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اداره ارگان هـای محـل از تغییـر و تبدیلـی 
والی هـای پنـج والیت خبر داده اسـت. این 
اداره در یـک اعالمیـه خبـری گفته اسـت 
کـه بـا پیشـنهاد اداره ارگان هـای محـل و 
والی هـای  جمهـوری،  ریاسـت  منظـوری 
لوگـر، لغمـان، سـمنگان، کنـدز و میـدان 

وردک از نـو تعییـن شـده انـد.
اعـالم  محـل  ارگان هـای  ادارۀ  سـخنگوی 
والـی  اسـحاق زی  انورخـان  کـه  کـرد 
بادغیـس بـه عنوان والـی لوگر، داکتر شـاه 
جهـان والـی پیشـن فـراه بـه عنـوان والی 
والـی  نعیمـی  عبدالجبـار  وردک،  میـدان 
لغمـان بـه عنـوان والـی کنـدز، عبدالطیف 
و  سـمنگان  والـی  عنـوان  بـه  ابراهیمـی 

محمـد آصـف ننگ به عنـوان والـی لغمان 
معرفـی شـدند.

افـرادی کـه بـه پسـت های جدیـد والیـت 
جدیـد  چهره هـای  انـد،  گردیـده  معرفـی 
نیسـتند و پیـش از ایـن نیـز در حکومـت 
کار  والیـت  پسـت های  در  ملـی،  وحـدت 
یـک  از  تنهـا  شـان  برخی هـای  و  کـرده 
والیـت بـه والیـت دیگـر تبدیل شـده اند.

ایـن والی هـای جدیـد در حالـی تغییـر و 
تبدیل شـده انـد که حکومـت وحدت ملی 
همـواره مـورد انتقـاد بـوده و متهـم اسـت 
کـه از چهره هـای جدیـد و تحصیـل کـرده 
اسـتفاده  حکومتـی  ارشـد  پسـت های  در 

انجنیر محمدخان معاون ریاسـت اجرایی نمی کنـد.
شناسـنامه های  دربـارۀ  ارگ  موضـع  از 

الکترونیـک دفـاع کرده اسـت. 
صفحـۀ  در  دیـروز  محمدخـان  انجنیـر 
فیسـبوک رسـمی اش نوشـت کـه تمـام 
مراحـل قانونـی تذکـرۀ برقـی طی شـده 
ایـن  در  قانونـی  مشـکل  هیـچ  و  اسـت 

نـدارد. پروسـه وجـود 
معـاون رییـس اجرایـی گفتـه اسـت کـه 
تأمیـن  راسـتای  در  الکترونیـک  تذکـرۀ 
امنیـت، ثبـات سیاسـی، انکشـاف متوازن 
و عدالـت اجتماعـی نقـش ارزنـده دارد. 
آقـای محمـد خـان گفتـه اسـت کـه بـه 
توزیـع  پروسـۀ  شـروع  دلیـل،  همیـن 

مـردم  عمـده  خواسـت های  از  تذکـره 
اسـت. 

او گفتـه کـه ایجـاد چالـش و مشـکل در 
برابـر ایـن پروسـه را بـه زیـان کشـور و 
ملـت می دانیـم و آرزوی ما این اسـت که 
ایـن پروسـه به خاطـر معامالت سیاسـی 
متوقف نشـود و به سـرعت تکمیل گردد. 
پیـش  روز  دو  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
آغـاز  توقـف  خواسـتار  اجرایـی  رییـس 
داکتـر  شـد.  الکترونیـک  تذکـرۀ  توزیـع 
عبـداهلل عبـداهلل گفـت کـه ایـن پروسـه 
ملـی  اجمـاع  و  بیشـتر  دقـت  نیازمنـد 

می باشـد. 

حمایت معاون رییس اجرایی از موضع ارگمعـرفی پنـج والـی تـازه

صفحه 3

شناسنامه، وسیله یی برای سیاسِت 
تفرقه بیـنداز و حکومت کن

احمدولی مسعود
کـدام عقل سـلیم، وجدان ملی، ایمان اسـالمی 
و احسـاس انسـانی در چنیـن وضعیـت شـدید 
بحرانـی کشـور هــمراه بـا مصایـب بی شـمار 
بیـن  تروریـزم  و  چارسـو  تهدیـدات  داخلـی، 
المللـی به یـک ماجراجویی غیرضروری دسـت 
مي یـازد، آن هــم از آدرس رهــبری حکومت؟ 
در چنیـن شـرایطی، دولت های مسـوول و ملی 
بـه ایجـاد بیشـتر مشـترکات، تقویـت توافقات 
نـه  می نمایـد،  تـالش  تفاوت هـا  مدیریـت  و 
دامـن زدن بـه اختالفات، بی اعتمادی هــا و باال 

تضادها. کـردن 
امـا دریغـا کـه کار رهبـری ایـن حکومـت بـه 
نـام »وحـدت ملـی« از آغـاز به سیاسـت تفرقه 
 بینـداز و حکومـت کن بنا نهاده شـده بـود و تا 
امـروز کشـنده ترین ضربات را بر پیکـرۀ اعتماد 
و وحـدت مـردم زده اسـت کـه هـیچگاهــی 

تاریـخ افغانسـتان بـه یاد نـدارد.
رهبـری حکومـت، سال هاسـت کـه آگاهانـه از 
ایـن سیاسـت غیرانسـانی، غیـر اسـالمی و غیر 
ملـی با بـازی با احساسـات مـردم و دامن زدن 
فرهنگـی،  زبانـی،  قومـی،  حساسـیت های  بـه 
هویت هـای مختلـف را در مقابـل هم قـرار داده 
و از ایـن رهگـذر در تـالش جایـگاه اجتماعی و 
حفـظ قـدرت سیاسـی اسـتفاده ها برده اسـت.

تأکیـد مـا طـی سـالیان دراز دقیقآ بر هــمین 
بـوده اسـت کـه همانند دیگـر جوامـع متمدن، 
مـا نیـز نیاز بـه راه اندازی گفتمـان ملیـ  مدنی 
بـه خاطـر حـل مسـایل ملـی کشـور داریـم تا 
اعتمـاد سـازی صـورت گیـرد، مشـترکات بـه 
وجـود آیـد، بـه دیـدگاه واحـد و دولـت ملـی 
برسـیم و سـرانجام بـه ثبـات، صلـح و توسـعه 

یابیم. دسـت 
فرمـان آقـای اشـرف غنـی از آدرس حکومتـی 
کـه خـود در یـک خـالی قانونـی محـض بسـر 
می بـرد، بمنظـور حـل مسـألۀ ملی شناسـنامۀ 
برقـی، نه اسـاس قانونـی دارد، نه بـا توافق ملی 
هــمراست و نـه هم بـه هــدف مصلحت قومی 
اهـداف سیاسـی  راسـتای  بلکـه در  مي باشـد، 
تیـم انگشـت شـمار ارگ و سیاسـت تفرقـه و 
حـذف دیگـران، راه انـدازی گردیده اسـت تا از 
فروپاشـی سیاسـی حکومتش جلوگیری نماید.
اصـوالً در چنیـن شناسنامه هــایی کـه بیشـتر 
جایـگاه  در  دارنـد  داخلـی  اسـتفادۀ  مـورد 
یـک شـهروند افغانسـتان، نـام، ولـد یـا اسـم 
خانوادگـی، سـال و محل تولـد، عکس و وظیفه 

ضـرورت اسـت و بـس.
افغانسـتان امـروز، نـه دیکتاتـوری را برمیتابـد 
تفاهــم،  بـه  بلکـه  را،  سـازی  یکسـان  نـه  و 
هــمدردی  و  هــمصدایی  وفـاق،  هــمگرایی، 

اسـت. نیازمنـد  سـخت 

نور: محمد  عطا 

را  کشور 
سمت  به 

یه  تجز
پیش 

می برند
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حکمتیار 
و یک بام و دو هوا بودن های ارگ

در برابر اقدمات فراقانونی 

ارشف غنی  می ایستیم

پاسخ وزارت زراعت 

به یک گزارش روزنامۀ ماندگار
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گلبدین حکمتیار رهبر یک شـاخۀ غیررسـمی 
حـزب اسـالمی، از روزی کـه وارد کابل شـده 
و ظاهـراً بـه رونـد صلـح پیوسـته، همـواره بـا 
موضع گیری هـا و سـخناِن غیرمتعارفش باعث 
سـروصدا و گاه تمسـخِر خـود شـده اسـت. او 
زمانـی، جنگ هـای کابـل را در دهـۀ هفتـاد 
رد کـرد و گفـت کـه در ایـن جنگ هـا )کـه 
حداقـل شـصت هزار انسـان بی گنـاه از طریـق 
چهارآسـیاب  زمـام دار  موشـک پراکنی های 
بی رحمانه کشـته شـدند( هیچ نقشـی نداشته 
اسـت. او مسـوولیت کشـتن خانوادۀ برمکی را 
در یـک سـوپرمارکت در وزیراکبرخـان کابـل 
نیـز به عهـده نگرفـت و اظهار داشـت که باید 
اتفاق هایـی را کـه باعـث کشـته شـدِن ایـن 
خانـواده توسـط فرد انتحارکننده شـده اسـت، 
دقیقـاً مـورد بررسـی قـرار دهیـم تـا ببینیـم 
کـه چـه عواملی سـبب شـدند کـه آن روز این 

خانـواده بـه قتل برسـند.
خنـده داری  و  مضحـک  دفاعیـاِت  این هـا   
باشـند  حوادثـی  دردناک تریـن  از  می تواننـد 
امـرش  تحـِت  افـراد  و  حکمتیـار  آقـای  کـه 
این هـا در مفاهیـم حقوقـی،  انجـام داده انـد. 
معنایـی جـز کشـتار سـازمان یافته و جنایـت 
علیـه بشـریت نمی توانند داشـته باشـند. آقای 
حکمتیـار از هـر نـوع ترمینولوژی کـه بخواهد 
بـرای توجیه ایـن حوادث و رویدادها اسـتفاده 
کنـد، اصـل قضیـه را کـه همـان کشـتار افراد 
نمی توانـد  اسـت،  غیرنظامـی  و  بی گنـاه 

دهـد.  قـرار  تحت الشـعاع 
فراتـر  گامـی  حکمتیـار  آقـای  تازه گـی  بـه 
گذشـته و تـالش کرده اسـت که در راســتای 
دینـی  عملـی  را  انتحـار  طالبانـی اش،  تفکـر 
حکمتیـار  آقـای  کنـد.  معرفـی  شـرعی  و 
اسـت  گفتـه  خـود  اظهـاراِت  تازه تریـن  در 
بنیـاد  )انتحـاری(  استشـهادی  عملیـات  کـه 
شـرعی دارد و هیـچ منافاتـی بـا آموزه هـای 
اســالمی نـدارد. ایـن سـخنان وقتـی از زبـاِن 
آقـای حکمتیـار شـنیده می شـود، زیـاد قابـل 
توجـه و حیـرت آور بـه نظـر نمی رسـد؛ زیرا از 
آقـای حکمتیار سـخنانی غیر از این شـنیدن، 
تعجـب و حیـرت دارد. ایشـان خـود سـال ها 
بـا توسـل به همیـن نـوع قرائـت از آموزه های 
ادامـۀ جنـگ در کشــوری  دینـی، مصـروف 
بـوده کـه تـازه می خواسـته از دوران جنـگ 
فاصلـه بگیـرد. او سـال هایی در برابـر ارتـش 
رزمیـده  بین المللـی  نیروهـای  و  افغانسـتان 
منظـور  بـه  را  تالش هایـی  افغانسـتان  کـه 

برخاسـتن از خاکسـتر نومیدی و یـأس تجربه 
می کـرده اسـت. آقـای حکمتیـار طـی پانـزده 
سـال گذشـته بـا مردمـی جنگیـده کـه همـه 
می خواسـتند  و  بوده انـد  خسـته  جنـگ  از 
پـس از سـی سـال بحـران و رویارویـی، صلـح 
و آرامـش را بـه کشورشـان برگرداننـد. وقتـی 
دارد،  انتحـار جـواز شـرعی  او می گویـد کـه 
بـدون شـک به طالبانـی که همچنـان در برابر 
مـردم افغانسـتان از بمـب و انتحـار اسـتفاده 

اسـت. بخشـیده  وجاهـت  می کننـد، 
 آقـای حکمتیـار کـه از روز آمـدِن خـود بـه 
کابـل همـواره از تعهـدش بـه قانـون اساسـی 
در  کـه  دانـد  نمـی  هنـوز  می گویـد،  سـخن 
قانـون اساسـی کشـور ترغیـب بـه خشـونت 
بـا  او  و  می شـود  پنداشـته  جـرم  جنـگ،  و 
چنیـن سـخنانی، ضمـن نقـض قانـون، جـرم 
نیـز مرتکـب شـده اسـت. مـا در افغانسـتان 
امـا  بیــان داریـم و نـه آزادی عمـل.  آزادی 
آقـای حکمتیـار بـا این سـخنان می خواهد که 
هـر کس بـر اسـاِس فهـم و انـدازۀ شـعورش، 
از آموزه هـای دینـی قرائتـی ارایـه کنـد و بـر 
اسـاس آن قرائت که ممکن اسـت به خشـونت 

دامـن بزنـد، عمـل نیـز کنـد. 
کـه  آن چـه  اسـاس  بـر  همـه  اگـر  مسـلماً 
می فهمنـد عمـل کننـد، آن گاه چـه نیـازی به 
قانـون و دولـت می توانـد وجود داشـته باشـد. 
تومـاس هابـز بـا وجـود این کـه دولـت را شـِر 
ناگزیـر می دانسـت، بـاور داشـت کـه در نبـود 
دولـت و قانـون، انســان ها بـه گـرِگ یکدیگر 
تبدیـل می شـوند. آقـای حکمتیـار عمـاًل بـا 
ایـن سـخنان، از وضعیـت بی قانونـی حمایـت 
می کنـد و می خواهـد کـه دوبـاره افغانسـتان 
او  گویـا  کـه  قانـون  بـدون  سـال های  بـه 
تجربه هـای شـیرینی از آن هـا دارد، برگـردد.

ایـن  بـا  آقـای حکمتیـار  حـال،  همیـن  در   
هم راسـتا  کـه  را  خـود  تفکـِر  نـوع  سـخنان 
بـا تفکـر طالبانـی اسـت، برمـال می سـازد. او 
بـه ایـن شـکل می خواهـد نشـان دهـد کـه 
و  می کنـد  همفکـری  احسـاس  طالبـان  بـا 
حرکت هـای این گـروه در مخالفـت و مغایرت 
بـا تفکراِت او قـرار نمی گیرند. آقـای حکمتیار 
قبـاًل ادعـا کرده بود کـه با طالبـان رابطه دارد 
و می توانـد آن هـا را بـه میـز مذاکره بکشـاند. 
طالبـان،  بـا  همدالنـه  سـخناِن  ایـن  شـاید 
بخشـی از ایـن پـروژۀ آقـای حکمتیـار باشـد 
کـه بتوانـد اهمیِت خـود را برای ارگ، بیشـتر 

از چیـزی کـه هسـت، ثابـت سـازد. 

