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جوانان از چنگ استادان 

تروریسم باور نجات داده شوند
طالبـان 

و جنایاِت بی مکافات
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ــی  ــی را به خوب ــای غن ــد آق ــردم بای م
ــا چــه  ــه او ت ــد ک ــد و ببینن ــه کنن مطالع
ــته و  ــا گذاش ــر پ ــون را زی ــه قان پیمان
ــردۀ  ــر گ ــی اش، ب ــدات قبل ــاف تعه خ

ــش  ــِن خوی ــده و توس ــوار ش ــردم س م
بایــد  می تازانــد.  بیراهه هــا  بــه  را 
ــر  ــه اگ ــد ک ــی کننـ ــور و پیش بین تص
آقــای غنــی بــا همیــن روش هــای 

دیکتاتــوری  خــوِی  و  قانون شــکنانه 
ــت جمهوری  ــی ریاس ــر کرس ــاره ب دوب
ــی  ــه آینده ی ــتان چ ــد، افغانس ــه بزن تکی

ــت... ــد یاف خواه

ــه  ــی از ســوی وزارت مالی ــدگار: نامه ی مان
 CSO بــه تاریــخ 21/3/1398 و بــا شــمارۀ
- 4400 صــادر شــده کــه محتــوای آن 
خــاف قانــون اساســی و قانــون دسترســی 
بــه اطاعــات اســت. در ایــن نامــه کــه بــه 
محمدهمایــون  »پروفیســور  دســت خط 
قیومــی« سرپرســت وزارت مالیــه و مشــاور 
ریاســت جمهوری  عالــی  مقــام  ارشــد 
امضــا شــده، چنیــن آمــده اســت: »نهادهــای 
محتــرم کشــفی و امنیتــی، حــق ارزیابــی و 
نظــارت از ادارات عایداتــی ایــن وزارت را 
ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــوده، در صورت ــز دارا نب نی
معلومــات واحدهــای دومــی وزارت مالیــه 
ــد بعــد از اســتیذان  داشــته باشــند، می توانن

ــی  ــای دوم ــه واحده ــه ب ــام وزارت مالی مق
ــد.«  ــه فرماین ــن وزارت مراجع ای

همچنیــن در ایــن نامــه بــه حکــم شــفاهی 
ــتناد  ــی اس ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
شــده و آمــده اســت: »بــه تأســی از مصوبــۀ 
و  کابینــه   1/8/1393 مــورخ   3 شــماره 
ــآب  ــت اکیــد جالت م ــاس هدای ــه اس ب
رییس جمهــوری، هیچ یــک از ارگان هــای 
کشــفی و امنیتــی بــه شــمول ادارات محتــرم 
بررســی،  عالــی  ادارۀ  ســارنوالی،  لــوی 
ــت  ــی، ریاس ــت مل ــی امن ــت عموم ریاس
ــرم  62 و ریاســت اســتخبارات وزارت محت
داخلــه نمی تواننــد در امــور واحدهــای 
گمــرکات  بالخصــوص  مالیــه  وزارت 

ــد«. ــه نماین مداخل
همزمــان بــا دســت بــه دســت شــدن ایــن 
نامــه در شــبکه های اجتماعــی، کاربــران 
عملکــرد  از  انتقــاد  بــا  شــبکه ها  ایــن 
رییــس حکومــت وحــدت ملــی او را متهــم 

ــد. ــرده ان ــتفاده ک ــه سوءاس ب
آزاد  رســانه های  حمایت کننــدۀ  نــی 
از  خبرنامه یــی  پخــش  بــا  افغانســتان 
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی خواســته 
تــا بــه محتــوای ایــن نامــه کــه نشــان دهندۀ 
اعمــال محدودیــت بــر حــق دسترســی بــه 

ــد.  ــه کن ــت توج ــات اس اطاع
ــۀ  ــه روزنام ــه ب ــاد ک ــن نه ــۀ ای در خبرنام
مانــدگار فرســتاده شــده، آمــده اســت: 
چرخــش  مانــع  همچنــان  نامــه  ایــن 
فراینــد  عامــل  کــه  ـ  اطاعــات  آزاد 
دموکراتیزه شــدن یــک جامعــه اســت ـ 

 . د می شــو
عبدالمجیــب خلوتگــر رییــس اجرایــی 
ــل  ــو عم ــد جل ــه ارگ بای ــد ک ــی  می گوی ن
ــه  ــه را گرفت ــراد در وزات مالی ــی اف فراقانون
ــفاف  ــرد ش ــی، عملک ــۀ حساب رس و زمین
ــازد. ــا س ــاد اداری را مهی ــا فس ــارزه ب و مب

ــر  ــه منتظ ــد ک ــه ان ــی گفت ــووالن در ن مس
ریاســت  عملــی  و  جــدی  اقدامــات 
تــا  انــد  ملــی  وحــدت  حکومــت 
ــانه یی  ــی و رس ــۀ مدن ــر جامع اطمینان خاط

احیــا شــود. افغانســتان 
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نــی:
جـلو کـارهـای فراقـانـونی افـراد 

در وزارت مالیـه گـرفته شـود

رفتـارشناسـِیغنـیچهتصـویـریازاوارایـهمـیدهـد؟

صفحه 3

ــن  ــدۀ بهتری ــور« برن ــه رییس جمه ــي ب ــم »نامه ی فیل
فیلم نامــه از جشــنوارۀ فیلــم کشــورهاي ســارك 
2019 شــد. جایــزۀ بهتریــن فیلم نامــه بــه عزیــز 
ــدار نویســندۀ فیلــم داده شــده اســت. ایــن فیلــم  دل
ــن  ــارك ای ــو س ــورهاي عض ــم کش ــن 34 فیل در بی

جایــزه را به دســت آورده اســت.
ــم را  ــن فیل ــه ای ــا ک ــم رؤی ــۀ فیل ــووالن در خان مس
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــت ب ــد در صحب ــد کرده ان تولی
بــا  رییس جمهــور«  بــه  »نامه یــی  می گوینــد، 
ــا  ــو و ب ــتان در کلمب ــفارت افغانس ــا س ــي ب هماهنگ
ــه جشــنوارۀ ســارك رســید،  ــم ب ــکاري افغان فیل هم
ــد  ــادات تولی ــا س ــی رؤی ــه کارگردان ــم ب ــن فیل  ای
خانــه فیلــم رؤیــا بــا همــکاری کابــورا تهیــه گردیــده 

اســت.
ــی  ــردان »نامه ی ــا ســادات کارگ ــن، رؤی ــان باای همزم
بــه رییس جمهــور« می گویــد کــه از ســال 2009 
ــش  ــال پی ــرده و دو س ــم کار می ک ــتان فیل روی داس
فرصــت و امــکان بــه دســت آورده کــه بــا همــکاری 
ــروف  ــس مع ــز دلــدار، فیلم نامه نوی ــگ عزی تنگاتن
بــه  را  آن  ســادات،  رؤیــا  همســر  و  افغانســتان 
ــرداری  ــس از آن کار فیلم ب ــد و پ ــه برگردان فیلم نام

ــد. ــام ده آن را انج
ایــن فیلــم داســتان ثریــا، زن جوانــی را بــه تصویــر 
ــس  ــای پولی ــی از بخش ه ــر یک ــه مدی ــد ک می کش
فیلم هــای دیگــر  بــر خــاف  ا ســت و  محلــی 
ــخصیت آرام و  ــتان، ش ــازان افغانس ــاخت فیلم س س
ســر بــه زیــری نــدارد. ثریــا زنــی جســور و فعــال و 
تحصیل کــرده اســت. امــا تضــادی کــه در ایــن فیلــم 
ــا  ــرد. ب ــه فکــر فــرو می ب دیــده می شــود بیننــده را ب
وجــود زنده گانــی و شــرایط مــدرن و امــروزی ثریــا 
ــرد  ــرار می گی ــی ق ــورد آزار و خشــونت خانواده گ م
و در نهایــت هــم بــرای دفــاع از جــان خــود مرتکب 

ــم می شــود. ــل همســر خــود، کری قت
ــن  ــال 2017 اولی ــور در س ــه رییس جمه ــی ب   نامه ی
لوکارنــوی  در جشــنوارۀ  را  نمایــش جهانــی اش 
ــنوارۀ  ــیایی را در جش ــش آس ــن نمای ــویس و اولی س
ــار  ــان چه ــی داشــت. همچن ــی جنوب بوســان کوریای
از جشــنوارۀ  را  مختلــف  بخش هــای  در  جایــزه 
ــل را  ــدن گلوب ــزۀ گول ــه، جای ــزول فرانس ــم وی فیل
ــکار را از  ــل اس ــزۀ بدی ــا و جای ــنوارۀ مالیزی از جش

ــت. ــت آورده اس ــه دس ــد ب ــۀ هالن وزارت خارج
ــزۀ  ــوان جای ــا عن ــم ب ــن فیل ــزۀ بهتری ــم جای ــن فلی ای
جشــنوارۀ  در   )ONE FUTURE AWARD(
فیلــم مونیــخ آلمــان را نیــز بــا خــود دارد. ایــن جایزه 
ــد  ــه از بُع ــردد ک ــدا می گ ــی اه ــرای فیلم ــاالنه ب س
اخاقــی و زیبایی شناســی در ســینما آینــدۀ مشــترك 

ــود.  ــدا می ش ــد، اه ــرده باش ــه ک ــی را ارای جهان
مســووالن در خانــۀ رؤیــا فیلــم بــه روزنامــۀ مانــدگار 
ــر زن  ــن بازیگ ــزۀ بهتری ــم جای ــن فیل ــد، ای می گوین
ــو 2019  ــینما زت ــم س ــی فیل ــنوارۀ بین الملل از جش
ــا بازیگــر  ــم در نقــش ثری ــا عل ــازي لین ــا در ب تانزانی
مرکــزي فیلــم نیــز به دســت آورده اســت. جشــنوارۀ 
ــت  ــنوارۀ 53 روزه اس ــو جش ــینما زت ــی س بین الملل
ــن ... ــود، ای ــزار می ش ــا برگ ــه در دارســام تانزانی ک

»نامه یی به رییس جمهور« 
برندۀ جایزۀ بهترین فیلم نامه شد

هارون مجیدی

فقه سیاسی احناف

دین در چنگ کین

چـاقی فقـط 
یک »انتخـاب« نیست

کمېسیون نه د نوم ثتبونکو نوم لړ جوړ 

کړی او نه یې پاکې رأی له ناپاکو بېلې کړي

نتیجۀ  نشست قطر:

خشونتوانتحارکاهشیابد

ــر جداســازی صنف هــای  ــان ب ــده گان نشســت قطــر گفتنــد کــه اعضــای هیــأت طالب ــع افشــا ناشــده و شــرکت کنن ــه مناب ــا اســتناد ب ــروز شــماری از رســانه ها ب دی
دختــران و پســران در دانشــگاه ها تاکیــد دارنــد، امــا یــک شــرکت کننــدۀ ایــن نشســت درصحبــت بــا روزنامــه مانــدگار، پخــش ایــن خبــر را دروغ گفتــه و می افزایــد 

کــه اعضــای طالبــان روی جداســازی صنف هــای دختــران و پســران صحبــت نکــرده انــد و در  ایــن مــورد هیــچ بحثــی صــورت نگرفتــه اســت.
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طالبــان پشــت میــز مذاکــره بــا هیــأت 
میان شــان  در  کــه  افغانســتان  سیاســی 
اعضــای بلندپایــۀ حکومــت نیــز حضــور 
دارنــد، در قطــر روی مســالۀ صلــح بحــث و 
ــه  ــان ب ــِن زم ــی در عی ــد ول ــو دارن گفت وگ
ــا  ــه ب ــد ک ــتور می دهن ــود دس ــاِن خ فرمانده
حمــاِت کــور و مرگبــار جــاِن انســان ها 
را بگیرنــد. معلــوم می شــود کــه ماهیــت 
و هــدِف جنــگ از همــان آغــاز پیدایــِی 
ــی  ــدان دچــار دگرگون ــن دم چن ــا ای خــود ت
ــن  ــا همی ــان ها ب ــت. انس ــده اس ــر نش و تغیی
هدف هایــی کــه فعــًا می جنگنــد، یــک 
ــد و  ــز می جنگیده ان ــش نی ــال پی ــون س میلی
ــه  ــد. البت ــل می کردن ــاوت عم ــن قس ــا همی ب
در ایــن میــان ابزارهــای جنــگ تغییــر کــرده 
و کشــتن بــه امــری ســاده و پیــِش پــا افتــاده 
ــاب  ــک کت ــی در ی ــل شــده اســت. زمان تبدی
مربــوط بــه جنــگ دوم جهانــی خوانــده بــودم 
ــتفاده  ــل اس ــه دلی ــروزی ب ــای ام ــه جنگ ه ک
ــتارِ  ــۀ کش ــم زمین ــه، ه ــای پیش رفت از ابزاره
زیــاد را فراهــم کــرده و هــم از آن جایــی کــه 
در بســیاری مــوارد قاتــل، قربانی هــای خــود 
ــن  ــا انداخت ــًا ب ــد )مث ــک نمی بین را از نزدی
بمــب از جنگنــده و یــا شــلیک راکــت و توپ 
ــذاب  ــر آن ع ــد( دیگ ــل می کن ــه قت ــدام ب اق
معمــوِل وجــدان را کــه در گذشــته برخــی از 
جنگ جویــان دچــار آن می شــدند، نــدارد.

امــروزه گروه هــای آدم کــش بــدون هیــچ 
ــته  ــه خواس ــدر ک ــر ق ــری ه ــۀ خاط دغدغ
و  بــر کشــتار  و حتــا  می کشــند  باشــند، 
نیــز  مقــدس  نام هــای  خــود  قســاوِت 
را  خــود  جنایــاِت  طالبــان  می گذارنــد. 
ــر  ــند. اگ ــدا می نویس ــام و خ ــای اس ــه پ ب
بــا اعضــای ایــن گــروه صحبــت کنــی 
کشــتار  توجیــه  در  حرفــی  بخواهــی  و 
ــود  ــاده گی خ ــد، به س ــود بزنن ــۀ خ بی رحمان
ــد  ــا می گوین ــد ام ــت می خوانن را انسان دوس
بیشــتر از انسان دوســتی برای شــان خــدا و 
ــتارها  ــن کش ــت و ای ــم اس ــتی مه اسام دوس
ــد. در  ــای خــدا انجــام می دهن ــرای رضـ را ب
ــان،  ــل طالب ــری مث ــای تکفی ــن گروه ه ضم
همــۀ موجــودات روی کــرۀ زمیــن را انســان و 
ــا اگــر  ــد. حت ــت انســانی نمی دانن دارای کرام
ایــن ســخن را در مــای عــام نگوینــد ولــی 
ــی  ــِک بزرگ ــان ها تفکی ــان انس ــود می ــزد خ ن
قایــل انــد. ایــن گروه هــا کســانی را کــه 
ــتگار  ــان و رس ــتند، انس ــان هس ــل خودش مث
می داننــد و دیگــران را حتــا کــه خــود را 
مســلمان بداننــد و شــعایر اســامی را انجــام 
دهنــد، مســلمان نمی داننــد. بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه طالبــان، داعــش و گروه هــای 
هم راســتا به آســانی می تواننــد انســـان های 
ــز در ایــن راه  دیگــر را بکشــند و خــود را نی
قربانــی کننــد. چــون در هــر دو صــورِت 
کشــته شــدن و زنــده مانــدن، پیــروزی و 
ــا  ــه ب ــت ک ــت. این جاس ــرت از آن هاس نص
ــا  ــن گروه ه ــوان ای ــتدالل نمی ت ــق و اس منط

ــرد.  ــاب ک را مج
 ســعدی حکایتــی زیبــا در گلســـتان دارد. او 
ــر وارد  ــارِ دیگ ــی از دی ــه عالم ــد ک می نویس
ــود.  ــید می ش ــت هارون الرش ــرزمین خاف س
هارون الرشــید یکــی از علمــای برجســتۀ 
ــتد.  ــرد می فرس ــن م ــاِف ای ــه مص ــود را ب خ
دو  گفت وگوهــای  از  کــه  لحظــه  چنــد 

از  هارون الرشــید  عالــِم  می گــذرد،  عالــم 
الرشــید  هــارون  می شــود.  بیــرون  اتــاق 
ــن  ــا ای ــه نتوانســتی ب می پرســید چــه شــد ک
مــرد مباحثــه کنــی. عالــم می گویــد کــه 
تمـــام علــم مــن قــرآن و حدیــث اســت کــه 
ــدارد،  ــول ن ــا را قب ــرد از اســاس آن ه ــن م ای
ــم.  ــرده می توان ــا او ک ــی ب ــه مباحثه ی ــن چ م
ــه  ــت ک ــزی اس ــم چی ــان ه ــِم طالب ــاال عل ح
خودشــان از اســام و دیــن می فهمنــد و 
ــد،  ــا کفــر می دانن ــر ب هــر فهــِم دیگــر را براب
حتــا اگــر آن فهــم دعــوای اســامی و قرآنــی 

