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عبداهلل:
 بنیاد کار ما توافق با مخالفان هم است

 
غنی:

استعفای رییس اجرایی در قانون مشخص است

نشـانه هـای تـوافق  قبلی دو تیـم 

به ما رأی ندهید، به برنامه یی که تضمین کنندۀ زنده گی خودتان باشد، رأی بدهید
متنسخنرانیاحمدولیمسعوددرروزثبتنامریاستجمهوری۱۳۹8

نظامــی،  برنامــۀ تغییــر، طــرف دار شکســت بن بســت های  بــا  وفــاق ملــی 
سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی و اجتماعــی موجــود در قالــب افغانســتان 

می باشــد. یکپارچــه  و  واحــد 
صلــح پایــدار، در محــور ارزش هــای مدنــی، بشــری، شــهروندی و قانــون 
اساســی کشــور در محــراق برنامه هــای وفــاق ملــی می باشــند. اصــوالً انتخــاب 
نــام وفــاق ملــی بــا صلــح پایــدار رابطــۀ عمیــق و تنگاتنــگ دارد. ممکــن نیســت 

بــدون وفــاق ملــی در کشــور بــه صلــح پایــدار برســیم.
ــتان  ــدۀ افغانس ــه ُگم ش ــی ک ــداری سیاس ــاق م ــه اخ ــد ب ــی معتق ــاق مل -وف

امــروز می باشــد، ســخت تأکیــد دارد.
ــا در  ــوازن در روشــمند ســاختن سیاســت خارجــی ب ــاد ت ــا ایج ــی ب ــاق مل ـ وف
نظــر داشــت تنش زدایــی در سیاســت منطقــه و فرامنطقــه معتقــد می باشــد.

ـ توســعه متــوازن، توزیــع افقــی قــدرت و ثــروت در نظــام اقتصــادی مــان از 
ــند. ــی می باش ــاق مل ــای وف اولویت ه

ــه از  ــاختاری ک ــی و س ــاد سیاس ــاد، فس ــا فس ــارزه ب ــر مب ــی در ام ــاق مل ـ وف
الیه هــای باالیــی ســاختار نظــام سرچشــمه می گیــرد و بــه متــن جامعــه رســیده 

اســت، )مــا در فســادها( متعهــد اســت

مسـعود؛ مردی برای »تغییر«
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احمدولـی مسـعود را از یـازده سـال به این سـو از 
نزدیـک می شناسـم. هرچند شـناخِت مـن از او و 
رابطـه اش بـا آمرصاحب شـهید به سـال های دور 
برمی گـردد؛ ولـی در ایـن یـازده سـال بیشـتر بـا 
فضـای فکـری و دغدغه هـای آقای مسـعود آشـنا 
شـده ام. گفتـم »رابطـه اش بـا آمرصاحب شـهید«، 
شـاید بسـیاری ها بگوینـد کـه او برادرش هسـت 
و آمرصاحـب بـرادراِن دیگـری نیز دارد. درسـت 
اسـت، امـا بـه باور مـن رابطـۀ احمدولی مسـعود 
بـا آمرصاحـب شـهید از نوعـی دیگر بـوده؛ او در 
میـان بـرادران و اقـوام خـود، نزدیک تریـن پیونـد 
ذهنـی و آرمانـی را بـا آمرصاحب داشـته اسـت. 

اولین بـار  بـرای  مسـعود  آقـای  بـا  کـه  روزی 
خـودم  و  کـرده  سـام وعلیکی  کـردم،  ماقـات 
از  مـرا  او  کـه  بـود  جالـب  نمـودم.  معرفـی  را 
آشـنایِی  عاقه منـد  و  می شـناخت  نوشـته هایم 
بیشـتر بـا مـن بـود. گـپ زدیـم، آن هـم صمیمانه 
و بی ریـا به حـدی کـه هرگـز بـاورم نمی شـد. من 
در همـان نـگاه و برخورد نخسـت، آقای مسـعود 
را انسـانی صمیمی و دوست داشـتنی یافتم. کسـی 
کـه می توانـد رابطـه اش را بـا اطرافیانـش به خوبی 
حفـظ کنـد. من همـواره بـه دوسـتانم گفتـه ام که 
خانـوادۀ  منظـورم  هسـتم،  خانـواده  ایـن  شـیفتۀ 
آمرصاحـب شـهید اسـت. وقتـی دوسـتانم از من 
چیسـت،  شـیفته گی  ایـن  دلیـِل  کـه  می پرسـند 
می گویـم وقتـی بـا بـرادرِ آمرصاحـب می بینـی، 
چنـان احسـاِس راحتـی و صمیمیـت می کنـی که 
پیونـِد پُرغـرورش بـا قهرمان ملـی نیـز نمی تواند 
میـان شـما حایـل گـردد. انسـانی هسـت بسـیار 

صمیمـی، رفیـق و دانشـور.
مـن بارها در خانۀ احمدولی مسـعود با او دیده ام، 
در نشسـت های سیاسی اش شـرکت جسته ام و در 
فعالیت هـای آجنـدای ملـی بـا او همـکار بـوده ام. 
امـا همیشـه او را شـخصی یافتـم کـه بـه دیـدگاهِ 
حرف هـای  بـه  اسـت،  قایـل  ارزش  دیگـران 
اطرافیـان گـوش می دهـد و اگـر فهمیـد حرفـی 
ایـن  در  می پذیـرد.  را  آن  فـوراً  اسـت،  درسـت 
سـال ها دیـدم کـه چه قـدر بـه کشـور و مردمـش 
عشـق مـی ورزد. اصـًا اهـِل تعصـب و دورنگـی 
نیسـت. تمـام مردم کشـورش را دوسـت داردـ از 
هـر قـوم، زبـان و تبـاری که باشـند. او افغانسـتان 
را خانـۀ مشـترِک همـۀ اقـوامِ باهـم بـرادر و برابر 
هموطنانـش  دردِ  و  رنـج  بـه  نسـبت  و  می دانـد 
می بینـد  این کـه  از  بمانـد.  بی تفـاوت  نمی توانـد 
افغانسـتان همچنـان در دریـای  کشـتی شکسـتۀ 
نامعلومـی  سـوی  بـه  نابسـامانی ها  پُرتاطـِم 

همیشـه  می خـورد.  غصـه  اسـت،  حرکـت  در 
حرفـش از افغانسـتان و مردمـش اسـت. دغدغـۀ 
بـرای  بتوانـد  کـه  اسـت  ایـن  زنده گـی اش  ُکِل 
تعصـب  رنج هـای  دچـار  و  ویـران  ایـن کشـورِ 
امـا  دهـد.  انجـام  کاری  و جنـگ،  قوم گرایـی  و 
هرگـز عجـول و بی برنامـه نبـوده و نیسـت. یـادم 
می آیـد حـدود پنـج ـ شـش سـال پیـش در یکی 
از نشسـت ها در خانـه اش برایـش گفتـم: »سـفیر 
صاحـب )دوسـتانش او را سـفیرصاحب خطـاب 
می کننـد( کاری عملـی انجـام دهیـد که بـا آجندا 
و فراخـوان دادِن صـرف، کاری از پیـش نمی رود. 
امـا او بـه آهسـته گی و متانـت پاسـخ داد کـه در 
کاری  کـه  دارنـد  عجلـه  بسـیاری ها  افغانسـتان 
انجـام دهنـد بـدون آن کـه خـوب آن را سـبک 
و سـنگین کـرده باشـند. مـن می دانـم وضعیـت 
کـه جلـو  اسـت  نیـاز  و  نیسـت  کشـور خـوب 
نابسـامانی ها و ندانم کاری هـا گرفتـه شـود ولـی 
ایـن کار نیـاز بـه وقت و زمـان دارد. باید شـرایط 
مسـاعد شـود و مردم به درسـتی خـوب و بد را از 
هـم تفکیـک کنند. همـه از دایرۀ تنِگ قـوم و زبان 
بیـرون شـوند و بـه منافـع ُکل کشـور بیندیشـند.«
 حرف هـای آن روزش به نظـر زیـاد محتاطانه آمد 
ولـی طـی سـال هاِی بعـد متوجه شـدم کـه حق با 
او بـوده اسـت. در فضایـی کـه همـه از یکدیگـر 
می ترسـند و دیـوار بی اعتمادی هـا حتـا دوسـتاِن 
نزدیـک را بـه یکدیگـر متـردد می کنـد، چگونـه 
ممکن اسـت دم از اصاحـات و تغییرهای بنیادی 
بـه نفـع کشـور و مـردم زد؟ چگونه ممکن اسـت 
کـه دیگـران را بـه سـوی هدفـی سـوق داد که در 

آن خیـِر عمومـی نهفته اسـت؟
 آقای مسـعود حداقل از پانزده سـال به این سـو به 
آرامـی و طمأنینـۀ یک رهبـِر دانشـمند و متواضع، 
برنامه هایـش را با دیگران شـریک سـاخته اسـت. 
اصـًا اهـِل ایـن نیسـت کـه بگویـد مـن فـان 
پُسـت و مقـام را می خواهـم مگـر این کـه متیقـن 
شـود کـه در آن پُسـت و موقعیـت می توانـد برای 
مـردم و کشـورش کار و خدمتـی صـورت دهـد. 
او دوسـت دارد کـه مردمـش در رفـاه و آسـایش 
زنده گـی کننـد. کشـورش بهتریـن کشـورِ جهـان 
باشـد. جنگ نباشـد، تعصـب نباشـد، بی اعتمادی 
نباشـد، همـه یکدیگـر را دوسـت بدارنـد و برای 
افغانسـتاِن متحـد و یک پارچـه در زیـر لـوای حق 
و عدالـت تـاش کنند، هیچ کسـی شـب با شـکِم 
گرسـنه سـرش را بـه بالین نگـذارد، هیـچ کودکی 
درد بی مکتبـی و فقـر را نچشـد و هیـچ مـادری 

داغـدار فرزندش نشـود.

 گاهـی او را در عیـِن حـال کـه بسـیار انسـانی 
خـود  بـه  بـاز  می یابـم.  آرمانـی  عمل گراسـت، 
و  نبـود  آرمان گـرا  می شـود  آیـا  کـه  می گویـم 
عمل گـرا بـود؟! کشـور زمانـی سـاخته می شـود 
و  باشـیم  داشـته  متعالـی  آرمان هـای  هـم  کـه 
هـم در عیـِن حـال عمل گـرا باشـیم. ایـن دو بـا 
یکدیگـر می تواننـد نجـاِت کشـور را رقـم زننـد. 
حـاال که آقـای مسـعود گام در صحنـۀ پُرمخاطرۀ 
انتخابـات افغانسـتان گذاشـته، می دانـم کـه هیـچ 
یـک از دغدغه هـا و ارزش هایش تغییـر نکرده  اند. 
می دانـم کـه وضعیـِت کشـور او را به این سـمت 
بـرده اسـت. می دانم کـه دلش برای نجات کشـور 
می تپـد. بـه همیـن دلیـل برایـش از صمیـِم قلـب 
راهِ  ایـن  در  برایـش  می کنـم.  موفقیـت  آرزوی 
دشـوارگذار توفیـق می طلبـم. می دانـم کـه بـرای 
انتخابـاِت  صحنـۀ  اخاق گـرا،  سیاسـت مدارِ 
می دانـم  نیسـت.  مسـاعدی  جـای  افغانسـتان 
کـه نمی خواهـد بـا خدعـه و نیرنـگ دیگـران را 
بفریبـد و یا به زورِ پول و اسـلحه یارگیری کنــد. 
می دانـم کـه بازهـم صمیمانـه و صادقانـه طرح  و 
برنامه یـی را کـه سـال ها زحمـت کشـیده و مدون 
کـرده، در برابـر قضاوِت مـردم قرار می دهـد تا با 
همراهـِی هـم اجرایی اش سـازند. با ایـن اوصاف، 
در هـر حالتـی، پیــروزی بـا اوسـت؛ چـه این که 
او در جهـِت آرمان هـا و آرزوهـاِی برحـِق مـردم 
افغانسـتان و قهرمـان ملـی حرکت کـرده و در این 

مسـیر چیـزی بـه نـام شکسـت وجود نـدارد.
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ــات  ــرای نام نویســی در انتخاب ــن مهلــت ب روز گذشــته کــه آخری
ــرور  ــان س ــا آقای ــراه ب ــی هم ــای غن ــود، آق ــت جمهوری ب ریاس
ــت  ــت ثب ــات جه ــیون انتخاب ــح در کمیس ــراهلل صال ــش و ام دان
ــش  ــِل خوی ــت و از تمای ــور یاف ــود حض ــیِ ِ خ ــِت انتخابات تک
ــای  ــر داد. آق ــًا خب ــر عم ــاِل دیگ ــج س ــرای پن ــۀ کار ب ــه ادام ب
ــه  ــد ب ــاز« و متعه ــِم »دولت س ــود را تی ــی خ ــم انتخابات ــی تی غن
ســاختاری قــوی و منســجم معرفــی کــرد. بــا ایــن حســاب، تنهــا 
ــی اش  ــه تکــت انتخابات ــِی او نســبت ب ــاوت در تکــِت انتخابات تف
ــه  ــح اســت ک ــای صال ــات ریاســت جمهوری 1393، آق در انتخاب
ــده  ــن ش ــه تعیی ــِت وزارت داخل ــش سرپرس بیســت وچند روز پی
بــود. آقــای دانــش در دورِ قبــل نیــز عضــو تیــم انتخاباتــِی آقــای 
غنــی بــود و در ایــن نزدیــک بــه پنج ســال بــه عنــوان معــاون دومِ 
ــای  ــا آق ــه اجــرا کــرده اســت؛ ام خامــوش و بی دردســِر او وظیف
ــر  ــتم را پُ ــید دوس ــرال عبدالرش ــِی جن ــاِی خال ــار ج ــح این ب صال
می کنــد؛ همــان بانــِک رایــی کــه پــس از رســاندِن آقــای غنــی بــه 
مقــام ریاســت حکومــت، توســط او طــرد و تبعیــد و تحقیــر شــد.
ــده و  ــات ش ــدان انتخاب ــی وارد میـ ــار درحال ــی این ب ــای غن آق
می خواهــد بــه مصــاِف رقبــای انتخاباتــِی خــود بــرود کــه نســبت 
بــه پنــج ســاِل گذشــته از نظــِر قــدرت و ثــروت، توانایــی نفــوذ 
ــا  ــن ت ــب، زمی ــرای تقل ــزه ب ــی و انگی ــیون های انتخابات در کمیس
ــدرت،  ــور در ق ــال حض ــج س ــن پن ــت. ای ــاوت اس ــمان متف آس
انحصارطلبــی و ریختــِن طرح هــا و برنامه هــای بلندپروازانــه، 
برابــِر وی  مقاومت هایــی کــه در  تلخی هــا و  به رغــِم همــۀ 
ایجــاد کــرد، آن قــدر شــیرینی و جذابیــت داشــته و دارد کــه تمــامِ 
داشــته ها و صاحیت هایــش را بــرای حفــِظ خــود در رأِس 
ــته  ــر از گذش ــدازد و قدرتمندانه ت ــه کار بین ــت ب ــت و حکوم دول

ــت ســازد.  خــود را ثاب
ــد کــه می خواهــد فصــل ناتمــامِ تاریخی یــی  ــای غنــی می گوی آق
ــده  ــاِل آین ــج س ــوده، در پن ــاس گذارش ب ــان اس ــه امان اهلل خ را ک
در هیــأِت یــک دولــِت مقتــدر و ســاختارِ سیاســِی منســجم 
ــای  ــروازِی آق ــۀ بلندپ ــی درج ــه به  تنهای ــن نکت ــد. ای ــل کن تکمی
ــات  ــت در انتخاب ــِس حکوم ــِش ریی ــِد وی و نق ــِق دی ــی، اف غن
نمایــش  بــه  را  اســت  پیــش  در  کــه  ریاســت جمهوری یی 
می گــذارد. بــا ایــن حســاب، انتظــار بی طرفــی از حکومــت 
بــر  مبتنــی  رقابــِت  اصــوِل  رعایــت  و   1398 انتخابــاِت  در 
ــای  ــت. آق ــض اس ــاده انگارِی مح ــی، س ــای غن ــی از آق دموکراس
ــات  ــام امکان ــود تم ــا خ ــراه ب ــو هم ــه این س ــا ب ــی از ماه ه غن
ــات را  ــای انتخاب ــا فض ــرده ت ــیج ک ــی را بس ــای دولت و ظرفیت ه
ــدازۀ  ــه ان ــت جمهوری را ب ــاِس ریاس ــش و لب ــراد خوی ــاِب ُم ب

