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فسادسیاسی حکمتیار:

مخالفحکومتایتالفیهستم

چند سـاعت پس از سخنرانی گلبدین 
در  اسـامی  حـزب  رهبـر  حکمتیـار، 
ورزشـگاه غـازی، صدها تن از شـهروندان 
کابـل در اطـراف خانـۀ آقـای حکمتیـار 

دسـت بـه تظاهـرات زدند.
ایـن شـهروندان کـه بـا خـود شـعارهای 
عکس هـای  و  عدالـت  تأمیـن  بـرای 
گفتنـد  می کردنـد،  حمـل  را  قربانیـان 
کـه هیچ کسـی حق عفـو جنایتـکاران را 

نـدارد.
ایـن معرتضـان می گوینـد کـه حکمتیار 
جنایـت کار اسـت و او عـاوه بـر کشـتار 
شـصت هزار شـهروند کابل، پس از ایجاد 
حکومـت موقـت، بیـش از یک ونیـم دهه 
مسـوولیت کشـتار نیروهـای امنیتـی و 
افـراد ملکـی را نیز به دوش گرفته اسـت.

ایـن شـهروندان بـاور دارنـد کـه آقـای 
حکمتیـار بایـد محاکمـه شـود و تبریـه 
بـرای  تشـویق  عامـل  خـود  حکمتیـار، 
کشـتار بیشـتر مـردم توسـط گروه هـای 
کار  ایـن  و  می توانـد  بـوده  تروریسـتی 
گروه هـای  بـه  دادن  جـرأت  سـبب 
اعمـال جنایت کارانـه  بـرای  تروریسـتی 

خواهـد شـد.
گلبدیـن حکمتیـار کـه بعـد از امضـای 
آمـده  افغانسـتان  بـه  صلـح  تفاهم نامـۀ 
اسـت، متهم به کشـتار بیش هـزاران تن 
از شـهروند کابـل در جریـان جنگ هـای 

داخلـی و پـس از آن اسـت.

معاون شورای عالی صلح:

حکمتیار توانایی تاثیرگذاری بر مذاکرات 
صلح را ندارد

معاون شـورای عالـی صلح در واکنش به سـخنان حکمتیار 
در کابـل می گویـد که رهبر حزب اسـامی توانایی تشـویق 
یا کشـاندن طالبـان به مذاکـرات صلح این کشـور را ندارد. 
عبدالخبیـر اوچقـون معاون شـورای عالی صلح بـه این باور 
اسـت کـه گلبدین حکمتیـار توانایـی ایفای نقـش میانجی 
یـا کشـاندن طالبان بـه مذاکرات صلـح با دولت افغانسـتان 

ندارد. را 
پیـش از ایـن گلبدیـن حکمتیار تاکیـد کرده بود کـه برای 

تأمیـن صلح در افغانسـتان تـاش می کند.
معـاون شـورای صلـح امـا می گویـد کـه حکمتیار تسـلطی 
بـر رهبـری طالبـان نـدارد تـا آنـان را بـه مذاکـره بـا دولت 

بکشاند. افغانسـتان 
امضـای  از  بعـد  و  تازه گـی  بـه  کـه  حکمتیـار  گلبدیـن 
تفاهم نامـۀ صلـح بـا حکومـت بـه افغانسـتان آمـده اسـت، 
اعضـای گـروه تروریسـتی طالبان را بـرادر خوانـده و از آنان 

تقاضـا کـرده تـا هم چـون او بـه پروسـۀ صلـح بپیوندنـد.

صـ6 صـ6 صـ6

تنها با كمِك حس آزادي است كه جامعه مي تواند بار ديگر به اجتماِع 
انسان هايي تبديل شود كه برترين نياز خود، يعني تشكيل يك دولِت 

دموكراتيك را متحقق سازند.

شهروندان کابل:

حکمتیار باید محاکمه شود!

نامـی  نمی خواهـد  کـه  منبـع  یـک 
از او در ایـن خبـر گرفتـه شـود، بـه 
روزنامـۀ مانـدگار می گوید کـه اعضای 
کمیسـیون دولتـی اسـتقبال از آمدن 
گلبدیـن حکمتیـار بـه کابـل، از بهـر 
کشـاندن مـردم بـه ورزشـگاه غـازی، 
مصـرف  پـول  دالـر  میلیـون  سـه  

کرده انـد.
اعضـای  کـه  می گویـد  منبـع  ایـن 
کمیسـیون دولتی اسـتقبال از حضور 
حکمتیـار در کابـل، یـک هفتـه پیش 
ایـن پـول  را بـرای کسـانی کـه حاضر 
شـدند،  شـهروندان  گـردآوری  بـه 

پرداخته انـد.

بـرای  کـه  می گویـد  منبـع  ایـن 
کشـانیدن مردم به ورزشـگاه غازی، از 
ولسـوالی غوربنـد والیت پـروان، لوگر، 
میـدان وردک و بخش هـای دیگری از 
مناطـق همجـوار کابـل ایـن پـول به 

مصـرف رسـیده اسـت.
ایـن پول بـرای کرایـۀ موتـر، آب، غذا 
و پـول بـرای کسـانی کـه ایـن مـردم 
را جمـع کـرده بودنـد، پرداخته شـده 

ست. ا
بـا تماس هـای پی همی که بـا اعضای 
کمیسـیون دولتی اسـتقبال از حضور 
گلبدیـن حکمتیار بـه کابل داشـتیم، 
موفـق به دریافت دیدگاه آنـان در این 

نشدیم. زمینه 
تخریب چمن ورزشگاه غازی

در کنـار ایـن، بعـد از پایان سـخنرانی 
سراسـر  حکمتیـار،  گلبدیـن  دیـروز 
ورزشـگاه غـازی پُـر از اشـغال شـده 
ایـن  شـنیدن  بـرای  کـه  کسـانی  و 
سـخنرانی آمـده بودنـد، چمـن سـبز 
ایـن ورزشـگاه را نیز تخریـب کرده اند.

گفتـه شـده اسـت کـه چمـن سـبز 
ورزشـگاه غـازی بـا مصـرف چندیـن 
میلیـون دالـر بـرای ورزشـکاران آماده 
شـده بود کـه تجمع دیروز سـخت به 

آن زیـان رسـانده اسـت.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسـامی 
بعـد از امضـای تفاهم نامـۀ صلـح بـا 
حکومـت، نخسـت به والیـت لغمان و 
پـس از آن بـه ننگرهـار و کابـل آمـد. 

سه  میلیون دالر مصرف سخنرانی حکمتیار
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گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسـامی سـرانجام 
بعـد از بیسـت سـال بـه کابـل آمـد. بـه همـان 
شـهری که بیست سـال پیش وقتی نخست وزیر 
دولت اسـامی بـود، با آمدِن طالبـان آن را ترک 
گفـت. همـان شـهری که بیش از بیسـت سـال 
پیـش بـرای تصاحـب قـدرت، آن را بـه راکـت و 
خمپاره بسـت. او بعد از بیسـت سـال جنگیدن، 
کشـتن، آواره گـی، مخالفِت مسـلحانه و نه گفتن 
بـه نظام، بـه آن پیوسـت و ظاهـراً دورِ تازه یی از 

زنده گـی و فعالیـِت خـود را آغـاز کرد.
 شـاید امـروز وقتـی آقـای حکمتیـار بـه کابـل 
نـگاه می کنـد، آن را نشناسـد، ویرانی هـای آن 
را  زخم هایـی  می توانـد  چگونـه  امـا  نبینـد،  را 
کـه بـه باشـنده گان آن داده بـود، التیام بخشـد. 
امـروز کابـل دیگـر آن کابِل بیسـت سـاِل پیش 
نیسـت، ولـی زخم هـای باشـنده گان آن، همـان 
زخم هـای  از  کابـل  هـم  امـروز  زخم هاسـت. 
ناشـی از انتحـاری و حمـات تهاجمـی، خونین 
اسـت. فریـاد دردآلـوِد کابـل یـک روز پیـش از 
ورود آقـای حکمتیـار بـه ایـن شـهر، به آسـمان 
بلند شـد. ایـن روزگارِ دردکشـیده و غم آلوِد این 
شـهر طـی دو و نیـم دهـۀ گذشـته بوده اسـت. 
کابـل هـر روز زخمـی دارد. کابل هـر روز قربانی 
فاجعـۀ تـازه می شـود. این بـار آقـای حکمتیار با 
چـه پیامـی بـه این شـهر آمـده و در آغـوِش آن 
آرامیـده اسـت؟ آیـا خواهد توانسـت زخم هایش 
را التیـام بخشـد؟ آیا خواهد توانسـت بـه صورِت 
باشـنده گان آن نـگاه کند و بگوید مرا ببخشـید؟ 
ظاهـراً آقـای حکمتیار بـا چنین پیام هایـی وارد 
ایـن شـهر نشـده اسـت. همراهـی صدهـا مـرِد 
مسـلح نشـان داد کـه آقـای حکمتیـار همچنان 
بـه فصـِل جنـگ تعلـق دارد. آیـا ضـروری بـود 
کـه آقای حکمتیـار بـا این همه مرِد مسـلح وارد 
پایتخـت کشـور شـود؟ بیسـت وپنج سـال پیش 
هم وقتی رژیم بر سـِر اقتدار سـقوط کـرد، آقای 
حکمتیـار دوسـت داشـت بـا تفنـگ وارد کابـل 
شـود و قـدرِت خـود را بـه نمایش بگـذارد. او در 
آن سـال ها می گفـت "مجاهدیـن بایـد مـزۀ فتح 
کابـل را بچشـند." آیـا مزۀ آن فتـح را مجاهدین، 
سـوای کـدام حـزب و تنطیـم، چشـیدند؟ امروز 
نیـز وقتـی آقـای حکمتیـار بـا مـردان مسـلِح 
خـود وارد کابـل شـده اسـت، همـان سـخنان 
در ذهـن باشـنده گاِنِ ایـن شـهر زنده می شـود. 
می گوینـد نکند که جنـِگ دیگری در راه باشـد! 
امـا اگر باشـنده گان کابل نداننـد، آقای حکمتیار 
کار  در  به خوبـی می دانـد کـه جنـِگ دیگـری 
نخواهـد بـود. نـه دیگـر آقـای حکمتیـار تـوش 
و تـواِن گذشـته را بـرای جنـگ دارد و نـه هـم 
افغانسـتان آن افغانستاِن بیست سال پیش است. 
آقـای حکمتیـار بـدون شـک بـرای جنگیـدن 

نیامـده اسـت؛ زیـرا او در ایـن سـال هایی کـه با 
نیروهـای خارجـی و دولت افغانسـتان هرازگاهی 
جنگیـد، متوجـه شـد کـه ایـن جنـگ در حد و 
قامِت او نیسـت. حاال داعیـه داراِن کان تری وارد 
بازی شـده اند که حتا او در کنارشـان به حسـاب 
هـم نمی آید. آقـای حکمتیـار در سـال هایی که 
در کنـار طالبـان جنگیـد، متوجـه شـد کـه در 
تفسـیر ایـن گـروه حتـا مسـلمان هـم شـمرده 
نمی شـود، داعـش کـه جـاِی خـود دارد. بهترین 
جایـگاه بـرای آقای حکمتیار و امثـاِل او هنوز در 
کنار دوسـتان و دشـمناِن مجاهِد سـابِق اوسـت 
و یـا کسـانی از تیـره و تبـارش کـه می تواننـد 

به آسـانی بـا او گفت وگـو کننـد. 
آقـای حکمتیـار در پانزده سـال گذشـته شـاهد 
بـود کـه طالبـان حتـا از او نـام هـم نمی بردنـد، 
چـه برسـد کـه بـه بودنـش در کنـار خـود و یـا 
در جنگـی کـه بـا آن هـا شـریک بـود، بـه او و 
کارنامـه اش افتخـار کننـد. مراسـم ارگ کـه بـه 
اسـتقبال آقـای حکمتیـار تـدارک دیـده شـده 
بود، نشـان داد کـه او راه درازی بـرای جا افتادن 
در نظـام فعلـی در پیـش دارد. سـخنان آقـای 
حکمتیـار هیـچ تازه گی یـی در خود نداشـتند. او 
از نظـام پارلمانـی انتقـاد کرد و نظـام متمرکز را 
برای کشـور مناسـب دانسـت. این حـرِف تازه یی 
بیـرون  از دهـان آقـای حکمتیـار  نیسـت کـه 
می شـود. تمامیت خواهـاِن دیگـری پیـش از او 
از چنیـن نظامی حمایـت کرده انـد. نمونۀ واضح 
پیشـین  رییـس جمهـوری  کـرزی  آن، حامـد 
افغانسـتان و هم قطـاراِن اوسـت کـه همچنـان 
بـر طبـل نظـام ریاسـتی می کوبنـد. آقـای غنی 
نیـز بـه نحـو دیگـر در خـط آقـای حکمتیـار از 
چنیـن نظامـی حمایـت می کنـد. همین کـه او 
تـا به حـال یکی از اساسـی ترین مفـاد توافق نامۀ 
سیاسـی مبنـی بـر دایـر شـدن جرگـۀ بـزرِگ 
تعدیـل قانون اساسـی را پشـت گـوش انداخته، 

از همیـن دیـدگاهِ وی ناشـی می شـود.
نمی دانـم چـرا در افغانسـتان تمرکزگرایـان همه 
و  منبـع وصـل می شـوند  یـک  بـه  نهایـت  در 
خـاف آن، تمرکزگریزهـا طیف هـای متفاوتـی 
را شـامل اسـت. شـاید یکـی از دالیـل حقانیـِت 
دیگـر  کنـار  در  کشـور  در  غیرمتمرکـز  نظـام 
کـه  باشـد  همیـن  عینـی  و  عقانـی  دالیـل 
غیرتمرکزگرایـان تنهـا بـه یـک قـوم و جنـاِح 
مشـخص مربوط نیسـتند و کلیت بسیار وسیعی 
را بـه خـود اختصاص داده اند. امـا آقای حکمتیار 
از نظـام متمرکـز حمایـت می کنـد بـدون آن که 
واقعـاً مشـخص باشـد کـه او در نظـام فکری اش 
رسـمیت  بـه  را  دموکراسـی  نـام  بـه  چیـزی 

می شناسـد. 
دفاع از نظام متمرکز از سـوی حکمتیار و افرادی 

از  بیشـتر  او  نظیـر 
آن که بحث ارزشـی 
تداوم قدرت  باشـد، 
اسـت.  اقتـدار  و 
طیف هـا  این گونـه 
دموکراسـی را از سِر 
ناچـاری مجبـور به 
پذیرفتـن می شـوند 
عنـوان  بـه  نـه  و 
ارزشـی یی  نظـام 
بـه  می توانـد  کـه 
انسـاِن  نیازهـای 
پاسـخ  معاصـر 
ایـن  بـرای  دهـد. 
افـراد، جامعـه هنوز 
رعیـت اسـت و نـه 
نوشـتۀ  شـهروند. 
آقـای  ارشـد  پسـر 
حکمتیار در صفحۀ 
فیسـبوکش نمـودار 
واقعیتـی  چنیـن 
او  باشـد.  می توانـد 
واژۀ  از  می نویسـد 
"شـهروند" اسـتفاده 
نکنیـد که ایـن واژه 
وارداتـی  و  ایرانـی 
ِده وندهـا  و  اسـت 
برنمی گیـرد  در  را 
از  آن  جـای  بـه  و 
واژۀ تبعـه اسـتفاده 

کنیـد که شـامل همه می شـود. حاال برای پسـر 
آقـای حکمتیـار مهـم نیسـت کـه شـهروند واژۀ 
ارزشـی اسـت و تنها در محدودۀ شـهر معنا پیدا 
نمی کنـد.  پسـر حتماً ایـن سـخنان را از پدرش 
آموختـه که بـرای اصطاحات علمـی نیز تعیین 

می کنـد.  تکلیـف 
بـه هـر حـال، از اصـل موضـوع دور نشـویم کـه 
همـان آمـدن آقـای حکمتیـار بـه کابـل اسـت. 
او آمـده ولـی هنوز مشـخص نیسـت کـه برنامه 
و آجندایـش بـرای آینـده چـه خواهـد بـود. آیا 
ایـن بـار موفـق خواهد شـد کـه دل مـردِم کابل 
را به دسـت آورد و گذشـته را واقعـاً بـه گذشـته 
بسـپارد؟ اما مسـلماً هیچ گذشـته یی به گذشته 
برنمی گـردد و همیشـه در حال، جـاری می ماند. 
گذشـته وقتی به گذشـته برمی گـردد که عدالت 
تأمین شـده باشـد و همه مطمین شـده باشـند 
کـه گذشـته دیگر تکـرار نمی شـود و کسـی نیز 
بـرای تکـرارِ آن کمـر بسـته نمی توانـد. همـاِن 
چیـزی کـه هانـا آرنـت در "ابتـذال شـر" تـاش 

کـرده اسـت آن را تیوریـزه کند.

