
وزیــر خارجــۀ پاکســتان در واکنــش بــه حملــه 
نیروهــای هنــد بــه بخش هــای در داخــل خــاک ایــن 
ــدی  ــای هن ــۀ جنگنده ه ــه حمل ــد ک ــور می گوی کش

بی پاســخ نخواهــد مانــد.
بــر بنیــاد گزارش هــا صبــح دیــروز ۱۲ جنگنــده 
ــه  ــتان حمل ــاک پاکس ــای از خ ــاالی بخش ه ــدی ب هن
کردنــد. مقامــات هنــدی گفتــه انــد کــه نیروهــای ایــن 
ــه گــروه  ــان وابســته ب کشــور یــک پایــگاه هراس افگن
جیــش محمــد را در منطقــۀ باالکــوت پاکســتان هــدف 
ــادی از  ــماری زی ــه آن ش ــه در نتیج ــد ک ــرار داده ان ق

ــدند. ــی ش ــته و زخم ــان کش هراس افگن
ــا  ــر خارجــۀ پاکســتان ام ــود قریشــی، وزی ــاه محم ش
ــری  ــت خب ــک نشس ــروز در ی ــت دی ــس از چاش پ
ــرار دادن  ــدف ق ــر ه ــی ب ــد مبن ــای هن ضمــن رد ادع
ــاالی  ــان آن را یــک تهاجــم ب ــگاه هراس افگن یــک پای
منافــع ملــی پاکســتان عنــوان و تأکیــد کــرد کــه ایــن 

ــد داد. ــد پاســخ خواه ــه ی هن ــه حمل کشــور ب
ــرار  ــه ق ــت ک ــان گف ــی همچن ــود قریش ــاه محم  ش
اســت فــردا نشســتی مشــترک در پارلمــان ایــن 
ــا ایــن موضــوع را همه جانبــه  کشــور برگــزار شــود ت
بررســی کنــد و از ســوی هــم یــک کمیتــه نیــز بــرای 
ــد. ــد ش ــاد خواه ــورد ایج ــن م ــری در ای تصمیم گی

آقــای قریشــی اعــام کــرد کــه پاکســتان شــواهدی در 
مــورد حملــه هوایــی هنــد بــر ایالــت خیبــر پشــتونخوا 
اســت رســانه های  قــرار  و  اســت  آورده  بدســت 
جهانــی و ســفیر چیــن نیــز بــه محــل حملــۀ نیروهــای 
ــر  ــی ب ــا مبن ــای هندی ه ــا ادع ــود ت ــرده ش ــدی ب هن
ــنگین  ــات س ــان و تلف ــرار دادن هراس افگن ــدف ق ه

مشــخص شــود.
او گفــت: »ادعــای هنــد برخــاف واقعیــت اســت، از 
ــه محــل  ــا ب ــز دعــوت شــده اســت ت ــن نی ســفیر چی
ــات  ــه مقام ــداد ب ــن روی ــورد ای ــرود و در م ــه ب حادث
ــروز{  ــد.  فردا}ام ــل اطــاع ده ــی و ســازمان مل چین
ــود  ــزار می ش ــتان برگ ــان پاکس ــتی در پارلم ــز نشس نی
تــا خــط ســرخ ایــن کشــور را در قبــال چنیــن 
ــی  ــا آمادهگ ــای م ــود. نیروه ــخص ش ــی مش حمات
ــا  ــه م ــای ک ــا ج ــینیم. ت ــا آرام نمی نش الزم را دارد، م
خبــر داریــم ایــن حملــه به خاطــر نشــان دادن قــدرت 
ــت  ــری در دس ــال خب ــا ح ــات آن ت ــوده و از تلف ب
ــه  ــد ک ــی نمی خواه ــن حمات ــا چنی ــد ب ــت. هن نیس

ــود«. ــن ش ــتان تامی ــات در پاکس ثب
ــر پاکســتان  از ســویی هم عمــران خــان، نخســت وزی
نیــز در جریــان یــک نشســت بــا مقامــات امنیتــی ایــن 
ــی  ــه آمادهگ ــت ک ــردم خواس ــش و م ــور از ارت کش

ــه اتفاقــی را داشــته باشــند. هرگون

   شفیق نظری
ــت  ــه حکوم ــد ک ــات می گوین مســووالن در کمیســیون انتخاب
ــر  ــه زودت ــی را هرچ ــون های انتخابات ــنران کمیس ــد کمیش بای
معرفــی کنــد تــا برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری دچــار 

مشــکل نشــود.
آنــان در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می افزاینــد تــا 
زمانــی کــه کمیشــنران جدیــد کمیســیون های انتخاباتــی 
معرفــی نشــوند، رونــد اعام نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانی 

ــد. ــد مان ــف خواه ــز متوق ــت نی ــزده والی پان
عبدالعزیــز ابراهیمــی، معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات 
ــات  ــی انتخاب ــج نهای ــام نتای ــاالی اع ــه کار ب ــد ک می گوی
ــۀ  ــه گفت ــف اســت. ب ــده متوق ــای باقی مان ــی والیت ه پارلمان
ــی  ــد معرف ــه کمیشــنران جدی ــی  ک ــا زمان ــای ابراهیمــی، ت آق
ــاز  ــت آغ ــزده والی ــی پان ــج نهای ــام نتای ــد اع ــوند، رون نش

ــد. ــد ش نخواه
ــد در  ــده بای ــت باقی مان ــزده والی ــج پان ــی دارد نتای ــان م او بی
ــه کمیســیون  ــداً ب ــود و بع ــکایت ها بررســی ش کمیســیون ش
انتخابــات فرســتاده شــود، امــا بــه دلیــل نبــود کمیشــنران در 
دو کمیســیون، رونــد بررســی نتایــج در هــر دو نهــاد متوقــف 

مانــده اســت. 
ــد  ــان می ده ــات اطمین ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س مع
ــیون  ــی کمیس ــی و اجرای ــی، اداری، فن ــای عملیات ــه کاره ک
ــا  ــان ب ــی رود و همزم ــش م ــه پی ــق پالســی ب ــات مطاب انتخاب
معرفــی اعضــا و کمیشــنران جدیــد، نتایــج نهایــی والیت هــای 

ــد. ــد ش ــام خواه ــده اع باقی مان
ــس  ــی پ ــیون های انتخابات ــد: »کمیس ــی می گوی ــای ابراهیم آق
ــراه،  ــاب، ف ــای بدخشــان، فاری ــی والیت ه ــج نهای اعــام نتای
پــروان، ســمنگان، لغمــان، ارزگان، نیمــروز، زابــل، دایکنــدی، 
بامیــان، جوزجــان، نورســتان، کنــر و خوســت، بــه برنــده گان 
اعتبارنامــه تفویــض کــرده و آنــان را بــه وزارت امــور 

ــرد«. ــی ک ــده گان معرف ــس نماین ــۀ مجل ــی و دبیرخان پارلمان
ــاری کمیشــنران پیشــن کمیســیون های  ــه برکن ــرد ک او می پذی
ــات شــده  ــات موجــب مشــکاتی در کمیســیون انتخاب انتخاب
اســت، امــا می گویــد کــه پــس از اعــام نتایــج نهایــی 
ــات  ــاالی انتخاب ــرعت ب ــا س ــی، کار را ب ــات پارلمان انتخاب
ریاســت جمهوری آغــاز خواهنــد کــرد تــا از بــه تأخیــر 
ــود.  ــری ش ــات جلوگی ــن انتخاب ــزاری ای ــان برگ ــادن زم افت
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، مســووالن در 
نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات گفتــه بودنــد کــه ادامــۀ 
موجــب  انتخاباتــی  کمیســیون های  رهبــری  باتکلیفــی 
ــان  ــد. آن ــد ش ــی خواه ــات پارلمان ــت برد در آرای انتخاب دس
خواهــان قرنطیــن آرای انتخابــات پارلمانــی شــده بودنــد کــه 
در ایــن مــورد کمیســیون انتخابــات هیــچ اقدامــی انجــام نداد.

ــس از  ــی پ ــه رییــس حکومــت وحــدت  مل ــی اســت ک گفتن
تعــدل قانــون انتخابــات، اعضــای کمیســیون های انتخاباتــی را 
برکنــار کــرده و بــه دادســتانی ُکل معرفــی کــرد. ایــن برکنــاری 
در حالــی صــورت گرفــت کــه نتایــج نهایــی انتخابــات 
ــادی  ــان زی ــون اعــام نشــده و زم ــی ۱5 والیــت تاکن پارلمان
نیــز بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری باقــی نمانــده 

اســت.
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دست غنی از انتصاب 

کمیشرنان کوتاه شده است

غنـی محصوِل 
اشتبا هاِت خود را درو می کند

23

پاکستان:
 حمـلۀ هنـد بی پاسـخ نمـی مانـد

کمیسیون انتخابات:
تأخیر در گزینش کمیشنران کارهای ما را با مشکل مواجه ساخته است

گزارش جدیِد مک:

فسـاد وزارت داخـله را 
آسیب رسـانـده است

صفحه 3



پنجمیـن دور گفت وگوهـای امریـکا بـه ریاسـت 
زلمـی خلیـل زاد فرسـتادۀ ویـژۀ ایـن کشـور در 
امـور صلـح افغانسـتان بـا طالبـان در دوحـۀ قطر 
هنـوز حکومـت  کـه  می شـود  انجـام  حالـی  در 
مـورد  در  مشـخصی  راهـکار  هیـچ  افغانسـتان 
گفت وگوهـای صلـح ارایه نکرده اسـت. حکومت 
می خواهـد بـا برگـزاری لویـه جرگۀ سـنتی که از 
قـرار معلـوم ریاسـِت آن را ظاهـراً حامـد کـرزی 
رییس جمهوری پیشـین و عبدرب الرسـول سـیاف 
از رهبـران جهـادی بـه صـورِت نوبتـی بـه عهده 
گفت وگوهـای  بـرای  طرحـی  داشـت،  خواهنـد 
صلـح از دروِن آن بیـرون بکشـد. امـا بسـیاری از 
تحلیل گـران و سیاسـیوِن کشـور از همیـن حـاال 
نسـبت بـه برگـزاری ایـن جرگـۀ مشـورتی کـه 
تصمیم هـای آن الـزام آور نیسـتند، بـه دیـدۀ تردید 
می نگرنـد. آن هـا بـه ایـن عقیده انـد کـه حکومت 
ایـن  از  می خواهـد  اشـرف غنی  آن  رأس  در  و 
جرگـه سوءاسـتفادۀ سیاسـی کنـد و ایـن حرکِت 
نمایشـی در راسـتای هدف هـای شـخصِی آقـای 
غنـی و تیـِم او، بیشـتر در محـور انتخابـات بعدِی 
دلیـل،  همیـن  بـه  می چرخـد.  ریاسـت جمهوری 
برخـی از سیاسـیون کشـور از عـدم شـرکِت خود 

در آن خبـر داده انـد. 
آقـای غنـی با شـتاب گرفتـِن گفت وگوهای صلح 
امریـکا بـا طالبـان، بـه صـورت عجیبـی از موضع 
مخالفـت بـا آن برخـورد می کنـد. ُکِل برنامه هـای 
حکومـت در ایـن اواخـر، معطـوف بـه سـبوتاژ 
کـردِن ایـن گفت وگوهاسـت. گفتـه می شـود کـه 
نیـز در  امنیتـی  نیروهـای  تهاجمـِی  حرکت هـای 
ایـن شـب و روزهـا به شـدت افزایـش پیـدا کرده 
و در برخـی از مناطق شـماِل کشـور سـبب شـده 
کـه مـردم از مناطق اصلی شـان آواره شـوند. یکی 
از کاربـراِن فیسـبوک که اتفاقًا یکـی از خبرنگاراِن 
معروف کشـور نیز هسـت، در صفحه اش در مورد 
جنِگ شـمال چنین نوشـته اسـت: »زادگاه من تِبِر 
در سـرپل در ایـن شـب و روز خـون می گریـد. 
هـزاران خانـواده بـه مناطـق امـن گریختـه انـد. 
طالبان دسـت از مقاومت و نیروهای دولتی دسـت 
از درهـم کوبیـدِن مناطـق مسـکونی برنمی دارنـد. 
تمامـی خانواده هـای مقیـم در شـبرغان، سـرپل و 

مزارشـریف میزبـان آواره گان جنـگ اند. سـرمای 
بی سـرپناهی  سـرمای  و  فقـر  سـرمای  زمسـتان، 
چـه  نمی دانـم  می  کنـد.  تهدیـد  را  نفـر  هـزاران 
کمکـی می تـوان بـه خانواده هـای آواره رسـانید و 
آیـا ممکـن اسـت دسـت بـه دسـِت هـم بدهیم و 

بـه یـاری نیازمندان بشـتابیم؟« 
ایـن گوشـه یی از واقعیتی سـت کـه ایـن روزهـا 
مـردم در افغانسـتان در اکثـر مناطـق آن را تجربـه 
می کننـد. همان طـور کـه جنـگ راه حـِل اساسـی 
بـدون  صلـح  گفت وگوهـای  باشـد،  نمی توانـد 
پشـتوانه نیـز گـره از کار بـاز نمی کنــد. حکومت 
در زمانـی کـه بایـد طالبـان را گوشـمالی مـی داد 
می رانـد،  بیـرون  نفوذشـان  تحـِت  مناطـق  از  و 
از صلـح و  بـود و  دسـت روی االشـه گذاشـته 
آتش بـس سـخن می گفـت. حکومـت و به ویـژه 
پنـج سـاِل گذشـته  حکومـت وحـدت ملـی در 
از زاویـۀ قوم وتبـار بـه پدیـدۀ طالـب نـگاه کـرده 
دشـمناِن  را  طالبـان  هرگـز  غنـی  آقـای  اسـت. 
افغانسـتان نمی دانسـت و شـاید حـاال هـم ندانـد. 
او فکـر می کـرد بـا آمـدِن او بـه قـدرت، طالبـان 
بـه اسـتقبالش خواهنـد شـتافت و در حکومِت او 
نقـش بـازی خواهنـد کـرد. گفتـه می شـود که او 
در والیـت  انتخاباتـی اش  کمپاین هـای  زمـان  در 
لوگـر بـا شـماری از سـراِن طالبان دیدار داشـته و 

وعده هایـی نیـز بـه آن هـا داده بـوده اسـت.
 این کـه ایـن سـخنان و گزارش هـا چقدر درسـت 
اسـت، هنوز کسـی بـه صـورت واضـح نمی داند، 
ولـی یک چیز کامًا روشـن اسـت که آقـای غنی 
در پنج سـال گذشـته بـه اندازۀ کافی بـرای طالبان 
فرصـت و زمینه مسـاعد کـرد تـا در درون جامعه 
نفـوذ کننـد. حـاال طالبـان بـه یـک قـدرت تبدیل 
شـده اند. ایـن را بایـد بـا تأسـف گفـت. تأسـف 
به خاطـِر این کـه یـک گـروه مـزدور و بی هویـت 
امـروز می خواهـد سرنوشـت افغانسـتان را رقـم 
بزنـد؛ گروهـی کـه حتـا سـراِن آن دارای هویـت 
مشـخص نیسـتند. آقـای خلیـل زاد در دوحـه بـا 
کســی دیـدار کرده و پـس از ایـن گفت وگوهای 
صلـح را بـه ریاسـِت او پیـش خواهـد بـرد کـه 
اسـت.  ناشـناس  افغانسـتان چهره یـی  داخـل  در 
مـا غنـی بـرادر کسـی کـه پـس از ایـن ریاسـت 

گفت وگوهـای صلـِح طالبـان در قطر را بـه عهده 
حتـا  کسـی  اسـت.  هویـت  بـدون  فـردی  دارد، 
نمی دانـد کـه زادگاه اصلـی او کجاسـت. برخـی 
می گوینـد کـه از قندهـار اسـت و برخـی دیگـر 
بـاور دارند کـه از ارزگان اسـت. آیـا چنین فردی 
تصمیـم  صلـح  گفت وگوهـای  مـورد  در  بایـد 
بگیـرد؟ از جانـب دیگـر، طالبان با ایـن بی هویتی 
کجـا  از  را  نظامـی  امکانـات  و  نیـرو  این همـه 
به دسـت آورده انـد؟ کی هـا بـه ایـن گـروه کمـک 
کـرده کـه در داخـل افغانسـتان نیـرو و تجهیزات 

