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مســووالن در کمیســیون انتخابات می گویند که در روز 
نخســت ثبت نامِ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، 22 

تن بسته های معلوماتی را دریافت کردند.
ذبیح اهلل سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، در 
گفت وگو با روز نامۀ ماندگار گفت: در روز نخست پروسۀ 
ثبت نام  نامزدان ریاست جمهوری به تعداد 22 تن از این 

نامزدان احتمالی بسته های معلوماتی  را به دست آوردند. 
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در ادامۀ صحبت هایش 
گفت: »تا اکنون به شــمول احمدولی مســعود، نورالحق 
علومی، حنیف اتمر، ســید احمدشاه سادات، فرامرز تمنا، 
شــیدا محمد ابدالی، لطیف پدرام، انورالحق احدی، حکیم 
تورسن، زلمی رسول، سیدنوراهلل جلیلی، عنایت اهلل حفیظ، 
عظیم اهلل عظیمی، نور رحمان لیوال، فضل رحیمی و شمار 
دیگر از نامزدان احتمالی در انتخابات ریاســت  جمهوری  

پیش رو بسته های معلوماتی را در یافت کرده اند«. 
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید که این روند 

برای 12 روز ادامه دارد.

اصالحات پیش از انتخابات
در عین حال، مســووالن در  کمیسیون انتخابات می گویند 
که پیــش از برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری در 
تشکیالت این کمیسیون اصالحات واقعی به میان خواهد 

آمد.

معاون سخنگوی کمیســیون انتخابات به روزنامۀ ماندگار 
گفت که انتخابات در زمان معین آن )31 سال 98( برگزار 

می شود.
سید ذبیح اهلل سادات معاون سخنگوی این کمیسیون خاطر 
نشــان کرد: پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

اصالحات بنیادی در این نهاد ایجاد می شود.
او با اشــاره بــه آماده گی ها بــرای برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری در کمیسیون انتخابات گفت: مشکالت 
فنی برای برگزاری این انتخابات وجود ندارد و کمیسیون 

برای برگزاری انتخابات در زمان مشخص آماده گی دارد.
معاون ســخنگوی کمیســیون انتخابات امنیت را یکی از 

چالش هــای فرا راه برگزاری انتخابات پیش رو دانســته و 
می گویــد که نهادهای بین المللــی و جامعۀ جهانی در امر 

تمویل مالی انتخابات پیشرو وعده همکاری کرده است.
فهرست ابتدایی نامزدان در 18 جدی و فهرست نهایی پس 
از رســیده گی به شکایات به تاریخ ۵ حوت منتشر خواهد 
شد. این نامزدان برای دو ماه از تاریخ 28 دلو تا 28 حمل 

برای مبارزات انتخاباتی فرصت دارند.
بر اســاس این جدول زمانی، انتخابات ریاست جمهوری 
قرار است در 31 حمل ســال 1398 برگزار شود و نتایج 

نهایی آن در 2۵ جوزا اعالم خواهد شد.

برگردان: ابوبکر صدیق - ماندگار 
دونالــد ترامــپ، از پنتاگون یا وزارت دفــاع امریکا 
خواسته است که خروج نیروهای نظامی این کشور را 

از افغانستان بررسی کند. 
شبکۀ اِن.بی.ســی، نیوز از قول دو منبع وزارت دفاع 
امریکا نوشته است، برنامۀ خروج نظامیان امریکایی از 
افغانستان پس از ســال نو میالدی گرفته  شده است، 
ولی تاهنــوز در این مورد تصمیمــی اتخاذ نگردیده 

است.
به نوشــتۀ این رســانه، ادارۀ ترامپ در صدد بررسی 
دوبارۀ این موضوع اســت. ترامــپ از وزارت دفاع 
خواسته است که گزینه های خروج نیروهای امریکایی 
را از افغانســتان، به ویژه خروج کامل نظامیان را مورد 

بررسی قرار دهد.
یک مقام دولت افغانستان نیز به این شبکۀ گفته است 
که ترامپ به شــکل بنیادی می خواهد در رابطه خروج 
نیروهایش از افغانســتان راه  و چاره یی بیندیشد. منبع 
گفته اســت که این تصمیم پس از آن گرفته شده که 
برنامۀ خــروج تمام نظامیان امریکایی از ســوریه در 

صدر برنامۀ خود قرار داد. 
در حــال حاضــر امریکا بیــش از 14هــزار نظامی 
درافغانســتان دارد، مورد کــه از آن همواره به عنوان 
طوالنی تریــن جنــگ در ســخنرانی های ترامپ یاد 

می شود. 
اِن.بی.سی، در ماه جوالی گزارش داد که امریکا قمار 
آغاز گفت وگوهای مستقیم را با گروه طالبان زده است.  
دو مقام امریکایی به این شــبکۀ اِن.بی.سی نیوز گفته 
است که زلمی  خلیل زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور 
صلح افغانســتان در تالش اســت تا جنگ 17 سالۀ 
افغانستان پیش از خروج نیروهای نظامی امریکایی  از 

این کشور به نتیجه برسد. 
ادارۀ ترامپ در نظر دارد که با افزایش حمالت نظامی 
بر مواضع این کشــور، آنان را به میز مذاکره بکشاند. 
تعداد بم های ریخته شده در  سال 2018 در افغانستان 

به بیش از ۵800 می رسد. 

درروزنخستنامنویسینامزدانریاستجمهوری:

22 تن بسته های معلوماتی گرفتند
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افغانستان پس از 
امریکا 

چه خواهد شد؟

استاد ربانی و برِگ سبز 
تاریخ

عفو عمومی و انتقال مسالمت آمیز قدرت

27

تیموفاقملی:
قدرت را به مردم باز می گردانیم

ترامپبهپنتاگون:
خروج کامل نظامیان 

امریکایی از افغانستان را 
بررسی کنید

شفیق اهلل نظری

هم مردم و هم جامعۀ بین المللی، 
به شدت از مهره های ۱۷ سالۀ 

سیاسی افغانستان خسته شده اند.
دولت مردانی که همواره فقط 
وعده داده و عمل نکرده اند، 

خسته کن شده اند. آنان در فساد 
درون دولتی، نفاق اندازی و از بین 

بردن اعتماد اجتماعی نقش اساسی 
داشتند و کشور را در بحران های 

بزرگی فرو بردند، بدون تغییر 
رهبری حکومت، این بحران برای 
سالیان درازی ادامه خواهد یافت.

بنابر تاکید و پافشاری مردم 
افغانستان، رهبری وفاق ملی 
تصمیم گرفت تا در انتخابات 

پیش رو به عنوان یک طرف قضیه 
وارد کارزار انتخاباتی شود و آقای 
احمدولی مسعود که یک شخصیت 

نیک نام است و در ۱۷ سال 
گذشته وارد هیچ معاملۀ مافیایی 

نشده است را به عنوان نامزد 
معرفی کند...

ACKU



ــه  ــد ترامــپ رییس جمهــوری امریــکا همان گون دونال
ــوریه  ــورش را از س ــای کش ــد نیروه ــه می خواه ک
بیــرون کنــد، در نظــر دارد کــه بــه مأموریــت نظامــِی 
آن کشــور در افغانســتان نیــز پایــان بخشــد. در 
ــرای آوردِن  ــنگتن ب ــای واش ــر تالش ه ــای اخی ماه ه
ــروج  ــه خ ــوف ب ــًا معط ــتان، عمدت ــح در افغانس صل
نیروهــاِی آن کشــور از افغانســتان بــوده اســت. آقــای 
ترامــپ در مبــارزات انتخاباتــی اش بــه مــردم امریــکا 
ــور را از  ــربازاِن آن کش ــه س ــود ک ــپرده ب ــده س وع
افغانســتان بیــرون می کنــد. حــاال کــه بازهــم امریــکا 
در آســتانۀ انتخابــات ریاســت جمهــوری قــرار 
گرفتــه، او ســعی می کنــد بــا جامــۀ عمــل پوشــاندن 
بــه ایــن وعــده، یــک بــار دیگــر در انتخابــات 
ریاســت جمهــورِی آینــدۀ امریــکا پیـــروزی را از آِن 

خــود ســازد. 
بــا آن کــه برخــی از جمهوری خواهــان، حــزب 
ــدان  ــر چن ــن نظ ــا ای ــپ، ب ــای ترام ــه آق ــوط ب مرب
ــه  ــم گرفت ــفید تصمی ــی کاخ س ــتند ول ــق نیس مواف
از  نیمــی  حــدود  گام  نخســتین  در  کــه  اســت 
ــه  ــاره ب ــده دوب ــای آین ــود را در هفته ه ــربازاِن خ س
امریــکا فــرا بخوانــد. اعــالم ایــن خبــر بــدون شــک 
ــد  ــان پیون ــا هیــأت طالب ــکا ب ــا گفت وگوهــای امری ب
دارد و ظاهــراً امریــکا نخســتین گامِ ُحســن نیت را در 
ــد  ــاال بای ــت. ح ــته اس ــح برداش ــای صل گفت وگوه
منتظــر بــود کــه پیامــد ایــن اعــالم چــه خواهــد بــود 
و طالبــان در عــوض چــه اقدامــی خواهنــد کــرد. امــا 
ــرای مــردم افغانســتان ایــن اســت  پرســِش اصلــی ب
ــد ســربازاِن  ــی می خواه ــا چــه ضمانت ــکا ب ــه امری ک

ــد؟ ــرون کن ــن کشــور بی خــود را از ای
ــدِن  ــرون ش ــد بی ــتان پیام ــردم افغانس ــت کم م  دس
ــاد  ــه ی ــان ب ــابق را از کشورش ــوروی س ــاِن ش نظامی
دارنــد. هرچنــد میــان ایــن دو حضــور نظامــی 
ــم  ــا آن ه ــی ب ــود دارد ول ــیاری وج ــای بس تفاوت ه
در یــک بســتر تاریخــی می تــوان مشــابهت هایی 
نیــز میان شــان ســراغ کــرد. اگــر در آن زمــان 
ــت و  ــی نداش ــروعیت سیاس ــود مش ــت موج حکوم
ــه  ــه ن ــود ک ــن ب ــای خونی ــک کودت ــًا نتیجــۀ ی عمدت
ــه  ــتند و ن ــروع می دانس ــتان آن را مش ــردم افغانس م
هــم در خانــوادۀ جهانــی جایــگاه بااعتبــاری داشــت؛ 
ــوس  ــاًل معک ــه کام ــر قضی ــن منظ ــاال از ای ــا ح ام
شــده اســت. چــون حــاال حکومــت افغانســتان 
ــچ  ــاِن آن از هی ــا مخالف ــی دارد ام ــروعیت سیاس مش
نــوع مشــروعیتی برخــوردار نیســتند. اگــر در آن 
ــۀ  ــن از داعی ــار مجاهدی ــور در کن ــا کش ــان ده ه زم
ــی  ــرایط فعل ــا در ش ــد ام ــت می کردن ــا حمای آن ه
هیــچ کشــوری در جهــان حاضــر نمی شــود کــه بــه 
صــورِت رســمی از طالبــان حمایــت کنــد، حتــا اگــر 
بــا آن هــا از نظــر فکــری یــا سیاســی موافــق باشــد. 
ــر،  ــر دیگ ــک منظ ــوان از ی ــه می ت ــا این هم ــا ب ام
نیروهــای  بیــرون شــدن  میــان  را  شــباهت هایی 

ــد و آن  ــابق دی ــای شــوروی س ــا نیروه ــی ب امریکای
این کــه در هــر دو مــورد، دو کشــوری کــه بــه 
ــد، در  ــی داده بودن ــتان تعهدات ــای افغانس حکومت ه
بــرآورده کــردِن تعهدات شــان موفــق عمــل نکردنــد. 
نــه شــوروی ســابق موفــق شــد کــه ضمانتــی بــرای 
امنیــت حکومــت داکتــر نجیــب بگیــرد و نــه امریــکا 
چنیــن ضمانتــی را بــرای حکومــِت فعلی داده اســت. 
ــانی  ــا کس ــده اند و ی ــیار ش ــی هوش ــا خیل ــان ی طالب
ــیار  ــًا هوش ــد، واقع ــی می کنن ــا را راهنمای ــه آن ه ک
انــد. ایــن گــروه دلیــل عــدم دیــدار خــود بــا هیــأت 
گفتگوکننــدۀ حکومــت افغانســتان در ابوظبــی را 
ــده  ــکا خوان ــتان و امری ــان افغانس ــی می ــان امنیت پیم
اســت. طالبــان در واکنــش بــه انتقادهایــی کــه 
از ایــن گــروه مبنــی بــر عــدم پذیــرش هیــأت 
ــت،  ــده اس ــتان ش ــت افغانس ــدۀ حکوم گفت وگوکنن
ــد  ــدار می کن ــأت دی ــن هی ــا ای ــی ب ــه زمان ــه ک گفت
کــه پیمــان امنیتــی بــا امریــکا از ســوی حکومــت و 
مجلــس نماینــده گان افغانســـتان لغــو شــود. لغــو این 
ــیب پذیرِی  ــت آس ــور را در موقعی ــاًل کش ــان عم پیم

ــد. ــرار می ده ــتر ق بیش
ــا  ــه ب ــه اســت ک ــت افغانســتان گفت ــد حکوم  هرچن
ــری  ــچ تغیی ــی هی ــای امریکای ــدن نیروه ــرون ش بی
ــرا  ــد، زی ــد ش ــا نخواه ــور رونم ــِت کش در وضعی

بــه بــاور مقام هــای افغانســتان از چندیــن ســال 
برابــر  در  خــودی  نیروهــای  طــرف  ایــن  بــه 
مقاومــت  مخالــف  گروه هــای  دیگــر  و  طالبــان 
ــن  ــه چنی ــوان ب ــال نمی ت ــن ح ــا ای ــا ب ــد؛ ام می کنن
ــای  ــر مقام ه ــرد. اکث ــوش ک ــی دل خ اظهارنظرهای
ــد،  ــی می کنن ــن اظهارنظرهای ــه چنی ــور ک ــِی کش فعل
ــرون از  ــر در بی ــای دیگ ــتان و پ ــا در افغانس ــک پ ی
ــدارد  ــود ن ــی وج ــچ ضمانت ــد. هی ــور دارن ــن کش ای
ــه  ــا ب ــن مقام ه ــاع، ای ــدن اوض ــی ش ــا بحران ــه ب ک
شــمول اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــز  ــته نی ــا در گذش ــد. آن ه ــی بمانن ــتان باق در افغانس
ــد و  ــته بودن ــا گذاش ــردمِ آن را تنه ــتان و م افغانس
ــر  ــه عملی ت ــرار آن تجرب ــب تک ــه مرات ــز ب ــاال نی ح