حکمتیار در زیِر آسماِن کابل
کی ها از حکمتیار 

چه می خواهند؟
ــتان  ــال وارد افغانس ــد از 21 س ــار بع ــن حکمتی ــرانجام گلبدی س
شــد و روز پنجشــنبۀ گذشــته زیــر تدابیــِر شــدیِد نظامــِی زمینــی 
و همچنــان هوایــِی چرخبال هــای امریکایــی، بــه مقــرش در 
ــه ارگ  ــِت آن روز ب ــد از چاش ــد. او بع ــرده ش ــل ب ــان کاب داراالم
ــه، در  ــردای آن، روز جمع ــرد و ف ــراز ک ــخنانش را اب ــت و س رف
اســتدیوم ورزشــی کابــل، در میــان هــزاران تــن از مردمانــی کــه 
ــده  ــع آوری ش ــل جم ــوالی های کاب ــف و ولس ــای مختل از والیت ه

ــرد.  ــد، ســخنرانی ک بودن
 آقــای حکمتیــار ســرانجام بــه کابلــی برگشــت کــه بیســت ویک 
ــود،  ــامی ب ــت اس ــت وزیر دول ــه نخس ــط او ک ــش توس ــال پی س
ــل رســیده  ــه قت ــادی در آن ب ــردِم زی ــود و م ــاران شــده ب راکت ب
ــته را  ــه گذش ــه ک ــار گفت ــای حکمتی ــه آق ــاال ک ــا ح ــد. ام بودن
ــام  ــن مق ــته در ای ــه آن گذش ــم ب ــا ه ــت، م ــرده اس ــوش ک فرام
برنمی گردیــم امــا ســوال هایی مطــرح اســت کــه بایــد بــه آن هــا 

ــود. پاســخ داده ش
ــه  ــار ب ــای حکمتی ــه آق ــد ک ــاور دارن ــان ب ــیاری از کارشناس  بس
حســاب وکتاِب امریکایی هــا و پاکســتانی ها وارد کابــل شــده 
ــأله  ــن مس ــا همی ــم ب ــل ه ــه کاب ــاِت آی اس آی ب ــفر مقام و س
ــت  ــن اس ــش ای ــاال پرس ــت. ح ــته اس ــگ داش ــیار تنگاتن ــاط بس ارتب
کــه مثلــِث ارگ و پاکســتان و امریــکا ظاهــراً زیــر پوشــِش 
ــه  ــور، چ ــاد در کش ــک نه ــوان ی ــه عن ــح، ب ــی صل ــورای عال ش
اهدافــی را از آوردِن حکمتیــار بــه کابــل دنبــال می کننــد و 
آیــا به راســتی پشــِت ایــن برنامــه  کــه ظاهــراً بــرای صلــح 
نیســت؟ دیگــری  خطرنــاِک  برنامه هــای  دارد،  جریــان 

ــه و  ــا این همــه دبدب ــار ب ــدن حکمتی ــه آم ــن اســت ک ــا ای  باوره
ــح  ــه صل ــرای این ک ــط ب ــر، فق ــا دال ــرف ملیون ه ــه و مص کبکب
ــا و  ــرای داخلی ه ــرا ب ــت؛ زی ــود، نیس ــم ش ــتان حاک در افغانس
ــار  ــای حکمتی ــدِن آق ــا آم ــه ب ــت ک ــل درک اس ــا قاب خارجی ه
ــه  ــگ ب ــذارد و جن ــن نمی گ ــه زمی ــلحه اش را ب ــی اس هیچ کس
شــدِت تمــام همچنــان ادامــه خواهــد یافــت. بنابرایــن حکمتیــار 
ــر  ــد منتظ ــردم بای ــت و م ــد داش ــی خواه ــه برنامه ی ــاً چ دقیق
کــدام حــوادِث تــازه باشــند؟ زیــرا ســخناِن آقــای حکمتیــار کــه 
نشــان از یکه تــازی در میــداِن سیاســت و حــذِف دیگــران و توجــه 
ــر  ــه تصوی ــدۀ وحشــت ناکی را ب ــی داشــت، آین ــه سیاســِت قوم ب

ــد! ــده باش ــاز ش ــروز آغ ــاید از ام ــه ش ــی ک ــید؛ آینده ی کش
 ایــن ســوال هــم مطــرح اســت کــه آقــای حکمتیــار بــا چــه درایت 
و فلســفه و بینشــی می خواهــد بعــد از ایــن در افغانســتان بمانــد.

زیــرا امتیازهایــی کــه او خواســته اســت و هــر روز هــم دانــه دانــه 
ــه  ــاح ب ــل، س ــوز در مقاب ــتند. او هن ــم نیس ــود، ک ــی می ش عمل
زمیــن نگذاشــته و هنــوز امــر لغــو تشــکیاتش را نــداده و جالــب 
ــد کــه او در کجــا تشــکیات منظــِم  این کــه کســی هــم نمی دان

نظامــی دارد کــه بایــد آن را بــه دولــت تســلیم دهــد.  
ــاِن  ــن از زندانی ــا ت ــمی، ده ه ــام رس ــه ارق ــه ب ــا توج ــان ب همچن
ــه  ــر ب ــِن دیگ ــا ت ــده اند و ده ه ــا ش ــی ره ــل چرخ ــدان پ او از زن
همیــن نــام رهــا خواهنــد شــد؛ امــا چــرا تــا کنــون یــک ســرباز 
ــت؟ ــده اس ــا نش ــامی ره ــزب اس ــرف ح ــت از ط ــِی دول زندان

 بنابرایــن می بینیــم کــه همــه چیــز یک طرفــه بــه پیــش رفتــه و 
این جــا قبــل از این کــه بحــث صـــلح باشــد، بحــث ِ صــِف آرایی در 
ــر دیگــران اســت کــه توســط چنــد سیاســت مدار انجوســاالر  براب

ــود. ــم می ش تنظی
ــم، می بینیــم کــه بحــِث  ــا این جــای کار کــه آرام پیــش آمده ای ت
صلــح بــه عنــوان یــک ابــزار مطــرح اســت و این کــه ایــن ابــزار در 
ــدان  ــود، چن ــه می ش ــه کار گرفت ــز ب ــری نی ــای دیگ ــه بازی ه چ

واضــح نیســت. 
ــه آن را  ــی ک ــت وحــدت مل ــوم دول ــا مفه ــار ب ــی حکمتی رویاروی
ــه اعاشــه و  ــی ک ــان امریکای ــه هم ــد؛ البت ــکا می دان ــاختۀ امری س
ــک  ــز ی ــده دارد، نی ــه عه ــون ب ــن اکن ــرادش را همی ــۀ او و اف ابات

ــت.  ــکار اس ــِض آش تناق
ــط  ــا فق ــد، ام ــخ می طلبن ــا پاس ــوال ها و تناقض ه ــن س ــۀ ای هم
گــذر زمــان کامل تریــن پاســخ ها را خواهــد داد؛ پاســخ هایی 
ــی و  ــراِن اصل ــه بازیگ ــد شــد ک ــِن آن مشــاهده خواه ــه در مت ک
برنامه ریــزاِن اســتخباراتی در پــِی چــه انــد و آقــای غنــی نیــز چــه 
اهدافــی را از طریــِق حکمتیــار بــه پیــش  بــرده اســت و کی هــا از 

ــتند. ــه می خواس ــار چ حکمتی

  احمــد عمران

برای این افراد، جامعه 
هنوز رعیت است و نه 
شهروند. نوشتۀ پسر 
ارشد آقای حکمتیار 
در صفحۀ فیسبوکش 
نمودار چنین واقعیتی 
می تواند باشد. او 
می نویسد از واژۀ 
"شهروند" استفاده 
نکنید که این واژه 
ایرانی و وارداتی 
است و ِده وندها را در 
برنمی گیرد و به جای 
آن از واژۀ تبعه استفاده 
کنید که شامل همه 
می شود. حاال برای پسر 
آقای حکمتیار مهم 
نیست که شهروند واژۀ 
ارزشی است و تنها 
در محدودۀ شهر معنا 
پیدا نمی کند.  پسر 
حتماً این سخنان را از 
پدرش آموخته که برای 
اصطالحات علمی نیز 
تعیین تکلیف می کند. 
به هر حال، از اصل 
موضوع دور نشویم 
که همان آمدن آقای 
حکمتیار به کابل است.

ACKU



3 سال نهم  شمارۀ 2018    شنبه 16 ثور/اردیبهشت 1396  06 می 2017 www.mandegardaily.com

روح اهلل بهزاد

گلبدیـن حکمتیـار، رهبـر حـزب اسـامی 
از  پـس  ثـور  پنجشـنبه، 14  روز  صبـح 
بیسـت سـال فـرار، تحـت تدابیـر شـدید 
امنیتـی و در همراهـی اعضـای حـزش بـه 

کابـل آمـد.
در مراسـمی که مسـووالن حکومت وحدت 
ملـی از بهـر پیوسـتن آقـای حکمتیـار بـه 
ریاسـت جمهوری  ارگ  در  صلـح  پروسـۀ 
برگـزار کـرده بودنـد، در آن شـمار زیادی از 
اعضـای حزب اسـامی، مسـووالن حکومت 
وحـدت ملـی، اعضـای بلندپایـۀ حکومـت 
پیشـین و رهبران جهادی شـرکت داشتند.
گلبدین حکمتیار در سـخنرانی خود در این 
مراسـم، طالبـان را بـرادر خوانـد و هم چنان 
گفـت کـه نظـام پارلمانـی به سـود کشـور 
نیست و در هیج کشوری نتیجه نداده است.
را  قـدرت  انحصـار  و  تمرکـز  هم چنـان  او 
یکـی از دالیـل عمدۀ جنگ فعلـی و حضور 

خارجی هـا در گذشـته عنـوان کـرد.
از سـویی هـم، محمد اشـرف غنـی، رییس 
حکومـت وحـدت ملـی گفـت کـه صلـح با 
حـزب اسـامی حکمتیـار ثابت سـاخت که 
پایـان دادن بـه خصومت ها و نزاع هـا آرزوی 

اسـت. تحقق پذیر 
تهداب صلح

حکومـت  رییـس  غنـی،  اشـرف  محمـد 
وحـدت ملـی در مـورد چگونه گـی صلـح با 
حـزب اسـامی گفـت کـه بـه ملـت بزرگ 
افغانسـتان تعهـد سـپرده بودیم کـه زمینۀ 
تحقـق صلـح را فراهـم می سـازیم و امـروز 
بـا آمـدن حکمتیـار، گامـی بزرگـی در این 

راسـتا برداشـته شـده اسـت.
محمـد اشـرف غنـی بـا بیـان این کـه صلح 
بـا حزب اسـامی بـه همه آشـکار کـرد که 
هـرگاه اراده در هـردو طـرف وجـود داشـته 
باشـد، تحقـق صلـح ممکـن اسـت، اظهـار 
داشـت: نسـل جدید کشـور انتظـار دارد که 
رهبران سیاسـی »تهداب یک صلـح پایدار« 
را بنـا نهـاده و بـرای تحقـق آن بـا فرهنـگ 
مـدارا و هم پذیـری گام های عملـی بردارند. 
او گفـت: حکومـت و حزب اسـامی با امضا 
توافق نامـۀ صلـح نشـان دادنـد کـه بـرای 

صلـح، »نیـت خیـر و ارادۀ الزم« دارنـد.
آقـای غنـی گفـت که نیـت اخاص مندانـۀ 
دو طـرف و درک نیاز هـا و شـرایط زمـان 
از هـر دو جانـب، عامـل نتیجه بخـش بودن 
مذاکـرات بـا حـزب اسـامی اسـت. او بیان 
داشـت: »مـواد توافق نامـۀ صلـح بـا حـزب 
اسـامی را ارزش هـای ملـی و بین المللـی 
تعیین کـرده و همه موارد آن در پرتو منافع 
ملـی کشـور یکایـک عملـی خواهـد شـد«.
بـه گفتـۀ او، حکومـت و حـزب اسـامی بـا 
ثابـت کردنـد کـه مـردم  افغانـی«  »صلـح 
افغانسـتان فرهنگ گفت وگـو را ترجیح داده 

و صلـح را بـه موفقیـت می انجامنـد.
آقـای غنـی گفـت، دسترسـی بـه قـدرت 
سیاسـی در افغانسـتان از طریـق انتخابـات 

مهم تریـن اصلـی اسـت کـه حکومـت از آن 
حمایـت می کنـد. او گفت: زمینـۀ برگزاری 
و  می کنـد  فراهـم  حکومـت  را  انتخابـات 
انتخابات شـفاف زیر نظـارت نهادهای مدنی 
و مـردم افغانسـتان برگـزاری خواهـد شـد.
از سـویی هـم، دکتر عبداهلل عبـداهلل، رییس 
اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی از آمـدن 
گلبدیـن حکمتیـار بـه کابل سـتایش کرده 
بیـان داشـت کـه هیـچ درسـی از وحـدت، 

همدلـی و هم پذیـری بهتـر نیسـت.
ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  رییـس 
گفـت:  حکمتیـار  گلبدیـن  بـه  خطـاب 
یـک  در  دولـت  کـه  می دهـم  »اطمینـان 
شـرایط خـاص و بـا رأی مـردم و بـا یـک 
ضـرورت باهـم کار کـردن ایجاد شـده و در 
قبـال همـکاری و هم یـاری بـا هـم متعهـد 
نمی کنیـم«. مایـوس  را  مـردم  و  هسـتیم 

زمـان  آن  در  »مـا  افـزود:  عبـداهلل  آقـای 
انتخابـات(  )اشـاره بـه جنجال هـای دوران 
انتخاب هایـی داشـتیم، امـا ممکـن در آن 
زمـان، آن هـا یک راه حل بود، ولـی در آینده 
سـبب بدبختـی در کشـور می شـد و مـا بـا 
عقـل سـالم ایـن راه را انتخـاب کرده ایـم«.

رییـس اجرایـی اظهـار داشـت کـه مـردم 
گذشـته  سـال  پانـزده  در  افغانسـتان 
ولـی  داشـته،  زیـادی  دسـت آوردهای 
چالش هـای زیـادی اکنـون نیز وجـود دارد.

پیشـین  معـاون  قانونـی،  یونـس  محمـد 
ریاسـت جمهوری و معاون شـورای حراست 
تصمیـم  گفـت:  مراسـم  ایـن  در  ثبـات  و 
آقـای حکمتیـار مبنی بـر انتخاب مبـارزات 
سیاسـی برای رسـیدن بـه اهداف سـتایش 
می کنیـم. اختـاف نظر یک امـر طبیعی در 

تاریـخ بشـریت بوده اسـت.
آقـای قانونـی افـزود کـه امیـداور هسـتیم 
که پیوسـتن آقـای حکمتیار آغـازِ و الگویی 
برای بقیۀ مخالفان مسـلح افغانسـتان باشـد 
تـا با انتخـاب عقانی زمینۀ صلـح عادالنه و 

پایدار را در کشـور مسـاعد بسـازد.
معـاون پیشـین ریاسـت جمهوری با اشـاره 
بـه این کـه در پانـزده سـال گذشـته فضای 
جدیـد در کشـور شـکل گرفته اسـت اظهار 
داشـت: "ایـن صفحـۀ جدیـد تـوأم اسـت 
دسـت آوردهای  طایـی،  فرصت هـای  بـا 
قابـل افتخـار و درعیـن حـال، بـا چالش ها، 
نگرانی هـا و مسـایلی کـه به صـورت بالفعل 
راه حـل  کـه  اسـت  تهدیدآمیـز  بالقـوه  و 
چالش هـا و اسـتفاده از فرصت هـا، فقـط بـا 
دیـد معطـوف بـه آینـده و هم دیگرپذیـری 

اسـت". ممکت 
آقـای قانونـی در ادامـۀ سـخنانش گفـت: 
تـرک گفتـن گذشـته، دیـد معطـوف بـه 
آینـده، هم دیگرپذیـری، تحمـل یک دیگر و 
ُحرمت گذاشـتن به تنوع افـکار، راه عقانی 
بـرای حرکـت بـه طـرف آینـده افغانسـتان 
ضـرورت  یـک  نه تنهـا  همـه  ایـن  اسـت. 
سیاسـی و اجتماعی برای افغانسـتان اسـت، 

بلکـه یـک وجیبـۀ دینـی نیـز می باشـد.
معـاون پیشـین ریاسـت جمهوری بـه ایـن 

بـاور اسـت کـه شـهروندان افغانسـتان جزء 
وحـدت و هم دیگرپذیـری، راه دیگـری برای 
ختم جنگ و رشـد و توسـعه در کشورشـان 

