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حکومـت  رییـس  غنـی  محمداشـرف 
میـزان  بـودن  پاییـن  از  ملـی  وحـدت 
صـادرات افغانسـتان انتقـاد کـرده می گوید 
کـه در حـال حاضـر واردات افغانسـتان 12 

اسـت. آن  صـادرات  برابـر 
آقـای غنـی روز شـنبه ) 1 ثور ( در مراسـم 
روئسـای  و  تجارتـی  اتشـه های  معرفـی 
تازگـی  بـه  کـه  دولتـی  مختلـف  ادارات 
اصالحـات  کمیسـیون  رقابتـی  امتحـان 
بـه  کـه  گفـت  کرده انـد،  سـپری  را  اداری 
هـر اندازه یـی کـه ضوابـط بر روابـط حاکم 
شـود، به همـان اندازه وحدت ملـی، اعتماد 
میـان ملـت و دولـت و اعتماد میان سـکتور 

می گـردد. تامیـن  جامعـه  و  خصوصـی 
کمیسـیون  کـه  داشـت  بیـان  غنـی  آقـای 
مسـتقل اصالحـات اداری و خدمات ملکی 
بـا برداشـتن موانـع از سـر راه جوانـان در 
زمینـه استخدام شـان در اداره هـای دولتـی، 
اسـتفاده  آنـان  ظرفیت هـای  از  توانسـته 

نمـوده و نیـز آنـان را امیـدوار کننـد.
اداری  اصالحـات  مسـتقل  اداره  از  وی 
رونـد  تـا  خواسـت  ملکـی  خدمـات  و 
را  رقابتـی  برنامـه  طریـق  از  اسـتخدام ها 
در وزارت خارجـه نیـز تطبیـق نمایـد تـا 
مـردم افغانسـتان بداننـد، کسـانی که از آنهـا 
از طریـق یـک رونـد  نمایندگـی می کننـد 

شـدند. اسـتخدام  شـفاف 
از  یکـی  کـه  داشـت  بیـان  غنـی  آقـای 
عـدم  افغانسـتان  مشـکالت  بنیادی تریـن 
توازن صادرات و واردات افغانسـتان اسـت 
و بـا معرفی شـدن، اتشـه های تجـاری یک 
قـدم بـزرگ در زمینـه بلندبریـن صـادرات 

می شـود. برداشـته 
آقـای غنـی گفـت:« امـروز یـک قـدم را بر 
تریـن  بنیـادی  از  یکـی  در  کـه  می داریـم 
مشکالت افغانسـتان که عدم توازن واردات 
و صادرات افغانسـتان اسـت. یـک مملکتی 
کـه وارداتـش 12 برابـر صادراتـش باشـد، 

یـک مملکـت پایـدار گفتـه نمی شـود«.
وی تاکیـد کـرد کـه حـد اقـل 80 درصـد 
واردات افغانسـتان در داخل تولید می شـود، 
در حالیکـه افغانسـتان تولیـد جایگزین دارد 
اما در سـال های گذشـته در زمینـه افزایش 
صـادرات بـه صـورت بنیـادی کار صورت 

اسـت. نگرفته 
شکسـته  زمانـی  خبیثـه  حلقـه  گفـت  وی 
می شـود کـه در...       ادامـه صفحـه 7

غنـــی:

وارداتافغـانستان
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اعتبـارزدایی از نـهادهای 

معتبـر علـمی افغانستان

صفحه 3

بـه  واکنـش  در  کشـور  اجرایـی  رییـس 
تاکیـد  پاکسـتان  نظامیـان  مـرزی  تخطی هـای 
می  کنـد کـه مـردم و حکومـت افغانسـتان بـه 
دنبـال جنجـال، جنگ و ناآرامی نیسـتند؛ اما در 
هنـگام ضـرورت از خاک و کشـور خود به هر 
صورت که شـده دفاع و با دشـمنان افغانسـتان 

مقابلـه جـدی می کننـد.
حکومـت  اجرایـی  رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل 
وحـدت ملی، روز شـنبه )اول ثـور( با اعضای 
شـورای والیتـی،...          ادامـه صفحـه 7

روز  نشســت  در  نماینــدگان  مجلــس 
احــوال  ثبــت  اداره    ریــس  شــنبه اش 
نفــوس و سرپرســت دبیرخانه  کمیســیون 
مســتقل انتخابــات را به خاطــر وضاحــت 
شــناس نامه ها،  توزیــع  رونــد  در 
چگونگــی اشــتراک زنــان بــرای گرفتــن 
اســتیکرهای  نصــب  و  شــناس نامه 
مشــخص در شــناس نامه ها فراخوانــد.
ــدگان  ــی از نماین ــت برخ ــن نشس در ای
بــا ناکام خوانــدن حکومــت فعلــی در 
انتخابــات می گوینــد،  تأمیــن امنیــت 
ــناس نامه ها،  ــع ش ــز توزی ــودن مراک دورب
ــی  ــان و خاموش ــترده ی طالب ــد گس تهدی
حکومــت نشــان می دهــد کــه حکومــت 
انتخابــات  برگــزاری  بــرای  اراده یــی 

ــدارد. ن
ــی از  ــی، یک ــان فراه ــرور عثم محمدس
اعضــای ایــن مجلــس می گویــد، بیشــتر 

ولســوالی ها در کنتــرل طالبــان قــرار 
ــام  ــرای ثبت ن ــد ب ــردم نمی توانن دارد و م
بــه مراکــزی برونــد کــه در 5 کلیومتــری 

ــرار دارد. ــوالی ها ق ــن ولس ــز ای مرک
ــه   ــت دبیرخان ــق، سرپرس ــهال ح ــا ش ام
ــد،  ــات می گوی کمیســیون مســتقل انتخاب
شــامل  کــه  مرکــزی   1۴1۹ میــان  از 

برنامــه  فعال ســازی آنــان بــود، تنهــا 
ــه علــت تهدیدهــای امنیتــی  ۴۴ مرکــز ب

ــت. ــته اس ــدید بس ش
بانــو حــق تأکیــد می کنــد کــه۶0 درصــد 
مراکــز ثبت نــام رأی دهــی را مســجدها و 
ــت  ــه امنی ــد ک ــا تشــکیل می ده مکتب ه

آن هــا کاملــن تأمیــن اســت.
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ادارۀ مرکــزی ثبــت احــوال نفــوس، در 
ــرای  ــره ب ــع تذک ــن توزی ــه کمپای ــد ب پیون
برخــی  رأی دهــی،  شــرایط  واجدیــن 
آدرس  از  را  اعالمیه هایــی  و  اطالعیه هــا 
رســانه های جمعــی، بــه نشــر رســانده 
ــه  ــی، ب ــکارِ عموم ــه متأســفانه، اف اســت ک
ــر معطــوف شــد کــه  ــن ام ــه ای ــه ای ب گون
ــع تذکره هــای  ــن اداره؛ در قســمت توزی ای
ــی داد  ــد انجــام م ــه بای ــی، در کاری ک ورق

ــت. ــوده اس ــق نب موف
ــایر  ــارِ س ــز در کن ــتان نی ــاِن افغانس پارلم
همایــون  از  امــروز  کــه  پرســش هایی 
محتــاط، رییــس عمومــی ادارۀ مرکــزی 
ــن  ــه ای ــت؛ ب ــوس داش ــوال نف ــت اح ثب

ــت. ــرده اس ــاره ک ــوع اش موض
ــرای  ــره، ب ــع تذک ــن توزی ــوِع کمپای موض
ده میلیــون از واجدیــن شــرایط رأی دهــی؛ 
یکــی از کارهــای عاجــل و ضــروری ادارۀ 
ثبــت احــوال نفــوس بــوده کــه از چنــدروز 
ــات  ــی از والی ــز و برخ ــو، در مرک بدین س

کشــور؛ کارِ آن آغــاز شــده اســت.
موضوعــی کــه نتوانســته اســت افــکارِ 
عمومــی را بــه یــک برداشــِت واحــد، 
ــوده  ــوع ب ــن موض ــز؛ همی ــد نی ــیج کن بس

ــت. اس
ــهابی،  ــا ش ــم رویین ــش، خان ــد روز پی چن
ــن  ــات ای ــه و مطبوع ــط عام ــس رواب ریی
اداره؛ مطلبــی را در همیــن مــورد نگاشــتند 
کــه در روزنامــۀ هشــت صبــح چــاپ شــده 
اســت. نمی دانــم اصحــاِب رســانه ها و 
نماینــده گاِن مــردم چــرا از خوانــدِن آن 
ــاِن  ــرا بی ــد؛ زی ــب؛ شــتابان گذشــته ان مطل
ــِب  ــر از آن نبشــته؛ در قال موضــع، واضح ت

کلمــات نمی گنجیــد.
ــدی  ــکات چن ــر؛ ن ــار دیگ ــم یکب می خواه

را پیرامــون ایــن موضــوع بنــگارم.
کمپایــن توزیــع ده میلیــون تذکــرۀ کاغــدی 
بــرای افــرادِ واجــِد شــرایط رأی دهــی؛ 
ــزی  ــه ادارۀ مرک ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ب
ــرای ده میلیــون از  ثبــت احــوال نفــوس، ب
شــهرونداِن افغانســتان؛ تذکــره توزیــع کند.

ــزی  ــه ادارۀ مرک ــه ای ک ــادِ تفاهم نام ــر بنی ب

ثبــت احــوال نفــوس بــا کمیســیون مســتقل 
انتخابــات بــه امضــاء رســانیده اســت؛ 
قــرار بــر ایــن شــد کــه کمیســیون مســتقل 
ــن  ــون از واجدی ــات؛ لیســت ده میلی انتخاب
ــت  ــر؛ تابعی ــه تذک ــی را ک ــرایط رأی ده ش
آنجایــی  از  کنــد.  آمــاده  داشته باشــند 
اســتفاده  قبلــی،  انتخابات هــای  در  کــه 
رأی دهــی  مخصــوص  ازکارت هــای 
ــداِن کمیســیون مســتقل  ــود؛ کارمن ــج ب رای
انتخابــات؛ ملــزم بــه جمــع آوری نــامِ 
ــود؛  ــه نب ــده گان در لیســت جداگان رأی دهن
ــش  ــات پی ــه انتخاب ــاظ؛ چونک ــن لح از ای
رو؛ بــر اســاس تذکره هــای تابعیــت برگــزار 
خواهــد شــد؛ کمیســیون مســتقل انتخابــات 
مکلــف پنداشــته شــد تــا لیســت ده میلیــون 
ــاده  ــی را آم ــرایط رأی ده ــد ش ــرادِ واج اف
کنــد و ادارۀ مرکــزی ثبــت احــوال نفــوس 
نیــز؛ مکلــف پنداشــته شــد؛ تــا در قســمت 
توزیــع تذکــره؛ بــه آن عــده از شــهروندانی 
ــت  ــت دریاف ــرۀ تابعی ــون تذک ــا کن ــه ت ک

ــد. ــت بده ــرۀ تابعی ــد تذک ــرده ان نک
کارکنــاِن رســانه های جمعــی، بــا برداشــِت 
نادرســت از ایــن موضــوع، افــکارِ عمومــی 
را بــه گونــه ای تحــِت پوشــش قــرار دادنــد 
ــوس،  ــوال نف ــت اح ــزی ثب ــه ادارۀ مرک ک
ــمارۀ  ــم ش ــاز و اال خت ــک آغ ــمارۀ ی از ش
ــه  ــره ادام ــع تذک ــه کارِ توزی ــون؛ ب ده میلی
می دهــد و تــا کنــون نتوانســته اســت ایــن 

ــه پایــۀ اکمــال برســاند. کار را ب
ــد  ــوع بای ــن موض ــدن ای ــرای روشن ش ب
ــِت  ــک برداش ــن ی ــه ای ــوم ک ــادآور ش ی
ــن از  ــا ت ــرا میلیون ه ــت؛ زی ــت اس نادرس
مــردم افغانســتان؛ تذکــرۀ تابعیــت دارند؛ از 
ــان  ــایر کارکن ــا س ــه ت ــور گرفت رییس جمه

ــجویان و.... ــن، دانش ــت؛ متعلمی دول
ادارۀ مرکــزی قبــت احــوال نفــوس، در 
پــی ایــن نیســت کــه ایــن همــه تذکــره را 
باطــل اعــالن کنــد و از نــو؛ تذکــرۀ تابعیت 
ــای  ــاِل تذکره ه ــد. موضــوع ابط ــع کن توزی
ورقــی، زمانــی تحقــق خواهــد یافــت کــه 
از  برقــی،  شــناس نامه های  توزیــع  کارِ 
ــچ  ــن؛ هی ــن کمپای ــی ای ــذرد؛ ول ــه بگ نیم

ــی  ــناس نامه های برق ــع ش ــه توزی ــی ب ربط
ــدارد. ن

شــاید پنــج تــا شــش یــا حتــا بیــش 
ــرایط  ــِد ش ــرادِ واج ــون اف ــت میلی از هف
رأی دهــی؛ تذکــره داشــته باشــند؛ آنهــا بــر 
اســاس همــان تذکــرۀ خــود می تواننــد 
برونــد رأی بدهــد؛ ولــی کســانی کــه تذکرۀ 
تابعیــت ندارنــد و واجــد شــرایِط رأی دهی 
هســتند؛ بایــد بــا مراجعــه بــه نزدیک تریــن 
مرجــع توزیــع تذکره هــای ورقــی برونــد و 
ایــن ســند حیاتــی را بدســت بیاورنــد تــا از 
مزایــای آن مســتفید شــوند. یعنــی اگــر ســه 
ــی؛  ــرایِط رأی ده ــِد ش ــرادِ واج ــون اف میلی
ــت  ــرۀ تابعی ــتند تذک ــون نتوانس ــا کن ــه ت ک
ــای  ــه نهاده ــه ب ــا مراجع ــند؛ ب ــته باش داش
مربوطــه، تذکره هــای خــود را به دســت 
بیاورنــد؛ شــمارِ »ده میلیــون« کــه هــم 
ادارۀ مرکــزی ثبــت احــوال نفــوس، و هــم 
کمیســیون مســتقل انتخابــات بــرآن تأکیــد 

