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یـک بار ویـران کـردیـد، 
بـس نبـود؟

اول جـوزا؛
آزمـونگـاه قانـون و قـدرت

62

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت وايــي، 

پــه کابــل ښــار کــې یــې د تورنــو پــه اړه لــه 

ــي  ــې نیامی ــرو شــویو پنځــو لېســتونو ی خپ

کســان نیــويل دي.

د دغــه وزارت ویانــد نــرت رحیمــي 

د ســې شــنبې پــه ورځ ازادي راډيــو تــه 

وویــل چــې پــه دوی کــې هــم پــه جنایــي 

ــې  ــورن کســان او هــم د نشــه ی ــو ت جرمون

ــامل دي. ــي ش ــاق کوونک ــو قاچ توک

دی وایــي: »پــه ټولــه کــې چــې مــوږ 

ــه دې  ــړي وو، پ ــاره ک ــتونه خپ ــره لېس څوم

برخــه کــې نــوي ســلنه اجــرات شــوي، پــه 

ــم کار روان دی،  ــې ه ــورو ی ــلنه ن ــس س ل

ــلنه  ــکارۍ ۵۰س ــه هم ــو پ ــې د خلک یعن

دغــه مجرمیــن نیــول شــوي، ۴۰ ســلنه یــې 

ــواري دي.« ــیمو مت ــه س ل

ښــاغلی رحیمــي وایــي، پــه لومــړي نوملــړ 

کــې چــې شــااوخوا ۲۲۰ کســان پــه غالو، 

وژنــو او پــر انســان تښــتونو تــورن وو، 

اعــالن شــول چــې ډېــری یــې د خلکــو پــه 

همــکارۍ د پولیســو، ځانګــړو ځواکونــو او 

کشــفي او اســتخبارايت بنســټونو لــه لــوري 

ــې  ــورو ی ــمېر ن ــو ش ــو ی ــوي، خ ــول ش نی

خپلــه ځانونــه پولیســو تــه ســپاريل دي.

ــه  ــو پ ــې د خلک ــه ک ــه دې برخ ــوړی پ نوم

ــوي. ــګار ک ــکارۍ ټین هم

دا پــه داس حــال کــې ده چــې نــږدې 

افغانســتان  د  وړانــدې  میاشــتې  څلــور 

کورنیــو چــارو وزارت د امراللــه صالــح 

پــه مــرۍ پــه کابــل کــې د ســرو او 

حرفــوي تورنــو لېســتونه خپــاره کــړل چــې 

ــه  ــې ل ــدف ی ــره، ه ــه خ ــه وزارت پ د دغ

دې چــارې د دغــو تورنــو د نیولــو پــه برخــه 

کــې د خلکــو همــکاري او د قانــون منګلــو 

تــه د دوی ســپارل وو.

ــا  ــېدونکي بی ــمېر اوس ــو ش ــل ی ــو د کاب خ

انتقــاد کــوي او وايــي چــې د کورنیــو 

ــدام  ــې اق ــه ک ــه دې برخ ــارو وزارت پ چ

ــول  ــې نی ــان چ ــه کس ــړی او هغ ــه دی ک ن

ــه  ــې بېرت ــدل ک ــه ب ــو پ ــم د پیس ــږي، ه کې

ــږي. ــې کې خوش

احتمــال دارد ترامــپ ســربازان متهــم بــه جرایــم جنگــی امریــکا را عفــو کنــد. یکــی 
از ســربازانی کــه قــرار اســت عفــو شــود »میتــو گولســتین« ســربازی اســت کــه بــه 

کشــتن یــک غیرنظامــی افغانســتان در ســال 2010 در افغانســتان متهــم اســت.
ــور  ــپ، رییس جمه ــد ترام ــت ک دونال ــزارش داده اس ــز، گ ــارک تایم ــۀ نیوی روزنام
امریــکا از وزارت عدلیــه ایــن کشــور خواســته تــا پرونده هــای آن شــمار نیروهــای 
امریکایــی را کــه بــه جرایــم جنگــی متهــم انــد، بــرای طــی مراحــل عفــو در اختیــار 

ــد. او بگذارن
ــی و  ــم جنگ ــه جرای ــم ب ــراق مته ــتان و ع ــه در افغانس ــد ک ــربازان افرادی ان ــن س ای

کشــتن غیرنظامیان انــد.
ــک  ــا ی ــپ ت ــی رود ترام ــال م ــه احتم ــی از افرادی ک ــزارش، بخش ــن گ ــاد ای ــر بنی ب

ــد. ــم نرفته ان ــه دادگاه ه ــی ب ــرد، حت ــد ک ــو خواه ــر عف ــۀ دیگ هفت
ــر  ــراز نظ ــز اب ــارک تایم ــا نیوی ــاره ب ــن ب ــکا در ای ــاع امری ــفید و وزارت دف کاخ س

نکرده انــد.
ــم  ــن تصمی ــه ای ــد ک ــدار داده ان ــز هش ــکا نی ــی امری ــان حقوق ــماری از کارشناس ش

ــد زد. ــه خواه ــکا را صدم ــی امری ــون نظام ــروعیت قان ــپ، مش ــد ترام دونال
ــس  ــدام ریی ــن اق ــه ای ــد ک ــز می گوین شــماری از کارشناســان سیاســی افغانســتان نی

ــت. ــی اس ــن بین الملل ــه قوانی ــی ب ــکا، بی ُحرمت ــور امری جمه
ــان  ــود، بازرس ــدار داده ب ــکا هش ــه امری ــر خارج ــو وزی ــک پمپی ــش، مای ــدی پی چن
ــر  ــارۀ اتهام هــای جرایــم جنگــی در براب ــی کیفــری کــه می خواهنــد درب دادگاه جهان
ــد  ــکا دریافــت نخواهن ــزۀ امری ــد، وی ــق کنن ــی در افغانســتان تحقی نیروهــای امریکای

کــرد.

د کورنیو چارو وزارت: 

په کابل کې د لېست کړای شویو تورنو ۵۰ سلنه یې نیول شوي

تنـها سـرباز متهـم به قتـل غیـرنظامیـان 
در افغـانستان »عفـو« می شـود

اول جـوزا روِز پایـان عمـر حکـومت وحـدت ملـی
احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:

حکـومت سـرپرست قـدرت را در دست گیـرد

احمدولـــیمســـعود،نامـــزدانتخابـــاتریاســـتجمهوری:اگـــرحکومـــتلجاجـــتکنـــدو
بـــهکارشادامـــهدهـــد،درایـــنصـــورتجنبـــشگـــذاروســـایرجنبشهـــادرکنـــار
بـــرایعدالتخواهـــی افغانســـتان مـــردم و ریاســـتجمهوری انتخابـــات نامـــزدان

ایســـتادهخواهنـــدشـــد.
ـــاتریاســـتجمهوری آقـــایمســـعوددرادامـــۀســـخنانشگفـــت،شـــوراینامـــزدانانتخاب
تجمعاتـــیرادرمرکـــزووالیـــاتایجـــادکـــردهانـــدورویآنکارجریـــانداردوازســـویی
ـــنهســـتیم ـــاهســـتندومطمی ـــام ـــانب ـــوقش ـــایحق ـــرایاحی ـــردمافغانســـتانب ـــم،م ه

ـــود ـــاپیـــروزمیـــدانخواهیـــمب م

غنی »خـودش« نمی رود، 
»دیگـران«  باید او را ببـرند!

صفحه 2



نحوسـِت کار مجلس نماینـده گان از همان ابتدای 
انتخابـات پارلمانـی مشـخص بـود؛ انتخاباتـی که 
زیـر سـایۀ شـوم تقلـب، جعـل و مهندسـی آرا 
برگـزار شـد و با هشـت ماه تأخیـر در اعالم نتایج 
بـه دلیـل  نهایـی و برکنـاری کمیشـنراِن پیشـین 
اهمـال و غفلـت در وظیفه و یا هم گرفتن رشـوه، 
از سـوی اشـرف غنی رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی گشـایش یافـت. گشـایش پارلمـان نیـز در 
شـرایطی صـورت گرفـت که هنـوز نتایـج برخی 
حوزه هـا و به ویـژه کابل کـه بیشـترین نماینده گان 
را دارد، در وضعیـِت نامعلومی قرار داشـت. گاهی 
اعضـای جدیـد کمیسـیون انتخابـات می گفتند که 
بایـد ُکِل آرای کابـل به دلیل تقلب گسـترده ابطال 
شـود و گاه می گفتنـد کـه با جدا کردن آرای سـره 
از ناسـره به گونۀ نسـبی فهرسـت برنده گان اعالم 
شـود. بـه نظـر می رسـد کـه در کار جـدا کـردِن 
آرای سـره از ناسـره به جای کمیسـیون انتخابات، 
سـرانجام ارگ ریاسـت جمهوری تصمیـم نهایـی 
وارد  کـه می خواسـت،  را  تعـدادی  و  را گرفـت 

مجلـس نماینـده گان کرد.
از  پارلمـان  کار  در  ارگ  دخالت هـای  هرچنـد   
بـود و  کامـاًل مشـهود  انتخابـات  ابتـدای  همـان 
بخـش اعظـِم بحـران انتخابـات توسـط ایـن نهاد 
رهبـری و مدیریـت شـد، ولـی در پایـان چنـان 
میـزان ایـن دخالت ها بـاال گرفت کـه دیگر بحث 
آرا و برگه هـای رای دهـی اصـاًل مطـرح نبـود و 
آقـای غنـی و اطرافیـاِن او بـه شـکل مسـتقل در 
شـوند،  پارلمـان  وارد  بایـد  کـه  کسـانی  مـورد 

می گرفتنـد.  تصمیـم 
پارلمـان  بـا چنیـن وضعیتـی دروازۀ   حـاال کـه 
بـاز شـده اسـت، بایـد منتظـِر اتفاق هـای نامیموِن 
دیگـر نیـز بـود. بـه نظـر نمی رسـد که آقـای غنی 
نماینـده گان  مجلـس  سـِر  از  دسـت  به آسـانی 
بـردارد. او می خواهـد کـه اعتبار این نهـاد مردمی 
)کـه متأسـفانه چنـدان اعتبـاری هـم برایـش طی 
سـال های گذشـته بـه دلیـل ضعـف نماینـده گان 
باقـی نمانـده( کامـاًل از بیـن بـرود و بـه نهـادی 
بلی گـوی و کامـاًل تحـت فرمـان تبدیـل شـود. 

آقـای غنـی بـه هیـچ صـورت خواهـاِن تفکیـک 
کار  در  او  الگوهـای  نیسـت.  کشـور  در  قـوا 
رهبـری حکومـت، الگوهایـی اسـتند کـه در زماِن 

خـود هرگـز بـه تفکیـک قـوا و دموکراسـی فکـر 
نمی کردنـد. شـاید برای برخـی از آن هـا مفاهیمی 
معنـا  هنـوز  قـوا  تفکیـک  و  دموکراسـی  چـون 
نداشـت و افغانسـتان در شـرایطی نبـود کـه بـا 
دهـد،  نشـان  سـازگاری  سـِر  مفاهیـم  این گونـه 
چنـان کـه حـاال نیـز بـه مشـکل می تـوان رد پای 
کشـور  در  را  قانـون  حاکمیـِت  و  قـوا  تفکیـک 
به درسـتی تشـخیص داد. ایـن مفاهیـم هنـوز در 
افغانسـتان بـه صورِت نمادیـن کاربـرد دارند و به 

نرسـیده اند.  واقعی شـان  کارایـی 
شـاه امـان اهلل خـان در زمـان حکومتـش بـا همـۀ 
روشن اندیشـی در وضعیتـی نبـود کـه افغانسـتان 
را بـه سـوی جامعـۀ مردم سـاالر سـوق دهـد. در 
این کـه او خواهـان پیشـرفِت افغانسـتان بود جای 
شـک نیسـت، ولـی نمی خواسـت کـه مشـارکت 
سیاسـی مـردم در همـۀ حوزه هـا لحـاظ شـود. او 
در یـک کلمـه »شــاه« بـود و خـوش داشـت کـه 
شـاهانه قدرت را در اختیار داشـته باشـد. سـردار 
محمـد داوود خـان نیـز بـا تمـام ملی گرایی هـای 
پسـرکاکایش  از  را  قـدرت  کودتـا  بـا  خـود، 
نیم بنـد  محمدظاهـر غصـب کـرد و دموکراسـی 
داوود  سـردارمحمد  بخشـید.  پایـان  را  او  زمـاِن 
عالقـۀ فـراوان بـه ترقـی و پیشـرفت افغانسـتان 
از خـود نشـان مـی داد، ولـی بـا دموکراسـی کـه 
از مولفه هـای مهـِم توسـعۀ سیاسـی و اقتصـادی 
یک کشـور اسـت، سـازش ناپذیر بـود. ایـن افراد 
الگوهـای سیاسـِی آقـای غنـی انـد کـه می خواهد 
بـا گذاشـتن پا در جـای پای آن ها گویا افغانسـتان 
را از فقر و وابسـته گی سیاسـی و اقتصادی نجات 
می خواهـد  بهایـی  بـا چـه  را  این هـا  امـا  دهـد. 
صـورت دهـد، اگـر واقعـًا بخواهـد چنیـن کاری 
را انجـام دهـد؟ بـه بهـای طـرد و حـذف دیگـر 
اقوامـی کـه در افغانسـتان زنده گـی می کننـد و در 

ایـن کشـور سـهم و نقـش دارنـد؟!
 آقـای غنـی می خواهـد افغانسـتان را یک دسـت 
سـازد و رهبری آن را به دسـِت یک قوم بسـپارد؛ 
تفکـری کـه حتـا طالبـان بـا تمـام خباثـت فکری 
خـود از آن اجتنـاب می ورزنـد، اما آقـای غنی در 
عمـل می خواهـد آن را عملی کنـد. گاهی وقت ها 
کـه او ادعـا می کنـد کـه »دیوانـه وار به افغانسـتان 
عشـق مـی ورزد« واقعـًا معلـوم نیسـت کـه ایـن 

دوسـتی از کجـا نشـأت می گیـرد؟ آیـا او عاشـق 
افغانسـتانی اسـت کـه بـه تمـام سـاکناِن آن تعلق 
دارد و یـا عاشـق افغانسـتانی اسـت کـه بایـد بـه 
یـک قوم تعلق داشـته باشـد؟ و بـاز در همین ادعا 
نیـز آقـای غنی چیـزی بـرای اثبـات آن نمی تواند 
ارایـه کنـد. اگر او واقعًا عاشـق افغانسـتان می بود، 
چـرا نیـم بیشـتِر عمـر خـود را دور از دردهـا و 
رنج هـای ایـن کشـور در اروپـا و امریـکا سـپری 
کـرد؟ چـرا اعضـای خانـوادۀ او هنـوز در امریـکا 
و  دوسـتی  چه گونـه  ایـن  می کننـد؟  زنده گـی 

است؟  عشـق 
اسـتاد خلیـل اهلل خلیلـی وقتـی افغانسـتان درگیـر 
مصیبـت جنـگ و ویرانـی شـد، اروپـا را رها کرد 
و در پیشـاور پاکسـتان اقامـت گزیـد تـا در کنـار 
مـردم و نزدیک به کشـورش باشـد. امـا آقای غنی 
در طـول دو دهـه جنـگ و مصیبـت، یـک بار هم 
از نزدیک مسـایل افغانسـتان را دنبال نکرد. عشـق 
او بـه افغانسـتان پـس از حادثۀ یازدهم سـپتمبر و 
شـکل گیری حکومت موقت شـعله ور شـد. او در 
ایـن زمـان بـود کـه بـه یـاد آورد کـه کشـوری به 
نـامِ افغانسـتان هـم وجـود دارد که یـک زمانی در 
آن متولـد شـده بـود. حاال هـم او خواهـاِن آبرو و 
عزِت افغانسـتان نیسـت. عزت و آبـروی آن را در 

چنـد مورد خـودش برباد داده اسـت. 
پـول  بـا  کـه  را  پارلمـان  دروازۀ  عده یـی  وقتـی 
می شـکنند  شـده،  سـاخته  دیگـر  کشـور  یـک 
و خانـۀ ملـت را می خواهنـد ویـران کننـد، ایـن 
چـه نکته یـی را در اذهـان مـردم جهــان تداعـی 
می کنـد؟ مـا تـا بـه کـی بایـد نـاِن مفـت بخوریم 
مـا  بـرای  بیاینـد  دیگـران  کنیـم؟  تُـف  را  آن  و 
خانـه و شـاهراه و شـهر بسـازند و بـاز مـا بـه 
دلیـل عصبیت هـای قومـی و زبانـِی خود بـه جاِن 
آن هـا بیفتیـم و همـه را نیسـت ونابود کنیـم؟ مگر 
بـس نبـود کـه یـک بـار ایـن کشـور را عمـاًل بـا 
دسـت های خـود نابـود کردیـم؟ آیا بـس نبود که 
یـک بـار همیـن کابـل را بـه آتـش کشـیدیم و از 
آن ویرانه یـی جغدنشـین سـاختیم؟ آقـای غنـی و 
هم فکـراِن او چـه زمانـی بـر سـِر عقـل می آینـد 
و واقعـًا بـه منافـع ایـن کشـور و مردمـش فکـر 

