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ــاه  ــهید احمدش ــاد ش ــی بنی ــس عموم ــعود ریی ــی مس احمدول
ــه اســت:  ــن گفت مســعود در ســیمیناری در دانشــگاه خاتم النبیی
ــت،  ــت داده اس ــود را از دس ــروعیت خ ــر مش ــه دیگ نظامی ک

ــدارد. ــوب ن ــردن خ ــت ک ــت حکوم لیاق
آقــای مســعود گفــت کــه مــا از حکومــت داری خــوب 
فرســنگ ها فاصلــه داریــم. دولتمــردان بیشــتر بــه گونــۀ 
ــان  ــًا جه ــه و حت ــتی، عوام فریبان ــعاری، پوپولیس ــه، ش آماتوران
ــال  ــه 15 س ــد، جنانچ ــرار می کنن ــه را تک ــن مقول ــه، ای فریبان
تمــام همیــن گفتنــد و امــا حاصلــش جــز فســاد ســازمان یافته 
ــه  ــیون ب ــت سیاس ــوز ذهنی ــا هن ــت. ت ــزی نیس ــی چی و دولت
ــس.  ــت و ب ــز اس ــظ آن متمرک ــروت و حف ــدرت، ث ــدن ق قابی
ــک معضــل در  ــه ی ــًا خــود ب ــی دقیق ــه نظــام کنون ــزود ک او اف
مقابــل حکومــت داری خــوب قــرار دارد. بــه گفتــۀ او، تــا کنــون 
رقابــت برســر قــدرت، ترویــج ایدیولوژی هــای افراطــی، 
بازی هــای منطقه یــی، بــه گونــۀ چنــد صــد ســال اخیــر 
همچنــان بالفعــل و بالقــوه ادامــه دارد. گره هــای تاریخــی، 
بحــران مشــارکت، بحــران هویــت، بحــران مشــروعیت، بحــران 

ــت. ــان باقیس ــوده همچن ــاد ... ناگش اعتم
ــوء  ــاد، س ــرۀ فس ــزرگ، چنب ــای ب ــرد: چلنج ه ــح ک او تصری
ــروز  ــی، ام ــی، اجتماع ــادی، امنیت ــای اقتص ــت، بحران ه مدیری

و هــرروز فربه تــر شــده می رونــد.
ــا،  ــن معرکه ه ــور از ای ــا عب ــون ت ــای مســعود، اکن ــاور آق ــه ب ب
گره هــا و چلنج هــا، عمــر چنــد نســل دیگــر را خواهــد 
ــیر  ــم در مس ــم بتوانی ــروز ه ــر ام ــه و اگ ــت. روی همرفت گرف
و جــادۀ درســت قــرار گیریــم، می توانیــم بــه آینــده هــا 

باشــیم. خوش بیــن 
ــل  ــاخت: معض ــان س ــود خاطرنش ــهید معس ــاد ش ــس بنی ریی
ــی  ــگ سیاس ــود و فرهن ــرور موج ــاد پ ــام فس ــا نظ ــروزی م ام
ــی  ــگ سیاس ــجادی، فرهن ــر س ــول داکت ــه ق ــت. ب ــنتی اس س
ســنتی و قبیلــه، ذاتــًا فرهنــگ غیــر پاســخگو می باشــد، فرهنــگ 
شــفاهی و غیــر قابــل بــاز خواســت اســت. و بــه قــول داکتــر 
ــون در خــون و  بینــش، فرهنگــی کــه فکــر پایمــال کــردن قان
ــل  ــت، در مقاب ــده اس ــن گردانی ــهروندان عجی ــای ش ــن ه ذه

ــرار دارد. ــت ق ــا و مدنی ارزش ه
ــب روی کار  ــا تقل ــه ب ــرد: نظامی ک ــح ک ــعود تصری ــای مس آق
ــار  ــی، انحص ــتماتیک دولت ــاد سیس ــت و در آن فس ــده اس آم
قــدرت و ثــروت، خویــش خوری هــا از در و دیــوار آن ســرازیر 
شــده اســت، قانــون شــکنی و حساســیت های قومــی، مذهبــی 
و زبانــی را بــه اوج خــود رســانیده اســت، نظامی کــه بــا 
معیارهــای غیــر متعــادل و رهبــری نــا متعــادل تــر حضــور در 
صحنــه دارد، قطعــًا مشــروعیت خــود را از دســت داده اســت، 

ــردن نیســت. ــت ک شایســتۀ حکوم

خواصی  عتیق اهلل  وظیفۀ  رییس جمهوری 
انکشاف  وزارت  اداری  و  مالی  معین 
دهات را به حالت تعلیق در آورده است. 
آقای  وظیفۀ  تعلیق  نامۀ  در  غنی  آقای 
خواصی، او را متهم به اجراآت غیرقانونی 
و سوءاستفاده از صالحیت های وظیفوی 

نموده است.   
تماس  یک  در  دیروز  خواصی  آقای 
تلیفونی از تعلیق وظیفه اش ابراز بی خبری 

کرد. 
در  من  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  به  او 
حکم  این  از  و  هستم  والیتی  سفر 

رییس جمهوری اطالع ندارم. 
در نامۀ ریاست جمهوری تذکر داده نشده 
است که آقای خواصی چه سوءاستفاده یی 

از وظیفه اش کرده است.  
خواصی   ستار  برادر  خواصی   عتیق اهلل 

عضو مجلس نماینده گان است.

احمد ولی مسعود:
نظام کنونی شایستۀ حکومت کردن نیست

تعلیق وظیفۀ معاون وزارت انکشاف دهات

عتیق خواصی: بی خبـرم!
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زرداد فریـــادی از زندانـــی در بریتانیـــا بـــه کابـــل 
برگشـــتانده شـــد. او یکـــی از معروف تریـــن 
ـــالمِی  ـــزب اس ـــان ح ـــن فرمانده و مخوف تری
گلبدیـــن حکمتیـــار اســـت کـــه بـــه دلیـــِل 
ــا  ــود در بریتانیـ ــرِی خـ ــد بشـ ــات ضـ جنایـ
ـــس از  ـــز پ ـــور نی ـــان کش ـــت و در هم بازداش
ـــوم  ـــدان محک ـــال زن ـــت س ـــه بیس ـــه ب محاکم
شـــد. مقام هـــای کشـــور بریتانیـــا گفتـــه 
ـــان  ـــه پای ـــادی ب ـــداِن فری ـــاد زن ـــه معی ـــد ک ان
رســـیده و بـــه همیـــن دلیـــل بـــه کشـــورش 
ــع در  ــک منبـ ــت. یـ ــده اسـ ــتانده شـ برگشـ
ـــس  ـــه او پ ـــه ک ـــوری گفت ـــت جمه ارگ ریاس
ــهروند  ــوان شـ ــه عنـ ــد بـ ــن، می توانـ از ایـ
عـــادی در افغانســـتان زنده گـــی کنـــد. امـــا 
ــه  ــی کـ ــا و جنایاتـ ــرۀ قتل عام هـ ــا خاطـ آیـ
ـــاک  ـــا پ ـــام داده، از ذهن ه ـــادی انج زرداد فری

ـــد؟  ـــده ان ش
شـــاید گفتـــه شـــود در کشـــوری کـــه هـــر 
روزِ آن بـــا جنایتـــی تـــازه آغـــاز می شـــود، 
کجـــا حافظـــه بـــرای جنایـــاِت افـــرادی 
ــاید او  ــد. شـ ــی می مانـ ــادی باقـ ــِل فریـ مثـ
تـــداوم همیـــن وضعیـــت باشـــد: جنایـــت و 

ــی!  فراموشـ
ــر  ــه دیگـ ــود کـ ــال ها بـ ــادی سـ ــامِ فریـ نـ
همـــه  نمی شـــد.  شـــنیده  افغانســـتان  در 
مثـــل این کـــه به عمـــد می خواســـتند او و 
ـــه فراموشـــی بســـپارند.  ـــاِت مخوفـــش را ب جنای
ــک  ــد یـ ــارۀ او می توانـ ــِت دوبـ ــا برگشـ امـ
ــال هایی  ــه آن سـ ــا را بـ ــر ذهن هـ ــارِ دیگـ بـ
ــی از  ــه ترسـ ــدون آن کـ ــه زرداد بـ ــرد کـ ببـ
ـــت و  ـــه جنای ـــت ب ـــد، دس ـــته باش ـــده داش آین
کشـــتار آن هـــم بـــه بی رحمانه تریـــن شـــکِل 

آن مـــی زد. 
ـــم،  ـــت داده ای ـــود را از دس ـــای خ ـــا حافظه ه م
ــچ  ــه هیـ ــت کـ ــم نیسـ ــور هـ ــی این طـ ولـ
ــند.  ــده باشـ ــک نشـ ــا حـ ــی در آن هـ جنایتـ
ـــری  ـــِت دیگ ـــر جنای ـــل ه ـــاِت زرداد مث جنای
ـــن کشـــور  ـــد از آن در ای ـــش از آن و بع ـــه پی ک
ـــده  ـــد زن ـــان می توانن ـــه، همچن ـــورت گرفت ص
باشـــند و دادخواهـــی کننـــد. زرداد در میـــان 
نســـِل خـــود تنهـــا نیســـت، امثـــاِل او زیـــاد 
انـــد ولـــی نـــوع عملکـــردِ فریـــادی نســـبت 
ــردی  ــه فـ ــاِن او، او را بـ ــر همگنـ ــه دیگـ بـ
ـــرده  ـــل ک ـــران تبدی ـــه دیگ ـــبت ب ـــز نس متمای

اســـت. 
ـــی،  ـــگاه قوم ـــت و جای ـــِر موقعی ـــر س ـــث ب بح
حزبـــی و منطقه یـــِی زرداد نیســـت و نبایـــد 

بکاهیـــم.  این گونـــه فـــرو  ُکل قضیـــه را 
فـــرو کاســـتِن جنایـــت بـــه قـــوم، نـــژاد و 
ــت.  ــت اسـ ــِل جنایـ ــر از اصـ ــزب، بدتـ حـ
جنایـــِت زرداد جنایـــِت کســـی اســـت کـــه 
در برهه یـــی از زمـــان بـــه تعبیـــر هاناآرنـــت 
بـــدون آن کـــه فکـــر کنـــد، انســـان های 
بی گنـــاه و بی دفـــاع را بی رحمانـــه مثلـــه 

کـــرده و کشـــته اســـت. 
ـــری  ـــِت دیگ ـــود جنای ـــت، خ ـــی جنای فراموش
اســـت. زرداد در ذهن هـــاِی یـــک نســـل 
هنـــوز زنـــده اســـت و بـــه عنـــوان نمـــادی 
ــود.  ــناخته می شـ ــم شـ ــونت و خشـ از خشـ
ــازات  ــا مجـ ــور بریتانیـ ــاید زرداد در کشـ شـ
شـــده باشـــد ولـــی حســـاِب او بـــا کســـانی 
ـــت  ـــا جنای ـــه آن ه ـــه در کشـــور خـــودش علی ک

ــود؟  ــه می شـ ــته، چـ روا داشـ
افغانســـتان،  بشـــر  حقـــوق  کمیســـیون   
خواهـــان پی گیـــری پرونـــدۀ زرداد از ســـوی 
ـــردِن او  ـــرون ک ـــوع بی ـــی ن ـــده، ول ـــت ش دول
ـــه  ـــه ب ـــانی ک ـــل و کس ـــی کاب ـــدان هوای از می
اســـتقباِل او در آن جـــا گـــرد آمـــده بودنـــد، 
ـــن  ـــرای چنی ـــی ب ـــه اراده ی ـــد ک ـــان می ده نش
ـــه  ـــش از آن ک ـــت پی ـــدارد. دول ـــود ن کاری وج
ــد،  ــال او باشـ ــاِت زرداد و امثـ ــران جنایـ نگـ
ــت.  ــود اسـ ــِی خـ ــت سیاسـ ــران وضعیـ نگـ
وضعیـــت سیاســـی یی کـــه به شـــدت در 
گیـــر بحران هـــای قومـــی و تبـــاری اســـت. 
آیـــا آمـــدِن زرداد بـــه کابـــل بـــا توافق نامـــۀ 
اخیـــر حـــزب اســـالمی بـــا دولـــت پیونـــد 

دارد؟ 
ارگ هنـــوز در ایـــن زمینـــه چیـــزی نگفتـــه 
اســـت ولـــی قرایـــن و شـــواهد بیانگـــِر آن 
ــه  ــن توافق نامـ ــا ایـ ــاط بـ ــه بی ارتبـ ــد کـ انـ
هـــم بـــوده نمی توانـــد. عبـــور از کنـــار 
زرداد، بـــه پایـــان خشـــونت و بی رحمـــی در 
کشـــور کمـــک نمی کنــــد، بـــل رســـیده گی 
ـــردم را  ـــد م ـــه می توان ـــت ک ـــدۀ اوس ـــه پرون ب
ـــازد.  ـــن س ـــت مطمی ـــردِ دول ـــه عملک ـــبت ب نس
کـــه  نیســـت  شـــک  جـــای  ایـــن  در 
جنایـــت کاراِن زیـــادی در افغانســـتان وجـــود 

ـــا  ـــی از آن ه ـــا نام ـــن دم حت ـــا ای ـــه ت ـــد ک دارن
گرفتـــه نمی شـــود. عده یـــی متأســـفانه برگـــۀ 
ــداد  ــد. تعـ ــه انـ ــت گرفتـ ــت از عقوبـ معافیـ
ـــناخته در  ـــده و ناش ـــناخته ش ـــت کاراِن ش جنای
کشـــور هـــم دلیـــل شـــده نمی توانـــد کـــه 
بگوییـــم خیـــر اســـت، حـــاال کـــه این همـــه 
ـــایش  ـــی و آس ـــه آرام ـــور ب ـــت کار در کش جنای
ـــاِت دو  ـــد از جنای ـــرا نبای ـــد، چ ـــر می زنن چک

دهـــۀ پیـــِش زرداد بگذریـــم. 
ــت  ــِل جنایـ ــمِت تقلیـ ــه سـ ــد بـ ــا نبایـ مـ
حرکـــت کنیــــم؛ پرده پوشـــی جنایـــت بـــه 
ـــه  ـــر. جامع ـــاِت دیگ ـــا جنای ـــت ی ـــیلۀ جنای وس
ـــی  ـــل او را بایگان ـــرده، ب ـــوش نک زرداد را فرام
ــت  ــل اسـ ــن دلیـ ــه همیـ ــت، بـ ــرده اسـ کـ
کـــه می بینیـــم چـــه موجـــی در فضـــای 
مجـــازی کـــه مجـــال بیشـــتر پرداختـــن بـــه 
ــد،  ــان می دهـ ــی را نشـ ــت های واقعـ خواسـ

بـــه راه افتـــاده اســـت. 
آنانـــی کـــه در فضـــای مجـــازی در مـــورد 
هیـــچ  بـــه  می نویســـند،  زرداد  جنایـــاِت 
ـــق  ـــن تعل ـــِل معی ـــار و نس ـــک تب ـــه ی ـــه ب وج
ـــیت  ـــِل حساس ـــه دلی ـــا ب ـــتر آن ه ـــد. بیش ندارن
ــد  ــری می خواهنـ ــوق بشـ ــایل حقـ ــه مسـ بـ
کـــه بـــارِ دیگـــر از آن ســـال ها یـــاد کننـــد 
و نســـبت بـــه برگشـــِت او واکنـــش نشـــان 
دهنـــد. زرداد برگشـــته و بـــا برگشـــِت او 
ــد.  ــته انـ ــز برگشـ ــش نیـ ــار خاطراتـ کوله بـ
او بایـــد در پیشـــگاه تاریـــخ و مردمـــش 
ــد  ــود. بایـ ــازات شـ ــر مجـ ــارِ دیگـ ــک بـ یـ
کـــه  بداننـــد  او  همگنـــاِن  و  هم نســـالن 

ــت.  ــدنی نیسـ ــت فراموش شــ جنایـ
ـــِی دوم بشـــریت  ـــگ جهان ـــان جن ـــی در پای وقت
ـــای  ـــه معن ـــت، ب ـــر پرداخ ـــات هیتل ـــه جنای ب
ـــرای  ـــوان کاری ب ـــًا می ت ـــه واقع ـــود ک ـــن نب ای
ـــه از  ـــود ک ـــن ب ـــرای ای ـــل ب ـــرد، ب ـــان ک قربانی
ـــن  ـــد چنی ـــرد. بای ـــری ک ـــت جلوگی ـــۀ جنای ادام
ـــرد، آن  ـــز صـــورت بگی ـــا زرداد نی برخـــوردی ب
ـــد  ـــرأت می یاب ـــه ج ـــه جامع ـــت ک ـــت اس وق