ــد. ــته باش داش
 حادثــۀ غزنــی و حوادثــی از ایــن دســت کــه 
ــر  ــد، مگ ــورت می گیرن ــان ص ــط طالب توس
ــان در  ــد؟... طالب ــن دارن ــر از ای ــی غی مصداق
ــری  ــد بش ــات ض ــب جنای ــه مرتک ــی ک حال
شــده اند، ولــی بــا چهره هــای آرام پشــت 
بــرای  گویــا  و  نشســته اند  مذاکــره  میــِز 
آینــدۀ کشــور چانه زنــی می کننــد. کشــتار 
بحبوحــۀ  در  مظلــوم  و  بی گنــاه  کــودکاِن 
ــت؟  ــه معناس ــه چ ــح ب ــای صل گفت وگوه
آیــا طالبــان بــا ایــن کشــتارِ بی رحمانــه 
دســت  بــه  بیشــتری  امتیــاز  می خواهنــد 
ــردن در  ــت ک ــار حکوم ــی معی ــد؟ یعن آورن
ایــن کشــور، کشــتار و بی رحمــِی بیشــتر 
ــاِل  ــش و خی ــه آرام ــا چ ــان ب ــت؟ طالب اس
ایــن  در  خــدا  و  اســام  از  آســوده یی 
چــه  می کننـــد؟  صحبــت  گفت وگوهــا 
ــل و  ــی، کاب ــد کشــتار در غزن ــزی می توان چی

ــد؟ ــه کن ــر را توجی ــاِی دیگ ــر ج ــا ه ی
 از جانــب دیگــر، آیــا کشــتار مــردم بی گنــاه 
یــا  و  بشــری  حقــوق  نهـــادهای  بــرای 
کشــورهایی کــه دم از حقــوق بشــر می زننــد، 
ــا  ــرا آن ه ــت، چ ــر می داش ــی دارد؟ اگ معنای
ــا گروهــی  همچنــان بــه گفت وگوهای شــان ب
کــه پشــِت ســر هــم مرتکــب جنایــات ضــد 
بشــری می شــود، ادامــه می دهنــد؟ چــرا 
در روز نخســت آغــازِ ایــن گفت وگوهــا، 
ــرا  ــد؟ چ ــرح نش ــی مط ــتار غزن ــث کش بح
ــان  ــکا از طالب ــت و امری ــده گان حکوم نماین
خواهــان توضیــح در ایــن خصــوص نشــدند؟ 
 مثــل ایــن اســت کــه ســخِن اســتالین هنــوز 
ــه  ــداده ک ــت ن ــدی اش را از دس ــم کارآم ه
گفتــه بــود وقتــی یــک نفــر کشــته می شــود، 
جنایــت اســت ولــی اگــر یــک میلیــون نفــر 
کشــته شــود، فقــط یــک خبــر اســت. در ایــن 
جهــان چگونــه می تــوان از عـــدالت و حقوق 
ــاِن آن  ــه مدافع ــود درحالی ک ــن ب ــر مطمی بش
بــا گروه هــای تروریســتی و جنایت پیشــه 
انــد؟...  چانه زنــی  و  در حــاِل گفت وگــو 
کــه  تصاویــری  در  این جاســت  جالــب 
از رســانه ها از نشســت قطــر نشــر شــد، 
ــای  ــال در چوکی ه ــت بی خی ــای حکوم اعض
ــه  ــود ک ــن ب ــل ای ــد و مث ــم داده بودن شــان ل
ــا  ــاده و ی ــی نیفت ــچ اتفاق ــان هی در کشورش
ــن  ــد کــه چنی ــان حــق داشــته ان این کــه طالب

بی رحمانــه کــودکان را بکشــند. 
هــر وجــداِن بیـــداری اگــر در ایــن نشســت 
ــنیدن  ــس از ش ــد پ ــت، بای ــور می داش حض
ــت  ــرك می گف ــت را ت ــی نشس ــت غزن جنای
بــه  را  صـــلح  گفت وگوهــای  عطــای  و 
ــوع  ــن ن ــای ای ــه  ج ــید. ب ــای آن می بخش لق
گفت وگوهــا، بهتــر اســت مردانــه بجنگیــم و 

ــم!  ــت کنی ــود حراس ــورِ خ از کش
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ــِی  ــه ایــن طــرف، کمپاین هــای انتخاباتــی غیرقانون از مدتــی ب
ــه  ــفرش ب ــده  اســت. او در س ــاز ش ــی به شــدت آغ ــای غن آق
والیت هــا بــه نــامِ افتتــاح پروژه هــای ملــی، بزرگتریــن 
انتخاباتــی را انجــام می دهــد. حــاال دیگــر  کمپاین هــای 
ــای  ــه کمپاین ه ــدام ب ــد و اق ــاد گرفته ان ــم از او ی ــزدان ه نام
ــم  ــد؛ امــا از حقیقــت نگذری ــِی پیــش از وقــت کرده ان انتخابات
کــه تــا کنــون آقــای غنــی بزرگتریــن کمپاین کننــده بــه روش 
ــدار اســت.  ــر ســِر اقت ــزد ب ــک نام ــگاه ی ــی، از جای غیرقانون

امــا ســوال ایــن اســت کــه چــرا آقــای غنــی این گونــه بــدون 
هــراس از مــردم و قانــون و بــدون توجــه بــه انتقادهایــی کــه 
بــه کمپاین هــای غیرقانونــی اش  از او صــورت می گیــرد، 
ــه  ــمی ب ــکل رس ــه ش ــأله، او ب ــن مس ــار ای ــردازد. در کن می پ
ــه و  ــی پرداخت ــی و کمپاین ــاِی غیرقانون ــات و تقرری ه تعیین
ــه  ــراد گرفت ــر تقــررِ اف ــران را در ام عمــًا صاحیت هــای وزی
و همــۀ تقرری هــا را تحــت کنتــرل شــخِص خــودش درآورده 
ــواِل  ــه س ــاده ب ــی س ــِخ خیل ــاب، پاس ــن حس ــا ای ــت. ب اس
ــِل ســودی کــه  مطرح شــده ایــن اســت کــه آقــای غنــی به دلی
ــه  ــر ب ــار دیگ ــرده، ب ــی ب ــوط قانون ــرار از خط ــب و ف از تقل
ــن  ــت. ای ــده اس ــل ش ــی متوس ــلوب هاِی غیرقانون ــن اس همی
پاســِخ ســاده بــا همــۀ کلی گویــی اش، شــاید پاســخ اصلــی بــه 
ســواِل مــورد نظــر نباشــد؛ امــا ایــن ســوال قطعــًا مــا را کمــک 
می کنــد تــا در ایــن یادداشــِت کوتــاه بــه نحــوۀ رفتــارِ آقــای 
غنــی متوجــه شــویم و ایــن رفتــار را محکــی بــرای شــناخت 
ــته  ــرا در گذش ــم. زی ــداد کنی ــِی او قلم ــدۀ سیاس ــرۀ آین چه
ــی  ــارزات انتخابات ــه مب ــا زمانی کــه ب ــی ت ــای غن رفتارهــای آق
ــر  ــک شــخصیِت مدب ــود، ی ــاورده ب ــش روی نی ــج ســاِل پی پن
و قانون گــرا از او ارایــه مــی داد و پرخاش هــای او را، تــا 
ــه  ــرای عام ــر ب ــدی و قانون پذی ــک آدمِ ج ــِس ی ــدی، ح ح
توجیــه می کــرد. امــا در یــک ســاِل دوران برگــزاری انتخابــات 
حکومــت داری  ســال  پنــج  و  ریاســت جمهوری  پیشــیِن 
ــردم  ــه م ــی از وی ب ــخصیِت متفاوت ــش ش ــاال رفتارهای او، ح

ــد.  ــه می کن عرض
ــور از  ــکنی و عب ــر قانون ش ــی، دوران سراس ــای غن دوران آق
ــًا  ــک دوراِن کام ــاال او در ی ــن رو ح ــوده و از همی ــون ب قان
فراقانونــی حیــاِت سیاســی اش در حــِد بلندتریــن مقــام دولتــی 
ــته از  ــودش را وارس ــل خ ــن دلی ــه همی ــرد و ب ــر می ب به س
هــر بنــد و قیــِد قانونــی پنداشــته و همــۀ امکانــاِت دولتــی را 
ــن  ــت. همی ــه اس ــگال گرفت ــه چن ــر ب ــکِل بی حدوحص ــه ش ب
ــای  ــت و صاحیت ه ــودِن دوران مأموری ــِت فراقانونی ب وضعی
ــازه  ــان اج ــِم مطلق العن ــک حاک ــوان ی ــه عن ــه او ب گســترده، ب

ــد.  ــام بده ــد انج ــه می خواه ــا هرچ داده ت
ــتان  ــی افغانس ــدۀ سیاس ــی در آین ــای غن ــا، آق ــبۀ م در محاس
ــک  ــوان ی ــه عن ــود ب ــرای خ ــی را ب ــرزِ قانون ــچ حدوم هی
ــه او  ــد ک ــان می ده ــاِی او نش ــرد و رفتاره ــم نمی  پذی مزاح
ــد  ــه، می خواه ــا ولسمشــر خودکام ــاه ی ــک پادش ــأِت ی در هی
ــی  ــای غن ــاید آق ــردم ســوار شــود. حــاال ش ــای م ــر گرده ه ب
ــای  ــه زور و کاره ــدر او ب ــه هرق ــه ک ــر نگرفت ــن را در نظ ای
غیرقانونــی مبــادرت ورزد، بــه همــان پیمانــه رغبــِت مــردم بــه 
ــِر  وی کاهــش می یابــد و رفتــارش واکنش هــای منفــی در براب
او را برجســته می ســازد. امــا بــا توجــه بــه کرکتــری کــه آقــای 
ــه  ــه یی اندیش ــن اندیش ــه چنی ــارز داده، او ب ــود تب ــی از خ غن
ــورت  ــه در ص ــتند ک ــتان هس ــردم افغانس ــن م ــدارد. بنابرای ن
برگــزاری انتخابــات، بایــد بــه رفتــارِ آقــای غنــی توجــه کننــد 
و افغانســتان را بــا رای شــان بــه کامِ یــک دیکتاتــورِ خطرنــاك 

ــد.  ســقوط ندهن
ــد  ــد و ببینن ــی مطالعــه کنن ــی را به خوب ــای غن ــد آق ــردم بای  م
ــا گذاشــته و خــاف  ــر پ ــون را زی ــه قان ــا چــه پیمان ــه او ت ک
ــِن  ــده و توس ــوار ش ــردم س ــردۀ م ــر گ ــی اش، ب ــدات قبل تعه
ــد. بایــد تصــور و پیش بینــی  ــه بیراهه هــا می تازان خویــش را ب
کننـــد کــه اگــر آقــای غنی بــا همیــن روش هــای قانون شــکنانه 
ــت جمهوری  ــی ریاس ــر کرس ــاره ب ــوری دوب ــوِی دیکتات و خ

ــی خواهــد یافــت. ــد، افغانســتان چــه آینده ی ــه بزن تکی
رفتــار و کــردارِ آقــای غنــی روایت گــِر ایــن نکتــه اســت کــه او 
طــرف دارِ یــک افغانســتان در چارچــوبِ  ســنتِی سیاســت هاِی 
ــده )5  ــن رو عــزم دارد از آین ــِر گذشــته اســت؛ از ای انحصارگ
ــد و همــۀ  ــل( ســفر کن ــه گذشــته )50 ســال قب ســال بعــد( ب
روندهــای ُمــدرِن قانون پذیــری کــه بیــرون از ایــن چارچــوب 

ــد.  ــک کن ــد را خف ــرار می گیرن ق

رفتارشناسِیغنی
چهتصویریازاوارایهمیدهد؟

طالبان 
جنایاِت  و 

بی مکافات
برای  بی گنــاه  مردِم  آیا کشــتار 
یا  و  بشــری  حقوق  نهـــادهای 
کشــورهایی کــه دم از حقــوق 
اگر  دارد؟  معنایی  می زنند،  بشــر 
می داشــت، چرا آن ها همچنان به 
که  گروهی  با  گفت وگوهای شــان 
پشِت سِر هم مرتکب جنایات ضد 
می دهند؟  ادامه  می شــود،  بشری 
این  آغــاِز  نخســت  روز  در  چرا 
غزنی  کشــتار  بحث  گفت وگوها، 
نماینده گان  چــرا  نشــد؟  مطرح 
حکومت و امریکا از طالبان خواهان 
توضیح در این خصوص نشــدند؟  
مثل این اســت که سخِن استالین 
از دست  را  کارآمدی اش  هم  هنوز 
نداده که گفته بــود وقتی یک نفر 
کشته می شــود، جنایت است ولی 
اگر یک میلیون نفر کشــته شود، 
فقط یک خبر است. در این جهان 
و  عـــدالت  از  می تــوان  چگونه 
درحالی که  بود  مطمین  بشر  حقوق 
مدافعاِن آن با گروه های تروریستی 
و  گفت وگو  حاِل  در  جنایت پیشه  و 

چانه زنی اند؟

احمد عمران



شــماری از نویســنده گان و اســتادان دانشــگاه می گوینــد کــه 
دانشــگاه های  در  افراطی گــری  مشــکات  حکومــت  اکنــون 
کشــور را جــدی گرفتــه، بایــد نصــاب آموزشــی مضمــون ثقافــت 

ــد. ــاح کن ــروز و اص ــز ب ــگاه ها را نی ــن دانش ــامی در ای اس
کــه  می گوینــد  مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  آنــان 
ــل ایــن  ــد اســتاد دانشــکدۀ شــرعیات دانشــگاه کاب بازداشــت چن
ــه  ــد ب ــوان را نبای ــل ج ــت نس ــه سرنوش ــاند ک ــام را می رس پی
ــش  ــه تکیه گاه شــان »دان ــی ک ــوزگاران تروریســم و آنان دســت آم

ــت داد. ــرد« نیس و خ
ــوع و  ــا موض ــگاه، تنه ــتادان دانش ــنده گان و اس ــۀ نویس ــه گفت ب
ــت  ــت، رواج افراطی ــیار آزاد اس ــتان بس ــه در افغانس ــی ک ایده ی
اســت و افــرادی به نــام مــا و اســتاد دانشــگاه آزاد انــد زیــر نــام 
دیــن هرچــه بگوینــد و هــر کســی را کــه مانــع و مخالــف خــود 

ــد. ــر بزن ــر او برچســب تکفی دانســت، ب
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل نیــز دیــروز دوشــنبه در نشســت شــورای 
وزیــران گفــت کــه مــردم افغانســتان صلح دوســت و دارای افــکار 
ــونت  ــا خش ــراه ب ــی هم ــکار افراط ــان اف ــد و در میان ش معتدل ان
ــه  ــت ک ــردم خواس ــی از م ــس اجرای ــدارد. ریی ــا ن ــرور ج و ت
ــه  ــراد در جامع ــن اف ــا ای ــد ت ــکاری کنن ــی هم ــای امنیت ــا نهاده ب

ــد. فرصــت و مجــال نیابن
در ایــن میــان، عبدالمنــان دهــزاد، نویســنده و اســتاد دانشــگاه در 
ــه وجــود و حضــور  ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــه ب مصاحب
ــورد  ــتان م ــگاه های افغانس ــدرو در دانش ــی و تن ــای افراط آدم ه
عجیبــی نیســت؛ شــاید بســیاری دانشــگاه ها و مراکــز مهــم 
جهــان، شــاهد چنیــن انســان های باشــند، ولــی پشــت ســِر افــکار 
ــه  ــت، ن ــه اس ــو نهفت ــق و گفت وگ ــان، منط ــم ذهنی ش و مفاهی

ــت. ــونت و دهش خش
آقــای دهــزاد می افزایــد کــه امــا تندروهــا و افراط گرایــان 
دانشــگاه های افغانســتان، بــه ویــژه دانشــگاه کابــل در ایــن اســت 
ــاور  ــه ب ــرا ب ــتند؛ زی ــو نیس ــق و گفت وگ ــل منط ــا اه ــه این ه ک
ــی  ــو یعن ــق و گفت وگ ــه منط ــن دادن ب ــون ت ــزاد: چ ــای ده آق
ــه نســبیت گرایی  ــه خــرد و دانایــی، یعنــی تــن دادن ب تــن دادن ب

ــی. ــی عین ــز از انحصارطلب ــی و گری ذهن
ایــن اســتاد دانشــگاه می گویــد کــه اســتادان تنــدرِو دانشــگاه های 
هیــچ  و  هســتند  مطلق گــرا  ذهنــی  لحــاظ  بــه  افغانســتان 
عاقه منــد آفتابــی کــردن مفاهیــم ذهنی شــان نیســتند؛ چــون 
ــی  ــی، یعن ــای ذهن ــم و باوره ــردن مفاهی ــی ک ــه آفتاب ــد ک می دانن
گذاشــتن آن هــا در تــرازوی داوری دیگــران. بــه گفتــۀ عبدالمنــان 
دهــزاد: »این هــا برخــاف شــأن و جایــگاه مراکــز علمــی و 
دانشــگاه ها، انصحارگــرا هســتند و مخالــف »نقــد«، حداکثــر 
ــگاه دانشــگاه ها را  ــات دانشــگاه های افغانســتان جای ــتادان الهی اس
ــه  ــتان« ب ــل پاکس ــی در »قبای ــی دین ــی ابتدای ــدارس آموزش ــه م ب
ــا و  ــد محــل نزاع ه ــه دانشــگاه بای ــی ک ــد. در حال اشــتباه گرفته ان
گفتمان هــای مهــم علمــی، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی باشــد«.
ــش  ــد دان ــتان در تولی ــگاه های افغانس ــهم دانش ــزاد س ــای ده آق
ــک  ــتادان ی ــی اس ــه وقت ــد ک ــح می کن ــد و تصری ــر می دان صف
ــرورش  ــت و داعــش پ ــش، افراطی ــد دان ــه جــای تولی دانشــگاه ب
همــه  از  دور  و  بی ســواد  روســتایی های  از  دیگــر  می دهنــد، 

فراوردهــای جهــان مــدرن، چــه انتظــاری بایــد داشــت؟ بــه بــاور 
ــان حکومــت اســتفاده می کننــد،  ــام و ن او: افراط گرایانــی کــه از ن
خیلــی خطرناك تــر از تروریســم و دهشــت افگنی هســتند؛ چــون 
ــرا و  ــای بنیادگ ــن چهره ه ــت همی ــه حمای ــم ب ــور تروریس موت
ــوار  ــی هم ــد؛ یعن ــت در می آی ــه حرک ــی ب ــت مذهب رادیکالیس
ــواد  ــه م ــتند ک ــتادنماها هس ــن اس ــم همی ــده گان راه تروریس کنن
فکــری تروریســم را مهیــا می کننــد و آن هــا را در راســتای قتــل و 

ــد. ــوق می دهن ــتان س ــاع افغانس ــردم بی دف ــتار م کش
ــرعیات  ــکدۀ ش ــتاد دانش ــد اس ــت چن ــه بازداش ــد ک او می گوی
ــد  ــگاه ها بای ــه دانش ــاند ک ــام را می رس ــن پی ــل ای ــگاه کاب دانش
ــه  ــد ب ــوان را نبای ــل ج ــت نس ــوند، سرنوش ــگاه« ش ــًا »دانش واقع
دســت معلمــان تروریســم داد، آنانــی کــه تکیه گاه شــان »دانــش و 
خــرد« نیســت، بــل »ایدئولــوژی« و ترســی از پیشــرفت و مدرنیتــه 

اســت.
در ســوی دیگــر، یعقــوب یســنا نویســنده و پژوهشــگر در واکنــش 
ــا موضــوع  ــد: تنه ــل می گوی ــه بازداشــت اســتادان دانشــگاه کاب ب
ــت  ــت، رواج افراطی ــیار آزاد اس ــتان بس ــه در افغانس ــی ک و ایده ی
ــام  ــد زیــر ن ــام مــا، اســتاد دانشــگاه و... آزاد ان اســت. افــراد به ن
دیــن هرچــه بگوینــد و هــر کســی را کــه مانــع و مخالــف خــود 

دانســت، بــر او برچســب تکفیــر بزنــد.

