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اسپینوزا

و  دیـد  بـه  توجـه  بـا  سـنا  مجلـس 
بازدیـد زلمی خلیـل زاد نماینـدۀ ویژۀ 
امریـکا با رهبران سیاسـی افغانسـتان، 
از  بایـد  صلـح  رونـد  کـه  می گویـد 

بیـرون شـود. بسـته  اتاق هـای 
محمـد علـم ایزدیـار معـاون نخسـت 
مجلـس سـنا در نشسـت دیـروز سـه 
 شـنبه، 22 عقـرب این مجلـس گفت: 
»افغانسـتان بـه ختـم جنـگ و تأمیـن 
مـردم  امـا  دارد؛  نیـاز  پایـدار  صلـح 
افغانسـتان خبـر نـدارد کـه امریـکا با 

طالبـان در مـورد صلـح، روی کـدام 
نقـاط بـه تفاهـم رسـیده اسـت.«

بـه دیـد و  اشـاره  بـا  ایزدیـار  آقـای 
بازدیـد زلمی خلیـل زاد نماینـدۀ ویـژۀ 
امریـکا بـا رهبران سیاسـی افغانسـتان 
از  بایـد  ایـن رونـد  تأکیـد کـرد کـه 
و  شـود  بیـرون  بسـته  اتاق هـای 
مـردم افغانسـتان در جریـان آجنـدای 

گیرنـد. قـرار  صلـح  مذاکـرات 
او بیـان داشـت، در غیـر ایـن صورت 
گـردد  صلـح  طـرف  یـک  بـا  اگـر 

طرف هـای دیگـر بر علیـه روند صلح 
قـرار خواهنـد گرفـت.

معـاون نخسـت مجلـس سـنا، رقابت 
آینـدۀ  بـرای  را  امریـکا  و  روسـیه 
افغانسـتان بسـیار خطرنـاک و نگـران 
کننـده خوانـد و گفت که ایـن رقابت 
بـه همکاری تبدیل نشـود، افغانسـتان 
بـه سـوریه دوم تبدیـل خواهـد شـد.

زلمـی زابلـی دیگر عضو مجلس سـنا 
نیـز گفـت: »خلیـل زاد در مـورد صلح 
بـزرگان  خانـه  بـه  خانـه  افغانسـتان 
سیاسـی مـی رود، مـردم و نماینده گان 
از  اطالعـی  هیـچ  افغانسـتان  مـردم 
ایـن  و  ندارنـد  صلـح  رونـد  برنامـه 
بـرای مـردم افغانسـتان سـوال برانگیز 

» ست. ا
می شـود  گفتـه  افـزود،  زابلـی  آقـای 
انتخابـات  تعویـق  خواسـتار  امریـکا 
رونـد  تـا  شـده  جمهـوری  ریاسـت 
صلـح مختـل نشـود؛ اگر ایـن تصمیم 
پـس از تفاهـم بـا طالبان گرفته شـده 
خـوب اسـت در غیر آن منطـق ندارد.
زلمـی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
خلیـل زاد از چنـدی بـه ایـن طـرف 
دور دوم سـفر خود را بـه منطقه برای 
آغـاز مذاکرات رسـمی بـا طالبان آغاز 

کـرده اسـت.

سناتوران: 
صلح از اتاق های بسته بیرون شود

صفحه 7

در تصمیـم گیـری هـای صلـح

 مصـالح مـردم از یاد بـرده نشـود

صفحه 3

ریاســت  دوم  معــاون  دانــش،  ســرور 
ــه  ــد ک ــی می گوی ــدت مل ــت وح حکوم
بــه زودی یــک عملیــات بــزرگ نظامــی در  
ــد. ــد ش ــدازی خواه ــی راه ان ــت غزن والی
ــر  ــا نش ــش ب ــای دان ــانه های آق ــر رس دفت
ــه یی  ــروز جلس ــه دی ــت ک ــی گف خبرنامه ی
ــرای بررســی  ــش ب ــای دان ــه ریاســت آق ب
و  جاغــوری  ولســوالی های  وضعیــت 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــت غزن ــتان والی مالس
ایــن جلســه گفــت:  آقــای دانــش در 
امنیتــی  نیروهــای  مختلــف  »قطعــات 
ــی،  ــی و زمین ــای هوای ــکل از قوت ه متش
ــی  ــت فرمانده ــی، تح ــزات کاف ــا تجهی ب
لوی درســتیز  یفتلــی  شــریف  محمــد 
بــا  الزم  هماهنگــی  در  و  ملــی  اردوی 
مأموریــت حمایــت قاطــع، بــرای ســرکوب 
جنگجویــان گــروه تروریســتی طالبــان، بــه 

ــد.« ــیده ان ــی رس ــت غزن والی
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــدام در حال ــن اق ای
کــه دو روز پیــش نیــز قطعــات متعــددی از 
ــی،  ــای امنیت ــف ارگان ه ــای مختل بخش ه
ولســوالی های  امنیــت  تأمیــن  بــرای 

ــی  ــق جنگ ــتان در مناط ــوری و مالس جاغ
ــدند. ــتقر ش مس

ــل  ــان کام ــه اطمین ــت ک ــش گف ــای دان آق
دارد کــه بــا تطبیــق ایــن عملیــات نظامــی، 
ــر ولســوالی های  ــان ب حمــالت گــروه طالب
جاغــوری و مالســتان دفــع خواهــد شــد.

گفتنــی اســت کــه طالبــان از نزدیــک 

حمــالت  بدین ســو  هفتــه  یــک  بــه 
ولســوالی های  بــاالی  را  گســترده یی 
جاغــوری و مالســتان والیــت غزنــی آغــاز 
کرده انــد. در ایــن حمــالت شــماری از 
ــا  ــته و صده ــان کش ــان و غیرنظامی نظامی
ــه  ــرک خان ــه ت ــور ب ــر مجب ــواده دیگ خان

هــای شــان شــده اند.

سرور دانش:
عملیاتبزرگنظامیدرغزنیراهاندازیمیشود

صفحه 6

ســازمان عفــو بین الملــل ضمــن انتقــاد از سیاســت 
دولــت آلمــان در قبــال بازگردانــدن پناهجویان افغانســتان 
بــه کشورشــان اعــالم کــرده اســت کــه افغانســتان هنــوز 
ــان را  ــن شــرایطی پناهجوی ــد در چنی امــن نیســت و نبای

ــد. ــه کشورشــان بازگردان ب
ــر  ــه حمــالت اخی ــا اشــاره ب ــل ب ــو بین المل ســازمان عف
ــه اســت:  ــی گفت ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــان برگ در جری
اوضــاع امنیتــی درافغانســتان شــکننده اســت و نمی تــوان 
ــت و  ــه امنی ــاز ب ــه نی ــی ک ــاس برنامه های ــن اس ــر ای ب

ــرا در آورد.  ــه اج ــور ب ــن کش ــد را در ای ــات دارن ثب
ــر اســاس ایــن گــزارش یکــی از کارشناســان ســازمان  ب
عفــو بین الملــل معتقــد اســت کــه بازگردانــدن هــر یــک 
پناهجــوی افغانســتانی بــه کشــورش نقــض حقــوق بشــر 

بــوده و بایــد از ایــن اقــدام ممانعــت شــود.

سازمان عفو بین الملل:

افغانستان نا امن است

سیاسـی  مبهـِم  فضای 
هـوا پـادر  انتخـاباِت  و 

صفحه 2

عجـلۀکاخسفیـدبهآمـدِنصـلح
وتأخیـردرانتخـابات

حکومت:
انتخـاباتدرزمـانمشخص

برگـزارمیشـود

 فتــوامـرزهـای



و  یــاد  عجیبــی  صــورِت  بــه  روزهــا  ایــن 
ذهن هــا  در  را   1393 ســال  تلــِخ  خاطره هــای 
زنــده می کنــد. در آن روزهــا هــم کــه بحــث 
انتخابــات ریاســت جمهــوری داغ شــده بــود، 
زلمــی خلیــل زاد فرســتادۀ پیشــیِن امریــکا بــه 
ــمِت  ــچ س ــه هی ــا آن ک ــود و ب ــده ب ــتان آم افغانس
ــی  ــت، ول ــا نداش ــم دموکرات ه ــمی یی در تی رس
ــت کــرد  ــاِت کشــور دخال ــان در مســالۀ انتخاب چن
کــه ُکل فضــای انتخاباتــی را در هــم تنیـــد. او مثــل 
ــی  ــای سیاس ــان بزم ه ــا مهم ــب و روزه ــن ش ای
ــر  ــر س ــور ب ــِی کش ــران سیاس ــا کنش گ ــود و ب ب

داشــت.  چانه زنــی  انتخاباتــی  تکت هــای 
پیامــد ســفر آقــای خلیــل زاد در ســال 1393 ایجــاد 
ــزی شــده  ــل برنامه ری ــِی از قب یــک تکــت انتخابات
بــود، کــه در کارش موفــق نیز شــد. او توانســت در 
ــوءظن  ــِم س ــی، تخ ــای سیاس ــا و مهمانی ه جمع ه
و نابــاوری را در میــان جناح هــا و ایتالف هــای 
ــر  ــان تغیی ــد و وضعیــت را چن سیاســی کشــت کن
دهــد کــه هیــچ ایتــالف ملــی و مردمی یــی شــکل 

نگیــرد.
ــال  ــا س ــابه ب ــی مش ــل زاد در روزهای ــای خلی آق
1393، بــا برنامــه و آجنـــدایی تازه وارد افغانســتان 
شــده اســت. این بــار امــا یــک بــار دیگــر با ســمِت 
رســمی یعنــی تســهیل کنندۀ گفت وگوهــای صلــح 
بــا طالبــان وارد کشــور شــده و در حــاِل رای زنــی 
و گفت وگــو بــر ســر مســایل مختلــف و از جملــه 
مذاکــره بــا طالبــان و انتخابــات ریاســت جمهــوری 
در  امریکایــی  روزنامه هــای  از  یکــی  اســت. 
مقالــه اش فــاش کــرده کــه آقــای خلیــل زاد ایــن بار 
ــات ریاســت  می خواهــد پیــش از برگــزاری انتخاب
جمهــوری، طالبــان را وارد قــدرت سیاســی کنـــد. 
ــل زاد طــرح  ــای خلی ــه آق ــه نوشــته ک ــن روزنام ای
بــه تأخیــر انداختــن انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــه ســران حکومــت و شــخصیت های سیاســِی  را ب
افغانســتان پیشــکش کــرده اســت. بــه نوشــتۀ 
روزنامــه، گویــا امریــکا تصمیــم گرفتــه کــه از هــر 
راه ممکــن کاری کنــد کــه تــا رســیدن بــه توافــق 
بــا طالبــان انتخابــات ریاســت جمهــوری در کشــور 
ــراً  ــه ظاه ــه ک ــه گفت ــن روزنام ــود. ای ــزار نش برگ
ایــن طــرح مــورد اســتقبال ســراِن حکومــت قــرار 

نگرفتــه اســت.
ــای  ــه طرح ه ــه ب ــن روزنام ــال، ای ــن ح  در همی
ــاالً  ــه احتم ــرده ک ــاره ک ــز اش ــری نی ــِل دیگ بدی
ــرح  آقــای خلیــل زاد در صــورت ناکامــی در ط
ــات  ــن انتخاب ــر انداخت ــه تأخی ــی ب ــت، یعن نخسـ
اســتفاده  گزینه هــا  آن  از  جمهــوری،  ریاســت 
ــه جرگــۀ اضطــراری  خواهــد کــرد. برگــزاری لوی
ــورد  ــه م ــی ک ــت انتقال ــاد حکوم ــدِف ایج ــه ه ب
حمایــت حامــد کــرزی رییــس جمهــوری پیشــیِن 
کشــور هــم هســت و ایجــاد حکومــت موقــت در 
ــه،  ــاور نویســندۀ روزنام ــه ب ــان، ب ــا طالب ایتــالف ب
آینــده  در  خلیــل زاد  آقــای  دیگــِر  طــرِح  دو 

باشــند.  می تواننــد 
ــردِن  ــاده ک ــدر در پیـ ــل زاد چق ــای خلی ــه آق این ک
طرح هــای خــود موفــق خواهــد شــد، برمی گــردد 
و  سیاســت های کشــور  بــر  بــه جــِو حاکــم 
حــال  در  کــه  سیاســی یی  نخبــه گاِن  بیــداری 
ــال  ــه ح ــا ب ــکا ت ــتند. امری ــا وی هس ــو ب گفت وگ
اصلی تریــن چهــره در سیاســت های افغانســتان 
بــوده و شــاید بــه همیــن دلیــل نیــز تــالش کــرده 
کــه همــواره دیدگاه هایــش را بــه شــکل ها و 
ــور  ــت مداراِن کش ــر سیاس ــف ب ــای مختل از راه ه
ــس  ــال های نخســِت پ ــاید در س ــد. ش ــل کن تحمی
ــن  ــی در افغانســتان، چنی از فروپاشــی نظــام طالبان
برخــورد  عنــوان  بــه  می توانســت  برخــوردی 
ــی و ایجــاد  ــای محل ــار قدرت ه ــه و مه پیش گیران
ســاختارهای سیاســِی مناســب بــرای کشــوری کــه 
همــه چیــزش را در جنــگ طوالنــی از دســت داده، 
قابــل درک و توجیــه باشــد؛ ولــی آن چــه کــه پــس 
ــی از  ــر خوب ــاد، تصوی ــاق افت ــال ها اتفـ از آن س
سیاســت های امریــکا بــرای شــهروندان افغانســتان 

ــه نکــرد.  ارای
کــرزی  حامــد  از  امریــکا  بی دریــِغ  حمایــت 
ــتِن او در  ــه داش ــین و نگ ــوری پیش ــس جمه ریی
ــم،  ــی ه ــال پ ــیزده س ــرای س ــی ب ــدرت سیاس ق
ــتان  ــفید در افغانسـ ــش کاخ س ــتباه های فاح از اش
ــات  ــکا عمــاًل در انتخاب ــز امری ــود. پــس از آن نی ب
ســال 1393 دخالــت مســتقیم انجــام داد و بــه بهانۀ 
میانجی گــری در حــل بحـــران انتخاباتــی، تیمــی را 
ــه  ــب و دسیس ــان تقل ــه از می ــتاد ک ــه ارگ فرس ب

ــاد  ــت و ایج ــۀ آن حمای ــود. نتیج ــرآورده ب ــر ب س
ــه  ــد ک ــزی ش ــور، چی ــی در کش ــت توافق حکوم

ــتیم. ــاهد آن هس ــروز ش ام
 امــروزِ افغانســتان، بســیار دردنــاک و تأثــرآور 
اســت. افغانســتان از مســیری کــه می توانســت 
ــاد و  ــود، دور افت ــک ش ــت نزدی ــح و امنی ــه صل ب
یــک بــار دیگــر بــا بحران هــای وحشــتناک و 
ــان  ــد. چن ــه ش ــته مواج ــای گذش ــِر دهه ه ویران گ
بــه نظــر می رســد کــه »دموکراســی افغـــانی« 
ــر  ــد. ه ــپری می کن ــود را س ــِی خ ــای پایان روزه
ــه  ــی ب ــل زاد در پ ــای خلی ــه آق ــی را ک ــه طرح س
کرســی نشــاندن آن هاســت، می تواننــد بــه معنــای 
پایــان یافتــن دموکراســی در افغانســتان تلقــی 
ــار  ــا این ب ــه آی ــا پرســش این جاســت ک شــوند. ام
ــا  ــن بازی ه ــب ای هــم سیاســت مداراِن کشــور فری
ــقوط  ــری س ــاه دیگ ــورد و در چ ــد خ را خواهن

