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گذر از هفت خوان رستم 

و رسیدن به دانشگاه

7 6

وزارت زراعـت اعـام کـرده اسـت کـه مرکز 
تمـاس دهقانـان تاکنـون بـه مشـکل ۵۱ هـزار 
و ۵۰۷ دهقـان در سراسـر کشـور، بـه صورت 

رایـگان رسـید گی کـرده اسـت.
وزارت زراعـت دیـروز در یـک خبرنامه  گفته 
اسـت کـه دهقانـان بـه صـورت رایـگان بـه 
شـماره ۱۵۰ زنـگ می زننـد و مشکات شـان 
تـا  می گذارنـد  میـان  در  متخصصـان  بـا  را 
آنهـا  بـه  علمـی،  یافته هـای  تازه تریـن  بـا 

دهنـد. مفیـد  مشـورت های 
این وزارت خاطرنشـان کرده کـه در این مرکز 
هـر روز بـه  مشـکات گوناگـون مطرح شـده 
توسـط دهقانـان از سراسـر کشـور، رسـید گی 

می شـود.
متخصصـان  از  تـن  یـک  رئوفـی،  کریـم اهلل 
مرکـز تمـاس دهقانـان گفته اسـت کـه در این 
مرکـز بـه مشـکات دهقانـان دربـارۀ  امـراض 
و آفـات نباتـی، چگونگـی کنتـرل امـراض و 
آفـات، عملیـات زراعتـی، روش هـای جدیـد 
کشـت نباتـات، آبیـاری و مدیریـت درسـت 
کشـت  جدیـد  روش هـای  مزرعـه،  در  آب 
نباتـات، معرفی نژاد)ورایتـی( جدید حاصل ده 

و مقـاوم در مقابـل امـراض و آفـات زراعـت 
زراعتـی  ماشـین آالت  از  اسـتفاده  معاصـر، 
بـه خاطـر کاهـش هزینـه  کار، شـاخه بُری و 
مفیـد،  مشـورت های  ارایـه   بـا  بـاغ  احـداث 

اسـت. شـده  رسـید گی 
مرکـز تمـاس دهقانـان در چـوکات ریاسـت 
عمومـی ترویـج و انکشـاف زراعـت وزارت 
زراعـت، آبیـاری و مالـداری از سـال ۱۳۹۷ به 
این سـو برای حـل آنایـن مشـکات زراعتی 
و مـال داری دهقانـان آغـاز به کار کرده اسـت.

د  فعالیتونـه،  خپـل  کمېسـیون  شـکایتونو  د  ټاکنیـزو  د  افغانسـتان  د 

اسـتېناف غوښـتنې د پنځـو مواردو پـر ارزونې متمرکز کـړي چې ۳۰۰ 

زره جنجـايل رايـې پـه کـې شـاملې دي.

د افغانسـتان د ټاکنیـزو د شـکایتونو کمېسـیون د سـې شـنبې له ورځې 

راهیسـې د ولسـمرشیزو ټاکنـو د جنجـايل رایـو پـه اړه بحثونه کوي.

پـه دې کـې له ټاکيل وخـت نه بهر ۱۰۲ زره راېې، ۱۰۷زره مشـکوکې، 

۲۴۲۳ محلونـه، لـه یـوې نـه تـر پنځو پـورې د بایـو میټریـک د پاڼو په 

پایلـو کـې تفـاوت، او له ۶ رایـو پورته لـه اطالعاتـو رسه د بایومیټریک 

پـه رایو کـې تفاوت شـامل دي.

د دغـه کمېسـیون غـړی قاسـم الیـايس وايـي، د دغـو پنځو مـواردو په 

اړه د تصمیـم نیونـې نظریـات رسه نـږدې شـوي، او پـه اړه بـه یـې تـر 

راتلونکـو دوو ورځـو پـورې تصمیـم وروسـتی يش.

هغـه زیاتـه کـړه: »ذهنیتونه نږدې شـوي، انشـاءالله ډیر ژر بـه د پرېکړو 

شـاهدان اوسـو، کـه پر دغو مـواردو پریکـړه ويش، ۹۵ فیصـده کارونه 

بـه مـو پـای تـه ورسـېږي، مـوږ د افغانسـتان لـه خلکـو رسه چـې ډیـر 

انتظـار یـې وایسـت ژمنـه کـوو چې لـه قانـوين ڼیتې نـه به يـې مخکې 

په اړه پرېکـړه ويش.«

خـو د دغـه کمېسـیون ځینـې رسچینـې وايـي، پـر دغـو پنځـو مـواردو 

پرېکـړه وروسـتۍ شـوې او السـلیک تـه تیـار دي.

پـه ورتـه وخـت کـې د دې کمېسـیون د ویانـد مرسـتیال محمـد رضـاء 

فیـاض وایـي، د اسـتېناف غوښـتنې د دوسـیو ډلبندۍ پـه ۲۱ والیتونو 

کـې پـاې تـه رسـیدلې او په نـورو والیتونـو کې به پـه نـږدې راتلونکې 

کـې پـای ته ورسـېږي.

هغـه زیاتوي: »د وروسـتیو راپورونـو له مخې، ډلبنډي پـه ۲۱ والیتونو 

کـې پـای ته رسـېدلې او په محـدودو والیتونو کـې پاتې چـې کار پرې 

نن او سـبا دوام لري.«

د ټاکنیـزو د شـکایتونو کمېسـیون د میـزان یـا تلـې د ۶ د ولسـمرشیزو 

ټاکنـو اړونـد په ۲۹ والیتونو کې څه باندې ۶۲۰۰ اسـتېنايف شـکایتونو 

ترالسـه کـړي او د ډلبنـډۍ بیهـر یې تیـره اوونۍ پیل شـوی دی.

بـازرس ویـژۀ امریـکا بـرای بازسـازی 
تازه تریـن  در  )سـیگار(  افغانسـتان 
حمله هـای  افزایـش  از  گـزارش اش 
مخالفان مسـلح در افغانسـتان خبر داده 

اسـت.
کـه  اسـت  آمـده  سـیگار  گـزارش  در 
سـال  پایانـی  مـاه  سـه  در  افغانسـتان 

بیشـترین  شـاهد  میـادی،   ۲۰۱۹
نسـبت  مسـلح  مخالفـان  حمله هـای 
بـه مـدت مشـابه در سـال های پـس از 

اسـت. بـوده  میـادی   ۲۰۱۰
گـزارش سـیگار افـزوده، مـاه سـپتامبر 
انتخابـات  کـه  میـادی   ۲۰۱۹ سـال 
آن  در  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری 

برگـزار شـد، از خشـونت بارترین ماه ها 
در هفـت سـال اخیـر بـوده اسـت.

 سـیگار گفتـه اسـت کـه خشـونت ها 
در افغانسـتان حتـی پـس از برگـزاری 
انتخابـات در مـاه اکتبـر ۲۰۱۹ نیز ادامه 

پیـدا کرده اسـت.
از  گـزارش  ایـن  در  هم چنـان سـیگار 
کاهـش عملیـات نیروهای ویـژۀ امنیتی 
خبر داده اسـت. سـیگار افزده، عملیات 
 ۵۳4 بـه  مـدت  ایـن  در  نیروهـا  ایـن 
مورد رسـیده اسـت کـه ۳۱ درصد این 
نیروهـای  حضـور  بـدون  عملیات هـا 

آمریکایـی انجام شـده اسـت.
سـیگار گفتـه اسـت که شـمار نیروهای 
امنیتـی افغانسـتان در سـه مـاه پایانـی 
سـال گذشـته میـادی، هفـت درصدی 
ایـن  هم چنـان  اسـت.  یافتـه  افزایـش 
نهـاد می افزایـد، بیـن ماه هـای مـه تـا 
اکتبـر سـال گذشـته تلفـات نیروهـای 
امنیتـی افغانسـتان در مقایسـه بـا مدت 
بیشـتر  اندکـی  در سـال ۲۰۱8  مشـابه 

اسـت. بوده 
اسـت  آمـده  سـیگار  گـزارش  در 
افغانسـتان  در  حالـی  در  خشـونت ها 
افزایـش یافتـه کـه نماینـده گان امریـکا 
و طالبـان در حـال گفت وگـو در قطـر 
رسـیدن  بـرای  امیـدواری  و  هسـتند 
نیروهـای  توافقـی دربـارۀ خـروج  بـه 
امریکایـی و آغـاز گفت وگوهـای صلح 

اسـت. شـده  بیشـتر  بین االفغانـی 

سیگار:
حمله های مخالفان مسلح 

در افغانستان افزایش یافته است

د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون: 

د استـېناف غــوښتنــې پــر ۵ مــواردو پرېکــړه نــږدې شــوې

وزارت زراعت:
مرکز تماس دهقانان به مشکل بیش از ۵۱ هزار دهقان رسیده گی کرده است

مداخالت طرف های ذی نفع داخلی و خارجی از صـلح چه می خواهیـم؟
مشکل اصلی انتخابات های افغانستان است

اعضای مجلس و بنیاد شفافیت افغانستان:

کمـیتۀ تـدارکـات ملی
 پاسخ گـو نیست

به اسـاس شـاخص بندی جهانی ادارۀ بین المللی شـفافیت افغانسـتان چهارمین کشـور فاسـد دنیاسـت. گزارش سـاالنۀ 
ادارۀ شـفافیت بین المللـی در مـورد فسـاد اداری در کشـورهای مختلـف در سـال ۲۰۱۷ کـه بـه تازه گـی منتشـر شـده، 
کشـورهای مختلف را در ۱8۰ رده طبقه بندی کرده اسـت. افغانسـتان با کسـب ۱۵امتیاز در رتبه ۱۷۷ قرار گرفته اسـت.
به اسـاس این طبقه بندی، افغانسـتان پس از سـومالی، سـودان جنوبی و سـوریه، فاسـدترین کشـور جهان شـناخته شده 

است.
در سـال ۲۰۱۶، افغانسـتان با کسـب عین امتیاز یعنی ۱۵، در رده ۱۶۹ در میان ۱۷۶ کشـور قرار داشـت و در سـال ۲۰۱۵ 
در رده ۱۶۶ در میان ۱۶8 کشـور و در سـال ۲۰۱4 پس از کشـورهای سـودان، کره شـمالی و سـومالی در رده ۱۷۲ قرار 

بود... گرفته 
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از زمــاِن تعیین شــده توســط کمیســیون مســتقل شــکایت های 
ــپری  ــی س ــنجِش آرا مدت ــماری و س ــرای بازش ــی ب انتخابات
شــده  اســت، امــا هنــوز کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 
نتیجــۀ کارش را اعــان نکــرده  اســت. در کنــار ایــن مســأله، 
ــگ  ــی در رســانه های کشــور کمرن ــاِت انتخابات ــراً مباحث اخی
ــان از  ــرای مخاطب ــته اش را ب ــِت گذش ــر جذابی ــده و دیگ ش
ــر  ــرض ب ــِی معت ــای انتخابات ــا تکت ه دســت داده اســت. ام
نتایــج ابتدایــی انتخابــات همچنان چشــم به راهِ کار کمیســیون 
شــکایات انــد و کمیســیون شــکایات نیــز ممکــن اســت تــا 
ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــج کارش را ب ــر نتای ــد روزِ دیگ چن
ــِت آن  ــام درس ــرای انج ــوز ب ــه هن ــج کاری ک ــپارد؛ نتای بس
مشــکاِت زیــادی بــر ســِر راه کمیســیون شــکایت ها وجــود 
ــان کمیســیون  ــا می ــه جدال ه ــوم نیســت ک ــون معل دارد. اکن
ــا  ــه کج ــات ب ــیون انتخاب ــی و کمیس ــکایت های انتخابات ش
ــام  ــدی را انج ــه کارِ مفی ــیون چ ــع کمیس ــیده و در واق رس
داده اســت. بــرای مــردم افغانســتان بســیار مهــم اســت کــه 
ــرا  ــات چــه خواهــد شــد؛ زی ــه سرنوشــِت انتخاب ــد ک بدانن
ــر  ــر تأثی ــه کمیســیون شــکایت ها زی ــن اســت ک ــی ای نگران
ــه  ــد ک ــاذ کن ــی اتخ ــای ارگ، تصمیم ــارها و هدایت ه فش
ــد و هــم  ــن پروســه ســلب نمای ــردم را از ای هــم اعتمــاد م

ــد.  ــد ســوق ده ــاِی ممت ــه بحران ه افغانســتان را ب
ــِت  ــن سرنوش ــزرگ، تعیی ــدال ب ــأله، ج ــن مس ــار ای در کن
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه اســت. ب ــورد منازع ــه صدهزار راِی م س
ــراِض  ــورد اعت ــه م ــِم آنک ــه صدهزار رای به رغ ــن س ــه ای ک
اکثــر تیم هــای انتخاباتــی قــرار دارد، مــورد توجــه کمیســیون 
ــن ســه صد  ــن حســاب، اگــر ای ــا ای ــه اســت. ب ــرار نگرفت ق
هــزار رای شــمرده شــده و مــورد تأییــد قــرار گیــرد، در آن 
صــورت نتیجــۀ انتخابــات بــه نفــِع آقــای غنی اعــان خواهد 
شــد و ایــن بــدون شــک جــداِل تازه یــی را ـ بــا توجــه بــه 
ــزدان معتــرض صــادر  ــب نام ــًا از جان هشــدارهایی کــه قب
ــه صد  ــر آن س ــا اگ ــت. ام ــد انگیخ ــت ـ برخواه ــده اس ش
هــزار رای باطــل اعــان شــوند، بازهــم ممکــن اســت نتیجــۀ 
انتخابــات بــه گونــۀ دیگــری بــه منازعــه منجــر شــود؛ زیــرا 
بــرای غنــی پذیــرش پیــروزی داکتــر عبــداهلل و حتــا رفتــن 
ــاِص  ــواری های خ ــا و دش ــات تلخی ه ــه دور دومِ انتخاب ب
خــود را  دارد. افــزون بــر ایــن، طوالنــی شــدن انتخابــات و 
ــه  ــه ســمت بی توجهــی ب ــه را ب ــر شــدن آن، جامع بحرانی ت
ــای  ــه پ ــن ب ــردم را از رفت ــاند و م ــده می کش ــاِت آین انتخاب

ــی دارد.   ــاز م ــای رای ب صندوق ه
ــام  ــۀ آن تم ــتاِن پُرغص ــوز داس ــه هن ــاری ک ــات ج  انتخاب
نشــده اســت، یکــی از بدتریــن انتخابات هایــی بــوده کــه در 
کشــور برگــزار شــده و مــورد انتقــاد و ســرزنِش کشــورها و 
ســازمان های بین المللــِی مختلــف قــرار گرفتــه اســت و بــه 
همیــن دلیــل بــا توجــه بــه درکــی کــه از پس لرزه هــای نتایج 
احتمالــِی آن نیــز وجــود دارد، خــوب اســت کــه راهِ دیگــری 
ــده از  ــِت آین ــه: حکوم ــود و آن این ک ــه ش ــش گرفت در پی
ــاخته  ــی س ــی ـ سیاس ــای انتخابات ــام جناح ه ــارکِت تم مش
ــوان یــک  ــه عن ــد ب ــا در نهایــت، آن حکومــت بتوان شــود ت
ــاِت  ــک انتخاب ــزارِی ی ــای برگ ــت، زمینه ه ــی و موق ادارۀ مل
عــاری از فســاد و تقلــب را در آینــدۀ نزدیــک فراهــم آورد. 
البتــه چنیــن امــری، مســتلزم طــرح کارشــیوه هاِی علمــی و 
ــال  ــن احتم ــن صــورت، ای ــر ای ــرا در غی ــی اســت؛ زی عمل
ــِت  ــر از حکوم ــارکتی  بدت ــِت مش ــه حکوم ــود دارد ک وج
ــن جنبه هــای  مشــروعیت باختۀ موجــود عمــل کنـــد. بنابرای
ــزدان،  ــورای نام ــط شـ ــد توس ــرح می بای ــن ط ــِف ای مختل
جریان هــای سیاســی، نامــزداِن معتــرض و نخبــه گاِن جامعــه 
مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گیــرد. فقــط بــا یــک چنیــن 
ــی  ــف و قدم ــاری را متوق ــای ج ــوان بحران ه ــی می ت روش
ــود  ــِت موج ــا در وضعی ــر آن، م ــت. در غی ــو گذاش ــه جل ب
گیــر می مانیــم؛ نــه بــه انتخابــات می رســیم و نــه بــه 
صلــح، و ایــن یــک بــرزخ سیاســِی تمام عیــار خواهــد بــود. 

