
ســفیر  مشــعل  عاطــف  شــکراهلل 
ــه  ــد ک ــتان می گوی ــتان در پاکس افغانس
ــه  ــی ک ــادل زندانیان ــرای تب ــور ب دو کش
را ســپری  مــدت محکومیــت خــود 

رســیدند. توافــق  بــه  کرده انــد 
او گفتــه اســت کــه زندانیانــی کــه قــرار 
ــا  ــت آزاد شــوند، ام ــد ضمان ــا قی ــود ب ب
بــه دالیلــی همچنــان در حبــس بــه ســر 

می برنــد نیــز طبــق توافــق بــرای تبــادل 
ــوند. ــان آزاد می ش زندانی

ــفر  ــت: در س ــرده اس ــد ک ــعل تأکی مش
ــر امــور خارجــۀ  شاه محمود قریشــی وزی
ــادل  ــارۀ تب ــتان درب ــه افغانس ــتان ب پاکس
زندانیــان بحــث و تبــادل نظــر شــد و در 
حــال حاضــر طرفیــن بــرای ایــن منظــور 

ــیده اند. ــق رس ــه تواف ب
ســفیر افغانســتان در پاکســتان گفتــه 
ســفارت  سیاســی  هیــأت  اســت: 
پاکســتان  زندان هــای  از  افغانســتان 
آزادی  بــرای  و  کــرده  بــه  بازدیــد 
ــرای  ــا ب ــل ی ــدون دلی ــه ب ــی ک زندانیان
ــاده در  ــا افت ــش پ ــکاب جرم هــای پی ارت
ــد  ــاش خواه ــد ت ــر می برن ــس بس حب

ــرد. ک
بــه گفتــۀ او: بــه مقامــات پاکســتانی نیــز 
زندان هــای  از  می شــود  داده  اجــازه 
افغانســتان بازدیــد و بــرای آزادی برخــی 

ــد. ــان تــاش کنن زندانی
ــق رســمی  ــچ تواف ــن هی ــش از ای ــا پی ت
ــن پاکســتان و  ــان بی ــادل زندانی ــرای تب ب

ــت. ــود نداش ــتان وج افغانس

ترامــپ،  دونالــد  ســوی  از  اقــدام  ایــن 
تافــی  در  امریــکا   رییس جمهــور 
ــرات و  ــران دموک ــان رهب ــر می ــاف نظ اخت
ــث  ــه باع ــه ک جمهوری خــواه صــورت گرفت
شــده تــا مســألۀ تعطیلــی دولــت کــه نزدیــک 
اســت یــک ماهــه شــود، الینحــل باقــی 

بمانــد.
نانســی پلوســی، رییــس مجلــس نماینــده گان 
ــرار  ــرات ق ــت دموک ــر اکثری ــکا  و رهب امری
بــود بــه افغانســتان بــرود کــه ترامــپ گفــت 
اجــازه نمی دهــد هواپیمــای نظامــی کــه 
ــه  ــفر ب ــرای س ــود از آن ب ــرار ب ــی ق پلوس

ــد. ــرواز  کن ــد، پ ــتفاده کن ــتان اس افغانس
یکــی از مقام هــای کاخ ســفید گفــت: دولــت 
بــا نیــروی هوایــی و وزارت دفــاع دســت بــه 
یکــی کــرد و حــق داشــتن هواپیمــای نظامــی 

را از رییــس مجلــس نماینــده گان گرفــت.
کاخ سفید نامۀ ترامپ به پلوسی را یک 

ــس شــورای  ــی، ریی ــر رحمان محمدطاه
ــت کم  ــد، دس ــاب می گوی ــی فاری والیت
30 تانــک هامــوی نیروهــای امنیتــی 
ــاب از  ــیرین تگاِب فاری ــوالی ش در ولس

ــد. ــوختانده ش ــان س ــوی طالب س
ــی  ــوط کاروان اکماالت ــن تانک هــا مرب ای
ــد روز  ــه چن ــی اســت ک ــای امنیت نیروه
ــود و  ــده ب ــه آم ــهر میمن ــه ش ــش ب پی
شــب گذشــته هنــگام برگشــتن بــه 

ــد. ــود ش ــریف ناب مزارش
ــد  ــوالی می گوین ــن ولس ــندهگان ای باش
ــک را  ــدود 40 تان ــدن ح ــه حریق ش ک

ــد.« ــود دیده ان ــم خ ــا چش »ب
ولســوالی  کاکــر،  عبدالــرازق 
ــا  ــه تنه ــد ک ــا می گوی ــیرین تگاب ام ش
ــان  ــا طالب ــی ب ــک در رویاروی ــک تان ی
ــج  ــا پن ــۀ درگیری ه ــوخته و در نتیج س
ســرباز ارتــش کشــته شــده اند. بــه گفتــۀ 
در  طالبــان  کشته شــده های  او، شــمار 

ایــن نبــرد بــه 13 تــن می رســد.
ــوای  غام محمــد احمــدی، ســخنگوی ل
اول ارتــش در فاریــاب رقــم دیگــری از 
ــا  ــۀ او تنه ــه گفت ــد. ب ــارات می ده خس

پنــج تانــک هامــوی ســوخته شــده 
نیروهــای  تلفــات  او دربــارۀ  اســت. 

امنیتــی چیــزی نمی گویــد.
خبرنامه یــی  نشــر  بــا  امــا  طالبــان 
تانــک   70 از  بیــش  کــه  گفته انــد 
ــی ارتــش  هامــوی و موترهــای بین الملل
ــرباز  ــه 50 س ــک ب را ســوختانده و نزدی
در ایــن درگیری هــا کشــته و زخمــی 

ند. شــده ا
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غنـی آمـادۀ تصاحِب 

قـدرت با فـریب و نیـرنگ
گفت وگـو با طالبـان 

به بـن بست نخـورده است
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تـوافق افغـانستان 
و پاکستـان برای تبـادل زندانیـان

ترامپ پرواز پلوسی
 به افغانستان را لغو کرد

طالبـان ده ها تانـک  هامـوی 
نیـروهای امنیتـی را سوختـاندند

کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

تا ده روز دیگر بررسی 
متـام  شکـایت هـا 

نـهایی  می شـود

 نتایج نهایی انتخابات پارلمانی پس از تطبیِق تصمیم ها و بررسی های کمیسیون شکایت های
انتخاباتی تغییر می کند

 امکان دارد فهرست اعالم شدۀ نتایج ابتدایی تغییر کند و کسانی وارد و کسانی هم از این
فهرست دوباره حذف شوند

 آقای روحانی می گوید که از کمیسیون انتخابات خواسته اند تا پرونده های شکایت ها را در نتایج
 ابتدایی تطبیق داده و نتایج نهایی را اعالم کنند. علی رضا روحانی می گوید که تالش دارند

شکایت های نُه تا ده والیت دیگر را در اوایل هفته نهایی کرده به کمیسیون انتخابات بسپارند



ــب  ــد فری ــه بگویی ــت این ک ــم سیاس »در عال
ــت.« ــی نیس ــۀ خوب ــد، بهان خورده ای

لشک کوالکفسکی
به سـختی  هنـوز  دارد،  وجـود  کـه  وضعـی  در 
افغانسـتان  آینـده  بـاور کـرد کـه سـاِل  می تـوان 
شـاهد برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری در 
تاریـِخ اعام شـده خواهـد بـود؛ زیـرا از یک سـو 
کمیسـیون انتخابـات دیگـر مرجـِع قابـل اعتمـاد 
بـرای چنیـن امـِر بزرگـی نمی توانـد باشـد و از 
سـوی دیگـر بحـث صلـح و گفت وگو بـا طالبان 
کـه ممکـن اسـت انتخابـات را تحت شـعاع قرار 

دهـد، همچنـان بـه قـوِت خـود باقـی اسـت. 
کمیسـیون انتخابـات متأسـفانه بـا ندانم کاری هـا، 
آن  از  بیـرون  قدرت هـای  حـِد  از  بیـش  نفـوذ 
در  چنـان  مدیرانـش،  افسارگسـیختۀ  طمـع  و 
از فسـاد و زدوبندهـای سیاسـی عـرق  باتاقـی 
شـده اسـت کـه ممکـن نیسـت به آسـانی بتـوان 
در  می شـود  گفتـه  آن کـه  بـا  داد.  نجـات  را  آن 
سـطح رهبـری حکومـت تصمیـم گرفته شـده که 
پـس از اعـام نتایـج نهایـی انتخابـات پارلمانـی 
اعضـای کمیسـیون های انتخاباتـی از وظایف شـان 
سـبک دوش شـوند، ولـی این احتمـال نیز بسـیار 
ضعیـف بـه نظر می رسـد؛ چـون رییـس حکومت 
وحـدت ملـی بـه بسـیار مشـکل توانسـت کـه از 
میـان چندیـن فهرسـت، افـراد فعلـی را گزینش و 
طـی مراحـل مختلِف شست وشـوی مغـزی، آن ها 

را بـه ابزارهـای دسـِت خـود تبدیـل کنـد. 
آقـای غنـی وقتـی اعضـای کمیسـیون های فعلـی 
را گزینـش می کـرد، هـدف اصلـِی او از گزینـِش 
ایـن افـراد آماده گـی بـرای انجـام یـک انتخابـات 
بـود.  ریاسـت جمهـوری  دیگـر  تقلـِب  سراسـر 
حـاال افتضـاح انتخاباتـِی آقـای غنـی چنـان بـاال 
گرفتـه کـه حتـا متحـدان و کشـورهای حامی اش 
کـه او را در ایـن سـمت قـرار دادنـد، شـروع بـه 
افشـاگری از انتخابـات سـال 1393 کرده انـد. یک 
پژوهش گـِر امریکایـی، اخیراً با در دسـت داشـتن 
اسـناد و مـدارک اعـام کـرده کـه در انتخابـات 
سـال 1393 آقـای غنـی بـا تقلب هـای گسـترده 
موفـق شـد که خـود را به جایـگاه فعلی برسـاند. 
بـه بـاور ایـن پژوهش گـر، اگـر آقای غنی دسـت 
بـه تقلب هـای سـازمان یافته نمـی زد، حتـا احتمال 
داشـت کـه آخریـن فـرد در فهرسـت نامـزدان با 
ایـن  یافته هـای  می بـود.  خـود  آرای  بـه  توجـه 
پژوهش گـر نشـان می دهـد کـه آقای غنـی فردی 

بسـیار خطرنـاک و غیرقابـِل اعتمـاد اسـت و اگـر 
یـک بـار دیگـر وارد کارزارهـای انتخاباتی شـود، 
بازهـم تـاش خواهد کـرد به زور نیرنـگ، پول و 

ارعـاب صندوق هـا را بـه نفـِع خـود پُـر کند. 
بـرای  غنـی  آقـای  روزهـاِی  ایـن  تاش هـای 
ایجـاد تکـِت انتخاباتـی بـرای سـال آینـده، بازهم 
افتضاح آمیـز و فریب کارانـه اسـت. او کـه دیگـر 
جایگاهـی در میـان سیاسـت مداران و جناح هـای 
سیاسـی کشـور ندارد و همه او را به عنوان فردی 
می خواهـد  می شناسـند،  نیرنگ بـاز  و  فریـب کار 
یـک بار دیگـر به زور پـول و تهدید برخـی افراد 
را بـا خـود در میـدان انتخابـات یک جـا بسـازد. 
دیدارهـای اخیـِر او بـا برخـی از رهبـران احزاب 
چنیـن  بـرای  مطـرح  شـخصیت های  و  سیاسـی 
هدفـی صـورت می گیـرد. او یک بار دیگر پشـِت 
درهـای بسـته وعده هـای چرب ونـرم بـرای یـک 
تعـداد تحویـل می دهـد تـا از آن هـا در انتخابـات 
سوءاسـتفاده کنـد. دیـدار او بـا جنرال دوسـتم که 
گویـا معـاون اول ریاسـت جمهوری هـم اسـت، 
پـس از پنج مـاه از برگشـِت او از ترکیـه فقط برای 
برنامه هـای انتخاباتـی صـورت گرفتـه اسـت. او 
کـه از همه جـا ناامیـد شـده، حـاال یـک بـار دیگر 
می خواهـد بـا اسـتفاده از جنـرال حداقـل اعتبـارِ 
انتخاباتـِی خـود را بـاال ببـرد و بعـداً بـا کاربـرد 
تقلـب و توطیـه میـزان آراِی خـود را بـاال نشـان 

  . هد د
را  اشـرف غنی  فریب کارانـۀ  تاش هـای  وقتـی 
بـرای رسـیدن بـه قـدرت سیاسـی در روزهـای 
پایانـی عمـرش می بینـم، به یـاد کتابـی می افتم که 
تیموتـی اسـنایدر نویسـنده و فیلسـوِف امریکایی 
جمهـوری  ریاسـت  اخیـر  انتخابـات  زمـان  در 
امریـکا کـه دونالـد ترامـپ بـه پیـروزی رسـید، 
برابـر اسـتبداد؛  او در کتـاب »در  نوشـته اسـت. 
را  ترامـپ  پدیـدۀ  بیسـتم«،  قـرن  درس  بیسـت 
برگشـت بـه گذشـته می دانـد و بـه مـردم امریـکا 
هشـدار می دهـد کـه ممکـن اسـت همیـن فـرد 
امریـکا را بـا فاجعه یـی روبـه رو سـازد کـه زمانی 
آن  دچـار  را  کشورهای شـان  اسـتالین  و  هیتلـر 
گذشـته،  درس هـای  از  اسـتفاده  بـا  او  کردنـد. 
کتابـی می نویسـد تـا بـه مـردم دنیـا هشـدار دهد 
او حتـا در  را نخورنـد.  کـه فریـب دیکتاتورهـا 
مقدمـۀ کتابـش می نویسـد کـه اگـر این کتـاب را 
خوانده ایـد و از آن خوش تـان آمـده، لطفـًا آن را 
در اختیـار دیگـران نیز بگذارید کـه آن ها نیز آن را 

بخواننـد و متوجـه شـوند کـه در اطراف شـان چه 
می گـذرد. در یکـی از فصل هـای کتـاب، آقـای 
اسـنایدر می گویـد کـه یکـی از رمزهـای پیروزی 
از  پیش دسـتانه  اطاعـِت  جهـان،  در  دیکتاتورهـا 
آن هـا بـوده اسـت. به ایـن معنی کـه مـردم نیز به 
دالیـل مختلـف در باهایی کـه بر سرشـان آمده، 
مقصـر بوده انـد. او می نویسـد: »بیشـتر قدرتـی که 
در اختیـار اقتدارگرایـی قـرار می گیـرد، داوطلبانه 
بـه آن داده شـده اسـت. در چنیـن زمانه یـی، افراد 
پیشـاپیش بـه ایـن فکـر می کننـد کـه حکومـت 
بـدون  و  خواسـت  خواهـد  چـه  سـرکوب گر 
این کـه آن چیـز از آن ها خواسـته شـده باشـد، آن 
را در اختیـار حکومـت می گذارند. شـهرندوی که 
چنیـن رفتـاری را در پیـش گرفته اسـت، در واقع 
بـه قـدرت می آمـوزد کـه بـا وی چه هـا می توانـد 
بکنـد.« نویسـنده بعـداً بـا مثال هایـی از آن چـه که 
مـردم آلمان و روسـیه بـرای تحکیم قـدرت هیتلر 
و اسـتالین انجـام دادنـد، نشـان می دهـد کـه اگـر 
مـردم در برابـر دیکتاتورهـا بایسـتند و یـا اطاعت 
پیش دسـتانه را در پیـش نگیرند، هیـچ دیکتاتوری 

فرصـِت جنایـت را پیـدا نمی کنـد.
 انتخابـات آینـدۀ ریاسـت جمهـوری بـرای مردم 
افغانسـتان یک آزموِن بزرگ اسـت کـه از اطاعِت 
پیش دسـتانه بپرهیزنـد و بـا توجه به گذشـتۀ افراد 
در مـورد آن هـا قضاوت کنند. این هشـدار بیشـتر 
متوجـه کسـانی اسـت کـه در گذشـته از افـرادی 
مثـل آقـای غنـی در انتخابـات حمایـت کرده انـد. 
بـه گونـۀ واضـح می تـوان از جنـرال دوسـتم یـاد 
کـرد. آیـا او یک بـار دیگر فریـب نیرنگ و خدعۀ 
آقـای غنـی را خواهـد خـورد و یا این بـار آگاهانه 

