــت می کردن ــد، بیع ــورت بپردازن ــه مش ــان ب ــا ایش ب

)همــان، ۱/۳8۲( 

ــان  ــی نمــودن آزادی سیاســی می ــه شــورا عمل دوم این ک
افــراد و تقدیــم نصیحــت ضــروری بــرای حاکمــان اســت 
کــه چنیــن کاری از منظــر محمــد عبــده بــر مــردم به ویــژه 

علمــا و اهــل دانــش و عقــل واجــب اســت.
ــت  ــی یی اس ــأت سیاس ــان هی ــورا خواه ــه ش ــوم این ک س
کــه عهــده دار ایــن وجیبــه باشــند و آن هــا »اولــوا االمــر« 
و یــا »اهــل حــل و عقــد« در اســام انــد. خیلــی مهــم و 
ــن، گروهــی  ــوی علمــای دی ــه در پهل ضــروری اســت ک
ــوذ  ــان نف ــف و صاحب ــای مختل از متخصصــان در حوزه ه
نیــز حضــور داشــته باشــند »بــر گروهــی از امــت اســامی 
الزم اســت کــه در زمینــۀ شــناخت مصالــح امــت و جلــب 
منفعــت بــرای آن بیـــندیشند)...( زیــرا تمــام افــراد امــت 

ــن کاری را ندارند«.)همــان، ۱/۳84(  ــی چنی توانای
ــر«  ــی االم ــارت »اول ــی کــه عب ــل آیت ــده در ذی محمــد عب
در آن آمــده اســت، بــه ذکــر آرای مفســرین پرداختــه کــه 
گروهــی »اولــی االمــر« حاکمــان را می گوینــد و گروهــی 
علمــای دینــی را می داننــد. ایــن دو دیــدگاه بیان گــر 
بحــران حاصــل میــان نگــرش واقع بینانــۀ قــدرت و 
ــر دو  ــه ه ــده ب ــد عب ــا محم ــت. ام ــی آن اس ــگاه آرمان ن
ــه  ــراد ب ــه م ــد ک ــداده و می گوی ــان ن ــی نش رأی توجه
اولــی االمــر »گــروه اهــل حــل و عقــد مســلمانان اســت 
ــان  ــا، فرمانده ــان، علم ــران، فرمانروای ــه متشــکل از امی ک
ــردم  ــه م ــد ک ــران ان ــزرگان و رهب ــر ب ــپاهیان و دیگ س
ــیر  ــه می کنند«)تفس ــا مراجع ــه آن ه ــرورت ب ــان ض در زم
المنــار، 5/۱8۱(. ایــن ســخن بیانگــر نگــرش فراگیــر عقــل 
ــه  ــی ب ــف اجتماع ــای مختل ــه صنف ه ــام ب ــی اس سیاس
غیــر از نماینــده گان قــدرت سیاســی و دینــی اســت. اگــر 
ارادۀ مردمــی در حکومتــی ناپدیــد باشــد، در آن صــورت 
دیدگاهــی را کــه محمــد عبــده در این جــا بیــان مــی دارد 
ــدۀ حکومــت خــارج  ــه پدی ــل ب ــه علی االق ــن اســت ک ای
ــراف  ــدرت، اعت ــور ق ــرای تص ــی ب ــدودۀ متافیزیک از مح
“متولیــان  در ضمــن  گیــرد؛ طوری کــه وی  صــورت 
امــور” کســانی را داخــل می کنــد کــه در دوایــر حکومتــی 
ــر  ــاز به خاط ــان نی ــردم در زم ــرا م ــد؛ زی ــور دارن حض

ــد. ــه می کنن ــا مراجع ــه آن ه ــان ب ــت فردی ش لیاق
ذهنیــت سیاســی در آرزوی فرمانروایانــی بــوده اســت کــه 
ــان مســتبد  ــخ، فرمانروای ــا تاری ــان باشــند ام به ســان قاضی
ــد  ــدگاه محم ــا دی ــرده اســت. ام ــل ک ــردم تحمی ــر م را ب
ــت  ــم حکوم ــردم از توه ــد م ــه بای ــت ک ــن اس ــده ای عب
دینــی و فشــار حکومــت اســتبدادی در آِن واحــد رهایــی 
یابنــد؛ دیــن همــواره مرجــع قــدرت سیاســی خواهــد بــود 
ــور را  ــه ام ــه چگون ــد ک ــد از آن می بین ــت بع ــا حکوم ام

ــد. ــدازی کن ــی راه ان ــق مصلحــت عموم مطاب
چهــارم این کــه از منظــر محمــد عبــده شــورا دارای 
ــرا و  ــگاه اج ــخصی از ن ــن و مش ــمایل معی ــکل و ش ش
ــاور اســت کــه »شــریعت  ــن ب ــه ای ــق نیســت. وی ب تطبی
نــه کیفیــت خاصــی را بــرای نصیحــت فرمانروایــان 
ــورت  ــرای مش ــخصی را ب ــۀ مش ــه طریق ــرده و ن ــان ک بی
ذکــر نمــوده اســت)...( شــورا واجــب شــرعی اســت امــا 
ــت؛  ــر نیس ــی منحص ــکل معین ــه ش ــرای آن ب ــت اج کیفی
پــس انتخــاب راهــکار، اســتوار بــه اصــل اباحــت و جــواز 

اســت«.)االعمال الکاملــه، ۱/۳85-۳86( 
بــه همیــن اســاس، حاکمیــت ســالم آن اســت کــه حاکــم 
ــرای  ــزام آور ب ــی ال ــم سیاس ــرای تصامی ــوم در اج و محک
همــه گان بــا همدیگــر همــکاری کننــد، و چنیــن تصــوری 
ــر و  ــت تطوی ــوم در حقیق ــم و محک ــان حاک ــه می از رابط
ــورا را  ــه ش ــت ک ــیک اس ــی کاس ــب فقه ــد مکت تجدی
نصیحــِت فــردی مــی دانســت کــه بــرای حاکــم صــورت 
می گیــرد و وی اختیــار دارد کــه بــه آن می گیــرد یــا 
نمی گیــرد؛ به خاطــر این کــه از منظــر فقهــای قدیــم 
اهــل ســنت، قــدرت حاکــم در گــرو عاقــۀ امــت نیســت.
ــد  ــر می خواه ــامی معاص ــت اس ــده از حکوم ــد عب محم
ــد نهادهــای  ــا بتوان ــا باشــد ت کــه مشــورتی، قــوی و توان
مختلــِف خــود را اصــاح نمــوده و بــا ایــن کار بــه 
ــهرونداِن  ــای ش ــفزاید و نیازمندی ه ــود بیـ ــدی خ توان من
خویــش را کــه هــر روز بیشــتر می گــردد، بــرآورده ســازد.

در پهلــوی این کــه محمــد عبــده بــر حکومــت الزم 
ــه  ــرد، توج ــر گی ــریعت را در نظ ــول ش ــه اص ــت ک دانس
ــب  ــز جل ــی( نی ــی )مدن ــون وضع ــه قان ــت را ب حکوم
می کنــد. بــه بــاور وی، بهتریــن قوانیــن و مفیدتریــن 
قانــون، قانونــی اســت کــه از طریــق افــکار عمومــی امــت 
ــه آزادی  ــت ک ــا اس ــان،۱/۳۹8( و این ه ــادر گردد.)هم ص
فــردی را تضمیــن کــرده و باعــث ســعادِت امت هــا 
ــن  ــداف، قوانی ــول و اه ــگاه اص ــه از ن ــردد. گرچ می گ
ــا  ــد، ام ــرق می کن ــر ف ــِت دیگ ــه ام ــی ب ــی از امت وضع
ــن وضعــی  ــک قوانی ــۀ اتوماتی ــه گون ــه ب ــز نیســت ک جای
ــت  ــرا ام ــم؛ زی ــاس کنی ــرفته تر اقتب ــای پیش را از ملت ه
ــع  ــد در وض ــت، الب ــن دار اس ــت دی ــًا ام ــامی اساس اس
ــات  ــامی مراع ــریعت اس ــکام ش ــح، اح ــن و لوای قوانی
گــردد، ورنــه حقــوق خــاص و عــام ضایــع خواهــد شــد. 

احمد ذكـی خاورنيا

بخش هشـتـم

محمد عبده به ساِن بسیاری از علما 
معتقد است که بدترین صفتی که 
انسان ها به آن توصیف می شوند، 

خواه پادشاهان باشند یا مردم، همانا 
استبداد به رأی و ترک مشورت 

است. به باور وی، نصیحت امیران 
بر مردم واجب است و بر متولیان 
امور هم الزم است که از انجام 

این واجب مردم را منع نکنند. پس 
مشورت واجب و الزمی است به دلیِل 

این قول خداوند که می فرماید »و 
شاورهم فی االمر«. مشورت در 
این آیت به معنای وجوب تفسیر 
می گردد نه استحباب، پس شورا 

بر این اساس از امور شرعی واجب 
است، به ویژه زمانی که ما قاعدۀ 
»تغییر احکام به تغییر زمان ها« 
را مد نظر قرار دهیم، که در این 
صورت مشورت واجب شرعی 

می گردد، و از اموری نیست که به 
اثر احتکاک مسلمانان با ملت های 

دیگر وارد جامعۀ اسالمی شده باشد، 
بلکه گرایشی است به سوی اوامر 

شریعت و نفرت است از آن چه دین 
از آن منع نموده است؛ زیرا ترک 

مشورت و استبداد به رأی، پیامدهای 
ناگواری در پی دارد. )همان، 386/1( 

محـمد عبده؛
 سرسلسـلۀ 
فقیـهاِن متجـدد
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ســکه یی کــه ســلیمان یافــت« نــامِ رمانی ســت از ره نــورد 
ــۀ  ــاراِت پهن ــی از افتخ ــنا و یک ــندۀ نام آش ــاب، نویس زری
داستان نویســی افغانســتان. بــرای معرفــی زریــاب همیــن 

