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رنگآمیزیمیشوند

د افغانستان د انتخاباتو کمېسیون د 
بودجې په اړه حکومت ته وخت ورکړ

ــره  ــو ترس ــوراګانو د انتخابات ــوالیو ش ــې او ولس ــي جرګ د ولس
ــو د  ــوی خ ــکل ش ــږ کال اټ ــم س ــه ه ــه څ ــاره ک ــدو لپ کې
انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وايــي کــه د روانــې میاشــتې تــر 
ــې  ــه روان کال ک ــي پ ــړل ش ــه ورنه ک ــو بودج ــه د انتخابات پاي

ــږي. ــره کې ــات نه ترس انتخاب
ــې  ــاد د س ــع صی ــد عدالبدي ــړي او ويان ــیون غ ــاد کمېس د ي
شــنبې پــه ورځ پــه کابــل کــې خبرياالنــو تــه وويــل چــې دوه 
ــوژۍ  ــې، ټکنال ــه د بودج ــت ت ــې حکوم ــې ي ــتې مخک میاش
څخــه د ګټــې اخیســتنې او انتخاباتــي حــوزو پــه اړه طرحــې 

ســپارلي خــو تــر اوســه وروســتۍ شــوې نــه دي.
ــر اخــره  ــه کــړه: "کــه د دغــې میاشــتې ت ــاد زيات ښــاغلي صی
ــر  ــي زه فک ــل نه ش ــتونزه ح ــتونو س ــې او لګښ ــوږ د بودج زم
ــره  ــات ترس ــوږ انتخاب ــې دې م ــه روان کال ک ــې پ ــوم چ نه ک
کــړو ځکــه چــې ټاکنــې مقدماتــي پړاوونــو تــه ضــرورت لــري 
ــو  ــوږ د انتخابات ــد م ــې باي ــې مخک ــږه ۱۸۰ ورځ ــر ل ــږ ت او ل

ــړو”. ــان ک ورځ اع
ښــاغلی صیــاد وايــي چــې د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون که 
څــه هــم تــر اوســه د ټاکنــو اټکلــي وخــت نه شــي بیانــوالی 

خــو دغــه کمېســیون ډېــر عملیاتــي کارونــه بشــپړ کــړي دي.
د افغانســتان د اساســي قانــون لــه مخــې د ولســي جرګــې او 
ولســوالیو شــوراګانو انتخابــات بايــد د ۱۳۹۴ کال د میــزان پــه 

میاشــت کــې ترســره شــوي وی.
لــه دې وړانــدې افغانســتان دولــت پــه روان ۱۳۹۶ لمريــز کال 
ــو  ــه او د انتخابات ــدو ژمن ــره کې ــو د ترس ــو انتخابات ــې د دغ ک
ــه میاشــت کــې د  ــا تېــر کال د کــب پ خپلــواک کمېســیون بی
انتخاباتــو د ترســره کېــدو د نېټــې ټاکلــو اراده کــړې وه خــو د 

ډېــرو ســتونزو لــه کبلــه ال هــم دا نېټــه نــه ده ټــاکل شــوې.
ــې د  ــه مخ ــو ل ــیون د معلومات ــواک کمېس ــو د خپل د انتخابات
ــه  ــاره پ ــو لپ ــوراګانو د انتخابات ــوالیو ش ــې او ولس ــي جرګ ولس

ــه کار ده. ــه پ ــره بودج ــه ډال ــي ډول ۲۲۰ میلیون اټکل
د ولسمشــر مرســتیال ويانــد دوا خــان مینه پال د ســې شــنبې په 
ورځ ازادي راډيــو تــه وويــل حکومــت لــه مرســته کوونکو ســره 
پــه اړيکــه کــې دی څــو انتخاباتو ته هــر اړخیز کار شــوی وي.
نومــوړی وايــي: "د ډونرانــو ســره په مسلســله توګه لــس غونډې 
شــوي او دې ټولــو مجلســونو هــدف دا دی، هغــه څــه چــې د 
انتخاباتــو لپــاره د حکومــت مســؤلیت کېــږي ترســره کــړي”.
د انتخاباتــو کمېســیون وايــي چــې د انتخاباتــي حــوزو د 
ارزيابــۍ او د کارکوونکــو اســتخدام لپاره يــې تــازه د حکومــت 
ــره بودجــه ترالســه کــړې  ــون ډال ــو میلی څخــه څــه د پاســه ي
خــو وايــي چــې د اصلــي بودجــې اړتیــا هــم بايــد پــوره شــي.
لــه دې ټولــو ســره يــو شــمېر انتخاباتــي بنســټونه انتقــاد کــوي 
چــې حکومــت د انتخاباتــو د ترســره کېــدو لپــاره الزمــه وړتیــا 

ــه کبله يــې انتخابــات ځنډنــي شــول. او اراده نه لــري چــې ل
خــو ولسمشــرۍ ماڼــۍ او د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون بیــا 
ورتــه انتقادونــه ردوي وايــي چــې حکومــت پــه ټولــه معنــی د 

انتخاباتــو د ترســره کېــدو لپــاره هڅــې کــوي.
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شهرت مانند زيبايي، هميشه گي نيست.

ــپ  ــد ترام ــد دونال کاخ ســفید می گوی
می خواهــد مطمیــن شــود کــه گــروه 

طالبــان و گــروه دولــت اســامی عراق 
و شــام یــا داعــش در افغانســتان 

شکســت می خورنــد.
شــان اسپایســر، ســخنگوی کاخ سفید 
در پرســش بــه ســوالی در مــورد 
ــگاران  ــه خبرن ــتان ب ــت افغانس وضعی
ــم  ــر می کن ــن فک ــه م ــت ک گفته اس
ــد  ــپ{ می خواه ــدم اول او }ترام در ق
را  داعــش  گــروه  شــود  مطمیــن 

می دهیــم. شکســت 
ــان در  ــفید هم چن ــخنگوی کاخ س س
ــن  ــه ای ــه خاطرنشــان ســاخته ک ادام
بعضــی چیــز بــرای امنیــت ملــی 
ماســت و این کــه از مــردم خــود بایــد 

ــم. ــاع کنی دف
یکــی  کــه  حالی ســت  در  ایــن 
ترامــپ،  دونالــد  اولویت هــای  از 

جریــان  در  امریــکا  رییس جمهــور 
کارزارهــای انتخاباتــی اش شکســت 
گــروه دولــت اســامی یــا داعــش بــود.

ــد  ــزارش دادن ــانه ها گ ــان رس هم چن
کــه قــرار اســت تغییــرات گســترده یی 
در اســتراتیژی ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
در قبــال جنــگ افغانســتان بــه میــان 

آیــد.
ــه  ــت ک ــراً گف ــت اخی ــنگتن پس واش
ایــن اســتراتیژی زمینــۀ گســترش 
ــد  ــتان خواه ــکا در افغانس ــش امری نق
شــد تــا اختیــارات بیش تــری بــه 
از  و  شــود  داده  امریکایــی  قــوای 
در  هوایــی گســترده  عملیات هــای 

ــردد. ــتفاده گ ــان اس ــر طالب براب

ترامپ به دنبال اطمینان از شکست داعش و طالبان است

واشنگتن تایمز:

حکومت افغانستان مادر فساد و قبیله  است
اشرف غنی برای تبرئه خود، دو نهاد تیم رقیبش را متهم به فساد و قوم گرایی کرد

روزنامــۀ واشــنگتن تایمز در 
ــته  ــی نوش ــزارش تازه ی گ
مــادر  افغانســتان  کــه 
ــت  ــت و حکوم ــاد اس فس
و  قبیله یــی  منفــور،  آن 
ــد.  ــی می باش ــر منطق غی
ــی،  ــرف غن ــا محمداش ام
ــدت  ــت وح ــس حکوم ریی
ملــی یــک روز بعــد از 
ــن گــزارش، فقــط  نشــر ای
ــم  ــه تی ــوط ب ــاد مرب دو نه
بــه  متهــم  را  رقیبــش 
ــرده  ــی ک ــاد قوم گرای فس
از ســایر نهادهایــی کــه 
ــودش  ــم خ ــه تی ــوط ب مرب
ــزان  ــترین می ــت و بیش اس
را  قوم گرایــی  و  فســاد 
ــرده  ــی نب ــاً نام دارد، اص

ــت. اس



2 سال نهم  شمارۀ 2022    چهارشنبه 20 ثور/اردیبهشت 1396  10 می 2017 www.mandegardaily.com

ســخنگوی  معــاون  آزاد  نجيــب  مــن 
رياســت جمهوری را نمی شــناختم، ولــی زمانــی 
ــی  ــانه های خصوص ــی از رس ــزارِش يک ــه گ ک
ــدم.  ــوکه ش ــاً ش ــنيدم، واقع ــوردش ش را در م
ــان  ــروز چن ــی دي ــت کس ــن اس ــه ممک چگون
حرف هايــی زده باشــد ولــی امــروز همــۀ آن هــا 
ــتباه  ــروز اش ــن دي ــه م ــد ک ــد و بگوي را رد کن
ــن جســارت  ــتِن اي ــايد داش ــردم. ش فکــر می ک
ــراف  ــروزش اعت ــتباه هاِی دي ــه اش ــه کســی ب ک
کنــد، يکــی از فضايــل انســانی بــه شــمار رود، 
ــوان يــک روز مدعــی شــد کــه  ــا می ت ــی آي ول
ماســت ســفيد اســت و چنــد روز بعــد، خــاِف 
ــر  ــتباه فک ــن اش ــر م ــه نخي ــرد ک ــا ک آن را ادع
ــوده  ــياه ب ــاد س ــخ و بني ــردم، ماســت از بي می ک

ــت؟  اس
نجيــب آزاد چنيــن کاری کرده و حتــا آب از آب 
هــم تــکان نخــورده اســت. او پيــش از اين کــه 
بــه ســمِت جديــدش منصــوب شــود، يکــی از 
سرســخت ترين منتقـــدان دولــت بــود، ولــی بــه 
ــوان معــاون ســخنگوی  ــه عن محــِض اين کــه ب
رياســت جمهــوری برگزيــده شــد، در نخســتين 
ــدرت ســرش را  ــا کاردِ ق ــه خــود، ب ــدام علي اق

! يد بر
ــر  ــدارد تغيي ــم کــه کســی حــق ن مــن نمی گوي
ــه  ــی را ک ــر راه ــا اگ ــد و ي ــده ده ــر و عقي فک
ــد آن راه  ــر می کن ــاال فک ــه و ح ــروز می رفت دي
ــه  ــن در آن ادام ــه رفت ــان ب ــوده، همچن اشــتباه ب
ــی،  ــن آدم ــه چني ــم ک ــر می کن ــل فک ــد؛ ب ده
قابــِل ســتايش اســت کــه جســارِت نــه گفتــن 
بــه عملکــردِ ديــروزش را دارد. امــا آقــای 
آزاد چنيــن آدمــی نيســت. او در نوشــته ها و 
ــاده  ــای سـ ــه انتقاده ــا ب ــش تنه گفت وگوهاي
از برخــی دولت مــردان و کارکردشــان اکتفــا 
ــراوان نشــان  ــه و شــواهد ف ــا ادل ــل ب نکــرده، ب
داده کــه ايــن افــراد خــاف منافــِع ملــی عمــل 

کرده انــد.
ــت  ــای آزاد درس ــروزِ آق ــای دي ــا حرف ه  آي
بــوده و يــا اين کــه چيزهايــی را کــه حــاال 
بــدون  او  آيــا  انــد؟  درســت  می گويــد، 
ــی را  ــمِت فعل ــد س ــار و تهدي ــه فش هيچ گون
ــه ايــن  ــازه را ب ــا اين کــه ســمِت ت پذيرفتــه و ي
دليــل قبــول کــرده کــه ميــان دو انتخــاِب مــرگ 
و زنده گــی قــرار گرفتــه اســت؟ آيــا آقــای آزاد 
مرعــوِب جــاه و مقــام شــده کــه چنيــن بــا خود 
بــه دشــمنی پرداختــه و يــا چيزهــای ديگــری و 
از جملــه تشــخيص واقعيــت و حقيقت، ســبب 

ــده اند؟ ــی ش ــِی عميق ــن دگرگون چني

ــه  ــت ک ــوف نيس ــر و فيلس ــای آزاد متفک  آق
مهــم باشــد چــرا ديــروز چنــان گفــت و امــروز 
ــن  ــادی ممک ــان های ع ــد. انس ــن می گوي چني
اســت بــدون آن کــه کســی متوجــه شــود، 
ــی  ــن اقدام هاي ــه چني ــت ب ــا دس ــر وقت ه اکث
بزننــد؛ يعنــی امــروز يــک چيــز بگوينــد و فــردا 
چيزهــای ديگــری کــه در تقابــل بــا حرف هــای 
ديروزشــان قــرار داشــته باشــد. بــر چنيــن 
انســان هايی زيــاد هــم کســـی ُخــرده نمی گيــرد. 
ولــی اگــر کســی در حــد و انــدازۀ يــک متفکر و 
يــا فيلســوف می آيــد چيزهايــی می گويــد ولــی 
فــردا همــۀ آن هــا را بــه چــوِب رد می بنــدد، آن 
وقــت اســت که خيلــی چيزهــا تغيير می کننـــد. 
او مجبــور اســت بــا دليل و شــواهد کافی نشــان 
دهــد کــه حرف هــای ديــروزش اشــتباه بــوده و 
ــه خــاِف  ــيده ک ــی رس ــه دريافت هاي ــروز ب ام

ــد.  ــت می کنن ــا را ثاب آن ه
امــا انســان های عــادی بــه چنيــن اثبــاِت ادعاهــا 
نيــاز ندارنــد، چــرا کــه از آن هــا توقــع نمــی رود 
همچــون يــک انديشــمند و يــا فيلســوف 
زنده گــی کننــد. از آن جايــی کــه عقايــد و 
کوچکــی  حــوزۀ  در  آن هــا  برداشــت های 
می توانــد مطــرح شــود و يــا تأثيرگــذاری داشــته 
ــه  ــدی گرفت ــز ج ــزان ني ــان مي ــه هم ــد، ب باش
ــه  ــی ســخت اســت ک ــی کار زمان می شــود. ول
ــردی در حــوزۀ کان مطــرح باشــد و  ــن ف چني
حرف هايــش نيــز تأثيرگذاری هــای خــود را 

ــند.  ــته باش داش
آقــای آزاد در ايــن ميــان، نــه انديشــمند و 
ــه هــم فــردی عــادی کــه  فيلســوف اســت و ن
ــروزش  ــد دي ــا و عقاي ــت حرف ه ــود گف بش
پشــيزی اهميــت نداشــته اند؛ بــل او ديــروز بــه 
عنــوان يکــی از گزارشــگراِن يــک نهــاد تحقيقی 
عمــل می کــرده و امــروز در کســوِت ســخنگوی 
بلندتريــن موقعيــِت دولتــی قــرار گرفتــه اســت. 
ــادی  ــردی ع ــد ف ــی نمی توان ــن آدم ــس چني پ
کــه  اين جاســت  مشــکل  رود.  شــمار  بــه 
ــه  ــای آزاد را چگون ــِن آق ســخن هاِی پــس از اي
ــی از  ــردا وقت ــه ف ــود ک ــرد؟ نش ــاور ک ــد ب باي
ســمِت جديــد کنــار زده شــد، دوبــاره برخيــزد 
و بگويــد: "آی مــردم، ســخن های ســابقم کامــًا 
درســت بوده انــد و چيزهايــی کــه در زمــان کار 
دولتــی گفتــه ام دروغ". آن وقــت بــا چنيــن کســی 

چــه بايــد کــرد؟
افغانســتان کشــور  کــه  نکنيــم  فرامــوش   
ــزی  ــر چي ــن کشــور ه نابه هنگام هاســت. در اي
ــن  ــی اي ــر ط ــد. مگ ــاق بيفت ــن اســت اتف ممک

چيزهــای  ســال ها 
کــم  خارق العــاده 
کســی  ديده ايــم؟ 
تمــامِ  بــا  ديــروز 
تــوان  و  قــدرت 
ــری  ــِس ديگ ــه ک علي
شــعار داده، مطلــب 
مصاحبــه  نوشــته، 
کــرده ولــی امــروز در 
کنــارش بــه عنــوان 
حاميــاِن  از  يکــی 
قــرار  اســتراتژيکش 
ــچ کــس  ــه و هي گرفت
ــه  ــد ک ــم نمی پرس ه
دشــمنی های  دليــِل 
ديــروز چــه بــود و 
انگيــزۀ دوســتی های 
ــا  ــت. ام ــروز چيس ام
ــر  ــی ـ اگ ــی کس وقت
ـ  باشــد  درســت 
آن گونــه کــه خــودش 

ادعــا دارد، چنــان دروغ هايــی را گفتــه کــه همــه 
خيانــِت ملــی می تواننــد باشــند، چگونــه امــروز 
می شــود بــه او بــاور داشــت و مطميــن بــود کــه 
فــردا بــا توجــه بــه دسترســی بــه منابــع محــرم، 
ــشور و  ــاِن کـ ــه زي ــزرِگ ديگــری را ب ــط ب خب

منافــع آن انجــام ندهــد؟ 
در  نيــز  ارگ  متأســفانه  ديگــر،  طــرف  از 
برخوردهــاِی خــود چنــدان صادقانــه و شــفاف 
عمــل نمی کنــد. گاهــی بــرای ارگ مهــم اســت 
کــه دهــِن منتقــدی را ببنــدد و زمانــی در تبانــی 
بــا او تــاش می کنــد کــه نجاتــش دهــد. حــاال 
معلــوم نيســت کــه اين بــار ارگ بــا آزاد چگونــه 
برخــورد کــرده اســت؟ آيــا زبانــش را بســته و 

ــزی ديگــر؟  ــا چي نجاتــش داده اســت و ي
ــا  ــای آزاد ب ــه آق ــه را ک ــال، آن چ ــر ح ــه ه ب
ــه دور از  ــخيفانه و ب ــيار س ــرد، بس ــودش ک خ
ــن  ــد ت ــود. او نباي ــردی ب ــِم جوان م راه و رس
بــه خودکشــِی خودخواســته مــی داد و ُکِل 
ــود و  ــِع خ ــه مواض ــبت ب ــز نس ــه را ني جامع
ترديــد می افکنــد.  بــه  همــۀ هم قطارانــش 
داشــتن ســمِت رســمی در دولــت حــرِف مهمی 
ــه  ــه چگون ــت ک ــن اس ــم اي ــل مه ــت، ب نيس
می توانيــم شــرافت مندانه زنده گــی کنيــم و 
خــود و وجدان مــان را راضــی نگــه داريــم؛ 
چيــزی کــه فکــر نمی کنــم پــس از ايــن آقــای 

آزاد آن را داشــته باشــد. 