ــرد؟  ــد ک خواهن
واقعــا پاســخ بــه چنیــن پرسشــی بــا شــناختی کــه 
ــیار  ــود دارد، بس ــور وج ــاِل کش ــیوِن فع از سیاس
دشــوار بــه نظــر می رســد. آن هــا بــه اســتثنای چنــد 
چهــرۀ بادرایــت کــه کمتــر در تــالش معامله گــری 
آنــی  تصمیم هــای  قربانــِی  همــواره  بوده انــد، 
ــال  ــات س ــد. در انتخاب ــده ان ــود ش ــِی خ و مقطع
ــر  ــود. اگ ــت مشــخص ب ــن وضعی ــاًل ای 1393 کام
در آن انتخابــات یــک تیــم نیـــرومند ملــی شــکل 
را  کشــور  مدیریــِت  توانایــی  کــه  می گرفــت 
ــا  ــز ب ــد مشــروعیت سیاســی نی می داشــت و از بُع
ــای  ــروز آق ــود، امـ ــه نمی ب ــدی مواج ــش ج چال
ــه  ــان ک ــران طالب ــال س ــه دنب ــه در ب ــل زاد درب خلی
می خوانــد،  تروریســت  را  آن هــا  روزی  خــود 

نمی گشــت. 
به راســـتی بعضــی وقت هــا آدم گیــج می شــود 
کــه آیــا امریــکا در بحـــران افغانســتان گیــر مانــده 
اســت و یــا این کــه ایــن بحــران را بــه نفــِع خــود 
می دانــد؟... بــه هــر حــال آن چــه کــه مهــم اســت، 
بیـــداری مــردم و نخبــه گان سیاســی کشــور اســت 
ــاِل  ــۀ در ح ــوند از مخمص ــق ش ــار موف ــه این ب ک
شــکل گیری جلوگیــری کننــد و نگذارنــد کــه 
افغانســتان دوبــاره بــه دســت قاتــالِن خــود بیفتــد!  
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ــازه در  ــت جمهوری ت ــات ریاس ــای انتخاب ــور و هیجان ه ش
حــاِل اوج گرفتــن اســت کــه آوازه هایــی از هــر ســو شــنیده 
ــا  ــح ب ــد صل ــیدِن رون ــه نتیجــه رس ــا ب ــا ت ــه گوی می شــود ک
طالبــان، انتخابــات ریاســت جمهوری بایــد بــه تعویــق بیـــفتد. 
ــل زاد  ــای خلی ــفِر آق ــا س ــوی ب ــه نح ــه ب ــا هم ــن آوازه ه ای
ــاط  ــل ارتب ــه کاب ــح ب ــد صل ــکا در رون ــژۀ امری ــدۀ وی نماین

می رســاند. 
تعویــِق انتخابــات آن هــم بــا قیــد »نهایــی شــدن رونــد صلــح«، 
بــه نوعــی منجمدســاختِن فضــای گــرمِ شــکل گیرِی تیم هــای 
انتخاباتــی و یارگیری هــای متعاقــِب آن اســت کــه اوالً از 
ــد و  ــر می ده ــور خب ــِی کش ــای سیاس ــام در فض ــِت ابهـ نهای
ثانیــًا از کم ارزشــِی انتخابــات در دموکراســِی افغانــی حکایــت 

می کنـــد. 
بــا همــۀ این هــا، اگــر نخواهیــم زیــاد بدبینــی بــه خــرج دهیــم 
و نظــر بــه اوضــاِع نابســامان و جنــگ زدۀ افغانســتان »صلــح« را 
ــاِی  ــا و اگره ــم ام ــی بشــماریم، بازه ــر برنامه ی ــر از ه مقدم ت
ــز  ــِد هراس انگی ــق و آن قی ــن تعوی ــا ای ــه ب ــی در رابط فراوان

وجــود دارد. 
مســلمًا افغانســتان بــه هــر اندازه یــی کــه نیازمنــد دموکراســی 
و انتخابــات اســت، نیازمنــد صلــح و ثبــات نیــز اســت و چــه 
ــی  ــرۀ منطق ــک زنجی ــی در ی ــح و دموکراس ــه صل ــا این ک بس
ــت  ــه یکــی دیگــری را تقوی ــد ک ــرار دارن ــم ق ــه ه نســبت ب
ــه  ــد شــده، ب ــون آوازه اش بلن ــه اکن ــی ک ــا تعویق ــد. ام می کنـ
ــیاری از  ــردم و بس ــرای م ــون ب ــاِی گوناگ ــل و قرینه ه دالی

ــت. ــده اس ــی  نگران کننـ ــای سیاس جناح ه
نخســت این کــه: داســتان صلــح در افغانســتان داســتانی 
پیچیــده و دامنــه دار اســت کــه اگــر غایــت و نهایتــی 
ــت  ــم. سال هاس ــیده بودی ــه آن رس ــروز ب ــا ام ــت، ت می داش
کــه تمــام هم وغــِم حکومــت برنامــۀ صلــح شــده و امکانــاِت 
مــادی و معنــوِی گزافــی نیــز صــرِف آن شــده اســت، 
ــا و  ــه، پهلوه ــه نتیج ــدن ب ــک ش ــای نزدی ــه ج ــح ب ــا صل ام

اســت. یافتــه  تازه تــری  دامنه هــای 
ــتیِن  ــای راس ــه معن ــلح ب ــان ارادۀ صـ ــر طالب ــه: اگ دوم این ک
ــی  ــره، وقت ُکش ــان از مذاک ــند و ُمرادش ــته باش ــه را داش کلم
ــق  ــه تواف ــیدن ب ــد، رس ــاالری نباش ــردِن مردم س ــن ب و از بی
ــه  ــود ک ــد ب ــری نخواه ــات کارِ زمان بَ ــارکت در انتخاب و مش
ــت  ــت موق ــات و حکوم ــق انتخاب ــرف از تعوی ــم ح بخواهی

بزنیـم. 
ــت   ــات ریاس ــق انتخاب ــد آوازۀ تعوی ــرا بای ــه: چ ــوم این ک س
جمهــوری از ســوی رســانه های خارجــی گــزارش شــود 
ــِی  ــات امریکای ــک دیپلم ــا ورود ی ــارن ب ــزارش مق ــن گ و ای
ــردن  ــت ک ــه صحب ــا این هم ــد؟ آی ــور باش ــه کش ــار ب افغان تب
ــک  ــوری، ی ــت  جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــا ب از آماده گی ه
ــا  ــا و برنامه ه ــۀ تصمیم ه ــت و هم ــوده اس ــب ب ــازی و فری ب

ــرد؟  ــورت می گی ــتان ص ــت افغانس ــرون از ارادۀ دول بی
ــی  ــای سیاس ــردم و جریان ه ــر م ــًا اگ ــه: فرض ــارم این ک چه
تعویــق در انتخابــات ریاســت جمهوری را بپذیرنــد، آیــا نتیجــۀ 
گفت وگوهــای صلــح، تقویــِت دموکراســی و برگــزارِی هرچــه 
ــن  ــه ای ــم این ک ــا ه ــود و ی ــد ب ــات خواه ــفاف تِر انتخاب ش
ــح  ــۀ صل ــِت برنام ــت و نهای ــه غای ــود دارد ک ــال وج احتم
ــی را  ــدرت سیاســی و ادارات دولت ــان ق ــه طالب ــن باشــد ک ای
ــازوکارِ  ــک س ــوان ی ــه عن ــات را ب ــد و انتخاب ــت گیرن به دس
غیراســالمی کنــار بزننــد و بــه جــای آن، روِش بیعــت را احیــا 

ســازند؟ 
ــت  ــه در لغ ــی ک ــۀ زیبایی ی ــا هم ــح« ب ــۀ »صل ــفانه برنام متأس
ــای  ــی و رقابت ه ــِی ُفرومل ــالِت سیاس ــرۀ معام دارد، در چنب
ــۀ  ــا هم ــات« ب ــت و »انتخاب ــیر اس ــتخباراتی اس ــِی اس بیرون
تأکیداتــی کــه بــر آن از هــر طــرف صــورت می گیــرد نیــز در 
دامِ صدهــا نیرنــگ و ســبوتاژِ داخلــی و بیرونــی افتــاده اســت؛ 
از همین روســت کــه وقتــی کســانی ماننــِد آقــای خلیــل زاد در 
آســتانۀ انتخابــات ریاســت  جمهــوری زیــر عنــوان مأموریــت 
ــمت  ــن س ــه ای ــردم ب ــِت م ــد، ذهنی ــل می آی ــه کاب ــح ب صل
ســوق می یابــد کــه بــازِی دیگــری بــا انتخابــات در راه اســت.
ــِت  ــت و حکوم ــه دول ــد اوالً ب ــکات، بای ــن ن ــه ای ــر ب نظ
ــر  ــه در صــورِت اتخــاذ و اجــراِی ه ــدار داد ک موجــود هشـ
ــِی  ــاز، مســوولیت و بدنام ــِم نادرســت و بحران س ــوع تصمی ن
اتفاقــاِت ناگــواری کــه در کشــور بــه وقــوع خواهــد پیوســت، 
مســتقیمًا متوجــِه آن هــا خواهــد بــود و نــه امریــکا و طالبــان و 
ــه جریان هــا و احــزاِب سیاســِی کشــور  ــًا بایــد ب امثالهــم. ثانی
ــا و پیشــنهادهای  ــاده انگاری، گزینه ه ــا س ــه ب ــرد ک ــه ک توصی
احتمالــِی آقــای خلیــل زاد را نپذیرنــد و بــه تعویــق انتخابــات 

ــد.  رای ندهن

فضایمبهـِمسیاسـی
وانتخـاباِتپادرهـوا

نیز تالش کرده که  به همین دلیل  بوده و شاید  افغانستان  به حال اصلی ترین چهره در سیاست های  تا  امریکا 
همواره دیدگاه هایش را به شکل ها و از راه های مختلف بر سیاست مداراِن کشور تحمیل کند. شاید در سال های 
نخسِت پس از فروپاشی نظام طالبانی در افغانستان، چنین برخوردی می توانست به عنوان برخورد پیش گیرانه 
و مهار قدرت های محلی و ایجاد ساختارهای سیاسِی مناسب برای کشوری که همه چیزش را در جنِگ طوالنی از 
دست داده، قابل درک و توجیه باشد؛ ولی آن چه که پس از آن سال ها اتفـاق افتاد تصویر خوبی از سیاست های 

امریکا برای شهروندان افغانستان ارایه نکرد 
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محمــد نــور رحمانــی، رییــس شــورای والیتــی ســرپل 
وضعیــت امنیتــی ایــن والیــت را نگرانکننــده میخوانــد.
ــد  ــگار آوا تأکی ــا خبرن ــه ب ــی در مصاحب ــای رحمان آق
ــی،  ــورت تخمین ــه ص ــر و ب ــال حاض ــه در ح ــرد ک ک
حــدود 60 درصــد از خــاک والیــت ســرپل بــه دســت 
مخالفــان اســت و اگــر اقدامــی جــدی و فــوری 
صــورت نگیــرد، احتمــال ســقوط ایــن والیــت خیلــی 

ــاد اســت. زی
ــاد،  ــوالی های صی ــی در ولس ــت امنیت ــی وضعی رحمان
همچنــان  و  گوســفندی  ســانچارک،  ســوزمه قلعه، 
مســیر ســانچارک ـ ســرپل را بیشــتر نگران کننــده 
ــه  ــه آب کالن ب ــته منطق ــت: شــب گذش ــد و گف خوان
ــرد،  ــقوط ک ــان س ــت مخالف ــانچارک دس ــوالی س ولس
امــا بــا تــالش نیروهــای امنیتــی و خیزش هــای 

ــد. ــه ش ــس گرفت ــاره پ ــی دوب مردم
ــت: از  ــرد و گف ــکایت ک ــزی ش ــت مرک او از حکوم
ــرای  ــن طــرف از حکومــت مرکــزی ب ــه ای مدت هــا ب
جلوگیــری از فاجعــه انســانی در ایــن والیــت تقاضــای 
کمــک کردیــم، امــا هنــوز هیچ گونــه کمکــی نرســیده 

اســت.
رییــس شــورای والیتــی ســرپل همچنــان اظهــار 
ــای  ــکیالت نیروه ــت تش ــن والی ــه در ای ــت ک داش
ــن امــر باعــث شــده مخالفیــن  ــوده و ای امنیتــی کــم ب

ــند. ــته باش ــی داش ــت باالی ــواره دس هم
درهمیــن حــال ســید حســن صفایــی، از بــزرگان قومی 
والیــت ســرپل نیــز وضعیــت امنیتــی در ایــن والیــت 
ــده  ــانچارک را نگران کنن ــوالی س ــوص ولس ــه خص ب
ــه آب  ــه منطق ــس از آن ک ــت: پ ــرد و گف ــف ک توصی

ــن ســقوط کــرد، حــدود 300  ــه دســت مخالفی کالن ب
ــرد  ــا س ــه ب ــده ک ــا ش ــان بی ج ــل از خانه های ش فامی

ــد. بــودن هــوا، در وضعیــت بــدی قــرار دارن
خواســتیم در ایــن زمینــه دیــدگاه مقام هــای حکومــت 
محلــی ســرپل را نیــز داشــته باشــیم، امــا بــا تماس های 

مکــرر موفــق به ایــن کار نشــدیم.
ــای  ــن، اعض ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
شــورای والیتــی ســرپل هشــدار داده بودنــد کــه 
ــانچارک  ــوالی های س ــه ولس ــه ب ــرای حمل ــان ب طالب
ــت، مصــروف لشــکرآرایی  ــن والی و ســوزمه قلعــه ای
ــوالی ها  ــن ولس ــز ای ــر مرک ــه ب ــد حمل ــت و قص اس
را دارد. بــه گفتــه آنــان، در صــورت بی توجهــی 
ــز  ــرپل نی ــز س ــانچارک، مرک ــت س ــه امنی ــت ب حکوم

ــود. ــد ب ــد خواه ــر تهدی زی
اســت کــه طالبــان در حمــالت  ایــن در حالــی 
ــته اند  ــانچارک، توانس ــه س ــود ب ــته خ ــای گذش هفته ه
ِــر،  ــم، تِب ــوزی، دوت ــه ق ــرول روســتاهای لنگــر باب کنت
تغــای خواجــه علیــا، تغایــخ واجــه ســفلی و گــذر را 

ــد. ــت بگیرن ــه دس ب
 نقیــب اهلل دقیــق، ولســوال ســانچارک بــه آتیــال نــوری، 
ــب را در  ــان 13 مکت ــه طالب ــه ک ــی گفت ــگار محل خبرن
ــدن  ــدود ش ــا مس ــوده و ب ــدود نم ــتا مس ــن 6 روس ای
ایــن مکاتــب، حــدود 3۵00 دانش آمــوز از درس و 

ــد . ــاز مانده ان ــم ب تعلی
 در همیــن حــال، بی جاشــده گان ولســوالی ســانچارک 
ــا  ــد ت ــت ان ــن امنی ــتار تأمی ــت خواس ــز از حکوم نی

ــد. ــان بازگردن ــه منازل ش ــد ب بتوانن

مســووالن در شــورای عالــی صلــح در پیونــد بــه نشســت 
مســکو می گوینــد کــه در آن نشســت از طالبــان خواســتند 
افغانســتان بــه صــورت مســتقیم  بــا حکومــت  تــا 

ــد. ــره کن ــو و مذاک گفت وگ
آنــان دیــروز در یــک نشســت خبــری در کابــل بــه 
ــرای افغانســتان  ــژۀ روســیه ب ــر نماینــدۀ وی اظهــارات اخی
بــزرگ  قدرت هــای  از  و  داده  نشــان  واکنــش  نیــز 
ــا افغانســتان را »وارد  ــی خواســتند ت ــی و منطقه ی بین الملل

میــدان رقابت هــای« شــان نکننــد.
ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــرف غن ــن، محمداش ــان باای همزم
ــق  ــان از طری ــی قصــد دارد همچن ــت وحــدت مل حکوم
مذاکــره، صلــح بــا طالبــان را دنبــال کنــد و در ایــن رونــد 

ــد. ــد ش ــز وارد نخواه ــف نی ــع ضع از موض
افغانستان میدان رقابت نشود

ــدۀ  ــتاده ش ــأت فرس ــس هی ــد، ریی ــن محم ــی دی حاج
شــورای عالــی صلــح بــه نشســت اخیــر مســکو می گویــد 
ــده در نشســت  ــده گان کشــورهای اشــتراک کنن ــه نماین ک
مســکو خواســتار پایــان جنــگ در افغانســتان شــده و بــر 
مالکیــت افغانســتان بــر گفت وگو هــای صلــح تأکیــد 

