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ســازمان پیمــان امنیــت جمعــی از ناامنی هــای 
ابــراز  افغانســتان  شــکنندۀ  اوضــاع  و  فزاینــده 

نگرانــی کــرده اســت.

ــت  ــان امنی ــازمان پیم ــس س ــوف ریی ــیمی ریک س
ــت  ــرده اس ــام ک ــی اع ــار  بیانیه ی ــا انتش ــی ب جمع
عبــور  بــرای  گذرگاهــی  بــه  افغانســتان  کــه 
تروریســتان داعــش بــه ســوی کشــورهای آســیای 
ــای  ــد گروه ه ــل شــده اســت و درآم ــزی تبدی مرک
ــد و قاچــاق موادمخــدر  ــق تولی تروریســتی از طری

در افغانســتان تأمیــن می شــود.
ــان  ــی پیم ــر ضــرورت هماهنگ ــیمی ریکــوف ب س
و  متحــد  ملــل  ســازمان  بــا  جمعــی  امنیــت 
کشــورهای مســتقل مشــترک المنافــع بــرای تشــدید 

ــت. ــرده اس ــد ک ــم تأکی ــا تروریس ــارزه ب مب

پیمان امنیت جمعی:

افغانستان گذرگاه تروریستان شده است

انسـان آزاد آفريده شده، اما همه جا در زنجيري ست كه خود بافته است.
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ژان ژاك روسو

یــک مقــام ارشــد پیشــین ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
مدعــی شــد کــه پاکســتان خواســتار پایــداری نفــوذ 
طالبــان در مناطــق هم مــرز بــا ایــن کشــور پــس از 

صلــح احتمالــی در افغانســتان اســت.
ویــکارام ســینگ کــه از ســال 2012 تــا 2014 
ــر  ــتیار وزی ــاون دس ــوان مع ــه عن ــه ب ــادی ک می
ــرقی  ــوب ش ــیای جن ــوب و آس ــرای جن ــاع ب دف
کار کــرده اســت، می گویــد: راه حــل سیاســی 
ــتان را  ــد پاکس ــازه را می ده ــن اج ــان ای ــه طالب ب
ــی در  ــای حیات ــه مرزه ــروه ب ــن گ از بازگشــت ای
ــن  ــد و در عی ــتان آگاه کن ــرق افغانس ــوب و ش جن
ــه  ــان را بدهــد ک ــن اطمین ــه اســام آباد ای حــال، ب
ــه جــزو  ــا ک ــن مرزه ــوذ خــود را در ای ــان نف طالب
ــوب  ــز محس ــتان نی ــت پاکس ــت حمای ــرو تح قلم

ــد. ــظ کن ــود، حف می ش
بربنیــاد اظهــارات آقــای ســینگ: ایــران و پاکســتان 
بیشــترین ظرفیــت را بــرای تخریــب موقعیــت 

ــد. ــتان دارن ــح افغانس صل
ــاله  ــگ 17 س ــه جن ــان دادن ب ــرای پای ــا ب تاش ه
افغانســتان در ماه هــای اخیــر بــا دیدارهــای زلمــی 

ــان  ــکا و گــروه طالب ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد نماین خلی
در ایــن زمینــه دو برابــر شــده اســت.

مایــکل النگلــی ریاســت فرماندهی مرکــزی ایاالت 
ــت ها  ــه و سیاس ــتراتژی، برنام ــرای اس ــده ب متح
ــر انگیــز  ــا وجــود وضعیــت چالــش ب ــد: ب می گوی
افغانســتان، ایــن کشــور هنــوز هــم در مرکــز توجــه 

هــا قــرار دارد.
ــه  ــه مصال ــروزی ب ــه پی ــم ک ــۀ او: می دانی ــه گفت ب
ــرایط  ــر ش ــی ب ــتراتژی مبتن ــود اس ــی، وج سیاس
موجــود و مذاکــرات طالبــان بــا دولــت افغانســتان 

ــاز دارد. نی

پاکستان خواستار نفوذ طالبان در مناطق مرزی است
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ــا  ــدار ب ــی در دی ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
نامــزدان شــوراهای ولســوالی ها گفتــه او طــرف دار 
ــت جمهوری و  ــات ریاس ــه انتخاب ــت ک ــن اس ای
شــوراهای ولســوالی ها بــه صــورت هم زمــان 

برگــزار شــود.
ــانه های  ــر رس ــوی دفت ــه از س ــی ک در خبرنامه ی
ارگ نشــر شــده، آمــده اســت کــه در ایــن دیــدار 
ــدگان  ــد، نماین ــام ش ــه انج ــر گلخان ــه در قص ک
خواســته اند  ولســوالی ها  شــوراهای  نامــزدان 
تــا انتخابــات ریاســت جمهوری و شــوراهای 
ــه صــورت هم زمــان برگــزار شــود  ولســوالی ها ب

ــه  ــن زمین ــری در ای ــل دیگ ــج بدی ــه هی ــرا ک چ
ــدارد. ــود ن وج

انتخابــات شــوراهای ولســوالی ها قــرار بــود 
ــزان  ــاه می ــی در م ــات پارلمان ــا انتخاب ــان ب هم زم
برگــزار شــود امــا بــه دالیلــی ماننــد ناامنی، شــمار 
کــم نامــزدان شــورای ولســوالی ها در برخــی 
مناطــق و همچنیــن نامــزد نشــدن زنــان در تعــداد 
زیــادی از ولســوالی ها موجــب شــد تــا کمیســیون 
انتخابــات، خواهــان تأخیــر در برگــزاری آن گردد.
آقــای غنــی گفتــه اســت کــه کلیــد نجــات کشــور 
ــت  ــس حکوم ــت.  ریی ــات اس ــزاری انتخاب برگ

وحــدت ملــی گفتــه کــه او هــم طــرف دار 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــان انتخاب ــزاری هم زم برگ
ــن  ــا در ای ــد ام ــوالی ها می باش ــوراهای  ولس و ش
ــری  ــد تصمیم گی ــات بای ــیون انتخاب ــورد کمیس م

کنــد.
تقویــم  طبــق  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــال  ــل س ــاه حم ــر م ــت در آخ ــرار اس ــی ق قبل
ــی  ــل سیاس ــا در محاف ــردد. ام ــزار گ ــده برگ آین
صحبت هایــی از احتمــال بــه تأخیــر افتــادن ایــن 
ــح  ــل آغــاز گفت وگوهــای صل ــه دلی ــات ب انتخاب

ــت. ــده اس ــرح ش ــان مط ــا طالب ب

غنی:
طرف دار برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولسوالی ها هستم

صلـح افغـانستان؛ آشـی با یـک وجب روغـن
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ــه از  ــام ک ــر اس ــاد پیامب ــم می ــه مراس ــه ب حمل
ســوی یــک نهــاد مربــوط بــه اهــل ســنت برگــزار 
ــور  ــا حض ــف ب ــای مخال ــود و دیدگاه ه ــده ب ش
ــوع حکومــت داری فعلــی داشــت،  خارجی هــا و ن
ــۀ  ــن حمل ــرده اســت. در ای ــرت زده ک همــه را حی
مرگبــار، حداقــل بیــش از 50 تــن کشــته و نزدیــک 

ــده اند.  ــروح ش ــر مج ــِن دیگ ــه 80 ت ب
هرچنــد ایــن نخســتین حملــه بــه مســاجد و 
محافــِل اســامی در افغانســتان نبــود، ولــی حملــه 
بــه روز میـــاد پیامبــر در فضایــی کــه قــرآن 
ــر ســخن  تــاوت می شــد و در مــورد ســیرۀ پیامب
ــن،  ــش از ای ــوده اســت. پی ــینه ب ــت، بی پیش می رف
مــا حماتــی را بــه مســاجد و مــدارس اهــل تشــیع 
ــِل  ــه دالی و برخــی مســاجد اهــل ســنت آن هــم ب
سیاســی کــه یــک فــرد خــاص مــورد هــدف بــوده، 

ــم.  ــاهد بوده ای ش
ــه  ــه ب ــوولیِت حمل ــی مس ــچ گروه ــوز هی ــا هن ت
ــه اســت،  ــام را نپذیرفت ــر اس ــاد پیامب ــم می مراس
هرچنــد کــه بــاور بســیاری ها بــر ایــن اســت کــه 
ایــن حملــه را طالبــان یــا گروه هــای هم فکــر 
ــی از  ــق یک ــد مح ــت. محم ــام داده اس ــا آن انج ب
ــامی،  ــایل اس ــر در مس ــل نظ ــان و اه دین پژوه
بــه دنبــال ایــن حادثــه در صفحــۀ فیســبوِک 
خــود ایــن نــوع حــوادث را بــرای تمــدن اســامی 
»غــدۀ ســرطانی« تعبیــر کــرد و نوشــت کــه برخــی 
ــد،  ــام را دارن ــاد و اس ــای جه ــه ادع ــا ک گروه ه
ــد.  ــودی ســوق می دهن ــه ناب ــن را ب ــن دی عمــًا ای
ــا  ــه ب ــن حمل ــاِن ای ــه عام ــبت ب ــم نس ــی ه برخ
ــا ایمــا  شــک و تردیــد ســخن می گوینــد و حتــا ب
ــا  ــه ی ــن حمل ــد کــه ای ــد بگوین ــه می خواهن و کنای
کارِ دولــت بــوده اســت و یــا متحــدان بین المللــی 
آن. برخــی نیــز بــا توجــه بــه عــدم پذیــرش 
ــه  ــی ک ــه از ســوی گروه های ــن حمل مســوولیِت ای
ــردن و  ــار ک ــه انتح ــد و ب ــتان می جنگن در افغانس

انفجــار دادن شــهره انــد، از »تروریســم خامــوش« 
ــاد  ــل ابع ــه دلی ــد ب ــاور دارن ــد و ب ســخن می گوین
ــه  ــد ک ــاِن آن نمی خواهن ــا عام ــه، حت ــاد فاجع زی
ــد  ــه می توان ــی ک ــل تبعات ــه دلی مســوولیت آن را ب

ــد.  ــردن بگیرن ــه گ ــار آورد، ب ــه ب ــان ب برای ش
ــر  ــاد پیامب ــه می ــه ب ــۀ حمل ــال، حادث ــه هرح ب
ــه نگاه هــای  ــی صــورت گرفــت ک اســام در زمان
بــه  افغانســتان  در  بســیاری ها  خوش بینانــۀ 
تاش هــای صلــح از ســوی امریــکا، روســیه 
و برخــی کشــورها و نهادهایــی کــه در ایــن 
راســتا فعالیــت دارنــد، دوختــه شــده اســت. 
حــوادث  این گونــه  تأثیرهــای  واقعــًا  این کــه 
بــر گفت وگوهــای صلــح چــه خواهــد بــود، 
ــان  ــا گم ــرد، ام ــخص ک ــش مش ــوان از پی نمی ت
نمــی رود کــه تأثیــر چنـــدانی بــر ارادۀ زمــام داران 
ــر  ــور دیگ ــهروندان کش ــرگ ش ــه م ــتان ک افغانس
ــا  ــش پ ــا پی ــادی و حت ــر ع ــک ام ــه ی برای شــان ب
افتــاده تبدیــل شــده و یــا کشــورهایی کــه در حــال 
ــردن  ــرای حاضــر ک ــان ب ــروه طالب ــا گ ــی ب نزدیک
آن بــه گفت وگوهــای صلــح هســتند، بــه جــا 
ــد  ــاور دارن ــران ب ــی تحلیل گ ــا برخ ــذارد. حت بگ
ــر،  ــای اخی ــان در ماه ه ــه تشــدید حمــات طالب ک
عمــًا بــرای امتیازگیــری در میــز مذاکــره صــورت 
ــده و از  ــم ش ــۀ تنظی ــک برنام ــن ی ــرد و ای می گی

ــت.  ــده اس ــی ش ــش طراح پی
ــی  ــه گردهمای ــه ب ــس از حمل ــم پ ــواِل مه ــا س ام
علمــا در روز میــاد پیامبــر اســام ایــن اســت کــه 
چــرا گروه هایــی کــه داعیــۀ اســام خواهی دارنــد، 

ــد؟ ــه می کنن ــا حمل ــوع گردهمایی ه ــن ن ــه ای ب
ــوز  ــی هن ــه برخ ــت ک ــر رف ــن تذک ــش از ای  پی
ــا  ــان و ی ــه را طالب ــن حمل ــه ای ــد ک ــک دارن ش
ــل  ــن دلی ــه همی ــند، و ب ــام داده باش ــش انج داع
بــه تیــوری توطیــه پنــاه بــرده و »دشــمنان اســام« 
را کــه بیشــتر منظورشــان کشــورهای غربــی و 
به ویــژه امریــکا اســت، عامــل اصلــِی ایــن حملــه 
می داننــد. چنــان کــه ســاعاتی پــس از ایــن حملــه، 
یکــی از علمــای کشــور در یــک رســانۀ خصوصــی 
در کابــل بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن کریــم دولــت 
ــاِت  ــه احساس ــا از این گون ــت. ام ــر  دانس را مقص
ــه  ــی ب ــۀ تحلیل ــه گون ــم و ب ــه بگذری ــی ک مقطع
مســأله نــگاه کنیــم، چــرا نبایــد پذیرفــت کــه ایــن 
حملــه می توانــد کار طالبــان و داعــش و یــا دیگــر 
گروه هایــی باشــد کــه دعــوای اســام خواهی 

ــد؟  دارن
ــای  ــا و فرقه ه ــی گروه ه ــان برخ ــه در می در این ک
ــه  ــد یافت ــه رش ــر بنیادگرایان ــی تفک ــامی، نوع اس
ــکی  ــد، ش ــم نمی کن ــلمانان رح ــه مس ــا ب ــه حت ک
وجــود نــدارد. برخــی از تیوری پــردازاِن ایــن نــوع 
ــلمانانی  ــوِن مس ــن خ ــد ریخت ــا می گفتن ــر حت تفک
کــه در زیــر لــوای کفــر زنده گــی می کننــد، 
جــواز دارد و بــرای ایــن تیــورِی خــود بــه انــدازۀ 
ــد و  ــه می کردن ــی ارای ــی اســناد و شــواهد دین کاف

می کننــد. 
داعش بســیاری از اماکن اســامی را در کشــورهای 
ــه  ــه ک ــن بهان ــه ای ــرد ب ــود ک ــراق و ســوریه ناب ع
ــتی  ــرک و بت پرس ــای ش ــه محل ه ــن ب ــن اماک ای
ــرد  ــام ک ــا اع ــروه حت ــن گ ــده اند. ای ــل ش تدبی
کــه در صــورت رســیدن بــه مکــه، خانــۀ خــدا را 
نیــز ویــران می کنـــد، چــون بــه بــاور ایــن گــروه 
ــۀ او را  ــده اند و خان ــل ش ــلمانان از »اهلل« غاف مس
پرســتش می کننــد. طالبــان در زمانــی کــه »جهــاد« 
خــود را آغــاز کردنــد، علیــه کــی می جنگیدنــد؟... 
مگــر کســانی کــه در برابــر آن قــرار داشــتند، 
ــام و  ــرای اس ــال ها ب ــه س ــد ک ــن نبودن مجاهدی
ایجــاد دولــت اســامی بــا اتحــاد شــوروی وقــت و 
دولــت تحــت حمایــِت آن جنگیــده بودنــد؟ مگــر 
طالبــان مــردم شــمالی را قتــل عــام نکردنــد؟ آیــا 
ــوژی  ــد؟... ایدیول ــلمان نبودن ــمالی مس ــردم ش م
تکفیــر و کشــتن به خاطــر هدف هــای سیاســی 
این چنینــی  پوشــش های  می توانــد  همــواره 
داشــته باشــد. همیــن حــاال طالبــان و داعــشـ  اگــر 
واقعــًا ایــن گــروه در افغانســتان محلــی از اعــراب 
ــان  ــه در حمات ش ــد ک ــد ـ نمی دانن ــته باش داش

ــند؟  ــل می رس ــه قت ــلمانان ب مس
بــدون شــک کــه بــر ایــن امــر واقــف انــد، ولــی 
ــِی  ــای سیاس ــه هدف ه ــیدن ب ــرای رس ــم ب بازه
ــی  ــد. گروه های خــود دســت از جنایــت برنمی دارن
ــد و  ــل می کنن ــی عم ــام سیاس ــام اس ــر ن ــه زی ک
ــد،  ــاص دارن ــی خ ــای سیاس ــت هدف ه در حقیق
ــه عملکــرد خــود  ــرای توجی ــد ب ــواره می توانن هم
ــان از روزی  ــد. طالب ــاه ببرن ــدس پن ــون مق ــه مت ب
کــه وارد میــدان سیاســی افغانســتان شــده، صدهــا 
ــۀ آن  ــه در نتیج ــام داده ک ــار را انج ــه و انفج حمل
ــم  ــه مراس ــه ب ــده اند. حمل ــرر ش ــلمانان متض مس
ــوع  ــن ن ــی ازهمی ــم یک ــام ه ــر اس ــاد پیامب میـ
حمــات اســت و هیــچ جــای تعجــب نــدارد کــه 

ــت. ــام داده اس ــان انج ــه آن را طالب ــم ک بپذیری
 نبایــد خــود را فریــب داد و گفــت کــه طالبــان و 
داعــش گروه هــای مســلمان انــد و چنیــن اعمالــی 
ــا  را انجــام نمی دهنــد. این گونــه برخــورد کــردن ب
ــان  ــد. طالب ــچ مشــکلی را حــل نمی کن ــأله، هی مس
ــان  ــر دست ش ــا آن  اگ ــر ب ــای هم فک ــا گروه ه و ی
برســد، ُکل مســلمانان جهــان را بــرای رســیدن بــه 