ــد. ــی کن ــش طراح ــِت خوی قام
در  خیره ســری  نــه  و  تهمت انــد  نــه  حرف هــا  ایــن 
ــتان و  ــاِت افغانس ــِخ انتخاب ــتِ ِ تل ــا واقعی ــگاری؛ این ه روزنامه ن
ــت و  ــد؛ واقعی ــر حکومت ان ــم ب ــی حاک ــِگ سیاس ــوی فرهن بازگ
ــا آن کنــار  فرهنگــی کــه همــه می داننــد امــا یــا از ســِر تطمیــع ب
ــدی و  ــِر ناامی ــه از س ــا این ک ــد و ی ــی نمی کنن ــد و اعتراض می آین

رخــوت، پرداختــن بــه آن را بی فایــده می انگارنــد. 
تنهــا  را  انتخابــات  ســوی  بــه  غنــی  تقلب آلــودِ  گام هــای 
ــک  ــای ی ــتان و حدس وگمان ه ــردم افغانس ــِی م ــۀ تاریخ حافظ
ــروز  ــه ام ــه آن چ ــد؛ بلک ــد نمی کن ــر تأیی ــگار و تحلیل گ روزنامه ن
در حکومــت و به ویــژه ارگ ریاســت جمهوری جریــان دارد، 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــرای انتخاب ــب ب ــا و تقل ــز تق ــزی ج چی
ــر  ــای اخی ــا و ماه ه ــه در هفته ه ــی ک ــات و تقررهای نیســت. تعیین
ــرۀ اداراِت  ــه در چه ــی ک ــوالت و تغییرات ــه، تح ــورت گرفت ص
حکومتــی بــه میــان آمــده، ســفرها و ماقات هــا و دلجویی هایــی 
کــه توســط غنــی صــورت گرفتــه و می گیرنــد؛ مــواردی هســتند 
ــد و هــر  ــط ان ــِس حکومــت مرتب ــِی ریی ــا ســودای انتخابات کــه ب
نــگاهِ دقیقــی می توانــد نوعــی کمپایــِن پیــش از وقــت و مهندســی 
فضــا را در آن هــا کشــف کنــد. ایــن مــوارد کــه همــه زیــر عنــواِن 
هفته هــا  در  می پذیرنــد،  صــورت  حکومــت  فعالیت هــای 
ــول و  ــا پ ــی ب ــای غن ــد و آق ــدت می یابن ــده ش ــای آین و ماه ه
ــد.  ــامان می ده ــود را س ــِی خ ــکر انتخابات ــت، لش ــات دول امکان
این هــا بــه یک طــرف، نفــوذ در کمیســیون های انتخاباتــی و 
تکــرار تقلبــاِت گوســفندی نیــز موردی ســت کــه فقــط از آقــای 

غنــی برمی آیــد!...
ــر  ــش و خط ــه چال ــِر این هم ــد در براب ــاف، نبای ــن اوص ــا ای ب
تســلیم شــد. بایــد بــه مــوازاِت گام هــای تقلب آلــودِ غنــی 
بــه ســوی انتخابــات ریاســت جمهوری، گام هــای افشــاگرانۀ 
تیم هــای رقیــب نیــز مســتحکم و منســجم گــردد، چنان کــه 
ــر رییــس حکومــِت فعلــی  ــاِل پیــروزی از طریــق تقلــب را ب خی

ــازد.  ــرام س ح
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سـرانجام رونـد نام نویسـی نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری 
دیـروز یکشـنبه، 30 جـدی بـه پایـان رسـید. پـس از برگـزاری 
انتخابـات پارلمانـی در 28 و 29 میـزان، بـه تاریـخ 11 مـاه عقرب 
انتخابـات جـدول زمان بنـدی  سـال جـاری، رهبـری کمیسـیون 
انتخابـات ریاسـت جمهوری را اعـام کرد. براسـاِس ایـن جدول، 
قـرار بـود به تاریـخ 24 ماه قـوس، روند نام نویسـی نامـزدان آغاز 
و تـا تاریـِخ نُهـم جـدی ادامـه داشـته باشـد. بربنیـاد ایـن جدول، 

قـرار بـود بـه تاریـخ 31 حمـل انتخابـات برگزار شـود.
امـا به تاریخ 8 جدی مسـووالِن کمیسـیون انتخابـات اعام کردند 
کـه بـه دلیـل »مشـکات فنـی، آوردن اصاحـات و بهتـر شـدن 
امـور انتخاباتـی« نیـاز بـه زمـان بیشـتر دارنـد و بـه همیـن دلیـل، 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بایـد با سـه مـاه تأخیـر در تاریخ 29 
سـرطان برگزار شـود. براسـاس ایـن فیصلـه، تقویم انتخابـات نیز 
تغییـر کـرد. رهبری کمیسـیون انتخابات اعـام کردند کـه نامزدان 
می تواننـد از 13 جـدی تا 30 جدی برای نام نویسـی به کمیسـیون 

بیایند. انتخابـات 
سـخنگویان کمیسـیون انتخابـات در گفت وگو با روزنامـۀ ماندگار 
گفتنـد کـه تـا آخریـن روز نام نویسـی، بیـش از 70 تن بسـته های 
معلوماتـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری از آنـان به دسـت آورده 

اسـت. امـا در ایـن دور فقـط بیشـتر از ده تـن نام نویسـی کردند.

ناتوانی و عهدشکنی
شـکایت های  کمیسـیون  و  انتخابـات  کمیسـیون  فعلـی  رهبـری 
انتخاباتـی پـس از کش وقوس هـای فـراواِن حکومـت، احـزاب و 
نهادهای سیاسـی، نهادهـای ناظر و مردم در میـدان کمیتۀ گزینش، 
به تاریخ 3 قوس سـال 1396 از سـوی حکومـت گزینش و حلف 
وفـاداری یـاد کردند. پـس از آن، به تاریخ 21 عقرب سـال 1398، 
محمداشـرف غنـی، نجیـب اهلل احمـدزی، رییس این کمیسـیون را 
برکنـار کـرد. آقـای احمـدزی چنـد روز پیـش از برکنـاری اش به 
رسـانه ها گفته بود که شـماری از کمیشـنران کمیسـیون، زیر فشـار 
سـرور دانـش، معـاون دوم محمداشـرف غنـی »خـاف قانـون« 

خواسـتار برکنـاری او شـده اند.
پـس از برکنـاری آقـای احمـدزی، ارگ از میـان چهره هایـی کـه 
کمیتـۀ گزینـش به سـران حکومـت معرفی کرد، سـه تـن را نامزدِ 
کمیشـنری کمیسـیون انتخابـات کـرد. سـران حکومـت در نهایت 
بـه انتصـاِب عبدالبدیـع صیـاد رأی دادند. بـه دنبال آن، کمیشـنران 
کمیسـیون انتخابـات در یـک انتخابـات درون سـازمانی، عبدالبدیع 

صیـاد را بـه عنـوان رییـس کمیسـیون برگزیدند.
بـه تاریـِخ 2 مـاه ثور امسـال بود کـه کمیسـیون انتخابـات جدول 
رهبـری  سـاخت.  همه گانـی  را  پارلمانـی  انتخابـات  زمان بنـدی 
کمیسـیون انتخابـات در جـدول زمان بنـدی انتخابـات پارلمانی، 5 
مـاه جـوزا روز نام نویسـی نامـزدان در نظـر گرفتـه شـده بـود و 
28 میـزان هـم روز برگـزاری انتخابـات پارلمانـی. در مـدت زماِن 
معرفـی کمیشـنران تـا روز برگـزاری انتخابـات پارلمانـی، بارهـا 
نهادهـای ناظـر، احـزاب و جریان هـای سیاسـی، اعضـای پارلمان 
و مـردم از حکومـت و کمیشـنران خواسـت تا رونـد رأی دهی در 
انتخابـات را دیجیتالـی بسـازند. ایـن خواسـت یـک مـاه مانده به 
روز برگـزاری پذیرفتـه شـد. حکومت نزدیک بـه 30 روز پیش از 

برگـزاری سیسـتم انگشـت نگاری را خریـداری کـرد.
مشـکل ایـن بـود کـه از یک سـو سیسـتم انگشـت نگاری درسـت 
کار نمی کـرد و از سـوی دیگـر، کارمنـدان کمیسـیون انتخابـات را 
شـیوۀ اسـتفادۀ آن نابلـد بودنـد. در کنار ایـن، کارمندان کمیسـیون 

ایـن کمیسـیون هماهنگـی  انتخابـات به ویـژه کارمنـدان والیتـی 
الزم نداشـتند. در روز انتخابـات در 28 میـزان، رسـوایی اصلـی 
کمیسـیون انتخابـات رو شـد. صدهـا مرکز رأی دهـی در والیت ها 
به ویـژه پایتخـت تـا نصـف روز بسـته ماندنـد. بـه صدهـا مرکـز 
رأی دهـی مـواد اساسـی نرسـید. امنیـِت برخـی مراکز هم درسـت 
تأمیـن نشـده بـود و بـه همیـن دلیـل، در چندیـن مرکـز رأی دهی 
حتـا در کابـل انفجار صـورت گرفت و مـردم را پراکنده سـاخت. 
تمـام ایـن چالش هـا به ویـژه ناهم آهنگی هـا سـرهم شـده موجب 

گردیـد انتخابـات پارلمـان بـه دور دوم برود.
مرکزهـای رأی دهـی آن روز بایـد بـه سـاعت 5 عصـر بسـته و 
صندوق هـای رأی دهـی بـه کمیسـیون انتخابـات انتقـال می یافت، 
امـا برنامه ریـزی نادرسـت رهبری کمیسـیون سـبب شـد در دقیقۀ 
نـود، تصمیـم تـازه گرفتـه شـود و ایـن رونـد تـا 7 شـام تمدیـد 
گـردد. پـس از آن، کمیسـیون انتخابات اعام کرد کـه انتخابات در 
روز بعـدی نیـز در برخـی مراکـز برگزار می شـود. گفته می شـود، 
هـزاران رأی، در شـبی کـه مرکزهـای رأی دهی پس از هفت شـام 
بسـته شـدند، به صندوق های ریخته شـد و تقلب های گسـترده یی 
در پشـت درهـای بسـتۀ مراکـز انجام شـد. چنـد روز پـس از این 
انتخابـات بـود که کمیسـیون رسـیده گی به شـکایت های انتخاباتی 
اعـام کـرد که از سراسـر افغانسـتان، نزدیک به 13 هزار شـکایت 

دریافـت کرده اسـت.
از این ها گذشـته، براسـاس جـدول زمان بندی انتخابـات پارلمانی، 
قـرار بـود نتایـج ابتدایی این انتخابـات، به تاریـخ 19 عقرب اعام 
شـود، امـا کمیسـیون نتوانسـت در ایـن تاریـخ نتایـج ابتدایـی را 
اعـام کنـد. نتایـج ابتدایـی انتخابـات پارلمـان نزدیـک به سـه ماه 
را در بـر گرفـت و بـه صورت وقفه یـی و در چندیـن نوبت اعام 
شـد. در ایـن مـدت، چندیـن مقـام کمیسـیون انتخابـات بـه اتهام 
فسـاد بازداشـت شـدند. نهادهـای ناظر، اعضـای پارلمـان، فعاالن 
مدنـی و مـردم بارها اعضای کمیسـیون انتخابات را متهم به فسـاد 
مالـی کـرده و گفتنـد کـه حکومـت نیـز بـرای برخـی چهره هـای 
کـه مشـخص نیسـتند، در کمیسـیون مداخلـه کـرده اسـت. حتـا 
کمیسـیون شـکایت های انتخابـات در یـک نوبـت، آرای حـوزۀ 
والیـت کابـل را باطـل اعـام کـرد، امـا سـرور دانـش کمیشـنران 
دفتـرش  بـه  را  انتخابـات  کمیسـیون  و  شـکایت ها  کمیسـیون 
خواسـت و پـس از آن، کمیشـنران کمیسـیون شـکایت از ایـن 

کردنـد. عقب نشـینی  تصمیم شـان 
فعلـی کمیسـیون های  اعضـای  بـر کارنامـۀ  مـروری حتـا گـذرا 
انتخاباتـی نشـان می دهـد کـه این هـا از یک سـو دانـش و سـواد 
کافـی و مسـلکی بـرای پیشـبردِ کار در کمیسـیون انتخاباتـی را 
نـدارد و از سـوی دیگـر، تعهـد و اخـاِق مسـلکی و حرفه یـی 
در کار شـان را نیـز لحـاظ نکـرده انـد. دسـت مداخلـۀ حکومـت 
همیشـه در کار ایـن کمیسـیون دراز بـوده اسـت. بنابرایـن، چیزی 
کـه مهـم و حیاتـی بـرای برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری 
سـال آینده اسـت، تغییر رهبری کمیسـیون و جاگزین شـدن افراد 
متعهـد، مسـلکی و بـا تجربـه در ایـن نهـاد اسـت. بـرای این کـه 
دسـت هـر گونـه مداخلـه در کمیسـیون انتخابـات گرفتـه شـود، 
یکـی از گزینه هـا معرفـی نامـزدان کمیشـنری کمیسـیون انتخابات 
بـه پارلمـان اسـت. وقتـی صاحیـت عزل و نصـب کمیشـنران به 
یـک نهـادِ بـا چنـد فرد بـا تمـام صاحیـت باشـد، مسـلمًا همین 
چنـد تـِن بـا صاحیـت اعمـال بیشـترین نفوس بـر کمیشـنران را 
می توانند داشـته باشـند. کمیشـنران این بـار باید از سـوی پارلمان 

رأی بگیـرد.
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نشانه های توافق دو تیم انتخاباتی

عبداهلل: بنیاد کار ما توافق با مخالفان هم است

 استعفای رییس اجرایی در قانون مشخص است
غنی:

مانــدگار: داکتــر عبــداهلل عبــداهلل نامــزد انتخابات 
مخالــف  بــا  موافقــت  از  ریاســت جمهوری 
انتخاباتــی اش بــه عنــوان »اســاس کار« خبــر داد. 
آقــای عبــداهلل کــه دیــروز در نشســتی بــا حضــور 
حامیــان تکــت انتخاباتــی اش  در کابــل صحبــت 
ــا  ــت ب ــا موافق ــاس کارِ م ــت: »اس ــرد، گف می ک

مخالفــان هــم اســت.«
ــات  ــی انتخاب ــت نام نویس ــن مهل ــروز آخری دی
دو  روز  ایــن  در  و  بــود  ریاســت جمهوری 
ــز تیم هــای  مســوول حکومــت وحــدت ملــی نی

ــد. ــت کردن ــود را ثب ــی خ انتخابات
ــس  ــه ریی ــداهلل ک ــداهلل عب ــر عب ــن دور داکت در ای
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی اســت، دســتۀ 
انتخاباتــی خــود را بــه  نــام »ثبــات و همگرایــی« 
معرفــی کــرد کــه او را در ایــن دســته عنایــت اهلل 
بابــر فرهمنــد بــه عنــوان معــاون نخســت 
و اســداهلل ســعادتی بــه عنــوان معــاون دوم 

می کننــد. همراهــی 
محمداشــرف غنــی کــه ســمت ریاســت حکومت 
وحــدت ملــی دارد، دســتۀ انتخاباتــی خــود را بــه 
ــراهلل  ــت نخســت ام ــا معاونی ــاز« ب ــام »دولت س  ن
صالــح و معاونیــت دوم محمدســرور دانــش ثبــت 

. د کر
از  پیــش  اجرایــی  رییــس  عبــداهلل  داکتــر 
ــردم  ــه م ــری ب ــت خب ــک نشس ــی در ی نام نویس
ــِم  ــت تی ــی و حمای ــه از همراه ــان داد ک اطمین
قانــع خواهنــد  ثبــات و همگرایــی همیشــه 
ــی،  ــت اجرای ــاد ریاس ــه ایج ــت ک ــود. او گف ب
یــک نقطــۀ عطــف بــرای تغییــر ذهنیــت در 
کشــور بــود. رییــس اجرایــی افــزود کــه متعهــد 
ــت در  ــن عدال ــام و تأمی ــاختار نظ ــر س ــه تغیی ب
ــم  ــده شــدن، تی کشــور اســت و در صــورت برن
ــز خواهــد  ــا دو معــاون نی ــی ب او ریاســت اجرای

ــت. داش
آقــای عبــداهلل و موتلفانــش کــه در ایــن نشســت 
صحبــت می کردنــد، بیشــتر بــه »رفاقــت« در 

عیــن »رقابــت« بــا تیم هــای رقیــب خــود تأکیــد 
ــداف  ــه اه ــاره ب ــا اش ــداهلل ب ــر عب ــتند. داکت داش
تیــم انتخاباتــی اش، گفــت »اســاس کار مــا 

