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سيسرو

رییــس  غنــی  محمداشــرف  
در  ملــی  وحــدت  حکومــت 
ــزرگان  ــی از ب ــا برخ ــدار ب دی
ــه  ــکا گفت ــت پکتی ــی والی قوم
اســت کــه زمینــۀ تأمیــن صلــح 
ــده  ــم ش ــی فراه ــگاه سیاس از ن
ــرای  ــود را ب ــد خ ــان بای و طالب
مذاکــرات داخلــی آمــاده کننــد.
از  می گویــد:  غنــی  آقــای 
ــرای  ــا ب ــم ت ــان می خواهی طالب
داخلــی  صلــح  مذاکــرات 
ــار  ــا اختی ــرا م ــوند زی ــاده ش آم
ــه گان  ــه دســت بیگان صلــح را ب

داد. نخواهیــم 
غنــی:  آقــای  گفتــۀ  بــه 
ایجــاد  خواهــان  افغانســتان 
صلــح بــا پاکســتان اســت چــرا 
کــه ایــن بــه نفــع هــر دو کشــور 

می باشــد. منطقــه  و 
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح 
خبرگــزاری  کــه  می شــود 
اعــام  گزارشــی  در  رویتــرز 
ــت  ــیه نشس ــت، روس ــرده اس ک
صلــح مســکو را بــا وجــود عدم 
افغانســتان  دولــت  رضایــت 

ــرد. ــد ک ــزار خواه برگ

شــماری از فعــاالن حقــوق زنــان بــا انتقــاد از عــدم حضــور 
زنــان در ایتاف هــای سیاســی می گوینــد کــه مــردان اجــازه 
ــای  ــوری در تصمیم گیری ه ــور مح ــان حض ــد زن نمی دهن

سیاســی داشــته باشــند. 
ــزرگ  ــاف ب ــی ایت ــش سیاس ــس بخ ــی ریی ــد ناطق محم
احــزاب ملــی افغانســتان می گویــد کــه در 17 ســال گذشــته 
ــش  ــی نق ــچ زن ــزرگ، هی ــای ب ــک از ایتاف ه ــچ ی در هی

ــت. ــته اس ــگ نداش ــور پُررن ــوری و حض مح
ــزرگ  ــه ایتاف هــای ب ــاور او: در 17 ســال گذشــته ک ــه ب ب
ــات شــکل گرفتــه اســت،  ــه منطــور یاری گیــری در انتخاب ب
ــا  ــن ایتاف ه ــان در ای ــوری زن ــش مح ــواه نق ــچ گاه گ هی

نبوده ایــم.
ــردان  ــن خصــوص شــاید م ــی: در ای ــای ناطق ــۀ آق ــه گفت ب
ــد،  ــان ان ــود زن ــی خ ــر اصل ــا مقص ــند، ام ــر باش ــم مقص ه

زیــرا نخواســتند یــا توانایــی آن را نداشــتند تــا نقــش 
ــی  ــل اش بی عاقه گ ــاید دلی ــا ش ــند و ی ــته باش ــی داش اساس

ــد. ــان باش ــی آن و تنبل
ــه می شــود، داده نمی شــود.  ــد دارد: »حــق گرفت ناطقــی تأکی
بنابرایــن، زنــان بایــد خــود وارد میــدان شــوند و ادعــا کننــد 
ــته  ــوری داش ــش مح ــا نق ــن ایتاف ه ــد در ای ــا بای ــه م ک
ــد داد؛  ــی نخواهن ــان نقش ــه آن ــی ب ــر آن کس ــم، در غی باش
همــان طــور کــه در چنــد ســال گذشــته، داده نشــده اســت«.

شــماری از فعــاالن حقــوق زنــان، رهبــران سیاســی را 
ــا در  ــد ت ــازه نمی دهن ــان اج ــه زن ــه ب ــد ک ــم می کنن مته
در  یاری گیــری  منظــور  بــه  کــه  بزرگــی  ایتاف هــای 
انتخابــات شــکل می گیــرد، نقــش اساســی و محــوری 

ــند. ــته باش داش
در  همــواره  می گوینــد:  زنــان  حقــوق  فعــاالن  ایــن 
17ســال گذشــته در آســتانۀ برگــزاری انتخابــات و تشــکیل 
نادیــده گرفتــه می شــوند. بــزرگ، زنــان  ایتاف هــای 

بــه بــاور آنــان: اکنــون زمــان آن رســیده کــه زنــان بــه جــای 
رأی فروشــی در انتخابــات، نقــش محــوری در ایتاف هــای 
بــزرگ داشــته باشــند و بــرای کارکــرد و حضورشــان 

ــد. ــد، بگذارن ــان باش ــع زن ــه نف ــرط های ب پیش ش
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ریيس حکومت وحدت ملی:
 طالبان برای مذاکرات صلح داخلی آماده شوند

چرا زنان در ایتالف های سیاسی نقش ندارند؟

مسـووالن در وزارت معـارف می گوینـد کـه کار 
روی آغـاز فعالیـت دوبـارۀ مطبعـۀ معـارف را 
شـدت بخشـیده اند. بـه گفتـۀ آنـان، بـه تازه گـی 
وسـایل مطبعـۀ نبراسـکا رسـماً بـه ایـن وزارت 
سـپرده شـده و از این پس کتاب هـای معارف در 

داخـل کشـور چـاپ خواهد شـد.
دسـتگیر منیر، مشـاور ارشـد وزارت معـارف در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد که در 
سـال های گذشـته کتاب هـای معـارف در بیـرون 
از افغانسـتان بـه چاپ می رسـید که بـرای دولت 
بسـیار پُرهزینه بود، اما در سـال 1398 کتاب های 
معـارف در داخل کشـور به چاپ خواهد رسـید.
آقـای منیـر می افزایـد که بـا تعلق گرفتـن مطبعۀ 
نبراسـکا بـه مطبعۀ معـارف، کتاب های آموزشـی 
در داخـل افغانسـتان چـاپ خواهد شـد و با این 
وجـود، از بیـرون شـدن صدهـا هـزار دالـر نیـز 

جلوگیـری خواهد شـد.
مشـاور ارشـد وزارت معارف بیان می دارد: »یکی 
از خوبی هـای آغاز فعالیت دوبـارۀ مطبعۀ معارف 
و چـاپ کتاب هـای معـارف در آن این اسـت که 
می توانـد  نویسـنده  کتاب هـا،  چـاپ  از  پیـش 
اشـتباهاِت کتـاب را ببینـد و تصحیـح کند. پیش 
از ایـن مـا از ایـن بابت زیـان دیدیم، بسـیاری از 
کتاب هـای معـارف پُر از اشـتباهات امایـی بود. 
خوشـبختانه این مشـکل حاال رفع شـده اسـت«.
مطبعـۀ  معـارف،  وزارت  مقـام  ایـن  گفتـۀ  بـه 
معـارف حـاال ظرفیت تولیـد و چـاپ 16 قلم از 
نیازمندی هـای ایـن وزارت را چـاپ خواهد کرد. 
آقـای منیـر می افزایـد که مطبعـۀ همچنـان زمینۀ 
اشـتغاِل 200 کارمنـد مسـکلی را نیـز فراهم کرده 

است.
کشـور،  شـخصی  مطبعه هـای  بـا  هم آهنگـی 
بـه  در سـال های گذشـته  کـه  پولـی  پس انـداز 
بیـرون از کشـور فرسـتاده می شـد و انکشـاِف 
مطبعـۀ معـارف و چـاپ نشـریه ها در بـدل پول، 
از تسـهیات و ویژه گی هـای دیگـر ملحق شـدن 
مطبعۀ نبراسـکا بـه مطبعۀ معارف اسـت که آقای 

منیـر بـه آن اشـاره می کنـد.
آقـای منیـر می گویـد کـه از چنـدی بـه این سـو 
روی نصـاب معـارف بازبینی و بررسـی ها جریان 
دارد و پـس از پایـان ایـن بررسـی ها بـا توجـه 
کتاب هـای  معـارف،  وزارت  ظرفیت هـای  بـه 
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وزارت معارف:
درسـی  کتـاب های 

افغانستان چاپ می شوند ایـن در  از  پس 

ناجيه نوری 

روح  اهلل بهزاد

رسانه های روسی:

 نشست مسکو با حضور 
دولت افغانستان برگزار می شود
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د کـوم ځـای یـی؟

كميسيون شکایات انتخابات:

با متخلـفان انتخـابـاتی 
برخـورد جـدی می شـود
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معنــوی«  »پــدری  تنهــا  ســمیع الحق  موالنــا 
ــن  ــرای ای ــر از این هــا او ب ــل فرات ــود، ب ــان نب طالب
ــربازاِن  ــان، س ــبرد جنگ ش ــدِف پیش ــه ه ــروه ب گ
تازه نفــس و امکانــات جنگــی فراهــم می کــرد. 
افراطــی  دیدگاه هــای  بــا  ســمیع الحق  موالنــا 
و بســیار خشــونت گراِی خــود در میــان قشــر 
ــاِن ســرخوردۀ پاکســتانی و بعضــًا  بزرگــی از جوان
افغانســتان، هواخواهانــی داشــت و بــا نفــوذش در 
میــان قبایــل می توانســت از آن هــا بــه عنــوان ابــزار 
جنگــی اســتفاده کنــد. دارالعلــومِ حقانیــه هــر ســال 
هــزاران جــوان را می پذیرفــت و بــا تزریــق افــکار 
تندروانــه و اســامِ انقابــی، آن هــا را وارد جامعــه 
ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــتان و ی ــِگ افغانس و گاه جن
می کــرد. در کنــار این هــا، موالنــا ســمیع الحق 
ــامی  ــدور اس ــای تن ــرای جریان ه ــت ب می توانس
در منطقــه و بــه ویــژه پاکســتان و افغانســتان، 
غــذای فکــری تهیــه کنــد و نوعــی قرائــت از دیــن 
ــرخورده گان  ــنِد س ــورد پس ــه م ــد ک ــه کن را ارای

ــد.  ــع اســامی باش جوام
وضعیــت  بــا  نزدیــک  رابطــۀ  افراط گرایــی 
معیشــت و فقــر دارد. هــر قــدر انســان ها فقیرتــر و 
ــند،  ــان باش ــت کشورهای ش ســرخورده تر از وضعی
ــر وضــِع  ــه در براب ــد ک ــه حاضرن ــان پیمان ــه هم ب
ــتن  ــه کش ــود را ب ــا خ ــد و حت ــام کنن ــود قی موج
بدهنــد. زمانــی مارکــس می گفــت »در جنــگ 
پرولتاریــا بــا ســرمایه داری، پرولتاریــا چیــزی 
نــدارد کــه از دســت بدهــد، بــه جــز زنجیرهایش«. 
ــتوانۀ  ــا پش ــه ب ــاال ن ــر، ح ــن تفک ــی از همی نوع
فکــری مارکسیســتی، بــل بــا آموزه هــای دینــی در 
بســیاری از جوامــِع فقیــر و حتــا در میــان جوانــان 
ــز تبلیــغ می شــود.  ســرخوردۀ کشــورهای غنــی نی
ماحصــِل ایــن نــوع تفکــر کــه در مرحله یــی 
بــه  باشــد،  برانگیزاننــده  می توانــد  عمــر  از 
ــه  ــت ک ــای خشونت گراس ــدِن گروه ه ــود آم وج
ــه  ــم موجــود، ب ــردن نظ ــران ک ــا وی ــد ب می خواهن
ــت  ــود دس ــِی خ ــای زمین ــاد«ِ زنده گی ه »ناکجاآب

ــد.  ــدا کنن پی
موالنــا ســمیع الحق از ایــن جهــت واقعــًا آدمِ 
خطرناکــی بــود؛ هرچنــد خــود نیــز قربانــی 
وضعیتــی شــد کــه در بــه وجــود آوردن آن، نقــش 
بســیار اساســی بــازی کــرده بــود. گــروه طالبــان از 
ــده و در  ــن ش ــیار اندوهگی ــمیع الحق بس ــل س قت
ــده اســت. برخــی  پیامــی او را ناجــی صلــح خوان
ــی در  ــی و سیاس ــخصیت های مذهب ــا و ش گروه ه
پاکســتان نیــز چنیــن دیدگاهــی را ابــراز کــرده انــد. 
ــان  ــا طالب ــی ب ــه نزدیکی های ــراد ک ــی اف ــا برخ حت
ــمیع الحق در  ــا س ــِت موالن ــش بااهمی ــد، از نق دارن
ــد.  ــادآوری کــرده  ان ــح در افغانســتان ی ــن صل تأمی
ایــن افــراد بــاور دارنــد کــه او می توانســت نقــش 
موثــری در تأمیــن صلــح در افغانســتان داشــته 
باشــد. امــا نــگاه نســبت بــه مــرِگ او در افغانســتان 

ــاوت اســت. بســیار متف

ــود  ــه در نب ــد ک ــد می کننـ ــان تأکی ــی آگاه  برخ
ــرای  ــاعدتری ب ــِت مس ــمیع الحق فرص ــا س موالن
ــد  ــد آم ــود خواه ــه وج ــح ب ــای صل گفت وگوه
و افغانســتان یــک گام نزدیک تــر بــه امنیــت و 
ثبــات خواهــد شــد. البتــه در میــاِن این همــه 
خوش بینی هــا کــه عمدتــًا از آرزوهــای مــردم 
افغانســتان بــرای صلــح نشــأت می یابــد، مقــداری 
ــد،  ــته باش ــود داش ــد وج ــز می توان ــت نی از واقعی
ولــی بــه همیــن پیمانــه بدبینــی نیــز بــا آن عجیــن 
ــرا  ــدرو و افراط گ ــای تن ــفانه جریان ه اســت. متأس
غیرمترقبــه،  رخدادهــای  برابــر  در  می تواننــد 
ــود  ــای خ ــرای بق ــد و ب ــان دهن ــختی نش جان س
ــن  ــواره ای ــا هم ــه جریان ه ــد. این گون ــاش کنن ت
گزینــه را روی میــز دارنــد کــه ممکــن اســت رهبــر 
ــن  ــه همی ــد و ب ــت بدهن ــود را از دس ــرِی خ فک
ــوان  ــه عن ــری را ب ــای دیگ ــواره کادره ــل هم دلی
ــد. ــار نگــه می دارن ــده در اختی ــراِن رزروِی آین رهب
ــر  ــه پُ ــت ک ــت اس ــم درس ــوع ه ــن موض ــا ای  ام

کــردِن جــای چنیــن افــرادی بــا کادرهــاِی رزروی 
چنــدان آســان هــم نیســت. ســمیع الحق بــه چهــرۀ 
مبــدل  تنــدرو  جریان هــای  بــرای  کاریزمایــی 
ــدرِو  ــای تن ــل گروه ه ــن دلی ــه همی ــود و ب شــده ب
دیگــری نیــز کــه رهبــران خــاِص خــود را داشــتند، 
از نقــش او بــه نفــع خــود بهــره می بردنــد. موالنــا 
ســمیع الحق ایــن قــدرت را داشــت کــه تهـــدیدی 
ــمار  ــه ش ــز ب ــر نی ــای دیگ ــرای گروه ه ــزرگ ب ب
ــتان  ــی در پاکس ــای مذهب ــیاری از گروه ه رود. بس
از او حســاب می بردنــد و مواظــب رفتــار و گفتــارِ 
ــرادی  ــای اف ــم از ویژه گی ه ــن ه ــد. ای ــود بودن خ
ــج  ــونت گرایی را تروی ــد خش ــه می توانن ــت ک اس

کننــد. 
خشــونت گراِی  یــک  ســمیع الحق  موالنــا 
واقعــی در منطقــه بــود، امــا احتمــال کاهــش 
خشــونت گرایی بــه ایــن زودی هــا میســر نخواهــد 
ــان  ــد همچن ــی می توان ــا دیرزمان ــکار او ت ــد. اف ش
گروه هــای بســیاری را تغذیــه کنــد. بــا رفتــِن 
او نبایــد بســیار بــه نزدیــک شــدن صلــح در 
افغانســتان هــم خوش بیــن بــود، هرچنــد کــه 
ممکــن اســت تأثیرهــای مثبتــی در آینــده از خــود 

نشـــان دهــد. حــاال بــرای حامیــان خشــونت گرایِی 
ــه  ــود ک ــد ب ــان نخواه ــتان آس ــی در پاکس مذهب
ــدا  ــا ســمیع الحق پی ــرای موالن جانشــین مناســبی ب
ــد  ــاش دارن ــد ت ــدرو هرچن ــای تن ــد. گروه ه کنن
ــنۀ  ــی پاش ــند، ول ــته باش ــراِن رزروی داش ــه رهب ک
آشیل شــان رهبرانــی اســت کــه بــه کاریزمــا 
ــان  ــم خواه ــا ه ــن گروه ه ــوند. ای ــل می ش تبدی
موجودیــِت رهبــران کاریزمایــی بــه دلیــل پیشــبرد 
در  امــا  هســتند،  خــود  سیاســِی  برنامه هــای 
ــته  ــن را نداش ــۀ ای ــد دغدغ ــال نمی توانن ــن ح عی
باشــند کــه بــا مــرگ ایــن رهبــران، رهبــران 
ــوذ الزم را  ــدرت و نف ــه ق ــت ک ــن اس ــازه ممک ت
ــه  ــه ک ــان گون ــد. هم ــت نیاورن ــه دس ــانی ب به آس
طالبــان افغانســتان پــس از مــرگ مــا عمــر، دیگــر 