کـــه آگاهانـــه خشـــونت را نفـــی کنــــد.  
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احمــد عمران

زرداد 
با کوله باِر 
خاطراتش 

برگشت

 

در ایـن روزهـا، خبرهـای بـد، مـردمِ افغانسـتان را به شـدت 
سرشـناِس  چهـرۀ  یـک  اتهام هـای  اسـت.  کـرده  شـوکه 
ازبیک تبـار بـه جنـرال دوسـتم معـاون اوِل رییس جمهـوری 
مبنـی بـر تجـاوز گروهـِی جنـرال و محافظانش بـر او، نکاِح 
یـک مـرد بـا دو خواهر در ننگرهـار، رهایی یکـی از دزدان و 
راهزنـاِن مشـهورِ دوراِن جنگ هـای دهـۀ هفتـاد به نـامِ زرداد 
فریـادی از زندانـی در لندن و اسـتقباِل گروه هـای جنایت کار 
و راهـزن از او در کابـل، و نیـز بی حرمتی هـای سـازمان یافته 
از سـطح رییس جمهـور تـا سـطح ارازل و اوبـاِش متعلـق بـه 
گروه هـای منفـورِ جامعه بـه آدرِس قهرمان ملـی، همه و همه 

از افغانسـتان یـک چهـرۀ دیگـر ارایـه می دهند. 
امـا زمانـی کـه ایـن خبرهـاِی زهرنـاک را در کنـارِ بی شـمار 
رویدادهـای مدهـِش دیگر کـه روزانه در کابـل و والیت های 
کشـور صـورت می پذیرند قـرار دهیـم، به وضـوح درمی یابیم 
کـه هرآن چـه وحشـت و بربریـت اسـت، در این کشـور النه 
کـرده اسـت. امـا سـه ـ چهـار مـوردی کـه در بـاال بـه آن ها 
اشـاره کردیـم، هرکـدام  به تنهایی یک جنایت و فاجعه  اسـت! 
اگر اتهاماتی که بر جنرال دوسـتم وارد شـده اسـت، درسـت 
از آب برآینـد، بـدون شـک بزرگ تریـن آبروریزی در سـطِح 
کالِن کشـور رخ داده اسـت و این کـه چه نـوع برخوردی باید 
بـا جنـرال دوسـتم صـورت بگیـرد نیـز، خـود آسـان و خالی 
از  جنجـال نخواهـد بـود. امـا اگـر بـه ایـن اتهامـات پرداخته 

نشـوند هـم، جنایـت و ظلـِم دیگری رخ داده اسـت. 
مـرد،  یـک  توسـط  دو خواهـر  بـا  نـکاح  دیگـر،  از سـوی 
جنایـت ِ  شـب،  یـک  در  و  دیگـری  از  پـس  یکـی  آن هـم 
بـزرِگ دیگری سـت کـه در جامعـۀ افغانـی صـورت گرفتـه 
اثبـات  بـه  را  ایـن جامعـه  در  انسـانیت  و  اخـالق  افـِت  و 
می رسـاند. همچنیـن تالش هایی کـه در این روزهـا از آدرِس 
ریاسـت جمهوری بـه هـدِف ایجـاد تفرقه میان مـردم صورت 
می گیـرد نیـز نشـان می دهد کـه رأِس هـرمِ قدرت در کشـور 
سـوق  خانه جنگـی  و  رویارویـی  سـمِت  بـه  را  شـهروندان 

می دهـد. 
نادیـده گرفتـِن قهرمـان ملـی بـه عنـوان آیینـه دارِ ارزش های 
واالی جهـاد و آزاده گـی در کشـور و توهیـن بـه عکـِس آن 
شـخصیِت ملـی توسـط گروه هـای اوباشـی که بـه حمایت و 
اسـتقبال از یـک راهـزِن سرشـناس آمـده بودند، نشـان از آن 
دارد کـه ایـن حرکت هـا زیـر سیاسـت های قومـی در دروِن 
ریاسـت جمهوری فعـال شـده اند تـا وحشـت را بـر مـردم، 

حاکـم و افغانسـتان را بـه گذشـته های تلـخ ببرنـد. 
رهایـی زرداد فریـادی، یکـی از راهزنـاِن پیشـیِن وابسـته بـه 
حـزب اسـالمِی آقـای حکمتیار و اسـتقبالی کـه از او در کابل 
توسـط هـواداراِن معلوم الحالـش صـورت گرفت و نیـز انتقال 
سـرِی آن بـه مکانـی نامعلـوم، حکایـت از آن دارنـد کـه زیر 
نـامِ رهایـی زندانیان حزب اسـالمی، بـارِ دیگر پاتک سـاالران 
و آنانـی کـه بـرای دریـدن قربانیـان، انسـان های دیگـر را بـه 
عنـواِن سـگ بـه کار می گرفتنـد، روِی کار آورده می شـوند 
تـا بـر مـردم وحشـت و نفـاق را به جـای وحـدت و همدلی 

برقرار ســازند. 
 امـا در برابـِر این همـه حادثـه و رویـدادِ زهرآلـود، مردمانـی 
قـرار دارنـد کـه تـا کنـون صبـر پیشـه کـرده و بـر هر اقـدامِ 
ناگـوار از سـوی حکومـت، چـه سیاسـی و چـه اجتماعی که 
منفـور و مـردود پنداشـته می شـود، خویشـتن داری نموده اند. 
ولـی اگـر روزی صبِر مـردم در برابـِر این نوع اقدامـاِت آقای 
غنـی و حواریونـش لبریـز شـود، هم بـرای ارگ و هـم برای 

کشـور خـوب نخواهد شـد. 
بنابریـن، خـوب خواهـد بـود کـه ریاسـت جمهوری صادقانه 
بـه قضایـا و اتهاماتـی ماننـد ماجـراِی دوسـتم و ایشـچی و 
نـکاح ظالمانـۀ دو خواهـر در ننگرهـار، توجه کنـد و نگذارد 
کسـانی ماننـد زرداد فریـادی زیـر نـامِ مصلحـت و توافقـاِت 
صلـح، آزاد بگردنـد و بـاز معرکـه بیافریننـد و جنایـت پیشـه 
کننـد. ایـن دسـتگاه بایـد سـعی کنـد کـه بزرگتریـن ارزش 
جهـاد و مقاومـت کـه در چهـرۀ قهرمـان ملی گنجانیده شـده 
اسـت، بیـش از ایـن توهیـن روا داشـته نشـود. اما اگـر چنین 
حرکت هـا در مجمـوع ادامـه یابـد و مـردم از ظلـم بـه سـتوه 
بیانیـد و افـرادی ماننـِد زرداد را بـزرگ سـاخته بـاال بکشـند، 
بـدون شـک با خشـِم عمومـی روبـه رو خواهد شـد و حالتی 
را  آن  نمی توانـد  هیچ کـس  کـه  می آیـد  جامعـه  ایـن  بـر 

جمع وجـور کنـد. 

این جا افغـان ستان است، 
اینجا وحشت می بارد
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ــد  ــِی زرداد نیســت و نبای ــی و منطقه ی ــی، حزب ــگاه قوم ــت و جای ــر ســِر موقعی بحــث ب
ُكِل قضیــه را این گونــه فــرو بکاهیــم. فــرو كاســتِن جنایــت بــه قــوم، نــژاد و حــزب، 
بدتــر از اصــِل جنایــت اســت. جنایــِت زرداد جنایــِت كســی اســت كــه در برهه یــی از 
ــاع  ــاه و بی دف ــد، انســان های بی گن ــه فکــر كن ــدون آن ك ــت ب ــر هاناآرن ــه تعبی ــان ب زم
ــِت دیگــری  ــه كــرده و كشــته اســت. فراموشــی جنایــت، خــود جنای ــه مثل را بی رحمان
ــادی از  ــوان نم ــه عن ــت و ب ــده اس ــوز زن ــل هن ــک نس ــاِی ی ــت. زرداد در ذهن ه اس
خشــونت و خشــم شــناخته می شــود. شــاید زرداد در كشــور بریتانیــا مجــازات شــده 
ــت روا  ــا جنای ــه آن ه ــودش علی ــور خ ــه در كش ــانی ك ــا كس ــاِب او ب ــی حس ــد ول باش

ــود؟ ــه می ش ــته، چ داش
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قهـرمـان ملـی 
خـط سـرخ افغـانستان است

معترضان:

ــۀ  ــنبۀ هفت ــل روز پنجش ــهروندان کاب ــماری از ش ش
گذشــته، بــا راه انــدازی یــک راه پیمایــی اعتراضــی در 
ــه  ــوط ب ــِن برخــی از اوباشــان مرب ــه توهی ــش ب واکن
حــزب اســالمی بــه عکــس شــهید احمدشــاه مســعود 
قهرمــان ملــی کشــور گفتنــد، هیچ کســی حــق نــدارد 
ــن  ــتان توهی ــی افغانس ــای مل ــزرگان و چهره ه ــه ب ب

ــدارد. روا ب
پیــش از توهیــن اوباشــان بــه عکــس قهرمــان ملــی، 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــدزی ریی ــرف غنی احم اش
ــان  ــان اهلل خ ــده ام ــدام تحریک کنن ــک اق ــی در ی مل
ــا واکنــش تنــد  را قهرمــان ملــی خطــاب کــرد کــه ب

ــاد شــهید مســعود مواجــه شــد.  ــردم و بنی م
معترضــان کــه روز پنجشــنبه در ســرک پانزدهــم 
ــه  ــد، ب ــرده بودن ــع ک ــان تجم ــد اکبرخ ــر محم وزی
ــی«  ــان مل ــب »قهرم ــا لق ــد ت ــت ُهشــدار دادن حکوم
کشــور کــه بــرای شــهید احمدشــاه مســعود از ســوی 
مــردم و قانــون درنظــر گرفتــه شــده اســت را پــاس 
ــون از  ــه قان ــن ب ــی و توهی ــو تفرقه افکن ــته و جل داش

ــرد. ــوق بشــر" را بگی ــن حق ــوی "ناقضی س
ــان  ــر قهرم ــه تصاوی ــی ک ــده گان درحال اعتراض کنن
ملــی کشــور را بــا خــود حمــل می کردنــد، از 
گلبدیــن حکمتیــار بــه عنــوان ناقــض حقــوق بشــر و 
ــی  ــد، یک ــرده و گفتن ــاد ک ــتان ی ــردم افغانس ــل م قات
از برنامه هــای حکمتیــار ایجــاد بدبینــی در میــان 
ــت  ــور اس ــاِن کش ــزرگان و قهرمان ــبت ب ــردم نس م
کــه توهیــن بــه قهرمــان ملــی کشــور، ســرآغاز ایــن 

ــت. ــه اس برنام
می شــود  راه انــدازی  درحالــی  راه پیمایــی  ایــن 
از  کــه روز چهارشــنبۀ هفتــۀ گذشــته، شــماری 
ــادی، حیــن بازگشــت  تفنــگ داراِن هــوادارِ زرداد فری
او از انگلســتان بــه کابــل، بــا حمــل ســالح های 
ــده  ــل آم ــردگاه کاب ــه ف ــرای اســتقبال او ب ــف ب مختل
ــی  ــای امنیت ــر شــدند نهاده ــه خب ــی ک ــد و زمان بودن
کشــور آقــای فریــادی را از فــرودگاه بــا خــود 
روی  بــر  را  فریــادی  آقــای  تصاویــر  برده انــد، 

تصاویــر احمدشــاه مســعود چســپاندند.
ــزب  ــد ح ــان ارش ــی از فرمانده ــادی، یک زرداد فری
اســالمی گلبدیــن حکمتیــار اســت کــه در ســال 
2004 میــالدی بــا نــام و شــناس نامۀ جعلــی بــه 

ــا از ســوی حکومــت  ــود، ام ــرد ب ــرار ک انگلســتان ف
ــام نقــض گشــتردۀ  ــه اته ــایی و ب ــن کشــور شناس ای
ــد. دادگاه  ــت ش ــتان، بازداش ــر در افغانس ــوق بش حق
ــی و  ــس از ســپری کــردن مراحــل قانون انگلســتان پ
جمــع آوری اســناد و شــواهد فــراوان، در ســال 2005 
میــالدی او را بــه 20 ســال حبــس محکــوم کــرد، امــا 
حــاال آقــای فریــادی پــس از ســپری کــردن 11 ســال 
حبــس، دوبــاره رهــا شــده و بــه افغانســتان فرســتاده 
شــد. او از فــرود گاه کابــل توســط نیروهــای دولتــی، 

ــال داده شــده اســت. ــکان خاصــی انتق ــه م ب
 زرداد فریــادی زمانــی کــه مســوولیت یکــی از 
پوســته های امنیتــی در منطقــۀ ســروبی والیــت کابــل 
را بــه عهــده داشــت، مســافرین شــاهراه جالل آبــاد-
ــل را از موترهــا پاییــن کــرده و از آن هــا اخــاذی  کاب
ــت  ــه پرداخ ــر ب ــرف حاض ــه ط ــی ک ــرد، زمان می ک
پــول یــا اموالــش نمی شــد، یکــی از افــرادش را 
فرمــان مــی داد تــا اعضــای بــدن مســافر را بــا دنــدان 
ــد کــه ایــن  ــه تمکیــن کن ــا طــرف را وادار ب ــد ت بکن
ــدن  ــا آم ــود و ب ــام »ســگ زرداد« مشــهور ب ــرد به ن ف

ــدام شــد. ــد، اع ــت جدی حکوم
ــم  ــادی، خش ــان زرداد فری ــرد هواخواه ــن عمل ک ای
ــیون کشــور را  ــهروندان و سیاس ــادی از ش ــمار زی ش

ــی داشــت. در پ
عطــا محمــد نــور، سرپرســت والیــت بلــخ بــا نشــر 
ــی  ــان مل ــس قهرم ــه عک ــه ب ــانی  را ک ــی، کس بیانیه ی
ــت:  ــه اس ــده و گفت ــاش خوان ــد، اوب ــن کردن توهی
ــور،  ــی کش ــان مل ــعود، قهرم ــاه مس ــهید احمدش "ش
ــتان  ــر افغانس ــخ معاص ــخصیت های تاری ــی از ش یک
و  حماســه آفرینی ها،  مبــارزات،  بــا  کــه  اســت 
و  وطــن  از  دفــاع  راه  در  خــود  جان فشــانی های 
ــتان  ــردم افغانس ــک م ــب تک ت ــی، در قل ــس مل نوامی
جــا دارد و بــه پــاس خدمــات ارزنــدۀ او بــود 
ــکل از  ــه متش ــی ک ــون اساس ــۀ قان ــه جرگ ــه لوی ک
نماینــده گان همــه اقــوام و مــردم کشــور بــود، لقــب 

ــت." ــر گرف ــش در نظ ــی را برای ــان مل قهرم
ــه  ــه ب ــانی ک ــه کس ــاب ب ــه خط ــور در ادام ــای ن آق
قهرمــان ملــی کشــور توهیــن کرده انــد، گفــت: 
ــا  ــردم م ــا و م ــان ملــی کشــور خــط ســرخ م "قهرم
ــاع از  ــهم را در دف ــترین س ــه بیش ــی ک ــت، مردم اس

ــد و در خــط مقــدم  ــه دوش دارن نظــام فعلــی نیــز ب
نبــرد از دســتآوردهای آن دفــاع می کننــد."

