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به جاي اين كه سعي كنيد مرِد موفقيت باشيد، سعي كنيـد مرد ارزش ها باشيد.
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آلبرت انيشتين 

مانــدگار: رییــس حکومــت وحــدت ملــی بــا صــدور حکــم 
ــی  ــت بررس ــازه جه ــی ت ــزام هیأت ــکیل و اع ــدی از تش جدی
ــاص  ــوالی ارزگان خ ــر ولس ــای اخی ــی در قضای ــات ملک تلف

ــر داده اســت. خب
در دو روز گذشــته تصویــری از حکــم محمداشــرف غنــی در 
ــگ  ــه او، جن صفحــات اجتماعــی دســت به دســت می شــد ک
در ارزگان خــاص را منازعــه میــان اقــوام خوانــده و هیأتــی را 

بــرای بررســی آن تعییــن کــرده اســت.
محمداشــرف غنــی چهــار روز پــس از آغــاز جنــگ در ارزگان 

ایــن جنــگ را قومــی خوانــده بــود.
ــری  ــن موضع گی ــون ای ــای پیرام ــن انتقاده ــاال گرفت ــس از ب پ
ارگ از طــرف مــردم، رســانه ها و اعضــای مجلــس در حکــم 
ــه  ــور ب ــده اســت: »رییس جمه ــی آم ــای غن اصــاح شــدۀ آق
ــۀ اخیــر والیــت ارزگان  منظــور بررســی تلفــات ملکــی حادث

هیــأت جدیــدی را تعییــن کــرده اســت«.
ایــن در حالــی اســت کــه دو روز پیــش، تصویــری از حکــم 
ــگ ارزگان در  ــارۀ جن ــی درب ــدت مل ــت وح ــت حکوم ریاس
صفحــات اجتماعــی نشــر شــد کــه براســاس آن جنــگ ارزگان 

ــده شده اســت. ــی خوان ــۀ قوم منازع
ــه منظــور »بررســی و حــل  ــه ب ــود ک ــده ب ــن حکــم آم در ای
توظیــف  هیأتــی  ارزگان«،  اقــوام والیــت  میــان  منازعــه 

ســت. شده ا
ــر و  ــن تعبی ــتفاده از ای ــگ ارزگان و اس ــدن جن ــی خوان قوم
تفســیر در حکــم رییــس حکومــت دربــارۀ جنــگ ارزگان بــا 

ــت. ــوده اس ــراه ب ــدی هم ــای تن واکنش ه
ــت  ــخنگوی ریاس ــاون س ــوی مع ــین مرتض ــاه حس ــا ش ام
حکومــت وحــدت ملــی، صبــح دیــروز، تصویــر یــک حکــم 
از ریاســت حکومــت وحــدت ملــی دربــارۀ جنــگ ارزگان را 
در صفحــۀ فیســبوک خــود منتشــر کــرده کــه بــا حکــم قبلــی 
متفــاوت اســت. در ایــن حکــم اشــاره بــه قومــی بــودن ایــن 

جنــگ نشــده اســت.
تاهنــوز مشــخص نشــده اســت کــه حکــم اولــی کــه از نشــانی 
ــه نشــر  ــارۀ جنــگ ارزگان در صفحــات اجتماعــی ب ارگ درب

رســیده جعلــی بــوده و یــا هــم حکــم اصــاح شده اســت.
ــی  ــا از قوم ــس از انتقاده ــه پ ــد ک ــن باورن ــر ای ــماری ب ش
خوانــدن جنــگ ارزگان از ســوی ارگ،  آقــای غنــی حکمــش 

ــت. ــرده اس ــاح ک را اص
ــی  ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب ــال، داکت ــن ح در همی
ــد  ــران تأکی ــورای وزی ــروز ش ــت دی ــز در نشس ــت نی حکوم
ــه 6 ــه صفح ــگ ارزگان...                 ادام ــه جن ــرده ک ک

آیا جنـگ ارزگـان قـومـی است؟
اعضای مجلس: حکـومت قاتـل ارزگانـی هاست

انتقـاد  شـماری از اعضـای مجلـس نماینـده گان بـا 
از شـورای علمـای کشـور می گوینـد کـه خاموشـی 
اعضـای این شـورا در برابـر اظهارات شـورای علمای 

پاکسـتان »پرسـش برانگیر« اسـت.
آنـان می گوینـد، اگـر شـورای علمـای افغانسـتان در 
برابـر موضوعات مهم کشـور سـهم نمی گیـرد بهتر آن 

اسـت که دروزۀ این شـورا بسـته شـود.
عبدالرئـوف ابراهیمـی، رییـس مجلـس نماینـده گان 
در نشسـت دیـروز 14 عقـرب ایـن مجلـس گفـت 
کـه اظهـارات طاهـر اشـرفی رییـس شـورای علمـای 
پاکسـتان در مـورد ادامـۀ جنـگ در افغانسـتان، »غیـر 

اسـت. مداخله جویانـه«  و  مسـووالنه 
آقـای گفت که شـورای علمای افغانسـتان باید موضع 
خـود را در قبال اظهارات »غیر مسـووالنه« این مولوی 

پاکستانی روشن بسازد.
همزمـان با این، احمـداهلل موحد، عضـو دیگر مجلس 
نماینـده گان گفـت که برخی در پاکسـتان حتا به پیامبر 
اسـام بی حرمتـی می کننـد و نیـز »روسـپی خانه ها« به 
گونـۀ رسـمی در آن کشـور فعـال اند، امـا ماهای آن 

فتـوای جهاد را در افغانسـتان صـادر می کنند. 
آقای موحد ماهای پاکسـتانی را »مزدوران آی اس آی« 
می خوانـد و می گویـد: »نمی دانم چرا شـورای علمای 
افغانسـتان در ایـن مـورد خاموش هسـتند و صدا بلند 
نمی کننـد؟ آیـا اعضای شـورای علمـای افغانسـتان از 
درد مـردم و ویرانی افغانسـتان آگاه نیسـتند؟ پیشـنهاد 

می کنـم این شـورا لغو شـود.«
از سـویی هـم، کمـال ناصـر اصولـی، عضـو دیگـر 
در  پاکسـتانی  بی سـواد  »ماهـای  گفـت:  مجلـس 
افغانسـتان جهـاد اعـام می کننـد، امـا شـما دیدید که 
از اطـاق خـواب موالنا سـمیع الحق بوتل های شـراب 

شـد.« بیرون 
آقـای اصولـی خاطر نشـان کـرد: ماهای پاکسـتان به 
خاطـر منافـع نظامی پاکسـتان جنـگ را در افغانسـتان 
روا می داننـد، اما برخی جاسوسـان آنان در افغانسـتان 
نیـز حضور دارند کـه مطمین ام روزی آنان نیز توسـط 
اسـتخبارات پاکستان کشـته خواهند شـد، پس خوب 

اسـت کـه به مـادر وطن خـود خیانـت نکنند.
همچنـان، قاضـی عبدالرحیـم، عضـو دیگـر مجلـس 
نیـز گفت کـه شـورای علمای افغانسـتان با احسـاس 
مسـوولیت بایـد در مـورد اظهـارات مای پاکسـتانی 

واکنـش نشـان داده و بـه آن پاسـخ دهنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه پـس از دو روز از اظهـارات 
طاهـر اشـرفی تـا کنـون شـورای علمـای افغانسـتان 
هیچ گونـه اظهـار نظـری در مـورد آن نداشـته اسـت.
موالنـا طاهر اشـرفی، رییس شـورای علمای پاکسـتان 
پـس از قتل سـمیع الحق گفته اسـت: کسـانی که فکر 
می کننـد با کشـته شـدن موالنا سـمیع الحـق جنگ در 
افغانسـتان خاموش می شـود، اشـتباه می کننـد؛ به خدا 
قسـم که جهاد در افغانسـتان شـدیدتر خواهد شـد و 
تـا وقتـی ادامـه خواهد داشـت که یـک باطـل هم در 

افغانسـتان باقی نماند.

مجلس: اعضای 

لغو شود شورای علما 
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در نشستی در بنياد شهيد مسعود مطرح شد:
حوزۀ مقاومت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد مستقل داشته باشند
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ــذرد و  ــاِص ارزگان ده روز می گ ــوالی خ ــگ در ولس از جن
ــه  ــن منطق ــِی ای ــردم ملک ــر از م ــا نف ــدت ده ه ــن م ــی ای ط
توســط طالبــان کشــته شــده اند؛ امــا تاهنــوز حکومــت 
بــرای جلوگیــری از کشــتارِ غیرنظامیــان کاری صــورت 
ــرای  ــه ب ــش ک ــای ارت ــی از نیروه ــد کوچک ــداده و واح ن
کمــک اعــزام شــده بودنــد نیــز در ولســوالی مالســتاِن غزنــی 
به ســر می برنــد. در ایــن میــان، برجســته ترین واکنــِش 
ــماره 1۸۷۸  ــم ش ــدور حک ــه، ص ــن حادث ــه ای ــت ب حکوم
ــه  ــود ک ــت جمهوری ب ــوی ریاس ــرب از س ــورخ 1۰ عق م
ــه ریاســت اســداهلل  ــای غنــی هیأتــی را ب ــر اســاس آن، آق ب
ــات،  ــل منازع ــور ح ــور در ام ــاور رییس جمه ــاح، مش ف
ــوام والیــت  ــان اق ــر می ــرای »بررســی و حــل منازعــۀ اخی ب
ــدِن  ــی خوان ــه قوم ــا ک ــا از آن ج ــرد. ام ــف ک ارزگان« توظی
منازعــه در ارزگاِن خــاص بــا واکنش هــای گســترده مواجــه 
ــن  ــده از ای ــخه یی ویرایش ش ــته نس ــح روزِ گذش ــد، صب ش
حکــم بــا عیــِن شــماره و تاریــخ از ســوی معــاون ســخنگوی 
ریاســت جمهوری بــه نشــر رســید کــه در آن هیــأِت مذبــور 
بــرای »بررســی حادثــۀ اخیــر ارزگان و تلفــات ملکــی« 

ــف شــده اســت.  توظی
در روزهــاِی گذشــته ایــن پرســش ها در اذهــان عامــه 
ــک  ــه در ی ــی ک ــرا جنگ ــه چ ــود ک ــه ب ــی یافت ــامِد باالی بس
ــاه و  ــردمِ بی گن ــرش م ــوِی دیگ ــان و در س ــوِی آن طالب س
غیرنظامــی قــرار دارنــد، »منازعــۀ قومــی« خوانــده می شــود؟ 
ــک  ــاِن ی ــبه نظامیان و مدافع ــده گان و ش ــان، نماین ــا طالب آی
ــی  ــرگاه در جای ــه ه ــد ک ــمار می رون ــه ش ــاص ب ــومِ خ ق
میــان آن قــوم بــا قومــی دیگــر منازعــه رخ داد و طالبــان بــا 
نیــروِی مســلح مداخلــه کردنــد، می تــوان آن را منازعــۀ قومی 
ــان یــک گــروهِ فراقومــی و ایدیولوژیــک  ــا طالب ــد؟ آی خوان
ــًا قومــی؟  ــاِت کام ــا مطالب ــا یــک گــروه قومــی ب اســت ی
ــماره 1۸۷۸  ــم ش ــه در حک ــِش صورت گرفت ــلمًا ویرای مس
ــش  ــخی اطمینان بخ ــد پاس ــز نمی توان ــت جمهوری نی ریاس
ــز  ــرا نســخۀ ویرایش شــده نی ــن پرســش ها باشــد؛ زی ــه ای ب
ــات  ــی تلف ــان »بررس ــه، خواه ــدن قضی ــه« خوان ــا »حادث ب
ــوی  ــِت دو س ــِی ماهی ــه معرف ــًا ب ــده و واضح ــی« ش ملک
ــی  ــا ۶۰ غیرنظام ــدود ۵۰ ت ــر آن در ح ــر اث ــه ب ــه ک منازع
کشــته و ده هــا تــِن دیگــر زخمــی شــده اند، نپرداختــه 
ــیر  ــه تفس ــده را این گون ــخۀ اصاح ش ــر نس ــا اگ ــت. حت اس
ــۀ ارزگان را منازعــۀ  ــه ارگ ریاســت جمهوری حادث ــم ک کنی
ــر  ــان ب ــه طالب ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــد و ب ــی نمی دان قوم
ــش  ــن پرس ــز، ای ــد نی ــه کرده ان ــاص حمل ــردم ارزگاِن خ م
ــته در  ــتباهِ برجس ــِل آن اش ــه دلی ــد ک ــی می مان ــد باق و تردی
ــه های  ــر، ریش ــارت دیگ ــه عب ــوده و ب ــه ب ــی چ ــِم اول حک
ــورد؟   ــا آب می خ ــتباهی از کج ــن اش ــِی چنی ــی و ذهن عین
بــه بــاور اکثریــِت مــردم افغانســتان و آگاهــان امــور، 
ــرا در  ــتند؛ زی ــک نیس ــروهِ ایدیولوژی ــک گ ــا ی ــان تنه طالب
ــه  ــوم و قبیل ــه عنصــِر ق ــد ک ــون نشــان داده ان ــِع گوناگ مواق
ــه  ــری غلب ــوژی و جهادگ ــش از عنصــر ایدیول ــا بی ــر آن ه ب
ــی  ــروه قوم ــک گ ــا را ی ــت آن ه ــر اس ــن رو بهت دارد؛ از ای
ــم  ــا ه ــوژی را ب ــوم و ایدیول ــه ق ــد ک ــک خوان ـ ایدیولوژی

ــد. ــش می زنن ــه کن ــت ب ــپس دس ــرده و س ــع ک جم
این کــه ارگ ریاســت جمهوری پنــج روز پیــش حادثــۀ 
ــی  ــِت عین ــن واقعی ــد، از ای ــوام« خوان ــۀ اق ارزگان را »منازع
آب می خــورد کــه طالبــان در بســیاری از قضایــا بــه عنــوان 
ــِع  ــی از مناف ــه هواخواه ــرده  و ب ــل ک ــی« عم ــروی قوم »نی
سیاســی و اقتصــادِی یــک قــومِ خــاص پرداخته انــد؛ و 
ــاِح  ــه اص ــت جمهوری ب ــاد ریاس ــته نه ــه روز گذش این ک
حکــِم نخســتیِن خــود می پــردازد و بــا حــذف واژۀ »اقــوام«، 
ــود  ــوی س ــِم ثان ــر ارزگان« در حک ــۀ اخی ــارت »حادث از عب
ــه  ــورد ک ــی آب می خ ــۀ ذهن ــن قرین ــز از ای ــد نی می جوی
ــا  ــوند ت ــناخته ش ــی ش ــروهِ فراقوم ــک گ ــد ی ــان می بای طالب
ــی  ــمول تلق ــی« و افغانستان ش ــح مل ــا »صل ــا آن ه ــح ب صل

ــردد.  گ
ــه  ــن نتیج ــد چنی ــت جمهوری بای ــم ریاس ــِش حک از ویرای
ــان، ارگ  ــر طالب ــۀ هویــت قومــی ب ــِل غلب گرفــت کــه به دلی
نیــز هماننــِد بســیاری از مــردم افغانســـتان، طالبــان را یــک 
گــروه قومــی ـ ایدیولوژیــک می شناســد و اگرچــه در ظاهــِر 
ــی ســرپوش بگــذارد  ــۀ جنجال ــن نکت ــر ای ــر می کوشــد ب ام
تــا پروســۀ صلــح بــا طالبــان یــک پروســۀ ملــی و فراقومــی 
ــۀ  ــد حادث ــی همانن ــگاه در قضایای ــا گه ــود، ام ــده ش نمایان

ــازد!   ــکار می س ــود را آش ــدروِن خ ــر و ان ارزگان، ضمی

حادثۀ ارزگان؛
ویرایِش حکومت و فـرنایِش مردم

مارش به سوی مهندسـی آرا

ــی  ــات پارلمان ــِج انتخاب ــام نتای ــر در اع تأخی
ــه  ــده گان ب ــاد رای دهن ــاد اعتم ــای ایج ــه ج ب
ــًا  ــد کام ــات، می توان ــد انتخاب ــفافیت رون ش
ــن  ــش از ای ــار آورد. پی ــه ب ــوس ب ــِج معک نتای
ــه  ــاد ب ــدان اعتم ــور چن ــهرونداِن کش ــز ش نی
ــات به وســیلۀ  ــت ســالِم برگــزاری انتخاب مدیری
و  نداشــتند  انتخابــات  کمیســیون  رهبــری 
ــم  ــه در تقوی ــک بهان ــه ی ــر روز ب ــه ه حــاال ک
ــد  ــود، می توان ــرات وارد می ش ــی تغیی انتخابات
ــه  ــور را ب ــهرونداِن کش ــادِی ش ــس بی اعتم ح