ــل خواهــد شــد. ــد؛ تکمی دارن
انتخابــات  پــس، هرکــه می خواهــد در 
ــرۀ  ــد تذک ــدم اول بای ــد؛ در ق ــرکت کنن ش
ــد  تابعیــت داشــته باشــد و در گامِ دوم؛ بای
ــِت  ــات؛ ثب ــزاری انتخاب ــش از روز برگ پی
نــام کنــد. یعنــی پــس از اینکــه شــهرِت ده 
میلــون واجدیــن شــرایِط رأی دهــی از روی 
ــیون  ــتِم کمیس ــت؛ درج سیس ــرۀ تابعی تذک
انتخابــات  شــود؛  انتخابــات  مســتقل 
برگــزار خواهــد شــد و بــرای آن عــده 
از افــرادی کــه تذکــرۀ تابعیــت دارنــد؛ 
ولــی شــهرت خــود را از روی همیــن 
ــتم  ــود؛ درج سیس ــتۀ خ ــرۀ دست داش تذک
ــد؛ در  ــات نکردن کمیســیون مســتقل انتخاب
روز رأی دهــی؛ اجــازۀ دادِن رأی، نخواهنــد 
ــی،  ــه جای ــم ب ــن ه ــت و شکایات ش داش

ــید. ــد رس نخواه
ــل  ــس از تکمی ــه پ ــت ک ــل یادآوری س قاب
ــون واجدیــن شــرایط رأی؛  شــهرت ده میلی
ــده و  ــدود نش ــن مس ــن کمپای ــۀ ای دریچ
ادارۀ ثبــت احــوال نفــوس، بــه کار توزیــع 

ــد داد. ــه خواه ــره، ادام تذک
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مباركشاه شهرام، كارمند ادارة مركزی ثبت احوال نفوس

دهمیـلیونتذکـرۀورقی
یادهمیلیـونواجـدینشـرایطرأی؟

 

هرازگاهـی کـه نـام جنـرال دوسـتم معـاون اول ریاسـت جمهوری 
کـه در حـال حاضـر در ترکیـه در حـال تبعیـد بـه سـر می بـرد، در 
رسـانه ها بـه خاموشـی نزدیک می شـود، دوبارۀ جرقۀ یـک خبرتازه 
نـام او را دوبـاره در سـر خـط رسـانه ها قـرار می دهـد. در حالی که 
هنوز از برگشـت معاون تبعید شـدۀ ریاسـت جمهوری به کشـورش 
خبـری نیسـت، مقام هـای حکومـت می گوینـد کـه تالش هـا بـرای 
برگشـت آقای دوسـتم جریان دارد. چند روز پیش، زمانی که بنعلی 
یلدیریـم، نخسـت وزیر ترکیه به کابل سـفر کرد، موضوع بازگشـت 
آقـای دوسـتم از جملـه مـوارد صحبت میـان آقای یلدیریـم و آقای 
عبـداهلل عبـداهلل، رییس اجرایی افغانسـتان بود. داکتـر عبداهلل در یک 
نشسـت خبری با نخسـت وزیـر ترکیه گفـت کـه گفت وگوها میان 
رهبـران حکومـت وحـدت ملـی دربـارۀ بازگشـت جنرال دوسـتم 
جریـان دارد. وی افـزود کـه دولـت ترکیـه نیـز پیشـنهادهای خوبی 
در ایـن زمینـۀ ارایـه کرده اسـت. امـا این کـه پیشـنهادهای ترکیه در 
مورد برگشـت آقای دوسـتم چیسـت و چـرا این پیشـنهادها خوب 
ارزیابـی شـده اند، رییـس اجرایـی چیـزی نگفـت. به نظر می رسـد 
پـس از مشـکل صلـح بـا طالبـان و برگـزاری انتخابـات پارلمانـی 
سـومین مشـکل حـاد حکومـت وحدت ملی مسـالۀ جنرال دوسـتم 
اسـت کـه هنـوز نتوانسـته بـرای آن راه حلـی بیابـد. جالـب ایـن 
جاسـت کـه مقام هـای کشـور می گوینـد آقای دوسـتم هیچ مشـکل 
خاصـی نـدارد و تنهـا مشـکل او ادعـای آقـای ایشـجی اسـت کـه 
وجهـۀ حقوقـی دارد و بایـد در محاکـم کشـور حـل و فصل شـود. 
امـا آیـا می تـوان بـاور کرد کـه تبعیـد خواسـته و ناخواسـته جنرال 
دوسـتم تنهـا وجهـه حقوقی داشـته باشـد؟ اگـر چنین می بـود، باید 
خیلی هـا در افغانسـتان حـاال یـا تبعیـد شـده بودنـد و یـا در زندان 
می بودنـد. اتهام هـای نظیـر آن چه که بر جنرال دوسـتم وارد شـده، 
در سـال های گذشـته گریبـان بسـیاری از سـران و مقام هـای عالـی 
رتبـۀ دولتـی و غیـر دولتـی را گرفتـه ولی بـدون آن کـه آب از آب 
تـکان بخـورد حـل شـده انـد. چـرا موضـوع و قضیۀ آقای دوسـتم 
هم چنـان بـه حـال خـود باقـی اسـت و هیـچ کـس حرف درسـتی 
در ایـن خصـوص بیـان نمی کنـد؟ مگـر معـاون ریاسـت جمهوری 
موقعیـت کوچکـی اسـت که همین طـوری آن را گذاشـت و رفت؟ 
مگـر تـا چـه زمانی آقای غنـی می خواهد کشـور را در حـال بحران 
نگـه دارد؟ نبـود معـاون اول ریاسـت جمهـوری از نظـر قانونی در 
موقعیـت اش مشـکل قانونـی دارد و نمی تـوان آن را توجیه کرد. اگر 
واقعـا آقـای دوسـتم مشـکل حقوقـی دارد، بایـد میکانیزمـی بـرای 
آن سـنجیده شـود تـا بـه زودی حـل گـردد. براسـاس گزارش هـا 
مدعـی در ایـن مـورد موجـود اسـت و حتا ادعا می شـود که اسـناد 
و شـواهدی نیـز در دسـت اسـت، پـس ارگ منتظـر چیسـت؟ اگـر 
می خواهـد وضعیـت معاون اول مشـخص شـود، راه دیگـری برای 
حـل آن نمی تـوان سـراغ کـرد مگـر ایـن کـه اجـازه داده شـود کـه 
جنـرال دوسـتم به کشـور برگـردد و اگر بـر نمی گـردد، محکمۀ در 
غیـاب او حکـم صـادر کنـد. آیـا چنیـن مـوردی نمی توانـد به حل 
قضیـۀ معـاون اول ریاسـت جمهوری منتج شـود؟ بدون شـک، اگر 
ارگ می خواسـت کـه از مسـالۀ جنـرال دوسـتم، اسـتفاده ابـزاری 
نکنـد، آن را می شـد بـه سـاده گی حـل کـرد؛ ولـی وقتـی ارگ بـه 
دنبـال چیزهـای دیگـری در ایـن قضیـه تـالش می کنـد، نبایـد بـه 
ایـن زودی هـا نتظـار پایان ایـن پرونده را داشـت. آقای دوسـتم در 
موقعیـت بسـیار بـد و خطرناکـی قرار داده شـده اسـت و متاسـفانه 
خـودش نیـز کمتـر می توانـد وخامت وضعیـت خـود را درک کند. 
او فکـر می کنـد که با گذشـت زمـان و نزدیک کردن پسرارشـداش، 
باتـور دوسـتم، بـه کاخ ریاسـت جمهـوری خواهـد توانسـت کـه 
دوبـاره روابـط خـود را بـا آقای غنـی به حـال عـادی در آورد و یا 
ایـن کـه هنـوز فکر می کنـد، افـراد جـان فدایـی در درون حاکمیت 
دارد. در حالـی کـه با گذشـت هر روز پایگاه حزبی، سیاسـی، قومی 
و اداری اش متزلزل تـر می شـود و روزی فـرا خواهـد رسـید کـه 
جنـرال دوسـتم متوجـه خواهـد شـد کـه هیـچ کسـی در پیرامونش 
باقـی نمانـده اسـت. ایـن جـا بحـث بر سـر گذشـته و یـا ادعاهای 
کـه در مـورد آقای دوسـتم وجود دارد نیسـت و یا بـه هیچ صورت 
تـالش در ایـن جهـت تمرکـز نیافتـه کـه از او دفاع صـورت گیرد. 
ولـی وقتـی بحـث نظـام و ارزش هـای آن در میان می آیـد، موضوع 
برسـر فـرد نمی توانـد باشـد؛ بل برسـرارزش هایی اسـت کـه ما در 
طـول شـانزده سـال گذشـته آن هـا را پذیرفته ایـم و بـرای آن هـا تـا 
هنـوز قربانـی می دهیـم. اینجا با گذشـت هـر روز بحـران به وجود 
آمـده می توانـد تبعـات خـود را نشـان دهـد. شـمال کشـور همیـن 
لحظـه در وضعیـت نابسـامان قـرار گرفتـه. والیت هایـی فاریـاب، 
جوزجـان و سـرپل بـه مناطـق امـن داعـش و طالبـان تبدیـل شـده 
و ایـن گروه هـا برسـر حاکمیـت مناطـق بـا خـود درگیـر انـد. این 
وضعیـت، چیـزی نیسـت کـه به نفـع صلح و ثبات کشـور بـه ویژه 
در آسـتانۀ انتخابـات باشـد. قضیـۀ جنرال دوسـتم، چه بـه نفع او و 
چـه بـه ضرر او باید حل شـود تا مشـکل مشـروعیت نظـام در نبود 
معـاون اول ریاسـت جمهـوری تا حـدودی رفع گـردد. ارگ باید از 
ابـزاری سـاختن پرونـده جنـرال دوسـتم بـرای ترسـاندن گروه ها و 
شـخصیت های معتـرض دسـت بـردارد. ایـن پرونده هیـچ حاصلی 
بـرای آن نـدارد و بـا گذشـت هـر روز  بحـران کشـور را عمیق تـر 

می سـازد. 

چـراقضیۀجنـرالدوستـم
حـلنمیشـود؟
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ــه  ــد ک ــات می گوین ــاد از کمیســیون انتخاب ــا انتق ــان ب برخــی آگاه
ایــن اداره هنــوز هویــت خــود را بــه عنــوان یــک نهــاد مســتقل  و 

ملــی بــه  دســت  نیــاورده اســت. 
ــام نویســی  ــردم در ن ــتراک م ــت کمرنگــی اش ــان، عل ــان هم چن آن
را ناشــی از بی بــاوری ایجــاد شــده بــر کمیســیون انتخابــات 
ــته  ــات گذش ــب  انتخاب ــایه  تقل ــه س ــد ک ــاره می کنن ــد و اش می دانن
هنــوز در ذهــن مــردم باقــی اســت و کمیســیون انتخابــات تــا هنــوز 
ــردم  ــان م ــاد در می ــت آوردن اعتم ــه دس ــرای ب ــدی ب ــکل ج به ش

تــالش نکــرده اســت.
در همیــن حــال، مســووالن کمیســیون انتخابــات از کمرنگــی 
ــی و  ــات پارلمان ــه انتخاب ــان نویســی ب ــد ن ــردم در رون اشــتراک م

شــورا های ولســوالی نگرانــی کرده انــد.
ــت  ــی در نشس ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب ــان، داکت همچن
دیــروز شــورای وزیــران گفتــه کــه اگــر ثبــت نــام رأی دهنــده گان 

ــاکام شــود ن
پروسۀ سیاسی به چالش کشیده خواهد شد.

ــام  ــت ن ــۀ ثب ــه پروس ــرده ک ــدواری ک ــراز امی ــی، اب ــس اجرای ریی
رأی دهنــده گان کــه از یــک هفتــه بدین ســو آغــاز گردیــده اســت، 

ــد. ــت بیانجام ــه موفقی ب
ــو  ــتان در گفت وگ ــی افغانس ــع مدن ــس مجتم ــی، ریی ــز رفیع عزی
ــه در  ــاری ک ــت نابه هنج ــد: وضعی ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ب
داخــل کمیســیون انتخابــات وجــود دارد، ســبب بی اعتمــادی 
مــردم بــه ایــن کمیســیون شــده اســت. در حــال حاضــر کمیســیون 

مذکــور در بی سرنوشــتی به ســر می بــرد.
آقــای رفیعــی افــزود کــه ســایه   افتضــاح انتخابــات 201۴ ریاســت 
ــردم  ــت و م ــوس اس ــد ملم ــن رون ــاالی ای ــوز ب ــوری هن جمه
ــد، ایــن یکــی از  ــات آینــده ندارن ــرای شــفافیت انتخاب اعتمــادی ب
ــد  ــات اســت و روی رون ــاالی کمیســیون انتخاب ــاوری ب ــل  بی ب عل

ــده اســت.  ــز  ســایه افگن ــام نویســی نی ن
ــبب  ــات س ــرای انتخاب ــهروندان ب ــی ش ــام نویس ــۀ او، ن ــه گفت ب
ــت  ــا حکوم ــود، ام ــور می ش ــی در کش ــد دموکراس ــم رون تحکی
ــت آهســته  ــان شــهروندان نهای ــه اعتمــادی ســازی می در رابطــه ب

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن رابط ــوی در ای ــد ق ــته و تعه ــت داش حرک
ــت  ــادۀ حیثی ــه اع ــاور دارد ک ــتان ب ــی افغانس ــع مدن ــس مجتم ریی
ــیون  ــووالن کمیس ــرد مس ــه عملک ــتقیم ب ــاط مس ــات ارتب انتخاب
انتخابــات دارد، امــا کمیســیون انتخابــات تــا هنــوز به شــکل 
جــدی بــه ایــن راهبــرد توجــه نکــرده و اعتمــاد ســازی میــان مــردم 

ــت.  ــته اس نداش
ــوز  ــا هن ــات ت ــد کــه کمیســیون انتخاب ــد می کن ــای رفیعــی تأکی آق
هویــت خــود  را بــه عنــوان یــک نهــاد مســتقل و ملــی بــه دســت 