و مسـووالنه عمـل خواهـد کرد؟ 
لشـک  از  سـخنی  نوشـته،  ایـن  سـرخط  در 
کوالکفسـکی فیلسـوِف معـروف وجـود دارد کـه 
بگوییـد  این کـه  سیاسـت  عالـم  »در  می گویـد 
فریـب خورده ایـد، بهانـۀ خوبی نیسـت.« تیموتی 
امریکایی هـا  بـرای  تنهـا  را  کتابـش  اسـنایدر 
ننوشـته، بـل بـرای تمـام مـردم جهـان نوشـته که 
می خواهنـد در زیـر سـایۀ عـدل و رفـاه زنده گـی 
کننـد. ایـن کتـاب و هشـدارهایش از ایـن جهـت 
کـه  اسـت  کارآمـد  و  موثـر  بسـیار  مـا  بـرای 
دیگـر نسـبت بـه آنانـی کـه بـا فریـب و نیرنـگ 
می خواهنـد قـدرِت سیاسـی را تصاحـب کننـد، 
برخوردی در شـأِن خودشـان را در پیـش بگیریم.
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مهلــت ثبت نــامِ نامــزدان ریاســت جمهوری، قــرار تأکیدهــا و 
هشــدارهای کمیســیون انتخابــات، درحالــی رو بــه اختتــام اســت 
ــت هاِی  ــامِ دانه درش ــار ثبت ن ــانه ها انتظ ــردم و رس ــوز م ــه هن ک
ــدرت را در  ــا ق ــه ی ــی ک ــی آن های ــات ـ یعن ــن دور از انتخاب ای
اختیــار دارنــد و یــا از میــان طیــِف وســیعی از مــردم برخاســته اند 
ـ را می کشــند. یکــی از نامزدانــی کــه احســاس می شــد بــا 
ــی  ــس قانون ــق و یون ــان محمــد محق ــار آقای ــن در کن ــرار گرفت ق
می توانــد آرای قابــِل توجهــی را از آِن خــود ســازد، آقــای حنیــف 
اتمــر بــود کــه روزِ گذشــته پــس از انجــام یــک توافــِق 8ماده یــی 
ــیون  ــر کمیس ــه دفت ــی  اش، ب ــت انتخابات ــِی تک ــای اصل ــا اعض ب
ــت  ــامل فهرس ــود را ش ــمًا خ ــت و رس ــات رف ــتقل انتخاب مس
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری ســاخت. امــا باقــی نامــزداِن 

ــرد. ــد ک ــدام خواهن ــام اق ــه ثبت ن ــردا ب ــا ف ــروز ی مطــرح، ام
انتخابــات ریاســت جمهوری شــاید در همــه جــای دنیــا، شــباهت 
ــدِت  ــرای م ــه ب ــد ک ــته باش ــی داش ــکاره و موقت ــازار م ــه ب ب
ــِش  ــا عرضــه و نمای ــی ب ــا می شــود و هــر بازرگان محــدودی برپ
ــاِح  ــد. اصط ــدار را می کش ــتری و خری ــارِ مش ــته هایش انتظ داش
ــه  ــت ک ــادق اس ــا ص ــتان از آن ج ــا در افغانس ــکاره ام ــازار م ب
انتخابــات در ایــن کشــور ابــداً خالــی از مکــر و نیرنــگ نبــوده و 
اغلــِب آن هایــی کــه خواهــان احــراز پســت ریاســت جمهوری یــا 
ــات  ــامِ انتخاب ــد، کســانی اند کــه در ای ــدرت ان ســهِم عمــده در ق
ــچ  ــش و هی ــچ نمای ــامِ هی ــه آن، از انج ــک ب ــای نزدی و روزه

الف وگــزاف و معامله یــی دریــغ نمی ورزنــد. 
در انتخابــات  ریاســت جمهوری یی کــه قــرار اســت در ســال 
ــم  ــا سیاســت مدارانی را می بینی ــِو خورشــیدی برگــزار گــردد، م ن
ــم  ــت ه ــد و در نهای ــن کرده ان ــه ت ــه ب ــگ جام ــن رن ــه چندی ک
ــود. در  ــد ب ــادار خواهن ــگ وف ــدام رن ــه ک ــه ب ــت ک ــوم نیس معل
کنــار ایــن، مــا بــا حکومتــی مواجــه هســتیم کــه میــل بــه قــدرت 
ــی اوالً  ــچ تاش ــد و از هی ــوج می زن ــی در آن م و انحصارخواه
ــده ســاختِن آرای  ــرای پراکن ــًا ب ــات و ثانی ــرای مهندســی انتخاب ب
ــد.  ــغ نمی ورزن ــر« دری ــا از »تغیی ــاختِن آن ه ــد س ــردم و نااُمی م
ــی  ــان، نگاه ــردم و مطالبات ش ــه م ــش ب ــی نگاه ــن حکومت چنی
ــا در راســتای بقــاِی خــود  ــزاری اســت و می کوشــد همــه را ی اب
بســیج و یــا هــم در راســتای منافــِع حلقــۀ خــاص خــود، متفــرق 
ــز  ــتان نی ــاِت افغانس ــازار انتخاب ــِی ب ــازد. مکاره گ ــتت س و متش

ــورد. ــمه آب می خ ــن چش ــتر از همی بیش
ریاســت جمهوری،  انتخابــات  بزنــگاهِ  در  می بینیــم  این کــه 
برخــی از چهره هــای سیاســی به رغــِم اکت هــای ســنگین و 
ــا هــم این کــه  شــعارهای متین شــان، خــود را رســوا می کننــد و ی
ــاگاه منتشــر  ــری از شــخصی به ن رســوا می شــوند؛ صــدا و تصوی
می شــود و متعاقــِب آن تکتــی بســته یــا شکســته می شــود؛ 
ــای  ــدِن فض ــاز ش ــی از  ب ــیاهِ تمامیت خواه ــابقۀ س ــا س ــی ب کس
سیاســی ســخن می گویــد و شــخصی دیگــر بــا طرح هــا و 
ــد کــه روزگاری  ــه در ســایۀ کســی خیمــه می زن اداهــای قهرمانان
علیــه او قلــم و قــدم زده، همــه ناشــی از نــگاهِ طعمه پندارانــه بــه 

ــر آن اســت. ــی ب ــای مبتن ــات و کارزاره انتخاب
ــی  ــه دموکراس ــه این ک ــد، چ ــزی نباش ــا گری ــن فض ــاید از ای ش
مجالــی بــرای تبــارزِ همــه گان ـ چــه خــوب چــه زشــت ـ اســت؛ 
امــا آن چــه می توانــد دموکراســی را ارتقــا  بخشــد و بــازار مــکارۀ 
ــت.  ــات اس ــردم در انتخاب ــش م ــازد، نق ــف س ــات را تلطی انتخاب
ــه  ــی هم ــای انتخابات ــردا( تکت ه ــروز و فـ ــا دو روزِ دیگــر )ام ت
ــا  ــه ت ــی گرفت ــای غن ــزدان ـ از آق ــامِ نام ــوند و تم ــل می ش تکمی
ــای  ــًا باغ ه ــز منطق ــه نی ــرد و هم ــد ک ــام خواهن ــایرین ـ ثبت ن س
ــِت  ــی در واقعی ــد داد. ول ــده خواهن ــی را وع ــبِز فراوان سرخ وس
امــر ایــن مــردمِ افغانســتان انــد کــه بــا درجــۀ آگاهــی و ضریــِب 
ــه  ــه چ ــه ب ــد داد ک ــخیص خواهن ــته، تش ــان از گذش تجارب ش
ــه چــه  ــد و خریدارشــان شــوند و ب ــاور کنن ــا کســانی ب کســی ی

ــد. ــد و طردشــان کنن ــه بگوین ــا کســانی ن کســی ی
ــازار  ــه ب ــه ب ــوش و حافظ ــا ه ــار ب ــتان این ب ــردم افغانس ــر م اگ
مــکارۀ انتخابــات وارد شــوند و بــا گــوِش عقــل و منطــق ســخنان 
و ادعاهــاِی نامــزدان را بشــنوند، دســِت پُــر و بــدون پشــیمانی و 
حســرت از آن خــارج خواهنــد شــد. و امــا اگــر صرفــًا بــا هیجــان 
ــاِی  ــخنان و ادعاه ــد و س ــه بزنن ــازار پرس ــن ب ــاس در ای و احس
نامــزدان را از ایــن دریچــه بپذیرنــد یــا رد کننــد، حاصــِل انتخابات 

بــرای آن هــا چیــزی ُجــز حســرت و پشــیمانی نخواهــد بــود.
ــتگاه و  ــا، خاس ــی آن ه ــِش سیاس ــزدان، روش و من ــتۀ نام گذش
جایــگاهِ اجتماعــی آنــان، ثبــات و پایداری شــان در مبــارزه و 
ــدی  ــای مفی ــد؛ فکت ه ــل ان ــم و عم ــِل عل ــدر اه ــه چق این ک
بــرای ســنجۀ ادعاهــاِی آنــان و تصمیم گیــری در رای دهــی اســت. 

نقش مردم در بازار مکارۀ 
انتخابات ریاست جمهوری

احمــد عمران

تالش های این روزهاِی آقای غنی برای ایجاد تکِت انتخاباتی برای سال آینده، بازهم افتضاح آمیز و فریب کارانه است. او که دیگر جایگاهی 
در میان سیاســت مداران و جناح های سیاسی کشــور ندارد و همه او را به عنوان فردی فریب کار و نیرنگ باز می شناسند، می خواهد یک بار 
دیگر به زور پول و تهدید برخی افراد را با خود در میدان انتخابات یک جا بســازد. دیدارهای اخیِر او با برخی از رهبران احزاب سیاســی و 
شــخصیت های مطرح برای چنین هدفی صورت می گیرد. او یک بار دیگر پشِت درهای بسته وعده های چرب ونرم برای یک تعداد تحویل 
می دهد تا از آن ها در انتخابات سوءاســتفاده کند. دیدار او با جنرال دوستم که گویا معاون اول ریاست جمهوری هم است، پس از پنج ماه از 
برگشِت او از ترکیه فقط برای برنامه های انتخاباتی صورت گرفته است. او که از همه جا ناامید شده، حاال یک بار دیگر می خواهد با استفاده 

از جنرال حداقل اعتباِر انتخاباتِی خود را باال ببرد و بعداً با کاربرد تقلب و توطیه میزان آراِی خود را باال نشان دهد

قـدرت  تصاحِب  آمـادۀ  غنـی 
نیـرنگ و  فـریب  با 



یکــی از دالیــل متوقــف شــدن گفت وگوهــای صلــح، فشــار 
ــت  ــردن حکوم ــرای وارد ک ــعودی ب ــتان س ــکا و عربس امری
ایــن  مــکان  تغییــر  و  ایــن گفت وگوهــا  در  افغانســتان 

ــه جــده اســت. ــر ب نشســت از قط
ــدن  ــف ش ــل متوق ــح دلی ــی صل ــورای عال ــووالن در ش مس
و  امریــکا  فشــار  را  طالبــان  بــا  صلــح  گفت وگوهــای 
ــتان  ــت افغانس ــدن حکوم ــرای وارد ش ــعودی ب ــتان س عربس

می کننــد. عنــوان  گفت وگوهــا  ایــن  در 
ــو  ــح در گفت وگ ــی صل ــورای عال ــو ش ــد، عض ــها فری  ش
ــا  ــد ب ــان نمی خواهن ــد: »طالب ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ب
ــکا و  ــا امری ــو شــوند، ام ــت افغانســتان وارد گفت وگ حکوم
ــا  ــد ب ــان بای ــه طالب ــد ک ــاری دارن ــعودی پافش ــتان س عربس

ــوند«. ــو ش ــز وارد گفت وگ ــتان  نی ــت افغانس حکوم
ــعودی  ــتان س ــکا و عربس ــار امری ــد: فش ــد می گوی ــو فری بان
بــه طالبــان مبنــی برایــن  کــه حکومــت افغانســتان در نشســت 
ــده  ــد در ج ــا بای ــن  گفت وگوه ــد و ای ــته باش ــور داش حض

ــد متوقــف شــود. ــا ایــن رون برگــزار شــود، ســبب شــد ت
ــر  ــان تغیی ــی صلــح: طالب ــۀ ایــن عضــو شــورای عال ــه گفت ب
مــکان گفت وگــو از قطــر بــه جــده را فشــار تلقــی می کنــد 
ــدار  ــر دی ــی ب ــکا و عربســتان ســعودی مبن و خواســت امری
طالبــان بــا حکومــت افغانســتان را نیــز فشــار  فکــر می کنــد 
ــی  ــار تلق ــوارد را فش ــن م ــام ای ــه تم ــد ک ــد دارن و تأکی
ــدار  ــی دی ــأت امریکای ــا هی ــم ب ــم و دیگــر نمی خواهی می کنی

داشــته باشــیم.
کــه  دارد  تأکیــد  صلــح  عالــی  شــورای  عضــو  ایــن 
ــیده و  ــت نرس ــه بن بس ــان ب ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــت  ــن اس ــود و ممک ــف ش ــی متوق ــرای مدت ــاید ب ــا ش تنه

ــود. ــه ش ــر گرفت ــه زودی از س ب
ایــن درحالــی  اســت کــه در ادامــه تاش هــای چنــد بُعــدی از 
بهــر صلــح، منابــع نزدیــک بــه گــروه طالبــان از بــه بن بســت 
ــر  ــان خب ــروه طالب ــا گ ــکا ب ــای امری ــیدن گفت وگوه رس

ــد. داده ان
ــدۀ  ــل زاد نماین ــی خلی ــان و زلم ــان طالب ــش می ــس از تن پ
ــت  ــا از بن بس ــتان نگرانی ه ــح افغانس ــد صل ــکا در رون امری
در مذاکــرات افغانســتان بیشــتر شــده  و گفتــه می شــود کــه 
ــا  ــد دوره گفت وگوه ــس از چن ــتان پ ــح افغانس ــد صل رون
میــان نماینــده گان طالبــان و امریــکا در امــارات و قطــر 

ــش جــدی مواجــه شــده اســت. ــا چال ــون ب اکن

طالبــان ســه روز پیــش بــا انتشــار اعامیه یــی در مــورد 
ــود  ــرار ب ــه ق ــد ک ــکا گفتن ــا امری ــح ب ــای صل گفت وگوه
خــروج نیروهــای خارجــی و عــدم اســتفاده از خــاک 
ــی  ــات اصل ــر کشــورهای دیگــر، موضوع افغانســتان در براب
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــح باش ــای صل ــث در گفت وگوه ــورد بح م
گــروه بــر تعویــق مذاکــرات صلــح و ادامــه جنــگ هشــدار 

ــت. داده اس
ــه در  ــا چنان ک ــده اســت: »امریکایی ه ــان آم ــۀ طالب در اعامی
مــاه نوامبــر گذشــته در نشســت دوحــه، اتفــاق کــرده بودنــد 
کــه در نشســت آینــده در مــورد خــروج نیروهــای خارجــی 
و عــدم اســتفاده خــاک افغانســتان در برابــر کشــورهای دیگر، 
گفت وگــو مــی شــود؛ امــا اکنــون آن هــا از آجنــدای مذکــور 
ــی را  ــات تازه ی ــد و موضوع ــعی دارن ــر س ــوی دیگ ــه س ب
بــه خواســت خــود اضافــه  کننــد. بنابرایــن، امــارت اســامی 
ــت  ــن وضعی ــر ای ــه اگ ــد ک ــدار می ده ــا هش ــه امریکایی ه ب
ــوند،  ــرات نش ــه وارد مذاک ــا صادقان ــد و امریکایی ه دوام کن
ــح  ــای صل ــود گفت وگوه ــور می ش ــامی مجب ــارت اس ام
ــار و  ــای فش ــکا به ج ــه امری ــی ک ــا زمان ــرات را ت و مذاک
ــق  ــه تعوی ــذارد، ب ــی گام نگ ــح واقع ــرای صل ــا ب تاکتیک ه

ــدازد«. بین
 در ایــن میــان، زلمــی خلیــل زاد در پاســخ بــه ایــن ســخنان 
طالبــان گفتــه اســت: »اگــر طالبــان بخواهنــد صحبــت کننــد، 
صحبــت می کنیــم. امــا اگــر بخواهنــد بجنگنــد، می جنگیــم. 

امیــدوار هســتیم کــه طالبــان صلــح را انتخــاب کننــد«.
ســفارت امریــکا در کابــل بــا انتشــار اعامیه یــی گفتــه 
اســت کــه آقــای خلیــل زاد ایــن اظهــارات را  روز چهارشــنبه 
ــده گان  ــماری از نماین ــا ش ــی ب ــته در گفت وگوی ــۀ گذش هفت

ــت. ــرده اس ــان ک ــانه ها بی رس
ــکا و  ــده گان امری ــان نماین ــازه می ــات ت ــود اختاف ــا وج ب
طالبــان، یــک مقــام ارشــد امریکایــی گفتــه کــه دور بعــدی 
ــه زودی برگــزار  ــان ب ــکا و طالب گفت وگوهــای مســتقیم امری

می شــود.
ایــن درحالــی  اســت کــه نماینــده گان طالبــان و نماینــده گان 
ــا  امریــکا بــه ســرکرده گی آقــای خلیــل زاد تاکنــون ســه بار ب
هــم دیــدار داشــته اند. دور چهــارم ایــن دیدارهــا قــرار بــود 
ــل  ــه دلی ــان ب ــه طالب ــه گفت ــۀ پیــش برگــزار شــود کــه ب هفت
آن چــه »تغییــر اجنــدا« خوانــده شــده اســت، برگــزار نشــد.