ــد.  ــود ندیدن ــه خ ــد را ب ــری قدرتمن رهب
ــل  ــس از قت ــز پ ــتان نی ــامی پاکس ــت اس جماع
موالنــا ســمیع الحق روزهــای طایــِی خــود را 
ــامی  ــت اس ــپارد. جماع ــی بس ــه فراموش ــد ب بای

ســمیع الحق  موالنــا  قتــل  از  پــس  پاکســتان 
اگــر مضمحــل نشــود، ولــی بایــد در انتظــار 
چندپارچه گــی باشــد. امــا در موضــوع صلــِح 
ــا  ــل موالن ــادی از قت ــار زی ــد انتظ ــتان نبای افغانس
ــتان  ــگ افغانس ــفانه جن ــت. متأس ــمیع الحق داش س
هــم منابــع فکــری و هــم منابــع مالــِی زیــادی پیــدا 
ــه  ــی ک ــا زمان ــل ت ــن دلی ــه همی ــت و ب ــرده اس ک
ــه گان  ــع نخشــکند و دســت بیگان ــن مناب ــًا ای واقع
ــان  ــه زودی پای ــگ ب ــن جن ــاه نشــود، ای از آن کوت

ــت.  ــد پذیرف نخواه
جنــگ افغانســتان افــزون بــر بیرونی هــا و افــرادی 
درونــِی  عوامــل  ســمیع الحق،  موالنــا  چــون 
ــا  ــِی آن ه ــاِن برجای ــا زم ــه ت ــز دارد ک ــادی نی زی
ــاِن آن  ــه پای ــیدن ب ــرای رس ــدان ب ــوان چن نمی ت
حکومت هــای  همیــن  مثــًا  بــود.  خوش بیــن 
ــته یکــی  ــال گذش ــده س ــِد موجــود در هف ناکارآم
ــتان  ــگ در افغانس ــل دوام جن ــن عوام از بنیادی تری

بوده انــد.  
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ــو  ــه این س ــش ب ــه پی ــک هفت ــا، از ی ــاد گزارش ه ــر بنیـ ب
ــت  ــاص، والی ــوالی ارزگان خ ــی در ولس ــه مناطق ــان ب طالب
ــه  ــتند، حمل ــین هس ــتر هزاره نش ــه بیش ــی ک ارزگان و مناطق
کــرده، شــماری را کشــته  و ســکنۀ بومــی را از خانه های شــان 
بیــرون رانده انــد. بــه دلیــِل ایــن حمــات، دســت کم 
ــوالی  ــدالِن ولس ــینی و کن ــتای حس ــوار از دو روس 150 خان
ــی )در  ــت غزن ــتاِن والی ــوالی مالس ــه ولس ــاص ب ارزگاِن خ
همســایه گِی ارزگاِن خــاص( پنــاه آورده انــد. هم اکنــون 
ــیرداِغ  ــۀ ش ــای منطق ــردم در مرزه ــه م ــود ک ــه می ش گفت
ــی  ــان صف آرای ــا طالب ــه ب ــرای مقابل ــتان و ارزگان ب مالس

کرده انــد. 
ــع  ــه اوالً مناب ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــوادث درحال ــن  ح ای
ــًا  دولتــی بــه ایــن قضیــه بی توجهــی اختیــار کرده انــد و ثانی
ــد.  ــه آن نمی پردازن ــد ب ــۀ الزم و بای ــه گون ــز ب ــانه ها نی رس
حــال آن کــه حادثــۀ ارزگان از چندیــن زوایــه کامًا حســاس، 
قابــل توجــه و پــردازش بــه نظــر می رســد. نخســت این کــه 
والیــِت ارزگان یکــی از والیت هــای مرکــزی محســوب 
ــا  ــات ی ــزرِگ هزاره ج ــۀ ب ــی از منطق ــه بخش ــردد ک می گ
زیســت بومِ قــومِ هــزاره را احتــوا می کنــد؛ دوم این کــه 
ــه  ــرار گرفت ــدف ق ــاص ه ــومِ خ ــک ق ــه ی ــن حادث در ای
کــه حافظــۀ تاریخی شــان از قتل عــامِ عبدالرحمن خانــی 
ــِت  ــی رییــس حکوم ــای غن ــده اســت؛ ســوم این کــه آق آکن
موجــود همــۀ امکانــاِت مــادی و معنــوی را بــرای صلــح بــا 
ــات  ــزدی در انتخاب ــزۀ نام ــا انگی ــرده و حت ــان بســیج ک طالب
ریاســت جمهورِی پیــِش رو را »پایــان دادن بــه جنــگ« 
ــا  ــده گان ب ــس نماین ــه مجل ــارم این ک ــد؛ چه ــوان می کن عن
اهـــدای تقدیرنامــه بــه مســؤوالن امنیتــی، از کارنامــۀ آن هــا 

ــی آورد.  ــه عمــل م ــت ســتایش ب ــن امنی ــۀ تأمی در زمین
ایــن چهــار نکتــه در کنــار حادثــۀ ارزگان، ذهــن را بــه ایــن 
نکتــه راهنمایــی می کنــد کــه حکومــِت موجــود کــه از قضــا 
ــر  ــا عنص ــود، ب ــده می ش ــی« خوان ــدت مل ــت وح »حکوم
ــی  ــت هاِی قوم ــار سیاس ــت و در حص ــه اس ــت« بیگان »مل
قــرار دارد و بــه تبــع آن، صلــِح چنیــن حکومتــی بــا طالبــان 
ــوم و  ــر ق ــان عنص ــوده و همچن ــی نب ــۀ مل ــک پروس ــز ی نی

ــد.  ــرِف اول را می زن ــه در آن ح قبیل
بــرای درک بهتــِر ایــن مطلــب بایــد یــادآوری کــرد، 
ــومِ  ــک ق ــر از ی ــا نف ــت ده ه ــه اس ــک هفت ــه ی درحالی ک
خــاص در حملــۀ طالبــان بــر ارزگان خاص، کشــته و زخمی 
ــچ  ــوز هی ــا هن ــده اند، ت ــان ش ــز بی خانم ــوار نی ــا خان و ده ه
نیرویــی از ارتــش و پولیــس بــرای دفــاع از مــردم بــه منطقــه 
اعــزام نشــده  و تنهــا نیروهــای بومــی و خیــزش مردمی انــد 
ــرون  ــد بی ــرده  و قص ــی ک ــان صف آرای ــر طالب ــه در براب ک
ــه  ــده گان ب ــتاندِن بی جاش ــه و بازگش ــا از منطق ــردِن آن ه ک
خانــه و کاشانۀ شــان را دارنــد. درحالی کــه ابتدایی تریــن 
نــوِع حکومــت نیــز طبــق یــک قــرارداد اجتماعــی، مســوول 
ــرای  ــِر عمومــی ب ــه عنــوان یــک کاال و خی تأمیــن امنیــت ب
ــتان  ــود در افغانس ــِت موج ــه حکوم ــا این ک ــه اســت. ام هم
ــاظ  ــود و از لح ــده می ش ــی« خوان ــدت مل ــت وح »حکوم
ــای جهان شــمولی  ــا ارزش ه ــرن بیســت ویکم ب ــی در ق زمان
مســوولیت های  می بــرد،  به ســر  بشــر  حقــوق  چــون 
آن،  ابتدایی تریــن  کــه  می شــود  آن  متوجــِه  بی شــماری 

ــوِق شــهروندی اســت. ــت و حق ــن امنی تأمی
وقتــی کــه بــه یــک قــوم در افغانســتان ایــن احســاس دســت 
بدهــد کــه حکومــِت موجــود نماینــدۀ او نیســت و دغدغــۀ 
ــِی  ــه مهندس ــت، بلک ــن امنی ــه تأمی ــت ن ــووالِن حکوم مس
امنیــت بــه ســودِ بازی هــای تیمــی و جناحی یــی اســت کــه 
ــروج  ــد و خ ــن می کن ــدرت تضمی ــا را در ق ــای برخی ه بق
ــد، آن  ــد می ده ــدرت نوی ــرۀ ق ــر را از دای ــاِی دیگ خیلی ه
ــن  ــده تعیی ــود فرمان ــرای خ ــه ب ــود ک ــر می ش ــوم ناگزی ق
کنــد، ســاح بــه دســت بگیــرد و بــه جنــِگ کســانی بــرود 
ــکش هاِی  ــا و پیش ــدِل امتیازه ــح را در ب ــت صل ــه حکوم ک

ــاس دارد. ــا التم سیاســی و اقتصــادی از آن ه
ــداد و توحــِش  ــی از بی ــت ارزگان درحال ــزارۀ والی ــردمِ ه م
ــی  ــووالن امنیت ــه مس ــده اند ک ــرگردان ش ــان آواره و س طالب
ــد و  ــرار می گیرن ــر ق ــورد تقدی ــده گان م ــس نماین در مجل
ــات  ــزدی اش در انتخاب ــِی نام ــل اصل ــت دلی ــس حکوم ریی
ریاســت جمهورِی ســال آینــده را پایــان دادن بــه کارِ ناتمــامِ 
صلــح بــا طالبــان عنــوان می کنــد. در ایــن میــان امــا جــای 
ــت!...    ــی اس ــردم خال ــای م ــا و دغدغه ه ــیاری از درده بس

 

حـکومِت ُفرومـلی
 و صـلِح یک بـام و دو هـوا

موالنا سمیع الحق یک خشونت گراِی واقعی در منطقه بود، اما احتمال کاهش 
خشونت گرایی به این زودی ها میسر نخواهد شد. افکار او تا دیرزمانی می تواند 
همچنان گروه های بسیاری را تغذیه کند. با رفتِن او نباید بسیار به نزدیک شدن 
صلح در افغانستان هم خوش بین بود، هرچند که ممکن است تأثیرهای مثبتی در 
آینده از خود نشـان دهد. حاال برای حامیان خشونت گرایِی مذهبی در پاکستان 
آسان نخواهد بود که جانشیِن مناسبی برای موالنا سمیع الحق پیدا کنند. گروه های 
تندرو هرچند تالش دارند که رهبراِن رزروی داشته باشند، ولی پاشنۀ آشیل شان 
رهبرانی ست که به کاریزما تبدیل می شوند
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مســووالن در کمیســیون شــکایات انتخابــات، می گوینــد 
ــاد،  ــن نه ــه دفترهــای ای ــه بررســی شــکایت های رســیده  ب ک
روی نتیجــۀ نهایــی آرای انتخابــات مجلــس نماینــده گان تأثیــر 

ــراوان دارد. ف
ــات در  ــکایت انتخاب ــر کمیســیون ش ــی، دبی علی رضــا روحان
ــترین  ــه بیش ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب گفت وگ
ــکایات  ــیون  ش ــر کمیس ــه دفت ــل ب ــت کاب ــکایات از والی ش
ــۀ او: در دفترهــای والیتــی  ــه گفت ــات رســیده اســت. ب انتخاب
ــت  ــاد ثب ــز زی ــکایات نی ــی ش ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس

ــد. ــرار دارن ــی ق ــر بررس ــه زی ــده ک ش
ــد: اســنادی کــه از دفترهــای والیتــی  آقــای روحانــی می گوی
کمیســیون شــکایات انتخابــات بــه مرکــز رسیده اســت، میــزان 

بلنــد شــکایات شــهروندان را نشــان می دهــد.
بــه گفتــۀ او، در حــال حاضــر بیــش از 30 نــوع شــکایت در 
ــی های  ــده و بررس ــت ش ــی ثب ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس

ــان دارد.  ــدارک جری ــناد و م جــدی روی اس
ــیون  ــی، کمیس ــم انتخابات ــک جرای ــرای تفکی ــه ب ــت ک او گف
شــکایات انتخایاتــی شــکایت ها را دســته بندی می کنــد و 

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــس از آن م پ
دبیــر کمیســیون شــکایات انتخابــات در ادامــۀ صحبت هایــش 
تصریــح کــرد: »شــکایت های رســیده بــه بــه سه دســته 
ــد و روی  ــم انتخاباتی ان تقســیم شــده اند کــه دســتۀ اول جرای
ــد  ــر مســتقیم دارن ــده گان تأثی ــات مجلــس نماین نتیجــۀ انتخاب
ــی  ــورد بررس ــات، م ــۀ انتخاب ــدن نتیج ــی ش ــش از نهای و پی
ــردد.  ــال آرا گ ــه ابط ــر ب ــد منج ــد و می توان ــرار می گیرن ق
ــه  ــات اســت ک ــه تخلف ــوط ب ــا دســتۀ دوم شــکایت ها مرب ام
ــه  ــده اند و ب ــب آن ش ــات مرتک ــیون انتخاب ــدان کمیس کارمن
ــوم  ــته س ــوند، دس ــی می ش ــی معرف ــی و قضای ــای عدل نهاده
ــدارد«. ــود ن ــات آن وج ــرای اثب ــی ب ــه مدرک ــکایاتی اند ک ش
ــی  ــده اعمــال منف ــه شــکایت های به دســت آم ــد ک او می گوی
ــت نگاری،  ــین های انگش ــی ماش ــدم کارای ــوذ، ع ــا نف ــراد ب اف
و  تقلب هــا  و  انتخابــات  کمیســیون  کارمنــدان  مداخلــۀ 

تخلف هــا نقــل را نشــان می دهــد. 
بــه  رســیده  شــکایت های  می گویــد:  روحانــی  آقــای 
دفترهــای والیتــی کمیســیون شــکایات انتخاباتــی زیــر 
بررســی قــرار دارنــد و به زودتریــن فرصــت نتیجــۀ آن اعــام 

ــد.   ــد ش خواه
آقــای روحانــی در پاســخ بــه ایــن پرســش  کــه در تخلفــات 
ــته اند و  ــتر دست داش ــانی بیش ــه کس ــی چ ــم انتخابات و جرای
ــل  ــن کار دخی ــز در ای ــات نی ــدان کمیســیون انتخاب ــا کارمن آی
ــد: کمیســیون  ــا می گوی هســتند؟ پاســخ روشــن نمی دهــد، ام
ــق و کارشناســانه روی  ــه صــورت دقی ــی ب شــکایات انتخابات
ــز دارد و نتیجــۀ بررســی  ــات و شــکایات رســیده تمرک اتهام

شــکایات رســیده روی اعــام نهایــی نتیجــۀ انتخابــات 
ــر جــدی دارد.  ــده گان تأثی ــس نماین مجل

ــون  ــات در روشــنی قان او گفــت: کمیســیون شــکایات انتخاب
ــد و در   ــورد می کن ــی برخ ــان انتخابات ــان و مجرم ــا متخلف ب
ــات  ــه نتیجــۀ انتخاب ــات ادعاهــای صــورت گرفت صــورت اثب

ــرد.  ــد گ ــر خواه تغیی
ایــن در حالــی اســت کــه در پــی  شــکایت شــماری از 
کمیســیون  ســاحه یی  دفتــر  مــردم،  و  ناظــران  نامــزدان، 
ــی  ــز رأی ده ــان، آرای60 مرک ــی در بدخش ــکایات انتخابات ش

بــاز شــماری کرده اســت. را 
کمیســیون  ســاحه یی  دفتــر  رییــس  ســادات  حمیــداهلل 
شــکایات انتخاباتــی در بدخشــان، گفتــه کــه باز شــماری آرای 
ــوالی های  ــاد در ولس ــمول فیض آب ــی به ش ــز رأی ده 60 مرک

ــت. ــورت گرفته اس ــل ص ــم و یفت ــاوان، کش ــو، ی ارگ
بــه گفتــۀ او، در دو صنــدوق رأی دهــی کــه بــا حضــور ناظران 
ــوول  ــوی مس ــج از س ــورم نتای ــد، ف ــش ش ــانه ها تفتی و رس
ــکاژتیپ  ــود و س ــده ب ــر نش ــا و ُمه ــی امض ــل رأی ده مح
)چســپ( امنیتــی بــاالی فــورم نتایــج نیــز وجــود نداشــت و 

ــا شــمارش مجــدد آغــاز گــردد.  ایــن امــر ســبب شــد ت
ــۀ  ــات آزاد و عادالن ــاد انتخاب ــووالن بنی ــم، مس ــویی ه از س
افغانســتان بــا اشــاره بــه تعویــق اعــام نتایــج ابتدایــی 
انتخابــات مجلــس نماینــده گان، می گوینــد کــه زمــان تفکیــک 
ــدارد. ــات وجــود ن ــیاه در کمیســیون انتخاب ــفید و س آرای س
ایــن در حالــی اســت کــه عبدالبدیــع صیــاد، رییــس کمیســیون 
ــت  ــک نشس ــرب در ی ــنبه، 13عق ــروز یک ش ــات، دی انتخاب
ــا رســیدن دســتگاه های انگشــت نگاری  ــه ب ــری، گفــت ک خب
از تمــام والیت هــا بــه مرکــز و انتقــال معلومــات آن بــه ســرور 
ــد  ــات، مشــخص می شــود کــه چن عمومــی کمیســیون انتخاب
درصــد مراکــز رأی دهــی از دســتگاه های انگشــت نگاری 
ــتگاه  ــن دس ــر از ای ــد دیگ ــد درص ــده و درچن ــتفاده ش اس

اســتفاده نشــده اســت.
انتخابــات  در  نارســایی ها  انتخابــات،  کمیســیون  رییــس 
ــه فرصــت  ــد ک ــا می گوی ــرد، ام ــی 28 و 29 را می پذی پارلمان
انــدک بــرای آمــوزش اســتفاده از  دســتگاه های انگشــت نگاری 
ــن کار ســبب افزایــش چالش هــا در روز  وجــود داشــت و ای

ــد. ــات گردی انتخاب
ــار  ــدود چه ــتراک ح ــا اش ــده گان ب ــس نماین ــات مجل انتخاب
ــال روان  ــزان س ــخ 28 و 29 می ــه تاری ــده ب ــون رأی دهن میلی
برگــزار گردیــد، امــا نتیجــۀ ابتدایــی قــرار بــود در دوم 
ــات  ــیون انتخاب ــی کمیس ــا به تازه گ ــردد؛ ام ــام گ ــرب اع عق
ــی  ــوس همه گان ــه را در دوم ق ــن نتیج ــه ای ــت ک ــه اس گفت

می ســازند. 

