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محـاکمة غنـی 
در دادگـاه جمـهوریت
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انتخابــات ریاســت جمهوری در پیــِش روســت و بــه گفتۀ 
مســووالن کمیســیون انتخابــات، ایــن نهــاد آمــادۀ انتقــال 
مــواد انتخاباتــی بــه ســی وچهار والیــِت کشــور اســت؛ اما 
آیــا می تــوان امیـــدی بــه برگــزاری ســالِم ایــن انتخابــات 

ــه  ــت ک ــینانی داش ــرف غنی و ارگ نش ــِت اش در موجودی
اوالً خــود در نتیجــۀ تقلــب بــه ایــواِن قــدرت راه یافته انــد 
ــان  ــا دخالت های ش ــی را ب ــاِت درون مجلس ــاً انتخاب و ثانی
ــای  ــا حضــور در تکت ه ــاً ب ــد و ثالث ــه ســخره گرفته ان ب

ــام را  ــای ناتم ــردِن فصل ه ــام ک ــدۀ تم ــی، وع انتخابات
می دهنــد؟

ــزداِن  ــورای نام ــرح ش ــر طـ ــار دیگ ــه ب ــت ک این جاس
ــات... ــامت انتخاب ــن س ــرای تضمی ــت جمهوری ب ریاس

ــا  ــد ب ــی در پیون ــاق مل ــی وف ــم انتخابات ــۀ تی اعالمی
ــی؛ ــدت مل ــت وح ــان حکوم ــوزا، پای اول ج

دوم جوزا ۱۳۹۸ - کابل-افغانستان
بــا تأکیــد مجــدد بــر موقــف شــورای کاندیــدان 
ریاســت جمهوری، جریــان وفــاق ملــی همــراه بــا 
ــتاز  ــای پیش ــی از تیم ه ــث یک ــی اش منحی ــم انتخابات تی
اعــام  رســمًا   ۱۳۹۸ ریاســت جمهوری  انتخاباتــی 
ــی  ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــد قانون ــه موع ــی دارد ک م
روز چهارشــنبه اول جــوزا خاتمــه یافــت و تــداوم 
آن، غیرقانونــی، نامشــروع، بی ثبــات کننــده بــوده و 
بحران هــای دامنــه داری را در پــی خواهــد داشــت.
وفــاق ملــی بــه ایــن بــاور اســت کــه نفــس بــه صحنــه 
آوردن تانــک، تــوپ، عســکر و راه بندی هــا توســط 
ــد و  ــون، تهدی ــا قان ــه ب ــی در مقابل ــای حکومت تانکره
ــونت،  ــش خش ــری و نمای ــا نظامی گ ــه ب ــف عام تخوی
حکومــت  بــودن  نامشــروع  از  پــرده  وضــوح  بــه 
برداشــته، ذهنیــت و روش اســتبدادی رهبــری حکومــت 
پیامدهــای  ســاخت.  آشــکارا  کامــًا  به جهانیــان  را 
ــام داران  ــه دوش زم ــت ب ــیانۀ حکوم ــات ناش ــن  اقدام ای
نامشــروع آن بــوده، ریشــۀ تمامــی بحران هــای موجــود و 
ــۀ  گســترش آن پــس از ایــن در سیاســت های نفاق افگنان

ــد. ــی می باش ــرف غن ــای اش ادارۀ آق

اینکــه انتقــال قانونــی قــدرت بــه علــت  ناکامــی و 
ســوءمدیریت رهبــری حکومــت در برگــزاری بــه موقــع 
ــر  ــک ام ــت، ی ــده اس ــن گردی ــران آفری ــات بح انتخاب

ناگهانــی نیســت؛ بلکــه زاییــدۀ غفلــت عمــدی در انجــام 
ــت  ــد. غفل ــت می باش ــری حکوم ــی رهب ــۀ قانون وظیف
ــی  ــر قانون ــف از ام ــی، تخل ــر قانون ــک ام ــام ی در انج
دیگــری را بــه بــار آورده و حکومــت بــا دوبــار تمدیــد 
ــاده  ــدود آم ــد دوام دار و نامح ــا تمدی ــود را ب ــی، خ قبل
ــکاری  ــا هم ــلیقه یی ب ــۀ س ــه گون ــاخته اســت. ارگ ب س
ســتره محکمــه، قانــون اساســی را آگاهانــه َدور زده 
ــد  ــاز تمدی ــود، امتی ــی خ ــی مدیریت ــل ناکام و در مقاب
حکومتــش را اخــذ کــرده اســت. ایــن تــداوم غیرقانونــی 
ــن خــأ،  ــده و ای ــدرت گردی ــت، باعــث خــأ ق حکوم
ــش  ــدت و بی ــه ش ــی را ب ــی و امنیت ــای سیاس بحران ه
ــه  ــت ک ــن در حالی س ــازد. ای ــر می س ــش عمیق ت از پی
حــل سیاســی مســایل حقوقــی، اجمــاع ملــی می طلبــد.
هموطنــان گرانقــدر، چنانچــه مســتحضرید، حکومــت از 
ــورد آن را در  ــی، ۹۴ م ــوارد قانون ــواد و م ــان ۱۶۲ م می
مــدت ۵ ســال نقــض کــرده اســت، افــزون بــرآن نقــض 
ــا  ــل رأی میلیون ه ــی۹۳ حاص ــۀ سیاس ــدی توافق نام عم

شــهروند ایــن ســرزمین و یگانــه ســند مشــروعیت 
ــل  ــال ها قب ــواردش س ــواد و م ــه م ــا هم ــت ب حکوم
ــان  ــا انس ــت میلیون ه ــق سرنوش ــد و ح ــال گردی پایم

تلــف شــد.
بــا در نظــر داشــت مــوارد یــاد شــده، حفاظــت از 
در  نظام ســازی  دموکراســی،  مردم ســاالری،  رونــد 
ــۀ  ــای کشــور از مســوولیت های اولی ــع علی راســتای مناف
ــرای  ــود را ب ــای خ ــی تاش ه ــوده، تمام ــی ب ــاق مل وف

ــم داد. ــام خواهی ــون انج ــه قان ــت ب بازگش
وفــاق ملــی در ایــن راســتا بــار دیگــر از ادارۀ غیرقانونــی 
آقــای اشــرف غنــی می طلبــد تــا بــه قانــون و ارادۀ مــردم 
تمکیــن نمــوده، از سرپرســتی حکومــت بــه عنــوان آغــاز 

برگشــت بــه قانــون اســتقبال نمایــد.
مــا در جریــان وفــاق ملــی در جهــت بــه ســر رســانیدن 
ــات الزم در  ــه اقدام ــی از هیچ گون ــالت تاریخ ــن رس ای
چارچــوب قانــون و حفــظ ثبــات کشــور دریــغ نخواهیــم 
کــرد، از مــردم افغانســتان صمیمانــه می طلبیــم تــا مــا را 
ــاهلل در  ــد. انش ــاری دهن ــزرگ ی ــن ب ــن دیَ ــام ای در انج
ــی و قانون شــکنی،  ــل، قانون گرای ــزاع حــق و باط ــن ن ای
ــا مــا را پیــروز  از خالــق هســتی طلــب توفیــق داریــم ت

میــدان حــق بگردانــد.

صفحه 2

وزارت داخلـه اعـان کرده کـه حاجی دالور فـردی که خود 
را مشـاور مجلـس سـنا مـی خواند را بـه به اتهـام حمایت از 

هراس افگنان بازداشـت کرده اسـت.
وزارت داخلـه بـا نشـر خبرنامه یـی گفتـه اسـت کـه حاجـی 
دالور یکتـن از حمایـت کنندهـگان گروه هـای هراس افگـن 
کـه خـود را مشـاور مجلـس سـنا معرفـی مـی کنـد بـا یـک 
سـاح های  وسـایط،  پلیـت  نمبـر  جعلـی،  اسـناد  تعـداد 
غیرقانونـی، هفـت صـد هـزار کلـدار، وسـایط زرهـی و یک 

موتـر هایلکـس در شـهر کابـل بازداشـت شـده اسـت.
همچنـان عکـس هـای نشـر شـده شـامل کارت شناسـایی و 
کارت مخصـوص وسـایط نقلیـه پارکینـگ شـورای ملـی که 
از نـزد حاجـی دالور بـه دسـت آمـده  نشـان می دهـد کـه او 

مشـاور مجلس سـنا اسـت.
شـناس نامۀ  او  نـزد  از  می دهنـد  نشـان  عکس هـا  ایـن   
پاکسـتانی نیز داشـته اسـت. تاکنون مجلس سـنای افغانسـتان 

در ایـن بـاره اظهـار نظـری نکـرده اسـت.

تیم وفاق ملی به غ: 
از سرپرستی حکومت به عنوان آغاز برگشت به قانون استقبال نمایید

مشاور رییس مجلس سنا
 به اتهام حمایت 

از هراس افگنان بازداشت شد

انتخـابات ستیـزی از تاالِر مجلس تا ایـواِن قـدرت

صفحه ۳

در ارگ چه می گذرد؟
افشاگری های مسوول امنیتی و مشاور خاص پیشین محمداشرف غنی

ی  هـا پیـامد
مِت  حکـو
ع و نامشـر
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نکتــه مهــم این ســت کــه لیســت کاندیــدان 
ــی را  ــده و او بعض ــتاده ش ــی فرس ــرف غن ــه اش ب
ــه  ــاره ب ــرده و دوب ــاکام ک ــی را ن ــاب و بعض کامی
ــات فرســتاده اســت. اشــخاصی  کمیســیون انتخاب
کــه توســط خارجیــان و ســفارت ها رابطــه داشــته 
ــاب  ــرر و انتخ ــی مق ــط غن ــتقیمًا توس ــند مس باش
هیــچ  داخلــی  فهمیده هــای  امــا  می شــوند، 
ارزش ندارنــد. چوکی هــا و معینیت هــا فروختــه 
ــورت  ــاراج ص ــاد و ت ــوع فس ــر ن ــت. ه ــده اس ش
می گیــرد و ارگ نشــینان می گوینــد کارتــان را 
ــد.  ــا اســناد از خــود باقــی نمانی ــد، ام انجــام بدهی
وزرا  غنــی،  نــدارد،  ارزش  داخلــی  نخبه هــای 
ــرر  ــا مق ــد، ام ــان می گیرن ــا امتح ــه از آنه و هم
نمی شــوند. تنهــا خــارج نشــینان توســط رحیمــی، 
ــادری، فضلــی و حلقــه داخلــی مقــرر می شــوند.  ن
ایــن حلقــه هیــچ تعهــد بــه منافــع ملــی ندارنــد و 

ــد ــم ندارن ــه افغانســتان ه ــچ ریشــه ب هی



امـروز چهـارم جـوزای سـال ۱۳۹۸ اسـت. پنـج 
سـال از عمـر حکومـت وحـدت ملـی گذشـته و 
مطابـِق قانـون اساسـی افغانسـتان ایـن حکومـت 
دیگـر هیـچ مشـروعیت سیاسـی و قانونـی ندارد. 
متابعـت از دسـتورها و فرمان هـای حکومـت بـه 
می تـوان  نـه  و  نیسـتند  الـزام آور  هیـچ صـورت 

بـرای چنیـن متابعتـی توجیـه پیـدا کـرد.
 حکـم قانـون اساسـی کشـور در مـورد برگزاری 
انتخابـات و عمـر حکومـت، کامـًا مشـخص و 
دقیـق اسـت کـه بـه هیـچ تفسـیر و توجیـه نیـاز 
پیـدا نمی کنـد. آنانی کـه مادۀ ۶۱ قانون اساسـی را 
مطابـق بـه روحیـۀ اشـرف غنی احمدزی کـه فعًا 
قـدرت را غصـب کرده، تفسـیر کرده انـد، خود را 
بـه سـخره گرفته انـد. ایـن مـاده چنـان واضـح و 
روشـن اسـت که هیـچ تفسـیری را برنمی تابد. در 
ایـن مـاده گفته شـده کـه عمـر حکومـت در اول 
جـوزای سـال پنجـم پـس از برگـزاری انتخابات 
کـه بیـن سـی تـا شـصت روز پیـش از آن انجـام 

می شـود، پایـان می یابـد.
 قانـون عمـر حکومـت را منـوط بـه برگـزاری 
انتخابـات نکـرده اسـت، بـل بـه صـورِت واضـح 
گفتـه کـه در تاریـخ متذکـره عمر حکومـت پایان 
پیـش  کـه  اسـت  موظـف  حکومـت  و  می یابـد 
بـرای چنیـن  کنــد.  برگـزار  را  انتخابـات  آن  از 
حکـم روشـن و صریحـی چـه توجیه و تفسـیری 
می تـوان ارایـه کـرد؟ اگـر آقـای احمـدزی واقعًا 
آن گونـه کـه خـودش ادعـا دارد، پاسـدار قانـون 
اساسـی و ارزش هـای دموکراتیک اسـت، یـا باید 
پیش از رسـیدن به پایان عمـر حکومت، انتخابات 
ریاسـت جمهوری را برگـزار می کـرد و یـا حـاال 
صـورت  بـه  نبایـد  نیافتـه،  توفیقـی  چنیـن  کـه 
بـه حکومـت داری اش  غیرمشـروع و غیرقانونـی 

دهد.  ادامـه 
حکومـت داری غیرمشـروع و غیرقانونی شـاید در 
وضعیـِت فعلـی هیچ مشـکِل خاصی برای کشـور 
به وجـود نیـاورد و نـه هـم بتـوان تبعـاِت آن را به 
صـورِت فـوری نشـان داد. بحث حکومـت داری، 
یـک قـرارداد اجتماعـی اسـت کـه اگـر طرفیـن 
قـرارداد آن را نقـض کننـد، تبعـاِت آن به صورت 
فـوری خـود را نشـان نمی دهـد ولـی می توانـد 
بسـیار  پیامدهـای  درازمـدت  و  میان مـدت  در 
متوجـه سـامت  را  خطرنـاک و جبران ناپذیـری 

نظـام و حاکمیـت ملـی افغانسـتان سـازد. 
در افغانسـتان نظام هـای غیرمشـروع و اسـتبدادی 
کـم نبوده انـد. حداقـل از پنجـاه سـال گذشـته بـا 
کودتـای محمـد داوود خـان حکومت هایـی کـه 
در افغانسـتان بر سـر قـدرت آمده اند، مشـروعیِت 
خـود را از مـردم نگرفتـه بودند. نه سـردار محمد 
داوود خـان خـود را ملـزم به آرای مـردم می دید، 
نـه کودتاچیـاِن هفـت ثـور بـه آرای مـردم توجـه 
کردنـد، نـه حکومـت مجاهدیـن موفق شـد که به 
آرای مـردم مراجعـه کنـد و بعـد از آن هـم کـه 
طالبـان به جـای آرای مردم، مشـروعیت سیاسـِی 
امـارت نام نهـادِ خـود را  از »آسـمان« بـه دسـت 
 آوردنـد. در چنیـن وضعیتـی، اگـر یک نفـر دیگر 
هـم بـرای چند ماه و یـا چند سـال حکومت کند، 

کجــای تاریـخ افغانسـتان لکه دار می شـود؟ 
آن.  جـای  هیـچ  کـه  بگوینـد  بسـیاری ها  شـاید 

شـاید هـم عده یـی دیگـر بگویند کـه در وضعیِت 
مشـکل  یـک  و  هـزار  بـا  افغانسـتان  کـه  فعلـی 
امنیتـی، سیاسـی و اقتصـادی دسـت بـه گریبـان 
اسـت، چـه فـرق می کنـد کـه یـک نفـر کـه حاال 
نتوانسـته در وقـت و زمـاِن آن انتخابـات برگـزار 
قـدرت  در  همچنـان  دیگـر  مدتـی  بـرای  کنـد، 
سیاسـی باقـی بماند. ایـن نوع اسـتدالل ها هرچند 
کـه در ظاهـر امـر متیـن و درسـت می نمایند ولی 
بـه هیـچ صـورت بـرای ادامۀ قـدرِت آقـای غنی 
دسـتاویز شـده نمی تواننـد و نـه هم افغانسـتان را 
در موقعیتـی قـرار می دهنـد که از مشـکاِت خود 

نجـات پیـدا کند. 
نخسـت این کـه نظام هـای غیرمشـروع قبلـی بـا 
اسـتبداد و زوری کـه بـرای مطیـع کردِن مـردم به 
خـرچ دادند، عمـًا ایدیولوژی های سیاسـی خود 
را بـه بـاد فنـا سـپردند. آن هـا نمی دانسـتند کـه با 
یـک  حقانیـت  نمی تـوان  غیرمشـروع  نظام هـای 
نظـام سیاسـی و ایدیولـوژِی پشـتیبان آن را اثبات 
کـرد. دوم این کـه اگـر چنین عرف و سـنِت سـیئه 
پـس از اتفاق هـای هفـده سـاِل گذشـته دوبـاره 
گذاشـته شـود، افغانسـتان برمی گـردد بـه همـان 

نظام هـای دیکتاتـوری قبلـی. 
فرامـوش نکنیـم که مقـدار ظلم همیشـه در جهان 
انـدک بـوده، امـا هرکسـی آمـده و بـر آن چیـزی 
افـزوده اسـت. سـنِت تـداومِ غیرقانونـِی حکومت 
در زمـان حامـد کـرزی گذاشـته شـد. او نیـز بـا 
همیـن  و  بـود  مواجـه  امـروزی  مشـکِل  همیـن 
اشـرف غنی امـروزی در برابـر آن جبهـه گرفـت 
و بسـیار روشـن و واضـح از نص مـادۀ ۶۱ قانون 
اساسـی دفـاع کـرد. ایـن حـرِف دو قـرن پیـش 
نیسـت کـه کسـی بگوید آقـای غنی چنیـن نگفته 
اسـت. ایـن حـرِف ده سـال پیـش اسـت و متـن 
سـخنرانی آقـای غنـی کـه جمـع کثیـری از مردم 
و شـخصیت های سیاسـی در آن حضـور داشـتند، 
آقـای  بـه  انتقادآمیـز  الفـاظ  بـا  او  دارد.  وجـود 
کـرزی می گویـد که جناب شـما پشـِت اشـترنگ 
نشسـته بودیـد و بایـد مطابق بـه قانـون انتخابات 
زمـان  آن  در  غنـی  آقـای  می کردیـد.  برگـزار  را 
پافشـاری می کنـد کـه یـک روز دوام حکومـِت 
آقـای کرزی مشـروعیت نـدارد و باید کنـار رود. 
امـا امـروز خـودش نص قانونـی را که چند سـال 
پیـش چنـان می فهمیـد، حـاال چنیـن می فهمـد. 
غنـی چـرا همـان  آقـای  گنـاه کیسـت؟  این جـا 