نتیـجۀ انتخـابات 
چـه خـواهـد شـد؟

از شـاخصه های بـا اهمیـت صلح، رفـاه اجتماعی و 
شـرایط زیسـتی مناسـِب بشـر می باشـد. پیشرفت و 
ترقـی هـر جامعه در گسـترۀ فرصت هـای امنیتِی آن 
تعریـف می شـود. در واقـع تا زمانی کـه تأمین امنیت 
یـک  مدیریتـی  دسـتگاه  اساسـی  اولویت هـای  از 
جامعـه پنداشـته نشـود، تمامـی زمینه هـای توسـعۀ 
اجتماعـی بـا موانـِع جـدی مواجـه و در نهایـت به 
ناکامـی مطلـق می انجامـد. افغانسـتان کشوری  سـت 
کـه بیـش از چهـار دهـه منازعـه و تجربه هـای تلخ 
)مهاجـرت، فقـر و ...( را در براینـِد جنگ ها پشـت 
سرگذاشـته و هنـوز هـم چنیـن دردی را بـه  دوش 
نیـاز  آن کـه  وجـود  بـا  ثبـات  و  صلـح  می کشـد؛ 
اساسـی افغان هـا بـوده، تـا هنـوز بـه  عنـوان یـک 
آرمـان اجتماعـی مطـرح اسـت. حتـا نظام سیاسـی 
نیـز  مردم سـاالری  ارزش هـای  بـر  مبتنـی  جدیـد 
پاسـخگوی نیازهـای اجتماعـی واقـع نگردیـد و بـا 
گذشـت کمتـر از دو دهـه، هنـوز هم جنـگ روزانه 

ده هـا قربانـی می گیـرد.
اما بیشـتر از یک سـال اسـت کـه تاش هـای امریکا 
جهـت تأمیـن صلـح در ایـن کشـور، شـدت گرفته 
و گفت وگوهـا میـان طالبـان و نماینـده گاِن امریـکا 
بـا توقفـی کوتاه مـدت دوبـاره آغـاز گردیده اسـت. 
جریان هـای  و  افغانسـتان  مقام هـای  این سـو  در  و 
خـاِص  اولویت هـای  و  برنامه هـا  مؤثـر،  سیاسـی 
خودشـان را در عرصـۀ صلـح دارنـد. ارگ ریاسـت 
جمهـوری »آتش بس« را خط سـرخ آغـاز مذاکرات 
نیمـۀ  سـویی  هـم  از  و  می دانـد.  بین االفغانـی 
»کاهـش  پیشـنهاد  سـپیدار(  )قصـر  دوم حکومـت 
آغـاز  بـرای  طالبـان  سـوی  از  را  خشـونت ها« 
نخبـه گان  می دانـد.  کافـی  بین االفغانـی  مذاکـرات 
پسـا  بانفـوذِ  چهره هـای  و  جریان هـا  سیاسـی، 
بـه  نسـبت  متفاوتـی  گرایش هـای   ،۹8 انتخابـات 
ایـن مبحـث دارنـد. پرسشـی که مطـرح اسـت؛ آیا 
صلـح واقعـی بـا محـورِ رفـاه اجتماعـی را در پیش 
داریـم یـا تکـرار همان سـناریوی دسترسـی- حفظ 
و گسـترِش قـدرت را؟ سـناریویی بـا منافع فردی و 
گروهـی، کـه تعریـف ثبـات اجتماعـی و منافع ملی 

برنمی تابـد.  را 
ضـرورت پروسـة صلـح بـرای امریـکا و آینـدة 

حضـور هدفمنـد آن در منطقـه 
رفتارهـای  و  سیاسـی  کنش هـای  در  هرکشـوری 
بین المللـی، منافـع ملـی را در اولویـت تصمیم گیری 
خویـش قـرار می دهـد. امریـکا بـه  عنـوان قـدرت 
جهانـی، هرنوع برخـورد بین المللی را محاسبه شـده 

و منفعت محـور اتخـاذ می کنـد.
ترامـپ با الگوبرداری از قتل اسـامه بن الدن توسـط 
اوبامـا بـرای بـه قـدرت رسـیدن دوبـاره؛ با کشـتن 
ابوبکر البغدادی و از میان برداشـتن قاسـم سـلیمانی 
باقبـول همـه خطراتـی که داشـته اسـت، تاش های 
مهمـی جهت جلب افکار عمومـی امریکا انجام داد. 
حـال آن که پروسـۀ صلـح افغانسـتان، برتریـن برِگ 
برنـده بـه نفـع ترامـپ در انتخابـات ۲۰۲۰ می تواند 
بـدون  امریـکا  حضـور  این کـه  کنـار  در  باشـد. 
دسـتاورد در منطقـه بـرای جهانیـان پرسـش برانگیز 

شـد، ادامـۀ ایـن وضعیـت بـرای شـهروندان امریکا 
نیـز طاقت فرسـا بـود. بنا بـر همین ضـرورت، آغاز 
و شـدت گفت وگوهـای صلـح توسـط امریـکا یک 
اسـتراتژی مهـم و نقطـۀ عطـف سیاسـت  خارجـی 
امریـکا بـرای اهـداف بزرگ تـر تعریف می شـود. از 
قناعـت جهـان و مؤثریت آن بر انتخابـات امریکا که 
بگذریـم؛ ماهیـت اینـدۀ امریـکا در منطقه و تسـلط 
آن بـر قدرت هـای منطقه یـی )ایران، روسـیه، چین، 
ابرقـدرت  بازی هـای  مهم تریـن  از  و...(  پاکسـتان 
منظـر،  ایـن  از  واقـع  در  باشـد.  می توانـد  جهـان 
هیـچ خوش بینی یـی در براینـد تاش هـای امریـکا 
در قبـال صلـح افغانسـتان متصـور نیسـت. امریـکا 
منافـع خـاِص خـودش را در منطقه تعقیـب می کند؛ 
حـال آن کـه برخی جریان ها، حیات سیاسـی کشـور 
)پروسـه های ملـی( را در تسـلط آن هـا درآوردنـد. 

روایت منفعت محور ارگ و سپیدار از صلح 
باشـدت گرفتـن احتمـال رسـیدن بـه یـک توافـق 
کلـی میـان طالبـان و امریکا بر سـر صلـح و نزدیک 
شـدن شـرایطی کـه خشـونت های حاصـل از جنگ 
ریاسـت  )ارگ  غنـی  اشـرف  برسـد؛  حداقـل  بـه 
و  سـپیدار(  )قصـر  عبـداهلل  عبـداهلل  جمهـوری(، 
جریان هـای متمایـِل پسـا انتخابـات، تقابـل جـدی 
را در برابـر همدیگـر بـه نمایـش گذاشـتند؛ تقابلـی 
کـه ریشـۀ آن از بحران انتخابات ریاسـت جمهوری 
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  می خـورد.  آب   ۹8
افغانسـتان در ۶ میـزان ۱۳۹8 زمانـی برگـزار گردید 
پروسـه  ایـن  ناکامـی  بـر  گمانه هـا  بیشـترین  کـه 
متصـور بـود؛ برداشـتی کـه تا حـدودی بـه حقیقت 
بـا  ابهـام و  از  پُـر  پیوسـت و عمـٌا وارد مرحلـۀ 
گذشـت حـدود ۵ مـاه، وارد برهـۀ بحرانی تـر کـه 
سرنوشـت آینـدۀ ایـن نظـام را تحـت تأثیـر قـرار 
داده و باعـث صف آرایی هـای نامطلـوب در کشـور 

گردیـده اسـت. 
ایـن در حالـی  اسـت کـه قصر سـپیدار و محـورِ آن 
)داکتـر عبـداهلل عبـداهلل( کاهش خشـونت ها را برای 
کافـی  می دانـد؛  بین االفغانـی  گفت وگوهـای  آغـاز 
در  طالبـان  هیـأت گفت وگوکننـدۀ  کـه  پیشـنهادی 
مشـورت بـا رهبری این گـروه ارایه کرده انـد. اما از 
آن سـو ارگ ریاسـت جمهـوری )داکتر اشـرف غنی( 
توجـه جدی بـه خط کشـی های منفعت محـورِ خاص 
خـودش دارد. خطـوط سـرخی کـه هیـچ گاه ثباتش 
را حفـظ کـرده نتوانسـت و بـا توجـه بـه برخـورد 
حکومـت افغانسـتان بـا قضیـۀ انـس حقانـی )خـط 
سـرخ دولـت افغانسـتان(؛ امریـکا بـا یـک اِشـاره 
می توانـد صاحیـت ارگ ریاسـت جمهـوری را در 

برابـر خطـوط سـرخش بـا پرسـش مواجه بسـازد.
و  اجتماعـی  نیازهـای  بـه  توجـه  امنیـت،  تأمیـن 
یـک  اقتصـادی  بهبـود وضعیـت  تاش هـا جهـت 
و  دولت هـا  کارویژه هـای  مهم تریـن  از  جامعـه؛ 
امـا  می باشـد.  )حکومت هـا(  آن  اجرایـی  دسـتگاه 
حکومـت وحـدت ملـی، بـا توجـه بـه رویکردهای 
سـاختاری و ایجـادی آن از بـدِو آغـاز تـا امـروز 
هیـچ گاه نتوانسـته اهدافـش را بـا منافـع ملـی ِوفـق 

بدهـد. منافـع ملـی کـه از اولویت هـای حکومـت 
افغانسـتان بایـد می بـود؛ با تأسـف که منافـع فردی، 
گروهـی و سـازمانی جایگزیـن مناسـِب آن گردید. 
در کنـار همـۀ نیازهـای مـردم افغانسـتان؛ انتخابات 
و صلـح همچنـان گزینه هـای قربانـی مصلحت های 
افغانسـتان  حکومـت  گرفـت.  قـرار  گروه هـا  ایـن 
بـا خواسـته های ملـت  نتوانسـت همسـو  هیـچ گاه 

افغانسـتان حرکـت بکنـد.  
ما چه می خواهیم؟

مـا  از  سـنگین  بهایـی  همـه روزه  خشـونت ها 
می گیـرد. تأمیـن امنیـت و ختـم جنـگ از نیازهـای 
اساسـی مـا و بازمانده گاِن بیشـتر از 4۰ سـال جنگ 
در ایـن کشـور  اسـت. تاش هـای متمرکـز امریـکا 
بـر رونـد صلـح افغانسـتان طـی یـک  سـاِل اخیـر 
شـدت گرفتـه اسـت و رؤیـای صلـح را بیشـتر از 
اسـت.  سـاخته  خوش آیندتـر  مـا  بـر  زمانـی  هـر 
حکومـت افغانسـتان از یک سـال پیـش می بایسـت 
عرصـه  ایـن  در  را  هدف مندانـه  و  جـدی  توجـه 
می داشـت کـه متأسـفانه چنیـن برداشـتی نمی تـوان 

داشـت.  افغانسـتان  دولـت  کنش هـای  از 
برخـورد بـا پروسـۀ ملـی صلـح، نیازمنـد رویکـرد 
جامـع و عـاری از برخوردهای سـلیقه یی می باشـد. 
حکومت افغانسـتان متأسـفانه تاهنوز قـادر به ایجاد 
چنیـن رویکـردی نگردیـده اسـت. اجمـاع ملـی از 
ضرورت هـای اساسـی برخـورد بـا پروسـۀ صلـح 
می باشـد. پروسـه یی که بـاور داریم در عقبـۀ طالبان 
دسـتگاه های بـزرگ دیپلماسـی )کشـورهای حامـی 
ایـن گـروه( خط ومسـیر تعییـن می کننـد و احتمـاالً 
کـه هریـک از منافـع ملی خویـش حمایـت می کنند.
اجمـاع ملـی و اهمیـِت مصالحـۀ ملـی سیاسـیون را 
می تـوان در شـرایط توافـق بعـد از صلـح بـا طالبان 
نیـز تصـور کـرد. و حکومـت و رهبـراِن سیاسـی 
افغانسـتان بایـد توانایـی و ظرفیـت قابـل تأملـی را 
جهـت ایـن اساسـات بـه خـرچ بدهـد. صلـح یک 
برخـورد مصلحت گرایانـه،  و  اسـت  ملـی  پروسـۀ 
نه تنهـا  مسـأله  ایـن  بـا  تک تازانـه  و  یک جانبـه 
راه گشـاه نیسـت؛ بـل بـر پیچیده گـی آن می افزایـد. 
سیاسـی،  رهبـران  از  افغانسـتان  مـردم  خواسـت 
نخبـه گان فکـری، جریان هـای سیاسـی و حکومـت 
عملـی  و  فکـری  محـور  روی  توافـق  افغانسـتان؛ 
واحـد بـرای آینـدۀ با شـرایط مناسـب زیسـتی یک 

اسـت.  ملت 
توقـع مـا، نه  ایسـتادن زیر نـاوه به جای باران اسـت. 
امیـدواری یـک ملـت، رسـیدن بـه یک توافـق مهم 
بـه کاهـش خشـونت ها  بایـد  توافقـی کـه  اسـت. 
بینجامـد.  مطلـوب  زیسـتی  شـرایط  تحقـق  و 
بـا یـک بحـران بزرگ تـر را  جسـارِت رویارویـی 
بـا امضاییـک توافـق نداریـم. دولـت افغانسـتان  و 
تمامـی طرف هـای دخیـل نبایـد اگاهانه ملـت را به 
پرتگاهـی دیگـر سـوق بدهنـد. مـردم افغانسـتان و 
خواسته های شـان بایـد اهمیـت داده شـوند، و آیندۀ 
ایـن کشـور بسـتگی بـه کنش هـای واقع گرایانـه و 
ایـن  سیاسـی  رهبـران  و  هدف مندانۀدولت مـردان 

دارد.  کشـور 

از صـلح چه می خواهیـم؟
روایت هـای متضاد و خـویش انـدیشانـه

عبدالقـادر فقیرزاده
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یـک گـزارش تـازه کـه انتخابـات پارلمانـی و 
وحـدت  حکومـت  دورۀ  ریاسـت جمهوری 
ملـی را بـه مقایسـه گرفته اسـت، نشـان می دهد 
کـه مشـکل اساسـی انتخابـات پارلمانـی سـال 
رهبـری  در   ۱۳۹8 ریاسـت جمهوری  و   ۱۳۹۷
کمیسـیون های انتخاباتـی نبـوده، بلکـه عوامـل 
مداخـات  از  ناشـی  بیرونـی  چالش هـای  و 
در  خارجـی  و  داخلـی  ذی نفـع  طرف هـای 

اسـت. بـوده  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
ایـن گـزارش مدعـی شـده اسـت کـه انتخابات 
افغانسـتان  در  نقـص  و  بی عیـب  و  شـفاف 
سـوی  از  انتخابـات  تمویـل  وابسـته گی  بـا 
خارجی هـا ممکـن نیسـت، بلکـه ایـن امـر در 
گـروه تأمیـن امنیـت، خودکفایـی اقتصـادی و 
حمایـت جوانب ذیدخل و ذی نفـع در انتخابات 
قـدرت  ایجـاد  و  کمیسـیون ها  اسـتقالیت  از 
تصمیم گیـری بی طرفانـه در کمیسـیون ها اسـت.
تهیـه کننـده گان این گـزارش مدعی انـد که آنان 
تحقیقـی  چشـم انداز  بـا  و  بی طرفانـه«  »کامـًا 
کارشـان را انجـام داده و هدف شـان آگاهی دهی 
بـه مـردم بوده اسـت. بـه گفتۀ آنـان، منابع شـان 
انتخابـات،  دور  دو  از  نظـارت  بـر  عـاوه 
بیشـتر متکـی بـه معلومـات مقام هـای رسـمی 
ویب سـایت های  انتخاباتـی،  کمیسـیون های 
کمیسـیون های انتخاباتـی و رسـانه های جمعـی 

می باشـد.

مقایسة فرصت ها و تسهیالت
لحـاظ  بـه  کـه  می دهـد  نشـان  گـزارش  ایـن 
مصـرف بودجـه، انتخابـات پارلمانـی در سـال 
۱۳۹۷ »حـدود« ۷۵ میلیـون دالر هزینه برداشـته، 
امـا انتخابات ریاسـت جمهوری در سـال ۱۳۹8، 
»بیـش« از ۱۵۱ میلیون دارد. ایـن گزارش قیمت 
هـر رای را منتاسـب بـه ُکل مصرف انجام شـده 
محاسـبه کـرد که بربنیـاد معلومـات آن، هر رای 
در انتخابـات پارلمانـی »حـدود« ۱۷ دالـر و در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری »حـدود« 8۳ دالـر 

بـرای دولـت هزینه داشـته اسـت. 
گـزارش نشـان می دهد کـه فرصت زمانـی برای 
بـه  بایومتریـک  ابـزار  تـدارک  تهیـه و  تدابیـر، 
شـمول آمـوزش کارمنـدان، تصـب نرم افزارهـا، 
شـارژ باتـری و انتقـال آن بـه مراکـز رای دهـی 
در انتخابـات پارلمانـی، حـدود ۵ هفتـه را در 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  امـا  برگرفتـه، 
علی الرغـم موجودیـت ۲۳۰۰۰ ماشـین فعـال از 
دورۀ انتخابـات پارلمـان، حدود شـش مـاه را در 

گرفت. بـر 
کـه  اسـت  مدعـی  همچنـان  گـزارش  ایـن 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  کار  در  خارجی هـا 
دخالـت  هیـچ  پارلمانـی  انتخابـات  دورۀ  در 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  امـا  نداشـتند، 
بـه دلیـل حضـور چهـار کمیشـنر خارجـی در 
کمیسـیون انتخابات، آنـان ۲۵ درصد در کارهای 
کمیسـیون دخالـت داشـته انـد. از اعان سـقف 
انتخابـات  دور  دو  در  رای دهنـده گان  اشـتراک 
ریاسـت جمهوری نیـز در ایـن گـزارش سـخن 
گفتـه شـده و آمده اسـت کـه رهبری کمیسـیون 
انتخابـات در دورۀ انتخابـات پارلمان در کمتر از 
یـک روز سـقف را اعـان کـرد و هیـچ تفاوتی 
در روزهـای آینـده در آن بـه وجـود نیامـد، امـا 
سـقف  انتخابـات،  کمیسـیون  جدیـد  رهبـری 
اشـتراک کننـده گان را چندیـن بـار بـا تفـاوت 
ارقـام اعـام کردند کـه در نهایـت، 8۵ روز بعد 
نتیجـۀ  اعـام  انتخابـات و حیـن  برگـزاری  از 
ابتدایـی رقـم درسـت آن بـا مردم شـریک شـد.
بـودن  زیـاد  کـه  اسـت  مدعـی  گـزارش  ایـن 
شـمار  کم بـودن  و  رای دهـی  محل هـای 
بـه  سـهولت  محـل،  هـر  در  رای دهنـده گان 
اشـتراک  شـمار  امـا  فزایـش،  را  رای دهنـده 
کننـده گان را کاهـش می دهـد: »تعـداد محـات 
رای دهـی در انتخابـات پارلمانـی ۱۳۹۷ حـدود 
بـه  محـل  هـر  در  کـه  بـود  محـل   )۲۱۰۰۰(
تعـداد )۶۰۰( تـن رای دهنـده می توانسـتند رای 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  امـا  دهنـد، 
 )۲۶۶۰۰( بـه  رای دهـی  بـاز  محـات  تعـداد 
افزایـش یافـت کـه در هـر محـل فقـط )4۰۰( 
تـن می توانسـتند رای دهنـد. زیـاد بـودن تعداد 
محـات و کـم بـودن تعـداد رای دهنـده در هـر 
محـل، در حقیقت سـهولت ها بـه رای دهنده گان 
را افزایـش داده تراکـم رای دهنـده گان را کاهش 

می دهـد«.

بربنیـاد ایـن گـزارش، نتایـج ابتدایـی انتخابـات 
پارلمانـی بـه دلیل بیشـتر بودن شـمار نامـزدان، 
تعـداد حوزه هـای انتخاباتـی، تعـداد ورق هـای 
رای و فورم هـا چندیـن ورقـه بایـد بـه تأخیـر 
اعـام می شـد، امـا رهبـری پیشـین کمیسـیون 
انتخابـات نتیجه را بـا دو روز تأخیر برگزار کرد، 
امـا رهبری جدید کمیسـیون انتخابـات با وجود 
شـمار  بـودن  محـدود  از  ناشـی  سـهولت های 
رای دهـی  ورق هـای  رای دهنـده گان،  نامـزدان، 
و فورم هـا، پـس از 8۵ روز و بـا نقـض تقویـم 

اعام شـده اسـت.
انتخابـات  در  کـه  می دهـد  نشـان  گـزارش 
انتخابـات  کمیسـیون  رهبـری  پارلمانـی، 
حـدود 8۵ درصـد زیـر فشـارهای عمومـی و 
 ۱۵ و  داشـته  قـرار  سیاسـی  موقف گیری هـای 
درصـد هم از این کمیسـیون حمایت سیاسـی و 
عمومی شـده اسـت، امـا متقابـًا موقف گیری ها 
رهبـری  از  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در 
کمیسـیون انتخابـات حـدود ۹۵ درصـد »نـرم و 

مثبـت« ارزیابـی شـده اسـت.
گـزارش همچنـان آورده اسـت کـه در انتخابات 
از  »احتمـاالً« ۱۱.۵ درصـد  نامـزدان  پارلمانـی، 
عملکـر کمیسـیون های انتخاباتـی حمایت کرده، 
امـا در انتخابـات ریاسـت جمهوری این حمایت 
از رهبـری جدیـد کمیسـیون های انتخاباتـی ۹۵ 

درص ارزیابـی گردیده اسـت.