نظامی داشـته باشـند؟
 این هـا سـوال هاِی گویـا بی پاسـخ اند. اگر کسـی 
پاسـخی بـه آن هـا دهـد، می گوینـد کـه گرفتـار 
تیـوری توطیـه شـده اسـت. اگـر آقـای غنـی کـه 
حـاال عرصـه را بـر خـود تنـگ می یابـد، از همان 
آغـاز بـا صداقـت و همدلـی بـا مـردم بـه جنـِگ 
این همـه  هرگـز  گـروه  ایـن  می رفـت،  طالبـان 
قـدرت و نیـرو نمی یافـت. ضعـف حکومـت و 
نـگاه مهرآمیـِز آن بـه پدیـدۀ طالبـان، ایـن گـروه 
را یـک گـروه کان و دارای نفوذ سـاخت. شـاید 
کشـورهای بیگانـه نیـز در آن سـهم داشـتند ولـی 
اشـتباه کان و اصلـی را حکومت هـای افغانسـتان 
صـورت دادنـد. امروز آن هـا چوب سیاسـت های 
نابخردانـه و غیرعقانی شـان را می خورنـد. اگـر 
از  می خواهـد  و  شـده  دسـت پاچه  غنـی  آقـای 
برسـد،  نتیجـه  بـه  صلـح  مشـورتی  جرگـۀ  راه 
گنـاهِ خـودش اسـت. خـودش طالبـان را بـزرگ 
کـرد، برای شـان فرصـت داد و حـاال ایـن گـروه 
بـه او پشـت کـرده اسـت. روزهایـی کـه همـه 
فریـاد می زدنـد کـه جنـگ بـا طالبـان را جـدی 
بگیـرد و جبهه هـا را در شـمال و جنـوب متوقف 
نسـازد، آقـای غنـی همـه را نشـنیده گرفـت. در 
هلمنـد بارهـا نظامیـاِن کشـور فریـاد کشـیدند که 
برای شـان دسـتور حمله بـه طالبان داده نمی شـود. 
در فـراه و قندوز و بسـیاری از والیت های کشـور 
وضـع بـه همین صـورت بود. حـاال وقتـی امریکا 
بـا طالبـان در حـال مذاکـره اسـت و این گـروه با 
غنـی نمی خواهـد گفت وگـو کنـد، عرصـه بـر او 
تنـگ آمـده و جنگـی را آغـاز کـرده کـه متضـرر 

اصلـی آن مـردم بی پنـاه و بی دفـاع انـد. 
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ــاک  ــِل خ ــه در داخ ــمیری یی ک ــتیزه جویاِن کش ــگاه  س ــد پای هن
ــرار داده  ــی ق ــۀ هوای ــدف حمل ــد را ه ــتقر بوده ان ــتان مس پاکس
ــیِر  ــاری در کمش ــۀ انتح ــی حمل ــات در تاف ــن عملی ــت. ای اس
تحــت کنتــرل هنــد و کشته شــدِن شــمار قابــل توجهــی از نظامیــاِن 
ــد  ــدی می گوین ــاِت هن ــه اســت. مقام ــن کشــور صــورت گرفت ای
ــد کــه  کــه آن هــا نیروهــای جیــش محمــد را هــدف قــرار داده ان
ــته  ــاِل گذش ــه را در سی س ــن حمل ــروری پُرتلفات تری در ۱5 فب
ــد.  ــرا کردن ــازمان دهی و اج ــد س ــرل هن ــت کنت ــمیر تح در کش
مقامــات نظامــی پاکســتان، حملــۀ هوایــی هنــد را تأییــد کــرده و 
ــه  ــرای مقابل ــز ب ــا نی ــای آن ه ــانه ها، جنگنده ه ــزارش رس ــرار گ ق

ــد.   ــرواز درآمده ان ــه پ ــد ب ــا هن ب
امــا نکتــۀ قابــل توجــه در ایــن خبــر، اوج گیــری نــزاع و خصومت 
میــان دو کشــورِ هنــد و پاکســتان و تأثیــر آن بــر اوضاع افغانســتان 
ـ آن هــم در تب وتاش هــای صلــح ـ اســت. بــرای پرداختــن بــه 
ایــن موضــوع بایــد از ایــن نکتــه آغــاز نمــود کــه همــۀ تحــوالت 
در منطقــۀ جنــوب آســیا حــوِل مناســبات هنــد - پاکســتان 
ــنتی  ــِب س ــِب دو رقی ــه در قال ــن دو کشــورند ک ــد و ای می چرخ
ــه بیـــرون از مرزهــای ِ  ــه، تعامل هــا و تقابل  های شــان را ب و دیرین
رسمی شــان ســرایت می دهنــد و تــاش می کننــد حریــف را 
ــش بکشــند.  ــه چال ــان خــود ب ــی می ــای بین الملل ــر از مرزه فرات
ــۀ  ــه گفت ــه اوالً ب ــت ک ــا کشوری س ــه ام ــن میان ــتان در ای افغانس
بســیاری از کارشناســان قِســمًا شــامل منطقــۀ جنــوب آسیاســت، 
ثانیــًا پاکســتان بــه ایــن کشــور بــه عنــوان عمــق اســتراتژیِک خــود 
ــریِک  ــتان را ش ــد افغانس ــًا هن ــرد، ثالث ــد می نگ ــا هن ــارزه ب در مب
ــد  ــد/ می شناس ــتان می خواه ــا پاکس ــه ب ــود در مقابل ــردِی خ راهب
ــه  ــی ب ــوان پنجره ی ــه عن ــد ب ــه هن ــواره ب ــتان هم ــًا افغانس و رابع
ــا  ــه تنش ه ــون ک ــرد. اکن ــازنده گی می نگ ــرفت و س ــوی پیش س
میــان دو کشــور اوج گرفتــه، بیــش از گذشــته دشــواری موقعیــِت 
از  برخاســته  احتمالــِی  آســیب های  از  پرهیــز  در  افغانســتان 
ایــن مواجهــه برجســته می گــردد؛ چنان کــه پــس از حملــۀ 
ــوی  ــه س ــب ب ــا غض ــد ب ــت ها در هن ــۀ انگش ــروری، هم ۱5 فب
ــه نیــروی تروریســتی جیــش محمــد( نشــانه رفــت:  پاکســتان )ن
نخســت وزیر هنــد بــه پاکســتان دربــارۀ ایجــاد بی ثباتــی و بهــای 
گــزاِف آن هشــدار داد، وزیرمشــاور دولــت هنــد گفــت کــه از هــر 
ابــزاری بــرای قطــع ارتبــاط پاکســتان بــا جامعــۀ جهانــی اســتفاده 
خواهــد کــرد و وزیــر حمل ونقــل و منابــع آِب هنــد نوشــت کــه 
مســیر آب دریــای شــرقی خــود را بــه ســمت پاکســتان مســدود 

می کننــد. 
ایــن گزاره هــا نشــان می دهنــد کــه وضعیــت میــان هنــد و 
ــه از  ــوان کشــوری ک ــه عن ــز اســت و افغانســتان ب پاکســتان، قرم
ناحیــۀ ایــن دو کشــور بــا تهدیدهــا و فرصت هــای فــراوان مواجــه 
اســت، نه تنهــا نبایــد خــود را درگیــِر ماجــرا بســـازد، بلکــه بایــد 
موضــِع بی طرفــی اتخــاذ کنــد. مســلمًا ایــن بی طرفــی، بی طرفــِی 
منفعانــه کــه تحریک برانگیــز نیــز می توانــد تمــام شــود، نیســت. 
افغانســتان از آن جایــی کــه یکــی از آســیب  پذیرترین کشــورها در 
ــال را  ــِی فع ــِع بی طرف ــد موض ــود، می بای ــمرده می ش ــه ش منطق
در تمــام رقابت هــای منطقه یــی به ویــژه رقابــت هنــد و پاکســتان 
پیشــه کنــد. بــه ایــن معنــا کــه افغانســتان می بایــد بــا احتــرام بــه 
منافــع هــر دو کشــور، در یــک گفت وگــوی فعــال و ســازنده بــا 
ــدام  ــاِن هیچ ک ــا زی ــود ی ــه س ــا ب ــرد ام ــر بب ــت به س ــر دو دول ه

وارد عمــل نشــود.
امــا ایــن کار در عمــل زیــاد هــم ســاده نیســت؛ چــرا کــه اغــراق 
ــتان  ــد و پاکس ــان هن ــرگاه می ــه ه ــود ک ــه ش ــر گفت ــت اگ نیس
ــب مترصــِد اوضــاِع افغانســتان و  ــرد، هــر دو جان نزاعــی در بگی
ــوند و  ــل می ش ــاِت کاب ــمِی مقام ــمی و غیررس ــای رس واکنش ه
ــواس های  ــر وس ــل از منظ ــادِی کاب ــِش ع ــر کن ــان، ه ــن می در ای
می توانــد  پاکســتان(  جانــب  )به ویــژه  کشــور  دو  سیاســِی 
ــی از آســیب ها و  ــه تلقــی گــردد و زنجیره ی ــا علی ــه ی موضعــی ل

ــد. ــم بزن ــوءتفاهمات را رق س
ــراوان  ــۀ ف ــش و تجرب ــه دان ــاز ب ــواری، نی ــن دش ــازی ای ساده س
دارد؛ امــا تــا رســیدن بــه آن درجــه از پخته گــی، بــه حکومــت و 
وزارت خارجــۀ افغانســتان پیشــنهاد می شــود کــه از اظهارنظرهــای 
ــتان  ــد و پاکس ــزاع هن ــورد ن ــی در م ــدون آماده گ ــه و ب عجوالن
ــر از ناســنجیده گویی  ــب بهت ــد؛ چــرا کــه ســکوت به مرات بپرهیزن
و انداختــِن یــک کشــور بــه مخمصــه اســت. البتــه شــاید تــا فــردا 
ــی و اســام آباد،  ــاِت دهل ــِر مقام ــر تدبی ــر اث ــده، ب و روزهــای آین
ایــن تنش هــا ســیر نزولــی بپیماینــد ولــی ایــن وظیفــه و رســالِت 
دولــت و حکومــت افغانســتان اســت کــه آمــاده و پیش بیــِن هــر 
ــر  ــدرت و بازیگ ــن دو ق ــان ای ــی می ــاد و بحران ــِت ح ــوع حال ن
ــد در  ــتی بلن ــا دس ــه از قض ــند ک ــیا باش ــوب آس ــی در جن اصل

پیشــبرد جنگ وصلــِح مـــا دارنــد! 

افغانستان 
در تفِت نزاع هند و پاکستان

احمـد عمـران

غنـی محصوِل 
اشتبا هاِت خود را 

درو می کند

اگر آقای غنی که حاال عرصه را بر خود تنگ می یابد، 
از همــان آغاز با صداقت و همدلی با مردم به جنِگ 
طالبان می رفت، این گــروه هرگز این همه قدرت و 
نیرو نمی یافت. ضعــف حکومت و نگاه مهرآمیِز آن 
به پدیــدۀ طالبان، این گــروه را یک گروه کالن و 
دارای نفوذ ســاخت. شاید کشــورهای بیگانه نیز 
در آن ســهم داشتند ولی اشــتباه کالن و اصلی را 
حکومت های افغانســتان صورت دادند. امروز آن ها 
چوب سیاســت های نابخردانه و غیرعقالنی شــان 
را می خورند. اگر آقای غنی دســت پاچه شــده و 
می خواهد از راه جرگۀ مشــورتی صلــح به نتیجه 
برسد، گناِه خودش است. خودش طالبان را بزرگ 
کرد، برای شــان فرصت داد و حاال این گروه به او 
پشت کرده اســت. روزهایی که همه فریاد می زدند 
که جنگ با طالبان را جــدی بگیرد و جبهه ها را در 
شــمال و جنوب متوقف نســازد، آقای غنی همه را 

نشنیده گرفت...
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ــیون  ــنران کمیس ــه کمیش ــد ک ــی می گوین ــزاب سیاس اح
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــط نام ــات توس انتخاب

گزینــش می شــوند.
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش برخــی از اعضــای احــزاب سیاســی ب
موضــوع می افزاینــد، هرچنــد احــزاب سیاســی طــرف دار 
ــا تعدیاتــی کــه در  ایجــاد کمیتــۀ گزینــش بودنــد، امــا ب
قانــون انتخابــات و دیــد گاه دو طــرف )احــزاب سیاســی، 
جامعــۀ مدنــی و حکومــت( ایجــاد گردیــد، فیصلــه شــد تا 
ــات ریاســت جمهوری  ــزدان انتخاب ــا رأی نام کمیشــنران ب

گزینــش شــوند.
ــزب  ــری ح ــأت رهب ــو هی ــی، عض ــان اخاق ــور رحم ن
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــامی، در گفت وگ ــت اس جمعی
ــات  ــه انتخاب ــط ب ــای مرتب ــزاب و جریان ه ــد: اح می گوی
بــر ایجــاد دوبــارۀ کمتیــۀ گزینــش در کمیســیون انتخابــات 
تأکیــد کردنــد، امــا بــا تعدیاتــی کــه در دیده هــای 
طرف هــای دخیــل در انتخابــات و قانــون انتخابــات 
ایجــاد گردیــد، فیصلــه شــد تــا کمیشــنران توســط 
ــوند. ــش ش ــت جمهوری گزین ــات ریاس ــزدان انتخاب نام
ــژه  ــت به وی ــری حکوم ــه رهب ــت ک ــی گف ــای اخاق آق
ارگ، بــر ایجــاد کمیتــۀ گزینــش در شــرایط کنونــی 
توافــق نداشــت و ایجــاد ایــن نهــاد را زمان گیــر تعریــف 

می کــرد.
او گفــت کــه نگــرش ارگ معرفــی ۱5 تــن از طــرف ایــن 
نهــاد، ۱5 تــن از نهادهــای مدنــی و ۱5 تــن دیگــر احــزاب 
سیاســی بــود تــا مســوولیت کمیتــۀ گزینــش را پیــش  ببرد، 
امــا ایــن طــرح مــورد تاییــد احــزاب و جریان هــای 

مرتبــط بــه انتخابــات قــرار نگرفــت.
آقــای اخاقــی اظهــار داشــت کــه کمیشــنران بــه اســاس 
انتخــاب  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزد  رأی ۱8 
ــی  ــت محمداشــرف غن ــرد صاحی ــن رویک ــوند. ای می ش
ــا  ــم حاکــم خنث ــه تی ــراد وابســته ب ــر انتصــاب اف را در ام

می ســازد.
آقــای اخاقــی می گویــد کــه گزینــش کمیشــنران وابســته 
بــه رأی نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری اســت، 
ــک  ــران ی ــد دیگ ــی همانن ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی

ــق دارد. رأی ح
ــا درک  ــه ب ــت ک ــزدان اس ــرای نام ــن ب ــه ای ــت ک او گف
ــت  ــا ظرفی ــراد ب ــه انتخــاب اف شــرایط حســاس دســت ب

ــد. ــر بزنن و مدی
ایــن رویکــرد مــورد اســتقبال جریان هــای سیاســی مرتبــط 

بــه انتخابــات قــرار گرفتــه اســت. ســید جمــال خورشــید، 
ــد  ــی می گوی ــدای مل ــی آجن ــان سیاس ــخنگوی جری س
ــا  ــده ت ــر ش ــی، ناگزی ــت وحــدت مل ــس حکوم ــه ریی ک
ــش  ــی در گزین ــای سیاس ــردم و جریان ه ــت  م ــه خواس ب

ــد. ــن کن کمیشــنران تمکی
او گفــت کــه بــرای انتخــاب کمیشــنران کمیســیون 
انتخابــات، تــاش شــود تــا افــراد توان منــد کــه ظرفیــت 
ــات را داشــته باشــند، گزینــش گــردد. ــت انتخاب و مدیری
ــی و  ــای سیاس ــه جریان ه ــاور دارد ک ــید ب ــای خورش آق
ــنران  ــش  کمیش ــی گزین ــی در چگونگ ــای انتخابات تکت ه
ــورد  ــات م ــد انتخاب ــا براین ــند ت ــته باش ــش داش ــد نق بای

ــرد. ــرار گی ــد همــه ق تأیی
آقــای خورشــید بــا اســتقبال از رونــد گزینــش کمیشــنران 
 ۱398 ســال  ریاســت جمهوری  نامــزدان  توســط 
می گویــد: ایــن وضعیــت دســت تیــم حاکــم )ارگ( را در 
انتصــاب افــراد وابســته  بــه خــود در کمیســیون انتخابــات 

کوتــاه می ســازد.
ــود  ــی و نب ــت زمان ــت محدودی ــال، حکوم ــن ح در همی
ــزاری  ــراراه برگ ــزرگ ف ــش ب ــی را دو چال ــی فن آماده گ
امــا می گویــد  ریاســت جمهوری می دانــد؛  انتخابــات 

ــود. ــزار می ش ــن آن برگ ــان معی ــات در زم ــه انتخاب ک
محمدســرور دانــش، معــاون دوم ریاســت حکومــت 