سال l10 شمارۀ مسلسل l2416 شنبه 29 جدی/دی l1397 12جمادی االول l1440 19 جنوری 2019
www.mandegardaily.com

کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

تا ده روز دیگر بررسی متام شکایت ها 
نهایی می شود

مســووالن در کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 
ــت  ــه والی ــکایت های نُ ــی های ش ــد، بررس می گوین
ــه روز شــنبۀ  ــه صــورت کامــل تمــام کــرده و ب را ب
هفتــۀ گذشــته، بــه کمیســیون انتخابــات فرســتاده اند.
ــیون  ــر کمیس ــخنگوی و دبی ــی، س ــا روحان علی رض
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــات در گفت وگ ــکایت های انتخاب ش
مانــدگار می گویــد کــه نتایــج نهایــی انتخابــات 
ــا و بررســی های  ــِق تصمیم ه ــس از تطبی ــی پ پارلمان

ــد. ــر می کن ــیون تغیی ــن کمیس ای
ــد کــه امــکان دارد فهرســت اعــام شــدۀ  او می گوی
نتایــج ابتدایــی تغییــر کنــد و کســانی وارد و کســانی 

هــم از ایــن فهرســت دوبــاره حــذف شــوند.
ــد  ــن گفت وگــو می گوی ــۀ ای ــی در ادام ــای روحان آق
تــا  خواســته اند  انتخابــات  کمیســیون  از  کــه 
پرونده هــای شــکایت ها را در نتایــج ابتدایــی تطبیــق 
داده و نتایــج نهایــی را اعــام کننــد. علی رضــا 
ــد شــکایت های  ــد کــه تــاش دارن ــی می گوی روحان
ــی  ــه نهای ــل هفت ــت دیگــر را در اوای ــا ده والی ــه ت نُ

ــپارند. ــات بس ــیون انتخاب ــه کمیس ــرده ب ک
ــان  ــی بی ســخنگوی کمیســیون شــکایت های انتخابات
ــایر  ــکایت های س ــر ش ــا ده روز دیگ ــه ت ــی دارد ک م
والیت هــا را بررســی کــرده بــه کمیســیون انتخابــات 

می ســپارند.
ــکایت های  ــی های ش ــی دارد بررس ــار م ــا اظه او ام
والیــت کابــل، حــوزۀ کوچی هــا و یکــی دو والیــت 
ــت،   ــد اس ــش از ح ــان بی ــه شکایت های ش ــر ک دیگ
شــاید زمــان بیشــتر بگیــرد. بــه گفتــۀ آقــای روحانی، 
ــن کمیســیون می رســد، در  ــه ای ــه ب شــکایت هایی ک
دو مرحلــه اســت، یکــی پــس از برگــزاری انتخابــات 

و دیگــر، پــس از اعــام نتایــح ابتدایــی.
ــکایت هایی  ــوع ش ــد، مجم ــی می افزای ــای روحان آق
کــه پــس از برگــزاری انتخابــات پارلمانــی از سراســر 
ــدود 12  ــود، ح ــیده ب ــیون رس ــه کمیس ــات ب والی
هــزار شــکایت بــود و 3 هــزار شــکایت دیگــر هــم 
ــیون  ــن کمیس ــه ای ــی ب ــج ابتدای ــام نتای ــس از اع پ

رســیده اســت.
ایــن مقــام کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی اظهــار 
مــی دارد کــه نتایــج بررســی هایی کــه بــه کمیســیون 
ــر  ــکایت های ه ــی ش ــتاده اند، بررس ــات فرس انتخاب
ــه  ــی هایی ک ــرد و بررس ــر می گی ــه را در ب دو مرحل
ــه  ــر دو مرحل ــامل ه ــل شــود، ش ــرار اســت تکمی ق

اســت.
کــه  می گویــد  انتخابــات  کمیســیون  ســخنگوی 
پــس از اعــام نتایــج ابتدایــی والیــت کابــل، در دو 
ــه  ــک ب ــکایت، نزدی ــرای ش ــی ب ــت قانون روز فرص
ــکایت های  ــیون ش ــه کمیس ــکایت ب ــزار ش ــک ه ی
انتخاباتــی ثبــت شــده و هــر شــکایت در درون 
خــود شــکایت ها و ابعــاد دیگــری دارد کــه ممکــن 
ــه لحــاظ  اســت، علی الرغــم شــکایت های شــکلی، ب

ــد. ــکایت برس ــزاران ش ــه ه ــی، ب محتوای

بــه گفتــۀ او: »اعــام نتایــج ابتدایــی بــه معنــای برنــده 
و بازنــده بــودن نامــزدان واقعی نیســت. نتایــج واقعی 
همــان نتایــج نهایــی اســت و زمانــی اعــام خواهــد 
ــا  ــکایت ها و اعتراض ه ــی ش ــه تمام ــا ب ــه م ــد ک ش
رســیده گی کنیــم و مبتنــی بــه نتیجه گیری هایــی 
کــه صــورت می گیــرد، کمیســیون انتخابــات مکلــف 
خواهــد بــود موبه مــو آن هــا در نظــر گرفتــه و نتیجــۀ 

نهایــی را اعــام کنــد«.
ــس از  ــه پ ــت ک ــار داش ــی اظه ــا روحان ــی رض عل
ــه  ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــان، ای ــی های آن بررس
کســانی در فهرســت ابتدایــی جایــگاه شــان پاییــن و 
بــاال بــرود و حتــا کســانی کــه در فهرســت ابتدایــی 
ــی  ــت نهای ــدارد، وارد فهرس ــود ن ــان وج نام های ش
شــود. آقــای روحانــی همچنــان گفــت کــه فرصــت 
ــت و  ــده اس ــام ش ــکایت تم ــت ش ــرای ثب ــی ب زمان
نامــزدان معتــرض تنهــا می تواننــد اســناد و مدارکــی 
ــد. ــود کنن ــین خ ــکایت های پیش ــتۀ ش ــامل بس را ش

کــه  می شــود  مطــرح  حالــی  در  گفته هــا  ایــن 
ــی  ــج ابتدای ــۀ گذشــته نتای ناوقــت روز سه شــنبۀ هفت
حــوزۀ انتخاباتــی کابــل و کوچی هــا اعــام شــد. بــه 
دنبــال آن، ده هــا تــن از نامــزداِن انتخابــات پارلمانــی 
ــل کــه نام های شــان در فهرســت ابتدایــی  حــوزۀ کاب
ــو  ــان لغ ــرده و خواه ــراض ک ــود، اعت ــده گان نب برن
ــات در  ــدد انتخاب ــزاری مج ــل و برگ ــات کاب انتخاب

ایــن حــوزه شــدند.
نامزدانــی کــه در فهرســت ابتدایــی برنــده گان کابــل 
ــات را  ــری کمیســیون انتخاب ــود، رهب نام های شــان نب
ــا بازرگانــان و زورمنــدان و انتصــاب  بــه »معاملــه« ب
ــان  ــان پارلم ــد. آن ــم کردن ــم مته ــراد مشــخص ه اف
آینــدۀ کشــور را بــه »ادارۀ تــدارکات ملــی« و »ســرای 
شــهزادۀ دیگــر« تشــبیه کــرده و گفتنــد کــه کســانی 
تــاش کردنــد آرای والیــت کابــل را تصفیــۀ قومــی 
ــد.  ــه را بگیرن ــراد دانش آموخت ــو اف ــز جل ــد و نی کنن
نامــزدان معتــرض همچنــان رهبــری کمیســیون 
ــوه از  ــن رش ــی و گرفت ــاد مال ــه فس ــات را ب انتخاب
نامــزدان برنــده متهــم کردنــد. معترضــان مدعــی انــد 
کــه حکومــت نیــز در کارهــای کمیســیون انتخابــات 
ــه فرمایــش  ــی از چهره هــا ب ــه داشــته و عده ی مداخل
ابتدایــی  فهرســت  وارد  ریاســت جمهوری  ارگ 

کرده انــد.
کمیســیون  ایــن،  از  پیــش  کــه  اســت  گفتنــی 
شــکایت های انتخابــات آرای حــوزۀ کابــل را باطــل 
اعــام کــرده بــود، امــا دو روز پــس از آن، اعضــای 
دو کمیســیون انتخاباتــی در دیــداری بــا ســرور 
دانــش، معــاون دوم ریاســت حکومــت وحــدت 
ملــی، از ایــن تصمیم شــان عقب نشــینی کردنــد. 
ــل  ــون دلی ــی تاکن ــکایت های انتخابات ــیون ش کمیس
اســت. نکــرده  ایــن عقب نشــینی را همه گانــی 

شورای عالی صلح:

 گفت وگـو با طالبـان
به بـن بست نخـورده است

ناجیه نوری 

روح اهلل بهزاد

ترامپ پرواز پلوسی...
روز پــس از آن منتشــر کــرد کــه رییــس مجلــس نماینــده گان 
بــه ترامــپ پیشــنهاد کــرد ســخنرانی ســاالنه اش را تــا زمــان 
ــن  ــدازد؛ ای ــق بین ــه تعوی ــت ب ــی دول ــألۀ تعطیل ــل مس ح

ــاه جــاری انجــام شــود. ــرار اســت اواخــر م ســخنرانی ق
ترامــپ روز پنجشــنبه بــه پلوســی نوشــت: بــه دلیــل تعطیلــی 
دولــت، متأســفم کــه بایــد بــه شــما اطــاع دهــم ســفرتان بــه 
بروکســل، مصــر و افغانســتان بــه تعویــق می افتــد. زمانــی کــه 
ــک  ــت روزه را ی ــن ســفر هف ــت حــل شــد، ای ــی دول تعطیل

ــم. ــزی می کنی ــر برنامه ری ــار دیگ ب
ــل  ــف در بروکس ــه توق ــت ک ــی گف ــخنگوی پلوس ــداً س بع
ــتور  ــر در دس ــت و مص ــان اس ــتراحت خلب ــرای اس ــا ب تنه

ســفر پلوســی نیســت. همچنیــن بــا وجــود اینکــه افغانســتان 
یکــی از کشــورهایی بــود کــه پلوســی قصــد داشــت بــه آنجــا 
ــرواز  ــا پ ــد ب ــه پلوســی می توان ــت ک ــپ گف ــا ترام ــرود، ام ب

ــد. ــه آنجــا ســفر کن تجــاری ب
ــفر  ــه س ــد ب ــر می خواهی ــت: اگ ــی نوش ــرای پلوس ــپ ب ترام
خودتــان برســید،  بــا پــرواز تجــاری برویــد ایــن امتیــاز بــرای 

شماســت.
ــه  ــتور داده ک ــاع دس ــه وزارت دف ــکا  ب ــوری امری رییس جمه
از هواپیماهــای نظامــی بــرای پشــتیبانی ســفر پلوســی اســتفاده 
ــژۀ  ــرایط وی ــی و ش ــل هوای ــل و نق ــامل حم ــه ش ــد ک نکن

ــود. ــی می ش امنیت
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پرچــم، درفــش و بیــرق، از نمادهــا و نشــانه های 
بســیار معمــول و در عیــِن زمــان قدیمــی اســتند 
کــه ملت هــا و کشــورهای جهــان از آن هــا بــرای 
ــِک دیگــر اســتفاده  ــل و ممال ــه مل ــش ب ــی خوی معرف
ــه  ــت ک ــخص نیس ــتی مش ــد به درس ــد. هرچن می برن
ــی و در  ــه کس ــط چ ــتفاده از آن توس ــتین بار اس نخس
چــه زمانــی بــوده، امــا میــزاِن اهمیتــش از ایــن نکتــه 
»پرچــم داری«  دور  گذشــته های  در  کــه  پیداســت 
ــاد  ــم نم ــکری و پرچ ــِم لش ــای مه ــی از عهده ه یک
اتحــاد و اقتــدارِ لشــکرها بــوده اســت. بــه طــوری کــه 
ــه زمیــن  ــرد، پرچــم دار و پرچــم ب ــن نب اگــر در میادی
می افتادنــد، روحیــۀ لشــکریاِن همــراه تضعیــف شــده 
و باعــث پراکنده گــی و شکســت نیــز می گشــت. 
پیشــینۀ کاربــرد پرچــم  و درفــش و بیــرق در ســرزمیِن 
ــه در  ــه ک ــردد، و آن گون ــل برمی گ ــده ها قب ــه س ــا ب م
ــمی  ــم رس ــن پرچ ــد، اولی ــخ آورده ان ــاطیر و تاری اس
ــت  ــوده اس ــی« ب ــش کاویان ــان »درف ــا هم ــورِ م کش
ــوز  ــین و پندآم ــیار دلنش ــِت بس ــت و روای ــه حکای ک
ــای  ــن دوره ه ــتان از دورتری ــا افغانس ــور م دارد. کش
ــای  ــا و بیرق ه ــروز دارای پرچم ه ــه ام ــا ب ــخ ت تاری
ــا  ــرِق ســرزمیِن م ــوده اســت. نخســتین بی ــی ب مختلف
ــه  ــه گفت ــد ک ــاد می ش ــی ی ــش کاویان ــام درف ــه ن ب
می شــد هــر پادشــاهی کــه آن را داشــته باشــد، 
ــی  ــش کاویان ــتان درف ــود. داس ــت ناپذیر می ش شکس
ــیار دور،  ــای بس ــه در زمان ه ــت ک ــرار اس ــن ق از ای
چندهــزار ســال قبــل از امــروز، پادشــاهی بر ســرزمیِن 
ــود.  ــش ضحــاک ب ــه نام ــود ک ــی می نم ــا حکمروای م
ــردم  ــی یمــن و م ــود از اهال ــردی ب ضحــاک اصــًا م
بــر  می گفتنــد.  اژدیهــاک  را  او  باســتان  آریانــاِی 
ــرد  ــورِت م ــه ص ــیطان ب ــانه ها روزی ش ــاس افس اس
ــه او  ــود را ب ــد و خ ــاک می آی ــزد ضح ــه ن ــی ب جوان
ــا را  ــن غذاه ــد لذیذتری ــه می توان ــد ک ــردی خردمن م
ــه او اجــازه  ــد. ضحــاک ب ــی می کن ــد، معرف ــه کن پخت
ــی  ــس غذای ــزد. ابلی ــش بپ ــی برای ــا غذای ــد ت می ده
ــِت  ــنودی و رضای ــه خش ــزد ک ــزه می پ نهایت خوش م
ضحــاک را فراهــم می کنــد. ضحــاک بــه ابلیــس 
ــن  ــزه از م ــذای خوش م ــن غ ــدل ای ــد در ب می گوی
ــه  ــم ب ــد می خواه ــس می گوی ــی. ابلی ــی می خواه چ
ــازه  ــاک او را اج ــم. ضح ــه زن ــانه ات بوس ــر دو ش ه
می دهــد و ابلیــس بــر شــانه های ضحــاک بوســه 
ــه های  ــای بوس ــه از ج ــذرد ک ــی نمی گ ــد. مدت می زن
ــر  ــکان ه ــد. پزش ــر می زنن ــیاه س ــار س ــس دو م ابلی
ــا  ــد، حت ــام می دهن ــتند انج ــاد داش ــه ی ــی را ک مداوای
ــد.  ــر می زنن ــا س ــاره آن ه ــا دوب ــد ام ــا را می برن ماره
بازهــم ابلیــس در شــکل طبیــب نــزد ضحــاک می آیــد 
و برایــش می گویــد کــه بریــدن مارهــا ســودی نــدارد 
ــرد  ــرای آن هــا مغــز ســِر دو م ــد ب بلکــه هــر روز بای
جــوان را بدهــی تــا مارهــا بــا تو کاری نداشــته باشــند. 
ســال ها ســپری می شــود و عســاکر ضحــاک هــر روز 
ــرای  ــد و مغزشــان را ب ــرد جــوان را ســر می برن دو م
زمــان ضحــاک  در  می آورنــد.  مارهــای ضحــاک 
ــردم  ــۀ م ــه هم ــرد ک ــی می ک ــر زنده گ ــردی آهنگ م
شــهر بــه او احتــرام داشــتند و چــون مــردی هنرمنــد، 
ــکاِت  ــه در مش ــود، همیش ــرد ب ــا خ ــت کار و ب صنع
خــود از او مشــوره می خواســتند. نــام ایــن مــرد کاوه 
بــود و چــون پیشــۀ آهنگــری داشــت، بــه کاوۀ آهنگــر 
ــت و از  ــر داش ــژده پس ــر ه ــود. کاوۀ آهنگ ــهور ب مش
جملــه هــژده پســِر او هفــده تــا بــه دســتور ضحــاک 
ــان  ــه فرم ــی ک ــد. زمان ــده بودن ــاراِن او گردی طعمــۀ م
ســربریدن آخریــن پســر کاوه از جانــب ضحــاک 
صــادر شــد، کاوه بــه دربــار ضحــاک رفــت و برایــش 
ــان  ــان/ از ایش ــر در جه ــژده پس ــود ه ــرا ب ــت: »م گف
ــت کشــور  ــر هف ــان/ اگ ــن زم ــده اســت ای ــی مان یک
بــه شــاهی تراســت/ چــرا ایــن همــه رنــج و ســختی 
ــن  ــا آخری ــرد ت ــر ماســت« و از ضحــاک تقاضــا ک به
پســرش را بــه او ببخشــد. ضحــاک بــه کاوه گفــت اگر 
ــه  ــا تهی ــزرگان آریان ــه آن را برخــی ب در منشــوری ک
ــاک  ــه ضح ــد ک ــا می ش ــور ادع ــد )در آن منش کرده ان
ــرت را  ــن پس ــی م ــا کن ــت( امض ــادل اس ــاهی ع ش
می بخشــم. کاوه منشــور را می طلبــد و زمانــی کــه آن 
ــاره نمــوده  ــا خشــم آن را پاره پ ــرد، ب ــه می ک را مطالع
و از دربــار ضحــاک بیــرون مــی رود. همیــن کــه 
ــدامِن  ــد، پیش ــود می رس ــری خ ــه کارگاه آهنگ کاوه ب
چرمیــِن خــود را کــه از آن بــرای محافظت لباســش در 
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 هـ ق شیبانی های ازبک به
 قدرت رسیدند که از جزییات
 بیرق های آن ها آگاهی نداریم.
 از زمان سقوط هرات به دسِت