مقایسة پیچیده گی ها و حجم کار
بخشـی از ایـن گـزارش اختصـاص یافتـه بـه 
مقایسـۀ پیچیده گی هـا و حجـم کار در دو دور 
پارلمانـی و ریاسـت جمهـوری. در  انتخابـات 
گـزارش آمده اسـت که حجـم کار و پیچیده گی 
در انتخابـات پارلمانی بیشـتر بوده اسـت. بربنیاد 
این گزارش، شـمار نامـزدان انتخابـات پارلمانی 
۲۵۶۲ تـن از ۳۵ حـوزۀ انتخاباتـی بـود، امـا در 
را  خـود  تـن   ۱8 ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
نامـزد کـرده بودند که ۵ تن آن تـا روز انتخابات 
یـا بـه نفع نامزد دیگر منصرف شـد و یا تکت از 
هـم پاشـید. به نقـل از گزارش، تعـدد نامزدان به 
حجـم کار می افزایـد و نیـز چالش هـا و تبلیغات 

منفـی را علیـه کمیسـیون به بار مـی آورد.
»شـمار  کـه  شـده  گفتـه  گـزارش  در 
رای دهنـده گان«، »تعـداد حوزه هـای رای دهـی«، 
»تنـوع اوراق رای دهـی«، »تنـوع فـورم نتایـج«، 
ناظـران  »تعـداد  رای دهـی«،  ورق هـای  »تعـداد 
و مشـاهدان هـر نامـزد، نهـاد ناظـر و حـزب 
از  شـده  حـذف  نامـزدان  »تعـداد  سیاسـی«، 
نامـزدان حـذف  نهایـی«، »مزاحمـت  فهرسـت 
و  اعتراضـات«  و  شـکایات  »تعـداد  شـده«، 
»تعـداد والیـات مواجـه بـه مزاحمـت کاندیدان 
رهبـری  کار  حجـم  و  پیچیده گـی  بـه  نـاکام« 
کمیسـیون ها انتخاباتـی در انتخابـات پارلمانـی 
افـزوده بود، امـا این رقم در مقایسـه با انتخابات 
ریاسـت جمهوری بسـیار زیـاد بـود، امـا بازهـم 
در  انتخاباتـی  کمیسـیون های  جدیـد  رهبـری 

کارهای شـان بیشـتر از کمیشـنران قبلی ُکندی و 
می کننـد. تعلـل 

مشکالت و نواقص روز انتخابات
در ایـن بخـش از گزارش که توسـط خبرگزاری 
کوکچـه تهیه شـده اسـت، مشـکات و نواقص 
رهبـری پیشـین و کنونی کمیسـیون انتخاباتی به 
مقایسـه گرفتـه شـده اسـت. در گـزارش، عـدم 
حضـور کارمنـدان کمیسـیون در روز انتخابـات 
پارلمانـی 4۱ درصـد گفتـه شـده و در انتخابات 
یکـی  گـزارش  درصـد.   ۳۲ ریاسـت جمهوری 
از دالیلـی ایـن چالـش در انتخابـات پارلمانـی 
را تراکـم ردی دهنـده گان در محـات رای دهـی 
انتخابـات  در  کـه  شـده  مدعـی  و  خوانـده 
ریاسـت جمهوری از ایجاد صـف رای دهنده گان 
در هیـچ محـل رای دهـی گزارش نشـده اسـت.
مهـارت  عـدم  کـه  شـده  گفتـه  گـزارش  در 
انتخابـات  در  انتخابـات  کمیسـیون  کارمنـدان 
در  امـا  شـده،  گـزارش  درصـد   ۲8 پارلمانـی 
انتخابـات ریاسـت جمهوری ایـن رقـم کمتـر از 
۲۲ درصـد گـزارش شـد، امـا افـزوده شـده کـه 
پـس از گذشـت حـدود یکمـاه ثابـت شـد کـه 
حداقـل در بیـش از 8۰۰۰ محـل رای دهـی عدم 
مهـارت کارمنـدان سـبب بی نظمی هـا در نحـوۀ 

اسـتفاده از ابـزار بایومیتریـک شـده اسـت.
تهیـه کننـده گان گـزارش مدعـی شـده انـد کـه 

انتخابـات  روز  در  بایومتریـک  دسـتگاه های 
پارلمانی ۲ درصد غیرفعال و دچار مشـکل شـده 
بـود، امـا در انتخابـات ریاسـت جمهوری ایـن 
چالش هـا حـدود بیـش از ۱۲ درصد بوده اسـت 
کـه نشـان می دهـد عـدم فعالیـت ماشـین های 
بایومیتریـک در انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه 
مراتـب بیشـتر و جدی تـر از انتخابـات پارلمانی 

۱۳۹۷ بـوده اسـت.
»تراکـم  رای دهنـده گان«،  فهرسـت  »نبـود 
و  زمـان  در  اولیـه  »شـمارش  مراجعیـن«، 
ماشـین های  »تعـداد  غیرقانونـی«،  محـل 
بایومیتریـک مفقـود شـده«، »گـزارش تقلـب از 
علیـه  منفـی  »واکنش هـای  رسـانه ها«،  طریـق 
کمیسـیون ها« و ارقـام تقلـب پـس از جمع بندی 
نتایـج« از مشـکات و نواقص دیگری اسـت که 
بـه نوشـتۀ نویسـنده گان ایـن گـزارش، در روز 
انتخابـات پارلمانـی کمتـر و در روز انتخابـات 

داشـت. وجـود  بیشـتر  ریاسـت جمهوری 
مقایسۀ دستاوردها

در گـزارش مذکـور گفتـه شـده که آمـاده کردن 
فهرسـت ثبت نام رای دهنده گان و نسـبت کردن 
رای دهنـده گان بـه مراکـز مشـخص رای دهـی، 
از فعالیت هـا عملـی رهبـری کمیسـیون پیشـین 
بـوده اسـت که ظـرف دو ماه حـدود ۹.۱ میلیون 
شـخص واجد شـرایط رای دهـی را ثبت نام کرد 
و از آن در انتخابـات پارلمانـی ۱۳۹۷ اسـتفاده 
شـد. در گـزارش آمـده اسـت کـه تهیـۀ ابـزار 
بایومیتریـک نیز از جمله فعالیت های کمیسـیون 
پیشـین در محـدودۀ زمانـی حـدود کمتـر از ۶ 

هفتـه پیـش از روز برگزاری انتخابات آماده شـد 
و در انتخابات ریاسـت جمهوری سـهولت ایجاد 

کرد و از آن اسـتفاده شـد.
مراکـز  ارزیابـی  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  در 
کـه  بـود  فعالیت هایـی  جملـه  از  رای دهـی 
رهبـری پیشـین کمیسـیون های انتخاباتـی پیش 
از برگـزاری انتخابـات انجـام داد، امـا رهبـری 
کنونـی کمیسـیون انتخابـات بـا اتکا بـه ارزیابی 
قبلـی فقـط بـه تأییـد آن پرداخت که به اسـاس 
معلومـات رسـمی کمیسـیون، در روز انتخابـات 
ریاسـت جمهوری حـدود )4۶۰۰( مرکـز آن بـاز 

گـزارش شـده اسـت.
در  بایومیتریـک  غیـر  آرای  گـزارش،  بربنیـاد 
انتخابـات پارلمانـی ۱۳۹۷ حـدود کمتـر از ۱.۱ 
میلیـون گـزارش شـده کـه تقریبـاً متناسـب بـه 
مجموعه سـقف اشـتراک رای دهنـده گان حدود 
در  ارقـام  ایـن  امـا  می باشـد.  درصـد   ۲۶.۷
انتخابـات ریاسـت جمهوری براسـاس معلومات 
کمیسـیون و ادعـای نامـزدان حـدود ۹۰۰ هـزار 
رای بـود کـه از میان مجموعه کل سـقف اعان 
شـده در هفتۀ اول بعد از مـاه میزان ۳۳.4 درصد 

ست. ا
ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه ُکل آرای باطل 
شـده در انتخابـات پارلمانـی متناسـب با سـقف 
4.۵ میلیـون اعـان شـده، حـدود کمتـر از 4۵۰ 
هـزار رای یـا ۱۰ درصد اسـت، امـا در انتخابات 

ریاسـت جمهوری »۹8 الـی اکنـون حـدود 8۰۰ 
کل  مجموعـه  از  کـه  باطـل شـده  رای  هـزار« 
 ۳۳.۵ حـدود  رای دهنـده گان  اشـتراک  سـقف 
درصـد را نشـان می دهـد و احتمـال بلنـد رفتن 

رقـم آن تـا سـقف 4۰ درصـد وجـود دارد.
حـذف نامزدان منسـوب به گروه هـای غیرقانون 
از سـوی رهبـری پیشـین و عـدم حـذف چنین 
نامی از سـوی رهبـری فعلی کمیسـیون، تکمیل 
کمیسـیون های  تشـکیل  داخلـی  اسـتخدام های 
انتخاباتـی از سـوی رهبـری پیشـین کمیسـیون 
پارلمانـی تـا حـدود ۹۰ درصـد  انتخابـات  در 
سـوی  از  داخلـی  اسـتخدام های  تکمیـل  و 
رهبـری فعلـی کمیسـیون تـا حـدود ۵ درصـد، 
ناتوانـی  و  پیشـین  کمیسـیون  دسـتاوردهای  از 
رهبـری کنونـی کمیسـیون در گـزارش خوانـده 

است. شـده 
گزارش مدعی اسـت که کمیسـیون های پیشـین 
تقریبـاً 8۰ درصـد اسـناد تقنینـی و اداری را قبل 
از انتخابـات پارلمانـی ایجـاد کردنـد و از آن در 
کمیسـیون های  امـا  بردنـد،  اسـتفاده  انتخابـات 
فعلـی بـه دلیـل تعدیـل مجـدد قانـون انتخابات 
در حـدود کمتـر از ۱۵ درصـد در اسـناد تقنینی 
و اداری تغییـر وارد کردنـد و دسـت به برگزاری 

انتخابـات ریاسـت جمهوری زدنـد. 
در گـزارش گفته شـده کـه اعان نتایـج ابتدایی 
انتخابـات پارلمانـی ۱۳۹۷ در برخـی حوزهـای 
تقویـم  از  تأخیـر  بـا حـدود ۲ روز  انتخاباتـی 
انتخابـات آغـاز گردید که نتیجـۀ ابتدایی آخرین 
حـوزۀ انتخاباتـی در فاصلـۀ حـدود ۶۵ روز بعد 

از روز انتخابات اعان شـد، اما کمیسـیون فعلی 
نتیجـۀ انتخابـات ریاسـت جمهوری را بـا حدود 

8۵ روز پـس از روز انتخابـات اعـان کـرد.

نتیجه گیری 
در بخـش نتیجه گیـری ایـن گـزارش تحقیقـی 
نتیجه گرفته شـده کـه انتخابـات پارلمانی ۱۳۹۷ 
کـه توسـط کمیشـنران پیشـین برگزار شـد، اگر 
اجـازه داده می شـد کـه روند توسـط کمیشـنران 
قبلـی بـه انجـام برسـد، نسـبت بـه انتخابـات 
و  بهتـر«  مراتـب  »بـه  ریاسـت جمهوری ۱۳۹8 
حتـا در بیشـترین مـوارد »غیـر قابل مقایسـه« با 

انتخابـات ریاسـت جمهوری بـود.
در ایـن بخـش همچنـان نوشـته شـده کـه اصل 
مشـکل در رهبری کمیسـیون های انتخاباتی نبود 
و نیسـت، بلکـه عوامل و چالش هـای بیرونی که 
ناشـی از مداخـات طرف هـای ذی نفـع داخلی 
و خارجـی در کمیسـیون های انتخاباتـی رونمـا 
می شـود، انتخابـات را بـه مراتب بیشـتر از آنچه 
کـه بـه رهبـری کمیسـیون ها می شـود، متضـرر 

سـاخته است.
دولـت  کـه  شـده  گرفتـه  نتیجـه  گـزارش  در 
بارهـا تجربـۀ برکنـاری کمیشـنران کمیسـیون ها 
را داشـته اسـت، امـا بـه هیـچ عنـوان تغییـرات 
کمیسـیون ها  رهبـری  سـطح  در  فـرد  چنـد 
کارسـاز نبـوده و برعکـس هـر تغییـر عواقـب 
منفی بیشـتری را در قبال داشـته اسـت. همچنان 
گفتـه شـده کـه حقیقـت این اسـت کـه در برابر 
رهبـری کمیسـیون ها از سـوی رهبـران سیاسـی 
برخوردهـای عقده یـی صـورت گرفتـه و هربار 
بـه  صدمـه  جـز  کمیسـیون ها  رهبـری  تغییـر 
قـوت و اسـتقالیت نهادهـا  و بی بـاور سـاختن 
مردم نسـبت بـه پروسـه های دموکراتیـک، ثمرۀ 

دیگـری نداشـته اسـت.
شـده:  داشـته  اظهـار  نتیجه گیـری  بخـش  در 
بـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  اگـر  احتمـاالً 
دور دوم کشـانیده شـود، ارقـام رای دهنده گان به 
مراتب کمتر از سـطح اشـتراک رای دهنده گان در 
انتخابـات ۶ میـزان خواهد بود. بـه احتمال قوی 
عامـل اصلـی عـدم اشـتراک مـردم در انتخابات 
ریاسـت جمهوری، تشـخیص این باشد که رای 
نیسـت و کمیسـیون های  مـردم سرنوشت سـاز 
انتخاباتـی تـوان حفاظـت رای مـردم را ندارنـد 
غیرمریـی  حلقـات  را  انتخابـات  سرنوشـت  و 
در پشـت صحنـه تعییـن می کننـد. بنـاًء، مـردم 
تصمیـم گرفتـه انـد کـه در انتخابـات شـرکت 

. نکنند
در بخـش دیگـر آمـده اسـت کـه نقش آفرینـی 
نهادهـای عدلـی و قضایـی در امـور انتخابـات، 
خطرهـای جـدی را متوجه نهادمند شـدن روند 
دموکراسـی کـرده و پیامـد آن رفتـن نظـام بـه 
سـوی دیکتاتـوری و بی اعتبار سـاختن نهادهای 
انتخاباتـی و ارگان هـای عدلـی و قضایی کشـور 

ست. ا
همچنان گفته شـده که انتباه مـردم، فعاالن مدنی 
محکومیـت  از  کشـور  روشـفکری  حلقـات  و 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  قبلـی  کمیشـنران 
حاکـم  انتخاباتـی  تکت هـای  کـه  اسـت  ایـن 
خواسـتند بـه کمیشـنران فعلـی کمیسـیون های 
انتخاباتـی ُهشـدار دهند که در صـورت پذیرفته 
نشـدن خواسته های شـان، سرنوشـت کمیشنران 
فعلـی نیـز چـون کمیشـنران قبلـی، کنـج زندان 
خواهد بـود. این گونـه برخوردهـای تهدیدآمیز، 
مدیـران ارشـد کمیسـیون های انتخاباتـی نه تنهـا 
جرأت شـان را از دسـت داده مجبـور بـه معامله 
و تـن دادن بـه خواسـت های تیم هـای انتخاباتی 
حاکـم می شـوند و هیـچ کـس از میـان آن هـا 
و  شـفافیت  تأمیـن  بـرای  قربانـی  بـه  حاضـر 
عدالـت در انتخابـات نخواهد شـد؛ ضمنـاً پیامد 
این گونـه برخـورد با آن هـا، صدمـۀ جبران ناپذیر 
بر اسـتقایت نهادهـای دموکراتیـک و بی باوری 

مـردم بـه توانمنـدی آن هـا می باشـد.
در اخیـر ایـن گـزارش گفته شـده کـه انتخابات 
افغانسـتان  در  نقـص  و  بی عیـب  و  شـفاف 
سـوی  از  انتخابـات  تمویـل  وابسـته گی  بـا 
گـروه  در  بلکـه  نیسـت،  ممکـن  خارجی هـا 
تأمیـن امنیـت، خودکفایـی اقتصـادی و حمایت 
همـه جوانـب ذیدخـل و ذی نفـع در انتخابـات 
قـدرت  ایجـاد  و  کمیسـیون ها  اسـتقالیت  از 
تصمیم گیـری بی طرفانـه در کمیسـیون ها اسـت.

