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حکمتیار به دنبال تفرقه افکنی است

اشراق:
شرایط کشور نیازمند شکل گیری چتِر مشترک 
برای جلوگیری از هم پاشیده گی بیشتر است

حکمتیار؛ مردی مملو از تناقض

سیگار:
 در یک سال نزدیک به هفت هزار نیروی 

امنیتی جان باخته اند

سـیگار یـا ادارۀ بازرس ویـژۀ ایاالت متحـدۀ امریکا می گوید 
در سـال ۲۰۱۶ نزدیـک بـه هفـت هـزار نفـر از نیروهـای 
امنیتـی افغانسـتان جان باخته اند که بیشـتر ایـن تلفات در 

جـدود دو مـاه فصل زمسـتان وارد شده اسـت.
بـه گـزارش فرانس پرس، سـیگار با نشـر گـزارش جدیدش 
می گویـد ایـن تلفات به نیروهـای امنیتی افغانسـتان از اول 

مـاه جنوری تا مـاه نوامبر سـال ۲۰۱۶ وارد گردیده اسـت.
ادارۀ بـازرس ویـژۀ امریـکا برای افغانسـتان در گزارشـی که 
روز دوشـنبه به نشـر رسـانید آمار تلفات نیروهـای افغان را 

تکان دهنـده عنـوان می کند.
بـا توجـه بـه گزارش سـیگار، ۸۰۷ نفـر از نیروهـای امنیتی 
و دفاعـی افغانسـتان تنهـا از یـک جنـوری تـا ۲۴ فبـروری 

جان های شـان را از دسـت داده انـد.
در گزارش سـیگار گفته شـده کـه افغانسـتان در میان یک 
جنـگ مرگ بـار باقـی مانده و تلفاتـی که نیروهـای امنیتی 
در مبـارزه بـا طالبان و دیگر شورشـیان متقبل شـده اند، به 

گونـۀ تکان دهنده یـی بلند اسـت.
سـیگار می گویـد از اول جنـوری سـال ۲۰۱۶ تـا ۱۲ نوامبر 
این سـال ۶۷۸۵ تن از سـربازان و افسران پولیس افغانستان 

کشـته و ۱۱۷۷۷ نفر دیگرشـان زخمـی گردیده اند.
بـر اسـاس گـزارش، ایـن تلفات نسـبت به سـال ۲۰۱۵ ۳۵ 
درصـد افزایش را نشـان می دهـد، در حالی که در آن سـال 

آمـار تلفـات نیروهای امنیتـی ۵۰۰۰ گفته شـده بود.
حکومـت  هـردو  کـه  می دهـد  نشـان  سـیگار  گـزارش 
افغانسـتان و شورشـیان بخش هـای زیـر اداره شـان را در 

داده انـد. افزایـش  حـدی 
نیروهـای امنیتی افغانسـتان از ۵۷٫۲ درصد بخش های زیر 
اداره شـان را به ۵۹٫۷ درصد و هم چنان از شورشـیان از ۱۰ 

درصد بـه ۱۱٫۱ درصد افزایش یافته اسـت.
مقام هـای حکومتـی تـا بـه حـال در مـورد ایـن گـزارش 

نکرده انـد. ارایـه  را  نظـری  اظهـار  سـیگار هیچ گونـه 
ایـن در حالی سـت کـه سـال گذشـته یکـی از سـخت ترین 
و  می رفـت  شـمار  بـه  امنیتـی  نیروهـای  بـرای  سـال ها 
شورشـیان، بـه ویـژه طالبـان حمله هـای گسـترده یی را در 

کشـور راه انـدازی کردنـد.
در گذشـته معمـوال در فصـل زمسـتان درگیری هـا کاهش 
می یافت، اما در زمسـتان گذشـته سـرما نیز بـه روند جنگ 

تاثیـری نداشـت و درگیری هـا را متوقف نکرد.
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نهـاد دیدبان حمایت از رسـانه های آزاد 
افغانسـتان )نی(، در واکنش به  اظهارات 
گلبدیـن حکمتیـار در مـورد رسـانه ها 
می گویـد کـه حکمتیـار در هاله یـی از 
بی خبـری و ناآگاهـی از وضعیت کنونی 

کشـور قرار دارد.
حـزب  رهبـر  حکمتیـار،  گلبدیـن 

بـا  دیـدار  در  یک شـنبه  روز  اسـامی 
اعضـای حزبـش در ننگرهـار، بـا لعنت 
فرسـتادن به رسانه ها و شـریر  خواندن 
آنـان گفتـه  بـود که رسـانه ها هسـتند 
کـه به تروریسـت هـا انگیـزه می دهند.

عبدالمجیـب خلوتگـر، رییـس اجرایی 
نهاد نی، دیروز، دوشـنبه ۱۰ ثور در یک 
نشسـت خبـری، اما لعنت فرسـتادن به 
رسـانه ها و شـریر خوانـدن این سـکتور 
را غیـر دینـی و غیر واقعی عنـوان کرد.

آقـای خلوتگـر بـا بیـان  اینکـه رهبـر 
حـزب اسـامی در هاله یـی از بی خبری 
را  وضعیـت  و  دارد  قـرار  نااگاهـی  و 
هماننـد گذشـته می پنـدارد، می گوید: 

حکمتیـار بایـد درک کنـد که در سـده 
۲۱ زنده گـی می کنـد و نمی توانـد مانع 

فعالیـت رسـانه ها شـود.
براسـاس گفته های خلوتگـر، حرف ها و 
نگاه هـای بدبینانـه هیـچ تاثیـری باالی 
نخواهـد  به جـا  خـود  از  بیـان  آزادی 
نمی توانـد  فـردی  هیـچ   و  گذاشـت 

فعالیـت رسـانه ها را محـدود کنـد.
صلح  همه  ما  این که  بر  اشاره  با  او 
بیشتر  صلح  در  رسانه ها  و  می خواهیم 
به بالنده گی می رسند، خاطر نشان کرد 
که اما صلح باید تضمین کننده دست 
آوردهای پانزده سال اخیر و ارزش های 
باشد. کشور  اساسی  قانون  در  مندرج 

از  هم چنـان  نـی  اجرایـی  رییـس 
حکومـت وحـدت ملـی خواسـت کـه 
به صـورت  را  مـردم  خاطـر  اطمینـان 

صریـح و روشـن در قبـال حفـظ ایـن 
کنـد. فراهـم  دسـت آوردها 

او از رسـانه ها نیـز خواسـت کـه بـدون 
اظهـارات  رعـب  و  تـرس  هیچ گونـه 
افـرادی را که به ارزش هـای آزادی بیان 

صدمـه می رسـاند، بازتـاب ندهنـد.
آزاد  رسـانه های  از  حمایـت  دیدبـان 
افغانسـتان )نـی( بـر خواسـته چنـدی 
تاکیـد کـرده  بـار دیگـر  پیـش خـود 
بایـد  حکمتیـار  آقـای  کـه  می گویـد 
خبرنـگار  جلیـل  میرویـس  قاتـان 
معرفی کنـد. دادگاه  بـه  را  بی بی سـی 

گفتـه می شـود کـه آقـای جلیـل، در 
سـال ۱۹۹۴ میـادی در جنـوب کابل 
-مناطـق تحت کنترل حزب اسـامی- 
پـس از مصاحبـه اش با آقـای حکمتیار 

بـه قتل رسـید.

احساس،زندهگيراكههيچاست،بهبينهايتهدايتميكنـد.

دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان:

حکمتیار نمی تواند مانع فعالیت رسانه ها شود

احمدولی مسعود در مراسم گرامی داشت از 8 ثور:

نسل جهاد و مقاومت وزنۀ تعادل در کشور اند
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می تواننـد  چگونـه  برخی هـا  نمی دانـم 
کننـد.  توجیـه  را  زنده گی شـان  تناقض هـای 
بغـدادی  بـه جنیـد  ایـن حکایـت کـه  زمانـی 
منسـوب اسـت، موجـب می شـد کـه نسـبت به 
عملکـرد انسـان ها به دیدۀ شـک بنگـرم. گویند 
در بغـداد دزدی را بـه دار آویختـه بودنـد. جنید 
بـه پـای چوبـۀ دار رفـت و بـر پـای او بوسـه زد. 
یارانـش علت این کار عجیب را پرسـیدند. جنید 
گفـت: هـزار رحمـت بـر او بـاد کـه در کار خود 
ُمـرده بـود و چنـان ایـن کار را بـه کمال رسـاند 

کـه سـر در راه آن داد.
چـرا بایـد انسـان ها کاری را کـه ممکـن اسـت 
درسـت نباشـد کـه بـا لجاجـت دنبـال کننـد؟ 
از خصلت هـای  دادن،  عقیـده  و  مسـیر  تغییـر 
آدمـی زاد بـه شـمار مـی رود. کـی بـوده کـه در 
متفاوتـی  مسـیر های  بارهـا  و  بارهـا  زنده گـی 
را نیازمـوده باشـد. حتـا فاسـفه و اندیشـمندان 
نیـز در برهه هـای از زنده گی شـان تغییـر مسـیر 
و فکـر داده انـد، زیرا انسـان موجودی کنشـگر و 
کنش پذیـر اسـت و می تواند همواره دسـتخوش 
تغییـر و تحول شـود. شـاید روزی یـک نوع فکر 
می کردیـم و آن را درسـت می دانسـتیم، ولـی 
در زمانـی دیگـر، بـه دالیـل مختلف، نسـبت به 
آن نـوع فکـر دچـار تردیـد شـده و از آن دسـت 
برداشـته باشـیم. این بـه یک معنـا روال طبیعی 
هیـچ  و  می توانـد  بـوده  انسـانی  هـر  زنده گـی 

نقـدی برچنیـن انسـانی وارد نیسـت.
ولـی نقـد و تردیـد زمانـی می توانـد بـه وجـود 
آیـد کـه انسـانی در مقـام رهبـر و پیشـوا در 
تناقض هـای فکـری و رفتـاری اش چنـان گرفتار 
شـده باشـد که نتوان منطق تغییـر و تحول های 
فکـری و رفتـاری او را تشـخیص و توجیـه کرد. 
مـن وقتـی بـه رفتارهـا و سـخنان ایـن روزهای 
گلبدیـن حکمتیـار، رهبـر حزب اسـامی که در 
شـرق افغانسـتان مشـغول مانور هـای سیاسـی 
خـود اسـت، نگاه می کنـم، نمی توانم آن هـا را به 
درسـتی بفهمـم و حداقـل بـرای خـودم توضیح 
دهم. شـاید شـخص آقـای حکمتیـار و اطرافیان 
او نیـز نتواننـد دلیـل این حرکت ها و سـخنان را 
بداننـد و یـا شـاید آنان بـه دلیل نزدیکـی با این 

فضـا، حتـا آن را بـه عنـوان تناقـض نبینند.
آقـای حکمتیـار تـا همیـن چنـد سـال پیـش، 
موجودیت نام خود و حزبش را در فهرسـت سیاه 
سـازمان ملـل، افتخـار سیاسـی و مبارزاتـی اش 
قلمـداد می کـرد و فریـاد مـی زد کـه اگـر خاف 
ایـن بـود، او تعجـب می کرد. امـا حـاال از این که 
نامـش از فهرسـت سـیاه سـازمان ملـل بیـرون 
شـده اسـت، چنان به خـود می بالد که یک شـبه 

در خـط دفـاع از دموکراسـی و ارزش های مدرن 
قـرار گرفتـه اسـت. این جـا اسـت که بایـد دچار 
تردیـد شـویم و از خـود بپرسـیم کـه حرف های 
کـداِم حکمتیار از تمایات اساسـی او آیینه داری 
می کننـد؟ حکمتیـاری که خود را دشـمن غرب 
و امریـکا می دانسـت و یـا حکمتیـاری کـه در 
موجودیـت نیروهـای امریکایی در افغانسـتان، از 
بیـرون شـدن نامش از فهرسـت سـیاه سـازمان 

ملـل ابـراز خوشـی می کند؟
حکمتیـار  آقـای  پیـش،  سـال  چنـد  همیـن 
برابـر  در  گـروه  ایـن  طالبـان جنـگ  کنـار  در 
حتـا  و  می دانسـت  برحـق  جنـگ  را  »کفـار« 
و  جنگ هـا  از  بسـیار  در  نیـز  اسـامی  حـزب 
انتحاری هـای افغانسـتان نقش اساسـی داشـت، 
امـا امروز آقـای حکمتیـار جنگ طالبـان را غیر 
مشـروع می دانـد و بـه ایـن گـروه می گویـد کـه 
بـه رونـد صلح بپیوندنـد. کدام یـک از حرف های 
حرف هـای  اسـت؟  درسـت  حکمتیـار  آقـای 
چندسـال پیـش او در مـورد جهـاد بـا غربی ها و 
یـا حرف هـای امـروز او علیه گروه طالبـان؟ واقعاً 
معلـوم نیسـت کـه موضع گیری هـا و حرف هـای 
اصلـی آقـای حکمتیـار در ایـن میـان کدام انـد 
کـه بتـوان آن هـا را حرف هـای اصلـی و آیینه دار 
ضمیـر و اندیشـۀ او دانسـت. شـاید حرف های را 
کـه امـروز آقـای حکمتیـار می زنـد، حرف هـای 
مصلحتـی و غیـر واقعـی او باشـند و هم چنان بر 

مواضـع گذشـتۀ خـود پایبند باشـد.
از جانـب دیگـر، نگاه و برداشـت آقـای حکمتیار 
نـگاه  و  برداشـِت  آن،  مسـایل  و  جهـان  از 
نادرسـت، بـد و بسـیار غیرمنطقـی اسـت. او در 
و  غـرب  علیـه  خـود  سـخنرانی های  از  یکـی 
امریـکا می گویـد کـه غـرب هیـچ چیزی نـدارد؛ 
کشورهای غربی کشـورهای فاسداند. کشورهایی 
انـد کـه برهنه گـی و فسـاد اخاقـی را شـیوع 
می کننـد. چنین برداشـتی از غـرب، اگر نگوییم 
کـه از بیـخ و بن بی اسـاس اسـت، ولـی می توان 
گفـت کـه بـه شـدت غیـر واقعـی و تناقض آمیز 

کـه  می شـود  چگونـه  اسـت. 
آن همـه علم، فنـاوری، پیش رفت 
و سـازنده گی را در جهـان غـرب 
بـا  ندیـد و کل جهـان غـرب را 
عظیـم  دسـتاورد های  آن همـه 
علمـی و فنـی، بـه فسـاد اخاقی 
تقلیـل داد؟ مگـر کل مشـکل مـا 
در جهـان، مشـکِل به زعـم آقای 
مشـکل  او،  پیـروان  و  حکمتیـار 
آقـای  بـاز  و  اسـت؟  اخاقـی 
کـه  می دانـد  کجـا  از  حکمتیـار 
مشـکل اخاقـی در جهـان غیـر 
غربـی حادتـر و عمیق تـر از جهان غرب نباشـد؟ 
آقـای حکمتیـار تأکیـد دارد کـه هنـوز بـر سـر 
ایده هـای اصلـی خـود باقـی اسـت و هم چنـان 
بـر ایجـاد نظـام اسـامی پـا فشـاری می کنـد. 
آیـا آقـای حکمتیـار می دانـد که منظـور از نظام 
اسـامی چگونـه نظامی اسـت؟ فرامـوش نکنیم 
کـه بسـیاری ها بـر سـر تعریـف و ایجـاد نظـام 
اسـامی در جهـان بـه مشـکل بـر خورده انـد و 
مشـخص نشـده کـه وقتـی این هـا می گویند ما 
نظـام اسـامی می خواهیـم، منظور آنـان از نظام 
اسـامی و سیاسـت اسـامی واقعاً چـه می تواند 

 . شد با
می گویند زمانی از سـید جمال الدین اسـدآبادی 
پرسـیدند کـه غرب و شـرق را چگونـه یافتی؟ او 
در پاسـخ گفـت، در غـرب اسـام را دیـدم، ولی 
مسـلمانان را ندیدم، ولی در شـرق مسـلمانان را 
دیـدم، ولـی اسـام را ندیـدم. این سـخن سـید 
جمال الدیـن اسـدآبادی، سـخن زیرکانـه و پُـر 
از راز و رمـز اسـت. شـاید تعریـف او از اسـام و 
بـه تبـع آن، نظـام اسـامی، چیزی بـوده که در 
برخـی کشـورهای غربـی تحقـق آن را می دیـده 
اسـت. بحـث بـر سـر ایـن نیسـت کـه شـما بـر 
نظام سیاسـی کشـوری چـه نـام می گذارید، بل 
مهـم ایـن اسـت کـه ایـن نظـام سیاسـی چقدر 
می توانـد بـه نیازهای مردمش پاسـخ دهد و آنان 
را راضی نگه دارد. مگر ما در عربسـتان سـعودی 
و یـا هـر کشـور دیگـِر عربـی و اسـامی نوعی از 
نظـام خـاص سیاسـی می بینیم کـه بگوییم این 
نظـام اسـامی اسـت و الغیـر؟ آقـای حکمتیـار 
هنـوز نمی دانـد کـه منظـور او از نظـام اسـامی 
تحقـق اش  می خواهـد  هم چنـان  کـه  چیسـت 
را بـه وسـیلۀ خـودش در کشـور شـاهد باشـد؟ 
شـاید منظـور افـرادی کـه چنیـن نظام هـای را 
مطـرح می کننـد، تنها برداشـت های شـخصی و 
گروهی شـان از نظـام سیاسـی را می خواهنـد بر 

دیگـران تحمیـل کنند.