حضور در دولت و سقوط از شرافت
ترور فعاالِن مدنی؛

کودتا علیه آزادی بیان و اندیشه
ــی در  ــاِل مدن ــخصیت های فع ــماری از ش ــر، ش ــد روز اخی در چن
کشــور تــرور شــده اند. اســداهلل کوهــزادـ معــاوِن حزب کنگــرۀ ملی، 
ــوی  ــار، مول ــن در قنده ــِم دی ــروزـ نویســنده و عال ــور پیـ عبدالغف
ــورای  ــس ش ــاه آغاـ ریی ــه ش ــهور ب ــی مش ــاه حنف ــم ش عبدالرحی
ــه در  ــد ک ــی ان ــاالِن مدنی ی ــه فع ــه از جمل ــروان، هم ــای پ علم
ــه شــهادت رســیده اند.  ــراِد ناشــناس ب ــر توســط اف ــد روزِ اخی چن
پیشــتر از ایــن ترورهــا، رییــس ســکتورِی والیــت بغــان و یــک 
عضــو شــورای والیتــِی ایــن والیــت نیــز کشــته شــده بودنــد. ایــن 
شــخصیت ها کــه همــه بــه گونــۀ مرمــوز تــرور شــده اند، فعالیتــی 
ــته اند و  ــالم نداش ــۀ س ــر و اندیش ــاعۀ فک ــن گری و اش ــز روش ج
کشــته شــدِن آن هــا منطقــاً از هــدف قــرار گرفتــِن فعــاالن مدنی و 

ــد. ــت می کن ــه ورزان حکای اندیش
 بــه نظــر می رســد کــه ســال پیــِش رو ســاِل خوبــی بــرای فعــاالِن 
مدنــی )علمــای دیــن، روشــن فکران و فعاالِن سیاســی و رســانه یی( 
نخواهــد بــود و ایــن وضعیــت، همیــن اکنــون نگرانی هایــی را بــرای 

ُکِل کشــور و مــردم خلــق کرده اســت. 
ــم در درِب  ــن و آن ه ــخص در روز روش ــراد مش ــدِن اف ــته ش کش
ــم  ــۀ منظ ــک برنام ــکل گیرِی ی ــای ش ــه معن ــان، ب خانه های ش
بــرای تــرورِ شــخصیت های فعالی ســت کــه می تواننــد در راســـتای 
خــردورزی و بــارور کــردِن اندیشــه ها در جامعــه موثــر واقــع شــوند 
ــِل افراطی گــری و تحجــِر کسانی ســت  و ایــن درســت نقطــۀ مقاب
کــه می خواهنــد بــا اشــاعۀ فرهنــِگ نفــرت و خشــونت، بــه تجــارِت 

مــرگ ادامــه دهنــد. 
ــن  ــد عامــاِن ای ــت اســت کــه بای ــن مســوولیِت دول ــا حــاال ای ام
حمــات را شناســایی و بازداشــت کنــد. زیــرا افزایــِش ترورهــا در 
ــازد و  ــاعد می س ــان مس ــاق و خفق ــرای اختن ــتر را ب ــور، بسـ کش
صفحــۀ گفت وگــو و نقــِد ســازنده در جامعــه را چنــان می بنـــدد 
ــرازِ وجــود و اعــاِم رای  ــاراِی اب کــه هیچ کــس جــز تروریســتان ی

نداشــته باشــد. 
کشــته شــدِن مردمــاِن نظامــی و غیرنظامــی در حمــاِت نظامــِی 
ــه اســت؛ امــا  طالبــان و یــا هــر گــروه دیگــر، یــک بحــِث جداگان
ــا  ــاوت و ی ــرِف متف ــاوت، ح ــِر متف ــِل فک ــه دلی ــردم ب ــه م این ک
ــورد  ــپس م ــوند و س ــن ش ــن گرانه، گلچی ــِت روش ــتِن فعالی داش
هــدِف حلقاتــی کــه دقیقــاً مشــخص نیســت از کجــا خــط 
می گیرنــد قــرار گیرنــد، معنــای کودتــا علیــه آزادِی فکــر و اندیشــه 
را می دهــد و به شــدت فضــای وحشــت و سانســور را بــر رســانه ها، 

ــازد. ــم می س ــر حاک ــات و مناب مطبوع
ــه  ــه ب ــا توج ــده ب ــاد ش ــای ی ــه تروره ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ب
ــردی و  ــِی ف ــی در زنده گ ــخاِص قربان ــه اش ــردی ک ــه و رویک روی
اجتماعی شــان پیشــه کــرده بودنــد، کارِ گروه هایــی مثــِل طالبــان 
ــِش  ــدام گرای ــده، هیچ ک ــرور ش ــخصیت های ت ــراد و ش ــد. اف باش
نظامــی و ســخت افزارانه نداشــته اند کــه به راحتــی توســط طالــب 
و یــا گروه هــاِی تروریســتِی تجریــد شــده از جامعــۀ سیاســی، قابــل 
شناســایی و رصــد باشــند. از ایــن رو یــک گمانــۀ قــوی ایــن اســت 
کــه حلقــاِت نامرئــِی اســتخباراتی و یــا هــم ســتون پنجــِم دشــمن 
کــه بــا گذشــِت هــر روز فعال تــر شــده اند، دســت بــه طرحــی تــازه 
بــرای از میــان برداشــتِن کســانی زده انــد کــه افــکار و اندیشــه هاِی 
متفــاوت بــه نفــِع دیــن، ســرزمین و صلح وســلم دارنــد و در 
جهــِت مخالــِف تیکــه داراِن قومــی و منافقــاِن اســتخباراتی حرکــت 

می کننــد. 
ــالت و  ــورد رس ــن م ــد در ای ــت بای ــه دول ــار این ک ــن در کن بنابری
ــا  ــن تروره ــه ای مســوولیتش را انجــام دهــد و مشــخص ســازد ک
آب  کجــا  از  آن  ریشــه های  و  کسانی ســت  چــه  کارِ  دقیقــاً 
می خــورد؛ بایــد نهادهــا و فعالیــِن مدنــی از جملــه علمــای دینــی، 
سیاســیون، نهـــادهای ملــی و اجتماعــی، در برابــِر ایــن ترورهــا کــه 
تــازه آغــاز شــده اســت، قــرار بگیرنــد. مســلماً اگــر در برابــِر ایــن 
رونــِد خطرنــاِک آغازشــده مقابلــه و ایســتاده گِی جــدی و آگاهانــه 
صــورت نگیــرد، کودتایــی بدفرجــام علیــه فرهنــِگ آزادی اندیشــه، 
روشــن گری و همــۀ دســتاوردهای نســبی و نیــِک 16 ســاِل اخیــر 
ــد  ــا خواه ــان به ج ــه در پای ــد داد و آن چ ــتان ُرخ خواه در افغانس
مانــد، جامعه یــی تهــی از مدنیــت و سرشــار از بربریــت خواهــد بود! 

   احمد عمران

متأسفانه ارگ نیز در 
برخوردهاِی خود 
چندان صادقانه و 
شفاف عمل نمی کند. 
گاهی برای ارگ 
مهم است که دهِن 
منتقدی را ببندد و 
زمانی در تبانی با 
او تالش می کند که 
نجاتش دهد. حاال 
معلوم نیست که 
این بار ارگ با آزاد 
چگونه برخورد کرده 
است؟ آیا زبانش را 
بسته و نجاتش داده 
است و یا چیزی 
دیگر؟
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ــن  ــی از گلبدی ــوار تصویری ــا ن ــن روزه ای
حکمتیــار، رهبــر حــزب اســامی کــه 
بعــد از بیســت ســال فــرار از کشــور، چنــد 
روز ی ســت بــه پروســۀ صلــح پیوســته و بــه 
افغانســتان آمــده اســت، در شــبکه های 

ــود. ــت می ش ــه دس ــت ب ــی دس اجتماع
در ایــن نــوار آقــای حکمتیــار بــه صراحــت 
ــل  ــی کاب ــت امریکای ــد: "در حکوم می گوی
ــاد و  ــه حــدی زی ــر پشــتون ها ب ســهم غی
ــا  ــر رنــگ اســت کــه ســهم پشــتون ها ب پُ

آن اصــاً قابــل مقایســه نیســت”.
ــد  ــا می کن ــان ادع ــار هم چن ــای حکمتی آق
کــه وزیــر خارجــۀ اســبق ایتالیــا در پارلمان 
ــه  ــت ک ــرده اس ــراف ک ــود اعت ــور خ کش
ــه  ــل ب ــت کاب ــتون ها در حکوم ــهم پش س
ویــژه در پُســت های کلیــدی حکومــت، 
ــۀ  ــت و احصایی ــد اس ــج درص ــر از پن کمت
ــه 65  ــد ک ــان می ده ــل نش ــازمان مل س
درصــد نفــوس افغانســتان را قــوم پشــتون 

ــت. ــکل داده اس ش
این کــه آقــای حکمتیــار آمــار ســازمان ملل 
در پیونــد بــه نفــوس افغانســتان را از کجا به 
دســت آورده اســت کــه شــهروندان و حتــا 
حکومــت افغانســتان از آن بی خبــر اســت، 
ــث  ــا بح ــد، ام ــخ بده ــودش پاس ــد خ بای
دیگــر ایــن اســت کــه گلبدیــن حکمتیــار 
خــودش را داعیــه دار و رهبــر یــک حزبــی 
ــی  ــط مش ــزب، خ ــن ح ــه ای ــد ک می دان
ــی اســت  ــان حکومت اســامی دارد و خواه
ــه ماننــد حکومــت دوران پیامبــر اســام  ب
ــدن  ــا دی ــرت. ب ــر آن حض ــاران پیامب و ی
ــش های  ــی پرس ــن آدم ــه ذه ــوار ب ــن ن ای
آیــا  این کــه  ایجــاد می شــود،  زیــادی 
اســام و پیامبــر اســام بــا زیاده خواهــی و 
افزون طلبــی حکومــت بنــا کــرده بــود؟ آیــا 

معیــار در حکومــت اســامی اکثریــت بودن 
اســت و ایــن دیــن بــه زیاده خواهــی جــوازه 
ــت در  ــت و اقلی ــت اکثری ــد؟ واقعی می ده
افغانســتان چیســت؟ گلبدیــن و حکومــِت 
ــا ایــن فکــر نشنالیســتی شــان در  غنــی ب

پــی چیســتند؟ و...
تــا جایــی کــه مــن می دانــم، ادبیــات 
دینــی مــا نشــان می دهــد کــه پیــاِم پیامبر 
اســام، در یــک بُعــد، نفــی برتری طلبــی و 
ــی  ــی قوم شکســتاندن طلســم فزون خواه
و نــژادی بــه ویــژه قــوم عــرب بــود. شــما 
وقتــی از حضــرت بــال حبشــِی بــه عنوان 
ــه  ــد، ب ــر می خوانی ــاد پیامب ــا اعتم ــرد ب ف
قطــع در می یابیــد کــه معیــار مبــارزه 
در اســام، برتری خواهــی و فزون طلبــی 
ــک سیاه پوســت  ــال حبشــی ی نیســت. ب
از  سیاه پوســتان  آن زمــان،  در  و  بــود 
ــۀ  ــراد جامع ــن اف ــن و منزوی تری محرم تری
ــر  ــل فک ــه دلی ــال ب ــا ب ــد، ام ــرب بودن ع
ــل  ــرد قاب ــه ف ــی اش، ب ــانی  و همه گان انس
ــات  ــردد. ادبی ــدل می گ ــر ب ــاد پیامب اعتم
ــی  ــه برتری خواه ــا هرگون ــا ب ــامی م اس
و افزون طلبــی منافــات دارد. احادیــث و 
ــرت  ــی از حض ــدد و فراوان ــای متع روایت ه
پیامبــر در کتاب هــای مختلــف دینــی گواه 

ــت اســت. ــن واقعی ای
ــه  ــد ب ــد در پیون ــی بخواه ــر آدم حــاال، اگ
آقــای حکمتیــار بخوانــد و یــا پژوهــش کند 
تــا هــدف او، حزبــش و اطرافیانــش را فهــم 
کنــد، چنــد مــورد را می توانــد بــه صــورت 
واضــح در کارکــرد و رفتــارش بــه مشــاهد 
ــن  ــه ای ــزاری. ب ــام اب ــک، اس ــیند. ی بنش
ــی  ــی در پ ــار هیچ گاه ــه حکمتی ــا ک معن
اعــادۀ حکومت اســامی و تطبیق شــرعیت 
اســامی نبــوده، بلکــه پوششی ســت بــرای 

پنهــان کــردن اعمــال غیــر انســانی و 
ــرای حکمتیــار  ــوده اســت. ب اســامی اش ب
ــودن در  ــدرت و ب ــر از ق ــری مهمت هیچ چی

ــدرت نیســت. رأس ق
ــن توانســته باشــم بحــث  ــرای این کــه ای ب
ــم،  ــاخته باشی ــن تر س ــر و روش را واضح ت
خــوب اســت برگــی از تاریــِخ معاصــر 
افغانســتان را این جــا بــه شــهادت بطلبیــم. 
کودتــای شــهنواز تنــی و حکمتیــار نقطــۀ 
ــه  ــر افغانســتان ب ــخ معاص ــی در تاری عطف
ــن  ــال 1368، گلبدی ــد. در س ــمار می آی ش
ــت  ــی دست به دس ــهنواز تن ــارِ و ش حکمتی
هــم می دهنــد تــا در برابــر حکومــت 
ــد. اکــر چــه  ــا کنن ــر نجیــب اهلل کودت دکت
ــد و  ــا ش ــوع، افش ــل از وق ــا قب ــن کودت ای
شکســت خــورد، امــا پرسشــی کــه مطــرح 
می گــردد، ایــن اســت کــه چــه ســنخیتی 
ــوع  میــان حکمتیــارِ اســام گرا آن هــم از ن
رادیکالــش و شــنواز تنِی کمونیســت وجود 
داشــت کــه آنــان را بــه هــم وصــل کــرد؟ 
درحالــی کــه ایــن دو ســال ها بــا هم دیگــر 
جبهــه گرفتــه بودنــد و تشــنۀ خــون 

ــد.  ــر بودن یک دیگ
ــد  ــاور ان ــن ب ــر ای ــگاران ب ــت تاریخ ن اکثری
کــه نقطــۀ وصــل ایــن دو مخالــف، ریشــه 
در باورهــای قومی شــان داشــت/دارد، چــون 
ــزب  ــم ح ــاخۀ پرچ ــای ش ــت اعض اکثری
دموکراتیــک خلــق را غیــر پشــتون ها 
ــر  ــب اهلل اگ ــر نجی ــی داد و دکت ــیل م تش
ــود، امــا  ــه لحــاظ تبــاری پشــتون ب چــه ب
از آدرس شــاخۀ پرچــم بــه قــدرت رســیده 
بــود، بــرای گلبدیــن حکمتیــار غیــر قابــل 
ــر پشــتون ها در  ــک غی ــه ی ــود ک ــول ب قب
حکومــت افغانســتان ســهم داشــته باشــند. 
تأســیس حکومــت  از  بعــد  حکمتیــار 

مجاهــدان، در برابــر ایــن نظــام نیز شــورش 
کــرد و حکومــت را نپذیرفــت، اگــر او واقعــاً 
ــه در  ــت اســامی ک ــک حکوم ــان ی خواه
ــورت  ــه ص ــتان ب ــوام افغانس ــۀ اق آن هم
ــا  ــود، ب مســاویانه ســهم می داشــتند، می ب
ــا  حکومــت مجاهــدان یک جــا می شــد، ام

ــرد.  ــن کار را نک او ای
حکمتیــار  بــرای  می گویــم  این کــه 
ــیدِن  ــودن و رس ــدازۀ ب ــه ان ــزی ب هیچ چی
ــدرت  ــش در ق ــوم و اطرافیانن ــودش، ق خ
مهــم نیســت، بــه گــزاف نگفته ایــم. تاریــخ 
ــه وضاحــت نشــان می دهــد کــه او حتــا  ب
حکومــت طالبــان را کــه بــه لحــاظ قومــی 
ــنخیت  ــود و س ــک ب ــه او نزدی ــری ب و فک
داشــت، نپذیرفــت، زیــرا بازهــم بــه لحــاظ 
ــت  ــان والی ــی طالب ــی، خاســتگاه اصل قوم
ــاخۀ  ــب ش ــربازاِن طال ــر س ــار و اکث کنده
درانــی قــوم پشــتون بودنــد، بنــاً گلبدیــن 
نمی توانســت بــا ایــن گــروه کنــار بیایــد و 

ــد. ــدرت باش ــرون از ق ــود بی خ
ــکا و حضــور  ــه امری ــار در رابطــه ب حکمتی
نیروهــای خارجــی در افغانســتان نیــز 
ــکال از  ــدت رادی ــه ش ــدگاه ب ــواره دی هم
خــود بــروز داده اســت. او بارهــا اعــاد کــرده 
اســت کــه افغانســتان از ســوی کشــورهای 
ــده  ــغال ش ــکا اش ــژه امری ــه وی ــی ب خارج
ــاد«  ــان »جه ــر آن ــا در براب ــت ت ــاز اس و نی
ــن  ــا چنی ــاال او ب ــا ح ــرد. ام ــورت گی ص
ــده  ــلیم ش ــی تس ــه حکومت ــه یی ب اندیش
ــکا و  ــی اش را امری ــع مال ــه مناب ــت ک اس
ــر  ــی تأمیــن می کنــد. تصاوی جامعــۀ جهان
ــل  ــه کاب ــار ب ــای حکمتی ــدن آق ــه از آم ک
در رســانه های اجتماعــی بــه نشــر رســید، 
نشــان می دهــد کــه او بــا طیاره هــای 
ــده  ــال داده ش ــل انتق ــه کاب ــی ب امریکای

ــت.  اس
باورهــا بــر ایــن اســت که اشــرف غنــی بعد 
ــه لحــاظ تبــاری  ــه قــدرت، ب از رســیدن ب
پشــتوانۀ قــوی نداشــت، یعنــی چهره هــای 
مطرح پشــتون، آن هــم از شــاخۀ غلزایی در 
ــه  ــن ناحی محــور او وجــود نداشــت و از ای
ــن  ــۀ ای ــرد. ادام ــودی می ک ــاس کم ب احس
وضعیــت در نهایــت بــه ایــن می شــود کــه 
غنــی دســت بــه دامــن حکمتیــار دراز کند 
و از آن جایــی کــه حکمتیــار نیــز خواســتار 
دریافــت چراغ ســبز از ســوی حکومــت تازه 
ــه  ــود، ب ــارش ب ــیدۀ هم تب ــدرت رس ــه ق ب
نــدای غنــی لبیک گفــت. حکمتیــار و غنی 
از شــاخۀ غلزایــی قــوم پشــتون هســتند. با 
آمــدن حکمتیــار، حــاال هــم غنی توانســته 
خــای بــه وجــود آمــده در حاکمیتــش را 
ــر کنــد، هــم حکمتیــار زمینــۀ رســیدن  پُ
بــه قــدرت و حــذف رقیبــان سیاســی اش را 