یافته های یک پژوهش:

مداخالت طرف های ذی نفع داخلی و خارجی مشکل اصلی انتخابات های افغانستان است
روح اهلل بهزاد



ــزا  ــاخۀ مج ــم در دو ش ــرن نوزده ــفه در ق فلس
ایــن دو  بــر  یافتــه اســت. می تــوان  تمرکــز 
شــاخه، نــام فلســفۀ تحّصلــی و فلســفۀ وجــودی 
متمایــز  بــرای  اصطــاح  دو  ایــن  گذاشــت. 
ــد،  ــرد دارن ــفی کارب ــای فلس ــاختن گرایش ه س
ــروف را در  ــوان فیلســوفاِن مع ــی مشــکل می ت ول
دو دســته تحّصلــی و وجــودی جــای داد. عــاوه 
بــر آن، ایــن دو اصطــاح معنــای متضــاد بــا 
ــه در دو فلســفۀ  ــد تعارضــی ک ــد، مانن ــم ندارن ه
ــفه  ــود دارد. فلس ــی وج ــی و خردگرای تجربه گرای
ــه  ــد، ب ــِل یک دیگــر ان ــی و وجــودی مّکم تحّصل
ــی  ــه گونه ی ــفه را ب ــر دو فلس ــه ه ــا ک ــن معن ای
تعبیــر می کننــد کــه متفــاوت بــا تعبیرهــای 

ــت.  ــته اس گذش
ــی در آن  ــوفان تحّصل ــام فیلس ــه تم ــأله یی ک مس
مشــترک انــد، ایــن اســت کــه همــۀ معرفت هــای 
ــۀ حســی متکــی اســت، تفکــر  ــر تجرب حقیقــی ب
مابعدالطبیعــه هیچ گونــه معرفــت حقیقــی بــه بــار 
ــت  ــر دس ــنخ تفک ــن س ــد از ای ــاند و بای نمی نش

شســت و بــه روش هــای علــم پرداخــت. فلســفۀ 
 )Agugust cont( تحّصلــی آگوســت کنــت
نخســتین بیــان صریــح و دقیــق از ایــن نظــر 
ــوان  ــفه را می ت ــن فلس ــه های ای ــا ریش ــت، ام اس
ــوم  ــد هی ــن و دیوی ــیس بیک ــات فرانس در نظری
ــرن بیســتم  ــای فلســفه تحّصلــی در ق یافــت. احی
ــوده و  ــم ب ــبب پیشــرفت عل ــه س ــدون شــک ب ب
از ســوی دیگــر فلســفۀ دانشــگاهی بی رونــق 
ــج،  ــم رای ــی ایده آلیس ــود، و راست اندیش ــده ب ش
انــگار کــه پیونــدی بــا واقعیــت نداشــت. از ســوی 
دیگــر، علــم در هــر ســال بــه دانش هــای واقعــی 
تازه یــی دربــارۀ جهــان و کار آن دســت می یافــت 
ــی  ــلط و چیره گ ــوم، تس ــن عل ــیلۀ ای ــه وس و ب
ــد. در  ــتر می ش ــون بیش ــط پیرام ــر محی ــان ب انس
ــن شــرایطی، فیلســوفان جــوان می کوشــیدند  چنی
ــم  ــای عل ــا روش ه ــفه را ب ــای فلس ــا روش ه ت
ــه  ــید ک ــر می رس ــه نظ ــرا ب ــد؛ زی ــت دهن مطابق
روش هــای علمــی راه درســت فهــم و ادراک 

ــود  ــن ب ــد. نتیجــۀ کار ای ــی را نشــان می ده حقیق
ــفه  ــی فلس ــی و تحلیل ــای توصیف ــر جنبه ه ــه ب ک
ــر، آن  ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــد، ی ــادی ش ــد زی تاکی
دســته از روش هــای فلســفی کــه توصیفــی و 
تحلیلــی نبودنــد، بــه کلــی از حــوزۀ فلســفه کنــار 

گذاشــته شــد. 
ــان اشــکال فلســفۀ تحّصلــی، ســه شــکل از  از می
بقیــه مهم تــر اســت: تجزیه ناپذیــری منطقــی، 
زبانــی.  تحلیــل  و  منطقــی  تحّصل گرایــی 
ــا را  ــکل آن ه ــه ش ــن س ــی ای ــای اصل ویژه گی ه

از هــم متمایــز می نمایــد. 
ــۀ منطقــی  ــر پای ــری منطقــی ب مکتــب تجزیه ناپذی
ــرد  ــل و آلف ــد راس ــه برتران ــت ک ــده اس ــا ش بن
 )Alfred North Whitehead( نــورث وایتهــد
آن  شــرح  بــه  ریاضیــات  اصــول  کتــاب  در 

پرداخته انــد. 
هــدف ایــن منطــق نشــان دادن ایــن مطلــب اســت 
کــه منطــق، ریاضیــات و زبــان از نظــر ســاختمان 
هماننــد انــد و ســاختمان با ســاخت جهــان متناظر 

اســت. بــا تعمیــم اصــول منطــق نوبنیــاد بــر احکام 
زبانــی، ثابــت شــد کــه می تــوان ایــن گونــه 
احــکام را بــه صــورت منطقــی درســت بازنویســی 
ــر  ــی ب ــاده مبتن ــۀ س ــورت، جمل ــرد. و آن ص ک
موضــوع محمــول رابطــه اســت. ایــن جملۀ ســاده، 
ــذاری  ــراد از نام گ ــت. م ــر اس ــۀ تجزیه ناپذی جمل
ــه  ــش از این ک ــی بی ــن جمله ی ــه چنی ــود ک آن ب
هســت، تجزیه پذیــر نیســت. جملــۀ تجزیه ناپذیــر 
از لحــاظ صــورت، هماننــد اصــل موضــوع منطــق 
و ریاضیــات اســت. بایــد ایــن دو را هماننــد فرض 
کــرد. در نتیجــه، نظریــۀ توصیف هــا پدیــد آمــد و 
ــر  گفتــه شــد ســاخت جهــان خــارج توصیف پذی
ــف  ــه، توصی ــن نظری ــاد ای ــر بنی ــی ب ــت، یعن اس
جهــان واقــع، از یــک واقعیــت تجزیه ناپذیــر کــه 
همــان موضــوع باشــد و از یــک عبــارت توصیفــی 

ســاده، ترکیــب شــده اســت. 
ایــن نظریــه بــه موجزتریــن صورتــش در رســاله 
منطقــی فلســفی لودویــگ ویتگنشــتاین بیــان شــده 

اســت. ویتگنشــتاین بعدهــا آن را مــردود دانســت 
ــد  ــر مابع ــه ظاه ــر ب ــن نظ ــه ای ــر چ ــت اگ و گف
الطبیعــه را رد مــی کنــد، تــا هنگامــی کــه بــر پایــه 
ــاره جهــان واقــع حکــم مــی  منطــق انتزاعــی درب

کنــد، خــودش نیــز مابعــد الطبیعــی اســت. 
ــی  ــب تحصل ــه مکت ــن ک ــۀ وی ــوفان حلق فیلس
منطقــی را پایــه گذاشــته انــد، نیــز بــه همیــن دلیل 
ــی  ــردود م ــری منطقــی را م ــه ناپذی ــب تجزی مکت
ــچ  شــمردند. فیلســوفان تحصلــی منطقــی کــه هی
یــک از دیــدگاه هــای فلســفی را قبــول نداشــتند، 
بــر ایــن مســئله تاکیــد مــی ورزیدنــد کــه وظیفــه 
فلســفه حکــم کــردن دربــاره جهــان نیســت، بلکــه 
ــای احکامــی اســت کــه  تنهــا روشــن کــردن معن
ــه  ــه گون ــر، س ــن نظ ــد. از ای ــی آورن ــران م دیگ
ــه  ــد: حکــم منطقــی )ک ــی کردن ــان م حکــم را بی
ــی  ــم علم ــت(، حک ــم اس ــات ه ــامل ریاضی ش
ــی( و  ــاهده تجرب ــر مش ــر ب ــکام دای ــامل اح )ش
حکــم هــای بــدون معنــا و داللــت )تقریبــًا شــامل 

ــون(.  ــاز تاکن ــه فلســفه از آغ هم
ــی و  ــی منطق ــب تحّصل ــی مکت ــازی درون ناهم س
مکتــب تحّصلــی معاصــر، کــه بــه افــول ایــن دو 
ــب دیگــری نشــان داده  ــا مکت ــده اســت، ب انجامی
ــا فلســفۀ  ــی ی ــل زبان ــب تحلی ــه مکت ــه ب شــده ک
ــان،  ــد فیلســوفان زب ــروف اســت. از دی ــان مع زب
ــفه  ــدی در فلس ــفیات ج ــکان کش ــم ام ــوز ه هن
هســت، امــا نــه از نــوع مابعــد الطبیعــی آن. وظیفۀ 
فیلســوف، فهمیــدن جهــان از راه فهمیــدن کاربــرد 
درســت واژه هاســت. بــه دعــوی ایــن فیلســوفان، 
تحلیــل زبــان در قالــب کاربــرد واژه هــا به راســت 
ــده  ــه های گمراه کنن ــیاری از اندیش ــدن بس گردانی
راه می بــرد. در ایــن فلســفه نشــان داده شــده 
ــیاری از  ــفی در بس ــای فلس ــه معضل ه ــت ک اس
مــوارد، ناشــی از دشــواری ذاتــی خــود موضــوع 
نبــوده اســت، بلکــه در واقــع از کاربــرد نادرســت 

ــان برخاســته اســت.  زب
دو  تحّصلــی،  فلســفۀ  شــاخه های  همــه  در 
دیــد. نخســت  را می تــوان  نمایــان  ویژه گــی 
ــفۀ  ــع فلس ــه موض ــی ک ــایل عمده ی ــه مس این ک
بــه  یک ســو  از  ظاهــراً  اســت  بــوده  ســنتی 
جزیی تــر  و  بی اهمیت تــر  مســایل  ســود 
ــفۀ  ــر، فلس ــوی دیگ ــده و از س ــته ش ــار گذاش کن
تحّصلــی، ادعــای کشــفیات قطعــی را نمــوده 
اســت. مکتــب تحّصلــی در هــر دو مــورد و 
ــی دارد و  ــم گام برم ــل عل ــز و تکمی در راه تجهی
آن چنــان کــه مدعــی اســت، وجــود فلســفه را بــه 
ــد  ــد. بای ــه می دان ــی موج ــی عمل ــوان فعالیت عن
ــی  ــر علم ــه ه ــر داشــت ک ــاله را در نظ ــن مس ای
ــود  ــاص خ ــی خ ــیوۀ مطالعات ــی و ش روش علم
ــز جــدای از دیگــر علــوم  را داراســت، فلســفه نی
ریاضیــات و طبیعیــات، روش خــاص  چــون 
ــفی  ــث فلس ــی از مباح ــت و برخ ــود را داراس خ
چــون مســایل متافیزیــک و امــور باطنــی و روحی 
ــود را دارا  ــی خ ــناخت و بررس ــاص ش روش خ
هســتند. تاکیــد بــر جنبه هــای توصیفــی و تحلیلــی 
ــداف و  ــفه را از اه ــد فلس ــی، می توان روش شناس
ــت، دور  ــناخت آن اس ــی ش ــه در پ ــدی ک مقاص
ــم  ــه بپنداری ــت ک ــرم اس ــتباه مب ــن اش ــازد. ای س
ــی  ــۀ حس ــر تجرب ــی ب ــای حقیق ــۀ معرفت ه هم
متکــی اســت، چــرا کــه تفکــر مابعدالطبیعــه 
اصلی تریــن و غنی تریــن معرفــت حقیقــی بــه 
ــود را  ــاص خ ــد روش خ ــی آورد و می بای ــار م ب

ــد.  ــته باش داش
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بلـوغ عاطفـی 
به چـه درد مـی خـورد؟

وجیهه محمدپورمقدم

نسـترن علوی زاده گان  

بلــوغ عاطفــی، مســالۀ مهمــی اســت کــه تأثیــر بســیار زیــادی در 
ــی  ــود زنده گ ــداوم و بهب ــتحکام، ت ــا و اس ــخصی م ــی ش زنده گ
ــی،  ــط اجتماع ــود رواب ــد در بهب ــی می توان ــا دارد؛ یعن ــی م اجتماع
روابــط خانواده گــی و رابطــه بــا همســرمان بســیار تأثیرگــذار باشــد 
و بــه تــداوم و موثــر بــودن آن کمــک کنــد. روان شناســان می گوینــد 
بلــوغ عاطفــی، مهــارت و توانایــی کنتــرل و مدیریــِت عواطــف و 
احساســات اســت کــه باعــث درک درســت و اســتفادۀ مناســب از 
ــردی  ــود. ف ــی می ش ــف زنده گ ــای مختل ــات در موقعیت ه احساس
کــه بــه بلــوغ عاطفــی رســیده باشــد، شــیوۀ درســت محبــت کــردن 
ــی عواطــِف  ــد به خوب ــد اســت و می توان ــراز احساســات را بل و اب
ــته  ــرل داش ــر کنت ــردن، زی ــان ک ــا پنه ــرکوب ی ــدون س ــود را ب خ

باشــد و در موقعیــت مناســب ابــراز کنــد.  
موارد ذیل، تنها بعضی از تأثیراِت مهم بلوغ عاطفی است. 

کنترل احساسات 
کســانی کــه بــه بلــوغ عاطفــی نرســیده اند، در محبــت کــردن و ابراز 
ــادی احساســاتی  ــی زی ــد؛ یعن ــط می کنن ــراط و تفری عاطفۀشــان اف
هســتند و بــه راحتــی زیــر تأثیــر عواطــف خــود و دیگــران قــرار 
می گیرنــد. دایــم بــه دنبــال جــذب محبــت و عاطفــۀ اطرافیان شــان 
ــم  ــد، به ه ــی کنن ــا بی توجه ــه آن ه ــان ب ــر اطرافیان ش ــتند و اگ هس
ــد  ــی را از خودشــان نشــان می دهن ــت رفتارهای ــد و آن وق می ریزن
ــی  ــی زود عصبان ــًا خیل ــد؛ مث ــه می زن ــان ضرب ــه زنده گی ش ــه ب ک
ــد  ــی ندارن ــد، خلق وخــوی ثابت می شــوند، حســادت شــدیدی دارن
و دایــم در اســترس و اضطــراب به ســر می برنــد. امــا بلــوغ 
عاطفــی کمــک می کنــد شــما عواطــِف خــود را کنتــرل کنیــد و بــه 
ــرار  ــت ســاده ق ــک موقعی ــر ی ــر تأثی ــان زی ــه زنده گی ت جــای آن ک

ــد ــی حــل کنی ــرد، آن را به راحت بگی
 .

استقالل شخصیتی 
ــران  ــه دیگ ــته ب ــیده اند، وابس ــی رس ــوغ عاطف ــه بل ــه ب ــرادی ک اف
ــر  ــر نظ ــر تأثی ــان زی ــا و تصمیم های ش ــی انتخاب ه ــتند؛ یعن نیس
ــر  ــا ب ــت. آن ه ــی نیس ــای اجتماع ــران و محرک ه ــدۀ دیگ و عقی
مبنــای اهــداف خــود تصمیــم می گیرنــد و انتخــاب می کننــد و در 
ــی  ــتند. به راحت ــوردار هس ــتری برخ ــتقال بیش ــان از اس زنده گی ش
می تواننــد عایــق و خواسته های شــان را بیــان کننــد و خیلــی 
ــا،  ــه آدم ه ــی ب ــوغ عاطف ــند. بل ــان برس ــه هدف های ش ــت ب راح
ــاِس  ــا احس ــده و حت ــر، عقی ــا نظ ــد ت ــخصیتی می ده ــتقال ش اس

ــد.  ــان کنن ــدون تــرس بی خــود را ب

مسوولیت پذیری 
آدم هــای  انــد،  رســیده  عاطفــی  بلــوغ  بــه  کــه  کســانی 
ــا  ــه آن ه ــود ب ــی می ش ــی به راحت ــتند؛ یعن ــوولیت پذیری هس مس
اعتمــاد کــرد و روی حرف شــان حســاب نمــود؛ چــون زیــر تأثیــر 
نظــر و عواطــف دیگــران نیســتند و احساســات خــود را در کارهــا 
ــپرده  ــا س ــه آن ه ــی کاری ب ــن وقت ــرای همی ــد. ب ــت نمی دهن دخال
می شــود، بــه خوبــی آن را انجــام می دهنــد و اگــر دچــار مشــکلی 
ــد و مســوولیت اعمال شــان را  بشــوند، دیگــران را مقصــر نمی دانن

ــد.  ــده می گیرن ــه عه ب

قدرت تصمیم گیری 
ــری  ــه بلــوغ عاطفــی نرســیده اند، قــدرت تصمیم گی ــرادی کــه ب اف
و انتخــاب درســت ندارنــد؛ چــون زنده گی شــان بــر مبنــای 
ــی  ــت و منف احســاس می چرخــد، گاهــی واکنش هــای شــدید مثب
ــر  ــتر ب ــد، بیش ــی می گیرن ــه در زنده گ ــی ک ــد و تصمیم های دارن
ــی  ــی و اصول ــای منطق ــچ مبن ــت و هی ــون و خطاس ــای آزم مبن
ــریع  ــی س ــد و خیل ــم می گیرن ــی زود تصمی ــوالً خیل ــد، معم ندارن
ــم  ــای مه ــی از تصمیم گیری ه ــا خیل ــم پشــیمان می شــوند و حت ه

ــد! ــذار می کنن ــران واگ ــه دیگ را ب
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وقتی در غزلی از حافظ می خوانیم:
»سـرو چمـان مـن چـرا میل چمـن نمی کنـد/ همدم 

گل نمی شـود، یـاد سـمن نمی کنـد«
از نشـانه هایی کـه در شـعر آمـده  اسـت، درمی یابیم 
کـه »سـرو« در معنایـی تـازه بـه کار رفتـه اسـت و 
سـخن از درخت سـرو نیسـت. زیرا چمیـدن، یعنی 
بـا نـاز و خرام راه رفتـن، از درخت سـرو برنمی آید 
و از ویژه گی هـای انسـان اسـت. در این بیـت، کلمۀ 
»سـرو« معنـای همیشـه گی را ندارد و معنـای موقّتی 
)قرضـی و عاریه یـی( دارد؛ همـان معنایی که شـاعر 
بـه آن داده اسـت. ایـن معنـای موقّتی، همـان معنای 
اسـتعاری اسـت. اسـتعاره، نام گـذاری مجـّدد اشـیا، 
پدیده هـا و مفاهیـم اسـت. شـاعر ماننـد کسـی کـه 
بـرای نخسـتین بار بـا پدیدهایـی رویـارو می شـود، 
بـرای آن نامـی انتخـاب می کنـد و ایـن نـام معموالً 
از میـان دانسـته ها و تجربه هـای قبلـی اوسـت. مثًا 
سرخ پوسـتان هنگامـی کـه بـار اّول قطـار را دیدند، 
اسـم آن را »اسـب آهنـی« گذاشـتند. ایـن نام گذاری 
بـا اسـب  بـر اسـاس شباهت هایی سـت کـه قطـار 
دارد، کـه مهم تریـن آن هـا سـرعت و حرکت اسـت. 
اّمـا صفـت »آهنـی« بـرای قطـار، نشـان می دهـد که 
ایـن اسـب جدیـد بـا آن اسـب معمولـی تفـاوت 
دارد. یعنـی نشانه یی سـت کـه مخاطـب را بـه تـازه 
بـودن نام گـذاری )اسـتعاره( راهنمایـی می کنـد. این 
اسـتعاره« می گوینـد. کلماتـی  »قرینـه در  را  نشـانه 
ماننـد »سـیب زمینی« و »گوجه سـبز« نیـز همین گونـه 
سـاخته شـده اسـت؛ یعنـی نام گـذاری یـک پدیـدۀ 
جدیـد بـر اسـاس دانسـته های قبلی و شـباهت های 
آن بـا پدیده هـای شـناخته شـده و البتّـه با اشـاره یی 
بـه تفاوت هـا. سـیب را از قبـل می شـناختیم اّمـا آن 
سـیب، روی درخـت بـود و ایـن میـوۀ جدیـد زیـر 
زمیـن اسـت و نامش می شـود سـیب زمینی. در زبان 
شـعر، اسـتعاره از رو ش های تصویرگری و گسترش 
اگرچـه در زبـان  بنابرایـن  تخیّـل شـاعرانه اسـت. 
نمایـان می شـود، اّمـا فقط مربـوط به زبان نیسـت و 
گاهـی بیانگـر نـگاه متفـاوت به جهـان اسـت؛ مانند 
پیرامونـش  دنیـای  نخسـتین بار  بـرای  کـه  کودکـی 
را کشـف می کنـد و بـا شـوق و شـگفتی بـه جهـان 
می نگـرد. مثـًا وقتـی برای نخسـتین بار بـارش برف 
را می بینـد، بـا شـوق فریـاد می زنـد که: »از آسـمان 
پدیده هـای  نام گـذاری  بـا  انسـان  می ریـزد!«.  پنبـه 
پیرامونـش، تصـّور می کنـد کـه تمـام ظرفیت هـای 
جهـان را کشـف کـرده اسـت. آدم هایی کـه از ذوق 
و نـگاه کودکانه و شـاعرانه بهره یی ندارنـد، در برابر 
شـوق و شـگفتی کودکانـۀ شـاعران از دیـدن یـک 
گل زیبـا، بـا بی تفاوتـی بـه آن هـا می نگرنـد و مثـًا 
می گوینـد: »ایـن کـه یـک گل معمولی سـت و هزار 
تـا مثـل ایـن در باغ هـا و گل فروشـی ها هسـت. این 