آقــای یســنا می افزایــد کــه در دانشــگاه ها تــا درس، تجربــۀ 
علمــی، آزمــون و خطــا و... مطــرح باشــد، بیشــتر بحــث افراطیــت 
گروه هــای فعــال مذهبــی مطــرح اســت و گــروه جمعیــت 
ــتادان  ــطح اس ــش در س ــان و داع ــر، طالب ــزب تحری ــاح، ح اص
ــت  ــدت فعالی ــه ش ــد و ب ــود را دارن ــای خ ــجویان اعض و دانش

می کننــد.
ایــن نویســنده کــه روزگاری بــه عنــوان اســتاد در برخــی 
ــد  ــان مــی دارد کــه چن دانشــگاه های کشــور تدریــس می کــرد، بی
ســال پیــش اعضــای حــزب تحریــر کامــًا آزاد در دانشــگاه های 
ــده و نشــریه  پخــش می کــرد.  افغانســتان فعالیــت می کــرد و جری
نیــاز بــه  افغانســتان  او تصریــح می کنــد کــه دانشــگاه های 
ــدگاه علمــی و روش علمــی در  ــد دی ــد و بای توجــه جــدی دارن
ــک و  ــربازگیری های ایدیولوژی ــا س ــود ت ــلط ش ــگاه ها مس دانش

ــرود. ــن ب ــگاه ها از بی ــن دانش ــی در ای مذهب
عبدالشــهید ثاقــب، نویســنده و پژوهشــگر دیگــر پیشــنهاد می کنــد 
ــگاه هاي  ــامي« در دانش ــت اس ــام »ثقاف ــی به ن ــر مضمون ــه اگ ک
افغانســتان تدریــس مي شــود، بایــد جــاي مضامیــن موجــود 
ــد  ــب می افزای ــای ثاق ــرد. آق ــه بگی ــام ابوحنیف ــر« ام ــه اکب را »فق
ــم کام و  ــت در عل ــی اس ــه، کتاب ــام ابوحنیف ــر« ام ــه اکب ــه »فق ک
آموزه هــاي رواداري، تســامح و تســاهل را در خــود دارد و همچنان 

مخالــف تکفیــر اســت. بــه بــاور ایــن نویســنده و پژوهشــگر: »در 
ایــن کتــاب آمــده اســت کــه ایمــان عبــارت از اقــرار بــه لســان و 
ــره را  ــاه کبی ــاب، مرتکــب گن ــن کت ــب اســت. ای ــا قل ــق ب تصدی

ــد«. ــدم نمي دان ــلمانی را مباح ال ــچ مس ــته و هی ــر ندانس کاف
ــی  ــی در حال ــت مل ــی امنی ــت عموم ــه ریاس ــت ک ــی اس گفتن
ــروه  ــت در گ ــام عضوی ــه اته ــی را ب ــگاه های دولت ــتادان دانش اس
طالبــان بازداشــت می کنــد کــه پیــش از ایــن، عبدالحفیــظ 
ــه  ــود ک ــه ب ــس گفت ــین مجل ــو پیش ــنده و عض ــور، نویس منص
ــس  ــی تدری ــه در دانشــگاه های دولت ــت اســامی ک مضمــون ثقاف
می شــود، دانشــجویان را بــه افراطی گــری تشــویق می کنــد. 
ــام  ــون »نظ ــس مضم ــه از تدری ــوان نمون ــه عن ــور ب ــای منص آق
سیاســی در اســام« یــاد کــرد و گفــت کــه در ایــن مضمــون بــه 
ــام،  ــول اس ــورد قب ــام م ــه نظ ــود ک ــس می ش ــجویان تدری دانش
خافــت اســامی اســت و هرگونــه نظــام دیگــر، کفــر و غیرقابــل 
ــس  ــه تدری ــرد ک ــتدالل می ک ــور اس ــای منص ــد. آق ــول می باش قب
ایــن موضــوع دانشــجویان را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه نظــام 
ــرد و  ــارزه ک ــر آن مب ــد در براب ــت و بای ــری اس ــوری کف جمه

ــت. ــر دوش گرف ــاح ب س
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ــا  ــی ب ــوی تلفن ــر در گفت وگ ــت قط ــع از نشس ــک منب ی
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد کــه مــورد مهــم مطــرح شــده 
ــد  ــن ش ــد برای ــود و تأکی ــس ب ــه، آتش ب ــت دوح در نشس
ــونت و  ــل خش ــت، حداق ــن نیس ــس ممک ــر آتش ب ــه اگ ک

ــد. ــد کاهــش یاب حمــات انتحــاری و انفجــاری بای
ــد،  ــه شــود می گوی ــه نخواســت نامــش گرفت ــع ک ــن منب ای
هــر دو طــرف تأکیــد داشــتند کــه اگــر آتش بــس صــورت 
نمی گیــرد، بایــد حمــات در امــکان عمومــی و مکان هــای 
ــی  ــرای اجرای ــا ب ــرد و تاش ه ــورت نگی ــی ص ــر نظام غی

ایــن برنامــه جریــان دارد.
ــمی  ــره رس ــر مذاک ــد، نشســت قط ــان می گوی ــع همچن منب
نیســت، بــل گفت وگــو میــان افغان هاســت و هیــچ کــس از 
آدرس شــورای عالــی صلــح، حکومــت و احــزاب سیاســی 
ــا  ــد ت ــان آمدن ــک افغ ــوان ی ــه عن ــه گان ب ــد، هم نیامده ان
دیــدگاه طالبــان را بررســی کننــد و ببیندکــه خواســت 

ــان چیســت. طالب
ــره متشــکل  ــه هشــت نف ــک کمیت ــع، ی ــن منب ــۀ ای ــه گفت ب
از اعضــای هیــأت افغانســتان و طالبــان بــرای آمــاده 
ــت  ــده اس ــکیل ش ــه تش ــک قطع نام ــس ی ــردن پیش نوی ک
کــه اعضــای آن شــامل داکتــر رنگیــن دادفــر اســپنتا، 
ــه ســرابی و لطــف اهلل  ــادری، حبیب ــادر ن ــوال، ن عمــر زاخیل
ــی،  ــوی حنف ــتان و مول ــأت افغانس ــان هی ــی زاده از می نجف
ــان  ــدگان طالب ــوی متقــی و شــهاب  الدین دالور از نماین مول

ــد. ان
ــرده  ــی ک ــوب ارزیاب ــه را خ ــی دوح ــت بین االفغان او نشس
ــو  ــا در گفت وگ ــد ت ــاش دارن ــرف ت ــر دو ط ــزود، ه اف

ــش  ــد و کوش ــتفاده کنن ــاری اس ــه و بردب ــر، حوصل از صب
ــن  ــا ای ــند ت ــر باش ــر پذی ــل و هم دیگ ــا تحم ــد ت می کنن

ــه نتیجــه برســد. نشســت ب
ــرکت  ــی از ش ــوال یک ــر زاخیل ــه عم ــن درحالی ســت ک ای
فیس بــوك اش  صفحــۀ  در  قطــر  نشســت  کننــده گان 
نشســت  دور  ایــن  در  کــه  توافقــی  نگاشته اســت، 
گفت وگوهــای صلــح در قطــر از آن انتظــار می رفــت 

شــاید حاصــل نشــود، امــا نفــس تبــادل دیــدگاه و نظریــات 
یــک قــدم بــه پیــش اســت و در آینــده می توانــد مــا را در 

مذاکــرات مســتقیم »بین االفغانــی« کمــک نمایــد.

ــگاه ها  ــران در دانش ــران و پس ــف دخت ــازی صن جداس
دروغ اســت

ــا  ــع افش ــه مناب ــتناد ب ــا اس ــانه ها ب ــماری از رس ــروز ش دی

ــه  ــد ک ــر گفتن ــت قط ــده گان نشس ــرکت کنن ــده و ش ناش
صنف هــای  جداســازی  بــر  طالبــان  هیــأت  اعضــای 
ــا یــک  ــد، ام ــد دارن ــران و پســران در دانشــگاه ها تاکی دخت
ــه  ــا روزنام ــت ب ــت درصحب ــن نشس ــدۀ ای ــرکت کنن ش
مانــدگار، پخــش ایــن خبــر را دروغ گفتــه و می افزایــد کــه 
ــران و  ــای دخت ــازی صنف ه ــان روی جداس ــای طالب اعض
پســران صحبــت نکــرده انــد و در  ایــن مــورد هیــچ بحثــی 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
گفتنی ســت کــه در ایــن نشســت حــدود 60 چهــر ۀ 
از  شــماری  و  پیشــین  مقام هــای  جهــادی،   سیاســی، 
ــت افغانســتان، اعضــای شــورای  ــای برحــال حکوم مقام ه
عالــی صلــح، نماینــدگان زنــان، جوانــان رســانه ها و 

ــد. ــرکت دارن ــی ش ــۀ مدن جامع
ــس از  ــده پ ــاالت متح ــۀ ای ــر خارج ــو، وزی ــک پامپی مای
برگــزاری ایــن نشســت در صحفــۀ توییتــرش از مذاکــرات 
میــان نماینــده گان بلنــد رتبــه حکومــت، نماینــده گان 
طالبــان، جامعــۀ مدنــی و زنــان افغانســتان ابــراز خرســندی 

ــرد. ک
ایــن ســومین نشســت »بین االفغانــی« میــان چهره هــای 
ــت اول  ــت. نشس ــان اس ــروه طالب ــتان و گ ــی افغانس سیاس
در 16 دلــو ســال گذشــته و نشســت دوم در 7 جــوزا ســال 
ــده  ــزار ش ــیه برگ ــت روس ــکو پایتخ ــهر مس ــاری در ش ج

بــود.
در نشســت قبلــی 24 نفــر از چهره هــای سیاســی افغانســتان 
و هیــأت 12 نفــری بــه ریاســت ماعبدالغنــی بــرادر، دیــدار 

کردند.

ناجیه نوری 

روح اهلل بهزاد

نتیجۀ  نشست قطر:

خشـونت و انتحـار کـاهش یابـد

استادان  دانشگاه:

جوانان از چنگ استادان تروریسم باور نجات داده شوند
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بسـیاری از مـردم، چاقـی را در تغذیـۀ بـد و عـدمِ فعالیت می دانند اما همیشـه به 
ایـن سـاده گی نیسـت. عوامِل دیگـر می توانـد اثـراِت قدرتمندی بـر وزِن بدن و 
چاقـی داشـته باشـد که برخـی از آن ها خـارج از کنترل فرد هسـتند. ایـن عوامل 
عبارت انـد از: ژنتیـک، عوامـل محیطی و شـرایط پزشـکی خاص. در ایـن مقاله، 
فهرسـتی از 9 دلیـِل قانع کننـده کـه »چرا چاقی فقـط یک انتخاب نیسـت« آورده 

. می شود

۱. ژنتیک و عوامِل قبل از تولد
بـر روی  بعدهـا  اوایـل زنده گـی مهـم اسـت؛ زیـرا  سـامتی به خصـوص در 
سـامت اثـر می گـذارد. و در واقـع، بـه مقـدار زیـاد می توانـد درحالی کـه جنین 
هنـوز در رحـم اسـت، مشـخص شـود. رژیم غذایـی و انتخـاب شـیوۀ زنده گی 
مـادر، یـک عامـل بزرگ اسـت و ممکـن اسـت رفتارهـای آینـده و ترکیب بدن 
را تحـت تأثیـر قرار دهـد. مطالعات نشـان می دهد زنانـی کـه در دوران بارداری 

چاقـی مفـرط دارنـد، ایـن چاقـی تا 3 سـال بـا آن هـا می ماند.
توجـه داشـته باشـید کودکانـی کـه پـدر و مـادر، پدربـزرگ و مادربـزرِگ چـاق 
دارنـد، احتمـال بیشـتری بـرای چـاق شـدن نسـبت به کـودکاِن بـا پـدر و مادر، 
پدربـزرگ و مادربـزرگ بـا وزن طبیعـی دارنـد. عـاوه بـر ایـن، ژن هایـی که ما 
از پـدر و مـادر بـه ارث می بریـم، ممکـن اسـت حساسـیِت مـا به افزایـش وزن 

کنند. تعییـن  را 
اگـر چـه عوامـل ژنتیکـی و عوامـل اوایـل زنده گـی منحصـراً مسـوول چاقـی 
نیسـتند، آن هـا کمک هـای مسـتعدکنندۀ افـراد بـه افزایـش وزن هسـتند. حـدود 
40 درصـد از کـودکاِن دارای اضافـه وزن، چـاق شـدن را در دوران نوجوانـی 
خـود ادامـه می دهنـد و80 درصـد از نوجوانـاِن چاق به بزرگسـاالِن چـاق تبدیل 

شـد. خواهند 

2. عادات تولد، نوزادی و دوران کودکی
اگرچـه دلیـل ناشـناخته اسـت، امـا کـودکان متولـد شـده از طریـق سـزارین در 
مراحـل بعـدی زنده گـی بیشـتر مسـتعد ابتـا بـه چاقـی بـه نظـر می رسـند. این 
هـم درسـت اسـت که نـوزاداِن تغذیه شـده با شـیر خشـک، تمایل به سـنگین تر 
شـدن نسـبت بـه نـوزادان شـیرمادرخوار دارنـد. ایـن ممکـن اسـت بـه دلیل دو 
گـروه باکتری هـای روده مختلـف و اثرگـذار روی ذخیـرۀ چربی باشـد. این مهم 
اسـت کـه توجه داشـته باشـید ایـن عوامل به طـور کلی توسـط انتخـاب هرکدام 
از مـادر و یـا نـوزاد سـاخته نمی شـود، در عیـن حـال بـه نظـر می رسـد آن ها با 

خطـر چاقی کـودك مرتبط باشـند.
عـاوه بـر این، تشـکیل عـاداِت سـالم رژیـم غذایـی و ورزش در دوران کودکی 
ممکـن اسـت باارزش تریـن پیشـگیری علیـه چاقـی و بیماری هـای مربـوط بـه 
شـیوۀ زنده گـی باشـند. اگـر کودکان خردسـال طعـم و مـزۀ غذاهای سـالم را به 
جـای تنقـات پردازش شـده توسـعه دهنـد، آن کمـک می کنـد تا آن هـا در طول 

زنده گـی وزن طبیعـی خـود را حفـظ کنند.

3. داروها یا بیماری هایی که سبب چاقی می شوند
بسـیاری از شـرایط پزشـکی و بیماری ها نیاز به دارو برای درمان دارند. متأسـفانه 
افزایـش وزن، یـک عارضـۀ جانبـِی شـایِع بسـیاری از ایـن داروهـا اسـت. ایـن 
داروهـا شـامل داروهـای دیابـت، ضـد افسـرده گی و داروهای ضدروان پریشـی 
اسـت. ایـن داروهـا ممکـن اسـت اشـتها را افزایـش دهنـد و سـبب تغییـر در 
کاهـش سوخت وسـاز بـدن، تغییـر در توانایـی بـدن بـرای سـوزاندن چربـی و 

سـبب افزایـش ذخیـرۀ چربـی بـه جای سـوزاندن آن شـوند.