رییــس اجرایــی جمعیــت اســالمی از مســووالن 
ــر  ــا "عناص ــد ت ــی می خواه ــدت مل ــت وح حکوم
اوبــاش" را شناســایی و مــورد پیگــرد قانونــی قــرار 

ــد. دهن
ــم  ــوان کن ــه اســت: "می خواهــم عن ــان گفت او هم چن
ــد  ــن مســأله، می توان ــه ای ــه بی توجهــی ب ــه هرگون ک
ــده و  ــی گردی ــان مل ــواداران قهرم ــم ه ــبب خش س
زمینه ســاز آشــوب و هرج ومــرج گــردد کــه بــه 

ــات کشــور نیســت." ــح و ثب ســود صل
در ســویی دیگــر، عبداللطیــف پــدرام، نماینــدۀ مــردم 
در مجلــس نماینــده گان گفتــه اســت: آنچــه در چهــار 
راه قهرمــان ملــی شــهید احمدشــاه مســعود در کابــل 
اتفــاق افتــاد، جگرســوز و دردنــاک بــود. بــه قهرمــان 
ــی -اســطورۀ آزادی خواهــی و مقاومــت، آشــکارا  مل

توهیــن شــد.
ــبکه های  ــران ش ــماری از کارب ــن، ش ــر ای ــزون ب اف
ــش  ــأله واکن ــن مس ــه ای ــد ب ــز در پیون ــی نی اجتماع
شــدیدی نشــان داده و گفته انــد، حکومــت قصــداً بــه 
ــد. ــن می زن ــور دام ــت کش ــاختن وضعی ــی س بحران

ــر  ــی ب ــور مبن ــارات رییس جمه ــه اظه ــه ب ــان ک آن
»قهرمــان ملــی« خوانــدن شــاه امــان اهلل خــان اشــاره 
بــه  بی حرمتــی  بحــث  می گوینــد،  می کننــد، 
ــری  ــای دیگ ــۀ بحث ه ــا هم ــعود، ب ــاه مس احمدش
ــد. ــرق می کن ــم، ف ــته ایم و داری ــون داش ــا کن ــه ت ک
عاصــم اســفزاری، کاربــر شــبکۀ اجتماعــی فیســبوک 
ــت  ــر اس ــت: بهت ــته اس ــمی اش نوش ــۀ رس در صفح
ــد  ــگاه کن ــن موضــوع ن ــه ای ــر ب ــت، عقالنی ت حکوم
تــا ایــن مســأله دلیلــی بــرای بحران هــای بزرگتــر در 

کشــور نگــردد.
آقــای اســفزاری گفتــه اســت: "شــاید شــماری، 
ناتوانــی و ضعــف کســانی کــه از آدرس و نــام قهرمان 
ملــی بــه آن هــا معرفــی شــده اســت، را مــالک قــرار 
ــن  ــد و از ای ــر احســاس کنن ــد و خــود را قوی ت دهن
ــر  ــن اب ــخصیت واالی ای ــه ش ــد ب ــت، بخواهن جه
ــان  ــه آن ــۀ ک ــن نام ــا ای ــد؛ ام ــی کنن ــرد، بی حرمت م
خوانده انــد روی دیگــری هــم دارد. بهتــر اســت 

ــد." ــه نکنن عجل

ــام  ــۀ آقــای اســفزاری به جــا رســیده هــا از ن ــه گفت ب
و آدرس مســعود قهرمــان ملــی بداننــد کــه اگــر آنــان 
ــانی  ــد، کس ــداری نکردن ــعود پاس ــای مس از ارزش ه
هســتند کــه تــا پــای جــان از مســعود و راه مســعود 

دفــاع خواهنــد کــرد."
در ســویی دیگــر، هــارون امانــی کاربــر دیگــر 
ــذرد!  ــه می گ ــا چ ــت: "این ج ــته اس ــبوک نوش فیس
ــت  ــه حمای ــکوک ب ــای مش ــداد از آدم ه ــروز تع ام
ــه  ــت ب ــالح، نخس ــل س ــا حم ــادی ب از زرداد فری
ــه چهاراهــی قهرمــان  فــرودگاه کابــل رفتنــد، بعــداً ب
ملــی افغانســتان آمــده بودنــد و عکــس او را بــه روی 

ــد." ــب کردن ــی نص ــان مل ــس قهرم عک
ــت  ــورای امنی ــه ارگ و ش ــاب ب ــی خط ــای امان آق
ــه  ــت ب ــورای امنی ــت: ارگ و ش ــته اس ــی، نگاش مل
دنبــال شــکاف های درونــی در نظــام آســتین بــر 
زده انــد. مــا این همــه را بــا جدیــدت و بیــداری 
ــا  ــور هزاره ــن کش ــعود در ای ــم. مس ــب می کنی تعقی
ــن  ــه از ای ــوی دارد و هســتند کســانی ک ــراث معن می

ــد. ــت کنن ــراث او حمای می
ــۀ  ــه آنچــه مای ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــی ب ــای امان آق
ــن  ــأله توهی ــه مس ــد ب ــهرواندن در پیون ــی ش نگران
ــده  ــور ش ــی کش ــون اساس ــی و قان ــان مل ــه قهرم ب
اســت، بی توجهــی نهادهــای امنیتــی اســت کــه 
ــرای  ــای مســوول ب ــوان نهاده ــه عن ــری ب ــچ تدبی هی
ــردم روی دســت  ــی م ــت روحــی و روان ــن امنی تأمی
ندارنــد تــا از عملکردهــای خودســرانه و توهین آمیــز 
جلوگیــری کنــد و اوضــاع شــکنندۀ کشــور را بیشــتر 

ــازد. ــنج نس متش
ــت.  ــبوک اس ــر فیس ــر دیگ ــمرقندی، کارب ــارون س ه
ــاد  ــه ایج ــی را ب ــت مل ــورای امنی ــز ارگ و ش او نی
ــد:  ــرده، می نویس ــم ک ــردم مته ــان م ــیت می حساس
ــی و  ــرف غن ــر، اش ــف اتم نتیجــۀ سیاســت های حنی
ــد  ــاک خواه ــیار دردن ــان بس ــرزی برای ش ــد ک حام
ــتباه  ــک اش ــق ی ــد، مطل ــبه دارن ــه محاس ــود و آنچ ب

ــت. ــباتی اس محاس
بــه گفتــۀ آقــای ســمرقندی: "شــاید در ایــن ده 
ــردم  ــه م ــد ک ــد، خــوب بدانی ســال فرامــوش کرده ای
ــما را  ــت ش ــر خیان ــد و ه ــور دارن ــه حض در صحن
ــۀ  ــل را آزاد و زمین ــا کاب ــد، م ــت کرده ان ــاال ثب ــا ح ت
ســاختیم،  مســاعد  را  مســالمت آمیز  زنده گــی 
ــا  ــر م ــم در براب ــازه بدهی ــما اج ــه ش ــه ب ــه این ک ن
تروریســتان و جاسوســان و خاینیــن را بســیج کنیــد."
ــه  ــک لحظ ــر ی ــد: "اگ ــدار می ده ــان ُهش او هم چن
ــتر  ــه دود وخاکس ــم ب ــازه بدهی ــان اج ــه جوانان م ب
ــا  ــه م ــن از حوصل ــد و بیشــتر از ای ــان می کنن تبدیل ت

ــد." ــتفاده نکنی سوءاس
اخیــراً رییس جمهــور غنــی در مراســم گشــایش خــط 
ــا  ــان ب ــار دوم هم زم آهــن ترکمنستان-افغانســتان و ب
بازدیــد از کارهــای ســاختمانی قصــر داراالمــان، 
ــی«  ــان مل ــوان »قهرم ــه عن ــان ب ــان اهلل خ ــاه ام از ش
کشــور یــاد کــرد کــه در آن هنــگام نیــز ایــن ســخنان 
ــان  ــی می رییس جمهــور موجــب ســروصداهای فروان

ــد. ــه گان و شــهروندان کشــور گردی نخب
بنیــاد  عمومــی  رییــس  مســعود،  ولــی  احمــد 
ــخنان  ــه س ــش ب ــعود در واکن ــاه مس ــهید احمدش ش
و  داد  ترتیــب  رســانه یی  نشســت  رییس جمهــور 
ــه  ــردم و لوی ــی« را م ــان مل ــب »قهرم ــه لق ــت ک گف
جرگــه قانــون اساســی و مجلــس نماینــده گان بــرای 
ــرد  ــًا کارب ــت، بن ــعود داده اس ــاه مس ــهید احمدش ش
لقــب قهرمــان ملــی بــه کســی دیگــر، مغایــر روحیــۀ 

ــد. ــور می باش ــی کش ــون اساس ــی و قان مل
رییس جمهــور  این کــه  بیــان  بــا  مســعود  آقــای 
بایــد هنــگام ســخنرانی حساســیت ها را متوجــه 
ــی  ــان مل ــب قهرم ــد از لق ــود: نبای ــه ب ــد، گفت باش
ــن کار  ــرا ای ــرد، زی ــرداری سیاســی صــورت گی بهره ب
فضــای بی اعتمــادی میــان مــردم و حکومــت را 

می ســازد. بیشــتر 
نگرانی هــا در پیونــد بــه توهیــِن قهرمــان ملــی 
کشــور در ایــن اواخــر، بــه ویــژه بــا »قهرمــان ملــی« 
خوانده شــدن امــان اهلل خــان از ســوی رییس جمهــور، 
بــه حــدی شــدت گرفتــه اســت کــه حتــا شــهروندان 
ــد.  ــت می دهن ــا حکوم ــه ب ــع رابط ــه قط ــدار ب ُهش
ــا از  ــت ت ــی اس ــدت مل ــت وح ــر حکوم ــاال ب ح
شــدت گرفتن ایــن حساســیت ها و نگرانی هــا بــا 
موضع گیری هــای دقیــق و سنجیده شــده بکاهــد و 
ــدن اوضــاع کشــور  ــبب شکننده ش ــتر س ــن بیش از ای

نشــود.

روح اهلل بهزاد
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عبدالحفیظ منصور
امــام شــافعی در مــورد مســالۀ ارتــداد، 
ــد را  ــخت تری دارد. او مرت ــع س موض
ــد و  ــرار می ده ــرکان ق ــِف مش در ص
ــارۀ  ــه درب ــی ک ــه آیات ــِل او ب ــرای قت ب
قتــال علیــه مشــرکان نــازل شــده، 
ــه،  ــۀ نمون ــه  گون ــد. ب ــتناد می جوی اس
حتــی  هــم  قاتلــو  »و  آیــه  ایــن 
ــه  ــن کل ــون الدی ــه و یک ــون فتن التک
ــث و  ــو المشــرکین حی ــا »فاقتل هلل« و ی

ــاه مرتــد بیشــتر  جدتموهــم«. شــافعی رحمــه اهلل علیــه می گویــد: گن
ــه  ــدان ب ــد، مرت ــی مشــرکان مســتحق مرگ ان از مشــرک اســت، وقت
طریــق اولــی بایــد کشــته شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه هیــچ آیــه 
داللــِت صریــح بــر قتــل مرتــد نــدارد و در صــورت عــدم صراحــت 

ــرار داد. ــرا ق ــۀ اج ــه منص ــدی را ب ــوان ح ــرآن، نمی ت ق
ــدۀ  ــه مشــرک به خاطــر عقی ــد و ن ــه مرت ــه ن ــن اســت ک حقیقــت ای
خطایــش کــه در دایــرۀ حــق اهلل قــرار دارد، در خــورِ مجــازات دنیــوی 
نمی گــردد، تــا زمانــی کــه وارد دایــرۀ حق النــاس نشــود. اگــر قــرار 
بــر ایــن باشــد کــه هــر مشــرکی در هــر جایــی واجب القتــل باشــد، 
دســاتیر پیامبــر در مــورد اهــل ذمــه و حراســت از معابــد نا مســلمانان 
چــه معنایــی را می رســاند؟ حنابلــه قتــل مرتــد را بــا ادعــای اجمــاع 
فقهــا تأییــد داشــته اند. ایــن گــروه نیــز بــر حدیــث »مــن بــدل دینــه 
ــِت آن  ــه در صح ــی ک ــد؛ حدیث ــا نهاده ان ــود را بن ــر خ ــه« نظ فاقتل
ــورد نظــری نزدیــک  ــن م ــه در ای ــد وجــود دارد. مذهــب امامی تردی
ــل نیســت و  ــا مســتحق قت ــد از نظــر آن ه ــاف دارد؛ زِن مرت ــه احن ب

ــه حــدود.  ــرد، ن ــرار می گی ــرات ق ــرۀ تعزی ــد در دای مجــازاِت مرت
ــخص  ــه ش ــی آن ک ــت؛ یک ــوع اس ــر دو ن ــه ب ــر امامی ــد از نظ مرت
مســلمان متولــد شــده باشــد و بعــد مرتــد گــردد، کــه چنین شــخصی 
بــدون درخواســت توبــه و قبولــی رجوعــش بــه اســالم بایــد کشــته 
ــه اســالم آیــد، ســپس از  شــود. نــوع دوم آن کــه، اگــر نامســلمانی ب
ــه اســالم دعــوت گــردد،  ــه کفــر برگــردد، ایــن شــخص ب اســالم ب
اگــر برگشــت، توبــه اش پذیرفتــه شــود، در غیــر آن کشــته شــود. از میــان ظاهری هــا، 
ابــن حــزم اندلســی آیــۀ مبارکــۀ »الاکــراه فــی الدیــن … را منســوخ شــمرده امــا دلیــل و 
برهانــی در این بــاره ارایــه نداشــته اســت. در مــورد  شــأن نــزول ایــن آیــه گفتــه شــده، 
ایــن آیــه پــس از جنــگ احــد نــازل شــده اســت؛ پــس از آن کــه قــرار شــد بنی نضیــر 
ــا  ــد ب ــودی شــده بودن ــه یه ــده انصــار ک ــک ع ــدان ی ــد و فرزن ــرک بگوین ــه را ت مدین
بنی نضیــر کوچیدنــد و انصــار می خواســتند کــه مانــع رفتــن فرزنــدان خــود شــوند. ایــن 
آیــه نــازل گردیــد و آزادی تــام بــه آن هــا داده شــد کــه یــا بــا بنی نضیــر برونــد یــا بــه 
ــرآن  ــک، در ق ــد: ی ــد، برمی آی ــه آم ــد. از آن چــه گفت خانواده هــای مسلمان شــان بر گردن
ــات  ــن داشــته اســت. دو، آی ــده و آن را تضمی ــده آم ــورد آزادی عقی ــه در م دوصــد آی
زیــادی در زشــتی ارتــداد و جــزای مرتــد در ســرای آخــرت وجــود دارد امــا هیــچ آیــۀ 
ــر مجــازات دنیــوی مرتــد داللــت نمی کنــد. ســه، پیامبــر )ص( هیــچ مرتــدی  قــرآن ب
ــا  ــار، فقه ــن دیگــر، نکشــته اســت. چه ــه دی ــده اش از اســالم ب ــر عقی را به خاطــر تغیی
یــک حدیــث قولــی را ســند قــرار داده، قتــل مرتــد را واجــب خوانده انــد، درحالی کــه 
حدیــث مــورد نظــر دارای ســند معتبــر نمی باشــد. پنــج، اجمــاع اصحــاب به دلیــل رای 
ــان تابعیــن و ســفیان  ــم نخعــی از می ــد می باشــد. ابراهی ــن خطــاب مــورد تردی عمــر ب
ــن  ــاع در ای ــن اجم ــمارند؛ بنابرای ــز نمی ش ــد را جای ــل مرت ــا، قت ــع فقه ــوری از جم ث
مــورد ســاقط می باشــد. شــش، اقــدام ابوبکــر در برابــر مرتدیــن به خاطــر دفــاع از نظــام 
نوپــای اســالمی  بــود کــه در معــرض تهدیــد جــدی قــرار گرفتــه بــود نــه بــرای ســلب 
آزادی عقیــده و ایمــان کســی. هفــت، فقهــا میــان آزادی عقیــده کــه در دایــرۀ حــق اهلل 
قــرار دارد و حق النــاس تفکیــک قایــل نشــده، هــر مرتــدی را ســزاوار قتــل دانســته اند، 

کــه ایــن امــر در مغایــرت بــا احــکام صریــح قــرآن قــرار می گیــرد.