ــد.  ــی می کنن ــود قربان ــی خ ــای سیاس هدف ه
مقــدم  افراطــی  و  تکفیــری  گروه هــای  بــرای 
ارزش هــای  اسامی شــان،  ارزش هــای  بــر 
سیاسی شــان قــرار دارد و در ایــن راه از هیــچ 
ــری  ــر تکفی ــد. تفک ــت نمی کنن ــی فروگذاش جنایت
برخــی  میــان  در  دیرزمانــی  از  افراط گــرا  و 
ــود  ــج می ش ــامی تروی ــای اس ــا  و گروه ه حلقه ه
ــر  ــوع تفک ــن ن ــخورهای ای ــه آبش ــی ک ــا زمان و ت
خشــکانده نشــود، ایــن در بــر همیــن پاشــنه 

خواهــد چرخیــد.
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 کیست؟

 

ــتان  ــح« در افغانس ــامِ »صل ــر ن ــه زی ــۀ آن چ ــا هم ــن روزه ای
ــرای خــروج  ــکا ب ــه و هیجــاِن امری می گــذرد، در ســایۀ عجل
قابــِل تحلیــل اســت. بــه ایــن معنــا کــه ادارۀ دونالــد ترامــپ 
عزمــش را جــزم نمــوده کــه رونــد صلــح بــا طالبــان را نهایــی 
ســازد تــا ایــن کشــور بتوانــد بــا خیالــی آرام تــر و دغدغه هایی 
ــتان  ــۀ خــود در افغانس ــنگین و پُرهزین ــه حضــورِ س ــر، ب کمت
ــدۀ  ــوان نماین ــه عن ــل زاد ب ــای خلی ــاِب آق ــد. انتخ ــان ده پای
ــًا از  ــتان، دقیق ــِح افغانس ــور صل ــده در ام ــاالت متح ــژۀ ای وی
ــان  ــا طالب ــح ب ــون صل ــکا پیرام ــدِی امری ــِم ج ــن تصمی همی
نشــأت می گیــرد. امــا آن چــه در ایــن میانــه جــای تأمــل دارد 
ــت  ــروج، فرص ــح و خ ــه صل ــکا ب ــتیاق امری ــا اش ــه: آی این ک
ــی  ــی و مردم ــای مل ــرازِ دیدگاه ه ــرای طــرح و اب ــی ب و مجال
ــد  ــا این کــه رون ــی می گــذارد و ی ــح باق ــاِل پروســۀ صل در قب
ــرای  صلــح کامــًا تحــت شــعاِع ایــن تصمیــم قــرار دارد و ب

ــد؟ ــا می گردن ــِر پ ــکات زی ــیاری از ن ــرای آن، بس اج
پیــش از پرداختــن بــه ایــن مســأله بایــد خاطرنشــان کــرد کــه 
اوالً صلــح بــا طالبــان و خــروج امریــکا، بــه معنــای وداِع ایــن 
ــه در آن  ــاِی نهفت ــع و تهدیده ــا افغانســتان و مناف ــدرت ب ابرق
ــِع  ــۀ مناف ــِن بهین نیســت؛ بلکــه ایــن خــروج در راســتای تأمی
ــی یی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــبک کردِن باره ــور و س ــن کش ای
در  ســنگین  حضــور  به دلیــل  کــه  می گیــرد  صــورت 
ــه  ــًا این ک ــاده اســت. ثانی ــکا افت ــر شــانه هاِی امری افغانســتان ب
ــهرونِد  ــک ش ــودن، ی ــار ب ــم افغان تب ــل زاد علی رغ ــای خلی آق
امریکایــی و وفــادار بــه سیاســت هاِی اداره و دیوانی ســت 
کــه توســط آن بــه اســتخدام درآمــده اســت. بــا ایــن حســاب، 
بایــد درک کــرد کــه ادارۀ ترامــپ خواهــاِن برقــراری صلحــی 
ــد  ــه نزن ــکا را صدم ــی امری ــِع مل ــه مناف ــت ک ــان اس ــا طالب ب
ــرارِی  ــال برق ــه دنب ــًا ب ــز صرف ــل زاد نی ــای خلی و شــخِص آق
ــۀ  ــِت خارج ــتگاه سیاس ــزد دس ــه او را در ن ــت ک صلحی س
ــرای  ــه ب ــی ک ــاالً در ضرب االجل ــفید و احتم ــکا روی س امری
ــازد. این جاســت  ــاب س ــده، کامی ــِح افغانســتان صــادر ش صل
کــه بایــد پرســید: پــس منافــع ملــِی افغانســتان و نگرانی هــا و 
ــرار دارد؟  ــه ق ــِی مــردمِ آن در کجــای معادل دغدغه هــای حیات
آیــا صلحــی کــه قــرار اســت منافــع ملــی و حیاتــِی امریــکا در 
ــای  ــد دغدغه ه ــد، می توان ــن کن ــه را تأمی ــتان و منطق افغانس
میلیون هــا شــهروند افغانســتانی و در نتیجــه مصالــح و منافــع 

ــد؟  ــِی جنــگ را لحــاظ نمای ــاِن اصل ــِی قربانی مل
متأســفانه قبــل از فعال شــدِن امریــکا تــا ایــن پیمانــه در برنامــۀ 
صلــِح افغانســتان نیــز تجربــه نشــان داده بــود کــه صلــح بــه 
بازی  یــی ُفروملــی در عرصــۀ سیاســت و قــدرت تبدیــل شــده 
ــده و  ــاِل ورود داده نش ــتان مج ــردم افغانس ــه م ــه در آن، ب ک
ــا  ــرای آن ه ــد ب ــا می خواهن ــامِ آن ه ــه ن ــا و ب ــاِب آن ه در غی
تعییــِن سرنوشــت کننــد. در برنامــۀ صلــح بــا طالبــان، بازیگــر 
ــر،  ــور ویژه ت ــتان و به  ط ــت افغانس ــکار، حکوم ــمی و آش رس
ارگ ریاســت جمهوری بــود و پــس از آن، پاکســتان بــود کــه 
ــا  ــد. ام ــال کن ــوذِ الزم را اعم ــه نف ــن برنام می خواســت در ای
ــح افغانســتان  ــه صل ــای بســیاری از کشــورها ب ــه پ ــون ک اکن
ــد  ــه می خواه ــت ک ــده اس ــاالت متح ــن ای ــده، ای ــیده ش کش
ــود در برنامــۀ صلــح را بــر  ترجیحــات و اولویت هــاِی خ
حکومــِت موجــود بقبوالنــد و بــا یک طرفــه ســاختِن آن، 
ــتان  ــردم افغانس ــاِی م ــه پ ــی« ب ــح مل ــامِ »صل ــه ن ــه را ب نتیج
بنویســد، بی آن کــه آن هــا در پختــِن ایــن آش شــریک و 

ــوده باشــند. حاضــر ب
ــا شــراکِت فعــاِل  امــا پیــش از آن کــه آِش صلــِح افغانســتان ب
امریــکا و پاکســتان و بســیاری از کشــورهای منطقه پُخته شــود 
و روغنــش بــاال بیایــد، تذکــِر مــا هماننــد همیشــه ایــن اســت 
ــی  ــی در افغانســتان آمدن ــای واقع ــه معن ــچ صلحــی ب ــه هی ک
ــان  ــای زن ــی، دغدغه ه ــای مردم ــه دیدگاه ه ــت مادامی ک نیس
و مــردان و جوانــاِن نخبــۀ ایــن کشــور از همــۀ اقــوام و اقشــار 
در آن لحــاظ نگــردد. بایــد در معادلــۀ صلــح افغانســتان، طرف 
ــش  ــند و بی ــتان باش ــردم افغانس ــوری، م ــر مح ــی و متغی اصل
ــراِت  ــان در مذاک ــاِی آن ــا، آرزوه از همــۀ کشــورها و دولت ه
صلــح لحــاظ گــردد. طالبــان ســال های ســال در برابــر 
ــد،  ــی گرفته ان ــا قربان ــد و از آن ه ــتان جنگیده ان ــردمِ افغانس م
ــد  ــر ان ــردمِ مقاومتگ ــن م ــت، ای ــۀ نخس ــز در درج ــون نی اکن
ــا  ــان را ب ــا طالب ــح ب ــه صل ــد ک ــم بگیرن ــد تصمی ــه می بای ک
کــدام مختصــات و شــرایط می پذیرنــد. در غیــر ایــن، هرقــدر 
امریــکا فشــار وارد کنــد و خلیــل زاد ابتــکار بــه خــرج دهــد، 

صـــلح ســرابی بیــش نخواهــد بــود!  

صلـح افغـانستان؛ 
آشـی با یـک وجب روغـن

حادثۀ حمله به میالد پیامبر 
اسالم در زمانی صورت گرفت که 

نگاه های خوش بینانۀ بسیاری ها 
در افغانستان به تالش های صلح 

از سوی امریکا، روسیه و برخی 
کشورها و نهادهایی که در این 

راستا فعالیت دارند، دوخته شده 
است. این که واقعاً تأثیرهای 

این گونه حوادث بر گفت وگوهای 
صلح چه خواهد بود، نمی توان 

از پیش مشخص کرد، اما گمان 
نمی رود که تأثیر چنـدانی بر 

ارادۀ زمام داران افغانستان که 
مرگ شهروندان کشور دیگر 

برای شان به یک امر عادی و حتا 
پیش پا افتاده تبدیل شده و یا 

کشورهایی که در حال نزدیکی با 
گروه طالبان برای حاضر کردن آن 

به گفت وگوهای صلح هستند، به 
جا بگذارد. حتا برخی تحلیل گران 

باور دارند که تشدید حمالت 
طالبان در ماه های اخیر، عماًل برای 
امتیازگیری در میز مذاکره صورت 
می گیرد و این یک برنامۀ تنظیم 

ACKUشده و از پیش طراحی شده است



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2376   شنبه       3 قوس /   آ   ذ  ر   y    1397    15ربیع االول   y 1440  24 نو امبر     32018 www.mandegardaily.comگزارش
ــد  ــاد از رون ــا انتق ــی ب ــدای مل ــان سیاســی آجن ــر جری رهب
ــات  ــر انتخاب ــر س ــا ب ــح و چانه زنی ه ــای صل گفت وگوه
ــهروندان  ــه ش ــه ب ــد ک ــور می گوی ــت جمهوری کش ریاس

ــود. ــان داده می ش ــتباه نش ــتان راه اش افغانس
احمدولــی مســعود، رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای ملــی 
کــه دیــروز در مراســم یادبــود از ســالروز درگذشــِت اســتاد 
ــت  ــور صحب ــادی کش ــران جه ــی از رهب ــی عرفان قربان عل
می کــرد، خطــاب بــه مســووالن حکومــت وحــدت ملــی و 
جامعــۀ جهانــی گفــت: »مــردم را آدرس اشــتباه ندهیــد، نــه 

جنــگ پیــش ماســت، نــه صلــح«.
ــر روز  ــه ه ــت ک ــخنانش گف ــۀ س ــعود در ادام ــای مس آق
ــی  ــردم در تاریک ــت، م ــت موق ــات و حکوم ــام انتخاب به ن

و ابهــام قــرار داده می شــوند.
گفتنــی کــه رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای ملــی در 
ــح  ــون صل ــود پیرام ــن خ ــع روش ــین مواض ــد روز پس چن
ــتان را در  ــت جمهوری در افغانس ــدۀ ریاس ــات آین و انتخاب

ــد.  ــان کردن ــز بی ــر نی ــت دیگ ــد نشس چن

وفاق ملی باید عملی شود
از میــاد حضــرت پیامبــر اســام در بنیــاد شــهید مســعود با 
حضــور شــمار زیــادی از علمــای دینــی، اســتادان دانشــگاه 

و دانشــجویان گرامــی داشــت شــد.
ســخنرانان ایــن نشســت، حضــرت محمــد )ص( را »الگوی 
اخــاق« عنــوان کردنــد و گفتنــد کــه سیاســت مداران 
افغانســتان بایــد از مبــارزات سیاســی و اجتماعــی حضــرت 

پیامبــر الگــو بگیرنــد.
ــاق  ــان »وف ــان از طراح ــی همچن ــای دین ــماری از علم ش
ــری  ــوب نظ ــان را از چارچ ــرح ش ــا ط ــتند ت ــی« خواس مل

ــازند. ــی بس ــۀ عملیات ــرده و وارد عرص ــرون ک بی
ــون زنده گــی  ــه پیرام ــم اهلل کشــاف، اســتاد دانشــگاه ک رحی
و اخاقــی حضــرت پیامبــر در ایــن مراســم صحبــت کــرد 
و گفــت، مکتــب اســام خــون مســلمان را بســیار بــا ارزش 
عنــوان کــرده و حتــا کشــتن یــک مورچــه را بــدون موجــب 

ــد. ــازه نمی ده اج
آقــای کشــاف حضــرت پیامبــر را »الگــوی اخــاق« 
ــو  ــن الگ ــام بهتری ــر اس ــه پیامب ــت ک ــان داش ــد و بی خوان
در برخوردهــای اجتماعــی و سیاســی بــرای مســلمانان 

باشــد.  می توانــد 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی، ریی ــغ بامیان ــم، مبل ــویی ه از س
والیــت بامیــان اظهــار داشــت کــه حضــرت محمــد )ص( 
ــرای  ــوای ب ــر و پیش ــن رهب ــران و بهتری ــن پیامب افضل تری

ــت. ــلمانان و بشــریت اس مس
آقــای بامیانــی افــزود کــه روش پیامبــر اســام مبنــای خوبی 
بــرای وحــدت و هم دیگرپذیــری مســلمانان افغانســتان 
می توانــد باشــد. آقــای بامیانــی بــا اشــاره بــه طــرح »وفــاق 
ــرای  ــرح ب ــرح، مناســب ترین ط ــن ط ــه ای ــت ک ــی« گف مل
ــان  ــوی جری ــه از س ــت ک ــتان اس ــۀ افغانس ــدت جامع وح

آجنــدای ملــی مطــرح شــده اســت.
او از ترکیــِب اقــوام مختلــف در محــور ایــن طــرح ســتایش 
ــای  ــی از نیازمندی ه ــاق مل ــه وف ــت ک ــار داش ــرد و اظه ک
مهــم جامعــه اســت و بایــد سیاســت مداران از طــرح وفــاق 

ملــی حمایــت و پشــتیبانی کننــد. 
در ســویی دیگــر، شــمس الرحمان فروتــن، یکــی از علمــای 
ــوولیت  ــتین مس ــه نخس ــت ک ــت گف ــن نشس ــی در ای دین
ــه  ــام را ب ــی اس ــرۀ واقع ــه چه ــت ک ــن اس ــلمانان ای مس
جهانیــان نشــان دهنــد. آقــای فروتــن افــزود، آنانــی کــه از 
ــد،  ــش می گذارن ــه نمای ــی ب ــرۀ خشــن و افراط اســام چه
ــه نمایــش  ــان وارون ــه جهانی ــا اســام را ب ــد ت ــه دارن وظیف

ــد. بدهن

بــه گفتــۀ او، انفجــار و انتحــار در میــان پیــروان مذاهــب در 
افغانســتان، به خاطــر بــه میــان آوردن تفرقــۀ مذهبــی میــان 

مــردم اســت.
ایــن عالــم دیــن در بخشــی از ســخنانش از طراحــان »وفــاق 
ملــی« خواســت تــا طــرح شــان را در عمــل پیــاده بســازند. 
او گفــت: »آقــای مســعود ایــن روزهــا از طــرح وفــاق ملــی 
ــرح  ــن ط ــم ای ــار داری ــا انتظ ــد، م ــت می کن ــیار صحب بس
ــی  ــاق مل ــرح وف ــه ط ــا ب ــم. م ــی ببینی ــۀ عمل را در عرص
ــما  ــت ش ــه در پش ــید ک ــن باش ــم و مطمی ــرورت داری ض

ایســتاد هســتیم«.
با کسانی که قربانی داده اند، مشوره نمی شود

ــهید  ــاد ش ــس بنی ــی مســعود، ریی ــن، احمدول ــان باای همزم
ــن  ــی در ای ــدای مل ــان سیاســی آجن ــر جری مســعود و رهب
ــه جــان علمــای  ــۀ انتحــاری ب ــه حادث ــا اشــاره ب مراســم ب
دینــی گفــت کــه تروریســم بــه هیچ کســی رحــم نمی کنــد 
ــه قشــرهای  ــای تروریســتی هم ــال گروه ه ــان اعم و قربانی

جامعــه هســتند.
رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای ملــی در ادامــۀ ســخنانش 
بــا اشــاره بــه ُهشــدارهای قهرمــان ملــی کشــور کــه بیســت 
ســال پیــش از امــروز پیرامــون اعمــال و گروه هــای 
ــای  ــرد: گروه ه ــان ک ــر نش ــود، خاط ــه ب ــتی گفت تروریس
ــد و  ــی ترحــم ندارن ــچ اجتمــاع و مردم ــه هی تروریســتی ب
ــا  ــه اروپ ــفرش ب ــان س ــعود در جری ــهید مس ــه ش چنان چ
گفتــه بــود کــه اگــر جهــان بــرای نابــودی ایــن پدیــده کار 
نکنــد، آرام آرام دامنــۀ اعمــال تخریبــی آنــان هیــچ بخشــی 

از جهــان را آرام نمی گــذارد.
آقــای مســعود همچنــان بــا اشــاره بــه رونــد گفت وگوهــای 

ــانی  ــا کس ــد ب ــن رون ــه در ای ــت ک ــان گف ــا طالب ــح ب صل
ــوره  ــد، مش ــی داده ان ــم قربان ــا تروریس ــارزه ب ــه در مب ک

