
سال نهم  شمارۀ 2023   شنبه 23 ثور/اردیبهشت 1396  13 می 2017

   پخش همزمان:
  در كابل

 مزارشریف
  پنجشیر
     پروان

         و
              كاپیسا

روزنامۀ صبح افغانستان

 www.mandegardaily.com

چاپ هم زمان: كابل - هرات

سعدی

در نشست سران جهادی مطرح شد:

حکومت وحدت ملی قومی و تک محور است
صـ 3

جمعیت اسالمی و مرحلۀ جدید رقابت با 
حزب اسالمی 

صـ 6

صـ 6

غنی در انزواِی مأمول و خودخواسته

صـ 3

صـ 7

سخن در مياِن دو دشمن چنان گوي كه چون دوست شوند، شرمسار نگردي.

فساد و آپارتاید
 در روند استخداِم کارمنداِن دولت

احمدولی مسعود در محفل اعالم موجودیت جنبِش گذار:

رقابت میان نخبه گان، موجب قربانی مردم و مداخلۀ 
خارجی ها شده است

اداری،  اصالحــات  کمیســیون  ایجــاد  بــا 
ــتان  ــالح ادارۀ افغانس ــرای اص ــد ب ــۀ امی جرق
ــا  ــد. ام ــد ایجــاد گردی ــان قشــر کارمن در می
ــه زوال  ــد رو ب ــن امی ــان ای ــِت زم ــا گذش ب
ــه  ــاوری ب گذاشــت. مــردم دیگــر اعتمــاد و ب
ــراد شایســته  آوردِن اصالحــات و گزینــش اف
ــتان  ــت آزاد در ادارات افغانس ــاِس رقاب ــر اس ب
ــد  ــه بع ــی ک ــا کاندیداهای ــه بس ــد. چ ندارن
ــری،  ــون تحری ــت آزم ــۀ نخس ــی مرحل از ط
ــون  ــن آزم ــدِن ای ــی خوان ــل نمایش ــه دلی ب
ــه  ــون نخســت، ب ــت در آزم ــم موفقی علی رغ
آزمــون تقریــری حاضــر نمی گردنــد. همیــن 
ــی  ــد فعل ــه رون ــدان ب ــاد کارمن ــدم اعتم ع
اســتخدام، باعــث ســرخورده گی و یــأس 
فضــای  شــکل گیری  موجــب  و  جوانــان 
بی اعتمــادی نســب بــه نهــاد اصالحــات اداری 
ــت ــده اس ــا گردی ــری وزارت ه ــع بش و مناب

پــس از انتشــار ویدیویــی از حضــور جنگنده هــای 
روســی در شــمال کشــور، وزارت دفاع ملــی از اعزام 
هیأتــی برای بررســی نقــض احتمالی حریــم هوایی 
ــر داد. ــمال خب ــیه در ش ــط روس ــتان توس افغانس

اخیــراً ویدیوهایــی از جنگنده هــای روســی در  
شهرســتان »اشکاشــم« والیــت بدخشــان منتشــر 
شــده کــه نگرانی هــای وزارت دفــاع ملــی را 

ــت. ــه اس برانگیخت
ــی در  ــاع مل ــری، ســخنگوی وزارت دف ــت وزی دول
واکنــش بــه ایــن موضــوع اعــالم کــرد کــه هیــأت 
نظامــی وزارت دفــاع در والیــت بدخشــان تخطــی 
احتمالــی هوایــی در ایــن والیــت را مــورد بررســی 

قــرار خواهــد داد.
او افــزود: یــک هیــأت نظامــی و در رأس آن جنــرال 
افضل امــان، معاون وزارت دفاع در والیت بدخشــان 
ــت. ــوع اس ــن موض ــه ای ــیده گی ب ــال رس در ح

ــخ در  ــدۀ بل ــل نماین ــد روز قب ــم، چن از ســویی ه
ــای  ــه بالگرده ــود ک ــزارش داده ب ــز گ ــان نی پارلم
نظامــی ناشــناس در شهرســتان »صیــاد« والیــت 
ــان  ــۀ تحــت تســلط مخالف ــز در منطق ــرپل نی س

ــد. ــرود آمده ان ــلح ف مس
دولــت وزیــری در ایــن رابطــه گفــت کــه جنــرال 
مرادعلــی مــراد، معــاون رییــس ســتاد ارتــش نیــز 
ــی  ــرای بررس ــاب ب ــرپل و فاری ــای س ــه والیت ه ب

ایــن موضــوع اعــزام شــده اســت.
مقامــات محلــی در والیــت ســرپل، روز ســه 
ــه دو  ــد ک ــزارش دادن ــته گ ــۀ گذش ــنبۀ هفت ش
بالگــرد نظامــی ناشــناس در روســتای »پشــت باغ« 
شهرســتان صیــاد بــه منظــور تدارکات رســانی بــه 

ــد. ــده بودن ــرود آم ــت ف ــان مســلح دول مخالف
بــا ایــن وجــود، هیــأت نظامــی وزارت دفــاع ملــی 
فــرود بالگردهــای نظامــی در منطقۀ تحــت تصرف 
مخالفــان مســلح را رد نکــرده، امــا تصریــح کــرده 
اســت کــه در مــورد این کــه ایــن بالگردهــا متعلــق 
ــات گســترده یی  ــد، تحقیق ــه چــه کشــور بوده ان ب

ــد. ــاز کرده ان را آغ
فــرود بالگردهای ناشــناس در مناطــق تحت تصرف 
مخالفــان مســلح دولــت نگرانــی مجلــس ســنای 
کشــور را نیــز برانگیختــه اســت، رییــس مجلــس 
ــتار  ــزارش خواس ــن گ ــه ای ــش ب ــنای در واکن س
رســیده گی حکومــت بــه ایــن موضــوع شــده بــود.

شاهراه قندوز-خان آباد از وجود طالبان هیأتی برای بررسی تخطی هوایی روسیه به شمال اعزام شد
پاکسازی شد

شــاهراه قندوز-خان آبــاد کــه چنــدی پیــش تحــت تســلط طالبــان 
بــود و چندیــن پوســتۀ امنیتــی تحــت محاصــرۀ آنــان قرار داشــت، 

ظهــر دیــروز جمعــه از وجــود طالبان پاکســازی شــد.
ــا  ــرق ب ــمال ش ــس زون ش ــخنگوی پولی ــری، س ــوظ اهلل اکب محف
نشــر خبرنامه یــی بــه رســانه ها گفــت کــه مســیر شــاهراه قنــدوز-

خان آبــاد از وجــود طالبــان مســلح پاکســازی شــد.
در خبرنامــه آمــده اســت: چنــدی پیــش، مســیر قندوز-خان آبــاد 
در تســلط مخالفــان مســلح دولــت بــود و چندیــن پوســتۀ امنیتــی 
کــه در آن مســیر بــوده در محاصــره دشــمن قــرار داشــت، صبــح 
امــروز )دیــروز( نیروهــای مشــترک امنیتــی و دفاعــی موفق شــدند 
ــی  ــه گونه ی ــان مســلح ب ــار از وجــود طالب ــن مســیر را دوب ــه ای ک
کامــل پاکســازی کــرده و پوســته های امنیتــی را تقویــه، اکمــال و 

ــز کنند«. تجهی
در خبرنامــه گفتــه شــده اســت کــه پوســتۀ خواجــه و کته خیــل 
از محاصــرۀ دشــمن بیــرون شــده و نیروهــای عملیاتــی از هــر دو 

اســتقامت باهــم وصــل شــدند.
آقــای اکبــری افــزود کــه طــی عملیــات دیشــب ۶ مخالــف مســلح 
دولــت در ایــن مســیر کشــته و ۴ تــن دیگرشــان زخمــی شــده اند و 
چهــار حلقــه مایــن جاســازی شــده کنــار جــادۀ طالبان نیــز خنثی 

ــده است. ش
او گفــت کــه بــه احتمــال وجــود مایــن در ایــن مســیر، تــا هنــور به 

عابــران اجــازۀ عبــور و مرور داده نشــده اســت.
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ــد  ــان می ده ــور نش ــود در کش ــِت موج وضعی
ــه  ــته ب ــی، آهسته آهس ــور غن ــه رییس جمه ک
ســمِت انــزوای سیاســِی خودخواســته بــه پیــش 
مــی رود. وقتــی در روز پنجشــنبۀ هفتۀ گذشــته، 
یــک تعــداد از سیاســت مداران و چهره هــای 
بودنــد،  آمــده  گردهــم  کابــل  در  جهــادی 
ــۀ  ــاد از کارنام ــر انتق ــا ب ــیِ ِ آن ه ــخناِن اصل س
از همــان  بــود؛  یافتــه  تمرکــز  اشــرف غنی 
ــاده گی  ــه به س ــی ک ــرف و حدیث های ــت ح دس
ــاِی سیاســی در افغانســتان  نشــان از آزرده گی ه
می توانــد داشــته باشــد. گویــا بســیاری از افــراد و 
شــخصیت هایی کــه زمانــی در کنــارِ آقــای غنــی 
ــرد و  ــه عملک ــبت ب ــون نس ــتند، اکن ــرار داش ق
سیاســت های او بــه دیــدۀ شــک می نگرنــد. حتــا 
صبغــت اهلل مجــددی از رهبــران پیشــیِن جهادی 
ــر  ــن کمت ــِت س ــاری و کهول ــِل بیم ــه به دلی ک
ــواِل  ــاع و اح ــه از اوض ــود ک ــرده می ش ــان ب گم
کشــور تصویــِر روشــن و دقیقــی داشــته باشــد، 
از آقــای غنــی دِل خوشــی نــدارد و همیــن کــه 
تریبونــی بــرای ســخن گفتــن می یابــد، به رغــِم 
همــۀ مشــکالت جســمِی خــود، از ســراِن دولــت 
وحــدِت ملــی و بــه ویــژه رییس جمهــوری زبــان 

بــه انتقــاد می گشـــاید.
آقــای مجــددی از افــرادی بــود کــه بــرای 
پیـــروزِی آقــای غنــی دســت بــه اســتخاره زد و 
حتــا بــه آدرِس داکتــر عبــداهلل کــه از هم قطــاراِن 
ــه  ــود، حرف هــای نامناســبی حوال جهــادی اش ب
کــرد کــه ســبب آزرده گــی خاطــِر آقــای عبــداهلل 
ــن  ــا ای ــاخت. ام ــم س ــراِن او را فراه و حمایت گ
شــخص حــاال از آن چــه کــه کــرده، نــادم اســت 
و رک و راســت بــه آقــای غنــی می گویــد: "اگــر 
ــاال  ــه اریکــۀ قــدرت ب ــو را ب ــن مــردم ت روزی ای
کردنــد، روزی دیگــر نیــز می تواننــد تــو را از آن 
ــأس  ــی اوِج ی ــن یعن ــد". ای ــن کنن ــگاه پایی جای
و ناامیـــدی از فــردی کــه برخی هــا گمــان 
می کردنــد ناجــی و هــادِی کشــور خواهــد بــود!

 یونــس قانونــی معاون پیشــیِن ریاســت جمهوری 
نیــز ســخن هایی از همیــن دســت ولــی بــا کمی 
ــن نشســت کــه از  ــه کــرد. او در ای ــاط ارای احتی
ســوی حــزب وحــدت و شــخص کریــم خلیلــی 
رهبــِر ایــن حــزب برگــزار شــده بــود، گفــت کــه 
افغانســتان در یــک بحــراِن واقعــی قــرار گرفتــه 
ــه ایــن  اســت؛ بحــران واقعــی بــه چــه معنــا؟ ب
معنــا کــه دیگــر دولت مشــروعیت و کفایــِت الزم 

بــرای رهبرِی کشـــور را نــدارد. 
عمــر داوودزی از شــورای حراســت و ثبــات کــه 
از دیگــر ســخنراناِن ایــن نشســت بــود، بــه رواِل 
ــرد و  ــاد ک ــت انتق ــۀ دول ــه گی از کارنام همیش

گفــت کــه کنار رفتــِن رهبــران فعلــی از قــدرت، 
ــکالِت  ــل مش ــرای ح ــن ب ــۀ ممک ــه گزین یگان
جامعــه می توانــد باشــد. این هــا و جمعــی دیگــر 
ــه  ــت را ب ــۀ دول ــی کارنام ــخنرانان، همه گ از س
بــاد انتقــاد گرفتنــد. چــرا؟ چــون دیگر احســاس 
نمی کننــد کــه دولــت وحــدِت ملــی قابــل دفــاع 
و حمایــت باشــد. آنــان فکــر می کننــد کــه ایــن 
دولــت بــا همــۀ امکانــاِت جامعــۀ جهانــی کــه در 
ــه  ــِت جامع ــدۀ مدیری ــت، از عه ــارش هس اختی
ناتــوان اســت و دلیــل مشــکالِت فعلِی کشــور در 

رهبــری و رهبــراِن آن نهفتــه اســت. 
ــم  ــتان رس ــه در افغانس ــود ک ــه ش ــاید گفت ش
چنیــن اســت کــه وقتــی کســی در قــدرت بــود، 
حامــِی آن اســت و چــون از قــدرت کنار گذاشــته 
ــن  ــود. ای ــدل می ش ــد آن مب ــه منتق ــود، ب ش
حــرف تــا حــدودی درســت اســت  و متأســفانه 
ــای  ــژه طیف ه ــور و به وی ــیوِن کش ــر سیاس اکث
جهــادی در بیشــتر از یــک و نیــم دهــۀ گذشــته، 
ایــن فرضیــه را تــا حــِد زیــادی ثابــت کرده انــد؛ 
ولــی این هــم درســت نیســت کــه گفتــه شــود 
ــروز  ــد خــوِب ام ــد منتق ــروز نمی توان ــِی دی حام