 شیبانی ها در سال 913 هـ
 ق تا سال 1160 هـ ق مطابق

 1747 میالدی، سرزمین
 افغانستان میان امپراتوری

 مغولی هند و صفویان فارس
 تقسیم شده بود. امروزه نیز
 ملل متمدِن جهان پرچم را به

 عنوان یکی از اصلی ترین عناصر
 هویت بخش سرزمین های شان
 انتخاب کرده و سعی می کنند

 با ترکیب رنگ های منحصر
 به فرد و نشانه های ویژه

 آرمان ها، انگیزه ها، چگونه گی
 نگرش سیاسی، فلسفه و

 مذهب یک ملت و حتا شرایط
 جغرافیایی، فرهنگی و حوادث

 سرنوشت ساز تاریخ ملِت خویش
 را در آن بازتاب دهند و بیان

کنند

ــتفاده  ــورۀ آهنگــری اس ــش ک ــای آت ــر جرقه ه براب
می نمــود و گفتــه می شــد کــه از چــرم پلنــگ 
ــازار  ــان ب ــرازد و در می ــی برمی اف ــر نیزه ی ــود، ب ب
ــر از  ــن کاوۀ آهنگ ــردم! م ــد: ای م ــان می نمای اع
ایــن روز دیگــر از ضحــاک اطاعــت نمی کنــم. 
ــه  ــد دســت ب ــم اســت، بیایی ــاهی ظال ضحــاک ش
ــه اش  ــلطنت ظالمان ــه س ــم و ب ــم دهی ــِت ه دس
پایــان دهیــم. مــردم کــه از ســتم ضحــاک بــه ســتوه 
آمــده بودنــد، دعــوت کاوه را پذیرفتنــد و همــه بــه 
جانــب قصــر ضحــاک مــارش نمودنــد و ضحــاک 
ــت  ــه در والی ــرز ک ــوه الب ــوده و در ک ــیر نم را اس
ــدون  ــد کشــیدند و فری ــه بن ــخ موقعیــت دارد، ب بل
ــه  ــود، ب ــر ب ــه های منوچه ــه از نواس ــر را ک دادگ

ــد. ــاهی برگزیدن ش
پادشــاهی  تاریخــی،  افســانه های  اســاس  بــر   
ــود. از  ــم ب ــک روز ک ــال ی ــزار س ــاک از ه ضح
ــام  ــه ن ــِن کاوه آهنگــر ب ــس، پیشــدامِن چرمی آن پ
»درفــش کاویانــی« تــا بیــش از هــزار ســال بیــرق 
رســمی ســرزمیِن ما بــود. شــاهان و ســاطین آن را 
بــه گوهرهــای گرانبهــا آراســته بودنــد، تــا این کــه 
در حملــۀ مســلمانان آن درفــش بــه دســت اعــراب 
افتــاد. پــس از اســام در زمــان ابومســلم خراســانی 
بــود کــه یــک بــار دیگــر افغانســتان امــروزی کــه 
ــد، دارای  ــاد می ش ــان ی ــام خراس ــه ن ــان ب آن زم
ــد. ابومســلم ســردار خراســانی  ــی گردی ــی مل بیرق
ــال 100  ــه س ــود، ب ــزادان ب ــی اش به ــام اصل ــه ن ک
قمــری در والیــت ســرپل زاده شــد و از آن جایــی 
ــود،  ــت داده ب ــادرش را از دس ــت م ــه در طفولی ک
توســط بی بــی ســیتی کــه از زنــان مشــهور و 
ــزرگ  ــرات ب ــهر ه ــود، در ش ــرات ب ــۀ ه عیارپیش
خدمــت  بــه  جوانــی  در  ابومســلم  گردیــد. 
ــان  ــای اموی ــه از رقب ــد ک ــی درآم ــدان عباس خان
ــمرده  ــامی ش ــت اس ــام خاف ــب مق ــرای کس ب
توانســت  اندک زمانــی  در  ابومســلم  می شــدند. 
ــاِن  ــاران و جوان ــری از عی ــزار نف ــپاهی چنده س
خراســان آمــاده کنــد، کــه بــه کمــک همیــن ســپاه 
عباســیان توانســتند امویــان را شکســت داده و 
ــلم  ــد. ابومس ــود کنن ــامی را از آِن خ ــت اس خاف
و یارانــش همیشــه لبــاس ســیاه می پوشــیدند و در 
ــتند.  ــیاه رنگ برمی افراش ــش س ــی ها درف لشکرکش
بنــا بــر همیــن ملحــوظ از آن هــا در تاریــخ بــه نــام 

می شــود.   یــاد  ســیاه جامه گان 
ــط  ــری توس ــال 134 قم ــه س ــره ب ــلم باالخ ابومس
ــن خلیفــه عباســی، کســی  ابوجعفــر منصــور دومی
کــه بــه کمــک ابومســلم بــه قــدرت رســیده بــود، 
درحالی کــه بــه مهمانــی دعــوت شــده بــود، 
ــا  ــانی ب ــلم خراس ــس از ابومس ــید. پ ــل رس ــه قت ب
ــرات،  ــان ه ــد طاهری ــی مانن ــای مل ــه دولت ه آن ک
صفاریــان و ســامانیان در خراســان شــکل گرفتنــد 
ــتفاده  ــا اس ــه آن ه ــی ک ــفانه از پرچم های ــا متأس ام
ــت.  ــت نیس ــی در دس ــات دقیق ــد، معلوم می کردن
پــس از فروپاشــی ســلطنت ســامانیان و رونــق 
امپراتــوری غزنویــان در 1100 ســال قبــل از امــروز 
ــه  ــا کــه مزیــن ب ــار دیگــر بیــرق ملــی کشــور م ب
نمادهــای معــروف آریایی هــا ماننــد خورشــید 

ــح ســلطان محمــود  ــود، پیشــاپیش ســپاه فات و شــیر ب
ــا  ــه و ت ــیای میان ــا آس ــد ت ــش از هن ــوی و اعقاب غزن
ــان در طــول  ــه اهتــزاز درآمــد. غزنوی خلیــج فــارس ب
بیــش از دو صــد ســال سلطنت شــان دارای پرچم هــای 
غزنویــان  فروپاشــی  از  پــس  بودنــد.  گوناگونــی 
ــیدند. دوران  ــدرت رس ــه ق ــلجوقی ب ــای س ترکمن ه
ــای  ــی از دوره ه ــان یک ــد غزنوی ــز مانن ــلجوقیان نی س
ــی رود.  ــاب م ــه حس ــا ب ــور م ــخ کش ــگوفای تاری ش
ســلجوقیان بــا آن کــه در اصــل ترکمــن بودنــد امــا در 
آریایی هــا  قدیــم  نشــان های  از  خــود  پرچم هــای 
ماننــد ســیمرغ و شــیر اســتفاده می نمودنــد. دوران 
ــرزمین  ــان س ــای درخش ــی از دوره ه ــلجوقیان یک س
ماســت. وزیــر اعظــم ســلجوقیان خواجــه نظام الملــک 
ــار دانشــگاه های اســامی را  ــن ب ــه اولی ــود ک کســی ب
در شــهرهای مختلــف بــه نــام نظامیــه بنیــاد نهــاد، کــه 
ــل و  ــه تحصی ــن دانشــگاه ب ــی در ای دانشــمندان بزرگ

ــد.  ــغول بودن ــس مش تدری
ــی  ــش بزرگ ــاهیان بخ ــلجوقیان، خوارزمش ــس از س پ
ــه از  ــد ک ــود نمودن ــرو خ ــزِو قلم ــان را ج از خراس
جزییــات بیرق هــای آن هــا اطاعاتــی نداریــم. آخریــن 
ســلطان خوارزمشــاهی ســلطان جال الدیــن منکبرنــی 
بــود کــه داســتان جنگ هــای او بــا چنگیزخــان مغــول 
در تاریــخ معــروف اســت. به خصــوص شکســتی 
ــن  ــروان داد، اولی ــت پ ــول در والی ــپاه مغ ــه س ــه ب ک
ــۀ  ــد از حمل ــود. بع ــان ب ــز خ ــپاه چنگی ــت س شکس
مغــول بــر خراســان و ســرزمین های خافــت اســامی 
پراکنده گــی  تــا مدت هــا دوران هــرج و مــرج و 
ــر  ــره امی ــا باالخ ــود، ت ــا ب ــق حکم فرم ــن مناط در ای
ــا  ــری ب ــری قم ــال 771 هج ــه س ــورگان ب ــور گ تیم
ــواده گان  ــه از ن ــل ک شکســت دادن امیرحســین در کاب
ــود، بلــخ را تصــرف و خــود را رســمًا  قزغــن خــان ب
ــا لقــب صاحبقــران، اعــان نمــود.  پادشــاه خراســان ب
ــده  ــن س ــی چندی ــواده گان او در ط ــور ن ــس از تیم پ
ــروزی(،  ــران ام ــارس )ای ــی از ف ــای بزرگ ــر بخش ه ب
حکومــت  خراســان  و  ماوراءالنهــر  هندوســتان، 
ــر  ــژه عص ــه وی ــرات و ب ــان ه ــد. دوران تیموری کردن
ق(  هـــ   911  – ق  هـــ   862( بایقــرا  سلطان حســین 
از جملــه ادوار درخشــان ســرزمیِن مــا محســوب 
ــر  ــرات آن دوره در هن ــه حــال تأثی ــا ب ــه ت می شــود ک

ــرات،  ــات ه ــژه در والی ــه وی ــا ب ــاری کشــور م و معم
ــز  ــان نی ــت. تیموری ــاهده اس ــل مش ــی قاب ــخ و غزن بل
پرچم هــای گونه گونــی داشــتند. پــس از فروپاشــی 
حکومــت تیموریــان در ســال 913 هـــ ق شــیبانی های 
ازبــک بــه قــدرت رســیدند کــه از جزییــات بیرق هــای 
ــه  ــرات ب ــقوط ه ــان س ــم. از زم ــی نداری ــا آگاه آن ه
دســت شــیبانی ها در ســال 913 هـــ ق تــا ســال 1160 
هـــ ق مطابــق 1747 میــادی ســرزمین افغانســتان میــان 
ــیم  ــارس تقس ــان ف ــد و صفوی ــی هن ــوری مغول امپرات
شــده بــود. امــروزه نیــز ملــل متمــدِن جهــان پرچــم را 
ــن عناصــر هویت بخــش  ــوان یکــی از اصلی تری ــه عن ب
ــد  ــعی می کنن ــرده و س ــاب ک ــان انتخ سرزمین های ش
ــرد و نشــانه های  ــه ف ــا ترکیــب رنگ هــای منحصــر ب ب
نگــرش  چگونه گــی  انگیزه هــا،  آرمان هــا،  ویــژه 
سیاســی، فلســفه و مذهــب یــک ملــت و حتــا شــرایط 
سرنوشت ســاز  حــوادث  و  فرهنگــی  جغرافیایــی، 
تاریــخ ملــت خویــش را در آن بازتــاب دهنــد و بیــان 

ــد.  کنن
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چکیـده
ــه از  ــد ک ــی دارن ــیاری مختلف ــیم بندی های بس ــان تقس ادی
آن میــان، یکــی هــم تقســیم ادیــان بــه دو دســتۀ 1- ادیــان 
الهــی و 2- ادیــان وضعی)بشــری( اســت. ایــن دســته بندی 
از نظــر مفهومــی بااشــکال اســت، اّمــا از لحــاظ مصداقــی 
ــت.  ــه اس ــدی مواج ــواری های چن ــا دش ــی ب ــا نمونه یاب ی
فی المثــل نمی تــوان به راحتــی در مــورد الهــی بــودن 
ــی،  ــن هندوی ــن زرتشــتی، دی ــی چــون: دی ــودن ادیان ــا نب ی
دیــن بودایــی و... قضــاوت کــرد. آن چــه قضــاوت در ایــن 
ــض  ــا تناق ــدد و حت ــت، تع ــاخته اس ــوار س ــورد را دش م
ــی  ــز احتمال ــان، و نی ــن ادی ــا از ای ــا روایت ه ــا ی قرائت ه
ــون آن هاســت.  ــای تاریخــی پیرام ــِد پژوهش ه ــودن براین ب
ــی را  ــان ادیان ــودِن چن ــا نب ــودن ی ــی ب ــم، اله ــی ه از طرف
نمی تــوان بــا ارجــاع بــه اســامِی پیامبــران مذکــور در متــون 
ــام آوران  ــۀ پی ــای هم ــرا نام ه ــرد. زی ــّخص ک ــامی مش اس
ــن رو،  ــه اســت و از ای ــون اســامی تذکــر نرفت الهــی در مت
ــاب،  ــن حس ــت. روی ای ــن اس ــاً  ناممک ــن کاری عم چنی
کم تریــن چیــزی کــه در ایــن بــاب عجالتــًا می تــوان 
ســفارش کــرد، توقــف اســت مادامــی کــه الهــی بــودن یــا 
ــت  ــح ثاب ــل مرّج ــا الاق ــع و ی ــل قاط ــا دالی ــان ب نبودن ش
گــردد. تعییــن این کــه اصــل بــر الهــی بــودن ادیــان اســت 
ــرای عبــور  ــد ب ــودِن آن هــا، می توان ــا وضعی)بشــری( ب و ی
ــد.  ــک نمای ــان کم ــر ادی ــری در براب ــع الادری گ از موض
ــد،  ــان باش ــودن ادی ــی ب ــر اله ــل ب ــر اص ــه، اگ ــا این ک کم
در آن صــورت مادامــی کــه خــاف آن ثابــت نشــود، اصــل 
بــه قــّوت خــود باقــی می مانــد. برخــاف، اگــر اصــل را بــر 
وضعی)بشــری( بــودن ادیــان بنهیــم، آن گاه در مواجهــه بــا 
ــر،  ــا خی ــد ی ــتی روشــن نیســت الهی ان ــه به درس ــی ک ادیان
ــا جــاری می شــود. اســام  ــودن آن ه ــی ب ــر وضع حکــم ب
علی الظاهــر اصــل را بــر الهــی بــودن دیــن می گــذارد و بــا 
ایــن  کار، از یک ســو دایــرۀ شــمول ادیــان الهــی را وســعت 
ــر  ــوی ه ــاهل و گفت وگ ــه تس ــویی، ب ــد و از س می بخش
چــه بیشــتر میــان پیــروان ادیــان مختلــف کمــک می رســاند.