دریافــت کــرد.
ــران  ــار و هم فک ــن، حکمتی ــر ای ــزون ب اف
او همــواره تأکیــد داشــته اند کــه قــوم 
پشــتون در افغانســتان بــه لحــاظ نفــوس، 
ــی  ــوام هســتند، در حال بیشــتر از ســایر اق
کــه هیــچ احصاییــۀ دقیــق و همه جانبــه تا 

بــه حــال در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه 
تــا صحــت و ســقم مســأله روشــن گــردد. 
اســناد تدقیقــی مراجــع علمی دانشــمندان 
و افغانستان شناســان داخلــی و خارجــی بــه 
وضاحــت نشــان می دهــد کــه افغانســتان 
بــه لحــاظ قومــی »کشــور اقلیت هــا« 
و  »اکثریــت«  و  اقــوام  مســألۀ  اســت. 
ــور، به  ــوام در کش ــدن اق ــت« خوان »اقلی
علــت نبــود یــک سرشــماری دقیــق 
شمارشــی، تبدیــل بــه یــک چالــش و خاء 
جــدی بــرای جامعــۀ مــا شــده اســت کــه 
چنیــن فضایــی فرصــت را بــرای اشــخاصی 
بــه ماننــد آقــای حکمتیــار همــوار کــرده تا 
از ایــن مجــرا بــه ســود اهــداف فاشیســتی 
خــود اســتفاده ببرنــد. بایــد ایــن واقعیــت 
را پذیرفــت کــه در ســاختار اجتماعــی 
سیاســی افغانســتاِن امــروز، هویــت قومــی 
ــده  ــارز ش ــری متب ــورت انکارناپذی ــه ص ب
ــر  ــت ب ــی اس ــاً واکنش ــن دقیق ــت و ای اس
هویت ســتیزی هایی کــه پــس از ایجــاد 
افغانســتان، بــر شــهروندان ایــن کشــور روا 

داشــته شــد.
ــا دار  ــار ب ــدن حکمتی ــه، آم ــه این ک طرف
ــل  ــه کاب ــتش ب ــه دس ــاح ب ــتۀ س و دس
و  ُهشــدارآمیز  متناقــض،  اظهــارات  و 
عقده مندانــه اش در چنــد دور ســخنرانی 
پیام هــای مهــم و قابــل تأملــی بــه همــراه 
داشــت. او نشــان داد کــه بــا شــرایط و 
ــتان  ــده در افغانس ــود آم ــه وج ــوالت ب تح
و در ُکل در دنیــا، احســاس بیگانه گــی 
ــه او  ــش ب ــت اطرافیان ــاز اس ــد. نی می کن
بفهماننــد کــه عصــر حجــر گذشــته و ابــزار 
رســیدن بــه قــدرت نیــز متحــول گردیــده 
ــه و  ــه برنام ــروز ب ــا ام ــردم دنی ــت. م اس
اندیشــه رأی می دهنــد و اعتمــاد می کننــد 
نــه بــه اکثریــت و اقلیــت. اکثریــت بــودن 
و اقلیــت بــودِن اقــوام در حکومــت یــا 
نه تنهــا  حکومــت  کلیــدی  پســت های 
ــر  ــد ب ــه تأکی ــد، بلک دردی را دوا نمی کن
ــی و از  ــی قوم ــوارد، موجــب واگرای ــن م ای
هم پاشــی جامعــه می گــردد. زیاده خواهــی 
ــته  ــخ پیوس ــه تاری ــر ب ــی دیگ و افزون طلب
ــش،  ــته گی، دان ــروز شایس ــا ام ــت. دنی اس

تجربــه و در نهایــت ارادۀ می خواهــد.
آقــای حکمتیــار بایــد بدانــد که دیگــر عصِر 
زور و تحمیــل بــه پایــان رســیده اســت. این 
ــاوری و  ــتی، کثرت ب ــاِن هم ز یس ــان، زم زم
احتــرام بــه هــم اســت. عصــری اســت کــه 
ــرای حــِل  ــت و ب ــد مشــکات را پذیرف بای
آن راهــکار درســت و عقانــی ســنجید. در 
زمــان حاضــر، ایــن یــک حقیقت اســت که 
شــکاف های قومــی در کشــور، بــه صــورت 
پــس  شــده اند.  عمیــق  بی پیشــینه یی 
انــکار و حــذف  قومــی، نه تنهــا کــه راه حــل 
نیســت، بلکــه بحــران را در پی خواهــد 
داشــت. بــا توجــه بــه آنجــه گفتــه آمــد، به 
ــد  ــول ســهراپ ســپهری: چشــم ها را بای ق

شســت، جــور دیگــر بایــد دیــد.

حکمتیار چه می گفت و چه می کند؟

حــزب جنبــش ملــی اســامی افغانســتان 
می گویــد کــه مشــاوران محمداشــرف 
ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی، ریی غن
بــه دنبــال حــذف فیزیکــی و تــرور ژنــرال 

ــتند. ــتم هس ــید دوس عبدالرش
ــش  ــزب جنب ــای ح ــن از اعض ــا ت صده
دیــروز  دوســتم  ژنــرال  هــواداران  و 
ــش  ــک همای ــور در ی ــنبه، 1۹ ث ــه ش س
اعتراضــی در والیــت فاریــاب، آقــای غنــی 
 را متهــم بــه انحصــار قــدرت کردنــد.

ــی را  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــان، ریی آن
ــرده و  ــرا خطــاب ک ــو و قوم گ ــرد دروغ گ ف

گفتنــد کــه آقــای غنــی در زمــان انتخابات 
ــت. ــب داده اس ــار را فری ــردم ترک تب م

بازگردانــدن  خواهــان  معترضــان، 
اول  معــاون  قانونــی  صاحیت هــای 
ــدند. ــی ش ــدت مل ــت وح ــت حکوم ریاس

محمــد ســمیع خیرخــواه، رییــس شــورای 
والیتــی فاریــاب بــا انتفــاد از آنچــه تک روی 
و همراهانــش می خوانــد  غنــی  آقــای 
گفــت: اگــر ایــن سیاســت ارگ ادامــه پیــدا 
کنــد، یــک اپوزیســیون بــزرگ و قــوی در 
مقابــل آن اعــان موجودیــت خواهــد کــرد.

ــدود  ــه مح ــاره ب ــا اش ــواه ب ــای خیرخ آق

ژنــرال دوســتم  شــدن صاحیت هــای 
ــه  ــی ب ــا و انحصارگرای ــت: »تک روی ه گف
ــت.  ــی نیس ــه جهان ــت و جامع ــع دول نف
شــما  بــه  کــه  مشــاوران  و  حلقــات 
ــه خاطــر حــذف  ــی{ ب }محمداشــرف غن
مشــاوره  دوســتم  فزیکــی  و  سیاســی 

می دهنــد«.
ژنــرال دوســتم پــس از آن از چشــم آقــای 
غنــی افتــاد کــه احمــد ایشــچی از رقبــای 
سیاســی دوســتم، او را بــه خشــونت و 

ــرد. ــاری جنســی متهــم ک بدرفت
ــز  ــن نی ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس گفتن
ــرال  ــواداران ژن ــی و ه ــش مل ــزب جنب ح
اعتراضــی  گردهم آیی هــای  دوســتم، 
مشــابهی را در والیت هــای جوزجــان و 
ــان  ــد و خواه ــرده بودن ــدازی ک ــخ راه ان بل
بازگردانــدن صاحیت هــای قانونــی معــاون 
اول ریاســت حکومــت وحــدت ملی شــدند.

حزب جنبش ملی:

مشاوران غنی به دنبال ترور دوستم اند

روح اهلل بهزاد
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ــرِش  ــه نگ ــخ ب ــز در پاس ــب نیت   الي
مونیســتی "همــه وجــود بینــی۱"  
اســپینوزا  کــه بــه يــک جوهــِر 
نامتناهــی در هســتی قايــل بــود و در 
چارچــوِب آن خــدا و طبیعــت يکــی 
ــفی  ــرش فلس ــوِط نگ ــد، خط می ش
ــِد کثرت گــرا را ترســیم نمــود و  جدي
بــا ارايــۀ مونادولــوژی، طــرح "همــه 
ــن  ــودن در بهتري ــر ب ــرای بهت ــز ب چی
ــت. ــن" را درانداخ ــای ممک جهان ه
    مونادولــوژی اليــب نیتــز حکايــت 
از آن داشــت که: "جهــان از مجموعة 
ــام  ــه ن ــه ب بی نهايــت اجــزای فکرگون
مونــاد تشــکیل شــده اســت. مونادها 
عناصــر ســاده يی می باشــند کــه 
غیرقابــل تقســیم و بــدون پنجــره 
ــز،۱۴5 :۱۳75(،  ــتند")اليب نیت هس
ــا  ــان آن ه ــی می ــوذ متقابل ــی نف يعن
ــرح  ــان مط ــت. ايش ــر نیس امکان پذي
کــرد کــه مونادهــا به طــور فــردی 
تعريــف می شــوند و از آزادی اراده 
برخــوردار انــد، امــا حالــت اولیة هر 
مونــاد هــر آن چــه در هــر زمــان بــا آن 

ــر دارد. ــد را در ب ــاق بیفت اتف
  مونــاد، از نظــر اليــب نیتــز تــا 
آن جــا اســت کــه در فعالیــت اســت 
و فعالیــت آن هــم عبــارت از انتقــال 
مــدام از يــک حالــِت جديــد بــه 
ــان  ــرة بی پاي ــر در زنجی ــِت ديگ حال
می باشــد.بر همیــن مبناســت 
ــتمرار" را  ــز اصل"اس ــب نیت ــه الي ک
جاگزيــن "اين همانــی" تحلیلــی 
اســپینوزا کــرد و "اســتمرار" بــه 
معنــای "بــودن" در "شــدن" و "ثبــات" 
ــفی  ــات فلس ــر" را وارد ادبی در "تغیی

ــود.  نم
     اگرچــه مــدل اليــب نیتــز چنــدان 
ــید،  ــر نمی رس ــه نظ ــده ب راضی کنن
امــا از اولیــن کوشــش هايی بــه 
شــمار مــی رود کــه در عصــر مــدرن 
بــرای فورمولــه کــردن مجــدِد الگوی 
ــان  ــس از يون ــان پ ــتی جه پلورالیس
باســتان صــورت گرفتــه اســت، 
 تیــوری جهان هــای 

ً
خصوصــا

ــران  ــرف متفک ــه از ط ــوازی او ک م
عصــر حاضــر نیــز وارد مباحــث 
ــت. ــده اس ــفه ش ــک و فلس در فیزي
ــرن هفدهمــی       دانشــمنِد ديگــِر ق
را کــه می تــوان در فهرســت 
ــتین  ــرار داد، کريس ــت ها ق پلورالیس
هويگنــس ۲هالنــدی اســت. 
گــذر از ايقــاِن منطقــی و نــگاِه 
تجربه گرايانــة او بــه نجــوم و 
فیزيــک، پژوهش هــای نــوری و 

جايــگاِه تیــوری احتماالتــش در 
ــد  ــر وی واج ــفی عص ــة فلس انديش
اهمیــت فوق العــاده بــود. ايشــان 

نوشــته اســت:
مــن نمی توانــم وانمــود کنــم 
کــه بــا ضــرس قاطــع چیــزی 
ــان  ــت بی ــوان حقیق ــه عن را ب
می کنــم، چــرا کــه آن جنــون 
ــدِس  ــط ح ــی فق ــت، ول اس
محتمــل را ارايــه می دهــم 
کــه حقیقــِت آن را هرکــس 
آزاد اســت، بــرای خــود 
ــل از  ــه نق ــد. )ب ــی کن ارزياب

کاپلســتون، ۱۳۸۶ ( 
    يکــی از مبناهــای فلســفی 
کثرت گرايــی بــه تمايــز گذاشــتن 
میــان نومــن )پديــده( و فنومــن 
کــه به واســطة کانــت  )پديــدار( 
ــردد.  ــت، برمی گ ــده اس ــرح ش مط

کانــت گفتــه اســت:
 اشــیا را آن گونــه کــه 
فی نفســه هســتند)نومن( 
ــا را  ــه آن ه ــیم، بلک نمی شناس
ــه  ــود آن چنان ک ــه درِک خ ــا ب بن
ظاهــر می شــوند)فنومن( 
ــا و  ــون فهم ه ــم و چ درمی يابی
ــف  ــر و مختل ــا متکث معرفت ه
هســتند، انســان ها در مواجهــه 
ــه  ــد ب ــت واح ــک حقیق ــا ي ب
برداشــت های مختلــف و 
ــت،  ــند. )کان ــاوت می رس متف

)۱۳7۰: ۳۲
     تمايــِز موصــوف، از نظــر فلســفة 
نقــدی حايــز اهمیــِت جدی اســت؛ 
ــا از  ــة م ــرا "هدفــش نه تنهــا تجرب زي
امــور واقــع، بلکــه تجربــة مــا از 
تکالیــِف اخاقــی، ارزش هــای 
ــم  ــل فه ــز قاب ــی را نی ــی و دين ذوق
می کنــد". )کورنــر، ۲۳۴ :۱۳۸۰( 
     تحلیل گــران، هگل گرايــی را 
يکــی از موانــع جــدی در برابــر 
کثرت گرايــی تلقــی می کننــد، 
ــگ  ــوِل آن در فرهن ــود و اف ــا صع ام
ــن را  ــة اي ــا زمین ــن فکری اروپ روش
به وجــود آورد تــا راه حل هــای 
کثرت گرايانــه واجــد جايــگاه شــوند 

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــورد عناي و م
ــتاِر  ــور جس ــتم،  ظه ــرن بیس    در ق
کثرت گرايــی در قالــِب طرح هــای 
انتقــادی، اقبــاِل ايــن را يافــت تــا بــا 
پويايــی عصــر همنشــین شــود و وارد 

ــردد. ــدی گ ــة جدي مرحل
   بــا وارد شــدِن مناقشــه میــان 
ــگاری در  ــی و وحدت ان کثرت گراي

قــرن بیســتم، زمینــة ايــن فراهم شــد 
ــتری  ــترده گی بیش ــة آن گس ــا دامن ت
پیــدا کنــد و بــه ايــن اســتدالل 
جايــگاه ببخشــد کــه: "معیــاری 
وجــود نــدارد کــه بــا توســل بــه آن 
بتــوان هنجارهــای يــک فرهنــگ 
را بــر فرهنــگ ديگــر تحمیــل 
)واتســن،۱۰۶ :۱۳۸۱ ( کــرد". 
    مهمتريــن کوشــش ها در رابطــه 
ــتی  ــای پلورالیس ــرح نظريه ه ــا ط ب
ــام جیمــز۴،  ــد راســل۳، ويلی را برتران
ويتگنشــتاين، جیمــز وارد 5و الزلــو۶  

ــد. ــه راه انداخته ان ب
  راســل در قالــِب اتومیســم منطقــی7  
در نقــِد وحدت گرايــی مطــرح 

ــت: ــوده اس نم
ــر  ــا آن س ــن ب ــه م ــی ک منطق
ســتیز دارم، چنیــن فــرض 
می کنــد کــه بــه منظــور 
ــر  ــال ه ــام و کم ــناخت تم ش
ــط و  ــة رواب ــد از هم ــز، باي چی
ــی  ــة قضاياي ــاِف آن و هم اوص
کــه در آن هــا ذکــری از آن چیــز 
ــه  ــید و البت ــع  باش ــده، مطل آم
از اين همــه چنیــن اســتنتاج  
ل 

ُ
کنیــد کــه جهــان يــک ک

ــه  ــت... البت ــته اس ــم وابس به ه
ُپــر واضــح اســت از آن جــا هــر 
چیــزی بــا چیــِز ديگــر نســبتی 
دارد، بنابرايــن شــما نمی توانیــد 
همــة حقايــق را دربــارة آن 
ــزء  ــک ج ــودش ي ــه خ ــز ک چی
ــد؛ مگــر  ســازنده اســت، بدانی
ــزی در  ــر چی ــارة ه ــه درب آن ک
ــد.  ــته باش ــی داش ــان دانش جه

)مــک لنــان، 5۳ : ۱۳۸۱( 
    پــس از آن ويلیــام جیمــز دانشــمند 
پراگماتیســت امريکايــی در سلســله 
ســخنرانی های ســال ۱۹۰۸ خــود 
ــا  ــه بعده ــفورد ک ــگاِه اکس در دانش
ــت  ــاروارد تح ــگاِه ه ــرف دانش از ط
ــتی۸"  ــاِن پلورالیس ــک جه ــوان "ي عن
منتشــر شــد، در زمینــه اين گونــه 

اظهــار نظــر کــرده اســت:
ــرا  ــه چ ــت ک ــگفت آور اس ش
تــا حــال کثرت گرايــی 
راديــکال اين چنیــن ناچیــز 
کیــد فیلســوفان  مــورد تأ
ــواه  ــفه خ ــت، فاس ــوده اس ب
ماده بــاور باشــند يــا آن کــه 
ذهن های شــان متوجــه امــور 
روحــی باشــند، هدف شــان 
زدودن آشــفته گی اســت کــه 
ــت...  ــده اس کن ــان از آن آ جه

تجربــة کثرت گرايانــة 
پیشــنهادی مــن، در مقايســه بــا 
ــند  ــه می کوش ــر ک ــن تصاوي اي
امــور را معقــول جلــوه دهنــد، 
ظاهــر ِاســف بار دارد، 
شــکل مغشــوش گیج کننــده 
و خالــی از ظرافــت پیــدا 
می کنــد، فاقــد هرگونــه 
ــت  ــم گیر اس ــی چش ــرح کل ط
و شــکل و شــمايل چنــدان 
بزرگ منشــانه يی نــدارد. 