ــد. کردن
ــکو از  ــت مس ــد، در نشس ــد می افزای ــن محم ــای دی آق
کشــورهای اشــتراک کننــده خواســته اســت تــا »صادقانــه« 
و بــه گونــۀ »شــفاف« بــه رونــد صلــح افغانســتان 

ــد. ــکاری کنن هم
ــح، در نشســت  ــی صل ــام شــورای عال ــن مق ــۀ ای ــه گفت ب
ــی  ــزرگ منطقه ی ــان از قدرت هــای ب صلــح مســکو همچن
ــای  ــدان رقابت ه ــه می ــتان را ب ــا افغانس ــد ت ــته ش خواس
شــان مبــدل نســازند و در صورتــی کــه جنــگ افغانســتان 
ادامــه پیــدا کنــد، ابعــاد آن گســترده خواهــد شــد و 
همســایه گان افغانســتان نیــز از آن در امــان نخواهنــد بــود.
ــر  ــی ب ــتان مبن ــنهادِ افغانس ــه پیش ــد ب ــن محم ــای دی آق
ــا  فراهم ســازی مذاکــرات مســتقیم حکومــت افغانســتان ب
طالبــان از ســوی کشــورهای منطقــه و کشــورهای جهــان 
ــح مســکو  ــان داشــت: »در نشســت صل اشــاره کــرد و بی
ــکا از  ــده گان امری ــا نماین ــه ب ــد ک ــراف کردن ــان اعت طالب
ســال 2010 بــه این ســو ارتبــاط داشــته و تنهــا دو نشســت 

ــت«. ــده اس ــانه یی ش ــا رس ــر آن ه آخ
ــاون  ــلیم، مع ــان س ــوی عطاالرحم ــر، مول ــویی دیگ در س
هیــأت فرســتادۀ شــدۀ شــورای عالــی صلــح بــه نشســت 
مســکو در ایــن نشســت گفــت: خــروج نیروهــای 
خواســت های  عمده تریــن  از  افغانســتان  از  خارجــی 
طالبــان در نشســت مســکو بــود، امــا واقعیــت ایــن اســت 
ــتان«  ــر افغانس ــه خی ــی ب ــرایط کنون ــن کار در »ش ــه ای ک

ــت. نیس
ــور  ــدم حض ــور و ع ــه حض ــد ک ــلیم می گوی ــای س آق
نیروهــای خارجــی در افغانســتان، ربــط مســتقیم بــه منافــع 
ــوِط  ــه مرب ــن زمین ــم در ای ــتان دارد و تصمی ــی افغانس مل
ــر  ــا ه ــان ی ــروه طالب ــه »گ ــود، ن ــتان می ش ــردم افغانس م

ــروه دیگــری«. گ
را  مســکو  صلــح  نشســت  در  امریــکا  نقــش  او 
ــا  ــر امریکایی ه ــه اگ ــت ک ــد و گف ــش« خوان »قناعت بخ

ــد،  ــرکت می کردن ــم در آن نشســت ش ــد ه ــطح بلن در س
نمی داشــت. تأثیــری  چنــدان 

معــاون شــورای عالــی صلــح اظهــار داشــت: »تصمیمــی 
ــد  ــود بای ــه می ش ــتان گرفت ــح افغانس ــورد صل ــه در م ک
ــد  ــردم بای ــح م ــد و در آن مصال ــکارا باش ــن و آش روش
ــتقیم،  ــرات مس ــاز مذاک ــرای آغ ــود. ب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــده  ــردم گنجانی ــی و م ــع مل ــه در آن مناف ــی ک طرزالعمل

ــد«. ــده باش ش
گفتنــی اســت کــه نشســت صلــح مســکو روز جمعــه، 18 
ــان و 12 کشــور از  ــده گان طالب ــا حضــور نماین ــرب ب عق
جملــه چیــن، پاکســتان، ایــران روســیه، امریــکا و برخــی 

کشــورهای خاورمیانــه در مســکو برگــزار شــد.
نماینــده گان طالبــان در ایــن نشســت گفتنــد کــه تــا زمــان 
ــت  ــا حکوم ــتان ب ــی از افغانس ــای خارج ــروج نیروه خ

ــوند. ــتقیم نمی ش ــرات مس ــل وارد مذاک کاب
راهکار نظامی دشوار است

ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــود کــه روز گذشــته 
مطالعــات  »مدرســۀ  نشســِت  در  غنــی  محمداشــرف 
پیشــرفتۀ بین المللــی« در واشــنگتن گفتــه اســت کــه 
حــل اختالفــات بــا راهــکار نظامــی دشــوار شــده اســت و 
ــق  ــان در افغانســتان از طری ــا طالب درگیری هــای جــاری ب

سیاســی حــل خواهــد شــد.
آقــای غنــی بــا بیــان این کــه رونــد مذاکــره بــا طالبــان بــا 

محوریــت کابــل انجــام می شــود، افــزوده اســت: امریــکا 
و افغانســتان در زمینــۀ پیش بــرد رونــد صلــح اتفــاِق نظــر 
ــان  ــر طالب ــتان در براب ــای افغانس ــات نیروه ــد. عملی دارن

ادامــه دارد و ایــن گــروه پیــروز نشــده اســت.
ــون، 28  ــا کن ــه اســت: »از ســال 201۵ ت ــی گفت ــای غن آق
ــا  ــری ب ــتان در درگی ــای افغانس ــن از نیروه ــزار ۵29 ت ه
طالبــان کشــته شــده اند. عملیــات پاک ســازی مناطــق 
تحــت اشــغال طالبــان از ســوی نیروهــای امنیتــی و 

ــه دارد«. ــان ادام ــتان همچن ــی افغانس نظام
محمداشــرف غنــی در پیونــد بــه نقــش امریــکا در 
ــک  ــت: »ی ــار داش ــتان اظه ــح افغانس ــای صل گفت وگوه
ــل در  ــنگتن و کاب ــن دولت هــای واش ــل بی ــق کام تواف
خصــوص پیش بــرد رونــد صلــح وجــود دارد. مشــارکت 
ــا  ــره ب ــه مذاک ــا ب ــه نهتنه ــد ک ــن می کن ــکا تضمی امری
طالبــان، بلکــه بــا مذاکــره مســتقیم میــان دولــت کابــل و 

ــود«. ــر ش ــان منج طالب
او همچنــان از پاکســتان خواســت تــا صداقتــش در قبــال 
بــه جنــگ و صلــح افغانســتان را در سیاســت هایش نشــان 

. هد د
»غرب جنگ را باخته است«

ــرای افغانســتان  ــژۀ روســیه ب همزمــان باایــن، نماینــدۀ وی
در پیونــد بــه نشســت مســکو گفتــه اســت کــه روســیه بــه 
ــح افغانســتان وارد عمــل  ــکا« در صل ــی امری ــل »ناکام دلی

شــده اســت.
ــال صلــح  ــه دنب ــد کــه روســیه ب ــر کابلــوف می گوی ضمی
در افغانســتان اســت و بــرای آن تــالش می کنــد. بــه گفتــۀ 
ــتان  ــگ در افغانس ــۀ جن ــه ادام ــرا ک ــوف: چ ــای کابل آف
منافــع روســیه و متحدانــش در آســیای میانــه را بــه خطــر 

می انــدازد.
ــیار دور  ــده بس ــاالت متح ــی دارد : »ای ــار م ــوف اظه کابل
اســت. افغانســتان اصــاًل در ضلــع پایینــی روســیه موقعیت 
دارد. عالیــق ملــی و همچنــان امنیــت فدراســیون روســیه 
ــل  ــن دلی ــه ای ــم اســت. ب ــان در این جــا مه و متحــدان م
ــذرد،  ــورد آنچــه در افغانســتان می گ ــم در م ــا نمی توانی م

ــیم«. ــاوت باش بی تف
ــکا و  ــه امری ــه این ک ــاره ب ــا اش ــیه ب ــژۀ روس ــدۀ وی نماین
ــاکام  ــتان ن ــان در افغانس ــا طالب ــارزه ب ــش در مب متحدان
شــده اند، تصریــح کــرده اســت: »غــرب جنــگ افغانســتان 
را باختــه اســت. حضــور نیروهــای امریکایــی و ناتــو در 
ــه آن را  ــرد، بلک ــل نک ــکل را ح ــا مش ــتان نه تنه افغانس

ــرد«. تشــدید ک
ــون  ــدن خ ــا ریختان ــان ب ــت: »طالب ــه اس ــوف گفت کابل
ــد کــه حــق  ــت کــرده ان خــود در تمــام ایــن ســال ها ثاب
ــن  ــارۀ ای ــد. اگــر کســی درب ــزی را تقاضــا کنن ــد چی دارن
ــی را در  ــرباز خارج ــزار س ــد دارد و 1۵0 ه ــق تردی ح
افغانســتان حفــظ کــرده اســت، پــس چــه چیــزی آن هــا 
ــا  ــا آن ه ــان بازداشــته اســت؟ ام را از شکســت دادن طالب
ــد. غــرب جنــگ  ــروز نشــدند، بلکــه شکســت خوردن پی
در افغانســتان را باختــه اســت و نمی توانــد آن را بپذیــرد«.
ــای  ــه قدرت ه ــت ک ــته اس ــار داش ــوف اظه ــای کابل آق
منطقه یــی شــامل روســیه، چیــن، پاکســتان و ایــران 
منفعــت قــوی در ختــم ایــن جنــگ دارنــد و بایــد نقــش 

ــد. ــا کنن ــری ایف فعال ت
گفتنــی اســت کــه حکومــت وحــدت ملــی و امریــکا بــا 
نشســت اخیــر صلــِح مســکو مخالفــت کــرده و گفتنــد کــه 
هــر گونــه مذاکــرات مســتقیم بــا طالبــان در مــورد صلــح 
افغانســتان بایــد بــه رهبــری حکومــت افغانســتان و تحــت 

ــرد. رهبــری افغانســتانی ها صــورت گی
از ســویی هــم، چنــد روزی ســت زلمــی خلیــل زاد، 
نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــه امریــکا دوبــاره بــه 
افغانســتان آمــده و در پیونــد بــه جنــگ و صلــح و 
ــت  ــا حکوم ــده ب ــال آین ــت جمهوری س ــات ریاس انتخاب
ــرده/ ــو ک ــدار و گفت وگ ــتان دی ــی افغانس ــر سیاس و قش
ــز گــزارش داده  ــال نی ــۀ والســتریت ژورن ــد. روزنام می کن
ــدن  ــق افتی ــه تعوی ــل زاد خواهــان ب ــای خلی اســت کــه آق
ــت شــده  ــات ریاســت جمهوری و ایجــاد ادارۀ موق انتخاب
اســت تــا لویــه جرگــه برگــزار شــود و طالبــان در دولــت 

ــوند. ــهیم ش ــتان س افغانس
ــا رییــس اجرایــی حکومــت  آقــای خلیــل زاد در دیــدار ب
ــد  ــنگتن متعه ــه واش ــت ک ــه اس ــم گفت ــی ه ــدت مل وح
اســت کــه گفت وگوهــای صلــح بــه مالکیــت و مدیریــت 

افغانســتان صــورت گیــرد.

شورای عالی صلح:

در تصمیـم گیـری هـای صلـح
 مصـالح مـردم از یاد بـرده نشـود

روح اهلل بهزاد

نگـرانی از وضعیت 
بـد امنیتـی در سـرپـل
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 درآمد
و  جدی تریــن  از  نظــام  ســاختار  بحــث 
علــوم  و  حقــوق  در  مباحــث  بااهمیت تریــن 
ســاختار  چــون  می شــود؛  محســوب  سیاســی 
ــت و  ــی، موثری ــا کارآی سیاســی، رابطــۀ مســتقیم ب

دارد.  دولــت  بهــره وری 
ــی در  ــوع نظام ــه  ن ــه چ ــخیص این ک ــرای تش ب
ــد  ــتان می توان ــل افغانس ــی مث ــع چندپارچه ی جوام
در راســتای نهادینه ســازی دموکراســی و مهــار 
جنــگ و خشــونت ســازنده باشــد، در گامِ نخســت 
ــه شــود.  ــِک مســأله پرداخت ــی تیوری ــه مبان ــد ب بای
ــه  ــت ک ــی اس ــد« مدع ــاوری جدی ــۀ »نهادب نظری
»دموکراســی سیاســی نــه تنهــا بــه وضعیــت 
ــای  ــرح نهاده ــه ط ــه ب ــی ک ــادی و اجتماع اقتص
ــز بســته گی دارد. نهادهــای سیاســی در  سیاســی نی
ذاِت خــود بازیگــران سیاســی بــه شــمار می رونــد. 
ــت ها و  ــه خواس ــخ ب ــه پاس ــا ب ــه تنه ــا ن نهاده
ــد کــه فرهنــگ و نگــرش را نیــز  نیازهــا می پردازن

شــکل می دهنــد.«
ــه  ــا ب ــته نهاده ــه، در گذش ــن نظری ــاس ای ــر اس ب
عنــوان ابــزار و وســایل تلقــی می شــدند؛ امــا 
اکنــون نهادهــا نــه تنهــا ابــزار و وســایل کــه 
سمت وســو دهنده انــد. نهادهــا در کنــار پاســخ 
ــرش را  ــگ و نگ ــت ها، فرهن ــا و خواس ــه نیازه ب

نیــز شــکل می دهنــد.
ــت  ــاختار، نوعی ــه، س ــن نظری ــوب همی در چارچ
تحکیــم  در  اساســی  قانــون  اســتخوان بندی  و 
دموکراســی، ثبــات و مهــار جنــگ در جوامــع 
ــی  ــت باالی ــذار، از اهمی ــال گ ــه و در ح چندپاچ

ــت.  ــوردار اس برخ
ــون اساســی، یکــی  ــام در قان ــت ســاختار نظ نوعی
ــی  ــوم سیاس ــوزۀ عل ــن مباحــث در ح از جدی تری
ــای  ــارۀ مزای ــبی درب ــاع نس ــم اجم ــت. به رغ اس
نظــام »پارلمانــی« نســبت بــه نظام هــای »ریاســتی« 
ــن  ــاوت آرا در ای ــم تف ــوز ه ــتی«، هن و »نیمه ریاس

ــه وجــود دارد.   زمین
تعریف نظام سیاسی 

نهادهــای  از  مجموعه یــی  سیاســی،  نظــام 
ــت را تشــکیل  ــا دول ــت ی ــه حکوم قانونی ســت ک
ــا را  ــر آن ه ــم ب ــررات حاک ــرد و مق داده و کارک
ــا  ــل نهاده ــی تعام ــازد. چگونه گ ــخص می س مش
توســط قانــون اساســی تعریــف و تبییــن می گــردد. 
ــه، نظــام ســلطنتی، نظــام اســالمی،  ــه طــور نمون ب

ــتی و... ــام سوسیالیس ــک، نظ ــام دموکراتی نظ
و  سیاســی  نظام هــای  تقســیم بندی 

مت هــا حکو
تاریــخ بشــر نظام هــای گوناگونــی را تجربــه کــرده 
ــن  ــوان چنی ــا را می ت ــن آن ه ــه عمده تری ــت ک اس

ــرد: ــته بندی ک دس
 )Autocracy( حکومت های مطلقۀ استبدادی 

 در نظام هــای مطلقــۀ اســتبدادی، نقــش شــهروندان 
در سمت وسوبخشــی اداره و نظــارت بــر آن انــدک 
اســت. قــدرت و صالحیــت در اختیــار یــک فــرد 
ــی اســت. نمونه هــای   ــرار دارد و حکومــت  میراث ق
ــای  ــوان در حکومت ه ــوری را می ت ــام دیکتات نظ
جــوزف ســتالین، ادولــف هیتلــر، صــدام حســین، 
کیــم جونــگ ایــل، معمــر القذافــی و... دیــد.  
حاکمیــت امیــر عبدالرحمــن و حبیــب اهلل خــان در 
ــی ســعودی از نمونه هــای  افغانســتان و نظــام کنون

ــد.  ــه شــمار می رون ــه ب نظــام پادشــاهی مطلق
 )Oligarchy( حکومت های الیگارشی

