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انفـعاِل نامـزدان 

در محیـط خـودیاِر انتخابات

2

چســپیدن بــه گذشــته گان، عوام فریبی یــی بیــش 
نیســت. همــان چیــزی کــه بــه شــکل دیگــر طالبــان 
خواهــاِن برگشــت بــه آن هســتند. بــا ایــن تفــاوت که 
ــد  ــد برگردن ــش می  خواهن ــه 1400 ســاِل پی ــان ب طالب
ــچ  ــر هی ــش. دیگ ــال پی ــد س ــه ص ــی ب ــای غن و آق

ــدارد.  ــود ن ــی وج ــای غن ــان و آق ــان طالب ــی می فرق
هــر دوی ایــن پروژه هــا از نظــر تاریخــی قابــل اجــرا 
ــش  ــا 1400 ســال پی ــان ب نیســتند. حــاال شــرایط زم
ــا  ــد ب ــن را بای ــا دی ــه و حت تفاوت هــاِی ماهــوی یافت
ــان اهلل خــان  ــروژۀ ام ــد. پ ــروزی فهمی ــای ام دیدگاه ه

ــد و  ــانده ش ــی کش ــه ناکام ــان ب ــان زم ــم در هم ه
ــال ها  ــان س ــه هم ــتان را ب ــاره افغانس ــوان دوب نمی ت

ــا کــرد.  ــروژه را احی برگشــتاند و آن پ
فهــم امــروزی از جهــان، فراتــر از آن چیزهایــی اســت 

ــد.... ــد و می فهمی ــان اهلل می دی کــه شــاه ام

ــس  ــی، ریی ــرف غن ــدگار: محمداش مان
ــاس  ــه اس ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
ــام  ــرطان، س ــان در 7 س ــک فرم ــه ی ب
رحیمــی رییــس دفتــر خــود را بــه 
ــح  ــور صل ــت در ام ــر دول ــوان  وزی عن

گماشــت.
ملــی  وحــدت  حکومــت  ریاســت 
در خبرنامــۀ گفتــه اســت کــه ســام 
رحیمــی در بســت خــارج رتبــه بحیــث 
نماینــدۀ خــاص رییــس حکومــت و 
ــن  ــح تعیی ــور صل ــت در ام ــر دول وزی

ــت. ــده اس ش
گفتــه  خبرنامــه  ایــن  در  همچنــان 
ــظ  ــا حف ــی ب ــام رحیم ــه س ــده ک ش
ــت   ــش، عضوی ــوق و امتیازات ــام حق تم
جلســات کابینــه، شــورای امنیــت ملــی، 
کمیســیون ها و شــوراهای عالــی دارد.
عالــی  شــورای  حــال،  همیــن  در 
صلــح می گویــد کــه از فعالیت هــا و 
امــور  در  دولــت  وزارت  برنامه هــای 

صلــح آگاهــی ندارنــد. 
ســخنگوی  معــاون  زایــری،  اســداهلل 

شــورای عالــی صلــح در گفت وگــو 
بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد کــه 
وزارت  وبرنامه هــای  فعالیت هــای  از 
دولــت در امــور صلــح آگاه نیســتند.

تمــام  کــه  می گویــد  زایــری  آقــای 
ــح  ــراری صل ــه برق ــی ب ــای دولت نهاده
ــه  ــادی ک ــر نه ــتند و ه ــن هس خوش بی
در ایــن مــورد قــدم بــردارد، مــورد 
ــح اســت.  ــی صل ــورای عال ــتقبال ش ااس
ایــن در حالــی اســت کــه شــورای عالــی 
صلــح نزدیــک بــه ده ســال می شــود کــه 
ــح فعالیــت  ــور گفت وگوهــای صل در ام
ــی  ــرف غن ــد اش ــراً محم ــا اخی دارد، ام
طــی فرمــان وزارت دولــت در امــور 
ــوم  ــراً معل ــرد، ظاه ــاد ک ــح را ایج صل
بــدون  رویکــرد  ایــن  کــه  می شــود 
ــایر  ــا س ــورت ب ــت و مش ــر داش در نظ
شــورای  به ویــژه   دولتــی  نهادهــای 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــح ص ــی صل عال

آگاهــان بــه ایــن بــاور انــد کــه ســاختار 
جــای  بــه  صلــح،  عالــی  شــورای 
بــه  نســبت  را  مــردم  صلــح،  آوردن 
ــچ  ــت و هی ــاخته اس ــاور س ــح بی ب صل
ــود  ــت خ ــول فعالی ــت آوردی در ط دس
ــدارد. آگاهــان ایجــاد وزارت صلــح را  ن
نیــز یکــی از کارهــای ناموثــر می داننــد.

صفحه 2

شورای عالی صلح:

از برنامه های وزارت صلح خبر نداریم

جشـناستقاللباپوِلیتیـمانوبیوهزنان

صفحه 3

نامزدنماینـده گان معتـرض می گوینـد کـه پـس از برخـورد 
خشـونت آمیز پولیـس کابـل بـا آنـان، علیـه ایـن نیروها در 

دادسـتانی شـکایت درج کرده انـد.
نزدیـک بـه دو ماه پـس از اعتراضات، برپایـی خیمه تحصن 
و اعتصـاب غذایـِی بیش از ده تن از نامـزد وکای معترض 
انتخابـات پارلمانـی از چندیـن والیـت، چهارشـنبه هفتـه 
گذشـته، پولیـس بـه گونـۀ اجبـاری به اعتـراض آنـان پایان 

داد.
ایـن زنـان معترض، اعمال پولیس را علیه شـان »وحشـیانه« 
و غیرقانونـی خوانـده مدعـی هسـتند کـه پولیـس کابـل بـا 
آنـان بدرفتاری و بی ُحرمتی کرده و وسـایل شـخصی شـان 
را بـا خـود برده انـد به این دلیـل آنان در دادسـتانی ُکل علیه 

پولیـس شـکایت درج کرده اند.
نجیبـه فایـض، نامـزد وکیـل معتـرض از حـوزۀ هلمنـد در 
صحبـت بـا خبرگـزاری جمهـور، برخورد شـام چهارشـنبه 
پولیـس کابـل علیـه معترضیـن را وحشـیانه و خشـونت بار 
خوانـد. او گفـت که درپی درج شـکایت آنـان علیه پولیس،  

دادسـتانی ُکل بایـد متخلفـان را پیگـرد کند.
بانـو فایـض افـزود کـه پولیـس کابل شـام چهارشـنبه هفته 
گذشـته بـه بهانـۀ بررسـی محـل اعتـراض پـی یـک حمله 
وحشـیانه  و  خشـونت آمیز  اعمـال  بـا  نافرجـام  انتحـاری 

دسـت زده و بـه آنـان بی ُحرمتـی کـرده اسـت.
او بیـان داشـت کـه تعـدادی از بانـوان معتـرض از سـوی 
پولیـس لت وکوب شـده و برای سـاعات توقیف شـده اند و 
وسـایل شـخصی شـان از جمله گوشـی همراه شـان، توسط 
پولیـس ضبـط شـده اسـت؛ او اعمـال یـاد شـده پولیـس را 
غیرقانونـی و وحشـیانه عنـوان کـرده خواهان پیگیـری این 

قضیه از سـوی دادسـتانی شـد.
همچنـان صدیقـه مبـارز، نامـزد وکیـل معتـرض از حـوزۀ 
میـدان وردک، برچیـدن خیمـه تحصـن و توقـف اجبـاری 
بـه  خوانـد،  غیرقانونـی  را  پولیـس  سـوی  از  اعتراضـات 
گفتـۀ او، پولیـس کابـل علیـه آنـان دسـت بـه رفتار خشـن 

و وحشـیانه زده اسـت.
ایـن نامـزد وکیـل افزود کـه اعتراضات آنان علیـه بدرفتاری 
پولیـس و تقلبـات گسـترده در انتخابـات پارلمانـی متوقف 

نشـده بلکـه بـه پیمانـه وسـیع تر ادامه خواهـد یافت.
او فرسـتادن یـک نامـه سرگشـاده بـه نماینده گـی سـازمان 
ملـل و برپایـی خیمـه تحصـن در نزدیـک سـفارت امریـکا 
معترضـان  ایـن  آینـده   اعتراضـی  برنامه هـای  در جمـع  را 

یـادآوری کـرد.

اعضـای مجلـس نماینـد ه گان نتوانسـتند بار دیگـر در انتخاب 
منشـی و نایب منشـی ایـن مجلس موفق شـوند.

در انتخابـات دیـروز هیـأت اداری مجلـس نماینـده گان برای 
انتخـاب منشـی و نایـب منشـی ایـن مجلـس، نامـزدان ایـن 
دو پسـت می بایسـت بـر اسـاس نصـاب آرای ۵۰ جمـع یک 
نماینـده گان، ۱۱۰ رأی بـه دسـت می آوردنـد که هیـچ یک از 

ایـن نامـزدان موفق به کسـب آن نشـدند.
برای کرسـی منشـی مجلـس محمدکریم اتل، زهـره نوروزی، 
عبدالـرووف انعامـی، میـرداد نجرابـی و عزیزاهلل الفتـی نامزد 
بودنـد کـه در نتیجـه انتخابـات، آقـای اتـل ۶۲ رأی، خانـم 
نـوروزی ۱۰ رأی، انعامـی ۴۶ رأی، نجرابـی ۴۵ رأی و الفتی 

۴۱ رأی بـه دسـت آوردند.
در انتخابات کرسـی منشـی مجلس سـه رأی سفید و ۱۱ رأی 
باطـل نیـز اسـتفاده شـده بـود. در نهایت قـرار شـد دور دوم 
انتخابـات میـان نامزدانـی که بیشـترین آرا را کسـب کرده اند، 

)محمدکریـم اتـل و عبدالـرووف انعامی( برگزار شـود.
در ایـن میـان عبدالنصیـر فراهـی بـا ۳7 رأی، نیلوفـر کوفی با 
۶۹ رأی و جاویـد صافـی بـا 7۹ رأی نیـز موفـق نشـدند بـه 
کرسـی نیابـت منشـی مجلـس تکیـه بزننـد. انتخابـات نایب 
منشـی بـا  ۱7 رأی سـفید و ۱۶ رأی باطـل نیـز همـراه بـود 
و دور دوم انتخابـات میـان جاویـد صافـی و نیلوفـر کوفـی 

برگـزار می شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه انتخابـات تعییـن منشـی و نایـب 
منشـی مجلـس نماینـده  گان وارد پنجمیـن روز خـود شـده 

. ست ا
انتخـاب هیـأت اداری دور هفدهـم مجلـس نماینـده گان از 
پُرچالش تریـن انتخابـات هیـأت اداری ایـن مجلـس تاکنـون 

اسـت. بوده 

نامزدنماینده گان معترض از پولیس 
کابل در دادستانی شکایت درج کردند

ذوبآهـنیاذوبتاریـخ
»فروش موزیم جهاد توطئه  برای لیالم ارزش های مردم است«

انتخابات تعیین منشی و نایب منشی مجلس 
نماینده گان بار دیگر بی نتیجه پایان یافت

نماینده گان غزنی:
نـام نویسـی در غـزنی 

تمـدید شـود

نمایندۀ ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان:

فرصت مهمی برای دست یافتن 
به صلح فرا رسیده است

75 دانش آموز دختر 
در بدخشان مسموم شدند



حــدود 8۰ روز بــه برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
ــِر  ــای ناظ ــه اوالً نهاده ــت ک ــده اس ــی مان ــی باق درحال
الزم  آماده گی هــای  کــه  دارنــد  بــاور  انتخاباتــی 
بــرای برگــزاری یــک انتخابــاِت شــفاف از ســوی 
ــًا اعضــای  ــه نشــده و ثانی کمیســیون های انتخاباتــی گرفت
ــه اگــر  ــد ک ــزدان ریاســت جمهوری می گوین شــورای نام
از ســامت و شــفافیِت انتخابــات اطمینــان حاصــل نکنند، 
ــر ایــن،  ــد کــرد. افــزون ب ــات اشــتراک نخواهن در انتخاب
مســووالن بنیــاد انتخابــات شــفاِف افغانســتان می گوینــد 
انتخابــات  قبــال  در  جهانــی  جامعــۀ  موضــع  کــه 
ریاســت جمهوری »مبهــم« اســت و رونــد صلــح پروســۀ 

انتخابــات را متأثــر می ســازد. 
نگرانی هــاِی  تمــام  انتخابــات،  کمیســیون  اگرچــه   
ــِر  ــای ناظ ــزدان و نهاده مطرح شــده توســط شــورای نام
انتخاباتــی را رد می کنــد، امــا آنچــه در بــاال گفتــه 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــی از انتخاب ــری ُکل ــد، تصوی ش
ــال  ــزاِن س ــم می ــد در ششـ ــه بای ــت ک ــتان اس افغانس
ــن  ــه از ای ــته یی ک ــۀ برجس ــردد. نکت ــزار گ ــاری برگ ج
ــات  ــزدان انتخاب ــاِل نام ــد، انفع ــت می آی ــر به دس تصوی
رییــس  اشــرف غنی  به جــز  ـ  ریاســت جمهوری 
حکومــت ـ اســت کــه کیفیــِت آن در هشــدار و اعامیــۀ 

ــت. ــه اس ــت و مطالع ــل رؤی ــر قاب اخی
ــه معنــای »بــی کاری، شــرمنده گی و  »انفعــال« در لغــت ب
پشــیمانی« اســت. در ایــن متــن امــا منظــور ایــن اســت 
کــه نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری به جــای آن کــه 
بــرای تأمیــن ســامت و شــفافیت در انتخابــات خــود را 
بــه آب وآتــش بزننــد و تکلیــِف خــود را بــا امــِر انتخابات 
در کشــوری بــا تقلبــاِت گوســفندی معلــوم کننــد، کنــِج 
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــدار می دهن ــد و هش ــت گزیده ان عافی
ــا  ــم و ی ــم می کنی ــات را تحری ــل انتخاب ــا آن دلی ــل ی دلی
ــان  ــات اطمین ــه اگــر از ســامت و شــفافیِت انتخاب این ک

حاصــل نشــود، در انتخابــات شــرکت نخواهیــم کــرد. 
ــه  ــه س ــدی را ب ــاِت بع ــتر، توضیح ــرای واکاوی بیش  ب
ــم.  ــیم می کنی ــر تقس ــکن و واقعیت پذی ــِش شالوده ش بخ

نخست این که:
آرمان هــا  و  هنجارهــا  و  قوانیــن  آنچــه  خــاِف   
ــط  ــه محی ــرده ک ــت ک ــت ثاب ــه و واقعی ــد، تجرب می گوین
انتخاباتــِی افغانســتان شــباهتی بــه محیــط خودیــارِ 
ــاع  ــووِل دف ــی مس ــر دولت ــه در آن ه ــل دارد ک بین المل
از حقــوِق خــود و شــهروندانش اســت. یعنــی هــر نامــزد 
ــدانی می گــذارد  ــه میـ ــا ب ــه پ ــرد ک ــد بپذی ــی بای انتخابات
ــِع خــود  ــه فکــِر بیشینه ســازِی مناف ــه در آن هرکــس ب ک
اســت و هیــچ مرجــع و قــدرِت فائقــه  و ُمنصفــی وجــود 
ــن  ــرای او تضمی ــامت را ب ــفافیت و س ــه ش ــدارد ک ن
ــن  ــد، ای ــن را بده ــن تضمی ــی ای ــر کس ــا اگ ــد و حت کن
ــر  ــن رو ه ــت؛ از ای ــکننده اس ــه پذیر و ش ــن خدش تضمی
ــرای حفــظ حقــوق  ــِت تاشــش را ب ــد نهای ــزدی بای نام
و پاســدارِی آراِی هواخواهــان و در نهایــت بقــا در 
ــل،  ــط بین المل ــد. در محی ــرچ ده ــه خ ــازی ب ــداِن ب میـ
ــا  ــده ت ــع ش ــادی وض ــِن زی ــا و قوانی ــد و هنجاره قواع
ــه روابــط دولت هــا و کشــورها نظــم ببخشــد و زمینــۀ  ب

ــن  ــن قوانی ــا ای ــد ام ــف ده ــورد را تخفی ــادم و برخ تص
ــا را  ــرای دولت ه ــاری ب ــِق خودی ــد منط ــز نمی توان هرگ
منتفــی ســازد و نقــش تعیین کننــدۀ قــدرت و بــه عبارتــی 
ــات افغانســتان  ــرد. انتخاب ــده بگی ــدرت« را نادی ــازی ق »ب
ــرده  ــت ک ــی مدیری ــا به تنهای ــن و هنجاره ــم قوانی را ه
نمی توانــد و متغیرهــاِی فراوانــی در شــکل دهی بــه 

ــد. ــل ان ــامِ آن دخی ــاز و انج آغ

دوم این که:
مســلمًا  انتخاباتــی  کمیســیون های  اعضــای   
تاش های شــان را بــرای مدیریــِت ســالم و شــفاِف 
انتخابــات بــه کار می بندنــد، آن هــا ایــن کار را دســت کم 
ــاِی  ــات از پس لرزه ه ــود و نج ــروِی خ ــظ آب ــرای حف ب
انتخاباتــی انجــام می دهنــد. امــا نامــزداِن انتخابــات 
افغانســـتان و  بایــد ایــن تاش هــا را در پس زمینــۀ 
ــه  ــد ک ــزارِی آن بپذیرن ــاختاری ـ کارگ ــای س ویژه گی ه
بــا ضعف هــا، آلوده گی هــا و محدودیت هــاِی فــراوان 
همــراه اســت و حاصــِل کار بــا نمونــۀ آرمانــی، زمیــن تــا 
آســمان فاصلــه دارد. »تقلــب« عنصــری واقعیت پذیــر در 
معرفــی انتخاباِت افغانســتان اســت. اگــر مــا در انتخابات، 
ــِل کار  ــم، حاص ــرار دهی ــار ق ــی را معی ــاِی آرمان نمونه ه
ــی  ــۀ دموکراس ــرِک تجرب ــت، ت ــرخورده گی و در نهای س