حرف هـای دیـروزِ خـود را بـه یـاد نمـی آورد؟
 دلیلـش مشـخص اسـت؛ چـون آن زمـان خـودِ 
آقـای غنی پشـت اشـترنِگ قـدرت قرار نداشـت. 
او در آن زمـان بـرای رسـیدن بـه چنیـن جایگاهی 
بی قـراری می کـرد. امـا امـروز کـه خـودش را در 
کاخ ارگ می بینـد، حاضـر نیسـت کـه قـدرت را 
کنـار بگـذارد و بـه حکـم قانـون اساسـی گـردن 
نهـد. بـه همیـن دلیل، او بـه دنبال راه چاره اسـت 
و ایـن راه چـاره را عجالتـًا در دسـتگاه قضایـی 
کشـور سـراغ گرفتـه تا با تفسـیر مـن درآوردی از 
قانـون اساسـی ادامـۀ قـدرت او را ضمانـت کند. 
جالـب این جاسـت کـه سـخنگویاِن ارگ بـدون 
آن کـه باهـِت خـود را پنهـان کننـد، می گوینـد 
مسـوولیت تفسـیر قانون اساسـی به عهـدۀ دادگاه 
عالی کشـور اسـت، هرچه کـه ایـن دادگاه فیصله

 

کند، همان درست است و الغیر. 
آقایـان عزیـز، چـه چیـزی را بایـد دادگاه عالـی 
تفسـیر کنـد؟ مگر با تفسـیر دادگاه عالـی در مورد 
سـیاه بـودن ماسـت، می شـود حکـم داد کـه بلـی 
ماسـت سـیاه اسـت چـون دادگاه عالی افغانسـتان 
گفتـه اسـت؟! اگـر فـردا کسـی بخواهـد مرکـز 
افغانسـتان را بـه قندهـار ببـرد و بـه دادگاه عالـی 
کشـور مراجعـه کند که نـص قانون را تفسـیر کند 
و دادگاه عالـی هـم بـر اسـاس رمل و اسـطرالب 
دریابـد کـه کابـل همـان قندهـار می تواند باشـد، 
افغانسـتان را بـه قندهـار و یـا هـر  بایـد مرکـز 
والیـت دل بخـواه دیگـر بـرد؟! چـرا خـود را بـه 
نفهمـی و حماقـت می زنیـد؟ چـرا عقل و شـعور 
خـود را بـرای چنـد روز حکومت داری بیشـتر به 

می گیریـد؟  سـخره 
نکتـۀ سـوم این کـه: حکومـت وحـدت ملـی بـه 
هیـچ صورت بر اسـاس قانون اساسـی افغانسـتان 
و انتخابـات شـکل نگرفـت؛ این حکومـت نتیجۀ 
کمـک  بـه  انتخاباتـی  تیـم  دو  میـان  جورآمـد 
امریکاسـت. در توافق نامـۀ سیاسـی میـان دو تیـم 
کامـًا وظایـف حکومـت وحدت ملی، مشـخص 
شـده اسـت. یکـی از وظایـف اصلـی حکومـت 
وحـدت ملـی، اصاحـات در سیسـتم انتخاباتـی 
بـود.  انتخابـات  به موقـع  برگـزاری  و  افغانسـتان 
اصاحـات انتخاباتـی کـه کامـًا مشـخص اسـت 
انتخابـات  افتضـاح  گرفـت.  صـورت  چگونـه 
پارلمانـی نشـان می دهـد کـه آقـای غنـی بـا تمام 
فهـم و دانـش بی حدوحصـر خـود! حتـا از عهدۀ 
آوردِن اصاحـات در نظـام انتخاباتـی افغانسـتان 
بیـرون  پارلمانـی  نیم بنـد  انتخابـات  برگـزاری  و 
شـده نتوانسـت؛ چگونـه چنیـن فـردی خواهـد 
توانسـت کـه از پـِس مشـکات کشـوری مثـل 
از  مـردم  لحظـه  همیـن  به درآیـد؟!...  افغانسـتان 
فقـر و بی چاره گـی بـه سـتوه آمده انـد، نیِم بیشـتِر 
کشـور را طالبـان قبضـه کـرده اسـت، سیاسـت 
نیسـت  معلـوم  حکومـت داری  نیسـت،  معلـوم 
لـم  ریاسـت جمهوری  کاخ  در  جناب شـان  ولـی 
داده و بـرای فرداهـای روشـِن افغانسـتان سـرود 

می خوانـد.    
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ــی  ــده گان درحال ــس نماین ــت مجل ــِر ریاس ــر س ــمکش ها ب کش
ادامــه دارد کــه کمیســیوِن ۲7 نفره یــی کــه شــامِل پنــج نماینــده از 
طــرف آقــای رحمانــی و پنــج نماینــده از طــرف آقــای اصولــی و 
هفــده نماینــدۀ مســتقل بــود، پــس از تحقیــق و بررســِی دو روزه 
اعــام کــرده کــه »همــۀ اعضــای حاضــر مجلــس نماینــده گان در 
ــا حســاب  ــی ب ــای رحمان ــد. آراِی آق ــرکت کرده ان ــری ش رای گی
ــز  ــی نی ــای اصول یــک رای مشــکوک، ۱۲۴ رای اســت و آرای آق
۵۵ رای، آرای باطــل نیــز ۵۴ رای و ۱۳ رای ســفید بــوده کــه 
ــه دار  ــۀ نقط ــد و برگ ــر رای داده ان ــًا ۲۴۶ نف ــد جمع ــان می ده نش
هــم بــا توجــه بــه روش هــای معمــول در گذشــته، معتبــر اســت 
و آقــای رحمانــی برنــدۀ انتخابــات و رییــس مجلــس نماینــده گان 

اســت«.
ــرف داراِن دو  ــان ط ــم می ــی آن ه ــه دارِ انتخابات ــوای دنبال ــن ع ای
ــت،  ــد اس ــًا ۱۵0 درص ــان تقریب ــۀ آرا میان ش ــه فاصل ــخص ک ش
نشــان دهندۀ یــک واقعیــِت تلــخ اســت و آن این کــه: در افغانســتان 
فرهنــِگ انتخابــات و قبــوِل باخــت از ایــن رهگــذر، جــا نیفتــاده و 
در هــر انتخاباتــی تقــا بــرای تقلــب و غش گــری قبــل و بعــد از 

آن، تبدیــل بــه عــرف و رویــۀ معمــول شــده اســت.
ــد  ــا می گوی ــه م ــات ب ــون انتخاب متأســفانه تجــارِب گذشــته پیرام
کــه اگرچــه مــردم افغانســتان از دموکراســی و نقش آفرینــِی 
آرای شــان در سرنوشــت سیاســِی کشــور اســتقبال می کننــد، 
ــود  ــام وج ــۀ نظ ــم در بدن ــور و آن ه ــن کش ــی در ای ــا اقلیت ام
ــروزی و  ــه پی ــد ک ــی می پذیرن ــات را در صورت ــه انتخاب ــد ک دارن
ســرورِی آن هــا را تضمیــن کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت به جــای 

ــد. ــح می دهن ــه را ترجی ــلطنِت مطلق ــی، س دموکراس
ــۀ  ــًا یــک بهان وجــود یــک نقطــه در یــک برگــۀ رای دهــی، صرف
از پیــش آمــاده اســت بــرای گل آلــود ســاختِن آب و بــر کرســی 
ــه از  ــن نقطــه بیــش از آن ک ــر به جــای حقیقــت. ای نشــاندِن تزوی
دقــت در ســامت و شــفافیِت انتخابــات خبــر دهــد؛ از فرهنــگ 
انتخابات ســتیزی  خبــر می دهــد کــه از صحــِن مجلــس تــا ایــواِن 
ــق  ــه تمــام الیه هــاِی جامعــه تزری ارگ ریشــه دارد و از این جــا ب
می شــود. گویــا گزینــه و پیشــنهاد بعــدی در ادامــۀ ایــن دورِ باطــل 
ــه دار،  ــۀ نقط ــورد آن برگ ــاری در م ــۀ ج ــه در هفت ــت ک این اس
رای گیــری کننــد تــا معلــوم گــردد کــه اکثــر اعضــا بــه ابطــال آن 

ــت آن.   ــه صح ــا ب ــد ی رای می دهن
ــه  ــود مادامی ک ــد ب ــکل نخواه ــاِل مش ــم ح ــه ه ــن گزین ــا ای ام
ــه  ــرا ک ــد. چ ــم باش ــات حاک ــر انتخاب ــب ب ــش و تقل ــِگ غ فرهن
اگــر بــاری یــک نقطــۀ ســبزرنگ بتوانــد روزهــا در مجلــس دعــوا 
و زدوخــورد بــه راه انــدازد، بــار دیگــر یــک خــِط آبــی می توانــد 
محــِل بهانــه و مناقشــه و بُن بســت واقــع گــردد. بــا ایــن حســاب، 
ــرای مجلــس نماینــده گان افغانســتان بهتریــن شــیوۀ انتخاباتــی،  ب
ــرای  ــی ب ــچ مجال ــه در آن هی ــت ک ــکار اس ــی و آش روِش علن
ــم  ــاب فراه ــم تشــکیل کمیســیون حقیقت ی ــا ه تفســیربه رای و ی
ــت های  ــه دس ــوازاِت این ک ــه م ــن کار، ب ــام ای ــا انج ــود. ب نش
نماینــده گان بــا کارت هــای ســبز و سرخ شــان بــاال رفــت، برنــدۀ 

ــِل تشــخیص اســت.  ــات قاب انتخاب
ــن شــیوۀ رای دهــی در صحــِن کوچــک و  ــزرگ این کــه: ای دردِ ب
یــا محــدود مجلــس امکان پذیــر اســت، امــا آیــا چنیــن شــیوه یی 
در انتخابــات ریاســت جمهوری بــا رای دهنــده گاِن میلیونــِی آن در 
سرتاســر جغرافیــای پهنــاورِ افغانســتان شــدنی اســت؟!... مســلمًا 
ــد  ــذر بای ــن رهگ ــت و از ای ــزرگ اس ــه!«ِی ب ــک »ن ــخ، ی پاس
شــدیداً نگــراِن انتخابــات آینــدۀ ریاســت جمهوری در موجودیــِت 
اقلیــِت انتخابات ســتیزی بــود کــه از تــاالر مجلــس تــا ایــواِن ارگ 
ــه  ــا ذهن هــا و ایده هــای بیمار شــان ب ریشــه دارنــد و جامعــه را ب

ــند.   ــوب می کش آش
انتخابــات ریاســت جمهوری در پیــِش روســت و بــه گفتــۀ 
انتقــال  آمــادۀ  نهــاد  ایــن  انتخابــات،  کمیســیون  مســووالن 
ــا  ــت؛ ام ــور اس ــِت کش ــی وچهار والی ــه س ــی ب ــواد انتخابات م
ــات در  ــن انتخاب ــالِم ای ــزاری س ــه برگ ــدی ب ــوان امیـ ــا می ت آی
موجودیــِت اشــرف غنی و ارگ نشــینانی داشــت کــه اوالً خــود در 
ــاِت  ــًا انتخاب ــد و ثانی ــدرت راه یافته ان ــواِن ق ــه ای ــب ب نتیجــۀ تقل
ــد و  ــخره گرفته ان ــه س ــان ب ــا دخالت های ش ــی را ب درون مجلس
ــردِن  ــام ک ــدۀ تم ــی، وع ــای انتخابات ــور در تکت ه ــا حض ــًا ب ثالث

می دهنــد؟ را  ناتمــام  فصل هــای 
نامــزداِن  شــورای  طـــرح  دیگــر  بــار  کــه  این جاســت 
ــِن  ــات و نرفت ــامت انتخاب ــن س ــرای تضمی ــت جمهوری ب ریاس
ــد.  ــان می آی ــه می ــران ب ــمت بح ــه س ــۀ آن ب ــتان در نتیج افغانس
ــد دســِت ارگ را از  ــن طــرح، یگانه طرحــی  اســت کــه می توان ای
دخالــت در انتخابــاِت پیــِش رو کوتــاه ســازد و به جــای بحـــران، 

نویــد ثبــات و ســازنده گی را بدهــد.

انتخابات ستیزی
 از تاالِر مجلس تا ایواِن قـدرت

ی  هـا پیـامد
ع نامشـرو حکـومِت 

حکومت وحدت ملــی به هیچ صورت بر 
اساس قانون اساسی افغانستان و انتخابات 
شــکل نگرفت؛ ایــن حکومــت نتیجۀ 
جورآمد میــان دو تیم انتخاباتی به کمک 
امریکاست. در توافق نامۀ سیاسی میان دو 
تیم کامــًا وظایف حکومت وحدت ملی، 
مشخص شــده اســت. یکی از وظایف 
اصلی حکومت وحــدت ملی، اصاحات 
در سیستم انتخاباتی افغانستان و برگزاری 
به موقع انتخابات بود. اصاحات انتخاباتی 
که کامًا مشــخص است چگونه صورت 
گرفت. افتضاح انتخابات پارلمانی نشــان 
می دهد که آقای غنی با تمام فهم و دانش 
بی حدوحصــر خود! حتــا از عهدۀ آوردِن 
اصاحات در نظام انتخاباتی افغانستان و 
برگزاری انتخابات نیم بند پارلمانی بیرون 
شده نتوانست؛ چگونه چنین فردی خواهد 
توانســت که از پِس مشــکات کشوری 

مثل افغانستان به درآید؟!...

احمــد عمران
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روح اهلل بهزاد

گفت وگـوی  در  احمـدزی  حبیـب اهلل  جنـرال  تازه گـی  بـه 
ویـژه بـا تلویزیـون خصوصـی خورشـید از آنچـه در ارگ 

جریـان دارد پـرده برداشـته اسـت.
جنـرال حبیـب اهلل احمـدزی مسـوول امنیتـی و بعـد مشـاور 
خـاص اشـرف غنـی در امـور امنیتی کشـور بود، امـا او بعد 
از آنکـه دریافـت کـه خیانت هـا، جنایت هـا و حتـا ترویـج 
فحشـا توسـط ارگ نشـینان صورت گرفته، از مقامش اسـتعفا 
داد. جنـرال احمـدزی تصمیـم گرفـت تـا به پارلمان کشـور 
راه یابـد و از ایـن همـه بدبختی هایی که توسـط ارگ نشـینان 
امـا اشـرف غنـی توسـط  بـردارد،  بـه وجـود آمـده پـرده 
مشـاورش آقای فضلی، اسـم جنرال احمدزی را از فهرسـت 
حـذف می کنـد و اینگونـه می خواهـد حقایق پنهـان و ناگفته 
باقـی بمانـد. وقتـی مصاحبـه را شـنیدم، شـدیداً غمگیـن و 
متأثـر شـدم، امـا وجدانـم اجازه نـداد کـه از افشـاگری های 
جنـرال احمـدزی بـه شـکل عـادی گـذر کنـم. بنـاًء، نکات 
کلیـدی و تکان دهنـده آقـای احمـدزی را اینگونـه بـه قیـد 

قلـم در آوردم:
»بـر اسـاس شـناخت قبلـی و بـدون هیچ گونـه امتیـاز مالی، 
همـکاری بـا اشـرف غنـی را آغـاز کـردم و حـدوداً سـه 
سـال ونیم را بـا غنی سـپری کـردم. بهخاطر مشـکات مردم 
تـاش کـردم، امـا دیـدم کـه آقـای غنـی هیـچ اراده بـرای 
خدمـت بـه مـردم نداشـت. بعـد، مـن دو بـار اسـتعفا کردم 
امـا کاکای اشـرف غنـی چندبـار در خانـه ام آمـد و معذرت 
خواسـت کـه اسـتعفا نکـن که اشـرف غنـی بدنام می شـود. 
در جریـان سـه سـال ونیم، مـن تمـام لیسـت ماقات هـای 
غنـی را بـا خـود دارم. او تنهـا بـا پنـج یـا شـش نفـر دیدار 
می کـرد، دیدارهایـی کـه هیچ گونـه تأثیـر مثبـت در کشـور 

است. نداشـته 
فعًا، اشـرف غنی جامعه مدنی، سـران قومی و سـایر اقشـار 
را بـه ارگ دعـوت می کنـد و جـز کمپایـن انتخاباتـی، هیـچ 
برنامـۀ دیگـری ندارد. دیدارهای دایمی و همیشـگی اشـرف 
غنـی تنهـا بـا یـک حلقـۀ خـاص صـورت می گیـرد و تمام 
بخش هـای حکومتـی را قبضـه کرده انـد و قوی تریـن حلقه 

داخلـی در ارگ مربـوط فضلی می باشـد.
ارگ  در  کـه  این سـت  اسـتعفایم  دیگـری  دلیـل 
ریاسـت جمهوری، ترویج فحشـا بـه طور سیسـتماتیک آغاز 
شـده اسـت و هیچ کسـی هـم متوجـه آن نشـده اسـت. مـن 

دلیـل اسـتعفایم را اینگونـه نوشـتم کـه مـن وجدانـًا معذور 
و عقیدتـًا مجبـور هسـتم کـه نمی توانـم اضافـه از ایـن با تو 
)اشـرف غنـی( کار کنم و اسـتعفا نامـه ام را به زاهـد همدرد 
سـکرتر آن وقـت اشـرف غنی و معیـن فعلـی وزارت مالیه، 
سـپردم. بعـد از اسـتعفا بـرای مجلـس نمایندهـگان کاندیدا 
شـدم تـا از طریق آن مجلس، مشـکات متذکره را برجسـته 