بــه نظــر می رســد. آن هــا زمانــی افغانســتان و مــردمِ 
ــه  ــه خان ــرب ن ــه در غ ــد ک ــرده بودن ــرک ک آن را ت
داشــتند و نــه هــم پــول و امکانــات، امــا حــاال همــه 
چیــز دارنــد و بعیــد بــه نظــر می رســد کــه مســایلی 
ــا را  ــای آن ه ــتی، پ ــتی و مردم دوسـ ــل وطن دوس مث

ــد ســازد.  ــن خــاک بن ــه ای ب
تنهــا نیروهایــی کــه همــواره در کنــار مــردم بــوده و 
ثابــت کــرده کــه چنیــن اســت، نیروهــای مقاومــت 
و جهــادی بوده انــد کــه در بدتریــن شــرایط از 
افغانســتان دفــاع کــرده و نگذاشــته اند کــه ایــن 
ــه  ــه و فرامنطق ــورهای منطق ــکِم کش ــور در ش کش
ــه و  ــه کارنام ــبت ب ــه نس ــد ک ــود. هرچن ــم ش هض
ــود  ــی وج ــای فراوان ــد انتقاده ــان می توان عملکردش
ــز  ــرو نی ــن نی ــا در حــال حاضــر ای داشــته باشــد؛ ام
در صحنــه حضــور نــدارد و تمــام اُمیــد مــردم 
ــور  ــس کش ــش و پولی ــای ارت ــه نیروه ــتان ب افغانس
اســت کــه بتواننــد از آزمــون تاریخــِی دفــاع از 
کیــاِن ایــن کشــور بــا ســربلندی بیــرون شــوند. امــا 
ــی در  ــل سیاس ــه عام ــبت ب ــد نس ــار آن، نبای در کن

ــود.  ــاوت ب ــده بی تف ــوالِت آین تح
بــه  می خواهــد  حساســی  زمــاِن  در  امریــکا 
نبایــد  مأموریتــش در افغانســتان پایــان دهــد و 
نســبت بــه پیامدهــای آن غفلــت ورزیــد. اگــر 

ــی  ــباِت فعل ــتر مناس ــروج در بس ــن خ ــای ای پیامده
ــال  ــود، احتم ــاذ نش ــاِت الزم اتخ ــنجیده و اقدام س
ــان دو خــروِج  ــه کــه شــباهت هایی می دارد همان گون
نیروهــای شــوروی و امریکایــی از افغانســتان دیــده 
می شــود، تاریــخ بــه نحــوی در کشــور تکــرار 
ــرون  ــان بی ــا زم ــد ت ــه بای ــل کاری ک ــردد. حداق گ
داد،  صــورت  افغانســتان  از  امریکایی هــا  شــدِن 
ــات و ایجــاد یــک زعامــِت ملــی و  برگــزاری انتخاب
مشــروع بــرای کشــور اســت. در موجودیــِت ســراِن 
فعلــی کــه عمدتــًا بــه صــورت غیرقانونی و نامشــروع 
ــدۀ  ــوان آین ــد، نمی ت ــار گرفته ان ــدرت را در اختی ق

ــود.   ــور ب ــتان متص ــرای افغانس ــی ب خوب

سال l10 شمارۀ مسلسل l2397 یکشنبه 2 جدی/دی l1397 14 ربیع الثانی l1440 23 دسمبر 2018
www.mandegardaily.com

هفــده ســال پیــش در یــک چنیــن روزی، مــردم افغانســتان 
بــا شــور و نشــاِط بســیارمضاعف صبح شــان را آغــاز 
کردنــد؛ دلیــِل ایــن شــور و نشــاِط مضاعــف ایــن بــود کــه 
یــک روز قبل تــر، در یکــم جــدی 1380، برهان الدیــن 
ــدرت  ــن، ق ــالمی مجاهدی ــت اس ــور دول ــی رییس جمه ربان
ــل داد  ــرزی تحوی ــای ک ــه آق ــالمت آمیز ب ــۀ مس ــه  گون را ب
ــن  ــود. ای ــتان گش ــخ افغانس ــدی را در تاری ــۀ جدی و صفح
ــای  ــه آق ــت ک ــی صــورت گرف ــدرت درحال ــی ق تحویل ده
ربانــی و جبهــۀ مجاهدیــِن تحــت رهبــری او، نقــِش اول را 
ــه  ــد و نظــر ب ــرده بودن ــا ک ــان ایف ــارِت طالب در شکســِت ام
ــدرت،  ــت و ق ــۀ سیاس ــور در عرص ــارِ کش ــتۀ خون ب گذش
بســیاری ها نســبت بــه انتقــال مســالمت آمیِز قــدرت در 
افغانســتان بی بــاور بودنــد. امــا اســتاد ربانــی و جبهــۀ 
مجاهدیــن در اوِج قــدرت بــا ایــن انتقــال مســالمت آمیز اوالً 
خواســتند بــه جامعــۀ جهانــی بــه اثبــات برســانند کــه مبــارزۀ 
آن هــا محــِض قــدرت و حکومــت نبــوده و ثانیــًا خواســتند 
ســنِت نیکــو و فرهنــِگ پســندیدۀ انتقــال قــدرت را در 
ــر  ــه بعدت ــی ک ــتان و حکومت های ــِی افغانس ــۀ سیاس جامع
روی کار می آینــد، نهادینــه ســازند. این کــه ایــن فرهنــگ در 
جامعــۀ سیاســِی مــا تــا اکنــون چه قــدر دنبالــه رو پیــدا کــرده 
و حکومت هــاِی بعــدی تــا چــه حــدودی بــه اســتاد ربانــی 

ــت. ــتار اس ــن نوش ــِی ای ــوع اساس ــد، موض ــدا کرده ان اقت
ــه  ــاوری ب ــاِل ناب ــت را در کم ــه حکوم ــرزی اگرچ ــای ک آق
خــود و اوضــاع سیاســِی افغانســتان از شــهید صلــح و 
رییس جمهــور اســبق تحویــل گرفــت؛ امــا قــدم بــه قــدم و 
مرحلــه بــه مرحلــه پیونــدی ناموســی میــاِن خــود و قــدرت 
برقــرار کــرد و به رغــِم فــداکاری  و همــکاری ِ بی دریــِغ 
اســتاد ربانــی، ایــن ایــده و ایدیولــوژی را ترویــج کــرد کــه 
ــد  ــوه می توانن ــا بالق ــل ی ــۀ بالفع ــه گون ــه ب ــانی ک ــۀ کس هم
ــد از  ــد، بای ــا پُرســش مواجــه کنن ــد ی ــا تهدی ــدارِ او را ب اقت
ــم حــذِف  ــه دیدی ــود ک ــه ب ــوند. این گون ــه حــذف ش صحن
سیســتماتیِک نه تنهــا چهره هــای شــاخِص جهــاد و مقاومــت 
ــد  ــش ش ــه کوش ــورد، بلک ــد خ ــت داری کلی ــۀ دول از عرص
حتی االمــکان از ورود مــردم و افــراد عادی یــی کــه بــه ایــن 
جبهــه دلبســته گی داشــتند نیــز بــه ادارات و مناصــِب دولتــی 
ــج و  ــرای تروی ــرزی ب ــای ک ــد. آق ــل آی ــری به عم جلوگی
تطبیــِق ایــن ایدیولــوژی فقــط بــه یــاران و هواخــواِن داخلــی 
اکتفــا نکــرد، بلکــه کوشــید ایــن ایدیولــوژی را نــزد جامعــۀ 
جهانــی و کشــورهای کمک دهنــده مشــروع و منطقــی 
ــا  ــزارِی آن ه ــِت ســخت افزاری و نرم اف ــد و حمای ــوه ده جل
ــا اوِج  ــد. ام ــت کن ــف دریاف ــِن مختل ــا و عناوی را در قالب ه
ــد  ــی می ش ــرزی را زمان ــای ک ــرِی آق ــوژی انحصارگ ایدیول
ــِت  ــر حمای ــه دیگ ــرد ک ــاس ک ــه او احس ــرد ک ــاهده ک مش
و  داده  دســت  از  را  امریکایی هــا  به ویــژه  و  خارجی هــا 
ــد. او در  ــاره بجوی ــود چ ــدرِت خ ــاِل ق ــه ح ــود ب ــد خ بای
انتخابــات ریاســت جمهوری 1388  گفــت کــه: دولــت و 
حکومــِت افغانســتان جــامِ بلورینــی بــود کــه او آن را محکــم 
ــور داد و  ــون عب ــای گوناگ ــت و از توفان ه ــت گرف در دس
اکنــون کــه به ســالمت آن را بــه ســاحل امــن رســانده، قصــد 

ــدارد! ــش را ن ــا کردن ره
 اتفاقاتــی کــه در آن انتخابــات افتــاد و اتفاقــاِت عجیب تــری 
کــه در انتخابــات ریاســت جمهوری 1393 بــه نمایــش 
درآمــد، همــه به نحــوی بازتــاِب عینــِی ایــن گــزاره و تمثیــِل 
ــی در منصــب  ــای غن ــه آق ــون ک ــود. اکن ــاعرانه ب ــًا ش تقریب
ــادق  ــتان ص ــِن داس ــز عی ــرار دارد نی ــت ق ــتِ  حکوم ریاس
ــاِت  ــک انتخاب ــد در ی ــا نبای ــن ی ــامِ بلوری ــن ج ــت؛ ای اس
شــفاف بــه شــخِص دیگــری واگــذار شــود یــا اگــر اجبــاراً 
بایــد واگــذار گــردد نیــز، تحویل گیرنــده بایــد تیمــی باشــد 
ــی ـ  ــوط سیاس ــت و خط ــس حکوم ــه ریی ــادار ب ــاًل وف کام

ایدیولوژیــِک وی. 
آقــای غنــی و حکومــِت موجــود متأســفانه بــه انتقــال 
مســالمت آمیِز قــدرت از طریــق انتخابــاِت ســالم بــاور 
ندارنــد؛ از ایــن رو مدت هاســت کــه بــه نفــوذ در انتخابــات و 
ــیر،  ــن مس ــد و در همی ــاز کرده ان ــۀ آن آغ مصــادرۀ همه جانب
و  قبض وبســط ها  و  تنبیه وتشــویق ها  و  عزل ونصب هــا 
ــوف  ــت معط ــۀ دول ــا هزین ــی را ب ــفرهاوخطرهاِی فراوان س
ــن  ــا ای ــد. ب ــده روی دســت گرفته ان ــاِت ســاِل آین ــه انتخاب ب
ــان  ــه همچن ــخ داد ک ــد پاس ــغ بای ــا درد و دری ــاب، ب حس
ــامِ  ــه ن ــی یگان ــن ربان ــتاد برهان الدی ــح اس ــهید راهِ صل ش
ــه  ــدرت را ب ــه ق ــت ک ــام داران اس ــاِن زم ــان در می درخش
گونــۀ مســالمت آمیز و عــاری از حیلــه و ترفنــد بــه شــخِص 

ــت.  ــل داده اس ــدی تحوی بع

ایدیولوژی انحصار؛
17سال پس از انتقال تاریخِی 

مسالمت آمیز قدرت

احمــد عمران

امریکا در زماِن حساسی می خواهد به مأموریتش در افغانستان پایان دهد و 
نباید نسبت به پیامدهای آن غفلت ورزید. اگر پیامدهای این خروج در بستر 
مناسباِت فعلی سنجیده و اقداماِت الزم اتخاذ نشود، احتمال دارد همان گونه 
که شباهت هایی میان دو خروِج نیروهای شوروی و امریکایی از افغانستان 
دیده می شود، تاریخ به نحوی در کشور تکرار گردد. حداقل کاری که باید تا 

زمان بیرون شدِن امریکایی ها از افغانستان صورت داد، برگزاری انتخابات و 
ایجاد یک زعامِت ملی و مشروع برای کشور است. در موجودیِت سراِن فعلی 

که عمدتاً به صورت غیرقانونی و نامشروع قدرت را در اختیار گرفته اند، 
نمی توان آیندۀ خوبی برای افغانستان متصور بود

افغانستان پس از امریکا 
چه خواهد شد؟

ACKU



ماندگار: یکی از سناتوران پُرنفوذ جمهوری خواه امریکا می گوید، 
خروج نیروهای این کشور و کاهش قدرت امریکا در افغانستان 

برای امنیت امریکا پیامد منفی دارد.
سناتور لیندسی گراهام که از پُرنفوذترین سناتوران جمهوری خواه 
امریکایی اســت، خواستار برگزاری یک نشســت از سناتوران 
امریکایی برای بررســی این تصمیم شده که در آن جمیز متیس 

وزیر دفاع امریکا نیز حضور داشته باشد.
آقای گراهام گفته اســت که در این نشست باید مسووالن دولت 
به ســناتوران، دلیل خروج نیروهای امریکایی را از افغانســتان 
تشریح کنند و سناتوران این موضوع را همه جانبه بررسی کنند.

این ســناتور امریکایی می گوید، با خــروج نیروهای امریکایی، 
قــدرت ســربازان امریکایــی در افغانســتان کاهــش می یابد، 
دســتاورهای امریکا در زمینۀ مبارزه با تروریســم را نیز با خطر 

مواجه می کند و افغانستان را نیز متالشی خواهد کرد.
سناتور لیندســی گراهام می گوید، نیروهای داعش در افغانستان 
نســبت به سال گذشــته قوی تر شده و کســی به جرأت گفته 
نمی تواند که این گروه در این کشــور شکست خورده است. او 

حتی می گوید، داعش به امریکا حمله خواهد کرد.
برعالوه واکنش این ســناتور امریکایــی،  جمیز متیز وزیر دفاع 
امریکا نیز از مقامش اســتعفا داده اســت. گفته می شود یکی از 
دالیــل این تصمیــم او اختالف نظر با دونالــد ترامپ در مورد 

خروج نیروهای امریکایی از سوریه و افغانستان بوده است.
ریاســت حکومت وحدت ملی در واکنــش به خروج نیروهای 
امریکایی گفته اســت که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 
در امنیت این کشــور تأثیر نخواهد داشــت؛ زیرا در سال 2014 
که صدهزار نیروهای خارجی از افغانســتان خارج شدند امنیت 
افغانســتان به هم نخورد. اما کارشناســان نظامی خارج شــدن 
نیروهای خارجی را از افغانستان بدون تأثیر نمی دانند این مسأله 

سبب باال رفتن تقویت روحیه طالبان می گردد.