نمی شــود.
ــا  ــد و ب ــر ان ــد بی خب ــن رون ــردم از ای ــه م ــزود ک او اف
ــچ  ــری هی ــر فک ــرد از نظ ــورت می گی ــوره ص ــانی مش کس
مخالفتــی بــا اعمــال طالبــان و گروه هــای تروریســتی 

ــد. ــته ان ــر نداش دیگ
رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای ملــی می گویــد کــه 
ــظ  ــرای حف ــد، ب ــن رون ــی در ای ــن و برنامه ی ــچ تضمی هی
ــز  ــردم نی ــر م ــۀ اخی ــه دو ده ــک ب ــت آوردهای نزدی دس

ــدارد. ــود ن وج
ــور  ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی ــای مســعود، نماین ــۀ آق ــه گفت ب
صلــح افغانســتان بــا کســانی مشــورت می کنــد کــه از نظــر 
فکــری و مبارزاتــی بــا طالبــان مخالفتــی نداشــته و ندارنــد.
از  برخــی  بــا  کــه  هــم  دیدارهایــی  می افزایــد،  او 
چهره هــای مخالــف طالبــان انجــام شــده، »ســرزده و زیــاد 
جــدی« نبــوده اســت. بــه گفتــۀ او: ســردرُگمی ها در رونــد 
گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان نشــان می دهــد کــه هیــچ 
ــح در افغانســتان  ــدن صل ــرای آم ــی ب ــی مل ــت و برنامه ی نی

ــدارد. وجــود ن
رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای ملــی در پایــان ایــن 
ــی از  ــای دین ــت علم ــی از حمای ــن قدردان ــت ضم نشس
ــن  ــی اظهــار داشــت کــه ای ــاق مل عملــی شــدن طــرح وف
ریاســت جمهوری  انتخابــات  کارزارهــای  در  جریــان 

و  ممکــن  راه  هــر  از  و  می شــود  وارد  قدرت مندانــه 
ــی  ــی را عمل ــاق مل ــرح وف ــهروندان، ط ــت ش ــا حمای ب

. زد می ســا

این واکنِش رهبر جریان سیاسی آجندای ملی در 

حالــی مطــرح می شــود کــه از چنــد هفتــه بدین ســو 
ــح  ــور صل ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــی خلی زلم
ــا شــماری  ــه کشــور آمــده و ب ــار دوم ب ــرای ب افغانســتان ب
ــت. ــته اس ــدار داش ــی دی ــی و حکومت ــای سیاس از چهره ه
گفتنــی اســت کــه طــرح وفــاق ملــی پــس از مشــورت های 
ــردم افغانســتان از درون  ــه گان سیاســی و م ــا نخب ــراوان ب ف
برنامــۀ آجنــدای ملــی بیــرون شــده و مســووالن ایــن جریان 
ــهرهای  ــل و ش ــم در کاب ــورتی یی ه ــت های مش در نشس

دیگــر کشــور آن را غنــی ســاخته انــد.
کمیتۀ صلح آجندای ملی

ــان  ــورتی جری ــت های مش ــۀ نشس ــال، در ادام ــن ح در عی
سیاســی آجنــدای ملــی، روز پنج شــنبۀ هفتــۀ گذشــته 
نشســتی بــا حضــور نماینــده گان مــردم در مجلــس، اســتادان 

ــد. ــزار گردی ــی برگ ــه گان سیاس ــگاه ها و نخب دانش
در ایــن نشســت ضمــن بررســی اوضــاع سیاســی کشــور و 
ــن  ــح ای ــۀ صل ــح، کمیت ــای صل ــد گفت وگوه ــژه رون به وی
جریــان نیــز شــکل گرفــت. گفتــه می شــود کــه ایــن کمیتــه 
ــای  ــد گفت وگوه ــرای رون ــی را ب ــا طرح ــه دارد ت وظیف

صلــح آمــاده ســازد.
ــد  ــی چن ــدای مل ــی آجن ــان سیاس ــه جری ــت ک ــی اس گفتن
هفتــه پیــش، نشســتی را بــا اشــتراک اقشــار مختلــف جامعه 
زیــر نــام »صلــح در آیینــۀ آجنــدای ملــی« برگــزار کــرد و 
در آن، دیدگاه هــا و برداشــت های گوناگــون و مردمــی 
ــان  ــا طالب ــح ب ــای صل ــد گفت وگوه ــۀ رون ــح و ادام از صل

ارایــه شــد.

احمدولی مسعود:

به مردم آدرِس اشتباه ندهید
روح اهلل بهزاد
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ویژه گی های رویکرد تاریخ نگاری ملی گرایانۀ قوم مدار
1. در ایــن رویکــرد، تأســیس افغانســتان بــه ســال 1747 
بــه همــِت احمــد خــان ابدالــی برمی گــردد. قصــه چنــان 
اســت کــه او بــا نورمحمدخــان افغــان و ســپاهیان افغــان 
ــکریان  ــاز لش ــاه را از تاخت وت ــرم نادرش ــک، ح و ازبی
شورشــی نجــات داده، قــوای »افغانــی« بــا گرفتــن 
المــاس کــوه نــور بــه صــوب هــرات حرکــت کــرده و 
ســپس بــه قندهــار می آینــد و در اثــر »جرگــۀ ملــی« در 
منطقــۀ شیرســرخ قندهــار، احمــد خــان بــه مقام شــاهی 
ــی  ــاب »دموکراس ــوع انتخ ــن ن ــردد. ای ــاب می گ انتخ
ــا حصــل آن،  ــت م ــده شــده و دول ــی« خوان ــی افغان مل
دولــت ملــی قلمــداد می شــود )حبیبــی،86:413(. حــال 
ــن  ــگار دیگــر پشــتون کــه جــا جــا از ای ــه تاریخ ن آن ک
رویکــرد پیــروی دارد، امپراتــوری »افغانــی« احمدشــاه را 
ــه  ــی،42:1389( ک ــد )عطای ــی« می دان ــت خان خان »دول

هیــچ مناســبتی بــا دولــت مــدرن و ملــی نــدارد.  
2. پشــتوانۀ سیاســی و ســاله یی ایــن رویکــرد از نظــر 
ــتند  ــتون ها هس ــی از پش ــل و خاندان های ــی قبای تاریخ
ــت آورده  ــی به دس ــت سیاس ــات فرص ــی اوق ــه گاه ک
ــا  ــان خلجی ه ــد، هم س ــت رانده ان ــد حکوم ــر هن و ب
و   )1524  -  1449( لودی هــا  و   )1316  -  1290(
فریدخــان ســوری )1545-1542( )فرهنــگ،72:1385(. 
از ایــن حکومت هــا در ایــن رویکــرد بــه عنــوان 

»حکومــت افغان هــا در هنــد« یــاد می گــردد. 
ــی  ــی و حماس ــی، اجتماع ــی، مذهب ــتوانۀ فرهنگ 3. پش
پشــتون ها  خیزش هــای  و  قیام هــا  در  ریشــه  آن 
ــان و  ــد روش ــش بایزی ــد جنب ــوالن مانن ــر مغ در براب
خوشــحال خان ختــک و عبدالرحمــن بابــا دارد کــه 
ــروزی  ــتان ام ــرزمین افغانس ــاکن س ــان س ــدام آن هیچ ک

ــتند. نیس
4. در ایــن رویکــرد بــرای کلمــۀ »پشــتون« پیشینه ســازی 
ــردد،  ــاب اوســتا برمی گ ــه کت ــا ب شــده و ســابقۀ آن حت
هــر تشــابه لفظــی کــه بــا ایــن کلمــه در زبــان پهلــوی، 
ــه  ــردد، ب ــت می گ ــی دریاف ــکانی و یونان ــتایی، اش اوس
ــًا  ــود، مث ــط داده می ش ــان« رب ــتون« و »افغ ــۀ »پش کلم
ــادل  ــیراز مع ــتانی در ش ــۀ باس ــگان« در کتیب ــۀ »اپ کلم
»افغــان« تلقــی می شــود و عبدالحــی حبیبــی حتــا کلمــۀ 
ــد  »افغــان« را در شــاهنامۀ فردوســی جســت وجو می کن

)پاکــرای،5:1387(.
و  درون قومــی  گســترۀ  دو  در  رویکــرد  ایــن   .5
کــرده  عمــل  قوم مدارانــه  »پشــتون«،  برون قومــی 
ــش  ــه پی ــا ک ــی غلزایی ه ــترۀ درون-قوم ــت. در گس اس
از ابدالی هــا موفــق بــه تشــکیل امپراتوری یــی بــه 
ــد و در  ــار می گردن ــی قنده ــا پایتخت ــان ب ــام هوتکی  ن
ــتین  ــکیل نخس ــتون ها و تش ــیدن پش ــدرت رس ــه ق ب
»دولــت پشــتونی« در ســرزمین خراســان بارزتریــن 
ــه می شــوند. در  ــده گرفت ــد، نادی ــازی می کنن نقــش را ب
ــکان،  ــون تاجی ــر همچ ــوام دیگ ــی اق ــترۀ برون قوم گس
ازبیک هــا، هزاره هــا و... نادیــده گرفتــه شــده و در 
خیلــی از اوقــات در افتخــارات تاریخــی ایــن ســرزمین 

نمی گردنــد.  دخیــل 
ــوم  ــه ق ــی« ب ــای مل ــام نماد ه ــرد »تم ــن رویک 6. در ای
ــی  ــان »مل ــی آن ــح جنگ ــر فات ــود، ه ــتون داده می ش پش
اتــل«، هــر مــادر یــک تــن از فرماندهــان نظامــی، امیــران 
ــی« و  ــی کال ــان »مل ــاس آن ــا«، لب ــان »ان ــاهان آن و ش
رقــص آنــان »ملــی اتــن« قلمــداد گردیــده و از طریــق 
ــوان  ــه عن ــی ب ــانه های همه گان ــی و رس ــوزش عموم آم
»فرهنــگ ملــی« و »افتخــار ملــی« بــه خــورد مــردم داده 
ــی«  ــت افغان ــام »هوی ــر ن ــت پشــتونی زی می شــود. هوی

ــردد.  ــل می گ ــوام تحمی ــر اق ــر دیگ ب

نقد رویکرد تاریخ نگاری ملی گرایانۀ قوم مدار
ــۀ  ــگاری ملی گرایان ــرد تاریخ ن ــه رویک ــته از آن ک گذش
کثرت گرایــی  کــه  بیســت ویک  قــرن  در  قوم مــدار 
ــان  ــهروندی گفتم ــدن و ش ــی ش ــم  و جهان و پلورالیس
غالــب آن اســت، قابــل پذیــرش نیســت، نقد هــای 

ــه: ــت، از جمل ــر آن وارد اس ــادی ب زی
زیســت  چگونگــی  نمی توانــد  رویکــرد  ایــن   .1
اجتماعــی ـ سیاســی، فرمان روایــی و فرمان بــری و 
حماســه آفرینی های اقــوام دیگــر در ایــن کشــور را 
ــی  ــت مل ــش هوی ــر آفرین ــر آن را ب ــد و اث ــل کن تحلی

ــته ســازد. برجس
ــن  ــدرن را تبیی ــه دورۀ م ــال کشــور ب 2. چگونگــی انتق
کــرده نمی توانــد. نمی توانــد تبییــن کنــد کــه افغانســتان 
کــدام عصــر زیســت قبیله یــی، دولــت امپراتــوری، 
ــته اســت.  ــت داش ــت مل ــا دول ــرزمینی و ی ــت س دول

اقــوام گوناگــون کشــور  3. اجــازه نمی دهــد کــه 
تعریف هــای  و  زنده گــی  ســبک های  جهان بینــی، 
ــی  ــی پدیدآی ــل تاریخ ــی، تسلس ــت مل ــود از هوی خ
هویــت قومــی و پیونــد آن بــه »هویــت ملی افغانســتانی« 
را درک کــرده و بــه تعــارف، تفاهــم، تعامــل و تکامــل 
ــرت  ــه و نف ــده،  کین ــذر عق ــر ب ــه در براب ــند، بلک برس
ــه فروپاشــی ملــی می انجامــد. می افشــاند و ســرانجام ب

ــرد  ــده می گی ــر را نادی ــوام دیگ ــت اق ــخ و هوی 4.  تاری
ــازد.  ــتحیل می س ــتونی« مس ــت »پش ــه را در هوی و هم

5. فقــط یــک قــوم یعنــی پشــتون را بومــی ایــن 

ــرزمین های  ــر س ــران را مهاج ــد و دیگ ــرزمین می دان س
ــک  ــر ی ــه ه ــد، درحالی ک ــوم می دان ــن ب ــه ای ــر ب دیگ
ــق  ــد و ح ــرزمین می توانن ــن س ــاکن در ای ــوام س از اق
ــار  ــای پُرافتخ ــی دوره ه ــه مدع ــت ک ــان اس مشروع ش
از فتوحــات و حکم روایــی در تاریــخ تمدنــی ایــن 
ــی  ــد ادعــای بوم ــک نمی توان ــچ ی ســرزمین باشــند. هی
بــودِن مطلــق در ایــن منطقــه را کنــد، در حقیقــت 
چنان چــه بارفیلــد گفتــه اســت، تاریــخ هــر قــوم 
ــا  ــا ج ــوچ دادن ی ــا ک ــرزمین ب ــن س ــی در ای و گروه
ــن  ــه پیشــتر در ای ــوم دیگــری آغــاز می شــود ک دادن ق
ســرزمین ســکونت داشــته اند )رحیمــی،82:1387(.

6. در ایــن رویکــرد مفاهیــم سیاســی و جامعه شناســیک 
ــا  ــه ب ــت و...، هم ــوری، دول ــت، امپرات ــوم، مل ــد: ق مانن
هــم خلــط شــده اند و نمی توانــد تبییــن کنــد کــه 
فراینــد ملت ســازی در ایــن کشــور از کجــا آغــاز شــده 

اســت؟

سه: رویکرد تاریخ نگاری تشکیل دولت مدرن 
ــن رویکــرد چگونگــی علــت وجــودی افغانســتان و  ای
ــکیل  ــاز تش ــرزمین را از آغ ــن س ــدِن ای ــتان ش افغانس
ــن  ــتازان ای ــد. پیش ــت وجو می کن ــدرن جس ــت م دول
رویکــرد، دکتر ســید عســکر موســوی )موســوی:1391( 

ــتند. ــی و...  هس ــن رحیم و مجیب الرحم
ــمه  ــا سرچش ــرد از آن ج ــن رویک ــِک ای ــگارۀ تیوری ان
ــل  ــردی در مراح ــای ف ــی فئودالی ه ــه برخ ــرد ک می گی
ــزی بســیار شــبیه یــک  ــه چی ــا ب ــخ اروپ بعــدی از تاری
بــا  پادشــاهی هایی  تبدیــل شــدند،  مــدرن  دولــت 
مرزهــای مشــخص به وجــود آمــد کــه در درون آن هــا، 
اقتدار هــای مرکــزی مدعــی صاحیــت انحصــاری، 
از  اســتیناف  حــق  پیچیــده،  قضایــی  نظام هــای 
دادگاه هــای محلــی گرفتــه تــا مرکــز، نظــام مالیات بنــدی 
ــت  ــن پرداخ ــکان زمی ــه مال ــه ب ــی ک ــز از اجاره ی متمای
می شــد و در برخــی مــوارد مجامــع قانون گــذاری 
منتخــب دیــده می شــد )دی.ســی،50:1390(. شــبیه 
ایــن ســامان سیاســی را در حکومــت امیــر عبدالرحمــن 

می تــوان دیــد.

