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فرماندهـی پولیـس امنیه کابـل می گوید 
کـه در چنـد مـاه اخیـر جرایم جنایـی در 

پایتخـت کاهش یافته اسـت.
پولیـس  امنیـه  فرماندهـی  مسـووالن 
کابـل در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار 
می گوینـد: در حالـی که در گذشـته های 
در یـک شـب شـاهد بیـش از ۳۰ اتفـاق 
جنایی در شـهر کابـل بوده اند، امـا اخیراَ 
ایـن آمار بـه ۴ اتفاق کاهش یافته اسـت. 
از  شـدید  انتقـاد  بـا  شـهروندان  امـا 
به ویـژه  کابـل  امنیتـی  نهادهـای 
می گوینـد  پولیـس  امنیتـی  حوزه هـای 
کـه در تمـام شـب شـلیک های پراکنـده 

از  را  خـواب  پس کوچه هـا  و  کوچـه   در 
اسـت.  ربـوده  چشم های شـان 

سـرقت های  کـه  می گوینـد  آنـان 
کوچه هـا  در  کاله بـرداری  و  مسـلحانه 
افزایـش  کابـل  شـهر  پس کوچه هـای  و 

اسـت.  یافتـه 
بـه گفتـۀ شـهروندان، شـماری از جوانان 
و نوجوانـان از طـرف شـب در کوچه هـا 
گشـت وگذار می کننـد که با اسـلحه های 
بـه  و  هسـتند  مجهـز  برچـه  و  کمـری 

پراکنـده دسـت می زننـد.  فیرهـای 
شـهروندان کابـل به ویژه سـاحۀ خیرخانه 
حـوزۀ  مربوطـات  در  کـه  کابـل  و ۳۱۵ 
۱۱و پانزدهـم پولیـس قـرار دارد، بیشـتر 
از ناامنـی و شـلیک های پراکنده از طرف 

شـب شـکایت دارند.
نسـیم یکـی از باشـنده های سـاحۀ ۳۱۵ 
طـرف  »از  کـه  می گویـد  کابـل  شـهر 
ایـن  در  پراکنـده  شـلیک های  شـب 
سـاحه صـورت می گیـرد و تمـام شـب از 
تـرس این کـه مبـاد دزد بیایـد، خـواب از 

می پـرد«.  چشـم های مان 
پولیـس  از حـوزۀ مربوطـه  انتقـاد  بـا  او 
می گویـد که بیشـتر کسـانی کـه در این 
سـاحه بـا خود اسـلحه غیـر قانـون دارند 
جوانانـی هسـتند کـه بـا پولیـس ارتباط 

دارند.

سـاحۀ ۳۱۵ کـه مربـوط حـوزۀ ۱۱و ۱۵  
امنیتـی پولیـس می شـود کـه پیـش از 
ایـن نیـز شـاهد سـرقت های مسـلحانه و 

قتـل افـراد بوده اسـت.
امـا، بصیـر مجاهـد سـخنگوی فرماندهی 

امنیـه کابـل می گویـد کـه وزارت داخلـه 
شـهر  در  بی امنـی  از  جلوگیـری  بـرای 
کابـل کمپایـن جمـع آوری اسـلحه بدون 
افـراد راه انـدازی کـرده   از نـزد  جـواز را 
اسـت و در جریـان ایـن کمپایـن چندین 
وسـایط  و  جـواز  بـدون  اسـلحه  میـل 
شیشـه سـیاه از نـزد افـراد جمـع آوری 

است.  شـده 
در  کـه  می گویـد  مجاهـد  آقـای 
افـراد  از  بی امنـی  و وجـود  گذشـته های 
مسـلح غیر مسـوول در برخی از سـاحات 
ایـن  امـا  داشـت،  وجـود  نگرانـی  کابـل 
نگرانی هـا در حـال حاضـر کاهـش یافته 
اسـت. بـه گفتـۀ او، ایجـاد کمر بندهـای 
برخـی  در  پولیـس  طـرف  از  بررسـی 
از  جلوگیـری  سـبب  کابـل  سـاحات   از 
بی امنـی و بازداشـت افـراد مسـلح غیـر 
مسـوول شـده اسـت. ...  ادامه صفحه 6
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هشدار ائتالف نجات افغانستان از توزیع شناسنامه ها:

خالف مصالح عمومی عمل نکنید

ائتـالف نجـات افغانسـتان مخالفـت خـود را بـا 
آغـاز توزیـع شناسـنامه های الکترونیکـی اعالم 
بـدون  رونـد  ایـن  آغـاز  کـه  می گویـد  کـرده 
همـراه  بـه  ناگـواری  پیامدهـای  ملـی  اجمـاع 

خواهـد داشـت.
نجـات  ائتـالف  عضـو  مهـدی  الدیـن  محـی 
یـک  در  دلـو(   ۳۰( دوشـنبه  روز  افغانسـتان، 
در  نجـات  ائتـالف  موضـوع  خبـری،  نشسـت 
را  الکترونیکـی  شناسـنامه های  توزیـع  زمینـه 

اعـالم کـرد.
آقـای مهـدی گفت کـه توزیـع شناسـنامه های 
الکترونیکـی بـدون رضایـت مـردم بـه معنـی 
تحمیـل اراده یـک گروه بر خواسـته ها و هویت 

اقـوام دیگر اسـت.
توزیـع  آغـاز  از  قبـل  کـه  کـرد  تاکیـد  وی 
تفاهـم  بایـد  الکترونیکـی  شناسـنامه های 
همگانـی و اعتمادسـازی کامـل بـه وجـود آیـد 
و بـدون ایـن کار رونـد توزیـع شناسـنامه های 
اسـت. عمومـی  مصالـح  خـالف  الکترونیکـی 

توزیـع  کـه  داشـت  بیـان  مهـدی  آقـای 
اجمـاع  بـدون  الکترونیکـی  شناسـنامه های 
ملـی و معیارهـای پذیرفته شـده جهانی، باعث 
افزایـش تنش هـا در کشـور شـده و بـه ثبـات 
کـه  کـرد  تاکیـد  وی  می زنـد.  کشـور صدمـه 
در  بـدون  الکترونیکـی  شناسـنامه های  توزیـع 
نظـر گرفتـن اراده و خواسـت مـردم، پیامدهای 

قبـال خواهـد داشـت. ناگـواری در 
توافـق  کـه  زمانـی  تـا  کـه  داشـت  بیـان  وی 
شناسـنامه های  توزیـع  خصـوص  در  همگانـی 
الکترونیکـی بـه وجـود نیایـد، حکومـت نبایـد 
بیـش از ایـن وحدت ملـی را خدشـه دار نموده 

و مـردم را رو در روی هـم قـرار بدهـد.
زمینـه  در  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  هرچنـد، 
پافشـاری  الکترونیکـی  شناسـنامه های  توزیـع 
دارد امـا، بشـیر احمـد ته ینج سـخنگوی حزب 
جنبـش ملـی و عضو ائتـالف نجات افغانسـتان 
در ایـن نشسـت خبـری گفت که اگـر حکومت 
بـه خواسـته های آنـان بـه گونـه جـدی توجـه 
راهکارهـای  بـا  سیاسـی  جریان هـای  نکنـد، 
بـی  افغانسـتان  سرنوشـت  زمینـه  در  قانونـی 

تفـاوت نخواهنـد بـود.
کـه  هسـتیم  امیـدوار  گفـت:«  ته ینـج  آقـای 
در خصـوص ایـن موضـع گیـری حکومـت بـی 
جـدی  را  گفته هـا  این هـا  و  نباشـد  تفـاوت 
و  افغانسـتان  آینـده  بـه  نسـبت  مـا  بگیـرد. 
تنش هـای موجـود نگـران هسـتیم و حکومـت 
بایـد با در نظر داشـت حساسـیت ایـن موضوع، 
کـه مـا بـرای حـل آن، اجمـاع و اقنـاع ملـی 
را پیـش کردیـم، تـن بدهـد. اگـر بـی تفـاوت 
باشـد، یقیناً جریان های سیاسـی در سرنوشـت 
افغانسـتان بـا راه کارهـای قانونـی بـی تفـاوت 

نخواهنـد بـود«.
بـا ایـن حـال، بسـیاری از کارشـنان و آگاهـان 
امـور نیـز بـه ایـن بارونـد...   ادامـه صفحه 6
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جمهـوری  ریاسـت  ارگ  این کـه  وجـود  بـا 
دادِن  نشـان  تـاش  در  پیوسـته  صـورِت  بـه 
موفقیت هـای خـود در عرصـۀ تأمیـن امنیـت 
شـهروندان اسـت و حتـا در ایـن مورد دسـت 
جملـه  از  و  آن چنانـی  هـای  توجیه گـری  بـه 
این کـه »ماهیـت جنگ در کشـور تغییـر کرده« 
می زنـد، اما سـازمان ملل متحـد افزایش تلفات 
غیرنظامیـان را در شـهرهای کشـور و به ویـژه 

می دانـد.  شـوکه کننده  کابـل  شـهر 
 بـر اسـاس یافته هـای ایـن سـازمان، در سـال 
شـمول  بـه  غیرنظامـی   3400 میـادی   2017
کـودکان و زنـان در حمات مختلـف و به ویژه 
انتحاری کشـته شـده اند. به گفتۀ این سـازمان، 
هفتـاد درصد مسـوولیِت کشـتار غیرنظامیان در 
افغانسـتان بـه دوش گروه هایـی مثـل طالبان و 
داعـش اسـت. ایـن سـازمان از ُکل گروه هـای 
کـه  می خواهـد  افغانسـتان  در  جنـگ  درگیـر 
بـه قوانیـن جنگـی متعهـد باشـند و از قربانـی 
کـردِن غیرنظامیـان اجتنـاب ورزنـد. امـا ایـن 
درخواسـت مثل همیشه جنبۀ تشــریفاتی دارد 

و هیـچ گرهـی از کار نمی گشـاید. 
جـان  نگـراِن  نه تنهـا  تروریسـتی  گروه هـای 
مـردمِ ملکی نیسـتند، بل خاِف آن می کوشـند 
بـا کشـتن غیرنظامیان، فضای رعب و وحشـت 
کـه  حماتـی  بسـازند.  حاکـم  شـهرها  در  را 
در کابـل و برخـی شـهرهای دیگـِر کشـور در 
داد  نشـان  گرفـت،  اخیـر صـورت  هفته هـای 
کـه گروه هـای تروریســتی اصـرار زیـادی بـر 
آسـیب زدن بـه نظامیان و مراکـز دولتی ندارند. 
آن هـا می کوشـند کـه به جنگ شـان در کشـور 
بـه هـر شـکلی که ممکن اسـت و بهتـر جواب 

می دهـد، ادامـه دهنـد.
 سـازمان ملـل متحد و نهادهایی از این دسـت، 
فقـط بـه وظیفۀشـان عمـل می کننـد و هشـدار 
می دهنـد کـه بایـد در هنـگام نبـرد بـه حقـوق 
غیرنظامیـان احتـرام گذاشـته شـود. امـا آیا این 
درخواسـت ها و هشــدارها نتیجه یـی نیـز بـه 

دارد؟  دنبال 
در  تنهـا  نـه  ملـل  سـازمان  درخواسـت های 
دنیـا  جـاِی  همـه  در  بـل  افغانسـتان،  جنـگ 
اثـِر  می کنـد،  بیـداد  جنـگ  شـعله های  کـه 
ملموسـی در پـی نـدارد. بدتـر از آن این کـه: 
فقـط  دهشـت افکن  و  تروریسـتی  گروه هـای 
بـه هدف هایـی می اندیشـند کـه می خواهنـد به 
آن هـا برسـند. بـرای آنان هیـچ فرقـی نمی کند 
کـه در جنـگ و حماِت کورشـان چه کسـانی 
کشـته می شـوند. از جانـب دیگـر، بـا قرایتـی 
دارنـد،  جنگ شـان  از  داعـش  و  طالبـان  کـه 
اعـراب  از  محلـی  هیـچ  غیرنظامیـان  کشـتن 
بـرای آن هـا نخواهد داشـت. آن هـا غیرنظامیاِن 
تحـت حاکمیـت دولـت را بـه همـان چشـمی 
می بیننـد کـه نیروهـای خارجـی و دولتـی را 

نـگاه می کننـد. برای طالبـان و داعـش، حداقل 
90 درصد شـهروندان افغانسـتان حـق زنده گی 
ندارنـد، چـون بر اسـاس آموزه هـای آن ها، این 
افـراد بـا قبـول دولـت بر سـِر اقتدار، بـه همان 
میـزان افـراد دولتی مقصـر اند و حـق زنده گی 

ندارند.  کـردن 
طالبـان و داعـش گروه هایـی نیسـتند کـه خود 
را اسـیر ارزش هـا و عواطـِف انسـانی بسـازند. 
آن هـا ایـن مباحـث  را سـاخته و پرداختۀ غرب 
کفــری  خودشـان  به اصطـاح  کشـورهای  و 
می داننـد کـه بـا آموزه های شـان هیـچ رابطه یی 
نمی توانـد داشـته باشـند. در ایـن میـان، فقـط 
وظیفـه و رسـالِت دولـت و نهادهایی برجسـته 
می گـردد کـه متعهـد بـه تأمیـن امنیـِت جـان 

شـده اند. غیرنظامیـان 
به صـورِت  افغانسـتان  دولـت  متأســفانه 
غیرمنطقـی در حـال توجیـه حمـاِت مرگبـار 
انتحـاری طالبـان و داعش اسـت و از مهم ترین 
وظایـِف خـود چه بـه دلیل ضعـف مدیریت و 
چـه بـه دلیل نفـوذ گروه های شورشـی در بدنۀ 
آن، سـرباز می زنـد. رییـس حکومـت مدت هـا 
پیـش اعـام کـرده بود کـه در حـال گفت وگو 
با شـمار زیـادی از باشـنده گاِن پایتخت اسـت 
تـا یـک برنامـۀ جامـِع امنیتـی بـرای این شـهر 
تدویـن کنـد. امـا نـه از دیدارهـای جمعـی بـا 
باشـنده گان کابل خبری شـد و نه هـم از برنامۀ 
جامـع امنیتـِی آقـای غنـی اثـری به میـان آمد.

 باشـنده گان کابـل و برخـی دیگر از شـهرهای 
کـورِ  حمـات  قربانـی  همـه روزه  کشـور، 
تنهـا  و  می شـوند  تروریسـتی  گروه هـای 
کاری کـه آقـای غنـی بـرای التیـام بخشـیدن 
انجـام  شـهر  ایـن  باشـنده گان  زخم هـای  بـه 
می دهـد، صـادر کـردِن تقبیح نامه هـای از قبـل 
نوشـته شده، سـر زدن به شـفاخانه ها و تشکیل 
هیـچ  کـه  اسـت  حقیقت یـاب  کمیسـیون های 

کـدام هـم مؤثریتـی نداشـته اسـت. 
مســلمًا نـه تقبیح با الفاظ شـدید می تواند جلو 
حمـات را بگیـرد، نـه رفتـن بـه شـفاخانه ها 
نـه  و  می بخشـد  التیـام  را  مـردم  زخم هـای 
توانسـته اند  حقیقت یـاب  کمیسـیون های  هـم 
را  آن  ایـن حمـات و عامـاِن  موفقیـِت  رازِ 
حقیقت یـاب  کمیسـیون های  کننـد.  کشـف 
فریبنـده  و  دهن پُرکـن  اصطـاح  یـک  فقـط 
اسـت کـه صرفـًا می توانـد اذهـان عمومـی را 
بـرای مدتـی از اصـل موضوع منحرف بسـازد. 
مـردم از چنیـن وضعیتـی بـه سـتوه آمده انـد؛ 
اگـر حکومـت به این سـخن بـاور نـدارد، باید 
یـک بـار بـا شـهروندان عـادی ایـن کشـور از 
نزدیـک ببیند و حجـِم بغِض خشم آلودشـان را 

کنـد.  اندازه گیـری 
و  جنازه هـا  بـر  کـردن  حکومـت  منطقـًا، 
نـدارد.  پـی  در  لذتـی  و  افتخـار  قبرسـتان ها، 

مسـأله  ایـن  بـه  بـار  یـک  غنـی  آقـای  آیـا 
می توانـد  پاسـخی  چـه  او  اسـت؟  اندیشـیده 
بـه خانواده هایـی بدهـد کـه عزیزان شـان را در 
حمـات انتحـاری از دسـت داده انـد؟ آیـا بـا 
گفتـن این کـه ماهیـِت جنـگ در کشـور تغییـر 
کـرده، می تـوان مـردم را بـه حمایـت از دولت 

قانـع سـاخت؟ 
التیـام زخم هـای مـردم، تقویـت حکومت داری 
خـوب و پاسـخ گو، ایجاد شـرایط بهتـِر امنیتی 
گروه هـای  علیـه  قاطـع  و  بی امـان  جنـگ  و 
وقتـی  امـا  اسـت.  جنایت پیشـه  و  تکفیـری 
حمـات  غنـی،  آقـای  متحـِد  مهم تریـن 
استشـهادی را مقـدس می شـمارد و عمـًا بـه 
روا  توهیـن  حماتـی  چنیـن  شـهداِی  خـون 
مـی دارد، می تـوان بـه التیـام زخم هـای کهنـه 

امیـدوار شـد؟ 
آقـای غنـی بایـد بدانـد کـه او و حکومتـش 
از چشـِم مـردم کامـًا افتـاده اسـت. مـردم بـه 
همـان نسـبت کـه از بیـدادِ گروه هـای تکفیری 
و تروریسـت بـه سـتوه آمده انـد، از قوم گرایـی 
تنـگ  بـه  نیـز  ارگ  حلقـۀ  قبیله اندیشـِی  و 
رسـیده اند. معلوم نیسـت که حکومـِت موجود 
تـا کجـا می خواهـد و می توانـد بـه کژروشـی 
ادامـه دهـد، امـا آن چـه مسـلم اسـت این کـه: 
مـردم بـرای نجـاِت جـاِن خـود هـم که شـده، 
روزی در برابـر مـوج کشـتارها به پـا می خیزند 
و حکومتـی را بـر سـر کار خواهنـد آورد کـه 
دسـت کم توانایـی برقـراری امنیـت را داشـته 