خواهنـد کـرد؟ 
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امــروز اول جــوزای ســال 1398 مصــادف بــا پایــان کارِ آقــای غنی 
ــت  ــون اساسی س ــراِن قان ــان و مفس ــامِ حقوق دان ــِت تم ــه روای ب
کــه بــه خــواِن ارگ چشــمی ندارنــد و بــه قــاِب بــزرِگ 
ــِت  ــن جمعی ــر ای ــزون ب ــد. اف ــه نظــر دوخته ان افغانســتان بیم ناکان
جریان هــای  و  جناح هــا  همــۀ  متخصــص،  و  قانون شــناس 
ــق  ــی تعل ــای انتخابات ــی از تیم ه ــه یک ــک ب ــه هری ــی ک سیاس
ــزاری  ــه برگ ــیده اند ک ــر رس ــاِع نظ ــن اجم ــه ای ــانند، ب می رس
هم زمــاِن  حضــورِ  صــورت  در  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
آقــای غنــی هــم در دســتگاه قــدرت و هــم در میــدان انتخابــات، 
انتخابات هــای  فاجعه بارتــِر  و  تلخ تــر  تکــرارِ  جــز  چیــزی 
ــتثنای  ــه اس ــزدان ـ ب ــۀ نام ــن رو هم ــود؛ از ای ــد ب ــته نخواه گذش
ــته اند  ــد گذاش ــر تأیی ــه ُمه ــن فیصل ــر ای ــوره ب ــی مش ــی ـ ط غن
ــه  ــِت سرپرســت ـ و ن ــر حکوم ــِر نظ ــد زی ــات می بای ــه انتخاب ک
ــردد. ــزار گ ــات ـ برگ ــع در انتخاب ــروع و ذی نف ــِت نامش حکوم

امــا ایــن »باید«هــا افــزون بــر نظریــۀ حقوق دانــاِن متعهــد 
و مســتقل، نیــاز بــه پشــتوانۀ قــوِی سیاســی ـ مردمــی و در 
ــن  ــی در ای ــِگ سیاس ــه فرهن ــرا ک ــی دارد؛ چ ــت بین الملل نهای
ــرمِ  ــه رأِس ه ــخصی که ب ــه ش ــه ک ــد نیافت ــدر رش ــور آن ق کش
قــدرت دســت یافتــه، بــه قانــون اساســی تمکیــن کنــد و فضـــاِی 
برابــر بــرای چرخــِش قــدرت را زمینه ســازی نمایــد. آقــای 
غنــی همــان متفکری ســت کــه خــود و تیمــش را صاحبــاِن 
همــۀ  از  اســتفاده  و  می شــمارد  آینــده  پنج ســاِل  افغانســتاِن 
ــود  ــر خ ــتا ب ــن راس ــی را در ای ــای دولت ــات و صالحیت ه امکان
ــرای  ــی ب ــزرِگ تاریخ ــراً ب ــالت های ظاه ــد. او رس ــاح می دان مب
ــامِ  ــای ناتم ــردِن فصل ه ــدۀ تمام ک ــوده و وع ــف نم ــود تعری خ
ــم  ــگ و توه ــت. او از روی نیرن ــته را داده اس ــام داراِن گذش زم
می گویــد کــه نمی خواهــد افغانســتان را در وضعیتــی رهـــا کنــد 
ــازد؛ از  ــامان س ــد آن را به س ــس از او نتوان ــی پ ــچ زعیم ــه هی ک
ایــن رو خــودش می خواهــد در پنج ســاِل بعــدی برنامــۀ صلــح و 
رســاندِن کشــور بــه شــاهراه ِ ثبــات اقتصــادی ـ سیاســی را تحقــق 
ــر  ــود ب ــتِن خ ــی نشس ــاًل چگونه گ ــی، کام ــن آدم ــد. چنی بخش
کرســی قــدرت طــی یــک توافــق و ناگزیــرِی سیاســی را فرامــوش 
ــون  ــتبدادزدۀ ســتره محکمه از قان ــرده و تفســیِر فرمایشــی و اس ک
ــمارد.  ــود می ش ــدرِت خ ــۀ ق ــروعیِت ادام ــند مش ــی را س اساس
روی ایــن ملحوظــات، جریان هــای سیاســی افغانســتان و شــورای 
ــند  ــته باش ــار داش ــد انتظ ــداً نبای ــت جمهوری اب ــزدان ریاس نام
ــرود  ــار ب ــدرت کن ــه از ق ــی داوطلبان ــوزا غن ــس از اوِل ج ــه پ ک
ــزدی  ــت سرپرســت، از نام ــرح حکوم ــرش ط ــا پذی ــم ب ــا ه و ی
ــی،  ــی غن ــوید. روان شناس ــت بش ــات دس ــی در انتخاب و ذی نفع
ــت جمهوری  ــام ریاس ــم مق ــد؛ او ه ــادی نمی خواه ــِت زی معرف
ــم  ــد و ه ــان را می طلب ــترده و مطلق العن ــای گس ــا صالحیت ه ب
ــا  ــا و زمینه ه ــام فرصت ه ــِی تم ــات و مهندس ــزدی در انتخاب نام
بــه نفــِع خــودش را. غنــی را بایــد »دیگــران« از ایــن زورگویــی 
ــانی  ــه کس ــران چ ــه دیگ ــد. این ک ــرون کنن ــی بی و تمامیت خواه
ــای سیاســی و  ــد گفــت کــه در درجــۀ نخســت، رقب هســتند، بای
انتخاباتــِی آقــای غنــی؛ در درجــۀ دوم مردمــی کــه در ســی وچهار 
ــای  ــزدان و تیم ه ــِع موضــِع نام ــه نف ــد ب ــِت کشــور می توانن والی
ــی  انتخاباتی شــان بســیج شــوند؛ و در درجــۀ ســوم جامعــۀ جهان
به ویــژه امریــکا کــه بــا مشــاهدۀ اتحـــادِ اســتوارِ مــردم و تیم هــای 
ــِر  ــه »از خ ــد ک ــدار می دهن ــی هش ــه غن ــان، ب ــورد حمایت ش م
شــیطان بیــا پاییــن و بــرای خــودت و مــا دردســر درســت نکــن!« 
سیاســِی  جریان هــای  و  ریاســت جمهوری  نامــزدان  شــورای 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــت کم بگیرن ــود را دس ــد خ ــا نبای ــه آن ه ــل ب متص
ــردم  ــام م ــِت تم ــدۀ خواس ــزرگ، نماین ــِت ب ــک ُکلی ــا در ی آن ه
ــی اش  ــتۀ انتخابات ــی و دس ــوند و غن ــوب می ش ــتان محس افغانس
صرفــًا نماینــدۀ خواســِت یــک اقلیــِت صاحــب ِ قــدرت و ثــروت 
در حکومــت و یــا هــم محــروم و فریب خورده انــد. بــا این همــه، 
غنــی را هــم نبایــد دســت کم گرفــت؛ چــرا کــه انســاِن لجــوج و 
متوهــم، دنبالــه رِو لجاجــت و وهــِم باطــِل خویــش اســت و منطــِق 
ــازد.  ــته می س ــر از گذش ــر و پیش بینی ناپذیرت ــوی او را عاصی ت ق
ــتر  ــه بیش ــازِی هرچ ــوازاِت پخته س ــه م ــد ب ــزدان بای ــورای نام ش
ــای  ــجامِ نیروه ــیج و انس ــه بس ــت، ب ــت سرپرس ــرح حکوم ط
ــا  ــاف ب ــد و در مص ــان بپردازن ــای اجتماعی ش ــی و پایگاه ه مردم
اســتبدادِ غنــی بایــد آمــادۀ هــر نــوع احتمــال و نیرنــگ باشــند. 

ــی را  ــای غن ــزدان، جــداً آق ــِی شــورای نام ــدون و منطق ــرِح م ط
تــکان داده و پا فشــاری بــر ایــن طــرح ســر از امــروز، اتــاق فکــِر 
ارگ را بــه گزینه هــا و ترفندهــاِی خطرناکــی ســوق خواهــد داد. 
اولیــن گزینــه و ترفنــد، تــالش بــرای ایجــاد درز و چنددســته گی 
و نفــاق در ایــن شــورا و در نهایــت فروپاشــِی آن اســت. ارگ ایــن 
کار را هماننــِد گذشــته بــا اســتفاده از امکانــاِت دولتــی می خواهــد 

صــورت دهــد.
ــِت  ــک اولوی ــاالت، ی ــن احتم ــام ای ــِی تم ــت و پیش بین  پرداخ
ــتبداد  ــا اس ــه ب ــزدان در مواجه ــورای نام ــرای ش ــم ب ــیار مه بس

ــت. ــی اس ــِی غن ــی ـ انتخابات سیاس

غنی »خـودش« نمی رود 
»دیگـران«  باید او را ببـرند!

احمــدعمران

یـک بار ویـران کـردیـد 
بـس نبـود؟

ــران  ــد وی ــت را می خواهن ــۀ مل ــول یــک کشــور دیگــر ســاخته شــده، می شــکنند و خان ــا پ ــی دروازۀ پارلمــان را کــه ب ــی عده ی وقت
کننــد، ایــن چــه نکته یــی را در اذهــان مــردم جهـــان تداعــی می کنــد؟ مــا تــا بــه ِکــی بایــد نــاِن مفــت بخوریــم و آن را ُتــف کنیــم؟ 
دیگــران بیاینــد بــرای مــا خانــه و شــاهراه و شــهر بســازند و بــاز مــا بــه دلیــل عصبیت هــای قومــی و زبانــِی خــود بــه جــاِن آن هــا 
بیفتیــم و همــه را نیســت ونابود کنیــم؟ مگــر بــس نبــود کــه یــک بــار ایــن کشــور را عمــًا بــا دســت های خــود نابــود کردیــم؟ آیــا 
ــار همیــن کابــل را بــه آتــش کشــیدیم و از آن ویرانه یــی جغدنشــین ســاختیم؟ آقــای غنــی و هم فکــراِن او  بــس نبــود کــه یــک ب

چــه زمانــی بــر ســِر عقــل می آینــد و واقعــاً بــه منافــع ایــن کشــور و مردمــش فکــر خواهنــد کــرد؟
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ـــت  ـــه دوام کار حکوم ـــبت ب ـــا نس ـــۀ اعتراض ه در ادام
ــای  ــوزا، جریان هـ ــس از اول جـ ــی پـ ــدت ملـ وحـ
ــت جمهوری  ــات ریاسـ ــزدان انتخابـ ــی و نامـ سیاسـ
بســـیج شـــده اند تـــا جلـــو آن را بگیرنـــد. جنبـــش 
ـــاد کدمی-سیاســـی اســـت، عصـــر  ـــک نه ـــه ی ـــذار ک گ
دوشـــنبه، 30 ثـــور میزبـــان شـــماری از تکت هـــای 
ـــتار  ـــت خواس ـــن نشس ـــخنرانان ای ـــود. س ـــی ب انتخابات
ـــواز  ـــد از اول ج ـــی بع ـــرف غن ـــری محمداش کناره گی

ـــدند. ـــدرت ش از ق
انتخابـــات  نامـــزد  مســـعود،  احمدولـــی 
ــه  ــت کـ ــش گفـ ــن همایـ ــت جمهوری در ایـ ریاسـ
ــر حکومـــت  ــان عمـ ــورد پایـ ــون در مـ ــون قانـ چـ
ــت،  ــکوت اسـ ــوزا مسـ ــی در اول جـ ــدت ملـ وحـ
شـــورای نامـــزدان انتخابـــات ریاســـت جمهوری 
ــت. ــرده اسـ ــنهاد کـ ــت را پیشـ ــت سرپرسـ حکومـ
ـــرد:  ـــد ک ـــت تأکی ـــن نشس ـــعود در ای ـــی مس احمدول
مســـووالن می گوینـــد کـــه عمـــر حکومـــت در 
ــر  ــی عمـ ــا دادگاه عالـ ــد، امـ ــان می یابـ ــوزا پایـ جـ
ـــم  ـــویی ه ـــت، از س ـــرده اس ـــد ک ـــت را تمدی حکوم
ــت  ــۀ کار حکومـ ــه ادامـ ــت دارد کـ ــون صراحـ قانـ
ـــون  ـــا قان ـــت، ام ـــی اس ـــوزا غیرقانون ـــد از اول ج بع

مســـکوت باقـــی مانـــده و گزینـــه نـــدارد.
نامـــزدان  اکنـــون  می گویـــد،  مســـعود  آقـــای 
ــه  ــد کـ ــد دارنـ ــت جمهوری تأکیـ ــات ریاسـ انتخابـ
ـــس  ـــت، پ ـــکوت اس ـــورد مس ـــن م ـــون در ای ـــر قان اگ
بایـــد اجمـــاع صـــورت گیـــرد. نامـــزدان انتخابـــات 
ــت  ــا حکومـ ــس از رأی زنی هـ ــت جمهوری پـ ریاسـ

سرپرســـت را پیشـــنهاد کردنـــد.
ـــزدان  ـــی نام ـــت، تمام ـــان گف ـــعود  همچن ـــای مس آق
ـــردا  ـــه ف ـــتند ک ـــق هس ـــف مواف ـــار مختل ـــوام و تب از اق
)امـــروز( پایـــان عمـــر حکومـــت وحـــدت ملـــی اســـت 
ــه  ــد کـ ــاور دارنـ ــدا بـ ــزدان یک صـ ــی نامـ و تمامـ
ـــد  ـــت و بای ـــم اس ـــوزا خت ـــت در اول ج ـــر حکوم عم
حکومـــت سرپرســـت قـــدرت را در دســـت گیـــرد 
ــدۀ  ــر و تمثیل کننـ ــان نمایان گـ ــدای آنـ ــن صـ و ایـ

ــد. ــی می باشـ ــدت ملـ وحـ
ـــت  ـــت جمهوری حکوم ـــات ریاس ـــزد انتخاب ـــن نام ای
ــی را  ــح و دادگاه عالـ ــد صلـ ــی رونـ ــع اصلـ را مانـ

ـــرد. ـــوان ک ـــت عن ـــت حکوم ـــت دس آل
ـــت  ـــس حکوم ـــت، ریی ـــان گف ـــعود همچن ـــای مس آق
ـــح و دادگاه  ـــورتی صل ـــۀ مش ـــی از جرگ ـــدت مل وح
ـــروعیت  ـــی مش ـــد و در پ ـــزار می کن ـــتفادۀ اب ـــی اس عال

ـــت. ـــود اس ـــت خ ـــۀ کار حکوم ـــه ادام ـــیدن ب بخش
او خاطـــر نشـــان کـــرد، ســـه روز پیـــش نشســـتی 
ــه  ــی کـ ــه جهانـ ــده گان جامعـ ــا نماینـ ــتیم بـ داشـ
ــه  ــم جامعـ ــور مهـ ــش از 15 کشـ ــده گان بیـ نماینـ
ــتند و در  ــور داشـ ــن نشســـت حضـ ــی در ایـ جهانـ

مـــورد پیشـــنهاد مـــا مبنـــی برحکومـــت سرپرســـت  
دیـــدگاه مثبـــت ارایـــه کردنـــد.

وی افـــزود، اگـــر نماینـــده گان کشـــورهای شـــرکت 
کننـــده، مـــوردی خـــالف قانـــون را می دیدنـــد، 
ــرا  ــود، زیـ ــت نمی بـ ــان مثبـ ــخ شـ ــچ گاه پاسـ هیـ
متوجـــه شـــدند کـــه اول جـــوزا پایـــان عمـــر 
حکومـــت وحـــدت ملـــی اســـت و اکنـــون تنهـــا 
ـــت  ـــدام اس ـــر ک ـــه بهت ـــه گزین ـــد ک ـــد بدانن می خواهن

تـــا آن را حمایـــت کننـــد.
آقـــای مســـعود افـــزود، اگـــر حکومـــت لجاجـــت 
کنـــد و بـــه کارش ادامـــه دهـــد، در ایـــن صـــورت 
ـــزدان  ـــار نام ـــا در کن ـــایر جنبش ه ـــذار و س ـــش گ جنب
ــتان  ــردم افغانسـ ــت جمهوری و مـ ــات ریاسـ انتخابـ

بـــرای عدالت خواهـــی ایســـتاده خواهنـــد شـــد.
ـــورای  ـــت، ش ـــخنانش گف ـــۀ س ـــعود در ادام ـــای مس آق
نامـــزدان انتخابـــات ریاســـت جمهوری تجمعاتـــی را 
در مرکـــز و والیـــات ایجـــاد کـــرده انـــد و روی آن 
ـــتان  ـــردم افغانس ـــم، م ـــویی ه ـــان دارد و از س کار جری
ــتند و  ــا مـــا هسـ بـــرای احیـــای حقـــوق شـــان بـ
ـــود. ـــم ب ـــدان خواهی ـــروز می ـــا پی ـــتیم م ـــن هس مطمی
باایـــن حـــال، محمـــد یونـــس قانونـــی معـــاون اول 
ــری  ــه رهبـ ــدال بـ ــح و اعتـ ــی صلـ ــم انتخاباتـ تیـ
ــورد  ــش در مـ ــن همایـ ــر در ایـ ــف اتمـ محمدحنیـ

پایـــان زمـــان کاری حکومـــت وحـــدت ملـــی 
گفـــت: »اول جـــوزا در تاریـــخ مشـــخص اســـت و 
ـــم  ـــت و امیدواری ـــد نیس ـــل تمدی ـــه قاب ـــچ وج ـــه هی ب
ـــت  ـــه خواس ـــی ب ـــدت مل ـــت وح ـــس حکوم ـــه ریی ک
ـــدون  ـــذارد و ب ـــرام بگ ـــی احت ـــون اساس ـــردم و قان م
توســـل بـــه زور، قـــدرت را بـــه دیگـــران واگـــذار 

کنـــد.«
انتخابـــات  مـــورد  در  قانونـــی  آقـــای 
ــی  ــی مهندسـ ــت، ارگ در پـ ــت جمهوری گفـ ریاسـ
انتخابـــات اســـت تـــا از ایـــن طریـــق بتوانـــد بـــار 

دیگـــر بـــه قـــدرت برســـد.
ـــان رســـمی کار  ـــرد، اول جـــوزا پای او خاطـــر نشـــان ک
ـــردم  ـــام م ـــت و تم ـــال اس ـــج س ـــد از پن ـــت بع حکوم
افغانســـتان، اجمـــاع سیاســـی نامـــزدان انتخاباتـــی، 
فعـــاالن مدنـــی و چهره هـــای سیاســـی و جهـــادی 

ـــتند. ـــدرت اس ـــی از ق ـــن غن ـــار رفت ـــتار کن خواس
هـــارون معتـــرف رییـــس جنبـــش گـــذار در ایـــن 
ــوزا  ــنبه، اول جـ ــروز چهارشـ ــت: امـ ــش گفـ همایـ
پایـــان کار حکومـــت وحـــدت ملـــی اســـت و 
رییـــس حکومـــت وحـــدت ملـــی بایـــد از قـــدرت 
»سرپرســـت حکومت«  تـــا  کنـــد  کناره گیـــری 
ـــدی  ـــور بع ـــاب رییس جمه ـــا انتخ ـــود و ت ـــن ش تعیی

امـــور کشـــور را پیـــش ببـــرد.