استقبال پاکستان
شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان از تصمیم ترامپ 

برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان استقبال کرد.
قریشی به خبرنگاران گفته است: تصمیم خروج نیروهای امریکا 

از افغانستان به پیشرفت صلح با طالبان کمک خواهد کرد.
وزیر خارجۀ پاکســتان همچنین از مذاکرات صلح افغانستان به 
رهبــری امریکا در امارات متحده عربــی حمایت کرد و افزود: 
پاکســتان از صلح در افغانســتان حمایت خواهد کرد و آزادی 

برخی زندانیان طالبان در این راستا بوده است.
آخرین دور مذاکرات خلیل زاد و طالبان در امارات انجام شده و 
خبرهای منتشر شــده درباره این نشست از بحث بروی خروج 

نیروهای ناتو از افغانستان متمرکز بوده است. 

وزارت دفاع ایاالت متحــدۀ امریکا )پنتاگون( می گوید که نیروهای هوایی 
افغانستان تا ماه حمل سال آینده گواه داشتن هفت فروند هواپیمای جنگی 

و کشفی خواهند بود.
پنتاگــون در گزارش تازه اش نگاشــته اســت که از آغاز برنامۀ نوســازی 
نیروهای هوایی افغانســتان تاکنــون 30  فروند چرخبال های جدید از نوع 

بلک هاک را دریافت کرده اند.
گزارش می افزاید که عالوه بر این پنج فروند چرخبال های جنگی از نوع »ام 

دی ۵30« به نیروهای هوایی افغانستان تحویل داده شده است.
در گزارش پنتاگون همچنان آمده اســت که نخســتین هواپیمای جنگی و 

کشفی نوع »AC- 208« در ماه جنوری سال 2019 تحویل نیروهای هوایی 
خواهد شد.

وزارت دفــاع امریــکا تصریح می کند که تا ماه مارچ ســال 2019 میالدی 
مجموعــا 7 فروند هواپیمای از نوع »AC- 208«  تحویل نیروهای هوایی 

افغانستان خواهد شد.
این در حالی است که نیروهای ماموریت حمایت قاطع و مقامات افغانستان 
پیش از این گفته بودند که تشکیالت نیروهای هوایی افغانستان تا چند سال 
آینده سه برابر خواهد شد و امکانات بیشتر به شمول هواپیماهای نظامی در 

اختیار نیروهای هوایی کشور قرار خواهد گرفت.

شــماری از نماینده گان مجلــس از معامله گری در کمیســیون انتخابات در روند 
شمارش آرای انتخابات پارلمانی سخن می زنند.

سخی مشوانی نمایندۀ کنونی مردم والیت کنر در نشست دیروز شنبه  این مجلس 
گفت: »برای خودم دو بار فردی از ســوی کمیسیون انتخابات برای معامله مراجعه 
کرده اســت؛ یک بار در بدل کامیابی من در انتخابات پارلمانی شش صدهزار دالر 

و بار دوم هم دو صدهزار دالر درخواست کرد؛ ولی من نپذیرفتم و ناکام شدم.«
آقای مشــوانی می گوید، شخصی که به او مراجعه کرده بود گفته است که اگر این 

مبلغ را پرداخت نکنید در انتخابات پارلمانی کامیاب نخواهی شد.
به گفتۀ او، کمیسیون انتخابات به دلیل معامله گری نقدی یک رای را 100 و 4 رأی 
را 400 رای درســت کرده اســت و اگر جلو چنین تقلباتی گرفته نشود، انتخابات 

آینده افغانستان نیز بدنام خواهد شد.

شــکریه پیکان نمایندۀ کنونی والیت قندوز نیز گفت: »آقای عمر رییس کمیسیون 
انتخابات قندوز به دادگاه عدلی وقضایی ســپرده شــد و ایــن یک خوش خبری 
برای مردم افغانســتان و مردم قندوز است. آقای عمر و شرکای شان با تعدادی از 

کاندیدان جنایت کار و قاچاقبر سرنوشت مردم را به معامله گرفته است.«
بانو پیکان گفت که کمیســیون انتخابات در مرکز تمام تقلبات کمیســیون والیتی 
قندوز و همه قربانی های مردم را نادیده گرفته و ۵ نامزد معامله گر را کامیاب کرده 
و حاال تمام امید مردم قندوز به کمیســیون شــکایت های انتخاباتی است تا حق را 

به حقدار برساند.
صالح محمد ســلجوقی نمایندۀ مردم هرات نیز گفت کــه بحران انتخابات باعث 
شکســته گی همه مناســبات نیم بندی خواهد شد که میان اتباع کشور وجود دارد؛ 
اگر کمیسیون انتخابات نتواند آرای واقعی را تفکیک کند باید تمام جریان انتخابات 
متوقف و روند شــمارش آرا را دوباره آغاز کند زیرا کمیســیون شکایات در برابر 

موجی از شکایت ها، کاری کرده نمی تواند.
با این وجود، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان نیز گفت که انتخابات 
مجلس با عالم مشــکالت راه اندازی شد؛ مجلس به خاطر دفاع از آرای پاک مردم 
کمیســیون های انتخابات و ســمع شــکایات انتخاباتی را مخاطب می سازد تا با 

مسوولیت برخورد کنند.
آقای ابراهیمی گفت: »ما انتخابات ریاست جمهوری را داریم و مردم پیوسته انتظار 
نتایج قابل قبول انتخابات پارلمانی اند و اگر افراد متقلب بدون رای پاک به پارلمان 
آینده راه پیدا کنند؛ طبیعی اســت که روند انتخابات ریاست جمهوری متاثر شده و 

کم رنگ برگزار خواهد شد.«
انتخابات پارلمانی در 28 میزان برگزار شد، اما به دلیل مشکالت تا هنوز کمیسیون 

انتخابات موفق به اعالم نتایج ابتدایی این انتخابات نشده است.
نماینده گان مجلــس می گویند که روند اعالم نتایج به دلیــل معامله گری اعضای 

کمیسیون انتخابات تا هنوز به پایان نرسیده است.

هیأت رهبری شــورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاران افغانستان در 
دیدار با ســرور دانش معاون دوم ریاست حکومت گفته اند که نماینده این 
شورا در تصمیم گیری های اقتصادی حضور داشته باشد. معاون دوم ریاست 
حکومت وحدت ملی به آنها گفته است که خواست آنها از طریق نهادهای 

دولتی دنبال می شود.
دفتر رســانه های محمدسرور دانش می گوید، هیأت رهبری این شورا پیش 
از چاشت دیروز با آقای دانش دیدار کرده و گفته اند که حکومت در تأمین 
امنیت سرمایه گذاران و نیز ایجاد سهولت های بیشتر برای فعالیت نهادهای 

اقتصادی خصوصی بیشتر از گذشته توجه کند.
در خبرنامه گفته شــده است: »هیأت رهبری شــورای عالی صنایع، معادن 
و سرمایه گذاران افغانســتان از حکومت خواستند که نماینده این شورا در 
تصمیم گیری ها و پالیسی های اقتصادی کشور حضور داشته باشد تا بتواند 

دیدگاه و طرح های این شورا را مستقیمًا ارایه کند«.
ســرور دانش در این دیدار گفته اســت که توســعه صنعت و تجارت از 
اولویت حکومت است. شورای عالی اقتصادی که تحت نظر رییس جمهور 
فعالیت می کند یکی از اهداف ایجاد این شورا رسیده گی به مشکالت بخش 
سکتور خصوصی بوده و در نتیجه کارکرد این شورا زمینه تطبیق طرح ها و 

تسهیالت برای فعالیت تاجران و سرمایه گذاری بیشتر شده است.
همچنان سرور دانش به اصالحات در بخش قوانین نیز اشاره کرده و گفته 
است که دستاورد در این بخش، سهولت های قانونی را برای رشد نهادهای 

اقتصادی خصوصی و سرمایه گذاری، بیشتر  فراهم کرده است.

معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی می گوید که حکومت برای تامین 
امنیت بخش خصوصی »کمیته مصونیت ســکتور خصوصی« را ایجاد کرده 

که با همکاهنگی حکومت و بخش خصوصی فعالیت می کند.
آقــای دانش به  این هیأت گفته اســت که خواســته های آنها از از طریق 

نهادهای حکومتی دنبال می شود.

سال l10 شمارۀ مسلسل l2397 یکشنبه 2 جدی/دی l1397 14 ربیع الثانی l1440 23 دسمبر 2018
www.mandegardaily.com

سناتورامریکایی:
خروج نیروهای ما از 
افغانستان برای امنیت 
امریکا پیامد منفی دارد
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اعضای مجلس از معامله گری ها در کمیسیون 
انتخابات پرده برداشتند

سروردانش:

دربارۀ نقش سرمایه گذاران در تصمیم گیری های 
اقتصادی توجه صورت می گیرد
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همین  به  دیگر  آیاتی  و  آیت  این  به  تمسک  با  ایزوتسو 
مضمون، خاطرنشان می سازد که وجود خدایی به  نام »اهلل« 
موردِ اعتراف مشرکان عرب بود و به عنوان واالترین مقام 
را  نام  این  قرآن  قلمداد می شد.  در سلسله مراتِب خدایان 
آورد  بیرون  شرک  خدایاِن  سلسله مراتبِی  پیونِد  شبکۀ  از 
و در قالب یک سازمانوارۀ مفهومِی جدید، جایگاه آن را 
بازتعریف کرد. »اهلل« در آیینۀ تعریف قرآن، دیگر برترین 
خدا به صورت نسبی نبود، بل یگانه خدا به صورت مطلق 
بود.1 در براینِد این بازتعریف، نظام ارزش های کهِن دینی2 
فرو ریخت و خدایاِن دیگر در برابر »اهلل«، که نماد خدای 
حق بود، در وضعیِت باطل قرار گرفتند و به نام های خیالی 

و وهمِی فاقِد واقعیت خارجی بدل شدند.3
چون  مفاهیمی  از  قرآن  »اهلل«،  مقام  بازتعریف  بر  افزون   
مشرکان  داد.  ارایه  دوباره  تعریفی  نیز  »جن«  و  »فرشته« 
این  روی،  این  از  و  جن  می ترسیدند  و  فرشته  از  عرب 
مورد  عرب  مختلف  قبایل  توسط  فراطبیعی  موجودات 
این  قرآن  می گرفتند.  قرار  تقدیس  و  ستایش  پرستش، 
در  و  آورد  بیرون  شرکی  جهان بینِی  پیکرۀ  از  را  مفاهیم 
قالب جهان بینِی جدید اسالمی برای آن ها کارکردی کاماًل 
و  فرشته گان  تعریف،  این  پایۀ  بر  کرد.  تعریف  متفاوت 
جنیان از وضعیت معبود )پرستیده( در جهان بینِی شرکی به 
وضعیِت عابد )پرستنده( در جهان بینی اسالمی نقل مکان 
یگانه  پرستش خدای  به  انسان ها موظف  به ساِن  و  کردند 

گردیدند.4
نکتۀ درخورِ توجه به باور ایزوتسو این است که در فرایند 
قرآن،  توسط  پیشااسالمی  واژه گان  و  مفاهیم  بازتعریف 
معنای اساسی آن ها دست خوش تحول و دگردیسی نشد، 
تغییر  و  آن ها  چینش  شیوۀ  شد  دگرگون  عماًل  آنچه  بل 

جایگاه شان در بستر سازمانواره یی نوین بود.۵

ج( معنای اساسی و معنای نسبی
هریک از واژه گاِن کلیدِی قرآن در نظرگاه ایزوتسو دارای 
دوگونه معنا می باشند: یکم( معنای اساسی6، و دوم( معنای 
واژه  یک  اصلِی  معنای  از  عبارت  اساسی  معنای  نسبی7. 
است که همواره با آن ثابت می ماند و حتا اگر آن واژه را 
از پیکرۀ قرآن بیرون بیاوریم و به صورت منفرد و مستقل 
از سایر واژه گان قرآن بخوانیم، معنای مذکور از آن جدا 
نمی شود. اما معنای نسبی عبارت از معنایی است که یک 
واژه در اثر پیوند با سایر واژه گان و مفاهیم قرآن فراچنگ 

می آورد و فرآوردۀ ِسیاق و ِسباق می باشد. 

