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آگاهان:
حکومت وحدت ملی بیکارترین کابینۀ 

تاریخ افغانستان را دارد

صلح، در قدم سوم، سفیران و 
فرشته های صلح می خواهد

در قـدم اول، راه انـدازی صلـح در افغانسـتان کثیر االقـوام، 
بازیگـران  و  خـودی  رقابت هـای  میـدان  و  زده  جنـگ 
بیرونـی، مسـتلزم تشـکیل یـک دولـت ملـی متعـادل و 
مشـروع و زعامـت ملـی بـا اعتمادی سـت، کـه همـۀ اقـوام 
سیاسـت گذاری  و  تصمیم گیـری  چرخـۀ  در  را  خـود 
 پروسـه های ملـی ببینند، احسـاس  تـرس و تهدیـد نکنند. 
در قـدم دوم، رفتن به طرف صلح، مشـروط بـه ارادۀ محکم 
دولت، نیت خیر رهبری، تفاهم، رضایت و اجماع مردم دارد.

و در قدم سـوم، بسـته گی بـه پاک دامنی و مهارت سـفیران 
و فرشـته های صلـح دارد که مـورد اعتماد طرفین باشـد، تا 
سـرانجام بـا جمع قـدم اول، دوم و سـوم، راه اندازی پروسـۀ 
صلـح از موضـع قدرت، معطـوف بر وفاق و اقتـدار اجتماعی 

و ثبـات ملی ممکـن گردد.
دسـتیابی بـه صلـح مسـتلزم تعریـف روشـن و میکانیـزم 
قابـل قبـول بـرای مـردم افغانسـتان می باشـد کـه بتواند از 
حقـوق اساسـی، آزادی هـای مدنـی، بخصوص حقـوق زنان 
و ارزش هـای انسـانی همـۀ شـهروندان برابـر در کشـور در 
چارچوب منشـورهای بین المللی حراسـت و پاس داری کند.

از برگۀ فیسبوک احمد ولی مسعود صـ 3
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یـک  بـا  گفت وگـو  در  ناتـو  دبیـرکل 
روزنامـۀ آلمانـی بـا توجـه بـه قـدرت 
گرفتـن تروریسـت ها در افغانسـتان از 
تصمیم ایـن ایتالف نظامی بـرای اعزام 
نیروهای بیشـتر به این کشـور خبر داد. 
بـا توجه بـه قـدرت گرفتن گـروه های 
تروریسـتی در افغانستان ایتالف نظامی 
ناتـو ایـن مسـاله را مـورد ارزیابـی قرار 
بـه  بیشـتری  نیروهـای  کـه  می دهـد 

افغانسـتان اعـزام کند.
ینز استولنبرگ، دبیر ُکل ناتو در بخشی 
»دی  آلمانی  روزنامه  با  گفت وگو  از 
امنیتی  شرایط  که  کرد  تصریح  ولت« 

این  از  افغانستان یک چالش است؛  در 
مساله  این  به  نظامی  ایتالف  این  رو 
آموزشی  ماموریت  ما  آیا  که  می پردازد 
قاطع«  »پشتیبانی  به  موسوم  خود 
حاضر  حال  در  که  را  کشور  این  در 
حدود 13 هزار نیرو دارد تقویت کنیم.

به گفتۀ اسـتولنبرگ، بویژه این مسـاله 
ماموریـت  ایـن  کـه  اسـت  نظـر  مـد 
آموزشـی دیگـر سـال بـه سـال تمدید 
زمانـی  دورۀ  یـک  بـرای  بلکـه  نشـده 
طوالنی تـری در نظـر گرفتـه شـود. بـه 
ایـن ترتیب، مـا می خواهیم چشـم انداز 
دراز مدت تـری را ایجـاد کنیـم. انتظـار 

مـی رود تصمیم گیـری در ایـن بـاره در 
مـاه جنـوری انجـام شـود.

کشـورهای عضـو ناتـو کـه اواخر سـال 
2014 رسما به عملیات نظامی خود در 
افغانسـتان پایان دادنـد، هم چنان بیش 
از 13 هزار نیرو را در این کشـور مستقر 
دارند. حـدود 8400 نیروی مسـتقر در 
امریـکا هسـتند. ارتـش  از  افغانسـتان 

اسـتولنبرگ هم چنـان اعـالم کـرد که 
ایتـالف نظامـی ناتـو در آینـده بیشـتر 
بین المللـی  تروریسـم  بـا  مبـارزه  در 

مشـارکت خواهـد کـرد.
او تاکید کرده اسـت: »مـا در این زمینه 
فعالیت هایـی را در عـراق و افغانسـتان 
داریـم، امـا ظرفیـت و پتانسـیل این را 
داریـم کـه هنـوز اقدامات بیشـتری در 

ایـن راسـتا انجـام دهیم«.
بـه باور دبیـرُکل ناتو، آمـوزش نیروهای 
محلـی بهتریـن سـالح بـرای مبـارزه با 
تروریسـم اسـت. اولین تصمیم گیری ها 
سـران  دیـدار  در  بایـد  بـاره  ایـن  در 
کشـورهای ناتو در اواخـر ماه می گرفته 
عملیـات  جملـه  از  هم چنـان  شـود. 
قدرت مندانه تـر هواپیماهای شناسـایی 

آواکـس ناتـو قابـل تصور اسـت.

آن كس كه به دیگری خدمت می كند، اگر نخواهد خود را پست و خسیس 
نشان دهد، باید یك باره آن را از یاد ببرد. محبتی را كه در حِق كسی شده به 

یاد او آوردن و دربارۀ آن سخن گفتن، چندان تفاوتی با سرزنش كردن ندارد.

دبیرُکل ناتو: به افغانستان نیروی بیشتر می فرستیم

طالبان:

حکمتیار به اهداف اسالم آباد کار می کند
معاون سـرکردۀ گروه انشـعابی طالبان در افغانسـتان ضمن 
اعـالم مخالفـت بـا حزب اسـالمی اعـالم کرد که پیوسـتن 
حکمتیـار بـه رونـد صلـح ایـن کشـور برنامه طراحی شـده 

دولت پاکسـتان اسـت. 
مالعبدالمنان نیازی معاون سـرکرده گروه طالبان انشـعابی 
و سـخنگوی ایـن گـروه در پیـام ویدیویی مخالفـت خود با 

پیوسـتن حکمتیار بـه روند صلح را اعـالم کرد.
او گفتـه اسـت که حکمتیـار براسـاس برنامۀ پاکسـتان که 
در شـهر پیشـاور طرح ریـزی شـده بود، به منظـور پیش برد 
افغانسـتان  اهـداف دولـت اسـالم آباد بـه رونـد صلـح در 

است. پیوسـته 
نیـازی گفتـه اسـت کـه بـا پیوسـتن رهبـر حزب اسـالمی 
بـه رونـد غیـر واقعـی صلـح مخالـف اسـت و اعتماد نـدارد 
زیـرا شـهروندان افغانسـتان بارهـا از پیشـاور و پاکسـتان 
ضربـه خـورده اسـت و حکمتیـار دربارۀ اهـداف و برنامـه 

خـود اطالع رسـانی کنـد.
او حضور طوالنی مدت اعضای حزب اسـالمی در پاکسـتان 
را سـوال برانگیـز خوانـد و رونـد صلح حکمتیـار در کابل را 

بـه ابتکار پاکسـتانی ها اعـالم کرد.

احمد ولی مسعود:

رهبری موجود جواب گوی بحران ها و مشکالت کشور نیست

حکمتیار:

غنی یا عبداهلل کنار برود
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حامــد کــرزی رییــس جمهــوری پیشــیِن 
افغانســتان هرچنــد کــه دیگــر در قــدرت 
ــذرد،  ــه می گ ــن واقع نیســت و ســه ســال از ای
ولــی همچنــان در خــواِب ارگ بــه ســر می بــرد 
و گاه خــودش را در کســـوت زمــام دارِ بالمنــازِع 
ــای  ــارِ آق ــد. ســخنان و رفت ــن کشــور می بین ای
ــِر  ــال تغیی ــا ح ــام داری ت ــاِن زم ــرزی از زم ک
چندانــی نکــرده و او همچنــان بــه دیــد و بازدید 
ــفرهای  ــه، س ــردِن اعالمی ــادر ک ــردم، ص ــا م ب
خارجــِی رســمی و غیررســمی ادامــه می دهــد. 
ــرای  ــت ب ــر در سیاس ــراد مؤث ــودِن اف ــال ب فع
ــدارد،  ــی ن ــای نگران ــِل مشــکالِت کشــور ج ح
ولــی وقتــی ایــن افــراد حــدود و صالحیت هــای 
آن گاه  می کننــد،  فرامــوش  را  خــود 
و  نگران کننــده  می توانــد  فعالیت های شــان 
مخــرب باشــد. آقــای کــرزی کــه پــس از حملــۀ 
ــوالی اچیــن ننگرهــار  ــه ولسـ ــکا ب ــی امری هوای
ــخناِن  ــا س ــود، ب ــده ب ــه ش ــدت برافروخت به ش
هشــداردهنده ضمــن تقبیــح ایــن اقــداِم امریــکا 
ــرد  ــد ک ــالش خواه ــن ت ــس از ای ــه پ گفــت ک
ــم  ــن کشــور را از افغانســتان" ک ــِر ای ــه "ش ک
ــه  ــود ب ــخنرانی خ ــرزی در س ــای ک ــازد. آق س
صــورِت واضــح امریــکا را کشــوری متجــاوز 
ــد و اقــداِم ســران دولــت وحــدت ملــی را  خوان
در حمایــت از حملــه بــه اچیــن، خیانــت ملــی 
توصیــف کــرد. آقــای کــرزی گفــت کــه پــس از 
ایــن، دولــِت فعلــی را نماینــدۀ خــود نمی دانــد 

ــد.  ــه می کن ــا آن مقاطع و ب
حــاال معلــوم نیســت کــه آقــای کــرزی از 
ــزی را می خواهــد  ــت چــه چی ــا دول ــه ب مقاطع
ــط  ــه فق ــد ک ــر می کن ــا او فک ــد؟ آی ــت کن ثاب
اوســت کــه مصالــح کشــور را می دانــد و ســران 

ــند؟  ــخ گو باش ــِر او پاس ــد در براب ــت بای دول
دیــده می شــود کــه آقــای کــرزی هنــوز 
ــاری از کرســی  موقعیــِت خــود را پــس از برکن
ریاســت جمهــورِی کشــور به درســتی درنیافتــه 
و فکــر می کنــد کــه همچنــان بــه عنــوان 
مــورد  در  تصمیم گیرنــده می توانــد  مرجــع 
مســایل کشـــور حکــم صــادر کنــد. شــاید بــه 
همیــن دلیــل، آقــای کــرزی تنهــا ســخنرانی در 
مذمــِت اســتفاده از مــادر بمب هــا در ولســوالی 
ــردای آن روز در  اچیــن را بســنده ندانســت و ف
خانــه اش با ســفیر روســـیه در افغانســتان دیدار 

کــرد. 
آن چــه کــه در ایــن دیــدار میــاِن آقــای کــرزی 
و ســفیر روســیه رد و بــدل شــده، بــدون آن کــه 
کســی از محتــوای آن  خبــر بدهــد، کامــاًل 

روشــن و آشــکار اســت. روســیه نیــز بــه انــدازۀ 
آقــای کــرزی و شــاید هــم بیشـــتر، از امریــکا 
ــوان  ــل می ت ــن دلی ــه همی ــت و ب ــی اس عصبان
ــن  ــن دو ت ــدارِ ای ــه آن روز در دی ــدس زد ک ح
ــده  ــاال ش ــه و ب ــخن هایی ت ــا و س ــه حرف ه چ

اســت. 
 آقــای کــرزی چنــد روز پــس از آن، بــرای 
شــرکت در یــک نشســِت ظاهــراً علمــی ـ 
ــای  ــرد و مقام ه ــفر ک ــکو س ــه مس ــی ب سیاس
و  تغییــرات  آخریــن  را در جریــان  روســیه 
ــرار داد. او در  تحــوالِت فکــری و سیاســی اش ق
مســکو در یــک دیــدار کامــاًل رســمی، در حالــی 
کــه ســفیر افغانســتان در آن کشــور نیــز حضور 
داشــت، بــا ســرگی الوروف وزیــر خارجــۀ 
روســیه پیرامــون مســـایل منطقــه و افغانســتان 

گفت وگــو کــرد.
ــه  ــود ک ــرح می ش ــوال مط ــد س ــا چن  این ج
حداقــل بایــد مقام هــای وزارت خارجــۀ کشــور 
بــه آن هــا پاســخ دهنــد. نخســت این کــه آقــای 
کــرزی بــه چــه حقــی بــه عنــوان نماینــدۀ یــک 
کشــور بــا مقام هــای رســمی یــک کشــورِ دیگــر 
دیــدار و گفت وگــو می کنـــد؟ آیــا هــر شــهروند 
ــار  ــرزی رفت ــای ک ــه آق ــه ک افغانســتان، آن گون
می کنــد، می توانــد بــا مقام هــای کشــوری 
ــن  ــد؟ در ای ــته باش ــمی داش ــدارِ رس ــر دی دیگ
ــی  ــوم کوچ ــتان عبدالقی ــفیر افغانس ــدار، س دی
کاکای رییــس جمهــور غنــی نیــز آقــای کــرزی 
را همراهــی می کــرد. آیــا ایــن یــک روال 
طبیعــی و پذیرفته شــده در عــرِف دیپلماتیــک 

اســت؟ 
ــای کــرزی بی خــود  ــه آق ــه نظــر می رســد ک ب
هــم هنــوز اکــِت ریاســت جمهــوری نمی کنــد. 
وقتــی موقــِف یــک دولــت در برابــر فــردی کــه 
ــوده  ــور ب ــوری کش ــس جمه ــی ریی ــک زمان ی
معلــوم نیســت، مشــخص اســت که وضعیــِت آن 
کشــور بایــد چگونــه باشـــد. آیــا وزارت خارجــۀ 
کشــور از ســفیر خــود پرســیده کــه همــراه بــا 
ــه  یــک شــهروند عــادی )حامــد کــرزی( چگون
ــم  ــر، آن ه ــور دیگ ــک کش ــۀ ی ــر خارج ــا وزی ب
ــتان  ــایل افغانس ــه مس ــبت ب ــه نس ــوری ک کش

ــد؟  ــدار می کن ــت، دی ــرف نیس بی ط
ــدی  ــت و قص ــر نی ــه ه ــی ب ــن دیدارهای چنی
کــه صــورت بگیــرد، هیــچ پیامــد خوبــی بــرای 
ــژه  ــه وی ــی نخواهــد داشــت، ب افغانســتان در پ
ــده یی در  ــد ناش ــای تأیی ــه گزارش ه ــی ک وقت
دســت انــد کــه روســیه بــا طالبــان نزدیکی هــا 
را حمایــت می کنــد.  ایــن گــروه  و  یافتــه 

کــرزی  آقــای  آیــا 
زبــاِن  می خواهــد 
طالبــان  دیپلماتیــِک 
ــی  ــان نقش ــد؛ هم باش
زمــان  در  او  کــه 
ــروه  ــن گ ــِت ای حاکمی

ــت؟  ــده داشـ برعه
از جانــب دیگــر، حــرف 
ــود  ــی وج و حدیث های
آقــای  کــه  دارنــد 
کــرزی بــا نماینــده گاِن 
در  قطــر  در  طالبــان 
ــرار  ــتمر ق ــاِس مس تم
ــد  ــالش می کن دارد و ت
ــه  ــروه را ب ــن گ ــه ای ک
راســتاِی  در  گونه یــی 
منافــِع خــود اســـتفاده 
ایــن  اگــر  کنــد. 
درســت  گزارش هــا 
ــک  ــدون ش ــند، ب باش
ــز  ــکو نی ــراِت مس مذاک
خالــی از دردســر بــرای 
افغانســتان  دولــِت 
بــه  بــود؛  نخواهــد 
خصــوص این کــه حــاال 
روســیه هــم در پــی 
منافع خــود، طالبــان را 
خطر جـــدی به شــمار 
نمــی آورد و تــالش دارد 
کــه از ایــن گــروه در 
راســـتای منافــِع خــود 

ــرد. ــره بب به
ــن  ــه چنی ــه ب ــا توج  ب
وضعیتــی، دیدارهایی از 
ــد  ــکو می توان ــوع مس ن
باشــد  نگران کننـــده 
اســت کــه  و خــوب 
دیپلماســی  دســتگاه 

کشــور بــرای یــک بــار هــم کــه شــده، بــه خــود 
ــوار  ــایل را هم ــه مس ــِی این گون ــِت بررس زحم
کنــد. وزارت خارجــۀ کشــور و از آن باالتــر، ارگ 
ریاســت جمهــوری بایــد نســبت بــه خیزهــای 
ــِش  ــرزی واکن ــای ک ــارِف آق ــکوک و نامتع مش
افغانســتان  مــردم  دهنــد.  نشــان  رســمی 
می خواهنــد بداننــد کــرزی چــه کارۀ مملکــت 
اســت و چــرا هماننِد ســالطین، از او بازخواســت 

نمی شــود.