کـه این همـه ذوق زده گـی نـدارد.«

شـاعر،   )۱۷۹۹-۱8۳۷( پوشـکین  الکسـاندر 
از  روس،  نمایشـنامه نویس  و  داسـتان پرداز 
شـمار  بـه  روسـیه  نویـِن  ادبیـات  بنیان گـذاران 
اسـت  وسـیله یی  ادبیـات  او،  منظـر  از  مـی رود. 
کـه  زنده گـی  واقعیت هـای  انعـکاس  بـرای 
جامعـه  فکـری  و  اجتماعـی  مضامیـن  بـا  بایـد 
درآمیـزد. پوشـکین در »تراژدی هـای کوتـاه«، بـا 
کـردن  مطـرح  و  احساسـات  و  هیجانـات  بیـان 
همه جانبـۀ  دادن  نشـان  و  »مـن«  فرمانروایـی 
رمانتیـک  اثـری  گویـی  قهرمانـان،  شـخصیت 
خلـق می کنـد. و بـا پرداختـن بـه مسـایلی چون 
درون بینـی مبالغه آمیـز، مذهب گرایی و اندیشـیدن 
بـه مـرگ، هسـتی و کاینـات و انتخـاب قهرمانان 
از ملـل مختلـف، گویـی در حال اعمـال ایده های 
مکتـب رمانتیسـم در صحنـۀ تیاتـر می باشـد، و 
همیـن عوامـل سـبب شـد کـه بـه عنـوان شـاعر 

جهانـی شـناخته شـود.
روسـیه،  بـزرگ  نویسـنده گان  آثـار  در  شـرق 
جایـگاه مهمـی دارد. طبیعـت اعجاب انگیِز شـرق 
موجـب پیدایـش آثـار هنرمندانـۀ نویسـنده گان و 
شـاعرانی چـون پوشـکین، لرمانتف، تولسـتوی... 
شـده اسـت. در بسـیاری از آثار پوشـکین مسایل 
شـرقی  به خصـوص  خارجـی،  موضوعـات  و 
بـه  زیـادی  عاقـۀ  شـاعر  و  اسـت  محسـوس 
توصیـف و انعـکاس فرهنگ و سـلیقۀ شـرقی از 
خـود نشـان می دهـد. از آثار برجسـتۀ وی در این 
زمینـه می تـوان بـه منظومه های »زندانـی قفقاز« و 

»قـواره و باغچه سـرا« اشـاره کـرد.
بـود  آزادی خـواه  و  مبـارز  فـردی  پوشـکین 
و  جهـان  محققـان  و  بـزرگان  زنده گـی  بـه  و 
نه تنهـا  الهـی  مقـدس  کتاب هـای  بـه  همچنیـن 
بی توجـه نبـود، بلکـه عاقـۀ خاصی هم داشـت. 
پوشـکین اشـعاری بر اسـاس مفاهیـم و مضامین 
قرآنـی سـرود. و روح او بـه قـرآن و کام خـدا 
کشـش داشـت؛ کامـی کـه او را از جهالـت و 

می سـاخت. رهـا  مـادی  وابسـته گی های 
»منبـع  روس:  محقـق  کاشـتالوا  خانـم  نظـر  از 
عنـوان  زیـر  پوشـکین  مجموعه اشـعار  پیدایـش 
بـه  مجیـد  قـرآن  ترجمـۀ  از  قـرآن«  از  »تأسـی 
زبـان روسـی بـوده اسـت کـه توسـط وریوکیـن 
M.BepeBknh یکـی از نویسـنده گان آشـنا به 
اسـام و فرهنـگ شـرقی در سـال ۱۷۹۰ ترجمه 
شـد.« چرنیایـف معتقد اسـت که قرآن، پوشـکین 
را بـه سـوی مذهـب و موضوعـات دینـی سـوق 
داد: »قـرآن، اولیـن جرقـۀ احیـای مذهـب را در 
دلیـل،  همیـن  بـه  و  آورد  بـه وجـود  پوشـکین 
اهمیـت فـوق العاده یـی در زنده گـی درونـی او 

داشـت.«
سـبک تقلید و تأسـی در آثار پوشـکین چشـم گیر 
اسـت. او از موضـوع و سـبک آثـار نویسـنده گان 
مختلـف هماننـد شکسـپیر، کارامزیـن و... پیروی 
می کـرد و بـا اسـتفاده از خاقیـت شـاعرانۀ خود 
توجـه  نمـود.  ایجـاد  شـیوه  ایـن  در  تغییراتـی 
پوشـکین بـه فرهنـگ و کتـاب مقدس شـرقی ها 
)قـرآن مجیـد( و پیامبـر اسـام)ص( فوق العـاده 
بـود. او هماننـد مسـلمانان در روزهای سـخت و 
دشـوار زنده گـی خـود، بـه قرآن پنـاه می بـرد. و 
همیـن سـبب پیدایـش اشـعاری کامـل و غنی از 
او شـد به نام »تأسـی از قـرآن«، که محتـوای این 
مجموعـه برگرفتـه از سـوره های مختلـف قـرآن 

اسـت.  کریم 
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه توجـه پوشـکین به 
موضوعـات دینی و شـرق، فقط به ایـن مجموعه 
اشـعار خاصه نمی شـود؛ بلکه او اشـعار دیگری 
نیـز ماننـد »پیامبـر« و »حافـظ« دارد که زیـر تأثیر 

فرهنگ دینی و اسـامی سـروده اسـت.
مجموعـه اشـعار »تأسـی از قـرآن«، از ۹ قطعـۀ 
مسـتقل تشـکیل شـده اسـت. کـه وجه مشـترک 
آن هـا در ایـن اسـت کـه بـا الهـام از مضامیـن و 

مفاهیـم قرآنـی سـروده شـده انـد.
در زیـر، قطعـۀ اول »تأسـی از قـرآن« بـه همـراه 
توضیحاتـی از سـوره ها و آیاتی کـه منبع پیدایش 

و الهـام ایـن قطعـه بوده انـد ذکـر می گردد.
قسم به هر آن چه که زوج است و فرد

به شمشیر در روز سخت نبرد
قسم بر ستارۀ شفق، صبحگاه

قسم بر مناجات در نور ماه
که هرگز تو را یکه نگذاشتیم

تو را منجی خلق بگماشتیم

پوشکین 
و تأسی 

از قرآن کریم

دکتر اسماعیل امینی

ز بدچشم مستوری ات داده ایم
ز آرامشت جامه پوشانده ایم

در آن شب که لب های تو تشنه شد
بیابان ترین خاک ها چشمه شد

بیانی عطا کردمت بس بلیغ
که نابخردان را ببرد چو تیغ

بپاخیز و مردانه پیکار کن
بیا راه حق را تو هموار کن

محبت نما بر یتیمان من
فراخوان جهان را به قرآن من

که چون بید می لرزد ایمان شان
به راه حقیقت، فراخوان شان

ضحـی،  سـوره های  از  برگرفتـه  اول  بیـت  دو 
طارق، عصر و فجر هسـتند و نیز از سـوگندهای 
گوناگـون سـوره های قرآن برگرفته شـده اسـت. 
بنابریـن شـاعر قبـل از سـرودن ایـن قطعـه بـا 
قـرآن کامًا آشـنا بـوده و بر اسـاس درک و فهم 
خـود و بـا اسـتفاده از خاقیـت شـاعرانه، ایـن 
قطعـۀ زیبا را سـروده اسـت. دو بیـت دوم از آیه 
4۰ سـورۀ توبـه اسـت و مربوط بـه دوران تبعید 
شـاعر بـوده کـه دچـار یـأس و ناامیدی اسـت. 
دو بیتـی سـوم، از زبـان شـیوا و توانـای پیامبـر 
اسـام، حضـرت محمـد)ص( صحبـت می کند 
کـه در سـوره های قرآن کریـم در این خصوص 
اشـارت زیـادی آورده شـده اسـت. در دو بیتـی 
چهـارم، خصوصیاتی مثـل جوان مـردی، محبت 
و مهربانـی و یتیم نـوازی بـه میـان آمـده و در 

دو بیـت آخـر تبلیـغ قـرآن اسـت که به کـرات در 
سـوره های قرآن کریـم به این موارد اشـارت دارد.
یـا ایهاالرسـول بلـغ ما انـزل الیک من ربـک.../ ای 
پیامبـر آن چـه از طـرف پـروردگارت بـر تـو نازل 
شـده اسـت، کامًا به مردم برسـان. )سـوره مائده: 

)۶۷ آیه 
و  والیتیمـی  ذی القربـی  و  احسـانا  بالوالدیـن  ...و 
المسـکین و قولـوا للناس حسـنا.../ به پـدر و مادر 
و نزدیـکان و یتیمـان و بی نوایـان نیکـی کنید و به 

مـردم بگوییـد. )سـوره بقـره: آیه 8۳(
 

پی نوشت:
تراژدی هـای  بررسـی  پریسـا.  پورمصطفـی،   .۱
کوتـاه پوشـکین و جایگاه آثار نویسـنده در ادبیات 

سی  ر فا
۲. کریمـی مطهـر، جـان اله. بررسـی نقـش ترجمه 
و ادبیـات ترجمه یـی در توسـعۀ ادبیـات روسـیه 
قـرآن کریـم در  ترجمـۀ  تأثیـر  مـوردی  )تحلیـل 
پژوهـش  نشـریۀ  پوشـکین(،  اشـعار  مضامیـن 

 .۱۳8۳ بهـار   ،۱۶ شـماره  خارجـی،  زبان هـای 

ناهید زندی پژوه
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وای بر منّت پذیر خواِن غیر
گردنش َخم گشتۀ احسان غیر

خویش را از برق لطف غیر سوخت
با پشیزی مایۀ غیرت فروخت

اقبال الهوری

چـرا برخـی خصایـص و اعمـال انسـان ها را بـه فطـرت 
آنهـا ارتبـاط می دهنـد؟ در پاسـخ بایـد گفـت کـه فطـرت 
همانـا سرشـت و ذات انسان هاسـت کـه در رِحـم مـادر 
شـکل گرفتـه، یک موجـود زنده بـا آن خلق می شـود و در 
آرامـش قـرار می گیـرد. یعنـی اگـر انسـان ها به حـال خود 
گذاشـته شـوند همانی را انجـام خواهد داد که در سرشـت 
شـان نهفتـه اسـت. انسـان ها در طـول تاریـخ جهـت بقای 
خـود جنگیده اند، آمیزش جنسـی انجام داده انـد و همچنان 
بـه یـک چیـز یا یک اندیشـه قداسـت قایـل شـده اند. حاال 
ایـن سرشـت را نمی شـود در ذاتـش خـوب یا بـد تعریف 
نمـود. خوب وبـد زمانـی تعریـف می شـود که ایـن فطرت 
جهت دهـی شـده و انگیزه هـای آن مـورد قضـاوت قـرار 

گیرد. 
برخـی از احسـاس ها اسـت کـه در تطابق به سرشـت افراد 
و نظـم اجتماعـی قـرار دارد امـا بـرای اینکه این احسـاس 
ظاهـر گـردد و رشـد نمایـد ضـرورت بـه فضـای حیاتـی 
دارد. از ایـن جملـه احسـاس ها می شـود بـه حمیـت یـا 
غیرت اشـاره کـرد. غیرت احسـاس مسـوولیت و حفاظت 
از مـواردی می باشـد کـه دفـاع و محافظـت از آن ضروری 
پنداشـته شده اسـت. بخش مهم ایـن موارد ضـروری همانا 
نامـوس نامیـده می شـود. ناموس بـه معنای شـرف و عزت 
یـک مـرد اسـت کـه بیشـتر در وجـود زنـان یـک فامیـل 
تمثیـل می شـود. نامـوس بـه معنـای دیـن و شـریعت الهی 
نیـز آمده اسـت. چنانچـه عامه اقبـال الهـوری در مصرعی 
می گویـد، »خافـت حفـظ ناموس الهیسـت« هـدف عامه 

از نامـوس همانـا افکار و شـریعت اسـامی می باشـد.
بـرای مـردان ضعیـف و آن هایـی کـه در مقابـل نوامیـس 
دیـوث  حتـا  و  بی غیـرت  خایـن،  بی تفاوت انـد  خـود 
خطـاب شده اسـت. ایـن مصطلحات شـاید بـرای برخی ها 
نامطلـوب و حتـا زننـده باشـد، چونکـه مـا امروز بـا موج 
فرهنـگ و افـکاری رو بـه رو هسـتیم که با چنیـن مفاهیمی 
سـِر سـتیز دارد. نظـم فعلـی جهانـی بـا مفاهیـم خـاص 
خـود بـه جهـان پمـپ می شـود و هـر آن چیـزی کـه از 
جنـس خـودش نبـوده و در مقابلـش بایسـتند کوشـش به 
نابـودی آن می کنـد. نشـر فرهنـگ و ارزش هـای سـیکوالر 
انسـان ها را مـورد هـدف  افـکار و احساسـات  مسـتقیماً 
قـرار می دهـد بـرای همیـن اسـت که بـا صـدور حکومت 
سـیکوالر ارزش هـا و مفاهیـم اسـامی با اسـالیب متفاوتی 
مـورد هـدف قـرار گرفته اسـت کـه از آن جملـه می شـود 
بـه مفاهیـم نامـوس، غیـرت و شـجاعت اشـاره نمـود. بـا 
زدودن ایـن مفاهیـم تنهـا حاصلـی کـه می شـود گرفـت 
همانـا دزدیـدن شـجاعت و غیـرت از جوانـان مسـلمان و 
بشـکل  را  تأثیـرات  ایـن  آنهاسـت.  نمـودن  بی خاصیـت 
مقایسـوی زمانـی خـوب می شـود درک کـرد که احسـاس 
یـک جـوان شـهری و یـک جوانی کـه دورتر از شـهرها و 
حاکمیت هـای غربـی زنده گـی می کنـد را مقایسـه نماییـم؛ 
کامـًا متفـاوت اسـت. اینکه عوامـل ضعف احسـاس های 
اسـامی خصوصاً احسـاس غیرت و ناموس چیسـت اینجا 
بـه دو علـت بزرگ و اساسـی آن می پردازم؛ علت ارزشـی 

و علـت نظـم اجتماعی.
1.  علت ارزشـی: کسـانی چنین می پندارند که پاسـخ دادن 
به نخسـتین پرسـش –چیسـتی هسـتی و چرایی زنده گی- 
یـک بحـث محـض فلسـفی بـوده و اندیشـه سیاسـی از 
لحـاظ موضـوع و هـدف، در تفـاوت بـا آن قـرار دارد. در 
دنیـای امـروزِ تخصص گرایـی و حـوزوی کـردن دانش هـا 
ایـن امـر ظاهـراً درسـت به نظـر می رسـد اما واضح اسـت 
کـه چنین نیسـت. چـون که نظام سیاسـی چیـزی معلق در 
هـوا نمی باشـد. نظام هـای سیاسـی روی افـکار خاصـی بنا 
می شـوند و ایـن افـکار و عقایـد بنیـادی بایـد کـه نسـبت 
بـه چیسـتی هسـتی و هـدف خلقت موقفی داشـته باشـند. 
ایدیولـوژی سـرمایه داری و نظام دموکراسـی نیـز از این امر 

مبرا نیسـت. 
شده اسـت.  بنـا  سیکوالریسـم  عقیـده  روی  سـرمایه داری 
یعنـی در مورد اینکه علت جهان چیسـت -چه کسـی آن را 
خلـق کـرده- و پس از مرگ چه سرنوشـتی در انتظار بشـر 
اسـت عقیـده بر ایـن دارد کـه اصـًا مابعد و ماقبـل جهان 
اهمیتـی نـدارد بلکه مهـم که هسـت این جهـان و واقعیت 
موجـود اسـت. ایـن عقیـده را سیکوالریسـم می نامنـد کـه 
سـرمایه داری و دموکراسـی روی آن بنا می شود. حاال وقتی 
»این جهان گرایـی« اصـل گـردد طبیعی سـت که رسـیدن به 
هـدف در محـدوده همیـن زنده گـی مهـم می شـود. ایـن 
هـدف جـز سـعادت، لـذت و اسـتفادۀ اعظمـی از امکانات 

دنیـا چه چیـز دیگـری بـوده می تواند؟
وقتـی سـعادت، پیشـرفت و خوشـبختی در ایـن جهـان از 
اهـداف اساسـی در جهـان سـرمایه داری پنداشـته شـود هر 
آن چیـزی که این هـدف را محدود سـازد باطل و نامطلوب 
تعریـف می شـود. برای همین اسـت که می گویند انسـان ها 
از هـر محدودیتـی بایـد آزاد باشـند؛ چونکـه محدودیـت 
خاف سـعادت اسـت و »آزادی« الزمۀ سعادت و پیشرفت. 
فلسـفه وجـودی دولت هـای دموکراتیـک جز زمینه سـازی 
جهـت رسـیدن افـراد بـه این هـدف و تضمیـن آزادی های 

بشـر، هیچ چیـز دیگری نیسـت.
اصـل همانـا سـعادت و خوشـبختی اسـت و حتمـی بودن 
آزادی بشـر. هـر آن چیزیکـه ایـن هـدف را تحدیـد نماید 
اگـر آن دیـن باشـد، اخـاق یا عرف همـه مردود پنداشـته 
می شـوند. غیـرت و نامـوس از جملـه همیـن مفاهیمـی 
می باشـند کـه بـا ایـن بینـش دموکراتیـک در تضـاد قـرار 
می گیـرد. خصوصـاً پـس از ظهـور حـرکات فیمینسـتی در 
قرن بیسـتم و انقاب سکسـی –جنسـی- در غرب بود که 
داعیـه آزادی و برابـری را بیشـتر اوج داد و مفاهیـم غیـرت 
و نامـوس بیشـتر مـورد حملـه قـرار گرفت. به اسـاس این 
بینـش، همه انسـان ها »آزاد« و »برابر« انـد، هیچ کس ناموس 
کـس دیگـری نیسـت و هیچ کسـی مسـوولیت محافظت و 

دفـاع از کـس دیگـری را ندارد.
چـرا در واژه نامه هـای غربی)انگلیسـی( واژۀ به نـام غیـرت 
وجـود ندارد؟ شـاید چرایـی این مسـأله را فهمیده باشـید! 