نامــش کافی ســت؛ آفتــاب آمــد دلیــل آفتــاب!
ــان  ــن رم ــم الخط ای ــون رس ــم پیرام ــاز می خواه در آغ
بنویســم. هنجــار مشــترک در شــیوۀ نــگارش ایــن رمــان، 
ــذاری اســت  ــه و نیم فاصله گ ــا فاصل ــک منظــر همان از ی
ــا در  ــا و واژک ه ــرای تک واژه ــا ب ــواردی حت ــه در م ک
ــِل  ــه اص ــود ک ــده می ش ــت. دی ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
جدانویســی در بســیاری از مــوارد نه تنهــا دشــواری 
آسان نویســی  و  آســان خوانی  بــه  بــل  نمی آفرینــد، 
و یک دســتِی نوشــتار و بازشناســی هویــت اجــزاِی 

ــاند.  ــاری می  رس ــات ی ــب کلم ترکی
ـ کوتاه روایتی از رمان

ـ پرویزن و آماِج نقد
ـ بینامتن و قطعات ارجاعی

ـ زبان رمان
ـ پارادوکسی از حضور و غیابت مؤلف 

کوتاه روایتی از رمان
رمــان از پیگمالیــون در غزنــه شــروع می شــود. نویســنده 
بــا پیگمالیــون در غزنــه آشــنا می شــود. پیگمالیــون شــاه 
قبــرس و مجسمه ســاز اســت. امــا پیــِش نویســنده یــک 
شاه اســطوره ا ســت. پیگمالیــون می گویــد: »ارســتو را 

دیــده ام، افاتــون را دیــده ام... تالــس و اپیکــور«...
ــخصیِت  ــد. ش ــلیمان می رس ــف س ــه کش ــه ب ــا این ک ت
دیگــر ایــن رمــان، ســلیمان اســت کــه در غزنــه زنده گــی  
ــد. ســلیمان یــک خــر دارد و کارش آوردِن علــف  می کن
بــه خــر اســت، کار دیگــری نــدارد و ســلیمان مــادر پیری 
دارد کــه همــراه بــا او در خانه یــی زنده گــی می کنــد. تــا 
ــه  ــه ســکه یی را یافت ــد ک ــه ســلیمان خــواب می بین این ک
اســت. در اصــل ســکه را خــِر او می یابــد و نــام خــرش 
ــِگ روی جلــدش.  ــه خاطــر رن را »ریگــی« می گــذارد، ب
ســکه را پیــش مــای دهکــده می بــرد تــا خطــی کــه بــه 
روی ســکه نوشــته شــده اســت، بخوانــد. مــا می گویــد 
ــکه  ــن س ــًا ای ــت. حتم ــامِ آدم اس ــط، ن ــن خ ــه در ای ک
بــه آدم تعلــق دارد. تــا این کــه آدم علیه الســام را در 
ــرد،  ــه شــهر می ب ــد. در فرجــام ســکه را ب خــواب می بین
در آن جــا بــا عالمــی از کابــل ســر می خــورد و آن عالــم 
ــن  ــه حس ــن ک ــدم م ــد: »فرزن ــکه را می خوان ــی س کابل
ــس از آن  ــتم... پ ــنایی اس ــن آدم س ــدود ب ــد مج ابولمج
ــفری  ــی س ــم کابل ــود. عال ــنا می ش ــی آش ــم کابل ــا عال ب
ــا  ــف و کرب ــه نج ــتی ب ــف راز هس ــر کش دارد به خاط
ــیر راه در  ــرد. در مس ــود می ب ــا خ ــم ب ــلیمان را ه و س
هــرات در کتاب خانه یــی چشــمش بــه ایــن شــعر 

می خــورد:
کتیبه

فتاده تخته سنگ آن سوی تر، انگار کوهی بود
و ما این سو نشسته، خسته انبوهی

زن و مرد و جوان و پیر
همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پای

و با
زنجیر

اگر دل می کشیدت سوی دلخواهی
ــا آن جــا کــه  ــدن، لیــک ت ــه ســویش می توانســتی خزی ب

رخصــت بــود
تا زنجیر
ندانستیم

ندایی بود در رۀیای خوف و خستگی هامان
و یا آوایی از جایی، کجا؟ هرگز نپرسیدیم

چنین می گفت
فتاده تخته سنگ آن سوی، وز پیشینیان پیری

ــس  ــر ک ــاق ه ــس ط ــت، هرک ــته اس ــر او رازی نوش ب
ــت جف

چنین می گفت چندین بار
ــود در  ــزد ز خ ــه بگری ــی ک ــون موج ــدا، و آن گاه چ ص

خامشــی می خفــت
و ما چیزی نمی گفتیم

و ما تا مدتی چیزی نمی گفتیم
پس از آن نیز تنها در نگه مان بود اگر گاهی

گروهی شک و پرسش ایستاده بود
و دیگر

سیل و خسته گی بود و فراموشی
و حتا در نگه مان نیز خاموشی
و تخته سنگ آن سو اوفتاده بود

شبی که لعنت از مهتاب می بارید
و پاهامان ورم می کرد و می خارید

یکــی از مــا کــه زنجیــرش کمــی ســنگین تر از مــا بــود، 
لعنــت کــرد گوشــش را
و ناالن گفت:  باید رفت
و ما با خسته گی گفتیم:

 لعنت بیش بادا گوش مان را چشم مان را نیز
باید رفت

ــنگ  ــه س ــه تخت ــی ک ــا جای ــم ت ــزان رفتی ــم و خ و رفتی
ــود ــا ب آن ج

یکــی از مــا کــه زنجیــرش رهاتــر بــود، بــاال رفــت، آنگــه 
ند ا خو

کسی راز مرا داند
که از این رو به آن رویم بگرداند

ــر  ــی زی ــل دعای ــود را مث ــن رازغبارآل ــی ای ــا لذت ــا ب و م
لــب

تکرار می کردیم
و شب شط جلیلی بود پر مهتاب

ها، یک... دو... سه... دیگر پار
ها، یک... دو... سه... دیگر پار

عرق ریزان، عزا، دشنام، گاهی گریه هم کردیم
ها، یک، دو، سه، زین سان بارها بسیار

چه سنگین بود اما سخت شیرین بود پیروزی
و ما با آشناتر لذتی 

هم خسته هم خوشحال
ز شوق و شور ماالمال

یکی از ما که زنجیرش سبک تر بود
به جهد ما درودی گفت و باال رفت

خــط پوشــیده را از خــاک و گل بســترد و بــا خــود 
ــد خوان

و ما بی تاب
لبش را با زبان تر کرد ما نیز آن چنان کردیم

و ساکت ماند
نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند

دوباره خواند، خیره ماند، پنداری زبانش مرد
نگاهش را ربوده بود ناپیدای دوری، ما خروشیدیم

بخوان!  او همچنان خاموش
برای ما بخوان! خیره به ما ساکت نگاه می کرد

پس از لختی
در اثنایی که زنجیرش صدا می کرد

فرود آمد، گرفتیمش که پنداری که می افتاد
نشاندیمش

بدست ما و دست خویش لعنت کرد
چه خواندی، هان؟

مکید آب دهانش را و گفت آرام

نوشته بود
همان

کسی راز مرا داند
که از این رو به آ ن رویم بگرداند

نشستیم
و به مهتاب و شب روشن نگه کردیم

و شب شط علیلی بود
مــرد کابلــی پــس از خوانــدن ایــن شــعر از ســفر 
ــن نظــر می رســد  ــه ای منصــرف می شــود. مــرد کابلــی ب
کــه در ایــن زنده گــی راز ورمــزی نیســت و ایــن 
ــا  ــی تنه ــت. زنده گ ــی و راز اس ــی از معن ــی خال زنده گ
یــک بــازی اســت ومــا در بــازی نبایســت در پــی راز و 
ــن رازی در  ــی گرفت رمــز زنده گــی و هســتی باشــیم و پ

ــت. ــش نیس ــی بی ــز فریب ــی ج ــن زنده گ ای
پرویزن و آماِج نقد

بیشــترینه دشــواری نقــد از آن جــا برمی خیــزد کــه پیــش 
ــد آن  ــه نق ــا ب ــای آن، م ــن و ویژه گی ه ــخیص مت از تش
ــود،  ــود در ذات خ ــن، خ ــخیص مت ــه تش ــم؛ البت بپردازی
دشــواری بــه خصــوِص خــود را نیــز دارد کــه بســیاری 

ــد. ــی می کن ــار گمراه ــدان را دچ از منتق
» ســکه یی کــه ســلیمان یافــت« یــک متــن داستانی ســت. 
ایــن متــن داســتانی بیشــترینه ویژه گــی یــک متــن رمــان 
مــدرن را دارد. چــرا کــه بــا همــۀ تنــوع، ســاختار متمرکــز 
دارد. شــخصیت دارد. حتــا بــه یــک مفهــوم قهرمــان هــم 

دارد.
ــر  ــت. اگ ــه پیداس ــدرن ناگفت ــی م ــوع در رمان نویس تن
ــک  ــه ی ــش را ب ــم و پایان آغــازش را »دن کیشــوت« بدانی
مفهــوم رمان هایــی از بکــت و جویــس. هرچنــد جویــس 
ــدرن و پســت مدرن اســت.  ــان م ــان رم خــِط فاصــل می
برخــی جیمــز جویــس را یــک رمان نویــس پســت مدرن 

می دانــد.
ــت  ــًا بایس ــت« قاعدت ــلیمان یاف ــه س ــکه یی ک ــد »س نق
ــدرن  ــان م ــک رم ــاِی ی ــد هنجار ه ــم انداز و دی از چش
محــک خــورد. در حالی کــه در ایــن نقــد از دیــِد 
ــن ـ  ــن مت ــس ای ــه پارادوک ــت مدرن ب ــای پس هنجاره
ــت  ــده اس ــه ش ــدرن ـ پرداخت ــت م ــدرن و پس ــان م می
ــه  ــن را ب ــی مت ــیه یی و پنهان ــک، حاش ــای تاری و زوای

ــت. ــرده اس ــی ک ــد چراغان ــک نق مح
بینامتن و قطعات ارجاعی

ایــن رمــان و متــن ترکیبــی از قطعــات و بینامتن هاســت. 
ــورات،  ــرس...، ت ــاه قب ــون ش ــِن پیگمالی ــی از مت ترکیب
شــعر  و  معــری  ابوالعــای  غزنــه،  شــاعر،  ســنایی 