وحــدت ملــی، دیــروز در دیــدار بــا ارنســت نارمن، ســفیر 
هالنــد در کابــل بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع، گفتــه اســت 
کــه »محدودیــت زمانــی و نبــود آماده گــی تخنیکــی الزم« 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــراراه انتخاب ــدی ف ــش ج دو چال

اســت.
آقــای دانــش تأکیــد کــرد کــه انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــد  ــزار خواه ــش اعــان شــده برگ ــم از پی براســاس تقوی

شــد.
ــزود کــه  ــی اف معــاون دوم رییــس حکومــت وحــدت مل
کمیســیون های  دبیرخانه هــای  رییســان  و  کمیشــنران 
ــون  ــل قان ــه در تعدی ــکاری ک ــاس راه ــر اس ــی ب انتخابات
ــک  ــده نزدی ــت، در آین ــده  اس ــی ش ــات، پیش بین انتخاب

گزینــش می شــوند.
آقــای دانــش تأکیــد کــرده اســت کــه گزینــش کمیشــنران 
کمیســیون های انتخاباتــی مســوولیت همــه اطــراف دخیــل 
ــراد  ــا اف ــود ت ــاش می ش ــت و ت ــات اس ــد انتخاب در رون
شایســته تر بــه عنــوان اعضــای ارشــد کمیســیون های 

انتخاباتــی معرفــی شــوند.
ــت  ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــد اش ــن، محم ــش از ای پی
ــی در ســفری کــه  روز یک شــنبه)5 حــوت(  وحــدت مل
بــه نیمــروز داشــت، اعــام  کــرد کــه انتخابــات در زمــان 
معیــن آن یعنــی ۲9 ســرطان ســال آینــده برگــزار خواهــد 

شــد.
ــون  ــی، قان ــه رییــس حکومــت وحــدت مل ــس از آن  ک پ
کمیســیون های  کمیشــنران  و  تعدیــل  را  انتخابــات 
انتخاباتــی را بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی کــرد، 
ــا  ــان دبیرخانه  ه ــط رییس ــی توس ــیون های انتخابات کمیس

سرپرســتی می شــوند.
ــای  ــی و نهاده ــزاب سیاس ــاری اح ــه ج ــل هفت در اوای
ــمول ۱۴  ــه ش ــر ب ــات، 8۴ نف ــا انتخاب ــط ب ــی مرتب مدن
ــه  ــی ب ــیون های انتخابات ــت در کمیس ــرای عضوی زن را ب

ــد. ــی کردن ــت معرف حکوم
ــی  ــد بررس ــه رون ــت ک ــرده اس ــام ک ــز اع ــت نی حکوم
اســناد ایــن افــراد آغــاز شــده بــا تکمیــل آن، کار گزینــش 
کمینشــران از ســوی نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 

آغــاز خواهــد شــد.
همــراه  ریاســت جمهوری  انتخابــات  اســت  قــرار 
بــا انتخابــات پارلمانــی غزنــی، شــوراهای والیتــی و 
شــوراهای ولســوالی در ۲9 ســرطان ســال آینــده برگــزار 

ــود. ش

یک گزارش جدید کمیتۀ مسـتقل مشـترک نظارت و ارزیابی 
مبـارزه بـا فسـاد اداری نشـان می دهـد کـه در بخش هـای 
تـدارکات، لوجسـتیک و منابـع بشـری وزارت امـور داخلـه 

فسـاد بیـداد می کند.
مسـووالن در نهـاد مـک یا کمیتۀ مشـترک نظـارت و ارزیابی 
مبـارزه بـا فسـاد اداری دیـروز سه شـنبه، 7 حـوت در یـک 
نشسـت خبری بررسـی های شـان از فسـاد در وزارت داخله 
را تحـت عنوان »آسـیب پذیری های فسـاد اداری وزارت امور 

داخلـه« نشـر کردند.
و  سـازمانی«  »ارزش هـای  »مقـررات«،  گـزارش،  ایـن  در 
»قابلیت هـا« در بخش هـای تـدارکات، لوجسـتیک و مدیریت 
منابـع بشـری وزارت امور داخله تحقیق شـده و پیشـنهاداتی 
ارایه گردیده اسـت. بربنیاد این گزارش، فهرسـت داشـته های 
فزیکـی وزارت امـور داخلـه موجود نیسـت و این امر سـبب 
شـده اسـت کـه بسـیاری از داشـته های ایـن وزارت تـاراج 

شود.
یافته هـای ایـن گـزارش همچنان بیانگر آن اسـت کـه وجود 
پروسـه های پیچیـده بـرای انجـام دادن کار و توافـق بـاالی 
آن هـا، بی توجهـی اتفاقـی بـه پالیسـی ها و مقـررات وضـع 
پروسـۀ  بیرونـی در تصمیم گیـری و  افـراد  شـده، دخالـت 
تطبیق، ضعیف بودن سیسـتم بایگانی و دوسـیه بندی و وضع 
معیارهـای ناکافـی بـرای تصمیم گیری هـا، از عوامـل عمـدۀ 

وجـود فسـاد در ایـن وزارت اسـت.
بـاری سـام، رییـس کمیتۀ مک در نشسـت دیـروز گفت که 
بررسـی های آنـان بین ماه های فبـروری تا اکتوبر سـال ۲0۱8 
صـورت گرفتـه اسـت. آقـای سـام می گویـد کـه براسـاس 
یافته هـای ایـن نهـاد آنـان، بخش های تـدارکات، لوجسـتیک 
و منابع بشـری وزارت امور داخله به فسـاد گسـترده آغشـته 

است.
ایـن مسـوول نهاد مـک از کارشـیوۀ تـدارکات وزارت داخله 
انتقـاد کـرد و گفـت کـه در بخـش تـدارکات، برنامه ریزی و 
هم آهنگـی اداری الزم وجودنـدارد. او افـزود کـه دواطلبی هـا 
اکثـراً بـه شـکل نامسـاوی بـه اعـان سـپرده می شـود و نیـز 

جزییات داوطلبی ها به شـکل یکسـان به دسـترس شـرکت ها 
نمی گیرد. قـرار 

آقـای سـام بـا بیـان این کـه اسـتفاده از منبـع واحـد نیـز در 
قراردادی هـا بـه یـک امـر معمـول بـدل شـده اسـت، بیـان 
داشـت کـه ایـن مشـکات در نبـود یک سیسـتم مشـخص 
و بازدارنـده موجـب فسـاد شـده اسـت. بـاری سـام اظهـار 
می دارد که مشـکل تدارکات همچنان سـبب شـده اسـت که 
در پرداخت هـا در مـواردی تـا 3 سـال تأخیر به میـان بیاید و 

اکمـاالت پولیـس را نیـز آسـیب بزند.
رییـس کمیتـۀ مشـترک نظـارت و ارزیابـی مبـارزه بـا فسـاد 
اداری بـه آسـیب پذیری های بخـش لوجسـتیک ایـن وزارت 
از  مشـخصی  »فهرسـت  گفـت:  و  گذاشـت  انگشـت  نیـز 
ایـن  موجودی هـای وزارت داخلـه هم اکنـون در دسـترس 
در زون هـای  لوجسـتیکی  نهادهـای  میـان  نیسـت،  وزارت 
اداره  چندیـن  نیـز  و  نـدارد  وجـود  هماهنگـی  مختلـف 

فعالیـت می کننـد«. لوجسـتیک  ناهماهنـگ در بخـش 
بخـش  در  ایـن چالش هـا  کـه  داشـت  بیـان  بـاری سـام 
لوجسـتیک سـبب شـده اسـت کـه سوء اسـتفاده از امکانـات 
پولیس به شـکل گسـترده صـورت بگیرد. به گفتـۀ او: بخش 
لوجسـتیک وزارت داخلـه می گوید کـه 35 عـراده رنجر این 
وزارت در اختیـار مقام های غیرمسـوول اسـت، حاالنکه یکی 
از وزیـران پیشـین داخله این شـمار را 70 رنجر عنـوان کرده 

بـود. بـه گفتـۀ او، ایـن یک تناقض و فسـاد آشـکار اسـت.
آقـای سـام بـه ایـن بـاور اسـت کـه بخـش منابع بشـری و 
اسـتخدام وزارت داخلـه نیـز معـروض بـه فسـاد اسـت. او 
تصریـح کرد که بیـش از ۴ هزار کارمند در سـه ادارۀ مختلف 
در اسـتخدام منابـع بشـری در بخش هـای ملکـی و نظامـی 
وزارت داخلـه مشـغول هسـتند کـه ایـن بخـش را به فسـاد 

آغشـته کرده اسـت.
او می گویـد کـه مقام هـای سیاسـی و نظامـی افغانسـتان در 
اسـتخدام پولیـس و کارمنـدان ایـن وزارت دخالت گسـترده 
دارنـد. بـه گفتـۀ آقـای سـام: نبـود میکانیسـم واضـح برای 
ترفیـع عـادی یـا ویژه بـرای سـربازاِن پولیس و نبـود بایگانی 

معیـاری در بخـش متقاعـدان و نبـود هماهنگی بیـن وزارت 
داخلـه و وزارت کار را از چالش هـای دیگـر در ایـن بخـش 

ست. ا
او می گویـد کـه دخالـت مقام هـا در ایـن بخـش موجـب 
شـده اسـت کـه ترفیعـات ویـژه بـدون دلیـل، بـه یـک امـر 
عـادی بـدل شـود و نیروهـای کم ظرفیـت بـه شـکل جمعی 
در سـکتور پولیـس جذب شـوند. رییس کمیتـۀ مک مجموع 
سـاحات آسـیب پذیر از فسـاد اداری در وزارت داخلـه را 75 
سـاحه عنـوان کـرد و بیان داشـت که بـرای از بین بـردن این 
آسـیب پذیری ها نیاز اسـت 7۴ سـفارش اصاحی در وزارت 

داخلـه تطبیق شـود.
»بهبـود هماهنگی میان ریاسـت های لوجسـتیک و تدارکات، 
سیسـتم های  ساده سـازی  دارایی هـا،  ثبـت  سیسـتم  ایجـاد 
اسـتخدام، تطبیق کامل همه مقررات منابع بشـری و مدیریت 
بهتـر ترفیعـات ویـژه« پیشـنهادهایی انـد کـه کمیته مشـترک 
نظـارت و ارزیابـی مبـارزه بـا فسـاد بـرای بهبـود و اصـاح 

آسـیب های وزارت داخلـه طـرح کـرده اسـت.
مسـووالن در کمیتـۀ مشـترک نظـارت و ارزیابـی مبـارزه بـا 
فسـاد اداری همچنان گفتند که پیشـنهادات شـان را با وزارت 
داخله شـریک سـاخته اند و مسـووالن ایـن وزارت هم تعهد 

سـپرده انـد کـه در ایـن زمینه اقـدام جـدی می کنند.
ایـن بررسـی در حالـی نشـر می شـود کـه پیـش از ایـن، دو 
سـال پیش رییس حکومـت وحدت ملـی وزارت امور داخله 
را »قلـب فسـاد« در وزارت خانه هـای کشـور خوانـده بـود. 
رییـس حکومـت وحـدت ملی به مـردم وعده سـپرده بود که 
اصاحـات جـدی و گسـترده در ایـن وزارت اعمـال خواهد 
شـد، امـا دیـده می شـود کـه با سـپری شـدن نزدیک به سـه 
سـال از ایـن وعدۀ محمداشـرف غنی، تا کنونـی برای اصاح 
و زدودن فسـاد از ایـن وزارت هیـچ کاری صـورت نگرفتـه 

است.
پیـش از ایـن پنتاگون یا وزارت دفـاع ایاالت متحدۀ امریکا در 
گزارشـی مدعی شـده بـود کـه در وزارت های دفـاع و داخلۀ 
افغانسـتان فسـاد گسـترده یی وجود دارد. به دنبال آن، سـیگر 
یـا بـازرس ویـژۀ امریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان گزارش 
داد کـه بـه دلیل نظـارت و بررسـی های کم رنـگ وزارت های 
دفـاع و داخلـه افغانسـتان، صدهـا میلیـون دالـر که بـه خاطر 
آمـوزش ارتـش و پولیس ملـی اختصاص داده شـده بود هدر 
رفتنـد. ایـن آمارهـا بارها توسـط مسـووالن وزارت داخله رد 

شـده است.

گزارش جدیِد مک:

فساد وزارت داخله را آسیب رسانده است

احزاب سیاسی:

دست غنی از انتصاب کمیشنران کوتاه شده است

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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دولـت در طـول تاریـخ اسـام در انجـام وظایـِف خـود بـه 
گونه یـی از اسـام متأثـر بـود و قوانیـن را نیـز در روشـنایی 
ارزش هـای اسـامی طوری کـه می دانسـتند، وضـع می کردند. 
گفتـه  اسـامی  دولت هـای  همـواره  اسـامی  دولت هـای 
می شـدند؛ ایـن بدیـن معنـا نیسـت کـه قوانیـن و ترتیبـات 
و روش هـای آن هـا از طریـق وحـی ثابـت شـده بـود، بلکـه 
همه گـی اسـتوار بـر اجتهاد بشـری بود کـه در برخی مـوارد با 
اجتهاد دیگران سـازگاری داشـت و در برخـی دیگر مخالفت، 
امـا دولـت همـواره بی طـرف می بـود. مثـًا زمانی  کـه دولـت 
عباسـی خواسـت تـا فهـِم مشـخصی از اسـام را بـر امـت 
اسـامی تحمیـل کنـد، در ایـن زمینـه منصـور خلیفۀ عباسـی 
بـا امـام مالـک مشـورت کـرد و برایـش گفـت: اختافـات 
و اجتهـادات از دیـن زیـاد شـده اسـت و از چنـد دسـته گی 
امـت می ترسـم و از شـما می خواهـم تـا تمـام اقـوال را در 
یـک کتـاب جمـع کنیـد. از ایـن رو امـام مالـک کتـاب موطـا 
را نوشـت کـه تمـام اقـوال مختلـف را در آن گردهـم آورد. 
ایـن کتـاب مـورد پسـند منصور قـرار گرفـت و خواسـت آن 
را قانونـی الـزام آور بـرای همۀ امت اسـامی بسـازد، امـا امام 
مالـک چنیـن طرحـی را نپذیرفـت و گفـت: یـا امیرالمؤمنیـن 
چنیـن کاری را نکـن! اصحـاب پیامبـر در شـهرهای مختلـف 
پراکنـده شـده اند و آن هـا دارای علـم زیـادی انـد و آنچـه در 
ایـن کتـاب می بینـی، چیزهایی سـت کـه تنهـا بـه من رسـیده 
اسـت، پـس مـردم را بـه اختیـار خودشـان واگـذار. بـه همین 
لحـاظ شـمال افریقـا دارای مذهبـی، مصریـان دارای مذهبی و 
اهـل شـام صاحـب مذهـب دیگـری بودنـد. بـرای این کـه در 
نبـود کلیسـا در اسـام جـز آزادی اجتهـاد چیـز دیگـری باقی 
نخواهـد مانـد و به طور طبیعی ایـن اجتهادات، متعـدد خواهد 
بـود کـه طبعـًا بـه آزادی اندیشـه و بـه پلورالیسـم سیاسـی و 

می انجامـد. مذهبـی 
زمانی کـه مـا بـه وضـع قوانیـن در سـایۀ ایـن تعـدد نیـاز پیدا 
کنیـم، باید دارای مکانیزمی باشـیم که شـاید بهترین مکانیزمی 
کـه بشـر تا به امـروز به آن دسـت یافتـه، میکانیزم دمکراسـی 
و انتخابـات اسـت کـه نماینـده گان مـردم بـه اجتهـاد گروهی 
دسـت زده و اجتهـاد را از اجتهـاد فـردی بـه گروهـی سـوق 
می دهنـد کـه نماینده گان منتخـِب ملت آن را انجـام داده بدون 
این کـه کلیسـایی در آن مداخله کند و سـخنگویی بـه نام قرآن 

و ارادۀ الهـی در آن جـا حضور داشـته باشـد.
ارادۀ الهـی تنهـا در ملـت تجلـی می کنـد. ملـت اسـت کـه 
بـا تدافـع و تأثیرگـذاری از ارادۀ الهـی تعبیـر می نمایـد نـه 
از البـه الی احتـکار امامـت و یـا حـزب و دولـت. بـه همیـن 
لحـاظ امـام احمد انقـاب مشـهوری را راه اندازی کـرد آن هم 
در زمـان خلیفـۀ عباسـی مأمـون. مأمون دانشـور بزرگـی بود. 
زمانی کـه اختـاف و پراکنده گـی امـت را دیـد، اندیشـید تـا 
آن هـا را گردهـم جمـع کنـد و خـود وی از مکتـب معتزلـه 
متأثـر بـود کـه مشـهور به مکتـب عقانی بـود، اما بسـیاری از 
عقل گرایـان غـره می شـوند و می خواهنـد فراوردهـای عقلـی 
خـود را بـر دیگـران نیـز تحمیـل کننـد. مأمـون چنیـن کرد و 
خواسـت که تفسـیر مشـخصی از قرآن و فهم معینی از عقیدۀ 
اسـامی را تحمیـل کنـد و این باعـث انقاب امام احمد شـد 
کـه خواسـت بـا ایـن قیام، تسـلط دولت بـر دیـن را رد کند و 
بـه همیـن لحـاظ مـورد فشـار و تعذیب قـرار گرفـت؛ اما در 
نهایـت توانسـت افـکار عمومـی را در برابـر دولـت تحریـک 
کنـد تـا این کـه مأمـون مجبـور شـد از ایـدۀ خـود صرف نظر 