تشــکیل  تاریخ نــگاری  رویکــرد  ویژه گی هــای 
ــدرن ــت م دول

ــی اش  ــای کنون ــا مرز ه ــتان ب ــر، افغانس ــن نظ 1. از ای
ــه، در  ــدرن کلم ــای م ــه معن ــت ب ــک دول ــوان ی ــه عن ب
زمــان امــارت امیرعبدالرحمــن خــان بــر اثــر توافقــات 
نظــام  در  تــزاری  روســیۀ  و  بریتانیــا  امپراتــوری 
اراده  بــدون  بــزرگ   بــازی  منطقه یــی  بین المللــی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــرزمین، ب ــن س ــاکنان ای ــت س و خواس
ــای  ــد. مرزه ــاد ش ــال 1880 ایج ــل  در س ــور حای کش
ــزاری  ــیۀ ت ــا و روس ــط بریتانی ــه توس ــور ک ــن کش ای
ــۀ  ــه پای ــود، در ســال 1896 ب ــن شــده ب ترســیم و تعیی
ــن رویکــرد نســبت دادن تأســیس  اکمــال رســید. در ای
افغانســتان بــه احمدشــاه ابدالــی نادرســت بــوده، زیــرا 
کــه او خویشــتن را پادشــاه ایــران و خراســان می نامیــد 

)رحیمــی،81:1387(.
2. در ایــن رویکــرد، میــان دو انگاشــت فــرق گذاشــته 
ــخ  می شــود: یکــی افغانســتان تاریخــی و دیگــری تاری
افغانســتان. در مــورد افغانســتان تاریخــی پیشــنهاد ایــن 
اســت کــه تاریــخ ماقبــل ایــن دوره بــه  نام هــا و 
ــه  ــورد مطالع ــد م ــان بای ــخِص خود ش ــانی های مش نش
و ارزیابــی قــرار گیرنــد و نــه تحــت نــام »افغانســتان«.
مــردم  گذشــتۀ  افتخــارات  و  تمدنــی  هویــت   .3
افغانســتان در یــک حــوزۀ تمدنــی بزرگ تــر و در ایــران 
ــل  ــن تسلس ــردد و ای ــت وجو گ ــن جس ــان که و خراس
ــام افغانســتان پی گیــری شــود،  ــه  ن در هویــت کنونــی ب
ــا  ــا ب ــترک م ــی مش ــوزۀ تمدن ــارات ح ــه افتخ ــرا ک چ
ــه   ــدی ب ــی جدی ــت سیاس ــه هوی ــام ب ــی تم بی رحم
نــام ایــران بخشــیده شــده اســت کــه مقــارن بــا ظهــور 
ــا  ــی، 20:1387(. ام ــت )رحیم ــکل گرف ــتان ش افغانس
ــرد.  ــرار گی تاریــخ افغانســتان از 1880 مــورد مطالعــه ق

نقد رویکرد تاریخ نگاری تشکیل دولت مدرن
ایــن رویکــرد درحالی کــه بیشــتر لبــاس علمــی بــه تــن 
ــر  ــی واقع گرایانه ت ــرد قبل ــه دو رویک ــبت ب دارد و نس

اســت، امــا نقد-هــای زیــر بــر آن وارد اســت: 
ــه  ــی ب ــوری ابدال ــال امپرات ــد چگونگــی انتق 1. نمی توان

دولــت ســرزمینی افغانســتان را توضیــح دهــد.
 2. نمی توانــد نقــش مبــارزات مــردم افغانســتان در 
برابــر اســتعمار انگلیــس را در ســه جنــگ کــه ســرآغاز 
ــی  ــری اصل ــن نطفه گی ــرب و همچنی ــا غ ــا ب ــل م تعام
ناسیونالیســم جدیــد افغانســتانی اســت را توضیــح 
تاریخ نــگاری  دهــد، درحالی کــه حتــا در رویکــرد 
اقــوام  افتخــارات  نیــز  قوم مدارانــه  ملی گرایانــۀ 
دیگــر در آن برهــه ـ جنــگ بــا انگلیــس ـ به ویــژه 
ــوی  ــت. از س ــده اس ــه نش ــده گرفت ــک نادی ــوم تاجی ق
دیگــر، انتقــال از حکومــت ســرزمینی بــه دولت-ملــت 
مشــهود  تحلیل های شــان  و  نوشــته ها  در  چنان چــه 

ــت. ــر نیس ــت، در نظ اس

4. رویکــرد  تاریخ نــگاری ملــی گــذار از امپراتــوری  
بــه حکومــت ســرزمینی  و دولــت- ملت 

ایــن رویکــرد کــه در نقــد ســه رویکــرد قبلــی از جانــب 
نویســنده مطــرح می گــردد،  مبتنــی بــر بنیادهــای علــوم 
سیاســی بــوده، نــه تاریخ نــگاری سیاســی محــض. 
ــی در  ــۀ  سیاس ــدی جامع ــک آن صورت بن ــای تیوری مبن
ــن  ــم ای ــا ه ــل ب ــی متسلس ــون تاریخ ــای گوناگ برهه ه

ــد. ــرزمین می باش س
ــان  ــت، می ــم سیاس ــی عل ــه در مبان ــه ک ــان گون  هم

مفاهیــم اساســی علــم سیاســت ماننــد: 
1.   سیاست بدون دولت: جوامع قبیله یی؛

و  امپراتوری هــا  ملــت:  بــدون  دولت هــای    .2
؛ هی ها شــا د پا

3.    دولت سرزمینی: مردم با کشور مشخص؛
4.    دولت- ملت: دولت به نماینده گی ملت؛

ــه اســاس  ــز گذاشــته می شــود. در ایــن رویکــرد ب تمای
ــل  ــوق، مراح ــدی ف ــم کلی ــکل گیری مفاهی ــخ ش تاری

ــردد. ــدی می گ ــتان دوره بن ــی افغانس تاریخ
 بــه نظــر می آیــد کــه مطالعــه تاریــخ کشــور های 
ــا  ــتان، ب ــژه افغانس ــران و به وی ــه، ای ــد ترکی ــه مانن منطق
ــص  ــد نقای ــد و می توان ــر می نمای ــن رویکــرد علمی ت ای

ــد. ــران کن ــینی را جب ــای پیش رویکرد ه

مفهوم شناسی واژه گان کلیدی این رویکرد
ــف دانشــمندان  ــق تعری ــت: طب ــدون دول 1. سیاســت ب
ــت  ــدون دول ــات ب ــی، اجتماع ــع قبیله ی سیاســت، جوام
ــنتی  ــک س ــای کوچ ــت دولت ه ــن اس ــه ممک ــد ک  ان
ــردن را  ــت ک ــدل از حکوم ــک م ــا ی ــند ی ــته باش داش
ــًا  ــزی کام ــان چی ــی آن ــا فرمان روای ــد، ام ــه کنن ارای

ــت. ــت اس ــی حکوم ــدل دولت ــاوت از م متف
امپراتــوری،  دولــت  ملــت:  بــدون  دولت هــای   .2
ــرزمین های  ــاکن س ــردم س ــر م ــه ب ــت ک ــی اس دولت
بــدون مرزهــای مشــخص بــا تفاوت هــای زبانــی، 
ــا و  ــل تفاوت ه ــا تحم ــراً ب ــی و اکث ــی و مذهب فرهنگ
ایجــاد مصالحه هــای الزم از طریــق بــه کارگیــری منابــع 
ــی،-52 54:1387(  ــد )دی.س ــی می کن ــی حکمران نظام
ــا  ــامی آن ب ــوع اس ــردم و در ن ــری از م ــا خراج گی و ب
ــه راضــی می گــردد.  ــام ســلطان در خطب خوانده شــدن ن
ــی اســت  ــرزمینی دولت ــت س ــرزمینی: دول ــت س 3. دول
کــه بــر مردمــی کــه در داخــل قلمرو آن ســاکن هســتند، 

ــی نماینــدۀ آن مــردم نیســت. ــد، ول ــی می کن حکمران
سیاســی یی  جامعــۀ  دولت-ملــت،  دولت-ملــت:   .4
ــر ایــن اســاس کــه نماینــدۀ  اســت کــه در آن دولــت ب
)بیلیــس و  ادعــای مشــروعیت دارد  ملــت اســت، 

 .)257:1388 اســمیت، 

ملی  تاریخ نگاری 
افغانستان  در 
و تأثیر آن 
فرایند  بر 
ملت-سازی 

داكتر هجرت اهلل جبرییلی

بخش دوم
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نویسـنده، سـراینده، مترجـم، دوسـت دار زبـان فارسـی و 
خدمتـگار ادبیـات پشـتو بـود. قلـم تـوش سـرخ در جیـب 
بـرای  را  پشـتو  نبشـته های  و  می گذاشـت  کرتـی  باالیـی 
ماهنامۀ »سـباوون« سـخت گیرانه می آراسـت. اگر ویراسـتار 
فارسـی »سـباوون« دسـترس نمی بود، در ویرایش و پیرایش 

نوشـته های ایـن زبـان نیـز کوتـاه نمی آمـد. 
شـبی به کانـادا زنگ زد و گفت: »نشـانی خانـه ات را بگو«. 
پرسـیدم: »می آیـی؟« گفت: »نـه. کتاب می فرسـتم: رباعیات 
عمـر خیـام بـه پشـتو. ترجمـۀ مـن اسـت«. پـس از آن کـه 
نشـانی را گرفـت، پرسـید: »سـاعت چنـد اسـت؟« گفتـم: 
»12:30«. بـاز پرسـید: »دوازده ونیـم شـب یـا روز«؟ گفتـم: 

بـودم«. »بیدار 
کتاب رسـید. برگـردان ارزشـمندی بود. یادداشـت کوتاهی 
بـر آن نوشـتم و آن را روز بیسـت وپنجم سـپتمبر 2005 بـه 
بی بی سـی فرسـتادم. سـیزده سـال چـه زود سـپری شـد؟... 
گویـی دیروز بـود. زنده گـی را نمی تـوان ویراسـتاری کرد.
h t t p : / / w w w . b b c . c o m / … /
…a-v-khayam-pashtu_050926/09/2005/story

پـس از دو مـاه بـاز زنـگ زد و گفـت: »کتـاب می فرسـتم: 
ترجمـۀ رباعیـات خمینـی بـه پشـتو«. آماده گی داشـتم. اگر 
می پرسـید »در کانادا سـاعت چند اسـت؟« می گفتـم: »بیدار 

بودم«.
بایگانـی  بـه  سـری   -  2018 نومبـر  بیسـت   - امـروز 
برگـردان  فارسـی زدم و دیـدم معرفـی کتـاب  بی بی سـی 
رباعیـات آیـت اهلل خمینـی بـه پشـتو را سـیزده سـال پیـش 
همیـن روز بـه آن سـایت فرسـتاده بـودم. بـه شـگون بـد 
»سـیزده« بـاور نـدارم، بیسـت نومبـر نیـز تصادفـی بیـش 
نخواهـد بـود. )هراسـان هراسـان می نویسـم تـا خرافاتـی 
بودنـم رسـوا نگـردد. می دانـم مـرگ نیـز بهتـر از زنده گـی 

نمی شـود.( ویراسـتاری  و  نیسـت 
ay-v- _051119 /… /http : / /www .bbc .com

khomainee-pashot-poem .shtml

خوابت خوش نجم الرحمان مواج گرامی!
***

برگردان رباعیات عمر خیام به پشتو
رباعیـات عمـر خیـام کـه تا امـروز به بیشـتر از چهـل زبان 
جهـان ترجمـه گردیـده، تازه گي ها بـه همـت نجم الرحمان 
مواج، نویسـنده، سـرودپرداز و ادبیات شـناس افغانسـتان در 

کابل بـه پشـتو برگردان شده اسـت.
در بخشـی از پیش گفتـار کتـاب آمده  اسـت مترجم از سـی 
سـال بـه این سـو انگیـزۀ ترجمـۀ اشـعار خیـام بـه پشـتو را 
داشـته تـا این که با گـذار از دشـواري ها گزینـۀ 198 رباعی 

به خواننده گان پیشـکش شـد.
»د خیـام رباعیات« در پنجاه برگۀ نخسـت با یادداشـت های 
دانشـمل،  عبدالحـق  آصـف صمیـم،  محمـد  روشـن گرانۀ 
مـواج  نجم الرحمـان  و  مهـدی  اختـر  رشـید،  عبدالخالـق 
ترجمـه،  هنجارهـای  و  چگونه گـی  پیشـینه،  پیرامـون  در 
زیسـتنامۀ حکیـم عمـر خیـام، و سـپس دوصد بـرگ دیگر 
بـاالی صفحـه  در  کـه  گونه یـی  بـه  رباعي هـا  چیـدن  بـا 
اصـل رباعـی و در پاییـن برابرنهـاد پشـتوی آن هـا در میان 
مینیاتورهـای آشـنا به چشـم مي خورند، آماده شـده  اسـت. 
محمـد آصـف صمیـم در »عمـر خیـام، رباعي هـا و ترجمۀ 
پشـتوی آن هـا« به نمونه هـا و اندکی از برگردان های پیشـین 
بـه قلـم مرحـوم صنوبـر حسـین کاکاجـی )1897-1963(، 
انجنیـر سـلطان جـان کلیوال، و نیز بررسـی اندیشـمندانه یی 
از برگـردان تـازۀ عمـر خیـام بـه خامـۀ نجم الرحمـان مواج 

پرداخته  اسـت.
برگـردان پشـتوی رباعیـات عمـر خیـام افـزون بـر بازتاب 

و  پشـتو  زبـان  ظرفیـت  بازشناسـایی  در  اصلـی،  زیبایـی 
توانمنـدی مترجـم کـه شـاعر نیز هسـت، کاری سـتودنی و 
مانـدگار در ادبیـات معاصر پشـتو شـمرده مي شـود. کمبود 

چنیـن اثـر از سـال ها بـه این سـو پیـدا بـود.

کانادا/ بیست وششم سپتمبر 2005
***

برگردان رباعیات آیت اهلل خمینی به پشتو
جمهـوری  بنیانگـذار  خمینـی،  روح اهلل  آیـت اهلل  رباعیـات 
اسـامی ایـران، به کوشـش نجم الرحمـان مواج، نویسـنده، 
شـاعر، ویراسـتار و ادبیات شـناس افغانسـتان و بـه همـت 
قنسـولگری جمهوری اسـامی ایران در پیشـاور/ پاکسـتان، 

بـه پشـتو ترجمه شـده  اسـت. 
از  مقدمه هایـی  نخسـت  صفحـۀ  شـانزده  در  کتـاب  ایـن 
رئیس السـادات، آقـا محمـد گرنـدی خوژیانـی، محمدانـور 
عبدالرحمـان  سـید  غزنـوی،  هیله مـن  عبدالباقـی  حـازم، 
سـیدی، محمـد بشـیر هاتـف و نجم الرحمـان مـواج دارد 

و دربرگیرنـدۀ نـود رباعـی آیـت اهلل خمینـی بـا برگـردان 
پشتوسـت. هـر پارچه در یـک صفحه با تذهیـب مینیاتوری 

به چـاپ رسـیده  اسـت. 
قنسـولگری و مسـؤول  رئیس السـادات، وابسـتۀ فرهنگـی 
بـا  پشـاور،  در  ایـران  اسـامی  فرهنـگ جمهـوری  خانـۀ 
اشـاره بـه ایـن ترجمـه می گویـد: »ترجمـۀ متون شـعری یا 
غیرشـعری بـه نثر سـهل تر از ترجمۀ شـعر به شـعر اسـت. 
در ایـن راه گاهـی شـاعر مترجـم ناچار از خـروج برخی از 
مفاهیـم اسـت تـا خواننـدۀ زبـان دوم بتوانـد بـه درک کام 
اصلـی نزدیـک شـود. کار هنرمندانـۀ اسـتاد مـواج در حـد 

اعایـی اصـل مفاهیـم را حفـظ کرده  اسـت«.
نجم الرحمـان مـواج در بخشـی از پیش گفتـار بـا سـرنامۀ 
»پرتوهایـی از تصـوف« می نویسـد: »رهبـر انقـاب ایـران 
جنبه هـای گوناگـون اندیشـه و بینـش تصوفـی خویـش را 

در قالـب زیبـای رباعـی بیـان کـرده  اسـت«.
ایـن برگـردان افـزون بـر رعایـت امانـت داری اندیشـه و 
مضمـون و درآوردن آن هـا به شـیوۀ موزون شـعر، امکانات 

و غنامنـدی همه جانبـۀ زبـان پشـتو را نشـان می دهـد. 
تسـلط بـر شـگردهای سـاختمانی هـر دو زبـان، رسـایی 
افـاده، اعتدال گرایـی در پردازهای شـاعرانه و کاربرد صنایع 
بدیعـی از سـوی مترجـم، ایـن دسـتاورد را نیز بدون شـک 
ماننـد ترجمـۀ رباعیـات عمر خیـام در ادبیات معاصر پشـتو 

ارزش مانـدگار خواهـد داد. 
هنرمنـد  پوپـل  توسـط محمـد جاویـد  رباعیـات خمینـی 

خوشـنویس و اسـتاد خطاطـی خانـۀ فرهنـگ جمهـوری 
اسـامی ایـران در پاکسـتان، به دو شـیوۀ نسـخ و نسـتعلیق 

خطاطـی شـده  اسـت. 
از  دیگـری  کتـاب  کنونـی،  برگـردان  چـاپ  بـا  هم زمـان 
آیـت اهلل خمینـی بـا عنـوان »والیـت فقیـه« از سـوی اسـتاد 

عبدالبـاری غیـرت بـه پشـتو ترجمـه گردیـده  اسـت.
چند نمونه از رباعیات با برگردان پشتو:

شمع محفل
ای روی تو شمع محفل بیماران

وی یاد تو مرهم دل بیماران
بر بستر مرگ ما طبیبانه بیا

ای دید تو حل مشکل بیماران

برگردان:
د محفل شمعه

مخ دی شمعه شی محفل ته د بیمارو
او ستا یاد ملهم کوگل ته د بیمارو

مرگ  بستر ته مو طبیب پشانی راشه
دا ستا لید حال مشکل ته د بیمارو

***
هستی دوست

جز هستی دوست در جهان نتوان یافت
در نیست نشانه یی ز جان نتوان یافت

»در خانه اگر کس است، یک حرف بس است«

در کون و مکان به غیر آن نتوان یافت

برگردان:
د دوست شتون

دوست هستی نه پرته نه مومی جهان کی
په نشتون کی د ژوند نشه، کوم امکان کی؟

چی په کور کی وی یو کس، یو ټکی بس دی
بی له هغه به نه مومی کون و مکان کی

***
کوی دوست

گر بر سر کوی دوست راهی دارم
در سایۀ لطف او پناهی دارم

غم نیست که راه رفت وآمد باز است
طاعت اگرم نیست، گناهی دارم

برگردان:
د دوست سیمه

چی د دوست د سیمی الره کی ال ساه ده
د هغه د لطف تر سیوری می پناه ده

نشته غم چی الر دتلو راتلو ده خاصه
نلرمه که طاعت، خو می گناه ده 

راه   رفت   و    آمد   باز      است
صبوراهلل سیاه سنگ

در  رســانه  تأثیر گذار تریــن  بــه  تلویزیــون  مانــدگار: 
عصــر مــا مبــدل شــده اســت. تلویزیــون عرصه یــی 
ــه  ــا و ســبک هایی اســت ک ــر، فرم ه ــش تصاوی ــرای نمای ب
ــن و  ــون، مردمی تری انســان را احاطــه کــرده اســت. تلویزی
ــانی  ــات و اطاع رس ــرای ارتباط ــوم ب ــن مدی پُرمخاطب تری
اســت؛ چــرا کــه به راحتــی مطالــب را بــه مخاطبــان از هــر 