ـــاد  ـــی اجس ـــد برخ ـــراه می گوی ـــی ف ـــخنگوی وال س
ـــا  ـــراه را ب ـــت ف ـــال در والی ـــقوط چرخب ـــداد س روی
پادرمیانـــی بـــزرگان قـــوم و صلیـــب ســـرخ بـــه 

ـــد. ـــال داده ان ـــراه انتق ـــت ف ـــز والی مرک
ــی در  ــال اردو ملـ ــقوط چرخبـ ــه از سـ ــا آن کـ بـ
ـــاد  ـــا اجس ـــذرد، ام ـــت روز می گ ـــراه هف ـــت ف والی
برخـــی از سرنشـــینان ایـــن چرخبـــال هنـــوز هـــم 

الدرک انـــد.
ـــو  ـــه رادی ـــراه ب ـــی ف ـــخنگوی وال ـــری س ـــر مه ناص
آزادی گفـــت کـــه از میـــان کشـــته شـــده گان ایـــن 
رویـــداد، تاکنـــون جســـد 12 تـــن به دســـت آمـــده 
ــاد نیـــز  ــا بـــرای دریافـــت بقیـــه اجسـ و تاش هـ

ادامـــه دارد.
ــم  ــا بتوانیـ ــان دارد تـ ــا جریـ ــزود: »تاش هـ او افـ
بـــا وســـاطت بـــزرگان قـــوم و کارمنـــدان صلیـــب 
ـــز  ـــه مرک ـــز ب ـــده را نی ـــی مان ـــای باق ـــرخ جنازه ه س
فـــراه منتقـــل نمایـــم امـــا اگـــر از ایـــن راه نشـــد 
ـــرای  ـــی ب ـــوه نظام ـــتفاده از ق ـــا اس ـــورت ب در آن ص
ـــا  ـــا ت ـــرد، ام ـــم ک ـــات خواهی ـــاد عملی ـــت اجس دریاف
ـــا 1۴  ـــم، و 13 ت ـــال داده ای ـــازه را انتق ـــون 12 جن کن

ــت.« ــی مانده اسـ ــازه باقـ جنـ
هفتـــه  چهارشـــنبه  کـــه  حالی ســـت  در  ایـــن 
گذشـــته یـــک چرخبـــال وزارت دفـــاع افغانســـتان 
ـــرد  ـــقوط ک ـــراه س ـــت ف ـــار دره والی ـــوالی ان در ولس
ـــول اردوی  ـــاون ق ـــمول مع ـــه ش ـــه آن ب ـــه در نتیج ک
ـــن  ـــراه 25 ت ـــی ف ـــورای والیت ـــس ش ـــر، ریی 207 ظف

جـــان باختنـــد.
وزارت دفـــاع افغانســـتان علـــت ســـقوط ایـــن 
ــکات  ــاد و مشـ ــای وزن زیـ ــال را جابه جـ چرخبـ
ـــان  ــروه طالب ـــا گـ ــرده، ام ــوان کـ ـــی عنـ تخنیک
ادعـــا هـــدف قـــرار دادن ایـــن طیـــاره را کـــرده و 
ـــا  ـــزد آن ه ـــداد ن ـــن روی ـــاد ای ـــه اجس ـــد ک ـــه ان گفت

شـــد. می با

ـــه جســـد مهاجمـــی  ـــدل آن خواســـتار تبادل ـــان در ب آن
ــدان  ــرازق قومانـ ــرال عبدالـ ــه جنـ ــد کـ ــده انـ شـ

پیشـــین کندهـــار را آمـــاج قـــرار داد.
ایـــن ادعـــای طالبـــان را بـــا ناصـــر مهـــری 
ـــا وی  ـــاختیم، ام ـــریک س ـــراه ش ـــی ف ـــخنگوی وال س
ــرد. ــه نکـ ــتر ارایـ ــات بیشـ ــورد جزئیـ ــن مـ در ایـ
ـــه آنـــان تـــاش می کننـــد  ـــت ک ـــری گف آقـــای مه
ـــفیدان  ـــکاری موس ـــه هم ـــده را ب ـــی مان ـــاد باق اجس
ــه  ــد و بـ ــت آورنـ ــرخ به دسـ ــب سـ ــوم و صلیـ قـ
گفتـــه وی هـــرگاه ایـــن کار نتیجـــه ندهـــد آن هـــا 

عملیـــات نظامـــی را انجـــام خواهنـــد داد.
ـــردم در  ـــده گان م ـــماری از نماین ـــر ش ـــوی دیگ از س

ـــتند  ـــت خواس ـــس از حکوم ـــی مجل ـــت عموم نشس
ــان  ــا آنـ ــال را بـ ــقوط ایـــن چرخبـ ــا دلیـــل سـ تـ
ــقوط  ــه سـ ــرا و چگونـ ــه چـ ــازد کـ ــریک سـ شـ

کرده اســـت.
ـــس  ـــن مجل ـــای ای ـــی از اعض ـــوازی یک ـــان کت نادرخ
گفـــت کـــه خانواده هـــای قربانیـــان ایـــن رویـــداد 
ــان  ــته گان  شـ ــدهای بسـ ــال جسـ ــوز دنبـ ــا هنـ تـ
ـــت  ـــته اس ـــون نتوانس ـــا کن ـــت ت ـــا حکوم ـــتند، ام اس
جســـدهای قربانیـــان را دریافـــت کـــرده و بـــه 

ــد. ــلیم دهـ ــان تسـ ــای شـ خانواده هـ
طـــارق شـــاه بهرامـــی وزیـــر دفـــاع افغانســـتان در 
ـــود:  ـــه ب ـــورد گفت ـــنبۀ در م ـــی روز ش ـــت عموم نشس

ـــت  ـــدف دریاف ـــه ه ـــات را ب ـــک عملی ـــا در جیج »م
ـــاد  ـــه اجس ـــه ک ـــد بختان ـــا ب ـــم ام ـــام دادی ـــاد انج اجس
ـــا روی  ـــون بخـــش اســـتخباراتی م ـــود اکن در آنجـــا نب
ــا آماده گـــی  ــد، مـ تثبیـــت موقعیـــت کار مـــی کنـ
ـــته  ـــاد کش ـــت اجس ـــرای دریاف ـــا ب ـــم ت ـــل داری کام

ـــم.« ـــام دهی ـــات را انج ـــده گان عملی ش
بـــه گفتـــۀ آقـــای بهرامـــی، رویـــداد ســـقوط 
چرخبـــال در فـــراه تحـــت بررســـی جـــدی قـــرار 
ــات  ــاس معلومـ ــه اسـ ــه وی بـ ــه گفتـ ــا بـ دارد امـ
ـــاد  ـــتن وزن زی ـــر داش ـــه اث ـــال ب ـــن چرخب ـــی ای ابتدای

و مشـــکات فنـــی ســـقوط کـــرده اســـت.
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عقل، لغت یا تأویل از منظر محمد عبده
ــامی یی  ــناختی اس ــراث معرفت ش ــا می ــده ب ــد عب محم
ــود،  ــده ب ــار زده ش ــل در آن کن ــه عق ــد ک ــه ش مواج
پــس وی بــه تقویــت عقــل پرداخــت. عقــل در اندیشــۀ 
ــت. او  ــزی داش ــی و مرک ــت اساس ــده اهمی ــد عب محم
ــت  ــام می دانس ــتین اس ــل نخس ــی را اص ــرش عقل نگ
و بــه آن اهمیــِت زیــادی قایــل بــود و می گفــت: 
ــت،  ــتوار اس ــر آن اس ــام ب ــه اس ــی ک ــتین اساس »نخس
ــه، ص ۴5(  ــام والنصرانی ــی است«.)االس ــرش عقل نگ
در اصــل دوم گفتــه اســت کــه »عقــل، بــر ظاهــر شــرع 
ــر  ــا اگ ــود«، ام ــته می ش ــدم دانس ــارض، مق ــال تع در ح
ــت، در آن  ــل صــورت گرف ــل و نق ــان عق »تعارضــی می
ــرای  ــود و ب ــه می ش ــل گرفت ــت عق ــه دالل ــورت ب ص
ــِت آن  ــه صح ــه ب ــود دارد؛ اول این ک ــل، دو راه وج نق
ــش  ــی خوی ــز و ناتوان ــر عج ــرده و به خاط ــراف ک اعت
ــپاریم. راه دوم  ــدا می س ــه خ ــر آن را ب ــم آن، ام در فه
این کــه بــه تأویــل نقــل بــا در نظرداشــت قوانیــن زبــان 
ــور  ــل ج ــای عق ــا داده ه ــای آن ب ــا معن ــم ت می پردازی

دربیاید«.)همــان، ص ۴5-۴6( 
رشــد  ابــن  و  معتزلــه  اندیشــه های  از  رأی،  ایــن 
سرچشــمه گرفتــه اســت. ابــن رشــد در کتــاب خــود بــه 
نــام »فصــل المقــال وتقریــر مــا بیــن الشــریعه والحکمــه 
ــه آن  ــق ب ــریعت نط ــر ش ــد: »اگ ــال« می گوی ــن االتص م
)یعنــی بــه حــق( کنــد، پــس ظاهــر نطــق شــریعت از دو 
ــزی اســت  ــق چی ــا این کــه مواف ــی نیســت؛ ی حــال خال
کــه برهــان بــه آن رســیده اســت و یــا مخالــف آن. اگــر 
موافــق بــود پــس چــه خــوب! واگــر مخالــف بــود، در 
ــود«.  ــه می ش ــریعت پرداخت ــل ش ــه تأوی ــورت ب آن ص
)کتــاب فصــل المقــال وتقریــر مــا بیــن الشــریعه 

ــد، ص 35(  ــن رش ــن اتصــال، اب ــه م والحکم
می توانیــم کامــًا یقیــن داشــته باشــیم کــه محمــد 
ــت:  ــوده اس ــد ب ــذار معتق ــدرت تأثیرگ ــه دو ق ــده ب عب
ــر ایــن  ــز ب ــن رشــد نی ــان. اب یکــی عقــل و دیگــری زب
ــوان وی  ــه می ت ــوده ک ــتری نم ــد بیش ــدرت تأکی دو ق
را بنیان گــذار در ایــن زمینــه خوانــد. محمــد عبــده 
ــان را در  ــل و زب ــدرت عق ــه ق ــد ک ــاش می کن ــز ت نی
حوزه هــای نصــوص مختلــف مــورد تطبیــق قــرار دهــد 
کــه مهم تریــن آن هــا تفســیر قــرآن کریــم اســت، و غالبــًا 
زمانــی بــه تأویــل بیشــتر نیــاز دیــده می شــود کــه نــص 
ــا مباحــت علــوم طبیعــی و هستی شناســی و  قرآنــی را ب

ــم. ــاط بدهی ــی ارتب جامعه شناس
ــیر  ــی را وارد تفس ــوم طبیع ــه عل ــده از این ک ــد عب محم
کــرده اســت، در البــه الی آیــت »یتلــوا علیهــم ایاتــه« بــه 
ــات«  ــای »آی ــه و معن ــش پرداخت ــن کار خوی ــه ای توجی
ــد  ــتی می دان ــات هس ــان آی ــا بی ــوق را همان ــت ف در آی
کــه از آن هــا بایــد اســتفاده و عبــرت گرفتــه شود)تفســیر 
المنــار، ۴/222(. چنان چــه بــه وســیلۀ دو ابــزار تأویلــی 
خویــش کــه “عقــل و لغــت” اســت، بــه انتقاد مفســرینی 
ــری در  ــم نه ــر« را اس ــه واژۀ »الکوث ــت ک ــه اس پرداخت
بهشــت دانســته اند کــه خداونــد آن نهــر را بــرای 
ــه  پیامبــرش حضــرت محمــد عطــا کــرده اســت. وی ب
ــای  ــه معن ــا ب ــر« در این ج ــه »الکوث ــاور اســت ک ــن ب ای
خیــر بزرگــی اســت کــه خداونــد آن را بــرای بشــریت 
مهربانــی کــرده اســت، و آن خیــر بــزرگ، رســالت 
می باشــد. )رائــد الفکــر المصــری االمــام محمــد عبــده، 

ــن، ص 1۴9(  ــان امی عثم
نمونــۀ دیگــر تأویــل را می تــوان در تفســیر ســورۀ 
فاتحــه نیــز ســراغ نمــود. محمــد عبــده بــه ایــن 
ــازل  ــز ن ــج چی ــرای پن ــم ب ــرآن کری ــه ق ــاور اســت ک ب
ــر  ــان پیامب ــردم زم ــرا م ــد، زی ــت: اول توحی ــده اس ش

بت پرســت بودنــد، گرچــه برخــی از آن هــا ادعــای 
ــرای  ــک ب ــاداش نی ــدۀ پ ــد. دوم، وع ــد را می کردن توحی
ــذاب ســخت  ــوار و ع ــدۀ سرنوشــت ناگ ــان و وع مؤمن
بــرای کافــران. ســوم، عبــادت کــه یــک ضرورت اســت، 
زیــرا باعــث زنــده شــدِن توحیــد در دل هــای مؤمنــان و 
ــای  ــان راه ه ــارم، بی ــردد. چه ــان می گ ــب آن ــت قل تقوی
ــا انســان ها  ــت در مســیر آن ت ــت حرک ــعادت و کیفی س
ــا و آخــرت برســند. پنجــم، مجموعــه  ــه ســعادت دنی ب
از داســتان های کســانی کــه پابنــد حــدود الهــی بــوده و 
ــه از  ــر آنانی ک ــد و خب ــل کرده ان ــن عم ــکام دی ــه اح ب
حــدود الهــی تجــاوز کــرده و از احــکام دیــن ســرپیچی 
نمودنــد و بــه سرنوشــت بــدی دچــار شــدند. پــس در 
ــت، و در  ــن« اس ــد هلل رب العالمی ــد »الحم ــۀ توحی زمین
ارتبــاط بــه وعــده و وعیــد »مالــک یــوم الدیــن« اســت. 
و عبــادت در »ایــاک نعبــد و ایــاک نســتعین« و همچنــان 
ــا  ــر شــده اســت. ام ــا الصــراط المســتقیم« ذک در »اهدن
اخبــار و داســتان ها در »صــراط الذیــن انعمــت علیهــم« 
متمثــل  الضالیــن«  وال  علیهــم  المغضــوب  »غیــر  و 
گردیــده است.)مشــکات القــران الکریــم و تفســیر 