ــد.  ــش بخش ــیون افزای ــن کمیس ای
ایــن روزهــا در پهلــوی این کــه از مهندســی در 
ــخِن  ــیون س ــیلۀ کمیس ــات به وس ــج انتخاب نتای
فــراوان شــنیده می شــود، ایــن آوازه نیــز بر ســِر 
ــژه ارگ  ــت و به وی ــه حکوم ــاده ک ــا افت زبان ه
ــه دلخــواهِ خــود اعــام  می خواهنــد نتایــج را ب
کننــد. تأخیــر در اعــام نتایــج انتخابــات چنــد 
مشــکِل اساســی را به وجــود مــی آورد کــه الزم 

ــن آن هــا توجــه شــود: ــه مهم تری اســت ب
انتخابــات:  تقویــم  در  تغییــر   )1
ــات  ــم انتخاب ــی تقوی ــات وقت ــیون انتخاب کمیس
ــزد  ــه بری ــان برنام ــد چن ــد، بای ــام می کن را اع
کــه هیــچ تغییــری در آن رونمــا نشــود. تقویــم 
ــه  ــات، یــک اصــِل اساســی اســت کــه ب انتخاب
ــه  ــا ارای جــز مــوارد بســیار اســتثنایی، آن هــم ب
ــر  ــد. تغیی ــر کن ــد تغیی ــرش نبای ــل پذی ــۀ قاب ادل
ــوع  ــای دو موض ــه معن ــات ب ــم انتخاب در تقوی
کمیســیون  این کــه  یــک،  باشــد:  می توانــد 
ــزی  ــا برنامه ری ــد ب ــت و نمی توان ــد اس ناکارآم
و تخمیــن وضعیــت و شــرایط بــه آن پای بنــدی 
داشــته باشــد و دوم این کــه مدیریــت کمیســیون 
ــتقل  ــود مس ــه می ش ــه گفت ــه ک ــاف آن چ خ
اســت، بــه دســِت افــراد و یــا نهادهــای دیگــری 
ــیون  ــووالِن کمیس ــای مس ــه ج ــه ب ــت ک اس
تصمیــم می گیرنــد. گفته هایــی وجــود دارد 
کــه همیــن حــاال نیــز کمیســیون انتخابــات بــه 
ــی  ــای غن ــاور آق ــل مش ــاء امرخی ــیلۀ ضی وس
رییــس حکومــت وحــدت ملــی و فــردی کــه 
ــاند،  ــران کش ــه بح ــال 1393 را ب ــات س انتخاب
رهبــری و مدیریــت می شــود. ایــن حــرف 
ــد،  ــت هــم نمی نمای ــاد دور از واقعی مســلمًا زی
چــون آقــای غنــی در آســتانۀ انتخابــات آقــای 
امرخیــل را در یــک موقعیــِت مهــم در ارگ 
ــیار  ــل بس ــای امرخی ــررِ آق ــان تق ــرار داد. زم ق
غنــی  آقــای  اگــر  و  اســت  ســوال برانگیز 
ــی  ــایل انتخابات ــه از او در مس ــت ک نمی خواس
اســتفاده کنــد، نیــاز بــه یــک مشــاورِ تــازه هــم 

نمی توانســت  او  کارِی  اولویــت  در  چنــدان 
ــه ارگ  ــل ب ــای امرخی ــن آق ــس رفت ــد. پ باش
تصادفــی صــورت گرفتــه نمی توانــد و بــا 
ــه  ــگ دارد. ب ــۀ تنگاتن ــات رابط ــایل انتخاب مس
هــر حــال کمیســیون انتخابــات مکلــف اســت 
کــه تقویــم انتخابــات را کــه خــود وضــع کرده، 
محتــرم بشــمارد و اگــر ریگــی در کفش نداشــته 
باشــد، بــه آســانی و ســاده گی آن را تغییــر 

ــد. نده

مهندســی نتایــج انتخابــات: نگرانــی   )2
دیگــری را کــه تغییــر تقویــم انتخابــات و 
ــه  ــد ب ــج می توان ــام نتای ــۀ اع ــر در برنام تأخی
وجــود آورد، مهندســی آرا می توانــد باشــد. 
نامــزدان  از  شــماری  روی  ارگ  این کــه  در 
انتخابــات ســرمایه گذاری کــرده و تصمیــم 
دارد بــه هــر شــکل ممکــن آن هــا را وارد نتایــج 
نهایــی ســازد، جــای شــک وجــود نــدارد. ایــن 
ــود و  ــر ســِر زبان هــا ب ــی ب موضــوع از دیرزمان
ــات  ــز و والی ــنادی در مرک ــواهد و اس ــا ش حت
از ســوی برخــی نامــزدان ارایــه شــد کــه ارگ 
جمعــی از نامــزدان را حمایــت مالــی و معنــوی 
ــی  ــد. یک ــان می کن ــه پارلم ــن ب ــرای راه یافت ب
از نامــزدان انتخابــات در والیــت هــرات در 
یــک نشســت خبــری اعــام کــرد کــه حداقــل 
پنجــاه هــزار رای بــه ســود شــش نامــزد مــورد 
حمایــت ارگ ریختــه شــده اســت. ایــن رونــد 
ــز  ــور نی ــای کش ــر والیت ه ــد در دیگ می توان
عملــی شــده باشــد. شــاید حــاال کمیســیون بــا 
ــا  ــه از آن ه ــانی ک ــِن کس ــه آرای پایی ــه ب توج
ــام  ــه در اع ــد ک ــاش کن ــد، ت ــت می کن حمای
ــا را وارد فهرســت  ــد و آن ه ــج دســتبرد زن نتای

ــازد. س

ــاد  ــارۀ اعتم ــدن دوب ــه دار ش خدش  )3
ــات  ــیون انتخاب ــات: کمیس ــت انتخاب ــه مدیری ب
از پنــج ســال بــه ایــن طــرف بــه عنــوان 
ایــن  می شــود.  شــناخته  فســاد  کمیســیون 
ــاور  ــاد و ب ــه اعتم ــال 1393 ب ــیون در س کمیس
ــه وارد  ــدت لطم ــه ش ــات ب ــه انتخاب ــردم ب م
کشــاند.  بحــران  بــه  را  انتخابــات  و  کــرد 
انتظــار می رفــت کــه پــس از ایجــاد حکومــت 
ــه وجــود آوردن اصاحــات  وحــدت ملــی و ب
اعــادۀ  در  انتخاباتــی  الزم در کمیســیون های 
ــورت  ــات کاری ص ــه انتخاب ــردم ب ــاد م اعتم
گیــرد، ولــی پــس از پنــج ســال حکومــت 
ــه  ــق نشــد ک ــه موف ــا ک ــه تنه ــی ن وحــدت مل

ــل  ــان آورد، ب ــه می ــی را ب ــات انتخابات اصاح
ــاد  ــی و ایج ــا وقت کش ــه ب ــد ک ــاش ورزی ت
ــد.  ــات آن را دور بزن ــد اصاح ــر در رون تأخی
ــرر  ــود تق ــا وج ــات ب ــیون انتخاب ــاال کمیس ح
ــرده  ــادی نک ــر بنی ــچ تغیی ــازه، هی ــنران ت کمیش
و حتــا بدتــر از گذشــته نیــز شــده اســت. 
بســیاری از نهادهــای ناظــر بــر رونــد انتخابــات 
ــچ  ــه هی ــی ب ــنراِن فعل ــه کمیش ــد ک ــاور دارن ب
صــورت توانایــی مدیریــِت انتخابــات را ندارنــد 
و حتــا نمی داننــد کــه در بدنــۀ کمیســیون 
چــه می گــذرد و کارهــا چگونــه مدیریــت 
ــای  ــد تأثیره ــوع می توان ــن موض ــود. ای می ش
ــذارد.  ــدی بگ ــاِت بع ــر انتخاب ــی ب ــیار منف بس
ــه  ــردم ب ــت در آن م ــرار اس ــه ق ــی ک انتخابات
رییــس  و  برونــد  رای  صندوق هــای  پــای 
جمهــور آینــدۀ خــود را انتخــاب کننــد. تجربــۀ 
ــات  ــه انتخاب ــان داد ک ــی نش ــات پارلمان انتخاب
ریاســت جمهــوری نیــز مدیریــِت درســت 
نخواهــد شــد و همــان مشــکاِت قبلــی دوبــاره 

می شــوند.  تکــرار 

کاهــش مشــارکت: تجربــۀ انتخابات   )4
پارلمانــی تأثیــر مســتقیم بــر مشــارکت مــردم در 
ــتان  ــهروندان افغانس ــدی دارد. ش ــاِت بع انتخاب
در انتخابــات پارلمانــی منتظــر بودنــد کــه 
دوبــاره انتخابــات در کشــور وارد فــاز قانونــی و 
ــات  ــا کمیســیون انتخاب ــود. ام عدالت محــور ش
ایــن امیــد را نیــز نقــش بــر آب کــرد. احتمــال 
ــا  ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــه در انتخاب این ک
کاهــش جــدِی مشــارکت مــردم مواجــه باشــیم، 
بســیار زیــاد اســت. اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد، 
ــانده  ــران کش ــه بح ــات ب ــد انتخاب ــدون تردی ب
ــد  ــود خواه ــه وج ــرایطی ب ــد و ش ــد ش خواه
ــرول حکومــت  ــه دیگــر اوضــاع از کنت ــد ک آم
ــرون  ــود. بی ــرون ش ــی آن بی ــدان خارج و متح
شــدِن اوضــاع از کنتــرول حکومــت پیامدهــاِی 
ــرای  ــد ب ــی می توان ــوار و خطرناک ــیار ناگ بس
کشــور داشــته باشــد. نیروهــای مخالــف مترصِد 
چنیــن وضعیتــی انــد کــه بتواننــد از آن به ســود 
برنامه های شــان اســتفاده کننــد. هــر اتفاقــی 
ــدون  ــد، ب ــتان بیفت ــرای افغانس ــده ب ــه در آین ک
تردیــد مســوولیت آن بــه دوش زمــام داراِن 
فعلــِی کشــور و بــه ویــژه شــخص آقــای غنــی 
ــا مدیریــت ضعیــف و بحــران زاِی  اســت کــه ب
خــود کشــور را بــا خطــر ســقوط مواجــه کــرده 

اســت. 

احمد عمران
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ــت  ــده گان دول وزارت خارجــۀ کشــور شــرکت نماین
در نشســت مســکو را رد کــرده اســت. صبغــت 
ــی  ــه بی بی س ــه ب ــخنگوی وزارت خارج ــدی، س احم
ــن  ــی در ای ــت کس ــرف دول ــه از ط ــت ک ــه اس گفت
ــورای  ــای ش ــی اعض ــد، ول ــرکت نمی کن ــت ش نشس
عالــی صلــح بــه عنــوان یــک نهــاد مســتقل، تصمیــم 

ــد. ــر باش ــت حاض ــن نشس ــد در ای گرفته ان
ــر  ــتان از ه ــه افغانس ــت ک ــه اس ــدی گفت ــای احم آق
ــر  ــا در ه ــد، ام ــح اســتقبال می کن ــرای صل نشســتی ب
گفت وگویــی بــرای صلــح بایــد رهبــری و حاکمیــت 

ــه رســمیت شــناخته شــود. افغانســتان ب
ایــن در حالــی اســت کــه شــورای عالــی صلــح گفتــه، 
ــت  ــی از حکوم ــه نماینده گ ــورا ب ــن ش ــی از ای هیأت
ــد.  ــی در نشســت مســکو شــرکت می کن وحــدت مل
ــی  ــورای عال ــخنگوی ش ــری، س ــان طاه ــید احس س
ــی شــش  ــار ال ــأت چه ــن هی ــه ای ــد ک ــح می گوی صل
نفــر عضــو دارد و بــه نماینده گــی از حکومــت 
ــد  ــرکت خواه ــی در نشســت مســکو ش وحــدت مل

کــرد.
هنــوز مشــخص نیســت کــه چــه افــرادی در ترکیــب 
ــدت  ــت وح ــی از حکوم ــه نماینده گ ــأت ب ــن هی ای

ــد. ــرکت می کنن ــکو ش ــت مس ــی در نشس مل
صلــح  مــورد  در  مســکو  نشســت  اســت  قــرار 
ــا حضــور  ــرب ب ــش رو، 1۸ عق ــۀ پی افغانســتان، جمع
نماینده گانــی از 12 کشــور در روســیه برگــزار شــود. 
گــروه طالبــان هــم گفته انــد کــه نماینــده گان شــان را 

ــتند. ــت می فرس ــن نشس ــرکت در ای ــرای ش ب
نشســت مســکو در حالــی برگــزار می شــود کــه 
و  امریــکا  دولــت  میــان  جداگانه یــی  مذاکــرات 
نماینــده گان گــروه طالبــان، در عــدم حضــور دولــت 
افغانســتان در جریــان هفته هــای اخیــر صــورت 

ــت. ــه اس گرفت
از ســوی هــم، روســیه برخــی از چهره هــای سیاســی 
افغانســتان را بــرای اشــتراک در مذاکــرات صلــح 

ــوت  ــکو دع ــان در مس ــروه طالب ــده گان گ ــا نماین ب
ــدون رضایــت  ــدام را ب ــن اق کــرده اســت. روســیه ای
حکومــت افغانســتان انجــام داده؛ اقدامــی کــه خشــم 

ــت. ــه اس ــتان را برانگیخت ــی افغانس ــات دولت مقام
ــته  ــاه گذش ــل در دو م ــی در کاب ــای روس دیپلمات ه
ــکو  ــح مس ــت صل ــرکت در نشس ــای ش دعوت نامه ه
ــع  ــتان توزی ــی افغانس ــرۀ سیاس ــن چه ــه چندی را ب

کرده انــد.
گفتــه می شــود کــه از جملــه هشــت تــن از رهبــران 
سیاســی افغانســتان، شــش تــن آن بــه شــمول حامــد 
کــرزی، رییــس جمهــور پیشــین افغانســتان دریافــت 
را  روســی  دیپلمات هــای  ســوی  از  دعوت نامــه 
بــرای اشــتراک در نشســت صلــح مســکو تاییــد کــرده 
ــون در  ــا کن ــل ت ــیه در کاب ــا ســفارت روس اســت، ام

ایــن مــورد چیــزی نگفتــه اســت.
حامــد کــرزی، رییــس جمهــور پیشــین افغانســتان و 
ــت  ــزب جمعی ــی ح ــس اجرای ــور، ریی ــد ن عطامحم
اســامی گفته انــد کــه در ایــن نشســت شــرکت 

ــرد. ــد ک خواهن
ایــن در حالــی اســت کــه قــرار بــود نشســت مســکو 
در مــورد صلــح افغانســتان در مــاه ســنبلۀ ســال 
جــاری برگــزار شــود، امــا حکومــت افغانســتان اعــام 
ــرد،  ــد ک ــتراک نخواه ــن نشســت اش ــه در ای ــرد ک ک
بــه همیــن دلیــل برگــزاری ایــن نشســت بــه تعویــق 

ــاد. افت
حکومــت افغانســتان گفتــه بــود کــه نشســت مســکو 
تعویــق  بــه  بیشــتر  آماده گی هــای  منظــور  بــه 
می افتــد و افغانســتان و روســیه مشــترکًا ایــن نشســت 

ــرد. ــد ک ــی خواهن را میزبان
حکومــت افغانســتان در آن زمــان همچنــان گفتــه بــود 
کــه پــس از کار مشــترک تیم هــای دو کشــور، زمــان 
ــرات  ــورد مذاک ــی در م ــت بین الملل ــزاری نشس برگ

صلــح افغانســتان مشــخص خواهــد شــد.