Ibid, pages 5-7  .1
age-old system of religious values  2

3  ایزوتسو برای تقویت این نکته به آیة 40 سوره یوسف 
ْيُتُموَها  تمسک می جوید: »َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه ِإلَّ َأْسَماًء َسمَّ

ُ بَِها ِمْن ُسْلَطاٍن«. َأْنُتْم َوآبَاُؤُكْم َما َأْنَزَل اللَّ
4  ایزوتسو در تبیین این نکته، به آیات 170 و 171 سوره 

نساء و آیه 56 سوره الذاریات تمسک مي جوید. 
  God and Man in the Quran, page 10.5
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کاربست  مورد  قرآن  در  که  »کِتاب«  واژۀ  نمونه  عنوان  به 
قرارگرفته است، دارای معنای اساسی و واحدی می باشد 
تداعی می کند.  به ذهن  را  نامه«  و  »نوشته  مفهوم سادۀ  و 
از  با برخی مفاهیم دیگر  پیوند  ولی همین واژه وقتی در 
قبیل »اهلل«، »وحی«، »تنزیل«، »نبی« و »اهل« به کار می رود، 
به  و  می گردد  برخوردار  تازه یی  معناشناختی   عنصر  از 
مفهومی قدسی و بس مهم تبدیل می شود. نمونۀ دیگری 
که ایزوتسو در این زمینه مطرح می کند، واژۀ »یَوم« است. 
واژه  همین  ولی  می باشد،  »روز«  واژه  این  اساسِی  معنای 
»قیامت«،  چون  مفاهیمی  با  قرآن  مفهومِی  سازمانوارۀ  در 
برقرار  تنگاتنگ  پیوندی  و...  »حساب«  »دین«،  »بعث«، 
می کند و در نتیجه، از معنای نسبِی »روزِ بازپسین« و »روزِ 

داوری« برخوردار می شود.8 
ایزوتسو قدرت  باور  به  این است که  نکتۀ سزامند توجه 
تأثیری  واژه ها  بر  قرآن  مفهومِی  سازمانوارۀ  تغییردهندۀ 
اساسی  و  اصلی  معنای  که  جایی  تا  می گذارد  شگرف 
از  نسبی شان  معنای   و  می شود  کم رنگ  تقریبًا  واژه گان 
هیچ  این رو،  از  می گردد.  برخوردار  افزون تری  اهمیت 
متقابل  پیوند  و  نسبی  معنای  به  توجه  بدون  خواننده یی 

واژه گان، به فهم روشن و متقنی از قرآن نایل نمی آید.9

د( میدان های معناشناختی و واژه های کانونی قرآن
به باو ایزوتسو، دستگاه واژه گانی قرآن دربرگیرندۀ چندین 
»میدان معناشناختی«10 است. هر میدان معناشناختی از حوزۀ 
مفهومی ِ مستقلی نماینده گی می کند و مجموعه کلماتی را 
در بر می گیرد که مطابق الگویی معنادار کنار یکدیگر قرار 
گرفته و دستگاهی از مفاهیم مرتبط را برساخته اند.11 مثاًل 
استکبار،  ظلم،  ضالل،  فسق،  شرک،  کفر،  چون  کلماتی 

عصیان و تکذیب متعلق به یک میدان معناشناختی اند.
آنچه پیوند کلمات در داخل یک میدان معناشناختی را رقم 
می زند و قلمرو مفهومِی یک میدان را از میدانی دیگر جدا 
می کند، »کلمۀ کانونی« است. کلمۀ کانونی یک واژۀ کلیدِی 
خاص است که در محدودۀ یک میدان معناشناختی نقش 
مرکزیت را برای سایر کلمات کلیدی ایفا می کند. به عنوان 
نمونه در مثاِل فوق، کلمۀ کفر صالحیِت آن را دارد که در 
کانوِن میدان قرارگیرد و برای کلماتی چون شرک، فسق، 
ضالل، ظلم، استکبار، عصیان و تکذیب نقش مرکزیت را 

ایفا کند. 

)A( نمودار

درخور  نکته  دو  معناشناختی  میدان های  خصوص  در 
یک  در  است  ممکن  کلمه  یک  اینکه  اول  است.  توجه 
میداِن معناشناختی از حیثیِت کلمۀ کانونی برخوردار باشد 
و در میدان یا میدان هایی دیگر ِصرف منحیث یک کلمۀ 
کلیدی پدیدار شود. به عنوان نمونه کلمۀ »اهلل« در میداِن 

  ibid, page 11.8
  God and Man in the Quran, page 14.9

semantic field  10
 Ibid, page 20  11

معناشناختِی »ایمان« کلمۀ کلیدی بوده و به مثابۀ موضوع و 
متعَلِق ایمان قلمداد می شود )نمودارB(، ولی همین کلمه 
ممکن است در میدانی دیگر نقش کلمۀ کانونی را ایفا کند 
و شماری از واژه گان کلیدی از جمله خود واژۀ »ایمان« را 

در پیرامون خود فراهم آورد. 
)B( نمودار

همزمان  است  ممکن  کلیدی  کلمۀ  یک  اینکه  دیگر  نکتۀ 
کلمۀ  عنوان  به  معناشناختی  میدان  دو  از  بیش  یا  دو  در 
این میدان ها را  پیوند متقابل  کلیدی پدیدار شود و زمینۀ 
فراهم آورد. در واقع وجود کلمات مشترک در دو یا چند 
میدان متفاوت به مثابۀ حلقۀ اتصالی12 است که آن میدان ها 
از طریق آن با یکدیگر پیوندی وثیق و دقیق پیدا می کنند، 

بدون آنکه استقالل نسبی شان را از دست بدهند.13
با توجه به دو نکتۀ پیش گفته، می توان چنین نتیجه گرفت 
که تمام میدان های معناشناختی قرآن به دلیل برخورداری از 
کلمات مشترکی که ایفاگِر نقش حلقۀ اتصال شان می باشند، 
و  می شوند  متصل  تنیده«  درهم  »پهنه هایی  در  یکدیگر  با 

روابط چندسویه برقرار می کنند. 
پیوند چند سویۀ میدان های معناشناختی قرآن در زیر چتر 

connecting link  12
.God and Man in the Quran, page 26 13

استیالی مفهوم »اهلل« استحکام بیشتری می یابد؛ زیرا »اهلل« به 
باور ایزوتسو »کانونی ترین کلمۀ«14 قرآن است که بر همۀ 
میدان های معناشناختِی آن مستولی است و حتا یک میدان 
باشد،  کلمه  این  استیالی  پهنۀ  از  بیرون  که  معناشناختی 
به سخنی دیگر،  ندارد.  قرآن وجود  در دستگاه واژه گانی 
دستگاه واژه گانِی قرآن اصوالً »خدا-مرکزی« است و خدا 
درست در کانون جهان بینِی این کتاب قرار دارد1۵ و تمام 
پدیده های دیگر، اعم از انسانی و غیرانسانی، آفریده های 
اویند و از این رو، در سلسله مراتب هستیِ الیتناهی، پایین تر 

از او قرار دارند.  
1( خاتمه

بررسی  از  است  عبارت  ایزوتسو  نظرگاه  در  معناشناسی 
شناخت  منظور  به  زبان  یک  کلیدِی  کلماِت  تحلیلِی 
ایزوتسو  تعریف،  این  پایۀ  بر  آن.  گویشوراِن  جهان بینِی 
آنالیِز  روش های  از  استفاده  با  که  است  ورزیده  تالش 
شکل دهی  در  که  را  کلماتی  کلیدی ترین  معناشناختی، 
کرده  نقش آفرینی  هستی  جهاِن  به  نسبت  قرآنی  نگرش 
اند، مورد شناسایی قرار دهد و در نتیجه، جهان بینِی قرآن 
ایزوتسو  نظر  از  قرآن  واژه گانِی  دستگاه  کند.  تبیین  را 
در  که  کلماتی  است؛  فراوانی  کلیدِی  کلمات  حاوِی 
برقرار  چندسویه  روابط  یکدیگر  با  مختلف  پهنه های 
می کنند و میدان های معناشناختِی متعددی را برمی سازند. 
واژه گانی  دستگاه   سراسر  بر  که  کلمه یی  کلیدی ترین  اما 
و سازمانوارۀ مفهومِی قرآن چتر گسترده و هستی شناسِی 
خدا-مرکزِی این کتاب را تعریف کرده، کلمۀ »اهلل« است. 
بنابراین، فهِم این دستگاه میسور و میسر نیست، مگر اینکه 
ما تمام معارف قرآن، چه آن هایی را که مستقیمًا به مفاهیم 
دین، ایمان و اخالق تعلق دارند، و چه آن هایی را که به 
دنیوی ترین جنبۀ زنده گی آدمی از قبیل مسایل زناشویی، 
اوزان،  ربا،  قرض،  عقود،  بازرگانی،  مسایل  ارث،  طالق، 
مقادیر و... مرتبط اند، در روشنایی این کلمه مورد خوانش 
قرار دهیم و در نتیجه به فهِم کالن ساختارِ معنایی این کتاب 

نایل آییم.16
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سال چاپ: 1397، کابل-افغانستان

درآمد
چنانچه از عنوان رسالۀ برمی آید، آقای دکتر سروری، آن 
را در ردِ اندیشۀ عبدالکریم سروش، فیلسوف و نواندیش 
رسالۀ  متن  به  ورود  از  قبل  مایلم  نوشته اند.  معاصر  دینی 
ایشان، کوتاه تأملی بر موضوع نقد ایشان یعنی مقالۀ »محمد 
ص راوی رویاهایی رسوالنه« داشته باشم؛ زیرا ردیه نویس 
محترم، حتا این مقاله را هم نخوانده اند، چه رسد به مبانی 
این مقاله که دکتر سروش سال ها قبل آن را در  تیوریِک 
تجربۀ  »بسط  و  شریعت«  تیوریک  بسط  و  »قبض  کتاب 
و  ُحسن  به  کاری  کوتاهه،  این  در  من  نگاشته اند.  نبوی« 
قبح نظریۀ محمد ص راویی رویاهای رسوالنه ندارم، نه 
از باب مریدی و ارادِت کورکورانه و نه از جهت پذیرش 
قبِح مقالۀ  این نظریه. زیرا سخن راندن در باب حسن و 
بلند دکتر سروش، هم فرصت بلند می طلبد و هم مطالعات 
عمیق در تاریخ تفکر کالم اسالمی و از سویی هم، آشنایی 
عمیق با عرفان اسالمی به ویژه عرفان محی الدین عربی و 
مهیا  برایم  حاضر  حال  در  که  بلخی،  الدین  موالنا جالل 

نیست! 

عبدالکریم سروش کیست و چه می گوید؟
عبدالکریم سروش در سال 1324 هـ در تهران-ایران متولد 
شد. وی پس از گذراندن دبیرستان، در دانشکده داروسازی 
پذیرفته شد و تا سال 1347 هـ آن را تمام کرد. بعد از آن 
سال  در  کرد.  سربازی  مدتی  و  درآمد  ارتش  خدمت  به 
1349هـ بعد از ختم دورۀ سربازی، در زمینۀ بهداشت کار 
پیدا کرد و چندی مشغول در آزمایشگاه های بهداشتی بود. 
و  فلسفه  زمینۀ  در  را  خود  مطالعاِت  اندک اندک  سروش 
روان شناسی آغاز کرد و عالقه مند روان شناسی شد. در این 
مدت، از دروس مرحوم مرتضی مطهری نیز بهره مند گردید 
ایشان خواند.  نزد  را  فلسفۀ اسالمی  از مسایل  بسیاری  و 
بعد از آن وارد انگلستان شد و دروس شیمی را آغاز کرد. 
یکی،  کرد؛  مطالعه  را  کتاب  دو  سروش  زمان،  همین  در 
 A hundred کتاب  و  قدیس  اگوستین  سنت  اعترافات 
این  پاسمور.  جان  اثر   “  ”years of philosophy
کتاب ها، شوق فلسفه را در او برانگیخت. با ویتگنشتاین 
و کارل ریموند پوپر آشنا شد و آثار آن ها را مطالعه کرد، 
درجۀ  علم  فلسفۀ  زمینه  در  و  شد  فلسفه  دانشکدۀ  وارد 
دکترا گرفت. سروش زمانی که از انگلستان برگشت، ضمن 
فرهنگی- انقالب  ستاد  عضویت  به  پژوهش  و  تدریس 
اسالمی درآمد، که تاهنوز هم مخالفانش آن را به رخش 
بعد  دانشگاها  مؤقِت  بسته شدن  در  او  که گویا  می کشند 
دکتر  اما  است.  داشته  نقش  اسالمی)13۵7هـ(  انقالب  از 
سروش، همواره تأکید کرده است که برعکس نقش او در 
نه بستن درب دانشگاه ها.  بازشدِن دانشگاه ها بوده است، 
همزمان با فعالیت های سیاسی و پژوهشی، وی در شبکۀ 
احسان طبری و  تفکر چپ  ارباب  با  ایران،  صداوسیمای 
فرخ نگهدار، هفت مناظرۀ بلند انجام داد که اهل فکر، به 
قوت فکر و استدالِل او پی بردند. سروش بعد از خروج از 
ایران به امریکا رفت که در حال حاضر در دانشگاه هاروارد 

امریکا مصروف تدریس است. 
دکتر سروش، آثار بسیار دارد که تعداد آن ها به 30 اثر یا 
فکری اش  خطوط  او  اثِر  سه  اما  می رسد،  کمتر  و  بیشتر 
در  اخیراً  را  یکی  و  ایران  در  را  دو  که  می کند  ترسیم  را 
امریکا منتشر کرده است. »قبض و بسط تیوریک شریعت« 
و »بسط تجربۀ نبوی« را در ایران و مقالۀ بلنِد »محمد ص 
راویی رویاهای رسوالنه« را در امریکا منتشر کرد. کتاِب 
قبض و بسِط تیوریک شریعت، سبب شد که سروش از 
جانب روحانیون و سایر متفکرین اسالمی، نقد و حتا آزار 
و اذیِت بسیار شود. آنچه سروش در این کتاب گفت، بر 
سر معرفت دینی بود؛ او کوشید دین را از معرفت دینی 
جدا انگاشته و معرفت دینی را خطاپذیر و نقدپذیر جلوه 
و  قبض  کتاب  دربارۀ  مبسوط  بحث  فرصِت  اینجا  دهد. 
بسط نیست، لذا به پیش فرض های توصیفی و تبیینی قبض 
و بسط اکتفا می کنیم. نظریۀ قبض و بسط دارای سه رکن 
معرفتی به عنوان پیش فرض نظریه است که کتاب بر محور 

همین پیش فرض ها می چرخد، که یکی آن ها رکن توصیفی 
رکن  سومی  و  نظریه  تبیینی  رکن  دیگری  است،  نظریه 

توصیه یی نظریه: 
الف: رکن توصیفی = همۀ معرفت ها و فهم ها و از جمله 

فهم هاي دیني در تحول اند .
ب: رکن تبییني = این تحول فهم ها ناشي از آن است که هر 

فهم دیني با همۀ فهم هاي بشري گره خورده است.
بیشتر  هرچه  در  دیني  فهم  باروري   = توصیه یي  رکن  ج: 
انباشتن ذهن از معلومات بشري است)باید معرفت دیني 