ندارند.
گفتنـی اسـت کـه گلبدیـن حکمتیـار در 
سـخنرانی اش در والیت ننگرهار، مسـووالن 
حکومـت وحـدت ملی را مخاطب قـرار داده 
و گفتـه بـود کـه اگـر نمی تواننـد در کنـار 
هـم کار کننـد، یکی شـان بـه نفـع دیگـری 

از قـدرت کنـار برود.
هم زمـان باایـن، گلبدیـن حکمتیـار رهبـر 
چگونه گـی  مـورد  در  اسـامی  حـزب 
پیوسـتنش به رونـد صلح افغانسـتان گفت: 
مـا قانـون اساسـی افغانسـتان را فقـط بـه 
خاطـر مـادل دوم آن، که گفته اسـت، هیچ 
قانونـی در افغانسـتان مخالف با دین اسـام 
بوده نمی توانـد، پذیرفته ایـم، اما ماحظاتی 
از  را  ایـن ماحظـات خـود  و  داریـم  هـم 

طریـق لویـه جرگـه ارایـه خواهیـم کـرد.
آقـای حکمتیـار افزود که بدون پیش شـرط 
و درخواسـت خاصـی با حکومـت فقط برای 
نجـات افغانسـتان صلح کرده اسـت.او گفت: 
اجمـاع سیاسـی رهبـران افغانسـتان یگانـه 
راه حـل پایان جنگ در کشـور اسـت و همه 
رهبـران بایـد در راسـتای صلـح صادقانـه 

تـاش کنند.
قانون اساسی بدیل

گلبدین حکمتیار تحصیات مهندسـی دارد 
و در رشـته فقـه و حقـوق تحصیـل نکـرده 
اسـت، امـا در ایـن مراسـم گفت کـه قانون 
اساسـی افغانسـتان اشـکاالتی دارد و حـزب 
اسـامی می خواهـد بدیـل قانـون اساسـی 
افغانسـتان را کـه بـه صورت کامل اسـامی 

اسـت، ارایـه کند.
پارلمانـی  نظـام  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
نمی خواهـد و ایـن نوع نظام را برای شـرایط  
کنونی افغانستان مناسـب نمی داند، تصریح 
کـرد کـه مخالف حکومـت ایتافی هسـت. 
او تاکیـد کـرد کـه در افغانسـتان حکومـت 

مرکـزی قدرت منـد الزم اسـت. 
آقـای حکمتیـار تصریـح کـرد: »بیایید یک 
نشسـت بزرگ راه اندازی کنیم تا مشـکات 
افغانسـتان را بـا هـم حـل کنیـم. مـا بـه 
بـرای  آمـاده هسـتیم.  همـکاری صادقانـه 
حـزب اسـامی، وحـدت افغانسـتان مهـم 
اسـت و آماده ایـم که بـرای پایـان جنگ در 
کشـور سـهم بگیریم؛ نظـام را قبـول داریم، 
تغییـر  نمی کنیـم،  کار  تضعیـف اش  بـرای 

نظـام را هـم نمی خواهیـم«.
طالبان برادران حکمتیار

گلبدیـن حکمتیار در بخشـی از سـخنانش 
طالبـان را بـرادر خوانـده و آنـان را بـه دو 
گـروه »خـوب و بـد« تقسـیم کـرد و گفت: 
»مـا نماینـدۀ خـود را نـزد طالبـان بـا ایـن 
پیـام فرسـتاده ایم کـه از تمـام حقوق تـان 
مـا  بـرادران  طالبـان  می کنیـم.  دفـاع 
هسـتند. خـوب هـم دارنـد و بـد هـم، آنان 
جـزو ملت انـد. برخی های شـان مجبـور بـه 
جنـگ شـده اند. من طالبان را بـرادر خطاب 

می کنـم«.
رییـس اجرایی حکومـت در واکنش به برادر 
خوانـده شـدن طالبـان از سـوی حکمتیـار 
خطـاب بـه حکمتیـار گفـت: »مـا توصیـۀ 
شـما}حکمتیار{ در مـورد بـرادر گفتـن به 
در  شـخصاً  می کنیـم،  احتـرام  را  طالبـان 
قانـع نیسـتم، به خاطـری کـه  ایـن مـورد 
توصیـۀ شـما احتـرام شـود و ما نیـز فرصت 
قانـع شـدن پیـدا کنیم، طالبـان را بـرادران 

می گوییـم«. حکمتیـار 
 در عیـن حـال، دکتر عبداهلل عبـداهلل اظهار 
داشـت کـه اگـر طالبـان روزی بـه پروسـۀ 
صلـح حاضـر شـوند، آنـان نیـز بـه ماننـد 
حزب اسـامی مورد اسـتقبال حکومت قرار 

گرفت. خواهـد 
از سـویی هـم، حامـد کـرزی رییس جمهور 
پیشـین کشـور، از آمدن گلبدیـن حکمتیار 
بـه کابـل ابـراز خرسـندی کرد گفـت: »من 
یـک وقتـی طالبـان را بـرادر خطـاب کردم، 
شـد،  هـم  اعتـراض  بسـیار  مـن  بـاالی 
خیلی ها کشـته شـدند، برادرم کشـته شـد، 
ولـی بازهـم مـن طالبـان را بـرادر خطـاب 
کـردم تـا روزی کـه 1۵۰ عسـکر ما شـهید 
شـد، ایـن کار برایـم سـخت تمـام شـد و 
امـروز که شـما )اشـاره بـه حکمتیـار( برادر 
بـرادِر  را  طالبـان  مـن  می کنیـد،  خطـاب 

وطـن دار خـود خطـاب می کنـم«.
هم زمـان باایـن، محـد اشـرف غنـی، رییس 
حکومـت وحـدت ملـی خطـاب بـه طالبان 
گفـت: آیـا ظرفیـت داریـد کـه بـا مـردم و 
و  بحـث  صلـح،  بـاالی  افغانسـتان  دولـت 
مذاکـره کنیـد، اصـًا رهبر شـما کیسـت و 
کجـا اسـت؟ اگـر اراده دارید جنـگ را پایان 
دهید بـه ندای آقای حکمتیار پاسـخ دهید. 
او تأکیـد کـرد که همه علمـای دینی جهان 
اسـام و افغانسـتان جنگ را در افغانسـتان 
غنـی  محمداشـرف  دانسـته اند.  نادرسـت 
گفت: »کسـانی که خاف دین می اندیشـد، 
بـا ما به مباحثـه بپردازند، اگـر طرف مقابل 
توانایـی ورود بـه مباحثـۀ علمـی را داشـته 
باشـند بیاینـد بحـث می کنیم. مـا می دانیم 
کـه توانایـی مباحثه بـا علمای مـا را ندارید، 

زیـرا دالیل تان سسـت اسـت«.
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  غنـی  محمداشـرف 
از دیگـر کسـی و یـا گروهـی از راه جنـگ 
نـه، بلکـه از راه صلـح می تواننـد بـه مقاصد 
سیاسـی خـود در افغانسـتان دسـت یابنـد، 
بـا اشـاره بـه طالبـان، اذعـان داشـت: قـدم 
خـود را در جـای قدم هـای حـزب اسـامی 
بگذاریـد و بـرای مذاکره راه را هموار سـازید 
و گرنـه انجام تـان انـزوا و ناکامـی دیـن و 
افغانسـتان  مـردم  زیـرا  اسـت،  دنیای تـان 
صلـح می خواهنـد و صلـح امـر الهی اسـت.
حضـور  دلیـل  بیگانـه،  اسـتخبارات 

خارجی هـا
از  یکـی  کـه  حکمتیـار  گلبدیـن 
پیش شـرط هایش برای پیوسـتن به پروسـۀ 
صلـح و آمدنـش به افغانسـتان، خروج کامل 
نیروهـای خارجـی از کشـور بـود، حـال بـر 
ایـن بـاور اسـت: »حقیقـت ایـن اسـت کـه 
بـردن  بیـرون  بـرای  خارجـی  کشـورهای 
نیروهـای خـود تصمیـم قاطع داشـتند، اما 
می خواهنـد  کـه  کشـورهایی  اسـتخبارات 
امریکا در افغانسـتان مصروف باشـد، کندوز 
را بـا اسـتفاده از عوامل خود بـدون مقاومت 
بـه طالبان سـپردند، این کار سـبب شـد که 
نه تنهـا امریکا، بلکه دیگر کشـورهای جامعۀ 
جهانـی نیز بیـرون کردن سـربازان خـود را 

متوقـف کردنـد و ماندنـد«.
آقـای حکمتیـار از جریان هـای سیاسـی و 
شـهروندان خواسـت: بیاییـد تمـام عوامـل 
خارجی هـا را ختـم کنیـم و بـه آنانـی کـه 
گمـان می کننـد بـدون حضـور خارجی هـا 
دولـت افغانسـتان دوام نمـی آورد، اطمینان 
زنده گـی  برادرانـه  این جـا  در  کـه  دهیـم 

می کننـد.
آقـای بـا اشـاره بـه این کـه انحصار قـدرت، 
جنگ هـا را بـه میـان آورد و در گذشـته نیز 
بـه خارجی ها اجـازه داد کـه در اهداف خود 
موفـق شـوند، تأکید کـرد: حضـور نیروهای 

خارجی در افغانسـتان امنیت نمـی آورد. راه 
صلـح و امنیت این اسـت کـه ملت مطمین 
گـردد بـاالی دولـت، فاصلـه از بین بـرود و 

مسـجد و ارگ یکی شـود.
آقـای حکمتیـار خطاب به رهبران سیاسـی 
گفـت: بیاییـد ما و شـما همه بـه آن داخلی 
و خارجـی کـه برای جنـگ سـرمایه گذاری 
جنـگ  در  را  خـود  فایـدۀ  و  می کننـد 
دیگـر  کـه  بگوییـم  می بیننـد  افغانسـتان 
در افغانسـتان دخالـت نکننـد و شـهروندان 
را بگذارنـد راه حـل داخلـی پیـدا کننـد و 
رقابت هـای خـود را بـه افغانسـتان انتقـال 

. هند ند
آزادی بیان یا ابتذال؟

گلبدیـن حکمتیار در دو سـخنرانی پیش از 
سـخنرانی اش در ارگ ریاسـت جمهوری، به 
رسـانه ها تاختـه و گفتـه بود که شـماری از 
رسـانه های در کشـور شـرارت می کنند، اما 
این بـار او حـرف دیگری در ایـن زمینه دارد: 
»مخالـف آزادی بیان نیسـتم، مخالف ابتذال 
هسـتم. بـه رسـانه ها می گویـم کـه مـردم 
افغانسـتان بـرای مبـارزه با ابتـذال و تحقق 
شـریعت اسـام در افغانسـتان قربانی داده و 
می دهنـد؛ پس لطفـاً به ارزش هـای دینی و 

فرهنگی مـردم احتـرام بگذارید«.
در عیـن حـال، محمداشـرف غنـی تأکیـد 
کـرد کـه احتـرام بـه آزادی بیـان و تحمـل 
صلـح  بـرای  مهـم  شـرایط  از  سیاسـی 
می باشـد و تـاش در راسـتای تأمیـن صلح 

در کشـور از وظیفـۀ همـه ملـت اسـت.
استقالل و آزادی افغانستان

از سـویی هـم، گلبدیـن حکمتیـار، رهبـر 
حـزب اسـامی دیـرزو جمعـه، 1۵ ثـور در 
میـان اعضـای حزبـش در غـازی اسـتدیوم 

حضـور یافـت و سـخنرانی کـرد.
آقـای حکمتیـار در ایـن تجمـع همـه را به 
صلـح دعوت کرد و گفت: دسـِت بـرادری به 
سـمت همـه دراز می کنیـم، هرکـه خواهان 
پایـدار در کشـور اسـت،  صلـح عادالنـه و 
هرکسـی کـه خواهـان اسـتقرار حکومـت 
اسـامی صددرصد در افغانستان است، برادر 
مـا اسـت، هم سـنگر ما اسـت و یکجـا باهم 
بـرای تحقـق ایـن آرمـان مبـارزه می کنیم.

آقـای حکمتیـار گفت که ما هرکسـی را که 
اسـتقال و آزادی افغانسـتان را می خواهد و 
خواهـان خاتمۀ جنگ اسـت، بـرادر خطاب 

می کنیم.
او بـا اشـاره به ایجـاد شـکل گیری حکومت 
ایـن  »بـه  داشـت:  اظهـار  ملـی  وحـدت 
تقسـیم تأکیـد نکنید، این تقسـیم تقسـیم 
جانـب  از  تقسـیمی  نـه  نیسـت،  مقـدس 
خـدا اسـت، نـه از جانـب مـردم و نـه هـم 
مطابـق قانـون اساسـی، بلکـه ایـن تقسـیم 
بـه  ایـن،  بـه  اسـت.  کـری  جـان  آقـای 
 عنـوان یـک تقسـیم مقـدس نـگاه نکنید«.
گلبدیـن حکمتیـار بـا بیـان این کـه امـروز 
زنـدان پلچرخـی، بگـرام و دیگـر زندان های 
حـزب  زندانیـان  از  مرکـز  در  خصوصـی 
اسـامی پُر است، خاطرنشان سـاخت: برادر 
نخوانـدن طالبان و تفکیک نکردن میان این 
گروه شـعارهای دوام جنگ در کشـور است.

گلبدیـن حکمتیار، 4۰ سـال بـرای تصاحب 
اقتـدار در کابـل سـاح برداشـت و در 1۵ 
سـال گذشـته به امیـد سـرنگونی نظام پس 
از طالبـان، خـروج کامـل نیروهـای خارجی 
و ایجـاد حکومـت اسـامی مطابـق خوانش 

خـودش  جنگید.
او از تمـام ایـن خواسـته ها سـرانجام دسـت 
افغانسـتان  صلـح  رونـد  بـه  و  برداشـت 
در  آنکـه  از  پـس  بافاصلـه  امـا  پیوسـت، 
حضـور رسـانه ها ظاهـر شـد، در نخسـتین 
نشسـت خبـری اش در والیـت لغمـان، بـر 
شـماری از رسـانه ها لعنت فرستاد و شماری 
خوانـد. شـرور  را  رسـانه یی  شـبکه های  از 

گفتنـی اسـت کـه اظهـارات پیشـین آقای 
حکمتیـار بـا واکنـش تنـد نهادهـای حامی 
رسـانه ها در کشـور مواجه شـد و مسـووالن 
ایـن نهادهـا، اظهـارات آقـای حکمتیـار را 
خـاف آزادی بیـان و قانون اساسـی کشـور 

دانستند.