نیــاورده اســت. 
ــام نویســی  ــد ن ــردم در رون ــه کمرنگــی اشــتراک م ــا اشــاره ب او ب
انتخابــات، گفــت: بــه هــر پیمانه یــی کــه اشــتراک مــردم کمرنــگ 
شــود، راه هــای تقلــب و دســت درازی در انتخابــات بلنــد مــی رود. 
ــد در  ــتند، بای ــفاف هس ــات ش ــک انتخاب ــرف دار ی ــردم ط ــر م اگ

ــام  نویســی اشــتراک کننــد. ــد  ن رون
ــرای تعییــن سرنوشــت خــود انگیــزۀ   او گفــت کــه مــردم بایــد ب

ــه  ــت ک ــوولیت های  اس ــی از مس ــن یک ــند و ای ــته باش ــوی داش ق
بایــد مــردم در تعییــن زعیــم آینــده کشــور ســهم صــد در صــدی 

ــد.  بگیرن
ــر از  ــه در کمت ــد ک ــات می گوی ــیون انتخاب ــم، کمیس ــویی ه از س
یــک هفتــۀ گذشــته در سراســر کشــور تنهــا 158 هــزار تــن بــرای 

ــد.  ــی کرده ان ــام نویس ــات ن انتخاب
ــه  ــات ب ــظ اهلل هاشــمی، یکــی از کمیشــنران کمیســیون انتخاب حفی
ــان  ــان را زن ــزار آن ــن ۳۷ ه ــزار ت ــه از 158 ه ــه ک ــی گفت بی بی س

ــد. ــکیل می ده تش
ــتر از  ــات بیش ــیون انتخاب ــع کمیس ــه توق ــزود ک ــمی اف ــای هاش آق
ایــن بــود، امــا جنجــال انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 201۴ 
ــات شــده و اعــاده حیثیــت  ــاری کمیســیون انتخاب ــی اعتب باعــث ب

ــز زمــان گیراســت. ایــن کمیســیون نی
ــت و  ــل، پایتخ ــت کاب ــام از والی ــت ن ــترین ثب ــه او، بیش ــه گفت ب
ــدم  ــی و ع ــت. ناامن ــوده اس ــدان وردک ب ــت می ــن از والی کمتری
ــام ذکــر  ــرای ثبــت ن اطــالع رســانی دلیــل عــدم مراجعــه مــردم ب

شــده اســت.
ــی  ــام نویس ــش ن ــه افزای ــد رو ب ــه رون ــه ب ــا توج ــه ب ــه ک او گفت
ــزار  ــه 18 ه ــوم ب ــزار و روز س ــزار، روز دوم 1۳ ه روز اول ۶ ه
ــای  ــد در روزه ــن رون ــی رود ک ای ــار م ــد، انتظ ــیده بودن نفررس

ــد. ــش یاب ــده افزای آین
ایــن عضــو کمیســیون انتخابــات افغانســتان می گویــد کــه تاکنــون 
مشــخص نیســت کــه شــمار افــراد واجــد شــرایط رای چــه تعــداد 

اســت.
در همیــن حــال، عطامحمــد نــور، والــی پیشــین بلــخ بــا انتقــاد از 
ــی،  ــام رأی ده ــت ن ــد ثب ــردم در رون ــور م ــودن حض ــگ ب کم رن
ــی الزم را در  ــی ده ــات آگاه ــه کمیســیون مســتقل انتخاب ــه ک گفت

ــداده اســت. ــه انجــام ن ایــن زمین
آقــای نــور گفتــه کــه در شــش روز گذشــته ۳ هــزار و 500 تــن در 
والیــت بلــخ بــرای شــرکت در انتخابــات ثبــت نــام کرده انــد کــه 
ــات  ــرای شــرکت در انتخاب ــردم ب ــگ م ــن نشــانۀ حضــور کم رن ای

اســت.
او هم چنــان، گفتــه کــه بــا آن کــه والیــت بلــخ بــا ســه ونیم میلیــون 
نفــوس دارد، امــا تاکنــون ۶ هــزار تــن تذکــره گرفته انــد کــه ایــن 

هــم نشــان دهنــده عــدم آگاهــی مــردم می باشــد.
ــه  ــه گون ــز خواســته کــه ب ــی  پیشــین والیــت بلــخ از مــردم نی وال

ــد. ــش رو شــرکت کنن ــات پی گســترده در انتخاب
ــه  ــا ب ــت. ام ــن نیس ــده گان روش ــق رای دهن ــمار دقی ــد ش هرچن
اســاس آمارهــای بیــرون داده  شــده از آغــاز رونــد ثبــت نــام رأی 
دهنــده گان تــا کنــون در حــدود 1۶0 هــزار تــن بــرای شــرکت در 
ــای  ــه در انتخابات ه ــی ک ــد. در حال ــام کرده ان ــت ن ــات ثب انتخاب
گذشــته شــمار افــراد واجــد شــرایط رای دهــی حــدود 1۷ میلیــون 

اعــالم شــده بــود.
رونــد ثبــت نــام رای دهنــده گان روز 25 حمــل  آغــاز شــد و قــرار 
ــه تاریــخ  ــی و شــوراهای ولســوالی  ب ــات پارلمان اســت کــه انتخاب

28 میــزان ســال جــاری برگــزار شــود.

نتخابات  ا کمیسیون 
می برد به سر  در هرج 

د ولــي جرګــې ځینــي غــړي ادعا کــوي، کوم ســټیکرونه چــې د انتخاباتو د کمېســیون 

لــه خــوا د رأیــې ورکوونکــو پــر تذکــرو لګول کېــږي، پــه کابل ښــار کــې خرڅېږي.

د ولــي جرګــې یــو شــمېر غــړو د شــنبې پــه ورځ د جرګــې پــه عمومــي غونــډه کــې 

د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون او امنیتــی ځواکونــو پــر کړنــو پــه انتقــاد رسه وویــل 

چــې کــه د انتخاباتــو پــه وړانــدې شــته ســتونزې لېــرې نــه يش، راتلونکــي انتخابــات 

بــه راڼــه نــه وي.

پــه ځینــو ســیمو کــې د امنیــت نشــتوالی، لــه انتخاباتــو رسه د خلکــو نــه لېوالتیــا، د 

رأیــې ورکوونکــو د نــوم لیکنــې لنــډ بهیــر او پــه کابــل ښــار کــې د انتخاباتــو د خپلواک 

کمېســیون د ســټیکرونو خرڅــون، هغــه مــوارد دي چــې د ولــي جرګــې د ځینــو غــړو 

پــه خــره، د راتلونکــو انتخاباتــو پــر وړانــدې خنــډ ګرځــي.

د ولــي جرګــې لومــړي مرســتیال هامیــون هامیــون پرتــه لــه دې چــې اســناد وړانــدې 

ــر تذکــرو لګــول  کــړي، ادعــا وکــړه چــې کــوم ســټیکرونه چــې د رأیــو ورکوونکــو پ

کېــږي، پــه کابــل ښــار کــې خرڅېــږي.

نوموړي وویل:

ــان او  ــل صاحب ــره وکی ــږي، اک ــه خرڅې ــټیکرونو کتابون ــې د س ــت ک ــل والی ــه کاب »پ

ــر  ــه اخــي او پ ــدان يش، دغــه کتابون ــو کــې کاندی ــه انتخابات خلــک چــې غــواړي پ

جعــي تذکــرو یــې لګــوي، نــه پوهېــږم چــې د دغــو انتخاباتــو راتلونکــی به څــه وي.«

دا اندېښــنه پــه داســې حــال کــې راپورتــه کېــږي چــې پــه پــام کــې ده، د ولــي جرګــې 

او د ولســوالیو د شــوراګانو انتخابــات، د روان ملریــز کال د میــزان پــه ۲۸ مــه تــر رسه 

يش.

د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون او د وګــړو د ثبــت او احوالــو مرکــزي ادارې ویــي چې 

د ۱۰ میلیونــو رأیــې ورکوونکــو د نــوم لیکنــې لپــاره یــې تیاری نیولــی دی.

پــه مرکــز او د والیتونــو پــه مرکزونــو کــې د رأیــو ورکوونکــو د نومونــو لیــکل د روان 

ملزیــز کال د حمــل پــه ۲۵ مــه پیــل شــوي چــې د ثــور تــر ۲۳ مــې نېتــې پــورې بــه 

ــړي. دوام وک

د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون د معلوماتــو لــه مخــې، پــه وروســتۍ یــوه اوونۍ کې 

پــه ټــول افغانســتان کــې، یــو لــک او ۸۹ زرو کســانو نومونه لیــکي دي.

د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون د داراالنشــاء رسپرســته شــهال حــق چــې د ولــي 

جرګــې دغــې غونــډې تــه بلــل شــوې وه، وویــل چــې د افغانســتان وضعیــت د نړیوالو 

ــره،  ــه خ ــوړې پ ــو د نوم ــه دی، خ ــب ن ــاره مناس ــو لپ ــان د انتخابات ــه ش ــو پ معیارون

کمېســیون هڅــه کــوي چــې د جعــل او درغلیــو مخــه پــه کــې ونیــي.

مېرمــن حــق وویــل، کــه اړتیــا پېښــه يش، د والیتونــو پــه مرکزونــو کې بــه د نــوم لیکلني 

د بهیــر مــوده وغځوي.

دې د ولــي جرګــې د ځینــو غــړو د دې ادعــا پروړانــدې چــې د انتخاباتو ســټیکرونه په 

بــازار کــې څرخېــږي، دايس وویل:

»پــه دې برخــه کــې چــې ســټیکرونه او کتابونــه دې غــال يش، تراوســه شــواهد نه شــته، 

ــه یــې مخــه  ــه مرســته ب ــو پ خــو یقیــن لــرم چــې د خلکــو او د کمېســیون د همکاران

ونیــول يش.«

ــاط چــې دی هــم د  ــو د مرکــزې ادارې رئیــس هامیــون محت د وګــړو د ثبــت او احوال

جرګــې غونــډې تــه بلــل شــوی و، وویــل چــې د انتخاباتــو لپــاره ېې پــه رشایطــو برابرو 

کســانو تــه د تذکــرو د وېــش لــړۍ ګړنــدۍ کــړې .

د ده پــه خــره، د تذکــرو د وېــش پــه ځینــو مرکزونــو کــې د خلکــو ګــډون کــم دی او 

پــکار ده چــې د نــوم لیکنــې او د تذکــرو د اخیســتنې پــه برخــو کــې، خلکــو تــه عامــه 

پوهــاوی زیــات يش.

هامیون:

د رأیې ورکوونکو پر تذکرو نښلوونکي 

سټيکرونه په کابل کې خرڅېږي

ابوبکر صدیق
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الکتانی، الحسن بن علی
حسـن الکتانـی، متولـد روز هفتـم رجـب سـال 1۳۹2هـ، 
در شـهر »سـال«یی المغرب. فقه شـناس و دعوتگـر مغربی، 
خطیـب در شـماری از مسـاجد. پـدر او تاریخ نـگار علـی 

بـن المنتصـر الکتانی می باشـد.
زنده گی نامه

دروس مقدماتی خود را در مکتب امریکایی شـهر بوسـتن 
و دروس ابتدایـی را در مکاتـب ظهـران شـرق مملکـت 
عربـی سـعودی فـرا گرفـت، جایـی کـه پـدرش زنده گـی 
تدریـس  معـادن  و  پتـرول  دانشـگاه  در  او  پـدر  داشـت. 
می کـرد. در سـال 1۴0۳ هــ بـه حجاز، به شـهر جـده نقل 
مـکان کـرد تـا تحصیالت خـود را در مدرسـٔه منـارٔه جده 
کـه ادارٔه آن را مجموعـٔه از اسـتادان اخوانـی بـه عهـده 
داشـت،  تکمیـل کند، تـا آنکه از آنجـا شـهادت نامٔه مرحلٔه 

ثانـوی را به دسـت آورد. 
او بـه بسـیاری از کشـورها سـفر کـرده اسـت، از جملـه: 
بـه  همچنـان  دیگـران.  و  پـدرش  بـا  چندین بـار  اسـپانیا 
الجزایـر رفتـه و تونـس را از نزدیـک دیـده اسـت. از بهـر 
دیدارهـای خویشـاوندی و مالقـات بـا علمـاء بـه دمشـق 
سـفر کـرده اسـت. بـا پـدر و مـادرش از ترکیـه، قبـرس و 
پاکسـتان و همچنـان مالیزیـا، سـنگاپور،  اسـترالیا، ایـاالت 

متحـدۀ امریـکا، کانـادا و سـویس دیـدار کـرده اسـت.
کنفرانـس  سـازمان  بـا  کار  تصمیـم  پـدرش  هنگامی کـه 
اسـالمی بـه عنـوان مدیـر عمومـی نهـاد اسـالمی علـوم و 
تخنیـک، در جـده گرفـت، در مکتـب منـارٔه جـده درس 
خوانـد، هنگامی کـه آن را تمام کرد، در دانشـگاه آل البیت 
در مفـرق، در دیپارتمنـت فقـه و اصـول نـام نویسـی کرد.
پـس از آن بـه شـهر ربـاط، کشـور مغـرب رفـت، در آنجا 
II� )در انسـتیتوت عالـی بین المللـی علـوم اداره و اقتصاد 
HEM( درس خوانـد تا آن که به درجه لیسـانس در سـال 

1۴1۶ هـ دسـت یافت.
سـپس رخت سـفر به اردن بسـت و در پایتخت آن عمان، 
اقامـت گزیـد. در دانشـگاه آل البیـت ماسـتری در فقـه و 
اصـول، در شـهر مفـرق نزدیـک مرزهـای سـوریه خواند. 
پایان نامـٔه ماسـتری او »فقـه الحافـظ أحمـد بـن الصدیـق 
الغمـاري دراسـۀ مقارنۀ« بـود که از نگاه تاریخـی رهنمایی 
آن را عالمـٔه تاریخ نگار سـعد اهلل ابوالقاسـم الجزایری و از 
نـگاه فقهـی اسـتاد دکتور أنـس أبوعطـا الفلسـطینی اردنی 
بـه عهـده داشـت. پـس از آن به سـال 1۴20 هـ بـه مغرب 
بازگشـت. از مجلـس علمـی ربـاط در وعـظ و دعـوت از 
رییـس آنجـا عبـاس بـن عبـداهلل الجـراری شـهادت نامه 

کرد. دریافـت 
دکتـور  اسـتاذ  المنتصـر،  بـن  علـی  ابوالحسـن  او  پـدر 
در مهندسـی بـرق می-باشـد و یکـی از دانشـمندان قـؤه 
هسـته یی در جهـان اسـت. مـادر او أم الحسـن نزهـه بنت 
عبدالرحمـن بـن محمـد الباقـر بـن محمـد بـن عبدالکبیر 
الکتانـی اسـت کـه دختـر کاکای پـدرش می باشـد. او در 
سـال 1۴21 بـا سـیده ام محمـد لمیـاء بنـت محمـد بـن 
در  کـه شـهادت نامه  رباطـی  التلمسـانی  الزاکـی  رضـوان 
برنامه ریـزی کمپیوتـری و شـهادت نامه مطالعـات اسـالمی 
از دانشـگاه محمد خامس از شـهر رباط دارد، ازدواج کرد. 
در دو مسـجد مکـه مکرمه در شـهر سـال، و مسـجد ضیاء 
در منطقـه النهضـۀ در ربـاط تدریـس می کنـد. همچنـان 

خطبـه جمعـه مسـجد مکـه را بـه عهـده داشـت.
تألیفات 

. فقه الحافظ أحمد بن الصدیق. ط.
. زهر الربا في تفسیر آیات الربا. ط.
. التأویل عند علماء المسلمین. ط.