ــا  ــته ب ــف خواس ــر. مؤل ــماری دیگ ــث و ش ــوان ثال اخ
ــرد  ــش بگی ــه نویس ــی را ب ــا، روایت ــن متن ه ــان ای چیدم
ــانه و  ــش های هستی شناس ــیاری از پرس ــخ بس ــه پاس ک
حتــا دل مشــغولی ها و روزمره گــی مــا را داده باشــد. 
پرســش هایی کــه در واقــع خــود مؤلــف در گام نخســت 
درگیــر آن بــوده اســت. در واقــع مؤلــف در گام نخســت 
ذهــن  همــواره  کــه  پرســش هایی  و  دلهره هــا  بــه 
وروانــش را بــه خــود مشــغول داشــته، پاســخ داده اســت. 
ایــن رمــان، از یــک منظــر، گونه یــی از مونولوگــی 
ــوک تاریخــی، هستی شناســانه و  اســت کــه در یــک دیال
فرهنگــی بــه روایــت گرفتــه شــده اســت. متــن در ایــن 
روایــت بیشــترینه لبــاس نمــاد و بینامتــن را بــر تــن دارد 
و تکــرار روایــت و جمله هــا، از یک ســو، همــان تکــرار 
ــرار  ــویی، تک ــاند و از س ــن را می رس ــیال ذه ــان س جری
ــا را  ــار م ــار ب ــه ب ــی اســت ک ــان پوچــی و بیهوده گ هم
ــتۀ  ــۀ برجس ــد. نکت ــد و می چرخان ــرار می گردان ــه تک ب
ایــن رمــان، همانــا پارادوکــس روایــت متمرکــز و بینامتــن 
و قطعــات کاژ شده یی ســت کــه بــه ســوی جزایــر 

ــرواز اســت. منفــردی در پ

زبان رمان
ــاِن  ــی. زب ــاب، زبانی ســت بســیار فاخــر و ادب ــان زری زب
ــاِن  ــه و زبانی ســت کــه از چشمه ســاراِن زب ُشســته و رفت
ــر  ــد نث ــرده اســت. هرچن بیهقــی، ناصرخســرو بهره هــا ب
ــی و  ــای فرهنگ ــی بن مایه ه ــتاد بیهق ــرو و اس ناصرخس
ــت  ــر و زبانی س ــراه دارد و نث ــه هم ــود را ب ــی خ تاریخ

ــه. چندســویه و چندالی
پارادوکــِس نقطــۀ قــوت و تاریــک زبــان داســتانی 
زریــاب، همیــن تکیــۀ بیــش از انــدازه بــر زبــان نوشــتار 
یــا بــه اصطــاح »لفــِظ قلــم« اســت. ایــن تمرکــز زریــاب 
ــاب  ــۀ قــوت زری ــان نوشــتار اگــر از یک ســو نکت ــر زب ب

ــوی  ــازد؛ از س ــارز می س ــی متب ــر داستان نویس را در هن
ــرای زریــاب و هنــر داستان  نویســی اش، »چشــم  دیگــر ب

اســفندیار« اســت.
زبــان رمــاِن »ســکه یی کــه ســلیمان یافــت« تنــوع الزم را 
ــه و متکــی  ــدارد. زبانی ســت یک الی ــان ن ــن رم ــرای ای ب
ــردی و  ــای کارک ــه از گونه ه ــم« ک ــِظ قل ــاِن »لف ــر زب ب
ــا،  ــار این ه ــت. در کن ــورد دار اس ــر برخ ــی کمت اجتماع
ــگ و  ــان کم رن ــن رم ــاوت در ای ــای متف ــان و صدا ه زب
ــا در مــواردی غایــب اســت. خودشــگفته  گی مؤلــف  حت
ــا و  ــرای صدا ه ــی را ب ــی جای ــی و کام ــدار زبان در اقت

گونه هــای زبانــی بازنمی گــذارد.
ــر از  ــان متأث ــن رم ــخصیت ها در ای ــا و ش ــان آدم  ه زب
ــان مؤلــف می باشــد و ذهــن و قلــم مؤلــف در تمــام  زب

ــت.  ــه پیداس ــا ناگفت ــر فیگور ه ــا و دیگ دیالوگ ه

پارادوکسی از حضور و غیابت مؤلف
در ســال ۱۹۹7 بــارت بــا ادعــای مــرگ نویســنده، 
جنجالــی بــه پــا کــرد. او معتقــد بــود کــه خواننــده معنــی 
ــنده  ــت نویس ــه نی ــه ب ــدون توج ــود را ب ــِر خ ــورد نظ م
خلــق می کنــد. متونــی کــه بدیــن منظــر اســتفاده 

می شــوند، متغیــر و ناپایــدار و ســؤال برانگیز انــد.
از منظــر و دیــدگاه بــارت، خوانــش رمــاِن »ســکه یی کــه 
ــی و  ــی و تاریخ ــان میان متن ــک گفتم ــت« ی ــلیمان یاف س
ــنتی،  ــدگاه س ــر و دی ــا از منظ ــت. ام ــانه اس هستی شناس
ایــن مؤلــف اســت کــه خــود را بــه بهانه هــای مختلــف 
ــِک  ــک ت ــوم در ت ــن مفه ــه ای ــرد. ب ــت می گی ــه روای ب
ــی  ــف را می خوان ــراف مؤل ــات و پاراگ ــات، جم کلم
ــور و  ــن حض ــس ای ــف. پارادوک ــای مختل ــه روایت ه ب
ــن  ــای ای ــر پ ــف، مولفــۀ دیگری ســت کــه ب ــت مؤل غیاب

ــورد.  ــم می خ ــتانی رق ــن داس مت
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» سکه یـی که     سلیمـان        یـافت«
 و       خوانشـی از حـاشیه        به     متـن
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ــا  ــاد تیف ــووالن در نه ــده گان و مس ــس نماین ــای مجل اعض
می گوینــد، رهبــری کمیســیون انتخابــات پیوســته بــه مــردم 
دروغ گفتــه و رفتــن بــه طــرف انتخابــات ریاســت جمهوری 

بــا ایــن ترکیــب، »عاقانــه« نیســت.
ــه  ــد ک ــدگار می افزاین ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــان در گفت وگ آن
اگــر کمیســیون انتخابــات »عدالــت انتخاباتــی« را مراعــات 
ــد  ــی را نخواهن ــاِت پارلمان ــۀ انتخاب ــد، نتیج ــن نکن و تأمی

ــت. پذیرف
غــام فــاروق مجــروح، عضــو مجلــس نماینــده گان 
می گویــد کــه انتظــار دارد کمیســیون انتخابــات آرای ســیاه 
و ســفید را بــا »جدیــت« بررســی و تفکیــک کنــد تــا مــردم 

ــد.  ــات را بپذیرن ــد انتخاب ــزدان، براین و نام
ــد  ــات بای ــه کمیســیون انتخاب ــد ک ــای مجــروح می افزای آق
ــت«  ــردم »ثاب ــرای م ــود را ب ــرده و خ ــل ک ــتقانه عم مس
بســازد، در غیــر آن، نتیجــۀ کار کمیســیون برای شــان قابــل 

ــود. قبــول نخواهــد ب
آقــای مجــروح اظهــار داشــت: »انتخابــات پارلمانــی ۲8 و 
ــود،  ــون ب ــک آزم ــات ی ــرای کمیســیون انتخاب ــزان ب ۲۹ می
اگــر نتوانــد چالش هــای موجــود در ایــن رونــد را مهــار و 
آرای پــاک را از ناپــاک جــدا کننــد، بــدون تردیــد جایــگاه 
کمیســیون انتخابــات در نــزد مــردم بیشــتر از پیــش تنزیــل 

خواهــد یافــت«.
ــت نگاری  ــتم انگش ــتفاده از سیس ــس، اس ــو مجل ــن عض ای
ــرای جــدا ســاختِن آرای ســفید و ســیاه  ــات را ب در انتخاب
و شــفافیت انتخابــات، »امیــدوار کننــده« می دانــد، امــا 
ــاورِ  ــات ب ــا کمیســیون انتخاب ــد کــه دیــده شــود آی می گوی
مــردم را بــه ایــن سیســتم جلــب کــرده می توانــد یــا نــه؟
در ســویی دیگــر، نعیــم ایــوب زاده، رییــس بنیــاد انتخابــات 

شــفاف افغانســتان )تیفــا( می گویــد کــه »ضعــف مدیریتــی 
کمیســیون  در  هنــوز  »ناســنجیده گی«  و  عملیاتــی«  و 
انتخابــات وجــود دارد و رهبــری آن بــه تصمیم هــای 

ــد. ــکا دارن ــت ات حکوم
کمیســیون  رهبــری  کــه  می افزایــد  ایــوب زاده  آقــای 
ــرای پیشــبرد  ــتقالیت الزم« و »نقشــۀ راه« ب ــات »اس انتخاب
و  پالیســی ها  از  متأثــر  و  نــدارد  برنامه هــا  و  کارهــا 

اســت. حکومــت  سیاســت های 
بــه گفتــۀ رییــس تیفــا: رهبــری کمیســیون انتخابــات از آن 
جهــت وابســته بــه حکومــت اســت کــه رهبــری حکومــت 
ــن  ــته اســت، بنابرای ــش مســتقیم داش ــان نق ــش آن در گزین

تــاش رهبــری کمیســیون نســبت بــه مــردم همیشــه بــرای 
ــوده اســت. ــده گان شــان ب ــه برگزی ــی ب خوش خدمت

ــه  ــات را ب ــیون انتخاب ــنران کمیس ــوب زاده کمیش ــای ای آق
»دروغ گویــی بــه مــردم« متهــم می کنــد و می افزایــد: 
انگشــت نگاری درســت کار  »یک بــار گفتنــد سیســتم 
ــده گان را  ــت رأی دهن ــد فهرس ــرد، گفتن ــا نک ــد، ام می کن
پیــش از انتخابــات در مرکزهــای رأی دهــی نصــب می کنیم، 
ــان  ــه زم ــد ک ــده ش ــم دی ــورد ه ــن م ــد و در آخری نکردن
اعــام نتایــج را بــه تأخیــر انداختنــد؛ معلــوم دار اســت کــه 