ــود.  ــد ب ــورِت ُکل خواه به ص

سوم این که:
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــدارِ نام ــرِف هش  ط
ــدار  ــرِف هش ــر ط ــتند. اگ ــانی اس ــا کس ــی ی ــه کس چ
کمیســیون های انتخاباتــی باشــد، بایــد گفــت کــه آن هــا 
ــالِم  ــزاری س ــت« از برگ ــت و معذوری ــِم »مأموری در عال
انتخابــات اطمینــان می دهنــد. اگــر طــرِف هشــدار آقــای 
غنــی اســت، بایــد گفــت کــه او »ســردار فاتــِح تقلبــاِت 
گوســفندی« اســت و بــرای او قهــِر دســته جمعِی نامــزدان 
بــا انتخابــات، پیــروزِی از پیــش اعام شــده تلقــی 
ــی  ــۀ جهان ــما جامع ــدارِ ش ــرِف هش ــر ط ــود. و اگ می ش
ــده  ــی خوان ــد گفــت کــه آنچــه جامعــۀ جهان اســت، بای
ــه خــود در دوراهــی و  می شــود، کشــورهایی هســتند ک
تذبــذِب صلــح و انتخابــاِت افغانســتان قــرار گرفته انــد و 
دقیقــًا معلــوم نیســت کــه ایــن دو امــِر دشــوار را چگونــه 
ــی،  ــزدان انتخابات ــر نام ــا اگ ــرد. ام ــد ک ــع خواهن جم
ایــن دشــواری آســان  انتخابــات را تحریــم کننــد؛ 
ــِد حضــورِ آقــای غنــی در قــدرت،  ــا تمدی می گــردد و ب
ــود.  ــب می ش ــر تعقی ــاِل راحت ت ــا خی ــح ب ــۀ صل برنام
بــا ایــن اوصــاف، تأکیــد می شــود کــه اعضــای شــورای 
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری اوالً درک کننــد 
ــًا  ــدان گذاشــته اند؛ ثانی ــه میـ ــا ب ــه در چــه کشــوری پ ک
ــه  ــا چ ــِی آن ه ــاِن اصل ــا حریف ــف ی ــه حری ــد ک بفهمن
کســانی بــا کــدام فرهنــگ انــد و ثالثــًا جامعــۀ جهانــی را 
کــه در بــرزخ صلــح ـ انتخابــات قــرار دارد، بــه ســمِت 
تعویــق و تعلیــِق انتخابــات و در نهایــت پیــروزِی حریِف 

اصلــی  ســوق ندهنــد. 
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ــورِت  ــه ص ــان« ب ــان اهلل خ ــام ام ــل ناتم ــه »فص ــت ک ــال اس ــد س چن
جنون آمیــز وردِ زبــان اشــرف غنی و نزدیکانــش شــده و گویــا از 
ــه هدف هــای خــاِص سیاســی  ــد ب ــن شــاهِ پیشــیِن کشــور می خواهن ای
ــۀ  ــر اریک ــان ب ــان اهلل خ ــه ام ــی ک ــخ در برهه ی ــد. تاری ــرداری کنن بهره ب
قــدرت تکیــه زد و بعــد باعــث جنجال هــای داخلــی و فــرارِ او از کشــور 
شــد، بســیار درهــم و برهــم و مناقشــه آمیز اســت. هرچنــد کــه تاریــخ 
کشــور هیچ وقــت از دســتکاری هاِی قدرتمنــدان بــه دور نبــوده و 
ــوان  ــه عن ــد، ب همیشــه تــاش شــده کــه آنچــه را کــه آن هــا می خواهن
تاریــِخ درســت بــه خــورد مــردم داده شــود؛ ولــی در مــورد ایــن برهــۀ 
تاریخــی کــه امــان اهلل خــان موفــق شــد اســتقال سیاســِی کشــور را از 
بریتانیــای کبیــر بگیــرد و بعــد خــود دچــار مشــکات داخلــی شــود و 
ــی  ــِض فراوان ــد و نقی ــای ض ــد، حرف ه ــرک کن ــور را ت ــرانجام کش س
ــامِ  ــه ن ــی ب ــان عده ی ــان اهلل خ ــه ام ــه علی ــه چگون ــود دارد. این ک وج
ــک  ــرای ی ــی ب ــب اهلل کلکان ــه حبی ــدند ک ــث ش ــوریدند و باع ــن ش دی
ــر تخــت فرمانروایــی جلــوس کنــد، همــه ســیاه چاله هاِی  ــاه ب دورۀ کوت

ــد.  تاریــخ ان
ــتوار  ــند اس ــت و س ــۀ واقعی ــر پای ــه ب ــا بیشــتر از آن ک ــخ کشــور م تاری
ــوده اســت.  ــۀ عواطــف و خواســت های قومــی اســتوار ب ــر پای باشــد، ب
فــان کــس بــه دلیــِل این کــه خواســته روایتــی بــه نفــع خــود، خانــواده 
و قــومِ خــود از تاریــخ بســازد، ُکل تاریــخ را دســتخوِش تحریــف قــرار 
ــبیه  ــازی ش ــک صحنه س ــه ی ــتر ب ــه بیش ــرده ک ــه ک ــزی ارای داده و چی

اســت.
 در این کــه امــان اهلل خــان شــاه ترقی خــواه بــود و تاش هایــی را 
آغــاز کــرد تــا افغانســتان را از وضعیــِت عقب مانده گــی مــادی و 
ــد  ــدارد. از ۲8 اس ــود ن ــی وج ــرف و اعتراض ــد، ح ــرون کن ــوی بی معن
همه ســاله در افغانســتان بــا نــام گرفتــِن امــان اهلل خــان بزرگداشــت شــده 
ــان  ــاِن طالب ــد، زم ــت نش ــد  گرامی داش ــه ۲8 اس ــا زمانی ک ــت. تنه اس
ــروع  ــتان را مش ــاِن افغانس ــاهان و حاکم ــک از ش ــان هیچ ی ــود. طالب ب
ــز  ــتان را نی ــخ افغانس ــل تاری ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــلمان نمی دانس و مس
ــد. شــاید  ــری و شــرک آمیز می خواندن تاریخــی مشــحون از مســایل کف
بــه همیــن دلیــل در زمــان طالبــان، درس تاریــخ افغانســتان در مکاتــب 
ــد.  ــام درس داده می ش ــخ اس ــای آن تاری ــه ج ــد و ب ــس نمی ش تدری
در دیگــر دوره هــا نیــز وقتــی تاریــخ کشــور درس داده می شــد، همــان 
چیزهایــی در درِس تاریــخ وجــود داشــت کــه حاکمــان آن را بــا 
مزاج شــان برابــر می دانســتند. تدریــس تاریــخ بــا چنیــن رویکــردی بــه 

ــخ اســت.  ــای حــذف تاری معن
ــرزمین  ــک س ــان های ی ــِم انس ــه فه ــه ب ــای آن ک ــه ج ــی ب ــخ جعل تاری
کمــک رســاند، آن هــا را دچــار ســوءظن و تشــویش نســبت بــه یکدیگــر 
ــه  ــان اهلل ن ــاه ام ــورد ش ــز در م ــی نی ــای غن ــای آق ــازد. صحبت ه می س
ــه تــداوم فصــل به اصطــاح  به  خاطــر شــخصیت و کارنامــۀ اوســت و ن
ناتمــامِ آن شــاه مخلــوع؛ بــل بیشــتر بــرای ایجــاد تقابــل و رو در 
ــاه  ــی از ش ــای غن ــرد. آق ــورت می گی ــاری ص ــی و تب ــای قوم رویی ه
ــد  ــان کن ــود را پنه ــر آن خ ــه در زی ــاخته ک ــری س ــان چت ــان اهلل خ ام
ــه  ــه چ ــام« ب ــل ناتم ــد. »فص ــتان را نبین ــروزِ افغانس ــای ام و واقعیت ه
معناســت؟ آیــا افغانســتان در پایــان ســدۀ نــوزده و اوایــل ســدۀ بیســت 
ــا آن  ــی، متناســب ب ــی و جهان ــبات منطقه ی ــا مناس ــرد؟ آی ــر می ب ــه س ب
روزگار اســت؟ چــه چیــزی از فصــل ناتمــامِ شــاه امــان اهلل خــان باقــی 
ــا  ــد؟ تنه ــام آن می دان ــه انج ــد ب ــود را متعه ــی خ ــای غن ــه آق ــده ک مان
چیــزی کــه از شــاه امــان اهلل از آن زمــان باقــی مانــده، پارچه هــای یــک 
ریــل اســت کــه در همــان نزدیکــی داراالمــان هنــوز هــم بــه صــورِت 
ــل  ــد از آن ری ــی می خواه ــای غن ــا آق ــورد. آی ــاک می خ ــه خ مخروب

اســتفاده کنـــد و در افغانســتان خــط آهــن بیــاورد؟ 
ــه گذشــته گان، عوام فریبی یــی بیــش نیســت. همــان چیــزی  چســپیدن ب
کــه بــه شــکل دیگــر طالبــان خواهــاِن برگشــت بــه آن هســتند. بــا ایــن 
تفــاوت کــه طالبــان بــه ۱۴۰۰ ســاِل پیــش می  خواهنــد برگردنــد و آقــای 
ــای  ــان و آق ــان طالب ــچ فرقــی می ــه صــد ســال پیــش. دیگــر هی ــی ب غن
ــل  ــی قاب ــر تاریخ ــا از نظ ــن پروژه ه ــر دوی ای ــدارد. ه ــود ن ــی وج غن
ــا ۱۴۰۰ ســال پیــش تفاوت هــاِی  ــان ب اجــرا نیســتند. حــاال شــرایط زم
ــد.  ــروزی فهمی ــای ام ــا دیدگاه ه ــد ب ــن را بای ــا دی ــه و حت ــوی یافت ماه
ــد  ــانده ش ــی کش ــه ناکام ــان ب ــان زم ــم در هم ــان ه ــان اهلل خ ــروژۀ ام پ
ــتاند و آن  ــال ها برگش ــان س ــه هم ــتان را ب ــاره افغانس ــوان دوب و نمی ت

پــروژه را احیــا کــرد. 
فهــم امــروزی از جهــان، فراتــر از آن چیزهایــی اســت کــه شــاه امــان اهلل 
ــرو  ــی و پیش ــانی مترق ــود، انس ــان خ ــد. او در زم ــد و می فهمی می دی
ــه افــراد و اشــخاِص دیگــری نیــاز اســت تــا  بــود ولــی در زمــاِن مــا ب
ــه  ــی ارای ــبات جهان ــت ویک و مناس ــرن بیس ــا ق ــب ب ــای متناس پروژه ه
ــی  ــورِت طالبان ــه ص ــته ب ــه گذش ــت ب ــه برگش ــه ک ــد. همان گون کنن
ــه شکســت مواجــه  ــان خــود در افغانســتان ب ــر نیســت و طالب امکان پذی
شــدند، پــروژه فصــل ناتمــامِ آقــای غنــی نیــز عملــی شــدنی نیســت و از 
همیــن حــاال شکســت خــورده اســت؛ زیــرا مــا فراتــر از امــان اهلل خــان 

می اندیشــیم. 
از جانــب دیگــر، گرامی داشــت از ۲8 اســد، کــه البتــه کارِ نــو و ابتــکاری 
ــا  ــود، ب ــت می ش ــن روز گرامی داش ــته ای ــای گذش ــت و از زمان ه نیس
ــد داشــته  چنیــن هزینه هــای گــزاف و کمرشــکن چــه توجیهــی می توان
باشــد؟ آقــای غنــی نزدیــک بــه چهارصــد میلیــون افغانــی را بــرای برپــا 
ــِت آن  ــم جمعی ــه نی ــرده ک ــه ک ــتقاِل کشــوری هزین ــردن جشــن اس ک
زیــر خــط فقــر زنده گــی می کننــد. آیــا مصــرف بی جــاِی یــک افغانــی 
از بیت المــال بــه معنــای جفــا و زیرپــا کــردِن آرمان هــای شــاه امــان اهلل 

نیســت؟  

جشـناستقالل
باپوِلیتیـمانوبیوهزنان

نامـزدان  انفـعاِل 
انتخابات خـودیارِ  محیـط  در 

طرِف هشداِر نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری، 

چه کسی یا کسانی 
استند. اگر طرِف هشدار 
کمیسیون های انتخاباتی 

باشد، باید گفت که آن ها در 
عالِم »مأموریت و معذوریت« 
از برگزاری سالِم انتخابات 
اطمینان می دهند. اگر طرِف 
هشدار آقای غنی است، باید 

گفت که او »سردار فاتِح 
تقلباِت گوسفندی« است 

و برای او قهِر دسته جمعِی 
نامزدان با انتخابات، پیروزِی 

از پیش اعالم شده تلقی 
می شود. و اگر طرِف هشدار 
جامعۀ جهانی است، باید 

گفت که آنچه جامعۀ جهانی 
خوانده می شود، کشورهایی 
هستند که خود در دوراهی 
و تذبذِب صلح و انتخاباِت 
افغانستان قرار گرفته اند 
و دقیقاً معلوم نیست که 

این دو امِر دشوار را چگونه 
جمع خواهند کرد. اما اگر 

نامزدان انتخاباتی، انتخابات 
را تحریم کنند؛ این دشواری 

آسان می گردد و با تمدیِد 
حضوِر آقای غنی در قدرت، 
برنامۀ صلح با خیاِل راحت تر 

تعقیب می شود

روح اهلل یوسف زاده
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رونــد ثبــت نــام در ۳۳ والیــت تقویتــی، امــا بــرای غزنــی ابتدایــی 
بــود. پــس بایــد مــدت زمــان آن دو برابــر ســایر والیتــی در نظــر 
گرفتــه می شــد تــا مــردم بــا خیــال آســوده درایــن رونــد اشــتراک 

می کردنــد.
شــماری از نماینــده گان مــردم غزنــی در مجلــس و شــورای 
والیتــی ایــن والیــت بــا بیــان ایــن مطلــب می گوینــد، در 
ــق  ــن ح ــردم از ای ــی م ــل ناامن ــه دلی ــوالی ها ب ــیاری از ولس بس
شــهروندی اســتفاده کــرده نتوانســتند، امــا در ولســوالی هایی کــه 
ــودن ســایت های ثبــت  ــه دلیــل دور ب ــود، ب ــن ب امنیــت هــم تأمی
ــد  ــن رون ــردم از ای ــن مراکــز، بیشــتر م ــاز شــدن ای ــر ب ــام و دی ن

ــد. ــاز ماندن ب
ــد، نمی توانســتیم  ــات می گوین ــا مســووالن در کمیســیون انتخاب ام
ــم.  ــر بیندازی ــه خط ــات را ب ــدان انتخاب ــهروندان و کارمن ــان ش ج
در هــر منطقــه کــه نیروهــای امنیتــی تأمیــن امنیــت کــرده بودنــد، 
ســایت ایجــاد کــرده بودیــم. امــا در مناطــق ناامــن ممکــن نبــود.

ــام  ــت ن ــرای ثب ــان ب ــودن زم ــدود ب ــی مح ــا در پ ــن واکنش ه ای
رأی دهنــده گان در والیــت غزنــی کــه بــرای مــدت ۱۵ روز ادامــه 

ــود. ــراز می ش ــت، اب داش
نماینــده گان و باشــنده گان والیــت غزنــی مــدت زمــان ثبــت نــام 
رأی دهنــده گان در والیــت غزنــی را انــدک دانســته و تاکیــد دارنــد 
ــی  ــرای غزن ــا ب ــرای ســایر والیتــی تقویتــی، ام ــد ب کــه ایــن رون
ــایر  ــا س ــان آن ب ــدت زم ــد م ــس بای ــود، پ ــی ب ــام ابتدای ــت ن ثب
ــن  ــال آســوده در ای ــا خی ــردم ب ــا م ــاوت می داشــت ت ــت تف والی

ــد. ــتراک می کردن ــد اش رون
در  غزنــی  والیتــی  شــورای  نماینــده  فقیــری  نصیراحمــد 
ــام در  ــت ن ــد ثب ــد، رون ــدگار می گوی ــه مان ــا روزنام ــو ب گفت وگ
ــرا از یــک ســو  ــود، زی ــدان قناعــت بخــش نب ــی چن والیــت غزن
ــی و  ــودن ســایت های انتخابات ــدک ب ــی و از ســوی دیگــر ان ناامن
کوتــاه بــودن زمــان ســبب شــد تــا تعــداد زیــادی از مــردم از ایــن 

ــد. ــاز بمانن ــد ب رون
آقــای فقیــری گفــت، در بســیاری از ولســوالی ها بــه دلیــل 
ناامنــی، مــردم نتوانســتند از ایــن حــق شــهروندی اســتفاده کننــد، 
امــا در ولســوالی های کــه امنیــت هــم تأمیــن بــود، بیشــتر مــردم 

ــد. ــاز ماندن ــام ب ــد ثبــت ن از رون
او دلیــل بــاز مانــدن مــردم از ثبــت نــام در مناطــق امــن را 
ــرد، دور  ــد ک ــرده تاکی ــوان ک ــات عن ــیون انتخاب ــم کاری کمیس ک
بــودن مراکــز ثبــت نــام، دیــر بــاز شــدن ســایت های ثبــت نــام و 
انــدک بــودن ســایت ها از جملــه مــواردی اســت کــه ســبب شــد 

ــد. ــاز بمانن ــد ب ــن رون ــردم ای ــادی از م ــا تعــداد زی ت
ــی یکــی از چالش هــای  ــری، مشــکات امنیت ــای فقی ــاور آق ــه ب ب

اصلــی فــرا راه مــردم غزنــی بــرای ثبــت نــام بــود، امــا حتــا مراکــز 
ثبــت نــام در مناطــق امــن نیــز بــا چالش هــا و مشــکات فــراوان 

مواجــه بــود.
ــن  ــرای ای ــه ب ــدت زمانی ک ــرد، م ــر نشــان ک ــری خاط ــای فقی آق
رونــد در نظــر گرفتــه شــده بــود، کافــی نبــود، زیــرا تعــداد ثبــت 
ــن  ــردم از ای ــن م ــود؛ بنابرای ــم ب ــان ک ــاد و زم ــده گان زی ــام کنن ن