حکمتیار؛ مردی مملو از تناقض
روند رها سازی 

زندانیان حزب اسالمی 
شفاف نیست

رسـانه ها گـزارش داده انـد کـه حکومـت وحدت ملی بـا رهایی 
سـیزده زندانـی حـزب اسـامی موافقت نکـرده و بـا رهایی ۵۵ 
زندانـی دیگـر موافقـت کرده اسـت. امـا حزب اسـامی به دلیل 
اصـرار بـرای رهایـی آن سـیزده تن، رهایـی پنجاه و پنـج تن را 
هـم رد کرده اسـت. موضـوع رهایی زندانیان حزب اسـامی، در 
یک سـال پیسـن از بحث های بسـیار جدی بـوده و نگرانی های 
زیـادی را برانگیختـه اسـت. مـردم و نهادهـای حقـوق بشـری 
داخلـی و خارجـی و رسـانه ها، از رهایـی این زندانیان به شـدت 
انتقـاد کـرده انـد بـه خصـوص کـه احتمـال رهایـی زندانیـان 
طالبـان بـه نـام حـزب اسـامی در ایـن طـرح، بارهـا از جانـب 
ناظـران و منتقدان مطرح شـده اسـت. بر بنیـاد تفاهم نامۀ صلح 
میـان حکومت وحدت ملی و حزب اسـامی گلبدین حکمتیار، 
هیـأت مذاکـره کنندۀ ایـن حزب با دیـدار از زندان های کشـور، 
بـه شناسـایی اعضـای دربنـِد ایـن حـزب می پـردازد و اعضـای 
حـزب اسـامی بعـد از شناسـایی از زنـدان رهـا خواهنـد شـد. 
اکنـون ایـن برنامـه قبـا عملـی شـده اسـت و فرصـت رهایـی 
زندانیـان فـرا رسـیده اسـت. اگرچـه قبـا سـخنگویان حـزب 
اسـامی گفتـه بـود که آقـای حکمتیار بعـد از رهایـی زندانیان 
حـزب اسـامی بـه افغانسـتان می آیـد اما حـاال به نظر میرسـد 
که کابل آمدن آقای حکمتیار به این شـرط منوط شـده باشـد. 
در عیـن حـال ایـن نگرانـی وجـود دارند کـه آقای غنـی برخی 
زندانیان حزب اسـامی را به گونۀ غیر رسـمی رها نکرده باشـد. 
تـا هنـوز هیچ گونـه آمـار رسـمی از زندانیان وابسـته بـه حزب 
اسـامی گلبدین در زندان های کشـور در دسـت نیست و باورها 
نیـز بـر این اسـت که در پانزده سـال گذشـته، نیروهـای دولتی 
به نـدرت بـا جنگ جویـان حزب اسـامی درگیـر شـده اند و نیز 
کمتـر دیده شـده اسـت کـه نهادهای کشـفی، افراد وابسـته به 
حـزب اسـامی را بازداشـت کـرده باشـند. ایـن در حالی اسـت 
کـه حزب اسـامی مدعی اسـت که حـدود دوهزار و شـش صد 
زندانـی این حزب در زندان های کشـور اند و زندانی شـدِن افراد 
حـزب اسـامی به نـام طالبان را یکـی از چالش ها در شناسـایی 
زندانیـان ایـن گـروه می خوانـد. امـا حـاال کـه تنـش در روابـط 
حـزب اسـامی و حکومـت وحـدت ملی بر سـر رها نشـدن ۱۳ 
زندانـی خطرنـاک ایـن حزب آغاز شـده اسـت، چقـدر می تواند 
روی تصمیـم گیـری آقـای حکمتیـار تاثیـر بگـذارد. امـا مردم 
نگـران اند که نشـود پشـت غوغـای رها نشـدن سـیزده زندانی 
در واقـع زندانیـان خطرنـاک بیشـتری مربوط به این گـروه رها 
شـده باشـند و رها شـوند و مـردم از آن واقف نباشـند. بنابراین 
مـردم انتظـار دارنـد کـه جامعه جهانـی رونـد رهایـی زندانیان 
سیاسـی و مجرمـان خطرنـاک را از زنـدان های کشـور، با توجه 
بـه پرونـده هـای شـان زیر نظـارت داشـته باشـند. زیـرا تجربه 
نشـان داده اسـت رونـد رهایـی ایـن زنیدانیان شـفاف نیسـت. 
چنانکـه در گذشـته آقـای کـرزی هـزاران زندانـی طالـب را به 
اسـاس راهبـردی سـردرُگم و سـلیقه یی رها کرده بـود. بر بنیاد 
آمارهایی غیر رسـمی، حامـد کرزی در زمـان حکومت داری اش 
تنهـا در چنـد مـاه، بیش از چهارهـزار تن عضو گـروه طالبان را 
از زندان هـای کشـور کـه زنـدان بگرام سـهم بیشـتری داشـته 
اسـت، رهـا کـرده بـود، بـی آنکـه آمـار الزم را بـه مـردم داده 
باشـند و چنیـن چیـزی ممکن اسـت شـامل سیاسـتهای آقای 
غنـی هم باشـد که جـای نگرانـی دارد. زیرا اکثِر کسـانی که در 
دایـرۀ جنـگ و صلـِح مـردم افغانسـتان با پدیدۀ شـومی بـه ناِم 
تروریسـم و افراطیت صاحیِت تصمیم گیری یافته اند، کســانی 
انـد کـه یا در داِم سیاسـت های بیگانه اسـیر اند و یـا هم این که 
اشـتراِک قومـی و زبانـی میـاِن آن هـا و دهشـت افکنان گیـر 
مانده انـد. در ایـن صـورت رهایی پنهـان و غیر شـفاف زندانیان 
بـه درخواسـت حکمتیـار میتواند برای آقای غنی درد سـر سـاز 
تمـام شـود. انتظـار ایـن اسـت کـه بـه راسـتی آقـای غنـی در 
رهایـی زندانیـان ایـن حـزب دقت کنـد و جنانیـان خطرناک را 
از زنـدان هـا رهـا نسـازد. اما دیده شـود که غنی چقـدر در این 

مـورد صداقـت دارد. تجربـه ثابـت خواهد کرد.

  احمــد عمران

برداشت آقای حکمتیار از جهان و مسایل آن، 
برداشِت و نگاه نادرست، بد و بسیار غیرمنطقی 

است. او در یکی از سخنرانی های خود علیه غرب 
و امریکا می گوید که غرب هیچ چیزی ندارد؛ 

کشورهای غربی کشورهای فاسداند. کشورهایی 
اند که برهنه گی و فساد اخالقی را شیوع 

می کنند. چنین برداشتی از غرب، اگر نگوییم که 
از بیخ و بن بی اساس است، ولی می توان گفت که 

به شدت غیر واقعی و تناقض آمیز است.

ACKU
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    روح اهلل بهزاد

شماری از شـخصیت های سیاسی و رهبران 
جهـادی دیـروز دوشـنبه، ۱۱ ثـور در یـک 
مراسـم ویـژه در تاالر لویه جرگه، از هشـتم 
گرامی داشـت  مجاهـدان  پیـروزی  و  ثـور 

کردند.
»شـورای  سـوی  از  کـه  مراسـم  ایـن  در 
حراسـت و ثبـات« برگـزار گردیده بـود، در 
رهبـران  و  سیاسـت مداران  بـر  عـاوه  آن 
شـهروندان،  از  زیـادی  شـمار  جهـادی، 
فرماندهـان  و  رسـانه ها  ملـی  چهره هـای 
بودنـد. کـرده  اشـتراک  جهـادی  پیشـین 

سـخنرانان ایـن مراسـم با تأکید بـر این که 
حلقاتـی در پی به انزوا کشـانیدند مجاهدان 
هسـتند، گفتنـد، در کشـور یـک نـوع عدم 
تعـادل میان خـود و دیگران وجـود دارد که 
تنهـا نسـل جهـاد و مقاومـت می توانـد این 

تعادل را ایجـاد کنند.
آنـان هم چنـان گفتند که کشـتی حکومت 
وحـدت ملـی "کـج و یک بغله" روان اسـت 
و اگر راسـت نشـود و اصاح نشـود، خشک 
و تـر و خـوب و بـود، همـه را توفـان با خود 

خواهـد برد.
احمدولـی مسـعود، رییـس عمومـی بنیـاد 
شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمـان ملـی 
کشـور در این مراسـم خطاب به شـهروندان 
و سیاسـت مداران گفـت: “همان گونـه کـه 
برادران تـان در سـخت ترین شـرایط پیـروز 
سـرک  اصطـاح  بـه  کـه  امـروز  شـدند، 
برای تـان همـوار اسـت، تـاش و کوشـش 
کنیـد تا در میـداِن نبرِد آبـادی وطن پیروز 

شوید”.
آقـای مسـعود در ادامـۀ سـخنانش گفـت: 
و  دقـت  برنامه ریـزی،  بـه  امـروز  نسـل 
نظـام  بتواننـد  تـا  دارد  نیـاز  سـازماندهی 
متعـادل و عادالنـه را در کشـور ایجاد کنند، 
آنچـه که در زمان مجاهدان نخواسـتند و به 
مجاهـدان اجـازه ندادنـد آن را ایجـاد کنند.

احمدشـاه  شـهید  بنیـاد  عمومـی  رییـس 
سـنگ  بـا  "کسـانی  می گویـد:  مسـعود 
دارنـد  تـاش  تبعیـض  و  تحجـر  تعصـب، 
افغانسـتان را به گذشـته برگرداننـد، زیرا از 

گذشـته تا بـه حال عـادت کرده انـد که هم 
خـود را وابسـته نگه دارنـد و هـم کشـور را 

هـم خـود را بسـوزانند و هـم دنیـا را”.
آقـای می گویـد: “کسـانی کـه می خواهنـد 
افغانسـتان را به گذشته برگردانند، حکومت 
مشـارکت  نفـی  می خواهنـد،  متمرکـز 
می کننـد، دشـمن آزادی بیـان هسـتند و 
می خواهنـد جامعـه را طبقاتی کـرده فاصله 
میـان اقـوام و طیف هـای مختلـف کشـور 
را بیشـتر سـازند، امـا حـرف مـا این اسـت 
کـه وقِت سـکه ها عهـِد بی اعتبـارِ دقیانوس 
گذشـته اسـت، دنیا تغییر کرده، افغانسـتان 
در تغییر اسـت، نسـل نـو خواهشـات تازه و 

دارند”. مـدرن 
احمدولـی مسـعود خطـاب بـه جوانـان و 
مجاهدان خاطرنشـان سـاخت: دنیای شـما 
دنیـای مـدرن اسـت، راه تان روشـن اسـت، 
انسانی سـت،  و  بـر حـق  نیـز  خواسـت تان 
داریـد،  وطن دوسـتی  داریـد،  خیـر  نیـت 
اراده داریـد و بـه آزادی و مولفه هـای مدرن 
معتقـد و باورمند هسـتید، تنهـا در صورتی 
می توانیـد صفحۀ جدیـد را برای کشـورتان 
رقـم بزنیـد کـه سـازماندهی درسـت و بـا 
دثـت داشـته باشـید. ایـن کشـور بـه جـز 

شـما، بدیلـی مناسـب دیگـری نـدارد.
احمدولـی مسـعود در ادامـۀ سـخنانش بـا 
اشـاره به تحـوالت در حکومـت مجاهدان و 
اتفاقاتـی کـه بعـد از آن به میـان آمد گفت 
که مبارزه با تروریسـم را مجاهـدان در برابر 
گـروه طالبـان آغـاز کردنـد و امـروزه نبـرد 
نیروهـای امنیتی افغانسـتان ادامۀ همان راه 
مبـارزه با تروریسـم و گروه های تروریسـتی 

است.
احمدشـاه  شـهید  بنیـاد  عمومـی  رییـس 
ملـی  قهرمـان  این کـه  بیـان  بـا  مسـعود، 
افغانسـتان گفته بود که افغانسـتان نیازمند 
سیسـتمی اسـت که بتواند هم با خود و هم 
بـا دنیـا زنده گـی کند، تصریـح کـرد: امروز 
مـا نـه بـا خـود زنده گـی کـرده می توانیم و 
نـه بـا دنیـای بیـرون؛ در واقـع یک نـو عدم 
و دیگـران در کشـور  میـان خـود  تعـادل 
وجـود دارد که تنها نسـل جهـاد و مقاومت 

می توانـد ایـن تعـادل را ایجـاد کننـد.
نـا  جنـگ  برابـر  در  مقـدس  دفـاع 

س مقـد
هم زمـان باایـن، عبـدرب الرسـول سـیاف، 
رهبـر جهـادی و رییـس شـورای حراسـت 
و ثبـات در سـخنانی در ایـن مراسـم بیـان 
داشـت کـه نیروهـای امنیتـی در وظیفـۀ 
مقـدس قـرار دارنـد و طالبان اگـر از جنگ 
دسـت بر نمی دارنـد، باید نام جنگ شـان را 

نگذارند. جهـاد 
اسـتاد سـیاف با بیـان این که حکومـت باید 
در پالیسـی هایش در برخـی از موارد تجدید 
نظـر کنـد، تأکیـد کـرد: مـا بـه نیروهـای 
امنیتـی اطمینـان می دهیـم کـه در یـک 
وظیفـۀ مقـدس قـرار دارنـد و آیندۀشـان با 
نصـوص دینـی تضمیـن شـده اسـت، آزاد 

هسـتند و در برابـر غـام می جنگنـد.
بـا  کـه  کسـانی  بـه  جهـادی  رهبـر  ایـن 
نیروهـای امنیتی کشـور می جنگنـد گفت: 
“بایـد فریـب مفتی هـای خـود را نخوریـد. 
کارهایـی کـه به نـام جهاد می کنیـد، جهاد 
نیسـت. خواهشـم ایـن اسـت که بـه خاطر 
خـدا ایـن کار را تـرک بگوینـد و اگـر ترک 
نمی گوینـد، حداقـل آن را جهـاد ننامیـد، 
زیـرا جهـاد عظمـت و قداسـت دارد و شـما 

زنـان، کـودکان و مـردم را می کشـید”.
عبـدرب الرسـول سـیاف هرچنـد گفت که 
خواسـتار بی نظامـی در افغانسـتان نیسـت، 
امـا از رونـد کار حکومـت وحـدت ملـی نیز 

انتقـاد کرد.
او گفـت: "مـا طـرف دار بی نظامی نیسـتیم، 
و  کج کـج  کـه  می بینیـم  را  کشـتِی  امـا 
می ترسـیم  ایـن  از  اسـت،  روان  یک بغلـه 
کـه اگـر خـود را راسـت نکنـد، سـوراخ ها 
و درزهایـی کـه در کشـتی پیـدا شـده کـه 
احتمـال دارد خشـک و تـر و نیـک و بـد را 

غـرق کنـد”.
اسـتاد سـیاف یک بـار دیگـر از بحث های به 
حاشـیه کشـانیدن مجاهدان سخن به میان 
آورد و بیـان داشـت کـه اگر کسـی بخواهد 
مجاهـدان را منـزوی کند، خـودش منزوی 

خواهد شـد.