باشــد. 
مشــکالِت فعلــی را همــه می داننــد و می بیننــد 
ــد ـ حــاال  ــد می کن ــا را نق ــی کســی آن ه و وقت
ــد  ــه می خواه ــی ک ــر موقعیت ــر کــس و در ه ه
باشــدـ  نقــِد او بایــد جــدی گرفته شــود. حامیان 
دیــروز وقتــی از کارنامــۀ رییــس جمهــوری انتقاد 
ــکالتی  ــه مش ــت ک ــن معناس ــه ای ــد ب می کنن
در کارِ رییــس جمهــوری وجــود دارد. شــاید 
ــته های  ــراض و خواس ــراد اغ ــن اف ــی از ای عده ی
ــا  ــی آن ه ــای غن ــه آق ــته اند ک ــخصی داش ش
ــر  ــی دیگ ــا عده ی ــت؛ ام ــرده اس ــرآورده نک را ب
بــدون شــک انتقادهایــی فراتــر از خواســت های 
ــه  ــال ک ــن احتم ــا همی ــد. حت ــخصی دارن ش
ــا  ــه غوغ ــبِب این هم ــخصی س ــت های ش خواس
و نقــد از کارنامــۀ رییــس جمهــوری شــده، خــود 
جــای بحــث و گفت وگــو دارد. چــرا رییــس 
ــان و  ــه حامی ــی را ب ــان وعده های ــوری چن جمه
ــروز  ــه ام ــد ک ــور داده باش ــت مداراِن کش سیاس

آن هــا را علیــه خــود بشــوراند؟ 
می گوینــد "چیــزی آرد تــر اســت و چیــزی 
هــم آســیاب ُکنــد". عمل کــرد رییس جمهــوری 
ــه  ســبب شــده کــه چنیــن اوضــاِع کشــور رو ب
وخامــت بــرود و حامیــان و نخبــه گان سیاســی، 
ــس  ــد. ریی ــی کنن ــار ارزیاب ــۀ او را زیان ب کارنام
ــدان  ــی چنـ ــن انزوای ــه از چنی ــوری البت جمه
ــال  ــد. او در ح ــر نمی رس ــه نظ ــز ب ــی نی ناراض
حاضــر در همــان موقعیتــی قــرار گرفتــه که ســه 

ــه محــض  ــش ب ــال پی س
قــدرت  بــه  رســیدن 
متصــور  خــود  بــرای 
شــده بــود. او از همــان 
ابتــدا می خواســت کــه 
ــه مــرور زمــان، یکــی را  ب
علیــه دیگــری بشــوراند و 
اطــراِف خــود را از حامیاِن 
مخلــی کــه می توانســتند 
مانــع برنامه هــای "خــاص"ِ 

ــد.  ــی کن ــوند، خال او ش
ــا  ــی را کــه امــروز م انزوای
شــاهِد آن هســتیم، یــک 
و  تحمیل شــده  انــزوای 
ــن  ــت. ای ــته نیس ناخواس
ــتای  ــاً در راس ــزوا دقیق ان
برنامه هــای  و  اهــداف 
قــرار  رییس جمهــوری 
ــن  ــه همی ــا ب دارد و تنه
مقــدار و تعــداد افــراد نیــز 
ــه زودی  ــد. ب باقــی نمی مان

ــاز  ــه انتقــاد ب ــان ب ــار رفتــن و زب ــا شــاهد کن م
ــود.  ــم ب ــز خواهی ــر نی ــدۀ دیگ ــک ع ــردِن ی ک
ــه  ــود ک ــن ب ــاز چنی ــی از آغ ــای غن ــالش آق ت
ــی  ــوام، یک ــر اق ــاِن دیگ ــود را از می متحــداِن خ
بعــِد دیگــری مجبــور بــه کنــار رفتــن ســازد تــا 
زمینــه بــرای حضــور افــراد "قابــل اعتمــاد" فراهم 
ــن سیاســِت  شــود. امــروز نشــانه های روشــِن ای
آقــای غنــی را در عمــل می توانیــم شــاهد 

باشــیم. 
ــه  ــاالری آن گون ــۀ شایسته س ــی دغدغ ــای غن آق
ــۀ مشــارکِت  ــا دغدغ ــد و ی ــه الِف آن را می زن ک
ــدارد کــه از کنــار رفتــِن  گســتردۀ سیاســی را ن
یــک تعــداد احســاس خطــر کنــد. او دغدغــۀ این 
ــی  ــدرت سیاس ــود ق ــه می ش ــه چگون را دارد ک
ــن  ــرد. او همی ــازی" ک ــتان "پاک س را در افغانس
لحظــه در راســتای تحقــِق ایــن برنامــه گام هــای 
بلنـــدی را برداشــته و اگــر ســبب آزرده گــِی یک 
ــد،  ــده باش ــور ش ــت مداراِن کش ــداد از سیاس تع
ــرای  ــک تعــداِد دیگــر را کــه ب ــِت ی ــی حمای ول

آقــای غنــی "مهــم" انــد، فراهــم کــرده اســت. 
ــوری  ــت جمه ــاال در ارگ ریاس ــی ح ــای غن آق
تنهــا نشســته و اصــالً برایــش اهمیــت نــدارد که 
دیگــران در نشســت ها و گردهمایی های شــان 
در وصــِف او چــه ُدرفشــانی می کننــد. او مطابــق 
ــت  ــدم حرک ــه ق ــدم ب ــه، ق ــه و برنام ــه نقش ب
ــر  ــه دیگ ــت ک ــر اس ــد و روزی را منتظ می کن
هیــچ "مخــل"ِ سیاســی را در اطــراِف ارگ نبینــد.

غنی در انزواِی مأمول و خودخواسته
درِد مشترک

 صـداِی واحد و آجنداِی ملی می طلبد

ــدار از  ــراض و هش ــدای اعت ــور، ص ــۀ کش ــر گوش ــا از ه ــن روزه ای
وضعیــِت بحران آلــوِد کشــوربلند اســت. در هــر محفــل و مجلســی و 
در هــر جمــع و انجمنــی، نارســایی و بی کفایتــِی دولــت و حکومــِت 
موجــود، آمــاِج انتقادهــای مــردم و نخبــه گاِن آن هاقــرار دارد. همــه 
ــه و  ــرار گرفت ــران ق ــگاهِ بح ــور در پرت ــه کش ــد ک ــدار می دهن هش
حکومــِت موجــود نه تنهــا تــواِن بیرون رفــت از ایــن ورطــه را نــدارد 
کــه خــود باعــِث ایــن آشــفته گی شــده اســت، از ایــن رو خــوِد مــردم 

بــرای نجــاِت افغانســتان بایــد چــاره بجوینــد!
ــون و  ــای گوناگ ــدارها از آدرس ه ــا و هش ــن اعتراض ه ــه ای اگرچ
ــا پس زمینه هــای سیاســی ـ اجتماعــِی  شــخصیت های رنگارنــگ، ب
متفــاوت بلنــد شــده، امــا همــه در یــک نقطــۀ واحــد و یــک درِد 
ــی از  ــد و آن همانا:نارضایت ــد می خورن ــر پیون ــه یکدیگ ــترک ب مش
ــرای  ــان ب ــه آن ــیری ک ــداهلل و مس ــی و عب ــای غن ــت هاِی آق سیاس

ــت. ــد، اس ــاب کرده ان ــور انتخ ــود و کش خ
ــما  ــی مس ــکل گیرِی دولت ــین و ش ــاِل پس ــه س ــه س ــی ب ــا نگاه ب
ــراِن  ــه س ــه مســیری ک ــوان ب ــی می ت ــی« به خوب ــه »وحــدت مل ب
ــرد  ــی ب ــد پ ــرار داده ان ــدارِ آن ق ــِت موجــود، افغانســتان را در م دول
و بــه پوشــالی بودِن دولــت دارِی آن هــا رهنمــون شــد. ایــن دولــت و 
حکومــت، حــدود ســه ســال را در تقســیِم مناصــب و جــداِل قــدرت 
ــی« و  ــدت مل ــا آیینه دارِ»وح ــرده و نه تنه ــپری ک ــت س و صالحی
»اصالحــاِت بنیادیــن« نشــده، کــه بــه نمــاِد بــزرِگ »نفــاق ملــی« و 

»تخریــِب اساســِی بنیادهــای اجتماعــی« تبدیــل شــده اســت. 
در محافــل و نشســت هایی کــه در روزهــای هفتــۀ گذشــته 
شــد،اکثِر  برگــزار  پایتخــت  در  گوناگــون  مناســبت های  بــه 
شــخصیت های سیاســی و جهــادِی کشــور حکومــِت موجــود 
ــی  ــی ارزیاب ــه را بحران ــِت جامع ــان حال و وضعی ــی پریش را حکومت
کردنــد. ایــن اشــخاص کــه اغلــب خــود از حمایت گــراِن آقــای غنــی 
در روزهــای انتخابــات بودنــد، از سیاســت هاِی نــاکاِم آقــای غنــی و 
شــکاف های خطرنــاِک سیاســی، قومــی و حتــا مذهبــِی ایجاد شــده 
در دورۀ زمــام دارِی وی انتقــاد کردنــد و حتــا به ســراِن دولــِت موجود 
از جملــه آقــای غنــی، به دلیــِل ناتوانــی در ادارۀ کشــور و مدیریــِت 
چالش هــا پیشــنهاد اســتعفا دادنــد. در ایــن جمــع ، اشــخاصی ماننــد 
آقــای کــرزی، صبغــت اهلل مجددی، اســتاد کریــم خلیلی، عمــر داوود 
ــخنرانی هاِی  ــه در س ــکاری ک ــالِی آش ــا خ ــد. ام ــرار دارن زی و... ق
انتقــادِی ایــن عــده نســبت بــه وضــِع موجــود مشــاهده می شــود، 
نداشــتِن برنامــه و نقشــۀ جامــع و مــدون بــرای عبــور از مشــکالت 
و ارایــۀ بدیــِل متناســب باموزاییــِک سیاســیـ  اجتماعــی افغانســتان 

اســت. 
چنــدی پیــش از این هــا امـــا نهــاد آجنــدای ملــی بــه رهبــرِی آقای 
ــورم  ــی و ریف ــدای مل ــرِح آجن ــذارِ ط ــعود ـ بنیان گ ــی مس احمدول
سیاســی در افغانســتان ـــنشست و فراخواِن بزرگی را به منظورِاعالِم 
ــور  ــرای عب ــم ب ــی مه ــۀ نکات ــود و ارای ــِت موج ــد از دول ــِع امی قط
ــِت  ــایۀ حمای ــامانی ها در س ــکالت و نابس ــوهِ مش ــور از انب دادِن کش
ــرد.  ــزار ک ــی« برگ ــدای مل ــۀ »آجن ــردم و عملیاتی ســاختِن برنام م
ــِی آجنــدای ملــی در ایــن نشســت  آقــای مســعود و تیــِم نخبه گان
ــالح و  ــِت اص ــود قابلی ــِت موج ــه: دول ــد ک ــالم کردن ــوح اع به وض
بازســازی را نــدارد؛ از ایــن رو از همــۀ طیف هــای مختلــف و معتــرِض 
ــر  ــرای تغیی ــِر واحــد ب سیاســی دعــوت می شــود کــه در یــک چت
مثبــت در رأس و قاعــدۀ بــازِی سیاســت در افغانســتان جمــع شــوند 
و برنامه یــی جامــع و مــدون را بــرای نجــاِت کشــور حمایــت کننــد. 
ــه  ــت ک ــی سال هاس ــدای مل ــاد آجن ــعود و نه ــای مس ــه آق اگرچ
طرح هــا و راهکارهای شــان پیرامــوِن حــِل معمــاِی قــدرت و 
سیاســت در افغانســتان را در اتاق هــای فکــر و مشــورت،  مکتــوب و 
مــدون ســاخته اند؛ امــا همچنــان بــرای بــرآورده ســاختِن آرزوهــای 
انباشــتۀ مــردم، از همــۀ جریان هــا و جنبش هــای سیاســیـ  مردمــی 
ــاختِن  ــری و شریک س ــارکت و هم فک ــا مش ــا ب ــد ت ــوت می کنن دع
نکته نظرهــا و راهکارهای شــان، بــر غنــای ایــن ایــده و برنامــه 

یند.  بیفزا
نهــاد آجنــدای ملــی تأکیــد دارد کــه دردهــای مشــترِک جامعــۀ مــا 
بــرای یافتــِن پاســخ و درمــاِن الزم، اراده و فریــاِد مشــترک می طلبــد. 
ــرای اصــالح جمــع شــوند و از دِل  زمانــی کــه اراده هــا و فریادهــا ب
آن هــا برنامــه  و راهــکاری واحــد بیــرون گردد،هیــچ نیرویــی در برابــِر 
ــدون برنامــه و  ــا انتقادگــرِی پراکنــده و ب ــاب نخواهــد آورد. ام آن ت

راهبــرد، چرخیــدن در دورِ باطــِل ناکامی هــای گذشــته اســت.
امیــد اســت در ایــن بزنــگاهِ مشکالت،پیـــاِم آجنــدای ملــی هــر روز 
فراگیرتــر از دیــروز شــود و مــا در سایه ســارِ آن، شــاهد حــِل اساســِی 

معمــایِ قــدرت و سیاســت در افغانســتان باشــیم!