ــده، ص 27-31(  ــد عب ــه، محم ــورۀ الفاتح س
ــا  ــن معن ــه ای ــل ب ــه تأوی ــده ب ــد عب ــوت محم ــا دع ام
نیســت کــه وی از محــدودۀ زبــان و بیــان عــرب 
قــدم فراتــر می گــذارد، بلکــه تفســیر و تأویــل وی 
ــود،  ــروج ب ــرب م ــان ع ــه در زب ــق آن چ ــواره مواف هم
ــا  ــزد صوفی ه ــه ن ــاف آن چ ــرد، برخ ــورت می گی ص
ــا  ــا ب ــه باطنی ه ــت ک ــد گف ــا رواج دارد. بای و باطنی ه
تأویــات عجیــب و غریب شــان خشــم محمــد عبــده را 
برانگیخته انــد، طــوری کــه وی آن هــا را عناصــر نفــوذی 
بــر عقیــدۀ اســامی می دانــد، بــرای این کــه »اهــل 
ــته های  ــق خواس ــرآن را مطاب ــان ق ــا دهری ــول و ی حل
ــراط  ــه راه اف ــن زمین ــرده و در ای ــل ک ــان تأوی خودش
ــل  ــر عم ــه ه ــی ک ــه گونه ی ــد، ب ــش گرفته ان را در پی
ظاهــری را بــه ّســر باطنــی تغییــر دادنــد و چنــان قــرآن 
را تفســیر کردنــد کــه از خطــاب اصلــی اش دور ســاختند 
ــه  ــای باطنی ــه نام ه ــه دوری درســت از نادرســت، و ب ب
ــد، محمــد  و اســماعیلیه شــناخته شدند«.)رســاله التوحی

ــده، ص 30(  عب
ــد و از  ــل می زن ــه تأوی ــت ب ــی دس ــده زمان ــد عب محم
ظاهــر آیــت عــدول می کنــد کــه ظاهــر آیــت بــا حکــم 
عقــل ســازگاری نداشــته باشــد. و بــر ایــن امــر همیشــه 
تأکیــد می کنــد کــه تأویــل بایــد موافــق بــا قواعــد زبــان 

عربــی و احــکام آن صــورت گیــرد.
محمــد عبــده در اســتفاده از تأویــل از ایــن مقولــۀ 
بنیادیــن شــروع کــرد کــه »دیــن مملــو از خرافــات، بــا 
ــه  ــوند« و ب ــع نمی ش ــاغ جم ــک دم ــن در ی ــل روش عق
ــدارد کــه قــرآن کریــم حــاوی  همیــن اســاس امــکان ن
ــت. و  ــال اس ــی مح ــگاه عقل ــه از ن ــد ک ــی باش چیزهای
ــا عقــل تناقــض نداشــته باشــد،  ــرای این کــه اســام ب ب
ــم؛  ــل قطعــی گــوش ندهی ــه دلی ــه جــز ب الزم اســت ک
ــد  ــه بای ــد ک ــادی ان ــایل اعتق ــاب مس ــا از ب ــرا این ه زی
بــر یقیــن اســتوار باشــند و شــک و تردیــد و گمــان در 
آن هــا راه نداشــته باشــد«.)تاریخ االســتاذ االمــام، 2/6۴3( 
ــخت  ــته را س ــران گذش ــی از مفس ــده برخ ــد عب محم
ــات  ــا در تأوی ــه آن ه ــد ک ــرار می ده ــاد ق ــورد انتق م
می کننــد  وارد  را  دیدگاه هایــی  و  اوصــاف  خویــش 
ــه  ــتر ب ــدارد و بیش ــازگاری ن ــام س ــا روح اس ــه ب ک
ــه  ــاد ب ــا اعتم ــی را ب ــد و چیزهای ــف می پردازن توصی
ــی  ــژه در چیزهای ــه وی ــد، ب ــراع می کنن ــان اخت اوهام ش
کــه مــردم آن هــا را نمی بیننــد، اگرچــه از درک آن 
ــش  ــرأت بی ــی ج ــور غیب ــتند، و در ام ــم هس ــز ه عاج

از حــد می نماینــد و چیزهایــی را در این بــاره ذکــر 
ــاع  ــری از آن اط ــس دیگ ــدا ک ــز خ ــه ج ــد ک می کنن
نــدارد. ســپس بــه ایــن هــم اکتفــا نکــرده و بــه اختــراع 
احادیــث می پردازنــد تــا اوهــام خویــش را تأییــد کننــد 
و بــه ســلف، چیزهایــی را نســبت می دهنــد کــه گمــان 
ــد. ــت می کن ــان را تقوی ــا سخنان ش ــن چیزه ــد ای می کنن

ــر المصــری، ص 150-151(  ــد الفک )رائ
در ســیاق ســخناِن فــوق بایــد گفــت کــه محمــد عبــده از 
ــراع  ــش اخت ــه از »پیدای ــن کســانی اســت ک پیش قدم تری
در روایــت و تأویــل« علمــا را آگاه ســاخت. بــه عقیــدۀ 
ــد  ــد آم ــی پدی ــل زمان ــت و تأوی ــراع در روای وی، اخت
کــه در جماعــت اســامی شــکاف ایجــاد شــد و خلیفــۀ 
ســوم بــه شــهادت رســید و امویــان قــدرت را بــه دســت 
ــاره می گویــد: »احادیــث دروغیــن  گرفتنــد. وی در این ب
ــاله  ــت« )رس ــت یاف ــان عمومی ــت اموی ــان حکوم در زم
کــه چگونــه  می دهــد  تذکــر  و  التوحیــد، ص 25( 
معاویــه بــن ابــی ســفیان کســانی از صحابــه و تابعیــن را 
بــرای وضــع احادیــث در ذم و نکوهــش علــی بــن ابــی 
ــی داد  ــاش م ــان مع ــرد و برای ش ــتخدام می ک ــب اس طال
ــنه،  ــت.)تدوین الس ــره اس ــا ابوهری ــۀ آن ه ــه از جمل ک

ــم فــوزی، ص 91(  ابراهی
محمــد عبــده از جملــه کســانی اســت کــه بــه احادیــث 
آحــاد هرچنــد درجــه صحــِت آن هــا عالــی هــم باشــد، 
ــرد.  ــف باشــد، نمی گی ــرآن و عقــل مخال ــا ق زمانی کــه ب
او بــه حدیــث ســحر کــه آن را بخــاری، مســلم و نســائی 
ــرده  ــه رد ک ــه و آن را قاطعان ــد، پرداخت ــت کرده ان روای
ــته  ــن” داش ــا “مقلدی ــه ب ــی ک ــت، و در گفت وگوی اس
اســت، بــه ایــن قاعــده رســیده کــه »بــه هــر حــال بــر 
ــم و در  ــرو گذاری ــا الزم اســت کــه امــر حدیــث را ف م
ــص  ــه ن ــا ب ــم و تنه ــرار ندهی ــم ق ــا آن را َحَک ــده م عقی
ــم«.  ــک جویی ــل تمس ــل عق ــه دلی ــرآن( و ب ــاب )ق کت

ــرفی، ص 63( ــد الش ــه، عبدالمجی ــام والحداث )االس

ــد  ــار از منظــر محم ــر و اختی ــا جب ــل و آزادی ی عق
عبــده

ــألۀ اراده  ــا مس ــدر ی ــا و ق ــار، قض ــر و اختی ــالۀ جب مس
ــکل  ــک مش ــر از ی ــا تعبی ــۀ این ه ــانی، هم وآزادی انس
فلســفی می کننــد کــه آرای فاســفه و اندیشــمندان 
ــت، و  ــوده اس ــاوت ب ــوِن آن متف ــخ پیرام ــول تاری در ط
ــای  ــات و دیدگاه ه ــت، نظری ــوز اس ــه هن ــوز ک ــا هن ت
متفاوتــی پیرامــون ایــن مســأله طــرح می شــود، و علــت 
این همــه اختــاف ایــن اســت کــه ایــن مســأله از جملــه 
پیچیده تریــن مشــکات فکری یــی اســت کــه تــا کنــون 

ــه رو شــده اســت. ــا آن روب اندیشــۀ بشــری ب
ــه  ــی یی ک ــادی اساس ــه های اعتق ــی از اندیش ــاید یک ش
ــا آن  ــارزه پرداخــت ت ــه مب ــر آن ب ــده در براب محمــد عب
ــوکل  ــر و ت ــدۀ تقدی ــد، ای را از اندیشــۀ اســامی دور کن
اســت. وی ایــن ایــده را مانــع اساســی در برابــر حرکــت 
مســلمان تلقــی نمــود، »مســلمان در فهــم معنــای 
“تــوکل” و یــا “تقدیــر” اشــتباه کــرده و بــه تنبلــی روی 
ــوادت  ــه ح ــور را ب ــته و ام ــاز نشس ــل ب آورده و از عم
واگــذار کــرده کــه هــر طرفــی کــه بخواهــد آن را ببــرد، 
و گمــان می کنــد کــه بــا چنیــن کاری خداونــد را 
ــام  ــود را انج ــی خ ــؤولیت دین ــازد و مس ــی می س راض

داده اســت«.)االعمال الکاملــه، 3/229( 
محمــد عبــده تــاش نمــود کــه ایــن فهــِم نادرســت از 
ــرد مســلمان وارد  ــا ف ــد ت ــر ده ــوکل را تغیی ــر و ت تقدی
ــدوار شــود و  ــده امی ــه آین ــِت موجــود شــده و ب وضعی
ــد.  ــِت موجــود تــاش بیشــتر کن ــر وضعی به خاطــر تغیی
ــه  ــی ک ــا وقت ــی از م ــد: »یک ــاره می نویس وی در این ب
در ذهنــش نــور الهــی می تابــد و او را بــه ســوی 
ــش  ــد و برای ــی می آی ــد، مخالف ــی می کن ــم راهنمای عل
می گویــد: وضعیــت موجــود تقدیــر الهــی اســت و 
ــم،  ــری نداری ــارۀ دیگ ــر آن چ ــلیم در براب ــز تس ــا ج م
شــخص بایــد بــه خــدا تــوکل کنــد و مطابــق خواســت 
خــدا حرکــت نمایــد، پــس مــا بایــد همــۀ امــور خویــش 
ــا  ــم. ب ــوکل کنی ــی ت ــر اوتعال ــپاریم و ب ــدا بس ــه خ را ب
ایــن ســخنان نــور الهی یــی کــه در ذهــن ایــن شــخص 
ــاش  ــزۀ کار و ت ــد و انگی ــه خاموشــی می گرای ــد، ب تابی
کــه برایــش پیــدا شــده بــود، بــا شــنیدن ایــن ســخنان به 
ــی آورد. آن چــه شــگفت انگیز  ــی کاری روی م ــی و ب تنبل
ــۀ  ــه ها را از جمل ــن وسوس ــا چنی ــه این ه ــت این ک اس
باورهــای دینــی می داننــد، امــا دیــن از چنیــن ســخنانی 
ــر  ــن خطرناک ت ــرای دی ــچ دشــمنی ب ــزار اســت و هی بی
ــران، ص  ــن الق ــت«)دروس م ــی نیس ــن باورهای از چنی
مامت نامه یــی  عبــده  محمــد  چنان چــه   .)109-110
ــًا  ــن اندیشــه هایی را عم ــه چنی ــی ک ــا و فقهای ــه علم ب
پایه گــذاری  زیــرا  نوشــت،  می کننــد  پایه گــذاری 
چنیــن اندیشــه هایی باعــث عزلــت، عقب نشــینی و 

ــردد. ــی می گ ــف عقان ــرار از وظای ف

احمد ذكـی خاورنيا

بخش ششــم

مسالۀ جبر و اختیار، قضا و قدر 
یا مسألۀ اراده و آزادی انسانی، 
همۀ این ها تعبیر از یک مشکل 

فلسفی می کنند که آرای فالسفه و 
اندیشمندان در طول تاریخ پیراموِن 
آن متفاوت بوده است، و تا هنوز که 
هنوز است، نظریات و دیدگاه های 
متفاوتی پیرامون این مسأله طرح 
می شود، و علت این همه اختالف 
این است که این مسأله از جمله 

پیچیده ترین مشکالت فکری یی ست 
که تا کنون اندیشۀ بشری با آن 

روبه رو شده است.
شاید یکی از اندیشه های اعتقادی 
اساسی یی که محمد عبده در برابر 
آن به مبارزه پرداخت تا آن را از 

اندیشۀ اسالمی دور کند، ایدۀ تقدیر 
و توکل است. وی این ایده را مانع 
اساسی در برابر حرکت مسلمان 

تلقی نمود، »مسلمان در فهم معنای 
“توکل” و یا “تقدیر” اشتباه کرده 

و به تنبلی روی آورده و از عمل باز 
نشسته و امور را به حوادت واگذار 
کرده که هر طرفی که بخواهد آن 
را ببرد، و گمان می کند که با چنین 

کاری خداوند را راضی می سازد 

محـمد عبده؛
 سرسلسـلۀ 
فقیـهاِن متجـدد
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نارسایِی پیش فرض ها
زمینه هــای  یــا  بســترها  همــان  پیش فرض هــا 
فکری ســت کــه موجبــات شــکل گیرِی ایــن نظریــه 
را فراهــم کــرده  اســت. یکــی از ایــن پیش فرض هــا 
ــاور  ــه  ب ــت. ب ــزول اس ــر ن ــار در عص ــودِن گفت رایج ب
ــج  ــتار رای ــم، نوش ــرآن کری ــزول ق ــر ن ــد، در عص ابوزی
بــا کتاب هــای  یهودیــان و مســیحیان  نبــوده؛ حتّــا 
خودشــان آشــنایی چندانــی نداشــتند و از محتــوای آن هــا 
ــا  ــا ب ــِی آن ه ــمندان دین ــن رو دانش ــد. از همی آگاه نبودن
ــد کــه توده هــای یهــودی  ــان ســخن می گفتن ــردم چون م
و مســیحی تصــور کننــد کــه ایــن ســخنان همــان متــون 
ــتار  ــی نوش ــی در جامعه ی ــی آن هاســت. وقت ــدس دین مق
ــم  ــتاری ه ــبک نوش ــع س ــد، بالتب ــته باش ــود نداش وج
ــن  ــه  همی ــه ب ــع، توج ــت. در واق ــد داش ــود نخواه وج
ــته  ــد را واداش ــزول، ابوزی ــار در عصــر ن ــودن گفت رایج ب

ــارد.  ــت بگم ــه هّم ــن نظری ــرِح ای ــه  ط ــا ب ــت ت  اس
از  دیگــر  یکــی  قــرآن،  متــن  شــفاهی بودن 
اثبــات  بــرای  ابوزیــد  کــه  پیش فرض هایی ســت 
ــات  ــرای اثب ــد. وی ب ــه می زن ــدان تکی ــود ب ــاِی خ ادع
ــه  ــر متوســل شــده  اســت ک ــن ام ــه  ای ــاِی خــود ب مّدع
قــرآن به صــورت مــدون بــه  پیامبــر نــازل نشــده  اســت. 
پیامبــر قــرآن را شــفاهی فــرا می گرفــت و در ســینۀ 
خــود ضبــط می کــرد و ســپس آن را بــرای مــردم قرائــت 
ــرآن  ــه ق ــت ک ــر اس ــوع تردیدناپذی ــن موض ــرد. ای می ک

به صــورت مکتــوب فــرود نیامــده  اســت.
حــذف قرائــن حالــی آیــات نیــز از پیش فرض هایی ســت 
کــه ابوزیــد نظریــۀ خــود را بــر آن بنــا کــرده  اســت. بــه 
ــه  حــوادث و رویدادهــای  ــا توجــه ب ــرآن ب ــاور وی، ق  ب
ــت  ــر نخس ــاآت عص ــرایط و اقتض ــه  ش ــر ب ــوع، ناظ متن
ــری  ــرایط خب ــه از آن ش ــال ک ــت، ح ــده  اس ــازل ش ن
ــود.  ــن ب ــات مطمئ ــه  داللت هــای آی ــوان ب نیســت، نمی ت
ــن موضــوع بســتر را  ــر ای ــت ام ــاور وی، در حقیق ــه  ب ب
بــرای تفاســیر و خوانش هــای مختلفــی از قــرآن فراهــم 
می کنــد کــه پیامــد ناخواســتۀ آن تحریــف قــرآن اســت. 
ــم  ــه  تعمی ــت ب ــود دس ــای خ ــات مّدع ــرای اثب وی ب
تاریخــی زده  اســت. می گویــد: در تاریــخ اســام بودنــد 
ــد.  ــف کرده ان ــات را تحری ــوی آی ــه  نح ــه ب ــانی ک کس
ایــن نــوع نــگاه بیان گــر روان شناســی ابوزیــد اســت. او 
ــه  تاریــخ در ایــن مــورد حــرف زده  اســت  ــا بدبینــی ب ب
ــب  ــل و تقل ــر از جع ــام را پُ ــخ اس ــوی تاری ــه  نح و ب

می بینــد. 
ــرده   ــان ک ــود بی ــۀ خ ــرای نظری ــد ب ــه ابوزی ــی ک مبانی ی
اســت، می توانــد قرآنــی را کــه به صــورت متواتــر 
ــک در  ــده و این ــده ، درک ش ــده ش ــل خوان نسل اندرنس
دســترِس مــا قــرار دارد، خدشــه دار ســاخته و در معــرض 

ــد.  ــرار ده ــمنان ق ــتان و دش ــری دوس بی  مه
در پاســخ بــه اشــکاالتی کــه ابوزیــد طــرح کــرده 
ــث  ــا احادی ــه ب ــرآن در مقایس ــت: ق ــد گف  اســت، می بای
ــر  ــه  نظ ــم ب ــل فه ــر، ســلیس و قاب ــاران پیامب ــوال ی و اق
می رســد. ایــن درحالی ســت کــه مخاطبــان رســول 
خــدا و اصحــاب همــه فاســفه و متکلــم نبودنــد، همیــن 
اشــخاص معمولــی و کم ســواد و بی ســواد بودنــد. 