اگـر بازهـم نفهمیده ایـد بـه علـت دومی توجـه کنید.

2. علـت نظـم اجتماعـی: انسـان ها از آوان خلقـت بـا 
نظـم  ایـن  می نموده انـد.  زنده گـی  طبیعـی خاصـی  نظـم 
بیشـتر شـکل بسـتۀ از خـود داشـته و روابـط در آن بسـیار 
درهم تنیـده بوده اسـت. اسـام نیـز از آوان نـزول، انسـان ها 
را بـه نظـم جمعـی امـر نموده اسـت چونکـه نظـم جمعی 
مطابـق فطـرت انسان هاسـت و یگانـه نظمـی اسـت که در 

آن اسـام می توانـد تمثیل و تطبیق شـود. نبایـد خلط کنید؛ 
هـدف از نظـم جمعـی همانـا نظـم کمونیسـتی نیسـت که 
همـه در آن بـه برابـری اقتصـادی برسـند، انسـان ها قـدر 
توانایـی کار نمـوده قـدر ضـرورت اسـتفاده نماینـد و حتا 
اینکـه ضرورتـی به دولت احسـاس نشـود. نظـم اجتماعی 
یـا  سوسیالیسـم  کـه  چیزی سـت  بـه  تفـاوت  در  اسـام 

کمونیسـم از آن تعبیـر دارد.
هـدف از  ایدیولـوژی سـرمایه دارای از بـرای اینکـه بتواند 
سـعادت مـادی بشـر را در این دنیا تضمیـن نماید به مفهوم 
»آزادی« بیشـتر تأکیـد می نمـود اما از موانـع بزرگی که جلو 
تمثیـل ایـن آزادی را می گرفـت همانـا نظم طبیعـی جامعه 
و جمع گرایـی انسـان ها بـود. دموکراسـی - سـرمایه داری 
نظـم مصنوعی جدیـدی را طرح نمـود و آن را منحیث نظم 
بدیـل پیشـنهاد و نشـر می کـرد. ایـن نظـم اجتماعـی همانا 

نظم فردیـت  )Individualism( می باشـد. 
برخـی  رشـد  بـرای  حیاتـی  فضـای  یـک  نظـم جمعـی 
احسـاس های فطـری انسـان ها پنداشـته می شـود. وقتی در 
تاریـخ بشـر تفحـص نماییـم در می یابیـم کـه انسـان ها در 
طـول تاریـخ در یـک نظـم جمعـی بـه سـر می بردنـد و به 
همیـن علـت اسـت کـه احسـاس غیـرت بـا واقعیت هـای 
اینکـه  از  می باشـد.  شناسـایی  قابـل  تاریـخ  در  متفاوتـی 
غیـرت یـک امر فطری بوده و بیشـتر به احسـاس انسـان ها 
وابسـته اسـت بایـد بـا اندیشـه و عقل کنتـرل شـود. وقتی 
ایـن احسـاس در طـول تاریـخ بـه حال خود گذاشـته شـد 
لجـام آن گسـیخته شـده و بـه بی راهـه رفـت. چنانچه این 
احسـاس لجام گسـیخته را اسـام به نـام غیرت یـا »حمیّت 
جاهلیّـت« یـاد می کنـد؛ ماننـد زنده  به گـور کـردن دختران، 
تعصـب و جنگ هـای قومـی، پیـروی بـدون چـون  و چـرا 
از پـدران و از ایـن قبیـل مـوارد را اسـام غیـرت جاهلیّت 
خوانـد امـا ایـن احسـاس را منحیـث یک احسـاس فطری 
کًا رد ننمـود بلکـه جهـت درسـتش داد و داشـتن آن را از 

ضروریـات و واجبـات یـک مـرد مؤمن دانسـت.
چونکـه فضـای حیاتـی بـرای تمثیـل آزدای همانـا »نظـم 
وقتـی  بنـاًء  شده اسـت  تعریـف  فردگرایـی«  مصنوعـی 
دموکراسـی با مجمـوع آزادی های آن  بـه یک جامعه صادر 
می شـود جهت نهادینه سـازی این ایدیولـوژی خصوصاً در 
جهـان اسـام باید در مقابـل نظم جمعی و ملحقـات آن به 
مبـارزه بپـردازد. جهـان غرب ایـن حمله را تحـت نام های 
مبـارزه علیـه »نظم بـَدوی و قبیله یـی« به جریـان انداخته و 
بـا غیرت سـتیزی و ناموس زدایـی مظاهر این نظـم را تحت 
حملـه قـرار داده و نظـم فـردی خویـش را تحـت نام های 

»مدنیـت« و »شـهری شـدن« ترویـج می کند.
مـا با موج همین اندیشـه و تعبیـر مواجه ایم. اندیشـه یی که 
سـیکوالر مشـربان در جهان اسـام مصروف نشـخوار زدن 
بـه آن انـد همین اسـت کـه گفتیـم. حـاال اینجا کسـانی که 
ایـن مفکوره ها را نشـخوار می زننـد نمی خواهنـد بنیادهای 
فکری خود را واضح سـازند. کسـان شـان اصـًا نمی دانند 
کـه ایـن داعیه هـا روی چـه مفکوره یی اسـتوار گشته اسـت 
و کسـان شـان کـه می داننـد تـرس دارنـد کـه انگیزه هـا و 
باورهـای بنیادیـن خـود را کـه همانـا »سیکوالریسـم« و 
دسـت رد زدن بـه نظـام الهـی اسـت بیـان دارنـد. چونکـه 
سـیکوالرهای ایـن ِخطه یـا وارداتی اند و یا هم کسـانی که 
در بسـتر فکـری غـرب رشـد کـرده و ازیـن منبـع تغذیـه 

شـده اند.
از سـوی دیگـر، سـیکوالرمذهبان صـرف منطق شـان با این 
افـکار سـر و کار دارد امـا در عمـل واضـح می شـود که باز 
هـم از احسـاس جامعـه نتوانسـته اند خـود را فـارغ نمایند. 
ایـن قمـاش افـراد نـه با نظـم جمعی سـر سـازش دارند و 
نـه هـم اسـام بـه مذاق شـان برابر اسـت اما دوسـت دارند 
پهلـوی اینکه سـیکوالر انـد بی غیـرت نیز خطاب نشـوند! 
در حالـی کـه سـیکوالر بـودن از یـک منبـع آب می خـورد 
و غیـرت و نامـوس ریشـه در مکتـب اسـام دارد. اینهـا 
چگونـه ایـن اضـداد را جمع می کنند و چگونـه در این دبل 

اسـتندرد بـه سـر می برند؟!

بالل باور

ابوبکر صدیق

اعضای مجلس و بنیاد شفافیت افغانستان:
کمـیتۀ تـدارکـات ملی

 پاسخ گـو نیست

برخـی از اعضای مجلس نماینده گان و مسـووالن در بنیاد شـفافیت 
افغانسـتان می گوینـد کـه مبـارزه بـا فسـاد اداری نیـاز بـه انسـجام 

همه گانـی و نظـارت جـدی دارد. 
برخـی از اعضای مجلس نماینـده گان، کارکردهـای کمیتۀ تدارکات 
ملـی را خـوب ارزیابـی می کنند، امـا می گویند که رونـد اصاحات 
تدارکاتـی را بـه ارگ و کمیته یی که  محمداشـرف غنـی در رأس آن 
قـرار دارد، محدود سـاخته، اما این ظرفیت در سـایر نهادهای دولتی 

ایجاد نگردیده اسـت. 
پـس از روی کار آمـدن حکومـت وحـدت ملـی، رییـس حکومت 
وحـدت ملـی طی فرمانـی، کمیتۀ تـدارکات ملـی را ایجـاد کرد که 
ریاسـت آن خـودش به عهـده دارد و این کمیتۀ مسـوولیت سـپردن 

قراردادهـا به عهـده دارد. 
عظیـم کبرزانـی، عضو مجلس نماینـده گان در گفت وگو بـا روزنامۀ 
مانـدگار می گویـد کـه کمیتۀ تـدارکات ملـی در کارهای خـود فراز 
و فـرود داشـته اسـت، اما به صـورت کامـل موفق نبوده اسـت و به 
همیـن دلیـل رییس کمیسـیون مالـی و بودجۀ مجلس به دلیل فسـاد 
در ایـن نهـاد بـه نشسـت های آن اشـتراک نمی کند. او گفـت که در 
چند سـال گذشـته کمیتۀ تـدارکات ملی فـراز و نشـیب های زیاد را 

سـپری کرده انـد و ایـن بـه یکـی از چالش های بوده اسـت. 
فسـاد اداری از چالش هـای عمده در کشـور اسـت، اعضای مجلس 
نماینـده گان، تأکیـد به نظارت بیشـتر بـه  کمیتۀ ملی تـدارکات ملی 
دارد و بـاور دارنـد کـه بـرای مبارزه با فسـاد اداری باید همه دسـت 

بـه دسـت در برابر فسـاد داده و مبـارزه کنیم. 
به اسـاس شـاخص بندی جهانی ادارۀ بین المللی شـفافیت افغانستان 
چهارمیـن کشـور فاسـد دنیاسـت. گـزارش سـاالنۀ ادارۀ شـفافیت 
بین المللـی در مـورد فسـاد اداری در کشـورهای مختلـف در سـال 
۲۰۱۷ کـه بـه تازه گی منتشـر شـده، کشـورهای مختلـف را در ۱8۰ 
رده طبقه بنـدی کـرده اسـت. افغانسـتان با کسـب ۱۵امتیـاز در رتبه 

۱۷۷ قـرار گرفته اسـت.
بـه اسـاس ایـن طبقه بنـدی، افغانسـتان پـس از سـومالی، سـودان 
جنوبـی و سـوریه، فاسـدترین کشـور جهان شـناخته شـده اسـت.
در سـال ۲۰۱۶، افغانسـتان با کسب عین امتیاز یعنی ۱۵، در رده ۱۶۹ 
در میـان ۱۷۶ کشـور قـرار داشـت و در سـال ۲۰۱۵ در رده ۱۶۶ در 
میان ۱۶8 کشـور و در سـال ۲۰۱4 پس از کشـورهای سـودان، کره 

شـمالی و سـومالی در رده ۱۷۲ قـرار گرفته بود.
سـازمان شـفافیت بین المللـی یک سـازمان غیردولتـی و غیرانتفاعی 
مسـتقر در آلمان اسـت که از سـال ۱۹۹۳ فعالیت خود را در سنجش 
میـزان فاسـد در کشـورهای مختلـف آغاز و دو سـال پـس از آن، به 

محاسـبه شاخص فسـاد و رتبه بندی کشـورها پرداخت. 
ناصـر تیمـوری، عضـو بنیـاد شـفافیت افغانسـتان در گفت وگـو بـا 
روزنامـۀ مانـدگار  می گوید که روند تـدارکات در حکومت  وحدت 
ملـی بـه صـورت انسـجام یافتـه اسـت. درحالـی در حکومت های 
پیشـین ایـن رونـد به صـورت پراکنده توسـط چند نهادهـای عمال 
می شـد؛ پشـت درهـای بسـته و اطاعـات در دسـت همـه گان قرار 

نمی گرفـت.  
او گفـت کـه هر چنـد منبـع پاسـخ گویی در حکومت فعلـی وجود 
دارد و اطاعـات  بـه دسـترس همه گانـی قـرار دارد، امـا چالش های 

در ایـن رابطه وجود داشـته اسـت.  
آقـای تیمـوری بـاور دارد کـه ریاسـت تـدارکات ملی که به دسـت 
شـخص محمداشـرف غنی و برخـی از مقامات بلنـد پایه  حکومتی 
اسـت و ایـن نشـان دهندۀ غیـر مسـلکی بـودن اسـت؛ زیـرا کمیتـۀ 
تـدارکات ملـی نیـاز بـه رهبـری مسـلکی و کمیشـنرانی دارد که به 

صورت مسـتقل عمـل کنند. 
ایـن عضـو بنیـاد شـفافیت افغانسـتان می گویـد کـه  پـس ایجـاد 
کمیسـیون  تـدارکات ملـی، انتظـار می رفـت تـا ایـن ظرفیـت در 
وزارت خانـه و والیت هـای کشـور نیـز اعمـال گـردد، امـا این کار 
صـورت نگرفتـه اسـت. اصاحت تـدارکات هنـوز در داخـل ارگ 

محدود شـده اسـت. 
اطاعاتی که در وبسـایت کمیتۀ تدارکات ملی منتشـر شـده، نشـان 
می دهـد کـه نزدیـک بـه ۲ هـزار پـروژه را ایـن نهـاد مورد بررسـی 

قـرار و به قرارداد سـپرده اسـت. 
آگاهـان بـاور دارنـد که کمیتۀ تـدارکات ملی، ادارۀ اسـت که فسـاد 
اداری بـه صـورت سـازمان یافته در آن صـورت می  گیـرد. ادعاهای 
وجـود دارد کـه در ایـن کمیتـۀ اغلـب قراردادهـای به شـرکت های 
پیمـان کاری داده می شـود کـه درتبانـی بـا حلقۀ مشـخصی بـا ارگ 

ریاسـت جمهـوری قـرار دارند. 
فسـاد یکـی از چالش هـای اصلـی فـرا راه دولـت افغانسـتان قـرار 
داشـته اسـت،  در حالـی اداره های مختلـف مانند ادارۀ عالـی مبارزه 
بـا فسـاد اداری و همچنـان شـورای هماهنگی مبارزه با فسـاد اداری 
ایجـاد شـده اسـت، امـا کارایـی و نتیجـۀ مثبتی را بـه دنبال نداشـته 

است. 
دولـت ایـاالت متحدۀ امریکا سـال گذشـته به دلیل فسـا و اختاس  
در نهادهـای دولتـی و نبـود یـک ادارۀ منسـجم برای مبارزه با فسـاد 
اداری، حـدود ۱۰۰ میلیـون دالـر کمک هـای ایـن را به افغانسـتان به 

حالت تعلیـق در آورد. 
اخیـراً بازرسـی ویـژۀ امریکا برای بازسـازی افغانسـتان در نشسـت 
در یکـی از کمیته های سـنای این کشـور گفته اسـت کـه ۵۰ درصد 
نفتـی کـه بـرای نظامیـان افغانسـتان داده می شـود الدرک می گـردد. 
همچنـان اتحادیـۀ اروپـا اعـام کرد کـه در صورتی مبـارزه جدی با 
فسـاد اداری در افغانسـتان روی دسـت گرفته نشود، کمک های خود 

را تعلیـق خواهد کرد. 
ادارۀ تـدارکات ملـی در سـال ۹۳ روی شـش هـدف: شـفافیت، 
حسـابدهی، تحمل ناپذیـری، بازدهی مالی، رقابـت عادالنه برخورد 

منصفانـه روی کار آمـد. 
امـا بـه دلیـل چالش هـای سیاسـی کـه در حکومـت وحـدت ملـی 
جریـان داشـته اسـت، بـاالی روند مبـارزه با فسـاد نیز سـایه افگنده 

اسـت و نتیجـۀ چندانـی در پی نداشـته اسـت.
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بالل کرباسیان
گذر از هفت خوان رستم و رسیدن به دانشگاه

سـه سـال آخـر مکتبـش بـود، راهروهـای کورس هـای اینبـر و آن بر 
خانۀشـان شـاهد پـاره شـدن کفش هایـش هسـتند. می گفت شـب ها 
بیـدار می مانـد تـا روزی را رقـم بزنـد کـه پایـش در دانشـگاه کابـل 
باشـد. درس چنـان روزگارش را دگرگـون کـرده بـود کـه حتـا از 
لحـاظ ظاهـری، دیگـر شـباهتی بـا آن نوجـوان گذشـته نداشـت؛ 
موهایـش پلته پلتـه شـد، الغرانـدام شـد؛ تاحـدی کـه همسـایه ها بـا 
زبـان نیـش دار می گفتنـد: »این پسـر قـرار اسـت دیوانه شـود«؛ اما به 
خـودش بـاور داشـت و بـه ایـن فکر بـود کـه روزی که دانشـگاه را 
تمـام کنـد، تنهـا بازو بـه پدر نـه، بلکه می تواند بخشـی از ُرخ سـکۀ 

بدبختـی افغانسـتان را بـدل کند.
 احمـد )نـام مسـتعار(، اول نمـرۀ عمومـی مکتـب بـود. او بـا همین 
درجـه مکتـب را بـه پایان رسـاند، امـا روز آزمـون ورودی دانشـگاه 
مـا یکجـا رفتیـم و آزمـون را سـپری کردیـم. احمـد  فرارسـید و 
نـاکام مانـد، امـا مصطفـا پسـری کـه »الـف« در جگـرش  و »ب« در 
کمـرش نبـود، کامیـاب شـد! این شـانس اسـت؟ یـا آزمـون ورودی 

دانشـگاه؟ به 
کسـی که باورش به این اسـت آزمون وردی دانشـگاه دولتی شـانس 
نیسـت، احمـد و مصطفـا را از همیـن نوشـتۀ من مقایسـه کنـد؛ البته 
ایـن معمـول در عمومـی هـم نیسـت. احمـد، بعـد از راه نیافتـن بـه 
دانشـگاه در حـول و حـوش خانـۀ پـدری اش گویـا رو بـه نشـان 
دادن نداشـت، حـاال بدبختـی دیگـر هـم این کـه او توان نداشـت که 