کرزی چه کارۀ مملکت است؟
ُگنده گویی های حکمتیار

دو روز پیـش، گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حـزب اسـالمی بـرای 
والیـِت  در  عمومـی  انظـار  در  و  داخـِل کشـور  در  نخسـتین بار 
لغمـان ظاهـر شـد و سـخنانی همـراه بـا بیم و امیـد ابراز داشـت. 
اظهـاراِت آقـای حکمتیـار اگرچه در بیشـتِر موارد سـخت گیری و 
تعصـِب فکـری  را نمـود مـی داد، اما از آن جـا که او دربـارۀ طالبان، 
خون ریـزِی بـه راه افتـاده در افغانسـتان و ضرورِت صلِح سراسـری 
در کشـور بـا ایهـام صحبت  کـرد، اندکی ایـن امید را نیـز به ذهن 
 نشـاند کـه شـاید در رویکرِد فکـری و رفتـارِی او تغییـِر مثبت به 
میـان آمـده و قصـد دارد کتـاِب جنـگ را ببنـدد و درِ دوسـتی را 
بگشـاید. از همیـن رو در سـرمقالۀ دیـروز، از صـدورِ حکـِم قاطـع 
پیرامـون خوش یُمنـی یـا بدشـگونِی حضـورِ ایـن شـخصیت در 
فضای سیاسـِت کشـور پرهیز کردیـم. اما چه زود آقـای حکمتیار 
بـا اظهـاراِت جدیـد و جدیدترش، این امیِد ضعیـف را هم در نطفه 

دفـن کرد! 
پیش از چاشـت روزِ گذشـته، آقـای حکمتیار در یـک گردهمایی 
در والیـتِ ننگرهـار گفتـه اسـت کـه چوکـی و وزارت نمی خواهد 
امـا حکومـِت قـوِی مرکـزی و غیرائتالفی می خواهـد. او همچنین 
افـزوده کـه در افغانسـتان نیـاز بـه این همـه حـزب نیسـت و باید 
بـه دو یـا نهایـت سـه حـزب اکتفـا کـرد. آقـای حکمتیـار در این 
گردهمایـی به صراحـت تأکید کرده کـه مخالف حکومـِت ائتالفی 

اسـت و دولـت کنونِی افغانسـتان نیـز صبغۀ ملـی ندارد. 
آقـای حکمتیـار ضمـِن آن که خاطرنشـان کـرده که حـزِب تحت 
رهبـرِی او بـر ارزش های اسـالمی و حکومِت متمرکـِز قوی تأکید 
دارد، بـه سـراِن دولـِت کنونی آقایـان غنی و عبـداهلل توصیه کرده 
کـه بایـد یکـی از آن هـا بـه نفـِع دیگـری کنـار بـرود تا ایـن مهم 
تحقـق یابـد. همچنیـن او بـارِ دیگـر بـر رسـانه هایی که بـه گفتۀ 
او بـه نشـِر فسـاد و فحشـا مشـغول انـد، تاختـه و حضور زنـان در 
جامعـه را بـر اسـاس ارزش های اسـالم مقبول و پسـندیده خوانده 

است.
امـا روان شناسـِی گفتـارِ آقای حکمتیار متأسـفانه به سـرعت خبِر 
بـِد تغییرنکرده گـِی روش و منـِش خشـن و اسـتبدادجوِی وی را 
بـه اذهـان متبـادر می سـازد. این خبـِر بد نه فقـط از ظاهـِر گفتاِر 
آقـای حکمتیـار، کـه از سـابقۀ سـوءِ کـرداری و شـخصیتِی وی 
به دسـت می آید. سـخناِن غالبـاً دوپهلوِی این شـخصیِت جنجالی 
و بدسـابقۀ چهـار دهـۀ اخیـِر افغانسـتان، هماننـد تکه هـای پازل، 
در کنـارِ تاریـِخ حـوادث و خاطـراِت تلخـی کـه وی آفریـده، قابل 

رمزگشـایی و تفسـیر است. 
وزارت  و  چوکـی  کـه  می گویـد  یک طـرف  از  حکمتیـار  آقـای 
نمی خواهـد و بـه عبارتـی، میلـی بـه قـدرت نـدارد و از طـرف 
دیگـر، نسـخه یی برای هرچـه متمرکزشـدِن قدرت در افغانسـتان 
و نظـاِم ریاسـتِی موجـود می ریـزد. او درحالـی بـر شکسته شـدِن 
دولـِت ائتالفـِی موجود پای می فشـارد کـه این دولت نیـز به دلیِل 
تمامیت خواهی هـای آقـای غنـی و روی کاغـذ مانـدِن توافق نامـۀ 
تشـکیل آن، به سـمِت اسـتبداد و دیکتاتوری خیز برداشـته است.

آقـای حکمتیـار به راحتـی می گویـد کـه یکـی از دو رهبـِر دولت 
بایـد بـه نفـِع دیگـری کنـار بـرود؛ امـا روان شناسـی گفتـارِ او در 
پس زمینۀ عالیِق قومی و سیاسـیِ وی به روشـنی می رسـاند که او 
خواهـاِن حذِف آقای عبداهلل و ریاسـت اجرایی بـه عنواِن مزاحمی 
بـرای تمرکـز قدرت و اسـتیالی قومی اسـت. او از نبود صبغۀ ملی 
در دولـت و عـدم رعایـِت ترکیِب ملـی در ادارات سـخن می گوید، 
امـا چیدمـاِن گفتـار و رفتـارِ او نشـان می دهد کـه او ترکیِب ملی 
را متـرادِف حضـورِ حداکثـرِی یـک قـوم و حاشیه نشـینِی دیگـر 
اقـوام می دانـد. او بـر حضـورِ زنـان در جامعه بر مبنـای ارزش های 
ارزش هـای  امـا مشـخص اسـت کـه  تأکیـد می کنـد،  اسـالمی 
اسـالمِی مـورد نظـِر او تفاوِت بسـیار کمی بـا ارزش های اسـالمِی 
طالبانـی و داعـش دارد. آن جایـی کـه آقـای حکمتیـار نسـبت به 
لجام گسـیخته گِی زبانـی و فرهنگـی در رسـانه ها و پراکنده گـِی 
خشـِن  ُرِخ  به خوبـی  می دهـد،  هشـدار  دولـت داری  در  قـدرت 
عصبیـِت قومـی، مذهبی و سیاسـِی خویش را به تصویر می کشـد.

ایـن ُگنده گویی هـاِی حکمتیـار درحالی سـت کـه هیـچ معلـوم 
نیسـت جنـاِب ایشـان از کـدام جایـگاهِ حقیقـی و حقوقـی، خود 
را نماینـده و منجـِی تام االختیارِ مردم افغانسـتان فـرض کرده که 
نسـخه هایی به بزرگِی پشـت کردن به دموکراسـی و بازگشـت به 

گذشـته را می پیچـد! 

  احمــد عمران

حرف و 
حدیث هایی 
وجود دارند 
که آقای کرزی 
با نماینده گاِن 
طالبان در قطر 
در تماِس مستمر 
قرار دارد و 
تالش می کند 
که این گروه را 
به گونه یی در 
راستاِی منافِع 
خود اسـتفاده 
کند. اگر این 
گزارش ها درست 
باشند، بدون 
شک مذاکراِت 
مسکو نیز خالی 
از دردسر برای 
دولِت افغانستان 
نخواهد بود؛ 
به خصوص این که 
حاال روسیه هم 
در پی منافع 
خود، طالبان را 
خطِر جـدی به 
شمار نمی آورد 
و تالش دارد که 
از این گروه در 
راسـتای منافِع 
خود بهره ببرد
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روح اهلل بهزاد

گلبدیـن حکمتیـار، رهبـر حـزب اسـالمی 
دیـروز در یک مراسـم رسـمی حکومتی در 
والیـت ننگرهار، از سـویی مقامات حکومتی 

مورد اسـتقبال قـرار گرفت.
آقـای حکمتیار در این مراسـم از دکتر غنی 
و دکتـر عبـداهلل خواسـت کـه اگـر در کنار 
یک دیگـر کار کـرده نمی تواننـد، یکی شـان 

بـه نفـع دیگـری از قدرت کنـار برود.
رهبـر حـزب اسـالمی بـا تأکیـد بـر این که 
خواهـان حکومـت ایتالفـی در افغانسـتان 
نیسـت و از پیش شـرط هایش نیـز نبـوده، 
بیـان داشـت کـه حکومـت بایـد به اسـاس 
آرای تمـام شـهروندان به وجـود آید تا قابل 

 قبـول بـرای همـه مردم باشـد. 
بـه نظـر تحلیـل گـران،  آقای حکمتیـار در 

این سـخنرانی نشـان داده اسـت که مخالف 
حضـور عبـداهلل در دولت اسـت .

حکومـت قـوی مرکـزی- فقـط دو یـا سـه 

حـزب فعـال باشـد
گلبدیـن حکمتیـار در ایـن مراسـم گفـت: 
افغانسـتان در شـرایط فعلـی نیازمنـد یـک 
حکومت قوی مرکزی می باشـد. افغانسـتان 
بایـد دارای نظامـی باشـد کـه براسـاس آن، 

عدالـت بـرای تمـام اقـوام تأمین شـود.
او بـا تأکیـد بـر افغانسـتان  شـمول بـودن 
نهادهای دولتِی کشـور افـزود: اگر جایی در 
رأس یک نهاد پشـتون باشـد، تمـام اعضای 
آن نیـز پشـتون اسـت، اگر تاجیـک، هزاره، 
ازبـک و یـا از یـک قـوم دیگـر باشـد نیـز 

وضعیـت چنین اسـت.
کـه  داشـت  بیـان  اسـالمی  حـزب  رهبـر 
یـا  افـراد، احـزاب و  بیـن  تقسـیم قـدرت 

جریان ها بـرای مردم افغانسـتان قابل قبول 
نیسـت. ایجاد حکومت ایتالفی نه شـرط ما 
اسـت و نه خواسـت مـا، انتقال قـدرت باید 
بـا تصمیم ملـت افغانسـتان صـورت بگیرد.

گلبدیـن حکمتیـار از مسـووالن حکومـت 
وحـدت ملـی خواسـت کـه اگـر در کنـار 
یک دیگـر کار کـرده نمی تواننـد یکی شـان 
از قـدرت کنـار برونـد. او هم چنـان خواهان 
لغـو احـزاب کوچک در کشـور شـد و اظهار 
داشـت که بایـد تنها دو یا سـه حزب بزرگ 

در افغانسـتان فعالیت داشـته باشـد.
جریان هـای  تعـدد  از  تأسـف  ابـراز  بـا  او 
سیاسـی در کشـور، تصریح کرد کـه امریکا 
بـا داشـتن ۵2 ایالـت کـه هـر کـدام آن هـا 
از افغانسـتان بزرگ تـر هسـتند، دو حـزب 
فراگیـر دارد، امـا در افغانسـتان بـا جمعیت 
و وسـعت کـم، بـا احـزاب گوناگـون مواجه 

. هستیم
آقای حکمتیار تأکید کرد که باید گروه ها و 
جریان های مختلف در دو یا سه حزب ملت 

شمول در سراسر افغانستان شامل شوند.
طالبان، بی عقل و بی هنر

گلبدین حکمتیار در قسـمتی از سـخنانش 
پروسـۀ صلـح  بـا  تـا  طالبـان خواسـت  از 
افغانسـتان یکجـا شـوند. او هم چنان جنگ 
طالبـان را نـاروا و جنگ جویان ایـن گروه را 

غالمـان بیگانـه گان خواند.
رهبـر حزب اسـالمی اظهـار داشـت: از این 
پـس همـه بـرادروار زنده گی می کنیـم. اگر 
ضـرورت جهـاد پیـش آمد، از همـه پیش تر 
سـنگر خواهیـم سـاخت. مـا تفاهـم کردیم 
کـه تمـام نیروهـای خارجـی از افغانسـتان 
بیـرون شـوند، اما تا حـال در ایـن زمینه نه 
مذاکـره کرده ایـم و نـه کـدام معاهـده امضا 

کرده ایـم.
آقـای حکمتیـار خطـاب بـه طالبـان گفت: 
شما سـبب شـدید امریکاییان به افغانستان 
وارد شـوند و در کشـور باقـی بماننـد. شـما 

برابـر  را در  افغانسـتان  مجاهـدان و ملـت 
امریکاییـان خلـع سـالح کردید.

رهبـر حـزب اسـالمی بـر ایـن بـاور اسـت 
اشـتباه  بزرگ تریـن  کنـدز  که سـقوط 
گـروه طالبـان بـود و بـه همین دلـیل آنان 
بیـش از سـه روز ایـن والیـت را نتوانسـتند 
بـه تصـرف خـود نگـه بدارنـد و مجبـور بـه 
عقب نشـینی و فـرار شـدند. او گفت: “شـما 
بـه خداونـد چـه جـواب خواهیـد داد، کـه 
در مسـجد نمازگـذاراِن در حـال سـجده را 
تیربـاران کردیـد؟ همین هنر جنگ اسـت؟ 
این عقل اسـت که در سـه روز از محل فرار 
کردیـد مـردم را کشـتید و خانه هـا را ویران 
کردیـد؟ بـه لحـاظ جنگـی، حملۀ شـما به 
کنـدز یـک اشـتباه بسـیار بـزرگ بـود و در 

تاریـخ ثبـت خواهد شـد«.
ایـن درحالـی اسـت کـه مـال عبدالمنـان 
نیازی، معاون شـاخۀ انشـعابی گروه طالباِن 
تصویریـی  نـوار  تازه تریـن  در  افغانسـتان، 
کـه از او بـه نشـر رسـیده اسـت، می گویـد: 
گلبدیـن حکمتیـار بـه هدایت اسـالم آباد با 

حکومـت افغانسـتان توافـق کرده اسـت.
آقـای نیـازی هم چنـان ضمـن  انتقـاد تند 
بـا  برخـورد  در  پاکسـتان  چندگانه گـی  از 
می گویـد،  افغانسـتان  صلـح  گفتگوهـای 
پاکسـتان از گفتگوهـای صلـح بـه نفع خود 

اسـتفادۀ سـوء می کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه گزارش هایـی از 
سـوی برخـی از منابـع از حضـور نماینـدۀ 
مـال رسـول در کابـل بـرای مذاکره انتشـار 
نیازی ایـن  آقای منـان  امـا  اسـت.  یافتـه 
گزارش هـا را رد کـرده می گویـد کـه هیـچ 
یـک از نماینده گان مال رسـول برای مذاکره 

در کابـل حضـور نیافتـه اسـت.
انتقاد از رسانه ها

گلبدیـن حکمتیـار در سـخانش از رسـانه 
انتقـاد کـرد و خواهـان بسـته شـدن  هـا 
»رسـانه های شـرور« شـد. آقـای حکمتیار 

هم چنـان برنامۀ »سـتارۀ افغـان« در یکی از 
تلویزیون هـای کشـور را به بـاد انتقاد گرفت 
و آن را خـالف ارزش های افغانی و اسـالمی 
خوانـد و گفـت کـه خواهـان الگوبـرداری از 
زنان صدر اسـالم می باشـد و دین اسـالم به 
زنان ارزش داده اسـت. او در اولین سخنرانی 
اش هـم، نحـوه برنامه های برخی رسـانه ها، 
را تهاجـم زبانـی و فرهنگی خوانـده و گفته 
اسـت که باید رسـانه ها ترمینالوژی ملی را 

در نظـر بگیرند.
او گفـت کـه مدافع حقوق زنـان خواهد بود 
و از این کـه زنـان در مراسـم امـروز )دیروز( 
در کنـار مـردان بـرای اسـتقبالش حضـور 

نیافتـه بودنـد، اظهار تأسـف کرد.
رهبـر حـزب اسـالمی گفـت: این حـزب به 
حقوق اسـالمی و انسـانی زنان احتـرام دارد 

و از ایـن حقـوق دفـاع می کند.
در عیـن حال، محمد سـرور دانـش، معاون 
دوم رییـس حکومـت وحـدت ملـی کـه به 
اسـتقبال آقـای حکمتیـار رفتـه بـود گفت 
کـه بـه نماینده گـی از محمداشـرف  غنی، 
آمـدن حکمتیـار را به کشـور خـوش آمدید 
می گویـد و از سـخنرانی حکمتیار در لغمان 

می کند. اسـتقبال 
اسـالمی  حـزب  کـه  گفـت  دانـش  آقـای 
عدالـت  و  ملـی  حاکمیـت  و  انتخابـات  از 
این هـا  و  می کنـد  حمایـت  اجتماعـی 
آرمان هـای مشـترکی اسـت کـه حکومـت 
وحـدت ملـی نیـز بـه آن متعهـد اسـت.

حکومـت  ریاسـت  دوم  معـاون  گفتـۀ  بـه 
وحدت ملی، در گذشـته نیز حزب اسـالمی، 
برگـزاری انتخابات را راه حل مسـایل کشـور 
می دانسـت و کارشـیوه یی را بـرای برگزاری 
آن سـاخته بود و حکومت افغانسـتان نیز به 
انتخابـات ارزش می دهـد و امسـال نیز برای 
انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای  برگـزاری 

ولسـوالی متعهد می باشـد.

حکمتیار:

غنی یا عبداهلل کنار برود

ناجیه نوری 

حکومـت  رییـس   غنـی  محمداشـرف 
افغانسـتان بـا تقـرر افـراد نـاکارا در پسـت 
وزارت خانه هـا در پـی انحصار قدرت و جمع 
کـردن ثـروت بـرای انتخابات آینده اسـت.

شـماری از نماینـده گان مجلـس و آگاهـان 
سیاسـی می گوینـد کـه غنـی عمـداً افـراد 
وزیـر  عنـوان  بـه  وزارت هـا  در  را  نـاکارا 
می گمارد تا قدرت در اختیار خودش باشـد 
و وزرایی ناکارایی گوش به فرمان او باشـند.