ــد. ــه می دهن ــند، ارائ ــه باش ــری ک ــنی و قش ــروه س گ
ــا روز بیســت و یکــم  ــون، مصــادف ب ــی تلویزی روز جهان

ــد. ــادی می  باش ــخ می ــم تاری ــر در تقوی نوامب
ــال 1996م،  ــد در س ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
بیســت  و یکــم نوامبــر را به  عنــوان »روز جهانــی تلویزیــون« 

تعییــن کــرد.
ســازمان ملــل متحــد هــدف از چنیــن اقدامــی را ترغیــب 
به ویــژه  تلویزیونــی  برنامه هــای  تبــادل  بــه  کشــورها 
برنامه هایــی اعــام کــرد کــه بــرای گســترش صلــح، 
توســعۀ اجتماعــی و اقتصــادی و تقویــت مســایل فرهنگــی 

ــود. ــاخته می ش ــه س جامع
امــروزه  کــه  انــد  معتقــد  از صاحب نظــران  بســیاری 
تلویزیــون عضــوی از خانــواده اســت و برخــی آن را 
ــل  ــواده تحمی ــر خان ــود را ب ــه خ ــد ک ــی می دانن بیگانه ی
ــا،  ــر دنی ــون در سراس ــب، اکن ــر ترتی ــت. به ه ــرده اس ک
ــر  ــگ و موث ــواده حضــوری پُررن ــون خان ــون در کان تلویزی
ــر آن دگرگــون  ــواده تحــت تأثی ــط اعضــای خان دارد، رواب
ــدی  ــول ج ــر و تح ــار تغیی ــواده دچ ــای خان و کارکرده
ــن و  ــب والدی ــواردی رقی ــانه در م ــن رس ــت. ای ــده اس ش
در مــواردی یاریگــر و همــراه آنــان اســت. گاه کارکردهــای 
ــش می کشــد و گاه در نقــش  ــه چال ــای رســمی را ب نهاده
نهــادی میانجــی و واســط، بــه هم افزایــی کارکردهــا کمــک 

شــایانی می کنــد.
ــن  ــق ای ــات از طری ــت اطاع ــون و دریاف ــای تلویزی تماش
ــن  ــل، ای ــن دلی ــدارد و به  همی ــاز ن ــواد نی ــه س ــانه ب رس
رســانه در کشــورهای عقب مانــده و در حــال توســعه 
ــار  ــی در انتش ــش مهم ــون، نق ــرد دارد. تلویزی ــتر کارب بیش
وســیله یی  و  می کنــد  ایفــا  دانســتنی ها  و  اطاعــات 
ــته های  ــرایط و خواس ــه ش ــکل دهی ب ــرای ش ــد ب قدرت من

بشــری محســوب می شــود.
ــور شــده  ــی، یونســکو مأم ــن ویژه گی  های ــه   واســطۀ چنی ب
ــتقل و  ــی مس ــبکه های تلویزیون ــت ش ــه از فعالی ــت ک اس
هم چنیــن تولیــد برنامه هایــی کــه بــه صلــح، توســعۀ 
اجتماعــی و اقتصــادی و تقویــت مســایل فرهنگــی جامعــه 

ــد.  ــت کن ــود، حمای ــر می ش منج
از ایــن روز عــاوه بــر مقــر ســازمان ملــل متحــد در برخــی 
ــن  ــود. ای ــت می ش ــز گرامی داش ــر نی ــورهای دیگ از کش
ــش  ــا پخ ــمی و ی ــم رس ــدۀ مراس ــت در برگیرن گرامی داش
ــت  ــاد حمای ــال نه ــه امس ــری اســت ک ــای خب ــه ه اعامی
ــا پخــش  ــز ب ــی نی ــا ن ــدۀ رســانه های آزاد افغانســتان ی کنن

ــت. ــته اس ــی داش ــن روز را گرام ــی ای اعامیه ی
ــود  ــت می ش ــی بزرگ داش ــون در حال ــی تلویزی روز جهان
ــه  ــش مواج ــا چال ــا ده ه ــتان ب ــای افغانس ــه تلویزیون ه ک

اســت.
ــژه  ــتان و به وی ــانه های افغانس ــکات رس ــاد مش ــن نه ای

ــت: ــمرده اس ــن برش ــا را چنی تلویزیون ه
مشکالت مالی

ــا در  ــام تلویزیون ه ــاً تم ــه، تقریب ــن اعامی ــاد ای ــر بنی ب
کشــور بــا مشــکات مالــی دســت و پنجــه نــرم می کننــد؛ 
ــد،  ــی ثابــت ندارن از آن جایــی کــه تلویزیون هــا حامــی مال
در تعــدادی از والیت هــا تلویزیون هــا بــا مشــکات بیشــتر 
ــن  ــود ممک ــه می ش ــا گفت ــه حت ــوده ک ــه ب ــدی مواج و ج
ــد.  ــاز مانن ــد مــاه دیگــر برخــی  آن هــا از فعالیــت ب ــا چن ت
ــی  ــد، نهادهای ــان می ده ــانه ها نش ــان رس ــای دیده ب یافته ه
ــر  ــرای نش ــه ب ــا برنام ــان و ی ــا اع ــرای تلویزیون ه ــه ب ک
ــد و  ــول آن را نمی پردازن ــخص پ ــان مش ــد، در زم می دهن
ــدادی  ــژه تع ــانه ها به وی ــه رس ــت ک ــده اس ــبب ش ــن س ای
ــگاران و  ــاش خبرن ــع مع ــه موق ــد ب ــا نتوانن از تلویزیون ه
کارمنــدان خــود را بپردازنــد. نپرداختــن معــاش، خــود بــه 
عنــوان یــک معضــل جداگانــه و کان بــرای ایــن رســانه ها 

تبدیــل شــده اســت.

چالش های امنیتی
ــی،  ــکات مال ــس از مش ــد، پ ــه ان ــی گفت ــووالن در ن مس

کار  راه  ســد  چالش هــا  مهمتریــن  از  امنیــت  مســألۀ 
ــای  ــر والیت ه ــت. در اکث ــتان اس ــا در افغانس تلویزیون ه
کشــور، بــه دلیــل نبــود امنیــت، خبرنــگاران به ویــژه بانــوان 
ــا مشــکل جــدی امنیتــی مواجــه هســتند. حضــور فعــال  ب
گروه هــای مخالــف حکومــت در برخــی والیت هــا، ســبب 
شــده اســت کــه بســیاری از خبرنــگاران بــه خودسانســوری 
ــد  ــذرد نتوانن ــان می گ ــط ش ــه در محی ــد و از آن چ بپردازن
اطاع رســانی دقیــق کننــد. از ســوی دیگــر، تنهــا در ســال 
ــانه  ــد رس ــگار و کارمن ــتر از 18 خبرن ــادی بیش روان می
ــر  ــونت در براب ــورد خش ــتر از 150 م ــده و بیش ــته ش کش
ــده  ــت گردی ــی ثب ــانه های ن ــان رس ــگاران در دیده ب خبرن

اســت. 
ــه  ــورد دوگان ــات و برخ ــه اطالع ــی ب ــدم دسترس ع

ــووالن؛ مس
ــی  ــانه های ن ــان رس ــه دیده ب ــده ب ــت ش ــکایت های ثب ش
ــی؛  ــکات مال ــت و مش ــس از امنی ــه پ ــد ک ــان می ده نش
دسترســی بــه اطاعــات از مشــکات عمــده ی رســانه ها بــه 
خصــوص تلویزیون هــا در افغانســتان اســت. بــه اندازه یــی 
ــرای رســانه ها مشکل ســاز شــده  کــه چالش هــای امنیتــی ب
اســت بــه همیــن پیمانــه خبرنــگاران و رســانه ها در مرکــز 
ــات  ــه اطاع ــی ب ــدم دسترس ــکل ع ــا مش ــا ب و والیت ه
ــووالن  ــژه مس ــه وی ــی ب ــووالن حکومت ــد. مس ــه ان مواج

محلــی در ارایــۀ اطاعــات بــه رســانه ها ســهل انگاری 
ــازمانی ــکات درون س ــد. مش می کنن

بــه  دسترســی  و  مالــی  امنیتــی،  مشــکات  کنــار  در 
اطاعــات، مشــکات درون ســازمانی تلویزیون هــا نیــز بــه 
ــان در کشــور مبــدل  ــراراه آزادی بی یــک چالــش جــدی ف
ــغلی  ــت ش ــانه ها مصونی ــگاران در رس ــت. خبرن ــده اس ش
ــا  ــود، و ب ــه نمی ش ــع پرداخت ــه موق ــان ب ــد، معاش ش ندارن
ــا رفتارهــای  ــع ب برخوردهــای ســلیقه  یی و در برخــی مواق
ــان تلویزیون هــا  ــا صاحب ــران و ی ــز از ســوی مدی اهانت آمی
رســانه ها  دیده بــان  بررســی های  می شــوند.  مواجــه 
از  برخــی  در  کاری  قراردادهــای  کــه  می دهــد  نشــان 
ــانه  ــران رس ــلیقۀ شــخصی مدی ــا س ــق ب ــا مطاب تلویزیون ه
ــک  ــع مال ــه نف ــه و ب ــًا یک جانب ــه کام ــود ک ــم می ش تنظی

ــت. ــور اس ــج در کش ــن رای ــاف قوانی ــانه ها و خ رس
نــی حمایــت کننــدۀ رســانه های آزاد افغانســتان از نهادهــای 
زیربــط خواســته اســت تــا بــا کار مشــترک و رفتــار 
ــا  ــای تلویزیون ه ــدن چالش ه ــتر ش ــو بیش ــد جل قانون من

ــود. ــه ش ــتان گرفت در افغانس
گفتنــی اســت کــه تلویزیــون بــه ســال 1357 در افغانســتان 
آغــاز بــه نشــرات کــرد و امــروز بیــش از 90 شــبکۀ 

ــرات دارد. ــتان نش ــر افغانس ــی در سراس تلویزیون

در روز جهانی تلویزیون:

اند روبه رو  فراوانی  چالش های  با  افغانستان  ACKUرسانه های 



ــم در  ــوارد مه ــی از م ــواد یک ــاره: س اش
ــوم و در  ــان س ــژه جه ــع به وی ــام جوام تم
حــال جنــگ اســت. ایــن کشــورها پیوســته 
در تــالش آن انــد تــا بــا بــاال بــردن میــزان 
ــدل  ــود را مب ــرزمین های خ ــوادان، س باس

ــه جهــان اول ســازند. ب
افغانســتان یکــی از کشــورهای اســت کــه 
برنامه هــای  تحــوالت جدیــد  از  پــس 
بی شــماری را بــرای باســواد ســاختن 
ــت.  ــه  اس ــت گرفت ــهروندانش روی دس ش
ادارات  حمایــت  بــه  برنامه هــا  ایــن 
چارچــوب  در  بیرونــی  کشــورهای  و 
ــه  ــی ب ــای خصوصــی و ادارات دولت نهاده

پیــش بــرده می شــود.
در چارچــوب وزارت معــارف معینیتــی 
بــرای ســوادآموزی فعالیــت دارد کــه ایــن 
ــانی  ــازی کس ــۀ باسوادس ــت در زمین معینی
ــد،  ــروم مانده ان ــواد مح ــت س ــه از نعم  ک
کار می کننــد. بــرای دانســتن وضعیــت 
ــای  ــتان و برنامه ه ــوادآموزی در افغانس س
ــت  ــن وضعی ــدن ای ــه ش ــرای ب ــده ب آین
گفت وگــوی بــا دکتــر ســردار محمــد 
وزارت  ســوادآموزی  معیــن  رحیمــی 

ــم. ــام داده ای ــارف انج مع
فعــال  چهره هــای  از  رحیمــی  آقــای 
کــه  اســت  افغانســتان  در  اکادمیــک 
شــهروندان  شــدن  باســواد  پیرامــون 
در  را  جدیــدی  برنامه هــای  افغانســتان 
ایــن معینیــت طرح ریــزی کرده اســت. 
ــن اداره را  ــات ای ــو جزیی ــن گفت و گ درای
ــل آن را  ــه حاص ــده ایم ک ــا ش از او جوی

. نیــد ا می خو

ــف  ــارف افغانســتان چــه تعری *وزارت مع
ــواد دارد؟ از س

تعریــف بین المللــی ســواد عمدتــاً بســیار 
گســترده اســت، امــا تعریفــی کــه مــا در 
و  خوانــدن  داریــم،  ســواد  از  افغانســتان 
نوشــتن و محاســبه کــردن اســت و ایــن 
ــت  ــتان اس ــواد در افغانس ــف س ــل تعری حداق
ــه  ــا ب ــد شــما را مســتعد بســازد ت کــه می توان
تعاریــف دیگــر ســواد کــه بســیار گســترده و 

ــد. ــدا کنی ــی پی ــت، دسترس ــیع اس وس
ــوزش  ــتن را آم ــدن و نوش ــم خوان ــر بتوانی اگ
ــد  ــه می توان ــای اولی ــن ظرفیت ه ــم، ای بدهی
بعدهــا مــا را کمــک کنــد تــا خــود برنامه هــای 
بعــدی را عملــی ســازیم، امــا مشــکل مــا ایــن 
ــای  ــن ظرفیت ه ــم همی ــه نمی توانی ــت ک اس
اولیــه را بــه وجــود بیاوریــم، از لحــا ظ فضــا، 
ــه  ــی ک ــانی و برنامه های ــروی انس ــکان و نی م
ــا  ــرد برنامه ه ــا در پیش ب ــا م ــده ت ــث ش باع
ــا تجــارب گذشــته  ــم؛ ام ــاکام بمانی کمــاکان ن
ــا  ــش روی م ــیری را پی ــا مس ــده ت ــث ش باع
قــرار بدهــد تــا کمبود هــای را کــه قبــًا 

ــران شــود.  ــتیم، جب داش

*میــزان ســواد در میــان کــودکان چگونــه 
اســت؟

مــا  برنامه هــای  شــامل  کــودکان  خــوب 
برنامه یــی  ســوادآموزی  زیــرا  نیســتند، 
ــامل  ــال را ش ــاالی 15 س ــراد ب ــه اف ــت ک اس
می شــود، یعنــی کســانی که از مکتــب بــاز 
ــد  ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــد را تح مانده ان
و زیــر 15 ســال کســانی انــد کــه زیــر 
ــرار  ــی ق پوشــش برنامه هــای تعلیمــات عموم
می گیرنــد و امــا متأســفانه آمارهــا نشــان 
درصــد  یــا 45   40 کــه حــدود  می دهــد 
کودکانــی کــه بایــد شــامل مکتــب شــوند، از 
مکتــب رفتــن بــاز مانده انــد. همــان طــور کــه 
ــرد  ــه ک ــاری ارای ــف آم ــش یونیس ــدی پی چن
کــه حــدود 7،3 درصــد کــودکان افغانســتان از 
مکتــب بــاز مانده انــد. نگرانــی مــا ایــن اســت 
ــچ ســال  ــا پن ــار ی ــد از چه ــم بع ــن رق ــه ای ک
ــود و کار  ــزوده می ش ــوادان اف ــع بیس ــه جم ب
را مشــکل تر می ســازند، مگــر این کــه مــا 
ــم و  پوشــش تعلیمــات خــود را افزایــش دهی
ــار  ــر آن آم ــد، در غی ــدا کن ــش پی ــی کاه ناامن
ــت. ــد یاف ــش خواه ــان افزای بیســوادی همچن

ســیر  زنــان  میــان  در  *ســوادآموزی 
صعــودی داشــته اســت یــا نزولــی؟
اتفاقــاً در 15 ســال گذشــته نظــر بــه عاقه یــی 
ــان داشــته اند،  کــه جامعــۀ جهانــی و خــود زن
آمــوزش ســواد در میــان زنــان ســیر صعــودی 
ــار  ــه آم ــت ک ــن اس ــا همی ــتراتژی م دارد؛ اس
ســواد را در میــان زنــان افزایــش دهیــم، چــون 
آمــار بیســوادی در میــان زنــان بیشــتر اســت، 
شــاید بــه دلیــل فرهنگ و ســنت غلطــی که در 
ــی در ســال های  جامعــه مــا حاکــم اســت، ول
ــی  ــی و کمپاین های ــل آگاهی ده ــه دلی ــر ب اخی
ــا  ــده ت ــث ش ــت، باع ــورت گرفته اس ــه ص ک
ــا  ــر شــود، حت ــدار کمت ــک مق ــن مشــکل ی ای
ــد نیمــروز، خوســت،  ــای مانن ــا در والیت ه م
ــوزش  ــد آم ــان عاقه من ــار زن ــد و قنده هلمن
ســود داریــم و بانــوان در برنامه هــای آموزشــی 
حضــور پیــدا می کننــد، امــا مســألۀ مهــم ایــن 
اســت کــه بایــد خدمــات رســانیده شــود بــه 
همیــن خاطــر درحــال حاضــر در برنامه هــای 
ســوادآموزی مــا در جاهایــی کــه امــکان 
پیش بــرد برنامــه وجــود دارد، بیــش از 70 
ــا  ــا روی خانم هــا اســت، ام درصــد تمرکــز م
هنــوز خیلــی زمــان مانــده تــا مــا ادعــا کنیــم 
کــه میــزان ســواد زنــان و مــردان باهــم برابــر 
ــا  ــرا در حــال حاضــر حــدود 25 ت اســت، زی
ــد و  ــواد ان ــتان باس ــان افغانس ــد زن 30 درص
متأســفانه بیــش از 70 درصــد زنــان کشــور مــا 
بیســواد هســتند و ایــن نــرخ بیســوادی در میان 
زنــان واقعــاً ناراحــت کننــده اســت، امــا هدف 
و تمرکــز مــا ایــن اســت کــه حــد اقــل تــا ده 
ســال آینــده میــزان بیســوادی را در میــان زنــان 

تــا 30 درصــد کاهــش دهیــم.