. وصف » المحلی« البن حزم الظاهري. ط.
. الرد علی الطاعن في أبي هریرۀ ط.

. الـرد علـی مـن قال باختـالف األهلۀ واحتـج بخبر کریب. 
ط.

. حکم نکاح الکتابیۀ. ط.
. جزء الصالۀ خلف المبتدع والمفتون. ط.

. إلقاء الفهر علی أصحاب السحر. ط.
. ماهیۀ اإلقالۀ. ط.

بعـض  فـي  نشـر  أفغانسـتان.  فـي  اإلسـالمیۀ  الحرکـۀ 
. ت لمجـال ا

الحرکۀ اإلسالمیۀ في المغرب. نشر في مجلۀ باکستانیۀ.
استلهام رحمۀ الباري بترجمۀ شیخنا عبد اهلل الغماري.خ.

الجواب ألهل السنۀ والکتاب. خ.
تعلیقـات وتعقیبات علی ترجمۀ التلیدي لحسـن الشـبوکي. 
)ط. فـي موقـع ملتقـی أهـل الحدیـث باألنترنیت(.وفي دار 

الحدیـث الکتانیۀ .
األجوبۀ الوفیۀ عن األسئلۀ الزکیۀ. ط مرتین بلبنان.

قنـاص الفوائـد فـي الجـرح والتعدیـل بمنهـاج أهل السـنۀ 
األماجـد. خ فـي عـدۀ أجـزاء لـم یتـم بعد.

تقدیم “توجیه األنظار” البن الصدیق. ط.
تخریـج أحادیث “الدواهـي المدهیۀ للفـرق المحمیۀ” ألبي 

محمد جعفـر الکتاني. ط.
تخریـج وتحقیـق “الریـاض الریانیـۀ فـي الشـعبۀ الکتانیۀ” 

لـه. خ لـم یتم.
فـي  بالدلیـل.  المعیـن  المرشـد  لشـرح  الخلیـل  إتحـاف 

شـریط.  80 حوالـي 

شـرح “الـدرر البهیـۀ” للشـوکاني، باالشـتراک، فـي حوالي 
80 شـریط.

شـرح “النصیحـۀ الکافیـۀ” ألحمـد زروق، فـي حوالـي 25 
یط. شر

شرح “العقیدۀ القیروانیۀ” في حوالي 20 شریط.
شـرح عقیـدۀ “منهـاج المسـلم” للجزائـري فـي حوالي 10 

أشرطۀ.
نظرات في الدعوۀ النجدیۀ. ط. مرتین في لبنان.

مباحث في العذر بالجهل و إقامۀ الحجۀ. ط. بلبنان.
إظهـار البشاشـۀ في الجواب عن أسـئلۀ سـجن عکاشـۀ.ط. 

بلبنان.
الجواب عن إشکال من حرم اإلضراب. ط. بلبنان.

ذکر أسماء األنبیاء و معانیها.
:ar.wikipedia.org/wiki//https/حسن_الکتاني

یک. مقدمه
دولـت صفـوی شـیعه در سـال )۹0۷ هــ = 1502 م( بـه 
دسـت شـاه اسـماعیل فرزند حیدر تأسـیس گردید، نسـب 
او به شـیخ صفی الدین اردبیلی می رسـید و نسـب شـیخ را 
بـه حسـین بن علـی نسـبت می دهنـد. صفویان بـه قندهار 
سـلطه یافتنـد و سـپس ازبیک هـا و مغول ها جانشـین آنان 
گردیدنـد. سـلطٔه صفویـان اکثـر مناطقی را که امـروز به نام 

افغانسـتان یـاد می گـردد، شـامل می گردید.
در سـال )1120 هــ( مـردی  کـه میرویـس نـام داشـت در 
برابـر  گرگیـن حاکمـی کـه از طـرف صفویان تعیین شـده 
بـود، قیـام کرد، او بـر گرگین پیروز شـد و او را از دیارش 
خـارج سـاخت و خـودش حکومـت را به دسـت گرفـت. 
امـا میرویـس در سـال )112۷ هــ( وفـات یافـت و در آن 
هنـگام قندهـار بـه امـارت خاصـه مبـدل گشـت، پـس از 
او  محمـود پسـر میرویـس حکومـت را به دسـت گرفـت، 
ایـن امـر قبایـل درانـی )ابدالـی( هـرات را تحریـک کرد؛ 
زیـرا آنـان بـه ایـن عقیـده بودنـد کـه دولـت صفـوی کـه 
در جنگ هـای پی درپـی همـراه بـا عثمانی هـا قرار داشـت، 
قوایـش شکسـت خـورده و دچـار ضعـف شـده اسـت. 
بدیـن گونـه اسـداهلل در هـرات ضـد صفویـان در تفاهـم 
بـا ازبیک هـا قیـام کـرد و خانـوادٔه خـود را در هـرات در 
تفاهـم بـا امـارت قندهـار )هوتکیـان( بـر ضـد صفویـان 

سـاخت. حاکم 
سـپس محمـود فرزنـد میرویس بـر صفویان پیروز گشـت 
و پایتخـت آنـان اصفهـان را در سـال )11۳5هــ( تصـرف 
کـرد و بـرای آنان به جـز بخش کوچکـی از سـرزمین آنان 
در شـمال، چیـزی دیگری باقـی نمانده بود، آنـان به روس 

پنـاه بردنـد تـا بـدان وسـیله محمـود را دوبـاره برگردانند 
و پـس از آنکـه عثمانی هـا، روس هـا را شکسـت دادنـد، 
برگشـتند و بـا روس هـا بر تقسـیم سـرزمین های صفوی ها 

بـه توافق رسـیدند.
به جـای محمـود به خاطر مـرض روانی کـه او را فراگرفته 
بود، اشـرف بن عبدالعزیر پسـر کاکای او نشسـت، اشـرف 
بـه اتفـاق روس هـا بـر ضـد عثمانی ها جنگیـد. امـا از بهر 
آن کـه مخالفان او زیاد بودند، کار او تباه گشـت و شـوکت 
او در هـم شکسـت و در سـال )11۴2 هــ( کشـته شـد. از 
میـان مخالفـان او یکـی نـادر خـان بود، کسـی که مـددگار 
صفویـان بـود، به-رغـم آنکـه ماننـد افغان هـا ]پشـتونها[ 
سـنی بـود، او بـر افغان هـا پیروزگشـت، آنـان را از مشـهد 
و هـرات بیـرون سـاخت و سـپس داخـل اصفهـان شـد و 
نـواده گان صفـوی را تابـع سـاخت و پـس از چنـدی بـر 
معـروف  افغانسـتان  بـه  امـروزه  کـه  تمـام سـرزمین های 

اسـت، تسـلط یافت ]1[.
در سـال )11۶0هــ( نادر خان در سـرزمین شـروان به قتل 
رسـید، در آن هنـگام فرقـٔه افغانـی ]پشـتونی[ کـه همـراه 
نـادر خـان بـود به دیـار خـود مراجعه کـرده، احمـد خان 
ابدالـی در لویـه جرگه – مجلس شـورایی از اعیان و قبایل 
– بـر آنـان امیـر گشـت و ایـن بعـد از آن بـود کـه شـیخ 
صوفی یـی به نـام صابـر شـاه او را انتخـاب کـرد، سـپس 
همـه بـه امـارت او رضایت دادند و شـیخ صوفـی لقب»ُدر 
ُدّران« را بـر او گذاشـت و پـس از آن تمـام خانـوادٔه او 

ُدّرانـی لقب گرفـت ]2[.
ایـن آغـاز دولـت افغانـی ]پشـتونی[ جدید بـود، چنانی که 
مورخـان بـر آن اتفـاق دارنـد، دولـت ُدّرانی افغانسـتان از 
زمانی کـه احمدشـاه آن را تأسـیس کـرد تـا زمـان محمـد 
ظاهرشـاه سـال )1۳8۴هـ.ق = 1۹۶۳م(که پـس از آن نظام 

جمهـوری حاکـم گشـت، ادامـه یافت.
محمـد زمـان مزمـل می گویـد: »احمدشـاه ابدالی کسـی که 
مجلـس قومـی تحـت عنـوان لویه جرگـٔه عنعنه یـی او را 
حاکـم جدیـد ایـن سـرزمین انتخـاب کـرد، حکومـت و 
سیاسـت را بـا مشـارکت اکثریـت قبایـل، بلکـه مشـارکت 
اکثـر نژاد هـا در حکومـت داری و نظـام داری بـه پیش برد، 
از ایـن خاطـر توانسـت تا امپراتـوری بزرگـی را در تاریخ 
افغانسـتان تشـکیل دهد، سرزمین های وسـیعی را از هند و 
ایـران به  اضافٔه سـرزمین های افغانسـتان بـه امپراتوری اش 
افـزود و تاریـخ بـه مـا حکایـت می کنـد کـه همـراه بـا او 
اکثـر قبایـل و طبقـات موجـود امپراتـوری در حکومـت 

مشـارکت داشـت ]۳[.« 
  او ادامـه می دهـد: »فتوحـات پی درپـی او بـا تمـرد برخی 

مـردان و قبایلـی روبه رو گشـت کـه تعداد زیـادی از مردم 
را بـا خـود نداشـتند. از اینجـا مـا در می یابیـم کـه احمـد 
شـاه ابدالـی در مقایسـه بـا اوالده و نواده گانـش سیاسـت 

عالی تـری داشـته اسـت]۳[.«
بعـد از وفـات احمدشـاه در سـال )118۷هــ( حکومت را 
پسـرش تیمورشـاه کـه در روز وفـات پـدرش در هـرات 
بـود، به دسـت گرفـت، بـرادرش سـلیمان در قندهـار کـه 
در آن زمـان پایتخـت بـود، قیـام کرد. امـا تیمورشـاه بر او 
غلبـه یافـت و او را عفـو کرد و سـپس پایتخـت را به کابل 
انتقال داد. تیمورشـاه در سـال )120۷هـ( بعد از سـال های 
کـه بـا شـورش ها، فتنه هـا و جنگ ها همـراه بـود و بعد از 
آنکـه  انگلیس هـا، قاجار هـا را در فـارس و سـیک ها را در 
هنـد بـر جنـگ بـا او تحریک کـرده بودنـد، وفـات یافت. 
حکومـت بـه پسـرش زمـان شـاه کـه تـا سـال )1215م( 
حکومـت کـرد انتقـال یافـت، در حالـی  کـه بـرای جنـگ 
بـا برادرانـش محمـود و شـجاع الملـک آماده گی نداشـت. 
در ایـن جنگ هـا محمـود غلبـه یافـت، در حالی کـه بـرای 
پادشـاهی آماده گـی نداشـت، برادرش دوسـت محمد خان 
علیـه او قیـام کـرد و در سـال )12۳5هــ( بر او پیروز شـد 
و پـس از آنکـه داخـل کابـل شـد، خـودش را امیر کشـور 

کرد. اعـالم 
محمـد زمـان مزمـل مـورخ ایـن دوران تاریخـی، چنانچه 
در گفتـار اخیـر الذکـر گذشـت، می گوید: »نظـام حکومت 
و  بدتریـن  از  احمدشـاه  نـواده گان  و  پسـران  حیـات  در 
کوتـاه  زمـان  جـزء  بـه  اسـت،  بـوده  نظام هـا  سـیاه ترین 
حکومـت تیمورشـاه. پسـران تیمورشـاه به خاطـر به دسـت  
آوردن قـدرت رقابـت کردنـد و هر یکـی در برابر دیگری 
جنگیدنـد، برای اینکه بتوانند بر حکومت مسـتولی شـوند، 
از ایـن رو هـر کـدام آن هـا خویشـتن را امیـر کشـور اعالم 
می کردنـد. افغانسـتان در آن زمـان بـه حکومت های محلی 
متعـدد و متنوعـی مطابـق شـرایط والیت هـا تقسـیم شـده 

. بود
هیـچ یـک از آن هـا نتوانسـتند بـر ُکل افغانسـتان حکومت 
کننـد، شـهر ها تقسـیم شـد و حکومـت هـر چنـد روزی 
بـرادران  بیـن  تـا آنکـه اختـالف  دست به دسـت می شـد، 
انگلیس هـا  از  کـه شـاه شـجاع  کشـانیده شـد  آنجـا  بـه 
کمـک خواسـت و در حالی کـه در پیشـاپیش لشـکری کـه 
چهره های سـرخ داشـتند، وارد قندهار شـد. از همین تاریخ 
بـه بعـد افغانسـتان سـرزمین مسـتعمره شـد کـه حمـالت 
دشـمنان و تهاجمـات مجاهدیـن در آن ادامـه داشـت، این 
جنگ هـا وحـدت ملـت را از میـان بـرد و آگاهـی از حال 
یک دیگـر را از هـم گسسـت، بلکـه از همیـن تاریـخ بـه 
بعـد انگلیس هـا سیاسـت »ولسـلی« - کـه بـر اسـاس آن 
سـپردن حکومـت به دسـت پسـت ترین مردم بـود- را در 
افغانسـتان انتخـاب کردند و سـپس در صورتی که مردم در 
برابـر آن قیـام و خیزش می-کردند، اشـخاص بدتر از او را 
حاکـم می کردنـد، تـا آنکـه مردم قانع شـده و بـه حکومت 