   احمد عمران

تالش آقای غنی 
از آغاز چنین بود 
که متحداِن خود 
را از میاِن دیگر 
اقوام، یکی بعِد 
دیگری مجبور به 
کنار رفتن سازد تا 
زمینه برای حضور 
افراد "قابل اعتماد" 
فراهم شود. امروز 
نشانه های روشِن 
این سیاسِت آقای 
غنی را در عمل 
می توانیم شاهد 
باشیم ACKU
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ــادی  ــان جه ــران و فرمانده ــماری از رهب ش
ــدو  ــی از ب می گوینــد، حکومــت وحــدت مل
ــاق و  ــی، نف ــون، قوم گرای ــا کن ــیس ت تأس
ــی و ســمتی را دامــن زده و  بحث هــای حزب
در بخــش تأمیــن امنیــت بــرای شــهروندان 

نیــز کوتــاه آمــده اســت.
ــور در  ــنبه، 21 ث ــه روز پنج ش ــه ب ــان ک آن
نشســت مشورتی-سیاســی حــزب وحــدت 
در تــاالر لویــه جرگــه گرهــم آمــده بودنــد، 
شــکننده  را  کشــور  سیاســی  وضعیــت 
خواندنــد و گفتنــد کــه اگــر تنــوع قومــی در 
کشــور بــه رســمیت شــناخته نشــود، بحران 
ــر  ــه پیچیده ت ــود، بلک ــل نمی ش ــا ح نه تنه

ــز خواهــد شــد. نی
بــه بــاور آنــان، محمــد اشــرف غنــی و حلقــۀ 
ــه  ــتند و ب ــور هس ــخاص تک مح دور او اش
مشــوره و دیــدگاه احــزاب و ســایر گروه هــای 

سیاســی توجــه نمی کننــد.
جنگ نیابتی قدرت ها

محمــد کریــم خلیلــی، رهبــر حــزب وحدت 
اســالمی افغانســتان در ایــن نشســت از ادامۀ 
جنــگ در کشــور ابــراز نگرانــی کــرده گفــت: 
ــه  ــور را ب ــتان کش ــگ در افغانس ــداوم جن ت

ســوی جنــگ نیابتــی می کشــاند.
آقــای خلیلــی افــزود: »نگذاریــم افغانســتان 
ــی  ــی و رقابت ــای نیابت ــۀ جنگ ه ــه عرص ب
کشــورهای منطقــه و جهــان تبدیــل شــود. 

ــر و  ــوریه دیگ ــه س ــتان ب ــم افغانس نگذاری
کشــورهای خاورمیانــه دیگــر تبدیــل شــود.«
ــادی  ــران جه ــی و رهب ــزاب سیاس او از  اح
خواســت کــه بــا ایجــاد گفت وگوهــای صلــح 
افغانســتان  نگذارنــد  هم دیگرپذیــری،  و 
میــدان رقابــت "بیگانــه گان" شــده و بــه 

ــود. ــدل ش ــوریۀ دوم مب س
معــاون پیشــین ریاســت جمهوری بــرای 
رســیدن بــه صلــح و پایــان جنگ در کشــور، 
بــه وحــدت میــان اقــوام و مذاهــب مختلــف 
ــن  ــرای تأمی ــه ب ــزود ک ــرد و اف ــد ک تأکی
ــا،  ــه عرصه ه ــت در هم ــد عدال ــدت، بای وح
بازســازی و انکشــاف و حضــور مــردم در 

ــود. ــن ش ــور تأمی ادارات کش
از ســویی هــم، محمــد عمــر داودزی، عضــو 
ارشــد شــورای حراســت و ثبــات، در مــورد 
در  امریکایــی  ســربازان  شــمار  افزایــش 
ــزرگ  ــکا شــریک ب ــت: "امری افغانســتان گف
افغانســتان اســت، امــا مــا متکــی بــه 
کمک هــای ایــن کشــور شــده ایم، آنــان 
ــد و  ــش می دهن ــاره افزای عساکرشــان را دوب
ــل داده  ــت کام ــان صالحی ــه فرماندهان ش ب
ــر  ــان در خط ــر عسکرش ــه اگ ــود ک می ش
باشــد، همــان منطقــه را بمــب بــاران کننــد 
ــه درازا  ــن کار جنــگ در افغانســتان را ب و ای

می کشــاند."
در عیــن حــال، کریــم امیــن، نماینــدۀ حزب 

اســالمی در ایــن نشســت بــر دســت یافتــن 
بــه صلــح پایــدار در کشــور تأکیــد کــرده و 
ــان  ــان بی ــک طالب ــروه تحری ــه گ خطــاب ب
کــرد: "مــا هــر خواســت مشــروع طالبــان را 
ــدرت  ــت آوردن ق ــه دس ــا ب ــم، ام می پذیری
از طریــق زور قابــل قبــول مــردم افغانســتان 

نیســت".
بــه گفتــۀ نماینــدۀ گلیدیــن حکمتیــار، تــا 
زمانــی کــه گــروه طالبــان دیــدگاه تکفیــری 
نســبت بــه مــردم افغانســتان را کنــار 
نگذارنــد، هــر نــوع تــالش بــرای دســت یابی 
مانــد. خواهــد  بی نتیجــه  صلــح  بــه 

حکومت قومی و تک محور
ــر حــزب وحــدت اســالمی افغانســتان  رهب
در قســمتی از ســخنانش بیــان داشــت کــه 
ــزاب  ــان اح ــی می ــی سیاس ــاد هماهنگ ایج
ــا حکومــت  و رهبــران جهــادی، مخالفــت ب
ــب  ــرای تخری ــه تالشــی ب ــد ب ــوده و نبای نب
حکومــت تعبیــر شــود، زیــرا آغــاز این گونــه 
گفت وگوهــا و هماهنگی هــا، حکومــت را 
متوجــه پدیده هــای منفــی کــه در درون 

حکومــت ایجــاد شــده خواهــد کــرد.
ــددی،  ــت اهلل مج ــن، صبغ ــا ای ــان ب همزم
رهبــر حــزب نجــات ملــی در ایــن نشســت 
ــت:  ــی گف ــرف غن ــد اش ــه محم ــاب ب خط
"کســانی کــه تــو را بــه تخــت نشــاندند، تــو 
ــا  ــد، ام ــم زده می توانن ــار ه ــت کن را از تخ

ــم  ــا می خواهی ــم. م ــن را نمی خواهی ــا ای م
اصالحــات عمیــق و حقیقــی بــه میــان آید."

ــرف  ــه اش ــان این ک ــا بی ــددی ب ــای مج آق
غنــی فــرِد و حواریونــش تــک رو هســتند و 
ــادی  ــزرگان و ســران جه ــه مشــوره های ب ب
"وضعیــت  افــزود:  نمی کنــد،  توجهــی 
ــت و  ــراب اس ــیار خ ــون بس ــتان اکن افغانس
همــه مــردم از ادامــۀ ایــن وضعیــت نگــران 
هســتند. خداونــد رییــس  حکومــت وحــدت 
ــود درصــد  ــد. ســبب ن ــت کن ــی را هدای مل
کامیابــی اش مــن بــودم. گفتــه بــود کــه اگــر 
ــن را  ــزم م ــاِن تی ــم را کــج گذاشــتم، زب پای
ــرف  ــروز درک ندارد)اش ــد. ام ــت می کن راس

ــرده." ــوش ک ــا را فرام ــی(. او گپ ه غن
در عیــن حــال، محمــد یونــس قانونــی، 
از  و  ریاســت جمهوری  پیشــین  معــاون 
ــان  ــت بی ــن نشس ــادی در ای ــران جه رهب
داشــت کــه احتــرام بــه تکثــِر قومــی 
از  افغانســتان،  جامعــۀ  در  اجتماعــی  و 
ــته  ــرا از گذش ــت، زی ــم اس ــات مه ضروری
تجربــه شــده کــه رویکــرد قوم گرایــی نتیجۀ  
ــت. ــته اس ــا نداش ــور م ــرای کش ــوب ب مطل
آقــای قانونــی افــزود کــه افغانســتان بــه یک 
ــی  ــا زمان ــت و ت ــه رو اس ــزرگ روب ــران ب بح
ــی در کشــور  ــری و کثرت گرای ــه تنوع پذی ک
ــا  ــران ن ــن بح ــور از ای ــرد، عب ــکل نگی ش

ــود. ممکــن خواهــد ب
معــاون پیشــین ریاســت جمهوری بیــان 
ــدون  ــتان ب ــل افغانس ــل معض ــت: "ح داش
ــرد  ــی و کارب ــی فکــری، عقالن ــر مبان ــکا ب ات
بــا  متناســب  کاربــردی  تیوری هــای 
شــرایط افغانســتان، ممکــن نیســت و بایــد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــی و مذهب تکثر قوم
اصــل پذیرفتــه شــود و تالش هــا بــرای 

یابــد." کثرت گرایــی شــدت 
ایــن رهبر جهادی در قســمتی از ســخنانش، 
ناامنــی، وضعیت نامناســب اقتصــادی و عدم 
ثبــات سیاســی را از نگرانی هــای عمــدۀ 
مــردم دانســت و افــزود: افغانســتان متشــکل 
از اقــوام و مذهب هــای مختلــف اســت و 
نادیــده گرفتــِن حتــا یــک قــوم و یــا پیــرو 
یکــی از مذاهــب، نه تنهــا مشــکالت را حــل 
نمی کنــد، بلکــه افغانســتان را بــه انحطــاط و 

شکســت ســوق خواهــد داد.
آقــای قانونــی گفــت کــه هرچنــد تنوعــات 
قومــی، نــژادی و مذهبــی  در کنفرانــس 
»بــن« بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه شــد، 
امــا ایــن اصــل در افغانســتان رعایــت نشــده 
اســت. او گفــت: "گذشــته قابل تغییر نیســت 
و اشــتباهات گذشــته بایــد تحلیل و تفســیر 
شــود. یــادآوری از اشــتباهات گذشــته نه تنها 
در حــل بحــران افغانســتان کمــک نمی کند، 
ــر  ــران را قوی ت ــن بح ــه های ای ــه ریش بلک
می کنــد و مــردم افغانســتان بــا عبــرت از آن 

بایــد زمینه هــای ثبــات و امنیــت دایمــی را 
فراهــم کنــد."

آقــای قانونــی هم چنــان اظهــار داشــت: 
و  شــود  پذیرفتــه  تنوع هــا  ایــن  بایــد 
ــود  ــران موج ــت از بح ــرون رف ــه راه بی یگان
پذیرفتــن "کثرت گرایــی" اســت و پذیرفتــن 
کثرت گرایــی نیــز بــه تنهایــی کافــی نیســت 
و بایــد عدالــت بیــن تمــام گروه هــا در تمــام 

ــود. ــن ش ــا تضمی عرصه ه
کــرزی،  حامــد  حــال،  همیــن  در 
رییس جمهــور پیشــین کشــور نیــز بــا آنکــه 
ــخن  ــور س ــکالت در کش ــت مش از موجودی
ــه  ــروز ب ــکالت ام ــت: "مش ــا گف ــی زد، ام م
هیــج عنوانــی بــه معنــای ایــن نیســت کــه 
فــردا مــا نخواهیــم بــود، بــه اطمینــان کامل 
می گویــم کــه فــردای کشــور مــا فــردای بــا 
ــی و ایســتاده گی اســت". ــا ترق ســعادت و ب

ــر داودزی،  ــد عم ــن، محم ــا ای ــان ب هم زم
عضــو ارشــد شــورای حراســت و ثبــات، 
"جلــو  کــه  امریــکا خواســت  دولــت  از 
تک روی هــای حکومــت وحــدت ملــی" کــه 
ســبب بحرانــی شــدن وضعیــت افغانســتان 
شــده اســت را در تجدیــد نظر بر اســتراتیژی 

ــرد. ــازۀ خــود در نظــر بگی ت
ــۀ کار  ــراً ادام ــای داودزی، ظاه ــاور آق ــه ب ب
ــی  ــی از عوامل ــی یک ــدت مل ــت وح حکوم
ــا در کشــور  ــه در تشــدید بحران ه اســت ک

ــته اســت. ــش داش نق
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــرا ای ــای داوودزی ب آق
خارجی هــا در افغانســتان بــه اختالفــات 
دامــن می زننــد و مــردم افغانســتان بایــد در 
برابــر ایــن توطیه هــا همدیگرپذیــر باشــند تا 
راه حلــی بــرای نجــات از بحــران پیــدا شــود.

آقــای داوودزی افــزود کــه حکومــت وحــدت 
ــوره  ــردم مش ــی م ــزرگان سیاس ــا ب ــی ب مل
نمی کنــد، از همیــن رو، نمی تواننــد بــه 

ــدار دســت یابیــم. ــح پای صل
رهبــران جهــادی و مقام هــای پیشــین 
ــان و  ــاد گفتم ــر ایج ــی ب ــی در حال حکومت
اجمــاع سیاســی در کشــور تأکیــد می کننــد 
ــای  ــان از تصمیم گیری ه ــماری از آن ــه ش ک
محمــد اشــرف غنــی و آنچه کــه آنــان، آن را 
ــد،  ــت می دانن ــس حکوم ــای ریی تک روی ه

ــد. ــاد کرده ان ــه شــدت انتق ــواره ب هم
ــد  ــور چن ــتان کش ــم، افغانس ــویی ه از س
ــی  ــری و مذهب ــای فک ــا گرایش ه ــی  ب قوم
گوناگــون اســت کــه همــواره ایــن موضــوع 
ــی  ــع جدی ثبات ــف، مان ــای مختل در رژیم ه
از  و  اســت  بــوده  نظام هــا  اســتقرار  و 
گذشــته ها تــا کنــون، قومیــت، زبــان و نــژاد 
در مناســبات سیاســی و اجتماعــی جامعــۀ 
افغانســتان، از نقــش تعیــن کننده برخــوردار 

ــوده اســت. ب

در نشست سران جهادی مطرح شد:

حکومت وحدت ملی قومی و تک محور است
روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

حــزب اســالمِی گلبدیــن حکمتیــار می گوید 
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــان را ب ــه اسلحۀش ک

ــد.  ــلیم نمی کنن تس
قریب الرحمــان ســعید، ســخنگوی ایــن 
حــزب گفتــه اســت کــه هیچ کــس ضمانــت 
ــالمی را  ــزب اس ــلح ح ــراد مس ــی اف زنده گ
کــرده نمی توانــد، بنــاً آنــان به خاطــر حفــظ 

ــد. ــاز دارن ــه ســالح نی ــان ب جان ش

امــا ارگ در واکنــش بــه ایــن اظهــارات گفته 
ــهروندان  ــال ش ــان و م ــت از ج ــه حفاظ ک
مســوولیت نیروهــای امنیتی اســت و کســی 
نیــاز نــدارد تــا بــرای حفاظــت از خود ســالح 

حمــل کنــد.
ــیون  ــو کمیس ــک عض ــال، ی ــن ح در همی
ــه  ــده گان ب ــس نماین ــی مجل ــت داخل امنی
مانــگار می گویــد کــه حمــل  روزنامــۀ 
ــالمی در  ــزب اس ــروه  ح ــط گ ــلحه توس اس
ــی  ــی و نگران ــب بدامن ــهر، موج ــل ش داخ