 . کند
جهـان اسـام همـواره جهانـی بـود کـه بـر آن هیچ کلیسـایی 
حکومـت نکـرد و مناطـق مختلـِف ایـن جهـان پیـرو مذاهب 
متعـدد بودنـد و دولـت هـم هیچ گونـه حاکمیتـی بـر دیـن 
نداشـت. ایـن در حالی سـت کـه در جهـان غـرب همـواره 
تـاش بـر ایـن بـود کـه دولـت را از چنـگال دیـن رهایـی 
بخشـند و بـرای بـه دسـت آوردن ایـن هـدف انقاب هـای 
بزرگـی را راه انـدازی کردنـد و یکـی از اشـکال هایی کـه نـزد 
مـا وجـود دارد این اسـت که چگونـه دولـت را از دین رهایی 
بخشـیم و نگذاریـم کـه بـر دیـن تسـلط یابـد و دیـن همواره 
شـأن اجتماعـی خـود را حفـظ کـرده و بـرای همۀ مسـلمانان 
باشـد کـه قـرآن را تـاوت کننـد و آنچـه را کـه می خواهنـد 

 . بفهمند
کثرت گرایی یـی کـه بـه بسـط و گسـترش تسـامح و مـدارا 
بینجامـد، اشـکالی نـدارد. امـا اگـر مسـلمانان بـه قانـون نیـاز 
پیـدا کردنـد، پس میکانیـزم دمکراسـی معاصر بهترین تجسـم 
ارزش شـورا در اسـام اسـت کـه در ایـن صـورت اجتهاد به 
شـکل فـردی صـورت نمی گیـرد بلکـه جنبـۀ گروهـی را از 

طـرف نماینـده گان ملـت می گیـرد.
نبـود کلیسـا در تاریـِخ مـا خیلـی مهـم اسـت. شـاید بـرادراِن 
شـیعه مذهِب مـا دارای ایـدۀ نهـاد دینـی باشـند، امـا در جهان 
اهـل سـنت چنیـن نهـادی وجـود نـدارد بلکـه آنچـه حضور 
دارد، نهـاد علمـا اسـت و علمـا طبعـًا در آرای شـان بـا هـم 
اختـاف دارنـد. بـه همیـن لحـاظ مـا همـواره بـه میکانیزمی 
بـرای وضـع قوانیـن نیـاز داریم و تنهـا به یک عالـم ضرورت 
نداریـم، بـل بـه مجموعه یـی از علمـا و روشـن فکران نیـاز 
داریـم کـه در فضـای آزاد بـه بحـث و گفت وگـو بپردازنـد و 
در نهایـت نهـاد قانونگـذاری منتخـب، یگانه مرجعی سـت که 

بـرای او صاحیـت وضـع قوانین سـپرده شـده اسـت.
هـرگاه بـه وضع قوانیـن در سـایۀ کثرت گرایی نیاز پیـدا کنیم، 
در آن صـورت بـه میکانیزمی نیـاز داریم، و بهتریـن میکانیزمی 
کـه بشـر تـا امروز بـه آن دسـت یافتـه، دمکراسـی و میکانیزم 
انتخاباتی اسـت. حوزۀ سیاسـِی تونس امروز شـاهد کشمکش 
میـان جریان هـای سـیکوالر افراطـی و جریان هـای اسـامی 
افراطی اسـت. یکـی از ایـن جریان ها خواهان تحمیـل اجتهاد 
در اسـام از بـاال و بـا وسـایل دولت اسـت، اما جریـان دیگر 
می خواهـد دولـت را از تمـام آنچـه از اسـام متأثـر می گـردد 
خالـی سـازد، کمـا این کـه می خواهـد برنامه هـای تربیتـی و 
فرهنگـی را از تمـام تأثیـرات دینـی در جامعـه مجـرد سـازد. 
آنچـه از همـه عجیب تـر بـه نظـر می رسـد ایـن اسـت کـه 
جامعـۀ مـا بـه سـوی بی اعتنایی به دین قـدم نمی گـذارد، بلکه 
نهضـت دینـی گسـترده یی بـر آن حاکـم اسـت کمـا این کـه 
در مناطـق مختلـف جهـان چنیـن نهضتـی رشـد و بالنده گـی 
بی سـابقه یی داشـته اسـت. نقشـی را که کلیسـای کاتولیک در 
اروپـای شـرقی به وسـیلۀ کشـیش بولونـی و پـاپ جـون پول 
دوم بـازی کـرد، بـر کسـی پوشـیده نیسـت و نقـش دیـن در 
رسـانیدن پوتیـن بـه منصـب ریاسـت جمهـوری بـا همکاری 
و پشـتیبانی کشـیش بـزرگ ارتدوکس بر همه گان هویداسـت. 
در عصـری کـه جهـان شـاهد نهضـت دینـی ـ بـه ویـژه در 
جهان اسـام ـ اسـت کسـانی پیدا می شـوند و بر تأثیرگذاری 
دیـن در سیاسـت های آموزشـی و فرهنگـی دولـت اعتـراض 
می کننـد. در حقیقـت مـا نیـاز بـه ایـن نداریـم کـه اسـام را 
به وسـیلۀ دولـت بـر مـردم تحمیـل کنیـم؛ زیـرا نفس انسـانی 

از قبـول چیزهـای تحمیلـی نفـرت دارد. اسـام دیـن ملـت 
اسـت و دین نخبه گان نیسـت و عامل اساسـی در اسـتمرار آن 
نفـوذ و تأثیـر دولـت نیسـت، بلکـه قناعت پذیری مردم اسـت 
و دولـت در بسـا مـوارد وبال بر اسـام بوده اسـت. بـا وجود 
ایـن، بسـیاری از کسـانی که به جریان اسـامی نسـبت دارند، 
از آزادی دیـن از چنـگال دولـت و این که دیـن جایگاه مردمی 
پیـدا کنـد، می ترسـند. آنچه تأسـف انگیز اسـت این اسـت که 

از آزادی بـر اسـام می ترسـند.
موضـوع بی طرفـی دولت بیشـتر جنبـۀ ماجراجویـی دارد. اگر 
هـدف جدایی دین از سیاسـت بـه اعتبار این کـه دولت فراورد 
بشـری اسـت و دیـن از طـرف خـدا نازل شـده اسـت باشـد، 
چنیـن تفکیکـی نزد مسـلماناِن نخسـتین واضح و آشـکار بود 
و آن هـا میـان آنچـه وحـی بـود و آنچه سیاسـی بـود، تفکیک 
قایـل بودنـد. اما اگر جدایـی به معنای فرانسـوی آن را در نظر 
گیریـم، در آن صـورت اقـدام بـه ماجراجویی یـی کرده ایـم که 
به هردو طرف آسـیب می رسـاند. آزادسـازی سیاسـت از دین 
در حقیقـت مافیاسـازی دولت اسـت کـه اقتصـاد را در جهان 
در معـرض چـور و چپـاول قـرار می دهـد و سیاسـت هـم 
نوعـی از نیرنـگ و فریـب خواهد شـد و این چیزی اسـت که 
آن را در تجـارب غربیان با چشـم سـر می بینیـم، گرچه دارای 
برخـی از جوانـب مثبـت هـم اسـت. بـر سیاسـت جهانـی  و 
رسـانه ها مجموعه یـی از دالالِن پول دار تسـلط دارند و این در 
نهایـت منجر بـر تسـلط ثروتمندان بر سیاسـیون نیز می شـود.
بـه  نیـاز  انسـان  دارنـد؛ زیـرا  بـه دیـن  نیـاز عمیقـی  مـردم 
توجیهـات روحانـی و ارزشـی دارد و زمانی کـه امـور بـرای 
او درهـم می آمیـزد، نیـاز بـه مفهـوم حـال و حـرام دارد تـا 
در  شـود.  قایـل  تفکیـک  آن هـا  میـان  بتوانـد  بدین وسـیله 
نبـود کلیسـایی کـه بـه نـام حـال و حـرام سـخن می گویـد، 
جوالنـگاه بـرای مـردم و نخبـه گان باقی مـی مانـد و نخبه گان 
مسـوولیت دارنـد به وسـیلۀ رسـانه ها حـال و حـرام را بـرای 

کنند. بیـان  مـردم 
چنیـن  شـود،  آزاد  دولـت  و  سیاسـت  از  دیـن  زمانی کـه 
آزادی یـی دارای خطرهـا اسـت؛ زیـرا گاهـی امـور از مسـیر 
خـود منحـرف می شـود و هرج ومـرج حاکـم می گـردد. پـس 
آزادی و  اسـت کـه  معادله یـی  بـه  نیـاز  در چنیـن صورتـی 
حقـوق مـردم را تضمیـن کنـد، زیـرا دیـن به خاطـر تضمیـن 
حقـوق و آزادی هـای مـردم آمـده، و آن تفـاوت قایـل شـدن 
میـان دیـن و سیاسـت اسـت و نیـاز بـه ضبـط ثوابـت دیـن 
و متغیـراِت آن داریـم. نیـاز داریـم کـه قانون گـذاران معتقـد 
بـه ارزش هـای دینـی باشـند و هـرگاه خواسـتند قانون گذاری 
کننـد، نیازی بـه توصیه و وصایـت از وزارت اوقاف و علمای 
شـریعت نداشـته باشـند؛ زیـرا خودشـان معتقـد و باورمند به 
ارزش هـای دینـی انـد. کمـا این کـه دیگـر سیاسـیون نیـز باید 
پابنـد ارزش هـای دینـی باشـند نـه از درِ اکـراه واجبـار بلکـه 
از طریـق قناعت هـای شـخصی؛ زیـرا هرگونـه پابنـدی دینـی 
کـه از طریـق اکـراه صـورت گیـرد ارزشـی نـدارد. ایـن هـم 
درسـت و مفیـد نخواهـد بـود اگر مـردم به وسـیلۀ قـوۀ قهریۀ 
دولـت تبدیـل بـه منافقـان عصیانگر شـوند. خداوند مـردم را 
آزاد افریـده و می تـوان بـر ظواهـر مـردم تسـلط داشـت امـا 

باطـن مـردم را نمی تـوان تسـخیر کـرد.
محـور اساسـی دیـن، وسـایل دولت نیسـت بلکـه قناعت های 
شـخصی اسـت و وظیفـۀ دولـت ایـن اسـت کـه در خدمـت 
مـردم باشـد و بـرای آن هـا کار و صحـت و مدرسـۀ خـوب 

را فراهـم کنـد، امـا قلب هـا و دینـداری مـردم بـه خـدا تعلق 
دارد بـرای این کـه بزرگ تریـن ارزش در اسـام همانـا ارزش 
آزادی اسـت؛ بـه همیـن لحـاظ دولتـی کـه خـود را به اسـام 
نسـبت می دهـد، بایـد بـه ارزش هـای اسـامی پابنـد باشـد 
بـدون این کـه از طـرف نهاد دینی بـه او توصیه شـود، زیرا در 
اسـام نهـاد دینـی وجود نـدارد بلکه مـردم و ملت به وسـیلۀ 

نهادهـای خـود بیـان می دارنـد کـه دین چیسـت.
بـه همیـن منظـور زمانی کـه اهل مکـه از دین اعـراض کردند، 
پیامبـر یـک انتخـاب دیگـر بـرای آن هـا پیشـنهاد کـرد و آن 
این کـه »میـان او و مـردم مانع ایجـاد نکنند«. اگـر مکیان چنین 
می کردنـد، دیگـر پیامبـر نیـازی بـه تـرک وطـن و هجـرت 
نداشـت. امـا از این کـه دعـوت پیامبـر دارای حجـت اسـتوار 
و جاذبیـت پایـدار بـود، مکیـان نتواسـتند در برابـر ان طـرح 
دیگـری ارایـه کنند. بـه همین لحاظ مسـلمانان حجت اسـام 
را قـوی می پندارنـد و نیـاز ندارنـد کـه بـا مـردم بـا اکـراه و 
اجبار تعامل داشـته باشـند و هرگاه نوای اسـام بلند می شـود 
کـه »حجت تـان را بیاوریـد« ایـن همـاوردی بـاد هـوا نیسـت 
سیاسـی  و  فکـری  کشـمکش های  دل  در  را  مسـلمان  بلکـه 

پرتـاب می کنـد.
سـیکوالریزم فلسـفۀ الحادی نیسـت، بلکه اجراآت و ترتیباتی 
بـرای تضمیـن آزادی عقیـده و فکـر اسـت. بخـش مهمـی از 
گفت وگوهـا و جدالـی کـه امـروز در اقیانوس این کشـمکش 
در کشـورهای مـا صـورت می گیرد، همانـا التبـاس در مفاهیم 
پیرامـون سـیکوالریزم و اسـام اسـت. اگـر مـا بـه ایـن بـاور 
برسـیم که سـیکوالریزم فلسـفۀ الحادی نیسـت، بلکه اجراآت 
و ترتیباتـی بـرای تضمیـن آزادی عقیـده و فکـر اسـت، بخش 
مهمـی از ایـن التبـاس برداشـته خواهـد شـد. به همیـن لحاظ 
دکتـر عبدالوهـاب مسـیری در کتاب هایـش میان سـیکوالریزم 
جزیـی و سـیکوالریزم فراگیـر کـه تاریـخ فرانسـه شـاهد آن 
بـود، تفاوت قایل شـده اسـت. سـیکوالریزمی کـه جنگ تمام 
عیـاری را در برابـر کشیشـان راه انداخـت و شـعار داد کـه 
»آخریـن شـاه را بـا رودۀ آخریـن کشـیش خفـه کنیـد«. ایـن 
چنیـن مفهومـی از سـیکوالریزم مخصـوص فرانسـه اسـت و 
نماینده گـی از سـیکوالریزم بـه عنـوان ترتیبـات اجرایی برای 

ضمانـت آزادی در جامعـه نمی کنـد.
بـه همیـن انـدازه غمـوض پیرامـون اسـام نـزد کسـانی کـه 
بـاور دارنـد کـه اگـر آزادی هـای مـردم مصـادره شـود و بـر 
مـردم نمـاز و روزه و حجـاب بـه زور تحمیـل شـود اسـام 
بـه پیـروزی می رسـد، درحالی کـه چنیـن چیزی اگـر صورت 
گیـرد، ناکامـی بـه حسـاب می آیـد نـه پیـروزی؛ زیـرا اجبـار 
مـردم بـه دیـن نتیجه یی جـز نفاق نخواهـد داشـت و خداوند 
بـه حسـاب آورده و جایـگاه  را بزرگ تریـن جنایـت  نفـاق 

منافقـان را در بدتریـن جـای از جهنـم قـرار داده اسـت.
بـر مـا مناسـب اسـت کـه اصـل شـهروندی را بپذیریـم، و 
سـرزمین ها ملکیـت و سـرمایۀ زیـد و عمـرو و فـان حـزب 
و بهمـدان حزب نیسـت، بلکه ملکیت همۀ شـهروندان اسـت 
و خداونـد بـدون در نظرداشـت اعتقـادات و جنسـیت و نـر 
و مـاده بودن شـان بـرای آن هـا ایـن حـق را داده اسـت کـه 
شـهروند باشـند و از تمـام حقـوق اسـتفاده کنند: بـه هر آنچه 
معتقدنـد، ضمـن احتـرام بـه همدیگـر، بـاور داشـته باشـند و 
مطابـق قوانینـی کـه توسـط نماینده گان شـان در پارلمان وضع 

می گـردد رفتـار کننـد. 