آقـــای معتـــرف در بـــارۀ حکـــم دادگاه عالـــی در مـــورد 
ـــت:  ـــوزا گف ـــد از اول ج ـــور بع ـــه کار رییس جمه ادام
ـــت  ـــد کار حکوم ـــارۀ تمدی ـــی در ب ـــم دادگاه عال حک
ـــای  ـــی، کودت ـــون اساس ـــح قان ـــض صری ـــتبدانه، نق مس
ســـفید در برابـــر قانـــون و بـــه ســـفارش شـــخص 
ـــم  ـــن حک ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــادر ش ـــی ص ـــای غن آق

ـــت.  ـــتان نیس ـــردم افغانس ـــول م ـــورد قب م
ـــا  ـــه م ـــرد ک ـــان ک ـــر نش ـــذار خاط ـــش گ ـــس جنب ریی
ــم  ــرح »سرپرســـت حکومت« حمایـــت می کنیـ از طـ
ـــان در  ـــد همچن ـــی می خواه ـــرف غن ـــر محمداش و اگ
ـــات  ـــزدی در انتخاب ـــد از نام ـــد بای ـــی بمان ـــدرت باق ق

ـــود. ـــرف ش منص
از ســـویی هـــم، محمـــد محقـــق معـــاون دوم 
ـــه  ـــدار ب ـــا هش ـــدال ب ـــح و اعت ـــی صل ـــت انتخابات تک
حکومـــت، می گویـــد: اگـــر غنـــی از قـــدرت کنـــار 
ــیم.  ــش می کشـ ــه چالـ ــت را بـ ــا حکومـ ــرود، مـ نـ
ـــو  ـــی جل ـــع میلیون ـــا تجم ـــوزا ب ـــد از اول ج ـــا بع م

می گیریـــم. را  غنـــی  زورگویی هـــای 
ـــی در  ـــدت مل ـــت وح ـــت: حکوم ـــق گف ـــای محق آق
ـــرده و  ـــق ک ـــران خل ـــواره بح ـــال هم ـــج س ـــول پن ط
تنش هـــای سیاســـی را بـــه اوج رســـانیده اســـت و 
ـــران  ـــن بح ـــردم از ای ـــا م ـــود ت ـــاد ش ـــر ایج ـــد تغیی بای

ـــد. ـــات یاب ـــر نج ـــی و فق و ناامن
در اخیـــر ایـــن همایـــش قطع نامه یـــی نیـــز از 
ســـوی نهـــاد مدنـــی جنبـــش گـــذار منتشـــر شـــد 
ـــت  ـــت حمای ـــت حکوم ـــرح سرپرس ـــه در آن از ط ک

شـــده اســـت.
امـــروز چهـــار شـــنبه اول جـــوزا مهلـــت قانونـــی 
ـــد،  ـــان می رس ـــه پای ـــی ب ـــدت مل ـــت وح کار حکوم
امـــا معلـــوم نیســـت کـــه ارگ بـــه ایـــن خواســـت 
سیاســـیون و نامـــزدان انتخابـــات ریاســـت جمهوری 

تمکیـــن خواهنـــد کـــرد یـــا خیـــر.
ـــزدان  ـــورای نام ـــو ش ـــز دوازده عض ـــن نی ـــش از ای پی
ـــور  ـــنبه، 31 ث ـــت جمهوری روز دوش ـــات ریاس انتخاب
طـــی محفـــل زیـــر نـــام »پایـــان عمـــر حکومـــت 
ــتراک  ــا اشـ ــت« بـ ــت سرپرسـ ــرورت حکومـ و ضـ
ـــگاه،  ـــتادان دانش ـــی، اس ـــه گان سیاس ـــن از نخب ـــا ت ده ه
علمـــای دینـــی و دانشـــجویان در کابـــل، خواهـــان 
ایجـــاد حکومـــت سرپرســـت پـــس از اول جـــوزا 

ـــدند. ش
ــت جمهوری در  ــزدان ریاسـ ــورای نامـ ــای شـ اعضـ
ـــۀ حکومـــت  ـــودن ادام ـــی ب ـــه غیرقانون ـــن نشســـت ب ای
ـــت  ـــران حکوم ـــرده و از رهب ـــد ک ـــی تأکی ـــدت مل وح
ــار  ــدرت کنـ ــا از قـ ــوزا، یـ ــا اول جـ ــتند تـ خواسـ
ــات  ــان در انتخابـ ــم از نامزدی شـ ــا هـ ــد و یـ برونـ

ــد. ــراف دهنـ ــت جمهوری انصـ ریاسـ

اول جـوزا روِز پایـان عمـر حکـومت وحـدت ملـی
احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:

حکـومت سـرپرست قـدرت را در دست گیـرد
ناجیهنوری
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روزه؛ جراحی بدون چاقو 
روش  بی خطرتریـن  و  بی ضررتریـن  مطمین تریـن،  می گویـد:  بکـر  فریتـس  دکتـر 
درمانـی، روزه درمانـی اسـت و هیـچ روشـی را نمی تـوان با آن مقایسـه نمـود. به نظر 
مـن و دکتـر شـلتون، روزه درمانی بهتریـن روش برای درمان بیماری هـای معده، روده 
و سلسـلۀ اعصـاب اسـت. بـه وسـیلۀ روزه درمانی می توان از شـر زایداِت جمع شـده 
در بـدن راحـت شـد و بـه ُکِل ارگانیسـم بـدن ایـن امـکان را داد کـه اعمـال حیاتـی 
خـود را دوبـاره مرتـب و منظـم نمایـد. روزه یـک عمل جراحـِی بدون چاقو اسـت، 
همچنـان کـه دکتر سـیمرمن آن را تشـریح کـرده و در مقـام پیش گیـری از بیماری ها، 
نتایـج آن غیـر قابـل تصور می باشـد و به نظـر من، بـا ارزش ترین روش بـرای جوان 
شـدن و ترمیـم بـدن اسـت و در مقایسـه بـا روش درمانی یـی کـه پیونـد سـلول های 

تـازه روی شـخص نیازمنـد اجـرا می گردد، قابل مقایسـه نیسـت. 
 

دکتـر فریتـس بکر می گوید: روزه گرفتن نه گرسـنه گی کشـیدن اسـت نـه یک روش 
درمان گـر، بلکـه یـک نـوع اسـتراحت اسـت کـه بـه بـدن ایـن امـکان را می دهد که 
خـود را بـرای ترمیـم و نظافـت درونـی و بیـرون ریختـن مـواد مزاحـم بسـیج نماید 
و دوبـاره خـود را پاک سـازی و بازسـازی کنـد. راز و رمـِز تأثیـر معجزه آسـای ایـن 
امـر، درون ارگانیسـم زنـدۀ بـدِن مـا نهفتـه اسـت  در دروِن هر شـخص یـک نیروی 

درمان کننـدۀ خـدادادی وجـود دارد. 
 

پیشینۀ روزه درمانی 
فرهنـگ روزه گرفتـن بـه قرن هـا پیـش مربـوط می شـود. در هومـر نیـز روزه یکـی 
از روش هایـی بـوده کـه در زمان هـای قدیـم مصریـان بـه عنـوان درمـاِن بیمـار از آن 
اسـتفاده می کردنـد. یونانی هـا و تمـام اهــالی مدیترانـه از روزه بـرای بـرای درمـان 
بیماری هـای خـود مـدد می گرفتنـد. در ایتالیـا در زمـان ناپولیتان ها پزشـکان به مدت 
150سـال روزه را بـرای بیمـاراِن خـود تجویـز می نمودنـد که مدت آن بـه چهل روز 
می رسـید. مـن )دکتـر شـلتون( مـدِت چنـد دهه اسـت کـه فقط بـا روزه مشـغولم و 
بیمـاراِن خـود را فقـط بـا روزه درمـان می کنم. مـدت روزه گرفتن بیمـار از چند روز 
تـا سـه مـاه نیـز طول کشـیده اسـت. بیمـاران هـم برای کـم کـردن وزِن خـود و هم 

بـرای برقـراری مجـدد تن درسـتی روزه می گیرنـد.
 

مخالفین روزه 
نـدارد.  پایـۀ علمـی  نموده انـد کـه هیـچ  بـا روزه  اطبـاء مخالفت هایـی  از  بعضـی 
جملـۀ معروفـی وجـود دارد کـه می گویـد بهتریـن دلیـل امـکاِن چیـزی وقـوع آن 
چیـز می باشـد؛ مـا کـه می گوییـم روزه موجـب سـالمتی اسـت، دلیل مـان نمونه های 
فراوانی سـت کـه اوالً: بـا روزه درمانـی سـالمتی از دسـت رفتـۀ خـود را بازیافته انـد. 
ثانیـًا: بسـیاری از افـراد ده هـا سـال روزه گرفته انـد و از بسـیاری از افـرادی کـه روزه 

سـالم ترند. نگرفته انـد 
 دکتـر شـلتون یکـی از پزشـکاِن امریکایـی که خود در امریکا مؤسسـۀ روزه درمــانی 
دارد و بسـیار موفـق بـوده، می گویـد: بیشـتر کتاب هایـی که علیه روزه نوشـته شـده، 
توسـط کسـانی  اسـت کـه در تمـام عمـِر خـود حتا یک وعـدۀ غذایـی خـود را کنار 

نگذاشـته اند. روزه گرفتـن نقـش موثـری در تن درسـتی و حفـظ آن ایفـا می کنـد.
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تاریخچۀ مصاحبه در رسانه های افغانستان
ــتعمال  ــصاحبه و اس ــونۀ مــ ــشر گــ ــخ نـ تاری
اصطــالح »مصاحبــه« در افغانســتان بــه شــمارۀ 
هشــتِم ســال اول ســراج االخبارافغانیه یعنــی 
ســال 1290 هجــری خورشــیدی بــاز می گــردد. 
ــر  ــار زی ــم اخب ــۀ شش ــه در صفح ــن مصاحب ای
ســراج االخبار  قلمــی  »مصاحبــه  عنــوان 
ــرای  ــت. ب ــیده اس ــر رس ــه نش ــت« ب و ایدوگی
بررســی دقیــق موضــوع اینــک جریــان مصاحبــه 

ــم: ــل می کنی را نق
زبــان  بــه  هندوســتان  ایدوگیــت  اخبــار 
ــار  ــه اخب ــت ب ــد اس ــگارد »امی ــزی می ن انگری
جـــدید کابل مثل اخبـــارات هندوســـتان آزادی 
حاصـــل نخواهــد شــد، یعنــی آزادی هایــی کــه 
ــردد...« ــب گ ــر صاح ــاری امی ــل خودمخت مخ
ــچ  ــم هی ــگارد »قل ســراج االخبار در پاســخ می ن
یــک مســلمان،  دل و زبــان هیــچ یــک صاحــب 
ــن و  ــاس دی ــه اس ــدازی ب ــر خلل ان ــان ب ایم
مذهــب خــود قایــل و راضــی نمی شــود، مگــر 

کــه از اهــل ایمــان نباشــد!«
ــد  ــه بع ــکان دارد ک ــد »ام ــت می نویس ایدوگی
ــور آزادی حاصــل  ــار مذک ــدت،  اخب ــد م از چن
ــت  ــد از حکوم ــران بع ــه در ای ــل ک ــد،  مث نمای

ــده اســت ...« ــوع آم ــه وق ــورایی ب ش
ســراج االخبار در جــواب می نــگارد  »انعقــاد 
حکومــت شــورایی ایــران، بــرای افغانســتان یک 
ــرت  ــک درس عب ــه ی ــی، بلک ــال ن ــه امتث نمون

ــود.. » ــمرده می ش ش
افغانســتان،  »ســزا های  می گویــد  ایدوگیــت 
در  کمپنــی  عهــد  ســزا های  بــه  نســبت 
هندوســتان، دربــارۀ مطابــع ســخت تر اســت...«
ــن  ــه ای ــگارد »ب ــخ می ن ــه پاس ــراج االخبار ب س
ــک  ــا ی ــر حــال، گوی ــت، در ظاه ــره ایدوگی فق
حکومــت  بــرای  رهنمایــی  و  خیرخواهــی 
مــا نمــوده،  ولــی ضمنــًا حکومــت را بــر 
ــردن  ــو ک ــردن و مح ــان ک ــراج االخبار بدگم س

ــت.« ــرده اس ــا ک آن را ایم
ــاالت  ــی خی ــرای ترق ــد »ب ــت می گوی ایدوگی
ــن  ــد،  ای ــی می باش ــم وحش ــه نی ــتان، ک افغانس
ــد  ــپی نخواه ــی از دل چس ــده خال ــار جدی اخب

ــود.« ب
»اگــر  می نویســد  جــواب  در  ســراج االخبار 
ــا  ــم، ایتالی ه ــی بگویی ــم وحش ــتان را نی افغانس
را در جنــگ طــــرابلس چــه نــام خواهیــم 
ــی  ــات خارج ــتان در محارب ــی افغانس داد؟ اهال
نســوخته اند،  آتــش  بــه  زنــده  را  انســان ها 
ــر را نکشــته اند.« )آهنــگ 3، ۶-5(  ــال صغی اطف
ــد  ــه بای ــالۀ چ ــرزی در رس ــود ط ــه محم عالم
ــال اول، 21  ــمارۀ 2۴ س ــۀ ش ــه ضمیم ــرد؟ ک ک

ســنبلۀ 1291 ســراج االخبار نشــر شــده، مطلبــی 
را بــه شــکل دیالــوگ نشــر کــرده اســت. ایــن 
مطلــب زیــر عنــوان »محــاوره« بــه نشــر رســیده 
اســت کــه اصطــالح محــاوره تــوام بــا نشــر آن، 
زیــاد موجــه بــه نظــر آیــد، بلکــه ایــن اصطــالح 
بایــد بــه مصاحبــه مبــدل گــردد. ایــن مصاحبــه 
یــا محــاوره بیــن یکــی از افســران اردوی 
ــارس  ــت ف ــر ُکل اردوی دول ــالم و سرافس اس
ــر اردوی  ــت. افس ــه اس ــورت گرفت ــت ص وق
ــر اردوی  ــود و سرافس ــره )رض( ب ــالم، زه اس
ــام داشــت.  ــارس رســتم  )رســتم فرخــزاد( ن ف
مصاحبــه از طــرف افســر اردوی فــارس چنیــن 

ــد: ــاز می یاب آغ
ــه  ــی ک ــر وقت ــد. ه ــما همســایه مایی ــتم: ش رس
بــه مــا روی آوردیــد، از مــا بــه خوبــی معاملــه 
می دیدیــد. بــه محافظــۀ حقــوق شــما هــر 
ــار  ــح را اختی ــه صل ــد ک ــم بیایی ــت حاضری وق
کنیــم. در ایــن بــاب از احســان کــردن بــا شــما 

نمی کنیــم. خــودداری 
ــه ســبب احســان  زهــره رضــی اهلل عنهــا: مــا ب
گرفتــن و یــا رعایــت داشــتن، بــا شــما جنــگ 
ــرت  ــت، آخ ــا نیس ــا دنی ــد م ــم. مقص نمی کنی
ــده  ــما فهمان ــه ش ــم ب ــش از این ه ــت. پی اس

ــم و... بودی
بــرای ادامــۀ صحبــت، رســتم از حضــرت ســعد 
بــن وقــاص)رض( سرافســر اردوی اســالم یــک 
ــر خواســت وی  ایلچــی را طلــب کــرد. در براب
حضــرت ســعد بــن وقــاص جنــاب بدیعــی بــن 
عامــر را گماشــت. بقیــۀ صحبــت بیــن حضــرت 

بدیعــی و رســتم انجــام شــد.
ایــن صحبــت بــه صــورِت مســلم یــک مصاحبه 
دیالــوگ می باشــد،  هــدف صحبــت هرچــه 
ــن  ــورت یقی ــه ص ــد و ب ــش باش ــه جای ــود ب ب
ــه  ــالم ب ــۀ اردوی اس ــگ و محارب ــون جن پیرام
منظــور توســعه و پخــش ایــن دیــن مبــارک در 
ســرزمین فــارس بــوده اســت. هــدِف مــا در این 
ــِت  ــته و صحب ــه نوش ــد ک ــن می باش ــاله ای رس
ــن  ــت. بدی ــوده اس ــه ب ــک مصاحب ــره ی متذک
ترتیــب موجودیــــت و آغــــاز گونــۀ مصاحبــه 
ســراج االخبار  در  افغانســتان،  مطبوعــات  در 
افغانیــه و زمــان نشــر آن مســلم می گــردد. 