ــدود  ــی مح ــوی عده ی ــی از س ــن حکومت های چنی
ــه  ــت ب ــن اس ــده ممک ــن ع ــوند. ای ــری می ش رهب
ــای  ــا، گروه ه ــدان، مافی ــاهی، ثروت من ــوادۀ ش خان
ــن  ــند. در چنی ــق باش ــان متعل ــا نظامی ــن و ی معی
تصمیــم  دلخــواه  به گونــۀ  افــراد  حکومتــی، 
می گیرنــد و حکومــت را بــه پیــش می برنــد. 
شــهروندی  آزادی هــای  حکومتــی،  چنیــن  در 
محــدود اســت و ارادۀ شــهروندان در نظــام تمثیــل 

نمی شــود.
ــای  ــت را در نظام ه ــوع حکوم ــن ن ــای ای نمونه ه
نظــام  دریافــت.  می تــوان  پیشــین  کمونیســتی 
سیاســی کوبــا در امریــکای التیــن، جمهــوری 
خلــق چیــن و اتحــاد شــوروی ســابق، دارای 

بودنــد.  حکومت هایــی  چنیــن 
)Democracy( دموکراتیک

شــهروندان  دموکراتیــک،  حکومت هــای  در   
ــا و  ــت در برنامه ه ــد. حکوم ــی دارن ــش اساس نق
در  را  شــهروندان  خواســت های  دیدگاه هایــش 
نظــر گرفتــه و مبتنــی بــر ارادۀ آنــان عمــل می کنــد. 
انتخابــات  و  مــردم  رأی  طریــق  از  حکومــت 
می شــود.  برگزیــده  غیرمســتقیم(  و  )مســتقیم 
ــروی  ــه پی ــن نمون امــروزه اکثریــت کشــورها از ای
ــای  ــتند حکومت ه ــالش هس ــا در ت ــد و ی می کنن
ــرام  ــی، احت دموکراتیــک داشــته باشــند. کثرت گرای
بــه ارزش هــای حقــوق بشــری، آزادی بیــان و 
نهادهــای  وجــود  و  آزاد  رســانه های  عقیــده، 
ــت  ــک حکوم ــای ی ــی، از ویژه گی ه ــۀ مدن جامع

می باشــد.  دموکراتیــک 
نحوۀ تقسیم قدرت در حکومت ها

نوعیــت حکومت هــا بســته گی بــه چگونه گــی 
ــت دارد.  ــدرت و حاکمی ــع ق توزی

ــر  ــتۀ زی ــه دس ــه س ــا ب ــر، حکومت ه ــن منظ از ای
تقســیم می شــوند:

حکومــت بســیط/متمرکز)Unitary(: همه چیــز 
ــدرت و  ــت. ق ــزی اس ــت مرک ــرل حکوم در کنت
ــز اســت.  ــزی متمرک ــت مرک ــت  در حکوم صالحی
بــه  مطلــق  وابســته گی  محلــی  حکومت هــای 
حکومــت مرکــزی دارنــد و مجبــور انــد کارهــای 
ــزی  ــت مرک ــازۀ حکوم ــه اج ــم ب ــک را ه کوچ
انجــام دهنــد. بیشــترین حکومت هــای جهــان 

ــد.   چنینان
بــه طــور نمونــه ، این هــا کشــورهایی  انــد کــه نظــام 
بســیط دارنــد: افغانســتان، البانیــا، الجزایــر، انگــوال، 
ارمنســتان، آذربایجــان، بنگالدیــش، بوتــان، بولیوی، 
ــا،  ــارک، کوب ــا، دنم ــن، کولمبی ــاد، چی ــا، چ بلغاری
ــران، عربســتان  ــلواکیا، مصــر، کرویشــیا، ای چکوس

ســعودی و  اســراییل. 
میــان  قــدرت   :)Federal( فــدرال  حکومــت 
ــا تقســیم می گــردد.  حکومــت مرکــزی و والیت ه
در نظام هــای فدرالــی، حکومتهــای محلــی یــا 
والیــات از میــزان بــاالِی صالحیــت و خودمختاری 
برخــوردار هســتند. در نظام هــای فــدرال حاکمیــت 
ملــی میــان مرکــز و واحدهــای فــدرال بــه اســاس 
طــور  بــه  می گــردد.  تقســیم  اساســی  قانــون 
نمونــه، کشــورهای ذیــل حکومــت فــدرال دارنــد: 
ــای  ــیه، افریق ــتان، روس ــا، پاکس ــک، نایجری مکزی
جنوبــی، هســپانیا، امــارات متحــدۀ عربــی، ایــاالت 
ــترالیا،  ــن، آس ــال، آرژانتی ــکا، وینزوی ــدۀ امری متح
ــل،  ــا، برازی ــنیا هرزیگوین ــک، بوس ــش، بلژی اتری

ــا. ــان و مالیزی ــتان، آلم ــا، هندوس ــادا، اتیوپی کان
اتحــاد   :)Confederation( کانفدراســیون 
ــه  ــت ک ــتقل اس ــی مس ــای مل ــۀ دولت ه رضاکاران
در  به وجــود می آورنــد.  را  واحــدی  حکومــت 
ــه  ــکل گرفت ــیون های ش ــن کانفدراس ــته چنی گذش
ــن  ــۀ چنی ــن نمون ــی خوب تری ــرایط فعل و در ش

ــت.  ــا اس ــۀ اروپ ــاختاری، اتحادی س

انواع نظام های سیاسی
ــا در نظرداشــت  ــک ب ــای سیاســی دموکراتی نظام ه
ــوع  ــه ســه ن ــه ب ــه و مقنن ــان قــوۀ اجرایی رابطــه می

ــود:  ــیم می ش تقس
پارلمانی  -1
ریاستی   -2

شبهریاستی  -3
بــه اســتثنای ســویس، همــۀ نظام هــای دموکراتیــک 
کنونــی در جهــان، یــا ریاســتی  انــد یــا پارلمانــی و 

ــتی. ــا شبه ریاس ی
نظام پارلمانی

ــته گی  ــی، »وابس ــام پارلمان ــتۀ نظ ــی برجس ویژه گ
ــای  ــز«، در نظام ه ــۀ »لین ــه گفت ــت. ب ــل« اس متقاب
ــان  ــروعیت بخش پارلم ــاد مش ــه نه ــی یگان پارلمان
ــت بســته گی  ــدار حکوم ــت و اقت اســت و صالحی

ــه اعتمــاد پارلمــان دارد. کامــل ب
پژوهشــگران معتقــد انــد کــه نظــام پارلمانــی 
ــته  ــش برجس ــی نق ــه دموکراس ــذار ب در گ
نظام هــای  بیشــترینه  همچنــان  و  داشــته 
ــی  ــای پارلمان ــان، دارای نظام ه ــاِت جه باثب
هســتند. آن هــا، نظــام پارلمانــی را بــرای 
عمیــق  شــکاف های  بــا  کشــورهایی 
سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی، زبانــی و 
ــد. ــر مناســب می دانن ــی متکث احــزاب سیاس
در ُکل، نظــام پارلمانــی وابســته بــه قــوۀ 
مقننــه اســت. تصمیم گیری هــا جمعــی و 
گروهــی اتخــاذ می شــود و رییــس دولــت از 
ــردد.  ــاب می گ ــدا انتخ ــت ج ــس حکوم ریی

مزایای نظام پارلمانی
ــن  ــای ای ــی مزیت ه ــام پارلمان ــان نظ  مدافع

ــمرده اند:  ــر ش ــن ب ــام را چنی نظ
ــردن؛  ــت  ک ــت حکوم ــد صالحی ــع واح منب
از  بهره منــدی  نرمــش؛  و  انعطاف پذیــری 
تجربــۀ سیاســی؛ تقویــت دموکراســی؛ زمینــۀ 
بیشــتر بــرای نماینده گــی؛ انگیــزه بــرای 
ــۀ تحقــق  ــد سیاســی؛ زمین مشــارکت در رون
دموکراســی همزیســت گرایی یــا توافقــی؛ 
ــه؛  ــه و مقنن ــوۀ اجرایی ــک ق ــکاری نزدی هم
ــۀ  ــت؛ کابین ــس دول ــری ریی ــش میانجی گ نق

ــت. ــا صالحی ــوی و ب ق
نظام ریاستی

ویژه گــی عمــدۀ نظــام ریاســتی »مشــروعیت 
ــه  ــوۀ مقنن ــان ق ــته گی می ــه« و »ناوابس دوگان

ــدرت  ــا ق ــه ب ــس اجرایی ــت. ریی ــه« اس و اجرایی
قانونــِی قابــل توجــه صالحیــت برگزیــدن اعضــای 
ــن از  ــک دورۀ معی ــرای ی ــه را دارا اســت و ب کابین
ســوی مــردم بــه  گونــۀ مســتقیم انتخــاب می شــود. 
ــز برعهــده  ــت را نی ــه، ریاســت دول ــس اجرایی ریی

ــه  ــت. ب ــخ گو نیس ــادی پاس ــچ نه ــه هی دارد و ب
همیــن دلیــل، در صــورت تخطــی و ضعــف، 
پروســۀ اســتیضاح و برکنــاری او، دشــوار و پیچیــده 

اســت. 
مزایای نظام ریاستی

ثبــات و اســتقرار قــوۀ اجراییــه؛ دموکراســی بیشــتر؛ 
ــن  ــای ای ــن مزای ــدود از عمده تری ــت مح و حکوم

نــوع نظــام اســت. 
زیان ها و نواقص نظام ریاستی

نواقــص و معایــب نظــام ریاســتی در جوامــع 
ــه  ــی دارد ک ــتی طوالن ــر فهرس ــه و متکث چندپارچ

بــه عمده تریــن آن در زیــر اشــاره می شــود:
رقابــت مشــروعیت دوگانــه؛ بن بســت و نــزاع 
ــن دورۀ  ــت معی ــه؛ وق ــه و مقنن ــوۀ اجرایی ــان ق می
ــا از دســت  ــه دســت آوردن ی ریاســت جمهوری؛ ب
دادن همه چیــز در یــک انتخابــات بــا برنــده و 
بازنــدۀ قطعــی؛ احتمــال کودتــا؛ مشــکل جانشــینی؛ 
تکبــر و خودانــگاری؛ برنــده گان و بازنــده گان 
ــۀ  ــات؛ کابین ــد انتخاب مشــخص؛ قطبی ســاختن رون
ــه رو؛ نماینده گــی محــدود؛  ــران دنبال ــف؛ وزی ضعی
احتمــال بــه قــدرت رســیدن اشــخاص غیرسیاســی 
و عوام فریــب؛ ســبک سیاســت رییس جمهــور؛ 
ــور و  ــان رییس جمه ــت می ــردی؛ رقاب ــری ف رهب
رییــس قــوۀ مقننــه؛ تعــارض نقــش دوگانــۀ رییــس 
ــی  ــران سیاس ــه؛ بح ــوۀ اجرایی ــس ق ــت و ریی دول
مســاوی بــه بحــران نظــام؛ رابطــۀ قــوی میــان نظــام 

ــپاری. ــی اختیارس ــتی و دموکراس ریاس
نظام شبه ریاستی

دارا می باشــد،  را  ریاســتی  نظــام  ویژه گی هــای 
نظــام  نــوع  ایــن  در  تفــاوت  کــه  ایــن  بــا 
قــرار  رییس جمهــور  برابــر  در  نخســت وزیری 
دارد کــه از صالحیت هــای اجرایــی برخــوردار 
اســت و مشــروعیت خــود را از پارلمــان می گیــرد.  
آرای  بــا  رییس جمهــور  هــم،  نظــام  ایــن  در 
ــدرت و  ــود و از ق ــاب می ش ــردم انتخ ــتقیم م مس

صالحیــت  قابــل توجهــی برخــوردار اســت.

پیشینۀ ساختار نظام در افغانستان
ــاهد  ــود ش ــالۀ خ ــخ دوصدس ــتان در تاری افغانس
نظام هــای ذیــل بــوده اســت: شــاهی مطلقــه) 
تجربــۀ  و  مشــروطه  شــاهی   ،)1919-1880(
ــاهی  ــی )1919-1928(، ش ــون اساس ــتین قان نخس
ــی-)  ــام پارلمان ــی و نظ ــۀ دموکراس ــه- ده مطلق
ــوری ) 1978-1973(،  ــام جمه 1930-1973(، نظ
ــک خلق/شــبه ریاســتی  ــوری دموکراتی نظــام جمه
) 1978-1992( ، ، دولــت اســالمی افغانستان/شــبه 
ریاســتی ) 1992-2001(، امــارت اســالمی طالبــان 
) 1996-2001( و جمهــوری اســالمی افغانســتان ) 

ــون( .  ــا کن 2004- ت
ــی و  ــز، خانواده گ ــا، متمرک ــن نظام ه ــت ای اکثری
ــری  ــدودی رهب ــدۀ مع ــوده و از ســوی ع ــی ب قوم
شــده اســت. بــه همیــن دلیــل از ظرفیــت و 
مشــروعیت الزم در راســتای تأمیــن نیازمندی هــای 
ــان  ــه خواســت های آن شــهروندان و پاســخ گویی ب
برخــوردار نبــوده اســت. در کنــار ایــن، بخــش قابل 
امنیتــی،  سیاســی-  بحران هــای  از  مالحظه یــی 

ــرط در  ــی مف ــی و تمرکزگرای ــه در اقتدارگرای ریش
ــته اســت. در  ــی کشــور داش ــام سیاس ــاختار نظ س
طــول تاریــخ ایــن کشــور، تنهــا چنــد تــن معــدود 
- آن هــم مربــوط یــک قــوم مشــخص-  مدیریــت 
ــادی  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتماع کالن سیاس

ضرورت 
تغییرساختار

نظام سیاسی 
افغانستان

بخش نخست

دكتر 
مجیب الرحمن رحیمی

کشــور را در دســت داشــته اند و هــر طــوری  کــه خواســته اند، بــاالی مــردم 
ــی ،  ــگ و کوچــک قبیله  ی ــای تن ــل دیدگاه ه ــه دلی ــراد ب ــن اف ــد. ای ــت کرده ان حکوم
ــد. ــام گرفتن ــهروندان را در نظ ــۀ ش ــهم گیری فعاالن ــاالری و س ــد مردم س ــو رش جل
ــی سلســله مراتبی،  ــش از تجــاوز شــوروی رابطه ی ــی در کشــور پی ــۀ قوم ــا رابط حت
ــۀ  ــد رابط ــه بع ــال 1979 ب ــا از س ــت. ام ــوده اس ــده ب ــدی ش ــودی و درجه بن عم
ــده«  ــدی ش ــر درجه بن ــا »غی ــی و ی ــۀ افق ــه رابط ــودی ب ــده و عم ــدی ش درجه بن

ــت.  ــر یاف تغیی
موج تازه در 2001

ســیزده ســال پیــش، مــوج تازه یــی بــه کمــک جامعــۀ جهانــی در افغانســتان شــکل 
ــتین  بار  ــرای نخس ــد. ب ــاد ش ــو ایج ــی، اداری و... از ن ــاختارهای سیاس ــت. س گرف
ــیاری ها،  ــه بس ــی  ک ــد. قانون ــک گردی ــون اساســی دموکراتی ــتان صاحــب قان افغانس
آن را در زمــرۀ بهتریــن قوانیــِن کشــورهای منطقــه بــه حســاب می آورنــد. در قانــون 
ــای  ــی و مولفه ه ــای دین ــان ارزش ه ــی می ــق خوب ــتان، تلفی ــد افغانس ــی جدی اساس
دنیــای مــدرن صــورت گرفتــه اســت. پیش بینــی یــک نظــام دموکراتیــک و مبتنــی بــر 
ارادۀ مــردم، احتــرام بــه حقــوق بشــر، حمایــت از جامعــۀ مدنــی، برپایــی انتخابــات 
و حمایــت از آزادی بیــان از مزایــای قانــون اساســی مصــوِب ســال 2004 اســت. 