عصري شود تا رشد کند(.
دکتر سروش در اثر دیگرش، بسط تجربۀ نبوی ـ که مسیر 
بلندش  مقالۀ  یا  نظریه  آخرین  سوی  به  او  فکری  تحول 
از  سخن  ـ  است  رسوالنه  رویاهای  راوی  ص  محمد 
بشریت و تاریخیِت خودِ دین و انسانی بودِن تجربۀ دینی 
انسانی  و  زمینی  تجربه های  بر  را  توجه  یک سره  و  راند 
پیامبر معطوف داشت، چنانچه خودش این تحول فکری 
را در مقدمۀ بسط تجربۀنبوی چنین توضیح می دهد: »در 
و  بودن  بشري  از  سخن  شریعت  تیوریک  بسط  و  قبص 
تاریخي بودن و زمیني بودِن معرفت دیني مي رفت و اینک 
تاریخیِّت خود  از بشریّت و  نبوي سخن  در بسط تجربۀ 
دین و تجربۀ دیني مي رود. به عبارت دیگر این کتاب ُرویۀ 
بشري و تاریخي و زمیني وحي و دیانت را، بدون تعّرض 
به ُرویۀ فراتاریخي و فراطبیعي آن، بل با قبول و تصدیق 
نیز  پیامبرنامه  را  کتاب  این  مي نماید.  باز  و  مي کاود  آن، 
مي توان نامید چراکه سراپا از بسط دین به تبع بسط تجربۀ 
دروني و بیروني پیامبر حکایت مي کند و وحي رسالت را 
تابع شخصیت رسول مي شمارد. خاتمیت نبوت را مقتضي 
و موجب ختم حضور نبّي در عرصۀ دین داري نمي گیرد 
بل بر این حضور به خاطر تأمین طراوت تجربه هاي دیني 
به  مربوط  آن،  در  سخن  عمدۀ  و  مي نهد  تأکید  انگشت 
منزلت کانوني شخّصیت بشري پیامبر در تشریع و تجربۀ 
دیني، و نقش والیت او در تداوم دین داري است. علم کالم 
جدیِد ما امروز با ایراد عنصر بشریّت و تاریّخیت در دین 
بابي را در  الهي، آگاهانه  و معرفت دیني و حیات رجال 
دین شناسي بر خود مي گشاید که بر گذشته گان بسته بود و 
به توازني وفا مي کند که قرن ها بي وفایي و بي مهري دیده 
بود. بسط تجربۀ نبوي هم دوست دارد تا جهدي کوچک 

در این جهاد بزرگ تّلقي شود...«. 
چنانچه خود گفته است؛ بسط تجربه نبوی، یک تلقی از 
آخر  سخِن  صورت  هیچ  به  و  است  دینی-بشری  تجربۀ 
در این موارد نیست. بسط تجربۀ نبوی، زمینۀ اصلی مقالۀ 
جنجال برانگیز »محمد ص راویی رویاهای رسوالنه« بوده 
که در چهار بخش منتشر شده است؛ اما کسی که بخواهد 
مدعا و سخن دکتر سروش را به گونۀ دقیق درک کند)فارغ 
از ُحسن و قبح مسأله(، الزم و حتم است که کتاب بسط 
تجربه نبوی سروش را بخواند، در غیر آن، فهم نظریۀ اخیر 

وی، ناقص و ناتمام خواهد ماند. 
من اینجا قصِد شرح فکر و فلسفۀ دکتر سروش را ندارم 
و صرفًا پنجره یی کوچک را گشوده ام به  این خاطر که هم 

خوانندۀ عزیز آشنایی حداقلی داشته باشد و هم منتقد و 
ردیه نویس محترم، آقای دکتر عبدالقهار سروی، بدانند که 
زیرا  است؛  یافته  دست  تأویلی  چنین  به  کجا  از  سروش 
اطمینان دارم که آقای سروری، تاهنوز هیچ یک از آثار دکتر 
نوشته های  از  کاًل  ایشان  روح  و  اند  نخوانده  را  سروش 
سروش، بی خبر است. به همین جهت، ایشان در نقِد دکتر 

اکتفا کرده و حتّا مقالۀ  برنامۀ تلویزیونی  سروش، به یک 
بلند »محمد ص راوی رویاهای رسوالنه« را نخوانده اند. 

من در این جا، به چند نکته دربارۀ رسالۀ »ردِ سفسطه گرایی 
سروش بر ماهیت مقدس کالم اهلل« اشاره می کنم و قضاوت 

را به خواننده گان وامی گذارم.
یکم: این اثر، به هیچ صورِت یک نقِد علمی نیست، بلکه 
روشنفکر  آدرِس  به  ناسزاگویی  و  فحش  از  مجموعه یی 
سروری  آقای  است.  سروش  عبدالکریم  معاصر،  دینی 
)منتقد عبدالکریم سروش(، تمام آنچه را که در 72 صفحه 
گفته اند، می توانستند در یک صفحه بگویند. سراسر رسالۀ 
ایشان تکرار مکررات و اتهامات و فحش است. وی شاید 
خوش کالم«  »گمراه  را  سروش  دکتر  بار،  صد  از  بیشتر 
خوانده و چند فحِش دیگر را پی هم چیده است. به عنوان 
نمونه در مقدمه نوشته است: »یکی از گمراهان خوش کالم 
مبلغین برجستۀ پروژه های کفری  از  عصر حاضر و یکی 
اساسی  و  زیربنایی  ساختارهای  و  اصول  تضعیف  برای 
کشورهای  در  ساکن  و  ایرانی  عبدالکریم سروش  اسالم، 
غربی به سفسطه گویی و یاوه گویی های پیهم و گستاخانه 
پیرامون ماهیت مقدس کالم اهلل )قرآن مجید(.... پرداخته 
وحی  بر  مبتنی  و  اهلل  کالم  را  قرآن  باهلل،  العیاذ  است... 
آسمانی ندانسته، بلکه زادۀ رویاهای پیامبر اسالم )حضرت 
ایشان  اگر  که  است  حالی  در  این  می داند«.  محمد ص( 
تلویزیونی  برنامۀ  به  و  می خواندند  را  سروش  مقالۀ 
بی بی سی اکتفا نمی کردند، به طور حتم متوجه می شدند که 
دکتر سروش هرگز وحی آسمانی را انکار نکرده و سخن 

ایشان را آقای سروری درست درک نکرده اند. 
مستقیمًا  سروری  دکتر  آقای  رساله،   23 صفحۀ  در  دوم: 
دست به تکفیر دکتر سروش زده و ایشان را »پیش قراول 
دین  اساسات  و  اصول  به  تعرض  برای  کفری  برنامه های 
آثار  با  آقای سروری  اگر  اسالم« می داند. بی شک  مقدس 
تکفیر  می داشت، چنین حربۀ  آشنایی  دکتر سروش  دیگِر 
به سوی ایشان دراز نمی کرد؛ اما از آن جایی که ایشان - 
چنانچه از نوشته هایش برمی آید- با هیچ یک از آثار دکتر 
سروش انس نداشته، حتا زحمت خواندن یک اثِر وی را 

به خود نداده اند. 
سوم: چگونه ممکن است کسی که درجۀ دکترا دارد، چنین 
را  آنچه  حتا  و  زده  قضاوت  و  تکفیر  به  دست  عجوالنه 
قرار  رد  موردِ  ایشان  را  آنچه  باشد!  نخوانده  که  کند  نقد 
در  را  آن  سروش  دکتر  که  است  مقاله یی  محتوای  داده، 
تمام  سروری  دکتر  اما  کرده؛  منتشر  )بخش(  پاره  چهار 
استنادهایش به یک برنامۀ پرگار بی بی سی فارسی و چند 
سخنرانی صوتی است. آقای سروری! چرا به خود زحمت 
خواندِن یک مقاله را نمی دهید و به یک برنامۀ تلویزیونی 

در  گفتۀ خودتان  به  که  شما  آثار  تمام  آیا  می کنید؟  اکتفا 
ژورنال های بین المللی نشر می شود، چنین است؟!... من از 
ایشان انتظار داشتم که یک نقد علمِی بلندباال بنویسند که 
شامل بررسی کتاب های مهِم دکتر سروش از جمله قبض 
بلند  و بسط تیوریک شریعت، بسط تجربۀ نبوی و مقالۀ 

محمد ص راوی رویاهای رسوالنه باشد.

چهارم: آقای سروری در مسألۀ زبان وحی و زبان عرفی، 
دکتر سروش را متهم به تناقض فکری می کند که این هم 
ناشی از عدم فهِم کِم ایشان از علم کالم اسالمی است که 
ایشان فکر کرده اند که دکتر سروش به صورت غیرارادی، 
حرف های متناقض می گوید. نه، چنین نیست. آقای دکتر 
به طور  رسوالنه، خود  رویاهای  مقالۀ  خواندن  با  سروری 
برداشت شان غلط است. ممکن  متوجه می شوند که  حتم 
است در یک برنامۀ تلویزیونی، به ویژه مناظره، حرف هایی 
آن  در  زیرا  باشد،  تناقض نما  ظاهر  به  که  شود  ردوبدل 
برنامه آقای دکتر سروش با مهندس بازرگان، قرآن شناس 
و مفسر معاصر، مناظره و گفت وگو دارند و طبعًا در چنین 
برنامه هایی حرف هایی ردوبدل می شوند که گوینده شاید 
بعداً خود حیرت زده گردد. بر همین مبنا، به آقای سروری 
مراجعه  سروش  دکتر  نوشته های  به  که  می کنم  توصیه 
نوشتن  مبنای  را  رسانه یی  یک ساعتۀ  برنامۀ  یک  و  نموده 
یک رساله قرار ندهند؛ در غیر آن آبروی نقد و نقدنویسی 

را با چنین کنش غیرعلمی خواهند برد. 
نظری  عرفان  و  کالم  فلسفه،  با  سروری،  آقای  پنجم: 
هیچ گونه آشنایی ندارد، به همین جهت در این رساله، به 
جز آیات قرآن کریم برای حصول به مقصود خویش، حتا 
یک جملۀ درست و حسابی و منطقی ندارد. دکتر سروش 
منتقد  پس  است.  کالمی  او  مقالۀ  که  است  گفته  خودش 
این  در  که  باشد  داشته  آشنایی  کالم  علم  با  حداقل  باید 
فلسفۀ  و  کالم  از  ایشان  آشنایی  بر  مصداقی  هیچ  رساله 
اسالمی دیده نمی شود. در حقیقت، اگر آیات قرآن کریم 
را از رسالۀ ایشان بردارید، تمام گفته هایش یک صفحه هم 
نمی شود؛ آن یک صفحه هم، فحاشی و اتهام به صاحب 

مقالۀ رویاهای رسوالنه است. 
ششم: در صفحۀ ۵7 رساله، آقای سروری گفته اند که آقای 
دکتر سروش در عرصۀ قرآن شناسی، علوم قرآنی و دینی، 
ایشان داکتر  تخصص ندارد و یک داکتر طب است. اوالً 
طب نیست، بلکه دکترای فلسفۀ علم دارد! دوم این که دکتر 
سروش سال ها نزد مرحوم مطهری در عرصۀ تفکر اسالمی 
و علوم اسالمی تلمذ کرده اند. اما گیرم که ایشان تخصص 
به  که  دارید  تخصص  قرآنی  علوم  در  کجا  شما  ندارد، 
خود اجازۀ تأویل داده و در صفحۀ 47 رساله، »فال أقسم 
الخنّس« بخشی از سورۀ مبارکۀ التکویر را به سیاه چال ها 

تعبیر می کنید؟ 
کرده   که  کاری  تنها  رسالۀشان  در  سروری  آقای  هفتم: 
و  اهانت  سروش  دکتر  به  مکرر  به صورت  که  است  این 
بی بی سی  پروژهای کفری و  مبلغ  را  ایشان  ناسزا گفته و 
را رسانۀ کفری دانسته اند. در صفحۀ 40 رساله، عنوان را 
بودن  آسمانی  برای  برجسته  قرآن که دالیل  »شگفتی های 
این کتاب مقدس اند« آورده اند و از خود قرآن کریم آیاتی 
)قرآن(  کتاب  این  که  اند  کرده  استناد  آن  به  و  آورده  را 
آسمانی است. در فصل دیگر کتاب که از صفحۀ ۵0 شروع 
می شود، تحت عنواِن »نشانه گرفتِن روش و میکانیزم نزول 
وحی از سوی سروش« بازهم سخنان پیشیِن خود را تکرار 
الی آخر(، دالیلی  پایانی )از صفحۀ ۵3  کرده و در فصل 
بر ردِ سفسطه گرایی ها و باورها و برنامه های باطل سروش 
العنکبوت،  الحجر،  النجم،  مبارکۀ  سورۀ  از  و  آورده اند 

االنعام و سورۀ مبارکۀ یونس و یوسف استناد جسته اند. 
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شبکۀ خبری دویچه وله در گزارشی نوشته است 
که دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا گفته که به 
دنبال خروج قریب به 7000 نیروی خود – نیمی 
از   - افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور  از 
این کشور درگیر جنگ است. رسانه های امریکایی 
مدعی  اند که این سربازان احتماالً ظرف چند ماه 
به کشور باز گردانده می شوند. این گزارش ها پس 
اعالم  پنجشنبه  روز  ترامپ  که  شد  منتشر  آن  از 
کرد گروه داعش در سوریه شکست خورده و این 
امریکایی  نیروهای  به حضور  نیازی  دیگر  کشور 

ندارد.
شبه  نیروهای  بزرگترین  عنوان  به  طالبان  اما 
نظامی در افغانستان هنوز شکست نخورده است. 
افغانستان  قلمروهای  بر  آنها  کنترل  عوض،  در 
اما خوب  شده،  هم  زیادتر  گذشته  سال  چند  در 
چرا واشنگتن باید با توجه به این مسأله بخواهد 
حضورش در این کشور جنگ زده را کاهش دهد؟
امریکا برای یافتن یک راه حل سیاسی با طالبان در 
چند ماهه گذشته تالش هایش را دو چندان کرده و 
یکی از آنها،  برگزاری نشست هایی عالی رتبه میان 
زلمی خلیل زاد، نماینده ویژۀ امریکا در افغانستان 

با رهبران طالبان در قطر است.
یک پیروزی برای پاکستان؟

این گفت وگوها که با همکاری پاکستان و عمران 
خان، نخست وزیر این کشور برگزار شده، بر این 
با جنگ  نمی توان  را  دارد که طالبان  تأکید  مسأله 

متوقف کرد و شکست داد.
اگرچه، هم کابل و هم واشنگتن نسبت به اقدامات 
دارند.  تردید  افغانستان  در  اسالم آباد  بلندمدت 
که  گفته اند  مکرراً  امریکا  و  افغانستان  مقام های 
پاکستان از برخی از گروهک های طالبان که دولت 
آنان  می کند.  حمایت  می کنند،  بی ثبات  را  کابل 
این  انجام  با  پاکستان  قدرت مند  ارتش  می گویند، 

کارها، امید دارد که تأثیر هندوستان را بر افغانستان 
کم کند و طالبان را در رأس سیاست های افغانستان 