بخش سـوم و پایانی
بخش چهــارم

یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملــی« 
مســعود،  احمدولــی  رهبــری  بــه 
ــرای  ــی ب ــه آدرس ــه ب ــت ک سال هاس
میــان  چاره  اندیشــی  و  رای زنــی 
نخبــه گان و بــزرگاِن کشــور بــرای 
بیرون رفــِت افغانســتان از نزاع هــا و 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــاِی تاریخ ناکامی ه
اســت. امــا ایــن آدرِس مدنی اخیــراً در 
ابتــکاری تازه تــر، دســت بــه برگــزاری 
ــوار  ــورتی ِ ماه ــت هاِی مش سلسله نشس
و  فعــال  جوانــاِن  بــا  هفتــه وار  و 
ــاع  ــِی اوض ــرای بررس ــور ب آگاهِ کش
افغانســتان و دریافــِت  نگران کننــدۀ 
به روزتــر  و  علمی تــر  راه حل هــای 
در ســایۀ اهــداِف عالــِی آجنــدای 
ملــی زده اســت. روزنامــۀ مانــدگار بــه 
حمایــت از ایــن فعالیت هــای ارزنــده، 
ــش  ــۀ خوی ــن صفح ــش از ای ــن بخ ای
را بــه بازتــاِب چکیـــدۀ گفته هــاِی 
جــاری در ایــن نشســـت ها اختصــاص 
ــراه و  ــا همـ ــا م ــس ب ــت. پ داده اس

همســـفر باشــید. 
***

صابـر فهیـم: بـه نظـر مـن، بزرگ تریـن 
از  مـا  تـرِس  اسـت،  تـرس  مـا  مشـکِل 
همدیگـر؛ یعنی تـرس پشـتون از تاجیک، 
تـرس تاجیـک از هـزاره و تـرس هـزاره 
همـه   از  اوزبیـک  تـرس  و  اوزبیـک  از 
بیـن  از  تـرس  ایـن  زمانی کـه  تـا  اسـت. 
بـرده نشـود، ما بـه نتیجـه نمی رسـیم. من 
تمـامِ علـِت عملی نشـدِن مفـاد توافق نامۀ 
سیاسـِی حکومـت وحـدت ملی را ناشـی 
کـه  می ترسـد  غنـی  می دانـم.  تـرس  از 
اگـر لویـه جرگـه برگـزار شـود، ممکـن 
و  ببرنـد  بیشـتر  رای  تاجیک هـا  اسـت 
قانـون اساسـی تغییـر کنـد و قدرتـش کم 
شـود. همین طـور داکتر عبـداهلل در هراس 
اسـت کـه اگـر لویـه جرگـه برگزار شـود 
و تاجیک هـا رای نبرنـد و قانـون اساسـی 
تغییـر نکنـد، دیگـران نظام را بـه نفِع خود 
سـوق دهنـد، محقق ترس دارد کـه اگر در 
لویـه جرگـه نفـع تاجیک هـا و اوزبیک هـا 
آنـان چـه  پیـدا کنـد، سرنوشـِت  خاتمـه 
خواهـد شـد. در نهایـت این تـرس باعث 
شـده کـه هـر دو طـرف عالقه منـد عملی 

نباشـند.  شـدِن توافق نامـۀ سیاسـی 
بیشـتر  کـه  مـوردی  می کنـم  فکـر  مـن 
قـرار  بحـث  مـورد  مجالـس  چنیـن  در 
نمی گیـرد، بحـِث هویت ها و بحـث ترِس 
هویت هـا از همدیگـر اسـت. آرزو می کنم 
کنفرانـس آجنـدای ملـی و جناب مسـعود 
این پیشـنهاد بنده را شـامل برنامه بسـازند 
و تـالش شـود کـه بـه نحـوی ترس زدایی 

صـورت گیـرد و شـهرونداِن افغانسـتان از 
نترسـند.  یکدیگر 

عبدالغفار سـیغانی: بنیاد شـهید احمدشـاه 
بـرای  ارزشـی  آدرِس  یـک  مسـعود، 
مـردم افغانسـتان اسـت؛ بنابرایـن بایـد از 
این گونـه اقدامـات حمایت صـورت گیرد 
تـا به نتیجـۀ مطلوب برسـیم. امـا در مورد 
این کـه چرا لویـه جرگه برگزار نمی شـود، 
مـن نیـز هماننـد دوسـِت دیگرمـان فکـر 
می کنـم، مسـالۀ اصلـی ترس اسـت، ترس 
از نظـام پارلمانـی شـدن و تـرس از نظـام 

رتی. صدا
امـا چگونـه می توانیـم یـک اجمـاع را بـه 
وجـود آوریـم؟... اکنـون مـا جریان هـای 
و  حراسـت  شـورای  ماننـد  سیاسـی یی 
ثبـات، دفتـر سیاسـی جناب کـرزی، جبهۀ 
نویـن ملـی را داریـم، ولی اگر بنیاد شـهید 
ابتـکار عمل را به دسـت بگیـرد و بین این 
جناح هـا یـک اجمـاِع کالن را بـه وجـود 
بیـاورد و از آن بـه عنوان اهرم فشـار باالی 
حکومـت وحـدت ملی برای عملی شـدن 
بـاور  کنـد،  اسـتفاده  سیاسـی  توافق نامـۀ 
دارم کـه بـه نتیجـه خواهیــم رسـید. امـا 
اگـر بگوییم کـه پارلمان مشـروعیت ندارد 
و شـما بگوییـد کـه حکومت مشـروعیت 
ندارد، مشـکل حـل نخواهد شـد. بنابراین 
تنهـا راه حـل، ایجـاد یک اجمـاع از آدرس 

بنیاد شـهید مسـعود اسـت.  
احمدولـی مسـعود: مسـلمًا مسـالۀ ترس 
دولت مـردان،  از  هرکـدام  و  دارد  وجـود 
ترس هایـی از یکدیگـر دارنـد. امـا مـورد 
دیگـر، دیدگاه تاریخی اسـت. تـا زمانی که 
عدالـت اجتماعـی بـه وجـود نیایـد و تـا 
تغییـر  سیاسـت مردان  دیـدگاه  زمانی کـه 
نکنـد، ایـن تـرس و سـایر مشـکالت حل 
جایـی  یـک  از  بایـد  مـا  شـد.  نخواهـد 
این کـه چطـور  کنیـم.  را شـروع  کارمـان 
می توانیـم عدالـت را بـه وجـود بیاوریـم، 
بایـد از طـرِف مـردم اقدام صـورت گیرد؛ 
یعنـی مـردم بیـن خـود یـک گفتمـان را 
ایجـاد کننـد و به یـک توافق برسـند. دوم 
این کـه مشـارکت در دولـت به میـان بیاید 

و یـک الگـوی ملـی از آن ارایـه شـود. 
حتـا  اسـت.  مشـروعیت  سـوم  مسـالۀ 
حکومت هایـی کـه بـر اسـاِس رای مـردم 
ایجـاد می شـوند و مشـروعیت دارنـد، در 
نبـود کارکـرد و عـدم خدمت گـزاری بـه 
دسـت  از  را  خویـش  مشـروعیِت  مـردم 

و  آوردن  رای  فقـط  یعنـی  می دهنـد. 
نیسـت.  مشـروعیت  مشـخصۀ  انتخابـات 
امـا در مقابـل، نظام هـای کودتایـی در اثـر 
کاکـردِ مناسـب و خدمت گـزاری بـه مردم 
مشـروعیت کسـب می کنند. اکنون مشـکل 
بزرِگ افغانسـتان این اسـت که مشروعیِت 
حکومـت بـه دلیل تقلـب گسـترده در قدم 
مردمـِی  مقبولیـت  رفتـه،  دسـت  از  اول 
از  مـردم  نارضایتـی  به خاطـر  حکومـت 
میـان  از  آن هـا  بـه  خدمت گـذاری  عـدم 
مشـروعیت  اسـت  فقـط  مانـده  و  رفتـه 
نیم بنـد خارجـی کـه اصـرار بـه ادامـۀ این 
حکومت دارد. مسـلمًا هدف مـا، براندازی 
چنـد  نمی خواهیـم  بلکـه  نیسـت،  نظـام 
نفـر نظـام را در گـروگاِن خـود بگیرنـد و 
هرچـه دل شـان خواسـت انجـام دهنـد و 
بگوینـد مـا را غـرض نگیریـد کـه نظـام 
برمی افتـد. حـال آن کـه نظـام بـه چنـد نفر 
محدود نیسـت؛ نظام شـامِل مردم، کشـور، 
دولـت، سیاسـت و... اسـت. مـا خـود را 
جزیـی از نظـام می دانیـم و می گوییـم کـه 
توافق نامـه یـک اصل اسـت و بایـد عملی 
شـود و سیسـتم در چهارچوِب نظـام تغییر 
بخـورد، تعـادل و فضـاِی جدیـد به وجـود 
بیایـد تـا مـردم اعتماد از دسـت رفتۀشـان 

را بازیابنـد.  
مریـم احــدی: بـدون شـک بایـد یـک 
حکومـِت مشـروع و قابِل قبـول برای تمام 
اقوام افغانسـتان داشـته باشـیم؛ امـا چطور 
بایـد ایـن دولـت به وجـود بیاید کـه مورد 

اعتمـاد همـۀ اقوام باشـد؟
از  تـا  شـده اند  جمـع  این جـا  جوانـان 
بـرای  راه حلـی  آنـان،  نظریـات  مجمـوع 
رفـع مشـکِل فعلـِی حکومت سـراغ گردد. 
امـا فعـاًل سـهم و نقـِش جوانـان در نظـام 
چیسـت؟... جوانـان امـروز بـا مشـکالِت 
زیـادی مواجـه انـد. آن هـا بـا تبعیـض و 
می کننـد.  نـرم  دسـت وپنجه  نابرابـری 
درحالی کـه آن هـا نمی توانند بـه ارگان های 
مهـِم دولتـی راه پیـدا کننـد، نظریـاِت آنان 
چگونـه شـنیده خواهد شـد تا مـا در آینده 
باشـیم؟ پاسـخ گو داشـته  یـک حکومـِت 

بـه  بایـد  چیـزی،  هـر  از  قبـل  بنابرایـن   
جوانـان انگیزۀ مشـارکت در مسـایِل کالِن 
کشـوری داده شـود تـا آن هـا از یـأس و 
سـرخورده گی بیـرون گردنـد و بـه نیرویی 
کـه در وجودشـان نهفته اسـت، پـی ببرند. 

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی
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ــای  ــر مبن ــر ب ــواز تکفی ــِت ج ــر صح ــی ب ــر کس اگ
معصیــت و یــا اگــر کســی بــر تبریــِر و توجیــِه تأویــِل 
ــه  ــد ک ــتناد کن ــث اس ــن حدی ــر ای ــود ب ــائِغ خ غیِرس
پیامبــر فرمــوده اســت »اال الترجعــوا بعــدی کفــاراً 
یضــرب بعضکــم رقــاب بعــض«: آگاه باشــید کــه بعــد 
از مــن کفــاری نگردیــد کــه گــردن همدیگــر را بزنیــد. 
ــه کفــر«:  ــا حدیــث »ســباب المســلم فســوق و قتال و ی
ــا وی ـ  دشــنام دادن مســلمان، فســق اســت و جنــگ ب
از ـ کفــر اســت. و بــر مبنــای چنیــن اســتدالل بگویــد 
کــه قتــل معصیــت اســت ولــی در ایــن دو حدیــث از 
جملــۀ کفــر شــمرده شــده اســت، پــس معصیــت نیــز 

ــود.  ــر می ش ــب تکفی موج
یــا کســی از ایــن دو حدیــث اســتدالِل معکــوس کنــد، 
یعنــی بگویــد معصیــت موجــب کفــر نیســت، ولــی در 
ــر  ــت موجــب کف ــث معصی ــه حی ــل ب ــث قت ــن حدی ای
شــمرده شــده اســت. و چــون از این کــه دالیــِل وافــری 
وجــود دارد کــه معصیــت موجــب کفــر نیســت، ظاهــِر 
ــر  ــه ظاه ــی ک ــود و وقت ــل می ش ــث باط ــن دو حدی ای
ــر  ــل ب ــالن دلی ــن بط ــد، از ای ــل ش ــث باط ــن حدی ای
ــن  ــه ای ــم ب ــِر نصــوص می گیری ــه ظواه فســادِ عمــل ب
ــی کــه هــر نــص را آن طــوری کــه خــود مناســب  معن
می بینیــم، معنــِی باطــن می دهیــم. و ایــن دلیــل کســانی 
ــائغ  ــل غیرس ــِم تأوی ــان را در قِس ــدۀ آن ــه عقی اســت ک
ذکــر می کنــم. و مــن مدعــای آنــان را در قالــب چنیــن 
عبــارت آورده ام و راه قیل وقــاِل آنــان را کوتــاه کــرده ام. 

پاسـخ
در رد این شبهه می توان دو جواب ارایه کرد:  

ــر شــمرده  ــۀ کف ــل از جمل ــه قت جــواب اول: اول این ک
شــود همان طــور کــه ظاهــر آن دو حدیــث می رســاند. 
ــی  ــی که مؤمن ــرای کس ــز ب ــرآن نی ــی از ق ــرا در آیت زی
ــر  ــم ذک ــود در جهن ــد، خل ــدی می کش ــور عم را به ط
شــده اســت و خلــود در جهنــم منتهــای تعبیــر از 
نارضایتــی الهــی اســت کــه در حــق کافــران در آیــات 
قــرآن بــه کار رفتــه اســت. »و مــن یقتــل مؤمنــا متعمــدا 
فجزائــه جهنــم خالــدا فیهــا و غضــب اهلل علیــه و لعنــه 
ــا عظیمــا«:  و کســی که بکشــد مومنــی  ــه عذاب و اعــد ل
ــه  ــم اســت ک ــزای وی جهن ــس ج را از روی قصــد، پ
جاویــدان اســت در آن و غضــب کــرده اســت بــر وی 
خداونــد و او را لعنــت نمــوده اســت و بــرای وی 

ــاده کــرده اســت.   ــزرگ آم عــذاب ب
رد بر این پاسخ

ــب  ــت مذاه ــاد اکثری ــول اعتق ــورد قب ــواب م ــن ج ای
ــت؛  ــت نیس ــۀ ام ــت قاطب ــوان گف ــه می ت ــالمی بلک اس
ــروف  ــالمیان مع ــدۀ اس ــان در عقی ــف ایم ــرا تعری زی
اســت و آیــت نیــز دلیــل تأییــد بــر ایــن مدعــا 
نمی شــود؛ چــون در آیــت کــه مقــام تقبیــح قتــل 
ــل  ــرای قات ــود ب ــه اســت و خل ــر نرفت ــر ذک اســت، کف
ــاص از وی  ــوِل اقتص ــدمِ حص ــورِت ع ــدی در ص عم
ــا  ــت و ی ــا پرداخــِت دی ــو و ی ــا عــدم حصــول عف و ی
ــود  ــل اســت. و خل ــی مکــِث طوی ــه معن ــه ب ــدمِ توب ع
ــل  ــماریدِن قت ــت ش ــِت مذم ــام غای ــا در مق در این ج
ــِد اوصــاف  آمــده اســت همان طــور کــه از قرینــۀ تعدی
ــارت از  ــاف عب ــود و اوص ــوم می ش ــت معل ــن آی در ای
ــم.  ــذاب عظی ــت و ع ــب و لعن ــود و غض ــد خل این  ان
ــیر را  ــف و تفس ــِی عط ــات معن ــی اوق ــد گه و تعدی
می دهــد یعنــی اســتحصال یــک معنــِی واحــد از 
ــد از  ــِی واح ــتحصال آن معن ــاف. و اس ــوِع اوص مجم
ــا  ــدی همان ــل عم ــن اوصــاف در حــق قات ــوع ای مجم
اتصــاف قتــل بــه گنــاه کبیــره بــودن اســت کــه بعــد از 
اکبرالکبائــر کــه شــرک اســت، قــرار دارد و همچنیــن بــر 
ایــن جــواب اول چنیــن رد شــده اســت کــه ایــن آیــت 
ــرای آن اســت کــه مســتحل قتــل باشــد، یعنــی قتــل  ب
را حــالل بشــمارد آن گونــه کــه شــأن طاغوتیــان زمــان 
ــد  ــمارد و مانن ــالل بش ــل را ح ــی که قت ــت و کس اس
ــۀ  آن قاتــل بنــی اســرائیل کــه در حدیــث دیگــری توب
وی ذکــر اســت نشــود، بــدون شــک کافــر می باشــد و 
مســتحق خلــود، مخصوصــًا کــه در آیتــی دیگــر بعــد از 
ذکــِر قتــِل عمــدی، خلــود بــه عبــارِت »اال مــن تــاب« 
مســتثنا شــده اســت. و ایــن جــواب در تفســیر ایــن آیت 

ــت.  ــندیده اس ــث، پس و حدی
پاسـخ دوم 

معنــی حدیــث این چنیــن اســت: اال ال ترجعــوا بعــدی 
کالکفــار یضــرب بعضکــم رقــاب بعــض. یعنــی: بعــد 
ــر را  ــردِن همدیگ ــه گ ــوید ک ــار نش ــد کف ــن مانن از م
ــت و در  ــن اس ــز همی ــث دوم نی ــی حدی ــد. معن می زنن

ــود.  ــح می ش ــی واض ــورت معن ــن ص ای
اعتراض و رّد آن 

ــان  اگــر کســی بگویــد "ایــن حــرف کاف را کــه در زب
عــرب بــرای تشــبیه اســت، از کجــا داخــل کردیــد و بــر 
ــه چنیــن تأویــل بردیــد؟"  مبنــای چــه دلیلــی دســت ب
ــه کفــر در  ــِل وجــودِ تشــبیِه قتــل ب جــواب این کــه دلی
ایــن حدیــث از بــاِب عمــل بــه قرینــه اســت و قرینــه 

