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ــد  ــر می گوی ــوق بش ــتقل حق ــیون مس کمیس
کــه همه ســاله در افغانســتان ســه هــزار زن و 

ــد. ــه خودکشــی می زنن ــر دســت ب دخت
ــیون  ــنر کمیس ــت کمیش ــزدان پرس ــه ی قدری
ــنبه  ــک ش ــروز ی ــر دی ــوق بش ــتقل حق مس
از  بزرگداشــت  مراســم  در   ) ســنبله   ۲۶(
ــه از خودکشــی در وزارت  ــی وقای روز جهان
صحــت عامــه گفــت: ۸۰ درصــد آمــار 
ــر را  ــد دیگ ــان و ۲۰ درص ــی را زن خودکش

ــد. ــکیل می دهن ــردان تش م
ــا نگرانــی از ایــن آمــار  ــو یزدان پرســت ب بان
ــع  ــتان ها جم ــار در بیمارس ــن آم ــت:  ای گف
آوری شــده و کمیســیون مســتقل حقــوق 

بشــر آن را مستندســازی کرده اســت.
او گفــت: آمارهــا نشــان می د هــد کــه ســاالنه 
ــه خودکشــی  ــزار زن دســت ب ــش از ۳ ه بی
ــای  ــه آمار ه ــرد ک ــد ک ــا او تأکی ــد. ام می زنن
ــه خودکشــی  ــد ب دســت داشته شــان در پیون
تخمینــی  آمــار  یــک  زنــان،  و  دختــران 
ــای  ــه علت ه ــته اند ب ــان نتوانس ــت و آن اس
از  را  خودکشــی  دقیــق  رقــم  گونه گــون 

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــا ب والیت ه
ــت  ــزارش وزارت صح ــر، گ ــوی دیگ از س
عامــه در یــک ســال گذشــته نشــان می دهــد 
ــداد خودکشــی  به شــمول  ــه بیشــترین روی ک
کابــل،  والیت هــای  در  زنــان  و  مــردان 
هــرات، بادغیــس، نیمــروز و کندهــار اتفــاق 

ــاده اســت.  افت
فــدا محمــد پیــکان، معــاون عرضــه خدمــات 

صحــی وزارت صحــت عامــه افغانســتان  بــا 
ــل خودکشــی گفــت: نقــض  ــه عام اشــاره ب
حقــوق انســانی، ازدواج هــای قبــل از وقــت 
و اجبــاری، اختالل هــای روانــی، اســتفاده از 
ــۀ  مــواد نشــه آور، زیان هــای اقتصــادی، تبادل
زنــان در برابــر دشــمنی، فقــر، خشــونت های 
مخــدر،  مــواد  از  اســتفاده  خانواده گــی، 
بیــکاری و مــوارد همســان ایــن، عواملی انــد 
ــردان را در  ــی م ــران و حت ــان، دخت ــه زن ک

ــت. ــی کشانیده اس ــه خودکش ــتان ب افغانس
صحــت  وزارت  مســووالن  هم چنــان، 
ــاوران روان  ــن از مش ــت ۲۰۰ ت ــه فراغ عام

بزرگ داشــت  مراســم  روز  در  را  درمانــی 
ــرای  ــی ب ــه از خودکش ــی وقای از روز جهان
جلوگیــری از ایــن پدیــده در کشــور بســیار 
ــش  ــرای افزای ــا ب ــد و از تالش ه ــم خوان مه
مشــاوران روان درمانــی در کشــور ســخن زد.

بــا ایــن همــه، ماوریــز ســیان نماینــده بخــش 
ــر  ــتان ب ــا در افغانس ــه اروپ ــی اتحادی صح
ــاران  ــار بیم ــق آم ــردآوری دقی ــروی و گ س
روانــی در افغانســتان تأکیــد مــی ورزد و 
ــا  ــه اروپ تعهــد می کنــد کــه حمایــت اتحادی
در ایــن بخــش بــا افغانســتان ادامــه خواهــد 

داشــت.

حکومـت افغانسـتان در حـال بررسـی آموزش و 
مسـلح کـردن ۲۰ هـزار غیرنظامـی بـرای دفاع از 
مناطقـی اسـت کـه شـاهد تحـرکات شـبه نظامیان 
داعـش اسـت، هرچنـد ایـن نگرانی وجـود دارد 
کـه نیروهای محلـی مذکور بعداً بـه چریک هایی 

علیـه دولت تبدیل شـوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسـه، پیشـنهاد تشـکیل 
واحدهـای محلـی بـه منظـور مقابلـه بـا فعالیـت 
کـه  می شـود  مطـرح  شـرایطی  در  شـبه نظامی 
نیروهـای نظامـی افغانسـتان بـا فـرار از خدمـت 
پرسـنل و کشته شـدن نیروهایـش دسـت و پنجـه 

نـرم می کنـد.
بـا ایـن حال، ایـن نگرانـی وجود دارد کـه همین 
سـرکش  نیروهایـی  بـه  بعـداً  محلـی  نیروهـای 
ایجـاد وحشـت  تبدیـل شـده و خـود موجـب 

بـرای مـردم شـوند.
دیده بـان  ارشـد  محققـان  از  گاسـمن،  پاتریشـیا 
حقـوق بشـر گفت: اقـدام افغانسـتان در توسـعه 
نیروهـای نظامـی خود با اسـتفاده از مـردم محلی 
تبعـات بسـیار خطرناکی بـرای غیرنظامیـان دارد.

کمیسیون حقوق بشر:

به خودکشی  می زند افغانستان  دست  در     3000   زن  ساالنه  

طرح حکومت برای آموزش ۲۰۰۰۰ 

غیرنظامی برای جنگ با شورشیان
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امـریکا ۳۵۰۰ سـربـاز
به افغـانستان مـی فرستـد

همکاری جهان در مبارزه با تروریسم محور 
صحبت های غنی در سازمان ملل است

ادارات عـدلی و قضـایی 
و امنیتـی را از »حـزب« پـاک کنیـد

در مراسم گرامی داشت از سالروز شهادت قهرمان ملی و شهید صلح 

مردم پروان از طرح وفاق ملی حمایت کردند 
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اعــالم  از  پــس  ریاســت جمهوری  ارگ 
ــتان  ــورد افغانس ــکا در م ــد امری ــرد جدی راهب
ــتاورد  ــن دس ــیا، آن را مهم تری ــوب آس و جن
دولــت وحــدت ملــی دانســته و مدعــی اســت 
کــه بــرای نخســتین بار جامعــۀ جهانــی بــرای 
یــک کشــور )افغانســتان( شــانِس تــازه یعنــی 
ســومین شــانس را داده اســت. بــه گفتــۀ 
ــال  ــانزده س ــتان، در ش ــای ارگ افغانس مقام ه
گذشــته دولت هــای پیشــین ـ کــه این جــا 
منظــور همــان دولــت آقــای کــرزی می باشــد 
ــودی کشــانده و حــاال  ــه ناب ـ دو شــانس را ب
از ایــن ســومین شــانس بایــد بیشـــترین بهــره 

ــم.  را ببری
ــد  ــان بپرس ــن آقای ــه از ای ــت ک ــی نیس کس
ــرون  ــا بی ــر از کج ــانس، دیگ ــومین ش ــه س ک
ــورهای  ــان کش ــاًل می ــا قب ــت؟ آی ــده اس ش
ــود  ــی وج ــونده توافق ــده و کمک ش کمک کنن
ــانِس  ــتند از دو ش ــط می توانس ــه فق ــته ک داش

ــوند؟  ــوردار ش ــی برخ کمک
بــه نظــر می رســد کــه ارگ ریاســت جمهوری 
بــه دلیــِل ســوءمدیریتی کــه در کشــور به وجود 
آورده، حــاال بــه هــر خــس و خاشــاکی دســت 
می انــدازد و تــالش مــی ورزد کــه از هــر 
ــال ها  ــرد. س ــود بب ــود س ــامِ خ ــه ن ــی ب امکان
ــریه های  ــی از نش ــه در یک ــتی ک ــش دوس پی
ــتان  ــم داس ــرد، برای ــل کار می ک ــاِن کاب آن زم
ــه  ــباهت ب ــه بی ش ــرد ک ــف ک ــی تعری جالب
ریاســت جمهوری  ارگ  مداری گری هــای 

نیســت. 
پــارک  در  روزی  می گفــت  دوســت  ایــن 
ــه دور کســی  ــی ب ــه جمع ــدم ک ــو دی شــهر ن
ــده  ــرد آم ــت، گ ــری داش ــای مارگی ــه ادع ک
بودنــد و ســخنانش را در مــورد فوایــد روغــِن 
بوتل هــای کوچــک  او آن را در  مــار کــه 
ــنیدند.  ــرد، می ش ــه می ک ــروش عرض ــرای ف ب
ایــن مارگیــر بــرای این کــه تماشــاچیانش 
را مجــذب فــوت و فن هــای مارگیــری اش 
ــود آورده  ــا خ ــز ب ــی را نی ــار بزرگ ــازد، م س
بــود. دوســت خبرنــگارم می گویــد مــن پــس 
از شــنیدن حرف هــای مارگیــر عکســی از 
ــی  ــردا در نشــریه، ضمــن مطلب ــم و ف او گرفت
نشــر  را  آن  مارگیــر،  کارکــرد  از  انتقــادی 
کــردم. ایــن دوســت خبرنــگارم در ادامــه 
ــع  ــه جم ــدم ک ــردای آن روز دی ــد ف می گوی
روزنامه یــی  او  و  شــده  بزرگ تــر  مارگیــر 
را کــه مــن در مــورد تقلب کاری هایــش در 
ــت دارد و  ــودم، در دس ــته ب ــب نوش آن مطل
بــه تماشــاچیانش عکــِس خــود را نشــان 
ــا  می دهــد و می گویــد: »ببینیــد مــردم کــه حت

ــه کارم توجــه نشــان داده و  روزنامه هــا هــم ب
ــورد  ــرده و در م ــرا نشــر ک ــا عکــس م این ج

ــد.«  ــته ان ــب نوش ــن مطل م
دوســتم می گویــد بــا شــنیدن ایــن ســخنان کــه 
چگونــه یــک مارگیــر توانســته حتــا از موضوِع 
ــد،  ــتفاده کن ــش اس ــه نفع ــم ب ــود ه ــه خ علی
ــری  ــِب دیگ ــردا مطل ــدم و ف ــر ش ــیار متأث بس
»بی شــک  کــه  عنــوان  ایــن  بــا  نوشــتم 

ــر!«  مارگی
ارگ ریاســت جمهوری نیــز از ترفنــد کهنــه و 
ــه  ــۀ دیگــر ب ــه گون ــر ب ــۀ آن مارگی عوام فریبان
ــوم  ــچ معل ــرد. هی ــتفاده می ب ــود اس ــِع خ نف
نــدارد  وجــود  هــم  شــواهدی  و  نیســت 
کــه نشــان دهــد در تصمیم گیــری اخیــِر 
رییس جمهــوری امریــکا کــه منجــر بــه اعــالم 
راهبــرد تــازۀ ایــن کشــور در مــورد افغانســتان 
شــد، مقام هــای کشــور چه قــدر نقــش و 
ــانه های  ــه از رس ــه ک ــته اند. آن گون ــر داش تأثی
می تــوان  خصــوص  ایــن  در  جهانــی 
دریافــت، تــا آخریــن لحظــات اعــالم راهبــرد، 
هیــچ کســی حتــا بســیاری از نزدیــکاِن رییــس 
ــاِت  ــورد جزیی ــز در م ــکا نی ــوری امری جمه
ــی  ــته اند. وقت ــزی نمی دانس ــازه چی ــردِ ت راهب
ــرد  ــالم راهب ــش از اع ــکا پی ــاع امری ــر دف وزی
ــا پرسشــی در ایــن خصــوص مواجــه  ــازه ب ت
ــی  ــچ جزییات ــد هی ــه نمی توان ــت ک ــد، گف ش
در مــورد راهبــرد جدیــد بدهــد؛ زیــرا هنــوز 
ــس  ــا ریی ــت و تنه ــی نیس ــز نهای ــچ چی هی
خصــوص  ایــن  در  می توانــد  جمهــوری 
چیــزی بگویــد. آیــا بــا ایــن دقایــق، می تــوان 
ــکا  ــِد امری ــرد جدی ــه در راهب ــی شــد، ک مدع
ــه  ــر گرفت ــتان در نظ ــت افغانس ــدگاه دول دی

ــت؟  ــده اس ش
امریکایی هــا بــا توجــه بــه وضعیــت و منافــع 
ــد  ــرده ان ــالم ک ــد را اع ــرد جدی ــود، راهب خ
ــم  ــی ه ــد منافع ــرد می توان ــن راهب ــر ای و اگ
بــرای افغانســتان داشــته باشــد، بیشــتر مربــوط 
ــا  ــه امریکایی ه ــود ک ــی می ش ــه دغدغه های ب
در منطقــه دارنــد. پیــش از ایــن نیــز رؤســای 
ــان  ــه شــرایط زم ــکا متناســب ب ــور امری جمه
ــال اوضــاع  ــان را در قب سیاســت های کشورش
منطقــه و از جملــه افغانســتان اعــالم کرده انــد 
مــورد  سیاســت ها  ایــن  نیــز  همــواره  و 
حمایــت دولــت افغانســتان قــرار گرفتــه 

اســت. 
ــوری  ــا رییس جمه ــارک اوبام ــه ب ــی ک زمان
نیروهایــش  خــروج  از  امریــکا  پیشــیِن 
اکثــر  گفــت،  ســخن  افغانســتان  از 
ارگ  به ویــژه  و  کشــور  سیاســت مداران 

کــرده  پشــتیبانی  آن  از  ریاســت جمهوری 
ــرایط،  ــه ش ــق ب ــه منطب ــم ک ــاال ه ــد. ح بودن
ــه  ــرده ک ــالم ک ــی را اع ــرد تازه ی ــکا راهب امری
ــت مداراِن  ــدارد، سیاس ــی ن ــم تازه گ ــاد ه زی
زیــادی و از جملــه ارگ ریاســت جمهــوری از 
ــۀ  ــا گزین ــر این ه ــد. مگ ــرده ان ــت ک آن حمای
ــه  ــند ک ــته باش ــد داش ــم می توانن ــری ه دیگ

خــالِف آن ســخن بگوینــد؟! 
آن کــه  از  بیشــتر  امریــکا  جدیــِد  راهبــر 
ــع افغانســتان،  ــت مناف ــزی باشــد در خدم چی
خواســت های  و  منافــع  منعکس کننــدۀ 
ــزی  ــن چی ــت. ای ــه اس ــا در منطق امریکایی ه
ــای  ــت ها و رای زنی ه ــه سیاس ــه ب ــت ک نیس
ارگ مربــوط شــود. ارگ اگــر در رای زنی هــای 
ــکل  ــال مش ــه ح ــا ب ــود، ت ــق می ب ــود موف خ
را  حضــور گروه هــای مســلِح تروریســت 
ــر در  ــاند. اگ ــه می رس ــه نتیج ــتان ب در پاکس
ــه نســبت  ــم ک ــکا می بینی ــِد امری ــرد جدی راهب
ــه پاکســتان لحنــی انتقــادی وجــود دارد، آن   ب
ــل رای زنی هــا و تأثیرگذاری هــای  ــه دلی ــز ب نی
ارگ نمی توانــد باشــد، بــل بــه نــوِع برخــورد 
امریکایی هــا در مســایل منطقــه مربــوط اســت 
را وادار می ســازد کــه چنیــن  کــه آن هــا 
ــت پاکســتان داشــته  ــا دول برخــورد تُنـــدی ب

ــند.  باش
تقصیــر  ُکل  انداختــن  امــا  دیگــر  مســالۀ 
دولــِت  بــه گــردن  فعلــی  نابســامانی های 
ــق  ــای دقی ــچ مبن پیشــین اســت کــه خــود هی
ــای  ــِت آق ــر دول ــدارد. اگ ــی ن ــل قبول و قاب
ــدون شــک  ــود کــه ب ــاکام ب کــرزی، دولتــی ن
هــم چنیــن اســت، ناکامــی آن تنهـــا بــه 
ــام  ــه تم ــل ب ــود، ب ــوط نمی ش ــودش مرب خ
ــت  ــه در آن دول ــود ک ــوط می ش ــانی مرب کس
ــا از معمــاران نظــام فعلــی  ــد و حت کار کرده ان
ــر همیــن آقایــان  بــه شــمار می رونــد. مگ
از جملــه  اســتانکزی کــه  اتمــر و  غنــی، 
مهره هــای اصـــلی دولــت وحــدت ملــی 
ــرزی  ــای ک ــار آق ــوند، در کن ــده می ش خوان
ــی  ــمت های دولت ــن س ــن و مهم تری در بهتری
ــد  ــی می خواهن ــرا عده ی ــتند؟ چ ــرار نداش ق
ُکِل مشــکالت را بــه یــک فــرد تقلیــل دهنــد، 
در حالــی کــه عــدۀ زیــادی در آن ســهیم 

ــتند؟ هس
این گونــه  پشــِت  کــه  اســت  معلــوم 
ــت  ــه اس ــری نهفت ــداِف دیگ ــا اه فرافکنی ه
ــوءمدیریِت  ــا و س ــان ندانم کاری ه ــن آقای و ای
ــود در  ــران موج ــار بح ــر مه ــود را در ام خ