  . شد با
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جدال هـا بـر سـِر شـناس نامه های برقـی بـا گذشـِت هـر روز 
بـاال می گیـرد و رفته رفتـه قطب بندی هـاِی جدیـِد سیاسـی را 
فرمـان  به تازه گـی  ریاسـت جمهوری  ارگ  مـی آورد.  به میـان 
توزیـع شـناس نامه های برقـی را صـادر کـرده و ظاهـراً ایـن 
برنامـه در ایـن نهـاد جریـان یافته و حتـا شـماری از مقاماِت 
دولـت و اعضـای کابینـه بـرای به دسـت آوردِن آن ثبـت نـام 
کرده انـد. امـا در سـوی دیگـر، ریاسـت اجرایـی و برخـی 
دیگـر از اعضـای کابینـه در برابر توزیع شـناس نامه های برقی 
موضـع گرفته انـد و آن را بـا ایـن شـکل و شـمایل، خـاِف 

مصالـِح کشـور و مـردم دانسـته اند. 
روز  هـر  گذشـِت  بـا  قطب بندی هـا  ایـن  کـه  بدیهی سـت 
جدی تـر می شـوند. اصـِل اختـاف امـا این اسـت که بیشـتر 
مـردمِ افغانسـتان نمی خواهنـد کلمـۀ »افغـان« کـه نـام دیگـر 
قوم »پشـتون« اسـت، بر آنـان تحمیل گـردد. اگرچـه موافقاِن 
اطـاِق واژۀ افغـان بر تمام اقوام افغانسـتان، عمومًا پشـتون ها 
هسـتند، امـا به تدریـج در میـان آنان نیـز افرادِ شـاخصی صدا 
بلنـد کرده انـد و به صراحـت می گوینـد اطـاق واژۀ افغـان به 
تمـامِ مردم افغانسـتان درسـت نیسـت؛ زیرا این نـام متعلق به 

پشتون هاسـت. 
امـا حــاال اختاف هـا بـر سـِر ایـن واژه در شـناس نامه های 
برقـی، وارد مراحـِل داغ تری شـده اسـت. سـطح رویارویی ها 
چنـان بلنـد رفته که نزدیک اسـت دولت و حکومـِت موجود 
را دو شـق کنــد. چنان کـه در سـال های گذشـته نیـز ایـن 
و  سـمتی  رویارویی هـای  و  داغ  بحث هـای  سـبِب  مسـأله 
جناحـی شـده بود، امـا مجلس نماینـده گان با تصویـب قانون 
ثبـت احـوال نفـوس و پرهیـز از اطـاق واژۀ افغـان بـر همه، 
آن مشـکل را حـل کـرد و آقـای غنی نیـز با توشـیح، آن را به 
عرصـۀ اجـرا نزدیک سـاخت ولـی بعدتـر، گویـا از کارِ خود 

شد!  پشـیمان 
اهمیـِت  گذشـته،  از  متفـاوت  افغانسـتان  مـردم  کـه  اکنـون 
برخـورداری از هویـِت اصیـل را در جامعـۀ چندقومـِی خـود 
درک کرده انـد، بـر اجـرای قانـوِن توشیح شـدۀ ثبـت احـوال 
نفـوس اصـرار دارنـد. امـا ایـن ارگ ریاست جمهوری سـت 
کـه قانـون را دور زده و مـردم را بـا یـک فرمـان به اصطـاح 
تقنینـی ولی خـاف قانـون، در برابِر هم قرار داده اسـت. این 
وضـع سـبب شـده کـه بسـیاری از سیاسـت مداران بیاینـد و 
موضع شـان را بـه گونـۀ صریـح اعام کننــد. برخـی رهبران 
سیاسـی و برخـی چهره هـای مذهبی نیز نسـبت بـه درج واژۀ 
افغـان بـرای همـه، واکنش های قاطعی نشـان داده انـد و آن را 
امـری در برابـر قوانیـِن دینی و ارزش های بشـری دانسـته اند. 
بـه نظـر می رسـد کـه اقـدام یک جانبـۀ ارگ مبنـی بـر توزیع 
شـناس نامه های برقـی خـاِف قانـون توشیح شـده و ادغـام 
هویت هـا در یـک هویـِت خـاص، قطب بندی هـا را بیشـتر از 
این هـم شـدت می بخشـد و فضایـی را به میان مـی آورد که به 
نفـِع هیـچ تیم و جناح سیاسـی نیسـت. افـزون بر ایـن، وقتی 
مـردم ببیننـد کـه ارگ در تاش اسـتحالۀ هویت شـان اسـت، 
سرسـختانه در برابِر این نهــاد و برنامه هـای خودخواهانه اش 
موضـع می گیرنـد. هم اکنـون ایـن موضع گیری هـا و تشـدیِد 
حساسـیت ها نسـبت بـه بحـِث هویـت در سـطح شـبکه های 
اجتماعـی و در میـان مـردم عـادی، قابـل لمـس و ماحظـه 

ست.  ا
هرچـه کـه ارگ بـر توزیـع شـناس نامه های برقـی بر اسـاِس 
فرمـان تقنینـِی ناقـِض خـود تأکیـد  ورزد، بـه همـان پیمانـه 
بیشـتر می شـود.  دامنـه و عمـِق شـکاف ها و قطب بندی هـا 
البتـه ایـن همـان چیزی سـت کـه برخـی از سیاسـت مداراِن 
فرصت طلـب و غیرمردمـی در ارگ از آن بـرای گرم کـردِن 
بـازارِ خودشـان اسـتقبال می کننـد. امـا آن چـه ایـن عـده از 
اشـخاص بایـد از تاریـخ بیــاموزند ایـن اسـت کـه بـارِ کـج 
نه تنهـا بـه منزل نمی رسـد بلکـه سـاربانش را نیز در سـوداِی 

خوشـبختی و زیرکـی هـاک می سـازد.
و  ویرانگـر  معضـِل  ایـن  بـه  دان  پایـان  راه  تنهـا  بنابرایـن، 
نسـخۀ  بـه  بازگشـت  کج گشـته،  بـارِ  ایـن  راسـت کردِن 
توشیح شـدۀ قانـون ثبـت احـواِل نفـوس توسـط آقـای غنـی 
در نخسـتین روز کاری اش هسـت. آن نسـخه ضمـن آن کـه 
وجاهـِت قانونـی، انسـانی و اسـامی دارد، موافـق بـا روحیۀ 
عدالت خواهانـه و هویت طلبانـۀ مـردم افغانسـتان نیـز اسـت. 
ارگ بایـد بـه تکثـر و تنوِع هویت ها در کشـور عمیقـًا احترام 
بگـذارد و آن را در هیـأت شـناس نامه های برقـی مسـتند و 

سـازد. مسّجل 

ارگ و نشئۀ نزاع های هویتی

باشنده گان کابل و برخی دیگر از 
شهرهای کشور، همه روزه قربانِی 
حمالِت کوِر گروه های تروریستی 
می شوند و تنها کاری که آقای 
غنی برای التیام بخشیدن به 
زخم هاِی مردم انجام می دهد، 
صادر کردِن تقبیح نامه های 
از قبل نوشته شده، سر زدن 
به شفاخانه ها و تشکیل 
کمیسیون های حقیقت یاب 
است که هیچ کدام هم مؤثریتی 
نداشته است. اما نه تقبیح با 
الفاظ شدید می تواند جلو حمالت 
را بگیرد، نه رفتن به شفاخانه ها 
زخم های مردم را التیام 
می بخشد و نه هم کمیسیون های 
حقیقت یاب توانسته اند راِز 
موفقیِت این حمالت و عامالِن آن 
را کشف کنند

ACKU
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دامنۀ مشـکات و چالش هـا در حکومت وحدت 
ملـی هـر روز بیشـتر از پیـش می شـود و راه حِل 
اصلی بیرون شـدن از این وضعیـت هم برگزاری 
انتخابـات گفتـه شـده اسـت. کمیشـنران جدیـد 
کمیسـیون های انتخاباتـی کـه هیج گونـه تجربـۀ 
برگـزاری انتخابـات ندارنـد، وظیفـه دارند تا یک 
نوبـت انتخابات پارلمانی، شـوراهای ولسـوالی و 

انتخابـات ریاسـت جمهوری را برگـزاری کنند.
شـوراهای  و  پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری 
توانایـی  سـنجش  بـرای  ترازویـی  ولسـوالی 
مدیریتـی و تخنیکـی کمیشـنران کمیسـیون های 
انتخاباتـی گفته شـده کـه زمینه را بـرای برگزاری 

می کنـد. آمـاده  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
و  عملکـرد  بـر  بی باوری هـا  وجـود،  ایـن  بـا 
کمیسـیون های  کمیشـنران  برنامه ریزی هـای 
حـاال  همیـن  از  و  گرفتـه  شـدت  انتخاباتـی 
بخـش زیـادی از جریان هـای سیاسـی، مدنـی و 
شـهروندان از کارکردِشـان انتقـاد دارنـد و آنان را 
بـه »بی کفایتـی« و »بی برنامه گـی« متهـم می کنند. 
ایـن وضعیـت نشـان گر آن اسـت که کمیسـیون 
انتخابـات توانایـی و درایـت مدیریتـی برگـزاری 
انتخابـات پارلمانـی را ندارنـد و از همیـن حـال 
روشـن اسـت که انتخابـات پارلمانی اگـر برگزار 
شـود، با افتضاح بیشـتر از انتخابات اخیر ریاست 
جمهـوری روبه رو خواهد شـد و بی بـاوری را به 

ایـن رونـد بیشـتر از پیـش خواهـد کرد.
در کنـار ایـن، بی باوری هـا مسـووالن حکومـت 
وحـدت ملـی و بـه ویـژه ارگ، بـه برگـزاری 
انتخابـات »شـفاف« و بـه »موقع« تأکیـد می کنند. 
رییـس حکومت وحـدت ملی سـه روز پیش، بر 
برگـزاری انتخابـات بـه موقع ریاسـت جمهوری 

و مجلـس نماینـده گان تأکیـد کرد. محمداشـرف 
غنـی همچنان از مردم خواسـت کـه در برگزاری 

انتخابـات شـفاف با حکومـت همـکاری کنند.
انتظار شهروندان

نارضایتـی شـهروندان در ایـن اواخـر نسـبت بـه 
زمینه سـازی حکومـت بـرای برگـزاری انتخابات 
افزایـش یافتـه اسـت. شـهروندان می گوینـد کـه 
بـاور بـه برگـزاری انتخابـات شـفاف ندارنـد و 
کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتـی نیـز تا هنوز 

کار باورآفرینـی انجـام نـداده اند.
کمیشـنران  کـه  دارنـد  توقـع  هم چنـان  مـردم 
کمیسـیون های انتخاباتـی تاش های شـان در امر 
اصاحـات و هم آهنگـی بـا حکومـت در امـر 
برگـزاری انتخابات را سـرعت ببخشـند تا سـال 
آینـده بـار دیگـر شـاهد برگـزاری انتخـات در 

کشـور باشـند.
ظریـف خالقـی، باشـندۀ شـهر کابـل در صحبت 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد که حکومـت باید 
اصاحاتـی را که در کمیسـیون انتخابات به مردم 
وعـده داده بـود، هرچه زوتر عملی کند تا ریشـۀ 
بی باوری ها خشـکیده شـود و با حضور گسـتردۀ 
انتخابات هـای  برگـزاری  شـاهد  شـهروندان، 

شـفاف و عادالنه باشـیم.
ایـن شـهروند هم چنـان تأکیـد دارد کـه بـا توجه 
بـه شـرایط کنونـی کشـور، بی صبرانـه در انتظـار 
برگـزاری انتخابـات اسـت تـا بـه نامـزد مـورد 
نظـرش رأی دهـد کـه بـه گفتـۀ او: »در رونـد 
توسـعۀ کشـور سـهم خـود را ادا کـرده باشـم«.

به بـاور آقـای خالقـی، برگـزاری انتخابـات یک 
پروسـۀ ملـی اسـت و بـه سرنوشـت همـۀ مردم 
افغانسـتان بسـته گی دارد و از ایـن جهـت، بایـد 

میان کمیسـیون انتخابـات و حکومت، هم آهنگی 
تـام و تمـام وجود داشـته باشـد.

در سـوی دیگـر، شـهرام حسـینی، باشـندۀ دیگر 
کابـل از »عـدم هم آهنگـی« و »چنددسـته گی« در 
کمیسـیون انتخابـات و حکومـت نگـران اسـت. 
کمیسـیون  رییـس  برکنـاری  کـه  می گویـد  او 
انتخابـات، چنددسـته گی در میان کمیشـنران این 
کمیسـیون و نبـود بودجـۀ کافی که مسـووالن در 
کمیسـیون انتخابات از آن سـخن می زنند، سـبب 

نگرانـی مردم شـده اسـت.
ُکنـدکاری  کـه  می افزایـد  هم چنـان  حسـینی 
و  پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری  زمینـۀ  در 
از  مـردم  کـه  شـده  موجـب  ریاسـت جمهوری 
آینـدۀ کشـور بهراسـند و حتـا به ادامـۀ حکومت 
در کشـور بی بـاور شـوند و تـن بـه مهاجـرت از 

کشـور بدهنـد.
بـه بـاور ایـن شـهروند، »منطقی تریـن« کار برای 
جلـب اعتماد مردم نسـبت حکومت و برنامه های 
حکومـت، شـفافیت در سـخن و اقـدام بـه عمل 
اسـت. آقـای حسـینی تأکیـد دارد کـه حکومـت 

بایـد در عمـل بـا برنامه ریـزی و اقـدام عملـی، 
اعتمـاد مـردم را بـه آیندۀ کشـور به دسـت آورد.
همزمـان بـا ایـن، نذیـر اقـدام، دانشـجوی سـال 
سـوم حقوق در دانشـگاه کابل می گویـد که برای 
داشـتن یک حکومـت مورد اعتماد مـردم و رفتن 
به سـوی ثبات سیاسـی و توسـعۀ اقتصـادی، نیاز 
داریـم تـا انتخابـات شـفاف برگزار کنیم تـا مردم 

سرنوشت شـان را خودشـان رقـم بزنند.
او می افزایـد: »اگـر انتخابات سـالم و همه شـمول 
در کشـور برگزار شـود، زنان و مردان در سراسـر 
کشـور در آن شـرکت کردنـد، نظام آینـده قوی و 
بـا اعتبـار خواهـد بـود، اما اگـر انتخابـات خوب 
آن  در  مـردم  عمومـی  نمایندهگـی  و  نداشـتیم 
تمثیـل نشـد؛ یـک نظـام و حکومـت ضعیف به 
میـان خواهـد آمـد کـه متعهـد خدمـت بـه مردم 

بود«. نخواهـد 
آقـای اقـدام با اشـاره به این که افغانسـتان در حال 
حاضـر جایـگاه بهتـری در میـان جامعـۀ جهانی 
دارد، انتخابات آیندۀ پارلمانی و ریاست جمهوری 
را سرنوشت سـاز برای افغانسـتان در سطح منطقه 

خوانـده گفـت: »اگـر در نتیجـۀ یـک انتخابـات 
غیـر شـفاف، نظـام ضعیف در کشـور بـه وجود 
بیاید، افغانسـتان در سـطح منطقه جایـگاه قوی و 

مطمیـن خود را از دسـت خواهـد داد«.
کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  گفته هـا  ایـن 
کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتـی همـواره در 
صحبـت بـا رسـانه ها از برنامه ریزی هـای جـدی 
و الکترونیکـی سـاختن رونـد انتخابـات صحبت 
کـرده انـد. کمیشـنران کمیسـیون های انتخابـات 
گفتـه انـد کـه در صـورت تأمیـن منابـع مالـی 
برگـزاری انتخبـات از طـرف دولـت و نهادهـای 
کمـک کننـدۀ بیرونـی، آنان مسـمم بـه برگزاری 
انتخـاالت پارلمان و شـورای های ولسـوالی ها در 
زمـان اعـام شـده در تقویـم انتخابـات هسـتند.

گفتنی اسـت که بی باوری و ُکندکاری کمیسـیون 
انتخابـات و حکومـت در امر برگـزاری انتخابات 
سـال آینـده موجـب شـده اسـت شـهروندان بـه 
این باور برسـند که کمیسـیون انتحابـات و دولت 
انتخابـات  برگـزاری  بـرای  برنامه هـای درسـتی 

ندارند.