ــم اســت«. ــان ه ــا مخالف ــت ب موافق
ایــن ســخن داکتــر عبــداهلل در حالــی ابــراز 
می شــود کــه شــماری از تحلیل گــران بــاور 
دارنــد کــه توافقــات قبلــی میــان عبــداهلل و غنــی 
ــت موجــود در حکومــت  ــر ســر حفــظ وضعی ب
ــاس  ــه اس ــت، ب ــه اس ــورت گرفت ــتان ص افغانس
ــد  ــق کرده ان ــی تواف ــداهلل و غن ــا عب ــن گفته ه ای
ــوان  ــه عن ــی ب ــز غن ــده نی ــت آین ــا در حکوم ت
رییس جمهــور و عبــداهلل بــه عنــوان رییــس 

ــد.  ــی بمان اجرای

ــداهلل  ــر عب ــه داکت ــد ک ــران می گوین ــن تحلیل گ ای
ــا  ــت ب ــه اســاس کارش موافق ــن ک ــن ای ــا گفت ب
مخالفانــش نیــز اســت، از چینــن توافقــی از 

ــت. ــر داده اس ــاال خب ــن ح همی
بــه بــاور ایــن آگاهــان، هــم اکنــون نیز همــکاری 
ــکل  ــی  در ش ــت انتخابات ــر دو تک ــی  از ه های
گیــری ایــن دو تیــم دیــده می شــود. عبدالرشــید 
ــداهلل را  ــت عب ــاون اول در تک ــه مع ــتم ک دوس
معرفــی کــرده اســت، همچنــان معــاون اول 
محمداشــرف غنــی اســت. محمــد ســرور دانــش 
در انتخابــات پیشــین از طــرف محمدکریم خلیلی 
بــه تیــم غنــی معرفــی شــده بــود امــا خلیلــی در 
ایــن انتخابــات، در عیــن حــال اســداهلل ســعادتی 

ــداهلل فرســتاده اســت. ــم عب ــه تی را ب
در ایــن حــال، امــراهلل صالــح کــه از طــرف عبداهلل 
ــود،  ــده ب ــی ش ــه معرف ــت وزات داخل ــه پس ب
معاونیــت نخســِت تکــت انتخاباتی محمداشــرف 
ــی  ــش رســیده اســت؛ آنچــه نشــان م ــی برای غن
دهــد کــه  مشــترکاتی زیــادی میــان ایــن دو تیــم 

ــه اســت.  از همیــن حــاال شــکل یافت
ــه از  ــرزی ک ــل ک ــت خلی ــم، حکم ــویی ه از س
او بــه عنــوان نامــزد پســت ریاســت اجرایــی در 
ــت  ــد، ناوق ــاد می ش ــداهلل ی ــات عب ــتۀ انتخاب دس
ــوز  ــه تاهن ــت ک ــا گف ــی ام ــروز در اعامیه ی دی
بــه هیــچ دســتۀ انتخاباتــی نپیوســته و می خواهــد 

ــد.  ــح کار کن ــون صل پیرام
ــا  ــان ب ــرف غنی هم زم ــر محمداش ــرف دیگ از ط
ــگاری  ــش خبرن ــه پرس ــخ ب ــی در پاس نام نویس
ــت  ــس از ثب ــداهلل پ ــر عب ــاره اســتعفای داکت در ب
ــت:  ــوری گف ــت جمه ــات ریاس ــام در انتخاب ن
ــون مشــخص  »اســتعفای رییــس اجرایــی در قان
انــد کــه  ایــن بــاور  اســت.« آگاهــان بــه 
محمداشــرف غنــی بــا بیــان ایــن جملــه، در پــی 
ــی  ــس اجرای ــه ریی ــت ک ــورد اس ــن م ــم ای تفهی
صاحیت هــای قانونــِی او را نــدارد و بایــد بعــد 

ــد. ــتفعا ده ــی اس ــام نویس از ن
ــگام ثبــت نــام در کمیســیون  آقــای غنــی هن
ــه دو  ــت ک ــردم گف ــه م ــاب ب ــات، خط انتخاب
انتخــاب در پیــش دارنــد: یــا از گذشــته و 
ــدت و  ــه وح ــا ب ــد و ی ــت کنن ــت حمای گسس

بدهنــد. رأی  پاســخ گویی 
قــوم  بزرگتریــن  کــه  گفــت  اشــرف غنی 
ــه شــب ها  ــتند ک ــر هس ــت فقی ــتان، اکثری افغانس
گرســنه می خوابنــد. ختــم گرســنگی و فقــر 

شعارماســت.
اصاحــات  کــه  گفــت  غنــی  محمداشــرف 
سیاســی،  جریان هــای  خواســت  انتخاباتــی 
نهادهــای ناظــر انتخاباتــی و مــردم اســت و 
ــی اســت. ــی و آمدن اصاحــات ضــروری، حتم
ــام  ــت ن ــن روز ثب ــه در آخری ــت ک ــی اس گفتن
ــد  ــیدا محم ــوال و ش ــان لی ــور رحم ــزدان ن نام
ابدالــی نیــز دســته های انتخاباتــی خــود را ثبــت 

ــد. کردن

انتخاباتریاستجمهوری
چگونهخواهدبود؟

روح اهلل بهزاد
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راهبردهــای سیاســی مبتنــی بــر یــأس و تــرس، همــواره دو 
ابــزار بســیار مهــم در دســِت حکومت هــای غیردموکراتیــک 
ــکه و  ــک س ــِد دو روی ی ــه به مانن ــزاری ک ــد؛ دو اب بوده ان
دو لبــۀ قیچــی عمــل می کننــد. بــه ایــن علــت کــه از نظــر 
ــواره  ــأس هم ــر ی ــی، عنص ــردی و اجتماع ــی ف روان شناس
ــا عنصــر تــرس عجیــن بــوده اســت، حکومت هایــی کــه  ب
سیاســت و برنامــۀ رواج یــأس و تردیــد نســبت بــه آینــده 
را دنبــال می کننــد، هیــچ گاه از پاشــیدن بــذر تــرس نســبت 
بــه دشــمناِن خیالــی و بیــم از آینــدۀ نامعلــوم غافــل نیســتند. 
ــرِس از دســت دادن  ــود شــرایط زنده گــی و ت ــأس از بهب ی
آن چــه کــه امــروز در اختیــار آن هــا گذاشــته شــده و 
نگرانــی از آینــده و حتــا فــردای خــود، همــواره بــه عنــوان 
ــردم  ــردن م ــل ک ــرای قف ــد ب ــیار کارآم ــِی بس ــِل روان عوام

ــد. ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس م
ــه  ــت ک ــه رژیم هایی س ــی، از جمل ــدت مل ــت وح حکوم
در  می بــرد.  بهــره  سیاســت هایی  چنیــن  از  به خوبــی 
ــرای مــردم  واقــع ایــن حکومــت، شــرایط و وضعیتــی را ب
ــوان  ــرأت می ت ــه به ج ــت ک ــم آورده اس ــتان فراه افغانس
ــی در  ــۀ اصل ــروزه دو مولف ــرس، ام ــأس و ت ــه ی ــت ک گف
ــی  ــگاه کوتاه ــا ن ــده اند. ب ــتان ش ــردم افغانس ــی م زنده گ
بــه اکثــر رســانه ها و مطبوعــاِت کشــور کــه عمدتــًا 
منعکس کننــدۀ اخبــار و گزارش هــای منفــی و دردنــاک 
ــنی  ــز را به روش ــِت غم انگی ــن واقعی ــوان ای ــتند، می ت هس
دریافــت. واقعیــت  بــه قــدری تیــره و تــار اســت کــه آن چــه 
در رســانه ها و مطبوعــات منتشــر می شــود، نیمــی از آن چــه 
کــه واقعــًا در جریــان اســت را بــه مــردم بازگــو مــی دارد. 
ــِخ  ــای تل ــِن واقعیت ه ــۀ ناروش ــن نیم ــا همی ــردم ب ــی م ول
حــال حاضــر، امیدهــا را نســبت بــه آینــده از دســت داده اند 
ــردم  ــرای م ــی ب ــِت امنیت ــه وضعی ــی ک ــرِس مضاعف و از ت
به وجــود آورده اســت، هرگــز دم نمی زننــد. در دوران 
فعلــی، مــردم افغانســتان هــر روزشــان را بــا تــرس و یــأس 
ــا تــرس و یــأس و نااُمیــدی  آغــاز می کننــد و همان طــور ب
ــریح  ــل تش ــه متکف ــن مقال ــانند. ای ــان می رس ــه پای آن را ب
بُن بســت کنونــی و پاســخ بــه ابهامــاِت فــوق اســت و ایــن 
موضــوع را از دو دریچــۀ متفــاوت، از نظرگاه هــای فلســفی 
ــن  ــه  بی ــا مقایس ــرانجام ب ــد و س ــی می کن ــی بررس و دین

ــد. ــه می یاب ــا خاتم آن ه
از نظــر فلســفی، امیــد نســبت بــه آینــده بــه  عنــوان یکــی 
از توانایی هــای انســان، ریشــه در ســاختار تاریخــی و 
تکامل یافتــۀ انســان دارد. انتظــار و به طــور مشــخص تر 
از  یکــی  از شــرایط حــال،  بهتــر  آینده یــی  خواســِت 
ــه  ــه ب ــانی ک ــت. انس ــودآگاه اس ــاِن خ ــای انس ویژه گی ه
ــن  ــر ای ــواره در براب ــال خــود آشناســت، هم ــته و ح گذش
ســوال قــرار می گیــرد کــه فوایــد و نتایــج مســیری کــه از 
گذشــته تــا زمــان حــال پیمــوده و فراینــد تاریخی که پشــت 
ــه فکــر  ــد ب ــد و چــرا بای ســر گذاشــته اســت، چــه بوده ان
آینــدۀ خــود باشــد و چــرا نبایــد امیــد به آینــده را از دســت 

ــن پرســش ها  ــر ای ــم در براب ــه می دانی ــد. همان طــور ک بده
ــفی و  ــات فلس ــد، نظری ــۀ امی ــا مقول ــه ب ــوالً در رابط و اص
دینــی گوناگــون و بعضــًا متضــادی ارایــه گردیده انــد. 
ــتان  ــب داس ــتان، در قال ــان باس ــال در فلســفۀ یون ــرای مث ب
ــود.  ــه می ش ــد پرداخت ــۀ امی ــه مقول ــدورا، ب ــطوره یی پان اس
ــه  ــت ک ــی اس ــن زن ــدورا اولی ــان، پان ــاطیر یون ــق اس مطاب
ــون  ــق می شــود، مشــابه آن چــه در مت ــان خل توســط خدای
دینــی دربــارۀ حــوا آمــده اســت. برخــاِف افســانه های دینی 
ــتور  ــرداری از دس ــدم فرمان ب ــل ع ــوا به دلی ــه آدم و ح ک
ــه درخــِت ممنوعــه،  ــک نشــدن ب ــر نزدی ــی ب ــد مبن خداون
ــراً  ــرش ظاه ــدورا و همس ــدند، پان ــراج ش ــت اخ از بهش
ــی  ــوند و صندوقچه ی ــق می ش ــن خل ــن زمی ــر روی همی ب
پـُـر از بایــا و بیــم و امیدهــای انســانی بــه  عنــوان هدیــه و 
ــا  ــی کــه ت ــد. صندوقچه ی شــاید توشــۀ راه دریافــت می کنن
ــکار نشــوند،  ــاِی آن آش ــد و نهان ه ــته بمان ــه بس ــی ک زمان
ــه  ــش ب ــح و آرام ــد در صل ــان می توانن ــن زوج همچن ای
زنده گــِی بــدون خطــر و تــرس ادامــه دهنــد. پانــدورا امــا 
ــه را  ــد، درِ صندوقچ ــش از ح ــای بی ــر کنجکاوی ه به خاط
ــتباه  ــه اش ــرعت ب ــا به س ــد، ام ــاز می کن ــی ب ــرای لحظه ی ب
ــدد.  ــه را می بن ــازِ صندوقچ ــرد و درِ نیمه ب ــی می ب ــود پ خ
ــا از  ــا و بدبختی ه ــی بای ــا، تمام ــاه ام ــۀ کوت ــن فاصل در ای
ــِر  ــز عنص ــوند، به ج ــده می ش ــارج و پراکن ــه خ صندوقچ
ــوا از  ــراج آدم و ح ــانۀ اخ ــه از افس ــور ک ــد«. همان ط »امی
بهشــت تفســیرهای بســیاری شــده، افســانۀ پانــدورا نیــز بــه 
اشــکال گوناگــون تعبیــر گشــته اســت. برخــی از فاســفه 
ــه  ــز از جمل ــد نی ــه امی ــد ک ــش نیچــه معتقدن ــد فردری مانن
ــوده اســت کــه نتوانســته از صندوقچــه آزاد  ــا ب همــان بای
ــا  ــه  نظــر وی، جهــان واقعــی را ب گــردد. زیــرا کــه امیــد ب
ــان  ــماِن انس ــر چش ــش از براب ــا و باهای ــۀ بدبختی ه هم
پنهــان می ســازد و انســان را ســرگرم پنــدارِی غیرواقعــی بــه 
 نــام »امیــد« می نمایــد. وی بــه همیــن خاطــر فلســفۀ یونــان 
باســتان را بســیار ارج می نهــد و معتقــد اســت کــه تــراژدی 
ــه و  ــیار واقع بینان ــون پاســخ بس ــی دینوســوس و آپول یونان

ــۀ امیــد بــوده اســت. زمینــی بــه مقول
در افســانه های دینــی مربــوط بــه خــروِج آدم و حــوا 
امیــد ـ آن طــور کــه در  از بهشــت، کمتــر از عنصــِر 
اســطوره های یونــان آمــده اســت ـ صحبــت می شــود، 
بلکــه بــه  جــای آن بــه آدم و حــوا وعــده داده می شــود کــه 
پیامبرانــی از جانــب خداونــد اعــزام خواهنــد شــد تا انســان 
را مجــدداً بــه ســوی زنده گــی بهشــتی اش راهنمایــی کننــد 
و بدیــن طریــق، او را از رنــج بایــای زمینــی نجــات دهنــد. 
در واقــع امــر تنهــا امیــدی کــه بــه آدم و حــوا و نســل هاِی 
ــی از  ــه فرســتادن پیامبران ــِد ب بعدی شــان داده می شــود، امی
ــت.  ــود اس ــِت موع ــه بهش ــت ب ــد و بازگش ــب خداون جان
درحالی کــه عنصــر امیــد کــه در صندوقچــۀ پانــدورا 
ــت و  ــناخته اس ــان ناش ــرای انس ــود، ب ــده ب ــوس مان محب
خــود اوســت کــه بایــد آن را کشــف کنــد و مطابــق نظــر 

برخــی از فاســفه، بــه  عنــوان ابــزار بــرای دســت یابی بــه 
ــده اند  ــه آزاد ش ــه از صندوقچ ــری ک ــت دیگ ــِر مثب عناص

ــه شــود. ــه کار گرفت ــد ب بای
ــن گری، بســیاری  ــر روش در دوران مــدرن، پــس از عص
ــد  ــاش می کنن ــر ت ــن عص ــمندان ای ــفه و اندیش از فاس
ــام  ــک نظ ــی ی ــا پیش بین ــًا حت ــا بعض ــی و ی ــا طراح ــه ب ک
ــد.  ــگاه دارن ــده ن ــد را زن ــر اُمی ــی، عنص ــی اتوپیای اجتماع
اکثــر فاســفۀ دوران مــدرن امــا عمدتــًا در کادر دینــی بــه 
چشــم اندازهــای امیدبخشــی کــه ادیــان ترســیم می کردنــد 
ــط  ــه توس ــی ک ــت طرح های ــن عل ــه همی ــیدند. ب می اندیش
ــی  ــد، هم گ ــیم می گردیدن ــده ترس ــرای آین ــفه ب ــن فاس ای
اتوپیایــی بودنــد. در واقــع همان طــور کــه ادیــان بــا اعــزام 
پیامبــران قصــد آن داشــتند کــه انســان را مطابــق الگوهــای 
ــن  ــد و بســازند، ای ــرورش دهن ــی پ ــی و مذهب خــاص دین
فاســفه نیــز بــا نظریــات اتوپیایــی و ارایــۀ الگویــی 
نظــری از جامعــۀ ایــده آل مــورد نظــر خــود، می خواســتند 
ــده آل  ــه شــکل و انســان ای ــدۀ انســان را اراده گرایان کــه آین
ــه  ــوان ب ــد، کــه در ایــن رابطــه می ت خــود را پــرورش دهن
فاســفۀ اتوپیااندیشــی ماننــد تومــاس مــور، کانــت، هــگل 