بـه باور آنـان، غنی نـه تنها در پـی انحصار 
قـدرت در دوران حکومـت خـود اسـت، بل 

می خواهـد بـرای انتخابات آینـده آماده گی 
کامل اقتصادی و سیاسـی را داشـته باشـد 
را  تـدارکات  دلیـل کمیتـۀ  بـه همیـن  و 
تشـکیل داده تـا منابع اقتصـادی  را نیز در 

اختیار داشـته باشـد.
دانشـکده  اسـتاد  سـیحون  سـیف الدین 
بـا  گفت وگـو  در  کابـل  دانشـگاه  اقتصـاد 
روزنامـۀ مانـدگار می گوید: گماریـدن افراد 
ناتـوان و سـربه زیـر، سـبب می شـود تـا 
وزیـران بلی گوی برای غنی باشـند و قدرت 
خـود بـه خـود در ارگ تمرکـز پیـدا کنـد.

استاد سـیحون گفت: از طرفی هم، انحصار 
منابع اقتصادی افغانسـتان نیز توسـط ارگ 

بـه منظـور تمرکـر قـدرت و حفـظ و بقای 
آن صـورت می گیـرد کـه یـک نمونـه آن 
کمیتـۀ تـدارکات اسـت کـه به کانـال ارگ 

می شـود. ختم 
بـه باور این اسـتاد دانشـگاه: تمرکـز قدرت 
در ارگ سـبب شـده تـا حکومـت فعلـی 
را  افغانسـتان  تاریـخ  کابینـه  بیکارتریـن 
رقـم بزنـد و بدنام تریـن حکومـت کـه بـا 
تقلـب روی کار آمد و با فسـاد گسـترده در 

نهادهـای دولتـی بـه پیـش مـی رود.
اشـرف غنی  "زمانی کـه  می گویـد:  او 
مسـوول پروسـۀ انتقـال مسـالمت آمیز بود 
و بـا خارجی هـا  ایـن پروسـه را بـه پیـش 

می بـرد؛ واضـح و روشـن بـود کـه در پـی 
بـه دسـت آوردن و انحصار قـدرت با کمک 

خارجی هـا اسـت".
اسـتاد سـیحون، پیشـینۀ  تاریخـی انحصار 
عوامـل  از  یکـی  را  افغانسـتان  در  قـدرت 
تمرکـز قـدرت در ارگ تلقـی کـرده تاکید 
دارد کـه تاریـخ افغانسـتان نشـان می دهد 
کـه یک قوم همـواره در پـی انحصار قدرت 
بـود و حتـا بـه خاطر حفـظ آن سـایر اقوام 
را نادیـده گرفتـه و از آن ابأ نداشـته و آن را 

نمی کنند. انـکار 
در ایـن حـال، عزیز رفیعـی رییس مجتمع 
می گویـد:  افغانسـتان  مدنـی  جامعـه 
"متاسـفانه گروه هـای مافیایـی قومـی در 
افغانسـتان در تـالش در کنتـرل داشـتن 
کل قـدرت انـد و همیـن طـور آنانـی کـه 
ادعـا تنکوکـرات بودن، طرفـدار آزادی بیان 
و حقـوق شـهروندی را دارنـد نیـز در پـی 
انحصـار قدرت در چنگال قبیلـه خود اند".

آقـای رفیعـی، غنـی را یـک فـرد قوم گـرا 
تلقـی کـرده و می گویـد: غنـی عمـداً افراد 
نـاکارا را در وزارت خانه هـا می گمـارد تـا در 
قـدرت اختیـار خـود و قـوم خودش باشـد 
و هیـچ گاه اجـازه نمی دهـد تـا قـدرت از 

کنتـرل او خـارج سـاخته شـود.
دموکراسـی  سـر  پشـت  در  می گویـد:  او 
از  نیـز  خارجی هـا  حتـا  مردم سـاالری  و 
حکومـت قبیله گـرا در افغانسـتان حمایـت 
کـرده و می کنـد و ایـن تنهـا غنی نیسـت 
کـه در پـی انحصـار قـدرت در افغانسـتان 
اسـت، بـل اگـر هرکسـی کـه بـه قـدرت 
برسـد در پـی انحصـار قدرت توسـط قبیله 

اسـت. خود 
رییـس مجمـع جامعه مدنی دلیـل انحصار 
قـدرت در افغانسـتان را عـدم اعتمـاد اقوام 
نسـبت به هم دیگـر می داند و بـاور دارد که 
در طـی ده هـا سـال گذشـته افـراد همواره 
انحصـار  در  قـدرت  کـه  کردنـد  تـالش 

قـوم خاصـی باشـد و ایـن دیـدگاه سـبب 
بی اعتمادی سـایر قوم در افغانسـتان شـده 

ست. ا
زمانی کـه  گفـت:  هم چنـان  رفیعـی 
بی اعتمـادی بـه میـان آمـد، دیگـر همـه 
قـدرت  انحصـار  پـی  در  اقـوام  و  گروه هـا 
افغانسـتان  فعلـی  وضعیـت  و  می شـوند 
کـه حاصـل چندیـن ده انحصار قـدرت در 
افغانسـتان اسـت، هم چنـان ادامـه خواهـد 
داشـت، مگـر اینکه رهبـران حکومت فعلی 
بـا نصـب افـراد شایسـته ایـن اعتمـاد را به 

برگرداننـد. افغانسـتان  مـردم 
باایـن حال شـماری از شـهروندان کابل نیز 
شـاکی اند کـه تمرکـز بیش از حـد قدرت 
در ارگ سـبب شـده تـا وزرا باوجـود ده هـا 
پسـت خالـی در وزارت خانه هـا  صالحیـت 

مقـرری را ندارند.
بـه گفتـۀ یکـی از ایـن شـهروندان کابل؛ با 
آنکـه از وزیـر امـر فوق العـاده داشـته ام؛ اما 
بـه دلیـل اینکه وزیـر صالحیت مقـرری را 
نـدارد، بعد از گذشـت بیش از سـه ما هنوز 

هـم در پسـت مربوطه تقـرر نیافتم.
ایـن شـهروند کابلـی می گویـد: امـروز امـر 
وزیـر بـه انـدازه یـک نخـود ارزش نـدارد، 
مگـر اینکـه کسـی را در ریاسـت جمهوری 
بشناسـی و از طریـق آن جـا کارت پیـش 

بـرود و بـه راحتـی مقـرر شـوید.
او تاکیـد می کنـد کـه رییـس  حکومـت به 
جـای دخالت در کار وزیران بهتر اسـت که 
بـه مسـایل کالن ملـی بپـردازد و بـه فکـر 
تامین امنیت کشـور باشـد نه اینکه در فکر 
مقـرری مامور و مدیر دفاتر و مکاتب باشـد.

ایـن سـخنان در حالـی ابـزاز می شـود کـه 
افغانسـتان  وزیرانـی  از  زیـادی  شـماری 
خـود  وزارت  در  نداشـتن  صالحیـت  از 
کـه  می شـود  گفتـه  حتـا  و  بـود  شـاکی 
وزیـر صالحیـت مقـرری یـک فـرد عـادی 

نـدارد. را  خـود  مربوطـه  وزارت خانـه 

آگاهان:

حکومت وحدت ملی بیکارترین کابینۀ 
تاریخ افغانستان را دارد
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     گفت وگو و نفي خودمركزپنداري 
 
ً
     از نظـِر برخـي متفکران، فلسـفه معموال
آشـتي ميـاِن عناصـِر به ظاهـر متعـارِض 
زمانـه را زمينه سـازي مي کنـد و از بسـترِ  
مواجهـه بـا تعارضـات پديـد مي آيـد. بـه 
گمـاِن آن ها، فيلسـوفان از ميـاِن تعارضات 
قـد برافراشـته و با توجه بـه کش وقوس هاي 

زمانة شـان بـه انديشـيدن پرداخته انـد.
   تحليل گـران مسـألة فلسـفي را نمـوِد 
پرسـش گري انديشـه در برابـِر رواِل دانش 
 مسـالة 

ً
هنجـاري زمانـه مي انگارند؛ مثال

دکارت 1کوگيتـو2، از کانت سـنجش ِخَرد 
نـاب3، از هـگل ديالکتيـک4، از هوسـرل 
بحـراِن علـوِم اروپايـي 5و از هايدگـر 
بـا هميـن  انتولـوژي بنيـادي 6اسـت. 
رويکـرد، فلسـفة ميان فرهنگـي، سـيالن 
و جريـان مفاهيـم ميـاِن فرهنگ هـا را بـه 
يـش مطـرح  عنـوان مهم تريـن مسـالة خو
نمـوده اسـت؛ روندي کـه نوعـي درِک نو 
از رهگـذِر آن پديدار مي شـود و شـرايطي 
را شـکل مي دهـد کـه ديگر هيـچ فرهنگ 
و فلسـفه يی خـود را مرکـز و مبنـا نپندارد، 
بلکـه هرکـس ضمـِن پاي بنـدي بـه 
يـش، بر روي ديگران گشـوده باشـد و  خو
گفت وگـو بـراي مفاهمـه را مهم بشـمارد. 
دايـرة اين کوشـش و وسـعت اين مشـرب 
بـه گونه يـی اسـت کـه حتـا بـراي تعريِف 
فلسـفه هـم بايـد وارد گفت وگـو شـد؛ 
چـون فرهنگ هـاي اروپايـي، آريايـي، 
هنـدي، چينـي، افريقايـي و امريکايـي 
هرکـدام بـه نحـوي فلسـفه را فهميـده و 
تعريـف کرده  انـد؛ چنان چـه رام ادهـر 
مـال در کتـاِب "سـه زادگاه فلسـفه7" 
نشـان داده اسـت که چيـن، هنـد و اروپا 
هرکـدام فلسـفه هاي خاِص خـود را دارند 
و نمي تـوان يکـي را فلسـفه ناميـد و بقيـه 

را رد کـرد. 
     فلسـفة ميان فرهنگـي بـا معرفـي مبادي 
و زمينه هـاي ضـروري پيدايـِش خـود، 
به تدريـج توانسـته  اسـت بـر مطالعـاِت 
تطبيقـي )مقايسـه يي( نيز فايـق آيد؛ چون 
در مطالعـاِت تطبيقـي خطـوِط رسـيدن به 
هـدف از پيـش  تعييـن  مي شـود و تحقيـق 
بـه سـمِت خـاص سـوق پيـدا مي کنـد، 
درحالي کـه در فلسـفة ميان فرهنگـي 
مقصـودي از پيـش تعيين شـده وجـود 
نـدارد و محقـق خـود را بـه روي نتايـج و 
اقتضائـاِت متفـاوت گشـوده نگـه داشـته 
اسـت، بـه همين خاطر اسـت کـه کيمرله 
"متدولـوژي  چهـار جنبـة گفت وگـو: 
گوش سـپاري، برابـري و تفـاوت، گشـوده 
بـودن در رابطـه بـا نتايـج مـورِد انتظـار، 
درک ديگـري از طريق گفتمانـي -زباني") 
 ) Kimmerle: Ibidرا بـراي معنـادار 
شـدِن آن مفهـوم اساسـي تلقـي مي کنـد.

پذیري متقابل      گفت وگو و اثر
چارچوب ها  

    ايجـاِد تحـول در چارچوب هـاي 
فکـري، از ويژه گي هـاي مهـم گفت وگـو 
بـه شـمار مـي رود. گفت وگـو زمينـة اين 
را فراهـم مي کنـد تـا طرف هـا، پيرامـوِن 
تجربه هـاي شـان تبـادل نظـر کننـد و 
بـر يکديگـر اثـر بگذارنـد؛ جريانـي کـه 
تـوأم بـا آموختـن و معطـوف بـه ُپرکـردِن 

شـکاف ميـاِن چشم اندازهاسـت.

   سـخِن شـکل گيري تمدن هاي برخاسـته 
از بسـتِر تعامـِل فرهنگ هـا، حکايـت از 
تجربه هـاي تاريخي يـی  دارد کـه به وقـوع 
پيوسـته و تغييـرات جـدي را رقـم زده اند، 
هميـن جهـت دانشـمندان تصريـح  بـه 
مي کننـد کـه تمدن هـا نتيجـة مواجهـة 
فرهنگ هـا يـا چارچوب هـاي مختلـف 
انـد. کارل پوپـر با اتـکا به اسـناِد تاريخي 

کيـد مـي کنـد که:  هـرودت تأ

 تمـدن غربـي تـا حـدودي محصوِل 
تمـدِن يونانـي - رومـي اسـت.  ايـن 
تمـدن، بسـياري از ويژه گي هـا و 
مشـخصاِت خـود را، نظيـر الفبـا، 
حتـا پيـش از برخورد  ميـان رومي ها 
و يوناني هـا، از رهگـذِر برخـورد بـا 
مصري هـا، ايراني هـا، فنيقي هـا و 
سـايِر تمدن هاي خاورميانه به دسـت 
آورد و در دورة مسـيحيت از رهگـذِر 
برخـورد بـا تمـدِن يهـودي و برخورد 
به واسـطة هجوم هـاي اقـوام ژرمـن و 
مسـلمانان، تغييـرات بيشـتري پيـدا 

کـرد. )پوپـر،91 :1384) 
    پوپـر در رابطـه بـا منشـای فلسـفه در 
غـرب نيـز هميـن نظـر را دارد. ايشـان در 
"اسـطورة چارچـوب: در دفـاع از علـم و 

عقالنيـت8" مطـرح مي کنـد کـه: 
اجـازه بدهيـد نـگاِه کوتاهـي بـه 
منشـای فلسـفه و علـم يونانـي 
بينـدازم. ايـن معرفت هـا جمله گـي 
در مسـتعمرات يونـان ظهـور يافتند: 
در آسـياي صغيـر، در جنـوب ايتاليا 
و در سيسـيل. اين هـا نقاطي هسـتند 
کـه در آن اسـتعمارگران يونانـي بـا 
تمدن هـاي بـزرِگ شـرق مواجـه 
شـدند و بـا آن هـا برخـورد کردند، و 
يـا آن کـه در مغرب زميـن بـا اقوامي 
ماننـِد سيسـيل ها، کارتاژهـا و 
ايتاليايي هـا روبـه رو شـدند. تأثيـر 
ايـن برخـورِد فرهنگـي چنان چـه 
از نخسـتين گزارش هـاي تالـس 
بنيان گـذار فلسـفة يونانـي برمي آيد، 
بسـيار عميـق بـوده اسـت. رد پـاي 
اين برخـورد در آثـار هراکليتوس که 
بـه نظـر مي رسـد از زردشـت تأثيـر 
  مشـهود اسـت. 

ً
پذيرفتـه، کامـال

 (92 )همـان: 

     گفت وگو و گرایش به همزیستي و 
مشاركت

  فلسـفة ميان فرهنگـي ريشـه هايش 
را در ژرف تريـن انديشـه هاي فلسـفي 
جسـت وجو مي کنـد و بـراي غني تـر 
کـردِن ادبيـاِت خـود و گسـترش دادِن 
يـش مي کوشـد رگه هـاي  تأثيـر خو
تبارشناسـانه اش را در آثـار فالسـفة 
بـزرگ نشـان دهـد، بـا ايـن جهت گيـري 
مي کوشـد ميـزان و نحـوة التفـاِت 
فيلسـوفان و نماينـدگاِن فرهنگ هـاي 
متنـوع را نسـبت بـه بينـش ميان فرهنگـي 
برجسـته نمايـد. ايـن واقعيـت نشـان 
مي دهـد کـه حکمـت در ميـاِن 
فرهنگ هـاي گوناگون انتشـار يافته اسـت 
و نبايـد ايـن پديـدة اثرگـذار را ملـک 
کسـي تلقـي کـرد. در ايـن ادعا چه بسـا 
ادعـاي فيلسـوفاني چـون هـگل بـه ذهن 
متبـادر مي شـود، امـا تفاوت اساسـي آن 
اسـت که هـگل با منتشـر ديـدِن حقيقت 
و اتـکا بـر عقـل، نـگاِه تاريخـي خطـي 
دورة روشن  انديشـي را بـه نفـع فلسـفه 
و فرهنـگ اروپايـي تفسـير کـرده اسـت، 
امـا در فلسـفة ميان فرهنگـي، ميراِث يک 
فرهنـگ به نفـع فرهنـِگ ديگر فروکاسـته 
نمي شـود. آن چـه اهميـت دارد، بـه 
انديشـه درآوردِن ميـراث فرهنگ هـا در 
زمـاِن حـال و در پرتـو مسـايِل معاصـر 
بـراي ورود بـه گفت وگـوي معطـوف 
بـه همزيسـتي مسـالمت آميز اسـت، 
وضعيتـي کـه گفت وگـو را افـزون بـر 
اين کـه بـه عنـواِن بهتريـن شـيوة انديشـه 
بهتريـن  جايـگاه مي بخشـد، بـه عنـواِن 
راه و مسـير و بـه قـول ايرمـگارد پيـن9 
اصـل بنيـادي فلسـفة ميان فرهنگـي نيـز 

تثبيـت مي کنـد. 
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8 . The Myth of the Framework: In Defence of  
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9 . Irmgard Pinn )1946(