ــد«. ــه ان ــردم دروغ گفت ــه م ــته ب ــا پیوس این ه
او بــه »براینــده مطلــوب« انتخابــات نیــز بــه دیــدۀ »شــک« 

ــی  ــت انتخابات ــر عدال ــه اگ ــی دارد ک ــان م ــرد و بی می نگ
تأمیــن نشــود، کمیســیون انتخابــات بحرانــی را بــه وجــود 
خواهــد آورد کــه انتخابــات ریاســت جمهوری ســال آینــده 

را نیــز بــه چالــش بکشــد.
آقــای ایــوب زاده همچنــان می گویــد کــه رفتــن بــه طــرف 
ــری فعلــی کمیســیون  ــا رهب ــات ریاســت جمهوری ب انتخاب
انتخابــات، »عاقانــه« نیســت، زیــرا بــه بــاور او: »در کنــار 
ــتقالیت  ــی و اس ــی، بی طرف ــی و عملیات ــکات مدیریت مش
ــم پرســش«  ــا یــک »عال ــات ب کمیشــنران کمیســیون انتخاب

مواجــه اســت«.
ــات  ــه انتخاب ــوند ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
مجلــس نماینــده گان بــا چالش هــای فراوانــی همــراه 
بــود. کمیشــنران کمیســیون انتخابــات پیــش و بعــد از ایــن 
ــده  ــا دی ــد، ام ــی دادن ــا فراوان ــردم وعده ه ــه م ــات ب انتخاب

ــد. ــل نش ــا عم ــه آن وعده ه ــه ب ــد ک ش
نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات، نامــزدان و آگاهــان سیاســی 
ــی«  ــه »ناتوان ــات را ب همــواره کمیشــنران کمیســیون انتخاب
و »ضعــف« مدیریتــی متهــم کرده انــد. از ســویی هــم، 
ــنر  ــوی دو کمیش ــری از گفت وگ ــوار تصوی ــک ن ــراً ی اخی
کمیســیون انتخابــات در شــبکه های اجتماعــی غوغــا بــه پــا 

ــد. ــت ش ــران دست به دس ــان کارب ــرد و در می ک
در ایــن نــوار وســیمه بادغیســی، معــاون عملیاتی کمیســیون 
و حفیــظ اهلل هاشــمی، دبیــر کمیســیون انتخابــات بــا هــم در 
پیونــد بــه برگــزاری انتخابــات پارلمانــی گفت وگــو دارنــد، 
بــدون این کــه متوجــه باشــند میکروفون شــان روشــن 

ــط دارد. ــان را ضب ــی گفت وگوی ش ــت و کس اس
ــوی  ــت از س ــخص نیس ــه مش ــوار ک ــن ن ــی از ای در بخش
ــی از  ــو بادغیس ــت، بان ــده اس ــانی ش ــانه همرس ــدام رس ک
ــه  ــی ب ــش محمداشــرف غن ــوردِ واکن ــای هاشــمی در م آق
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی پرســش می کنــد. امــا بخــش 
دیگــر ایــن گفت وگــو کــه واکنــش مــردم و جامعۀ سیاســی 
ــای  ــه آق ــی ب ــو بادغیس ــرف بان ــه، ح ــور را برانگیخت کش
ــود کــه  ــد: »همیــن کمیســیون ب هاشــمی اســت. او می گوی
ــن  ــردن ای ــم. جمــع ک کار را راه انداخــت. در خطــر افتادی
ــم متحــد و  ــی باه ــد همه گ ــیار مشــکل اســت. بای کار بس

ــد«. ــا ره می خورن ــه م ــیم؛ وگرن ــع باش قاط
ــد روز  ــی چن ــکایات انتخابات ــیون ش ــووالن در کمیس مس
پیــش در صحبــت بــا روزنامــۀ مانــدگار گفتنــد کــه 
تخلفــات انتخاباتــی را بررســی دارنــد کــه بــا پایــان یافتــن 
بررســی های شــان بــا متخلفــان و مجرمــان انتخابــات 

برخــورد جــدی می شــود.
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اعضای مجلس و نهادهای ناظر بر انتخابات:

کمیشنـران کمیسیـون انتخـابات
 به مـردم دروغ مـی گوینـد

ــه  ــه ک ــل آنچ ــه دلی ــتان ب ــی افغانس ــن مل ــه نوی جبه
اختــاف نظــر بــر ســر ســاختار دولــت و دوام 
تشــکیات ریاســت اجرایــی  در حکومــت آینــده 
ــه اش  ــمی رابط ــۀ رس ــروز به گون ــد، دی ــوان می کن عن

ــرد. ــع ک ــی قط ــزرگ مل ــاف ب ــا ایت را ب
ســید جــواد حســینی یکــی از اعضــای جبهــه نویــن 
ملــی افغانســتان دیــروز در یــک نشســت خبــری در 

کابــل گفــت: »مــا امیــدوار بودیــم کــه در چارچــوب 
ایتــاف بــزرگ ملــی، یــک تکــت واحــد در انتخابات 
ریاســت جمهوری معرفــی کنیــم، امــا بــه دلیــل 
ــویم«. ــدا می ش ــاف ج ــن ایت ــا از ای ــاف نظر ه اخت

ــی  ــر اعامیه ی ــا نش ــتان ب ــی افغانس ــن مل ــه نوی جبه
گفتــه اســت: »تأکیــد برخــی از اعضــای ایتــاف ملــی 
بــزرگ بــر تجدیــد نظــر در ســاختار دولــت، خصوصًا 
ــی  ــوکات موافقت نامه ی ــی  در چ ــت اجرای دوام ریاس
کــه میــان محمــد اشــرف غنی و عبــداهلل عبــداهلل 
امضــا شــده بــود،  تشــکیل صــدارت بــا ســه معــاون  و 
اصــرار بــر عــدم مرکزیــت در دولــت فاصلــه فکــری 
نســبتًا بــزرگ را میــان اعضــای جبهــه ملــی و ایتــاف 
ملــی نشــان داده اســت کــه بــه همیــن دلیــل فعالیــت 

مشــترک موثــر واقــع نخواهــد شــد«.
ــش  ــکل از ش ــتان، متش ــی افغانس ــن مل ــه نوی جبه
حــزب سیاســی و شــماری از نهادهــای مدنــی، 
فعــاالن سیاســی و برخــی از والیــان ســابق افغانســتان 
ــر  ــدی، وزی ــق اح ــری آن را انورالح ــه رهب ــت ک اس
ــده  ــه عه ــت پیشــین افغانســتان ب تجــارت در حکوم

دارد.

ســخنگوی دفتــر سیاســی گــروه شورشــی رادیــکال طالبــان 
در قطــر روز ســه شــنبه تاییــد کــرد کــه نماینــده گان شــان 

در کنفرانــس مســکو اشــتراک می کنــد.
ســهیل شــاهین، ســخنگوی دفتــر سیاســی طالبــان در قطــر 
می گویــد کــه هیــأت طالبــان در ایــن کنفرانــس نظریاتــش 
را در مــورد یــک راه حــل صلح آمیــز بــرای جنــگ 
ــی  ــچ مذاکره ی ــا در هی ــن ، ام ــی ک ــرح م ــتان مط افغانس

ســهم نمی گیــرد.
روز دوشــنبه شــورای عالــی صلــح افغانســتان تاییــد کــرد 
ــاه  ــم م ــه نه ــرای روز جمع ــه ب ــاس ک ــن اج ــه در ای ک
نوامبــر زمان بنــدی شده اســت، اشــتراک می کنــد. ایــن 
ــروه  ــک گ ــکل از ی ــان متش ــأت آن ــه هی ــه ک ــورا گفت ش

ــت. ــری اس ــار نف چه
ــات  ــه دارد مباحث ــتان وظیف ــح افغانس ــی صل ــورای عال ش
ــت را  ــان و دول ــیان طالب ــان شورش ــح می ــرات صل و مذاک

ــرد. ــش بب ــرده و پی ــزی ک برنامه ری
روســیه در مــاه آگســت از ۱۲ کشــور بــه شــمول ایــاالت 
متحــده بــرای اشــتراک در ایــن اجــاس صلــح چندجانبــه 
دعــوت کــرد، امــا امریــکا گفــت در ایــن نشســت اشــتراک 

نمی کنــد.
طالبــان دعــوت روســیه بــرای اشــتراک در ایــن کنفرانــس 

ــد  ــت نمی توان ــتان گف ــت افغانس ــا حکوم ــد، ام را پذیرفتن
در ایــن اجــاس اشــتراک کنــد.

مســکو ســپس اعــام کــرد کــه برگــزاری ایــن نشســت را 
از مــاه ســپتامبر تــا بعــد از برگــزاری انتخابــات پارلمانــی 
ــتراک  ــۀ اش ــا زمین ــدازد ت ــق می ان ــه تعوی ــتان ب در افغانس

ــردد. ــم گ ــز فراه ــن کشــور نی ــت ای حکوم
ــو  ــرای گفت وگ ــش را ب ــز تاش های ــکا نی ــان امری همزم
ــان  ــده گان طالب ــت. نماین ــاخته اس ــتر س ــان بیش ــا طالب ب
ــد. ــدار کرده ان ــکا دی ــده گان امری ــا نماین ــار ب ــال دو ب امس
ــل زاد  ــی خلی ــان زلم ــت می ــاه آگس ــدار در م ــن دی دومی
ــح  ــور صل ــکا در ام ــه امری ــور خارج ــتاده وزارت ام فرس
افغانســتان و نماینــده گان طالبــان در قطــر صــورت گرفــت.
حکومــت افغانســتان همــواره تأکیــد کــرده کــه مذاکــرات 
ــت افغانســتان انجــام  ــد توســط دول ــان بای ــا طالب ــح ب صل
شــود و بــه گفتــۀ آگاهــان امــور، پــس از ماقــات 
نماینــده گان طالبــان و امریــکا، احســاس می کنــد بــه 

حاشــیه رانــده شده اســت.
افغانســتان را دســت نشــاندۀ  طالبــان کــه حکومــت 
بــر  از  همــواره  می خوانــد،  غربی هــا  و  امریکایی هــا 
مذاکــرات مســتقیم بــا امریــکا تأکیــد کــرده و از گفت وگــو 