حکمتیار:

مخالف حکومت ایتالفی هستم
رییس اجرایی:

با عقل سالم این راه را انتخاب 
کرده ایم

ACKU
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از ج��ان الک 1نی��ز ب��ه عن��وان مداف��ع 
ُپ��رآوازة "م��دارا" ی��ادآوری میش��ود. 
ایش��ان ب��ا اث��ر معروف��ش "نامهی��ی 
درب��ارة تس��اهل2" سیاس��ِت سانس��ور و 
س��رکوب را غیرمؤث��ر و از نظ��ر اخالق��ی 

زیانب��ار معرف��ی میکن��د.
    الک اس��تدالل میکن��د ک��ه 
"رس��تگاری روح��ی و تعیی��ن ص��دق و 
درس��تی عقای��د م��ردم" )الک،:1377 
 50( ب��ا وظای��ف دول��ت ک��ه حف��ِظ 
حق��وق اف��راد اس��ت همخوان��ی 
ن��دارد، همچن��ان نهاده��ای روحان��ی 
نی��ز ُمِح��ق نیس��تند ک��ه کارب��رد زور و 
س��رکوب را تجوی��ز ی��ا اج��را  نماین��د.
تحمی��ِل عقای��د ب��ر م��ردم ن��ه تنه��ا 
مفی��د واق��ع نمیش��ود ک��ه گلی��م 
تظاه��ر و ری��ا را نی��ز میگس��تراند. 
ایش��ان دسترس��ی ب��ه حقیق��ِت نهای��ی 
و مطل��ق را ام��ِر ناممک��ن میان��گارد و 
بهتری��ن گزین��ه ب��رای آرام��ش اجتماع��ی 
را پذیرش"م��دارا" و "آزادی پن��دار" 
)رده��د، 186 :1377( ب��رای هم��ه 

تش��خیص میده��د.
       دفاعی��ة پی��ر بی��ل 3نویس��ندة تبعی��دی 
فرانس��وی در هالن��د را نی��ز درب��ارة 
"م��دارا" میت��وان واج��د اهمی��ت تلق��ی 
ک��رد. او در رس��الهیی "در ب��اِب م��دارای 
عموم��ی" گفت��ة مع��روف در آیین مس��یح 
"آنه��ا را وادارکنی��د داخ��ل ش��وند" را 
ب��ه مثاب��ة نقط��ة مقاب��ِل "آزادی وج��دان" 
م��ورِد انتق��اد ق��رار داده و تهدی��ِد ج��دی 
در براب��ِر ح��ِق "آزادی بی��ان" خوان��ده 
اس��ت.از نظ��ر ایش��ان، ای��ن گفت��ه 
ه��م اس��اس مذهب��ی تعقی��ب و آزاِر 
مخالفی��ن اس��ت و نی��ز مستمس��کی 
ب��رای تحمی��ِل عقای��د و ق��رارگرفت��ن در 
براب��ِر حک��ِم عق��ل ب��ه ش��مار م��یرود.
کی��د میکن��د ک��ه آدمی��ان     بی��ل تأ
ب��ا توج��ه ب��ه تف��اوِت طبایعش��ان و 

اخت��الِف ش��رایِط زیس��تی و تاریخ��ی، 
حقیق��ت را ب��ه انح��ای مختل��ف تعبی��ر 
خواهن��د ک��رد، ب��ا وج��ود آنک��ه هم��ة 
مردم��ان ب��ه دنب��اِل حقیق��ت ان��د، 
ام��ا توانای��ی آنه��ا در نی��ل ب��دان 
قاب��ل مج��ازات نیس��ت، تواف��ِق کام��ل 
می��ان مردم��ان، ام��ِر ناممک��ن اس��ت، 
تصدی��ِق محدودی��ِت عق��ل و ع��دِم 
کم��ال آدم��ی ب��ه عن��واِن خصل��ِت ذات��ی 
او، منج��ر ب��ه "م��دارا" نس��بت ب��ه ای��ن 
محدودیته��ا در بی��ن آدمی��ان خواه��د 
ش��د.از نظ��ر ایش��ان "م��دارا" نتیج��ة 
منطق��ی و اخالق��ی ناش��ی از تصدی��ق 
ع��دِم توانای��ی آدم��ی ب��رای رس��یدن 
ب��ه "قطعی��ت" و "یقی��ن" میباش��د؛ ب��ه
همی��ن جه��ت اس��ت ک��ه هی��چ ف��رد 
ی��ا گ��روه و ی��ا فرقهی��ی نمیتوان��د 
مدع��ی ش��ناخِت مطل��ق و دان��ش 
بالجمل��ه باش��د؛ بنابرای��ن تعقی��ب و 
آزار دیگراندیش��ان غی��ر قاب��ل دف��اع و 

نارواس��ت.
     در ق��رن هجده��م تأثیرگذاری فلس��فة 
تعقل��ی الی��ب نیت��س 4و ول��ف 5ب��رای 
تروی��ج "م��دارا" ش��ایاِن یادآوریس��ت. 
همچن��ان اث��ِر درخش��اِن لس��ینگ6 
"نمایش��نامة نات��ان ِخَردمن��د7" ارزش��مند 
اس��ت؛ زی��را ب��ا آمی��زش س��ه عنص��ِر 
"عقالنی��ت"،"م��دارا" و "انساندوس��تی"، 
آش��تی و همزیس��تی می��ان ادی��ان را 
مط��رح میکن��د و حق��وق براب��ِر پی��روان 
کی��د ق��رار میده��د، ت��ا  آنه��ا را م��ورد تأ
ب��ا اس��تفاده از مزیته��ای "براب��ری" و 
"رواداری" ب��ا تقریره��ای متفاوتش��ان 
در همپذی��ری ب��ا یکدیگ��ر در راس��تای 

آرام��ِش بش��ریت ق��رار بگیرن��د.
   مس��اعی چهرهه��ای برجس��تة 
روش��نگری مانن��ِد ولت��ر، دی��درو 8و 
روس��و 9ب��رای تبلی��غ فرهن��ِگ "م��دارا" 
را میت��وان واج��د اهمی��ت ف��راوان 

دانس��ت. آنه��ا درگی��ری گروه ه��ای 
مذهب��ی و زدوخورده��ای خونی��ن 
می��ان آنه��ا و پیگ��رِد اقلیته��ای 
دین��ی در تاری��خ مس��یحیت را زایی��دة 
"ع��دم ش��کیبایی" و "تعص��ِب عامدان��ه" 
میدانس��تند ک��ه از جان��ِب رهب��راِن 
انحصارطل��ِب روحان��ی دام��ن زده 
می ش��د. آنه��ا ای��ن ام��ر را در تع��ارض 
ب��ا یک��ی از مهمتری��ن آرم��ان ه��ای 
مدرنی��ت)رهای��ی از پی��شداوری در 
س��ایة دول��ِت عق��ل( می دیدن��د. انتش��ار 
"رس��الة در ب��اِب تولران��س10" ولت��ر نی��ز با 
 تعص��ب 

ِ
همی��ن ه��دف در براب��ِر م��وج

ق��رار گرف��ت و دف��اع از آزادی بی��ان و 
تروی��ج "م��دارا" را ب��ا ای��ن ب��اور ک��ه:"من 
ب��ا عقی��دة ش��ما مواف��ق نیس��تم لیک��ن ت��ا 
پ��ای ج��ان از ح��ق ش��ما ب��رای اب��راز آن 
دف��اع خواه��م کرد"(ه��ی وود،:1379  
)80در فض��ای فرهنگ��ی زمان��هاش 

طنی��ن افک��ن نم��ود.
    اس��توارت می��ل 11نی��ز ب��ه بح��ِث 
"م��دارا" عم��ق بیش��تری بخش��ید و از 
آن ب��ه مثاب��ة "آزادی مثب��ت" ب��ه دف��اع 
پرداخ��ت، می��ل فرات��ر از م��دارای 
مذهب��ی م��ورِد نظ��ِر الک از افقه��ای 
وس��یعتری در م��ورِد آن س��خن ب��ه 
می��ان آورد. از نظ��ِر ایش��ان خصوم��ت 
ی��ا ع��دم  نس��بت ب��ه "آزادی بی��ان" 
م��دارای اجتماع��ی مان��ع عمدهی��ی ب��ر 
س��ر راه توس��عة ش��خصیت ف��ردی ب��ه 
ش��مار م��یرود.  او ب��ا توج��ه ب��ه فلس��فة 
"اصال��ت فای��ده"، "ل��ذت" ب��ه مفه��وِم 
واقع��ی کلم��ه را در:خودفرهیخت��اری، 
 آزادی، ابت��کاِر ف��ردی و پیش��رفت فک��ری 
جس��توجو میک��رد. ب��ه همی��ن 
جه��ت، ش��رافت آدم��ی را ب��ر فردی��ت، 
آزادی اخالق��ی و تن��وع اندیش��هها 
را الزم��ة نی��ِل  میدانس��ت و"م��دارا" 
انس��ان ب��ه کم��اِل آزادی، تن��وع فک��ری و 

خالقی��ت  در مح��وِر "اص��ل احت��رام"  به 
ش��مار م��یآورد.

 خطاپذیری
ِ

      مدارا و اصل
      در دوران معاص��ر بح��ِث "م��دارا" 
از جنبهه��ای سیاس��ی -اخالق��ی آن 
فرات��ر رفت��ه و ابع��اِد معرفتشناس��انه 
و تیوری��ک نی��ز یافت��ه اس��ت.  نقط��ة 
عزیم��ت "م��دارای تیوری��ک" اص��ِل 
"خطاپذی��ری" انس��ان و "ع��دِم قطعی��ت" 
اندیش��ة او در ب��اِب حقیق��ت اس��ت ک��ه 
ب��ا "فراین��د دیالکتیک��ی"اش زمینهس��اِز 
رش��د و  پیش��رفت عل��م نی��ز میش��ود.
    دف��اع از "م��دارای تیوری��ک" در آرای 
کارل پوپ��ر  12نی��ز بازت��اب ج��دی دارد. 
پوپ��ر نظری��ة "ابطالگرای��ی" خ��ود را 
"احتم��اِل یافت��ِن م��واردی ک��ه ب��ه نق��ض 
قان��ون علم��ی ی��ا بهین��ه ش��دن آن منج��ر 
م��ی ش��ود" )اش��راق، هم��ان:118 ( 
معرف��ی میکن��د. از نظ��ر او "عل��م: 
حدسه��ا و ابطالهای��ی" (پوپ��ر، 
)1375:41ب��ه ش��مار میآی��د ک��ه ب��ا 
"روِش آزم��ون و خط��ا" )پوپ��ر،:1372  
35( ن��ه ب��ا ادع��ای رس��یدن ب��ه یقی��ن که 
در امت��داِد جس��توجوی حقیق��ت، "ه��ر 
نظری��ة ح��دس اس��ت" )پوپ��ر،:1377  
1329( را در کان��ون تفک��ر خ��ود ق��رار 

داده است.
         

1 . John Locke (1632- 1704)

2  . A Letter Concerning Toleration 

3 . Pierre Bayle (1647   - 1706)

4 .Gottfried Wilhelm Leibniz ( 1646 – 1716 )

5 . Christian Wolff ( 1679 – 1754 )  

6 . Gotthold Ephraim Lessing ( 1729 – 1781 ) 

7 . Nathan the Weise( 1783) 

8 . Denis Diderot ( 1713 – 1784 )  

9  . Jean-Jacques Rousseau ( 1712 – 1778 ) 

10 .Treatise on Tolerance

11  . John Stuart Mill ( 1806- 1873 )

12 . Karl Raimund Popper ( 1902 - 1994 )

سختی در سختی 
 50 ده��ۀ )اواس��ط نوجوان��ی س��الهای در
خورش��یدی(،وقت��یخ��ودراش��ناختم،ب��اپ��درم
مواج��هگردی��دمک��هدرآنزم��انبی��شازهرک��ِس

دیگ��ر،متعص��بوس��ختگیرب��ود.
پ��درمکاغ��ذراازکوچ��هوب��ازارجم��عمیک��رد
وب��اورداش��تک��هزی��رپ��اش��دِنکاغ��ذگن��اه

دارد.
بهص��ورِت م��ا خان��ۀ در تلویزی��ون دی��دن
قط��عممن��وعب��ود.پ��درمب��اورداش��تک��هآن
وس��یلهییانح��رافآوروله��وولع��باس��ت.
همچن��ان،رادی��وهن��وزنتوانس��تهب��ودپ��اب��ه
خان��ۀم��اب��ازکن��دوش��نیدِنآننی��زممن��وع

ب��ود.
اس��تعمالکاغ��ذتش��نابنی��زگن��اهپنداش��ته
میش��د؛زی��راکاغ��ذم��ورداحت��راِمپ��درمب��ود.
اوآدِمس��ربرهنهرادوس��تنداش��توب��هم��ا
کی��دمیک��ردک��هکالهبپوش��یم. هم��وارهتأ

درخان��وادهاگ��رکس��ینم��ازشقض��امیش��د،
مس��تحِقج��زاب��ود.

پ��درمب��اورداش��تک��هبهج��زتحصی��الت
ش��رعی،دیگ��رآموزشه��اعب��ثوبیفای��ده
اس��ت.اوب��اورداش��ت،ب��ازیفوتب��الح��رام
اس��توم��اازب��ازیفوتب��النی��زمح��رومبودیم.
خالص��ه،ب��اچنی��نس��ختگیریهایعجی��ب
وطاقتفرس��اب��زرگش��دیموهم��انب��ودک��ه
روزگاِرُپرمش��قتوس��خت،نتوانس��تازج��ادۀ

امی��دبیرونم��انکن��د.

سیدحفیظ الله آغا 
عاص��ی، محمدیاس��ین حاج��ی پ��درم
ن��اِم ب��ه پی��راِنمج��ذوب از مری��دیکت��ن
پادش��اهصاحِبش��شدرکب��ود.درس��ال1356 
خورش��یدیک��همتعل��مدورۀابتدایی��هب��ودم،
مدت��یتوس��طپدرمب��هخدم��ِتپادش��اهصاحب
درآم��دم.م��نک��ه ش��انزدهس��الس��نداش��تم،
پادش��اهصاحِبش��شدرکبرای��موظیف��هس��پرد
ک��هنامهی��یراهم��راهب��ای��کافس��رنظام��ی
ن��زدوزی��ردف��اعوق��ت،حی��دررس��ولی،بب��رم.
م��نهم��راهب��اای��نصاحبمنص��ب،ط��رف
قص��رتاجبی��کحرک��تک��ردموحوال��یش��ام،
ب��هم��اوق��ِتمالق��اتدادهش��د.جلس��ۀبزرگ��ی
ازجن��راالنتم��امش��دهب��ودوش��ماریدرح��اِل
بی��رونرفت��نوعدهی��یه��منشس��تهبودن��دک��ه

م��اداخ��ِلدفت��روزی��رش��دیم.
بع��دازس��الم،خ��ودراب��هحی��دررس��ولیوزی��ر
دف��اعزم��اِنداوودخ��انمعرف��یک��ردهوموض��وع
راب��هآهس��تهگیب��هوزی��رگفت��م.هن��وزمطلب��م
تم��امنش��دهب��ودک��هنظامیی��یک��هب��ام��نآمده
ب��ود،ب��اص��دایبلن��دچیزهای��یب��هزب��اِنپش��تو
گف��ت.درهمی��ناثن��اب��ودک��هوزی��ردف��اعقه��ر
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از  امـروز  مـا  کـه  آگاهی یـی  و  شـناخت 
سـیدجمال الدین به واسـطۀ آثارش در دست 
داریـم، در عهـد خـود او، دوسـتانش چنیـن 
شـناخت و آگاهی یـی را نداشـتند. جرجـی 
زیـدان از دوسـتاِن سـید کـه حـدود سـه 
هفتـه بعـد از وفـاِت او در اوِل اپریل 1897م 
زنده گی نامـۀ موصوف را در ماهنامۀ مشـهور 
»الهـال« در قاهره به نشـر رسـاند، در مورد 

آثـار و تألیفـاِت او می نویسـد:
»...فقضـی ولـم یـّدون من بنـات أفـکاره إال 
رسـالۀ فی نفـی مذهـب الدهریین ورسـائل 
متفرقـۀ فـی مواضیـع مختلفـۀ قـد تقـّدم 
أصدقائـه  نفـوس  فـی  بـّث  ولکّنـه  ذکرهـا 
هممهـم  حّرکـت  حیـۀ  روحـا  ومریدیـه 
وحـددت أقامهـم فانتفـع الشـرق و سـوف 

بأعمالهـم.«1 ینتفـع 
لبیـک  را  اجـل  داعـی  »سـیدجمال الدین   
گفـت امـا از تراوش هـای فکـری او، فقـط 
مـا رسـاله یی در مـورد رد روش »نیچریـه« 
در دسـت داریـم و مقـاالت متفرقـۀ دیگر در 
مـورد موضوعـات گوناگونـی که  قبـًا از آن 
یـادآوری شـد. اما او  روح زنده یـی  در کالبد  
همت هـای  دمیـد،  مریدانـش   و  دوسـتان 
ایشـان را بـه حرکـت آورد و خامه های شـان 
نبشـته های  از  آتشـین کـرد کـه شـرق  را 
ایشـان سـود بـرد و نسـل های آینـده  نیز از 

آن سـود خواهنـد بـرد.«
آن چـه جرجـی زیـدان از مقـاالِت متفرقـۀ 
دیگِر سـید اشـارت می کنـد، همانـا مقاالِت 
نشرشـده در »العروۀالوثقـی« و جراید مصری 

است.
دانشـمند ایرانـی، حمید عنایت، تنها رسـالۀ 
»نیچریـه«ی سـید را سـزاوار نـام »رسـاله« 
می دانـد و می نویسـد: »...نوشـته های دیگـر 
او، همـه به صورت مقـاالِت خطابـِی کوتاهی 
اسـت کـه فوریـِت اوضـاع و احوالی کـه مایۀ 
نـگارش آن هـا شـده اسـت، مجالـی  بـرای 

بسـط و تفصیـل بـه او نداده اسـت.« 2
دوسـتان  گفته هـا،  ایـن  جـود  و  بـا 
آثـار  تدویـِن  بـه  افغانـی  سـیدجمال الدین 
پراکنـدۀ او پرداخته انـد کـه آغازگـر این کار،  
مولوی سـید عبدالغفـار شـهباز عظیم آبادی 
مجموعه مقـاالِت  کـه  اسـت  البهـاری 
سـیدجمال الدین افغانـی را در یک مجموعه 
از مجـاِت هنـدی جمـع آوری نمـوده و در 
1۵ اگسـت 1884م در کلکتـۀ هندوسـتان  
در زمان حیاِت سـید به نشـر رسـانده است.  
جمـع  بـه  کـه  کسـی  نخسـتین  امـا 
سـید  آثـار  کامـِل  نسـبتاً  تدویـن  و 
جمال الدیـن افغانـی همت گماشـته اسـت، 
پروفیسـور  شـهیر،  سیدجمال الدین شـناِس 
دکتـور محمـد عماره اسـت که نخسـتین بار 
مجموعـۀ آثـار عربـِی سـید را  تحـت عنوان 
»األعمـال الکاملـۀ لجمـال الدیـن األفغانی« 
در یـک جلـد در سـال 1968م در قاهـره به 
دسـِت نشـر سـپرد و یک دهه بعد، در سـال 
1979، بـه تکمیـل کاوش هایـش پرداختـه، 
کتـاب را بـا افزودی هـای دیگـر بـه بیـروت 
فرسـتاد. کتاب در دو جلد در بیروت به نشـر 
رسـید، امـا جنگ هـای لبنان باعث شـد که 
نسـخه های آن بعـد از چـاپ، نابـود گردند و 