ایـن رهبر جهـادی با تأکید بـه تجدید نظر 
در سیاسـت کـدری حکومـت، خاطرنشـان 
سـاخت: بـا یـک گـروه کوچـک ایـن ملـت 
جـور نمی شـود؛ رهبـران حکومـت از ایـن 
گپسـول خورد خود را بکشـند و کسانی که 
می تواننـد از ایـن ملـک دفـاع کننـد، نباید 
بـه جـرم مجاهـد بودن بـه انـزوا کشـانیده 

شوند.
مسـلم یار،  فضل هـادی  هـم،  سـویی  از 
رییـس مجلـس سـنا در این مراسـم گفت: 
بـرای بـزرگاِن سیاسـی و جهادی پیشـنهاد 
می کنـم تا هـر ماحظه یی که بر مسـووالن 
حکومـت دارنـد، در جایـش درسـت، اما در 
ارتبـاط بـا جهـادی کـه نیروهـای امنیتـی 
کشـور امروز مصـروف آن هسـتند، هم صدا 
و در کنـار نیروهای امنیتی باشـند و از آنان 

کنند. حمایـت 
آقـای مسـلم یار، بـه ایـن بـاور اسـت کـه 
قربانی هـا و مردانه گـی مجاهـدان غیـر قابل 
فراموشـی اسـت و هرکسـی که بخواهد این 
قربانی هـا را فرامـوش کنـد، در واقـع ملـت 

افغانسـتان را فرامـوش کرده اسـت.
استقبال برای اتحاد برادرانه

در حیـن حال، عبدالهـادی ارغندیوال، عضو 
شـورای حراسـت و ثبـات و رهبر شـاخه یی 
از حـزب اسـامی در ایـن مراسـم ضمـن 
اسـتقبال از آمـدن رخبـر حزب اسـامی به 
افغانسـتان اعام کرد کـه گلبدین حکمتیار 

از او خواسـتار اتحـاد برادرانه شـده اسـت.
نجـات  بـرای  گفـت:  ارغندیـوال،  آقـای 
افغانسـتان بایـد همـه تحـت عنـوان یـک 
مسـلمان و یـک افغانسـتانی بـدون در نظر 
بـا هم دیگـر  یـا حـزب  و  قومیـت  داشـت 

متحـد شـویم.
این عضو شـورای حراسـت و ثبات، پیوستن 
گلبدیـن حکمتیار بـه روند صلـح را اقدامی 
بـه جـا و نیـک خوانـده و تصریـح کـرد که 
حکمتیـار بـه او گفتـه همـه بایـد متحـد 
شـویم. او بیـان داشـت: "حکمتیـار بـرای 
ایجـاد وحـدت و همدلی هیچ حـد و مرزی 
را نمی شناسـد و حاضـر اسـت بـه منظـور 
دسـتیابی بـه اتحـاد و صلح هر کسـی را در 

کنـار خـود بپذیرد".
آقـای ارغندیـوال تأکیـد کـرد که همـراه با 
حکمتیـار اجـازۀ ایجـاد نفـاق بـا اسـتفاده 
از عنـوان حـزب و یـا قومیـت را بـه کسـی 
مانـع  بایـد  افغانسـتانی ها  و  نمی دهنـد 
دسـتیابی ایـن افـراد بـه اهـداف شوم شـان 

. ند شو
ایـن عضو شـورای حراسـت و ثبـات تصریح 
کـرد: قیام هـا بـزرگ پنجشـیر و لغمـان و 
سـایر نقـاط افغانسـتان، سـرآغاز حـرکات 
مسـلحانۀ ملت در برابر کفر و کمونیسـم در 
کشـور بـود. افتخاری کـه مردم افغانسـتان 
در دوران جهـاد رقـم زدنـد، در تاریخ جهان 

جـاودان خواهـد ماند.
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  ارغندیـوال  آقـای 
تـا زمانـی کـه وحـدت درونـی در کشـور 
منجـاب  از  کشـور  نیایـد،  وجـود  بـه 
بدبختی هـای جـاری نجـات نمی یابد، بیان 
داشـت: “اگـر مـردم و جریان های سیاسـی 
هیـج  شـوند،  ایسـتاد  واحـدی  صـف  در 
کسـی تـوان مقابلـه بـا ملـت مـا را نخواهد 
داشـت، امـا اگـر برعکس شـد، ما کسـی را 
از بیـرون بـه داخل آورده بـاالی خود حاکم 
می سـازیم کـه با عقیـده و فکرمان سـازگار 
نباشـد، بـه آرمان هـای مـا توجـه نداشـته 
باشـد و در نهایـت، به خون شـهیدان وقعی 

نگـذارد”.
آقـای ارغندیـوال بر این باور اسـت، کسـانی 
کـه حساسـیت های قومی، زبانـی و مذهبی 
را در کشـور دامـن می زننـد، جـز منافـع 
شـخصی و مطـرح کردن خـود چیز دیگری 
هـدف ندارنـد. او از حکومت وحـدت ملی و 
حـزب اسـامی خواسـت تـا همـرا با سـایر 
شـهرونداِن افغانسـتان در یک صف ایسـتاد 
شـوند و وحـدت ملـی را در نظـر داشـته 

باشند.
از  اسـتقبال  بـا  سـیاف  اسـتاد  هم چنـان، 
افغانسـتان  بـه  آمـدن گلبدیـن حکمتیـار 
یـادآور شـد کـه آرزو دارد در بین مجاهدان 
یـک صفۀ تـازه براسـاس تفاهم، دوسـتی و 
بـرادری باز شـود و گذشـته ها همه فراموش 

گردد.
گفتنی اسـت کـه گلبدین حکمتیـار، رهبر 
فـراری حـزب اسـامی بعـد از نزدیـک بـه 
بیسـت سـال غیبت و بعد از سـپری شـدن 
بیـش از هفـت مـا از توافق نامـۀ صلـِح ایـن 
حـزب بـا حکومت وحـدت ملی، روز شـنبۀ 
همیـن هفته در انظار عمومـی ظاهر گردید 

و بـه سـخنرانی پرداخت.
پیام به همسایۀ شمالی

رییـس شـورای حراسـت و ثبـات بـا اشـاره 
بـه ادعاهای اخیـر در مورد حمایت روسـیه 
از گـروه طالبان گفت: “به همسـایۀ شـمال 
یـک پیـام دارم، بـس اسـت؛ یک بـار کـه 
کلـه ات را بـا این سـخره جنگانـدی، کله ات 

تکه تکـه و جانـت پُـر خـون برآمـدی”.
بـه  اشـاره  بـا  نیـز  سـنا  مجلـس  رییـس 
گمانه زنی هـای اخیـر مبنی بر کمک شـدن 
طالبان از سـوی روسـیه خاطرنشان ساخت: 
"در گذشـته کمونیستان پای اتحاد جماهیر 
شـوروی را بـه کشـور بـاز کردند، امـا امروز 
تیکـه داران اسـام در دفاع از روسـیه مبارزه 
می کننـد و بـا مشـاوران روسـی در پیونـد 
بـه امکانـات و تجهیرات صحبـت می کنند. 
از حکومـت می خواهیـم تـا در ایـن زمینـه 
تحقیـق کـرده و از ایـن تهدیـد منطقه یی و 

جهانـی جلوگیـری کند”.
انگشـت انتقـاد بـه سـوی روسـیه درحالـی 
نشـانه گرفتـه می شـود کـه چنـدی پیش، 
مقامـات ایـن کشـور اعـام کردنـد کـه بـا 
گروه طالبان در شـمال افغانستان در تماس 
منتشـر  گزارش هایـی  هرچنـد  هسـتند. 
گردیـد که این کشـور به طالبـان در والیات 
جنگ افـزار  و  نظامـی  تجهیـزات  شـمالی 
فراهـم می کنـد، امـا مقامـات روسـی ایـن 

خواندنـد. بی اسـاس  را  گزارش هـا 

احمدولی مسعود در مراسم گرامی داشت از 8 ثور:

نسل جهاد و مقاومت وزنۀ تعادل در کشور اند
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فصل سوم 
مدارا و به رسميت شناسي تفاوت

»مدارا نيکترين خصلِت آدمي است. 
سستيها و خطاهاي بسياري  ما همه
داريم؛ بياييم حماقتهاي خود را 
ببخشيم. اين نخستين قانون طبيعي 

است.« 
ولتر                                                                            

 
ِ
    م�دارا ش�ناخِت محدودي�ِت مواض�ع
"خودي" اس�ت که بر بناي آن "ديگري" به 
عن�وان حامِل نظ�رگاِه مس�تقل و غيرقابل 
تقلي�ل ب�ه رس�ميت ش�ناخته ميش�ود، 
بنابراي�ن "ديگ�ري" پديدهي�ی نيس�ت ک�ه 
فق�ط ب�ا مح�ِک "خ�ودي" ب�ه س�نجش 
درآي�د  و ب�ر بن�اي آن فروکاس�ته ش�ود.
    م�دارا معط�وف ب�ه گفتوگ�و و "مه�ار
ـاري")شاليش�رت،1380:181(  کردِن بي�
اس�ت. همچنان ش�يوههاي خشونتآميـ 
را نهتنه�ا برنميتاب�د ک�ه رواداري ب�ه 
ـاري به ديگري را س�رلوحة  معن�اي ارجگ�
کارش ق�رار ميدهد؛ زي�را ديدگاههاي ما 
مح�دود و کرانمن�د اس�ت و نميتوان�د 
ل حقيق�ت باش�د؛ 

ُ
بازتابدهن�دة ک

وضعيت�ي ک�ه ض�رورِت وج�وِد ديگ�ري 
را الزم�ي ميان�گارد و م�ورِد تأکي�د 
ق�رار ميده�د. اي�ن ض�رورت ب�ه معناي 
فلس�في براي ارتب�اِط ميانفرهنگي واجِد 
اهمي�ت تلق�ي م�ي ش�ود، ب�ه جه�ِت 
اينک�ه تب�ادالت در عرص�ة ذهني�ت 
و نظ�ر را ض�روري ميپن�دارد و اص�ل 
تكث�ر را حف�ظ و بازآفرين�ي ميکن�د. 
 ب�ه معن�اي رواداري و 

ً
    م�دارا معم�وال

ب�ه معن�اي بلندنظ�ري و تواناي�ي دي�دِن 
جه�ان ب�ا ذاِت کثي�ر آن اس�ت؛چي�ـي 
ک�ه در فلس�فة ميانفرهنگي ب�ا مفهوِم  به 
ـ تعري�ف  رس�ميت ش�ناختِن ديگ�ري ني�
ميش�ود، ب�ه همي�ن جه�ت اس�ت ک�ه 
مي�اِن م�دارا ب�ه عن�واِن تحم�ل ک�ردن و 

م�دارا ب�ه معن�اي ب�ه رس�ميت ش�ناختِن 
ديگري، تفاوت بس�يار اس�ت. در مرحلة 
به رس�ميت ش�ناختِن ديگري، ديگري به 
عن�واِن ي�ک ب�ار تحم�ل نميش�ود که ما 
ب�ا او م�دارا کني�م،بلكه ما ديگ�ري را در 
دگربودهگ�ي خ�ودش، ب�ه دلي�ل بين�ش 
گاه�ي نس�بت ب�ه ض�رورِت وج�وِد  و آ
تفاوته�ا ب�ه رس�ميت ميشناس�يم، 
"جه�ان ِجهانه�ا" را ج�دي ميگيري�م 
و فرهن�ِگ احت�رام ب�ه ديگ�ران ب�راي 
ش�كلگيري گفتوگ�و و مبادل�ة فرهنگي 

را مه�م ميش�ماريم.
    در فرهنگ گفتوگويي، يک خواس�ت 
ـ نهفت�ه اس�ت؛  سياس�ي -اجتماع�ي ني�
خواس�تي ک�ه متع�ادل ک�ردِنمناس�باِت 
انس�اني در عرص�ة روابط عيني و کش�ش 
ب�ه س�وي عدال�ت را ج�دي ميان�گارد، 
ب�ه جه�ت اينک�ه ِخ�َرد معط�وف ب�ه 
انص�اِف آدمي�ان را ب�راي نف�ي "الحاح"1 
و "اجب�ار" اس�اس ق�رار ميده�د و "ح�ِق 
براب�ِر به�رهوري از گس�تردهترين زمين�ة 
  (Rawls,1972:60("بنيادي�ن آزادي

را کانون�ي ميپن�دارد.
   عقالني�ِت فلس�فة ميانفرهنگ�ي 
فراارتباط�ي ي�ا برونارتباط�ي نيس�ت،
بلك�ه از دروِن ارتباط�اِت انس�انها س�ر 
ب�ر ميآورد و خود را توس�عه ميبخش�د، 
معط�وف  برخ�الِف رويهه�اي س�نتي،
ب�ه تثبي�ِت ي�ک نه�اِد نهاي�ي نيس�ت؛ بل 
مواض�ع انتق�ادي را ج�دي ميگي�رد و 
فعالي�ت ب�راي حف�ِظ تفاوته�ا و ارتباط 
عاري از خش�ونت را اساس�ي ميپندارد. 
ب�ا توج�ه ب�ه اص�ِل ي�اد ش�ده انديش�ة 
ميانفرهنگ�ي تفاوته�ا را ب�ه رس�ميت 
ميشناس�د ب�دون اينک�ه تفاوته�ا 
 ارتباطي ش�وند، 

ِ
تبدي�ل به ه�رج و م�رج

ب�هجه�ت اينک�ه اص�وِل خدش�هناپذيِر 
آن را ِخ�َرد گفتوگوي�ي و ام�ِر م�دارا 
تش�كيل ميده�د؛ بنابراي�ن تفاوته�ا 
ارج گذاش�ته ميش�وند و مدارا ب�ه عنواِن 
اص�ل مش�ترک و ممكنکنن�دة ارتباطاِت 
ميانفرهنگ�ي مه�م تلق�ي ميگ�ردد.

    معي�اِر ارجگ�ذاري ب�ه گونهيی اس�ت 
ک�ه بهط�ور يکجانب�ه و از ط�رِف ي�ک 

فرهن�ِگ خ�اص ديكت�ه نميش�ود، بلكه 
نظرگاهه�اي متف�اوت ب�ا يكديگ�ر در 
تعام�ل ق�رار داش�ته و مس�يِر بالندهگ�ي 
را دنب�ال مینماين�د؛ ش�رايطي که در آن 
تفاوته�ا نق�ض نميش�وند و هژمون�ي 
ي�ک دي�دگاه خ�اص بهوج�ود نميآيد. 
يي�م ک�ه فلس�فة  بنابراي�ن ميتواني�م بگو
ميانفرهنگ�ي نوع�ي ط�رز تفك�ر ب�راي 
توس�عة ارتب�اِط گفتوگوي�ي معط�وف 
ب�ه "آزادي بي�ان" اس�ت ک�ه ب�ا تحق�ِق 
آن، زمين�ة شايس�تة "تجرب�ة زندهگ�ي با 
ديگ�ري" و معن�اداري م�دارا بهوج�ود 

آورده ميش�ود.