ــر  ــم پیامب ــل فه ــن و قاب ــخنان روش ــود، س ــن وج ــا ای ب
و یــاراِن او نســبت بــه  قــرآن پیچیده تــر بــه  نظــر 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــود بیان گ ــوع خ ــن موض ــد. ای می نمای
ــا  ــر ب ــل دیگ ــس از نس ــلی پ ــده و نس ــظ  ش ــرآن حف ق
مفاهیــم و معانــِی قــرآن آشــنا شــده اند و آشــنا اســتند و 

ــت.  ــال اس ــال انتق ــه در ح ــم همیش ــن فه ای
از ســویی قــرآن خــود بازتاب دهنــدۀ قرایــن حــال اســت 
ــزول را  ــان ن ــتفاده از آن اقتضــاآت زم ــا اس ــوان ب و می ت
فهمیــد. اگــر خواننــده در فهــم قــرآن مشــکلی پیــدا کــرد 
ــرای فهــم آن  ــد ب ــد شــد، می توان ــا هــم ُدچــار تردی و ی

ــد.  ــتفاده کن ــت و ضبط شــده اس ــات ثب از روای
ــد  ــب ابوزی ــخ از جان ــرۀ تاری ــۀ یک س ــورد تخطئ در م
جعــل  و  کــذب  یک ســره  تاریــخ  گفــت:  می بایــد 
نیســت و نبایــد هماننــد وی بــا بدبینــی در مــورد تاریــخ 
می تــوان  کــرد.  قضــاوت  تاریخــی  روایت هــای  و 
روایت هــا را بازشناســی کــرد. در قــرآن نیــز معیارهایــی 
بــرای ارزیابــی روایت  هــا وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از 
ــدا  ــت ج ــت را از نادرس ــاِی درس ــوان روایت  ه آن می ت
کــرد.  بنابریــن درســت نیســت کــه گفتــه شــود هرکســی 
می توانــد آیــات را بــه  هــر شــکلی کــه بخواهــد تفســیر 

کنــد. 
پیش فــرِض دیگــری کــه ابوزیــد نظریــۀ خــود را بــر آن 
اســتوار کــرده  اســت، گــردآوری مصحــف توســط یــاران 
پیامبــر اســت. بــه  بــاور او پیامبــر در فراینــد جمــع آوری 

ــته و اصحــاب در آن دخــل  ــارت نداش ــم نظ ــرآن کری ق
ــدادی  ــه تع ــب، صحاب ــن ترتی ــد. به ای ــرف کرده ان و تص
ــد و برخــی را حــذف  ــار هــم چیده ان ــات را در کن از آی
کرده انــد. ابوزیــد همچنــان عــدم وجــود نقطــه و اعــراب 
را ســبب پیدایــی قــراآِت مختلــف از قــرآن می دانــد. بــه 
 بــاور او در نبــود اعــراب و نقطــه هرکســی می توانــد بــا 

ذوق خــود قــرآن بخوانــد. 
ــن  ــرد، ای ــات می گی ــن مقدم ــد از ای ــه ابوزی ــی ک نیتجه ی
ــه  ــرار نگرفت ــا ق ــار م ــل در اختی ــی اصی ــه وح ــت ک اس
ــد  ــد می بای ــرِض ابوزی ــن پیش ف ــا  ای ــه ب ــت. در رابط  اس
آســمانی  کتاب هــای  هماننــد  کریــم  قــرآن  گفــت: 
ــتند  ــامی می توانس ــان اس ــط عالم ــه فق ــود ک ــین نب پیش
آن  را بخواننــد و توده هــای مــردم از آن بی خبــر بماننــد. 
ــای  ــم و کتاب ه ــرآن کری ــان ق ــه می ــری  ک ــاوت دیگ تف
آســمانی پیشــین – تــورات و انجیــل – برجســته به نظــر 
می رســد، ایــن اســت کــه در کتاب هــای آســمانی 
پیشــین امــکان دخــل و تصــرف از ســوی عالمــان 

یهــودی و نصرانــی وجــود داشــت؛ چــون ایــن کتاب هــا 
ــا  ــا ب ــود و آن ه ــا ب ــار آن ه ــل( در اختی ــورات و انجی )ت
دســت بــاز بــه  تبییــن مســایل دینــی بــرای مــردم 
می پرداختنــد. برعکــس، چنیــن اختیــاری از ســوی 
ــرای عالمــان اســامی داده نشــده  اســت کــه  ــد ب خداون
در تبلیــغ و تبییــن قــرآن دســت بــاز داشــته باشــند. مــردم 
ــر  ــفر و حض ــاز در س ــاز و غیرنم ــم را در نم ــرآن کری ق
تــاوت می کردنــد. به خصــوص در مــاه رمضــان در 
ــا خاتمــه تــاوت  نمــاز تراویــح قــرآن را از از فاتحــه ت
می کردنــد. از همیــن رو بحــث دخــل و تصــرف در 

ــت.  ــم منتفی س ــرآن کری ق
ــف  ــه مصح ــت ک ــن اس ــد ای ــر ابوزی ــرِض دیگ پیش ف
ــل و  ــا دخ ــه ب ــت ک ــر اس ــت بش ــاختۀ دس ــود س موج
ــام از  ــدر اس ــدا در ص ــول خ ــاران رس ــای ی تصرف ه
ــۀ وحــی تهــی شــده  و قداســِت خــود را از کــف  بُن مای
ــون  ــد مت ــا آن همانن ــد ب ــن رو می بای ــت. از ای داده  اس
ــی  ــد علم ــرض نق ــرد و آن  را در مع بشــری برخــورد ک

ــرار داد.  ق
ــه  ــرآن ب ــت: ق ــد گف ــرض بای ــن پیش ف ــه  ای ــخ ب در پاس
 شــکل متواتــر بــه  مــا رســیده  اســت. بــه  گواهــی تاریــخ، 
ــل  ــینه نق ــدن سینه به س ــش از نوشته ش ــم پی ــرآن کری ق
شــده  اســت. فی المثــل هــر حافــظ قــرآن ده هــا شــاگرد 
ــراآت اســتاد خویــش را نقــل  داشــته کــه همــۀ آن هــا ق

می کردنــد. 
مســلمانان در جنــگ بــا مســیلمۀ کــّذاب در حــدود 

هفتــاد تــن از حافظــان قــرآن کریــم را از دســت دادنــد. 
ایــن امــر بیان گــر ایــن اســت کــه فرهنــگ حفــظ و نقــل 
ــودار  ــی برخ ِ ــت فوق العاده ی ــلمانان از اهمی ــان مس در می

بــوده  اســت. 
ــر  ــم و تکثی ــرآن کری ــت ق ــدن کتاب ــس از همه گانی ش پ
نســخه های آن، مســلمانان بــه  ویژگی هــای اعرابــی 
ــدام  ــن اق ــه کوچک تری ــتند ک ــه داش ــان توج ــرآن چون ق
ــای  ــا واکنش ه ــرآن ب ــراب ق ــی اع ــر جابه جای ــی ب مبن
تنــدی روبــه رو می شــد. بــا توجــه بــه  نکاتــی کــه بیــان 
ــدس  شــد، مصحــف موجــود همــان وحــی الهــی و مق

اســت. 
صامت بــودِن متــن قــرآن کریــم پیش فــرِض دیگری ســت 
ــه  آن  ــرآن ب ــودن ق ــات گفتاری ب ــرای اثب ــد ب ــه ابوزی ک
اســتناد می کنــد. از دیــد ابوزیــد در میــان اصحــاب پیامبــر 
ــاور  ــرآن ب ــودن ق ــه صامت ب ــه ب ــد ک ــانی بودن ــز کس نی
ــه در  ــی اهلل عن ــی رض ــرت عل ــل حض ــتند. فی المث داش
ــن  ــرآن فســتنطقوه و ل ــک الق ــن گفــت: »ذل ــگ صفی جن

ینطــق ابــداً«. روشــن اســت کــه چنیــن برداشــت هایی از 
ــن  ــم  مت ــرآن کری ــه ق ــرآن وجــود داشته اســت ک ــن ق مت
ــو اســت و  ــمبولیک و چندپهل ــی س ــت اســت؛ یعن صام
ــه  ســود خــود اســتفاده کنــد.  ــد از آن ب هرکســی می توان
بــه   قــرآن  متــن  صامت بــودن  ابوزیــد،  بــه  بــاور 
معنــای عاری بــودن آن از قرائــن و شــواهد اســت؛ 
پــس تهی بــودن قــرآن، از قرائــن و شــواهد دال بــر 
کــه  بــود  همین جهــت  از  اســت.  آن  گفتاری بــودن 
طرف هــای جنــگ صفیــن و خــوارج برداشــت های 

متفــاوت از قــرآن ارایــه کردنــد. 
در رابطــه بــا ایــن پیش فــرض  بایــد گفــت: معنایــی کــه 
ــا  ــد، ب ــه کرده ان ــرآن ارای ــن ق ــودن مت ــان از صامت ب ایش
ــن  ــودن مت ــران از صامت ب ــت مفس ــه اکثری ــی ک معنای
قــرآن ُمــراد کرده انــد متفــاوت اســت. یعنــی قــرآن 
ــا  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی از معانی س ــم دارای الیه های کری
ــارت  ــت آورد. عب ــی را به دس ــن معان ــتنطاق از آن، ای اس
»فســتنطقوه و لــن ینطــق ابــداً« به همیــن معناســت. 
ــرآن  ــوان از ق ــتر می ت ــش هاِی بیش ــرح پرس ــا ط ــی ب یعن
بهــرۀ بیشــتری بُــرد. صامت بــودن متــن قــرآن ربطــی بــا 

ــدارد.  ــرآن ن ــودن ق گفتاری ب
ذکــر »الــف الم عهــد خارجــی« در آغــاز برخــی از 
ــد  ــه ابوزی ــت ک ــرِض دیگری س ــرآن، پیش ف ــات ق کلم
ــه  ــد. ب ــرای اثبــات نظر یــۀ خویــش بــدان چنــگ می زن ب
ــود، المشــرکین، النصــاری  ــد: الیه ــی مانن ــاور او، کلمات  ب
و اهل الکتــاب کــه بــا »الــف الم عهــد خارجــی« در 

قــرآن کریــم آمــده  اســت، بــه  افــراد معلــوم و معینــی در 
خــارج اشــاره دارد و همــۀ اهــل کتــاب و غیــره... را در 
ــات  ــن کلم ــر ای ــد، ذک ــدۀ ابوزی ــه  عقی ــرد. ب ــر نمی گی ب
کــه  به ویژه گی هایی ســت  ناظــر  و  اشــاره  قــرآن  در 
ــه کار  ــاب ب ــه  خط ــه ب ــم در رابط ــرآن کری ــات ق در آی
ــار  ــره بیســت ودو ب ــل در ســورت بق رفته اســت. فی المث

بــه  بنی اســرائیل خطــاب شده اســت. 
مــورد  در  ابوزیــد  پیش فــرض  ایــن  بــه   پیونــد  در 
ــات  ــی آی ــاز بعض ــه در آغ ــی« ک ــد خارج ــف الم عه »ال
ــی  ــت: هیچ کس ــد گف ــت،  بای ــده اس ــم آم ــرآن کری در ق
منکــر وجــود »الــف الم عهــد خارجــی« در قــرآن کریــم 
نیســت. بحــث بــر ســِر ایــن اســت کــه وجــود و عــدم 
وجــود »الــف الم عهــد خارجــی« در قــرآن چــه پیونــدی 

ــرآن دارد؟!  ــودن ق ــا گفتاری ب ب

جمع بنـدی
ــای  ــه از خرمن ه ــت ک ــد، متفکری س ــد ابوزی نصرحام

ــات  ــفه، ادبی ــا فلس ــن ت ــری، از دی ــارف بش ــزرگ مع ب
ــه ها  ــن خوش ــت. ای ــده  اس ــه هایی چی ــره...، خوش و غی
معــارف  جدیــِد  و  ســنتی  خرمن هــای  بــه   متعلــق 

بشری ســت. 
آن چــه ابوزیــد را بــه  طــرح نظریــۀ »گفتاری بــودن قــرآن« 
ــارف  ــان مع ــل می ــی تقاب ــکل گیری نوع ــوق داد، ش س
قدیــم )منظومــۀ معرفتــی ســنتی( و معــارف جدیــد 
)منظومــۀ معرفتــی ُمــدرن( از یک ســو و واردشــدن 
ــرآن از ســوی دیگــر  ــه  اســام و ق برخــی از شــبهات ب

ــود.  ب
ابوزیــد کــه قرآن شــناس و اندیشــمند دینــی بــود، 
هماننــد ســایر اندیشــمندان اســامی جهــت دفــع 
ــان  ــتی می ــاد آش ــم و ایج ــرآن کری ــر ق ــبهات وارده ب ش
ــف  ــه مصح ــد ک ــر آن ش ــدرن ب ــنتی و ُم ــارف س مع

موجــود را گفتــار بخوانــد. 
ــا تفســیرهای  ــه  کاربســتن برداشــت ها ی شــاید ابوزیــد ب
ــش  ــبهات اثربخ ــن ش ــع ای ــرای دف ــن را ب ــنتی از دی س
راه حــل  کــه  نمی فهمیــد  او  اّمــا  نمی دانســت. 
پیشــنهادی اش خــود موجــب پیدایــی شــبهاِت بزرگ تــر 
و بیشــتر از چیزهایــی شــد کــه او بــرای رفــع آن هــا قلــم 
برداشــته بــود. نظریــۀ »رؤیاهــای رســوالنه «ِی عبدالکریــم 
ــدن  ــۀ گفتاری خوان ــتۀ نظری ــات ناخواس ــروش از تبع س

ــرآن اســت. ق

مالحظات چندی بر نظریۀ گفتاری بودِن  قرآن
محمد مدققبخش سوم و پایانی
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چرا زنان در ایتالف های...
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــت ب ــل در صحب ــگاه کاب  دانش
انتخابات هــا  زنــان همیشــه در  می گویــد: حضــور 
نمادیــن، نمایشــی و بــه منظــور گرفتــن رأی آنــان بــوده 
ــن رأی ســایر  ــرای گرفت ــان ب و همیشــه شــماری از زن
ــوت  ــی دع ــۀ نمایش ــه گون ــا ب ــن ایتاف ه ــان در ای زن

می شــوند.
ــول رأی  ــن پ ــا گرفت ــط ب ــان فق ــن زن ــد: ای او می گوی
ــرار  ــردان ق ــار م ــان را ارزان در اخیت ــایر زن ــود و س خ
ــد رأی  ــه خری ــم ب ــزرگ ه ــای ب ــد و ایتاف ه می دهن

ــد. ــا می کنن ــان اکتف زن
ــرا  ــان آن ف ــون زم ــن اســتاد دانشــگاه: اکن ــۀ ای ــه گفت ب
ــا  ــن ایتاف ه ــوری در ای ــش مح ــان نق ــا زن ــیده ت رس
داشــته باشــند و بــه شــرط گرفتــن امیتــازات کان بــه 

ــوند. ــهیم ش ــا س ــن ایتاف ه ــان، درای ــع زن نف
بــه بــاور بانــو فریــد: »از ایــن پــس زنــان نبایــد 
ــدار  ــن مق ــا گرفت ــند و ب ــود را بفروش ــان خ هم جنس
پــول ســایر زنــان را وادار بــه دادن رأی کننــد، بــل وارد 
ــردان  ــد م ــازات کان مانن ــده و امتی ــا ش ــن ایتاف ه ای
ــان ارزان  ــد رأی ش ــازه ندهن ــد و اج ــت کنن درخواس

ــود«. ــه ش فروخت
بانــو فریــد از زنــان می خواهــد کــه خــود وارد میــدان 
ــک  ــکیل داده و ی ــزرگ را تش ــای ب ــده و ایتاف ه ش
کاندیــدای زن معرفــی کننــد و در میــدان مبــارزات 