. کنم
گرفتـم  رأی  هفت صـد  و  هـزار  ده  شـدم،  کاندیـدا  وقتـی 
و حـدوداً شـش هـزار و شـش صـد چهـل و چهـار رأی 
مـن توسـط سـارنوالی و امنیـت ملـی تأییـد شـد، امـا ناکام 
شـدم. دلیـل اصلـی ناکامی مـن داکتـر فضل محمـود فضلی 
مشـاور اشـرف غنـی اسـت. او یـک شـهروند آلمـان اسـت 
امـا خدمت گـذار کابـل اسـت. زمـان زی رییـس داراالنشـا 
برایـم گفـت کـه فضلـی گفتـه اسـت کـه مـن بایـد نـاکام 
شـوم. ماموریـن رسـمی کمیسـیون سـمع شـکایات برایـم 
گفتنـد کـه مشـکل ات را بـا فضلـی حـل کـن. من گفتـم او 
چـه می خواهـد؟ برایـم گفتنـد که فضلـی برای مـا گفت که 

اشـرف غنـی مـرا نمی خواهـد کـه برنـده شـوم.
فضلـی ۳0 هـزار دالر یـک مجلس را در سـرینا برگـزار کرد 
و کاندیـدان مشـخص را آنجـا دعـوت کـرد و بـرای ایشـان 
پـول دادنـد. مرا هـم دعوت کردنـد در وزیر اکبرخـان وقتی 
رفتـم دیـدم کـه خیلـی اشـخاص ارزان آنجـا بودنـد مـن از 
موتـر هـم پاییـن نشـدم. بعـد به مـن زنـگ زدنـد گفتند که 
مـا بـا کاندیـدان کمـک مالی می کنیـم اما مـن قبـول نکردم.
موضـوع مهـم این سـت کـه من اسـتعفا کـردم چـون بعضی 
از وزرا، معینان و اشـخاص برجسـته در ترویج فحشـا نقش 
فعـال داشـتند. آنها به اشـرف غنـی و بانـوی اول گفته بودند 
کـه مـن ضـد زن هسـتم در حالـی که من ضـد زن نـه بلکه 
ضـد فحشـای بـودم کـه آنهـا تحـت نـام دموکراسـی آن را 
ترویـج کـرده انـد و می کردنـد. بـرای مثـال، یـک خانـم از 
سـهم کوچیـان در مجلـس نمایندهگان راه یافتـه که پیدایش 
و سـکونتش در امریـکا صـورت گرفتـه آیـا منطـق ایـن را 
می پذیـرد کـه او بیاید و بـه نمایندهگی از کوچی هـا نمایندۀ 
مجلس شـود؟ یعنـی نتایج انتخابات توسـط ارگ و از طریق 
فضلـی نهایـی و اشـخاص برنـده و بازنـده شـدند. در حالی 
کـه فضلـی چـه کاره باشـد کـه کارمندان رسـمی کمیسـیون 
انتخابـات را هـر روز نـزد خـود بخواهـد یـا این فـرد دیگر 

)؟( کـه تخلصـش ننـگ اسـت. او در حقیقـت یـک بی ننگ 
اسـت. اینهـا کوچکتریـن احتـرام بـه اراده و عـزت مـردم 

نکردند.
نکتـه مهـم این سـت کـه لیسـت کاندیـدان بـه اشـرف غنـی 
فرسـتاده شـده و او بعضـی را کامیـاب و بعضـی را نـاکام 
انتخابـات فرسـتاده اسـت.  بـه کمیسـیون  کـرده و دوبـاره 
اشـخاصی کـه توسـط خارجیـان و سـفارت ها رابطه داشـته 
باشـند مسـتقیمًا توسـط غنـی مقـرر و انتخـاب می شـوند، 
امـا فهمیده هـای داخلـی هیـچ ارزش ندارنـد. چوکی هـا و 
معینیت هـا فروختـه شـده اسـت. هـر نـوع فسـاد و تـاراج 
صـورت می گیـرد و ارگ نشـینان می گوینـد کارتـان را انجام 
بدهیـد، امـا اسـناد از خـود باقـی نمانیـد. نخبه هـای داخلـی 
ارزش نـدارد، غنـی، وزرا و همـه از آنهـا امتحـان می گیرند، 
امـا مقـرر نمی شـوند. تنهـا خـارج نشـینان توسـط رحیمی، 
نـادری، فضلـی و حلقـه داخلـی مقرر می شـوند. ایـن حلقه 
هیـچ تعهـد به منافـع ملی ندارند و هیچ ریشـه به افغانسـتان 

ندارند. هـم 
برخـی از جوانـان احساسـاتی فریـب غنـی و شـعارهای او 
را می خورنـد، امـا آینـده ایـن کار خیلـی مضـر و خطرنـاک 
می باشـد. حلقـۀ داخلـی خیلـی فاسـد بـود چـون بـه هـر 
کاندیـدا پارلمانـی ۲0 تـا ۳0 هـزار دالـر پـول توزیـع کـرده 
اسـت. حلقـه داخلـی بـه شـمول رییـس دفتـر اشـرف غنی 
قطعـًا بـرای مـردم قابـل دسـترس نیسـتند. تنهـا بـا حلقـات 
مربوطـۀ خـود تمـاس دارند. لیسـت نهایـی برنده هـای کابل 
توسـط فضلـی ترتیب شـده و از طریـق تلویزیون ملی نشـر 
شـد. در حالـی کـه در لیسـت کمیسـیون شـکایات نـام مـن 
ششـم بود البته در لیسـت کامیابان. اما در لیسـت های بعدی، 
فضلـی مرا از لیسـت حذف کرد. خلص موضـوع اینکه رأی 
معیـار نبـود و ارگ نشـینان هـر روز مقامـات کمیسـیون های 
انتخاباتـی را بـه دفاتـر ایشـان می خواسـتند تـا برنامه هـای 

خـود را عملـی کنند.
راجـع بـه انتخابـات ریاسـت جمهوری بگویـم کـه اشـرف 
غنـی کوشـش می کند کـه بار دیگـر کامیاب شـود و یارانش 
برایـش معلومـات غلـط داده انـد کـه تـو کامیاب می شـوی، 
امـا مـن فکـر می کنم کـه او کامیاب نمی شـود. مـن به رییس 
اجرایـی آفریـن می گویـم که بـا اشـرف غنی حوصلـه کرده 
اسـت. غنـی مـردم را فریـب داده و تنهـا از طریـق خیاطـان 
جوانـان  از  و  می کننـد  تبلیغـات  چلونکی هـا  فیسـبوک  و 

بیشـترین اسـتفاده ابـزاری کـرده اند.
بیبینـد همیشـه بـا حلقـه  اگـر ماقات هـای بانـوی اول را 
خـاص و بـا زنانـی ماقـات می کنـد کـه از غرب آمـده اند. 
یکبـار هـم به خانم هـای بیچـاره و بیوه های نیروهـای امنیتی 
ماقـات نکـرده اسـت. کمک های ۲0 هـزار و ۳0 هـزار دالر 
بـه فرزنـدان کسـانی کـه در حلقـه شـامل هسـتند پرداخـت 
می شـود بـه بهانـه تحصیل و غیـره اما مردم عـام و غریب از 

ایـن همه امتیـازات محـروم اند«.
در آخـر، جنـرال احمـدزی می گویـد: »مـن نـه تنها بـا غنی 
کار نمی کنـم بلکـه کار کـردن و کمپایـن کـردن بـه اشـرف 

غنـی را گنـاه می دانـم«.
تبصـرۀ مـن: امیـدوارم کـه مـردم افغانسـتان، ماننـد جنـرال 
احمـدزی تمـام گرایشـات و عایق شـخصی، قومـی، زبانی 
و سـمتی را کنـار بگذارنـد، منافـع و مصالح علیای کشـور را 
در اولویـت قـرار دهند و بـرای بیرون رفـت از بحران فعلی، 
ملـی فکـر کننـد، ملـی تصمیـم بگیرنـد و ملـی عمـل کنند. 
اینگونـه، مـا بـه سـوی فـردای بهتـر حرکـت خواهیـم کـرد 
و قـادر خواهیـم شـد تـا مسـوولیت های اسـامی و انسـانی 
خـود را بـه خوبـی رفع کنیـم. در آن صورت، نـه تنها قناعت 
ملـت را حاصـل خواهیـم کرد بلکـه رضایت خداونـد را نیز 

به دسـت خواهیـم آورد.

ــور،  ــت غ ــهرک والی ــوالی ش ــیاب ها در ولس ــدن س ــرازیر ش س
ــان  ــتانی دورۀ زم ــار باس ــکوه مندترین آث ــی از ش ــام، یک ــار ج من
ــودی و  ــتانۀ ناب ــوری را در آس ــن غ ــلطان غیاث الدی ــلطنت س س

ــت. ــرار داده اس ــن ق فروریخت
ــی  ــال واژگون ــز از احتم ــور نی ــت غ ــی در والی ــووالن محل مس
ــه در  ــد ک ــه ان ــرده و گفت ــی ک ــراز نگران ــار اب ــن من ــدام ای و انح
ــال  ــر، احتم ــن اث ــه ای ــزی ب ــت مرک ــی حکوم ــورت بی توجه ص

ــود دارد. ــل آن وج ــودی کام ناب
ــوار  ــای دی ــب بخش ه ــور از تخری ــت غ ــی والی ــووالن محل مس
اســتنادی ایــن منــار نیــز خبــر می دهنــد و می گوینــد کــه 
ــه  ــار ب ــن من ــب ای ــری از تخری ــرای جلوگی ــردم ب ــای م تاش ه
جایــی نرســیده و نیــاز بــه رســیده گی آنــی و بیشــتر، بــه شــدت 

احســاس می شــود.
بــه گفتــۀ آنــان، در نتیجــۀ جــاری شــدن ایــن ســیاب ها، 
ســاختمان هوتلــی در کنــار ایــن منــار کــه در ســال ۲0۱۲ میــادی 
ــد  ــل متح ــی مل ــی و فرهنگ ــی، علم ــازمان آموزش ــرف س از ط

ــت. ــده اس ــب ش ــم تخری ــود ه ــده ب ــاخته ش س
مســووالن در ریاســت اطاعــات و فرهنــگ والیــت غــور 
ــکو  ــازمان یونس ــز و س ــی از مرک ــا هیأت های ــه باره ــد ک می گوین
بــه ایــن والیــت جهــت بررســی منــار و بازســازی آن آمــده انــد، 
امــا پــس از برگشــت، بررسی های شــان را فرامــوش کــرده و 

ــد. ــام ندادن ــام انج ــار ج ــرای من ــچ کاری ب هی
منــار جــام در ۶۲ کیلومتــری منطقــۀ »شــهرک« در روســتای 
ــه  ــوب ب ــام از جن ــۀ ج ــه رودخان ــی ک ــام«، محل ــه »ج ــوم ب موس

ــۀ  ــان دارد و در زاوی ــرود« جری ــۀ »هری ــه رودخان طــرف شــمال ب
تاقــی ایــن دو رودخانــه، منــار جــام بــه ارتفــاع ۶۳٫۳ متــر قــرار 
ــر  ــی نش ــای اجتماع ــه در صفحه ه ــری ک ــت.  تصاوی ــه اس گرفت

ــی  ــرود اندک ــۀ هری ــه رودخان ــد ک ــان می ده ــت، نش ــده اس ش
ــت. ــرده اس ــه ک ــار را احاط ــراف من ــرده و اط ــان ک طغی

اجرایــی حکومــت  ریاســت  باایــن، مســووالن در  همزمــان 
ــس  ــه ریی ــد ک ــته ان ــی نوش ــر خبرنامه ی ــا نش ــی ب ــدت مل وح
اجرایــی بــه مســووالن وزارت اطاعــات و فرهنــگ دســتور داده 
اســت تــا هیأتــی بــرای بررســی وضعیــت ایــن منــار و جلوگیــری 

ــود. ــف ش ــب آن موظ از تخری
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، ریاســت اجرایــی 
کمیته یــی متشــکل از باستان شناســان وزارت اطاعــات و فرهنــگ 
ــک  ــا از نزدی ــود ت ــتاده ب ــور فرس ــت غ ــه والی ــکو را ب و یونس

ــد. ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــام را م ــار ج ــت من وضعی
ــت  ــی وضعی ــور و ارزیاب ــت غ ــه والی ــفر ب ــس از س ــأت پ هی
ــار  ــت از من ــارۀ حفاظ ــش درب ــنهادها و طرح های ــام، پیش ــار ج من
ــه  ــی ارای ــت اجرای ــه ریاس ــاحه را ب ــب س ــری از تخری و جلوگی
کــرده بــود. بربنیــاد گــزارش هیــأت، ترمیــم اساســی منــار جــام و 

ــی دارد. ــر م ــه ب ــر هزین ــون دال ــک میلی اطــراف آن ی
منــار جــام را در حالــی خطــر نابــودی تهدیــد می کنــد کــه پیــش 
ــن آن هشــدار داده شــده  ــا از احتمــال فروریخت ــز باره ــن نی از ای
اســت، امــا حکومــت بــه آن توجــه نکــرده اســت. ســه مــاه پیــش 
نیــز گروهــی از شورشــیان طالــب بــه قصــد نابــودی ایــن منــار، 
ــۀ  ــه در نتیج ــد ک ــرده بودن ــه ک ــی آن حمل ــتۀ محافظت ــه پوس ب

ــار، حملــۀ شــان عقــب زده شــد. مقاومــت محافظــان من
ــه در  ــد ک ــار جــام نشــان می ده ــازه نشــر شــده از من ــر ت تصاوی
ــار  ــن من ــظ آن، ای ــازی و حف ــه بازس ــت ب ــی دول ــر بی توجه اث

ــت.  ــده اس ــج ش ــه ک ــمِت رودخان ــه س ــرده و ب ــدا ک ــان پی می
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــور ب ــت غ ــع از والی ــن، مناب ــش از ای پی
ــده دارد:  ــت عم ــار جــام دو عل ــج شــدن من ــه ک ــد ک ــه بودن گفت
ــدن  ــرود آم ــار آن و دوم، ف ــی در کن ــت رودخانه ی ــی موجودی یک
ــه  ــع گفت ــد. مناب ــد و بازدی ــرای دی ــراف آن ب ــا در اط چرخ بال ه
رفت وآمــد  هــرات  و  غــور  بیــن  کــه  چرخ بال هایــی  انــد 
ــادِ  ــد و ب ــن می آین ــی پایی ــدن آن خیل ــرای دی ــی ب ــد، گاه می کنن

چرخ بــال بــه منــار صدمــه می زنــد.
گفتنــی اســت کــه منــار جــام در ســال ۱۱۹0 و در زمــان ســلطنت 
ــار  ــن من ــت. ای ــده اس ــار ش ــوری اعم ــن غ ــلطان غیاث الدی س
ــی از  ــد، یک ــی هن ــار« در دهل ــب من ــس از »قط ــه پ ــی ک تاریخ
بلندتریــن مناره هــای خشــتی کار شــدۀ جهــان بــه شــمار مــی رود، 
از ســنت معمــاری کهــن و ســبک هنــری قدیــم در منطقــه 
ــهرک«  ــۀ »ش ــری منطق ــار در ۶۲ کیلومت ــن من ــت دارد. ای حکای
ــۀ جــام از  ــه رودخان ــی ک ــه »جــام«، محل ــتای موســوم ب در روس
جنــوب بــه طــرف شــمال بــه رودخانــۀ »هریــرود« جریــان دارد و 
در زاویــۀ تاقــی ایــن دو رودخانــه، منــار جــام بــه ارتفــاع ۶۳٫۳ 

ــه اســت. ــرار گرفت ــر ق مت
ــار در ســال ۲00۲ میــادی از ســوی ســازمان آموزشــی،  ــن من ای
علمــی و فرهنگــی ســازمان ملــل متحــد »یونســکو« در فهرســت 
میراث هــای فرهنگــی جهــان ثبــت شــد، امــا بــه گفتــۀ مقام هــای 
محلــی غــور، یونســکو تــا کنــون کار چندانــی بــرای مرمــت ایــن 
بنــا انجــام نــداده اســت. افــزون بــر منــار جــام، در سراســر والیــت 

غــور ۲۵7 ســاحه و بنــای باســتانی ثبــت شــده اســت.

شکوه مندترین منار 
باستانی در حال فروپاشی

در ارگ چه می گذرد؟
افشاگری های مسوول امنیتی 

و مشاور خاص پیشین محمداشرف غنی

محمدجواد رحیمی
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نمونه هایی از روزه درمانی 
۱. در سـال ۱۹۶۱ والدیمیـر بشکنتسـو فیزیـک داِن جـواِن مسـکویی در تعقیب فلجی 
کـه عارضـش شـده بـود، ۴۵روز روزه گرفت و بهبـود یافت و جریان توسـط یکی از 

جرایـد مسـکو منتشـر و در مطبوعات جهان منعکـس گردید.
۲. پرفسور»الکسـی سـورین« دانشـمند یوگسـاوی کتاِب معروفی در فواید بهداشتی 
و طبی روزه دارد. ایشـان توانسـته اسـت موی های سـفیِد خود را با روزه سـیاه کند.
)ایـن دو نمونـه قطره یـی از دریـا بودنـد؛ عاقه منـدان بـرای اطـاِع بیشـتر بـه کتاب 

»روزه می توانـد زنده گـی ات را نجـات دهـد« مراجعـه کننـد.( 
 

آیا می توان به وسیلۀ روزه سالم شد؟
اگـر منظـور از سالم شـدن ایـن باشـد کـه شـخص هیچ گونـه فکـر و نگرانـی دربارۀ 
اوضـاع تن درسـتی خـود در آینـده نداشـته باشـد و هرچـه را کـه دلـش می خواهـد 
بخـورد و هـر عـادِت مضر را دوبـاره انجام دهد؛ چنیـن معجزه یـی در طبیعت وجود 
نـدارد. مسـلمًا تـا وقتی کـه علـِت بیمـاری از بیـن نـرود، سـامتی به وجـود نخواهد 
آمـد. بـرای حفظ سـامتی تمامـی عواملی کـه باعث بیماری شـده اند، باید شناسـایی 
و از میـان برداشـته شـوند و از زنده گـی روزمـره حـذف گردنـد. علت هـای یـک 
بیمـاری، عـاداِت بیمارکننده یی سـت کـه وقتـی شـخص دوباره بـه سـراغ آن ها رفت 
مجـدداً بیمـارش می کنـد. وقتـی یـک بیمار روزه گرفت و سـالم شـد، اگـر دوباره به 

سـراغ عـاداِت مضـِر خـود بـرود، معلوم اسـت که دوبـاره بیمار می شـود.
 هیچ کـس در اثـر روزه گرفتـن سـامتی تضمین شـده یی را پیـدا نخواهد کـرد. برای 
سـامتی، نظـم و انضبـاط و خـود کنتـرل نمودن و بر خود مسـلط شـدن الزم اسـت. 
اگـر کسـی حـِد خـود را شـناخت و به همـان انـدازه غذا خـورد و از آن حـد عدول 
ننمـود، سـالم می مانـد. اگـر کسـی سـراغ الکول و سـیگار رفـت و دیر خوابیـد و در 
اتاق هـای بـدون هـوا زنده گـی کـرد و از نوشـابه هایی کـه بـه مـواد سـمی کیمیایـی 
آغشـته شـده اند اسـتفاده نمـود و بیشـتر از حـد کار کـرد و عـادات مضِر خـود را از 

سـر گرفـت، نبایـد انتظار داشـته باشـد که بیمار نشـود.