ــی ورزد. ــا م ــتان اب ــات افغانس ــا مقام ب
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اینستـاگرام مسـدود شـدند و   فیسبـوک  در  کاربـری  ۱۱۵ حسـاب 

را  رابطـه اش  افغـانستان  ملـی  نوین  جبـهه 
بزرگ ملـی قطـع کـرد ف  ایتـال با 

طالبان:
نه! اما مذاکره  در کنفرانس مسکو شرکت می کنیم 

ــون  ــه مظن ــری را ک شــرکت فیســبوک ۱۱5 حســاب کارب
ــد  ــکا بودن ــی امری ــان دوره ی ــات می ــت در انتخاب ــه دخال ب

مســدود کــرد.
از ایــن میــان ۳۰ حســاب کاربــری در فیســبوک و 85 
حســاب در شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام، متعلــق بــه 

شــرکت فیســبوک مســدود شــده اند.
فیســبوک می گویــد کــه ایــن حســاب ها از خــارج از 
ــذاری در  ــان تأثیرگ ــدند و هدفش ــت می ش ــکا هدای امری

ــود. ــکا ب ــرۀ امری ــی کنگ ــان دوره ی ــات می انتخاب
ــرده اســت  ــه فیســبوک منتشــر ک ــی ک ــر اســاس بیانیه ی ب
مقامــات امنیتــی ایــاالت متحــده ایــن شــرکت را از وجــود 
ــه  ــاالً« ب ــه »احتم ــد ک ــع کردن ــری مطل ــاب های کارب حس

ــد  ــتند و قصــد دارن ــته هس ــازمان های خارجــی« وابس »س
افــکار عمومــی را هدایــت کننــد.

ــان 85 حســاب  ــن می ــه از ای ــد ک ــه می افزای ــن بیانی ای
کاربــری بــه زبــان انگلیســی و ۳۰ حســاب بــه زبان هــای 
ــد. ــر می کرده ان ــود را منتش ــب خ ــی مطال ــه و روس فرانس
ــی  ــاط احتمال ــارۀ ارتب ــد، درب ــبوک می گوی ــرکت فیس ش
ایــن حســاب ها بــه تشــکیات امنیتــی و اطاعاتــی 

ــرد. ــد ک ــق خواه ــورها تحقی ــایر کش ــا س ــیه ی روس
طریــق  از  کــه  می کنــد  متهــم  را  روســیه  امریــکا، 
انتخابــات  در  جعلــی  کاربــری  حســاب های  ایجــاد 
ــت  ــده دخال ــاالت متح ــال ۲۰۱6 ای ــت جمهوری س ریاس

ــت. ــرده اس ک

روح اهلل بهزاد

ACKU



ــاس  ــا لب ــا ب ــا پ ــر ت ــود را س ــه خ ــل این ک ــه دلی ــان ب طالب
شــریعت آراســته بودنــد! می بایســت از یــک رنگــی کــردن 
جامعــه از نــگاه مذهبــی آغــاز می کردنــد، بــه همیــن اســاس 
ــۀ  ــروان فرق ــل پی ــان قت ــدای مبارزات شــان فرم ــان در ابت آن
ــردن  ــی ک ــعار طبقات ــا ش ــد، ت ــادر کردن ــیع را ص ــل تش اه
جامعــه افغانســتان را از نــگاه دینــی اش از میــان بــرده 
ــه  ــود ک ــیده ب ــال نرس ــه اکم ــان ب ــۀ ش ــن برنام ــند. ای باش
ــق  ــر تطبی ــه فک ــد و ب ــوش آم ــان در ج ــون قبیله یی ش خ
»وحــدت ملــی« از نــگاه سیاســی بــر آمدنــد، گــروه طالبــان 
ــازی  ــه، از پاک س ــاِن دیرین ــن آرم ــردن ای ــاده ک ــرای پی ب
ــودن  ــده ب ــم  زن ــود ه ــرا نمی ش ــد، زی ــاز کردن ــی آغ قوم
ــای  ــم ادع ــود و ه ــواه ب ــر را گ ــوام دیگ ــوری اق و حض
تطبیــق »وحــدت ملــی« کــرد. آنــان دانســته بودنــد کــه اگــر 
وحــدت ملــی بــا زور، فریــب و دروغ، در پیشــگاه و حضور 
سیاســی دیگــر اقــوام پیــاده می شــد، حتمــًا گذشــته گان  در 
ــدرت  ــیم ق ــیدند. از تقس ــی می رس ــه نتیجه ی ــتا ب ــن راس ای
ــاه  ــواده توســط احمدش ــک خان ــه ی ــق ب ــه صــورت مطل ب
ــان پشــتو توســط ظاهرشــاه  ــاری کــردن زب ــا اجب ــی ت ابدال
و داوود و قتــل عــام مــردم مناطــق خــاص توســط امیــن و 
ــه ســرانجام جــای کار می لنگــد،  ــد ک ــت می کن ــی ثاب تره ک
بــه همیــن اســاس آنــان درک کردنــد کــه وحــدت ملــی را 
نمی شــود در »بــودِن« دیگــر اقــوام در ایــن ســرزمین نهادینه 

کــرد. بنابرایــن، بــرای رســیدن بــه یــک جامعــۀ یــک دســت 
و عــاری از اقــوم دیگــر، فرمــان پاک ســازی قومــی را صــادر 
ــه  ــای درج ــان رده ه ــه در می ــت ک ــری نگذش ــد.  دی کردن
ــرآورد  ــر ب ــعار س ــن ش ــور ای ــمال کش ــان در ش دوم طالب
ــه ازبیکســتان،  ــه تاجیکســتان، ازبیــکان، ب کــه »تاجیــکان، ب
ــتان از  ــد، افغانس ــران برون ــا ای ــتان و ی ــه گورس ــا ب هزاره ه

)8۱  :۱۳۹۲ )منصــور،  اســت«.  افغان ها )پشــتون ها( 
گــروه طالبــان چنــان بــه وحــدت ملــی گرایــش داشــتند و 
ــه  ــد ک ــرورش می دادن ــردن آن را در ذهــن پ ــاده ک فکــر پی
ــی  ــای قوم ــر گروه ه ــودن دیگ ــده ب ــان زن ــا خواه ــه تنه ن
ــز  ــان را نی ــده از آن ــا مان ــه ج ــار ب ــا آث ــل حت ــد، ب نبودن
ــش  ــه آت ــان ب ــان فرم ــن رو، طالب ــه همی ــتند. ب نمی خواس
ــران  ــمالی، وی ــتان های ش ــور و باغس ــان انگ ــیدن درخت کش
کــردن پیکره هــای تاریخــی بامیــان و خانه هــای مــردم 
تخــار را دادنــد، تــا نشــود روزی  ایــن خانه هــا و درختــان 
ــا،  ــادِ آن ه ــد و ب ــی« بدهن ــوی »بی وحدت ــتان ب  در افغانس
ــزار  ــا ه ــون ده ه ــا خ ــه ب ــی را ک ــدت ملی ی ــت وح درخ
ــد. ــرزه اندازن ــه ل ــه اســت، ب ــرورش یافت ــاه پ انســان بیگن

اقــوام  از  طالبــان چنــان  اداری  و  تشــکیاتی  ســاختار 
ــن تشــکیات  ــای ای ــود کــه ســرتا پ ــی شــده ب دیگــر خال
نمایان گــر »وحــدت ملــی« تمامیت خواهــان افغانســتان 
بــود. همیــن ملی گرایــی رژیــم طالبــان دموکرات هــای 
ــه  ــرای نهادین ــا ب ــت ت ــش را واداش ــه اندی ــی قبیل ملی گرای
ــورهای  ــرده و کش ــدام ک ــی! اق ــدت مل ــن وح ــدن ای ش
ــند.  ــمیت بشناس ــه رس ــان را ب ــا آن ــد ت ــی را وادار کنن غرب
ــان را  ــی طالب ــش نماینده گ ــل زاد، نق ــی خلی ــن رو زلم از ای
در امریــکا بــه عهــده گرفــت و دفتــر بــه دفتــر، نماینــد ه گان 
ــرب را  ــت غ ــا حمای ــرد ت ــی می ک ــن را رهنمای امیرالمومنی
ــرای  ــر حــزب قوم گ به دســت آرند. انورالحــق احــدی، رهب

ــان در  ــه طالب ــیدن ب ــروعیت  بخش ــرای مش ــت ب افغان-مل
ثابــت  ُدّر فشــانی می کــرد تــا  بین المللــی  شــبکه های 
ــی  ــتند. یک ــتیز نیس ــاک و انسان س ــان خطرن ــه طالب ــد ک کن
از مهمتریــن دالیــل دفــاع آقــای احــدی از طالبــان، همیــن 
ــه  ــود. او ســقوط حکومــت مجاهــدان ب ــی« ب »وحــدت مل
ــتان،  ــی افغانس ــان مل ــی و قهرم ــن ربان ــری برهان الدی رهب
شــهید احمدشــاه مســعود بــه دســت طالبــان را بــه معنــای 
تحکیــم وحــدت ملــی دانســت. انورالحــق احــدی در 
ــت  ــان مل ــزب افغ ــد: »ح ــی« می نویس ــایل مل ــاب »مس کت
بــه صراحــت کامــل مخالفــت خــود را بــا حکومــت 
ــرد و ســقوط  ــام ک ــدان مســعود اع ــی و قومان ــتاد ربان اس
ــرای اعــادۀ صلــح و وحــدت ملــی در  ایــن حکومــت را ب
افغانســتان مهــم دانســت. آقــای احــدی، حکومــت طالبــان 
ــن  ــت مجاهدی ــه حکوم ــبت ب ــر را نس ــری ماعم ــه رهب ب
بــه رهبــری پروفیســور ربانــی و قهرمــان ملــی ترجیــح داد؛ 
ــه  ــدان مســعود ن ــاور او »اســتاد ربانــی و قومان ــه ب چــون ب
ــی  ــتاد ربان ــرات… اس ــه دموک ــتند و ن ــی هس ــان مل مردم
ــتان را  ــردم افغانس ــی م ــدت مل ــعود وح ــدان مس و قومان
ــدی، ۱۳۹۰:  ــق اح ــاخته اند«.)انورالح ــرر س ــدیداً متض ش
ــد   ۱۳۹( آخــر احــدی می دانســت کــه چــه  کســی می توان
ــگ و  ــور یک رن ــه کش ــتان را ب ــان،  افغانس ــان طالب ــه س ب