 شــماری از آگاهــان نظامــی در واکنــش بــه توزیــع مــدال 
بــه مقام هــای ارشــد امنیتــی از ســوی محمداشــرف غنــی 
می گوینــد کــه ایــن کار رییــس حکومــت »خودســرانه« و 

»خــاف پرنســیب های نظامــی« اســت.
ــی را  ــد امنیت ــای ارش ــه مقام ه ــدال ب ــض م ــان تفوی آن
ــات  ــرای انتخاب ــردم« و کارزاری ب ــعور م ــه ش ــن ب »توهی
مقام هــای  می گوینــد،  و  می داننــد  ریاســت جمهوری 
امنیتــی بــه جــای »مکافــات«، بایــد »مجــازات« می شــدند.
جاویــد کوهســتانی، آگاه نظامــی بــه روزنامــۀ مانــدگار بــا 
ــد کــه تمــام این هــا  ــر می گوی ــه ناامنی هــای اخی اشــاره ب
ــی را نشــان می دهــد. ــی مقام هــای امنیت ضعــف و ناکارای

امنیتــی  مقام هــای  کــه  می افزایــد  کوهســتانی  آقــای 
ــد  ــه بای ــتند، بلک ــد نیس ــتایش و تمجی ــل س ــا قاب نه تنه
ــه کار  ــد ک ــدند. او می گوی ــتجواب می ش ــازات و اس مج
ــردم«  ــعور م ــه ش ــن ب ــده گان و ارگ »توهی ــس نماین مجل

ــت. اس
ــات  ــزاری انتخاب ــتانۀ برگ ــن کار در آس ــۀ او: ای ــه گفت ب
بی گمــان  کــه  می گیــرد  صــورت  ریاســت جمهوری 
ــرای  ــی ب ــران امنیت ــه مدی ــب توج ــی کارزار و جل نوع

ــت. ــده اس ــال آین ــات س انتخاب
ــه ایــن  همزمــان باایــن، عتیــق اهلل امرخیــل، آگاه نظامــی ب
ــِف  ــی از ضع ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــت ک ــاور اس ب
مدیریتــی و ناکارآمــدی مقام هــای ارشــد امنیتــی بــه 
ــان،  ــه آن ــدال ب ــا دادن م ــه ب ــم گرفت ــده و تصمی ســتوه آم
تشــویق شــان کنــد کــه کار کارهــای شــان را بــه درســتی 

ــد. ــش ببرن ــه پی ب
اســتجوابیه  نشســت  کــه  می گویــد  امرخیــل  آقــای 
پارلمــان یــک نشســت ســلیقه یی و فرمایشــی بــود 
ــه  ــن ب ــای پرداخت ــه ج ــس ب ــای مجل ــی از اعض و برخ
ــتایش  ــه س ــا و ســقوط ولســوالی ها، ب ــا، انفجاره ناامنی ه

ــد. ــی پرداختن ــای امنیت نیروه
ــش«  ــه »اوج ــتان ب ــا در افغانس ــه ناامنی ه ــد ک او می گوی
ــت  ــا در پایتخ ــت حت ــۀ او: »امنی ــه گفت ــت. ب ــیده اس رس
افغانســتان تأمیــن نیســت. کســی در اطــراف ارگ خــود را 
ــا  ــد. روزهــا ده هــا جــرم و جنایــت و حت مصــون نمی دان
ــد.« ــاق می افت ــی ارگ اتف ــتی در چندقدم ــۀ تروریس حمل
ــای  ــه مقام ه ــدال دادن ب ــتایش و م ــی، س ــن آگاه نظام ای
ــور،  ــی در کش ــد امنیت ــت ب ــی را در وضعی ــد امنیت ارش
ــس  ــده گان و ریی ــکاری« نماین ــر »بی ــی« و از س »روزُگم
حکومــت می خوانــد و می گویــد کــه ایــن کار هیــچ 
کمــی بــه تأمیــن امنیــت و توان مندســازی نیروهــای 

نمی کنــد. امنیتــی 

ــه  ــد ب ــت بای ــه حکوم ــی دارد ک ــار م ــل اظه ــای امرخی آق
ــن  ــار قضــاوت شــان در ای ــد کــه معی مــردم پاســخ بگوی
ــه  ــی ب ــاور او: مــدال زمان ــه ب ــوده اســت؟ ب ــه چــه ب زمین
ــت  ــوب مدیری ــا خ ــه ی ــود ک ــی داده می ش ــک نظام ی
داشــته باشــد، یــا قهرمانــی کــرده باشــد و یــا هــم 

ــد. ــام داده باش ــری انج ــای موث کاره
ــه مدال هــای  ــاور  اســت ک ــن ب ــه ای ــان ب ــل همچن امرخی
ــاِف  ــد، »خ ــی داده ش ــای امنیت ــه مقام ه ــه ب ــری ک اخی

ــت. ــوده اس ــرانه« ب ــک کار خودس ــیپ های« و »ی پرنس
گفتنــی اســت کــه روز گذشــته محمداشــرف غنــی 
ــان  ــه آن ــرد و ب ــتایش ک ــی را س ــد امنیت ــای ارش مقام ه
نقــد  پــول  و  نشــان ها  رتبه هــا،  دولتــی،  مدال هــای 
ــن  ــه ای ــه اســت ک ــی گفت ــرد. محمداشــرف غن ــع ک توزی
در  شــان  زحمــات  و  »تاش هــا  بهــر  از  را  مدال هــا 
راســتای رهبــری بهتــر، تأمیــن امنیــت انتخابــات پارلمانــی 

ــت. ــان داده اس ــه آن ــم« ب ــا تروریس ــارزه ب و مب
ــی،  ــاع مل ــر دف ــه، وزی ــر داخل ــی از وزی محمداشــرف غن
ــش، دو  ــتاد ارت ــس س ــی، ریی ــت مل ــی امنی ــس عموم ریی
معیــن وزارت امــور داخلــه، یکــی از معاونــان مشــاوریت 
ــدال  ــول و م ــی پ ــدان امنیت ــت و 29 کارمن ــورای امنی ش

ــع کــرده اســت. توزی
ــق  ــوان تطبی ــه عن ــت: »ب ــه  اس ــی گفت ــرف غن محمداش
ــت از  ــاالری و رعای ــر مردم س ــون، حمایت گ ــدۀ قان کنن
ــما در  ــم. ش ــی می کن ــما قدردان ــی، از ش ــل بی طرف اص
ــردم  ــی م ــای قانون ــه از آزادی ه ــد ک ــت کردی ــل ثاب عم
حراســت می کنیــد و ایــن دســتاورد بــزرگ تــان اســت«.
می گفتنــد  کــه  آنانــی  اســت،  افــزوده  غنــی  آقــای 
ــا خطــر  ــات برگــزار نمی شــود برخــی والیت هــا ب انتخاب
ــی  ــی و دفاع ــای امنیت ــت، از نیروه ــه اس ــقوط مواج س

ــد. ــوزش« بخواهن »پ
ــر«  ــکاری بهت ــی و هم ــری، هماهنگ ــان از »رهب او همچن
ــان در  ــی و دفاعــی ســتایش کــرده و از آن نیروهــای امنیت

خصــوص »تأمیــن امنیــت پروژه هــای بــزرگ و رســانیدن 
ــن،  ــزش زمی ــه آســیب دیده گان ســیاب ها، لغ ــا ب کمک ه
ــه و ســایر آفت هــای طبیعــی« تشــکر کــرده اســت. زلزل

ایــن درحالــی اســت کــه مجلــس نماینــده گان روز شــنبۀ 
ــی و  ــاع مل ــر دف ــه، وزی ــور داخل ــر ام ــاری وزی ــۀ ج هفت
ــت  ــن امنی ــر »تأمی ــی را از به ــت مل ــی امنی ــس عموم ریی

ــد. ــرده بودن ــتایش ک ــات« س انتخاب
ســتایش آقــای غنــی و مجلــس از مســووالن ارشــد امنیتــی 
ــه رو شــده و  ــا واکنش هــای شــدید شــهروندان نیــز روب ب
ــاد  ــرد را انتق ــن عملک ــی ای ــبکه های اجتماع ــان در ش آن

کرده انــد.

دو دسته گی میان حکومت 
و شورای صلح

آگاهان نظامی:
غنـی از بهر انتخـابات ریاست جمهوری 
مسـووالن امنیتـی را نـوازش کـرده  است

روح اهلل بهزاد

گفتــه می شــود کــه از جملــه هشــت تــن از رهبــران سیاســی افغانســتان، شــش تــن آن بــه شــمول 
ــای  ــوی دیپلمات ه ــه از س ــت دعوت نام ــتان دریاف ــین افغانس ــور پیش ــس جمه ــرزی، ریی ــد ک حام
ــیه در  ــا ســفارت روس ــد، ام ــرده ان ــد ک ــح مســکو تأیی ــرای اشــتراک در نشســت صل ــی را ب روس

کابــل تــا کنــون در ایــن مــورد چیــزی نگفتــه اســت.
ــزب  ــی ح ــس اجرای ــور، ریی ــد ن ــتان و عطامحم ــین افغانس ــور پیش ــس جمه ــرزی، ریی ــد ک حام

ــرد. ــد ک ــرکت خواهن ــت ش ــن نشس ــه در ای ــد ک ــامی گفته ان ــت اس جمعی
ــح افغانســتان در مــاه ســنبلۀ  ــود نشســت مســکو در مــورد صل ــی اســت کــه قــرار ب ایــن در حال

ســال جــاری برگــزار شــود، امــا حکومــت افغانســتان اعــام کــرد
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پُرواضــح اســت کــه بســیاری از اهــل تصــوف، از 
ــده  ــد عب ــد، و محم ــوکل ان ــه ت ــران ب ــۀ دعوت گ جمل
بــه عنــوان یــک احیاگــِر فکــر دینــی مســوولیت داشــت 
ــا ســازد و  ــردم را برم ــف از م ــن طی ــه اشــتباهاِت ای ک
خطــر آن هــا را بــر عقیــدۀ اســامی بیــان دارد. از منظــر 
ــرون وارد فکــر اســامی  ــن اندیشــه هایی از بی وی، چنی
شــده اســت. وی می گویــد: »نمی تــوان انــکار کــرد کــه 
ــداد... و  ــرای مســلمانان نشــان ن ــه روی خوشــی ب زمان
ایشــان را بــه صوفی هــا مبتــا ســاخت)...( صوفی هایــی 
کــه اوهــام را میــان مســلمانان پخــش کردنــد کــه هیــچ 
نســبتی میــان آن اوهــام و اصــول دیــن مســلمانان وجــود 
نــدارد)...( در نتیجــۀ ایــن تعالیــم انحرافــی و جهــل بــه 
اصــول دیــن، تنبلــی میــان مســلمانان رواج یافــت. ایــن 
طیــف از صوفی هــا از »حســنات« آریایی هــا انــد!، زیــرا 
چنیــن اندیشــه هایی از میــراث ادیــان فارســی و هنــدی 
ــا  ــه م ــان ب ــی زبانان و هندی ــیلۀ فارس ــه وس ــه ب ــود ک ب

ــه، 3/211(  ــید«.)االعمال الکامل رس
ــر  ــا جب ــدر و ی ــا و ق ــه از قض ــت متصوف ــر برداش اگ
ــن  ــه ای ــده چگون ــد عب ــس محم ــت؛ پ ــت اس نادرس

می کنــد؟ تفســیر  را  مســایل 
محمــد عبــده قضــا را بــه معنــای ســبق علــم الهــی بــه 
ــده  ــته و آین ــان در گذش ــیلۀ انس ــه به وس ــی ک آن اعمال
ــت  ــد اس ــد. وی معتق ــیر می کن ــد، تفس ــود می آی به وج
ــاِل  ــر آزادی افع ــز در براب ــی هرگ ــم اله ــبق عل ــه س ک
ــابق  ــم س ــزی از عل ــچ چی ــرد، هی ــرار نمی گی ــان ق انس
ــردد.  ــان نمی گ ــل انس ــار و عم ــع اراده، اختی ــی مان اله
ــًا  ــت ضرورت ــی اس ــابق اله ــم س ــه در عل ــه آن چ اگرچ
ــل  ــۀ کام ــر آن احاط ــد ب ــرا خداون ــد؛ زی ــق می یاب تحق
دارد و حتمــًا بــا وضعیــت موجــود هــم متفــق اســت و 
ــس  ــد، ص ۷1(. پ ــاله التوحی ــم نمی شود)رس ــل ه تبدی
از نــگاه عقلــی احاطــۀ خداونــد بــر آن چــه درآینــده بــه 
ــع از انجــام  ــای مان ــه معن ــچ گاه ب ــدد، هی ــوع می پیون وق

ــود. ــه آن نخواهــد ب ــا باعــث ب کار و ی
ــرای انســان  ــرای وجــود »آزادی اراده« ب محمــد عبــده ب
بــه گواهــی حــس و عقــل اســتدالل می کنــد کــه حــس 
ــه حســاب  ــزد وی ب ــع معرفــت ن و عقــل از جملــه مناب
می آینــد. وی می گویــد: »شــخصی کــه عقــل و حــواس 
ــد و  ــی می ده ــش گواه ــود خوی ــرای وج ــالم دارد، ب س
نیــاز بــه دلیلــی کــه وی را هدایــت کنــد و معلمــی کــه 
ــان  ــن انس ــان همی ــدارد. همچن ــد، ن ــی کن او را راهنمای
گواهــی می دهــد کــه اعمــال اختیــاری خویــش را درک 
ــش  ــل خوی ــیلۀ عق ــم به وس ــج آن را ه ــد و نتای می کن
ــپس  ــد، س ــدر می کن ــه اراده اش آن را مق ــنجد و ب می س
ــاله  ــد«. )رس ــام می ده ــه دارد، انج ــی ک ــا قدرت آن را ب

ــد، ص 2۷۵(  التوحی
بــه بــاور محمــد عبــده هرکســی کــه آزادی ارادۀ انســان 
را انــکار می کنــد، بایــد نخســت بــه معنــای اوامــر 
خداونــد کــه انســان را مکلــف بــه انجــام آن هــا ســاخته 
ــد  ــی خواه ــه ارزش ــال چ ــن اعم ــد؛ ای ــگاه کن ــت ن اس
داشــت اگــر انســان دارای اختیــار کامــل نبــود ودر برابــر 
ــد؟ ــی نمی دی ــاداش و مجازات ــان آن، پ ــت و عصی اطاع
ــألۀ آزادی  ــه مس ــده ب ــد عب ــد محم ــش از ح ــد بی تأکی
ــده از  ــاِن آن ع ــه گم ــت ک ــن اس ــر ای ــان به خاط انس
مدعیــان را رد کنــد کــه اســام را دیــِن جبــر دانســته و 

آزادی انســانی را انــکار می کننــد.
محمــد عبــده بــه مســالۀ آزادی انســان اهمیــِت زیــادی 
ــوده  ــد نم ــر آن تأکی ــش ب ــته ها و تألیفات داده و در نوش
ــه آزادی  ــول ب ــه ق ــت ک ــد اس ــرا وی معتق ــت؛ زی اس
انســانی و رد جبرگرایــی باعــث به وجــود آمــدن مؤمنــان 

قــوی و متعهــدی می شــود کــه هســتی را بــرای منفعــِت 
ــه روی و  ــت و دنبال ــد و از تبعی ــش تســخیر می کنن خوی
ــریعه،  ــم الش ــی حری ــل ف ــات می یابند.)العق ــواکل نج ت

ص 1۸1(

عقالنیت سیاسی از منظر محمد عبده
شــاید از مهم تریــن موضوعاتــی کــه محمــد عبــده آن را 
مطــرح کــرده، موضــوع حکومــت و قــدرت سیاســی در 
ــی  ــِت دین ــه وی خــوی و خصل اســام باشــد؛ طوری ک
ــی  ــِت مدن ــوی و خصل ــر آن خ ــید و ب را از آن برکش
محافظه کارانــه  و  خشــک  نگــرش  زیــرا  پوشــانید؛ 
غالبــًا بــه تأییــد و تقویــِت حکومــت فــردی اســتبدادی 
ــه  ــا زمانی کــه تظاهــر ب ــرای زمــام داران ت ــردازد و ب می پ
ــد، مشــروعیت  ــی می کنن ــعایر دین ــده و ش ــاع از عقی دف
ــاوت و  ــا را بغ ــا آن ه ــت ب ــه مخالف ــیده و هرگون بخش
ــی،  ــگاه عقان ــا ن ــدارد. ام ــروعیت می پن ــروج از مش خ
از منظــر محمــد عبــده دیــن را یــاور و ناصــر مصلحــِت 
ــی  ــل پیشــرفت اجتماع ــی ازعوام ــرد مســلمان و عامل ف
ــر  ــی ب ــر عقان ــرز تفک ــه ط ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب می دان
ایــن امــر پافشــاری می کنــد کــه حکومــت بایــد اســتوار 
بــر ارادۀ مــردم باشــد و قــدرت سیاســی در چنیــن 
ــرد.  ــمه می گی ــی سرچش ــته های مردم ــی از خواس نگرش