ــرد. و مارکــس اشــاره ک
ــر آن  ــه آغازگ ــه نیچ ــور ک ــت مدرن، همان ط در دوران پس
ــن  ــهری و همچنی ــدۀ آرمان ش ــی و ای ــۀ اتوپیای ــود، اندیش ب
ایــن اعتقــاد کــه انســان مطابــق یــک الگــوی خــاص قابــل 
ســاخته شــدن اســت، به شــدت مــورد نقــد و حملــه قــرار 
می گیرنــد. در ایــن دوران جدیــد، بــه  جــای امیدهــا و 
ــوولیت  ــر مس ــز ب ــر چی ــش از ه ــی، بی ــای اتوپیای آرزوه
فــردی و هنجارهــا و ارزش هــای اخاقــی ناشــی از آن 
تأکیــد می گــردد؛ مســوولیتی کــه در درجــۀ نخســت متوجــه 
ــط  ــت از محی ــال و حفاظ ــان ح ــتفاده از زم ــر اس حداکث
طبیعــی و انســانی در برابــر آســیب های جبران ناپذیــر 
می باشــد. هنجارهــای اخاقــی کــه بــر آرزوهایــی اتوپیایــی 
ــان  ــه هدف ش ــده اند، بلک ــا نش ــهری بن ــای آرمان ش و ایده ه
بیــش از هــر چیــز پرهیــز از خســارت های بیشــتر و 
ــت. ــی اوس ــط زنده گ ــان و محی ــر انس ــران ب ــل جب غیرقاب

ــزرگ  ــای ب ــا و امیده ــت مدرن، ایده ه ــفۀ پس ــر فاس از نظ
ــند،  ــز می باش ــه نی ــوالً اراده گرایان ــه معم ــده ک و رمانتیزه ش
بــه  تبدیــل شــدن  بــرای  باالیــی  پتانســیل بســیار  از 
ایدیولــوژی سیاســی برخوردارنــد. بــه  عبــارت دیگــر، نبایــد 
خوشــبختی را در اتوپیــا و افــکار و خیــاالِت رمانتیــزه شــده 
ــل  ــی حاص ــی زمان ــبختی واقع ــود. خوش ــت وجو نم جس
می شــود کــه امیــد بــه آینده هــای دور بــه فراموشــی ســپرده 
ــد  ــی کن ــت زنده گ ــال و موق ــان ح ــان در زم ــود و انس ش
ــت یافتنی  ــک و دس ــای کوچ ــا و آرزوه ــرگرم امید ه و س
زنده گــی  در  کوچک ترین هــا  از  کنــد  ســعی  و  باشــد 

ــرد. ــذت بب ــه اش ل روزان
ــد و  ــتن امی ــی برداش ــراد اصل ــد و ای ــر، نق ــه ســخن دیگ ب
ــه  ــد و آرزو ک ــی از امی ــت، نوع ــی اس ــای اتوپیای آرزوه

ــی  ــوژی سیاس ــک ایدیول ــه ی ــا ب ــردازی و ی ــه رویاپ ــا ب ی
ــل  ــی کــه به دلی ــد و آرزوهای اراده گــرا منتهــی می شــود. امی
دســت نیافتنــی بــودن، خــود موجــب اصلــی تشــدید یــأس 
و نااُمیــدی می گردنــد. در حقیقــت، روی دیگــر ســکۀ امیــد 
و آرزوهــای اتوپیایــی، ناامیــدی و یــأس اســت و هــر بــار 
کــه انســان بــه دروغ بــودن امیدهــای بــزرگ پــی می بــرد، 
امیدهایــی کــه بســیار بــه آن هــا دلبســته بــود، بــر ناامیــدی و 
یــأس او نیــز افــزوده می گــردد. فراینــدی کــه بــرای مــردم 
ــاق  ــات گذشــته اتف ــان انتخاب ــژه در جری افغانســتان و به وی
افتــاد. وعده هــای امیدبخــش امــا دروغینــی کــه مســوولین 
داده  انتخاباتی شــان  کمپاین هــای  در  فعلــی  رهبــران  و 
ــا  ــوزان واقعیت ه ــاب س ــر آفت ــرعت در براب ــت، به س اس
ــرف ذوب و  ــد ب ــتان به مانن ــۀ افغانس ــای جامع و ظرفیت ه
ــا شــتاب زیــاد تبدیــل بــه یــأس و بی اعتمــادی شــده اند. ب

ــال های  ــی س ــی ط ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــر رهب اگ
اول حاکمیت شــان، بــرای تثبیــت جایــگاه و موقعیــِت 
خویــش نیازمنــد امیــدوار نــگاه داشــتن مــردم بودنــد و بــا 
ــدوار  ــردم را امی ــد م ــگ ســعی می نمودن وعده هــای رنگارن
و در صحنــه نــگاه دارنــد؛ امــروزه امــا حکومــت وحــدت 
ملــی تمــام تاشــش را معطــوف بــه ایــن امــر نمــوده کــه 
بــا تطمیــع بدنــۀ اصلــی خــود و رواج فســاد از یــک ســو، 
ــردم از  ــان م ــده در می ــدی از آین ــرس و ناامی و گســترش ت

ــد. ــدار خــود را حفــظ کن ســوی دیگــر، اقت
تجربــه نشــان داده اســت کــه مــردم افغانســتان تنهــا زمانــی 
ــن بن بســت عبــور کننــد کــه در میــان  می تواننــد از ای
ــی  ــارکت عموم ــس مش ــته گی و ح ــۀ همبس ــان روحی آن
برجســته گــردد و بــه  هــر طریقــی اتحــاد و انســجام 
ــرد.  ــر مشــترک شــگل گی ــک ام ــردم افغانســتان حــول ی م
ــا  انتخابــات پیــش رو بــرای مــردم حکــم بزنــگاه را دارد، ت
بتواننــد بــه چرخــۀ باطــل خشــونت و جنــگ پایــان دهنــد 
و ایــن امیــد زمانــی بــه واقعیــت بــدل می گــردد کــه مــردم 
افغانســتان یک صــدا بــه ســاختارهای متصلــب و کهنــه کــه 
تقریبــًا دو دهــه افغانســتان را تــا لــِب پرتــگاه پیــش بــرده و 
افغانســتانی ها را هــر روز قربانــی می کنــد، اعتــراض کــرده 
ــرای  ــک روزه، ب ــا ی ــات سراســری، حت ــق اعتصاب و از طری
ــل  ــی وارد عرصــۀ عم ــاختار سیاس ــت از اصــاح س حمای
شــوند. ســاختار کهنــه و فرســودۀ نظــام فعلــی، توانایــی و 
ــد در درون خویــش تمامــی  ــدارد کــه بتوان قــدرت آن  را ن
ــدواری را در  ــت و امی ــۀ مثب ــای داده و روحی ــوام را ج اق
مــردم تقویــت کنــد. در چنیــن شــرایطی، نهادهــای سیاســی 
ــه شکســتن  ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــِف حکومــت هرگــز ب مخال
جــو یــأس و ناامیــدی نیســتند. ایــن رســالت بیــش از همــه 
ــی  ــن مدن ــا و فعالی ــی، اتحادیه ه ــای مدن ــر دوش نهاده ب
ــته گی و  ــاد همبس ــا ایج ــه ب ــت ک ــری اس ــوق بش و حق
اتحــاد در میــان مــردم افغانســتان و ســپس اصــاح ســاختار 
ــرده و  ــده ک ــردم زن ــاد را در دِل م ــد و اعتم ــی، امی سیاس

ــان را روشــن -ســازند. ــدۀ آن آین

سایۀ سیاه 
و سنگیـِن سیاست یأس و تـرس

 مسـیح
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ــا  ــی )Monism( ی ــاً  وحدت گرای ــی را غالب ــن نگرش چنی
ــز  ــه چی ــای »هم ــه معن ــود )Pantheism( ب ــدت وج وح
را  آن  رگه هــای  کــه  نگرشــی  ؛  نامیده انــد  خداســت« 
می تــوان در اندیشــۀ عرفــای وحدت الوجــودی، از آن  میــان 

ــرد.  ــی اندلســی مشــاهده ک ــن عرب اب
شــاید ابوریحــان بیرونــی، اولیــن کســی باشــد کــه در بــاب 
ــت  ــع دس ــد و جام ــی روش من ــه پژوهش ــی ب ــن هندوی دی
ــا  ــامی و حت ــۀ اس ــه جامع ــم آن ک ــت. او علی رغ زده اس
اندیشــمنداِن آن بــه هندوییســم بــه مثابــۀ یــک دیــن شــرکی 
ــق  ــی و تحقی ــۀ عین ــه مطالع ــد ، ب ــتند و می نگرن می نگریس
دوبــاره در ایــن باب دســت یازیــد. نتیجــۀ تحقیقــاِت او این 
بــود کــه: عامــۀ هندوهــا بت پرســت بــه نظــر می رســند، امــا 
اشــخاص تعلیم دیــده و اهــل علــم آن هــا موحدنــد. بیرونــی 
ــا  ــاِب هندوه ــه شــواهدی از کت ــا ب ــن ادع ــات ای ــرای اثب ب
متوســل شــد کــه در آن از عقیــده بــه خــدای یگانــه، ابــدی، 
ــم،  ــده، حاک ــی، حیات دهن ــد، متعال ــام، مری ــی اول و انج ب
ــن  ــا ای ــت. او ب ــده اس ــان آم ــه می ــخن ب ــل و... س بی َمث
شــواهد نتیجــه می گیــرد کــه قضــاوت مــا در مــورد آییــن 
ــت  ــتوار نیس ــات( اس ــنیده ها )افواه ــر ش ــز ب ــی ج هندوی
ــراروی  ــی ف ــِن هندوی ــورت از دی ــه، دو ص ــن گفت ــا ای . ب
مــا قــرار دارد: یکــم، صــورت شــرکی )چندخداگرایــی( آن 
کــه مــال عامــۀ هندوهاســت و دیگــری، صــورت توحیــدی 
ــم  ــل عل ــرده و اه ــان نســل تحصیل ک ــه بیشــتر در می آن ک
رایــج اســت. از ایــن بابــت، ابتــدا بایســتی یکــی از ایــن دو 
ــاد آن، در  ــر بنی ــوان ب ــد و ســپس می ت ــح یاب ــت ترجی قرائ
مــورد الهــی بــودن یــا نبــودن آییــن هندویــی داوری نمــود. 
ــن را  ــن دی ــودن ای ــی ب ــه اله ــر وج ــه علی الظاه ــه ک آن چ
ــرم اســام  ــر اک ــور پیامب ــر می ســازد، بشــارت ظه پررنگ ت
در متــون دیــن هندویــی اســت. در آیه هــای مختلفــی 
باویشــی پورانــه، آتارویــدا، ریگویــدا، یاجورویــدا، اتراویــدا 
و ... در مــورد پیامبــر بعــدی ســخن رفتــه اســت. در 
اتراویــدا از او بــه نــام نارشانســا یــادآوری شــده کــه از دو 
کلمــۀ نــار بــه معنــی مــرد و شانســا بــه معنــی سپاس شــده 
ترکیــب یافتــه اســت و ترجمــۀ عربــی آن محّمــد می شــود. 
ــز  ــدا نی ــاب ریگوی ــی از کت ــای مختلف ــورد در جاه ــن م ای
آمــده اســت. در آیه هــای متعــددی از کلکــی پورانــا گفتــه 
شــده کــه اســم پــدرش وچنــو یــاس اســت کــه بنــدۀ خــدا 
یــا بــه عربــی عبــداهلل معنــی می دهــد. همچنــان نقــل شــده 
کــه مــادر وی ســومه تــی نــام دارد کــه بــه معنــی ســامت 
ــر  ــادر پیامب ــام م ــای ن ــا معن ــی ب ــن معن ــن اســت و ای و ام
اســام )آمنــه( تطبیــق دارد.  ایــن و دالیــل دیگــری کــه در 
آن خداونــد بــدون مثــل، جســم، تمثــال و ... توصیــف شــده 
ــول  ــی علی االص ــن هندوی ــه دی ــد ک ــان می ده ــت، نش اس
در تــداوم ادیــان الهــی واقــع شــده و بشــارت ظهــور پیامبــر 
ــر  ــو دال ب ــد از یک س ــی آن می توان ــون اصل ــام در مت اس
ــن  ــت خــود دی ــت اســام باشــد و از ســویی، حقانیّ حقانیّ
ــی،  ــن دالیل ــر چنی ــه ب ــا تکی ــی را آشــکارا ســازد. ب هندوی
امــکان رجحــان الهــی بــودن منشــای ایــن دیــن بــر وضعــی 

ــود.  ــر می ش ــای آن فراهم ت ــودن منش ب

دین بودایی
ــودا اســت.  ــا ب ــه ســیذارتا گوتام ــی منســوب ب ــن بودای دی
بــودا بــه معنــای بیدارشــده یــا بــه روشنی رســیده اســت و 
بدیــن اســاس، دیــن بودایــی می توانــد هــم بــه بنیان گــذار 
ــه  ــوی آن، ک ــای لغ ــه معن ــم ب ــد و ه ــدا کن آن انتســاب پی
ــدان  ــز ب ــودا نی ــرا ب ــر اســت. زی ــراً مرّجح ت وجــه دّوم ظاه
از  مرحله یــی  بــه  کــه  می شــود  نامیــده  بــودا  ســبب 
اشــراق یافته گی رســیده اســت. ایــن آییــن در حــدود قــرِن 
ــق  ــروزه متعّل ــه ام ــی ک ــاد در جغرافیای ــش از می ششــم پی
بــه کشــور نیپــال اســت، بــه ظهــور پیوســت و انشــعابی از 
درون دیــن هنــدو بــه حســاب مــی رود. در نــگاه بوداییــان، 
رســیدن بــه ایــن مقــام اختصاصــی بــه بــودا نــدارد، بلکــه 
دیگــران نیــز می تواننــد بــه چنــان جایگاهــی برســند، 
ــهزاده یی  ــه ش ــودا ک ــیده اند. ب ــماری رس ــه ش ــا این ک کم
ــر کاســت  و  ــی ب ــا نظــام اجتماعــی مبن ــود، ب ــرورده  ب نازپ

ــا آن  تعصبــات برهمنــان ســازگاری نداشــت و چــه بســا ب
ــه مخالفــت برخاســت.    ب

ــا  ــاوت و حت ــدان متف ــودا چن ــی از ب ــای تاریخ  روایت ه
قطعیّــت  بــه  بــاب  آن  در  نمی تــوان  کــه  متناقض انــد 
ــِی انســان  ــه معن ــودا کــه خــود ب ــدا کــرد. ب الزم دســت پی
ــه ذممــه  ــد ب اشــراق یافته اســت، اشــراق یافته گی را در پیون
شــرح می دهــد. ذممــه از دیــد او دارای اوصافــی اســت از 
ایــن دســت: »ژرف اســت، رویتــش مشــکل و دانســتن اش 
ــدش،  ــه درنیاب ــکوه، اندیش ــش و ش ــدۀ آرام ــوار، دارن دش
ــان،  ــن بی ــا ای ــد«. ب ــان آن را فهــم کنن ــف اســت، دانای ظری
علی رغــم  نبــّوت  و  اشــراق یافته گی  میــان  می تــوان 
ــاط  ــورد ، نق ــم می خ ــان به چش ــه میان ش ــی ک تفاوت های
ــنایی یافته گی  ــِت روش ــودا، حقیق ــد ب ــد. از دی ــترکی دی مش
را صرفــًا می تــوان ابــاغ کــرد و ایــن امــر در چهــار 
حقیقــت عالــی گــرد آمــده اســت: 1- حقیقــت عالــی رنــج، 
2-حقیقــت عالــی خاســتگاه رنــج، 3-حقیقــت عالــی آغــاز 

ــن درحالی ســت  ــج. ای ــان رن ــی پای ــج و 4-حقیقــت عال رن
کــه اســام نیــز ماحصــل رســتگاری را در رهایــی از رنــج 
)وال خــوف علیهــم و الهــم یحزنــون( و نیــل بــه وضعیّتــی 
ــِی  ــی و بی هراس ــه بی اندوه ــی ب ــه در آن آدم ــد ک می بین
ــای  ــۀ رنج ه ــان، ریش ــرش بودایی ــد.  در نگ ــق می رس مطل
آدمــی در میــل یــا آرزوهــا نهفتــه اســت و بنابرایــن، 
بــرای رهایــی از رنــج بایســتی آرزوهــا )تعّلقــات( را 
ــِم  ــت گانۀ فه ــرِق هش ــول از ط ــن مأم ــت و ای ــار گذاش کن
ــت،  ــار درس ــت، گفت ــع درس ــا مواض ــا ی ــت، آرمان ه درس
کــردار درســت، معیشــت درســت، جــّد و جهــد درســت، 