نفـوس  احـوال  ثبـت  ادارۀ  در  مسـووالن 
بـرای  افـراد  نـام  ثبـِت  می گوینـد کـه رونـد 
دسـتور  بـه  دیجیتالـی  شـناس نامه ها  گرفتـن 
محمداشـرف غنـی آغاز شـده و ادامـه خواهد 

داشـت. 
امـا مسـووالن در ریاسـت اجرایـی می گوینـد 
کـه هنـوز هـم مخالف توزیـه شـناس نامه های 
و  نـام  »ثبـت  رونـد  بـا  امـا  انـد،  دیجیتالـی 

بایومتریـک افـراد« مخالـف نیسـت.
در ایـن میان، ارگ ریاسـت جمهوری می گوید 
کـه ادارۀ ثبـت احـوال نفـوس بربنیـاد قانـون 
کارش را آغـاز کـرده و از ایـن پـس هـر نـوع 
ابـراز نظـر در ایـن زمینه مربوط مسـووالن این 

اداره می شـود و بـه ارگ »ربطـی« نـدارد.
روح اهلل احمـدزی، سـخنگوی ادارۀ ثبت احوال 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  نفـوس 
می گویـد کـه موقف گیـری داکتر عبـداهلل افاده 
کننـدۀ ایـن حـرف اسـت کـه بایـد قناعـت 
بعـداً  و  شـده  فراهـم  سیاسـی  جریان هـای 

شـود. توزیـع  شـناس نامه ها 
آقـای احمـدزی می گویـد کـه ریاسـت ثبـت 
احـوال نفـوس یک نهـاد اجرایی اسـت و آنان 

دارنـد قانـون را تطبیـق می کنند.
به گفتۀ او: هدایت مسـتقیم محمداشـرف غنی 
اسـت تـا کارِ روند ثبت نـامِ افراد بـرای توزیع 
تـا  و  شـود  آغـاز  دیجیتالـی  شـناس نامه های 
کنـون اطاعـاِت نزدیک به 250 تن ثبت شـده 

و پروسـه بـا شـدت ادامه خواهد داشـت.
روح اهلل احمـدزی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
ثبـت  ریاسـت  از  اجرایـی  ریاسـت  آیـا  کـه 
احـوال نفـوس خواهـان توقف این روند شـده 
اسـت یـا نـه؟ می گویـد: »هیج هدایت رسـمی 
از سـوی ریاسـت اجرایـی بـرای مـا مواصلت 
نورزیـده اسـت و مـا به هدایـت رییس جمهور 

بـه کارمـان ادامـه می دهیـم«.
در حالـی کـه سـخنگوی ادارۀ ثبـِت احـوال 
مسـتقیم  دسـتور  بـه  کـه  می گویـد  نفـوس 
محمداشـرف غنی روند ثبِت نـام و بایومتریک 
مقام هـای حکومتـی را آغـاز کـرده انـد، امـا 
شاه حسـین مرتضـوی از ابرازِ نظـر در پیوند به 
موقـف ریاسـت اجرایی طفره رفتـه تأکید دارد 

کـه در پیوند به شـناس نامه ها باید بـا ادارۀ ثبت 
احـوال نفـوس صحبت شـود.

آقـای مرتضـوی امـا در پاسـخ به این پرسـش 
کـه محمداشـرف غنـی بـه ادارۀ ثبـت احـوال 
داده  را  رونـد  ایـن  آغـاز  دسـتور  نفـوس 
اسـت و واکنـش ارگ در پیونـد بـه موقـف 
ریاسـت اجرایـی چیسـت؟ می گویـد: »رونـد 
شـناس نامه های دیجیتالـی بربنیـاد قانـون آغاز 
شـده و از ایـن پس ابـراز تظر در ایـن زمینه به 
ادارۀ ثبـت احـوال نفوس ربـط دارد، نه به ارگ 

ریاسـت جمهـوری«.
مشـاورِ  رادفـر،  حشـمت  ایـن،  بـا  همزمـان 
رسـانه یی ریاسـت اجرایی به روزنامـۀ ماندگار 
می گویـد که آنـان بـا »توزیع« شـناس نامه های 
دیجیتالـی مشـکل دارند، نـه با رونـد »ثبت نام 
و بایومتریـِک افـراد«، زیـرا بـه گفتـۀ او: »روند 
بایومتریـک و ثبت نـام افراد یک امـر قانونی و 

پیـش نیـازِ توزیع شـناس نامه اسـت«.
آقـای رادفـر می افزایـد کـه ریاسـت اجرایی به 
خاطـر »سـلیقه های قومی و سـمتی« بـا توزیع 
نـدارد،  مشـکل  دیجیتالـی  شـناس نامه های 
بلکـه بـاور آنـان بـه ایـن اسـت کـه توزیـع 
شـناس نامه های دیجیتالـی یـک »رونـد ملـی« 
اسـت و پیـش از توزیـع آن بایـد »اجماع ملی« 

در ایـن زمینـه بـه وجـود بیایـد.
مشـاور ریاسـت اجرایی با بیـان این که رهبری 
ریاسـت اجرایـی بـا »توزیـع« شـناس نامه های 
دیجیتالـی موافـق نیسـت، اظهـار داشـت: »تـا 
زمانـی کـه یک اجماع سیاسـی و ملی در پیوند 
بـه توزیـع شـناس نامه های دیجیتالـی بـه میان 
نیایـد، توزیع آن سـبب بی اتفاقـی و بی ثباتی در 

می شـود«. جامعه 
ایـن گفته ها در حالـی مطرح می گـردد که روز 
پنج شـنبۀ هفتـۀ گذشـته ارگ اعـام کـرد کـه 

محمداشـرف غنـی دسـتور داد تـا رونـد ثبت 
دیجیتالـی  توزیـع شـناس نامه های  بـرای  نـام 

شـود. آغاز 
بـه گـزارش رسـانه ها  محمداشـرف غنـی این 
رونـد را بـا ثبت معلومـات خود، بی بـی گل و 
سـروردانش آغاز کرده اسـت. اما بـه دنبال این 
خبـر، ریاسـت اجرایی اعام کرد کـه این روند 
معطـل شـود تـا زمانـی که بر سـر این »مسـأله 
اجمـاع ملـی و توافق همه گانی به دسـت آید.«
داکتـر عبـداهلل عبداهلل صریحاً اعـام کرد که در 
مـورد توزیع این شـناس نامه ها »اجمـاع ملی و 
اجمـاع سیاسـی در داخـل و خـارج حکومت« 
وجـود نـدارد و تلویحاً اشـاره کـرده که عملی 
شـدن ایـن رونـد بـدون توافـق او بحـران زا 
خواهـد بود. نزدیـکان آقای غنی امـا می گویند 
دیگـر فرصـت باقی نمانده و این شـناس نامه ها 
در کنـار دیگـر مزایا، برای برگـزاری »انتخابات 

شـفاف و بـه موقع« حیاتی اسـت.
گفتنـی اسـت که قانـون ثبت احـوال نفوس در 
سـال 1393 از سـوی پارلمان نهایـی، تصویب 
و برای توشـیح به حامد کـرزی، رییس جمهور 
پیشـین فرسـتاده شـد، اما آقای کرزی به دالیل 
نامعلـوم، از امضـای آن سـر بـاز زد و آن را بـه 
حکومـت وحـدت ملـی به میـراث گذاشـت. 
محمداشـرف غنـی ایـن قانـون را پانـزده روز 
پـس از تکیه زدن به کرسـی ریاسـِت حکومت 
وحـدت ملـی، توشـیح کـرد، اما مدتـی پس از 
آن، بـا پادرمیانـی عده یـی از چهره هـا از جمله 
اسـماعیل یون، قانوِن توشیح شـده را دور زد و 
در یـک اقـدام غیرقانونی، فرمـان تقنینی صادر 
کـرد تـا پارلمان در پیونـد به مادۀ ششـم قانون 
ثبـت احـوال نفـوس تجدیـد نظر کنـد و آن را 

به پارلمان فرسـتاد.
پارلمـان ایـن کار را در تضـاد با قانون توشـیح 
شـده خوانـد و ردش کرد و برای توشـیح پس 
بـه اشـرف غنـی فرسـتاد؛ اما اشـرف غنـی بار 
دیگـر و حیـِن رخصتی های تابسـتانِی پارلمان، 
فرمـان تقنینی دیگر صادر کرد و قانوِن توشـیح 
شـده را بـار دیگر بـه مجلس فرسـتاد. مجلس 
نماینـده گان قانـوِن ثبِت احوال نفـوس را بدون 
تعدیـل در مـادۀ ششـم آن، تاییـد کـرد و برای 
رأی گیـری بـه مجلـس سـنا فرسـتاد کـه در 
نهایـت، مجلـس سـنا نیـز فرمـان تعدیـل این 

قانـون را تاییـد کرد.
اتـاق پارلمـان بـر سـر  زمانـی کـه میـان دو 
مسـأله یی اختـاف بـه وجـود می آیـد، قانـون 
حکـم می کنـد کـه کمیتـۀ مشـترک از اعضای 
دو مجلس ایجاد شـود و در مورد مسـألۀ مورد 
اختـاف، بحث و فیصله صـورت گیرد. کمیتۀ 
مشـترک ایجاد و در زمینه بحـث کردند، اما در 
روز رأی گیـری، چهـار تـن از اعضـای مجلس 
نماینـده گان حضـور نداشـتند و بـا اکثریت آرا 
فیصلـه شـد تـا بـا تعدیـل مـادۀ ششـم قانون 
ثبـت احـوال نفـوس و درج واژۀ »افغـان« در 
شـناس نامه های برقـی، رونـد توزیـع آن آغـاز 

شود.

چنددسته گی  از  ناامیدی 
انتخابات کمیسیون  در 

ادارۀ ثبت احوال نفوس:

رونـد ثبـت نـام ادامـه مـی یابـد 
ریاست اجرایی:

موضع ما سلیقه یی و گروهی نیست

هارون مجیدی

روح اهلل بهزاد
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بخش هفتم

الف( استصحاب 
و  تعبـدی  امـور  در  ابوحنیفـه  امـام  فقـه  در 
دیـده  اسـتصحاب  از  نمونه هایـی  غیرتعبـدی 
می شـود؛ نخسـت بایـد دانسـت که اسـتصحاب 
عبـارت اسـت از حکـم عقـل بـه ثبـوت یـا نفِی 
یـک امـر در زمـاِن حـال یـا آینـده بـه لحـاظ 
ثبـوت یـا نفـی آن در گذشـته. در فقـه حنفـی 
در توافـق بـا قاعـدۀ “الیقیـن الیـزول بالشـک” 
و اصـل اسـتصحاب، بـر ادامـۀ وجـود یـک امـر 
متیقن الوجـود در سـابق بعـد از عارضـۀ احتمال 
زواِل آن حکـم می گـردد. ماننـد مسـأله معروِف 
آن کسـی کـه بـه طهارت یقیـن داشـته ولی در 
وقـوع حـدث یا نقـِض آن تردیـد دارد، کـه امام 
ابوحنیفـه بـر بقـای طهـارِت وی حکـم کـرده 

. ست ا
همچنـان وی برخـالف دو فقیـه معاصـر خـود، 
پایـۀ  بـر  نخعـی،  شـریک  و  ثـوری  سـفیان 
اسـتصحاب عقـد نـکاح را تـا زمانی کـه بـر وقوع 
دانسـته  پابرجـا  نشـود،  حاصـل  یقیـن  طـالق 

اسـت.
ب( توسع و تسهیل در عبادات

امـام ابوحنیفـه در مسـایل گوناگـون مربـوط به 
عبـادات، در بسـیاری از مـوارد دوران امـر بیـن 
احتیـاط و توسـع بـه توسـع گراییـده اسـت. بـا 
ایـن وجـود، دو نکتـه را نمی تـوان فراموش کرد؛ 
نخسـت این کـه یکایـک فتـاواِی مـورد نظـر در 
سـاختار فقهـی ـ اصولـی امـام ابوحنیفـه مبانی 
روشـن و مشـخصی دارنـد و دوم این که گرایش 
بـه توسـع بـه صـورِت یکسـان ادامـه نیافتـه و 
فقهـای حنفـی میـاِن خـود احتیاط گرایانـی نیز 

داشـته اند.
بـه هـر صورت، توسـع در عبادات بـه عنوان یک 
وجـه مشـترک در سـاختار فقـه امـام ابوحنیفه 
دیـده می شـود؛ از آن جملـه می تـوان از عـدم 
اشـتراط نیـت در وضـو، عـدم اشـتراط پیوسـت 
بـودِن نیـت بـا تکبیـر احـرام در نمـاز، اسـقاط 
قرائـت از مقتـدی )مأموم(، اسـقاط لـزوم توزیع 
زکات بـه تمـام صنـوف هشـت گانۀ مسـتحقین 
مذکـور در آیـت قـرآن، تجویز تأخیر نیـِت روزه 

و مـوارد دیگـر یـاد نمود.
امـا آن طـوری کـه دیـده می شـود، ایـن گرایش 
غلبـۀ یـک روش اسـت نـه یـک گرایش شـامل 
تمـام مـوارد و می تـوان خالِف آن را دیـد، مانند 
قـول بـه نقـض وضو بـه خندۀ بلنـد )قهقـه( در 

نمـاز و چنـد مـورد دیگر.
ج( آزادی های فردی 

مبالغـه نخواهـد بـود اگـر گفتـه شـود کـه امام 
ابوحنیفـه برجسـته ترین فقیه حامـی آزادی های 
فردی در نظام فقهی ـ حقوقی اسـالم می باشـد.
امـام ابوحنیفـه ایـن توجـه را در مسـایل احوال 
می رسـاند  آن  اوِج  بـه  معامـالت  و  شـخصیه 
صـورِت  بـه  را  فـردی  آزادی  کـه  آن جـا  تـا  و 
قاعده یـی در تعـارض بـا منابـع نقلـی ضعیـف 
و یـا برداشـت های سـطحی محـض از نصـوص، 
نظـر  نمونـه،  آشـکاراترین  اسـت.  داده  ترجیـح 
اسـت.  ازدواج  عقـد  در  زن  آزادی  مـورد  در  او 
او ازدواج یـک زِن بالـغ و عاقـل را بـه رضـای 
خویـش جایـز دانسـته و صـدور عقـد از جانـب 
را شـرط صحـِت عقـد  اذن ولـی  ولـی و حتـا 

نشـمرده است. )تازه در سـال ۱966 کنوانسیون 
حقـوق مدنـی و سیاسـی سـازمان ملـل متحـد، 
صحـت عقـد نـکاح را منوط بـه رضایـت طرفیِن 

عقـد بـه تصویـب رسـانید.( 
نظام مندسـازی  و  تسـجیل  در  ابوحنیفـه  امـام 
تیـوری حقوقـی ـ فقهـی خـود نیـز ایـن آزادی 
ماننـد  او  و شـاگرداِن  اسـت  نمـوده  تمثیـل  را 
ابویوسـف و محمد بن حسـن که مخالِف دیدگاِه 
او در ایـن بـاب بودنـد، توانسـتند دیگاه شـان را 
ثبـت کنند و در کنـار نظر استادشـان از دیدگاه 

نمایند. انتقـاد  او 
در  فـردی  آزادی  بـر  او  تکیـۀ  نمونه هـای  از 
معامـالت، دیـدگاه او دربـارۀ “حجـر” اسـت که 
برخـالف مشـهور، عواملـی چـون افـالس، دین، 
سـفه و حتـا فسـق را از موجباِت حجـر نمی داند 
و افـرادی که ایـن مواصفات را دارنـد، در تصرف 
در امـوال خویـش آزاد و مختـار می شـمارد. بـه 
گفتـۀ ابـن حجـر عسـقالنی در این مـورد وی با 
تکیـه بر حـق آزادی های فـردی افـراد، احادیث 
آحـاد دال بـر محجـور بـودِن افراد فـوق را ترک 

نمـوده و یـا از آن عـدول کرده اسـت.
امـام ابوحنیفـه تصـرِف بی مـورد و غیرضـرورِی 
ناجایـز  اقـداِم  یـک  فرزنـد،  امـوال  در  را  پـدر 
شـمرده و پدر را در صورِت وارد کردِن خسـارت 
بـه امـوال فرزنـد، ضامـِن جبران دانسـته اسـت. 
کـه  دارد  وجـود  نقلـی  حالی کـه  عیـِن  در 
پیامبـر اکـرم گفتـه “انـت و مالـک ألبیـک”: تـو 
و دارایـی ات از آِن پـدر می باشـید. بنـا بـه نقـل 
امـام ابویوسـف از امـام ابوحنیفه، این دیـدگاِه او 
بـرای حفـظ حـق حاکمیِت هـر فرد بـر مایملِک 

می باشـد.  خویـش 
امـام ابوحنیفـه، صلـح و توافق هـای حقوقـی را 
نیـز اهمیـت داده اسـت و تا آن جا کـه این صلح 
و توافـق طرفیـن مانـع اقـداِم محاکـم در همان 
مـوارد می گـردد. بنـا بـه گفتـۀ امـام ابویوسـف، 
ایـن مسـأله نیـز ناظـر بـر حـِق آزادی افـراد بـر 
اقدامات شـان اسـت. مبتنـی بـر همیـن گرایش، 
امـام ابوحنیفـه برخـالف دیگر فقهـا، جمع میاِن 
دو مکلفیـت و یـا دو مجـازات را در یـک موضوع 
پرداخـت  لـزوم  از  او  انـکار  ماننـد  نمی پذیـرد، 
عشـر و خـراج از یـک زمیـن و اجـرای مجـازاِت 
شـالق و تبعیـد بـر یـک مجـرم برای یـک جرم 

زنا(. )جـرم 
د( حیل یا “چاره جویی های قانونی”

حیـل شـرعی اگـر به صـورِت جزم گرایانـه دیـده 
شـود، یک امر مذموم اسـت؛ چـون نوعی نیرنگ 
بـرای بیرون رفت از یک سیسـتم حاکـِم حقوقی 
می باشـد. امـام ابوحنیفـه را بـرای به کارگیـری 
ایـن روش مذمـت کرده انـد و به خصـوص اهـل 
حدیـث با اسـتفاده از ایـن بهانه بر وی به شـدت 
تاخته انـد. ولـی بایـد دانسـت که فلسـفۀ وکالت 
حقوقـی و کار وکالی مدافـع مبتنـی بـر همیـن 
امـروز  می باشـد.  قانونـی”  “چاره جویی هـای 
قسـمت اعظـم مطالبـات بین الـدول کـه جنبـۀ 
مالـی و حقوقـی داشـته باشـد، متکـی بـر ایـن 

می گیـرد.  صـورت  چاره جویی هـا 
چاره جویی هـای  یـا  حیـل  طـرِح  یوزف شـاخت 
قانونـی را از افتخـاراِت منحصـر بـه فـرِد امـام 
ابوحنیفـه می دانـد. در بـاب حیـل، ابـن مبارک 