ــریعه، ص 1۸2(  ــم الش ــی حری ــل ف )العق
در قــرن نوزدهــم میــادی در برخــی از کشــورهای 
پیوســت  ظهــور  بــه  قوی یــی  رویکــرد  اســامی 
کــه بــه اندیشــه های دســتوری و نیابتی یــی کــه در 
دعــوت  بــود،  یافتــه  رواج  اروپایــی  ســرزمین های 
می کــرد، و نظــام حکومــت داری قدیــم را کــه بــر 
اســتبداد و تســلط فــردی اســتوار بــود، رد نمــود. 
ــه موضــوع  ــی کــه ب ــا نگــرش عقانی ی ــده ب محمــد عب
حکومــت داری داشــت، ســهم مهمــی در پیشــرفِت 
ــت؛  ــته اس ــه داش ــی آزادی خواهان ــت سیاس ــن حرک ای
ــون  ــارۀ شــورا، اســتبداد، آزادی و قان طوری کــه وی درب
ــر در  ــن در مص ــورای قوانی ــس ش ــت، و در مجل نوش

ــرد. ــرکت ک ــال 1۸99م ش س
ــن  ــه ای ــت ک ــد گف ــدرت« بای ــوم »ق ــگاه مفه ــا از ن ام
موضــوع از قدیم األیــام در تاریــخ اندیشــۀ سیاســی 
اســام مطــرح بحــث بــوده و چیــز جدیــدی نیســت؛ اما 
ــوم  ــور مفه ــامی در تص ــای اس ــان گروه ه ــاف می اخت
قــدرت خیلــی جــدی بــوده اســت، و شــاید آن چــه ایــن 
ــه  ــوده ک ــن ب ــاخته اســت، ای ــر س ــات را عمیق ت اختاف
ــدرت  ــوم ق ــه مفه ــش از این ک ــامی پی ــای اس گروه ه
ــه  ــر در جامع ــی بش ــدید اجتماع ــاز ش ــوان نی ــه عن را ب
مــورد تحلیــل قــرار بدهنــد، بــه جنبــۀ فقهــی و قانونــی 
ــن  ــر اب ــه تعبی ــه ب ــد، درحالی ک ــأله پرداخته ان ــن مس ای
خلــدون قــدرت و حاکــم در نفــس خــود، نیــازی 
ــد و  ــری می کن ــم جلوگی ــه از ظل ــت ک ــی اس اجتماع
ــوق و  ــگاه حق ــردم از ن ــان م ــاوات را می ــت و مس عدال

ــد. ــق می بخش ــات تحق واجب
ــدرت در پاســخ و  ــارۀ ق ــده درب اندیشــه های محمــد عب
یــا رد اتهامــات فــرح انطــون، وارد شــد کــه بعدهــا ایــن 
ــه  ــوان »االســام والنصرانی ــی تحــت عن ــا در کتاب ردیه ه
مــع العلــم والمدنیــه« جمــع آوری گردیــد. محــور ایــن 
ــود  ــتوار ب ــون اس ــرح انط ــخِن ف ــن س ــر ای ــات ب اتهام
کــه می گفــت: اســتبداد مســلمانان بــه حکومــت و 
قــدرِت فــردی آزاردهنــده، پیامــد ارتبــاط قــدرت دینــی 
ــن  ــه چنی ــًا ک ــوی اســت، برعکــس مســیحت مث و دنی
ــود  ــوی در آن وج ــی و دنی ــدرت دین ــان ق ــی می ارتباط

ــدارد. ن

محمــد عبــده بــرای رد ایــن ایــدۀ محــوری در اندیشــۀ 
فــرح انطــون دســت بــه کار شــد و بــر ایــن امــر خیلــی 
پافشــاری کــرد کــه قــدرت دینــی در اســام اســتوار بــه 
ایــن ارتبــاط نیســت؛ اســام هرگونــه تســلط بــر ارواح 
و باورهــا را بعــد از خــدا و پیامبــرش نابــود ســاخت و 
گفــت: »هــر مســلمان گفته هــای خــدا را از کتــاب خــدا 
ــه  ــدون این ک ــر ب ــنت پیامب ــر را از س ــای پیامب و گفته ه
ــد  ــد، بای ــرار ده ــطه ق ــی)...( را واس ــا خلف ــلف و ی س
بفهمــد. در اســام چیــزی بــه نــامِ ســلطۀ دینــی بــه هیــچ 

ــه، ص ۵۰(  وجــه وجــود ندارد«.)االســام والنصرانی
ــدرت  ــران ق ــر دیگ ــه ب ــی ک ــروه دینی ی ــام گ در اس
ــه در  ــیحی ک ــای مس ــد کلیس ــی مانن ــی و عقیدت روح
جامعــۀ اروپائــی دارد، داشــته باشــد وجــود نــدارد، 
ــدرت  ــود دارد، ق ــام وج ــه در اس ــی ک ــام قدرت و تم
ــان  ــًا بی ــود صراحت ــام خ ــت. اس ــی اس ــی مدن سیاس
مــی دارد کــه مــردم منبــع قــدرت انــد، و مــردم انــد کــه 
خلیفــۀ مســلمان را نصــب می کننــد و در صــورت نیــاز 
ــد  ــر محم ــه از منظ ــس خلیف ــد. پ ــزل می نماین آن را ع
ــد  ــرد نبای ــان خ ــت، و صاحب ــی اس ــم مدن ــده »حاک عب
میــان خلیفــۀ مســلمانان و آن چــه را کــه فرنگی هــا 
ــد،  ــی می گوین ــدرت اله ــی ق ــک« یعن ــام »تیوکراتی ــه ن ب

خلــط و اشــتباه کنند«.)همــان، ۵1-۵2( 
ــاور اســت  ــن ب ــه ای ــده ب ــن اســاس محمــد عب ــه همی ب
کــه فتوحــات اســامی بــه حکــم قــدرت مدنــی خلفــا 
و بــه هــدف تقویــت دولــت اســامی در جهــان آن روز 
ــید.)االعمال  ــان رس ــه پای ــر خــدا ب ــات پیامب ــد از وف بع

ــه، 3/4۵9-4۶2(  الکامل
ــده وجــود حکومــت  ــا وجــود این کــه محمــد عب ــا ب ام
ــوی و  ــت دنی ــد و طبیع ــی می کن ــام را نف ــی در اس دین
مدنــی قــدرت سیاســی اســامی را در مراحــل مختلــِف 
ــر  ــد دیگ ــا مانن ــد؛ ام ــد می نمای ــامی تأیی ــخ اس تاری
دینــی  را  اســام  قدیــم،  اســام گرای  اندیشــمندان 
ــا  ــن و دنی ــان شــؤون دی ــع می ــه جام ــد ک تصــور می کن
باهــم اســت، ولــی این کــه منبــع قــدرت مدنــی، تعالیــم 
ــرای ایــن اســت کــه اســام هــم دیــن  اســام باشــد، ب
اســت و هــم شــریعت، و در شــریعت اســامی حــدود 
ــیم  ــی ترس ــوق معین ــده و حق ــع گردی ــخصی وض مش
شــده اســت، بــر فرمانــروای مســلمان الزم اســت عدالتی 
را کــه دیــن و مــردم خواهــان آن انــد تحقــق بخشــد و 
از هیــچ مخلوقــی در معصیــت خالــق اطاعــت نکنــد، و 
ــر مــردم الزم  اگــر از کتــاب و ســنت ســرپیچی کــرد، ب
اســت کــه او را بــا کــِس دیگــری عــوض کنند.)االســام 

والنصرانیــه، ص ۵۰-۵1( 
اگرچــه محمــد عبــده بــه ایــن بــاور بــود کــه حاکــم در 
اســام، بــه تمــام معنــا حاکــم مدنــی اســت و هیچ گونــه 
ــو و  ــۀ نیک ــدرت موعظ ــز ق ــه ج ــی ب ــدرت دینی ی ق
ــدارد، امــا  ــه خیــر و منــع از شــر در دســت ن دعــوت ب
بــا وجــود ایــن بــه بــاور محمــد عبــده حاکــم اســامی 
در طــول تاریــخ اســام حامــل ایدیولــوژی دینــی 
انعطاف پذیــری بــود کــه پیشــرفت های اجتماعــی را 
نادیــده نمی گرفــت، و آن چــه درآن ثابــت و پایــدار 
ــت  ــا طبیع ــق ب ــریعت مطاب ــول ش ــه اص ــل ب ــود، عم ب
ــود کــه پیشــرفت عصــر و زمــان خواهــاِن  اجتهاداتــی ب

آن بود.)همــان، ۵۰-۵3( 
ــا از  ــت ام ــی اس ــا مدن ــام معن ــه تم ــام ب ــم در اس حاک
ــی را  ــریعت اله ــر ش ــه اوام ــود ک ــته می ش وی خواس
ــت و  ــق امنی ــت، تحق ــت، مصلحــت ام ــای عدال ــر مبن ب
ــا  ــام این ه ــد. تم ــق نمای ــردم تطبی ــۀ م ــا هم ــن ب تضام
ــه  ــا ب ــق دارد ت ــا تعل ــه دنی ــه بیشــتر ب ــی اســت ک اهداف
ــدرت از  ــک. ق ــی متافیزی ــع دین ــا منب ــده و ی ــور عقی ام
ــت،  ــی اس ــی سیاس ــل مدن ــده در اص ــد عب ــر محم منظ
ــی در جامعــۀ سیاســی اســامی دارد، و  ــۀ دین ــا وظیف ام
ــه  ــازد ک ــم الزم می س ــر حاک ــم ب ــامی ه ــریعت اس ش
تعالیــم اســام را تطبیــق کنــد، امــا الزم نیســت کــه ایــن 
ــت  ــرای حکوم ــًا ب ــیله یی مث ــا وس ــه و ی ــر را بهان ام
»تیوکراتیــک« ســاخت و حکومــت اســامی را حکومــت 

ــی تلقــی کــرد. دین
ــا  ــی بی معن ــی از دین ــی سیاس ــاظ، جدای ــن لح ــه همی ب
بــه نظــر می آیــد، مگــر این کــه هــدف مــا از ایــن 
ــت  ــی از مرجعی ــور کل ــریع به ط ــی تش ــی، جدای جدای
قانونــی اســام باشــد، کــه تثبیــت چنیــن چیــزی جــز بــا 
ــر  ــا نماینــده گان آن هــا امکان پذی ــه مــردم و ی مراجعــه ب

نیســت.
امــا اگــر هــدف جدایــی قــدرت دینــی از دولــت باشــد، 
مــا در اســام چیــزی بــه نــامِ حکومــت دینــی نداریــم، و 
هرگــز اســام میــان قــدرت دینــی و سیاســی در شــخص 
ــع نکــرده  ــاه، جم ــا پادش ــه باشــد ی واحــد خــواه خلیف
ــده،  ــوع ش ــن موض ــاس ای ــث التب ــه باع ــت، و آن چ اس
ــه،  ــال الکامل ــت. )االعم ــخ اس ــیحی در تاری ــۀ مس تجرب

 )1/1۰۷

احمد ذكـی خاورنيا

بخش هفتــم

مسالۀ جبر و اختیار، قضا و قدر 
یا مسألۀ اراده و آزادی انسانی، 
همۀ این ها تعبیر از یک مشکل 

فلسفی می کنند که آرای فاسفه و 
اندیشمندان در طول تاریخ پیراموِن 
آن متفاوت بوده است، و تا هنوز که 
هنوز است، نظریات و دیدگاه های 
متفاوتی پیرامون این مسأله طرح 
می شود، و علت این همه اختاف 
این است که این مسأله از جمله 

پیچیده ترین مشکات فکری یی ست 
که تا کنون اندیشۀ بشری با آن 

روبه رو شده است.
شاید یکی از اندیشه های اعتقادی 
اساسی یی که محمد عبده در برابر 
آن به مبارزه پرداخت تا آن را از 

اندیشۀ اسامی دور کند، ایدۀ تقدیر 
و توکل است. وی این ایده را مانع 
اساسی در برابر حرکت مسلمان 

تلقی نمود، »مسلمان در فهم معنای 
“توکل” و یا “تقدیر” اشتباه کرده 

و به تنبلی روی آورده و از عمل باز 
نشسته و امور را به حوادت واگذار 
کرده که هر طرفی که بخواهد آن 
را ببرد، و گمان می کند که با چنین 

کاری خداوند را راضی می سازد 

محـمد عبده؛
 سرسلسـلۀ 
فقیـهاِن متجـدد
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بــاب  در  حنفــی«  کام  »بنیان گــذار  کتــاب      
امــام  علمــی  خدمــات  و  اندیشــه  زنده گــی، 
ــم  ــتاد بلقاس ــتۀ اس ــدی )رح( نوش ــور ماتری ابومنص
ــور  ــِم دکت ــا و عام فه ــۀ روان، زیب ــی و ترجم الغال
لحــاظ جامعیــت،  بــه  احمــد ذکــی خاورنیــا؛ 
اختصــار و روش منــدی، یگانــه پژوهــِش ارزشــمند 
ــا انجــام، آن را  ــه حســاب مــی رود کــه از آغــاز ت ب
ــی  ــه ویژه گی هــای علمــی و زیبایی های ــدم و ب خوان
ــدون  ــه ب ــوردم ک ــی در آن  برخ ــث کام از مباح
ــوان آن  ــن نمی ت ــش از ای ــری پی ــچ اث ــد در هی تردی

کــرد.  را جســت وجو 
ــوم و  ــرن س ــر ق ــدی، در اواخ ــور ماتری     ابومنص
اوایــل قــرن چهــارم، بزرگ تریــن متکلــم اهــل 
ــب  ــر مکات ــه در براب ــود ک ــناخته می ش ــنت ش س
کامــی معتزلــه، کرامیــه، جهمیــه، روافــض، اصحاب 
ــا  ــان قرمطی ه ــل و همچن تجســیم و تشــبیه و تعطی
ــا وضــع  ــا، ب ــا و دهری ه ــی، ثنوی ه و فلســفۀ یونان
ــر  ــی ب ــی، مبتن ــدل و منطق ــژه، معت روش علمــی وی
ــا  ــوی علم ــرد و از س ــتاده گی ک ــل، ایس ــل و نق عق

ــد. ــه »مهــدی امــت« ملقــب گردی ب
    در عصــر ماتریــدی، شــهرهای ســمرقند و بخــارا 
ــت(  ــت خاف ــداد )پایتخ ــه از بغ ــود آن ک ــا وج ب
ــه  ــۀ توج ــا در نتیج ــتند، ام ــه داش ــنگ ها فاصل فرس
ــدن و  ــم و تم ــترش عل ــه گس ــامانیان ب ــایاِن س ش
عنایــت ویــژه بــه علمــا، اندیشــمندان بزرگــواری در 
ــی  ــِف علم ــای مختل ــوم در بخش ه ــرز و ب ــن م ای
ماننــد: عرفــان و تصــوف، حکمــت و فلســفه، شــعر 
و ادب و فقــه و حدیــث، آمدنــد کــه در نتیجــۀ 
ــی و  ــوزۀ علم ــن ح ــه بزرگ تری ــه ب ــن منطق آن، ای
تمدنــی جهــان اســام بعــد از بغــداد تبدیــل گردیــد. 
رســم الخط  قالــب  در  فارســی  زبــان  چنان چــه 
عربــی درآمــد، قــرآن کریــم و تاریــخ طبــری 
بــه زبــان فارســی برگردانــده شــدند، رودکــی 
ــی  ــان فارس ــه زب ــعر ب ــزار ش ــا ه ــمرقندی ده ه س
ســرود و بزرگ مــرداِن دیگــری ماننــد امــام بخــاری 
ــدی در  ــور ماتری ــام ابومنص ــث و ام ــم حدی در عل
ــی از ایــن خطــۀ  علــم کام، هریــک همچــون آفتاب

ــد.  ــو افکندن ــان اســام پرت ــر جه ــارک ب مب
    ماتریــدی در شــرایطی ظهــور کــرد کــه مباحــث 
کامــی ماننــد اثبــات وجــود و وحدانیــت خداونــد، 

ــا و  ــات، قض ــان ذات و صف ــه می ــی رابط چگونه گ
ــف  ــب مختل ــان مکات ــره، می ــی و غی ــدر، کام اله ق
به ویــژه اهــل حدیــث و معتزلــه بیــش از هــر وقــِت 
دیگــر شــدت یافتــه بــود و عقــل و نقــل در تقابــل 
هــم قــرار گرفتــه بودنــد و مذاهــب کامــی متعــدد 
ــده  ــود آم ــام به وج ــان اس ــار جه ــه و کن در گوش
بــود. در ایــن زمــان، نیــاز بــه ایجــاد خــط ســوم و 
اعتــدال، میــان افراط گرایــی و تفریط جویی هــای 
ــه  ــد ک ــاس می ش ــف احس ــِی مختل ــب کام مکات
ــر  ــوی دیگ ــل و از س ــه  عق ــی ب ــرف متک از یک ط