مــادرم!
دسـت  از  نوجوانـی  در  را  عزيـزم  مـادر 
روزگار،  بی مهـری  آغـاز  روز،  آن  و  دادم 
بـود. برايـم  روز  سـياه ترين  و   سـخت ترين 
در سـوِگ مادرم اشـک نريختم. نمی دانم شايد 
 آتـش غم ها، آِب ديده گانم را خشـک کرده بود.
بزرگـی و مهربانـِی مـادرم را در کودکـی حـس 
در  پـدرم،  جانـب داری  بـه  گاه  نمی کـردم؛ 
دلسـوزی،  از  امـا  می ايسـتادم  مـادرم  برابـِر 
 مهربانـی و نوازشـش، چيـزی کـم نمی شـد. 
پدرم، نسـبت بـه همـۀ فرزنـدان خانـواده، مرا 
بيشـتر دوسـت داشـت، ولی زمانی که مادرم را 
در 15 سـاله گی از دسـت دادم، آن همه دوستی 
و محبت، به دسـِت باد سـپرده شد! آنگاه حس 
کـردم تکيه گاهـی ندارم و دانسـتم کـه پناهگاه 
 مهربانی هـای زنده گِی خود را از دسـت داده ام. 
در ايـام مريضـی مـادرم، وقتـی صبح هـا بـه 
شـفاخانۀ جمهوريت می رسـيدم، باالی بسـتِر 
مـادرم می ايسـتادم و او بـا شـنيدن صدايـم، 
دسـتاِن خود را به آهسـته گی، به رويم می کشيد 
و می گفـت: »همـراه کـی آمـدی بچيـم، بـا 
شـدی!«  زحمـت  بـه  بسـيار  آمـدی؟   چـی 
دسـت  از  و  بيمـاری  شـديِد  درِد  وجـود  بـا 
عاطفـه  از  ُپـر  دسـتاِن  هنـوز  بينايـی،  دادن 
بـود.  مـا کـم نشـده  از سـِر   و مهربانـی اش، 
رنـج  دردی  چـه  از  مـادرم  نمی دانسـتم 
خفتـه  و  آرام  وقتـی  صبح هـا  می کشـيد. 
می ديدمـش، آهسـته و بـدون سـرفه، از کنـاِر 
بسـترش می گذشـتم و بـه مکتب می رفتـم. با 
خود می گفتم شـايد شـب را بـا ناآرامـی و درد 
 گذشـتانده و بهتر اسـت لحظه يی آسوده باشد. 
مريضـی  می گذشـت،  همين گونـه  روزهـا 
خانـوادۀ  بـرای  کالنـی  مصيبـِت  مـادرم 
خواهـراِن  و  جـوان  بـرادر  بـود؛  مـا  کوچـِک 
و  بی مـادری  ديگـران،  از  بيـش  کوچکـم، 
 نبـوِد مـادرم را در خانـواده حـس می کردنـد. 
خانـه  و  بيمارسـتان  بـه  رفت وآمـد  در  مـن 
بـودم و تـا ناوقت هـای شـب را در شـفاخانۀ 
بـه  وقتـی  امـا  می گذشـتاندم.  جمهوريـت 
صنـف و درس می رسـيدم، تمام ذهنـم را آيندۀ 

می کـرد. اشـغال  خانوادۀمـان  نامعلـوِم 
بيمارسـتان  دهليـز  در  روزهـا  از  يکـی  در   
محبـوب  هنرمنـد  احمدظاهـر  جمهوريـت، 
و مشـهوِر کشـور را ديـدم کـه بـه ديـدن پـدر 
مريـِض خـود آمـده بـود. با خوشـی به مـادرم 
گفتـم: »مـادر مه احمدظاهـر ره ديـدم، او هم 
ده ای شـفاخانه مريـض داره.« مـادرم گفـت: 
 »بچيـم، مريضـی شـاه و گـدا نمی شناسـه!«
بـه  بامـداد  سـاعت 7  حوالـی   

ً
معمـوال مـن 

بيمارسـتان جمهوريـت می رسـيدم. در يکـی 
بيمارسـتان  بـه   1355 سـاِل  صبح هـای  از 
جمهوريت واقع سـرک وزارت داخله رسـيدم. 
کسـی در دهليزهـا نبـود، مـادرم هنـوز هم در 
اتـاق عاجـل بسـتر بـود. آفتـاب تـازه همه جـا 
را روشـن کـرده بـود کـه بـاالی بسـتر مـادرم 
رسـيدم. آرام بـه يک پهلـو خوابيده بـود، ديدم 
چشـمانش بسـته است. دسـتش را بوسـيدم و 
بـرای اين کـه آفتاب اذيتـش نکنـد، روی جايی 
 سـفيد را به رويش کشـيده از اتاق خارج شدم. 
بـا  و  شـده  پاييـن  شـفاخانه  زينه هـای  از 
مکتـب  طـرف  )بايسـيکل(  دوچرخـه 
اسـتاد  ليسـۀ   

ً
فعـال  - خيرخانـه  )ليسـۀ 

کـردم.  حرکـت  خليلـی(   خليل اللـه 
نمی دانـم راه هـا را چگونـه طـی کـردم، يـادم 
آرامـِش  و  خـواب  لحظـه  هـر  امـا  نيسـت، 
مـادرم بـه يـادم می آمـد. خـوش بـودم و فکـر 
کـردم حـاِل مـادرم بهبـود يافتـه و از رنـج و 
 درِد مريضـی آهسته آهسـته نجـات می يابـد. 
بـه صنـف رسـيدم و در قطـاِر اول نشسـتم. 
سـاعت ها يکـی پـِی ديگـری تبديـل  شـدند، 

مـالزِم  کـه  بـود  صبـح   10 سـاعِت  حوالـی 
ادارۀ مکتـب بـه صنـِف مـا آمـد و در گـوِش 
اسـتاد چيـزی گفـت و اسـتاد کـه در آسـتانۀ 
زد.  صـدا  مـرا  داشـت،  قـرار  صنـف   دروازۀ 
با شـنيدن نامـم، قلبم به پرش آمـد، ناخودآگاه 
دسـتم را بلنـد کـردم. اسـتاد گفت: خـودت را 

اداره خواسـته است.
چشـمانم همه جـا را سـياه و تاريـک می ديـد، 
ميـدی و يـأس تبديـل 

ُ
همـۀ اميدهايـم بـه ناا

شـده بـود، بی اختيـار از جـا بلنـد شـده و از 
صنـف برآمدم. وقتی بـه ادارۀ مکتب رسـيدم، 
مامايـم صوفـی عبدالرحمـان را بـا يـک نفـِر 
ديگـر در آن جـا ديـدم. پاهايـم سسـتی کـرد 
و دلـم گواهـی بـدی داد. هرلحظـه صحبـِت 
درگوشـی مـالزِم مکتب بـا اسـتاد در صنف به 
يـادم می آمـد، بـا خـود می گفتم اتفـاِق مهمی 
در حـاِل وقـوع اسـت. بـه چشـمان دوسـتانم 
مهمـی  پيـام  شـنيدِن  منتظـر  شـدم،  خيـره 
بـودم، امـا همراهانـم خاموشـانه مـرا همراهی 
 می کردنـد. آن هـا هيـچ گفتنی يـی نداشـتند. 
اداره اتـاق بزرگـی داشـت، بـا قدم هـای تند اما 
بی اختيـار، نزديـک مدير ليسـه رسـيدم، مدير 
بـا مهربانـی برايم گفـت: »برو بچيـم، خودت 
دارنـد!«  کارت  خانـه  در  اسـتی،   رخصـت 
شـدند،  تاريـک  ديده گانـم  زد،  چـرخ  سـرم 
هيـچ  و  هسـتم  تنهـا  کـردم  احسـاس 
چشـمانم  نـدارد.  حضـور  مـن  بـا  کسـی 
درک  درنـگ،  لحظه يـی  از  بعـد  بسـتم،  را 
به خاطـِر  مهربانی هـا  اين همـه  کـه  کـردم 
اسـت. قـدر  و  قضـا  نامهربانی هـای 
سـکوِت  از  بعـد  افتـادم،  بـه راه  مامايـم  بـا 
اسـت؟« »خيرتـی  پرسـيدم:   کوتاهـی، 
گفتنـد: خيرت اسـت، مـادرت را از شـفاخانه 

آورده اند.
و  سـرمعلم  مديـر،  دلسـوزانۀ  نگاه هـای  از 
همراهانـم، همه چيز را خوانـدم و ديگر چيزی 

 . نگفتم
 20 تـا   15 حـدود  مـا  خانـۀ  تـا  مکتـب  از 
دقيقـه پيـاده روی بـود، در راه فکرهـای تلخـی 
می گفتـم. »الحـول«  و  می رسـيد  ذهنـم   بـه 
رسـيدم، خويشـاوندان  نزديـک خانـه  وقتـی 
را  دسـتم  بودنـد،  جمـع  همـه  همسـايه ها  و 
گرفتنـد و نزد مـادرم بردنـد. ديدم مـادرم هنوز 
هـم خواب اسـت؛ چشـماِن خـود را بـه روی 
 هرچـه مهربانـی و نامهربانـِی دنيـا بسـته بود! 
بـا دقـت بـه سـويش نـگاه کـردم، اولين بـار 
بـود کـه در زنده گـی بـا چنيـن حالتـی روبه رو 
ُمـرده  بـا  بوديـم،  می شـدم. مـا کـه کوچـک 
جنازه يـی  وقتـی  نداشـتيم.  آشـنايی  جنـازه  و 
اين کـه  به خاطـر  می گذشـت،  مـا  کوچـۀ  از 
 خود 

ِ
سـايۀ مـرده بـر سـِر ما ننشـيند، سـر لـچ

را بـا دسـتاِن کوچـِک خـود پنهـان می کرديم. 
امـا حـاال در مقابـِل مـادرم بی بـاک ايسـتاده  
نمی هراسـيدم.  ُمـرده  و  مـرگ  از  و   بـودم 
گونـۀ اسـتخوانی، رنـِگ پريـده و چهـرۀ زرِد 
مـادرم، گواهـی رنج هـا و دردهـای بزرگـی را 
مـی داد. آرام خوابيـده بـود و زنـاِن زيـادی دور 
و بـرش جمع بودنـد. گريه هـای سـوزناکی از 
چهارگوشـۀ خانه به گوشم می رسـيد. در وسط 
خانـه ايسـتاده بـودم، نمی دانسـتم چـه کنـم. 
مـادرم را زنـاِن نوحه گـر احاطـه کـرده بودنـد. 
بـا آمدِن مـن فريادها بلندتر شـدند، امـا فرياد 
ميـدی و غـم در گلـوِی مـن خفه شـده بود. 

ُ
 ناا

عکس العملـی نداشـتم، خاموشـانه مـادرم را 
بـرای آخرين بـار در روشـنِی خانه ديـدم. آتش 
غم، اشـِک چشمانم را خشـکانده بود. با خود 
گفتـم: خداونـد، يگانـه لطـف و مهربانی يـی 
را کـه بـه خانـوادۀ مـا ارزانـی کـرده بـود، از ما 

گرفته اسـت! 

پاره های پیوسته
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه

بخش دوم  رحمت الله بیگانه    

مفاهیم کلیدی در فلسفۀ میان فرهنگی
بخش پنجم   سید حسین اشراق    
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ایجاد و ظهور مذاهب فقهی
 بـا مـرور تاریخ مذاهـِب فقهی کـه به نوعی 
پیوسـته در کالبـد امـِت اسـالمی سـریان و 
جریـان یافتـه و قرن هـا زنده گـی سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی، خانواده گـی و فـردی 
امـِت اسـالمی را تنظیـم و رهبـری نمـوده 
اسـت، در واقـع تاریِخ طوالنـی و بالندۀ امِت 

اسـالمی ورق زده می شــود. 
بهتـر خواهـد بـود ایـن بحـِث کوتـاه روی 
و  فقهـی  مذاهـب  شـکل گیرِی  عوامـل 
خالصـه  نظـر  مـورد  مذهـِب  دو  به ویـژه 
و منحصـر گـردد. امـا قبـل از آن، بـه ایـن 
سـوال باید پاسـخ ِکوتاهـی ارایه گـردد که: 
»چـه عواملـی انسـان ها را بـه اختـالف وا 
مـی دارد؛ و چـرا به طـور خاص، مسـلمانان 
بـه اختـالف روی آوردنـد، درحالی که قرآن 
و سـنت به عنـوان چراغـی بر فراز راه شـان 
نورافشـانی داشـت و پرتـو آن، تـا شـامگاه 

قیامـت اسـتمرار خواهـد داشـت؟«
ایجـاد  اسـباِب  را  ِزیـر  امـور  دانشـمندان 
می داننـد:  انســان ها  میـان  در  اختـالف 

وجود اختالف در طبیعت انسان
افـکار و اندیشـه های انسـان ها بـه طبیعـت 
حقیقـت،  یـک  مـورد  در  انسـان،  حـال 

آرا و افـکار،  اختـالف  اسـت.  متفـاوت 
نظریات در میان انسـان ها اسباِب عدیده یی 
اسـت: ذیـل  قـرار  اسـباب  برخـی  دارد، 

1ـ  اختالف فکری
حقیقـت ِمسـلم این اسـت که انسـان ها در 
تفکـر و اندیشۀشـان یک سـان نیسـتند و 
بـا سـایرین اختـالف دارنـد. همان گونـه که 
از آغازیـن  انسـان  دانشـمندان می گوینـد: 
روزهـای زنده گـی اش در زمیـن، بـا نگاهـی 
فلسـفی بـه کاینـات می نگـرد؛ صورت هـا، 
خیـاالت و اندیشـه هایی کـه ایـن نگاه هـا 
در ذهـن برمی انگیـزد، در میـان انسـان ها 
متناسـب با نوع نگاه شـان متفاوت اسـت. از 
سـویی، هرچـه انسـان در راه نیـل به تمدن 
بیشـتر گام بگـذارد، شـگاف های اختـالف 
بیشـتر می شـود، تا آن کـه همیـن اختالف 
اسـباِب ایجـاد مذاهب فلسـفی، اجتماعی و 

اقتصـادی را مهیـا می سـازد.
یـک  ذات  در  غمـوض  و  ابهـام  2ـ 

ع ضـو مو
بـرای  قدیـم  از  فالسـفه  و  دانشـمندان 

بازکـردن موضوعات پیچیـده و مبهم تالش 
آن ادراِک  و  فهـم  راه هـای  کرده انـد. 

مختلـف و متفـاوت بـوده اسـت. هرکسـی 
بـه ادراک و شـناخت ِبخشـی از آن دسـت 
می یابـد کـه بصیـرت و فکرتـش او را بـه 
درِک آن هدایـت می کنـد. و شـاید صـواب، 
در مجمـوِع آن همـه ادراکات نهفتـه باشـد 
نـه در یکـی از آن هـا. افالطـون می گویـد: 
حقیقـت ایـن اسـت کـه انسـان ها بـه همۀ 
ابعـاد حـق نمی رسـند و نـه در ُکل ابعـاد 
آن بـه خطـا می رونـد، بلکـه هـر کسـی در 
جهتـی بـه حـق نایـل می گـردد. مثـال آن 
داسـتاِن نابینـا و فیـل اسـت کـه هرکسـی 

بخشـی از بـدن فیـل را وصـف می کنـد.
غمـوِض  از  برخاسـته  اختالف هـا،  همـۀ 
موضوع نیسـت، بلکه بیشـتر برای آن اسـت 
نمی داننـد  را  مقابـل  جانـِب  دیـدگاه  کـه 
و نظریـات در یـک موضـوع بـه اختـالف 

می شـود. کشـانده 
و  شـهوات  رغبـات،  اختـالف  ـ   3

طبیعت هـا
یکـی از اسـباب اختـالف در میـان مـردم، 
اختـالف رغبـات و شـهوات انسان هاسـت؛ 

چـون ایـن مفاهیـم در میـان مـردم
متباین اسـت. یکی از دانشـمندان می گوید: 
تصـادم  تاریـخ  از  عبـارت  فلسـفه  تاریـخ 

مزاج هـای بشـری اسـت، کـه ایـن
اختـالف مزاج هـا در میـدان ادب، هنـر و 

حکمـت نیـز اثرگـذار بـوده اسـت.
4ـ  اختالف گرایش

یکـی از اسـباب اختـالف در میـان مـردم، 
اختـالِف گرایـش اسـت. گرایـش مـردم در 

زنده گـی، هرکسـی را بـه نـوع تفکـر
متناسـب بـا گرایـِش او وامـی دارد کـه آرا و 
نظریاتـش نیـز در همیـن گرایـش می ریزد. 

قیاس هـای علمـی متفاوت، سـبب
فقهـا  و  کالم  علمـای  میـان  در  اختـالف 
گردیـد؛ چـون قیاس فقهـا متکی بـر قرآن 
و سـنت و قیـاس علمـای کالم بـر مبنـای 

بـود. عقل 
5ـ  تقلید پیشینیان

اسـباب  از  یکـی  نیـز  پیشـینیان  تقلیـد 
چـون  اسـت؛  مـردم  میـان  در  اختـالف 
افـکاری کـه با مرور نسـل ها لباس قداسـت

پوشـیده اسـت، بـر قلب های مردم سـیطره 

می یابـد، عقـول را بـه وضـع دالیـل بـرای 
بیـان حسـن آن هـا و قبـح جانـب مقابلش 
می کشـاند. طبیعتـاً ایـن امـر، انسـان را بـه 
گـرداب اختـالف و کشمکشـی بی نتیجـه 
را  تعصـب  بسـتر  تقلیـد،  سـوق می دهـد. 
آماده میسـازد. تقدیس نظریاِت تقلیدشـده، 
مقلـد را بـه تعصـب و دفـاع از آن نظریـات 
وامـی دارد. هرچـه تعصـب شـدیدتر شـود، 

اختـالف شـدیدتر خواهـد بـود.
6ـ  حب ریاست و سلطان

حب ریاسـت و سـلطان بیشـتر در مسـایل 
سیاسـی مـورد بحـث بـوده، ولـی یکـی از 
اسـباب اختالف اسـت .این اسـباب اختالف 
بـه صـورت کلـی، اختالفـی اسـت کـه بـه 
منطقـۀ خاص و بـه موضوع ِخاصـی مربوط 
نمی شـود، بلکـه پدیده هایـی اسـت کـه در 

هـر موضوع مـورد اختـالف مصـداق دارد.