امـا جالب این جاسـت کـه ارگ وقتی سـخنان 
محمـد محقـق معـاون ریاسـت اجرایـی را در 
داعـش  برابـر  در  سـوریه  جنـگ  از  حمایـت 
شـنید، بـه صـورِت فـوری دسـت به کار شـد 
و ضمـن تقبیـح این سـخنان، نزدیـک بود که 
آقـای محقـق را از کرسـی معاونـت ریاسـت 
از  نمی تـوان  هرچنـد  بزنـد.  کنـار  اجرایـی 
سـخنان آقـای محقـق نیـز دفـاع کـرد، ولـی 
نمی تـوان از بی تفاوتـی ارگ در برابر سـخنانی 
به مراتـب خطرناک تر از سـخنان آقـای محقق 

نگفت.  سـخن 
ارگ سـخنان آقـای محقق را »غیرمسـووالنه« 
خوانـد امـا در برابـر سـخنان آقـای حکمتیـار 
کـه متحـد نزدیک آقای غنی اسـت، واکنشـی 
را  دوگانـه  برخـورد  ایـن  نمی دهـد.  نشـان 

چگونـه می تـوان توضیـح داد؟! 
معلـوم اسـت که آقـای حکمتیـار مربـی دارد 
او در راسـتای برنامه هـای  و مربـا می خـورد. 
ارگ و موافـق بـا اهـداِف پنهـان و سـّرِی تیـِم 
آقـای غنـی عمـل می کنـد. بـا ایـن حسـاب، 
چنیـن شـخصی اگـر بـه انتحـار و خشـونت 
دینـی و مذهبـی و تبـاری هـم جـواز بدهـد، 
ارگ نه تنهـا بـا سـکوت از کنـارش می گـذرد، 
بلکـه از او دعـوت می کنـد که به عنـوان پیر و 
رهبِر فرزانۀ کشـور، در محافـل و مجالِس مهم 
و بـزرِگ ملی اشـتراک ورزد و آن چه که دلش 
می خواهـد را بگویـد. یقینـاً که آقـای محقق و 
خیلی هـای دیگـر، ایـن مقـام و مرتبـه را نـزد 
حلقـۀ ارگ ندارنـد و باید شـدیداً مراقِب گفتار 
و نظریات شـان باشـند تـا مبـادا یـک اشـتباه 
لُپـی یـا لغـزش زبانـی، بـه بهانـۀ خوبـی برای 
سنگسـار سیاسـی و حذف شـان از دایـرۀ بازی 

شـود. تبدیل 
در پایـان بایـد گفـت کـه ایـن یـک بـام و دو 
را  ریاسـت جمهوری  ارگ  بودن هـای  هـوا 
مـردم افغانسـتان به دقـت زیـر نظـر دارنـد و 
بـه  نسـبت  نفرت شـان  و  از همیـن رو خشـم 
وضعیـت، در حالـِت سـرریز قرار گرفته اسـت. 
اگـر آقـای غنـی حتـا فقـط بـه بقاِی خـود در 
قـدرت می اندیشـد نیـز، باید به حـاِل این همه 
تبعیـض و تعصبـی کـه در عرصـۀ سیاسـت و 
اجتمـاع افغانسـتان حکمفرمـا شـده، چاره یی 
بجویـد. در غیـر ایـن صـورت، خشـم و انزجار 
عمومـی، خـود چـارۀ کار را خواهـد جسـت! 
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احمد عمران

حکمتیار 
و یک بام و دو هوا بودن های ارگ

 

کـه  گفـت  ریاسـت جمهوری  گذشـته،  پنجشـنبۀ  روز 
شـناس نامه های برقی توزیع می شـود؛ اما روز جمعه و شـنبه، 
ریاسـت اجرایـی با آن مخالفت کـرد و این اقـداِم یک جانبه را 

سـبب ایجـاد مشـکالتی بـزرگ بـرای کشـور خوانـد. 
 پیـش از ایـن هـم، ریاسـت اجرایـی به دلیـِل مشـکالتی کـه 
در شـناس نامه های برقـی وجـود دارد، بـا توزیـع آن مخالفت 
کـرده بـود و یک صدوپانـزده عضـو مجلـس نیـز طـی نامه یی 
اعـالم کـرده بودند کـه شـناس نامه های برقـی باید بر اسـاِس 
فرمـان  اسـاس  بـر  نـه  گـردد،  توزیـع  توشیح شـده  قانـوِن 
تقنینی یـی کـه از طـرف مجلـس رد شـده و توسـط برخـی 
از اعضـای کمیتـۀ مختلـط، بـه شـکل غیرقانونی مـورد تأیید 

قـرار گرفته اسـت.
اکنـون هـم بحـث توزیـع شـناس نامه های برقـی بـر اسـاِس 
قانون توشـیح شـده، به عنوان یکـی از مفـرداِت مذاکره میان 
ارگ و جمعیـت اسـالمی و یکـی از شـروط  پیشـنهادی والـی 
بلـخ بـرای کنـار رفتن از آن والیـت، مطرح اسـت. تأکید ارگ 
بـر توزیـع شـناس نامه ها بـه نظـر می رسـد فقط به هـدف آغاِز 
صـوری ایـن برنامه اسـت، نه آغـاز کامل و واقعـِی روند توزیع. 
برخی هـا بـه ایـن باورنـد کـه ارگ می خواهد ریاسـت اجرایی 
را در یـک رویارویـِی جدیـد قرار بدهد تـا در فرآیند آن، ثابت 
گـردد کـه ایـن اداره از اعتبـار و صالحیِت خاصی در سـاختار 

نیسـت.  برخوردار  حکومت 
اگرچـه اهـداِف متعـدِد دیگـری هـم در پشـِت ایـن هیاهـو 
ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد، ولـی مشـخص اسـت که 
شـناس نامه های برقـی، بـه ابـزاری بـرای نمایِش قـدرِت ارگ 
تبدیـل شـده  اسـت؛ چنان کـه بـا رد قانـون توشـیح کرده و 
چاپ شـده در جریـدۀ رسـمی، فرمـان تقنینی یـی را صـادر 

می کنــد کـه ارزشـی در برابـر قانـون توشیح شـده نـدارد. 
سیاسـی کـردِن شناسـنامه های برقـی، بهانـۀ خوبـی اسـت 
و  برداشـت ها  میـداِن  در  شـناس نامه ها  ایـن  این کـه  بـه 
نشـود.  توزیـع  و  رفتـه  تعلیـق  بـه  متضـاد،  خواهش هـای 
روحیـاِت ارگ می رسـاند کـه ایـن نهـاد بـه توزیـع درسـت و 
قانونـِی  شـناس نامه های برقـی رضایـت نـدارد؛ زیـرا توزیـع 
عاری از غرض و مرض آن، در عین حالی که سـبب شـفافیت 
دربـارۀ  برداشـت ها  از  سلسـله یی  می شـود،  انتخابات هـا  در 
چگونه گـی نفـوِس کشـور و موقعیـِت آمـاری اقـوام را دچـار 
شکسـت و دگرگونـی می سـازد. از ایـن رو قـرار دادن فرمـان 
تقنینـی در برابـر قانـون توشـیح شـده، ضمـن آن کـه خالف 
قانـون اسـت، بهانـۀ محکمی بـرای ادامۀ کشـمکش ها بر سـِر 
و  را ضایـع می سـازد  وقـت  کـه  برقی سـت  شـناس نامه های 
فرصت هـای ماهی گیـرِی فراوانـی را بـرای حلقـاِت حاکـم بـر 

فراهـم می کنـد. ارگ 
شـکی نیسـت کـه بـا توزیـع کامـِل شـناس نامه های برقـی، 
بسـیاری از مشـکالِت اداری، امنیتـی و اقتصـادی کشـور رفع 
اداری  می شـود و همچنیـن کاهـش چشـمگیری در فسـاد 
رونمـا می گـردد. امـا این همـه در صورتـی ممکـن اسـت کـه 
خـود ایـن برنامـه، بـه یـک باتـالِق جدیـد تبدیـل نگـردد. 
بحـث سیاسـی و حقوقی یـی کـه در مـورد هویـِت افـراد در 
ایـن شـناس نامه مطـرح شـده، بسـیار جـدی و عمیق اسـت. 
اطـالِق نـام و هویـِت یـک قوم بـرای همـه، ظلمی آشـکار در 
ایـن کشـور شـمرده می شـود؛ اصرار بـر چنین ظلمـی، آن هم 
در شـرایطی کـه بحـران سیاسـی از هـر طـرف دولـت را فـرا 
گرفتـه اسـت، معنای اسـتقبال از بی نظمی و بی ثباتِی بیشـتر 

می دهـد.   را 
موضـوع  ریاسـت جمهوری،  ارگ  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
شـناس نامه های برقـی را جهـت ایجـاد یـک جبهـۀ انحرافـی 
در برابـر عدالت خواهـی و قانون طلبـِی مـردم افغانسـتان علـم 
کـرده اسـت. توزیـع شـناس نامه های برقی، زیربنـای محکمی 
را بـرای رفـع تبعیض ها و تحقِق مردم سـاالری ایجـاد می کند 
و آنانـی کـه بـه تعصـب و تقلـب خـو کرده انـد، نمی توانند به 

آن تـن بدهند. 
افـزون بـر ایـن، حلقـۀ ارگ از ادامـۀ غایلـۀ شـناس نامه های 
برقـی، اهداف و منافِع سـری و محرمانۀ دیگـری را نیز تعقیب 
می کنـد کـه اگرچـه نمی تـوان در مـورد آن هـا بـا قاطعیـت 
سـخن گفـت، ولی مصـروف و منحرف سـاختن اذهـاِن عامه، 
وجـِه مسـلِم آن بـه شـمار می آیـد. امـا تذکـِر ما بـه ارگ این 
اسـت کـه: ادامـۀ ایـن بـازی شـاید به صـورِت مقطعـی برخی 
اهـداف و آرزوهـای شـما را بـرآورده سـازد، امـا در درازمـدت 
می توانـد تمـام مختصـاِت افغانسـتاِن آرمانـی و رویایی تـان را 

بریزد!  بهـم 

پشت هیاهوِی 
شناس نامه های برقی چیست؟
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اسـتاد عطامحمـد نور والی بلـخ می گوید که 
چهره هـای متعصـب کـه با تحمیـل هویتی 
بحران آفریده اند، کشـور را به سـمت تجزیه 

به پیـش می برند.
آقـای نور بعـد از ظهـر روز شـنبه )28 دلو( 
کـه در جمـع هوادارانـش در بلـخ صحبـت 

می کـرد، بر مشـوره با مـردم در رونـد توزیع 
شناسـنامه های الکترونیکـی تاکیـد کرد.

شناسـنامه های  توزیـع  رونـد  گفـت،  وی 

الکترونیکی باید براسـاس قانـون ثبت احوال 
نفـوس کـه پیـش از ایـن از سـوی پارلمـان 
افغانسـتان تصویب و توشـیح شـده بود آغاز 
شـود و یـا هـم در ایـن زمینـه یـک اجمـاع 

ملـی شـکل گیرد.
والـی بلخ بیان داشـت کـه آغاز رونـد توزیع 
شناسـنامه های الکترونیکـی بـه شـکلی که 
فعـال قرار اسـت آغاز شـود، تحمیـل هویتی 
بـه حسـاب آمـده، مـورد تاییـد سـایر اقوام 
کشـور نبـوده و  رییـس جمهـور بـا ایجـاد 
یـک گردهمایـی ده نفـری از افـراد متعصب 

نمی توانـد آن را برمـردم تحمیـل نمایـد.
آقـای نـور تصریـح نمـود کـه کسـانی که با 
تحمیل هویتی نفاق ملی را بیشـتر سـاخته 
انـد و بحـران را افزایش داده اند، کشـور را به 

سـمت تجزیه بـه پیـش می برند.
را  ملـی  وحـدت  حکومـت  رهبـران  وی، 
مسـوول نفـاق و اختالفات موجود در کشـور 
خوانـد و گفـت کـه حلقـه  ای کـه در راس 
تـداوم  کـه  می دانـد  دارد،  قـرار  حکومـت 
بـر  و  شـده  ناپذیـر  امـکان  حکومت شـان 
همیـن اسـاس بـه سیاسـت کهنـه »نفـاق 
بیانـداز و حکومـت کـن« دسـت می زنند تا 

در قـدرت باقـی بماننـد.
والـی بلخ بـا تاکیـد براین مطلب کـه »همه 
مـا افغانسـتانی هسـتیم و نیـاز اسـت کـه 
یـک ملـت واحـد شـویم« گفـت کـه توزیع 
شناسـنامه های الکترونیکـی نـه بـر مبنـای 

تحمیـل هویتی بلکه براسـاس اقناع عمومی 
بایـد آغاز شـده و زمینـه توافـق و همگرایی 

مـردم افغانسـتان را فراهـم کند.
آقـای نـور خاطر نشـان سـاخت کـه توهین 
و تحمیـل هویتـی قابـل قبـول نیسـت و ما 
در برابـر هـر بی احترامـی به هویت اقـوام به 

سـختی ایسـتادگی خواهیم کرد.
والـی بلـخ بـا اشـاره بـه مشـکالت موجـود 
در کشـور، آقـای غنـی را مغـرور، متعصب و 
فریبـکار خوانده خطاب بـه وی گفت رییس 
جمهـور! غـرور و فریبـکاری را کنـار بگـذار 
و گرنـه مـردم از ارگ هـم بیرونـت خواهند 

کرد.
از  تاکیـد کـرد کـه  بـار دیگـر  نـور  آقـای 
خواسـت بـر حـق مـردم افغانسـتان عقـب 
نشـینی نکـرده و حـق آنـان را از رهبـران 

گرفـت. خواهـد  حکومـت 
وی افـزود:« بـه زودی کاروان ده ها هزار موتر 
و موترسـایکل بـه کابـل رفته و بـه حکومت 
و جامعـه جهانـی نشـان خواهـد داد کـه ما 

چگونـه حق خـود را مطالبـه می کنیم«.
والی بلخ با اشـاره به این مسـاله که احتمال 
می رونـد حلقاتـی امنیت ایـن کاروان ها را بر 
هـم زد تـا عدالت خواهـی مردم بـی نتیجه 
بمانـد تاکیـد کـرد کـه تـالش می شـود تـا 
نظـم اعضای کاروان گرفته شـود و از هرج و 

مرج جلوگیری شـود.

نور: محمد  عطا 

به سمت تجزیه پیش می برند را  کشور 

انتقـادات  آغـاز توزیـع شناسـنامه های برقـی 
شـمار زیادی از نماینده گان مجلس، سیاسیون 
و حتا ریاسـت  اجراییه را در قبال داشـته است.

دولـت  می گویـد:  عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر 
نمی توانـد چیـزی را بـر گـرده مردم به شـکل 
اجبـار تحمیـل نماید؛ زیـرا زمان آن گذشـته، 
در مسـایل مهـم ملـی بایـد بـا مردم مشـورت 

صـورت گیـرد و تصمیـم گرفتـه شـود.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل در نشسـتی کـه روز 
گذشـته شـنبه 29 دلـو/ بهمـن  بـه مناسـبت 
26 دلـو در کابـل برگزار شـده بـود، خطاب به 
غنـی گفـت: هیـچ اقدامـی را بـه زور نمی توان 

بـر مـردم تحمیـل کرد.
او گفـت: تصمیم ناسـنجیده، مـردم را پراگنده 
می کنـد و دارای عواقـب ناگـوار می باشـد، مـا 
بایـد دسـت اقدامـی بزنیـم کـه خواسـت همه 

مـردم به آن باشـد.
و امـا نماینـده گان مجلس با انتقـاد از حکومت 
هشـدار می دهنـد کـه توزیـع شناسـنامه های 
برقـی مطابـق بـه فرمـان تقنینی کـه تصویب 
آن بـا چـون و چراهـای زیـادی همـراه اسـت، 
گذشـته از این کـه فرمان تقنینـی در موجویت 
قانـون معنی نـدارد و اجرایی آن خـالف قانون 
اسـت، افغانسـتان را بـه بحـران بـرده و حتا به 
فروپاشـی حکومـت موجود منتج خواهد شـد.

تقنینـی  فرمـان  اشـرف غنی احمدزی 
درخصـوص شناسـنامه های برقـی را در حالـی 
بـه اجـرا گذاشـته اسـت کـه ایـن فرمـان بـا 
مخالفـت بیـش از 150 نماینـده مجلـس بـا 
اکثریت آرا رد شـد و پـس از این که در مجلس 
سـنا تاییـد شـد، در کمیسـیون مختلـط کـه 
نصـاب آن تکمیـل نبـود، تصویـب شـد، گفته 
می شـود کـه این اقـدام خـالف قانون اسـت از 

دیـدگاه قانـون قابـل اجـرا نمی باشـد.
وامـا غنـی  ایـن فرمـان را در حالـی بـه اجـرا 
گذاشـته اسـت که پارلمان در رخصتی به سـر 

می بـرد.
شـماری از نماینـده گان مجلس بدین بـاور اند 
کـه همـواره زمانی کـه غنـی می خواهد دسـت 
بـه اقدامات فراقانونی بزنـد، از رخصتی پارلمان 
اسـتفاده کرده و در نبود نماینده گان دسـت به 

اقداماتـی می زند . چنین 
ایـن نماینـده گان هشـدار می دهنـد کـه جلـو 
ایـن اقـدام را خواهنـد گرفـت و به غنـی اجازه 
نخواهنـد داد کـه با اقدمات فراقانونی کشـور را 
بـه بحـران بـرد و میان اقـوام افغانسـتان تنش 

ایجـاد کـرده و خود منفعـت ببرد.
عبدالحفیـظ منصور عضو مجلـس نماینده گان 
می گویـد: توزیـع تذکـره با مشـخصاتی که در 

مصوبـه فـرا قانونـی آمده اسـت؛ خـالف منافع 
ملـی و غیـر عملـی بـوده و هـم وطنـان مـا 
چنیـن تذکـره را نمي پذیرنـد و در صورت نیاز 
مانـع توزیـع آن خواهند شـد و در غیـر آن هر 
نـوع پیامـد، بـه دوش کسـانی خواهـد بـود که 
بـه شـکل پنهانـی و عجوالنـه در تطبیـق این 

مصوبـه ی فـرا قانونـي گام برداشـته  بودند.
ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان بـاور دارد که 
عجلـه اشـرف غنـی در بـاب توزیع شناسـنامه 
الکترونیکـی ناشـی از درماندگـی شـدید وی 

ست. ا
منصـور تاکید دارد که اشـرف غنی با گذشـت 
ماه هـای  در  و  گردیـده  تـر  منـزوی  روز  هـر 
پسـین مـوج نـا رضایتـی هـا سراسـری شـده 
اسـت، موضـع گیـری والـی بلـخ و فرمانـده 
والیـت قندهـار اعتبـار ملـی و جهانـی وی را 

لگدمـال کـرده اسـت.