    آزادي بيان و معناداري مدارا
    آزادي بي�ان عالم�ِت احت�رام ب�ه 
"ديگ�ري" اس�ت، اي�ن مـي�ت ب�ا وج�ود 
اينک�ه ح�ِق سلبناش�دني انس�ان 
در دوراِن معاص�ر ب�ه ش�مار م�يرود، 
ميراثه�اي پيشم�درِن انحصارگراي�ي 
و تماميتخواه�ي را ني�ـ ب�ا چال�ش 

روب�هرو ميکن�د.
   آزادي بي�ان در صورت�ي مفه�وِم 
واقع�ي خ�ود را پي�دا ميکن�د ک�ه 
از طري�ِق تمهي�دات اجتماع�ي- 
فرهنگ�ي آن، "جه�ان -زيس�ت" 
جامع�ه را درن�وردد و ضمانتکنن�دة 
برپاي�ي فض�اي گفتوگ�و باش�د.
   تمهي�دات رس�يدن ب�ه آزادي بي�ان را 
تفكي�ِک "ح�وزة عموم�ي2" از "ح�وزة 
خصوص�ي3" و همچن�ان غال�ب ش�دِن 
گفتم�ان "م�دارا" در زواي�اي گوناگ�ون 
زندهگ�ي تش�كيل ميده�د؛ زي�را از 
يکط�رف ويژهگ�ي متمدنان�ة انس�انها 
ب�ه گون�ة برجس�ته تب�ارز ميکن�د و 
همچنان حِق داش�تِن "وج�دان آزاد" آنها 

م�ورد احت�رام ق�رار ميگي�رد.
     در دوراِن معاص�ر، "آزادي بي�ان" 
ع�الوه ب�ر اينک�ه معي�اِر فرهنگم�داري 
و رعاي�ِت ارزشه�اي حقوق�ي در 
جوام�ع ب�ه ش�مار م�يرود، نش�انة مه�ِم 
س�اماِن مدن�ي و وداع ب�ا س�نتهاي 
خش�ِن تبعي�ض و تعص�ب، انحص�ار 
و نگرشه�اي مونيس�تي ني�ـ تلق�ي 

. ميش�ود
    آزادي بي�ان پيام�ِد تح�والِت گوناگوِن 
فلس�في -اجتماع�ي و دگرگونيه�اي 
مه�ِم سياس�ي و فرهنگ�ي اس�ت 
ک�ه نهتنه�ا افس�ونزدايي از چه�رة 
ق�درت را ب�ه نماي�ش ميگ�ذارد ک�ه 
پدرس�االريهاي فاق�د مايهه�اي مدني 
را ني�ـ ب�ه بايگان�ي تاري�خ ميس�پارد. 
بنابراي�ن آزادي بي�ان ح�ِق مدن�ي 
انسانهاس�ت و ميباي�د بهواس�طة 
هرک�س و در هرکج�ا پاس داش�ته ش�ود 

و م�ورِد احت�رام ق�رار گي�رد.
      احت�رام ب�ه آزادي بي�ان، از جلوهه�اي 
"آزادي وج�دان" به ش�مار م�يرود، که از 
يکط�رف همچ�ون هم�اورِد رويهه�اي 
انحص�اري عم�ل ميکن�د و از جان�ب 
ديگ�ر دگماگراي�ي و تماميتخواهي را با 

چال�ش مواج�ه مينمايد.
   "چندصداي�ي ناش�ي از آزادي بي�ان"
:1380( در صورت�ي  )کاس�تلـ،312
ـِ  قاب�ل تضمي�ن خواه�د ب�ود ک�ه تماي�
"ح�وزة عموم�ي" از "ح�وزة خصوصي" 
و جداي�ي دول�ت از جامع�ة مدن�ي 
اس�اِس کاِر جوام�ع دموکراس�ي گ�را 
ق�رار گي�رد، ب�ه همي�ن جه�ت اس�ت 
ک�ه تحليلگ�ران، ديگ�ر دموکراس�ي را 
ـاِن قان�وِن اساس�ي دموکراتي�ک،  ب�ا مي�
ـاري انتخاب�ات  و برگ� تفكي�ک ق�وا
ب�ه س�نجش نميگيرن�د، بلك�ه 
جنبهه�اي جامعهشناس�انة آن ک�ه 
ايج�اد و ت�داوم نهاده�اي دموکراتي�ک 
و جنبهه�اي فلس�في آن ک�ه آزادي در 
تعيي�ن سرنوش�ِت خ�ود و مس�اهمت 
در تعيي�ن سرنوش�ِت جامع�ه اس�ت را 
مهمت�ر ميش�مارند؛ جنبههاي�ي ک�ه 
دموکراس�ي را ب�ه اميده�اي اجتماع�ي 
رب�ط ميده�د، ش�رايط ب�اروري "حوزة 
عمومي" و اس�تقالِل "ح�وزة خصوصي" 

را تس�هيل ميکن�د.
     

الح�اح ب�ه را "م�ردم انجيل�ي: .عب�ارت 1
بي�اور".

2 . public sphere 
3 . private sphere  

کودتای سفید
خون ریـزی،  بـدون  کودتـای  بـا  داوودخـان 
طلسـِم قدرت هـای خودکامه را در افغانسـتان 

شکسـت.
داوود،  محمـد  خورشـیدی،  سـال ۱۳۵۲  در 
برضـد حاکمیت پسـرکاکای خود محمدظاهر، 

پادشـاه افغانسـتان، کودتـا کرد.
داوود در سـرطان ۱۳۵۲، بـا بـه اختیار گرفتِن 
رادیـوی افغانسـتان و فیر یک مرمـی تانک، به 
خانه سـردار ولی پسـِر شـاه ولی خـان، صاحِب 

قدرت در افغانسـتان شد.
داوود، دولـِت شـاهی را بـه جمهوریـت تبدیل 

کرد.
یکـی از شـاخصه های خـوِب ایـن نظـام، وارد 
شـدن تعـدادی از افـراد غیرخاندانِمحمدزایی، 
بـه بدنـۀ دولت بـود. هرچنـد این افـراد قدرت 
تصمیم گیـرِی واقعـی در نظام را نداشـتند، اما 
ورود آن هـا بـه دسـتگاه قـدرت، خـود نوعـی 
شکسـتِن طلسـِم انحصـارِ قـدرت توسـط یک 

بود. خانـواده 
داوودخـان، در یـک اقـدام عجیـب و عجوالنه، 
به وزارت معارف دسـتور داد که ازکسـانی که از 
دورۀ ابتداییـه به دورۀ متوسـط عبور می کنند، 
کسـانی که  شـود.  گرفتـه  سـویه  امتحـاِن 
توانایـی خوانـدن و نوشـتن را نداشـتند، در 

ایـن آزمـوِن سراسـری ناکام شـدند.
سـال ۱۳۵۶  در  اولین بـار  بـرای  طـرح  ایـن 
به صـورِت عملـی اجـرا شـد و بـا تطبیـِق آن 
در سراسـر افغانسـتان، هـزاران متعلـم بـدون 

سرنوشـت، از مکاتـب دولتیاخـراج شـدند.
امـا بـا روی کار آمـدن نظـام کمونیسـتی در 
سـال ۱۳۵۷ خورشـیدی، ایـن قانون لغو شـد.
خانـدان ظاهرشـاه در جریـان حکومـت داری 
را  مـردم  ذهنیـِت  چنـان  خـود،  نیم قرنـۀ 
آمادۀمتابعـت از خـود نمـوده بودند کـه مردم 
شـاه را سـایۀ خدا می دانسـتند و ایسـتادن در 

رویِـاو را گناهـی عظیـم می پنداشـتند.
در  افغانسـتان  مسـاجد  ماهـای  تمـام 
علـی اهلل  »المتـوکل  به نـاِم  جمعـه،  روزهـای 
محمدظاهرشـاه« خطبـۀ  شـرعی می خواندند 
و ایـن خـود نوعـی کسـِب مشـروعیت بـرای 
مذهبـی  جامعـۀ  در  محمدظاهـر  پادشـاهی 

بـود. افغانسـتان 

نوکری
خانـداِن نـادر و ظاهـر، بـرای کشـتِن روحیـۀ 
مـردم، عاوه بر شـکنجه  های جسـمی، کاربرد 
برخـی کلمـاِت توهین آمیز را نیـز رایج کردند.

کلمۀ سـردار و نوکر، از اصطاحات و کشـفیاِت 
این خانـدان بود.

در دوران کودکـی ام )دورۀ پادشـاهی ظاهـر( 
دولتـی  وظیفـۀ  بـه  کسـانی  که  از  هـرگاه 
می شـد:"کجامی روی؟"،  پرسـیده  می رفتنـد، 

نوکـری!" "بـه  می دادنـد:  پاسـخ 
ایـن کلمـه چنان معمـول و جاافتـاده بود که 
هیچ کـس بـاِر منفـِی آن را حس نمی کـرد. در 
واقـع رژیـم نادرخانی که با غداری و دسیسـه 
صاحـب قـدرت گردیده بـود، همۀ مـردم را به 
منزلـۀ نوکـر و چاکـر، و خـود را بـادار و آقـا و 

صاحِب همـه چیز می پنداشـت.
علی رغـِم بدی  های فـراواِن حـزب دموکراتیک 
خلـق افغانسـتان، یکی از خوبی هـای حکومِت 
آنـان ایـن بـود کـه اصطاحـاِت توهین آمیز و 

تعصب بـارِ اسـتبداد را از بیـن بردند.
کمونیسـتی  کودتـای  کـه  نکنیـم  فرامـوش 
واقـع  توسـط حـزب دموکراتیـک خلـق، در 
مبنـای فروپاشـِی ارزش ها و نظام  های شـاهی 

در افغانسـتان بـود.

پاره های پیوسته
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه

بخش سوم  رحمت الله بيگانه   

مفاهیم کلیدی در فلسفۀ میان فرهنگی
بخش ششم   سيد حسين اشراق    

ACKU
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اختالف در زمان صحابه
عهـد صحابه از وفات پیامبر علیه السـام در 
سـال یازدهـم هجری آغـاز شـد و در اواخر 

قـرن اول هجری پایـان یافت.
توسـط  تشـریعی  سـلطۀ  زمـان  ایـن  در 

می شـد. معرفـی  صحابـه  بـزرگان 
ایـن زمان، زمان تفسـیر تشـریع و گشـوده 
شـدِن باب اسـتنباط در مسـایلی اسـت که 

نص وجـود نـدارد. بـزرگان صحابه
احـکام  نصـوص  تفسـیر  در  زیـادی  آرای 
قرآن و سـنت دارند که در تفسـیر و تبیین 

نصـوص، مرجـع پنداشـته می شـود.
همچنـان فتاوای بسـیاری از بزرگان صحابه 
در مسـایلی کـه نـص وجـود نـدارد، صـادر 
را  اسـتنباط  و  اجتهـاد  اسـاس  کـه  شـده 
در  آن هـا  تشـکیل می دهـد. مشـهورترین 
مدینـه: خلفای راشـدین، زید بـن ثابت، ابی 
بن کعـب، عبداهلل بن عمر، عائشـه رضی اهلل 
عنهـم بـود. عبداهلل بن عبـاس در مکه، علی 
بـن ابیطالب و عبداهلل بن مسـعود در کوفه، 
ابوموسـی اشـعری در  انـس بـن مالـک و 
بصـره، معاذبـن جبل و عباده بـن صامت در 
شـام، عبـداهلل بن عمروبـن عـاص در مصر، 
و جمـع دیگری کـه فتاوای زیـادی از آن ها 

برجـای مانده اسـت.
وفـات  از  بعـد  اختـاف  جرقـۀ  نخسـتین 
پیامبـر علیه السـام در سـقیفۀ بنی سـاعده 
بـر سـِر تعییـن خلیفـه روشـن شـد کـه به

خافـت ابوبکر صدیـق منتج گردیـد. مردم 
بـا ابوبکـر صدیـق بیعـت کردنـد و وحـدت 
شـهادِت  از  بعـد  شـد.  حفـظ  مسـلمانان 
خلیفۀ سـوم و آغـاز اختاف علـی و معاویه 
راشـدین  خلفـای  عصـر  عنهـم،  رضـی اهلل 
پایـان یافـت. این اختافات مسـلمانان را به 

سـه گـروه تقسـیم کرد: 
)جمهـور  جماعـت  و  سـنت  اهـل  ـ   ۱

) ن نا مسـلما
۲ـ  شیعه

۳ ـ خوارج.
گـروه  سـه  ظهـور  و  سیاسـی  اختافـات 
بـر  فراوانـی  پیامدهـای  و  اثـرات  مذکـور، 
فقـه  به ویـژه  و  اسـامی  امـت  زنده گـی 
و  پیامدهـا  گذاشـت.  برجـای  اسـامی 
اضـرار ایـن اختـاف تنهـا بـه پارچه شـدِن 
مسـلمانان به سـه گـروه و زیان هـای مادی 
برخاسـته از اختـاف منحصـر نمانـد، بلکه 
زیـان خطرنـاِک دیگـری نیـز سـربلند کرد 
کـه آن، اختـاف در آرا و اختـاف در دیـن 

 . د بو
دل هـا  در  اختـاف  از  ناشـی  عقده هـای 
تکفیـر  را  دیگـری  برخـی  کـرد،  تراکـم 
می کـرد و برخـی بـر دیگـری بـا سـوءظن 
می نگریسـت. آخراالمـر شمشـیرها آختـه 
شـدند و شـعله های جنـگ زبانـه کشـید. 
اموی ها راه خشـونت و اسـتبداد را در پیش 
گرفتنـد کـه احیانـاً منطـق قوت بـه عنوان 
یکی از اصـول حکومت داری مورد اسـتفاده 

می گرفـت. قـرار 
بدین گونـه بـا گذشـت زمانـی نـه چنـدان 
دور، گروه هـای سـه گانۀ ایجادشـده، اصـول 

و فـروع ِفقهـی سـاختند و اعمـال و
رفتارشـان را بـا شـاخ وبرِگ احـکام فقهـی 

توجیـه کردنـد.
هـرگاه واقعه یـی بـرای خلیفـۀ اول پیـش 
کـه  بـود  طـوری  ایشـان  روش  می شـد، 
نخسـت به کتـاب اهلل مراجعه می کـرد، اگر 
نصـی در آن موضـوع وجـود می داشـت، بـر 
مبنـای آن حکـم می کـرد. اگر حکـم آن را 
در کتاب اهلل نمی یافت، به سـنت رسـول اهلل 
مراجعـه می کـرد. اگـر موضوع را در سـنت 
می یافـت، بـه آن حکـم می کـرد. در غیـر 
آن، از مـردم می پرسـید: »آیـا در ایـن مورد 
می دانیـد؟«  را  علیه السـام  پیامبـر  حکـم 
فیصلـه  چنیـن  می گفتنـد:  مـردم  گاهـی 
کـرده اسـت. اگـر در آن نیـز سـنت را پیدا 
نمی کـرد، بـزرگان صحابه را جمـع می کرد 
و بـا آن ها مشـوره می نمـود. اگـر رأی آن ها 
بـه امـری مسـتقر می شـد، بـه آن حکـم 

می کـرد. 
خلیفـۀ دوم نیـز همـان روش ابوبکر صدیق 
را در پیـش گرفـت. اگر موضـوع را در کتاب 
و سـنت نمی یافت، می پرسـید: »آیـا ابوبکر 
در ایـن مـورد حکمـی و فیصله یـی دارد؟« 
اگـر حکمی وجود می داشـت، همـان حکم 
علمـای  آن،  غیـر  در  می کـرد.  صـادر  را 
بـه  را  موضـوع  و  فرامی خوانـد  را  صحابـه 
مشـورۀ آن هـا می گذاشـت. اگـر بـه رایـی 
اجمـاع می کردنـد، بـه آن حکـم می کـرد. 

عبـداهلل بـن ابی یزیـد می گوید: 
امـری  از  عبـاس  ابـن  هـرگاه 
پرسـیده می شـد، به کتـاب اهلل 
مراجعـه می کـرد. اگـر در کتاب

اهلل وجـود نمی داشـت و پیامبـر 
بـود،  گفتـه  را  آن  علیه السـام 
در  اگـر  می گفـت.  را  همـان 
رسـول اهلل و سـنت  اهلل  کتـاب 

نمی بـود، آن چـه ابوبکـر و عمـر 
گفتـه بودند، همـان را می گفت. 
در غیر آن، بـه رای خود اجتهاد 

می کـرد. بنابراین، در
ایـن عصـر، مصـادر فقـه چهـار 
چیـز بـود: کتاب، سـنت، اجماع 

و قیـاس. 
مسـلمانان  قلمـرو  زمانی کـه 
گسـترش یافـت و در هـر شـهر 
یـک نفـر یـا دو نفـر بودنـد که 
وجـود  نـص  کـه  مسـایلی  در 
نداشـت، فتـوا صـادر می کردند 
و نصـوص را تفسـیر و تبییـن 

می نمودنـد؛ اختـاف در آرا بـه میـان آمـد.
اسباب این اختاف عبارت بود از: 

۱ ـ بیشـترین نصـوص احـکام در قـرآن و 
سـنت قطعی الداللـه نیسـت، همان گونه که 

بـه یـک معنـی داللـت می کند،
احتمـال داللـت بـه معنـای دیگـری را نیز 
دارد. الفـاظ مشـترک المعنی، الفـاظ عـام، 

مطلـق و غیـره وجـود دارنـد
که فهم نص سبب اختاف می گردد.

۲ـ سنت تدوین نشده بود.
زیست شـان  محـل  و  نیازهای شـان  ـ   ۳
متفـاوت بـود؛ مسـایلی کـه ابـن عمـر در 
مدینـه بـا آن مواجـه می شـد، از نیازهـای

ابن مسـعود درکوفـه متفاوت بـود. اختاف 
انگیزه هـای  و  مصالـح  تقدیـر  در  محیـط 

تشـریع احـکام متفـاوت بـود.
بنـا بر اسـباب فـوق، فتاوای صحابـه در یک 
واقعـه بـه گونه هـای مختلـف صـادر شـد و 

هرکـدام دالیلـی برای
توجیـه فتوای شـان نیـز دارنـد. ایـن حالت 
زمینـۀ شـکل گیری دو مدرسـۀ فقهـی اهل 

حدیـث و اهـل رای را در مدینـه
و کوفـه مسـاعد سـاخت کـه اثـرات بسـیار 
مهمـی در زنده گـی امـت اسـامی برجـای 

گذاشـت.