ــد! ــدل کن ــان مب هــم صــدا در جه

ــامی« و  ــریعت اس ــن »ش ــر عناوی ــان زی ــرانجام، طالب س
»وحــدت ملــی«  شــمار کثیــری از باشــنده گان ایــن مرزبــوم 
ــان فارســی دری را  را ســر بــه نیســت کردنــد، کاربــرد  زب
در زادگاه خــود ملغــا اعــام کردنــد تــا جایــی کــه دیگــر در 
مکاتبــات رســمی و اداری دولــِت زیــر فرمــان طالبــان، زبان 
ــوارد  ــن م ــۀ ای ــورد.  هم ــم نمی خ ــه چش ــی دری ب فارس
ــندۀ  ــت. نویس ــی صــورت گرف ــوان وحــدت مل تحــت عن
ایــن ســطور، روزی بــا یکــی از دل بســته گان گــروه طالبــان 
ــت  ــان مــن و او روی دول ــی می ــه رو شــدم، گفت وگوی روب
ــت داری  ــر دول ــن ب ــه م ــۀ حمل ــد، نقط ــاز ش ــان آغ طالب
طالبــان بــه بی عدالتــی، تبعیــض نــژادی، قبیله گرایــی 
و افراط گرایــی طالبــان بــر می گشــت. ایشــان یکــی از 
مهمتریــن عوامــل دل  بســته گی  بــه دولــت داری طالبــان را، 
ــه وحــدت ملــی دانســت و اســتدالل   توجــه ایــن گــروه ب
کــرد کــه در زمــان طالبــان هیــچ گاه بحــث قومیــت  مطــرح 
نبــود و طالبــان همــه را ]افغــان[ ســاختند و »وحــدت ملــی« 
را به وجــود آوردنــد. پیــش از طالبــان و بعــد از آنــان 
ــن،  ــرد، بنابرای ــور ک ــتان ظه ــا در افغانس ــث قومیت ه بح

ــد. ــد بودن ــان مفی آن
طالبــان از برکــت پاکســتان، عربســتان و کشــورهای غربــی، 
چنــد ســال بــه گونــۀ غیرقانونــی بــر بخش هــای از خــاک 
ــۀ خــود  ــن تبعیض گرایان ــد و قوانی ــان راندن افغانســتان فرم
را بــه منصــۀ اجــرا در آوردنــد تــا ایــن کــه صفحــۀ کتــاب 
کابــوس آنــان از ســوی به وجــود آورنده گان  شــان ورق 
خــورد و بازیگــران اصلــی وارد میــدان شــدند؛ بازیگرانــی 
ــد  ــان ده بودن ــان فرم ــت طالب کــه پنج ســال پشــت ســِر دول
تــا درخــت وحــدت ملــی در افغانســتان نه خشــکید، 
ــل  ــب و جع ــاس فری ــه اس ــان ب ــش از آن ــه پی ــی ک درخت
آب یــاری می شــد، امــا طالبــان آن را بــا خــون دیگــر اقــوام 

کشــور آب یــاری کردنــد؛ آب یاری یــی کــه در اپارتایدتریــن 
ــت. ــه نداش ــا نمون ــای دنی رژیم ه

بعــد از فروپاشــی رژیــم طالبــان، کتــاب گفتمــان وحــدت 
ــم  ــن پارادای ــار ای ــورد، این ب ــتان ورق خ ــی در افغانس مل
زیســِت همه گانــی بــر خــاف دو دورۀ قبلــی کــه در 
ــان  ــریعت« پنه ــعار »ش ــم« و  ش ــِر »سوسیالیس ــت س پش
نهفتــه  ارزش هــای  نشــانی ها  ایــن  از  و  بودنــد  شــده 
ــل  ــتان تحمی ــردم افغانس ــۀ م ــاالی هم ــه را ب ــک قبیل در ی
ــی و آزادی  ــخن از دموکراس ــار س ــن ب ــا ای ــد؛ ام می کردن
ــود کــه توســط حامدکــرزی  ــان و ارزش هــای انســانی ب بی
و شــرکای بین  المللــی اش اجــرا شــد. اینــان ظاهــراً از 
رفتاری شــان  مشــروعیت  و  می جســتند  دوری  اســتبداد 
را از مفاهیــم مــدرن و دموکراتیــک  می گرفتنــد. البتــه 
ــد،  ــده بودن ــان ش ــِت آن پنه ــه در پش ــاالری یی ک مردم س
چیــزی نبــود، جــز همــان اســتبداد دموکراتیــک و هژمونــی 
ــان  ــه بی ــر. ب ــهروندان دیگ ــر ش ــه ب ــک قبیل ــای ی ارزش ه
ــر  ــد و پژوهش گ ــاری دانش من ــد انص ــیر احم ــه بش خواج
مطــرح کشــور: »اگــر در دورۀ طالبــان، جهانیــان بــه 
ــا  ــی م ــر دموکراس ــروز ب ــد، ام ــا می خندیدن ــن داری م دی
ــر  ــی ب ــا چــه نام ــم آزاده گان دنی ــر داده اند،نمی دان ــه س قهق
ــتبدادی؟!  ــی اس ــد، دموکراس ــی نهاده ان ــن دموکراس ــر ای س

یااســتبداد دموکراتیــک؟«.  )نصــاری، ۱۳8۲: ۳۰(

در  طالبــان  رژیــم  ســرنگونی  از  پــس  کام،  یــک  در 
ــی  ــازی تازه ی ــی« وارد ب ــدت مل ــان »وح ــتان، گفتم افغانس
شــد و آن این کــه غرب دیده تریــن چهره هــای قومــی، 
ــود،  ــه می ش ــیله یی  ک ــر وس ــه ه ــه ب ــد ک ــم گرفتن تصمی
ــِت  ــین، درخ ــای پیش ــرد رژیم ه ــی کارک ــا آسیب شناس ب
دروغیــن وحــدت ملــی را بــا اســتفاده از ارزش هــای 
ــکل گیری  ــتین ش ــان در نخس ــد. این ــت کنن ــی تقوی جهان
ــه  ــد ک ــع کردن ــرط وض ــان ش ــن آلم ــی در ب ــت انتقال دول
رییس جمهــور بعــدی افغانســتان بایــد از فــان تبــار 
باشــد، بعــد از آن در مرحلــۀ تدویــن قانــون اساســی 
ــرازیر  ــرب س ــار غ ــی از دی ــک باره گ ــه ی ــه ب ــد، هم جدی
ــا  ــد ت ــه کار گرفتن ــن تاش هــای شــان را ب شــدند و آخری
ــان  ــد در می ــه می خواهن ــی ک ــی را آن گونه ی ــدت مل وح
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــد. آن ــاده کنن ــن کشــور پی ــردم ای م
ــور  ــدۀ کش ــرای آین ــز ب ــی متمرک ــتم سیاس ــن کار، سیس ای
پیشــنهاد و آن را بــاالی مــردم تحمیــل کردنــد و زبــان پشــتو 
را کــه -بــه بــاور آن ها-نمــاد مطلــق تحکیــم وحــدت ملــی 
اســت،  بــه عنــوان زبــان ملــی، و ســرود ملــی کشــور را نیــز 
تــک زبانــی کردنــد تــا کمکــی باشــد بــرای نهادینــه کــردن 

ــتان؟! ــی در افغانس ــدت مل وح
ــود کــه کســی  ــاز ب ــرای نهادینــه کــردن ایــن برنامه هــا نی ب
ــه وجــه احســن  ــا ب ــد ت ــرار دهن ــازی ق ــن ب را در رأس ای
از عهــد ۀ ایــن بــازی برآیــد. بنابرایــن، مجــری و گرداننــدۀ 
ــرزی،  ــود؛ جــز حامدک ــازی وحشــت ناک، کســی نب ــن ب ای
ــای  ــن چهره ه ــی از ماهرتری ــوان یک ــه عن ــود ب او  را می ش
افغانســتان  معاصــر  تاریــخ  در  فریب پیشــه  و  بازیگــر 
محســوب کــرد. او در مــدت حکومــت داری خــود، چنــان 
ماهرانــه بــازی کــرد و رقیبــان خام اندیــش و پیــش پــا بیــن 
خــود را در گــرداب دام هایــش انداخــت کــه برخــی آنــان 

ــد. ــه ان ــان را نیافت ــیر اصلی ش ــون، مس تاکن
کــرزی در ایــن راســتا بــه روش هــای ماکیاولســتی متوصــل 
ــار  ــه کن ــد خــود را از صحن ــای قدرت من شــد و همــه رقیب
ــۀ تیــم خــود را یکــی پــی  زد و برنامه هــای تمامیت خواهان
ــرای مــردم افغانســتان  ــه منصــۀ اجــرا در آورد و ب دیگــر ب
چنــان وانمــود کــرد کــه در ایــن کشــور از او کــرده  انســان 
ــت.  ــری نیس ــاالری کســی دیگ ــل مردم س ــرا و اه ملی گ
ــان، از ســوی  ــن آلم ــدا در ب ــان ابت ــه او از هم ــی ک در حال
افغانســتان  ریاســت جمهوری  پســِت  بــه  امریکایی هــا 

انتصــاب شــد.
ــرم و  ــان گ ــرزی چن ــت ک ــی در حکوم ــور وحــدت مل  تن
ــل  ــای اصی ــتعمال واژه ه ــا اس ــه حت ــود ک ــر ب ــد ناپذی نق
فارســی دری، توســط وزیــر اطاعــات و فرهنــگ کابینــۀ او 
)کریــم خــرم(، غیــر اســامی و ملــی تلقــی شــد و کاربــران 
آن  را متهــم بــه ایرانی گرایــی و خیانــت ملــی وانمــود کــرد. 
ــه  ــرا ب ــی و تبارگ ــای قوم ــن چهره ه ــر از آن مضرتری فرات
ــان  ــدند. آن ــته ش ــی گماش ــت های حکومت ــن پُس مهمتری
اســتخدام کارمنــدان  چنــان دست شــان در گزینــش و 
وزارت شــان بــاز بــود کــه غیــر از تبــار و هــم حزبی شــان، 