در  جنــگ  ادامــۀ  در  بیســوادی  *آیــا 
ــذب  ــوده و در ج ــذار ب ــتان تأثیر گ افغانس
ــه گروه هــای تروریســتی کمــک  ــان ب جوان

ــت؟ ــوده اس ــده ب کنن
ــه  ــد ک ــن را می گوی ــم همی ــی ه ــۀ جهان تجرب
توســعه، ثبــات و امنیــت ارتبــاط مســتقیم 
بــه ســطح ســواد در جامعــه دارد، یعنــی 
ــه  ــد ک ــواد را خواهی ــه باس ــر جامع ــما کمت ش
ــر  ــگ و فق ــی، جن ــی، بی ثبات ــا ناامن در آن ج
و گرســنه گی حاکــم باشــد، امــا برعکــس 
ــگ و  ــی، جن ــتعد ناامن ــواد، مس ــۀ بیس جامع

ــت.  ــونت اس خش
ــۀ  ــتان چرخ ــه در افغانس ــی ک ــی از دالیل یک
ســال   15 وجــود  بــا  و  دارد  ادامــه  فقــر 
نتوانســتیم  جهانــی  جامعــۀ  حمایــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــم، دلی ــازی کنی ظرفیت س
ــه  ــت و ب ــواد اس ــواد و بیس ــا کم س ــه م جامع
ــا تمرکــز بیشــتر  ــم ت ــاز داری ــل، نی ــن دلی همی
ــدر  ــیم و هرق ــته  باش ــوادآموزی داش روی س
کــه ظرفیــت آمــوزش ســواد بــاال بــرود، 
ــونت و  ــر، خش ــزان فق ــدازه می ــان ان ــه هم ب
ــد. در  ــدا می کن ــش پی ــه کاه ــگ در جامع جن
ــز بیشــتر روی نیروهــای  حــال حاضــر، تمرک
ــم  ــاز ه ــک نی ــدون ش ــه ب ــت ک ــی اس امنیت
ــد  ــتر از 60 درص ــه بیش ــا آن ک ــا ب ــت، ام اس
ــوده  ــی ب ــای امنیت ــت روی نیروه ــز دول تمرک
اســت، امــا می بینیــد کــه ناامنــی کاهــش پیــدا 
نکرده اســت، بنابرایــن تمامــی ایــن مــوارد 
نشــان می دهــد کــه افزایــش نیروهــای امنیتــی 
ــش  ــای افزای ــه ج ــس ب ــد، پ ــواب نمی ده ج
ــتر روی  ــز بیش ــد تمرک ــی بای ــای امنیت نیروه
آمــوزش ســواد در جامعــه باشــد و روی 
ــد  ــان بتوانن ــا جوان ــه ت ــوزش پیشــه و حرف آم
ــن  ــا درای ــوند، تنه ــه ش ــب کار و پیش صاح
صــورت اســت کــه در آینــده نــه چنــدان دور 
ــایش  ــا آس ــن و ب ــۀ ام ــک جامع ــواه ی ــا گ م

ــود. ــم ب خواهی
یکــی از دالیلــی کــه بخــش بزرگــی از جوانان 
ــای تروریســتی جــذب می شــوند،  ــه گروه ه ب
ــن،  ــت. بنابرای ــر اس ــکاری و فق ــوادی، بی بیس
ــک  ــه ی ــوان ب ــواد می ت ــوزش س ــا آم ــا ب تنه
ــردم  ــه م ــه هم ــده ال ک ــاه و آی ــا رف ــۀ ب جامع

ــید. ــد، رس ــتان آروزی آن را دارن افغانس
ــوان  ــس می ت ــر، پ ــش آخ ــوان پرس ــه عن *ب
گفــت کــه دلیــل اصلــی ادامــۀ جنــگ در 

افغانســتان بیســوادی اســت؟
بلــی دقیقــاً و بــدون شــک علــت عمــدۀ ادامــه 
و افزایــش جنــگ در افغانســتان بیســوادی 
اســت و تنهــا بــا بــاال بــردن ســطح ســواد در 
ــونت،  ــگ، خش ــزان جن ــوان می ــور می ت کش

ــش داد. ــر را کاه ــکاری و فق بی
ــو  ــن گفت وگ ــرای ای ــه ب ــن ک ــکر از ای *تش

ــتید. ــت گذاش فرص
از شما هم تشکر 
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معین سوادآموزی وزارت معارف:

آمـار بیسوادان افغـانستان را نـداریم

بخش دوم و پایانیگفت وگوكننده: ناجیه نوری 

چنــد ســالی ســیرۀ نبــوی را تدریــس می کــردم و بایــد منابــع مختلــف را از قدمــا تــا معاصــران 
ــا حــدی بررســی می کــردم. ــدم و روش سیره نویســان را ت می خوان

پس از آن به نتایجی رسیدم که مختصراً در میان می گذارم:
ــت و  ــذار اس ــوی و اثرگ ــوری ق ــلمانان حض ــی مس ــام در زنده گ ــر اس ــور پیامب 1- حض
همــه ایمــان داری شــان بــه آن گــره خــورده اســت. تعبیــر اقبــال الهــوری دقیــق اســت کــه 
ــت  ــدا درس ــدن از خ ــر ش ــه محبوب ت ــی«. اینک ــردد نب ــر گ ــدا محبوب ت ــد: »از خ می گوی
اســت یــا نیســت نمی دانــم، بایــد بحــث کــرد. امــا واقعیتــی اســت کــه بایــد جــدی گرفــت.

2- ارتبــاط یــک مومــن بــا پیامبــرش پیــش از هــر چیــز ارتباطــی عاطفــی اســت و ایــن بــد 
نیســت. هــر کــدام مــا تجربه هایــی از جوشــش و هیجــان عواطــف ایمانــی را در پیونــد بــا آن 
حضــرت در زنده گــی خــود داشــته ایم. امــا عواطــف محــض، عواطفــی کــه معرفــت عقانــی 
ــی  ــد. ظهــور پدیده های ــه عوارضــی ناگــوار می انجام ــی ب ــه همــراه نداشــته باشــد در جاهای ب
ماننــد طالبــان و داعــش محصــول عواطفــی اســت کــه از هرگونــه عقانیتــی تهــی شــده اســت. 

مــا ناگزیریــم عواطــف ایمانــی خــود را بــا عقانیــت علمــی هم طــراز بســازیم.
ــود راه دور و درازی در  ــی خ ــۀ ایمان ــه در منظوم ــل و عاطف ــردن عق ــراز ک ــرای هم ط 3- ب
پیــش داریــم. در چنــد قــرن اخیــر در تمــدن مــا توفانــی از عواطــف بــه راه افتــاده اســت بــا 
ــا  ــا را ت ــای م ــته اند ملت ه ــی توانس ــای عاطف ــت. جریان ه ــروغ از عقانی ــی کم ف فانوس های
ــوی  ــته اســت پرت ــت نتوانس ــمع عقانی ــا ش ــد، ام ــش ببرن ــه پی ــی ب ــای میلیون ــرز قربانی ه م
چنــدان اثرگــذار بــر شبســتان زنده گــی مــا داشــته باشــد. ایــن نــه از روی عیــب در عقانیــت 

بلکــه از روی ندانســتن بهــای علــم و عقــل بــوده اســت.
ــت  ــی اس ــوارترین آزمون های ــد و از دش ــم می طلب ــدی عظی ــد و جه ــی ج ــت علم 4- عقانی
ــه  ــوان دانســت ک ــواری  اش را از اینجــا می ت ــه رو اســت. دش ــا آن روب ــدن اســامی ب ــه تم ک
ســهم یــک میلیــارد و شــش صــد میلیــون مســلمان در تولیــد علــم در تخمین هایــی کــه زده 
ــا مــا هنــوز فــرق علــم  ــی آن اســت. گوی ــه ســه در صــد از مقــدار جهان می شــود نزدیــک ب
ــا  ــم؛ حت ــک نکرده ای ــم تفکی ــدان از ه ــه را چن ــایعه و خراف ــوژی و ش ــم و ایدئول ــبه عل و ِش

ــان هســتند. ــه گریب ــن مشــکل دســت ب ــا ای ــا ب ــرده گان م بســیاری از تحصیل ک
5- عقانیــت علمــی مســتلزم آشــنایی بــا روش هــای علمــی، پــی بــردن بــه منطــق اکتشــاف 
ــی،  ــات علم ــه اخاقی ــیدن ب ــم بخش ــی، تعمی ــش علم ــات پژوه ــه الزام ــن دادن ب ــی، ت علم
ارجمنــد دانســتن ایــن اخاقیــات هماننــد اخاقیــات دینــی، ســرمایه گذاری بــرای تحقیقــات 
علمــی و بــه نقــد گرفتــن هــر امــر متضــاد بــا منطــق عقــل و علــم اســت. ایــن یــک تحــول 
درون  تمدنــی اســت کــه اگــر اتفــاق نیفتــد مــا در همیــن تنگنــا بــرای چندیــن نســل دیگــر 

هــم دســت و پــا خواهیــم زد.
6- در مــورد ســیرۀ نبــوی، برخــورد علمــی و عقانــی بــا موضــوع ایــن را می طلبــد کــه منابــع 
ــن حیــث  ــم. از ای ــع دســت دوم و ســوم آن تفکیــک کنی ــن موضــوع را از مناب دســت اول ای
ــدی  ــن اســحاق و واق ــا آنچــه اب ــروز نوشــته می شــود ب ــه ام ــه الســیره یی ک ــاب فق ــچ کت هی
ــا و  ــان آرزوه ــار امروزی ــب آث ــت. اغل ــه نیس ــل مقایس ــته اند قاب ــری نوش ــعد و طب ــن س و اب
ــته و  ــود نوش ــی خ ــی و مذهب ــای حزب ــم گرایش ه ــه حک ــه ب ــت ک ــی اس خیال پردازی های
ــًا  ــد، اساس ــی نمی خورن ــه درد کار علم ــن رو ب ــد و از ای ــه کرده ان ــوی عرض ــیرۀ نب ــام س به ن
بــرای کار علمــی نوشــته نشــده اند، چــون بــرای ایــن نوشــته شــده اند تــا ابــزاری بــرای تبلیــغ 
ــد  ــه دارن ــی ک ــا همــه اهمیت ــا، ب ــار دســت اول ام ــت سیاســی و اجتماعــی باشــند. آث و فعالی
ــای  ــروت و نزاع ه ــدرت و ث ــبات ق ــه مناس ــتند ک ــی هس ــی خاص ــرایط تاریخ ــول ش محص
سیاســِی بــه رنــگ مذهــب  درآمــده آن زمــان، بــر آن هــا ســایه افکنــده و کم  وبیــش در پیدایــش 
آن هــا دخیــل بــوده اســت، ایــن بــر پدیــدۀ تاریخــی دیگــر نیــز صــادق اســت. رمزگشــایی از 
ــوم مــدرن از فقــه اللغــه و  ــه کمــک عل ــون دســت اول ب عوامــل پشــت زمینۀ شــکل گیری مت
زبان شناســی گرفتــه تــا انتروپولــوژی، علــم تاریــخ، فلســفۀ تاریــخ و مطالعــه ســاختار قــدرت 
در جهــان آن روز و نقــش آن در تولیــد معرفــت زمانــه اش، بخشــی از کار علمی-عقانی یــی 
اســت کــه بــرای بــه تــوازن رســاندن عقــل و عاطفــه در مــورد ســیرۀ نبــوی بــدان نیازمندیــم. 

ــر تمــدن مــا قــرار دارد. ایــن یکــی از آزمون هایــی اســت کــه در براب
7- مــا بــرای آشــنایی علمــی بــا ســیرۀ نبــوی و ســپس بــا تاریــخ صــدر اســام و در نهایــت، 
ــا کلیــت تاریــخ اســام، پیــش از هــر چیــز بایــد تعریــف علمــی از تاریــخ داشــته باشــیم.  ب
بایــد بــا علــم تاریــخ و نقــاط قــوت و ضعــف آن آشــنا شــویم. بایــد روش پژوهــش در متــون 
ــخ را جــدی  ــم تاری ــد قواعــد جهان شــمول عل ــم. بای ــاد بگیری ــار تاریخــی را ی تاریخــی و آث
ــم  ــا ه ــود م ــکار می ش ــق آش ــی حقای ــن قطع ــخ از تبیی ــز تاری ــه عج ــا ک ــد آنج ــم. بای بگیری

ــم. ــن خــودداری نشــان دهی ــم و از قضاوت هــای جزمــی و آهنی تواضــع پیشــه کنی
بــدون چنیــن تــاش گســترده یی ســال های دراز از شــعار دادن رهایــی نخواهیــم یافــت و از 

پیلــۀ توهمــات خــود نســبت بــه قضایــای تاریخــی بیــرون شــده نخواهیــم توانســت.
نمی دانم چنین آرزویی تا کجا برآوردنی است.

نکـاتی در بـاب آشنـایـی 
با سیـرۀ نبـوی

محمدمحق-پژوهشگر مسایل دینی

ACKU
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كمال الدین حامد-استاد دانشگاه
قلمرو اجتماعی فتوا

بخش دوم

ظاهــراً فتــوا »اعــام حکــم شــرعی یــک پرســش 
و یــا یــک غایلــۀ اجتماعــی می باشــد کــه توســط 
متخصصــان ایــن فــن صــورت می گیــرد«، در 
حقیقــت مفتــی حکــم مــورد نظــر را مبتنــی 
ــای  ــتفاده از راهکاره ــا اس ــرعی و ب ــع ش ــر مناب ب
ــام  ــام اع ــی( اس ــی )فقه ــام حقوق ــول نظ معم

ــی دارد. م
ــق  ــکام متعل ــاوی اح ــه ح ــامی ک ــریعت اس ش
ــرو  ــردی در قلم ــی و ف ــای اجتماع ــه الزامیت ه ب
ــوا را  ــد، فت ــه می باش ــات روزان ــادات و معام عب
ــوأم  ــی( و ت ــردی و اجتماع ــوزه )ف ــر دو ح در ه
ــی  ــور اجتماع ــا ام ــادت و ی ــت عب ــا موضوعی ب
ــرو  ــه، قلم ــن قضی ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب می خواه
ــاب  ــادی و از ب ــۀ عب ــک قضی ــد ی ــوا می توان فت
عبــادات فــردی باشــد و ممکــن اســت یــک 
ــی و  ــایل سیاس ــاب مس ــی و از ب ــۀ اجتماع قضی

ــد. ــی باش ــوق مدن حق
از طــرف دیگــر، قضایــای اجتماعــی کــه رســمیت 
یــک  حــد  تــا  را  فتــوا  می خواهــد،  تقنینــی 
ــل  ــت عم ــد و الزامی ــل می ده ــر تقلی ــار نظ اظه
بــه نهادهــای رســمی ماننــد قضــا و محاکــم 
ــی  ــک قاض ــب ی ــم از جان ــام حک ــد. اع می باش
در اصطــاح معمــول فتــوا تلقــی نمی گــردد 
ــه  ــون ب ــه در قان ــت ک ــی اس ــص حکم ــه ن بلک
ــام  ــن اع ــد. ای ــت می باش ــوب ثب ــورت مص ص
ــور شــرعی  ــک متخصــص ام ــب ی حکــم از جان
ــوای  ــک فت ــد ی ــی می توان ــورت غیرقضای ــه ص ب
ــت  ــه الزامی ــی ک ــردد. از آن جای ــی گ صــرف تلق
صــدور حکــم از جانــب قضــا موقــوف بــه 
شــکایت و یــا طــرح پرســش رســمی اســت، فتــوا 
می توانــد بــه ایــن غایلــه پیــش از ارجــاع رســمی 

ــد. ــام کن ــه را تم ــک و قضی ــه کم ــک قضی ی
ــمیت  ــردی رس ــادی و ف ــایل عب ــا مس ــا و ی قضای
تقنینــی نمی خواهــد بلکــه بــه صــورت یــک 
الزامیــت اخاقــی و تعبــدی محــض مطــرح اســت 
کــه در ایــن صــورت کاربــرد فتــوا می توانــد 
برجســته باشــد. فتــوا در ایــن حــوزه تنهــا 
ــی  ــلمان تلق ــک مس ــرای ی ــان ب ــل اطمین راه قاب
ــا  ــادی و ی ــک مســألۀ عب ــر ی ــه درگی ــردد ک می گ

ــت.  ــده اس ــردی ش ف
تمــام  در  دینــی  علــوم  دانشــمندان  و  علمــا 
ــی در  ــل ماحظه ی ــدرت قاب ــامی ق ــع اس جوام
ــادی و  حــوزۀ حــل مشــکات و پرســش های عب
فــردی افــراد دارنــد و از ایــن طریــق نفــوذ قابــل 
ــش  ــتین پرس ــد. نخس ــت آورده ان ــی به دس توجه
یــک مســلمان در بــاب عبــادات و مســایل فــردی 
صحــت و ســقم ادا و اجــرای یــک عمــل اســت 
ــوای  ــه فت ــته ب ــقم وابس ــت و س ــن صح ــه ای ک
ــم دینــی می باشــد. در  ــا یــک عال یــک مفتــی و ی
قضایــا و مســایل اجتماعــی نیــز اگــر اظهــار نظــر 
یــک مفتــی متناســب بــا مدلــول متــن یــک قانــون 
ــرای حــل مشــکات اجتماعــی  رســمی باشــد، ب
اعضــای جامعــه کمــک کــرده اســت تــا آن زمــان 
کــه هنجارهــای رســمی جامعــه لطمــه نبینــد چــه 
ــم از  ــا و محاک ــمی قض ــای رس ــه نهاده ــا ک بس
ــن  ــوان »دکتری ــه عن ــد ب ــا می توان ــدگاه مفتی ه دی
حقوقــی« نیــز اســتفاده کنــد و خــای موجــود در 
ــده  ــده ش ــا دی ــد. حت ــر کنن ــمی را پُ ــن رس قوانی
اســت کــه شــخصیتی را بــه عنــوان »مفتــی اعظــم« 
ــا مفتــی بــزرگ بــه صــورت نمادیــن مــا فــوق  ی
محاکــم قــرار می دهنــد و از او در جهــت ترویــج 
و تحکیــم هرچــه بیشــتر قوانیــن رســمی اســتفاده 
ــد کشــورهای ســعودی، مصــر و.. . ــد مانن می برن
هــر چــه مربــوط بــه قضایــای بــزرگ سیاســی و یا 