مسـتقیم انگلیـس رضایت دهنـد ]۴[.«
دو. افغانستان و اشغال گران انگلیسی

افغانسـتان یکـی از انـدک دولت هـای اسـالمی اسـت کـه 
برده گـی اسـتعمار غربـی را نپذیرفـت، ایـن  به رغم تالش 
و تهاجمـات متکـرری بود کـه بریتانیـا هنگامی کـه هند را 
در اشـغال خـود داشـت، بدین منظـور انجام داد. نخسـتین 
رویارویـی افغان هـا بـا انگلیـس هنگامـی بـود کـه احمـد 
شـاه ابدالـی به خاطـر آزادی سـرزمین های شـمالی هنـد از 
دسـت انگلیـس ره سـپار آنجا شـده بـود و می خواسـت بر 
ِسـند، کشـمیر و ملتـان و بهال پـور تسـلط پیـدا کنـد. او 
پـس از ایـن سـرزمین ها بـر دهلـی مسـلط شـد و بـر هـر 
یـک از ایـن سـرزمین ها فرمان روایانـی از میـان مسـلمانان 
و هندو هـا گماشـت و در برابـر سـیک ها که داعیـه داران و 
تحریک شـده گان انگلیس هـا بودند، سـخت جنگیـد. او بر 
این راضی شـد که هند شـمالی سـلطٔه او را اسـمًا بپذیرد، 
اگـر چـه فرمان روایـان آن دیـار از اهالـی آنجـا بـوده و به 

صـورت ِشبه-مسـتقل بـه حکومت خـود ادامـه دهند.
پـس از وفـات احمدشـاه در سـال )11۷8هــ = 1۷۷۳م( 
چنانچه  در پیش ذکر شـد، پسـرش تیمورشـاه به حکومت 
رسـید و او بـا سـیک های کـه از طرف انگلیس هـا تحریک 
شـده بودنـد، جنگید و پس از جنگ های سـخت و شـدید 
بـر آنـان پیروز شـد و آنان به صـورت اسـمی فرمان روایی 

او را پذیرفتند.
در دوران زمـان شـاه، پسـر تیمورشـاه وضع چنـان بود که 
دوران پـدرش، اگـر چـه بـا سـیک ها و انگلیس هـا - بـه 
رغـم آنکـه با قاجاریـان ایـران و امیر بخارا مشـغول جنگ 
بـود - جنگیـد و بـر آنـان پیروز شـد، و سـیک ها همچنان 
اسـمًا فرمان روایـی او را پذیرفتنـد، بـه جـز آنکه سـرزمین 
ملتـان از دسـت او رفت؛ زیرا دولت او بـه خاطر منازعه ها 
بـا برادرانـش ضعیف شـده بـود، ازاین رو سـیک ها فرصت 
را غنیمـت شـمرده و انگلیس هـا از عقـب آنـان را کمـک 
کـرد و در سـال )12۳5هــ = 181۹ م( بر ملتان و در سـال 
)12۳۶هــ = 1820 م( بـر دیرٔه غازی و در سـال )1250هـ 
= 18۳۴م( بر پشـاور تسـلط یافتنـد، در این زمان حکومت 

در دسـت دوسـت محمد خـان بود.

ریخ  تا بر  درآمدی 
فغانستان ا اسالمی  نهضت 

بخش نخست

حسن بن علی الکتانی

برگردان: داكتر هجرت اهلل جبرئیلی
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بخش نخست

درآمد
نوشـتاری کـه پیـش  رو داریـد، ره  آوردی از سـال  ها مطالعـه 
دانش  جویـی    روزگاران  تـا  پارسـی  ادبیـات  گسـترۀ  در 
نویسـنده اسـت. به صورِت دقیق، سـال 1۳8۹ خورشـیدی 
بـود و مـا نیـز آرام آرام بـه پایـان درس  هـای دانشـگاه - از 
آن جملـه مضمـوِن اصـول فقـه- نزدیک  تـر می  شـدیم کـه 
بـر  قاعده  هـای حاکـم  میـان  انکارناپذیـری  همانندی  هـای 
اصـول فقـه و پاره یـی از شـعرهای پربـارِ ادبیات پارسـی_
دری ذهنـم را بـه خـودش معطوف داشـت. این مسـأله مرا 
بـه جسـتجوی نمونه  هایـی در شـعر واداشـت کـه بتوانـد 

مصـداق قاعده-هـای اصولـی قـرار گیـرد.
کشـِف همانندی  هـای اصـول فقـه و ادبیـات، به ویژه شـعر 
و درک خصوصیـِت تعمیم  پذیـری قواعـد اصولـی بر شـعر 
پارسـی_دری را می  تـوان جرقه  هـای اولی  یی دانسـت که به 
نوشـتن ایـن اثـر منتهـی شـد. در نوشـتار حاضـر، علی  رغم 
اسـتفاده از قواعـد حاکـم بـر اصـول فقـه، از قاعده  هـای 
منطـق و دسـتور زبـان نیز به طـور قابل مالحظه  یی اسـتفاده 
شـده اسـت. در ایـن میـان، بخـش عمـدۀ ایـن نوشـتار را 
بایـد برآینـِد سـال  ها مطالعـه و مداقۀ نویسـندۀ آن در شـعر 
پارسـی_دری به حسـاب آورد. مباحثی چون »گونه شناسـی 
بیـان« از اصـول فقـه و بدیع و بیان برگرفته و برگردان شـده 
اسـت. مباحـث دیگـری چون »شـعر بـه اعتبـار چگونه  گی 
ظهـور و خفـا در معنا«، »شـعر بـه اعتبـار چگونه  گی وقوف 
بـه معنـای آن«، »امر«، »التمـاس« و »دعا« برگرفتـه از اصول 
فقه  انـد کـه از این میـان، دو عنوان فرعی »اسـتثنای مبهم« و 
»اسـتثنای هم  جنـس« را می  توان رهیافِت شـخصی نویسـنده 

به شـمار آورد.
رده  بنـدی »کاربردهـای بالغـی امر« و تقسـیم »امر بـه اعتبار 
محـل آن« از یافته  هـای نویسـنده می  باشـد. مبحـث »نهـی« 
از اصـول فقـه و »تمنـا« از دسـتور زبـان گرفته شـده اسـت 
کـه نمونه  هـای آن در شـعر فارسـی بـه صـورِت مشـخص 
نشـان  دهی شـده اسـت. مبحـث »تفویـض« و »کاربردهـای 
بالغـی اسـتفهام« نیز بـه استثنایاسـتفهام سـلبی و ایجابی از 
یافته  هـای نویسـنده اسـت. مبحـث »الفاظ« به صـورِت کّلی 
از منطـق گرفتـه شـده و مصادیـِق آن در شـعر بـه درسـتی 
نشـان دهی شـده اسـت. مباحثـی چـون »انـواع اسـتدالل«، 
»سـوگند بـه اعتبـار محـِل آن« و »انحـراف در معنای شـعر« 

از یافته  هـای نویسـنده اسـت.
بـا توجـه بـه آنچـه تذّکـر رفـت، بخـِش قابل مالحظـۀ این 
نوشـتار را می  تـوان تـازه و بدیـع بـه حسـاب آورد و ایـن 
نوشـته را حـاوی آرایه هـا و صنایعـی دانسـت کـه پیشـینۀ 
ممکـن  از سـویی  هم،  نداشـته  اند.  توجهـی  مـورد  چنـدان 
اسـت برخـی از مباحـث ایـن اثـر کـه ابتـکاری و بدیـع 
پنداشـته شـده  اند، دارای پیشـینه باشـد و کسـانی پیـش از 
نویسـنده بـه این موضوعـات همت گمارده و بـه آن عطف 
توجـه کرده باشـند. در صـورِت چنیـن تطبیقـی، آن را باید 
نتیجـۀ اتفـاق دانسـت و نویسـنده را به دلیل عـدم تخصص 

او در علـم بالغـت و معانـی معـذور به حسـاب آورد.
در ایـن نوشـتار سـعی شـده اسـت تـا مسـایل بـه زبـان 
سـلیس و روان بازگـو شـود و از غمـوض و پیچیده  گـی 
آنهـا جلوگیـری گـردد. تازه  بـودن بسـیاری از مباحـث ایـن 
اثـر مزیتی  سـت کـه آن را از آثـار مشـابه دیگـر امتیـاز می-
بخشـد. از سـویی  هم، مطالعـۀ ایـن اثر به فهم هر چه بیشـتر 
اشـعار کمـک خواهد کرد و میـزان توانایی فهم شـعر را در 
خواننـده  گان آن - بـا اسـتفاده از قاعده  مندی  هـای بیان شـده 
در ایـن اثـر- افزایـش می  دهـد. ایـن اثـر می  توانـد در رفـع 
کاسـتی  های مضمـون بدیـع و بیـان کـه غالبـًا در مکاتـب 
خوانـده می-شـود، کمـک کنـد و علی  رغـم نارسـایی  هایی 
روی  بـه  تازه  یـی  راه  می رسـد،  به چشـم  آن  در  کـه 

پژوهش  هـای بعـدی بگشـاید. 
1 گونه شناسی بیان

تعریف بیان:
 بیـان: در لغـت بـه معنای وضاحـت؛ آشکارشـدن و ...، در 
لغت نامـه بـه کار رفتـه اسـت. امـا در اصطـالِح اهـل ادب 
عبـارت از روشــی ست کـه می تـوان بـه وسـیلۀ آن یـک 
موضـوع را بـه صـورِت زیبـا و ُطـرِق متفـاوت اظهـار کرد.  

انواع بیان
 بیان به چهاردسته تقسیم می شود:

  1-  بیـان تقریـر: بیـان تقریر در حقیقـت تاکید باالی کالم 
اسـت بـه  گونه یی کـه احتمـال مجـاز و تخصیـص در آن از 

رود. بین 
جهـت تبییـن هـر چه بیشـتر ناگزیریم تـا مقدمه یـی در این 
زمینـه بیـان کنیـم و آن این کـه، هـرگاه کلمه یـی بـه طـورِ 
مجــرد و مطلـق بـه کاررود، معمـوالً معنای حقیقـی آن مّد 
نظـر اسـت. اگـر مـا بـه طـور مثـال کلمۀ نرگـس را بـدوِن 
استعمــــــــال آن در جملـه و بـه صورت مجـرد در نظر 
بگیریـم، منظـور معنـای حقیقـی آنسـت کـه عبارتسـت از 
یـک نـوِع خاصـی از »گل«. بـه همین گونـه، اگـر ایـن کلمه 
)نرگـس( بـه صـورت مطلـق ) بـدون این کـه قرینه یـی دال 
بـر حقیقی  بـودن ویا مجازی بـودن معنای آن وجود داشـته 
باشـد( در جملـه بـه کار رود، منظـور بـاز هم همـان معنای 
حقیقـِی کلمه اسـت. مثاًل اگر گفته شـود: نرگس اسـم ذات 
اسـت، کلمـۀ نرگـس بـه صـورِت مطلق بـه کار رفته اسـت 
و هیـچ قرینه یـی دال بـر حقیقـی بـودن یـا مجـازی بـودِن 
معنـای آن وجـود نـدارد. بنابرایـن، معنـای حقیقـی آن ) که 

یـک  نـوع خاصـی از گل  اسـت( مراد اسـت.

و  بریـم،  کار  بـه  جمله یـی  در  را  کلمه یـی  هـرگاه  امـا   
قرینه یـی دال بـر حقیقـی بـودِن معنـای آن نیـز در جمله به 
کاربـرده شـود تا احتمــال مجازی بـودِن معنا بـه طورِ قطع 
از بیـن بـرود؛ چنیـن بیانی بیان تقریر اسـت. بـه گونۀ مثال، 
اگـر گفتـه شـود: نرگـس دربـاغ می رویـد؛ روییـدن در باغ 
قرینه یی سـت کـه نشـان می دهـد واژ ۀ نرگـس بـه معنـای 
حقیقـی آن کـه عبــارت از یک نـوع خاصی از گل اسـت، 
بـه کار رفتـه و احتمـال حمـل آن بر معنای مجـازی به کلی 

از بیـن می رود.
 بیت: 

رشتۀ تسبیح اگر بگُسست معذورم بدار
دستـم اندر ساعِد ساقی سیمین ساق بود

 »حافـظ« درایـن بیـت، واژۀ تسـبیح به معنـای حقیقی خود 
بـه کار رفتـه اسـت و قرینه یی کـه دال بر حقیقـی بودن این 
معناسـت، همانـا کاربـردِ واژۀ بگُسسـت اسـت. ایـن قرینه 
نشـان می دهـد مراد از تسـبیح همان وسـیلۀ ذکر اسـت که 
در عـرِف دینـی مـا مرّوج اسـت. با ایـن حسـاب، احتمال 
حمـل تسـبیح بـر معنـای مجـازی آن از بیـن مـی رود؛ امـا 
این کـه شـاعر با کاربسـِت ترکیـِب گسسـتن تسـبیح کنایتًا 

چـه معنایـی را قصد کـرده اسـت، بحث جداگانه اسـت.
  و یا هم در این بیت خواجه شیراز: 