کشــور می خواهنــد الپوشــانی کننـــد.
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شانِس سوم از کجـا شد؟  

ـــد  ـــروز ســـندی را نشـــر کردن برخـــی رســـانه های کشـــور، دی
ـــایل  ـــال مس ـــه دنب ـــوری ب ـــت جمه ـــی داد ریاس ـــان م ـــه نش ک
ـــور را در  ـــه ارگ و ادارۀ ام ـــالش دارد ک ـــت و ت ـــی اس قوم
ـــر  ـــرادی از دیگ ـــد و اف ـــرار داه ـــودی ق ـــراد خ ـــار اف انحص
اقـــوام را بـــه روش بســـیار بـــدوی، بـــه شـــکل ظاهـــری 

ـــد. ـــتفاده کن اس
ایـــن ســـند دارای دوزاره مـــاده اســـت و بـــر بنیـــاد 
ـــور،  ـــی ادارۀ ام ـــرام عموم ـــده، در تلگ ـــر ش ـــای نش گزارش ه
نشـــر شـــده و دقایقـــی بعدتـــر دوبـــاره حـــدف گردیـــده 
ـــه  ـــند ک ـــن س ـــوده ای ـــرار ب ـــه ق ـــی رود ک ـــال م ـــت. احتم اس
ـــری،  ـــال دیگ ـــت، در کان ـــی اس ـــی اجرای ـــتورالعمل سیاس دس
بـــرای یـــک حلقـــه خـــاص، شـــریک ســـاخته می شـــد؛ 
ــه  ــور کـ ــی ادارۀ امـ ــال عمومـ ــتباه در کانـ ــه اشـ ــا بـ امـ
ـــر  ـــت. ب ـــده اس ـــاخته ش ـــریک س ـــر دارد، ش ـــتصد کارب هش
بنیـــاد گزارش هـــا، کســـی از کارمنـــدان ادارۀ امـــور کـــه 
ـــه  ـــت، ب ـــرده اس ـــذاری ک ـــوی بارگ ـــه نح ـــند را ب ـــن س ای
ـــاب  ـــه از لبت ـــت ک ـــرده اس ـــا ک ـــده و ادع ـــه ش زودی متوج
او سواســـتفاده شـــده و چنیـــن ســـندی بارگـــذاری شـــده 

اســـت. 
ـــندی در آن  ـــان س ـــر چن ـــد، نش ـــه باش ـــه ک ـــه هرچ ـــا قص ام
ـــرد  ـــت ک ـــور، ثاب ـــال رســـمی ادارۀ ام ـــی مجـــازی و کان فضای
ـــای  ـــه در زدوبنده ـــدام پیمان ـــا ک ـــی ت ـــای غن ـــت آق ـــه دول ک
قومـــی دخیـــل اســـت و ایـــن، همـــۀ آن اطالعـــات، 
تحلیل هـــا برداشـــت ها و ادعاهایـــی را کـــه از قومـــی 
ــت  ــتگاه او حکایـ ــی و دسـ ــای غنـ ــردن آقـ ــورد کـ برخـ
می کنـــد، بـــه شـــکل دلخواهـــی آفتابـــی کـــرده اســـت. 

ایـــن نـــوع اتفاق هـــا شـــاید در افغانســـتان زود بـــه 
ـــرد؛  ـــرار نگی ـــی ق ـــورد بررس ـــود و م ـــپرده ش ـــی س فراموش
ـــوول  ـــت مس ـــه دول ـــری ک ـــور دیگ ـــر کش ـــلمًا در ه ـــا مس ام
ـــر آن  ـــتقل ب ـــی مس ـــای قضای ـــد و نهاده ـــته باش ـــود داش وج
ـــری  ـــل پیگی ـــداً قاب ـــناد ج ـــوع آس ـــن ن ـــند، ای ـــلط باش مس

اســـت و کار را بـــه جاهـــای باریـــک می کشـــاند. 
بـــر بنیـــاد ایـــن ســـند، در اکثـــر پســـت ها کســـانی بایـــد 
حمایـــت شـــوند کـــه پشـــتون باشـــند و از دیگـــر اقـــوام 
بایـــد کســـانی را به صـــورت نمایشـــی، بگمارنـــد و حتـــا 
بـــه جـــای فارســـی زبان هـــا، از پشـــتون های هـــرات کـــه 
ــتن  ــتن و نداشـ ــود. داشـ ــتفاده شـ ــد اسـ ــتو نمی فهمنـ پشـ
کارت ورد بـــرای کارمنـــدان ریاســـت جمهوری هـــم بـــه 
اســـاس نظریـــۀ قومـــی، یکـــی دیگـــر از ماده هـــای ایـــن 
ــکار  ــود آشـ ــی خـ ــه خوبـ ــند بـ ــن سـ ــت. ایـ ــند اسـ سـ
می ســـازد کـــه تمســـک بـــه مســـایل قومـــی در دســـتگاه 
ـــل  ـــر قاب ـــدوی و غی ـــیار ب ـــطح بس ـــک س ـــی، در ی ـــای غن آق
ـــروار  ـــه از خ ـــک نمون ـــوان ی ـــه عن ـــود دارد و ب ـــاور وج ب
ـــان،  ـــن حاکم ـــی ای ـــی و مدن ـــر مل ـــم غی ـــات و تصامی اقدام
ـــدام  ـــور، از ک ـــت کش ـــه وضعی ـــگاه ب ـــه ن ـــد ک ـــان می ده نش
زاویـــه اســـت. ایـــن ســـند کـــه بـــدون شـــک بـــه دلیـــل 
عـــدم دانـــش اســـتفاده از فنـــاوری درز کـــره اســـت، در واقـــع 
ـــه  ـــام انداخت ـــی را آز ب ـــای غن ـــت آق ـــوایی حکوم تشـــت رس
ـــد  ـــک صـــدا بگوین ـــور ی اســـت. شـــاید حـــاال ارگ و ادارۀ ام
ـــاب  ـــت نیســـت و لبت ـــی اســـت و درس ـــند جعل ـــن س ـــه ای ک
ـــت؛  ـــه اس ـــرار گرفت ـــتفاده ق ـــو اس ـــورد س ـــد م ـــالن کارمن ف
امـــا ایـــن اتفـــاق نشـــان میدهـــد کـــه وحـــدت ملـــی، 
ــی ارگ  ــری در قامـــوس سیاسـ ــر پذیـ ــل و همدیگـ تحمـ
نشـــینان بـــه خصـــوص حلقـــۀ اصلـــی تصمیـــم گیرنـــده 
وجـــود نـــدارد و ایـــن بـــرای کشـــوری مثـــل افغانســـتان 
کـــه نیازمنـــد داشـــتن یـــک ادارۀ ســـالم و همـــه شـــمول 
ـــل  ـــۀ کام ـــرا مطالع ـــت؛ زی ـــد اس ـــری مانن ـــه زه ـــد ب می باش
ایـــن ســـند، عـــرق شـــرم را از جبیـــن هـــر انســـان بـــا 
وجـــدان ایـــن ســـرزمین میچکانـــد کـــه چگونـــه بجـــای 
اینکـــه دم و دســـتگاه ریاســـت جمهوری، در شـــرایط 
ـــدات  ـــه تعه ـــا داری ب ـــت و وف ـــی و صداق ـــا همدل ـــی ب کنون
ـــرار  ـــی را مدنظـــر ق ـــری قوم ـــد و همدیگـــر پذی ـــت کنن حرک
ـــه  ـــم ب ـــی آن ه ـــرنای قوم ـــل س ـــه ده ـــره ب ـــک س ـــد، ی دهن

بـــدوی تریـــن شـــکل ممکـــن آن، می نوازنـــد. 
ـــد  ـــک کارمن ـــت ی ـــش درس ـــدم دان ـــه ع ـــاال ک ـــن ح بنابرای
ــبب  ــی، سـ ــری و انترنیتـ ــاوری کمپیوتـ ــتفاده از فنـ در اسـ
بـــروز چنیـــن ســـند مهـــم یـــا دســـتورالعمل سیاســـی - 
ـــه  ـــرای هم ـــد ب ـــی باش ـــد درس ـــده اســـت، بای ـــان ش کاری ش
ـــا  ـــی را ب ـــار کج ـــی ب ـــه هیچ گاه ـــی ک ـــای غن ـــتگاه آق دس
ـــد  ـــزل نمی رس ـــه من ـــج ب ـــار ک ـــرا ب ـــد؛ زی ـــل نکن ـــود حم خ

ـــیدنش. ـــزل نرس ـــه من ـــم از ب ـــن ه و ای

وقتی بی خبری از فناوری
تشت رسوایی ارگ را از بام می اندازد

احمد عمران



رییــس حکومــت وحــدت ملــی فرمــان داده 
اســت کــه نیروهــای امنیتــی، دادگاه عالــی و 

دادســتانی کل، از حضــور افــراد 
ــی  ــزاب سیاس ــه اح ــته ب وابس

ــوند. ــازی ش پاک س
افغانســتان  ریاســت جمهوری 
می گویــد کــه بــر اســاس حکــم 
ــچ  ــوری، هی ــد رییس جمه جدی
دادســتان، قاضــی و افســر قوای 
مســلح حــق داشــتن عضویــت 
در احــزاب سیاســی و اشــتراک 
و  اعتصابــات  تظاهــرات،  در 

ــدارد. تجمعــات را ن
عالــی،  دادگاه  اعضــای 
وزارت هــای  کل،  دادســتانی 
ریاســت  داخلــه،  و  دفــاع 
عمومــی امنیــت ملــی و ادارات 
مشــابه  تشــکیالت  دارای 
مؤظف انــد تــا از عضویــت در احــزاب 

کننــد. انصــراف  سیاســی 
مطابــق حکــم رییــس حکومــت در صــورت 
عــدم انصــراف منســوبین نهادهــای یــاد 
ــی، از  ــزاب سیاس ــت در اح ــده از عضوی ش
وظایــف دولتی  شــان برکنــار خواهنــد شــد.
بــر بنیــاد حکــم رییــس  حکومــت وحــدت 
ملــی، »ماموریــن نهادهــای عدلــی و قضایی، 
ــد در  ــی نمی توانن ســارنوالی، دفاعــی و امنیت
جلســات حزبــی، اعتصابــات، اجتماعــات و 
تظاهــرات شــرکت کننــد و یــا هــم عضویت 

یــک حــزب سیاســی را داشــته باشــند.«
ــت  ــه اس ــت جمهوری گفت ــخنگوی ریاس س
کــه ایــن نهادهــا بســیار مهــم هســتند و بایــد 
کارکنــان آن بی طــرف و غیرسیاســی باشــند. 
حکــم  ایــن  از  ملکــی  ادارات  کارکنــان 

هســتند. مســتثنا 
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امریــکا درپــی اعــالم اســتراتژی جدیــد خــود در 
قبــال افغانســتان و آســیای جنوبــی، در نظــر دارد 
ــه ایــن کشــور  ــا حــدود ۳۵۰۰ ســرباز جدیــد ب ت

اعــزام کنــد.
برخــی از رســانه های غربــی اعــالم کرده انــد 
ــد  ــد، دونال ــتراتژی جدی ــالم اس ــس از اع ــه پ ک
ــی  ــان امریکای ــه افزایــش نظامی ــم ب ترامــپ تصمی
بــه افغانســتان را گرفتــه اســت، امــا هنــوز معلــوم 
نیســت کــه کشــورهای پیمــان انتالنتیــک شــمال) 
ناتــو( چــه تعــداد ســربازان تــازه نفــس بــه ایــن 

ــرد. ــد ک کشــور اعــزام خواهن
ــس  ــاول، ریی ــر پ ــه پیت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــت ک ــه اس ــو گفت ــان نات ــی پیم ــۀ نظام کمیت
اعضــای ایــن ســازمان تــا یــک مــاه دیگــر شــمار 
ــالم  ــتان اع ــود در افغانس ــای خ ــش نیروه افزای

. می کنــد
ــه گفتــه او، هنــوز در مــورد مشــارکت اعضــای  ب
و  دارد  وجــود  ابهاماتــی  افغانســتان  در  ناتــو 
تصمیــم مــا بــرای اعــزام نظامیــان در ایــن کشــور 

ــد. ــد ش ــی خواه ــر نهای ــاه اکتب در م
بربنیــاد گزارش هــا، در حــال حاضــر ســران 
ــه  ــا چ ــد ت ــی دارن ــو رایزن ــو نات ــورهای عض کش
ــزام  ــتان اع ــه افغانس ــد ب ــربازان جدی ــداد س تع

ــد. کنن
بیــان می شــود کــه  ایــن گفته هــا در حالــی 
ــال ۲۰۱۴  ــو در س ــای نات ــروج نیروه ــس از خ پ
ــری  ــه رهب ــو ب ــده نات ــان باقی مان صالحیــت نظامی
ــکا در افغانســتان محــدود شــده اســت و در  امری
ــوره  ــوولیت مش ــع مس ــت قاط ــوب حمای چارچ
ــده  ــتان را عه ــای افغانس ــوزش نیروه ــی و آم ده

ــد. دار بودن
گروه هــای  ســال  دو  ایــن  طــول  در  امــا،   
ــود را  ــالت خ ــان حم ــش و طالب ــتی داع تروریس
ــیع  ــود را وس ــو خ ــاحۀ نف ــد و س ــترش دادن گس
ــر،  ــای ناظ ــزارش  نهاده ــاس گ ــه اس ــاختند.  ب س
طالبــان بــه بیــش از ۶۰ درصــد خــاک افغانســتان 

ــد.  ــدا کردن ــت پی حاکمی
ــپ  ــد ترام ــدن ادارۀ دونال ــس روی کار آم ــا، پ ام
رییــس جمهــور جدیــد ایــاالت متحــدۀ امریــکا و 
ــال افغانســتان،  ــدش در قب اعــالم اســتراتژی جدی
ــتر در  ــای بیش ــور از صالحیت ه ــان آن کش نظامی
ــران  ــن س ــدف گرفت ــی و ه ــات نظام ــور عملی ام

ــدند.  ــورد دار ش ــتی برخ ــای تروریس گروه ه
ــایر  ــان و س ــودی طالب ــتراتژی روی ناب ــن اس درای
اســت.  شــده  تأکیــد  تروریســتی  گروه هــای 
جنــرال جان نیکلســون فرمانــدۀ کل نیروهــای 
ناتــو در افغانســتان پــس از اعــالم اســتراتژی 
ــا  ــه ت ــت ک ــت گف ــخ ۲۶ اکس ــه تاری ــکا ب امری
ــان و ســایر گروه هــای  ــودی تمــام گــروه  طالب ناب
دهشــت افگــن در افغانســتان باقــی خواهنــد ماند. 
ــه  ــت ک ــده اس ــکار نش ــوز آش ــا هن ــد ت هرچن

کشــورهای عضــو ناتــو چــی  تعــداد ســرباز تــازه 
ــا،  ــد،  ام ــزام می کنن ــتان اع ــرای افغانس ــس ب نف
ــی از او  ــته نام ــه نخواس ــی ک ــام امریکای ــک مق ی
ــت  ــه اس ــت گفت ــه واشنگتن پُس ــود، ب ــه ش گرفت
ــکا  ــد امری ــا وجــود اعــالم اســتراتژی جدی ــه ب ک
بــرای افغانســتان، ناتــو و واشــنگتن هم چنــان 
تــالش دارنــد تــا نقشــه راه خــود را در جنــگ ۱۶ 

ــد. ــیم کنن ــتان ترس ــاله افغانس س
ایــن مقــام امریکایــی در ادامــه اعــزام ۳۵۰۰ 
ــاه  ــه افغانســتان را راه حــل کوت ــی ب ســرباز اضاف
ــی و  ــکا چگونگ ــزوده، امری ــده و اف ــدت خوان م
ــرای  ــال ۲۰۱۸ ب ــا س ــی ت ــای اعزام ــمار نیروه ش

افغانســتان بررســی می کنــد.
ــک  ــی ی ــاع کشــور آلبان ــر دف ــن حــال، وزی ــا ای ب
عضــو ناتــو اعــالم کــرد کــه کشــورش ۴۰ نظامــی 

ــد. ــزام می کن ــه افغانســتان اع دیگــر را ب
اولتــا ژاکا وزیــر دفــاع آلبانــی، از تمایــل کشــورش 
ــه  ــان ب ــاده  نظامی ــروهِ پی ــومین گ ــزام س ــرای اع ب

افغانســتان خبــر داده اســت.
وزیــر دفــاع آلبانــی تصریــح کــرده کــه ایــن گــروه 
نظامیــان کشــور آلبانــی بــا دیگــر نظامیــان آلبانــی 
ــور در  ــای نات ــع نیروه ــت قاط ــات حمای در عملی

افغانســتان ملحــق خواهــد شــد.
ژاکا  اعــالم کــرد کــه ایــن اعــزام در واکنــش بــه 
اســتراتژی جدیــد امریــکا و درخواســت ترامــپ از 
اعضــای ناتــو بــرای افزایش نیروهــا در افغانســتان 

صــورت گرفتــه اســت.
گفتنــی اســت کــه کشــور آلبانــی در ســال ۲۰۰۹ 
بــه پیمــان ناتــو پیوســت و درحــال حاضــر حــدود 
۸۰ نظامــی در افغانســتان دارد کــه در چارجــوب 
ــل  ــرات و کاب ــع  در ه ــت قاط ــت حمای ماموری
ــتان  ــان افغانس ــوردهی نظامی ــوزش و مش ــه آم ب

مشــعول هســتند.
ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای عضــو ناتــو 
بــه رهبــری امریــکا حــدود ۱۳۰۰ ســرباز خارجــی 
بــه شــمول ۸۴۰۰ ســرباز آمریکایــی در افغانســتان 
دارنــد کــه در چــوکات مأموریــت حمایــت قاطــع 
مصــروف آمــوزش و مشــوره دهــی نظامیــان 

افغانســتان هســتند. 
مصــروف  امریــکا  کــه  می گوینــد  آگاهــان 
ــگ خــود در افغانســتان اســت،  ــن جن طوالنی تری
کشــوری کــه در طــول ۱۷ ســال بیــش از ۷۰ 
ملیــارد دالــر هزینــۀ نظامــی و بــازی در ایــن 
کشــور کــرده اســت. هم چنــان، گزارش هــای 
ــاع  ــا وزارت دف ــون ی ــول پنتاگ ــده از ق ــر ش نش
ــش  ــور بی ــن کش ــه ای ــد ک ــان می ده ــکا نش امری
در  را  ملکــی خــود  و ۲۰۰۰  نظامــی  از ۱۲۰۰ 
ــت  ــم از دس ــر تروریس ــتان در براب ــگ افغانس جن
ــی  ــزار نظام ــش از ۲۰ ه ــان بی ــت. هم چن داده اس
و اجیــران ایــن کشــور در جنــگ شــانزده  ســالۀ در 

افغانســتان مجــروح شــده اند. 