 آیا روزه موجب زخم معده می شود؟
 اوالً: آمـار نشـان می دهـد ملت هایـی کـه روزه نمی گیرنـد، بیشـتر از ملت هایـی کـه 
روزه می گیرنـد مبتـا بـه زخم معده هسـتند. اگر وضعیـت برعکس بود، شـاید قبول 
می کردیـم کـه روزه موجـب زخـم معـده می شـود. ثانیـًا: در کنگـرۀ جهانـی امـراض 
معـدوی کـه در سـپتمبر ۱۹۶۶ در توکیـو تشـکیل شـد، علـل و عوامـل ایجـاد کنندۀ 
ایـن بیمـاری مـورد بررسـی قرار گرفـت و نماینـده گان شـرکت کننده هریـک علل و 
موجباتـی که از حاصل بررسـی های محافل پزشـکی و بهداشـتی کشـور خـود نتیجه 
گرفتـه شـده اسـت را در اختیـار کنگـره قـرار داد. در ایـن گزارش هـا بیـش از همـه 
دخانیـات، خـوردن مقـدار زیـادی غذای گرم، آشـامیدن بیـش از انـدازۀ آب، عادات 
مـداوم بـه محـرک عصبـی از قبیـل قهـوه و ادویـه، افـراط در صـرف اغذیۀ شـور و 
تـرش و اسـتعمال مشـروبات الکولـی، از جملـه عوامـِل موثـر در موجبـات بیمـاری 
زخـم معـده به شـمار آمـده اسـت. بنابرایـن نمی تـوان روزه را مهم تریـن عامل زخم 

معـده یـا اثناعشـر و یـا هر بیمـاری دیگر دانسـت. 
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پیشینه و زمینۀ فلسفۀ علوم اجتماعی
افاتـون از نخسـتین متفکرانـی به شـمار مـی رود که 
نظریـۀ کمابیـش منظمـی دربـارۀ جامعـه در کتـاِب 
»جمهوریـت » ارایـه کـرده اسـت. او مبنـای علـوم 
بـرای  و  می کنـد  فـرض  اخـاق  علـم  را  انسـانی 
اولین بـار بـه موضـوع »نظـِم اجتماعـی« توجـه کرده 
و بـه ویژه گی هـای جهان شـمول و طبیعـی آن اشـاره 
نمـوده اسـت. همچنان بـه تحلیـل کارکردی تقسـیم 
کار و ضـرورِت آن بـرای دوامِ نظامِ اجتماعی پرداخته 

ست. ا
افاتـون در رابطـه با نقِش انسـان در پیشـرفِت جامعه 
بـاور دارد کـه انسـان به واسـطۀ اسـتعدادِ دیالکتیکـی 
)شـیوۀ صحیح فکـر کـردن و عمل نمـودن( می تواند 
موقعیـِت موجـود و طبیعـی را به موقعیـِت مطلوب و 

تبدیـل کند.  ایده آل 
شـاگرداِن افاتـون در اکادمـی، فیزیـک را بـه عنـواِن 
فلسـفۀ طبیعـی و اتیـک را بـه عنواِن فلسـفۀ انسـانی 
و رفتـاری در مقابـل منطق صورت بنـدی کردند. آنان 
از »دانسـتن«، سـه وجه را در نظر داشـتند: »دانستن از 
طبیعت«، »دانستن از انسـان« و »دانستن از اندیشیدن«. 
در آثـارِ ارسـطو نیـز در کنـارِ مباحـِث مابعدالطبیعه و 
طبیعیـات، منطـق و فلسـفۀ هنـر، بخشـی هم بـه نامِ 
»دانـش شهر نشـینی« وجود دارد که در دو قسـمِت 
اخـالق و سیاسـت بـه مطالعـۀ رفتـارِ انسـانی در 
زمینه هـای حقـوق، اقتصاد، مبانی حکومـت، رفتارِ 
اجتماعـی و عواطـِف اخالقی انسـانی می  پـردازد. 
همچنـان اخـالق )اتیـک( به واسـطۀ ارسـطو بـه 
فلسـفۀ عملـی ارتقـا نمـوده و علـوم اجتماعی در 
قلمـرو ایـن گفتمـان به مثابۀ هسـتی درونـی روح 

انسـان معنا یافته اسـت.
اومانیسـت ها نیـز بـا اسـتفاده از تقسـیم بندی در 
یونـان این بحث را پی گرفته و در دوراِن رنسـانس 
بـارور سـاخته اند. در یونـاِن قدیم علوم به دسـتورِ 
زبـان، خطابـه و دیالکتیـک از یـک جهـت و از 
سـوی دیگر به حسـاب، هندسـه و ستاره شناسـی 
تقسـیم می شـد و ریشـۀ  آن نیـز به انسـکلوپیدیا 
می رسـد. آنـان در مقابـل تقسـیم بندی، تئولوژی، 
پزشـکی و حقـوق، آمـوزش انسـانی را در شـعر، 
تاریـخ و اخـالق بنا نهادند. همچنان کوشـیدند که 
»طبیعت« را از سـاختارِ کیهان شناسـی سنتی بیرون 
بکشـند و بـه آن خودبسـنده گی ببخشـند و نیروی 
»عّلیـت« را موضـوع پژوهش قرار دهنـد تا بتوانند 
»قانون منـدی« آن را پیدا کنند و بدین شـکل تاریخ 
را از »متافیزیـک« و »تئولوژی« بـه گونۀ کامل جدا 

و  رهـا نمایند.
سـنِت اومانیسـتی بـر این موضـوع تأکیـد می کند که 
فلسـفه می بایـد بـه مثابـۀ آموزۀ نظـِم اجتماع انسـانی 
پویـای  زنده گـی  اصـِل  همچنـان  و  شـود  فهمیـده 
دهـد.  قـرار  عنایـت جـدی  مـوردِ  نیـز  را  سیاسـی 
اومانیسـت ها بیشـترین توجـه را بـه دانـِش »خطابـه« 
نشـان داده و آن را بـه عنواِن عنصـرِ اصلی »حکمت«، 
و فلسـفه را به عنـواِن خطابه به مثابۀ حکمـِت ایده آل 
انگاشـته اند. سیسـرو،  سـقراط را از ایـن جهـت کـه 
خطابـه را از فلسـفه جدا نموده بـود، نکوهش می کرد 
و اصـِل پرسـِش اخاقـی او را  ضربـۀ سـهمگین بـر 
ظرفیِت خطابه دانسـته است. ایشـان قدرت و اهمیِت 

خطابـه را در زنده گـی عمومـی مهـم تلقـی می کرد و 
در مقابـل با فلسـفۀ انتزاعـی مجادله می نمـود و آن را 

در زنده گـی انسـان ها غیرِمؤثـر می دانسـت.
رویکـردِ  برخـاِف  اومانیـزم  ویژه گـی  مهم تریـن 
تحلیلی که جهان شـمول و غیرِتاریخی اسـت را تأکید 
بـر عوامِل تاریخی و معناداری جهاِن بشـری تشـکیل 
می دهـد، بـه همین جهت جامعـه را بالـذات هدفمند 
و  زیبایی شـناختی  اخاقـی،  ارزش  دارای  پدیـدۀ  و 
پیش فرض هـای  همچنـان  می کنـد.  تلقـی  معنـوی 
هستی شـناختی اومانیـزم دربارۀ ماهیِت معنـا، از خلِق 
معنـا بـه دسـت آدمـی حکایت می کنـد. از ایـن منظر 
»جامعـه تنهـا پدیـدۀ معنـادار نیسـت، بلکـه پدیده یی 
اسـت کـه معنایـش محصـوِل خاقیِت نسـِل بشـری 
است«)ِشـَرت، ۱۳۹0: ۲۵(. در ایـن رویکـرد با وجودِ 
اینکه پیوسـته متـن و مراجع دنبال می شـوند، نسـبِت 
زبـان و نحـوۀ بیـان نیـز از اهمیِت فـراوان برخـوردار 
اسـت. همچنـان عایِق بسـیار به مسـالۀ تأویل و فهم 
بـه مشـاهده می رسـد، سـنِت سـرزنده یی که فلسـفۀ 
علـوم اجتماعـی قاره یی و سـبک های گوناگـوِن آن را 
تحـِت تأثیـر قـرار داده و تحـوالِت مهم فکـری را در 

محـورِ ایـن میـراِث پُرسـابقه رقم زده اسـت.
»اندیشـه های  طـرِح  بـا  المقدمـه  در  خلـدون  ابـن 
جامعه شناسـانه«) Balli,۱۹۸۸: ۱۲ (، نظـام معرفتـی 
جدیـدی را تحـِت عنـواِن »علـِم عمـران« پایه گذاری 
زمانـه اش  سـنت های  موانـع  از  گـذر  بـا  و  نمـوده 
فراتـر گذاشـته و بحث هـای جدیـدی را در  پـا را 
قالـِب »فلسـفۀ اجتماعـی« و تحلیـِل دگردیسـی های 
تاریخـی مطـرح کـرده اسـت. از نظـرِ ایشـان هـدِف 
»علـم عمـران«، تحقیـق دربـارۀ ماهیـت، اسـباب و 
علِل اجتماع انسـانی و آشـکارکنندۀ جنبه هـای باطنِی 
رویدادهـای ظاهری تاریخ اسـت. به بـاور او، »تاریخ« 
و »عمـران«، دو جنبـه از یک واقعیت را موردِ بررسـی 
قـرار می دهنـد. »تاریـخ«، رویدادهای ظاهـری را بیان 
می کنـد و »عمران« نیز سرشـت، اسـباب و علِل همان 

حـوادث را بازمی نمایـد. 
مباحـِث معطـوف به علـوم اجتماعی در قرون وسـطا 
در غـرب بـا الهیـات درآمیختـه شـد و بـه صـورِت 
امـا  در آمـد؛  کلیسـا  فقهـی  احـکام  از  مجموعه یـی 
بـا تحـوالِت دوراِن رنسـانس و سـرانجام در قـرِن 
نوزدهـم شـایرماخر در چارچـوِب ترسـیِم سـاختارِ 
علـوم، دیالکتیـک، فیزیـک و اتیـک را بـه عنواِن سـه 
شـاخۀ اصلـِی علـم صورت بنـدی نمـود. همچنـان 
اخـاق  علمـی  اخـاِق  از  نیـز  او  ادامه دهنـده گاِن 
علمـی- تاریخـی در جهـِت بسـط و گسـترش علوم 

سـخن بـه میـان آوردنـد.
انسـانی/  علـوم  چیسـتی  بـه  پرداختـن  تحلیلگـران 
اجتماعـی بر مبنـای علوم تاریخـی در دوراِن جدید را 
بـه قـرِن ۱۸ بازمی گرداننـد. این بحث به هگل ریشـه 
می دوانـد. او می خواسـت در برابـرِ علـوم طبیعـی بـه 
علـوم انسـانی هویـت بخشـد و هـر دو را در قالـِب 
یـک سیسـتم قـرار دهـد تـا شـکاِف روح اروپایـی 
فلسـفۀ کاسـیِکیونان  او کوشـید  بخشـد.  التیـام  را 
و جوهـرِ فکـر مسـیحی را در یـک سـاختارِ فلسـفی 
جدیـد ترکیـب کند و علـوم انسـانی/ اجتماعـی را با 
هسـتۀ تاریخی در سـاختارِ اکادمیک سـامان بخشـد و 
مبنـای فلسـفی بـرای آن پیـدا کنـد. در همیـن دوران 

بـود کـه تاریخ حقـوق، تئولـوژی تاریخـی، تئولوژی 
وحیانـی، زبان شناسـی تاریخی و تاریخ هنـر به عنواِن 
بن مایه هـای اساسـی علوم انسـانی/ اجتماعـی مطرح 
شـدند. همچنان ایده های فلسـفۀ تاریخ هردر و ویکو 
شـکل عالـی خـود را در ایده آلیزم آلمانی تجلـی داده 
و از خـاِل تفسـیرِ ایده آلیسـتی تاریخ، موضـوِع روح 
تاریخـی دوران در علـوم انسـانی/ اجتماعـی بیـش از 

پیـش واجـد جایـگاه گردید.
بـا وجـودِ اینکـه در قـروِن هفدهـم و هجدهـِم )حِد 
فاصـِل دکارت تـا کانـت( اقـدامِ مشـخص در رابطـه 
بـا پایه گـذاری علـوم اجتماعـی/ انسـانی بـه چشـم 
هابـز،  دکارت،  چـون  فیلسـوفانی  امـا  نمی خـورد، 
اسـپینوزا، الیـب نیتـز، ویکـو، الک، منتسـکیو، ولتـر 
و هیـوم مفاهیـم پیوسـته بـه آن را پیـش برده انـد. در 
قـرن نوزدهـم جان اسـتوارت میـل، اگوسـت کنت و 
سـرانجام دیلتـای صورت بنـدی تاریخـی ایـن علـوم 
را واردِ مرحلـۀ تازه یـی نمـوده و هرکـدام در ایـن راه 

گام هـای مؤثـری برداشـتند. 
بـرای نخسـتین بار جـان اسـتوارت میـل از »منطـِق 
علـوم اخاقـی« نامی کـه بر علوم اجتماعـی نهاده بود 
سـخن به میـان آورد. او این نـام را در کتاِب معروفش 
»نظام منطق: اسـتداللی و اسـتقرائی« بـرای دانش های 
متفـاوت از علـوم طبیعـی بـه کار برد. وی میـاِن علوم 
طبیعـي و علـوم اخاقـي، تفکیـک قایـل گردیـده و 
تمایـز ِ«امرِ فیزیکـي« از »امرِ ذهني« را بدیهی انگاشـته 

است.
را  »جامعه شناسـی«  واژة  نیـز  کنـت  اگوسـت 
بـرای داللـت بـر این جسـتار بـا رویکـردِ جدید 
وضـع کـرد. او علـِم جدیـِد خـود را در نخسـت 
»فیزیـک اجتماعـی« نامیـده بـود، امـا از آن جا که 
ایـن اصطـالح از سـوی آدولـف کتلـه پایه گـذارِ 
دانـِش آمـار بـه کار گرفتـه شـده بـود، اصطالح 
»جامعه شناسـی« را ابـداع نمـود؛ اصطالحی که از 
عناصـرِ یونانی و التینی سـاخته شـده اسـت. علِم 
مـوردِ نظـرِ کنت هم در روش هـای تجربی و مبانی 
معرفت شناسـی و نیـز در کارکردهایش بـرای نوع 
بشـر پیـروی از الگوی علوم طبیعـی را قابل توجیه 
می دانسـت. ایشـان بدین باور بود که انسـان برای 
دگرگـون سـاختِن محیـِط پیرامونش بـه نفع خود 
می بایـد قوانیِن مسـلط بر جهاِن طبیعی را بشناسـد 
و کنـِش اجتماعـی مفیـد بـرای بشـر را از رهگذرِ 
اسـتقرارِ قوانیِن حاکم بر تکامِل بشـری امکان پذیر 
نمایـد. کنت امیـدوار بود که جامعه شناسـی بتواند 
به انسـان ها بیاموزاند کـه قوانیِن تحـول و نظم در 
امورِ بشـری را بازشناسـند، همچنـان ظرفیت آن ها 
را بـاال ببـرد کـه چگونـه قوانیِن یـاد شـده را در 

جهِت مقاصـِد همگانی شـان بـه کار بگیرند.
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یـک حجـره را در نظـر بگیریـد؛ ایـن حجـره در مناسـبتی 
بـا جهـان و شـرایط جهانـی ایجـاد شـد. از هنـگام ایجادش 
هنـوز دچـار جهت گیری هـاِی گوناگـون شـده  اسـت.  تـا 
جهت هایـش را بـه گیاه پیونـد داده  می توانیـد؛ اگر خاص تر 
بـه جهت یابی هـای ایـن حجره نـگاه کنیم، بـرای این حجره 
دو طـرف و وسـطی در نظـر بگیریـد: یکـی سـویش را بـه 
دایناسـور برسـانید که منقرض شـده  اسـت، سـوی دیگرش 
ما )انسـان( را در نظـر بگیرید، در وسـطش موجودات دیگر 

را. 
از سرنوشـِت آن حجـره تـا انسـان و مناسـبات انسـان نـه با 
دیـدگاه  تقلیل گرایانـه بلکـه بـا دیـدگاه  اندیشـۀ کثرت گـرا 
کـه بتوانـد امـر پیچیده-پیوسـته را درک کند، بیندیشـیم! این 
جحـره تـا انسـان، بازی های پیچیده-پیوسـته با جهـان انجام 
داده اسـت. در بـازی بـه جهش هایـی دسـت یافتـه  و هـر 
جهـش امکانـی بـرای پیچیده گـی و پیوسـته گی آن بـا جهان 
شـده  اسـت. زیـرا پیوسـته گی بـا جهـان و دسـت یافتن بـه 
مناسـبات پیوسـته بـا جهـان، اسـتراتیژی یی بـرای حفـظ و 