ــود. ــرآورده می ش ــتن داری ب ــا خویش ــفه ی ــه، مکاش مراقب
ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد

سوخت پرفشانی ها کاین قفس گلستان شد
بیدل

ــعی  ــان س ــه بودایی ــت ک ــی اس ــدف اصلی ی ــا« ه  »نیروان
ــا در  ــه از نیروان ــی ک ــند و توصیفات ــه آن برس ــد ب می کنن

ایــن آییــن رفتــه اســت، شــباهت بســیاری دارد بــا اوصــاف 
ــبتاً   ــتۀ نس ــی در نوش ــاه کاظم ــام. رضاش ــد در اس خداون
ــوِی  ــی و معن ــاط روحان ــا نق ــد ت ــعی می کن ــوطی س مبس
مشــترک میــان اســام و آییــن بودایــی را نشــان دهــد؛ ایــن 
ــر پایــۀ شــواهد دیگــر، آییــن بودایــی  در حالی ســت کــه ب
صرفــًا بــه  دنبــال اصــاح فــردی و اجتماعــی بــوده و بــودا 
ــر  ــرده اســت. اگ ــری نک ــای پیامب ــچ گاه ادع ــود هی ــز خ نی
ــاس  ــر اس ــه ب ــم ک ــح بینگاری ــی را مرّج ــه نظریّه ی چنان ک
ــوده و ســپس  ــدی ب ــن توحی ــدا دی ــی در ابت ــن بودای آن دی
بــه شــرک انحــراف یافتــه و پیــروان متعصــِب بــودا خــود 
او را بــه مقــام خدایــی رســانده  و معبــود قــرار داده انــد، در 
آن صــورت می تــوان بودیســم را متکــی بــر آمــوزۀ ابتدایــی 
ــت و  ــی دانس ــی و اله ــای وحیان ــدی آن دارای منش توحی
خــود بــودا را نیــز یکــی از پیامبــران الهــی در نظــر آورد؛ اّما 
ــه  ــودا ب ــه نشــان می دهــد ب ــد ک ــح یاب اگــر نگرشــی ترجی
هیــچ  خدایــی معتقــد نبــوده و یــا تذکــری از خــدا در آییــن 

ــودن آن  ــاب الهــی ب ــوان در ب ــه اســت، آن گاه نمی ت او نرفت
ــودن  ــی ب ــدۀ وضع ــاف آن، ای ــه خ ــرد و بلک ــاوت ک قض
ــح  ــد. آن چــه مســألۀ ترجی ــدا می کن ــن رجحــان پی ــن دی ای
یکــی از جوانــب را بــر دیگــری دشــوارتر می ســازد 
ــاب از  ــن ب ــی در ای ــای تاریخ ــه، پژوهش ه ــت ک این اس
یک ســو مختلــف و حتــا متناقض انــد و از ســویی، وثاقــت 
ــی،  ــن بودای ــا از آیی ــدد روایت ه ــد. تع تاریخــی الزم ندارن
ــک نگــرش  ــه ی ــه دســت یابی ب مشــکل دیگــری اســت ک
قطعــی و یقیــن آور را دشــواریاب می ســازد. توجــه بــه ایــن 
ــتاب آلود  ــم از داوری ش ــِت ک ــا را دس ــد م ــکات می توان ن
در مــورد ادیــان دیگــر بــاز دارد و بــه تســامح عملــی بیشــتر 

ــد. ــف بینجام ــای مختل ــان  دین ه می

دین زرتشتی
روایت هــای تاریخــی در مورد زرتشــت نیز چنــدان مختلف 
و حتــا متضــاد اســت کــه شــماری از پژوهش گــران وجــود 

واقعــی شــخصیّتی بــه  نــام زرتشــت را مــورد تردیــد قــرار 
داده انــد. بــا ایــن وجــود، بیشــتر نویســنده گان معتقدنــد کــه 
زرتشــت یــا زردشــت ویــا زراتشــترا )Zarathustra( کــه 
بــر اســاس نظریّــۀ درســت تر، برابرنهــادِ زرداشــتر )دارنــدۀ 
شــتر زرد( می شــود، وجــود تاریخــی داشــته اســت و یکــی 
ــد  ــای لغــوی کلمــۀ زرتشــت می توان ــز معن از دالیــل آن نی
باشــد. نــام پــدرش پوروشســب بــه معنــای دارنــدۀ اســب 
پیــر، نــام مــادرش دغــدو بــه معنــای دوشــندۀ گاو مــاده و 
نــام خانــواده اش ســپیتمه بــه معنــای ســپیدنژاد بــوده اســت 
ــراِن  ــل ای ــت تر، وی اه ــهور و درس ــِت مش ــر روای ــا ب . بن
ــاد یکــی از  ــر بنی ــوده  و ب تاریخــِی شــرقی )آذربایجــان( ب
ــد او را   ــان تول ــت. زم ــته اس ــخ می زیس ــا، در بل گزارش ه
بیــن 6000 تــا 600 قبــل از میــاد دانســته اند و میــاد او را 
مقــرون بــا وقــوع یک سلســله معجــزات در نظــر آورده انــد. 
ــن  ــیطان چنی ــان ش ــر زب ــد او ب ــۀ تول ــه، در لحظ از آن جمل

جــاری شــد:
ــد  ــۀ بوراشاســب تول ــاک در خان ــا زرادشــت پ زرتشــت ی
یافــت، چگونــه می تــوان بــر هاکــت و مــرگ او ره 
ــا  ــر م ــام ب ــوتِ  تم ــا ق ــه ب ــت ک ــاحی اس ــت؟ او س یاف
ــه  ــت. ب ــرای ماس ــی ب ــت بزرگ ــد، او مصیب ــرود می آی ف
زودی پرســتش شــیاطین در زمیــن نابــود، و بــه زودی دروغ 

ــد . ــد ش ــته خواه ــردم برداش ــان م ــی از می و دوروی
ــوغ  ــد و بل ــۀ رش ــا مرحل ــت ت ــل طفولیّ ــی مراح     بررس
زرتشــت بی شــباهت بــا حضــرت ابراهیــم نیســت. از 
ایــن رو، برخی هــا مدعی انــد کــه زرتشــت تاریخــی همــان 
ــا  ــی ب ــق وح ــت از طری ــت. زرتش ــم اس ــرت ابراهی حض
خداونــد در ارتبــاط بــوده و بنــا بــر آن چــه کــه در مصــادر 
ــار  ــد، هفت ب ــبع« نامیده ان ــات الس ــامی آن را »المخاطب اس
مهبــط وحــی قــرار گرفتــه اســت کــه عمدتــًا بــه فرایــض، 
ــت  ــای بهش ــرت و نعمت ه ــات، روز آخ ــنت ها، عقوب س
و عــذاب دوزخ و ... تعّلــق می گرفتــه اســت. رســالت 
زرتشــت بــا واپســین مخاطبــه بــه پایــان می رســد و نهایتــًا 

ــردد.  ــع می گ ــی منطق وح
ــن   ــاف دو دی ــتی -خ ــن زرتش ــودن دی ــی ب ــألۀ اله مس
بودایــی و هندویــی کــه ذهنیـّـت حاکــم همــواره بــر وضعــی 
بــودن آن هــا بنــا یافتــه- از دیربــاز پیوســته میــان مســلمان ها 
مــورد بحــث و مناقشــه بــوده اســت. از همین جاســت کــه 
شهرســتانی آییــِن زرتشــتی را ذیــِل فرقه هایــی جــای 
می دهــد کــه در مــورد اهــل کتــاب بودن شــان شــبهه 
ــی را  ــودش روایت ــیر خ ــه در تفس ــن عطی ــود دارد. اب وج
ــنّوا  ــد: »س ــام فرمودن ــرم اس ــر اک ــه پیامب ــد ک ــل می کن نق
ــد  ــار کنی ــان رفت ــا چن ــا آن ه ــاب « ب ــنۀ اهل الکت ــم س به
  ً ــن روایــت ظاهــرا ــد. ای ــار می کنی ــاب رفت ــا اهــل کت کــه ب
ــا  ــد. ب ــرار می ده ــاب ق ــل کت ــف اه ــتی ها را در ردی زرتش
ــه  ــا را ب ــامی آن ه ــمندان اس ــت دانش ــود، اکثریّ ــن وج ای
ایــن دلیــل کــه در حدیــث پیش گفتــه خــوردن ذبائح شــان 
ــاز  ــا مج ــا آن ه ــکاح ب ــوده و ن ــلمان ها روا نب ــرای مس ب
شــمرده نشــده اســت، اهــل کتــاب ندانســته اند. همچنــان از 
پیامبــر اســام روایــت شــده کــه در میــان مجــوس پیامبــری 
مبعــوث شــد کــه اســم ش زرادشــت بــود.  شهرســتانی بــه 

ــل از زرتشــت آورده اســت: نق
نــور و تاریکــی دو اصــل متضادنــد، کمــا این کــه یــزدان و 
اهریمــن. ایــن  دو مبــدای موجــودات عالم انــد و ترکیب هــا 
از امتــزاج آن هــا بــه دســت می آیــد و صورت هــا از 
ترکیب هــای مختلفــه. خداونــد خالــق و مبــِدع نــور و 
تاریکــی اســت. او یگانــه اســت و هیــچ  شــریک و ضــّدی 
زروانیّــه  –چنان کــه  او  بــه  تاریکــی  انتســاب  نــدارد. 
گفته انــد- درســت نیســت. بــا ایــن وجــود، تردیــدی 
نیســت کــه خیــر و شــر و صــاح و فســاد، پاکــی و 
نجاســت از امتــزاج نــور و تاریکــی حاصــل می شــود. 
ــان وجــود  ــد، جه ــزج نشــده بودن ــا هــم م ــن دو ب اگــر ای
نمی یافــت.]...[ خداونــد ذاتــی اســت کــه دو عنصــر فــوق 
را بــه ســبب حکمتــی کــه در ترکیــب آن هــا می نگــرد، بــا 
ــرار داده  ــل ق ــور را اص ــه ن ــا ک ــه بس ــزد چ ــم درمی آمی ه

اســت. 

تأملی در مبانی تساهل میان دینی

پوهنمل عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل

بخش سـوم



برنامۀ ما چیست؟
هموطنان عزیز و گرانمایۀ من!

ــاد  ــیع جه ــی متشــکل اســت از حــوزۀ وس ــاق مل ــم وف تی
ــای  ــاء، نهاده ــنفکری، علم ــای روش ــت، جریان ه و مقاوم
مدنــی، نیروهــا و شــخصیت های ملــی، نســل جــوان 
امــروز مــان اعــم از خواهــران و بــرادران بــا شــعار »تغییــر« 

انشــااهلل وارد رقابت هــای انتخاباتــی می گــردد.
مــا فقــط امــروز بــه منظــور کمپایــن انتخاباتــی وارد میــدان 
نشــده ایم، بلکــه طــی یــک و نیــم دهــۀ اخیــر بــا نشــیب و 

فرازهــای ســخت مبارزاتــی ادامــه داده ایــم.
ــد.  ــره می باش ــش چه ــکل از ش ــی متش ــاق مل ــت وف تک
ــر  ــد وزی ــده مهمن ــر فری ــعود، داکت ــی مس ــده احمدول بن
اســبق تحصیــات عالــی و داکتــر عبدالطیــف نظــری 
ــروز  ــه ام ــأت موسســان دانشــگاه غرجســتان ک ــس هی ریی

ــم. ــام می روی ــت ن ــه ثب ــد ب ــدا بخواه خ
ــن، از  ــاب معاونی ــرای انتخ ــتان ب ــی از دوس ــد جمع تأکی
ــد 17 ســال گذشــته  ــای شــناخته شــده مانن جمــع چهره ه
ــت  ــهمیه بندی در حکوم ــرای س ــاف ب ــک ایت ــب ی در قال
ــاکام و بحــران زای 17 ســال.  ــۀ ن ــی تکــرار تجرب ــود. یعن ب
روی همرفتــه، مــا ایــن فرصــت را عمــداً بــرای آغــاز 
ــا  ــر شــناخته شــده، ام ــی چهره هــای کمت ــا معرف ــر« ب »تغیی
بــا ظرفیت هــای حکومــت داری، ظرفیــت  چهره هایــی 
ــه  ــر اینک ــی و مهمت ــای عمل ــی، مهارت ه ــک و علم اکادمی
مــردم  بــه  خدمت گــذاری  امــر  در  بــودن  یک دســت 

ــم. ــاب نمودی انتخ
ــور  ــه و منش ــک برنام ــور ی ــخصیت ها را در مح ــن ش ای
انتخاباتــی، بــا دیــدگاه واحــد ملــی در قالــب یــک رهبــری 

ــم. واحــد برگزیدی
ــوص 5  ــال بهخص ــات 17 س ــۀ حکوم ــرت از تجرب ــا عب ب
ســال اخیــر نــاکام کــه بــا تقســیمات میکانیکــی چوکی هــا 
ــروز  ــران ام ــث بح ــا، باع ــاالی چوکی ه ــمکش ها ب و کش

ــه ایــن نتیجــه رســیدیم. گردیــد، ب
ــتن دور  ــد شکس ــه قص ــد را ب ــای جدی ــن چهره ه ــا ای م
ــت  ــور فرص ــه منظ ــه ب ــر از هم ــال، و مهمت ــل 17 س باط

ــم. ــران برگزیدی ــرای دیگ ب
ــت  ــام معاونی ــد در مق ــده مهمن ــر فری ــم داکت ــاب خان انتخ
ــوس  ــم نف ــا نی ــا را ب ــک زن، همراهــی م ــوان ی ــه عن اول ب
ــا،  ــران م ــادران، دخت ــان، خواهــران، م ــه از زن افغانســتان ک
ــی  ــان اصل ــهداء و قربانی ــگان ش ــه بازمانده ــا ک ــه بس چ
چهــل ســال جنــگ افغانســتان می باشــند، نشــان می دهــد.
ــوان  ــک ج ــوان ی ــه عن ــری ب ــف نظ ــر لطی ــاب داکت انتخ
اکادمیــک، اســتاد دانشــگاه در مقــام معاونیــت دوم، تصمیــم 
ــوان  ــل ج ــه نس ــت ب ــدرت و سیاس ــال ق ــه انتق ــا را ب م

می رســاند.
ــا  ــم ب ــوان صدراعظ ــه عن ــزودی ب ــا به ــدی م ــر بع ــه نف س
ــون  ــل قان ــا تعدی ــد، کــه ت دو معــاون معرفــی خواهندگردی
ــد  ــران کار خواهن ــورای وزی ــس ش ــت ریی ــی در پس اساس

کــرد. 
بنــًا، تغییــر ســاختار نظــام از ریاســتی بــه صداراتــی 
بــا داشــتن یــک رییس جمهــور و یــک صدراعظــم از 

مهمتریــن اهــداف ماســت.
مــا معتقدیــم کــه ســاختار سیاســی متمرکــز ریاســتی باعــث 
عقب گردهــای  و  ســاختاری  فســادهای  بی عدالتی هــا، 
ــه  ــده اســت. در همچــو نظــام حضــور عادالن کشــور گردی

و مطالبــات اقــوام و اقشــار دیــده نمی شــود. گذشــت ســه 
ــی ناشــی از  ــای انتخابات ــات ریاســتی و بحران ه دور انتخاب
ــاکام 17 ســال، همــه و همــه  ــد حکومت هــای ن آن و فراین

ــازد. ــی می س ــر را قطع ــان تغیی زم
بــا تمرکــز زدایــی ســاختارها در والیــات و نیمــه انتخابــی 
ــان  ــی ش ــاب وال ــردم در انتخ ــم م ــه ه ــا ک ــدن والی ه ش
ــزی، در صــدر  ــت مرک ســهم داشــته باشــند و هــم حکوم
برنامه هــای مــا اســت. بــه قــول قهرمــان ملــی کشــور کــه 
ــزی  ــت مرک ــن دول ــس از ای ــم پ ــر می خواهی ــت: اگ می گف
قــوی در افغانســتان داشــته باشــیم بایــد قــدرت ایــن دولــت 
ــه  ــه ماننــد ســابق از مرکــز ب از والیــات بــه مرکــز بیایــد ن

والیــات.
ــتادن  ــا فرس ــه ب ــم ک ــدت 17 ســال شــاهد بودی ــن م در ای
ــترین  ــات، بیش ــه والی ــور ب ــرف رییس جمه ــا از ط والی ه
ــذار  ــه خدمت گ ــردم، ن ــاب م ــود را ارب ــان خ ــی صاحب وال
مــردم ســاختند. در همچــو نظــام متمرکــز، بــه ثمــر 
ــک  ــب، کلینی ــک مکت ــروژه کوچ ــک پ ــا ی ــانیدن حت رس
ــر و  ــا اوام ــر، ت ــۀ دیگ ــام المنفع ــروژۀ ع ــر پ ــا ه صحــی ی
ــر می گیــرد. کاغذپرانــی حکومــت مرکــزی ســال ها را در ب
افزایــش صاحیت هــای شــوراهای والیتــی، ایجــاد و 
تعریــف شــوراهای محــات، تطبیــق قانــون انتخابــی شــدن 
ــرای  ــی ب ــون اساس ــۀ قان ــه جرگ ــکیل لوی ــاروال ها، تش ش
ــی و  ــدۀ سیاس ــرات عم ــه تغیی ــی از جمل ــات قانون تعدی

ــود. ــد ب ــان خواه ــت م اداری حکوم
ایــن تعییــرات همــه بــرای شکســتن انحصــار، خــود 
ــت  ــی در جه ــاد و هژمون ــک فس ــۀ کوچ ــوری، حلق مح
ــا مشــارکت  ــدرت می باشــد ت ــروت و ق ــۀ ث ــع عادالن توزی

همــۀ اقــوام و اقشــار کشــور را در چرخــۀ تصمیم گیــری و 
سیاســت گذاری تثبیــت نمایــد.