ــگ  ــی جن ــر یعن ــردن زدِن همدیگ ــاق گ ــه باالتف این ک
ــا  ــه بس ــت، چ ــار نیس ــۀ کف ــات الزم ــی از صف داخل
کفــاری کــه بــا هــم دوســت انــد همان طــور کــه قــرآن 
در آیاتــی از مــواالت و دوســتِی اهــل کفــر در میــاِن هــم 
ــد  ــده کفاری ان ــود، آن ع ــس مقص ــت. پ ــر داده اس خب
کــه بــا هــم می جنگیدنــد، مخصوصــًا اهــل دورۀ 
ــا  ــا و انتقام جویی ه ــاس عقده ه ــر اس ــه ب ــت ک جاهلی
ــن رســول  ــد، بنابری ــه قتــل همدیگــر دســت می ازیدن ب
خــدا صلــی اهلل علیــه وســلم مؤمنیــن را از همچــو عمــِل 
ــث  ــی حدی ــس معن ــاخت. پ ــذر س ــار برح ــو کف همچ
هشــدار از شــباهت بــه ایــن عمــِل اهــل کفــر اســت و 
ایــن ظاهــِر معنــِی حدیــث اســت کــه نیــازی بــه تبطیــن 
ــل در  ــن قبی ــواردی از ای ــدارد و م ــی ن ــی باطن گرای یعن

نصــوص ســراغ اســت.  
شبهۀ دیگر و رد بر آن 

در قــرآن آمــده اســت »و مــن لــم یحکــم بمــا انــزل اهلل 
ــه  ــد ب ــرون«: و کســی که حکــم نکن ــک هــم الکاف فاولئ

آن چــه کــه خــدا فــرو فرســتاده اســت، پــس چنینانــی از 
جملــۀ کافــران انــد. و بنابرایــن عــدمِ احتــکام بــه قــرآن 
ــای هــر حاکمــی  کفــر پنداشــته می شــود و بنابرایــن، اب
ــط  ــه فق ــد ن ــوب ش ــر محس ــرآن کف ــه ق ــکام ب از احت
معصیــت؛ زیــرا کفــر نیــز معصیــت اســت. و ایــن همــان 
آیتــی اســت کــه خــوارِج زمــاِن قدیــم بــر ایــن آیــت در 
ــد و  ــتناد نموده ان ــلمان اس ــای مس ــا دولت ه ــگ ب جن
ــد.  ــن اســتناد می جوین ــر ای ــز ب تکفیری هــای معاصــر نی

رد بر این شبهه 
ــه  ــن اســت، آن گون ــر در ای ــه کف مقصــود از اتصــاف ب
اتصافــی کــه بــه معنــِی عــدمِ اعتقــاد بــه حقانیــت »مــا 
ــی از  ــکام ناش ــدمِ احت ــه ع ــه آن گون ــد ن ــزل اهلل« باش أن
اهمــال کــه معصیــت اســت نــه کفــر؛ چــون اگــر چنیــن 
ــزل اهلل را تعییــن  ــا ان ــرۀ م نباشــد، الزم می شــود کــه دای
ــۀ  ــه جامع ــۀ آن چ ــزل اهلل هم ــا ان ــرۀ م ــود و در دای نم
ــت،  ــر نیس ــًا ذک ــکام دارد، صراحت ــه احت ــاز ب ــن نی مؤم
ــاق  ــد و اتف ــادی ان ــواردی بســیاری از آن اجته بلکــه م

بــر ایــن اســت کــه همــۀ مــوارد اجتهــادی مــواردِ اتفــاق 
نیســتند و خــالف در آن راه دارد و اتفــاق بــر ایــن 
اســت کــه خالفــات اجتهــادی از دایــرۀ ایمــان خــارج 
ــریعت  ــاِل ش ــه کم ــد ب ــِد معتق ــه مجته ــد، بلک نمی کن
مســتحق ثــواب و اجــر اســت، آن طــوری کــه در حدیث 
نیــز ذکــر رفتــه اســت »اذا اجتهــد الحاکــم فاصــاب فلــه 
اجــران و ان اخطــاء فلــه اجــر واحــد« یعنــی اگــر حاکــم 
اجتهــاد نمــود و در اجتهــادش بــه حــق نایــل شــد، دو 
اجــر دارد و اگــر در اجتهــادش اشــتباه کــرد، یــک اجــر 
دارد. و چــه بســا مــواردی کــه رســول خــدا از وجــود 
ــر  ــن را ب ــد و مؤمنی ــر دادن ــم خب ــر و ظال ــان جائ حاکم
صبــر و عــدمِ دســت بــه شمشــیر بــردن دعــوت کردنــد، 
چنان چــه کــه در حدیــث معــروف عبــاده بــن صامــت 
ــواح و  ــر ب ــه کف ــر این ک ــت مگ ــده اس ــی اهلل آم رض
ــد.  ــر کنن ــر آن ام ــکام ب ــه آن ح ــد ک ــکاری را ببینن آش
و شــکی در ایــن نیســت کــه جــور و ظلــم از جملــهء 
مــا انــزل اهلل نیســت، بلکــه نقیــض مــا انــزل اهلل اســت، 
ــف  ــر متص ــه کف ــی ب ــن حکام ــم چنی ــا این ه ــی ب ول
ــواح  ــر ب ــه کف ــر ب ــًا ام ــه صراحت ــر این ک ــدند، مگ نش
ــی  ــت، یعن ــتحالل اس ــِی اس ــان معن ــن هم ــد و ای بکنن
ــه در  ــم اســت ک ــر توســط آن حاک حــالل شــمردن کف
ــز نیســت و جامعــۀ  ــن حــال اطاعــت آن حاکــم جائ ای
ــه  ــد ب ــا همچــو حاکــم مقی ــه ب مؤمــن در کیفیــت مقابل
ــواردی  ــت و م ــت اس ــح ام ــات و مصال ــت اولوی رعای
ــای  ــاوای علم ــی فت ــت را در بعض ــل رعای ــن قبی از ای
ماوراءالنهــر هنــگام غایلــۀ تســلِط چنگیزیــان در بعضــی 
کتــاب  از  گوشــه یی  در  درمی یابیــم،  فقهــی  متــون 
ــه  ــه اهلل ب ــی رحم ــق زیلع ــا تبیین الحقائ ــق و ی بحرالرائ
ــی در  ــن مســأله برخــورده ام. همان طــوری کــه علمای ای
ــدم  ــاب ع ــن از ب ــه در مغرب زمی ــغال فرانس ــان اش زم
ضیــاع حقــوق اشــتغال بــه قضــای محلــی را پذیرفتنــد، 
الشــنقیطی صاحــب  از جملــه شــیخ محمداالمیــن 
ــرآن  ــرآن بالق ــاح الق ــی ایض ــان ف ــواء البی ــیر اض تفس
ــی  ــت ول ــوده اس ــا ب ــروف موریتانی ــای مع ــه از علم ک
ایشــان در اخیــر ســرزمیِن خــود را بــه قصــد اقامــت در 
اراضــی مقدســه تــرک گفتنــد و همان جــا وفــات یافتنــد. 
فلهــذا معنــِی مــا انــزل اهلل در قــرآن و ضــرورت احتــکام 
ــش  ــه جزییات ــی اســت ک ــِی کل ــک معن ــا ی ــه آن همان ب
ــی و  ــل ظن ــان دالی ــی و می ــح قطع ــکام صری ــان اح می
اجتهــادات توزیــع شــده اســت کــه جــواب امــام علــی 
علیــه خــوارج در اســتدالل بــر ایــن آیــت نیــز متضمــن 

ــم.  ــی اعل ــود، واهلل تعال ــوا ب ــن محت چنی
قسم دوم: تأویِل غیرِسائغ 

اصطــالح تأویــل غیرســائغ را مصنفیــن علــوم اســالمِی 
قدیــم و جدیــد در ردِ دالیــل و نظریــاِت مخالفین شــان 
ــه  ــت ک ــده اس ــواردی ش ــن م ــد و بنابرای ــه کار برده ان ب
اصطــالح تأویــل غیرســائغ را بــر تأویــل ســائغ اطــالق 
کردنــد. ولــی ایــن مقصــودِ مــا نیســت برعــالوۀ این کــه 
تفکیــک آن نیــز ســهل اســت. آن چــه از ایــن اصطــالح 
مقصــد مــا می باشــد، همانــا تأویلــی از نــص اســت کــه 
وجــود و عــدم نــص را زیــر ســوال ببــرد. از ایــن جمله، 
ــاظ  ــوم الف ــردن عم ــر ک ــا حص ــایغ همان ــل غیرس تأوی
ــه  ــا ک ــن ادع ــا ای ــت. و ی ــأن نزول هاس ــر ش ــی ب قرآن
تعبـّـد در نمــاز آن هــم در رکــن قرائــت منحصــر بــه قرآن 
ــرد و زن  ــن ادعــا کــه ســتر عــورت م ــا ای نیســت. و ی
حکــم مقطعــی اســت و امتــداد نــدارد. و یــا ایــن ادعــا 

کــه فرقــی میــان کفــر و اســالم نیســت و همــه برحــق 
ــه  ــا اشــاره ب ــد ب ــام نهادن ــی ن ــن را کثرت گرای ــد و ای ان
این کــه کثرت گرایــی بــر مبنــای واقعیــت یعنــی تســلیم 
مــن حیث الوجــود امــر پذیرفتــه شــده اســت و خالفــی 
ــه قبــول آن اشــارت  در آن نیســت و قــرآن در آیاتــی ب
ــوض  ــًا مرف ــت قطع ــث الغای ــا من حی ــت ام ــوده اس نم
ــب اســت. و  ــر آن مترت اســت و مســوولیت اخــروی ب
ــمول  ــه ش ــوع ب ــم فی المجم ــه مفاهی ــا ک ــن ادع ــا ای ی
ــا  ــد. و ی ــول ان ــکام متح ــت اح ــی در باب ــم قرآن مفاهی
ایــن ادعــا کــه اســالم صالحیــت متــکا بــودن در عرصــۀ 
حکمرانــی را نــدارد. این هــا همــه مواردی انــد کــه 
ــبت داده  ــالم نس ــه اس ــی ب ــاّل مضّل ــوی ض ــر از س اگ

ــد.  ــائغ می باش ــل غیرس ــود، تأوی ش
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*      اصطــاح تأویــل غیرســائغ را مصنفیــن علــوم اســامِی قدیــم و جدیــد در رِد دالیــل و نظریــاِت مخالفین شــان بــه كار برده انــد و بنابرایــن 
مــواردی شــده اســت كــه اصطــاح تأویــل غیرســائغ را بــر تأویــل ســائغ اطــاق كردنــد. ولــی ایــن مقصــوِد مــا نیســت برعــاوة این كــه تفکیــک آن نیــز 
ســهل اســت. آن چــه از ایــن اصطــاح مقصــد مــا می باشــد، همانــا تأویلــی از نــص اســت كــه وجــود و عــدم نــص را زیــر ســوال ببــرد. از ایــن جملــه، 
تأویــل غیرســایغ همانــا حصــر كــردن عمــوم الفــاظ قرآنــی بــر شــأن نزول هاســت. و یــا ایــن ادعــا كــه تعبـّـد در نمــاز آن هــم در ركــن قرائــت منحصــر 

بــه قــرآن نیســت. و یــا ایــن ادعــا كــه ســتر عــورت مــرد و زن حکــم مقطعــی اســت و امتــداد نــدارد       *
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محمداكرام اندیشمند 
ـــرال  ـــه جن ـــچی علی ـــای احمدایش ـــام و ادع ـــر اته اگ
ــتان  ــا دسـ ــرال بـ ــد، جنـ ــت باشـ ــتم درسـ دوسـ
خـــودش بـــه حضـــور و حیـــات سیاســـی خـــود 

نقطـــۀ پایـــان گذاشـــته اســـت.
ـــی  ـــذف فزیک ـــاچ ح ـــن غورم ـــد در کمی ـــر چن  ه
نشـــد و بـــه کام مـــرگ نرفـــت، امـــا حـــاال اگـــر 
ـــی  ـــانی و اخالق ـــر انس ـــه از منظ ـــات ک ـــن اتهام ای
ـــات  ـــه اثب ـــده اســـت ب ـــوم و نکوهی ـــیار مذم ـــز بس نی
ــرال،  ــی جنـ ــی و اجتماعـ ــرگ سیاسـ ــد، مـ برسـ
ــر  ــود. ارگ اگـ ــد بـ ــی خواهـ ــر قطعـ ــک امـ یـ
ــتم  ــوری دوسـ ــت جمهـ ــت ریاسـ ــی معاونیـ حتـ
ــان معلـــق  ــه و پارلمـ را از طریـــق قـــوای قضائیـ
ـــز  ـــاال نی ـــا ح ـــد ت ـــر چن ـــه ه ـــر ک ـــازد، او دیگ نس
از تفویـــض صالحیـــت رئیـــس جمهـــوری بـــه 
عنـــوان معـــاون اول محـــروم بـــود، از هرگونـــه 
صالحیـــت و قـــدرت اجرایـــی بـــی بهـــره باقـــی 
ـــر ادارات  ـــلطه ب ـــوذ و س ـــد. دوری او از نف ـــی مان م
ـــاب  ـــان، فاری ـــات جوزج ـــی والی ـــات محل و حکوم
و ســـرپل بخشـــی از انـــزوا و محرومیـــت کامـــل 
ـــن  ـــات در ای ـــود. انتصاب ـــد ب ـــدرت خواه وی از ق
ــات  ــد. والیـ ــی دهـ ــام مـ ــات را ارگ انجـ والیـ
ــی  ــمنگان و حتـ ــخ، سـ ــس، بلـ ــوار بادغیـ همجـ
والیـــات بغـــالن، قنـــدوز، تخـــار و بدخشـــان از 
ـــۀ ارگ  ـــد شـــد و برنام ـــر خواهن ـــت متاث ـــن وضعی ای
ـــه  ـــات ب ـــن والی ـــرش در ای ـــورد نظ ـــات م در انتصاب
ـــرال دوســـتم  ـــد. جن ـــق خواهـــد گردی ســـهولت تطبی
در مقـــام معاونیـــت اول ریاســـت جمهـــوری بـــر 
ــه  ــور او و هوادارانـــش، نـ ــاور و تصـ خـــالف بـ
در ارگ و حواریـــون ارگ و نـــه نـــزد امریکایـــی 
ـــتان، از  ـــت افغانس ـــی دول ـــای حام ـــی ه ـــا و غرب ه
ـــت  ـــت. دول ـــوردار نیس ـــت برخ ـــت و حرم مصونی
ـــاالر و  ـــگ س ـــوان جن ـــه عن ـــی او را ب ـــکا حت امری
ـــالن  ـــمی و اع ـــر رس ـــورت غی ـــی بص ـــرم جنگ مج
ـــزای  ـــروم از وی ـــیاه و مح ـــت س ـــامل لیس ـــده ش ناش
ـــۀ  ـــاید اتحادی ـــت. ش ـــاخته اس ـــکا س ـــه امری ـــفر ب س
ـــر  ـــم را مدنظ ـــن تحری ـــل ای ـــا قب ـــدت ه ـــا م اروپ
ـــای  ـــتم در روزه ـــرال دوس ـــر جن ـــد. اگ ـــه باش گرفت
ــه  ــوری بـ ــت جمهـ ــی ریاسـ ــات انتخاباتـ تبلیغیـ
ـــی  ـــرف غن ـــاب اش ـــورد انتخ ـــاون اول م ـــوان مع عن
ـــن  ـــت، ای ـــذرت خواس ـــود مع ـــین خ ـــال پیش از اعم
اعتـــذار در جهـــت تبرئـــه اشـــرف غنـــی از ایـــن 
انتخـــاب بـــود، نـــه در جهـــت تبرئـــه دوســـتم. 
دوســـیه و پرونـــدۀ جنـــرال دوســـتم بـــه عنـــوان 
ملیشـــۀ دوران تجـــاوز شـــوروی و بـــزرگ شـــده 
ـــاالر  ـــگ س ـــوان جن ـــه عن ـــا و ب ـــان روس ه در دام
ـــا و  ـــی ه ـــزد امریکای ـــم ن ـــی، ه ـــکار جنگ و جنایت
ـــکان ارگ در  ـــزد ارگ و نزدی ـــم ن ـــا و ه ـــی ه غرب
ـــر  ـــای غی ـــی نهاده ـــتان و حت ـــت افغانس درون دول
دولتـــی حقـــوق بشـــری معـــاش خـــوار غربـــی 
ـــری  ـــی و پیگی ـــل بررس ـــوح و قاب ـــه مفت ـــا، همیش ه