تحصیاتـش را در دانشـگاه های خصوصـی بـه پیـش ببـرد.
بعـد از امتحـان، ارتباطـم بـا او قطـع شـد. پـس از یـک سـال وقتـی 
از نزدیـک ریاسـت معـارف شـهر می گذشـتم، صدایـی را شـنیدم که 
برایـم آشـنا بود. تـا نـگاه انداختم، دیدم احمد اسـت. از او نپرسـیدم 
کـه چـی کار می کنـد؛ چـون دیـدم سـبدی از قلم هـا و ورق هـای 
عریضه نویسـی در آغوشـش بـود. او برایـم قصه هـای پـس از آزمون 
وردی را بیـان کـرد. دردآور بـود؛ به اندازه یی که در قسـمتی از گفت 
و شـنود، بغضـش ترکیـد و گفـت: »آیـا بـرای همین دوازده سـال در 

مکتـب تاش کـردم تـا اول نمـره بمانم؟«.
تنهـا احمـد نـه کـه همین گونه جوانـان دیگری هم هسـتند کـه وقتی 
دانشـگاه ها  آزمـون وردی  در  نتوانسـتند  زیـاد  از تاش هـای  پـس 
دولتـی کامیـاب شـوند، هیوالی مدیترانـه را قبول کردنـد، ولی ماندن 
در افغانسـتان را نـه. آزمـون وردی دانشـگاه، قصه هـای تلخ تر از این 
دارد کـه بـرکام هیـچ فـردی شـرین نبوده/نیسـت. پُـل میـان مکتب، 
دانشـگاه و انکشـاف یافته گی در کشـورهای دیگـر، سـاختار ذهنـی 

جـوان ُمـدرن در مکتب هـا رقـم می خـورد.
حتـا انکشـاف یافته گان را مکتب هـا بیـرون می دهنـد، زیـرا نـوع نگاه 
در آنجـا شاگرد-استادی سـت، نـه استاد-شـاگردی. من بارهـا دیده ام 
کـه شـماری از شـاگردان مکتب ها پـس از پایان ایـن دوره، خواندن، 
نوشـتن و حتـا حـرف زدن را یـاد نگرفته انـد. ایـن دوازده سـال اوج 
جوانـی اسـت. ایـن دوره می گذرد، آن هم بسـیار به آسـانی، اما بدون 
نتیجـۀ بلنـد. اگـر مکتب هـای مـا شـیوۀ تدریسـی را پیشـه کننـد که 

شـاگردان بـه شـوق به مکتـب بیایـد، بهتر خواهـد بود.
چـرا چنیـن اسـت؟ چـون وقتی اسـتادان نامنظـم، با درجـۀ تحصیلی 
پاییـن و بـدون آماده گـی بـه مکتـب می آید، بـدون شـک نمی توانند 
بـه دانش آمـوزان، آمـوزش درسـت، منظـم و مسـلکی بدهنـد و در 
نهایـت، دانش آمـوزان دل زده از درس و مکتـب می شـوند؟ آزمـون 
وردی دانشـگاه پیونـد شـدیدی بـا دورۀ مکتـب دارد. دانش آموزان با 
ذهـن انکشاف نیافتۀشـان قادر نیسـتند ۱4 کتاب درسـی را با محتوای 

مختلـف و متفـاوت درک و هضـم کنند.
گاهـی چنـان همیـن وضعیـت بـرای اول نمره هـا سـخت می شـود 
کـه شـماری از آنـان وقتـی سـوالی را حـل نمی توانند، با چاپلوسـی 
می خواهنـد اسـتاد برای شـان نمـرۀ کامیابـی بدهـد. حـاال جوانـی که 
ذهـن اش در مکتب باز نشـده، چگونه ممکن اسـت بدون شـانس در 
آزمون وردی دانشـگاه کامیاب شـود؟ شـماری شـاید شـانس دارند، 

امـا شـماری نه!
بازار گرمِ آموزشگاه ها برای رسیدن به دانشگاه

نصیب شـان  چیـز  مکتـب  دورۀ  در  کـه  دانش آموزانـی  از  بسـیاری 
نمی شـود، سـر می زننـد بـه مراکـز آموزشـی بـرای آزمـون ورودی 
دانشـگاه ها. ایـن آموزشـگاه ها در بـدل پـول پرسـش های آزمون های 
تدریـس  دانش آمـوزان  بـه  و  می کننـد  را حـل  کانکـور  سـال  هـر 

می نماینـد تـا وارد دانشـگاه شـوند. 
امـا گذشـته از این هـا وقتی دانش آمـوز وارد امتحان کانکور می شـود، 
متوجـه می شـود کـه دانشـگاه های والیـت مـورد نظـرش مثـًا ۱۰۰ 
دانشـجو در رشـتۀ حقـوق و علوم سیاسـی جذب می کنـد. در این جا 
بـار دیگـر دانش آمـوز دچـار شـک و تردیـد و مضطـرب می شـود، 
زیـران هـزاران تن بـرای احراز ۱۰۰ کرسـی وارد رقابت می شـوند و 
ممکـن از ایـن میـان ۵۰۰ تـن به پرسـش ها پاسـخ های درسـت داده 
و واجـد شـرایط تشـخیص شـوند، در آن صورت چهارصـد تن دیگر 
بازهـم باتکلیـف می ماننـد. در ایـن صـورت دانش آمـوز به رشـته و 

دانشـگاهی معرفـی می شـود کـه هیـچ انتخابش نبوده اسـت.
سهمیه بندی یا محرومیت؟

جمعیـت را دیـده انتخابـات نکنیـد، ظرفیـت را دیـده اجـازۀ ورد 
بدهیـد! یکـی از دالیلی که کشـورهایی همچون افغانسـتان از کاروان 
توسـعه و پیشـرفت عقـب می مانند، شـاید سـهمیه بندی باشـد. وقتی 
پروسـه و یـا رونـدی سـهمیه بندی می شـود، ظرفیت هـا می میرنـد و 
نادیـده گرفتـه می شـود، زیـرا در چنیـن امـری، کمیت جـای کیفیت 
و ظرفیـت را پُـر می کنـد. بـرای کشـورهایی چون افغانسـتان شـمار 
ورودی هـا و تعلقـات قومی شـان مهم نیسـت، باید ظرفیت ها کشـف 
و اجـازۀ تبـارز داده شـوند، در غیـر آن، سـال های سـال در انجمـاد 

تاریخـی به سـر خواهیـم برد.

هجرتاهلل جبرئیلی

کالم و وحی الهی در مانیفست های کالمی مسلمانان:

 از جعـدیه تا سـروشیـه
)با رویکـرد حنفـی جـدید(

 مقدمه
 قرآن کریـم، کتـاب اساسـی تمـدن مسـلمانی اسـت. 
تمـدن مسـلمانی تمـدن نص-مـدار اسـت. قرآن کریم 
اساسـی ترین و محوری تریـن نـص مسـلمانان اسـت. 
تمامـی نصوص دیگـر مانند نصـوص احادیث گرامی 
حضـرت رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه وسـلم در کتـب 
حدیثـی، و نصوصـی علمی اجتهادی )تفسـیر، شـرح 
حدیـث، فقـه، کام، اخاق، تصوف و...( مشـروعیت 

خویـش را از ایـن نـص می گیرند.
تمدن آفرینـی مسـلمانان و بدویت آفرینـی مسـلمانان، 
وحشـت آفرینی مسـلمانان و امنیت آفرینی مسـلمانان، 
پیشـرفت مسـلمانان و عقب گـرد مسـلمانان، به نحوه 

قرائـت و برداشـت آنـان از این کتاب بـر می گردد.
قرآن کریـم در مصحـف شـریف، بـه نـام کام 
آنانـی کـه  اهلل و کتـاب اهلل یـاد شـده اسـت، 
آهنـگ احیـای تمـدن کهـن و آفرینـش تمـدن 
نخسـت  گام  در  دارنـد،  را  مسـلمانی  نویـن 
می بایسـت، نـوع نـگاه خـود بـه ایـن کتـاب و 
ایـن نص را روشـن و تبیین کننـد و بگویند که 
چگونـه نص مـدار هسـتند، و آنانـی کـه آهنگ 
الگوگیـری  از تمـدن لیبرالـی یـا سوسیالیسـتی 
را در میـان مسـلمانان دارنـد، و می خواهند این 
کتـاب بـه حاشـیه زنده گـی بـرود و یـا اینکـه 
فرامـوش شـود، نیـز می باید نـوع نـگاه خود را 
بـه این کتاب روشـن سـازند و بگوینـد چگونه 

هسـتند. نص گریـز 
تاریـخ کهن و معاصر مسـلمانان نشـان می دهد 
کـه چنیـن بوده اسـت، مسـلمانان از هـر طیفی 
چنیـن کاری را کـرده انـد. نـوع نگاه بـه قرآن، 
بـه دو نوع تقسـیم می-شـود، یکی نـوع نگاهی 
تعبیـر  بـه آرای فراقرآنـی  از آن  بنیادیـن، کـه 
می شـود، و نـوع نـگاه روئین کـه از آن به آرای 

تفسـیری تعبیر می شـود.
علـوم  و  کام  دانـش  را  نخسـتین  نـگاه  نـوع 
قرآنـی بـه عهـده دارد، کـه در نخسـتین مسـأله 
کام خـدا، بـه عنـوان موضـوع مرکـزی مـورد 
بحـث قـرار می گیـرد و در دومی مسـأله وحی.
سـنت  اهـل  سـنتی  کامـی  مکاتـب  امـروزه 
)ماننـد سـلفیه، اشـعریه، ماتریدیـه، صوفیـه و 
...(، شـیعه )اثناعشـریه، زیدیه، اسـماعیلیه و ...(  
خـوارج )إباضیـه(، فاسـفه )مشـائیه، إشـراقیه 
و صدرائیـه( کـه از درون مسـلمانان و در اثـر 
اندیشـه های  بـا  مسـلمانان  واکنـش  و  کنـش 
برآمـده از قرآن و سـنت، و اندیشـه های برآمده 
فارسـی  ماننـد  کهـن  تمدن هـای  و  ادیـان  از 
و  مزدکیـت  سـمنیت،  مانویـت،  )زردشـتیت، 
...(، رومـی )یهودیـت، مسـیحیت، یونانیـت و 
...(، هنـدی )هندوئیت،بودائیـت و ...(، مصـری 

)قبطیـت و ...( برخاسـته بودنـد، بـه زیسـت خویـش 
می کننـد. تولیـد  زنده گـی  و سـبک  می دهنـد  ادامـه 

در کنـار آن مکاتـب کامـی جدیـدی نیـز پیـدا شـده 
انـد، کـه زیـر عنـوان نواندیشـی دینـی، روشـنفکری 
دینـی، متکلمیـن جدیـد، قرآنیـون، نومعتزلـه و ... بـه 
زنده گـی فکـری و عملی مسـلمانان جهـت می دهند. 
ایـن مکاتـب از همه جهـات نو نیسـتند، بلکـه در اثر 

کنـش و واکنـش فکـری مسـلمانان معاصر بـا میراث 
دسـتاورد های  بیشـترینه  و  مسـلمانان  کهـن  تمـدن 
فلسـفی و کامـی تمـدن مـدرن غربـی، به میـان آمده 

ند. ا
تقریبـًا از نیمـه دوم قـرن بیسـتم، برخـی آرای کامی 
بنیادیـن پیرامـون کام خدا و وحـی الهی و چگونگی 
تعامـل مسـلمانان بـا آن، از سـوی نظریه پـردازان این 
مکاتـب تولیـد شـده اسـت کـه بـا واکنـش جـدی  

میـراث داران مکاتـب سـنتی رو به رو شـده اسـت.
در جریـان رویارویـی بـا ایـن مکاتـب از طریق کتب 
و نوشته های شـان، بـه ایـن نکتـه  پی بـردم کـه ایـن 
نظریه پـردازان  تبییـن  چگونگـی  و  آرا  و  نظریه هـا 

سـنتی  مکاتـب  نظریـات  درک  بـدون  جدیـد، 
کامـی پیرامـون کام اهلل و وحـی الهـی 

قابـل درک نیسـت.
در جریـان مواجهـه بـا رفقـا و دوسـتانم 
آثـار   و  بودنـد  فارسـی خوان  اکثـراً  کـه 
عبدالکریـم سـروش و مجتهد شبسـتری 
و نصـر حامـد ابوزیـد و محمـد ارکـون 
و حنفـی و ... به دسـت رس ایشـان قـرار 
نظریـات  ایـن  کـه  دریافتـم  می گرفـت، 
گاهـی  و  می بـرد  شـگفتی  در  را  آنـان 
اینکـه  چـه  می آفرینـد.  فکـری  شـوک 
عبـور از اعتقادات سـنتی در مـورد قرآن 
کریـم، کام اهلل، و وحـی الهی برای آن ها 
دشـوار بـود و هسـت و برای خـودم نیز 

اسـت. بوده  چنیـن 
از سـوی دیگـر می دانیـم، که بیشـتر این 
اندیشـمندان ماننـد مـا مسـلمانان سـنتی 
بودنـد، و در اثـر تفکـرات و تجربه هـای 
فـراوان و کنـش و واکنش های فـراوان با 
میراث سـنتی مسـلمانان و میـراث جدید 
غربـی بـه ایـن نظریـات و آراء رسـیده 

ند. ا
از  این هـا،  جدیـد  نظریـات  پذیـرش 
هضـم  و  این هـا  بـا  همدلـی  رهگـذر 
تفکرات شـان عبـور می کنـد، و رد این ها 
نیـز از درک دالئـل و تبییـن خطای آن ها 
این هـا میگـذرد. ایـن فرآینـد پذیـرش و 
رد، برای متفکر جدی کار آسـان نیسـت.
بنابرایـن نیـاز دیـدم، تـا در گام نخسـت 
بـرای فهـم خـودم، نـوع نـگاه بنیادین به 
کام اهلل، وحـی الهـی و در یـک کلمـه 
قـرآن کریـم کـه مجمـع هـر دو مقولـه 
اسـت، بـا رویکـرد تاریخـی نـوع نـگاه 
مکاتـب کامـی سـنتی را بـا مناقشـات 
و رد و تفسـیق و تکفیـر و کشـتاری کـه 
اگـر  کنـم و سـپس  اسـت درک  داده  رخ 

مخاطبانـی بخواهنـد از آن سـود ببرنـد، روشـنائی بر 
روشـنائی خواهـد بـود.

بـه نظـر مـن، هـر مکتـب کامـی، در تاریـخ اسـام، 
دارای مانیفسـت کامـی، بوده اسـت، که یک بخشـی 
برجسـته از ایـن مانیفسـت ها مربـوط بـه نـوع نـگاه 
کامـی ایشـان بـه کام خـدا، وحـی الهـی و قـرآن 
کریـم می باشـد. حقیقـت دیگـر ایـن اسـت، کـه این 

مانیفسـت ها سـخت، عقیدتـی - سیاسـی بوده انـد، و 
نمی توانـد کـه در مجامـع دانشـی محـض محصـور 
ایـن  در  نشـود.  و حکومـت  جامعـه  وارد  و  بمانـد 
میـان دیـده می شـود کـه حتـا نـگاه آنـان بـه وجـود 
و ذات و دیگـر صفـات او تعالـی ایـن قـدر سیاسـی 
نبـوده ، کـه نـگاه بـه کام او تعالـی چنیـن سیاسـی 
و جنجال-برانگیـز بـوده اسـت، زیـرا کـه سـخن در 
مـورد کام بـه بحث پیرامـون قرآن کریـم می انجامد، 
و قـرآن کریـم بـرای مسـلمان هـم نمـاد اسـت و هم 
نهـاد، هـم فـورم اسـت و هـم محتـوا، هـم زندگـی 
اسـت و هـم مـرگ، هـم عقیـده اسـت و هـم برنامه، 
هـم حـزب اسـت و هـم دولـت، و مسـلمانان همـه 
سـبک زندگـی خـود را از آن بیرون یـاب می کنند. 
از ایـن روسـت کـه دوسـتی بـا قرآن کسـی را 
در دل مسـلمانان محبـوب می سـازد و دشـمنی 
بـا قـرآن شـخص را در دل مسـلمانان مبغوض 
می-سـازد و سیاسـت جـز دوسـتی و دشـمنی 

نیسـت. دیگری  چیـزی 
تاریـخ بـه مـا نشـان می دهـد، کـه در نخسـت 
افـراد متکلـم بـا جرئـت و شـجاعت و تهـور 
و گسـتاخی، چنیـن مسـائلی را مطـرح کـرده 
سیاسـی  کامـی  جنبش هـای  بـه  سـپس  و 
مبـدل شـده انـد و آنـگاه در اثـر تبدیـل شـدن 
ایـن جنبش هـا بـه جماعـات و فرقه هـا بـرای 
ایـن  بـا  و  آفریده انـد  مانیفسـت  خویـش 
مانیفسـت بـه دعـوت خویـش ادامـه داده انـد.   
چـه بسـا کـه بیشـتر ایـن فرقه هـا بـه حکومت 
رسـیده اند یـا حکومت هایـی از آن ها پشـتیبانی 
کـرده اند و مانیفسـت آن ها تبدیل با مانیفسـت 

اسـت. شـده  سـلطنت ها  و  خافت هـا 
از ایـن رو، بـرای اینکه این جسـتجوی فکری، 
راهبرد منظم پژوهشـی داشـته باشـد زیر عنوان 
مکاتـب  مانیفسـت  در  الهـی  وحـی  و  »کام 
کامـی مسـلمانی: از جهمیـه تـا سروشـیه« بـا 
رویکـرد حنفیـت جدیـد  پـی  گرفته می شـود. 
روش کار ایـن گونـه اسـت کـه بـا اسـتفاده از 
نخسـت،  در  کتابخانـه ای،  و  موجـود  منابـع 
مانیفسـت کامـی آنـان بـه عنـوان یـک بسـته 
گـردآوری شـده، سـپس  فکـری،  و  عقیدتـی 
شـرح آن عـده از مـواد مانیفسـت کـه در مورد 
کام خـدا، وحـی الهـی و قـرآن کریم، باشـد، 
بـا دالئل شـان آورده خواهـد آمد، و بعـد از آن 
نقـد حریفان-شـان آورده خواهـد شـد. پس از 
آن ریشـه های فکری آن ها جسـتجو شـده، و از 
برجسـتگان آن هـا و زندگی علمی سیاسی شـان 
سـخن  خواهـد رفـت، و اگـر امکان باشـد، از 
اثر گـذاری آنـان بـر دیگـران و در کل تمـدن 

مسـلمانی تـا امـروز بحـث خواهد شـد.
هـدف از رویکـرد حنفـی جدیـد، پژوهش بـا راهبرد 
سـازگاری همکارانـه رأی و روایـت، عقـل و نقـل، 
خـدا و خـرد، منبعیت معرفتـی عقل و نقـل، پرهیز از 
تکفیـر و تفسـیق و تجهیل و تبدیـع مخالفان کامی و 
شـکیبایی و مـدارا و گفت وگـو به اسـاس عقانیت و 