راشـد غنوشی
مترجم: احمدذکی خاورنیا

بخش دوم و پایانی
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ــن« از آرزو  ــام »لیدوکایی ــه ن ــعر دوم ب ش
احمــدی اســت:

لیدوکائین
ــچ   ــس ات/ پی ــرد و خی ــگاه س »کرخــت از ن
ــن  ــت را./ ازی ــردان روی ــورم/ دوربرگ می خ
گــردن  بــه   شــالی  برفــی/  آدمک هــای 
ــر  ــه  ســطلی ب ــه ای نمی پیچــد/ ن ــچ/ تران هی
ــن  ــارش ای ــر ب ــر ش ــره ای/ و ش ــر خاط س
ــخ   ــر می خــورم/ بیراهــه ی تل روزمرگــی/ ُس
بی حــس/ شــده ات را./ هــا نمی کنــم/ دســتان 
کاســۀ یخــی ام/ کــه شــربت شــکرخورده ات/ 
می زنــد  هــم  الکــی اش  ناخن هــای  بــه  
ــرخ و  ــه ی س ــرد/ شیش ــار نمی گی ــم،/ بخ ه
آبــی صورتکــم/ چنــد قطــره بیشــتر، لطفــا.../ 
لیدوکائیــن  ایــن   ســگی  طعــم  لطفــا./ 
مزخــرف/ خــون مردگــی آرواره ی  آوار 
شــده ام را/ بــا زبــان ریزی هــای خیالــی 
ــی./  ــگ لعنت ــن زن ــغالی ای ــوق اش ــت ب پش
پــس می زنــد.../ پــس می زنــم.../ پــس 
ــق آن  ــت/ عم ــس ام/ و آغوش ــی/ و پ می زن
ــود/  ــر ب ــادم را از ب ــه از آن نیافت ــی/ ک اتفاق
در حــال انجمــاد و تجزیــه ی آخریــن، هــای 
دریــن انگشــتان لُخــت/ و لختگــی لَخت این 
یــک تــن بــی تــن/ و چشــمانت/ چشــمانت 

ــش« ــر از دودک ــقف پ آن س
ــه  ــت  ک ــه مخاطبی س ــی ب ــعر واگوی ــن ش ای
ــاید شــخصیت  ــاکت اســت. ش مخاطــب س
ــت.  ــخصیتی اس ــی ش ــعر دارای دوپاره گ ش
یــک  فقــط  می توانــد  شــعر  بنابرایــن 
ــخصیت/  ــا ش ــاعر ی ــه ش ــد ک ــی باش واگوی
ــود  ــارۀ خ ــخصیت دوپ ــن ش ــعر بی راوی ش

ــت.  ــر اس درگی
ــی دارد.  ــۀ عمودی-روای ــبتًا رابط ــعر نس ش
در  می توانــد  را  شــعر  ایــن  کــه  آنچــه  
پســت مدرن  و  پساســاختار  بســته بندی 
قــرار بدهــد، رابطــه و مناســبات دالــی ایــن 
شــعر و شــخصیت مالیخوالیای شــعر اســت. 
ــت.  ــا اس ــعر مالیخولی ــخصیت/ راوی ش ش
ــت.  ــیاه اس ــک س ــبات رمانیت ــر مناس درگی

ــه  ــه کار رفت ــعر ب ــن ش ــه در ای ــی  ک واژه های
ــی و  ــت، مصداق ــبات سرراس ــت، مناس  اس
ارجاعــی ندارنــد. واژه هــا در رابطه هــای 
دالــی خــود مطــرح اســت  کــه از نظــر 
بــه  تقلیــل  قابــل  نشانه شناســی چنــدان 
ــعر در کل از  ــت. ش ــی نیس ــبات مدلول مناس
ــن  ــان جانشــین اســتفاده کــرده  اســت. ای زب
ــین  ــه جانش ــل ب ــل تقلی ــین قاب ــان جانش زب
ــرای خــود  ــتعاری نیســت. جانشــین ها ب اس
ــرده  ــدا ک ــی را پی ــت دال های ــعر هوی در ش
ــبت  ــی مناس ــۀ درون متن ــه در رابط ــت  ک  اس
برقــرار کرده انــد. مهم تــر از همــه زبــان 
کنایــی زنانــه ی شــعر اســت  کــه رابطه هــای 
چندســویه  تداعی گرانــۀ  و  خاقانــه 
ــه نیــش دار باشــد.  ــد ک ــرار کن ــد برق می توان
و  عاشــقانه  خاطــرۀ  به نوعــی  شــعر  در 
مفهــوم عشــق بــه چالــش کشــانده می شــود. 
در شکســت خاطــرۀ عاشــقانه، پایــان عشــق 

و رابطــه قــرار می گیریــم. 
آنچــه کــه در شــعر لیدوکاییــن بیشــتر جنبــۀ 
پیــدا می کنــد، رابطه هــای  پساســاختاری 
خاقانــۀ دالــی واژه هــا اســت. ایــن واژه هــا 
مدلولــی  رابطه  هــای  از  دال  به عنــوان 
خــود رهــا می شــوند؛ در رابطــۀ دالــی 
ــا  ــینی آن ه ــه همنش ــوند ک ــین می ش همنش
در زبــان خــودکار و در شــعرهای بیانگرانــه 
ــورم  ــچ می خ ــت: »پی ــن نیس ــدان ممک چن
دوربرگــردان رویــت را.« »از ایــن آدمک های 
ــه ای  ــچ تران ــردان هی ــه گ ــالی ب ــی/ ش برف
ــر ســر خاطــره ای/  ــه ســطلی ب نمی پیچــد/ ن
ــر  ــی/ س ــن روزمرگ ــارش ای ــر ب ــر ش و ش
بی حــس  تلــخ  بیراهــه ی  می خــورم/ 
ــی  ــا( خیل ــا )دال ه ــن واژه ه ــده ات را.« ای ش
خــاق بی مناســبت مدلولــی، کنــار هــم 
همنشــین شــده اند. بنابرایــن مــا از دالــی بــه 

دالــی پرتــاب می شــویم. 
»پــس می زنــد.../ پــس می زنــم... پــس 
ــق آن  ــت/ عم ــس ام/ و آغوش ــی/ و پ می زن
ــود«.  ــر ب ــادم را از ب ــه از آن نیفت ــی/ ک اتفاق
ــده  ــود؛ خوانن ــر ب ــادم را از ب ــه از آن نیفت ک
ــا  ــادم ب ــینی نیفت ــد. همنش ــر می کن را غافلگی
از بــر بــود نیــز گــذر از مناســبات منطقــی و 

پیش فرض هــای معنایــی زبــان را در پــی 
ــم  ــد، می زن ــای می زن ــا فعل ه ــس ب دارد. پ
ــق  ــی خل ــای چندمعنای ــی، تداعی ه و می زن
ذهنــی  درگیــری  موجــب  کــه  می کنــد 

می شــود. 
مناســبات تشــبیهی خــاق نیــز در ایــن 
شــعر مطــرح اســت. خــاق بــه تعبیــر 
آنــدره برتــون کــه دو چیــز ناهمســان به هــم 
ــد:  ــر می انجام ــه تصوی ــد و ب ــه می زن جرق
ــش« و  ــر از دودک ــقف پ ــمانت آن س »چش

خیالــی...«.  زبان ریزی هــای  »بــا 
در کل آنچــه  کــه در ایــن شــعر مطرح اســت، 
ــاق  ــن خ ــا و ذه ــاق دال ه ــبات خ مناس
پیش فرض هــای  کــه  اســت   شــاعرانه 
ــا  ــد. ب ــش می کن ــار چال ــا را دچ ــی م زبان
ــد  ــی دارد کــه می توان ــم، ذهن شــاعری طرفی
بیــن دال هــا رابطه هــای خــاق برقــرار 
ــم  ــا را به ه ــی واژه ه ــدی مدلول ــد؛ مرزبن کن
ــک  ــرای ی ــی ب ــی تخیل ــن توانای ــد. ای بزن

ــت.  ــی اس ــی توانای ــاعر خیل ش

شعر سوم از مقصود حیدریان است:
ــه  ــت ب ــوی/ راه ــروع می ش ــزاری ش »از بی
شــانه ات/ چاهــت در پــای مــن/ ایــن کفــش 

ــد؟ ــه کار می کن ــن چ ــق زمی در عم
ــینه ات  ــورده/ س ــان را خ دســت هایت درخت
ولــی  نمی ســوزد/  قلبــت  را/  خورشــید 
آتــش می زایــی/ در شــهری کــه دهــان 

مــردم بــوی نفــت می دهــد 
از تلخــی تــو/ قبرغــه ام را تــف کــرده ام/ پهلو 
می خــورم/ بــه ابــری کــه در اســتخوانم 
ــیاب  ــه/ دهانــم را ســوار س خــواب رفت
ــد  ــده ام/ بای ــه جوی ــی را ک ــم/ گاوهای می کن

ــد  ــه بگیرن ــم فاصل از گلوی
تا مرگ  همین قدر می توان رفت

ــی رود در  ــه راه م ــه/ از دردی ک ــم گرفت دل
ــر  ــش را پُ ــه جیب های ــی ک ــون/ از کوه خ
از ســنگ کرده انــد/ از دهانــی کــه دروغ 

می گویــد در برابــر نــان
راهی کــه قلــه ای راه خــورده / چشــم بــه 

ــه...« ــردم دوخت ــش م کف
 

در ایــن شــعر شــاعر تــاش دارد کــه منطــق 
نحــوی و معنایــی زبــان را به هــم بزنــد. 
ــعر  ــی ش ــای درون ــوان بوطیق ــن می ت بنابرای
را پساســاختار در نظــر گرفــت. شــعر از 
ــطر  ــک س ــا ی ــخص ب ــد دوم ش ــۀ دی زاوی
بیــزاری  »از  می شــود:  شــروع  شــاعرانه 
شــروع می شــوی« در ســطر دوم و ســوم 
ــی  ــه منطــق معنای ــن اســت  ک ــر ای ــاش ب ت
به هــم زده  شــود: »راهــت بــه شــانه ات/ 
چاهــت در پــای مــن«. از کســی اگر بپرســیم 
راهــت بــه شــهر، راهــت بــه ده، راهــت بــه 
کــوه و... درســت اســت؟ پاســخ ایــن اســت 
 کــه درســت اســت. امــا اگــر بپرســیم راهــت 
ــد  ــه شــانه ات درســت اســت. شــاید بگوی ب

ــت.  ــت نیس درس
ــر  ــعر ه ــر ش ــه در ه ــت  ک ــن اس ــث ای بح
ــم  ــد؛ آن ه ــاق بیفت ــد اتف ــدادی می توان روی
ــدل  ــت مدرن. بی ــاختار و پس ــعر پساس در ش
می گویــد »رگ گل آستین شــوخی کمیــن 
صیــد مــا دارد...« ایــن رگ گل آستین شــوخ 
طبــق شــگرد اســتعاره قابــل توضیــح اســت. 
جهان گــرد/  چــرخ  از  نرگــس  »هــزاران 
فروشــد تــا برآمــد یــک گل زرد« ایــن بیــت 
نیــز بنــا بــه شــگرد اســتعاره قابــل توضیــح 

اســت. شــعر ســنتی معناگــرا اســت. توقــع و 
ــای شــعر  ــه معن ــن اســت  ک چشم داشــت ای

چیســت. 
امــا شــعر پساســاختار، زبان گــرا اســت؛ 
ــه  ــی  ک ــت. هنگام ــز نیس ــرا نی ــا فرم گ حت
ــم،  ــان را به هــم می زنی ــی زب مناســبات معنای
ــه  ــا( را چگون ــا )دال ه ــن واژه ه ــۀ بی رابط
برقــرار بایــد کــرد؟ توقــع مــا دیگــر پرســش 
از معنــا نیســت؛ بلکــه توقــع از بــازی دال هــا 
اســت. مناســبات راهــت بــه شــانه ات و 
ــر  ــی در نظ ــن را معنای ــای م ــت در پ چاه
بگیریــم یــا بــازی خــودکار دال هــا بــه 

 اســاس بوطیقــای شــعر پســت مدرن؟ 
ــی  ــط بوطیقای ــعر در وس ــم ش ــر می کن فک
ــد  ــد. بن ــاختارگرایی می مان ــاختار و س پساس
ــان  ــی پای ــطر پرسش ــا س ــعر ب ــت ش نخس
می یابــد: »ایــن کفــش در عمــق زمیــن چــه 
ــم:  ــی کنی ــل معنای ــر تأوی ــد؟« اگ کار می کن
کفــش را بنــا بــه مناســبت جــز و کل، اســم 
جــز بدانیــم کــه مــراد از کل اســت. یعنــی از 

ــده  اســت.  انســانی کفشــی مان
ــد دوم شــعر  ــد دوم شــخص در بن ــۀ دی زاوی
درختــان  »دســت هایت  نمی کنــد:  تغییــر 
ــت  ــید را/ قلب ــینه ات خورش ــورده/ س را خ
می زایــی...«.  آتــش  ولــی  نمی ســوزد/ 
دســت هایت درختــان را خورده انــد نیــز 
ــت.  ــم زده  اس ــان را به ه ــی زب ــق معنای منط
امــا در ایــن به هــم زدن منطــق معنایــی زبــان؛ 
دال هــا فعــال نمی شــوند کــه خاقیــت 
نمایــش  بــه  را  خــود  اجرایی شــدن  و 
کارکــرد  از  چنــدان  واژه هــا  بگذارنــد. 
ــطر  ــوند. در س ــدا نمی ش ــود ج ــی خ مدلول
ــت  ــورده« دس ــان را خ ــت هایت درخت »دس

ــه دســت ارجــاع می دهــد، درخــت  ــا را ب م
ــط  ــد؛ فق ــاع می ده ــت ارج ــه درخ ــا را ب م
ــاده  ــاق افت ــول اتف ــورده« غیرمعم ــل »خ فع
 اســت. ایــن غیرمعمــول اتفــاق افتــادن فعــل، 
مناســبات مدلولــی واژه هــای قبــل از خــود را 

تهــی نمی توانــد.  
در بنــد ســوم به نوعــی زاویــۀ دیــد بــه 
بــا  امــا  می کنــد.  تغییــر  اول شــخص 
ــی دارد: »از  ــبات معنای ــی، مناس ــای قبل بنده
تلخــی تــو/ قبرغــه ام را تــف کــرده ام/ پهلــو 
می خــورم/ بــه ابــری کــه در اســتخوانم 
ــم/  ــیاب می کن ــوار س ــم را س ــه/ دهان رفت
گاوهایــی را کــه جویــده ام/ بایــد از گلویــم 
فاصلــه بگیرنــد« ایــن بنــد خاق تریــن بنــد 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه نســبتًا واژه ه شــعر اســت  ک

دال هــا شــناور شــده اند. 
ــی  ــد چهــارم یــک ســطر اســت؛ به  گونه ی بن
فاصلــه بیــن بندهــای قبلــی و بعــدی اســت: 
»تــا مــرگ همین قــدر می تــوان رفــت«. 
ــی شــعر  ــوان ســطر پایان ــن ســطر را می ت ای
در نظــر گرفــت. زیــرا ارجــاع می دهــد 
ــت  ــی حرک ــود؛ به نوع ــل از خ ــد قب ــه بن ب

ــد. ــف می کن ــعر متوق ــی ش معنای
دو بنــد بعــدی شــعر بنــا بــه شناســۀ »م« کــه 
بــه اول شــخص رجعــت می کنــد، می تــوان 
ارتباطــی بیــن ایــن بنــد بــا بندهــای قبلــی در 
ــد ســوم  ــه«. در بن ــم گرفت ــت: »دل نظــر گرف
ــاز می شــود؛  ــو« آغ ــا از »از تلخــی ت اتفاق ه
ــر؛ دل  ــد آخ ــا در دو بن ــو«. ام ــی از »ت یعن
شــخص اول شــعر »از دردی کــه راه مــی رود 
در خــون/ از کوهــی  کــه جیب هایــش را پـُـر 

ــود.  ــه می ش ــد/...« گرفت ــنگ کرده ان از س
ــه بندهــای شــعر آن قــدر رهــا از  بنابرایــن ن
ــوند و  ــده  ش ــاره خوان ــه پاره پ ــد ک ــم ان ه
ــند و  ــته  باش ــی داش ــای نشانه شناس جهش ه
ــا هــم  ــه آن چنان کــه الزم اســت، بندهــا ب ن
مناســبت دارنــد. عــرض کلــی ام ایــن اســت  
کــه ایــن شــعر حیدریــان از نظــر بوطیقایــی 
ــت؛  ــرده  اس ــر ک ــعر گی ــفید و فراش ــن س بی
ــرار دارد.    ــوری ق ــای عب ــی در مرحله ه یعن

ــتار در  ــن نوش ــه ای ــی ب ــم پایان ــر بخواهی اگ
ــد  ــل تأکی ــن ســخن را قاب ــم؛ ای ــر بگیری نظ
می دانــم کــه روزگار مــا روزگار کثــرت 
ــن  ــه ای ــا ب ــرت بوطیق ــت. کث ــا اس بوطیق
ــا  ــد کان روایت ه ــا مانن ــر م ــه دیگ ــا ک معن
کان بوطیقــا و زیبایی شناســی های فراگیــر 
نداریــم. حتــا هــر شــعر می توانــد کــه 
بوطیقــای خــود را بنــا بــه مناســبات درونــی 
خــود بســازد؛ امــا اگــر شــعر توانــِش 
ــی  ــبات درون ــازی را در مناس ــت و ب خاقی

ــد.  ــده  باش ــد و پروران ــته  باش ــود داش خ
ــعر  ــا ش ــا ب ــر، م ــن در روگار معاص بنابرای
ــتیم،  ــرف نیس ــد ط ــری واح ــوان ام ــه  عن ب
ــم.  ــرف ای ــعر ط ــای ش ــرِت گونه ه ــا کث ب
ــن  ــد ای ــعر می توان ــرت ش ــوع کث ــن تن ای
ــی  ــی متن ــه گروه ــد ک ــی کن ــه را تداع نظری
را شــعر بدانــد و گروهــی ندانــد. امــا بهتــر 
ــه  ــبت ب ــود را نس ــم خ ــه فه ــت  ک ــن اس ای
شــعری  گونه هــای  بوطیقایــی  کثــرت 
ــادر  ــم ص ــار حک ــا گرفت ــم ت ــعه بدهی توس
ــه و  ــی، یک جانب ــای کل ــردن و قضاوت ه ک
غیردموکراتیــک نشــویم. دموکراســی کثــرت 
ادبــی را  گونه هــای شــعری و متن هــای 

درک کنیــم و بپذیریــم. 
ــه  ــا این هم ــن ب ــرای ای ــن ســه شــعر را ب ای
ــز  ــردازی را نی ــی نظریه پ ــه  نوع ــیه )ب حاش
در پــی داشــت( خوانــدم تــا توانســته  باشــم 
ــرت  ــِم کث ــعۀ فه ــرای توس ــری ب ــای نظ مبن
بوطیقاهــا و گونه هــای شــعری مطــرح کنــم. 
ــرا هنــوز در افغانســتان برداشــت و فهــِم  زی
مــا از شــعر و ادبیــات تحــول و توســعه پیــدا 
ــا پیش فرض هــای  نکــرده  اســت؛ به نوعــی ب
ســنتی نســبت بــه چیســتی واحــد جوهــری 
ــی  کــه  ــم. از آن جای ــات درگیری شــعر و ادبی
ــازه در شــعر  ــای ت ــن ســه شــعر، نمونه ه ای
ــند؛ الزم  ــد باش ــتان می توانن ــر افغانس معاص
ــم  ــرای فه ــیۀ نظــری ب ــا حاش ــد ت ــده  ش دی
ــرح  ــز مط ــعرها نی ــای ش ــرد و بوطیق رویک

شــود. 