بـه دسـترس عامـه قـرار نگیرنـد.
پروفیسـور عمـاره از تـاش بـاز ننشسـت و 
»األعمـال الکاملـۀ لجمال الدیـن األفغانی« را 
بـا همـۀ نبشـته های باقی مانـده از سـید در 
چهـار جلد و در 1996 صفحه در سـال روان 
میـادی، از طـرف مکتبۀ الرسـالۀ قاهـره بـه 

دسـِت نشـر سپرد.
از  یکی  هم  هادی خسروشاهی  سید  استاد 
سیدجمال الدین شناسان مشهور ایرانی است 
که در جمع و تدویِن آثار سید، از 6۰ سال 
به این طرف فعاالنه مشغول است. او همۀ آثار 
سید را اعم از فارسی و عربی  در شش مجلد  
عنوان  تحت  صفحه  سه هزار  از  بیش  در  و 
»األثار الکاملۀ« در سال 2۰۰2م در قاهره به 
چاپ رسانده است که می توان آن را مجموعۀ 

کامل آثار سید نامید.
بخـش  چنـد  بـه  می تـوان   را  سـید  آثـار 

کـرد:  تقسـیم 
1- تألیفـات سـیدجمال الدین کـه موصـوف 

بـه قصـد تألیـف و دنبـال کـردن موضـوع 
واحـدی بـه خلـق اثـری پرداخته اسـت. در 
ایـن ارتباط، مـا از موصوف دو اثـر در اختیار 

داریم:
الف ـ نیچریه 

ب ـ تتمۀالبیان فی تاریخ االفغان 
در  فارسـی  زبـان  بـه  سـید  مقـاالت   -2
نشـریه های چـاپ هنـد، کـه ایـن مقـاالت 
همه توسـط مولـوی عبدالغفـور از بهار هند، 
جمـع آوری شـده و طـوری کـه گفتیـم، در 
1884م در کلکتـه در مطبعۀ سـنگی، به ناِم 

»مقـاالت جمالیـه« چاپ شـده اسـت.
3- مقـاالت سـید به زبـان عربی کـه عبارت 

از: است 
جریـدۀ  در  موصـوف  مقـاالت  الـف ـ   
العروۀ الوثقـی کـه بـه ضرس قاطـع نمی توان 
محمـد  شـاگردش  و  او  نبشـته های  میـان 
عبـده تفکیـک قایـل شـد و گفـت کـه این 
مقالـه از سـید اسـت و آن دیگـر، از محمـد 
آن  شـاگرد،  و  اسـتاد  دو  هـر  زیـرا  عبـده؛ 
نشـریه را مشـترکاً بـه پیـش می بردنـد و از 
نبشـتن نـام در مقـاالت نشـر شـده، امتنـاع 

می ورزیدنـد.
در  افغانـی  سـیدجمال الدین  مقـاالت  ب ـ 
جریـدۀ »ضیاء الخافقین« چـاپ لندن که در 
اکثـر نبشـته های خویش، سـیدجمال الدین 

االفغانـی امضـا کرده اسـت.
ج ـ مقـاالِت موصـوف در جرایـد چـاپ مصر 
کـه مشـهورترین آن مقـاالت، همانـا مقالـۀ 
»البیـان فـی االنجلیـز واالفغـان« اسـت کـه 
خشـم انگلیس هـا را برانگیخـت و آن مقالـه 
بـه زودی بـه زبـان انگلیسـی ترجمـه و در 
مطبوعـات انگلیسـی بازتـاب یافـت و سـید  
هـم در رد  آن، مقالـۀ »الـّرد علـی الـّرد « را 

به نشـر رسـاند. 
4- درس هـای سـیدجمال الدین افغانـی کـه 
در گذشـته ها بـه نـام »أمالـی« یـاد می شـد 
و شـاگردانش درس هـای اسـتاد خویـش را 
تدویـن کردنـد کـه از جملـه »الـواردات فی 
سـر التجلیات« و »شـرح العقائد العضدیۀ« او 

است.  مشـهورتر 
۵- نامه های سـیدجمال الدین به دوسـتانش 
کـه ایـن نامه هـا اغلـب بـه زبـان فارسـی و 

عربـی در دسـترس قـرار دارد.
6- کتاب هـای منسـوب به سـیدجمال الدین 
افغانـی کـه در جملـۀ آثـار او، بـه تألیفـات 

در  اسـت؛  شـده  مشـهور  سـیدجمال الدین 
حالـی کـه آثـار او نیسـت. از جملـه می توان 

بـه دو اثـر زیـر اشـارت کرد:
الف- تاریخ ایران

ب-  مرآۀالعارفین فی ملتمس زین العابدین.
7- مقـاالت و آثـار سـید  در ایـام اقامـِت 
سـال های  و  تـزاری  روسـیۀ  در  چهارسـاله 
اقامـت در ترکیـۀ عثمانـی کـه تقریبـاً پنـج 
سـال پسـیِن زنده گی او را تشـکیل می دهد 
و مـا جز خاطـرات سـیدجمال الدین افغانی، 
جمـع و تدویـن توسـط محمـد مخزومی در 
آسـتانه یا اسـتانبول، چیِز دیگری در اختیار 

نداریم. 
پروفیسـور دکتـور محمـد عماره کـه میراث 
در  را  افغانـی  جمال الدیـن  سـید  فکـری 
نـام  بـه  جـزء  چهـار  در  و  مجموعـه  یـک 
»ألعمـال الکاملـۀ لجمال الدیـن افغانـی« به 
نشـر رسـانده ، مجموعـۀ خویـش را چنیـن 

اسـت: کـرده  صنف بنـدی 
الجـزء األول: »المقدمـات ـ التحقیقـات« از  

آغـاز کتـاب تـا صفحـۀ 466
این جزء شامل سه بخش است. 

مجموعـۀ  بـر  کـه  مقدمه یـی  نخسـت:   
»األثـار الکاملۀ« تدوین شـده توسـط آیت اهلل 
سـیدهادی خسروشـاهی، در سـال 2۰۰2م 

تحریـر کـرده اسـت.  
عنـوان  تحـت  قبـًا  کـه  کتابـی  دوم: 
علیـه«  المفتـری  األفغانـی  »جمال الدیـن 
برضـد ادعـا و نظریـات دکتـور لویس عوض 

اسـت. کـرده  تألیـف 
سـوم: تحقیقاتـی که در سـال 1976م یعنی 
چهـل سـال قبـل نبشـته و آن را در مقدمۀ 
چـاپ سـال 1979م طبـع بیـروت افـزوده 

است.
السیاسـیۀ/  »الکتابـات  الثانـی:  الجـزء 
نوشـته های سیاسـی«. ایـن بخـش شـامل 
نوشـته های سـید تحـت عناویـن: شـرق و 
و سـودان؛  مصـر  مصـر،  اسـتعمار،  اسـام، 
فـارس و افغـان، هنـد، و راجـع بـه انجمن و 
فعالیت هـای العروۀ الوثقی نبشـته های سـید 
را تنظیـم و در ایـن جلـد کـه از ص 467 
آغـاز و در ص 1۰29 پایـان  می یابـد، جـای 

اسـت.  داده 
الجـزء الثالـث: »فـی اإللهیـات«. ایـن بخش 
شـامل شـش مبحـث یـا رسـاله اسـت بـه 
شـرح  علـی  التعلیقـات   -1 ترتیـب:  ایـن 

الدوانـی العقائـد العضدیـۀ؛ 2- رسـالۀ الـرد 
 -4 والقـدر؛  القضـاء   -3 الدهرییـن؛  علـی 
مرآۀالعارفیـن؛ ۵- رسـالۀ الـواردات فـی سـر 

متفرقـات.  -6 التجلیـات؛ 
الجـزء الرابـع: »فـی الحضـارۀ و االجتمـاع و 
التاریـخ«. در ایـن جـزء،  آثار و مقاالت سـید 
راجـع بـه  تمدن، جامعـه و تاریخ گـردآوری 
شـده و آن را بـه دو بخـش عمـده تقسـیم 
کـرده اسـت. در بخـش نخسـت یـا »فـی 
الحضـارۀ واالجتمـاع« رسـالۀ اسـام و علم و 
رد بـر ارنسـت رنان فیلسـوف فرانسـوی را با 
بیانیه هـا و نامه هایی که سـید به دوسـتان و 
بـزرگان و شـاگردانش نگاشـته، تحت عنوان 

بـاال آمده اسـت.
التاریـخ«  »فـی  عنـوان  تحـت  دوم  بخـش 
گـردآوری شـده اسـت کـه آن همانـا کتاب 
مقالـۀ  و  تاریخ األفغـان«  فـی  »تتمۀ البیـان 
»البیـان فـی  االنجلیـز واالفغان« اسـت. این 
جـزء از ص 1912 آغاز و در ص 1996 پایان 
می یابـد کـه صفحـات اخیر آن، به فهرسـت 
اعـام و تألیفات پروفیسـور عماره تخصیص 
یافته اسـت. از فهرسـت آثـار او برمی آید که 
تـا کنون موصـوف، 27۰ کتـاب تألیف کرده 

است. 
مجموعـۀ کامـل آثار فکـری و باقی مانـده از 
سـید جمال الدیـن را طور مختصـر  می توان 
بـه گونـۀ بـاال جمع بندی کـرد؛ اما بـه رویت 
آن چـه اسـتاد سـیدهادی خسروشـاهی در 
»اآلثـار الکاملـۀ لجمال الدیـن االفغانی« همه 
را گرد آورده اسـت، کتاب یاد شـده را مرجع 
قـرار داده، بـه تفصیل معرفی میـراث فکری 
سـید می پـردازم و نکته نظـراِت خویـش را 

نیز در مـورد بیان مـی دارم.  
مجموعـۀ »اآلثـار الکاملـۀ« در شـش جلـد 
 23،  17x۵ بـزرگ قطـع  بـه  بخـش(  )نـه 
صفحـه   3۰۰۰ حـدود  در  و  سـانتی متر 
و  گردآورنـده  اسـت.  رسـیده  چـاپ  بـه 
تنظیم کننـدۀ آن، دانشـمند مشـهور ایرانی، 
اسـتاد سیدهادی خسروشـاهی است. مردی 
کـه بـه گفتـه خـودش، تقریبـاً از نیم قـرن 
تـا  2۰۰2م(،  کتـاب  چـاپ  )سـال  پیـش 
آثـار  و  مـدارک  جسـت وجوی  در  کنـون 
3 اسـت.  بـوده  حسـینی  سـیدجمال الدین 

ناشـر ایـن مجموعه در سـال 2۰۰2 میادی 
الدولیـۀ« در  الشـروق  »مکتبـۀ  )1423 ق( 
قاهـره می باشـد. در پشـتی هـر شـش جلد، 

بعـد از درج عنـوان عمومـی مجموعه، یعنی 
الکاملـۀ«، عکـس سـیدجمال الدین  »اآلثـار 
بـا عمامـۀ سـپید به چاپ رسـیده اسـت. در 
پهلـوی آن، بـا خـط جلی تـر "السـید جمال 
برخـی  در  و  االفغانـی"  الحسـینی   الدیـن 
جلدهـای آن، در پایـان نـام سـید، الشـیخ 
محمـد عبـده نیـز اضافـه شـده اسـت کـه 
فکـرِی  تـراوش  مجموعـه،  ایـن  می رسـاند 
امـا  اسـت.  جلیل القـدر  شـخصیت  دو  آن 
از محتویـات همـۀ ایـن مجموعـه کـه بعـداً 
بـه معرفـی هرکـدام پرداختـه خواهـد شـد، 
برمی آیـد کـه جـز در چنـد مـورد، دیگـر 
همـۀ حرف هـا، به سـید جمال الدیـن افغانی 

می گیـرد. ارتبـاط 
بخش نخسـت:

العروۀ الوثقی
بخـش اول ایـن مجموعـه، »العـروۀ الوثقی« 
نـام دارد کـه در حقیقـت، کلکسـیون کامل 
نشـریۀ »العروۀ الوثقی الانفصـام لها« به زبان 

عربی اسـت. 
طوری کـه می دانیـم، العروۀ الوثقـی، در 13 
مـارچ 1884 میـادی در پاریـس بـه نشـر 
آغـاز کـرد و بعد از نشـر شـماره هژدهم آن، 
در اکتوبـر 1884 میـادی، از نشـر بـاز ماند.
کلیشـۀ "العروۀ الوثقی ال انفصـام لها" به خط 
نسـتعلیق، خطاطـی شـده اسـت و در طرف 

راسـِت آن نگاشته شـده است:
مدیـر السیاسـۀ- جمـال الدیـن الحسـینی 
االفغانـی و در سـمت چـپ کلیشـه آمـده 
اسـت: المحـرر االول- الشـیخ محمـد عبده.

ایـن دو وظیفـه در پایـان عبـارات عربـی، 
بـه زبـان فرانسـوی نیـز تکـرار شـده اسـت. 
امـا لقـب حسـینی، بـا الفبـای التیـن درج 
نگردیـده و صـرف بـه نـگارش جمال الدیـن 
االفغانـی، به الفبای التین اکتفا شـده اسـت 
کـه ایـن امـر، مهـم بـودن لقـِب »االفغانی« 
را بـرای سـید جمال الدیـن آفتابـی می کنـد 
و شـاید هـم علـت دیگـر آن، ضیقی سـتون 

)کالـم( نشـریه بوده باشـد. 
در این جـا قابـل یـادآوری می دانـم کـه متن 
کامـل العروۀ الوثقـی، یـک بـار دیگـر تحـت 
عنـوان »العـروۀ الوثقـی والثـورۀ التحریریـۀ 
الکبـری« ـ یعنـی العـروۀ الوثقـی و انقـاب 
بـا  آزادی بخـش ـ در 424 صفحـه  بـزرگ 
گردآورنـدۀ  مقدمـۀ  صفحـه،   4۰ اضافـۀ 
بـود،  اسـتاد خسروشـاهی  کـه همیـن  آن 
از طـرف مرکـز  در سـال 198۵ میـادی، 
فرهنگ اسـامی اروپـا، در روم- ایتالیا، چاپ 
شـده اسـت و شـاید در آن دوران، اسـتاد 
خسروشـاهی، بـه حیـث نماینـدۀ جمهوری 
اسـامی ایـران در »واتیـکان«  ایفای وظیفه 
می نمودنـد. گرچـه چـاپ "العـروۀ الوثقـی" 
چـاپ نخسـت خوانـده شـده اسـت؛ امـا از 
اصلـی  و متـن  نـوع حروف چینـی مقدمـه 
برمی آیـد کـه کتاب بایسـت سـال ها قبل در 
مصـر و یـا  بیـروت، به چاپ رسـیده باشـد. 
بـه خاطـر دارم کـه در سـمینار بین المللـی 
بـه مناسـبت هشـتادمین سـال وفات سـید 
جمال الدیـن افغانـی، در دوران جمهوریـت 
 13۵۵ سـال  یعنـی  خـان،  داوود  محمـد 
هجـری خورشـیدی، در جملـۀ آثـار چـاپ 
شـده، یکـی هـم ترجمۀ »عـروۀ الوثقـی« به 
زبان فارسـی به قلم دانشـمند بزرگ، اسـتاد 

عبـداهلل سـمندر غوریانـی بود. 
 همچنـان العـروۀ الوثقی که در سـال 1331 
هجـری خورشـیدی توسـط شـهید قاضـی 
عبیـداهلل خـان صافی، به زبان پشـتو ترجمه 
شـده بود، به مناسـبت هشـتادمین سـالروز 
جمال الدیـن  سـید  عامـه  وفـاِت  و  تولـد 
افغانی، در سـال 13۵۵ هجری خورشـیدی، 
از طـرف ریاسـت "پشـتوتولنه" اقبـال نشـر 

اسـت.  یافته 
  

1 1( ماهنامـۀ الهالل، نشـر شـده به تاریـخ اول اپریل  
1897م بـه مدریـت جرجی زیدان

2  (  سـیری در اندیشـۀ سیاسـی عـرب، از حملـۀ 
ناپلیـون بـه مصـر تـا جنـگ جهانـی دوم. تهـران، 

امیرکبیـر 1356 هــ ش 
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هـواداران حـزب جنبـش  از  تـن  صدهـا  
همایـش  یـک  در  افغانسـتان  ملـی 
از  شـدت  بـه  بلـخ  والیـت  در  اعتراضـی 
قـدرت  انحصـار  و  یک تازی هـا  کـه  آنچـه 
کردنـد. انتقـاد  می خواننـد،  ارگ   در  

ایـن همایـش اعتراضی دیـروز جمعـه، 1۵ 
ثـور در شـهر مزار شـریف مرکـز والیت بلخ 
برگزار شـد و شـماری از هـواداران و اعضای 
حـزب جنبش ملـی  از والیت هـای مختلف 

شـمالی در آن اشـتراک کردند.
همایـش  ایـن  در  کننـده گان  اشـتراک 
رییـس  غنـی  محمداشـرف  اعتراضـی، 
حکومت وحدت ملـی را متهم به بی عدالتی 
در برابـر اقـوام ازبیک و ترک تبـاران کردند.