رییس حکومــت وحــدت ملــی بــه امریــکا 
مــی رود و در نشســت مجمــع عمومــی 
ســازمان ملــل متحــد شــرکت کــرده، روی 
مســایل مبــارزه بــا تروریــزم صحبــت 

ــرد. ــد ک خواه
دوا خــان مینه پــال معــاون ســخن گوی 
نشســت  یــک  در  ریاســت جمهوری 
خبــری گفــت: رییــس حکومــت وحــدت 
ــن نشســت  ــی افغانســتان در حاشــیه ای مل
مقامــات  و  امریــکا  رییس جمهــور  بــا 
ــا  ــارزه ب ــوص مب ــورها در خص ــایر کش س
تروریــزم و صلــح و امنیــت گفت وگــو 

ــرد. ــد ک خواه
در ایــن نشســت خبــری کــه روز گذشــته 
ــل  ــهریور، در کاب ــنبله/ ش ــنبه ۲۶ س یک ش
ســفر  مــورد  در  بــود،  شــده  برگــزار 
و  ترکمنســتان  بــه  اشــرف غنی احمدزی 
ــد  ــل متخ ــازمان مل ــع س ــور در مجم حض

ــد. ــه ش ــات ارای معلوم
ریاســت جمهوری  ســخن گوی  معــاون 
می گویــد: امریــکا همــکار اســتراتیژیک 
افغانســتان اســت؛ بنابرایــن درایــن نشســت 
رییس جمهــور در مــورد همــکاری امریــکا 
و افغانســتان در خصــوص مبــارزه بــا 
صحبــت  امنیــت  و  صلــح  تروریــزم، 

ــرد. ــد ک خواه
ــد  ــت: محم ــگاران گف ــه خبرن ــال ب مینه پ
اشــرف غنی، رییس جمهــور افغانســتان کــه 
بــه خاطــر اشــتراک در مســابقات آســیایی 
بــه ترکمنســتان رفته، از آن کشــور مســتقیم 
ــود. ــکا می ش ــدۀ امری ــاالت متح ــی ای راه

مینه پــال گفــت کــه رییــس جمهــور پــس 
از ســفر بــه ترکمنســتان، ناوقــت شــب بــه 

ــاالنۀ  ــت س ــا در نشس ــی رود ت ــکا م امری
ســازمان ملــل متحــد اشــتراک کنــد.

معــاون ســخن گوی رییس جمهــور افــزود: 
ــن  ــت ای ــی روز نخس ــرف غن ــد اش محم
نشســت ســخن رانی خواهــد داشــت و در 
مــورد امنیــت، تروریــزم و مبــارزۀ مشــترک 
ــت  ــزم صحب ــا تروری ــان ب ــه و جه منطق

ــرد. ــد ک خواه
مینه پــال تاکیــد کــرد: درایــن نشســت 
رییس جمهــور افغانســتان از کشــورهای 
جهــان خواهــد خواســت تــا بــا تروریــزم 
بــه عنــوان یــک مســؤولیت مبــارزه کننــد، 
در غیــر آن مبــارزه تاثیرگــذار نخواهــد 

ــود. ب
ریاســت جمهوری  ســخن گوی  معــاون 
ــا  ــارزه ب ــان مب ــا خواه ــزود: م ــان اف همچن
ترویــزم هســتیم و بایــد کشــورهای جهــان 
در مــورد کشــورهای کــه تروریــزم را 
ــا  ــتان ج ــه تروریس ــد و ب ــت می کنن حمای

ــد. ــم بگیرن ــک تصمی ــد، ی داده ان
آیــا  این کــه  خصــوص  در  او  امــا  و 
افغانســتان در نشســت ســازمان ملــل متحد 
از پاکســتان شــکایت خواهــد کــرد، گفــت: 
ــور  ــت، رییس جمه ــن نشس ــیۀ ای در حاش
بــا ســران بیش تــر کشــورها در مــورد 
ــد  ــو خواه ــزم گفت گ ــا تروری ــارزه ب مب
ــۀ  ــه گون ــخن رانی اش ب ــا در س ــرد؛ ام ک
مســتقیم در ایــن نشســت از پاکســتان 

ــرد. ــد ک ــکایت نخواه ش
می گویــد:  همچنــان  مینه پــال 
رییس جمهورغنــی در نشســت ســازمان 
و  منطقــه  کشــورهای  از  متحــد  ملــل 
جهــان خواهــد خواســت تــا بــا پذیرفتــن 

بــا  مبــارزه  خصــوص  در  مســوولیت 
تروریــزم مــا را کمــک و همــکاری کننــد.

ــرف  ــد اش ــه محم ــت ک ــن درحالی اس ای
غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
صبــح امــروز )دیــروز( در رأس یــک 
ــفر  ــرای س ــی ب ــۀ دولت ــد  پای ــت بلن هیئ
عشــق آباد  عــازم  روزه  یــک   رســمی 
ــپس  ــده و س ــتان گردی ــت ترکمنس پایتخ
ــور در  ــرای حض ــکا ب ــه امری ــا ب از آن ج
ــد  ــل متح ــازمان مل ــی س ــت عموم نشس

ــت. ــد رف خواه
رییــس حکومــت وحــدت ملــی افغانســتان 
ایــن ســفر ضمــن مالقــات  هــای  در 
ــردی محمــدوف  ــی ب ــا قربانقل ــه ب جداگان
ــی  ــام  عل ــتان و ام ــ  جمهوری ترکمنس رییس
تاجکســتان  رییس جمهــوری  رحمــان 
در مراســم رســمی گشــایش مســابقات 

ــرد. ــتراک ک ــز اش ــیایی نی آس
غنــی را در ایــن ســفر صالح الدیــن ربانــی 
وزیــر امــور خارجــه، محمــد حنیــف اتمــر 
مشــاور امنیــت ملــی، اکلیــل حکیمــی 
وزیــر مالیــه، داکتــر محمــد همایــون 
ــور  ــس  جمه ــد رئی ــاور ارش ــی مش قیوم
ــر  ــا، محمــد شــاکر کارگ ــور زیربناه در ام
نماینــدۀ خــاص رئیــس  جمهــور در امــور 
ســیروس  میانــه،  آســیای  کشــورهای 
ــور  ــور در ام ــس  جمه عــالف مشــاور رئی
ــوری  ــارون چخانس ــد ه ــی و محم تجارت
و  اســتراتیژیک  ارتباطــات  معــاون 
ــی  ــام عال ــر مق ــت دفت ــانه های ریاس رس
ریاســت  جمهــوری همراهــی مــی  نماینــد.

امـریکا ۳۵۰۰ سـربـاز
به افغـانستان مـی فرستـد

ارگ:
همکاری جهان در مبارزه با تروریسم محور 

صحبت های غنی در سازمان ملل است

فرمان تازۀ غنی:

ادارات عدلی و قضایی 
و امنیتی را از »حزب« پاک کنید

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری
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بخش هفتاد و دوم

لحـاظ  بـه  را  بشـری  اجتماعـات  فارابـی 
خودبسـنده بـودن یـا نبـودن، بـه اجتماعـات 
آن گاه  می کنـد.  تقسـیم  ناقـص  و  کامـل 
اجتماعـات کامـل را بـا در نظـر گرفتـن یـک 
معیـار کّمـی، یعنـی میـزان گسـترده گی افـراد 
در آن قسـمت های آبـاد زمیـن، بـه سـه نـوع 
میانـه  اجتمـاع  )عظمـی(،  بـزرگ  اجتمـاع 
)صغـری(  کوچـک  اجتمـاع  و  )وسـطی( 
بـزرگ،  اجتمـاع  از  مقصـود  می کنـد.  تقسـیم 
همـۀ ملت هـای دنیاسـت کـه گردهـم آمـده، 
بـا هـم همـکاری دارنـد. اجتمـاع میانـه، امتی 
هسـتند کـه در بخشـی از قسـمت آبـاد زمیـن 
گردهـم آمده انـد و اجتمـاع کوچـک، مجموعۀ 
افـراد یـک شـهر اسـت کـه در بخشـی از یک 

آمده انـد. گـرد  سـرزمین، 
اجتماعـات ناقـص نیـز در منظر فارابی، شـامل 
اهـل ده، محلـه، سـاکنان یـک کـوی یـا افـراد 

یـک خانـواده می شـود.
از آن جـا کـه جامعـه نمی توانـد کمتـر از شـهر 
بـرای دسـت یابی  نصـاب الزم  باشـد و حـد 
بـه خیـر برتـر، تحقـق جامعـۀ شـهری اسـت، 
فارابـی محور اصلِی تحقیقات خـود را اجتماع 
کوچـک، یعنـی جامعـۀ شـهری ـ کـه وی آن 
را اجتمـاع مدنـی می نامـد ـ قـرار داده اسـت. 
وی بـا توجـه بـه هدفـی کـه مـد نظر هـر یک 
از ایـن جوامـع اسـت و افـراد بـرای نیـل بـه 
آن گردهـم آمده انـد و بـا هـم تعـاون دارنـد، 
جوامـع شـهری را بـه دو دسـتۀ کلـی جامعـۀ 
فاضلـه و غیرفاضلـه تقسـیم می کنـد و بـرای 
جامعـۀ غیرفاضلـه نیز اقسـامی را ذکـر می کند. 
وی در ایـن تقسـیم بندی، بـه مسـایل فکری و 

فرهنگـی اصالـت می دهـد.
نکتـۀ شـایان توجـه ایـن اسـت کـه هرچنـد 
فارابـی در این کـه جامعـۀ کامل جامعۀ شـهری 
ارسـطو  به ویـژه  و  یونـان  فالسـفۀ  از  اسـت، 
متأثـر اسـت، در کنـار جامعـۀ شـهری از اّمـت 
و ملـت فاضله سـخن بـه میان مـی آورد، و این 
امـر نشـان توجـه و تفّطـن فارابـی نسـبت بـه 
عـدم انطبـاق کامـل مدینـه در بینـش ارسـطو 
بـر جوامـع اسـالمی و نیـز تفکیـک دولـت و 
مفهـوم  و  جامعـه  بـه  دادن  اصالـت  و  مـردم 

اسـت. آن  جامعه شـناختی 

جامعۀ فاضله
جامعـۀ فاضلـۀ فارابـی، جمعی از افراد انسـانی 
اسـت کـه دارای کنـش و واکنـش اجتماعـی و 
اجتماعـی هسـتند.  از هم بسـته گی  برخـوردار 
افـراد جامعـه، ماننـد اجـزای طبیعـت در عیـن 
پرتـو  در  فـردی  پویایـی  و  نسـبی  اسـتقالل 

را  واحـدی  نظـام  اجتماعـی،  هم بسـته گی 
تشـکیل می دهنـد. نظـام جامعۀ فاضلـه، همانند 
نظـام عالـم )به طور کلـی( و نظام بدن انسـان، 
در  افـراد  آن  در  و  اسـت  نظامـی خودبسـنده 
صـورت  بـه  و  حلزونی شـکل  سـاختار  یـک 
طبقـات  یـا  رده هـا  در  طولـی  سلسـله مراتب 
مختلفـی قـرار دارنـد. منزلـت و پایـگاه افـراد 
جامعـه، بـه دو عامـل طبیعـت افـراد و آداب و 
رسـومی که کسـب کرده انـد، بسـته گی دارد و 
رییـس جامعـه، بـر اسـاس دو معیار یاد شـده، 
گروه هـا و افـراد هـر گـروه را در پایگاهـی که 
شایسـتۀ آن انـد )خدمـت یـا ریاسـت(، قـرار 
کـه  ـ  اول  رییـس  از  جامعـه  نظـام  می دهـد. 
خـادم و مـرؤوس هیچ کـس نیسـت ـ شـروع 
می شـود و بـه آخریـن مرتبـۀ هـرم اجتماعی ـ 
کـه فقـط خادم اسـت و رییس کسـی نیسـتـ  
پایـان می یابـد. در بینش فارابـی، رییس جامعه 
نقـش اول را در نظـام جامعـه ایفـا می کنـد و 
مدینـه  رییـس  دریافـت  مطابـق  امـور،  تدبیـر 
اول،  رییـس  می گیـرد.  صـورت  سـعادت  از 
بـه منزلـۀ قلـب نظـام و افـراد جامعـه اسـت. 
هرچنـد افـراد جامعه، الگـوی فکـری و عملِی 
خـود را رییـس اول قـرار می دهنـد و تقسـیم 
نزدیکـی  و  دوری  بـر حسـب  اجتماعـی  کار 
بـه رییـس تنظیـم می شـود، افـراد از اختیـار و 

برخوردارنـد. آزادی عمـل 

ارکان جامعۀ فاضله
همان گونـه کـه دانشـمندان علـوم اجتماعـی با 
صراحـت گفته انـد، در زمان هـای گذشـته بیـن 
جامعـه و دولـت تفکیکـی صـورت نمی گرفته 
و مسـایل اجتماعی در البه الی مسـایل سیاسـی 
و حکومتـی مطـرح می شـده اسـت. ایـن امـر 
دربـارۀ اندیشـه های فارابـی نیز صـدق می کند. 
البتـه علـت اصلی برجسـته شـدن بعد سیاسـی 
و حکومتـی در اندیشـه های فارابـی، گرایـش 
پیامبـر  و  امـام  آن،  طبـق  کـه  اوسـت  شـیعِی 
)رییـس جامعـه(، قلـب و محـور جامعه اسـت 

و جامعـه بـر مـدار او می چرخـد.
نقشـی  از  نبایـد  مهـم،  عامـل  ایـن  کنـار  در 
فارابـی  آوردن  روی  در  افالطـون  آثـار  کـه 
داشـته  سیاسـی  و  اجتماعـی  اندیشـه های  بـه 
عیـن  در  را  فارابـی  می تـوان  و  بـود  غافـل 
افالطـون  اندیشـه های  شـیفتۀ  نوآوری هایـش، 
دانسـت و از آن جـا کـه بـرای افالطون مسـایل 
سیاسـی و اجتماعـی اهمیـت زیـادی داشـته، 
فارابـی نیـز بـه این سـو کشـیده شـده اسـت.

بـه نظـر فارابـی، مباحـث سیاسـی و اجتماعی 
در طـول فلسـفه قرار دارد و بایـد تمام مباحث 

ایـن رو،  از  شـود.  اسـتخراج  تفکـر  راه  از  آن 
فارابـی،  سیاسـی  مباحـث  تحلیـل  و  بررسـی 
بلکه شـناخت و توصیـف آن ها، بـدون عنایت 
بـه فلسـفۀ وی از اعتبـار چندانـی برخـوردار 

. نیست
افالطـون نـه عزلت گزینـی را می پسـندید و نـه 
جامعـه را بـرای زنده گـی، سـالم می دانسـت؛ 
بنابریـن تصمیـم گرفـت از راه رشـد فرهنـگ 
و حکمـت دسـت بـه تغییـر و اصـالح جامعـه 
بزنـد. ولـی فارابـی بـا توجـه بـه اندیشـه های 
افالطـون، مباحـث سیاسـی ـ اجتماعـِی خـود 
اصـالح  دغدغـۀ  و  اسـت  کـرده  طـرح  را 
جامعـه را نداشـت. بـه عبارت دیگـر، افالطون 
و  تغییـر  هـدف  بـا  اسـت  سیاسـی  مصلحـی 
اصـالح جامعـه، ولـی فارابی فیلسـوفی اسـت 
بـا هـدف شـناخت بهتـر جامعـه. بـه عقیـدۀ 
افالطـون، حاکـم جامعـه هـم بایـد توانا باشـد 
و هـم دانـا و هر یـک از آن هـا به تنهایـی برای 
ادارۀ جامعـه کفایـت نمی کنـد و جامعـه بایـد 
تحـت سـیطره و فرمانروایـی »حاکـم حکیـم« 
باشـد. )۱( ایـن نظـر افالطـون در همـۀ آثـار 
فارابـی برجسـته اسـت. وجـه امتیـاز فارابی از 
افالطـون در نظریـۀ حاکـم حکیـم، این اسـت 
کـه بـا تأثیرپذیـری از اصول دینـیـ  مذهبی، با 
نگرشـی جدیـد بـه موضـوع رهبـری جامعه و 

حاکمـان حکیـم نگریسـته اسـت.