درآمد
دیــن امــروزه عمــًا در زنده گــِی کثیــری از ســاکنان 
ــه  ــر وج ــزون ب ــور دارد و اف ــی حض ــرۀ خاکی-آب ــن ک ای
ــف  ــع مختل ــگ جوام ــادی  آن، بخشــی از فرهن ــان اعتق پنه
به حســاب می آیــد. روی ایــن نکتــه، دیــن پدیده یــی 
ــی  ــًا تاریخمندشــده نیســت، بلکــه خــاف آن، ارزیاب صرف
ــِت  ــک واقعیّ ــل ی ــرح و تحلی ــن، ط ــی دی ــی و چرای چون
ــل  ــری ملمــوس و قاب ــه اث ــی و فرهنگــی اســت ک اجتماع
دیــد بــر زنده گــی آدمیــان دارد. بــه گواهــی تاریــخ، 
پیــروان  فــراروی  همیشــه گی  چالش هــای  از  یکــی 
ــای  ــا اختاف ه ــا ب ــل آن ه ــوۀ تعام ــون، نح ــان گونه گ ادی
درون دینــی و میان دینــی اســت. ادیــان عمدتــًا پــس از 
رحلــت رســوالن آن بــه فرقه هــا و مذاهــب مختلفــی 
ــان  ــی می ــم ذات البین ــی تخاص ــه گاه ــده اند ک ــیم ش تقس
گروه هــای درون دینــی تــا ســرحد تکفیــر یکدیگــر و 
رویارویی هــای خونیــن میان شــان بــاال گرفتــه اســت. 
ــوۀ  ــدرن نح ــای م ــایل داغ در دنی ــی از مس ــن رو، یک از ای
ــت.  ــی اس ــر درون دین ــوع و تکثّ ــا تن ــن داران ب ــل دی تعام
ــم  ــی علی رغ ــب درون دین ــرق و مذاه ِ ــته، ف ــن گذش از ای
ــر  ــی کان ت ــان، در هویّت ــای میان گروهی ش ــام تفاوت ه تم
ــن، در  ــوتر از ای ــترک اند. آن س ــم مش ــا ه ــام ب ــًا: اس مث
عــرض اســام ادیــان دیگــری ماننــد: مســیحیّت، یهودیـّـت، 
ــش  ــه پرس ــود دارد ک ــز وج ــم و... نی ــم، هندوییس بودیس
ــان را  ــایر ادی ــروان س ــا پی ــلمان ها ب ــل مس ــوۀ تعام از نح
عمــًا فــراروی مــا می نهــد. از آن جایی کــه عمــل فــرع بــر 
ــی  ــد زمینه ی نظــر اســت، اصــاح نظــری و فکــری می توان
ــف  ــان مختل ــروان ادی ــاری پی ــی و رفت ــرای اصــاح عمل ب
فراهــم آورد. آن چــه در ایــن مقالــه کانــون توجــه ماســت، 
ــای  ــای دین ه ــه منش ــد ب ــلمان ها در پیون ــرش مس ــه نگ ب
دیگــر ماننــد:  دیــن هندویــی، دیــن بودایــی، دیــن زرتشــتی 
و... تعّلــق می گیــرد و بنابرایــن، سرشــت و ماهیّــت نظــری 
ــا  ــل ب ــی آن را در تعام ــراِت عین ــود، اث ــن وج ــا ای دارد. ب
ــت و از  ــده انگاش ــوان نادی ــر نمی ت ــای دیگ ــروان دین ه پی
ایــن بابــت، موضــوع روی دســت در گامِ نخســت اهمیّــت 

نظــری دارد و بــه ســبب پیوســته گی نظــر و عمــل، اهمیـّـت 
ــت. ــل درک اس ــز قاب ــی آن نی عمل

 تــز اصلــِی مقالــه را بازاندیشــی در فهــم متعــارف جامعــۀ 
اســامی از الهــی یــا وضعــی بــودِن ادیــان پیش گفتــه 
ــدام  ــه ک ــن اســت ک ــی ای ــد. پرســش اصل تشــکیل می ده
دیــن الهــی اســت؟ ایــن پرســش در بطــن خــود بــه 
مصادیــق ادیــان ارجــاع می یابــد و از ایــن رو، مســألۀ اصلــی 
تعییــن مصادیــق ادیــان الهــی اســت، نــه صرفــًا تصنیــف و 
تبییــِن مفهومــیِ  آن هــا. از آن جایی کــه ارزیابــِی الهــی بــودن 
ــان کار بــس دشــواری اســت،  ــودِن همــۀ ادی ــا وضعــی ب ی
ــی  ــی، زرتشــتی و بودای ــِن:  هندوی ــًا ســه دی نویســنده صرف
را کانــون بحــث – هــر چنــد مختصــر - قــرار داده ام. ایــن 
گزینــش از ســِر تصــادف نیســت، بلکــه تعّمــداً دســت چین 
ــر،  ــک تعبی ــه ی ــوان ب ــن زرتشــتی را می ت شــده اســت. دی
ــن  ــل آغازی ــان مراح ــه از هم ــت ک ــبه الهی دانس ــِن ش دی
اســام، مســألۀ الهــی بــودن یــا وضعــی بودنــش در جامعــۀ 
ــا،  ــی اّم ــن هندوی ــوده اســت. از دی ــزاع ب اســامی محــل ن
ــت و  ــه اس ــخن رفت ــرکی س ــن  ش ــوان آیی ــه عن ــته ب پیوس

ذهنیّــت حاکــم در میــان اطــراف و اقشــار جامعــۀ اســامی 
پیوســته بــر شــرکی )وثنــی( بــودن آن بنــا یافتــه اســت. در 
ایــن میــان، بســیاری از محققــان معتقدنــد کــه دیــن بودایــی 
ــای  ــم جنبه  ه ــِت ک ــا دس ــی، و ی ــای متافیزیک ــد جنبه ه فاق
ــه  ــش از هم ــن رو، بی ــت و از ای ــی اس ــۀ متافیزیک پیش رفت
ــن  ــا ای ــن. ب ــا دی ــدی دارد ت ــی همانن ــی اصاح ــه حرکت ب
ــر،  ــن دیگ ــواهد و قرای ــی از ش ــاد پاره ی ــر بنی ــود، ب وج
ــاوت  ــی و متف ــروی ماورای ــه نی ــاد ب ــی اعتق ــن بودای در آیی
ــِی آن  ــه متافیزیک ــن رو، وج ــود دارد و از ای ــان وج از جه
ــی  ــی اله ــان، بررس ــن بی ــت. روی ای ــگ اس ــیار پُررن بس
ــای  ــه تفاوت ه ــه ب ــا توج ــوق ب ــه گانۀ ف ــان ِ س ــودن ادی ب
ــودن  ــی ب ــه اله ــی ک ــایر ادیان ــر س ــد ب ــه می توان پیش گفت
آن هــا مفــروض نیســت نیــز تســّری یابــد. نویســنده تــاش 
ــه  ــود و ب ــان نش ــوع ادی ــات موض ــا وارد جزیی ــوده ت نم
ــه  ــا توج ــد. ب ــنده نمای ــایل بس ــی مس ــن کّل ــرح و تبیی ط
بــه اقتضــای موضــوع، از روش توصیفی-تحلیلــی اســتفاده 
ــته هایی  ــن و نوش ــا ای ــت ت ــر آن اس ــد ب ــت. امی ــده اس ش
ــه  ــد چشــم انداز کوچکــی بگشــایند ب ــن دســت بتوانن از ای
ســوی بازاندیشــی در فهــم متعــارِف مــا از ادیــان و بــه تَبـَـع 

آن، شــکل گیری تســامح و تعامــل میان دینــی.

  تعریف دین
دیــن کــه معــادل التینــی آن Religio اســت، در لغــت بــه 
معناهایــی چــون: اطاعــت ، جــزا و پــاداش ، حکــم  و ... بــه 
ــای  ــن واقعیّت ه ــن یکــی از فراگیرتری ــه اســت. دی کار رفت
زنده گــی بشــر از گذشــته های دور تــا امــروز اســت و هــر 
ــرقی  ــواد، ش ــواد و بی س ــا، باس ــر و برن ــم از: پی ــردی اع ف
ــت،  ــت و سیاه پوس ــروز، سفیدپوس ــروز و دی ــی، ام و غرب
ــی از آن دارد.  ــی  خاص ــر و تلق ــی و... تعبی ــی و اعجم عرب
ویژه یــی  زاویــۀ  از  دیــن  بــه  تعریف هــا  از  بســیاری 
نگریســته اند و از ایــن رو، علی رغــم آن کــه جنبــه یــا 
ــد، وجــوه  جنبه هــای خاصــی را در تعریــف لحــاظ کرده ان
بــر  افــزون  ِ کم گرفته انــد.  ابعــاد دیگــری را دســت  و 
زاویّه هــای دیــد)Corner of Vision(، گســترده گی و 
تنــوع و حتــا تعــارض آموزه هــای بنیادیــن ادیــان واقعیّــت 
دیگــری اســت کار تجمیــع ادیــان را ذیــل تعریفــی واحــد 
ــه  ــوان ب ــانی نمی ت ــه آس ــن رو، »ب ــازد. از ای ــوار می س دش
تعریفــی دقیــق و مقبــول همــه گان از دیــن دســت یافــت؛ 

ایــن امــر عمدتــًا مولــود تفاوت هــای گســترده  میــان 
ــده اند. «.  ــداد ش ــن قلم ــًا دی ــه عموم ــت ک ــنّت هایی اس س
ــوان  ــن را می ت ــف از دی ــف مختل ــود، تعاری ــن وج ــا ای ب
به صــورت کّلــی در ســه طبقــۀ: 1- تعریــف روان شــناختی، 
ــه  ــف طبیعت باوران ــناختی و 3-تعری ــف جامعه ش 2- تعری
ــاً  از موضــوع  ــه هــر یــک عجالت جــای داد کــه پرداختــن ب
ــی،  ــارف بریتانیای ــاد دایرۀ المع ــر بنی ــت. ب ــرون اس ــا بی م
دیــن عبــارت اســت از رابطــۀ آدمــی بــا چیــزی کــه آن را 
ــف  ــن تعری ــگارد . ای ــی می  ان ــا اله ــی و ی ــدس، روحان مق
ظاهــراً وجــه اجتماعــی )همه گانــی( ادیــان را نادیــده 
ــن کــه امــروزه  ــن وجــود، تعریفــی از دی ــا ای ــگارد. ب می ان
ــف  ــان تعری ــت، هم ــاده اس ــول افت ــورد قب ــدودی م ــا ح ت
ــن  ــف: »دی ــن تعری ــت. در ای ــاِن اوس ــون و همراه پترس
متشــکل از مجموعــه اعتقــادات، اعمــال و عواطــف )فــردی 
ــت  ــک حقیق ــوم ی ــون مفه ــه پیرام ــت ک ــی( اس و جمع
غایــی]= حقیقۀ الحقیقــه[ ســامان یافتــه اســت. «. ایــن 
ــام،  ــون: اس ــی چ ــان بزرگ ــه ادی ــم آن ک ــف علی رغ تعری
ــود و  ــامل می ش ــم و... را ش ــت، بودیس ــیحیّت، یهودیّ مس
ــرا  ــدارد. زی ــت ن از ایــن رو جامــع پنداشــته می شــود، مانعیّ
بــر بنیــاد آن، جامعــۀ علمــی را نیــز کــه متشــکل اســت از 

مجموعه عقایــد، اعمــال و همچنــان عواطــف – خــواه ایــن 
ــی باشــد  ــق علم ــه کشــف حقای ــان عشــق ب عواطــف هم
ــن  ــوان دی ــی - می ت ــای قطع ــه پیش گویی ه ــل ب ــا می و ی
ــف  ــن، تعری ــم اصطــاح دی ــرای ساده ســازی فه ــد.  ب نامی
ــا  ــد ت ــی می توان ــف مصداق ــا تعری ــی  ی ــر نمونه یاب ــی ب مبن
حــدودی راهگشــا باشــد. روی ایــن بیــان، در تعریــف دیــن 
می تــوان گفــت: دیــن عبــارت اســت از: اســام، مســیحیّت، 
یهودیّــت، بودیســم، هندوییســم، آیین هــا و ســنّت های 
ــام  ــادی از ابه ــّد زی ــا ح ــف ت ــن تعری ــا... . ای ــبیه این ه ش
ــوردار  ــی برخ ــبتاً  مطلوب ــت نس ــت و از وضاح ــار اس برکن
می باشــد. در ایــن مقالــه، دیــن بــه معنــای اخیــر آن کانــون 

توجــه اســت.    

دسته بندی ادیان 
ادیــان را بــه اعتبــارات مختلفــی می تــوان دســته بندی 
ــن  ــد. در یکــی از ای ــه دســته بندی کرده ان ــا این ک ــرد، کم ک
ــی  ــل پیروان ــه بالفع ــار این ک ــه اعتب ــان ب ــا، ادی طبقه بندی ه
دارنــد یــا خیــر، بــه دو دســتۀ ادیــان زنــده و ادیــان مــرده 
ــن  ــازده دی ــوم حــدود ی ــرت هی ــه راب تقســیم می شــوند ک
ــان مــردۀ جهــان برشــمرده  ــه را از زمــرۀ ادی ــده و بقیّ را زن
اســت. در نگاهــی دیگــر، ادیــان بــه اعتبــار تقویــم تاریخــی 
رده بنــدی می شــوند. در ایــن رویکــرد، ادیانــی کــه قدمــِت 
ــا  ــاِن ب ــد و ادی ــرار می گیرن ــد در ردۀ اول ق ــتری دارن بیش
ــر و  ــای بعدت ــب در رده ه ــه ترتی ــر تاریخــی ب ــِت کمت قدم
ــان را برحســب  ــم، ادی ــی ه ــد. گاه ــای می  گیرن ــر ج بعدت
تعــداد پیروان شــان دســته بندی کرده انــد کــه در ایــن 
ــرد، اســام  ــرار می گی ــۀ اول ق رویکــرد، مســیحیّت در مرتب
ــه  ــّوم تکی ــام دوم و س ــب در مق ــه ترتی ــی ب ــن  بودای و آیی
ــۀ  ــاد دامن ــر بنی ــان ب ــی ادی ــن وجــود، گاه ــا ای ــد. ب می زنن
ــیم  ــی تقس ــی و غیرجهان ــان جهان ــه ادی ــا ب ــعتِ  آن ه وس
اســام،  دیــن  ســه  دســته بندی،  ایــن  در  می شــوند. 
ــی شــناخته  ــی دارای هــدف جهان ــن بودای مســیحیّت و دی
ــا  ــی و ی ــداف قوم ــوالً اه ــر، معم ــان دیگ ــده اند و ادی ش
مّلــی را دنبــال کــرده و بــه داشــتن پیــروان خاصــی رضایــت 

ــد.  داده ان
در یکــی دیگــر از ایــن دســته بندی ها، ادیــان بــه دو 
دســتۀ 1- ادیــان الهــی و 2- ادیــان وضعــی تقســیم 
بــا  اســامی  جامعــۀ  در  دســته بندی  ایــن  می شــوند. 
ــت و  ــر اس ــه متداول ت ــای پیش گفت ــه طبقه بندی ه ــه ب توج
علی االصــول منشــأ اعتقادی-دینــی دارد. زیــرا الهــی بــودن 
یــا نبــودن ادیــان را صرفــًا بــر پایــۀ دالیلــی از درون یــک 
ــًا  ــوق التزام ــته بندی ف ــد. دس ــک می زن ــاص مح ــن خ دی
متضّمــن نوعــی ارزش گــزاری اســت، کمــا این کــه، ادیــان 
الهــی از ویژه گی هایــی چــون: حقانیّــت، نجات بخشــی، 
ســعادت آوری و... برخوردارنــد کــه دین هــای وضعــی فاقــد 
لحــاظ  از  پیش گفتــه،  دســته بندِی   . ویژه گی هاســت  آن 
ــگاه  ــد از ن ــت، هرچن ــکال اس ــت و بااش ــی درس مفهوم
 )Scientific Methodology( علمــی  روش شــناختِی 
ــود.  ــع ش ــی واق ــکاالت عدیده ی ــل اش ــت مح ــن اس ممک
ــار  ــه اعتب ــوان ب ــه می ت ــان را چنان ک ــود، ادی ــن وج ــا ای ب
تقــّدم یــا تأخــر زمانــی، یــا بــه اعتبــار کثــرت نفــوس، یــا 
بــه اعتبــارات دیگــری دســته بندی کــرد، دســته بندی آن هــا 
به لحــاظ منشــأ بــه دو شــاخۀ: 1-الهــی و 2- وضعــی مانعــی 
ــه دارای منشــای آســمانی اند  ــی ک ــان ادیان ــرا می ــدارد. زی ن
ــری به شــمار می آینــد،  ــات بش ــه از مصنوع و ادیانــی ک
ــز ســبب  ــن تمای ــد و ای ــوان دی ــی می ت ــز واضــح ذهن تمای
می شــود تــا تقســیم ادیــان بــه دو دســتۀ فــوق قابــل درک 
ــی  ــای اله ــۀ دین ه ــق هم ــن مصادی ــد تعیی ــد؛ هرچن باش
به ســاده گی  فی المثــل  اســت.  ســختی  کار  وضعــی  و 
ــام  ــیحیّت و اس ــت، مس ــون: یهودیّ ــی چ ــوان ادیان می ت
ــه  ــن این ک ــا در تعیی ــت، اّم ــی دانس ــای اله را دارای منش
آیــا دیــن زرتشــتی، هندویــی و یــا بودایــی از زمــرۀ ادیــان 
ــواری روبه روییــم. دشــواری  ــر بــا دش الهی انــد یــا خی
ــام  ــا ن ــامِی م ــون اس ــه در مت ــود ک ــاز می ش ــی آغ از جای
تمامــی پیامبــران الهــی - جــز شــمار اندکــی از آن هــا کــه 
بــه قــول مشــهور تعدادشــان بــه 25 تــن می رســد - تذکــر 