ـــت. اس

ابوبکر صدیق
دادگاه عالــی افغانســتان می گویــد کــه قانــون در 
ــی اســت  ــه مدع ــد ایشــجی  ک ــدٔه احم ــورد پرون م
ــاون اول  ــتم مع ــید دوس ــرال عبدالرش ــرف جن از ط
ریاســت جمهــوری مــورد لــت و کــوب قــرار گرفتــه 
و مــدت پنــج روز بــه شــکل غیــر قانونــی در منــزل 
او محبــوس بــوده بــه شــکل بی طرفانــه تطبیــق 

خواهــد شــد.
آقــای حلیــم کــه در یــک نشســت مشــورتی رییــس 
جمهــور بــا شــماری از رهبــران سیاســی و جهــادی 
ــان  ــما اطمین ــه ش ــه ب ــزود ک ــرد، اف ــت می ک صحب
ــون در  ــات، قان می دهــم بعــد از تکمیل شــدن تحقیق
ایــن خصــوص بــا بی طرفــی کامــل تطبیــق خواهــد 

شــد. 
در همیــن حــال، رییــس جمهــور اشــرف غنــی گفتــه 
اســت کــه شــورای امنیــت ملــی جلســات متعــددی 
ــچی  ــد ایش ــتم و احم ــرال دوس ــه جن ــاره قضی در ب
ــت الزم  ــه دق ــز در نتیج ــت نی ــرده و دول ــزار ک برگ
ــه اصــل حاکمیــت قانــون موقف  گیــری  ــا توجــه ب ب

کــرده اســت.
رییس جمهــور غنــی  می گویــد کــه موضع گیــری 
دولــت در بــاره ایــن قضیــه نقشــه راه را بــرای 
رســیدگی بــه آن تنظیــم می کنــد. او تاکیــد کــرده کــه 
ــی  ــی و قضای ــن مســاله از مجــرای نهادهــای عدل ای

ــت. ــرار خواهــد گرف ــورد رســیدگی ق کشــور م
اشــرف غنــی در جلســه مشــورتی خــود بــا شــماری 
ــه  خاطــری  ــران سیاســی و جهــادی گفــت: ب از رهب
مختلــف  دالیــل  بــه  مذکــور  حادثــٔه  این کــه 
ــورت های  ــه مش ــت، ب ــاخته اس ــر س ــردم را متاث م
ــادی و  ــران جه ــورت رهب ــوص مش ــتر، به خص بیش

ــت.  ــاز اس ــی نی ــی و سیاس ــخصیت های مل ش
ــچی  ــد ایش ــتم و احم ــرال دوس ــه جن ــاره قضی در ب
ــت  ــز صبح ــادی نی ــی و جه ــران سیاس ــر رهب دیگ
ــد  ــی، حام ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــد. عب کرده ان
کــرزی رییس جمهــور پیشــین، صبغــت اهلل مجــددی، 
عبدرب الرســول ســیاف، محمــد کریــم خلیلــی 
روســای هــر دو مجلــس شــورای ملــی، محمدیونس 
قانونــی و برخــی از رهبــران سیاســی و جهــادی نیــز 

ــد. ــث کرده ان ــوع بح ــن موض روی ای
امــا، قانــون اساســی افغانســتان در مــورد مصونیــت 
قضایــی معاونــان ریاســت جمهــوری صراحــت 

ــت.  ــداده اس ن
ــس  ــده اســت: "ریی ــی آم ــون اساس ــاده ۶۹ قان در م
جمهــور در برابــر ملــت و مجلــس نماینــدگان 
ــد.  ــوول می باش ــاده مس ــن م ــکام ای ــه اح ــق ب مطاب
ــم  ــکاب جرای ــه ارت ــور ب ــس جمه ــه ریی ــام علی اته
ضدبشــری، خیانــت ملــی یــا جنایــت از طــرف یــک 
ثلــث کل اعضــای مجلــس نماینــدگان تقاضــا شــده 
ــرف دو  ــا از ط ــن تقاض ــه ای ــد. در صورتی ک می توان
ــردد،  ــد گ ــدگان تأیی ــس نماین ــث کل آرای مجل ثل
ــاه  ــک م ــدت ی ــالل م ــدگان در خ ــس نماین مجل
ــٔه  ــر گاه جرگ ــد. ه ــر می نمای ــزرگ را دای ــٔه ب جرگ
ــث  ــت دو ثل ــه اکثری ــوب را ب ــام منس ــزرگ اته ب
آرای کل اعضــا تصویــب نمایــد، رییــس جمهــور از 
وظیفــه منفصــل و موضــوع بــه دادگاه خــاص محول 

می گــردد."
ــی  ــون اساســی افغانســتان حت ــد قان ــن، هرچن بنابری

ــت  ــم مصونی ــوری ه ــت جمه ــود ریاس ــرای خ ب
قضایــی قایــل نشــده  اســت، انتخابــی بــودن رییــس 
جمهــوری و معاونانــش کار پیگــرد قضایــی آن هــا را 

ــده  کــرده  اســت.  پیچی
ــان رییــس  ــا، این کــه در مــورد پرونده هــای معاون ام
جمهــور نیــز بایــد بســان رییــس جمهــور و یــا وزرا  
برخــورد  شــود، قانــون اساســی افغانســتان صراحــت 
نــداده اســت. ایــن موضــوع بــه کمیســیون نظــارت 
بــر  تطبیــق قانــون اساســی بــر می گــردد کــه هــرگاه 
معاونــان رییــس جمهــور مرتکــب جــرم شــوند، در 

برابرشــان چگونــه برخــورد صــورت بگیــرد.
ــه در  ــی ک ــن احمــدی، حقوقدان ــم، امی از ســویی ه
تدویــن قانــون اساســی نقــش داشــته، بــاور دارد کــه 
ــادی  ــی دولتمــردان ابهــام زی در مــورد پیگــرد قضای
ــم  ــوری ه ــس جمه ــان ریی ــدارد و معاون ــود ن وج
ماننــد وزیــران از چنیــن قاعده یــی مســتثنی نیســتند. 
او مــی گویــد: "قاعــده کلــی ایــن اســت کــه همــه 
ــون  ــاوی اند. در قان ــون مس ــر قان ــهروندان در براب ش
اساســی تنهــا شــرایط پیگــرد رییــس جمهــوری یــک 
ــس  ــوص ریی ــن مخص ــت و ای ــنگین اس ــدار س مق
ــود.  ــش نمی ش ــامل معاونان ــت و ش ــوری اس جمه
منتهــا پرونــدٔه آنــان بایــد توســط دادگاه ویــژه 

ــود." ــی ش بررس
ــش  ــزب جنب ــری ح ــای رهب ــم، اعض ــی ه از طرف
ــی  ــد اشــرف غن ــور محم ــس جمه ــا ریی اســالمی ب
ــی  ــی و قضای ــیده گی عدلت ــد و از رس ــدار کرده ان دی
پیرامــون ادعاهــای احمــد ایشــجی اعــالم حمایــت 

کرده انــد.
ریاســت  دفتــر  ســوی  از  کــه  خبرنامه یــی  در 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــده گفت ــر ش ــوری منتش جمه
اعضــای رهبــری جنبــش اســالمی دیــروز بــا رییــس 
جمهــور دیــدار کــرده انــد و لطــف اهلل عزیــزی والــی 
ــه  ــه اســت ک ــا گفت ــدگان از آنه ــه نماین جوزجــان ب
ــجی از  ــد ایش ــوع احم ــه موض ــیدگی ب ــا از رس آنه
طریــق نهادهــای عدلتــی و قضایــی اعــالم حمایــت 

می کننــد.
ــه اســت  رییــس جمهــور محمــد اشــرف غنــی گفت
کــه ایــن موضــوع توســط نهادهــای قضایــی تعقیــب 
و رســیدگی شــده و نیــاز بــه حوصلــه منــدی 

می باشــد.
رییــس جمهــور گفتــه اســت مــا مســوولیت داریــم 
کــه از قانــون، امنیــت و آرامــش عمومــی دفــاع کنیم.

احمــد ایشــجی معــاون پیشــین جنبــش اســالمی و از 
رقیبــان سیاســی جنــرال دوســتم اســت.

ــوس  ــم ق ــه در پنج ــت ک ــه اس ــجی گفت ــای ایش آق
ــی در  ــدان ورزش ــک می ــان در ی ــت جوزج در والی
ــرال دوســتم دســت  ــا جن ــی کــه می خواســت ب حال
بدهــد مــورد بــد رفتــاری او و افــرادش قــرار گرفتــه 
و پنــج روز را در خانــٔه آقــای دوســتم زندانــی بــوده 
و از طــرف جنــرال و افــرادش مــورد ســوء اســتفاده 

جنســی قــرار گرفتــه اســت.
امــا دفتــر جنــرال دوســتم ایــن ادعــای آقای ایشــجی 
ــه  ــای او ریش ــت ادعای ه ــه اس ــرده و گفت را رد ک
ــت  ــد محبوبی ــه می خواه ــی دارد ک ــٔه سیاس در توطی

جنــرال دوســتم را در جامعــه خدشــه دار کنــد.

www.mandegardaily.com

ـــانو  ـــې دوه زره کس ـــم ک ـــل عل ـــز پ ـــه مرک ـــت پ ـــر والی د لوګ

ـــو  ـــو د ابادول ـــې د کورون ـــارګوټي ک ـــه ښ ـــو پ ـــه د کډوال ت

ـــو. ـــل ش ـــش پی ـــو وې ـــاره د ځمک لپ

ـــو  ـــي د کډوال ـــم فدای ـــد حلی ـــر وايل محم ـــره ورځ د لوګ تې

ـــو  ـــې ازادي راډی ـــډه ک ـــت غون ـــه پرانیس ـــارګوټي پ ـــاد ښ د ی

تـــه وویـــل چـــې پـــه دې ښـــارګوټي کـــې دوه زره نـــورو 

ــه  ــاره ځمکـ ــو لپـ ــو د ابادولـ ــم د کورونـ ــه هـ ــانو تـ کسـ

وویشـــل شـــوه.

ـــه  ـــه پ ـــر اوس ـــم ت ـــه ه ـــه څ ـــړه، ک ـــه ک ـــي زیات ـــم فداي حلی

ـــورې  ـــه ن ـــو پرت ـــه ځمک ـــه ل ـــو ت ـــې کډوال ـــارګوټي ک دې ښ

الزمـــې اســـانتیاوې نـــه دي برابـــرې شـــوي، خـــو دوی 

ـــه  ـــکالتو ت ـــو مش ـــرار د کډوال ـــرار، ک ـــې ک ـــوي چ ـــه ک هڅ

ـــړي. ـــي وک ـــیده ګ رس

حلیم فدايي زیاتوي:

ـــو  ـــویو مهاجرین ـــتانه ش ـــو راس ـــو هغ ـــو کلون ـــه درېی ـــس ل "پ

تـــه چـــې لوګـــر تـــه راغـــي وو، دوه زره منـــرې توزیـــع 

ـــق  ـــو مطاب ـــو احصای ـــې د لومړنی ـــر ک ـــه لوګ ـــوه، پ ـــل ش پی

پـــه بهرنیـــو هېوادونـــو کـــې د لوګـــر تـــر ۲۱ زره ډېـــره 

کورنـــۍ دي، نـــورې ســـتونزې شـــته چـــې وخـــت پـــر 

ـــوو." ـــان رس ـــه ځ ـــې ت ـــه هغ ـــت ب وخ

ــوب  ــه لومړیتـ ــو تـ ــو کډوالـ ــل، هغـ ــر وايل وویـ د لوګـ

ـــتنې  ـــه ورس ـــر ت ـــې لوګ ـــتیو ک ـــه دې وروس ـــې پ ـــوي چ ورک

شـــوي، خـــو ټولـــو بـــې کـــوره کډوالـــو تـــه يـــې پـــه 

ترتیـــب رسه د منـــرو وېـــش پـــه پـــام کـــې دی.

ــین  ــید حسـ ــر سـ ــارو وزیـ ــو چـ ــتان د کډوالـ د افغانسـ

عاملـــي بلخـــي چـــې د کډوالـــو د یـــاد ښـــارګوټي 

پرانیســـت غونـــډه کـــې يـــې برخـــه لرلـــه وویـــل، دوی 

بـــه پـــه دې ښـــارګوټي کـــې د شـــلو زرو کورنیـــو لپـــاره 

ـــه  ـــانو ت ـــه کس ـــې دوه لک ـــه ي ـــمېر ب ـــېدونکو ش ـــې د اوس چ

ــړي. ــره کـ ــه برابـ ــتوګنې زمینـ ــېږي، د اسـ ورسـ

سیدحسین عاملي بلخي زیاتوي:

"دا ښـــارګوټی اتـــه زره جریبـــه ځمکـــه لـــري چـــې 

درې زره جریبـــه يـــې د هغـــې نقشـــې پـــر اســـاس شـــته 

ـــه  ـــه کـــې ات ـــوې ځمک ـــل ش ـــوې ده، پـــه وېش ـــل ش ویش

ـــو د  ـــوی دی او د کډوال ـــړل ش ـــای ورک ـــه ځ ـــو ت زره کورنی

ـــه  ـــې پ ـــه دی چ ـــارګوټو څخ ـــو ښ ـــارو وزارت د بهرتین چ

نـــورو والیتونـــو کـــې موجـــود دي، پنتځـــه زره جریبـــه 

نـــوره ځمکـــه د ښـــارجوړونې د وزارت د رسوې النـــدې 

ده چـــې هغـــو يـــې نقشـــه کـــوي، زمـــا هیلـــه داده چـــې 

تـــر پنځلســـو زرو پـــورې نـــورو کورنیـــو تـــه بـــه هـــم د 

ـــړل يش،  ـــرې ورک ـــې من ـــه ک ـــه برخ ـــه دویم ـــروژې پ دې پ

دا ښـــارګوټی شـــل زره بېرتـــه راســـتنېدونکو کورنیـــو تـــه 

ـــې دوه  ـــه ي ـــمېر ب ـــړو ش ـــې د وګ ـــوالی يش چ ـــای ورک ځ

لکـــو تـــه ورســـېږي."

بلخـــوا کـــډوال وايـــي چـــې یـــوازې د کورونـــو لپـــاره 

ــږي،  ــه هوارېـ ــتونزې نـ ــش د دوی سـ ــه وېـ ــو پـ د ځمکـ

ـــوونځي،  ـــړکونه، ښ ـــټ، س ـــګ مارکې ـــر څن ـــور ت ـــه د ک ځک

ــو  ــو رضورتونـ ــه مهمـ ــه لـ ــور د ژوندانـ ــه او نـ روغتونونـ

ــه دي. څخـ

د کډوالو یو تن مرش ډاکټر صالح وايي:

ـــته ده،  ـــه دښ ـــورئ وچ ـــاحه وګ ـــو دا س ـــه تاس ـــورئ ک "ګ

دې کـــې اوبـــه نشـــته، کلینیـــک نشـــته، مکتـــب نشـــته، 

ـــه  ـــادۍ ت ـــې اب ـــرو چ ـــه ل ـــوږ الره ن ـــته، م ـــړک نش ـــا س حت

ـــاوو دي،  ـــو اړتی ـــانانو د لومړین ـــول د انس ـــو، دا ټ ـــرې ووځ پ

خـــو دلتـــه هېـــڅ هـــم نشـــته، نـــو دې شـــیانو ټولـــو تـــه 

مهاجریـــن رضورت لـــري."