)همــان: 5۴ (
کید کرده است:          جیمز تأ

ــُرق گوناگــون 
ُ

  همــه چیــز بــه ط
ــی  ــتند، ول ــر هس ــا" يکديگ "ب
هیــچ چیــز همــه چیــز را در بــر 
ــز  ــه چی ــر هم ــا  ب ــرد ي نمی گی
ــة  ــدارد، واژة "و" در دنبال ــه ن غلب
ــزی  ــد و چی ــه می آي ــر جمل ه
ــه  ــد، "ن ــم می افت ــه از قل همیش
" بیــان بهترين کوشــش ها 

ً
کامــا

ــت  ــی، جه ــای گیت ــر ج در ه
دســت يابی بــه همه شــمولی 
ــان  ــود... جه ــر ش ــتی ذک بايس
پلورالیســتی بیشــتر شــبیه 
ــا  ــت ت ــدرال"  اس ــوری ف "جمه
ــا پادشــاهی،  يــک امپراتــوری ي
مع هــذا هرآن چــه بســیار 
بتــوان جمــع کــرد، بســیاری 
ديگــر حضــور خــود را در مرکــز 
ــکار  ــل آش ــی عم ــر آگاه مؤث
ــری  ــزی ديگ ــه چی ــازد ک می س
ــوده و  ــب ب ــردان و غاي ــود گ خ
غیــر قابــل تقلیــل بــه يگانه گــی 
اســت. )جیمــز،۴5 :۱۹77 ( 
    نقــادی کثرت گرايانــة جیمــز 
بی ترديــد تأثیــرات جــدی 
بــر حوزه هــای فکــری برجــای 
گذاشــت و اولويت هــای فلســفی 
ــود؛  ــول نم ــار تح ــل را دچ دورة قب
ــود  ــی ب ــه اندازه ي ــذاری ب ــن تأثیرگ اي
ــام  ــع اع ــِن قاط ــا لح ــان ب ــه ايش ک
نمايــد: "حیثیــِت امــِر مطلــق در 
ــت" )    ــه اس ــاد رفت ــر ب ــا ب ــتاِن م دس

)James,۱۹77:۶
     جیمــز بــا اســتقبال از آمــوزة تطوِر 
ــری برگســون  ۹اســتدالل  خــاق هن
می کــرد:  "مــا در عیــن تجربــه 
ــُرف 

ُ
کــردن، شــاهد امــوری در ش

وقــوع نیــز هســتیم و بــا چنیــن 
امــوری ســرو کار داريــم، نــه آن کــه 
شــاهد هستی شناســی های ثابــت 
ــه  ــیم")Ibid: ۶۳(، ب ــی باش و انتزاع
همیــن جهــت او قصــد نداشــت کــه 
"مفهوم پــردازی۱۰" ديگــری  تعبیــر 
دربــارة وجــوب نوعــی اشــیاء 
در جهــان را مطــرح کنــد بلکــه 
برعکــس، بــه حقايــق جزيــی و 

ــت. ــه داش ــداوم دار" توج "ت
    

1  . Pantheism
2  . Christiaan Huygens )1629 - 

1695(
3 . Bertrand Russell )1872 - 1970(
4  . William James )1842 - 1910( 
5 . Jems Ward )1843 - 1925(
6  . Ervin Lazlo )1932 (    
7 . logical atomism        
8  . A Pluralistic Universe 
9  . Henri Bergson)1859 - 1941(
10  . conceptualisution

اقتصاد مردم 
ــم  ــق و پرچ ــِم خل ــت رژی ــان حاکمی ــردِم آن در زم ــتان و م افغانس
و پیــش از آن، اقتصــاِد خــوب نداشــتند. تلویزیــون به نــدرت در 
ــادی  ــالیاِن متم ــا س ــا ت ــردم و خانواده ه ــد و م ــدا می ش ــا پی خانه ه

ــه را نداشــتند. ــوِن رنگ ــد تلویزی ــول خری پ
مأموریــن دولــت، قــدرت خریِد وســایل لُکــس و آذوقــه را از بــازار آزاد 
نداشــتند؛ دولــت کتابچــۀ کوپون بــه مأموریــن توزیع کرده بــود که در 
آن مــواد ارتزاقــی بــه نــرخ نــازل بــه مأموریــن دولــت توزیــع می شــد.

ــد.  ــراغ می ش ــر س ــی کمت ــیای خارج ــاع و اش ــل، مت ــازار کاب در ب
ــل  ــواد قاب ــی م ــرای جابه جای ــن ب ــتیکی و کارت ــای پاس خریطه  ه
انتقــال، به نــدرت در بــازار پیــدا می شــد. قصابــان و نانواهــا بــه مــدت 
کوتاهــی نــان و گوشــت را بــرای مــردم عرضــه می کردنــد و باقــی روز 
ایــن دکان هــا بســته می بودنــد. اشــیای لُکــس و قیمتــی در دکان هــا 
ــر پیــدا می شــد و پنیــر، شــیر، قیمــاق و مســکۀ خارجــی نیــز  کم ت
ــود. ــت ب ــل دریاف ــمار قاب ــای انگشت ش ــوپر مارکیت ه ــا در س تنه

فــرش خانه  هــای مــردم را چنــد عــدد گلــِم عــادی تشــکیل مــی داد، 
ــای  ــتند و فرش ه ــی را نداش ــای داخل ــِد قالین ه ــدرت خری ــردم ق م

ایرانــی، پاکســتانی و ترکــی در بــازار یافــت نمی شــد.
اســباب بازی بــرای اطفــال در تمــام دکان هــای کابــل وجــود نداشــت، 
موترهــای شــخصی را از هــر صد نفر، یک  نفر  به اختیار داشــت و خانۀ 
کانکریتــی و دیــوار خشــت پُختــه به نــدرت در کابــل دیــده می شــد.

ــای  ــردم از چاه ه ــت، م ــی نداش ــق رواج عموم ــای عمی ــر چاه ه حف
ســرباز آب می گرفتنــد، تشــناب  های عصــری نیــز وجــود نداشــت و 

ــد. ــِر مــردم فقیــر و بی بضاعــت بودن در مجمــوع، اکث
خانۀ ظالمان 

حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان، بعــد از پیــروزی در هفــت ثــور 
1357 خورشــیدی، ارگ شــاهی را »خانــۀ خلــق« نامیــد و درِب آن را 

بــه روی تماشــاچیان بــه مــدِت ســه روز بــاز گذاشــت.
ــادی از  ــِع زی ــا جم ــق، ب ــۀ خل ــاگراِن خان ــع تماش ــم در جم ــن ه م
مــردم وارد ایــن خانــه شــدم. جمعیــت تماشــاچِی ارگ، روزانــه بیــش 

ــود. ــر ب ــزار نف از یک صده
ــدند  ــق می ش ــۀ خل ــا وارد خان ــم، سیل آس ــای منظ ــردم در صف ه م
ــاز  ــه گلشــنی ب ــان ب ــه چشم ش ــانی ک ــِد کس و به محــض ورود، مانن
ــه  ــا ب ــای ارگ تنه ــد. تماش ــِن ارگ می دیدن ــه صح ــد، ب ــده باش ش

ــد.  ــه می ش ــای آن خاص ــی و چمن ه ــن حویل صح
حــزب خلــق ایــن خانــه را بــه نــاِم خانــۀ ظلــم و ظالمــان بــه نمایــش 
ــا  ــان درِب صده ــت، خودش ــن فرص ــه به زودتری ــت؛ درحالی ک گذاش

خانــۀ ظلــم و جفــا را بــه روی مــردم گشــودند. 
پیراهن سرخ 

ــِق  ــک خل ــزب دموکراتی ــدرِت ح ــیدی، اوج ق ــال 1358 خورش س
افغانســتان بــود. در ایــن ســال اعضــای حــزب، مکاتــب، مأموریــن و 
ــاندند.  ــرات می کش ــه تظاه ــری ب ــورِت جب ــی را به ص ــران دولت کارگ
مــن صنــف نهــِم لیســۀ خیرخانــه بــودم، در یکــی از روزهــا شــاگردان 
مکتــِب مــا به صــورِت مکمــل بــرای تظاهــرات بیــرون کشــیده شــدند. 
ــود.  ــرخ ب ــا س ــترهای خلقی ه ــا و پوس ــی، بیرق ه ــعارهای تکه  ی ش
آن هــا بــه پیــروی از دولــت کمونیســتی شــوروری وقــت، همــه چیــز 
را ســرخ کــرده بودنــد، بــه رنــگ ســرخ زیــاد عاقــه داشــتند و آن  را 

ــد.  ــاب می گفتن ــِگ انق رن
مــن کــه بــا دِل ناخواســته و جبــری بــه ایــن مظاهــره کشــانده شــده 
بــودم، از قضــا پیراهنــی ســرخ بــه تــن داشــتم. در ایــن مظاهــره کــه 
از حصــۀ اوِل خیرخانــه آغــاز گردیــده بــود، خلقی هــا و پرچمی هــا بــا 
احساســات، شــعارهای ضــِد امریکایی، پاکســتان، عربســتان ســعودی، 
ایــران و چیــن را ســر می دادنــد و بــرای این کــه در صفــوِف 
ــا  ــوم شــود، آن ه ــرۀ شــعاردهنده ها معل ــکل و چه ــان هی مظاهره چی
را در موتــر و یــا بــاالی شــانه  های خــود بلنــد کــرده و بــا تــکان دادِن 
ــه و  ــعاردهنده گان را بدرق ــورا«، ش ــورا... ه ــای »ه ــت  ها و نعره  ه دس

ــد.  ــی می کردن همراه
مــن در جســت وجوی گریــز و فــرار بودم، امــا صدایی از قطــارِ اول بلند 
شــد که "همــان رفیِق پیراهن ســرخ را روی شــانه های تان بلنــد کنید!"

کســی متوجــه نشــد، مــن هــم ندانســتم که گــپ از چــه قرار اســـت. 
بــارِ دیگــر در بلندگــو هدایــت داده شــد کــه: رفقــا! لطفــاً آن رفیــِق 
ســرخ پوش را بــر شــانه های  تان بلنــد کنیــد تــا شــعار بدهــد. 
تــازه متوجــه شــدم کــه مــرا می گوینــد و هــدف مــن اســتم. دو نفــر 
ــرا  ــه می خواســتند م ــم گرفت ــکل از دســت ها و پاهای جــواِن قوی هی
بــر شــانه  های خــود بلنــد کننــد تــا شــعار بدهــم؛ مــن  کــه هیچ  گونــه 
ــه ایــن کار نداشــتم، خواهــش کــردم کــه مــرا  عاقــه و آماده  گــی ب
اذیــت نکننــد. امــا آن هــا بازهــم اصــرار  کردنــد. گفتــم اگــر اصــرار و 
اســتقباِل شــما به خاطــر پیراهــِن ســرخم اســت، پیراهنــم را بــه شــما 
می  دهــم ولــی خواهــش می  کنــم مــرا اذیــت نکنیــد. آن هــا کــه دیدند 
ــتند.  ــرم دســت برداش ــاده نیســتم، از س ــعار دادن آم ــرای ش ــن ب م
ایــن اولیــن و آخرین شــرکتم در تظاهــرات حــزب دموکراتیــک خلــق 

ــتان بود.  افغانس

پاره های پیوسته
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه

بخش نهم  

مفاهیم کلیدی در فلسفۀ میان فرهنگی
  سید حسین اشراق      بخش دوازدهم
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بــا حملــه بــر افغانســتان، آتــش انقــاب در 
هنــد شــعله ور می گــردد، بــه گونــۀ دورانــی 
کــه ارتــش شــاه ایــران بــه خراســان، 
نزدیــک گردیــد، به خصــوص اگــر پیــر 
ــگ  ــوات« آن را جن ــد س ــتان »آخون کوهس
دینــی اعــان نمایــد و مــردم را بــه جهــاد 

ــۀ 20۹ ــد. صفح ــرا خوان ف
ــردن  ــش ک ــه در پی ــابقه یی ک ــس از مس پ
دســت دوســتی میــان روس و انگلیــس 
ــت،  ــده اس ــروع ش ــتان ش ــر افغانس ــا امی ب
ــا  ــه  روســیه ب ــه دور نیســت ک ــکان ب از ام
شــروع نبردهــا، از فرصــت اســتفاده نمایــد و 
بــا امیــر افغانســتان پیمــان ســری هجومــی 
و دفاعــی کــه شــاه ایــران هــم یــک طــرف 
ــری را  ــی دیگ ــدد و یک ــد، ببن ــه باش قضی
ــد،  ــس از هن ــاختن انگلی ــه کن س در ریش
کمــک کننــد و هندوســتان را میــان خــود 

ــد. صفحــۀ 20۹  تقســیم نماین
بــا وجــود این همــه، از امــکان بــه دور 
ــر اســاس کراهیــت  نیســت کــه افغان هــا ب
ــر  ــد، اگ ــا دارن ــا انگلیس ه ــه ب ــدی ک و حق
نیــاز پیــدا کننــد کشــور خــود را بــه روس ها 
تســلیم نماینــد و در آن حالــت، انگلیس هــا 
بــا هم پیمــان نــه، بلکــه بــا شــیطان روبــه رو 

خواهنــد شــد. صفحــۀ 210
ــتیا  ــتان اس ــر افغانس ــس ب ــرگاه انگلی ه
ــرز  ــا هم م ــا روس ه ــورت ب ــد، در آن ص یاب
خواهنــد شــد. ســید می افزایــد: اگــر چنیــن 
ــی کــه  ــِت جنگ جوی ــا آن مل شــد، افغان ه
مصمــم بــه قصــاص و انتقــام اســت، وســیلۀ 
ــد،  ــد ش ــت روس خواهن ــی در درس آماده ی
ــه کار  ــان را ب ــه کــه خواســت آن ــه هرگون ب
خواهــد گرفــت و در نتیجــه انگلیس هــا بــا 
ــده اند،  ــه رو ش ــه روب ــر از آن چ ــی بدت وضع

ــه رو خواهنــد گردیــد. صفحــۀ 211 روب
ــِت مســلمانان  ــه حمای "بلــی! انگلیس هــا، ب

دســت می یازنــد بــه گونه یــی کــه قصــاب، 
ــا  او  گوســفند را از گــرگان نجــات دهــد، ت
خــودش آن گوســفند را ذبــح و ســلخ نماید 
مســلمانان  کــه  اســت  شــگفت انگیز  و 
ــان  ــد و گم ــوش می نماین ــه را فرام این هم
ــی  ــمنان اصل ــا دش ــه روس ه ــد ک می برن
ایشــان هســتند. در حالــی کــه اگــر روس ها، 
ســرزمین های مســلمانان را صــد ســال هــم 
ــی  ــه غنایم ــم این هم ــد، بازه ــغال کنن اش
کــه انگلیس هــا آن را بــر خــود حــال 
ــت.  ــد پنداش ــال نخواهن ــد، ح می پندارن

ــب  ــته ایم، از تعص ــون نوش ــا اکن ــه م آن چ
ــه نمی گیــرد، بلکــه توضیحــی  و کینــه مای
اســت بــدون آرایــش و شــرح حقیقــِت 
ــن  ــس از ای ــه پ ــم ک ــت داری ــه و نی قضی
مقالــه، مقالــۀ دیگــری بنگاریــم کــه در آن 
ــادات و روش  ــا ع ــا را ب ــخصیت افغان ه ش
حکومت شــان،  شــکل  و  زنده گی شــان 
ــا دارد،  ــات تقاض ــن موضوع ــه ای ــوری ک ط

ــۀ 212  ــم." صفح ــرح نمایی ش
نگاشــته  اســتاد خسروشــاهی  هرچنــد 
ــز  ــی االنجلی ــان ف ــۀ »البی ــه مقال ــت ک اس
ــۀ  ــاب »تتم ــۀ کت ــراً تکلم ــان« ظاه واالافغ
البیــان فــی تاریــخ االفغــان« بــوده؛ امــا بــه 
ــی  ــن مســأله برعکــس اســت، یعن ــاور م ب
ســید جمال الدیــن نخســت مقالــۀ "البیــان 
ــان" را نگاشــته اســت  ــز واالفغ ــی االنجلی ف
ــۀ«  ــه واژۀ »تتم ــۀ آن را، ک ــپس، تکمل و س
یکــی از دالیــل مــن اســت کــه "البیــان فــی 
اإلنجلیــز و األفغــان" قبــل از "تتمــۀ البیــان 
ــر  ــتۀ تحری ــه رش ــان" ب ــخ األفغ ــی تاری ف
ــطور  ــر آن، از س ــاوه ب ــت. ع ــده اس درآم
پایانــِی ایــن مقالــه کــه در بــاال درج گردیــد 
نیــز برمی آیــد کــه ســید جمال الدیــن، 
کتــاب "تتمــۀ البیــان فــی تاریــخ االفغــان" 
را بعــد از ایــن مقاله نگاشــته اســت؛ زیــرا در 

آن مقالــه، وعــدۀ نگاشــتن مقالــۀ دیگــری را 
در ایــن مــورد، داده و فاصلــه میــان مقالــه و 

ــوده اســت.  ــدک ب ــز ان کتــاب نی
احتمالــی  جملــۀ  نتایــج  از  مقالــه،  در 
ــه  ــخن رفت ــتان س ــر افغانس ــا ب انگلیس ه
ــوادث  ــه ح ــان، ب ــاب تتمۀ البی ــت، و کت اس
ســال 125۹ قمــری یعنــی 1878 میــادی 
ــط غیردوســتانۀ  اشــاره دارد و در آن، از رواب
ــا  ــان و حت ــیر علی خ ــر ش ــس و امی انگلی
ــتان  ــه افغانس ــی ب ــاکر انگلیس ــزام عس اع

ــت. ــده اس ــت ش حکای
پــس از پایــان یافتــن ایــن مقالــه، در 
ــی  ــۀ" مقاله ی ــار الکامل ــم "اآلث ــش پنج بخ
ــی در"  ــوان "رد عل ــت عن ــه تح در دو صفح
ــت و از  ــده اس ــخ" درج ش ــخِ پاس ــا "پاس ی
مطالعــۀ آن برمی آیــد کــه ایــن مقالــه 
در شــماره هایی از جریــدۀ  »مصــر« در 
اســکندریه بــه چــاپ رســیده و کشیشــی به 
نــام لوییــس صابونجــی در جریــدۀ "النحلــه" 
ردی بــر آن مقالــۀ ســید جمال الدیــن 