رییس جامعۀ فاضله
دلیـل وجـودی رییـس در جامعـه، طبـق نظـر 
فارابـی، رسـیدن انسـان ها به هدف نهایی شـان، 
یعنـی سـعادت اخـروی اسـت. وظیفۀ انسـان، 
توجـه  و  آن  مقدمـاِت  و  سـعادت  شـناخت 
بـا  انسـان ها  چـون  و  اسـت  آن  بـه  مسـتمر 
یکدیگـر متفـاوت و مختلـف آفریده شـده اند 
و اکثریـت قاطـِع آنـان نمی تواننـد به تنهایـی و 
بـدون راهنمایـی دیگـران، سـعادت و مقدمات 
آن را بشناسـند، نیازمند معلم و راهنما هسـتند، 
تـا سـعادت را به آن هـا بشناسـاند. هم چنین به 
دلیـل آن کـه بیشـتر انسـان ها با وجود شـناخت 
سـعادت و مقدمـات آن، خـود بـه خـود بـه 
تحصیـل آن مبـادرت نمی ورزنـد، بـه انسـانی 
نیازمندنـد کـه آن هـا را به انجـام دادن مقدمات 
سـعادت برانگیزانـد و او کسـی نیسـت مگـر 
رییـس جامعـه که ایـن وظیفه را برعهـده دارد.

)۲(
بـه عقیـدۀ فارابـی، هـر انسـانی صالحیـت بـه 
عهـده گرفتـِن ریاسـت جامعـه را نـدارد، زیرا 
کسـی می توانـد رییـس جامعه گردد کـه دارای 

صفـات زیر باشـد:
در  ریاسـت  )تفلسـف(.  فلسـفه ورزی  ۱ـ 
صورتـی کامـل اسـت کـه قواعـد کلـِی آن بـا 
فلسـفۀ نظـری آمیخته شـود و با تفکر اسـتنباط 
گـردد؛ زیـرا اطـالع و آگاهی از تدبیـر خداوند 
در عالـم هسـتی، بـدون فلسـفه امـکان نـدارد.
)۳( رییـس )حاکـم(، بایـد فیلسـوف )حکیـم( 
کـه  اسـت  کسـی  کامـل  فیلسـوف  و  باشـد 
اوالً علـوم نظـری را آموختـه باشـد و ثانیـًا بـا 
نگـرش علمـی، علـوم عملی را نیز کسـب کند 
و تـا آن جـا کـه ممکـن اسـت، تـوان کاربرد و 
گسـترش آن دو را در جامعه داشـته باشـد.)۴(
۲ـ ارتبـاط بـا مبـدای وحـی. فارابـی بـر ایـن 
بـاور اسـت کـه رییـس باید نبـی یا امام باشـد.
)۵( فارابـی صفـت اول را از فالسـفۀ یونـان 
از  دوم  صفـت  ولـی  اسـت،  کـرده  اقتبـاس 
ابتـکارات وی اسـت کـه بـه شـرایط افالطـون 

اضافـه شـده اسـت.

بخش نخست

کنفرانس بن
بعــد از نشســت بــن در ســال ۱۳۸۰  خورشــیدی، در حکومــت افغانســتان کــه توســط 
ــدرِت  ــه ق ــب ک ــن ترتی ــه ای ــی ُرخ داد. ب ــِر ژرف ــود، تغیی ــه ب ــن تشــکیل یافت مجاهدی
ــت.  ــرار گرف ــرب ق ــته از غ ــای برگش ــارِ تکنوکرات ه ــته در اختی ــی آهسته آهس دولت

حامــد کــرزی رییــس دولــت موقــِت افغانســتان شــد و کابینــۀ خــود را بــه زودی اعــالن 
کــرد. در کابینــۀ او، شــخصی کهنســال بــه نــام رســول امیــن، به جــای آقــای ذره وزیــر 

مجاهدیــن، به حیــِث وزیــر معــارف مقــرر گردیــد. 
مــن در آن موقــع رییــس رادیــو تلویزیــون تعلیمــی و تربیتــی بــودم. یــک  روز وزیــر 
ــی  ــون مل ــو تلویزی ــم ســخنرانی اش را از رادی ــرا خواســت و خواهــش کــرد کــه فل م
ــا او  ــردد. ام ــرا گ ــد اج ــول می توان ــدل پ ــن کار در ب ــم: ای ــم. گفت ــی کن ــش کاپ برای
ــالم  ــن س ــرِف م ــی( از ط ــون مل ــو تلویزی ــس رادی ــور )ریی ــظ منص ــه حفی ــت: ب گف
بگوییــد؛ خــودت همــکارش بــودی، اگــر از مــا پــول بخواهــد، از خــودت نمی گیــرد. 
ــردم.  ــرح ک ــر را مط ــای وزی ــم و تقاض ــور رفت ــظ منص ــزد حفی ــورت، ن ــر ص ــه  ه ب
منصــور گفــت: اگــر از دیگــران پــوِل حــِق ثبــِت آن صــد دالــر شــود، وزیــر صاحــب 
ــردازد! ــت بپ ــۀ دول ــه خزان ــر ب ــد دوصــد دال ــدرِت بیشــتر دارد، بای به خاطــر این کــه ق
ــر  ــه وزی ــان را ب ــتم جری ــود و می خواس ــده ب ــام ش ــتم، ش ــه وزارت برگش ــاره ب دوب
ــر  ــازه از دفت ــدم کــه ت گــزارش دهــم. تاج الدیــن صدیقــی رییــس پــالن وزارت را دی
وزیــر بیــرون شــده بــود. او از مــن پرســید: »کجــا مــی روی بیگانــه؟« گفتــم: بــا وزیــر 
ــدی!«  ــه آم ــت میل ــه وق ــرو ک ــت، ب ــوب اس ــت: »خ ــی گف ــب کار دارم. صدیق صاح

ــی. ــاز می بین ــت: داخــل شــو، ب ــه چــی اســت؟« گف ــیدم: »میل پرس
ــدم  ــاروی را دی ــِر زیب ــر معــارف شــدم، ســه دخت ــه داخــِل ســکرتریت وزی ــی ک زمان
ــا چــادری پوشــاندند. کــه نشســته بودنــد. آن هــا بعــد از دیــدن مــن، روی خــود را ب
بــه اتــاق وزیــر رفتــه، او را دیــدم و جریــان را برایــش شــرح دادم و دوبــاره برگشــتم، 
ــن از  ــتند، یک  ت ــی اس ــا ک ــه این ه ــیدم ک ــی پرس ــد. وقت ــوز بودن ــران هن ــا آن دخت ام
ــن حــال اســت،  ــارف همی ــر شــب در وزارت مع ــم گفــت: »ه ــِن دروازه برای محافظی

ــم!«  ــی بگویی ــه ک ــم ب نمی دانی
ــِر کهنســال کــه راه رفتــن برایــش مشــکل اســت،  ــه شــد کــه ایــن وزی ــان گفت همچن
اتاقــی در هوتــل کانتیننتــال دارد و آن جــا نیــز کســانی هســتند کــه بــرای او دخترانــی 

را بــه خوش گذرانــی می آورنــد.
ــارِف  ــردم و مع ــارِ م ــِت رقت ب ــه حال ــوردم ب ــف خ ــردم و تأس ــب ک ــیار تعج بس

افغانســتان!
معاون ها و اعضای کابینۀ حامد کرزی در دورۀ اول ریاست جمهوری:   

مارشال محمدقسیم فهیم، معـاون اوِل رییس جمهور
محمدکریم خلیلی، معاون دومِ رییس جمهور

هدایت امین ارسال، وزیر تجارت و مشاور ارشد رییس جمهور  .۱
داکتر عبداهلل، وزیر امور خارجه  .۲

سترجنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع  .۳
علی احمد جاللی، وزیر امور داخله  .۴

داکتر زلمی رسول، مشاور امنیت ملی  .۵
نورمحمد قرقین، وزیر کار و امور اجتماعی   .۶

انورالحق احدی، وزیر مالیه  .۷
میرمحمدصدیق فرهنگ، وزیر اقتصاد  .۸

محمداسماعیل خان، وزیر انرژی و آب  .۹
۱۰.  عنایت اهلل قاسمی، وزیر ترانسپورت

۱۱.  انجنیر امیرزی سنگین، وزیر مخابرات
۱۲.  انجنیر میرمحمدصدیق، وزیر معادن

۱۳.  داکتر سهراب علی سفری، وزیر فواید عامه
۱۴.  انجنیر محمدصدیق پشتون، وزیر شهرسازی و مسکن

۱۵.  عبیداهلل رامین، وزیر زراعت و مالداری
۱۶.  سرور دانش، وزیر عدلیه

۱۷.  سید امیرشاه حسن یار، وزیر تحصیالت عالی
۱۸.  سید مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ

۱۹.  سیدمحمد فاطمی، وزیر صحت عامه
۲۰.  پوهاند نعمت اهلل شهرانی، وزیر حج و اوقاف

۲۱.  عبدالکریم براهوی، وزیر سرحدات
۲۲.  داکتر سید اکرام الدین معصومی، وزیر کار و امور اجتماعی

۲۳.  داکتر اعظم دادفر، وزیر تحصیالت عالی
صدیقه بلخی، وزیر شهدا و معلولین  .۲۴

محمدحنیف اتمر، وزیر انکشاف دهات  .۲۵
۲۶.  داکتر مسعوده جالل، وزیر امور زنان

۲۷.  انجنیر حبیب اهلل قادری، وزیر مبارزه با مواد مخدر.
محمــد رســول امیــن و تاج محمــد وردک، از جملــه وزیرانــی بودنــد کــه تنهــا در دورۀ 

موقــت به حیــث وزیــر معرفــی و بعــداً از کابینــه دور شــدند.

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی



بنده گی با معرفت خاص حضور آدمی است
ورهن این جا سجده اه چون ساهی یک سر مبهمی است
بیــدل

تاریــخ چیســت؟ آیــا پدیدیه یــی عینــی و خارجــی اســت و 
یــا امــری ذهنــی و و روان شــناختی؟ اگــر تاریــخ رویــدادی 
ــم  ــا حاک ــن رویداده ــر ای ــا نظمــی ب ــرون اســت، آی در بی
اســت؟ و اگــر نظمــی حاکــم باشــد، ایــن نظــم حاکــم را 
ــد در  ــی می توان ــه نقش ــرد و چ ــدا ک ــوان پی ــه می ت چگون
ــخ داشــته باشــد؟ علی االصــول  ــان تاری یافتــن مســیر جری
نســبت میــان گذشــته و حــال چگونــه اســت؟ آیــا »اکنــون« 
محصولــی تصادفــی اســت؟ ویــا معلــول علــل پیشــینی و 
از  ایــن، و پرســش هایی  تاریخــی شــناخته می شــود؟ 
ــنده یی  ــخ، و نویس ــر تاری ــر پژوهش گ ــرای ه ــت ب این دس
ــان  ــخ نش ــه را در تاری ــک اندیش ــیر ی ــد مس ــه می خواه ک

دهــد، مطــرح و مهــم اســت.
هــر حادثــه  در لحظــه و یــا لحظــاِت خاصــی از تاریخ روی 
ــدادی  ــه روی ــان ب ــو زم ــه جل ــا حرکــت رو ب می دهــد و ب
این جهــت،  از  می گــردد.  مبــّدل  )تاریخــی(  گذشــته 
ــد و امــر ذهنــی و  ــت عینــی دارن حــوادث تاریخــی واقعیّ
روان شــناختی نیســتند. وقایــع تاریخــی، به ویــژه وقایعــی از 
نــوع واقعیّت هــای ناشــی از کــردار آدمیــان را بایســتی در 
یــک سلســلۀ منطقــی و عّلــی در نظــر آورد. از این جاســت 
ــوان  ــی را می ت ــای تاریخ ــر رویداده ــم ب ــم حاک ــه نظ ک
ــال را  ــته و ح ــان گذش ــبت می ــا آن نس ــرد و ب ــف ک کش
بــرآورد نمــود. بــا ایــن گفتــه، از یک ســو نظمــی عّلــی بــر 
ــم،  ــی ه ــد و از جانب ــان می ران ــی فرم ــای تاریخ رویداده
تسلســل زمانــی، رویدادهــای جزیــی و مشــتت را چونــان 
ــن  ــد. بدی ــرار می ده ــلک ق ــک ِس ــبیح در ی ــای تس دانه ه
ــر دو  ــه ب ــا تکی ــوان ب ــی را می ت ــوادث تاریخ ــاس، ح اس
اصــل تسلســِل زمانــی و نظــم عّلــی تبییــن و توضیــح داد.

کــه  تاریخــی  کالن روایت هــای  عمــر  آن جایی کــه  از 
ــم،  ــٌا جامعه شناســانی چــون کارل مارکــس، دورکهای عمدت
هــگل و دیگــران مطــرح کرده انــد، به ســر رســیده اســت و 
امــروزه مشــتریان بســیاری نــدارد، بایســتی از روایت هــای 
ــت و  ــر ام ــخ ه ــت و تاری ــخن گف ــی س ــی مختلف تاریخ
ــاری آن -  ــای انحص ــر ویژه گی ه ــه ب ــا تکی ــی را - ب مّلت
ــه قــرار دارد.  جــدا از دیگــران در نظــر آورد و مــوردِ مداقّ
نتیجــه این کــه، انســان امــروز بیــش از آن کــه بــا تاریــخ بــه 
منزلــۀ یــک واقعیـّـت کلــی مواجــه باشــد، بــه آن بــه مثابــۀ 
ــل  ــه ذی ــرد ک ــی می نگ ــاره پاره ی ــای پ مجموعه واقعیّت ه
مجموعه هــای مختلفــی درآمــده اســت و تاریخ هــای 
ــخ  ــت، تاری ــت. از این جه ــود آورده اس ــی را به وج مختلف
ــه خصوصیّت هایــی کــه  ــا توجــه ب هــر ملــت و مردمــی ب
دارد، از دیگــران تمایــز می یابــد. تمامــی اقــوام بــه ســنِت 
تاریخــی واحــدی تعّلــق ندارنــد و از ایــن رو،  تاریــخ متکثّر 
می شــود و در جوامــع مختلــف صورت هــای مختلفــی 
ــای  ــان روی داده ــر می ــر و تأث ــرد. تأثی ــش می گی به خوی
ــا از  ــان آن ه ــی می ــل زمان ــو، و تسلس ــی از یک س تاریخ
ــه  ــم بخی ــی را به ه ــای جزی ــر، پاره رویداده ــوی دیگ س
ــه از  ــد ک ــکیل می ده ــری را تش ــت کالن ت ــد و کلیّ می زن
آن بــه تاریــخ یــک مّلــت ویــا یــک کشــور تعبیــر می شــود. 
ــوان  ــوادث را می ت ــیاری از ح ــله های بس ــن رو، سلس از ای
در نظــر آورد کــه هــر یــک تاریخــی را به وجــود آورده انــد 
ــد  ــم پیون ــا ه ــع ب ــون« جوام ــته« و »اکن ــا آن »گذش و ب

ــم  ــرای فه ــی ب ــه  و مّلت ــر جامع ــن رو، ه ــورد. از ای می خ
»اکنــون« خویــش نیــاز دارد تــا چشــم اندازی از »گذشــته«  
داشــته باشــد. روی ایــن حســاب، اندیشــیدن در پیونــد بــه 
»اکنــون« ماهیّتــی تاریخــی پیــدا می کنــد و بــا اندیشــه بــه 

ــد. ــبت می یاب ــته« نس »گذش
ــی،  ــخ فرهنگ ــم از: تاری ــی اع ــواع مختلف ــخ ان ــرای تاری ب
تاریــخ سیاســی، تاریــخ اقتصــادی، تاریــخ حقــوق، تاریــخ 
ــخ  ــود، تاری ــن وج ــا ای ــد. ب ــر گرفته ان ــدن و ... در نظ تم
ــه  ــن وج ــه در کلی تری ــی دارد ک ــای مختلف ــا الیه ه ملت ه
ــر(  ــخ بش ــخ )تاری ــی تاری ــپهر عموم ــر س ــد زی آن می توان
ــث  ــد باع ــای جدی ــور دولت-ملت ه ــرد. ظه ــای بگی ج
ــه حــوادث خــودی  ــی ب ــِت ویژه ی ــع اهمیّ ــا جوام شــده ت
ــود  ــع می ش ــا واق ــای آن ه ــه در درون جغرافی ــی ک )حوادث
ــت و  ــوس، حاکمیّ ــم از: نف ــت اع ــک دول ــا عناصــر ی و ب
ــل شــوند و رویدادهــای  ــد( قای ــدا می کن ــد پی قلمــرو پیون
بیرونــی )رویدادهایــی کــه در کشــورهای دیگــر رخ 