۴. هورمون گرسنه گی قدرتمند
گرسـنه گی و غـذا خـوردن غیرقابـل کنتـرل، تنهـا علت حـرص و یا عـدم اراده 
نیسـتند. گرسـنه گی توسـط هورمون های بسـیار قدرتمنـد و مواد شـیمیایی مغز، 
در بخش هایـی از مغـز کـه مسـوول هـوس و پـاداش هسـتند، کنتـرل می شـود. 
عملکـرد ایـن هورمـون در بسـیاری از افـراد چـاق، باعـث تغییـر رفتـار غـذا 
خـوردن و باعـث یـک حالـت فیزیولوژیکی قوی برای خوردن بیشـتر می شـود.
مغـز دارای یـک مرکـز پـاداش اسـت کـه موقـع غـذا خوردن شـروع به ترشـح 
دوپامیـن و دیگـر مـواد شـیمیایی می کنـد و سـبب داشـتن احسـاس خـوب در 
زمـان خـوردن می شـود. خـوردن مـواد غذایِی آشـغال سـبب ترشـح بیشـترمواد 
شـیمیایی شـده و احسـاس خـوب بـودن نسـبت بـه مـواد غذایی فرآوری نشـده 
بیشـتر اسـت، زیـرا آن ها منجر به یـک »پاداش« بسـیار قوی تر در مغز می شـوند.

منبع: برترین ها 

چـاقیفقـط
یک»انتخـاب«نیست

آیـا شـما فکر می کنیـد کـه می توانیـد کابل را 
بگیرید درحالی که شـما قوای هوایـی ندارید و 

حکومـت کابل قوی تر اسـت؟
  برعکس تصور شما، رژیم بســیار قـوی نیسـت؛ 
علــت بـــقای رژیم کابل اشتباهاِت ما در استفاده 
از قوت های مـان بـود. شـما دیدیـد که وزیـر دفاع 
می خواسـت علیـه آن کودتـا کنـد و فعـًا هـم 
گرفتـاری صاحب منصبـان در داخـل ادامـه دارد و 
رژیـم بـاالی اعضایـش بی اعتبـار اسـت. همچنان 
از نقطه نظـرِ سیاسـی نتوانسـت جناح هـای خـود 
را باهـم متحد بسـازد. سیاسـت های مصالحۀ ملی 
رژیم کامًا با شکسـت مواجه شـده اسـت. فسـاد 
اداری، رشوه سـتانی، ظلـم، اختـاس و ده ها نقیصۀ 
دیگـر در داخـل رژیـم کابل موجود اسـت. فقط و 
فقـط بقـای رژیـم، عبـارت از اسـتفادۀ غلـط ما از 

فرصت هـا و امکانـات بوده اسـت.
 

 شـما با شـورای سرتاسـری قوماندانان جلسـه 
نمودید. آیا اسـتراتژی شـورای نظار و شـورای 

است؟ یکسـان  قوماندانان 
  در شاه سلیم با قــومانــدانان دیـــدم و با مشورۀ 
یکدیگـر اسـتراتژِی خـود را سـاختیم و گفتیـم 
رهبـران و قوماندانـان بایـد بـا همدیگـر کار کنند. 
طـرح مـا کامًا علیـه برنامه هـای پاکسـتانی ها بود. 
پاکسـتانی ها می گفتنـد کـه بایـد از کابـل جنـگ 
آغـاز شـود و حکمتیـار با آن هـا هم نظر بـود. ولی 
مـا می گفتیـم کـه بایـد جنـگ از نقاط دوردسـت 
آغـاز گـردد. پاکسـتانی ها در روز اول قبول کردند، 
بعداً با قوماندانان مشـوره کردنـد و همۀ قوماندانان 
بـه یـک نظر شـده گفتنـد کـه عملیـاِت کابل یک 
اشـتباه اسـت. پاکسـتانی ها پافشـاری می کردنـد و 
حضـرت صاحـب را اخطـار داده بودنـد کـه اگـر 
قبـول نکنـد، بایـد از پاکسـتان خـارج شـود. همۀ 
رهبران زیر فشـار قرار داشـتند تا عملیـات کابل را 
امضـا کننـد. زمانی که با جنـرال درانـی دیدیم، وی 
بسـیار مغـرور بـود و گفت کـه من ماننـد جنراالن 
سـابق نیسـتم. من اسـتراتژی دارم و اگر شـخصی 
قبـول می کنـد خـوب، نمی کنـد  اسـتراتژی مـرا 
بـرود دنبـال کار خویش. من گفتـم از جمله اولین 
اشـخاص کـه طـرح شـما را قبـول نمی کنـد، مـن 
هسـتم. من مـی روم دنبـال کارم و شـما می دانید و 
کارهای تـان، زیـرا می دانـم کـه برنامۀ شـما ناقص 
اسـت. گفتـم مـا قمـار نمی زنیـم و کاری می کنیم 

که بـه هدف برسـیم.
پاکسـتانی ها خصوصـاً جنـرال درانـی و جنـرال 
اسـلم بیگ معلومـات کافـی از اوضـاع نداشـتند، 
آن هـا جنگ چریکی نکـرده بودند و فکر می کردند 
که مجاهدین مانند عسـاکر منظم هسـتند، می روند 
موضـع را اشـغال می کنند و به تعقیـب آن ها قوای 
و  مجاهدیـن  کـه  گفتـم  مـن  می آینـد.  دیگـری 
عسـاکر فـرق دارنـد و جنـگ گوریایـی با جنگ 
منظـِم جبهه یـی تفـاوت دارد. ایـن حرف هـا کـه 
شـما می زنیـد، راجـع به یـک جنگ منظم اسـت. 

بـه نظر مـا دو مسـأله کار را خراب سـاخت: یکی 
این کـه پاکسـتانی ها در هر مـورد مداخله می کردند 
و  خیلـی ضعیـف  معلومات شـان  این کـه  دوم  و 

ناقـص بود.

  آیـا بـا شـورای قوماندانـان در مـورد تعییـن 
سـاحۀ عملیاتـی صحبـت شـد؟

  این مسـأله بسـیار مشـکل بود؛ زیرا اکثر جبهات 
منتظـر مهمـاِت جنگ  انـد و ما نمی دانسـتیم که در 
جبهـاِت دیگـر چـه می گـذرد و مهم تریـن مسـأله 
تعییـن سـاحات بـود کـه مـا بیـن خـود تقسـیم 
کردیـم، امـا بـه نظرِ مـا در جنـگ چریکی بسـیار 
مهم اسـت تـا در عین سـاعت در چند نقطه جنگ 
آغاز شـود. اگر ما می توانسـتیم جنـگ را در ظرِف 
یـک هفته در چند نقطـه آغاز می کردیـم، موفقیت 
به دسـت می آمـد. بـه طـور مثـال اگـر جنـگ در 
جال آبـاد آغـاز شـود، دو یـا سـه روز بعـد راه 
سـالنگ را مسـدود بسـازیم و یـا میـدان  هوایـی 
کنـدوز را زیر فشـار قرار دهیم، بـا آن هم موثریت 
دارد؛ اما در عین سـاعت بسـیار مهم اسـت، زیرا ما 
ایـن را از مطالعـۀ دقیق دشـمن دریافته ایم که آن ها 
بسـیار دقیـق و پانیـزه شـده حرکـت نمی کنند و 
قـوای ذخیرۀ دشـمن نیز موثریِت فوق العـاده ندارد 
و اراضـی افغانسـتان هـم طوری نیسـت کـه قوای 
ذخیـره در ظـرِف یـک روز به سـاحۀ جنـگ برود 
و روز بعـد بـه حملۀ دیگر اعزام شـود و حکومت 

چنـان امکاناِت وسـیع در دسـت ندارد.

  بعد از سـقوط خوسـت، اسـتراتژی شـما چه 
بود؟

  بعـد از فتـح خوسـت، شـورای قوماندانـان بـه 
مـن اطـاع دادنـد کـه باید یـک سلسـله عملیاِت 
بـه حقانـی صاحـب  گیـرد.  هماهنـگ صـورت 
اطـاع دادم کـه اسـماعیل خان در جبهـۀ زنده جان 
مصروف اسـت، باید علمیات هماهنگ را در پکتیا 
آغـاز کنیـد و مـا در بدخشـان دسـت بـه تعـرض 
تـا حقانـی صاحـب  می زنیـم. مـن می خواسـتم 
بـه والیـت غزنـی حملـه کنـد و بـه آن هـا گفتـم 
کـه غزنـی بهتر اسـت و مـن در والیت بدخشـان 
کنـدوز  در  حکومـت  زیـرا  می کنـم؛  عملیـات 
وجـود  مشـکات  کنـدوز  در  و  اسـت  قوی تـر 
داشـت. شـورای قوماندانـان پیشـنهاد کردنـد کـه 
بایـد قبـل از حملـه یک جلسـه شـورا دایر شـود. 
مـن پیشـنهاد کـردم که جلسـۀ شـورای قوماندانان 
ضرور نیسـت، زیرا اگر شـما یک نقطـۀ مهم را در 
جنوب و ما در شـمال فتح کنیم، با دسـتاورد قوی 
شـورا دایـر می گـردد. در آن صـورت در مسـایل 
سیاسـی دسـت باالتر می داشته باشـیم و می توانیم 
روی اسـتراتژی آینـده صحبـت کنیـم. در این زمان 
بازهـم پاکسـتانی ها مغرور شـده و فکـر کردند که 
مجاهدیـن جنـوب می تواننـد شـهر گردیـز و بعداً 
جال آبـاد را بگیرند. بنابراین آن ها در پالیسی شـان 
تغییـر آوردنـد زیرا فکـر می کردند که بعـد از فتح 

خوسـت، جال آباد سـقوط می کند و بدین سـبب 
کمک هـا را بـاالی مـا قطـع کردنـد. پاکسـتانی ها 
می خواسـتند تـا مـا سـالنگ را مسـدود کنیـم، اما 
مـا می خواسـتیم کـه بـه فیض آبـاد حملـه کنیـم و 
بـاالی نقـاط ضعیـِف حکومـت فشـار آوریـم. در 
این میـان پاکسـتانی ها بازهـم ارسـال مـواد ارتزاقی 
را قطـع کردنـد. مـن برای شـان گفتـم که مـا توقع 
کمـِک شـما را نداریـم، صرف بـه ما اجـازه دهید 
تـا مـواد خوراکـی را از طریـق شـما بـه بدخشـان 
ارسـال کنیـم، زیـرا از تخار نمی توانسـتیم مـواد را 
به بدخشـان ببریم. پاکسـتانی ها مسـتقیم به اسـتاد 
ربانـی گفتنـد کـه ما بـه بدخشـان یک  دانـه گندم 
هـم نمی دهیـم. مـا بـه کمک بـه صفحاِت شـمال 
هیـچ ضـرورت نداریم. اگر مـا از اول می دانسـتیم 
کـه پاکسـتانی ها کمـک نمی کنند، برنامۀ بدخشـان 

را روی دسـت نمی گرفتیـم.

  شـما منحیـث یـک فارسـی زبان خـود را بـه 
پاکسـتان بیشـتر نزدیک می دانیـد یا بـه ایران؟
دارا  را  خـودش  خـاِص  فرهنـگ  افغانسـتان    

می باشـد.

  مـا خبـر شـدیم کـه شـما بـا سـفیر ایـران 
ماقـات کردیـد. آیا این فرصت مسـاعد شـده 
اسـت کـه احـزاب افغانی مقیـم ایران با شـما 

یک جـا شـوند؟
  مـا جـدا از سـفیر ایـران، روابط بسـیار نزدیک با 
بـرادران اهل تشـیع داریـم و چند ماه قبل قـرارداد 
همـکاری میـان مـا و حـزب وحـدت اسـامی به 
امضـا رسـید و روابـط بسـیار نزدیـک بـا ائتـاف 
نیـز داریـم. در این قسـمت، مـا به همـکاری ایران 
ضـرورت نداریم؛ زیـرا این ها افغان اسـتند و جزو 

افغانسـتان می باشند.

آیـا از موجودیت قـوای ایران در مـرز و تهدید 
افغانسـتان کدام احسـاس ندارید؟

  ایـن بسـیار دردناك اسـت به ما، مگـر دردناك تر 
از آن کـردارِ طالبان اسـت که سـبب دشـمنی همۀ 

دنیـا با مـا گردیده اسـت، نه تنهـا ایران.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش بیســت ویکم

 دکتر فتـحی -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش نخست

  بعد از فتح خوست، 
شورای قوماندانان به من 
اطالع دادند که باید یک 
سلسله عملیاِت هماهنگ 
صورت گیرد. به حقانی 
صاحب اطالع دادم که 
اسماعیل خان در جبهۀ 
زنده جان مصروف است، 
باید علمیات هماهنگ را 
در پکتیا آغاز کنید و ما در 
بدخشان دست به تعرض 
می زنیم. من می خواستم 
تا حقانی صاحب به والیت 
غزنی حمله کند و به آن ها 
گفتم که غزنی بهتر است 
و من در والیت بدخشان 
عملیات می کنم؛ زیرا 
حکومت در کندوز قوی تر 
است و در کندوز مشکالت 
وجود داشت. شورای 
قوماندانان پیشنهاد کردند 
که باید قبل از حمله یک 
جلسه شورا دایر شود. 
من پیشنهاد کردم که 
جلسۀ شورای قوماندانان 
ضرور نیست، زیرا اگر 
شما یک نقطۀ مهم را در 
جنوب و ما در شمال فتح 
کنیم، با دستاورد قوی 
شورا دایر می گردد. در آن 
صورت در مسایل سیاسی 
دست باالتر می داشته 
باشیم و می توانیم روی 
استراتژی آینده صحبت 
کنیم. در این زمان بازهم 
پاکستانی ها مغرور شده و 
فکر کردند
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ــم  ــروف را ه ــع مظ ــود در واق ــرِف خ ــن ظ ــا تعیی ــان ب انس
ــًا  ــه فطرت ــوان موجــودی ک ــه عن ــان ب ــد. انس ــن می نمای معی
ــاز  ــدا نی ــان ابت ــوده، بی گم ــذت ب ــهوت و ل ــوۀ ش دارای ق
بــه نوعــی خودســازی درون دارد کــه ایــن خودســازی 
از خــود آغــاز شــده و بعــد از شــکل گیری بــه نوعــی 
ــز  ــی، تمی ــل می شــود. در ثان ــی تبدی ــری اجتماع فرهنگ پذی
دادِن مؤلفه هــای انســانی از مولفه هــای حیوانــی اســت. اگــر 
شــهوت و لــذت بــه جایــی برســد کــه مناســبات اجتماعــی 
و منویــات فرهنگــی را زیــر ســوال ببــرد، دیگــر آن شــهوت 
و لــذت معقــول و منطقــی نیســت. بشــر بــه عنــوان موجودی 
فراشــعور بایــد بــرای نیــل بــه مقاصــد انســانی، فرهنــِگ هــر 
چیــزی را داشــته باشــد و غریــزه نیــز از ایــن قضیــه مســتثنا 
ــا تمــام خاقیت هایــی کــه دارد و  نیســت. فرویــد بشــر را ب
ــده  ــاخک هایی فرارون ــا هرکــدام دارای ش ــن خاقیت ه ای
می نمایــد.  خاصــه  غریــزه  دایــرۀ  در  تنهــا  هســتند، 
ــناخته«،  ــودی ناش ــان موج ــاب »انس ــیس کارل در کت الکس
انســان را موجــودی تک بعــدی نمی دانــد، بــه گونه یــی 
کــه شــاخک هایی متفــاوت و ســازنده را بــرای ایــن موجــودِ 
ــک  ــد ی ــه مانن ــان ب ــد. انس ــف می نمای ــال تعری عمیق الح
ــوان هرگــز  ــا نیســت، بلکــه اقیانوســی اســت کــه نمی ت دری
ــامِ  ــه ن ــدی ب ــود توانمن ــت. موج ــت یاف ــِق آن دس ــه عم ب
ــارِی خــود در بطــن طبیعــت  ــا پراکســیس های رفت انســان ب
بــه اثبــات رســانده کــه خیلــی توانمنــد بــوده و البتــه 
ــن مدعاســت.  ــِر ای ــن موجــود خــود بیانگ ــتاوردهای ای دس
بنابرایــن اگرچــه غریــزه، نیــازی اولیــه بــرای بشــر محســوب 
می شــود امــا ایــن را هــم نبایــد فرامــوش کــرد کــه 
ــدازۀ ســلول هایی اســت  ــه ان ــِی انســان ب خصیصه هــای باطن
ــود  ــراز نم ــوان اب ــت و می ت ــه اس ــودش نهفت ــه در وج ک
ــف  ــود کش ــن موج ــای ای ــی از خصیصه ه ــوز خیل ــه هن ک
شــده اند و ویژگی هایــی هــم کــه مکشــوف نشــده اند، 

ــر دارد. ــد زمان ب ــل و تفق ــه تأم ــاز ب نی

ب( قدرت از نگاه عوام و خواص
مصطفــی رحیمــی در کتــاب »تــراژدی قــدرت در شــاهنامه« 
ترســیم  قــدرت  درخــِت  از  را  متفاوتــی  شــاخک های 
ــاخک ها  ــن ش ــدام از ای ــه هرک ــی ک ــه گونه ی ــد، ب نموده ان
در ابعــادی چــون حماســی، تاریخــی، فرهنگــی، اجتماعــی 
و سیاســی محــِل بحــث و وارســی اســت. ایــن نویســنده از 
ــش  ــه بخ ــته در س ــه توانس ــت ک ــنده گانی اس ــدود نویس مع
به طــور کاربــردی قــدرت را بــا نگاهــی هوشــمندانه و 
ــه  ــاب ب ــن کت ــنده در ای ــن نویس ــد. ای ــریح نمای ــع تش مطل
خواســت قــدرت، قــدرت و فســاد و خرافــات، لــوازم 
ــدرت و  ــدرت، ق ــارۀ ق ــون درب ــای گوناگ ــدرت، نگرش ه ق
آنارشیســم، قــدرت و مارکسیســم اشــاره کــرده و مقوله هایــی 
ــوم  ــش س ــش دوم و بخ ــدرت و در بخ ــو و ق ــون روس چ