اما اختالف مسلمانان چرا؟
در  مسـلمانان  اختـالِف  کلـی  به طـور 
حوزه هـای سیاسـت، اعتقاد و فقـه به وجود 

آمـده اسـت. ولـی ایـن امـور مهـم قابـل
تذکر اند که:

1ـ اختـالف مسـلمانان در اصـل دیـن بـه 
میان نیامده اسـت؛ ماننـد: وحدانیت خدای 

متعـال، پیامبـری حضـرت محمد
از سـوی  قـرآن  و سـلم،  علیـه  اهلل  صلـی 
خـدای متعـال نـازل گردیـده اسـت، قرآن 

معجـزۀ کبـرای پیامبـر اسـت، ثبـوت
قـران بـه تواتـر، اصـول فرایض ماننـد: نماز، 
تکلیف هـا،  ایـن  ادای  حـج،  زکات،  روزه، 

تحریـم خمـر، تحریـم خنزیـر،
حرمـت خوردن گوشـِت خودمـرده و قواعد 
کلـی میـراث. یعنـی، اختـالف در ارکان و 

اصـوِل عامـۀ دیـن عرض
وجود نکرده است. 

2ـ اختـالف در مـورد سیاسـت و عقایـد، 
نکوهیـده و زیان بـار اسـت و آثـار آن نیز در 
تاریخ اسـالم محسـوس و مشـهود می باشد. 
ولـی اختـالف فقهـی در امـوری کـه درآن 
نـص کتـاب و سـنت وارد نشـده، زیـان آور 
نبـوده، بلکه بحثـی عمیـق در معانی کتاب 
و سـنت و اسـتنباط از آن هاسـت. ایـن امـر 
همـان اختـالف نظری یـی اسـت کـه هـر 
فقیـه می خواهـد بـه بهتریـن نتیجـه نایـل 
گـردد. اختـالف صحابـه در فـروع، سـبب 
خوشـحالی عمـر بـن عبدالعزیـز می شـد و 

می گفـت:
پیامبـر  اصحـاب  کـه  نـدارم  »دوسـت 
علیه السـالم اختالف نکنند، زیـرا در صورت 

وجـود یـک قـول، مـردم در تنگنـا 
اصحـاب  چـون  می گیرنـد.  قـرار  حـرج  و 
پیامبـر علیه السـالم امامانی اند کـه به آن ها 

اقتـدا می شـود، اگـر کسـی بـه قول
یکـی از آن هـا عمـل کنـد، بـه سـنت عمل 

اسـت.« کرده 
اختالفی کـه در میان مسـلمانان واقع شـد، 
دوگونـه اسـت: اختالفی که امـت را متفرق 

و پراکنـده نسـاخت؛ و اختالفی
کـه وحـدت امـت را بـه تفرقه تبدیـل کرد 
و ایـن اختـالف در حـوزۀ سیاسـت و امـور 

حکومـت عـرض وجـود کرد.

اسباب اختالفات مسلمانان
1ـ  عصبیت عربی

اصلی تریـن اختالفـی کـه شـیرازۀ وحـدت 
امـت را فـرو پاشـید، سـر بـرآوردن همـان 

عصبیـِت عربـِی سرکوب شـده توسـط
دعـوت پیامبر علیه السـالم بـود، درحالی که 
قـرآن در آیـات مختلـف و احادیـث فراوانی 

عصبیـت را مردود اعـالم کرد.
عصبیـت در زنده گـی عربـی ریشـۀ عمیـق 
داشـت کـه در زمـان پیامبـر علیه السـالم 
تـا زمـان خلیفـۀ سـوم  و  پنهـان گردیـد 
همان گونـه در خفـا باقـی مانـد. پیامدهای 
بـروز عصبیـت، اختـالف در میـان اموی هـا 
و هاشـمی ها و سـپس اختـالف در میـان 

خـوارج و غیرخـوارج بـود. مذهـب خـوارج 
در میـان قبیلـۀ ربعـی انتشـار گسـترده یی 
داشـت و جنگ هـای قبیلۀ ربعـی و مضر در 

زمـان جاهلیـت نیـز معروف اسـت.
2 ـ نزاع بر سِر خالفت

اصلی تریـن اسـبابی که اختالف سیاسـی را 

ایجـاد کـرد این بـود که: »چه کسـی بعد از 
پیامبر علیه السـالم بـرای خالفت

امتـش بهتر اسـت؟« ایـن امر بعـد از وفات 
پیامبر علیه السـالم، اختـالف در میان انصار 
و مهاجریـن را به وجـود آورد و بـا بیعـت به 

ابوبکـر صدیق فروکـش کرد.
شـدت  بـا  اختـالف  ایـن  بعدتـر،  اندکـی 
کسـی  »چـه  کـه:  شـد  مطـرح  ِبیشـتری 
مسـتحق خالفـت اسـت؟ قریشـی یـا اوالد 

علـی؟ و یـا هـر مسـلمانی؟« 
3ـ  ترجمۀ کتاب های فلسفه

اثـر ترجمـۀ کتاب های فلسـفه، آثار واضحی 
در اختـالف میـان مسـلمانان داشـت. افکار 

فلسـفی و مذاهِب پیشـین در
و  طبیعـت  مـاورای  کاینـات،  مـورد 
محسوسـات، بـا فکـر اسـالمی بـه منازعه و 
مجادلـه برخاسـت. برخـی علمای اسـالمی 
راه فالسـفه را در پیش گرفتنـد تا آن که در 
زمان عباسـی ها گـروه شـکاکیون که روش 
سوفسـطایی ها در روم و یونـان بـود، عـرض 
وجـود کـرد. تـا جایی کـه طریقۀ فالسـفه، 
بـه روش معتزلـه در اثبـات عقاید اسـالمی 

نیـز راه یافـت.
همچنـان گسـترش تفکر فلسـفی در میان 
علمـای مسـلمان در اثبـات عقایـد، آن ها را 
بـه بحـث در مـورد مسـایلی کشـانید که از 
دایـرۀ عقل بشـری بیرون بـود. مانند: اثبات 

و نفـی صفـات خـدای متعال. 
4ـ  استنباط احکام شرعی

نصـوص غالبـاً احـکام کلـی را در بـر دارد، 
ذکـر  نصـوص  در  بیشـتر  جزیـی  احـکام 

از اسـتنباط  راه  علمـا  لـذا  نمی شـود. 
احـکام کلـی را در پیـش گرفتنـد و بـرای 
شـناخت احکام، هـر عالمی بـر مبنای فهم 

و نظـِر خـودش از نـص یـا حدیث،
صحیـح  کـه  را  صحابی یـی  اثـر  یـا 
می پنداشـت، اسـتنباط می کـرد. اختالفـی 
کـه از ایـن اسـتنباط عـرض وجـود کـرد، 
خطرنـاک نبـود و نتیجه یـی نیکـو داشـت. 
به صـورت عموم، اختالف مسـلمانان در دو 

بُعـد عملـی و نظری خالصه می شـود: 
بُعـد عملـی؛ اختالفـات در زمـان  1 ـ در 
خالفـت حضرت عثمـان، اختالفـات علی و 

معاویـه و اختالفـات زبیـر بـن
عـوام بـا اموی هـا و امثـال آن ها بـود که در 

تاریخ سیاسـِی اسـالم معروف اسـت.
2 ـ در بُعـد نظری؛ اختالفـات علمی نظری 
اسـت کـه اختـالف در فـروع عقایـد و فقـه 

بـود و از دایـرۀ فکر و اندیشـه
بیرون نشـده و پا به میدان عمل نگذاشـت. 
در نهایـت هرکسـی مخالفیِن نظـرش را به 

خطـا و ابتـداع حکم متهم
می کـرد. تـا آن کـه هرکـس بـه مخالفینش 
می گفـت: رأینـا صواب یحتمـل الخطأ، 

و رأی غیرنـا خطأ یحتمـل الصواب.

پیامبـر  زمـان  در  نظریـات  اختـالف 
م لسـال علیه ا

در زمـان پیامبـر علیه السـالم، تشـریع الهی 
و مصـدر آن، وحـی قـرآن یا اجتهـاد پیامبر 
علیه السـالم بود کـه تعبیـری از وحی الهی 
یـا اجتهـاد برخاسـته از بحث و نظـر پیامبر 
علیه السـالم بـود. اگـر ایـن اجتهـاد صـواب 
می بـود، مـورد تأییـد خـدای متعـال قـرار 
می گرفـت، و اگـر صـواب نمی بـود، خداوند 

متعـال او را بـه صـواب برمی گردانیـد. 
در دوران رسـالتش صلـی اهلل علیـه وسـلم 
سـلطۀ تشـریعی تنهـا در صالحیـِت او بود، 
می شـد،  صـادر  دیگـران  از  هرچیزی کـه 
دانسـته  تشـریع  پیامبـر  تأییـد  بـدون 
نمی شـد. بـه همین جهـت در زمـان او، دو 
رای غیـر قابـل تأییـد در یـک حادثـه دیده 
نمی شـود و از هیـچ صحابه یـی در زمـان او، 
فتـوا و یـا اجتهـادی صـدور نیافتـه اسـت. 
پیامبـر  بـه  صحابـه  نظریـاِت  اختـالف 
علیه السـالم رجعـت داده می شـد، ایشـان 
آن هـا را مـورد رد یا تأیید قرار مـی داد. ولی 

ابـراز نظـر و ابـدای رای کامـاًل آزاد بـود.

در زمان پیامبر علیه السالم، 
تشریع الهی و مصدر آن، 
وحی قرآن یا اجتهاد پیامبر 
علیه السالم بود که تعبیری 
از وحی الهی یا اجتهاد 
برخاسته از بحث و نظر 
پیامبر علیه السالم بود. اگر 
این اجتهاد صواب می بود، 
مورد تأیید خدای متعال 
قرار می گرفت، و اگر صواب 
نمی بود، خداوند متعال او را 
به صواب برمی گردانید. در 
دوران رسالتش صلی اهلل علیه 
وسلم سلطۀ تشریعی تنها در 
صالحیِت او بود، هرچیزی که 
از دیگران صادر می شد، بدون 
تأیید پیامبر تشریع دانسته 
نمی شد. به همین جهت در 
زمان او، دو رای غیر قابل 
تأیید در یک حادثه دیده 
نمی شود و از هیچ صحابه یی 
در زمان او، فتوا و یا اجتهادی 
صدور نیافته است

رأی و روایت 
اختالف مدرسۀ رای و مدرسۀ اهل حدیث

بخش نخسـت  غالم الدین کالنتری  
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سـالم و سـپاس از همۀ حضار گران قدر، به 
خصـوص مهمانانی کـه از والیات دوردسـت 
در این جـا حضـور به هـم رسـانیده اند و بـا 
درود برروح شـهدای افسـران جوان تراژیدی 

بلح.
شـده ایم،  جمـع  امـروز  عزیـز:  هموطنـان 
بـه  کشـور  در  مـردم  نگرانی هـای  چـون 
وضعیـت ُهشـدار بـاش رسـیده  اسـت. ایـن 
فقـط نگرانـی من نیسـت، نگرانی یـک قوم، 
یـک تبـار و یـک سـمت نیسـت، نگرانـی 
همـۀ مـردم افغانسـتان می باشـد. بـه ایـن 
کـه  چهره هایـی  کـه  می بینیـد  لحـاظ 
این جـا نشسـته اند، مردمـی کـه از والیـات 
و  اصنـاف  اقـوام،  از  یافته انـد،  حضـور  دور 
طبقات مختلـف، بـا ایدئولوژی های مختلف، 
مجاهد، ملی گرا، چپی، راسـتی، روشـن فکر، 
عالـم، اسـتاد، جـوان، کهن سـال، زن و مرد، 
انـد کـه  ایـن نگرانی هـا  همـه نگران انـد و 
مـردم را امـروز باهـم پیونـد می دهنـد و اگر 
کاری نکنیـم و راهـی نسـنجیم، ادامـۀ ایـن 
وضعیـت را هیچ کـس نمی توانـد تصـور کند 
کـه چـه تراژیدی یـی در انتظـار افغانسـتان 
نشسـته اسـت. این جاسـت کـه مـا بـه خود 
حـق می دهیم کـه در جسـت وجوی راه حل 
ایـن سـال ها  ایـن نگرانی هـا طـی  باشـیم. 
سـنگین تر گردیده انـد. از ایـن روسـت کـه 
ماه هـا می شـود بـا کثیـری از شـخصیت ها 
و سیاسـیون کشـور بـه مشـورت و رأی زنـی 

پرداخته ایـم.
هیچ کـدام نمی خواهیـم شـاهد جنگ هـای 
دوبـاره، مصیبت هـای بی شـمار، بـه وضعیت 
قبـل از 17 سـال بـر گردیـم. نمی خواهیـم 
کشـور بـا پایـگاه تروریسـم، افراطی گرایـی، 
اسـتبداد،  قوم گرایـی،  نیابتـی،  جنگ هـای 
مـواد مخـدر و ده هـا مصیبـت دیگـر غـرق 
شـود، برعکـس می خواهیـم دسـت آوردهای 
یک ونیـم دهـه حفـظ گـردد، امیـت تأمیـن 
شـود، ثبـات برقـرار گـردد، صلـح پایـدار و 
عدالـت و آرمـش بیایـد. امـا سـوال اساسـی 
این جاسـت کـه چگونـه بـه ایـن سرنوشـت 
رسـیدیم، 17 سـال تمـام، با سـرازیر شـدن 
میلیارد هـا دالـر، حمایـت جهانـی و تفاهـم 
دامـن  سـرانجام،  منطقه یـی،  و  درونـی 
تروریسـم گسـترده تر، مـواد مخـدر بیشـتر، 
جنـگ و بی امنیتـی بیشـتر، ثبـات کمتـر، 
اعتمـاد کمتـر، عدالـت کمتـر و... یعنـی مـا 
در موقیعـت برعکـس آنچـه مـردم  دقیقـاً 
افغانسـتان انتظـارش را داشـت، قـرار داریم.

داسـتاِن این کـه چـه شـد کـه بـه این جـا 
رسـیدیم، رشـتۀ دراز دارد، اما آنچه برای مان 
از ابتـدا مایـۀ نگرانـی و بحث اساسـی بوده و 
می باشـد، نبـود دولـت با قاعـدۀ ملـی، نبود 
زعامـت ملـی، نبـود اسـتراتیژی ملی اسـت 
حامـل  و  عامـل  سـال   17 مـدت  در  کـه 

بحران هـای امـروز کشـور می باشـند.
یک ونیـم دهـه قبـل، وقتی با حضـور جامعۀ 
جهانی به صلح نسـبی رسـیدیم، همۀ سعی 
از  می شـود  کـه چگونـه  داشـتیم  را  خـود 
همیـن فرصت هـای جهانی برای افغانسـتان 
به خاطـر ایجـاد دولـت ملـی اسـتفاده کـرد، 
فرصت هـا  ایـن  کـه  می دانسـتیم  چـون 
دیرپای نیسـت، می دانسـتیم که دیـر یا زود، 
هر کشـوری برنامۀ خود را دارد و افغانسـتان 
بایـد برنامۀ خود را می داشـت، می دانسـتیم 
هیـچ  سـرانجام  دایمـی  وابسـته گی  کـه 
کشـوری را به قوام نرسـانیده است. از این رو، 
نقشـۀ راهـی را به نـام »آجندای ملـی« برای 
حکومـت وقت پیشـنهاد دادیـم و گفتیم، از 
صلح نسـبی به وجـود آمده اسـتفاده کنیم تا 
دولـت ملـی و زعامت ملی خودمـان را ایجاد 
کنیـم. گفتیم گفتمان را میـان خودمان آغاز 

کنیـم، حداقل مشـترکات خـود را دریابیم و 
بـه یـک دیـدگاه واحـد برسـیم تا بـا اعتماد 
میـان خـود، دولـت ملی را شـکل دهیم و به 

صلـح پایـدار و ثبات برسـیم.
باید خاطر نشـان سـاخت که تفکـر آجندای 
ملـی بیشـتر مدیـون گفتگو هـا بـا شـهید 
مسـعود، قهرمـان ملـی کشـور و بـا الهـام از 
اندیشـه ها و آموزه هـای ایشـان بود. مسـعود 
رهبـر آزادی خواهی که از سـن 19 سـاله گی 
تـا 49 سـاله گی، یعنی 30 سـال تمـام عمر 
خـود را وقف مبـارزه در راه خدا، دین و مردم 
کـرد. و در آخرین لحظۀ زنده گـی اش، دقیقاً 
چهـار ماه قبل از شـهادتش هدایت داد، حاال 
وقـت آن رسـیده اسـت که با پُـل زدن میان 
روشـن فکر در بیـرون و مجاهـدان در داخـل 
نقشـۀ راه افغانسـتان را آمـاده کنیـم. بنابـر 
هدایـت ایشـان، مـن مسـوول گردهم آیـی 
حـدود 400 تـن از شـخصیت های ملـی و 
روشـن فکران از همـۀ اقوام و از سراسـر اروپا 
و امریـکا در لنـدن شـدم کـه گفتمـان سـه 
روزۀ ایـن مجلـس به نـام کنفرانـس لنـدن 
مـورد  لنـدن  کنفرانـس  گردیـد.  معـروف 
اسـتقبال مسـعود قـرار گرفـت، چنان چه در 
مـورد تک تـک آنان جویای معلومات بیشـتر 
گردیـد و نظریات شـان را یادداشـت می کرد. 
مسـعود با انتباه از حکومت سران مجاهدان، 
بـود. ملـی  راهـکار  یـک  ایجـاد  پـی  در 

را  افغانسـتان  کـه  بزرگ مـردی  مسـعود 
در بحرانی تریـن شـرایط رهبـری داد و بـار 
سـنگین جهاد و مقاومت را برشـانه کشـید، 
کشـور را تسـلیم بیگانـه نکـرد و در مقابـل 
دو تجـاوز سـرخ و سـیاه ایسـتاد، در مقابـل 
تروریسـم یکجا با هم سـنگران خود ایسـتاد 
و این بـار امانـت دفـاع از وطـن را تـا آخرین 
نفس و سـفر زنده گی اش هم چنـان بر دوش 
کشـید، چشـم اندازی داشـت برای سـاختن 
افغانسـتان. پس از مسـعود آنچه اتفاق افتاد، 
بـر می گـردد بـه مسـوولیت بازمنـده گان و 
ایـن را می گزاریـم بـه قضـاوت مـردم. امـا 
برای من، اندیشـه، معنویت، خیـال و راهکار 
مسـعود، انگیزۀ گردید و مشـعل راه من شد.