) نش سه شعر از سه شاعر )خوا

اگـــر بخواهیـــم پایانـــی بـــه ایـــن نوشـــتار در نظـــر بگیریـــم؛ ایـــن ســـخن را قابـــل تأکیـــد می دانـــم کـــه روزگار مـــا روزگار کثـــرت 
بوطیقـــا اســـت. کثـــرت بوطیقـــا بـــه ایـــن معنـــا کـــه دیگـــر مـــا ماننـــد کالن روایت هـــا کالن بوطیقـــا و زیبایی شناســـی های 
ـــعر  ـــر ش ـــا اگ ـــازد؛ ام ـــود بس ـــی خ ـــبات درون ـــه مناس ـــا ب ـــود را بن ـــای خ ـــه بوطیق ـــد ک ـــعر می توان ـــر ش ـــا ه ـــم. حت ـــر نداری فراگی

ـــده  باشـــد.  ـــی خـــود داشـــته  باشـــد و پروران ـــازی را در مناســـبات درون ـــِش خالقیـــت و ب توان
ـــم.  ـــرف ای ـــعر ط ـــای ش ـــرِت گونه ه ـــا کث ـــتیم، ب ـــرف نیس ـــد ط ـــری واح ـــوان ام ـــه  عن ـــعر ب ـــا ش ـــا ب ـــر، م ـــن در روگار معاص بنابرای
ایـــن تنـــوع کثـــرت شـــعر می توانـــد ایـــن نظریـــه را تداعـــی کنـــد کـــه گروهـــی متنـــی را شـــعر بدانـــد و گروهـــی ندانـــد. 
امـــا بهتـــر ایـــن اســـت  کـــه فهـــم خـــود را نســـبت بـــه کثـــرت بوطیقایـــی گونه هـــای شـــعری توســـعه بدهیـــم تـــا گرفتـــار 
ـــعری و  ـــای ش ـــرت گونه ه ـــی کث ـــویم. دموکراس ـــک نش ـــه و غیردموکراتی ـــی، یک جانب ـــای کل ـــردن و قضاوت ه ـــادر ک ـــم ص حک

متن هـــای ادبـــی را درک کنیـــم و بپذیریـــم
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ــده گان  ــان نماین ــرات می ــار دور از مذاک ــه چه ــد از آنک بع
طالبــان و امریکاییــان بــدون نتیجــۀ ملمــوس به پایان رســید، 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا متوجــه کاســتی هایی شــد کــه رفــع 
آنهــا، بــرای دور پنجــم مذاکــرات اهمیــت خــاص بخشــید 
و احتمــال رســیدن بــه توافــق سیاســی را نیــز تقویــت کــرد. 
در مذاکــرات قبلــی، ضمــن بحث هــای مقدماتــی روی 
موضوعــات مهــم و اساســی، نــه تنهــا نماینــده گان طالبــان 
ــه  ــتند بلک ــری را نداش ــروعیت تصمیم گی ــت و مش صاحی
موضــع و صاحیــت خلیــل زاد نیــز ضعیــف و مبهــم بــود. 
امــا، پیــش از برگــزاری دور پنجــم مذاکــرات، دو کار مهــم 
ــده،  ــره کنن ــای مذاک ــرای طرف ه ــه ب ــت ک ــورت گرف ص
صاحیــت و مشــروعیت تصمیم گیــری را بــه ارمغــان آورد 
و راه رســیدن بــه توافــق سیاســی را نیــز کوتــاه کــرد. ایــن 

دو کار مهــم قــرار ذیــل انــد:
ــت  ــدان صاحی ــر فق ــی ب ــزرگ مبن ــش ب ــع چال ــرای رف ب
ــه  ــکا ن ــان، امری ــدۀ طالب ــره کنن ــم مذاک و مشــروعیت در تی
ــارت اســامی و  ــه یکــی از موسســان ام ــرادر ک ــا ماب تنه
ــان  ــروه طالب ــراد گ ــن اف ــا صاحیت تری ــن و ب از مهمتری
می باشــد را از زنــدان پاکســتان رهــا کــرد بلکــه زمینــۀ ســفر 
او را نیــز بــه طــور اختصاصــی فراهــم آورد تــا در دور پنجم 
مذاکــرات شــامل گــردد و صاحیــت و مشــروعیت الزم را 
ــن  ــد. در عی ــان اعطــا نمای ــده طالب ــره کنن ــم مذاک ــرای تی ب
حــال، دونالــد ترامــپ در ســخنرانی ســاالنه اش در کانگرس 

امریــکا ضمــن اظهــار خوش بینــی از تاش هــای تیــم 
مذاکــره کننــده اش، بیــان کــرد کــه مذاکــرات بســیار قــوی 
ــح باعــث خرســندی  ــه صل ــان اســت و رســیدن ب در جری
ــات  ــن بیان ــد. ای ــد ش ــکا خواه ــتان و امری ــردم افغانس م
ترامــپ، بــه تیــم مذاکــره کننــدۀ امریکایــی جدیــت و قــوت 

ــداوم مذاکــرات شــد.   خــاص بخشــید و باعــث ت
بــرای پیــروزی در مذاکــره و رســیدن بــه یــک توافــق، یکی 
ــره  ــه طــرف مذاک ــن اســت ک ــه شــده ای ــد پذیرفت از قواع
کننــده بایــد برخــی از خواســت های طــرف دیگــر را 
بپذیــرد تــا برخــی از خواســته های خــودش توســط طــرف 
ــان  ــده، طالب ــن قاع ــر ای ــی ب ــود. مبتن ــه ش ــر پذیرفت دیگ
ــف  ــه ضمــن توق ــد ســپرد ک ــان تعهــد خواهن ــه امریکایی ب
ــم  ــن تروریس ــگاه ام ــه پناه ــتان ب ــا افغانس ــه تنه ــگ، ن جن
ــتی  ــروه تروریس ــچ گ ــه هی ــه ب ــد بلک ــد ش ــدل نخواه مب
اجــازه نخواهنــد داد کــه از خــاک افغانســتان علیــه امریــکا 
ــده گان  ــل، نماین ــد. در مقاب ــه کنن ــورها حمل ــایر کش و س
امریــکا نیــز مجبــور خواهنــد شــد تــا خواســت های 
ــروج نیروهــای  طالبــان را بپذیرنــد. تــا ایــن حــال، خ
ــت  ــا از لیس ــام آنه ــدن ن ــرون ش ــور و بی ــی از کش امریکای
ــه عنــوان بخشــی از خواســت های طالبــان مطــرح  ســیاه، ب
شــده اســت امــا نپذیرفتــن حکومــت وحــدت ملــی توســط 
ــی  ــق سیاس ــر تواف ــش در براب ــی ترین چال ــان، اساس طالب
ــد. ــد مان ــده و خواه ــی مان ــان باق ــان و امریکایی ــان طالب می

ــور  ــکا مجب ــت، امری ــن بن بس ــت از ای ــرون رف ــرای بی ب
عمــل  طالبــان  خواســت  مطابــق  تــا  شــد  خواهــد 
کنــد. از آنجایــی کــه افغانســتان در آســتانۀ انتخابــات 
ــان  ــزرگ می ــۀ ب ــه و فاصل ــرار گرفت ــت جمهوری ق ریاس
حکومــت و ملــت نیــز ایجــاد شــده اســت، امریــکا شــانس 
رســیدن بــه توافــق سیاســی بــا طالبــان را بــاالی حکومــت 
ــد کــه  ــه خوبــی می دان فعلــی قمــار نخواهــد زد. امریــکا ب
حکومــت فعلــی نــه تنهــا ضامــن وحــدت ملــی و حافــظ 
ــکا  ــی امری ــع مل ــی افغانســتان نیســت بلکــه مناف ــع مل مناف
ــت  ــن رو، ایجــاد حکوم ــرده اســت. از ای ــز متضــرر ک را نی

ــود  ــد ب ــکا خواه ــرای امری ــن راه ب ــی از بهتری ــت یک موق
ــه  ــان بگــذارد و زمین ــرات نقطــه پای ــه بن بســت مذاک ــا ب ت
را بــرای شــمولیت طالبــان در نظــام فراهــم کنــد. ایــن امــر 
ــی  ــان سیاس ــرف مخالف ــون از یک ط ــت چ ــر اس امکان پذی
حکومــت فعلــی بــا طالبــان و امریکایــان روحیــه همــکاری 
ــل  ــود عام ــکا خ ــر، امری ــرف دیگ ــد و از ط ــاد کرده ان ایج
ایجــاد حکومــت فعلــی و یگانــه حمایت کننــدۀ مالــی، 
ــده گان را  سیاســی و نظامــی کشــور اســت کــه مخالفت کنن

ــد.  ــزوی می توان ــانی من ــه آس ب

ــای  ــروز جنگنده ه ــداد دی ــه بام ــد ک ــدی می گوین ــع هن مناب
ــاد  ــر آب ــۀ مظف ــد در منطق ــز جیش محم ــک مرک ــدی ی هن
کشــمیر زیــر اداره پاکســتان را بمبــارد کــرده و تمــام اعضای 
یــک مرکــز بــزرگ جیش محمــد در ایــن ســاحه را از بیــن 

برده انــد.
اکنــون گمانه زنی هــا بــر ایــن اســت کــه بــا بمبــاران 
خــاک پاکســتان توســط جنگنده هــای هنــدی، زنــگ 
ــام آباد  ــو و اس ــی  ن ــان دهل ــمی می ــۀ رس ــه  گون ــگ ب جن

ــد. ــد ش ــه خواه نواخت
ــد  ــا تأکی ــی ب ــان  سیاس ــزاری آوا، آگاه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــر بی طــرف مانــدن افغانســتان در صــورت وقــوع جنــگ  ب
ــه  ــی ب ــور اتم ــان دو کش ــری می ــوع درگی ــد، وق می گوین
ــا  ــت ت ــر اس ــوده و بهت ــتان نب ــژه افغانس ــه به وی ــع منطق نف
ــد و  ــان هن ــش می ــش تن ــتای کاه ــورها در راس ــام کش تم

ــد. ــتان کار کنن پاکس
ــس حــزب نهضــت همبســتگی  ــی ریی ســید اســحق گیان
ــری  ــن درگی ــه در چندی ــه ک ــد ک ــتان می گوی ــی افغانس مل
ــت  ــتان همیشــه حال ــتان، افغانس ــد و پاکس ــان هن ــی می قبل
بی طرفــی را اختیــار کــرده و خــود را دخیــل جنــگ 

نساخته اســت.
 آقــای گیانــی اضافــه کــرد کــه بهتــر اســت تــا افغانســتان 
ــی از  ــچ یک ــی هی ــیوۀ بی طرف ــاذ ش ــا اتخ ــز ب ــار نی این ب

ــازد. ــاراض نس ــود ن ــر را از خ ــای درگی جناح ه

ــی از  ــت از یک ــه حمای ــبت ب ــی نس ــد: »بی طرف او می گوی
ــود«. ــام می ش ــر تم ــا ارزان ت ــرای م ــر ب ــای درگی جناح ه

همایــون جریــر عضــو شــاحۀ حــزب اســامی بــه رهبــری 
گلبدیــن حکمتیــار می گویــد کــه هرچنــد وقــوع یــک جنگ 
تمــام عیــار میــان هنــد و پاکســتان بعیــد بــه نظــر می رســد؛ 
امــا اگــر دامــن ایــن درگیــری بــزرگ شــود، طبعــًا پروســۀ 

صلــح افغانســتان نیــز از آن تأثیرپذیــر خواهــد شــد.
ــردان  ــا دولت م ــر اســت ت ــه بهت ــد ک ــر می گوی ــای جری آق
ــل  ــم ح ــق تفاه ــود را از طری ــتان مشــکل خ ــد و پاکس هن
ــاز  ــا آغ ــگ رو در رو نکشــد، چــون ب ــه جن ــد و کار ب کنن
درگیــری کشــورهای منطقــه به ویــژه نیــز متضــرر خواهــد 

شــد.
او خاطــر نشــان کــرد کــه افغانســتان بایــد بــا تمــام 
کشــورهای منطقــه رابطــۀ حســنه داشــته باشــد و در 

درگیــری هیــچ جهتــی را انتخــاب نکنــد.
احمــد ذکــی فعــال جامعــۀ مدنــی نیــز می گویــد کــه وقــوع 
ــه درگیری هــای  ــان پاکســتان و هنــد نســبت ب درگیــری می
قبلــی متفــاوت بــوده و هــر دو کشــور در صــورت احســاس 

شکســت از ســاح اتمــی اســتفاده خواهنــد کــرد.
آقــای ذکــی خاطــر نشــان کــرد کــه بهتــر اســت تــا تمــام 
کشــورهای منطقــه به ویــژه افغانســتان در ایــن جنــگ 
ــه  ــتای حــل منازع ــی در راس ــد و حت ــی بمان ــرف باق بی ط

ــد. ــاش کن ــور ت ــن دو کش ــان ای می

ــر  ــرف درگی ــر ط ــتان از ه ــر افغانس ــه اگ ــد ک او می گوی
پشــتیبانی کنــد آن زمــان وضعیــت مــا بدتــر از امــروز 

ــد. ــد ش خواه
ــد در  ــد هن ــه هرچن ــرد ک ــن خاطــر نشــان ک ــی همچنی ذک
ــوده و  ــتان ب ــردم افغانس ــار م ــته در کن ــال گذش ــد س چن
ــم از  ــا نمی توانی ــا م ــت؛ ام ــک کرده اس ــر کم ــا دال بیلیون ه

ــم. ــز پشــتبانی کنی ــر پاکســتان نی ــن کشــور در براب ای
ــه  ــتی دو هفت ــه تروریس ــس از حمل ــه پ ــت ک ــی اس گفتن
ــر اداره  ــمیر زی ــۀ کش ــدی در منطق ــربازان هن ــر س ــش ب پی
هنــد کــه منجــر بــه کشته شــدن ۴۴ ســرباز هنــدی و 
زخمــی شــدن ۴6 تــن دیگــر شــد، تنــش میــان دو کشــور 

ــت. ــه اس ــاال گرفت ــایه ب همس

بــا بــر عهده گیــری مســوولیت ایــن حملــه از ســوی 
جیش محمــد، دولــت هنــد، پاکســتان را مقصــر ایــن حملــه 
دانســته و اعــام کــرده جیــش محمــد در پاکســتان فعالیــت 

ــود. ــت می ش ــتان حمای ــت پاکس ــط دول دارد و توس
ــام  ــه انتق ــت ک ــه گف ــن حمل ــس از ای ــودی پ ــدرا م نرین
ــن  ــه ای ــت و علی ــد گرف ــتان خواه ــربازانش را از پاکس س

کشــور اقدام هــای را انجــام خواهــد داد.
در مقابــل پاکســتان نیــز بــه تمامــی نیروهــای نظامــی ایــن 
ــتور  ــتونخواه دس ــر پش ــت خیب ــفاخانه های ایال کشــور و ش

آمــاده بــاش داده اســت.