ــدان راضــی نیســتند. ــد چن رون
بــه گفتــۀ ایــن عضــو شــورای والیتــی غزنــی، چــون مــردم ایــن 
والیــت خواهــان تمدیــد ایــن رونــد بــرای یــک یــا بیشــتر از یــک 
ــا  ــم ت ــات تقاضــا کردی ــا از کمیســیون انتخاب ــد. م ــه دیگــر ان هفت

ایــن رونــد بــرای بیشــتر از یــک هفتــه دیگــر تمدیــد شــود.
باایــن حــال عــارف، رحمانــی نماینــده مــردم غزنــی در مجلــس 
ــده گان در  ــام رأی دهن ــت ن ــد ثب ــه رون ــد دارد ک ــده گان تاکی نماین
والیــت غزنــی بــه دلیــل بــاز مانــدن تعــدا زیــادی از مــردم ایــن 

ــد شــود. ــاره تمدی ــد دوب ــد، بای رون
 بــه گفتــۀ آقــای رحمانــی، رونــد ثبــت نــام در ۳۳ والیــت تقویتی، 
امــا بــرای غزنــی ایــن رونــد ابتدایــی بــود. پــس بایــد مــدت زمان 
ــا  ــا مــردم ب ــر ســایر والیتــی در نظــر گرفتــه می شــد ت آن دو براب

خیــال آســوده ثبــت نــام می کردنــد.
ــرا راه  ــی ف ــش اصل ــی را چال ــکات امنیت ــی، مش ــای رحمان آق

ــد کــه اگــر  ــد، مــردم نگــران ان ــوان کــرده می  گوی ــد عن ایــن رون
ــی  ــا مشــکات امنیت تذکره هــای شــان برچســب داشــته باشــد، ب
مواجــه نشــوند و بــه همیــن دلیــل اکثریــت کســانی که در مناطــق 

ــد. ــام نکردن ــت ن ــد، ثب ــی می کنن ــن زنده گ ناام
ــا  ــد و ب ــام کنن ــت ن ــتند ثب ــانی که می خواس ــا کس ــت، ام او گف
مشــکات امنیتــی هــم مواجــه نبودنــد، بــه دلیــل محــدود بــودن 
ــن  ــان از ای ــی ش ــکان زنده گ ــایت ها از م ــودن س ــان و دور ب زم

ــد. ــاز ماندن ــد ب رون
امــا مســووالن در کمیســیون انتخابــات می گوینــد کــه ایــن رونــد 
ــان  ــا پای ــی ت ــردم غزن ــود و م ــد نمی ش ــوان تمدی ــچ عن ــه هی ب

ــد. ــام کنن ــا ثبــت ن ــد ت امــروز )دیــروز( فرصــت دارن
عزیــز ابراهیمــی معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات در 
گفت وگــو بــا روزنامــه مانــدگار گفــت کــه تــا پایــان ۱۳ ســرطان 
ســال جــاری حــدود ۱۵۱ هــزار نفــر در والیــت غزنــی ثبــت نــام 
کردنــد. درایــن والیــت ۲۵۲ مرکــز ثبــت نــام ایجــا شــده بــود کــه 
ــدود  ــی مس ــل ناامن ــه دلی ــز آن ب ــال و ۳۱ مرک ــز آن فع ۲۱۵ مرک

بــود.
آقــای ابراهیمــی در خصــوص اینکــه در مناطــق ناامــن هیچ ســایت 
بــاز نبــود گفــت، کمیســیون انتخابــات در هــر منطقــه کــه نیروهای 
امنیتــی تأمیــن امنیــت کــرده بودنــد، ســایت ایجــاد کــرده بــود. امــا 

در مناطــق ناامــن ممکــن نبــود و نمی توانســتیم جــان شــهروندان 
و کارمنــدان انتخابــات را بــه خطــر بی اندازیــم.

ــن نظــارت و یافته هــای  ــه براســاس تازه تری ــن درحالی ســت ک ای
ــتان  ــر افغانس ــام در سراس ــت ن ــات، ثب ــر برانتخاب ــای ناظ نهاده
انــدک بــوده اســت و ایــن انــدک بــودن ثبــت نــام رأی دهنــدگان 
دالیــل زیــادی دارد. کمیســیون انتخابــات نتوانســته ایــن رونــد را  
درســت مدیریــت نماینــد تــا زمینــه اشــتراک بیشــتر رأی دهنــدگان 

واجــد شــرایط را فراهــم شــود.
ــات،  ــر برانتخاب ــای ناظ ــی نهاده ــای نظارت ــاس یافته ه ــه اس  ب
ــری  ــکاتی دیگ ــا مش ــد ب ــن رون ــی ای ــکات امنیت ــار مش درکن
عــدم  عامــه،  آگاهــی  برنامه هــای  بــودن  کمرنــگ  همچــو 
ــایر  ــات و س ــیون انتخاب ــان کمیس ــازنده می ــی کارا و س هم آهنگ
ــام،  نهادهــای ذیدخــل انتخاباتــی، نامتــوازن بــودن مراکــز ثبــت ن
دور بــودن و عــدم دسترســی مراکــز ثبــت نــام بــه تعــداد زیــادی 
ــن،  ــه ناظری ــات ب ــازی معلوم ــریک س ــردم، خــودداری از ش از م
اســتخدام افــراد زیرســن منحیــث کارمنــد، ثبــت نام هــای غیابــی 
مخصوصــًا در محــات زنانــه، کمبــود کارمنــدان زن، کوتــاه بــودن 
مــدت زمــان ثبــت نــام تقویتــی و نبــود تیم هــای ســیار رو بــه رو 
ــواالت  ــا س ــد را ب ــن رون ــج ای ــت نتای ــه در نهای ــت ک ــوده اس ب

جــدی مواجــه ســاخته اســت.

وزارت دفــاع ملــی اخیــر تصمیــم گرفتــه اســت تانک هــا 
و تجهیــزات نظامــی بازمانــده از نیروهــای اتحــاد جماهیــر 
ــی  ــاند. بخش ــروش برس ــه ف ــع آوری و ب ــابق را جم ــوروی س ش
از ایــن تجهیــزات و تانک هــا در منطقــۀ »پشــتۀ ســرخ« ولســوالی 
جبل الســراج والیــت پــروان موجــود اســت. اخیــراً وزارت دفــاع 
تصمیــم گرفتــه اســت تمــام ایــن تجهیــزات را جمــع آوری و ذوب 

ــد. کن
امــا ایــن کار بــا واکنش شــمار زیــادی از شــهروندان و باشــنده گان 
ــت.  ــده اس ــه ش ــا مواج ــروان و کاپیس ــیر، پ ــای پنجش والیت ه
شــهروندان می گوینــد کــه تجهیــزات نظامــی باقــی مانــده در ایــن 
ــتان  ــخ افغانس ــی از تاری ــاد« و بخش ــم جه ــوط »موزی ــه مرب منطق
ــم  ــا ه ــند. گزارش ه ــروش برس ــه ف ــا ب ــد ذوب و ی اســت و نبای
ــال  ــزات را انتق ــن تجهی ــرد ای ــاش ک ــت ت ــه دول ــاند ک می رس
ــد و  ــه رو ش ــردم روب ــت م ــا مخالف ــا ب ــد، ام ــد و ذوب کن ده

ــد. ــری کردن ــال آن جلوگی ــل از انتق ــنده گان مح باش
شــهروندان از حکومــت می خواهنــد تــا ایــن تصمیــم اش را پــس 
ــر بخشــی  ــا روایت گ ــن تانک ه ــان، ای ــاور آن ــه ب ــرا ب ــرد، زی بگی

از تاریــخ مــردم افغانســتان اســت و بایــد زنــده نگــه  داشــته شــود.
ظهیــر ســعادت، نماینــدۀ پیشــین مــردم در مجلــس نماینــده گان در 
صفحــۀ رســمی فیســبوکش نوشــته اســت کــه فــروش نشــاني هاي 
ــی«  ــه، »توطئه ی ــاي مخروب ــام آهن پاره ه ــر ن ــت زی ــاد و مقاوم جه
بــرای »لیــام« کــردن ارزش هــای مــردم افغانســتان اســت. آقــای 
ــن  ــه ای ــزوده اســت ک ــۀ یادداشــت کوتاهــش اف ســعادت در ادام
کار »تــاراج« ارزش هــای مــردم اســت و او در هماهنگــی بــا مــردم، 

اجــازه نمی دهنــد کــه ایــن تجهیــزات بــه فــروش برســد.
بشــیر احمــد انصــاری، نویســنده در صفحــۀ فیســبوکش تصمیــم 
وزارت دفــاع را »چپــاول« خوانــده و نوشــته اســت: آنچــه منطــق 
ــه  حکــم می کنــد، ایــن اســت کــه مســوولیت اصلــی ایــن امــر ب
دوش والــی بــوده و نماینــده گان مــردم هــم مســوولیت نظــارت در 

همچــو مســایل را بــه دوش دارنــد.
ــته  ــس نوش ــل در مجل ــردم کاب ــدۀ م ــی، نماین ــا رضای ــان آغ خ
اســت کــه »نشــانه گرفتــن ارزش هــای ملت هــا و ملیت هــا 
و  مغــرض  حاکمیــت  اســتبداد،  دوران  شناســه های  از 
ــی  ــرایط فعل ــه در عصــر و  ش ــخ اســت ک ــده گان تاری تحریف کنن

ــش  ــاد و افزای ــز ایج ــی ج ــی، نتیجه ی ــان کنون ــا و جه ــور م کش
ــدارد«. ــاهل ن ــدم تس ــگ ع ــج فرهن ــت و تروی گسس

ــت  ــاد و مقاوم ــم جه ــه ایجــاد موزی ــد ک ــی می افزای ــای رضای آق
یــک »ضــرورت و مکلفیــت ملــی« اســت و آنــان تــاش 
ــود. او  ــاد ش ــت ایج ــاد و مقاوم ــار جه ــم آث ــرد موزی ــد ک خواهن
ــت  ــه حکوم ــت ک ــته اس ــبوکش، نوش ــِت فیس ــۀ یادداش در ادام
ایــن تجهیــزات و تانک هــا را بــه کمپنی یــی می فروشــد کــه 
ــد. ــن می کن ــم ارگ کمپی ــه تی ــت جمهوری ب ــات ریاس در انتخاب
ایــن نماینــدۀ مــردم می نــگارد کــه از نــگاهِ درآمدزایــی بــه 
ــر  ــر، دوام دارت ــد بیش ت ــا دارای درآم ــز موزیم ه ــور نی ــه کش خزان
ــت  ــردی مل ــِخ پای م ــروش تاری ــا ف ــود ت ــد ب ــر خواه و ماندگارت

ــتان. ــزرگ افغانس ب
ــاور اســت کــه  ــه ایــن ب ــر دیگــر فیســبوک ب محــب بابــک، کارب
انتقــال تانک هــا از پــروان و پنجشــیر بــه معنــای فراموشــی تاریــخ 
اســت. او می نویســد کــه مــردم افغانســتان نبایــد تاریــخ شــان را 

فرامــوش کننــد.
ــاور  ــن ب ــه ای ــور ب ــهروندان کش ــر از ش ــی دیگ ــزاد، یک کاوه که

ــا«  ــه »یغم ــع ب ــی در واق ــاع مل ــم وزارت دف ــه تصمی ــت ک اس
بــردن »جغرافیــا« و »ارزش هــای« افغانســتان اســت. آقــای کهــزاد 
می نــگارد: »جغرافیــای کــه مــن در آن بــه دنیــا آمــدم )افغانســتان( 
باربــار بــه یغمــا بــرده شــده و باربــار بــه فــروش رســیده اســت. 
ایــن بــار نوبــت بــه موزیــم جهــاد و مقاومــت اســت؛ همانگونــه 
ــت  ــیس حکوم ــدو تأس ــدس از ب ــر مق ــن ام ــای ای ــه ارزش ه ک

ــاراج رفــت«. ــه ت ــن ب موقــت در ب
ــه  ــته اســت ک ــر فیســبوک نوش ــر دیگ ــن قدوســی، کارب عبدالمتی
ــردم افغانســتان  ــروی م ــت و آب ــزات، حیثی ــا و تجهی ــن تانک ه ای
ــن  ــه ای ــت ک ــته اس ــتش نگاش ــی در یاداش ــای قدوس ــت. آق اس
تانک هــا بــا قربانــي بیــش از یک ونیــم میلیــون مجاهــد بــه 
دســت آمــده اســت و بــه آســاني نابــود نخواهــد شــد. او در ادامــه 
ــا از تصمیــم اش بگــذرد. از وزارت دفــاع ملــی خواســته اســت ت
ــی در  ــاور ریاســت اجرای ــر، مش ــال، حشــمت رادف ــن ح در همی
ــازۀ  ــم ت ــر اســاس تصمی صفحــۀ فیســبوکش نوشــته اســت کــه ب
ــی،  ــاع مل ــی و مســووالن وزارت دف ــی، نهادهــای مردم ادارۀ محل
ــاد و مقاومــت  ــم جه ــه موزی ــوط ب ــال آهــن آالت مرب مســألۀ انتق
ــر  ــای رادف ــت. آق ــده اس ــل ش ــراج ح ــرخ جبل الس ــتۀ س در پش
ــد  ــر رون می نویســد کــه هیــأت مختلطــی از نهادهــای مختلــف ب
ــایط  ــا و وس ــکاره از تانک ه ــه و بی ــن آالت اضاف ــازی آه جداس
رزهــی ازکارافتــاده کــه قابلیــت نگهــداری در موزیــم مقاومــت را 

ــد، نظــارت خواهــد کــرد. دارن
حشــمت رادفــر افــزوده اســت کــه ایــن تانک هــای کهنــه، 
ــخ  ــربداری و تاری ــی و س ــال خون خواه ــی« ۴۰ س ــاهدان عین »ش
مجســم مردمــی اســت کــه »دســتان خویــش را بــر گــرد آفتــاب 

ــد.« ــرده ان ــد ک کمربن
گفتنــی اســت که بقایــای تجهیزات و آثــار دوران جهــاد و مقاومت 
در بســیاری از نقــاط کشــور موجــود اســت، امــا بــه دلیــل نبــود 
ــه  ــا متروک ــن بخش ه ــازی، ای ــازی و تاریخ س ــت موزیم س سیاس
باقــی مانــده اســت. حفــظ نمادهــای جهــاد و مقاومــت، بخشــی از 
ارزش مــردم افغانســتان بــه شــمار مــی رود و بی توجهــی بــه ایــن 
ــی  ــۀ جمع ــخ و حافظ ــه تاری ــی ب ــۀ بزرگ ــد ضایع ــم، می توان مه

مــردم افغانســتان بزنــد.
تاهنــوز مســووالن در وزارت دفــاع در ایــن مــورد چیــزی 
نیــز  وزارت  ایــن  بــه  مــا  مکــرر  تماس هــای  و  نگفته انــد 

مانــد. بی پاســخ 

ذوبآهـنیاذوبتاریـخ
»فروش موزیم جهاد توطئه  برای لیالم کردن ارزش های مردم است«

نماینده گان غزنی:

نـام نویسـی در غـزنی تمـدید شـود
ناجیه نوری

روح اهلل بهزاد
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ــد،  ــال نکن ــی را دنب ــر احمــد شــغل خانواده گ اگ
ــود،  ــه می ش ــما چ ــِی ش ــودِن خانواده گ ــی ب نظام
حیــف نیســت کــه ایــن سلســله برهــم بخــورد؟
  بگــذار حیــف باشــد، در عــوض صلــح در 
ــر  ــا بیش ت ــردمِ م ــد. م ــتقرار می یاب ــتان اس افغانس
ــِت  ــده اند. مل ــته ش ــگ خس ــی از جن ــر ملت از ه
ــته  ــانی داش ــی انس ــک زنده گ ــد ی ــا می خواهن م

باشــند. می فهمیــد یــک زنده گــی انســانی!