 امــا قانــون اساســی افغانســتان از یــک سلســله نواقــص و خالهایــی نیــز رنــج می برد. 
ــش  ــدار بی ــا و اقت ــی، ســپردن صالحیت  ه ــون اساســی کنون ــن ضعــف قان بزرگ تری
ــور  ــی، رییس جمه ــون اساس ــاد قان ــر بنی ــد. ب ــوری می باش ــه رییس  جمه ــد ب از ح
ــن دو  ــان ای ــبرد هم زم ــت. پیش ــس حکوم ــم ریی ــت و ه ــت اس ــس دول ــم ریی ه
مأموریــت کالن، کاری ســنگین و خــارج از تــوان یــک فــرد اســت. بــر اســاس قانــون 
ــور  ــتان رییس جمه ــر در افغانس ــدۀ اول و آخ ــوب 2004، تصمیم  گیرن ــی مص اساس
اســت. فــردی  کــه  تــا همیــن لحظــه از دِل یــک انتخابــات غیردموکراتیــک بیــرون 
ــی و  ــورای مل ــا، ش ــت وزرا، والی ه ــور، صالحی ــر رییس جمه ــت! در براب ــده اس آم

ــه اســت. ــی، بســیار کاهــش یافت ــی و ســایر مقام هــای حکومت شــوراهای والیت
ــده گان را  ــان حکومت  شــونده گان و حکومت  کنن ــۀ می ــتی، فاصل ــز ریاس ــام متمرک نظ

ــه طــور قابــل مالحظه یــی افزایــش داده اســت.  ب
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مالحظات ساختاری
بــرای ترجمــۀ متــن از یــک زبــان بــه زبــان دیگــر، تســّلط 
بــر هــر دو زبــاِن اصلــی و زبــان ترجمــه ضــروری اســت. 
از ایــن رو، عــدم احاطــه بــر هــر یــک از دو زبــان ممکــن 
اســت بــه تحریــف یــا تغییــر معنــا، نارســایی در برگــردان 
منظــور نویســنده، کژفهمــی و یــا ... بینجامــد. از متــِن 
ــر  ــّلط وی ب ــه تس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــۀ خاورنی ترجم
زبــان فارســی ـ چنان کــه بایــد ـ در حــّد مطلــوب نیســت 
و ایــن امــر نامطلوبــی احاطــۀ او را بــه زبــان عربــی بازگــو 

ــد: ــر بنگری ــِن زی ــه پاره مت ــه ب ــاب نمون ــد. از ب نمی کن
از دیالــوگ نخســت کــه به گونــۀ پرســش و پاســخ مطــرح 
شــده و شــامل مســایلی اســت کــه در کنــه ذات خــدا بحث 
می کنــد، ایــن مســایل زمینه ســاز بزرگ تریــن بحــران 
عقیدتــی در جهــان اســالم گردیــد کــه آن عبــارت از 

ــود.  ــرآن ب ــق ق مشــکل خل
ــد اول  ــان بن ــی می ــۀ مفقوده ی ــه، حلق ــارات پیش گفت در عب
ــن را  ــان دو پاره مت ــته گی می ــه پیوس ــود دارد ک و دوم وج
ــتقل نیســت و  ــای مس ــد معن ــد اول مفی ــد. بن ــم  می زن بره
ــکوت  ــه س ــب را ب ــص، مخاط ــب ناق ــک مرک ــام ی در مق
ــه  ــاز ب ــم نی ــل و تتمی ــرای تکمی ــن رو، ب وانمــی دارد و از ای
جــزء دوم دارد؛ ایــن در حالی ســت کــه عبــارت ایــن 
ــه  ــت ک ــان اس ــنِ  دوم چن ــاز...« در پاره مت ــایل زمینه س »مس
بایســتی آغــاز یــک جملــۀ مســتقل باشــد تــا آن کــه ادامــۀ 
ــان قســمت  ــن رو، می ــد. از ای ــۀ پیشــین به حســاب آی جمل
ــرار نیســت و چــه  ــوق اتصــال الزم برق ــِن ف اول و دوم مت
ــر  ــت. اگ ــته گی  اس ــار گسس ــن دچ ــاختار آن از بی ــا س بس
ــه  ــد از کام ــه« بع ــد ک ــر می رس ــه نظ ــارِت »ب ــه عب چنان ک
ــتری  ــته گی بیش ــوق پیوس ــۀ ف ــد، دو جمل ــزود می گردی اف
پیــدا می کــرد و صــورت متــن این گونــه می شــد: »از 
ــرح  ــخ مط ــش و پاس ــۀ پرس ــه به گون ــت ک ــوگ نخس دیال
شــده و شــامل مســایلی اســت کــه در کنــه ذات خــدا بحث 
ــاز  ــایل زمینه س ــن مس ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد، ب می کن
بزرگ تریــن بحــران عقیدتــی در جهــان اســالم گردیــد کــه 

ــود.«. ــرآن ب ــارت از مشــکل خلــق ق آن عب
در جای دیگری از ترجمۀ خاورنیا آمده است:

و قایلیــن بــه تثلیــث بــه ایــن امــر اجمــاع دارنــد کــه قدیــم 
ــوم  ــا محــَدث متحــد شــود مگــر اقن ــه ب ــز نیســت ک جای
ــم دیگــر متحــد  ــدون اقانی ــه اســت ب ــان کلم ــه هم دوم ک

شــده اســت. 
در متــن بــاال، دو کــه تکــرار آمــده اســت و اگــر چنان کــه 
عبــارت جایــز نیســت پیــش از واژۀ قدیــم گنجانیــده 
ــود.  ــه نب ــه در جمل ــرف ک ــرار ح ــه تک ــازی ب ــد، نی می ش
آن گاه صــورت متــن این گونــه می شــد: »و قایلیــن بــه 
تثلیــث بــه ایــن امــر اجمــاع دارنــد کــه جایــز نیســت قدیم 

ــوم دوم...«. ــا محــَدث متحــد شــود مگــر اقن ب

برخورد گزینشی با متن اصلی
چنان کــه  امانــت داری  اصــل  خاورنیــا  ترجمــۀ  در 
ــه، در  ــا این ک ــت، کم ــده اس ــت نگردی ــت، رعای می بایس
ــاب  ــی کت ــن اصل ــی از مت ــا پاره های ــوارد، حت ــی از م برخ
در صفحــۀ  فی المثــل  اســت.  مانــده  بــاز  ترجمــه  از 
دیانــت  »برهمنــی  می خوانیــم:  یک صدوچهاردهــم 
هنــدی اســت، پیــروان ایــن دیــن، جهــان را وهــم و عــدم 
ــن در  ــتند«.  ای ــل نیس ــی قای ــرای آن ارزش ــد و ب می پندارن
ــت:  ــده اس ــن آم ــی آن چنی ــن اصل ــه در مت ــت ک حالیس
ــی  ــۀ أب ــاور لمنطق ــالد المج ــد، الب ــۀ الهن ــه دیان »البرهمی
منصــور، تعتبــر العالــم الموجــود وهمــاً و عدمــاً، و لیســت 
ــه قیمــۀ... . در ترجمــۀ خاورنیــا، جملــۀ البــالد المجــاور  ل
لمنطقــۀ أبــی منصــور، از ترجمــه بــاز مانــده اســت، 
ــای  ــر معن ــادی ب ــز زی ــن چی ــن پاره مت ــۀ ای ــد ترجم هرچن
ــه در  ــود، از آن جایی ک ــن وج ــا ای ــد، ب ــه نمی افزای جمل
متــن اصلــی وجــود داشــت، بایســته بــود تــا خاورنیــا بــه 
ترجمــۀ آن ماننــد ســایر عبــارات و جمــالت کتــاب هّمــت 
ــبتًا  ــارت نس ــا عب ــر، خاورنی ــی دیگ ــت. در مکان می گماش
طویــل منقــول از ماتریــدی را از قلــم انداختــه اســت و آن، 

ــا فــی الشــاهد مــن التألیــف  ــم کّل م ــارت اســت از: »ث عب
ــم، إذ  ــع العال ــه جمی ــه کان، فمثل ــن ب ــدث مم ــون أح یک
ــر  ــا در اخی ــد خاورنی ــرت«. هرچن ــا ذک ــی م ــی معن ــو ف ه
ــان  ــا نش ــذارد ت ــی)...( می گ ــۀ متوال ــه نقط ــه، س آن جمل
ــن وجــود،  ــا ای ــه دارد، ب ــدی ادام ــارت ماتری ــه عب دهــد ک
پرســش ایــن اســت کــه آیــا مجــاز اســت مترجــم عبــارات 
یــا جمالتــی را کــه در متــِن اصلــی جــای دارد، قطــع و یــا 
سانســور نمایــد؟. بــه نظــر نویســنده، مترجــم علی االصــول 
نمی توانــد بــه چنیــن کاری دســت یــازد. زیــرا بــا ایــن کار، 

ــود.     ــته می ش ــی شکس ــت علم ــل  امان اص

مالحظات نوشتاری
شــماری از خطاهــای نوشــتاری نیــز در اثــر به چشــم 
صفحــۀ  در  »مســیحی«  کلمــۀ  فی المثــل  می خــورد. 
یک صدودهــم کتــاب بــه صــورت »مســیحیی« آمــده اســت 
کــه بــا توجــه بــه ســیاق و ســباق جملــه، نادرســت اســت. 

ــد:  ــر بنگری ــِن زی ــه مت ب
الوهیّــت در دیانــت مســیحیی جایــگاه مهمــی را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت... 
ــده  ــرار ش ــار تک ــن ب ــه چندی ــن صفح ــتباه در عی ــن اش ای
ــه  ــیحیّت ب ــه واژۀ مس ــن صفح ــان در همی ــت. همچن اس
ــده  ــته ش ــی( نبش ــای متوال ــا دو ی ــیحییت )ب ــورت مس ص
و نــام منبــع در پاورقــی آن نیــز به صــورت »الجانــب 
ــه کــه شــکل  ــگارش یافت ــر اإلســالمی« ن الهــی مــن التفکی
درســت آن عبــارت اســت از: »الجانــب اإللهــی مــن التفکیر 
ــد« در صفحــۀ  اإلســالمی«. بدین ســان، فعــل ماضــی »کردن

ــه شــکل مصــدر »کــردن« نوشــته  ــر ب یک صدوســیزدهم اث
شــده اســت. 

مالحظــۀ نوشــتاری دیگــری کــه در ایــن ترجمــه بــه نظــر 
ــل در  ــت. فی المث ــکلی آن اس ــتی های ش ــد، نایکدس می  رس
ــت:  ــده اس ــوان آم ــی عن ــم، ط ــه ي یک صدوچهارده صفح
ــل  ــالِت ذی ــی. ســپس در تفصی ــت در اندیشــۀ برهم الوهیّ
ــم در  ــا مترج ــود ت ــاز ب ــت. نی ــده اس ــی آم ــوان، برهمن عن
ــوان و تفصیــل آن، ایــن کلمــه را یکســان می نوشــت و  عن
یــا ویراســتار متــن بــه آن عطــف توجــه می کــرد، به ویــژه 
ــی  ــت آن برهمن ــورت درس ــد ص ــر می رس ــه نظ ــه ب آن ک
ــل  را  ــا واژۀ قای ــان، خاورنی ــد. بدین س ــی باش ــا برهمای ی
ــن  ــپس در همی ــد و س ــزه و الم« می نویس ــا »هم ــا ب یک ج
صفحــه صــورت جمــع آن را بــا »یــا و الم« یعنــی، قایلیــن 
نوشــته اســت. قطــع نظــر از این کــه کــدام صــورت 
ــود  نوشــتاری درســت اســت و کــدام نادرســت، الزمــی ب
ــه  ــف ب ــد حنی ــای عزیزاحم ــر آق ــتار اث ــژه ویراس ــا به وی ت
یکدست ســازی متــن اهتمــام می ورزیــد و تنهــا یــک 
صــورت  نوشــتاری کلمــات را در سراســر اثــر برمی گزیــد. 
وجــود اغــالط امالیــی چنــد، و نیــز برخــی نایکدســتی های 
ــا حــدودی  ــد طبیعــی و ت ــری می توان نوشــتاری در هــر اث
ــک  ــا در ی ــن غلطی ه ــر ای ــا اگ ــد، اّم ــر باش اجتناب ناپذی
ــورت  ــه ص ــن ب ــز مت ــد، و نی ــده باش ــم ش ــه متراک صفح
مشــهودی نایکدســت بــه نظــر آیــد، عــادی و پرهیزناپذیــر 
نمی توانــد بــود. بــا ایــن وجــود، متــنِ  ویراسته شــدۀ 
ــدک  ــواردی ان ــز در م ــه ـ ج ــد ک ــان می ده ــه نش ترجم
ــه کار  ــری در اصــالح شــکلی آن ب ــالش واف ــتار ت ـ ویراس

بســته اســت و در قیــاس بــا اثرهــای دیگــری کــه در داخــل 
ــری دارد.  ــایی های کمت ــند،  نارس ــاپ می  رس ــه چ ــور ب کش
ــّد و  ــم ـ در ح ــه آمدی ــه گفت ــوق ـ چنان ک ــات ف مالحظ
کمیّتــی نیســت کــه بتوانــد کلیـّـت ارزش منــدی اثــر را زیــر 
ــِر  ــا اث ــاالً  تنه ــی احتم ــذار کالم حنف ــرد. بنیان گ پرســش بب
نســبتاً جامعــی اســت کــه در جغرافیــای مــا ترجمــه شــده 
اســت و مترجــم نیــز توانایــی و تــالش وافــری در ترجمــۀ 

آن از خــود بــه نمایــش گذاشــته اســت. 
منظــور از تصّرفــت فــی األناجیــل بالــرأی ایــن اســت کــه، 
ــّرف  ــود تص ــا رأی خ ــل ب ــطوری ها( در اناجی ــا )نس آن ه
ــورد  ــود م ــا رأی خ ــل را ب ــه، اناجی ــا این ک ــد و ی کرده ان
تصــرف قــرار داده انــد. تصــّرف در چیــزی غیــر از تفســیر 
ــد و  ــادار می مان ــن وف ــه مت ــر ب آن اســت. در تفســیر، مفّس
اکثــراً از منطــوق آن پــا فراتــر نمی گــذارد، در تصــّرف اّمــا 
ــواردی،  ــت در م ــن اس ــّرف ممک ــت. متص ــه نیس این گون
مفهــوم را بــر منطــوق متــن ترجیــح  دهــد. گذشــته از ایــن، 
در تفســیر عقــل حالتــی انفعالــی دارد و تنهــا در حــّد یــک 
ــد، در  ــل می کن ــی عم ــن دین ــادم مت ــن و خ ــراغ راه بی چ
تصــّرف اّمــا، عقــل فّعــال اســت و بــا فــرض اســتقاللیّت، 
ــیر  ــرد. در تفس ــّص می ب ــل ن ــوم و تأوی ــه مفه ــت ب دس
عقــل در قبضــۀ دیــن اســت، درحالی کــه در تصــّرف دیــن 
ــد  ــل می توان ــرار دارد و عق ــل ق ــد عق ــتان توان من در دس
ــد و  ــد و بفهم ــد، بخوان ــه می خواه ــی را چنان ک ــن دین مت
حتــا مــورد نقــادی قــرار دهــد. شــاید بــا چنیــن تفکیکــی 
اســت کــه آرش نراقــی میــان دو نــوع عقــل، 1- متصــّرف و 
2- مفّســر فــرق می نهــد . از ســویی دیگــر، عبــارت فهــی 
ــت  ــی اس ــز قرینه ی ــل نی ــتعمال العق ــی اس ــت ف ــۀ بالغ فرق
کــه نشــان می دهــد ترجمــۀ تصــّرف در اناجیــل بــه تفســیر 

ــا رأی نادرســت اســت.   اناجیــل ب

کتاب نامه
ــی، بلقاســم. )1397 خورشــیدی(، بنیان گــذار کالم  1.  الغال
حنفــی، ترجمــه: احمــد ذکــی خاورنیــا، چــاپ اول )کابــل- 

ــر کابلستان( نش
ــی،  ــه، مترجــم: غالمرضــا اعوان ــوب، ماتریدی ــی، ای 1.  عل
در تاریــخ فلســفه در اســالم، بــه کوشــش میان محمــد 
ــز  ــران- مرک ــیدی، ته ــاپ دوم، 1389 خورش ــریف، چ ش