بــرای شــهروندان می شــود.
ســخنگوی  معــاون  مینه پــال،  دواخــان 
محمــد اشــرف غنــی بــا اشــاره بــه گفته های 
ســخنگوی حــزب اســالمی گفتــه کــه حمل 
ســالح خــارج از چــوکات نیروهــای امنیتــی، 
ــون  ــه قان ــق ب ــت و مطاب ــا اس ــدام بی ج اق
اساســی و توافق نامــۀ صلــح، مســوولیت 
ــدوش  ــزب ب ــن ح ــای ای ــت از اعض حفاظ

ــت. ــتان اس ــت افغانس حکوم
از  حفاظــت  می گویــد:  مینه پــال  آقــای 
جــان و مــال شــهروندان مســوولیت نیروهای 
امنیتــی اســت و به شــمول احــزاب سیاســی، 
هیچ کســی نیــاز نــدارد تــا بــرای حفاظــت از 

خــود ســالح حمــل کنــد.
ــون  ــای قان ــر مبن ــت ب ــه حکوم ــزود ک او اف
اساســی مســوولیت حفاظــت تمامــی اتبــاع 
افغانســتان را دارد. بــا اطمینــان گفتــه 
می توانیــم کــه نیروهــای امنیتــی کشــور در 
ــاع و  ــن کشــور دف ــردم ای ــاط از م ــه نق هم
حمایــت می کننــد، بنــاً حمــل ســالح و یــا 

ــت.  ــورد بی جاس ــن م ــدام در ای ــر اق ه
خاطرنشــان  ارگ،  ســخنگوی  معــاون 
می کنــد کــه بــر بنیــاد توافق نامــۀ کــه 
حکومــت وحــدت ملــی بــا حــزب اســالمی 
ــان در  ــت آن ــت و حمای ــام داده، حفاظ انج

این جــا مســوولیت حکومــت افغانســتان 
ــت. اس

ــا آنکــه حکومــت اطمینــان می دهــد کــه  ب
ــظ  ــد از حف ــالمی، بای ــزب اس ــای ح اعض
جان شــان نگــران نباشــند، امــا اعضــای ایــن 
ــی در  ــچ تضمین ــه هی ــد ک ــزب می گوین ح

ــدارد. ــن رابطــه وجــود ن ای
ســخنگوی حــزب اســالمی می گویــد کــه از 
ــر  اســلحۀ دســت داشتۀشــان، فقــط در براب
مخالفــان مســلح کــه بخواهنــد بــر اعضــای 
ایــن حــزب تعــرض کننــد، اســتفاده خواهــد 

شــد. 
آقــای قریب الرحمــان ســعید می گویــد کــه 
آنــان متعهــد بــه تطبیــق توافق نامــۀ صلــح 
ــا داشــتن ســالح  ــت هســتند، ام ــا حکوم ب
ــرای اعضــای حــزب اســالمی، در شــرایط  ب
ــود  ــالش می ش ــت و ت ــروری اس ــی ض فعل
ــی   ــای امنیت ــا نیروه ــه ب ــن رابط ــا در ای ت

ــرد. هماهنگــی صــورت گی
او گفــت: “بــه افــراد حــزب اســالمی گفتــه 
شــده تــا از سلحه شــان در برابــر دولــت 
اســتفاده نکننــد، بلکــه بــر ضــد مخالفــان و 
ــراد  ــود. اف ــه ش ــان کار گرفت ــظ جان ش حف
حــزب اســالمی  کــه در ســنگر هســتند و از 
ــه  ســوی مخالفــان مســلح باالی شــان حمل

می شــود و در صورتــی کــه اسلحۀشــان 
ــت  ــس ضمان ــد، هیچ ک ــن بگذارن ــه زمی را ب

نمی توانــد.” کــرده  را  زنده گی شــان 
آقــای ســعید گفته که کمیســیون مشــترک 
حکومــت و حــزب اســالمی بــاالی کدرهــای 
حــزب اســالمی کار می کننــد تــا ایــن افــراد 

جــذب تشــکیل دولــت شــوند.
ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از اعضــای 
مجلــس  داخلــی  امنیــت  کمیســیون 
ــخنگوی  ــر س ــارات اخی ــده گان از اظه نماین
حــزب اســالمی بــه رهبــری گلبدیــن 
ــد  ــرده می گوین ــی ک ــراز نگران ــار اب حکمتی
کــه حمــل اســلحه توســط افــراد ایــن حزب 

در شــهر دهشــت را ایجــاد می کنــد.
ــردم بدخشــان و  ــدۀ م ــه ذکــی، نماین نظیف
عضــو کمیســیون امنیــت داخلــی مجلــس 
نماینــده گان می گویــد: هیــچ گروهــی حــق 
ــا اســلحه در شــهر گشــت و گــذار  ــدارد ب ن
کنــد، زیــرا ایــن کار موجــب ایجــاد دهشــت 

ــود. ــهر می ش در ش
ــر  ــون، ه ــاد قان ــر بنی ــزود: ب ــی اف ــو ذک بان
گــروه و فــردی کــه بــدون جــواز ســالح بــا 
خــود حمــل و یــا نگــه داری می کنــد، مجــرم 
ــرد  ــورد پیگ ــد م ــودم و بای ــته می ش پنداش

اعضای حزب اسالمی در واکنش به تسلیمی اسلحۀشان:

  برای حفاظت از خود به اسلحه نیاز داریم
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ــج  ــب کمبری ــوف مکت ــز وارد فیلس  جیم
نیــز در جریــاِن ســومین خطابــة 
ــه شــیوة  عمومــِی خــود در ســال 1917 ب
راهبــردی تــاش کــرد کــه چیــزی ماننــد 
کثرت گرایــی ویلیــام جیمــز را در تصویــر 
وســیع تر آینده نگرانــه بگنجانــد. او بــه 
ــرد  ــه عقب گ ــان داد ک ــه نش ــرز نقادان ط
کثرت گرایــی موجــب تنگناهــا و 
تعریض هــا 1می شــود، و از ایــن موضــوع 
نتیجــه گرفــت کــه بایــد عناصــِر جدیدی 
را بــه کثرت گرایــی بیفزایــد. در ایــن زمینــه 
او به خصــوص بیشــترین توجــه خــود را به 
ــد  ــه آن را "ح ــود ک ــأله یی نم ــوی مس س

بــاالی" کثرت گرایــی نامیــد. 
ــش از  ــس از چرخ ــز پ ــتاین نی   ویتگنش
"تیــوری تصویــری زبــان2" بــه ســوی 
"نظریــة بــازی زبانــی3" در رابطــه 
بــا اندیشــیدِن فلســفی، چشــم انداِز 
ــرح  ــرد و مط ــته ک ــتی را برجس پلورالیس
"ممکــن اســت هنگامــی  نمــود: 
کــه واژه یــی را می شــنویم، تصویــری 
واحــدی بــه ذهــن مــا بیایــد اما کاربســِت 
آن متفــاوت اســت، آیــا هــر دو بــار معنای 
فکــر می کنــم بایــد  واحــدی دارد؟ 
بگویــم نــه". )ویتگنشــتاین،115 :1380( 
      ویتگنشــتاین از کاربردهــای مختلــِف 
ــاد  ــی" ی ــواِن "بازی هــای زبان ــا عن ــان ب زب
ــای  ــه معن ــا را ب ــن کاربرده ــوده و "ای نم
مظاهــِر گوناگــون زنده گــی انســان ها 
ــتوس،87 :1356  ــی کند")یوس ــی م تلق
ــا نحــوة  ــن ســبک ی ــز مبی ــان را نی ( و "زب
زنده گــی می داند")هادنســون،:1378 
ــا  ــه: "م ــد ک ــد می کن ــان تأکی 100(، ایش
ــان  ــا و تفکرات م ــم را در قضاوت ه مفاهی
چنــان می پذیریــم کــه گویــی بنیــان 
آن هــا ابــدی و تغییرناپذیــر نیســت. ایــن 
بنیــان محصــول تاریــخ بشــر و تحــوالت 
آن اســت، چیــزی کــه ســاخت بشــر 
ــان: 559 (. ــد". )هم ــی ده ــرش م تغیی

    تکیــه بــر روش هــای فلســفی متفــاوت 
ــود آورد  ــن را به وج ــة ای ــم، زمین ــرای فه ب
تــا هیمنــة شــالوده باوری و ســاختارگرایی 
ضربه پذیــر شــوند و رویکردهــای رقیــب 
نیرومنــد ماننــِد دانــش هرمنوتیــک، 
دیالکتیــک حــدس و ابطــال کارل 
ــری5  ــری قیاس ناپذی ــوی فک ــر4، الگ پوپ
ــق  ــن6، منط ــاس کوه ــای توم پارادایم ه
برنامــة پژوهشــی ایمــره الکاتــوش7، 
ــاز  8الری  ــِل ب ــم در عم ــالۀ عل ــل مس ح
الئــودان 9و تفســیر واقع گرایانــة روی 
ــب داری از پلورالیســم  ــه جان باســکار 10ب
وارد صحنه هــای علمــی و فلســفی 

ــوند. ش
      روش شناســی کثرت گرایــی تأکیــد 

می کنــد کــه: 
1ـ مشاهده نظریه بار است.

نظریــه دارای وجــوه خــاص  2ـ 
فرهنگــی اســت. 

ــن  ــا ای ــه ب ــی ک ــناخت علم ـ ش 3
اوصــاف حاصــل می شــود، 
ــت  ــدِم قطعی ــِد ع ــی و واج غیرجزم

اســت.
    بــه همیــن جهــت، شــالوده گرایی را در 
برابــِر تردیــد قــرار داد و مفهــوم واقعیــت به 
ــا چالــش  معنــای صــدق )حقیقــت( را ب

روبــه رو کــرد.
   بازتــاِب ایــن گرایــش عــاوه بــر 
ــم و در  ــفة  عل ــر در فلس ــای دیگ دانش ه
ــاول  ــد پ ــوذ مانن ــنده گان ُپرنف ــار نویس آث
فایرابنــد11، هیلــری پاتنــم  12نلســون 
گودمــن 13و غیــره را نیــز می تــوان 

به خوبــی مشــاهده کــرد.
   بــا وجــود این کــه از زمینه هــای مســاعِد 
دیگــر ماننــِد توســعة منطــق احتمــاالت، 
ــِف  ــواع مختل منطــق غیرمونوتیــک 14، ان
منطــق ریاضــی و تیوری هــای 
زبان شناســی بــرای بالنده گــی پلورالیســم 
می تــوان ســخن بــه میــان آورد، امــا 
نظریه هــای جدیــد فیزیــک کوانتــوم و 
ــک،  ــادة ژنیتی ــتاوردهای فوق الع ــز دس نی
ــوم و  ــِد نج ــفیاِت جدی ــات و کش ارتباط
ســفرهای فضایــی، نگــرِش کثرت گرایانــه 
را در میــان دانشــمندان عصــِر حاضــر 

بیشــتر از پیــش تقویــت کــرده اســت.
   جــا دارد از آثــاِر دانشــمندانی ماننــد 
دیویــد بوهــم و اســتیفن هاوکینــگ  15نیــز 
یــادآوری نمــود کــه دســتاوردهای مهمــی 
ــمار  ــه ش ــفی ب ــرات فلس ــة تفک در زمین
می رونــد. اثــر مهــِم "علــم، نظــم و 
ــم17  ــد بوه ــت16" )1989(از داوی خاقی
و "تاریــخ کوتــاه زمــان18" )1988(از 
هاوکینــگ از مهم تریــن عرضه هــای 
ــمار  ــه ش ــر ب ــر حاض ــتی عص پلورالیس
همچنــان "راه هــای  می رونــد. 
جهان ســازی19" )1985(نلســون گودمــن 
ــاری  ــن معم ــود" و"ف ــرداِز "بازنم نظریه پ
معنــا: بنیان های پلورالیــزم نــو02"))1993 
نوشــتة والتــر واتســن 21کوشــش های 
جــدی بــرای درک پلورالیســتی در اندیشــة 

فلســفی تلقــی می شــوند.

     کثرت گرایی و علوم اجتماعی
      آرای فلسفی برای توجیه کثرت گرایی 

این پرسش را نیز دامن زده است که: 
»چگونه می توان گفتمان های فلسفی را به 

فعالیت های ملموس تبدیل نمود؟« 
    در واقع با طرح مسألة باالست که 

کثرت گرایی از حوزة مباحِث فلسفی وارد 

قلمرو نظریه های اجتماعی و سیاسی 
گردیده و چهره یی تازه به خود گرفته است. 