ــد.  ــرار گیرن ــت ق ــگاه دوم اهمیّ ــد( در جای می دهن
ــر ناسیونالیســتی ،  ــیطرۀ تفک ــم س ــن  وجــود، علی رغ ــا ای ب
ــر فرهنگــی، سیاســی،  ــا در مقیاســی کالن ت ــت ملت ه هویّ
ــا در  ــه بس ــود. چ ــف می ش ــز تعری ــادی نی ــی و اقتص دین
ــت،  ــای آن مل ــر از جغرافی ــی فرات ــت ملت ــواردی، هویّ م
در مقیــاس وســیع تری تعریــف شــود. از ایــن بابــت، 
مقولــۀ هویّــت الیه هــای مختلفــی به خــود می گیــرد. 
ــه  ــی ک ــا حفــظ ویژه گی های ــه ب ــک جامع ممکــن اســت ی
ــترکاِت  ــی از مش ــاند، پاره ی ــه را می شناس ــت آن جامع هویّ
دینــی و فرهنگــی بــا جوامــع دیگــر منطقــه و جهــان نیــز 
داشــته باشــد کــه همــۀ ایــن جوامــع را بــا هویـّـت کالن تــر 

ــد. ــد بزن ــی پیون ــی و جهان منطقه ی
ــس از شــکل گیری  ــه، کشــورهای اســالمی پ ــن گفت ــا ای ب
ــی  ــت مل ــۀ هویّ ــد همــواره در میان ــای جدی دولت- ملت ه
ــای  ــد و رویکرده ــان بوده ان ــش در نوس ــالمی خوی و اس
ــی  ــأله، یکــی از عوامل ــه مس ــارض ب ــا متع ــاوت و حت متف
شــناخته می شــود کــه ایــن نوســان را ثبــت جریــدۀ 
تاریــخ کــرده اســت. در ایــن کشــاکش، شــماری بــه 
ــت اســالمی  ــت ملــی و بومــی خویــش بیــش از هویّ هویّ
ارزش داده انــد و احســاس وابســته گی بیشــتری نســبت بــه 
ــای  ــا گرایش ه ــر، ب ــه برخــی دیگ ــته اند، درحالی ک آن داش
هویّــت  بــه  وابســته گی  اســالمی،  انترناسیونالیســتی 
ــه  ــوری ک ــت ملی-کش ــظ هویّ ــر حف ــالمی را ب کالن اس
ــد.  ــح می دهن ــود، ترجی ــناخته می ش ــد ش ــی نوآم مقوله ی
ــول  ــوان در ط ــی را می ت ــت مل ــینی،  هویّ ــی پس ــا نگاه ب
هویـّـت اســالمی قــرار داد. در ایــن نــگاه، ایــن کشــورهای 
اســالمی داری هویّتــی دوالیه انــد کــه یکــی هویّــت ملــی 
ــان. ــر اسالمی ش ــت کالن ت ــم هویّ آن هاســت و دیگــری ه
 تاریــخ کشــور مــا )افغانســتان( را بــه دو مرحلــه ی 
اگــر  کرده انــد.  تقســیم  پسااســالمی  و  پیشااســالمی 
ــم،  ــرار دهی ــه ق ــون توج ــریعتی را کان ــر ش ــخن دکت س
ــا را از گذشــتۀ  ــرده و م ــراض عمــل ک ــان مق اســالم چون
ــالم،  ــدن اس ــس از آم ــت. پ ــده اس ــا بری ــالمی م پیشااس
خراســان آن روز کــه افغانســتان امــروزی بخــش عمده یــی 
از آن بــوده اســت، پاره یــی از قلمــرو اســالمی می شــود و 
ــوان  ــدی می گــردد کــه می ت ــت تاریخــی جدی واجــد هویّ
از آن بــه هویّتــی اسالمی-خراســانی تعبیــر کــرد. از آن پس، 
ــی  ــا حوادث ــًا ب ــن کشــور عمدت ــخ ای حــوادث بعــدی تاری
ــژه در دســتگاه خالفــت روی  کــه در جهــان اســالم، به وی

می دهــد، پیونــد پیــدا می کنــد و ایــن امــر، تحلیــل تاریخــِی 
مــا را بــدون یــک چشــم انداز روشــن بــه مفاهیــم اســالمی 

ــازد. ــن می س ــا ناممک ــوار و حت ــالمی، دش ــخ اس و تاری
بــه هــر روی، بــا گــذر زمــان، پیوســته گی تاریخــی مــا بــا 
جهــان اســالم همــواره شــاهد گسســت و انقطاعاتــی نیــز 
بــوده اســت. در آخریــن حادثــه، وقتــی نــادر افشــار در اثــر 
یــک کودتــای نافرجــام نظامــی از اریکــۀ قــدرت بــه زیــر 
ــی )۱۸۲۲-۱۷۷۳م( کــه  کشــیده می شــود، احمدخــان دران
ــاه  ــه احمدش ــا ب ــود و بعده ــپاه او ب ــرداران س ــی از س یک
ــه  ــوری ب ــال ۱۷۴۷م کش ــت، در س ــهرت یاف ــی ش ابدال
نــام افغانســتان را بــا جغرافیــای همیشــه در نوســان پدیــد 
ــخ معاصــر  ــه تاری ــه از آن ب ــه ک ــن مرحل ــس از ای آورد. پ
افغانســتان یــاد می شــود، ایــن کشــور رابطــۀ نســبتًا 
دورتــری را بــا کشــورهای عربــی و اســالمی تجربــه کــرده 
اســت. شــماری از کشــورهای دیگــر اســالمی ـ بــه دالیــل 
مختلفــیـ  کــه عمــاًل در معــرض تحــّوالت مســتقیم غــرب 
ــرال را  ــی و لیب ــای صنعت ــا اروپ ــه ب ــتند، مواجه ــرار داش ق
ــت  ــن در حالی س ــد. ای ــه نمودن ــم تجرب ــدۀ نوزده در س
کــه افغانســتان – شــاید بــه دلیــل عــدم نزدیکــی بــا اروپــا 
ــی  ــه فرصت ــتبدانه یی ک ــای مس ــود حاکمیّت ه ــز وج و نی
ــا دیگــران نمی گذاشــت - از  ــرای گفت وگــو و تعامــل ب ب
ــب غــرِب  ــی کــه از جان ــا تندبادهای ــی مســتقیم ب رویاروی
متجــدد بــر جوامــع دیگــر اســالمی وزیــده بــود، همــواره 
برکنــار بــوده اســت. کشــور مــا در هیــچ مقطعــی از تاریــخ 
ــته و  ــرار نداش ــه ق ــتقیِم مدرنیت ــور مس ــرض حض در مع
ــن  ــی ای ــاحۀ مقناطیس ــی، در س ــع خاص ــواره در مقاط هم
تحــّوالت واقــع شــده اســت. از ایــن جهــت، تجددخواهــی 
ــی در  ــل نوگرای ــایی از اص ــس نارس ــور عک ــن کش در ای
جوامــع اســالمی دیگــر شــناخته می شــود. از ایــن بابــت، 
حرکت هــای اصالحــی از جریــان مشــروطه خواهی تــا 
ــالمی و ...  ــت کیش اس ــای راس ــی و نهضت ه ــزاب چپ اح
ــور  ــا آن کش ــن ی ــخه برداری از ای ــت نس ــه آف ــواره ب هم
گرفتــار آمــده و ایــن امــر، ضــرورت تحقیــق در آن 
ــه از بســتر فکــری و فرهنگــی دیگــری  ــل را ک فکــر اصی
برخاســته اســت و حرکت هــای اســالمی عکــس مشــبوهی 
ــتن  ــون« خویش ــرای درک »اکن ــوند، ب ــته می ش از آن دانس

می کنــد. پررنگ تــر 
ــای  ــوی از اعض ــان عض ــا چون ــۀ م ــه، جامع ــه این ک القص
ــنی  ــی روش ــری و فرهنگ ــترکات فک ــی، مش ــۀ جهان جامع
ــی و  ــت کالن فرهنگ ــن هویّ ــالمی دارد. ای ــع اس ــا جوام ب
فکــری را کــه تمامــی کشــورهای اســالمی بــه پیمانه هــای 
اســالمی  امــت  می تــوان  ســهیم اند،  آن  در  مختلفــی 
و یــا جهــان اســالم نامیــد. از این جهــت، ریشــه یابی 
ــر اســالمی  ــع دیگ تحــّوالت فکــری و فرهنگــی در جوام
ــد، و  ــه باش ــا بی رابط ــروز م ــته  و ام ــا گذش ــد ب نمی توان
چــه بســا در پرتــو درک ســیر فکــر دینــی در کشــورهای 
ــه  ــوب مدیتران ــژه کشــورهای جن ــی، به وی اســالمی و عرب
بتــوان »اکنــون« خویــش را تحلیــل و تعریــف کــرد؛ 
ــی  ــۀ جهان ــه اندیشــۀ اســالمی همــواره داعی ــژه این ک به وی
ــدۀ  ــۀ آن، عقی ــر پای ــت و ب ــته اس ــتی داش و انترناسیونالیس
ــی  ــر تمام ــم ب ــل تعمی ــد و قاب ــرز نمی شناس ــالمی م اس
جوامــع اســالمی دانســته می شــود. بدیــن حســاب، بــرای 
فهــِم اکنــون خویــش فهــم کالن هویّــت اســالمِی مــا 
ــی از  ــاًل بخش ــر عم ــالۀ حاض ــد و رس ــروری می نمای ض

ــت.  ــه اس ــده گرفت ــوولیّت را برعه ــن مس ای

رســاله یی کــه پیــش رو داریــد، بــه رّدیابــی اندیشــۀ دینــی 
ــی  ــردازد و جهــِت فکــر دین ــخ اســالم می پ در مســیر تاری
را چونــان ســایه یی دنبــال می کنـــد. فرامــوش نبایــد 
کــرد کــه فکــر دینــی هرازگاهــی ممکــن اســت از مســیر 
اصلــی آن بــه کژراهــه منحــرف شــود و ســرانجام بــه قعــر 
انحطــاط ســقوط کنــد. از ایــن رو، متجددانــی برخاســته اند 
ــّط  ــد و در خ ــش دهن ــاره پاالی ــه را دوب ــن اندیش ــا ای ت
اصلــی آن هدایــت کننــد. روی ایــن بیــان، انحطــاط بیــش 
ــی  ــای بیرون ــا نموداره ــی و ب ــدۀ عین ــک پدی ــه ی از آن ک
باشــد، نوعــی نظــام آگاهــی اســت. وقتــی آگاهــی آدمیــان 
ــونده گی اش را  ــِت نوش ــد و خصل ــاز می مان ــت ب از حرک
ــِف  ــتایی و توق ــود، ایس ــۀ رک ــد، مرحل ــت می ده از دس
ــت  ــی اس ــن مقاطع ــد. در یک چنی ــی از راه می رس تاریخ
ــه  ــدآِب اندیش ــا دن ــند ت ــی از راه می رس ــه تجددخواهان ک
ــیر و  ــد، مس ــق می کنن ــه خل ــی ک ــای تازه ی ــا روزنه ه را ب
ــی  ــی آگاه ــاط نوع ــه انحط ــد. از آن جایی ک ــت دهن حرک
انحطــاط  از  بیرون شــده  نســخه های  اســت،  منحــط 
ــند و اصــالح  ــته باش ــی داش ــی معرفت ــز بایســتی خصلت نی
ــی  ــر دین ــالح فک ــن در اص ــورت بنیادی ــی را به ص اجتماع
ــری و نواندیشــی  ــان،  احیاگ ــد. بدین س جســت وجو نماین
دینــی همــواره یــک ضــرورِت تاریخــی بــوده کــه شــماری 
ــر  ــه ایــن مهــّم آســتین ب از چهره هــای برجســته   و دّراک ب

ــد.  زده ان
حرکت هــای اصالحــی در جهــان اســالم را می تــوان 
ــنت از دروِن  ــالِح س ــرد اص ــا رویک ــم ب ــدۀ نزده ــا س ت
از  دینــی  فکــر  اصالح گــران  کــرد.  تحلیــل  ســنت 
عمربــن عبدالعزیــز تــا ابــن تیمیــه، محمدبــن عبدالوهــاب 
ــری از  ــا بهره گی ــد ب ــعی کردن ــوی س ــی اهلل دهل ــاه ول و ش
ــه اصــالح آن دســت  ظرفیّت هــای درونــی ســنِت دینــی ب
ــود کــه شــماری از  ــازه پــس از ســدۀ نوزدهــم ب ــد. ت بزنن
ــی  ــی تاریخ ــاع طوالن ــس از انقط ــالمی پ ــورهای اس کش
یــک بــار دیگــر بــا غــرب وارد تعامــل - هرچنــد نابرابــر - 
شــدند. در ایــن مقطــع، اصــالح ســنت دینــی بــا الگوگیری 
و  خودبنیــادی  آن  وجــه  مهم تریــن  کــه  مدرنیتــه  از 
ــد  ــه ش ــود، روی دســت گرفت ــدرن ب ــل م ــذاری عق تاج گ
ــکل  ــرب ش ــان اســالم و غ ــان جه ــدی می ــبِت جدی و نس

ــت. گرف
اگــر از ســید جمال الدیــن افغانــی کــه بیشــتر یــک 
ــده  ــد عب ــم، محم ــود بگذری ــر ب ــی و بیدارگ ــرۀ سیاس چه
ــی  ــر دین ــالح فک ــرۀ اص ــاخص ترین چه ــوان ش را می ت
بســیاری  آبســتن  او  اندیشــه های  کــه  آورد  به شــمار 
بــا  عبــده  بعــدی شــناخته می شــود.  از حرکت هــای 
رویکــردی جامعه محــور بــه اصــالح دینــی دســت زد و بــر 
ــود.  ــل ب ــزایی قای ــت به س ــی اهمیّ ــت اخالق ــی و تربیّ تعال
ــن  ــی ممک ــالح اخالق ــی را از راه اص ــالح اجتماع او اص
می دانســت و از متفکرانــی چــون »هربــرت اسپنســر« 
فرانســه یی و »لئــون تولســتوی« روســی اثــر پذیرفتــه 
ــت«  ــاب »تربیّ ــه یی، کت ــان فرانس ــری زب ــا فراگی ــود. او ب ب
ــی برگــردان نمــود و از اندیشــه های او  ــه عرب سپنســر را ب
در جهــت نوســازی نظــام آموزشــی مصــر بهــره  جســت. 
ــا تولســتوی داشــت و از »فرانســوا پیــر  عبــده مکاتباتــی ب
گیــوم گیــزو« )۱۷۸۷- ۱۸۷۹م( نیــز اثــر پذیرفــت و کتــاب 
ــی  ــه عرب ــا«ی او را در ســال ۱۸۷۷م ب »تاریــخ تمــّدن اروپ

ــود.  ــردان نم برگ
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ـــعود  ـــاه مس ـــهادت احمدش ـــالروز ش ـــانزدهمین س از ش
قهرمـــان ملـــی کشـــور، ششـــمین ســـالروز شـــهادت 
اســـتاد برهان الدیـــن ربانـــی، شـــهید صلـــح و هفتـــۀ 
شـــهید در والیـــت پـــروان گرامی داشـــت بـــه عمـــل 

آمـــد. 
در ایـــن نشســـت کـــه بـــا حضـــور رییـــس عمومـــی 
ــروان،  ــی پـ ــات محلـ ــعود، مقامـ ــهید مسـ ــاد شـ بنیـ
ــورای  ــی و شـ ــورای ملـ ــروان در شـ ــده گان پـ نماینـ
ـــی  ـــادی و اهال ـــان جه ـــن از فرمانده ـــا ت ـــی و صده والیت
ـــون  ـــخنرانان پیرام ـــود، س ـــده ب ـــزار ش ـــت برگ آن والی
ـــای  ـــارزات و کارنامه ه ـــی و مب ـــان مل ـــخصیت قهرم ش

او بـــه تفصیـــل صحبـــت کردنـــد. 
ــعود  ــهید مسـ ــاد شـ ــعود رییـــس بنیـ ــی مسـ احمدولـ
دیروز)یکشـــنبه( در مراســـم گرامی داشـــت از ســـالروز 
شـــهادت قهرمـــان ملـــی در پـــروان، دربـــارۀ طـــرح 
ـــه کـــرد و گفـــت  ـــاق ملـــی« توضیحـــات مفصـــل ارای »وف
کـــه خـــروج افغانســـتان از بحـــران کنونـــی نیازمنـــد 

تطبیـــق ایـــن طـــرح می باشـــد. 
آقـــای مســـعود می گویـــد کـــه وفـــاق ملـــی پیامـــی 
اســـت کـــه مخاطـــب اش مـــردم و نیروهـــای ملـــی، 
ــود  ــاز شـ ــی بـ ــا روزنه یـ ــد تـ ــی انـ ــی و مدنـ سیاسـ

بـــرای امـــروز و فـــردای کشـــور.
ـــت  ـــی حرک ـــاق مل ـــه وف ـــاور دارد ک ـــعود ب ـــای مس آق

ــات  ــد نظریـ ــه می توانـ ــت کـ ــی اسـ مشروعیت بخشـ
مختلـــف را از طریـــق ایجـــاد میکانیـــزم خاصـــی بـــه 
ـــد. ـــاد نمای ـــد ایج ـــدگاه واح ـــاند و دی ـــترکات برس مش
رییـــس عمومـــی بنیـــاد شـــهید مســـعود گفـــت کـــه 
ـــان  ـــا زب ـــی ب ـــی و مل ـــدگاه جمع ـــۀ دی ـــی ارای ـــاق مل وف
تخنیکـــی و انســـجام ظرفیت هـــای همســـو در محـــور 

ــد. ــترکات می باشـ مشـ
ـــی  ـــی حرکت ـــاق مل ـــه وف ـــت ک ـــی مســـعود گف ـــد ول احم
ــد.  ــن می نمایـ ــردم را تضمیـ ــدۀ مـ ــه آینـ ــت کـ اسـ
ــا توافـــق  دموکراســـی، انتخابـــات و نطام ســـازی را بـ
هـــم موفـــق می گردانـــد. پایه هـــای تیوریـــک وفـــاق 
ـــی،  ـــدای مل ـــل آجن ـــان اص ـــر هم ـــت ب ـــی اس ـــی مبتن مل
راه انـــدازی گفتمـــان ملـــی ـ مدنـــی، ایجـــاد دیـــدگاه 
مشـــترک، اعتمادســـازی تـــا تشـــکیل دولـــت ملـــی و 

ـــات. ـــح و ثب ـــه صل ـــیدن ب رس
ـــدون  ـــه ب ـــاور دارد ک ـــعود ب ـــهید مس ـــاد ش ـــس بنی ریی
اجـــرای طـــرح وفـــاق ملـــی امـــکان برگـــزاری 
ـــدارد.  ـــری وجـــود ن ـــدون خشـــونت و درگی ـــاِت ب انتخاب
ــد  ــه محمـ ــخنرانان از جملـ ــروز، سـ ــت دیـ در نشسـ
ــژۀ  ــاور ویـ ــان و مشـ ــو پارلمـ ــد عضـ ــاس زاهـ المـ
رییس جمهـــور در امـــور انســـجام ملـــی و غـــالم  
ـــروان،  ـــی پ ـــورای والیت ـــس ش ـــی، ریی ـــن جیالن بهاوالدی
ــان  ــخصیت قهرمـ ــاد شـ ــه ابعـ ــن بـ ــن پرداختـ ضمـ

ـــت  ـــا قاطعی ـــی ب ـــاق مل ـــرح وف ـــتان، از ط ـــی افغانس مل
ــد.  ــتیبانی کردنـ ــت و پشـ حمایـ

ـــرای  ـــی ب ـــی گزینه ی ـــاق مل ـــرح وف ـــه ط ـــد ک ـــان گفتن آن
ـــد.  ـــتان می باش ـــات افغانس نج

ــی  ــم والـ ــد عاصـ ــر محمـ ــت، انجنیـ ــن نشسـ در ایـ
پـــروان و جمـــع دیگـــری از شـــخصیت های سیاســـی 
ـــی  ـــان مل ـــارۀ قهرم ـــت درب ـــاد و مقاوم ـــان جه و فرمانده

صحبـــت کردنـــد. 