در طــول ســال های جهــاد بیش تــر بــر کــدام 
تاکتیــک نظامــی متکــی بودید؟

گوریایــی  جنــگ  در  کــه  عمده  یــی  نکتــۀ 
مــا از آن اســتفاده کردیــم، عبــارت از نظــم و 
ســازمان دهی منظــم بــود کــه مــا نه تنهــا در 
درۀ پنجشــیر، بلکــه در نقــاط مختلــف از آن 
اســتفاده می بردیم. اســتفادۀ مـــعقول از اراضــــی، 
سازمــــان دهی مــنظِم افـراد و اســــتفادۀ موثر از 
ــر از  ــا بیش ت ــه م ــود ک ــی ب ــای جنگ تکتیک ه
ــال: درۀ  ــور مث ــم. به ط ــده بردی ــمن از آن فای دش
پنجشــیر حــدود صــد کیلومتــر طــول دارد. عاوه 
ــراه  ــزرگ، دره هــای کوچــک را به همــ ــر درۀ ب ب
طــوری  را  خویــش  گروه هــای  مــــا  دارد. 
ــک  ــر دره ی ــه در ه ــم ک ــازمان دهی کــردیــ س
ــه مجــرد داخــل  ــا ب ــرارگاه ســاختیم و روس ه ق
شــدن در پنجشــیر مــورد حملــه قــرار می گرفتنــد 

ــد. ــگ می پرداختن ــه جن و ب

اولین بــار طــرح تشــکیل شــورای نظــار را بــا 
چــه کســی یــا کســانی در میــان گذاشــتید؟

  در ســال ۱۳۶۰ بــا دو بــرادرِ دیگــر در پنجشــیر 
ــی  ــتند، یک ــور داش ــه حض ــی ک ــم. برادران بودی
ــرادر  ــری ب ــان و دیگ ــح اهلل خ ــهید ذبی ــرادر ش ب
اســماعیل طــارق از لغمــان بودنــد. در آن زمان بیِن 
خــود نشســتیم و بعــد از یــک سلســله مذاکــرات 
ــدون  ــد ب ــا نبای ــه م ــیدیم ک ــن نتیجــه رس ــه ای ب
برنامــه حرکــت کنیــم. بایــد برنامــۀ دقیــق داشــته 
باشــیم و بفهمیــم کــه چــه می کنیــم و کــدام طرف 
ــا همــۀ مناطــق افغانســتان  ــان م ــم. آن زم می روی
ــم  ــد قســمت یعنــی زون تقســیم کردی ــه چن را ب
ــش  ــله کوه هندوک ــی سلس ــن آن، یک و عمده تری
بــود؛ چــون ایــن ســاحه در طــول تاریــخ 
ــوده و  ــاس ب ــیار حس ــی بس ــتان منطقه ی افغانس
در همــۀ جنگ هــا نقــش داشــته اســت. بنابرایــن 
ــد در دو طــرف هندوکــش  ــه بای ــه شــد ک فیصل
پایــگاه  تأســیس کنیــم تــا بتوانیــم در برابــر 
عســاکر دشــمن کــه بــه تــوپ و تانــک قوی تــر 
ــا تــوکل  مجهــز اســتند و اســلحۀ بهتــر دارنــد، ب
ــه  ــی ک ــع اراض ــتفاده از وض ــد و اس ــه خداون ب
سلســله کوه هنـدوکـــش ایـــجاد کــرده، مقاومــت 
کنیــم. چــون راه اکمــاالت نقطــۀ ضعــِف دشــمن 
اســت و انســان می توانــد زودتــر دشــمن را در آن 
نقطــه تهدیــد کنــد و فشــار بیــاورد، فیصلــه شــد 
ــا عمــق داشــته باشــد و  کــه باقــی پایگاه هــای م
بــا یــک کشــور دوســت پیوســت باشــیم. فیصلــه 

بــر ایــن شــد کــه در همیــن مثلــث کابلـ  روســیه 
و کابــلـ  جال آبــاد که پشــت ســــر آن پاکســتان 
می باشــد، مــا پایگاه هــای عمیــق کوهســتانِی 

ــم.  خــود را تشــکیل بدهی
ذبیـح اهلل خـان وظیـفه گـرفت تا کارهـای والیات 
سمنـــگان، مـــزار، فاریــاب و جوزجــان را ترتیب 
بدهــد. زون مرکــزی کــه شــامل والیــات پــروان، 
کاپیســا، شــمال کابــل به شــمول زون شمال شــرق 
ــات بدخشــان، تخــار، بغــان و  ــه شــامل والی ک
ــد و  ــته ش ــن گذاش ــه دوِش م ــود ب ــدز می ش کن
مناطــق لغمــان، کنــر و قســمتی از جال آبــاد را به 
دوش طــارق صاحــب گذاشــتیم تــا هــر بــرادر در 
منطقــه و ســاحۀ خــود کار بکننــد. همــان بــود که 
بــرادران طــرف مناطــق خویــش حرکــت کردنــد.
ــا  ــال فرصــت می گشــتم، چــون روس ه ــن دنب م
منظمــاً حملــه می کردنــد و مــا همیشــه در 
جنــگ بودیــم تــا این کــه در زمســتان ســال 
ــرف  ــه ط ــن ب ــد و م ــر ش ــت میس ۱۳۶۲ فرص
شــمال رفتــه و قوماندان هــای صفحــات شــمال را 
جمــع کــرده و در پایگاه شرشــر اشــکمش هســتۀ 

ــتیم. ــار را گذاش ــورای نظ ش
بــار دیگــر بــه پنجشــیر آمــدم و جنگ هــا 
ــه  ــال ۱۳۶۴ ک ــا س ــت و ت ــه داش ــل ادام مسلس
ــد  ــه بع ــان داشــت، از آن ب ــه جری ــگ بی وقف جن
مطمیــن شــدم کــه پایــگاه پنجشــیر می توانــد بــا 
رهبــری دیگــر بــرادران جنــگ را ادامــه بدهــد و 
بــه پیــش ببــرد. بنابرایــن در آن ســال مســوولیت 
ــام  ــه ن ــرادران ب ــی از ب ــه دوش یک ــیر را ب پنجش
ــیر  ــودم پنجش ــتم و خ ــود گذاش ــارنوال محم س
ــرک  ــه قصــد صفحــات شــمال افغانســتان ت را ب
کــردم و از آن تاریــخ بــه بعــد مســوولیت شــورای 
نظــار را بــه پیــش می بــرم. در ســال ۱۳۶۶ 
ــه  ــز ب ــروان و کاپیســا را نی مســوولیت والیــات پ
ــپردم و او  ــی س ــام عظیم ــه ن ــرادران ب ــی از ب یک
ــرد و  ــش بب ــه پی ــری ب ــکل بهت ــه ش ــت ب توانس
مــن منحیــث مســوول شــورای نظــار در ســیزده 

ــتم. ــت هس ــروف خدم ــتان مص ــت افغانس والی

ــه  ــا چ ــما در جنگ ه ــِت ش ــت موفقی   عل
ــت؟ ــوده اس ب

  لطــف و توفیــِق پــروردگار در رأس همــه قــرار 
داشــته و شــامل حــاِل مــا بــوده اســت و مســالۀ 
ــوری  ــم ش ــۀ »امره ــت کریم ــه آی ــر این ک دیگ
ــت و  ــوده اس ــرلوحۀ کارم ب ــه س ــم« همیش بینه
مــن همیــش بــا بــرادران مشــوره کــرده ام و 
ســر  بــر  و  می شــنوم  را  مفیــد  مشــوره های 
نظــرات پافشــاری نمی کنــم و ایــن مشــوره اکثــراً 

ــت. ــوده اس ــن ب ــت م ــبب موفقی س

تــا کنــون جلســۀ عمومــی شــورای نظــار دایر 
ــه  ــر آن را در چ ــت تأخی ــت، عل ــده اس نش

ــد؟ می دانی
ــه  ــم ک ــر می کنی ــی دای ــود را وقت ــاِت خ   جلس
و  رونمــا شــود  تغییــر عمده یــی  در وضــع 

یــا  اســتراتیژی جدیــد  روی  بخواهیــم  بــاز 
سیاســت های جدیــد بحــث کنیــم. چــون وضــع 
ــه  ــا الحــال ب ــوای شــوروی ت ــان خــروج ق از زم
یــک شــکل ادامــه پیــدا کــرده، اصــًا ضرورتــی 
ــای  ــم و تصمیم ه ــه بکنی ــاره جلس ــم دوب ندیدی
ــا در اول  ــه م ــی  ک ــم. پان ــاذ نمایی ــد اتخ جدی
طــرح کــرده بودیــم، در قســمت معقــول بــودِن آن 
شــکی نداریــم. تنهــا چیــزی که پــان عملیــات را 
عقــب انداختــه، نبــودن و بــه دســت قــرار نگرفتن 

ــت.  ــات الزم اس امکان

  اتحــاد بــا جنبــش ملی اســامی افغانســتان و 
حــزب وحــدت اســامی و ســایر گروه هــای 
عضــو شــورای عالــی دفــاع از افغانســتان بــا 
چــه کیفیتــی عملــی شــده اســت؟ بــا توجــه 
ــین  ــای پیش ــیاری از ائتاف ه ــه بس ــه این ک ب
شــکننده و به اصطــاح تکتیکــی بــوده اســت، 
ــد  ــز تردی ــورا نی ــن ش ــد در دوام ای ــا نبای آی

داشــت؟
پیشــین  اتحادهــای  و  ائتاف هــا  این کــه    
شــکننده و غیرپایــدار بــوده، واقعیتــی انکارناپذیــر 
ــرای  ــامی ب ــی اس ــد مل ــۀ متح ــا جبه ــت. ام اس
نجــات افغانســتان بــر اســاس یــک سلســله 
اصــول، اشــتراکات و معیار هــای واقعــی کــه 
ــی دارد،  ــش اساس ــی در آن نق ــای مردم پیوند ه
ــه  ــه همــۀ اعضــای آن ب تشــکیل شــده اســت ک
ایــن اصــول و معیارهــا وفــا دارنــد و می تــوان بــه 
ــد. دوام و اعتــای ایــن شــورا امیــدوار باقــی مان
ــیدن  ــه بخش ــت، خاتم ــت موق ــکیل حکوم تش
ــن  ــات ســالم، تدوی ــزاری انتخاب ــگ، برگ ــه جن ب
ــون اساســی و قانون مندکــردن نظــام اســامی  قان
ــن  ــِی م ــای اصل ــول و معیار ه ــتان، اص در افغانس
در ســالیان مبــارزات بــوده اســت. در طــول 
حــدود پنــج ســال پــس از پیــروزی مجاهدیــن، 
ایــن اصــول را بارهــا بــا رهبــران جهــادی مطــرح 
ــای  ــرال دوســتم و آق ــا جن کــرده ام و هم اکنــون ب
ــترک  ــاع مش ــتان روی دف ــایر دوس ــی و س خلیل
ــِت  ــت موق ــک حکوم ــکیل ی ــتان، تش از افغانس
ــوام و  ــزاب و اق ــا، اح ــۀ جناح ه ــکل از هم متش
ــه  ــات ب ــزاری انتخاب ــۀ برگ ــردن زمین ــم ک فراه
ــروز همــۀ اعضــای  ــه ام ــا ب ــق رســیده ایم. ت تواف
ــد و یقیــن  ــه ایــن توافــق پای بنــد بوده ان شــورا ب
دارم کــه ایــن ائتــاف جدیــد کــه بــر اســاس ایــن 
اصــول بنــا شــده اســت تــا زمــان اســتقرار صلح و 
ثبــات پایــدار در افغانســتان دوام خواهــد یافت. در 
بیــن اعضــای ائتــاف جدیــد ضــد طالبان مشــکِل 
خاصــی نیســت. جنــاح جنــرال دوســتم و حــزب 
ــته اند.  ــت پیوس ــه دول ــز ب ــامی نی ــدت اس وح
پُســت هایی کــه الزم بــود، بــه آن هــا ســپرده شــده 
اســت. در ابعــاد نظامــی نیــز مــا مشــترک عمــل 
ــن نزدیکــی و  ــر روز ای ــا گذشــت ه ــم. ب می کنی
وحــدت بیش تــر شــده و مــن در ایــن خصــوص 
خوشــبین هســتم و یقیــن دارم کــه در آینــده 

وضــع از ایــن نیــز بهتــر خواهــد شــد. 

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخش نوزدهـم

بار دیگر به پنجشیر آمدم 
و جنگ ها مسلسل ادامه 
داشت و تا سال ۱۳۶۴ که 
جنگ بی وقفه جریان داشت، 
از آن به بعد مطمین شدم 
که پایگاه پنجشیر می تواند با 
رهبری دیگر برادران جنگ 
را ادامه بدهد و به پیش 
ببرد. بنابراین در آن سال 
مسوولیت پنجشیر را به 
دوش یکی از برادران به نام 
سارنوال محمود گذاشتم و 
خودم پنجشیر را به قصد 
صفحات شمال افغانستان 
ترک کردم و از آن تاریخ به 
بعد مسوولیت شورای نظار 
را به پیش می برم. در سال 
۱۳۶۶ مسوولیت والیات 
پروان و کاپیسا را نیز به یکی 
از برادران به نام عظیمی 
سپردم و او توانست به شکل 
بهتری به پیش ببرد و من 
منحیث مسوول شورای نظار 
در سیزده والیت افغانستان 
مصروف خدمت هستم

قانون های همیشه گی را رعایت کنید
ــزۀ  ــه شــما انگی ــا آزاردهنده تریــن بحــث کــه ب ــرار نیســت حت ق
ــای  ــرتان را داده، قانون ه ــا همس ــزدن ب ــپ ن ــاعت گ ــد س چن
ســاده امــا بااهمیتــی کــه در خانۀتــان وجــود داشــته را زیــر ســوال 
ببــرد. حتــا اگــر بــا تمــام وجــود از همدیگــر دلخوریــد، بازهــم 
بایــد بــه رواِل هــر روز شــام و ناهــار بخوریــد و ســر میــِز غــذا 

حاضــر شــوید.
حتــا اگــر هنــوز همســرتان را به خاطــر کاری کــه کــرده، 
آِن خــود می دانیــد،  از  تمام وکمــال  را  نبخشــیده اید و حــق 
بازهــم نبایــد بی ســام بــا هــم روبــه رو شــوید و بی خداحافظــی 
خانــه را تــرک کنیـــد. ایــن قانون هــای به ظاهــر ســادۀ هــرروزه، 
زنده گــی مشــترک تان را ســِرپا نگــه می دارنــد؛ پــس حتــا 
یــک روز هــم آن هــا را زیــر پــا نگذاریــد. یادتــان نــرود اگرچــه 
ــقف  ــک س ــر ی ــم زی ــوز ه ــا هن ــد، ام ــم دلخوری ــابی از ه حس
ــترک تان  ــۀ مش ــرک خان ــرای ت ــی ب ــد و برنامه ی ــی می کنی زنده گ

ــد. هــم نداری
 

بگویید و بشنوید
اگــر شــما در دعواهــا متکلــم وحــده هســتید و تنهــا خودتــان را 
ــته  ــار داش ــد انتظ ــد، نبای ــی می کنی ــرف زدن خال ــه ح ــا بی وقف ب
ــرانجامِ  ــه س ــرتان ب ــما و همس ــان ش ــای می ــه بحث ه ــید ک باش
ــنونده هســتید و  ــط ش ــر فق ــر، اگ ــد. از طــرف دیگ ــی برس خوب
ــم  ــه ه ــک کلم ــد، ی ــاد می کن ــرتان داد و فری ــه همس ــه ک هرچ
ــاز هــم نبایــد انتظــار داشــته باشــید کــه  بــه زبــان نمی آوریــد، ب
ــۀ شــما و  ــه وظیف ــد. حــق و البت ــر نکن ــان اوضــاع را بدت رفتارت
ــک  ــه ی ــوهری، ب ــای زن و ش ــه در بحث ه ــت ک ــرتان اس همس
ــوءتفاهم های ایجــاد  ــارۀ س ــا درب ــد ی ــاع کنی ــدازه از خــود دف ان

ــه هــم توضیــح دهیــد. شــده ب
ــا اوضــاع را  ــه دادن بحــث تنه ــد ادام ــر احســاس می کنی ــا اگ ام
بدتــر می کنــد و عصبانیــِت شــما کار را بــه جــای ناخوشــایندی 
می کشــاند، بــا هــم در ایــن مــورد کــه بحــث را بــه زمــان بهتــری 
موکــول کنیــد، بــه توافــق برســید. می توانیــد چنــد ســاعت بعــد 
ــای  ــش پ ــن و آرامش بخ ــی ام ــد در مکان ــد روز بع ــا چن و حت
ــکان  ــی، ام ــوی منطق ــک گفت وگ ــا ی ــینید و ب ــره بنش ــز مذاک می

رســیدن بــه نتیجــۀ بهتــر را فراهــم کنیـــد.

آسمان و ریسمان نبافید
یکــی از عــاداِت مخــرب امــا رایجــی کــه بســیاری از زوج هــا هــر 
ــد،  ــاز می کنن ــان ب ــه زنده گی ش ــش را ب ــه پای ــر هفت ــا ه روز ی
ــم از  ــما ه ــر ش ــت. اگ ــل اس ــرد مقاب ــتباهات ف ــم دادن اش تعمی
ــدِن یــک اشــتباه  ــا دی آن دســته زن و شــوهرهایی هســتید کــه ب
عبــارت »تــو همیشــه...«، »تــو هیــچ وقــت...« را بــه زبــان 
ــان  ــه زنده گی ت ــی ب ــت بزرگ ــه خیان ــد ک ــد بدانی ــد، بای می آورن
ــا  ــن عبارت ه ــد. ای ــد می کن ــما را تهدی ــۀ ش ــه رابط ــد ک می کنی
کــه دعــوا را بــه اوج می رســاند و همــۀ تاش هــای همســرتان بــرای درســت 
ــی جــدی  ــد صدمه ی ــرد، می توان ــر ســوال می ب ــته را زی ــردن در گذش ــار ک رفت

بــه رابطــۀ شــما بزنــد.
ــه قانونــی کــه قبــًا گفتــه شــد، برگردیــد و در هــر زمــان کــه  پــس بازهــم ب
ــه  ــوع ک ــان موض ــورد هم ــط در م ــد، فق ــث می بینی ــر و بح ــرای ج ــی ب دلیل
ــن  ــرده و از دادن چنی ــم بحــث ک ــا ه ــان روز مطــرح شــده، ب درســت در هم
حکم هــای ُکلــی و تعمیــم دادن اشــتباهات شــریک زنده گی تــان پرهیــز کنیــد. 
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هــر هنــري اصالتــاً امتنــاع دارد از 
دیگــري  عامــل  به واســطۀ  این کــه 
غیــر از خــودش، ترجمــه و تفســیر 
هنــر  دیگــر،  عبــارت  بــه  شــود. 
ــدني دارد  ــي و جدانش ــي ذات خاصیت
کــه یــا بایــد به تنهایــي و ذاتــاً بیـــان 
حــال کنــد و یــا اصــاً دم نزنــد. تاریخ 
و  هنــر  اســتاداِن  مي توانــد  فقــط 
شــاهکارها را در خــود ثبــت کنــد، 
مغــِز  بــه  را  نمي توانــد آن هــا  امــا 
ــل ســازد. ســاکت نشســتن  ــا منتق م
در برابــر آثــار هنــری زیبــا، بهتــر از 
خوانــدن یــك زنده گي نامــه اســت. 
انســان عصــر نویــن چــون شــتاب زده 
کــه  اســت  آن  از  هراســان تر  و 
بــه  آمیختــه  کمالــي  بــه  بتوانــد 
آرامــش و ســکون راه جویــد، مبهوت 
در برابــر ایــن آثــار مي ایســتد. از 
نقیــض  و  ضــد  انگیزه هــاي  میــان 
ــروزي شــکل  ــن پی ــه بزرگتری ــود ک ب
بــر مــاده، در تمامــي طــول تاریــخ 
ــا  ــه م ــد و ب ــل آم ــري حاص ــر بش هن
ــذت، از  ــوع در ل ــه تن هشــدار داد ک