جزایــی ســنگین می گــردد، فتواهــا غالبــًا اگــر بــه 
صــورت غیــر رســمی باشــد، در تضــاد و یــا غیــر 
ــا دســتگاه های رســمی قــرار می گیــرد  متناســب ب
ــن صــورت به جــای کمــک در جهــت  ــه در ای ک
ــک  ــی ی ــی حقوق ــه بی نظم ــی، ب ــجام حقوق انس

ــود. ــر می ش ــه منج جامع
قضایــای سیاســی کــه آثــار مســتقیم آنهــا در 
ــود  ــروعیت خ ــد مش ــود بای ــده می ش ــه دی جامع
را از نظــام قضایــی همــان جامعــه به دســت 
ــۀ خــود موظــف  ــه نوب ــی ب آورد کــه نظــام قضای
بــه رعایــت راهــکار اســتنباط حکــم از شــرع یــا 

قانــون می باشــد.
ــا معمــوالً  ــه قضای ــن گون ــا ای ــط ب ــای مرتب فتواه
بــه شــکل گیری قضــاوت منفــی نســبت بــه نظــام 
ــروز بحــران  ــه نتیجــۀ آن ب ــد ک سیاســی می انجام
عــدم رعایــت و احتــرام بــه قوانیــن رســمی 
خواهــد بــود. بــه همیــن لحــاظ، در دورۀ معاصــر 
مداخله هــای سیاســی کشــورهای مســلمان در 
ــای  ــج فتواه ــق تروی ــر از طری ــای همدیگ کاره
ــرد.  ــای سیاســی صــورت می گی ــا قضای ــط ب مرتب
فتــوای ماهــای پاکســتان در موضوعــات سیاســی 
ــر  ــون اگ ــت. چ ــاب اس ــن ب ــا از همی ــور م کش
ــم  ــد از محاک ــد بای ــورد باش ــن م ــوالی در ای س
ــدی  ــا نق ــود و ی ــیده ش ــوا پرس ــورد فت ــور م کش
ــان  ــی هم ــام حقوق ــه نظ ــا توجــه ب ــر باشــد ب اگ
ــورت  ــه ص ــه ب ــه اینک ــردد ن ــرح گ ــور مط کش
ــورد  ــه خ ــوا ب ــورت فت ــه ص ــی ب ــتقیم حکم مس

ــود.  ــور داده ش ــک کش ــۀ ی ــکار عام اف
ــی  ــم جزای ــایل مه ــه مس ــت ب ــوط اس ــه مرب آنچ
رســمی  مراجــع  غیــاب  صــورت  در  فتــوا 
ــود  ــر آن خ ــه در غی ــد ک ــاز باش ــد کارس می توان
نمی باشــد  برخــوردار  شــرعی  مشــروعیت  از 
چــه رســد کــه حکمــی مرتــب بــا آن فتــوا اجــرا 
گــردد. بــه دلیــل اینکــه از شــروط صحــت اجرای 
یــک حکــم جزایــی یکــی هــم برگــزاری جلســۀ 
قضایــی رســمی مرتبــط بــا همــان موضــوع 
اســت کــه مقــدم برصــدور حکــم وجــود رســمی 
دســتگاه محکمــه را می خواهــد و در کنــار آن 
شــروط دیگــری کــه در شــریعت اســامی بــرای 
ــد،  ــر می باش ــی مدنظ ــم جزای ــک حک ــدار ی اص

ــال آن. ــبهه و امث ــدم ش ــد ع مانن
اگــر دســتگاه های متعــدد و درعیــن حــال، متضــاد 
قضــا در یــک جامعــه وجــود داشــت، مشــرعیت 
ــه نظــام  ــوط ب ــه مرب از آِن دســتگاهی می باشــد ک
ــاق  ــق اتف ــه از طری ــتگاهی ک ــد، دس سیاســی باش
یــا اکثریــت آرای مســلمانان شــکل گرفتــه اســت 
ــروعیت  ــی مش ــام سیاس ــود آن نظ ــه خ ــا اینک ت
شــرعی داشــته باشــد و اگــر یــک نظــام سیاســی 
ــدرت  ــا همــان تغلــب ق ــق زور و ی خــود از طری
را به دســت گرفتــه باشــد قطعــًا مشــروعیت برابــر 
ــق شــورا  ــدارد کــه از طری ــا نظــام سیاســی یی ن ب
و تصمیــم آزادانــۀ جمعــی به وجــود آمــده باشــد.
ــه  در نهایــت، می تــوان گفــت کــه قلمــرو فتــوا ب
ــادی  ــردی عب ــای ف ــان حوزه ه ــورت ُکل، هم ص
ــت و  ــی اس ــی مدن ــایل اجتماع ــی مس ــا گاه و ی
ــه دســتگاه های  مســایل سیاســی اساســًا مربــوط ب
رســمی قضــا اســت و مســایل جزایــی نیــز منــوط 
ــه حکــم محاکــم رســمی می باشــد در صورتــی  ب
کــه چنیــن نهادهــای بــه صــورت مشــروع وجــود 
داشــته باشــند و در غیــر آن، می توانــد مشــکل را 
یــک فتــوا حــل کنــد؛ ایــن کار از ســر ناگزیــری 

خواهــد بــود. 
و  بی حــد  فتواهــای  گــواه  معاصــر  دورۀ  در 
ــی در  ــای مختلف ــا و قلمروه ــری در حوزه ه حص
ــل  ــه قت ــا در توجی جهــان اســام هســتیم کــه حت
ــا  ــد انگیزه ه ــد دی ــد، بای ــروز یافته ان ــار ب و انتح
و عوامــل شــکل گیری چنیــن یــک وضعیتــی 
چیســت، ایــن مــورد ادامــۀ بحــث را می خواهــد .

هفت ســال پیــش کــه حملــۀ وهابیــان 
ــه  ــی« ب ــوی العالم ــکر »جهنگ ــط لش توس
ــل انجــام  مراســم عاشــورای 1390 در کاب
ــات  ــه تجمع ــه ب ــب آن حمل شــد و متعاق
شــیعیان در افغانســتان توســط داعــش 
ــه  ــه ب ــد ک ــی می ش ــت، پیش بین ــه یاف ادام
زودی اهل ســنت افغانســتان نیــز در آتــش 
کینــۀ ایــن فرقــه گمــراه و ضالـّـه خواهنــد 
ــت  ــه حقیق ــی ب ــن پیش بین ــوخت. ای س
پیوســت و در ســه ســال گذشــته، بســیاری 
اهل ســنت  عــادی  مــردم  و  علمــا  از 
ــری  ــای تکفی ــط جریان ه ــتان توس افغانس
و ســلفی در مناطــق مختلــف ایــن کشــور 
از جملــه والیــت ننگرهــار، جــان خــود را 
از دســت داده انــد. در ادامــۀ ایــن حــوادث، 
ســه شــنبه شــب هفتــۀ گذشــته نیــز ده هــا 
ــر  ــر اث ــا ب ــنت م ــان اهل س ــن از هموطن ت
ــهادت  ــه ش ــل ب ــاری در کاب ــه انتح حمل
رســیدند. قربانیــان ایــن حادثــه کــه علمای 
اهل ســنت و دانش آموختــه گان مــدارس 
ــر  ــاد پیامب ــن می ــد، در جش ــی بودن دین
ــالون   ــد)ص( در س ــرت محم ــم حض اعظ
ــن  ــد. ای ــرده بودن ــع ک ــوس« تجم »اوران
مراســم توســط »مفتــی نعمــان« از علمــای 
»طریقــۀ نقشــبندی« و ســایر پیــروان ایــن 
طریقــه، ترتیــب داده شــده بــود. طریقــت 
نقشــبندیه از سلســله های تصــوف شــمرده 
»محمدبخــاری«  توســط  کــه  می شــود 
ــبند«  ــن نقش ــیخ »بهاءالدی ــه ش ــهور ب مش
ــد.  ــان آم ــه می ــرن هشــتم هجــری، ب در ق
ــبندی در  ــان نقش ــر صوفی ــال حاض در ح
بســیاری از کشــورهای اســامی از جملــه 

ــد.  ــی دارن ــور فعال ــتان حض افغانس
نقشــبندی ها میانــه رو بــوده و ســالیان ســال 
ــالمت آمیزی در  ــی مس ــه زنده گ ــت ک اس
علمــا  بااین وجــود،  دارنــد.  افغانســتان 
ســال های  در  نقشــبندی  پیــروان  و 
ســلفی ها  و  وهابیــان  گزنــد  از  اخیــر، 
ــون  ــوده و تاکن ــان نب ــتان در ام در افغانس
بارهــا مــورد حملــه قــرار گرفته انــد. 
مولــوی »عبیــداهلل مهمنــد« از گرداننــده گان 
ــت  ــو آزادی« گف ــه »رادی ــم ب ــن مراس ای
کــه حملــه بــه مراســم میادالنبــی  در 
ــت.  ــلفی ها اس ــا و س ــل، کار وهابی ه کاب
ــای اهل ســنت  ــا علم ــا ب دشــمنی وهابی ه
طریقه هــای  پیــروان  به خصــوص 
صوفیانــه از یــک طــرف و حــرام دانســتن 
اســام)ص(  پیامبــر  میــاد  از  تجلیــل 
توســط علمــای وهابــی، از ســوی دیگــر، 
ــه واقعیــت  اظهــارات مولــوی مهمنــد را ب
ــمنی  ــت، دش ــد. در حقیق ــک می کن نزدی
موضــوع  اهل ســنت،  بــا  وهابی هــا 
ــش  ــا پی ــه از قرن ه ــت بلک ــدی نیس جدی

ــت. ــته اس ــود داش وج
به رغــم آن کــه وهابیــت مدعــی اســت 
»احمــد  آرای  در  جریــان  ایــن  تفکــر 

ــۀ  ــان چهارگان ــی از امام ــل« یک ــن حنب ب
اهل ســنت ریشــه دارد امــا واقعیــت آن 
ــای  ــه معن ــت ب ــر وهابی ــه تفک ــت ک اس
واقعــی کلمــه از آرا و افــکار »احمــد 
بــن عبدالحلیــم حرانــی« مشــهور بــه 
ــای 728  ــد 661 و متوف ــه« متول ــن تیمی »اب
ــاب  ــت. دو کت ــده اس ــه ش ــری، گرفت هج
»الفتــاوی« و »منهاج الســنه« ابــن تیمیــه 
ــن  ــد ب ــا »محم ــه بعده ــود ک ــتری ب بس
ــان،  ــوای وهابی ــدی« پیش ــاب نج عبدالوه
ــت  ــه حرک ــت را روی آن ب ــان وهابی جری
درآورد. از بــدو آشــکار شــدن عقایــد ابــن 
ــل  ــم و اوای ــرن هفت ــر ق ــه در اواخ تیمی
ــا  ــن واکنش ه ــری، اولی ــتم هج ــرن هش ق
را علمــای اهل ســنت بــه آن نشــان دادنــد. 
ایــن واکنش هــا تــا جایــی پیــش رفــت کــه 
ــی  ــیق و زندان ــر، تفس ــه را تکفی ــن تیم اب
ــری  ــای 774 هج ــی« متوف ــد. »ذهب کردن
از  بلنــدآوازۀ اهل ســنت کــه  دانشــمند 
ــن  ــروان اب ــود، پی ــه ب ــن تیمی معاصــران اب
تیمیــه را فرومایــه و مــکار نامیــده اســت.

)1(
ــای  ــی متوف ــم حنف ــاری عال ــد بخ محم
بدعت گــذاری  در  هجــری   841 ســال 
و تکفیــر ابــن تیمیــه بی پــرده ســخن 
ــود  ــس خ ــه در مجل ــا ک ــا آن ج ــت ت گف
تصریــح کــرد: »اگــر کســی ابــن تیمیــه را 
ــت«.)2( ــر اس ــد، کاف ــام« بدان »شیخ االس
در  کــه  اهل ســنت  دیگــر  علمــای  از 
ــه برخاســت،  ــن تیمی ــا آرای اب مخالفــت ب
دو  در  وی  بــود.  ســبکی«  »تقی الدیــن 
کتــاب »شفاءالســقام فــی زیــاره خیــر 
االنــام« و »الــدره المضیئــه فــی الــرد علــی 
ــه را  ــن تیمی ــدت اب ــه ش ــه« ب ــن تیمی اب
محکــوم کــرد. همچنــان »ابن شــاکر کتبی« 
و »حصنــی دمشــقی« از علمــای اهل ســنت 
ــن حجــر عســقانی«  ــرن هشــتم، »اب در ق
ــرن  ــی« در ق ــن هیثم ــم، »اب ــرن نه در ق
دهــم، »مــا قــاری حنفــی« در قــرن دهــم، 
ــن یوســف« در  ــن اســماعیل ب »یوســف ب
قــرن ســیزدهم و »محمــود کوثــری« عالــم 
متأخــر مصــری، از دیگــر علمــای بــزرگ 
ــد  ــه عقای ــد ک ــنت بودن ــدۀ اهل س و برازن

ــد. ــام کردن ــردود اع ــه را م ــن تیمی اب
ابن بطوطــه ســیاح و جهانگــرد مشــهور 
ــتان  ــود، داس ــفرنامۀ خ ــاب س ــز در کت نی
جالبــی از عقیــدۀ عجیــب ابــن تیمیــه 
ــته اســت: »در دمشــق  ــرده و نوش ــر ک ذک
شــخصی به نــام ابــن تیمیــه بــود کــه 
در تمــام علــوم ســخن می گفــت امــا 
ــع  ــن آن موق ــت. م ــکل داش ــش مش عقل
در دمشــق بــودم و روز جمعــه نــزد او 
حاضــر شــدم. او روی منبــر مســجد جامع، 
ــه  ــت ک ــرد. او گف ــه می ک ــردم را موعظ م
ــد  ــرود می آی ــا ف ــه آســمان دنی ــد ب خداون
ــن  ــم. ای ــن می آی ــن پایی ــه کــه م همان گون

ــد.  ــن آم ــر پایی را گفــت و از پله هــای منب
در همیــن هنــگام، یکــی از فقهــای مالکــی 
بــه اســم »ابــن الزهــرا« بــه مناقشــه بــا ابــن 
ــد«.)3( ــنج ش ــا متش ــد و فض ــه برآم تیمی

ابن بطوطــه ســپس نوشــته اســت کــه 
ــی،  ــافعی و مالک ــای ش ــد فقه ــدی بع چن
ســندی از عملکــرد خــاف ابــن تیمــه را 
ــان   ــم زم ــار حاک ــد و در اختی ــه کردن تهی
ــتند.  ــود، گذاش ــر« ب ــک عبدالناص ــه »مل ک
ناصــر نیــز ابــن تیمیــه را زندانــی کــرد تــا 

ــت.)4( ــدان درگذش در زن
شــبه قارۀ  اهل ســنت  علمــای  ســهم 
ــا پدیــدۀ وهابیــت،  هنــد نیــز در مبــارزه ب
ــای  ــوده اســت. یکــی از علم چشــم گیر ب
طــراز اول اهل ســنت پاکســتان مولــوی 
»ســید محمــود حکیمــی« اســت. او کتابــی 
بــه زبــان پشــتو تحــت عنــوان »وهابیــت د 
قــرآن او ســنتو پــه رڼــا کښــی« یــا »وهابیــت 

ــته و در  ــرآن و ســنت« نوش ــنی ق در روش
17 فصــل مســلک وهابیــت را نقــد کــرده 
اســت. منابعــی کــه مولــوی حکیمــی 
ــه از  ــرده، هم ــتفاده ک ــاب اس ــن کت در ای

اهل ســنت اســت.
ــفاعت« و  ــارت«، »ش ــون »زی ــی چ مباحث
»توســل« را کــه ایــن عالــم بزرگــوار ســنی 
طــرح کــرده، تفاوتــی بــا ادلۀ فقــه جعفری 
در رد مســلک وهابیــت نــدارد. کتــاب 
ــال 1412 هجــری  ــود در س ــوی محم مول
ــه  ــتان ب ــه در پاکس ــری در 204 صفح قم
چــاپ رســیده اســت. در نتیجه گیــری 
بایــد تصریــح کــرد کــه بــا توجــه بــه ســیر 
ــای  ــت، علم ــا وهابی ــارزه ب ــی مب تاریخ
ایــن  بــا  مبــارزه  پیشــگام  اهل ســنت 
ــون  ــه اکن ــور ک ــد؛ همان ط ــل بوده ان معض
ــد  ــنت، س ــل س ــی اه ــای واقع ــز علم نی
وهابی هــا  و  ســلفی ها  فعالیت هــای  راه 
به شــمار می رونــد. البتــه وهابیــان نیــز 
بیــکار ننشســته و هــرگاه فرصتــی بــه 
ــه اهــل  ــه را ب ــد، اولیــن ضرب دســت آورن
ــا  ــون باره ــه تاکن ــد ک ــنت وارد می کنن س
این کــه  کام  خاصــۀ  کرده انــد.  وارد 
وهابیــت دردِ بی درمــان جامعــه مســلمانان 
اســت کــه اکنــون بــرای جامعــۀ انســانیت 
نیــز بــه یــک غــدۀ ســرطانی تبدیــل شــده 