ــد. ــت بپردازن ــه رقاب ــردان ب ــا م ــی ب انتخابات
ــوق زن و  ــال حق ــری فع ــا جعف ــن، لی ــان باای همزم
ــن  ــه نظــر م ــد: ب ــح می گوی ــی صل عضــو شــورای عال
ــرای  ــارزه ب ــی مب ــای واقع ــوز معن ــتان هن ــان افغانس زن
ــب  ــان را کس ــانی و شهروندی ش ــوق انس ــراز حق اح

نکرده انــد و بــه معنــای واقعــی کــه یــک زن می توانــد 
ــد،  ــق باش ــان موف ــر و انس ــت مدار، تاج ــر، سیاس رهب

نرســیده اند.
بانــو جعفــری تاکیــد کــرد: ایــن نابــاوری بــه توانایــی 
ــا  ــتیز و حت ــلطه گر و زن س ــردان س ــوی م ــان از س زن
ــا  ــالم ب ــت س ــی رقاب ــه توانای ــف ک ــان ضعی ــود زن خ

ــت. ــاد شده اس ــد، ایج ــا را ندارن ــان توان زن
ــورد  ــن دو م ــد: از ای ــوق زن می گوی ــال حق ــن فع ای
ــرفت  ــرای پیش ــز ب ــری نی ــع دیگ ــه موان ــت ک پیداس
ــت  ــدرت و سیاس ــای ق ــان در عرصه ه ــری زن و براب

ظهــور می کنــد.
روزهــا  ایــن  در  کــه  اســتیم  گــواه  گفــت:  او 
ــات  ــای انتخاب ــکیل تکت ه ــرای تش ــازی ها ب ایتاف س
ریاســت جمهوری در حــال شــکل گیری می باشــد و 
ــه اســت. ــا مردان ــن ایتاف ه ــۀ ای ــته و نخب ــع هس جم
ــًا  ــد کــرد: نهایت ــی صلــح تاکی ــن عضــو شــورای عال ای
ــع  ــرای جم ــا ب ــدۀ ایتاف ه ــم گیرن ــردان تصمی ــم م ه
کــردن آرای ملــت و تظاهــر بــه رعایــت حقــوق زنــان 
در رده هــای ســوم و چهــارم چنــد تــا زن را به صــورت 
ــق  ــاف تزری ــه ایت ــان، ب ــۀ پیرامون ش ــن از حلق نمادی
می کننــد کــه در اصــل اجــازۀ هیــچ نــوع تحــرک 
ــا  ــدم ایتاف ه ــۀ چن ــان حلق ــه زن فکــری و فیزیکــی ب

نمی دهنــد.
پیــش از ایــن نیــز بارهــا از حضــور کم رنــگ و نمادیــن 
زنــان در رونــد گفت و گوهــای صلــح و نهادهــای مهــم 

دولتــی مطــرح شده اســت.
ایــن درحالی ســت کــه در آســتانه اعــام نامــزدان 
بــزرگ  ایتاف هــای  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــن  ــی درای ــچ زن ــا هی ــه اســت؛ ام ــادی شــکل گرفت زی

ایتاف هــا نقــش محــوری و اساســی ندارنــد.

رسانه های روسی:

 نشست مسکو با حضور 
دولت افغانستان برگزار می شود

ارگ:
جنـگ ارزگان منازعه میان اقـوام است

ــیه  ــل از وزارت خارجــه روس ــه نق ــانه ها ب ــماری از رس ش
از برگــزاری نشســت صلــح مســکو بــا حضــور نماینــده گان 

دولــت افغانســتان و گــروه طالبــان خبــر داده انــد.
ــه اشــرف  ــر اعــام کــرد ک وزارت خارجــه روســیه پیش ت
غنــی بــا برگــزاری نشســت صلــح مســکو و اعــزام هیئــت 
دولــت افغانســتان بــه ایــن نشســت موافقــت کــرده اســت.
ســخنگوی  احمــدی  صبغــت اهلل  دیگــر،  ســوی  از 
وزارت خارجــه در واکنــش بــه ایــن خبــر می گویــد، 
گفت وگو هــا دربــارۀ نشســت صلــح در مســکو بــا روســیه 
ادامــه دارد و هنــوز شــرکت دولــت افغانســتان در نشســت 

ــت. ــده اس ــی نش نهای
ــه کار  ــک نتیج ــه دارد، روی ی ــرات ادام ــد: مذاک او می گوی
می کنیــم، امــا در مــورد چگونگــی برگــزاری و حضــور در 

ــا توافــق نرســیده ایم. ایــن نشســت بــا روســیه ب
ــماری از  ــیه ش ــه روس ــد ک ــام کرده ان ــانه ها اع ــراً رس اخی
ــه نشســت صلــح مســکو  ــران سیاســی افغانســتان را ب رهب

ــت. ــوت کرده اس دع
ــن موضــوع  ــه ای ــش ب ســخنگوی وزارت خارجــه در واکن
تصریــح کــرد کــه برگــزاری نشســت صلــح مســکو بــدون 
مشــارکت دولــت افغانســتان و عــدم مالکیــت افغانســتان در 

رونــد صلــح اثرگــذار نیســت.
ــد خــارج از چارچــوب  ــی کــه می خواهن ــد: آنان او می گوی
دولــت افغانســتان در نشســت صلــح مســکو شــرکت کننــد، 

خودشــان اختیــار دارنــد.
ــا  ــرکت و ی ــال ش ــتان در قب ــت افغانس ــزود: دول او می اف
ــت  ــور در نشس ــن کش ــی ای ــران سیاس ــرکت رهب ــدم ش ع
ــا  ــرادی ب ــان اف ــرا آن ــدارد، زی ــح مســکو مســوولیتی ن صل
نفــوذ هســتند و می تواننــد در ایــن مــورد تصمیــم بگیرنــد.
تاکنــون طالبــان دربــارۀ ایــن موضــوع رســماً اظهــار نظــری 
نکــرده اســت، امــا خبرگــزاری رویتــرز نوشــته اســت کــه 
ــا  ــرای صحبــت ب ــا هیأتــی را ب ایــن گــروه در نظــر دارد ت
ــکو  ــح مس ــت صل ــه نشس ــه ب ــور های منطق ــات کش مقام

اعــزام کنــد.
کارشناســان بــه ایــن بــاور انــد کــه هیــچ کشــوری از جملــه 
امریــکا و روســیه صاحیــت نماینده گــی از مردم افغانســتان 
را نــدارد بنابرایــن، بهتــر اســت کــه طالبــان به جــای ســایر 

کشــور ها بــا دولــت افغانســتان مذاکــره کنــد.
از ســویی هــم، ســخنگوی وزارت خارجــۀ  قزاقســتان 
اعــام کــرده کــه کشــورش در نشســت صلــح افغانســتان 

ــرد. ــد ک ــرکت خواه ــکو ش ــی مس ــه میزبان ب
بــه گفتــۀ او، معــاون وزارت خارجــۀ قزاقســتان و نماینــدۀ 
ویــژۀ رییــس جمهــور ایــن کشــور در امــور افغانســتان در 

ایــن نشســت حضــور خواهنــد داشــت.
ــه  ــرد ک ــام ک ــیه اع ــۀ روس ــت وزارت خارج ــی اس گفتن
نشســت صلــح افغانســتان در ســطح معاونــان وزرات  
ــده،  ــژه کشــورهای شــرکت کنن ــده گان وی خارجــه و نماین

ــود. ــزار می ش ــهر مســکو برگ ــرب در ش ــخ 18 عق در تاری
ــتین بار  ــرای نخس ــرده، ب ــد ک ــیه تأکی وزارت خارجــۀ روس
اســت کــه در نشســت بین المللــی در چنیــن ســطحی 
هیأتــی از دفتــر سیاســی طالبــان در قطــر شــرکت خواهــد 

کــرد.
ــه  ــم گرفت ــی تصمی ــدت مل ــت وح ــن، حکوم ــار ای در کن

ــن  ــح ای ــی از شــورای صل ــی رتبه ی ــأت عال ــه هی اســت ک
ــه مســکو  ــح ب ــس صل ــرای شــرکت در کنفران کشــور را ب

ــد. اعــزام کن
دومیــن نشســت صلــح افغانســتان قــرار بــود طبــق برنامــه، 
ــت  ــه درخواس ــا ب ــود و ام ــزار ش ــال برگ ــنبله امس 13س

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــی ب ــت وحــدت مل مســووالن حکوم

ــت  ــس حکوم ــی، ریی ــرف  غن محمداش
وحــدت ملــی بــا صــدور فرمانــی، 
حــل  و  بررســی  جهــت  را  هیأتــی 
منازعــات والیــت ارزگان، تعییــن کــرده 

ــت. اس
در ایــن فرمــان، جنــگ ارزگان، منازعــۀ 
میــان اقــوام خوانــده شــده و از هیــأت 
خواســته شــده تــا ایــن منازعــه را 
ریشــه یابی و بــرای حــل آن اقــدام 

ــد. کن
ــن  ــت ای ــان، ریاس ــن فرم ــاس ای براس
مشــاور  فــاح  اســداهلل  را  هیــأت 
ــی در  ــدت مل ــت وح ــت  حکوم ریاس
امــور حــل منازعــات بــه عهــده خواهــد 

ــت. داش
ــأت  ــن هی ــان آمــده کــه ای ــن فرم در ای
ــوع  ــی وق ــا چگونگ ــت ت ــف اس موظ
حــل  بــه  و  ریشــه یابی  را  منازعــه 
و  یافته هــا  ســپس  کنــد.  اقــدام  آن 
ــا  ــراه ب ــود را هم ــراات خ ــزارش اج گ
طــرح مشــخص پیشــنهادی بــه ریاســت 

ــد. ــل دهن ــت تحوی حکوم
ارگ در حالــی جنــگ در ولســوالی 
را  ارزگان  والیــت  خــاص  ارزگان 
ــماری  ــه ش ــده ک ــی خوان ــه قوم منازع
مجلــس  در  مــردم  نماینــده گان  از 
نماینــده گان و حتــا معــاون دوم ریاســت 
حکومــت وحــدت ملــی، ایــن جنــگ را 

جنــگ طالبــان علیــه مــردم خوانده انــد.
مجلــس  نماینــده گان  از  شــماری 
ــک  ــلح از ی ــان مس ــه طالب ــد ک گفته ان
ــترده  یی  ــات گس ــو حم ــه بدین س هفت
کنــدالن  و  حســینی  مناطــق  بــر  را 
ولســوالی ارزگان خــاص راه انــدازی 
کــرده  کــه بــا مقاومــت شــدید نیروهای 

مردمــی روبــه رو شــده اند.
ــردم  ــده م ــادی نماین ــاه اعتم ــن ش چم
ــه اســت: »تهاجــم گروهــی  ــی گفت غزن
ــرف  ــن ط ــه ای ــار روز ب ــان از چه طالب
و  خــاص  ارزگان  ولســوالی  بــاالی 
مالســتان  ولســوالی  از  بخش هــای 
مقام هــای  امــا  دارد؛  ادامــه  غزنــی 
امنیتــی پــس از اتفــاق فاجعــه بــر ســر 

رفــت.« جنازه هــا خواهنــد 
ــای  ــه نهاده ــزود ک ــادی اف ــای اعتم آق
امنیتــی از فاجعــه ارزگان خــاص بــا 
ــری/ ــه ک ــود را ب ــی خ ــد ول ــر ان خب
ناشــنوایی زده انــد و هیــچ اقدامــی 

. نمی کننــد
عــارف رحمانــی دیگــر نماینــده غزنــی 
ــای  ــرار گزارش ه ــه اســت: »ق ــز گفت نی
تــا هنــوز  امنیتــی  نیروهــای  خــود 
۴2 فــرد ملکــی در ولســوالی ارزگان 
ــه  ــان ب خــاص در حملــه گروهــی طالب
ــا  ــل بی ج ــیده، 700 فامی ــهادت رس ش
ــل دیگــر در اســارت  شــده و 300 فامی

ــد.« ــاده ان ــان افت طالب
آقــای رحمانــی افــزود کــه صدهــا 
ــد،  ــای هلمن ــلح از والیت ه ــب مس طال
ــدان وردک و ارزگان  ــی، می ــل، غزن زاب
برمناطــق  تهاجمــی  ایــن حملــه  در 
کنــدالن، و حســینی ولســوالی مالســتان 
و ارزگان خــاص بســیج شــده و 15 
ــد. ــار دارن ــز در اختی ــک نی ــراده تان ع

ــه  ــت بی شــرمانه ب ــۀ او، حکوم ــه گفت ب
ــدار  ــد و هش ــگاه می کن ــه ن ــن فاجع ای
ــش  ــام، آت ــل ع ــه قت ــی ک داد در صورت
زدن خانه هــا و چپــاول بازارهــا در ایــن 
مناطــق متوقــف نشــود جنــگ قومــی در 

ایــن ولســوالی ُرخ خواهــد داد.
ســرور دانــش معــاون دوم، ریاســت 
ــگ  ــز جن ــی نی ــدت مل ــت وح حکوم
ارزگان را جنــگ طالبــان در برابــر مــردم 
ــه  ــده و از بی توجهــی حکومــت ب خوان
وضعیــت مــردم ارزگان خــاص بــه 

ــرد. ــاد ک شــدت انتق
ــته در  ــه گذش ــز هفت ــش نی ــای دان آق
نشســتی بــا اشــاره حملــه گروهــی 
ــاص  ــوالی خ ــردم ولس ــر م ــان ب طالب
ــان  ارزگان گفــت: »در ایــن حملــه طالب
ده هــا تــن افــراد ملکــی بــه شــمول زنان 
و کــودکان بــه شــهادت رســیده انــد امــا 
ــم  ــه ه ــی و ن ــه اداره محل ــون ن ــا اکن ت
ــاع  ــرای دف ــی مرکــزی ب نهادهــای امنیت
ــد.« ــرده ان ــی نک ــچ اقدام ــردم هی از م

او تأکیــد کــرد کــه بــا وجــود مشــکات 
امنیتــی  نیروهــای  کشــور،  امنیتــی 
مکلــف انــد بــه کمــک مــردم شــتافته و 
اجــازه ندهــد حادثــه ارزگان خــاص بــه 
یــک »گــره کــور دیگــر« تبدیــل شــود.
ــردم  ــه م ــان داشــت ک ــش بی ــای دان آق
ارزگان خــاص به خاطــر حمایــت از 
ــان  ــوم طالب ــر هج ــزی زی ــت مرک دول
ــت  ــردم خواس ــد و از م ــرار گرفته ان ق
کــه تســلیم ظلــم طالبــان نشــده و 
ــد. ــاع کنن ــود دف ــزت خ ــه از ع مردان

درسـی...  کتـاب های 
 در افغانستان چاپ خواهد شد.

گفتنـی اسـت کـه مطبعـۀ معـارف تاریخی ترین مطبعۀ دولتی در کشـور اسـت کـه در سـال 1330 ایجاد شـد و تا 
پایـان دورۀ حاکمیـت طالبـان، تمـام کتاب هـای آموزشـی مکتب های کشـور در آن چاپ می شـد.

این مطبعه کتاب های فراوانی ادبی و تاریخی را نیز چاپ کرده است.
پیـش از ایـن، مسـووالن در وزارت معـارف همـواره از بی توجهـی دولـت و مقام هـای ارشـد وزارت معـارف بـه 
مطبعـۀ معـارف شـکایت داشـتند. مسـووالن در وزارت معـارف از هزینۀ صدها هـزار دالر برای چـاپ کتاب های 
آموزشـی ایـن وزارت نگـران بودند. آنـان می گفتند با آن که تجهیزات و ماشـین ها برای فعال سـازی مطبعۀ معارف 

خریـداری شـده بـود، اما کسـی حاضـر نبود آن هـا را نصب و مونتـاژ کند.
از سـویی هـم، در مـاه حمـل امسـال نیـز مسـووالن در وزارت معـارف کشـور گفتـه بودنـد کـه چاپ بخشـی از 
کتاب هـای معـارف را بـه چاپ خانه هـای داخلی خواهنـد داد. آنـان گفته بودند کـه هرگاه چاپ خانه هـای داخلی 
موفقانـه ایـن کار را انجـام دهنـد، در سـال های آینده تمام کتاب هـای معارف در داخل کشـور چاپ خواهند شـد.
انجمـن چـاپ کشـور هـم گفته بود کـه چاپ خانه هـای داخلی اکنـون بیشـتر از هر زمـان دیگر معیاری اسـتند و 

توانایـی چـاپ تمامـی کتاب های معـارف و اوراق تبلیغاتـی را دارند.
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رحمت اهلل بيگانه

كنکویی

ــدت  ــه ش ــن و ب ــزدور، تفرقه افگ ــروه م ــک گ ــان ی طالب

اســتند. قوم گــرا 

بــه تاریــخ 23 حمــل 1378 خورشــیدی، به خاطــر دیــدن 

کودکانــم از درۀ پنجشــیر بــه شــهر کابــل آمــدم. آمــدن از 

پنجشــیر بــه کابــل در زمــان حاکمیــت طالبــان، در واقــع 

ســفر ســخت، طاقت فرســا و خطرنــاک بــود. مــدت 

ــرون  ــۀ خــرم بی ــا از خان ــودم، ام ــل ب ــه را در کاب یک هفت

منی شــدم و جایــی منی رفتــم.