 

ــا  ــدن نوشــت، امریکایی ه ــاپ لن ــل، چ ــی می ــۀ دیل روزنام
ــدام  ــال ۲009، اق ــتان در س ــروج از افغانس ــات خ در عملی
ــد. ــن کشــور کردن ــار تاریخــی ای ــه غــارت و ســرقت آث ب

روزنامــۀ دیلــی میــل بــا اســتناد بــه شــواهدی کــه در دســت 
ــخصی و  ــوال ش ــا ام ــه امریکایی ه ــت ک ــته اس دارد، نوش
ــاهد  ــه ش ــار ک ــت قنده ــی را از والی ــتی نظام ــع دس صنای
ــد. ــه ســرقت بردن ــود را ب ــرن ۱9 ب جنایــت انگلیــس در ق

ــی  ــان امریکای ــه، نظامی ــن روزنام ــواهد ای ــاس ش ــر اس ب
ــه  ــوم ب ــگ موس ــدان جن ــی را از می ــی نظام ــیای تاریخ اش
ــن  ــگ دف ــن جن ــان ای ــار قربانی ــه در کن ــد« ک ــگ میون »جن
ــا انگلیــس  ــد. ایــن جنــگ ب ــه ســرقت بردن ــد ب شــده بودن
ــان همــراه آنهــا در  ــود و اشــیای نظامــی قربانی ــه ب در گرفت

ــود.   ــن شــده ب ــدان دف ــن می ای
ــن  ــن مجاهدی ــگ شــدیدی بی ــادی جن ــال ۱880 می در س
بــه رهبــری »محمــد ایــوب خــان« و نیروهــای انگلیســی بــه 
ــد  ــرال انگلیســی در ولســوالی میون ــاروز« جن فرماندهــی »ب
ــای  ــخ نیروه ــت تاری ــن شکس ــه بزرگتری ــرد ک در می گی

ــد. ــم می زن ــی را رق انگلیس
از ســوی دیگــر وزارت دفــاع افغانســتان اعــام کــرد 

ــتان  ــی افغانس ــار تاریخ ــروش آث ــا ف ــی ب ــان امریکای نظامی
کــه بــه ســرقت بــرده بودنــد، قانــون بیــن الملــل را نقــض 

ــد.  ــرده ان ک
ــده  ــش در آم ــه نمای ــت ب ــیا در اینترن ــن اش ــی از ای برخ

ــد. بودن
ــه  ــوط ب ــدارک مرب ــناد و م ــتان، اس ــاع افغانس وزارت دف
ــه کــرده اســت.  ــکا ارای ــه امری ــه را ب ــه ســرقت رفت ــار ب آث
ایــن آثــار مربــوط بــه یکــی از خونیــن تریــن جنــگ هــای 

ــخ اســت. تاری
برخــی مجموعــه داران گفتــه انــد کــه برخــی از ایــن آثــار 
مثــل دوربیــن، ســکه و بخــش هایــی از یــک اســلحه را از 
یــک ســرباز امریکایــی کــه در افغانســتان حضــور داشــته، 

خریــده انــد.
روزنامــۀ »ســندی تایمز« نیــز تأکیــد کــرد کــه وزارت دفــاع 
انگلیــس مدارکــی را در ایــن مــورد بــه وزارت دفــاع امریکا 
ســپرده و خواســتار تحقیــق دربــاره ایــن غارت گــری شــده 

. ست ا
بــر اســاس شــواهد تاریخــی مجاهدیــن افغانســتان پــس از 
ــا  ــد اجســاد انگلیس هــا را همــراه ب ــرد میون ــروزی در نب پی
وســایل آنهــا در محــل نبــرد دفــن کــرده و امــوال آنهــا را 

غــارت نکــرده اســت.
بــا  مبــارزه  عنــوان  تحــت  کــه  امریکایــی  نیروهــای 
ــا حفــاری ایــن  تروریســم بــه ایــن منطقــه اعــزام شــدند ب

امــوال تاریخــی را غــارت کردنــد.
بین المللــی  از رســانه های  برخــی  نیــز  ایــن  از  پیــش 
از غــارت آثــار باســتانی افغانســتان توســط نیروهــای 

ناتــو در کشــور خبــر داده بودنــد. امریکایی هــا و 
افغانســتان از نظــر فرهنگــی و تاریخــی دارای میــراث 
پربــاری اســت امــا بســیاری از آثــار باســتانی افغانســتان بــه 
دلیــل حملــۀ نیروهــای خارجــی در گذشــته یــا بــه تــاراج 

ــدند. ــب ش ــم تخری ــا ه ــد و ی رفته ان
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هـرگاه قـرار باشـد کـه مـا بحـِث درون دینـی انجـام 
دهیـم و از اسـام و منظومـۀ مفاهیـم و مقوله هـای آن 
صحبـت نماییـم، از بدیهیـات علمـی و عینـی خواهـد 
بـود کـه شـخص پیامبـر در این راسـتا مـاک و محور 
باشـد. مـا در چنیـن مباحثـی از فیزیـک کوانتومی و یا 
فلکیـات بطلیموسـی حـرف نمی زنیـم تا در اندیشـه و 
گفتـار مـا بـه نقـش پیامبـر در ایـن منظومـه نپردازیـم. 
اسـام مثـل هر دیـن و آیین دیگـری با پیامبـرش زاده 
و شـناخته شـد و هـر بحثـی در ایـن بـاب بـه  شـمول 
ُحجیـت قرآن، نقـش ثانوی بعـد از پیامبـر دارد. امروز 
اگـر بحـث روی حدیـث و سـنت اسـت و یـا از قرآن 
و عقـل و فروعـات مسـأله صحبـت می شـود، همه در 
یـک دایـرۀ وسـیع فکـری مطـرح اسـت کـه در محور 
آن شـخص پیامبر قـرار دارد. بنـاًء روش پیامبر و یا در 
کل طـرز فکـر و عمل پیامبر در راسـتای اسام شناسـی 
و یـا طرح مسـایل اسـامی خیلی مهم و کلیدی اسـت 
و دور زدن پیامبـر در ایـن منظومـه بـه هیـچ دلیـل و 

بهانه یـی موجـه و علمـی و منطقـی نخواهـد بود.
مـن از یک سـو به خاطـر این کـه بحـث روی حدیـث 
و سـنت از گذشـته های بسـیار دور مطـرح بـوده و امر 
جدیـدی نیسـت و بسـا کتاب هـای قطـور در این باب 
نوشـته شـده که به سـاده گی می تـوان از طریـق انترنت 
بـه هریک آن دسـت یافـت و از جانب دیگـر به هدف 
اجتنـاب از تکـرار مکـررات و تراکـم ارجاعات جزئی 
و فرعـی کـه اکثراً بـه قصد ُمجـارات در بحث صورت 
پیشـنهاد  می کنـد،  گـم  را  مقصـد  اصـل  و  می گیـرد 
می کنـم تـا حتی المقـدور از جنبـه آکادیمیـک موضوع 
بکاهیم و بیشـتر کفۀ تحلیلی مسـأله را سـنگین بسازیم 
سلسـله  روشـنایی  در  تحلیلـی  خـرد  کاربـرد  بـه  و 
مفاهیـم و مقـوالت دینـی و تاریخی ثابت و یـا ُمرَجح، 
افزون تـر مجـال دهیـم تـا هم حـرف تازه یی بـه گفتن 
داشـته باشـیم و هـم شـیوۀ مقاصدی در طـرح مباحث 

دینـی را احیـا و بـارور کنیم.
بحـث  رویکـردی  چنیـن  بـا  زیـادی  حـد  تـا  مـن 
مطلـب  در  را  حدیـث«  »ُححیـت  حساسـیت برانگیز 
قبلـی ام خیلـی فشـرده مطـرح کـردم و بـه نتایجـی از 
آن هـم اشـاره رفـت و حاال بحـث »ُحجیت ُسـنت« را 
بـه دنبـال آن مـی آورم تا به نحـوی تکمله بحـث قبلی 
باشـد. شـاید در وهلـۀ نخسـت بـرای کسـانی اندکـی 
پیچیـده بـه نظـر برسـد کـه در بحـث ُحجیـت سـنت 
برعکـس بحـث قبلـی از ابتدا بگویم که حجیت ُسـنت 
در اسـام یک امر ثابت و ُمسـلم اسـت و دلیل روشنی 
بـه انـکار آن نمی تـوان و نبایـد جسـت. حـاال تفکیک 
هـر دو مقولـه حدیـث و سـنت ازهـم اندکـی باریکی 
دارد کـه بایـد تبیین شـود تا تفـاوت در ُحجیـت آن ها 
را فهمیـد. بـرای انجـام ایـن تفکیـک و تسـهیل فهـِم 
تفـاوت در ُحجیـت ایـن دو مقولـه بایسـتی دو نکتـه 

ذیـل را در نظرداشـت:
۱.تعریـف نـوع سـلفی از »حدیـث« را بـا آن کلیـت و 
جزمیـت متعـارف نبایـد پذیرفـت، بلکـه تجدیـد نظر 
خیلـی  راسـتا  ایـن  در  روشـن گرانه  و  حنفـی  نـوع 
حیاتـی اسـت. بـه عبـارۀ دیگـر، مـا بایـد تخصیـِص 

بعـد از تعمیـم در تعریـف حدیـث داشـته باشـیم تـا 
معادل انـگاری مطلـق حدیـث و سـنت را بـه چالـش 

بکشـیم کـه بـس ضـروری و کلیـدی اسـت.
۲.در تعریـف »ُسـنت« نیـز بایسـتی چنیـن تخصیـص 
مابعـد تعمیمـی را مـد نظر داشـت و آن را بـر پایه های 
اصلـی آن کـه انطبـاق بیشـتر بـا مدلـول لغـوی خـود 
بـه  باشـد،  داشـته  سـلفی  عمـدی  تکلـف  از  بـه دور 
تعریـف گرفـت تـا هـرگاه اعتبـار حدیـِث قولـی بـه 
دالیـل درون دینـی و تاریخـی بـه چالـش گرفته شـود، 

ُحجیـت سـنت خدشـه دار نگـردد.
سـلفی ها و اهـل حدیـث عمومـًا با شـیوه های مختلف 
و هدف منـد تـاش کـرده انـد تـا حدیـث و ُسـنت را 
معـادِل هـم به معرفـی بگیرند و در این راسـتا به حدی 
تکلـف کننـد کـه در تعریف حدیـث، عناصـری چون 
قـول و فعـل و تقریـر و تأییـد شـخص پیامبـر و حتـا 
صحابـه کرام را شـامل سـازند و بدیـن ترتیب حدیث 
را طابـق النعـل بالنعـل در جـای سـنت قـرار دهند، در 
حالـی کـه چنین نیسـت و نباید باشـد. حـاال اگر چنین 
تعریفـی از قدمـای اهـل حدیـث وجـود داشـته، به ما 
مهـم و الـزام آور نیسـت؛ چون نه کـدام تعریف مقدس 
اسـت و نـه حـق مطلـق. مـا بایـد تعریـف حدیـث را 
از ایـن کلیـت خـارج سـازیم کـه در ایـن راسـتا هـم 
مسـلمات دینـی و تاریخـی را بـا خـود داریـم و هـم 
تناقضـات زیـادی را حـل می کنیـم، کمـا این کـه فهـم 

و هضـم لغـوی موضـوع هـم بـرای مـا مـدد می کند.
حدیـث از لحـاظ لغـوی در بدیهی تریـن تعریف قدیم 
و رایـج آن عبـارت از قول و سـخن اسـت که آدمی آن 
را بـه صـورت گفتـاری و یا نوشـتاری تبـارز می دهد. 
بـا همیـن معنـا قـول پیامبـر را حدیـث گفتنـد؛ چـون 
پیامبـر مثـل هـر انسـان دیگـری قـدرت نُطـق داشـت 
و بـه حکـم طبـع انسـانی خـود سـخن می گفـت و 
به اصطـاح »حدیـث« می کـرد. حدیـث پیامبـر از منظر 
لغـوی کـه منشـأ اصلـی همـه تعریف هـای اصطاحی 
بعـدی باید می بود، عبارت از »سـخن پیامبر« اسـت که 
ایـن سـخن در زمان خـودش صورت گفتاری داشـت 
و بعـد از تدویـن حدیـث در یکـی  دو قـرن بعـد از 
وفـات ایشـان به شـکل نوشـتاری درآمد. حـاال این که 
»حدیـث« از ایـن تعریـف اصلـی و بدیهی خارج شـد 
و بـا تکلـِف مشـهود بـه عناصـر دیگری چـون فعل و 
تقریـر و تأییـد پیامبـر و حتـا صحابه نیز تسـری یافت، 
کار اهـل حدیـث بـوده اسـت کـه کیش شـان تقدیس 
حدیـث و یک سـان انگاری آن بـا قـرآن و ُسـنت بود و 
ایـن امـر باعث شـد تـا تناقضـات بعـدی را هرگز حل 
کـرده نتواننـد و الجَرم دامنه تکلف را وسـیع تر سـازند 
و ُمرتکـب چنـان تأویل هـا و توجیه های الطایل شـوند 

کـه ُمـرغ و ماهـی را گیج می سـازد.
مـا نیـازی بـه پذیـرش ایـن تعریـف کلـی و تکلفی از 
حدیـث نداریـم و حدیـث را عبـارت از قول و سـخن 
پیامبـر می دانیـم کـه در رونـد تکامـل اصطاحـی آن 
پیامبـر  ُمـدون  و  ثبت شـده  گفتارهـای  مجموعـه  بـه 
در  روایـات  سلسـله  طریـق  از  کـه  می شـود  اطـاق 
اختیـار شـماری از محدثین نـام آَور رسـیده و آن ها هر 

یـک شـان ایـن گفتارهـا را در کتاب هایـی بـه صورت 
کتبـی ثبـت و جمـع کـرده اند که ایـن کتاب ها شـامل 
انـواع مختلـف از قبیـل صحـاح و سـنن و مسـانید و 
موطـآت و غیـره می شـوند و در اصطـاح جدیـد بـه 
مجمـوع آن »میـراث حدیثـی« نیز می گوینـد که منظور 
میـراث  نیـز دقیقـًا همیـن  متعـارف«  از »حدیـث  مـا 
اسـت. میـراث حدیثـی بـه اعتبـار فرقه هـای اسـامی 
نیـز متفـاوت اسـت کـه میـراث حدیثـی اهل سـنت و 
میـراث حدیثـی اهـل تشـیع و سـایر فِـَرق ازهـم جدا 
کنونـی خویـش  بحـث  در  مـا  و  می شـوند  انگاشـته 
عمدتـًا روی میـراث حدیثی اهل سـنت تمرکـز داریم.
در بحـث قبلـی بـه صـورت گـذرا اشـاره داشـتیم کـه 
پیامبـر اسـام و بزرگ تریـن یاران او خصوصـًا خلفای 
راشـدین در طـول حیـات و حکومت شـان با ِحدت و 
ِشـدت زایدالوصفـی از جمع و تدوین شـفاهی و کتبی 
حدیـث منـع فرمودنـد و قصـه ایـن منع خیلی روشـن 
و ثابـت اسـت و هیـچ مسـلمان بـا انصافـی نمی تواند 
فراینـد منـع حدیث در زمـان پیامبر و خلفای راشـدین 
را انـکار کنـد و یـا با تکلف مشـهود در تـاش ترجیح 
داسـتان اجـازه کتابت حدیث همچون حدیث ابوالشـاه 
و غیره در این دو دوره تأسیسـی باشـد. این جا نیاز به 
تکـرار بیـان علـت اصلـی این منـع و این همـه جدیت 
در منـع روایـت شـفاهی و کتبـی حدیـث از جانـب 
شـخص پیامبـر و خلفـای راشـدین نمی بینـم و فقـط 
بـا ارجـاع بـه مطلـب قبلـی اشـاره می کنـم کـه پیامبـر 
و یـاران بـزرگ او بر ُسـنت تک متنی اسـام پافشـاری 
می کردنـد و قـرآن را در ایـن راسـتا کافـی و شـافی 
می دانسـتند و از دچارشـدن اسـام به سرنوشـت ادیان 
ابراهیمـی گذشـته سـخت نگـران بودنـد کـه از تعـدد 
متـون مقدس به شـدت آسـیب دیدنـد و اصالـت الهی 
خود را از دسـت دادند و حتی کتاب آسـمانی شـان از 