نشـأت مدرسـۀ اهـل حدیـث و اهـل 
رای

شـدِن  پراکنـده  شـد،  گفتـه  طوری کـه 
اصحـاب پیامبـر علیه السـام در شـهرهای 
مختلـف، حرکت علمی یی را در هر شـهری 
ایجـاد کـرد کـه روش و دیـدگاه آن با روش 
و دیدگاه اصحاب در سـایر شـهرها متفاوت 
بـود. ایـن امـر سـبب گردیـد کـه به طـور 
و  حجـاز  در  فقهـی  مدرسـۀ  دو  طبیعـی 
عراق شـکل بگیرد. مدرسـۀ اهـل حدیث در 

مدینـه و مدرسـۀ اهـل رای در کوفـه. 
عمربـن الخطـاب رضی اهلل عنـه، عبداهلل بن 
مسـعود را بـه کوفـه فرسـتاد تـا بـه مـردم 
کوفـه اسـام را بیامـوزد. حرکـت عبـداهلل 

بـن مسـعود گسـترده بـود و مدرسـه یی را 
به وجـود آورد که بذرهای مدرسـۀ اهل رای 

در کوفه کاشـته
شـد. ابن مسـعود در فکـر، اسـتنباط و رای 
در اموری کـه در آن هـا نـص وجود نداشـت، 

از روش حضـرت عمـر پیروی
می کرد.

معنـای  بـه  هرگـز  مدرسـه،  دو  وجـود 
ایـن نیسـت کـه فقهـای عـراق حدیـث را 
حجـت نمی دانسـتند و فقهـای مدینـه در 
تشریع شـان از اجتهـاد بـه رای 
بلکـه  نمی کردنـد؛  اسـتفاده 
پیـروان هـر دو مدرسـه متفـق 
یـا سـنت  کـه حدیـث  بودنـد 
حجت شـرعی الـزام آور اسـت و 
اجتهـاد بالرای یـا قیاس، حجت 
شـرعی در اموری اسـت که نص 

وجـود نـدارد.
فقهـای عراق بـه مقاصد شـارع 
و مبنای تشـریع توجه بیشتری 
احـکام  و  می نمودنـد  مبـذول 

شـرعی را معقول المعنـی
آن،  هـدف  کـه  می دانسـتند 
اسـت.  مـردم  مصالـح  تحقـق 
بـاور داشـتند کـه احـکام  لـذا 
شـرعی، هدِف واحـدی را دنبال 
می نمایـد و البد تعارض و تباین 
در نصـوص و احـکام آن وجـود 
پیـدا نمی کند. ایشـان با همین 
مبنـا نصـوص را می فهمیدنـد و 
نصـی را بر نِص دیگـری ترجیح 
می دادنـد و در مسـایلی کـه نـص وجـود 
نداشـت، اسـتنباط می کردنـد. روی همین، 

در
اکثـر وقایعـی کـه نـص وارد نشـده بـود، 
قلمـرو بیشـتری برای قیـاس یا اجتهـاد به 

می شـدند. قایـل  رای 
فقهـای حجـاز توجـه بیشـتری بـه حفـظ 
احادیـث و فتـاوای صحابـه مبذول داشـتند 
و در تشریع شـان، فهم شـان را بـر مبنـای 
عبـارت آثـار بنـا نهادنـد و آن را بـر حوادِث 
پیش آمـده تطبیـق کردند، بـدون این که در 

علـل احـکام بحثی داشـته باشـند. 
اقتضـای  بـه  نـص  از  فهم شـان  هـرگاه 
باکـی نداشـتند و  عقـل موافـق نمی بـود، 
می گفتنـد: نص همین گونه اسـت. بنابراین، 

بـه قیاس یـا اجتهاد بـه رای جـز در هنگام 
نمی کردنـد. توجـه  جـدی،  ضرورت هـای 

مثـال: حدیـث: »أن في کل أربعین شـاة 
شـاة، وأن صدقـۀ الفطر صـاع من تمر 
أو شـعیر، وأن مـن رد الشـاة المصراة 
بعد احتـالب لبنها رد صاعـا من تمر.«

فقهـای عـراق ایـن احادیـث و امثـال آن ها 
را در پرتـو معنـای معقـول و مقصـد شـارع 
بـه بحـث می گرفتند؛ یعنی بـر مالک چهل 
گوسـفند واجـب اسـت که یک گوسـفند یا 
معـادل آن را بـرای فقـرا بدهـد. کسـی که 
صدقـۀ فطـر می پـردازد، یک صـاع خرما یا 
معـادل آن را بپـردازد. یعنـی هـدف شـارع 
کمـک بـه فقراسـت کـه اگـر خـود جنـس 
یـا معـادل آن پرداخته شـود، مقصد شـارع 
بـرآورده شـده اسـت. درحالی کـه فقهـای 
مدینـه بـه اصـل حدیـث عمـل می کردنـد 
کـه بایـد یـک صـاع خرمـا کـه در حدیـث 
آمده ،پرداخته شـود و معادل آن برای شـان 

قابـل قبـول نبود. 

عوامل شـکل گیری مدرسـۀ اهل رأی 
عراق در 

گسـترش مدرسـۀ اهـل رای در عـراق بـه 
برمی گـردد: عامـل  چهـار 

۱ـ تأثیرپذیـری از صحابـی جلیـل عبـداهلل 
بن مسـعود، کـه از روش عمـر رضی اهلل عنه 

پیـروی می کـرد و از فیصله هـا
و اجتهـادات حضـرت علی رضـی اهلل عنه در 

زمـان خافتش اطاع داشـت.
۲ـ حدیـث در عراق نسـبت بـه حجاز کمتر 

بود.
۳ـ عـراق بـا مدنیـت فارسـی احتـکاک و 
پیونـد عمیـق داشـت؛ لـذا طبیعتـاً حوادث 

و مسـایل متعـددی عـرض وجـود
می کـرد کـه نیـاز بـه اعمـال رای و قیـاس 

داشت.
۴ـ عـراق مسـکن شـیعه و خوارج و شـاهد 
فتنه هـای مهیبی بـود؛ برای تأییـد مذاهب 

افکار و 
سیاسـی، حدیـث وضـع می شـد. بنابرایـن، 
فقهـای عـراق برای عـدم وقـوع در احادیث 

موضـوع، بـه احادیـث کمتر اسـتناد
می کردنـد. احادیث مورد اعتمادشـان کمتر 
بـود و شـرایط سـختی بـرای قبـول حدیث 

داشـتند. این امـر آن ها
را بـه اجتهـاد بـه رای در مسـایلی کـه نـص 

وجـود نداشـت، فراخوانـد. 

اهـل  مدرسـۀ  شـکل گیری  عوامـل 
حجـاز در  حدیـث 

مدینـۀ منـوره به عنـوان دارالهجـره، مهبط 
وحـی و محـل صـدور قـول و فعـِل پیامبـر 

علیه السـام، از جایـگاه ویژه یـی
برخـوردار بـود. در مدینـه خلفای راشـدین 
و  حدیـث  منبـع  سـنت،  مهـد  زیسـتند، 

مسـکن صحابـه بـود. ایـن امـور، اسـبابی
می شـد کـه اهـل مدینـه بیشـتر بـر روایت 
و آثار تمسـک داشـته باشـند و مدرسـه یی 
شـکل بگیـرد کـه از علـم و فقـه بزرگانـی 
ماننـد عبـداهلل بـن عمـر و زیـد بـن ثابـت 
رضـی اهلل عنهـم سـیراب می شـد. ابن عمر 
بـه پیـروی شـدید آثـار پیامبر علیه السـام 
معـروف بـود. بعـد از او سـعید بن مسـیب، 
آثـار و فتاوای صحابه را جمـع آوری و حفظ 
کـرد. روی ایـن اسـباب، در مدینـۀ منـوره 
مدرسـه یی شـکل گرفـت کـه بعدهـا بـه 

مدرسـۀ اهـل حدیـث معروف شـد. 
هرگاه پیروان مدرسـۀ اهل حدیـث از امری 
پرسـیده می شـدند، اگر آیه یا حدیثی را در 
پاسـخ آن موضوع می دانسـتند، بـه آن فتوا 
می دادنـد. در غیـر آن توقـف می کردنـد. تا 
جایی کـه شـعبی یکـی از پیـروان مدرسـۀ 
اهـل حدیـث می گفـت: اگـر کسـی چیزی 
از اصحـاب رسـول اهلل آورد بگیریـد، و اگـر 
کسـی چیـزی از رای خویـش گفـت، آن را 

بریزید. دور 
 

رأی و روایت 
اختالف مدرسۀ رای و مدرسۀ اهل حدیث

بخش دوم  غام الدین کانتری  

ــن  ــای ای ــه معن ــز ب ــه، هرگ ــود دو مدرس وج
ــت  ــث را حج ــراق حدی ــای ع ــه فقه ــت ک نیس
ــان  ــه در تشریع ش ــای مدین ــتند و فقه نمی دانس
ــه  ــد؛ بلک ــتفاده نمی کردن ــه رای اس ــاد ب از اجته
پیــروان هــر دو مدرســه متفــق بودنــد کــه 
حدیــث یــا ســنت حجــت شــرعی الــزام آور اســت 
ــرعی  ــت ش ــاس، حج ــا قی ــرای ی ــاد بال و اجته
ــای  ــود ندارد.فقه ــص وج ــه ن ــت ک ــوری اس در ام
عــراق بــه مقاصــد شــارع و مبنــای تشــریع توجــه 
ــرعی  ــکام ش ــد و اح ــذول می نمودن ــتری مب بیش
را معقول المعنــی می دانســتند کــه هــدف آن، 
ــاور داشــتند  ــذا ب ــح مــردم اســت. ل تحقــق مصال
ــال  ــدی را دنب ــدِف واح ــرعی، ه ــکام ش ــه اح ک
ــوص و  ــن در نص ــارض و تبای ــد تع ــد و الب می نمای

ــد ــدا نمی کن ــود پی ــکام آن وج اح

ACKU
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بـه  ملـی  آجنـدای  نهـاد  مسـووالن  اشـاره: 
تاریـخ دوشـنبه، چهـارم ثـور نشسـتی را زیر 
نـام »فراخـوان ملـی بـه مـردم افغانسـتان« 
در هوتـل انترکانتیننتـل برگزار کـرد. در این 
نشسـت صدها تن از نخبه گان، پژوهشـگران، 
استاد دانشـگاه، نماینده گان مردم در پارلمان 

و شـهروندان اشـتراک کـرده بودنـد.
اعضای آجندای ملی ضمن نشر متن مکمل 
این  در  افغانستان  مردم  به  ملی  فراخوان 
اوضاع  و  پرداختند  نیز  سخنرانی  به  نشست 
جاری کشور را به بررسی گرفته و از نیاز مرحلۀ 
این  در  کردند.  ملی صحبت  آجندای  جدید 
شمارۀ روزنامۀ ماندگار متن مکمل سخنرانی 
می خوانید. را  اشراق  سیدحسین  استاد 
عالیقـدر  شـخصیت های  گرامـی،  حضـار 
اشـتراک کننـده در مجلـس سـام بر شـما!

خوشـحال هسـتم کـه در خدمـت شـما قرار 
مجلـس  ایـن  کننـده گاِن  برگـزار  از  دارم، 
جنـاب  عزیـزم  بـرادر  مخصوصـاٌ  پرشـکوه 
سـفیرصاحب احمد ولی مسـعود سپاسگزارم 
کـه ایـن فرصـت را در اختیار من قـرار دادند.

بحـِث امروز پیرامـون مرحلۀ جدیـِد آجندای 
از جنـس  ملـی اسـت، آجنـدای ملـی کـه 
نیسـت  صـرف  سیاسـی  سـازمان  و  حـزب 
بلکـه به عنـوان یک تجربـۀ جدیـد، گفتماِن 
سیاسـی ناشـی از فلسـفۀ اجتماعی است که 
از چشـم اندازِ اخـاق، عدالـت و هنجارهـای 
شـهروندی بـه مسـایِل مربـوط بـه قـدرت، 
و  سیاسـی  تحـوالت  مدیریـِت  و  زعامـت 

می پـردازد. اجتماعـی 
حضار گرامی!

افغانسـتان در شـرایط نابه سـامانی قرار دارد، 
نیروهـای  تـا  می رسـد  نظـر  بـه  ضـروری 
سیاسـی آینده نگـر و فعـاالِن جامعـۀ مدنـی 
از رهگـذرِ مکالمـه و مفاهمـۀ شـان عـاوه 
را  موجـود  بحران هـای  ریشـۀ  این کـه  بـر 
شناسـایی کنـد، می بایـد بـرای پیـدا کـردِن 
راه حل هـای معقـول و مؤثـر نیـز هم سـویی 

آورنـد. به وجـود 
خوشـبختانه در طـول چنـد سـال اخیـر که 
نشسـت های تحلیلـی، مجالـس مشـورتی و 
رأی زنی هـای متعـدد در سـطوح متفـاوت از 
آدرس آجنـدای ملـی سـازماندهی گردیـده، 

کار را بـه گونـۀ نسـبی آسـان کـرده اسـت.
 چنانچـه در منشـورِ آجندای ملی نیز تصریح 
شـده اسـت: بحران اعتماد، بحران مشـارکت، 
بحـران رهبـری و مدیریت، بحـران کارآمدی، 
بحـران انسـجام اجتماعی، و سـرانجام بحران 
را  وضعیـت  دیگـر  کشـور،  در  مشـروعیت 
غیـر قابـل تحمـل کـرده و دالیـل آن هـا نیز 

مشـخص شـده است.  
رویه های  سنتی تک گفتارِ معطوف به سلطه، 
عدم ارجاع قدرت به منابع مشروعیت، تقسیم 
میکانیکی قدرت و ثروت بواسطۀ اشخاص از 
آدرس اقوام، نبوِد چشم اندازِ ملی برای توسعۀ 
پایدارِسیاسی و اجتماعی و سرانجام بی اعتنایی 
به ظرفیت های کارآمد و نبوِد ارادۀ الزم برای 
مهارِ بحران های پیچیده، عوامل و دالیل عمدۀ 
سلسلۀ ناکامی های موجود را تشکیل می دهند.
شـده  موجـب  نابه سـامانی ها  ایـن  همـۀ 
انـد تـا سـلطۀ اقلیـِت بازیگـران سیاسـی بـر 
اکثریـِت توده هـای مـردم بـه جریان مسـلط 
مبدل شـود، سـتم درون قومی عمـق فزاینده 
پیداکنـد و معامله هـای برون قومـی به عنوان 
رویۀ زشـت، بیشتر از پیش خود را بنمایاند.

فرصـت  عده یـی  وضعیـت،  گونـه  ایـن  در 
میـاِن  بی اعتمـادی  یکسـو  از  تـا  یافته انـد 
واقعیت های اجتماعی را بیشـتر از پیش دامن 
بزننـد و از جانـب دیگر، فاجعۀ سـتم طبقاتی 
کـه  کشـور را بـه کانـون بیـداد مبـدل کرده 
اسـت را از مرکـِز مباحثـۀ ملی بیـرون کنند. 
ایـن ناهنجـاری کشـور را بـه سـوی تجزیـۀ 
روانـی سـوق داده و داسـتان تشـدیِد فاصلـه 

میـاِن  مرکـز- پیرامـون را  نیز غـم انگیزتر از 
پیـش بـه نمایش گذاشـته اسـت.