باز گرداند.
تحلیل گران می گویند، ارتش و نهاد مدنی پاکستان 
هنوز طالبان را یک متحد استراتژیک مهم می داند 
و بر این باور است که آنان باید پس از خروج ناتو 

از افغانستان،  بخشی از دولت این کشور باشند.
ناظران می گویند که ارتش پاکستان امیدوار است 
متحدانش  و  امریکا  آنکه  از  پیش  و  قبل  همانند 
طالبان را در 2001 سرنگون کردند، بر کابل تأثیر 

و نفوذ داشته باشد.
قبال  در  پاکستان  سیاست  می گویند،  کارشناسان 
موضع  اما  نکرده،  تغییری  زمان  آن  از  افغانستان 
هفته  چند  در  اسالم آباد  قبال  در  ترامپ  دولت 

گذشته تغییراتی داشته است.
کاهش احتمالی نیروهای امریکایی در افغانستان به 
نظر فرصت دادن به اسالم آباد برای ایفای نقش در 

آینده سیاسی افغانستان است.
زیگفیرید او. وولف، از نشست دموکراتیک جنوب 
آسیا مستقر در بروکسل می گوید: متفاعد شدم که 
پاکستان  امنیتی  سازمان های  داخل  در  عناصری 
هنوز هم بر این باور هستند که طالبان را می توان 
به عنوان ابزاری استراتژیک برای مقابله با حضور 

هندوستان در افغانستان به کار برد.
حاال باید دید که آیا ترامپ واقعًا می خواهد 7000 
نیروی امریکایی را از افغانستان خارج کند یا خیر، 
اما حقیقت این است که جیمز ماتیس، وزیر دفاع 
نظامی  قوی  حضور  اصلی  حامیان  از  که  امریکا 
ارتش در افغانستان بوده و فبروری 2019 از این 
سمت کناره گیری می کند، درباره ماموریت غرب 

در افغانستان زیاد مطمین نیست.
تحلیل های  شبکه  کارشناس  روتیگ،  توماس 
دنبال  به  واقعًا  امریکا  اگر  می گوید:  افغانستان 

این  باشد،  افغانستان  از  نیروهایش  کردن  خارج 
تحقق سیاست »نخست امریکا«ی ترامپ است. اما 
طالبان  با  تا  می کند  تالش  خلیل زاد  که  حالی  در 
مذاکره کند،  کاهش نیروها در افغانستان اصاًل مهم 
جلوه نمی کند. این مسأله مواضع واشنگتن و کابل 
را در میانۀ گفت وگوهای صلح با طالبان تضعیف 

می کند.
اما برخی از کارشناسان می گویند، کاهش احتمالی 
از  محاسبه شده  تصمیم  یک  افغانستان  از  نیروها 

سوی ترامپ است.
وحید مژده، تحلیلگر مسایل امنیتی مستقر در کابل 
و از مقام های سابق طالبان می گوید: طالبان مکرراً 
صلح  کابل  دولت  با  زمانی  تنها  که  دارد  تاکید 
افغانستان خارج  از  امریکایی  می کند که نیروهای 
شوند. گزارش ها دربارۀ کاهش نیروهای امریکایی 
طالبان  به  تضمین  معنای  به  شاید  افغانستان  از 
باشد- تضمینی که امریکا به دنبال حضور دایمی 

در این کشور جنگ زده نیست.
بازنشستۀ  ژنرال های  از  یکی  امرخیل،  عتیق اهلل 

ارتش افغانستان اما موضعی دیگر دارد.
احتمال  دربارۀ  رسانه ها  گزارش های  می گوید:  او 
کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان پیامی برای 
دولت کابل است و در تقابل با پیام خلیل زاد دربارۀ 

چگونگی پیگیری روند مذاکرات صلح است.
است؛  این  کابل  برای  پیام  این  می دهد:  ادامه  او 
افغانستان یا باید برنامۀ امریکا را بپذیرد یا خودش 

با طالبان روبه رو شود.
ترامپ  دولت  اگر  که  باورند  این  بر  تحلیل گران 
اقدام  این  کند،  خارج  افغانستان  از  را  نیروهایش 

تنها به نفع پاکستان تمام می شود.
تحلیل های  شبکه  کارشناس  روتیگ،  توماس 
نشان  تصمیم  این  می گوید:  نهایت  در  افغانستان 
افغانستان  به  اهمیتی  اصاًل  ترامپ  که  می دهد 

نمی دهد. 
طرح  که  می شوند  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
استقبال  با  افغانستان  از  امریکا  نیروهای  خروج 

وزیر خارجۀ پاکستان روبه رو شده است.

اعضای تیم وفاق ملی می گویند، هدف اساسی این تیم 
پیش رو درک و حل  انتخابات  میدان  به  وارد شدن  از 

دردها و مشکالت مردم افغانستان است.
آنان می گویند، این بار تیم وفاق ملی مصمم است تا در 

محوریت نامزدِ این تیم، قدرت را به مردم بازگردانند.
نشانی  از  مسعود،  احمدولی  که  ا ست  درحالی  این 
آیندۀ  انتخابات  برای  خود  نامزدی   ملی  وفاق  تیم 

ریاست جمهوری افغانستان کرده است.
ابراهیم حکمتی معاون شورای اجرایی تیِم وفاق ملی، 
هدف اساسی این تیم از وارد شدن به میدان انتخابات 
پیش رو را درک و حل دردها و مشکالت مردم افغانستان 

عنوان می کند.
آقای حکمتی در صحبت با روزنامۀ ماندگار می گوید: 
توسط  و...  مذهبی  زبانی،  قومی،  نفاق  در حال حاضر 
تیم های مشخص دامن زده می شود، ناامنی و بیکاری هر 
روز در حال افزایش است، بنابراین رهبری وفاق ملی 
با درک این مشکالت و تجارب 17 ساله به این نتیجه 
رسید که اگر بیشتر از این سکوت شود، کشور در یک 

بحران اجتماعی سقوط خواهد کرد.
او تأکید کرد: تیم وفاق ملی بعد از رای زنی های متعدد با 
نخبه گان، سران اقوام، روحانیون و نهادهای مدنی به این 
نتیجه رسید که دیدگاه های مدون شده و اساسی را که 
در طول 17 سال جمع آوری کردند را عماًل در اختیار 
مردم قرار داده و یک اقدام اساسی برای نجات وطن از 

بحران فعلی داشته باشند.
مردم  پافشاری  و  تاکید  »بنابر  گفت:  حکمتی  آقای 
در  تا  گرفت  تصمیم  ملی  وفاق  رهبری  افغانستان، 
انتخابات پیش رو به عنوان یک طرف قضیه وارد کارزار 
یک  که  مسعود  احمدولی  آقای  و  شوند  انتخاباتی 
شخصیت نیک نام است و در 17 سال گذشته وارد هیچ 
معاملۀ مافیایی نشده است را به عنوان نامزد معرفی کند«.
تیم  گفت:  ملی  وفاق  انتخاباتی  تکت  در خصوص  او 
وفاق ملی گزینه های مختلف در ترکیب تیم خود دارد، 
اما این تیم براساس این که تمام شخصیت های سیاسی 
بتوانند جایگاه مشخص داشته باشند، اعالم نشده است 
و  قوی  اگر دوستان  که  منتظر هستیم  لحظه  تا آخرین 
نیرومند به تیم وارد می شوند جایگاه وجود داشته باشد.
ادامۀ  در  ملی  وفاق  تیِم  اجرایی  شورای  معاون 
از  ملی  وفاق  تیم  در  کرد:  نشان  خاطر  صحبت هایش 
همۀ اقوام نماینده حضور دارد، بانوان و جوانان حضور 

یاد  که  مواردی  به  توجه  با  دارند،  تیم  این  در  پُررنگ 
ملی  وفاق  تیم  پیش رو  انتخابات  میدان  برنده  کردم، 

خواهد بود.
وارد  مردم  براساس خواست  ملی  وفاق  تیم  افزود:  او 
میدان انتخابات شده، زیرا شرایط طوری است که باید 
یک نشانی مشخص از سوی مردم وجود داشته باشد و 
این آدرس تأکید بر وفاق ملی، عدالت اجتماعی و صلح 

عادالنه و سراسری داشته باشد.
آقای حکمتی به این باور است: کسانی  که در 17 سال 
وارد  دوباره  نیست  نیاز  دیگر  دادند  امتحان  مردم  به 
میدان شوند، چون دیگر کارکرد شان قابل قبول مردم 
نیاز  برنامه  با  کاری  تیِم  یک  به  مردم  بنابراین،  نیست. 
دارد و همه می دانند که تیم وفاق ملی یک برنامۀ مدون 
براساس  که  دارد  انتخاباتی  قوی  بسیار  منشور  یک  و 

واقعیت های افغانستان ترتیب شده است.
همزمان بااین، داکتر ایوب قاسمی رییس دبیرخانۀ تیم 
وفاق ملی در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید: این 
بار تیم وفاق ملی مصمم است تا در محوریت نامزدی 

احمدولی مسعود، قدرت را به مردم بازگرداند.
آقای قاسمی می گوید: »دولِت وفاق ملی« به گونۀ کار 
خواهد کرد تا همه اقشار و اقوام را در کارهای ملی و 
بین المللی سهیم بدانند و به تبعیض سیستماتیک پایان 

داده شود.
مردم  همکاری  و  خداوند  خواست  به  کرد:  تأکید  او 
امیدواری قاطع وجود دارد و تیم وفاق ملی متعهد به 

دفاع از آرای مردم است.
گفتنی ا ست که احمدولی مسعود طراح طرح آجندای 
ملی به روز پنجشنبه هفته گذشته ر سمًا نامزدی خود 

در انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کرد.
آرا و  از تجربه ها،  الهام  با  آقای مسعود گفته است که 
افکار قهرمان ملی، »طرح آجندای ملی« و »وفاق ملی« 
آمده کرده  ثبات در کشور  به صلح و  برای رسیدن  را 

است.
او تاکید کرده که هم مردم و هم جامعۀ بین المللی، به 
خسته  افغانستان  سیاسی  سالۀ   17 مهره های  از  شدت 

شده اند.
که  دولت مردانی  است،  گفته  ملی  وفاق  تیم  نامزد   
خسته کن  اند،  نکرده  عمل  و  داده  وعده  فقط  همواره 
از  و  نفاق اندازی  درون دولتی،  فساد  در  آنان  اند.  شده 
بین بردن اعتماد اجتماعی نقش اساسی داشتند و کشور 
را در بحران های بزرگی فرو بردند، بدون تغییر رهبری 
حکومت، این بحران برای سالیان درازی ادامه خواهد 

یافت.
نامزدان  نام  ثبت  روند  روان،  سال  جدی  اول  دیروز 
تا  و  شده  آغاز  آینده  سال  ریاست جمهوری  انتخابات 

14 روز ادامه میابد.
ابتدایی  فهرست  انتخابات،  کمیسیون  تقویم  براساس 
نامزدان در 18 جدی و فهرست نهایی پس از رسیده گی 
به شکایات به تاریخ ۵ حوت منتشر خواهد شد. نامزدان 
برای دو ماه از تاریخ 28 دلو تا 28 حمل برای مبارزات 
انتخاباتی فرصت دارند و به تاریخ 31 حمل سال 1398 

انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
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تیموفاقملی:
قـدرت را به مـردم

 باز می گردانیم

ترامپمیخواهدافغانستانرابه
واردات مرغ های »پیر« منع شدپاکستانواگذارد؟

ماندگار: وزارت زراعت، واردات مرغ های پیر را به خاطر موجودیت 
»فلزات ثقیل« و دیگر مواد مضره در گوشت آن ها، منع کرده است.

ماندگار  روزنامۀ  به  وزارت  این  رسانه های  دفتر  که  خبرنامه یی  در 
فرستاده، آمده است: مرغ های پیر یا باالتر از 18 ماهه، مرغ هایی اند 
آن ها،  از گوشت  استفاده  و  واردات  زیان های  لحاظ صحی،  به  که 
به مراتب بیشتر از فواید شان به هم وطنان است. این مرغ ها دارای 
با  و  اند  دیرپخت  و  آنتی بیوتیک ها  برابر  در  مقاوم  گوشت سخت، 
وردات شان به کشور، شمار زیادی از ویروس ها و بیماری های مرغی 

را وارد افغانستان می کنند. 
ستاک  پیر  مرغ های  واردات  "از  اند:  گفته  وزارت  این  مسووالن 
مشاهدۀ  در صورت  و  شود  منع  آن،  یخ زدۀ  گوشت های  و  مادری 
آن در شاهراه ها و مارکیت های فروش گوشت، مسوولیت به دوش 
مدیریت های قرنطین و صحت عامۀ وترنری، مدیریت های عمومی 
و  می باشد  ذی ربط  ارگان های  سایر  و  والیات  حیوانی  صحت 

مسوولین به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد".
از  جلوگیری  و  منع  با  است:  آمده  وزارت  این  خبرنامۀ  ادامۀ  در 
واردات این مرغ ها، هم زمان با این که مصونیت از نگاه واردات این 
مرغ ها تأمین می شود، متشبثان خصوصی و مردم تشویق می شوند تا 
در بخش های مختلف مرغ داری سرمایه گذاری کنند و مشتریان نیز به 
خرید مرغ و گوشت مرغ های جوان، صحی و خوش مزه اقدام کنند.
زیان های صحی  خاطر  به  زراعت  وزارت  را  پیر  مرغ های  واردات 
آن منع کرده است و باید گفت که حاال افغانستان به دلیل ظرفیت 
تولید 94 هزار تنی گوشت مرغ به خودکفایی در این زمینه نزدیک 

شده است.