ــرۀ  ــت روزم ــر سرنوش ــه ب ــد ک ــس کنن ــد لم ــردم بای م
ــام  ــۀ مشــترکی بهن ــد و همــه صاحــب خان خــود حاکــم ان

ــد. ــتان ان افغانس
شکســت  طــرف دار  تغییــر،  برنامــۀ  بــا  ملــی  وفــاق 
ــادی و  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــت های نظام بن بس
اجتماعــی موجــود در قالــب افغانســتان واحــد و یکپارچــه 

می باشــد.
صلــح پایــدار، در محــور ارزش هــای مدنــی، بشــری، 
شــهروندی و قانــون اساســی کشــور در محــراق برنامه هــای 
ــی  ــاق مل ــام وف ــند. اصــوالً انتخــاب ن ــی می باش ــاق مل وف
ــگ دارد. ممکــن  ــق و تنگاتن ــۀ عمی ــدار رابط ــح پای ــا صل ب
ــدار  ــح پای ــه صل ــور ب ــی در کش ــاق مل ــدون وف ــت ب نیس

ــیم. برس
ــه  ــی ک ــداری سیاس ــاق م ــه اخ ــد ب ــی معتق ــاق مل -وف
ــد دارد. ــروز می باشــد، ســخت تأکی ُگم شــدۀ افغانســتان ام

ــاختن  ــمند س ــوازن در روش ــاد ت ــا ایج ــی ب ــاق مل ـ وف
سیاســت خارجــی بــا در نظــر داشــت تنش زدایــی در 

سیاســت منطقــه و فرامنطقــه معتقــد می باشــد.
ـ توســعه متــوازن، توزیــع افقــی قــدرت و ثــروت در نظــام 

ــی می باشــند. ــاق مل ــان از اولویت هــای وف اقتصــادی م
ــی  ــاد سیاس ــاد، فس ــا فس ــارزه ب ــر مب ــی در ام ــاق مل ـ وف
و ســاختاری کــه از الیه هــای باالیــی ســاختار نظــام 
ــت،  ــیده اس ــه رس ــن جامع ــه مت ــرد و ب ــمه می گی سرچش

ــت.  ــد اس ــادها( متعه ــا در فس )م
مــا در ابعــاد متنــوع زنده گــی مــردم برنامه هــا بــرای تغییــر 

داریــم، در بعــد معــارف و تحصیــات عالــی، محو سیاســت 
فیصــدی در صنــوف اردو و پولیــس، محیــط زیســت 
آلودهگــی هــوا کــه ســخت دامن گیــر مــردم شــده اســت و 
ــۀ کامــل در  بخش هــای متنــوع زندهگــی مــردم کــه بهگون
ــر  ــد بعدت ــد و شــما می توانی ــا درج ان ــی م منشــور انتخابات

کاپــی آن را بــه دســت بیاوریــد، متعهــد هســتیم.
ــم  ــم و نمی کنی ــارزه نکرده ای ــودن در ارگ مب ــرای ب ــا ب م
ــال  ــرای انتق ــردم، ب ــه م ــدرت ب ــپردن ق ــرای س ــه ب بلک
ــرای  ــت ب ــه عدال ــیدن ب ــا رس ــت ت ــه مل ــرد ب ــدرت از ف ق
ــه  ــود ادام ــارزۀ خ ــه مب ــرزمین ب ــن س ــهروندان ای ــۀ ش هم

خواهیــم داد.
ــد  ــون پیون ــث کان ــی بحی ــاق مل ــوظ، وف ــن ملح ــه همی ب
همــۀ شــهروندان، »عدالــت را بــرای همــه شــهروندان« ســر 

مشــق خــود راه خــود انتخــاب نمــوده اســت.
ــات  ــل و تقلب ــخ جع ــۀ تل ــچ شــرایطی تجرب ــا تحــت هی م
انتخاباتــی را تحمــل نخواهیــم کــرد، چــون هیــچ مصلحتــی 

باالتــر از مصلحــت تعهــد بــه عدالــت وجــود نــدارد.
یکبــار دیگــر تأکیــد دارم اینکــه در همچــو شــرایط حســاس 
ــان  ــاق ملــی در می ــه وف کشــور در افغانســتان همــۀ مــان ب
ــه  ــن راه ب ــم. در ای ــوع کشــور نیازمندی ــوام و اقشــار متن اق
ــه انــدازۀ  ــرادر بزرگــوارم احمدشــاه مســعود اگــر ب قــول ب
ــردم  ــق م ــرای ح ــازره ب ــد در راه مب ــای بمان ــول ام ج پک
ــزرگ از هیچ کســی  ــر از خــدای ب ــم داد و غی ــه خواهی ادام
ــد 17  ــی مانن ــان ته ــعار می ــک ش ــن ی ــدارم. ای ــی ن هراس
ســال گذشــته نیســت، بلکــه یــک میثــاق و پیمانــی اســت 
کــه بــا خــدای خــود بســته ام و امــروز بــار دیگــر بــا شــما 

می بنــدم.

 منبع: روزنامۀ دان نیوز 
 برگردان: ابوبکر صدیق - ماندگار

ــح  ــور صل ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد، نماین زلمی خلی
افغانســتان می گویــد کــه منتظــر ایجــاد یــک رونــد 

»مســتحکم« مذاکــرات صلــح در افغانســتان اســت.
نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در رونــد صلــح افغانســتان در 
ــر و  ــت وزی ــان نخس ــا عمران خ ــدارش ب ــن روز دی دومی
شــاه محمــود قریشــی وزیــر خارجــه بــه ایــن موضوعــات 

ــرد.   ــاره ک اش
ــتانی  ــات پاکس ــا مقام ــدار ب ــس از دی ــل زاد، پ ــی خلی زلم
ــه  ــی ک ــات عال ــک ماق ــا ی ــت: م ــه اس ــی گفت در تِویت
ــت  ــم اس ــتان مه ــژه پاکس ــه به وی ــورهای منطق ــرای کش ب
ــن  ــه ای ــم ک ــتیم، امیدواری ــور داش ــن کش ــات ای ــا مقام ب
ــح در  ــای صل ــرفت  گفت وگوه ــرای پیش ــد ب ــد بتوان رون

ــد.  ــک کن ــتان کم افغانس
او گفــت کــه شــاه محمــود قریشــی وزیــر خارجــۀ 
پاکســتان اطمینــان داد کــه پاکســتان در رونــد صلــح 
ــا  ــه م ــرد ک ــه ک ــد. او اضاف ــکاری می کن ــتان هم افغانس
خواهــان پیشــرفت بنیــادی و مســتحکم در گفت وگوهــای 

ــتیم.  ــح هس صل
ایــن در حالــی اســت کــه ناوقــت شــب گذشــته ســخنگوی 
ــح  ــرای صل ــه ب ــی ک ــای داغ ــۀ امیده ــاالی هم ــان ب طالب

ــد،  ــح اهلل مجاه ــد. ذبی ــخ را ریختن ــت، آب ی ــود داش وج
ــر  ــد نظ ــکا م ــی را باامری ــوی دوباره ی ــه گفت وگ ــت ک گف

ــد.  ندارن
بــا زلمی خلیــل زاد  نخســت وزیــر خــان در ماقــات 

ــر  ــه ب ــر دارد ک ــی را در نظ ــتان کمیته ی ــه پاکس ــت ک گف
رونــد صلــح افغانســتان کمــک کنــد. زلمــی خلیــل زاد روز 
چهارشــنبه بــه پاکســتان رفــت و بــا تمنــا جنجوعــه، معــاون 
وزارت خارجــه و جنــرال عمــر جــواد باجــوا، رییــس ســتاد 

ارتــش ایــن کشــور نیــز دیــدار کــرد. 
رســیدن  بُن بســت  بــه  روی  گفت وگوهــا  ایــن 
صلــح  بــرای  امریــکا  ویــژۀ  نماینــدۀ  گفت وگوهــای 
ــا طالبــان متمرکــز بــود. ایــن بُن بســت زمانــی  افغانســتان ب
ــرای وارد  ــان ب ــاالی طالب ــارهای ب ــه فش ــد ک ــاد گردی ایج
شــده بــه مذاکــرات مســتقیم بــا دولــت افغانســتان افزایــش 

ــود.  ــه ب یافت
ــرات  ــاه جــوالی ســال گذشــته مذاک ــاالت متحــدۀ در م ای
مســتقیم بــا گــروه طالبــان را آغــاز کــرد، امــا نشســت اخیــر 
ــا البی گــری پاکســتان صــورت گرفــت. ایــن  در ابوظبــی ب
ــتان  ــپ از پاکس ــد ترام ــت دونال ــس از درخواس ــگرد پ ش
مبنــی بــر همــکاری در رونــد گفت وگوهــای صلــح کمــک 

کنــد، انجــام شــد. 
ــا  ــت ت ــرده اس ــار وارد ک ــام آباد فش ــاالی اس ــنگتن ب واش
ــح  ــد صل ــده در رون ــاد ش ــت ایج ــتن بُن بس ــرای شکس ب
ــد. ــا کن ــود را ایف ــش خ ــی« نق ــای  »بین الفغان گفت وگوه

 نخســت وزیرخــان و جنــرال باجــوا رییــس ســتاد ارتــش 
ــتان  ــح افغانس ــد صل ــان در رون ــتان روی همکاری ش پاکس
ــای  ــان، روی همکاری ه ــر خ ــد. نخســت وزی ــد کردن تأکی

جــدی  در رونــد صلــح افغانســتان تأکیــد کــرد.  
گزارش هــای نشــر شــده می رســانند کــه پاکســتان در 

تــاش هماهنگــی بــرای آغــاز گفت وگوهــای دوبــاره 
ــک  ــا ی ــت ت ــکا اس ــژۀ امری ــدۀ وی ــان و نماین ــان طالب می
ــه  ــده ب ــاد ش ــت ایج ــن بن بُس ــان ای ــرای پای ــل را ب راه ح

میــان آورد. 
امــا تــا هنــوز روشــن نیســت کــه در چــه  زمانــی 
گفت وگوهــای طالبــان بــا نماینــدۀ امریــکا بــا میانجی گــری 
پاکســتان صــورت می گیــرد. پیــش از ایــن مقامات پاکســتان 
یــک عضــو ارشــد گــروه طالبــان را به نــام حافــظ  محــب اهلل 
ــا بــاالی  را در  شــهر پشــاور پاکســتان بازداشــت کردنــد ت
طالبــان فشــار وارد باشــد بــرای حضــور در میــز گفت وگــو 

بــا حاضــر شــوند. 
ــان داده  ــتان اطمین ــه پاکس ــزارش داده ک ــکا گ ــدا امری ص
ــم  ــرف فراه ــرای دو ط ــو را ب ــۀ گفت وگ ــا زمین ــت ت اس

ــد. کنن
 در حالــی کــه برخــی از منابــع تأکیــد کرده انــد کــه 
ــرف  ــور دو ط ــه حض ــتان ب ــح افغانس ــد صل ــروزی رون پی
]طالبــان و دولــت افغانســتان[ در رونــد گفت وگوهــای 

ــتقیم دارد. ــاط مس ــح ارتب صل
ــۀ  ــه روزنام ــتان ب ــۀ پاکس ــر خارج ــی وزی ــود قریش  محم
دان نیــوز ایــن کشــور گفتــه اســت کــه مــا تــاش می کنیــم 
کــه دو طــرف را بــه میــز مذاکــرات صلــح حاضــر نمایــم.
امــا ایــن بــرای خــود شــهروندان افغانســتان تــا از فرصــت 
ــد،  ــدی کنن ــاش ج ــرات ت ــد و روی مذاک ــتفاده کنن اس
بیرونی هــا نمی تواننــد بــه انــدازۀ خودشــان بــه ایــن 

ــود.  ــام ش ــر تم ــا موث گفت وگوه

آب رسد طالبان باالی گفت وگوهای داغ صلح
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به ما رأی ندهید، به برنامه یی که تضمین کنندۀ زنده گی خودتان باشد، رأی بدهید
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محمد مرادی 
اجـدادش از مدینـه به »تِرمِـذ« آمدند، امـا نمی دانیم که 
چـرا یک بـاره تصمیم گرفتند ترمذ را بـه مقصد قندهار 
تـرک کننـد. ترمـذ از شـهرهای قدیـم ماوراءالنهـر بود 
کـه اکنـون در کشـور ازبیکسـتان در مـرز با افغانسـتان 
واقع شـده اسـت. نیاکانش پس از اسـتقرار در قندهار، 
مسـوولیت تولیت زیارتـگاه »سیدشـیرقلندر« در منطقۀ 
»پنجوایـی« قندهـار را بـه عهـده گرفتنـد و سـال ها در 
ایـن جایـگاه باقـی ماندنـد. اما پـدرش بر اثـر پیش آمد 
روزگار، قندهـار را بـه مقصـد »سـند« ترک کـرد و در 
منطقـه »بهکـر« یـا »بکـر« سـاکن شـد. خـودش شـب 
دوشـنبه هفتـم رمضـان سـال 944هجـری قمـری در 
بهکـر کـه اکنون »سـکهر« نامیـده می شـود و در ایالت 
سـند پاکسـتان واقع شـده اسـت، متولد شـد. اسـمش 
را »سـید نظام الدیـن محمـد معصـوم« گذاشـتند. وقتی 
بـزرگ شـد، تخلـص »نامـی« را بـرای خـود برگزید و 
بـه »میرمحمـد معصـوم شـاه« معـروف شـد. پـدرش 
»سـید صفایـی الحسـینی« از سـادات قندهـار بـود، اما 
همان طـور کـه اشـاره شـد، بـه سـند رفـت و در ایـن 
منطقـه سـاکن شـد. »سـلطان محمـود« حاکـم محلـی 
سـند، سـید صفایـی را بـه دلیـل تقـوا و فقاهتـش، بـه 
عنـوان »شیخ االسـام« یـا قاضی القضـات منطقـه بهکر 
منصـوب کـرد. سـید صفایی در سـال 991هجـری در 

بهکـر فـوت کـرد و در همیـن شـهر بـه خاک سـپرده 
شـد. محمـد معصـوم پـس از فـوت پـدر، بـه منطقـه 
»گجـرات« رفـت و در سـال 998هجـری بـه دربـار 
سلسـله  پادشـاهان  از  اکبـر«،  محمـد  »جال الدیـن 
»بابـری« هنـد بـه »الهـور« آمـد. محمـد معصـوم در 
انـدک زمانـی چنـان نـزد اکبـر گورکانـی قـرب یافت 
کـه شـاه او را بـه عنـوان سـفیر و نماینـدۀ ویـژه خـود 
در سـال 1004 هجـری به قندهار فرسـتاد تـا به عنوان 
دسـتیار در کنـار حاکـم آنجـا حضـور داشـته باشـد. 
آبایـی محمـد  کـه سـرزمین  قندهـار  آن سـال ها،  در 
معصـوم بـه حسـاب می آمـد و او بـا مـردم آن، رابطـه 
نََسـبی و مذهبـی داشـت، بین سلسـله »صفـوی« ایران 
و بابـری هنـد، دست به دسـت می شـد. وقتـی محمـد 
معصـوم بـه قندهـار آمـد، حاکـم آنجـا از سـوی شـاه 
بابـری هنـد تعییـن شـده بـود. محمـد معصـوم عاوه 
بـر این کـه سیاسـت مدار ورزیده یی بـود، بـه عمرانات 
عاقـه داشـت و دارای ذوق ادبـی فوق العاده یـی نیـز 
بـود. او شـعر هـم می سـرود و صاحـب تذکره هـا از 
»نامـی« بـه عنـوان خوشـنویس هم یـاد کرده انـد. او از 
منطقـۀ سـند، شـماری از حـکاکان و خوشنویسـان را 
بـه قندهـار دعـوت کـرد و طـاق »چهـل زینـه« را بـه 
اشـعار فارسـی زینـت داد. چهـل زینـه قندهـار، پیـش 