به گفته او: آن چه در شـرق و جنوب افغانستان 
می گـذرد، حکایت از آن دارد که اقتدار اشـرف 
 ، گردیـده  خالصـه  ارگ  محـدوده  در  غنـی 
بگذریـم از این کـه آتـش اختالف معـاون اول و 
رییـس اجراییـه با اشـرف غنی زبانه می کشـد.

چنیـن  در  کـه  گفتـه  مجلـس  عضـو  ایـن 
وضعیتـی، داکتـر اشـرف غنـی بـرای آن کـه 
حامیانـی از قـوم گرایـان افراطـی دسـت و پـا 
کنـد، طـرح توزیـع شناسـنامه الکترونیکـی را 

اسـت.  روی دسـت گرفتـه 

داکترظهیـر سـعادت عضـو دیگـر مجلـس نیز 
تاکیـد دارد کـه اقـدام پنهانـی و عجوالنـه ی 
ریاسـت جمهـوری در رابطـه به توزیع شـناس 
نامه هـاي برقی بـرای اکثریت مردم افغانسـتان 

قابـل پذیرش نیسـت.
سـعادت تاکیـد دارد کـه اجـرای ایـن فرمان از 
نظـر قانونـی تصمیـم کمیته مشـترک خالف 

قانـون بـوده اسـت، از نظر هویتـی باعث حذف 
هویـت دیگر شـهروندان این کشـور می شـود.

ایـن عضـو مجلـس افـزود: از نظـر اجتماعـي 
باعـث اختالف هـای قومـی در بین شـهروندان 
تا به سـطح قریه جات کشـور می گـردد، از نظر 
کارایی، تذکره نیاز داخلی کشـور اسـت و هیج 
ضرورتـی جهـت درج کلمـه افغـان احسـاس 

نمی شـود.
سـعادت همچنان گفت: و از نظر سـیر تاریخی 
در گذشـته ها هـم، نه نـام اقوام درج بـوده و نه 

هـم کلمه افغـا؛ بنابرایـن به دالیل فـوق توزیع 
تذکـره با مشـخصاتی که در مصوبـه فرا قانوني 
آمده اسـت؛ خـالف منافـع ملـی و غیـر عملی 
بـوده و هـم وطنـان مـا چنیـن تذکـره را نمي 

پذیرند.
او می گویـد کـه در صـورت نیـاز مانـع توزیـع 
آن خواهیـم شـد کـه در آن صـورت هـر نـوع 

پیامد، بدوش کسـانی خواهد بود که به شـکل 
پنهانـی و عجوالنـه در تطبیق این مصوبه ی فرا 

قانونـی گام برداشـته اند.
دیگـر  پیمـان عضـو  اهلل  امـان  باایـن حـال   
مجلـس نماینـده گان می گویـد: ادامـه توزیـع 
شـناس نامه الکترونیکی فروپاشـي حکومت  را 

در پـی خواهـد داشـت.
بـه  مـا  زمانی کـه  می دهـد،  هشـدار  پیمـان 
افسـران وسـربازان عزیـز در بحـث هویت صدا 
بزنیـم، دیگـر نظام وحکومت مزدور وجاسـوس 

وجـود نخواهد داشـت؛ بایـد بدانید کـه زمینه 
سـاز تقسـیم افغانسـتان شـما خواهیـد بود .

او خطـاب بـه غنـی می گوید: یادت هسـت که 
روزانـه بـراي بقـاي تو چنـد انسـان و فرزندان 
جوانم را در هلمند قندهار و..... قربانی میکنیم!
و امـا آگاهـان امـور سیاسـی بدین بـاور اند که 
رونـد توزیـع شـناس نامه های برقـی بـه ایـن 
زودی ها آغاز نخواهد شـد، حتـا اگر تمام موانع 
بـر سـر راه توزیـع ایـن رونـد، بـه ویـژه بحـث 
جنجالـی گنجانیـدن ملیـت در شـناس نامه ها 
هـم حـل شـود؛ زیـرا شـناس نامه های برقـی 
بـرای فعـاًل کـه انتخابـات پارلمانـی و ریاسـت  
جمهـوری نزدیـک اسـت و امـکان تقلـب در 
انتخابـات را بـه حداقل می رسـاند و این چیزی 
اسـت که متقلبان انتخاباِت سـال 93 و کسانی 
که در پی مهندسـی انتخابات آیندۀ افغانستان 
بـه نفـع خـود هسـتند، از آن به شـدت هراس 

دارند. 
بـه بـاور ایـن آگاهـان: هـم نهادهـای ناظـر بر 
انتخابات افغانسـتان و هم جامعۀ جهانی،توزیع 
شـناس نامه های برقـی را حیاتی ترین بحث در 
امـر برگزاری انتخاباِت شـفاف در کشـور عنوان 
کرده اسـت؛ امـا متقلبین انتخابات گذشـته از 
هرگونـه رونِد شـفاف در کشـور هـراس دارند و 
توزیـع آن را به سـود خود نمی بیننـد. در کنار 
این، شـناس نامه های برقی امکان فسـاِد اداری، 
اختـالس و زرانـدوزی از خزانـۀ دولـت و سـایر 
کارهـای غیرقانونـی در بیـرون و درون دولت را 
بـه صفـر می رسـاند و ایـن چیزی اسـت که به 
نـان و نـوا رسـیده گان درون و بیـرون حکومت 
آن را نمی خواهنـد. یعنـی سـدهای بزرگی هم 
در پارلمـان، هـم در حکومـت و هـم بیـرون از 
حکومـت در برابر توزیـع این روند وجـود دارد. 
توزیـع  بحـث  کـه  دارنـد  تاکیـد  آنـان 
شـناس نامه های برقـی ظاهـراً میراثـی خواهد 
بـود بـه حکومت بعـدی. قراین نشـان می دهد 
کـه سـران حکومت فعلی تمایلی بـه توزیع آن 

حداقـل تـا آخـر عمـر ایـن حکومـت نـدارد.

نماینده گان مجلس:

در برابر اقدمات فراقانونی اشرف غنی  می ایستیم
رییس اجرایی:

 زمان آن گذشته که چیزی را به زور بر مردم تحمیل کرد

ناجیه نوری 
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كمال الدین حامد

۳( دکارت 
ــم،  ــمار آوری ــه ش ــز ب ــر از هاب ــه دکارت را رفتارگرات ــد ک ــول باش ــیار نامعق ــاید بس ش
ــات وی  ــزِو بدیهی ــه ج ــم ک ــگاری روح و جس ــت دوگانه ان ــه عل ــه دکارت ب ــرا ک چ
بــود، در تمــام عالــم شــهره بــود. امــا در واقــع همیــن دوانــگارِی او و هــم روش علمــِی 
ــرای رواج رفتارگرایــی مهیــا ســازد، اگرچــه  او توانســت شــرایط و اوضــاع فکــری را ب

ــود. ــم نش ــی خت ــه رفتارگرای ــاً ب ــت الزام ــای دکارت می توانس کاره
دکارت عنــوان کــرد دو نــوع مــاده یــا جوهــر در جهــان وجــود دارد: ذهنــی و 
ــه شــود،  ــه شــیوه یی علمــی مطالع ــواد ب ــن م ــار ای ــود رفت ــرار ب ــر ق جســمی)9(. اگ
بــه تحلیل هــا و فرضیاتــی روشــن و بــارز دربــارۀ آن هــا می شــود رســید تــا از طریــق 
ــر از  ــازد و خردت ــاده را می س ــاس س ــوای احس ــه محت ــه ک ــه آن چ ــا ب ــن تحلیل ه ای
ــتفاده از  ــا اس ــن روش و ب ــا همی ــال ب ــرای مث ــید. ب ــت، رس ــل اس ــل تحلی آن غیرقاب
ــه تحلیل هــا و  ــاب اعیــان عنصــری)10( دانشــمندان توانســتند ب عقایــد موجــود در ب
ــرار  ــر ق ــد. اگ ــاده دســت یابن ــِت م ــم شــکل و حرک ــارۀ تعمی ایده هــای ســاده یی درب
ــط آن  ــوند، فق ــب ش ــر ترکی ــا یکدیگ ــتنباط ها ب ــا و اس ــن تحلیل ه ــی از ای ــود بعض ب

دســته از تحلیل هــا کــه توامــاً هــم بــه مفروضــات نظــام اســتنباطی و هــم بــه هندســه 
مجهــز بودنــد، ایــن توانایــی را داشــتند تــا بــه ارتباطــی قابــل درک برســند. بــه همیــن 
خاطــر مســالۀ فهــم کالبدهــا و ذهن هــا به رغــم وجــود آرای روشــنی دربارۀشــان بــه 
ــد.  ــی مســکوت ماندن ــا دیگــر تحلیل هــای روش دکارت دلیــل عــدم امــکان ترکیــب ب
مســالۀ دکارت دربــارۀ ارتبــاط بیــن جســم و روح از ایــن حقیقــت نشــأت می گرفــت 
کــه اگرچــه در جریــان تجربــۀ مغشــوش هــر روزه، مــا متوجــه تعامــل میــان جســم 
روح هســتیم، امــا وقتــی مــا بــه ســمِت هــدف خاصــی حرکــت می کنیــم، هیــچ فــرض 

ــه بدهیــم.  ــن ارتبــاط نمی توانیــم ارای ــاب شــیوۀ ای و عقیــدۀ روشــنی در ب
دوگانه انــگاری دکارت و فرضیــات او در بــاب روش علمــی، دو ســنت تحقیقــی را 
موجــب شــدند کــه کمابیــش بــه صــورت مســتقل از یکدیگــر پــی گرفتــه می شــدند. 
از یک ســو بــدن انســان کــه همچــون یــک دســتگاه خــودکار کــه اعمالــش تــا ســطح 
رفتــار غریــزی و عــادات ســاده بــه شــمار می رفــت، موضــوع مناســبی بــرای مطالعــۀ 
عینــی شــد. هــاروی)11( پیشــرفتی بی نظیــر را در ایــن حــوزه بــا اســتفاده از نظریــۀ 
مکانیکــی خــود دربــارۀ گــردش خــون ایجــاد کــرد. از ســوی دیگــر ذهــن کــه دکارت 

ــه فرآیندهــای فکــری  ــه واســطۀ آن بیــش از همــه ب ب
ــا می توانســت از  ــالت نظــر داشــت، تنه ــر و تمای عالی ت
طریــق درون نگــری مــورد مطالعــه واقــع شــود. حاصــل 
ــود؛  ــب ب ــش دو مکت ــگاری دکارت پیدای ــوری دوان تی
بازتاب شناســی  و  مکانیکــی  زیست شناســی  مکتــب 
از یــک ســو و مکتــب درون نگــری روان شناســی از 
ــال و  ــس از 250 س ــب پ ــن مکت ــه ای ــر، ک ــوی دیگ س
ــت)12( و  ــی وون ــات تجرب ــط تحقیق ــود توس در اوج خ

ــه نتایــج قابــل توجهــی دســت یافــت. تیچنــر)13( ب
ــه  ــای درون نگران ــر روی روش ه ــون ب ــات واتس تحقیق
ــب  ــۀ مکت ــات اولی ــالف فرضی ــی برخ ــرۀ آگاه و جوه
ــود؛ چیــزی کــه او البتــه ادعــا می کــرد،  درون نگــری ب
ــه  ــات و روش هاســت. ب ــن فرضی ــق ای ــش مطاب مطالعات
ــه دیگــر  دنبــال ایــن ســرپیچی واتســون ناچــار شــد ب

ــی  ــی زیست شناس ــه از دکارت یعن ــه گرفت ــنِت ریش س
مکانیکــی و بازتاب شناســی روی آورد. همــۀ آن چــه 
ــرای گســترش حــوزۀ فکــر و  او انجــام داد، کوششــی ب
عمــل بــود کــه تــا پیــش از ایــن، تنهــا بــه منزلــۀ امــر 
ذهنــی و روانــی بــه شــمار می آمــد و بــه همیــن ســبب 
ــرار  ــه مــورد مطالعــه ق تنهــا از طریــق متــد درون نگران
ــردازی  ــه نظریه پ ــروع ب ــون ش ــی واتس ــت. وقت می گرف
ــی  ــدگاه دکارت ــه دی ــته ب ــرد، ناخواس ــار ک ــارۀ رفت درب
نزدیــک شــد. او فکــر می کــرد کــه پدیده هــای مرکــب 
ــای  ــه واحده ــیم ب ــق تقس ــد از طری ــاری می توانن رفت
خردتــر رفتــار یعنــی بازتاب هــای ســاده تحلیــل و 

تبییــن شــوند.

بخش ششم

ر. س. - پیترز
مترجم: علی رضا غفوری

د( اجماع
فلسـفۀ حقوقـی اجمـاع، همـان توزیـع مسـوولیت حقوقـی بـر مجموعه یـی از حقوق دانان )فقهـای( خالِق 
جامعـه اسـت و در ُکل، عصـر خلفـای راشـدین بـه لحـاظ حقوقـی )فقهـی( عصـر رویه هـا گفتـه می شـود 
کـه در قبـال یـک پیش آمـد حقوقـی، مجموعه یـی از صاحب نظـران مجتهـد در مـورد آن تصمیـم اتخـاذ 
می نموده انـد. بدیـن لحـاظ، اجمـاع را می تـوان یـک اجتهـاد جمعـی تلقـی کـرد. نکتـۀ دوم این اسـت که 
اجمـاع بـه صـورت شـکلی اتفـاق مجموعه یـی از مطلـق افـراد یـا اعضای یـک جامعه نیسـت که بتـوان با 
نظرخواهـی جمعـی یـا همـان ریفرانـدِم امـروزی آن را مقایسـه کـرد، بلکـه اتفاق خبـره گان یـک قضیه یا 

یـک رشـته می باشـد کـه می شـود آن را شـبیه دکتریـن حقوقـی جمعـی تلقـی نمود.
بـه ایـن صـورت، اجمـاع در فقـه اسـالمی راه خـود را از قانون گـذاری عاِم نظام هـای لیبرال جـدا می کند و 
از طـرف دیگـر، اجمـاع در اسـالم با هدف کشـف و نزدیکـی به حکم الهی یـا همان مقاصدالشـریعه صورت 

می گیـرد و حـل و توجیـه سرنوشـِت جامعـه در ضمن احـکام الهی مفروض گرفته می شـود.
اجمـاع عبـارت اسـت از اتفـاِق ممجتهدیـن )فقهـای خـالق( مسـلمان بعـد از وفـات پیامبـر اکـرم بر یک 

حکـم یـا تقنیـن منسـوب به شـریعت.

ادلۀ عقلی فقه حنفی )اصول عقلی فقه حنفی(
در ُکل می تـوان فقـه حنفـی را عقل گراتریـن فقـه در نظام حقوقیـ  فقهِی اهل سـنت قلمـداد کرد و بدین 
ملحـوظ امـام ابوحنیفـه را امـام اهـل رأی گفته انـد. بنـا بـر تحلیـل فالسـفۀ حقـوق، دخیل بودن شـخص 
امـام ابوحنیفـه در معامـالت تجـاری و شـهری بـودِن جامعـۀ محـل زنده گـی وی درایـن گرایـش بی تأثیر 

نبوده اسـت.
بایـد دانسـت کـه عمـدۀ گرایـش عقالنـِی وی در بـاب معامـالت و مسـایل اجتماعی بـروز یافته اسـت که 

مؤیـد دو عامـِل فـوق می توانـد باشـد و ثانیاً این که عدم توسـعۀ ابواب نقلـی در حاصل دهـی فروعات فقهی 
به ویـژه تکثیـر ثبـت و روایـت حدیـث در زمـاِن او نیـز مضاف بر علـت در گرایـش عقالنِی وی بوده اسـت.

روی همیـن انگیـزه، اهـل رأی بـودِن او بـه هیـچ صـورت به معنـی کم توجهِی او بـه جایـگاه دو منبع نقلی 
)قرآن و سـنت( نمی باشـد.