ACKU
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ماندگار: هفده سال پیش از امروز، به تاریخ اول جدی 
افغانستان،  تاریخ  در  نخستین بار  برای  سال1380، 
قدرت به شکل مسالمت آمیِز آن انتقال یافت و به این 
حساب، افغانستان در تاریِخ خود تنها یک روز مثبت 

و خوشایند در زمینه انتقاِل قدرت دارد.
استاد برهان الدین ربانی رییس جمهور وقت، پس از 
انتصاب آقای کرزی به  رای زنی ها در نشست بن و 
حیث رییس اداره موقت، بی آن که وقتی را ضایع کرده 
باشد، قدرت را در یک نشست رسمی به آقای کرزی 
دو دسته تحویل داد و این در شرایطی بود که جریان 
مقاومت برضد طالبان این توانایی را داشتند که برای 
تحویل دهی قدرت، امتیازهای بزرگی طلب کنند و یا 
اصاًل قدرتی را که حق مسلم شان بود، به کسی ندهند.
بود  چنان  وضعیت  از  ربانی  استاد  فهِم  و  درک  اما 
ایجاد  به کرسی قدرت، سبب  با تکیه زدن  نباید  که 
از  شود؛  عزیز  افغانستان  پیکر  در  بیشتر  زخم های 
به  از خود  نیکی  نام  و  گفت  وداع  قدرت  با  این رو 
افغانستان  تاریخ  به  اگر  آن که  حال  گذاشت.  یادگار 
نگریسته شود، از زمان احمدشاه ابدالی به بعد کشور 
یک  فقط  و  سوخته  خانه گی  جنگ های  آتش  در 
را  وطن  خویش،  قدرت  حفظ  برای  آن هم  خاندان 

ویران کرده و خون های ناحق ریخته اند.
و  سدوزایی  خاندان  میان  طوالنی  جنگ های 
محمدزایی و جنگ میان عموک بچه های این خاندان 
بر سر قدرت، افغانستان را در آتش نفرت و رقابِت 
این  آنان،  توسط  کله منارها  برپایی  و  سوزاند   آنان 
مرزوبوم را از کارواِن تمدن بشری عقب نگه داشت. 
کشته شدِن برادر توسط برادر، کشته شدن پدر توسط 
پسر، کشته شدن پسرکاکا توسط پسرکاکا، کور کردن 
رسیدن  برای  ممکن  روش  تنها  برادر،  توسط  برادر 
افغانستان  به قدرت و حفظ قدرت در تاریخ حکام 
بوده است. هم چنان تکیه بر زور انگلیس ها در طول 
تاریخ حکم روایِی این دودمان ها، دلیل و عامل دیگِر 
قدرت  مصیبت بارِ  و  ذلت بار  شدن  دست  به  دست 

بوده است.
این همه  تا  بوده  چنان  همواره  تاریخ  در  جعل  اما 
رسمی  تاریخ  در  خانمان سوز،  جنگ   و  خشونت  
کشور گنجانیده نگردد و پادشاهان ظالم و بی رحمی 
به  گیرند،  قرار  تاریخ  محاکمه  معرض  در  باید  که 
شوند.  یاد  افغانستان  تاریخ  قهرماناِن  نیرنگ،  و  زور 

ما در تاریخ رسمی کشورمان، بیشتر روزهای افتخار 
را  انگلیسی  متجاوزین  دادن  شکست  خوانده ایم؛  را 
در سه مرحله و بعدها شکست متجاوزان روسی و 

تاریخ  این  دیگِر  به صفحه  هیچ گاه  اما  را.  پاکستانی 
داخلی ِ  جنگ های  که  حالی  در  نکرده ایم.  مراجعه 
افغانستان  پادشاهان  تاریخ  در  که  طوالنی مدتی 

از  خونین تر  و  وحشت ناک تر  مراتب  به  داده،  رخ 
جنگ های کابل در دوره دولت مجاهدین بوده است؛ 
اما جعل کاران تاریخ آن همه جنگ ها و خون ریزی ها 
را نادیده گرفته اند و تنها از جنگ هایی که در دوره 
مجاهدین اتفاق افتاد، به عنوان جنگ داخلی در تاریخ 
یاد می کنند، حال آن که این درگیری ها دالیل خاصی 

داشتند که از یادآورِی آن پرهیز می کنند.
پدرش  پسر  و  برادرش  برادر  که  کشوری  در  حاال 
را به خاطر دست یافتن به قدرت کشته است، انتقال 
کرزی  آقای  به  ربانی  استاد  از  قدرت  مسالمت آمیز 
یک  به  تاجیک تبار  یک  از  قدرت  انتقال  واقع  در  و 
این  افغانستان در  تاریخ  پشتون، یگانه برگ سبز در 
قدرت  که  کرزی  آقای  اما  می شود.  شمرده  راستا 
به  آن  حفِظ  تالش  در  آورد،  به دست  رایگان  به  را 
گذشته  انتخابات  در  که  چنان  است؛  وسیله یی  هر 
ریاست جمهوری، او بزرگ ترین تقلب را به کار بست 
به  قدرت،  در  بقا  برای  که  دارد  تالش  هم  حاال  و 
ابزار های مختلفی دست بزند تا یکی از این دو هدف 
را به دست آورد: یا خودش در قدرت باقی بماند و یا 
با توجه به میزان منابع گسترده دولتی و سیاسی یی که 
در اختیار دارد، با راه اندازی یک انتخابات غیرشفاف، 
انتقال  دودمانش  یا  خانواده  از  عضوی  به  را  قدرت 

دهد.
در  دموکراسی  نیمه جان  روند  وضعی،  چنین  در 
افغانستان به شدت می تواند آسیب ببیند و جوانه های 
همه  که  است  نیاز  حاال  بخشکد.  دوباره  مردم  امید 
به  را  جدی  اول  روز  کشور،  سیاسی  جریان های 
انتقال  یگانه  و  تاریخ  در  سبز  برگ  نخستین  عنوان 
مسالمت آمیزانه قدرت، ارج بگزارند و تالش ورزند 
آینده سیاسِی  در  به یک سنت حسنه  را  ارزش  این 

کشور تبدیل کنند.
ناگفته نگذاریم که استاد برهان الدین ربانی پایه گذار 
یکی  است:  افغانستان  تاریخ  در  سیاسی  ارزش  دو 
ذکرش  قباًل  که  قدرت  مسالمت آمیِز  انتقال  همان 
به  با تسلیم شدِن دولت نجیب  این که  رفت، و دوم 
نیروهای مجاهدین، عفو عمومی را اعالن کرد و از 
هیچ گروه و شخصی انتقام نگرفت و بعدها هم که 
دست  نیز  شدند  رانده  طالبان  و  پاکستانی  سربازان 
تاریخ  گذشته  در  که  چیزی  نزد؛  اقدامی  چنین  به 

افغانستان پیشینه نداشته است.

دو  گفت وگوهای  که  می گوید  طالبان  مالیه  وزیر 
عربستان  حضور  دلیل  به  امارات  صلح  روزه یی 
دلیل  به  عربستان  دارد.  خاص  اهمیت  سعودی 
شناختی که از گروه طالبان و امریکا دارد می تواند 
نقش کلیدی را در روند مذاکرات صلح بازی کند. 

از  طالبان  رژیم  مالیۀ  وزیر  معتصم،  جان  آغا  مال 
نیوز گفته  که گروه  سال 1996 - 2001 به عرب 
طالبان احترام خاص به رهبران و حکومت عربستان 

سعودی دارند. 
برای  سعودی  عربستان  نقش  که  است  گفته  او 
کننده  تعیین  و  کلیدی  گفت وگوهای  این  پیروزی 

است. 
گروه  که  می شود  اظهار  حالی  در  او  سخنان  این 
امریکا  نمایندۀ  با  روزه  دو  صحبت های  در  طالبان 
تأکید  افغانستان  از  امریکا  نظامیان  خروج  روی 

کردند. 
برای  امریکا  ویژۀ  نمایندۀ  خلیل زاد،  زلمی 
گفت وگوهای صلح افغانستان، روز چهارشنبه گفت 
و  افغانستان  از  نماینده گان  با  بعدی  مذاکرات  که 

جامعۀ بین المللی صورت خواهد گرفت. 
توقف  یک  از  پس  چهارشنبه  روز  خلیل زاد  زلمی 
رییس  غنی  محمداشرف  با  اسالم آباد،  در  کوتاه 
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  و  حکومت 
حکومت وحدت ملی دیدار کرد. در این گفت وگو 
روی جزییات نشست ابوظبی و گام های بعدی برای 
نزدیک شدن به گفت وگوهای »بین االفغانی« بحث و 

تبادل نظر کردند. 
آقای خلیل زاد، در دیدار با نماینده گان جامعۀ مدنی، 
احزاب سیاسی و برخی  طرف های دیگر که نا وقت 
میان  در  را  موضوع  این  داشت،  دیدار  پنجشنبه 

گذاشت. 
آقای معتصم که یکی از افراد نزدیک و قابل اعتماد 
رهبر پیشین گروه طالبان - مالعمر- بود، می گوید 
اینکه حمایت عربستان  به دلیل  امارات  که نشست 
سعودی، پاکستان و امارات از این روند مهم  و نقش 

پاکستان را در این روند حیاتی است. 
او در پاسخ به این پرسش که چرا طالبان با امریکا 

مورد  این  در  متأسفانه  گفت:  نمی رسند؟  توافق  به 
با گذشت  که   او گفت  اما  نمی توانم؛  گفته  چیزی 

زمان همه چیز روشن خواهد شد. 
دفتر  شناختن  رسمت  به  طالبان،  زندانیان  رهایی 
سیاسی این گروه، حذف نام سران طالبان از فهرست 
سیاه سازمان ملل متحد و توقف حمالت هوایی و 
بازرسی های  شبانه از خواست های نماینده گان گروه 

طالبان بود.
او گفت که اعتمادسازی میان گروه مذاکره کننده و 
نزدیک شدن به گفت وگوهای مستقیم کمک می کند 
و طالبان نیز به مورد چراغ سبز نشان خواهند داد.  

او گفت: اعتمادی سازی و آتش بس از موضوعات 
کلیدی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت 
و در گام بعدی روی انتخابات مذاکره خواهد  شد.  
گروه  نکردن  صحبت  دلیل  این که  به  رابطه  در  او 
آنجا  در  که  افغانستان  دولت  نماینده گان  با  طالبان 
که  گفت  است؟  بود  چه  داشتند  حضور  ]امارات[ 
هم امریکا و طالبان می خواهند که دولت افغانستان 

بعدتر وارد این گفت وگوها شود.  
طالبان  سران  از  برخی   که  گفت  معتصم  آقای 
موضوعات، مانند خروج نیروهای امریکایی، توقف 
از  این گروه را  نام سران  حمالت هوایی و حذف 
امریکا  پاسخ  منتظر  و  کرده   پیشنهاد  سیاه  فهرست 

هستند. 
وزیر مالیه رژیم طالبان که در سال 2001 در کراچی 
پاکستان مورد حمله قرار گرفت و به ترکیه اقامت 
گزین شد، می گوید: امریکا از گروه طالبان خواسته 
به  حمله  از  بکشند،  دست  خشونت  از  که  است 
بیرونی  گروگان های  و  کنند  خودداری  عامه  اماکن 

و داخلی که در نزدشان اسیر است را آزاد سازند. 
قابل یاد آوری است که در نشست های مختلف که 
در قطر و امارات برگزار شد، برخی سران مهم گروه 
طالبان مانند، مال فضل مسوول نظامی و مال خیراهلل 
خیرخواه، وزیر داخله رژیم طالبان حضور داشتند. 

وزیرمالیۀرژیمطالبان:

حضور عربستان در مذاکرات 
صلح تعیین کننده است

عرب نیوز، طاهر محمد
برگردان: ابوبکر صدیق - ماندگار

استاد ربانی و برِگ سبز تاریخ
عفو عمومی و انتقال مسالمت آمیز قدرت

حاال در کشوری که برادر برادرش و پسر پدرش را به خاطر دست یافتن به قدرت کشته است، انتقال 
مسالمت آمیز قدرت از استاد ربانی به آقای کرزی و در واقع انتقال قدرت از یک تاجیک تبار به یک 
پشتون، یگانه برگ سبز در تاریخ افغانستان در این راستا شمرده می شود. اما آقای کرزی که قدرت 
را به رایگان به دست آورد، در تالش حفِظ آن به هر وسیله یی است؛ چنان که در انتخابات گذشته 
او بزرگ ترین تقلب را به کار بست و حاال هم تالش دارد که برای بقا در قدرت،  ریاست جمهوری، 
به ابزار های مختلفی دست بزند تا یکی از این دو هدف را به دست آورد: یا خودش در قدرت باقی 
بماند و یا با توجه به میزان منابع گسترده دولتی و سیاسی یی که در اختیار دارد، با راه اندازی یک 

انتخابات غیرشفاف، قدرت را به عضوی از خانواده یا دودمانش انتقال دهد
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افغانســتان پــس از ســرنگونی طالبــان و ادارۀ انتقالــی و 
موقــت، تاکنــون ســه بــار انتخابــات ریاســت جمهوری 
انتخابــاِت  چهارمیــن  اســت.  کــرده  تجریــه  را 
ــت  ــرار اس ــاطالبان ق ــتاِن پس ــت جمهوری افغانس ریاس
ــه شــود. پــس  ــه تاریــخ 31 حمــل ســال 1398 تجرب ب
ــد  ــای جدی ــان، انتظاره ــت طالب ــرنگونی حکوم از س
سیاســی،  آینــدۀ  بــرای  بهتــری  چشــم اندازهای  و 
ــد. ــه ش ــر گرفت ــور در نظ ــی کش ــادی و اجتماع اقتص

ــا  ــکا، میلیون ه ــرکرده گی امری ــا س ــی ب ــۀ جهان جامع
ــر روی ســاختارها و بنیادهــای اجتماعی-اقتصــادی  دال
ــۀ  ــد. جامع ــرمایه گذاری کردن ــه و س ــتان هزین افغانس
ــه  جهانــی، کشــورهای قدرت منــد اقتصــادی و مایــل ب
ــرای  ــی ب ــای هنگفت ــتان، هزینه ه ــا افغانس ــکاری ب هم
ــی در  ــای دموکراس ــت و ارزش ه ــاد دول ــن بنی پاگرفت

ــد. کشــور کردن
انتخابــات، بــه عنــوان معیــار مشــروعیت سیاســی پــس 
ــس  ــرای افغانســتان مطــرح شــد. پ ــن ب ــس بُ از کنفران
ــای  ــت مداران و تنظیم ه ــرای سیاس ــن ب ــس بُ از کنفران
ــت  ــد زعام ــر می خواهن ــه اگ ــد ک ــی ش ــادی حال جه
ــد، راهــی جــِز  ــه دســت بگیرن سیاســی افغانســتان را ب
برگــزاری انتخابــات و اشــتراک در میــدان رقابــت 