تـداوم موجود اسـت. 
زبـان نیـز از مکانیسـم خاسـتگاهی سـاده به سـوی دسـتگاه  
پیچیده-پیوسـته جهیده  اسـت. واک یا آوا )صوت( نخسـتین 
بـا  آواهـا  این کـه  تـا  اسـت،  زبـان  خاسـتگاهی  مکانسـیم 
ترکیـب یـا حتـا بی ترکیب به نشـانه )واژه( تبدیل می شـوند. 
واژه، مکانیسـم پیچیدۀ آوایی و مکانیسـم پیوسـتۀ مناسـبت-
معنایـی اسـت  که به مدلـول در ذهن و به مصـداق در بیرون 
رجعـت می کنـد؛ و در رابطـۀ دالـی بـا دیگـر واژه  هـا نیـز 
قـرار دارد کـه مناسـبات معنایـی را بر اسـاس حضور/غیاب 

تصور-تداعـی می کنـد. 
زبـان بـا واژه، جهـان، چیزهـا، انسـان، خصوصیـت  و 
ایـن  نام گـذاری می کنـد.  را  انسـان و چیزهـا  کیفیـت 
نام گـذاری نخسـتین مکانیسـم معرفتی اسـت  کـه جهان 
تبدیـل  نرم ابـزار  بـه سـافت و  قابـل فهـم می شـود و 
می شـود. در روایت هـای دینـی آمـده کـه خـدا اسـم ها 
را بـه آدم یـاد داد تا جهـان و چیزها را بشناسـد. جدا از 
جنبه هـای میتافزیکـی ایـن روایت، بحث شـناخت جهان 
در ایـن روایـت مطـرح اسـت  کـه در این وسـیله یی در 
وسـط انسـان و جهان قـرار دارد تا انسـان با آن وسـیله، 
جهـان و چیزهـا را بشناسـد یا بـا جهان و چیزهـا رابطه 
برقـرار کنـد؛ ایـن وسـیله، زبـان اسـت. میانجی یـی  که 
بیـن انسـان و جهـان فاصلـه ایجـاد می کنـد امـا نـه به 
 عنـوان دورکنندة انسـان و جهـان، بلکه به  عنـوان ابزاری 
 کـه فاصلـه را از بین انسـان و جهان برمـی دارد. جهان و 
چیزهـا را بـه  عنوان واژه ها و اسـم ها به انسـان پیشـکش 

می کنـد. 
این جاسـت  کـه زبـان مناسـبات پیچیده-پیوسـته، بیـن 
امـر نـرم )واژه-زبان( و امر سـخت )چیز-جهـان( ایجاد 
می کنـد. ایـن نام گـذاری بـا آن که جهـان را قابـل بیان-
شـدن و قابـل فهم شـدن می  کنـد امـا جهـان را بـا ُکدها 
و رمزهـا و نمادهـا بـه ایـده تبدیـل می کنـد کـه مـا از 
طریـق ایـن ایده  ها بـا جهـان مناسـبت برقـرار می کنیم. 
ایـن مناسـبت تا بـا جهان-چیز باشـد؛ مناسـبت بـا ایده 
و نمادهایـی از جهان-چیـز اسـت  که ایـن ایده -نمادها، 

جهـان را )که امر سـخت و بیرونی اسـت( اگـر در غیبت 
نیـز قـرار ندهد، بـه تعلیق درمـی آورد. 

زبـان در برقـراری روابـط کلمه ها بـه جهش هـای فوق العاده 
عنصـر  مشـخص ترین  جهـش،  ایـن  در  می  یابـد.  دسـت 
زبـان کـه »جملـه« باشـد، سـاخته می شـود و زبان بـه عنوان 
یـک دسـتگاه، بـه مناسـبات درون دسـتگاهی و به مناسـبات 
بیرون  دسـتگاهی بـه پیچیدگی-پیوسـته گی دسـت می یابـد. 
انسـان و جهـان را بـه مناسـبات درونـش پرتـاب می کنـد 
کـه انسـان بـه درگیـری متـداوم در درون زبـان و مناسـبات 

درون زبانـی قـرار می گیـرد. 
بعـد از ایـن جهش، زبان پی هـم می خواهد از جهان مسـتقل 
شـود و جهـان خـود را در دانایی هـای زبانـی توسـعه بدهد 
و ارایـه کنـد. بـا ایـن اسـتقال زبـان از جهان و ارایـۀ جهان 
خویـش؛ زبـان در مناسـبات بسـیار پیچیده-پیوسـته با جهان 
پیوسـته گی- ایـن  تشـخیص  کـه  می  گیـرد  قـرار  انسـان  و 
پیچیده گی دشـوار می شـود؛ زیـرا فهم انسـان و جهان بیرون 
از امـر زبانـی و بیـرون از دسـتگاه  معرفتـی زبـان ناممکـن 

اسـت؛ جهـان و انسـان یعنی امـر زبانی. 
زبـان بـرای توسـعۀ دانایـی خـود از گفتـار فراتـر مـی رود، 
حتـا خـود را از گفتـار مسـتقل می سـازد. اگرچـه سـخن و 
گفتـار نیـز در مناسـبات زبانی مسـتقل از جهان-چیـز، ارایه 
می شـود؛ بـا این هـم در مرحلـۀ زبـان همچـون گفتـار، توقع 
انسـان از زبـان، توقـع مصداقی و مدلولی اسـت  کـه می توان 
مصـداق و مدلولـی خـاص برای واژه هـا و جمله هـا در نظر 
گرفـت. زبـان در ایـن مرحلـه نمی مانـد بـا ایجـاد بازی هـا 
مناسـبات پیچیده یـی درون دسـتگاه  زبـان ارایـه می کنـد کـه 
وجـود چنیـن مناسـبت هایی در زبـان، بـه تولیـد دانایی های 
زبانـی  مناسـبات خـاص  دانایی هـا  ایـن  می انجامـد.  زبـان 
اسـتند که شـعر-زبان، جادو-زبـان و روایت-زبـان می تواند 

 . شد با
زبـان در شـعر-زبان، جادو-زبـان و روایت-زبـان، نه تنهـا از 
جهـان بلکـه از گفتـار نیـز مسـتقل عمـل می کند؛ زیـرا زبان 
در ایـن عرصـۀ جهشـی نه به مدلـول و مصداق هـای خاص 
تقلیـل می یابـد و نه مانند گفتار، اطاع رسـانی و خبررسـانی 
دانایی هایـی  در  را  خـود  می خواهـد  زبـان  بلکـه  می کنـد؛ 
ارایـه کنـد کـه در مناسـبات رویدادهـای نـاب زبانـی تولید 
می شـوند. در ایـن رویدادهـای نـاب، زبان مناسـبات جهانی 
)مناسـبات  زبان-گفتـار  و  جهان-چیـز  از  فراتـر  را  خـود 
مدلولی-مصداقـی( ایجـاد می کنـد کـه در حقیقـت، جهان و 

انسـان بـه مناسـبت درون زبانـی تبدیل می شـوند. 

از جهان زبان تا جهان متن
دانایـی زبـان در نوشـتار-متن اسـت  کـه زبـان دانایـی اش 
در  را  خـود  توسـعۀ  امکان هـای  و  می بخشـد  توسـعه  را 
متـن حفـظ می کنـد؛ امـا متـن تنهـا عرصـۀ زبـان نیسـت با 
آن کـه روایـت و شـعر، جایـگاهِ خـاص در متـن دارد و متن 
بی تصـورِ حضـور و امـکان زبـان نمی توانـد تصورکردنـی 
چنـد  مناسـبات  و  اشـتراک  نتیجـۀ  در  این هـم  بـا  باشـد؛ 
گویایـی،  و  شـنوایی  بینایـی،  کارکـرد  مناسـبات  کارکـرد: 
زمینه سـاز متـن می شـود. بنابرایـن خاسـتگاهِ آوایـی زبـان و 
خاسـتگاهِ تصویـری نوشـتار می توانـد منابـع متفاوت داشـته  

باشـد کـه بعدهـا به هـم نزدیـک شـده اند. 
دانایـی زبـان در متـن بـه دانایـی و جهـان متـن می انجامـد. 
دانایی هـای جهـان متـن، سوژه هاسـت  که بـا انسـان، جهان، 
متـن و دانایی هـا برخـورد سـوژه محور دارد؛ یعنـی دانایـی 
گفت وگـو  متن هـا  و  دانایی هـا  جهـان،  انسـان،  بـا  متـن 
می کنـد. دانایـی متـن و دانایـی زبـان بـا هیـچ چیـز برخورد 
ابژه یـی نـدارد، زیـرا طوری کـه دانایـی زبـان و متـن سـوژه 
اسـت؛ جهـان، چیزها، انسـان و همه چه بـرای دانایی زبان و 
متـن، اعتبـار سـوژه گی دارد و دانایـی متـن و زبان بـه عنوان 

سـوژه ها بـا آن هـا گفت وگـو انجـام می دهـد. 
بنابرایـن این جاسـت  که دانایـی زبان و متن بـا عقالنیت 
در  این کـه  بـرای  می کنـد؛  تفـاوت  سـاینس  یـا  علـم 
منطـق علـم؛ علـم سـوژه اسـت و غیـر از علـم، همه چه 
ابـژه اسـتند. علـم بـا جهـان و چیزهـا گفت وگـو انجام 
نمی دهـد بلکـه می خواهـد بـا شـناخت علمـی همه چـه 
را مـورد شناسـایی قـرار بدهد و بـه محدودة شناسـایی 
خـود تقلیـل بدهـد؛ زیـرا نـگاهِ علم بـه هرچـه، آن چیز 
را در موقعیـت ابـژه قـرار می دهـد؛ حتـا علـم و دانـش 
پژشـکی کـه بـه انسـان نـگاه می کنـد انسـان را به یک 
ابـژه و شـی ء تقلیـل می دهـد. ایـن نـوع نگاه اسـت  که 
نـگاهِ علمـی را نـگاهِ اسـتبدادی، تک بُعـدی، تقلیل گرا و 
کم اعتنـا بـه دانایی هـای دیگـر کـرده اسـت. بهتر اسـت 
نـگاهِ علمـی بـا دانایی ها یـا با چیزهـا و جهـان برخورد 
نسـبتًا گفت وگومحور داشـته  باشـد تـا از ساده سـازی و 
تقلیل گرایـی قاطـع و مطلق جلوگیری صـورت بگیرد... . 
انسـان بـا دانایی یـی پیچیده-پیوسـته اسـت  کـه درگیری تو 
در تـو و چندالیـه بـا جهان و بـا دانایی های سـاخته/پرداختۀ 
خـود دارد. دانایـی انسـان از زبـان آغـاز می شـود و تـا متن 
و فراتـر از متـن بـه جهت هایـی  کـه نمی شـود به طـور کامل 

جهت یابـی کـرد، توسـعه می یابد. 
زبـان بـه جهـان و چیزها فـرم می بخشـد؛ با این فرم بخشـی 
اسـت  کـه جهـان بـا محتـوای زبانـی در دانایـِی فـرم زبانـی 
ارایـه و دریافتنـی می شـود. هیـچ سـوژه یـا ابـژه بـدون فرم 
نمی توانـد دریافتنـی باشـد، همیـن  کـه شـما بـه چیزهـا و 
جهـان نـگاه می کنیـد؛ بـه چیزهـا و جهـان فـرم می بخشـید. 
موقعـی  کـه می خواهیـد چیزهـا و جهـان  را توصیـف و بیان 
کنیـد، بـرای بیان کـردن آن هـا، چیزهـا و جهـان را در فـرم 
زبانـی ارایـه می کنیـد کـه این فرم زبانـی دانایـی از چیزها را 

توسـط دانایـی زبـان، همگانی می سـازد. 
نـگاهِ شـما نـگاهِ فـردی اسـت تـا توسـط زبـان ارایـه 
نشـود، کسـی دیگر نگاهِ شـما را از جهان درک و تصور 
نمی توانـد، همیـن  کـه نگاهِ شـما بـا زبان توصیف شـد، 
ایـن نـگاه بـرای دیگـران نیـز قابـل دریافـت و تصـور 
می شـود. این جاسـت  کـه دانایـی توسـط زبـان قابـل 
خوانـش بـرای دیگـری و بـرای همـگان می شـود، تـا 
این کـه دانایـی مـا از جهـان و چیزهـا و رویدادهـا و از 
خـود مـا در فـرم زبانـی بیان کردنـی می شـود، و مظاهر 
جهـان و چیزها توسـط زبـان از جهان می جهـد و در فرم 
زبـان ارایـه می شـود؛ خـودِ جهـان بـه تعلیـق درمی آید 
یـا حتـا می تـوان ادعـا کـرد کـه جهـان بـه  عنـوان امر 
سـخت در غیبـت قـرار می گیـرد و بـه  عنـوان امـر نـرم 

و سـافِت زبانـی در فـرم زبـان یـا دانایـی زبـان قابـل 
می شـود.  دریافـت 

آنچـه را کـه مـا دربـارۀ چیزها و جهـان می گوییم نـه دربارۀ 
چیزهـا و جهـان بیـرون اسـت بلکـه دربـارۀ مظاهـر زبانـی 
چیزهـا و جهـان اسـت  کـه در درون یـک فـرم زبانـی واقع 
شـده اند؛ آنچـه  کـه بیـرون از فـرم زبـان اسـت تـا هنـوز به 
هسـتی درنیامـده  و در روایـت دانایـی قـرار نگرفتـه  اسـت؛ 
قصـه و نقلـی دربـاره اش وجـود ندارد چـون بیـرون از فرم 
اسـت. ایـن فـرم اسـت  کـه جهـان را بـه دانایی می کشـاند؛ 
آنچـه در یـک زبـان نـام نـدارد، در فـرم نیـز نیسـت. هـر 
زبـان در کلیـت خویـش، یـک فـرم اسـت، و هر فـرم نتیجۀ 
پازل گونـه دارد کـه بـازی اسـت؛ بـا امـکان بازیگـری بـه 

دانایـی خـود توسـعه می بخشـد. 
زبـان بـه چیزهـا، جهـان و انسـان فـرم می بخشـد و همۀ ما 
را در محتـوای فـرم زبانـی ارایـه می کنـد و مـا بـا محتـوای 
زبانـِی درون ایـن فـرم بـا هـم مناسـبات برقـرار می کنیـم 
فرمیـک  متـداوم  درگیـری  دچـار  فـرم،  ایـن  درون  در  و 
می شـویم. هرچـه بیشـتر می خواهیـم درگیـر شـویم، بیشـتر 
دچـار درگیـری بـا فـرم می شـویم و فـرم زبانـی پیچیـده 
می شـود و پیچیده گـی اش توسـعه می یابـد کـه مـا در ایـن 
توسـعه یافته گی پیچیـده، دچـار مناسـبات فرمیـک می مانیم. 
زبـان در جهشـی بـا تصویـر مناسـبت برقـرار می کنـد کـه 
زبـان بـا بـازی فرمیـک خویـش در نوشـتار ارایـه می شـود 
)نوشـتار وحـدت صـوت و صـورت اسـت(. نوشـتار دچار 
جهـش می شـود و به متـن می انجامـد... . متن زبـان را دچار 
فـرم می کنـد و بـه زبان فـرم می بخشـد. در این فرم بخشـی، 
زبـان از مناسـبت بـا جهـان حتـا مناسـبت فرمیـک بـا جهان 
و چیزهـا دور می شـود؛ زیرا وارد مناسـبات پیچیده-پیوسـتۀ 

فرمیـدِن متـن می شـود. 
زبـان چیزهـا را بـه سـافت تبدیـل کـرده  و بـه سـافت ها 
مناسـبت بخشـیده  اسـت؛ متـن زبـان را بـه سـافت تبدیـل 
مناسـبت  بیـن سـافت ها  متعـدد  بـا جهت هـای  و  می کنـد 
برقـرار می کنـد. بنابرایـن متـن، سـافِت سـافت یـا سـافِت 
سـافِت  سـافِت  مناسـبت های  در  اسـت،  سـافِت...  سـافِت 
سـافت ها... . درحال وارد شـدِن سـاحت-فضاهای پیچیده-

پیوسـته و دشـواریم؛ انـگار وارد فضـای سـایبری شـده ایم! 
و  فضـا  بـه  نیـز  بازیگرهـا  کـه  کامپیوتـری  گیم هـای  وارد 

شـده اند.  تبدیـل  سـافت 
درحالی کـه منطـق بـازی در هـر بازی یـی حتـا در جهـان 
واقـع، سـافت-فضا اسـت امـا عنصرهـای بـازی و بازیگرها 
مرحلـه،  ایـن  در  نیسـت؛  سـافت -فضا  واقـع  جهـان  در 
عنصرهـای بـازی و بازیگرهـا نیـز بـه سـافت-فضا تبدیـل 
می  شـوند؛ متـن چنیـن سـاحتی از زبان اسـت. در زبـان اگر 
شـما بیـن چیزهـا و سـافت آن هـا قـرار دارید، در متن شـما 
بیـن زبـان )کـه سـافت چیزهـا اسـت( و سـافت زبـان قرار 
می گیـرد. این جـا، جایـی شـگرف انگیزناک اسـت؛ این جـا، 
جهـان متـن نـام دارد؛ راحـت باشـید، شـما در جهـان متـن 

قـرار داریـد: بـازِی بازی هـا! 