ــد. ــا راه نمی  یافتتن ــری در آن وزارت ه ــی دیگ کس
همیــن  ســوی  از  رســانه هایی  کــرزی،  حکومــت  در 
حلقــات ایجــاد شــدکه ســریعًا بــه اقــوام دیگــر بــه 
عنــوان جاســوس، جنگ ســاالر، ناقضــان حقــوق بشــر 
ولــی  و…(،  ژونــدون  می پرداخت)تلویزیونــی   … و 
گرداننــده گان اصلــی آن  در اطــرف کــرزی حلقــه می زدنــد 
ــماعیل  ــه دوش داشتند)اس ــد او را ب ــاوران ارش ــش مش و نق
و  تبلیغــات  بــا  دیدنــد  آنــان  این کــه  از  و…(.  یــون 
غیــر  نیــات  بــه  نمی شــود،  دروغیــن  شــایعه پراکنی 
انســانی و اخاقــی نایــل آینــد، دســت بــه حــذف فزیکــی 
ــا باشــد  ــد ت ــان سیاســی زدن ــوم و جری ــک ق چهره هــای ی

ــد. ــر رس ــه ثم ــی ب ــدت مل ــت وح ــان درخ ــود آن در نب
کــرزی،  آقــای  دورۀ حکومــت داری  تمــام شــدن  بــا 
ــان تبارگرایــش  ــود کــه او و اطرافی ــر ایــن ب گمانه زنی هــا ب
بــازی دموکراتیــک و مردم ســاالر می دهنــد؛  بــه  تــن 
ــفاف و  ــری و ش ــات سراس ــک انتخاب ــق ی ــم از طری آن ه
ــری در  ــی و هم دیگرپذی ــرای هم گرای ــت، راه را ب در نهای
ــا  ــه تنه ــا ن ــازد، ام ــم وار می س ــهروندان کشــور ه ــان ش می
ــی  ــوان مال ــوت و ت ــا تمــام ق ــن نشــد، بلکــه او ب کــه چنی
ــر رأی  ــا در براب ــرد ت ــاش ک ــی اش ت ــی حکومت و سیاس
اکثریــت مــردم افغانســتان بایســتد؛ حتــا ایــن ایســتادن بــه 
تجزیــه و به وجــود آمــدن بحــران فراگیــر در کشــور منجــر 
شــود. تــا جایــی کــه انتخابــات ۹۳، کشــور را تــا مــرز یــک 
ــرزی  ــر حامدک ــرد. آخ ــش ب ــه پی ــران و تجزی ــی بح قدم
ــدا  ــان ابت ــت. او از هم ــاور نداش ــی ب ــات واقع ــه انتخاب ب
ــام  ــه مق ــی ب ــۀ جهان ــکا و جامع ــان( توســط امری ــن آلم )ب
ــک  ــر دموکراتی ــه شــکل غی ریاســت جمهوری افغانســتان ب

انتصــاب شــد.
ــای کــرزی ســرانجام، همــان گونه یــی کــه می خواســت  آق
عمــل کــرد و نگذاشــت حکومــِت پــس از او، توســط ارادۀ 
ــی و  ــن کار غیرقانون ــا ای ــه تنه ــرد. او ن ــکل گی ــردم ش م
ملــی را بــه گونــۀ پنهانــی انجــام نــداد، بل کــه بــه صــورت 
روشــن، وارد بــازی شــد و انتخابــات را بــه خواســت 

خــودش ســمت و ســو داد.
بــا توجــه بــه قــدرت و نقــش رســانه ها در جهــان مــدرن، 
تــاش کردنــد کــه »وحــدت ملــی«ی مورد پســند خودشــان 
ــهروندان  ــه خــورد ش ــی ب ــانه های همه گان ــق رس را از طری
کشــور بدهنــد و نگذارنــد درخــت بی ریشــۀ وحــدت ملــی 
از پــا بیافتــد. در ســال های حکومــت داری حامدکــرزی 
»وحــدت  ملــی« بیشــترین شــعاری بــود کــه از زبــان 
ــه  ــا آگاهان ــه و ن ــت آگاهان ــن حکوم ــت اندرکاران ای دس
شــنیده می شــد. حکومــت کــرزی در هــر مناســبتی تــاش 
ــت  ــن سیاس ــد و ای ــورد کن ــی برخ ــک هویت ــه ت ــرد ک ک

ــدند. ــغ ش ــانه ها تبلی ــق رس ــته از طری پیوس
ــا  ــل ت ــی حداق ــت مل ــان هوی ــوان گفتم ــه عن ــان« ب »افغ
و  یافتــه گان  تحصیــل  از  برخــی  میــان  در  اندازه یــی 
شهرنشــینان کشــور جــای بــاز کــرده بــود، ولــی انتخابــات 
۹۳ افغانســتان، ایــن گفتمــان را بــه صفــر رســاند، بــه ایــن 
ــک،  ــوم )تاجی ــک ق ــت مداری از ی ــر سیاس ــه اگ ــل ک دلی
هــزاره، ازبیــک و…(، نیــم قــرن هویــت خــود را »افغــان« 
ــدرت  ــه ق ــیدن ب ــر رس ــه در فک ــرد این ک ــه مج ــد، ب بگوی
سیاســی شــوند، دیگــر از ســوی همیــن تبارگرایــان، 
»افغــان« بــه حســاب نمی رونــد و راهِ ِ خــود را از ایــن 
هویــت جــدا کــرده و معــرف هویــت اصلــی خــود قلــم داد 
ــورت  ــه ص ــال ها ب ــن س ــی در ای ــدت مل ــوند. وح می ش
ــا در  ــرده هویت ه ــازی ُخ ــم س ــورِ مدغ ــر مح ــق ب مطل
ــی  ــکل اساس ــا مش ــد؛ ام ــی چرخی ــت حکومت ــرده هوی ُخ
ــال  ــه دنب ــه ب ــن ک ــای ای ــت به ج ــه حکوم ــود ک ــن ب آن ای
تســاوی کــردن حقــوق اقــوام و شــهروندان کشــور برآیــد، 
ــور  ــاکن در کش ــای س ــرده  هویت ه ــذف ُخ ــال ح ــه دنب ب

ــرد. ــی نب ــه راه به جای ــتی ک ــد؛ سیاس برآم
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مســووالن در کمیســیون حقــوق بشــر افغانســتان ضمــن نکوهــش 
حملــۀ طالبــان بــه والیــت ارزگان و هــدف قــراردان غیرنظامیــان 
در ایــن والیــت می گوینــد کــه در جریــان ده روز جنــگ در ایــن 

والیــت 6۳ تــن از مــردم محــل کشــته و زخمــی شــدند.
از ســوی  ۱5عقــرب  دیــروز سه شــنبه،  کــه  خبرنامه یــی  در 
کمیســیون حقــوق بشــر افغانســتان بــه نشــر رســیده آمــده اســت 
ــا  ــی، صده ــدن 6۳ غیرنظام ــی ش ــته و زخم ــر کش ــزون ب ــه اف ک
خانــواده نیــز بــه دلیــل حملــه طالبــان از خانه هــای شــان متــواری 

شــده انــد.
در بخشــی از ایــن خبرنامــه آمــده اســت: »گــروه طالبــان از تاریــخ 
۱۳۹7/8/5 بــر روســتاها ی کنــدالن، حســینی، کاریــز و ِگردچمــن 
ــه  ــت ارزگان حمل ــاِص والی ــوالی ارزگان خ ــات ولس در مربوط
کــرده انــد و تــا کنــون درگیــری مســلحانه در ایــن مناطــق جریــان 
ــانی  ــوار انس ــای ناگ ــد پیامده ــری می توان ــن درگی ــه ای دارد. ادام
ــری  ــوق بش ــتر حق ــِض بیش ــه نق ــر ب ــته و منج ــی داش را در پ

باشــندگان ارزگان خــاص شــود«.
کمیســیون حقــوق بشــر گفتــه اســت کــه نهادهــای دولتــی بایــد 
ــق  ــه ح ــتان ک ــهروندان افغانس ــن ش ــی و بنیادی ــوق اساس از حق
زنده گــی اســت حراســت کنــد و اجــازه ندهــد کــه هراس افگنــان 

ــد. ــا خطــر مواجــه کن ــان را ب زندگــی غیرنظامی
ــتان  ــی افغانس ــی و دفاع ــای امنیت ــووالن نهاده ــاد از مس ــن نه ای
ــیده گی  ــت ارزگان رس ــه وضعی ــه عاجــل ب ــه هرچ ــد ک می خواه
کننــد و نیروهــای امنیتــی را جهــت نجــات مــردم از دســت اعــزام 
کننــد و کمک هــای عاجــل بشردوســتانه را بــرای آســیب دیده گان 

ایــن والیــت برســاند.
ــر جنــگ  کمیســیون حقــوق بشــر افغانســتان از طرف هــای درگی
ــوق بشــر و  ــن حق ــه موازی ــت ارزگان خواســته اســت ک در والی

ــار خشــونت  ــه رفت ــد و ب ــر بگیرن ــتانه را در نظ ــوق بشردوس حق
ــار علیــه مــردم ایــن والیــت پایــان دهــد. ب

ــوالی ارزگان  ــر ولس ــان ب ــروه طالب ــه گ ــت ک ــدود ده روز اس ح
خــاص در ســاحات کنــدالن، حســینی، کاریــز و گردچمــن ایــن 

ــد. ــه کردن ولســوالی حمل
بربنیــاد گزارش هــا تــا کنــون بیــش از 5۰ تــن بــه شــمول 
ــودکان در  ــان و ک ــردان، زن ــان پیرم ــس، غیرنظامی ــای پولی نیروه
ــان ده هــا  ــه ایــن ولســوالی کشــته شــدند و طالب ــان ب حملــه طالب
ــه  ــه می شــود کــه نزدیــک ب ــد. گفت ــه اســارت گرفته ان دیگــر را ب
۱۰۰۰ خانــواده نیــز از خانه هــای شــان متــواری شــده و در شــرایط 

ــد. ــر می برن ــه س ــرد ب ــوای س ــد در ه ــیار ب بس

ــي  ــځ هواي ــتان-چین ترمن ــي د افغانس ــدارشف غن ــمرش محم ولس

ــت. ــز پرانیس ــوداګریز دهلې س

ــه مارکــه د  ــه لومــړي ځــل د افغانســتان جلغــوزې د افغانســتان پ پ

هوايــي دهلېــز لــه الرې چیــن تــه صــادر شــوې.