    جهت گیــری شالوده شــکنانة 
کثرت گــرا در حــوزة علــوم اجتماعــی 
ــه  ــت ک ــم  آورده اس ــن را فراه ــة ای زمین
رویکــرد کاربــرد پذیــری  22و انتقــاد 
از صورت گرایــی، جایــگاِه مناســب 
ــوده  ــت ب ــن جه ــه همی ــت آورد. ب به دس
اســت کــه جیمــز بومــن 23بحــِث "انگیزة 
علــوم اجتماعــی عمــل و ارزش اســت" را 
مطــرح می کنــد و تأکیــد می نمایــد کــه: 
"بــا وجــوِد منابــع موجــود و صورت هــای 
تحلیلــی، ایــن روزهــا علــوم اجتماعــی، 
دیگــر بــه نظریه هــای وحدت بخــش 
)Bohman,1991:223"(نیــازی نــدارد

    نکته نظــِر فــوق به خوبــی نشــان 
ــی  ــه چندگانه گ ــرام" ب ــه "احت ــد ک می ده
کــه الزمــة کثرت گرایــی بــه شــمار 
مــی رود، در قلمــرو مطالعــاِت فرهنگــی 

ــت. ــده اس ــدی ش ــگاِه بلن ــد جای واج
    کثرت گرایــی در حــوزة علــوم 
اجتماعــی بــه جهــت این کــه 
تجربه هــای تک خطــی را مــورد 
تأییــد قــرار نمی دهــد، بهــره وری از 
رویکردهــا، چشــم انداز ها، الگوهــا و 
چارچوب هــای مفهومــی متنــوع را مــورد 
تأکیــد جــدی قــرار داده اســت. بــه همین 
ــا  ــرِت ایده ه ــِر کث ــد: در براب ــت بای جه
بردبــار بــود و از آن هــا بهــره بــرد و بــه قــول 
نلســون گودمــن فیلســوف برجســتة علم، 
می بایــد شــاهِد "بســیاری روایت هــا و 
بســیاری جهان هــای ســاخته شــده 

)Goodman, 1978:148 (."بــود
   یکــی از پرســش های جالــب توجــه 
ــن  ــوم اجتماعــی ای ــرای دانشــمنداِن عل ب
اســت کــه: آیــا "جامعــه" نمایشــگِر یــک 
ــی  ــام طبیع ــاِن نظ ــد در می ــاِن واح جه
جهــان اســت؟ یــا این کــه در درون 
ــرو  ــن قلم ــی، چندی ــِر اجتماع ــوِد ام خ
قابــِل تمیــز وجــود دارد کــه شایســته 
ــک  ــت ی ــا منزل ــداِم از آن ه ــت هرک اس
جهــاِن جداگانــه را داشــته باشــد؟ در 
ــود  ــد ب ــر خواه ــی مقبول ت ــن فضای چنی
ــای  ــاِن صورت ه ــز می ــم تمای ــه بپذیری ک
ــان  ــل می ــِش متقاب ــرد" و "کان"، کن

ُ
"خ

ــودآگاه،  ــودآگاه و ناخ ــِی خ ــرژی روان ان
نظــام قشربندی شــدة طبقاتــی، جنســیتی 
و غیــره را بــه عنــوان قلمروهــای متفــاوت 
ــه  ــه ب ــوار جامع ــال همج ــن ح و در عی
مثابــة دنیــای واقعــی بالقــوه و بالفعــل در 
ــرار داد.  ــه ق ــورد مطالع ــت و م ــر گرف نظ
ایــن موضــوع مهــم اســت کــه اســتدالل 
همان طــور کــه جهان هــای  نماییــم: 
ــازند،  ــی" را می س ــمار "گیت ــی بی ش واقع

ــز  ــا نی ــدة  م ــن و شناخته ش ــای معی دنی
 مســتقل 

ً
دارای قاعده هــای نســبتا

ــژه  ــودی وی ــای وج ــی و واحده عملیات
ــتند.  هس

بــا  جدیــد  دوراِن  در  کثرت گرایــی     
ــِر  ــب در براب ــخ مناس ــه پاس ــوِد این ک وج
شــمار  بــه  وحدت انــگار  دگماهــای 
مــی رود، رقابت جــدی در برابــر مبناگروی 
پوزیتیویســتی را نیــز پیــش می بــرد. از 
شناخت شناســی  تحلیل گــران،  نظــِر 
ــة  ــی رابط ــالوده گرا نوع ــگار و ش وحدت ان
ــه  ــای تمامیت خواهان ــا قرائت ه ــدی ب ج
ــم  ــرای تحکی ــی ب ــای اجتماع در حوزه ه
ادبیــاِت  و  می نمایــد  برقــرار  ســلطه 
مشــروعیت نما را تولیــد می کنــد. بــه 
ــا یتمــن24 :"شناخت شناســی های  ــول آن ق
ــه  ــه ب ــند ک ــه می کوش ــالوده گرا فعاالن ش
تــاش طبقة جدیــد برای کســب قــدرت، 
 Yatman,1994:("دهنــد مشــروعیت 

 )40
        استیون سیدمن 25جامعه شناس 

امریکایی نیز استدالل مشابهی را 
مطرح می کند: »برج رفیع اندیشة 

علمی همه چیز دارد ولی تحت فشار 
حمات لفظی کسانی که خود را 

قربانیان آن می دانند، ویران شده است"( 
Sieidman,1994:327(.

ــن  ــر ای ــوق بیان گ ــای ف ــار نظره     اظه
امــر انــد کــه بــا اتخــاِذ مواضــع منتقدانــه 
ــاوت"  ــر "تف ــی ب ــرش مبتن ــح نگ و ترجی
ــم  ــا رادیکالیس ــارزه ب ــة مب ــوان معرک می ت
مــدرن کــه همانــا یک ســویه نگری 
مبتنــی بــر روایت هــای جهان گســتر 
ــه  ــت؛ چنان چ ــه داش ــرم نگ ــت را گ اس
کارهــای جــدی و تأثیرگــذاِر جــان راولــز 
در بــاِب "نظریــة عدالــت26"، ویــارد 
ارمــن کوایــن 27در زمینــة نقــد دگماهــای 
ــر  ــورگ گادام ــس گی ــی28، هان تجربه گرای
در بــاب هرمنوتیــک و تومــاس کوهــن در 
ــی را  ــای علم ــاختار انقاب ه ــورِد س م
می تــوان در همیــن راســتا مــورد مطالعــه 

ــرار داد.  ق
    

1 . ironies  
2 . The picture theory of  language
3 . the theory of language games
4  . Karl Raimund Popper)1902 - 1994 (
5 . incommensurable 
6 . Thomas Kuhn)1922 - 1994 (   
7  . Emre Lakatos )1922 - 1974 (   
8  . science is fundamantally a prob-
lem-sloving activitsm 
9  . Larry Laudan )1941(
10 . Roy Bahaskar )1944( 
11 . Paul Feyrabend )1924 - 1994(
12 . Hilary Whitehall Putnam )1926 (  
13 . Henry Nelson Goodman )1906 
-1998(  
14 . non- monotic logic
15  . Stephen William Hawking)1942(     
16  . Scince, Order and Creativity  )1987 (
17. David Bohm  )1917 - 1992 ( 
18. A Brief History of Time )1988(
19. Ways of World Making    
20. Architectonics of Meaning: Founda-
tions of the New Pluralism )1985 (
21 . Walter Watson) 1925 ( 
22. user- findly approach  
23. James Bohman )1954 ( 
24. Anna Yeatman  
25. Steven Seidman )1948 (
26 . A theory of Justice)1971(  
27. Willard  Van Orman Quine )1908 - 

2000(  
28. Two dogmas of Empiricism )1951 (

روس ها 
8 جــدی 1358 خورشــیدی، هنگامــی  کــه روس هــا بــه 
کمــِک دولــِت نوتأســیِس افغانســتان وارد کابــل شــدند، 
ــادی و  ــای م ــا کمک  ه ــت را ب ــن دول ــد ای ــالش کردن ت

معنــوی خــود، ســِر پــا نگهدارنــدـ کــه نشــد. 
در  در ســال 1358 خورشــیدی،  روس هــا  کمــِک 
ــا افغانســتاِن  ــی ب ــۀ جهان ــا همــکاری جامع مقایســه ب
ــا  ــود. روس ه ــه ب ــی صادقان ــا جای 2002 ـ 201۴، ت
را  افغانســتان  در  خــود  طــرف داراِن  می خواســتند 
کمــک کننــد تــا حاکمیــِت آن هــا در افغانســتان قایــم 

ــردد.  گ
ــه افغانســتان  ــه ب ــدر ســالح و مهمــات ک ــا هرق روس ه
آوردنــد، حداکثــِر آن در اختیــارِ رژیــم طــرف دارش قــرار 
ــس از خــروج، تأسیســاِت خــود را  ــچ گاه پ ــت و هی گرف
تخریــب نکردنــد. درحالی کــه امریکایی هــا و دیگــر 
کشــورهای عضــو ناتــو، تعــدادی از وســایط زرهــِی خــود 
را از افغانســتان بیــرون کردنــد، تعــدادی دیگــر را تحویــل 
کشــور پاکســتان دادنــد و قســمِت کوچکــی از آن را بــه 

دولــت افغانســتان واگــذار نمودنــد. 
ــدند،  ــارج ش ــتان خ ــا از افغانس ــل، روس ه ــال قب 27 س
امــا هنــوز هــم وســایط زرهــِی تخریب شــدۀ آن هــا کــه 
ــود.   ــده می ش ــتان دی ــن وزن دارد، در افغانس ــا ت صده

ــِد روســی  ــل و کلن ــردم، بی ــوز هــم وســایل کاری م هن
اســت و تاهنــوز ســرای لیالمی فروشــِی مســما بــه ســرای 
"بریژنــف" )آخریــن زمامــدار کشــور کمونیســتی شــوروی 
ســابق( در کابــل، مملــو از وســایل کهنــۀ روســی اســت. 
در یــک مقایســۀ کوتــاه درمی  یابیــم کــه بــا وجــود نیــِت 
منفعت طلبانــۀ قدرت هــای جهانــی راجــع به افغانســتان، 
روس  هــا نســبت بــه امریکایی هــا و انگلیس  هــا در مــورد 
حکومت هــای طــرف دارِ خــود از جملــه افغانســتان، 

ــد.   ــل کرده ان ــر عم صادقانه ت
بیـرق 

ــا  ــِب م ــیدی، در مکت ــال 1358 خورش ــور س ــم ث پنج
ــه رنگ  ــای س ــور، بیرق  ه ــت ث ــل از هف ــر تجلی به خاط
را نصــب کــرده بودنــد. مــن در قطــار اول صنــف، نزدیــک 
کلکیــن قــرار داشــتم و شــمالک چندین بــار بیــرق را بــه 
صورتــم زد؛ به شــوخی بیــرق را گرفتــه و بــه روِی خــود 

لیدم. ما
ــداِن ســازماِن  ــه کارمن ــود ک ــی نگذشــته ب ــوز دقایق هن
ــرده و  ــتاد ک ــرا ایس ــد و م ــا آمدن ــِف م ــه صن ــه ب اولی
گفتنــد: تــو ضــد انقــالب اســتی کــه بــه نشــان و بیــرِق 

ــی! ــن می کن ــت توهی دول
بســیار وارخطــا شــده بــودم. گفتــم ایــن تهمــت اســت 
و مــن چنیــن کاری را نکــرده ام. شــما اگــر اثــری از ایــن 

اهانــت یافتیــد، هــر چــه ســرم بیاوریــد قبــول دارم. 
آن هــا بیــرق ســه رنِگ افغانســتان را زیــر و رو کردنــد، امــا 
ــد و  ــا تهدی ــی بازهــم ب نشــانی از آلوده  گــی نیافتنــد، ول
اخطــار مــرا متوجــه عواقــب خطرنــاِک این عمــل کردند.

نشست سیاسی 
ســال های 1359 و 13۶2 خورشــیدی، نشســت های 
سیاســی در منــزِل مــا واقــِع خیرخانــه برگــزار می گردید. 
آن زمــان جــوان بــودم و در ایــن جلســات به نــدرت 

ــردم. ــرکت می ک ش
ــادری،  ــو ن ــن جلســات، نصــراهلل پرت روزی در یکــی از ای
شــاعر مطــرح کشــور، در مــورد کارهــای سیاســی چنین 
می گفــت: برادرهــا، حرف  هایــی کــه شــما در ایــن 
شــرایط اختنــاق می گوییــد، قبــول کــردِن آن بــرای مــن 
ــاِب  ــوادۀ مــن ت بســیار ســنگین اســت؛ زیــرا دیگــر خان

ــدارد!  ــدان را ن ــای زن ــن پشــِت میله ه رفت
ــود و در  ــدان پلچرخــی رهایــی یافتــه ب ــازه از زن ــو ت پرت
ــات  ــی و جلس ــورِت مخف ــراد به  ص ــع اف آن روزگار، تجم
در خانه هــا ممنــوع بــود و مرتکــِب همچــو حــرکات نیــز 

ــرار می گرفــت. مــورد تعقیــب و مجــازاِت حکومــت ق
ــادی داشــتند،  ــق و پرچــم، جواســیِس زی حکومــت خل
آن هــا اکثریــِت اعمــال شــهرونداِن کابــل و والیــاِت زیــر 

ــد.  ــرل می کردن ــود را کنت ــلِط خ تس
حکومــت کمونیســتی بــا اندک تریــن اشــتباه، مظنونیــن 
را شــکنجه و محبــوس می کــرد. شــمار زندانیــاِن 
ــزار  ــه هزاران ه ــی، ب ــرم در پلچرخ ــدون ج ــاه و ب بی گن

می رســید.