ــث باشــد. ــرآن و حدی ــه نصــوص ق ــق ب مطاب
ــم  ــرآن کری ــات ق ــه آی ــک ب ــا تمس ــدی ب     ماتری
در تمــام مباحــث کامــی، به خوبــی توانســت میــان 
عقــل و نقــل آشــتی برقــرار نمایــد و بــر ایــن نقطــه 
تأکیــد ورزد کــه هیچ یــک از ایــن دو، بــدون دیگری 
نمی توانــد ره به جایــی ببــرد؛ چنان چــه در بــاب 
ــی وســط  ــد، موقف ــت خداون ــح و رؤی ُحســن و قب
ــار  ــه و اشــاعره اختی ــدگاه معتزل ــان دی ــدل می و معت
نمــود و مدعــای خویــش را از راه تــازم میــان عقــل 

و نقــل، بــا قــوت اثبــات کــرد.
    در پیونــد بــه موضــوع اثبــاِت وجــود خــدا کــه 
ــه   ــی ب ــِم کام ــث مه ــی از مباح ــان یک در آن زم
ــم  ــرآن کری ــات ق ــنی آی ــت، در روش ــمار می رف ش
بــا وضــع دالیــل ده گانــۀ فلســفی-کامی کــه عبارت 
انــد از: حقیقــت تغییــر در عالــم، مــرگ و زنده گــی، 
تــوازن اضــداد در اشــیا، جواهــر و اعــراض، علیــت 
ــم  ــان و بره ــری جه ــیا، پایان پذی ــببیت در اش ــا س ی
ــم،  ــری عال ــت جوه ــتی، حرک ــام هس ــوردن نظ خ
ــت  ــای طبیع ــخیر نیروه ــر، تس ــدۀ ش ــود پدی وج
ــات  ــق در کاین ــت نظــم دقی ــرای انســان، موجودی ب
و همچنــان آفرینــش هســتی، از یــک طــرف متکــی 
ــه عقــل و از ســوی دیگــر، از نقــل بهــره جســته  ب
ــه  ــی ک ــل عقلی ی ــه دالی ــت ک ــاور اس ــن ب و بدی
قــرآن کریــم ارایــه کــرده اســت؛ آســان ، ملمــوس و 
نزدیک تــر بــه فهــم نســبت بــه دالیــل دیگــر اســت.

ــان  ــه می ــری ک ــث دیگ ــدی بح ــان ماتری     در زم
اندیشــمندان علــم کام داغ بــود، موضــوع تأویــل و 
تعطیــل و تشــبیه و تجســیم در باب صفــات خداوند 
ــن  ــم ب ــۀ جه ــروان اندیش ــد پی ــی مانن ــود؛ عده ی ب
ــق  ــات خال ــبیه صف ــز از تش ــر گری ــوان به خاط صف

بــه صفــات مخلــوق، صفاتــی ماننــد: ســمع و بصــر، 
علــم و قــدرت، اراده و حیــات و غیــره را از خداوند 
نفــی کردنــد و گروهــی دیگــر ماننــد پیــروان مکتــب 
احمــد بــن حنبــل، بــه اثبــات تمــام صفاتــی کــه در 
قــرآن و حدیــث وارد گردیــده اســت، بــدون تشــبیه، 
ــد و  ــد ورزیدن ــف تأکی ــل و باکی ــل و تعطی تأوی
ــت  ــاب را، بدع ــن ب ــی در ای ــدال عقل ــث و ج بح
و خــاف مقتضــای شــریعت، تلقــی نمودنــد و 
ــات  ــه  صف ــد را ب ــات خداون ــری صف ــداد دیگ تع
ــم  ــد جس ــرای خداون ــد و ب ــبیه نمودن ــوق تش مخل
قایــل شــدند. ماتریــدی به ســان علمــای ســلف بــه 
ثابــت بــودن تمــام صفــات خداونــد تأکیــد ورزیــد 
ــه صفــات  ــر مخاطــب، آن را ب و به خاطــر فهــم بهت
ــات  ــی، صف ــات معان ــلبی، صف ــات س ــی، صف نفس
ــری تقســیم  ــات خب ــال و صف ــات افع ــوی، صف معن

کــرد. 
    در رابطــه بــا صفــات خبــری ماننــد: ید )دســت(، 
ــره،  ــرش و غی ــر ع ــدا ب ــتوای خ ــه )روی(، اس وج
ــات  ــه صف ــت ک ــاور اس ــن ب ــدی بدی ــام ماتری ام
ــوق  ــات مخل ــا صف ــه ب ــل مقایس ــد غیرقاب خداون
و درک و تحلیــل آن از دایــرۀ عقــل بیــرون و از 
ــه آن  ــد ب ــز بحــث و جــدال در پیون ــرع نی ــر ش نظ
جایــز نیســت؛ بــه  ایــن خاطــر کــه عقــِل انســان در 
ــد  ــت می کن ــت و فعالی چــوکات محسوســات حرک
و بــر مــاورای طبیعــت راه نــدارد و نمی توانــد 
ماهیــِت اشــیا را در ورای محسوســات کشــف کنــد.
    در پیونــد بــه چگونه گــی رابطــه میــان ذات 
ــاور  ــن ب ــی بدی ــِب کام ــی مکات ــات، برخ و صف
ــی و  ــن ذات اوتعال ــد عی ــات خداون ــه صف ــود ک ب
قدیــم )ازلــی( اســت و برخــی دیگــر، صفــات 
ــا از  ــتند ت ــرذات می دانس ــادث و غی ــد را ح خداون
ــن  ــر ای ــند. در براب ــوده  باش ــز نم ــا گری ــدد ُقدم تع
ــث  ــل حدی ــح و اه ــلف صال ــروان س ــا، پی گروه ه
بــه توقیفــی بــودِن صفــات و بدعــت خوانــدن 
ــد.  ــد بودن ــه معتق ــن زمین ــی در ای ــای عقان بحث ه
امــام ماتریــدی برخــاف همــه، صفــات خداونــد را 
ــح  ــده و تصری ــرذات خوان ــه غی ــن ذات و ن ــه عی ن
نمــود کــه صفــات خداونــد بــه اعتبــار وجــود، عیــن 
ذات و بــه اعتبــار مفهــوم، غیــرذات بــاری تعالــی و 

ــد. ــم ان ــی و قدی ازل
ــق  ــت »کام« و خل ــودن صف     موضــوع حــادث ب
ــز  ــات جنجال برانگی ــر از موضوع ــرآن، یکــی دیگ ق
ــوی  ــه از س ــود ک ــری ب ــرن دوم هج ــل ق در اوای
ــر  ــد در براب ــام احم ــد و ام ــرح گردی ــه مط معتزل
ــۀ  ــوی خلیف ــه از س ــرد؛ چنان چ ــتاده گی ک آن ایس
ــورد  ــخت م ــد و س ــده ش ــدان افکن ــه زن ــت ب وق

ــت.  ــرار گرف ــب ق ــکنجه و تعذی ش
ــم و  ــرآن کری ــات ق ــه آی ــا اســتناد ب ــدی، ب     ماتری
تأییــد موقــف اشــاعره، کام را ماننــد ســایر صفــات، 
ــد  ــی خداون ــات نفس ــوع صف ــی و از ن ــت ازل صف
ــل  ــرۀ عق ــت آن از دای ــه درک ماهی ــرد ک ــی ک معرف
بیــرون بــوده و آدمــی از راه خــرد هرگــز بــه حریــِم 

ــد. ــد راه یاب آن نمی توان
ــط  ــف وس ــز موق ــار نی ــر و اختی ــاب جب     در ب
میــان معتزلــه و جبریــه را اختیــار نمــود و بــا دالیــل 
ــتناد  ــم و اس ــرآن کری ــات ق ــال آی ــراوان از خ ف
ــد  ــه تأکی ــن نقط ــی بدی ــای علمی-کام ــه معیاره ب
ــق  ــر و شــر را خل ــال خی ــد افع ــه خداون ــد ک ورزی
کــرده اســت و وصــف آفرینــش در هســتی، یکــی از 
صفــات اوتعالــی اســت و بنــده گان در اختیــار افعال، 
ارادۀ مســتقل و مخصــوص بــه  خــود را دارنــد. ایــن 
ــام ابوالحســن  ــر ام ــه تعبی ــک ب ــی نزدی ــر، خیل تعبی
اشــعری اســت کــه خلــق افعــال را صفــت خداونــد 

ــد. ــوق می دان ــت مخل ــال را صف ــب افع و کس
ــن  اســت کــه در یــک زمــان،      نظــر ماتریــدی ای
فقــط یــک فعــل بــرای انســان مقــدر نشــده اســت 
تــا جبــراً آن را کســب نمایــد؛ بلکــه بــرای بنــده، در 
برابــر تمــام افعــال خیــر و شــر، از ســوی خداونــد، 
ــت  ــده اس ــق داده ش ــدرت مطل ــار، اراده و ق اختی
ــد و  ــب نمای ــد کس ــه می خواه ــه را ک ــا هرآن چ ت
ــن  ــن و م ــاء فلیؤم ــن ش ــه )فم ــۀ مبارک ــوم آی مفه

ــز همیــن اســت. شــاء فلیکفــر( نی
    ماتریــدی، وقتــی اراده و قــدرت انســان در 
ثابــت می ســازد،  را  افعــال  بــه کســب  پیونــد 
ــود  ــل می ش ــز ح ــدر نی ــا و ق ــث قض ــۀ بح معضل
ــدرت  ــای اراده و ق ــه مقتض ــک ب ــان ها هری و انس
مســتقل خویشــتن، افعــال خیــر و افعــال شــر را در 

برمی گزیننــد.  زنده گــی 
    در ُکل، می توانیــم گفــت: بحث هــای کامــی 
امــام ابومنصــور ماتریــدی بــا درنظرداشــت رعایــت 

ماتریدی؛
 گنجیـنه یی 
فرامـوش
 شــده

عزیز احمد حنيف، استاد دانشگاه

ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــل، ب ــل و نق ــان عق ــادل می تع
اندیشــه های  تمــام  برابــر  در  کامــی  مکتــب 
ــرن  ــۀ اول ق ــه در نیم ــه و تفریط جویان افراط گرایان
ــراز و  ــرد و در ف ــتاده گی ک ــوت ایس ــا ق ــارم، ب چه
فــرود تاریــخ تــا امــروز بــه حیــات خــود ادامــه داد. 
ــی،  ــث کام ــری در مباح ــر پژوهش گ ــه ه چنان چ
ــه های  ــاز دارد و اندیش ــه آن نی ــر ب ــر حاض در عص
ــامی،  ــزرگ اس ــگاه های ب ــدارس و دانش وی در م

ــردد. ــس می گ ــوز تدری هن
ــا  ــر ب ــلفیت معاص ــۀ  س ــه اندیش ــرایطی  ک     در ش
ــاوت از اصــول  ــه و متف رویکــردی نســبتًا متحجران
ــای  ــا انگیزه ه ــه ب ــح و آمیخت ــلف صال ــی س عقیدت
ــرآورده اســت و  ــرب ســر ب ــره ع سیاســی، از جزی
ــب  ــاعره را مکات ــه و اش ــی ماتریدی ــب کام مکات
ســنت  و  قــرآن  خــاف  و  فلســفی  کامــی 
پاســخی  می توانــد  حاضــر  کتــاب  می خوانــد، 
ســطحی نگرانه  اندیشــه های  این دســت  بــرای 
ــناخت  ــرای ش ــا ب ــع و زیب ــدی جام ــوده و درآم ب
ــام ماتریــدی و خدمــات ارزشــمند  آرای کامــی ام
ــرای بازنگــری  ــی ب ــب و مقدمه ی ــن مکت ــروان ای پی
ــع  ــا و مناب ــد، روش ه ــول و قواع ــدد روی اص مج
ــاز و  ــه نی ــق ب ــۀ تفصیلــی و مطاب ــه  گون ــه ب ماتریدی
ــب  ــروان مذه ــرای پی ــژه ب ــان، به وی ــای زم مقتض

ــد. ــی باش حنف
ــن  ــِم ای ــف و مترج ــرای مؤل ــزرگ ب ــد ب     خداون
کتــاب و همچنــان کانــون اصاحــات کــه در ترجمه 
و نشــر آن تاش هــای فــراوان نمــوده اســت، جــزای 
ــاداش زحمــات بی دریغ شــان را در  ــد و پ ــر ده خی
میــزان حســنات ایشــان بیفزایــد و بــر عمــر، علــم و 

قلم شــان برکــت بیـــندازد.
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ادارۀ ملـی احصاییـه و معلومـات اعـام کـرد کـه ده هـا 
هـزار هکتـار زمیـن زراعتـی در اطـراف دریـای آمـو بـا 

خطـر تخریـب روبـه رو اسـت.
نـوراهلل اسـتانکزی، معـاون بخـش معلومـات جغرافیایـی 
بـه  پیونـد  در  کنفرانسـی  در حاشـیۀ  دیـروز  اداره  ایـن 
معرفـی سیسـتم »سـنجش از راه دور« در کابـل، هـزاران 
در  آمـو  دریـای  اطـراف  در  را  زراعتـی  زمیـن  هکتـار 

معـرض تخریـب خوانـد.
آقـای اسـتانکزی می گویـد کـه انحراف هـا، تغییـر مسـیر 
آمـو در سـال های اخیـر موجـب  و آب خیـزی دریـای 
گردیـده تا هـزاران هکتار زمیـن زراعتی که سـالیان پیش 
زیـر کشـت بودنـد، تخریب شـده یا در معـرض تخریب 

گیرند. قـرار 
انجنیـر عبدالمتیـن صالـح، متخصـص بخـش معلومـات 
ادارۀ احصاییـه در ایـن بـاره گفت که براسـاس ارقامی که 
بـه تازه گـی از سـوی این اداره به کمک سیسـتم سـنجش 
از راه دور گـردآوری شـده اسـت، نزدیـک بـه 1۵ هـزار 
هکتـار زمیـن زراعتی از سـال 2۰۰۰ تـا 2۰1۵ در نواحی 

آمـو دریا تخریب شـده اسـت.
آقـای صالـح تخریب زمین هـای زراعتی را شـامل نواحی 
اطـراف دریـای آمـو در والیت های کندز، بلـخ، جوزجان 
و تخـار می گویـد و اضافـه می کنـد کـه انحـراف و تغییر 
مسـیر و آب خیزی هـا در برخـی فصل هـای سـال سـبب 
تخریـب زمین هـای زراعتـی در اطـراف ایـن دریـا شـده 

است.
او ده هـا روسـتا در والیـت جوزجـان، قنـدوز و تخار که 
در نزدیـک ایـن دریـا واقع شـده اند را در معـرض تهدید 
ناشـی از انحـراف مسـیر آمـو دریـا خوانـده و تأکید کرد 
کـه تاکنون باشـنده گان برخی نواحـی در جوزجان از این 

جهـت مجبـور بـه ترک منازل شـان شـده اند.
آقـای صالـح می گویـد که بیـش از ۵۰ هزار هکتـار زمین 
بـا تهدیـدات جـدی تخریـب در اطـراف دریـای آمـو 
روبـه رو اسـت. بـه گفتۀ ایـن متخصص: نزدیـک به 1۰۰ 
هـزار هکتـار زمین زراعتـی دیگر به تهدیدات متوسـط و 

پاییـن تخریـب در نواحـی ایـن دریا مواجه اسـت.
صالـح آمارهـای یـاد شـده را نتایـج یـک بررسـی خواند 
و بیـان داشـت کـه از ۸ مـاه بـه این سـو توسـط سیسـتم 
سـنجش از راه دور یـا ریمـوت سینسـنگ بـا تحلیـل و 
نمادگـذاری عکس هـای ماهورایی به دسـت آمده اسـت.
»ریمـوت سینسـینگ«، سیسـتم تکنالوژیکـی اسـت که به 
منظـور جمع آوری ارقام در سـکتورهای مختلف از جمله 
شهرسـازی، معادن، شـهرداری، زراعت و غیـره از آن کار 

می شـود. گرفته 
ادارۀ احصاییـه از ۸ مـاه به این سـو این سیسـتمی را برای 
جمـع آوری معلومـات و ارقام مورد اسـتفاده قـرار داده و 
ده هـا متخصـص را نیـز در پیونـد بـه آن تاکنـون آموزش 