احمدولـــی مســـعود، رییـــس عمومـــی بنیـــاد شـــهید 
بـــا  مســـعود طـــرح وفـــاق ملـــی را هم زمـــان 
فرارســـیدن شـــانزدهمین ســـالروز شـــهادت قهرمـــان 

ــرده اســـت.  ــه کـ ــهید ارایـ ــۀ شـ ملـــی و هفتـ
طـــرح آقـــای مســـعود بـــا اســـتقبال گســـترده  یی 
شـــخصیت های سیاســـی و مـــردم افغانســـتان روبـــرو 

شـــده اســـت. 
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در مراسم گرامی داشت از سالروز شهادت قهرمان ملی و شهید صلح 

مردم پروان از طرح وفاق ملی حمایت کردند 
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سطح تحلیل میانه )حوزۀ منطقه یی افغانستان(
اسـتراتژی جدیـِد ایـاالت متحـدۀ امریـکا از منظـر سـطح 
تحلیـل منطقه یـی، در کنـار داشـتن نـکاِت مثبـت در جهت 
منافـع مـردم و دولـت افغانسـتان، شـاخص هایی را نیـز بـا 
خـود حمـل می کنـد که ممکـن عوامـل امنیـت زداِی منطقه 
یـی را بیشـتر از فاکتـور هـای امنیـت زاِی منطقـه  در جهت 
ایجـاد بی ثباتـی بیشـتر در افغانسـتان و منطقـه ترغیب نماید 
و شکسـت بنـدی هـاِی تـازه را بـا توجه بـه مـوارد ذیل در 

انـدام هـای رونـد صلـح افغانسـتان شـکل دهد.
تشدید رقابت های منطقه یی

سیسـتم هـای امنیتـی منطقـه یـی افغانسـتان بـا در اختیـار 
بـرای  همیشـه  زدا  امنیـت  هـای  مؤلفـه  از  یکـی  داشـتِن 
افغانسـتان خطـر آفریـن بوده اند و فشـار بیشـتر بر پاکسـتان 
و نقـش دادن بیشـتِر هنـد در مسـایل افغانسـتان کـه هـر دو 
مـورد بـه عنـوان شـاخص هـای عمـدۀ منطقـه یـی راهبرد 
تـازۀ ترامـپ خوانـده می شـوند، سـبب تشـدیِد رقابـت بین 
امنیتـی منطقه یـی خواهـد گردیـد. مدیـراِن  سیسـتم هـای 
ایـن سیسـتم ها بـا در اختیـار داشـتن ابزارهـای قـوی، نقش 
محـوری در رونـد گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان دارنـد. 
هرچنـد فشـار بـر پاکسـتان از جانـِب امریـکا مهـم تریـن 
امریـکا در راسـتای خواسـت  شـاخصۀ اسـتراتژی جدیـد 
هـای دیرینـۀ مـردم و دولت افغانسـتان اسـت، اما پاکسـتان 
بازیگـر عمـدۀ منطقه یـی در جنگ کنونی افغانسـتان اسـت 
گفـت  فرآینـد  در  بیشـتر  هـای  سـنگ اندازی  می توانـد  و 
گوهـای صلـح دولـت افغانسـتان بـا طالبـان داشـته باشـد 
و بـا چهـرۀ متفـاوت تـر از گذشـته بـا رقیـب دیرینـه اش 
)هندوسـتان( بـه رقابـت هـای جدی تـر وارد میـدان جنگ 

هـای نیابتـی در افغانسـتان شـود.
در کنـار رقابـت هنـد و پاکسـتان، نظـم موجـود منطقـه یی 
پیرامـون افغانسـتان نیـز در حـال تغییـر و صف آرایـی هـاِی 
تـازه بین کشـورهای روسـیه، چین، ایران و پاکسـتان اسـت 
کـه هرکـدام سـهمی در جنـگ و صلـح افغانسـتان دارنـد و 
احتمـال ایجـاد یـک اردوگاه قـدرِت فضایی ضـد امریکایی 
در درازمـدت بیـن این کشـورها، رونـد گفت وگوهای صلح 
بـا طالبـان را متأثـر خواهد سـاخت. روسـیه، چیـن، ایران و 
پاکسـتان بـا داشـتن دو میکانیسـم عمـده در گفت وگوهـای 
صلح افغانسـتان )گـروه چهارجانبۀ QCG بـا تمرکز چین-
پاکسـتان و نشسـت مسـکو با رهبری روسـیه( تمـاس های 
عمیـق بـا گـروه طالبـان دارنـد و حتـا گـزارش هایـی در 
خصـوص حمایـت نظامـی این کشـورها از طالبـان بارها به 

نشـر رسـیده است.
 پـس اسـتراتژی جدیـد امریکا در سـطح منطقه یـی در کنار 
تقویـت مسـتطیل امنیتـی منطقه یی )هنـد، افغانسـتان، ترکیه 
و اسـراییل( بـه رهبـری ژیواسـتراتژی امریـکا در خاورمیانۀ 
بـزرگ، عامـل عمده در شـکل گیـری روحیـۀ ضدامریکایی 
میان کشـورهای پاکسـتان، چین، روسـیه و ایران نیز خواهد 
شـد و پرونـدۀ جنـگ و صلـِح افغانسـتان در مسـیر راه این 
بلوک بنـدی هـای منطقـه یـی بیـش تـر از گذشـته خـاک 
خواهـد خـورد و سـرگردان در اختیـار بازیگـران منطقه یی 

ماند. خواهـد 
واکنش های منطقه یی دال بر تأثیرگذاری

دولـت پاکسـتان نخسـتین واکنـش گـِر منطقه یـی در فاصلۀ 
کمتـر از چنـد سـاعت پـس از اِعـالم اسـتراتژی ترامـپ و 

شـنیدن ایـن بخش بیانـۀ رییس جمهـور امریکا بـود: ”امریکا 
دیگـر نمی توانـد در قبـال حضـور گـروه هایی ماننـد طالبان 
در پاکسـتان سـاکت بمانـد. امریـکا میلیاردها دالـر در اختیار 
پاکسـتان گذاشـته ولـی آن هـا بـه گـروه هایـی کـه عوامـل 
بی نظمـی و خشـونت هسـتند، فضـای امـن داده انـد“. در 
اعالمیـۀ وزارت خارجـۀ پاکسـتان در کنـار تمایِل آن کشـور 
بـه صلـح و ثبات در افغانسـتان، سیاسـت مداراِن پاکسـتانی 
راهبـرد تـازۀ امریـکا را ”ناقص و شکسـت خورده“ خواندند 
و دولـت هـای دیگـر منطقه نیر در راسـتای موقِف پاکسـتان 
واکنـش نشـان دادند. دولـت چین ضمن حمایـت از موضع 
بـا  پاکسـتان گفـت: ”پاکسـتان خـط مقـدم جبهـۀ مبـارزه 
تروریسـم اسـت.“ دولت روسـیه اسـتراتژی جدید امریکا را 
یـک راهبـرد عـدم راهبـرد خوانـده و گفته اسـت کـه  برای 

منطقه و افغانسـتان سـودمند نیسـت.
ایـن واکنـش هـا از دو جهـت دال عمـده بـر تأثیرگـذاری 
منطقـه یی اسـتراتژی جدیِد امریـکا بر آینـدۀ گفت وگوهای 
صلـح بـا طالبـان خواهـد بـود. نخسـت؛ تالش هـای دولت 
افغانسـتان را در جهـت شـکل گیـری ”اجمـاع منطقه یـی“ 
بـرای صلـح سـبوتاژ خواهـد کـرد. اجماعـی کـه در حلقـۀ 
میانـه بیـن ”اجمـاع ملـی“ و ”اجمـاع جهانـی“ قـرار گرفتـه 
و بـدون راه انـدازی ایـن اجمـاع رسـیدن بـه صلـح و ثبات 
در افغانسـتان دشـوار خواهـد بـود. دوم؛ کلیـد منطقـۀ صلح 

در افغانسـتان در اختیـار همیـن بازیگـران منطقه یی اسـت. 
واُکنش هـای بازیگـران منطقـه یی پیـام واضح از بازاندیشـی 
ایـن کشـورها در رابطۀشـان بـا دولـت افغانسـتان و طالبـان 
دارد و ممکـن بـا عالقۀ بیشـتر و داشـتن گزینه هـای بدیل، 

وارد معادلـۀ جنـگ و صلح افغانسـتان شـوند.
سطح تحلیل کالن )نظام بین الملل(

هرچنـد روایـت واحـد از نظـام بین الملـل کنونـی وجـود 
نـدارد و کانـون هـای علمی-سیاسـی جهان، برداشـت های 
مختلفـی از آن دارنـد، امـا نظـام کنونـی با رهبـری هژمونی 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا، بخشـی از قضیـۀ جنـگ و صلـح 
امریـکا  تـازۀ  راهبـرد  اسـت.  سـاخته  متأثـر  را  افغانسـتان 
در قالـب دکتریـن نظـم نویـِن آن کشـور بـا داشـتن بُعـدی 
جهانـی، الیـۀ جهانی روند صلـِح دولت افغانسـتان با طالبان 

را در سـه محـور ذیـل متأثـر می سـازد:
محـراق  در  و  منطقـه   کانـوِن  در  افغانسـتان  نخسـت: 
ژیواسـتراتژی نظـم نویـن امریـکا و در حـوزه ژیوپلیتیـک 
جنـوب آسـیا قـرار دارد. اداره دونالـد ترامـپ بـا اسـتراتژی 
جدیـدش در سـایۀ چتـر دکتریـن نظـم نوین، با نـگاه جنگ 
محـور و منطقـه محـور، از میکانیسـم امریکایـی )۶+۱( در 
رونـد گفت وگوهـای صلح بـا طالبـان اسـتفاده خواهد کرد؛ 
چیـزی کـه بـرای دشـمنان جهانـی و هژمونـی امریـکا در 
سـطح نظـام بین الملـل همچون روسـیه قابل قبول نیسـت و 

در یـک نـگاه، افغانسـتان میـدان رقابت قدرت هـای جهانی 
و منطقـه یـی بـوده اسـت، پـس نرمـش در روابـط قـدرت 
هـای بـزرگ جهانـی بـه معنی پیشـروی افغـان هـا در روند 
گفت وگوهـای صلـح اسـت و برعکـس آن، سـردی روابـط 
میـان قـدرت هـای جهانـی، افزایش گرمـی در تنـور جنگ 

افغانسـتان را بـه دنبـال خواهد داشـت.
دوم: اسـتراتژی شـرایط محـور دونالـد ترامـپ بـا الهـام از 
درازمـدت  ُمبیـن حضـور  امریکایـی،  ویلسونیسـم  مکتـِب 
امریـکا در منطقـه اسـت. حضـوری کـه در قالـب نظریـۀ 
»چرخـۀ هژمونـی« آنتونیـو گرامشـی ایتالیایـی تعریـف پیدا 
می کنـد. بـر اسـاس نظریـۀ هژمـون گرامشـی، امریـکا برای 
حفـظ هژمـون جهانی اش بایـد تالش نماید کـه قدرت های 
جدیـد جهانـی در نظـام بین الملـل وارد عمـل نشـوند، ورنه 
ظهـور قـدرت جدیـد بـه معنـی زواِل هژمونی امریکاسـت. 
پـس تعریـف صلح در افغانسـتان در قالب اسـتراتژی جدید 
امریـکا در جهـت حضـور دوام دار جهانـی، بـرای قـدرت 

هـای نوظهـور نظـام بین الملـل دشـوار تـر خواهـد بود.
 محـور سـومی کـه در مقیـاس جهانی، آینـدۀ گفت وگوهای 
صلـح بـا طالبـان را در چارچـوب راهبـرد تـازۀ امریـکا کم 
تحـوالت  بـه  آینـده  چشـم انداز  سـاخت،  خواهـد  رنـگ 
شـگرِف در کانـون هـای سیاسـی، اقتصـادی و نظامـی نظام 
بین الملـل و انتقـال آن به قارۀ آسـیا از امریکا و اروپا اسـت. 
تغییـری کـه آغـاز یافته و در حـال پیمـودن راه پُرخم و پیچ 

و پـُر سـنگالِخ سیاسـی، اقتصـادی و نظامی اسـت.
نتیجه گیــری

در آخـر کار بـا یـک نـگاه ریالیسـتی بـه متغیرهایـی چـون 
راهبـرد تـازۀ امریکا، دیـروز، امروز و آیندۀ سـناریوی جنگ 
و صلـح افغانسـتان، اوضـاع و احـوال جهانـی و منطقـه یی؛ 
یافتـه های پژوهشـِی این مقاله در چارچوب اسـتراتژی تازۀ 
دونالـد ترامـپ پیرامـون بحـران کنونـی افغانسـتان، روایت 
از پیچیـده تـر شـدن و طوالنـی تـر شـدِن گفت وگوهـای 
صلـح عادالنـه بیـن دولت افغانسـتان بـا طالبـان دارد؛ صلح 
عادالنـه یـی کـه در اثـر ایجـاد بن بسـت در میـدان جنگ و 
از متـن مذاکـرات »بُـرد- بُـرد« بـا اسـتفاده از گزینـۀ »صلح 
بین االفغانـی« شـکل گیـرد و منجـر بـه ایجـاد ثبـات، امنیت 
و رفـاه در افغانسـتان شـود و تبعـات مثبـِت آن بـه منطقه و 

جهـان سـاطع گردد.
هرچنـد اسـتراتژی جدیـد امریـکا در بدنـۀ دکتریـن نظـم 
نویـن آن کشـور، عجیـن شـده بـا فُرصت هـا و چالش هـا 
بـرای جهان، منطقه و افغانسـتان اسـت و در صورِت درایت 
سیاسـی و مدیریتـی در کابـل، می تـوان از این سـودا چیزی 
بـه نفـع مـردم افغانسـتان در حوزه هـای مبارزه با تروریسـم 
و امنیـت، حـل اختالفـات بـا کشـورهای منطقـه مخصوصًا 
پاکسـتان و داشـتن حمایـت و توجـه جامعـۀ جهانـی بـه 
عنـوان سـناریوی جهانی فُرصت افغانسـتان، درآمد داشـت؛ 
ولـی در نفـس راهبـرد تـازۀ امریـکا شـاخص هـای کلیدی 
جهانـی  و  یـی  منطقـه  ملـی،  سـطح  در  کـه  هسـتند  هـم 
به شـدت می تواننـد فرضیـۀ ایـن تحقیـق را بـه یـک فرمول 
علمـی ُمبـدل سـازند و گره محکـم تر بر کمـِر پروندۀ صلح 
افغانسـتان بـا ابهامات و پیچیده گی های بیشـتر، سرنوشـِت 

آینـدۀ صلـِح دولـت افغانسـتان بـا طالبـان را رقـم بزند.