ــگ 3، 8(   )آهن
ــال 130۶  ــتان در س ــو افغانس ــه رادی ــی ک زمان
بــه نشــرات آغــاز نمــود، آهنگ هــای محلــی و 
اخبــار، اجــزای مهــم نشــرات را تشــکیل می داد. 
ــه در  ــتندۀ آن ک ــه از فرس ــرات ک ــن نش در ای
جــوار پــل آرتــل شــهر کابــل موقعیــت داشــت 
بــه صــورت مســتقیم بــه نشــر می رســید، 
ــتاد  ــم، اس ــتاد قاس ــد اس ــان مانن ــدان افغ هنرمن

غــالم حســین، اســتاد نتــو و اســتاد قربان علــی 
آواز می خواندنــد )قــاری زاده، ۶( و بــا گذشــت 
ــان  ــاز آهنگ ش ــل از آغــ ــدان قب ــان هنرمن زم
ــعر و  ــارۀ ش ــاه را در ب ــۀ کوت ــی ـ دو جمل یک
ایــن  بعدهــا  کــه  می گفتنــد  آهنگ شــان 
برنامه هــای  مســوولین  از طــرف  هنرمنــدان 
و  قــرار می گرفتنــد  پرســش  مــورد  رادیــو 
ــتاد  ــه اس ــد ک ــیده می ش ــاده پرس ــان س ــه زب ب
ــر  ــد نظ ــگ را م ــه آهن ــنونده گان چ ــرای ش ب
کوتــاه  پاســخ های  مقابــل  در  و  گرفته ایــد؟ 
ارایــه می گردیــد. آن پرســش ها در واقــــع 
رادیــو  در  رادیویــی  مصاحبه هــای  اولیــن 

ــت. ــم  زده اس ــتان را رق افغانس
ــی کــه آژانــس اطالعاتــی باختــر در ســال  زمان
ــدا  ــرد، ابت ــاز ک ــه کار آغ ــیدی ب 1318 خورش
ــا مشــاهده  ــه در نشــرات آن ه موضــوع مصاحب
ــی از  ــوولین دولت ــخنان مس ــه س ــد، بلک نمی ش
ــد و  ــاس می گردی ــان اقتب ــا و بیانات ش گفتاره

ــد.  ــر می ش ــا منتش ــل قول ه ــورت نق ــه ص ب
در زمــان تصــدی محمدآصــف ســهیل بــه 
ــات  ــتقل مطبوع ــت مس ــس ریاس ــت ریی صف
ارتقــا  کــه در آن زمــان هنــوز بــه وزارت 
نیافتــه بــود، یــک دوره آمــوزش ژورنالیــزم 
در کابــل دایــر گردیــد و اســتاد امریکایــی 
ــس مســلک  ــه تدری ــوف ب ــچ آرجال ــام ای ــه ن ب
ــه را  ــون مصاحب ــت و مضم ــزم پرداخ ژورنالی
ــال  ــی در س ــن دورۀ آموزش ــمولین ای ــه مش ب
1339 خورشــیدی تدریــس نمــود و بعــداً کتابی 
بــه نــام اســاس های ژورنالیــزم را تدویــن 
ــات  ــتقل مطبوع ــس مس ــۀ ریی ــا مقدم ــرد و ب ک
منتشــر ســاخت کــه ایــن اولیــن کتــاب دربــارۀ 
ژورنالــــیزم در افغانســتان اســت و در آن از 
مــــصاحبه صــــحبت شــده و توصیه هــای الزم 
دربــارۀ ایــن بخــش از ژورنالیــزم ذکــر گردیــده 

ــت. اس
مســتقل  رییــس  ســهیل  آصــف   محــــمد 
ــاس های  ــاب  اس ــقدمۀ کت ــوعات در مــ مطبــ
ــه  ــاد ک ــه نیکــو افت ــزم نوشــته اســت ک ژورنالی
ــت.  ــان یاف ــق پای ــزم موف ــورس ژورنالی دورۀ ک
اســتاد جالــوف یکی از اســتادان مشــیگن ســتیت 
یونیورســتی  می باشــد، تدریــس کــورس را بــه 
عهده داشــت. از فــــیض دانـــِش این دانـــشمند 
مســتفید  مطبوعــات  کارکنــان  عالی مقــام 
ــنایی  ــزم آش ــات ژورنالی ــه اساس ــد و ب گردیدن
ــی را در  ــن همراه ــار ای ــز افتخ ــن نی ــد. م یافتن

ــوف، ج(   ــتم. )جال ــس داش ــۀ تدری حلق

حــامدعلمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/بخشسوم
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بازی؛ روایت های دانایی
دانایی هـا همـه روایـت و نرم ابزارهـای ذهنـی بـرای خوانـش 
و معنـای جهـان اسـتند. مـادرم بـه مـن روایـت کرده  اسـت  که 
زمیـن روی شـاخ گاو اسـت؛ گاهـی کـه گاو خسـته می شـود، 
زمیـن را از یـک شـاخ  بـه شـاخ دیگـر جابجـا می کنـد؛ در این 
تأکیـد  مـادرم  می دهـد.  رخ  زمین لـرزه  جابه جایی سـت  کـه 
می  کـرد کـه در جنـگ خیبـر، حضـرت علی بسـیار خشـمگین 
بـود، ذوالفقـار را چنـان به شـدت بـر فـرق کافـر زد کـه کافـر 
دونیـم شـد، ذوالفقـار از کافـر گذشـت بـه زمیـن رسـید و از 
زمیـن نیـز گذشـت و بـه شـاخ گاو بسـیار خفیف تمـاس کرد؛ 
نزدیـک کـه زمیـن از شـاخ گاو بیفتـد امـا خداوند رحـم کرد و 
زمیـن را روی شـاخ گاو نگـه داشـت. ایـن نیز روایتی اسـت از 

دانایـی برای شـناخت. 
علـم می گویـد زمیـن چندگونـه حرکـت دارد، بـه دور آفتـاب 
می چرخـد...؛ امـا مـن هیـچ گاه نتوانسـتم از زمیـن بیـرون بروم 
و ایـن گـردش زمیـن را ببینـم. همین طـور نتوانسـتم از گاوی 
 کـه مـادرم قصـه می کنـد ایـن گاو را ببینـم. بـه هـر صـورت، 
منظـورم این جـا ایـن نیسـت کـه دانایـی علمـی را بی اسـاس 
بدانیـم. دانایـی علمـی گونه یـی محـدود از دانایی هـای بشـری 
اسـت  کـه نمی توانیـم دانایی هـای بشـر را بـه دانایـی علمـی یا 

تقلیـل بدهیم.  فلسـفی 
فکـر کنیـد نخسـتین بار زیر یک درخت چارمغز، عاشـق کسـی 
شـده اید، زیـر همـان درخـت بـه دسـت ودلبازی پرداخته ایـد. 
شـناخت شـما را از ایـن درخـت بـه دانایـی علمـی یـا دانایـی 
خـاص عقلـی نمی تـوان تقلیـل داد؛ ایـن دانایـی فقـط دانایـی 
شماسـت از آن درخـت چارمغـز کـه بـا دانایـی همـۀ انسـان ها 
می توانـد نسـبت بـه آن درخت تفاوت داشـته  باشـد و فقط این 

دانایـی یک بـار بـرای شـما اتفـاق افتاده باشـد. 
منظـور از دانایی هـا دانایی بسـیارگان اسـت  که هـر دانایی برای 
خـودش می توانـد اهمیـت داشـته  باشـد، نمی شـود بـه دانایـی 
مشـخص دیگـر تقلیـل داد. بنابرایـن دانایـی پروسـۀ پیچیـده-
پیوسـته بـا مناسـبات متفـاوت انسـانی و جهـان اسـت  کـه بـه 

سـاده انگاری دینـی، علمـی و عقلـی نمی تـوان تقلیـل داد. 
دانایی ها در مناسـبات انسـانی انسـان با انسـان و با جهان بنا به 
اعتبـار بـازی شـکل گرفته انـد. اعتبـار دانایی ها بر بازی اسـتوار 
اسـت و بـا بـازی اسـت  کـه بـه ابـداع جهـان بـه مثابـۀ معنـا و 
مفهـوم می پـردازد و در پـی فهـم و دانایـی از انسـان و جهـان 
اسـت  کـه ایـن فهم بـه غایتـی بیـرون از بـازی دسـت نمی یابد 
بلکـه بـه غایـت درون بـازی رجعـت می کنـد؛ زیـرا هـر بازی 

غایـت خویش اسـت بـرای خود. 
دانایی هـا در مناسـبات بـه انسـان و جهان بـه بـازی می پردازند 
یـا  غایـت  درون  را  انسـان  می سـازند.  را  خویـش  غایـت  و 
غایت هـای خویـش قـرار می دهنـد و انسـان را وا می  دارنـد تـا 
درون دانایی هـا بـه بازی بپردازنـد؛ از انسـان بازیگرهای موقتی 
می گیرنـد؛ درحالی کـه انسـان در بـازی مهره یـی بیـش نیسـت، 
زیـرا بازیگـر خود بازی اسـت. انسـان در درون مناسـبت بازی 
دچـار دل خوشـی و فریبایی شـده، خیـال می کند بازیگر اسـت. 
بـازی در مناسـبات بـه انسـان و جهـان می تواند بـا دو رویکرد 
اتفـاق بیفتـد؛ رویکردهـای بازی گرانـۀ مدلولـی و رویکردهـای 
هـر  این کـه  مدلولـی  بازی گرانـۀ  رویکـرد  دالـی.  بازی گرانـۀ 

دانایـی بـا مفهوم سـازی می  خواهـد مدلول هـای ذهنـی ایجـاد 
کنـد و بـا ایـن مدلول هـای ذهنـی واقعیت هـای انسـان و جهان 
رویکـرد  کنـد.  مفهوم بخشـی  واقعیت هـا  بـه  کنـد،  معنـا  را 
یـا  دانایـی  بـا  دانایـی  اسـت  کـه هـر  ایـن  دالـی  بازی گرانـۀ 
دانایی هـای دیگـر انجـام می دهـد تـا بتوانـد از نظـر شـکلی و 

روایتـی بـا دانایی هـا متفـاوت باشـد. 
هـر دانایـی بـا ایـن دو رویکرد از سـویی جهـان را و از سـوی 
دیگـر دانایی هـا را بـه تعلیـق درمـی آورد کـه با غیبـت جهان و 
دانایی هـا بـه جـای جهـان و دانایی هـا قـرار بگیـرد بـه اغـوای 
افـراد درون دانایـی خویـش بپـردازد با به حاشـیه  رانـدِن جهان 
و دانایی  هـای دور و بـرش. درحالی کـه درگیـری گفتمانـی بـا 
جهـان و دانایی هـای دور و بـرش دارد امـا تـالش و تقالیـش 
بـر ایـن اسـت  که ایـن مناسـبت گفتمانـی را پنهان نگـه دارد تا 

حق به جانـب مطلـق و بی رقیـب جلـوه کنـد. 

زبان از دانایی تا ابزار دانایی 
دانایی هـا بـا چـه وسـیله یی بـازی می کننـد یـا چـه وسـیله یی 
را در اختیـار انسـان قـرار می دهنـد کـه انسـان را بـا آن وسـیله 
بـه بـازی می گیرنـد و بـه بـازی وا می دارنـد تـا این کـه انسـان 
درگیـر بـازی به مفهـوم هستی شناسـانه و معنامند می شـود؟ هر 
دانایـی حتـا دانایـی علمـی، دانایـی ریاضـی و دانایـی رایانه یی 
و کمپیوتـری از زبـان اسـتفاده می کنـد و زبـان را وسـیلۀ بـازی 
خویـش قـرار می دهـد. درحالی کـه زبـان در جهان و مناسـبات 

انسـانی، خـود یـک دانایی اسـت.  
امـا دانایی هـا در روابـط تو در تو و پیوسـته با هـم کار می کنند. 
این جاسـت  کـه بـه هـر دانایـی بایسـتی نـگاه ِ پیچیـده داشـت 
نـه نـگاه  تک سـو و تک بُعـدی بـرای سـاده کردن و تقلیـل دادن 
دانایـی بـه دانایـی مطلـق. دانایی هـا بـا هـم کار می کننـد و از 
هـم بهره  می برند.  درسـت اسـت  کـه دانایی ها نسـبتًا اسـتقالل 
دارنـد؛ ایـن اسـتقالل باعث نمی شـود با یـک دانایی بـه جهان، 
انسـان و مناسـبات انسـانی نـگاه کنیـم و همه چـه را بـه یـک 

دانایـی تقلیـل بدهیم. 
زبـان از آغـاز در مرکـز ارایـۀ همـه ی دانایی هـا قـرار داشـته 
 اسـت؛ از سـویی زبـان، امکانـی بـوده بـرای خاسـتگاه  دانایی ها 
و ارایـۀ دانایی هـا و از سـویی امکانـی بـوده بـرای سـوءتفاهم 
سـوءتعبیر ها  و  سـوءتفاهم  ایـن  دانایی  هـا.  در  سـوءتعبیرها  و 
از مهم تریـن امکان هایـی بـوده کـه دانایی هـا را در مسـیرهای 
متفاوت کشـانده  اسـت. حتـا می توان گفـت امکانی بـوده برای 
وجـود دانایی هـای متفـاوت. بنـا بـه این امـکان می تـوان گفت 
 کـه زبـان بسـتر و زمینه سـاز دانایـی و دانایی  هـا بـوده  اسـت. 

پـس از ابـداع زبـان بـوده کـه دانایی هـای بشـری گسـترش و 
جنبـۀ روایتـی پیـدا کرده انـد. دانایی یعنـی روایت، هیـچ دانایی 
بی روایـت، فهم شـدنی و ارایه  شـدنی نمی توانـد باشـد. روایـت 
نیـز نرم  ابزار )سـافت( اسـت  کـه دانایـی تولید می کنـد. بنابراین 
مـا می توانیـم بـرای ارایـۀ فهـم از یک ابـژه یا یک سـوژه، چند 
گونـه روایت داشـته  باشـیم و بـا روایت های متفـاوت از چیزی 
خوانـش ارایـه کنیـم، طـوری  کـه یـک کلیـب را بـا نرم ابـزار 
)سـافت( های متفـاوت بـاز کنیم؛ این جاسـت  که می تـوان گفت 
دانایی هـای بسـیارگان نسـبت بـه یـک چیـز می توانـد وجـود 
داشـته  باشـد کـه همـۀ ایـن دانایی هـا می توانـد از جنبه هـای 

متفاوِت علمی، فلسـفی، داسـتانی، افسـانه یی، اسـاطیری و دینی 
)خودآگاه/ناخـودآگاه( اهمیت بشـری داشـته   باشـد. 