آنـان تاکیـد کردنـد که آقـای غنـی پس از 
 1393 ریاسـت جمهوری  انتخابـات  پایـان 
حکومـت  ریاسـت  مقـام  بـه  رسـیدن  و 
وحـدت ملـی به حامیـان خود پشـت کرده 

اقـوام  و  ملـی  جنبـش  حـزب  »حقـوق  و 
 ترک تبـار کشـور« را نادیـده گرفتـه اسـت.
آنـان، آقـای غنـی را متهـم بـه یکه تـازی 
خواسـتار  و  کردنـد  قـدرت  انحصـار  و 
بازگردانـدن اختیارات عبدالرشـید دوسـتم، 
معـاون اول ریاسـت حکومـت وحـدت ملی  

شـدند.
معترضـان تاکیـد کردنـد که ژنرال دوسـتم 
خط سـرخ آنان است و هرگونه  بی احترامی 

در برابـر او، بـی احترامـی بـه جمعیت چند 
 میلیونـی اقـوام ازبیـک و ترک تبـار اسـت.

دادنـد  هشـدار  جنبـش  حـزب  هـواداران 
خواسـت های  بـه  حکومـت  اگـر  کـه 
همایش هـای  آنهـا  نکنـد،  توجـه  آنـان 
و  داخـل  در  را  بزرگ تـری  و  بیشـتر 
داد. خواهنـد  سـازمان  کشـور  از   خـارج 

خدیجـه مرادی یکی از اشـتراک کننده گان 
در  کـه حلقاتـی  ایـن همایـش گفـت  در 
داخـل ارگ درتـاش ترور شـخصیت ژنرال 
عبدالرشـید دوسـتم هسـتند و از راه هـای 
تـا معـاون اول  مختلـف تـاش می کننـد 
ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی را  بیشـتر 

کنند. منـزوی 
بانـو مـرادی بیـان کـرد کـه اشـرف غنـی 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی، سیاسـت 
تبعیـض را در پیـش گرفتـه کـه بـا ایـن 
سیاسـت قـدرت را انحصـار خود قـرار داده 

اسـت. 
بـه گفتۀ او، اعتراضی کنونی برای خواسـتن 
حـق مردم ازبیک و ترکتبار کشـور اسـت تا 
زمانـی کـه حق خـود را به دسـت نیاورند از 

تاش های خود دسـت نمی کشـند.
گفتنی اسـت کـه پیش از این نیـز هواداران 
حـزب جنبش، یک همایش بزرگ اعتراضی 
را در شـهر شـبرغان مرکز والیـت جوزجان 
انـدازی کـرده بودنـد. در آن همایـش  راه 
خواهـان  دوسـتم،  ژنـرال  هـوادران  نیـز 
 بازگرداندن صاحیت های قانونی او شـدند.

ایـن همایش هـای اعتراضـی پـس از ماه هـا 
تنـش در روابـط اشـرف غنی و عبدالرشـید 
دوسـتم برگـزار می شـود. آقای دوسـتم در 
ایـن مـدت بـه دفتـر کارش در داخـل ارگ 
نرفته و نسـبت بـه محدود شـدن اختیارات 

خود اعتـراض دارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه رییـس حکومـت 
در  این طـرف  بـه  چنـد  از  ملـی  وحـدت 
ژنـرال  از  حکومتـی  رسـمی  نشسـت های 
دوسـتم بـه عنوان معـاون اول نـام نمی برد،  
اصاحـات  و  اسـامی  بـا حـزب  موافقـت 

انتخاباتی را از دسـت آوردهای خود، سـرور 
دانـش و رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت 

ملـی می دانـد.
هم چنـان، صبـور محبـی رییـس جنبـش 
جوانـان والیـت بلخ  در ایـن همایش گفت: 
رییـس  از طـرف  آنـان  اگـر خواسـت های 
حکومـت وحدت ملی در نظر گرفته نشـود، 
آنـان بـا افـراد بیشـتر بـه جاده هـا خواهند 

بـر آمد.
آقـای محبـی بیـان کـرد کـه بـی عدالتی، 
تبعیـض و سیاسـت های قومـی کـه اشـرف 
غنـی در برابـر مـردم گرفتـه اسـت، قابـل 
در  غنـی  آقـای  بایـد  و  نیسـت  تحمـل 

روش هـای خـود تغییـر ایجـاد کنـد.
بـه گفتـۀ او، معاونیت اول ریاسـت حکومت 
و  ازبیک تبـاران  حـق  ملـی،  وحـدت 
ترکتبـاران اسـت و تحفۀ کسـی نیسـت که 
برای دوسـتم داده باشـد و دوباره پس گیرد.

آقـای صبـور اضافه کـرد که تمـام نهادهای 
دولتـی توسـط چنـد تـن از فاشیسـت های 
اداره  اشـرف غنـی هسـتند  کنـار  در  کـه 
خالـی  بسـت های  در  حتـا   و  می شـود 
نهادهـای دولتی افراد توسـط آنان گماشـته 

می شـود.
اقـای صبور به سـران والیا شـمالی هشـدار 
داد کـه پروژهـای داعـش سـازی و طالـب 
سـازی در والیات شـمالی جریـان دارد، اگر 
در ایـن مـورد توجـه نشـود، امکان سـقوط 

ایـن والیـات نیز وجـود دارد.
ملـی  جنبـش  حـزب  حامیـان  همایـش 
افغانسـتان همزمـان با حضـور حکمتیار در 
کابـل در والیـت بلـخ راه اندازی شـد و آنان 
هـر نوع توطیـه در برابـر ژنرال عبدالرشـید 

دوسـتم محکـوم کردند. 
دفتـر منطقه یی، حامیان ژنرال عبدالرشـید 
دوسـتم رهبر حزب جنبش ملی افغانسـتان 
در ایـن گردهم آیـی در والیـت بلـخ اعـام 
کردنـد کـه ارگ بـرای ایجـاد اختـاف بین 
احـزاب جنبـش ملـی اسـامی و جمعیـت 

اسـامی تـاش می کند.

معترضان:

ارگ بین جنبش و جمعیت اختالف 
ایجاد می کند

ثـور کـه طالبـان  اول  از حادثـۀ  پـس 
در  شـاهین   2۰9 اردوی  قـول  بـاالی 
کـرده  گروهـی  حملـه  کشـور  شـمال 
بودنـد، فرمانـده این قـول اردوی جنرال 
مهمنـد کتـوازی برکنـار شـد و به جای 
رهبـری  مبیـن  امـان اهلل  جنـرال  او 
 ارتشـیان شـمال را بـه عهـده گرفـت.

امان اهلل مبین فرمانـده قول اردوی 2۰9 
شـاهین در شـمال کشـور از اقدامـات 
جـدی بـرای سـرکوب مخالفان مسـلح 
دولـت در مربوطـات ایـن حـوزه سـخن 
زده و تأکیـد می کنـد کـه مصمم اسـت 
تـا گـروه طالبـان و هـراس افگنـان را 

سـرکوب و نابـود سـازد.
شکسـت  بـه  رابطـه  در  مبیـن  آقـای 
در  گذشـته  سـال  در  طالبـان  گـروه 

مناطق مختلف افغانسـتان اشـاره کرده، 
عملیـات  جـاری  سـال  »در  می گویـد: 
سراسـری تحت عنـوان »خالـد 96« راه 
انـدازی شـده که طالبـان را هـدف قرار 

می دهـد«.
 موصـوف بـا اشـاره بـه اینکـه طالبان و 
مخالفـان مسـلح دولت حمـات بهاری 
شـان را تحـت نـام منصـوری راه اندازی 
»نیروهـای  داشـت:  بیـان  کرده انـد، 
کاملـی  آماده گـی  افغانسـتان  امنیتـی 
بـرای دفـع و محـو حمـات طالبـان را 
روی دسـت گرفتـه و آنـان را در زون 
 شـمال و شمال شـرق نابود می سـازند«. 
جنـرال مبیـن می گویـد که طالبـان در 
جریـان یـک هفتٔه گذشـته در سـاحات 
تخـار،  بدخشـان،  والیـات  گوناگـون 

بغـان و فاریـاب حمـات گسـترده یی 
نظامیـان  امـا  داده انـد  انجـام  را 
حمـات  کـه  توانسـتند  افغانسـتان 
زننـد.  عقـب  و  کـرده  دفـع  را   شـان 
او بـا بیـان اینکـه دیگر به گـروه طالبان 
و هراس افگنان در زون شـمال و شـمال 
شـرق کشـور رحـم نمی کنیـم و آنـان 
در هـر نقطه یـی کـه باشـند سـرکوب 
امنیتـی  »وضعیـت  گفـت:  می شـوند، 
تحت بررسـی و کنترل ارتشـیان و سایر 

نیروهـای امنیتی قـرار دارد«.
اردوی  قول  فرمانده  حال،  عین  در 
از  افغانستان  شمال  در  شاهین   2۰9
ولسوالی  ساحٔه  در  طالبان  سرکوب 
گفته  و  زد  سخن  تخار  والیت  درقد 
نظامی  عملیات های  نتیجٔه  »در  است: 
تلفات  گذشته  روز  چند  جریان  در 
سنگین به گروه طالبان وارد شده است.«

و  آمـار  از  اینکـه  مبیـن ضمـن  آقـای 
ارقـام تلفـات مخالفـان مسـلح دولت در 
ایـن بخش هـای چیـزی نمی گویـد امـا 
اردوی 2۰9 شـاهین  قـول  سـخنگوی 
 ۵۰ گذشـته  روز   3 »در  کـرد:  اضافـه 
مخالـف مسـلح دولـت کشـته، 7۰ تـن 
دیگـر شـان زخمـی و ۵ پایـگاه نظامـی 

طالبـان تخریـب شـده اسـت«.
میـان  در  کـه  گفـت  مبیـن  آقـای 
کشـته شـده گان شـماری از فرماندهان 
نیـز شـامل می باشـند.   گـروه طالبـان 
گفتنـی اسـت کـه پایـگاه نظامـی قول 
بزرگتریـن  از  شـاهین   2۰9 اردوی 
افغانسـتان  ارتـش  نظامـی  پایگاه هـای 
پنداشـته می شود که مسـوولیت تأمین 
امنیـت و مبـارزه بـا هـراس افگنـی را 
در 9 والیـت بدخشـان، تخـار، قنـدوز، 
بغان، سـمنگان، بلخ، جوزجان، سـرپل 

و فاریـاب را دارنـد.

فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین:

دیگر به طالبان رحم نمی کنیم

  ابوبکر صدیق

 محمداکرام اندیشمند

 اتحادیـۀ اروپـا بـا برگـزاری کمپیـِن دوماهـه 
بـرای مبـارزه بـا فسـاد در افغانسـتان در هفتۀ 
گذشـته )12 ثور 1396( خواهان اقداِم بیشـتِر 
از نـکاِت  ایـن مبـارزه شـد. یکـی  دولـت در 
اساسـی و مهـم از دیـدگاه و بـاور اتحادیۀ اروپا 
اجتناب ناپذیـر  را  مبـارزه  ایـن  ضـرورِت  کـه 
می سـازد، بـه رابطۀ جنگ و تروریسـِم طالبانی 
بـا فسـاد برمی گـردد کـه اتحادیـۀ اروپـا، آن 
شـورش گری  را  طالبـان  تروریسـِم  و  جنـگ 

تلقـی می کنـد. 
تلقـی امریکایی هـا کـه هفـده سـال اسـت بـا 
تروریسـم طالبانـی در افغانسـتان می جنگنـد 
نظـر  از  طالبـان  و  اسـت  شـورش گری  نیـز 
»شـورش گر«  کـه  تروریسـت  نـه  آن هـا 
هسـتند. بـه بـاور اتحادیـۀ اروپا، شـورش گری 
از فسـاد تغذیـه می شـود و فسـاد بـا تغذیـه و 
تقویـِت شـورش گری، دسـت یابی بـه صلـح را 
در افغانسـتان سـخت می سـازد. امـا بـه نظـر 
می رسـد که تصویر اتحادیـۀ اروپا و امریکایی ها 
از فسـاد در افغانسـتان، همچون تصویر آن ها از 
تروریسـم طالبان به نام شـورش گری، تصویری 

ناقـص و غیرواقعـی اسـت! 
مسـلماً فسـاد تنهـا رشـوت خواری نیسـت و 
فاسـد فقط رشـوت خوار نیسـت. فسـاد کان و 
خطرناک در هر نظام و دولتی، فسـاِد سیاسـی 
اسـت. فسـاد اداری و فسـاد مالی اغلب از فساد 
سیاسـی ریشـه و مایه می گیرد. فساد سیاسی، 
تبعیض آلـوِد  و  ناعادالنـه  رفتـار  و  تفکـر  بـه 
در  سیاسـی  گروه هـای  و  سیاسـت مداران 
مسـند قدرت و حاکمیِت سیاسـی برمی گردد. 
بـا  تـوام  تمامیت خواهـِی  و  انحصارگرایـی 

اسـتبداد و اختناق، تبعیض و تعصب بر مبنای 
هویـت و تعلقـاِت مختلـف و متفـاوِت مذهبی، 
قومـی، خانواده گـی، روابـط شـخصی، زبانـی، 
قبیله یـی، حزبـی، تنظیمـی، محلـی در اداره و 
مدیریت، فسـاد سیاسـی اسـت. بهره گیـری از 
قدرت سیاسـی و مقام دولتـی در جهت اِعمال 
ایـن تبعیـض، بـه گسـترش و تعمیـِم فسـاد 
سیاسـی می انجامد. فسـاد سیاسـی بـا عدالت 
ناسـازگار اسـت و در موجودیت فساد سیاسی، 
ارادۀ سیاسـی بـرای تحقـق و تطبیـق عدالـت 
بـه محاق مـی رود و غایـب می شـود. در غیبت 
ارادۀ سیاسـی، نـه بـا فسـاد می تـوان مبـارزه 
کـرد و نـه این مبارزه بـه پیــروزی می انجامد. 
در موجودیـت فسـاد سیاسـی، اداره و حکومِت 
ملـی  و  قانون مـدار  پاسـخ گو،  سـالم،  موثـر، 
شـکل نمی گیرد؛ زیـرا در نظام حاکم سیاسـِی 
آلوده در فسـاد سیاسـی، عدالت و شایسـته گی 
بـرای اداره و مدیریـت رعایت نمی شـود. معیار 
گزینـش و تعییـن افـراد در ادارات دولتـی و 
حکومتـی، رابطه و تعلقـات خانواده گی، قومی، 
قبیله یـی، محلـی، گروهـی، شـخصی، زبانـی، 
مذهبـی، محلـی و... اسـت. در موجویت فسـاد 
سیاسـی در یـک دولت و نظام حاکم سیاسـی، 
حتا اگر سـازوکارها و نهــادهای مبارزه با فساد 
و حکومـت دارِی خـوب وجـود داشـته باشـد، 
نمایشـی، غیرموثـر و ریاکارانـه اسـت. افـزون 
بـر ایـن، وقتی فسـاد سیاسـی فضـای ذهنی و 
رفتار عملِی حاکمیِت آلوده در فسـاد را شـکل 
دهـد، نـگاه بـه فسـاد و فاسـد، نـگاه دوگانـه و 
متضاد اسـت. فاسـد به دو دسـتۀ فاسِد خودی 
و غیرخودی تقسـیم می شـود. فاسـداِن خودی 
در نظـام حاکـم باقـی می ماننـد، جـا عـوض 
می کننـد و از یـک کرسـی و مقـاِم حکومتـی 
بـه کرسـی و مقـاِم دیگـِر حکومتـی منتقـل 
می شـوند، امـا فاسـداِن غیرخـودی برکنـار و 
طـرد می شـوند و گاهـی بـه زنـدان می رونـد.

فساد سیاسی

ACKU
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فیسبوکنامه

 عبدالطیف پدرام
آه اسفندیار مغموم

ترا آن به 
که چشم فرو پوشیده باشی!