پاره های پیوسته
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه

بخش دهم  

مفاهیم کلیدی در فلسفۀ میان فرهنگی
  سید حسین اشراق      بخش سیزدهم
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ــات  ــا کلم ــش را ب ــی، کتاب ــد مخزوم محم
ــۀ  ــرد و مقدم ــان می ب ــه پای ــید ب ــارِ س قص
ــم  ــه قل ــن« ب ــی الدهریی ــرد عل ــاب »ال کت
شــیخ محمــد عبــده را با فشــردۀ آن رســاله 

ــد. ــش می افزای ــر کتاب ب
    محمــد مخزومــی، ســال تکمیــل شــدِن 
ایــن نســخه از کتابــش را کــه بایســت 
باشــد، ســال 13۴9  آخریــن  بازنگــری 
ــه زادگاه  ــروت ک ــل آن را بی ــری و مح قم

اوســت، ثبــت می کنــد.
بخـش هفتم:

التعلیقات علی شرح العقائد العضدیۀ
ــات  ــه "التعلیق ــن مجموع ــِم ای بخــش هفت
ــام دارد  ــۀ" ن ــد العضدی ــرح العقائ ــی ش عل
ــام ســید جمال الدیــن  کــه در روی جلــد، ن
و شــیخ محمــد عبــده مثــل جلــِد نخســت 
ــت ها 517  ــا فهرس ــراه ب ــت. هم ــده اس آم

ــد. ــوا می کن ــه را احت صفح
ــم اســتاد  ــه قل ــۀ کوتاهــی ب ــاز مقدم در آغ
خسروشــاهی آمــده اســت کــه در آن مؤلــف 
کتــاب العقائــد العضدیــۀ بــه گونــۀ مختصــر 

چنیــن معرفــی شــده اســت:
ــار،  ــن عبدالغف ــد ب ــن احم ــن ب "عبدالرحم
ایجــی کــه در ســال 75۶  عضدالدیــن 
هجــری قمــری وفــات یافتــه اســت و 
از دانشــمندان بــزرگ علــم کالم بــود و 
کتــاب "المواقــف" نیــز از تألیفــات او اســت. 
ــهور در  ــای مش ــی از علم ــن دوان جالل الدی
فلســفه و کالم، ایــن کتــاب را شــرح نمــوده 
ــا  ــن کتاب ه ــۀ مهم تری ــه از جمل ــت ک اس
ــزد برادران  مــان اهــل  ــی، در ن ــوم ربان در عل

ــی رود. ــمار م ــه ش ــنت  ب س
ــه  ــار ب ــا دو ب ــار ی ــک ب ــات، ی ــاب تعلیق کت
نــام شــیخ محمــد عبــده، در مصــر بــه چاپ 
رســیده اســت و تاریــخ نــگارش آن، طــوری 
ــال  ــت، س ــده اس ــر ش ــاب ذک ــه در کت ک
1292 اســت کــه ســید در آن دوران، در 
مصــر اقامــت داشــت و بــه تدریــس فلســفه 
مشــغول بــود و شــیخ محمــد عبــده در آن 
ــود و در ازهــر درس  تاریــخ، هنــوز جــوان ب
می خوانــد و ممکــن نیســت کــه شــاگردی 
ــاب مهمــی را  ــن کت ــاله گی، چنی در 22 س
بــا ایــن ســطح علمــی تألیــف توانــد کــرد." 
آن چه اســتاد خسروشــاهی می گویــد، همان 
نتیجه یــی اســت کــه دکتــور محمد عمــاره، 
ــت. ــیده اس ــه آن رس ــری ب ــمند مص دانش

ــه  ــی ک ــور محمــد عمــاره، در مقدمه ی دکت
ــی  ــات عل ــاب "التعلیق ــام بررســی کت ــه ن ب
شــرح العقائــد العضدیــۀ" در 22 صفحــه بــر 
ایــن کتــاب نگاشــته و قبــل از شــروع متــن 
اصلــی به چــاپ رســیده اســت، انتســاب آن 
را بــه شــیخ محمــد عبــده نفــی نمــوده و بر 
انتســاب آن بــه ســید جمال الدیــن، صحــه 

می گــذارد.  
بخش هشتم و نهـم:

بخــش هشــتم همــراه بــا بخــش نهــِم ایــن 
مجموعــه، یک جــا بــه چــاپ رســیده و 

ــت: ــده اس ــیم ش ــه تقس این گون
نامه و اسناد سیاسی- تاریخی

مجموعۀ رسائل و مقاالت
بــر روی جلــد تنهــا نــام ســید جمال الدیــن 
حســینی افغانــی آمــده اســت و تهیــه 
کننــده و ترتیــب دهنــدۀ آن، اســتاد ســید 
هــادی خسروشــاهی کــه هــر دو بخــش آن، 
ــش از ۶50  ــه بی ــت، ب ــم و فهرس ــا ضمای ب
ــه  ــک ب ــه این ــردد ک ــغ می گ ــه، بال صفح
معرفــی هــر بخــش آن، پرداختــه می شــود.

بخش هشتم:
نامه ها و اسناد سیاسی - تاریخی

ــا بخــش هشــتم  ــد ی ــن مجل حصــۀ اوِل ای
مجموعــۀ "اآلثــار الکاملــۀ" طــوری کــه 
گفتیــم، نامه هــا و اســناد سیاســی- تاریخی 
ــیدهادی  ــتاد س ــۀ اس ــا مقدم ــام دارد و ب ن

خسروشــاهی آغــاز می گــردد.
استاد خسروشاهی در مقدمه می نگارد:

"از حــدود تقریبــاً نیم قــرن پیــش و تــا 
کنــون کــه به یــاری حــق در جســت وجوی 
ــید  ــار س ــاالت و آث ــدارک و مق ــناد و م اس

جمال الدیــن حســینی – اســدآبادی - بــوده 
تاریخــی  اســناد  و  نامه هــا  همــواره  ام، 
سیاســی جدیــد در کشــورهای مختلــف، به 
دســت آورده ام کــه نشــر آن هــا برای روشــن 
شــدِن حقایــق تاریــخ معاصــر ایــران، یــک 

ضــرورت اجتناب نا پذیــر اســت." 1
اســتاد خسروشــاهی ایــن نامه هــای مهــم و 
بــا میــراث فکــری ســید را در 8 بخــش بــر 
اســاِس مخاطبــاِن آن نامه هــا ترتیــب کــرده  

اســت، بــه ایــن شــرح:
شــاه،  ناصرالدیــن  بــه  نامــه  پنــج 

رکن الدولــه. و  امین الســلطان 
محمدحســن  حــاج  بــه  نامــه  هــژده 

. ب لضــر مین ا ا
شش نامه به علمای بزرگ شیعه.

ــه ای،  ــتان مراغ ــاج مس ــه ح ــه ب ــار نام چه
ــان  ــا و جوان ــاض پاش ــا، ری ــۀ ویکتوری ملک

ــر. مص
ــی و  ــت عثمان ــس دول ــه ریی ــه ب ــه نام س

ــی. ــتان ایران دوس
ــیخ  ــه ش ــاب ب ــی( خط ــه )عرب دوازده نام
ــران. ــا و دیگ ــاض پاش ــده، ری ــد عب محم

ــای  ــزرگان علم ــه ب ــی( ب ــه )عرب ــج نام پن
ــیعه. ش

شش نامه متفرقه.
ــن  ــا مت ــت ب ــاهی، پیوس ــتاد خسروش اس
بیــش از ۶0 نامــه و ســند، 33 دست نوشــِت 
اصلــی را کــه اکثر آن ها توســط ســیدجمال 
نگاشــته شــده و امضــا گردیــده اســت، 
ــاپ  ــه چ ــالً ب ــه قب ــند ک ــا 7 س ــراه ب هم
رســیده، در شــمار پیوســت های ایــن اســناِد 

ــِم سیاســی آورده اســت. مه
بخش نهم:

مجموعۀ رسائل و مقاالت 
طــوری کــه یــادآوری شــد، بخــش هشــتم 
و نهــِم ایــن مجموعــه، در یــک مجلــد بــه 
ــدۀ  ــم نگارن ــه بازه چــاپ رســیده اســت ک
بخــش نهــم آن، ســیدجمال الدین حســینی 
)اســدآبادی( افغانــی معرفــی شــده اســت و 
کوشــش و تحقیــق و تهیــه و تنظیم توســط 
اســتاد خسروشــاهی صــورت پذیرفته اســت 
و ســپس اســتاد خسروشــاهی در مقدمه اش، 
مقاالتــی از ســید جمال الدیــن را کــه تحــت 
ــد  ــۀ هن ــه در کلکت ــاالت جمالی ــوان مق عن
بــه چــاپ رســیده اســت، معرفــی مــی دارد 
کــه مــن فشــردۀ آن را در این جــا درج 

می نمایــم.
ــتین بار در  ــرای نخس ــه" ب ــاالت جمالی "مق
ســال 188۴ میــالدی2 در کلکتــۀ هنــد در 
ــول  ــای معم ــنگی- چاپ خانه ه ــۀ س مطبع
آن دوران در شــبه قاره و اکثــر کشــورها 
ــدۀ  ــت. چاپ کنن ــیده اس ــاپ رس ــه چ -  ب
ــور شــهباز البهــاری در  آن محمــد عبدالغف
مقدمه یــی کــه در 15 اگســت ســال 188۴ 
ــر  ــن اث ــر آن نگاشــته اســت، ای ــالدی ب می
ــی  ــد: "مجموعه ی ــی می کن ــن معرف را چنی
جمالیــه"  "مقــاالت  بــه  مســما  اســت 
ــر  ــه حب ــاالت فارســیه یی ک ــر مق حــاوی ب
فهامــه، فیلســوف عالمــه، اســتاذنا و موالنــا 
جمال الدیــن الحســینی االفغانــی المصــری 
ــز   ــر و اع ــای مص ــل علم ــی از اج ــه یک ک
ــه،  ــنۀ مختلف ــر الس ــر و ماه ــفۀ عص فالس
مثــل عربــی و فارســی و ترکــی و فرنســاوی 
ــهر  ــال در ش ــد و فی الح ــدی می باش و هن
ــد،  پاریــس دارالســلطنه فرانــس، قیــام دارن
در حیــن اقامــِت خــود بــه هنــد، القــا 

ــد."  ــوده ان فرم
ــن رســائل و مقــاالت فارســی ســید   عناوی

چنیــن اســت:
مذهــب  حقیقــت  در  نیچریــه،  رســالۀ 

بیــان حــال نیچریــان نیچــری و 
رســالۀ اکهوریــان یــا رفتــار و اخــالق 

نیچریــان
ــه  ــامل س ــه ش ــفه ک ــن و فلس ــارۀ دی درب

می گــردد: مقالــه 
الف- اسباب صیانت حقوق 

ب- فضایل دین اسالم
ج- فواید فلسفه.

مســایلی دربــارۀ تعلیــم و تربیــت کــه 
مجموعــۀ ســه مقالــۀ زیــر اســت: 

الف- تعلیم وتربیت
ب- تعلیم و تعلم
ج- فلسفۀ تربیت.

5- ســعادت و انســان کــه این هــم بــه نوبــۀ 
خــود، حــاوی ســه مقالــۀ ســید اســت بــه 

ایــن شــرح:
الــف- اســباب حقیقــی ســعادت و شــقاوت 

انســان
ب- لذایذ نفسیۀ انسان 

ج- قصر سعادت.
۶- رسالۀ طفل رضیع یا انسان بیمار

ــامل دو  ــه ش ــر ک ــیر مفس ــالۀ تفس 7- رس
مبحــث می گــردد:

الف- تفسیر جدید
ب- فواید جریده.

8-  مقــاالت کوتــاه کــه شــش مقالــه را در 
ــرد: ــر می گی ب

الف- عجب و کبر
ب-  جهالت و نادانی
ج-  شعر و شاعری
د-  مکاشفه یا سر

ه-  لزوم نصیحت انسان
و-  حقیقت اشیا. 

9-  فلســفۀ وحــدت جنســیت و حقیقــت 
ــود  ــا وج ــش ب ــن بخ ــت. در ای ــاد لغ اتح
مقالــۀ یــاد شــده، مقالــۀ کوتــاه دیگــری هم 

ــده اســت. ــاء اهلل" آم ــوان "ان ش تحــت عن
ــار  ــام دارد و از چه ــای اســتاد ن 10- قصه ه
ــه  ــت ک ــه اس ــکیل یافت ــتان گونه تش داس

ــارت اســت از: عب
الف- شوم و اقبال
ب- شاهزادۀ عزیز

ج- دلبر واژه ها
ه- دلربا.

بخــش نهــِم ایــن مجموعــه بــا عکس هایــی 
ــران و  ــد، ته ــه چــاپ هن ــاالت جمالی از مق

ــِت دو  ــران و دست نوش ــاپ ته ــه چ نیچری
صفحــه بــه نــاِم قصه هــای اســتاد، ضمیمــۀ 
متــن اصلــی شــده و ایــن مجموعــۀ مفیــد 
ــاهی  ــتاد خسروش ــش اس ــه نق ــم ک وحجی
ــر و  ــده و پژوهش گ ــث تدوین کنن ــه حی ب
ــت،  ــته اس ــه الی آن برجس ــم در الب مترج
بــه شــرح فــوق پایــان می یابــد و بــه یُمــن 
ــداده گاِن  ــاهی، دل ــتاد خسروش ــِت اس هم
آثــار ســیدجمال بــا مجموعــۀ نســبتاً کاملی 
از آثــار و افــکارِ آن رادمــرد بــزرگ و بیدارگــر 
عصــر، آشــنا می شــوند. خــدا کنـــد بخــش 
ــر و  ــا تالش هــای پیگی ــز ب ــاب نی دهــِم کت
مســتمِر اســتاد خسروشــاهی به چاپ برسد 
تــا همه از آن مســتفید و مســتفیض گردند!  

     
1  - نامه ها و اسناد سیاسی تاریخی، صفحۀ 9

2  - اســتاد خسروشاهی ســال 188۴ را 1882 خوانده 
اســت. اشتباه شــان از خوانــدِن عــدد ۴ ارود کــه کمــی 
ــه  ــه گرفت ــاید مای ــود، ش ــته می ش ــر نگاش متفاوت ت
باشــد و مــن تاریــخ دقیــِق آن را در متــن درج نمــودم. 

میراث فکرِی 
سیدجمال الدین الحسینی األفغانی

بخش ششم و پایانی  فضل الرحمن فاضل  
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بهزاد

ــوان  ــه عن ــه از آن ب ــذار« ک ــش گ »جنب
ــی در  ــش سیاس ــن جنب ــوان محورتری ج
کشــور یــاد گردیــد، روز پنجشــنیه در کابل 

ــرد. ــت ک ــالم موجودی ــماً اع رس
در محفلــی کــه بــه همیــن مناســبت 
برگــزار گردیــده بــود، در آن شــماری از 
ــتادان دانشــگاه و  ــای سیاســی، اس چهره ه

ــد. ــرده بودن ــتراک ک ــان اش جوان
عمومــی  رییــس  مســعود،  احمدولــی 
بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود و طــراح 
ــت  ــل گف ــن محف ــی« در ای ــدای مل »آجن
ــنتی و  ــت های س ــد از سیاس ــا بای ــه م ک
ــانی  ــت های انس ــه سیاس ــخص محور، ب ش

و برنامه محــور گــذار کنیــم.