از آمـدن محمـد معصـوم بـه ایـن شـهر، بـه سـفارش 
»ظهیرالدیـن محمـد بابـر« بنیان گـذار سلسـله بابری و 
مغولـی هنـد، احـداث شـده بـود. »بابرنامـه« یـا »تزک 
بابـری« نوشـته بابـر، منبـع خوبی بـرای وقایـع قندهار 
و افغانسـتان فعلـی در زمـان حیـات بابـر اسـت. پـس 
از حضـور محمـد معصـوم در قندهـار، به سـفارش او 
نـام »نصیرالدیـن همایـون« فرزنـد و جال الدیـن اکبر 
نواسـه بابـر و همچنیـن سـرزمین های مفتوحه سلسـله 
بابـری نیـز در طـاق چهـل زینه حک شـد کـه تاکنون 
باقـی اسـت. تصاویـر را در کامنـت مشـاهده کنیـد. او 
پـس از لیاقتـی کـه از خـود در قندهـار نشـان داد، در 
سـال 1010هجـری بـه درخواسـت جال الدیـن اکبـر 
بـه عنـوان سـفیر بـه دربـار صفـوی فرسـتاده شـد و 
مـورد اسـتقبال »شـاه عباس« قـرار گرفـت. او پـس از 
سـه سـال حضـور در اصفهـان بـه بهکـر بازگشـت و 
بـه دیـوان داری مشـغول شـد. در سـال 1014هجـری، 
جال الدیـن اکبـر درگذشـت و فرزنـدش »نورالدیـن 
جهانگیـر« جـای پـدر را گرفـت. جهانگیر نیـز احترام 
محمـد معصـوم را نگـه داشـت و از قرب او نکاسـت. 
1019هجـری،  سـال  ذی الحجـه  ششـم  جمعـه  روز 
آخریـن روز زنده گـی محمد معصوم بود. او در سـکهر 
فـوت کـرد و در مقبره یـی کـه خـود در زمـان حیاتش 
احـداث کـرده بـود، دفـن شـد. اکنـون محل دفـن او، 

از مناطـق دیدنـی شـهر سـکهر بـه شـمار مـی رود و 
»فریـد  دارد.  گردشـگری  شـهرت  او،  آرامـگاه  منـار 
بهکـری« در »ذخیـره الخوانیـن«، »خواجـه نظام الدین« 
در »طبقـات اکبـری«، »علیشـیرقانع« در »تحفه الکـرام«، 
از  »منتخب التواریـخ«  در  بدایونـی«  »عبدالقـادر  و 
محمـد معصـوم بـه نیکـی و بزرگـواری یـاد کرده انـد. 
جهانگیـر پـس از فـوت محمـد معصـوم، بـا خانـوادۀ 
او بـه مهربانـی رفتـار کـرد و پسـرش »میـر بـزرگ« را 
بـه عنـوان حاکـم و بخـش دار به قندهـار فرسـتاد. میر 
بـزرگ نیـز مثـل پـدرش بـه عمرانـات عاقـه داشـت 
و بـا حضـور خـود در شـهر قندهـار، بیش از پیـش بـر 
شـکوه ایـن شـهر افـزود. ابنیـه و اماکنـی کـه در زمان 
میـر بـزرگ در شـهر قندهـار احـداث شـد، در کتـاب 
»افغانسـتان در عصـر گورکانیـان هند« درج اسـت. میر 
بـزرگ پـس از سـال ها حضـور در قندهـار، دوبـاره به 
بهکـر رفـت و در سـال 1044هجری قمـری در همین 

شـهر دنیـا را وداع کـرد و در همانجـا دفـن شـد.
القصـه این کـه محمـد معصـوم، صاحـب ذوق ادبـی و 
نویسـنده توانـا در زبان فارسـی، عربـی و چندین زبان 
محلـی هند بـود. »طـب نامـی«، »مفـردات معصومی«، 
»خمسـه نامـی« و »تاریـخ سـند« بـه زبـان فارسـی، از 
مشـهورترین تألیفـات او اسـت. او شـعر فارسـی هـم 

بـن  »عمـر  را  غزلیاتـش  از  شـماری  کـه  می سـرود 
در  سـند،  تاریـخ  کتـاب  تصحیح کننـده  داوودپوتـه« 
مقدمـۀ این کتاب آورده اسـت. بـن داوودپوته یک قرن 
پیـش، دیـوان اشـعار محمد معصـوم را نیـز پیش یکی 
از نـواده گان او بـه اسـم »سـیدنورعلی شـاه معصومی« 
دیـده اسـت. در بیـن تألیفـات محمـد معصـوم، تاریخ 
سـند کـه به »تاریـخ معصومـی« نیز شـناخته می شـود، 
شـهرت جهانـی دارد و کمتـر محققی اسـت کـه آن را 
نشناسـد. بـا این که تاریخ سـند در سـال 1009هجری 
قمـری تألیف شـده امـا با گذشـت 431 سـال از زمان 
نوشـتن آن، هنـوز منبـع نـو و خوبـی بـرای محققیـن 
بـه شـمار مـی رود. تاریخ سـند بارهـا در ایـران و هند 
چـاپ شـده اسـت. ناشـر ایرانی ایـن کتاب انتشـارات 
بـا  1382خورشـیدی  سـال  در  کـه  اسـت  »اسـاطیر« 
ویراسـتاری جدیـد به زینت طبع آراسـته شـده اسـت. 
بـر ذکـر وقایـع سـند، حـاوی  تاریـخ سـند، عـاوه 
اطاعـات مفیـدی دربـارۀ جغرافیـا و تاریـخ خراسـان 
یـا افغانسـتان فعلـی به ویـژه قندهـار نیز اسـت. محمد 
معصـوم در مقدمـۀ کتاب تاریخ سـند، خود را منتسـب 
بـه خاندان »سـید محمد« مشـهور به »سیدشـیر قلندر« 
و »سیدحسـن ابـدال« می دانـد. در حـال حاضـر مرقـد 
بـه  کـه  دارد  قـرار  قندهـار  ارغنـداب  در  سیدحسـن 
زیـارت »بابـا صاحـب« یـا »بابـا ولی« مشـهور اسـت. 
زیارتـگاه سـید شـیرقلندر نیـز در قریـه »اسـپیروان- 
سـفیدروان« منطقـه پنجوایی قندهار واقع شـده اسـت. 
از  مفصلـی  تاریـخ سـند، شـرح  در  معصـوم  محمـد 
احـواالت و کرامـات سیدشـیرقلندر را آورده اسـت. 
طبـق تصریـح تاریخ سـند، »سـید حسـین« مشـهور به 
»زنجیرپـا« کـه بـه 19 واسـطه بـه امـام هفتـم شـیعیان 
خواهـرزاده  می رسـد،  کاظـم)ع(  موسـی  امـام  یعنـی 
سـید حسـن ابدال و پـدر سیدشـیرقلندر اسـت. وقتی 
محمـد معصـوم به قندهـار آمد، عاوه بـر تکمیل طاق 
چهـل زینـه قندهار، به حکاکان دسـتور داد شـجره نامه 
الشـهید سیدحسـین زنجیرپـا و سـخنان امامـان شـیعه 
کوهـی  سـنگ های  روی  را  علـی)ع(  امـام  از جملـه 
کـه در جنـوب شـهر کهنـه قندهـار واقع شـده اسـت، 
بتراشـند. ایـن شـجره نامه، بـا شـجره نامه یی کـه دربارۀ 
خانـدان سیدشـیرقلندر و جمعـی از سـادات قندهـار 
در کتـاب »المعقبـون« جلـد دوم صفحـه 270 مرقـوم 
اسـت، مطابقـت دارد. کـوه مذکـور کـه محـل دفـن و 
چله خانـه سیدحسـین زنجیرپـا نیـز اسـت، باالتـر از 
منطقـه »محله جـات« و قریـه »چهاردیـوار« قـرار دارد. 
بـه »شـاه مردان« معـروف  دامنـه همیـن کـوه کـه  در 
اسـت، مقبره سـادات زیـادی از جمله زیارتـگاه »آقای 
کان« و محـل دفـن شـهدای دوره مقاومت علیه ارتش 
سـرخ نیز واقع شـده اسـت. تصاویـر این منطقـه را در 
کامنـت مشـاهده فرماییـد. کنده کاری های کـه در زمان 
محمـد معصـوم در ایـن کوه صـورت گرفـت، تاکنون 
باقـی اسـت و این سـروده ی »نامـی« نیـز روی یکی از 
صخره هـای آن، در سـال 1006هجـری حکاکـی شـده 

ست: ا

»نامی« بگشا چشم و بصیرت دریاب
که بنیاد زمانه همچو نقش است بر آب

با تو بگویم که حاصل دنیا چیست؟
بیدار یک زمان و باقی همه خواب

از حضـور فرزنـدان و بازمانـده گان محمـد معصـوم و 
میـر بـزرگ در قندهـار، چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه 
ایـن پـدر و پسـر بـا وجـود سـکنا در سـند، قندهـار 
را نیـز سـرزمین خـود می دانسـتند و هـر گاه فرصتـی 
دسـت می داده بـه قندهـار می آمدنـد. اکنون نـواده گان 
محمـد معصـوم در قندهـار، مثـل اجـداد خـود، بـر 
طریقـه اهل بیـت پیامبـر)ص( اسـام، باقـی مانده انـد. 
»سـید وهاب شـاه آقـا« از بـزرگان ایـن خانـدان و از 
»مولـوی حسـن جان  کـه  بـود  قندهـار  فارسـی زبانان 
قندهـاری« در کتـاب »گلـزار قندهـار« از او یـاد کـرده 
اسـت. مولـوی حسـن جان از عرفای معاصـر قندهار و 
افغانسـتان که در ایام کودکی خود، سـید وهاب شـاه را 
دیـده بود، شـرح حـال و کراماتـش را در کتـاب گلزار 
قندهـار آورده اسـت. طبـق نقـل مولـوی حسـن جان؛ 
هـر  کـه  بـود  طـی االرض  صاحـب  آقـا  »وهاب شـاه 
روز پـس از تعقیـب نمـاز، بـه مـدت هشـت دقیقـه از 
منـزل خـود، چهارونیـم فرسـخ راه را تـا مرقـد جدش 
طـی  آیه الکرسـی  یـک  خوانـدن  بـا  سیدشـیرقلندر 
می کـرد و بـا خوانـدن حمـد و سـوره بـر می گشـت.«

در حـال حاضـر، بخشـی از ایـن خانـواده در قندهـار 
و کابـل و تعـدادی از آن هـا در خـارج از افغانسـتان 
زنده گـی می کننـد. دکتـر »عبدالـرزاق نامـی« از دیگـر 
بـزرگان ایـن خانـواده بـود کـه هشت سـال پیـش در 
مشـهد مقـدس فـوت کـرد و در بلـوک 32 »بهشـت 
رضـا«ی ایـن شـهر دفـن شـد. او هنـوز برخـی از آثار 
را  معصـوم  محمـد  نوشـته های  جملـه  از  اجـدادش 
پیـش خـود نگـه داری می کـرد. ایـن بـود ذکـر یکی از 
خاندان هـای با فضـل قندهار و یکی از شـخصیت های 
فاضـل ایـن دیـار و بیـان گوشـه یی از تاریـخ شـرق 

خراسـان کـه اکنـون افغانسـتان نامیـده می شـود.
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محمد مرادی

کرات صلح  چرا مذا
به بُن بست کشیده 

شد؟

ِسنـدتا از قنـدهار 

ــور  ــا حض ــته ب ــاه گذش ــه م ــی« ک ــت »ابوظب ــس از نشس پ
طالبــان و خلیــل زاد و همچنیــن نماینــده گان پاکســتان، امــارات 
و عربســتان در ابوظبــی پایتخــت امــارات، برگــزار شــد، 
ــا  ــر ب ــت دیگ ــک نشس ــامی اش از ی ــدان اس ــکا و متح امری
حضــور دولــت افغانســتان در »جــده« عربســتان خبــر دادنــد. 
ایــن موضــوع بــا واکنــش طالبــان روبــه رو شــد و ســخنگوی 
ایــن گــروه، نشســت جــده را رد کــرد. متعاقــب ایــن، قطــر، 
ــا  ــیدند ت ــق رس ــه تواف ــل زاد ب ــی خلی ــم زلم ــان و تی طالب
ــی در  ــأت امریکای ــان و هی ــده گان طالب ــن نماین ــتی بی نشس
ــتم و  ــت هش ــن نشس ــان ای ــود. زم ــزار ش ــر برگ ــه قط دوح
نهــم مــاه جــاری میــادی اعــام شــد. قــرار بــود عــاوه بــر 
اعضــای دفتــر سیاســی طالبــان در دوحــه، تعــداد دیگــری از 
ســران طالبــان نیــز در ایــن نشســت شــرکت کننــد امــا امریکا، 
ــان از  ــودداری طالب ــه از خ ــتان ک ــارات و پاکس ــتان، ام عربس
ــر  ــد، در براب حضــور در نشســت جــده، عصبانــی شــده بودن
ــن نشســت عمــًا  ــد و ای ــع ایجــاد کردن نشســت دوحــه مان
لغــو شــد. ریــاض، اســام آباد و ابوظبــی تــاش دارنــد دوحــه 
ــده و خــود  ــه حاشــیه ران را از مذاکــرات صلــح افغانســتان ب
ــته  ــع خواس ــز تاب ــکا نی ــد. آمری ــت بگیرن ــه دس ــکار را ب ابت
ــتان،  ــی عربس ــود یعن ــتراتژیک خ ــامی و اس ــد اس ــه متح س
امــارات و پاکســتان اســت. امریــکا ازیک طــرف بــرای راضــی 
نگه داشــتن ریــاض اســام آباد و ابوظبــی بــا آنــان ســر تــکان 
می دهــد و از طــرف دیگــر تــاش می کنــد ایــن ســه کشــور 
ــگام  ــد. اســام آباد هن ــرار ده ــان ق ــر طالب اســامی را در براب
ــت،  ــان یاف ــروز پای ــه دی ــور ک ــن کش ــه ای ــل زاد ب ــفر خلی س
بــه ایــن فکــر بــود کــه نماینــده گان طالبــان را بــرای نشســت 
ــا حضــور خلیــل زاد راضــی کنــد، امــا طالبــان  در پاکســتان ب
ــه بــود کــه دیــروز پــس از ســفر  ــار نرفتنــد و این گون زیــر ب
ــر  ــب اهلل« وزی ــت »مح ــتور بازداش ــن، دس ــه چی ــل زاد ب خلی
ســابق حــج و اوقــاف طالبــان در پیشــاور صادر شــد. بــا توجه 
بــه ایــن اتفــاق، در حــال حاضــر مذاکــرات صلــح افغانســتان 
عمــًا بــه بُن بســت رســیده اســت. بــاز شــدن گــره مذاکــرات 
صلــح افغانســتان نیــز بــه عقب نشــینی عربســتان و امــارات از 
ــه خــروج پاکســتان از کمربنــد  ایــن مذاکــرات و همچنیــن ب
ــتگی دارد.  ــارات، بس ــتان و ام ــی عربس ــت های منطقه ی سیاس
رویــه فعلــی پاکســتان در برابــر مذاکــرات صلــح افغانســتان، 
متفاوت تــر از رفتــار پیشــین ایــن کشــور در برابــر افغانســتان 
و مذاکــرات صلــح اســت. اکنــون سیاســت خارجــی پاکســتان 
ــه ایــن  به خاطــر کمک هــای میلیــاردی عربســتان و امــارات ب
منطقه یــی عربســتان  کشــور، تحت الشــعاع سیاســت های 
ــر از  ــدن قط ــیه ران ــه حاش ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــارات ق و ام
مذاکــرات صلــح افغانســتان، یکــی از ایــن سیاســت ها اســت. 
ــر  ــگ راضی ت ــه جن ــح ب ــه از صل ــان ک از طــرف دیگــر، طالب
ــروه  ــن گ ــی ای ــر سیاس ــد دفت ــاش می کنن ــه ت ــد، مصران ان
در قطــر، مرجــع مذاکــرات صلــح باشــد. تاشــی کــه مــورد 
ــه  ــت ک ــه اس ــت و این گون ــارات نیس ــتان و ام ــند عربس پس
ــتان  ــح افغانس ــرات صل ــت در مذاک ــاهد بن بس ــًا ش ــا فع م

هســتیم.