بـا همیـن انگیـزه در مـدت 17 سـال تمـام 
پـس از شـهادت مسـعود، همـۀ چشـم انداز 
مـن، جسـتجوی راه حلـی بـوده اسـت برای 
یـک  تدویـن  بـرای  چشـم اندازی  کشـور. 
اسـتراتیژی. طـی ایـن هـم سـال ها همـواره 
تـا حـد امکان سـعی داشـته ام تا با مشـورت 
بـا  سـیمنارها،  نشسـت ها،  رأی زنی هـا،  و 
راه حلـی  اندیشـه ورز،  و  فکـری  نخبـه گان 
بیابیـم، نفشـۀ راۀ ترسـیم کنیـم به خاطـر 
گذاشـتن یـک تهـداب محکـم بـرای امـروز 

و فـردای افغانسـتان. حتـا به خاطـر دارم که 
بعضی دوسـتان نزدیـک از سـخن گفتن در 

مـورد برنامـه بیـزار بودنـد.
تحقـق  به خاطـر  را  مسـعود  شـهید  بنیـاد 
اندیشـه های مسـعود ایجـاد کردیـم، جریدۀ 
کـردن  بلنـد  به خاطـر  را  مانـدگار  وزیـن 
صـدای عدالت خواهـی، در مقابـل اسـتبداد، 
انحصارگرایـی و بـرای روشـن گری و بیداری 
را  ملـی  تأسـیس کردیـم، طـرح آجنـدای 
به خاطـر گفتمـان ملی-مدنـی، رسـیدن بـه 
دیـدگاه واحد، اعتمادسـازی، تشـکیل دولت 
وحـدت ملـی تـا رسـیدن به صلـح پایـدار و 
تأمین ثبـات راه اندازی کردیم. همۀ کسـانی 
کـه مـرا می شناسـند، این کارهـا را در حـد 
تـوان و امکانـات دسـت داشـته، بـدون هیچ 
چشم داشـتی، بـدون پذیـرش هیـچ مقامی، 
علی رغـم پیشـنهادات مکرر داخل شـدن در 
دسـتگاه دولـت، طـی این هـم سـالیان دراز 

دادیم. ادامـه 
ابتدا، 14  را  چنان چه گفتیم، آجندای ملی 
سال قبل به مسووالن حکومتی پیشنهاد داده 
بودیم و گفتیم که از حضور جامعۀ جهانی 
و فرصت صلح نسبی، به خاطر تشکیل دولت 
 4 هم چنان  ببریم.  استفاده  ملی  زعامت  و 
سال قبل طرح دولت وحدت ملی را از دورن 
افغانستان  شرایط  مطابق  ملی  آجندای  دل 
پیشنهاد داده بودیم، اما دریغا که نه حکومت 
قبلی آقای کرزی و نه هم حکومت موجود به 
پیشنهاد ما توجه نکرد و کشور به بحران های 
در هم تنیده گیرماند. این رهبران، نه قادر 
شدند استراتیژی ملی برای افغانستان تدوین 
کنند و نه هم توانستند دولت وحدت ملی 
دولت  و  ملی  نام  از  فقط  بدهند،  شکل  را 
و  کردند  ابزاری  استفاده های  ملی  وحدت 
و  افکار  در  را  اندیشیدن  ملی  و  بودن  ملی 
باطل،  بدنام ساختند. یک دور  اذهان مردم 
یک حق تلفی. امروز حتا پس از سه سال، 
به  قادر  موجود،  تیم  دو  ائتالفی  رهبران 
از  با  تطبیق سند مشروعیت خود نشدند و 
دست دادن نیروهای کلیدی تیم های خود و 
ناکامی در ایجاد یک تیم واحد ملی در سطح 
دادند. دست  از  را  مشروعیت شان  کشور، 

سـه سـال تمـام اسـت که بحـران سیاسـی، 
بن بسـت امنیتـی، رکـود اقتصـادی، فسـاد 
دولتـی، بحـران مشـروعیت، بحـران اعتماد، 
تقابـل هویتـی و نبـود ظرفیـت مدیریتـی 
حکومـت سـبب شـده اسـت کـه نظـام در 
کل بـه فروپاشـی نزدیـک گـردد و شـیرازۀ 
کشـور متزلزل شـود. بار دیگـر آجندای ملی 
بـا  و  بسـتر تالش هـای صادقانـه  به عنـوان 
تجربـۀ چندین سـال گفت وگو و مشـورت با 

کثیری از نخبه گان سیاسـی، فکری، جوانان 
و... بـه ایـن بـاور اسـت کـه مهـار بحـران 
موجـود قبـل از همه به یـک چتر ملی کالن 
نیـاز دارد تـا با تعریـف یـک ارزش و راهبرد 
ملـی زمینۀ هـای ایجاد دولت ملـی و زعامت 

ملـی را در کشـور آمـاده سـازد.
بـا در نظرداشـت ایـن واقعیت هـا، آجنـدای 
ملـی ایـن مـوارد ذیـل را بـه عنـوان محـور 
قـرادر  تأکیـد  فراخـوان مـورد  ایـن  اصلـی 

می دهـد.
-اصـالح نظـام انتخاباتـی ـ ایجـاد زعامـت 
ملـی ـ شکسـتن دیوار هـای قومـی ـ صلـح 
ـ  متـوازن  انکشـاف  ـ  فسـاد  ـ  تروریـزم  ـ 
سیاسـت خارجیـ  نقـش جامعۀ بین المللی 

ـ تصمیـم آجنـدای ملـی. 
دو مورد اول را اندکی توضیح می دهم.

مـا معتقدیـم که ایجاد کمیسـیون مسـتقل 
بـا  انتخاباتـی  نظـام  اصـالح  و  انتخابـات 
مشـارکت، حضور و نظارت احزاب سیاسـی، 
و  ذیربـط  نهاد هـای  مدنـی،  نهاد هـای 
قانـون  شـدن  نافـذ  هم چنـان  بین المللـی، 
ثبـت احوال نفوس براسـاس توشـیح قانونی 
آن، از مـوارد حیاتـی یک انتخابات شـفاف و 

می باشـد. افغانسـتان  در  عادالنـه 
انتخـاب و تعییـن زعامـت ملـی و تشـکیل 
سـاختار های  بازخوانـی  بـا  ملـی  دولـت 
سیاسـی نظـام و مشـارکت عادالنـۀ قـدرت 
تصمیم گیـری  میکانیکـی(،  تقسـیم  )نـه 
بـه  بـا  قـدرت  کـردن  منطقـی  جمعـی، 
رسمیت شـناختن بحران، شـکل دادن موج 
توسـعۀ ملـی از پیرامـون بـه مرکـز، بلنـد 
کـردن محروم ترین هـا در اهـرم قـدرت بـا 
در نظرگیـری اخـالق زمـام داری مبتنـی بر 
الگوهـای مسـوولیت پذیری از اهـداف بلنـد 

می باشـد. ملـی  آجنـدای  مـدت 
میکانیزم بیرون رفت:

و  حکومـت  موجـود،  رونـد  این کـه  در 
جواب گـوی  نمی توانـد  موجـود  رهبـری 
بحران ها و مشـکالت کشـور باشـد، مطمئناً 
هیچ کدام مـان شـکی نداریـم. اکثریت مطلق 
مـردم افغانسـتان با مـا همصدا انـد، مروری 
بـر سـطح نارضایتی مـردم، مـروری به نقطه 
نظریـات مـردم در شـبکه و صفحـات خـود 
تحـت  کـه  می رسـاند  حکومـت،  رهبـران 
اشـراف همیـن حکومـت، نجـات کشـور از 

بحـران یـک امـر غیـر ممکـن اسـت.
بـرای یـک لحظـه تصـور کنیـد کـه حتـا 
انتخابـات اگـر زیـر نظـر همیـن حکومـت 
صـورت گیـرد، تقلـب، بحـران، تنـش، جند 
برابـر خواهـد شـد؟ دولتی کـه نتوانسـت از 
زیـر بـار بحـران انتخابـات خود بیرون شـود 

کـه حتـا سـند مشـروعیت خـود را عملـی 
سـازد، چگونه و با چه مشـروعیتی، انتخابات 
بعدی را می تواند مدیریت کند و مشـروعیت 
بخشـد؟ رهبری یـی کـه هرروز و هر سـاعت 
بحران زا اسـت، خـود در هیـچ عرصۀ ممکن 
بـه  اسـت و سـخت  نداشـته  دسـت آوردی 
بحران مشـروعیت حقوقی، قانونـی، مردمی، 

شـرعی و کارآمـدی سـردچار اسـت.
شـاید عدۀ در داخل دسـتگاه دولـت به ادامۀ 
همیـن روند دل بسـته باشـند، امـا آخر این 
رونـد تباهـی اسـت و همـۀ شـرایط عینی و 
ذهنـی از دیـر مدتـی بـه انفجار یـک بحران 
بـزرگ آمـاده اسـت. آنچـه حکومـت موجود 
لویـه  راه انـدازی  دهـد،  انجـام  می توانسـت 
جرگـۀ قانونـی و تطبیـق توافق نامـه بود که 
نکردنـد، نشـد و امـروز شـاید بسـیار ناوقت 

است. شـده 
بحرانـی  از شـرایط  رفـت  بیـرون  به خاطـر 
دارد،  وجـود  مختلـف  تعبیر هـای  موجـود، 
امـا اغلبـاً یـک وجـۀ مشـترک دارنـد و آن 
این کـه روند موجـود غیر قابل اصـالح و غیر 
قابـل پذیرش شـده اسـت. جمعی پیشـنهاد 
لویـه جرگـۀ مردمـی را دارنـد، جمعـی هـم 
پیشـنهاد حکومـت موقـت و انتخابـات زود 

. م هنگا
حـاال در میان این دو راه، آنچه برای آجندای 
ملـی اهمیـت دارد، اجماع عمومـی در محور 
یـک میکانیـزم مشـخص بـرای آوردن بدیل 
اسـت. بـه عبـارۀ دیگـر، مـا مصمم هسـتیم 
کـه با سـایر نیروهـای مطـرح در محور یک 
آجنـدای ملـی، بـا الهـام از قانـون اساسـی 
کشـور بـه توافـق برسـیم و ایـن توافـق را 

متحدانـه در یـک کنفرانـس اعـالم کنیم.
ایـن توافـق بـه زودی اعـالم خواهـد گردید، 
چون شـرایط فروپاشـی نزدیک شـده است، 
بجنبیـم،  دیـر  اگـر  صـورت  ایـن  غیـر  در 
خدای ناخواسـته، کشـور به بی ثباتـی، هرج 
و مـرج نـرود، دسـت آورد های یک ونیـم دهه 
کشـور از هم نپاشـد. وقتی نظـام می گوییم، 
بـه معنـی اشـخاص و یـا بـودن یـا نبـودن 
افـراد نیسـت، بلکـه نظـام بـه معنی کشـور، 
دیموکراسـی، انتخابات، عدالـت، وحدت، جز 
نظام انـد کـه نبایـد بـا اشـخاص کـه در هـر 

سـطح باشـند به اشـتباه گرفته شـود.
مـا از همین تریبیون آجنـدای ملی و همین 
امـروز بـه همـۀ مـردم افغانسـتان، اطمینان 
می دهیـم کـه سـاحۀ گفتمـان خـود را بـه 
گوشه گوشـۀ افغانستان وسـعت می بخشیم، 
تـا این کـه از طریـق نسـل جـوان آمـاده، به 

یـک بیـداری ملـی و اجماع برسـیم.
امـروز با اعـالم ایـن فراخوان، آجنـدای ملی 
از وضعیت مشـورتی به مرحلـۀ عملیاتی کار 
خـود را آغـاز می کنـد. از همـۀ هموطنـان 
فراخوان مـان  بـه  تـا  داریـم  تمنـا  عزیـز 
لبیـک بگوینـد تـا شـاهد مـوج گسـتردۀ از 

باشـیم. مردمـی  حمایت هـای 
بـه  دوبـاره  کـه  مهمانانـی  امیدواریـم 
والیات شـان بـر می گردنـد بـا گردهم آیی ها، 
فراخـوان ملـی را سراسـری سـازند و ایـن 
خـود موجـب ذهنیت سـازی در میـان مردم 
می گـردد، بیـداری ملـی ایحـاد می کنـد و 
ایـن یعنـی روشـن شـدن راه و مقصـد، این 
یعنـی احیـأی پیونـد ملـی در محـور منافع 
عمومـی مـردم، این یعنی، تعریفـی از ارزش 

مشـترک و راهـکار ملـی.
انشـااهلل بـه زودی گفتمـان و رأی زنی هـای 
کـرد،  خواهیـم  آغـاز  را  خـود  سـازمانی 
کنفرانـس  شـاهد  هرسـال  و  همه سـاله 
بـزرگ آجنـدای ملـی خواهیم بود، تا باشـد 
بـرای اسـاس  باشـیم  چشـم اندازی داشـته 
گذاشـتن یـک تفکـر جدیـد، تا دولـت ملی 
شـکل گیرد و مردم افغانسـتان شـاهد صلح 
وفـاق  و  ثبـات  عدالـت همه گانـی،  پایـدار، 
ملی باشـند و روزنۀ گشـوده شـود برای همۀ 

مـردم و آینده هـای کشـور.
کار   پایـان  کـه  کـن  آن  تـو  الهـی 

که تو خشنود باشی و ما رستگار
از همـۀ سـروران گران قـدر سـپاس گذارم و 

شـما را بـه خداونـد کریم می سـپاریم.

احمد ولی مسعود:

رهبری موجود جواب گوی بحران ها و مشکالت کشور نیست

سخنرانی احمدولی مسعود در نشست »فراخوان آجندای ملی«
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فیسبوک نامه

     جاوید کوهستانی

آی قهرمـان، سـنگردارِ نبـرد آزادی، آی پُـر شـکوه ترین 
مـرد دیـار خـون و شـهادت، ای نسـتوه پُـر غـرور، فاتـح 
کوه پایه هـای عـزت و آزادی، بـر خیـز به سـکوت پیروانت 
نـگاه کـن، آنکه به شـهادت ات نماز شـکرانه گذاشـته بود، 
آنکـه زیـر سـایۀ پرچم دشـمنانت لمیده بود، بـا چه زبونی 
و شرم سـاری، اینـک در سـکوت شـرم گینانه ترین لحظات 
تاریـخ و خموشـی رهروانـت بـا پـا گذاشـتن بر سـر خون 
شـهدا بـر می گـردد، آنکـه گاهـی به امیـر کـور و گاهی به 
القاعـده و البغـدادی بیعـت کـرد، اینک بـرای تکوین مثل 

زور، زر و تزویـر بـر می گـردد.
کـه  خیـز  بـر  آزادی،  واپسـین  سـرود  ای  قهرمـان،  آی 

. می بایـد  دیگـر  رسـتاخیز 

 مهدی ثاقب

آقـای حکمتیـار، شـنیدم بحـث شـیعه و سـنی را مطـرح 
کرده ایـد و بـه دفـاع از اقلیـت سـنی مذهب ایـران خنجر 
برنـده را بـر گلـوی رسـانه های داخلـی نشـانه گرفتیـد؟ 
یادتـان باشـد، این جـا افغانسـتان اسـت، مـزدور و خایـن 
بـرای همـه معلـوم اسـت، اما ایـن دلسـوزی دایـۀ بهتر از 
مـادر کـه از شـما در لغمـان فـوران کـرده بـود، بـرای من 

بود. خنـده آور 
آقـای حکمتیـار، در سـال های غربت و مهاجرت هم شـما 
در ایـران بودیـد و هـم مـن. مـرا کسـی نمی شـناخت، اما 
شـما را همه می شـناختند، مـن یک مهاجر ناشـناخته یی 
را  شـما  دنیـا  کـه  اسـالمی  حـزب  امیـر  شـما  و  بـودم 
می شـناخت، من یک هفته در اردوگاه سفیدسـنِگ مشهد 
تـاوان بی کفایتـی و بی غیرتـی رهبـران خـود را مـی دادم 
و شـما از سـوی سـپاه پاسـداراِن ایـران بـه بهترین شـکل 
ممکـن، پذیرایـی می شـدید. مـن در حاشـیه ترین نقطـۀ 
شـهر خانـۀ گرایـی داشـتم و شـما در نیـاوران و زرینـه و 
لوکس تریـن نقـاط تهـران و مشـهد کاخ و منـزل و دفتـر 

داشتید.
آقـای حکمتیـار، ایـکاش شـما چیـزی کـه فعـاًل در مورد 
اقلیت سـنی مذهـب ایران گفتید، حداقل سـه کلمۀ آن را 