ابوحنیفـه  امـام  بـه  را  کتابـی  تألیـف  حتـا 
نسـبت داده اسـت. آن طـوری کـه اهـل حدیـث 
می پندارنـد، حیـل ابطـال حقـی از شـخص و یا 
ابطـال کلـِی یک حـق از حقـوق اهلل نمی باشـد، 
یـک  درگیـِر  یـک شـخِص  دادِن  نجـات  بلکـه 
مسـأله از بن بسـت و بـه معنی دیگـر، جلوگیری 
از ضیـاع بیشـتِر حقـوِق یـک فـرد بـر اثـر قـرار 
گرفتـِن او در یـک بن بسـِت قانونـی می باشـد. 
پـس بـه ایـن صـورت، در تضـاد کلـی بـا قانون 
و یـا نصـوص قـرار نمی گیـرد و زیـر چتـِر قواعد 
توجیـه  عامـه  مصالـح  از  پیـروی  و  فقـه  ُکلـی 

می گـردد.
سرخسـی از فقهـای برجسـتۀ حنفـی می گویـد: 
حیلـه آن گاه که شـخصی را از حرامی رها سـازد 
یـا او را بـه حاللـی برسـاند، جایـز و روا اسـت و 
آن گاه کـه در راه ابطـال حـِق دیگـران، بـا حـق 
جلـوه دادِن امـر باطلی بـه کار گرفته شـود، ناروا 
حیـل  کاربـرد  ملحـوظ،  همیـن  روی  و  اسـت 
پیـدا  معنـی  غیرتعبـدی  و  اجتماعـی  امـور  در 

می کنـد.
موضـوع  همیـن  در  مخصوصـی  کتاب هـای 
توسـط ابویوسـف و محمـد نوشـته شـده اسـت 
کـه نمایان گـِر جایـگاه ایـن موضـوع نـزد نسـل 
اولـی فقهـای حنفـی می باشـد و پـس از آن هـا، 
ابوبکـر  مهم تریـن کتـاب در ایـن بـاب نوشـتۀ 

می گـردد.  تلقـی  خصـاف 
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كمال الدین حامد

بخش نهم و پایانی

ر. س. - پیترز
مترجم: علی رضا غفوری ۴( بازتاب شناسی )۱۴( 

ه از رفتـار بدن را 
دوگانه انـگاری دکارت فرضیه یـی را در بـر می گرفـت که آن دسـت

کـه پایین تـر از سـطح کنش هـای ارادی و عقالنـی هسـتند را می تـوان بـه صـورت 

مکانیکـی تبییـن کرد. گرچه عقیـدۀ دکارت دربـارۀ چه گونگی کار بـدن، عقیده یی 

خـام بـود. او بـدن انسـان را بـه منزلـۀ پیکـره یـا ماشـینی خاکـی فـرض می کـرد 

و بسـیار تحـت تأثیـر شـاهکار آدمک هایـی بـود کـه در باغ هـای اشـرافی خدمـت 

می کردنـد و از طریـق قـرار دادن منظـِم لوله هـای آب در درون شـان قـادر بودنـد 

کار خـود را انجـام دهنـد. آن هـا می توانسـتند دست های شـان را حرکـت دهنـد 

و حتـا صداهایـی ماننـد ادای کلمـات را تولیـد کننـد. دکارت بـه همیـن شـیوه، 

سیسـتم عصبـی بـدن انسـان را همچـون بخشـی از یک لوله کشـی پیچیـده تصور 

و ترسـیم کـرد. اعصـاب بـه منزلـۀ لوله هایی تصور می شـدند کـه در امتـداد »ارواح 

ی نامعلومـی را مابیـن روح و جسـم اشـغال کرده انـد، 
حیوانـی«)۱۵( کـه فضاهـا

کشـیده شـده اند و به طـور مسـتمر نیـز دارای جریان هسـتند. تغییـرات در حرکت 

ایـن ارواح، آن هـا را وادار بـه گشـودن منافـذی معیـن در مغـز می کنـد. وقتی این 

اتفـاق می افتـد، ایـن تغییـر حرکِت ارواح بـه ماهیچه های بـدن بازتابیده می شـوند. 

بـه همیـن علـت، دکارت تصـور می کـرد بسـیاری از حرکت هـای بـدن بـا نیـِت 

آگاهانه یـی پدیـد می آینـد نـه با بازتـاب صرفـاً فیزیولوژیک مغـز یا به وسـیلۀ تکرار 

حـرکات در ارواح حیوانـی کـه مغـز از طریق غـدۀ صنوبری اش حـرکات آن ها را در 

مجراهـای حرکتـی ثبـت و سـپس از طریق ارسـال معانـی تصویرهـا و برخوردهای 

حسـی ثبت شـده، بـدن را تحـت تأثیـر قـرار می دهد.

بـه ایـن ترتیـب، واکنش هـای خـودکار جسـمی که تحـت تسـلط اراده یـی نبودند، 

بازتـاب نامیـده شـدند. تـا زمانـی کـه چارلـز بـل در سـال ۱8۱۱ مقاله یـی بـه نام 

ـارۀ آناتومـی جدیـد مغـز«)۱6( منتشـر کـرد، کار کمی برای رشـد 
»عقیده یـی درب

مفهـوم مغـز و فرآیندهـای آن انجام شـده بود. بـل در این مقاله کـه او را به جامعۀ 

سـلطنتی متصـل کـرد، ادعـا کـرد رشـته های عصبـی از طریـق ریشـه های عصبی 

قدامـی یـا جلـوی بـا مرکز سـتون مهره هـا، مرتبط هسـتند. این رشـته های عصبی 

کار انتقـال بازتاب هـای مغـزی حاصـل از محرک هـای حرکتـی را بـر عهـده دارنـد 

و ایـن اعصـاب حسـی بـا ریشـه های جلـوی رشـتۀ مرکـزی نخاع نیـز مرتبـط اند. 

ایـن مطلـب را ماژنـدی نیـز در سـال ۱822 تأییـد کـرد. در سـال ۱8۳۳ مارشـال 

هـال بـه صراحـت وجود کنش هـای بازتابـی مسـتقل از ارادۀ آگاهانه در بـدن را به 

اثبـات رسـاند و در اواخـر قـرن نـوزده رفتـار عجیب حیواناِت محروم شـده از قشـر 

فوقانـی مغـز، دیگـر بـه مقوله یی پیـش پا افتاده و حل شـده تبدیل شـد. در سـال 

۱8۵۱ کلـود برنـارد تحقیقـات فیزیولوژیـک خـود را بـر روی تأثیـر اعصـاب خاص 

سیسـتم گـردش خـون و تغییرات حاصله از آن را در سیسـتم عصب سـمپاتیکی را 

 و با امعا و احشـا و 
بنیـان نهـاد، بـه ایـن امیـد که بتوانـد به درک ارتبـاط بین مغـز

ن در موقعیت هـای انگیزشـی و احساسـی کمـک کنـد. نظریۀ 
تغییـرات پیچیدۀشـا

تکامل گرایـی به ویـژه نظریـۀ هربـرت اسپنسـر، راهنمـای هیولینگز جکسـون شـد 

تـا سـطوح مختلـِف ارادی را در سیسـتم عصبـی کـه از کـم بـه زیاد سـازمان داده 

شـده بـود و از شـکلی خـودکار تـا صورتـی ارادی تغییر پیـدا می کرد را به روشـنی 

کشـف کند.

ACKU



پیش درآمد
از  عنـوان  همیـن  بـا  ادبیـات«  »چـرا  مقالـۀ 
نویسـنده یی بـه  نام ماریوبارگاس یوسـا، شـاعر، 
ادیـب، داسـتان نویس، روزنامه نـگار و پژهش گر 
امریـکای التیـن و بـا برگـردان عبـداهلل کوثری 
کـه برگـردان خوبی کـرده، اقبـال چـاپ یافته 
اسـت. بـا توجـه بـه  شـیوایی و گیرایـی متن و 
افـق روشـن و فرازدامـِن دیـدگاه نویسـنده در 
پیونـد بـه »ادبیـات«، تأثیـر ادبیـات ـ به ویـژه 
سـامان مند  راسـتای  در  ـ  داسـتان  و  شـعر 
خانواده گـی  و  مشـترک  زنده گـی  سـاختن 
بـه  مطالعـۀ  نسـبت  بشـری  نیازمندی هـای  و 
کـه  را  مقالـه  ایـن  کـه  دیـدم  الزم  ادبیـات؛ 
کم وبیش حدود »سـی صفحه« اسـت، تلخیص 
کنـم. در ایـن مقالـه، نویسـنده، از زوایـا و ابعاد 
متعـدد بـه  ادبیـات نگریسـته و نظر بـه  براهین 
و دالیـل صریـح و روشـن، مطالعـه و خوانـش 
ادبیـات را نـه بـه  عنـوان متـن روزمـره، بـل به  
عنـوان دگرسـاز زنده گـی و زیسـتن پیشـنهاد 
کـرده اسـت. تغییـرات، تصـرف، دسـت کاری و 
متـن  از  قسـمت هایی  در  کـه  جابه جایی یـی 
صـورت  ـ  و...  برگـردان  اشـکاالت  به دلیـل  ـ 
مغشـوش  از  جلوگیـری  بـه  منظـور  گرفتـه، 
یـادآوری  پایـان  در  خواننـده،  ذهـن  شـدن 
گردیـده اسـت. جابه جایی هایـی کـه در متـن 
صـورت گرفتـه، تغییری در محتـوای متن وارد 

نکـرده اسـت.

۱
... ادبیـات، یکی از اساسـی ترین و ضروری ترین 
بی بدیـل  فعالیـت  اسـت؛  ذهـن  فعالیت هـای 
جامعـۀ  در  شـهروندان  شـکل گیری  بـرای 
دموکراتیـِک مـدرن ـ جامعـۀ مرکـب از افـراد 
آزاد. ادبیـات از آغـاز تـا اکنـون و تـا زمانـی که 
وجـود داشـته باشـد، فصـل مشـترک تجربیات 
ادبیـات  به واسـطۀ  خواهـد.  و  بـوده  آدمـی 
را  یک دیگـر  می تواننـد  انسـان ها  کـه  اسـت 
بازشناسـند و بـا یک دیگـر گفت وگـو کننـد. در 
ایـن میـان، تفـاوت مشـاغل، شـیوۀ زنده گـی، 
احـواالت  و  فرهنگـی  جغرافیایـی،  موقعیـت 
شـخصی، تأثیـری نـدارد. ادبیـات، بـه  تک تـک 
افـراد، بـا همـۀ ویژگی هـای فردی شـان، امکان 
مـا در  برونـد.  فراتـر  تاریـخ  از  تـا  اسـت  داده 
مقـام خواننده گان سـروانتس، شکسـپیر، دانته 
گسـتردۀ  پهنـۀ  در  را  یک دیگـر  تولسـتوی،  و 
مـکان و زمـان درک می کنیم و خـود را اعضای 
یـک پیکـر می یابیـم؛ چـون از آفریده هـای این 
نویسـنده گان، چیزهایـی می آموزیـم که سـایر 

 ]2[. نیـز آموخته انـد...  آدمیـان 
حماقـت،  از  انسـان  داشـتن  ایمـن  بـرای 
تعصـب، نژادپرسـتی، تفرقـۀ مذهبی، سیاسـی 
از  هیچ چیـز  انحصارطلبانـه،  ناسیونالیسـِم  و 
ایـن حقیقـت کـه در آفریده هـای بـزرگ ادبی 
آشـکار می شـود، موثرتر نیسـت. مـردان و زنان 
در  هسـتند،  کـه  هرکجـا  در  ملت هـا،  همـۀ 

اصـل برابرنـد؛ تنهـا بی عدالتـی اسـت کـه در 
میـان آنـان، بـذر تبعیـض و تـرس و اسـتثمار 
می پراکنـد. هیچ چیـز بهتـر از ادبیـات بـه  مـا 
نمی آمـوزد کـه تفاوت هـای قومـی و فرهنگـی 
و  بشـماریم  آدمـی  میـراث  غنـای  نشـانۀ  را 
ایـن تفاوت هـا را کـه تجلـی قـدرت آفرینـش 

چندوجهـی آدمـی اسـت، بـزرگ بداریـم. 
مطالعـۀ ادبیـات خـوب، بی گمـان لذت بخـش 
اسـت، امـا در عیـن حـال به مـا می آمـوزد کـه 
انسـانی ،  وحـدت  بـا  چگونه ایـم،  و  چیسـتیم 
نقص های انسـانی ، اعمـال ، رویاهـا و اوهام مان، 
به تنهایـی و بـا روابطـی کـه مـا را به هـم پیوند 
خلـوت  در  و  اجتماعـی   تصویـر  در  می زنـد، 
وجدمان مـان. ایـن »مجموعـۀ پیچیـدۀ حقایق 
متضـاد« ـ ترکیبـی از آزایابرلیـن ـ در واقـع، 
چکیـدۀ وضعیت بشـر اسـت. در دنیـای امروز، 
یگانـه چیـزی کـه مـا را بـه  شـناخت کلیـت 
ادبیـات  در  می شـود،  رهنمـون  انسـانی مان 
وحدت بخـش،  نگـرش  ایـن  اسـت.  نهفتـه 
ایـن کالم کلیت بخـش، نـه در فلسـفه یافـت 
می شـود؛ نـه در تاریـخ؛ نـه در هنـر و بی گمان، 
نـه در علـوم اجتماعـی. بعضـی از منتقـدان، تا 
آن جـا پیـش می رونـد کـه می خواهنـد ادبیات 
را هـم بـه  نوعـی علـم تبدیـل کننـد. امـا ایـن 
خیـال باطل اسـت؛ زیـرا کـه داسـتان به وجود 
نیامـده تا تنها یـک  محدودۀ واحـد از تجربیات 
آن،  وجـودی  علـت  کنـد.  بررسـی  را  انسـانی 
غنـا بخشـیدن بـه  کل زنده گـی آدمـی اسـت 
و ایـن زنده گـی را نمی توانیـم تکه تکـه کنیـم؛ 
تجزیـه کنیـم یـا بـه  مجموعه یـی از طرح هـا و 
فرمول هـای کلـی تقلیـل دهیـم. ایـن معنـای 
آن کالم پروسـت اسـت: »زنده گـی واقعـی کـه 
سـرانجام در روشـنایی آشـکار می شـود و تنهـا 
می شـود،  زیسـته  به تمامـی  کـه  زنده گی  یـی 
ادبیـات اسـت.« پروسـت، گزاف گویـی نمی کرد 
و ایـن کالم هـم صرفـا زاییـدۀ عشـق او به  کار 
خـودش نبـود. او، ایـن گـزاره را پیـش می نهد 
کـه زنده گـی در پرتـو ادبیـات، بهتـر شـناخته 
و زیسـته می شـود و نیـز ایـن کـه زنده گـی، 
اگـر قـرار اسـت به تمامـی زیسـته آیـد، بایـد با 

دیگـران تقسـیم شـود. 
آن پیونـد برادرانـه کـه ادبیـات میان انسـان ها 
برقـرار می کنـد و ایشـان را وامـی دارد تـا باهم 
گفت وگـو کننـد و خاسـتگاه مشـترک و هـدف 
مشـترک را بـه  یـاد ایشـان مـی آورد، از همـۀ 
موانـع ناپایـدار فراتر مـی رود. ادبیـات، از طریق 
متونـی کـه بـه  دسـت مـا رسـیده ]اسـت[، ما 
پیونـد  کسـانی  بـا  ]و[  می بـرد  به گذشـته  را 
سـوداها  گذشـته،  روزگاران  در  کـه  می دهـد 
به سـرپخته ، لذت هـا بـرده  و رویاهـا پرورده انـد 
و همیـن متـون، امـروز، بـه  ما امـکان می دهند 
را  خودمـان  رویاهـای  و  ببریـم  لـذت  کـه 
بپرورانیـم. ایـن احسـاس اشـتراک در تجربـۀ 
مـکان،  و  زمـان  درازنـای  در  انسـانی  جمعـی 
واالتریـن دسـت آورد ادبیـات اسـت و هیچ چیز 

بـه انـدازۀ  ادبیـات، در نوشـدن ایـن احسـاس 
بـرای هـر نسـل موثر نیسـت. 