شاید بتوان گفت آن نگاهی که خواص به فرِد خاص دارند، هرگز نگاهی مصرح نیست، 
بلکه نگاهی مهجور و حساب شده می باشد. چه این که خواص هرگز خواسته های قدرت 
و لوازماِت آن را به شکل بارز به عموم نشان نمی دهند. در این عرصه در اغلب موارد 

خرافات قدرت و حربه های فریب دهندۀ قدرت نیز از سوی خواص شکل و مطرح می گردد. 
بنابراین قدرت از نگاه خواص فی نفسه بد نیست، چه این که خواص همیشه مولفه های 
مکتب »قدرت طلبی« را پذیرا هستند. نکتۀ دیگر، قدرت از نگاه عموم و از نگاه خواص 

دارای سابقه یی تاریخی است و تاریخ به این مهم با نگاهی هوشمندانه پرداخته است

ــگاه شــاهنامه بررســی نمــوده اســت.  ــز قــدرت را از ن نی
ــوم و  ــدرِت عم ــه ق ــی ب ــاب در زوایای ــن کت ــه ای اگرچ
ــریحِی  ــان تش ــی بی ــت، ول ــه اس ــز پرداخت ــواص نی خ
ذیــل در ابعــادی بــا نــگاه ایــن نویســنده متفــاوت اســت. 
چــه این کــه ایــن قلــم در دو بُعــد جامعه شــناختی و 
ــع  ــی را در وس ــی تاریخ ــه خیزابه های ــی و البت روان شناس

ــد کشــاند.  ــر خواه ــه تصوی ــه ب ــک مقال ی
مقولــۀ قــدرت اگرچــه یــک شــکل خــاص را بــه 
ــی  ــی عموم ــه دارای تبعات ــی فی نفس ــرد ول ــود می گی خ
ــه  ــا توجــه ب اســت. ایــن مهــم بدیــن ســان اســت کــه ب
لوازمــی کــه به دســت مــی آورد، بــر کرســی عمــوم تکیــه 
می زنــد. شــاید بتــوان گفــت: یکــی از ملزومــاِت قــدرت 
ــه انحــای  همــان مــردم هســتند کــه در شــکل گیری آن ب
ــدرت  ــد ق ــی می توان ــل واقع ــند. تمثی ــف می کوش مختل
ــن عناصــری  ــدرت سیاســی از مهم تری سیاســی باشــد. ق
ــوان  ــه عن ــود. ب ــارور می ش ــردم ب ــه در دل م ــت ک اس
مثــال می تــوان بــه رفراندوم هــا و انتخابــات سیاســی 
ــا  ــی ب ــتم های حکومت ــب سیس ــه در اغل ــود ک ــاره نم اش
ــز  ــه نی ــوی قضی ــرد. آن  س ــام می گی ــمی انج ــوری رس ص
قــدرت از نــگاه خــواص اســت. می تــوان گفــت خــواص 
نیــز همــان افــرادی انــد کــه از جانــِب مــردم بــه چنیــن 
ویژه گــی بــارزی دســت می یابنــد. البتــه قــدرت بــا 
ــم از  ــت دارد و ه ــوم عمومی ــگاه عم ــم از ن ــه ه این ک
ــداری  ــی فی نفســه اقت ــگاه خــواص، خــاص اســت؛ ول ن
کــه قدرتمنــد به دســت مــی آورد، اغلــب برمی گــردد 
ــه  ــرد ک ــودِ ف ــی خ ــری و باطن ــای ظاه ــه خصیصه ه ب
ــۀ  ــر اریک ــا ب ــن خصیصه ه ــد از ای ــری کارآم ــا به کارگی ب

قــدرت می نشــیند.
ــوم و  ــگاه عم ــتار از ن ــن نوش ــه در ای ــی ک ــا آن قدرت ام
خــواص مــورد بررســی ماســت، نوعــی تجربــۀ اجتماعــی 
ــات  ــاری و ارتباط ــبات رفت ــب در مناس ــه اغل ــت ک اس
اجتماعــی مــا مؤثــر افتــاده اســت و اصــوالً زبانــزد 
ــاره  ــه اش ــوری ک ــد. همان ط ــم می باش ــام ه ــاص و ع خ
شــد، قــدرت در اشــکال مختلــف ظاهــر می شــود؛ یعنــی 
ــا  ــردی سیاســی باشــد ی ــد ف ــرد قدرتمن ممکــن اســت ف
این کــه ایــن قــدرت فرهنگــی و یــا هنــری باشــد و البتــه 
ــای  ــن اقتداره ــی از مهمتری ــز یک ــادی نی ــدرت اقتص ق
ــی  ــز جایگاه ــروز نی ــای ام ــه در دنی ــت ک ــی اس اجتماع
جالــب  اســت.  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  مهــم 
این جاســت کــه در نــگاه عمــوم بــا این کــه همیــن 
ــد و  ــف می پذیرن ــاد مختل ــرد را در ابع ــدرت ف ــوم ق عم
بــرای رســیدن فــرد مقتــدر تــاش مضاعفــی را هــم بــه 
ــز در  ــگاه نی ــوی ن ــی آن س ــانند، ول ــور می رس ــۀ ظه منص
خیلــی از مواقــع نگاهــی معتــرض و بدبینانــه اســت. بــه 
عنــوان مثــال در یــک انتخابــات پارلمانــی و یــا انتخابــات 
ــدا مــردم از فــرد  ریاســت جمهــوری در یــک کشــور ابت

منتخــب جانــب داری کــرده و بــه پــای صندوق هــای 
رای مــی رونــد و در واقــع چیــزی کــه ایــن مــردم را بــه 
پــای صندوق هــای رای می کشــاند هــم اقتــدار فــرد 
منتخــب اســت، ولــی بــه محــض این کــه منتخــب توســط 
ــه  همیــن مــردم بــه کرســی نشســت، طــور نــگاه مــردم ب
منتخــب خــود تبدیــل می شــود و در اکثــر ایــن تبدیل هــا 
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب ــل اس ــراض مدخ ــنی اعت چاش
خواســته های یــک جامعــه بــر اســاس زمــان دچــار تغییــر 
ــدرت  ــوی ق ــد از س ــیر بای ــن س ــود، ای ــول می ش و تح
ــن صــورت،  ــر ای ــذا در غی ــوازن شــود. ل ــز مت سیاســی نی
ــد  ــی غیرکارآم ــا نگاه ــود را ب ــب خ ــرد منتخ ــه ف جامع
ــه  ــه ب ــوم فی   نفس ــگاه عم ــدرت از ن ــد. ق ــی می نمای بررس
عنــوان یــک نیــروی ارادی شــناخته شــده کــه ناخــودآگاه و 
در خیلــی از مواقــع خــودآگاه در روح و روان عمــوم رخنــه 
ــن  ــروی اراده عجی ــوع نی ــن ن ــا ای ــز ب ــد و عمــوم نی می کن

و در آن اســتحاله می شــوند.  
تجربــه نشــان داده اســت کــه اغلــب قدرت هایــی کــه زیــر 
ســوال می رونــد، از طــرف عمــوم اســت. نــگاه عمــوم بــه 
ــت؛  ــند اس ــاالر و عام پس ــی مردم س ــه نگاه ــدرت همیش ق
ــدرت  ــۀ ق ــه اریک ــرد را ب ــک ف ــی ی ــردم وقت ــی م یعن
ــرد  ــن ف ــه ای ــت ک ــن اس ــار ای ــع انتظ ــانند، در واق می نش
فــردی کاریزمــا و پراگمــا باشــد. کاریزمــا بــه معنــی 
ــودن و یکــی شــدن  ــد صفــاِت خودجــوش ب این کــه بتوان
بــا مــردم را ســرلوحۀ رویکــرد رفتــاری خــود قــرار دهــد 
و پراگمــا بدیــن معنــا کــه نــه در تیــوری کــه عمل گرایــی 
خــود را بــه عنــوان فــردی موفــق نشــان دهــد. نکتــۀ دیگــر 
ــا این کــه در بُــن جــاِن  قــدرت از نــگاهِ خــواص اســت. ب
ــرد  ــاص اســت و ف ــای خ ــدرت دارای ویژه گی ه ــود ق خ
ــی  ــد، ول ــه شــمار می آی ــۀ خــواص ب ــز از جرگ ــدر نی مقت
ــود.  ــر می ش ــکل ظاه ــه دو ش ــگاه خــواص ب ــدرت از ن ق
ــدرت  ــی ق ــت؛ یعن ــدر اس ــرد مقت ــود ف ــگاه خ ــدا از ن ابت
ــگاه  ــدرت از ن ــر ق ــواص و دیگ ــه خ ــاص ب ــگاه خ از ن
ــه خــواص  ــگاه خــاص ب ــدرت از ن خــواص می باشــد. ق
همــان نگاهــی اســت کــه مثــًا یــک رییــس جمهــور و یــا 
یــک رهبــر بــه خــواص زیرمجموعــۀ خــود دارد. خــواص 
در این جــا شــامل روشــن فکران حکومتــی، صاحبــان 
ــند.  ــگاهیان و... می باش ــدان و دانش ــش، هنرمن ــم و دان عل
ــن  ــه ای ــا ک ــت ت ــدد اس ــدر درص ــرد مقت ــه ف ــذا همیش ل
اقشــار بنیــادی جامعــه را بــا خــود هم فکــر نمایــد و البتــه 
در خیلــی از مواقــع نیــز بــه دنبــال چاره اندیشــی در جهــت 
ــر  ــه ب ــه این ک ــت. چ ــای آن هاس ــردن مخالفت ه ــار ک مه
اســاس تطورهــای سیاســی معادالتــی کــه در یــک سیســتم 
اتفــاق می افتــد، منجــر بــه اختافــات فکــری و ائتافــات 
اندیشــه می شــود. قــدرت از نــگاه خــواص نیــز از دیگــر 
مناســباتی اســت کــه در دل یــک جامعــۀ سیاســی و 
احیانــًا فرهنگــی و... رخ می دهــد. خــواص همیشــه دارای 
ــوم  ــا عم ــا ب ــن ویژه گی ه ــه ای ــتند ک ــی هس ویژه گی های

متفــاوت اســت. عــاوه بــر تفــاوت بــا عمــوم در بیــن 
ــرد  ــک ف ــی دیگــر، ی ــه بیان ــد. ب ــاوت ان ــز متف خــود نی
ــدارد.  ــرد دیگــر وجــه اشــتراك فکــری ن ــا ف خــاص ب
بنابرایــن همیشــه نوعــی رقابــِت دیرینــه در بیــن خواص 
وجــود دارد. بــا ایــن تعابیــر، خــواص بــه عنــوان یــک 
اپوزیســیون در مقابــل فــرد خــاص کــه اقتــدار جامعــه 

را در دســت دارد، می ایســتند.
ــردِ خــاص  ــه ف ــوارد، خــواص نگاه شــان ب ــب م در اغل
نگاهــی رضایت بخــش و فرهنگ پذیــر نیســت. بــه 
عنــوان مثــال در دایــرۀ علــم سیاســت همیشــه خــواص 
سیاســی افــراد مقتــدر سیاســی را مــورد نقــد و نکوهــش 
ــروی  ــان نی ــز هم ــی نی ــت اصل ــد و عل ــرار می دهن ق
رقابتــی اســت کــه در جهــت نیــل بــه قــدرت در بیــن 
ــه  ــن قضی ــه عکــس ای ــه شــده اســت. البت اقشــار نهادین
ــع  ــی از مواق ــه در خیل ــه این ک ــت. چ ــادق اس ــز ص نی
نوعــی هم اندیشــی و فرهنــگ همراهــی را هــم در بیــن 
ــی وجــود  ــت حکومت خــواص در جهــت حفــظ وضعی
ــرد  ــا ف ــی را ب ــاد و همدل ــه اتح ــی ک ــه گونه ی دارد. ب
ــوان  ــاید بت ــد. ش ــظ می کنن ــوم حف ــگاه عم ــاص از ن خ
گفــت آن نگاهــی کــه خــواص بــه فــرد خــاص دارنــد، 
هرگــز نگاهــی مصــرح نیســت، بلکــه نگاهــی مهجــور و 
ــز  ــه خــواص هرگ ــه این ک ــد. چ ــده می باش حســاب ش
خواســته های قــدرت و لوازمــاِت آن را بــه شــکل 
ــه  ــن عرص ــد. در ای ــان نمی دهن ــوم نش ــه عم ــارز ب ب
حربه هــای  و  قــدرت  خرافــات  مــوارد  اغلــب  در 
ــکل و  ــواص ش ــوی خ ــز از س ــدرت نی ــدۀ ق فریب دهن
ــواص  ــگاه خ ــدرت از ن ــن ق ــردد. بنابرای ــرح می گ مط
ــه  ــواص همیش ــه خ ــه این ک ــت، چ ــد نیس ــه ب فی نفس
ــرا هســتند.  ــب »قدرت طلبــی« را پذی مولفه هــای مکت
نکتــۀ دیگــر، قــدرت از نــگاه عمــوم و از نــگاه خــواص 
دارای ســابقه یی تاریخــی اســت و تاریــخ بــه ایــن 
مهــم بــا نگاهــی هوشــمندانه پرداختــه اســت. مهم تریــن 
نگاه هــای تاریخــی را بایــد در دل اقتــدار اســتالین، 
ــور  ــم و دیکتات ــران فاشیس ــر رهب ــن و دیگ ــر، لنی هیتل
جهــان پیــدا کــرد. هیتلــر از رهبرانــی بــود کــه بــه دنبــال 
ترویــج فرهنــگ اقتــدار آن هــم از نــوع نژادپرســتی بــود. 
ــرای خــودش و  فاشیســت کســی اســت کــه همــه را ب
ــت  ــی اس ــور کس ــد و دیکتات ــودش می خواه ــکار خ اف
کــه می خواهــد همــه چیــز را بــا اقتــداری کــه دارد، بــه 
همــه دیکتــه کنــد. بنابریــن در ازمنــۀ تاریــخ از ایــن دو 

ــراوان اســت.   ــان ف دســت در جه

عابدین پاپی

بخش دوم و پایانی



فــرط  از  مــن  کــه  پنجشــیر  از  دارم  خوبــی  دوســت 
ــم  ــه او »شــیخ« می گوی ــد از خــودش ب ــه تقلی ــت ب صمیمی
و او هــم عادتــًا مــرا بــا همیــن لقــب می خوانــد. گاه کلمــۀ 
ــا او را »شــیخ پارســا«  ــم ت ــر شــیخ می افزای ــز ب »پارســا« نی
گفتــه باشــم. الحــق کــه او در عیــن جوانــی اش هــم شــیخ 
ــرب و  ــایخ ع ــزد مش ــن ن ــم دی ــابقۀ تعلی ــون س ــت؛ چ اس
عجــم دارد و هــم پارســا کــه بــه معنــای نیکویــی و دوری 
ــا او را  ــه ت ــت ک ــن اس ــایی اش در ای ــت. پارس ــر اس از ش
شــناخته ام، در او جــز خوبــی ندیــده ام و در مایمــت طبــع 
و رفتــار نیــک و معاشــرت عالــی همــواره بــر ســِر زبــان مــا 
ــد مراحــل  ــداً. هرچن ــی اهلل اَح ــي عل ــوده اســت، وال نُزک ب
ــه  ــی ب ــا در پُخته گ ــرده، ام ــی ک ــن داری را ط ــف دی مختل
ــی را  ــی و عرفان ــت اخاق ــیده و دیان ــدل آن رس ــوع معت ن
برگزیــده اســت کــه حــاال در زیــر پــای او مورچــه هــم آزار 
ــه همــه می رســد،  ــد و فیــض اخــاق و مروتــش ب نمی یاب
ــت« از  ــم »دیان ــه حک ــم ب ــی بازه ــه در دورۀ خام حال آن ک
این کــه بــاری دیرتــر از دیگــران آدم بی گناهــی را لگدمــال 

ــود! ــده ب ــم گین ش ــود، خش ــرده ب ک
ــلفیت در  ــۀ س ــه فاجع ــع ب ــیخ راج ــان ش ــا هم ــروز ب ام
ــا  ــن ج ــه ای ــا ب ــرف م ــردم و ح ــت ک ــتان صحب افغانس
منتهــی شــد کــه شــیوخ ســلفیت در همه جــا خصوصــًا در 
افغانســتان کــه مهــد حنفیــت و زادگاه اجــداد امــام اعظــم 
اســت، از جوانــان و نوجوانــان خــام و نــادان ســربازگیری 
می کننــد و کار اصلی شــان فقــط مغزشــویی و تلقیــن 
کلمــات و ایده هــای گمراه کننــده و مهلــک اســت کــه 
ــان  ــان و نوجوان ــا جوان ــوند ت ــق می ش ــق موف ــن طری از ای
بی گنــاه و بی ســواد را آمــادۀ انجــام بدتریــن جنایــات 
ضــِد بشــری کننــد کــه مــا امــروز در افغانســتان شــاهد آن 
هســتیم. منهــج و اســتراتژی جریــان تکفیــر و تــرور از قدیم 
بــر یــک منــوال روان اســت کــه عبــارت از اســتفاده از نــام 
خــدا و آدرس دیــن بــرای اِغفــال جوانــان و نوجوانــان خــام 
ــه اینجــا رســید،  ــا ب ــی حــرف م و بی ســواد می باشــد. وقت
شــیخ برایــم از سرگذشــت خــود و یــا بــه تعبیــر خــودش 
ــرد  ــف ک ــی تعری ــرۀ جالب ــش« خاط از »دورۀ دیوانه گی های
ــتان  ــا دوس ــق ب ــن طری ــر آن را از ای ــد اگ ــم آم ــه دریغ ک
شــریک نســازم. داســتان را حتی المقــدور بــا عیــن کلمــات 
ــوان در  ــا بت ــم ت ــن جــا نقــل می کن و جمــات خــودش ای