بـا آن کـه زبـان توسـط دانایی هـا بـرای ارایـۀ دانایی هـا وسـیله 
گرفتـه  می شـود امـا زبـان بـه دانایی هـا سـوءتفاهم های ضمنـی 
زبانـی می بخشـد کـه دانایی هـا را بـا امکان های زبانـی اضافه بار 
ایـن اضافه بارکـردن، زبـان در هـر دانایـی سـهم  بـا  می کنـد. 
تولیـد خویـش را دارد؛ ایـن سـهم در هـر دانایـی بـه جهش یا 

می انجامـد.  زبانـی  جهش هـای 
اگرچـه دانایی هـای علمـی و دانایی هـای پژوهشـی بـا تکیـه بر 
امـر خـودآگاه و بـا اسـتفاده از روایـت خطـی زبـان بـه ارایـۀ 
دانایـی از موضـوع یـا از چیزهـا می پردازنـد؛ بـا ایـن تکیـه و 
توجـه بـاز هـم از اضافه بارشـدن امـر زبانـی در امـان نیسـتند. 
بـا آن کـه دانایـی علمـی و پژوهشـی از قبـل می دانـد کـه زبان، 
امکان هـا و گرفتاری هـای خـود را بـرای ارایـۀ فهـم دارد امـا 
دانایـی علمـی و پژوهشـی غیـر از زبـان، رسـانه  یی مناسـب تر 
دیگـر نیـز نـدارد. دانایی علمـی و پژوهشـی ناگزیر به اسـتفادۀ 
و  می دانـد  زبـان  اسـتفادۀ  از  را  ناگزیربودنـش  اسـت؛  زبـان 

می  دانـد.  نیـز  را  زبـان  سـوءتفاهم  برانگیزِی  امکان هـای 
بنـا بـه دانسـتن سـوءتفاهم برانگیزی زبـان اسـت  کـه دانایـی 
روایـت  بـه  را  زبـان  روایـت  پژوهشـی می خواهـد  و  علمـی 
خطـی و یک سـونگرانه تقلیـل بدهـد و نشـانه های مدلولی زبان 
را بـه مدلول هـای تک  بُعـدی ارجـاع بدهـد تـا از عرصه سـازی 
تـالِش  این همـه  بـا  کاسـته  باشـد.  زبـان  سـوءتفاهم برانگیزی 
دانایـی علمـی و پژوهشـی بازهـم ایـن دانایی هـا از امکان هـای 
دانایـی زبانـی در امـان نیسـتند؛ زیـرا همین کـه از زبان اسـتفاده 
می کننـد، زبـان نقـش خـود را در ارایـۀ دانایـی بـازی کـرده، 
سـهم امـکان خویـش را بـر دانایـی بـار می کنـد؛ زیـرا زبـان، 
گسـترده ترین و ممکن تریـن نرم ابـزار )سـافت( انسـانی بـرای 

فهـِم جهـان، انسـان و چیزهاسـت. 
خوانـش )فهـم( جهـان، خوانـش انسـان، خوانـش چیزهـا و 
ارایه شـدنی  نمی توانـد  زبـان  بی حضـور  دانایی هـا  خوانـش 
درون  از  انسـانی،  جهـاِن  ایـن رو  از  باشـد؛  روایت کردنـی  و 
دسـتگاهی می گـذرد که این دسـتگاه زبـان اسـت. بنابراین زبان  
وسـیله یی بـرای توسـعۀ دانایی ها اسـت  کـه دانایی هـا را نیز در 
خـود دارد. حـدود هـر دانایـی را رویکـردِ بـازی زبانـی بـا آن 

دانایـی تعییـن می کنـد. 
این جاسـت  کـه زبـان دانایـی بـزرگ )اهورامـزدا( اسـت  کـه 
خـودآگاه و ناخـودآگاه بشـر، عقالنیت/ناعقالنیت هـا و دانایـی/
نادانی هـای بشـر را در خـود دارد. ایـن توسـعۀ زبانـی، روابـط 
پیچیده-پیوسـته یی را بـه وجـود آورده اسـت  کـه نمی تـوان این 
پیوسـته گِی دانایی هـای درون-زبانـی را تکه تکه کـرد و  جدا از 
هـم خوانـد. بـا وصفی که هـر دانایـی در حدود خویش نسـبت 
به دانایی دیگر می تواند اسـتقالل داشـته  باشـد اما در مناسـبات 
زبانـی باهـم پیوسـته گی دارنـد و بیـرون از زبـان و بیـرون از 
مناسـبات بازی گرانـۀ زبانـی دچـار اختـالل می شـوند و فهمـی 
را کـه بـه عنـوان یـک دسـتگاه  معرفتـی ارایـه می کردنـد؛ ارایه 

نمی تواننـد و دچـار لکنـت فهـم می شـوند. 
زبـان بـا آن که همـۀ دانایی هـا را درخود دارد امـا عرصۀ خاصی 
از دانایـی را بـرای توسـعۀ دانایی خود گسـترش داده اسـت  که 
ایـن عرصـه در ایـن جسـتار بـه نـام عرصه هـای دانایـی زبـان 

یـاد می شـود. اگرچـه ایـن عرصـه، شـامل دانایی هـای اسـاطیر 
و ادیـان نیـز می شـود. ایـن جسـتار بـه توسـعۀ دانایی زبـان در 
بسـتر ادیـان و اسـاطیر نمی پـردازد؛ می خواهـد در روایـت بـه 

ویـژه در متن بپـردازد. 

زبان در جهان یا جهان در زبان 
بـازی  تفهیـم(  و  افهـام  )وسـیلۀ  زبـان  بـه  عنـوان  زبـان 
)معادل سـازی( خـود را دارد کـه ایـن بازی، سـاحت عـام دارد 
و مناسـبت بازی گریانـه اش بـا جهـان، چیزهـا و انسـان نسـبتًا 
مناسـبت مدلولـی و مصداقـی اسـت. اگرچـه نمی تـوان تأکیـد 
کـرد کـه این مناسـبت مدلولی و مصداقـی بین زبان و انسـان و 
جهـان حتمی اسـت اما توقع انسـان از زبـان در کاربرد معمولی 
زبـان همیـن برداشـِت مدلولـی و مصداقـی از زبان اسـت. زبان 
بنـا بـه توقـع مدلولـی و مصداقی در وسـط انسـان و جهـان، با 
انسـان و جهـان بـازی می  کند؛ بهتر اسـت گفته  شـود که انسـان 

و جهـان را بـه بـازی می گیـرد. 
بـه  نیـاز  بـازی  نمی  افتـد؛  اتفـاق  سـاده  مکانیسـم  در  بـازی 
معمـوالً  سـاده  مکانیسـم های  دارد.  پیچیده-پیوسـته  مکانیسـم 
بـه سـوی مکانیسـم های گسـترده-پیچیده به پیش مـی رود. اگر 
مـا بـا دریافت هـای زیست شناسـانه بـه موجـودات نـگاه کنیم؛ 
این موجودات از ارگانیسـم سـاده و نسـبتًا بسـته به ارگانیسـیم 
گسـترده، بـاز، پیچیده-پیوسـته، انکشـاف و تحول کرده  اسـت. 
منظـور از گسـترده این کـه یـک حجـره توسـعه یافتـه، کـه در 
ایـن توسـعه به ارگانیسـیم پیچیده دسـت یافته  اسـت. نمی توان 
پیچیده گـی اش را بـه امری سـاده تقلیـل داد؛ زیرا این ارگانیسـم 
نه تنهـا در درون خـود مناسـبات پیچیـده پیـدا کـرده، بلکـه بـا 
بیـرون از خـود نیـز بـه مناسـبات پیچیـده دسـت یافتـه  اسـت. 
ایـن  پیچیـده می شـود؛  ارگانیسـم  یـک  مناسـبات  هنگامی کـه 
مناسـبات بـه پیوسـته گی بـا مناسـبات درونـی و پیوسـته گی بـا 

مناسـبات بیرونـی، یعنـی بـا جهـان برقرار می شـود. 
بنابرایـن اندیشـیدن نبایـد تقلیل گرا و در پی ساده سـازی باشـد. 
اندیشـیدن بایسـتی مناسـبات پیچیده-پیوسـتۀ موجـود و چیزها 
را بـا جهـان در نظـر بگیـرد؛ هـر موجود بنـا به مناسـبات  خود 
بـا جهان وجـود دارد، بی مناسـبات و پیوسـته گی بـا جهان هیچ 
موجـودی معلـق نمی تواند وجود داشـته  باشـد. ایـن معلق بودن 
همـان برخـورد کالمـی ابن سـینا به نفس می شـود کـه می گفت 
اگـر فـردی دسـت و پا نداشـته  باشـد بازهـم تصـوری از خود 
دارد کـه ایـن تصـور از خـود »نفـس« اسـت؛ نفس امـری معلق 
اسـت، می توانـد جـدا از زیسـت و مناسـبات زیسـتی انسـان 
بـا محیـط و جهـان باشـد. ایـن برداشـت از نفـس برداشـتی 

میتافزیکـی اسـت  که درسـت نیسـت. 
اگـر موجودی کشـته  شـود، بـه توته های گوشـت تبدیل شـود؛ 
دیگـر  می کنـد.  پیـدا  غذایـی  ارزش  توته هـای گوشـت،  ایـن 
ایـن توته هـای گوشـت، آن موجـود بـه  عنـوان کلیت گشـتالتی 
قـرارد  پیچیده-پیوسـته  مناسـبات  در  جهـان  بـا  نیسـت  کـه 
داشـت. تقلیـل دادن یـک موجـود به انـدازۀ گوشـت آن، نگاهی 
تقلیل برانگیـز بـه یـک موجـود اسـت. اگـر بخواهیـم موجودی 
را مناسـبتی در جهـان در نظـر بگیریـم؛ در ایـن صـورت نیاز به 
اندیشـیدِن پیچیده-پیوسـته داریـم کـه کثـرت در اندیشـیدن را 

در پـی دارد.

در نسبِت نسبت ها 
نایی، معنا و حقیـقت(  یعقوبیسـنا)دا

بخشدوم



در جامعـۀ افغانسـتان امـروزه خشـونت و خشـونت ورزی 
بـه یـک فرهنـگ تبدیل شـده اسـت. حمـالت انتحـاری در 
شـهرها و امـکان عمومـی، خشـونت های خانواده گـی، آمـار 
بلنـد جرایـم جنایـی )اختطـاف، قتـل و دزدی(، گـراف بلند 
بی سـوادی اختالف هـای قومـی و مهم تـر از همـه جنگ های 
چهار دهه اخیر خشـونت را در جامعه افغانسـتان بیشـتر هر 

از زمـان دیگـری ترویج سـاخته اسـت.
قشـر  یـک  عنـوان  بـه  افغانسـتان  اطفـال  شـک  بـدون 
آسـیب پذیر کـه در جامعـه مـا و سـایر جوامـع انسـانی بـه 
عنـوان چهره هـای معصوم و آینده سـاز نگریسـته می شـوند 
قربانـی بخشـی از جنـگ و خشـونت های برهنـۀ چهـار دهه 
اخیـر بـوده انـد. بـا تاسـف طـی ایـن چهـار دهـه بـا تغییـر 
نظام هـای سیاسـی در کشـور وضعیـت اطفـال مـا نـه تنهـا 
کـه تغییـر نکـرد؛ بلکـه بدتـر هـم شـد. وضعیـت اطفـال ما 
همـان اسـت کـه در حال حاضـر مشـاهده می کنیـم. از نگاه 
آلـود  فضـای خشـونت  در  را  طفولیـت ام  دوران  کـه  مـن 
افغانسـتان سـپری کـرده و در مقیاس کوچک قربانی بخشـی 
از خشـونت بـا اطفـال بـوده ام و درک بهتـری از وضعیـت 
اطفـال افغانسـتان دارم. مـوارد ذیـل را که شـماره وار تحریر 
خواهـم کـرد از درشـت ترین و در عیـن حـال، رایج تریـن 

نـوع خشـونت بـا اطفـال در افغانسـتان می دانـم.
1-در موجودیـت فقر اقتصادی که آمارها از قرار داشـتن ۶0 
درصـد نفـوس افغانسـتان زیـر خط فقـر خبر می دهـد. رقم 
درشـت از اطفـال افغانسـتان از سـوی والدین شـان بـه انجام 
کارهـای شـاقه در سـرک و بازارهـا و ترک تحصیـل و رفتن 
بـه مکتـب مجبـور شـده انـد. تـا بـا انجـام کارهای سـخت 
خانواده های شـان  نصیـب  ناچیـزی  درآمـد  طاقت فرسـا  و 
کننـد کـه ایـن مجبـور سـاختن بـه انجـام کارهـای شـاقه و 
گرفتـن حـق آمـوزش کـودکان نوعی خشـونت اعمال شـده 
از سـوی خانواده هـا بـا اطفال شـان می باشـد. همچنـان فقـر 
اقتصـادی سـبب شـده اسـت کـه بخشـی از اطفـال پسـر و 
دختـر افغانسـتان در بـدل پول مورد سـوی اسـتفاده جنسـی 
افـراد شـهوانی قـرار گیرنـد کـه ایـن بدترین و خشـن ترین 
نـوع خشـونت علیه اطفال در افغانسـتان اسـت. مـوردی که 
قلـب هـر انسـانی را بـه درد آورده و بـه گریـه وادار می کند.   
افغانسـتان  در  کـه  سال هاسـت  بچه بـازی  2-فرهنـگ 
به خصـوص در قسـمت شـمال و مرکـزی ایـن کشـور ادامه 
داشـته اسـت. زورمنـدان محلـی و یا هم اشـخاص پـول دار 
بـه زور تفنـگ و یـا هـم در بـدل پـول پسـران مقبـول را از 
نـزد خانواده هـای شـان گرفتـه و بـا پوشـانیدن لباس هـای 
دخترانـه در محافلـی کـه جمـع کثیـری از مـردم شـرکت 
می کننـد، می رقصاننـد. ایـن اطفـال خـوش صـورت کـه بـه 
انجـام چنیـن کارهـای مجبـور سـاخته می شـوند. در اکثـر 
مـوارد مـورد سوءاسـتفاده جنسـی هـم قـرار می گیرنـد. اگر 
پسـرکی کـه می رقصـد از امـر بـادارش سـرپیچی کنـد بـه 
شـدت لت وکـوب شـده و یـا هـم در بعضـی مـوارد کشـته 
می شـود کـه ایـن نـوع دیگـری از خشـونت علیـه اطفـال 

افغانسـتان اسـت.
3-مدارس و مکاتب افغانسـتان سال هاسـت کـه مکان اعمال 
خشـونت علیـه اطفـال بـوده اسـت. آمـوزگاران غیرحرفه یی 
کـه شـیوه تدریـس کالسـیک دارنـد، حـاال خـودآگاه و یـا 
هـم ناخـودآگاه جهـت ترغیـب اطفـال بـه درس خوانـدن 
آنهـا را مـورد لت وکـوب قـرار می دهنـد. بی خبـر از اینکـه 
لت وکـوب شـاگردان نـه تنها کـه اطفال را بـه درس خواندن 
ترغیـب نمی کنـد. بلکـه سـبب دل سـردی و تنفـر اطفـال از 
درس و تعلیـم و مکتب و مدرسـه می شـود. بـا توجه به رقم 

بلنـد آمـار بی سـوادی خانواده هـا در افغانسـتان ایـن شـیوه 
یعنـی اسـتفاده از خشـونت علیه اطفـال جهت آمـوزش آنها 

ادامـه دارد. همچنان 
۴-جنـگ در افغانسـتان سال هاسـت کـه ادامه داشـته اسـت. 
یافته هـای یـک تحقیـق توسـط یـک نهـاد خارجی پشـتیبان 
جنـگ  در  هـم  اطفـال  پـای  کـه  می دهـد  نشـان  اطفـال 
افغانسـتان کشـیده شده اسـت و گروه های تروریسـتی مانند 
طالـب، داعـش و غیـره اطفـال افغانسـتان را جهـت جنگ با 
نیروهـای ناتـو و افغانسـتان همچـو سـرباز در صفوف شـان 
اسـتخدام کـرده انـد. پـس از سـقوط رژیـم سـیاه طالبانی تا 
حـال نـه تنهـا در صفـوف گروه هـای تروریسـتی بلکـه در 
مناطـق دور دسـت اطفالـی هم وجـود دارد کـه به خاطر فقر 
اقتصـادی توسـط فرماندهان ارتش افغانسـتان همچو سـرباز 
بـه جنـگ کـردن در صفوف ارتـش وادار سـاخته شـده اند. 
ایـن اطفال از سـوی بعضـی فرماندهـان ارتـش و گروه های 
تروریسـتی مـورد لت وکـوب و تجـاوز جنسـی هـم قـرار 

می گیرنـد.