ــت. ــته اس نگاش
در این جــا بایــد یــادآوری نمایــم کــه 
مقالــۀ "البیــان فــی االنجلیــز واالفغــان" کــه 
ــدۀ  ــر 1878م در جری ــخ 17 اکتوب ــه تاری ب
"مصــر" چــاپ اســکندریه نشــر شــده، 
جــورج پیرســی پادجــر آن را بــه زبــان 
 The انگلیســی ترجمــه نمــوده و در جریــدۀ
Homeward Mail بــه تاریــخ 30 نوامبــر 
1878م، یعنــی شــش هفتــه بعــد از نشــر 
ــانده  ــاپ رس ــه چ ــی، ب ــان عرب ــه زب آن ب
ــمند  ــلش، دانش ــی ش ــور عل ــت. دوکت اس
مهــم  کتــاب  تدوین کننــدۀ  و  مصــری 
"سلســلۀ االعمــال المجهولــۀ – جمــال الدین 
االفغانــی"، بــا تــاش زیــاد نتوانســته اســت 
اصــل مقالــۀ "البیــان فــی االنجلیــز واالفغان" 
ــن  ــد. بنابرای ــدا کن ــی پی ــان عرب ــه زب را ب

مجــدداً آن مقالــه را از  زبــان انگلیســی بــه 
ــاب  ــوده و در کت ــه نم ــی ترجم ــان عرب زب
خــود »سلســلۀ االعمــال المجهولــۀ« چــاپ 
ــت.  ــوده اس ــه را درج نم ــدن، آن ترجم لن
یقینــاً اســتاد خسروشــاهی ایــن مقالــه را از 
کتــاب دکتــور علــی شــلش، اقتبــاس نموده 
اســت؛ امــا حرف هــای مهمــی را کــه دکتــر 
علــی شــلش در مقدمــۀ ایــن مقالــه آورده، 

ــرده اســت.  ــر نک ذک
 بخش ششم:

"خاطرات االفغانی"
الکاملــۀ،  اآلثــار  ششــم  بخشــش 
ــام دارد  ــکار" ن ــی- آراء و اف "خاطرات االفغان
ــد  ــاالی صفحــۀ اول پشــتی، مانن ــه در ب ک
جلدهــای پیشــین، الســید جمال الدیــن 
ــوان،  ــد از عن ــده و بع ــی آم ــینی افغان حس
تقریــر: محمــد باشــا المخزومــی و اعــداد و 
ــگار  ــده و مقدمه ن ــی تهیه کنن ــم یعن تقدی
معرفــی  خسروشــاهی  ســیدهادی  آن، 
ــرات  ــدی "خاط ــت. و در اوراق بع ــده اس ش
جمال  الدیــن الحســینی االفغانــی- آراء و 
ــمول  ــه ش ــت، ب ــده اس ــته ش ــکار" نگاش اف
ــاب  ــود. کت ــده ب ــد آم ــر روی جل ــه ب آن چ
همــراه بــا مقدمــه و فهرســت، 372 صفحــه 

را احتــوا می کنــد.  
اســتاد خسروشــاهی بــا اســتفاده از عبــارات 
ــم  ــه قل ــه ب ــۀ آن ک ــاب و مقدم ــدای کت اه
باشــا،  نویســنده اش، محمــد مخزومــی 

ــگارد: ــت، می ن ــده اس ــته ش نگاش
ــینی،  ــن حس ــید جمال الدی ــرات س "خاط
در اســتانبول در زمــان ســلطان عبدالحمیــد 
ــی 1314  ــال های 1310 ال ــی در س عثمان
قمــری برابــر بــا 18۹2 تــا 18۹7 یعنــی در 
زمــان حیــات ســید جمال الدیــن حســینی 

افغانــی ترتیــب گردیــده اســت."1
خــود  کــه  طــوری  مخزومــی  محمــد 
می گویــد هنــگام اقامت ســید در اســتانبول، 
روزانــه نــزد او می رفتــه، موضوعاتــی را کــه 
ســید بیــان می داشــته اســت و آن را بــدون 
افزایــش و کاهــش تدویــن می نمــوده اســت.

الســید  بــه  می گویــد  مخزومــی 
ــخ  ــا تاری ــودم ت ــنهاد نم ــن پیش جمال الدی
ــا  ــگارم، ام ــای او را بن ــی و خاطره ه زنده گ

او در پاســخ گفــت:
ــی  "... و چــه ســودی می رســاند بــر کس
ــال 1254  ــن در س ــه م ــود ک ــادآوری ش ی
هجــری تولــد شــدم و بیــش از نیــم 
ــرک کشــورم  ــه ت ــوده ام و ب ــر نم ــرن عم ق
ــه آن  ــور شــدم درحالی ک "افغانســتان" مجب
ــراض.  ــوا و اغ ــۀ ه ــت و بازیچ ــان اس پریش
ــم،  ــرک کن ــد را ت ــا هن و واداشــته شــدم ت
بــه دوری از مصــر مجبــور شــدم و یــا اگــر 
می خواهــی بگــو کــه از آن تبعیــد گردیــدم 
و از آســتانه و از اکثــر پایتخت هــای زمیــن، 
این همــه احــوال خاطراتــی اســت کــه مــرا 
خرســند نمی ســازد و نــه بــرای مــردم 

اندک تریــن ســودی دارد.
برخــی  می گویــد:  مخزومــی  محمــد 
)خاطــرات  کتــاب  ایــن  حصــِص  از 
ــلطان  ــد س ــی( را در عه ــن افغان جمال الدی
عبدالحمیــد، بــا مواظبــِت بســیار، در میــان 
ســنوات 1310 الــی 1314 هجــری قمــری 
)18۹2-18۹7م(، در آن ســال های تــرس 
ــان و  ــرِت جاسوس ــب و وف ــدت تعقی از ش
ــان،  ــر بی گناه ــان ب ــرا در آن زم ــرت افت کث
خصوصــاً بــر آقــای جمال الدیــن و بــر 
کســانی کــه بــا او اجتمــاع می نمودنــد و یــا 

ــود.   ــته ب ــد، نگاش ــۀ او می رفتن ــه خان ب
مهم تریــن مســأله یی کــه محمــد مخزومــی 
در صفحــۀ 3۹ کتابــش بــه آن اشــاره دارد، 
پیوســتن ســید جمال الدیــن بــه تشــکیات 
ــی آن  ــان عرب ــه در زب فراماســونی اســت ک
را "الجمعیــۀ الماســونیۀ" می گوینــد و ســید 
عضویــت "انجمــن اســکاتلندی" آن ســازمان 

را حاصــل کــرد.2
ادعــا  کــه  تشکیاتی ســت  فراماســونی 
ــا  ــد. ام ــه نمی کن ــت مداخل دارد در سیاس
ــان  ــت می ــه سیاس ــاً ب ــید فطرت ــون س چ

ــونی از  ــا فراماس ــش ب ــن اختاف دارد، اولی
همین جــا مایــه می گیــرد. در اجتمــاع 
ــت  ــده اس ــه ش ــید گفت ــه س ــونی ها ب ماس
بیــم  از  سیاســت  در  فراماســونی  کــه 

نمی نمایــد.  مداخلــه  حکومت هــا 
ســید جمال الدیــن در پاســخ می گویــد: 
ــز  ــر چی ــر ه ــتم در مص ــار داش ــن انتظ م
عجیب وغریبــی را بشــنوم و ببینــم، امــا 
ــان  ــز در می ــن نی ــه جب ــان نداشــتم ک گم
محافــل ماســونی رونمــا شــده باشــد. هرگاه 
ماســونیت در سیاســت دنیــا کــه در آن 
بَنّای آزاده وجــود دارد مداخلــت نکنــد؛ از 
ــرای  ــه در دســت دارد ب ــی ک وســایل بِنای
ویــران ســاختن قدیــم و پــی افکنــدن 
ــری  ــرادری و براب ــتین، ب ــم آزادی راس معال
کار نگیــرد؛ و کاخ هــای ظلــم و ســتم نابــود 
نگــردد؛ دیگــر دســت آزاده گان، چکشــی را 
حمــل نخواهــد کــرد و نــه از زوایــه قائمه یی 
بنــا خواهــد شــد. ســید ســرانجام از انجمــن 
می شــود  جــدا  اســکاتلندی،  ماســونی 
می نهــد. اســاس  دیگــری  انجمــِن  و 

برخی از عناوین این بخش چنین است: 
 هدف بزرگ تر و اختاف ادیان.

 احزاب و سیاست در شرق.
 حریت و استقال.

 فلسفۀ وطن.
 ظهور اسام.

 فتوحــات عرب هــا و ترک هــا و تأثیــر زبــان 
عربی.

 آیا مرد و زن مساوی هستند؟
 دیدار با عباس حلمی.

 انگلیس و شرق.
 زنده گی شرق به واسطۀ علم.
  چگونه گی پرورش کودکان.

 صبر و ثبات.
 دین و حقیقت های علمی.

 تعالیم قرآن و اصول حکومت شورایی.
 پیشرفت علوم و فنون.

 مسدود شدن باب اجتهاد؟
ــاهان در  ــع پادش ــیعه و مطام ــنی و ش  س

ــت. ــل مل جه
 سوسیالیسم و عدالت اجتماعی.

 تصادف و دانش.
 حق و اکثریت.

 اصول همۀ ادیان یک چیز است.
 اشتباهات فرمانروایان ترک.

کشــورهای  عقب مانده گــی  عوامــل   
اســامی.

 هند و استعمار انگلیس.
 رابطۀ دین و وحدت اسامی.

 پایان استعمار.
 شرق و کاپیتالیسیون.

 مصر دروازۀ حرمین شریفین.
 تعصب نژادی و تعصب دینی.

کلمات قصار.
    

1  - خاطــرات االفغانــی، از شــیخ محمــد مخزومــی، 
صفحــۀ 11

ــام اقامــت هشت ســاله  2  - ســید جمال الدیــن در ای
ــه ســازمان "فراماســونی" پیوســته اســت.  در مصــر، ب
ــع  ــنبه 22 ربی ــمولیتش را روز پنجش ــۀ ش تقاضانام
ــته  ــارچ 1875م( نگاش ــری )31 م ــی 12۹2 قم الثان
اســت. متــن تقاضانامــۀ شــمولیت ســید جمال الدیــن 

بــه انجمــن ماســونی چنیــن اســت:
ــوم الفلســفۀ بمصــر المحروســۀ  "یقــول مــدرس العل
ــره  ــن عم ــی م ــذی مض ــی ال ــن الکابل ــال الدی جم
ســبعۀ وثاثــون ســنۀ بانــی ارجومــن اخــوان الصفــاء  
واســتدعی مــن خــان الوفــاء اعنــی اربــاب المجمــع 
ــل  ــل والزل ــن الخل ــذی هوع ــون، ال ــدس الماس المق
مصــون، أن یمنــوا علــی، ویتقضلــوا الــی بقبولــی فــی 
دلــک المنتــدی المقتخــر، ولکم الفضــل، ربیــع الثانی 
ــن  ــال الدی ــس 22 ، ) جم ــوم الخم ــنۀ 12۹2 – ی س

الکابلــی(
 جمال الدیــن کابلــی، اســتاد علــوم فلســفی، در 
ــه از ســن وی ســی وهفت ســال  مصــر محروســه، ک
گذشــته اســت، از بــرادران صفــا، "پــاک و بی آالیــش" 
ــدس  ــع مق ــزرگان مجم ــی ب ــادار یعن ــتاِن وف و دوس
فراماســون کــه از هــر بــدی و اشــتباه منــزه و مصــون 
ــب  ــد این جان ــت فرماین ــا دارد عنای ــند، تمن می باش
ــرواِن آن باشــگاه  ــاک و مســلک ره ــروه پ را در آن گ

ــرای شماســت. ــد، برتــری ب باافتخــار بپذیرن
ــا  ــنبه 22، امض ــنۀ 12۹2، روز پنجش ــی س ربیع الثان

»جمال الدیــن الکابلــی«   

میراث فکرِی 
سیدجمال الدین الحسینی األفغانی

بخش پنجم  فضل الرحمن فاضل  
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شــماری از اعضــای مجلــس ســنا در واکنــش 
بــه اظهــارات رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
امنیــت  شــورای  و  ارگ  کــه  می گوینــد 
ــی فســاد و قلــب فســاد در  ــی منبــع اصل مل

افغانســتان اســت.
محمداشــرف غنــی دو روز پیــش  وزارت 
ــد  ــی خوان ــاد امنیت ــدترین نه ــه را فاس داخل
 و از آن بــه عنــوان »قلــب فســاد« یــاد کــرد. 
ایــن اظهــارات انتقادهــای تند اکثر ســناتوران 
ــروز مجلــس ســنا در  را در جلســۀ علنــی دی

پــی داشــت.
ــام  ــاد در تم ــود فس ــد وج ــناتوران هرچن س
ــد  ــا می گوین ــد؛ ام ــد می کنن ــت را تایی دول
کــه آقــای غنــی در مبــارزه بــا فســاد 
ــد.  ــورد می کن ــی« برخ ــلیقه یی« و »قوم  »س
ــنا  ــس س ــو مجل ــوال، عض ــن گیان جمعه الدی
ــۀ  ــت و کمیت ــورای امنی ــه ارگ، ش ــت ک گف
ــدارکات ملــی منبــع اصلــی فســاد و قلــب  ت

ــت افغانســتان اســت. ــاد در دول فس
محمدعلــم ایزدیــار، معــاون اول مجلــس 
ســنا نیــز در ایــن بــاره گفــت: فســاد در 
همــه نهادهــای دولــت وجــود دارد؛ امــا 

آقــای غنــی بــه طــور غیــر متــوازن و 
 ســلیقه یی نــام برخــی ادارات را می گیــرد.

کــه  کــرد  تاکیــد  مجلــس  اول  معــاون 
ــده و  ــل ش ــری متوس ــه معامله گ ــت ب حکوم
ــد.  ــل می کن ــی عم ــع تیم ــای مناف ــر مبن  ب
ــا  ــز ب ــنا نی ــر س ــو دیگ ــری، عض ــی اکب گال
اشــاره بــه ایــن موضــوع آقــای غنــی را 
ــت:  ــرد و گف ــم ک ــی مته ــورد قوم ــه برخ ب
رییــس حکومــت وحــدت ملــی پیــش 
از  بــرای  بایــد  موضــوع،  ایــن  اعــام  از 
می یافــت.  حــل  راه  فســاد  بــردن   بیــن 
ــی  ــای غن ــه آق ــرد ک ــد ک ــری تاکی ــو اکب بان
ــورد  ــاد برخ ــه فس ــا قضی ــی ب ــد گزینش نبای
ــه  ــاد ب ــک نه ــردن ی ــم ک ــا مته ــرده و ب ک
فســاد، یــک قــوم را نشــانه گیــرد. بــه گفتــۀ 
او، هرجــا کــه فســاد اداری باشــد بایــد 
 ریشــه کــن شــود؛ نــه اینکــه کمپایــن شــود. 
ــادر بلــوچ، عضــو دیگــر مجلــس ســنا نیــز  ن
ــه  ــد ک ــی ش ــی مدع ــای غن ــاد از آق ــا انتق ب
ــان  ــی خودش ــدت مل ــت وح ــران حکوم س
عامــان اصلــی فســاد در افغاســتان هســتند و 

ــد.  ــم می کنن ــاد مته ــه فس ــر را ب هم دیگ

واشنگتن تایمز:

حکومت افغانستان مادر فساد و قبیله  است
اشرف غنی برای تبرئه خود، دو نهاد تیم رقیبش را متهم به فساد و قوم گرایی کرد

سناتوران: 
غنی در مبارزه با فساد »سلیقه یی« و »قومی« برخورد می کند

ابوبکر صدیق

روزنامــۀ واشــنگتن تایمز بــه روز 
ثــور/ 7 مــی، در  یک شــنبه، 17 
ــه  ــود ک ــته ب ــی نوش ــزارش تازه ی گ
ــت و  ــاد اس ــادر فس ــتان م افغانس
حکومــت آن منفــور، قبیله یــی و غیر 

می باشــد. منطقــی 
محمداشــرف غنــی، رییــس حکومت 
وحــدت ملــی یــک روز بعــد از نشــر 
ایــن گــزارش، فقــط دو نهــاد مربــوط 
ــه  ــم ب ــش را مته ــم رقیب ــه تی ب
ــایر  ــرده از س ــی ک ــاد قوم گرای فس
ــم  ــه تی ــوط ب ــه مرب ــی ک نهادهای
ــزان  ــترین می ــت و بیش ــودش اس خ
فســاد و قوم گرایــی را دارد، اصــًا 

ــت. ــرده اس ــی نب نام
واشنگتن تایمز:

 واشــنگتن تایمــز نوشــته اســت: حکومــت 
ــادر  ــا در افغانســتان، م دســت نشــاندۀ م
ــت  ــت حکوم ــن حکوم ــت. ای ــاد اس فس
منطقــی  غیــر  و  قبیله یــی  منفــور، 

می باشــد.
ــاد،  ــاوه فس ــه ع ــه، ب ــتۀ روزنام ــه نوش ب
قانــون  در ایــن کشــور تــک قومــی اســت و 

ــت.  ــه نیس ــی و همه جانب ــون مل قان
ــرای  ــکا ب ــه نوشــته اســت کــه امری روزنام
ــتان  ــدف وارد، افغانس ــار ه ــرد چه پیش ب
ــر  ــود کــه هیــچ یــک از آن هــم ب شــده ب

ــد. آورده نش
هــدف نخســت امریــکا در افغانســتان 
ســرنگونی گروه هــای تروریســتی طالبــان و 
القاعــده بــود کــه پــس از 16 ســال هنــوز 
نتیجــۀ مبــارزه بــا ایــن گروه هــا چشــم گیر 
نیســت. هــدف دوم عــاری ســاختن دولــت 
ــاد در  ــوز فس ــه هن ــاد ک ــتان از فس افغانس
ایــن کشــور بــه شــکل بی پیشــینه وجــود 

دارد.
ترامــپ  روزنامــه،  ایــن  نوشــتۀ  بــه 
رییس جمهــور جدیــد امریــکا میــراث 
ــتان  ــاله در افغانس ــورد 15 س ــگ بی م جن
را بــه ارث بــرده  کــه هیــچ روزنــۀ امیــد بــه 

پیــروزی در آن دیــده نمی شــود.
ــکا  ــه امری ــزارش داده ک ــه گ ــن روزنام ای
ــتان  ــر در افغانس ــون دال ــاالنه 128 بیلی س
مصــرف می کنــد کــه بــه صــورت میانگین 
 روزانــه بالــغ بــه 300 میلیون دالر می شــود.