است. داده 
سـرعت و کاهـش هزینه هـای بررسـی، از ویژه گی هـای 
برتـر ایـن سیسـتم جمـع آوری ارقـام را تشـکیل می دهد 
کـه ادارۀ احصاییـه از بـه کارگیـری آن در سـکتورهای 
مختلـف از جملـه بررسـی میـزان زمین هـای زیر کشـت 

مـواد مخـدر در کشـور سـخن می گویـد.
پیـش از ایـن یـک بررسـی ماهواریـی مشـابه، بـه هدف 
سـوی  از  کشـور  نفـوس  تعـداد  از  ارقـام  جمـع آوری 
حکومـت طی قراردادی با یک شـرکت آلمـان راه اندازی 
شـده بـود کـه آمار بالـغ بـه 3۶ میلیـون جمعیـت کنونی 

افغانسـتان در نتیجـه آن بـه دسـت آمـد.
برخـی  باشـنده گان  آن  براسـاس  کـه  بررسـی  ایـن 
ارقـام  یافتـه و  والیت هـای شـمالی و مرکـزی کاهـش 
باشـنده گان برخـی والیت هـای جنوبـی و جنوب شـرقی 
در آن تـا میـزان دو برابـر نیـز افزایـش یافتـه بـود و گفته 
می شـد در انتخابـات پارلمانـی و ریاسـت جمهـوری کار 
گرفتـه می شـود؛ مورد کـه انتقادهـای گسـتردۀ گروه های 
تقلبـی  قـرار گرفتـه و  اجتماعـی در کشـور  سیاسـی و 

شـد. عنوان 

مانــدگار- شــماری از چهره هــای سیاســی، جهــادی 
ــت  ــک نشس ــرب در ی ــنبه، 14 عق ــروز دوش ــی دی و مل
مشــورتی در بنیــاد شــهید مســعود، گردهــم آمدنــد و برای 
ــی  ــده رأی زن ــال آین ــوری س ــت جمه ــات ریاس انتخاب

ــد. کردن
و  فرماندهــان  از  بزرگــی  جمــع  نشســت  آن  در 
ــف  ــات مختل ــت از والی ــاد و مقاوم ــخصیت های جه ش
کشــور بــه اتفــاق آرا روی داشــتن نامــزد مســتقل ریاســت 

ــد. ــق کردن ــد و تواف ــوری تأکی جمه
ــوزۀ  ــه ح ــد ک ــت گفتن ــن نشس ــده گان ای ــتراک کنن اش
جهــاد و مقاومــت بایــد نامــزد مســتقل خــود را در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری داشــته باشــند. آنــان گفتنــد 
کــه رفتــن در تکت هــای انتخاباتــی تجریــۀ خوبــی نبــود، 
ــوع  ــه مجم ــرد، ب ــردی می گی ــم ف ــر کســی تصمی ــا اگ ام

ــدارد. ــت ربطــی ن ــاد و مقاوم حــوزۀ جه
در آن نشســت همچنــان روی گفت وگوهــای صلــح نیــز 
بحــث صــورت گرفــت و اشــتراک کننــده گان گفتنــد کــه 
ــح  ــای صل ــد گفت وگوه ــد در رون ــت بای ــوزۀ مقاوم ح
ســهم خــود را داشــته و خطــوط ســرخ شــان را مشــخص 

کننــد.
شــهید  بنیــاد  عمومــی  رییــس  مســعود،  احمدولــی 
احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی کشــور در آن نشســت 
ــد  ــده گان تأکی ــتراک کنن ــنهادِ اش ــت از پیش ــن حمای ضم
کــرد کــه حــوزۀ جهــاد و مقاومــت بایــد نامــزد مســتقل 
ــده  ــال آین ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــود را در انتخاب خ
ــوزه  ــن ح ــوری را در ای ــد مح ــا بتوانن ــند ت ــته باش داش

ــد. ــاد کنن ایج
آقــای مســعود گفــت: رأی زنی هایــی کــه در میــان برخــی 
ــای  ــر تکت ه ــه خاط ــتر ب ــود دارد، بیش ــا  وج از چهره ه
مشــترک اســت، امــا تجربــه ثابــت کــرده اســت کــه فــرد 

دوم بــودن نتیجــۀ مطلوبــی بــه بــار نیــاورده اســت.
ــار  ــاد شــهید احمدشــاه مســعود اظه ــی بنی رییــس عموم
و  چالش هــا  گذشــته  ســال  هفــده  در  کــه  داشــت 
ــوزۀ  ــت و ح ــری حکوم ــطح رهب ــا در س بی برنامه گی ه
ــد  ــر بای ــال حاض ــا در ح ــته، ام ــود داش ــت وج مقاوم
ــۀ  ــه در چرخ ــه هم ــیم ک ــی باش ــادِ نظام ــر ایج ــه فک ب

باشــند. تصمیم گیــری آن شــریک 
ــی  ــه در حــال مشــوره و رأی زن ــای مســعود گفــت ک آق

بــا مــردم و ســران جهــاد و مقاومــت اســت تــا تصمیــِم 
نهایــی اش را بــرای اشــتراک در انتخابــات ریاســت 
ــه  ــد. او اضافــه کــرد کــه ب جمهــوری پیشــرو قطعــی کن
ــد  ــریک خواه ــردم ش ــا م ــی اش را ب ــم نهای زودی تصمی

ــاخت. س
ــاد  ــری بنی ــده گان از رهب ــتراک کنن ــت، اش ــر نش در اخی
ــاد  ــور اعتم ــوان »مح ــه عن ــعود ب ــاه مس ــهید احمدش ش
در  را  رأی زنی هــا  تــا  کردنــد  تقاضــا  همه گانــی« 
چارچــوب یــک برنامــۀ مــدون و شــریک ســاختن 
نماینــده گان مــردم از همــۀ افغانســتان بــه منظــور رســیدن 
ــه  ــه ســرعت ب ــاز و ب ــه زودی آغ ــی ب ــق عموم ــه تواف ب

ــاند. ــرانجام برس س
در نشســت بنیــاد شــهید مســعود در حالــی روی داشــتن 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــتقل در انتخاب ــزد مس ــک نام ی
ــا  ــه این ســو، رأی زنی ه ــدی ب ــه از چن بحــث می شــود ک
ــتن  ــتراک و داش ــرای اش ــور ب ــت مدارِن کش ــان سیاس می
تکــت انتخاباتــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 

139۸ شــروع شــده اســت.
در ایــن مــدت، چهره هــا زیــادی پشــت درهــای بســته در 
ایــن زمینــه گفت وگــو و رأی زنــی کــرده انــد. محورهــای 
احــزاب و جریان هــای سیاســی شــامل جریــان آجنــدای 
ملــی بــا طــرح وفــاق ملــی، ایتــاف بــزرگ ملــی 
ــان  ــایر جری ــات و س افغانســتان، شــورای حراســت و ثب
بــه  و احــزاب سیاســی در مــورد چگونه گــی ورود 
انتخابــات آینــده، بحــث و تبــادل نظرهایــی جداگانه یــی 

ــد. داشــته ان
از ایــن میــان، آنچــه در بنیــاد شــهید مســعود مطــرح شــده 
اســت، نشــانگر عــزم جــدی بــرای داشــتن نامــزد مســتقل 

در انتخابــات ریاســت جمهوری اســت.

آیا جنـگ ارزگـان قـومـی...
منازعــۀ قومــی نــه بلکــه »جنــگ طالبــان علیــه مــردم 
افغانســتان« اســت. پیــش از ایــن نیــز ســرور دانــش معــاون 
ــگ ارزگان را  ــی، جن ــدت مل ــت وح ــت حکوم دوم ریاس
ــدم  ــده و از ع ــتان خوان ــردم افغانس ــه م ــان علی ــگ طالب جن
ــه  ــان در ارزگان ب ــاع از غیرنظامی ــرای دف ــت ب ــدام حکوم اق

ــود. ــرده ب ــاد ک شــدت انتق
ــه  ــد: »گفت رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی می گوی
می شــود کــه جنــگ والیــت ارزگان منازعــۀ قومــی اســت در 
حالــی کــه طالبــان مســوولیت ایــن جنــگ را بــه عهــده گرفته 

و تلفاتــی را بــه افــراد ملکــی وارد کرده انــد.«
بــه گفتــۀ آقــای عبــداهلل: »مردمــی کــه در دفــاع از صلــح و 
ــاع بداننــد و  ــد نبایــد خویــش را بی دف حکومــت قــرار دارن
آنچــه در تــوان حکومــت اســت بایــد ازمــردم دریــغ نشــود.«
ــای  ــری نیروه ــرد رهب ــاد از عملک ــا انتق ــی ب ــس اجرای ریی
امنیتــی و دفاعــی در برابــر جنــگ ارزگان گفــت: »بایــد قبــول 
ــردم  ــا م ــد ت ــث ش ــا باع ــرآات م ــر در اج ــه تأخی ــم ک کنی

ــوند.« ــته ش ــاه کش بی گن
ــه  ــز گفت ــی نی ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــاون دوم ریاس مع
اســت: »در ایــن حملــه طالبــان ده هــا تــن افــراد ملکــی بــه 
ــا  ــا ت ــیده اند ام ــهادت رس ــه ش ــودکان ب ــان و ک ــمول زن ش
اکنــون نــه اداره محلــی و نــه هــم نهادهــای امنیتــی مرکــزی 

ــد.« ــی نکــرده ان ــچ اقدام ــردم هی ــاع از م ــرای دف ب
آقــای دانــش تأکیــد کــرده کــه بــا وجــود مشــکات امنیتــی 
ــردم  ــک م ــه کم ــد ب ــف ان ــی مکل ــای امنیت ــور، نیروه کش
ــک  ــه ی ــاص ب ــۀ ارزگان خ ــد حادث ــازه نده ــتافته و اج ش

ــود. ــل ش ــر« تبدی ــور دیگ ــره ک »گ
ــز  ــس نی ــای مجل ــروز اعض ــت دی ــا در نشس ــن انتقاده ای
ــی  ــس م ــده گان مجل ــماری از نماین ــود. ش ــه ب ــاال گرفت ب
ــد،  ــه می کنن ــای دیگــر حمل ــان در جاه ــی طالب ــد، وقت گوین
ــا  ــق هزاره ه ــر مناط ــه ب ــن ک ــا همی ــتند؛ ام ــت هس تروریس
حملــه می کننــد، از ســوی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 

ــود. ــی داده می ش ــب قوم لق
ــت  ــده گان، در نشس ــس نماین ــو مجل ــی زاده عض ــم عل قاس
ــگ در  ــه این ســو جن ــه ب ــت: از دو هفت ــس گف ــروز مجل دی
ــرد  ــب نب ــی دو ش ــان دارد و در ط ــتان و ارزگان جری مالس
ــراد ملکــی کشــته شــدند. ــن از اف ــری، حــدود ده ت و درگی
او می گویــد: »بــا در نظرداشــت کشــتارهای بی رحمانــه، 
ــن  ــده و ای ــی خوان ــگ را قوم ــن جن ــی ای ــرف غن محمداش
جفــا بــه حــق مــردم هــزاره اســت. زیــرا طالبــان وقتــی در 
جاهــای دیگــر می جنگنــد، تروریســت محســوب می شــوند 
ــد از  ــه می کنن ــر مناطــق هزاره نشــین حمل ــه ب ــی ک ــا زمان ام

ــرد«. ــوم می گی ــب ق ــوی ارگ لق س
ــز  ــده گان نی ــس نماین ــس مجل ــی، ریی ــروف ابراهیم عبدال
گفــت یــک فاجعــه بــزرگ در والیــت ارزگان جریــان دارد. 
ــگ  ــدن جن ــض خوان ــد و نقی ــن ض ــی ضم ــای ابراهیم آق
ارزگان می گویــد: »یکــی می گویــد کــه جنــگ در ایــن 

والیــت قومــی اســت و یکــی دیگــر می گویــد کــه طالبــان 
ــد. درهــر دو حالــت اگــر قومــی  ــاالی مــردم حملــه کردن ب
ــا هــم قومــی نیســت بایــد هرچــه عاجــل جلــو  اســت و ی
ــاحه تحــت  ــدا س ــود. ابت ــه ش ــردم گرفت ــتار م ــه وکش فاجع
کنتــرل دولــت قــرار بگیــرد، ســپس بررســی شــود کــه چــی 

ــتند«. ــل هس ــگ ارزگان دخی ــانی در جن کس
مجلــس  دیگــر  عضــو  ســعادتی  اســداهلل  همچنــان، 
نماینــده گان در همیــن مــورد گفــت: جنــگ ارزگان خــاص 
ــاه و  ــردم بیگن ــدن م ــا ش ــی و بی ج ــراد ملک ــل اف ــبب قت س
بی دفــاع شــده و عامــل اصلــی ایــن کشــتارهای بی رحمانــه 

ــد. ــی می باش ــدت مل ــت وح حکوم
ــد  ــس می گوی ــی در مجل ــدۀ غزن ــوم ســجادی، نماین عبدالقی
کــه پــس از گذشــت 1۰ روز حکومــت کوچک تریــن 
ــد.  ــرده ان ــان نک ــه طالب ــردم از حمل ــات م ــرای نج ــدام ب اق
ــدو در  ــه این ســو نیروهــای کمان ــۀ او از دو شــب ب ــه گفت ب
3۰ کیلومتــری والیــت ارزگان مستقرهســتند، امــا هیــچ کاری 
بــرای نجــات مــردم از ســوی آنــان صــورت نگرفتــه اســت.
ایــن عضــو مجلــس گفــت: »اجــازه نــدادن نیروهــای امنیتــی 
بــرای مقابلــه بــا طالبــان نشــان می دهــد کــه حکومــت هیــچ 
اراده یــی محکــم بــرای دفــاع از مــردم افغانســتان نــدارد. تنها 
ــه  دیشــب بیــش از 3۰ نیــروی پولیــس در ایــن ولســوالی ب
ــردم  ــد و م ــان کشــته، زخمــی و اســیر شــده ان دســت طالب

ایــن ولســوالی نیــز آواره دشــت و کــوه انــد«.
ــت  ــه ده روز اس ــی ک ــد: »در حال ــجادی می افزای ــای س آق
طالبــان بــا 1۵ عــرداه تانــگ و تــوپ برمــردم بیچــاره 
ارزگان حملــه کردنــد و بــا نعــره طالبانــی بــا مــردم جنــگ 
می کننــد، امــا رییس جمهــور هنــوز می گویــد کــه ایــن 

ــت«. ــی اس ــزاع قوم ــگ ن جن
ــز  ــده گان نی ــس نماین ــی، عضــو دیگــر مجل ــی زاده نیل صادق
تأکیــد داشــت کــه درگیــری در ارزگان خــاص، جنــگ بیــن 
مخالفــان دولــت و ملــت می باشــد بنابرایــن، قومــی خوانــدن 
ــبت  ــردم را نس ــادی م ــه بی اعتم ــن اینک ــگ ضم ــن جن ای
ــه حــق  ــا ب ــک جف ــد، بلکــه ی ــت می کن ــت تقوی ــه حکوم ب
ــد. مردمــی اســت کــه ســالها از ایــن نظــام حمایــت کرده ان
ایــن عضــو مجلــس می گویــد: طالبــان خــود اعــام 
مدیریــت  آنــان  ســوی  از  جنــگ  ایــن  کــه  می کننــد 
ــای  ــتار و نبرده ــن کش ــت ای ــس حکوم ــا ریی ــود، ام می ش
ــت  ــه نادرس ــد ک ــی می ده ــۀ قوم ــوان منازع ــنگین را عن س

ــت. اس
ــه بدین ســو  ــک هفت ــان مســلح از ی ــه طالب ــی اســت ک گفتن
حمــات گســترده  یی را بــر مناطــق حســینی و کنــدالن 
ــرده   ــدازی ک ــت ارزگان راه ان ــوالی ارزگان خــاص والی ولس
ــه رو شــده اند. ــا مقاومــت شــدید نیروهــای مردمــی روب و ب
در درگیــری بیــن نیروهــای مردمــی و طالبــان تاکنــون 
شــماری از غیرنظامیــان کشــته و زخمــی و صدهــا خانــواده 

شــده اند. بی جــا 

اطراف  زراعتی  زمین های 
با خطر تخریب  آمو  دریای 

روبه رو است

در نشستی در بنياد شهيد مسعود مطرح شد:

حوزۀ مقـاومت در انتخـابات ریـاست جمهـوری
 نامـزد مستقل داشتـه باشنـد
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رویید شوره زار  در  که  درختی   ملی؛  وحدت 

وحــدت ملــی چیســت و در چه گونــه ســرزمین هایی 
می رویــد؟ چــرا مــردم افغانســتان بــا وجــودی کــه از 
ــر ســایۀ درخــت وحــدت  ســال ها بدین ســو ظاهــراً در زی
ــی  ــه هم گرای ــل ب ــی در عم ــد، ول ــر برده ان ــه س ــی ب مل
و به زیســتی شــهروندی نرســیدند؟ وحــدت ملــی بــه  
چگونه گــی زیســت شــهروندی تأکیــد دارد کــه همــه 
قطــع نظــر از مســایل و پایگاه هــای قومــی، نــژادی  و 
ایدیولوژیکی شــان صرفــًا بــه دلیــل شــهروند بــودن از 
مزایــا و امتیــازات یک ســان در یــک جامعــه بهره منــد 
بــوده و زنده گــی خــود را بــه گونــۀ برابــر و هم آهنــگ بــا 
دیگــران بــه پیــش ببرنــد. وحــدت ملــی را نبایــد بــه معنــای 
یک رنگــی و ادغــام گروه هــا و اقــوام در یــک گــروه و قــوم 
خــاص تعبیــر کــرد؛ بــل وحــدت ملــی در یــک ســرزمین 
ــک  ــای ی ــوام و گروه ه ــۀ اق ــه هم ــد دارد ک ــن تأکی ــه ای ب
ــای  ــرش تفاوت ه ــا پذی ــالمت آمیز ب ــۀ مس ــه به گون جامع
قومــی، نــژادی، زبانــی و مذهبــی یک دیگــر، در کنــار هــم 
ــد. ــای شــهروندی ارج نهن ــه تفاوت ه ــرده و  ب زنده گــی ک
امــروز گفتمــان وحــدت ملــی در جهــان دیگــر موضوعیــت 
ــد  خــود را به نحــوی از دســت داده اســت، کشــورهای چن
قومــی  و درگیــر بحــران و پســا منازعــه هنــوز آن را زمزمــه 
کــرده و بــه آن درگیــر  و دل مشــغول انــد. همچنــان ســودای 
پیــاده کــردن آن را در کشورشــان در ســر می پروراننــد.  در 
ــم  ــن اس ــی ای ــان اول، زمان ــژه جه ــر به وی کشــورهای دیگ
ــی و  ــای کثرت گرای ــه پ ــت داد ک ــود را از دس ــرد خ کارب
ــد و  ــیده ش ــدان کش ــه می ــران ب ــای دیگ ــل تفاوت ه تأم
بســترها و فرصت هــای مســاعد و یک ســان در اختیــار 
ــا  ــت و هــر انســانی ب ــرار گرف ــه ق همــۀ شــهروندان جامع
داشــتن ظرفیت هــا و امکانــات دســت داشــته ، تــاش 
ــا  ــت و پ ــود دس ــرای خ ــی ب ــگاه و منزلت ــه جای ــد ک کردن
کننــد.  بــه همیــن دلیــل، بحــث وحــدت ملــی از ســکوی 
ــد و  ــیده ش ــن کش ــه پایی ــهروندی اش ب ــان ش ــث می مباح
ــی را در جهــان مــدرن  برخــی اندیشــمندان، چنیــن گفتمان
ــی  ــتی روزگار کنون ــه چیس ــردن ب ــت و  پی نب ــاع وق ضی
دانســتند. پروفیســور فــون هایــک از جملــۀ سرســخت ترین 
حامیــان ایــن تئــوری گفته شــده اســت؛ امــا در کشــورهایی 
ــی در  ــی و فزون طلب ــس برتری خواه ــم ح ــوز ه ــه هن ک
میــان زمــام داران و شــهروندانش دیــده شــود و جهان بینــی 
ــاری  ــوی قومــی و تب ــر اســاس رنــگ  و ب زمام داران شــان ب
ــع  ــی، تضیی ــن جامعه ی ــد چنی ــلمًا براین ــد، مس ــتوار باش اس
ــن  ــه در چنی ــود ک ــد ب ــور خواه ــهروندان کش ــوق  ش حق
ــرد.  ــوت می گی ــی شــکل و ق ــان وحــدت مل ــی گفتم حالت
جالــب ایــن اســت کــه در چنیــن جامعه یــی وحــدت ملــی 
هــم از ســوی فرادســتان مطــرح می شــود و هــم از ســوی 
ــام  ــان را به ن ــداف و برنامه های ش ــتان اه ــتان، فرادس فرودس
ــتان  ــد و فرودس ــردم می دهن ــورد م ــه خ ــی ب ــدت مل وح
ــرح  ــان مط ــه آن ــی ک ــدت ملی ی ــه وح ــد ک ــم می دانن ه
ــان  ــچ درد این ــورد و هی ــان می خ ــه درد خودش ــد ب می کنن
را مــداوا نمی کنــد. بنابرایــن، هــر دو طــرف و حــدت ملــی 

ــد. ــه کــرده و دل مشــغول آن ان را زمزم
شــاید افغانســتان یکــی از محــدود کشــورهای دنیــا باشــد 
ــی از  ــرش هیچ گاه ــخ معاص ــی« در تاری ــدت مل ــه »وح ک
ــی  ــه یکــی پ ــی ک ــاده اســت، در تحوالت ــا نیفت ــر زبان ه س

 دیگــر در ایــن ســرزمین بــه میــان آمــد، نــه تنهــا گفتمــان 
وحــدت ملــی کــم رنــگ نشــد، بل کــه هــر جریــان 
ــرد،  ــدام ک ــرض ان ــرزمین ع ــن س ــه در ای ــی یی ک سیاس
ــی  ــاید یک ــرد.  ش ــرح ک ــته گان  مط ــر از گذش آن را جدی ت
ــی  ــل سیاس ــان محاف ــه در می ــوژه هایی ک ــن س از مهمتری
و  جریان هــای درگیــر در قضایــای کشــور )چپ گــرا، 
راســت گرا و حتــا طالبانیســم( گفتمــان غالــب بــوده باشــد، 
همیــن »وحــدت ملــی« بــود. در میــان رده بنــدی ابزارهــای 
مــورد اســتفادۀ سیاســت گران کشــور به ویــژه در ســه دهــۀ 
اخیــر،  بعــد از »دیــن« یکــی از مهمتریــن ابزارهــا و پنــاه گاهِ 
ــوده  ــی« ب ــا »وحــدت مل ــۀ م ــوم سیاســت مداران جامع عم
اســت، امــا گفتنــی اســت  کــه   در تاریــخ معاصــر افغانســتان 
ــرای اکثریــت  هیــچ مــوردی زیان بارتــر از وحــدت ملــی ب
شــهروندان کشــور نبــوده اســت. زیــر ســایۀ همیــن ســوژه 
ــر  ــخ معاص ــه در تاری ــود ک ــهروندی نب ــای ش ــه حق ه چ
ــر عبدالرحمــن خــان  ــع نشــده باشــد؛ امی افغانســتان تضیی
ــود  ــا ب ــن جغرافی ــن اســتبدادگران همی یکــی از معروف تری
کــه از بخــت بــد مــردم ایــن ســرزمین بــه مرکــب ســرکش 
قــدرت ســوار شــد. او بــه مــدت بیســت ویک  ســال بــاالی 
ــد  ــان ران ــه فرم ــن ســرزمین دیکتاتوران ــردم ای بخشــی از م
ــا تــاج و تخــت  ــه راه انداخــت ت و قتل هــای بســیاری را ب
خــود را مســتحکم تر نگــه  دارد. گفتنــی اســت، درختــی کــه 
ــان  ــنتان ورد زب ــی« در افغاس ــدت مل ــام »وح ــروز به ن ام
ــد و  ــرس ش ــتبد غ ــاه مس ــن ش ــط همی ــت، توس ــه اس هم
از آن روزگار بــه بعــد هــر کــه آمــد چنــد ســطل آبــی بــر 

ــارور گــردد. ــا ب ریشــۀ آن ریخــت ت
امــان اهلل خــان، نادرشــاه و ظاهرشــاه بــه ایــن قناعــت 
نکردنــد، خواســتند کــه ریشــه های ایــن درخــت بــه همــه 
نقــاط کشــور کشــیده شــود، تــا همــه باشــنده گان افغانســتان 
از نعمــت ســایۀ درخــت وحــدت ملــی بی نصیــب نماننــد. 
ــی را در  ــان غصــب زمین هــای زراعت ــه فرم ــود ک ــن ب همی
ــی   ــنده گان واقع ــی و باش ــان اصل ــور از صاحب ــمال کش ش
ــع  ــه نف ــیاری را ب ــای بس ــد و ملکیت ه ــی آن دادن و بوم
ــد  ــی باش ــا کمک ــد ت ــادره کردن ــان مص ــاران خودش هم تب
بــه تطبیــق وحــدت ملــی در سراســر افغانســتان. ســرانجام، 
نوبــت بــه چهــار آدم دیگــر بــه نماینده گــی از ســه جریــان 
فکــری  رســید) حفیــظ اهلل امیــن، حکمتیــار، ماعمــر، کرزی 
ــی از  ــه نماینده گ ــودی ک ــا و ج ــان ب ــرف غنی(، این و اش
ــق  ــۀ تطبی ــی در زمین ــد، ول ــاوت می کردن ــای متف مکتب ه
ــان  ــگاه یک ســان داشــتند. همــۀ آن وحــدت ملــی دیــد و ن
ــان  ــه خودش ــی را ک ــدت ملی ی ــه وح ــتند ک ــت داش دوس
بــاور دارنــد، بــاالی همــه بقبوالننــد و کســانی کــه در برابــر 
ایــن وحــدت ملــی بــه پــا خاســتند و آن  را  مــورد نقــد قرار 
داده و نپذیرفتنــد، منفــور جامعــه تلقــی شــده و دست شــان 

از همــه مزایــای شــهروندی در کشــور قطــع گردیــد.
ــر  ــوالت اخی ــه تح ــه ده ــی در س ــدت مل ــان و ح گفتم
افغانســتان مســیرهای عجیبــی را طــی کــرده اســت؛ 
ــی  ــش وحــدت مل ــان  و هم فکران ــا رفیق ــن ب ــظ اهلل امی حفی
ــاب  ــد و در آفت ــو دادن ــم شست وش ــت کمونیس را در تش
ــات  ــوی طبق ــز ب ــا هرگ ــد ت ــک کردن ــم خش سوسیالیس
ــت  ــه از بخ ــی ک ــن گروهک های ــواد ای ــاید س ــد. ش نده
ــم  ــراث دار کمونیس ــود را می ــم، خ ــد ۀ کمونیس ــون ش واژگ

در افغانســتان معرفــی کردنــد، از  نبــرد طبقاتــی کــه توســط 
ــد  ــه بای ــد ک ــن باش ــود، ای ــده ب ــوان ش ــس عن کارل مارک
ــه  ــار خودشــان را ب ــر تب ــوام غی ــوان همــۀ اق ــن عن ــر ای زی
ــدای  ــا ص ــد ت ــی ببرن ــک قوم ــی و ی ــک رنگ ــغ ی ــر تی زی
دیگــر اقــوام در ایــن جغرافیــا شــنیده نشــود. آنــان تصمیــم 
ــرده  ــی ک ــی خدمت ــازی قوم ــق پاک س ــه از طری ــد ک گرفتن

ــتان. ــۀ افغانس ــات در جامع ــو طبق ــعار مح ــه ش ــند ب باش
ــه  ــی را ک ــر کس ــدف ه ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــان ب آن
ادعــای حقــوق شــهروندی و هویتــی می کــرد؛ متهــم 
ــودی  ــه ناب ــوم ب ــرده و محک ــاع و امپریالیســت ک ــه ارتج ب
می دانســتند. ســرانجام، تــا پایــان دورۀ حکومت شــان، 
ــًا از اقــوام  ده هــا هــزار انســان ایــن ســرزمین را کــه عمدت
غیــر پشــتون بودنــد، بــه قتــل رســاندند تا ایــن که ریســمان 
ملی گرایی شــان َکنــده شــد و نتوانســتند تــا پایــان، ایــن راه 
ناهمــوار را بپیماینــد. بعــد از آنــان ایــن میــراث شــیطانی را 
آقــای گلبدیــن حکمتیــار  بــه دوش گرفــت. اگرچــه ایشــان 
ــم  ــان را محک ــدۀ آن ــا مان ــب به ج ــمان مرک ــت ریس نتواس
ــزب  ــای ح ــک بقای ــه کم ــه ب ــت ک ــی توانس ــه دارد، ول نگ
 )ISI(ــق و ســازمان اســتخباراتی پاکســتان دموکراتیــک خل
ــور  ــری پروفیس ــه رهب ــن ب ــردن مجاهدی ــت ک از حکوم
ــد  ــت نتوان ــا حکوم ــد ت ــری کن ــی جلوگی ــن ربان برهان الدی
ــرانجام،  ــود و س ــت ش ــدر خدم ــتان مص ــردم افغانس ــه م ب
ــرای  ــت ب ــن حکوم ــه ناامن تری ــن را ب ــت مجاهدی حکوم

ــدل کــرد. ــردم افغانســتان مب م
شــاید هیــچ دســتی محکم تــر و مهمتــر از دســتان حکمتیــار 
بــرای برهــم زدن و ناکامــی دولــت اســامی مجاهدیــن کارا 
ــه رســمیت  ــان را ب ــک روز هــم آن ــا ی ــوده باشــد. او حت نب
نشــناخت و جنــگ خــود را در برابــر دولــت مجاهدیــن بــه 
ــگ  ــر از جن ــی، مهمت ــان مل ــی و قهرم ــهید ربان ــری ش رهب
ــم کمونیســتی وانمــود کــرد. ســرانجام، بعــد  ــر رژی در براب
ــار و  ــط حکمتی ــن توس ــت مجاهدی ــم زدن حکوم از بره
ــۀ  ــر و کل ــل، س ــرک کارم ــن و بب ــی و امی ــای تره ک بقای
ــی از  ــک باره گ ــه ی ــار ب ــد خ ــد و همانن ــدا ش ــر پی ماعم
ــرون  ــخ ق ــا تاری ــه حت ــی ک ــد؛ روییدن ــن شــوره زار رویی ای
ــه حافظــه  ــان جزم گــرا را ب ــه جری ــۀ ایــن گون وســطا نمون
ثبــت نداشــت، چــه رســد بــه دنیــای مــدرن کــه مــا در زیــر 

ــیم! ــس می کش ــمان آن نف آس
ــار  ــان، در کن ــان گذشته گان ش ــه س ــم ب ــان ه ــان طالب جری
تطبیــق شــریعِت آمیختــه بــا قبیلــه، شــعار تحکیــم وحــدت 
ــریعتی  ــد؛ ش ــه می کردن ــتان زمزم ــز در افغانس ــی را نی مل
کــه در مــدارس پاکســتان آموختــه بودنــد و وحــدت 
ملی یــی کــه نظریــه و تیــوری آن در کتــاب »ســقاوی 
ــواد  ــه اجــرا در آوردن م ــود و ب ــه آن اشــاره شــده ب دوم« ب
آن را پیش زمینــۀ وحــدت ملــی واقعــی در افغانســتان 
ــت  ــان دس ــه طالب ــود ک ــل ب ــن دلی ــه همی ــتند.  ب می دانس
ــد  ــم  از دی ــی، ه ــدت مل ــا وح ــد، ت ــر زدن ــتین را ب و آس
مذهبــی و هــم از دیــد تبــاری و قومــی بــه هــر نحــوی کــه 

ــود. ــاده ش ــا پی ــن جغرافی ــت در ای ــن اس ممک
یکــی از برنامه هــای مهــم و اساســی گــروه طالبــان در 
ــگاه  ــۀ افغانســتان از ن ــردن جامع ــگ ک ــک رن افغانســتان، ی
ــال  ــوم، مج ــک ق ــز ی ــه ج ــه ب ــی ک ــود، جامعه ی ــی ب قوم
ــی  ــد؛ آرمان ــته باش ــود نداش ــران وج ــرای دیگ ــی ب زنده گ