افغانسـتان  اطفـال  علیـه  خشـونت  از  دیگـری  5-نـوع 
طـالق  افزایـش  حـال  در  آمـار  و  خانـواده  خشـونت های 
اسـت. خشـونت های خانواده گـی که سـبب برهـم زدن نظم 
و فروپاشـی خانواده هـا شـده کـه گـراف بلند خشـونت های 
مـوارد  بعضـی  در  دارد.  افغانسـتان وجـود  در  خانواده گـی 
اعضـای  از  یکـی  قتـل  سـبب  خانواده گـی  خشـونت های 
خانـواده به خصـوص مادرهـا شـده اسـت کـه ایـن مسـأله 
اطفـال را شـوکه و دچـار امـراض روانـی سـاخته اسـت و 

خشـونت شـدید علیـه اطفـال می باشـد.
در پانـزده سـال اخیر آمـار طالق ها در افغانسـتان همواره در 
حـال افزایـش بوده اسـت. اطفـال که بیشـتر نیازمنـد عاطفۀ 
مـادری انـد بـا واقع شـدن طـالق و جدا شـدن پـدر و مادر 
اکثـراً سـهم پـدر شـده و از عاطفـۀ مـادری ظالمانـه محروم 
سـاخته می شـوند. جدایی که ضربه سـخت روحـی و روانی 
بـر اطفـال دارد. در یـک مـورد خـودم شـاهد بـوده ام که در 
روسـتایی کوچـک ما پدر و مـادر از همدیگر طـالق گرفتند 
و حسـب معمـول پسـرک ُخرد سـال سـهم پـدر شـده و از 

عاطفـه مـادری محروم سـاخته شـد. حاال این پسـرک بعد از 
تقریبـًا سـه سـال دوری از مادر بـا آن همه سـال های با مادر 
بـودن تفـاوت زیـادی کـرده و به یک انسـان خشـونت طلب 
و تنـد خـو تبدیـل شـده کـه بـودن در دنیـا برایـش سـختی 

می کنـد. 
نوعـی دیگـری از خشـونت علیـه اطفـال کـه در نبـود یـک 
قانـون  نشـدن  تطبیـق  هـم  یـا  و  خانـواده  درسـت  قانـون 

می شـود. اعمـال  اطفـال  علیـه  خانـواده 
۶-اطفـال پسـر و دختر در افغانسـتان از سـوی والدین شـان 
بـه ازدواج هـای اجبـاری و خـالف میل شـان وادار سـاخته 
می شـوند. در مـواردی دیده شـده کـه اطفال دختـر که کمتر 
از 1۴ و یـا هـم 18 سـال داشـته انـد، خـالف میل شـان بـه 
ازدواج کـردن بـا مـردان 30 تـا ۴5 سـال و حتـا 50 سـال 
مجبـور سـاخته شـده انـد. کاری که با برداشـت های اشـتباه 
بی سـواد  و  سـنتی  جامعـه  در  کـه  سال هاسـت  دیـن  از 
افغانسـتان انجام می شـود. خشـونتی که دولـت از جلوگیری 
آن در برابـر اطفـال ایـن سـرزمین تا حـال عاجز بوده اسـت 
و نهادهـای حقـوق بشـری هـم در ایـن مـورد بارهـا صـدا 
کـرده و اعتراض شـان را به گوش مسـووالن دولت رسـانیده 
انـد. امـا در جهـت جلوگیـری از ایـن نـوع ازدواج هـا کـه 
خشـونت واضـح علیـه اطفـال ماسـت تـا حـال اقدام هـای 
موثـر و ملمـوس صـورت نگرفتـه اسـت. چگونـه می تـوان 
خشـونت ها علیـه اطفـال را در خانـواده، مکتـب  و جامعـه 

کاهـش داده می توانیـم؟
مسـوولیت دولـت و مـردم اسـت تـا در جهـت کاهـش و از 
میـان برداشـتن خشـونت علیه اطفـال در خانـواده، مکتب و 
جامعـه دسـت به دسـت هـم داده و بسـیج شـوند تـا مـا این 
نونهـاالن مثمـر را سـالم بـرای آینده ها بـه میـراث بگذاریم.
- اقداماتـی همچـو ایجـاد صنـدوق مالی حمایـت از اطفال، 
فقرزدایـی، آگاهی دهـی از حقـوق اطفـال بـه مـردم، مبـارزه 
بـا پدیـدۀ بچه بـازی، برخـورد جـدی بـا کسـانی کـه اطفال 
را مـورد سوءاسـتفادۀ جنسـی قـرار می دهنـد، تـالش جهت 
جمـع آوری  طـالق،  و  خانواده گـی  خشـونت های  کاهـش 
اطفـال کارگـر از کوچـه و خیابـان و فراهـم کـردن زمینـه 
آمـوزش برای آنها، اسـتخدام آموزگاران مسـلکی در مکاتب 
مـدارس از سـوی وزارت هـای مربوطـه و کنـار گذاشـتن 
ایـدۀ لت وکـوب جهـت ترغیـب اطفـال بـه درس خوانـدن 
و توقـف اسـتخدام اطفـال در صفـوف گـروه تروریسـتی و 
ارتـش، از سـوی دولـت افغانسـتان می توانـد بـه کاهـش و 
از میـان برداشـتن خشـونت ها علیـه اطفـال در دراز مـدت 
ممـد و موثـر واقع شـود. همچنـان قـوه قضائیه باید بـا نافذ 
کـردن قانـون سـخت گیرانه منـع خشـونت علیـه کـودکان با 
مرتکبیـن خشـونت علیـه اطفـال و عامـالن پدیـده زشـت 
بچه بـازی و کسـانی کـه اطفال را مورد سوءاسـتفادۀ جنسـی 

قـرار می دهنـد، برخـورد جـدی کنـد. 
بـا توجـه بـه جامعـه سـنتی افغانسـتان علمـای مـا بایـد بـا 
اسـتفاده از آموزه هـای دیـن اسـالم کـه مـا را بـه شـفقت 
بـا اطفـال فـرا می خوانـد. مـردم را بـه تـرک خشـونت علیه 

اطفـال تشـویق کـرده و از حقـوق اطفـال آگاه سـازند.
وظیفـه هـر فـرد ما این سـت تـا در اماکـن عمومـی و جامعه 
بـا اطفـال شـفقت و مهربانـی کـرده و فرهنـگ حمایـت از 
کـودکان و منـع خشـونت علیه ایـن پدیده را ترویج سـازیم.
بـا عملـی کـردن اقدامـات فـوق می شـود تـا گـراف بلنـد 
داد و در  افغانسـتان را کاهـش  اطفـال در  خشـونت علیـه 
درازمـدت بـه محو خشـونت علیه نـه به گونۀ کامـل امیدوار 

. د بو

علیموسوی
شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری هشـدار داده  اسـت کـه 
اگـر اشـرف غنـی، در اول جـوزا بـه کارش پایـان ندهـد، 

کشـور وارد بحـران خواهـد شـد.
شـده  مطـرح  سـازوکار های  کـه  می گویـد  امـا  حکومـت 

نـدارد. قانونـی  اسـاس  هیچ گونـه  نامزدهـا  توسـط 
تنـش بر سـر اصلی از قانون اساسـی اسـت کـه اول جوزای 
سـال پنجـم را تاریـخ پایـان کار رییس جمهـوری می دانـد و 
حکومـت را ملـزم بـه برگـزاری انتخابـات در موعـد مقـرر 
می کنـد؛ امـا حکومـت بـه رهبـری آقـای غنـی، نـه حاضـر 
اسـت  شـده  تعییـن  مهلـت  در  انتخابـات  برگـزاری  بـه 
کرسـی  و   کنـد  تـرک  را  قـدرت  ارگ  می خواهـد  نـه  و 
مشـخص  و  انتخابـات  برگـزاری  تـا  را  ریاسـت جمهوری 

شـدن نتیجـه بـه یـک سرپرسـت واگـذارد.
طرفـداران و مخالفـان دیدگاهـی که می تـوان از آن به عنوان 
ایسـتگاه پایانـی اول جـوزا یـاد کـرد، اسـتدالل های خـاص 
خـود را دارنـد. طرفـداران ایـن دیـدگاه بـه قانـون اساسـی 
اسـتناد می کننـد و مخالفـان آن کـه ارگ و رهبـران حکومت 
وحـدت ملـی هسـتند بـه تصمیـم دادگاه عالی در بـارۀ ادامه 

نیـز رویـه  انتخابـات و  برگـزاری  تـا  کار رییس جمهـوری 
عملـی حامـد کرزی در سـال های گذشـته ارجـاع می دهند.
موافقـان  یـا  نـدارد.  میانه یـی  راه  تقابـل،  و  تنـش  ایـن 
موضـع خـود چشم پوشـی  از  بایـد  کناره گیـری حکومـت 
کننـد و بـه دوام کار حکومت اشـرف غنـی، رضایت دهند و 
یـا حکومـت، برکنار شـود و یک اداره سرپرسـت، زمام امور 

را در اختیـار بگیـرد.
مقاومـت نامزدهـا و احـزاب و سـماجت ارگ و حکومـت، 
سـرانجام کشـور را بـه سـمت یـک بحران بـی ثبـات کننده 

سیاسـی، هدایـت خواهـد کرد.
ایـن بحران اما صرفًا به تنش بر سـر کرسـی قـدرت، محدود 
نمی شـود؛ بلکـه آینده دموکراسـی و مردم سـاالری امریکایی 
در افغانسـتان و آنچـه از آن بـه عنـوان »دسـتاوردهای 18 

سـاله« یـاد می شـود را هـم مسـتقیمًا تهدیـد می کند.
18 سـال پیـش، کمتـر کسـی تصـور می کـرد دولتـی کـه 
آمـده،  کار  روی  خارجـی،  حمایت هـای  و  کمک هـا  بـا 
خاندانـی  و  قومـی  موروثـی  دیکتاتوری هـای  هماننـد 
نفـع دموکراسـی و  بـه  تـرک قـدرت  بـه  پیشـین، حاضـر 
بربنیـاد مفـاد روشـن قانـون اساسـی نباشـد؛ امـا اکنـون این 

رویـداد عمـاًل ُرخ می دهـد و حتـا حامیـان اصلـی و اولیـه 
دموکراسـی وارداتـی امریکا در افغانسـتان یعنـی قدرت های 
بـزرگ غربـی و سـازمان هایی ماننـد ملـل متحـد نیز نسـبت 
نمی کننـد؛  خطـر  احسـاس  آن،  پیامدهـای  و  تبعـات  بـه 
و  دولت سـازی  و  دموکراسـی  کـه  سال هاسـت  آنهـا  زیـرا 
مشـارکت مسـتقیم مـردم در تعیین سرنوشـت سیاسـی خود 
را از فهرسـت اولویت هـای اسـتراتژیک شـان خـارج کـرده 
انـد. آنهـا حـاال بـا همـان گروهی کـه دیـروز »تروریسـتی« 
می خواندنـد و بـرای برانـدازی رژیـم مسـتقر آن، از زمیـن 
و هـوا بـه افغانسـتان حملـه کردند تا بـه مـردم آن، آزادی و 
مردم سـاالری اهـدا کنند، مشـغول رای زنی های پشـت پرده 
صلـح هسـتند. بـرای آنهـا حتـا اگـر انتخاباتـی هـم برگـزار 
نشـود، فـرق چندانی نمی کنـد. بنابراین، یک پرسـش بنیادی 
و مهـم در برابـر رهبـران و جریان های سیاسـی و توده اصلی 
مـردم افغانسـتان قـرار می گیـرد و آن اینکـه مسـوولیت دفاع 
از قانـون اساسـی و صیانـت صادقانـه از دسـتاوردهای 18 
سـاله و آزادی هـای نسـبی کـه در شـعاع آن شـکل گرفتـه 
اسـت، برعهـده کیسـت؟ چـه کسـانی بایـد در برابـر ظهـور 
یـک شـبه دیکتاتـوری خطرنـاک قومی کـه از قضا با توسـل 
بـه اعمـال نفـوذ بـر دادگاه عالـی، از صریح تریـن بنـد قانون 
اساسـی هـم تفسـیری انحرافی و فایـده گرایانـه ارایه می کند 
تا اسـتمرار سـلطه غیرمشـروع خـود را توجیه کند، بایسـتند 

دوران  سـلطه گری های  ورطـه  بـه  نظـام  سـقوط  جلـو  و 
حاکمیت رژیم های سـرکوبگر شـاهی و سـلطنتی را بگیرند؟
نامزدهـای  و  احـزاب  سـوی  از  کـه  پاسـخی  هـر 
ریاسـت جمهوری و جریان هـای سیاسـی و رهبـران کشـور 
بـه این پرسـش داده شـود، فـردا از جانـب نسـل های آینده، 
معیـار داوری بی رحمانـه آنهـا دربـارۀ کارنامـه امـروز آنـان 

قـرار خواهـد گرفـت.
بـه همیـن دلیـل، اول جوزا آزمونـگاه قانون و قدرت اسـت؛ 
آزمونگاهـی کـه در آن بایـد برنـده و بازنـده تقابـل ایـن دو 
شـود.  مشـخص  بازدارنـده  و  متخاصـم  و  متضـاد  نیـروی 
براینـد و بـرون داد ایـن آزمـون، هرچـه باشـد مسـیر تاریخ 
را مشـخص می کنـد و بخشـی از چشـم انداز سیاسـی پیـش 
روی نسـل امـروز و نسـل های آینـده را ترسـیم خواهد کرد.
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رایج ترین نوع خشونت با کودکان در افغانستان کدام ها اند؟
مهندسطارقولی

اول جـوزا؛ آزمـونگـاه قانـون و قـدرت



شــفافیت بــا اعــالم نظرســنجی گفتــه اســت: "دادگاه هــای 
افغانســتان بزرگ تریــن مراکــز فســاد" انــد، گزارشــی 
ــا ولســی  ــد، ی ــز شــبیه آن را مطــرح می کن ــه ســیگار نی ک
جرگــۀ کــه بــه قــول خــودِ آقــای غنــی برآمــده از "فاجعــۀ 
انتخاباتــی" اســت، انتخاباتــی کــه همچــون لکــۀ ســیاه بــر 
ــد.  ــی می کن ــود نمای ــی خ ــدت مل ــت وح ــرۀ حکوم چه
آقــای دانــش چنــان از ثبــاِت حقوقــی و نهادهــای حامــی 
ــس  ــچ ک ــد هی ــر می کن ــه فک ــد ک ــخن می گوی ــون س قان
ناتوانی هــای رهبــری  نتیجــۀ  افغانســتان در  نمی دانــد 
ــدی  ــن رده بن ــر اســاس آخری ــی "ب حکومــت وحــدت مل
ــدترین  ــت فاس ــی، در فهرس ــفافیت بین الملل ــازمان ش س
کشــورهای جهــان، جایــگاه چهــارم" را بــه دســت آورده 
ــر را  ــش هن ــای دان ــه آق اســت. جــای شــگفتی نیســت ک
عیــب و عیــب را هنــر معرفــی می کنــد، زیــرا افــزون بــر 
ــت،  ــی اس ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــاون ریی ــه مع اینک
ــد،  ــز می باش ــاز )!( نی ــی دولت س ــت انتخابات ــاون تک مع
در حکومــِت ناکامــی کــه فســاد جانمایــه اش باشــد، دور از 
انتظــارِ نیســت کــه بدتریــن انــزوای سیاســی ســران تکــِت 
انتخاباتــی دولت ســاز)!( در لویــه جرگــۀ مشــورتی"اجماع 
سیاســی" خوانــده شــود، اجمــاع سیاســی کــه گذشــته از 
ــوری و  ــت جمه ــاون اول ریاس ــم مع ــا تحری ــران ب دیگ
ــز  ــه( نی شــریک پنجــاه فیصــدۀ حکومــت )رییــس اجرایی
مواجــه شــده بــود، آقــای دانــش بــه ایــن پرســش جــواب 
نمی دهــد کــه چــرا لویــۀ جرگــۀ قانــون اساســی منــدرج 
در "توافقنامــۀ سیاســی" را برگــزار نکردنــد کــه این همــه 

مصیبــت دامن گیــر جامعــه نمی شــد. 

    وقتــی آقــای دانــش از آرای مــردم و مشــروعیت ســخن 
"مرجــع  قانونپــوهِ  چــون  می کنــد  گمــان  می گویــد، 
ــد  ــه می گوی ــت، هرچ ــی اس ــرف غن ــای اش ــد" آق تقلی
درســت اســت، درحالی کــه چهره هــای اکادمیــک در 
حــوزۀ حقــوق اجمــاع نظــر دارنــد کــه "حکومــت 
ــدارد.  ــی و توجیــه حقوقــی" ن ــان قانون وحــدت ملــی بنی
ــرار  ــد ق ــوردِ تأکی ــش م ــای دان ــه آق ــری ک ــِز دیگ چی
ــا  ــودن رونده ــی ب ــودن و غیرسیاس ــی ب ــد، حقوق می ده
ــوق  ــِت حق ــه از گسس ــان عامدان ــت. ایش ــوالت اس و تح
و سیاســت ســخن می گویــد، درحالی کــه در "حــوزۀ 
عمومــی" ایــن رابطه هــا بــا یکدیگــر درهــم تنیــده 
هســتند، مگــر ایشــان نمی دانــد کــه قــدرت امــِر مرکــزی 
بــرای سیاســت اســت و حقــوق تبییــن و توجیــه اجتماعــی 
ــت  ــه حکوم ــزی ک ــده دارد، چی ــر عه ــی آن را ب و اخالق