2
رمـان و شـعر، نـه آواز پرنده انـد و نـه منظـرۀ 
و  رمـان  چـون  افـق؛  در  آفتـاب  فرونشسـتن 

تصادفـی  نـه  به وجـود آمده انـد و نـه ادبیـات، 
زاییـدۀ طبیعـت انـد. ایـن دو، پیامـد آفرینـش 
انسـان انـد. آفریده هـای ادبی، به صورت اشـباِح 
زاده  نویسـنده  آگاهـی  خلـوِت  در  بی شـکل، 
می شـوند و عاملـی کـه این اشـباح را به آگاهی 
او رانـده، ترکیبی اسـت از ناخودآگاه نویسـنده 
و حساسـیِت او در برابـر دنیـای پیرامونـش و 
نیـز عواطـف او. همین  چیزها هسـت که شـاعر 
یـا راوی ـ در کشمکشـی کـه بـا کلمـات دارد 
حرکـت،  آن هـا جسـمیت،  بـه  رفتـه  رفتـه  ـ 
ضرب آهنـگ، هماهنگـی و زنده گی می بخشـد. 
سـاخته گی  زنده گـی  البتـه  زنده گـی،  ایـن 
اسـت؛ زنده گـی خیالی، زنده گی سـاخته شـده 
از کلمـات اسـت؛ بـا ایـن همـه، مـردان و زنان 
زنده گـی سـاخته گی هسـتند.  ایـن  در طلـب 
ادبیـات با تـالش یک فـرد واحد پدیـد نمی آید. 
ادبیـات، زمانـی هسـتی می یابد کـه دیگران آن 
را همچـون بخشـی از زنده گـی اجتماعی پذیرا 
شـوند. آنـگاه ادبیـات، بـه  یمـن خوانـدن]۳[، 
از  یکـی  بـه  تجربـۀ مشـترک می شـود.  بـدل 
اثـرات سـودمند ادبیات، در سـطح زبـان تحقق 
می یابـد. جامعه یـی کـه ادبیات مکتـوب ندارد، 
ابـزار  بـا جامعه یـی کـه مهم تریـن  قیـاس  در 
ادبـی  متـون  در  واژگان،  یعنـی  آن،  ارتباطـی 
پـرورده شـده و تکامـل یافته انـد، حرف هایـش 
را بـا دقـت کم تـر، غنـای کم تـر و وضـح کم تر 
بیـان می کنـد. جامعـۀ بی خبـر از خوانـدن کـه 
جامعه یـی  همچـون  نبـرده،  بویـی  ادبیـات  از 
کـه از کروالل هـا دچـار زبان پریشـی اسـت و 
به  سـبب زبـان ناپخته و ابتدایی اش، مشـکالت 
عظیـم در برقـراری ارتبـاط خواهد داشـت. این 
در مـورد افـراد نیـز، صـدق می کنـد. آدمی که 
کـم می خوانـد یـا نمی خوانـد و یـا فقـط پـرت 
و پـال می خوانـد، بی گمـان، اختاللـی در بیـان 
دارد. ایـن آدم، بسـیار حـرف می زنـد، اما اندک 
آنچـه  بیـان  بـرای  واژگانـش  زیـرا  می گویـد، 
در دل دارد، بسـنده نیسـت. امـا مسـأله تنهـا 
و  فکـر  محدودیـت  نیسـت.  کالم  محدودیـت 
تخیـل نیـز در میان اسـت. مسـأله، مسـألۀ فقر 
تفکـر نیـز هسـت. چـون افـکار و مفاهیمی که 
مـا به واسـطۀ آن ها بـه  رمـز و راز وضعیت خود 
پـی می بریـم، جـدا از واژگان وجـود ندارنـد. ما 
زیرکانـه سـخن  و  پرمغـز، سـنجیده  درسـت، 
گفتـن را از ادبیـات و تنهـا از ادبیـاِت خـوب 

می آموزیـم. هیـچ یـک از انـواع علـوم و هنرهـا 
نمی توانـد در غنـا بخشـیدن به  زبان مـورد نیاز 
مـردم، جـای ادبیـات را بگیـرد. درسـت گفتن 
و تسـلط بـر زبـان غنـی و متنـوع، یافتـن بیان 
مناسـب بـرای هـر فکـر و هـر احساسـی کـه 
می خواهیـم بـه  دیگـران منتقـل کنیـم، بدیـن 
معناسـت کـه مـا آماده گـی بیشـتری را بـرای 
نیـز  و  گفت وگـو  آمـوزش،  آموختـن،  تفکـر، 
داریـم.  و حـس کـردن  رویا پـردازی  ـ  خیـال 
واژگان به گونـۀ پنهانـی، در همـۀ واکنش هـای 
مـا بازتـاب می یابنـد؛ حتـا در آن واکنش هایـی 
ندارنـد.  زبـان  بـا  ارتباطـی  هیـچ  ظاهـراً  کـه 
ادبیـات،  وجـود  یمـن  بـه   زبـان  کـه  چنـدان 
پالوده گـی  اعـالی  بـه  حـد  و  تحـول می یابـد 
می رسـد ]و[ بـر امکان شـادمانی و لـذت آدمی 

می افزایـد. 

۳
را  جنسـی  رابطـۀ  و  تمنـا  عشـق،  ادبیـات، 
عرصه یـی بـرای آفرینـش هنـری کـرده اسـت. 
در غیـاب ادبیـات، اروتیسـم وجود نمی داشـت. 
عشـق و لـذت؛ سرخوشـی بی مایـه می شـد و 
از ظرافـت و ژرفـا و از آن گرمـی و شـوری کـه 
بی بهـره  اسـت،  ادبـی  خیال پـردازی  حاصـل 
اگـر  نیسـت  گزافـه  به راسـتی،  می مانـد. 
بگوییـم کـه آن زوجـی کـه آثـار گارسیالسـو، 
خوانده انـد،  را  بودلـر  یـا  گونگـورا  پتـرارک، 
کـه  بی سـوادی]۴[  آدم هـای  بـا  قیـاس  در 
سـریال های بی مایـۀ تلویزیونـی، آنـان را بـدل 
لـذت  ابلـه کرده]اسـت[؛ قـدر  بـه  موجـودات 
لـذت می برنـد.  بیشـتر  و  بیشـتر می داننـد  را 
ادبیـات،  از  بی بهـره  و  بی سـوادی  دنیـای  در 
عشـق و تمنـا، چیـزی متفـاوت از آنچـه مایـۀ 
و  بـود  نخواهـد  می شـود،  حیوانـات  ارضـای 
هرگـز نمی توانـد از حـد ارضـای غرایـز بـدوی 
فراتـر بـرود. ایـن را نیـز بگویـم که رسـانه های 
آمـوزش  نمی تواننـد در  دیـداری ـ شـنیداری 
کاربـرد مطمیـن و ماهرانـۀ امکانـات بی نهایـت 
زبـان، جای ادبیـات را بگیرند. درسـت برخالف 
ایـن، ایـن گونـه رسـانه ها، کالم را در قیـاس 
بـا تصویـر کـه زبـان اصلـی آن هـا اسـت، بـر 
جایگاه]دومـی[ می نشـانند و کاربرد زبـان را تا 
حـد کالم شـفاهی و حداقلـی گریزناپذیـر کـه 
هیـچ پیوندی بـه  بُعد مکتوب آن نـدارد، تقلیل 
می دهـد.  ایـن نکتـه مـرا بـه این فکـر انداخت 
کـه ادبیـات، نـه تنهـا بـرای شـناخت کامـل و 
تسـلط بر زبـان ضروری اسـت، بلکه سرنوشـت 
آن بـه گونـۀ جداناشـدنی بـا سرنوشـت کتـاب 
پیونـد یافتـه اسـت، یعنـی محصـول صنعتـی 
منسـوخ  و  کهنـه  امـروز  مـا  از  بسـیاری  کـه 

بـه  قـادر  )هرچنـد  دارم  یقیـن  می شـماریم. 
اثباتـش نیسـتم( کـه با برچیـده شـدن کتاب، 
ادبیـات، لطمـۀ جـدی ـ حتا مرگ بـار ـ خواهد 
خـورد. البتـه واژۀ »ادبیـات« از میـان نخواهـد 
می تـوان  به یقیـن  کم وبیـش،  امـا  رفـت، 
گفـت کـه ایـن واژه بـر متونـی اطـالق خواهد 
شـد کـه فاصلـۀ آن هـا بـا آنچـه امـروز ادبیات 
می خوانیـم، همـان فاصلـۀ سـریال های آبکـی 
از تراژدی هـای سـوفوکلس و شکسـپیر اسـت. 
زنده گـی  در  ادبیـات  جایـگاه  اهمیـت  بـر 
در  آورد.  می تـوان  نیـز  دیگـر  دلیـل  ملت هـا، 
محـرک  کـه  انتقـادی  ذهـن  ادبیـات،  غیـاب 
اصـل تحـوالت تاریخی و بهتریـن مدافع آزادی 
اسـت، لطمـۀ جدی خواهد خـورد. این از آن رو 
اسـت که ادبیاِت خوب، سراسـر رادیکال اسـت 
و پرسـش های اساسـی دربـارۀ جهاِن زیسـتگاه 
مـا پیش می کشـد. در همۀ متون ادبـی، اغلب، 
بـدون نیت آگاهانۀ نویسـنده، جنبـۀ اغواگرایانه 
دارد. ادبیـات بـرای آنانـی کـه بـه آنچـه دارند، 
خرسـندند، بـرای آنانی کـه از زنده گـی ـ بدان 
گونـه کـه هسـتـ  راضی انـد، چیزی نـدارد که 
بگویـد. ادبیـات، خـوراک جان هـای ناخرسـند 
و  ناسـازگاران  رسـای  زبـان  اسـت.  عاصـی  و 
پنا هـگاه کسـانی اسـت کـه بـه آنچـه دارنـد، 
پنـاه  ادبیـات  بـه  انسـان  نیسـتند.  خرسـند 
مـی آورد تا ناشـادمان و ناکامل نباشـد. ادبیات، 
را  ناخشـنودی ها  ایـن  گـذرا،  گونـۀ  بـه   تنهـا 
تسـکین می دهـد، امـا در لحظه هـای جادویـی 
تعلـق حیـات،  گـذرای  لحظـات  در همیـن  و 
توهـم ادبـی مـا را از جـا می کنـد و بـه  جایـی 
فراتـر از تاریـخ می بـرد و ما بدل به  شـهروندان 
نامیـرا  ـ  می شـویم  بی زمـان  سـرزمین 
پُرمغزتـر،  غنی تـر،  بدین سـان،  می شـویم]۵[. 
زمانـی  از  روشـن تر  و  شـادمان تر  پیچیده تـر، 
می شـویم کـه قیدوبندهـای زنده گـی روزمـره 
دسـت و پای مان را بسـته اسـت. وقتی کتاب را 
می بندیـم و دنیـای قصـه را تـرک می گویم، به 
 زنده گـی واقعـی برمی گردیـم و ایـن زنده گـی 
را بـا دنیـای باشـکوهی کـه به تازه گـی ترکـش 
کرده ایـم، مقایسـه می کنیـم، چقدر سـرخورده 
گران قـدر  ادراک  ایـن  بـه  امـا  می شـویم. 
داسـتان،  خیالـی  دنیـای  کـه  می رسـیم  نیـز 
زیباتـر، گونه گون تـر، جامع تـر و کامل تـر از آن 
زنده گی یـی اسـت کـه در بیـداری می گذرانیم. 
محدودیت هـای  بـا  شـده  مشـروط  زنده گـی 
وضعیـت عینـی مـا. بدین سـان، ادبیـاِت خوب 
و  تقسـیم ناپذیر  ویرانگـر،  همـواره،  اصیـل،  و 
عصیان گـر اسـتـ  چیـزی اسـت که هسـتی را 

بـه  چالـش می کشـد. 
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یگانـه چیـزی که در دنیای امروز، ما را به  شـناخت کلیت انسانی مـــان   
رهنمون می شـود،  در ادبیات نهفته اسـت. ایـن نگرش وحدت بخش، 
ایـن کالم کلیت بخـش، نه در فلسـفه یافت می شـود، نه در تاریخ، نه 

در هنـر و بی گمان نـه در علوم اجتماعی. 
ماریو بارگاس یوسـا
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بـه دنبـال حکم برکنـاری عبدالکریم 
خدام، والی پیشـین والیت سـمنگان 
جمعیـت  اشـرف غنی،  سـوی  از 
اسـالمی افغانسـتان  واکنـش نشـان 
را  خـدام  آقـای  برکنـاری  و  داده 
ناموجه دانسـته و ایـن تصمیم را گام 
دیگـری در مسـیر افزایـش تنش در 
افغانسـتان تلقی کـرده و در مخالفت 
تشـکیل  سیاسـی  موافقت نامـه  بـا 
حکومت وحدت ملی دانسـته اسـت.

در اعالمیـه حـزب جمعیت اسـالمی 
افغانسـتان کـه دیـروز دوشـنبه ۳۰ 
دلو/ بهمن منتشـر شـد، آمـده که با 
تاییـد موقف مـردم و بـزرگان والیت 
سـمنگان و قـوم ترکمـن، جمعیـت 

ایـن فرمـان را رد می کنـد.
براسـاس ایـن اعالمیـه، عبدالکریـم 
خـدام، یکـی از اعضـای بلنـد پایـه 
حـزب جمعیـت اسـالمی افغانسـتان 
براسـاس تعاملـی  چنـد مـاه پیـش 
حکومـت  توافق نامـه  بـر  مبتنـی 
وحـدت ملـی به عنـوان والـی والیت 
سـمنگان مقرر شـده بود کـه دو روز 
پیـش از سـوی رییس جمهـور غنـی 

برکنـار شـد.
آقـای خـدام ۱۰ مـاه پیـش به حیث 
والـی سـمنگان تعییـن شـده بـود؛ 
امـا اشـرف غنـی، رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی، دو روز پیـش او را از 

ایـن پسـت برکنـار کـرد.
جدیـد  حکـم  اسـاس  بـر 
و  تغییـر  ریاسـت جمهوری، 
والیـت  پنـج  والیـان  تبدیلی هایـی 
میـان  بـه  سـمنگان  شـمول  بـه 
آمـده اسـت. بـر اسـاس ایـن تغییر، 
عبدالکریـم خدام، والی سـمنگان که 
از اعضـای حـزب جمعیت اسـالمی و 

از قـوم ترکمـن اسـت، برکنـار و بـه 
ابراهیمـی،  عبداللطیـف  آن،  جـای 
بـرادر عبدالرئـوف ابراهیمـی، رییس 
مجلـس نماینـدگان بـه عنـوان والی 
جدید سـمنگان معرفی شـده اسـت.

این درحالی سـت که آقـای خدام روز 
یک شـنبه 29 دلـو/ بهمن در واکنش 
ریاسـت جمهوری  تصمیـم  ایـن  بـه 
در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه 
و  اسـت  غیرعادالنـه  تصمیـم  ایـن 
تـا تصمیـم شـورای رهبـری حـزب 
جمعیـت بـه عنـوان والی بـه کارش 

ادامـه می دهـد.
و امـا در همیـن روز یک شـنبه ۱9 
زاده،  یوسـف  منیـره  بهمـن  دلـو/ 
محـل  ارگان هـای  اداره  سـخن گوی 
بـه بی بی سـی گفتـه کـه مسـئوالن 
ایـن اداره بـا آقـای خـدام صحبـت 
کـرده و او از ایـن تصمیـم اسـتقبال 
کـرده و گفتـه تغییـر و تبدیـل یـک 

اصـل اسـت.
آقـای خـدام ایـن گفت وگـو را تایید 
کـرد و گفـت بـه او گفتـه شـده کـه 
نظـر  در  دیگـری  پسـت  برایـش 
گرفتـه شـده امـا او از ایـن کـه قبال 
در جریـان این موضوع قـرار نگرفته، 
انتقـاد کـرده و هنوز بـر موضع قبلی 

خـود ایسـتاده و منتظـر اسـت.
آقـای خـدام خـود را یگانـه والـی از 
قـوم ترکمـن خوانـده می گویـد کـه 
برکناری او سـبب نگرانی و تشـویش 
قـوم ترکمن و مردم والیت سـمنگان 

شـده است.
و امـا این دومین والی در افغانسـتان 
اسـت که حکـم ریاسـت جمهوری در 
مـورد برکنـاری خـود را رد کـرده و 
از آن سـر بـاز زده اسـت. پیـش از 

ایـن عطـا محمـد نـور، والـی والیت 
بلـخ حکم ریاسـت جمهوری در مورد 

برکنـاری اش را رد کـرده بـود.
بـه  جمعیـت  حـزب  اعالمیـه  در 
چـون  توافق نامـه،  از  دیگـری  مـواد 
قانـون  تعدیـل  تشـکیل کمیسـیون 
جرگـه،  لویـه  برگـزاری  اساسـی، 
الکترونیکـی  شناسـنامه های  توزیـع 
مطابـق مصوبـه مجلـس، اصالحـات 
نظـام انتخاباتی و برگـزاری انتخابات 
پارلمانـی نیز اشـاره شـده و آمده که 
حکومـت نـه تنها ایـن مسـوولیت ها 
را انجـام نـداد، بـل بـا روی دسـت 
انحصارگرایانـه  برنامه هـای  گرفتـن 
و بحران آفریـن، باعـث شـده کـه بـا 
گذشـت هـر روز وضعیت افغانسـتان 

شـود. بحرانی تـر 
جمعیـت می گوید تصمیـم برکناری 
گرفتـه  حالـی  در  سـمنگان  والـی 
شـده کـه هنـوز نتایـج مذاکـرات در 
مـورد مشـکل خلـق شـده در رابطه 
بـا والیـت بلـخ، نامعلوم اسـت و حل 

است. نشـده 
ایـن  حـل  راه  اسـالمی  جمعیـت 
و  مذاکـره  تـداوم  را  مشـکالت 
ملـی  وحـدت  حکومـت  تمکیـن 
تشـکیل  سیاسـی  »توافق نامـه  بـه 
می دانـد  ملـی«  وحـدت  حکومـت 
افغانسـتان،  سیاسـی  احـزاب  از  و 
مدنـی،  جامعـه  علمـا،  شـورای 
شـخصیت هاي بـزرگ ملـی و جامعه 
جهانـی  می خواهـد که جلـو اقدامات 
و  بگیرنـد،  را  ارگ  بحران آفریـن 
نگذارنـد کـه تنش آفرینی هـای ارگ 
بیشـتر از ایـن وضعیـت را پیچیـده 

کنـد.

از  تن   9 اجساد  شدن  پیدا  از  مقامات 
افراد ربوده شده توسط داعش در والیت 
یک  از  این جسدها  دادند.  خبر  ننگرهار 
گور دسته جمعی بیرون کشیده شده اند.

دادند  خبر  محلی  مقامات  دوشنبه  روز 
قبل  ها  ماه  که  افراد  این  جسدهای  که 
توسط گروه تروریستی »دولت اسالمی« 
گور  یک  از  بودند،  شده  ربوده  داعش  یا 
عطااهلل  است.  شده  کشف  جمعی  دسته 
به  ننگرهار  والی  سخنگوی  خوگیانی 
گفت:  آ«  پی  »دی  آلمان  خبرگزاری 
»جسدها از یک قبر در منطقه مومنددره 

در ولسوالی اچین کشف شده اند«.
خوگیانی افزود براساس شواهد و مدارک، 
 ۱2 از  تن   9 به  مربوط  جسدها  این 
و  یک  حدود  که  باشند  می  غیرنظامی 

توسط  کوت  ولسوالی  در  قبل  سال  نیم 
جنگجویان داعش ربوده شده بودند.