رأی 
بـه گفتـۀ یحیـی بـن ضریـس، امـام ابوحنیفـه در صـورت فقدان ادلـۀ معتبـر نقلـی، راه اجتهاد را بـه روِی 
خـود بـاز می دیـد و ایـن روش را معمـول بـزرگاِن تابعیـن می دانسـت و توصیه هایـی نیـز جانـب حضـرت 
عمـر، ابـن مسـعود و معـاذ ابـن جبل نیـز در بـاب اسـتفاده از رأی نقل گردیده بـود. دو انگیزه می توانسـت 
اسـتفاده از رأی را نـزد امـام ابوحنیفـه مهـم جلـوه دهد: نخسـت این که نصوص بـرای پاسـخ گویی به تمام 
جزییـات زنده گـِی رو بـه انکشـاِف اجتماعـی کافـی دانسـته نمی شـد و دوم این کـه "فقـه تقدیـری" یـا 
دکتریـن حقوقـِی فرضـی در حـاِل رونـق یافتـن بود و ایـن امر نیاز جـدی به نظریه پـردازی در بـاب ایجاد 
و اسـتخراج قواعـد حقوقـی )فقهـی( داشـت کـه از این جـا بـود فقه اسـالمی به صـورِت یک نظـام حقوقی 

نوشـته تکامـِل خـود را آغـاز کـرد و رویه پـردازی عصـر یـاراِن پیامبر متـروک گردید.
الف( مفهوم رأی 

رأی یـک فقیـه در آن زمـان، بـر اسـاِس برداشـت یـا قرائـِت ُکلی یـی بـود کـه وی از احـکام شـریعت بعد 
از این کـه نظـام شـریعت بـه عنـوان راه حـل پرسـش های اجتماعـی و فـردی فـرض گرفتـه می شـد. امـام 
ابوحنیفـه خـود در عبارتـی چنین فرموده اسـت: "این سـخِن ما رأی اسـت و بهترین سـخنی اسـت که بر 
آن دسـت یافته ایـم، پـس هرکـه بهتر از سـخِن مـا آورد، او از مـا به صواب نزدیک تر اسـت". از این سـخن 
می تـوان درک کـرد کـه هـدف امـام از رأی و اجتهـاد، بـه دسـت آوردِن نزدیک تریـن حکـم ظاهـری بـه 
حکـم واقعـی یـا "صـواب" بـوده اسـت و در نقل قولـی دیگری که از وی شـده اسـت، می فرمایـد: "وظیفۀ 
مـا اجتهـاد بـرای رسـیدن بـه واقع اسـت و هر مجتهـدی )به لحـاظ ظاهری( در صواب اسـت ولـی صواب 
)حکـم واقعـی( نـزد خداسـت". مبتنـی بـر ایـن برداشـت می تـوان گفت کـه وی در فهـم نسـبی محتوای 
نصـوص معتقـد بـوده اسـت و در عیـن حالـی کـه تأویـل یـا حقیقـِت واحد حکـم را نـزد خدا می دانسـته 

اسـت و بـه نوعـی کثرت گرایـی درونـی در فقه اسـالمی باور داشـته اسـت.
ب( نگاه عقل گرایانه به احکام 

بـرای شـناخت دقیـق مبانـی فکری امـام ابوحنیفـه در بـاب رأی  و اجتهاد، بایـد گفت که وی بـر این باور 
بـوده اسـت کـه احـکام شـریعت از جانب خداوند بـرای تأمیـن مصالِح مـردم آمده اسـت و هیچ یک 
از عبادت هـا و اعمـال بنـده گان، خداونـد را سـودی نمی بخشـد، و در امر تأمیـن این مصالح 
دامنـۀ وسـیِع احـکام بایـد تحلیـل گـردد تـا حکمت هـا و مصلحت هـای هرکـدام از 

دیگـری تفکیک و تمییـز گردد.
بنـا بـر دیـدگاه او، بخشـی از احـکام کـه مربـوط بـه مراسـم خـاص 
تعبـدی می گـردد، مصلحـِت نهفتـه در آن همـان تعبـد و 
تقـرب بنـده گان به خداوند اسـت. با وجـود بی نیازی 
خداونـد از ایـن تعبد، مصلحـت اجتماعی ممکن در 
آن هـا قابل کشـِف سـاده نیسـتند و بدیـن لحاظ، با 

فرضیـۀ تسـلیمی تعبـد محـض باید اجـرا گردد.
ولـی قسـمت عمـدۀ احـکام شـرعی کـه بـا موضوعـات 
روزمـرۀ زنده گـی بشـری ارتبـاط می یابند، حکمـت اصلی 
آن هـا نـه تعبـد و تقـرب محـض، بلکـه ایجـاد یـک نظـام 
حقوقـی و جزایـی پاسـخ گو در جامعـه اسـت و امـام ابوحنیفه 
در اسـتنباط و تبییِن این دسـته از احکام بیشـترین اسـتفاده را 

از رأی کـرده اسـت.
ایـن تحلیـل امـام ابوحنیفه نظر شـاخت )یـوزف شـاخت، پژوهش گر 
مطالعـات حقـوق اسـالمی 1969ـ1902( را در مقایسـۀ تحلیلـی آرای 
امـام ابوحنیفـه جلـب کـرده و وی گفتـه اسـت کـه رأی ابوحنیفـه در 
مجمـوع، رأی نظـام یافتـه، هماهنـگ و سـازگار بـا عقـل سـلیم و کرامـت 

است. انسـانی 
ج( جایگاه رأی

آن چـه مشـهور اسـت، بعـد از اجمـاع دلیـل چهـارم نـزد احنـاف قیـاس تلقـی 
می گـردد و مـا هـم بـه همیـن ترتیـب پیـش خواهیـم رفـت، ولـی پرداختـِن مـا 
بـه جایـگاه رأی در اصـول فقهـی امـام ابوحنیفـه از دو جهـت اسـت: نخسـت این کـه 
قیـاس یـک نـوِع خـاص و انسـجام یافتۀ اسـتفاده از رأی می باشـد کـه بـه عنوان اصـل چهارم مطـرح بوده 
اسـت، ولـی ایـن بـدان معنـی نیسـت که تمـام توجـه امـام ابوحنیفه بـه "رأی" بـه قیاس خالصـه گردد، 
آن چنان کـه گاهـی توهم شـده اسـت. دوم این کـه "رأی" گرایـش ُکلی و ویـژۀ امام ابوحنیفه اسـت که در 
قرائـت او از قـرآن، سـنت و اجمـاع نیز خود را نشـان داده اسـت و در ُکل فضای حاکم بر پروسـۀ اجتهاد او 

را تشـکیل می دهـد و ایـن امـر نقطـۀ مرکـزی تفکیـک فقـه حنفـی از دیگـران نیز می باشـد.
قیاس 

قیـاس کـه همـان الحـاق حکـم فرع بـر اصل بـه لحاظ علت مشـترک گفتـه می شـود، در آغاز تنهـا وجهۀ 
امـام ابوحنیفـه نبـوده اسـت؛ چـون "اصـل" یـا مقیس علیـه به عنـوان یـک رکن قیـاس و زمانـی "علت" 
رکـن دیگـِر قیـاس گاهـی ریشـه در نصوص شـرعی داشـته اسـت، باعـث جلب نظر اهـل حدیـث اولی نیز 
بـه قیـاس گردیـده بـود و نمونه هـای زیـادی در فقـه اهـل حدیـث عراقی چـون سـفیان ثـوری و حجازی 
چـون امـام مالـک بـه چشـم می خورد و تـا آن جا که بـه گفتۀ خوارزمـی، امـام ابوحنیفه مدعی بوده اسـت 

کـه مایـۀ اصلـی قیـاس را از برخـی اصحاب پیامبـر اکرم گرفته اسـت.
امـا آن چـه موجـب تمایـز امـام ابوحنیفـه از دیگـران در ایـن بـاب می گـردد، میـزان کاربـرد قیـاس و 
چگونه گـی قـدرت معرفت شـناختی آن در تعـارض بـا ادلـۀ ضعیـِف نقلی چون خبـر واحد و برخـی ظواهر 

دیگـر نـزد امـام ابوحنیفـه می باشـد.
 

بخش هفتـم

بـاب  در  آمدیـم  گفتـه  این جـا  تـا  آن چـه 
اسـت.  مطـرح  سـروش  دکتـر  دل باختـه گاِن 
عمدتـاً  اّمـا  معانـداِن سـروش  بلکـه  مخالفـان 
از طیـف  علمـای دینی انـد. اینـان بـا گشـودِن 
نـوع  هـر  درِب  سـروش،  دکتـر  تکفیـر  بـاب 
مواجهـۀ معقـول بـا نظریّـۀ رویاپنـداری وحـی 
را می بندنـد. در ایـن رویکـرد، دکتـر سـروش 
بـا رویاانـگارِی وحـی عمـاًل از دایـرۀ دین خارج 
شـده اسـت و اگـر چنان کـه در قلمرو اسـالمی 
بـر  ارتـداد  حـّد  بایسـتی  می کـرد،  زنده گـی 
وی جـاری می شـد. ایـن  گـروه چونـان گـروه 
نخسـت، اّمـا در ویکتـوِر مخالـف واقع شـده اند 
افـراد،  و  اشـخاص  دربـارۀ  پیـش داوری  بـا  و 
تعامـل نمی گذارنـد.  بـرای گفت وگـو و  راهـی 
دکتـر  معانـداِن  و  -دل داده گان  نحلـه  دو  هـر 
سـروش-  در امـر پیش داوری -یکـی از رهگذر 
تکفیـر-   ناحیـۀ  از  دیگـری  و  مقدس انـگاری 
نسـبت بـه سـروش مشـترکند، هرچنـد جهِت 

اندیشـۀ آن هـا در برابـر هـم قـرار دارد. 
بـر  را  فـرض  چنان کـه  اگـر  وجـود،  ایـن  بـا 
برخطابـودِن دکتـر سـروش در بـاب نظریّۀ رؤیا 
نیـز بگذاریـم، چنیـن خطایـی خطـای معرفتی 
اسـت و نبایـد در اولیـن مواجهـه بر فـرق آن با 
حربـۀ تکفیـر، تفسـیق و تعزیـر کوفـت. اصـدار 
حکـم بـه کفـر کسـی کـه خـودش را مدعـی 
ایمـان و بلکـه مبلّـغ ایمـان دینـی می شـمارد، 
علی  رغـم آن کـه کار غیرمحتاطانه و شـتاب زده 
مـی آورد  پدیـد  دیواره یـی  می رسـد،  نظـر  بـه 
بن بسـت  بـه  را  میـان طرفیـن  کـه گفت وگـو 
می کشـد. انـگار حکـم بـه ارتـداد کسـی پایـان 

ماجراسـت، درحالی کـه ماجـرا با چنـان حکمی 
ادامـه  همچنـان  بلکـه  نمی پذیـرد،  خاتمـه 

می یابـد.
مسـلمان ها در پاره یـی از لحظه هـای تاریخـی 
حتـا بـا دهریـون و خدانابـاوران بـه مناظـره و 
گفت وگـو می پرداختنـد، چـه رسـد بـه پیروان 
ادیـان سـماوی و خدابـاوران )ولـو خدابـاوری 
از نـوع ناقـص آن(. اسـالم هیـچ گاه گفت وگـو 
بـا هیـچ جهتـی را منتفـی ندانسـته و بلکـه به 
جـدال احسـن در برابـر آن هایـی کـه حاضر به 
گفت وگو انـد، همـواره تأکیـد ورزیـده اسـت1 . 
از ایـن رو، فـرِض حکـم بـه ارتـداد کسـی- ولـو 
چنـان حکمـی به جا و مسـتند باشـد-  هیچ گاه 

مانـع گفت وگـو بـا آن فـرد
----------------

1﴿اْدُع إِلَـیٰ َسـِبیِل َربِّـَک بِالِْحْکَمـِۀ َوالَْمْوِعَظـِۀ 

َِّتي ِهَي أَْحَسـُنۚ  إِنَّ َربََّک  الَْحَسـَنِۀۖ  َوَجاِدلُْهـم بِال
ُهـَو أَْعلَـُم بَِمـن َضـلَّ َعـن َسـِبیلِِهۖ  َوُهـَو أَْعلَـُم 
بِالُْمْهَتِدیـَن﴾ ]نحـل:125[ ترجمـه: با حکمت و 
انـدرز نیکـو، به راه پـروردگارت دعـوت نما! و با 
آنهـا بـه روشـی کـه نیکوتر اسـت، اسـتدالل و 
مناظـره کـن! پـروردگارت، از هـر کسـی بهتـر 
می دانـد چه کسـی از راه او گمراه شـده اسـت؛ 

و او بـه هدایت یافتـگان داناتـر اسـت.
 نخواهـد بـود. گذشـته از ایـن، اگـر چنان کـه 
و  به درسـتی  را  نظریّه هـا  از  پاره یـی  ماهّیـت 
تمامـی بشناسـیم، آنـگاه در فتـوا علیـه صاحِب 
آن نظریّـه احتیـاط بسـیاری مبـذول خواهیـم 
داشـت. بسیاری از علمای سـّنتی ما در مواجهه 
بـا تیـوری رؤیاپنـداری وحـی، بـا صـدور حکم 

بـه ارتـداد صاحِب نظریّـه، پرونده را بسته شـده 
فـرض می کنند کـه چنین رویکـردی امروزه در 
میـان نسـل نـو جاذبـۀ چندانـی نـدارد. انتظـار 
 نسـل مـا از عالمـان دینـی فراتـر از تعیین کفر 
و ایمـان افراد اسـت. نسـل جدید توقـع دارد تا 
عالمـان دینـی در مواجهـه بـا پرسـش هایی که 
از هـر جانبـی و با هـر انگیزه یی طرح می شـود، 
پاسـخی معرفت شناسـانه دهنـد و بطالن چنان 
مدعایـی را با دالیـل متقن و مقّنعی به درسـتی 
نشـان دهنـد. از ایـن رو، اجتنـاب از گفت وگـو 
بـا کسـی– بـه هـر بهانه یـی که باشـد- اگـر نه 
بـرای همـه گان، الاقـل بـرای نسـل جدیـد بـه 

هیچ وجـه قانع کننـده نیسـت.
مسـألۀ بنیادی  تـر این کـه، نمی تـوان بـه محض 
شـنیدِن ادعایـی به رّد یا نقد آن آسـتین بر زد، 
به ویـژه آن کـه چنـان ادعایی از جانـِب یک فرد 
چیزفهم و صاحب اندیشـه باشـد. صرفاً دانسـتِن 
ادعـا، ولـو دقیـق و عمیـق باشـد، بـرای رّد یـا 
نقـد یـک نظریّـه کافـی نیسـت، بلکه بایسـتی 
فراتـر از ادعـا، بـه دالیـل طـرف مقابـل و زاویۀ 
دیـِد او )Corner of Vision( بـه مسـأله نیز 
اشـراف کامـل یافـت. به طـور اکثـری می تـوان 
مدعـی شـد که مخالفـان، بلکـه معانـداِن دکتر 
سـروش، نـه زاویـۀ دیـِد او را بـه مسـألۀ وحـی 
به درسـتی دریافته انـد و نـه بـه اسـتدالل  او در 
ایـن زمینـه احاطـۀ کامـل دارنـد و چـه بسـا، 
طرفّیـت فهـم مباحـِث او را نیـز ندارنـد. زیـرا 
فهـم نظریّـات سـروش مسـبوق بر فهـم علومی 
بدان جـا  همـه گان  آگاهـی  دسـِت  کـه  اسـت 
نمی رسـد. افـزون بـر ایـن، حتـا فهـم مدعـای 
بـودن  رؤیـا  از جنـس  بـر  دایـر  نیـز  سـروش 
به درسـتی فهمیـده نشـده و چـه بسـا  وحـی 
بـد فهمیـده شـده اسـت. بسـیاری از معانـداِن 
دکتـر سـروش میـان مفهـوم رؤیـا و خـواب به 
قایـل  تفاوتـی  معنـای متعـارِف آن هیچ گونـه 
نمی شـوند و بدیـن باورنـد که بر اسـاس ادعای 
سـروش، وحـی تمامـاً در عالم خواب بـر پیامبر 
القا شـده اسـت. این در حالی سـت که سـروش 
معنـای محـدّدی از رؤیـا به دسـت می دهـد که 
بـا معنـای عرفـی خـواب متفـاوت اسـت. وقتی 
مدعایـی این گونـه در پـردۀ ابهام باشـد، داورِی 
ناسـنجیده در مـورد آن کم تریـن بها و ارزشـی 