احمدشاملو
از آزادی هیـچ کسـی سـخن نگفـت. از آزاده مـرِد خراسـان، 
هیچ کسـی سـخن نگفت. از احمدشـاه مسـعود هیچ کسـی 

سـخن نگفت.
سـیاف کـه از تریبون هایـی به نـام او اسـتفاده کـرد، چیـزی 
بـر زبـان نیـاورد. قانونی که همدیـار او بود، بی خیـال از کنار 
نـام و رنج هـای او گذشـت. عبـداهلل، از گرفتـن نـام مسـعود 
ترسـید و واکنش نسـبی او پاسـخ شـرم گینانه به سخن های 
تحقیرآمیـز حکمتیـار دربـارۀ نظـام پارلمانی یـی بـود کـه 
عبـداهلل یدکـش را می کشـید و اضافـی بـودن عبـداهلل در 
پسـت دروغین ریاسـت اجرایی و نه در دفاع از قهرمان ملی.

از شـهید صلـح اسـتاد ربانـی یـاد کردنـد، از مارشـال فهیم 
مرحـوم یـاد کردنـد، از مرحـوم پیـر سـیداحمد گیانی یاد 
کردنـد، از حضرت یاد کردند، از شـهدا یـاد کردند، اما دربارۀ 
فرمانده مسـعود، عقاب بلندپرواز کوهسـتان های هندوکش، 
بی شـرمانه سـکوت پیشـه کردند. انگار هیچ نقشـی، نامی و 
حضـوری در جهـاد و مقاومت مردم افغانسـتان بـرای آزادی 
نداشـته اسـت؛ حتـا الزم ندانسـتند در جمع شـهدا نامی از 

آن شـهید بـزرگ تاریخ مـا بر زبـان بیاورند.
آنانـی کـه در آن جمـع نشسـته بودنـد، در روزهای سـخِت 
هجـوم طالبـان، بـه فرمانـده مسـعود پناه بـرده بودنـد. او با 
گشـاده رویی همـۀ دوسـتان و نیـز دشـمنان و مخالفانش را 
کریمانـه پنـاه داد و سـخاوت مندانه بخشـید، امـا آن »انبـوه 
کرگسـان تماشـا« بـا تنگ چشـمی از فرسـتادن یـک دعـا 
بـرای نـام متبرک او بخل و حسـادت به خـرچ دادند. حق او 
بـود کـه امروز نام بلنـدش را بر زبـان می آوردنـد و به خاطر 

ادای دیـن در برابـر او بـر پای ایسـتاد می شـدند.

  منوچهر فرادیس
»دوباره سبز شود زیر پای او خورشید

کسی که راه ترا، بعد رفتنت پیمود«
آدمـی معصـوم نیسـت، او هم معصـوم نبـود، زنده گی اش پر 
از پیـروزی و شکسـت و خطـا و صـواب و ناصـواب بـود؛ امـا 
سـر مغـرور و آزاده اش، نـه گفتنـش به دشـمن، نه گفتنش 
بـه تسـلیم شـدن، این کـه بازی چه دسـت این و آن و شـرق 
و غـرب نشـد و گـپ خـودش را داشـت و آزاده بـود؛ از او 
بـرای مـن بزرگ مـردی سـاخته اسـت کـه چیـزی دیگری 

نمی توانـم بگویـم، جـز »مسـعود بـزرگ« گفتن.

 تابش فروغ
شهر، حکمتیار و کابل!

شـهر فقـط هسـتی یـک جغرافیـا نیسـت که مـا بـدان نام 
می گذاریـم مثا شـهر کابـل. شـهر، خاطرات پیچیـدۀ گذار 
اجتماعـی، سیاسـی و فکـری چنـد نسـل اسـت. نسـلی که 
مثـًا از کوه پایه هـای هندوکش گرفته تا دشـت های جنوب 
و مناطـق مرکـزی افغانسـتان بـرای داشـتن یـک زنده گـی 
بهتـر کوچیدنـد، به کابـل آمدند، خانه بر پـا کردند و خاطره 
سـاختند. رویارویـی فرهنـگ  روسـتایی و شهری نشـینی در 
کابـل احتمـاالً نسـبت به هـر جایـی دیگـری در جهان یک 
رویارویـی نابرابـری بـوده اسـت. آدم هـای کمـی در شـهر، 
فرهنگ و مناسـبات شـهری کابـل هضم شـده اند، در حالی 
کـه جمـع بزرگ تـری هم چنـان با این شـهر می سـتیزند، با 
مناسـبات مدنی آن میانه یی ندارنـد و هرازگاهی که در برابر 
منطـق شـهری شکسـت خوردنـد، ایـن مناسـبات را تکفیر 
می کننـد و بـر ضـد کابـل و کابلیان اعـام جهـاد می دارند.

در ایـن میـان، امـا وحشـی ترین و خونین تریـن رویارویی را 
گلبدین حکمتیار با کابل داشـته اسـت. او بی شـمار بر جان 
زخمـی کابـل خنجـر زده و بـا قسـاوت بـا ایـن شـهر نفرت 
ورزیـده اسـت. حکمتیـار در آیینۀ کابل، نداشـته های فکری 
و اخاقـی خـودش را می بینـد. باور دارم کابل یـک بار دیگر 
حکمتیار را دیوانه می کند. شـهری شـدن ظرفیت و ذهنیت 
می طلبـد. شـاید جمعـی فکـر کنند کـه او گویـا ظفرمندانه 
بـه کابـل بـر می گـردد، امـا واقعیـت روانـی حکمیتـار ایـن 
اسـت کـه آبادانـی، ویرانی اوسـت. هرچند ایـن آبادانی هنوز 
تکمیـل نیسـت و مـا چیزهای زیـادی کم داریـم، ولی کابل 
امـروز چیزهای زیادی نسـبت به روزهای پـس از راکت باران 
آتـش می زنـد. نهـاد  حکمتیـار  در  کابـل  دارد.  حکمتیـار 

تظاهرات علیه ترامپ در نیویورک
امریـکا  رییس جمهـور  درحالی کـه 
عهده گیـری  از  پـس  اولین بـار  بـرای 
ریاسـت جمهوری این کشـور به نیویورک 
سـفر کـرد، صدها نفـر از معترضـان علیه 

بـه تظاهـرات پرداختنـد. او 
رییس جمهور  ترامپ،  دونالد  درحالی که 
نخست وزیر  ترنبول،  مالکوم  با  امریکا 
گفت وگو  و  دیدار  نیویورک  در  استرالیا 
تظاهراتی  در  او  مخالفان  از  کرد، جمعی 
اعتراضی شعار "ترامپ باید برود" سر دادند.
یکـی از معترضـان اعام کـرد: من این جا 
سیاسـت های  تمـام  علیـه  کـه  هسـتم 
ترامـپ اعتـراض خـود را اعـام کنـم. از 
زمـان ریاسـت جمهوری ترامـپ شـرایط 

بدتر شـده اسـت.
این  کننده گان  برگزار  از  یکی  هم چنین 
تظاهرات اعام کرد: ترامپ یک فرد ضد 
روشن فکری است که صاحیت عهده گیری 
ندارد. را  امریکا  ریاست جمهوری 

را  گشـترده یی  امنیتـی  تدابیـر  پولیـس 
همزمان با سـفر ترامپ بـه نیویورک برای 
تأمیـن امنیـت محل اقامـت او اتخاذ کرد.
در همیـن حال، یکـی از محورهای اصلی 
دیـدار ترامـپ و ترنبـول کـه در فاصلـۀ 
بیشـتر از سـه مـاه پـس از یـک مکالمـۀ 
تلفنـی جنجالـی میـان رهبـران امریـکا 
پناهجویـان  مسـألۀ  بـر سـر  اسـترالیا  و 
انجـام گرفـت،  مسـألۀ کوریای شـمالی و 

پناهجویـان بـود.

تا  که  می دهد  نشان  جدید  گزارش  یک 
هواپیماهای  جهانی  بازار   ،2۰22 سال 
بدون سرنشین به 22/1۵ میلیارد دالری 
دست می یاید که این رقم نشان از افزایش 
2۰/7 درصدی نسبت به سال 2۰1۵ دارد.

مرکـز  سـوی  از  شـده  ارایـه  گـزارش 
آمارگیری »ام آر سـی« نشـان می دهد که 
اسـتفادۀ نظامـی از پهپادهـا در جهان در 
حـال افزایـش اسـت.  هم چنین اسـتفاده 
عمومـی  ایمنـی  عملیـات  در  آن هـا  از 
مانند عملیـات تحقیقاتی و امدادرسـانی، 
ارایـۀ خدمـات پزشـکی، مدیریـت مـوارد 
اورژانسـی و آتش سـوزی در جهـان روبـه 

گسـترش اسـت.
از  اسـتفاده  افزایـش  دالیـل  از  یکـی 
هواپیماهـای بـدون سرنشـین، مقـرارت 

حرفه یـی  خلبان هـای  نبـود  و  موجـود 
در کشـورها اسـت. در ایـن میـان کنترل 
ایـن  از  ناشـی  حـوادث  و  تصادفـات 
هواپیماهـای بـدون سرنشـین بزرگ ترین 

بـازار اسـت. چالـش 
بـدون  پهپادهـای  از  حاضـر  حـال  در 
و  تروریسـم  بـا  مبـارزه  در  سرنشـین 
عملیات جاسوسـی نیز استفاده می شود.
براسـاس اعام مرکز تحقیقـات گراندویو، 
بـازار تجـارت پهپادها در جهـان به ارزش 
 2۰2۵ سـال  تـا  دالـر  میلیـارد   84/31
خواهـد بود. در حـال حاضر نقش پهپادها 
از حـوزۀ سـرگرمی کـه در گذشـته مورد 
اسـتفاده قـرار می گرفـت، خـارج شـده و 
اکنـون در طیـف گسـترده یی از حوزه هـا 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند.

رییـس پارلمـان اروپـا اتهامـات نخسـت 
وزیـر انگلیـس را رد کـرد

رییـس پارلمان اروپا اتهامات نخسـت وزیر 
انگلیـس مبنـی بـر این کـه اتحادیـۀ اروپا 
در رونـد انتخابـات پیـش روی انگلیـس 

دخالـت می کنـد را رد کـرد.
اروپـا اعـام کـرد کـه  پارلمـان  رییـس 
هیچ کـس نمی توانـد بـر نتایـج کمپیـن 
انتخاباتی پیش رو در انگلیس تأثیر بگذارد.

ایـن در حالـی اسـت کـه وزیـر برگزیـت 
بـود،  شـده  مدعـی  انگلیـس  دولـت  در 
کـه  می کنـد  تـاش  اروپـا  کمیسـیون 
نظرات خود را علیه انگلیس تحمیل کند.

دیویـد دیویـس در گفت وگو با بی بی سـی 
اعـام کـرده بـود: آشـکارا آنچـه کـه در 
کمیسـیون اروپا در حال اتفاق افتادن این 
اسـت کـه آنـان تـاش می کننـد نظرات 
خـود را به مـردم انگلیـس تحمیل کنند، 
اما مردم انگلیس کسـانی نیسـتند که در 
برابـر ایـن عمل قـرار گیرند. دولـت نباید 
ایـن اجازه را بدهد کـه آنان قلدری کنند.
پیشـتر او اعـام کـرده بـود کـه انگلیس 
بـرای خـروج از اتحادیـۀ اروپـا تنهـا بـه 
پرداخـت چیـزی کـه بـه لحـاظ قانونـی 

ملزم اسـت، اقـدام می کند نـه "چیزی که 
اتحادیـۀ اروپـا می خواهـد”.

رییـس  تاسـک،  دونالـد  تازه گـی  بـه 
اگـر   کـرد:  اعـام  اروپایـی  کمیسـیون 
بـدون ماحظه و احساسـاتی رفتار شـود، 
در ایـن صـورت مذاکـرات بریگزیـت غیر 

ممکـن خواهـد شـد.
ایـن اظهـارات او با واکنش هایی از سـوی 

مقامـات انگلیس مواجه شـد.
در همیـن راسـتا، تـرزا می، نخسـت وزیر 
انگلیـس اعـام کـرد: تمـام ایـن اقدامات 
بـه صـورت تعمـدی بـرای ایـن لحظـه 
برنامه ریـزی شـده اند تـا نتیجـۀ انتخابات 
پارلمانـی انگلیـس را تحـت تأثیـر قـرار 

. هند د
تـراز مـی، اروپایی هـا را بـه تـاش بـرای 
تحریـف و مداخلـه در انتخابـات انگلیس 

کرد. متهـم 
را  نگرانی هـا  مـی  تـرزا  اظهـارات  ایـن 
نسـبت به شکسـت مذاکـرات درخصوص 
بـدون  انگلیـس  این کـه  و  بریگزیـت 
روابـط  درخصـوص  توافق نامه یـی  هیـچ 
آینـده اش بـا ایـن بلـوک اتحادیـۀ اروپا را 

تـرک کنـد، افزایـش داده اسـت.

ترامپ:

اوباما نیستم خط قرمز تعیین کنم، الزم باشد اقدام می کنم!

اردوغان:

ترکیه همه پرسی عضویت در اتحادیۀ اروپا برگزار می کند

پپ بهتر از کارلو در باواریا

 مسرور تابش

تیـم فوتبال بایرن مونیخ، هفتۀ گذشـته بیسـت وهفتمین قهرمانی خود 
را در لیگ دسـتۀ اول آلمان جشـن گرفت. بایرن با کسـب پیروزی در 
برابـر وولفس بورگ به عنـوان اولین تیـم تاریخ، برای پنجمین سـال، 

پیاپی قهرمان لیگ آلمان موسـوم به بوندسـلیگا شـد.
این در حالی  اسـت که هدف اصلی بایرنی ها، قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپـا بود که سـه سـال با حضور گواردیـوال، مربی جوان اهل اسـپانیا به 
حقیقت نپیوسـت و هر سه سـال توسـط تیم های اسـپانیایی حذف شد.

مدیـران و کادر فنـی تیـم بایـرن، برای به دسـت آوردن جـام معتبر لیگ 
قهرمانـان اروپـا بعد از جدا شـدن گواردیوال، دسـت به کارشـدند و کارلو 
آنجلوتـی ایتالیایـی را بـه باواریـا آوردنـد کـه توسـط پـرز خودکامـه از 

رئال مادریـد اخـراج شـده بود.
بعـد از رفتـن گواردیـوال هـواداران، بازیکنـان و مدیـران تیـم بایـرن بـه 
شـدت از گواردیـوال انتقـاد کردنـد و به شـکل کنایه  آمیـز بـه گواردیـوال 
اشـاره کردنـد کـه بایـرن بـدون مربـی هـم قهرمـان بوندسـلیگا و جام 
حذفـی خواهـد شـد. هـدف و امیـد اصلـی آنـان قهرمانـی در لیـگ 

قهرمانـان اروپـا بـوده اسـت.
کارلـو تیـم آمـاده و خوب گواردیـوال را تحویـل گرفت، تیمی کـه از هر 

نـگاه آمـادۀ رقابت در سـطح بلنـد اروپا و جهـان بود.
در اوایـل تیـم بایـرن تحـت رهبـری آنجلوتی خـوب نتیجه گرفـت، اما 
رفته رفتـه دیـده شـد کـه گواردیـوال تیـم بهتـری نسـبت به تیـم کارلو 
داشـت. پـپ نابغۀ تکتیک اسـت و بـرای هر دقیقۀ  فوتبـال و هر بازیکن 
اندیشـه هایی در سـردارد. او خـاق اسـتو، ابداعاتی دارد کـه از ذهن هر 

کسـی تـراوش نمی کند.
کارلتـو برعکـس مدیر نظم که سـر تمرین حاضر شـده و مورو ازماسـت 
بیـرون  می کنـد، بـه همیـن دلیـل کارلتـو در مدیریـت سـتاره ها موفق 
بـوده و امـا از نظـر تاکتیکی، هیچ وقت بزرگ نبوده و نشـان نداده اسـت. 
سـبک بازی هایـش سنتی سـت و اگر تیم وضعیت خوبی داشـته باشـد، 
آرسـنال را ده تایـی می کنـد. به دورتموند چهـار گول می زنـد و بُردهای 
پیاپـی را بـه همـراه دارد، اگـر تیـم وضعیـت خوبـی نداشـته باشـد، به 
هافنهایـم می بـازد و در لیگ قهرمانـان اروپا بعد از ده نفره شـدن از رئال 
سـه گـول دریافـت می کند و از جـام حذفی به راحتی توسـط دورتموند 