ــت.  ــد آن اس ــی فاق ــدت مل ــدۀ وح ــترخی ش مس

  وقتــی آقــای دانــش مدعــی می شــود کــه تکــت 
بی رقیب تریــن  و  "قوی تریــن  او  رییــِس  انتخاباتــی 
ــی  ــدرت سیاس ــل ق ــال باط ــا "خی ــای آن ه تکــت" و رقب
ــش داوری،  ــه پی ــودِن ایشــان ب ــال ب ــد" مبت را در ســر دارن
"دیگــری"  نشــناختِن  رســمیت  بــه  و  خودشــیفتگی 
ســخن  مــردم  آرای  از  وقتــی  ایشــان  می نمایانــد.  را 
ــی  ــی"، بی کفایت ــۀ انتخابات ــد "فاجع ــدون تردی ــد ب می گوی
ــداوم  ــا و ت ــِر آن ه ــِت ام ــوولین تح ــتفادۀ مس و سوءاس
ناکامی هــای حکومــت وحــدت ملــی ذهنیــِت عمومــی را 
فــرا می گیــرد، بــه همیــن جهــت مــردم، تیــِم دولت ســاز) 
!( را بــه عنــوان "تیــم تابوت ســاز" شــهرت داده انــد. 
جــای تعجــب اســت کــه آقــای دانــش از "مشــروعیت" 
ســخن می گویــد، هــر مبتــدی حقــوق و سیاســت واقــف 
ــی  ــت عموم ــق رضای ــه از طری ــروعیت ک ــه مش ــت ک اس
ــدی  ــا کارآم ــه( و ب ــروعیت اولی ــد) مش ــت می آی ــه دس ب
و عدالت)مشــروعیِت ثانــوی( دوام پیــدا می کنــد و از 
جاذبــۀ اخالقــی )معقولیــت و مقبولیــت( برخــوردار 
ــت؟،   ــن اس ــی چنی ــدت مل ــت وح ــا حکوم ــود، آی می ش
ــِز  ــز آمی ــش ســخن طن ــای دان ــِن آق ــوا گفت ــوا حل ــا حل ب
ــان  ــاری ایش ــد، ب ــادِ آدم می آی ــه ی ــنی ب ــت اهلل محس آی
ــرم رواج  ــا ش ــان مســوولین کشــورِ م ــود:  "در می ــه ب گفت
نــدارد وگرنــه هــر روز شــاهِد مــرِگ آن هــا از ناحیــۀ شــرم 
بودیــم!". آیــا معــاون محتــرم تکــت انتخاباتــی دولت ســاز 
)!( این همــه گزارش هــای ســیگار،  دیده بــان شــفافیت، 
ــد؟،  ــه نمی فرماین ــی را مطالع ــی و بین الملل ــای مل نهاده
آیــا این همــه ناتوانــی و اســتفاده جویی از بیت المــال و 
ــت وحــدت  ــران حکوم ــرای س ــی، ب ــای بین الملل کمک ه
ــده  ــا دی ــۀ دنی ــدام نقط ــت؟، در ک ــرم نیس ــۀ ش ــی مای مل
ــوری در روزِ  ــان کش ــۀ حقوق دان ــه اتحادی ــت ک ــده اس ش
گرامیداشــت از قانــون اساســی اعــالم نمایــد کــه "مراســم 
ــرده  ــزار ک ــی را برگ ــون اساس ــوگواری قان ــه و س فاتح
ــه  ــی ب ــزمِ و زورگوی ــا پوپولی ــود ب ــر نمی ش ــم". دیگ ای
ــیر  ــی و عمرالبش ــدام و قذاف ــای ص ــت، دوران ه ــو رف جل
ــور را  ــما کش ــش! ش ــاِب دان ــت. جن ــیده اس ــر رس ــه س ب
ــرده  ــل ک ــون تبدی ــتان قان ــه گورس ــون ب ــامِ قان ــِت ن تح
ــی،  ــراض مدن ــم اعت ــه رس ــت "ب ــن جه ــه همی ــد، ب ای
ــود  ــلیِت خ ــِب تس ــتان مرات ــان افغانس ــۀ حقوق دان اتحادی
ــم نمــوده و  ــزرگ افغانســتان تقدی ــت ب ــه پیشــگاه مل را ب

ــل  ــل در تحم ــر جمی ــان صب ــد برای ش ــارگاه خداون از ب
مصایــب آرزو می کنــد". 

  در جایــی جنــاب دانــش از برنامــه و کار حکومــت 
وحــدت ملــی یــادآور شــده اســت، اجــازه بدهیــد 
برخــالف ایشــان مســتند و بــا زبــان آمــار ســخن بگوییــم:

ــات،  ــه و معلوم ــی احصایی ــزارش ادارۀ مل ــاس گ -  براس
ــه  ــداد آن ب ــه تع ــتان ک ــوس افغانس ــی از نف ــش از نیم بی
یــا  "همه جانبــه  فقــِر  در  می رســد،  میلیــون  هــژده 

چندبُعــدی" بــه ســر می برنــد. 

- بــر اســاس آمــارِ منتشــر شــده از ســوی ســازمان ملــل، 
ــه  ــال 8102 ب ــی در س ــده گان غیِرنظام ــته ش ــداد کش تع
ــت.  ــوده  اس ــال ۷102 ب ــتر از س ــد بیش ــبت 11 درص نس

ــرده  ــار ک ــی اظه ــی، در گفت وگوی ــرف غن ــای اش - آق
ــال  ــار س اســت: درکشــور )در دوران خــودش( طــی چه
بیشــتر از 5۴ هــزار نیــروی امنیتــی افغــان کشــته شــده اند.

ــتان،  ــفافیت افغانس ــان ش ــزارش دیده ب ــاس گ ــر اس - ب

دادگاه هــا وزارت معــارف و دادســتانی کل افغانســتان، 
بیشــترین فســاد اداری را دارنــد. شــفافیت بین المللــی نیــز 
تأییــد کــرده اســت کــه:  افغانســتان )در دوران آقــای غنی( 

ــن کشــور جهــان از نظــِر فســاد اداری اســت. چهارمی

بــر اســاس گــزارش ســیگار:  دولــت افغانســتان   -
ــرده  ــاوت" عمــل ک ــا فســادِ گســترده "بی تف ــارزه ب در مب
اســت. ایــن اداره تأکیــد نمــوده اســت کــه پــروژۀ 
ــتان  ــی( در افغانس ــو روال غن ــت ادارۀ بان "پروموت")تح
ــن  ــی در ای ــده گان امریکای ــه  دهن ــول مالی ــوده و پ ــاکام ب ن
ــای  ــه پول ه ــرا ب ــروژه بی جــا مصــرف شــده  اســت. زی پ

ــت. ــده اس ــت برد زده  ش ــه دس ــن برنام ای

- ســیگار هشــدار داده اســت کــه: فســاد رونــِد پیشــرفت 
در افغانســتان را تهدیــد مــی کنــد.

برنامه ریزی هــا  از  کوچکــی  بســیار  نمونه هــای  اینهــا 
ــش اســت  ــای دان ــاب آق ــم جن ــم حاک ــای تی و عملکرده
ــا از نظــر  ــۀ فخــر می شــمارند، ام کــه ایشــان همــه را مای
مــردم افغانســتان و جامعــۀ بین المللــی ایــن همــه پســرفت 
ــالش  ــی، ت ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــاد و بی کفایت و فس
بــرای بازگشــت بــه قانــون، تقویــِت مردم ســاالری و 
نیــاز بــه حکومــت داری خــوب در افغانســتان را اجتنــاب 
ناپذیــر می نمایــد. چــه جنــاب معــاون صاحــب بخواهــد 

چــه نخواهــد، وقتــی مــردم بخواهنــد دیگــر جایــی بــرای 
ســیاه بازی و ســفیدنمایی باقــی نمی مانــد. مــردم بــا همــۀ 
ــۀ  ــا تجرب ــات ب ــه مماش ــد ک ــرده ان ــس ک ــان ح وجودش
ــی  ــای خودکش ــه معن ــی، ب ــدت مل ــت وح ــاکام حکوم ن
سیاســی اســت، ســران حکومــت وحــدت ملــی بــه 
ــا در  ــه حت ــده اند ک ــت ش ــوان ثاب ــد و نات ــی آزمن اندازه ی
طــول عمــِر حکومت شــان از منجــالب کابینــۀ سرپرســت 
بیــرون شــده نتوانســته اند، بــه همیــن جهــت ســخن گفتــن 

ــت.  ــش نیس ــی بی ــل گزافه ی ــه و عم از برنام

ــاط  ــرس از پرنش ــش ت ــرۀ خوی ــش در تبص ــاب دان  جن
ــت،  ــته اس ــان نتوانس ــز پنه ــه را نی ــِد مصالح ــدن ِرون ش
گفت وگوهــای  شــکل گیری  تلویحــی  گونــۀ  بــه  او 
ــگ  ــیدِن جن ــان بخش ــرای پای ــالش ب ــهروندی و ت میان ش
ــا  ــل ب ــام می گــذارد و تقاب ــرم" ن ــای ن در کشــور را "کوت
"نظــم حقوقــی و قانونــی"  عنــوان می دهــد، امــا فرامــوش 
می کنــد کــه دیگــر ســران حکومــت وحــدت ملــی 
ــه  ــرا ن ــد، زی ــراب ندارن ــی از اِع ــم محل ــوالت مه در تح
ــه  ــرای آن هــا ارزش قایــل می شــوند، ن مخالفــان مســلح ب
ــد  ــرام می گذارن ــان احت ــام برای ش ــل نظ ــیون داخ سیاس

و نــه هــم متحــدان اســتراتیژیک افغانســتان آن هــا را 
ــای ارشــد  ــان نماینده ه ــد. طالب ــرار می دهن ــا ق ــوردِ اعتن م
حکومــت را در پشــِت دروازه هــا منتظــر نگــه می گذارنــد، 
هیــأت بــزرگ مذاکــره را بــه خاطــر حکومــت نمی پذیرنــد 
ــره  ــد مذاک ــان در ســطوح بلن ــا طالب ــز ب ــا نی و امریکایی ه
ــری  ــای دیگ ــف بار معن ــِت اس ــن وضعی ــا ای ــد، آی می کنن
ــه از  ــِد مصالح ــت در رون ــت و ممانع ــز از مزاحم ــه ج ب
طــرِف حکومــت وحــدت ملــی دارد؟، کودتــا چــه معنــی 
دارد، بن بســت بایســتی بــه طریقــۀ معقــول شکســته 
شــود، نمی شــود کــه شــما بــا همــۀ بیماری هــای سیاســی 
ــردم ســوار و انتظــار داشــته  ــر گــردۀ م ــان ب درمان ناپذیرت
باشــید کــه نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهــوری و 
سیاســت مداران کشــور سرنوشــِت میهــن را قمــار بزننــد. 

و  نظــری  "تــالش  بحــِث  وقتــی  دانــش  جنــاب   
دســتاوردهای عملــی حکومــت بــرای صلــح" را بــه میــان 
می آوریــد، کشــف قریحــۀ شــعری شــما نیــز میســر 
ــخن  ــح س ــات صل ــه از ترتیب ــی خیال بافان ــود، وقت می ش
ــد  ــم خــود را "قدرتمن ــِب دیگــر تی ــا از جان ــد ام می گویی
و بی رقیــب" معرفــی می کنیــد، دریافتــه می شــود کــه 
بــرای شــما گفتــه شــده اســت بنویســید زیــرا صلحــی در 
ــه  ــاال در مواجه ــن ح ــم از همی ــان ه ــت و رقیب کار نیس
بــا ادبیــات خشــم آگین تیــم دولت ســاز) !( مرعــوب 

ــی  ــای این چنین ــه شــیوه ه ــد ک ــد بدانی ــا بای می شــوند، ام
دیگــر کارآیــی ندارنــد، بایــد بــه قــدرِت مفاهمــه، مزیــِت 
ــه رسمیت شناســی دیگــری اذعــان  مواجهــۀ بیناذهنــی و ب
ــب  ــد و بی رقی ــط قدرتمن ــود را فق ــِر آن خ ــود، در غی نم
کــردن  معرفــی  قانون شــکن  را  دیگــران  و  دانســتن 
مســایل  پیچیده گــی  از  فــرار  و  ســاده انگاری  نوعــی 
اســت، از همیــن جهــت ســران حکومــت وحــدت ملــی 
ــی و  ــِر سیاس ــردم، رواداری قش ــِت م ــه گذش ــا این هم ب
کمک هــای بی شــایبۀ جامعــۀ بین المللــی هنــوز هــم 
ــی و  ــوغ سیاس ــده و بل ــی مان ــت( باق ــه )کوتاه قام کوتول

ــرار دارد. ــوال ق ــِت س ــِر عالم اداری اش در براب

ــد  ــه می کن ــره اش توصی ــِر تبص ــش در اخی ــاب دان    جن
ــن  ــۀ ای ــل هم ــد ح ــا کلی ــروع و تنه ــا راه مش ــه "تنه ک
ــۀ  ــفاف و عادالن ــات ش ــردن انتخاب ــزار ک ــات برگ منازع
ریاســت جمهــوری در وقــت تعییــن شــده از طــرف 
کمیســیون انتخابــات اســت و بایــد همگــی به طــور 
ــرای  ــم و ب ــن مســیر تــالش کنی متحــد و هماهنــگ در ای
ــا هــم  ــم")!(. م ــد و اعتمــاد ایجــاد نمایی ــردم خــود امی م
بــاور داریــم کــه معقول تریــن راه حــل، "انتخابــات" 
ــت در  ــادۀ مشــارکت و رقاب ــن جهــت آم ــه همی اســت، ب
ــم زدن چرخــش  ــرای رق ــارزۀ سیاســی مشــروع ب ــِر مب ام
دموکراتیــک قــدرت در کشــور هســتیم؛ امــا بحــِث اصلــی 
ایــن اســت کــه بایــد ایــن بــازی عــالوه بــر اینکــه منطقــی 
باشــد،  عاالدنــه و مبتنــی بــر تســاوی حقوقــی شــهروندان  
نیــز باشــد. آیــا شــما بــا کارنامــۀ ننگین تــان در رابطــه بــا 
مدیریــت پروســۀ بــزرگ ملــی انتخابــات کــه از یک طــرف 
ــکار  ــض آش ــید تبعی ــر داور باش ــرف دیگ ــر و از ط بازیگ
ــما  ــی ش ــی رجزخوان ــد؟، تمام ــش نمی گذاری ــه نمای را ب
بــرای ایــن اســت کــه: "خــود کــوزه و خــود کوزه گــر و 
خــود ِگل کــوزه باشــید"!، رخ دیگــِر قضیــه را نیــز ببینیــد، 
آیــا این گونــه رؤیاهــای شــیرین در میــدان واقعیــت 
برای تــان دشــوار و دردِســرآفرین نیســت؟، بهتــر خواهــد 

ــد. ــیم نکنی ــه ترس ــاده را یک طرف ــود ج ب

  جنــاب دانــش ســخنان آخرشــان در تبصــره را این گونــه 
خاتمــه بخشــیده اســت: "از همــه حقوق دانــان و رســانه ها 
و اهــل نظــر تقاضــا می کنــم کــه در ایــن مــورد نظریــات 
خــود را بــه طــور بی طرفانــه ابــراز کننــد تــا ثبــات کشــور 
در معــرض خطــر قــرار نگیــرد و مــردم افغانســتان بیشــتر 
ــای  ــِر پروپاگنده ــت تأثی ــند و تح ــام نباش ــن در ابه از ای
سیاســی قــرار نگیرنــد و سرنوشــت خــود را بــا رأی خــود 
تعییــن نماینــد". مــا کار را آســان مــی کنیــم، حقوق دانــان 
ــد  ــن کرده ای ــی را دف ــون اساس ــما قان ــه ش ــد ک می گوین
بــه همیــن جهــت رســمًا مراســم فاتحــۀ قانــون اساســی را 
برگــزار کردنــد. خانــوادۀ مطبوعــات نیــز شــما را قضــاوت 
فیــاض   نصیــر  آقــای  مقالــۀ  می توانیــد  انــد،  کــرده 
ــگاه انتقــادی  ــه ن ــد. ب ــگار برجســته را مطالعــه نمایی خبرن
ــد و  ــی نظــر بیندازی ــال عرصــۀ مدن ــای ملک ســتیز  فع آق
دیــگاه صریــح اتحادیــۀ حقوق دانــان افغانســتان  مبنــی بــر 
ادامــۀ غیِرقانونــی کارِ حکومــت وحــدت ملــی را مــد نظــر 
قــرار دهیــد و آخــر اینکــه آقــای عبدالوحیــد فــرزه ای بــه 
ــرده اســت  ــد ک ــان تأکی ــۀ حقوق دان ــی از اتحادی نماینده گ
ــی  ــون اساس ــادۀ ۷۶ قان ــی م ــاس پیش بین ــر اس ــه: "ب ک
ختــم دوران حکومــت، منجــر بــه ایجــاد حکومــت 

ــود ".  ــت می ش سرپرس

ــردم  ــوان م ــاب از خ ــه بی حس ــما ک ــش! ش ــاب دان   جن
و جامعــۀ بین المللــی تغذیــه می کنیــد، بــدون شــک 
ــۀ قانونپوهــی)!(  ــا حرب ــان لذت بخــش اســت کــه ب برای ت
ــا  ــوید، ام ــدان ش ــش وارد می ــان خوی ــاِف رقیب ــه مص ب
بیــت  یــاد  بــه  آدم  می فرماییــد  کــه  اســتدالل هایی 
ــه سفســطه بافان را مخاطــب  ــد ک ــخ می افت ــدگار بل خداون

ــود: ــرار داده ب ق

پـــــای استداللیان چوبین بــــود

پای چوبین سخت بی تمکین بود 

ــا گفت وگــوی  ــرا ب    مــا از نقــد و نظــر نمی هراســیم، زی
ــا لحــن  ــد، ام ــود می آی ــی بوج ــه پویای ــادی اســت ک انتق
ــار  ــه انتظ ــت، گرچ ــز اس ــن" و تهدیدآمی ــما "بی تمکی ش
ــرا  ــت زی ــا نیس ــن، به ج ــق گفت ــخِن ح ــرای س ــما ب از ش
ــت  ــای حکوم ــه ناکامی ه ــد ک ــرض گرفته ای ــما پیش ف ش
ــم  ــما ه ــت دادن ش ــد، قناع ــه کنی ــی را توجی وحــدت مل
دور از امــکان می باشــد، بــه جهــِت این کــه منفعــت 
ــر  ــتیزی را ب ــک دیگرس ــمرده و عین ــح ش ــود را ارج خ
چهــره گذاشــته اید. امــا ایــن ســنت تاریخــی را هــم 
ــِر  ــوج در براب ــاِن لج ــه زورگوی ــی ک ــد، مادام ــاد نبری از ی
ــاب  ــت شــده اند. جن ــه دچــارِ تهاُف ــرار گرفت ارادۀ مــردم ق
دانــش ســعی کنیــد خــود را بیشــتر از ایــن در برابــِر مــوج 
مواجهــۀ مــردم قــرار ندهیــد، پیشــنهادهای معقــول را ارج 
ــت را میمــون  ــودِن مشــارکت و رقاب ــه ب ــد، عادالن بگذاری
بشــمارید و هــر روزنــۀ امیــد را منفــِذ شــر معرفــی نکنیــد، 
ــد و  ــده بگیری ــده شــدِن بحــران را برعه ــِر آن پیچی در غی

ــد.    ســرانجام بایســتی پاســخ بگویی
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تبصره یی بر تبصرة آقای سرور دانش...