ــم  ــل، تصمی ــِس کاب ــی در قف ــردن مدت ــپری ک ــد از س بع

گرفتــم دوبــاره پنجشــیر بــروم. صبــح ســاعت 4 بــا خانــم 

مامایــم کــه او هــم پنجشــیر می رفــت، از خیرخانــه 

پلچرخــی- رسوبــی،  راه هول نــاک  از  کــرده  حرکــت 

ــردم. ــیر را ک ــفر پنجش ــزم س ــراب، ع ــگاب و نج ت

در آن زمــان، طالبــان گــذرگاه شــالی را کــه ایــن گــذرگاه 

کوتاه تریــن فاصلــه بــا پنجشــیر و والیــات شــال کشــور 

ــه گــروه گــروه  ــد و مردمــی کــه روزان اســت، بســته بودن

از ایــن راه می گذشــتند را بــه شــدت زیــر نظــر داشــتند.

ــافران را  ــه مس ــد ک ــتور داده بودن ــا دس ــه موتره ــان ب طالب

ــر« در  ــام »تعمی ــه به ن ــی ک ــازار جای ــمت ب ــد در قس بای

ــور  ــردم مجب ــن و م ــود، پایی ــهور ب ــگاب مش ــوالی ت ولس

ــراب را  ــگاب و نج ــوالی ت ــی ولس ــه راه طوالن ــد ک بودن

ــل  ــل و نق ــرای حم ــل ب ــردم مح ــد. م ــت کنن ــاده حرک پی

مــردم و مســافرانی کــه بــه طــرف شــال می رفتنــد، 

ــن راه  ــاده و در ای ــپ را آم ــی و اس ــب  کرای ــی ، مرک کراچ

بارکشــی می کردنــد؛ بعضــی اوقــات زنــان، اطفــال و 

کهن ســاالنی کــه قــدرت پیــاده رفــن را نداشــتند، از ایــن 

می کردنــد. اســتفاده  وســیله ها 

طالبــان درایــن ســاحه پاســگاه های تالشــی  متعــددی 

را ایجــاد کــرده بودنــد و مــردم را بــه شــدت تفتیــش 

می کردنــد.

ــا  ــد حت ــازه منی دادن ــردم اج ــه م ــب ب ــامل طال ــروه ظ گ

ــه شــالی و  ــی را ب ــو روغــن و دیگــر موادغذای ــک کیل ی

ــود،  ــان نب ــلط ش ــت تس ــه تح ــور ک ــال کش ــات ش والی

ــد. ــال دهن انتق

ــاده  ــای پی ــا پ ــی را ب ــم راه هــای طوالن ــم مامای مــن و خان

ــان  ــط اول طالب ــور از خ ــه عب ــک ب ــم و نزدی ــی کردی ط

رســیدیم؛ روزهــا گــرم بــود، مــن چــادری را بــه رس خــود 

انداختــه و در راه روان بــودم کــه از طــرف طالبان خواســته 

شــدم. نزدیــک رفتــم گفتــم خالــه ام )خانــم مامایــم( 

ــه اش برســانم.  ــه خان ــا او را ب همراهــم اســت، مــی روم ت

طالبــان بــه گپــم توجــه نکردنــد و مــرا توقــف دادنــد. هــر 

چنــد خانــم مامایــم ارصار کــرد کــه مــن تنهاســتم، او مــرا 

ــم تنهــا طــرف  ــم مامای ــده نکــرد. خان می رســاند، امــا فای

ــوان و  ــان ج ــدم و طالب ــن مان ــرد. م ــت ک ــیر حرک پنجش

پرس وجوهــا. 

در دقایقــی کــه مــرا توقــف دادنــد، یک تــن از جوانانــی را 

کــه تــازه گرفتــه بودنــد، بــا شــطارت از نــزد طالبــان فــرار 

کــرد و برخی های شــان مشــغول قضیــۀ فــرار جوانــی کــه 

بــه قــول کارمنــدان اســتخبارات طالبــان پنجشــیری بــود، 

شــدند و تالشــی بدنــی مــرا فرامــوش کردنــد.

اولین سوال شان از من این بود: د کوم ځای یی؟

گفتم: از شهر چاریکار!

ــا  ــق م ــم در مناط ــت، گفت ــم اس ــت ک ــرا ریش ــد چ گفتن

ــدارد. ــس کار ن ــش ک ــه ری ــس ب ک

ــا را  ــید. دع ــن پرس ــوت را از م ــای قن ــان دع ــن از آن یک ت

خوانــدم، امــا مــورد قبــول شــان واقــع نشــد. گفتــم پــس 

شــا بخوانیــد، مــن بدانــم، قهــر شــدند و یکــی از آنــان 

گفــت: حالــی تــو از مــا امتحــان میگیــری!

ســاعت 11:30 پیــش از چاشــت بــود، شــار زیــادی از 

مــردم را بــه قــول خــود شــان گرفتــار کــرده بودنــد، تعــداد 

دیگــری نیــز بــه جمــع مــا افزودنــد.

ــا  ــک م ــن در نزدی ــر داتس ــت، دو موت ــاعت 12 چاش س

ــب  ــه عق ــه ب ــد ک ــتور دادن ــه دس ــه هم ــرده و ب ــف ک توق

ــه در  ــود ک ــی ب ــزدم کتابچه ی ــوند. ن ــوار ش ــن ها س داتس

ــده  ــته ش ــب نوش ــر صاح ــه آم ــم رسخ ب ــه قل ــی ب آن خط

بــود، مــن خیلــی ترســیده بــودم کــه مبــادا خــط و کتابچــه 

بــه دســت آنــان افتــد و ایــن ســنِد بــزرگ، رسنوشــت مــرا 

ــرد. ــد ک ــون خواه دگرگ

ــی خــوش  ــان خیل ــر داتســن طالب ــه موت ــاال شــدن ب ــا ب ب

شــدم، زیــرا فرصــت تالشــی مــن میــر نشــد، در حالــی 

کــه دیگــران را تــک تــک تالشــی کــرده بودنــد.

زمانــی کــه در بــادی موتــر ســوار شــدم، پتــو یــا چــادری 

کــه نــزدم بــود را بــه رس خــود کــش کــردم، موتــر حرکــت 

کــرد و طالبــان مــا را دوبــاره بــه طــرف مرکــز خــود یعنــی 

ــادر، اول  ــر چ ــد. در راه در زی ــال دادن ــگاب انتق ــازار ت ب

ــود، آن را  ــده ب ــته ش ــب نوش ــر صاح ــه آم ــه ب ــی ک خط

ــه  ــرای اینک ــه ام را ب ــد کتابچ ــردم و بع ــه ک ــده و تفال جوی

نداننــد چــه می کنــم، ورق ورق کنــده و آهســته در گــرد و 

ــردم. ــا ک ــا ره ــاد موتره خاک ب

دمل جمع شد و با خود گفتم، حالی هرچه بادا باد!

ــا را  ــام م ــیدیم، مت ــگاب رس ــت ت ــز والی ــاحۀ مرک ــه س ب

ــدیم.  ــا ش ــجدی جابه ج ــه مس ــرده و ب ــن ک ــر پایی از موت

ســاعت حوالــی یــک پــس از چاشــت بــود، طالبــان بــرای 

ــت  ــذا دس ــه غ ــا ب ــد، ام ــای آوردن ــک و چ ــان خش ــا ن م

ــردم. ن

پــس از ســاعتی، تحقیــق مــا توســط طالبــان آغــاز شــد، 

روی  نفــر  دو  کلکین هــا  مقابــل  مســجد  صحــن  در 

چارپایــی نشســته چوبــی بــه دســت و از مــردم یــک یــک 

ســوال می کردنــد.

ــن  مــن کــه خــر محبــوس شــدن نیــالب رحیمــی، یک ت

از نخبــه گان فرهنگــی و رییــس ســابق کتابخانه هــای 

عامــه افغانســتان را شــنیده بــودم، باخــود گفتــم: نیــالب 

صاحــب را کــه طالبــان بــا آن بی گناهــی بــه زنــدان 

ــه  ــد ب ــد در ص ــو ص ــرا خ ــد، م ــی کرده ان ــی زندان پلچرخ

زنــدان روان می کننــد.

پرس وجــو از دســتگیر شــده گان آغــاز شــد و چنــد 

ــک  ــک ت ــوس از ت ــاک و عب ــای ترس ن ــا قیافه ه ــب ب طال

دستگیرشــده ها می پرســیدند کــه از کجــا هســتید؟

بــر  دوبــاره  می بردنــد،  مســجد  از  کــه  را  کســانی 

کجــا  را  آنــان  کــه  منی فهمیدیــم  مــا  و  منی گشــت 

می برنــد. اذان منــاز عــر را شــنیدیم، امــا در ایــن 

نیامــد. جاعــت  ادای  بــرای  کســی  مســجد 

ــر  ــا دو نف ــد، تنه ــدند و رفتن ــیده ش ــادی پرس ــار زی ش

ــن  ــود، دوت ــواری ب ــۀ دش ــتند. لحظ ــرا خواس ــم و م ماندی

ــان  ــه زب ــن ب ــرۀ خش ــورده و چه ــره خ ــانی های گ ــا پیش ب

پشــتو ســواالت زیــادی از مــن پرســیدند، چندین بــار ایــن 

ــتی؟ ــا هس ــو از کج ــت بگ ــد: راس ــن ش ــش از م پرس

شــهر  ششــم  پارچــۀ  از  می گفتــم:  پاســخ  در  مــن 

چاریــکار!

کنجــکاوی و تأکیــد آنــان ایــن بــود کــه بداننــد مــن 

پنجشــیری ام، امــا منکــر بــودم.

ــان  ــن از آن ــه تاریکــی می رفــت، یک ت هــوا کــم کــم رو ب

بــه زبــان پشــتو، از طالــب دیگــری پرســید:

آیا په جومات کی څوک پاتی دی؟

وی در جوابش گفت: تنها یک نفر مانده است.

طالــب تصمیــم گیرنــده رو بــه طــرف همــکار خــود کــرده 

و گفــت:

پــه هغــه مــرف نــه ارزی چــی یــو نفــر لــه دی ځــای تــر 

څرخــی پلــه پــوری ورو.

و مرا حوالی مناز شام رها کردند.

ــده  ــجد مان ــه در مس ــی را ک ــوان دوم ــن ج ــب م ــه تعقی ب

ــا  ــن در راه یک ج ــا م ــوان ب ــن ج ــد، ای ــا کردن ــود، ره ب

ــا  ــد، از کج ــا بدان ــت ت ــن خواس ــار از م ــده و چندین ب ش

ــه او چیــزی نگفتــم و راه خــود را از او  اســتم، امــا مــن ب

جــدا کــردم.

ــه  ــیدیم ک ــته یی رس ــه پوس ــد، ب ــام داده ش ــاز ش اذان من

ــه  ــه جــر و زور گرفت ــاع مــردم را کــه ب ــان مــال و مت طالب

ــه از رسک  ــه پوســتۀ خــود ک ــد، می خواســتند آن را ب بودن

ــذر را  ــر رهگ ــن نف ــد. چندی ــال دهن ــت، انتق ــه داش فاصل

ایســتاده کــرده بودنــد، تــا جنس هــای بــه زور گرفتــه 

شــدۀ آنــان را نقــل دهنــد؛ مــرا نیــز صــدا زدنــد، امــا مــن 

ــن  ــم م ــان دادم و گفت ــی خــود را نش ــای زخم ــان پ ــه آن ب

مشــکل دارم و منی توانــم بــار گــران را انتقــال دهــم؛ نفــر 

مســلح طالبــان قبــول کــرد و شــب ایــن مناطــق را پیــاده 

طــی کــرده و ســاعت 11 شــب بــه قریــۀ خــود )مالخیــل 

ــیدم. ــیر رس ــازارک( در پنجش ب

طالبــان شــار زیــادی از مــردم بیگنــاه را از راه هــا و 

ــام پنجشــیری«، »شــالی وال« و »کارمنــد  ــه »ن موترهــا، ب

دولــت اســتاد ربانــی« دســتگیر کــرده و بــه زنــدان 

ــرای  ــراد را ب ــن اف ــان ای ــد، آن ــال می دادن ــی انتق پلچرخ

تبادلــۀ ارسای جنگــی و افــراد کشــته شــدۀ خــود نگــه داری 

می کردنــد؛ امــا احمدشــاه مســعود فرمانــده ضــد طالبــان 

هیچ گاهــی نظامیــان و افــراد جنگــی طالبــان را بــا مــردم  

عــادی تبادلــه نکــرد، زیــرا او معتقــد بــود کــه اینــکار بــه 

ــود.  ــام می ش ــردم مت ــان م زی

نقدی بر کتاِب »دیورند؛ مرز غیر رسمی« چاپ شد

د کـوم ځـای یـی؟

شناسه:
نــام کتــاب: نقــدی بــر کتــاب »دیورنــد؛ مــرز غیــر رســمی« 
ــتان  ــه ژورنالیس ــس اتحادی ــارز ریی ــد مب ــتۀ عبدالحمی نوش

افغانســتان
پژوهــش و نــگارش از: غام محمــد محمــدی معــاون 

ــکان ــتگی تاجی ــی همبس ــورای عال ش
برگ آرایی: اکرام الدین سعیدی 

ناشر: انتشارات سعید
سال نشر: تابستان 1397 هجری خورشیدی 

تعداد صفحه ها: 157 
شابک: 978-9936-1-0150-0

ــه  ــا در 157 صفح ــت زیب ــع و صحاف ــا قط ــاب ب ــن کت ای
ــخن«  ــر س ــت. در »س ــده اس ــف گردی ــل تألی ــش فص و ش
تقریظــی داکتــر اکــرم خپلــواک وزیــر وزارت اقــوام و 
ــه  ــخ ب ــواک، پاس ــای خپل ــظ آق ــه تقری ــخ ب ــل، پاس قبای
ــه  ــی ب ــده از فارس ــم برگردانن ــم عاص ــت عبدالرحی یاداش
ــارز در  ــای مب ــای آق ــل و ادعاه ــه دالی ــخ ب ــتو، پاس پش

ــیم. ــن می رس ــه مت ــاب ب ــۀ کت مقدم
ــه مــواردی اســت کــه  ــاب، پاســخ ب در فصــل نخســِت کت
آقــای مبــارز بــه آنهــا افتخــار کــرده اســت، در حالــی کــه 
ــان  ــنده گان و مورخ ــام نویس ــر تم ــارت از نظ ــب و غ غص
واقع بیــن و عدالت پســند مــردود اســت. اگــر آقــای مبــارز 
بــه لشکرکشــی ها، قتــل، غصــب و غــارت افتخــار می کنــد 
ــغالگران و  ــس اش ــد، پ ــب می دان ــه جان ــق ب ــود را ح و خ
پایمــال کننــده گان وطــن مــا از ســکندر مقدونــی تــا چنگیز، 

انگریــز، روس، امریــکا و پاکســتان حــق بــه جانــب هســتند.
در فصــل دوم بــه امضــای معاهــدۀ دیورنــد پرداختــه شــده 
ــار  ــا شــش ب ــج ت ــد از پن ــه بع ــارز ک ــای مب ــات آق و نظری
امضــا و تصدیــق معاهــدۀ مــرزی دیورنــد و چندیــن ســند 
ــل  ــا دالی ــدارد، ب ــول ن ــم آن را قب ــوز ه ــر هن رســمی دیگ

ــده اســت. مســتند رد گردی
ــدۀ  ــی معاه ــی و حقوق ــه »ارزش سیاس ــوم ک ــل س در فص
دیورنــد« عنــوان دارد بــه دالیــل آقــای مبــارز کــه ســاخت 

ذهــن و عقایــد خــودش می باشــد، دالیــل مســتند تاریخــی 
ــای  ــه آق ــن فصــل ک ــده اســت. در ای ــه گردی ــع ارای و مقن
مبــارز قضیــه هانکانــگ و مــکاو در چیــن را بــا قضیــۀ مــرز 
دیورنــد یکــی گرفتــه بســیار خنــده دار اســت، دو قضیه یــی 

بــه گونــۀ مقایســه یــی آمــده کــه ربطــی بــا هــم ندارنــد.
ــی  ــارز مبن ــد مب ــای عبدالحمی ــل آق در فصــل چهــارم، دالی
ــل  ــی نیســت« و دالی ــد بین الملل ــرز دیورن ــه »م ــن ک ــر ای ب
ــرز  ــه م ــن ک ــی برای ــدی( مبن ــد محم ــنده )غام محم نویس