ــی یافــت: هــر ســطر آن عبرت
»صنــف دوم معهــد ابوحنیفــه در پشــاور بــودم. بــاری همراه 
ــه  ــرای َچکــر از معهــد ب ــا یــک هم صنفــی نورســتانی ام ب ب
ــپین اوری  ــۀ اِس ــا در منطق ــد م ــم. معه ــورد آمدی ــازار ب ب
ــت.  ــه داش ــورد فاصل ــر از ب ــج کیلومت ــًا پن ــه تقریب ــود ک ب
ــدای آن  ــود. ابت ــک ب ــورد نزدی ــه ب ــز ب ــاغ نی ــپ ناصرب کم
ــن  ــه ای ــد ک ــروع می ش ــورد ش ــل ب ــًا از مقاب ــپ دقیق کم
ــود و آن ســوی آن ســَرك  ــورد ب ــه ســَرك ب طــرِف رودخان

ــردم در  ــود. م ــا ب ــو از ویدیوگیم خانه ه ــه ممل ــاغ ک ناصرب
ــن  ــی در بی ــد. وقت ــم می زدن ــد و گی ــم می دیدن ــا فیل آنج
ــد  ــاگردان معه ــی از ش ــم، یک ــت می زدی ــورد گش ــازار ب ب
کــه جوانــی در صنــف چهــارم و اخیــر بــود را دیدیــم. او 
ــدم،  ــت خــوب شــد شــما را دی ــرد و گف ــا ســام ک ــا م ب
ــد،  ــپ می زنن ــن گ ــورد دی ــجد در م ــن مس ــد در ای بیایی

ــه  ــم ک ــا ه ــواب دارد. م ــیار ث ــنویم؛ بس ــی بش ــم کم بروی
ــم،  ــم. آن جــا کــه رفتی ــم و رفتی ــم، قبــول کردی ــکار بودی بی
تقریبــًا در حــدود بیســت یــا ســی جــوان دیگــر هــم بودنــد. 
ــوی  ــه در آن س ــت ک ــوم اس ــما معل ــه ش ــد: ب ــا گفتن ــه م ب
ــا را  ــد م ــت و خداون ــاد اس ــا و فس ــدر فحش ــَرك چه ق س
مکلــف بــه انجــام امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــرده 

اســت. بــه همیــن منــوال ســخنان دینــی زیــاد بــه مــا زدنــد 
و بعــد گفتنــد کــه مــا پــان داریــم تــا علیــه شــان حملــه 
کنیــم. همــه ریــش دار بودنــد و اکثریت شــان جوانــان! 
ــارم  ــف چه ــۀ صن ــان بچ ــرف هم ــا ص ــان آن ه ــن از می م
ــداً دانســتم از حــزب  ــه بع ــس ک معهــد را می شــناختم و ب
ــم  ــان تعهــد کردی ــن جوان ــا ای ــا ب ــوده اســت. م اســامی ب
ــد و  ــم دادن ــا را قس ــم. م ــک می کنی ــر را کم ــه یک دیگ ک
ــرای  ــل ب ــتۀ بی ــد دس ــده مانن ــای تراشیده ش ــاز چوب ه ب
هــر یــک مــا دادنــد و گفتنــد جهــاد اســت. بــرای مــا ِشــفر 
ــد،  ــه می کن ــان حمل ــرگاه کســی باالی ت ــه ه ــد ک ــم دادن ه
ــوی آواز  ــد س ــه بای ــا« آن گاه بقی ــا »بَن ــن« ی ــد »حَس بگویی
برونــد و او را نجــات دهنــد. برنامــۀ مــا بــه پــس از نمــاز 
ــر را  ــاز دیگ ــد. نم ــه ش ــر گرفت ــان روز در نظ ــر هم عص
ــی حرکــت  ــم. وقت ــت کردی ــرده، حرک ــا ک ــم و دع خواندی
کردیــم، در راه بــه مــا گفتنــد تــا نعــرۀ تکبیــر را نشــنیده اید، 
هیــچ کاری نکنیــد و بعــداً گفتنــد کــه از پولیــس نترســید؛ 
ــات  ــد و نج ــب می کن ــا را تعقی ــامی م ــزب اس ــون ح چ
ــت در  ــنیدم، کراهی ــام حــزب را ش ــه ن ــن ک ــد. همی می ده
دلــم نشســت، امــا چــون قســم و تعهــد کــرده بودیــم، بایــد 
ــه و  ــک آن منطق ــم نزدی ــم. رفتی ــام می دادی آن کار را انج
ــه  ــر« گفت ــان »اهلل اکب ــه ناگه ــم ک ــر بودی ــرۀ تکبی ــر نع منتظ
را شکســتیم،  دکان هــا  همــه حملــه ور شــدیم،  شــد؛ 
ویدیوگیم هــا را شکســتیم! چنــد بــار صــدای حَســن آمــد، 
ــی  ــا دکان ــی م ــدف اصل ــم. ه ــم و نجــات دادی ــم زدی رفتی
ــب آن دکان را در  ــی داد. صاح ــان م ــو نش ــه ویدی ــود ک ب
حالــی زیــر پــا گرفتنــد کــه ســر و صورتــش پُــر از خــون 
بــود. مــن زیــاد قهــر بــودم کــه چــرا نوبــت مــن نمی رســد 
تــا چنــد لگــد بزنــم و ثــواب بگیــرم. باالخــره موفــق شــدم 
ــلیک از  ــدای ش ــان ص ــردم! ناگه ــه ک ــد حوال ــد لگ و چن
نزدیــک رســید، دیــدم یکــی از جوانــان بــه زمیــن افتــاد. از 
منــزل بــاال آفریدی هــا باالیــش فیــر کردنــد. پولیــس هنــوز 
نیامــده بــود. یــک ِشــفر دیگــر کــه حــاال بــه یــادم نمانــده، 
بــرای آمــدن پولیــس بــود کــه بعــد از شــنیدن آن بایــد فــرار 
ــفر  ــن کــه جــوان زخمــی را برداشــتند، ِش ــم. همی می کردی
پولیــس را شــنیدیم و پــا بــه فــرار گذاشــتیم و چوب هــا را 
پرتــاب کردیــم. یــک نفــر از گــروپ مــا کشــته شــد. مــن 
ــم. شــام  و  آن نورســتانی در یک جــا خــود را پنهــان نمودی
قضــا شــده بــود کــه بــه معهــد خــود را رســاندیم. فــردای 
آن روز مدیــر معهــد ســخنرانی کــرد و ایــن حملــه را 
محکــوم نمــوده، گفــت: فکــر می کنــم بعضــی از شــاگردان 
مــا هــم در آن جــا بودنــد. ایــن کار خــاف دیــن و خــاف 
اخــاق بــود! خاصــه وقتــی دانســتم کــه در رأس کــی بــود 
ــه در اصــل  ــود، پشــیمان شــدم. برنام ــی ب و مفکــوره از ک
از طــرف حــزب اســامی طراحــی شــده و مجــری آن هــم 

ــود«. یــک جــوان از حــزب اســامی ب

ـــه نېـــږدې ۹۰ ورځـــې  ـــو ت د افغانســـتان ولســـمرشیزو انتخابات

ـــره، د  ـــه خ ـــټونو پ ـــو بنس ـــو د څارونک ـــو د انتخابات ـــې، خ پات

ـــو  ـــوم ثتبونک ـــه د ن ـــه ن ـــیون تراوس ـــواک کمېس ـــو خپل انتخابات

ــو  ــه ناپاکـ ــې رأی لـ ــې پاکـ ــړی او نه یـ ــوړ کـ ــړ جـ نوم لـ

ـــړي دي. ـــې ک بېل

ـــیون  ـــواک کمېس ـــو خپل ـــې د انتخابات ـــي چ ـــم واي دوی دا ه

د رأی ورکوونکـــو د نـــوم ثتبولـــو لپـــاره تـــر اوســـه کـــوم 

مېکانېـــزم هـــم نـــه دی جـــوړ کـــړی.

ــټ  ــو د بنسـ ــه انتخاباتـ ــفافو او عادالنـ ــتان د شـ د افغانسـ

ــم ایـــوب زاده  ــد نعیـ ــا اجرائیـــوي رئيـــس محمـ ــا د ټیفـ یـ

ـــه  ـــی، مېکانېزمون ـــه دی توانیدل ـــه ن ـــیون تراوس ـــي: »کمېس واي

نوم لـــړ  ورکوونکـــو  رأیـــو  د  چـــې  کـــړي  ځانګـــړي 

ـــږل يش، دا کار  ـــه ولې ـــو ت ـــړو محلون ـــړی يش او ځانګ ځانګ

ـــاهد  ـــوږ ش ـــوي، م ـــفافیت تضمین ـــات ش ـــلنو زی ـــر ۶۰ س ت

ــړی وي.« ــیون دا کار کـ ــه کمېسـ ــې تراوسـ ــو چـ نه یـ

ـــې  ـــه مخ ـــو ل ـــیون د معلومات ـــواک کمېس ـــو د خپل د انتخابات

ـــانو  ـــو کس ـــې ۸.۸ میلیون ـــو ک ـــه انتخابات ـــې پ ـــي جرګ د ول

نومونـــه ثبـــت کـــړي وو، خـــو ســـیايس ګوندونـــو ویـــي 

ـــايل وو. ـــان خی ـــي کس ـــمېرې نیامي ـــې ش ـــې د دغ چ

اوس هـــم دوی بـــاور نه لـــري چـــې د تقویتـــي نوم لېکنـــې 

ـــره وي. ـــام ک ـــوي ارق ـــړل ش ـــم ورک ـــې ه ـــه ک ـــه برخ پ

ـــه  ـــس عبدالل ـــه رئی ـــت اجرائی ـــې د حکوم ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت پ

ـــواد  ـــه هې ـــه پ ـــات ب ـــو ډک انتخاب ـــه درغلی ـــي، ل ـــه واي عبدالل

ــواک  ــو خپلـ کـــې د بـــې ثباتـــۍ المـــل يش او د انتخاباتـ

کمېســـیون بایـــد د انتخاباتـــو د شـــفافیت، د درغلیـــو د 

مخنیـــوي او څارنـــې لپـــاره جـــدي هڅـــې وکـــړي.

ـــه  ـــو پ ـــه انتخابات ـــفافو او عادالن ـــا د ش ـــل بی ـــو ځ دی وايي:«ی

ـــه  ـــات پ ـــو ډک انتخاب ـــه درغلی ـــوم. ل ـــګار ک ـــو ټین ـــررسه کول ت

ـــو  ـــوږ د ټول ـــږي. دا زم ـــل کې ـــۍ الم ـــې ثبات ـــې د ب ـــواد ک هې

ـــرې  ـــار پ ـــې څ ـــؤلیت دی چ ـــو مس ـــؤلیت دی. د څارونک مس

ـــري.« ول

ـــت  ـــزين والی ـــي، د غ ـــیون واي ـــواک کمېس ـــو خپل د انتخابات

پـــه ګـــډون تراوســـه څلـــور لکـــو پنځـــوس زرو کســـانو 

نومونـــه ثبـــت کـــړي او د پاکـــو او ناپاکـــو رأیـــو د بېلولـــو 

ـــړې ده. ـــل ک ـــم پی ـــې ه ـــړۍ ی ل

د دغـــه کمېســـیون د ویانـــد د دفـــر رسپرســـت ذبیح اللـــه 

ـــکېن  ـــو د س ـــو د رأی ـــوم ثبتول ـــي ن ـــي: »د تقویت ـــادات واي س

ـــو رسه  ـــوال ثبتول ـــو د اح ـــوې. د نفوس ـــل ش ـــړۍ پی ـــو ل کول

هـــم کار شـــوی چـــې وتوانېـــږو، کـــه پـــه جعـــي تذکـــرو 

ـــوې  ـــه ش ـــوم ثبتون ـــايل ن ـــا خی ـــوي وي او ی ـــه ش ـــوم ثبتون ن

ـــړو.« ـــا ک وي. ج

ـــو  ـــمرشیزو انتخابات ـــدو رسه د ولس ـــه تېرې ـــې پ ـــرې ورځ د ه

ـــواک  ـــو خپل ـــو د انتخابات ـــږي، خ ـــږدې کې ـــدل ن ـــررسه کې ت

کمېســـیون تراوســـه د نـــوم ثبتولـــو ۷ کتابونـــه کابـــل تـــه 

ـــای  ـــه پ ـــد تراوس ـــر بای ـــه بهی ـــې دغ ـــال دا چ ـــږدويل، ح لې

ـــږد  ـــو لې ـــو د پاڼ ـــو ورکول ـــه د رای ـــو ت ـــېدلی او والیتون ـــه رس ت

ـــوی وای. ـــل ش پی

ــم د  ــه هـ ــیون تراوسـ ــه کمېسـ ــا دغـ ــه وینـ ــو پـ د څارونکـ

ـــې د  ـــه ی ـــه نومون ـــړې او دغ ـــه ده ک ـــه ن ـــو ارزون ـــوم ثبتوونک ن

ـــې  ـــه داس ـــويل، دا پ ـــه دي رس ـــم ن ـــه ه ـــس ت ـــیون ډیټابې کمېس

ـــر  ـــه ډې ـــره دا پروس ـــه خ ـــو پ ـــې د څارونک ـــې ده چ ـــال ک ح

ـــي. ـــم نی ـــت ه وخ

ــو د  ــې د انتخاباتـ ــي چـ ــم وايـ ــټونه دا هـ ــي بنسـ څارونکـ

خپلـــواک کمېســـیون له خـــوا ورتـــه د څـــار حـــق نـــه دی 

ـــي  ـــې د تقویت ـــږي چ ـــه پوهې ـــه ن ـــه دې امل ـــوی، ل ـــړل ش ورک

ـــت  ـــه ثب ـــانو نومون ـــره کس ـــې څوم ـــر ک ـــه بهی ـــو پ ـــوم ثبتول ن

ـــړي؟ ک

او ډیټابېـــس تـــه د دغـــو نومونـــو رســـول، څرنګـــه تـــررسه 

کېـــږي؟
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دیـن 
در چنـگ کیـن

»نامه یی به رییس جمهور«... 
ــن  ــت و ای ــس اس ــاب گین ــنواره ها در کت ــن جش ــی از بلندتری ــنواره یک جش
ــز در  ــود. جوای ــناخته می ش ــویزف ش ــام س ــوم به ن ــه صــورت عم ــنواره ب جش
ــن  ــش   ای ــنواره در دو بخ ــد، جش ــدا ش ــا اه ــه برنده ه ــروری 2019 ب 23 فب
فیلــم را در ســال گذشــته در بیشــتر از ده هــا جشــنوارۀ جهانــی در کشــورهای 

ــه نمایــش گذاشــت. مختلــف ب
ــه  ــل توج ــش در کاب ــن نمایش ــس از اولی ــور پ ــه رییس جمه ــی ب ــم نامه ی فیل

منتقــدان و روزنامه نــگاران زیــادی را بــه خــود جلــب کــرد و شــماری بــه بیــان 
ــد. ــم پرداختن ــن فیل ــای ای ویژه گی ه

ــور بخشــی از  ــه رییس جمه ــی ب ــم نامه ی ــه فیل ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــدان ب منتق
تصویــر حقایــق در جامعــه امــروز افغانســتان اســت و نــه تنهــا فضــای امــروز 
سیاســی و اجتماعــی کشــور بلکــه فضــا و زمینه هــای فجیــع تاریــخ گذشــتۀ آن 

ــر می کشــد.  ــه تصوی ــز ب را نی
ــتان  ــینمای افغانس ــین س ــال های پس ــال س ــای فع ــادات از کارگردان ه ــا س رؤی
ــز  ــن نی ــش از ای ــت. پی ــته اس ــش داش ــته درخش ــش پیوس ــه کارهای ــت ک اس

چندیــن فیلــم بلنــد و کوتــاه او برنــدۀ جایــزه شــده اند. بانــو ســادات در کنــار 
ســاخت فیلم هــای کوتــاه و بلنــد ســینمایی چندیــن ســریال تلویزیــون نیــز در 
کارنامــه اســت کــه تازه تریــن آن بخــش دوم ســریال خــط ســوم کــه تلویزیــون 

ــد. ــش می کن ــوع آن را پخ طل
پیــش از ایــن نیــز نــام او در میــان فهرســت متفکــران جهــان در نشــریۀ فــارن 
پالیســی قــرار گرفتــه بــود و در اواخــر مــارچ 2018، برنــدۀ جایــزۀ بین المللــی 

زنــان شــجاع نیــز گردیــد. 