به لحـاظ علمـی نخواهـد داشـت.
مسـألۀ اصلی این نیسـت که کسـی حّق نقد یا 
رّد یـک نظریّـه  را نـدارد، بلکه موضـوع محوری 
آنسـت کـه نقـد یـا رّد نظریّـه بایسـتی پـس 
از آگاهـی و اشـراف کامـل بـه ادعـا، دالیـل و 
نتایـج آن صورت گیـرد؛ رویکردی کـه معانداِن 
دکتـر سـروش یـا از عهـدۀ آن برنمی آینـد ویـا 
ایـن  می گذرنـد.  بی خیـال  آن  کنـار  از  هـم 
بـا  در حالی سـت کـه قرآن کریـم در مواجهـه 
اعتقـادات و باورهـای مختلـف، ابتـدا آن هـا را 
طرح و سـپس بـه بیان دالیل شـان می پـردازد. 
در قدمـۀ سـوم نوبـِت نقد و نظر فرا می رسـد2 . 
عالمـان دینـی ما، و چه بسـا اکثریّـت مخالفان 
یـک نظـر و یا جریـان در این کشـور، این اصل 
دینـی را پیوسـته از یـاد برده انـد و کمتـر واقع 

شـده که کسـی
----------------------

2با مداّقـه ی اندکی در نصوص دینی به درسـتی 
رویکـرد  ایـن  سـوِد  بـه  شـواهدی  می تـوان 
به دسـت داد. در آیه هـای متعـددی قرآن کریـم 
ادعـای مشـرکان را تـوأم بـا دالیل آن هـا بازگو 
می کنـد و سـپس تعریضـاً ویـا صراحتـاً بـه نقد 
و رّد آن می پـردازد. بـرای نمونـه بـه آیه هـای 

بنگرید: زیـر 
﴿َوَقالَـِت الَْیُهـوُد َوالنََّصـاَریٰ  نَْحـُن   •

بُُکـم بُِذنُوبُِکـم  ِ َوأَِحبَّـاُؤُهۚ  ُقـلْ َفلِـَم یَُعِذّ أَبَْنـاُء اهللَّ
ـْن َخلَـَقۚ  یَْغِفـُر لَِمـن یََشـاُء  مَّ ۖ بَـْل أَنُتـم بََشـٌر ِمّ
ـَماَواِت َوالْْرِض  ِ ُملُْک السَّ ُب َمن یََشـاُءۚ  َوهلِلَّ َویَُعِذّ
َوَمـا بَْیَنُهَماۖ  َوإِلَْیِه الَْمِصیـُر﴾ ]مائده:18[ ترجمه: 
یهـود و نصـاری گفتنـد: »مـا، فرزنـدان خـدا و 
دوسـتان )خـاّص( او هسـتیم.« بگـو: »پس چرا 
شـما را در برابـر گناهانتـان مجـازات می کند؟! 
بلکـه شـما هم بشـری هسـتید از مخلوقاتی که 
آفریـده؛ هـر کس را بخواهد )و شایسـته بداند(، 
می بخشـد؛ و هـر کـس را بخواهـد )و مسـتحق 
بدانـد(، مجـازات می کند؛ و حکومت آسـمانها و 
زمیـن و آنچـه در میان آنهاسـت، از آن اوسـت؛ 
و بازگشـت همـه موجودات، به سـوی اوسـت.« 
َمْغُلولَـٌۀ   ِ اهللَّ یَـُد  الَْیُهـوُد  ﴿َوَقالَـِت   •
یَـَداُه  بَـْل   ۘ َقالُـوا  بَِمـا  َولُِعُنـوا  أَیِْدیِهـْم  تْ  ُغلَـّ  ۚ
َمْبُسـوَطَتاِن یُنِفـُق َکْیَف یََشـاُءۚ  َولََیِزیـَدنَّ َکِثیًرا 
بِّـَک ُطْغَیانًـا َوُکْفًرا  ْنُهـم مَّـا أُنـِزَل إِلَْیَک ِمـن رَّ ِمّ
یَـْوِم  إِلَـیٰ  َوالَْبْغَضـاَء  الَْعـَداَوَۀ  بَْیَنُهـُم  َوأَلَْقْیَنـا   ۚ
 ُ الِْقَیاَمـِۀۚ  ُکلََّمـا أَْوَقـُدوا نَـاًرا لِّلَْحـْرِب أَْطَفَأَهـا اهللَّ
یُِحـبُّ  اَل   ُ َواهللَّ  ۚ َفَسـاًدا  الْْرِض  فِـي  َویَْسـَعْوَن   ۚ
یهـود  و  ترجمـه:  ]مائـده:6٤[  الُْمْفِسـِدیَن﴾ 
گفتنـد: »دسـت خدا )با زنجیر( بسـته اسـت.« 
دستهایشـان بسـته باد! و بخاطر این سـخن، از 
رحمـت )الهـی( دور شـوند! بلکـه هر دو دسـت 
)قـدرت( او، گشـاده اسـت؛ هرگونـه بخواهـد، 
طـرف  از  کـه  آیـات،  ایـن  ولـی  می بخشـد! 
پـروردگارت بـر تـو نـازل شـده، بـر طغیـان و 
کفـر بسـیاری از آنهـا می افزایـد. و مـا در میان 
آنهـا تا روز قیامـت عداوت و دشـمنی افکندیم. 
هـر زمان آتـش جنگـی افروختنـد، خداوند آن 
را خامـوش سـاخت؛ و بـرای فسـاد در زمیـن، 
تـالش می کنند؛ و خداوند، مفسـدان را دوسـت 

نـدارد. 
 ِ اهللَّ ابْـُن  ُعَزیْـٌر  الَْیُهـوُد  َوَقالَـِت   •
ِۖ  َذٰلِـکَ َقْولُُهم  َوَقالَـِت النََّصـاَری الَْمِسـیُح ابُْن اهللَّ
َِّذیـَن َکَفـُروا ِمـن  بَِأْفَواِهِهـْم ۖ یَُضاِهُئـوَن َقـْوَل ال
یٰ یُْؤَفُکـوَن﴿30﴾ اتََّخـُذوا  ُ ۚ أَنَـّ َقْبـُل ۚ َقاتَلَُهـُم اهللَّ
ِ َوالَْمِسـیَح  أَْحَباَرُهـْم َوُرْهَبانَُهْم أَْربَابًا ِمّن ُدوِن اهللَّ
ابْـَن َمْریَـَم َوَمـا أُِمـُروا إاِلَّ لَِیْعُبـُدوا إَِلًٰهـا َواِحًداۖ  
یُْشـِرُکوَن﴿31﴾  ـا  َعمَّ ُسـْبَحانَُه   ۚ ُهـَو  إاِلَّ  إَِلَٰه  الَّ 
]توبـه:30-31[ ترجمـه: یهـود گفتنـد: »عزیـر 
»مسـیح  کفتنـد:  نصـاری  و  خداسـت!«  پسـر 
پسـر خداسـت!« این سـخنی اسـت که با زبان 
خـود می گوینـد، کـه هماننـد گفتـار کافـران 
پیشـین اسـت؛ خـدا آنـان را بکشـد، چگونـه از 
حـق انحـراف می یابنـد؟!.  )آنهـا( دانشـمندان 
و راهبـان خویـش را معبودهایـی در برابـر خدا 
قـرار دادنـد، و )همچنیـن( مسـیح فرزنـد مریم 
را؛ در حالـی کـه دسـتور نداشـتند جـز خداوند 
یکتائی را که معبودی جز او نیسـت، بپرسـتند، 
او پـاک و منـزه اسـت از آنچـه همتایـش قـرار 

می دهنـد.
  

در رابطـه بـه مشـرکان نیـز شـیوه ی قرآنـی بر 
بیـان مدعـا و دالیـل آنهاسـت. چنانکـه آمـده 

: ست ا
 ُ َوإَِذا قِیـَل لَُهـُم اتَِّبُعـوا َمـا أَنـَزَل اهللَّ  •
َقالُـوا بَـْل نَتَِّبـُع َمـا أَلَْفْیَنا َعلَْیـِه آبَاَءنَـاۗ  أََولَْو َکاَن 
یَْهَتـُدوَن﴿1٧0﴾  َواَل  َشـْیًئا  یَْعِقُلـوَن  اَل  آبَاُؤُهـْم 
ِذي یَْنِعـُق بَِما اَل  َِّذیـَن َکَفـُروا َکَمَثِل الَـّ َوَمَثـُل ال
یَْسـَمُع إاِلَّ ُدَعـاًء َونِـَداًءۚ  ُصـمٌّ بُْکـٌم ُعْمـٌي َفُهـْم 
اَل یَْعِقُلـوَن﴿1٧1﴾ ]بقـره:1٧0-1٧1[ ترجمه: و 
هنگامـی کـه به آنهـا گفته شـود: »از آنچه خدا 
نـازل کـرده اسـت، پیـروی کنیـد!« می گویند: 
»نـه، مـا از آنچـه پدران خـود را بـر آن یافتیم، 
پیـروی می نماییـم.« آیا اگر پـدران آنها، چیزی 
نمی فهمیدنـد و هدایـت نیافتنـد )بـاز از آنهـا 

پیـروی خواهنـد کـرد(؟!. َمَثـل )تـو در دعوت( 
کافـران، بسـان کسـی اسـت کـه )گوسـفندان 
و حیوانـات را بـرای نجـات از چنـگال خطـر،( 
و  آنهـا چیـزی جـز سـر  ولـی  می زنـد؛  صـدا 
صـدا نمی شـنوند؛ )و حقیقـت و مفهـوم گفتـار 
او را درک نمی کننـد. ایـن کافـران، در واقـع( 
کـر و الل و نابینـا هسـتند؛ از ایـن رو چیـزی 

. نمی فهمنـد
َِّذیـنَ  َوال  ۚ الَْخالِـصُ  یـنُ  الِدّ  ِ هلِلَّ أاََل   •
بُونَا  اتََّخـُذوا ِمـن ُدونِِه أَْولَِیاَء َمـا نَْعُبُدُهـْم إاِلَّ لُِیَقِرّ
َ یَْحُکـُم بَْیَنُهـْم فِـي َما ُهْم  ِ ُزلَْفـیٰ إِنَّ اهللَّ إِلَـی اهللَّ
َ اَل یَْهـِدي َمـنْ ُهَو َکاِذٌب  فِیـِه یَْخَتلُِفـوَنۗ  إِنَّ اهللَّ
ْصَطَفـیٰ  ُ أَن یَتَِّخـَذ َولَـًدا الَّ ْو أََراَد اهللَّ َـّ ـاٌر﴿3﴾ ل َکفَّ
ُ الَْواِحُد  ـا یَْخُلـُق َمـا یََشـاُءۚ  ُسـْبَحانَُهۖ  ُهـَو اهللَّ ِممَّ
ـاُر ﴿٤﴾]زمـر:3-٤[ ترجمه: آگاه باشـید که  الَْقهَّ
دیـن خالـص از آن خداسـت، و آنهـا کـه غیـر 
خـدا را اولیـای خـود قرار دادند و دلیلشـان این 
بـود کـه: »اینهـا را نمی پرسـتیم مگـر بخاطـر 
اینکـه ما را بـه خداوند نزدیک کننـد«، خداوند 
اختـالف  آنچـه  در  آنـان  میـان  قیامـت  روز 
کـس  آن  خداونـد  می کنـد؛  داوری  داشـتند 
هرگـز  اسـت  کفران کننـده  و  دروغگـو  کـه  را 
هدایـت نمی کنـد. اگـر )بفـرض محـال( خـدا 
از میـان  انتخـاب کنـد،  می خواسـت فرزنـدی 
برمیگزیـد؛  می خواسـت  را  آنچـه  مخلوقاتـش 
منـّزه اسـت )از اینکـه فرزنـدی داشـته باشـد(! 

او خداونـد یکتـای پیـروز اسـت. 
رضی اهلل عنهـا  عائشـه  حضـرت  از  حدیثـی  در 

آمـده اسـت:
ُ َعلَْیِه  ی اهللَّ ـا اْشـَتَکی النَِّبـيُّ َصلَـّ لَمَّ  •
َوَسـلََّم َذَکَرْت بَْعُض نَِسـائِِه َکِنیَسـًۀ َرأَیَْنَها بَِأْرِض 
الَْحَبَشـِۀ یَُقـاُل لََهـا َماِریَُۀ َوَکانَـْت أُمُّ َسـلََمَۀ َوأُمُّ 
الَْحَبَشـِۀ  أَتََتـا أَْرَض  َعْنُهَمـا   ُ َحِبیَبـَۀ َرِضـَي اهللَّ
َفَذَکَرتَـا ِمْن ُحْسـِنَها َوتََصاِویـَر فِیَها َفَرَفَع َرأَْسـُه 
الِـُح  ُجـُل الصَّ َفَقـاَل أُولَِئـِک إَِذا َمـاَت ِمْنُهـْم الرَّ
ُروا فِیـِه تِلَْک  بََنـْوا َعلَـی َقْبـِرِه َمْسـِجًدا ثُـمَّ َصـوَّ
ِ]صحیـح  ـوَرَۀ أُولَِئـِک ِشـَراُر الَْخلْـِق ِعْنـَد اهللَّ الصُّ
شـد،  بیمـار  اسـالم  پیامبـر  وقتـی  بخـاری[. 
شـماری از زنـان او در بـاره ی کلیسـایی کـه در 
سـرزمین حبشـه دیـده بودنـد و نام آن کلیسـا 
ماریـه بـود، سـخن زدنـد. ام سـلمه و ام حبیبه 
که به سـرزمین حبشـه رفتـه بودنـد، از زیبایی 
و تصاویـری کـه در آن کلیسـا بـود، یـادآوری 
بلنـد  را  پیامبـر اسـالم سـرش  آنـگاه  کردنـد. 
کـرد و گفـت: آنهـا کسـانی اند کـه، وقتـی مرد 
صالحـی از ایشـان وفات می کرد، بـر مقبره ی او 
مسـجد)عبادت گاه( بنـا می کردنـد و سـپس آن 
تصویـر را در آن رسـم می کردنـد. آنهـا بدترین 

مخلوقـات در نـزد خداوندنـد.

 بـا نظریّه یـی مخالفـت ورزد و ایـن مخالفـت 
صـورت  شایسـته  روش  بـا  و  آگاهـی  سـِر  از 
گیـرد. قضـاوت در قبـال واقعّیت هـا، بیـش از 
آن کـه عقالنـی و تـا حـدودی بی طرفانه باشـد، 
از حـّب و بغـض، نفـع و جهل، و هـوس و عادت 
کـه  همین جاسـت  از  می یابـد.  نشـأت  افـراد 
تعامـل فکـری جایش را بـه تقابـل ایدیولوژیک 
گفت وگوهـا  و  می دهـد  سخت اندیشـانه  و 
در  می رسـد.  رخنه ناپذیـری  بن بسـت  بـه 
یک چنیـن فضایـی کـه سـکوِی نقـد مسـتدل، 
اسـت،  خالـی  غالبـاً  بی طرفانـه  و  روش منـد 
و  متودیـک  نسـبتاً  نقـِد  بـه  یازیـدن  دسـت 
منصفانـه  در بـاِب رؤیاپنـدارِی وحـی اهمّیت و 
ارزش به سـزاتری می یابـد. از همیـن رو، ترویـج 
فرهنـگ نقـد سـالم و جـدال احسـن بیـش از 
بـن  برانـدازی  نظریّۀ رؤیـا مطمح نظِر نویسـنده 

بـوده اسـت.