 هزار نقش برآید ز کلک صنع اما
   به د لپـذیرِی نقش نگار ما نرسـد 

    »حافظ«
 در ایـن بیـت، ترکیـِب نقـش برآمـدن قرینه یی سـت که بر 
حقیقـی بـودِن معنـای کِلـک )قلِم نـی( داللـت دارد. تأکید 
ایـن قــــرینه بـر حقیقـی بـودِن معنـای کِلـک )قلـم نی( 
چنانسـت کـه احتمال حمـِل آن را بر معنای مجـازی کاماًل 
از بیـن می بـرد. چنیـن بیانـی، بیـان تقریـر نامیده می شـود. 
 هـرگاه تاکیـد بـاالی یـک امـِر عـام طـوری بیان گـردد که 
احتمـال تخصیـص آن بـه طـور قطـع از بیـن بـرود، چنین 
بیانی نیز بــــیان تقریر اسـت. مثاًل اگر گفته شـود: مواشـی 
آمدنـد. ایـن جملـه بـه صـورِت عـام بیان شـده اسـت، اما 
احتمـال تخصیـِص آن وجـود دارد و آن این کـه، احتمـاالً 
بعضـی از آن هـا از ایـن حکـم خاص شـده، نیامده باشـند. 
اگـر گفتـه شـود؛ مواشـی ها همـه  آمدنـد. در این صـورت 
احتمــــال تخصیـص آن بـه کلـی از بیـن مـی رود و تاکید 
بـر عمومیـت موضـوع صـورت می گیـرد کـه بیـاِن تقریـر 

نامیـده می شـود.
   بیت:

از غــم نا آشنایی ها ســراپا سوختـــم
همچو شمع بی  نوا در انجمن بیگانه ام

»فکـرت« در ایـن بیـت، شـاعر بـا افـزودِن قیـد )سـراپا( 
احتمـاِل تخصیـص را از بین می برد کـه در غیر این صورت، 
احتمـــــال آن وجود داشـت که عضوی از اعضای شـاعر 
از ایـن سـوختن مسـتثنا قرار گرفتـه، خاص گردیده باشـد. 
افـزودِن قیـد سـراپا تاکیـد بـر عمومیـِت موضوِع سـوختن 
دارد کـه همــانا سـوختن بـدوِن اسـتثنای شـاعر اسـت، و 

محلـی بـرای تخصیـص باقی نمی گـذارد. 
   2- بیـان تفسـیر: عبـارت از بیانی سـت کـه متکلـم از 
اهمـال، ابهـام، خفـا و لفـِظ مشـترکی کـه در شـعر وجـود 

دارد، بـه دسـت می دهـــــد.
اهمـال: آنسـت کـه معنـای شـعر فروگذاشـت   أ. 
شـده باشـد، چنانکـه خواننـده و شـنونده نتوانند بـه معنای 
ببـرد. پـی  متکلـم  جانـب  از  بیانـی  بـدوِن  آن  مقصـودِ 

   بیان از اهمال:
صبا به لطف بگــو آن غزاِل رعنــا را
که سر به  کوه و بیابان تو داده یی ما را

                                                                             »حافظ«
  در ایـن بیـت، موضـوع در مصـرع اول کاماًل مهمل اسـت 
و دانسـته نمی شـود کـه صبـا بـه آن غـزال رعنا بـا مهربانی 
چـه بگویـد ؟ امــا آن چـه کـه بایـد گفتـه شـود در مصـرع 
دوم واضحـًا از جانـب خـودِ متکلـم بیان می گـردد که بیان 

نامیده می شـود. تفسـیر 
   بیت:

دوش از این غصه نخفتم که حکیمی می گفت
حافظ ار مست بــــود، جای شــــکایت باشد

  »حافظ«
 در ایـن بیـت، در مصـرع اول مشـخصًا دانسـته نمی شـود 
کـه حکیـم مورد نظِر شـاعر، چـه می گفت که خـواب را از 
چشـمان شـاعر درربـوده بـود؟ اما ایـن موضـوع در مصرع 
دوم ازسـوی خـود شـاعر واضحـًا بیـان می گـردد کـه بیان 

تفسـیر نامیده می شـود. 
ابهـام: آنسـت کـه کلمه یـی در یـک بیـت و یـا  ب . 
یـک مصـرع، احتمال دو معنا را داشـته باشـد، ولـی یکی از 
آن  دو معنا مقصود و مرادِ شـاعر باشـد و قرینۀ بــه کاررفته 
در شـعر نیـز بر معنـای مقصودِ شـاعر تاکید کنـد . خواننده 
و یـا شـنونده می توانـد بعـد از دقـت و تأّمــل بـه معنـای 

مقصـود آن پـی ببرد.
   بیان از ابهام: 

منم که باز جهانم زدیده مـی ریزد
نگه به پای مِن نارسیده می ریزد

  »فکرت«  
 در ایـن بیـت، ابهـام در واژۀ جهانم وجـود دارد، طوری که 
ایـن مصـرع احتمال دو تعبیـر را دارد. تعبیِر نخسـت این که 
شـاعر می خواهـد بگویـد، کـه من کسـی هسـتم کـه جهاِن 

مـن )یعنـی هسـتی و تمـام آنچـه کـه دارم( از چشــم من 
فـرو می ریـزد؛ ولـی در تعبــــیر دوم کـه واژه ی جهـان 
استعــــاره شـده اسـت؛ گویـا شـاعر می خواهـد اذعـان 
کنـد بـر اینکـه، جهـــــان، مـرا از چشـم خـودش بیـرون 
می ریـزد. در میــان ایـن دو تعبیـر، از لحـاِظ منطقـی رابطۀ 
عکـس مسـتوی برقرار اسـت و ظاهراً هر دو تعبیر درسـت 
بـه نظـر می رسـد؛ امـا کاربـردِ واژۀ نگـه در مصـرع دوم 
قرینه یی سـت کـه نشـــــــان می دهـد تعبیــــِر اول بـه 
حقیقـت نزدیک تـر اسـت. شـاعر در ایـن بیـت می خواهـد 
بیـان کنـد کـه نگـه بـه پـای او فـــرو می ریـزد و ایـن 

قرینه یی سـت کـه بـر صـدق تعبیـر اولـی داللـت دارد.  
 بیت:

حیف است این که خادم نفس زبون شدیم
چون مـــــوج از نگاهِ زمـان واژگون شدیم

فکـرت« در ایـن بیـت، مصـرع دوم، دو تعبیـر را برمی تابـد 
کـه باعـث ابهام در معنـا گردیده اسـت. یکی این که شـاعر 
می خواهـد اذعـان کنـد بـر این  کـه، مـــــا همـــاننِد موج 
از دیـدۀ زمـان واژگـون و منقلـب گردیدیم. تعبیـردوم این  
اسـت کـه ما ماننـد موج از نـــگاه زمانی وارونـه گردیدیم. 
یعنـی، بسـان مـوج - بـه دلیِل بـه سررسـیدِن زمـان خود- 

منقلب و سـرنگون شـدیم.
 اگـر بـه مصـرع اول در ایـن بیـت دقـت صـورت گیـرد، 
دانسـته خواهـد شـد کـه تعبیـِر اول بـه حقیقـت نزدیک تر 

. ست ا
خفـا: آنسـت کـه معنای شـعر بـه دلیـِل ترکیبی  ج . 
کـه در شـعر بـه  کار رفتـه اسـت، مخفی و پوشـیده باشـد. 
ایـن در صورتی سـت که خــواننده ویا شـنونده غیر از اهل 
لغـت بـوده، و بـا یک نگاه سـطحی نتوانـد به معنـای موردِ 

نظـر نایل گـردد. 
  بیان از خفا: 

 بیت:
سر بی سجده عرق بست به پیشانِی من

می ام از شیشه ی نا گشته نـــگون می ریزد
»بیدل«

 در این جـا معنـای شـعر بـه دلیِل کاربـردِ ترکیـب »عرق به 
پیشـانی بسـتن« بـرای غیـِر اهِل لغـت ) ناآشـنایان بـا زبان 
و ادبیـات فارسـی( پوشـیده اسـت، و بـا یـک نــگاه گذرا 
قـادر نخواهنـد بـود بـه معنـای مقصـودِ شـاعر پـی ببرنـد؛ 
امــــا اهـِل لغـت بـا یـک نـگاه سـطحی نیـز می داننـد که 
عـرق به پیشـانی بسـتن کنـــایه از خجل شـدن و خجالت 
کشـیدن اسـت. ایـن امر به  صـورِت ضمنی از طرف شـاعر 

در مصـرع دوم بیان شـده اسـت.
بیت:

رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهـــار
گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد

     
»حافـظ«  در ایـن بیـت، دلیـل بـه گریه آمـدِن ابر بـرای غیر 
اهـل لغـت روشـن نیسـت، و مشـخصًا نمی داند کـه رابطه 
میـان بـه  گریـه آمـدن ابر و مشـــاهدۀ رسـم پیمان شـکنِی 
روزگار چیسـت؟ امـا اهـــــل لغـت بـا یک نگاه سـطحی 
نیـز می دانـد کـه ابر به دلیِل این که سـمن، سـنبل و نسـرین 
بـا آن همـه جمـال و زیبایی محکـوم روزگارِ پیمان شـکنند؛ 
می خـورد.  دریـغ  و  می گریـد  برآن هـا 
 ه.   لفـظ مشـترک: هـرگاه یک لفـظ دارای دو، یا بیشـتر از 
دو معنـا باشـد کـه بـه همـۀ آن معانـی بـه صورِت یکسـان 

اطـالق شـود؛ لفـِظ مشـترک نامیده می شـود.

یافته های نو 
در بـدیـع
 و بیـان

عبدالبشیر فکرت بخشی-استاد دانشگاه
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احمدولـی مسـعود، رییس عمومی بنیاد شـهید احمدشـاه 
از  بیـرون  و  درون  در  حلقاتـی  کـه  می گویـد  مسـعود 
حکومـت در پـی مهندسـی انتخاباِت پیشـرو انـد و مردم 

بایـد جلـو آنـان را بگیرند.
آقـای مسـعود کـه دیـروز شـنبه، 1 ثـور بـا حضـور در 
مسـجد وزیـر محمداکبـر خـان در پروسـۀ ثبت نـام رأی 
دهنـده گان اشـتراک کـرد، از مـردم خواسـت تـا »میـدان 

انتخابـات« را بـه »هیـچ صـورت« خالـی نگذارنـد.
همزمـان با این، احمد مسـعود، فرزند قهرمان ملی کشـور 
بـا تأکیـد بـر این کـه حمایـت از آزادی و مردم سـاالری 
یکـی از »آرمان هـای شـهید احمدشـاه مسـعود« بـود، از 
مـردم خواسـت تـا با حضـور شـان در پروسـۀ انتخابات، 

نتیجـۀ آن را بـه نفـع خودشـان تغییـر دهند.
احمدولـی مسـعود بـه رسـانه ها گفت که در بیـش از یک 
هفتۀ گذشـته شـاهد بـوده اند که مردم نسـبت به پروسـۀ 
ثبـت نـام رأی دهنده گان »بی عالقه« و »بی انگیزه« هسـتند. 
بی عالقه گـی،  ایـن  دلیـل  کـه  می افزایـد  مسـعود  آقـای 
تقلبـات گسـترده یی اسـت کـه در انتخابـت 1۳۹۳ انجـام 

می باشد. شـد، 
رییـس بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود بـه این باور اسـت 
کـه مـردم بـا تجربۀ انتخابـات سـال ۹۳، اعتمـاد و انگیزۀ 
شـان نسـبت به پروسـۀ انتخاباتی را که از دل آن حکومت 

فعلـی به وجـود آمده اسـت، از دسـت داده اند.
احمدولـی مسـعود می گویـد کـه او و اعضـای آجنـدای 
ملـی به پروسـۀ ثبـت نـام رأی دهنـده گان اشـتراک کرده 
انـد تـا بـه مـردم بگوینـد کـه میـدان انتخابـات کـه یک 
پروسـۀ دموکراتیـک اسـت را بـه »هیـچ صورتـی« خالـی 

نگذارند.
او خطـاب بـه شـهروندان گفـت: »برویـد ثبـت نـام کنید 
و آمـادۀ رأی دادن باشـید، اگـر باور داشـتید کـه انتخابات 
شـفاف، عادالنـه و دموکراتیـک برگزار خواهد شـد، رأی 
بدهیـد و اگـر دیدیـد کـه تقلـب می شـود و ایـن رونـد 
شـفاف نیسـت، بـه صـورت سـازمان یافته و همه گانـی 

انتخابـات را تحریـم کنید«.
از  بیـرون  و  در حکومـت  را  »حلقاتـی«  مسـعود  آقـای 
حکومـت به »مهندسـی انتخابات« پیشـرو متهـم می کند و 
می گویـد کـه ایـن حلقـات می خواهند مـردم در پروسـۀ 
انتخابـات اشـتراک نکنند تا خودشـان مجال پیـدا کنند که 
از یکسـو دورۀ حکومـت وحـدت ملـی را »تمدیـد« کنند 
و از سـوی دیگـر، اگـر نیـاز بود، »تقلـب« کـرده بتوانند.