ــگاهی ــر دانش نش
الماتریــدی،  أبومنصــور  بلقاســم. )1989(،  الغالــی،    .2

الطبعــۀ األولــی )تونــس- درالترکــی للنشــر(
افق هــای  و  هـــ ش(. ســنّت   139۵( آرش.  نراقــی،    .3

گشــوده. چــاپ اول. تهــران: نــگاه معاصــر

 بنیان گذار کالم حنفی، ص110
  همان اثر:  ص111

1.   آرش نراقــی از دو نــوع عقــل، »عقــِل مفســر« و »عقــل 
متصــّرف« یــاد می کنــد. از دیــِد نّراقــی، عقــل مفّســر همــان 
عقــل قدیــم، یــا عقــل ماقبــل مــدرن اســت. ایــن عقــل بــه 
جهــان همچــون »کتابــی خوش تألیــف « می نگــرد کــه 
ــر  ــم ب ــی حاک ــت تکوین ــر عدال ــد و ب ــتی آن را فهمی بایس
ــاب  ــم کت ــی فه ــر در پ ــل مفّس ــاد. عق ــردن نه ــان گ جه
ــِت تصــّرف بشــر را در  ــه دس ــدون آنک ــت اســت، ب طبیع
عالــم بــاز بگــذارد. ایــن در حالیســت کــه عقــل متصــّرف، 
عقــل نّقــاد اســت و عــدل حاکــم بــر جهــان را در محــک 
ــر  ــان را ب ــعی دارد جه ــل س ــن عق ــذارد. ای ــش می گ پرس
وفــق خواســته های بشــر عیــار ســازد و صرفــاً بــه شــناخِت 
جهــان اکتفــا نمی کنــد. عقــل مفّســر ذاتــاً حدبــردار اســت، 
در حالی کــه عقــل متصــّرف هیــچ حــّد و مــرزی در برابــر 
خویــش نمی بینــد و هــر چیــزی بــه شــمول امــر مقــّدس، 
ــد  ــه می نه ــون و اندیش ــک آزم ــودش را در مح ــا خ و حت
ــوده.  ــا گش ــنّت و افق ه ــی، آرش. )139۵ هـــ ش(. س نراق

ــگاه معاصــر ص74-76، چــاپ اول. تهــران: ن

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشکدة شرعیات كابل

بخش دوم و پایانی

بنیان گذار کالم حنفی، ص۱۱۰
  همان اثر:  ص۱۱۱

۱.   آرش نراقــی از دو نــوع عقــل، »عقــِل مفســر« و »عقــل متصــّرف« یــاد می کنــد. از دیــِد نّراقــی، عقــل مفّســر همــان عقــل قدیــم، یــا عقــل ماقبــل مــدرن اســت. ایــن عقــل بــه 
جهــان همچــون »کتابــی خوش تألیــف « می نگــرد کــه بایســتی آن را فهمیــد و بــر عدالــت تکوینــی حاکــم بــر جهــان گــردن نهــاد. عقــل مفّســر در پــی فهــم کتــاب طبیعــت اســت، 
بــدون آنکــه دســِت تصــّرف بشــر را در عالــم بــاز بگــذارد. ایــن در حالیســت کــه عقــل متصــّرف، عقــل نّقــاد اســت و عــدل حاکــم بــر جهــان را در محــک پرســش می گــذارد. ایــن 
ــردار اســت، در حالی کــه عقــل متصــّرف  ــاً حدب ــه شــناخِت جهــان اکتفــا نمی کنــد. عقــل مفّســر ذات ــاً ب ــار ســازد و صرف ــر وفــق خواســته های بشــر عی عقــل ســعی دارد جهــان را ب

هیــچ حــّد و مــرزی در برابــر خویــش نمی بینــد و هــر چیــزی بــه شــمول امــر مقــّدس، و حتــا خــودش را در محــک آزمــون و اندیشــه می نهــد نراقــی، آرش. )۱395 هـــ ش(. ســنّت و 
ــگاه معاصــر افق هــا گشــوده. ص۷۴-۷۶، چــاپ اول. تهــران: ن

 بنیان گذار کالم حنفی، ص۱۱3
  بنیان گذار کالم حنفی، ص۱۱۲-۱۱۱

  بنیانگذار کالم حنفی، ص۱۱۴
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عجلۀکاخسفیدبهآمدِنصلحوتأخیردرانتخابات
حکومت:

انتخـاباتدرزمـانمشخصبرگـزارمیشـود

کمـکبهبیجاشـدهگـاندرمالستـان

ــه  ــت ک ــزارش داده اس ــال، گ ــتریت ژورن ــۀ والس روزنام
ــر  ــار ب ــۀ فش ــفید روی گزین ــر س ــدی قص ــات کلی مقام
دولــت کابــل رأی زنــی می کننــد تــا حکومــت افغانســتان 
را بــه تعلیــق انتخابــات ریاســت جمهوری  از تاریــخ 

ــد. ــدۀ آن وادار کنن ــخص ش مش
ــد  ــی می گوین ــت اجرای ــت جمهوری و ریاس ــا، ریاس ام
ــزار  ــدۀ آن برگ ــخص ش ــخ مش ــات در تاری ــه انتخاب ک

ــد.  ــد ش خواه
ایــن  اســت،  گفتــه  ژورنــال  والســتریت  روزنامــه 
ــد  ــع ان ــن مباحــث مطل ــه از ای ــی ک اطالعــات را ســه تن
و بــه معلومــات مهــم دست رســی دارنــد، در اختیارشــان 

گذاشــته اند.
روزنامــه گفتــه  اســت کــه ســه نفــری کــه ایــن اطالعــات 
را در اختیــار شــان گذاشــتند، می گوینــد کــه کاخ ســفید 
عجلــه دارد و می خواهــد تالش هایــی کــه هــدف از 
ــه  ــه زودی ممکــن ب ــگ افغانســتان اســت ب ــان جن آن پای

نتیجــه برســد.
ــتان  ــت جمهوری افغانس ــات ریاس ــق انتخاب ــۀ تعلی گزین
کــه در مــاه اپریــل از طــرف کمیســیون انتخابــات اعــالم 
ــژۀ  ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی خلی ــط زلم ــت، توس ــده اس ش
ــده  ــرح ش ــتان مط ــگ افغانس ــان جن ــرای پای ــکا ب امری
اســت. خلیــل زاد ایــن گزینــه را بــا جهت هــای گوناگــون 
افغانســتان و میانجی هــا در میــان  دخیــل در قضیــۀ 

ــت. ــته اس گذاش
ــد،  ــن باوران ــه ای ــا ب ــه امریکایی ه ــزوده ک ــه اف روزنام
تالش هــای نفس گیــر و دشــواری کــه هــدف از آن 
ــات  ــان جنــگ افغانســتان اســت، ارزش تعلیــق انتخاب پای
ریاســت جمهوری افغانســتان را دارد. برخــی از مقام هــای 

امریکایــی نگــران پس لرزه هــای انتخابــات انــد. هــر 
جنجال هــای  و  بی نظمــی  بــا  افغانســتان  انتخابــات 
سیاســی دوام دار همــراه بــوده اســت. مقام هــای امریکایــی 
ــی پــس  ــد کــه جنجال هــای سیاســی احتمال فکــر می کنن
ــای  ــتان، تالش ه ــت جمهوری افغانس ــات ریاس از انتخاب
سیاســی خلیــل زاد بــرای پایــان جنــگ را بهیــوده و نــاکام 

می ســازد. 
امــا، رافیــل رابیــن دپیلومــات امریکایــی کــه در جنــوب 
مــرد  را  خلیــل زاد  زلمــی  اســت،  کــرده  کار  آســیا 

می دانــد. هیه جانــی 
روزنامــۀ والســتریت ژورنــال، از قــول محمدهــارون 
چخانســوری ســخنگوی غنــی، می نویســد کــه حکومــت 
بایــد منبعــث شــهروندان افغانســتان باشــد کــه ایــن حکم 
قانــون اساســی اســت. اصــل تــداوم در رونــد دموکراســی 
ــزار  ــع برگ ــه موق ــات ب ــه انتخاب ــد ک ــم ایجــاب می کن ه
ــر  ــۀ دیگ ــچ گزین ــات، هی ــزاری انتخاب ــدون برگ ــود،  ب ش

ــرای مــا قابــل قبــول نیســت. ب
انتخابــات  کــه  کــرده  اعــالم  چخانســوری،  آقــای 
ریاســت جمهوری مطابــق تقویــم اعــالم شــده کمیســیون 
ــود. ــزار می ش ــن برگ ــان معی ــات در زم ــتقل انتخاب مس
مســووالن  شــدید  واکنش هــای  بــا  گفته هــا  ایــن 

اســت. ملــی روبــه رو شــده  حکومــت وحــدت 
پیــش از ایــن کمیســیون انتخابــات زمــان برگــزاری 
ــالم  ــل 1398 اع ــت جمهوری را 31 حم ــات ریاس انتخاب

کرده انــد.
اجرایــی  ریاســت  و  ریاســت جمهوری  در  مســووالن 
حکومــت وحــدت ملــی می گوینــد کــه انتخابــات 
ــزار  ــدۀ آن برگ ــخص ش ــان مش ــت جمهوری در زم ریاس

می شــود.
ــی  ــدون خــوزون، معــاون ســخنگوی ریاســت اجرای فری
ــان  ــات ریاســت جمهوری در زم ــه انتخاب ــه اســت ک گفت
معیــن آن برگــزار می شــود و هیــچ بحثــی از تأخیــر 

ــول نیســت. ــل قب ــات قاب انتخاب
ــی،  ــالف  سیاس ــای ایت ــان و اعض ــال، آگاه ــن ح در همی
ــات ریاســت جمهوری  ــر انتخاب ــر تأخی ــه اگ ــد ک می گوین
ــردم  ــرف م ــود، از ط ــام ش ــح تم ــراری صل ــرای برق ب

ــد.  ــد ش ــتقبال خواه اس
ــر  ــد: اگ ــی می گوی ــایل سیاس ــی، آگاه مس ــد ناطق محم
ــیدن  ــر رس ــوری به خاط ــات ریاســت جمه ــر انتخاب تاخی
بــه صلــح باشــد، مــورد اســتقبال مــردم و سیاســت مداران 

ــردد.  ــرار می گ ق
ــا  ــه ت ــی ک ــرات صلح ــاد از مذاک ــا انتق ــی ب ــای ناطق آق
ــد:  ــه می گوی ــورت گرفت ــت ص ــرف حکوم ــون از ط اکن
»مــا صلــح را می خواهیــم کــه منافــع تمــام مــردم 
ــام  ــه به ن ــود، نه اینک ــه ش ــر گرفت ــتان در آن در نظ افغانس
صلــح در مالســتان و جاغــور مــردم را قتــل عــام کننــد«.
او گفــت کــه تأخیــر انتخابــات ریاســت جمهوری از 
ــح  ــرای صل ــکا ب ــاص امری ــدۀ خ ــا نماین ــرف اداره ی ط
ایــن  ممکــن  و  اســت  گرفتــه  افغانســتان صــورت 
ــرد.  ــام پذی ــا انج ــان و امریکایی ه ــان طالب ــو می گفت وگ
آقــای ناطقــی بــا اشــاره بــه احتمــال ایجــاد ادارۀ موقــت، 
گفــت: تأخیــر در انتخابــات احتمــال ایجــاد ادارۀ موقــت 

ــازد. ــتر می س را بیش
همزمــان باایــن، فضــل الرحمــان اوریــا، ســخنگوی 
ــنهادی  ــۀ پیش ــد: گزین ــی، می گوی ــزرگ  سیاس ــالف ب ایت
بــرای تأخیــر انتخابــات ریاســت جمهوری اگــر منجــر بــه 
صلــح  شــود، مــورد قبــول ایتــالف بــزرگ ملــی اســت. 
 آقــای اوریــا می افزایــد، در رونــد صلحــی کــه از طــرف 
زلمــی خلیــل زاد پیــش بــرده می شــود، دولــت افغانســتان 
هیــچ نقشــی نــدارد؛ امــا در ردۀ دوم مــردم و ایتالف هــای 
ــای  ــد گفت وگوه ــالش می کنن ــه ت ــتند ک ــی هس سیاس
ــت  ــان را مدیری ــن شــهروندان افغانســتان وطالب ــح بی صل

کننــد. 
او گفــت کــه دولــت وحــدت ملــی، صالحیتــی در رونــد 
ــد  ــز نمی توان ــده نی ــدارد و درآین ــح ن ــای صل گفت وگوه

در ایــن رونــد کار مثمــری انجــام دهــد. 
زلمــی خلیــل زاد یــک مــاه پیــش از طــرف ایــاالت 
ــه و  ــاور وزارت خارج ــوان مش ــه عن ــکا ب ــدۀ امری متح
نماینــدۀ خــاص واشــنکتن در امــور گفت وگوهــای 

ــت.  ــده اس ــته ش ــان گماش ــتان و طالب ــح افغانس صل
بــه   2001 ســال  در  متحــدۀ  ایــاالت  ورود  از  پــس 
ــرای  ــل زاد ب ــای خلی ــنهاد آق ــن پیش ــن اولی ــتان ای افغانس
تعلیــق انتخابــات ریاســت جمهوری اســت کــه در تضــاد 
ــی در  ــج دموکراس ــرای تروی ــکا ب ــای امری ــا تالش ه ب

افغانســتان قــرار دارد.
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فرســتادن  از  افغانــی  احمــر  هــالل  جمعیــت 
کمک هــای بشــری بــه یــک هــزار خانــوادۀ 
بی جاشــده،  آســیب دیده و قربانیــان جنــگ در 
والیــت  جاغــوری  و  مالســتان  ولســوالی های 

غزنــی خبــر داده اســت.
ــه  ــی ک ــر افغان ــالل احم ــت ه ــۀ جمعی در اعالمی
ــده اســت  ــده، آم ــرب، منتشــر ش ــنبه 22 عق سه ش
کــه ایــن کمک هــا بــه منظــور کاهــش آالم بشــری 
ــرای حــدود هفــت هــزار نفــر از آســیب دیدگان  ب
و قربانیــان جنــگ در ولســوالی های مالســتان و 

جاغــوری فرســتاده شــده اســت.
ــه  ــا ک ــن کمک ه ــه ای ــت ک ــزوده اس ــه اف اعالمی
ــپزی،  ــایل آش ــال،  وس ــل،  ترپ ــه، کمپ ــامل خیم ش
برنــج، لوبیــا،  روغــن، شــکر، چــای و... می باشــد، 
ــع می شــود. ــه بی جاشــدگان توزی ــه ب در دو مرحل
در بخشــی از اعالمیــه آمــده اســت که دو تیم ســیار 
صحــی والیت هــای لوگــر و غزنــی نیــز بــه منظــور 
ــدگان و  ــه بی جاش ــی ب ــات صح ــه ی خدم عرض

ــده اند. ــتاده ش ــاحه فرس ــه س ــیب دیدگان ب آس
ــه  ــد ب ــا می توان ــن کمک ه ــه: »ای ــاس اعالمی براس
نیازمندی هــای ابتدایــی بیجاشــدگان و قربانیــان 
جنــگ پاســخ بگویــد امــا بــرای کمک هــای 

بیشــتر، جمعیــت هــالل احمــر افغانــی از نهادهــای 
از  مجمــوع  در  و  ســرمایه داران  کمک رســان، 
مــردم افغانســتان خواســتار مشــارکت و همــکاری 

می باشــد«.
ــای  ــان جنگ ه ــه در جری ــی اســت ک ــن در حال ای

و  مالســتان  ولســوالی های  در  اخیــر  روزهــای 
 600 بــه  نزدیــک  غزنــی،  والیــت  جاغــوری 
ــه مرکــز غزنــی و  ــواده از ایــن دو ولســوالی ب خان
بیــش از 260 خانــواده ی دیگــر بــه والیــت بامیــان 

شــده اند. بی جــا 

معاون موالنا »سمیع الحق« 
ناپدید شد

اردوغان:
فایلصـوتی

قتـلخاشقجـیهولنـاکاست

احمدشــاه حقانــی معــاون موالنــا »ســمیع الحق« رهبــر ســابق 
حــزب جمعیــت علمــای اســالم و معــروف بــه پدرمعنــوی 