ملبـــات ګل چـــې د کډوالـــو یـــو بـــل تـــن مـــر دی وویـــل، 

ــارګوټي  ــاره د ښـ ــي ادارې دوی لپـ ــم والیتـ ــه هـ ــه څـ کـ

پرانیســـته وکـــړه، خـــو ال هـــم د ښـــارګوټي یـــوه برخـــه 

ځمکـــه غصـــب ده او دوی تـــه داســـې ســـاحې وېشـــل 

ـــدې دي او  ـــواښ الن ـــر ګ ـــیالبونو ت ـــه د س ـــې هغ ـــوې چ ش

ـــه دي. ـــبې ن ـــاره مناس ـــېدو لپ ـــال د اوس دا مه

آیا مرگ سیاسی جنرال 

دوستم فرا رسید؟

قانون در مورد پیگرد عدلی 
و قضایی دوستم چه می گوید؟

لوګر کې ۲ زره کډوالو ته 

د کورونو لپاره د ځمکو 

وېش پیل شو
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ورزش

ــای  ــس از پیروزی ه ــری پ ــی تصوی ــوریه در پیام ــور س رییس جمه
ــب رخ داد،  ــه در حل ــرد: آنچ ــالم ک ــب اع ــوریه در حل ــش س ارت

ــد داد. ــر خواه ــان را تغیی ــه جه ــود ک ــی ب ــی تاریخ لحظه ی
ــه در  ــی ک ــی ویدیوی ــوریه در پیام ــور س ــد، رییس جمه ــار اس بش
ــوک منتشــر شــده از  ــوری ســوریه در فیس ب صفحــۀ ریاســت جمه
ــد آزادی  ــازی مانن ــوادث تاریخ س ــا ح ــان" ب ــخ و زم ــاط "تاری ارتب

ــرد. ــت ک ــب صحب شــرق حل
ــای  ــی از باغ ه ــد در یک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــو ک ــن ویدی ــد در ای اس
کاخ ریاســت جمهــوری ضبــط شــده و همزمــان بــا عملیــات 
پاکســازی آخریــن مقرهــای شورشــیان در شــرق حلــب پخش شــده، 
ــارۀ حلــب صحبــت کنیــم، بایــد ایــن  می گویــد: اگــر بخواهیــم درب
ــم  ــه ه ــاره ب ــن ب ــخ در ای ــان و تاری ــه زم ــم ک ــالم کن ــأله را اع مس
ــا  ــد، ام ــوش می کنن ــک را فرام ــان نزدی ــردم زم ــتند؛ م ــط هس مرتب

ــد. ــاد نمی برن ــود را از ی ــل ش ــخ تبدی ــه تاری ــه ب ــه ک آنچ
ــان رخ  ــزرگ در جه ــه حــوادث ب ــی ک ــوان داشــت: هنگام اســد عن
ــود.  ــل می ش ــخ تبدی ــه تاری ــد و ب ــت می یاب ــان اهمی ــد، زم می ده
مثــاًل مــا می گوییــم قبــل از والدت حضــرت مســیح و دوران بعــد از 
والدت حضــرت مســیح و قبــل از نــزول وحــی بــر پیامبر اکــرم)ص( 

و پــس از آن.
او ادامــه داد: تاریــخ قبــل و بعــد نــدارد، مــا می گوییــم دوران سیاســی 
قبــل از شــوروی و پــس از آن،  قبــل و بعــد از جنــگ جهانــی دوم. 
ــود.  ــد ب ــاز خواه ــز تاریخ س ــب نی ــازی حل ــن آزادس ــدۀ م ــه عقی ب
آزادی حلــب فقــط یــک مســألۀ ســوری یــا منطقه یــی نیســت، بلکــه 
یــک امــر جهانــی اســت و در تاریــخ جهــان جــای می گیــرد. از ایــن 
بــه بعــد دربــارۀ حــوادث جهــان نیــز خواهنــد گفــت، قبــل از آزادی 
ــخ  ــه تاری ــان ب ــا زم ــب. در این ج ــازی حل ــد از آزادس ــب و بع حل

تبدیــل شــده و حلــب زمــان را بــه تاریــخ تبدیــل کــرد.
او گفــت: مــردم ســوریه با پایــداری و شــجاعت و فداکاری های شــان 
ــتادند.  ــت ایس ــار حقانی ــود و در کن ــور خ ــب و کش ــار حل در کن
مــردم حلــب تاریخــی جدیــد را بــه نــگارش درآوردنــد و آنچــه در 
ــان را  ــه جه ــت ک ــی اس ــی تاریخ ــۀ لحظه ی ــه مثاب ــب رخ داد، ب حل
تغییــر خواهــد داد. آنچــه امــروز رخ داده تاریخــی اســت کــه نشــان 
ــار میهــن خــود ایســتاده و از  می دهــد هــر شــهروند ســوری در کن
آن دفــاع کــرده و ایــن چیــزی اســت کــه در طــول ۶ ســال جنــگ 

همــواره شــاهد آن بودیــم.
ایــن اظهــارات بشــار اســد همزمــان بــا خــروج شورشــیان مســلح و 
ــر نظامــی از مناطــق تحــت ســلطه شورشــیان در شــرق  هــزاران غی

حلــب منتشــر شــده اســت.

رییس جمهــر امریــکا گفتــه اســت، واشــنگتن بــه حمــالت ســایبری 
روســیه واکنــش عملــی نشــان خواهــد داد.

بــاراک اوبامــا رییس جمهــور امریــکا می گویــد، ایاالت متحــده 
ــالم  ــاس اع ــر اس ــه ب ــیه ک ــایبری روس ــالت س ــه حم ــبت ب نس
ــوذ  ــرای نف ــالش ب ــی از ت ــنگتن بخش ــی واش ــازمان های اطالعات س
در انتخابــات ریاســت جمهوری 201۶ امریــکا بوده انــد، واکنــش 

ــد داد. ــان خواه ــی نش عمل
او ایــن اظهــارات را در مصاحبــه بــا رادیــوی ملــی ان پــی آر مطــرح 
کــرد و گفــت: "مــن فکــر می کنــم هیــچ شــکی نیســت کــه وقتــی 
ــات  ــر یک پارچه گــی انتخاب ــد ب یــک دولــت خارجــی تــالش می کن
ــم و  ــان دهی ــی نش ــش عمل ــت واکن ــا می بایس ــذارد... م ــر بگ ــا اث م

ایــن کار را خواهیــم کــرد."
ــان  ــات در زم ــن اقدام ــرد: "ای ــح ک ــکا تصری ــور امری  رییس جمه
ــد  ــم کــرد، صــورت خواهن ــان انتخــاب خواهی ــی کــه خودم و مکان
گرفــت. برخــی از ایــن اقدامــات ممکــن اســت آشــکار باشــد و بــه 
اطــالع عمــوم برســد و برخــی دیگــر اعــالن عمومــی نخواهد شــد."
ــارۀ  ــن درب ــه احســاس م ــاًل نســبت ب ــن کام ــای پوتی ــزود: "آق او اف
ایــن موضــوع مطلــع اســت، چــرا کــه به طــور مســتقیم در ایــن بــاره 

ــردم." ــو ک ــا او گفت  وگ ب
ــخ  ــا در تاری ــه اوبام ــه این ک ــا توجــه ب ــه ب ــوز روشــن نیســت ک هن
ــت او قصــد چــه  ــرد، دول ــد ک ــرک خواه 1 بهمــن کاخ ســفید را ت

ــیه دارد. ــه روس ــی علی ــش و اقدام واکن
واشــنگتن، مســکو را بــه هــک ایمیل  هــای حــزب دموکــرات و یکــی 
از دســتیاران کلیــدی هیــالری کلینتــون، نامــزد حــزب دموکــرات در 
ــت.  ــرده اس ــم ک ــکا، مته ــت جمهوری 201۶ امری ــات ریاس انتخاب
کرملیــن ایــن اتهــام را بــه شــدت رد کــرده اســت و دونالــد ترامــپ، 
رییس جمهــور منتخــب امریــکا معتقــد اســت، چنیــن ادعایــی ناشــی 

ــای سیاســی و »مضحــک« اســت. از انگیزه ه

ــم  ــور در تی ــل حض ــم فص ــس از نی ــور پ ــال کش ــی فوتب ــم مل ــک تی هافب
ــی اف ســی  ــم دســتۀ اول ــه تی ــراردادش ب ــا فســخ ق ــد، ب ــال نارایونایت فوتب

ــت. ــته اس ــل پیوس ــات هورنبی چاین
ــر  ــگ برت ــای لی ــته در رقابت ه ــل گذش ــل فص ــات هورنبی ــگاه چاین باش
ــا ۳0  ــف و ب ــج ضعی ــا کســب نتای ــا ب ــد حضــور داشــت، ام ــال تایلن فوتب
ــن ترتیــب، مصطفــی  ــه ای ــه رقابت هــای دســتۀ 1 ســقوط کــرد. ب ــاز ب امتی
آزادزوی فصــل بعــدی فوتبالــی اش را در رقابت هــای لیــگ دســتۀ 1 تایلنــد 

ــه خواهــد داد. ادام
ــال  ــی فوتب ــم مل ــه تی ــازی تاجیکســتان ب ــدت در ب ــد از م ــه بع آزادزوی ک
ــل  ــم فص ــی نی ــته در ط ــال گذش ــود، س ــده ب ــوت ش ــز دع ــتان نی افغانس
حضــورش در تیــم فوتبــال نارایونایتــد، یکــی از بازیکنــان تأثیرگــذار ایــن 
تیــم بــود و بازی هــای خوبــش در ایــن تیــم ســبب شــد تــا نظــر تیم هــای 

لیــگ برتــر تایلنــد نیــز جلــب شــود.
آزادزوی بــا نارایونایتــد بــا کســب 41 امتیــاز بــه مقــام نایــب قهرمانــی لیــگ 
جنوبــی دســتۀ 2 تایلنــد دســت پیــدا کنــد. باشــگاه چاینــات تایلنــد از او بــه 

عنــوان یــک هافبــک ســرعتی و تأثیرگــذار یــاد کــرده اســت.

ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــتان می گوی ــال افغانس ــتارۀ فوتب ــالل آرزو، س ب
ــه  ــای آرزو ب ــدد. آق ــور بپیون ــال کش ــی فوتب ــم مل ــه تی ــاره ب دوب
ســالم وطندار گفتــه اســت کــه بزرگ تریــن خواســته اش ایــن اســت 
ــد. ــور باش ــی کش ــم مل ــت تی ــی اش در خدم ــان زنده گ ــا پای ــه ت ک

ســتارۀ فوتبــال افغانســتان امیــدوار اســت تــا در بازی هــای آینــده در 
کنــار دیگــر بازیکنــان تیــم ملــی در رقابت هــا اشــتراک کنــد.

شــهرت بــالل از آن جــا شــروع شــد کــه بــرای نخســتین بار در ســال 
1۳۸۹ بــه تیــم ملــی زیــر 2۳ ســاله ها بــرای حضــور در رقابت هــای 
ــتان  ــه افغانس ــا ک ــالل در آن بازی ه ــد. ب ــوت ش ــیا دع ــوب آس جن
ــش  ــر ش ــی ه ــه  تنهای ــید. او ب ــوب درخش ــد، خ ــان ش ــب قهرم نای
ــتان، دو  ــه پاکس ــول ب ــا را )دوگ ــن بازی ه ــتان در ای ــول افغانس گ
گــول بــه ســریالنکا، یــک گــول بــه هنــد و یــک گــول بــه مالدیــو( 
زد و یک تنــه تیــم ملــی افغانســتان را تــا مرحلــۀ نهایــی ایــن 

ــرد. ــش ب ــا پی بازی ه
بــالل آرزو در بازی هــای قهرمانــی جنــوب آســیا در ســال 2011 نیــز 
بــه میــدان رفــت. او در ایــن بازی هــا چهــار گــول بــه ثمــر رســاند 
ــول زن  ــن گ ــول( و دومی ــای گ ــتان )آق ــول زن افغانس ــن گ ــا بهتری ت

ــود. ــا ش ــن بازی ه ای
ــج  ــا پن ــراه ب ــراض هم ــک اعت ــته در ی ــال گذش ــت س ــا در نهای ام
بازیکــن دیگــر )اســالم الدین امیــری، مجتبــا فیــض، رفیــغ بارکــزی، 
امرالدیــن شــریفی، فــرزاد عطایــی و حشــمت اهلل بارکــزی( تیــم ملــی 

افغانســتان را تــرک کــرد.
ــازِی ملــی، ۹ گــول  بــالِل 27 ســاله از ســال 2011 تاکنــون در 27 ب

بــه ثمــر رســانده اســت.
ــا  ــه ب ــود ک ــاله ب ــت. او سه س ــده اس ــا آم ــه  دنی ــل ب ــالل در کاب ب
ــد. آرزو  ــر ش ــران مهاج ــه ای ــپس ب ــتان و س ــه پاکس ــواده اش ب خان
پــس از ۹ ســال زنده گــی در ایــن دو کشــور، راهــی نــاروی شــد و 
ــواداران  ــالل آرزو از ه ــد. ب ــن کشــور زنده گــی می کن ــون در ای تاکن
فوتبــال اســپانیا و طرفــدار تیــم بارســلونا اســت. لیونــل مســی، ژاوی، 
ــای او در  ــۀ و الگوه ــورد عالق ــان م ــچ بازیکن ــتا و ابراهیموی اینیس

ــد. ــال ان فوتب

بشار اسد:

آزادی حلب نقطۀ عطفی 
در تاریخ جهان خواهد بود

اوباما خطاب به روسیه:

تالفـی مـی کنیـم

مصطفی آزادزوی به اف سی 
چاینات تایلند پیوست

آقـای گـول افغانستان
 بر مـی گردد

محمد شعیب صیقل

غرق دریاِی عرق گشتیم
آنچه را احمد ایشچی گفت، شاید تلخ ترین واقعیتی باشد که 
در کشوری که با صدها مشکل دست و گریبان است، تا حال 
از زوایای تاریک به رسانه ها درز کرده است. برای کسانی که از اندک ترین 
پیشرفت کشور خشنود می شوند، اتفاقاتی از این دست، سخت ناامید کننده و 

تکان دهنده است.
پیش از این که به سراغ نثار کردن نفرین و... به عامل این قضیه رفت، چنین 
فکر می کنم که اکنون برای دولت کار بزرگ، حسابی و دردسرسازی ایجادشده 
است. امروز بیشتر از همه، سنگینی این رویداد برشانه های داکتر محمد اشرف 
تاریخی،  آزمون  یک  برابر  در  اکنون  کشور،  رییس جمهور  باشد،  افتاده  غنی 
رک وراست، جدی و سرنوشت ساز و در عین حال دشوار و سختی قرار دارد. 
او گزینۀ جز این دو انتخاب گریز و گزیر، ندارد؛ نخست، آرام سازی و تلطیف 
اوضاع، نرم عبور کردن از کنار این حادثه، چشم داشت به متحد سیاسی خود، 
رعایت عرف سیاست بازی های رایج در کشور، نادیده گرفتن خطای یک فرد 

دارای موثریت سیاسی، چشم داشت به بانک رأی جنرال دوستم و...
دوم، پابند ماندن به سوگند برای حمایت حقوق شهروندان، تامین عدالت ولو 
به هرقیمت، پاسداری از ارزش های دینی و ملی که هر ازگاهی وفاداری به 
آنرایاد آوری می کند، واستاندن حق یک مظلوم، باز اعتماد به مردم، قاطعیت 

برای تامین قانون و...
اکنون چشم های زیادی در میان ملت به چشم داکتر محمد اشرف غنی دوخته 
شده است، تک تک ضربان قلب همه آغاز یافته است... جناب رییس جمهور 
کفۀ ترازو را به نفع کدام سو سنگین می کند؟ یا در واقع امروز عدالت می چربد 
و یا سیاست )گرچند این دو باهم می توانند تضادی نداشته باشند( امروز همه 
منتظر اند که رییس جمهور با تأمین عدالت، اعتماد از دست رفته را برای مردم 
دوباره بر می گرداند و یا این که سنگ سخت و سردی به سینۀ ستم دیده گان 

این کشور می زند؟
رییس جمهور است که امروز با دشواری انتخاب، روبه رو است. اگر مشورۀ ما 
کهتران را بگیرد، این گونه برایش می گویم: با تأمین و حمایت عدالت، شاید 
مردم افغانستان بیشتر از رأیی که دوستم به او داد، به او اعتماد کنند، ای بسا 
که به نیت های بعدی او که چیست و ما نمی دانیم، نیز کمک کند. او را قهرمان 

خواهد ساخت، بیا رییس جمهور! یک دل کن!...
بیا عدالت را قربانی منفعت سیاست نساز!... بیا عدالت کن و همه در کنارت 
بد  این کار  از  دیگر  بگذار!...  خود  از  درخشان  نام  یک  بیا  بود!...  خواهیم 
نمی شود، همین اکنون همان روز مبادا فرار سیده است... شاید بگویی! می دانم، 
مشکل دارم... دوستم درد سرساز است، و...! به خدا رییس جمهور! اگر همین 
او  داعش  و  طالب  نمی تواند،  کاری  هیچ  او  کند،  محکوم  را  دوستم  عدالت 
پیش  گام  یک  نیست،  دوستم  به  مساوی  اوزبیک  شریف  قوم  نمی پذیرد!  را 
بگذار! و عدالت... این برای دوام حکومت تو و اعتماد مردم الزمی است، چرا 

گفته اند: حکومت با کفر می ماند، اما باظلم نه!

پرتو نادری

چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم، مــا وابســته بــه قوم هــای 
گوناگــون هســتم کــه بخشــی هویــت مــا را می ســازد. 
قــوم بــد نیســت. هیــچ قومی بــد نیســت. هرقومــی زیبا 
اســت. این کــه چــرا از ایــن یــا آن قــوم هســتیم، ایــن دیگــر از اختیــار 
ــل  ــر قاب ــه زشــت و غی ــن میان ــه در ای ــزی ک ــرون اســت. چی ــا بی م
پذیــرش اســت، قوم گرایــی اســت. ایــن را هــم می خواهــم بگویــم، 
هرگونــه قوم گرایــی بــه هــدف حــذف دیگــران، شــرم آورترین 

اندیشــۀ نــاکام در جهــان اســت!