ټیفا: 

کمېسیون نه د نوم ثتبونکو نوم لړ جوړ کړی او نه یې پاکې رأی له ناپاکو بېلې کړي
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روی هـم رفتـه آیاتـی چـون »واعتصموا بحبـل اهلل جمیعا 
والتفرقـوا«، احادیثـی چـون »التجتمع امتی علـی الضاللة« 
و اقـدام عملی یـاران پیامبر اکرم دالیـل نقلی و منصوصی 
انـد بـرای حجیـت اجمـاع که بعـداً خـود اجماع بـه نوبة 
خـود دلیلـی می شـود بـر لـزوم برپایی یـک نظام سیاسـی 
میـان مسـلمانان. بـه گفتـة حسـن عبـاس حسـن، ظهـور 
اجمـاع در قطعـة از تاریـخ اسـالم رخ داده و از آن وقـت 
بـه بعد همیشـه بـه عنوان یـک منبـع غیرقابل انـکار مورد 
توجـه بـوده اسـت. با آنکه بعـداً در غرب اجمـاع یا اتفاق 
نخبـه گان گاهـی بـه عنوان یـک منبع بـرای قانـون مطرح 
گردیـده اما در اسـالم این واقعیت پیـش از غرب رخ داده 
و اهمیـت اتفـاق نخبه گان یـا همة مـردم از اهمیت باالیی 

برخوردار شـده اسـت.
دو، شـورا. اصـل مهـم دیگـری کـه در لـزوم تأسـیس و 
کارکـرد یـک نظـام سیاسـی در اسـالم مـورد توجـه بوده، 
شـورا اسـت. اصـل شـورا در نظریـات معاصـر اندیشـة 
سیاسـی در اسـالم نخسـتین و مهمترین اصل بـرای حکم 
برپایی یک نظام سیاسـی در اسـالم می باشـد. شـورا تبادل 
افـکار و آرا بـه منظـور اتخـاذ تصمیم درسـت در مسـایل 
اساسـی جامعـة اسـالمی دانسـته می شـود. بایـد گفت که 
حکـم یـا نـص شـرعی واضحـی وجـود نـدارد که نشـان 
دهـد شـورا اسـاس تصمیم گیـری سیاسـی می باشـد امـا 
واژۀ »امـر« در آیتـی از قرآن کریـم کـه فرمـوده »وامرهـم 
و  مهـم  مـوارد  نشـان دهندۀ  آشـکارا  بینهـم«  شـوری 
سرنوشت سـاز اسـت کـه مسـایل حکومتـی از مهمتریـن 
مـوارد مهـم حیات اجتماعی مسـلمانان شـناخته می شـود. 
برخـی از فقهـای قدیـم اهـل سـنت ماننـد شـافعی قایـل 
بـه غیرالزامـی بـودن برایند شـورا بـر حاکم اسـالمی بوده 
اسـت و ایـن قضیـه شـاید به جـای اینکـه دالیـل تجربی 
و عینـی داشـته باشـد از تفاسـیر نظـری نصوص اسـالمی 
به دسـت آمـده اسـت امـا اکثـر فقهـای معاصـر و برخـی 
فقهـای قدیـم اهـل سـنت قایل بـه الزامیـت برایند شـورا 
برحکومـت اسـالمی انـد و این نظریـه باعث می شـود که 
تعریف مشـخصی از اعضا، شـرایط عضویـت و معیارهای 
عضویـت اهـل شـورا به دسـت داده شـود تا اینکـه حاکم 
بتوانـد بـه سـاده گی از مزایـای تصامیم و مشـوره های آنها 

گردد.  برخـوردار 

ج، پایه هـای ارزشـی و عملـی نظریـه سیاسـی اهـل 
سنت 

خالفـت و عدالـت یـاران پیامبـر اکـرم پایه هـای ارزشـی 
نظـام سیاسـی اسـالم نـزد اهل سـنت محسـوب می گردد. 
بـه گفتـة ضیاءالدیـن الرئیس خالفـت حکومـت مبتنی بر 
قانـون اساسـی اسـت و خلیفه کسـی نیسـت جـز یکی از 
مومنـان کـه در تمـام حقـوق و واجبـات خود مانند سـایر 
مسـلمان ها می باشـد و هیچ گاهـی ماننـد پادشـاهان مطلقه 
مافـوق قانـون یـا شـریعت نیسـت و از طریـق بیعـت و 
احـراز شـرایط خالفـت ایـن قدرت را به دسـت مـی آورد 
تـا اینکـه بـه نماینده گـی از امـت، مـردم را رهبـری کنـد. 
بنابـر دیـدگاه قدیـم اندیشـمندان اهـل سـنت مـرز اقتدار 
خلیفـه همان داراالسـالم اسـت که در برابـر آن دارالکفر و 
یـا دارالحـرب قـرار می گیـرد. ایـن توضیح نشـان می دهد 
کـه دیدگاه قدیم اهل سـنت جهان را بـه دو اردوگاه یعنی 
اردوگاه مسـلمانان و اردوگاه کفـار تقسـیم می کنـد و بنابر 
همیـن ملحـوظ مرزهـای دولت اسـالمی کلیه سـرزمین ها 
و مناطقـی اسـت کـه مسـلمانان در آن زنده گـی می کنـد؛ 
امـا بنابـر دیـدگاه خالفت جدیـد مرزهای دولت اسـالمی 
و نهادگرایـی در دولـت اسـالمی تغییـر می کنـد و بنـا بـه 
بـه مشـروعیت دولت هـای  گفتـة رشـید رضـا می تـوان 
اسـالمی قایـل شـد و اساسـًا بـه صـورت مردم سـاالرانه 

نهادهـای دولتی را شـکل داد.

بحث پنجم، مبانی نظری فقه سیاسی احناف
قبـاًل گفتـه شـد کـه چنـدان تفاوتـی میـان مذاهـب فقهی 
اهـل سـنت در دالیـل و اصول نظری برپایی نظام سیاسـی 
دیـده نمی شـود. این مسـأله در کنـار دالیل دیگـر دو دلیل 
عمـده دارد؛ یـک، نفـس برپایی یک نظام سیاسـی با توجه 
بـه واقعیـت تاریخی قضیه )شـکل گیری خالفت راشـده( 
یک مسـأله مـورد قبول بـرای تمـام مجتهدین اهل سـنت 
بـوده اسـت کـه غالبًا انـدک تفاوتی در این بـاب اگر پیش 
هـم آمـده مربوط بـه ارزیابی دوبـارۀ آن واقعیـت تاریخی 
بـوده اسـت. نظـام حاکـم بـر جامعـة عصـر فقهـا مبتنـی 
بـر وراثـت اجـازۀ پـردازش آزادانـه بـه مسـایل سیاسـی 
را نمـی داده اسـت. دو، فقـه سیاسـی بـه صورت منسـجم 
محصـول عصرجدیـد اسـت و در گذشـته معموالً مسـایل 
سیاسـی در حـوزۀ کالم قابل بررسـی بوده کـه فقط دارای 
جنبه هـای نظـری می توانسـته باشـد. روی همیـن ملحوظ 
مسـایل  پیرامـون  گسـتردۀ  مباحـث  شـاهد  نمی توانیـم 
سیاسـی توسـط فقهای قدیم باشـیم در مقایسـه با مسـایل 
دیگـری فقهـی ماننـد قضایای مدنـی و جزایـی. باتوجه به 
آنچـه در فـوق گفتـه شـد می تـوان ویژه گی هـای  دیدگاه 
هـر یکـی از مذاهـب فقهـی اهل سـنت و به ویـژه احناف 
را از بررسـی مبانـی فقهـی - کالمـی شـان به دسـت آورد 
کـه ایـن مبانـی می توانـد امـروز نیـز بـاز مطالعه گـردد تا 
اینکـه بـا توجـه بـه آنهـا راهکارهـای فقهـی خاصـی در 
حـوزۀ سیاسـت شـکل گیـرد. مبانـی نظـری فقه سیاسـی 

احنـاف ارزش هـای ویژه یـی انـد کـه زمینة پـردازش فقه 
حنفـی را به قضایای سیاسـی تشـکیل می دهـد. اگرچه در 
اکثـر مبانـی همانطـوری کـه گفتـه شـد تفاوتی میـان فقه 
حنفـی و سـایر مذاهـب اهـل سـنت دیـده نمی شـود، اما 

برخـی مبانـی خـاص فقه حنفـی قرارذیل اسـت:
الف، مبانی کالمی 

یـک، در فقه حنفـی حاکمیت به صـورت کالمی آن از آن 
اهلل شـناخته می شـود. بنابـر دیـدگاه امام ابوحنیفـه در قدم 
نخسـت احـکام شـرعی از کتـاب خـدا و در قـدم دوم از 
سـنت پیامبـر او و بعداً از سـیره و روش یکـی یا مجموعة 
از یـاران پیامبـر اکـرم انتخـاب می گـردد، امـا از آن بـه 
بعـد در اجتهـاد و اسـتنباط یـک حکـم دسـت مجتهد باز 
می باشـد کـه چگونـه و بـا چـه روش هـای احـکام عملی 

را به دسـت دهـد. 
دو، اسـتیالء بـه قـدرت از طریـق زور یـا در اصطـالح 
امـروزی همـان کودتـا مشـروعیت نـدارد. برخـی فقهـا 
اسـتیالء بـه قـدرت را از طریـق زور کـه بعـداً توسـط 
بیعـت چـه بـه صـورت واقعـی و یا نمایشـی انجام شـده 
باشـد، مشـروعیت می دهنـد کـه اغلـب امـرای امـوی و 
عباسـی از همیـن روش اسـتفاده نمـوده انـد؛ امـا همـان 
گونـه کـه کـردری در مناقـب امـام ابوحنیفـه نقـل می کند 
نـزد او هیچ گاهـی به دسـت گرفتـن قـدرت از طریق زور 
مشـروعیت آور نیسـت چـه بیعتـی بعـداً انجـام شـود و یا 

نگردد. انجـام  اینکـه 
سـه، در کنـار عـدم مشـروعیت نظـام تغلـب یا همـان به 
از طریـق  به دسـت آوردن قـدرت  زور گرفتـن قـدرت، 
نظـام ایـراث یـا سیسـتم موروثـی نیز مشـروعیت نـدارد. 
بنابـر دیـدگاه امام ابوحنیفـه تکیه بر نظام موروثی شـرایط 
اسـتحقاق رهبـری را نابـود و بی معنـا می سـازد در حالـی 
کـه احـراز ایـن شـرایط بـرای زعیـم سیاسـی در اسـالم 
باالتفـاق الزمـی دانسـته می شـود. نخسـتین اسـتدالل امام 
ابوحنیفـه نحوۀ به قدرت رسـیدن خلفای راشـدین نشـان 
می دهـد کـه بایـد مـردم چـه بـه صـورت مسـتقیم و یـا 
نماینده گـی در تعیـن زعیـم سیاسـی نقـش داشـته باشـند 

و میراثی سـازی انتقـال قـدرت ایـن نقـش را نمادیـن و 
یـا بی اثـر می گردانـد. قاعـدۀ فقهـی نیـز همیـن اسـت که 
در  را  امـر  آن  دادن  به دسـت  امـر واجبـی  یـک  شـرایط 

صـورت فقـدان شـرایط متذکـره نامشـروع می گردانـد. 
چهـار، نکتـة دیگـر قیـام علیه حاکمیت اسـتبدادی اسـت. 
علیـه  قیـام  سـنت  اهـل  فقهـای  اکثـر  کـه  وجـودی  بـا 
امـام  نامشـروع می دانسـت،  حاکمیت هـای اسـتبدادی را 
ابوحنیفـه ایـن قیـام را جایـز می دانسـت. دلیل سـادۀ وی 
ایـن بـود که اگـر یـک حاکمیت به دلیل نداشـتن شـرایط 
مشـروعیت از مشروعیت بازمانده باشـد و استبدادی تلقی 
گـردد برداشـتن یک امر نامشـروع نـه تنها که جایز اسـت 
بلکـه الزمـی نیـز اسـت. بـرای اینکه ایـن مجـوز بهانه یی 
کـردن  بیـرون  به خاطـر  جنگـی  گروه هـای  تمـام  بـرای 
قـدرت از دسـت یـک حکومـت بالفعـل نگـردد، او جواز 
قیـام علیه حاکمیت اسـتبدادی را مشـروط به نابود نشـدن 
زیربناهـای دولـت و موفقیت آمیـز بـودن قیـام می داند. به 
ایـن معنـا کـه نباید بـه دلیل صـرف وجـود اسـتبداد علیه 
یـک نظـام قیـام کـرد بلکه بایـد در قـدم نخسـت مطمین 
بـود کـه ایـن قیـام بـه رفـع اسـتبداد می انجامـد یعنـی که 
موفقیت آمیـز می باشـد و دوم اینکـه تمامیـت نظام آسـیب 
نمی بینـد بـرای اینکـه نفـس وجـود یـک نظـام سیاسـی 
بهتـر اسـت از فقـدان آن و هرج ومـرج در جامعـه. بنـا به 
فرمـودۀ امـام ابوحنیفه اطاعت از نظام اسـتبدادی مشـروع 
نیسـت به دلیـل اینکه خلیفـة اول حضـرت ابوبکر صدیق 
اطاعـت از خـود را موقـوف بـه اطاعـت خـود از اهلل و 
رسـول وی سـاخت کـه ایـن امـر نشـان دهندۀ اطاعـت 
مشـروع از حکومـت اسـت نـه اطاعـت مطلـق بـا صرف 

حاکمیـت آن.

ب، مبانی حقوقی )فقهی(.
امـام  سیاسـی  نظریـه  حقوقـی  مبنـای  نخسـتین  یـک، 
ابوحنیفـه قـول وی بـه برابری حقوق اساسـی شـهروندان 
می باشـد. بنابـر دیدگاه موجـود در فقه حنفی، شـهروندان 
دارای  انسـانی  حیـات  ارزش  در  برابری شـان  دلیـل  بـه 

حقـوق اساسـی برابر می باشـند. بـه همین ملحـوظ در فقه 
حنفـی قصـاص یک مسـلمان در برابر قتل یـک ذمی برابر 
اسـت بـا قصـاص یـک ذمـی در برابر قتـل یک مسـلمان. 
اسـاس ایـن برابـری برخاسـته از ارزش حیـات انسـانی 
اسـت کـه در قرآن کریـم تحت عنـوان »نفس« بـرای تمام 

انسـان ها یک سـان اعطـا گردیـده اسـت.
دو، در شـروط امامـت یـا همـان احـراز زعامـت سیاسـی 
میـان مسـلمانان نیـز وی در دو شـرط تفـاوت نظرداشـته 
اسـت؛ اول، در مـورد صحـت خالفـت فاسـق و ظالم. در 
عصـر امـام ابوحنیفـه در ایـن مـورد دو دیـدگاه افراطـی 
وجـود داشـت؛ یکـی دیـدگاه خـوارج بـود کـه امامـت 
و خالفـت فاسـق و ظالـم را از ریشـه و ابـداً نامشـروع 
می دانسـت و دوم دیـدگاه عامـة فقهـای آن عصـر بود که 
امامت فاسـق و ظالم را بعد مسـلط شـدن شـان بـر اقتدار 
سیاسـی مشـروع می دانسـت دلیـل آنـان هـم این بـود که 
ذی الیـد بـودن یـک زعیـم قدرت سیاسـی را مشـروعیت 
بـار مـی آورد. جصاص می گوید که فاسـق نه قاضی شـده 
می توانـد، نه مفتـی و نه حاکم و آنچه از امـام ابوحنیفه در 
بـاب قبـول امامت فاسـق نقـل گردیده، غلط اسـت. ذهبی 
بـه نقـل از امـام ابوحنیفـه می گویـد کـه در امامـت احراز 
صفـت عدالـت شـرط اسـت و هـر زعیمـی کـه در خزانة 
دولـت دسـت بـرد زنـد و یـا در امـر دولـت داری تقلـب 
کنـد، عدالـت وی سـاقط می گـردد کـه در نتیجـه امامتش 
نیـز باطـل می شـود. ناگفتـه نبایـد گذاشـت کـه در چنین 
یـک وضعیتـی نـزد امـام ابوحنیفـه از دسـت دادن فاسـق 
شـرط امامـت را موجـب نمی گـردد کـه تمـام موظفیـن 
نهـاد دولتـی که توسـط امـام یا زعیم سیاسـی تعیین شـده 
انـد، مشـروعیت شـان و مشـروعیت اجـراآت شـان را از 
دسـت دهنـد. بـه همیـن ملحـوظ، نهـاد دولتـی تکیـه گاه 
مشـروعیت ماموریـن و اجـراآت آنهـا قـرار می گیـرد کـه 
در ایـن صـورت، زعیـم فاسـق نه بـه عنوان رهبـر به حق 
بلکـه بـه عنـوان رهبر بالفعل بـه کار خود ادامـه می دهد و 

ماموریـن نیـز فعالیت هـای شـان مشـروع می باشـد.
سـه، نزد امـام ابوحنیفـه بیت المـال مسـلمین ملکیت عامه 
اسـت و تـا آنجـا ایـن ملکیـت عامـه می باشـد کـه زعیـم 
سیاسـی حـق نـدارد هدایـای داده شـده بـه خویـش را به 
صـورت شـخصی اسـتفاده کند چـون این هدایـا با فرض 
رهبـری سیاسـی او داده شـده اسـت کـه ایـن رهبـری به 
نماینده گـی از عمـوم جامعـه شـکل گرفتـه اسـت. ابـن 
حجـر نقـل می کنـد کـه امـام ابوحنیفـه حتـا دادن هدایـا 
را توسـط زعیـم سیاسـی به دیگران درسـت نمی دانسـت 
مگـر اینکـه قبـاًل بـه عنـوان یـک صالحیـت بـرای زعیم 

سیاسـی مسـجل گردیده باشـد. 
چهـار، تفکیـک نظـام قضایی از نظـام اجرایـی به صورت 
می باشـد.  ابوحنیفـه  امـام  دیـدگاه  محصـول  حقوقـی 
آن طـوری کـه المکی نقـل می کنـد، او فرموده اسـت: باید 
قضـات و نزدیکتریـن نهـاد قضایی بتواند زعیم سیاسـی یا 
خلیفـه را در صـورت ارتکاب جرم به محاکمه بکشـاند و 
احـکام شـرعی )قانونی( را بـروی تطبیق کنـد. نزدیکترین 
نهـاد قضایـی بـه این دلیـل که نبایـد برای محاکمـة خلیفه 
یـا زعیـم سیاسـی تکلیـف و مصـارف بیشـتر از دیگـران 