افــراط در آن بهتــر اســت

قطعــي اســت کــه انســان، پیــش از آن کــه بــه فکــر 
ــات  ــد، از نغم ــره بیفت ــاي مقب ــازي و بن مجسمه س
ــات  ــۀ حیوان ــگ و چهچه ــرده و از بان ــذت مي ب ل
ــرده اســت.  ــه آواز و رقــص پــي ب تقلیــد کــرده و ب
در واقــع هیــچ هنــري نیســت کــه بهتــر از رقــص، 
ــر  ــه را جلوه گ ــردمِ اولی ــاق م ــا و اخ خصوصیت ه
ــا رقــص دســته  جمعي  ــزرگ، ب ســازد. جشــن هاي ب
همین طــور  مي شــود؛  آغــاز  انفــرادي  یــا 
جنگ هــاي بــزرگ، بــا گام هــا و ســرودهاي جنگــي 
دینــي  بــزرِگ  اجتماعــات  و  مي گــردد  شــروع 
اســت.  رقــص  و  نمایــش  و  آواز  از  آمیخته یــي 
رقــص بــراي انســاِن اولیــه از امــور جــدي بــه شــمار 
ــا  ــد، تنه ــي کــه مي رقصیدن ــه اســت و هنگام مي رفت
قصدشــان خوش گذرانــي و لــذت نبــود، بلکــه 
ــي را  ــان چیزهای ــت و خدای ــه طبیع ــتند ب مي خواس
ــه  ــت را ب ــص، طبیع ــیلۀ رق ــه وس ــد و ب ــن کنن تلقی
خــواب مغناطیســي درآورده، بــه زمیــن دســتور 
ــار آورد. اسپنســر  ــه ب ــي ب ــه حاصــل خوب ــد ک دهن
ریشــۀ رقــص را در تشــریفاتي مي دانــد کــه هنــگام 
بازگشــت یــک رییــِس پیــروز شــده از میــدان جنــگ 
ــد آن  ــي فروی ــده؛ ول ــته مي ش ــرا گذاش ــع اج به موق
ــد و  ــي مي دان ــهوات جنس ــي از ش ــري طبیع را تعبی
ــکل  ــه ش ــه ب ــت ک ــي اس ــص فن ــه رق ــد ک مي گوی
ــه  دســته  جمعي حــس عشــق را برمي انگیــزد. اگــر ب
ایــن دو، نظریــۀ قبلــی را )کــه رقــص از جشــن ها و 
آداب و مناســک دینــي تولیــد شــده( بیفزاییــم، گویــا 

ــیم. ــیده باش ــاره رس ــه در این ب ــن توجی ــه بهتری ب
مي تــوان گفــت کــه نواختــن آالت موســیقي، و 
ــت.  ــده اس ــد ش ــص تولی ــز از رق ــش نی ــر نمای هن
ــات  ــاختن احساس ــد س ــراي نیرومن ــه ب ــا این ک کم
وطنــي یــا جنســي بــه وســیلۀ بانگ هــا یــا نغمــات 
مــوزون، پیــدا شــدن چنیــن اســباب هایي ضــروري 
مي نمــوده اســت. انســان اولیــه تمــام موهبــِت خــود 
را بــه کار انداختــه و آالت مختلــف را بــا رنگ هــا و 
ــت و  ــیده اس ــت بخش ــا زین ــا و کنده کاري ه نقش ه
ده هــا نــوع آلــت موســیقي درســت شــده، کــه امروز 
بــه صــورِت عالــِي ویولــون و پیانــو درآمــده اســت. 
ــه  ــدند ک ــدا ش ــاني پی ــل کس ــان قبای ــم در می کم ک
ــه  ــود. رفته رفت ــدن ب ــدن و آواز خوان کارشــان رقصی
ــیقي  ــوم گام موس ــي  مفه ــورِت مبهم ــه ص ــردم ب م
ــیقي  ــب موس ــي، از ترکی ــان وحش ــد. انس را فهمیدن
و آواز و رقــص، هنــر نمایــش و اپــرا را ابــداع 
ــه نمایــش صامــت )پانتومیــم(  کــرد. و هــزاران گون
ــه  ــوادث قبیل ــن ح ــا بزرگ تری ــد ت ــام مي دادن انج
ــازند.  ــرد را مجســم س ــک ف ــاِت ی ــاي حی ــا کاره ی
ــا  ــه نمایش ه ــردازي از این گون ــه نغمه پ ــي ک هنگام
ــد، و  ــدل گردی ــر مب ــه تیات ــص ب ــد، رق ــدا مي ش ج
ــاي  ــن صورت ه ــي از بزرگتری ــب یک ــن ترتی ــه ای ب

ــدا شــد. ــم پی ــري در عال هن

رابطۀ هنر با دین 
کفــر  و  شــرک  از  مایه یــی  زیبایی شناســی  در 
ــن داران از  ــزاری و دوری دی ــب بی ــه موج ــت ک اس
آن می شــد و چیــزی غیرعقانــی در آن وجــود 
دارد کــه نظــر روشــن روانان شــکاک را جلــب 
نمی کــرد. اگرچــه دیــن، منبــع زیبایــی نیســت 
ــس از عشــق  ــر، پ ــردن هن ــش ب ــش در پی ــا مقام ام
ــه کار  ــه ب ــت ک ــوان گف ــی می ت ــا آن جای ــت. ت اس
بــردن ســتون های خشــن بــرای نشــان کــردن قبــور، 
ــه  ــوده اســت. و انســان اولی منشــای سنگ تراشــی ب
ــدادش را  ــا اج ــود ی ــدای خ ــمه خ ــج مجس به تدری
ــاری از  ــاز معم ــادگار گذاشــت. آغ ــه ی ــنگ ب در س
ســاختن گــور بــرای مــرده گان اســت)مانند اهــرام(. 
ــرور،  ــن و س ــته های جش ــی و دس ــراً آداب دین ظاه
سرچشــمۀ هنــر درام اســت. آغــاز درام جدیــد )کــه 
ــاز و  ــت( در نم ــروز اس ــای ام ــن هنره دنیوی تری
ــاری  ــود. حج ــطی ب ــرون وس ــی ق ــای دین نمایش ه
ــت و  ــی یاف ــن کلیســاها درخشــندگی تازه ی در تزیی
نقاشــی بــر اثــر الهــام از مســیحیت بــه اوج رســید.
ولــی هنــر حتــا در خدمــت بــه دیــن نیــز نشــان داد 
ــت  ــری دارد. و مي بایس ــر و س ــق، س ــا عش ــه ب ک
موجــي از بربریــت از روي ســرزمینی بگــذرد تــا بــه 
ــتي در آن  ــداي زیبایي پرس ــر ن ــار دیگ ــال آن، ب دنب
ــای  ــی، بدن ه ــر دین ــد شــود. عناصــر غی ســامان بلن
مــوزون و پیکرهــای لطیــف در مقدس تریــن و 
ــن نقاشــی های رنســانس، خــود را ســرزده  دینی تری
جــا کردنــد. پــس از آن کــه رنســانس از رم بــه ونیــز 
رفــت، عنصــر غیردینــی غالــب آمــده و عشــق 
ــی  ــان زیبای ــۀ خاق ــد. هم ــروز ش ــتوری پی ــر مس ب
ــدن از  ــده مان ــرای زن ــه ب ــی ک ــر دین ــد هن )همانن
عشــق کمــک گرفــت(، وزن و ایقــاع را وارد میـــدان 
ــدند و آواز و  ــد عشــق ش ــان پایبن ــا ناگه ــد ام کردن
ــره  ــن دای ــد در ای ــد. تقلی ــص را آفریدن ــعر و رق ش
ــی  ــی و نقاش ــق پیکرتراش ــته و در خل ــدم گذاش ق
ــق  ــد را عش ــوع تقلی ــی موض ــت، ول ــرکت جس ش
ــه نحــوی  ــرد. ب ــن ک ــدی تعیی ــر فرزن جنســی و مه
کــه اگــر وزن و تقلیــد را بــا انگیــزۀ عشــق بیامیــزی، 
نه دهــم ادبیــات را می تــوان در دســت گرفــت. 

ــه عشــق و  ــرانجام ب ــه، س ــی دانت ــۀ اله ــا نغم )حت
تغــزل می گرایــد.(

ــدۀ  ــق، برانگیزن ــروی عش ــی نی ــان باطن ــن جری ای
شــوق خــاق هنرمنــد اســت. راســل هــم کمابیش 
بــه ایــن موضــوع اعتــراف دارد: »... آنچــه اشــعار 
غنایــی شکســپیر را بی همتــا می ســازد آنســت 
کــه سرشــار از همان گونــه وجــد و نشــاطی 
اســت کــه کــودِک دوســاله را بــه نیایــش ســبزه زار 
ــود... عشــق، تجربــه و عملــی اســت  برانگیختــه ب
کــه در آن همــۀ وجــود مــا شــاداب و تــازه 
ــف و  ــاران، عل ــه ب ــوری ک ــه همان ط ــود ب می ش

ــد.« ــراوت می بخش ــکی ط ــد از خش ــاه را بع گی
ــی از  ــد در برخ ــن پیون ــک: ای ــوغ رمانتی 1. نب
هنرمنــدان بــه شــکل آمیــزش ســریع عایــق 
ــرن و  ــد بای ــد )مانن ــم درمی آی ــر باه جنســی و هن
ــال  ــدرت خی ــه ق ــو...( ک روســو و شــوپن و هوگ
ــی و  ــاس و عاطف ــت و حس ــب اس ــل غال ــر عق ب
دردکــش هســتند و شــعر و نقاشــی و موســیقی و 
ــار  ــن آث ــدۀ این هاســت. بهتری فلســفۀ عشــق، آفری

در جوانی شــان اســت.
ــال و  ــر خی ــل ب ــۀ عق ــیک: غلب ــوغ کاس 2. نب
ــاخ و  ــه و ب ــزار و گالیل ــقراط و س ــاس )س احس
ــام و  ــر اله ــکیبایی ب ــم و ش ــۀ تصمی ــگل(. غلب ه
ــاله گی  ــی س ــد از س ــته بع ــار برجس ــان. آث هیج
ــم در  ــی ک ــود خیل ــروی خ ــت. از نی ــری اس و پی
ــاف  ــد )برخ ــره می برن ــخصی به ــهوات ش راه ش
بــه کار  هنــر  راه  در  را  همــه  و  رمانتیک هــا( 
و  تــوازن  وحــدت،  هماهنگــي،  می گیرنــد. 
ــت. ــر اس ــق هن ــم منط ــق و ه ــر منط ــب: هن ترکی
۳. میکانــژ و بتهوون و ناپلیــون، از آن روی برترند 
کــه هــر دو نبــوغ را به هــم آمیخته و خــود را تا حد 
انســان برتــر بــاال بــرده انــد. نبــوغ، زالــوی انســان 
اســت )نیچــه( یعنــی خونــش را مکیــده و شــعلۀ 
آن وجــودش را می ســوزاند )هماننــد عشــق(. 
ــی  ــان کس ــه ج ــر دو ب ــق ه ــوغ و عش ــر نب و اگ
ــنده گی  ــان و درخش ــر از هیج ــارش پُ ــد، گفت بیفت
خواهــد بــود امــا صدایــش زود خامــوش خواهــد 
شــد. سرچشــمۀ هــر نبــوغ و زیبایــی و هنــری، آن 
نیــروی خاقــی اســت کــه پیوســته نســل انســان را 
ــن  ــی را تأمی ــی زنده گ ــرده و جاودانه گ ــد ک تجدی
ــي  ــت در پ ــط نخس ــۀ متوس ــراد طبق ــازد. اف می س
فایــدۀ آنــي هســتند، بــه ایــن امیــد کــه در پیــري 
ــته  ــي را داش ــه زیبای ــن ب ــراي پرداخت ــت ب فرص
باشــند؛ اشــراف گرچــه هنــر را حمایــت مي کننــد 
ــه زندگــي هنــري ترجیــح  امــا هنــر زنده گــي را ب

مي دهنــد.

پایان 
ــت  ــل دوران ــه وی ــی ک ــری نهایی ی ــاید نتیجه گی ش
ــه »...  ــود ک ــن ب ــد ای ــرن می کن ــم ق ــس از نی پ
معیــاري عینــي بــراي ســنجش برتــري هنــری یــا 
ــي  ــا م ــي م ــدارد، ول ــود ن ــلیقه گي وج خوش س
توانیــم کمتریــن محــک ذهنــي بزرگــي را در دامنــۀ 
نفــوذ خــود در زمــان و مــکان و کمتریــن مقیــاس 
ــدا  ــدگاري آن پی ذهنــي شــهرت را در قابلیــت مان
کنیــم.« امــا توصیفش هایــش شــنیدنی اســت: 
ــي اســت کــه همــه کــس آن  ــۀ زبان ــه منزل ــر ب هن
ــق چشــم  ــر از طری ــد و محصــول هن ــي فهم را م
ــد  ــت مي یاب ــه روح دس ــس ب ــا لم ــوش ی ــا گ ی
ــار  ــون آن آث ــم. چ ــوش و فه ــق ه ــه از طری و ن
را بــه صــورِت افــکار و کلمــات درآوریــم، از 

زیبایــي آن هــا کاســته مي شــود. هــر یــک از حــواس 
عالمــي از آِن خــود دارد؛ بنابرایــن هــر هنــر وســیله 
و واســطۀ خــاِص خــود را داراســت کــه نمي توانــد 
بــه الفــاظ ترجمــه شــود. حتــا هنرمنــد هــم دربــارۀ 
ــر  ــل ه ــدر در مقاب ــد و چق ــوده مي نویس ــر بیه هن
اثــر هنــري کلمــات بیهــوده انــد! هــر هنــري اصالتــًا 
ــري،  ــل دیگ ــطۀ عام ــه واس ــه ب ــاع دارد از این ک امتن
غیــر از خــودش، ترجمــه و تفســیر شــود. بــه عبارت 
ــدني دارد  ــدا نش ــي و ج ــي ذات ــر خاصیت ــر، هن دیگ
کــه یــا بایــد به تنهایــي و ذاتــًا بیــان حــال کنــد و یــا 
اصــًا دم نزنــد. تاریــخ فقــط مي توانــد اســتادان هنــر 
و شــاهکارها را در خــود ثبــت کنــد، امــا نمي توانــد 
آن هــا را بــه مغــِز مــا منتقــل ســازد. ســاکت نشســتن 
ــدن یــک  ــر از خوان ــا، بهت ــری زیب ــار هن ــر آث در براب
زنده گي نامــه اســت. انســان عصــر نویــن چــون 
شــتاب زده و هراســان تر از آن اســت کــه بتوانــد بــه 
ــد،  ــکون راه جوی ــش و س ــه آرام ــه ب ــي آمیخت کمال
ــان  ــتد. از می ــار مي ایس ــن آث ــر ای ــوت در براب مبه
انگیزه هــاي ضــد و نقیــض بــود کــه بزرگتریــن 
ــخ  ــاده، در تمامــي طــول تاری ــر م ــروزي شــکل ب پی
هنــر بشــري حاصــل آمــد و بــه مــا هشــدار داد کــه 
ــر اســت. و در  ــراط در آن بهت ــذت، از اف ــوع در ل تن
ــاِن  ــا انس ــد از میلیون ه ــپاس گزاری می کن ــان س پای
گمنامــی کــه بــا آیین هــاي هنري شــان، خــون 

ــد. ــران کــرده ان ــخ را جب تاری
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شـورای عالـی صلـح با اشـاره به اشـتراک بیـش از ۶۰ تن 
از نماینـده گان جامعـۀ مدنـی، احـزاب سیاسـی و اعضای 
قطـر،  »بین الفغانـی«  نشسـت  در  صلـح  عالـی  شـورای 
می گویـد کـه اشـتراک کننده گان در این نشسـت به شـکل 
انفـرادی حضـور دارنـد و از »دولـت« نماینده گی نمی کند. 
آن،  بـه  اشـاره  بـا  صلـح  عالـی  شـورای  در  مسـووالن 
اشـتراک  ایـن نشسـت  در  تمـام کسـانی  کـه  می گوینـد 
می کننـد، افـراد حقیقی هسـتند و پیام های انفـرادی دارند. 
پیـش از ریاسـت حکومـت وحدت ملـی نیـز از برگزاری 

ایـن نشسـت ابـراز بی خبری کـرده بود.
ایـن در حالـی اسـت کـه دیـروز شـنبه بیـش از ۶۰ تـن 
نماینـده گان جامعـۀ مدنـی، اعضای شـورای عالـی صلح، 
فعـاالن حقـوق زن و احـزاب سیاسـی، کابل را بـه مقصد 

اشـتراک در نشسـت »بین االفغانـی« قطـر تـرک کردنـد. 
ایـن نشسـت بـه میزبانـی مشـترک آلمـان و قطـر قـرار 
اسـت، روز یک شـنبه و دوشـنبه هفتـۀ جـاری در دوحـه 

برگـزار گـردد. 
مارکـس پوتـزل، نماینـدۀ ویـژۀ آلمـان بـرای افغانسـتان 
و پاکسـتان بـا اشـاره بـه نشسـت »بین الفغانـی« در قطـر، 
می گویـد: گفت وگوهـای اخیـر قطـر فرصت مهمـی برای 

دسـتیابی بـه صلـح در افغانسـتان اسـت.
کـه  اسـت  گفتـه  اعامیه یـی  در  آلمـان،  ویـژۀ  نماینـدۀ 
اشـتراک کننـده گان فقـط به گونـۀ انفرادی در این نشسـت 

می یابنـد. حضـور 
شـورای  سـخنگوی  معـاون  زایـری،  اسـداهلل  همچنـان، 
عالـی صلـح در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید: 
اشـتراک کننده گان در این نشسـت، پیام های روشـن برای 
طالبـان دارنـد و همچنـان گـروه طالبان را تشـویق به آغاز 

گفت وگـوی مسـتقیم بـا دولـت افغانسـتان می کنند. 
آقـای زایـری افـزود کـه در ایـن نشسـت کسـی از دولت 
نماینده گـی نمی کنـد و تمـام اشـتراک کننـده گان به شـکل 

می یابند. انفـرادی حضـور 
در  می گویـد:  صلـح  عالـی  شـورای  سـخنگوی  معـاون 
داخـل دولـت عاقمنـدی خـاص بـه صلح وجـود دارد و 
هـر نهـاد و جریانـی کـه در ایـن مـورد اقـدام کنـد؛ مورد 