ی  یا ؤ ر و  سروش  عبدالکریم 
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ایـن پاسـخ نامه پس از نشـر اتهام های بی اسـاس از سـوی 
روزنامـۀ مانـدگار، بـه آن روزنامـه فرسـتاده شـده اسـت. 
انتظـار ما این اسـت کـه در مطابقـت با قانون رسـانه های 
همه گانـی، در جایـی کـه اتهام ها را تیتر زده و نشـر کرده 

بـود، ایـن پاسـخ نامه را نیز نشـر کند.
یادداشـت: روزنامـۀ مانـدگار در شـمارۀ 220٤ تاریـخ 23 
دلـو 1396 روز دوشـنبۀ خـود، نوشـته یی را زیـر تیتـر 
»تـوازن قومـی در وزارت زراعـت چگونه اسـت؟« به نشـر 
رسـانده اسـت که در آن، ادعـای انجام تقرری هـا بر بنیاد 
روابـط شـخصی و قومـی در ایـن وزارت صـورت گرفتـه 
اسـت. ایـن نوشـته در حالی ایـن اتهام بـزرگ را بر وزارت 
زراعـت بسـته اسـت که هیچ سـندی در این مـورد ندارد، 
اطالعاتـش ناقـص و معلوماتـش خـالف واقعیت ها اسـت. 
در ذیـل مـروِر شـمرده و کوتاهـی داریـم بـر نقص هـای 
آن  ناقـص  اطالعـات  و  بی اسـاس  اتهام هـای  برجسـتۀ 

: نوشته
1- آمار خیالی »نزدیک به 90 درصد«

در بخشـی از ایـن نوشـتۀ مانـدگار آمده اسـت: »اطالعات 
بـه دسـت آمـده نشـان می دهـد که تـوازن قومـی در این 
وزارت در نظـر گرفتـه نشـده و نزدیـک بـه نـود درصـد 
کارمنـدان بلندپایـه و دون پایـۀ ایـن وزارت، از یـک قـوم 

خـاص گزینـش شـده اند.«
کاش روزنامـۀ ماندگار آمـار کل کارمندان وزارت زراعت را 

می داشـت و بـا ضـرب و جمع ارقام و معلومـات، فی صدی 
تعییـن می کـرد و روشـن می سـاخت کـه ترکیـب قومـی 
ارائـه  تخّیلـی  آمـار  و  اسـت  چگونـه  زراعـت  وزارت  در 
نمی کـرد. بایـد عـرض شـود کـه در وزارت زراعـت، همـه 
اقـواِم محتـرم کنـار هـم بـا صمیمیـت و ارادۀ قـوی کار 
می کننـد تـا در همـۀ مناطق افغانسـتان به مـردم فقیر و 

دردمنـد خدمـت کنند.
2- رییسان والیات و مرکز، از قبل مقرر شده اند

رییسـان اداره هـای زراعـت، آبیاری و مالـداری والیت های 
بـه حیـث  درانـی  نصیراحمـد  این کـه  از  پیـش  کشـور، 
اسـداهلل ضمیـر،  زمـان  تعییـن شـود، در  زراعـت  وزیـر 
وزیـر پیشـین زراعـت، آبیـاری و مالداری تعیین شـده اند. 
هم چنـان رییسـان پروژه هـا و مسـووالن، از قبـل تعییـن 
تلویحـاً  مانـدگار  روزنامـۀ  نوشـتۀ  در  امـا  بودنـد،  شـده 
تقرری هـای گذشـته بـه آقـای درانـی نسـبت داده شـده 
اسـت. بـدون شـک، آقـای درانـی پاسـخ گوی فعالیت ها و 

مسـوولیت هایی هسـت کـه انجـام می دهـد.
۳- فهرست سازی تحریک کننده

در فهرسـتی کـه روزنامـۀ ماندگار نشـر کرده اسـت، پس 
از اسـم آقـای درانـی، نـام کسـانی کـه از والیـت لوگر در 
ایـن وزارت کار می کننـد، بـه ترتیب درج شـده اسـت. به 
طـوری کـه بـه خواننـده گان این گونـه تداعـی شـود کـه 
همـۀ ایـن کارمنـداِن باشـندۀ لوگـر را آقـای درانـی مقرر 
کـرده اسـت. بایـد بـه خاطـر رفـع سـوءظن و اطمینـان 
بگوییـم  و صریـح  واضـح  طـور  بـه  خاطـر، خدمت تـان 
کـه طـی دورۀ کاری نصیراحمـد درانـی تعـداد محدودی 
کـه گماشـته شـده اند، بـه اسـاس شایسته سـاالری مقـرر 

اقـوام مختلف انـد. از والیت هـا و  شـده اند و 

همین گونـه فهرسـتی که روزنامـۀ ماندگار در این نوشـته 
نشـر کـرده اسـت، بـه طـور کامـل سـلیقه یی اسـت. بـه 
طـوری کـه فقط بـه کارمنـدان پشـتون پرداخته شـده و 
یـا قصداً پشـتون نمایی شـده اسـت. چیـز دیگـری که در 
ایـن فهرسـت بیش تـر به چشـم می آیـد، تحریـف قومیت 
کارمندان اسـت. مثاًل کسـی که از پروان و تاجیک اسـت، 
پشـتون خوانده شـده اسـت تا بـا ذهن خواننـده گان بازی 
شـود. یـا مثـاًل کسـی کـه از پنجشـیر و تاجیـک اسـت، 
پشـتون خوانـده شـده اسـت. و همیـن طـور موقـف و 
قومیـت یک تعداد از کارمندان درج شـده در این نوشـته، 

تحریف شـده اسـت.
4- ترکیب مشاوران وزیر زراعت:

بـرای روشـنی بیش تـر، باید گفت کـه نصیراحمـد درانی، 
وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری ٧ مشـاور دارد. از تمـام 
ایـن مشـاوران، ٤ تـن از قـوم محتـرم تاجیـک و سـه تن 
دیگـر از سـایر اقـوام انـد و بـه اسـاس شایسته سـاالری و 

کاردانی شـان اسـتخدام شـده اند.
هم چنـان بایـد گفـت کـه در سـه مـاه گذشـته، در راه 
آوردن اصالحـات و تغییـرات بنیادیـن مثبـت بـه منظـور 
تسـریع رونـد خدمت رسـانی بـه شـهروندان و بـه هـدف 
جلوگیـری از سـکته گی در امـور کاری، چندیـن تن با در 
نظـر داشـتن اصـل تخصص گرایـی و شایسته سـاالری، به 
حیث سرپرسـت و مسـوول تعیین شـده اند کـه قومیت و 

والیت شـان را بـه طـور دقیـق قـرار ذل اسـت:
سرپرست معینیت مالی و اداری، تاجیک، پروانی
سرپرست معینیت امور زراعتی، پشتون، لغمانی

رییس پروژۀ AMIP، تاجیک، پنجشیری
سرپرست ریاست منابع بشری، تاجیک

سرپرسـت ریاسـت اطالعـات و ارتبـاط عامـه، بیـات، از 
نی غز

سرپرست ریاست سکتور خصوصی، پشتون، ننگرهاری
سرپرست ریاست اداری، پشتون، پروانی

تاجیـک،  بـذری،  سرپرسـت ریاسـت تصـدی تخم هـای 
پنجشـیری

مالـداری کنـدز،  آبیـاری و  سرپرسـت ریاسـت زراعـت، 
ازبیـک

منظـور  بـه  کنونـی  وزیـر  کـه  کنیـم  یـادآوری  بایـد 
تعییـن  الـی  از سـکته گی کاری  شـفافیت و جلوگیـری 
مسـووالن در ایـن سـمت ها بـه اسـاس رقابـت آزاد، ایـن 
افـراد را بـه سرپرسـتی اداره هـای یاد شـده توظیـف کرد. 
عمومـی،  مشـارکت  اصـول  بـه  زراعـت  وزارت  رهبـری 
و  دارد  کامـل  بـاور  تخصص گرایـی  و  شایسته سـاالری 
گذشـته  سـال های  بـه  نسـبت  اخیـر،  مـاه  چنـد  طـی 
عمومـی،  مشـارکت  اصل هـای  رعایـت  وزارت،  ایـن  در 
تخصص گرایـی و شایسته سـاالری بی پیشـینه بوده اسـت.

5- معین مالی برکنار نشده، استعفا کرده است!
روزنامۀ ماندگار در این نوشـتۀ خود آورده اسـت: »بربنیاد 
گفته هـای ایـن منبـع، عبدالقدیـر جـواد، معیـن مالـی و 
اداری ایـن وزارت در حالـی کـه هیـچ »دلیـل قانونـی« 
بـرای برکنـاری او وجـود نداشـته، از سـوی نصیراحمـد 
درانـی از وظیفـه برکنـار شـده اسـت.« خدمـت روزنامـۀ 

مانـدگار و خواننـده گان عرض شـود که آقـای جواد حدود 
دو مـاه پیش، طی پیشـنهادی اسـتعفای خـود را به مقام 
عالـی ریاسـت جمهوری پیش کـش کرده بود که از سـوی 
مقـام عالـی ریاسـت جمهوری منظور شـد. هیچ کسـی او 

را برکنـار نکرده اسـت.
6- اصالحات، موانع و سروصدا ایجاد می کند

در ایـن نوشـته از تنهـا منبـع آن، کـه مجهول الهویـت 
اسـت، نقـل قول هایـی بـه دور از واقعیـت مطـرح شـده 
اسـت. این کـه کسـی، دیگـری را در وزارت زراعـت بـه 
مـرگ تهدیـد می کنـد و یـا هـم گفتـه شـده اسـت کـه 
رفتـار غیـر مدنـی صـورت می گیرد و یـا این کـه برخی ها 
اهانـت می شـوند. می خواهیـم بـه عـرض برسـانیم کـه با 
آمـدن نصیراحمـد درانـی بـه حیـث وزیـر زراعـت، او از 
همـۀ کارمنـدان ایـن وزارت کار می خواهـد. کسـانی کـه 
نمی تواننـد کار کننـد یـا در مبارزه بر ضد فسـاد همکاری 
نمی کننـد و یـا مانـع واقع می شـوند، همراه شـان برخورد 

جـدِی قانونـی می شـود.
اصالحـات، مبـارزه بـا فسـاد، بـه کار انداختـن ماشـین 
اصـل  رعایـت  بـا  مـردم  بـه  خدمت رسـانی  خوابیـدۀ 
مشـارکت جمعـی، در کنـار مزیت هایـش، سـروصداهایی 
ایجـاد می کنـد کـه برخـی، آن را زیـر نـام »دشـنام و 
توهیـن« بـه خـورد رسـانه ها می دهنـد. بـر بنیـاد قانون، 
آن چنانـی کـه هیچ کـس حـق اهانـت و دشـنام گویی بـر 
کسـی را نـدارد، حـق اتهام بنـدی، افتـرا و کذب گویـی را 

نـدارد. نیز 
FAO-7  یکی از نهادهای ملل متحد است

در بخشـی از فهرسـت افـرادی کـه بـه قـول ایـن نوشـته 
روزنامـۀ مانـدگار از لوگـر تعییـن شـده اند، آمـده اسـت: 
-)FAO( محمـد آقـا، معـاون سـازمان غذایـی جهـان«

پشـتون )لوگـر(«
خدمـت روزنامـۀ مانـدگار و نویسـندۀ ایـن نوشـته عرض 
سـازمان  نهادهـای  از  یکـی   FAO این کـه  اول  کنیـم: 
بداننـد،  بایـد  همـه  کـه  چنـان  و  اسـت  متحـد  ملـل 
اسـت.  خودشـان  بـه  مربـوط  هـم  صالحیت های شـان 
دوم هـم، محـض اطـالع نویسـندۀ ایـن نوشـته و روزنامۀ 
ماندگار برسـانیم کـه »FAO« سـازمان زراعت و خوراکۀ 
ملـل متحـد اسـت، نـه سـازمان غذایـی جهـان که شـما 

نوشـتید. سـازمان غذایـی جهـان »WFP« اسـت.
8- با کی تماس گرفتید؟

در بخشـی از ایـن نوشـته گفتـه شـده اسـت: »از سـویی 
هـم، طـی دو روز تمـاس بـا سـخنگوی وزارت زراعـت و 
آبیاری، اما نتوانسـتیم دیدگاه مسـووالن ایـن وزارت را در 

ایـن زمینه داشـته باشـیم.«
در پاسـخ بایـد بپرسـیم کـه بـا کـی تمـاس گرفته شـده 
اسـت؟ بایـد بگوییـم کـه از جنـوری سـال روان میالدی، 
بخـش اطالع رسـانی وزارت زراعت، به طور بی پیشـینه یی 
نهادهـای  فعال تریـن  جـزء  شـاید  و  شـده  فعـال 
و  مـردم  کـه  باشـد  افغانسـتان  دولـت  در  اطالع رسـانی 
رسـانه ها می تواننـد در ایـن مـورد قضـاوت کننـد. دفتـر 
مطبوعاتـی ایـن وزارت، روزانـه بـا خبرنگاران، رسـانه ها و 
نهادهـای تحقیقاتـی در ارتبـاط اسـت و بـر بنیـاد قانـون 
حـق دسترسـی بـه اطالعـات، مکلـف بـه اطالعـات بـه 
همـه خبرنـگاران، رسـانه ها و شـهروندان اسـت. بـا توجه 
بـه این کـه روزانـه چندیـن اعالمیـۀ خبـری از این بخش 
وزارت، بـه رسـانه ها، از جملـه روزنامـۀ ماندگار فرسـتاده 
می شـود، امـا متأسـفانه روزنامـۀ مانـدگار تـا کنـون هیچ 
تماسـی )حضـوری، تلفنـی، ای میـل و یـا حتـا پیامکـی( 
بـه آدرس دفتـر سـخنگوی وزارت زراعت نداشـته اسـت.

روزنامـۀ مانـدگار بهتـر بـود بـرای بازتـاب واقعیت هـا و 
جلوگیـری از تخریـش اذهـان عامـه و بـر اسـاس قانـون 
بـه  دست رسـی  حـق  قانـون  و  همه گانـی  رسـانه های 
اطالعات، پاسـخ وزارت زراعت در نوشـتۀ خود می داشـت، 
امـا بدبختانـه ایـن روزنامه از ایـن کار مسـلکی خودداری 

اسـت. کرده 
9- پاسخ گوی میراث گذشته نیستیم

بـه نظـر می رسـد در ایـن نوشـته، روزنامـۀ مانـدگار بـه 
دنبـال اثبات چیزی اسـت که وجود نـدارد. وزارت زراعت 
تحـت رهبـری آقـای درانـی بـه اسـاس قانـون، متعهد به 
کار مشـارکتی، آوردن اصالحات، ترویج شایسته سـاالری، 
و پاسـخ گویی اسـت. چنـان کـه در بـاال هم گفتیـم، باید 
یـادآور شـویم کـه بخشـی از مشـکالت، میـراث گذشـته 
اسـت و رهبـری و مسـووالن وزارت زراعـت، پاسـخ گوی 
آن هـا نیسـتند. مـا در برابر اجـراات و تقرری هایـی که در 
زمـان آقای درانی صورت گرفته اسـت، پاسـخ گو هسـتیم 
و از رسـانه ها نیـز می خواهیـم از نشـر شـایعۀ ایجاد شـده 
توسـط کسـانی کـه منافع شـان در خطـر افتـاده و بـرای 

بقـای غیرقانونی شـان می کوشـند، خـودداری کننـد.
ضمـن  مالـداری،  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت  پایـان  در 
تحقیقاتـی،  نهادهـای  سـازنده،  نقدهـای  از  اسـتقبال 
نظارت کننـده و ارگان هـای رسـانه یی، رسـانه ها و به ویژه 
روزنامـۀ مانـدگار را بـرای تهیـۀ گزارش هـای تحقیقـی و 
مسـتند دعـوت می کند، تـا اطالعـات واقعـی، همه جانبه، 

موثـق و مسـتند را دریافـت و نشـر کننـد.
با احترام

ریاست اطالعات و ارتباط عامۀ وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری
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افغانستان... گذشتۀ  از 
و گفـت کـه یکـی از اشـتباهات و عامـل شکسـت ارگ 
نشـینانان قبلـی این بـود که فرمـان صـادر می کردند و بر 

مـردم تحمیـل می کردنـد.
عبـداهلل گفت که چیـزی برمردم تحمیل کرده نمی شـود، 
تصامیـم بـه سـطح ملـی ایجـاب مشـوره و بحـث کافـی 
را  بایـد گرفتـه شـود کـه مـردم  می کنـد و تصمیمـی 

یکپارچـه و متحـد بسـازد.
او افزود:«چیـزی را حکومت هـای قبلـی انجـام می دادنـد 
ایـن بـود که فرمـان برخـالف اراده ملت صـادر می کردند، 
ولـی جهـاد مـردم افغانسـتان ثابت کـرد که هیـچ چیزی 
بـر خـالف اراده مـردم بـر مـردم تحمیـل نمی شـود و این 
درسـی بـود کـه در آینـده نیـز باید مـد نظر گرفته شـود. 
هرکسـی کـه درس نگیـرد حکمروایـی طالب بـر او تکرار 

می شـود«.
رییـس اجرایی خاطر نشـان سـاخت که هـر تصمیمی که 
گرفته می شـود کـه باید سـنجیده و براسـاس اولویت ها و 

خواسـت های مردم باشد.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه امـروز افغانسـتان بـا بحران 
سیاسـی و امنیتـی روبروسـت گفـت:« مشـکالت مـا زیاد 
اسـت ما بیرون از محوطه سـبز مالقات کـرده نمی توانیم؛ 
بحـران سیاسـی هـم داریـم امـا اولویـت ما رسـیده گی به 

خواسـت مردم اسـت«.
رییـس  دوم  معـاون  دانـش  سـرور  محمـد  هم چنـان، 
حکومـت وحـدت ملـی،  در ایـن مراسـم گفت: شکسـت 
قشـون سـرخ در افغانسـتان سـبب ایجـاد یک تحـول در 

کشـورهای منطقـه و جهـان شـد .
آقـای دانـش بـا بیـان این کـه مـردم افغانسـتان در برابـر 
قشـون سـرخ با دسـت های خالـی قرار داشـتند و بـا عزم 
متیـن و اراده توانسـتند کـه پیروز شـوند، گفت: شـوروی 
بـا چالش هـای کمرشـکن  افغانسـتان  سـابق در جهـاد 

اقتصـادی و نیـروی انسـانی مواجـه  شـد.
مـردم  جهـاد  دورۀ  تلفـات  بـه  اشـاره  بـا  دانـش  آقـای 
افغانسـتان گفـت: ایـن دورۀ برای مـردم افغانسـتان بیش 
از یک ونیـم میلیـون شـهید، 10 میلیـون مهاجـر و 2 - 3 
میلیـون معلـول و معیـوب بجـا گذاشـت و سـامانه های 

اقتصـادی کشـور بـه شـدت صدمـه دیـد.
آقـای دانـش از رهبـری حکومـت وحـدت ملـی و هـم از 
گروه هـای مخالـف سیاسـی دولـت خواسـت کـه در همه 
شـرایط بـه شـمول جنـگ و صلـح، چارچـوب اصلـی و 
سـاختارها و ارزش هـای منـدرج قانـون اساسـی را خـط 

بدانند. سـرخ 
او از اپوزیسـیون خواسـت کـه اگـر بـا حکومـت مخالفـت 
داریـد، بیاییـد میدان سیاسـت به روی همگان باز اسـت و 
در انتخابـات وارد کارزار شـوید و با بدسـت گرفتن قدرت، 
اهـداف و برنامه هـای خـود را تطبیـق کنید. امـا؛ منصفانه 
نیسـت که حکومت را تضعیف کنید و یا سـاز و کار مغایر 

قانون اساسـی را در پیـش بگیرید«.