ــد. ــی ندارن انتخابات
در کنفرانــس بـُـن از چهره هــای سیاســی و دولــت داری 
ــا مشــروعیت سیاســی شــان  آن  زمــان خواســته شــد ت
ــا  ــا ب ــم تنه ــن مه ــد و ای ــه دســت بیاورن ــردم ب را از م
ــدۀ  ــرای آین ــه ب ــرح و برنام ــات و ط ــزاری انتخاب برگ
سیاســی-اجتماعی مــردم ممکــن نیســت. پــس از ادارۀ 
ــی و ادارۀ موقــت، ســرانجام افغانســتان نخســتین  انتقال
ــم  ــخ نه ــه تاری ــات ریاســت جمهوری خــود را ب انتخاب
ــاِت  ــن انتخاب ــرد. دومی ــزار ک ــال 2004 برگ ــر س اکتب
ــومین دور  ــال 1388 و س ــد س ــاه اس ــتان در م افغانس

ــد. ــزار ش ــوزای 1393 برگ ــم در ج ــات ه انتخاب
ــان و ایجــاد نظــام  ــت طالب ــخ پیوســتِن حکوم ــه تاری ب
ــاالری،  ــی و مردم س ــای دموکراس ــا ارزش ه ــدی ب ج
ــوده  ــتان گش ــهروندان افغانس ــرای ش ــدی ب ــۀ امی روزن
ــت در  ــت و دول ــتند حکوم ــار داش ــردم انتظ ــد. م ش
ــی را  ــن کار توســعۀ اجتماع ــد و ای کشــور توســعه یاب

ــترش بخشــید. در زنده گــی آنــان تســریع و گس

شــهروندان افغانســتان انتظــار داشــتند برنامه هــای 
بهتــر  و  سیاســی-اجتماعی  توســعۀ  بــرای  عملــی 
ــوی  ــاد از س ــاظ اقتص ــه لح ــان ب ــی ش ــدن زنده گ ش
سیاســت مداران طــرح و بــا عملیاتــی ســاختن آن، 
ــته  ــل خس ــد. نس ــان آی ــه می ــم گیری ب ــرات چش تغیی
از جنــِگ افغانســتان توقــع داشــتند جنــگ پایــان یابــد 
ــی  ــد آرام زنده گ ــان بتوانن ــود و آن ــن ش ــت تأمی و امنی
کننــد و فرزنــدان شــان را بــه مکتــب و دانشــگاه 

ــتند. بفرس
چهره هــای  گذشــته،  انتخابــاِت  دور  ســه  در 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  میــدان  در  زیــادی 
ــه  ــادی گرفت ــان جه ــد. از فرمانده ــی کردن بخت آزمای
ــا  ــا و ت ــرب و اروپ ــته از غ ــای برگش ــا تکنوکرات ه ت
چهره هــای چــِپ بازمانــده از حــزب دموکراتیــک 
ــدت از  ــن م ــه در ای ــزی ک ــا چی ــتان؛ ام ــق افغانس خل
ســوی چهره هــای سیاســی و متمایــل بــه کرســی 
اســت،  نشــده  پرداختــه  آن  بــه  ریاســت جمهوری 
برنامــه و طــرح عملــی و همه شــمول بــرای افغانســتان 
ــوده  ــت جمهوری ب ــی ریاس ــه کرس ــیدن ب ــس از رس پ

ــت. اس
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری در افغانســتان 
همیشــه واکنشــی و شــعاری و بــه اصطــالح بــا 
ــن  ــد. ای ــده ان ــدان وارد ش ــه می ــگ« ب ــوش تن »زیرپ
چهره هــا در حالــی کــه همیشــه از طرح و برنامــه دم زده 
ــۀ عمــل، کرســی ریاســت جمهوری  ــا در صحن ــد، ام ان
ــا ســطح  ــذال کشــانده و ت ــه ابت و رقابــت سیاســی را ب
دامــن زدن بــه حساســیت های قومــی تنزیــل داده انــد.
ــارزِ  ــۀ ب ــات ریاســت جمهوری ســال 1393 نمون انتخاب
ــاِت 1393،  ــی انتخاب ــان سیاس ــت. رقیب ــا اس ــن مدع ای
حیــن کارزارهــای انتخاباتــی شــان بــه آدرس یک دیگــر 
ــه  ــان را ب ــی ش ــای قوم ــتادن و حمایت ه ــنام فرس دش
ــردم  ــه م ــب ب ُرخ یک دیگــر کشــاندند. طرف هــای رقی
از »انکشــاف متــوازن«، تبدیــل افغانســتان بــه »چهــارراه 
ترانزیــت منطقــه«، »تأمیــن امنیــت« و... مــژده دادنــد، اما 
ــات  ــن انتخاب ــی از دل ای ــت وحــدت مل ــی حکوم وقت
بیــرون آمــد، انکشــاف متــوازن بــه »ســهمیه بندی 
ــت  ــقوط حاکمی ــه س ــت ب ــارراه ترانزی ــور« و چه کانک

ایــن چهــارراه بــه قلمــرو طالبــان مبــدل گشــت.
ــز  ــی نی ــا و جریان های ــا چهره ه ــا، ام ــته از این ه گذش

ــتان  ــی افغانس ــۀ سیاس ــته در عرص ــال گذش در 17 س
حضــور داشــته انــد کــه موجودیــت شــان مایــۀ 
دلگرمــی و امیــدواری بــه آینــدۀ سیاســی کشــور بــوده 
اســت. از ایــن میــان، تیــم وفــاق ملــی همیشــه بــدون 
چشم داشــت بــه کرســی های بلنــد دولتــی، بــرای 
افغانســتان طــرح ریخــت و برنامــه پیشــکش کــرد. ایــن 
ــۀ واقعــی کلمــۀ نقــش اپوزیســیون را در  ــه گون ــم ب تی
ایــن مــدت بــازی کــرد. اپوزیســیون در ســایر دنیــا بــه 
ــای  ــد، خاله ــت می کن ــالم موجودی ــمی اع ــۀ رس گون
حاکمیــت و دولــت را شناســایی و طــرح بدیــل ارایــه 
ــرب  ــش مخ ــن نق ــه کوچکتری ــدون این ک ــد، ب می کنن

ــد. ــته باش ــت داش ــام و حاکمی ــل نظ در مقاب
تیــِم وفــاق ملــی بــا یــک مجموعــۀ علمــی، نخبــه گان 
سیاســی و دانشــگاهی در مــدت 17 ســال گذشــته 
ــا  ــرده، ب ــفر ک ــتان س ــف افغانس ــای مختل ــه والیت ه ب
مــردم و جریان هــای سیاســی و مدنــِی حاشــیه های 
پایتخــت دیــدار کــرده، فکــر و برنامــۀ آن هــا را خوانــد 
ــا را  ــا و گفت وگوه ــن دیداره ــد ای ــت، براین و در نهای
ــی« کــرده اســت. »طــرح  ــاق مل ــه »طــرِح وف ــل ب تبدی
ــل و همه شــمولی اســت  ــک بســتۀ کام ــی« ی ــاق مل وف

ــای  ــتان از بحران ه ــردن افغانس ــرون ک ــرای بی ــه ب ک
ــش از 10  ــِن بی ــادی از بت ــی و اقتص ــی، اجتماع امنیت
ســال گفت وگــو و مذاکــره بــا اقشــار مختلــِف جامعــه 

ــرون داده شــده اســت. ــن و بی تدوی
ــر پشــتوانۀ  ــه ب ــا تکی ــم ب ــن تی ــری ای ــه رهب ــون ک اکن
انتخابــات  کارزار  وارد  همه شــمول،  طــرِح  ایــن 
ــت  ــد از آن حمای ــت بای ــده اس ــت جمهوری ش ریاس
ــع  ــی« در واق ــاق مل ــرح وف ــا »ط ــم ب ــن تی ــود. ای ش
ــای  ــدن در کارزاره ــت. وارد ش ــرده اس ــکنی ک تابوش
ــتان،  ــالۀ افغانس ــت مدارِن 17 س ــرای سیاس ــی ب انتخابات
تابــو بــوده اســت. سنت شــکنی و وارد شــدن بــا طــرح 
ــت  ــت جمهوری، کاری س ــات ریاس ــه در انتخاب و برنام
کارســتان، ســتودنی و قابــل ســتایش و حمایــت. دولــِت 
ــی اســت  ــی، دولت ــاق مل ــی شــده در طــرح وف پیش بین
کــه مــردم را در محــور مشــترکات شــان بســیج کــرده و 
ارزش هــای شــان را بــا یک دیگــر وفــق بدهــد. دولــت 
ــی اســت  ــت و دولت ــه حاکمی ــد ب ــی، باورمن ــاق مل وف
کــه بــه قــوِل قهرمــان ملــی افغانســتان: »بتوانــد هــم بــا 

ــا«. ــا دنی ــم ب ــد و ه ــی کن ــود زنده گ خ

د افغانســتان د ولــي جرګــې یــو شــمېر غــړي وايــي، د 

ســولې روانــې هڅــې بایــد منســجمې او لــه یــوه ادرســه 

تــررسه يش.

د افغانســتان د ولــي جرګــې یــو شــمېر غــړي کــه څــه 

هــم پــه متحــده عــريب اماراتــو کــې افغــان پــاوي رسه 

ــو  ــي، خ ــینوونکې ګڼ ــل خواش ــه کت ــتازو ن ــب اس د طال

وايــي چــې د ســولې خــرې اتــرې بایــد منســجمې يش.

ــي  ــي د ول ــروف ابراهیم ــر عبدال ــې م ــي جرګ د ول

ــې د  ــډه ک ــي غون ــه عموم ــې پ ــنبې د ورځ ــې د ش جرګ

ــت  ــان حکوم ــر افغ ــته پ ــو وروس ــر څرګندون ــو ت وکیان

ــه  غــږ وکــړ چــې د ســولې پروســه حساســې مرحلــې ت

ــه واخــي. ــرې ښــه ګټ ــد ت رســېدلې او بای

ــه  ــه حکومت ــوه مــي پروســه ده او ل ده وویــل: »ســوله ی

ــه  ــت رسه پ ــو او مل ــه ګوندون ــو ل ــر څ ــې ت ــواړو چ غ

ــته  ــو الس ــس کلن ــتیو اتل ــتان د وروس ــم د افغانس تفاه

راوړنــو پــه خوندیتــوب یــو واحــد دریــځ ولــري چــې د 

افغانســتان د ســولې لپــاره تــرې ښــه ګتــه واخيســتل يش 

او وکــوالی شــو چــې د یــوې رسارسې ســولې شــاهدان 

ــو.« اوس

ــارو  ــو چ ــکا د بهرنی ــاره د امری ــولې لپ ــتان د س د افغانس

ــزاد د  ــي خلیل ــتازي زمل ــړي اس وزارت ځانګ

ــنبې  ــۍ د دوش ــې اوون ــتازو رسه د روان ــه اس ــو ل طالبان

ــه  ــو پ ــه ورځــو د متحــده عــريب امارات او ســې شــنبې پ

ــرې  ــې خ ــال ک ــې ح ــه داس ــې پ ــۍ ک ــې ابوظب پازمېن

وکــړې چــې د پاکســتان، متحــده عــريب اماراتــو او 

ــارض وو. ــم ح ــتازي ه ــتان اس ــعودي عربس س

خــو طالــب اســتازو پــه ابوظبــۍ کــې د افغــان حکومــت 

د ســولې لــه مرکچــې پــاوي رسه لــه کتنــې ډده وکــړه.

د افغانســتان جمهــوري ریاســت پــه دې غرګــون ویــي، 

د طالبانــو دې کار وښــوده چــې دوی ســولې تــه ژمــن نــه 

دي، بلکــې د جګــړې دوام غــواړي.

ــت د دې  ــوري ریاس ــو د جمه ــو طالبان ــله وال ــو وس خ

ــي. ــه دي وی ــه ن ــه څ ــه اړه تراوس ــان پ بی

تــر دې وړانــدې د ســعودي، اماراتــو او امریــکا چارواکو 

هــم پــه متحــده عــريب اماراتــو کــې د افغــان حکومــت 

لــه مرکچــي پــاوي رسه د طالــب اســتازو د نــه کتــو پــه 

موضــوع خواشــیني ښــودلې وه.

د ولــي جرګــې غــړو هــم د شــنبې د ورځــې پــه 

عمومــي غونــډه کــې پــه دې تــړاو څرګندونــې درلــودې.

د ولــي جرګــې غــړی حاجــي ســخي مشــواڼی وایــي: 

»کــوم پــاوی چــې د افغانســتان لــه لــوري ابوظبــۍ تــه 

ــه دي کتــي، دا  ــو وررسه ن ــو طالبان تلــی و او وســله وال

ــځ  ــورو ترمن ــون دی او د دوو ل ــې قان ــړۍ ک ــه ن ــه ټول پ

مســئلې پــه اړه درېیمګــړي تــه ورتلــل او وررسه کېناســتل 

دا مناســب نــه دي، دا تېروتنــه وه چــې طالبانــو وکــړه.«

ــګار کــوي  د دې ټولــو رسه رسه، جمهــوري ریاســت ټین

چــې افغــان حکومــت بــه د ســولې هڅــو تــه دوام 

ورکــړي، خــو پــه ورتــه وخــت کــې بــه د هېــواد وســله 

ــواد  ــو او هې ــان د خلک ــه ش ــل پ ــم د ت ــه ه  وال ځواکون

ــو وي. ــه چمت ــاع ت دف

ــو د اســتازو او  ــو طالبان ــاکل شــوې چــې د وســله وال ټ

ــارو  ــو چ ــکا د بهرنی ــاره د امری ــولې لپ ــتان د س د افغانس

ــځ د  ــزاد ترمن د وزارت د ځانګــړي اســتازي رملــي خلیل

خــرو بــل پــړاو پــه را روانــه جنــورۍ میاشــت کــې پــه 

ــررسه يش. ســعودي عربســتان کــې ت

ــه  ــې ن ــه چ ــوه رسچین ــې ی ــورا ک ــايل ش ــه ع ــولې پ د س

غــواړي نــوم یــې واخیســتل يش، وايــي چــې دا احتــال 

ــو  ــت ی ــان حکوم ــې د افغ ــرو ک ــه دې خ ــې پ ــته چ ش

ــاوی هــم ګــډون وکــړي. پ
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د سـولې روانې هڅـې باید منسجمې او له 
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www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0752044210

مسؤول توزیع: نادری - 0744600630
نشاني: سرک 13 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

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

چاپ: مطبعه امام - 0799142999

https://www.facebook.com/MandegarDailyNews/ https://t.me/mandegardaily

ACKU


	_GoBack
	_GoBack