اسـتقبال  شـورای عالـی صلـح قـرار می گیـرد. 
نشسـت  کننـده گان،  اشـتراک  از  شـماری  همچنـان 
»بین االفغانـی« در قطـر، این نشسـت را با اهمیـت خوانده 
و می گوینـد کـه ایـن گفت وگوهـا زمینه سـاز آغـاز روند 
گفت وگوهـای مسـتقیم دولـت افغانسـتان- طالبان اسـت. 
حضـرت عمـر زاخیلـوال، یکـی از اشـتراک کننـده گان، 
ایـن نشسـت قطـر را  بـرای زمینـه سـازی گفت وگوهای 
مسـتقیم دولـت – طالبـان پـر اهمیت دانسـته  و بـه رادیو 
آزادی گفتـه اسـت کـه قسـمی کـه مذاکـرات طالبـان و 

امریـکا زمینه سـازی بـرای مذاکـرات افغانسـتان و طالبان 
اسـت، نشسـت کنونـی قطـر نیـز بخـش از تاش هـای 
مسـتقیم  مذاکـرات  َآغـاز  نگـرش  می توانـد،  کـه  اسـت 

دولـت – طالبـان را تقویـت کنـد.
این در حالی اسـت که فهرسـت منتشـر شـده از طرف در 
رسـانه ها نشـان می دهـد کـه اصیـا وردگ، داکتـر حبیبـه 
سـرابي، شـهرزاد اکبـر، فوزیه کوفـی، لیلي  جعفـري، ماریا 
اکرمـي، شـاه گل رضایـی، انار کلـي هنریار، جمیلـه افغان، 
زینـب موحـد، مولـوي امین الدیـن مظفـري، عبدالهـادي 
بـدر، مولـوي  قربانعلـي فصیحـي، جمال الدیـن  رفیعـي، 
شـفیع اهلل نورسـتاني، محمد نادر نعیم، عطاالرحمان سـلیم، 
مولوي سـام ضعیف، ارشـاد احمدي، متین بیگ، حکمت 
کـرزی، حاجي دیـن محمد، انجینـر فرهاداهلل فرهـاد، نادر 
نـادري، حامـد گیانـی، صالح محمـد سـلجوقي، غیـرت 
بهیـر، مولـوي عنایـت اهلل بلیـغ، حضـرت عمـر زاخیلـوال 
و داکتـر رنگیـن دادفر سـپنتا بـه نماینده گی از شـهروندان 
افغانسـتان در ایـن نشسـت بـا طالبـان گفت وگـو می کنند. 
همچنـان، گـروه طالبـان از اشـتراک در این نشسـت اعام 

آماده گـی کرده انـد. 
کـه  گفتـه  قطـر  در  طالبـان  سـخنگوی  شـاهین  سـهیل 
اشـتراک کننـده گان در رابطـه بـه صلـح صحبـت می کنند. 
بـا ایـن حـال، شـماری از کاربـران شـبکه های اجتماعـی 
بـا انتقـاد ایـن نشسـت گفتـه انـد کـه نماینده هـای ارشـد 
طالبـان ماننـد مـادر بـرادر و عبـاس سـتانکزی در ایـن 

نمی کننـد. اشـتراک  نشسـت 
احمـد سـیدی، یکـی از کاربـران رسـانه های اجتماعی در 
صفحـۀ فیسـبوکش نگاشـته اسـت: »خانـم هـا و آقایـان 
کـه تعدادشـان نزدیـک بـه ۶۰ تن می رسـد امروز )شـنبه( 

از کابـل به خاطـر ماقـات بـا گـروه طالبـان روانـه قطـر 
. شدند«

او افزوده اسـت: »مـا برادر و عباس سـتانکزی با اعضای 
ایـن هیـأت ماقاتـی ندارند، مولوی شـهاب الدیـن دالور 
گفتـه اسـت، اگـر فرصـت یاری کـرد؛ مـن با تعـدادی از 

طالبـان دیگر بـا اینهـا ماقات خواهیـم نمود«.
ایـن نشسـت بـه میزبانـی مشـترک کشـور آلمـان – قطر، 
قـرار اسـت در دوحـه مرکـز ایـن کشـور عربـی در حالی 
برگـزار می گـردد که دور هفتـم گفت وگوهـای صلح میان 

امریـکا – وطالبـان در این کشـور جریـان دارد.
ایـن گـروه در شـش دور از گفت وگوهای خود بـا امریکا 
دولـت  بـا  مسـتقیم  گفت وگوهـای  آغـاز  و  آتش بـس 

کرده انـد. رد  را  افغانسـتان 
»بین االفغانـی«  نشسـت های  دور  دو  نیـز  ایـن  از  پیـش 
از  شـماری  و  گردیـد  برگـزار  روسـیه  میزبانـی  بـه 
و  مدنـی  نماینـده گان جامعـه  و  شـخصیت های سیاسـی 
زنـان با گـروه طالبان در مسـکو دیدار داشـتند، امـا نتیجۀ 
ایـن گفت وگوهـا ملمـوس و چشـم گیر نبـود و خواسـت 
اشـتراک کننـده گان کـه آتش بس و آغاز مذاکرات مسـتقیم 
دولـت و طالبان بـود، از طرف گروه طالبان پذیرفته نشـد.
اولیـن نشسـت »بین االفغانـی« در ۱۶ دلو سـال ۱۳۹7 میان 
مدنـی  و  سیاسـی  شـخصیت های  از  شـماری  و  طالبـان 
افغانسـتان و طالبـان برگـزار گردیـد و دومیـن دور ایـن 
نشسـت نیز  بـه بهانۀ صدمین سـالگرد روابـط دیپلماتیک 
افغانسـتان - روسـیه در 7 و 8 جـوزا سـال جـاری  بـا 
اشـتراک رهبـران و چهره های سیاسـی افغانسـتان با هیأتی 

از گـروه طالبـان بـه میزبانـی مسـکو برگـزار گردید.

ــوی  ــه س ــتان ب ــده پاکس ــزون و لغزن ــش روز اف ــا گرای ب
ــه  ــد در برنام ــک هن ــه کم ــس ب ــکا و انگلی ــن، امری چی
دارنــد تــا بــار دیگــر پشتونیســم افراطــی و لــگام 
گســیخته را در کشــور دامــن بزننــد تــا زمینــۀ کار گیــری 
ــران را  ــر پاکســتان و در عیــن حــال، ای ــزار فشــار ب از اب
فراهــم نماینــد. بــه نوبــۀ خــود روســیه هــم کــه در بــازی 
بــا کارت پشــتون یــد طوالنــی دارد، در پــی بهره بــرداری 
ــه ســود خــود اســت و دســتگاه اطاعاتــی آن  ــزاری ب اب
کشــور از دیــر بــاز در ایــن راســتا بــه پویایــی و تکاپــو 

ــاده اســت.  افت
ــل و  ــران قبای ــد، س ــش می کوش ــش از پی ــم بی ــن ه چی

ــتان را  ــتون و در کل پاکس ــل پش ــتره قبای ــای گس ماه
ــت.  ــوده اس ــم ب ــق ه ــیار موف ــن کار بس ــرد و در ای بخ
ــد گاهــی شــاهد ســخنرانی های  ــر از چن ــن رو، ه از همی
آتشــین ماهــای پاکســتانی هســتیم کــه لــب بــه ســتایش 
دولــت کمونیســتی چیــن می گشــایند و آن کشــور را 
ــر  ــان اســام از شــر کف ــی و ناجــی جه ــن حام بزرگتری

غــرب می خواننــد.
ــه  ــی ب ــراب وهاب ــک اع ــا کم ــم ب ــتان ه ــت پاکس دول
ــان  ــامی در می ــی اس ــترش افراط گرای ــی و گس دامنه یاب
قبایــل پشــتون و بلــوچ بیــش از پیــش در تکاپــو اســت.
در نتیجــه، بــار دیگــر شــاهد گســترش جنگ هــای 

ــتره  ــترده در گس ــزی گس ــی و خون ری ــان فرسایش بی پای
قبایــل از یک ســو و رشــد تاجیکیســم، ازبیکیســم و 
ــه پشتونیســم افراطــی  هزاره ایســم افراطــی در واکنــش ب

ــتیم. ــر هس ــوی دیگ ــور از س در درون کش
همــه بازی هــای مــوش و گربــه بــا طالبــان در مســکو و 
دوحــه و برگــزاری نشســت قبایــل پشــتون در دهلــی و 
ــاری در  ــیختۀ تب ــی لگام گس ــه افراطی گرای ــن زدن ب دام
ــر تخــت گاه  ــان ب ــازآوری طالب کشــور کــه در راســتای ب
ــن  ــنگتن در همی ــی واش ــا کارگردان ــد؛ ب ــل می باش کاب

ــد. ــیر می کن ــتا س راس
ــی هــم در داخــل کشــور  حلقــات و محافــل معلوم الحال
کمــاکان بــه ایــن آتــش فــروزان هیمــه می اندازنــد. کمــا 
ــات  ــس از انتخاب ــی پ ــی افراط ــی تبارگرای ــه مش ــن ک ای
۲۰۰۴بــه مشــی رســمی و ایدیولوژیکــی ارگ مبــدل 
شــده کــه تــا بــه امــروز بــه گونــه ســامان مند ادامــه دارد.

امــا ایــن تنهــا کل مشــکل نیســت. بــازی بــا کارت بلــوچ 
و کــرد هــم در منطقــه بــه شــدت روان اســت تــا دیــده 

شــود، کار بــه کجــا خواهــد کشــید؟
روشــن نیســت چــه وقــت از شــر ایــن تسلســل و دور 
باطــل رهایــی خواهیــم یافــت. تاریــخ بــاز هــم بــه گونــۀ 
ــرار  ــه تک ــکل مضحک ــه ش ــال ب ــن ح ــک و در عی تراژی
می شــود. امــا بــا دریــغ و درد کــه بــاز هــم رودبــاری از 
خــون در گســتره بودوبــاش قبایــل مــرزی روان خواهــد 
ــه  ــی ب ــاری و زبان ــای تب ــز تنش ه ــل نی ــد و در داخ ش
ــای  ــد پیامده ــه می توان ــید ک ــد رس ــی خواه ــرز بحران م
ــیرازه  ــد و ش ــته باش ــور داش ــرای کش ــاری ب ــس زیانب ب
بــی آن هــم از هــم گســیخته وحــدت ملــی مــا را بیــش 
از پیــش بــدرد و از هــم بگســلد و کشــور را بــه ســوی 

ــد. فروپاشــی بلغزان
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بازی با برگ تبارگرایِی لگام گسیخته در سیمای نو

نمایندۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان و پاکستان:
فرصت مهمی برای دست یافتن به صلح فرا رسیده است

75 دانش آموز دختر 
در بدخشان مسموم شدند

 عزیز آریانفر

ابوبکر صدیق

باشنده گان غرب کابل 
به غنی و عبداهلل شرم نامه دادند

یـک  در  کابـل  شـهر  غـرب  باشـنده گان  از  شـماری 
حرکـت نمادیـن و اعتراضـی بـه رهبـران حکومـت 

کردنـد. اهـدا  »شـرم نامه«  ملـی  وحـدت 
شـمار از فعاالن جامعـه مدنی و باشـنده گان ناحیه های 
۱۳ و ۱8 در غـرب شـهر کابل، دیـروز در یک حرکت 
اعتراضـی سـران حکومـت وحـدت ملـی را بـه وعده 
خافـی و بی توجهـی متهـم کـرده بـه آنـان شـرم نامه 

اهـدا کردند.
»سپاسـگزاری  اسـت:  آمـده  شـرم نامه  ایـن  متـن  در 
می کنیـم از حکومـت وحـدت ملـی کـه بـا سـرازیر 
شـدن صدهـا میلیـارد دالـر کمک هـای جامعـه جهانی 
بـه افغانسـتان تاهنـوز مـردم غـرب کابـل از حقـوق 
شـهروندی درسـت برخـورد نیسـتند بـا وجـودی کـه 
ایـن مـردم همیشـه حامـی حکومـت و پروسـه های 
مردم سـاالری بـوده و بـا پرداخـت نمـودن مالیـات و 
دیگـر تکس هـای مالیاتی بـه حکومت اما همیشـه این 
مـردم مـورد بی توجهـی حکومـت قـرار گرفتـه انـد، 
بـا کمـال تاسـف کـه حکومـت بـا ایـن مردم همیشـه 
حـذف  از  داشـته  تبعیض آمیـز  و  دوگانـه  برخـورد 
جنرال هـای مـا گرفتـه تا وزیـران ما از بدنـه حکومت. 
ایـن شـرمنامه از طـرف مردم غـرب کابـل و ناحیه ۱۳ 

و ۱8 بـرای حکومـت بی کفایـت اهـدا می گـردد.«
دوران  در  کـه  می گوینـد  کابـل  غـرب  باشـنده گان 
و  خدماتـی  پـروژه  هیـچ  ملـی  وحـدت  حکومـت 
زیربنایـی درغـرب کابـل تطبیق و عملی نشـده اسـت.
ایـن معترضـان بـا کاگل کـردن سـرک پـل خشـک تا 
قلعـه قاضـی شـهرداری کابل نیـز بـه دروغ گویی متهم 
کـرده گفتنـد کـه ایـن سـرک در سـال ۲۰۰۹ میـادی 
ریـزی شـده بـود، امـا به خاطـر غیرمعیـاری بـودن بـا 

تکمیـل نکـردن یـک سـال از  بیـن رفت.
شـریف وطندوسـت یـک تـن از فعالین مدنـی گفت: 
توجـه  می خواهیـم  سـرک  ایـن  کـردن  کاگل  »بـا 
حکومـت را جلـب نمـوده و مشـکات خویـش را به 

گـوش رهبـران حکومـت وحـدت ملـی برسـانیم.«
ایـن سـرک چهـار شـهرک  »در  افـزود:  وطندوسـت 
خانـواده  هـزار   ۲۰۰۰۰ از  بیشـتر  کـه  اسـت  وصـل 

می کننـد.« زنده گـی 
همچنـان، محمـد طاهـر خلیلی رییس شـورای وکای 
گـذر ناحیـه سـیزدهم گفـت: »کسـانی کـه این سـرک 
افتتـاح کردنـد هیـچ  نمادیـن  بـه صـورت  امـروز  را 
جریانـی سیاسـی نبـوده و همـه مـردم محـل بودنـد 
کـه می خواهنـد به مشـکات شـان رسـیدگی صورت 

» گیرد.
وی بـه حکومـت هشـدار داد اگـر بـه مشـکات اینها 
رسـیده گی نشـود انتخابات پیـش رو را تحریم خواهند 
کـرد، و همچنان بـه حکومت مالیـه نخواهند پرداخت.

مسـووالن محلـی بدخشـان می گوینـد، صبـح دیـروز 7۵ تـن 
از دختـران دانش آمـوز مکتـب متوسـطۀ امام جعفـر صادق در 
منطقـۀ »منجـی« ولسـوالی درایم این والیت مسـموم شـده اند.
بشـیر صمیـم، رئیـس شـورای والیتـی بدخشـان می گویـد، به 
تعـداد ۱۰ تـن از ایـن دانش آموزان بـه مرکز درمانی ولسـوالی 
جهـت درمـان منتقـل شـده اند و متباقـی در روسـتای »منجی« 

زیـر مراقبت بهداشـتی قـرار دارند.
بـه گفتـۀ او، بـا آن  که  مرکز درمانی روسـتای منجـی با کمبود 
دارو مواجـه اسـت، امـا وضعیـت دانش آمـوزان در کنترل آمده 

است.
رییـس شـورای والیتـی بدخشـان می افزایـد، تـا کنـون علـت 

مسـموم شـدن ایـن دانش آمـوزان روشـن نشـده  اسـت.