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

بخش سوم



چهارشــنبه اول جــوزای ۱۳۹۸ ســال پنجــم حکومــت 
ــون اساســی،  ــاد قان ــر بنی ــه ب ــود؛ روزی ک ــی ب وحــدت مل
پایــان عمــر ایــن حکومــت نیــز می باشــد. امــا در ایــن روز 
ــذاری  ــای واگ ــه ج ــی ب ــدت مل ــت وح ــووالن حکوم مس
ــع  ــا مان ــر گذاشــتند ت ــل کانتین ــدرت، در خیابان هــای کاب ق
شــوند  سیاســی یی  جناح هــای  احتمالــی  اعتراضــات 
کــه تمدیــد دورۀ کار حکومــت رییس جمهــور غنــی را 

غیرقانونــی می داننــد. 
رییس جمهــور غنــی، یکــی از زعمــای تاریــخ معاصــر 
کشــور اســت کــه نامــش بــا تفکــر و فعالیت هــای اکادمیــک 
گــره خــورده اســت. روزی کــه آقــای غنــی، در نتیجــۀ یــک 
توافــق سیاســی بــا پــا درمیانــی جــان کــری، رییس جمهــور 
ــه افغانســتان  ــد ک ــغ می کردن ــش تبلی ــد، هواداران ــام ش اع
پــس از ســده ها »فیلسوف-شــاه«اش را یافتــه و کشــتی 
ــازی  ــین بازس ــت تیوریس ــه دس ــرزمین ب ــن س ــتۀ ای شکس
دولت هــای ورشکســته ســپرده شــده اســت. القــاب پشــت 
القــاب بــود کــه بــه محمداشــرف غنــی داده می شــد. یکــی 
او را متفکــر دوم جهــان می خوانــد و دیگــری لقــب »بابــا« 

ــرد.  ــا می ک ــش اعط را برای
ــت  ــورت می گرف ــی ص ــارۀ غن ــه در ب ــی ک ــات کذای تبلیغ
آهســته آهســته در میــان شــماری از نســل جــوان افغانســتان 
ــاید در دورۀ  ــه ش ــود ک ــود آورده ب ــه وج ــاور را ب ــن ب ای
ــت  ــرفت هایی دس ــه پیش ــتان ب ــت داری او، افغانس حکوم
یابــد یــا حداقــل گــواه حکومــت داری بازتــر و متفاوت تــر 

ــرزی باشــد. از دورۀ ک
در اینکــه غنــی، آدم اهــل فکــر و اندیشــه و دارای پیشــینۀ 
ــه  اکادمیــک اســت، تردیــدی نیســت. او پیــش از آن  کــه ب
افغانســتان بیایــد در دانشــگاه های غربــی تدریــس می کــرد. 
در بــارۀ کتاب خوانــی اش نیــز حتــا منتقــدان او - از جملــه 
داکتــر دادفــر رنگیــن ســپنتا – نیــز شــهادت می دهــد. جــز 
ــت  ــای دیگــری صحب ــی در زمینه ه ــی، وقت در مســایل دین
ــوم  ــای عل ــه کلیدواژه ه ــه ب ــود ک ــته می ش ــد، دانس می کن
ــز در  ــش نی ــم تیوریک ــت و فه ــلط اس ــز مس ــی نی سیاس
ســطح خوبــی قــرار دارد. یکــی از دوســتانم کــه دکترایــش 
را در فلســفه از انگلســتان گرفتــه و در عیــن حــال، منتقــد 
ــرای  ــالۀ دکت ــه رس ــد ک ــهادت می ده ــت، ش ــز اس ــی نی غن
غنــی را خوانــده و رســالۀ غنــی پُرمحتــوا نیــز بــوده اســت. 
بــا ایــن همــه، امــا پنج ســال حکومــت داری او نشــان داد کــه 
ــه تنهــا گرهــی از معضــل  دانــش و پیشــینه اکادمیــک اش ن
افغانســتان نگشــوده اســت، بلکــه مشــکات دو چنــدان نیــز 
ــر از ۶0  ــرخ دال ــروزه ن ــه ام ــا ســرحدی ک شــده اســت. ت
ــر  ــته بدت ــت از گذش ــیده، امنی ــی رس ــه ۸0 افغان ــی ب افغان
شــده، اجمــاع سیاســی در داخــل فروپاشــیده و در عرصــۀ 
مناســبات بین المللــی طالبــان بــه توفیقــات بســیاری دســت 

یافتــه انــد.
ــت داری  ــد از شــیوۀ حکوم ــی می توان ــه آدم ــری ک نتیجه گی
ــت  ــۀ سیاس ــه در عرص ــت ک ــن اس ــد ای ــته باش ــی داش غن
بیشــتر از دانــش بــه فرزانگــی نیــاز اســت. فرزانگــی غیــر 
ــان  ــدن آس ــا ش ــت: »م ــم می گف ــت. کاکای ــش اس از دان
اســت، امــا آدم شــدن ســخت اســت.« فرزانگــی همیــن بُعــد 
آدم گــری یــا رشــد اخاقــی در وجــود آدمــی را می گویــد. 
ــا  ــت، ام ــگاه اس ــتاد دانش ــوب و اس ــد خ ــی دانش من غن
ــه  ــه فرزان ــت ک ــن اس ــوربختانه ای ــب او ش ــن عی مهم تری
ــی  ــه تباه ــور را ب ــی او کش ــدم فرزانگ ــن ع ــت و ای نیس

ــت.  ــانده اس کش
چــرا غنــی فرزانــه نیســت؟ مــن کوشــش می کنــم در ایــن 

جســتار چرایــی ایــن امــر را بررســی کنــم:
تمایالت اقتدارگرایانه 

دموکراســی ها در سراســر دنیــا چنــد نــوع حفــاظ دارنــد: ۱( 
حفاظ هــای ســخت کــه شــامل اصــل تــوازن قــوا و ســایر 
ترتیبــات نهــادی در قانــون اساســی اســت؛ ۲( حفاظ هــای 
ــل و  ــاهل متقاب ــۀ تس ــامل روحی ــه ش ــه ک ــا خفیف ــه ی ثانوی
خویشــتن داری می باشــد. روحیــۀ تســاهل متقابــل بــه 
ــای  ــاد آن گروه ه ــر بنی ــه ب ــود ک ــه می ش ــی گفت روحیه ی
سیاســی بــه همدیگــر نــه بــه چشــم دشــمن بــل بــه صفــت 
ــن اســت کــه  ــن نگرشــی ای ــۀ چنی ــد. الزم رقیــب می نگرن
ــه  ــف بلکــه ب ــی حــذف حری ــه در پ ــام دار ن ــا زم ــم ی زعی
دنبــال رقابــت بــا او در خدمت گــزاری بــه ملــت می باشــد. 
ــرد  ــوزۀ کارب ــه ح ــق ب ــا متعل ــتن داری ام ــۀ خویش روحی
صاحیت هــای قانونــی یــک نهــاد یــا زعیــم می باشــد. بــه 
گونــۀ مثــال: در همــۀ قوانیــن اساســی کشــورها یــک ســری 
صاحیت هایــی بــرای رییس جمهــور در نظــر گرفتــه شــده 
ــه در  ــد ک ــور می خواه ــه از رییس جمه ــن روحی ــت. ای اس
ــتن داری  ــود از خویش ــی خ اعمــال صاحیت هــای قانون
ــان سیاســی خــود بیشــتر از درِ  ــا مخالف اســتفاده کــرده و ب
ســازش و تعامــل وارد شــود. دانش منــدان علــوم سیاســی، 
لجاجــت  را  قانونــی  از همــۀ صاحیت هــای  اســتفاده 
ــۀ  ــه، روحی ــمندان، از جمل ــن دانش ــد. ای ــی می نامن قانون
ــۀ  ــای خفیف ــتن داری را حفاظ ه ــل و خویش ــاهل متقاب تس
ــر  ــه اگ ــد ک ــاور ان ــن ب ــا بدی ــد. آن ه ــی می نامن دموکراس
الیــت سیاســی یــک جامعــه از ایــن دو روحیــه برخــوردار 
نباشــد یــا ایــن دو هنجــار را رعایــت نکنــد، اصــل 

دموکراســی و جمهوریــت تضعیــف شــده، قطب بنــدی 
خطرناکــی در جامعــه بــه وجــود می آیــد تــا ســرحدی کــه 
ــادن اصــل  ــاع سیاســی و درخطرافت ــث فروپاشــی اجم باع

جمهوریــت می گــردد. 
ــت،  ــکل گرف ــتان ش ــه در افغانس ــی ک ــی نوین ــام سیاس نظ
ــن  ــد. ای ــته ش ــن گذاش ــس بُ ــش در کنفران ــنگ تهداب س
ــس  ــتۀ کنفران ــای نانوش ــاد فیصله ه ــر بنی ــی ب ــام سیاس نظ
ــۀ  ــد هم ــه در آن بای ــت ک ــارکتی اس ــام مش ــک نظ ــن، ی بُ
احــزاب، جناح هــای سیاســی و اقــوام حضــور داشــته 
ــه  ــن ب ــری ت ــن به خاط ــس بُ ــذاران کنفران ــند. بنیادگ باش
ــای  ــی و جناح ه ــوع قوم ــه تن ــد ک ــارکت دادن ــل مش اص
ــا از  ــرد. آن ه ــاب می ک ــن را ایج ــور همی ــی در کش سیاس
تاریــخ و از چنددهــه جنــگ در افغانســتان آموختــه بودنــد 
ــکار دیگــران  ــوع تمامیت خواهــی و حــذف و ان کــه هــر ن
ــرزی،  ــدارد. حامدک ــی ن ــونت و بدبخت ــز خش ــدی ج پیام
کســی کــه از کنفرانــس بُــن تــا ســال ۲0۱۴ رییس جمهــور 
ــدرت  ــه اصــل مشــارکت در ســاختار ق ــود، ب افغانســتان ب
ــه صــورت جــدی در  ــی ب ــرام می گذاشــت و هیچ گاه احت
ــاد  ــرای ایج ــود ب ــی خ ــای قانون ــال صاحیت ه ــی اعم پ
ــا روزی  ــود. ام ــی نب ــا تک گروه ــردی ی ــت تک ف حاکمی

کــه آقــای غنــی بــه قــدرت رســید، بــا دو روحیــۀ معکــوس 
از کاخ ریاســت جمهوری آغــاز کــرد: ۱(  کار خــود را 

ــی. ــت قانون ــی؛ ۲( لجاج ــای سیاس ــا رقب ــمنی ب دش
غنــی نــوع روان شناســی اش طــوری اســت کــه اهــل 
تســامح نیســت و مخالفــت سیاســی را دشــمنی تلقــی 
ــۀ  ــه جرگ ــیۀ لوی ــاری در حاش ــش ب ــال ها پی ــد. او س می کن
قانــون اساســی در پــی یــک مشــاجرۀ لفظــی  بــه احمدولــی 
ــس  مســعود، ســفیر پیشــین افغانســتان در انگلســتان و ریی
ــه  ــود ک ــه ب ــاد شــهید احمدشــاه مســعود، گفت ــی بنی عموم
»همــۀ شــما )جنــاح مقاومــت( را یــا بــه زور خارجــی یــا 

ــم.« ــراج می کن ــن اخ ــن وط ــود از ای ــوم خ ــه زور ق ب
بــا چنیــن  او وقتــی وارد کاخ ریاســت جمهوری شــد 
روحیه یــی بــه دنبــال حــذف مخالفــان برآمــد. اســتاد 
عطامحمدنــور، والــی پیشــین بلــخ و رییــس اجرایــی 
در همــان  کــه  می کنــد  اســامی، حکایــت  جمعیــت 
روزهــای نخســت تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی وقتــی 
ــای  ــی رود، آق ــی م ــدار غن ــه دی ــرزی ب ــرار حامدک ــا اص ب
رییس جمهــور در نخســتین ماقــات برایــش گــوش زد 
ــرود  ــار ب ــت کن ــت والی ــت از پس ــر اس ــه بهت ــد ک می کن
ــش  ــا واکن ــه ب ــخنی ک ــد. س ــتراحت کن ــی اس ــد وقت و چن
ــوان  ــه عن ــن را ب ــود. ای ــه می ش ــور مواج ــای ن ــد آق تن
مشــت نمونــه خــروار یــاد کــردم. امــا اگــر نیــک بنگریــم 
عمــق خصومــت او بــا مخالفــان سیاســی اش از ایــن خیلــی 
بیشــتر اســت. اســتیون لویســتکی، اســتاد دانشــگاه هــاروارد، 

در تحقیــق جامعــی کــه زیــر عنــوان »دموکراســی ها 
انجــام داده نشــان می دهــد کــه  چگونــه می میرنــد؟« 
ــی اغلــب  ــا اســتفاده از صاحیت هــای دولت ــگان ب خودکام
ــای  ــه روش ه ــود ب ــی خ ــان سیاس ــف مخالف ــرای تضعی ب
ــه  ــا؛ ۲( تصفی ــدن داوره ــوند: ۱( خری ــل می ش ــر متوس زی
و پاک ســازی نهادهــا، ۳( تضعیــف صاحبــان مشــاغل 
وابســته بــه مخالفــان سیاســی؛ ۴( تغییــردادن قواعــد بــازی؛ 
محبــوب  چهره هــای  ساکت ســازی  یــا  خریــداری   )۵

فرهنگــی؛ ۶( خریــدن رســانه ها.
ــال  ــی در پنج س ــه غن ــد ک ــان می ده ــن نش ــاهدات م مش
حکومــت داری خــود بــرای تضعیــف مخالفــان سیاســی اش 
ــن  ــت و م ــرده اس ــتفاده ک ــا اس ــن روش ه ــۀ ای ــز از هم نی

ــم: ــاره می کن ــه اش ــد نمون ــه چن ــار ب ــرای اختص ب
ــی از  ــتان، یک ــش افغانس ــازی: ارت ــه و پاک س ۱( تصفی
نیروهــای تــازه  تأسیســی اســت کــه بــه کمــک کشــورهای 
ــت. در  ــده اس ــکیل ش ــال ۲00۱ تش ــس از س ــی پ خارج
ــی  ــت ارض ــاع از تمامی ــرای دف ــش ب ــن ارت ــه ای ــی ک حال
افغانســتان نیــاز بــه تقویــت دارد، امــا رییس جمهــور غنــی 
تنهــا در یــک فرمــان ۳0۵ ژنــرال را بازنشســته ســاخت. این 
در حالــی اســت کــه در میــان بازنشسته شــده گان، جنــراالن 

مجربــی نیــز حضــور داشــتند کــه هــر کــدام دارای چندیــن 
ارکان حــرب بودنــد. هــدف غنــی از ایــن بازنشسته ســاختن 
ــه  ــادار ب ــای غیروف ــش از نیروه ــه ارت ــته جمعی، تصفی دس
ــه  ــای را ب ــوض، او چهره ه ــت. در ع ــوده اس ــودش ب خ
مقام هــای ارشــد امنیتــی گماشــته اســت کــه جــز وفــاداری 
ندارنــد.  دیگــری  هنــر  رییس جمهــور،  شــخص  بــه 
ــی. ــی و نظام ــایر ادارات ملک ــتان س ــت داس ــن اس هم چنی
ــی در  ــزاب سیاس ــاغل: اح ــان مش ــف صاحب 2( تضعی
سراســر دنیــا نیــاز بــه منابــع مالــی دارنــد. بــدون حضــور 
ــد،  ــل کنن ــزاب را تموی ــای اح ــه برنامه ه ــی ک ــع مال مناب
ــود.  ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــی ب ــازمان سیاس ــوع س ــر ن ه
ــت  ــدرت دس ــه ق ــی ب ــا وقت ــرا ام ــخصیت های اقتدارگ ش
صاحبــان  تضعیــف  اقدام شــان  نخســتین  می یابنــد، 
ــان سیاســی و انحصاری ســازی  ــه مخالف مشــاغل وابســته ب
جنــوری  در  پوتیــن  اســت.  دولتــی  قراردادهــای 
ســال ۲000، یعنــی کم تــر از ســه مــاه پــس از آغــاز 
ــن  ــر از ثروتمندتری ــت ویک نف ــت جمهوری اش، بیس ریاس
بازرگانــان روســیه را بــه کاخ کرملیــن فراخوانــد و بــه آن ها 
ــارت  ــور تج ــن کش ــه در ای ــد آزادان ــه می توانن ــت ک گف
ــوند.  ــت نش ــه وارد سیاس ــه اینک ــروط ب ــا مش ــد، ام کنن
ــتند  ــد توانس ــدی گرفتن ــن را ج ــدار پوتی ــه هش ــانی ک کس
تجــارت کننــد امــا آن هایــی کــه مثــل بوریــس برزوفســکی 
برزوفســکی،  شــدند.  مجــازات  کردنــد  بازی گوشــی 
میلیــاردری بــود کــه شــبکۀ تلویزیونــی اُ.آر.تــی را در 

اختیــار داشــت. وقتــی پــس از هشــدار پوتیــن هنــوز هــم 
ــت  ــرد، دول ــظ ک ــادی خــود را حف ــبکه لحــن انتق ــن ش ای
بــرای مالکــش پرونــده فســاد گشــود، حکــم بازداشــتش را 
صــادر کــرد تــا اینکــه برزوفســکی ناگزیــر شــد از کشــور 
فــرار کــرده و شــبکه را بــه یکــی از شــرکای خود بفروشــد. 
ــرار  ــن ق ــم پوتی ــورد خش ــن م ــه چنی ــری ک ــر دیگ تاج
ــل  ــود. میخایی ــکی ب ــودور کوفس ــام خ ــی به ن ــت، کس گرف
خــودور کوفســکی، رییــس شــرکت نفتــی یــوکاس، طبــق 
بــرآورد مجلــۀ فوربــز نزدیــک بــه ۱۵ میلیــارد دالــر داشــت 
ــه  ــو را ک ــول تجــارت خــود حــزب سیاســی یابلوک و از پ
ــتفاده از  ــا اس ــرد. او ب ــت می ک ــود، حمای ــرب ب ــدار غ طرف
امکانــات مالــی خــود توانســته بــود در یــک برهــه به بیشــتر 
از صــد نماینــده مجلــس روســیه معــاش ماهــوار پرداخــت 
کنــد. پوتیــن کــه از فعالیت هــای او هراســیده بــود برایــش 
پرونــدۀ فــرار از مالیــات، جعــل و کاه بــرداری ترتیــب داد 

ــاخت. ــی اش س و زندان
در افغانســتان نیــز همزمــان بــا رییس جمهــور شــدن 
غنــی، توطئه هایــی بــرای تضعیــف صاحبــان مشــاغلی 
ــاز  ــد، آغ ــف بودن ــی مخال ــای سیاس ــه دارای گرایش ه ک
ــۀ  ــاد کمیت ــتا، ایج ــن راس ــی در ای ــتین گام غن ــد. نخس ش
تــدارکات ملــی بــود کــه خــود در رأســش قــرار دارد. ایــن 
کمیتــه کــه در ارگ قــرار دارد، تمــام صاحیت هــای مالــی 
ــار  ــرده و در انحص ــلب ک ــات را س ــا و والی وزارت خانه ه
ــرار داده اســت. اگرچــه غنــی فلســفۀ ایجــاد ایــن  خــود ق
ــا  ــد، ام ــا می خوان ــاد در قرارداده ــا فس ــارزه ب ــه را مب کمیت
ــرده اســت  ــرون درز ک ــه بی ــه ب ــن کمیت ــه از ای ــنادی ک اس
نشــان می دهــد کــه وظیفــۀ ایــن نهــاد، ســپردن قراردادهــا 
ــور  ــای رییس جمه ــه آق ــادار ب ــراد و شــرکت های وف ــه اف ب
ــای  ــه گرایش ه ــت ک ــاغلی اس ــان مش ــف صاحب و تضعی
ــدی  ــه چن ــنادی ک ــی از اس ــد. یک ــف دارن ــی مخال سیاس
ــی داد  ــان م ــرد نش ــی درز ک ــبکه های اجتماع ــه ش ــش ب پی
کــه آقــای غنــی چندیــن قــرارداد بــزرگ را از نشــانی ایــن 
کمیتــه بــه یــک شــرکت لبنانــی ســپرده اســت کــه متعلــق 