ایــن روزنامــۀ از دونالــد ترامــپ می خواهــد 
تــا بــر اســاس مــاده یکــم و فقــره 8 قانــون 
جنــگ، خــود را از جنــگ افغانســتان نجات 
ــا  ــپ ت ــی، ترام ــق قانون ــاد ح ــد. بربنی ده
30 روز ختــم جنــگ حکومــت دســت 
نشــانده افغانســتان در برابــر دشــمنانش را 
اعــام بــدارد و تمــام نیروهــا، آمــوزگاران و 
مشــاوران امریکایــی را از افغانســتان بیــرون 

کنــد.
ــتان  ــگ افغانس ــه، جن ــۀ روزنام ــه گفت  ب
ــرد  ــل ب ــر قاب ــام غی ــگ ویتن ــبیه جن ش

بــرای امریــکا اســت و تعریفــی از پیــروزی 
ــدارد.  ــود ن ــور وج ــن کش ــگ در ای و جن
ــن کشــور  ــی وارد ارتــش ای ســربازان خیال
شــده، تولیــد مــواد مخــدر بیشــتر شــده، 
ــب  ــر از تقل ــور پ ــن کش ــات در ای انتخاب
ــک  ــه نظــام از ســوی ی ــاداری ب اســت، وف
ســوی  از  نــه  می شــود  دیــده  گــروه 
ــد  ــي متح ــط زمان ــا فق ــت. آن ه ــه مل هم
می شــوند کــه خارجی هــا بــه ایــن کشــور 

ــد. ــاوز کنن تج
ــتان  ــه افغانس ــد ک ــه می کن ــه اضاف روزنام
بــه اســتخوان یــک ســرباز امریکایــی هــم 
ــی از  نمــی ارزد و خــروج نیروهــای امریکای
ــاالت  افغانســتان هیــچ ضــرری متوجــه ای

متحــدۀ امریــکا نخواهــد کــرد.
ــت  ــکا می خواس ــه امری ــومی ک ــدم س  ق
در افغانســتان پیــاده شــود، حمایــت از 
گفت وگوهــای صلــح در جهــت جلوگیــری 
ــود. هــدف  جنــگ بیشــتر در افغانســتان ب
ــد  ــور، متقاع ــن کش ــکا در ای ــارم امری چه
ــد  ــتان، مانن ــایه های افغانس ــردن همس ک
ــک  ــه ایجــاد ی ــران ب ــن، ای پاکســتان، چی

ــود. ــتان ب ــات در افغانس ــور باثب کش
ایــن روزنامــۀ امریکایــی نوشــته اســت کــه 
روســیه و ایــران بــرای تضعیــف قوت هــای 
امریکایــی در افغانســتان از طالبــان در ایــن 

کشــور حمایــت می کننــد. 
واکنش غنی بعد از این گزارش

 محمداشــرف غنــی رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی، یــک روز پــس از نشــر ایــن 
ــاداری نشــان داد و  ــش معن ــزارش، واکن گ
ــر اتهام هــای ایــن  ســعی کــرد کــه در براب
روزنامــه امریکایــی موقــف خــودش را واضح 
ســازد. امــا تــاش کــرد کــه بــار مامتــی 
ــک ســمت  ــه ی ــی را ب ــی عدالت فســاد و ب
دیگــر پرتــاب کنــد. او در ســومین نشســت 
مبــارزه در برابــر فســاد، وزارت  داخلــه را بــه 
قلــب فســاد و وزارت خارجــه را بــه گزینش 

افــراد از یــک قــوم  متهــم کــرد. 
آقــای غنــی گفــت کــه وزارت داخلــه قلــب 
فســاد در نهادهــای امنیتــی اســت و در این 
ــان  ــه می ــادی ب ــات بنی ــد اصاح اداره بای

آیــد.
آقــای غنــی گفــت کــه  مبــارزه بــا فســاد 
بنیــادی صــورت  بایــد به شــکل  اداری 
ــه در  ــات همه جانب ــد اصاح ــرد و رون گی
بخــش امنیتــی به ویــژه در وزارت امــور 

ــد. ــعه  یاب ــه، توس داخل
او هم چنــان، از نحــوۀ گماشــتن کارمنــدان 
ــت  ــرد و گف ــاد ک ــز انتق ــه نی وزارت خارج
ــن  ــدان در ای ــتخدام کارمن ــیوه  اس ــه ش ک
وزارت بــه  گونــۀ  قومــی صــورت می گیــرد.

 آقــای غنــی تأکید کــرد که کارمنــدان این 
وزارت بایــد از طریــق کمیســیون اصاحات 
ــوند.  ــش ش ــی گزین ــات ملک اداری و خدم

اصل مساله
ــه را  ــی  دو وزارت خان ــی در حال ــای غن آق
بــه وجــود فســاد و گزینــش قومــی مــورد 

ــن  ــر دوی ای ــه ه ــد ک ــدف قرارمی ده ه
ــب او  ــتون رقی ــوط س ــا، مرب وزارت خانه ه
در دولــت وحــدت ملــی اســت و بــه همین 
ــه  ــرار گرفت ــاز او ق ــت ت ــورد تاخ ــل م دلی

اســت.
ــی و  ــه اســت فســاد مال ــی ک ــن در حال ای
گماشــتن افــراد از یــک قــوم به شــکل 
ــر  ــای دیگ ــی اداره ه ــم گیری در برخ چش
ــی از  ــای غن ــا آق ــور وجــود دارد، ام ــه وف ب
فســاد ایــن وزارت خانه هــا کــه مربــوط تیــم 
خــودش اســت چشــم پوشــی کرده اســت. 
اداره  دفــاع،  و  مالیــه  وزارت خانه هــای 
رادیــو تلویــزون ملــی، ادارۀ امــور حکومــت، 
مشــاوریت شــورای امنیــت، وزارت کار و 
ــرات و  ــل وزارت مخاب ــهرداری کاب ادارۀ ش
برخــی نهادهــای دیگــری نیــز هســتند که 
آلــوده بــا میــزان بلنــد فســاد هســتند و نیز 
گماشــتن افــراد در ایــن اداره ها گزینشــی و 
بیشترشــان از یــک قــوم مشــخص اســت. 
ــازه  ــه ت ــات ک ــاد اطاع ــر بنی ــان، ب هم چن
بــرون داده شــده، از 42 کشــوری کــه 
افغانســتان در آن هــا مامویــت دپلوماتیــک 
و  ســفیران  درصــد  از 40  بیــش  دارد، 
قنســلگری های کشــور در اختیــار قــوم 
پشــتون اســت و ســهم قــوم پشــتون بــرای 
ســفارت خانه های  داشــتن  اختیــار  در 
مهــم و تأثیــر گــذار بــر افغانســتان بــاز هــم 
ــای  ــان، معینیت ه ــت.  هم چن ــت اس درش
مهــم وزارت خارجــۀ افغانســتان در اختیــار 
پشــتون ها قــرار دارد، در حالــی کــه ســهم 
برخــی از اقــوام یــک درصــد هــم در ایــن 

ــت. ــا نیس بخش ه
نتیجه

ایــن در حالــی اســت کــه آگاهــان واکنــش 
محمداشــرف غنــی در برابــر وزارت  خارجــه 
و داخلــه را ناشــی از تعصــب، قبیله گرایــی 
ــد  ــش از ح ــی بی ــار طلب ــق و انحص عمی
ــای  ــر وزارت خانه ه ــه در  براب ــد ک می دانن
ــرار دارد،  ــش ق ــم رقبی ــار تی ــه در اختی ک

ــد. ــراز می کن اب
ــه  ــه در س ــد ک ــاور دارن ــان ب ــن آگاه ای
ســال کــه از عمــِر حکومــت وحــدت ملــی، 
گذشــته آقــای غنــی، فقــط اکــِت مبــارزه 
ــوا  ــعارهایی بی محت ــرده و ش ــاد ک ــا فس ب
ــا در  ــت؛ ام ــر داده اس ــه س ــن زمین در ای
مرحلــۀ عمــل، او فســاِد بــه  میــراث مانــده 
از دورۀ آقــای کــرزی را کــه در فضــاِی 
همــۀ  میــاِن  ســهمیه بندی  و  رفاقــت 
جناح هــا و حلقــات بــه حیــاِت خــود 
ادامــه مــی داد، قبضــه کــرده اســت و امروزه 
فاســدترین چهره هــای حکومــت آقــای 
ــای  ــاد آق ــل اعتم ــکان قاب ــرزی از نزدی ک
غنــی انــد و هــر روز بــه مقــام هــای باالتــر 
نایــل می شــوند. ایــن نشــان میدهــد کــه 
ــه  ــه ک ــان گون ــی هم ــای غن ــت آق حکوم
ــت  ــده اس ــنگتن تایمز آم ــزارش واش در گ
ــاد  ــل اعتم ــر فاب ــی و غی ــی قوم حکومت

ــت. اس

شــهرداری کابــل اعــام کــرده کــه بــه منظور 
به ســازی مناطــق شــهری کــه خــارج از 
پــان شــهری ســاخته شــده اند و همچنیــن 
کــردن  رنــگ  کابــل،  شــهر  زیباســازی 
ــل را  ــهر کاب ــای ش ــۀ کوه ه ــای دامن خانه ه
از منطقــۀ جــوی شــیر شــروع کــرده  اســت.

بــه گفتــۀ مســووالن در شــهرداری کابــل، در 
مرحلــه اول به منظــور زیبایــی چهــره شــهر و 
تشــویق شــهروندان بــه رنــگ کردن، نقاشــی 
کوه هــای  دامنه هــای  در  خانــه  هــزار  دو 
ــهر  ــه دوم ش ــیر در ناحی ــوی ش ــۀ ج منطق

ــل را آغــاز کــرده  اســت. کاب
ایــن کار توســط اداره مســتقل توســعه حــوزۀ 
ــل  ــهرداری کاب ــی ش ــا هماهنگ ــت ب پایتخ

انجــام می شــود.
ــارات مســووالن در شــهرداری  براســاس اظه
ــن  ــای روش ــا رنگ ه ــا ب ــن خانه ه ــل، ای کاب
ــگ  ــی رن ــرخ، زرد و آب ــی، س ــفید، نارنج س
خواهــد شــد. مــردم محــل نیــز در ایــن کار 

ــد. ســهم دارن
شــهرداری کابــل معتقــد اســت کــه رنگ هــا 
ــی، تاثیــرات مثبتــی روی مــردم  از نظــر روان
ــی،  ــش روح ــث آرام ــت و باع ــد داش خواه
زیبایــی طبیعــت و تشــویق شــهروندان بــرای 

ــود. ــهر می ش ــازی ش زیباس
ــن  ــد از ای ــه بع ــه ک ــل گفت ــهرداری کاب ش
ســاکنان پایتخــت شــاهد رنــگ کــردن 
مناطــق دیگــر شــهر کابــل کــه در دامنه های 

ــود. ــد ب ــرار دارد، خواهن ــوه ق ک
ــز  ــوزه پایتخــت نی ــعه ح ادارۀ مســتقل توس
اعــام کــرده کــه ایــن کار بــه منظــور 
ــه مناطــق  ــردم و تجرب ــت م احســاس مالکی

ــت. ــاوت اس ــت متف زیس
ایــن اداره گفتــه اســت که مــردم در بهســازی 

ــت همــکار  ــا دول ــه گام ب ایــن مناطــق گام ب
بــوده و در رنگ مالــی خانه هــا و بهســازی 
ــد  ــکاری خواهن ــود هم ــت خ ــط زیس محی

کــرد.
الهــام عمرهوتکــی، رییــس عمومــی اداره 
مســتقل توســعه حــوزه پایتخــت گفتــه کــه 
ــه  ــی کــه در مناطــق خــارج از برنام خانه های
شــهری ســاخته شــده اند، شــامل برنامه هــای 

نشــده اند. توســعه یی 
او گفتــه اســت کــه بــا اجــرای برنامــه 
ــهری  ــه ش ــارج از برنام ــق خ ــازی مناط بهس
ــد  ــهیاتی همانن ــه تس ــود ک ــاش می ش ت
مکتــب، مراکــز صحــی، ســاخت راه پلــه برای 
ــای  ــق دامنه ه ــاکنان مناط ــد س ــت و آم رف
کوه هــا ســاخته و ســایر امکانــات زیســت نیــز 

فراهــم می شــود.
برنامــۀ مشــابه چند ســال قبــل توســط مردم 
ــاکنان  ــد. س ــه ش ــک تجرب ــهری در مکزی ش
محلــی دیــوار خانه های شــان را بــه یــک بــوم 
ــای  ــد. رنگ ه ــل کردن ــزرگ تبدی ــی ب نقاش
ســبز و بنفــش و قرمــز روی دیوارهــای خــاک 
ــواری  ــی دی ــن نقاش ــهر، بزرگتری ــه ش گرفت
مکزیــک را شــکل داد. هــدف از اجــرای ایــن 
برنامــه شکســتن رکــورد نبــود، بلکــه آشــتی 
ــان  ــود کــه فقــر و ناامنــی آن دادن مردمــی ب

ــود. ــرده ب ــم دور ک را از ه

خانه ها در دامنۀ کوه های کابل رنگ آمیزی می شوند

مــسووالن دولتــی در والیــت 
کــه  می گوینــد  کنــدز 
نبــرد  روز  در جریــان ســه 
ــروه  ــا گ ــی ب ــای امنیت نیروه
طالبــان در ایــن والیــت، بیش 
از 70 طالــب مســلح کشــته و 
ده هــا تــن دیگــر شــان زخمی 

بازداشــت شــده اند. و 
جنــرال عبدالحمیــد حمیدی، 
فرمانــده پولیــس کنــدز گفتــه 
ــیان  ــن شورش ــه ای ــت ک اس

ــان حمــات نیروهــای  درجری
امنیتــی در مســیر کنــدز و 
ــده اند. ــته ش ــاد کش ــان آب خ

کنــدز  پولیــس  فرمانــده 
ــان  ــه هم زم ــت ک ــه اس گفت
ــری در  ــن درگی ــا اوج گرفت ب
حومه هــای شــهر کنــدز، ده ها 
ــای  ــان و اعض ــن از فرمانده ت
ــای  ــان از والیت ه ــروه طالب گ
ــرقی افغانســتان  ــی و ش جنوب
ــد  ــده ان ــدز آم ــهر کن ــه ش ب

دســت کم  کــه  افــزوده  و 
ــت »  ــا هوی ــه ب ــن را ک 10 ت
کارگــر« بــرای کمــک رســانی 
ــان وارد شــهر  ــروه طالب ــه گ ب
کنــدز شــده بودنــد بازداشــت 

ــد. ــده ان ش
کــه  می گویــد  حمیــدی 
بــرای  کمکــی  نیروهــای 
ــی  ــای امنییت ــت نیروه حمای
وارد شــهر کنــدز شــده انــد و 
بــه ســربازان ارتــش و پولیــس 

ــگ  ــده در جن ــر مان ــی گی مل
نیــز امکانــات و مهمــات فراهم 

ــت. ــده اس ش
مرکــز  پیــش  روز  چهــار 
ولســوالی قلعــۀ زال در نزدیکی 
دســت  بــه  کنــدز  مرکــز 
ــرد  ــقوط ک ــان س ــروه طالب گ
ــان  ــروه طالب ــس از آن گ و پ
تــاش شــان را بــرای ســقوط 
ولســوالی خــان آبــاد نیــز آغــاز 
کردنــد کــه بــه گفتــه فرمانده 
پلیــس قنــدز تلفات ســنگینی 

را متحمــل شــده اند.

بیش از ۷۰ عضو گروه طالبان در کندز کشته شدند
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فیسبوکنامه

 عبدالشهید ثاقب
حکمتیار؛ مدافع پشتون ها یا عامل بدبختی آنان

ســخنان حکمتیــار را در بــارۀ آنچــه کــه او حضــور کمرنــگ پشــتون ها در 
ــروز  ــا دی ــازۀ سیاســی کــه ت ــن جن ــد، شــنیدم. ای ادارات دولتــی می خوان
ــی  ــروف طراح ــتان مص ــتخباراتی پاکس ــازمان اس ــای س در مهمانخانه ه
حمــات تروریســتی بــر افغانســتان بــود، پــس از حضــور در کابــل، طــی 
یــک چرخــش 180 درجه یــی، بــه پیــروی از یــون و جنــرال طاقــت بــه 
ــوم پشــتون  ــدۀ ق ــع خودخوان ادبیــات قومــی روی آورده و در نقــش مداف

ظاهــر شــده اســت.
در این کــه در ایــن ســرزمین بــه حــق و سرنوشــت پشــتون ها جفــا شــده 
ــه گونه یــی کــه در جغرافیــای پشــتون ها  اســت، هیــچ شــکی نیســت؛ ب
ــت  ــت، وضعی ــم اس ــه( حاک ــه هم ــه علی ــگ هم ــزی )جن ــت هاب وضعی
ــان در  ــد و فرزندان ش ــده می باش ــوس کنن ــان مأی ــی و فرهنگی ش اجتماع

آتــش یــک جنــگ تحمیلــی می ســوزند. 
کســانی کــه نتایــج کانکــور امســال را تعقیــب کــرده باشــند، حتمــاً درک 
ــه از  ــد ک ــوده نمی توان ــن ب ــر از ای ــی، بزرگ ت ــچ جفای ــه هی ــد ک کرده ان
مجمــوع والیــت پکتیــکا فقــط یــک دختــر در ایــن آزمــون اشــتراک کرده 
اســت. ایــن جفاهــای تاریخــی، اما نــه از ناحیــۀ اقــوام غیرپشــتونی، بلکه از 

ناحیــۀ رهبــران خودخوانــدۀ چــون حکمتیــار صــورت گرفتــه اســت. 
حکمتیــار از چهره هایــی اســت کــه مــدت نیــم قــرن می شــود در جنــوب 
ــه  ــای بنیادگرایان ــد و آموزه ه ــلیک می کن ــت ش ــوزاند، راک ــب می س مکت
و ســتیزه جویانه تبلیــغ می کنــد. تصــور کنیــد، ملتــی کــه مدعــی 
ــتور  ــه دس ــانی، ب ــزرگ انس ــای ب ــتن رویاه ــای داش ــه ج ــان ب زعامت ش
ســازمان های اســتخباراتی بــه چنیــن اعمالــی دســت یــازد، وضعیت شــان 
بهتــر از ایــن می شــود؟ نخیــر. بنابرایــن، مــن بدبختــی بــرادران پشــتونم را 

ــم.  ــی می دان ــن رهبران در داشــتن چنی
ــی  ــت پوشش ــار در حقیق ــتون گرایانۀ حکمتی ــر پش ــه ظاه ــارات ب اظه
ــن  ــه ای ــۀ ســیاه اش علی ــرن کارنام ــم ق ــه قصــد پنهان ســازی نی اســت ب
قــوم. پشــتون ها اگــر خواهــان تغییــر در سرنوشــت خــود هســتند، در گام 
نخســت بایــد بــا ایــن رهبــران خودخوانــده تصفیۀ حســاب کرده و ســپس 
ــای  ــار خــان، ایده ه ــل خــان عبدالغف ــه مث ــد ک ــال کســانی برون ــه دنب ب
ــای  ــد ارزش ه ــه نق ــر همــت ب ــای ســترگ داشــته و کم ــزرگ و رویاه ب

ضداجتماعــی حاکــم در میــان ایــن مــردم باافتخــار ببندنــد.
خــان عبدالغفــار خــان بــرای پشــتون ها از عــدم خشــونت می گفــت و بــه 
تعلیــم و تحصیــل و گرایــش بــه ارزش هــای مــدرن تشویق شــان می کــرد. 
ــناخته  ــا ش ــدی مرزه ــام گان ــا به ن ــی دنی ــل سیاس ــه در محاف ــی ک کس
ــاور مــن، خــان  ــه ب ــز ب می شــد. نیازمنــدی امــروزی جامعــۀ پشــتون نی
عبدالغفــار خان هــا اســت، نــه حکمتیــار و یــون و طاقــت. حکمتیــار خــود 
ــن  ــۀ خــود ای ــا اظهــارات قوم گرایان ــوم اســت و ب ــن ق ــی ای عامــل بدبخت

معضــل را تشــدید خواهــد کــرد.