بحث دوم، سیمای عمومی دولت در اسالم 
دولـت در اسـام چـه بـه صـورت یـک تیـوری )نظریه( 
از صـدر  خـود  اجرایـی  مدل هـای  بـه صـورت  چـه  و 
اسـام تاکنـون مبتنـی بـر نظـام حقوقـی و قانونی بـوده و 
یـا مشـروعیت خـود را از نظـام حقوقـی و قانونـی گرفته 
اسـت کـه منبـع آن در قـدم نخسـت وحـی الهـی بـوده 
اسـت. بـه این صـورت سـیمای عمومی دولت در اسـام 
یـک سـیمای خـاص اسـت و مجـزا از تمـام نمونه هـای 
دیگـر دولـت داری در جهـان می باشـد. درحقیقـت نظریۀ 
دولـت در اسـام مـدل تحلیـل یـک تیوری پـرداز نیسـت 
بلکـه  نمی شـود  شـناخته  اندیشـمند  یـک  ابتـکار  یـا  و 
مجموعـۀ تفسـیری از شـریعت یـا همـان منابـع اسـامی 
می باشـد کـه توسـط علمـای مسـلمان بـه  نتیجـه رسـیده 
دیگـر  ماننـد  اسـام  در  دولـت  نظریه هـای  اگـر  اسـت. 
بسـیار  گاهـی  و  متنـوع  جهـان  در  دولـت  نظریه هـای 
متفـاوت میـان هـم ارایـه شـده اسـت، غالبـًا برخاسـته از 
تفـاوت اندیشـه شـناخته نمی شـود بلکه از تفاوت تفسـیر 

منابـع و نصـوص اسـامی ناشـی می گـردد. 
نکتـۀ مهـم دیگـر ایـن کـه ممکن اسـت تفسـیر از اسـام 
یـا همـان نصـوص اسـامی بـه گونه یـی به دسـت داده 
شـود کـه دولـت در اسـام را یـک دولـت ایدیولوژیـک 
معرفـی کننـد، ماننـد نظام هـای سیاسـی که توسـط برخی 
گروه هـای رادیـکال اسـامی در برهه هـای از زمـان و در 
جغرافیـای خاصـی روی کار گردید و مـورد پذیرش عامۀ 
مسـلمانان قـرار نگرفـت و یـا اساسـًا دولت در اسـام را 
یـک دولـت سـکوالر و غیردینـی معرفی کنـد، مانند آنچه 
برخـی دانشـمندان مسـلمان مدعـی شـده انـد. در هـر دو 
صـورت، بحـث از نظـام سیاسـی یـا نظریـۀ سیاسـی در 
اسـام موضوعیـت خـود را از دسـت می دهـد. دلیـل آن 
ایـن اسـت کـه در صـورت ایدیولوژیـک بـودن دولت در 
اسـام فقط یک تفسـیرخاص اسـت که حکومـت می کند 
نه ُکل دین و در صورت سـکوالر بودن دولت در اسـام، 
درحقیقـت ایـن دین اسـت کـه از مدیریـت و جهت دهی 
دولـت عقـب نشسـته و یـا در اصطـاح از دولـت جـدا 
شـده اسـت که در این صورت بحث دولت اسـامی معنا 
نخواهـد داشـت. آنچـه کـه مـورد نظـر مـا در ایـن بحث 
اسـت، سـیمای عمومـی دولتی اسـت که از یـک طرف از 
دیـن جـدا نمی باشـد واز طرفـی مبتنی بر اسـام به مفهوم 
مجموعه یـی از تفاسـیر مختلـف می باشـد نـه یک تفسـیر 
خـاص. در نهایـت، می تـوان گفـت کـه دولـت در اسـام 
یـک دولـت دینی اسـت نه یـک دولـت ایدیولوژیک و نه 
یـک دولـت سـکوالر و در این وضعیت اسـت که می توان 
پرسـید: یـک دولـت دینـی چگونـه می باشـد و نمونه های 

آرمانـی یـک دولـت دینـی کدام هـا اند؟

الف، دولت دینی 
دولـت در اسـام یـک دولـت دینـی اسـت و معیـار دینی 
بـودن یـک دولـت بـه دو شـکل ظهـور می یابـد؛ یکی به 
ایـن صـورت کـه افراد تحـت قیمومـت آن غالبًا مسـلمان 
باشـند دوم اینکـه در زنده گـی سیاسـی و حقوقـی به دین 
»اسـتناد« صـورت گیـرد. حـال سـوالی کـه پیـش می آیـد 
معمـوالً متوجـه قضیـه دومـی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه 
میـزان اسـتناد بـه دیـن تا کـدام انـدازه باشـد. غالبـًا گفته 
می شـود کـه دولـت اسـامی یـا همـان دولـت دینـی آن 
اسـت کـه یک نظـام سیاسـی در سـیمای بین المللی خود، 
در پایه هـای ارزشـی حاکمیـت خـود و همیـن طـور در 
اساسـات قانون گـذاری خود به دین اسـتناد کرده باشـد و 
ایـن قضیـه به صـورت ُکلی مورد اتفاق مسـلمانان اسـت، 
در عیـن حـال، آن قـدر قابـل تفسـیر اسـت کـه موجـب 
ابهـام و تـا اندازه یـی موجـب اصطـکاک میـان گروه هـای 

اسـامی گردیده اسـت. 
اگـر چـه بـا یـک مسـامحۀ سـاده در جهـان اسـام تمـام 
بـا صـرف توجـه بـه خصوصیـت  دولت هـای مسـلمان 
اول )مسـلمان بـودن اکثر شـهروندان سرزمین های شـان(، 
خـود را دولت اسـامی یا همـان دولت مسـلمانان معرفی 
می کننـد کـه تشـکل هایی چـون سـازمان همکاری هـای 
اسـامی و امثـال آن از همیـن خصوصیـت لقـب یافتـه 
انـد؛ امـا در یـک تحلیـل واقع بینانـه نمی تـوان گفـت کـه 
یـک دولـت صـرف بـا عقایـد شـخصی شـهروندان خود 
خصوصیـت کسـب نمایـد بلکـه همـان طـوری کـه گفته 
شـده اسـت، دولـت یـک نظـام سیاسـی انسـجام یافته بر 
مبنـای اصـول و اساسـات نظـری می باشـد کـه خاسـتگاه 
سـیمای  و  ممیـزه  می توانـد  اساسـات  و  اصـول  ایـن 
عمومـی یـک دولـت را مشـخص کنـد همان گونـه که در 
دولت هـای سـکوالر نیـز قضیـه از همیـن قبیل می باشـد. 
و گروه هـای  دانشـمندان  کـه  مختلفـی  تفاسـیر  میـان  از 
اسـامی بـرای دینـی یـا اسـامی بـودن یـک دولـت بـه 
دسـت می دهنـد، می تـوان بـه صـورت ُکلی گفـت دولت 
اسـامی دولتـی اسـت کـه از یک طـرف اصول نظـری آن 
از منابـع دسـت اول شـرعی گرفتـه شـده باشـد، از طرف 
دیگـر به صورت رسـمی موظـف به حمایـت و احترام به 
دین مقدس اسـام شـده باشـد و از طرف سـوم، شریعت 
اسـامی بـه صـورت منبـع قوانیـن یـا نظـام حقوقـی آن 
مـد نظـر گرفتـه شـده باشـد. بـا اینکـه در ایـن مـورد نیز 
ابهاماتـی پیرامـون چیدمـان ایـن اصـول، میـزان حمایـت 
و احتـرام بـه اسـام و میـزان حضـور و انعطـاف احـکام 

اسـامی بـه صـورت رسـمی و حقوقـی در ایـن دولـت 
وجـود دارد، می تـوان بدون وارد شـدن در ایـن مباحث با 
مـد نظـر گرفتـن همـان سـه عنصر فـوق به صـورت ُکلی 
یـک دولت را اسـامی یـا دینی مد نظر گرفـت. در نتیجه، 
می تـوان گفـت کـه دولت اسـامی بـه لحاظ ابتنـای خود 
بر شـریعت، داشـتن القاب و جایگاه شـرعی، توجیه نظام 
قانونـی حاکـم در جامعۀ تحت امر خود از روی شـریعت 
و همیـن طـور شـرعی بودن اطاعـت از خویـش از دولت 
سـکوالر جـدا می گردد که دولت سـکوالر مبتنـی بر خرد 
جمعـی و واجب االطاعه یـی شـرعی نمی باشـد و بـه دلیل 
اینکـه دولـت دینـی )اسـامی( توجیـه کننـدۀ قرائت ها و 
راهـکار اجتهاد جمعـی در درون خود می باشـد، از دولت 

ایدیولوژیـک نیـز تفکیک می شـود.

ب، مدل های آرمانی دولت در اسالم 
عالی تریـن نمونـۀ آرمانـی دولـت داری در اسـام دولـت 
پیامبـر اکـرم )ص( در مدینـۀ منـوره می باشـد. اگرچـه در 
چگونگی تفسـیر یـا تحلیـل آن دولت نیز میان مسـلمانان 
اتفـاق نظـر وجـود نـدارد، امـا قـدر مسـلم آن اسـت کـه 
پیامبـر اکـرم )ص( نخسـتین رهبـر یـک نظام سیاسـی در 
تاریـخ اسـام در شـهر مدینـه بوده اسـت. ایـن دولت که 
در رأس آن شـخصیت پیامبـر اکـرم )ص( قـرار داشـته 
اسـت از یـک طـرف درحـال تکامـل شـناخته می شـود 
چـون تـا زمانـی کـه پیامبـر خـدا حیـات داشـت، وحـی 
نیـز ادامـه یافـت و از طـرف دیگـر، یـک دولـت مبتنی بر 
مشـورۀ جمعـی نیـز شـناخته می شـود تا آنجـا کـه پیامبر 
خـدا بـا وجـود عصمـت از لغزش هـای تصمیم گیـری بـا 
مـردم بـه مشـوره پرداختـه و مبتنـی بـر مشـوره های آنهـا 
تصمیـم اتخـاذ کرده انـد. شـرح دولـت داری پیامبر اسـام 
یـک بحـث دیگـر اسـت کـه اینجـا مجـال آن نیسـت اما 
تنهـا می تـوان گفـت کـه پیامبـر خـدا در رهبری سـاختار 
دولـت خـود امـور دینـی و دنیایی مـردم را سـوق و اداره 
می کـرد کـه ایـن امـر باعث شـد تـا از همـان آغـاز نوعی 

تلفیـق میـان دیـن و دولـت در اسـام به وجـود آیـد. 

توسـط  مـدل  ایـن  اکـرم )ص(  پیامبـر  از رحلـت  پـس 
خلفـای راشـدین )بنابـر قرائـت غالـب میـان مسـلمانان( 
نیـز ادامـه یافت کـه امـروز به صـورت نمادیـن مدل های 
آرمانـی بـرای دولـت داری در اسـام شـناخته می شـود. 
لقـِب »خافت« نخسـتین لقبی بـرای معرفی نظـام آرمانی 
آمـد.  به وجـود  راشـدین  خلفـای  عصـر  در  اسـام  در 
همان گونـه کـه امـروز نظام هـای مختلـف تحـت عناوین 
و القابـی چـون »مشـروطیت«، »جمهوریت« و »سـلطنت« 
شـناخته می شـوند در تاریخ اسـام نیز تحت عنـوان مدل 
»خافـت« اولیـن دولت ها روی کار شـده اسـت و در یک 
بخـش بزرگـی از تاریخ اسـام عهـده دار رهبری سیاسـی 
مسـلمان ها بـوده اسـت. خافـت در رونـد شـکل گیری و 
سـاختار و اجـرای دولـت داری خـود با دو ممیزه شـناخته 
می شـده اسـت؛ یـک، رهبـری سیاسـی بـه گونـۀ رهبری 
دیـن و دنیـای مـردم را بـه دوش داشـته اسـت کـه نتیجۀ 
آن رهبـری فرهنـگ، روابـط اجتماعی، حقوقـی، اقتصادی 
و روابـط بین الملـل می شـده  اسـت. دو، ایـن سـاختار و 
دولـت داری در عیـن حالـی کـه خـود را ملـزم بـه پیروی 
بی چـون چـرا از قـرآن و سـنت پیامبـر می دانسـته، خـود 
محصـول یـک تصمیم جمعی مـردم و نتیجۀ یک مشـورۀ 
عمومـی بـوده اسـت. ممیـزۀ دوم نشـان می دهـد کـه در 
همـان وهلـۀ نخسـت همان گونه که اسـام بـا دولت داری 
پیونـد خـورده اسـت، دولـت داری آن بـه رأی و مشـوره 
جمعـی مـردم نیـز پیونـد داده شـده اسـت.  دلیـل اینکـه 
نظریـه سیاسـی اسـام تـا امـروز در تـار و پـود جوامـع 
ورنـه  اسـت  قضیـه  همیـن  نیـز  دارد  حضـور  اسـامی 
از  کوتاهـی  مـدت  در  نظـام  یـک  بـودن  ایدیولوژیـک 
جواب گـوی خود بـه نیازهای مـردم باز می مانـد و از ردۀ 

مدیریـت جامعـه خـارج می گـردد. 
آرمانـی بـودن خافـت دلیـل دیگـری نیـز دارد و آن این 
اسـت کـه اسـام در مـدت زمـان حاکمیـت ایـن مـدل 
از جزیـرۀ العـرب بیـرون شـد و بـه عنـوان یـک قـدرت 
منطقه یـی و در نهایـت، جهانـی ظهـور کرد کـه این قضیه 
از یـک طـرف اقتدار سیاسـی دولت های خافتی را نشـان 

مـی داد و از طـرف دیگـر، موفقیـت ایـن مـدل را در امـر 
دولت داری مشـخص می کـرد. امروز کـه از عدالت خلیفۀ 
دوم بـه عنـوان یـک مـدل موفقیت آمیـز یـاد می گـردد بـه 
دلیـل آن اسـت کـه وی در ایـن امر توانسـته بود بـه تمام 
یـک  از خـود  و  کنـد  رسـیده گی  دولـت داری  نیازهـای 
میراث بسـیار بسـیار موفقـی را در امر رهبـری یک جامعه 
به جـا بگـذارد. مـدل خافـت کاربرد دیگـر نیز پیـدا کرد 
و آن ایـن اسـت که خـود به عنـوان یک منبع مشـروعیت 
در امر احکام سیاسـی در شـریعت اسـامی شـناخته شـد. 
امـروز وقتـی از برخی احکام سیاسـی در اسـام نـام برده 
می شـود، بـه عنوان سـند اقدامـات خلفای راشـدین پیش 
کشـیده می شـود در حالـی کـه در سـایر احـکام اقدامـات 
ایشـان تـا این انـدازه از منبـع بـودن برخوردار نمی باشـد 
شـاید ایـن جایـگاه نیـز مرهـون موفقیـت سیاسـی آنهـا 

شد. با
بحث سوم، تحول نظریه نظام سیاسی در اسالم 

نسـبت نظریه های سیاسـی در اندیشـۀ اسـامی با سنت و 
تجـدد نمی توانـد مورد غفلـت قرار گیـرد و بدین ملحوظ 
جهـان اسـام حـدود دو قـرن می شـود کـه گـواه نوعـی 
تجددگرایـی یـا همـان نوگرایـی بـوده و ایـن نوگرایی در 
قـدم نخسـت متوجـه سـازوکار نظریه سیاسـی در اسـام 
در  نوگرایـی  جریـان  کـه  وجـودی  بـا  اسـت.  می شـده 
اسـام مخالفـان خـود را نیـز در درون مسـلمانان داشـته 
اسـت، توانسـته بـه صـورت خزنده یی خطوط مشـخصی 
را در فضـای حاکـم اندیشـه اسـامی به وجـود آورد و از 
روی ایـن خطـوط می توانیم ممیـزۀ نوگرایی در اسـام را 

کنیم.  بررسـی 
ناگفتـه نبایـد گذاشـت کـه »تجـدد« در اسـام بـه معنـای 
و  اسـت  نبـوده  اسـام  مسـخ  همـان  یـا  غرب گرایـی 
الغـای  مدعـی  مسـلمان  خواهـان  تجـدد  هیچ گاهـی 
ارزش هـا و اساسـات اسـامی نبوده انـد. علی رغـم اینکه 
تجـدد یا همـان نوگرایـی هیمنۀ غربی داشـته اسـت، یک 
تجربـۀ اسـامی دانسـته می شـود کـه هیچ گاهی اساسـات 
اسـامی قربانـی ارزش های غربـی نگردیده اسـت. به این 
معنـا می تـوان  گفـت کـه نوگرایی در اسـام یـک تجربۀ 
ویـژه بـرای اسـام اسـت و معموالً ایـن مسـأله از جانب 
علمای دینی دامن زده شـده اسـت که نشـان دهندۀ ریشـه 
و حاکمیـت اساسـات اسـام بـر آن می باشـد. دوم اینکـه 
نوگرایـی در اسـام با تعریـف غربـی آن هیچ گاهی مقبول 
مسـلمانان نیافتـاده اسـت بدیـن مفهـوم کـه نوگرایـی در 
غرب به معنای گسسـت از سـنت و گذشـته می باشـد در 
حالـی کـه در اسـام ایـن مفهـوم درسـت نیسـت و اصًا 
ممکـن نیسـت که اسـام را تجدیـد کنیم و یـا این تحول 
را بـه معنـای تجدید اسـام بنامیـم بلکه به مفهـوم تجدید 
در شـیوۀ تفکر و اجتهاد اسـامی اسـت که از همان منابع 
اصلـی ممکـن اسـت احـکام و راهکارهـای متفاوتـی بـه 

آید. دسـت 
در بـاب نظـم سیاسـی نیـز تجددگرایـی توانسـته اسـت 
ارزش هـا و اصـول سیاسـی جدیـدی را کشـف و تحلیـل 
کننـد و یـا اینکـه در اولویت بنـدی این اصـول تغییراتی را 
به وجـود آورنـد. گرچـه همـان گونـه کـه قبًا گفته شـد، 
ایـن ارزش هـا در قدم نخسـت در جهان اسـام بـه تجربه 
گرفتـه نشـده باشـد ولـی ایـن مسـلمانان بـوده اسـت که 
تـاش کـرده تـا در عیـن حـال وارد کـردن ایـن ارزش ها 
و تغییـر در اولویت بنـدی آنهـا اسـام را بـه عنـوان پایـه 
و جهت دهنـدۀ ایـن ارزش هـا قـرار دهنـد. معمـوالً تجدد 
در نظریـۀ نظـام سیاسـی اسـام به صـورت عبـور از یک 
ارزش بـه ارزش برابـر و مقابـل آن ظاهـر گردیـده اسـت 
کـه می تـوان گفـت ویژه گی هـای سـنتی اسـامی در باب 
سیاسـت بـه ویژه گی هـای مـدرن اسـامی تحـول یافتـه 

ند. ا

الف، اقتدارگرایی و مشارکت جویی 
سیاسـی  نظریـه  مهـم  ویژه گی هـای  از  اقتدارگرایـی 
اسـام در گذشـته بـوده اسـت کـه امـروز بـه صـورت 
گذشـته  در  اسـت.  گردیـده  متحـول  مشـارکت جویی 
همیشـه بـر اقتـدار نظـام حاکم تأکید می شـده اسـت و به 
همـان اندازه بـه اطاعت مردم از نظم حاکـم. این تأکیدات 
تـا آنجـا ادامـه می یافـت کـه در نتیجـۀ آن از یک طـرف 
احـراز شـرایط زعامـت بـرای یک زعیم مسـلمان دسـت 
کـم گرفتـه می شـد و از طـرف دیگـر، کـم کـم شـیوۀ بـه 
قـدرت رسـیدن از راه تغلـب یـا همـان کودتا مشـروعیت 
می یافـت. گفته هایـی وجـود دارد کـه بایـد یک مسـلمان 
در برابـر رهبران شـان همیشـه آرام باشـند و اطاعت کنند 
تـا آن حـد کـه اگر رهبـران عـادل باشـند باید شـکرگزار 
بـود و اگـر ظلـم کردند بایـد صبر نمـود. این گفته نشـان 
می دهـد کـه اقتدارگرایـی تـا آنجـا پیـش رفته بوده اسـت 
کـه تقریبـًا از نظام اسـامی یک چهـرۀ اسـتبدادی معرفی 
می کـرده اسـت؛ امـا در عصـر حاضـر ایـن ویژه گـی در 
سـایۀ تجددگرایـی بـه مشـارکت جویی تحول یافته اسـت 
کـه از طـرف دانشـمندان و پژوهش گـران حـوزۀ سیاسـی 
در اسـام تحـت عناوینی چـون اهمیت »شـورا« و ارزش 
»بیعـت« و انتخـاب برجسـته می گردنـد. در عصرحاضـر 
تمـام دانشـمندان مسـلمان بیعـت یا همـان انتخـاب مردم 
را قـدم نخسـت مشـروعیت یک نظـام سیاسـی می دانند و 