والیتی  شورای  عضو  زمری  اهلل  ذبیج 
را  گروهی  قبر  این  کشف  نیز  ننگرهار 
تایید کرد و گفت آنها خیلی وقت پیش 

به قتل رسیده بودند.
آقای زمری مومند دره زمانی  از  به نقل 
یکی از پایگاه های مستحکم حافظ سعید 
در  اسالمی  »دولت  شاخه  فرمانده  خان 
خراسان« بود. حافظ سعید در ماه آگست 
سال 2۰۱6 در یک حمله هوایی نیروهای 
امریکایی در والیت شرقی ننگرهار کشته 

شد.
یا  اسالمی«  »دولت  تروریستی  گروه 
والیت  ولسوالی  چهار  در  زمانی  داعش 
رفته  رفته  اما  داشت،  فعالیت  ننگرهار 

ملیشه های تروریست این گروه به دیگر 
والیت های افغانستان نیز پخش شدند.

چالش  و  مشکالت  به  ها  تروریست  این 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  برابر  در  ها 
افزوده اند که در حال حاضر با شورشگری 

طالبان مبارزه می کنند.
 ۳۰ افغان  ویژه  نیروهای  تازگی  به 
در  طالبان  زندان  یک  از  را  غیرنظامی 
اند.  کرده  آزاد  لغمان  شرقی  والیت 
عملیات  قبل  روز  دو  از  افغان  نیروهای 
این  در  طالبان  مواضع  علیه  را  نظامی 

والیت آغاز کرده اند.
گروه  دیگر  و  داعش  هم  طالبان  هم 
فعالیت  افغانستان  در  که  شورشی  های 
دارند، هرازگاهی مردم ملکی را به اتهام 
همکاری یا ارتباط با دولت توقیف کرده و 

زندانی می کنند.
و  گروهی  ربایی  آدم  از  ها  گروه  این 
تبادله  برای  ملکی  افراد  گیری  گروگان 
اسیران شان و کسب درآمد برای تامین 
هزینه های جنگی شان نیز استفاده می 

کنند.
اما تفاوتی که در عملکرد گروه تروریستی 
داعش وجود دارد این است که این گروه 
اقلیت های قومی و مذهبی را به صورت 
می  قتل  به  و  گرفته  اسارت  به  هدفمند 

رساند.

ــديل او  ــارزې ع ــوادو رسه د مب ــدره م ــکراتو او مخ ــه مس ل

ــي  ــوال هواي ــه نړی ــرزي ل ــد ک ــي، د حام ــز واي ــي مرک قضاي

ډګــره نــورو هېوادونــو تــه د مخــدره مــوادو قاچــاق د پخــوا 

ــات شــوی دی. ــه زی ــه پرتل پ

ــديل او  ــارزې ع ــوادو رسه د مب ــدره م ــکراتو او مخ ــه مس ل

قضايــي مرکــز مســؤلین وايــي، لــه کومــې ورځــې راهیســې 

چــې د حامــد کــرزي د نړیــوال هوايــي ډګــر لــه الرې نــورو 

هېوادونــو تــه د مخــدره مــوادو د قاچــاق موضــوع ورســپارل 

شــوې ، الســته راوړنــې یــې د پخــوا پــه پرتلــه زیاتــې دي.

د دغــه مرکــز د خپرونــو رئیــس احمــد خالــد موحــد د 

ــل  ــه کاب ــلواغې ۳۰« پ ــه ورځ »۱۳۹۶ کال د س ــنبې پ دوش

کــې خربیاالنــو تــه وویــل، پــه وروســتیو څــو میاشــتو کــې 

یــې پــه دغــه نړیــوال هوايــي ډګــر کــې د مخــدره مــوادو د 

قاچــاق څــه بانــدې ۱۲۳ قضیــې چــې ۱۵۰ کســانو پــورې 

ــړې دي. ــرريس ک ــري، ب اړه ل

ښــاغيل موحــد وویــل، د مخــدرو مــوادو د قاچــاق د قضیــو 

ــدره  ــه د مخ ــر ت ــه دې الرې به ــې ل ــيي چ ــمېره ښ ــه ش دغ

ــه پرتلــه زیــات شــوی دی. مــوادو قاچــاق د پخــوا پ

ــر  ــي ډګ ــوال هواي ــه نړی ــرزي پ ــد ک ــد د حام ــاغيل موح ښ

ــل: ــه اړه ووی ــوادو پ ــدره م ــویو مخ ــول ش ــې، د نی ک

»شــااوخوا ۸۶ کېلــو ګرامــه خــاص هیروئیــن، ۴ کېلــو 

ګرامــه چــرس او یــو کېلــو ګــرام شیشــه ده. هیروئیــن کیفیت 

ــه  ــس ل لرونکــي دي او قاچــاق کوونکــو غوښــتل چــې د ن

الرې یــې هندوســتان تــه یــويس، رسبېــره پــر دې د قضيــې 

ــه د  ــر ت ــان یې به ــي کس ــې ځین ــبکې چ ــور ش ــد څل اړون

مخــدره مــوادو قاچــاق تــه اســتخدامول، هــم نیــول شــوي 

دي.«

ــت  ــه میاش ــوې پ ــل، د روان کال د دل ــد ووی ــاغيل موح ښ

ــوادو  ــدره م ــه، د مخ ــه کچ ــو پ ــز او والیتون ــې د مرک ــې ی ک

۵۷ قضيــې چــې دوو ښــځو او یــوه ایــراين تبعــه پــورې یــې 

اړه درلــوده، بــرريس کــړي او پــه تــړاو يــې ۵۹ کســان نیــول 

ــوي دي. ش

ښــاغيل موحــد دا هــم وویــل چــې پــر دغــو کســانو اړوندې 

ــو  ــر ۲۰ کلون ــې ت ــو نیول ــه دوو کلون ــې ل ــه محکم ابتدائي

ــد حکــم کــړی دی. ــورې د بن پ

ــارزې د عــديل او  ــه مســکراتو او مخــدره مــوادو رسه د مب ل

قضايــي مرکــز د معلوماتــو لــه مخــې، دغــه قضیــې د روان 

ــه میاشــت کــې ۵۵ وې. کال د جــدي پ

د چــارو پوهــان رسه لــه دې چــې پــه دې برخــه کــې د 

ــتايي،  ــې س ــو هڅ ــي ارګانون ــديل او قضاي ــتان د ع افغانس

ــوادو د  ــدره م ــې د مخ ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــي چ ــو واي خ

ــوال  ــیمه ییز او نړی ــوع س ــاق موض ــد او قاچ ــت، تولی کښ

اړخونــه پیــدا کــړي او د شــته ســتونزې هوارولــو تــه پــه کار 

ــارزه  ــډه رسه مب ــه ګ ــه پ ــړۍ هېوادون ــیمې او ن ــې د س ده چ

ــړي. وک

د دغــو کارپوهانــو لــه ډلــې، عبدالشــکور دادرس ازادي 

ــل: ــه ووی ــو ت راډی

»پــه دې کــې ډېــر الســونه اوږد شــوي او ډېــرو قــوي تدابیرو 

ــي  ــديل او قضاي ــو او ع ــوږ د پولیس ــه رضورت دی، دا زم ت

سیســتم لــه واکــه وتلــې ده، کــه پــه نړیوالــه کچــه زمــوږ رسه 

ــه  ــم پ ــوال او محاک ــس، څارن ــوږ پولی ــه يش، زم ــته ون مرس

ــوادو کښــت،  ــه يش کــوالی چــې د دغــو م ــوازې ځــان ن ی

پروســس او ټرافیــک مهــار کــړي.«

د افغانســتان د مســکراتو او مخــدره مــوادو پــر ضــد د 

ــو. ــیس ش ــې تأس ــز کال ک ــه ۱۳۸۴ ملری ــز پ ــارزې مرک مب

ــې راهیســې  ــه ڼېت ــي، د تأســیس ل ــاد مرکــز مســؤلین واي د ی

ــه،  ــه مبون ــلګونه اليس او دران ــله، س ــه وس ــې ۹۲۱ میل ی

ــه  ــدې ۲۰۰۰ نقلی ــه بان ــو څ ــاق کوونک ــه، د قاچ ۲۱ راکټون

ــويل دي. ــور نی ــې ن ــۍ او داس ــه مرم ــایط، زرګون وس

موحد:
 د حامد کرزي له نړیوال هوايي ډګره 

د مخدره موادو قاچاق زیات شوی

جمعیت اسالمی افغانستان:
برکناری عبدالکریم خدام خالف توافق نامه سیاسی است

کشف یک گوردسته جمعی در ننگرهار

ناجیه نوری 

کاهش... جنایی  جرایم  
او می گویـد کـه اخیـراَ اطالعـات آنـان نشـان می دهـد 
کـه سـطح واقعه هـای جنایـی در شـهر کابـل  کاهـش 
یافتـه اسـت کـه در یک شـب تنها چهـار اتفـاق جنایی 

صـورت گرفته اسـت. 
در  اخیـر  تحـوالت  بـه  بـا خوش بینـی  مجاهـد  آقـای 
رهبـری حوزه هـای امنیتـی شـهر کابـل می گویـد کـه 
بـا ایـن تغییـر ات می تـوان حـدس زد کـه اوضـاع بهبود 

یافت.   خواهـد 
بـدون  می گویـد:  کابـل  امنیـه  فرماندهـی  سـخنگوی 
تردیـد کـه در جامعـه جـرم پیش بینی شـده اسـت، اما 
پولیـس  حوزه هـای  به ویـژه  امنیتـی  نهادهـای  تـالش  

کابـل ایـن اسـت کـه در شـهر امنیـت تأمیـن شـود. 
آقـای مجاهـد با اشـاره بـه خورده  فروشـان مـواد مخدر 
در شـهر کابـل گفـت: فرماندهـی امنیـه کابـل تـالش 
بازداشـت خـورده   اصلـی خـود روی  تمرکـز  و  جـدی 
فروشـان و جلوگیـری از فـروش مـواد مخـدر بـه  کار 

بسـته اسـت.  
ایـن در حالـی اسـت کـه شـمار زیـادی از آگاهـان و 
مسـلحانه  سـرقت های  افزایـش  از  کابـل  شـهروندان 
و خـورده  فروشـان مـواد مخـدر در ایـن شـهر شـکایت 

دارنـد. 
کابـل  امنیتـی  سـوم  حـوزۀ  باشـندۀ  کریـم،  محبـوب 
نیـز می گویـد: از طـرف شـب  حتـا در کوچـه  برامـده 

ننـد.  ا نمی تو
او می گویـد کـه چنـد مرتبـه همسـایه های اش از طرف 
برخـی افـراد مسـلح کـه ناوقـت شـب از کار بـه طـرف 
خانـه می آمدنـد مـورد ضـرب شـتم قـرار گرفته انـد تـا 
پول هایشـان را بگیرنـد، امـا بـا سـرو صدا همسـایه های 

بـه کمک شـان رسـیده و دزدان فـرار کرده انـد. 
قدیـر از باشـنده حـوزۀ هفتـم پولیـس نیـز از ناامنـی و 
افزایـش فروش مواد مخدر در این سـاحه شـکایت دارد، 
او می گویـد: در هـر یک کیلومتـری یـک مرکـز فـروش 

چـرس و هیرویین اسـت. 
قدیـر کـه خـود دوکان دار اسـت، می گویـد: شـب های 
تـرس  بـا  مـی رود  به طرف خانـه  دوکان  از  ناوقـت  کـه 
و لـرز همـراه اسـت. هـر چنـد می گویـد کـه دو پسـر 
خـورد سـن اش  نیـز همراهـی اش می کننـد، امـا بازهـم 
مـی ترسـد کـه در کوچه  افراد مسـلح او را گیـر نکنند و 

برایـش درد سـر ایجـاد نکننـد. 
شـهروندان مسـووالن نهادهـای امنیتـی را در امر تأمین 
امنیـت ناتـوان می داننـد و برخی آنـان به تبانـی با افراد 
و حلقاتـی کـه امنیـت شـهر را برهـم می زننـد متهـم 

می کننـد. 
از سـویی هـم، آگاهـان باور دارنـد که بیـکاری، بی امنی 
و چالش هـای خانواده گـی سـبب می شـود تـا شـمار از 
جوانـان اسـلحه بـه دسـت گیرند و مـردم را مـورد آزار و 

اذیـت قـرار دهند. 
شـهر کابل بـه عنوان پایتخت کشـور در حالی که شـمار 
زیـاد از نهادهـای امنیتی در آن قرار دارد و بیشـتر تحت 
سـرقت ها  از  امـا  اسـت،  امنیتـی  سـکتورهای  تمرکـز 
مسـلحانه، حمـل اسـلحه از طـرف افـراد غیر مسـوول و 

کاله بـرداری رنـج می بـرد. 

خالف مصالح عمومی...
کـه شناسـنامه های الکترونیکی هویت مـردم را تمثیل 

نمـوده و توزیـع آن نیازمند یک اجماع ملی اسـت.
بلخابـی عضـو مجلـس  سـید محمدحسـین شـریفی 
نماینـدگان در گفتگـوی بـا خبرگـزاری جمهـور گفت 
کـه مصلحـت مـردم اقتضـا می کند تـا در زمینـه روند 
توزیـع شناسـنامه های الکترونیکـی یـک اجمـاع ملـی 

شـود. ایجاد 
توزیـع  سـر  بـر  جنجال هـا  کـه  کـرد  تاکیـد  وی 
شناسـنامه های الکترونیکـی از چهـار سـال به این سـو 
وجـود داشـته اما این مشـکل باید با شـریک سـاختن 

دیـدگاه مـردم در یـک اجمـاع ملـی حـل شـود.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت، شناسـنامه های الکترونیکی 
موضـوع  یـک  شناسـنامه ها  ایـن  توزیـع  کـه  گفـت 
عـادی نیسـت. وی تاکیـد کـرد کـه افغانسـتان درگیر 
شناسـنامه های  توزیـع  و  بـوده  زیـادی  بحران هـای 
مـردم  دیـدگاه  سـاختن  شـریک  بـدون  الکترونیکـی 

کشـور را بـه بحـران دیگـری سـوق خواهـد داد.
ایتـالف نجـات بـه رهبـری، حـزب جمعیـت اسـالمی، 
حـزب  و  افغانسـتان  مـردم  اسـالمی  وحـدت  حـزب 
جنبـش در حالـی، بـا آغاز رونـد توزیع شناسـنامه های 
الکترونیکـی مخالفـت می کنـد کـه پیـش از ایـن نیز، 
داکتـر عبداهلل عبـداهلل رییس اجرایـی حکومت، حاجی 
محمـد محقـق معـاون دوم ریاسـت اجرایی و شـماری 
زیـادی از اعضای مجلـس نمایندگان مخالفت شـان را 

در ایـن زمینـه اعـالم کـرده بودند.

ACKU
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ورزش
زلمی مجددی

در شـرایطی کـه کشـور مـا دچـار مشـکات شـدید امنیتی 
پاکسـتان  اسـتخبارات  سـازمان  خارجـی  مداخلـۀ  اثـر  بـه 
اسـت،  جهـان  بـزرگ  کشـورهای  امنیتـی  دسـتگاه های  و 
می بایسـت دولت مـردان کشـور محـور تاش های خـود را بـاالی وحدت 
ملـی و یکپارچه گـی هـر چـه بیشـتر سـاکنین ایـن مـرز وبـوم تمرکـز 
می دادنـد. سـاکنین ایـن سـرزمین صدهـا سـال در کنارهـم زنده گـی کرده 
انـد و بـا پیوندهـای بیشترشـان، زمینـۀ نفـاق و اختـاف را محـدود و 

ناممکـن سـاخته انـد. 
اعضـای خانـوادۀ این کشـور بدون تبعیـض حتا روابط خویشـًاوندی را در 
میـان خویش گسـترش دادنـد. گاهی فارسـی زبان با خانوادۀ پشـتون پیوند 
خویشـی بسـت و  گاهـی هـم پشـتون بـا خانـوادۀ تاجـک و همین طـور 
ازبیـک و هـزاره و ترکمـن و پشـه یی بـا هـردو ملیـت بـدون احسـاس 
تعصـب. در تمـام دوران جنگ هـای آزادی خواهانـه در برابـر انگلیـس و 
ارتـش سـرخ و حتـا هجـوم و تجـاوز اسـکندر در کنارهـم اقـوام بـزرگ 
افغانسـتان باهـم بـرادروار از این سـرزمین دفـاع کردند وهیـچ قومی خود 

را بـر دیگـری برتر نپنداشـت.
بدبختانـه مطـرح کـردن برتـری قومـی در شـرایط شـکنندۀ فعلـی خطـر 
و  دشـمنی  می سـازد.  حتمـی  را  افغانسـتان  شـدن  متاشـی  و  نابـودی 
بی اعتمـادی را در هـر خانـوادۀ افغانسـتان که پشـتون و تاجـک و ازبک و 
هـزاره و پشـه یی و ترکمـن و عرب و سـایر سـاکنین این کشـور عضو آن 
هسـتند، دامـن خواهـد زد و حتـا همـۀ خانواده هـا را کـه مشـترکات ملـی 
دارنـد، بـه جـان هـم خواهـد انداخـت. از سـران حکومـت خواهانیـم تـا 
رسـیدن بـه تفاهـم کلی در مـورد محتـوا و طـرح شـناس نامۀ دیجیتالی که 
مـورد قبـول همـۀ اقـوام بزرگ افغانسـتان باشـد، بـه توزیع آن اقـدام نکند 
و الـی مسـولیت وخیـم شـدن اوضاع کشـور بـه دوش آنـان خواهـد بود.