ــد. ــش می باش ــه برادرزن ب
ــای  ــی: چهره ه ــرح فرهنگ ــای مط ــازی چهرۀ ه ۳( ساکت س
ــعی  ــند س ــدرت می رس ــه ق ــی ب ــان وقت ــرا هم چن اقتدارگ
ــا  ــی ی ــانه یی، فرهنگ ــرح رس ــای مط ــه چهره ه ــد ک می کن
هنــری را کــه محبوبیت شــان می توانــد تهدیــد بالقــوه 
بــرای رییس جمهــور باشــد، بــه ســکوت وادار کننــد. 
ساکت ســازی چهره هــای محبــوب فرهنگــی گاهــی در 
ــود؛  ــام می ش ــم انج ــاغل مه ــا از مش ــاری آن ه ــب برکن قال
شــبیه کاری کــه بــا خورخــه لوئیــس بورخــس در آرژانتیــن 
محبــوب  یــک چهــره  کــه  بورخــس  دادنــد.  انجــام 
فرهنگــی در آرژانتیــن بــود، وظیفه یــی در کتاب خانــه 
شــهرداری داشــت. مقامــات حکومــت پــرون او را از 
ــه  ــی گماشــتند ک ــه وظیفه ی ــرده و ب ــل ک ــن ســمت تبدی ای
ــا«  ــا و خرگوش ه ــی مرغ ه ــس آن را »بازرس ــود بورخ خ
می خوانــد تــا اینکــه ســرانجام اســتعفا کــرد و بیــکار 
ــه  ــت ک ــان اس ــازی هم ــب ساکت س ــا روش غال ــد. ام مان
ــه اســت.  ــه »مرتضوی ســازی« شــهرت یافت در افغانســتان ب
ــرای آنکــه  ــر اســاس ایــن روش، چهره هــای اقتدارگــرا ب ب
ــد،  دهــن چهره هــای مطــرح رســانه یی و فرهنگــی را ببندن
ــوار  ــاش ماه ــت مع ــا پرداخ ــرده و ب ــتخدام ک ــا را اس آن ه
ــدار و ســلطۀ خــود  ــم اقت ــرای تحکی ــا ب ــت آن ه از محبوبی
ــر از  ــال اخی ــت افغانســتان در پنج س ــد. دول ســود می جوین
ایــن روش خیلــی اســتفاده کــرده اســت کــه معروف تریــن 
ــت  ــوی در پس ــین مرتض ــاه حس ــتخدام ش ــۀ آن، اس نمون
آقــای  اســت.  معاونیــت ســخنگوی ریاســت جمهوری 
مرتضــوی تــا پیــش از اینکــه در حکومــت اســتخدام شــود، 
ــا وقتــی  ــود. ام ــای غنــی ب یکــی از منتقــدان سرســخت آق
توســط غنــی اســتخدام شــد، اکنــون خــودش بــه »برنــدی 
از چاپلوســی و تملــق« تبدیــل شــده اســت. هم چنیــن 
اســت داســتان اســتخدام ســمیع حامــد و ده هــا تــن دیگــر 

ــاوریت. ــل مش ــریفاتی مث ــت های تش در پس
ــا  ــه تنه ــی اش البت ــان سیاس ــه مخالف ــی علی ــای غن توطئه ه
بــه ایــن مــوارد نیــز خاصــه نمی شــود. مــا در ایــن 
ــتم،  ــرال دوس ــه جن ــازی علی ــاهد پرونده س ــت ش حکوم
ــز  ــی نی ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــرر توافق نام ــض مک و نق
ــدرت را  ــا ســر و صــدای شــریکش در ق ــه باره ــم ک بودی

ــت.  ــز برانگیخ نی
ــداری  ــامح و خویش تن ــه تس ــی، روحی ــه غن ــه اینک خاص
ــت. او  ــمن اس ــی، دش ــب سیاس ــش از رقی ــدارد و تعریف ن
ــه  ــتناد ب ــا اس ــت ب ــا توانس ــته ت ــال گذش ــول پنج س در ط
ــی،  ــون اساس ــور در قان ــی رییس جمه ــای قانون صاحیت ه
ــا از  ــد و حت ــار بزن ــدرت کن ــای سیاســی خــود را از ق رقب
ــا  ــورد ب ــوۀ برخ ــن نح ــد. ای ــذف کن ــاع ح ــۀ اجتم عرص
ــر  ــی تعبی ــت قانون ــه لجاج ــه از آن ب ــی ک ــای سیاس رقب
ــی اســت. اینکــه  می شــود، از نشــانه های عمــدۀ اقتدارگرای
اقتدارگرایــی غنــی چــه پیامــدی بــرای افغانســتان و اصــل 
جمهوریــت داشــته، در قســمت های بعــدی رویــش بحــث 

ــد شــد. خواه
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ــدف  ــت و ه ــه حکم ــز ب ــی را ج ــچ فعل ــم، هی حکی
و  نادانــی  بی هــدف  فعــل  نمی دهــد.  انجــام 
ــت  ــی دس ــت وقت ــب حکم ــت. صاح ــی اس بیهودگ
ــا  ــت؛ ی ــرون نیس ــت بی ــد، از دو حال ــه کاری می زن ب
ــون  ــری. چ ــه دیگ ــا ب ــاند ی ــود می رس ــود س ــه خ ب
ــخص  ــت، مش ــزه اس ــود من ــول س ــد از حص خداون
ــد.  ــری می رس ــه دیگ ــل او ب ــود فع ــه س ــود ک می ش
ــاری  ــت ع ــاح و مصحل ــدا از ص ــل خ ــن، فع بنابرای
ــت  ــم اس ــدا حکی ــتدالل، خ ــن اس ــۀ ای ــت. برپای نیس
ــت  ــان اس ــکام و اتق ــال اح ــش در کم ــم افعال و حکی
ــش  ــه در فعل ــت ک ــد، الزم اس ــی نمی کن و کار گزاف
هدفــی داشــته باشــد و صاحــی قصــد کنــد و خیــری 
ــت و  ــکار اس ــان آش ــش جه ــت در آفرین اراده. حکم
ــارۀ آن  ــول درب ــوص منق ــت و نص ــوان در واقعی می ت
ــت  ــه حکم ــد ک ــی می ده ــل گواه ــرد. عق ــل ک تأم
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــار آیات ــان اظه ــش جه در آفرین
واســطه آن بــه وحدانیــت  خــدا اســتدالل می شــود و 
شــناخت او حاصــل می گــردد. در نتیجــه، بنــده خــدا 
ــدی  ــواب اب ــزاوار ث ــتد، و س ــد، می پرس را می شناس

می گــردد.
ــت  ــه عل ــی ب ــال اله ــل افع ــه تعلی ــول ب ــه در ق معتزل
ــمار  ــی در ش ــد ول ــاع دارن ــت اجم ــرض و غای و غ
ــل عــاف  ــد. ابوهذی ــاف نظــر دارن ــال اخت ــن افع ای
می گویــد کــه خداونــد آفریــده گان را بــه علتــی 
ــان  ــش هم ــت و آفرین ــش اس ــت، آفرین ــد و عل آفری
ــرای  ــده گان را ب ــد آفری ــت. خداون ــول اس اراده و ق
ــده گان  ــود آفری ــه س ــر وج ــد و اگ ــان آفری ــود آن س
ــرا اگــر  ــان نباشــد، آفرینــش بیهــوده اســت؛ زی در می
کســی چیــزی بیافرینــد کــه نــه بــه خــود ســودی آورد 
و نــه زیانــی را از آفریــده اش بــردارد و ســود و زیانــی 
ــه دیگــری رســاند، کار بیهــوده کــرده اســت. نظــام  ب
ــده گان  ــه علــت ســود، آفری ــد ب ــه خداون ــد ک می گوی
را آفریــد و علــت یعنــی هدفــی کــه در آفرینــش خــدا 

ــرده اســت. ــده گان اراده ک ــرای ســود بن ب
ــه ارزش هدف منــدی  ــا توجــه ب اصاح گــران دینــی ب
کــه در برگیرنــدۀ مصلحــت بنــده گان اســت، بــه ایــن 
ــام  ــه ام ــوان ب ــه می ت ــد. و از جمل بحــث توجــه کردن
ــد«  ــده اشــاره کــرد کــه در »رســالۀ التوحی محمــد عب
ــدی  ــردازد. او نخســت، هدف من ــن بحــث می پ ــه ای ب
را بــه علــم و ارادۀ مختــار الهــی ارجــاع می دهــد کــه 
ــر آن واجــب نیســت؛ ســپس هــر دو  ــزی ب ــچ چی هی
دیــدگاه انــکار علــت و غــرض و غایــت اهــل ســنت، 
و اثبــات آن بــه واســطۀ معتزلــه را رد می کنــد و 
می افزایــد: »می خواهیــم بــه ایــن ســخنان آشــفته 
ــد  ــه خداون ــد ب ــه می گوین ــم ک ــه کنی ــم توج و دره
ــر  ــد ب ــق وعی ــش و تحق ــت در افعال ــت مصلح رعای
بنده گانــی کــه از حــدود او تجــاوز کــرده انــد، واجــب 
اســت و اعمــال خــدا معلــول علــل و اغــراض اســت. 
گروهــی در وجــوب چنــدان گزافه گویــی کردنــد کــه 
ــرد  ــان می ب ــان گم ــۀ این ــای بی پای ــی در ادعاه بیننده ی
کــه ایــن گــروه دشــمن خــدا هســتند و خداونــد یکــی 
از مکلفــان اســت و او بایــد بکوشــد کــه حقوقــی کــه 
ــر  ــه ب ــی ک ــه واجبات ــد و ب ــت، ادا کن ــر دوش اوس ب
ــی  ــر در نف ــروه دیگ ــد. گ ــل کن ــده او اســت، عم عه
تعلیــل افعــال الهــی چنــدان غلــو کردنــد کــه متأمــل 
در ســخنان آنهــا می پنــدارد، آنهــا جــز بــه ســخنی کــه 
پشــت و رو نــدارد، رضایــت نمی دهنــد؛ ســخنی کــه 
ــد  ــرام می کنن ــروز اب ــد، ام ــض کردن ــروز آن را نق دی
و ســخنی کــه فــردا بیــان می کننــد، امــروز آن را 
ــد عمــل  ــا پیام ــل هســتند؛ ی ــا غاف ــد؛ ی نقــض می کنن
ــن  ــم الحاکمی ــد احک ــد... خداون ــان را در نمی یابن ش
ــی  ــی و پاک ــروت اله ــن اســت و جب و اصــدق القائلی
دینــش بزرگتــر و بلندتــر از همــه ایــن ســخنان 
ــد  ــا می رس ــه اینج ــده ب ــد عب ــخن محم ــت.« س اس
ــت  ــی از حکم ــی خال ــال اله ــد افع ــات می کن ــه اثب ک
ــت  ــه الزم اس ــت ک ــی اس ــت در عمل ــت. حکم نیس
نظامــی را حفــظ کنــد یــا فســاد خــاص یــا عامــی را 
رفــع و دفــع کنــد. آفرینــش الهــی کــه همــه چیــز را 
ــواع  ــر از ان ــده اســت، پُ ــی آفری ــه اســتواری و زیبای ب
حکمــت اســت. خداونــد حکمــت را اراده می کنــد و 
آن تابــع فعــل الهــی اســت. حکمــت در افعــال خــدا 
واجــب اســت و ایــن تابــع وجــود کمــال علــم و ارادۀ 

اوســت.
بــه رغــم تــاش محمــد عبــده در جمــع میــان دو رأی 
متعــارض، اکنــون امــا بهتــر اســت کــه امــت اســامی 
ــت  ــت و غای ــات عل ــه اثب ــرد ک ــه را برگی رأی معتزل
ــی و  ــی، پراکنده گ ــا از بی برنامگ ــت ت ــرض اس و غ

تردیــد خــود بکاهــد. نبــود برنامه ریــزی در زنده گــی 
عــام مســلمانان ممکــن اســت در عــدم تأکیــد و توجه 
بــه هــدف و هدف منــدی در حاکمیــت اندیشــۀ 
ــا و سیاســت گذاری آن  ــی م ــگ مل ــر فرهن اشــعری ب

بــر رفتــار همــۀ مســلمانان ریشــه داشــته باشــد.
چهارم: آالم و اعواض

قاعــدۀ اســتحقاق و عــوض، قاعــدۀ خالــص اعتزالــی 
اســت کــه معتزلیــان بــه تفصیل در بــاب آن داد ســخن 
ــرده  ــکار و رد آن بســنده ک ــه ان ــد و اشــاعره ب داده ان
ــف، دادن  ــدف از تکلی ــه ه ــد ک ــه می گوی ــد. معتزل ان
عــوض بــر پایــۀ اســتحقاق تعظیــم اســت؛ زیــرا بــدون 
ــن  ــاعره ای ــا اش ــت؛ ام ــح اس ــم قبی ــتحقاق، تعظی اس
قــول را بــه دلیــل ابتنــای افعــال خداونــد بــر ُحســن 
ــدون  ــر آن، تفضــل ب ــزون ب ــد. اف ــرده ان ــح رد ک و قب
ــان  ــه کســی قبیــح اســت کــه ســود و زب اســتحقاق ب
ــور  ــن تص ــه ای ــی ک ــود؛ در حال ــور می ش ــه او تص ب
ــد محــال اســت. از نظــر اشــاعره دردهــا از  از خداون
جانــب غیــر خــدا ُرخ نمی دهــد. اگــر دردهــا از فعــل 
ــت؛  ــت اس ــو و درس ــه نیک ــد هم ــر بزن ــد س خداون
چــه الــم ابتدایــی باشــد؛ چــه المــی کــه پــس از فعــل 
ــه  ــعریان، ب ــت. اش ــزا اس ــه ج ــوم ب ــد و موس می آی
اثبــات درســتی و نیکویــی دردهــا، اســتحقاق پیشــین و 
لــزوم دادن عــوض نیــاز ندارنــد؛ بلکــه از دیــد آنــان، 
هرچــه آن خســرو کنــد، شــیرین بــود؛ نــه اعتراضــی 

ــت. ــر اس ــه توجیه پذی ــی رود و ن ــر آن م ب
در حقیقــت، ایــن موقــف اشــعری، آدمــی را بــه تقبــل 
ــد  ــد و خداون ــرا می خوان ــبب ف ــت و بی س درد بی عل
را علــت دردهــای بشــر می دانــد و از اســباب حقیقــی 
ــن  ــع، ای ــی ورزد. در واق ــت م ــان غفل ــا در جه درده
ــی  ــاف چندان ــاعره اخت ــا اش ــان ب ــدگاه جبرگرای دی
نــدارد کــه می گویــد: ُحســن و قبــح بــه اعتبــار فاعــل 
آنهــا اســت؛ اگــر فاعــل آن ذات قدیــم باشــد، دردهــا 
ــتم گرانه  ــا س ــه درده ــتند؛ چ ــوب هس ــت و خ درس
باشــند؛ چــه دردهــای اعتبــاری و اگــر فاعــل دردهــا 
انســان باشــد، بــد و نادرســت هســتند. پــس خداونــد 
ــه  ــه ک ــز اســت و حــق دارد آن گون ــه چی ــک هم مال

ــد. ــرف کن ــش تص ــد در ملک می خواه
ــتم گرانه  ــا س ــه درده ــد ک ــاوران می گوین ــه ب دوگان
هســتند و در ذات خــود زشــت و ناپســندند و از 
خــدای شــر و نــه خــدای خیــر صــادر می شــوند. پــس 
همــۀ دردهــا بــد و نادرســت و همــۀ لــذات خــوب و 

ــد.  ــل نمی آین ــک فاع ــر دو از ی ــد و ه ــت ان درس
همچنیــن بکریــه، پیــروان بکــر خواهــرزادۀ عبدالواحد 
بــن یزیــد بدیــن بــاور انــد کــه حیوانــات و کــودکان 
ــات  ــا اثب ــاعره ب ــد. اش ــه درد نمی بینن ــچ وج ــه هی ب
ــرد  ــه نســبت ف ــر آن ب ــح و تغیی نســبیت ُحســن و قب
ــه  ــا دیدگاه هــای دوگان ــان و وجــه می کوشــند ت و زم
ــی  ــع نف ــن در واق ــد. ای ــه را رد کنن ــاوران و بکری ب
مطلــق ارادۀ الهــی و نفــی ســنجه های ســود و زیــان و 

ــت آنهاســت. موضوعی
ــخ  ــه تناس ــد ب ــه معتق ــیعه ک ــان ش ــی از غالی گروه
ــد  ــات دردمن ــه حیوان ــد ک ــاور ان ــن ب ــتند بدی هس
ــن در  ــش از ای ــات پی ــرا ارواح حیوان ــوند؛ زی می ش
ــاه از آن  ــر گن ــر اث ــت و ب ــوده اس ــان ب ــب آدمی قال
ــب  ــده، تعذی ــی در آم ــب حیوان ــده و در قال ــدا ش ج
ــاب شــوند  ــه تمــام و کمــال عق می شــوند و چــون ب
ــدگاه  ــد. از دی ــر می گردن ــی ب ــب آدم ــه قال ــاره ب دوب
آنــان، خداونــد جــز بــه اســتحقاق قبلــی، آالم ابتدایــی 
نمی کنــد. حیوانــات مکلــف انــد، امــا در اینکــه 
ــی  ــد؛ برخ ــرده ان ــاف ک ــد اخت ــا آی ــف از کج تکلی
باورمنــد هســتند کــه تکلیــف از اصــل روح می آیــد و 
برخــی دیگــر آن را بــه آغــاز فطــرت پیونــد می زننــد. 
ــکار  ــتاخیز را ان ــر و رس ــر و نش ــان، حش ــان آن غالی
ــطۀ  ــه واس ــا و ب ــاب را در دنی ــواب و عق ــد و ث کردن