  عبدالرحمن آموز 
 پژوهشی بی سابقه

لطــف  روی  از  را  بنــده  پیــام  تــا  می طلبــم  مانــدگار  روزنامــه   از 
بــه چــاپ برســانند تــا وزیــر صاحــب معــارف در اجــرای هرچــه 
نماینــد. همــکاری  میدانــی  صــورت  بــه  تحقیــق  ایــن   بهتــر 
افغانســتان! معــارف  وزارت  بــه  خــوب  بســیار   طــرح 

اســتقبال و پذیرایــی از ایــن طــرح، ســبب رشــد، بالنده گــی وبهبــود ادارات 
وزارت معــارف می گــردد.

چگونــه در ادارات وزارت معــارف تغییــر مثبــت و خاقیــت ایجاد می شــود؟ 
پاســخ بــه ایــن پرســش بــه دو صورت اســت:

یک: ارایه نظریات و پیشنهادات سطحی.
دو: تحقیق و پژوهش علمی به شکل عملی.

تبصره:
اســت؛  زیــاد  اشــتباه  و  خطــا  امــکان  اول  شــکل  بــه 
اســت. نگرفتــه  صــورت  نــگاه  عمیــق  شــکل  بــه   چون کــه 

مثبــت  تغییــرات  آوردن  جهــت  دوم،  صــورت  بــه  اگــر   امــا 
ایــن  بگیــرد،  صــورت  پژوهشــی  ادارات  در  خاقیــت  ایجــاد  و 
شــود. واقــع  موثــر  و  کارســاز  مفیــد،  بســیار  می توانــد   تحقیــق 

 مــن حاضــر هســتم، ایــن پژوهــش علمــی را بــه طــور رایــگان 
و  بدهــم  انجــام  مــادی  امتیــاز  بــدون  و  شــخصی  عاقــه  بــا  و 
بســپارم. افغانســتان  معــارف  وزارت  بــه  را  آن  عملــی   راهکارهــای 
امــا اجــرای ایــن تحقیق به یک قــرارداد بین مــن و وزارت معارف نیــاز دارد.

 در صورتــی کــه وزیــر صاحــب معــارف، معین هــای آن و یــا ســخن گوی 
محتــرم معــارف کــه شــخص ورزیــده و آگاه اســت ایــن پیــام را می خوانند، 
لطفــآ بــا مــن تماس بگیرنــد و من ایــن خدمت را برای توســعه و پیشــرفت 
ــم. ــام می ده ــه انج ــه و صادقان ــاص مندان ــورم اخ ــای کش ــازمان ه  س

اگــر ایــن تحقیــق از طــرف وزارت معــارف صــورت بگیــرد، بســیار هزینــه 
ــق  ــن تحقی ــرا ی ــم. زی ــرار می ده ــان ق ــت در اختیارش ــن مف ــا م دارد؛ ام
ــه  ــوع ب ــن موض ــه در ای ــل مقال ــاب و چه ــت کت ــه بیس ــا مطالع ــه ب ک
ــد. ــاز کن ــتان را ب ــکات افغانس ــی از مش ــد گره ــد می توان ــت می آی  دس

 ضمنــآ ایــن تحقیــق یــک پژوهــش متخصصانــه و اســتدرد خواهــد بــود، 
زیــرا مــن تخصــص خــود را در بخــش مدیریــت دولتــی دارم.

 aamouz@yahoo.com :07001۹554۹      ایمیل آدرس

مراســم  در  روســیه  رییس جمهــوری 
ــردن  ــروزی«، از باالب ــه »روز پی ــوم ب موس
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــکو ب ــی مس ــوان نظام ت

ــر داد. ــم خب تروریس
والدیمیــر پوتیــن رییس جمهــور روســیه 
در مراســم هفتــاد و دومیــن ســالروز 
پیــروزی روســیه بــر آلمــان نــازی گفــت: 
ــه تهاجــم  ــا هــر گون ــه ب ــرای مقابل ــا ب م
آماده ایــم و باالبــردن توان منــدی نظامــی 
را بــرای مبــارزه بــا تروریســم خواســتاریم.

او افــزود: مســوولیت مــا برابــر نســل های 
جامعــه افزایــش یافتــه اســت و بایــد صلح 
و حقیقــت پیــروزی در ایــن جنــگ را بــه 

ــل دهیم. ــان تحوی آن
ــچ  ــت: هی ــیه گف ــوری روس رییس جمه
ــت  ــد توانس ــد و نخواه ــی نمی توان قدرت
بــر ملــت مــا پیــروز شــود. پوتیــن ادامــه 
ــن  ــه ای ــم ک ــر بیاوری ــه خاط ــد ب داد: بای
ــان های  ــون انس ــت خ ــه قیم ــروزی ب پی

ــد. ــه دســت آم ــادی ب زی

رییس جمهــور مصــر در ســفر بــه بحریــن 
بــر مقابلــه بــا "تاش هــا بــرای مداخلــه در 

امــور کشــورهای عربی" تأکیــد کرد.
عبدالفتــاح سیســی، رییس جمهــور مصــر 
بعــد از ســفر بــه کویــت، وارد بحریــن شــد 
و بــا حمــد بــن عیســی آل خلیفه، پادشــاه 

ایــن کشــور دیــدار کــرد.
بنابــر اعــام مســووالن مصــری، دو طــرف 
ــرای  ــاش ب ــۀ ت ــا "ادام ــدار ب ــن دی در ای
متحــد کــردن جهــان عــرب در مقابلــه بــا 
ــرای  ــا تاش هــا ب ــی ب چالش هــا و رویاروی
برهــم زدن ثبــات در منطقــه" توافق کردند.

ــه  ــت "مقابل ــر اهمی ــن ب ــی هم چنی سیس
ــی و  ــور کشــورهای عرب ــه در ام ــا مداخل ب
لطمــه زدن بــه امنیت کشــورهای شــورای 

همــکاری خلیــج فــارس" تأکیــد کــرد.
پادشــاه بحریــن نیــز نقــش محــوری مصر 
در منطقــه راســتود و تأکیــد کــرد: مصــر 
ــرای حمایــت و کمــک  از هیــچ تاشــی ب
ــه کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج  ب

فــارس فروگــذاری نکــرده اســت.
ــا  ــه ب ــط دوجانب ــت رواب ــزوم تقوی ــر ل او ب
مصــر و ادامــه همــکاری و هماهنگــی میان 

دو کشــور تأکیــد ورزیــد.

ــافرتی  ــت مس ــه ممنوعی ــودی ک ــا وج ب
جنجالــی دونالــد ترامــپ عمدتاً مســلمانان 
ــده گان او  ــا نماین ــرد، ام ــدف می گی را ه
در دادگاه اســتیناف امریــکا آن را قاطعانــه 

ــد. تکذیــب کردن
دادگاه فــدرال امریــکا در ایالــت ویرجینیــا 
پرونده یــی را بررســی کــرد کــه تاش هــای 
ــال  ــرای اعم ــپ ب ــت ترام ــی دول جنجال
ممنوعیــت مســافرتی علیــه شــش کشــور 

مســلمان را  مســکوت گذاشــته اســت.
ــه  ــد ک ــزار ش ــی برگ ــن جلســه در حال ای
ــددی  ــی متع ــت های قضای ــپ شکس ترام
ــارۀ دســتورهای مهاجرتــی در پرونــدۀ  درب
ــض  ــه تبعی ــی ک کاری اش دارد. از آن جای
دینــی طبــق قانــون اساســی امریــکا 
ــپ در  ــت ترام ــأله نی ــت،  مس ــوع اس ممن

ــرار گرفتــه اســت.   ــون توجــه ق کان
مخالفــان رییس جمهــوری امریــکا تأکیــد 
دارنــد کــه مســلمانان هــدف اصلــی برنامۀ 

ممنوعیــت مهاجرتــی هســتند، امــا دولــت 
ــی را  ــت مل ــای امنی ــنگتن نگرانی ه واش

ــد. ــوان می کن ــود عن ــت خ اولوی
ــدرال در  ــت ف ــدۀ دول ــری وال،  نماین جف
دادگاه عالــی امریــکا مدعــی شــد: ترامــپ 
ــۀ دیــن خاصــی،  ــر پای هرگــز نخواســته ب
تبعیــض قایــل شــود. او بــه وضــوح گفتــه 
اســت کــه دربــارۀ مســلمانان تمــام جهــان 
حــرف نمی زنــد. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه نمی تــوان بــه ایــن، ممنوعیــت علیــه 

مســلمانان گفــت.
بــا ایــن حــال، وکیــل اتحادیــۀ آزادی هــای 
مدنــی امریــکا کــه مــورد حمایــت چندین 
ایالــت دموکــرات اســت، تأکیــد کــرد کــه 
دونالــد ترامــپ بــه وضــوح گفتــه کــه قصد 
دارد بــرای مدتــی ورود تمــام مســلمانان را 
ــد  ــاح رون ــان اص ــد و همزم ــوع کن ممن

مهاجرتــی را مــورد بررســی قــرار دهــد. 

رییس جمهــوری ترکیــه تأکیــد کــرد کــه 
هرکســی که فکــر ممانعــت از پخــش اذان 
ــته  ــدس را داش ــی و ق ــجد االقص در مس
ــش  ــی برای ــی و جامع ــخ کاف ــد، پاس باش

ــد داد. خواه
او هم چنــان گفــت: ســند سیاســی جدیــد 
جنبــش مقاومــت اســامی )حمــاس( 
صفحــۀ جدیــدی در راســتای تحقــق 
وحــدت و حــل مســألۀ فلســطین اســت.

ــوری  ــان، رییس جمه ــب اردوغ رجــب طی
ــش  ــود در همای ــخنرانی خ ــه در س ترکی
ــتانبول،  ــدس در اس ــاف ق ــی اوق بین الملل
خواســتار پایــان شــکاف داخلــی فلســطین 
ــألۀ  ــی مس ــا وقت ــرد، ت ــد ک ــد و تأکی ش
فلســطین و قــدس حــل نشــود، صلــح در 

منطقــه محقــق نخواهــد شــد.
از  امریــکا  عقب نشــینی  لــزوم  بــر  او 
تصمیــم خــود بــرای انتقــال ســفارت خانۀ 
ــد  ــدس تأکی ــه ق ــو ب ــنگتن از تل آوی واش

ــن  ــف ای ــه مخال ــه ترکی ــرد ک ــام ک و اع
مســأله اســت. اردوغــان گفــت: بررســی ها 
ــکا  ــفارت امری ــال س ــال انتق ــارۀ احتم درب
ــًا  ــدس کام ــه ق ــو ب در اســراییل از تل آوی

ــود. ــف ش ــد متوق ــت و بای بی جاس
ــدس در  ــاف ق ــس اوق ــان از کنفران اردوغ
ــایل  ــه مس ــبت ب ــت نس ــتانبول خواس اس
مربــوط بــه وضعیــت قــدس شــد هوشــیار 
ــتن  ــا برداش ــت: حت ــان داش ــند. او بی باش
یــک خشــت، ممکــن اســت عواقــب 

ــد. ــته باش ــی داش خطرناک
ــر این کــه انقــره بــه  ــا تأکیــد ب اردوغــان ب
هــر کســی که فکــر ممانعت از پخــش اذان 
در مســجد االقصــی و قــدس را در ســرش 
ــع خواهــد  ــی و جام ــد، پاســخ کاف بپروران
ــی  ــه از تمام ــه ترکی ــرد ک ــح ک داد، تصری
تاش هــای دیپلماتیــک بــرای حمایــت از 
مســألۀ فلســطین در محافــل بین المللــی 

حمایــت کــرده اســت.

 پوتین:

برای مقابله با هرگونه تهاجم آماده ایم

سیسی:

در مقابل هرگونه تالش برای مداخله در کشورهای عربی می ایستیم 

خانوادۀ ورزش افغانستان بزرگ تر شد

مسرور تابش

ــال و روز  ــتان ورزش ح ــا در افغانس ــن روزه ــه ای ــا آنک ب
خوشــی نــدارد، ســازمان های ورزشــی به دو دســته تقســیم 
شــده اند: جدایــی تربیــت بدنــی از کمیتــۀ ملــی المپیــک، 
دو ادارۀ مــوازی کمیتــۀ ملــی المپیــک کــه یکــی را دولــت 
ــه  ــک ب ــی المپی ــۀ جهان ــری را کیمت ــتان و دیگ افغانس

ــد. ــمیت می شناس رس
ــه  ــوند، ب ــیاب آرد می ش ــان دو ســنگ آس ــکاران می ورزش
ــت    مزد  ــوند، دس ــتاده نمی ش ــی فرس ــابقه های خارج مس
و عصریــۀ آنــان ناچیــز اســت و به وقــت آن پرداختــه 
نمی شــود، بــا آن هــم، جوانــان از کار و تــاش دســت 
نکشــیده و در تاش انــد تــا ورزش افغانســتان را بــه 
معیارهــای جهانــی برابــر ســازند. رشــته های ورزشــی کــه 
ــی  ــتانی ها معرف ــرای افغانس ــد را ب ــود دارن ــان وج در جه
کننــد و فضاهــای ورزشــی را بــرای جوانــان ایجــاد کننــد.

اخیــراً فدراســیون ورزش »ســپک تاکرا« در چهارچــوب 
ــر  ــش بصی ــه کوش ــتان ب ــک افغانس ــی المپی ــۀ مل کمیت
ــهزاد در  ــح ش ــاج دار و ذبی ــد ت ــیر محم ــرزاده، سیدش اکب
ــۀ  ــس کمیت ــر، ریی ــر اغب ــد ظاه ــما توســط محم کابلرس
ملــی المپیــک افتتــاح شــد کــه بصیــر اکبــرزاده بــه حیــث 
رییــس و سیدشــیر محمــد تــاج دار بــه حیــث معــاون فنی 

ــن فداراســیون انتخــاب شــدند. و مســلکی ای
در ایــن محفــل، بنیان گــذاران ایــن ورزش بیــان داشــتند 
کــه بــه زودی تیم هــای ملــی ایــن ورزش را ایجــاد خواهنــد 
کــرد و در سراســر افغانســتان  نیــز نماینده گی هــای ایــن 

فدراســیون ایجــاد خواهــد شــد.
ــار نخســت 500 ســال قبــل توســط  ــرای ب ایــن ورزش، ب
خانواده یــی ســلطنتی در مالــزی پایه گــذاری شــد. البته آن 
زمــان یک  بــازی دربــاری و ســلطنتی بــود. نــام ایــن ورزش 
از دو زبــان گرفتــه شــده: ســپک Sepak در زبــان مالزیایــی 
بــه معنــای ضربــه زدن و تاکــرا Takrawa در زبــان تایلندی 
ــت،  ــکل گرف ــن ورزش ش ــه ای ــی ک ــوپ. هنگام ــی ت یعن
ــود . ــی »Kamari« ب ــبیه ورزش جاپن ــادی ش ــد زی ــا ح ت

ایــن ورزش بــه گونه یــی اســت کــه چنــد نفــر بــه شــکل 
دایــره می ایســتادند و بــا چــوب بــه تــوپ ضربــه می زدنــد 
ــن  ــه همی ــد. ب ــازی می پرداختن ــن ب ــه ای ــاعت ها ب و س
دلیــل، بســیار شــبیه بــازی کمــاری بود کــه بازیکنــان یک 
ــدون آنکــه  ــد. ســاعت ها ب ــزرگ تشــکیل می دادن ــرۀ ب دای
تــوپ بــا زمیــن تماســی پیــدا کنــد بــه آن ضربــه می زدنــد 
و تــا زمانــی کــه تــوپ بــه زمیــن می خــورد جــزو امتیــازات 

آن گــروه محاســبه می شــد .
ــال  ــبیه والیب ــزی ش ــه چی ــن ورزش ب ــال 1۹65 ای در س
امــروزی بــا قوانینــی مشــابه انجــام می شــد. ضمــن 
این کــه تــور یــا جــال هــم بــه آن اضافــه و اندکــی جهانــی 

ــود. شــده ب
انــدازه، ارتفــاع زمیــن و ارتفــاِع میانجــال و زمیــن بــازی بــه 
طــور کلــی شــبیه زمیــن »بدمینتــون« اســت و هــر تیــم 
3 بازیکــن دارد. قوانیــن فعلــی آن تــا حــد زیــادی شــبیه 
والیبــال اســت، امــا 5 فــرق کلــی دارد کــه بــه شــرح زیــر 

اســت:
-استفاده از دست غیر قانونی ست.

ــه  ــوپ ب ــل از برخــورد ت ــن اســت قب ــن ممک ــر بازیک -ه
ــد. ــه زده باش ــه آن ضرب ــار ب ــل یک ب ــال، الاق ج

ــی  ــای دفاع ــرای موقعیت ه ــی ب ــش و دوران ــچ چرخ -هی
یــک تیــم نیســت.

-اگــر تــوپ قبــل از افتــادن بــه زمیــِن حریــف، بــا جــال 
ــود. ــاز شــمرده می ش ــک امتی ــد ی ــورد کن برخ

مقامــات کمیتــۀ ملی المپیــک در پایــاِن محفــل افتتاحیه، 
وعــدۀ هرنــوع همــکاری را بــرای فدراســیون نوپــای 
ــن  ــوب ای ــن ورزش را در چهارچ ــپک تاکرا« داده و ای »س

ــد. کمیتــه ثبــت کردن
در چنیــن شــرایطی، ایجــاد یــک ورزش جدیــد می توانــد 
امیدبخــش باشــد. بزرگ تــر شــدن ورزش افغانســتان مــا را 

یــک گام دیگــر بــه جهــان نزدیک تــر می ســازد.