از  سیسـتماتیک  گونـۀ  بـه  کـه  رونـدی 
ظرفیت هایـی کـه در تقسـیمات میکانیکـی 
قدرت تحِت نام اقوام سـهیم نیسـتند، قربانی 
به صـورت  را  کارآمـد  نیروهـای  می گیـرد، 
دوام دار در حاشـیه قـرار می دهد و سـرانجام، 
عدالـت و هنجارهـای شـهروندی را در برابـر 
اخـاق  خـاف  بسـتان های  بـده  سلسـلۀ 
اجتماعی و فرهنگ سیاسـی مغلوب می کند. 
جریان هـای  کـه  اسـت  جهـت  همیـن  بـه 
گوناگـون منتقـد وارد صحنـه شـده انـد تـا 
و  شـود  به وجـودآورده  اساسـی  تغییـرات 
امیدهـای اجتماعـی مـردم یک سـره به یأس 
مبدل نشـود، امـا در این میـان آجندای ملی 
می  توانـد نقـش مهمـی بـازی کنـد، زیـرا از 
یک طـرف ظرفیـِت تولیـِد گفتمـان رقیب در 
برابـِر ایده های تمامیت خواهانه و انارشیسـتی 
را دارد و از جانـِب دیگـر واجـِد توان منـدی 
بسـیج و انسـجام نیروهای تحول  طلب است. 
هم چنـان از جاذبـۀ اخاقـی برخوردار اسـت 
و  قابلیـِت پیداکـردِن منطـق مشـترک برای 

منافـع همه گانـی را داراسـت.
از نظـر مـا بهـم ریختـن کلیشـه های موجود 
که شـخصی شـدن عرصۀ سیاسـی و سـلطۀ 
از  بـه حداکثـر رسـانیده اسـت  را  طبقاتـی 
زیـرا  برخـوردار می باشـد،  اساسـی  اهمیـِت 
رونـِد  طـرف  یـک  از  شـده  یـاد  خطـرات 
عقانی سـازی مناسـبات اجتماعی را آسـیب 
بازتـاِب خـرد  از جانـِب دیگـر  و  می رسـاند 

جمعـی در مدیریـت سیاسـی جامعـه را بـا 
مشـکل روبـه رو می کنـد، بـه همیـن جهـت 
اسـت که سیسـتم پـا نمی گیـرد و ارادۀ ملی 
در سـیمای هیـأت حاکمه تمثیل نمی شـود. 
امروزه که قدرت سیاسـی بواسـطۀ حلقه های 
کوچـک تیم هـای انتخاباتـی چنـد پـاره و از 
هم گسـیخته شده اسـت، حکایت از این دارد 
که پوپولیسـم چـه زیان هایی را بـرای جامعۀ 
مـان بـه بـار آورده و چگونـه اولویت های ملی 
مـان را در محـاق فراموشـی قـرارداده اسـت.

حضار گرامی! 
تـا کلیشـه های سـتم درون قومـی در هـم 
نریـزد، تـا مرزبندی هـای دروغین تقسـیمات 
بازتولیـد  بـه عنـوان منبـع  قومـی  قـدرت 
بی عدالتـی از میان برداشـته نشـود، تا حقوق 
و حیثیـت محرومـان و بـه حاشـیه رفته گان 
محترمانـه احیـا و اعـاده نشـود و تـا رونـِد 
قناعـت  گونـۀ  بـه  دموکراسـی  شـکل گیری 
بخـش مسـیر جابه جایـی قـدرت سیاسـی را 
تعییـن نکنـد،  رفتـن بـه سـوی آینـده قابل 

اطمینـان نیسـت.
بـه همیـن جهـت ایـن فراخـوان ملـی قابـل 
توجیه اسـت، بر نیروهای ملی و مدنی اسـت 
تـا بـرای تحـرِک حـوزۀ عمومـی و بالنده گی 
بـه  باشـند،  فعـال  مـردم  اجتماعـی  اقتـدار 
جهـِت اینکـه از همیـن رهگذر یعنـی اقتدار 
اجتماعـی، قـدرت سیاسـی در برابِر پرسـش 
قـرار می گیـرد و به چالش کشـیده می شـود. 
برای  متود  و  منطق  مبنا،  داشتن  البته 
با  تغییر  آوردن  است،  اساسی  تغییر  آوردِن 
را  لمس  قابل  حل های  راه  یوتوپیایی  قرائِت 
خواسته های  می باید  نمی آورد،  ارمغان  به 
را  مردم ساالری  رونِد  به  معطوف  واقع بینانۀ 
جدی گرفت، در این صورت است که می شود 
رسید. نتیجه  به  مطالبات  برمرحله بندی 

سوی  به  رفتن  ما  چشم انداز  باشد  قرار  اگر 
در  باشد  شهروندی  حقوق  تعمیم  و  تأمین 
پافشاری  بایستی  آن  مقدماِت  بر  اول  قدم 
کنیم تا پس از آن به متن و نتیجه دست پیدا 
بهبودی چند  به سوی  مقدمات گذار  کنیم، 
اشاره می کنم: آنان  به  است که  چیز مهمی 

شـورای  تمهیـدات  مسـووالنۀ  فراهم سـازی 
بـزرگ ملـی )لویـه جرگـه( بـرای ویرایـش 
قانون اساسـی جهت بازتعریف نظام سیاسـی 

در کشـور؛
فراهم آوری مبنای مشـروعیت نظام سیاسـی 
در کشـور از طریـق برگـزاری انتخاباِت سـالم 
در سـه مرحله: پیشـا انتخابات، خود انتخابات 

و پسـا انتخابات؛
درهم ریختن کلیشـه های پیش مدرن سـتم 
درون قومـی و عبـور از قومی سـازی تقسـیم 

قدرت بواسـطۀ اشخاص؛
بـا  رابطـه  در  نسـبی  اجمـاع  بـه  دسـتیابی 

چشـم اندازِ توسـعۀ ملی معطوف بـه پایداری، 
مخصوصاً توسـعۀ پایدار سیاسـی. خط بطان 
کشـیدن، بـر معامله بـا گروه هایی باسرشـِت 

تروریسـتی در کشـور؛
مسـوولیت های  از  دوم  و  اول  بندهـای 
هرگونـه  اسـت.  موجـود  حکومـت  عمـدۀ 
اهمـال و تأخیـر یـا تحریـِف مسـیِر انتخابات 
موجـود  حکومـت  نیسـت،  اغمـاض  قابـل 
مکلفیـت دارد نسـبت بـه ایـن حـق مـردم، 
مسـوولیت پذیر باشـد، در غیِر آن بایسـتی در 

برابـِر مـردم و تاریـخ پاسـخ بگویـد.
ایـن  موجـود  حکومـت  کـه  صورتـی  در 
نتوانـد،  یـا  ندهـد  انجـام  را  مسـوولیت ها 
نیروهـای سیاسـی فعـال در کشـور می بایـد 
برای سـامت افغانسـتان پیرامون میکانیزمی 
بـا هـم گفت وگـو کننـد و بـه توافق برسـند.

بندهـای سـوم و چهـارم مسـتقیماً مربوط به 
جریان هـای فعال سیاسـی، فرهنگـی و مدنی 
اسـت تـا در نتیجـۀ رأی زنـی بـا یک دیگـر 
وجـوه مشترک  شـان را در رابطـه با اساسـات 
حیـات ملـی تقویـت کننـد و تجربـۀ جدیـِد 
میسـر  ایـن  آورنـد.  به وجـود  را  هم سـویی 
را  پیشداوری های شـان  آنکـه  مگـر  نیسـت 
تنقیـح و نگاه های شـان را در هم آهنگـی بـا 

تغییـرات در زمانـۀ مـان متحـول کننـد. 
اساسـی  اهمیـت  واجـد  نیـز  پنجـم  بنـد 
اسـت، جریان هـای سیاسـی وفـادار بـه ثباِت 
کشـور و نیروهـای روشـنفکر نیـز بیشـتر از 
پیـش مراقـب خطـراِت سـازش و معاملـه بـا 
دسـته های دارای منـش تروریسـتی باشـند، 
و  اعتـدال  رونـِد  شـود،  داده  نبایداجـازه 
دموکراسـی حتا به مفهوم حداقلـی آن فدای 
بازی هـای قـدرت طلبانه گـردد، ضـروری به 
نظـر می رسـد روشـنگری و مقاومـت هـر دو 
توأمـان بـا یک دیگـر اینگونـه سـازش ها را به 

چالـش بکشـد. 
در غیـِر آن شـیرازۀ کشـور متزلـزل می شـود 
و در  مسـیِر از هـم پاشـیده گی بیشـتر  قـرار 

می گیـرد.
مقصـود از فراخوانـی امـروز، شـکل دادِن 
هـم  از  جلوگیـری  بـرای  مشـترک  چتـِر 
پاشـیده گی بیشـتر اوضاع در کشـور است، 
بـه همیـن جهت ضروری به نظر می رسـد 
تـا گفتمـان ملـی شـکل بگیـرد و بـه مثابـۀ 
سیاسـی  نیروهـای  کنش هـای  قطب نمـای 
مشـتاق توسـعۀ افغانسـتان نقـش ایفـا کنـد. 
چیـزی کـه نه تنها بـرای امروز افغانسـتان 
بلکه برای فردای آن نیز ضروری انگاشته 
یـک  بـه  تنـوع  همـۀ  بـا  بیاییـد  می شـود، 
ارزش حیاتی بیندیشـیم- سالمت افغانستان. 

به قول حضرت بیدل که گفته است:
با جــــهد برون آ ز کمینگاه ندامت   

 تا دست بهم بر نزنی خیز و قــدم زن 

سید حسین اشراق:

شرایط کشور نیازمند شکل گیری چتِر مشترک 
برای جلوگیری از هم پاشیده گی بیشتر است

 ناجیه نوری 
 

سـخنان حکمتیار در مـورد حکومت وحدت 
ملی، رسـانه ها و احزاب سیاسی ناشی از عدم 
درک او از وضعیـت فعلـی افغانسـتان اسـت؛ 
زیـرا وی مدت زیادی از سیاسـت افغانسـتان 
بـه دور بـوده و در گذشـته گیر مانده اسـت.

 شـماری از آگاهـان سیاسـی بـه ایـن بـاور 
تحـوالت  و  اوضـاع  از  حکمتیـار  کـه  انـد 
فعلـی افغانسـتان نـاآگاه اسـت و حرف هـای 
او در مـورد در مـورد حکومـت وحـدت ملی، 
رسـانه ها و احـزاب سیاسـی ناشـی از عـدم 
درک او از شـرایط موجـود در کشـور اسـت.

ایـن واکنش هـا پـس از دومیـن سـخنرانی 
گلبدیـن حکمتیـار، رهبر حزب اسـامی در 
شـهر جـال آبـاد مرکز والیـت ننگرهـار در 

شـرق افغانسـتان ابـراز می شـود.
حکمتیـار در ایـن سـخنرانی ضمـن انتقاد از 
رسـانه ها، بـرای دومین بـار سـاختار حکومت 

وحـدت ملی را نیز انتقاد کرد و گفت که این 
حکومـت بـه یـک موتـر دو فرمانـه می ماند.

او تاکیـد کـرد: »بیاییـد یـک کار تاریخـی 
کنیـد و یک اقـدام جرأت مندانـه کنید یکی 

تـان بـه نفـع دیگری کنـار برویـد .”
هـدف  کـه  اسـت  برایـن  برداشـت ها  امـا 
ریاسـت  اجرایـی  رفتـن  بیـن  از  حکمتیـار 

اسـت. بـوده  ملـی  وحـدت  حکومـت 
شـکیبا هاشـمی عضـو کمیسـیون امنیـت 

داخلـی مجلـس نماینده گان، با انتقـاد از این 
سـخنان حکمتیـار می گویـد کـه حکومـت 
وحـدت ملـی براسـاس توافق نامـۀ سیاسـی 
شـکل گرفتـه که سـاختار حکومـت وحدت 

ملـی در آن تشـریح شـده اسـت.
ایـن عضو مجلس با اشـاره به برداشـت هایی 
کـه هـدف آقـای حکمتیـار حـذف ریاسـت 
اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی بوده اسـت، 
رأی  بـا  ریاسـت اجرایی  »پسـت  می گویـد: 

مـردم شـکل گرفتـه اسـت بنابرایـن، بهتـر 
اسـت که حکمتیـار از یاوه گویـی پرهیز کند 

و حقیقـت را درک کنـد«.
آقای  که  است  باور  این  به  هاشمی  بانو 
دنبال  به  نظرها  گونه  این  بیان  با  حکمتیار 
افغانستان  شهروندان  میان  تفرقه افکنی 
خیال  در  »حکمتیار  می گوید:  او  است. 
و  می کند  زنده گی   ۷۰ دهه  سال های 
مردم  امروز  دانش  سطح  که  است  بی خبر 
باال رفته و مردم دیگر به جان هم نمی افتند 
نمی گیرد«. را  جای  سخنان  گونه  این  و 

بـه گفتـۀ ایـن عضـو مجلـس: »مسـاله مهم 
دیگـر اینکـه خـود حکمتیـار و غنـی از قوم 
غلجایی هسـتند بنابراین، او در صدد ماندگار 
شـدن غنـی اسـت و می خواهـد کـه عبداهلل 
کنـار بـرود؛ امـا بی خبـر از اینکـه از رفتـن 
پسـت ریاسـت اجرایی غیـر ممکـن اسـت و 
در ایـن مسـاله هیـچ شـکی وجـود نـدارد«.

بـا این حال، چمن  شـاه اعتمادی بـه روزنامۀ 
مانـدگار می گویـد: حکمتیـار بهتر اسـت که 
نخسـت در مـورد حکومـت فعلـی معلومات 
حاصـل کنـد، سـپس اظهـار نظر؛ زیـرا آقای 
حکمتیار مـدت طوالنی از تحـوالت و اوضاع 
افغانسـتان بـه دور بودنـدن و آگاهـی ندارند 

کـه قضیـه از چه قرار اسـت.
اعتمـادی بـاو ردارد کـه حکمتیـار در زمـان 
گذشـته گیـر کـرده و بـا شـرایط و اوضـاع 

فعلـی افغانسـتان بیگانـه و بی خبر اسـت که 
اینکـه دیگـر علمیـت مـردم افغانسـتان باال 

رفتـه و خواهـان جنـگ و درگیـر نیسـتند.
در  زیادی  مدت  حکمتیار  کرد:  تاکید  او 
افغانستان نبوده و از فضا و تحوالت به دور 
بوده اند و آگاهی ندارند که چه تعداد رسانه ها 
ایجاد شده و رسانه های اکنون رکن اساسی 
احزاب  طور  همین  و  اند  افغانستان  جامعه 
سیاسی زیادی ایجاد شده و کسی حق ندارد 
برود. بین  از  باید  کوچک  احزاب  که  بگوید 
آقـای اعتمـادی همچنـان گفـت: تمـام این 
مـوارد ثابـت می کنـد کـه جنـاب ایشـان در 
گذشـته گیـر کـرده انـد و از تحـوالت فعلی 
بی خبـر اند بنابراین، بهتر اسـت که نخسـت 
خـود را از اوضـاع و احـوال فعلی افغانسـتان 

آگاه بسـازند، بعـداً اظهـار نظـر کنند.
نماینـده گان:  ایـن عضـو مجلـس  بـاور  بـه 
اخیـر  تحـوالت  بطـن  در  چـون حکمتیـار 
از  نداشـتند،  حضـور  تصمیم گیری هـا  و 
وضعیـت نـاآگاه انـد؛ پـس بـرای اظهـار نظر 

کـردن بـرای او هنـوز بسـیار زود اسـت.
پیـش از ایـن گفته شـده بـود کـه توافق نامۀ 
صلـح میان حکومت و حزب اسـامی، در دو 
تا سـه هفته عملی می شـود و پـس از نهایی 
شـدن همـه ایـن کارهـا، رهبـر ایـن حـزب، 
نخسـت بـه مرکز یکـی از والیت های کشـور 

و سـپس بـه کابل خواهـد آمد.

اعضای مجلس: 

حکمتیار به دنبال تفرقه افکنی است

ACKU
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فیسبوک نامه

 عبداالحد هادف
از جهل تا فساد سیاسی

هـر جهلـی منجـر بـه حماقـت می شـود و از همین جـا فتنـه 
آغـاز می گـردد و انسـان ها زنده گـی را بـر خـود و دیگـران 
تلـخ و تنـگ می سـازند. بدتریـن جهـل مضر، جهل سیاسـی 
و اجتماعـی اسـت. وقتـی کسـی حد و مـرز خود را نشناسـد، 
مثـًا خـود را برتـر و یـا پسـت تر از آنچه هسـت، بدانـد، الک 

شـر کلیـد می خـورد و مصیبـت آغـاز می شـود.
اصول، ارزش ها و آموزه های مدنیت برای مهار جهل سیاسی و 
اجتماعی انسان وضع شده اند تا زنده گی از عواقب این جهل در 
امان باشد. این جهل زمانی بدتر و مخرب تر می شود که بزرگ یا 
پیشوایِی را قربانی بگیرد و یا مصابی از این دست به بزرگی برسد.