طالبــان کــه چنــدی پیــش تــرور شــد، ناپدیــد شــده اســت.
ــرویس  ــوران س ــه مأم ــتند ک ــار داش ــی اظه ــوادۀ حقان خان
ــوع را رد  ــن موض ــس ای ــا پولی ــد ام ــت او را ربوده ان امنی

ــرد. ک
موالنــا  کاره  تقریبــًا همــه  و  محافــظ  راننــده،  حقانــی 
ســمیع الحق بــود و تنهــا ســر نــخ بــرای شناســایی عامــالن 

ــود. ــان ب ــوی طالب ــدر معن ــرور پ ت
ــه  ــن زمین ــمیع الحق در ای ــد س ــق فرزن ــد الح ــا حام موالن
ــا گوشــی  ــه تمــاس ب ــا 4 روز پیــش موفــق ب گفــت: از 3 ت
همــراه احمدشــاه حقانــی نشــده ام و او ناپدیــد شــده اســت.
ــل  ــوه قت ــاره نح ــادی درب ــات زی ــی اطالع ــزود: حقان او اف
ــن  ــق در ای ــدن وی تحقی ــد ش ــا ناپدی ــا ب ــت ام ــدرم داش پ
ــس  ــا پولی ــود ب ــن وج ــا ای ــت ب ــکل اس ــیار مش ــه بس زمین

می کنیــم. همــکاری 

ــد،  ــه می گوی ــور ترکی ــان، رییس جمه ــب اردوغ ــب طی رج
فایــل صوتــی قتــل جمــال خاشــقجی، روزنامــه نــگار منتقــد 

حکومــت عربســتان »هولنــاک« اســت.
بــه گــزارش رســانه های ترکیــه رییس جمهــوری ایــن 
کشــور اعــالم کــرد کــه یــک افســر اطالعاتــی عربســتان از 

ــورده اســت. ــه« خ ــی »یک ــل صوت ــن فای ــات ای جزیی
ــرای  ــل را ب ــن قت ــی ای ــل صوت ــا فای ــار داشــت: »م وی اظه
ــم.  ــود پخــش کردی ــا خواســته ب ــه آن را از م ــر کســی ک ه
ســازمان اطالعاتــی مــا چیــزی را مخفــی نکــرد. آن را بــرای 
ــات[  ــرای مقام ــه ]ب ــود از جمل ــته ب ــه خواس ــی ک ــر کس ه
عربســتان، امریــکا، فرانســه، کانــادا، آلمــان و بریتانیــا پخــش 

ــم«. کردی
رییــس جمهــور ترکیــه افــزود: »فایــل صوتــی واقعــا 
ــی آن را  ــتان وقت ــی عربس ــر اطالعات ــت. افس ــاک اس هولن
ــا  ــل ی ــرد ]قات ــن ف ــی یکــه خــورد و گفــت: »ای شــنید خیل
یکــی از قاتــالن[ بایــد هروییــن مصــرف کــرده باشــد. تنهــا 
کســی کــه هروئیــن مصــرف کــرده باشــد چنیــن کاری مــی 

ــد«. کن
رجــب طیــب اردوغــان همچنیــن بــر لــزوم شناســایی آمــر 

قتــل جمــال خاشــقجی تاکیــد کــرد.
از  پــس  اکتبــر )10 مهــر(  جمــال خاشــقجی روز دوم 
ــاختمان  ــور اداری وارد س ــه ام ــیده گی ب ــرای رس ــه ب آنک
ــید.  ــل رس ــه قت ــد ب ــتانبول ش ــتان در اس ــولگری عربس کنس
رییــس جمهــور ترکیــه پیــش از ایــن گفتــه بــود کــه دســتور 
قتــل ایــن روزنامــه نــگار منتقــد ولیعهــد عربســتان در »عالــی 
تریــن ســطوح« حکومــت ایــن کشــور صــادر شــده اســت.
ــود  ــفر خ ــت از س ــگام بازگش ــان هن ــب اردوغ ــب طی رج
ــا رهبــران آمریــکا، آلمــان و  ــه پاریــس اعــالم کــرد کــه ب ب
فرانســه در مــورد قتــل جمــال خاشــقجی گفت وگــو کــرده 
ــرای  ــه ب ــه فرانس ــه ب ــور ترکی ــس جمه ــفر ریی ــت. س اس
شــرکت در مراســم گرامی داشــت یکصدمیــن ســالگرد 

ــد. ــام ش ــی اول انج ــگ جهان ــان جن پای

ابوبکر صدیق



ــز داشــتم  ــر ســخاورز عزی ــا نصی ــه ب ــِی ک ــی تلفون در گفت وگوی
از »کتاب خانــۀ عامــۀ کابــل« یــاد کردنــد و این کــه چگونــه 
ایــن کتاب خانــه، روز و روزگار درازی پاتــوق و یــا کانــوِن 
نشســت و برخاســت، دیــد و دیــدار شــمار زیــادی از نخبــه گان، 
نویســنده گان و شــاعران کابــل بــوده اســت ـ در کنــار بهــره بــردن 
ــا، مجــالت  ــادی از شــاگردان و دانشــجویان از کتاب ه شــمار زی
ــری،  ــی هم چــون: واصــف باخت ــار مکتوبــــ حضــور بزرگان و آث
حیــدر لهیــب، دوکتــور جاویــد... فــروغ ایــن کانــون را همــواره 

چراغانــی می داشــتند.
اگــر بــه گذشــتۀ نــه چنــدان دور کانون هــای فلســفه، فرهنــگ و 
ادب ســری بزنیــم، بــه آســانی نام هــای شــماری از رســتورانت ها، 
ــور  ــتورانت دوفل ــد. رس ــان دوره می کن ــر ذهن م ــا ب کتاب خانه ه

در پاریــس و کافــه و مهمان ســرای فردوســی در تهــران و در 
ــل. ــه در کاب ــۀ عام فرجــام کتاب خان

ــه  ــو )ب ــه دو مگ ــم: »کاف ــنامٔه آزاد می خوانی ــا، دانش درویکی پدی
فرانســوی: Les Deux Magots( یکــی از کافه-رســتوران های 
مشــهور فرانســه اســت کــه در محلــۀ ســن ژرمــن پاریــس 
ــنفکرانی  ــان و روش ــوق ادیب ــه روزگاری پات ــن کاف ــرار دارد. ای ق
هم چــون ســیمون دوبــووار، ژان پــل ســارتر، ارنســت همینگــوی، 

ــود«. ــدان سوررئالیســت ب ــو و هنرمن ــو پیکاس ــو، پابل ــر کام آلب
»کافــۀ دو فلــور« در آن طــرف خیابانــی قــرار گرفتــه کــه رقیــب 
ــام خــود  ــه ن ــن کاف ــه دو مگــو واقــع شــده اســت. ای بزرگــش ل
را از زمــان جنــگ جهانــی دوم تغییــر داد. اگــر چــه امــروزه ایــن 
ــدان  ــجو و هنرمن ــر دانش ــده و دیگ ــگران ش ــوق گردش ــه پات کاف
ــا هنــوز هــم محیطــش  ــد، ام ــه خــود جــذب نمی کن ــادی را ب زی
ارزش بازدیــد دارد. ایــن کافــه هــم از دیگــر نقــاط محبــوب ژان 

ــود. ــوار ب پــل ســارتر و ســیمون دوب
هدایــت  جهانگیــر  پاتوق هایــش  و  هدایــت  کافه نشــینی های 
)بــرادرزادۀ صــادق هدایــت( از کافه هــای نــادری، ُرز نــوآر، 
فردوســی، کنتیننتــال، نــادری و پرنــدۀ آبــی بــه عنــوان پاتوق هــای 
صــادق هدایــت نــام می بــرد. بــه گفتــۀ او، جمــع  شــدن هدایــت 
ــه  ــدود ب ــًا مح ــا، صرف ــن کافه ه ــنده اش در ای ــتان نویس و دوس
ــت ها،  ــا و نشس ــن دیداره ــه ای ــود بلک ــتانه نب ــای دوس دیداره
ــه  ــت، ب ــر هدای ــد. جهانگی ــا محســوب می ش بخشــی از کار آن ه
عنــوان مثــال بــه کتــاب »وغ وغ ســاهاب« هدایــت اشــاره می کنــد 
ــعود  ــت و مس ــن هدای ــت ها بی ــن نشس ــه او در ای ــه گفت ــه ب ک

ــت: ــرزاد شــکل گرف ف
ــح  ــد، تصحی ــده ش ــاب خوان ــن کت ــه ای ــود ک ــا ب ــن کافه ه در ای
ــاد شــد و مــورد اظهــار نظــر دیگــران نیــز قــرار  شــد، کــم و زی
ــد.  ــام  ش ــن کار انج ــم ای ــر ه ــیاری دیگ ــوارد بس ــت. در م گرف
ــیم کار  ــی تقس ــتند، نوع ــه داش ــت هایی ک ــان در نشس ــًا آن تقریب

می کردنــد.
ــری در  ــف باخت ــران و واص ــت در ته ــس، هدای ــارتر در پاری س
یــاد شــده  برخاســت های در مکان هــای  کابــل، نشســت و 
وادبــی  فلســفی  بــه شــگل گیری جریان هــای  کــه  داشــتند 

ــت. ــده اس انجامی
حیــدری وجــودی، در کابــل در کتاب خانــۀ عامــه، چــراغ دار ایــن 

کانــون بــوده انــد.
ــی  ــه راهنمای ــت ب ــی و دق ــا فروتن ــا ب ــه تنه ــدری وجــودی ن حی
ــد،  ــل می پرداختن ــگاه کاب ــجویان دانش ــب و دانش ــاگردان مکات ش
بــل، تمــام منابــع و ماخــذ مطالعاتــی را بــا جبیــن  گشــاده، دقــت 
و بردبــاری در اختیــار تمامــی مراجعــه کننــده گان قــرار می دادنــد/
ــی از  ــورم: یک ــت دانش ــخاورز دوس ــت س ــه روای ــد. ب می دهن
ــودم، کمــی  ــی ب ــه ســرگرم مطالعــۀ کتاب روز هــا کــه در کتاب خان
آن ســوتر، واصــف باختــری، روییــن و شــماری از اســتادان 
ــی از چــای  ــا پیاله ی ــد، ب ــدری وجــودی آم حضــور داشــتند. حی
ــرد  ــن بزرگ م ــاد ای ــرد. ی ــیرین ک ــرا ش ــان م ــل، کام و ده و نق
فرهنــگ وادب همــواره درخشــان و انوشــه بــاد کــه بــا عشــق و 
دقــت و بردبــاری کار کتــاب داری را هنــوز کــه هنــوز اســت بــر 
ــی  ــد. در زمانه ی ــر دوش می کش ــ  ش ب ــانه های لرزان ــتان و ش دس
کــه کمتریــن کســی از اهالــی فرهنــگ و دولــت بــه امــر فرهنــگ 

ــد. ــی دارن ــن مرحمت و ادب کمتری
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كمال الدین حامد

ساالر عزیزپور

نفر در  میلیون  وزارت صحت عامه می گوید در حدود یک 
افغانستان از بیماری شکر رنج می برند که هر سال بیست هزار 

نفر آنان جان های شان را از دست می دهند.
وزارت  در  غیرساری  بیماری های  رییس  اروال،  حبیب  سید 
بیماری  مبتالیان  دقیق  آمار  هرچند  می گوید  عامه  صحت 
شکر در افغانستان تثبیت نشده؛ اما بر اساس ارزیابی وزارت 
صحت عامه در حدود یک میلیون نفر در افغانستان به بیماری 
شکر مبتال اند که هر سال 20 هزار نفر آنها به دلیل این بیماری 

جان  شان را از دست می دهند.
به گفتۀ او، در پنج مرکز تداوی و ثبت این بیماری 1۵ هزار 
نفر ثبت شده اند که بیشتر از هشت هزار نفر آنان زنان هستند.
جهانی  روز  به  ملل  سازمان  از سوی  نوامبر،  فردا چهاردهم 
ورزش  و  چاقی  است.  شده  نام گذاری  شکر  بیماری  کنترل 

نکردن از مهمترین عامل این بیماری است.
شعار امسال مبارزه با بیماری شکر »آگاهی دهی به خانواده ها«  
از  آگاهی دهی  کمپاین سه روزه  عامه  است. وزارت صحت 

بیماری شکر را راه اندازی کرده است.
افغانستان،  شهروندان  به  آگاهی دهی  ضمن  کمپاین  این  در 

خون افراد برای تشخیص بیماری شکر نیز معاینه می شود.
آمار بیماری شکر در حالی در افغانستان به مرز یک میلیون 
می رسد که سطح آگاهی از این بیماری در این جامعه بسیار 
در  شهرها،  در  جز  به  شکر  تشخیص  مراکز  و  است  پایین 

والیت ها و مناطق دور دست و جو ندارد.
بزرگترین عامل مرگ  از سرطان  بیماری شکر و چاقی پس 

انسان ها در سطح جهان است.

 فتــوامـرزهـای

یکمیلیوننفر
درافغانستان
ازبیماریشکر
رنجمیبرند

غ دارِ  چـرا
کانوِن مطالعات 

فرهنـگ

ــر  ــمیع الحق رهب ــوی س ــش مول ــت پی ــد وق چن
ــای  ــت العلم ــزب جمعی ــاخه های ح ــی از ش یک
اســالم پاکســتان بــا ضربــات چاقــو در خانــه اش 
ــای  ــه موضع گیری ه ــه ب ــا توج ــد و ب ــته ش کش
افغانســتان  مــردم  افغانســتان،  جنــگ  در  او 
ــد و  ــان دادن ــود نش ــی از خ ــای متفاوت واکنش ه

ــد. ــی کردن ــار خوش ــرگ او اظه ــه م در ُکل ب
ــی  ــرگ هیچ کس ــه م ــأله ک ــن مس ــدای از ای ج
پایــان یــک رونــد رو بــه رشــد خشــونت 
نمی باشــد و مســلمًا کــه تــرور هیــچ یکــی قابــل 
تأییــد نیســت، ایــن قضیــه شــبیه بــود بــه مــرگ 
اســامه بــن الدن کــه توســط امریکایی هــا کشــته 
ــزد  شــد و شــبیه مــرگ خیلی هــای دیگــر کــه ن
ــته  ــه دانس ــت و ضایع ــک مصیب ــود ی ــه خ جامع
ــی از  ــر خالص ــت دیگ ــک مل ــرای ی ــده و ب ش
ــن الدن  ــد ب ــس مانن ــا برعک ــت و ی ــک مصیب ی
کــه مرگــش در ســعودی خوشــی بــار آورد و در 

ــه دانســته شــد.  ــک ضاع پاکســتان ی
از آن طــرف مولــوی اشــرفی و ســایر جانشــینان 
جنــگ  شــدن  داغ تــر  وعــدۀ  ســمیع الحق 
ــل  ــه طب ــالح ب ــد و در اصط ــتان را دادن افغانس
ــردم  ــت و م ــه دول ــتان و علی ــاد در افغانس جه

افغانســتان کوبیدنــد. 
ســوال اصلــی در چنیــن وضعیتــی ایــن خواهــد 
ــای  ــرۀ مرزه ــد دای ــا می توان ــا فتواه ــه آی ــود ک ب
ــان را  ــا کل جه ــالم و ی ــان اس ــی در جه سیاس
رعایــت کنــد؟ و یــا اینکــه فتواهــا ممکــن اســت 