محمد مرادی
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بـا اجـازۀ رهبـری تکـت انتخاباتـی تیـم وفـاق ملـی شـخصیت 
فرهیختـۀ کشـور جنـاب احمدولـی مسـعود، معـاون محترم شـان 
و   عالـی  تحصیـات  وزارت  پیشـین  وزیـر  مومنـد  فریـد  بانـو 
تنهـا یـادگار قهرمـان ملـی و سـردار بـزرگ جهـاد و مقاومت در 
افغانسـتان و سـطح منطقـه، احمد مسـعود، جناب اسـتاد اشـراق 
حسـینی نویسـنده و فیلسـوف کشـور، تمـام دوسـتان و بـزرگان 

حاضـر در ایـن مجلـس و رسـانه های محتـرم!
 مـن از میـان صحبت هـای جنـاب احمدولی مسـعود رهبر تکت 
انتخاباتـی تیـم وفـاق ملـی، نکته هـای را یادداشـت کـردم کـه 

می خواهـم آن را کمـی بیشـتر وضاحـت و توضیـح دهـم.
مـا در شـرایطی قـرار داریـم که هنـوز ویژه گـی حقوق فـردی و 
شـهروندی، حاکمیـت قانـون بر سـپهر روال جمعی مردم کشـور 
مـا حکمروایـی نمی کنـد و ایـن در حالـی اسـت که بیـش از 17 
تجربـه  را  مردم سـاالری  و  دموکراتیـک  نظـام  کـه  اسـت  سـال 

می کنیـم.
در عصـر جهانـی شـدن و ایدیولوژیـک شـدن، مدیریت سیاسـی 
مـا نیازمنـد چرخـش محتـوای سیاسـی و فراینـد نخبه گرایـی در 
کشـور اسـت. مـوردی کـه در تکـت انتخاباتی جنـاب احمدولی 
مسـعود مشـاهده می شـود و اگـر نـگاه علمـی و کارشناسـانه بـه 
ماهیـت  حکمرانـی، توسـعه و نوسـازی داشـته  باشـیم، اصـوالً 

سیاسـت ماهیـت نخبه گرایـی اسـت. 
تیـم  انتخاباتـی  تکـت  یـک ساختارشـکنی و شالوده شـکنی در 
وفـاق ملـی صـورت گرفتـه اسـت، اوالً نسـل جـوان اکادمیک و 
روشـن فکر و باورمنـد بـه وفاق ملی کشـور، مـورد توجه و دقت 
نظـر قـرار گرفتـه اسـت و همان طور که اشـاره شـد، یـک بانوی 

فرهیختـه بـه عنـوان معـاون اول در نظر گرفته شـده اسـت.
سـازوکارهای دسـت یابی زنـان بـه قـدرت سیاسـی در تاریـخ 
بـوده و  مبهـم  نکتـۀ  افغانسـتان همیشـه یـک  سیاسـی معاصـر 
بانـوان در پسـتوی خانه های شـان حضـور و مشـارکت خـود را 
تمثیـل کـرده انـد و اکنـون اولین بـار اسـت کـه در ایـن راسـتا ما 
شـاهد شالوده شـکنی هسـتیم. براسـاس مطالعات جامعه شـناختی 
یکـی از مولف هـا و شـاخص هایی کـه می توانـد بـه عنـوان یـک 
میکانیسـم تأثیرگـذار در پارادایـم دسـت یابی زنـان بـه قـدرت 
سیاسـی تاثیرگـذار باشـد، ساختارشـکنی از سـنت های فرسـوده 
و کهنـه اسـت که خوشـبختانه بـه تدریـج در جامعۀ ما بـا وجود 
چالش هـا و موانـع مـورد توجـه و دقـت نظر قـرار گرفته اسـت. 
پـس اولیـن برتـری تکـت انتخاباتـی تیـم وفـاق ملی این اسـت 
کـه بحـث چرخـش نخبـه گان سیاسـی و مجـال و فرصـت دادن 
بـه نسـل جـوان و تحصیـل کـرده و خـردورز مـورد توجـه قرار 

اسـت. گرفته 
نخبه گرایـی می توانـد بـه بسـیاری از چالش هـای نظـری و فقـر 
تیوریـک کـه در جامعـه در فراینـد حکومـت داری حاکم اسـت، 
غلبـه حاصـل کنـد. نکتۀ دیگر این اسـت که متأسـفانه در کشـور 
مـا تفکـر و عمـل سیاسـی همـواره یک پدیـدۀ کوتاه مـدت بوده 
اسـت. هیـچ گاه نگاه راهبـردی بلند مدت و اسـتراتژیک به فرایند 

حکومـت داری، سیاسـت گذاری، تصمیم سـازی و تصمیم گـذاری 
مـورد مطالعـه و واکاوی قـرار نگرفتـه اسـت. بنابراین، مـا با نگاه 
بلنـد تـاش خواهیـم کـرد کـه فراینـد ایتاف هـای نامتجانس با 
اهـداف متعـارض را  از متن به حاشـیه سـوق بدهیـم و به همین 
خاطر اسـت که جنـاب احمدولی مسـعود، رهبر تکـت انتخاباتی 
تیـم وفـاق ملی  تصریح کـرد که تکـت انتخاباتی تیـم وفاق ملی 

یـک تکت واحد و منسـجم اسـت.
کثرت هایـی  همـۀ  بـا  را  ایتاف هـا  مسـعود  احمدولـی  جنـاب 
کـه دارنـد، بارهـا رد کردنـد. باورمنـد بـه پلورالیسـم سیاسـی، 
کثرت گرایـی و جامعـۀ چنـد صدایـی می توانـد صرفـًا بـا نـگاه 
راهبـردی و بلنـد مدت و با تفکر و عمل سیاسـی مـورد پردازش 

گیرد. قـرار 
بن بسـت سیاسـی یی که امروز در کشـور ما به وجود آمده اسـت 
تنهـا بـا شـاخص های نـگاه اسـتراتژیک بـه تحوالت سیاسـت و 
قـدرت می توانـد قابـل تأمیـن و قابـل ترمیـم باشـد. اصـوالً نگاه 
بلنـد مـدت بـه تفکر و عمل سیاسـی نـوع خویشـتن داری و فهم 
متقابـل ایجـاد می کنـد. مـوردی کـه در جامعـۀ مـا، جامعه یی که 
هنوز سرشـار از سـامانه های نیرومند افراط گرایی اسـت، مشاهده 
پذیـر نیسـت. در جامعـۀ مـا گسسـت های هویتـی و گسـل های 
سیاسـی بـه صورت گسـترده وجـود دارد. اگـر با نـگاه راهبردی 
و بلنـد مـدت بـه ایـن فراینـد در واقع اتفاق نظر نداشـته باشـیم، 
هیـچ نسـخه یی نمی توانـد به ایـن مشـکات راه درمان پیـدا کند 
چنانچـه در 17 سـال دیـدم کـه حتـا کشـور بـه طرف فروپاشـی 

بـه پیـش رفت.
بحـث دیگـری کـه باید در مورد آن صحبت شـود، این اسـت که 
درک درسـت از وقایـع سیاسـی در سـطوح بین المللـی می توانـد 
در شـرایط حاضـر مهم و اساسـی باشـد. بـه همین دلیـل رهبری 
تکـت انتخاباتـی تیـم وفـاق ملـی در تـوازن سیاسـت خارجـی 
تأکیـد دارد و آن را بـه عنـوان یـک نقطـۀ مرکـزی مـورد دقـت 

نظر قـرار داده اسـت.
مـا در شـرایطی زنده گـی می کنیـم کـه پیرامـون مـا غیـر از ایـن 
کـه گفتمان هـای افراطـی کـه سـنخیت جـدی بـا رادیکالیسـم و 
افراط گرایـی دارد، بـه صـورت پلورنـد مشـاهدپذیر اسـت. در 
حقیقـت زیسـتن و تمایل به زیسـتن را در جامعه مـدرن و عاری 
از ظلـم را مشـاهدپذیر نیسـت. بنابراین، اگر ما سیاسـت خارجی 
متـوازن نداشـته باشـیم با اهـداف متعارضی که کشـورهای منطقه 
و فرامنطقـه در افغانسـتان دارنـد، افغانسـتان را آبسـتن تحـوالت 
جدیـد خواهـد کـرد کـه ایـن مـورد می تواند حتـا رونـد تحکیم 
سیاسـی و وحـدت ملـی ما را خدشـه دار سـازد. فرامـوش نکنید 
کـه مـا ملتی هسـتیم کـه هنـوز در میان مـا ملت سـازی در حالت 
تعلیـق قـرار دارد و  همچنـان بحـران هویـت ملـی وجـود دارد. 
پـس مـا در صورتـی می توانیـم بـر ایـن چالش هـای سـاختاری 
غلبـه پیـدا کنیم که در عرصـۀ داخلی و خارجی سیاسـت متوازن 

باشیم. داشـته 

آبــدۀ  هشــت صد  و  یک هــزار  حــدودِ  از 
ــرات  ــا در ه ــِم آن ه ــًا نی ــور، تقریب ــی کش تاریخ
ایــن  ویرانــِی  و  تخریــب  شــده اند.  واقــع 
ســرمایه های ملــی از حــدود یــک قــرن قبــل بــا 
حملــۀ روســیۀ تــزاری بــه مصلــی هــرات آغــاز 
ــا تجــاوز دومِ روس هــا در ســال 1357  شــد و ب
ادامــه یافــت و تــا اکنــون نیــز ایــن رونــد ادامــه 
ــا و  ــا روس ه ــگ ب ــان جن ــه در جری دارد. آن چ
ــود  ــوار ب ــاد، ناگ ــاق افت ــی اتف ــای داخل جنگ ه
ــت  در  ــه حکوم ــدم توج ــر از آن، ع ــا ناگوارت ام
ــر  ــه ه ــرات نســبت ب ــه ه ــر ب ــاِل اخی ــده س هف

ــت. ــوده اس ــیب دیده ب ــِر آس ــِت دیگ والی
تشــکیل  کــه  این جاســت  تعجــب  جــای 
ــام  ــی در تم ــدات تاریخ ــظ آب ــای حف آمریت ه
ــه  ــی این ک ــت؛ یعن ــان اس ــور یکس ــاِت کش والی
ــده،  ــت صد آب ــش از هش ــتن بی ــا داش ــرات ب ه
غزنــی و بامیــان بــا داشــتن ده هــا آبــدۀ تاریخــی 
ــان  ــت، بغ ــِد خوس ــی همانن ــا والیات ــد ب برابرن
و... کــه شــاید بــه شــمار انگشــتاِن یــک دســت 
وجــود  والیــات  ایــن  در  فرهنگــی  میــراث 

ــد.  ــته باش نداش
ــز در  ــروز نی ــور و نیم ــدوز، غ ــریف، قن  مزارش
ایــن آتــِش بی توجهــی و عــدم احســاس در 
ــرزمین  ــن س ــِن ای ــدِن که ــخ و تم ــل تاری مقاب
به دلیــل  هــرات  ثبــت  عــدم  ســوخته اند. 
دولــت  مســوولیت پذیرِی  عــدم  و  کــم کاری 
به خصــوص ادارۀ محلــی وقــت در ســازمان 
یونســکو، جفایــی نابخشودنی ســت کــه مــردم و 

ــرد. ــد ک ــوش نخواهن ــرات فرام ــخ ه تاری
بــر اســاس تحقیقــی کــه از جانــب انجمــن 
حمایــت از میراث هــای فرهنگــی هــرات انجــام 
ــدات تاریخــی هــرات  شــده، بیــش از نصــف آب
ــن  ــن رفت ــال از بی ــا در ح ــب و ی ــران، غص وی
ــرات  ــِگ ه ــات و فرهن ــت اطاع ــد و ریاس ان
ــچ  ــا هی ــه گوی ــه ک ــرو رفت ــه خــواب ف ــان ب چن
مســوولیتی در ایــن بــاب نــدارد. ایــن ریاســت بــا 
ــوده و  ــاع ب ــر اوض ــردی نظاره گ ــاِل خون س کم
حتــا در حــد یــک برنامــۀ آگاهی  دهــی، انســجام 
ــه  ــب توج ــده و جل ــای حمایت کنن دادِن نهاده
کرسی نشــینان مرکــز و مؤسســات خارجــی، 

ــته اســت.  ــی برنداش ــدمِ عمل ق
ــظ  ــه حف ــد ب ــر انســان های دل ســوز و باورمن اگ
ســکتور  در  فرهنگــی  و  دینــی  ارزش هــای 

ــزرگ  ــع ب ــجد جام ــِت مس ــه مرم ــی ب خصوص
ایــن  حــاال  تــا  نمی کردنــد،  اقــدام  هــرات 
پنجمیــن مســجد بــزرگ و تاریخــی جهــان 

ــود.  ــه ب ــن رفت ــز از بی ــام نی اس
دیــوار قدیمــی شــهر در قســمت مقابــل مارکیــت 
شــده  مارکیــت  و  شــده  تراشــیده  احــراری 
ــارۀ  ــرج و ب ــادی از ب ــمت های زی ــت و قس اس
شــهزاده ها تراشــیده و غصــب شــده اند. اراضــی 
ارزشــمند مقبــرۀ امــام فخرالدیــن رازی در زمــان 
ــر اعمــار  ــن تعمی ــای کــرزی غصــب و چندی آق
ــد. ــا می باش ــال فن ــتر در ح ــرج خاکس ــده و ب ش
ــن  ــان کمپای ــی  در زم ــور غن ــاب رییس جمه جن
ــِت  ــر حمای ــی ب ــی مبن ــای فراوان ــش قول ه خوی
دوســتم  جنــرال صاحــب  و  دادنــد  آبــدات 
ــرات در  ــای ه ــاالر موالن ــان در ت ــان زم در هم
حضــور هزارهــا نفــر وعــدۀ کمــک  ســه صدهزار 
دالــری جهــت بازســازی مســجد جامــع بــزرگ 
ــدۀ  ــه وع ــد ک ــخص ش ــداً مش ــه بع ــپردند ک س
ــوده  ــش نب ــی بی ــعار انتخاباتی ی ــرخرمن و ش س

اســت. 
ــی«  ــون »ترق ــل تلویزی ــال قب ــت س ــدود هف ح
ــش  ــدژ« در بی ــوان »کهن ــت عن ــی را تح برنامه ی
از پنجــاه قســمت ثبــت و پخــش کــرد و حــدود 
صــد آبــدۀ تاریخــی را بــه تصویــر کشــید 
ــت  ــد ریاس ــًا کارمن ــه فع ــری آن برنام ــه مج ک
ــر  ــی تصاوی ــگ می باشــد. وقت ــات و فرهن اطاع
آن زمــاِن آبده هــا بــا وضعیــت فعلــِی آن هــا 
ــی  ــاِن بااحساس ــر انس ــب ه ــود، قل ــه ش مقایس
ــادی  ــد زی ــا ح ــع، ت ــن وض ــد. ای ــه درد می آی ب
ــوولیت پذیری  ــدم مس ــم کاری، ع ــان دهندۀ ک نش
و بی تفاوتــِی ادارات محلــی هــرات در قبــاِل 

ــت.  ــوع اس موض
ــر 1.2  ــن اواخ ــه در ای ــت ک ــر اس ــایان  ذک ش
ــرات از  ــی ه ــار تاریخ ــرای آث ــر ب ــون دال میلی
جانــب ریاســت جمهوری  تخصیــص داده شــده 
کــه ایــن مبلــغ حتــا دو درصــد هزینــۀ قابــل نیــاز 
را تأمیــن نمی کنــد و از جانــب دیگــر، طبــق 
حکــم رییس جمهــور بایــد آبــدات تاریخــی 
ــی  ــه دالیل ــی ب ــود ول ــپرده ش ــهرداری س ــه ش ب
ــات  ــت اطاع ــد، ریاس ــر می دانن ــود بهت ــه خ ک
و فرهنــگ حاضــر بــه تســلیمی آبــدات بــه 
ــر  ــک ســال اخی ریاســت شــهرداری در طــول ی

ــت.  ــده اس نش

سخنـرانی دکتـر عبـدا لطیف نظـری 
معـاون دوم تیـم انتخـاباتی وفـاق ملـی
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