در ایـران فـوران می دادید...
باشـد کـه مـن همـان  یادتـان  آقـای حکمتیـار، شـاید 
شـخصی بـودم کـه در دفتـر حزب اسـالمی در مشـهد به 
مالقات تـان آمده بودم و از شـما سـوال کـردم که حکومت 
ایـران علیه مهاجران افغانسـتانی در مشـهد ظلـم را از حد 
گذرانده انـد و نظـر شـما چیسـت و چـه باید کرد؟ و شـما 
سـکوت کردید؛ چرا شـما آن وقت پاسـخ سـوال مرا حتا با 

جنبانـدن سـر ندادید.
آقـای حکمتیـار، من پنج صفحه سیاسـت های ایـران را در 
مـورد مهاجریـن در مجله یـی مربـوط به مهاجران نوشـتم 
و شـدیداً نقـد کـردم، چیزی کـه به قیمت جـان من تمام 
می شـد و آنجا بود که روزهای سـخت از مشـهد تا کابل را 
سـپری کردم، اما شـما چه کردید؟ بیسـت سـال بـه دفاع 
از مهاجـران کـه خـود در آن کشـور دردشـان را می دیدید 
چـه کردیـد؟ آیا می ترسـیدید؟ هـراس از این داشـتید که 

حمایـت مالی و سیاسـی ایران را از دسـت بدهید؟
آقـای حکمتیار، امـروز به خانۀتـان آمدید، خـوش آمدید، 
امـا قبـول کنیـد کـه مـردم دیگـر خسـته شـدند، دیگـر 
رهبـران بـه اندازۀ کافـی بر گردۀ این ملت سـوار شـده اند، 
خیانت هـای آنان را امـروز همه می بینند، امـروز رهبران نا 
رهبـر بـرای مردم افغانسـتان حتـا ارزش تفاله های متعفن 
را هـم ندارنـد، اما آنان را برای داشـتن یک نفس کشـیدن 
بی دغدغـه تحمـل می کنند چون آنـان را در سـاختار یک 
پـروژه آورده انـد و شـما را هـم امـروز آورده انـد، پاس چند 
روز حضورتان را در کنار کلکسـیون چند رهبر مسـخ شده 
و وابسـته را بدانیـد. نسـل امـروز افغانسـتان آگاه و بیدار و 
تحصیل کرده انـد، بـه خـم و راسـت شـدن چنـد چاپلوس 
دربـاری و کمیشـن کاران سیاسـی فریـب نخوریـد، این ها 
مـردم افغانسـتان نیسـتند، مردم افغانسـتان هنـوز در غم 
پیـدا کـردن نـان با دسـتی بریده و پایی قطع شـده شـب 
و روز ندارنـد، آنـان درد را می خرنـد و روزانـه جـان را در 
انتحارهـا و انفجارهـای سیسـتماتیک می فروشـند، آنان را 
کشـتند و بر گورشـان سـنگ های سـنگین مالمت نهادند. 
لطفـاً ایـن مـردم را به حال شـان بگذارید، بیاییـد، اما دیگر 

بـه تن هـای زخمـی این ملت کاری نداشـته باشـید.

بر  تأکید  با  مصاحبه یی  در  ناتو  دبیرکل 
نظامی،  ایتالف  این  برای  ترکیه  اهمیت 
گفت: ناتو بی شک بدون ترکیه ضعیف است.

در  ناتـو  دبیـرکل  اسـتولتنبرگ،  ینـس 
مصاحبـه بـا روزنامۀ »آم زونتـاگ« آلمان 
گفـت: ترکیـه نقـش بزرگـی در ناتـو در 
دریـای  منطقـه  و  افغانسـتان  کـوزوو، 

دارد. مدیترانـه 
او افزود: بدون شـک ناتـو بدون ترکیه که 

کلید امنیت اروپاسـت ضعیف خواهد شد.
اسـتولتنبرگ به نقش ترکیه در »مبارزه« 
بـا داعـش و »قـدرت« نظامـی و موقعیت 
جغرافیایی این کشـور در نزدیکی سـوریه 
و عـراق که شـاهد جنگ هسـتند، اشـاره 
کرد و از کشـورهای غربی خواسـت دست 
برداشـته  ترکیـه  سیاسـت  از  انتقـاد  از 
و بـه احتـرام متبـادل و نزدیـک کـردن 

دیدگاه هـا بپردازنـد.

ترامپ در تعریف از 100 روز اول دولتش:
موفق عمل کردیم!

صـد  مناسـبت  بـه  کـه  ترامـپ  دونالـد 
روزه گـی دولتـش در یـک گردهمایی در 
پنسـیلوانیا حضـور یافتـه بـود، بـار دیگر 
رسـانه های امریکایـی را هـدف انتقـادات 
هم زمـان،  داد.  قـرار  خـود  بی امـان 
در  سـفید  کاخ  در  مسـتقر  خبرنـگاران 
یک نشسـت خواسـتار دفـاع از متمم اول 

قانـون اساسـی امریـکا شـدند.
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـوری امریـکا 
به مناسـبت 100 روزه شـدن دولتش در 
جمع حامیانش در پنسـیلوانیا سـخنرانی 
کـرد و به ضیافت شـام بـا خبرنگاران کاخ 

سـفید نرفت.
امریـکا  رییس جمهـوری  اولیـن  ترامـپ 
از زمـان رونالـد ریـگان در 1981 اسـت 
کـه در این مراسـم شـرکت نکرده اسـت. 
ریـگان در آن زمـان دوره درمـان پـس از 

تـرور نافرجـام را طـی می کـرد.
ترامـپ گفـت: اکنـون یـک گردهمایـی 
بـزرگ در واشـنگتن برگـزار شـده اسـت. 
هالیـوودی  بازیگـران  از  بزرگـی  جمـع 
رقصـی  سـالون  در  اکنـون  رسـانه ها  و 
یکدیگـر  و  دارنـد  واشـنگتن حضـور  در 
نمی توانـم  می دهنـد.  دلـداری  را 
خوش حالـی خـودم را پنهـان کنـم کـه 
100 مایـل از آنجـا دورم و کنـار کسـانی 
هسـتم کـه بسـیار بهتـر و زیادتـر از آنان 

هسـتند!
»جعلـی«،  را  رسـانه ها  پیشـتر  ترامـپ 
»دروغگـو« و »دشـمنان مـردم امریـکا« 

توصیـف کـرده بـود.
ضیافـت شـام امسـال در واشـنگتن کـه 
معمـوالً مراسـم پُـر زرق و برقـی اسـت، 
بـار دیگـر روی آزادی رسـانه ها و دفـاع 
امریـکا  اساسـی  قانـون  اول  متمـم  از 
متمرکـز بـود.  متمـم اول قانون اساسـی 
هرگونـه  وضـع  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت 
قانـون درخصـوص تثبیـت یـک دیـن به 
عنـوان دیـن رسـمی را ممنـوع و نبـود 
هیـچ گونـه ممنوعیـت بـر پیـروی آزادنه 
از دیـن را تضمیـن می کنـد. ایـن متمـم 
نقـض  بیـان،  آزادی  تحدیـد  هم چنیـن 
حـق  در  مداخلـه  مطبوعـات،  آزادی 
تجمـع صلح آمیـز یـا منـع حق شـکایت 
بـه منظـور جبـران خسـارت ها از سـوی 
دولـت را رد می کنـد. ایـن متمـم در 1۵ 
ده  از  یکـی  عنـوان  بـه  دسـامبر 1791 
متمـم تشـکیل دهنـدۀ منشـور حقـوق 

ایـاالت متحـدۀ امریـکا گنجانـده شـد.

در مراسم واشنگتن، باب وودوارد و کارل 
معروف  روزنامه نگاران  از  که  برنشتاین 
افشای رسوایی واترگیت بودند،  سخنرانی 
مشترکی داشتند و بر اهمیت روزنامه نگاری 
کردند.  تأکید  دموکراسی  برای 

وودوارد گفت: ما هم مثل سیاست مداران 
اشتباه  مرتکب  گاهاً  جمهور،   روسای  و 
چنین  وقتی  می کنیم.  خطا  و  می شویم 
اما  مسوولیم،  خودمان  می افتد،  اتفاقی 
امروزه تالش برای دریافت بهترین نسخه 
از حقیقت عمدتاً به نیت خوب بسته گی 
رسانه ها  رییس جمهور،  آقای  دارد. 
نیستند. جعلی«  »اخبار  کنندۀ  مخابره 

کـه  زمانـی  گفـت:  هـم  برنشـتاین 
دروغ گویـی بـا پنهـان کاری همراه شـود،  
معمـوالً نقشـۀ راه خوبـی مقابـل مـا قرار 
می گیـرد که مـا آن را پیگیـری می کنیم.

در ایـن مراسـم یکـی از کمدین هـا هـم 
حضـور داشـت و بـه شـوخی گفـت: باید 
دربـارۀ فیلـی صحبـت کنیم کـه در اتاق 
نیسـت. رهبـر کشـورمان این جـا نیسـت 
اسـت کـه در مسـکو  ایـن  و دلیـل آن 
زنده گـی می کنـد! پـرواز خیلـی طوالنـی  
در  کنـم  فکـر  هـم  دیگـر  آدم  اسـت. 
پنسـیلوانیا اسـت، چـون تحمل شـنیدن 

جـوک را نـدارد.
بـه  خطـاب  هـم  ترامـپ  مقابـل  در 
روز   100 کـه  شـد  مدعـی  هوادارانـش 
اول دولتـش یـک موفقیـت بـوده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه محبوبیـت او 
کاهـش  شـدت  بـه  نظرسـنجی ها  در 
نشـان می دهـد. او مدعـی شـد: مـا بـه 
تعهدات مـان یکی پـس از دیگری متعهد 
خوشـحال  آن  بابـت  مـردم  و  هسـتیم 

هسـتند.
او هم چنین سـایر روسـای جمهور امریکا 
را متهـم کـرد کـه بـه خـروج مشـاغل از 
ایـن کشـور کمـک کردنـد. او هم چنیـن 
را  »اوباماکـر«  تـا  داد  قـول  دیگـر  بـار 
جایگزیـن کـرده و مهاجـرت را محـدود 
کنـد. او گفت: باندها به کشـور ما سـرازیر 
می شـوند و مـا حتـا نمی توانیـم امنیـت 
مـردم خودمـان را تأمین کنیم. اگر شـما 
غیـر قانونـی وارد ایـاالت متحـده شـوید، 
بازداشـت، اخـراج یـا زندانـی  دسـتگیر، 

می شـوید.
رییس جمهـوری امریکا در سـخنرانی ۵8 
دقیقه یی خود، بسـته یی از دسـتاوردهای 
و وعده هایـش را بیـان کـرد کـه از جمله 
شـامل، منکر شـدن توافق تغییرات آب و 

می شـد. هوایی 

اردوغان:
به خاطر مبارزه با ظلم، به ما دیکتاتور می گویند

دبیرکل ناتو:

ترکیه کلید امنیت اروپاست

بزرگ ترین رویداد مشت زنی در لندن

مسرور تابش
سـرانجام انتظارهـا بـه پایـان رسـید و بزرگ تریـن مسـابقۀ مشـت زنی 
حرفه یی سـنگین وزن جهان، در لندن ورزشـگاه ملی ویمبلی برگزار شد.

در ایـن مسـابقه »والدمیـر کلچکو«اوکراینـی بـا 41 سـال سـن، در برابر 
»آنتونیـو جوشـوا« بریتانیایـی بـا 28 سـال سـن قـرار گرفـت کـه ایـن 
نشـان دهنده تقابـل دو نسـل اسـت. نسـلی که سـال های نه چنـدان دور 
بـرای کلچکـو کـف زدند و امروز پیر شـده انـد با آن هم حاال به هم نسـل 

شـان والدمیـر کف خواهنـد زد.
از سـوی دیگـر، جوانـان امروزی بـرای »شـهزادۀ بریتانیا« جوشـوا که در 
18 مسـابقه، 18 پیروزی کسـب کرده و شکسـتی در کارنامه اش ندارد، با 
صددرصـد نـاک اوتی رکورددار مشـت زنی جهان اسـت کـف خواهند زد.

والدمیـر، قهرمـان سـابق مشـت زنی سـنگین وزن جهـان کـه در 68 
مسـابقه، 64 پیـروزی و 4 شکسـت کسـب کـرده اسـت با ۵3 نـاک اوت، 
دارنـدۀ مـدال طـالی بازی هـای المپیک تابسـتانی سـال 1996در اتالنتا 
و چنـد کمربنـد از سـازمان های معتبرمی باشـد. آخریـن بـازی اش را بـه 
تایسـن فیـوری واگذارکـرده و داروندار افتخارات ورزشـی خود را ازدسـت 
داد. او جوشـوا را به امید این که بتواند شکسـت اشبدهد وبا سـربلندی از 

دنیـای مشـت زنی خداحافظـی کند بـه چالـش فراخواند. 
بـرد در ایـن مسـابقه، بـه جوشـوای جـوان خیلـی مهـم بـود بـه همیـن 
دلیـل چالـش والدمیـر را پذیرفـت تا مـرد بـا تجربه،دکتور تربیـت بدنی 
و مشـت زن محبـوب جهـان را در مقابـل خـود ببینـد ودیده شـود که در 

نبـرد تجربـه و نیـروی جوانـی کـدام یک برنـده خواهد شـد.
آماده گی هـا بـرای ایـن مسـابقه از یک سـال بدین سـو گرفتـه شـده بـود 
و در دو مـاه اخیـر تمامـی بلیت هـا بـه فـروش رفتنـد وورزش گاه ملـی 
ویمبلـی کـه بـرای بازی هـای فوتبال می باشـد، بـرای یک رقابت اسـاس 

مشـت زنی رنـگ ورخ دیگـر گرفت.
شـام 29 اپریـل، نودهزار هـوادار پرشـورِ ورزش پرطرف دارِ مشـت زنی، به 
ورزش گاه ویمبلـی آمدنـد و میلون هـا بیننـدۀ دیگـر در سراسـر جهان از 
پشـت پرده های تلویزیون، شـاهد مسـابقۀ جـذاب و مهیـج در حد فینال 

جـام جهانی فوتبال و الکالسـیکو باشـند.
مسـابقه با هیجان تمام در 12 دور برگزار شـد و هردو ورزشـکار با احتیاط 
بـه مبـارزه پرداختند.مبارزۀ خوبی از هردو مبارز به نمایش گذاشـته شـد.

تجربـۀ بلنـد کلچکو تا دور یازدهم بـه او یاری کرد تا امتیـازات بیش تری 
کسـب کنـد. در دور یازدهـم، کلچکـو خسـته شـد و مشـت های او بـه 
سـروصورت جوشـوا نرسـید. این جا بـود که شـهزادۀ بریتانیا دسـت به کار 
شـد و چند ضربۀ محکم به سـروصورت کلچکو زد و باعث شـد او از ناحیۀ 
صـورت زخـم بـردارد، در ادامـه هـم اورا نـاک اوت کـرد و نشـان داد کـه 
جوانـی، فزیـک و پشـت کار فراوان می توانـد در مقابل تجربه پیروز باشـد.

جوشـوا می گریسـت و می دانسـت چه کسـی را شکسـت داده اسـت. او 
نزدهمین ناک اوت دوران ورزشی خود را رقم زد و 20 میلیون دالر پاداش 
گرفـت. مهم تر از همه این که افتخـارات و کمربند های خود را حفظ کرد.

هواداران پرشور برای پیرمرد اوکراینی هم چنان کف می زدند و او را تشویق 
می کردند. جوشوا،والدمیر کلچکو را در آغوش گرفت. مردی که حیثیت 
استاد او را داشت تا نشان دهد ورزش نماد اتحاد، هم دلی و هم دیگرپذیری 
است. این رقابت بزرگ ترین رویداد مشت زنی در قرن 21 شمرده می شود. 

هند از 2 بازیکن مشهور کریکت افغانستان فلم 
مستند می سازد

وزارت امـور خـارجۀ هنـد طـی فراخوانی از فلم سـازان این کشـور دعوت 
کـرد تـا مسـتندی از 2 سـتارۀ مشـهور کریکـت افغانسـتان تهیـه کنند.

وزارت خارجـۀ هنـد در فراخوانـی بـا عنـوان »کریکـت بازهـای افغـان: 
سـتاره های نوظهـور« در نظـر دارد در راسـتای دیپلماسـی عمومـی در 
کشـور جنـگ زده، امـا کریکـت دوسـت افغانسـتان، از فلم سـازان هندی 
برای تهیۀ فلم مسـتند از دو سـتارۀ مشـهور کریکت افغانسـتان »رشـید 

خـان« و »محمـد نبیـل« دعـوت به عمـل آورد.
ایندیا اکسـپرس گزارش داده اسـت که فلم سـازان باید این مسـتند را به 

زبـان انگلیسـی و در قالـب فلم 10، ۵ و سـه دقیقه تهیه کنند.
مقامـات هنـد اعالم کردنـد که این مسـتندات برای مخاطـب بین المللی 
و داخلـی سـاخته می شـود و ماجـرای ایـن 2 سـتارۀ نامـدار کریکـت 
افغانسـتان را در تیـم ملـی و سـپس عرصـۀ جهانی به نمایش می کشـد.

در ادامـۀ ایـن گـزارش آمده اسـت: فلم های مسـتند باید در ابتـدا به طور 
مختصر زنده گی این سـتارها را به تصویر کشـیده و سـپس به چگونه گی 
مطـرح شـدن آنـان در تیـم ملـی و ورود آنـان بـه لیـگ هنـد بپردازنـد.