ــد؟ ــای سیاســی عمــل کن ورای مرزه
ــورت  ــه ص ــوا ب ــتگاه فت ــا دس ــان اموی ه از زم
ــدا  ــود را ج ــی راه خ ــتگاه سیاس ــی از دس واقع
کــرد و رفتــه رفتــه در عصــر عباســی ها کل 
حمایــت  غیــاب  در  اســالم  حقوقــی  نظــام 
سیاســی دســتگاه حکومتــی شــکل گرفــت و ایــن 
ــرعی  ــی و ش ــام حقوق ــه نظ ــد ک ــث ش ــر باع ام
ــاًل مســتقل و غیروابســته  ــک نظــام کام اســالم ی
ــب  ــد و از جان ــوام یاب ــی ق ــدرت سیاس ــه ق ب
دیگــر باعــث شــد کــه نظــام شــرعی اســالم وارد 
ــه  ــردد ک ــاًل »دل بخواهــی« گ ــت کام ــک وضعی ی
ــوا به شــدت خصوصــی  در نتیجــۀ آن صــدور فت
شــد و هــر کــه بــرای هــر کاری یــک فتــوا بافــت 
و از ایــن طریــق هــر حکومتــی بــرای راه انــدازی 
برنامه هــای جنگــی و سیاســی اش از ایــن فتواهــا 
ــود  ــوأم ب ــی ها ت ــر عباس ــان عص ــرد. پای ــود ب س
بــا شــکل گیری مجموعــه قدرت هــای ُخــرد 
و بــزرگ درون جهــان اســالم کــه در برابــر 
ــای  ــد و از فتواه ــگ بودن ــر مشــغول جن همدیگ
مفتی هــای محلــی شــان اســتفاده می کردنــد، اوج 
ــای  ــان عثمانی ه ــای می ــه در جنگ ه ــن عملی ای
ــر  ــه بناب ــیعی ُرخ داد ک ــای ش ــنی و صفوی ه س
فتــوای دســتگاه دینــی هــر یکــی جنــگ علیــه آن 

ــد.  ــته می ش ــدس پنداش ــری مق دیگ

ــل  ــازمان مل ــکل گیری س ــد و ش ــر جدی در عص
متحــد و مجموعه یــی از کشــورهای مســلمان 
بــا  منطبــق  اساســی  قوانیــن  شــکل گیری  و 
ــرد  ــلمان، کارب ــورهای مس ــاص کش ــع خ جوام
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــر یکدیگ ــا در براب ــن فتواه ای
ــری از  ــت کمت ــدرن کفای ــی م ــای سیاس نظام ه

ــان داد. ــود نش خ
ــورهای  ــت در کش ــن وضعی ــورت، ای ــه هرص  ب
ــون  ــت چ ــرق داش ــی ف ــگ درون ــروف جن مص
ــر ســایۀ جنــگ ســرد  ایــن جنگ هــا معمــوالً زی
و بــا تجــاوز یکــی از طرفیــن جنــگ ســرد شــکل 
ــی  ــل اصل ــی عام ــای دین ــه فتواه ــت ک می یاف
ــالمی را در  ــۀ اس ــک جامع ــت ی ــزۀ مقاوم انگی
برابــر تجــاوز تشــکیل مــی داد بــه همیــن ملحــوظ 
در جهــاد مــردم افغانســتان علیــه تجاوز شــوروی 
ــا  ــود به ج ــی از خ ــرد خوب ــا کارب ــن فتواه چنی
گذاشــت و تــا آنجــا کــه نظــام کمونیســتی کابــل 
ــروج  ــد و خ ــاوز خوان ــاوز را تج ــن تج ــز ای نی
ــردم  ــارزۀ م ــی و در مب ــات مل ــوروی را نج ش
ــن  ــز همی ــراییل نی ــاوز اس ــه تج ــطین علی فلس
روش بــه کار رفــت و نــگاه فتواهــا بیشــتر متوجــه 

ــا شــوروی.  ــود ت غــرب ب
ــاوز  ــه تج ــرد، قضی ــگ س ــن جن ــان یافت ــا پای ب
جــای خــود را بــه مداخلــه داد و کاربــرد فتواهــا 
بــرای انگیزه دهــی جهــاد کمــی بــا مشــکل 
روبــه رو شــد و جنگ هــا بــه ظاهــر »جنــگ 
ــای  ــری نهاده ــد. موضع گی ــم داد ش ــی« قل داخل
دینــی در کشــوری در قبــال یــک جنــگ داخلــی 
در کشــور دیگــر، بســیار ســخت گردیــد و 
ــت.  ــوال رف ــر س ــدت زی ــی آن به ش ــه دین توجی
ــم در  ــمیع الحق و امثاله ــامه، س ــه اس ــون ک اکن
ــا  ــد و ی ــع گرفتن ــتان موض ــگ افغانس ــال جن قب
ــرد  ــگ س ــر جن ــت عص ــد، دارای قداس می گیرن
ــکان  ــدت ت ــا به ش ــن موضع گیری ه ــت و ای نیس
ــور  ــرای اینکــه تن ــده اســت ب ــده و آزار دهن دهن
یــک جنــگ را گــرم نگــه مــی دارد و بــه همیــن 
به شــدت  افغانســتان  مــردم  واکنــش  لحــاظ 

ــت. ــز اس تحقیرآمی
ــای  ــن مفتی ه ــی چنی ــای سیاس ــر مرزه ــی ب مبتن
در قبــال جامعــه محلــی خودشــان ســاکت انــد، 
ــرای  ــد و ب ــوا می بافن ــا فت ــۀ م ــرای جامع ــا ب ام
ــی  ــد ول ــرال می خواهن ــت لیب ــان حکوم خودش
بــرای مــا تحــت عنــوان »اعمــار حکومــت نــاب 
ــه  ــد. ب ــن می زنن ــگ دام ــۀ جن ــه ادام اســالمی« ب
همیــن ملحــوظ اســت کــه مــرگ ایــن مفتی هــا 
بــرای مــردم جنــگ دیــدۀ مــا یــک »عیــد« اســت 
و بــرای گروه هــای مســتفید از فتــوای شــان 

ــرای جنــگ یــک »ضایعــه«. ب
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عفــو بیــن الملــل عالی تریــن جایــزۀ ایــن ســازمان را کــه 
پیــش از ایــن بــه آنــگ ســان ســوچی، رهبــر حــزب حاکــم 

میانمــار اهــدا شــده بــود، از او پــس گرفــت.
آنــگ ســان ســوچی در ســال 2009 میــالدی برنــدۀ جایــزۀ 
»ســفیر وجــدان« ســازمان عفــو بین الملــل شــده بــود. ایــن 
ــه از  ــود ک ــا می ش ــی اعط ــراد و گروه های ــه اف ــزه ب جای
ــک  ــر کم ــوق بش ــت حق ــه رعای ــل ب ــو بین المل ــر عف نظ

کرده انــد.
ــان  ــگ س ــزۀ آن ــو جای ــل لغ ــل دلی ــو بین المل ــازمان عف س
ســوچی را »بــی تفاوتــی« او نســبت بــه ســرکوب اقلیــت 
مســلمان روهینگیــا از ســوی ارتــش میانمــار عنــوان کــرده 

اســت.
پارلمــان کانــادا نیــز در مــاه ســپتامبر ســال جــاری 
شــهروندی افتخــاری ایــن کشــور را از آنــگ ســان ســوچی 

ــود. ــه ب ــس گرفت پ
ــی  ــته در عملیات ــال گذش ــتان س ــار در تابس ــش میانم ارت
دســت بــه ســرکوب گســترده اقلیــت روهینگیــا در والیــت 
ــر  ــزار نف ــونت ها 720 ه ــن خش ــال ای ــه دنب ــن زد. ب راخی
ــار  ــرک میانم ــه ت ــور ب ــا مجب ــت روهینگی ــای اقلی از اعض
ــات ارتــش میانمــار  شــدند. ســازمان ملــل متحــد از عملی

ــاد کــرده اســت. ــه نســل کشــی« ی ــه عنــوان »اقــدام ب ب
ــل اعــالم کــرده اســت کــه هــزاران نفــر در  عفــو بین المل
جریــان عملیــات ارتــش میانمــار در والیــت راخیــن کشــته 

شــدند.

ــگ ســان ســوچی، 73 ســاله  ــه آن ــون ب ــن ســازمان اکن ای
ــوان »ســفیر  ــه او دیگــر صاحــب عن اطــالع داده اســت ک
وجــدان« نیســت. رهــر حــزب حاکــم میانمــار تاکنــون بــه 
ــان  ــی نش ــل واکنش ــو بین المل ــازمان عف ــم س ــن تصمی ای

ــداده اســت. ن
از آنــگ ســان ســوچی کــه 1۵ ســال در میانمــار در 
ــاد  ــوان نم ــه عن ــت ب ــرده اس ــر ب ــه س ــی ب ــر خانگ حص

ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــاد می ش ــی خواهی ی دموکراس
اقلیــت  مــورد ســرکوب  در  او  کــه موضع گیری هــای 
ــر  ــی ب ــطح جهان ــادی را در س ــای زی ــا انتقاده روهینگی

انگیخــت.
ــری  ــه رهب ــی« ب ــرای دموکراس ــی ب ــۀ مل ــزب »اتحادی ح
آنــگ ســان ســوچی در ســال 201۵ بــا پیــروزی در 

ــید. ــدرت رس ــه ق ــات ب انتخاب

د غـــزين اوســـېدونکي پـــه غـــزين کـــې د مـــي اردو 

ـــو  ـــي توپون ـــه د ډی ـــرارګاوو څخ ـــورو ق ـــوا او ن ـــه ل ل

ـــه  ـــه توپون ـــي، دغ ـــوي او واي ـــه رسټک ـــتلو څخ ـــه ویش ل

د وســـله والو مخالفینـــو د پټن ځایونـــو تـــر څنـــګ د 

ـــږي. ـــم لګې ـــو ه ـــه کورون ـــو پ ـــي خلک ول

دوی وايـــي، ډېـــری وخـــت یـــې لـــه املـــه ښـــځو، 

ــه  ــو تـ ــورو ولـــي خلکـ ــم نـ ــا هـ ــومانو او یـ ماشـ

ــه اوړي. ــرګ ژوبلـ مـ

ـــت  ـــه دول ـــل: »ک ـــه ووی ـــو ت ـــې ازادي راډی ـــو ی ـــو تن څ

غـــواړي چـــې وســـله وال وځپـــي، د دې پـــر ځـــای 

ـــات دې  ـــي عملی ـــوي، پوځ ـــه وتوغ ـــه توپون ـــې دغ چ

ـــړي.« ـــررسه ک ت

د غـــزين دولتـــي چارواکـــي هـــم منـــي چـــې لـــه 

لـــوا او د مـــي اردو لـــه قـــرارګاوو څخـــه د غـــزين 

د ولســـوالیو پـــر لـــور دغـــه درانـــه توپونـــه توغـــول 

ـــه  ـــله والو ت ـــت وس ـــوازې د دول ـــي ی ـــو واي ـــږي، خ کې

مـــرګ ژوبلـــه اړوي.

د غـــزين وايل وحیداللـــه کلیمـــزي پـــه دې اړه ازادي 

راډیـــو تـــه وویـــل: »د وســـله والو د ځپلـــو له پـــاره دا 

ـــتعامل يش.« ـــد اس ـــله ده او بای ـــره وس ـــوه مؤث ی

ـــه  ـــه ښ ـــه توپون ـــې دغ ـــي چ ـــي من ـــي چارواک ـــه دولت ک

پرېامنـــه توغـــوي او یـــوازې وســـله وال يې لـــه املـــه 

ـــوه  ـــوالۍ ی ـــاغ ولس ـــزين د قره ب ـــو د غ ـــږي، ن وژل کې

ـــان  ـــل ځ ـــا د خپ ـــه بی ـــو ت ـــېدونکي ازادي راډی ـــن اوس ت

د ټپـــي کېـــدو او د ســـرګو لیدلـــی حـــال بیانـــوي 

ـــور  ـــر ک ـــو پ ـــایه ګان ـــور د همس ـــو د ک ـــي: »زم او واي

ـــي  ـــخت ټپ ـــې س ـــې وواژه او بل ی ـــن ی ـــو ت ـــده، ی ولګې

کـــړ، زه هـــم په کـــې ټپـــي شـــوم.«

ـــوا او  ـــه ل ـــزين ل ـــې د غ ـــې ده چ ـــال ک ـــې ح دا په داس

د غـــزين د قره بـــاغ ولســـوالۍ د عســـکرکوټ د مـــي 

ــي  ــګونه ډیـ ــًا لسـ ــه تقریبـ ــرارګاه څخـ ــه قـ اردو لـ

توپونـــه هـــره شـــپه د غـــزين ولســـوالیو تـــه توغـــول 

ـــږي. کې

مســووالن در وزارت صحــت  عامــه اعــالم کرده انــد 
ــوء تغذیه  ــزان س ــر و می ــش فق ــه افزای ــه ب ــا توج ب
به نــام  طرحــی  کشــور،  در  کــودکان  و  مــادران 
ــای  ــه خانم ه ــت ب ــی حکوم ــدی صح ــک نق »کم

بی بضاعــت« اجرایــی خواهــد شــد.
ــی  ــارد افغان ــن طــرح در حــدود یــک میلی ــۀ ای هزین
ــل  ــتان تموی ــت افغانس ــرف دول ــه از ط ــد ک می باش
ــه  ــن برنام ــده گان مســتقیم ای ــده و اســتفاده کنن گردی
ــت کشــور  ــم در 34 والی ــون خان در حــدود دو میلی

مــی باشــد.
ــر  ــروی های اخی ــده، س ــن وزارت آم ــۀ ای در اعالمی
نشــان می دهــد کــه حــدود ۵4 درصــد از شــهروندان 
کشــور زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد کــه بــدون شــک 

تأثیــر جــدی در صحــت جامعــه داشــته و ســبب بلند 
ــراض  ــاد ام ــث ازدی ــوءتغذی و باع ــزان س ــن می رفت
روحــی، امــراض مختلــف جســمی و مشــکالت 

اجتماعــی گردیــده اســت.
ــت  ــۀ حکوم ــوق، کابین ــا در نظرداشــت موضــوع ف ب
وحــدت ملــی بــه اســاس مصوبــه شــماره 13 مــورخ 
ــا جهــت  ــه اســت ت ــم گرفت ــرب 1397، تصمی 2 عق
ــۀ  ــت برنام ــر و بی بضاع ــای فقی ــت از خانم ه حمای
ــای  ــه خانم ه ــت ب ــی حکوم ــدی صح ــک نق »کم

ــد. ــق کن ــور تطبی ــر کش ــت« را در سراس بی بضاع
در بخشــی از ایــن اعالمیــه آمــده اســت: ایــن برنامــه 
ــای  ــق نهاده ــهرها از طری ــتاها و ش ــطح روس در س
ــی  ــی اساس ــات صح ــه خدم ــده مجموع ــق کنن تطبی
ــه به صــورت  )BPHS( و ریاســت های صحــت عام

ــردد. ــق می گ ــه تطبی ــکاری جامع ــا هم شــفاف و ب

ســنجۀ جهانــی کیلوگــرم پــس از 130 ســال 
می کنــد. تغییــر 

یــک اســتوانۀ فلــزی در پاریــس از ســال 1889، 
معیــار جهانــی کیلوگــرم اســت. تمام کشــورهایی 
ــیا و  ــرای ســنجش وزن اش ــن واحــد ب ــه از ای ک
انســان ها اســتفاده می کننــد، وزن ایــن آلیــاژ 
پالتینیــوم و ایریدیــوم را بــه عنــوان معیــار 

ــد. ــی پذیرفته ان ــد وزن ــن واح ــی ای جهان
ــه  ــن ب ــی کیلوگــرم در یــک زیرزمی ســنجۀ جهان
شــدت محافظــت شــده در آزمایشــگاه ملــی 
ــوژی( پاریــس نگــه داری  ــدازه شناســی )مترول ان

می شــود.
ــان  ــور جه ــمندان ۵7 کش ــال، دانش ــن ح ــا ای ب
بــه پیشــنهاد همــکاران فرانســوی خــود بــه 
ــه  ــک معادل ــا ی ــادی ب ــن واحــد م ــی ای جایگزین
ــن  ــری ای ــن تغیی ــت چنی ــد داد. عل رأی خواهن
اســت کــه در صــورت رســیدن کوچکتریــن 
آســیبی بــه ایــن اســتوانه، یــا تغییــر وزن آن 
ــت  ــن اس ــد، ممک ــم بیای ــه چش ــه ب ــدون آن ک ب
ایــن واحــد اندازه گیــری یگانــه را دچــار مشــکل 

ــد. کن
در صــورت رأی مثبــت دانشــمندان بــه ایــن 
تغییــر، ســنجه جدیــد کیلوگــرم در جهــان از مــاه 
ــه خواهــد  مــی ســال 2019، فرمــول یــک معادل

شــد. 
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