رونـق افتـاد و بـه تحریـف رفت.
نگرانـی پیامبر و خلفای راشـدین در این راسـتا  نهایت 
معقـول و به جـا بـود و با همین انگیزه از ابتدا سـفارش 
و تـاش نمودنـد تـا بـه چیـزی به نـام حدیـث اجازه 
تدویـن ندهنـد و فقـط تدویـن و حفـظ قـرآن را بـه 
عنـوان یگانـه متـن مقدس اسـام بـا جدیث تمـام پی 
گیرنـد. از همیـن جـا بـود کـه در ثبت و تدویـن آیات 
قرآنـی از ابتدایی تریـن مراحل وحی تـا فرجامین ادوار 
آن، کار گروهـی و کمیتـه ای صـورت گرفـت و مـا نه 
کاتـب وحـی کـه »کاتبـان وحـی« داشـتیم کـه نشـان 
می دهـد پیامبر اسـام در راسـتای حفـظ و تدوین متن 
قـرآن تـا چـه انـدازه جـدی و پی گیر بـوده اسـت، در 
حالـی کـه راجع بـه حدیـث دقیقًا عکس ایـن روش و 
»ُسـنت« را در پیـش گرفـت و بـا منـع قولـی و عملـی 
از احتمـاالت تدویـن شـفاهی و کتبـی متـن حدیـث 
جلوگیـری بـه عمـل آورد و یـاران بـزرگ او خصوصًا 
خلفـای راشـدین ایـن ُسـنت را بعـد از وفـات پیامبـر 
بـا جدیـت بیش تـر ادامـه دادنـد کـه اوج ایـن جدیت 
را در زمـان حضـرت عمـر شـاهد بودیـم؛ قسـمی کـه 
تـا سـرحد حبـس و شـکنجه راویـان حدیث بـه پیش 

رفـت و اوراق تدوین شـده را آتـش زد.
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محمد مرادی

را   طالبـان  انشعـابی  گـروه 
بشنـاسیـم بیشتـر 

ــابق  ــر س ــر« رهب ــا »محمدعم ــرگ م ــر م ــام خب ــس از اع پ
طالبــان در ســال ۱39۴خورشــیدی و انتصــاب مــا »اخترمحمد 
منصــور« بــه عنــوان رهبــر جدیــد طالبــان، جمعــی از طالبــان 
ــدا  ــان ج ــۀ طالب ــول«، از بدن ــا »محمدرس ــرکرده گی م ــه س ب
شــدند. مــا رســول از نــگاه تبــاری متعلــق بــه قــوم »نــورزی« 
ــپین بولدک«  ــه »اس ــه منطق ــق ب ــوذ، متعل ــوزۀ نف ــگاه ح و از ن
ــا  ــعابی م ــروه انش ــت. گ ــتان اس ــن« پاکس ــار و »چم قنده
ننگیــال  »جاویــد  طالبــان،  از  جدایــی  آغــاز  از  رســول 
ــرات و  ــیندند« ه ــه »ش ــهور منطق ــاالر مش ــورزی« جنگ س ن
مــا »بازمحمــد نــورزی« صاحــب اقتــدار در والیت هــای 
ــان  ــان در زم ــرد. طالب ــذب ک ــود ج ــه خ ــراه را ب ــد و ف هلمن
ــه مواضــع  مــا اخترمحمــد منصــور، حمــات کوبنده یــی را ب
طــرف داران مــا رســول در منطقــۀ »زیرکــوه« شــیندند، آغــاز 
کردنــد کــه تلفــات ســنگینی بــه هــر دو طــرف وارد شــد. پــس 
از مــرگ مــا اخترمحمــد منصــور و انتصــاب مــا »هبــت اهلل« 
ــان و  ــن طالب ــمنی بی ــان، دش ــد طالب ــر جدی ــوان رهب ــه عن ب
ــان  ــون پای ــه تاکن ــت ک ــه یاف ــول ادام ــا رس ــرف داران م ط
نیافتــه اســت. ســال گذشــته »نیویورک تایمــز« گــزارش داد کــه 
ــه صــورت چــراغ  ــر، حکومــت افغانســتان ب »در ماه هــای اخی
ــن و  ــیر ام ــه مس ــلیحاتی، ارای ــای تس ــا حمایت ه ــوش ب خام
حمایت هــای اطاعاتــی، از شــاخه انشــعابی مــا رســول علیــه 
ــان  ــت کــرده اســت«. مــا رســول در زم ــان حمای گــروه طالب
حاکمیــت طالبــان، چندیــن ســال والــی نیمــروز بــود. بــا حملــۀ 
امریــکا و ســرنگونی طالبــان، او بــه ایــران پنــاه بــرد امــا بعــداً 
اخــراج شــد. ســپس مــا رســول در کابــل بازداشــت شــد و بــه 
مــدت چهــار ســال در زنــدان بســر بــرد. او پــس از آزادی بــه 
»شــورای کویتــه« پیوســت امــا بــا اعــام خبــر مــرگ مــا عمر، 
ایــن گــروه را تــرک کــرد. دو ســال پیــش گزارش هایــی منتشــر 
شــد کــه گویــا مــا رســول توســط نیروهــای امنیتــی پاکســتان 
ــدان  ــه نظــر می رســد او اکنــون در زن دســتگیر شــده اســت. ب
پاکســتان بســر می بــرد. البتــه مــا رســول، از ابتــدای جدایــی 
از طالبــان، شــخص بــا نفــوذ دیگــری را نیــز بــا خــود همــراه 
کــرد. ایــن شــخص، مــا »عبدالمنــان نیــازی« نــام دارد کــه در 
زمــان طالبــان، والــی ایــن گــروه در هــرات بــود. نیــازی کــه در 
نخســت بــه عنــوان معــاون و ســخنگوی مــا رســول فعالیــت 
ــروه  ــری گ ــا رســول، رهب ــب شــدن م ــس از غای ــرد، پ می ک
انشــعابی طالبــان را بــه عهــده گرفــت. یــک منبــع مطلــع کــه 
نامــش محفــوظ اســت، دو ســال پیــش بــه نگارنــده گفــت کــه 
عبدالمنــان نیــازی بــا نیروهــای اطاعاتــی عربســتان در کابــل 
ــدار،  ــن دی ــای ای ــور گفت وگوه ــت. مح ــته اس ــدار داش دی
حمایــت مالــی و تســهیاتی عربســتان از گــروه انشــعابی 
ــن  ــت. پس ازای ــوده اس ــول ب ــا رس ــری م ــه رهب ــان ب طالب
دیــدار، روابــط طالبــان بــه رهبــری مــا هبــت اهلل بــا عربســتان 
ــت.  ــته اس ــادی برنگش ــت ع ــه حال ــون ب ــه تاکن ــد ک ــره ش تی
مــا عبدالمنــان، هرازگاهــی در مقابــل دوربیــن طرف دارانــش 
ــد.  ــام می کن ــود را اع ــروه خ ــع گ ــود و مواض ــر می ش ظاه
ــه  ــن ک ــر ای ــان را به خاط ــر، طالب ــوی اخی ــد ویدئ او در چن
ــرده اســت. او  ــر ک ــک داعــش را کشــته اند، تکفی اعضــای ازب
ــط  ــکو ضب ــت مس ــتانه نشس ــه در آس ــو ک ــن ویدئ در تازه تری
شــده، مــا هبــت اهلل و تیــم مذاکره کننــده اش را باردیگــر 
کافــر می خوانــد. او در ایــن ویدئــو، بــه شــیعیان نیــز هشــدار 
ــو  ــک ویدئ ــد. لین ــد می کن ــرگ تهدی ــه م ــان را ب ــد و آن می ده
ــان  ــه عبدالمن ــم آن ک ــه رغ ــم. ب ــرار می ده ــت ق را در کامن
ــت او از  ــا حمای ــد ام ــی نمی دان ــک داعش ــود را ی ــازی، خ نی
ــان داعــش در افغانســتان از یــک طــرف و مخالفــت  جنگجوی
ــاخه  ــن ش ــه ای ــد ک ــان می ده ــر، نش ــوی دیگ ــران از س ــا ای ب
انشــعابی طالبــان، بی ارتبــاط بــا شــاخه والیــت خراســان 
ــه ضــرر  ــی ب ــر نســخه طالبان ــه ه ــن ک ــا ای داعــش نیســت. ب
کشــور اســت امــا تفــاوت بیــن طالبــان مــا هبــت اهلل و طالبــان 

ــر اســت. ــد و بدت مــا رســول، مقایســه بیــن ب
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ــه کــوي چــې پــه صحــي  ــه ګوت ــه برخــه کــې یــوه مــي رسوې پ ــا پ ــا وزارت وايــي، د روغتی د افغانســتان د عامــې روغتی

ــي. ــو شــمېر ســتونزې هــم من ــه راغــي، خــو ی ــام وړ بدلونون ســکټور کــې د پ

تــر پنځــه کلنــۍ د ښــکته عمــر د ماشــومانو پــه مړینــه کــې ۸۰ ســلنه کموالــی، د روغتیايــي مرکزونــو د شــمېر ډېروالــی، لــه 

پنځــه کلنــۍ ښــکته پــه ۳۶،۶ ســلنه ماشــومانو کــې د خوارځواکــۍ کمښــت او پــه هېــواد کــې د ښــځينه قابلــو زیاتوالــی د 

روغتیــا پــه برخــه کــې د دغــې رسوې مهمــې موندنــې دي.

د عامــې روغتیــا وزیــر فیروزالدیــن فیــروز د ســې شــنبې پــه ورځ  د دغــې رسوې د نتایجــو د اعــان پــر مهــال وویــل، دغــه 

رسوې د روغتیايــي وضیعــت د څېړلــو پــه هــدف د کیــت پــه نــوم مؤسســې او د احصائیــې مــي ادارې تــر نظــر النــدې پــه 

تېــرو شــپږو میاشــتو کــې پــه ۳۴ والیتونــو کــې تــررسه شــوې ده.

ده زیاتــه کــړه: »پــه ځينــو برخــو کــې د پــام وړ بدلونونــه راغــي، خــو یــو شــمېر ســتونزې هــم موجــودې دي، دغــه رسوې 

پــه بې پــرې ډول تــررسه شــوې او ټــول اړخونــه په کــې څېــړل شــوي، د بېلګــې پــه توګــه لــه پنځــه کلنــۍ پــه ښــکته عمــر 

ماشــومانو کــې د مړینــې کچــه کمــه شــوې، یعنــې ۲۰۰۳ میــادي کال کــې هــرو زرو ماشــومانو کــې ۲۵۷ ماشــومان مــړه 

ــا وزارت  ــی ښــیي او دا د روغتی ــه هــرو زرو ماشــومانو کــې ۴۹ ماشــومان دي چــې ۸۰ ســلنه کموال ــدل، خــو اوس پ کې

لپــاره لویــه بریــا ده.«

ــه اخيســتل،  ــو د ۶۸ ســلنه خلکــو ګټ ــي روغتونون ــه دولت ــی، ل ــو ۵۷ ســلنه زیاتوال ــو کــې د والدتون ــي مرکزون ــه روغتیاي پ

لــه ۳ زرو د ډېــرو روغتیايــي مرکزونــو زیاتوالــی لــه هغــو پرمختګونــو دي چــې پــه دې رسوې کــې تــرې یادونــه شــوې ده.

د افغانســتان د عامــې روغتیــا وزارت وايــي، د کورنــۍ د تنظیــم لــه کړنــارې ګټــه نه اخيســتل او پرله پســې زېــږون لــه هغــو 

ســتونزو دي چــې پــه دې رسوې کــې ورتــه اشــاره شــوې ده.

د عامــې روغتیــا وزیــر فیروزالدیــن فیــروز پــه وینــا، کــه چېــرې پرله پســې د زېــږون مســئله جــدي ونه نیــول يش، تــر ۲۰۳۰ 

او ۲۰۴۰ کلونــو پــورې بــه د افغانســتان نفــوس دوه برابــره يش.

ــه  ــو ت ــي خدمات ــک روغتیاي ــې خل ــیمو ک ــو س ــرو پرت ــه لی ــواد پ ــم د هې ــې اله ــږي چ ــې کې ــال ک ــې ح ــه داس ــرې پ دا خ

ــوي. ــفر ک ــه س ــو ت ــو هېوادون ــاره بهرنی ــې لپ ــان د درملن ــری افغان ــی ډې ــري او حت ــی نه ل الرسس

خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وايي، یوازې ۳،۴ سلنه افغانان بهر ته د درملنې لپاره ځي.

لــه بلــې خــوا د احصائیــې مــي ادارې مســلکي معیــن حســیب الله موحــد چــې پــه دغــه ناســته کــې یــې حضــور درلــود، 

وویــل چــې د دغــې رسوې نتایــج ورتــه د تأییــد وړ دي.

دی وایــي: »د افغانســتان روغتیايــي رسوې د احصائيــې مــي ادارې پــه همغــږۍ رسه شــوې او راپــور د تخنیکــي ټيــم لــه 

نظــره تېــر شــوی، پــه همــدې اســاس راپــور زمــوږ د تأییــد وړ دی.«

ښــاغي موحــد همدارنګــه لــه عامــې روغتیــا وزارتــه وغوښــتل، څــو د شــوې رسوې پــه اســاس نــوې ســراتېژي جــوړه او 

د صحــي خدماتــو د وړانــدې کولــو پــه برخــه کــې شــته ســتونزو تــه رســېدنه وکــړي.

روغتیا وزارت:
 یوه ميل رسوې په روغتیایي سکټور کې د پام وړ بدلونونه ښيي

موضوع: اعالن تدارکات )39( قلم  امورساختمانی به منظور اعمار ذباله دانی مؤقت برای شفاخانه 350 بسترعینو مینه والیت کندهار 

ادارۀ شـفاخانه عینـو مینـه والیـت کندهـار ازتمـام داوطلبان واجد شـرایط دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی اعمار)39(قلم امور سـاختمانی زبالـه دانی موقت 
دارای نمبرتشـخیصیه W0۱/۱397/MoPH/GDCM/HRP/K-PHاشـتراک نموده وآفرهای سربسـته خویش را اعتبار ازنشـراعان الی ۲۱ روز تقویمی مطابق 

شـرایط شـرطنامه به لسـان دری ، طبـق قانون وطرزالعمـل تدارکات ارائـه نمایند.
  تضمیـن آفـر اعمـار)39( قلـم امـور سـاختمانی زبالـه دانـی موقت  مبلـغ)۲0,000( افغانی به شـکل پـول نقد ویاضمانـت خط بانکی قابل قبول می باشـد، جلسـه 
آفرگشـایی به روز چهارشـنبه ۲9 حوت سـال ۱397 در سـالون کنفرانس شـفاخانه 350 بسـتر عینو مینه کندهار دایرمیگردد ، شـرایط اهلیت باارائه اسـناد ضروری 

میباشـد، آفرهـای ناوقـت رسـیده وانترنیتی قابـل پذیرش نبـوده  وتصفیه حسـابات مالیاتی ازمعیار اهلیت می باشـد
 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

۱. شفاخانه عینو مینه والیت کندهار- وقع سرک ۴۴ جاده کندهار بخش دوم عینومینه والیت کندهار شماره تماس:0700۱8۱30۴/0793۱8۱769
۲. پروژه اصاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:070089۲888 

نوت:  عقد قرارداد مطابق فقره)3( ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط به منظوری بودجه می باشد

وزارت تحصیالت عالی
ریاست موسسه تحصیالت عالی پنجشیر

قرار اسـت موسسـه تحصیـات عالـی پنجشـیر)3۲( قلم مواد اعاشـوی 
و گوشـت سـرخی گاو مـورد ضـرورت سـال )۱398( خویـش را از 
طریـق داوطلبـی بـه اعان بسـپارد، شـرکت هـای تجارتی کـه خواهش 
عاقـه منـدی اشـتراک در داوطلبـی مذکـور را داشـته باشـند از تاریـخ 
نشـر اعـان هـذا الی بیسـت و یـک روز تقویمـی شـرطنامه را از بخش 
مدیریـت عمومـی خدمـات ایـن ریاسـت از سـاعت 08:30 ق.ظ الـی 
03:30 ب.ظ بدسـت آورده میتوانند، و جلسـه آفرگشـایی به روز یکشنبه 
مـورخ ۱398/0۱/۱۴ در صالـون آی تـی ریاسـت موسسـه تحصیـات 

عالـی والیـت پنجشـیر برگـزار مـی گردد.
شماره های تماس: 07۴۴۴55007/ 07۴9305070 / 07060۱0998
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