متأسـفانه هـردو گزینـه ممکـن و محتمـل اسـت؛ هتلـر آدم 
جاهـل به معنـای خودبرتربین بود و قدرت را مسـخر حماقت 
سـاخت، فسـاد به وجود آورد و کسـانی مثل صدام و قذافی و 
غیـره از طبقـات محـروم و مادون بودند که به قدرت رسـیدند 
و خودشـیفته شـدند و تباهـی آوردنـد. فسـاد و تباهـی یعنی 

همـان اسـتبداد که ذاتـاً یک شـرارت فرامرزی اسـت.
افاطـون برای بنای آرمان شـهر خود، فیلسـوفان را در مسـند 
قـدرت آرزو می کـرد؛ چـون فیلسـوف از جهـل به دور اسـت، 
را هیـچ گاه در  قـدرت  و  کمتـر مرتکـب حماقـت می شـود 
خدمـت فسـاد قـرار نمی دهـد و در نهایـت، جامعـه و مـردم 
تحـت حاکمیـت او بـه رفاه و امنیـت مادی و روانی می رسـند 

و کلیـت زنده گـی هـم اسـتقامت پیـدا می کنـد.
مظهر اصلی جهل و حماقت سیاسی و اجتماعی که عامل عمدۀ 
فساد است، خودبرتربینی است؛ چه قومی باشد و چه گروهی 
و یا حتا مذهبی و دینی. این جا سر مار است و الغیر! همه 
ادیان سماوی و آیین های زمینی برای همین آمده اند تا جلو 
این افعی را بگیرند و از بشر در برابر این شر حمایت کنند. 
باشد،  و حماقت  این جهل  به  مصاب  که  مقامی  یا  و  بزرگ 
فاسد و شرور است و عامل بدبختی اجتماع دانسته می شود.

ایدئولـوژی  کـه  اسـت  محکـوم  خاطـری  بـه  فاشیسـم 
خودبرتربینـی اسـت کـه در واقـع جهـل و حماقـت مشـتی 
مریـض و مصـاب را توجیـه و تیوریـزه می کنـد و بـه فسـاد و 
اسـتبداد مجـال می دهـد. مدنیـت، امـا نسـخۀ معکـوس و یا 
قرص انتی فاشیسـم اسـت کـه تجربۀ موفقـی در جهان غرب 
بوده اسـت. جنگ میان مدنیت و فاشیسـم در حقیقت جنگ 
میـان خیـر و شـر اسـت. دیـن در ایـن معرکـه در کنـار خیر 

اسـت، اگـر نبـود خـودش مصـاب و مفلـوک اسـت.
در افغانسـتان مـوارد ابتـا بـه ایـن مـرض بیشـتر اسـت کـه 
بعضـی از رهبـران جهـادی هـم از آن رنـج می برنـد و دلیـل 
تـرس مـردم از آنـان نیـز همین اسـت؛ چون گفته انـد، بترس 
از کسـی کـه از خـدا نمی ترسـد! مخوف ترین موجـودات روی 
زمیـن، همیـن بیمـاران پیشـرو و توان منداند. تنهـا راه مبارزه 
بـا آنـان شناختن شـان و سـپس دفـاع از ارزش هـای مدنـی و 

دموکراتیـک در برابـر آنان اسـت.
خـود را صاحـب اصلـی خـاک دانسـتن و بقیـه را شـهروندان 
درجـه دوم حسـاب کـردن و بـر آنـان منت گذاشـتن و برنامۀ 
اعتـا و اسـتیای قومی و گروهی در سـر پرورانـدن، همه اش 
آخریـن درجـۀ جهل و حماقت سیاسـی و اجتماعی یک زعیم 
را نشـان می دهـد و ثابـت می سـازد کـه او یـک عنصر فاسـد 
اسـت و کاری جـز بـه زیـان مـردم خـود نخواهـد کـرد. پس 
بـرای مقابلـه بـا ایـن آفت هـا بایـد از ارزش هـای شـهروندی 
و آزادی بیـان و دموکراسـی و کثرت گرایـی و حقـوق بشـر و 
مسـاوات تباری و سیاسـی و غیره با چنگ و دندان دفاع کرد.

  محمد اکرام اندیشمند
آزادی بیان و مطبوعات در نظام حاکم سیاسـی پس از سـقوط 
امـارت اسـامی طالبـان در افغانسـتان، یکـی از مهم تریـن و 
بزرگ تریـن تحـول در مسـیر توسـعۀ سیاسـی و اجتماعـی 
اسـت کـه درج قانـون اساسـی گردید. حامـد کـرزی، زمام دار 
و رییس جمهـور پسـاطالبان، به رغـم ضعـف و ناتوانـی اش در 
ایجـاد اداره و مدیریـت سـالم و به رغـم سیاسـت طالب نـوازی 
و طالب پـروری اش، بـا بردبـاری و تحمِل، شـدیدترین انتقاد و 
اعتـراض علیـه خود تا سـرحد توهین و تحقیر، در شـکل دهی 
و شـکل گیری آزادی بیـان و مطبوعات نقش مهمـی ایفا کرد. 
و  شـدید  مخالفـت  و  نابردبـاری  کـه  نمی رسـد  نظـر  بـه 
اسـامی  حـزب  امیـر  حکمتیـار،  گلبدیـن  خشـم گینانۀ 
افغانسـتان بـا آزادی قانون منـد بیـان و مطبوعـات، حرکـت و 
مسـیر ایـن آزادی را متوقـف کند و مانع این توسـعۀ سیاسـی 
و اجتماعـی در افغانسـتان شـود. بـر عکـس، آزادی بیـان و 
به سـوی  را  امیـر حـزب اسـامی  افغانسـتان  مطبوعـات در 
بردبـاری و کثرت پذیـری خواهـد بـرد و ایشـان را بـا فضـای 
جدیـد سیاسـی و اجتماعـی و نسـل جـوان و تحصیل یافتـۀ 

شهرنشـین آشـنا خواهـد سـاخت و آشـتی خواهـد داد.

رییس جمهـور اتریـش در حالـی کـه اروپـا با 
در  اسـت،  مواجـه  روزافزونـی  اسام هراسـی 
اظهـار نظری درخواسـت کرده اسـت که برای 
مقابله با این مسـأله همه زنان در همبسته گی 
بپوشـند. روسـری  مسـلمان  زنـان  بـا 

الکسـاندر فـان دربلـن، رییس جمهـور اتریش 
در اظهـار نظری جنجال برانگیز و در شـرایطی 
کـه اروپـا بـا مـوج بیگانه سـتیزی و به ویـژه 
اسام هراسـی مواجه اسـت، اظهار داشـت که 
همـه زنـان می تواننـد روزی در همبسـته گی 
بـا مسـلمانان روسـری بپوشـند.  به گفتـۀ او، 
مسـایل بزرگ تری از مسـألۀ حجاب روسـری 

دارد. وجود 
رییس جمهـور اتریـش در حاشـیۀ بحث هایی 
اظهـار  این گونـه  ویـن  در  دانشـجویان  بـا 
نظـر کـرده اسـت کـه مـا بایـد از همـه زنـان 
درخواسـت کنیـم که در همبسـته گی با زنان 
مسـلمان روسری بپوشـند. او این پیشنهاد  را 
واکنشـی به حماتـی که علیه زنان مسـلمان 

وجـود دارد دانسـت.

او هم چنیـن در گفتگویی بـا روزنامۀ دی ولت 
اظهـار داشـته بود کـه او دوسـت دارِ پوشـش 
آزادی  و  بیـان  آزادی  امـا  نیسـت،  روسـری 
لبـاس در اتریـش وجـود دارد. پـس ایـن حق 
هـر زنـی اسـت کـه خـود تصمیم بگیـرد چه 

پوششـی روی سـر خود داشـته باشـد.
تیـم رییـس جمهـور اتریـش در فیس بـوک 
و در توضیحـات ایـن اظهـارات فـان دربلـن 
ایـن طـور نوشـتند کـه در اصل هـدف اصلی 
رییس جمهـور از این گونـه اظهارات این اسـت 
کـه با مسـألۀ انـگ زدن بـه زنانی که روسـری 
این گونـه  مقابلـه کنـد. همـواره  می پوشـند، 
زنـان در اتریـش آشـکارا مـورد دشـمنی قرار 
این گونـه  اتریـش  رییس جمهـور  می گیرنـد. 
رفتارهـای غیـر قابـل قبول بـا زنان را شـدیداً 

مـورد انتقاد قـرار داده اسـت.
رییس جمهـور اتریـش هم چنین در سـخنانی 
این مسـأله را یادآوری کرده اسـت که اسـام 
در اتریـش از حدود ۱۰۰ سـال اسـت که یک 
جامعه دینی به رسـمیت شـناخته شده است.

این کـه  بیـان  بـا  ترکیـه  رییس جمهـور 
میـان  تجـاری  مبـادالت  حجـم  میـزان 
ترکیـه و هنـد نزدیـک بـه ۶.۵ میلیـارد 
دالر اسـت، گفت: دو کشـور باید مبادالت 
رایـج  پـول  براسـاس  را  خـود  تجـاری 

کشورشـان انجـام دهنـد.
رییس جمهـور  اردوغـان،  طیـب  رجـب 
ترکیـه در سـفر خـود به هند در نشسـت 
کاری هند و ترکیه به سـخنرانی پرداخت. 
او بـا بیـان این که از ابتدا روابط دو کشـور 
همواره براسـاس دوسـتی و همکاری بوده 
اسـت،  گفـت: مـا خواهـان تعمیـق روابط 
اقتصـادی میـان دو کشـور هسـتیم و در 

ایـن راه عزمـی راسـخ داریم.
بیـان  بـا  اظهاراتـش  ادامـۀ  اردوغـان در 
این کـه ترکیه ایـن ظرفیـت را دارد که به 

یـک قطـب تجـاری تبدیل شـود، افـزود: 
بـه دنبال سـاخت بزرگ ترین فـرودگاه در 
جهان هسـتیم. عملیات اجرایی آن سـال 

آینـده آغاز خواهد شـد.
رییس جمهـور ترکیه با اشـاره به عضویت 
هنـد در گـروه G بیسـت گفـت: ترکیه و 
هنـد هـر دو عضو این گروه هسـتند. هند 
صاحـب بزرگ ترین دموکراسـی در جهان 
اسـت و یک بازار اقتصاد رو به رشـد دارد. 
مـا امیدواریـم روابط دو کشـور گسـترش 

یابد.
او ادامه داد: در سـال گذشته، ۷۵ میلیون 
توریسـت وارد ترکیـه شـدند، امـا در این 
میـان تعداد گردشـگران هند ۷۹ هزار نفر 
بود. مـا می خواهیم که تعداد گردشـگران 
یابـد. افزایـش  مـا  کشـور  بـه  هنـدی 

در  امریـکا  رییس جمهـوری  معـاون 
سـخنانی بـا بیـان این کـه دونالـد ترامپ 
ناتـو  دربـارۀ  خـود  پیشـین  انتقـادات 
را نقـض نکـرده، مدعـی شـد کـه ایـن 
جمهوری خـواه میلیـاردر بـا موفقیت این 
ایتاف نظامی را به تغییر واداشـته اسـت.

رییس جمهـوری  معـاون  پنـس،  مایـک 
امریـکا در مصاحبـه بـا ان بی سـی مدعی 
شـد: موضـع او دربـاره ناتـو تغییـر نکرده 

بلکـه ناتـو تغییـر کرده اسـت.
دونالـد ترامپ حین کارزارهـای انتخاباتی 
خـود ناتـو را »منسـوخ شـده« توصیـف 
کـرد، امـا از زمـان رسـیدن به ایـن مقام، 
لحـن خـود را تغییـر داد. بـا ایـن حـال، 
معـاون او تأکیـد دارد کـه ترامـپ ناتـو را 
متقاعـد کـرده تـا اولویت هایـش را تغییر 

دهد.
پنـس گفـت: منظـورم این اسـت کـه در 
عرصـۀ بین الملـل، یـک رییس جمهـوری 

داریـم کـه گفتـه ناتو بایـد تغییـر کند و 
متحـدان ناتویـی مـا بایـد در هزینه هـای 
دفـاع مشـترک مشـارکت کنند و بـار آن 
را بـه دوش بکشـند. آنان هـم همین کار 
را کردنـد. آنـان هم چنین در حـال تغییر 
مأموریـت ناتـو بـرای تمرکز بیشـتر روی 

تروریسـم هستند.
شـبیه  تقریبـاً  پنـس  مایـک  ادعـای 
اظهارات شـون اسپایسر، سـخنگوی کاخ 
سـفید اسـت که تغییر در لحـن ترامپ را 
بـه تغییر جهان به سـمت موضـع ترامپ 

نسـبت داده بـود.
اسپایسـر گفتـه بـود: اگـر بـه تحـوالت 
نگاهـی بیندازیـد،  می بینیـد ایـن نهادها، 
اشـخاص و موضوعـات هسـتند کـه بـه 
امریـکا  رییس جمهـوری  موضـع  سـمت 
حرکـت می کننـد. ناتـو در حـال حرکـت 
به سـمتی اسـت که از آن خواسـته شـده 

. ست ا

مایک پنس:
ترامپ ناتو را تغییر داد نه موضع خود را

تقالی اردوغان برای تعمیق روابط اقتصادی با دهلی نو

تاریخ برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک 
مشخص شد

کمیتـۀ  بین المللـی المپیـک، تاریـخ برگـزاری انتخابـات کمیتـۀ ملـی 
المپیـک افغانسـتان را اعـام کـرد.

ریاسـت کمیتـۀ المپیک جهانی با ارسـال نامۀ رسـمی، تاریـخ انتخابات 
کمیتۀ ملی المپیک کشـور را پانزدهم ماه جون سـال جاری اعام کرد. 

پـس از لغـو انتخابـات کمیتـۀ ملـی المپیـک کشـور در تاریـخ بیسـتم 
فبـروری، ریاسـت کمیتـۀ المپیـک جهانـی )IOC( تاریـخ پانزدهم ماه 
جـون را بـرای انتخابـات کمیتـۀ ملی المپیک کشـور مطلوب دانسـته و 
در ایـن نامـه از مسـووالن حکومت وحـدت ملی و ریاسـت تربیت بدنی 

در برگـزاری ایـن انتخابـات خواهان همکاری شـده اسـت.
ایـن نامـۀ رسـمی ضمـن ارسـال بـرای کمیتـۀ ملـی المپیک بـه ارگ، 
ریاسـت اجرایـی و تربیـت بدنی ارسـال شـده و کمیتۀ المپیـک جهانی 
خواسـتار برگزاری انتخابات شـفاف از سـوی دولت افغانسـتان شـده اند.

انتخابات فدراسیون فوتبال در هاله یی از ابهام

انتخابـات فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان بایـد اوایـل مـاه اپریـل انجـام 
می شـد، امـا بـه این دلیـل که چند تـن از نماینـده گان پارلمـان با یکی 
از کاندیداهـا بـه فدراسـیون رفتنـد، فدراسـیون فوتبـال بـه فیفـا نامـه 

نوشـت و وضعیـت را بـرای انتخابات نامناسـب دانسـت.
براسـاس همیـن نامه، فیفـا نیز به فدراسـیون فوتبال افغانسـتان توصیه 
کـرد انتخابـات را برگـزار نکنـد تـا این کـه فیفـا در تاریـخ ۲۰ اپریل در 

مـورد انتخابات تصمیـم بگیرد.
بـا این کـه بیـش از یـک هفتـه از این تاریـخ می گـذرد، اما هیـچ نهادی 
در مـورد تاریـخ آینـدۀ انتخابات اطاع رسـانی نکرده اسـت. در این گونه 
موارد، فیفا در وبسـایت خود اطاع رسـانی نمی کند و این وظیفۀ دبیرکل 
فدراسـیون مربوطـه اسـت تـا عموم مـردم را از نتیجۀ تصمیم هـا با خبر 
سازد. دبیرکل فدراسیون فوتبال افغانستان نه تنها این کار را نکرده، بلکه 
تاکنون در بسـیاری موارد برخاف اصل بی طرفی نیز عمل کرده اسـت.

ادامه چنین وضعیتی نشان دهندۀ این است که رهبری کنونی فدراسیون 
عاقه یی به برگزاری یک انتخابات آزاد ندارد و در پی وقت کشی است. 
با برگزاری  از طرف دیگر، برکناری های اخیر مقامات والیتی که بعضاً 
انتخابات نمایشی در سطح والیات همراه بوده، به این شک می افزاید.

چنـد مـاه پیش و در پی توافق علی عسـکر لعلی با فدراسـیون به ارتباط 
ادامـۀ همکاری، متـن موافقت نامه به اصاحات گسـترده در اسـاس نامه 
و نحـوۀ کار فدراسـیون و اخـذ موافقـت والیـات در ایـن بخـش اشـاره 
داشـت. با این حال، تاکنون به جز اصاحات اندک در تنظیم مسـابقات 
دوسـتانه بـرای تیـم ملی، دیگـر اصاحاتی در نظر گرفته نشـده اسـت.