او از کـس و یـا گروه مشـخصی نام نمی بـرد، اما می گوید 

کـه ایـن »حلقـات« به »عده یـی از حلقـات خارجی« گفته 
انـد کـه انتخابـات را از »قاعـده بیـرون کنید تا روپوشـی 

باشـد برای قاپیـدن قدرت.«
رییـس عمومـی بنیـاد شـهید مسـعود هم چنـان گفـت که 
اگـر مـردم میدان انتخابـات را تحریم کننـد، »تقلب کاران« 
و کسـانی کـه »رأی مـردم را دزدیده« اند، بـار دیگر مجال 

»اسـتفاده جویی« خواهنـد یافت.
احمدولـی مسـعود از ُکنـدی آگاهی دهـی بـرای مـردم از 
سـوی حکومـت و کمیسـیون انتخابـات انتقـاد می کند و 
تأکیـد دارد که مراکز رأی دهی نابسـامان اسـت، برگه های 
رأی دهـی مشـخص نیسـت نـزد کـی و کجا اسـت و نیز 

بخـش بزرگـی از نظـام انتخابات نامنظم اسـت.
او در بخشـی از سـخنانش بـار دیگـر تأکید کـرد که مردم 
بایـد در انتخابـات اشـتراک کننده و جلـو تقلب و تخلف 

بگیرند. را 
در سـویی دیگـر، احمـد مسـعود، فرزنـد قهرمـان ملـی 
افغانسـتان، شـهید احمدشـاه مسـعود کـه بـرای ثبـت نام 
آمـده بـود، می گوید کـه تاریخ بیـش از یک دهۀ گذشـته 
نشـان داده اسـت کـه مـردم افغانسـتان در آرزوی تعییـن 
سرنوشـت خود به دسـت خودشـان بوده و در این راسـتا 

گام نیـز برداشـته اند.
آقـای مسـعود ابراز امیـدواری می کند که مردم در پروسـۀ 
انتخابـات اشـتراک کننـد، زیـرا بـه گفتـۀ بـاور او: »مردم 
بایـد از فرصت هایـی کـه بـرای آن خون هـا ریخته شـده 
و قربانی هـا داده شـده اسـت، حمایـت و در آن اشـتراک 

. کنند«
فرزنـد قهرمـان ملی افغانسـتان از حکومـت می خواهد تا 
بـرای مـردم آگاهی دهـی کرده و برای شـان انگیـزه بدهد 

تـا در پروسـۀ انتخابات اشـتراک کنند.
او بـا اشـاره بـه این که بایـد کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
بـه گونـۀ واقعـی کلمـه »مسـتقالنه« کار کنـد، از مـردم 
از دموکراسـی و آزادی کـه آرمان هـای  می خواهـد کـه 
قهرمـان ملـی کشـور بود، حمایـت و در آن اشـتراک کند.
او گفـت: »مـردم بایـد تصمیـم بگیرنـد. اگـر انتخابـات 
پیشـرو شـفاف هم نباشـد، مردم بایـد با حضور گسـترده 
در آن، نتایـج و معـادالت را تغییر دهند و خودشـان حاکم 

باشـند«. زنده گی شـان 
گفتنـی اسـت کـه روند ثبـت نـام رأی دهنـده گان از یک 
هفتـه بـه این سـو در سراسـر کشـور آغـاز شـد و قـرار 
اسـت کـه انتخابـات پارلمانـی و شـورای ولسـوالی ایـن 

کشـور بـه تاریـخ 28 میـزان امسـال برگـزار شـود.

آمـار دقیق واجدین شـرایط رأی دهی روشـن نیسـت، اما 
برآوردهـای دولتـی غیررسـمی شـمار واجدیـن شـرایط 
رأی دهـی را از 10 تـا 1۳ میلیـون نفـر تخمین زده اسـت. 
بـرای رأی دهـی در روز انتخابـات، همه واجدین شـرایط 
بایـد شناس نامه های شـان را در مرکـز رأی دهـی خاصـی 
ثبـت کـرده باشـند، در غیـر آن، حـق رأی دهـی نخواهند 

داشت.

از سـویی هـم، تـا کنـون آمـار اشـخاصی که شـناس نامه 
ندارنـد هـم روشـن نیسـت. آمار هـای غیررسـمی در این 
زمینـه بـه چیـزی حـدود ۶ میلیـون نفـر اشـاره می کنـد. 
هـدف کمیسـیون انتخابـات این اسـت که تا آخـر مهلت 
ثبـت نـام، تـا کمتـر از 25 روز دیگـر، همـه واجدیـن 

شـرایط رأی دهـی در مرکـزی ثبـت شـده باشـند.

هم زمــان بــا نشــر ســریال »خــط ســوم« از تلویزیــون 
ــاً پیرامــون چالش هــا و وضعیــت دشــوار  ــوع کــه عمدت طل
دانشــجویی بانــوان در دانشــگاه های افغانســتان اســت، 
گزارش هایــی نیــز از گســترش مســیحیت در دانشــگاه ها از 
ســوی حلقــات مشــخصی روی دســت گرفتــه شــده اســت. 
ــذار  ــا از رهگ ــگاه های م ــه دانش ــرد ک ــوان ک ــا نمی ت ادع
کمــاِل علمــی یــا امکانــات پژوهشــی و تحصیلــی بی عیــب 
و نقــص اســت. بــرای همیــن، دســت اندرکاران ایــن 
ــه ایــن معضــل  ــا متعهدان ــا کم مهــری، ام ــد ب ســریال هرچن

اجتماعــی بــزرگ نــزد بانــوان در نهادهــای علمــی و در ُکل، 
جامعــه را نشــانه گرفتــه و آن را نــزدِ انظــار عمــوم قــرار داده 
ــه دانشــگاه  ــوان ب ــت نمی ت ــن موقعی ــا در ای ــد. آن چــه ام ان
و دانشــگاهیان نســبت داد، همیــن بحــث ارتــداد و مســیحی 

شــدن اســت.
ــا کمــال  ــا ب در ســال های پســین، اســتادان و دانشــجویان م
ــورهای  ــگاه های کش ــه از دانش ــیه هایی ک ــار از بورس افتخ
ــاد کامــل  ــا ایمــان و اعتق ــد، ب ــه دســت آورده ان ــی ب اروپای
و کســب مــدارج عالــی برگشــند کــه خــود نشــانۀ بــارزی 
اســت از توفیــق دینــی و اعتقــادی مــا در دانشــگاه ها. 
مضــاف برایــن، خوش بختانــه نظــام معــارف و تحصیــالت 

و  معــارف  بــه  نســبت  می تــوان  را  افغانســتان  عالــی 
ــی ســایر کشــورهای اســالمی  ــی و تکمیل آموزش هــای عال
ــۀ  ــه زمین ــد ک ــر خوان ــالمی تر و اعتقادمدارانه ت ــه، اس منطق

ــه اســت. ــا همیشــه گرفت ــوا را ت ــن بل ای
مــا در مکاتــب خــود مضامیــن چــون قــرآن مجیــد، تفســیر، 
ــم و  ــالمی داری ــا اس ــب و آموزش ه ــد، تهذی ــد، عقای تجوی
ــه  ــالمی ک ــت اس ــی و ثقاف ــگ مل ــز فرهن ــگاه ها نی در دانش
حــاوی فرهنــگ گرامــی دیــن مبیــن اســالم و تاریــخ کامــل 
آن می شــود و در هــر سمســتر در نظــر گرفتــه شــده اســت.
مســألۀ تغییــر کیــش و باور میــان جوانــان و حتا کهن ســاالن، 
هم زمــان بــا آغــاز حضــور تکفیری هــا و متحجــران در 

ــاب را  ــرور و ارع ــل، ت ــه قت ــت« ک ــم وحش ــتون پنج »س
بــه همــراه داشــت و تبعــات آن ســبب مهاجرت هــای 
ــد،  ــر ش ــت دیگ ــزارن مصیب ــا و ه ــان م ــابقۀ هموطن بی س
ــه  ــی ب ــه ربط ــده اســت ک ــنیده ش ــا ش ــان توده ه ــتر می بیش

دانشــگاه ها نمی توانــد داشــته باشــد.
ســاختن  بدنــام  و  تکفیــر  تعطیــل،  رفتــه،  هــم  روی 
دانشــگاه ها بــه عنــوان بلندتریــن و مفیدتریــن مراجــع 
آموزشــی در کشــور، بی ربــط بــا قرائت هایــی نیســت 
ــار جــاده  ــن کن ــا مای ــی افغانســتان ب ــای بیرون ــه از مرزه ک
و دســتار، واریــز می شــود کــه ایدئولوژیــک، سیاســت زده و 
تحریــف شــده می باشــد کــه همچنــان بــه صــورت مطلــق 
ــی را  ــی و اجتماع ــی و مردم ســاالری دین ــت جان ــو امنی جل

ــت. ــه اس گرفت
ــای  ــام نهاده ــی از تم ــاس تاریخ ــۀ حس ــن بره ــن در ای م
ــد،  ــای جی ــگاها، علم ــتادان دانش ــی، اس ــار آموزش ــا افتخ ب
رســانه داران، فرهنگیــان و اهالــی جامعــۀ مدنــی تقاضامنــدام 
ــکوت و  ــایعه، س ــن ش ــه یابی ای ــه و ریش ــن زمین ــا در ای ت

ــود را بشــکنند. رک
هــم از دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان و وزارت 
محتــرم تحصیــالت عالــی محترمانــه خواهشــمندم تــا جلــو 
ــا نوعــی  ایــن تبلیغــات زهرآگیــن کــه در جامعــۀ ســنتی م
ــل  ــبب تعطی ــت و س ــگاه ها اس ــی از دانش ــی علن باورزدای
دانــش و بینــش نــزد مــردم می شــود را بگیردنــد و بــا طــرِح 
ــه  ــا تشــریک مســاعی چندجانب ــع ب ــی و جام ــکار عمل راه
میــان وزارت محتــرم معــارف و رســانه ها، ابهــِت نهادهــای 
علمــی را مشــخص و تبلیــغ کننــد، زیــرا در شــرایط فعلــی، 
ــم و  ــب و دانشــگاه ها الگــوی ســالم توســعۀ عل ــا مکات تنه
ــان و  ــند، سیاه اندیش ــر نباش ــه اگ ــرف عصــری اســت ک مع
ــش  ــش و بین ــدار دان ــن توســعۀ پای ــه در کمی ــی ک کجکینان
جامعــه و کشــور نشســته انــد، همــه را در تاریکــی جهــل و 

ــاخت. ــد س ــه ور خواهن ــاوری غوط مچم ب

اعتبارزداییازنهادهایمعتبرعلمیافغانستان

احمدولی مسعود به شهروندان کشور:

را خـالی نگـذاریـد انتخـابات  میـدان 

روح اهلل بهرامیان

روح اهلل بهزاد
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رحمت اهلل بیگانه

محبت
ــت.  ــت اس ــی آدمی ــر و ذات اصل ــق، جوه ــت و عش محب
ــی و  ــر و نه ــدرز، ام ــکام، ان ــر از اح ــه پُ ــی ک ــرآن، کتاب ق
دســتور اســت، خداونــد در بیــش از شــش هــزار آیــت و 11۴ ســورۀ ایــن 
کتــاب، تنهــا از محبــت و عشــق بــه عنــوان بهتریــن قصــه و داســتان یــاد 

می کنــد.
ــا  ــتان دل دادن زلیخ ــالم، داس ــه الس ــف علی ــۀ یوس ــرآن، اوج قص در ق
اســت؛ محبتــی کــه حتــا مشــروعیت شــرعی نداشــته و از اشــتباه آغــاز 
می شــود، امــا آن داســتان محــور اصلــی ایــن حکایــت بــوده و خداونــد 

ــد. ــص( می خوان ــن القص ــد و )احس ــف می کن ــه را وص ــن قص ای
ــه  ــر روز ب ــه ه ــی ک ــت، آدم ــرای آدمی ــت ب ــی اس ــن درس و عبرت ای
ــند.  ــد و آدم می کش ــت می کنن ــی جنای ــر اله ــب و اوام ــن، مذه ــام دی ن
ــتن و  ــت، کش ــکام جنای ــاتیر و اح ــادان، دس ــای ن ــن مفتی ه ــم ای نمی دان

ــد؟ ــرده ان ــرون ک ــن بی ــای دی ــان ها را از کج ــدن انس دری

یاسر محسنی

در ُعمق
حضـور خلیلـزاد، رد دکتوریـن »توازن«، البـی هیأت های دو 

جانِب قـدرت برای آینـدۀ نزدیک
همزمـان با توسـعۀ شـکاف روسـیه و ناتو به رهبـری ادارۀ ترامـپ، اخراج 
دوسـویۀ دیپلوماتان و حمله به سـوریه در خاورمیانه و اجرای دیپلوماسـی 
فشـار بـر متحـد هزارچهرۀ مسـکو یعنـی پاکسـتان... متعاقبًا چنیـن فضایی 
بیـن دو دشـمن بـزرِگ دنیا در افغانسـتان رویکرد تازه یی ُمد شـده اسـت: 

تـوازن بیـن امریکا و روسـیه به نفع آیندۀ کشـور اسـت.
از اهـداف مهـم سـفر »فرسـتاده« زلمـی خلیـل زاد در ایـن بُرحـه بـه کابل 
و نشسـت های مشـورتی، بـرای مدیریـت همیـن مسـأله اسـت. بنـده از 
مدعویـن گفتمـان سیاسـی ایشـان بـودم و بـه روشـنی ارادۀ محکم ایشـان 
در رد دکتوریـن »تـوازن« روس و امریـکا احسـاس می شـد. گرچـه داکتـر 
صاحـب سـپنتا، بسـیار ملی گرا تر تبـارز کرد، امـا آقای خلیـل زاد تا آخرین 
دقایـق پافشـاری کـرد کـه دکتوریـن تـوازن در افغانسـتان یعنـی انـزوای 
کشـور و این کـه روس هـا در حـد و قـوارۀ قیاس بـا ایاالت متحده نیسـت 
و روسـیه تـازه سـر از الک انـزوا بیـرون کشـیده و در سـه جنگ سـوریه، 
افغانسـتان و اکرایـن بـه زودی( بـا اقتصـاد سـاده اش راه به جایـی نخواهد 
بـرد؛ خصوصـًا این کـه در خاورمیانه غیـر از ایران، همه بازیگـران ثروتمند 

متحـد امریکا هسـتند ...
گرچـه بـا پذیـرش ایـن پیش فـرض منطقی از سـوی آقـای خلیـل زاد باید 
اضافـه کنـم کـه اقبـال عمومی از سـوی بازیگـران محلی در داخل کشـور 
نسـبت بـه ایـن دکتوریـن )تـوازن بین روسـیه و امریـکا( چگونه اسـت و 
نتیجـۀ دیدوبازدیـد هیأت هـای طـرف مقابل)روسـیه و ایـران( در موازات 
البی هـای نامرئـی خلیـل زاد بـا بازیگـران افغانسـتان، در ایـن بـازۀ زمانـی 

چـه خواهـد بود؟!

دستگیر روشنیالی

یک پشنهاد:
افغانستان به ایجاد »انستیتیوت مصالحه« ضرورت دارد.