اســت.
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ــر  ــاد پیامب ــل از می ــم تجلی ــه مراس ــتی ب ــۀ تروریس حمل
ــل  ــته در کاب ــۀ گذش ــب هفت ــنبه ش ــام)ص( در سه ش اس
ــی  ــن و زخم ــش از 50 ت ــن بی ــه جان باخت ــر ب ــه منج ک
ــی را  ــی و بین الملل ــای مل ــد، واکنش ه ــن ش ــدن  88ت ش

ــی  داشــت.  در پ
محمداشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی، 
ــه کــه  ایــن را حملــه جنایــت نابخشــودنی دانســته و گفت
حملــه تروریســتی بــاالی محفــل تجلیــل از میــاد النبــی 
ــح و  ــام صل ــه پی ــام ک ــزرگ اس ــر ب ــه های پیامب و اندیش
ــای  ــا ارزش ه ــمنی ب ــت، دش ــراه داش ــه هم ــت را ب رحم

ــد. ــان می ده ــم را نش ــی کری ــم نب ــامی و راه و رس اس
اجرایــی  رییــس  عبــداهلل،  عبــداهلل  داکتــر  هم چنــان، 
حکومــت وحــدت ملــی، گفتــه کــه تروریســتان بدصفــت 
کــه زیــر نــام دفــاع از اســام و ارزش هــای دینــی، دســت 
ــه  ــا حمل ــد، ب ــان می زنن ــام غیرنظامی ــل ع ــتار و قت به کش
ــون  ــا و روحانی ــام علم ــل ع ــی و قت ــم مذهب ــر مراس ب
ــن  ــا دی ــان را ب ــمنی و خصومت ش ــر دش ــور، باردیگ کش
مقــدس اســام، علمــای کــرام و مســلمانان بی گنــاه ثابــت 

ــد. کردن
وزارت داخلــۀ کشــور ضمــن محکــوم کــردن ایــن حملــه، 

آن را جنایــت ضــد بشــری دانســته اســت. 
ــه  ــه را ب ــن حمل ــوولیت ای ــی مس ــچ گروه ــوز هی تاهن
ــوی  ــات از س ــن حم ــتر ای ــا بیش ــد، ام دوش نگرفته ان
در  طالبــان  و  داعــش  ماننــد  تروریســتی  گروه هــای 

ــت.   ــده اس ــام ش ــته انج گذش
ــه  ــه ب ــل حمل ــکا در کاب ــفارت امری ــال، س ــن ح در همی
مراســم گرامی داشــت از میــاد النبــی در هوتــل اورانــوس 
ــردم  ــت: »م ــه اس ــرده و گفت ــوم ک ــل را محک ــهر کاب ش
افغانســتان تــاش می کننــد کــه میــاد النبــی را در صلــح 
جشــن بگیرنــد و ایــن حملــه بزدالنــه و بی رحمانــه 
ــت  ــتان حمای ــونت در افغانس ــه از خش ــت ک ــانی اس کس

می کننــد«.
از ســویی هــم، انتونیــو گوتــرش، منشــی عمومــی ســازمان 
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــای ش ــد و اعض ــل متح مل
متحــد، ایــن حملــه را بــه شــدت محکــوم کــرده و 
ــی  ــر نظام ــراد غی ــه اف ــه حمــات انتحــاری ب ــد ک گفته ان
نقــض آشــکاری از قوانیــن بین المللــی و بشــری اســت و 
مرتکبــان ایــن حمــات بایــد بــه دادگاه کشــانیده شــوند.
در  شــهروندان  و  نویســنده گان  از  برخــی  هم چنــان 
ــن  ــه ای ــد ک ــنبه شــب گفته ان ــه ش ــه س ــه حمل ــش ب واکن
ــد  ــلفیت دارد، محم ــب س ــه در مذه ــات ریش ــوع حم ن

اکــرام اندیشــمند، نویســنده و و پژوهشــگر، گفتــه اســت: 
ــنبه[ در  ــه ش ــامگاه ]س ــار ش ــه انتح ــر از آن ک »صــرف نظ
محفــل تجلیــل از میــاد پیامبــر)ص( بــه دشــمنان اســام 
و بــه یهــود نصــارا پیونــد داده شــود، ایــن خــون آشــامی 
و خــون خــواری؛ وحشــت و جنایــت هولنــاک بــه تفکــر 
و عقایــد ســلفیت و ســلفی گری عربــی در رویکــردِ 
ــت از  ــت و جنای ــه وحش ــه یابی اینگون ــه ریش ــوف ب معط

ــردد«.  ــر می گ ــا ب ــی آن ه ــای دین ــۀ باوره زوای
ــر  ــر از نظ ــاد پیامب ــل می ــزود: »تجلی ــمند اف ــای اندیش آق
ســلفی ها و تفکــر ســلفیت کــه بــا بــار منفــی و خصومــت 
بیشــتر بــه آن نــام وهابیــت را نیــز می گذارنــد، عمــل بــر 

خــاف ســنت پیامبــر و برخــاف قــرآن اســت«.
ــد  ــر و عقای ــه تفک ــه ک ــگر گفت ــندۀ و پژوهش ــن نویس ای
ســلفی گری عربــی کــه بــه زعــم خــودش در صــدد 
ــر  ــد پیغمب ــام عه ــتین و اس ــام نخس ــه اس ــت ب بازگش
ــو و  ــه ناهم س ــی را ک ــر و عمل ــه تفک ــر گون ــت، ه اس
متعــارض بــا برداشــت و فهــم خــود از آن عهــد و بــه ایــن 
ــادی  ــروع و جه ــدف مش ــد، ه ــخیص ده ــت تش بازگش
شــمرده می شــود تــا بــه عنــوان شــرک و فتنــه در اســام، 

ــردد.  ــود گ محــو و ناب
از ســویی هــم، علــی امیــری اســتاد دانشــگاه، در رابطــه بــه 
ایــن حملــه گفتــه اســت: »واقعیــت ایــن اســت کــه علمــا 

قبــل از همــه قربانــی افــکار خودشــان هســتند«.
بــه گفتــۀ ایــن اســتاد دانشــگاه: »واکنــش شــدید و خشــنی 
را کــه علمــا در قبــال آزادی بیــان، برنامه هــای تلویزیونــی، 
کنســرت موســیقی و دیگــر تفریــح و ســرگرمی ها و 
فعالیت هــای جامعــه مدنــی و حقــوق زنــان از خــود 
نشــان داده انــد، هرگــز در برابــر انتحارگــران و آدم کشــان 

ــد«. ــان نداده ان نش
ــتان  ــه تروریس ــال های آزگار ک ــن س ــۀ او، در ای ــه گفت ب
ــب و داعــش ســرگرم کشــتار بی گناهــان و نیروهــای  طال
ــدای عظیــم از ایــن علمــا بلنــد  ــد، هیــچ ن امنیتــی بودهان
نشــد و رفتــار خشــونت بار تروریســتان اگــر نــه تقدیــس، 
دســت کــم از تریبون هــای ایــن علمــا توجیــه شــد. زیــاد 
ــازۀ شــهدای  ــر جن شــنیدیم کــه شــورای علمــا در ارگ ب
اردوی ملــی و نیروهــای امنیتــی نمــاز نخوانــده و بــا اینکــه 
ــش  ــه ری ــد ب ــزاق می کنن ــی ارت ــی و دولت ــع عموم از مناب

ــد.  ــور خندیده  ان ــس جمه ریی
ــا اشــاره  امــا مهــران موحــد،  پژوهشــگر مســایل دینــی ب
ــی از  ــه عده   ی ــد ک ــب، می گوی ــنبه ش ــه ش ــه س ــر حمل ب
ــد،  ــن ندارن ــان دی ــار عالم ــی از رفت ــه دل خوش ــی ک آنان
ــراز  ــکارا اب ــک، آش ــداد تراژی ــن روی ــه ای ــش ب در واکن
ــد  ــاش ورزیدن ــا ت ــد و بعضــی از آن ه خوشــحالی کردن
تــا ایــن جنایــت را توجیــه کننــد و ســکوت عالمــان دیــن 
ــرای  ــازند ب ــی بس ــتان محمل ــال تروریس ــر اعم را در براب

ــداد. ــن روی ــردن ای ــادی قلمــداد ک ع
ــن  ــته اســت: م ــۀ فیســبوکش نوش ــد  در برگ ــای موح آق
ــر  ــا به خاط ــا از ماه ــا باره ــیاری از آدم ه ــل بس ــم مث ه
و  طالبــان  وحشــی گری های  برابــر  در  سکوت شــان 
ــی  ــۀ دین ــه آن صبغ ــه ب ــتی ک ــای تروریس ــر گروه ه دیگ
ــی  ــه بخش ــم ک ــراف می کن ــرده ام. اعت ــاد ک ــد، انتق می دهن
از علمــای دیــن در افغانســتان، گفتمــان طالبــان را تقویــت 
می کننــد و دســت کم در گفتــار، همــان چیزهایــی را 

ــد. ــل می کنن ــه آن عم ــان ب ــه طالب ــد ک می گوین
طالبانــی  افــکار   بــا  دینــی  از علمــان  برخــی  امــا، 
مخالف انــد کــه جــرأت گفتــن را ندارنــد و دلیلــش 
ــتی  ــای تروریس ــر گروه ه ــان و دیگ ــه طالب ــت ک ــن اس ای
در ســال های پســین، حضــوری گســترده در سرتاســر 
ــب  ــود رع ــان خ ــوب مخالف ــد و در قل ــتان یافته ان افغانس

و وحشــت ایجــاد کرده انــد.
ــر مراســم میــاد نبــی »ص« کــه بیشــتر عالمــان  ــه ب حمل
دینــی در آن حضــور داشــتند، در حالــی صــورت می گیــرد 
ــی گفت وگوهــای  ــت افغانســتان در حــال رأی زن ــه دول ک
صلــح بــا گــروه  طالبــان اســت. احیــراً حکومــت وحــدت 
ــا  ــح ب ــردن گفت وگوهــای صل ــرای پیش ب ــن ب ــی 11 ت مل

گــروه طالبــان گماشــته اســت.
ــی،  ــینه صاف ــی، حس ــس بلخ ــی، میروی ــام رحیم عبدالس
ــاون  ــاد مع ــاداهلل عب ــه، عب ــر عالم ــرزی، دکت ــواب باالک ت
مجلــس  عضــو  رضایــی   گل  شــاه  ملــی،  امنیــت 
نماینــده گان، عطــااهلل لودیــن عضــو شــورای علمــا، شــمیم 
خــان کتــوازی والــی پکتیــا، عبــداهلل عطایــی عضــو دادگاه 
ــرد  ــرای پیش ب ــی ب ــای غن ــرف آق ــی از ط ــی و توریال عال

گفت وگوهــای صلــح گماشــته شــده اند. 
ــأت  ــک هی ــاد ی ــان ایج ــده خواه ــاالت متح ــد ای هرچن
ــمول  ــه ش ــده ب ــو کنن ــت گفت وگ ــا صاحی ــر و ب فراگی
مدنــی  جامعــه  سیاســی،  جریان هــای  نماینــده گان 
وحکومــت شــده اســت، امــا نماینــدۀ از احــزاب سیاســی 
ــورد.  ــم نمی خ ــت به چش ــن فهرس ــی درای ــه مدن وجامع

ــې  ــړ ک ــه ل ــو پ ــو هڅ ــولې د روان ــې د س ــتان ک ــه افغانس پ

ولســمرش دونالــد ترامــپ پــرون وویــل چــې متحدایــاالت 

پــه افغانســتان کــې د ســولې پــه ډېــرو جــدي خــرو بوخــت 

دی.

کــې  فلورېــډا  پــه  پنجشــنبې  پــرون  ټرمــپ  ښــاغيل 

ــرې  ــږي چــې دا خــرې ات ــه پوهې ــل، ن ــه ووی ــو ت خریاالن

بــه نتیجــه ورکــړي که نــه؟ خــو ده زیاتــه کــړه چــې دی بــه 

ــاله يش. ــوب خوش ــه بریالیت ــې پ ی

ښــاغيل ټرمــپ زیاتــه کــړه: »مــوږ دا مهــال پــه افغانســتان 

ــر  ــې ډې ــو چ ــې ی ــال ک ــه ح ــرو پ ــدي خ ــرو ج ــې د ډې ک

خلــک تــرې خــر نــه دي او ښــايي دا لومــړۍ خــرې وي. 

ــه چــې څــه کېــږي.  دا خــرې ډېــرې جــدي دي. ګــورو ب

ــه  ــه ډېــره لویــه خــره وي او زه ب کــه بریالــۍ يش خــو دا ب

ــه خوشــاله شــم.« ــر ورت ډې

ښــاغيل ټرمــپ خریاالنــو تــه لــه دې څرګندونــو مخکــې د 

شــکرانې د ورځــې یــا »تنکــس ګیوینــګ« پــه مناســبت پــه 

افغانســتان کــې لــه دېــره امریکايــي پوځیانــو رسه ټیلیفــوين 

خــرې وکــړې.

هغــه یــو ځــل بیــا ټینــګار وکــړ چــې پــه راتلونکــي کــې بــه 

افغانســتان تــه ســفر وکــړي او د امریــکا د هوايــي ځواکونــو 

ــه  ــه هغــه رسه ښــايي پ ــل چــې ل ــې ووی ــه ی ــوه جــرال ت ی

افغانســتان یــا امریــکا کــې وګــوري.

د افغانســتان د ســولې لپــاره د امریــکا د بهرنیــو چــارو 

ــه  ــنبې پ ــزاد د یکش ــي خلیل ــتازي زمل ــړي اس وزارت ځانګ

ــې  ــد دی چ ــه من ــې دی هیل ــل چ ــې ووی ــل ک ــه کاب ورځ پ

ــه  ــه ل ــې ب ــو مخک ــه انتخابات ــمرشۍ ل ــتان د ولس د افغانس

ــه ويش. ــولې موافق ــو د س طالبان

د ولســمرشۍ انتخابــات پنځــه میاشــتې وروســته د ۱۳۹۸ 

کال د وري پــه ۳۱ مــه پــه پــام کــې دي.

ــتان او  ــې افغانس ــې ی ــتیو ک ــه دې وروس ــې پ ــزاد چ خلیل

ســیمې تــه یــو لــړ ســفرونه وکــړل، د راپورونــو لــه مخــې د 

درېیــو پرله پســې ورځــو لپــاره پــه قطــر کــې د طالبانــو لــه 

ــدل. ــتازو رسه ولی اس

ــولې د  ــتان د س ــې د افغانس ــوې چ ــاکل ش ــوا ټ ــه بلې خ ل

ــه کنفرانــس کــې چــې د را روانــې  ــوا پ ــه اړه د جنی هڅــو پ

اوونــۍ د ســې شــنبې او چهارشــنبې پــه ورځــو جوړېــږي 

ــرې ويش. ــم خ ه

متــه ده چــې د افغانســتان حکومــت بــه پــه دې غونــډه کــې 

لــه نړیوالــې ټولنــې څخــه پــه ســیمه کــې د تروریســتي ډلــو 

ــګار  ــا ټین ــتنه بی ــر غوښ ــو پ ــه وړل ــه منځ ــو د ل د پټن ځایون

وکــړي.

ــه  ــې، پ ــا ک ــه وین ــه خپل ــرون پ ــي پ ــمرش ارشف غن ولس

ــد  ــوين بری ــډه مرګ ــر غون ــو پ ــي عاملان ــې د دین ــل ک کاب

ــه دې چــې د پاکســتان  ــه ل ــرڅ کــې پرت ــه ت ــه د اشــارې پ ت

نــوم واخــيل وویــل، د انتحارونــو او چاودونــو فابریکــې د 

ــې دي. ــډ ک ــه ګاون ــتان پ افغانس

ښــاغيل غنــي چــې د غــزين د جاغــوري او مالســتان 

ولســوالیو لــه یــو شــمېر اوســیدونکو رسه پــه کتنــه کــې وینا 

ــې  ــې چ ــو فابریک ــار او چاودن ــړه: »د انتح ــه ک ــه زیات کول

زمــوږ پــه ګاونــډي هېــواد کــې دي، نــور مــوږ تــه د منلــو 

ــې  ــو پول ــو دوی د اخالق ــه وې خ ــم ن ــوا ه ــه دي. پخ وړ ن

ترپښــو النــدې کــړې. لــه نړیوالــې ټولنــې زمــوږ څرګنــده 

ــې د  ــې دا ده چ ــوا ک ــه جنی ــم پ ــه او ه ــم دلت ــتنه ه غوښ

ــو د  ــي عاملان ــو او دین ــوږ د لوڼ ــت آواز واوري او زم عدال

ــزم  ــي، څــو هغــه دولــت چــې د ترورې ــې ووین ــو ټوټ بدنون

ــدل يش.« ــوي وغن ــه دې ډول ک ــړ پ مالت

پــه کابــل کــې د ســې شــنبې پــه ورځ د دینــي عاملانــو پــه 

یــوه غونــډه کــې شــاوخوا ۶۰ کســان مــړه او لســګونه نــور 

ټپیــان شــول. د دې حملــې مســوولیت چــا نــه دی منلــې او 

طالبانــو هــم دا حملــه غندلــې ده.

ــې  ــل چ ــې ووی ــاب ک ــه خط ــه پ ــو ت ــمرشغني طالبان ولس

غنــدل کايف نــه دي بلکــې دوی بایــد لــه حملــو الس 

ــي. ــه کېن ــولې ت ــيل او س واخ
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