ــه اســت .  نرفت

تأملی در مبانی تساهل میان دینی

پوهنمل عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل

بخش نخست



ــۀ  ــه مرحل ــتان ب ــح افغانس ــد صل رون
ــت.  ــده اس ــک ش ــری نزدی تصمیم گی
یــا گــره کــور گفت وگوهــای طالبــان 
ــش  ــا آت ــود، ی ــاز می ش ــت ب ــا دول ب

جنــگ شــعله ور خواهــد شــد.
جنــگ،  ســال  هفــده  از  پــس 
خلیــل زاد،  زلمــی  تاش هــای 
ــح  ــرای صل ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
وارد  آهســته  آهســته  افغانســتان، 
ــل زاد  ــه حســاس می شــود. خلی مرحل
ــی  ــا دیپلماس ــش ب ــاه پی ــار م از چه
را  خــود  وقــت  بیشــتر  فعــال، 
ــان و  ــا طالب ــو ب ــر گفت وگ ــاوه  ب ع
ــدار  ــت افغانســتان، صــرف دی حکوم
بــا بازیگــران اصلــی و طرف هــای 
ــد  ــتان مانن ــألۀ افغانس ــر در مس درگی
پاکســتان، قطــر، عربســتان ســعودی و 
امــارات متحــده عربــی کــرده اســت.
اکنــون تاش هــای ایــن دیپلمــات 
ــچ و  ــا پی ــه ب ــار ک ــی افغان تب امریکای
ــی  ــش به خوب ــت زادگاه ــم سیاس خ
مرحلــه  وارد  دارد  اســت،  آشــنا 

می شــود. تصمیم گیــری 
ــا چنــدی  حکومــت افغانســتان کــه ت
ایــن  در  می شــد  گفتــه  پیــش 
مانــده  حاشــیه  در  گفت وگوهــا 
اســت، جایــگاه خــود را یافتــه و 
ــل  ــی تبدی ــر فعال ــه بازیگ ــون ب اکن

شــده اســت.
دولــت افغانســتان توانســته اســت 
رای همــه بــه برگــزاری گفت وگــوی 
ــا دولــت را جلــب  مســتقیم طالبــان ب

کنــد.
ــمول  ــه ش ــا ب ــه طرف ه ــًا هم تقریب
ســعودی  عربســتان  و  پاکســتان 
کــه از حامیــان سرســخت رژیــم 
بــر  می شــوند،  محســوب  طالبــان 
بــا  طالبــان  مســتقیم  گفت وگــوی 
افغانســتان  حکومــت  نمایندهــگان 
ــن  ــک ای ــدون ش ــد. ب ــد می کنن تأکی
موضع گیــری، طالبــان را بیشــتر از 
هــر زمانــی دیگــر در تنگنــا قــرار داده 

ــت. اس
پولیــس  مــورد،  تازه تریــن  در 
ــر  ــب اهلل، وزی ــظ مح ــتان، حاف پاکس

بــرای  را  طالبــان  اوقــاف  و  حــج 
کــرد  بازداشــت  کوتاهــی  مــدت 
تــا بــه طالبــان نشــان دهــد کــه 

اســت. جــدی  درخواســتش 
طالبــان پــس از ایــن بازداشــت، بیانیــه  
تنــدی صــادر کــرد و هشــدار داد 
ــن  ــد ای ــه  زور نمی توان ــی ب هیچ کس
ــح  ــای صل ــه گفت وگوه ــروه را ب گ
ــه شکســت  ــه فشــار، ب وا دارد و ادام

ــد. ــد انجامی ــرات خواه مذاک
کــه  گفتنــد  همچنیــن  طالبــان 
اگــر امریــکا در موضــوع خــروج 
جــدی  افغانســتان  از  نیروهایــش 
گفت وگــو  بــرای  جایــی  نباشــد، 

نمی مانــد. باقــی 
طالبــان کــه همــواره بــر مذاکــره 
می کننــد،  تاکیــد  امریکایی هــا  بــا 
مــاه  نشســت  در  را  شرایط شــان 
گذشــته در ابوظبــی بــا خلیــل زاد 
زمان بنــدی  گذاشــته اند:  میــان  در 
از  خارجــی  نیروهــای  خــروج 
افغانســتان، رهایــی زندانی هــای ایــن 
ــام رهبــران  گــروه از بنــد و حــذف ن
ایــن گــروه از لیســت ســیاه ســازمان 
ملــل. امــا آن چــه طالبــان را برآشــفته، 
ــد  ــکا می گوی ــه امری ــت ک ــن اس ای
همــه ایــن مــوارد، بــه حکومــت 
طالبــان  و  برمی گــردد  افغانســتان 
ــل  ــا کاب ــه ب ــز اینک ــدارد، ج ــی ن راه

ــد. ــره کن مذاک
ایــن موضــوع بــرای طالبــان، پذیــرش 
مشــروعیت دولــت و نفــی بنیــاد 
قلــم داد  دولــت  برابــر  در  جنــگ 

. می شــود
خواســت دولــت افغانســتان از طالبــان 
کــه تــا چنــدی پیــش در نبردهــا 
دســت باالیــی داشــتند، آتش بــس 
ــی  ــون اساس ــرش قان ــه، پذی چندماه
به رســمیت شــناختن جمهــوری  و 
ــگاه  ــت. جای ــتان اس ــامی افغانس اس
در  می کردنــد  ادعــا  کــه  طالبــان 
ــه  ــد و ب ــاال را دارن ــت ب ــا دس نبرده
آتش بــس تــن در نمی دهنــد، نیــز 
بــا گماشــتن دو چهــرۀ ضدطالبــان در 
ســمت های وزارت دفــاع و وزارت 

به مراتــب تضعیــف شــده  داخلــه 
ــت  ــی از حال ــای دولت ــت. نیروه اس
دفاعــی بــه حالــت تهاجمــی درآمــده 
و در بســیاری نبردهــا، ضربه هــای 
ســنگینی بــه طالبــان وارد کــرده و 
را  ارشدشــان  جنگجویــان  بیشــتر 

ــد. ــتگیر کرده ان ــا دس ــته ی کش
افغانســتان  عالــی صلــح  شــورای 
هــم از حالــت نمادیــن درآمــده و 
ــر  ــد عم ــت. محم ــده اس ــگام ش پیش
ــا  ــه کار، ب داوودزی، سیاســت مدار کهن
ــران  ــا پاکســتان و ای ــق ب ــط عمی رواب
و بــا پیشــینۀ کار در وزارت کشــور و 
ــی،  ــای نظام ــی از پیچیدهگی ه آگاه
ریاســت دبیرخانــۀ شــورای عالــی 
ــت.  ــه اس ــده گرفت ــه  عه ــح را ب صل
نخســتین گام داوودزی، تــاش بــرای 
مذاکره کننــده  طرف هــای  انســجام 
در داخــل افغانســتان بــود. گام بعــدی 
ســفر  دیگــرش  پُرثمــر  ظاهــراً  و 
ــران  ــا رهب ــدار ب ــتان و دی ــه پاکس ب
سیاســی، نظامــی و علمــای دینــی 
دیــدگاه  دادن  تغییــر  و  پاکســتان 
ــا جنــگ افغانســتان  آنــان در رابطــه ب
بــود.  پــس از ســفر داوودزی بــه 
ــان،  ــل الرحم ــا فض ــتان، موالن پاکس
اســام  علمــای  جمعیــت  رهبــر 
ــان  ــگ طالب ــتر جن ــه پیش ــتان ک پاکس
خوانــده  جهــاد  را  افغانســتان  در 
بــود، تغییــر موضــع داد و طالبــان 
را بــه گفت وگوهــای مســتقیم بــا 
ــرد. ــویق ک ــتان تش ــت افغانس حکوم
درجه یــی  صدوهشــتاد  چرخــش 
تنــدرو و ترغیــب  ایــن روحانــی 
طالبــان بــه نشســتن پشــت میــز 
ــت افغانســتان، در  ــا حکوم ــره ب مذاک
ــان را  ــگ طالب ــروعیت جن ــع مش واق

ــت. ــیده اس ــش کش ــه چال ب
بــرای  طالبــان  دیگــر،  طــرف  از 
افغانســتان،  در  نبــرد  پیش بــرد 
ــک  ــه کم ــمگیری ب ــورت چش به ص
چــون  کشــورهایی  در  منابعــی 
وابســته  ایــران  و  پاکســتان  قطــر، 
اســت؛ امــا ظاهــراً بــرای نشــان دادن 
اســتقال خــود، بــه عملکــرد برخــی 
کشــورهای حامــی خــود نیــز واکنــش 
مثــال،  به عنــوان  می دهــد.  نشــان 
محــل  گــروه،  ایــن  نمایندهــگان 
ــود  ــت خ ــن نشس ــزاری چهارمی برگ
اعتــراض  به  عنــوان  را  امریــکا  بــا 
بــه خواســت عربســتان ســعودی 
بــرای حضــور نمایندهــگان حکومــت 
ــر  ــده، تغیی ــت ج ــتان در نشس افغانس
ــس از  ــه پ ــن، بلک ــا ای ــه تنه داد؛ و ن
ــه،  ــه دوح ــده ب ــل از ج ــر مح تغیی
پایتخــت قطــر، جایی کــه ایــن گــروه 
یــک دفتــر سیاســی هــم دارد، بازهــم 
حضــور  بــه  اعتــراض  به عنــوان 
نمایندهــگان حکومــت افغانســتان، 
لغــو  را  امریکایی هــا  بــا  نشســت 
کــرد و دلیــل آن را اختــاف روی 

دســتورکار عنــوان کــرد.
هــر  از  بهتــر  کــه  خلیــل زاد 
ــای  ــر محدودیت ه ــت مدار دیگ سیاس
دیگــر  بــار  می دانــد،  را  طالبــان 
ــرفت  ــه پیش ــت ک ــرده اس ــد ک تأکی
در رونــد صلــح متکــی بــه آن اســت 
ــم  ــا ه ــتان ب ــهروندان افغانس ــه ش ک
آینــده  یــک  درمــورد  و  بنشــینند 
ــتان  ــهروندان افغانس ــه ش ــرای هم ب

کننــد. گفت وگــو 
ــد  ــان بخواه ــر طالب ــد اگ ــی گوی او م
ــت  ــر اس ــکا حاض ــد، امری ــگ کن جن
بــا  افغانســتان،  دولــت  کنــار  در 
شورشــیان بجنگنــد؛ امــا گــر بخواهــد 
ــه از  ــی ک ــرای صلح ــد، ب ــح کن صل
ــت. ــاده اس ــذرد، آم ــل بگ ــیر کاب مس
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ــای  ــدگار: هشــمتین نشســت از سلســله برنامه ه مان
در  اعتدال گرایــی  پیرامــون  فرهنگــی   - علمــی 
افغانســتان، کــه در زیــر مجموعــۀ »گفتمــان تســاهل 
ــود، در  ــزار شــده ب ــل برگ ــدارا« در دانشــگاه کاب و م
ــان  ــاله گفتم ــر اول رس ــی دفت ــد و رونمای ــور نق مح
تســاهل و مــدارا کــه اخیــراً از چــاپ برآمــده اســت، 

ــت. ــاص یاف اختص
در محفــل رونمایــی و نقــد کتــاب گفتمــان تســاهل 
ــای  ــه نقده ــن ارای ــخنران ضم ــان س ــدارا، مهمان و م
ســازنده بــه لحــاظ معیارهــای شــکلی کتــاب، 
محتــوا و مقــاالت منــدرج ایــن رســاله را بــا اهمیــت 
خواندنــد و نشــر و تکثیــر آن را در مجامــع علمــی و 

ــد. ــوان کردن ــاز حتمــی عن ــک نی فرهنگــی، ی
ــان ســخنران  دکتــور عبدالغفــور آرزو، یکــی از مهمان
کتــاب  ایــن  چــاپ  مــورد  در  محفــل  ایــن  در 
ــر  ــک ام ــی، ی ــرد و دانای ــردن ِخ ــوب ک گفــت: »مکت
ــان  ــه جری ــت، ک ــه ماس ــادر در جامع ــته و ن خجس
ــاب،  ــن کت ــا چــاپ ای ــدارا ب و نهضــت تســاهل و م
ــور آرزو از  ــت.« دکت ــیده اس ــت بخش آن را مصداقی
نارســایی های بــه تعبیــر او »جزیــی« در ســاختار 
و معیارهــای »تألیــف« شــامل شــناس نامه کتــاب 
و نارســایی های ویرایشــی آن یــادآور شــد و امــا 
ــدارا  ــاهل و م ــان تس ــان گفتم ــه جری ــرد ک ــد ک تأکی
ــه  ــی ک ــان تاریخ ســاز« اســت و تاش های یــک »جری
ــتایش  ــل س ــمند و قاب ــود ارزش ــتا می ش ــن راس در ای
ــم  ــاق مه ــک اتف ــاب را ی ــن کت ــاپ ای ــت. او چ اس
ــرای جامعــه افغانســتان توصیــف کــرد و  فرهنگــی ب
ــی  ــاع کنون ــرایط و اوض ــت آن در ش ــون اهمی پیرام

ــرد. ــت ک ــتان صحب افغانس
ــور  ــن ام ــانچارکی معی ــل س ــال، فاض ــن ح در همی

نشــرات وزارت اطاعــات و فرهنــگ و یکــی از 
مهمانــان ســخنران در ایــن محفــل چــاپ ایــن کتــاب 
ــه علمــی و  ــرای جامع ــک »ضــرورت« جــدی ب را ی
فرهنگــی کشــور دانســت و گفــت: »در عصــری کــه 
جهــل و خشــونت و بی عدالتــی بیــداد می کنــد؛ 
ــر ارزشــمند، حــاوی مقــاالت  نشــر و تکثیــر یــک اث
ترویــج  و  اعتدال گرایــی  پیرامــون  اختصاصــی 
ــا  ــرای جامعــه م فرهنــگ تســاهل و صلح خواهــی، ب
ــاف  ــت در مص ــز گامی س ــروری و نی ــر ض ــک ام ی

ــش.« ــل و توح جه
ــی از  ــون برخ ــاراتی پیرام ــا اش ــانچارکی ب ــای س آق
ــه  ــد ک ــادآور ش ــاب ی ــن کت ــدرج در ای ــاالت من مق
ــون  ــاالت جــدی پیرام ــن حجــم از مق ــردآوری ای گ
ــه افغانســتان،  ــردم و جامع ــرای م ــی ب موضــوع حیات
و بــه ویــژه ارایــه راه هــای حــل بــرای بیــرون رفــت 
ــد و  ــداد می کن ــونت بی ــه در آن خش ــی ک از وضعیت
ــد  ــتان را تهدی ــردم افغانس ــراوان م ــای ف نامایمت ه
ــود و  ــع ش ــاز« واق ــیار »کارس ــد بس ــد، می توان می کن
بــرای ترویــج همگرایــی و فرهنــگ تســاهل و مــدار 

ــع شــود. ــد واق مفی
ــن محفــل،  ــان ســخنران و اشــتراک کننده گان ای مهمان
گفتمــان تســاهل و مــدارا را یــک جریــان روشــنگرانه 
توصیــف کردنــد و بــرای ایــن گفتمــان عمــر طوالنــی 

آرزو کردنــد.
ــاله  ــن رس ــی اولی ــدارا در حال ــاهل و م ــان تس گفتم
ــی را  ــون اعتدال گرای ــی پیرام ــه علم ــاوی 15 مقال ح
ــاه از عمــر آن  ــه هشــت م ــد ک چــاپ و نشــر می کن
ــخه از  ــراژ 1500 نس ــا تی ــاله ب ــن رس ــذرد. ای می گ

ــری« چــاپ شــده اســت. ســوی »انتشــارات امی

ــد  ــا محم ــر ب ــف اتم ــد حنی محم
یونــس قانونــی بــه حیــث معــاون 
نخســت و محمــد محقــق بــه 
شــعار  بــا  دوم  معــاون  حیــث 
»صلــح و اعتــدال« بــرای انتخابــات 
ثبــت   1398 ریاســت جمهوری 