ملک ستیز

بـه جـای این نشسـت های تکراری به مناسـبت ها، هـزار بار 
بهتـر اسـت تا دولـت سـمپوزیم های تحلیلی راه انـدازی کند 
و از دانشـمندان علـوم دعـوت کنیـد تـا عوامل جنگ سـرد، 
دکتریـن فعـال در دوران سـرد را در کریملین و کاخ سـفید مـورد پژوهش 
و بحث هـای دشـوار قـرار دهنـد. در ایـن زمینه هـا مقاله هـا و کتاب هـا بـه 
نشـر رسـد تـا مـردم از عوامـل و پیامدهای جنگ سـرد در افغانسـتان -که 

یکـی از میدان هـای اسـتراتژیک این جنـگ بـود- درس بیاموزند. 
بـه  تکـراری  بگیـرد کـه سـخنرانی های همیشـه گی و  یـاد  بایـد  دولـت 
اصطـاح رهبـران، زخم هـای خونیـن ایـن دوران را دوباره تازه می سـازد. 
ایـن رهبـران عـادت کـرده اند تا بـرای برائـت خود، همـه را تحقیـر کنند 
و کینه هـای قبیله یـی و ارتجاعـی خـود را در ایـن محافـل بـه روی مـردم 

کنند. خالـی 

عزیز آریانفر

شکسـت  چندصدبرگـی  کتـاب  در  پیـش  سـال ها  مـن 
را  افغانسـتان  در  ملت سـازی  و  دولت سـازی  پروژه هـای 
بـا ارایـۀ صدهـا دلیـل و برهـان، ثابـت سـاخته ام کـه پروژۀ 
سـاختن »ملـت افغان« در محـور تباری در کشـور، با ناکامی روبه رو شـده 
اسـت و دیگـر نمی تـوان آن را با روش هـای سـخت ابزاری و زور و اجبار 
تطبیـق کـرد. بایـد طـرح نوینـی در انداختـه شـود و در اندیشـۀ سـاختن 
ملـت در پیرامـون ارزش هـای مـدرن دموکراتیـک و مدنـی و فراتبـاری 
برآمـد. پیشـگویی هـم کـرده بـودم کـه با توجـه به این که کشـور سـخت 
درگیـر بحـران خانمان سـوز هویت اسـت، اگـر چاره یی برای حـل بحران 
سـنجیده نشـود، فروپاشـی و از هم گسـیخته گی و شـاریده گی شـیرازۀ آن 

امـر محتومـی خواهـد بود.
بزرگتریـن  از  یکـی  اسـت.   فـرا رسـیده  روز  امـروز همـان  دردمندانـه 
معضـات در کشـور مـا ایـن اسـت کـه رهبـران سیاسـی همـه عقـل کل، 
العلـوم هسـتند و اصـًا ره آوردهـای  اقسـقال، جامع الکمـاالت و بحـر 
پژوهش هـای کارشناسـان و تحلیل گـران برای شـان خاشـه یی )پشـیزی( 

اهمیـت نـدارد.

معین معین

یک  هویتی  ارزش های  نماد  دیجیتالی،  شناس نامۀ  موضوع 
موجب  هم  و  همگرایی  سبب  می تواند  هم  که  است  ملت 
واگرایی سیاسی و اجتماعی شود. این مسأله اگر حل نشود، 
تمامی بنیادها و ساختارهای نسبی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را 
ائتاف  یا در یک  فرو می ریزد. حتا کسانی که در یک حزب، سازمان و 
سیاسی در حکومت نیز قرار دارند، به خاطر مسألۀ هویت در برابر هم قرار 
استاد محقق و حاجی  عبداهلل،  داکتر  اخیر  اظهارات  مثًا:  خواهند گرفت. 
محمد خان در قبال درج ملیت در تناقض قرار دارد. دکتر عبداهلل به مردم 
افغانستانی سخن می زند و حاجی  از هویت  استاد محقق  ارجاع می دهد. 

محمد خان در مطابقت به قانون از واژۀ »افغان« دفاع می کند.
من چهار ماه پیش مقاله یی نوشتم تحت عنوان »توالی بحران ها در افغانستاِن 
پسا طالبان« که در )کنفرانس انتخابات( در کابل به تشریح آن پرداختم. در 
این مقاله یادآور شده بودم که در کنار سه بحران »توزیع«، »مشروعیت« و 
رویارویی  سبب  می تواند  که  تهدیدی  بیشترین  افغانستان،  در  »مشارکت« 

مردم و نخبه گاِن سیاسی در کشور گردد، از ناحیۀ بحران هویت است.
راه حل ها: 

1. تدویر »گفتمان« بزرگ در سطح نخبه گان سیاسی و پژوهش گران علمی 
و تاریخی با حضور نهادهای بین المللی.

2. همه پرسی شفاف از جانب نهادهای داخلی با حضور نهادهای بین المللی.

مـعرفی  
فـالخان )پلخـمان(بـازی

فیـسبـوک نـــامــه

شجاع الحق نوری-ماندگار
کشـور مـا افغانسـتان هماننـد تعـدد قومـی و زبانیـاش، بازی هـای سـنتی 
زیـادی را در خـود پـرورش داده کـه از قدیم هـا آغاز و منحیـث یک ارزش 
بـه مردمـان امـروزی انتقـال یافتـه اسـت. اجـداد و نیـاکان مـا ایـن بازی ها 
را قرن هـا پیـش آغـاز کـرده و نسـلی پس از نسـلی از سـوی مردم اسـتقبال 

است. شـده 
موضـوع مـا ارتبـاط می گیـرد بـه بـازی سـنتی فاخان)پلخمان(بـازی کـه 
سـابقۀ بسـیار  کهـن دارد. از ایـن بـازی حتا پیامبـر خداوند، حضـرت داوود 
علیـه سـام در برابـر لشـکر جالـوت اسـتفاده کرده اسـت. در کشـور ما نیز 
در جنگ هـای ملـی از وسـیله  یی بـه نـام پلخمـان اسـتفاده گردیـده اسـت. 
روایت هایـی نیـز موجـود اسـت کـه از این وسـیله هماننـد اسـلحۀ گرم در 
برابـر نیروهـای متجاوز گـر انگلیس، چنگیز و دیگران اسـتفاده شـده اسـت.
پنجشـیر کـه از شـمار والیت هـای بـا سـابقۀ کهـِن فرهنگـی و بازی هـای 
پهلوانـی،  بزکشـی،  چـون  بازی هـای  و  سـرگرمی ها  می باشـد،  مشـهور 
ُسـرچه گردی، کمان بـازی، سـنگ پرتوی، آب بـازی و کوه گـردی دارد کـه 
هـر کـدام دارای قدامـت تاریخـی می باشـند و بـا کارشـیوۀ خاصـی اجـرا 

می شـود و طرفـداران زیـادی دارد.
فاخـان از واژۀ فاخـن گرفتـه شـده کـه بـه معنـای قـاب سـنگ، ابزاری 
بـرای پرتـاب کـردن سـنگ و آن رشـته یی بـود کـه آن را از نـخ یا ابریشـم 
می بافتنـد. فاخـان و یـا پلخمـان وسـیله یی اسـت کـه از پشـم خالـص 
گوسـفند بافتـه می شـود و دارای دو دسـته و کاسـه می باشـد. دسـتۀ اول 
آن یـک جـای انگشـت وسـطی یا انگشـت بنـد  دارد و نـوِک پایانـی اش در 
کاسـه وصـل می باشـد. دسـتۀ دوم نیـز دارای شـکل اسـت کـه یک سـرش 
بـه کاسـه و در سـر دیگـرش پتـک بـه خاطر صدا کشـیدن بسـته می شـود. 
بـه هـر انـدازه کـه صـدای بلند بکشـد، بـه همـان انـدازه شـدت آن زیاد و 
فاصله هـای دور را می پیمایـد. فاخـان از خـود بافت هـای متفـاوت دارد 
کـه چهـار بافـت، هشـت بافـت و دوازده بافت می باشـد که انـدازه اش نظر 
بـه سـن و سـال هـر شـخص، سـاخته می شـود. نوعیـت بافـت آن  مارپیچ، 

رنگارنـگ و سـیاه و سـفید نـام دارد.
عاقه منـدان آن عـام مـردم می باشـد، امـا بیشـتر جوانـان و نوجوانـان از 
آن پذیرایـی می کننـد. گاهـی حتـا محسـن سـفیدان نیـز  بـه اجـرای بـازی 
فاخان کشـانده می شـوند. پنجشـیر از شـمار والیت هایی اسـت که فضای 

آن بیشـتر بـه برگـزاری فاخـان جنگی مسـاعد اسـت.
ایـن بـازی بیشـتر در فصـل زمسـتان در محات یـی کـه بـرف موجـود 
باشـد، راه انـدازی می شـود. هنـگام پلخمان بـازی در بیـن کاسـۀ پلخمـان، 
بـه نـام پندی)کلوله یـی از بـرف( را می گذارنـد و شـلیک می کننـد. بعضـی 
اوقـات بـرای زدن حریـف، بیـن کلولـۀ بـرف، سـنگ را نیـز می گذارنـد؛ 
گاهـی وقت هـا تنهـا سـنگ را در کاسـۀ پلخمـان جـا می دهنـد کـه خیلـی 
خطرناک و حتا سـبب کشـتن انسـان ها شـده اسـت. از سـنگ پلخمان بازی 
در جنگ هـای گروهـی اسـتفاده صـورت گرفته اسـت. هم چنان چند سـالی 
می شـود کـه از رشـمۀ سـاخت شـرکت ها نیـز بـرای بنـد پلخمان اسـتفاده 
می گـردد. از ایـن پلخمـان بـرای هرچه بـرد دور پندی اسـتفاده می گردد که 

آن را دور بـرک می گوینـد.
مسـابقۀ پلخمان بـازی جـدی، جالـب و دیدنـی  می باشـد کـه توجـه هـر 
بیننده یـی را بـه خـود جلـب می کنـد. وقت بازی فاخان مشـخص نیسـت، 
تـا مغلـوب سـاختن یـک تیم توسـط تیـم دیگر، بـازی ادامـه دارد. شـروع 
آن  قسـمی اسـت کـه بـازی کنـان بـرف را توسـط هـر دو دسـت  پنـدی 
)محکـم( می سـازند؛ پنـدی  یعنـی کلولـه کردن برف توسـط دسـت که در 
بیـن کاسـۀ پلخمـان بـه صـورت درسـت جـا بگیـرد. پلخمان بـازان، پندی 
را چنـان سـخت می سـازند کـه گویی سـنگ اسـت و بـا آن حریـف هدف 
قـرار می دهنـد. هـر دو طـرف تـا آخرین حد تـاش می کنند تـا از  ضربات 
جانـب مقابـل خـود را محافظـت کننـد، در غیـر آن خطـر جـدی متوجـه 

جان شـان خواهـد بـود. 
تیـم مغلـوب شـده توسـط تیم غالـب تعقیـب و تا این کـه به خانه های شـان 
مخفـی و یـا بـه دامنه هـای کوهای نزدیک فـرار کنند و بازی ختـم می گردد. 
ایـن بـازی در صورتـی که از فاصلـۀ خیلی هـا نزدیک صورت گیرد، بسـیار 
خطرنـاک می باشـد، اگرچـه از فاصلـۀ دور بیـن دو تیـم مسـابقه می شـود با 

آن هـم بعضی خطـرات را درپـی دارد باید بسـیار محتاط بود.
از فاخـان وسـیلۀ خوب برای نگه داری مواشـی از دسـت حیوانـات درنده 
نیـز اسـتفاده می کننـد تـا آسـیب بـه مواشـی نرسـد. در بعضـی کشـور های 
جهـان وسـیلۀ خـوب برای دفـاع کـردن از خاک، نامـوس و اراضی کشـور 
نیـز اسـتفاده می شـود، ماننـد کشـور فلسـطین کـه سـاالها اسـت در مقابـل 
دشـمن تـا دنـدان مسـلح با فاخـان یک وسـیله خـوب و ارزان اسـت کار 

می گیرنـد.

ُاشتر و شناس نامه های دیجیتالی
س. د. شفیعی

ــودم  ــه ب ــش گرفت ــه خوان ــی را ب ــی فارس ــن قدیم ــوردی، مت ــتن م ــرای دانس ب
ــه طــور مســتقل ایــن واژه را در فرهنــگ  ــا واژۀ )پُختــی( ســر خــوردم. ب کــه ب
واژه گانــی کــه در اختیــارم بــود، نیافتــم. بعــد حیــن جســتجو بــا نوشــتۀ دیگــری 
کــه از متــن کتــاب تاریــخ سیســتان ماخــذ بــود، مواجــه شــدم کــه واژۀ )بختــی 
ــاس  ــر اس ــۀ آزاد و ب ــل از دانش نام ــه نق ــود. ب ــه ب ــه کار رفت ــی( در آن ب و پخت
ــاب  ــح کت ــۀ تصحی ــه در مقدم ــعرا( ک ــک الش ــار )مل ــی به ــد تق ــارات محم اش
ــان  ــه زب ــن ب ــای که ــتان از کتاب ه ــخ سیس ــت، تاری ــتان آورده اس ــخ سیس تاری
ــا  ــم ت ــده های پنج ــر( در س ــاالً دو نف ــن )احتم ــن ت ــه چندی ــت ک ــی اس فارس
ــدا از ارزش  ــاب ج ــن کت ــد. ای ــگارش در آورده ان ــه ن ــری آن را ب ــتم قم هش
تاریخــی، از نظــر زبــان و ادبیــات فارســی اهمیــت بســیار زیــادی دارد. از ایــن 
کتــاب تنهــا یــک نســخۀ خطــی بــه دســت آمــده اســت کــه متعلــق بــه پیــش 
ــر،  ــز از روی نســخۀ قدیمی ت از ســال 864 هجــری قمــری اســت کــه خــود نی
ــراوان  ــج ف ــا رن ــار، ب ــی به ــد تق ــک الشــعرا محم ــام توســط مل ــوط و ناتم مغل
ــخ سیســتان را هــم ملــک الشــعرا بهــار،  ــوان تاری ــده اســت. عن ــح گردی تصحی
ــه  ــخ سیســتان ک ــاب تاری ــی کت ــده اســت. گذشــته از شــناس نامه و معرف برگزی
ــی از  ــی( در جای ــر و بیشــتری می خواهــد، واژۀ )بخت فضــا و پرداخــت مفصل ت

ایــن کتــاب چنیــن آمــده اســت:
ــر  ــرار نیســت ه ــم را خــواب و ق ــودان عال ــا او بزادســت جه ــه ت ــوش ک »خام
چــه زو بینــی نهــان دار، بــاز بــر مــادر او شــدم و او را بــدرود کــردم و برفتیــم 
ــم، آن خــر روی  ــدر پیــش گرفت ــر آن خــر خویــش نشســتم و او را ان ــن ب و م
به ســوی کعبــه کــرد و ســجده کــرد و چیــزی بســر بنمــود و برفتیــم، و آن زنــان 
از مــن عجــب می کردنــد کــه یــا بنــت ابــی ذویــب ایــن نــه آن خــر اســت کــه 
بــا مــا بــه راه می آمــد ایــن اشــتر بختــی* اســت!...« )کتابخانــۀ تخصصــی تاریــخ 

اســام، تاریــخ سیســتان، متــن، حاشــیۀ صفحــه: 66(
بعــد در حاشــیۀ کتــاب و در توضیــح )اشــتر بختــی( مصحیــح کتــاب احتمــاالً 
)ملــک الشــعرا بهــار( آورده اســت: »پختــی به ضــم اول و پــاء فارســی، اشــترهای 
ــه  ــوب ب ــی( منس ــر، )پخت ــدۀ حقی ــد و به عقی ــر را گوین ــه و ن ــوی دوکوهان ق
ــه  ــترهای دوکوهان ــًا اش ــت و اتفاق ــه اس ــی افاغن ــام اصل ــه ن ــت ک ــان( اس )پخت
و بــزرگ از حــدود ســند و کابــل بــوده و غالبــًا هدایــای پادشــاهان سیســتان و 
ــح،  ــن توضی ــد«. بعــد نویســندۀ ای ــا می بردن ــار خلف ــه درب ــل را ب نیمــروز و کاب
ــره و  ــل و غی ــری و کام ــث در طب ــر و لی ــخ عم ــر )تاری ــت ب ــی داده اس ارجاع
نیــز خــواب دیــدن نوشــیروان اشــتران عربــی و بختــی را در ســاحل دجلــه در 
بلعمــی( کــه متأســفانه هــم اکنــون دسترســی بــه ایــن آثــار، بــرای نگارنــدۀ ایــن 

ســطور، ممکــن نیســت.  
ــده  ــی آن درج ش ــناس نامه ها انگاره ی ــه در ش ــتری ک ــوع ش ــه ن ــه اینک خاص
ــه  ــی خــود، گرفت ــه پُخت ــی اســت ک ــا همــان اشــتر پُخت ــی ی اســت، اشــتر بخت
ــا  ــر )پُختان(ه ــده ها اکث ــت. در آن س ــتون( اس ــان = پش ــان = پته ــده از )پُخت ش
ــل قــوت  ــه دلی ــه ب زنده گــی عشــایری داشــتند و معمــوالً از شــترهای دوکوهان
ــد،  ــتفاده می کردن ــی ها اس ــارت و کوچ کش ــاالت، تج ــرای انتق ــا ب ــدرت آنه و ق
منســوب کــردن و یــا تعلــق دادن اشــترهایی از ایــن نــوع بــه )پختانــه = پشــتون(
هــا نیــز از همیــن دیــد و برداشــت، سرچشــمه گرفتــه اســت کــه بی مــورد هــم 
نیســت. از ایــن رو، اگــر امــروز بخــش اعظمــی از مــردم غیــر پشــتون بــه درج 
ــت. از  ــا دانس ــب آنه ــه جان ــق را ب ــد ح ــد، بای ــراض می کنن ــتر اعت ــگارۀ ش ان
ــردۀ  ــت پ ــدف پُش ــی، ه ــتر بخت ــًا از اش ــی خاصت ــر، درج انگاره ی ــوی دیگ س
ــه  ــازد ک ــا می س ــز برم ــی)؟( را نی ــت مل ــا کارت هوی ــره ی ــاح تذک ــه اصط ب
همــان منســوب کــردن همــه بــه نمــاد متعلــق بــه یــک هویــت )پختــان دیــروز 
= پشــتون امــروز( اســت. از ایــن دریافــت، پیونــد اصــرار بــر درج واژۀ )افغــان( 
ــدارد. در  ــی ن ــاد فراقوم ــه ابع ــود ک ــن می ش ــز، روش ــی نی ــت مل ــوان هوی به عن
ــه در  ــی ک ــای فراوان ــا و متلک گویی ه ــود اعتراض ه ــا وج ــورت، ب ــر این ص غی
ــی صــورت گرفــت،  ــگارۀ اشــتر در شــناس نامه های دیجیتال ــه آوردن ان رابطــه ب
ــا شــناس نامه،  ــه رابطــۀ شــتر ب ــد ب ــی در پیون ــچ نهــاد و مســوول دولت چــرا هی
توضیحــی حتــا مختصــر بــه مــردم ارایــه نکــرد؟ البتــه گاه گاهــی و جــا، جایــی 
اشــتر را نمــادی از کاروان هــا و تجــارت راه ابریشــم نامیدنــد کــه اگــر بــر ایــن 
مقیــاس انــدازه کنیــم، اشــتر می توانــد نمــاد ملــی تمــام آن کشــورهای امــروزی 
ــدف از درج  ــر ه ــد. اگ ــع بوده ان ــم واق ــیر راه ابریش ــروز در مس ــه دی ــردد ک گ
واژه هــا و نمادهــا در شــناس نامه های دیجیتالــی ملی گرایــی و واحدســازی 
ملیت هــا و اتحــاد و همبســته گی ملــی اســت، پــس چــرا ایــن واژه هــا و نمادهــا 
از جاهــای بیــرون آورده می شــوند کــه منســوب بــه یــک قــوم و یــک هویــت 