معـاون دوم غنـی ادامـه داد، اجـازه بدهیـد کـه حکومـت 
وحـدت ملی بـه طبیق برنامه هـای خود بپـردازد؛ ظرفیت 
ارتـش را ارتقـا دهـد، پیگیر جنگ و صلح باشـد، انتخابات 

را برگـزار کنـد و پروژه هـای کالن ملـی را تطبیـق نماید.
آقـای دانـش افزود، ما باید بدانیم که دسیسـه ها اسـتبداد 
و نعره های افراط گرایی و شـوونیزم قومی پشـت و پهلوی 
وحـدت ملـی را به حد کافی مجروح سـاخته اسـت. امروز 
کـه بـرای تقویـت روند ملت سـازی و دولت سـازی زمینه 
فراهـم شـده مـا نباید ایـن زمینـه را از مردم بگیریـم و به 

دشـمنان داخلی و خارجـی فرصت دهیم.
هم چنـان، گلبدیـن حکمتیـار رییس شـاخۀ غیر رسـمی 
حـزب اسـالمی، گفـت: جهـاد  افغانسـتان سـبب آزادی 
شـمار زیـاد از کشـورهای اسـالمی و جهـان شـده و ایـن 
افتخـار بـرای مـردم افغانسـتان بـه اثـر مجاهدت شـان به 

دسـت آمده اسـت.
آقـای حکمتیـار داکتـر نجیـب اهلل رییـس جمهـور وقـت 
را جاسـوس قشـون سـرخ در افغانسـتان دانسـته و گفت: 
کسـانی که از داکتـر نجیب به عنوان مـرد آزادی خواه یاد 

آوری می کننـد در اشـتیاه هسـتند.
حکومـت  تابـا  خواسـت  سیاسـیون  از  حکمتیـار  آقـای 
و  سیاسـی  جریان هـای  از  و  باشـند  داشـته  همـکاری 
شـخصیت های سیاسی کشـور تقاضا داشـت که برای یک 
انتخابـات شـفاف و علنـی که بـرای همۀ مردم افغانسـتان 

قابـل قبـول باشـد آماده گـی داشـته باشـند.
آقـای حکمتیـار بـا اشـاره بـه رونـد توقـف گفت وگوهای 
صلـح بـا گـروه  طالبـان، گفـت: جنـگ راه حل نیسـت  و 
گروه هـای کـه در برابـر حکومـت قـرار دارنـد بایـد بدانند 

کـه از طریـق جنـگ پیـروز نمی شـوند.
اتحـاد جماهیـر شـوروی وقـت بـه تاریـخ 6 جـدی سـال 
1358 وارد افغانسـتان شـد و بعـد از 10 سـال حضـور، 

افغانسـتان را تـرک کـرد.
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چنـد روز بعـد از ایـن عملیـات، دسـتور 
رسـید کـه به پنجشـیر بـاز گردیم. شـب 
دامنـۀ  در  لغـک  از  مـا  و  بـود  مهتابـی 
پشـت  از  و  کـوه  طوالنـی  و  سرسـبز 
راه  پارنـده  کوتـل  طـرف  بـه  دهکده هـا 
پیمودیـم. راه هنوز هموار بـود و راه رفتن 
مانـع آن نمی شـد کـه بـه شرشـر جویبار 
و آواز بلبـِل هزارداسـتان گـوش فرا دهیم 
و از آن لـذت ببریـم. چندیـن نـوع صـدا 
وسـرود همزمـان در فضا طنیـن انداز بود.

حاجی شـاه دوال کـه دو نفر از من پیشـتر 
منظـرۀ  ایـن  از  می شـد  معلـوم  بـود، 
شـاعرانه بـه وجـد آمـده و بـا همـراه اش 
در  بـود،  عبدالحـی  معلـم  احتمـاالً  کـه 
مـورد بلبل هزارداسـتان حکایـت می کرد: 
عاشـق  هزارداسـتان،  بلبـل  می گوینـد 
بـه  همه شـب  و  اسـت  سـحر  سـپیدۀ 

آرزوی دیـدار صبـح آواز می خواند؛ اما 
دقایقـی قبل از دمیدن سـپیدۀ سـحر 
بـه خـواب مـی رود و شـب دیگـر بـاز 
امـا هرگـز  را تکـرار می کنـد،  سـرود 
بـه دیـدار آن نایـل نمی گـردد. به این 
سـبب اسـت کـه هـر شـب بـا سـوز و 

می خوانـد. سـرود  گـداز 
امـا مـا در دمیـدن سـحر نخوابیدیـم 
و فقـط وقتـی آفتـاب یـک نیـزه بـاال 
آمـده بـود، بـرای خـوردن صبحانه به 
دعـوت حاجـی ُگُجر که مـردی مالدار 
و سـخاوتمند بـود، توقـف کردیـم. او 
مـرِد بلنـد قامـت و گندم گـون بـود و 
چکمـۀ زیبای بدخشـی به تن داشـت. 
بی نذیـری  اخـالص  و  محبـت  بـا 
هرچـه نـان و شـیر و مسـکه داشـت، 
قومـی  گجرهـا  کـرد.  مهمانـان  نثـار 
بـه  کوه هـا  دامنه هـای  در  کـه  انـد 
می کننـد  زنده گـی  مالـداری  واسـطۀ 
گجـرات  از  آنـان  کـه  می گوینـد  و 
هندوسـتان بـه ایـن کشـور آمـده اند.

تـا اوایل شـب بـه دامنۀ کوتـل پارنده 
کردیـم.  توقـف  آنجـا  در  و  رسـیدیم 
پایـان  بـه  شـاعرانه  خیـاالت  دیگـر 
سـرد  هـوای  در  مـا  و  بـود  رسـیده 
بـاران  از  پناه گاهـی  کـه  حالـی  در 
نداشـتیم، شـب را به صبح رسـانیدیم 

و بعـد از ادای نمـاِز بامـداد، بـه طـرف 
کوتـل حرکت کردیـم. در حالـی که چند 
صـد متـر راه پیموده بودیم، بـه یاد آوردم 
کـه دور بینـم را فرامـوش کـرده ام. وقتی 
باز گشـتم، مولـوی غالم نبـی را دیدم که 
بـه علـت رطوبـِت شـبانه، پاهایـش تـوان 
حرکـت نـدارد؛ بـا جانـگل خـان برایـش 
اسـبی پیـدا کردیم و او سـوار اسـب شـد 
از  افتادیـم. آب پـاک و زاللـی  بـه راه  و 
شـیب کوتـل جریـان داشـت کـه رنـگ 
سـنگریزه های  سـیاِه  بـه  مایـل  قهوه یـی 
بسـترش را گرفتـه بـود. آب کوتـل پارنده 
در هـر دو طـرف کوتـل جریـان داشـته و 
هـردو شـاخۀ آن در اندراب و پنجشـیر به 

گوارایـی و خنکـی شـهرت دارنـد.
شـدند.  نمـودار  روس هـا  هلیکوپتـر  دو 
بـرای مـا که به طـول راه پراگنـده بودیم، 
پنهـان شـدن از دیـد هلیکوپتر هـا آسـان 
بـود و کافـی بـود کـه بـه طـرف چـپ و 
راسـِت راه، جابه جـا و در کنـار سـنگ ها 
مـا  بـاالی  هلیکوپترهـا  شـویم.  پنهـان 
چرخیدنـد و در نقطه یـی کـه مـا هنـوز 
بـه آنجـا نرسـیده بودیـم، بمب هایـی بـا 
صـدای نچنـدان قـوی در هوا منفجر شـد 
و هـزاران مایـن موسـوم بـه شـاپره کی از 
آن متالشـی شـد و بـه زمیـن فروریخت. 
وقتـی بـه آنجـا رسـیدیم، برخـالف آنچه 
شـاپره کی  بودیم)ماین هـای  دیـده  قبـاًل 

سـبزرنگ(، رنـگ این ها قهوه یـی متمایل 
بـه سـیاه بـود و کامـاًل شـبیه اراضـی بود 
کـه در آنجـا پاشـیده شـده بـود؛ امـا این 
تشـویش  ایجـاد  هیچ کـس  بـه  حادثـه 
یـک  شـاپره کی  ماین هـای  زیـرا  نکـرد، 
مملـو  منفجـره  مایـع  مـواد  از  بالِ شـان 
اسـت و بـال دیگـر آن خشـک و بی ضـرر 
بـال خشـک  از  اسـت و طبـق معمـول، 
آن هـا گرفتـه بـه دور پرتـاب می کردیـم 
تـا منفجـر شـوند و خنثی سـاختن آن ها 
نوعـی تفریـح در راه خسـته کن کوتـل به 

می رفـت. حسـاب 
بـاران آهسته آهسـته می باریـد. وقتـی به 
بـاال نـگاه کردم، کـوه پُر از برف بـود و ابر 
غلیظـی قسـمت باالی کوتـل را از دیده ها 
پنهـان می کـرد. طـی کـردن کوتـل، امـر 
عادی بود. بدون شـتاب، مسـیر مارپیچی 

طـی  می گذشـت،  بـرف  روی  از  کـه  را 
کردیـم و بـه بـاالی کوتل رسـیدیم، اما با 
عبـور از کوتـل، چنـد جای اثر خـون تازه 
دیدیـم و ماین های شـاپره کی نیـز در زیر 
برِف تازه پوشـیده شـده و به سختی قابل 
تشـخیص بودنـد. وقتـی از کوتـل فـرود 
آمدیـم، خبر شـدیم که پـای محمدعظیم 
سـلمان بـه اثر انفجـار ماین شـاپره کی در 
همان جـا کـه آثـار خون بـود، قطع شـده 
و از خون ریـزی زیـاد در حـال بی هوشـی 
اسـت. در چیله هـای هـزار چشـمۀ پارنده 
کـه زمانـی محل ییـالق مردم بـود، توقف 
کردیـم. بـه دیـدار زخمـی رفتـم. اطـاِق 
زخمـی سـرد بـود و از بته هایـی کـه در 
کنـارش می سـوخت، جـز دود، آتشـی بر 
او  از داکتـر رزاق در مـورد  نمی خاسـت. 
پرسـیدم، گفـت: خون ریـزی زیـاد کرده، 

کارش خراب اسـت.
کامـاًل  را  مـا  لباس هـای  بـرف  بـارش 
غوطـه  آب  در  گویـی  بـود،  کـرده  تـر 
زده باشـیم و اکنـون کـه از حرکـت بـاز 
ایسـتاده بودیـم، از تمـاس بدن بـه لباس 
توته هـای  کـه  می کردیـم  حـس  خـود 
یـخ در بـدن مـا تمـاس می کنـد و شـب، 
دندان هـای مـا از شـدت سـرما بـه هـم 
می خـورد. زخمـی که در حالـت کما بود، 
سـاعتی بعـد جـان سـپرد؛ امـا غم انگیزتر 

تـا  روس هـا  کـه  بـود  خبـر  ایـن  آن  از 
کـرده  اشـغال  را  پارنـده  نقطـۀ  آخریـن 
بودنـد. از نقـاط بلنـِد گردنه هـای حاکـم 
بـر مـا در حـال دور زدن بـه پشـت سـر 
مـا بودنـد. )تاکتیـک محاصره و سـرکوب 
را در پیـش گرفتـه بودنـد.( مـا هنـوز از 
سرنوشـت مجاهـداِن پارنـده و قومنـدان 
عبدالواحـد کـه آن روزها دسـتگیر شـده 
بودنـد، خبـر نداشـتیم. قصـد داشـتیم از 
راه پارنـده و بـا عبـور از دریـای پنجشـیر 
بـه قـرارگاه خـود برویـم، امـا حـاال راهی 
وجـود نداشـت. اگـر آنجـا می ماندیـم تـا 

صبـح محاصـره مـا کامـل می شـد.
چنـد گوسـفند یافتیم و کشـتیم. در روی 
بـرف، امـا هیزمـی بـرای پختـن وجـود 
نداشـت. شـب بـود کـه برنـج نیم خامـی 
کـه بـه چربـوی گوسـفند آغشـته بـود، 

آمـاده شـد. چربـو خـام بـود، برنـج خـام 
بی مزه گـی اش  بـر  آن  بی نمکـی  و  بـود 
می افـزود. بـا وجود گرسـنه گی شـدید، از 
گلـو پاییـن نمی رفـت. مـن بـد مزه تـر از 
آن در حیـات خویـش غذایـی نخـورده ام! 
شـب هنگام جسـد را در زیـر داله سـنگی 
قـرار داده و روی آن را بـا سـنگ دیـوار 
کردیـم و بازگشـتیم. کوتلـی را کـه بـه 
شـوق دیـدار خانـه و ده خویـش پیمـوده 
بودیـم، در جهت معکوس و با افسـرده گی 

و خاموشـی دوبـاره می پیمودیـم.
الشـۀ  راه  در  می باریـد.  همچنـان  بـرف 
و  ناتوانـی  اثـر  بـه  کـه  بـود  اسـب هایی 
لغـزش، مـرده و در روی برف افتاده بودند 
و بـاِر آن هـا کـه مـواد خوراکـۀ مهاجـران 
بود و شـامل آرد و شـکر و غیره می شـد، 
بـه  باالخـره  بـود.  پشت شـان  در  هنـوز 
بـاالی کوتـل رسـیدیم و از آنجـا دوبـاره 
بـه سـوی انـدراب سـرازیر شـدیم تـا اقاًل 
یـک روز دیگـر آنجا دم بگیریـم و فرصت 
داشـته باشـیم بـرای اقدام بعدی و نقشـه 
خشـکی  بـه  برف هـا  از  هنـوز  بکشـیم. 
دامنـه نرسـیده بودیـم کـه بدتریـن خبر 
قومانـدان  ممکـن رسـید. جمعـه خـان، 
حـزب اسـالمی بـا روس ها متحد شـده و 
راه مـا را بـه انـدراب بسـته اسـت؛ چـون 
زیـر همین کوتل، قریـۀ تاغانک، زادگاه او 

اسـت. ما امکان داخل شـدن بـه آبادی را 
نداریـم. معلـوم بـود که این بار شـوروی ها 
حمـالت خـود را در بخش هـای سیاسـی 
بـا  بودنـد.  کـرده  هماهنـگ  نظامـی  و 
حملـۀ هـم زمـان به انـدراب و پنجشـیر، 
سـاحۀ مانـور مـا را )کـه بـرای چریک هـا 
اسـتراتیژی  انـد.  بسـته  اسـت(،  حیاتـی 
جدیـد روس هـا )جنـگ مشـبوع کننده(، 

موثریـت خـود را نشـان مـی داد.
چه باید می کردیم؟

اگـر مـا دارای قـدرت آتـِش یـک قـوای 
منظـم دولتـی می بودیـم، شـاید بـا یـک 
حملـه، صفـوف دشـمن را به عقـب رانده 
امـا  می کردیـم،  بـاز  راه  خـود  بـرای  و 
حملـۀ یـک گـروه چریکـی آن هـم بدون 
راِه عقب نشـینی، بـه خطـوط یـک ارتش 
تمام عیـار کـه با تانـک و توپخانـه و قوای 