تأکید دولت ترامپ بر این که ممنوعیت مسافرتی ضد مسلمانان نیست 

اردوغان:

برداشتن یک خشت از قدس عواقب خطرناک دارد
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راکت پراکنی حکمتیار به معیوب شدن خواهرم و 

ریختن مغز پسرهمسایه ختم نشد!

ناجیه نوری  
ــا  ــد؛ ام ــا می خوانن ــر کاریزم ــار او را رهب ــن حکمتی ــرف داران  گلبدی ط
بایــد یادمــان باشــد کــه بــرای پذیرایــی از یــک رهبــر کاریزمــا مــردم را 
ــی  ــرای رهبــر ب ــا زر و زور جمــع نمی کننــد و نمایــش ســاخته گی ب ب

ــد. ــدازی نمی کنن ــت راه ان مل
ــن  ــای گلبدی ــا عکس ه ــن ب ــل را مزی ــرق کاب ــای ش ــی خیابان ه وقت
ــد و کارمنــدان دولتــی و شــاگردان مکاتــب را  حکمتیــار ســاخته بودن
بــا زور و زر بــرای پذیرایــی او در ورزشــگاه غــازی جمــع کــرده بودنــد، 
ــن  ــای گلبدی ــا راکت پراکنی ه ــل ب ــه کاب ــادم ک ــن یادســال هایی افت م

ــد. ــن می ش مزی
هرشــام گاه خیرخانــۀ کابــل در تاریکــی و نبــود بــرق فــرو می رفــت، امــا 
بــا راکت هــای حکمتیــار صاحــب، شــهر خیرخانــه چراغانــی شــده و از 
ــه  ــا ب ــده و نفرین ه ــد ش ــای بلن ــدا فریاده ــاکت و بی ص ــای س خانه ه

ــید.  ــوش می رس گ
در آن ســال ها مــن بســیار کوچــک بــودم، امــا خاطــرۀ خواهــرم کــه از 
اثــر اثبــات راکــت گلبدیــن حکمتیــار معیــوب شــد، هنــوز بســیار برایم 
تــازه اســت. فکــر می کنــم همیــن دیــروز بــود، خواهــرم کــه 11 ســال 
بیشــتر نداشــت، یــک پــای و چنــد انگشــت دســت اش را از اثــر اثبــات 
راکــت حکمتیــار از دســت داد و بــرای همیــش معیوب شــد، بعــد از آن 
او دیگــر نتوانســت مدرســه بــرود؛ درس بخوانــد و ماننــد آدم هــای عادی 
ایــن ســرزمین زنده گــی کنــد. امــا در آن زمان کــه راکت پراکنــی 
ــه مــردن پســر همســایه مــا و   گلبدیــن هــر روز قربانــی می گرفــت، ب
معیــوب شــدن خواهــرم و چنــد نفر دیگــر ختم نمی شــد، هــر روز مردم 
ــیدن  ــرای رس ــرا او ب ــدند؛ زی ــوب و آواره می ش ــدند؛ معی کشــته می ش
بــه قــدرت کشــته و زخمــی کــردن مــردم را در نظــر نداشــت و برایــش 
مهــم نبــود چیــزی کــه مهــم بــود، رســیدن بــه قــدرت بــود و بــس.

خــوب یــادم اســت کــه در آن زمــان و پــس از معیــوب شــدن خواهــرم 
نوبــت پســر همســایه مــا کــه تقریبــاً جــوان بــود رســید. او در آن روز در 
یــک میــدان خودســاخته توســط بچه هــای محــل مــا، والیبــال بــازی 
می کــرد، اســمش طــارق بــود، بســیار فقیــر بودنــد بــه اندازه یــی کــه 
ــات و وســایل  ــۀ شــان در شــب امکان ــرای روشــن کــردن خان چــون ب
نداشــتند؛ معمــوالً شــام و پیــش از تاریــک شــدن هــوا، نــان شــب را 

می خوردنــد و می خوابیدنــد.
 در آن روز شــوم، طــارق در میــدان والیبــال بــا بچه هــا والیبــال بــازی 
می کــرد کــه راکــت گلبدیــن حکمتیــار به میــدان فــرود آمد و طــارق و 
چنــد دوســتش را در جا شــهید و شــمار زیادی را زخمــی و معیوب کرد.

ــرون  ــد کــه پارچه هــای راکــت مغــز طــارق را بی همســایه ها می گفتن
ریختــه بــود، نصــف ســرش نبــود و پســران دیگــر هــم یکــی پا نداشــت 

و دیگــری دســتش قطــع شــده بــود.
بــرای تدفیــن جســد طــارق همســایه ها پــول جمــع کردنــد. او عضــو 
ــک  ــط ی ــل فق ــود ب ــال در آن دوران، نب ــی فع ــاح سیاســی و نظام جن
ــا  ــا ب ــه، عصره ــردن روزان ــد از کار ک ــه بع ــود ک ــری ب ــوان فقی نوج

بچه  هــای کوچــه بــازی می کــرد.
از این هــا کــه بگذریــم شــاید مثــل داســتان خواهــر مــن هــزاران نفــر 
دیگــر قصــه تکــراری داشــته باشــد و از همه مهمتــر اینکــه همین چند 
ســال پیــش در فروشــگاه فاینســت وزیراکبرخــان و انتحــاری کــه در 
کارتــۀ نــو ُرخ داد، تمــام واقعیت هــای اســت کــه خــود حــزب اســامی 
بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار مســوولیت آنــان را بــه عهــده گرفتــه 
اســت و امــا ســوالی کــه همــواره در آن زمــان و حتــا امــروز ذهنــم را 
مشــغول ســاخته ایــن اســت که آیــا آقــای حکمتیــار انتقام نرســیدن به 
قــدرت را  از مــردم ملکــی، کــودکان، زنــان و...، می گرفــت و می گیــرد؟

ــرد و  ــخنرانی می ک ــن در ارگ س ــه گلبدی ــش زمانی ک ــد روز پی چن
ــن فکــر  ــه ای ــکا را دشــمن مــردم افغانســتان خطــاب می کــرد، ب امری
می کــردم کــه اگــر امریــکا دشــمن مــردم افغانســتان اســت، پــس تویی 
ــاه را شــهید، معیــوب، بی خانمــان و  کــه میلیون هــا شــهروندان بی گن

آواره کردیــد، چــه اســتی؟

ــزاری  ــه خبرگ ــق ب ــع موث ــک منب ی
ســعید  می گویــد،  ســام وطندار 
منصــور، رییــس معــارف شــهر کابــل با 
اســتفاده از نفــوذ خــود، از آمــوزگاران و 
دانش آمــوزان خواســته تــا در همایــش 
ســخنرانی گلبدیــن حکمتیــار کــه در 
ــزار  ــل برگ ــور در کاب ــه 15 ث روز جمع

ــد. ــتراک کنن ــود، اش ــده ب ش
ــار پــس از 20 ســال  گلبدیــن حکمتی
روز 14 ثــور وارد کابــل شــد. امــا 
را  او  تــن  ده هــا  توقعــات،  خــاف 
همراهــی کردنــد و فــردای آن روز 
هنــگام ســخنرانی اش در ورزشــگاه 
کابــل، هــزاران تــن اشــتراک داشــتند. 

بــه گفتــۀ منبــع، در همایــش گلبدیــن 
حکمتیــار شــمار زیــادی از آمــوزگاراِن 
دانش آمــوز  ده هــا  و  زن  و  مــرد 
مکتب هــای دولتــی و غیردولتــی از 
ــل  ــهر کاب ــارف ش ــس مع ــوی ریی س
دعــوت شــده  بودند تــا اســتقبال از 

ــد. ــوه کن ــکوه جل ــار پرش حکمتی
ایــن منبــع می گویــد، شــماری از 
آمــران حوزه هــای آموزشــی و مدیــران 
مکاتــب خواســت رییــس معــارف 
پایتخــت را نپذیرفته انــد، امــا شــماری 
دیگــر از تــرس نداشــتن مصونیــت 
کاری، ایــن خواســت را پذیرفته انــد 
ــامی  ــزب اس ــر ح ــش رهب و در همای

کرده انــد. اشــتراک 
برخــی از آموزگارانــی کــه در ایــن 
ــن  ــز ای همایــش اشــتراک داشــتند نی

موضــوع را تأییــد می کننــد، امــا حاضر 
بــه مصاحبــه نیســتند. ایــن آمــوزگاران 
ــاش  ــان ف ــد هویت ش ــه نمی خواهن ک
آدرس هــای  از  می گوینــد،  شــود 
مختلــف بــا آن هــا تمــاس گرفته شــده 
و خواســته شــده تــا در ایــن همایــش 

اشــتراک کننــد.
معــارف  رییــس  منصــور،  ســعید 
شــهر کابــل امــا ایــن موضــوع را 
حــزب  می گویــد،  او  می کنــد.  رد 
گلبدیــن حکمتیــار حــزب فقیــری 
ــد، او  ــته باش ــوذ نداش ــه نف ــت ک نیس
هــواداران  »ایــن حــزب  می گویــد: 
میلیونــی دارد و نیــاز نیســت فــرد یــا 
گروهــی را بــه زور بــه اشــتراک در 
همایــش ســخنرانی امیــر وادار کــرد«.

اگــر  همایــش  ایــن  می گویــد،  او 
ــه  ــمی هفت ــای رس ــی از روزه در یک
برگــزار می شــد، ادعــای آمــوزگاران 
و دانش آمــوزگان توجیه پذیــر بــود، 
امــا همایــش ســخنرانی رهبــر حــزب 
ــزار شــده  ــه برگ اســامی در روز جمع
اســت. آقــای منصــور تأکیــد می کنــد 
ــخصی را  ــه زور ش ــس ب ــچ ک ــه هی ک
ــتی  ــچ نشس ــتراک در هی ــه اش وادار ب

کــرده نمی توانــد.
مجیــب مهــرداد، ســخنگوی وزارت 
وزارت  می گویــد،  امــا  معــارف 
ــف اشــتراک  ــارف افغانســتان مخال مع
همایش هــای  در  دانش آمــوزان 
سیاســی اســت و اگــر مدارکــی مبنــی 

بــر ســوء اســتفادۀ دانش آمــوزان و 
ــارف  ــس مع ــوی ریی ــوزگاران از س آم
شــهر دریافــت کننــد، بــا ایــن قضیــه 

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــورد قانون برخ
حــزب اســامی نیــز نظــر مشــابه 
رییــس معــارف شــهر کابــل دارد. 
ــزب  ــن ح ــخنگوی ای ــان، س ــادر افغ ن
می گویــد کــه »امیــر حــزب اســامی« 
ــی دارد و آن هــا حتــا  هــواداران میلیون
ــن  ــزار ت ــن ه ــتراک چندی ــع اش مان
ــد. دیگــر در ایــن همایــش شــده بودن

بــه گفتــۀ آقــای افغــان، حزب اســامی 
افغانســتان توســط جوانــان بنــا نهــاده 
ــد شــنیدن  ــان عاقه من شــده و »جوان

ســخنرانی امیــر حــزب اســامی اند«.
ســخنگوی حــزب اســامی می گویــد، 
ــدود 8  ــه ح ــل ب ــهر کاب ــت ش جمعی
و حداقــل  تــن می رســد  میلیــون 
ــد  ــم عاقه من ــن رق ــون ای ــک میلی ی
ــادر  ــتند. ن ــزب هس ــن ح ــوادار ای و ه
افغــان می گویــد، هــزاران تــن هنــگام 
ــامی در  ــزب اس ــر ح ــخنرانی امی س
پاکســتان کــه کشــور همســایه اســت 
کــه  این جــا  می شــدند،  جمــع 

ــود. ــور خ ــت و کش ــتان اس افغانس
ــن  ــت، در آخری ــد گذاش ــه نبای ناگفت
مــورد بــه تاریــخ 30 اپریــل ســال 
جــاری در مراســم معرفــی فــاروق 
وردک بــه عنــوان وزیــر دولــت در امــور 
ــودکان،  ــماری از ک ــز ش ــی نی پارلمان
آمــوزگاران و آمــران مکتب هــای شــهر 

ــتند. ــتراک داش ــل اش کاب
ــرای  ــال ب ــار 40 س ــن حکمتی گلبدی
اقتــدار در کابــل ســاح  تصاحــب 
ــه  ــته ب ــال گذش ــت و در 15 س برداش
امیــد ســرنگونی نظــام پــس از طالبان، 
ــی و  ــای خارج ــل نیروه ــروج کام خ
ایجــاد حکومــت اســامی مطابــق 
ــد. او از تمــام  ــش خــودش  جنگی خوان
ایــن خواســته ها ســرانجام دســت 
برداشــت و بــه رونــد صلــح افغانســتان 

ــت. پیوس
ــده حــزب اســامی عامــل  فرمان

قتــل رخشــانه

در مــورد دیگــر و متفــاوت از ایــن 
ــی  ــه، عامــل قتــل رخشــانه بانوی قضی
ــی از  ــد یک ــار ش ــور سنگس ــه در غ ک
فرماندهــان حــزب اســامی بــه رهبری 

ــار اســت. ــن حکمتی گلبدی
ــه سنگســار  ــه ب ــوی ســعدی یار ک مول
رخشــانه، تیربــاران 30 غیرنظامــی، 
ارتــش،  ســرباز  دادگاه صحرایــی 5 
نیروهــای  پاســگاه های  بــر  حملــه 
امنیتــی و چندیــن جنایــت دیگــر 
هیــچ  او  می گویــد،  اســت،  متهــم 
جنایتــی را مرتکــب نشــده اســت.

ــتی  ــروز در نشس ــعدی یار دی ــای س آق
از  را  خــودش  غــور  در  خبــری 
فرمانده هــان جهــادی مربــوط بــه 
ــت  ــکار حکوم ــامی و هم ــزب اس ح
می گویــد،  و  می کنــد  معرفــی 
هیچ گاهــی افــراد ملکــی و نظامــی را از 
بیــن نبــرده و دســت بــه امــوال مــردم 
ــد، اگــر کســی  ــزده اســت. او می گوی ن
ــه  ــر ب ــی دارد، حاض ــاالی وی ادعای ب

پاسخگویی ســت.
ادارۀ  بــه گفتــۀ آقــای ســعدی یار، 
ــورای  ــی، ش ــای امنیت ــی، نهاده محل
والیتــی، رییــس کمیتــۀ صلــح والیتی 
و برخــی از بــزرگان و باشــنده گان ایــن 
والیــت بی گناهــی او را تأییــد کرده انــد.

حکومــت  از  ســعدی یار  آقــای 
ــه و  ــاع از منطق ــه در دف ــد ک می خواه
مردمــش او را حمایــت کنــد. او از دیگر 
طالبــان می خواهــد کــه از جنایــت 
حکومــت  بــا  و  شــده  دســت بردار 

همــکاری کننــد.
پیــش از ایــن مقام هــا در غــور، مولــوی 
سنگ ســار  عامــل  را  ســعدی یار 
رخشــانه  و چندیــن جنایــت دیگــر 
ــروه  ــه گ ــتن او ب ــناخته و از پیوس ش

بودنــد. داده  داعش خبــر 
ــاه  ــه م ــدود س ــعدی یار ح ــی س مول
پیــش بــه دلیــل مریضــی خــود را بــه 
نیروهــای دولتــی ســپرد و پــس از 
صحتمنــدی از ســوی ریاســت امنیــت 
ملــی ایــن والیــت آزاد و بــه منطقه اش 

فرســتاده شــد.

صبح دیــروز یک انفجــار در آموزش گاه 
ــروان  ــت پ ــوم دینــی والی مرکــزی عل
در شــهر چاریــکار، جــان مولــوی 

عبدالرحیــم شــاه حنفــی رییــس 
شــورای علمــای آن والیــت را گرفــت.

مســووالن محلــی در پــروان می گویند 

ــت  ــاعت هش ــدود س ــن روی داد ح ای
پیــش از چاشــت دیــروز در دارالعلــوم 
مرکــزی شــهر چاریــکار رخ داده اســت.

گفتــه می شــود در ایــن حادثــه هفــت 
ــز  ــوم نی ــوزان دارالعل ــر از دانش آم نف
ــر  ــن دیگ ــد ت ــد و چن ــان باخته ان ج
زخمــی شــده اند کــه وضعیــت برخــی 

از آنــان وخیــم اســت.
بــه گفتــۀ مســووالن، ایــن روی داد 
ناشــی از انفجــار ماینــی بــوده کــه در 
ــده  ــازی ش ــف جاس ــک صن ــل ی داخ
ــان حضــور شــاگردان  ــوده و در جری ب

در درس منفجــر گردیده اســت.
ــا بــه حــال مســوولیت ایــن روی داد  ت
را هیــچ گروهــی بــه شــمول طالبــان 
چنیــن  مســوولیت  بیش تــر  کــه 
روی دادهایــی را به خودشــان منســوب 

می کننــد، بــه دوش نگرفته انــد.
کشــته شــدن رییــس شــورای علمــای 
پــروان واکنش هــای زیــادی را در پــی 
ــه  ــن رابط ــه ارگ در همی ــت ک داش
ــه  ــد ک ــی می گوی ــر خبرنامه ی ــا نش ب

ــر  ــه ام ــر ب ــار دیگ ــتان یک ب تروریس
بــاداران خــود دســت بــه جنایــت 

ــد. زدن
کــه  آمده اســت  ارگ  اعامیــۀ  در 
ــد  ــه باورمن ــتی ک ــای تروریس گروه ه
بــه هیــچ ارزش دینــی و حقــوق 
بشــری نیســتند، باربــار تــاش کردنــد 
ــن  ــای دی ــراردادن علم ــا هدف ق ــا ب ت
ــن  ــودکان و امکاک ــان، ک ــر، زن و منب
ــرآورده  ــران را ب ــداف دیگ ــدس اه مق

ــد. کنن
کــه  اســت  گفتــه  غنــی  آقــای 
ــردم،  ــتن م ــه کش ــه ب ــتان ک تروریس
ــال  ــری و اعم ــد بش ــای ض جنایت ه
می شــوند،  متوســل  نابخشــودنی 

نابودی انــد. بــه  محکــوم 
هم چنــان آقــای غنــی گفته اســت 
نیروهــای امنیتــی و فاعــی افغانســتان 
ماننــد همیشــه تــا نابــودی گروه هــای 
تروریســت و دهشــت افگن مبــارزه 
ــدف  ــان را ه ــا آن ــوده و در هرکج نم

ــد داد. ــرار خواهن ق

اشتراک اجباری ده ها دانش آموز در همایش سخنرانی گلبدین حکمتیار

رییس شورای علمای پروان ترور شد