خــاص انــد؟ 
ــی  ــتان، زمان ــی در افغانس ــت مل ــناس نامه ها و هوی ــألۀ ش ــن، مس ــر م ــه نظ ب
می توانــد بــه درســتی حــل شــود و نتیجــۀ مطلــوب داشــته باشــد کــه نمادهــا، 
ــن  ــردم ای ــت جمعــی م ــه به منظــور انعــکاس هوی ــی ک مصطاحــات و واژه گان
ــچ  ــه هی ــوب ب ــه منس ــند ک ــوند، آن باش ــه م  ش ــه کار گرفت ــمًا ب ــرزمین رس س
ــر  ــد. اگ ــود را در آن بیابن ــه خ ــس، هم ــد و برعک ــی نگردن ــار و هویت ــوم، تب ق
ــه  ــل اینک ــه دلی ــی ب ــناس نامه های دیجیتال ــی در ش ــگارۀ بُزکش ــردن ان درج ک
متعلــق بــه ســمت شــمال افغانســتان اســت، نمی توانــد نمــاد ملــی بــرای ســمت 
ــد نمــادی  ــگارۀ »اشــتِر بختــی« هــم نمی توان جنــوب گــردد؛ همین طــور درج ان
گــردد بــر فرهنــگ و یــا گذشــتۀ مردمــان ســمت شــمال و یــا مناطقــی از کشــور 
کــه بــا اشــتر و ســاربانی اش ناآشــنا انــد و بیگانــه. اصــًا چــرا بایــد ایــن نمادهــا 
حیوانــات و جانــوران باشــند؟ چــرا مثــًا طبیعــت ایــن ســرزمین نــه کــه متعلــق 
ــه همــه اســت؟ مثــًا سلســله کوه هــای هندوکــش، ســپید کــوه، تندیس هــای  ب
بامیــان، قلــۀ پامیــر و...، چــرا نــه، کــه جغرافیایــی ایــن ســرزمین را بــه نمایــش 
می گذارنــد و جهــان و جهانیــان بــا آنهــا آشــنایی کامــل دارنــد؟ و یــا اصــًا چــه 
ضرورتــی بــه گذاشــتن انــگاره و یــا نمــاد اســت وقتــی ایــن مــوارد، این همــه 
ــا  ــه تنه ــی ک ــک شــناس نامۀ دیجیتال ــا ی ــا ب ــد؟ مگــر م مشــکل زا و حســاس ان
ــد اشــتری  ــه بای ــل شــناخت نیســتیم ک ــا در آن باشــد، قاب ــی م مشــخصات ذات
مــا را بــه تعریــف گیــرد و یــا واژه یــی کــه خــود از لحــاظ تاریخــی و حقوقــی، 
مــورد بحــث اســت و مکــث، معرفــی گــردد بــر هویــت ملــی مــا؟ یعنــی واقعــًا 
هیــچ راه دیگــری نیســت کــه بایــد ســعی بــر ســوار شــدن بــر گرده هــای مــردم 
ــرای  ــردم و راه را ب ــی از م ــی توده ی ــی و تاریخ ــای فرهنگ ــت و باوره و هوی

افتــراق و تجزیــه همــوار کنیــم؟
معادلۀ هویت در افغانستان تنها دو حاصل دارد:

ــت های  ــت از سیاس ــد و دس ــان بپذیری ــت ش ــخ و هوی ــا تاری ــه را ب ــا هم 1. ی
ــی  ــای فرهنگ ــا و معرفه ه ــد فرهنگ ه ــد و بگذاری ــی برداری ــذف و تفوق طلب ح

و سیاســی اقــوام رشــد طبیعــی خــود را داشــته باشــند.
 . یــا گــواه تجزیــه کشــوری باشــید کــه مردمانــش ســده ها بــا وجــود اختافــات 

و جفاهــا و جبرهــای تاریخــی، در کنــار هــم زیســته انــد. 
راه دیگــری نیســت. تحمیــل سیاســت قومــی منجــر بــه حاکمیــت مطلــق یــک 
ــال  ــن خــواب: محــال اســت و خی ــد. ای ــن ســرزمین شــده نمی توان ــوم در ای ق

اســت و جنــون.  
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فریـد زكریـا، كارشـناس روابـط بین الملـل- روزنامـه 
واشنگتن پسـت 

دالیـل متعـددی برای خوشـبین بودن نسـبت به زمـان حاضر 
وجـود دارد. تقریبـاً در همـه جـای دنیـا اقتصاد رو به رشـد و 
جنـگ، فقـر و بیمـاری در حـال کاهـش اسـت. البتـه در ایـن 

میـان خاورمیانـه ای هم وجـود دارد.
سـوریه همچنان کشـوری ویران اسـت و بیـش از پنج میلیون 
تـن از مـردم آن گریخته انـد. یمن اکنون محل وحشـتناک ترین 
قحطـی جهـان اسـت و جنـگ داخلـی آن ظاهـرا بـه ایـن 
زودی هـا تمـام شـدنی نیسـت. عـراق کـه کمابیـش از جنگ 
داخلـی و نبـرد بـا داعـش رهایـی یافته، بـه مبلغـی در حدود 
100 میلیـارد دالر بـرای بازسـازی نیـاز دارد؛ مبلغـی کـه در 
منطقـه  ایـن  در  بیشـتر  مناقشـات  نیسـت. خطـر  اختیـارش 
کمـاکان پابرجاسـت. مـا اکنون شـاهد مناقشـاتی میـان ترکیه 
و عوامـل نیابتـی آمریـکا هسـتیم و تبـادل آتش میان اسـرائیل 
و سـوریه ادامـه دارد. بـه تازگـی حمـات هوایـی آمریـکا در 
سـوریه بـه کشـته شـدن ده هـا مستشـار روسـی منجر شـد و 
ایـن رویـداد افزایـش تنش هـا میـان دو رقیـب دوران جنـگ 

سـرد را بـه دنبـال دارد.
دولـت ترامـپ در برخـورد با چنیـن وضعیتی تمایـل چندانی 
بـه ورود گسـترده نـدارد. راهبـرد این دولت، مفـروض بر این 
کـه اساسـاً بتوانیم آن را یک راهبرد بنامیـم، مبتنی بر دوچندان 
نمـودن مواضـع ضدایران و کاربسـت سیاسـت خارجی برای 
تأمین اهداف اسـرائیل و عربسـتان اسـت اما رویدادهای اخیر 

کاما مشـخص می کنـد که ایـن راهبرد کارآمد نیسـت.
ولـی نصـر، کارشـناس مسـائل خاورمیانـه در آخرین شـماره 
بنیادیـن در سیاسـت های  بازاندیشـی  افـرز خواسـتار  فـارن 
واشـنگتن در قبـال ایـران می شـود. دولـت ترامـپ بـر مبنـای 
ایـن فـرض عمـل می کنـد کـه بی ثباتـی در خاورمیانـه نتیجه 
ایـن اسـت کـه ایرانی برخاسـته بـه دنبـال اشـاعه ایدئولوژی 
خـود اسـت. در محافـل واشـنگتن از ایران به عنوان کشـوری 
یـاد می شـود کـه بیشـتر عاقه منـد بـه نهضـت بـودن اسـت 
تـا کشـور بـودن. نصـر بـه ایـن موضـوع اشـاره می کنـد کـه 
خاورمیانـه  در  امـروز  بی ثباتـی  اسـت.  اشـتباه  گـزاره  ایـن 
از بلندپـروازی تهـران نشـأت نمی گیـرد بلکـه نتیجـه حملـه 
سـال 2003 تحـت رهبـری آمریـکا به عراق اسـت کـه تعادل 
قـدرت میان کشـورهای عربـی و ایران را در پی سـاقط کردن 
حکومـت صـدام و فراهـم آوردن امکان گسـترش آشـوب بر 
هـم زد. ایـران کامـا منافـع ملـی خـود را دنبـال کـرده و بـه 
دنبال نفوذ در همسـایگی خود بوده اسـت. این کشـور سـعی 
نکـرده کـه بنیادگرایی اسـامی را اشـاعه دهد بلکـه طایه دار 

مبـارزه بـا گروه هـای تروریسـتی نظیـر داعـش بوده اسـت.
راهبـرد ایـران بـه طـرز قابل توجهـی موفق بـوده زیرا سـراغ 
جاهایـی مـی رود کـه در آن هم پیمانـان محلـی قدرتمنـد دارد 
)عراق، سـوریه، یمن( و مایل اسـت نیروهای خود را مسـتقر 
و وارد بـازی بلندمـدت شـود. رقبـای آن عمدتا ایـن مزیت ها 
را ندارنـد. آمریـکا و اسـرائیل -به عنـوان بیگانگه هـای جهان 

عـرب- اغلـب از طریق آسـمان می جنگنـد اما تسـلط هوایی 
در زمینـه شـکل دادن بـه واقعیت هـای سیاسـی روی زمیـن 
محدودیت هـای خـود را دارد. نصـر به من توضیح داد، بسـیار 
مهـم اسـت که سـوریه تحـت حمایت ایران و روسـیه اسـت، 
توانسـت یـک جنگنده اسـرائیلی را سـاقط کند. »بـرای اولین 
بـار در 30 سـال گذشـته یک حملـه هوایی نظامی اسـرائیل با 
عکس العمل مواجه شـده اسـت. این مسـأله تاکیدی اسـت بر 
ایـن کـه بیـرون راندن ایران و روسـیه از سـوریه تا چـه اندازه 

بود«. دشـوار خواهد 
در عیـن حـال ترکیـه به طور روزافـزون اقداماتی جسـورانه تر 
را در شـمال سـوریه علیـه نیروهـای کـرد تحـت حمایـت 
آمریـکا در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. ایـن امر باعث 
افزایـش ایـن احتمال می شـود کـه در نقطه ای ترکیـه و آمریکا 
بـه عنـوان دو هم پیمانـان ناتو خـود را در حال آتش گشـودن 
بـه یکدیگـر بیابند.  کشـورهای عرب در این بـازی ژئوپلتیک 
کجـای کار هسـتند؟ نصـر می گویـد: » ایـن روزهـا مهم ترین 
واقعیـت دربـاره نبـرد قـدرت در خاورمیانـه غیـاب عرب هـا 
اسـت. بـه درگیری هـای اخیر نـگاه کنید. ایـن قدرت های غیر 
عربـی نظیـر ایـران، ترکیه، روسـیه، اسـرائیل و آمریکا هسـتند 
کـه در عملیات هایـی مشـارکت دارنـد کـه تعییـن می کند چه 

کسـی به جهـان عرب شـکل خواهـد داد«.
در چنیـن شـرایطی ایـران فـارغ از ایـن کـه قدرتـی انقابـی 
باشـد، می کوشـد وضعیـت موجـود را حفـظ کند زیـرا برنده 
شـده اسـت. حضور ایـران در عراق و سـوریه اکنـون تحکیم 
شـده اسـت. هم پیمـان سـوری ایـران، بشـار اسـد بقـا یافته و 
قـدرت را در سـوریه در دسـت دارد. تاش هـای عربسـتان 
سـعودی بـرای مقابلـه بـا نفـوذ ایـران در یمـن، لبنـان و قطر 
تـا اینجـای کار شکسـت خـورده اسـت. قطـر اینک بـه ایران 
و ترکیـه نزدیک تـر اسـت و شـکاف در جهان عـرب عمیق تر 

و عمیق تـر می شـود.
روسـیه کـه خـود را با ایران هم سـو کـرده و همزمـان روابطی 
نزدیـک بـا اسـرائیل دارد، بـه نوبـه خـود در هیبـت نوعـی 
متعادل کننـده خارجـی ظاهـر شـده و نقشـی را دارد که زمانی 
آمریـکا ایفاگـر آن بـود. نصـر در فـارن افـرز نوشـته اسـت: 
»روسـیه... در خاورمیانـه تنها واسـطه قدرتی شـده کـه همه با 
آن مذاکـره می کننـد«. ایـن وضعیت نـه به خاطر قـدرت بلکه 

بـه خاطر زیـرک بودن روسـیه اسـت.
از سـال 1973، زمانـی کـه هنـری کیسـینجر اساسـاً روس هـا 
را از خاورمیانـه بیـرون رانـد، ایـاالت متحده قـدرت خارجی 
سـرآمد ایـن منطقـه بـوده اسـت امـا بـا تلفیقـی از رخـوت، 
متارکـه و امتنـاع بی منطـق از پذیـرش واقعیت هـای موجـود 
ایـن نقـش را از دسـت می دهد. یک رویکرد متفاوت متشـکل 
از تعامـل بـا ایـران و همـکاری بـا ترکیـه و روسـیه ممکـن 
اسـت آمریـکا را بـه جایـگاه منحصـر به فـرد خـود در منطقه 
بازگردانـد و بـه ایجـاد تعـادل قدرتـی پایدارتـر در جایـی که 

همچنـان ملتهب تریـن منطقـه جهـان اسـت، کمـک کنـد.«

بریـد دالتـن، شـهروند آمریکایی 
ویـزای  کـه  بـود  کسـی  اولیـن 
را  افغانسـتان  ورود  هنـگام 

کـرد. دریافـت 
روز  افغانسـتان  حکومـت 
صـدور  طـرح  دلو/بهمـن   30
بـرای  را  ورود  هنـگام  ویـزای 
شـهروندان خارجـی کـه قصـد 
کشـور  ایـن  در  سـرمایه گذاری 

اسـت. کـرده  آغـاز  دارنـد، 
برنامـه  ایـن  آغـاز  مراسـم  در 
بین المللـی  فـرودگاه  در  کـه 
کابـل برگـزار شـد، بریـد دالتن، 
شـهروند آمریکایی اولین کسـی 
بود کـه این ویزای هنـگام ورود 

افغانسـتان را دریافـت کـرد.
و  سیاسـی  تنش هـای  ادامـه 
همچنیـن افزایش ناامنـی در این 
کشـور باعـث شـده کـه میـزان 
افغانسـتان  در  سـرمایه گذاری 
در سـالهای اخیـر کاهـش یابـد. 
دولت افغانسـتان تـاش دارد تا 
بـا فراهـم سـازی سـهولت های 
بیشـتر  حضـور  زمینـه  بیشـتر، 
کنـد. فراهـم  را  سـرمایه گذاران 
سـمیر رسـا، مسئول رسـانه های 
در  جمهـور  رئیـس  مشـاور 
امـور مالـی و بانکـداری در این 
مراسـم گفت کسـانیکه خواستار 
دریافـت ایـن نـوع ویزا هسـتند 

بایـد گـزارش حسـاب بانکی تا 
سـقف 100 هـزار دالر بـا خـود 

داشـته باشـند.
داشـتن جوازبازرگانـی، سـندی 
کـه مرتکب جرم نشـده باشـند، 
مـوارد  از  عکـس  و  فـورم 
دیگریسـت که سـرمایه گـذاران 
خارجـی بایـد هنـگام ورود بـه 
افغانسـتان با خود داشـته باشند.
کـه  گفتـه  افغانسـتان  دولـت 
کوتاهـی  مـدت  در  بازرگانـان 
دریافـت  سـاله  سـه  ویـزای 

کـرد. خواهنـد 
فیـروز خـان مسـجدی، معـاون 
تجارت  وزارت سـرمایه گذاری، 
ایـن  در  افغانسـتان  صنایـع  و 
مراسـم گفـت کـه هـدف ایـن 
سـرمایه گذاری های  جلـب  کار 

بیشـتر خارجـی اسـت.
سـبب  کار  ایـن  کـه  گفـت  او 

سـرمایه گذاران  بیشـتر  جلـب 
شـد. خواهـد  خارجـی 

عتیـق اهلل نصـرت، رئیـس هیات 
عامـل اتـاق تجـارت و صنایـع 
افغانسـتان نیـز گفـت کـه میزان 
سـرمایه گذاری در افغانسـتان در 
چنـد سـال گذشـته بسـیار کـم 

است. شـده 
او معتقـد اسـت کـه بـا ایجـاد 
می تـوان  بیشـتر  سـهولت های 
میـزان سـرمایه گذاری را افزایش 

داد.
ناامنـی بزرگترین چالش در برابر 
درافغانسـتان  گـذاری  سـرمایه 
طـرف  از  اسـت.  شـده  عنـون 
دیگـر در دسـترس قـرار نـدادن 
زمیـن، نبود بـرق و وام )قرضه( 
کـه  هسـتند  دیگـری  مـواردی 
باعـث دلسـردی سـرمایه گذاران 

شده اسـت. کشـور  ایـن  از 

بازرگان امریکایی

 نخستین ویزای هنگام ورود به افغانستان را گرفت

ژئـوپلیتیـک خـاورمیـانـه
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