ــد. ــام کردن ن
اعضــای ایــن دســتۀ انتخاباتــی 
ــت  ــک نشس ــه در ی ــروز جمع دی
ــان  ــل، برنامه های ش ــری در کاب خب

ــد. ــام کردن را اع
حکومــت داری  شــیوه  از  آنــان 
ــرده  ــاد ک ــدت انتق ــه ش ــی ب فعل
را  ملــی  وحــدت  حکومــت  و 

خواندنــد. نــاکام  حکومتــی 
نشســت  ایــن  در  اتمــر  آقــای 
خبــری بیــان داشــت کــه بــه علــت 
ــا  ــی، ب ــت فعل ــی حکوم بی کفایت
چهــار خطــر حیاتــی روبــه رو 
شــدیم کــه دفــع ایــن چهــار خطــر 
بــه هــدف مــا مبــدل شــده اســت.
چالش هــا  ایــن  او،  بــاور  بــه 
ــی و  ــگ تحمیل ــداوم جن ــامل ت ش
ــای  ــت. رقابت ه ــر مل ــه ب ظالمان
کــه  بی ثباتــی  و  بین المللــی 
در  را  نیابــی  جنــگ  امــکان 
کشــور  ممکــن می ســازد. فقــر 
ــی  ــر در حال ــت بی نظی و محرومی
کــه ثروتمندتریــن از لحــاظ معنوی 

ــادی در  ــاظ م ــن از لح و فقیرتری
آســیای مرکــزی ماندیــم، و خطــر 
چهــارم، ناتوانــی حکومــت موجود 
ــه تنهــا تــوان ایــن را  اســت کــه ن
ــدارد کــه ایــن خطــرات را دفــع  ن
کنــد، بلکــه هــر روز فرصت هــای 

طایــی را از دســت می دهــد.
ــه  ــن ب ــش از ای ــر پی ــف اتم حنی
ملــی  امنیــت  مشــاور  حیــث 
ــام داد  ــه انج ــی وظیف ــرف غن اش
کــه بــه دلیــل اختافــات جــدی بــا 
رییــس حکومــت وحــدت ملــی از 

ــت. ــار رف ــمتش کن س
نامــزدان  نــام  ثبــت  رونــد 
انتخابــات ریاســت جمهوری بــه 
تاریــخ 13 حــدی آغــاز شــد و تــا 
ــه  ــون 8 ب ــا کن ــه دارد. ت ــردا ادام ف
ــف  ــن، لطی ــم تورس ــمول حکی ش
ــت اهلل  ــا، عنای ــرز تمن ــدرام، فرام پ
حفیــظ، محمــد حنیــف اتمــر، 
ــی  زلمــی رســول، نورالحــق علوم
و ســید نــوراهلل جلیلــی بــرای 
ریاســت جمهوری  انتخابــات 

کرده انــد. نــام  ثبــت   1398

صلـح افغـانستان؛ 
پیچیـده تـر از جنـگ؟
ذبیح اهلل نوری



پــس از هجــده ســال جنــگ، هنــوز امنیــت 
و  افغانســتان  در  مهــم  چالش هــای  از  یکــی 
مبــارزه  تروریســم  بــا  کــه  کشورهایی ســت 

 . می کننــد
ــا در  ــه چالش ه ــت ک ــه اس ــه دو ده ــک ب  نزدی
ــه  ــا ب ــۀ آن نه تنه ــان دارد و هزین ــتان جری افغانس
دوِش مــردم و دولــت افغانســتان، بلکــه برعهــدۀ 
ــنگیِن  ــارِ س ــه ب ــت ک ــور اس ــن کش ــداِن ای متح

هزینه هــا را بــه دوش می کشــند. 
ــدی  ــکِل قدرتمن ــه ش ــکا ب ــدۀ امری ــاالت متح ای
پــس از شکســت طالبــان در ســال 2001 در 
ــغال  ــس از اش ــا پ ــور دارد. ام ــور حض ــن کش ای
دونالــد  توســط  ریاســت جمهوری  کرســی 
ــن  ــر ای ــا ب ــوری 2017، نگرش ه ــپ در جن ترام
ــاالت  ــد ای ــتراتژی جدی ــرح اس ــا ط ــه ب ــد ک ش
متحــده، شــمار ســربازاِن امریکایــی در افغانســتان 
ــی  ــارهای نظام ــش فش ــد و افزای ــش می یاب افزای
کمــک خواهــد کــرد کــه گــروه طالبــان بــه میــز 

ــود.  ــر ش ــره حاض مذاک
ــر  ــا ب ــا باوره ــال ام ــک س ــِت ی ــس از گذش پ
ــق  ــروزی در افغانســتان از طری ــه پی ــن شــد ک ای
نظامــی ممکــن نیســت. تنهــا گزینه یــی کــه 
سیاســی  ســامانۀ  وارد  را  طالبــان  می توانــد 
اســت.  سیاســی  راهــکار  کنــد،  افغانســتان 
ــت و  ــاد ادارۀ موق ــا ایج ــن ب ــرش ممک ــن نگ ای
تعدیــل قانــون اساســی صــورت گیــرد. بــر ایــن 
ــل زاد  ــی خلی ــپ زلم ــد ترام ــاس، ادارۀ دونال اس
یــک دیپلومــاِت کارکشــتۀ ایــن کشــور را بــرای 
ــا  ــت ت ــان گماش ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
راه حــِل سیاســی یی را بــرای پایــان بخشــیدن بــه 
ایــن جنــِگ خونیــن پیــدا کنــد کــه همــه موافــِق 

ــند.  آن باش
امــا صلــح ماننــد ســایر چالش هــا نیــاز بــه 
هزینه هایــی دارد کــه دولــت و مــردم افغانســتان 
بــرای پایــان جنــگ و خشــونت بایــد آن را 
کــه  انــد  افغانســتان  مــردم  ایــن  بپردازنــد. 
و  تروریســم  برابــر  در  را  قربانــی  بیشــترین 
ــاد داشــته باشــید کــه  ــه ی ــد. ب خشــونت می دهن
ــکا تأمیــن  ــِح افغانســتان تنهــا منافــع امری در صل
ماننــد  منطقه یــی  قدرت هــای  نمی گــردد. 
روســیه، چیــن و هنــد در رابطــه بــا حالــت 
ــن  ــد. ای ــد گاه انشــعابی دارن ــِر افغانســتان دی اخی

ــار  ــل شــدِن افغانســتان یــک ب قدرت هــا از تبدی
ــتی  ــای تروریس ــِن گروه ه ــز ام ــه مرک ــر ب دیگ
بــرای  خطــری  می توانــد  کــه  نگران انــد 
قلمــداد شــود. مســوولیت  منطقــه  بی ثباتــی 
ــن اســت کــه در  ــه  ای مشــترِک کشــورهای منطق
ــِح  ــد صل ــی و رون ــل سیاس ــک راه ح ــاد ی ایج

ــد.  ــکاری کنن ــتان هم افغانس
مهم تــر از همــه این کــه: در صــورت توافــق 
سیاســی،  یک راه حــل  بــا  طالبــان  گــروه 
نبایــد نقــش امریــکا نادیــده گرفتــه شــود. 
پالیسی ســازاِن امریکایــی بایــد بــه  خاطــر داشــته 
باشــند کــه جنــگ افغانســتان بــر اســاس راهبــرد 
بین المللــی  متحــدان  و  امریــکا  درازمــدِت 
صــورت گرفتــه اســت. خــروج زودهنــگامِ 
و  افغانســتان  در  بی ثباتــی  ســبب  امریــکا 
ــت  ــن حال ــر آن، ای ــزون ب ــردد. اف ــه  می گ منطق
دغدغــۀ گســترده یی را در کشــورهای منطقــه 
ــت  ــه امنی ــی ک ــژه زمان ــه وی ــد؛ ب ــاد می کن ایج

وسیاست شــان  بــا چالــش مواجــه گــردد.
در ایــن بحثــی نیســت کــه صلــح افغانســتان بــه 
رهبــری خــودِ شــهروندان افغانســتان باشــد؛ امــا 
ــه  ــژه  کســانی ک ــه به  وی ــل کشــورهای منطق تمای
ــد  منافــع مســتقیم از پیشــرفِت ایــن حالــت دارن
نیــز قابــل ماحظــه اســت. مســلمًا حضــور 
طوالنی مــدِت امریــکا بــا کمک هــای مالــی  ـ 
ــز  ــم چالش  بر انگی ــک تصمی ــتلزم ی ــی مس نظام
بــرای دولــت افغانســتان، جریــان طالبــان و 
ــای  ــه، تاش ه ــت. در نتیج ــکا اس ــت امری دول
ــروج  ــر خ ــز ب ــان متمرک ــا طالب ــک ب دپیلوماتی
ــان  ــت. همچن ــش زا اس ــا چال ــِل امریکایی ه کام
ــه  ــدۀ سیاســی ب ــرای یــک آین ــکا ب حضــور امری

ــت.   ــد اس ــرف نیازمن ــِم دوط تفاه
ــی  ــان صلح ــان روی پیم ــه، طالب ــن قضی در عی
تأکیــد دارنــد کــه حمایت هــای منطقه یــی و 
بنابرایــن بهتــر  بین المللــی را داشــته باشــد. 
ــت افغانســتان  ــا دول ــان ب ــه گــروه طالب اســت ک
شــود؛  گفت وگــو  وارد  مســتقیم  بــه  شــکل 
ــه   ــاِت منطق ــات، ثب ــا ثب ــتان ب ــه افغانس درحالی ک
ــن  ــه ای ــک ب ــرای کم ــد و ب ــن می کن را تضمی
ــت  ــه نشس ــی ب ــران منطقه ی ــام بازیگ ــد تم رون

پرداخته انــد. چندچانبــه  و  دوجانبــه 
پاکســتان  منطقه یــی،  قدرت هــای  میــان  در 

ــح  ــد صل ــک در رون ــرای کم ــۀ ب ــن گزین بهتری
ــات  ــرای مقام ــوز ب ــا هن ــن موضــوع ت اســت. ای
ــه  ــت ک ــده اس ــکا امیداورکنن ــتان و امری افغانس
ــاالی  ــد صلــح ب ــرای کمــک در رون اســام آباد ب

ــد.  ــار وارد کن ــان فش طالب
از  صلــح  گفت وگوهــای  رونــد  کــه  حــاال 
ــت  ــتان اس ــر پاکس ــت، ب ــده اس ــه ش ــر گرفت س
ــی  ــوی داخل ــک گفت وگ ــاد ی ــرای ایج ــه ب ک
کار  ایــن  کنــد.  زمینه ســازی  ]بین االفغانــی[ 
ــردد،  ــام گ ــر تم ــام آباد موث ــرای اس ــد ب می توان
مهم تــر از همــه این کــه ایــن کار ]برقــراری 
صلــح[ پاکســتان را از داشــتن یــک ســاحۀ ناامــن 
ــش  ــی دارد و از افزای ــذر م ــرقی برح ــرز ش در م

ناامنی هــا در خاکــش جلوگیــری می کنــد. 
ــتان  ــی پاکس ــع مل ــه مناف ــن ب ــه، ای ــم  این ک مه
اســت کــه از رونــد صلــح بــدون در نظرداشــِت 
کــدام گــروه خــاص در افغانســتان حمایــت 
کنــد. ایــن قابــل درک اســت کــه پاکســتان یــک 
راهبــرد اســتراتژیِک درازمــدت را بــا ایــن گــروه 
ــال  ــتان[ دنب ــور ]افغانس ــن کش ــان[ در ای ]طالب
ــردم  و  ــرای م ــد ب ــع بای ــن مناف ــا ای ــد؛ ام می کن

ــد.  ــول باش ــل قب ــتان قاب ــت افغانس دول
ــده،  ــتان در آین ــرای پاکس ــی ب ــل نگران ــۀ قاب نکت
ــتر  ــن بحــث بیش ــتان اســت؛ ای ــتعمار افغانس اس
بــه طرف هــای افغانســتان - امریــکا ارتبــاط دارد. 
ــتان  ــی پاکس ــی و نظام ــران سیاس ــر رهب ــن ب ای
ــایۀ  ــک همس ــوان ی ــه عن ــاره ب ــه دوب ــت ک اس

ــازد.  ــت بس ــود را ثاب ــار خ ــل اعتب قاب
ــدان  ــکا و متح ــرِف امری ــار از ط ــن اعتب ــر ای اگ
شــود،  داده  پاکســتان  بــرای  بین المللــی 
رونــد  در  قدرتمندانــه  می توانــد  اســام آباد 
صلــح افغانســتان همــکاری کنــد. پاکســتان 
ــه  ــا اســتفاده از نفــوذش، طالبــان را ب ــد ب می توان
حضــور یافتــن در رونــد صلــح امریــکا تشــویق 
کنــد تــا در تــاش ایجــاد نظامــی باشــند کــه بــه 
ــت.  ــتان اس ــهروندان افغانس ــۀ ش ــت هم خواس
ــع پاکســتان  ــدۀ مناف ایــن حرکــت تنهــا تأمین کنن
ــامل آن  ــز ش ــر نی ــراِن دیگ ــع بازیگ نیســت، مناف
ــت  ــی امنی ــکار سیاس ــن راه ــود. ای ــد ب خواه
ــن  ــه تأمی ــن  و ب ــز را تضمی ــتان در مرک افغانس
امنیــت، صلــح و ثبــات و ترقــی در منطقــه کمــک 
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کمال الدین حامد

در پیـوند به ایجـاد 
معینیت تصـوف و عـرفـان

بـدون شـک عرفـان و تصوف یکـی از میراث هـای بزرگ اسـام در 
حـوزۀ »تزکیـه اخـاق فردی-اجتماعـی« می باشـد و بـزرگان زیادی 
منسـوب بـه عرفان اسـامی در طول تاریـخ تمدن اسـامی به عنوان 
اصاح گـران جامعـه عمـل کرده انـد و تـا آنجـا کـه رهبری بسـیاری 
بـا  رهبرانـی  به دسـت  نیـز  مسـلمانان  آزادی خواهانـۀ  مبـارزات  از 

گرایش هـای عرفانـی بوده اسـت.
 بـا همـۀ آنچـه گفتـه شـد نکاتـی اسـت کـه می توانـد خاهـای 

کنـد: برجسـته  را  روش  ایـن  ساختارمندسـازی 
یـک، مجاهـدت معنـوی معمـوالً تجـارب شـخصی انـد و می توانـد 
بـه سـاده گی تبدیـل بـه تظاهر و ریـاکاری گردد. کم نیسـتند کسـانی 
کـه بـا ادعای عـارف یا صوفی بـودن، فقط مصـروف ایجـاد راه های 
بـرای تخلیـه جیـب مریـدان خـود کـرده انـد و یـا اینکـه بـا تظاهـر 
بـه »جـای رسـیده گی« و »کرامـات« مـردم را سـرگرم و مجـذوب 

شـخصیت خـود کرده انـد. 
دو، تزکیـه نفـس خود یک ریاضت فوق العاده اسـت و این دسـتاورد 
می توانـد صاحـب خـود را گرفتـار خـود بزرگ بینـی مزمـن کنـد که 
شـخص عـارف در اصطـاح از آن طـرف بـام بیافتد. کنتـرل مریدان 
تـا آن حـد کـه تمـام نجات را بـه تقلید از پیـر خود بدانـد، خود یک 
انحـراف مزمـن اسـت و نـه تنهـا کـه عامـل نجـات مریـد نمی گردد 
بلکـه بـه گرفتـار پیـر نیـز بـه مـرض »خـود بزرگ بینـی« و »عجـب« 

می انجامـد. 
سـه، زیاد دیده شـده اسـت که افـرادی بـا نداشـتن اندک ترین اطاع 
نسـبت بـه احـکام و اساسـات شـرعی مدعـی رسـیدن بـه مقامـات 
عرفانـی شـده اند ایـن وضعیـت نشـانۀ »وسـواس« شـیطانی اسـت تا 
یـک تجربـۀ عرفانـی و زنده گـی و روش عرفـای بـزرگ نمایانگـر 
اطمینـان و اعتمـاد بـه نفـس فوق العـاده اسـت تـا گزاف گویـی و 

عرفانی.  الف زنـی 
چهـار، عرفـان اسـامی در طـول تاریـخ حیـات خـود از »اشـراق« 
ایرانـی پیـش از اسـام، ریاضت کشـی هنـدی و ترک دنیای مسـیحی 
متأثر شـده اسـت که ایـن تأثیرپذیری، عرفـان را در برابر شـریعت یا 
ظاهـر دیـن قرارداده اسـت. در حالی که اسـام در قدم نخسـت یک 
دیـن شـریعت مدار اسـت و هیـچ راهـکاری منهـای اجرای شـریعت 
نمی توانـد حامـل پیـام اسـام باشـد و همانگونه که تفسـیر سـطحی 
و دگماتیـک از احـکام شـرعی نیـز منجـر بـه رفتار خشـک و بی مغز 