محمــد ارشف غنــي د ســې شــنبې پــه ورځ »۱۳۹۷ کال د لــړم ۱۵« 

پــه کابــل کــې لــه چیــن رسه د هوايــي دهلېــز پــه پرانیســت غونــډه 

کــې وویــل، متــه ده چــې د افغانســتان هــر تولیــدايت قلــم پــه یــو 

ځنځیــروي ارزښــت بــدل يش.

نومــوړي زیاتــه کــړه: »د خصــويص ســکټور پیغــام ټولــې نــړۍ تــه 

دا دی چــې د افغانســتان صــادرات بــه د افغانســتان پــه اوچــت نــوم 

نــړۍ تــه صادرېــږي، نــه د بــل چــا پــه نامــه، جلغــوزې یــې لومــړۍ 

برخــه ده، هیلــه مــې دا ده چــې د افغانســتان هــر تولیــدايت قلــم پــه 

یــو ځنځیــروي ارزښــت بــدل يش.«

ښــاغيل غنــي دا هــم وویــل چــې هــر کال بــه د لــړم ۱۵مــه نېټــه د 

جلغوزیــو د مــيل ورځــې پــه توګــه ملانځــل کېــږي.

ــو او خصــويص ســکټور  ــل چــې د والیان ــي ووی محمــد ارشف غن

ــه  ــااوخوا ۳۵ زره ټن ــې ش ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــه مخ ــو ل د معلومات

ــږي. ــوزې توليدې جلغ

د افغانســتان پــه جنــوب کــې پکتیــا، پکتیــکا او خوســت والیتونــو 

ــه  ــلګونه میلیون ــت یې س ــې ارزښ ــږي چ ــوزې کې ــې جلغ ــې زیات ک

ډالــرو تــه رســېږي.

لــه دې وړانــدې د افغانســتان جلغــوزې د پاکســتان پــه نامــه چیــن 

تــه صادرېــدې چــې د ښــاغيل غنــي پــه خــره اوس یــې مخــه ونیول 

ــه  ــو ت ــه مســتقیم بزګــرو او کلیوال ــې ګټ ــه دې کار به ی شــوه چــې پ

رســېږي.

لــه دې وړانــدې افغانســتان لــه ترکیــې، ســعودي عربســتان، 

قزاقســتان، متحــده عــريب اماراتــو، هنــد او یــو شــمېر نــورو 

هېوادونــو رسه هوايــي دهلېزونــه پرانیســتي چــې د لســګونه میلیونــه 

ــوه  ــازه مې ــه ارزښــت د افغانســتان طبــي بوټــي، وچــه او ت ــرو پ ډال

ــوي دي. ــادر ش ــه ص ــو ت ــورو هېوادون ن

ــي  ــي واي ــې چارواک ــو خون ــوداګرۍ او صنایع ــتان د س د افغانس

چــې پــه لومــړي رس کــې بــه چیــن تــه شــااوخوا ۲۰ ټنــه جلغــوزې 

ــه دغــه لــړۍ وغځــول يش. ــه راتلونکــو کــې ب صــادر يش او پ

پــه کابــل کــې د چیــن ســفیر د افغانســتان او چیــن ترمنــځ د هوايــي 

ــز د  ــي دهلې ــې هواي ــل چ ــې ووی ــډه ک ــت غون ــه پرانیس ــز پ دهلې

ــه دی. ــه ګټ ــو پ دواړو هېوادون

ــه  ــوازې ل ــادرات نه ی ــه ص ــړه: »دغ ــه ک ــونګ زیات ــګ س ــو جون لی

ــه دې الرې  ــې ل ــوي، بلک ــادرات پراخ ــتان ص ــن رسه د افغانس چی

ــوداګریزه الره  ــو رسه س ــورو هېوادون ــه ن ــوالی يش ل ــتان ک افغانس

ــدا کــړي.« پی

د اقتصــادي چــارو یــو شــمېر افغــان کارپوهــان د لنډمهــايل لپــاره 

لــه نــورو هېوادونــو رسه د افغانســتان هوايــي دهلېزونــه ګټــور بويل، 

خــو ټینــګار کــوي چــې افغــان حکومــت بایــد هڅــه وکــړي چــې 

د ځمکــې لــه الرې د افغانســتان ســوداګرۍ تــه پراختیــا ورکــړي.

د دغــو کارپوهانــو لــه ډلــې عبداللــه واحدیــار وايــي چــې د 

ځمکــې لــه الرې د افغانســتان صــادرات افغانســتان ســوداګرو تــه 

ــي. ــه پرېوځ ــانه او ارزان اس

كميسيون حقوق بشر:

بیش از 6۰ غیرنظامی 
در حملۀ طالبان به ارزگان خاص کشته و زخمی شدند

په لومړي ځل د افغانستان جلغوزې د هوايي دهلېز 

له الرې چین ته صادر شوې کــه  می گوینــد  بلــخ  دانشــگاه  اســتادان 
افغانســتان  ســیدمصطفی کاظمــی گام هــای 
ــای  ــرای او باور ه ــت و ب ــر می داش ــمول ب ش

ــود. ــز ب ــط قرم ــت و خ ــی اولوی مل
ــن ســالگرد شــهادت  ــرا رســیدن یازدهمی ــا ف ب
ســیدمصطفی کاظمــی و جمعــی از همکارانش، 
مــردم شــهر مــزار شــریف مرکــز والیــت بلــخ، 
ــه شــهید ســید مصطفــی کاظمــی  در ارتبــاط ب
ــد«. ــوب می رون ــای خ ــه » آدم ه ــد ک می گوین
ــه  ــر ک ــش از ۳۰ نف ــا بی ــد ب ــزاری دی خبرگ
اســتادان  مدنــی،  جامعــه  اعضــای  شــامل 
ــی  ــای سیاس ــگار، چهره ه ــگاه، روزنامه ن دانش
و مــردم می باشــد در مــورد کارنامــه و فعالیــت 

ــت. ــرده اس ــو ک ــی گفت وگ ــهید کاظم ش
ــاور  ــن ب ــه ای ــخ ب ــی بل ــه مدن ــای جامع اعض
ــت مداران  ــی از سیاس ــهید کاظم ــه ش ــت ک اس
وطــن دوســت و از ســویی هــم، از چهره هــای 

ــود. ــده گان ب درخشــان مجلــس نماین
ــاور جامعــه مدنــی بلــخ، شــهید کاظمــی  ــه ب ب

ــود. در سیاســت افغانســتان »نقطــه وصــل« ب
ــید  ــه س ــد ک ــخ می گوین ــگاه بل ــتادان دانش اس
مصطفــی کاظمــی گام هــای افغانســتان شــمول 
بــر می داشــت و بــرای او باور هــای ملــی 

ــود. ــز ب ــت و خــط قرم اولوی
از وحدت گرایــی  نیــز  چهره هــای سیاســی 
شــهید کاظمــی یــاد می کننــد. رجــب ابراهیمــی 
از آگاهــان سیاســی در بلــخ می گویــد کــه 
هــرگاه میــان دو سیاســت مدار ناراحتــی و 
کشــیده گی خلــق می شــد، ســید مصطفــی 
ــن  ــرد و ای ــدام می ک ــوری اق ــی ف کاظمــی خیل

ــرد. ــدل می ک ــتی مب ــه آش ــی را ب ناراحت
ــهید  ــه ش ــاط ب ــخ در ارتب ــی بل ــکار عموم اف
کــه  می گوینــد  کاظمــی  مصطفــی  ســید 

می رونــد. خــوب  آدم هــای 

ــخ و  ــت در بل ــده اس ــک رانن ــی ی ــین عل حس
ــی در  ــی کاظم ــید مصطف ــه از س ــد ک می گوی
ــود  ــه وج ــدگاه بدبینان ــچ دی ــردم هی ــن م بی
نــدارد و ایــن مســأله نشــان می دهــد کــه 
شــهید کاظمــی از سیاســت مداران نیــک و 

وطن دوســت بــوده اســت.
ــده گان  ــرکت کنن ــه ش ــی از جمل ــهید کاظم ش
از  حــال  درعیــن  اســت  »بُــن«  کنفرانــس 
ــت  ــن نشس ــند ای ــای س ــه پ ــت ک ــانی اس کس

ــت. ــرده اس ــز ک ــا نی امض
شــهید کاظمــی در ادارۀ موقــت و دورۀ انتقالــی 
ــع انتخــاب  ــر تجــارت و صنای ــث وزی ــه حی ب
انتخابــات  از  دور  یازدهمیــن  در  و  شــد 
پارلمانــی از والیــت کابــل راهــی مجلــس 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی بع ــد و اندک ــده گان ش نماین
مجلــس  ملــی  اقتصــاد  کمیســیون  رییــس 

نماینــده گان انتخــاب شــد.
شــهید کاظمــی در همــان ســال ها حــزب 
اقتــدار ملــی را شــکل داد و از ســوی شــورای 
ــس آن  ــث ریی ــه حی ــزب، ب ــن ح ــری ای رهب

ــد. ــاب ش انتخ
خورشــیدی،   ۱۳86 ســال  عقــرب   ۱5 در 
شــهید ســید مصطفــی کاظمــی رییــس اقتصــاد 
ــی از  ــا جمع ــه ب ــود ک ــده گان ب ــس نماین مجل
همــکاران خــود جهــت بررســی وضعیــت 
ــت ســفر  ــن والی ــه ای ــردم بغــان ب زندگــی م
ــه تروریســتی  ــک حمل ــه در ی ــد ک ــرده بودن ک

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ب
گفتنــی اســت کــه شــهید ســید مصطفــی 
حــوزۀ  درخشــان  چهره هــای  از  کاظمــی 
ــتان در  ــردم افغانس ــی م ــت مل ــاد و مقاوم جه
ــای  ــوج تروره ــود و در م ــم ب ــر تروریس براب

زنجیره یــی بــه شــهادت رســید.

شهیـد کاظمـی 
نقطـۀ وصـل بـود
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