ــای مســعود بیــان داشــت کــه گــذار از  آق
ــذار  ــه شــهروندمحوری، گ ــودن ب ــت ب رعی
ــه سیاســت انســانی،  از سیاســت ســنتی ب
برنامــه  بــه  شــخص محوری  از  گــذار 
رازآلوده گــی  از  گــذار  فکرمحــوری،  و 
بــه روشن ســازی، گــذار از تابوهــا بــه 
واقعیت هــا، گــذار از معماهــا بــه راه حل هــا 
و در یــک مختصــر، گــذار از تاریکی هــا بــه 
آرزوهــای  و  از خواســت ها  روشــنایی ها، 
ــال ها در  ــه س ــت ک ــتان اس ــردم افغانس م

ــتند. ــار آن اس انتظ
ــاد شــهید احمدشــاه  ــی بنی رییــس عموم
ــن  ــق ای ــرای تحق ــه ب ــزود ک ــعود اف مس
و  انــرژی  پُــر  فعــال،  حضــور  گــذار، 
آگاهانــۀ جوانــان نخســتین نیــاز محســوب 
ــی  ــران اصل ــان داکت ــرا جوان ــردد. زی می گ
مــردم خــود می باشــند کــه هــم درد مــردم 

خــود را می شناســند، هــم دوای آن را و 
ــن  ــه ای ــد نســخۀ مناســب ب ــم می توانن ه

ــد. ــز کنن درد تجوی
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــعود ب ــای مس آق
وضعیــت سیاســی افغانســتان بــه ویــژه بعد 
از بــه وجــود آمــدن حکومــت وحــدت ملی، 
»بحرانــی و نابســامان« شــده و جوانــان 
ــد  ــه مســیر گــذار، بای ــن ب ــه خاطــر رفت ب
تصویــر روشــن داشــته باشــند و بداننــد در 
کجــای تاریــخ قــرار دارنــد، بــه کدام مســیر 
ــه  ــا گــذاری موفقان ــد ت ــد کنن حرکــت بای

داشــته باشــند.
ــدای  ــرح آجن ــه »ط ــعود ب ــی مس احمدول
ملــی« اشــاره کــرد و تأکیــد کــرد کــه ایــن 
فورمــول چنانچــه در طــرح مــدون آجندای 
ــه  ــت ب ــت، »رجع ــده اس ــان ش ــی بی مل

ــه آینــده« اســت. گذشــته و پیشــتازی ب

ــه عقیــدۀ مــن، در حالــی کــه  او گفــت: "ب
هــر یــک مــا بر مســایل و مشــکالت کشــور 
سیاســی،  مختلــف  چشــم اندازهای  از 
فرهنگــی، دینــی، اســالمی و بســا زوایــای 
دیگــر احاطــه داریــم، امــا از منظــر آجندای 
ملــی، رقابــت میــان نخبــه گان افغانســتان 
ــل  ــرزمین، عام ــن س ــخ ای ــول تاری در ط
اصلــی تمامــی مشــکالت، شــگاف های 
ــی  ــای افراط ــروز ایدیولوژی ه ــی، ب اجتماع
و رقابت هــای منطقه یــی و فرامنطقه یــی 
ــن  ــه ای ــی ک ــا زمان ــد. ت ــوده و می باش ب
معمــای خونیــن قــدرت حــل نگــردد، 
دســتیابی بــه صلــح و ثبــات، دروغــی بیش 

نیســت."
ــاد شــهید احمدشــاه  ــی بنی رییــس عموم
مســعود بــاور دارد کــه از ایــن بعــد در 
افغانســتان قطــع جنــگ بــه معنــای صلــح 
ــه  ــت، ب ــه عدال ــیدن ب ــه رس ــت، بلک نیس
حــق، بــه آرامــش و...، مفاهیــِم اصلــی صلح 
می باشــند. بدیــن منظــور، ابتــدا مشــکالت 
را بایــد بــه رســمیت شــناخت تــا بــه 
ــت. ــدار پرداخ ــی و پای ــای اساس راه حل ه

آقــای مســعود، ذهنیــِت فرســودۀ ســنتی از 
سیاســت و دولــت را یکــی از عوامــل عمــدۀ 
ــدن حکومــت گذشــته در گــذار  ــاکام مان ن
بــه طــرف کشــور توســعه یافته عنــوان 
ــث  ــه حی ــه ب ــی ک ــزود: حلقات ــرد و اف ک
ــران  ــت بازیگ ــه دس ــک ب ــای کوچ مهره ه
بــزرگ بــا سیاســت شــخصی و یــا گروهــی 
و زیــر پوشــش قــوم بــا حمایــت بیرونی هــا 
ــعی  ــته س ــه گذش ــن ب ــه رفت ــواره ب هم
کرده انــد حکومــت کننــد، غافــل از این کــه 
ایــن طــرز تفکــر بــه تاریــخ پیوســته اســت.

ــرۀ سیاســی کشــور در قســمتی  ــن چه ای
از ســخنانش گفــت: ذهنیــت کهنــه و 
ــب  ــه موج ــوده ک ــی فرس ــگ سیاس فرهن
و  خودمحــوری  خودبزرگ بینــی، 
ــل  ــه تحم ــا این ک ــد ت ــی گردی خودفریب
ــدرت  ــارات کاذب و ق ــت دادن افتخ از دس
فاســد و غیــر مشــروع را هنــوز کــه هنــوز 
اســت، پیــدا نکــرده اســت. ایــن گــذار بــه 
ــه  ــدرت را ب ــذاری ق ــد و واگ ــۀ جدی صفح
خــود ننــگ و مســألۀ حیثیتــی می داننــد؛ 
حل ناشــدۀ  معمــای  کــه  این جاســت 

خونیــن قــدرت تــا هنــوز قربانــی می گیرد، 
ــد و  ــی می آفرین ــی آرود و تباه ــادی م برب
تاریــخ دردمنــد ســرزمین مــا سراســر گــواه 

ــت. آن اس
آقــای مســعود خطــاب بــه جوانــان اظهــار 
ــه  ــتید ک ــی هس ــما نیروهای ــت: "ش داش
ــینۀ  ــا پیش ــد، ب ــاور داری ــتازی ب ــه پیش ب
دفــاع و مقاومــت، قرائت هــای اعتدالــی، 
انســانی  پدیده هــای  ارزش محــوری، 
از  بســا  و  عدالت خواهــی  امــروزی،  و 
ارزش هــای دیگــر، در ســنگر مقاومــت بــه 
خاطــر عدالــت و ترقــی کشــور قــرار داریــد. 
شــما در ایــن میــدان کشــمکش ســرانجام 
ــت های  ــته از سیاس ــون گذش ــد، چ پیروزی
منفعت طلبانــۀ بازیگــران میدان افغانســتان، 
بشــریت، مســیر انســانی، آگاهــی، ارزش هــا 
و همــۀ پدیده هــای امــروزی در مســیر 

ــد." ــا شــما یکجــا همســفر ان شــما ب
همزمــان بــا ایــن، هــارون معتــرف، رییــس 
موقــت و از بنیان گــذاران ایــن جنبــش 
گفــت کــه مــا نســل نــو و خســته از جنگ، 
خشــونت، وطن فروشــی و ایمان فروشــی 
ــی باشــیم میــان  ناکســان، می خواهیــم پُل
و  فکــری  جنبش هــای  اســاس گذاران 
آزادمنشــان تاریــخ گذشــته ایــن ســرزمین 

و آینــده.
جنبــش  افزود: "ایــن  معتــرف  آقــای 
ــک و  ــت دموکراتی ــک حرک ــوان ی ــه عن ب
نواندیــش، در کنــار این کــه خود را مســوول 
و تســهیل کننــدۀ گــذار بــه وضعیــت 
ــر  ــان ب ــد، هم چن ــوب سیاســی می دان مطل
ــا،  ــان تمامــی جریان ه ــا در می آن اســت ت
طیف هــا و اقشــار سیاســی کشــور حیثیــت 
رابــط را داشــته باشــد تــا زمینه هــای یــک 
ــۀ  ــل عادالن ــرای ح ــترده ب ــان گس گفتم

ــی مســاعد گــردد«. مســألۀ مل
آقــای معتــرف از جریا ن هــای سیاســی 
تــا  خواســت  گروه هــای  و  طیف هــا  و 
ــی و  ــت اجتماع ــن عدال ــر تأمی ــه خاط »ب
مبــارزه در برابــر اســتبداد قومــی، مذهبــی، 
ــی،  ــتم تاریخ ــی و س ــم، تمامیت خواه ظل
ــد  ــی متح ــل و دگم اندیش ــت، جه افراطی

ــوند. ش

محمداکرام اندیشمند 

آیا حضــور گلبدیــن حکمتیــار امیرحزب 
اســالمی چهارشــنبه گذشــته بــه منــزل 
صــالح الدیــن ربانــی رییــس جمعیــت 
اســالمی افغانســتان بــرای اتحــاف دعــا و 
ابــراز تســلیت بــه خاطــر شــهادت اســتاد 
ربانــی مــی توانــد آغــاز رقابــت مدنــی و 
ــم  ــر دو تنظی ــان ه ــز می ــالمت آمی مس
اســالمی و جهــادی در حیــات سیاســی 

و اجتماعــی باشــد؟ 
رقابــت امیــران و رهبــران هــر دو تنظیــم 
متذکــره طــی چهل ســال اخیــر در حوزۀ 
سیاســی و اجتماعــی و حتــی فرهنگــی و 
دینــی افغانســتان عمدتــاً بــا خصومــت و 
منازعــۀ خونیــن و نفــی همدیگــر همــراه 
بــود. صــرف نظــر از بحــث بــر ســر 
ــالمت  ــر مس ــت غی ــن رقاب ــتۀ ای گذش
آمیــز و غیــر مدنــی، بــا توجــه به شــرایط 
ــر  ــی ب ــی و مدن ــارزۀ سیاس ــد مب جدی
ــت  ــا دخال ــه ب ــی ک ــدرت سیاس ــر ق س
و حمایــت نظامــی و مالــی امریــکا و 
غــرب شــکل گرفــت و در قانــون اساســی 
افغانســتان از راه انتخابات تســجیل شــده 
ــور وارد  ــم مذک ــر دو تنظی ــا ه اســت، آی
مرحلــۀ جدیــد رقابــت مدنــی و سیاســی 

مــی شــوند؟ 
افــزون بــر اینکــه نشــانه های اراده و 
پایبنــدی دو طــرف بــه رقابــت و مبــارزۀ 

سیاســی و مدنــی را مــی تــوان در بیــان 
و رفتــار آن هــا در حــوزۀ سیاســت و 
ــن  ــزان ای ــرد و می ــاهده ک ــه مش جامع
پایبنــدی را بــه ســنجش گرفــت، نقــش 
دولــت افغانســتان و رئیــس جمهــور 
ــت  ــن دول ــی ای ــان خارج ــی و حامی غن
بــه خصــوص امریکایــی هــا در ایــن امــر 
ــی  ــی م ــم تلق ــزار و مه ــر گ بســیار تاثی
شــود. هــر چنــد گلبدیــن حکمتیــار امیر 
حــزب اســالمی افغانســتان پــس از ظهور 
و حضــور خــود در شــهر و بــه خصــوص 
در شــهر کابــل پایتخــت کشــور از زبــان 
و بیــان کنایــه آمیــز در مــورد جمعیــت 
اســالمی احتــراز نکــرد و شــورای رهبری 
ــه  ــه ای ب ــار اعالمی ــا انتش ــت ب جمعی
کنایــات او پاســخ گفــت، امــا نکتــۀ اصلی 

ــدگاه و  ــه دی ــورد ب ــن م ــش در ای پرس
سیاســت ارگ کابــل و امریکایــی هــا بــر 
مــی گــردد. آیــا رییــس جمهــور غنــی و 
امریکایــی هــا کــه حضــور حکمتیــار در 
ــا  ــق آن ه ــم و تواف ــاً تصمی ــت قطع دول
اســت، در مرحلــۀ جدیــد رقابــت مدنــی 
ــزب  ــالمی و ح ــت اس ــی جمعی و سیاس
ــود و  ــد ب ــرف خواهن ــی ط ــالمی، ب اس
ــز و  ــی، مســالمت آمی ــه هــای مدن زمین
شــفاف ایــن رقابــت را مســاعد خواهنــد 
کشــورهای  برنامــۀ  و  نقــش  کــرد؟ 
همســایه افغانســتان و کشــورهای منطقه 
ای ذیدخــل در افغانســتان، بــه خصــوص 
ــیه  ــران و روس ــتان، ای ــتان، عربس پاکس
ــت و فعالیــت  ــرای امــروز و آینــدۀ رقاب ب
ــت  ــم جمعی ــی دو تنظی ــی و مدن سیاس

ــز بســیار  اســالمی و حــزب اســالمی نی
ــه  ــر گون ــت. ه ــه اس ــل توج ــم و قاب مه
دخالــت و اِعمــال نفــوذ آن هــا در جهــت 
ــم  ــر دو تنظی ــان ب ــع ش ــداف و مناف اه
متذکــره ایــن تنظیــم هــا را بســوی 
رقابــت منفــی و غیــر مدنــی مــی کشــاند 
و آن هــا را وارد دور جدیــد خصومــت 
ــا  ــر ب ــۀ دیگ ــازد. نکت ــی س ــه م و منازع
اهمیــت در مرحلــۀ جدیــد رقابــت مدنی 
ــزب  ــالمی و ح ــت اس ــی جمعی و سیاس
ــا  ــی و ظرفیــت آن ه ــه توانای اســالمی ب
در ایــن رقابــت بــر مــی گــردد. گلبدیــن 
حکمتیــار امیــر حــزب اســالمی در حالی 
ــی و  ــارزۀ سیاس ــد مب ــۀ جدی وارد مرحل
ــالمی  ــت اس ــا جمعی ــت ب ــی و رقاب مدن
ــی  ــود م ــین خ ــن و پیش ــب دیری رقی
شــود، کــه اســتاد برهــان الدیــن ربانــی 
و احمدشــاه مســعود رهبــران کارازماتیک 
ندارنــد.  حیــات  اســالمی  جمعیــت 
ــود  ــتان در نب ــالمی افغانس ــت اس جمعی
ــت.  ــتت اس ــف و تش ــار ضع ــا دچ آن ه
ــۀ  ــی رغــم دســتور و توصی جمعیــت عل
ــه  ــادر ب ــتادربانی، ق ــدش اس ــر فقی رهب
ــو ســازی  ــر کنگــره و بازســازی و ن تدوی
ــت  ــر جمعی ــود نشــد. اگ تشــکیالتی خ
ــی و  ــد توانای ــتان نتوان ــالمی افغانس اس
ظرفیــت خــود را در رقابــت مدنــی و 
ــه  ــت و جامع ــز در سیاس ــالمت آمی مس
بــا حــزب اســالمی بــه رهبــری گلبدیــن 
حکمتیــار متحــول و دگرگــون ســازد، در 
ــد  ــی خواه ــدۀ اصل ــد، بازن ــۀ جدی مرحل

ــود. ب

احمدولی مسعود در محفل اعالم موجودیت جنبِش گذار:

رقابت میان نخبه گان، موجب قربانی مردم 
و مداخلۀ خارجی ها شده است

جمعیت اسالمی و مرحلۀ جدید رقابت با حزب اسالمی 
نهادهــای عدلــی و قضایــی قــرار گیــرد. 