ــدارک آورده  ــل و م ــی اســت، دالی ــرز بین الملل ــد، م دیورن
ــد. ــاوت کن ــد قض ــده می توان ــده، خوانن ش

در فصــل پنجــم، بــه بحــث حقوقــی معاهــدۀ دیورنــد )نظــر 
ــوف  ــات موص ــل رد نظری ــارز( و دالی ــای مب ــی آق حقوق
مســتند بــا مــدارک تاریخــی وحقوقــی ارایــه شــده اســت.
ــیت  ــوع حساس ــه موض ــارز ب ــای مب ــم، آق ــل شش در فص
ــی  ــرز بین الملل ــدن م ــته ش ــورد بس ــتان در م ــردم افغانس م
دیورنــد پرداختــه و حــل معضلــۀ ســاخته گی دیورنــد 
ــن  ــا؛ ای ــه کار دولت ه ــده ن ــرف خوان ــردم دو ط را کار م
دالیــل شــخصی و ذهنــی آقــای مبــارز نیــز رد شــده اســت 
زیــرا هیــچ مردمــی در جهــان جمــع نشــده اند تــا چندیــن 
میلیــون بیاینــد و معاهــده امضــا کننــد. امضــای معاهــدات 
ــا  ــیلۀ پارلمان ه ــه وس ــق آن ب ــت و تصدی ــا اس کار دولت ه
صــورت می گیــرد، در ایــن اواخــر مــردم خیبــر پشــتونخواه 
ــت فــدرال پاکســتان شــدند. ــه خواســت خــود، جــز ایال ب
ــا( در  ــی )فات ــق قبایل ــام مناط ــا ادغ ــن »ب ــر عناوی در آخ
ایالــت فــدرال پاکســتان« گاو شــیری »وزارت اقــوام و 
قبایــل مــرد« و مطلــب نهایــی زیرعنــوان »آخریــن میــخ بــر 
ــن  ــه از آخری ــت ک ــان آن« اس ــد و داعیه طلب ــوت دیورن تاب
تحــوالت در منطقــۀ آن طــرف دیورنــد )پاکســتان( گــزارش 

شــده اســت.
کتــاب تحفه یــی بــه جعــل کاران تاریــخ! و نقــدی بــر 
کتــاِب »دیورنــد؛ مــرز غیررســمی« نوشــتۀ آقــای مبــارز بــا 
ــد  ــف غام محم ــۀ مول ــع پژوهشــی و زنده گی نام ــر مناب ذک
ــل  ــاب دالی ــر کت ــتی آخ ــد؛ در پش ــان می یاب ــدی پای محم
ــاب  ــن کت ــر از مت ــد مختص ــرز دیورن ــودن م ــی ب بین الملل

آمــده اســت.

ACKU
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برخــی کشــورهای اروپایــی بــه دلیــل مواجهــه بــا بحــران 
ــی را  ــت های خاص ــت، سیاس ــی جمعی ــد منف ــری و رش پی
بــرای بــاال بــردن نــرخ بــاروری در میــان شــهروندان خــود 

در پیــش  گرفته انــد.
ــی از  ــد یک ــی تول ــد منف ــت و رش ــری جمعی ــران پی بح
اتحادیــه  جدی تریــن معضــات جمعیتــی کشــورهای 
اروپــا ماننــد آلمــان، هنگــری، بلغارســتان، لهســتان و 

ایتالیاســت.
بــر اســاس آمــار ســال 2017 میــادی، نــرخ رشــد جمعیــت 
درصــد،   -25/0 هنگــری  درصــد،   -16/0 آلمــان  در 
ــوده  بلغارســتان 61/0- درصــد و لهســتان 13/0- درصــد ب

اســت.
ــا  ــا 19/0 درصــد رشــد جمعیــت، ب ــا ب در ایــن میــان ایتالی
بحــران پیــری جمعیــت و کمتریــن نــرخ تولــد در ســال در 

میــان کشــورهای اتحادیــه اروپــا روبــه رو اســت.
ایتالیــا در میــان کشــورهای اتحادیــه اروپــا، کمتریــن نــرخ 
تولــد در ســال را دارد. بــه نحــوی کــه جمعیــت این کشــور 
از ســال 2017 تــا 2018 تقریبــا 68 هــزار نفــر کاهــش یافتــه 
و در ســال گذشــته میــادی در ایــن کشــور تنهــا ۴6۴ هــزار 

تولــد بــه ثبــت رســیده اســت.
در واقــع جمعیــت ایتالیــا بــا ســرعت بــه ســمت پیــر شــدن 

ــی رود. پیش م
ــه  ــور ک ــن کش ــت گرای ای ــت راس ــل دول ــن دلی ــه همی ب
ــر ســر کار  ــا شــعارهای مهاجــر ســتیز و ضــد ســاختار ب ب
آمــده، در طــرح بودجــه ســال آینــده آورده اســت کــه بــه 
ــا  ــه دنی ــود را ب ــد خ ــومین فرزن ــه س ــی ک ــر خانواده ی ه

ــود. ــی داده می ش ــن زراعت ــه زمی ــک قطع ــد، ی بیاورن

ــت گرای  ــزب راس ــط ح ــه توس ــرح ک ــن ط ــاس ای ــر اس ب
ــده،  ــده ش ــده گنجان ــال آین ــه س ــگ« در بودج ــی »لی افراط
ــد  ــا 2021 ســومین فرزن ــال 2019 ت ــه از س ــه زوجــی ک ب
خــود را بــه دنیــا بیاورنــد، یــک قطعــه زمیــن زراعتــی داده 

می شــود.
دولــت ایتالیــا می گویــد کــه بــا ایــن طــرح دو نشــان را بــا 

یــک تیــر خواهــد زد.

وزیــر زراعــت ایــن کشــور اخیــراً در توضیــح ایــن طــرح 
ــا  ــد حت ــودن زاد و ول ــم ب ــل ک ــه دلی ــه ب ــرد ک ــام ک اع
ــت او  ــت مدیری ــه تح ــا، وزارت خان ــتاهای ایتالی در روس
ــد  ــد رش ــر رون ــت تغیی ــا در جه ــت ت ــه اس ــم گرفت تصمی

ــد. ــک کن ــت کم ــه دول ــت ب ــی جمعی منف
ــه ســود دولــت  ــه نحــوی ب ــرای کــودک« ب ایــده »زمیــن ب

ایــن کشــور نیــز اســت.

ــه  ــا می گویــد کــه هزین انجمــن شــرکت های زراعتــی ایتالی
نگــه داری از نزدیــک بــه نیــم میلیــون هکتــار زمیــن زراعتی 

تحــت مالکیــت دولــت بســیار باالســت.
در ایــن طــرح کــه توســط لورنــزو فونتانــا وزیــر خانــواده 
ــا  ــی و راســت گرای ایتالی و یکــی از اعضــای حــزب مذهب
مطــرح شــده اســت، اقدامــات تشــویقی تنهــا بــه زوج هایــی 

ــد. ــی ازدواج کرده ان ــورت قانون ــه بص ــود ک ــا می ش اعط
همچنــان تنهــا مهاجرانــی مــی تواننــد از ایــن مزایــا 
برخــوردار شــوند کــه بیــش از ده ســال در ایتالیــا زنده گــی 

ــند. ــرده باش ک
ــت  ــرخ جمعی ــی ن ــا رشــد منف ــه ب ــز ک ــت لهســتان نی دول
ــزار  ــد 706 ه ــاص دادن ــا اختص ــراً ب ــت، اخی ــه رو اس روب
ــد  ــل مانن ــد مث ــعار »تولی ــا ش ــی را ب ــورو، کارزار عموم ی

ــت. ــه اس ــه  راه انداخت ــوش« ب خرگ
ــط وزارت  ــه توس ــن کارزار ک ــی ای ــم تبلیغات ــک فل در ی
ــا  ــه دنی ــت، راز ب ــده اس ــد ش ــتان تولی ــه لهس ــت عام صح
ــح داده  ــان توضی ــرای مخاطب ــد ب ــاد فرزن ــداد زی آوردن تع

می شــود.
خرگــوش نقــال در ایــن فلــم می گویــد کــه ورزش، ســبک 
ــدآوری  ــترس راز فرزن ــاب از اس ــی و اجتن ــالم زنده گ س

او اســت.
انتشــار ایــن فلــم باعــث خشــم و واکنــش شــدید کاربــران 

شــبکه های اجتماعــی و مطبوعــات لهســتان شــد.
یــک کاربــر توئیتــر بــا ابــراز خشــم از مقایســه شــهروندان 
ــا حیوانــات نوشــته اســت: »پیشــنهاد می شــود کــه مــردم  ب
لهســتان مثــل خرگــوش بچــه بیاورنــد مثــل خــر کار کننــد 

و مثــل گوســفند رأی دهنــد«.

فرزند سوم بیاورید، زمین بگیرید
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ـــد، دو  ـــان اعـــام کردن ـــروه طالب مســـووالن گ
نفـــر کـــه بـــه نماینده گـــی از ایـــن گـــروه 
وارد گفت وگوهـــای صلـــح بـــا حکومـــت 
افغانســـتان شـــده بودنـــد را بازداشـــت 

کرده  انـــد.
گـــروه  ســـخنگوی  مجاهـــد  ذبیـــح اهلل 
طالبـــان در توییتـــر خـــود نوشـــته اســـت: 
»مـــا ســـخی داد و عبدالمالـــک فتاحـــی دو 
ــامی  ــارت اسـ ــام امـ ــه از نـ ــل کار کـ جعـ
اســـتفاده می کردنـــد بـــا تمـــام اســـناد 
جعلـــی آنـــان کـــه بـــه شـــکل جعلـــی و 
ــوب  ــامی منسـ ــارت اسـ ــه امـ ــذب بـ کـ

ــدند«. ــود، دستگیرشـ ــده بـ شـ
ـــن دو  ـــات ای ـــوی اعتراف ـــان ویدی ـــروه طالب گ
نفـــر را نیـــز نشـــر کـــرده کـــه در ایـــن ویدیـــو 
آنـــان از رهبـــران طالبـــان معذرت خواهـــی 

ـــوند. ـــش می ش ـــان بخش ـــرده و خواه ک
گـــروه طالبـــان گفتـــه اســـت کـــه ماســـخی داد 
و عبدالمالـــک فتاحـــی، بـــا اســـناد جعلـــی 

ـــت  ـــا دول ـــروه ب ـــن گ ـــی از ای ـــه نماینده گ ب
افغانســـتان و شـــورای صلـــح در چندیـــن 

ــد . ــره کرده انـ ــات و مذاکـ ــۀ ماقـ مرحلـ
ـــن  ـــن دوت ـــه ای ـــرده ک ـــا ک ـــروه ادع ـــن گ ای
جعـــل کار، بـــه نماینده گـــی از ایـــن گـــروه 
بـــه برخـــی کشـــورهای منطقـــه از جملـــه 
ـــا  ـــرده و ب ـــفر ک ـــز س ـــتان نی ـــران و ترکمنس ای

منابـــع خارجـــی مذاکـــره کرده انـــد.
ماســـخی داد حقانـــی باشـــندۀ والیـــت 
ــندۀ  ــی باشـ ــک فتاحـ ــار و عبدالمالـ قندهـ

والیـــت بلـــخ می باشـــد.
ــی  ــورای عالـ ــتان و شـ ــت افغانسـ حکومـ
صلـــح تاکنـــون رســـمًا در ایـــن بـــاره 
واکنشـــی نشـــان نداده انـــد، امـــا در زمـــان 
ـــرد  ـــک ف ـــز ی ـــرزی نی ـــد ک ـــت حام حکوم
ـــی  ـــه نماینده گ ـــه ب ـــهر کویت ـــدار از ش دوکان
از گـــروه طالبـــان وارد گفت وگـــو بـــا 
ـــح  ـــی صل ـــورای عال ـــت و ش ـــری حکوم رهب

شـــده بـــود.

 د افغانسـتان د ژورنالېسـتانو د مـايل مالتـړ د صنـدوق رئيس وايي، 

حکومـت الهـم له دغـه صنـدوق رسه د ۱۵ ميلیونه افغانیو مرسـتې 

ژمنـه نه ده عمـي کړې.

دی لـه خریاالنـو غـواړي چـې د دغه صنـدوق په مالتړ کـې برخه 

واخي.

محمـد اصـف وردګ د یکشـنبې پـه ورځ پـه یوې خرې ناسـته کې 

وویـل، پـه پـام کـې وه چـې حکومـت د خریاالنـو د بیمـې لپـاره 

لـه دغـه صنـدوق رسه، د ولسـمرش محمـد ارشف غني د شـخيص 

مرسـتې په ګـډون، د ۱۵ میلیونو افغانیو مرسـته وکړي، خو تراوسـه 

پـه دې برخـه کې څـه نه دي شـوي.

ده زیاتـه کـړه: »د ژورنالېسـتانو صنـدوق د هېـواد پـه کچه رسارسي 

دی، مـوږ لـه هغـو کسـانو او پـه تېـره لـه ولسـمرشه چـې لـه دغـه 

صنـدوق رسه یې مرسـته وکـړه، مننه کـوو، دغه صندوق، سـیايس، 

ګونـدي او تنظیمـي نـه دی، زه بـه د دغـه صنـدوق د هـرې پيسـې 

ځـواب ورکـړم او مسـؤلیت به یې زمـوږ د ډلې نـه وي، بلکې خپله 

یې پـه غـاړه اخلم.«

د افغانسـتان د ژورنالېسـتانو د مـايل مالتـړ د صنـدوق رئيس وايي، 

د دغـه صنـدوق د هـرې افغانـۍ پـه اړه به ځـواب ووايـي او د ده په 

خـره، د یـاد صندوق له پیسـو د قرباين شـویو خریاالنو لـه کورنیو 

رسه مرسـته شوې ده.

دی وايـي، ځینـي السـونه د دغه صندوق د پیسـو لپاره اوږده شـوي 

وو، خـو مخـه یې نیول شـوې ده.

خـو نومـوړي دا ونـه ویـل چـې د دغـه صنـدوق لـه الرې څومـره 

خریاالنـو رسه د څومـره پیسـو مرسـته شـوې ده.

رسـنیو  د  او  خریـاالن  کـوم  چـې  وايـي  هـم  دا  وردګ  ښـاغلی 

مسـؤلین چـې د دغـه صندوق لـه الرې غـواړي ځانونـه بیمه کړي، 

د رضورت پـه وخـت کـې وررسه د یـاد صنـدوق لـه الرې مـايل 

مرسـته کېـږي.

د ژورنالېسـتانو د مـايل مالتـړ صنـدوق پـه ۱۳۹۳ ملریـز کال کـې 

جـوړ شـو چې مـرش یـې د اطالعاتو او فرهنـګ پخوانی وزیر سـید 

مخـدوم رهین و.

ښـاغي رهیـن په دې مناسـبت په جوړې شـوې ناسـته کـې، د دغه 

صنـدوق د مالتـړ او د خریاالنـو د وضعیت پـه اړه د حکومت او د 

رسـنیو د مسـؤلینو په پاملرنه ټینـګار وکړ.

لـه هڅـو رسه رسه ونـه توانېـدو چې پـه دې اړه د ولسـمرشۍ ماڼۍ 

د مسـؤلینو نظـر ولرو.

خـو د افغانسـتان د اطالعاتـو اوفرهنګ وزارت مرسـتیالې سـعیدې 

مـژګان مصطفـوي په دغه ناسـته کې وویـل، هڅې کـوي، د کومې 

مـايل مرسـتې ژمنـه چـې حکومـت لـه دغـه صنـدوق رسه کـړې، 

ترالسـه او د صنـدوق پـه حسـاب کـې یـې شـامله کړي.

نومـوړې وویـل: »دا شـان صندوقونـه پـه هغـو هېوادونـو کې چې 

د خریاالنـو لپـاره ښـه رشایـط لـري، هـم موجـود دي، دا یـو ښـه 

نوښـت دی، هیلـه منـد یـوو چې وکړای شـو، د یـو ارتباطـي پل په 

توګـه د ماليـې له وزارته دغه پیسـې ترالسـه او د ګرانو ژورنالېسـتانو 

خدمـت ته یـې چمتـو کړو.«

یـو شـمېر خریاالن وايي، په داسـې حـال کې چې د دغـه صندوق 

لـه جوړېـدو څلور کالـه تېرېـږي، خو له هغـو خریاالنـو رسه چې 

پـه امنیتـي پېښـو کـې ټپیـان او یا وژل شـوي، لـه کورنیـو رسه یې د 

یـاد صنـدوق له الرې مرسـته نه ده شـوې.

د ژورنالېستانو د مايل مالتړ صندوق: 

حکومت را رسه پر ژمنه شویو مرستو عمل نه دی کړی
طالبان نماینده گان جعلی خود را 

بازداشت کردند
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