می شـود. حذف 
در ُکل، پـپ تکنیک شـناس قهـاری بـود کـه تیـم ده نفـره اش بهتریـن 
تیـم خوزه مورینو، چلسـی را در پنـج ثانیه گول زد و قهرمـاِن قهرمانان 
اروپـا شـد و کارلتـو مدیـر مدبر و بـا کفایتی کـه تکنیک هایـش به درد 
تیـم نخـورد، ولـی این دومورد نسـبت بـه هم نـه برتری خاصـی دارد و 
نـه عیـب خاصی، چـون راه موفق شـدن در فوتبال گاهـی تکنیک مثل 
پـپ، مورینیـو و کلـوپ گاهـی مدیریـت مثـل کارلتـو، گاهـی روحیه و 
جنـگ مثـل سـیمئونه، گاهی هم شـانس مثـل دی متئو، البتـه این به 
ایـن معنای آن نیسـت که کارلتـو چیزی از تکنیـک نمی فهمد، منظور، 

شـدت و مقـدارش اسـت، نه صفـر یا صـد بودنش.
 هیچ وقـت یـک مربیی که همـۀ این ها را با هم داشـته باشـد، در فوتبال 
نبـوده و نیسـت، امـا پـپ می دانسـت کـه در فوتبال سـرعتی آلمـان از 
چـه تکنیکی اسـتفاده کـرده و تیـم را خوب تر مدیریت کند، نسـبت به 

مدیریـت خـوب کارلو کـه در انتخاب تکنیـک موفق نبود.
تیـم بایـرن تحـت هدایـت کارلـو در صـد تملک تـوپ اش پائیـن آمد و 
دقـت در پاس هـا کـم شـد، ولـی در خطا هـا بیش تـر از قبـل بازیکنـان 

انجـام می دادند. خطـا 
بـا آنکـه بایرن در بوندسـلیگا قهرمان شـد، ولی موجب شـادی هواداران 
نشـد. حتـا کپیتـان ایـن تیـم هـم گفـت کـه خوش حـال می شـد، اگر 
آخریـن بـازی اش فینـال جـام حذفـی می بـود که نشـد و با ناامیـدی از 

فوتبـال خداحافظی خواهـد کرد.
حـاال بیش تـر کارشناسـان جهـان فوتبـال تیـم بایـرن، پـپ را بهتـر از 
کارلـو دانسـته و انتخـاب کارلـو را برای بایرن انتخاب نادرسـت دانسـته 
و خطـاب بـه هوادارنـی کـه بـه پـپ بی مهـری کرده انـد، می گوینـد که 
گواردیـوال مربـی بزرگـی که حمایت نشـد و گرنه می توانسـت افتخارات 

بارسـا را تکـرار کند.
هـواداران بایـرن حـاال نگرانـی بیشـتر نسـبت بـه تیـم محبوب شـان 
دارنـد، و زیـر لـب زم زمـۀ بهتـر بـودن پـپ را می خوانند. دیده شـود در 
فصل هـای بعـدی آنجلوتـی بـا بایـرن چـه خواهـد و دیده شـود کـه آیا 

عمـر مربی گـری آنجلوتـی بـه پایـان رسـیده اسـت یـا خیر؟

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل:

اقدامات دولت ترامپ را با دقت پیگیری می کنم
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جنایات طالبان در غور

برخی از باشـنده گان منطقۀ شـاه جوی ولسـوالی شـهرک والیت 
غـور می گوینـد کـه طالبـان ناوقت هـای شـب گذشـته بـاالی 
خانه هـای مـردم هجـوم برده و تمامـی دارو ندارشـان را به غارت 
برده انـد. آنـان می گوینـد، طالبـان پـس از غـارت منازل شـان، 

خانـۀ والـی پیشـین ایـن والیت را بـه آتش کشـیدند.
می گویـد،  سـام وطندار  بـه  غـور  پیشـین  والـی  فضل احمـد 
دسـتۀ از طالبـان بـه رهبـری مااحمدشـاه، معاون والـی نام نهاد 
طالبـان برای غور ناوقت های شـب گذشـته}جمعه شـب{ باالی 
خانه هـای افـراد ملکـی یـورش بردنـد و پـس از غـارت دارونـدار 

شـان خانـۀ وی را بـه آتش کشـیدند.
او می گویـد، طالبـان بـرادر زادۀ وی را بـه قتـل رسـانده و سـه 

خـودرو و یـک تراکتـور را نیـز آتـش زدنـد.
باشـنده گان محل می گوینـد، هم اکنون درگیری میـان طالبان و 
مـردم ملکی ادامـه دارد، اما تاکنون هیچ نیـروی کمکی به محل 
رویـداد نرفتـه اسـت. آنان می گویند کـه در نتیجۀ ایـن درگیری 

4 طالب کشـته و یک تن دیگرشـان زخمی شـده اند.
عبدالحـی خطیبی، سـخنگوی والـی غور با تأیید خبـر آتش زدن 
خانـۀ والـی پیشـین ایـن والیـت می گویـد، هم اکنـون درگیری 
جریـان دارد و آنـان نیروهـای کمکـی را بـه محل فرسـتاده اند و 

بـه زودی سـاحه از وجـود طالبـان پاک  می شـود.
طالبان تاکنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته اند.

پیش از این طالبان در مناطق شـهرک ودولینه از مردم خواسـتار 
پـول شـده بودنـد و هشـدار دادن در صورتی که مـردم از این امر 

آنان سـرباز زنند، پیامد ناگواری در پیش خواهد داشـت.
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ن�ومکلی�وک�ېسرش�مېرنهوک�ړيچې
دافغ�انامنیت�يځواکون�ول�همخالفت

س�رهمخام�خش�ول.
دښ�اغليخپلواکپهوینا،دپاکس�تاني
ملېش�ودوهټاکنونهس�وځلشويدياو

دواړولوروتهتلفاتاووښ�تيدي.
پ�هدغ�هجګ�ړهک�ېدواړول�ورودرن�ې

وس�لېکارول�يدي.
خ�وپاکس�تانيچارواک�ولهافغانس�تان
س�رهپ�رپول�هدپول�هس�اتوځواکونوتر
من�ځدډزوپ�هنتیجهکېدی�وهملکيد
وژلکېدواودپوځیانوپهګډونداتلسو
کس�انودټپ�يکې�دوخب�رورک�ړیدی.
دپاکس�تاندپ�وځمطبوعات�يڅانګ�ې
ی�ا«ایای�سپ�يآر »پ�هی�وهاعالمی�ه
ک�ېادع�اک�ړېدهچ�ېدجمع�ېپ�ه

بج�ې څل�ور اوخ�وا ش�ا س�هار ورځ
پ�رهغ�و پول�هس�اتوځواکون�و افغ�ان
ک�ړېچ�ې پی�ل ډزې کس�انو امنیت�ي
پ�هچم�نک�ېی�ېدسرش�مېرنېدټیم

نیول�یوو. امنی�ت
داعالمی�ېپهوین�اپاکس�تانيځواکونو
افغانس�تان د ک�ې العم�ل عک�س پ�ه
وس�لې درن�ې او س�پکې ت�ه ل�وري

دي. کارول�ي
دازاديراډی�وخبری�الدکندهاردوالي
خول�ې ل�ه خپل�واک ویان�دصمی�م د
وای�يچ�ېدویهڅ�ېک�ويخلکله

س�یمېخون�ديځای�وتهوباس�ي.
دکنده�ارپ�هس�پینبول�دکولس�والۍ
ک�ېدافغ�انس�رحديځواکون�واود
ن�نجمع�ه ترمن�ځ ملېش�و پاکس�تاني

س�هارجګ�ړهپیلش�وېاواله�مدوام
لري.

دکنده�اروال�يویاندصمی�مخپلواک
دی�ادخب�رپهتائی�دس�رهازاديراډیوته
ووی�لچ�ېجګړهن�نس�هار3بجېد
س�پینبول�دکولس�والۍدلقم�انکلي

ک�ېرامنځتهش�وېده.
ښ�اغليصمیموویلپاکس�تانيملېشو
غوښ�تلدلقم�انپ�هکليچېدس�پین
ده س�یمه اړون�د ولس�والۍ بول�دک
سرش�مېرنهوک�ړهچېدافغ�انځواکونو
چ�ې ش�ول ونی�ول مخ�ه ی�ې لخ�وا
وروس�تهجګړهرامنځتهش�وهچېاوس

لري. ه�مجری�ان
ښ�اغليصمیمزیاتهکړهچ�ېپهجګړه
کېدپاکس�تانيملېش�ودوهتانکونههم
س�وځولش�وياودواړول�وروت�همرګ
ژوبل�ههماوښ�تېخ�ودک�رهتلفاتوپه

اړهی�ېڅ�هونهویل.
پ�هورت�هوخ�تک�ېدکنده�ارامنی�ه
چ�ې وای�ي چارواک�ي قوماندان�ۍ
افغ�ان دم�ه ت�ازه ت�ه ځ�ای پېښ�ې د

دي. رس�ېدلي پولی�س س�رحدي
پ�هس�یمهک�ېی�وهس�رحديپولیسد
ن�ومنښ�ودلوب�هش�رطازاديراډی�وت�ه
ووی�لچ�ېپ�هی�ادهجګ�ړهک�ېش�پږ
ټپی�ان ه�م پولی�س س�رحدي افغ�ان

دي. ش�وي
پ�هکنده�ارک�ېدازاديراډی�وخبریال
وای�يچ�ېدی�ادېپېښ�ېت�ررامنځته
کېدووروس�تهدس�پینبول�دکاوچمن
الره�مدخلک�وپ�رمختړلش�وېده.
پاکس�تانيملېش�وتردامهالهپ�هدېاړه

څهن�هديویلي.

سـخنگوی دادسـتانی کُل می گویـد کـه این 
نهـاد حکـم رهایـی آقـای داوی را بـر بنیـاد 
هدایـت دادگاه و ضمانـت معتبر صـادر کرده 
اسـت، امـا تاکید کـرد کـه بررسـی ها دربارۀ 

اتهام هـا بـر او ادامـه دارد.
نماینـده گان  مجلـس  اعضـای  از  شـماری 
رهایـی آقـای داوی را بـا ضمانـت بـه معنای 

می داننـد. مجـازات  از  معافیـت 
داوی از بهـر، توافـق بـا کارمنـدان دولتـی، و 
حیـف و میـل دارایی های عامه، سـرپیچی از 

حکم هـای دادگاه، فریـب کاری در پیمان هـا، 
پول هـای  و  مالیـات  پرداخـت  از  سـرپیچی 
فروشـگاه هایش در میـدان هوایـی کابـل، در 

بود. توقیـف 
دادسـتانی  سـخنگوی  رسـولی،  جمشـید 
و  عدلـی  مرکـز  دادسـتانی  کـه  می گویـد 
قضایـی مبارزه با جرم های سـنگین براسـاس 
تجویـز محکمه در بـدل ضمانت معتبر متهم 
را رهـا سـاخته تحقیـق پیرامـون قضیـه آن 
چنـان که هدایت محکمه اسـت جریان دارد.
آقـای رسـولی می گوید کـه رهایـی داوی به 

نیسـت. برائت  عنوان 
مدافـع  وکیـل  طاهـری،  طاهـر  محمـد 
عبدالغفـار داوی گفتـه اسـت: »داوی صاحب 
ابتداییـه عصـر  فیصلـه محکمـه  بنیـاد  بـر 

دیـروز رها شـد، آقای داوی بـه قانون متعهد 
هسـتند و همیشـه در دادسـتانی حاضر شده 

” ند. ا
در حالـی اسـت کـه دادسـتانی ُکل دو هفته 
پیـش اعـام کـرده بـود کـه بخـش بزرگـی 
بـر  اتهام هـا  ایـن  بـارۀ  در  را  بررسـی ها  از 
عبدالغفـار داوی تمـام کـرده انـد، امـا اکنون 
مـی گویـد کـه او ممنوع الخـروج اسـت و با 
ضمانـت سـی تـن از شـخصیت های معتبـر 
رهـا شـده اسـت، امـا او بـرای بازجویی ها به 

دادستانی خواهد آمد.
بـا جرم های مرکـز عدلـی و قضایـی  مبـارزه 
را در حـدود دو مـاه سنگین عبدالغفار داوی 
کـرد کـه شـش ماه پیش هنگامی بازداشت 
صـادر شـدن حکـم  بازداشـت او از سوی از 

ایـن نهـاد می گذشـت. حقوق دانـان حکومت 
را بـه برخـورد سـلیقه یی در برابـر کسـانی 
کـه زورمنـد انـد و بـا مقام هـای بلنـد روابط 

نزدیـک دارنـد، متهـم می سـازند.
عبدالوحیـد فرزه یـی حقـوق دان گفته اسـت: 
»رهایـی آقـای داوی تزلزل حکومت را در کار 

مبـارزه با فسـاد نشـان می دهد.”
بـه گفتـۀ اداره عالـی مبـارزه با فسـاد اداری 
بربنیـاد سـندهای این نهاد، آقـای داوی تنها 
68 میلیـون افغانـی از پیمان هـای سـوخت 

میـدان هوایـی کابـل بدهکار اسـت.
 دادسـتانی ُکل دو هفتـه پیـش اعـام کرده 
بـود کـه بخـش بزرگـی از بررسـی ها دربـارۀ 
اتهام هـا بـر عبدالغفـار داوی پایـان یافتـه اند 
و بـه زودی دادگاه وی برگـزار خواهـد شـد.

دادستانی ُکل حکم رهایی عبدالغفار داوی را 
صادر کرد

صمیم:

سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستاني سرتېرو ترمنځ نښته 
رامنځته شوې

فسـاد  از  افغانسـتان  آزاد  شـفافیت  بنیـاد 
گسـترده در وزارت معـادن شـکایت دارد و 

مدیریـت  عرصـۀ  در  دولـت  کـه  می گویـد 
معـادن کشـور نـاکام بـوده و این امـر زمینۀ 
ساخته اسـت. مهیـا  وزارت  آن  در  را  فسـاد 

سـید اکرام افضلـی، رییس دیدبان شـفافیت 
آزاد افغانسـتان می گویـد کـه در پیمان هـای 
وزارت معادن افغانسـتان فساد گسترده وجود 
دارد و دولـت هنوز نتوانسـته  جلو آن بگیرد.

آقـای افضلی گفت وزارت معادن در دو سـال 
گذشـته بـه طور کلی فلـج بوده و مسـووالن 

آن نتوانسـته اند حتا کمترین کارهـا را در آن 
وزارت انجـام بدهند.

او در بخـش دیگری از سـخنانش از مقام های 
ارشـد در حکومـت وحـدت ملی انتقـاد کرد 
و گفـت کـه ایـن مقام هـا باعـث شـده اند تـا 
تمـام بدبختی هـا در وزارت معـادن بـه وجود 

بیاید.
وزارت  در  سرپرسـتی  ادامـۀ  افضلـی  آقـای 
معـادن را از دیـر زمـان بـه این طـرف یکـی 

خوانـد  مواردی هـای  کـه تمـام زمینه های از 
سـوء اسـتفاده را در آن وزارت مهیـا سـاخته 
هم چنـان افزود کـه دولت در زمان مناسـب، 

وزیـر ایـن وزارت را معرفـی نکرده اسـت.
رییـس دیده بـان شـفافیت افغانسـتان گفت 
کـه معـادن مـال شـخصی دولـت نیسـت، 
بل کـه مـال مـردم اسـت و  به همیـن خاطر 
صـورت  قرارداد هـای  اطاعـات  تمـام  بایـد 
خدمـت  در  را  معـادن  بخـش  در  گرفتـه 

نهادهـای جامعـه مدنـی بگـذارد.
او گفـت که در دوسـال گذشـته هیـچ آمار و 
ارقـام از سـوی وزارت معـادن نه بـه نهادهای 
جامعـۀ مدنـی و نـه به جامعـۀ جهانـی ارایه 

شـده و از ایـن بابـت اظهار تأسـف کرد.
آقـای افضلـی گفـت بسـیاری از مناطـق که 

معـادن در آن وجـود دارد توسـط زورمنـدان 
اداره می شـود و از دولت افغانسـتان خواسـت 
در صورتـی کـه معـادن کشـور را کنتـرول 
نمی توانـد بایـد بـه جامعـۀ جهانـی و یـا هم 

بـه پارلمـان تحویـل بدهد.
جمعـه  رمضـان  داکتـر  حـال،  همیـن  در 
زاده، رییـس کمیسـیون محیـط زیسـت در 
مجلـس نماینـده گان می گوید، معـادن یکی 
از سـکتورهای بسـیار مهم در کشـور است و 
دولت در دوسـال گذشـته هیچ دورنمایی در 

ایـن بخـش نداشته اسـت.
او هم چنـان گفـت کـه تمـام ظرفیت هـای 
موجـود در وزارت معـادن از بیـن رفته اسـت 
و آن را یـک جفـا بـزرگ درحـق ایـن ملـت 

نست. دا

دیدبان شفافیت:

دولت زمینه ساز فساد گسترده در پیمان های وزارت 
معادن شده است
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