تابش فروغ

فقط رییس جمهوری بخواند!
پیرمرد  آن  اشک های  مسلح!  قوای  اعلی  سرقوماندان 
جالل آبادی در طلوع نیوز و حرف های که او از تجاوز 
یک قلدر محلی بر دخترش می گفت را دیدید و شنیدید؟ تکان دهنده 
بود،  وحشت ناک  که  من  برای  نکرد؟  مکدر  هیچ  را  خاطرتان  نبود؟ 
درست شبیه یک کابوس. آن حرف ها روایت یک فاجعه   است. وقتی 
از  و  می  آیند  رسانه  به  قضا،  و  دادگاه  به جای  جمهوری  شهروندان 
ناچاری و دربه دری اشک می ریزند، همه  می دانیم که گلیم حکومت و 
حکومت داری باید برچیده شده باشد. به عبارۀ دیگر، این یعنی رسوایی. 
می دانید یعنی چه؟ یعنی این که یک لشکر معاش بگیر بی کاره و فاسد 
زورمند  یک  از  عادی  بازخواست  یک  ظرفیت  ننگرهار  محلی  ادارۀ 

محلی را ندارند.
داکتر صاحب!

پیرامون  نیز چند سالیست  افغانستان دارید، من  از  شما مطالعۀ خوبی 
کشورم و مردمان ستمدیده اش می خوانم و فکر  می کنم. حرف اصلی 
این است که آنچه بر آن پیرمرد جالل آبادی رفته، نه تنها از رهگذر قانون 

و حقوق شهروندی که حتا با معیارهای پشتونوالی، یک ظلم است.
آقای رییس جمهور!

وهلل باهلل شرم است که یک هم وطن مان چند روز فریاد می زند و کسی 
به داد  ندارد که  اداره ات وجود  در سر و ته دستگاه عریض و طویل 
»شملۀ عزت  به نام  که  را  دستاری  بودم،  اگر جای شما  من  برسد.  او 
پشتون« بر فرقم می گذارند، به گردنم می پیچیدم و خودم را دار می زدم. 
اشک های آن پیردمرد درد دیده در من آتش زده است. او هموطن من 
است، ولی شاید یک هم تبار پشتون و احتماالً غلزایی تو باشد. به خاطر 
هموطنی اش با من نه، به خاطر هم تباری اش باخودت به داد او و ده ها 
مورد بیدادگری دیگر، پیش از این که دیر شود برس. دادگستری برای 
نداشته  زرداد«  »سگ  رهایی  با  برابر  سیاسی  اهمیت  شاید  پیرمرد  آن 

باشد، اما بی تردید اهمیت اخالقی و شهروندی فراوانی دارد.

فیـسبـوک نـــامــه
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ملک ستیز
ژرونالیســت   2005 ســال  اوایــل  در  دارم  به یــاد 
ــان  ــی، ج ــی س ــی ب ــی ب ــور بین الملل ــناس ام سرش
ــاخت از  ــتندی س ــن )John Simpson( مس سیمپس
ــن  ــت »بزرگ تری ــمش را گذاش ــادی و اس زرداد فری
ــم  ــن فل ــتان«. ای ــر در افغانس ــوق بش ــت کار حق جنای
 BBC( کــه در ســرویس جهانــی بــی بــی ســی
ــایر  ــت، به س ــر رف ــی به نش ــان انگلیس World( به زب
 رســانه های معــروف دنیــا رخنــه کــرد و زیــادی 
رســانیدند.  به نشــر  آن را  جهانــی  رســانه های  از 
ایــن مســتند به گونــۀ کمــرۀ مخفــی تهیــه شــده 
بریتانیــا  بــود کــه خانــه و زنده گــی زرداد را در 
کــه  سیمپســن  جــان  می گذاشــت.  به نمایــش 
ــان  ــرد نش ــالش ک ــت ت ــی اس ــناس خوب افغانستان ش
دهــد کــه بزرگ تریــن جنایــت کار افغانســتان در 
می کنــد،  گــذار  و  گشــت  آزاد  لنــدن  جاده هــای 
افغانســتان  در  وی  جنایــات  قربانیــان  درحالی کــه 
ــد. ایــن  ــه گان ایــن جنایــت اشــک می ریزن ــاد رفت به ی
فلــم بحث هــای جــدی را در دهلیز هــای سیاســی 
جهــان خلــق کــرد. ایــن فلــم دامــی شــد بــرای زرداد 
ــون درآمــد. ســپس  ــه جنــگ قان و ایــن جنایــت کار ب
نهادهــای حقــوق بشــر ســازمان عفــو بین الملــل  
حقــوق  دیده بــان   ،)Amnesty International(
ــان  ــۀ مردم بشــر )Human Rights Watch( جامع
 Society for Threatened( تهدیــد   زیــر 
از  حمایــت  بین المللــی  فدراســیون   )Peoples
 International Federation for( حقــوق بشــر
حمایــت  بین المللــی  نهــاد  و   )Human Rights
 International( ــونت ــکنجه و خش ــان ش از قربانی
 Rehabilitation Council for Torture
Victims(  در گزارشــات ســاالنه و اعالمیه هــای 
جنایــت کار  ایــن  دســت گیری  از  خــود  رســمی 
ــای  ــرده و تقاض ــتقبال ک ــا اس ــت بریتانی ــط دول توس

ــد. ــت کردن ــر جنای ــت ب ــم عدال حک
از  آشــکار  تخطــی  بــه  را  زرداد  بریتانیــا  دادگاه 
ــی  ــانی یعن ــوق انس ــی ترین حق ــن و اساس ابتدایی تری
ــر  ــا ب ــاه و بن ــان های بی گن ــات انس ــق حی ــلب ح س
اســناد و شــواهد موجــه بــه بیســت ســال محکــوم بــه 

ــرد. ــدان ک زن
ــت  ــر عدال ــوق بش ــت حق ــل در رعای ــن اص مهم تری
ــی  ــالت سیاس ــی معام ــت قربان ــی عدال ــت. وقت اس
می شــود، هیــچ جای گاهــی بــرای حقــوق بشــر 
ــود  ــی می ش ــر بازیچه ی ــوق بش ــد و حق ــی نمی مان باق

حقــوق  بین المللــی  میثاق هــای  سیاســت.  بــرای 
ــت انســانی  ــا کرام ــد ت ــای می طلبن بشــری از دولت ه
و عدالــت را بــه منابــع حقوقــی خــود به ویــژه حقــوق 
شــهروندی مبــدل گرداننــد. کنوانســیون منــع شــکنجه، 
سیاســی،  و  مدنــی  حقــوق  بین المللــی  میثــاق 
ــوق  ــورد حق ــوا در م ــهء ژین کنوانســیون های چهارگان
بشــر خواهانه و کنوانســیون بین المللــی حمایــت از 
ــا  ــه آن ه ــا ب ــت بریتانی ــه دول ــد ک ــر تهدی ــان زی مردم
ــت  ــه رعای ــد ک ــم می کن ــت، حک ــرده اس ــاق ک الح
و احتــرام بــه کرامــت انســانی و تامیــن عدالــت 

قربانیــان جنایــات حقــوق بشــری بایــد هــدف اصلــی 
ــن کنوانســیون ها را  ــای عضــو ای ــای دادگاه ه فیصله ه

ــد. شــکل ده
ــی و  ــت کار جنگ ــک جنای ــا ی ــت بریتانی ــاال دول ح
جنایــت کار حقــوق بشــری را در نتیجــۀ یــک معاملــۀ 
سیاســی در دولــت دوم آزاد می ســازد. ایــن روی کــرد 
دولــت بریتانیــا بــر خــالف تمــام ارزش هــای اعالمیهء 
ــن  ــل، قوانی ــن بین المل ــر، قوانی ــوق بش ــی حق جهان
ــرخواهانهء  ــن بش ــری و قوانی ــوق بش ــی حق بین الملل

بین المللــی تفســیر می شــود.
ایــن روش دولــت بریتانیــا صدمــۀ شــدیدی بــه 
ارزش هــای حقــوق بشــر در افغانســتان می زنــد. ایــن 
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــی ص ــا در حالت ــت بریتانی کار دول
ــر  ــود ب ــرد خ ــن عمل ک ــی از ای ــیر حقوق ــچ تفس هی
حکــم حاکمیــت قانــون از دیــد حقــوق بین الــدول و 
ــژه  ــرای مــردم افغانســتان به وی ــا ب ــون ملــی بریتانی قان
قربانیــان جنایاتی کــه از طــرف زرداد صــورت گرفتــه 

ــه نکــرده اســت. ارای
ایــن روش محاکــم بریتانیــا می توانــد تخطــی آشــکار 
ــز  ــل متحــد نی ــا از منشــور ســازمان مل ــت بریتانی دول
تفســیر گــردد. منشــور ســازمان ملــل متحــد حقــوق 
ــهء  ــود به مثاب ــاد خ ــت را در مف ــن عدال ــر و تامی بش
منابــع اصلــی به رســمیت پذیرفتــه اســت. بریتانیــا کــه 
ــل متحــد  ــت ســازمان مل عضــو دایمــی شــورای امنی
ــل و  ــع ســازمان مل ــا و مناب ــه ارزش ه ــد ب اســت نبای

ــاند. ــیب رس ــل آس ــوق بین المل حق

وقتی دولت بریتانیا 
»بزرگ ترین جنایت کارحقوق بشری« را آزاد می کند!

گلبدیـن حکمتیار، رهبر حزب اسـالمی کـه به تازه گی 
بـا دولـت وحـدت ملـی بـه توافق صلـح دسـت یافته 
اسـت، نارسـیده بـه کابـل در تـالش احیـای سـاختار 

حزبـی دوران جنـگ و جهاد می باشـد. 
سـیتم  حکمتیـار  آقـای  کـه  می دهنـد  خبـر  منابـع 
نظامـی- سیاسـی دوران جنگ با شـوروی و حکومت 
و  والیـات  در  و  گرفتـه  دسـت  روی  را  مجاهدیـن 
آدرس هایـی   در  را  افـراد  افغانسـتان  ولسـوالی های 
تعییـن کـرده کـه از دوران جنـگ بـه میـراث مانـده 

اسـت. 
ایـن مسـأله درحالی اتفـاق می افتد که آقـای حکمتیار 

تاکنـون بـه کشـور بـر نگشـته اسـت. گفتـه می شـود 
آقـای حکمتیـار والیـت ننگرهـار را بـرای زنده گـی 
انتخـاب کـرده اسـت. امـا هنوز زود اسـت بـاور کنیم 
کـه آقـای حکمتیـار در جالل آباد مسـکن گزین شـود. 
انتظـار بـرده می شـد آقـای حکمتیـار پـس از سـال ها 
دیگـر  بـا  کشـمکش  و  مـردم  بـا  عـداوت  و  کینـه 
جریان هـای سیاسـی پـی بـرده باشـد کـه با کـدورت 
امـا  کـرد.  دنبـال  را  خویـش  اهـداف  نمی تـوان 
سـوگ مندانه پیش از گام گذاشـتن به کشـور نشـانه ها 
حاکـی اسـت که تغییـری در رفتـار، کـردار و پندار او 
در خصـوص مسـایل سیاسـی و اجتماعـی افغانسـتان 

بـه وجـود نیامـده اسـت. 
گفتمـان حکمتیـار همچنـان در دهـۀ شـصت و هفتـاد 
او  اسـت.  نکـرده  تغییـر  انـج  یـک  و  می چرخـد 
برخـالف دیگـر رهبـران و جریان های سیاسـی ادبیات 
حکمتیـار  آقـای  اسـت.  نشـده  عـوض  سیاسـی اش 
آزادی  جملـه  از  مـدرن  ارزش هـای  نیسـت  حاضـر 
بیـان، جامعـۀ مدنـی، انتخابـات و حقـوق زنـان را بـه 
رسـمیت بشناسـد. بـه همین دلیل اسـت که بـار دیگر 
بـه دنبال سـازوکار نظامـی دوران جنگ برآمده اسـت. 
ایـن درحالـی اسـت که دیگـر احزاب جهادی سـال ها 

پیـش از ایـن مرحلـه عبـور کرده انـد.
اگـر آقـای حکمتیـار در نحـوۀ فکـر و رفتـار سیاسـی 
خویـش تغییـری را بـه وجـود نیـاورد، مـا بـه زودی 
شـاهد از سـرگیری درگیری هـای سیاسـی و نظامـی 
درون حکومتـی خواهیـم بـود. چنان چه روز پنجشـنبه 
افـراد متعلـق بـه حـزب اسـالمی حکمتیار بـا حرکتی 
آشـوب گرانه بـه دنبـال برپایـی یـک بحـران کالن در 

بودند.  کابـل 
آقـای  اسـالمی  حـزب  خطرنـاک  زندانیـان  رهایـی 
حکمتیـار کـه بخشـی از مـواد موافقت نامـۀ صلـح را 
تشـکیل می دهـد نیـز بـر پیچیده گـی اوضـاع خواهـد 
افـزود. ده هـا و صدها تـن از جنگجویـان و فرماندهان 
حـزب اسـالمی در جریـان سـال های اخیـر از صفوف 
نبـرد بازداشـت شـده اند. رهایـی ایـن فرماندهـان کـه 
هیچ گونـه اعتقـادی بـه صلـح و بـاوری بـه مفاهیـم 
مـدارا و تسـامح ندارنـد، آتـش جنـگ و خشـونت را 

شـعله ورتر خواهـد سـاخت. 

کشـتار  و  قتـل  بـه  متهـم  چهره هـا  ایـن  اکثریـت 
جمعـی هسـتند. رهایـی آن هـا پیـش از آن کـه زمـان 
محکومیت شـان بـه سـر رسـد، خـالف قوانیـن نافـذۀ 
کشـور می باشـد. حکومت افغانسـتان بایـد از اقداماتی 
خـودداری کنـد کـه در نتیجـۀ آن عدالت قربانی شـود 
و اسـتقالل نهادهـای عدلـی و قضایـی زیـر پرسـش 

 . برود
اکثریـت مطلـق فرماندهـان حـزب اسـالمی پـس از 
متواری شـدن گلبدیـن حکمتیـار از کشـور بـه گـروه 
طالبـان پیوسـتند. ایـن فرماندهـان در جنـگ رویاروی 
بـا دولت افغانسـتان بازداشـت شـده اند. در واقع آن ها 
دیگـر از گلبدیـن بردیـده بودنـد و بـه طالبـان ملحـق 
گردیـده بودنـد. حـاال آقـای حکمتیـار بـرای این کـه 
را  نظامـی خویـش  و  جنگـی  جبهـۀ  دوبـاره  بتوانـد 
تقویـت نمایـد، بـا چنـگ و دنـدان در تـالش رهایـی 
آن ها از زندان می باشـد. تا هنوز مشـخص هم نیسـت 
کـه ایـن فرماندهـان دیگر بـه حکمتیار وفادار هسـتند 
بـا حکومـت  از معاملـۀ حکمتیـار  یـا خیـر. پـس  و 
افغانسـتان، طالبـان بـا پخـش خبرنامه هایـی به شـدت 
از گلبدیـن حکمتیـار انتقـاد کردنـد و او را مأمـور و 
مـزدور خواندنـد. باتوجـه به ایـن مسـأله احتمال قوی 
وجـود دارد کـه اکثریـت چهره هـای زندانـی دوباره به 
جنـگ برگردنـد. مهمتر این که هنوز مشـخص نیسـت 
شـخص آقـای حکمتیـار تا چه انـدازه معتقـد به صلح 
اسـت.  هنـوز فکر می شـود او بـا اسـتفاده از امکانات 
صـدد  در  آمـده  پیـش  قضایـی  مصونیـت  و  دولتـی 
تجدیـد قـوا و انتقام گیـری از رقبـای سیاسـی خویش 
می باشـد. هرچنـد رقبـای آقـای حکمتیـار دیگـر او را 
بـه عنـوان یـک حریـف قابـل مالحظـه و توجـه بـه 
رسـمیت نمی شناسـند. رقبـای سـابق آقـای حکمتیـار 
و  نهاده انـد  گام  پیشـتر  او  از  پلـه  ده هـا  اکنـون  هـم 
روابـط گسـتردۀ اجتماعـی و سیاسـی دارنـد. آن ها در 
تعامـل با جهـان قـرار دارند و توانسـته اند بـه                    زودی با 

ارزش هـای جدیـد کنـار آیند. 

گلبدین حکمتیار 
به دنبال احیای سازوکار نظامی دوران جنگ است
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