بـا در نظـر داشـتن همیـن موضوعات، بعید نیسـت دولت، صـاح آیندۀ 
فوتبـال را در ایـن بدانـد کـه هیـأت رهبـری کنونـی فوتبـال را کنـار 
بگـذارد، حتـا اگـر این امـر به محرومیت فوتبال افغانسـتان منجر شـود.
بـا توجـه بـه این کـه مدت زمـان کاری هیـأت رهبـری کنونی بـه اتمام 
رسـیده، قانـع سـاختن فیفـا بـرای برگـزاری یـک انتخابـات آزاد تحت 
نظـر فیفـا کار سـختی بـه نظـر نمی رسـد بـه ویـژه این کـه دولـت بـه 

پرونده هـای فسـاد در فدراسـیون نیـز دسترسـی دارد.
بـا ایـن حـال، محرومیـت فوتبـال تحت هـر شـرایطی که عملی شـود، 
به ضـرر فوتبال افغانسـتان اسـت. محرومیت فوتبال افغانسـتان موجب 
می شـود تا نه تنها افغانسـتان از ادامه مسـابقات مقدماتی جام ملت های 
آسـیا حـذف شـود، بلکـه نتواند در مسـابقات ۲۳ سـال، ۱۹ سـال و ۱۶ 
سـال آسـیا و دیگر مسـابقات شـرکت کند. محرومیت فوتبـال می تواند 

آینـده چندیـن سـالۀ فوتبال را شـدیداً تحت تأثیر خـود درآورد.
هیـأت رهبـری فدراسـیون فوتبـال کشـور، امـا در جایگاهـی اسـت که 
می توانـد از چنیـن کاری جلوگیـری کند. برگـزاری انتخابـات بـه موقع 
فرصـت مداخلـه را از دولـت می گیـرد و بهانه یـی بـرای مداخلـه پیـدا 
نمی کنـد. ادامـۀ وضعیـت، آب را گل آلـود کـن و ماهـی بگیـر در نهایت 

دولـت را بـه ایـن نتیجـه می رسـاند کـه بایـد مداخلـه کند.

طرح رییس جمهور اتریش برای مقابله با اسالم هراسی در اروپا
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عبداهلل عبداهلل:

افغانستان راه برد واضح برای 
مبارزه با تروریسم دارد

  ابوبکر صدیق
عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی دیـروز 
دوشـنبه، ۱۰ ثـور در نشسـت شـورای وزیـران گفـت کـه اعـام 
حمـات بهـاری طالبـان از نـکات عمده یـی اسـت کـه بـا هیـأت 

پارلمانـی کشـور پاکسـتان در مـورد صحبـت کـرده اسـت.
آقـای عبـداهلل افـزود که هیـأت پارلمان کشـور پاکسـتان بـه رغم 
دیـدار بـا برخـی از مسـووالن با  رییـس حکومت وحـدت ملی نیز 

دیـدار و گفت و گو داشـتند.
روز شـنبه هیـأت پارلمانی پاکسـتان بـه رهبری ایازالحـق، رییس 
پارلمـان آن کشـور به کابل سـفر کرده ضمن دیدار بـا نماینده گان 
پارلمـان افغانسـتان، بـا رییس حکومـت وحدت ملی محمداشـرف 

غنـی نیز دیـدار و گفت وگـو کردند.
بـه گفتۀ اقـای عبداهلل، مسـووالن حکومـت افغانسـتان در دیدار با 
هیـأت پاکسـتان از آنان خواسـته که بـرای حل چالش هـای ایجاد 
شـده در روابـط دو کشـور بایـد تاش های جـدی صـورت گیرد. و 
راه حل های مشـکات کنونی به بحث همه جانبه و واضح نیاز دارد. 
رییـس اجرایـی حکومـت وحدت ملـی تأکید کـرد که افغانسـتان 
طـرف دار صدمـه رسـانید به هیچ کشـور همسـایه نیسـت، اما این 
کشـور در راه  مبـارزه با تروریسـم بیشـترین قربانی را داده اسـت. 

او گفـت: افغانسـتان راه بـرد واضـح و روشـن در امـر مبـارزه بـا 
تروریسـم دارد، در حالی که در کشـورهای همسـایه برداشـت های 

متفـاوت در ایـن مـورد وجـود دارد.
آقـای عبـداهلل  بابیـان این که احتـرام به حاکمیت ملی و اسـتقال 
کشـور مـا جـز اصولـی  اسـت کـه در ایـن راسـتا بـا هیـات مذکور 
تاکیـد داشـتند. گفـت:  مـا خواهـان روابـط نیـک بـا کشـورهای 
همسـایه هسـتیم و امیدواریـم که مشـکات بـه شـکل واقع بینانه 
بیـان شـود تـا راه حل هـای مناسـب در مـورد درنظـر گرفته شـود. 
ایـن در حالی سـت کـه گروه طالبـان روز جمعـه با اعـام عملیات 
بهاری شـان، حمله های شـان را در شـماری از بخش هـای کشـور 
زیبـاک والیـت  ولسـوالی  موفـق شـدند  و حتـا  دادنـد  افزایـش 
بدخشـان را نیـز بـه تصـرف خـود در آورنـد. هرچنـد مطرح کردن 
ایـن مسـأله از سـوی حکومت افغانسـتان تازه گـی نـدارد و به ویژه 
حکومـت وحـدت ملـی، از دوسـال بـه این طـرف پی هـم انگشـت 

انتقـادش طـرف پاکسـتان بوده اسـت.
آقـای عبـداهلل گفـت کـه ایـن نکته را مـا تاکیـد نکردیم کـه همه 
مشـکات مـا مامتـی اش را بـاالی یـک کشـور بی اندازیـم امـا در 

عیـن حال، مسـایل امنیتی مسـایل بسـیاری اساسـی اسـت.
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پ�هورت�هوختک�ېدافغانس�تاندکار
اوټولني�ـوچ�ارووزارتمن�يچ�ېپ�ه
خ�و ده زيات�ه ب�ېکاري ک�ې هې�واد
ټين�ګارکويچ�ېحكوم�تدکارګرانو
دس�تونـودهوارول�ولپ�ارهي�ولړهڅې

ک�ړيدي.
عبدالفت�اح ويان�د وزارت دغ�ه د
احم�دزيازاديراډي�وت�هووي�ل: "موږ
ي�ېمن�وچ�ېپ�هځين�وځايون�وک�ې
هيلهمن�د ش�ته، خنډون�ه او س�تونـې
ي�وچ�ېدغ�هس�تونـېپ�هروان�وهڅو
ه�وارېش�ي،دافغانس�تاندول�تپ�ه
کلكهس�رهژم�ندی،موږپ�هدېبرخه
ک�ېالس�تهراوړنېه�مل�رواوکارګرانو
ت�هم�وډې�رامكان�اتبرابرک�ړيدي”.
مل�ي کارګران�و د افغانس�تان د بلخ�وا
ټولن�هواي�يچ�ېک�هحكوم�تدغ�ې
د ونهک�ړي، پاملرن�ه ت�ه س�تونـې
کاريګ�روس�تونـېب�هزيات�ېاوپ�هيوه

بدل�ېش�ي. ناوري�ن

د مې اوله د کارګرانو نړیواله 
ورځ، خو افغانستان کې د 

بې کارۍ ستونزې

ذبیح اهلل مرزایی

بـا آمـدن فصـل بهـار و گرم شـدن هوا، 
فـروش نوشـابه های غیـر الکولـی تاریخ 
گذشـته و بی کیفیت نیـز در بخش های 
مزدحم شـهر کابل افزایش یافته اسـت، 
چـون قیمت این نوشـابه ها ارزان اسـت 
اسـتفاده  بیشـتر  آن  از  شـهروندان  و 
می برنـد. امـا، به باور پزشـکان اسـتفاده 
از ایـن نوشـابه ها منجر بـه بیماری های 

مزمـن و خطرنـاک می گردد.
این نوشـابه ها بیشـتر شـامل انرژی های 
»کارابو«، »مانسـتر«، »رانی« و »سـوپر 
پـاور« بوده که عمومـاً ۵۰  تا ۶۰ درصد 
نازل تـر از قیمـت اصلـی آن بـه فـروش 

می رسد.
داکتـر فواد علی خیـل متخصص امراض 
داخلـه در گفت وگـو با روزنامـۀ ماندگار 
بـا اشـاره بـه مشـکاتی بهداشـتی کـه 
اسـتفادۀ ایـن نوشـابه ها بـه شـهروندان 
ایجاد می کنـد، می گوید: "نوشـابه هایی 
کـه تاریـخ آن گذشـته و در بـازار بـه 
اسـهاالت،  سـبب  می رسـند،  فـروش 
تـب شـدید، درد گلـو و معـده گردیـده  
و در صورتـی که جلو فـروش آن گرفته 
نشـود، سـبب ایجـاد مشـکات بیشـتر 

بـرای شـهروندان خواهد شـد".
آقـای علی خیـل از وزارت صحـت عامه 
در  تـا  خواسـت  امنیتـی  مسـووالن  و 
قسـمت  جمـع آوری نوشـابه های تاریخ 
گذشـته، اقـدام جـدی را اتخـاذ کننـد.

فروشـنده گان ایـن نوشـابه ها می گویند 
کـه نوشـابه های را کـه آنـان بـه فروش 
می رسـانند تاریخ گذشـته نبوده و هیچ 

ضرری بـه مردم نـدارد.

فروشـان  دسـت  از  یکتـن  عبدالحـی 
در  کـه  کابـل  شـهر  خشـتی  پـل  در 
کراچـی دسـتی خـود مصـروف فـروش 
بـه  صحبـت  در  بـود  نوشـابه ها  ایـن 
روزنامـه ماندگار گفت: دسـت فروشـان 
کـه  می کننـد  لیـام  را  نوشـابه هایی  
تاریخ آن نزدیک به تکمیل شـدن است.
ایـن دسـت فـروش می گویـد: "زمانـی 
کـه تاجـر می بینـد نوشـابه هایی را کـه 
وارد کـرده بـه فـروش نمی رسـد و یک 
الـی دو مـاه بـرای ختم تاریـخ آن مانده 
مجبـور اسـت تـا آن را لیام کنـد  و به 

قیمـت پاییـن وارد بازار سـازد".
او می گویـد: "مـا هفتـۀ صـد بسـته از 
و  می آوریـم  اینجـا  را  نوشـابه ها  ایـن 
کـه  قیمـت کمـی  به خاطـر  آن  همـه 
نسـبت بـه دکان هـا دارد زود بـه فروش 
کـه  نوشـابه یی  یـک  اگـر  می رسـد.  
قیمتـش در دکان ۱۰۰ افغانـی باشـد، 
مـا در اینجـا بـه قیمـت ۴۰ افغانـی بـه 
فـروش می رسـانیم، تنهـا تاریـخ شـان 
کـم مانـده و از نظـر کیفیـت هـم کدام 

فرقـی نـدارد".
کراچی هـای  روی  در  کـه  نوشـابه های 
دسـتی توسـط ایـن دسـت فروشـان به 

فـروش می رسـد، قوطی هـای آن رنـگ 
خـود را از دسـت داده و متفـاو  تـر از 
نوشـابه هایی اسـت کـه در دکان هـا بـه 
فـروش می رسـد. بـه بـاور  شـهروندان 
ایـن نوشـابه ها بی کیفیـت بـوده و برای 
صحت مـردم مضر اسـت و بایـد وزارت 
توجـه  زمینـه  ایـن  در  عامـه  صحـت 

جـدی خـود را انجـام دهـد.
در ایـن حـال، فـروش ایـن نوشـابه ها 
شـده  نیـز  دکانـداران  نگرانـی  سـبب 
اسـت. عبـداهلل یکتـن از دکانـداران در 
شـهر کابـل با ابـراز نگرانـی از ایـن کار 
دسـت فروشـان گفت: "نوشـابه های که 
دسـت فروشان در شـهر کابل به فروش 
می رسـانند تاریـخ آن تیـر شـده اسـت؛ 
دارد  کـه  کمـی  قیمـت  به خاطـر  امـا 

خریـدار زیـاد دارد".
او بـا ابـراز بـا بیـان ایـن کـه فـروش 
نوشـابه های تاریـخ گذشـته تاثیر منفی 
می گویـد:  گذاشـته،  آنـان  فـروش  در 
دولـت  بـه  مالیـه  هـم  "دکانـداران 
می دهند و هم کرایـه دکان می پردازند، 
اما دسـت فروشـان بـا دادن چند افغانی 
کراچی های شـان  بـاالی  پولیـس  بـه 
نوشـابه های تاریخ گذشـته و بی کیفیت 

را بـه فـروش می رسـانند".
در  تـا  می خواهـد  مسـووالن  از  او 
جمـع آوری و جلوگیـری از فـروش این 
نوشـابه ها توجـه و اقدامـات الزم را روی  

دسـت گیـرد.
اکثـر ایـن دسـت فروشـان هم کسـانی 
اقتصـادی  فقـر  به خاطـر  هسـتند کـه 
و عـدم اشـتغال دسـت بـه فـروش این 

می زننـد. نوشـابه ها 
در همیـن حال، داکتـر نجیب اهلل صافی 
وزارت  وقایه یـی  طـب  اداره  رییـس 
صحـت عامـه کـه مسـوولیت کنتـرل و 
جمـع آوری مـواد غذایـی و نوشـابه های 
تاریـخ گذشـته و بی کیفیـت  را نیـز به 
روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  دارد  عهـده 
مانـدگار گفـت: "تاش ما همیشـه این 
بـوده که مـواد غذایی و نوشـابه های که 
تاریـخ آنـان گذشـته و یـا هـم کیفیت 
آن پاییـن اسـت توسـط تیم های سـیار 
وزارت صحـت عامه به کمک شـهرداری 
و نیروهـای امنیتـی جمـع آوری کنیم و 

یـا هـم جلـو فـروش آن را بگیریم".
آقـای صافـی می گویـد: بـا امکانـات در 
دسـت داشـته خود همیشـه ایـن اداره 
غذایـی  مـواد  تمـام  تـا  کـرده  تـاش 
وارد  اینکـه  از  پیـش  را  نوشـابه ها  و 
بـازار شـود توسـط البراتوارهـای وزارت 
صحـت معاینـه کنـد و در صورتـی کـه 
بـا اسـتاندردها و معیارهایی کـه وزارت 
صحـت عامـه تعیـن کـرده برابر نباشـد 

اجـازه فـروش ایـن مـواد داده نشـود.
ایـن  تـا  می خواهـد  شـهروندان  از  او 
را  افـرادی  و  کننـد  همـکاری  را  اداره 
و  نوشـابه ها  چنیـن  می بیننـد  کـه 
مـواد غذایـی بی کیفیـت را بـه فـروش 
جریـان  در  را  ادره  ایـن  می رسـانند 
بگذارند تـا به همکاری نیروهای امنیتی 
در قسـمت جمـع آوری آن اقـدام کنند.

نگرانی از افزایش فروش نوشابه های تاریخ گذشته 

ارگ:
پس از ورود حکمتیار به کابل روند خلع سالح حزب 

اسالمی آغاز می شود
معـاون سـخنگوی ریاسـت حکومـت 
وحـدت ملـی می گویـد کـه پـس از 
کابـل  بـه  حکمتیـار  گلبدیـن  ورود 
اسـامی  حـزب  سـاح  خلـع  رونـد 
ایـن  جنگ جویـان  و  می شـود  آغـاز 
حـزب نیـز جـذب نیروهـای امنیتـی 

خواهنـد شـد.  افغانسـتان 
دواخـان مینه پـال معـاون سـخنگوی رییـس حکومـت وحدت 
ملـی می گویـد: بـر اسـاس توافق نامـۀ صلـح بـا حزب اسـامی 

تشـکیات نظامـی ایـن حـزب باید منحل شـود.
اسـامی  حـزب  جنگ جویـان  می گویـد:  مینه پـال  آقـای 
حکمتیـار پـس از خلـع سـاح بر اسـاس معیارهای مشـخصی 
جـذب نهادهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان خواهنـد شـد.

حشـمت اهلل ارشـد سـخنگوی حزب اسـامی نیز در واکنش به 
ایـن گفته هـا می گویـد کـه این حـزب بـه تعهداتی که سـپرده 

پایبند اسـت. 
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