یـک مسـلمان بـا جامعـه و زنده گـی می گردد. 
بـا همـۀ آنچـه گفتـه شـد عرفـان اسـامی می توانـد بـرای بسـیاری 
از ارزش هـای اسـامی کـه زنده گـی باهمـی را تقویـه می کنـد، ممد 

 : شد با
یـک، تکفیرگـری سلفیسـم جدیـد اسـام را در معـرض بدنامـی و 
خشـونت خطرناکی قرارداده اسـت تـا آنجا که برخی جامعه شناسـان 
معتقـد انـد کـه اسـام دچـار بحرانـی شـده کـه مسـیحیت در قرون 
وسـطی اروپـا شـده بـود. به ایـن معنا کـه »تفتیـش عقایـد« در قالب 
»تکفیـر«، ترویـج خشـونت در قالـب »إنفاذحکـم اهلل«، فرقه گرایـی 
»القابـی چـون بدعت گـزار، وهابیـت، رافضـی  قالـب  رادیـکال در 
بـودن، غیرموحـد و...« و شـعارگرایی مزمـن در قالـب »حکـم بـه 
اینجـا« عمـًا در اسـام دارد واگیـر  از  بـودن  دوزخـی و بهشـتی 
می شـود. بـا آنکـه مـا بـاور داریم که اسـام هرگـز دچـار بحرانی از 
آن قبیـل نیسـت، امـا تکفیرگری که زادۀ سـطحی اندیشـی دگماتیک 
می باشـد، در جامعـۀ مـا بحـران آفریـده که عرفـان اسـامی می تواند 

بـه عنـوان عامـل تعدیـل ایـن وضعیـت عمـل کند.
دو، یافتـن معنـای زنده گـی بزرگتریـن سـوال امـروز بشـریت اسـت 
چـه در غـرب و چـه در شـرق. سـردرُگمی انسـان بـه دلیل نداشـتن 
معنـا در زنده گـی خـود بـه یـک مرض سـخت روحـی تبدیل شـده 
اسـت. عرفـان در حقیقـت یافتـن و تجربـۀ معنای »حیات« اسـت که 
انسـان را در طـول زنده گـی اش در رابطـه بـا پروردگار و سرچشـمۀ 

هسـتی قـرار می دهد. 
سـه، حـوزۀ فرهنگـی خراسـان همانگونـه کـه پیشـتاز تحقیـق در 
حوزه هـای دیگری چـون حدیث، فقه، تفسـیر، علوم تجربی، فلسـفه 
و... بـوده اسـت، پیشـتاز توسـعه عرفـان اسـامی نیز بوده اسـت. در 
حقیقـت چهـرۀ علمـی اسـام در آیینـۀ »حوزۀ خراسـان« دیده شـده 
اسـت. توسـعۀ عرفان اسـامی می توانـد دوبـاره برای بازسـازی این 

چهـره کمـک کنـد و از رنـج خشـونت بی پایـان عصـر مـا بکاهد. 
چهـار، اسـاس جهان بینـی عارفانـه آن اسـت کـه تمام خوبی هـا را به 
تجلـی پـروردگار نسـبت می دهـد و بدی هـا را به نفس و شـیطان در 
حالـی کـه تکفیری هـای امروزیـن »انسـان را بنـام خدا ذبـح می کند« 
و »انفـاق خویشـتن را اجـرای حکـم الهـی می دانـد« در ایـن گونـه 
جهان بینـی فقـط می تـوان از خـدا تصـور بنده کشـی به دسـت داد. 
عرفـان بـرای تعدیـل چنیـن یـک جهان بینـی خطرناکـی می توانـد 
باشـد.در نهایـت، بایـد گفـت کـه بـه هیـچ صـورت عرفان اسـامی 
بدیلـی بـرای شـریعت اسـامی نیسـت و اگـر تلقـی شـود دیگر آن 
عرفـان اسـامی نخواهـد بود، امـا بدیلی بـرای این همه طـرد و دفع 
همدیگـر تحـت روش هـای فرقه گرایانـه قطعـًا کـه می تواند باشـد. 
حکومت هـا معمـوالً راه انـدازی و تقویـه هـر جریانـی را بـا نیـت 
تقویـه پایه هـای سیاسـت انجـام می دهنـد، اما بـه بـزرگان معرفت و 
تصـوف می رسـد که ایـن میراث بـزرگ را بـه صورت عامـل نجات 
از امـراض اخاقـی و خشـونت بار درآورد نـه بـه صـورت شـاقی 

بـرای کوبیدن اساسـات شـرعی اسـام .
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ــوی  ــک گفت وگ ــاز ی ــرای آغ ــک ب ــای دیپلوماتی ــر تاش ه ــای اخی در ماه ه
مســتقیم بــا طالبــان راه انــدازی شــد، امــا دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه ایــن 

ــد.  ــه می کن ــد مواج ــه تردی ــم انداز را ب چش
ــروه تروریســتی  ــر از آش اســت. گ ــۀ داغ ت ــان کاس ــرای طالب ــن موضــوع ب ای
طالبــان حمات شــان را در میــدان جنــگ ادامــه می دهنــد و جنــگ را 
متوقــف نخواهنــد کــرد. پیشــنهادهای دســته بندی شــدۀ آنــان بــرای گفت وگــو 
ــن  ــی از ای ــدی خــروج نیروهــای امریکای ــر زمان بن ــی ب ــل مبتن ــت کاب ــا دول ب
ــات افغانســتان در  ــه مقام ــد ک ــان نمی خواهن ــان طالب ــا آن زم کشــور اســت. ت
ــح  ــه صل ــیدن ب ــن راه رس ــا ای ــند، ام ــته باش ــتراک داش ــان اش نشست های ش

نیســت. 
در عیــن حــال، در روزهــای اخیــر یکــی از چالش هــای تعجــب آوری منتشــر 
شــد، امــا نــه از طــرف طالبــان، از طــرف کســانی کــه تــاش می کننــد تــا گــروه 
طالبــان را وارد میــز مذاکــرۀ صلــح کننــد. این کــه یکــی از موانــع نبــود تفاهــم 

در میــان کشــورهای منطقــه در چگونه گــی کمــک بــه رونــد صلــح اســت. 
ــن، پاکســتان،  ــژه چی ــتان به وی ــح افغانس ــد صل ــل در رون ــورهای دخی کش
ــورهای  ــلمًا کش ــارس و مس ــج ف ــورهای خلی ــعودی، کش ــران، س ــیه، ای روس
آســیای مرکــزی و بــه  شــکل جــدی هنــد، در ایــن بــورد همــکار انــد و تمــام 

ــد. ــترک دارن ــع مش ــتان مناف ــح افغانس ــد صل ــورها در رون ــن کش ای
ــد:  ــه  را مانن ــورهای منطق ــی در کش ــع بی ثبات ــد مناب ــگ می توان ــان جن  پای
مهاجــرت و تجــارت و قاچــاق مــواد مخــدر کاهــش دهــد. قطــع جنــگ بــاالی 
گــروه داعــش تأثیــر دارد، مــوردی کــه بــرای افغانســتان نگــران کننــده اســت. 
ــه  ــان را ب ــی طالب ــراِن منطقه ی ــا بازیگ ــده ت ــبب ش ــا س ــن چالش ه ــۀ ای هم
توقــف از جنــگ تشــویق کننــد؛ امــا چالــش  اصلــی ایــن اســت کــه برخــی از 
ــا  ــد، ام ــره کنن ــز مذاک ــان را وارد می ــاده گی طالب ــه س ــد ب ــورها می خواهن کش
بــدون در نظرداشــت زمــان؛ ایــن  تاش هــای جداگانــه اســت. مهمتــر این کــه 
ــت های  ــه در نشس ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــر ان ــخت همدیگ ــان سرس ــان رقیب آن
ــش خــود را در  ــا نق ــد ت ــاش می کنن ــی کشــورهای ت ــه و منطقه ی ــد جانب چن
رونــد صلــح افغانســتان ایفــا کننــد. متأســفانه تاش هــا بــرای رســیدن بــه یــک 
نتیجــۀ مشــترک و راه حــل سیاســی بــه پایــان جنــگ، ســبب رقابت هــای تلــخ 

ــت. ــده  اس ــار گردی و فاکت ب

ــدی  ــت  زمان بن ــا نشس ــارات ب ــعودی و ام ــتان س ــر عربس ــای اخی در روزه
شــدۀ طالبــان در قطــر مخالفــت کردنــد. عربســتان ســعودی و متحــدان خلیــج 
فــارس اش بــه علــت رابطــۀ قطــر بــا ایــران روابــط خوبــی بــا دوحــه ندارنــد؛ 
ــای  ــن مکان ه ــی از کلیدی تری ــر یک ــان در قط ــی طالب ــر سیاس ــوز دفت ــا هن ام
میزبــان  تــا  اســت و طالبــان فشــار وارد می کننــد  بــرای گفت وگوهــا 
ــد  ــه رون ــد ک ــعودی نمی خواهن ــتان س ــد. عربس ــر باش ــان قط نشست های ش
صلــح افغانســتان تحــت ســایۀ بیــرق کشــور دوســت رقیبــش ایــران صــورت 
ــد،  ــتان و هن ــتان، پاکس ــتان و پاکس ــان، افغانس ــر هم چن ــرف دیگ ــرد. در ط گی
ــا  ــر ب ــکا بیشــتر و کمت ــد امری ــب قدرت من ــران ســه رقی ــن و ای روســیه و چی
هــم مشــکل دارنــد. بــا توجــه بــه  ایــن بــرای پایــان جنــگ افغانســتان توافــق 
در منطقــه وجــود نــدارد. در حالــی کــه رفتــن و رســیدن بــه مذاکــرات صلــح 

ــخ اســت.  آب کــردن کــوه از  ی
ــد  ــش هن ــرف دار نق ــکا ط ــه افغانســتان و امری ــن اســت ک ــر ای موضــوع دیگ
در رونــد صلــح  ایــن کشــور انــد، امــا اســام آباد بــه عنــوان بازیگــر کلیــدی 
ــازه  ــن اج ــد ای ــه هن ــان دارد، ب ــان طالب ــی در می ــل ماحظه ی ــوذ قاب ــه نف ک
نخواهــد داد. ســعودی نقــش ایــران را در ایــن رونــد نمی خواهــد. افــزون بــر 

ــدارد. ــازی وجــود ن ــن ب ــان ای ــرای پای آن توافقــی ب
شــاید اســام آباد خواهــان قــدرت طالبــان نســبت بــه کابــل و امریــکا اســت؛ 
ــان  ــنگتن خواه ــدارد. واش ــن کار را ن ــل ای ــد تحم ــی جدی ــلمًا دهل ــا مس ام
پایــگاه نظامــی در ایــن کشــور اســت، امــا مســکو و تهــران مخالــف ایــن کار 
انــد. بــه نظــر می رســد کــه بازیگــران منطقه یــی بــه  شــکل محتاطانــه بــا گــروه  
طالبــان دیــدار می کننــد تــا راه حلــی سیاســی را بــرای پیشــرفت ترســیم کننــد؛ 
امــا اتفاقــات اخیــر نشــان داد کــه هــر کســی خواهــان یــک گادی جداگانــه در 
ــه پــس  ــان در ابوظبــی چنــد هفت ایــن مســیر اســت. گــواه نشســت های  طالب
از برگــزاری نشســت مســکو بــا طالبــان بودیــم. زلمی خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژۀ 
ــگ، اســام آباد،  ــی را در بجین ــح نشســت های جداگانه ی ــد صل ــکا در رون امری

کابــل و دهلــی جدیــد انجــام داد. 
ــت.  ــاد نیس ــل اعتم ــی، قاب ــران منطقه ی ــۀ بازیگ ــای واگرایان ــلمًا دیدگاه ه مس
ــان   ــل و طالب ــده گان کاب ــه نماین ــن اســت ک ــح ای ــه صل ــن راه رســیدن ب بهتری
ــز  ــوند. چی ــو ش ــود وارد گفت  وگ ــه خ ــوذ منطق ــت نف ــر داش ــدون در نظ ب

ــان اســت.  ــاده و آس ــی س خیل

لــه ګڼــې ګوڼــې ډک پېښــور چــې د پاکســتان د اکــرو 

ــان  ــګونه زره افغان ــې لس ــر په ک ــه څې ــیمو پ ــو س لوی

اوســېږي.

ــپین ږیري  ــري او د س ــار ل ــه کاروب ــو دلت ــر ی دوی ه

ــه عمــران  ــې ل ــر ګــڼ ی ــه څې ــم خــان پ کــډوال عظی

ــړي. ــا وک ــې وف ــې ژمن ــه خپل ــې پ ــواړي چ ــان غ خ

ــې  ــې کــړې ده. ول ــل: »روغــه خــره ی نومــوړي ووی

ــو  ــه ويش، ن ــپیېه کال ــه ش ــوس کال ــا پنځ ــې د چ چ

ــم  ــي ه ــوی بچ ــوډاګان دي. د هغ ــو اوس ب ــه خ هغ

چــې وګــورئ هغــه هــم بــوډاګان دي. نــو حــق دا دی 

چــې دلتــه ورتــه ځــای ورکــړي او تابعیــت ورکــړي.«

اکــر کــډوال دلتــه لــه څــو لســیزو راهیســې اوســېږي 

او ځینــو یــې خپــل وطــن لیدلــی هــم نــه دی.

عاشــق اللــه جــان چــې د اووه بچیانــو پــار دی وايــي 

ــده  ــاد دي: »زمــا درې چن ــه اب چــې هــر څــه یــې دلت

عمــر دلتــه تېــر شــوی دی. د ژونــد هــره تقاضــا مــې 

چــې غــواړم یــې دلتــه شــته. نــو زه دلتــه خوشــاله یــم 

چــې و اوســېږم پاکســتان کــې.«

ــوک  ــوي څ ــوی ش ــه را ل ــې همدلت ــډوال چ ــه ک هغ

ــې دوی  ــاره چ ــوي د دې لپ ــه وررسه ک ــم ن ــه ه ودون

ــډوال دي. ک

ــو  ــو او بوټان ــې د څپلی ــور ک ــه پېښ ــم پ ــهزاد عل ش

ــوې نجلــۍ رسه تعلــق  ــه ی ــري: »مــوږ کــه ل دوکان ل

جــوړ کــړو، نــو هغــه وايــي تــه رشــته راولېــږه چــې 

ــې  ــه مخک ــو ن ــړي. ټول ــه درک ــا ت ــا ت ــار م ــا پ زم

خــره مــوږ دا ورتــه کــوو چــې مــوږ مهاجــر یــو. نــو 

ــتونزې او  ــره س ــه يش. دوم ــه ختم ــته هاملت ــه رش هغ

ــړئ.« ــن وک ــرو یقی ــنې ل اندېښ

ــر ۲۰۱۸  ــان د تې ــران خ ــم عم ــتان صدراعظ د پاکس

ــی و  ــه تلل ــه ســېپټمر کــې کراچــۍ ت ــادي کال پ می

ــه لســیزو راهیســې  ــې اعــان وکــړ چــې ل ــه ی او هلت

مېشــت افغانــان او بنګالیــان حــق لــري چــې د دغــه 

ــړي. ــه ک ــت ترالس ــواد تابعی هې

هغــه وروســته د پاکســتان پــه پارملــان کــې لــه خپلــې 

ــډوال د  ــې ک ــل چ ــې وی ــړه او وی ــاع وک ــرې دف خ

ژونــد ســختۍ تېــروي او پــه کار ده چــې برشیــت تــه 

ــه تابعیــت ورکــړل يش. ــاره هغــوی ت ــاوي لپ د درن

د ملګــرو ملتونــو د کډوالــو عــايل کمېشــري د افغــان 

کډوالــو د بېرتــه ســتنېدو پروګــرام مختــه وړي خــو د 

پاکســتان د صدراعظــم تصمیــم پــر ځــای بــويل.

ــتان  ــه پاکس ــډوال پ ــوي ک ــت ش ــون ثب ــم میلی ــو نی ی

کــې اويس چــې تــر اوســه یــې یــوه تــه هــم تابعیــت 

ــه دی ورکــړل شــوی. ن

ــا لــه  د پاکســتان ځینــي سیاســتوال او عــام خلــک بی

ــو ســتونزو  ــه ګڼ ــه پ ــه خپل ــې پ ــه خــره ی دې چــې پ

ــوي  ــړه ننګ ــان دا پرېک ــران خ ــې ډوب دي، د عم ک

ــه  ــواد غم ــل هې ــد د خپ ــې اول بای ــي چ ــم او واي ه

ــوري. وخ

در جست وجوی تـوافق منطقه یـی بـرای افغـانستان

پاکستان کې ګڼ کډوال د عمران خان 

د ژمنې عميل کېدو ته شېبې شامري
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