مقامـات هنـد اعـالم کردند که این اقـدام به این دلیل اسـت که تصویری 
خوبی از مردمان افغانسـتان به دنیا نشـان داده شود.
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45 روستای غور در تیررس حمالت طالبان و داعش

بـیش از 4۵ روسـتای ولسـوالی لعل وسـرجنگل غـور بـا تهدیـد 
امنیتـی روبه روانـد.

شـماری از باشـنده گان ولسـوالی لعل وسرجنگل به سـالم وطندار 
می گوینـد، در حـال حاضـر گروه هـای داعـش و طالبـان در ایـن 
ولسـوالی تـالش دارنـد تـا بخش های مـرزی آن را ناامن بسـازند. 
آنـان از نهادهـای امنیتـی می خواهند تـا جلو تحـرکات طالبان و 

داعـش را در ایـن والیـت بگیرند.
عـارف وفایـی، باشـندۀ لعل وسـرجنگل می گوید که در ایـن اواخر 
گروه هـای هراس افگـن داعـش و طالبـان در ایـن ولسـوالی دیده 

شـده  اند و از مـردم عشـر و زکات گـردآوری می کنند.
امیـد توانـا، یک باشـندۀ دیگـر این ولسـوالی می گویـد، گروه های 

طالبـان و داعـش مانع کشـت وکار آنان می شـوند.
ناظرحسـین معـاون، فرمانـده پولیـس ولسـوالی لعل وسـرجنگل 
بـا تأییـد ایـن تهدیدهـا می گویـد، اکنون بیـش از 4۵ روسـتا که 
هم مـرز بـا منطقۀ مرغاب شـهر فیروزکـوه و والیت های سـرپل و 
دایکنـدی هسـتند بـا تهدیـد گروه هـای داعـش و طالبـان روبه رواند.

آقـای معـاون می گویـد، تجهیـزات نظامـی نیروهـای امنیتی این 
ولسـوالی به اندازه یی نیسـت که این گروه ها را سـرکوب کنند. او 
خواهان توجه جدی مقام های بلندپایۀ امنیتی در این زمینه است.

نیـز  پـار  سـال  می گوینـد،  لعل وسـرجنگل  امنیتـی  مقام هـای 
ایـن  از روسـتاهای شـمالی  برخـی  بـر  گروه هـای هراس افگـن 
ولسـوالی حملـه کردنـد و یـک روسـتا را بـه آتـش کشـیدند و 
دارونـدار باشـنده گان چندیـن روسـتای دیگـر را بـه تـاراج بردنـد.

امـا عبدالحـی خطیبـی، سـخنگوی والی غـور این اظهـارات را رد 
می کنـد و می گوید که ولسـوالی لعل وسـرجنگل از ولسـوالی های 
امـن این والیت به شـمار مـی رود و تاکنون هیچ گزارشـی در بارۀ 
تحرکات طالبان و داعش از این ولسـوالی برای آنان نرسـیده است.

سـخنگوی والـی غـور می افزایـد کـه در صـورت وجـود هرگونـه 
سـرکوب  بـرای  امنیتـی  نیروهـای  ولسـوالی،  ایـن  در  ناامنـی 

شورشـیان اقـدام خواهنـد کـرد.

احتمال حمله به مهان خانه های افراد خارجی  
در کابل

پس از اعالم عملیات بهاری طالبان در افغانسـتان، سـفارت امریکا  
بـه شـهروندانش در این کشـور ُهشـدار داد که احتمـال حمله به 

مهمان خانه هـای خارجـی در شـهر کابل افزایـش خواهد یافت. 
داد کـه   ُهشـدار  بـه شـهروندانش  کابـل  در  امریـکا   سـفارت 
تهدیدهای امنیتـی در کابـل و سراسـر افغانسـتان وجـود دارد و 
احتمـال آدم ربایـی و حملـه بـه مهمان خانه هـای خارجی هـا در 

شـهر کابـل نیـز افزایـش خواهـد یافـت.
بـر اسـاس بیانیـه  سـفارت امریـکا  در کابـل، گروه هـای مخالـف 
مسـلح دولـت، حمـالت علیـه تاسیسـات و افـرادی مرتبـط بـا با 

افزایـش می دهنـد. را  امریکایی هـا 
در ایـن گزارش از سـاختمان های وابسـته به دولـت و امریکایی ها، 
نظامـی،  تاسیسـات  غربـی،  کشـورهای  سـفارت خانه های 
مهمان خانه هـا، سـازمان های تجـاری، دفاتـر سـازمان های غیـر 
دولتـی، هوتل هـا،  فـرودگاه  و مراکـز آموزشـی بـه عنـوان اهداف 

ایـن حمـالت احتمالـی یاد شـده اسـت.
هم چنـان سـفارت امریـکا  از احتمـال حملـه مخالفـان مسـلح 
دولـت کابـل بـه تظاهـرات و تجمع هـای اعتراضـی در شـهرهای 

افغانسـتان خبـر داده اسـت.
در این بیانیه به شـهروندان امریکایی ُهشـدار داده شد که به دلیل 
احتمـال گروگان گیری، حمالت مخالفان مسـلح عملیات نظامی، 
مین هـای زمینی، درگیری های مسـلحانه بین گروه های سیاسـی 
و قومـی از سـفر بـه تمـام مناطـق افغانسـتان خـودداری کننـد.

سـفارت امریکا  در کابل از تمام شـهروندان امریکایی خواسـته تا 
برنامه هـای امنیتـی خـود را مـورد بازبینی قـرار دهنـد و اقدامات 
مناسـبی را به منظور تامین امنیت جانی خود روی دسـت گیرند.

ایـن سـفارت توصیـه کـرده کـه شـهروندان امریکایـی بایـد در 
خصـوص محیـط اطـراف خـود آگاه بماننـد، برای آگاهی بیشـتر 

اخبـار محلـی را نیـز دنبـال کنند.

د  وايــي،  چارواکــي  کــې  هلمنــد 
ســمندري  ورغلــي  تــازه  امريــکا 
عســکر بــه يــوازې د واليــت د نظامــي 
شــورا د غوښــتنې پــر اســاس، پــه 
ــوي. ــته ک ــې مرس ــو ک ــي عمليات پوځ
د امريــکا د ســمندري ځــواک 3۰۰ 
عســکرو شــنبه پــه هلمنــد کــې خپــل 
ــل کــړ.  اتلــس مياشــتنی مأموريــت پي
امنيتــي  افغانســتان  د  بــه  هغــوی 
ځواکونــو تــه د روزنــې او مشــورې 
ــي. ــخ بياي ــر م ــه پ ــو پروګرامون ورکول
د هلمنــد د والــي د مطبوعاتــي اړيکــو 
ــه  ــو ت ــل ازادي راډي ــد ات ــئول زاه مس
ــه د لښــکرګاه  وويــل چــې دا عســکر ب
پــه 35 کېلــو متــرۍ کــې پــه شــوراب 

ــت وي. ــې مېش ــي اډه ک پوځ
ــه کــړه: »دا ســمندري  ــل زيات زاهــد ات
ــان  ځــواک، شــااوخوا درې ســوه پوځي
ــوراب  ــې د ش ــد ک ــه هلمن ــې پ دي چ
ــای  ــر ځ ــای پ ــې ځ ــي اډه ک ــه پوځ پ

ــره  ــو س ــان ځواکون ــې د افغ ــوي چ ش
ــه  ــې پ ــم او تربي ــورې او د تعلي ــه مش پ
برخــه کــې او دلتــه د نظامــي شــورا پــه 
ــې  ــو ک ــمېر عمليات ــو ش ــه ي ــتنه پ غوښ

ــري”. ــکاري ول هم
ــو د  ــکر د ناټ ــمندري عس ــکا س د امري
ــوکاټ  ــه چ ــت پ ــړ مأموري ــوڅ مالت غ

ــي دي.  ــه تلل ــد ت ــې هلمن ک
ــاده  ــو او پي ــه ګزم ــا، پ ــه وين ــل پ د ات
ګــډون  د  هغــوی  د  کــې  عملياتــو 

پرېکــړه ال نــه ده شــوې. 
زاهــد اتــل وويــل: "د اوس لپــاره د 
ــوراب  ــه ش ــوازې پ ــور ي ــوی حض هغ
پوځــي اډه کــې دی، پــه ولســواليو 
کــې پــه مســتقيم ډول د عملياتــو پــالن 
نه شــته، دوی بــه د عملياتــو پــه لــړ 
او د  اردو  قــول  کــې، د 215 ميونــد 
پوليســو د 5۰5 بســت زون له چارواکو 
ســره پــه پــالن جوړولــو کــې همــکاري 
ــه  ــه پ کــوي او د غوښــتنې ســره ســم ب

هوايــي برخــه کــې هــم مالتــړ کــوي”.
ــه ورځ  ــې پ ــو د جمع ــله والو طالبان وس
ــو د  ــوم د عمليات ــه ن ــوري« پ د »منص
ــې  ــل چ ــړ او ويې وي ــالن وک ــل اع پي
ــه  ــو ب ــي ځواکون ــان او امريکاي ــر افغ پ

ــړي. ــې وک حمل
 2۰14 پــه  ځواکونــو  امريکايــي 
پوځــي  خپــل  کــې  کال  ميــالدي 
مأموريــت پــه هلمنــد کــې ختــم کــړ.
پــه ســيمه کــې د ازادي راډيــو خبريــال 
ــد باغــران، دېشــو،  وايــي چــې د هلمن

ــاوه،  ــين، ن ــی قلعه، خانش ــوزاد، موس ن
ــله والو  ــه وس ــپړ ډول ل ــه بش ــنګين پ س
ګرشــک،  د  خــو  دي  ســره  طالبانــو 
نادعلــي، مارجــې او واشــير ولســواليو 
حکومتــي  د  الهــم  ســيمې  ځينــې 

ــې دي. ــه الس ک ــو پ ځواکون
د هلمنــد د مرکــز لښــکرګاه يــو شــمېر 
طالبانــو  وســله والو  هــم  حــوزې 

ــر  ــوی ت ــت او هغ ــا د حکوم ــي ي نيول
منــځ الس پــه الس کېــږي.

ــه  ــس پ ــري اژان ــس خب ــس پرې د فران
ــان د  ــږه 3۰ زره کس ــر ل ــږ ت ــه، ل حوال
ــوي او  ــوره ش ــه بې ک ــه امل ــړې ل جګ

لښــکرګاه ته يــې پنــاه وړې ده. 
د څارونکــو پــه بــاور، پــه هلمنــد کــې 
وســله والو  د  او  خرابېــدل  امنيــت  د 
ــار  ــه کنده ــا پ ــوذ پراختي ــو د نف طالبان
ــه جــدي  او ارزګان کــې هــم امنيــت ت

ګــواښ پېښــوالئ شــي. 

شــمېر  يــو  ځواکونــو  امريکايــي  د 
چــې  څرګنــدوي  بــاور  قوماندانــان 
هلمنــد تــه د 3۰۰ ســمندري عســکرو 

ــي. ــتلئ ش ــون راوس ــګ بدل ت
اوس مهــال پــه افغانســتان کــې تــر اتــه 
ــي  ــات امريکاي ــوه زي ــور س زره او څل

ــت دي. ــکر مېش عس

پیشـین  معـاون  خلیلـی،  کریـم 
ریاسـت جمهوری با انتقـاد از بی توجهی 
حکومـت به نیروهای امنیتی و سیسـتم 
اداری می گویـد بعضی هـا در یک سـال 

ترفیـع می گیرنـد. سـه 
دیـروز  پیشـین  رییس جمهـور  معـاون 

یک شـنبه، 9 ثـور در مراسـمی کـه از 
سـوی شـورای احزاب جهـادی و ملی به 
مناسـبت یادبود از روز پیروزی مجاهدان 
برگزار گردیده بود، خاطرنشـان سـاخت 
کـه برخـی از حلقـات در درون حکومت 

بـه ضـد مجاهـدان عمـل می کنند.

آقـای خلیلـی گفـت کـه امـروز عدالـت 
بسـیار  مـا  ارگان هـای  در  در  اداری 
کم رنـگ اسـت و می بینیـم کسـانی که 
نورچشـمی هسـتند، در یک سـال سـه 

می گیرنـد. ترفیـع 
او هم چنـان افـزود کـه فرزنـدان مظلوم 
ایـن مـردم کـه حاضـر انـد هـرروز در 
کننـد،  فـداکاری  کشـور  گوشه گوشـۀ 
ترفیـع  نوبـت  اسـت  سـال  بیسـت 

نمی رسـد. برای شـان 
خلیلـی بیان داشـت که ایـن انگیزه های 
منفـی را بایـد از بیـن بـرد و جلـو ایـن 
واسـطه بازی و نورچشـمی ها باید گرفته 
بـه مظلومانـی  زمینـه  شـده حکومـت 
کـه از عـزت، خـاک و وطن شـان دفـاع 
می کننـد را فراهـم نمایـد تـا قدرشـان 

دانسـته شـود و عدالـت رعایـت گـردد.
پیـش از ایـن نیـز بحث هایـی در مـورد 
کسـانی  از  شـماری  نزدیـکان  این کـه 
کـه نفـوذ بیش تـر دولـت  دارنـد ترفیع 

داشته اسـت. وجـود  گرفته انـد، 
مـاه  شـش  حـدود  نیویـارک  روزنامـۀ 

پیـش گـزارش داد در حالی که شـماری 
از جنـراالن ارتـش افغانسـتان راه هـای 
سـختی را بـرای بـه دسـت آوردن رتبـه 
پیموده انـد، حکومـت کنونـی دادن رتبۀ 
جنرالـی را میراثـی سـاخته و هـر زمان 
وفـات  یـک جنگ سـاالر جهـادی  کـه 
رتبـۀ  پسـرش  یـا کشـته شـود،  کنـد 

جنرالـی دریافـت می کنـد.
نیویارک تایمـز  گـزارش  در  هم چنـان 
در  نظامـی  رتبه هـای  فروخته شـدن  از 
افغانسـتان نیـز سـخن بـه میـان آمـده 

. د بو
در  خلیلـی  کریـم  حـال  همیـن  در 
گلبدیـن  آمـدن  امـروزش  سـخن رانی 
حکمت یـار رهبر حـزب اسـالمی را یک 
گام مثبـت خوانـده از طالبـان نیز تقاضا 

کـرد تـا بـه رونـد صلـح بپیوندنـد.
او گفـت بـه طالبان هم صـدا می زنم که 
اگـر فکـر می کنیـد از راه جنـگ امـارت 
اشـتباه  را تشـکیل می دهیـد  اسـالمی 
اسـت و کـور خوانده ایـد و هرگـز امارت 
اسـالمی به افغانسـتان برگشتنی نیست.

هلمند كې د تازه ځای 

یکایي  پر ځای شویو امر

یت څه دی؟ سرتېرو مأمور

خلیلی:

امروزه بعضی ها در یک سال سه بار ترفیع می کنند

سـیما سـمر، رییس کمیسـیون حقوق 
بشـر که در »کنفرانس ملی حقوق بشر 
و پولیـس« سـخن می گفـت، خواسـتار 
نیروهـای  در  زنـان  بیشـتر  حضـور 
پولیس شـده اسـت. این نهاد همچنین 
از نیروهـای پولیـس خواسـته اسـت تا 
حقـوق بشـری افـراد را رعایـت کننـد.

هدف از این کنفرانس گسـترش حقوق 
بشر و نظارت بر حقوق بشر در نهادهای 

امنیتـی افغانسـتان اعـالم شـده  اسـت.
ایـن کمیسـیون بـا وزارت داخلـه، دفاع 
و ریاسـت امنیـت ملـی تفاهم نامه یی را 
امضـا کرده که کمیسـیون حقوق بشـر 
بـر وضعیت حقـوق بشـری در نهادهای 

امنیتـی و خـارج از آن نظـارت کند.
خانـم سـمر در ایـن نشسـت پولیس را 
»زنجیـر اول تأمیـن عدالت« دانسـت و 
گفـت در صورتی کـه پولیـس ماموریت 

خـود را درسـت انجام ندهد دادسـتانی 
نمی تواننـد  درسـتی  بـه  دادگاه  و 

وظایف شـان را انجـام دهنـد.
به گفته رییس کمیسـیون حقوق بشـر 
افغانسـتان، پولیـس نخسـتین مرجعی 
اسـت کـه مـردم، بویـژه قربانیـان، بـه 
آن  مراجعـه می کننـد و عدالـت زمانـی 
تأمیـن می شـود کـه پولیس بـه صورت 

تخصصـی و بی طرفانـه عمـل کند.
او بـا تأکیـد بـه حضور بیشـتر زنـان در 
صـف نیروهای پولیس افغانسـتان گفت 
کـه زنان پولیـس در صورتـی می توانند 
موثـر کار کنند که تنهـا به آموزش های 

رسـمی در مراکـز آمـوزش پولیـس و 
سـایر نهادهای مربوط به وزارت کشـور 

افغانسـتان اکتفا نکنند.
خانـم سـمر در این نشسـت خطـاب به 
نیروهـای پولیـس گفـت که آنـان باید 
باشـند؛  خـوب  برخـورد  از  نمونه یـی 
رفتارشـان بـه گونه ای باشـد کـه مردم 
به پولیـس اعتماد کرده و زنانی بیشـتر 

وارد صفـوف پولیس شـوند.
او از زنان پولیس خواست اگر در معرض 
هرگونـه آزار و اذیـت قـرار می گیرنـد، 
بویژه آزار و اذیت جنسـی به کمیسیون 
حقوق بشـر افغانسـتان شـکایت کنند.

کمیسیون حقوق بشر خواستار حضور بیشتر زنان 
در پولیس شد