ــر  ــی ب ــش مبن ــای دان ــۀ آق ــرۀ خودخواهان ــرورِ تبص   م
تردیــِد طــرح نامــزدان ریاســت جمهوری بــرای حکومــت 
ــر  ــی از امی ــودش، بیت ــم خ ــف از تی ــت و توصی سرپرس

ــی آورد:  ــاد م ــه ی خســرو را ب

زنگی ارچه سیاه فام بود

پیش مادر مهی تمام بود

ــودِ  ــا وج ــش ب ــادۀ خوی ــرۀ پُراف ــش در تبص ــای دان   آق
ــوان  ــه عن ــی را ب ــت وحــدت مل ــان کارِ حکوم ــه پای اینک
حکومت هــای  غفلت هــای  و  کجروی هــا  میــراث دارِ 
ــا  ــود را ب ــِت خ ــا معرف ــد، ام ــراف می نمای ــلفش اعت س
ــم  ــد و ارزِش فه ــن می کن ــش عجی ــع خوی ــق و مناف عالی

ــرد.       ــچ" می گی ــه "هی ــدرت را ب ــِر ق ــل در براب متقاب

ــدرت"  ــِت "ق ــن خصوصی ــت، ای ــر نیس ــان مقص     ایش
ــی آورد" و  ــاد م ــن "فس ــرد آکت ــول ل ــه ق ــه ب ــت ک اس
ــن رهگــذر را،  ــان رســیده از همی ــام و ن ــه ن انســان های ب
ــران  ــوه دادِن دیگ ــن جل ــات و پایی ــۀ توجیه ــه ارای وادار ب

می کنــد. 

ــازِ تبصــره فضــل  ــش در آغ ــاب دان ــر جن ــر تقدی ــه ه   ب
می فروشــد  و تلویحــًا القــاء می کنــد کــه از بابــتِ  ترقیــمِ  
ــزدان شــمرده  ــد همه چی "حقــوق اساســی افغانســتان" بای
ــِر  ــک نظ ــوان ی ــه "عن ــه ب ــود اینک ــا وج ــا ب ــود، ام ش
ــون  ــد که"نارســایی هایی در قان ــی کن شــخصی" اذعــان م
اساســی مــا وجــود دارد و در پهلــوی آن حکومت هــا 
ــزاری  ــوردِ برگ ــًا در م ــون مخصوص ــق قان ــم در تطبی ه
انتخابــات و رعایــِت دقیــق آن همــواره ناتــوان بــوده انــد 
ــه  ــم ب ــات ه ــزاری انتخاب ــر در برگ ــت تأخی ــن جه و بدی
هیــچ صــورت بــرای هیــچ کســی پذیرفتنــی نیســت" امــا 
از موقــِف معــاون دوم دســتۀ انتخاباتــی دولت ســاز)!( 
ــای  ــا رقب ــد و ب ــرح می نمای ــدا از آن مط ــتنباطش را ج اس
انتخاباتــی خویــش بــه شــیوۀ مذمــومِ نیت خوانــی مواجهــه 
ــن  ــا "از ُحس ــرح آن ه ــه ط ــدد ک ــام می بن ــد و اته می کن
ــه  ــون اساســی نشــأت نگرفت ــرام قان ــِت احت ــت و رعای نی
و بیشــتر اهــداف و انگیــزۀ سیاســی دارد تــا حقوقــی")!(. 
ــه  ــه مغالط ــوده ب ــه و آل ــی بی پای ــه اندازه ی ــخن ب ــن س ای

ــۀ  ــدارد. مقدم ــه ن ــی معناکاوان ــه بررس ــاز ب ــه نی ــت ک اس
ــای  ــون و ناتوانی ه ــایی های قان ــان "نارس ــتدالل ایش اس
ــا نتیجــۀ آن "نداشــتن ُحســن نیــت،  حکومت ها"ســت ام
ــای  ــتن انگیزه ه ــی و داش ــون اساس ــه قان ــرام ب ــدم احت ع
ــه در  ــزی ک ــد؛ چی ــات می باش ــزدان انتخاب ــی" نام سیاس

ــود.  ــاد می ش ــد" ی ــاس فاس ــام "قی ــه ن ــق از آن ب منط

  اولیــن نکته یــی کــه آقــای دانــش بــه آن پرداختــه، 
ــد  ــر نه ــِت اول گ ــروِف "خش ــِل مع ــادآوری ضرب المث ی
ــام داراِن  ــا اســتفاده از آن زم ــه ب ــج ..." اســت ک ــار ک معم
قبــل از خــودش را مالمــت می کنــد کــه آن هــا انتخابــات 
ــزار  ــع برگ ــه را به موق ــوری و ولســی جرگ ریاســت جمه
ــت  ــم را برائ ــم حاک ــودِ آن تی ــا وج ــا ب ــد، ام ــرده ان نک
می دهــد و بحــِث "قاعــدۀ عرفــی نانوشــته" را پیــش 
می کشــد. در واقــع ایشــان ســعی می کنــد خــالف رفتــاری 
از قانــون را کــه حکومت هــای پیــش از خــودِ آنهــا انجــام 
داده انــد در حــِد نکوهــش معمولــی فــرو بکاهــد و تأســی 
ــذه  ــِب مواخ ــی موج ــۀ عرف ــۀ روی ــه مثاب ــا را ب از آن ه
نشــمارد. همچنــان فاضالنــه)!( فقــرات ماده هــای 5۶ 
ــادآور  ــات ی ــق انتخاب ــق و تعلی ــوردِ تعوی و ۴01  را در م
ــر  ــا را ذک ــرایط آن ه ــل و ش ــه دالی ــود، درحالی ک می ش
ــا  ــِر برخــی از ماده ه ــا ذک ــگار ایشــان ب ــرده اســت، ان نک
بــدون تمامــی فقره هــای آن هــا قناعــت عمومــی را فراهــم 

ــد. ــس آن می باش ــه برعک ــت، درحالی ک ــرده اس ک

  آقــای دانــش "نکتــۀ مهــِم" دیگــری را نیــز یــادآور شــده 
ــون اساســی  اســت و آن کج بحثــی پیرامــون مــادۀ 1۶  قان
اســت، ایشــان صراحــِت مــادۀ یــاد شــده مبنــی بــر 
ــعاع  ــت ش ــوزا را تح ــور در اول ج ــان کارِ رییس جمه پای
ــام  ــورِت انج ــا در ص ــه گوی ــد ک ــرار می ده ــی ق پاراگراف
نشــدن آن رییس جمهــور مســوول شــمرده نمی شــود. 
ــده  ــن آم ــش چنی ــای دان ــۀ آق ــوردِ عالق ــراف م در پاراگ
ــورِ  ــس جمه ــن ریی ــورِ تعیی ــه منظ ــات ب ــت: "انتخاب اس
ــل از  ــي شــصت روز قب ــدِت ســي ال ــد در خــالل م جدی
پایــان کارِ رییــس جمهــور برگــزار مي گــردد"، ایشــان بــا 
ــه در اول  ــم وظیف ــد که: "خت ــام می نویس ــی تم ذوق زده گ
ــاًل در خــالل ســی  ــه قب ــن اســت ک ــر ای ــی ب جــوزا مبتن
الــی شــصت روز پیــش از اول جــوزا، انتخابــات بــه منظورِ 

تعییــن رییس جمهــورِ جدیــد برگــزار شــده باشــد وگرنــه 
ــا  ــه ت ــد بلک ــه نمی یاب ــوزا خاتم ــه در اول ج ــن وظیف ای
ــه  ــور ادام ــۀ رییس جمه ــات، وظیف ــزاری انتخاب ــان برگ زم
ــت و  ــر اس ــه همدیگ ــط ب ــره مرتب ــن دو فق ــد. ای می یاب
ــته  ــل داش ــیر کام ــوم و تفس ــد مفه ــم نمی توان ــدا از ه ج
ــه  ــه اســت ک ــن پرســش پاســخ نگفت ــه ای ــا ب باشــد"، ام
ــار  ــدِت چه ــی در م ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــرا ریی چ
ســال بــه وظیفــۀ خویــش عمــل نکــرد و شــرایط را طبــق 
سفارشــاِت قانــون آمــاده ننمــود، مگــر آقــای اشــرف غنی 
در ســال 9002 فریــاد نمــی زد کــه "رییس جمهــور )آقــای 
ــا  ــرده اســت" ی کــرزی( را در پشــِت اشــترنگ خــواب ب
در همیــن مــورد خواهــاِن "پابنــدی بــه اصــول و رعایــت 
ــتبداد"   ــا تخطــی از آن را "اس ــود؟ ی ــازی  " نب ــۀ ب عادالن
نمی دانســت؟، مگــر جهــان عــوض شــده اســت کــه تیــم 
دولت ســاز) !( در مــوردِ یــک مــادۀ قانــون اساســی در دو 
مقطــع زمانــی دو نــوع موقــِف کامــاًل متفــاوت می گیــرد، 
ــان جــدا از  ــک زم ــا را در ی ــه پاراگراف ه ــی ک ــه گونه ی ب
هــم قرایــت می کنــد و در زمــان دیگــر باهــم پیوســته بــه 
خوانــش می گیــرد؛ مســأله یی کــه از هــر طــرف ســنجیده 
شــود هــوای نفــس و پــا گذاشــتن بــاالی امیدهــای 

ــود. ــه می ش ــردم از آن نتیج ــی م اجتماع

  جنــاب دانــش در تبصــرۀ خویــش بــدون این کــه کــدام 
ــع  ــه را "مرج ــتره محکم ــد، س ــر کن ــون را ذک ــادۀ قان م
ــزدان را  ــده و نام ــی" خوان ــون اساس ــیر قان ــی تفس قانون
توصیــه کــرده اســت تمکیــن کننــد، زیــرا از نظــِر ایشــان 
ــرزی  ــای ک ــع آق ــه نف ــز ب ــد عبدالســالم عظیمــی نی پوهان
ــود  ــار و پ ــا همیــن ت ــای دانــش ب ــود!، آق تفســیر کــرده ب
اســتدالل خــود را می بافــد و عنــواِن هماهنگــی بــا 
ــاالی آن می گــذارد.  ــون اساســی و عقالنیــت")!( را ب "قان
ــه  ــتره محکم ــه س ــد ک ــان می کن ــا کتم ــد ام ایشــان می دان
ــادۀ 121  ــدارد. در م ــی را ن ــون اساس ــیر قان ــۀ تفس وظیف
ــِت  ــده اســت: "بررســی مطابق ــون اساســی واضــح آم قان
و  بین الــدول  معاهــدات  تقنینــی،  فرامیــن  قوانیــن، 
میثاق هــای بین المللــی بــا قانــون اساســی و تفســیر آن هــا 
ــه  ــق ب ــم، مطاب ــا محاک ــت و ی ــای حکوم ــاس تقاض براس
ــد"،  ــه می  باش ــتره محکم ــت س ــون از صالحی ــکام قان اح

ــاده آمــده اســت کــه: "ســتره محکمــه  ــن م در کجــای ای
مرجــع قانونــی تفســیِر قانــون اساســی اســت"؟

ــای  ــره اش از مبن ــِر تبص ــش دیگ ــش در بخ ــای دان     آق
قانونــی طــرح حکومــت سرپرســت پرســش به عمــل 
ــی)!(  ــای قانون ــا ایــن پرســش در واقــع مبن مــی آورد، او ب
ــد،  ــان می کش ــه رخ رقیب ــی" را ب ــدت مل ــت وح "حکوم
ــده شــور اســت،  ــه دل ــم می فهمــد ک ــور ه ــه ک درحالی ک
حکومــت وحــدت ملــی در کجــای قانــون اساســی 
ــه  ــت ک ــده اس ــی آم ــون اساس ــای قان ــا دارد؟، در کج ج
حکومــت میــاِن دو رقیــب انتخاباتــی پنجــاه ـ پنجــاه 
تقســیم شــود؟، این هــا مبناهــای قانونــی هســتند؟ ، عجــب 
قانون پوهــی اســت ایــن!، مگــر ایشــان ایــن قاعــدۀ معتبــر 
ــاء آن  ــرِط بق ــیء ش ــدوِث ش ــرط ح ــه: ش ــد ک را نمی دان
نیــز می باشــد. مگــر حــدوِث حکومــت وحــدت ملــی بــر 
بنــای کــدام مــادۀ قانــون بــوده اســت؟ کــه دوام و بقــای  آن 
نیــز بــر همــان مــادۀ قانــون باشــد؟، بنابرایــن همان گونــه 
ــت  ــکل گیری حکوم ــرای ش ــی ب ــزم فراقانون ــه میکانی ک
وحــدت ملــی در نظــر گرفتــه شــده بــود، اختتــام آن نیــز 

ــرد. ــاع سیاســی بایســتی صــورت بپذی از مســیِر اجم

   جنــاب دانــش! اینکــه می فرماییــد کــدام اجمــاع 
گزینــش  بن بســِت  از  عبــور  بــرای  شــما  سیاســی؟ 
کــدام  از  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  کمیشــنرهای 
ــرف غنی  ــای اش ــر آق ــد؟ مگ ــره گرفتی ــی به ــۀ قانون روی
بــا افتخــار از "اجمــاع قشــر سیاســی افغانســتان، نامــزدان 
ــورد  ــن م ــی" در ای ــای مدن ــوری و نهاده ــت جمه ریاس

ــت؟ ــه اس ــخن نگفت س

ــل  ــه تعدی ــرا ب ــتید، چ ــاع هس ــف اجم ــه مخال ــما ک   ش
ــد:  ــان نموده ای ــه اذع ــات این گون ــون انتخاب ــادۀ 31 قان م
دو  هــر  دبیرخانــۀ  رؤســای  و   کمیشــنران  "پیشــنهاد 
ــی  ــۀ مدن ــی و جامع ــزاب سیاس ــوی اح ــیون از س کمیس
انتخابــات  نامــزدان  جانــب  از  و   می گیــرد  صــورت 
ــخص  ــر گاه ش ــوند. ه ــش می ش ــت جمهوری گزین ریاس
ــد،  ــوری باش ــت جمه ــدای ریاس ــور، کاندی ــس جمه ریی
ــت  ــدان ریاس ــور و کاندی ــس جمه ــورت ریی ــن ص در ای
ــرای  ــر ب ــر )۷ نف ــارده نف ــه چه ــک ب ــر ی ــوری ه جمه
ــرای کمیســیون شــکایات،  ــر ب ــات، 5 نف کمیســیون انتخاب
دو نفــر هــم برای رؤســای داراالنشــای هــر دو کمیســیون( 

می دهنــد". رأی 

ــده  ــمرده ش ــم ش ــت مه ــن جه ــی از ای ــاع سیاس   اجم
ــون  ــای قان ــر بن ــی ب ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــت ک اس
اساســی پــا بــه عرصــۀ وجــود نگذاشــته اســت، بــا اجمــاع 
ــی  ــا نقطــۀ عزیمت ــرود، ت ــد ب ــا اجمــاع هــم بای ــده و ب آم
ــت  ــی و بازگش ــون اساس ــه قان ــاره ب ــال دوب ــرای اتص ب
ــود، در  ــود آورده ش ــه وج ــور ب ــی در کش ــه دموکراس ب
ــرف  ــور از یک ط ــس جمه ــخص ریی ــی ش ــِر آن وقت غی
در منصــب ریاســت جمهــوری قــرار دارد و از ســوی 
دیگــر کاندیــدای ریاســت جمهــوری اســت، تمدیــد 
ــه توســط شــخص  ــی ک ــرف قضات ــان از ط دورۀ کار ایش
ــال  ــو احتم ــده اند، از یک س ــته ش ــور گماش ــس جمه ریی
ــط  ــه توس ــوولیت عام ــه و مس ــز از وظیف ــتفادۀ ناجای اس
ــد  ــاد می کن ــدرت را ایج ــۀ ق ــرای ادام ــور ب ــس جمه ریی
ــتره  ــی س ــت و بی طرف ــارۀ نزاه ــر درب ــرف دیگ و از ط
محکمــه، شــبهات و ســؤاالت زیــادی را بــه میــان مــی آورد 
کــه بــه مقــام و جایــگاه باالتریــن مرجــع قضایــی کشــور 
لطمــه می زنــد. وقتــی آقــای دانــش از اعتبــار ســتره 
ــخن  ــر س ــای دیگ ــه و نهاده ــی جرگ ــا ولس ــه ی محکم
ــان  ــه دیده ب ــنیده اســت ک ــی نش ــی آورد، گوی ــان م ــه می ب
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از طرف: شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان
تبصره یی بر تبصرة آقای سرور دانش، معاون دوم دستة انتخاباتی محمد اشرف غنی