محمد غنی عمار، استاد دانشگاه بخش دوم و پایانی

سرنوشِت صلح با طالبان

 در قالِب استراتژی دونالد ترامپ
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ورزش
سیامک هروی

ــن  ــأب گلبدی ــه جاللتم ــد ک ــر می آی ــن ب ــن چنی از قرای
قریب الوقوعــی  ســفر  هــرات  والیــت  بــه  حکمتیــار 
ــد روزی  ــان چن ــی ایش ــأت مقدمات ــت. هی ــد داش خواهن
اســت کــه در هــرات بــاال و پاییــن می دونــد و بنــد و بســت ایــن ســفر 
را می گیرنــد. ایــن در حالی ســت کــه جنــاب حکمتیــار بــا نفرتــی کــه از 
قدیــم بــه زبــان فارســی و گویــش مــردم هــرات داشــته اســت، هیــچ گاه 
ــد.  ــا کن ــش دســت و پ ــردم هــرات برای ــان م نتوانســته جایگاهــی در می
ــی  ــودش گاه ــار خ ــی از تب ــی کوچک ــای خیل ــط گروه ه ــرات فق در ه
بــرای لقمــه نانــی بــه دنبالــش دویــده انــد کــه بــه همــان لقمــه نــان هــم 

ــد. نرســیده ان
ــالون  ــون در س ــم، تلویزی ــی بودی ــروع محفل ــر ش روزی در ارگ منتظ
روشــن بــود و یکــی از صاحب نظــران هراتــی مصاحبــه داشــت. 
عبدالکریــم خــرم، بــه یکــی از اعضــای پارلمــان کــه هــم تبــار خــودش 
ــد. آن  ــه می گوی ــی چ ــن ایران ــه ای ــن ک ــوش ک ــه گ ــت ک ــود، گف ب
دیگــرش خندیــد و گفــت کــه همــه هراتی هــا یکــی هســتند. مــن کــه در 
نزدیــک ایشــان ایســتاده بــودم، یــأس و اندوهــی مــرا در برگرفــت و فکــر 
کــردم کــه اعضــای ارشــد حــزب اســالمی و شــاید خیلی هــای دیگــر، 
هنــوز نمی داننــد کــه هــرات یــک تمــدن اســت و گویــش منحصــر بــه 
ــدارد.  ــران ن ــه گویــش مــردم ای ــچ شــباهتی ب ــرد خــود را دارد کــه هی ف
گویــش مــردم هــرات حتــا در خــودِ هــرات هــم بــه چنــد شــاخه تبدیــل 
ــا بخشــی و از مشــهد و ســبزه وار  ــراه و حت می شــود. بادغیــس، غــور، ف

ــد. ــر از گویــش هراتــی ان ایــران نیــز متأث
بــه هــر صــورت، آن روز ایــن نافهمــی را بــه حســاب حماقــت گذاشــتم 
ــر  ــار رهب ــه حکمتی ــت ک ــی اوج گرف ــه زمان ــا فاجع ــدم؛ ام ــور ش و صب
ایــن گــروه بــه کابــل آمــد و ترافیــک زبــان شــد و برعــالوۀ او و کریــم 
ــرد«  ــد کــه »راهب ــد روز پیــش گفتن ــم هــم چن ــن کری ــاب امی خــرم، جن
کلمــۀ دری نیســت و خاطــر نشــان کردنــد کــه بــه جایــش مــا »برنامــۀ 
درازمــدت« داریــم! حــاال کــه ایشــان فــرق واژه را بــا عبــارت نمی داننــد، 
بــه کنــار، اصــل قضیــه ایــن اســت کــه ایــن حــزب بعــد از شکســت های 
ــی  ــم فرهنگ ــه تهاج ــود ب ــی خ ــی و جنگ ــای سیاس ــادی در تهاجم ه زی
ــتان را  ــردم افغانس ــی از م ــان نیم ــد زب ــت و می خواه ــرده اس ــروع ک ش
اصــالح کنــد. او می خواهــد بــه هــرات بیایــد و بــه مــردم ایــن والیــت 
بگوییــد کــه ای هراتی هــا؛ دیگــر بــه هراتــی گــپ نزنیــد، تــن و آهنــگ 
ــگ  ــات و فرهن ــعر و ادبی ــه ش ــی ب ــما خیل ــم. ش ــما را نمی فهم ــان ش زب
عالقــه داریــد، بــس اســت. فرهنــگ مــرا کــه فرهنــگ تــوپ و تفنــگ، 

راکــت و خــون اســت، فــرا بگیریــد.
جنــاب حکمتیــار! از یــاد مبــر کــه هــرات حــاال هــرات ســی ســال پیــش 
نیســت، چشــم و گــوش مــردم آن بــاز شــده و دوســت و دشــمن خــود 
ــناخته  ــادی را ش ــلیمی های زی ــا و تس ــند، قصاب ه ــوب می شناس را خ

ــد. یقیــن داشــته بــاش بی پاســخ نخواهــی رفــت. ان

فردوس كاوش

ترون آباد
۲۵ ســنبله روز بــه قــدرت رســیدن امیــن اســت. امیــن در 
۲۵ ســنبلۀ ۱۳۵۸ از دامــی کــه تره کــی برایــش مانــده بــود، 
ــرون،  ــید داوود ت ــید. س ــدرت رس ــه ق ــت و ب ــتادش را کش ــد، اس رهی
ــی نجــات داد.  ــرادش را از دام تره ک ــن، م ــه امی ــادار ب ــک شــخص وف ی
ــرون را  ــردای آن روز ت ــن ف ــرد. امی ــن ک ــدای امی ــش را ف ــرون جان ت
قهرمــان انقــالب نامیــد و شــهر جالل آبــاد را بــه نــام او کــرد. امیــن نــام 
ــه  ــود ب ــرون نمی ب ــر داد. اگــر ت ــاد تغیی ــرون آب ــه ت ــاد را ب شــهر جالل آب
ــخ  ــن از دام تره کــی نجــات نمی یافــت. تصــادف تاری احتمــال قــوی امی

می ســازد.

عبداالحد هادف

دولت محترم
قســم می خــورم کــه در اروپــا و بقیــه کشــورهای مترقــی، 
ــد  ــوده ان ــان ها نب ــعه یافته، ابرانس ــرات و توس ــی، دموک مدن
کــه قــدرت مافــوق داشــته باشــند و ایــن همــه آبــادی و زیبایــی خلــق 
کــرده باشــند. همیــن اکنــون هــم میــان انســاِن غربــی و شــرقی از لحــاظ 
ــم  ــوارد مختلــف می بین ــی نیســت و مــن در م ــت، تفاوت خلقــت و ظرفی
ــای  ــراد، ضعف ه ــطح اف ــد و در س ــر ان ــا عقب مانده ت ــه گاه غربی ه ک
ــم  ــان ه ــات و آگاهی ش ــف و خدم ــش وظای ــد و در بخ ــی دارن فراوان

ــود دارد. ــی وج ــتی های فراوان کاس
معجــزۀ اصلی شــان، امــا در ارادۀ جمعــی اســت و در احتــرام بــه 
وقتــی  می کننــد.  نماینده گــی  آن  از  کــه حکومت هــا  جمعــی  ارادۀ 
ــود  ــت، خودبه خ ــفاف اس ــاالر و ش ــی، مردم س ــان انتخاب حکومت های ش
احتــرام مــردم را جلــب می کنــد و ارادۀ جمعــی شــکل می گیــرد، آنــگاه 
ــد. کشــوری  ــدا می کن ــداوم پی ــا ت ــد و ی ــان می آی ــه می ــی ب معجــزۀ تمدن
ــی را  ــراد آن جای ــت اف ــد، ظرفی ــرم باش ــت محت ــام و دول ــد نظ ــه فاق ک
ــازی و  ــرد و معجــزۀ بازس ــی در آن شــکل نمی گی ــرد، ارادۀ جمع نمی گی

ــود. توســعه را هــم شــاهد نخواهــد ب
بــاز حاجــت بــه قســم نیســت کــه ظرفیــت و منابــع و امکاناتــی کــه در 
کشــور مــا وجــود دارد، شــاید در کمتــر کشــور اروپایــی وجــود داشــته 
باشــد و ایــن یعنــی کــه وقتــی ارادۀ جمعــی باشــد و حکومــت مردمــی و 
محتــرم و بــا اعتبــار و پاســخگو در افغانســتان شــکل گیــرد، ایــن کشــور 
ــه ســطح و ســویۀ بهشــت های دنیایــی می رســد. در ظــرف یــک دهــه ب

افغانستان در مسابقات آسیا صاحب 
یک مدال طال و یک مدال نقره شد

غنی جهت شرکت در افتتاحیۀ مسابقات 

آسیایی به ترکمنستان رفت

فیـسبـوک نـــامــه

ــای  ــاالر و ورزش ه ــل ت ــای داخ ــن دور رقابت ه ــتین روزِ پنجمی در نخس
ــره  ــدال نق ــک م ــدال طــال و ی ــک م ــیا، افغانســتان صاحــب ی ــی آس رزم

شــد. 
نخســتین مــدال طــالی کاروان ورزشــی افغانســتان را حســین بخش 
ــه گــردن آویخــت  ــول کانتکــت جوجیت ســو« ب صفــری در بخــش »نیوف
ــره شــد. ــری در کشــتی فرنگــی صاحــب نشــان نق ــد امی ــد جاوی و احم
صفــری در وزن ۶۲ کیلوگــرم بــا پیــروزی مقابــل حریفــان خــود از 
ترکمنســتان و قرقیزســتان، راهــی فینــال شــد و در دیــدار پایانــی هــم بــا 
ــدال طــالی  ــد ترکمنســتانی خــود، نخســتین م ــف قدرتمن شکســت حری
ــه  ــیا ب ــی، آس ــای رزم ــاالر و ورزش ه ــای داخــل ت ــن دوره بازی ه پنجمی

ــرد. ــت ک ــام افغانســتان ثب ن
ــن  ــم در همی ــو ه ــی وازا« جوجت س ــبک »ن ــری در س ــین بخش صف حس
کالس وزنــی بــرای مســابقه بعــدی اش آمــاده نبــرد اســت تــا بــه دومیــن 
مــدال اش، دســت پیــدا کنــد. در رشــتۀ جوجت ســو ۲۴۰ ورزشــکار 
ــبک  ــور در »دوس ــکاران کش ــه ورزش ــد ک ــور دارن ــش حض ــش بخ در ش
ــدان  ــه می ــان ب ــل حریفان ش ــت« در مقاب ــو کانتک ــی وازا« و »جوجت س ن

می رونــد.
ــری  ــد امی ــد جاوی ــی، احم ــتی فرنگ ــرام کش ــان در وزن ۶۲ کیلوگ هم چن
ــا را  ــن بازی ه ــره ای ــدال نق ــف اش توانســت م ــا شکســت دادن دو حری ب
ــتان را  ــازوف از ترکمنس ــت  ای ــابقۀ نخس ــی آورد. او در مس ــت ب ــه دس ب
شکســت داد، ســپس در دیــدار نیمه نهایــی، عبدالرســول حبیــب اهلل یــوِف 
ازبکســتانی را مغلــوب کــرد، امــا در دیــدار نهایــی از نــوروز ایبیردییــف از 

ــه مــدال نقــره، بســنده کــرد. ترکمنســتان، شکســت خــورد و ب
ــت آوردن  ــه دس ــا ب ــتان ب ــا، افغانس ــن رقابت ه ــت ای ــان روز نخس در پای
یــک مــدال طــال و یــک نقــره درمیــان ۶۵ کشــور شــرکت کننــده، مــکان 
ــور  ــا حض ــا ب ــن بازی ه ــار دارد. ای ــا را در اختی ــدول مدال ه ــم ج شش
شــش هــزار ورزشــکار از ۶۵ کشــور آســیایی در ۲۱ رشــتۀ ورزشــی آغــاز 
ــتۀ  ــی از افغانســتان، ۱۷۷ ورزشــکار در ۱۶ رش ــه نمانیده گ ــه ب شــده اند ک

ــد. ــرکت می کنن ــی، ش ورزش

ــتان  ــی افغانس ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن محمداش
ــاح  ــرکت در افتت ــت ش ــنبله( جه ــنبه ۲۶ س ــروز )یکش ــح دی صب

ــد. ــتان ش ــازم ترکمنس ــیایی ع ــابقات آس مس
ــا انتشــار اطالعیه یــی اعــالم  ارِگ ریاســت جمهــوری افغانســتان  ب
ــی  ــا قربان ُقل ــه ب ــای جداگان ــن مالقات ه ــی ضم ــای غن ــرد، آق ک
امام علــی  و  ترکمنســتان  رییس جمهــور  محمــدوف،  بــردی 
ــاح  ــمی افتت ــم رس ــتان، در مراس ــوری تاجکس ــان، رییس جمه رحم

ــرد. ــد ک ــرکت خواه ــیایی ش ــابقات آس مس
ــر  ــی، وزی ــن ربان ــفر، صالح الدی ــن س ــت را در ای ــس حکوم ریی
خارجــه، محمدحنیــف اتمــر، مشــاور امنیــت ملــی، اکلیــل حکیمــی، 
وزیــر مالیــه، محمدشــاکر کارگــر، نماینــدۀ ویــژۀ رییــس حکومــت 
ــارون چخانســوری،  ــه و محمده ــیای میان ــور کشــورهای آس در ام
معــاون ارتباطــات اســتراتژیک و رســانه های ریاســت جمهوری 

ــد. ــی می کنن همراه

تالش ترکیه برای بستن دروازۀ 

علم در افغانستان
محمد مرادی

ــان- ــای افغ ــتن مکتب ه ــرای بس ــالش ب ــا ت ــس از ماه ه ــان پ ــت اردوغ دول
تــرک در افغانســتان، دیــروز بــه صــورت رســمی خواســتار واگــذاری مدیریت 
ــس توســعه و همــکاری  ــدارس در افغانســتان شــد. آژان ــن م ــی ای ــا تعطیل ی
ــب  ــت مکات ــان در افغانســتان، فعالی ــه اردوغ ــاد وابســته ب ــرک« نه ــان ت »جه
ــرد و از  ــوان ک ــتی« عن ــت »تروریس ــتان را دارای ماهی ــرک در افغانس افغان-ت
ــت  ــه دول ــت آن را ب ــا مدیری ــل ی ــدارس را تعطی ــن م ــا ای ــل خواســت ت کاب
ترکیــه واگــذار کنــد. درخواســت دولــت ترکیــه بــرای واگــذاری مســوولیت 
مکاتــب افغان-تــرک و یــا بســتن ایــن مــدارس در حالــی صــورت می گیــرد 
کــه مــدارس افغان-تــرک در افغانســتان، بــه منزلــۀ دژ فرهنگــی و دروازۀ علــم 
در ایــن کشــور محســوب شــده و تقــال بــرای بســتن آن، تــالش بــرای بســتن 

بــاب علــم و فرهنــگ در افغانســتان اســت.
ــت  ــتان فعالی ــه در افغانس ــی ک ــب خصوص ــه و مکت ــزار مدرس ــن ۸ ه در بی
نیــک  تاکنــون  و  بــوده  برجســته تر  افغان-تــرک،  مــدارس  می کننــد، 
درخشــیده اند. بــه رغــم کاســتی ها در مــواد درســی و نصــاب تعلیمــی 
مــدارس افغان-تــرک و هم چنیــن در مــواردی عــدم مطابقــت متدهــای 
ــن  ــم همی ــتان، بازه ــۀ افغانس ــنت های جامع ــا س ــدارس ب ــن م ــی ای درس
ــۀ  ــۀ نخب ــل جامع ــل را تحوی ــزاران محص ــون ه ــه تاکن ــد ک ــدارس بودن م

افغانســتان داده انــد. 
نخســتین مکتــب افغان-تــرک در ســال ۱۹۹۵ در والیــت جوزجــان بــه 
ــد.  ــترده ش ــدارس گس ــن م ــت ای ــس فعالی ــه از آن پ ــرد ک ــاز ک ــت آغ فعالی
ــاب  ــه ۲۰ ب ــتان ب ــرک در افغانس ــدارس افغان-ت ــداد م ــر تع ــال حاض در ح
ــل  ــغول تحصی ــوز مش ــاگرد و دانش آم ــدود ۸۵۰۰ ش ــه در آن ح ــد ک می رس
ــرک  ــای افغان-ت ــز از مکتب ه ــوز نی ــش از ۵۰۰۰ دانش آم ــون بی ــد. تاکن ان
ــی  ــای فرهنگ ــه فض ــایانی ب ــت ش ــن خدم ــه ای ــد ک ــده ان ــل ش فارغ التحصی
ــه،  ــوالی ۲۰۱۶ در ترکی ــام ۱۵ ج ــای نافرج ــه کودت ــت. البت ــتان اس افغانس
ــت  ــی دول ــی و خارج ــت داخل ــه در سیاس ــی ک ــرات عمیق ــر تغیی ــالوه ب ع
اردوغــان ایجــاد کــرد، ناقــوس شــمارۀ معکــوس بــرای پایــان اقتــدار مــدارس 

ــدا درآورد.  ــه ص ــز ب ــرک را نی افغان-ت
اگــر حــدس زده باشــید کــه مدیــران مــدارس افغان-تــرک متهــم بــه ارتبــاط 
بــا »فتــح اهلل گولــن«، فــرد مظنــون بــه کودتــای نافرجــام ترکیــه اســت، حــدس 
شــما درســت اســت. بلــی مــدارس افغان-تــرک در افغانســتان توســط بنیــاد 
»آ.تی.ســی.ای« کــه خــود را یــک ســازمان مســتقل معرفــی می کنــد، مدیریــت 
می شــود، امــا دولــت ترکیــه مدعــی اســت کــه ایــن بنیــاد متعلــق بــه جریــان 