براصـل قرآنـی »شـورا« تأکیـد می کننـد.
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ادارۀ شـفاخانه حـوزوی غزنـی ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت 
مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی تـدارک)۲( قلم تیـل دیزل وپطـرول دارای 
نمـوده  اشـتراک   GoV/MoPH/HRP/NCB/GAN/1398/G06نمبرتشـخیصیه
وآفرهـای سربسـته خویـش را بعـداز نشـراعان الـی ۲۱ روز تقویمـی 
مطابق شـرایط شـرطنامه به لسـان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات 

نمایند. ارائـه 
  تضمیـن آفـر تـدارک)۲( دو قلـم تیـل دیزل وپطـرول  مبلـغ)۱8۰,۰۰۰( 
افغانـی بـه شـکل پول نقـد ویاضمانت خـط بانکـی قابل قبول می باشـد، 
جلسـه آفرگشـایی به روز دوشـنبه تاریخ )7( هفتم اسـد سـال مالی ۱۳۹8 
در سـالون کنفرانـس ریاسـت صحـت عامـه غزنـی دایرمیگـردد ، شـرایط 
اهلیـت باارائه اسـناد ضـروری میباشـد، آفرهـای ناوقت رسـیده وانترنیتی 
قابـل پذیـرش نبـوده  وتصفیه حسـابات مالیاتـی ازمعیار اهلیت می باشـد
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را بدسـت بیاورنـد قرارذیـل 

ند: ا
 ۱. تریننگ سنترریاست ریاست صحت عامه والیت غزنی شماره تماس

 ۰7۹۳۱8۱7۶۹ و ۰7۹۳۶۰۵۰۰۲
۲. پـروژه اصاحـات شـفاخانه هـا _ وزارت صحـت عامـه کابل شـماره 

تمـاس ۰7۰۰8۹۲888 

اداره شـفاخانه ۱۰۲ بسـتر خیـر خانـه  از تمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت 
مـی نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی )8( قلـم تیـل و روغنیـات  تضمیـن افـر مبلـغ   
7۰۰۰۰هفتـاد هزارافغانـی   به شـکل پـول نقد / بانک گرنتی ( دارای نمبر تشـخیصیه 
و  نمـوده  اشـتراک   M۰PH-GDCM-HRP-KHH-NCB-۱۳۹8-G۰۳
افـر هـای سربسـته خویـش را مطابـق  شـرایط شـرطنامه  بـه لسـان دری  در مقابـل 
پرداخـت مبلـغ ۵۰۰ افغانـی پـول غیـر قابـل بازگشـت ، طبـق قانـون وطرزالعمـل 

نمایند  ارایـه  تـدارکات 
وصـول شـرطنامه و تسـلیمی افـر هـا الـی سـاعت  ۹:۳۰ بجـه قبـل از ظهـر از نشـر 
اعـان الـی بیسـت یـک روز تقویمـی کـه اخرین معیـاد ضـرب االجل تسـلیمی افر  
میباشـد  صـورت میگـرد آفـر گشـایی  روز دو شـنبه تاریـخ 7 اسـد۱۳۹8  سـاعت 
۱۰:۳۰ بجـه قبـل از ظهر در  صالون کنفرانس شـفاخانه ۱۰۲ بسـتر خیـر خانه   منزل 
دوم تدویـر میگـردد افـر هـای دیـر رسـیده وا نترنتـی  پزیرفتـه نمی شـود  ،شـرایط  
اهلیـت  بـا ارایه اسـناد ضـروری میباشـد وتصفیـه حسـابات مالیاتی ازمعیـار اهلیت 

شـمرده می شـود.
ادرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:

۱. ۱ شفاخانه ۱۰۲بسترخیرخانه. شهر کابل شماره تماس:+۹۳)۰(7۹8۲۳۵8۰۳ 
شـماره  کابـل  عامـه  صحـت  وزارت   – هـا  شـفاخانه  اصاحـات  پـروژه   .۲

 ۰7۰۰8۹۲888 تمـاس:

شــماری از فعــاالن مدنــی بغــان دیــروز در یــک نشســت 
ــات  ــو حم ــه بدین س ــک هفت ــد، از ی ــری می گوین خب
ــه  ــش یافت ــت افزای ــن والی ــی از ای ــر بخش های ــان ب طالب
و دامنــۀ درگیری هــا تــا نزدیکــی دروازه هــای شــهر 

پلخمــری، رسیده اســت.

ــد  ــان، باشــنده گان بغــان از ادامــۀ ایــن رون ــه گفتــۀ آن ب
بــه ســتوده آمده انــد و مســووالن محلــی در تأمیــن 

ــد. ــوان ان ــت نات امنی
ــت  ــه وضعی ــا آن ک ــد، ب ــان می افزاین ــی بغ ــاالن مدن فع
امنیتــی ایــن والیــت خــراب اســت، امــا مســئوالن محلــی 

ــن  ــت بغــان تأمی ــه امنی ــد ک ــز گــزارش می دهن ــه مرک ب
اســت.

ــه  ــان ب ــس بغ ــده پولی ــد، فرمان ــد نیازمن ــا نیازمحم ام
ــا  خبرگــزاری ســام وطندار گفتــه اســت، ایــن والیــت ب

ــه نیســت. ــی مواج ــدام مشــکل جــدی امنیت ک
ــزی  ــت مرک ــار از حکوم ــن  ب ــان چندی ــۀ او، آن ــه گفت ب
ــی  ــچ اقدام ــون هی ــا کن ــا ت ــدند، ام ــک ش ــتار کم خواس

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
از ســویی هم، منابــع معتبــر امنیتــی هــرات بــه خبرگــزاری 
ــر  ــان ب ــۀ طالب ــۀ حمل ــد، در نتیج ــام وطندار می گوین س
ــی در ولســوالی های پشــتون  ــای امنیت پاســگاه های نیروه
ــان  ــی ج ــروی امنیت ــان، ۲۵ نی ــرخ و غوری ــون، ک زرغ

ــن دیگرشــان زخمــی شــدند. ــه و ۲۰ ت باخت
ــان می گویــد، طالبــان دو  فرهــاد خادمــی، ولســوال غوری
شــب پیــش بــر پاســگاه های محافظــت از خط آهــن 
ــروی  ــه در نتیجــه ۶ نی ــد ک ــه کردن هرات-خــواف  حمل

ــده اند. ــد ش ــان ناپدی ــن دیگرش ــته و ۶ ت ــی کش امنیت
کامــران علی زایــی، رییــس شــورای والیتــی هــرات 
می گویــد، حمــات طالبــان بــه دلیــل کمبــود تشــکیات 
و تجهیــزات و ناهماهنگــی میــان نیروهــای امنیتــی 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــه  ــا آن ک ــرات ب ــی ه ــخنگوی وال ــاد، س ــی فره جیان
افزایــش حمــات طالبــان بــر بخش هایــی از ایــن 
والیــت را تأییــد می کنــد، امــا می گویــد، بــر بنیــاد 
تصمیــم شــورای نظامــی ایــن والیــت، عملیــات نظامــی 

ــد. ــد ش ــدازی خواه ــه زودی راه ان ب
بــا آغــاز هفتمیــن دور گفت وگوهــای صلــح میــان 
نماینــده گان امریــکا و طالبــان، حمــات طالبــان بــر 

گرفته اســت. شــدت  کشــور  از  بخش هــای 
ــر  ــان ب ــی، شــدت حمــات طالب ــاور آگاهــان نظام ــه ب ب
ــح از  ــای صل ــان گفت وگوه ــور در زم ــاش کش بخش ه

ــه قــدرت سیاســی اســت. بهــر دسترســی بیشــتر ب

پــه دې وروســتیو کــې د ځوانانــو 

ــدو  ــو د اورې ــو کتابون ــا د هغ لېوالتی

لپــاره چــې پــه يس ډي ګانــو کــې پــه 

غږیــز ډول موجــود دي، ډېــره شــوې 

ده.

ــم  ــو ه ــې ی ــه ډل ــو ل ــو ځوانان د دغ

ــه  ــي، ک ــې واي ــاحل دی چ ــا س رض

ورزش کــوي یــا موټــر چلــوي، اکرثه 

پــه غــږ کــې ثبــت شــوې کیســې یــا 

شــعرونه د انټرنــټ یــا يس ډي پــه 

ذرېعــه اوري.

ــا  ــې م ــه چ ــړۍ بېلګ ــل: لوم ده ووی

ــوم  ــې ش ــر ک ــه دې فک ــده، پ واورې

چــې مــوږ اضــايف وخــت لــرو، 

مثــًا کلــه چــې کــور تــه ځــو، 

ــوو،  ــافرت ک ــا مس ــوو او ی ورزش ک

بایــد صــويت کتابونــو تــه غــوږ شــو 

ــې  ــه هغ ــړو، ل ــت ک ــه بوخ او ځانون

ــه  ــويت کتابون ــې زه ص ــې چ راهیس

ــوي او  ــر ش ــې ډې ــات م اورم، اطاع

د کیســې د لیکنــې بڼــه او ارایــه مــې 

ــړې ده. ــه زده ک ښ

کلونــو  درې  لــه  وايــي،  ســاحل 

د  او  کــوي  همداســې  راهیســې 

ــې  ــوي چ ــم هڅ ــړي ه ــۍ غ کورن

پــه اوزګار وخــت کــې دغــه کتابونــه 

واوري.

پــر ســاحل رس بېــره د ښــوونځیو یــو 

شــمېر زده کوونکــي هــم پــه دې ډول 

د ښــوونیزو مطالبــو اورېــدو تــه لېوال 

شــوي دي.

حیمداللــه چــې د کابــل ښــار د یــوه 

ټولګــي زده  د دولســم  ښــوونځي 

ــوه  ــه ی ــې ل ــي چ ــی دی، واي کوونک

کالــه راهیســې پــه ورځ کــې یــو 

ســاعت د يس ډي لــه الرې ښــوونیز 

کتابونــه اوري.

ده زیاتــه کــړه: کلــه چــې اوزګار یــم، 

د يس ډي لــه الرې غږیــز کتابونــه 

اورم، د ښــوونیزو مطالبــو اورېــدل 

ــوړوي. ــه ل ــې کچ ــوږ د پوه زم

ــم  ــو ه ــو همزول ــه خپل ــه ل حمیدالل

غــواړي چــې خپــل وخــت ضایــع نه 

ــوې  ــت ش ــه ثب ــو ل ــړي او د کتابون ک

غږیــزې بڼــې موثــره اســتفاده وکــړي.

دغــه ځوانــان وايــي، د دغــو کتابونــو 

اکــرثه چــې پــه ســې ډي ګانــو کــې 

دي، د کمپیوټــري پروګرامونــو لــه 

ــا  ــوي او ی ــه ک ــې ترالس ــو ی پلورنځی

ــه الرې اوري. ــټ ل ــې د انټرن ی

د نارنــج ســافټ ویــر د پلورنځــي 

تــه  راډیــو  ازادي  مســؤل رحمــن 

وویــل، د کتابونــو اکــرثه غږیزې ســې 

ــي. ــه راځ ــه ایران ــې ل ډي ګان

ده وویــل: دلتــه بېابېلــې يس ډي 

شــعر،  کیســه،  لکــه  دي،  ګانــې 

د  او  دريس  ګرافیکــي،  انجنیــري، 

ماشــومانو د زده کــړې، اتــه کالــه 

کېــږي چــې دغــه پلورنځــی لــرم، پــه 

وروســتیو دوو کلونــو کــې د صــويت 

کتابونــو لپــاره د مراجعینــو شــمېر ډېر 

شــوی دی.

ــه وال  ــي، د ده اکــرثه مین رحــان واي

د ښــوونځیو زده کوونکــي او ځوانــان 

دي.

د ګهــواره ی کتــاب د بنســټ رئيــس 

ذبیــح مهــدي وايــي، دوی د کتابونــو 

غږیــزه بڼــه جــوړه کــړې او د ویبپاڼــې 

لــه الرې یــې خپــروي.

د  اړه  دې  پــه  چــې  وموغوښــتل 

اطاعاتــو او فرهنــګ وزارت نظــر 

ــه  ــو نتیج ــو م ــو هڅ ــرو، خ ــم ول ه

ــړه. ــه ک ورن

ــي  ــه ي ــه نش ــازمان ل ــو س ــرو ملتون ــت او ملګ د دول

مــوادو او جرمونــو رسه د مبــارزې ادارې ګــډې څېړنــې 

ــو  ــله وال ــت د وس ــار د دول ــری کوکن ــې ډې ــيي چ ښ

مخالفينــو تــر واک النــدې ســيمو کــې کــرل کېــږي.

د کورنیــو چــارو وزارت رسپرســت وزیــر مســعود 

انــدرايب د نشــه يــي مــوادو کښــت، توليــد او قاچــاق 

د طالبانــو کار بــويل او زياتــوي چــې طالبــان يــوازې 

پــه فــراه والیــت کــې د نشــه يــي مــوادو لــه کارخانــو 

څخــه ډېــرې پيســې پــه الس راوړي، ځکــه نــو بایــد 

د ســولې پــه روانــو خــرو کــې لــه طالبانــو څخــه دا 

تضمیــن هــم واخیســتل يش چــې نــور بــه د نشــه يــي 

ــار نــه کــوي. مــوادو کارب

ده وویــل: طالبــان نــه یــوازې دا چــې لــه ترهګــرو ډلــو 

رسه د اړيکــو پــرې کولــو ژمنــه بــه کــوي، بایــد دا ژمنــه 

ــه  ــه د نشــه يــي مــوادو ل ــور ب دې هــم وکــړي چــې ن

ــې  ــه دې ک ــي، پ ــاق الس اخ ــد او قاچ ــت، تولی کښ

شــک نشــته چــې طالبانــو د نشــه يــي مــوادو قاچــاق 

ــړي  ــر ک ــط براب ــب رشای ــا او مناس ــدې فض ــه خون ت

ــاق  ــوادو قاچ ــي م ــه ي ــه د نش ــا څخ ــه دې فض دي، ل

کوونکــي او خپلــه طالبــان هــم ګټــه اخــي.«

تــر دې وړانــدې طالبانــو پــه یــوه خپــره شــوې خرپاڼــه 

کــې دا تــور رد کــړی و چــې ګواکــې دوی د نشــه يــي 

مــوادو پــه کښــت، تولیــد او قاچــاق کــې الس لــري.

ــي  ــه ي ــه نش ــازمان ل ــو س ــرو ملتون ــت او ملګ د دول

ــارزې ادارې د ګــډ راپــور  مــوادو او جرمونــو رسه د مب

ــوازې  ــه ی ــه پرتل ــو پ ــو کلون ــرو څ ــاس د تې ــر اس پ

ــې د  ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــادي کال ک ــه ۲۰۱۸ می پ

تاریاکــو د تولیــد کچــه کمــه شــوې وه چــې علــت یــې 

وچــکايل وه.

ــه  ــارزې پ ــت رسه د مب ــه کښ ــارو ل ــان د کوکن کارپوه

ــې  ــي چ ــويل او واي ــړ ب ــت پ ــان دول ــې افغ ــه ک برخ

ــه  ــدو رسه پ ــه پراخې ــت ل ــوادو د کښ ــي م ــه ي د نش

ــوې ده. ــره ش ــم ډې ــي ه ــې ناامن ــتان ک افغانس

د مرشانــو جرګــې لــه نشــه يــي مــوادو رسه د مبــارزې 

کمېســیون پخوانــۍ غــړې رڼــا تریــن وايــي چــې نشــه 

يــي مــواد يــوه نړيوالــه ســتونزه ده او بايــد نړيوالــه ټولنه 

ــای  ــم ځ ــه ه ــوع ت ــې دې موض ــډه ک ــه غون ــر پ د قط

ورکــړي.

دې وویــل: دا بــه تــر وخــت مخکــې خــره وي چــې 

حکومــت پــه مذاکراتــو کــې داســې موضوعــات 

مطــرح کــړي چــې خپلــه یــې د کنټــرول وس نــه لــري، 

ځکــه چــې نشــه يــي مــواد یــوه نړیوالــه ســتونزه ده او 

بايــد نړیوالــه ټولنــه مخکــې ال پــر دې موضــوع فکــر 

وکــړي او پــر طالبانــو بانــدې دا رشط کېــږدي چــې پــه 

افغانســتان کــې بــه نشــه يــي مــواد هــم ختمېــږي، کــه 

نړیوالــه ټولنــه لــه طالبانــو رسه پــه مذاکراتــو کــې دې 

ســتونزې تــه پــام ونــه کــړي، حکومــت پــه دې برخــه 

کــې هېــڅ هــم نــه يش کــوالی.

ــه  ــه نش ــو ل ــرو ملتون ــې د ملګ ــتیو ک ــه دې وروس پ

ــوري  ــس ی ــارزې رئی ــو رسه د مب ــوادو او جرمون ــي م ي

فیدیــدوف لــه نشــه يــي مــوادو رسه د مبــارزې د 

نړیوالــې ورځــې پــه غونــډه کــې وویــل چــې نشــه يــي 

مــواد یــوه نړیوالــه ســتونزه ده چــې دولتونــه پــه یــوازې 

ــوالی. ــه يش وررسه ک ــارزه ن ــان مب ځ

بغـالندرآستـانۀسقـوط

په غږیزه بڼه د ثبت شویو کتابونو له 

اورېدو رسه د ځوانان لېوالتیا ډېره شوې

انــدرابــي: 

طالبـان بايـد تضمني کـړي چـې تر سولـې وروسته به د نشه يـي موادو کـاروبار نه کوي

موضـوع:اعالنمجـددتدارکـات)2(قلمتیلدیزل
وپطـرولبـرایشفـاخانهحـوزویغـزنی

موضـوع:اعـالنتدارکـات)8(قلـمروغنیـات
مـوردضـرورتشفـاخانه102بستـرخیرخانه

  