مصالحـه یک پروسـه یی همیشـه در حرکت اسـت. مصالحه 
جـز جداناپذیر سیاسـت اسـت و مصالحه بـا تدابیر سیاسـی تحقق می یابد. 
مصالحـه ضـرورت هـر روز اسـت. مصالحـه در هـر جـای و هـر زمـان، 
دارای محتـوا و شـکل یکسـان نیسـت. محتوا و شـکل مصالحه بـا اهداف 
و خواسـته های طرف هـا در یـک رویـا روی تعییـن می شـوند. انسـتیتیوت 
مصالحـه می توانـد تفکـر مصالحـه، تاریخ مصالحـه، ضـرورت مصالحه و 
ارزش هـای کـه بیـن طرفیـن منازعـه اعتمـاد ایجـاد می کنـد و طرف هـا را 
بـه تفاهـم و دیالـوگ تشـویق می کند، ایجـاد نمایند. افغانسـتان به شـدت 
بـه ارزش هـای ضـرورت دارد کـه بر نفـرت، انتقـام، تعصـب، تبعیض و... 
غلبـه کنـد و بـه ارزش هـای ضـرورت دارد کـه بـر ذهنیـت و منطق جنگ 
و کشـتار غلبـه کند. هم چنـان انسـتیتیوت مصالحه عناصری کـه در جامعه 
موجـب نفـرت، تعصـب، دشمن سـازی و ایجـاد فاصله یـی اجتماعـی و 
بی بـاوری اجتماعی می شـوند تشـخیص و مطالعـه کنند. ثبـات و صلح در 
یـک جامعه پیوسـته و همیشـه به مطالعه و تشـخیص از یـک طرف عناصر 
تقسـیم کننـده و از طـرف دیگر به ارزش هـای یکجا کننده ضـرورت دارد.
افغانسـتان خانـۀ تفاوت هـا، اختالفات و تضاد ها اسـت و موجودیت همین 
تفاوت هـا، اختالفـات و تضادهـا اسـت که ضـرورت توافـق و مصالحه را 
بـه وجـود مـی آورد. در این کشـور هـر روز و هـر لحظه ضـرورت تفاهم، 
دیالـوگ و مصالحـه احسـاس می شـود. انسـتیتیوت مصالحـه می توانـد در 
جامعـه بـر عـالوۀ تصادمـات و رویاروی هـا و جنگ هـا موجـود علـل و 
امکانـات بـروز تصادمـات، رویاروی هـا و جنگ هـای آینـده را مطالعـه 
و پیش بینـی کنـد و راه هـای جلوگیـری از آن هـا را بـه وجـود آورنـد و 
نشـان دهنـد کـه حاکمیت کـدام ارزش ها در جامعـه می تواند کـه در آیندۀ 
افغانسـتان بـدون جنـگ و جنگ هـا باشـد. در دنیـا مـا جامعـۀ یکسـان و 
یـا جامعـۀ بـدون تفاوت هـا، اختالفـات و تضاد هـا پیدا نمی شـود، مسـألۀ 
اساسـی ایـن اسـت کـه در جامعه راهـا و تدابیری وجود داشـته باشـند که 

ایـن تفاوت هـا، اختالفـات و... بـه دشـمنی تبدیل نشـوند.

فیـسبـوک نـــامــه

چـرامـردمخودراثبتفـهرسترأی
دهنـدهگاننمـیکنند؟

چنـد روز پیش، کمیسـیون انتخابـات عماًل محالت 
ثبـت نـام رأی دهنـده گان را در مرکـز و والیـات 
افتتـاح کرده اسـت، اما اطالعات از سراسـر کشـور 
حاکـی از آن اسـت کـه میـزان عالقـه در همه جـا 
یکسـان اسـت. یعنـی هیچ کـس تمایل نـدارد وقت 
بگـذارد و بـه محـالت ثبـت نـام رأی دهنـده گان 
بـرود، در ایـن خصـوص بـه نظـر مـن دسـتِ کم 
سـه دلیـل می توانـد نشـانی از بی عالقه گـی مـردم 

نسـبت بـه این پروسـه باشـد:
1- بی اعتمـادی؛ در رفتارهـای اجتماعـی یکـی از 
اسـت،  مـردم  اعتمـاد  حفـظ  اصل هـا،  مهم تریـن 
وقتـی اعتمـاد شکسـته می شـود و باورهـا تضعیف 
و  خطرسـاز  جامعـه  بـرای  کار  ایـن  می گـردد، 
هزینه بـر اسـت، شـوربختانه این بی اعتمـادی اکنون 
در جامعـه مـا بنابـه گذشـتۀ تلـخ کـه از انتخابـات 
داریـم، پـا برجـا اسـت. انتخابـات خـود یکـی از 
بـرای  امـروز  کـه  اسـت  دموکراسـی  مولفه هـای 
تعییـن رهبری سـالم در کشـورها به عنـوان بهترین 
گزینـه قلـم داد می شـود، امـا متأسـفانه از آن جایی 
کـه کشـور مـا در طـول تاریـخ بـه جـای این کـه 
ارزش پذیـر باشـد و بـرای سـاختن یـک جامعـۀ 
دموکراتیـک از سـوی نخبـه گان عقـل ُکل تـالش 
شـده باشد، همیشـه ارزش ها توسـط دایناسورهای 
زمـان بلعیده شـده اسـت. یکـی از این دایناسـورها 
هـم اشـرف غنـی اسـت کـه هـم دموکراسـی را به 
گنـد کشـید و هـم انتخابـات را از ارزش جهانی به 

ارزش گوسـفندی تنزیـل داد.
امـروز هـم اگـر مـردم عالقه یـی بـه ثبت نـام رأی 
دهنـده گان ندارنـد، دلیـل اش ایـن اسـت کـه مردم 
دیگـر بـاور ندارنـد کـه رأی آنـان تعییـن کننـدۀ 
سرنوشـت آن ها اسـت، زیـرا در انتخابات گذشـته 

همه چیـز ثابـت شـد کـه ارزش میلیون هـا رأی این 
شـهروندان کـه حیثیـت آبـروی آن ها را داشـت در 
نـزد تصمیـم امریـکا و جـان کری به خاک یکسـان 
شـد. امروز کاش آن هایی که سـخن از اهمیت رأی 
شـهروندان می زنند، مقدم بر آن برای اعتمادسـازی 
سـخن از دادگاهی شـدن کسـانی می زدند که برای 
رسـیدن بـه کرسـی ریاسـت جمهـوری باورهـای 
جمعـی مـردم را شکسـتند و بـر ارادۀ جمعی مردم 
پـاه نهادنـد. جالـب اسـت امـروز کسـی از اهمیت 
رأی و رأی دهـی سـخن می زنـد کـه خـودش هیچ 
بـاوری نسـبت بـه آن نـدارد، مگر مـردم مـا آنقدر 
شـعور سیاسـی شـان پایین اسـت که مبنای تشکیل 

حکومـت وحـدت ملـی را از یـاد برده باشـند.
2- ضعـف کمیسـیون انتخابـات؛ در مرحلـۀ دوم 
مـوردی کـه نتوانسـت و نمی توانـد اعتمادسـازی 
بکنـد، بخـش آگاهـی عامـۀ کمیسـیون انتخابـات 
اسـت. جـای شـکی نیسـت کـه امـروز 85 درصد 
و  کار  چگونه گـی  از  والیـات  و  کابـل  در  مـردم 
اهمیـت ثبـت نـام رأی دهنـده گان آگاهـی ندارند. 
بـا  چنـان  عرصـه  ایـن  در  انتخابـات  کمیسـیون 
شـتابزده گی عمـل کـرد که گویـا جامعۀ افغانسـتان 
مثـل میـزان مسـلمانی شـان ۹۹ درصـد مـردم این 
کشـور باسـواد انـد و از همه چیـز آگاهـی دارنـد. 
نخیـر؛ بـرای فهمانـدن مـردم ماه هـا ضـرورت بود 
تـا تیـم آگاهی دهـی در مرکـز و والیـات فعالیـت 
اندکـی  و  می سـاختند  آگاه  را  مـردم  و  می کردنـد 
پروسـۀ  ایـن  بـه  نسـبت  اعتمادسـازی  روی  هـم 
ملـی کار می کردنـد کـه نکردنـد. حـاال هـم تنهـا 
شـعارهای  بـا  اجتماعـی  شـبکه های  طریـق  از 
دموکراتیـک خوانـدن انتخابات و »رأی شـما آیندۀ 
یقیـن  بـه  شـما« نمی توانیـد جلـب توجـه کنیـد. 

اگـر وضعیـت بـه همیـن منوال پیـش بـرود، نیازی 
نیسـت انتخابـات برگزار شـود و اگـر انتخابات هم 
برگزار شـود، شـاهد یـک بحران بدتـر از دور پیش 

خواهیـم بـود.
از  یکـی  امنیـت  نبـود  امنیتـی؛  مشـکالت   -۳
امـروز  اسـت.  مـا  جامعـه  معضـل  جدی تریـن 
دسـت  بـه  کشـور  ایـن  خـاک  بـاالی  درصـدی 
نیروهـای دشـمن اسـت، آن هایـی کـه پایـه بـرق 
را بخـش از دموکراسـی دانسـته تخریـب می کننـد، 
شـان  شـناس نامه های  در  کـه  آن هایـی  بـا  پـس 
اسـتیکر زده شـده و مثـل گوسـفند رنـگ شـده در 
میـان گـرگان درنـده رهـا شـده انـد، آینـدۀ آن هـا 
را چگونـه تضمیـن می کنیـد؟ کـدام عاقـل حاضـر 
اسـت دیگـر بـه قیمـت جانـش بـرای انتخابـات 

مبـارزه کنـد، هیـچ کـس.
پـس الزم بـود تـا هـم حکومـت و هـم کمیسـیون 
عملـی  گام هـای  ممکـن  حـدی  تـا  انتخابـات 
برگـزاری  زمینه هـای  فراهم سـازی  راسـتای  در 
انتخابـات شـفاف و عادالنـه رسـالت اولیۀ خویش 
از »رای شـما  بعـداً سـخن  انجـام می دادنـد و  را 

می زدنـد. شـما«  آینـده 
در صورتـی کـه امنیت وجود نداشـته باشـد و جان 
مـردم از بابـت رفتـن پـای صندوق هـای انتخابات 
بـه خطـر جـدی مواجـه باشـد و هیـچ تضمین هم 
نسـبت بـه ارزش رأی افراد برای تعیین سرنوشـت 
سیاسـی شـان وجـود نداشـته باشـد، چگونـه مردم 
بـه ایـن پروسـه اشـتراک می کننـد؟ پـس پیشـنهاد 
می کنـم خـوب اسـت یک بـار دیگـر تجدیـد نظر 
دوم  بگیـرد،  صـورت  امنیـت  تأمیـن  اول  شـود؛ 
آگاهی دهـی و اعتمادی سـازی و بعد ثبـت نام رأی 

دهنده گان.

عصمت اهلل راغب

وارداتافغـانستان...
 زمینـه بیالنـس واردات و صـادرات تاثیرات مثبت وارد  و سـپس افزایش 

یابد.
وی از اتشـه های تجاری افغانسـتان خواسـت که از ملت نمایندگی نموده 
و جوابگـوی تغییـر وضعیـت زندگی مردم باشـند. وی گفت کـه در حال 

حاضـر ۴0 درصـد از مردم افغانسـتان زیـر خط فقر زندگـی می کنند.
غنـی از اتشـه های تجـاری خواسـت تـا دیدگاه، موانـع و کاسـتی ها را در 
زمینـه رشـد تجـارت به صورت درسـت تحلیـل نموده و فرصت هـا را به 

گونه مشـص سـنجش کنند.

همزمـان بـا ایـن، همایـون رسـا وزیـر تجـارت و صنایـع از اتشـه های 
تجارتـی افغانسـتان نیـز خواسـت کـه در زمینه رشـد و توسـعه صادرات 
افغانسـتان کار نموده و زمینه های بازار تولیدات افغانسـتان در کشـورهای 

میزبـان را فراهـم کنند.
سـهم گیری در رشـد و توسـعه سـرمایه گذاری خارجی در کشـور، ایجاد 
تسـهیالت بـرای سـکتور خصوصی، نمایندگـی کـردن از وزارت تجارت 
و صنایـع، تامیـن روابـط، جمـع اوری معلومـات در زمینـه نیـاز بازارهای 
اقتصـادی کشـورهای میزبـان از دیگـر خواسـته های وزیـر تجـارت از 

اتشـه های تجـاری افغانسـتان بود.

بهدنبـالدرگیـری...
بـزرگان، متنفـذان والیـت خوسـت و خانواده هـای شـهدایی کـه در دفـاع از 

حاکمیـت ملی کشـور جـان دادنـد، دیـدار و مالقـات کرد.
در ایـن دیـدار بزرگان والیت خوسـت و شـماری از متنفذان ولسـوالی زازی 
گفتنـد کـه نیروهـای نظامی پاکسـتان چند روز پیـش، نزدیک به نیـم کیلومتر 
از مـرز دیورنـد، داخـل خـاک افغانسـتان شـدند، امـا بـا ایسـتادگی قـوی 
مردمـی و نیروهـای نظامـی کشـور رو بـه رو گردیدنـد کـه در نتیجـه دو تن 
از شـهروندان غیـر نظامی افغانسـتان شـهید و سـه تـن دیگر زخم برداشـتند.

ایـن بـزرگان بیان داشـتند که برای دفاع از خاک و کشـور شـان آماده هرگونه 

قربانـی هسـتند، امـا امکانـات انـدک در اختیـار دارند. آنـان خواسـتار ایجاد 
یـک کنـدک سـرحدی در والیـت خوسـت بـه خاطـر مقابلـه بـا تهدیدهای 

مـرزی و گروه هـای هراس افگنـد شـدند.
در همیـن حـال داکتـر عبـداهلل گفـت، مـردم و حکومت افغانسـتان بـه دنبال 
جنجـال و نـا آرامـی نیسـتند؛ امـا در هنـگام ضـرورت از خـاک و کشـور 
خویـش بـه هـر صورت که شـده دفاع و بـا دشـمنان افغانسـتان مقابله جدی 

می کننـد.
وی بیـان داشـت کـه بحـث ایجاد کندک سـرحدی بـه والیت خوسـت را به 

شـورای امنیـت مطـرح کـرده و از آن طریق پـی می گیرد.
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گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

ثبت  مرکز  به  مسعود  شاه  احمد  بنیاد شهید  و  ملی  آجندای  اعضای جریان 
روند  ین  ا که  مردم خواستند  ز  ا و  نمودند  نام  ثبت  و  رفته  دهنده گان  رای  نام  

کنند.  نام  ثبت  نموده  ا حمایت  ر ملی  و  مهم 

اینصفحهتوسطجریانآجندایملیحمایتمیشود.