فتــح اهلل گولــن اســت.
ــام در  ــای نافرج ــس از کودت ــاه پ ــک م ــته ی ــال گذش ــار س ــرای اولین ب ب
ترکیــه، »علــی ســید اکیــن« ســفیر ترکیــه در کابــل، در گفت وگــو بــا یکــی از 
تلویزیون هــای خصوصــی افغانســتان بیــان داشــت کــه تغییــرات گســترده در 
ســطح رهبــری مــدارس افغان-تــرک بــه وجــود خواهــد آمــد. او قــدم را از 
ــران ایــن مــدارس،  ــر گذاشــت و تصریــح کــرد کــه برخــی از مدی ایــن فرات
تعــدادی از دانش آمــوزان را بــرای اهــداف شــوم خــود اســتخدام کــرده انــد. 
اظهــارات ســفیر ترکیــه در کابــل از نــگاه دیپلماســی، می توانســت مقدمه یــی 
ــدارس  ــن م ــاختار ای ــر در س ــل تغیی ــا حداق ــدارس ی ــن م ــی ای ــرای تعطیل ب
ــت بخشــید. ــی عینی ــن گمانه زن ــه ای ــه، ب ــدی ترکی ــای بع ــه تالش ه باشــد ک

ترکیــه از همــان ایــام تاکنــون بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم از دولــت 
افغانســتان خواســته اســت تــا مدیریــت مکاتــب افغان-تــرک را بــه صــورت 
ــن  ــی و در عی ــاد فرهنگ ــک نه ــه ی ــف« ک ــی »وق ــاد آموزش ــه بنی ــمی ب رس
حــال، دولتــی در ترکیــه اســت، واگــذار کنــد. اشــرف غنــی بــه همیــن منظــور، 
اواخــر ســال گذشــته کمیســیونی را بــرای انتقــال مدیریــت مــدارس افغــان-

تــرک بــه دولــت ترکیــه تشــکیل داد.
ــده گان  ــاری، از نماین ــال ج ــن س ــز در حمل/فروردی ــتان نی ــان افغانس پارلم
اقتصــاد  و  پــرورش  و  معارف/آمــوزش  عدلیه/دادگســتری،  وزارت هــای 
افغانســتان، خواســتار توضیــح در ایــن بــاره شــد. معــاون اداری وزارت 
ــال  ــورت انتق ــه در ص ــت ک ــتان گف ــان افغانس ــت پارلم ــتری در نشس دادگس
مدیریــت مــدارس افغان-تــرک بــه دولــت ترکیــه، انقــره متعهــد شــده کــه ۵ 
میلیــون دالــر بــه ایــن مــدارس کمــک کنــد. البتــه ایــن خبــِر خوشــی بــرای 
ــار آن،  ــا در کن ــود، ام ــتان ب ــرک در افغانس ــدارس افغان-ت ــات م ــۀ حی ادام
نگرانی هایــی را نیــز در پــی داشــت. مثــاًل یکــی از نگرانی هــا ایــن بــود کــه 
اگــر مدیریــت مــدارس افغان-تــرک بــه دولــت ترکیــه واگــذار شــود، انقــره 
بــرای رضــای خــدا بــه ایــن مــدارس کمــک نخواهــد کــرد؛ لــذا مدیــران و 
معلمــان ایــن مــدارس ناگزیــر انــد کــه طبــق سیاســت خارجــی دولــت ترکیــه 
قــدم بردارنــد و مــواد درســی و شــیوۀ آموزشــی را طبــق خواســته های انقــره 
تنظیــم کننــد. از طــرف دیگــر، از آنجــا کــه حکومــت اردوغــان بــه حمایــت 
از تروریســم در خاورمیانــه متهــم اســت، سرپرســتی مــدارس افغان-تــرک در 
ــل شــود.  ــه تبدی ــون تروریســم پروری ترکی ــه کان ــد ب ــز می توان افغانســتان نی
ــی و  ــز تحصیل ــی در مراک ــۀ افراط گرای ــز از ناحی ــون نی ــتان اکن ــه افغانس البت
ــط  ــرک توس ــدارس افغان-ت ــت م ــرد و مدیری ــج می  ب ــود رن ــی خ آموزش
ــه  ــتان ب ــی افغانس ــام آموزش ــتری را در نظ ــکالت بیش ــان، مش ــت اردوغ دول

ــد آورد.  وجــود خواه
ــدارس افغــان- ــه از واگــذاری مســوولیت م ــارۀ اهــداف ترکی ــا درب نگرانی ه
تــرک بــه ایــن کشــور، زمانــی افزایــش می یابــد کــه »نعمــان اردوغــان« مدیــر 
مکاتــب افغان-تــرک در افغانســتان، از سیاســی شــدن ایــن مکاتــب ُهشــدار 
ــه  ــر هرگون ــه در براب ــت ک ــه« گف ــه »دویچه ول ــش ب ــاه پی ــت م داد. او هف
تصمیــم بــرای واگــذاری مســوولیت ایــن مکاتــب بــه نهــاد دیگــری، از خــود 

ــد داد. ــان خواهن ــتاده گی نش ایس
ــت  ــه دول ــرک ب ــب افغان-ت ــذاری مکات ــوع واگ ــه موض ــر این ک ــخن آخ س
ترکیــه، تقــالی فرهنــگ در آســیاب سیاســت اســت. بــه رغــم آنکــه تاکنــون 
دولــت افغانســتان دربــارۀ درخواســت ترکیــه مقاومــت کــرده اســت، امــا بدون 
تردیــد کــه تحقــق واگــذاری مدیریــت ایــن مــدارس بــه انقــره، چیــره شــدن 
سیاســت بــر یکــی از کانون هــای فرهنگــی مثمِرثمــر در افغانســتان اســت کــه 

در درازمــدت، بــدون تبعــات منفــی نخواهــد بــود.
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ویــژه  بــه  از حکومــت  ســنا  مجلــس  اول  معــاون 
کمیســیون مســتقل انتخابــات می خواهــد کــه اتهــام 
ــد در  ــی را جــداً بررســی کن ــزات انتخابات ــروش تجهی ف
غیــر آن بی بــاوری نســبت بــه شــفافیت انتخابــات آینــده 

ــد. ــد ش ــتر خواه بیش
ــه در  ــنا ک ــس س ــاون اول مجل ــار مع ــم ایزدی محمدعل
نشســت روز یکشــنبه )۲۶ ســنبله( ایــن مجلــس صحبــت 
می کــرد گفــت کــه یکــی از روئســای دبیرخانه کمیســیون 
مســتقل انتخابــات متهــم اســت کــه تجهیــزات انتخاباتــی 
کمــک شــده توســط اتحادیــه اروپــا را بــه فــروش 

رســانده اســت.
ــزات  ــه تجهی ــود دارد ک ــی وج ــه وی، ادعاهای ــه گفت ب

ــیون  ــه کمیس ــا ب ــه اروپ ــوی اتحادی ــه از س ــی ک انتخابات
انتخابــات کمــک شــده، هــم اکنــون در کمیســیون 

ــت. ــده اس ــه ش ــاً فروخت ــت و احتم ــود نیس موج
ــه  ــم س ــا ه ــه اروپ ــه اتحادی ــت ک ــار گف ــای ایزدی آق
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــاله ب ــن مس ــورد ای ــوب در م مکت
فرســتاده اســت ولــی دولــت تــا هنــوز بــه ایــن مکاتیــب 

ــت. ــداده اس ــخی ن پاس
او هشــدار داد: »در صورتی کــه ایــن اتهــام از ســوی 
ــات جــداً  ــژه کمیســیون مســتقل انتخاب ــه وی ــت و ب دول
ــفافیت  ــه ش ــبت ب ــا نس ــی باوری ه ــردد، ب ــی نگ بررس
ــل  ــز تموی ــود و نی ــتر می ش ــده بیش ــای آین انتخابات ه
ــیون  ــه کمیس ــر ب ــتان دیگ ــات افغانس ــدگان انتخاب کنن

ــرد«. ــد ک ــک نخواهن ــات کم انتخاب
از ســویی هــم، فضل هــادی مســلم یــار رییــس مجلــس 
ــتقل  ــیون مس ــه کمیس ــس دبیرخان ــه ریی ــت ک ــنا گف س
ــن  ــده ای ــه آین ــنبه هفت ــت روز سه ش ــات در نشس انتخاب
مجلــس فــرا خوانــده شــده و ســناتوران می تواننــد 
ــزاری  ــد برگ ــی رون ــیون و چگونگ ــکالت در کمیس مش

ــند. ــی را از او بپرس ــده پارلمان ــات آین انتخاب
ــی  ــراهلل صادق ــنبه نص ــه روز ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــت  ــز گف ــدگان نی ــس نماین ــک عضــو مجل ــی ی زاده نیل
کــه وظیفــه رییــس عملیاتــی دبیرخانه کمیســیون مســتقل 
ــده  ــق درآم ــت تعلی ــه حال ــاد ب ــام فس ــه اته ــات ب انتخاب

اســت.
ــد از  ــد کــه حکومــت نبای ــد ورزی ــز تاکی ــی نی ــای نیل آق
پهلــوی ایــن قضیــه به ســادگی عبــور کنــد و اتهــام وارده 

بایــد درســت بررســی شــود.

اتحادیــه اروپــا از تمویــل کننــدگان اصلــی انتخابات هــای 
افغانســتان اســت و در هــر انتخابــات صدهــا میلیــون دالر 

بــه کمیســیون مســتقل انتخابــات کمــک مــی کند.
ــت  ــات ریاس ــران در انتخاب ــس از بح ــه پ ــن اتحادی ای
کمیســیون  بــه  را  کمک هایــش  گذشــته  جمهــوری 
انتخابــات تعلیــق کــرد و هــم اکنــون بــا تــالش حکومــت 
و کمیســیون جدیــد انتخابــات، بخشــی از کمــک هایــش 

ــت. ــیده اس ــرون کش ــق بی ــت تعلی ــاره از حال را دوب
امــا نگرانی هایــی وجــود دارد کــه اتهــام فســاد در 
کمیســیون انتخابــات بازهــم رونــد کمــک بــه برگــزاری 
انتخابــات آینــده پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی را 

ــرد. ــد ک ــل خواه مخت
کمیســیون انتخابــات بــه صــورت رســمی در مــورد اتهــام 
فســاد بــر رییــس عملیاتــی دبیرخانــه ایــن کمیســیون را 

تاییــد یــا رد نکــرده اســت.

معاون اول مجلس سنا:

اتـهام فروش تجهیزات انتخاباتی 
جـدًا بررسـی شـود

لحــظۀ 
                        فـاجـعه                                          

کتـــاِب »لحظـــۀ فاجعـــه« کـــه در خـــود 
ـــت  ـــز دارد، روای ـــر را نی ـــۀ دیگ ـــار نکت چه
کننـــدۀ لحظـــۀ شـــهادت قهرمـــان ملـــی 
ــم  ــط فهیـ ــه توسـ ــت کـ ــتان اسـ افغانسـ
دشـــتی بـــه روی کاغـــذ آورده شـــده 

اســـت.
ــِن  ــد تـ ــع چنـ ــتی در جمـ ــای دشـ آقـ
حاضـــر در ایـــن لحظـــه بـــود و از اثـــر 
ـــت.  ـــدید برداش ـــات ش ـــار، جراح آن انفج
ـــو را  ـــن گفت وگ ـــط ای ـــوولیت ضب او مس
داشـــته و چنانـــی کـــه گفتـــه اســـت، در 
ـــره اش  ـــردن کم ـــاده ک ـــروف آم آن دم مص
می دهـــد  ُرخ  انفجـــار  کـــه  بـــوده 
و احمدشـــاه مســـعود بـــه شـــهادت 

می رســـد.
»لحظـــۀ  کتـــاِب  نخســـِت  چـــاپ 
فاجعـــه« در هفـــت هـــزار نســـخه و بـــا 
برگ آرایـــی اکمـــل عـــازم از نشـــانی 
ــده و ۱۰۴  ــاپ شـ ــازم چـ ــارات عـ انتشـ

بـــرگ دارد.
ـــاز می شـــود:  ـــن جمـــالت آغ ـــا ای ـــاب ب کت
ـــورد  ـــتان در م ـــی از دوس ـــی یک ـــه تازه گ ب
ـــرد:  ـــر ک ـــی را ذک ـــۀ جالب آمرصاحـــب، نکت
»آمرصاحـــب ســـال ها زنده گـــی ســـخت 
و مبـــارزه را بـــرای چگونـــه ُمـــردن، 
ــد: از  ــد می نویسـ ــرد«. و بعـ ــل کـ تحمـ
ـــت:  ـــه می گف ـــنیده ک ـــم ش ـــب ه آمرصاح
ـــرف  ـــار ش ـــزاران ب ـــار، ه ـــا افتخ ـــرگ ب »م
دارد از این کـــه آدم در ســـایۀ اســـارت 

ــد«. ــی کنـ زنده گـ
ــۀ  ــادآوری« لحظـ ــتی در »یـ ــم دشـ فهیـ
فاجعـــه نوشـــته اســـت: در ایـــن جـــزوۀ 
ــت هایم در  ــتم یادداشـ ــک، خواسـ کوچـ
ــی  ــای زنده گانـ ــن روزهـ ــورد آخریـ مـ
آمرصاحـــب -همـــواره ترجیـــح داده ام 
از ایشـــان بـــا همیـــن نـــام یـــاد کنـــم- 
مســـعود، قهرمـــان ملـــی کشـــور را 

ــم. بنویسـ
در ادامـــه آمـــده اســـت: از بیســـت ونُهم 
تـــا نُهـــم ســـپتامبر ۲۰۰۱ میـــالدی را در 
ـــودم؛  ـــار ب ـــت تخ ـــن والی ـــه بهاالدی خواج
ــه  ــه آمرصاحـــب نزدیـــک بـ ــی کـ جایـ
شـــش روز از ده روزِ آخـــر زنده گـــی اش 

ـــرد. ـــپری ک ـــا س را در آنج
آقـــای دشـــتی یـــادآوری می کنـــد: بـــه 
ـــی  ـــاهِد عین ـــا دو ش ـــی از تنه ـــوان یک عن
ایـــن حادثـــه، در چنـــد ســـال گذشـــته، 
بارهـــا تـــالش کـــردم تـــا در مـــورد آن 
ـــه  ـــارۀ روزی ک ـــژه در ب ـــه وی ـــا و ب روزه
ــیاهش  ــر روی سـ ــار دیگـ ــخ یک بـ تاریـ
مـــردمِ  ســـرزمین  از  و  داد  نشـــان  را 
گرفـــت،  را  قهرمانـــش  بیچاره یـــی، 
ـــگاری  ـــا روزنامه ن ـــم؛ ام ـــی بنویس چیزهای
ــالح،  ــه اصطـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ حرفه یـ
ـــرای آدم  ـــم ب ـــدن را ه ـــر خاری ـــت س وق

باقـــی نمی گـــذارد.
ـــای  ـــه« روایت ه ـــۀ فاجع ـــاِب »لحظ در کت
از داوود نعیمـــی، مســـعود خلیلـــی، حاجـــی 

محمـــد عمـــر، حاجـــی رســـتم، ملکـــه 
ــر  ــلم، صاحب نظـ ــد اسـ ــان، محمـ دحمـ
ـــز آورده  ـــید نی ـــب اهلل و جمش ـــرادی، نجی م
ـــات  ـــازی آن لحظ ـــه در مستندس ـــده ک ش

خواننـــده را فـــراوان کمـــک می کنـــد.
ـــار  ـــه« چه ـــۀ فاجع ـــی »لحظ ـــش پایان بخ
ـــه بخـــش  ـــۀ دیگـــر را در خـــود دارد ک نکت
از کارهـــای انجـــام نشـــده پیرامـــون 
ـــی  ـــان مل ـــهادت قهرم ـــدۀ ش ـــل پرون تکمی

کشـــور را بیـــان کـــرده اســـت.
ـــتان ۱۳۵۱  ـــتی در زمس ـــم دش ـــد فهی محم
خورشـــیدی در قریـــۀ دشـــتک والیـــت 
پنجشـــیر چشـــم بـــه جهـــان گشـــوده و 
آموزش هـــای دبیرســـتانی و عالـــی اش 
او  اســـت.  داده  انجـــام  کابـــل  در  را 
ـــۀ  ـــا هفته نام ـــگاری اش را ب ـــای خبرن کاره
ـــم  ـــا فل ـــرد و کار در آریان ـــاز ک ـــل آغ کاب
ــه  ــن هفته نامـ ــوولی ایـ ــت مسـ و مدیریـ
ــه  ــاًل بـ ــوده و فعـ ــغولیت هایش بـ از مشـ
ـــۀ ملـــی  عنـــوان رییـــس اجرایـــی اتحادی
ژورنالیســـتان افغانســـتان کار می کنـــد.
کتـــاِب »لحظـــۀ فاجعـــه« هم زمـــان بـــود 
ـــای دشـــتی  ـــاب دیگـــری از آق ـــا نشـــر کت ب
ـــه  ـــب« ک ـــک آمرصاح ـــام »دور و نزدی به ن
در شـــماره های بعـــدی مانـــدگار بـــه 

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــی گرفت معرف
 

هارون مجیدی
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