ــس  ــب انگلی ــگ و فری ــا تمــام نیرن ــه اســاف گذشــته ب ک
و تــوپ و تانــگ روســی نتوانســت در ایــن ســرزمین 
مصیبــت زده بــه اجــرا در آورد. تفــاوِت میــان آرمــاِن یــک 
رنگی خواهــی تبــاری گــروه طالبــان بــا آرمــان یــک 
ــده  ــش دی ــن و رفقای ــظ اهلل امی ــی حفی ــی قوم رنگی خواه
ــوی  ــک ج ــان از ی ــر دوی آن ــۀ ه ــه برنام ــد، بلک نمی ش
ــان  ــن آرم ــی ای ــود. ول ــد آن یکــی ب آب می خــورد و براین
ــود و شــعار »وحــدت  ــان شــده ب در پشــت دو ســنگر پنه
ملــی« را بــه مــردم افغانســتان پرتــاب می کــرد. وقتــی پــای 
ــا  ــا اســام کامــل و ی مرکــب ملی گرایــی رفقــا و شــعار »ی
هیــچ« حکمتیــار لنگیــد، پیــروان همــان شــعار ســریعًا الش 
ــۀ  ــه گون ــار ب ــد، این ب ــریعت انداختن ــر دوش ش ــود را ب خ
ــد  ــا  نگذارن ــدان کشــیده شــد ت ــه می بســیار خطرناکــش ب
ــن  ــی ای ــد؛ خطرناک ــی آب بمان ــی ب ــدت مل ــِت  وح درخ
ملی گرایــی طالبــان نســبت بــه رفقــا در ایــن بــود کــه اینــان 
ــی  ــی و اخاق ــی، دین ــل و اســتدالل عقل ــچ دلی ــد هی پای بن
نبودنــد؛ عقــل یکــی از بی ارزش تریــن متــاع روزگار و 
ســاخته و پرداختــۀ کفــار در نــزد آنــان به شــمار می رفــت، 
ــان در  ــه خودش ــود ک ــن ب ــی دی ــا جای ــم ت ــن ه ــی دی ول
ــر از آن،  ــد، فرات ــده بودن ــتان خوان ــل پاکس ــدارس قبای م
ــن  ــده از ذه ــه برآم ــه، بلک ــن ن ــدا و دی ــرف خ ــر ح دیگ

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

)۸1  :1392 )منصــور،  اســت«.  افغان ها )پشــتون ها( 
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ــود  ــه خ ــل این ک ــه دلی ــان ب طالب
ــا لبــاس شــریعت  ــا ب ــا پ را ســر ت
از  می بایســت  بودنــد!  آراســته 
ــگاه  ــه از ن ــردن جامع ــگ ک یکرن
بــه  می کردنــد،  آغــاز  مذهبــی 
ــدای  ــان در ابت ــاس آن ــن اس همی
مبارزات شــان فرمــان قتــل پیــروان 
فرقــۀ اهــل تشــیع را صــادر کردنــد، 
ــه  ــردن جامع ــی ک ــعار طبقات ــا ش ت
ــی اش از  ــگاه دین ــتان را از ن افغانس
ــۀ  ــن برنام ــند. ای ــرده باش ــان ب می
ــود  ــیده ب ــال نرس ــه اکم ــان ب ش
در  قبیله یی شــان  خــون  کــه 
ــق  ــر تطبی ــه فک ــد و ب ــوش آم ج
ــی  ــگاه سیاس ــی« از ن ــدت مل »وح
ــرای  ــان ب ــروه طالب ــد، گ ــر آمدن ب
پیــاده کــردن ایــن آرمــاِن دیرینــه، 
ــد،  از پاک ســازی قومــی آغــاز کردن
ــودن  ــده ب ــم  زن ــود ه ــرا نمی ش زی
ــواه  ــر را گ ــوام دیگ ــوری اق و حض
بــود و هــم ادعــای تطبیــق »وحــدت 
ــد ــته بودن ــان دانس ــرد. آن ــی« ک مل
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د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وايــي، ټــاکل 

شــوې چــې روانــه اوونــۍ د ولســمرشۍ د انتخاباتــو 

مهالویــش اعــان يش.

د  انتخاباتــو  د  د ولســمرشۍ  وايــي چــې  دا کمېســیون 

مهالویــش د ښــه ســمون پــه هــدف بــه د ګوندونــو، ســیايس 

جریانونــو او مــدين ټولنــو ســا مشــورو تــه ځانګــړی پــام 

ويش.

د دغــه کمېســیون مرســتیال ویانــد ذبیــح ســادات د دوشــنبې 

ــه  ــوې دغ ــاکل ش ــې ټ ــل چ ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډی پ

ــان يش. ــۍ اع ــه اوون ــش روان مهال وی

ــه د  ــې ب ــۍ ک ــه اوون ــړه: »په دغ ــه ک ــادات زیات ــاغيل س ښ

ــه ورځ  ولســمرشۍ انتخاباتــو مهال ویــش چــې د جمعــې پ

ــر  ــو او ناظ ــدين ټولن ــو، م ــو جریانون ــیايس ګوندون ــه س ل

ــه  ــکيل بڼ ــه لی ــان يش، پ ــوی اع ــک ش ــټونو رسه رشی بنس

مــو د دوی نظریــات را واخېســتل، د مهال ویــش د ښــه پــيل 

ــای  ــه ځ ــو ت ــه د دوی نظریات ــاره ب ــدو لپ ــي کې ــدو او غن کې

ــررسه يش.« ــه ښــه توګــه ت ــو پ ورکــړو چــې انتخابات

ــواک کمېســیون درې ورځــې  ــو خپل د افغانســتان د انتخابات

مخکــې د ولســمرشۍ د انتخاباتــو نېټــه د ۱۳۹۸کال د وري 

میاشــتې ۳۱ نېټــه اعــان کــړې وه.

ــو،  ــیايس جریانون ــمېر س ــو ش ــه ورځ ی ــې پ ــرې جمع د تې

ــان  ــدا ش ــيل او هم ــتازو او م ــو اس ــدين ټولن ــو، د م ګوندن

ــواک  ــو خپل ــټونو د انتخابات ــرو بنس ــايت ناظ ــو انتخاب نړیوال

د  انتخاباتــو  د  ریاســت  جمهــوري  د  رسه  کمېســیون 

خپــل  او  درلــوده  غونــډه  مشــوريت  لپــاره  مهال ویــش 

وړاندیزونــو یــې وررسه رشیــک کــړل.

ــن  ــل الرحم ــد فض ــاف ویان ــيل ائت ــوی م ــتان د ل د افغانس

اوریــا کمېســیون تــه د خپلــو وړاندیزونــو پــه اړه ازادي راډیــو 

ــه دې  ــیون پ ــه کمېس ــتنې دا وې ک ــوږ غوښ ــل: »زم ــه ووی ت

ــفاف ډول  ــه ش ــې پ ــې پایل ــي جرګ ــې د ول ــد چ وتوانې

ــړي: ــان ک اع

کمېسیون رسه ولسمرشیزو انتخاباتو ته ځو  •

دوهــم پــه همــدې انتخاباتــو کــې بایــد د رأیــو   •

ورکوونکــو نومونــو پــه بایومټریــک سیســټم رسه ثبــت يش.

بایــد  ورځ  پــه  انتخاباتــو  د  دا چــې  درېیــم   •

ــیون  ــن وي او دا رارسه کمېس ــتګاوې انای ــک دس بایومټری

دي.« هــم  منلــې 

بل خــوا د ګلبدیــن حکمتیــار پــه مــرشۍ د افغانســتان 

ــمرشۍ د  ــرشوط ډول د ولس ــه م ــد پ ــامي ګون ــزب اس ح

ــوي. ــی ک ــه هرکل ــه اعان ــش ل ــال وی ــو د مه انتخابات

د دغــه ګونــد د رســنیز ټیــم غــړي فضــل غنــي حقمــل ازادي 

ــه  ــو ل ــني ډول د انتخابات ــه اوس ــل، دوی پ ــه ووی ــو ت راډی

تــررسه کېــدو رسه موافــق نــه دي.

ــې  ــتنه دا ده چ ــوږ غوښ ــړه: »زم ــه ک ــل زیات ــاغيل حقم ښ

ــروي،  ــه براب ــه زمین ــۍ ت ــټم زوړ دی او درغل ــنی سیس اوس

ــراخ اصاحــات رايش،  ــايت سیســټم کــې پ ــه انتخاب ــد پ بای

زمــوږ غوښــتنه دا ده چــې انتخابــات بایــد د وري پــه ۳۱مــه 

ــه يش.« ــې را ن ــډ په ک ــڅ ډول ځن ــررسه يش او هې ت

ــه  ــفافو او عادالن ــتان د ش ــې د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

انتخاباتــو بنســټ یــا فیفــا کــه څــه هــم پــه کمېســیون کــې 

اصاحــات اړیــن بــويل، خــو اندېښــنه ښــيې چــې ممکــن 

دغــه اصاحــات د ولســمرشۍ د انتخاباتــو پــه مهال ویــش 

او نېټــې نــاوړه اغیــز وکــړي او انتخابــات لــه ځنــډ رسه مــخ 

يش.

د دغــه بنســټ اجراییــوي رییــس یوســف رشــید وايــي، کلــه 

د ولســمرشۍ انتخاباتــو نېټــه کــې بدلــون رايش د ســیايس 

او حقوقــي مرشوعیــت بحــث یــې رامنــځ تــه کېــږي چــې 

ــاره د اندېښــنې  ــه خپــل ځــای د افغانســتان د خلکــو لپ دا پ

وړ خــره ده.

رییــس شــفاخانه امرجنســی والیــت پنجشــیر می گویــد کــه در دو روز، 12 نــوزاد 
در ایــن شــفاخانه جــان باخته انــد.

ــه  ــیر ب ــت پنجش ــی والی ــفاخانۀ امرجنس ــس ش ــان، ریی ــر ج ــر محمداکب داکت
خبرگــزاری جمهــور گفــت کــه ایــن نــوزادان بیــن ۶ تــا 1۵ روز عمــر داشــتند.
ــاعت 9  ــتند از س ــا 1۵ روز داش ــه از ۶ ت ــوازد ک ــودکان ن ــن ک ــد: »ای او می گوی
تــا 2 بعــد از ظهــر دو روز کــه در اتــاق عاجــل بخــش نســایی والدی نگــه داری 

ــد.« ــه ان ــان باخت ــدند، ج می ش
بــه گفتــۀ او،  شــش تــن از ایــن نــوزدان از والیــت پــروان، ســه تــن از کاپیســا و 

ســه تــن دیگرشــان از والیــت پنجشــیر بودنــد.
ــان  ــل ج ــوز دلی ــه تاهن ــت ک ــیر گف ــت پنجش ــی والی ــفاخانۀ امرجنس ــس ش ریی

ــت. ــن نیس ــوزدان روش ــن ن ــن ای باخت
ــت  ــام والی ــانه های مق ــوول رس ــی مس ــور عناب ــد منص ــال، محم ــن ح در همی
پنجشــیر می گویــد کــه یــک هیــأت از ســوی مقــام والیــت پنجشــیر کــه متشــکل 

از نهادهــای دولتــی وغیــر دولتــی می باشــد بــه منظــور بررســی ایــن رویــداد بــه 
شــفاخانۀ امرجنســی ایــن والیــت فرســتاده شــده و تحقیقــات در ایــن بــاره ادامــه 

دارد.

ــه کارش را  ــیار ک ــۀ س ــوول کتابخان ــینی، مس ــر حس صاب
بــا توزیــع رایــگان کتــاب بــرای کــودکان از بامیــان آغــاز 
ــیر  ــت پنجش ــودکان والی ــرای ک ــار ب ــت، این ب ــرده اس ک

دوهزار جلد کتاب را توزیع کرد.
حســینی در صحبــت بــا خبرگــزاری افــق می گویــد، ایــن 
کتاب هــا شــامل داســتان و قصه هــای کوتــاه اســت و 
ــن محــل  ــودکان چندی ــب و ک ــه مکت ــاگردان س ــرای ش ب
دیگــر توزیــع شــده اســت. او می گویــد کــه تصمیــم دارد 
ــای  ــر بخش ه ــودکان را در دیگ ــرای ک ــاب ب ــع کت توزی

ــد. ــز آغــاز کن کشــور نی
ــش از  ــینی بی ــر حس ــت صاب ــا مدیری ــیار ب ــۀ س کتابخان
ــون  ــرده و تاکن ــاز ک ــش را آغ ــه فعالیت ــت ک ــال اس سه س
ده هــا هــزار جلــد کتــاب را بــرای کــودکان توزیــع کــرده 

اســت.
حســینی گفــت، توزیــع کتــاب را در ســال 1394 از بامیــان 
آغــاز کــرده کــه در ابتــدا فقــط 2۰۰ جلــد کتــاب در اختیار 
داشــته اســت. او افــزود، مــردم بامیــان از کار او به خوبــی 

ــت ۸  ــن والی ــر، در ای ــال حاض ــد و در ح ــتقبال کردن اس
کتابخانــه ایجــاد کــرده و در مجمــوع در ایــن کتابخانه هــا 

31 هــزار جلــد کتــاب موجــود اســت.
صابــر حســینی می گویــد، هــدف از ایجــاد ایــن کتابخانــۀ 
ســیار بــرای اطفــال ایــن اســت کــه هیــچ کودکــی 
ــه  ــرده ب ــازی نک ــتیکی ب ــلحه پاس ــا اس ــن ب ــد ازای بع

آورد. رو  کتاب خوانــی 
ــا از راه  ــی تنه ــعۀ فرهنگ ــینی، توس ــای حس ــاور آق ــه ب ب
ــد  ــاش می کن ــد و او ت ــه دســت می آی ــدن ب ــاب خوان کت
بــا اهــدای کتــاب بــرای کــودکان، بــرای رســیدن بــه ایــن 

هــدف ســهم داشــته باشــد.
ــی در  ــه و صندوقچه ی ــک دوچرخ ــا ی ــینی ب ــر حس صاب
ــنای  ــام آش ــور ن ــودکان کش ــی از ک ــرای خیل ــت، ب پش
اســت. او از ســوی اتحادیــه اروپــا در ســال 2۰1۶ میــادی 
ــه  ــش ب ــر فعالیت های ــان« را به خاط ــان افغ ــب »قهرم لق
دســت آورده اســت و از ســوی نهادهــای فرهنگــی و 

ــت. ــتایش شده اس ــز س ــرح نی ــی مط علم

منابــع محلــی والیــت غزنــی تاییــد می کنــد کــه 
ولســوالی خوگیانــی ایــن والیــت شــب گذشــته 

بــه دســت طالبــان ســقوط کــرده اســت.
ــی  ــورای والیت ــس ش ــری، ریی ــد فقی ــر احم نصی
ــن  ــی ای ــوالی خوگیان ــه ولس ــد ک ــی می گوی غزن
ــرده اســت  ــان ســقوط ک ــه طالب ــت در حمل والی
و اکثــر شــبکه های مخابراتــی قطــع شــده اســت.
ایــن مقــام دربــاره تلفــات نیروهــای امنیتــی 

اطاعاتــی ارایــه نکــرد.
ذبیــح اهلل مجاهــد ســخنگوی طالبــان نیــز در 
ــه 1۸  ــن حمل ــه در ای ــرد ک ــام ک ــی اع بیانیه ی
ــی  ــر زخم ــن دیگ ــته و ۶ ت ــس کش ــروی پلی نی

ــدند. ش
ــس  ــخنگوی پولی ــیرت س ــان س ــد خ ــا احم ام
غزنــی گفــت، در نتیجــه حمــات تهاجمــی 
ــی  ــته های امنیت ــر پوس ــان ب ــته طالب ــب گذش ش
ــس  ــربازان پولی ــن از س ــی ۸ ت ولســوالی خوگیان

کشــته شــده اند.
ــز  ــه مرک ــه ب ــا حمل ــان ب ــز طالب ــن نی ــش از ای پی
ــهر  ــرل ش ــد روز کنت ــرای چن ــی ب ــت غزن والی

ــد. ــار گرفتن ــی را در اختی غزن
براســاس گــزارش رســانه ها در ایــن حملــه 
ــان حضــور  ــر از اعضــای طالب ــزار نف ــش از ه بی
داشــتند و پــس از ۵ روز درگیــری و کشــته شــدن 
دســت کم 1۶۵ نیــروی امنیتــی در روز ششــم 
کنتــرل مرکــز ایــن والیــت و ولســوالی های 
ــت  ــرل دول ــت کنت ــر تح ــار دیگ ــاور آن ب مج

ــد. درآم

رسید پنجشیر  به  ر  سیا کتابخانۀ 

سقوط ولسوالی خوگیانی غزنی و کشته 
شدن ۸ سرباز پولیس به دست طالبان

د انتخاباتو کمېسیون:

روانه اوونۍ د ولسمرشۍ د انتخاباتو مهالویش اعالنېږي
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