هوایـی پشـتی بانـی می شـد و همـکاری 
بـا  را  محـل  شـدۀ  تسـلیم  چریک هـای 
خـود داشـت، حکـم تحفه یـی را داشـت 
کـه بـه دشـمن می دادیـم. بـار سـوم بـه 
پارنـده مصمـم شـدیم.  پیمـودن کوتـل 
آن طـرف هـر چـه باشـد، زادگاه مـا بـود 
و بـه راه هـای بُـزرو و بـه سـنگ و بتۀ آن 
آشـنا بودیـم. بـرای پیمـودن کوتلـی کـه 
تـا قلـۀ آن از هـر طـرف سـه سـاعت راه 
اسـت، بـی »َدم راسـتی« بـرای بـار سـوم 
پـای می زدیـم و ایـن ریکـوردی بـود که 
در  انسـان ها  سـکونت  تاریـخ  در  شـاید 
آنجـا هیچ کـس قایـم نکـرده بـود. افـراد 
مسـلح و غیـر مسـلح پارنده نیـز به جمع 

بودند. افـزوده  مـا 
ابرهـا از آسـمان بـه زمیـن فـرود آمـده 
بودنـد و بـرف بـه شـدت بیشـتر می بارید 
خسـته گی  و  گرسـنه گی  از  پاهـا  و 
قـدم  جـز  چاره یـی  امـا  می لرزیدنـد، 
ایـن حرکـت  نبـود. سـرمنزل  برداشـتن 
بـرای بسـیاری مجهـول بـود و عده یی به 
راه بلـدی مجاهـداِن پارنـده امیـد بسـته 
کجـا  بـاز  شـد:  آغـاز  زمزمه هـا  بودنـد. 
می خواهیـم برویـم؟ مولـوی کـه از خـدا 
فرصتـی بـرای دم گرفتن می خواسـت، با 
آوازی کـه بـه نالـه شـبیه بود، صـدا کرد: 
کمـان  پشـِت  »یـک  بی غیرت هـا!…  او 

جنـگ کنیـد«. هیـچ کـس جـواب او را 
نـداد. در نیمـه راه کوتل، برف باری شـدت 
تاریکـِی شـب  بـر  ابـر و غبـار  و  گرفـت 
افـزود. بـا برداشـتن یـک قـدم اشـتباه تا 
سـینه در بـرف فرو می شـدیم. کـو انرژی 
کـه خـود را بـاال بکشـی؟! کوتل هـا، راه 
باریکـی دارنـد که بـرف آن به اثـر رفت و 
آمد زیاد سـخت می شـود؛ اگـر از راه یک 
قـدم انحـراف کنـی در برف فـرو می روی 
و اگر بیشـتر اشـتباه کنـی، در آن تاریکی 
یـخ  علـت  می افتـی.  فـرو  پرتگاهـی  از 
بسـتن بسـیاری کسـان در کوتل هـا، راه 
گـم کردن اسـت تا سـردی هوا... چه بسـا 
مسـافر بـا فرورفتن هـا و برخواسـتن های 
و  می شـود  تمـام  نیرویـش  بی پایـان، 
متوقـف می مانـد و آنـگاه سـرما جانش را 

می گیـرد. 
وقتـی  گرفتیـم.  دم  جایـی  در 
برخاسـتیم، عده یـی )شـاید حـدود 
بیسـت نفـر( بـه سـبب خسـته گی 
از  مـن  ماندنـد.  بـاز  حرکـت  از 
آغـاز صعـود، بی وقفـه در دل ذکـر 
می گفتـم و این از وارد شـدن فشـار 
می کـرد.  جلوگیـری  اعصابـم  بـر 
کـردم  حـس  روز  و  شـب  ایـن  در 
گـران  و  سـبک  نیـز  اذکار  کـه 
دل،  بی حالـِی  حالـت  در  دارنـد، 
سـبک هایش را بایـد انتخـاب کـرد. 
شـب  رفتیـم.  بـاال  آهسته آهسـته 
بـه  برف بـاد  و  بـود  شـده  تیره تـر 
سـر و روی مـا می کوبیـد، از شـدت 
می بسـتیم،  را  چشـم ها  طوفـان 
تـا این کـه رهنمـا کامـاًل راه را گـم 
کـرد. اکنـون خطر جدی شـده بود، 
بنـاً در یـک نقطـه جمـع شـدیم. ما 
کـه همه سـاله شـاهد مـرگ کوتـل 
بـرف  توفان هـای  در درون  نـوردان 
بودیـم، فکـر می کردیـم ایـن نقطـه 
پایـان مبـارزه و حیـات مـا اسـت. 
یکـی صـدا کـرد: او برادرهـا، در این 
بیـن یـک مـال نیسـت کـه قـدری 
در  کـه  کسـانی  بخوانـد؟  قـرآن 
اطـراف مـن بودنـد، از مـن خواهش 
کردنـد کـه قـرآن بخوانم. مـن چند 
آیـه بـه آواز بلنـد خوانـدم: »ربنـا ال 

الـخ«  ... اخطانـا،  او  نسـینا  ان  توأخذنـا 
روزهای سـختی و مصیبـت و در لحظاتی 
کـه مـرگ نزدیـک می شـود، هـر کـس 
و  می کنـد  بـه گذشـتۀ خویـش  نگاهـی 
یـاد  بـه  را  نخواهـی؛ گناهانـش  خواهـی 
مـی آورد. بنابـر تعلیمـات دینـی، اعتقـاد 
داشـتم کـه قسـمتی از بالهـا و مصایـب 
بـه علـت گناهـان مـا اسـت. امـام غزالـی 
می گویـد: هیچ کـس نمی دانـد کـه غضب 
نـازل  کبیـره  گنـاه  سـبب  بـه  خداونـد 
و  صغیـره  گنـاه  سـبب  بـه  یـا  می شـود 
خداونـد  رحمـت  نمی دانـد،  هیچ کـس 
کوچـک  نیـک،  عمـل  کـدام  سـبب  بـه 
یـا بـزرگ شـامل حـال کسـی می شـود. 
نفـر  صدهـا  بـه  کـه  جمعیتـی  احتمـاالً 
می رسـید، احسـاس همسـان داشـتیم. از 
تـه دل بـه آواز بلنـد دعـا کـردم، دعایـی 
را کـه یونس علیه السـالم در قعـر تاریکی 
الـه اال  در شـکم ماهـی کـرده بـود: »ال 
انـت سـبحانک انـی کنت مـن الظالمین« 
ایـن آیـه را سـه بـار تکـرار کـردم. همه با 
همـان سـوز بـه دعای مـن آمیـن گفتند: 
بعـد چنـد دقیقه بـه سـاده گی یی که گرد 
و غبـار ناشـی از خـاک بـه کنار مـی رود، 
کنـار  ابرهـا  و  شـد  قطـع  بـرف  بـارش 
رفتنـد. مـا کـه اکنـون راه را پیـدا کـرده 

بودیـم، کوتـل را عبـور کردیـم. 

»آزادی عجب نعمتی است!«

ی و ر 26 دلو، روز خروج سربازان شو به مناسبت 
محمدحسین سعیدبخش دوم و پایانی



از بیسـت و نهمیـن سـال شکسـت و خـروج 
پیـروزی  و  افغانسـتان  از  سـرخ  ارتـش 
مجاهـدان دیـروز شـنبه )26 دلـو( در ارگ 
چهره هـای  حضـور  بـا  جمهـوری،  ریاسـت 
سیاسـی و جهـادی و صدها تن از شـهروندان 

شـد. گرامی داشـت 
محمداشـرف غنـی رییـس حکومـت وحدت 
ملـی در ایـن مراسـم گفـت: ویژه گـی جهـاد 
مـردم افغانسـتان در ایـن بـود که نه دشـمن 
و نـه همکار توقـع موفقیت اش را نداشـت؛ اما 
ایـن جهـاد را مـردم افغانسـتان بـه کامیابـی 

رساندند.
آقـای غنـی با بیـان  این کـه در مورد مسـایل 
ملـی مشـوره می کنـد؛ امـا فیصله باید شـود؛ 
گفـت: زمـان سـاکت نمی مانـد. امـروز ارگ 
جـای تحمـل و بحـث ملـی اسـت؛ مـا ایـن 
تحمـل را پیـدا کرده ایم که روی مسـایل ملی 
بحـث کنیـم و راه حل پیدا کنیم؛ افغانسـتان 
انحصـار هیـچ کـس نیسـت و بـه تمـام ملت 
بنیـادی  مسـاله  و  دارد  تعلـق  افغانسـتان 
تشـکیل سـاختار قدرت را قانون اساسی حل 

اسـت. کرده 
آقـای غنی افـزود، ریشـه قوت مـا در عقیده، 
وحـدت و تمرکـز مـا اسـت کـه چیـزی غیر 
ممکـن را مـردم افغانسـتان ممکن سـاختند. 
ایـن پیـروزی تنها به مـا تعلق نـدارد بلکه به 
جهـان اسـالم و جهان تعلـق دارد؛ هیچ ملتی 
به اندازه ملت افغانسـتان در راه اسـالم قربانی 
نداده انـد و هیـج کـس مـا را در ایـن مـورد 

درس داده نمی توانـد.
آقـای غنـی در مـورد انتخابـات گفـت، بیاید 
بـرای انتخابـات شـفاف همـکاری کنیـد؛ مـا 
بـاور بـه انتخابـات شـفاف و بـه موقـع داریم 
و خواهـش مـا از تمـام هموطنـان مـا ایـن 
اسـت کـه کار نظـارت بـر انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری را از امـروز شـروع کننـد؛ چـون 

ادامـه غیـر قانونـی را نه مـا می خواهیـم و نه 
می خواهـد. ملـت 

او در مـورد مهاجـران گفـت، در 2٤ ماه آینده 
از  افغانسـتان  مهاجـران  تمـام  می خواهیـم 
پاکسـتان برگردنـد؛ ما تمامـی اولویت ها را به 

ایـن مسـاله متمرکز می سـازیم.
آقای غنـی در مورد حضـور نیروهای خارجی 
جهـاد  ختـم  از  پـس  »افغانسـتان  گفـت: 
از 11 سـپتامبر  ولـی پـس  فرامـوش شـد، 
دوبـاره توجـه جهـان را کسـب کردیـم و مـا 
بایـد از ایـن فرصت اسـتفاده کنیـم. خواهش 
مـا در ایـن مرحلـه تاریخـی ایـن اسـت کـه 
مـا روی آینـده سـازی تمرکـز کنیـم. نقطـه 

اساسـی این اسـت که بـا وحدت کامـل برای 
کمایـی اسـتقالل اقتصـادی و آوردن شـرایط 
صلـح و رفـاه دوامـدار تمـام انـرژی خـود را 

صـرف کنیـم«.
غنـی در مـورد صلح با مخالفان نیـز گفت: ما 
راه حـل سیاسـی می خواهیـم و در کنفرانس 
کابـل حکومـت طـرح صلـح خـود را ارایـه 
خواهـد کـرد؛ امـا ملـت بایـد سـوال کننـد 
کـه کسـانی کـه صلـح نمی خواهنـد از خاطر 

منافـع و تعلقـات اسـت یـا شـکایت دارند.
او خطـاب بـه مخالفـان سیاسـی گفـت، اگـر 
بدیـل بـرای حکومـت اسـت بفرمایـد و اگـر 
قـدرت سیاسـی بـر اسـاس رای مردم اسـت، 

بایـد همه یکجا شـویم؛ امید اسـت که آرزوی 
٤0 سـاله مردم افغانسـتان عملی شـود؛ زمان 
سـاکت بـوده نمی توانیـم و اگر مـی خواهیم 
کـه بـه پیش برویـم بایـد در مـورد انتخابات، 
اقتصـاد، آب و مهاجـران بایـد فیصلـه بکنیم، 
همـه مسـایل مشـوره می خواهند امـا فیصله 

باید شـود.
آقـای غنـی گفـت کـه سـند ملـی مـا قانون 
قانـون  ایـن  ارزشـهای  و  اسـت  اساسـی 
ارزش هـای جهادی اسـت و تطبیق آن وجیبه 

مـا اسـت و انشـاءاهلل ایـن کار می شـود.
از سـویی هـم. دکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییس 
اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی کـه در ایـن 

بیـان  می گفـت،  سـخن  ارگ  در  مراسـم 
داشـت کـه بـا ایجـاد بحـران نمی توانیـم بـه 
مشـکالت سـرپوش بگذاریـم، امـا اگر کسـی 
چنیـن مشـوره یی دهـد نادرسـت اسـت، مـا 
تصمیمـی بگیریـم که نتیجه  آن جمع شـدن 
مـردم باشـد، فقـط یک جملـه و یک تصمیم 
ناسـنجید می توانـد مـردم را به نفاق بکشـاند 

و اثـر ناگواری داشـته باشـد.
خودکامگـی  افـزود:«  عبـداهلل  دکتـر 
دلیـل  کشـور  در  گذشـته  حکومت هـای 
شکسـت آنـان بوده اسـت و جهاد افغانسـتان 
تحـول بزرگی را در تاریخ معاصر کشـور ایجاد 
کـرده اسـت. دیگـر هیـج فـردی نمی توانـد 
خواشـته  های تیمـی و یـا گروهـی خـود را 

بـاالی مـردم تحمیـل کنـد.
ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  رییـس 
می گویـد که افغانسـتان هم اکنون بـا بحران 
سیاسـی و امنیتـی روبروسـت و  و حکومـت 
نبایـد تصمیمی خـالف اراده مـردم بگیرد که 

زمینـه نفـاق و پراکنده گـی را فراهـم کنـد.
آقـای عبداهلل گفت: شکسـت و خروج قشـون 
سـرخ شـوری از افغانسـتان در 26 دلو نه تنها 
بـرای افغانسـتان بلکـه بـرای جهـان افتخـار 
اسـت. شکسـت قشـون سرخ شـوروی توسط 
مردم افغانسـتان در سـطح جهـان یک تغییر 
واضـح را بـه وجود آورد و جنگ سـرد را پایان 
داد. وی بیـان داشـت کـه تجلیـل از ایـن روز 
تجلیـل از تاریـخ پـر افتخـار کشـور اسـت. 
مـا را بـرای بازگشـت مهاجـران و توجـه بـه 

خانواده هـای شـهدا مصمم تـر می سـازد.
رییـس اجرایـی تاکیـد کـرد:«در ایـن شـکی 
نیسـت که اشـتباهاتی از ما سـر زده، اما نباید 
از افتخـارات جهـاد کـم شـود و یـا بـه ارزش 

جهـاد توهیـن صـورت گیرد«.
داکتر عبداهلل تلویحاَ از شـیوه حکومتداری در 
کشـور انتقـاد کـرد...            ادامه صفحه 6

ــکایت  ــون ش ــک میلی ــش از ی بی
از  جنگــی  جرایــم  مــورد  در 
افغانســتان در »آی ســی ســی« 
ــی  ــی بین الملل ــه جزای ــا محکم ی
جرایــم جنگــی ثبــت شــده اســت.

دربــاره  شــکایات  ثبــت  رونــد 
جنایــات جنگــی در افغانســتان 
ــی از  ــی بین الملل در محکمــه جزای
ــته  ــال گذش ــر س ــخ 20 نوامب تاری
ــال  ــوری امس ــا 31 جن ــاز و ت آغ

ــت. ــه داش ادام
بین المللــی  جزایــی  محکمــه 
گفتــه کــه پرونده هــای جرایــم 
در  بشــری  ضــد  و  جنگــی 
افغانســتان را از اول مــاه مــی ســال 
بررســی  این طــرف  بــه   2003

. می کنــد
ــی  در ســال 2002، محکمــه جزای
بین المللــی بــه عنــوان یــک دادگاه 
ــل  ــه نس ــیدگی ب ــرای رس ــم ب دای
ــریت،  ــه بش ــت علی ــی، جنای کش
جرائــم جنگــی و تجاوزگــری در 
ــد  ــاد ش ــد، ایج ــه، هالن ــهر اله ش
افغانســتان   ،2003 ســال  در  و 
ــت  ــن دادگاه را دریاف ــت ای عضوی

ــرد. ک
ــا  ــدارد ت ــت ن ــن دادگاه صالحی ای
جنایاتــی کــه پیــش از 1 مــی 
2003 در افغانســتان رخ داده، را 

ــد. ــی کن بررس

یک میلیون شکایت در مورد جرایم 
جنگی در افغانستان ثبت شده است
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