اسـتدالل روشـمند است.
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نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

ناجیه نوری
هـر زمانـی کـه صحبـت از نزدیـک شـدن امضـا توافق نامه 
میـان امریـکا و گـروه طالبـان بـه میـان می آیـد، حوادثـی 
گفت وگوهـا  ایـن  تعلیـق  بـه  منجـر  کـه  می افتـد  اتفـاق 

می گـردد.
چنـد مـاه پیش و با کشـته شـدن یکی از نظامیـان امریکایی 
در حمله یـی در شـش درک کابل، دونالد ترامـپ در توییتی 
ادامـۀ ایـن مذاکرات را متوقـف کرد. این توقـف چند ماهه 
دوبـاره منجـر به آغـاز گفت وگوها در دوحه شـد و چندی 
نگذشـته بـود کـه طالبـان بـه یکـی از بیمارسـتان در میدان 
هوایـی بگـرام بمـب گذاشـته و آن را منهـدم کردنـد، ایـن 
حادثـه هـر چند به صورت رسـمی، امـا چند هفتـه جریان 

گفت وگوهـا را متوقـف کرد.
هفتـۀ گذشـته یـک هواپیمای مربوطـه به نیروهـای ناتو در 
منطقـۀ زیر ادارۀ طالبان سـقوط کرد. فرمانـده پولیس غزنی 
تاییـد کـرد کـه نیروهـای امنیتـی پـس از دریافـت گزارش 
سـقوط، فـوراً بـه ایـن منطقـه اعـزام شـدند، امـا نیروهای 

طالبـان در کمیـن آن هـا بودند.
ذبیـح اهلل مجاهـد، سـخنگوی طالبـان پـس از سـقوط ایـن 
هواپیمـا مسـوولیت آن را بـه دوش گرفـت. امـا آیـا ایـن 
دوش  بـه  را  آن  مسـوولیت  طالبـان  کـه  هوایـی  سـانحۀ 
گرفته انـد، می توانـد مذاکـرات دوحـه را بار دیگـر متوقف 

؟ کند
هنـوز  می گویـد:  سیاسـی  مسـایل  آگاه  مهـدوی  جعفـر 
مشـخص نیسـت کـه ایـن طیـاره از سـوی طالبـان مـورد 
حملـه قـرار گرفتـه باشـد، زیـرا چنـد ثانیـه قبل از سـقوط 
سرنشـینان طیـاره درخواسـت نشسـت اضطـراری کـرده 

ند. بود
در چنیـن شـرایط  طالبـان  زمانی کـه  امـا  کـرد:  تاکیـد  او 
و وضعیتـی مسـوولیت سـقوط ایـن هواپیمـا را بـه دوش 
می گیرنـد، بـه ایـن معناسـت کـه طالبـان در پـی بـه رخ 
کشـیدن ظرفیـت نظامی شـان بـه امریکایی هـا و جهـان اند.
آقـای مهـدوی افـزود: طالبـان با ایـن ادعا در پـی تحریک 
افـکار عمومـی مـردم امریـکا برعلیـه حضـور امریـکا در 
افغانسـتان هسـتند. اگـر چنیـن باشـد هیـج تأثیـر بـر روند 
گفت وگوهـا نـدارد، امـا اگـر تثبیت شـود که از اثر شـلیک 
موشـک سـقوط داده شـده، در این صورت سـکتکی بسیار 

جـدی در رونـد گفت وگوهـا بـه میـان خواهـد آمد.
ایـن آگاه سیاسـی گفـت: اگـر بـه اثبـات برسـد کـه طیاره 
توسـط طالبـان سـقوط داده شـده، تحوالتـی در جنگ میان 
امریـکا و طالبـان بـه وقوع خواهد پیوسـت و نشـان دهندۀ 

ایـن اسـت که معادلـه جنـگ در افغانسـتان در حـال تغییر 
ست. ا

او تصریـح کـرد: در عرصه زمینی طالبان ۱8 سـال گذشـته 
از قـوت  خوبـی برخـوردار بودنـد و دولـت افغانسـتان و 
امریـکا از نقطـه نظـر هوایـی قدرت منـد بودنـد، امـا اکنون 
ایـن معادلـه تغییـر کـرده و جنـگ هوایـی در افغانسـتان 
وارد فـاز جدیـد شـده و آسـمان افغانسـتان دیگـر بـرای 

امریکایی هـا امـن نیسـت.
بـه بـاور آقـای مهـدوی: اگـر طالبـان مسـوول این سـقوط 
باشـند، یـا رونـد گفت وگـو را شـتاب خواهـد داد و یا هم 
پـس از گذشـت بیـش از یـک سـال گفت وگوهـا متوقـف 

شـده و جنـگ علیـه طالبـان شـدت خواهـد گرفت.
او ایـن احتمـال را  نیـز ممکـن  می دانـد کـه ایـن هواپیمـا 
توسـط مخالفـان گفت وگوهای دوحه صورت گرفته باشـد 
و تاکیـد دارد کـه کشـورهای همسـایه کـه گفت وگوهـای 
دوحـه را بـه نفـع خـود نمی داننـد و خـود را در حاشـیه 
ایـن رونـد می بیننـد تـاش می کننـد کـه ایـن پروسـه را 
سـپوتاژ کننـد و یـک مانـع ایجـاد کننـد و در دو حادثـه 
گذشـته مـا شـاهد بودیـم کـه رونـد گفت وگوهـا را کامًا 

متوقـف سـاخته بود.
او افـزود: اگـر ثابت شـود که این طیاره به علت مشـکات 
تخنیکی سـقوط نکرده، بل سـقوط داده شـده اسـت، دراین 
صـورت چـه از سـوی طالبـان و چـه از سـوی مخالفـان 
مذاکـره قطـر انجـام شـده باشـد، روی رونـد گفت وگوهـا 
تأثیرگـذار اسـت و ایـن رونـد را بـا چالش مواجـه خواهد 

ساخت.
اگـر  می گویـد:  نظامـی  سیاسـی  آگاه  امرخیـل  عتیـق اهلل 

هواپیما توسـط طالبان سـقوط داده شـده باشـد، بدون شک 
روی گفت وگوهـای صلـح تأثیرگذار خواهد بـود و هم در 

نحـوۀ جنـگ نیـز تأثیرگذار اسـت.
ایـن آگاه نظامـی همچنـان گفـت: اگـر طالبـان موفـق بـه 
سـقوط این هواپیما شـده باشـند، پس طالبان بـه تجهیزات 
ضـد هوایـی هـم مجهـز شـدند و از این بـه بعـد می توانند 
درایـن بخـش نیـز ماننـد میدان هـای نبـرد موفق تـر عمـل 

. کنند
بـه بـاور امرخیـل: امریـکا بـه نـام توافق نامـه یک بـازی به 
راه انداختـه و طالبـان هـم بـا آنـان بـازی می کننـد و ایـن 
مـردم افغانسـتان هسـتند که تـاوان بـازی امریـکا و طالبان 

می پردازنـد. را 
ایـن هواپیمـا  این کـه سـقوط  مـورد  در  امرخیـل  جنـرال 
می توانـد روی گفت وگوهـا تأثیرگذار باشـد گفـت: امریکا 
بـا راه اندازیـی بـازی بـه نـام گفت وگوهـای صلـح در پـی 
مانـدگاری خود در افغانسـتان اسـت و در صدد این اسـت 
کـه چگونـه بتواند حضور خـود را در افغانسـتان طوالنی تر 
بسـازند.طالبان هـم قانـون بـازی را بلـد شـدند و می داننـد 

کـه چگونـه بـه این بـازی ادامـه دهند.
او تاکیـد کـرد: خلیل زاد پـس از مذاکرات قطر به بروکسـل 
رفـت تـا جزییات را به سـران ناتـو توضیح دهـد. خلیل زاد 
و  نسـاخت  شـریک  افغانسـتان  حکومـت  بـا  را  نتیجـه 
نمی سـازد، بنابرایـن مذاکـرات دوحـه یـک مانور اسـت تا 
طالبـان را بـا ایـن مانور تحـت کنتـرول بیاورنـد و حضور 
خـود در افغانسـتان را طوالنـی بسـازند و سربازان شـان را 

بسازند. بیشـتر 
جنـرال امرخیل باور دارد که جنگ شـدیدتر خواهد شـد و 

طالبـان جنگ هـای شـدیدتری را راه اندازیـی خواهند کرد 
و افـراد نظامـی و غیر نظامـی زیادی را خواهند کشـت، اما 
هیـچ توافق نامه یـی میـان امریـکا و طالبـان امضـا نخواهـد 

. شد
امـا فضل الرحمـان اوریـا آگاه سیاسـی بـه این باور اسـت، 
هرچنـد گفتـه می شـود کـه ایـن طیـاره بـه اثـر مشـکات 
تخنیکـی سـقوط کـرده اسـت، امـا حتـا اگـر از اثـر حمله 
طالبـان هـم سـقوط کـرده باشـد، هیـچ نـوع تأثیـری روی 
گفت وگوهـای صلـح نـدارد. زیـرا همه شـاهد هسـتیم که 

دارد. جریـان  گفت وگوهـا 
بـه گفتـۀ آقای اوریـا: همیـن اکنـون گفت وگوها به شـکل 
نورمـال و بسـیار خـوب بیـن دو طـرف بـه پیش مـی رود. 
خلیـل زاد مصـروف مشـوره و مصلحـت بـا امریکایی هـا 
اسـت و طالبان هم سـرگرم مشـوره بـا رهبـران و متحدین 

خـود انـد و پیشـرفت های خوبـی هـم جریـان دارد.
این درحالی سـت که زلمی خلیـل زاد، نماینـدۀ ویژۀ وزارت 
خارجـۀ امریـکا در امور صلح افغانسـتان اخیراً به پاکسـتان 
رفتـه اسـت و روی گفت وگوهـای صلـح – طالبـان - بـا 

مقامـات پاکسـتانی دیدار کرده اسـت.
مسـووالن وزارت خارجـۀ پاکسـتان گفته انـد در دیـداری 
کـه زلمـی خلیـل زاد با شـاه محمود قریشـی وزیـر خارجۀ 
پاکسـتان داشـته اسـت. روی تسـهیل روند مذاکرات صلح 
بحـث کرده انـد. وزیـر خارجـۀ پاکسـتان گفتـه کـه توافـق  
صلـح امریـکا - طالبـان زمینـه را برای آغـاز گفت وگوهای 

»بین االفغانـی« فراهـم می سـازد.
زلمـی  خلیـل زاد، حـدود یـک مـاه پیـش یازدهمیـن دور 
مذاکـرات صلـح بـا طالبـان را بـه شـکل غیـر رسـمی در 
دوحـه - قطـر آغـاز کـرد و طالبان ادعـا کرده اند کـه روند 
مذاکـرات صلـح در قـدم فرجامیـن قـرار دارد، امـا تا هنوز 
روی امضـا ایـن توافق نامـه رأی  زنی ها نهایی نشـده اسـت.
ناتـو کـه در حـال  ماننـد  افغانسـتان  بین المللـی  شـرکای 
حاضـر فرماندهـی حمایـت قاطـع را در افغانسـتان رهبری 
می کنـد و آموزش و مشـورت دهی نیروهای نظامی کشـور 
را بـه عهـده دارنـد نیـز از ایجاد یـک فضایـی صلح آمیز که 
تمـام مـردم افغانسـتان در کنـار هـم قـرار گیرنـد، حمایت 

اسـت. کرده 
بـا  دیـدار  در  ناتـو  عمومـی  منشـی  سـتنبُرک،  ینـس 
و  نظامـی  همـکاری  بـه  ناتـو  کـه  گفتـه  زلمی خلیـل زاد، 
ادامـه  افغانسـتان  از  حمایـت  بـرای  خـود  دیپلوماتیـک 

. هـد می د

باشـنده  گان کابل ضمن انتقاد از نبود فضای سـبز و مکان های 
مناسـب تفریحـی  در ایـن شـهر می گوینـد کـه در برخـی از 
پارک هایـی کـه بـرای تفریـح وجـود دارد نیـز مـواد مخـدر 

آزادانـه بـه فروش می رسـد. 
شـماری از ایـن باشـنده گان بـه روزنامۀ مانـدگار می گویند که 
در مکان هـای تفریحی احسـاس مصونیت و امنیـت ندارند. 

آنـان تأکیـد می کننـد که افـرادی در ایـن جاها مـواد مخدر به 
فروش می رسـانند و شـماری از بازدیدکننده گانـی که می آیند، 
از مـواد مخـدر اسـتفاده کـرده و بـرای دیگـران مزاحمـت 

می کننـد. 
از سـویی هـم، فرماندهی پولیـس کابل می گوید کـه  این نهاد 
بـه شـکل جـدی بـا کسـانی کـه در پارک هـا و تفریح گاه هـا 
مـواد مخـدر به فروش می رسـانند یـا برای دیگـران مزاحمت 

می کننـد، برخـورد کرده و شـماری را بازداشـت کـرده اند. 
نسـرین احمـدی، یکـی از کسـانی اسـت کـه بـه تپـۀ وزیـر 
محمداکبرخـان در ناحیـه دهم کابل آمـده؛ بانو احمد می گوید 
کـه به دلیـل برخـی موضوعـات و کارهایی کـه در مکان های 

تفریحـی صـورت می گیـرد، احسـاس امنیـت نمی کند. 
نبـود مصونیـت، در نظـر نگرفتـن محیـط زیسـت توسـط 
بازدیدکننـده گان و اسـتفاده از مواد مخـدر و دخانیات از طرف 
بیشـتر کسـانی کـه بـه تفریح گاه هـا می آینـد، از چالش هـای 
اسـت کـه به فرهنگ روزانه تبدیل شـده اسـت. بانـو احمدی 
می گوید: در نظر نگرفتن محیط زیسـت و درسـت فرانگرفتن 
انداختـن مـواد اضافـی در  از پارک هـا و  فرهنـگ اسـتفاده 
زیـر درختـان سـبب دل سـردی بازدیدکننده گان شـده اسـت. 
او می گویـد کـه مـردم بایـد فرهنـگ اسـتفاده از مکان هـای 

تفریحـی را در نظـر بگیرنـد و از آن حفاظـت نماینـد. 
تپـۀ محمـد وزیراکبـر خـان کـه در ناحیـه دهـم شـهر کایـل 
موقعیـت دارد، روزانـه مهمـان دار ده هـا تـن از کسـانی اسـت 

بـرای تفریـح و قـدم زدن می آیند. یـک شـمار بازیدکننده گان 
از ایـن تپـه بـه روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد، فروشـنده گان و 

اسـتفاده گان مـواد مخدر بیشـتر شـده اسـت. 
اسـتفاده از چرس، سـگرت، تریاک و انـواع دخانیات دیگر در 

هر گوشـه و کنار ایـن مکان همه روزه جریـان دارد. 
بهـار یکـی دیگر از کسـانی اسـت کـه به تپـۀ وزیـر اکبرخان 
بـه تفریـح آمـده اسـت. او می گویـد: افزایش فروشـنده گان و 
مصرف کننـده گان مـواد مخـدر باعث ایجـاد احسـاس ناامنی 
بـرای مـا می شـود. او می گویـد، ایـن مـورد باعـث شـده تـا 

بیشـتر وقـت خـود را در خانـه سـپری کند.
او از نهادهـای دولتـی به ویـژه از فرماندهـی پولیـس کابـل 

می خواهـد تـا جلـو ایـن کارهـا را بگیرنـد. 
بـه گفتـۀ او، امنیـت و مصونیـت مکان هـای تفریحـی باید از 
طـرف نهادهـای امنیتـی گرفته شـود تـا خانواده ها بـا آرامش 

تمـام و مصونیـت کامل بـرای تفریـح و سـرگرمی بیایند. 
در همیـن حـال، فرماندهی پولیس کابـل می گوید که عملیات 
پاک سـازی مکان هـای تفریحـی از افـرادی کـه مـواد مخـدر 
بـه فـروش می رسـانند یـا اسـتفاده می کننـد، به شـکل جدی 

دارد.  جریان 
فـردوس فرامـرز، سـخنگوی فرماندهـی پولیـس کابـل در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه پولیـس مـواد 
مخـدر ایـن نهـاد شـماری از فروشـنده گان مواد مخـدر را که 
در مکان هـای تفریحـی مصـروف فـروش بوده اند، بازداشـت 

اسـت.  کرده 
آقـای فرامـرز می گویـد: پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـه 

صـورت جـدی در ایـن راسـتا کار می کنـد.
بـه گفتـۀ او، فـروش مـواد مخـدر جرم اسـت؛ امـا فرماندهی 
پولیـس کابل به صـورت جدی در این مـورد اقداماتی را روی 
دسـت گرفته اسـت. بر اسـاس گفته های سخنگوی فرماندهی 
پولیـس کابـل: »اخیراً  شـمار زیـادی از ایـن فروشـنده گان را  
از قرغـه بازداشـت کرده ایـم، در سـایر مکان هـای تفریحـی 
ماننـد تپـۀ وزیـر محمداکبر خان، پارک شـهر نو  نیز شـماری 

بازداشـت شـده اند.« 
کابـل مرکـز کشـور بـا داشـتن بیـش از ۵ میلیون شـهروند به 
یکـی از پُـر جمعیت تریـن والیت کشـور تبدیل شـده اسـت، 
نبـود فضـای سـبز ایجـاد خانه هـای بدون نقشـه و خود سـر 
همچنان شـهرک های توسـط زورمنـدان اعمار گردیده اسـت، 
سـبب شـده تـا بیشـتر سـاحات سـبز از بیـن بـرود، امـا در 
مکان هـای تفریحـی اندکـی که در گوشـه و کنار شـهر وجود 
دارد نیـز توجـه الزم بـرای ایجاد فضـای امن بـرای خانواده ها 

و بازدیـد کننـده کان وجـود ندارد. 
بـاغ  بابـر، تپـۀ مرنجـان، بـادام بـاغ، بنـد قرغـه، بـاغ وحـش 
کابـل، تپـۀ شـهر آرا، پـارک تیمور شـاهی، باغ بـاال و تپۀ وزیر 
محمداکبـر خـان از معروف ترین مکان های تفریحی در شـهر 
کابـل هسـتند کـه روزانـه صدها تـن بـرای تفریح بـه آنجاها 

می رونـد.

ویس اهلل صوفی زاده

تعلیق خواهد شد؟ بار دیگر  امریکا  و  گفت وگوی طالبان 

باشنده گان کابل:

پارک ها و تفریح گاه های شهر مصون نیست