گیرد.  صـورت 
پنـج، نـزد امـام ابوحنیفـه منابـع عامـه ملـی اسـت. یعنـی 
منابـع عامـه ماننـد معادن، آب ها و دشـت های مـوات ملی 
می باشـد. بـه ایـن معنـا کـه بـا صـرف آبـاد کـردن موات 
توسـط افـراد ملکیت آن بـرای افـراد ثابت نمی گـردد، اما 
حکومـت می توانـد بـه گونة این منابـع را در اختیـار افراد 
قـرار دهـد بـدون اینکـه ذاتـًا ملکیـت آن بـه افـراد انتقال 

بد.  یا
ویژه گی هـای  مشـهورترین  از  شـاید  رأی  آزادی  شـش، 
بنـا بـه گفتـة کـردری اعـالن خطـا  فقـه حنفـی باشـد. 
حاکـم و اعتـراض علیـه حاکمیـت بنابـر کوتاهی های وی 
در امـر حکومـت داری یـک وجیبـه اسـت در حالـی کـه 
ایـن اعتـراض برخاسـته از رأی افـراد می باشـد و افراد در 
اعـالن رأی شـان آزاد انـد. سرخسـی نقل می کنـد که امام 
ابوحنیفـه مجـازات معترضیـن علیـه حکومت را تـا زمانی 
که دسـت بـه اسـلحه نبرده باشـند، درسـت نمی دانسـت. 
از طـرف دیگـر، آزادی رأی در فقـه امـام ابوحنیفـه تـا 
از  ایشـان  و  دارد  پیونـد  فـردی  آزادی  بـه  زیـادی  حـد 
پیش قـراوالن حمایـت از آزادی فـردی در جامعـه اسـت. 
او برابـری مـرد و زن را در حـق انتخـاب آزادانـة شـریک 
زنده گی شـان یـک حقیقـت می دانسـت و در حمایـت از 
آزادی فـردی در تمـام حوزه هـای حقوقـی ماننـد حقـوق 
مدنـی، خانـواده، جزایـی و مالـی دیدگاه هـای صریـح و 

مشـخصی داشـته است.
ایـن مبانـی می تواننـد ویژه گی هـای فقـه سیاسـی احنـاف 
را حداقـل برجسـته سـازد و تـا آنجـا که بـاز مطالعـه فقه 
حنفـی در حـوزۀ سیاسـی بـه صـورت منسـجم بـار دیگر 
صـورت گیـرد و تحقیـق بیشـتری انجام شـود. امـروز که 
نسـبت بـه هر زمـان دیگـری جامعـة مـا نیازمنـد اعتدال، 
واقع بینـی،  انسـان ها،  اساسـی  و  فـردی  رعایـت حقـوق 
آزادی و احتـرام بـه دیـدگاه یکدیگر می باشـد بـاز مطالعه 

ابعـاد فقـه حنفی یـک ضرورت اسـت. 

بخش چهارم و پایانی

کمال الدین حامد



Year 11 l NO 2528 l Tuesday l 9 July 2019 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0700263۱52

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 07۴۴600630
نشاني: سرک ۱3 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

https://www.facebook.com/MandegarDailyNews/

https://t.me/mandegardaily
https://twitter.com/mandegardaily

www.mandegardaily.com

ــی و مجلــس  ــروان در شــورای والیت ــردم پ ــده گان م نماین
بــا اشــاره بــه انتقــال وســایط زرهــی و جنگــی باقی مانــده 
ــت در پشــتة ســرخ جبل الســراج  ــاد و مقاوم از دوران جه
ــاد  ــای جه ــا ارزش ه ــد ت ــازه نمی دهن ــه اج ــد ک می گوین
ــا  ــد ی ــروش برس ــه ف ــاره ب ــت آهن پ ــه قیم ــت ب و مقاوم

ــردد.  ذوب گ
ــاد  ــده از دوران جه ــایط باقی مان ــه وس ــد ک ــان می افزاین آن
ــردم افغانســتان  ــارزات م ــخ مب ــادی از تاری ــت نم و مقاوم
ــه  ــن ارزش را ب ــازۀ ذوب ای ــه اج ــچ وج ــه هی ــت و ب اس

کســی نمی دهنــد.
ــراً  ــه اخی ــود ک ــه می ش ــه گفت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
وزارت مالیــه در قــراردادی اجــازه انتقــال و ذوب وســایط  
باقی مانــده از دوران جهــاد و مقاومــت را بــه شــرکت 

ــت. ــتیل« داده اس ــن اس ــه »میه ــوم ب ــن موس ذوب آه
باشــنده گان پــروان می گوینــد کــه ایــن شــرکت موترهــای 
زرهــی و وســایط باقی مانــده از دوران جهــاد و مقاومــت را 
جهــت ذوب، از ایــن مــکان انتقــال مــی داد کــه بــه اعتراض 

تنــد مــردم مواجــه شــد.

در  پــروان  مــردم  نماینــدۀ  عثمانــی،  احمــد  صدیــق 
ــدگار  ــة مان ــا روزنام ــو ب ــده گان در گفت وگ ــس نماین مجل
ــده از دوران  ــی به جامان ــع آوری بقایای ــا جم ــد: ب می گوی
ــن  ــود در ای ــرار ب ــرخ، ق ــتة س ــت در پش ــاد و مقاوم جه
مــکان موزیمــی به نــام »جهــاد و مقاومــت« ســاخته شــود، 
امــا بــه دلیــل کــم توجهــی تاهنــوز ســاخته نشــده اســت. 
آقــای عثمانــی افــزود: تالش هــا بــرای ســاخت ایــن 
موزیــم جریــان دارد، امــا مســووالن ارشــد دولــت در ایــن 

مــورد بی توجهــی کرد ه انــد.
ــال  ــه انتق ــاره ب ــا اش ــده گان ب ــس نماین ــو مجل ــن عض ای
وســایط جنگــی باقــی مانــده از دوران جهــاد جهــت ذوب، 
می گویــد کــه مــردم پــروان اجــازه ایــن کار را نمی دهنــد؛ 
ــخ جهــاد و مقاومــت و شکســت  ــا نمــاد از تاری ــن بقای ای

دشــمن اســت.
او گفــت کــه وزارت مالیــه بــه شــرکت ذوب آهــن »میهــن 
ســتیل« ایــن قــرارداد را بســته اســت، امــا در ایــن قــرار داد، 
»آهــن  فرســوده« و »داغمه یــی« ذکــر اســت، ولــی شــرکت 
پیمــان کار تانکهــا و وســایط زرهــی باقــی مانــده از دوران 

ــا  ــه ب ــی داد ک ــال م ــت ذوب انتق ــت را جه ــاد و مقام جه
اعتــراض تنــد مــردم مواجــه گردیــد. 

ــخ  ــاد از تاری ــی، نم ــایط زره ــی وس ــه بقایای ــت ک او گف
ــه  ــچ وج ــه هی ــتان و ب ــردم افغانس ــت م ــاد و مقاوم جه
ــه  ــاره ب ــن پ ــت آه ــه »قیم ــا آن را ب ــم ت ــازه نمی دهی اج

ــانند.  ــروش« برس ف
ــا وزارت  ــه ب ــای ک ــت: در صحبت ه ــی گف ــای عثمان آق
ــن  ــوی ای ــه ارزش معن ــم ک ــد کردی ــتیم، تأکی ــه داش مالی
ــن  ــر ای ــا ب ــت؛ بن ــی آن اس ــتر از ارزش مال ــایط بیش وس

ــد.  ــروش برس ــه ف ــد آن ب نبای
ــه می شــود، شــرکت ذوب  ــه گفت ــی اســت ک ــن در حال ای
ــه  ــن را ب ــن آه ــزار تُ ــدود 30ه ــتیل ح ــن اس ــن میه آه
ــرارداد بســته  ــه ق ــا وزارت مالی ــی ب ــیر 30 افغان قیمــت س

اســت.
همچنــان، غــالم بهاولدیــن جیالنــی رییــس شــورای 
والیتــی پــروان در ایــن مــورد بــه روزنامــة مانــدگار 
می گویــد: وســایط زرهــی و جنگــی باقــی مانــده از دوران 
ــروان  ــت پ ــرخ والی ــتة س ــه در پش ــت ک ــاد و مقاوم جه

ــم  ــاحة موزی ــن س ــود در ای ــرار ب ــد و ق ــع آوری ش جم
ــود. ــاخته ش ــت« س ــاد و مقاوم »جه

او گفــت کــه شــماری از ایــن وســایط در ابتدایــی ســالم 
ــال  ــاره فع ــه دوب ــد ک ــازی می ش ــدک باس ــا ان ــد و ب بودن
ــت و  ــورت گرف ــت ص ــورد غفل ــن م ــا در ای ــوند، ام ش

ــدند. ــکاره ش ــان بی تمام ش
آقــای جیالنــی، بقایــای وســایط زرهــی و جنگــی کــه در 
ــاد از  ــده اند را نم ــع ش ــروان جم ــت پ ــرخ والی ــتة س پش
ــد  ــا تأکی ــد و ب ــت می دان ــاد و مقاوم ــارزات جه ــخ مب تاری
می گویــد: پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــرای پــاس داری از 
ارزش هــای جهــاد و مقاومــت موزیــِم »جهــاد و مقاومــت« 

در ایــن مــکان ســاخته شــود.
رییــس شــورای والیتــی پــروان، می گویــد: انتقــال مــوارد 
ــد، امــا فــروش و انتقــال وســایط  داغمه یــی مشــکل ندارن
ــت  ــاد و مقاوم ــان جه ــده از زم ــی باقی مان ــی و جنگ زره

ــد.  ــچ وجــه اجــازه نمی دهن ــه هی ب
او گفــت کــه در قــرارداد دولــت بــا شــرکت میهــن 
ــر  ــی ذک ــای داغمه  ی ــن پار ه ــال و ذوب  آه ــتیل، انتق اس
شــده اســت کــه مــردم بــا انتقــال آن مشــکل ندارنــد، امــا 
اجــازۀ انتقــال و ذوب وســایط زرهــی و جنگــی کــه نمــاد 
از مبــارزات و جهــاد و مقاومــت مــردم افغانســتان اســت را 

ــد. ــی نمی دهن ــه کس ب
او گفــت مــردم افغانســتان به ویــژه والیــت پنجشــیر، 
ــن  ــر ای ــی در براب ــم جمع ــک تفاه ــا در ی ــروان و کاپیس پ
تصمیــم ایســتاده و اجــازه ذوب ایــن وســایط را نمی دهنــد.
ــازۀ  ــا اج ــم، ام ــرام داری ــون احت ــه قان ــا ب ــه م ــت ک او گف
ــوان ارزش  ــه عن ــه ب ــده ک ــایط باقی مان ــال و ذوب وس انتق

ــم. ــری می کنی ــتان جلوگی ــردم افغانس ــزرگ از م ــودۀ ب ت
ــده  ــی باقی مان ــی و جنگ ــایط زره ــه وس ــت ک ــی اس گفتن
ــور  ــای کش ــتر والیت ه ــت در بیش ــاد مقاوم از دوران جه
وجــود دارد، امــا بیشــتر ایــن وســایط در پنجشــیر و پشــتة 
ــت  ــراً دول ــروان جمــع شــده اســت. اخی ــت پ ســرخ والی
ــت  ــرخ والی ــتة س ــایط را از پش ــن وس ــرارداد ذوب ای ق
پــروان را بــا شــرکت ذوب آهــن موســوم بــه میهــن ســتیل 
ــای  ــی اعض ــد برخ ــات تن ــا اعتراض ــه ب ــت ک ــته اس بس
شــخصیت های  و  شــهروندان  نماینــد ه گان،  مجلــس 

ــده اســت.  ــده مواجــه ش سیاســی ش

ــو  ــده ایاالت ــو د متح ــو هڅ ــه روان ــولې ل ــتان د س د افغانس

ــه ده. ــو ګټ ــم د طالبان ــت او ه ــم د حکوم ــدف ه ه

ــکا خــاص  ــاره د امری ــې لپ د افغانســتان د ســولې او پخاین

ــه ځانګــړې  ــو رسه پ ــه ازادي راډی ــرون یکشــنبه ل اســتازي پ

ــې  ــل چ ــو رسه ووی ــه څرګندول ــب پ ــې د دې مطل ــه ک مرک

بایــد  تېــرو ۱۸ کلونــو الســته راوړنــې  د  افغانســتان  د 

خونــدي يش او لــه پرمختګونــو د یــوه اســاس پــه توګــه کار 

واخیســتل يش.

ښــاغي خلیــل زاد د هغــو اندېښــنو پــه اړه چــې لــه طالبانــو 

رسه یــوې احتــاميل موافقــې تــه پــه رســېدو بــه د افغانســتان 

ــده  ــې متح ــل چ ــږي؟ ووی ــه کې ــک څنګ ــیايس برخلی س

ــتونکی دی. ــا غوښ ــورو د بری ــاالت د دواړو ل ای

ــۍ او  ــې کامیاب ــي: »مــوږ غــواړو چــې الســته راغل دی واي

ــوه  ــه د ی ــوي پرمختګون ــوه ش ــتي پل ــادي او ارزښ ــه اقتص ل

بنســټ پــه توګــه وکارول يش. مــوږ پوهېــږو پــه هغــو 

ــز  ــادي او ټولنی ــه اقتص ــان دي ښ ــې طالب ــې چ ــو ک ځایون

رشایــط نه لــري او بیارغونــې تــه اړتیــا لــري. دا د حــل یــوه 

ــه حکومــت ناکامــه يش. دواړه  ــب او ن ــه طال الر ده چــې ن

ــۍ يش.« ــد بریال ــواوې بای خ

ــاد  ــت ی ــو واقعی ــتان ی ــان د افغانس ــل زاد طالب ــاغي خلی ښ

ــان  ــه افغ ــې ل ــې ی ــه ک ــه برخ ــېدو پ ــه د رس ــات ت ــړ او ثب ک

ــړ. ــګار وک ــرو ټین ــه خ ــت رسه پ حکوم

ــرې رد  ــخ خ ــت رسه مخام ــه حکوم ــه ل ــر اوس ــو ت طالبان

کــړي او دا حکومت یــې الس پوڅــی بللــی.

ښــاغلی خلیــل زاد بیــا ټینــګار کــوي چــې افغــان حکومــت 

ــه  ــوا پ ــې له خ ــې ټولن ــو او نړیوال ــده ایاالت ــکا متح د امری

رســمیت پېژنــدل کېــږي او طالبــان لــه خــرو پرتــه بلــه الر 

نه لــري.

ښــاغي خلیــل زاد زیاتــه کــړه: »طالبــان حکومــت پــه 

رســمیت نه پېــژين، خــو مــوږ حکومــت پــه رســمیت پېژنــو. 

ــې  ــوږ، بلک ــوازې م ــه نه ی ــه توګ ــت پ ــوين حکوم ــوه قان د ی

ټولــه نــړۍ یــې پېــژين. دا ممکنــه ده چــې مختلــف لــوري 

ــه رسه  ــز ت ــرو مې ــمول د خ ــه ش ــو پ ــت او طالبان د حکوم

ګــډ کېنــي او د افغانســتان پــر ســیايس راتلونکــي وغږېــږي، 

ځکــه طالبــان هــم د دغــه هېــواد یــو حقیقــت دی. ځمکــې 

وررسه دي. ۱۸-۱۹ کاله یــې پــه جنــګ کــې تېــر کــړي، نــو 

ــه دا جنــګ ختــم يش؟« څنګــه ب

د افغانســتان د ســولې لپــاره د امریــکا خــاص اســتازي 

ــال  ــر مه ــړاو پ ــرو د اووم پ ــو رسه د خ ــه طالبان ــل زاد ل خلی

ــم  ــه ه ــه پرمختګ ــو ل ــورو واړو موضوعګان ــث وړ څل د بح

ــد. وغږې

ــه  ــتفادې ډاډ، ل ــتانو د نه اس ــاورې د ترورېس ــان خ ــه افغ ل

ــو وتــل، د بین االفغــاين خــرو  افغانســتانه د بهرنیــو ځواکون

پیــل او یــو دایمــي اوربنــد هغــه مســایل دي چــې د امریــکا 

ــوی. ــث ش ــرې بح ــوا پ ــو له خ او طالبان

د افغانســتان د ســولې لپــاره د امریــکا خــاص اســتازي 

ــې د  ــړي چ ــرې ک ــت دا خ ــې وخ ــل زاد داس ــي خلی زمل

ــو  افغــان حکومــت، سیاســتوالو، مــدين ټولنــې او ښــځو ی

ــړ  ــو ل ــو رسه ی ــه طالبان ــه دوحــه کــې ل ــه پ ــه پرون ــاوي ل پ

ــړي. ــل ک ــرې پي ــاين خ بین االفغ

د قطــر پــه پازمېنــه دوحــه کــې چــې د امریــکا او طالبانــو 

خــرې هــم شــوي دا بین االفغــاين خــرې نــن دوشــنبه هــم 

دوام کــوي او لــه افغانســتانه ورغــي ګډونــوال وايــي چــې 

هڅــه کــوي د حکومــت او طالبانــو ترمنــځ د مخامــخ خــرو 

د پیــل زمینــه برابــره کــړي.

طالبانــو ویــي چــې کلــه لــه افغانســتانه د بهرنیــو ځواکونــو 

د وتلــو مســئله هــواره يش دوی بــه د ســولې خــرې کــوي.
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