ــد.  ــا می دانن ــی قالب ه ــی در پ ــر پ تغیی
امــا معتزلیــان می گوینــد، دردهایــی کــه بــه کــودکان و 
جانــوران می رســد بنابــر چنــد وجــه درســت اســت؛ 
یــا دردهایــی اســت کــه پیــش از آن مســتحق آن بــوده 
ــتر از  ــود بیش ــان آن س ــه حام ــی ک ــا دردهای ــد؛ ی ان
ــه  ــت ک ــی اس ــا دردهای ــد؛ ی ــت می آورن ــه دس آن ب
خطــری بزرگتــر از خــود را دفــع می کننــد. معتزلیــان 
دربــارۀ اینکــه دردهــا چگونــه خــوب و موجــه 
می شــوند، متفــق القــول انــد کــه دردی درســت 
ــا  ــخ ی ــاد راس ــا اعتق ــی ب ــه کس ــت ک ــوب اس و خ
ــه  ــردم دردی را ب ــادات م ــۀ ع ــر پای ــب و ب ــن غال ظ
جهــت منفعــت بیشــتر متحمــل شــود. بــا صرف نظــر 
ــوان  ــن ســخن، شــاهد را نمی ت از صحــت و ســقم ای

از شــاهد قیــاس کــرد. رنجانــدن کــودکان و جانــوران 
ــدن  ــه شــاهد دیگــر کــه رنجان شــاهدی اســت کــه ب
ــت درد  ــن اس ــود. ممک ــاس نمی ش ــت، قی ــان اس انس
ــا  ــد؛ ب ــوران برس ــودکان و جان ــه ک ــان ب ــج آدمی و رن
وجــود ایــن هــر چیــزی کــه خــارج از تجربــۀ انســانی 
ــاس ممکــن نیســت. ــه قی باشــد، شــناخت آن جــز ب

مذاهــب کامــی در بحــث عــوض نیــز اختــاف نظــر 
دارنــد. از دیــدگاه اشــاعره، دادن عــوض لزومــی ندارد؛ 
زیــرا از خداونــد فعــل قبیحــی ســر نمی زنــد. همچنین 
خداونــد چنانکــه قــادر بــه دادن عــوض اســت، قــادر 
ــه درد را  ــدارد ک ــی ن ــس دلیل ــت؛ پ ــل اس ــه تفض ب
ــی  ــوض را آورد، در حال ــس از آن ع ــد و پ ــدم کن مق
کــه می توانــد سرراســت تفضــل کنــد. غالــب اوقــات 
ــری  ــان دیگ ــه از انس ــی ک ــل درد و رنج ــی تحم آدم
ــد، رد  ــوض می ده ــل آن ع ــد و در مقاب ــه او می رس ب

نمی پذیــرد. و  می کنــد 
ــی  ــام)درد دادن( ابتدای ــد، ای ــخ می گوین ــل تناس اه
بــدون دادن عــوض، نادرســت اســت و عــوض دادن با 
وجــود قــدرت بــه تفضــل بــه میــزان عــوض یــا چنــد 
ــا  ــه می گویــد، ب ــر آن، درســت نیســت. امــا معتزل براب
دادن عــوِض نعمــِت برتــر، درد را از ســتم گرانه بــودن 
ــه از  ــی، دردی ک ــی جبای ــزد ابوعل ــد. ن ــرون می کن بی
جانــب خــدا می رســد، بــه مجــرد دادن عوض درســت 
و نیکــو اســت؛ زیــرا بــا دادن عــوض، تفضــل و الــم 
ابتدایــی روا نیســت؛ امــا از دیــدگاه ابوهاشــم جبایــی 
دردمنــد کــردن و رنجانــدن بایــد هــدف دیگــری کــه 
ــدگاه را  ــن دی ــد. ای ــته باش ــز داش ــت نی ــار اس اعتب
ــه آن را  ــد ک ــرد و می کوش ــار می پذی ــی عبدالجب قاض
موجــه کنــد. عبــاد صمیــری بــه ایــن بــاور اســت کــه 
ــدون  ــار و ب ــا محــض وجــود اعتب دردهــا و رنج هــا ب
ــه آن  ــن عــوض درســت و نیکوســت و در توجی تعیی
ــان  ــبهه اول، انس ــد: ش ــاد می کن ــبهه اعتم ــر دو ش ب
ــوض  ــا دادن ع ــواب ی ــته ث ــش شایس ــس عمل ــه نف ب
ــب  ــام از جان ــه ای ــت ک ــز نیس ــس جای ــود؛ پ می ش
خــدا مســتحق عــوض باشــد. شــبه دوم، اگــر دردمنــد 
ــس  ــد؛ پ ــت باش ــوض درس ــر دادن ع ــردن در براب ک
ــر  ــر را در براب ــانی دیگ ــانی، انس ــردن انس ــد ک دردمن
ــار  ــز درســت اســت. قاضــی عبدالجب دادن عــوض نی
بــه تفصیــل در بــاب احــکام عــوض ســخن می گویــد. 
ــۀ  ــر پای ــی کــه ب ــارت اســت از هــر منفعت عــوض عب
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ــی در  ــر کس ــه کمت ــری ک ــش، در عص ــرور دان  س
ــت آشــنایی داشــت؛  ــم و کتاب ــا قل جامعــۀ هــزاره ب
ــود. در دوراِن  ــتن دمخــور و دمســاز ب ــِر نوش ــا ام ب
ــن نشــریه  ــای دانــش چندی ــران، آق مهاجــرت در ای
ــی از  ــراج یک ــرد. س ــت می ک ــه را مدیری و فصلنام
ایــن فصلنامه هــا بــود. اگــر بتــوان یکــی از کارهــای 
ــرد،  ــام ب ــا را ن ــخ هزاره ه درخشــاِن فکــری در تاری
ــراج«  ــۀ س ــر »فصلنام ــش و نش ــد پخ ــدوِن تردی ب
اســت. بــه لحــاِظ سیاســی امــا اســتاد ســرور دانــش 
از کارنامــۀ قابــِل دفاعــی برخــوردار نیســت. دانــش 
ــت مدارِ  ــا یــک سیاس ــا ام ــِت توان ــک قلم به دس ی
ــا  ــت ام ــِف او در سیاس ــت. ضع ــوده اس ــف ب ضعی
ــار آورده  ــه ب ــادی ب ــای زی ــش هزینه ه ــرای مردم ب
ــم و  ــوهِ عال ــن قانون پ ــت ای اســت. در دوراِن معاونی
فقیــه، مــردم هــزاره بــه بدتریــن شــکل ممکــن زیــِر 
جوخــۀ تبعیــض رفتند و در ســایۀ حکومتی زیســتند 
ــامِ  ــود. قتلِ ع ــون ب ــِر قان ــاون دومِ آن مفس ــه مع ک
ــِر  ــن وزی ــِر چشــماِن ای ــگ در براب فرهنگــی دهمزن
قانــون دان رخ داد. اکنــون نیــز در وضعیتــی کــه 
ــی درو  ــم از اداراِت دولت ــا داِس فاشیس ــا ب هزاره  ه
ــر  ــمش را ب ــش چش ــرور دان ــتاد س ــوند؛ اس می ش
ایــن وضعیــِت تحقیرآمیــز بســته و نظاره گــِر حــذِف 
مردمی ســت کــه بــه نماینده گــی از آن هــا بــه قصــِر 

ــه اســت.  صــدارت رفت
دانــش بخواهــد یــا نخواهــد؛ نماینــدۀ سیاســی 
ــۀ  ــت. وظیف ــت اس ــزاره در دروِن حکوم ــردم ه م
دانــش، پخــش و نشــِر »اندیشــۀ معاصــر« و »ادبیــاِت 
معاصــر« نیســت. او بایــد از حضــورِ هــزاره در 
ســاختارِ حکومــِت افغانســتان حراســت و پاســداری 
تحقیــر  را  هزاره هــا  عمــًا  اشــرف غنی  کنــد. 
ــی  ــوم اجتماع ــه عل ــی را ک ــِم هزاره ی ــد. خان می کن
خوانــده و اهــِل سیاســت و فرهنــگ اســت؛ در یــک 
شــغِل نظامــی نصــب می کنــد و برعکــس، جنــراالِن 

ــش  ــازد. دان ــین می س ــزاره را خانه نش ــتۀ ه کارکش
ــن  ــلیمه نیک بی ــروِع س ــت از رأِی مش ــا نتوانس حت
ــه داد از  ــی ک ــد. کس ــاع کن ــل دف ــاِت کاب در انتخاب
ــود  ــا خ ــوه« را ب ــِب »قانون پ ــد و لق ــون می زن قان
ــی  ــود وقت ــرم آب ش ــد از ش ــی کشــد؛ بای ــدک م ی
ــد.   ــت نمای ــون حراس ــِت قان ــد از حاکمی نمی توان
موجــوداِت  قبیله گرایــان،  و  اشــرف غنی 
ــون  ــاردارِ قان ــیِم خ ــه از س ــتند ک ــی هس فراقانونی ی
گذشــته و بــا ســنِت قبیلــه بــرای حاکمیــِت تک قومی 
ــون  ــتون را همچ ــای پش ــد. توده ه ــه می چینن برنام
ــتفاده  ــوام اس ــر اق ــِر دیگ ــوپ در براب ــت دمِ ت گوش
نمــوده و مناطــق آن هــا را بــه میــداِن جنــِگ داعــش 

ــخ  ــدل نموده انــد. تاری ــامی مب ــاِن اس و بنیادگرای
ــر  ــت؛ ه ــان داده اس ــا نش ــی ام ــات سیاس و تجربی
ــدرِت  ــمِت ق ــه س ــتان ب ــاِن افغانس ــه حاکم زمانی ک
ــد،  ــل گردیده ان ــی مای ــِت تک قوم ــه و حاکمی مطلق
کشــور را نیــز بــه ســمت یــک بحــران فراگیــر و در 
ــت  ــای حاکمی ــد. روی ــی برده ان ــی فروپاش چندقدم
تک قومــی بیــش از همــه بــه ضــررِ پشــتون ها تمــام 
ــه  ــِگ خانمان ســوزی ک ــا جن ــا ب ــده اســت. آن ه ش
ــان دارد،  ــان جری ــو در مناطق ش ــال ها بدین س از س

ــد.  ــا را می پردازن ــن روی ــای ای به
ســاختار  از  غیرپشــتون ها  دامنــه دارِ  حــذِف 
حکومــت، ســرکوب جنبــِش روشــنایی و رســتاخیز، 

ــورد  ــا م ــتم و ده ه ــرال دوس ــی جن ــس خانه گ حب
ــر عبدالرحمــِن  ــی »امی ــد کــه غن ــان می کن دیگــر، بی
ــی  ــروژۀ تاریخ ــراث دارِ پ ــی« و می ــِر دموکراس عص
سیاســِت  ســاختارِ  از  غیرپشــتون ها  حــذِف 
افغانســتان اســت. ســکوت و سرســپرده گی و دم 
ــِد  ــه بی ــه ک ــِم قبیل ــِر فاشیس ــاوردن در براب ــرو نی ف
ــدن از  ــِر برکن ــه خط ــزاره را ب ــِت ه ــرزاِن موجودی ل
کارِ  غیراخاقی تریــن  می کنــد؛  تهدیــد  بنیــادش 

ــت. ــۀ ماس ــن در زمان ممک
یکــی  را  دانــش  آقــای  معاونــِت  دوراِن  اگــر   
سیاســی  تاریــخ  برهه هــای  شــرم آورترین  از 
ــًا  ــم. اساس ــه نرفته ای ــه بی راه ــم، ب ــا بدانی هزاره ه
ــی  ــچ برهه ی ــش در هی ــتاد دان ــی اس ــۀ سیاس کارنام
ــت.  ــار نیس ــِل افتخ ــان قاب ــی ایش ــاِت سیاس از حی
هشــتاد درصــد بودجــۀ وزارت تحصیــات عالــی در 
دوراِن سرپرســتی آقــای دانــش برگشــت خــورد. از 
پارلمــان بــرای وزارت تحصیــات عالــی نتوانســت 
رای اعتمــاد بــه دســت آورد. تاهنــوز والی یــی 
بی برنامه تــر از ســرور دانــش بــه والیــت دایکنــدی 
نرفتــه اســت. او حتــا بــه انــدازۀ معصومــۀ مــرادی و 
ســید اعــا رحمتــی هــم نتوانســت بــه امــورِ والیــت 
رســیده گی کنــد. در دوراِن وزارت عدلیــه، تمــام 
ــود کــه قانــون  افتخــارِ اســتاد ســرور دانــش ایــن ب
ــارش  ــامِ افتخ ــز تم ــون نی ــت. اکن ــرده اس ــاپ ک چ
و ســه  دارد  اندیشــه«  »بنیــاد  کــه  اســت  ایــن 
ــه دســت  ــا« را ب ــۀ »افغانســتان م ــه و روزنام فصلنام
ــر او  ــد؛ اگ ــا بدان ــش ام ــای دان ــپارد. آق ــر می س نش
ــان  ــِت شــرم آور راضــی اســت و چن ــن وضعی از ای
وانمــود می کنــد کــه آب از آب تــکان نخــورده 
ــه  ــد ب ــرم نمی توانن ــا از ش ــزاره ام ــردم ه ــت، م اس
ــه  ــر ب ــد و از درد و تحقی ــوام ببینن ــر اق ــرِف دیگ ط

خــود می پیچننــد. 

د کابـل ښـار د نهمـې حوزې په یـوه جومات کـې په یوې 

چاودنـه کـې د مولـوي سـمېع الله ریحـان په ګـډون دوه 

ملونـځ کوونکي وژل شـوي او ۱۶ ټپیان شـوي دي.

کابـل ښـار د جمعـې پـه ورځ د روژې پـه نولسـمه د یوې 

چاودنې شـاهد شـو.

التقـوا پـه جومـات کـې  د دې ښـار د نهمـې ناحیـې د 

د  چـې  وو  شـوي  پرځـای  ځـای  توکـي  چاودېدونکـي 

 ۲۰ او  بجـه  یـوه  شـااوخوا  پرمهـال  ملانځـه  د  جمعـې 

وچاودېـدل. پرمهـال  ویلـو  د  خطبـې  د  امـام  د  دقیقـې 

پـه دغه پېښـه کـې د هېواد یو پېژندل شـوی دینـي عامل او 

د جومـات امـام مولوي سـمېع اللـه ریحان له یـوه ملونځ 

کوونکي رسه ووژل شـو او ۱۶ ټپیان شـول.

ازادي  رحیمـي  نـرت  ویانـد  وزارت  چـارو  کورنیـو  د 

راډیـو تـه وویـل، طالبـان پـه دغـه حملـه کـې الس لري.

ده زیاتـه کـړه: »د پېښـې پـه اړه زمـوږ لومـړين معلومـات 

ښـيي چـې د طالبانـو ترورېسـتي ډلـه په کـې الس لري.«

تراوسـه کومـې ډلـې د دغـې حملـې مسـؤلیت نـه دی 

منـي.

مولـوي سـمېع الله ریحـان د هېواد یو مشـهور دیني عامل 

و او تـل يـې د امنیتـي ځواکونو په مالتـړ خربې کولې.

دی د ولـي جرګـې مشـاور هـم و او پـه یـوه خصويص 

ټلویزیـون کـې یـې د یـو دینـي پروګـرام د پـر مـخ بیولـو 

درلود. مسـؤلیت هـم 

لـه ارګـه پـه یـوې خپرې شـوې خربپاڼـې کې د ولسـمرش 

محمـد ارشف غنـې لـه خولـې دا بریـد غنـدل شـوی او 

زیاتـه کـړې یـې ده: »ترورېسـتان د خپـل اصلیـت د پټولو 

او د خپلـو جنایتونـو د توجیـه په موخه د دینـي احکامو او 

الهي ارشـاداتو د ناسـم تعبیـر او د علام کرامـو د حقانیت 

د رسـا غـږ د خاموشـولو لپـاره د مولـوي ریحـان پـه څېر 

دینـي عاملان په شـهادت رسـوي.«

ولسـمرش غنـي اړونـدو مسـؤلینو تـه د دې بریـد د څېړنې 

امر کـړی دی.

اخـوا د افغانسـتان د عاملانـو شـورا هم دغـه عمل غندي 

او د ریحـان وژنـه لویـه ضایعه ګڼي.

د افغانسـتان د عاملانـو شـورغړی شـفیع اللـه نورسـتانی 

وايـي: »پـر مقدسـو ځایونو حملـه د خدای له خـوا حرام 

ده، هېـڅ کتـاب او منطـق دا عمـل مـرشوع نـه ګڼـي او 

مـردود دی.«

ښـاغلی نورسـتانی له حکومته غواړي چې د افغانسـتان د 

دینـي عاملانـو او جوماتونـو امنیت ته تدابیـر جدي کړي.

د کابـل ښـاریان هـم د روژې پـه میاشـت کـې پـر لونـځ 

کوونکـو حملـه یـو نـه بښـونکی عمـل ګڼـي.

شـهزاد او غـالم حیـدر وايـي: »هېـڅ مسـلامن تـه اجـازه 

نـه شـته چـې بـل مسـلامن ووژين، پـه تېـره د روژې پـه 

میاشـت کـې، د جمعې د ورځـې په تبلیغ کـې، دا لویه او 

نه بښـونکې ګنـاه ده.«

دا لومـړی ځـل نـه دی چـې دینې عاملـان په نښـه کېږي، 

بلکـې تېـر کال د کابـل پـه اورانـو هوټل کې پر یـوې ډلې 

دینـې عاملانـو بریـد وشـو چـې ۴۰ کسـان په کـې ووژل 

شـول او ۶۰ ټپیان شـول.

غـروِب قانـوِن قانـون پـوه دانش

موالنا سمېع الله ریحان په یوه چاودنه کې ووژل شو
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