بــه گفتــۀ او، مــردم افغانســتان داشــتن اســلحه نــزد 
هیــچ فــرد و گروهــی را نمی پذیرنــد.

ــس  ــی مجل ــت داخل ــون امنی ــو کمیس ــن عض ای
ــلحه  ــل اس ــه حم ــد ک ــد می کن ــده گان تأکی نماین
توســط گروه هــا در شــهر تجربه هــای تلــخ گذشــته 

ــرد.  را تکــرار خواهــد ک
ــۀ امضــا  ــه توافق نام ــد ک ــد می کن ــی تأکی ــو ذک بان
شــده میــان دولــت و حــزب اســالمی، 100 درصــد 
ــای  ــاس حمایت ه ــه اس ــد و ب ــد ش ــی نخواه عمل
کــه از طــرف برخــی حلقــات ایــن حــزب صــورت 
می گیــرد، اسلحۀشــان را نیــز تحویــل دولــت 

ــد داد. نخواهن
او گفــت: حــزب اســالمی بــه دولــت وحــدت ملــی 
تســلیم شــده اســت، بنــاً بایــد تشــکیالت نظامــی 
خــود را حلــغ کنــد. در غیــر آن، هرنــوع عمــل ایــن 
ــا اســلحه ســبب ایجــاد ناامنــی و نگرانــی  حــزب ب

شــهروندان می شــوند.
ــط  ــس رواب ــرزان، ریی ــد ف ــال، احم ــن ح در همی
اســتراتژیک داراالنشــای شــورای عالــی صلــح در این 
ــه اســاس توافق نامــۀ صلــح،  مــورد می گویــد کــه ب
کار روی انحــالل تشــکیالت نظامــی حزب اســالمی 

بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار جریــان دارد.
او افــزوده کــه هیــچ مانعــی در ایــن بخــش وجــود 
نــدارد و حکومــت و حــزب اســالمی بــرای تطبیــق 
ــالش  ــۀ مشــترک ت ــح به گون ــه صل ــل توافق نام کام

می کننــد.
ــدت  ــت وح ــان حکوم ــه می ــی ک ــۀ صلح توافق نام
ملــی و حــزب اســالمی امضــا شــده اســت، در مــادۀ 
چهارده هــم آن گفتــه شــده کــه تشــکیالت نظامــی 

حــزب اســالمی بایــد منحــل شــود.

ACKU  برای حفاظت از خود به ...
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فیسبوک نامه

 فرید مزدک
»مشــارکت اقــوام«، همــان مشــارکت مافیــای قومــی اســت. »مشــارکت 
ــم  ــِی حاک ــازی قوم ــکۀ یکه ت ــری س ــتان روی دیگ ــی« در افغانس قوم
بــر ســاختار سیاســی کشــور اســت. راه برون رفــت از بحــران؛ گــذار بــه 
جامعــۀ شــهروندی اســت و گــذار بــه ســاختار مبتنــی بــر انتخابــات در 
همــه ســطوح. بایــد راه بــرای گــذار فــرد قومــی بــه شــهروند بــاز گــردد. 
زیــر هیــچ نــام و بهانه یــی اســتبداد و نابرابــری پذیرفتنــی نیســتند. بــه 
خــود افــزاری و وابســته گی بایــد پایــان داد. میثــاق اقــوام بایــد قانــون 
ــر  ــد براب ــه بای ــا واقعیت هــای جامع ــون اساســی را ب اساســی باشــد. قان

ســاخت.

 ملک ستیز
ــد ترامــپ در افغانســتان و دو پرســش  تحلیــل مــن از اســتراتژی جدی

تکان دهنــده:
ــرار اســت در  ــد ترامــپ، ق ــاد اســتراتژی جدی ــر بنی ــوِل CNN و ب ــه ق ب
حــدود پنج هــزار نیــروی رزمــی امریــکا بــه افغانســتان فرســتاده شــود. 
اگــر نگاهــی گــذرا بــه محاســبات پنتاگــون بــه مخــارج پنج هــزار نیروی 
ــن  ــه ای ــود ک ــده می ش ــم، دی ــتان بیاندازی ــه افغانس ــکا ب ــی امری نظام
نیروهــا در حــدود پنــچ ملیــارد دالــر را در یــک ســال مصــرف می کننــد. 
ــه کانگــرس گفتــه اســت کــه  پنتاگــون در ســال 2009 در گزارشــی ب
هــر رزمنــدۀ امریکایــی در افغانســتان ســاالنه یــک ملیــون دالــر مخــارج 
دارد. نظــر بــه محاســبات نهــاد توســعه یی ســازمان ملــل »UNDP« آیــا 
ــر  در کشــوری  به ســان افغانســتان کــه 5۶ در صــد جمعیــت آن در زی
خــط فقــر زنده گــی می کنــد، ایــن مخــارج نظامــی متناســب بــا رونــد 
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــازی، توســعه و شــغل زایی اســت. ای بازس
بنیــاد مطالعــات بانــک جهانــی بــرای ایجــاد 200 هزار شــغل افغانســتان 
در صــورت داشــتن حکومــت کارا کــه بــر اصــول حکومــت داری خــوب 
متکــی باشــد، بــه 900 ملیــون دالــر نیــاز دارد تــا نهادهــای تولیــدی، بــه 
ویــژه فابریــکات تولیــد مــواد خــام را فعــال ســازد. از جملــه بــه ســنگ، 

ــت. ــده اس ــد ش ــاب تأکی ــات و غله ب ــاب، میوه ج ــادن کم ی گاز، مع
بدیــن ترتیــب، اگــر پنــج ملیــارد دالــر بــرای شــغل زایی در افغانســتان 
ــب کار  ــی کار صاح ــان ب ــزار انس ــه ۶00 ه ــک ب ــد، نزدی ــرف رس مص
ــتعد  ــت مس ــد جمعی ــه 13 درص ــک ب ــرای نزدی ــع ب ــود. در واق می ش
ــود،  ــن ش ــر چنی ــردد. اگ ــاد می گ ــغل ایج ــان ش ــژه جوان ــه کار به وی ب
ــان و دهشــت افگنان  ــوف طالب ــی کاری در صف ــه از ب ــی ک ــزاران جوان ه
ــتاندرت  ــر، اس ــوی دیگ ــوند. از س ــغول می ش ــه کار مش ــد، ب می پیوندن
ــد و افغانســتان  ــا 7 درصــد رشــد می کن ــردم افغانســتان ت ــی م زنده گ
ــود  ــان خ ــه حامی ــادی ب ــته گی اقتص ــد از وابس ــا 18 درص ــد ت می توان
رهانیــده شــود. بدیــن ترتیــب، ایجــاد فضــای امنیــت اقتصــادی، امنیــت 
سیاســی و اجتماعــی به بــار مــی آورد. ایــن راهــکار دروازه هــای زیــادی از 

ــرد.  ــد ک ــته خواه ــتان را بس ــت پرور پاکس ــه های تروریس مدرس
امــا این جــا دو پرســش مهــم ذهــن مــا را تــکان می دهــد: آیــا 
تأمیــن کننــده گان جنــگ، در پــی امنیــت در منطقــۀ مــا هســتند؟ آیــا 

ــتند؟ ــد هس ــر متعه ــور فقی ــن کش ــه ای ــتان ب ــداران افغانس دولت م

  دستگیر روشنیالی
کســی کــه قــرن بیســت ویکم و تحــوالت آن را بــا معیارهــای قبیله یــی 
ــاداش عمــل خویــش را  ــا پ ــرون وســطایی می ســنجد و آرزو دارد ت و ق
بــه جــای امــروز و فــردا، از دیــروز بگیــرد، هرگــز بــه »شــخصیت ملــی« 

ــود. ــدل نمی ش مب

 روح اهلل یوسف زاده

غـِم نان و عقده های کالن
غــِم نــان مســأله یی شــوخی بردار نیســت، ســایهٔ ســنگینش از سیاســت 
و فرهنــگ تــا دیانــت و عبــادت احســاس می شــود. غــِم نــان بســیاری ها 
ــروِش  ــم زن و قلم ف ــو و قل ــکر، بلی گ ــیاهی لش ــتعداد، س ــوهِ اس ــا ک را ب
بزم هــا و رزم هــا می ســازد. غــِم نــان از یــک نویســندهٔ پُــرذوق، 
تروریســِت فرهنگــی و از یــک کارمنــد خــالق، یــک شــیاد و شــکارچی 
ــی  ــروش و از جوان ــری دین ف ــد، پی ــی زاه ــان از مالی ــِم ن ــازد. غ می س
ــل  ــرگردان تحوی ــده و س ــر ش ــودی تحقی ــت، موج ــاف و پاک سرش ص

ــد. ــه می ده جامع
اما دردناک تر از همهٔ این ها این که:

بســیاری ها غــِم نــاِن دیگــران را ابــزاری بــرای جــالل و جبــروِت 
ــر  ــردم ب ــاِس م ــرای شــنیدن الحــاح و التم ــزاری ب خــود می ســازند. اب
آستان شــان و رســیدن بــه ارگاســِم غــرور و قــدرت. لعنــت بــر غـــِم نــان 

ــن و شــّدادیت اســت! ــِع تفرع ــت، و مداف ــِل آزاده گــی و آدمی ــه قات ک

ارشاد احمدی
ــی  ــه یک ــتان، ک ــۀ افغانس ــالح ادارۀ عام اص
در  بحــث  قابــِل  و  مهــم  موضوعــاِت  از 
ــتقلی  ــاد ادارۀ مس ــود، ایج ــن ب ــراس ب کنف
را می طلبیــد کــه بتوانــد پروســۀ اســتخدام 
تمامــِی کارمنــدان دولــت را بــه عهــده 
ــته  ــرب و شایس ــراد مج ــد و اف ــته باش داش
ــض در اداراِت  ــِت تبعی ــدون در نظرداش را ب
ــور  ــن منظ ــد. بدی ــذب نمای ــتان ج افغانس
ــا تشــکیل کمســیون مســتقِل اصالحــات  ب
اداری و خدمــات ملکــی، دولــت افغانســتان 
ــزرگ را جهــت اصــالح ادارۀ عامــۀ  گامــی ب
افغانســتان برداشــت. بــا گذشــِت یــک دهــه 
و بــا نهادینــه شــدِن قانــون خدمــات ملکــی، 
امــا ایــن نهــاِد مهــم نتوانســت توقــع مــردم 
افغانســتان را جهــِت اصــالِح اداره عامــۀ 
افغانســتان برآورده ســازد. مشــخصاً ریاســت 
ــورد تعیینــات، در جــذِب افــراد مجــرب و  ب
شایســته دچــار کاســتی های فــراوان اســت 
کــه چالش هــای مهمــی را بــر ســِر راِه 
جــذب افــراد شایســته ایجــاد نمــوده اســت.

    سیســتم اســتخدام و یــا رونــد اســتخداِم 
کارکنــاِن دولتــی در کابــل و والیــات، طبــق 
شــورای  توســط  کــه  طرزالعملی ســت 
ــور  ــط رییس جمه ــب و توس ــران تصوی وزی
توشــیح گردیــده اســت. در ایــن رونــد ـ در 
کابــلـ  کمیته یــی تشــکیل و نظــارت از آن، 
توســط کارشناســاِن بــورد تعیینــات صــورت 
می گیــرد. کمیتــه در چارچــوِب قوانیــن 
خدمــات ملکــی و بــا رعایت طرزالعمــل بورد 
تعیینــات، در دو مرحلــه )آزمــون تحریــری و 
ــد  ــری( پرســش هایی را مطــرح می کن تقری
و کاندیدایــی کــه نمــرۀ معیــاری را کســب 
نمایــد، کاندیــداِی موفق شــناخته می شــود. 
ــتخدام  ــد اس ــن رون ــا، ای ــدگاه م ــا از دی ام
ــدی ُکنــد و پوســیده اســت کــه باعــث  رون
ــدان و در  ــان کارمن ــی در می ایجــاد نارضایت
ُکل مردمــاِن افغانســتان گردیــده اســت. در 
ایــن نوشــته بــه شــکِل موجــز، به اشــکال ها 
و خالهــای رونــد اســتخداِم کارمنــداِن دولت 

پرداختــه خواهــد شــد. 
ــه  ــت ک ــن اس ــرح ای ــِل ط ــش قاب      پرس
چــرا رونــد جــاری، پاســخ گوی جــذِب 
ــن،  ــته از ای ــت؟ گذش ــته نیس ــراد شایس اف
ــیده گی  ــار پوس ــم دچ ــد مه ــن رون ــرا ای چ
ــر،  ــِب زی ــه ترتی ــد ب ــده اســت. بگذاری گردی
پرســش های فــوق را واکاویــی نماییــم.

   1ـ ســاختار اجتماعــی مبتنــی بــر هویــت: 
ســاختارهای جامعــۀ افغانســتان، بــه شــکل 
ژرف و عمیقی بر روی بروکراســِی افغانســتان 
شــکل گیری  باعــث  و  گذاشــته  تأثیــر 
ــده  ــت گردی ــر هوی ــی ب ــِی مبتن بروکراس
اســت. مشــخصاً در کمیتــۀ اســتخدام، 
تــالش کمیتــه بیشــتر در راســتای جــذِب 
افرادی ســت کــه بــه نوعــی بــا هویــت 
قومــی و یــا فرهنگــی و یــا در ُکل بــا هویــت 
نزدیکــی  کمیتــه  اعضــای  خانواده گــِی 
بیشــتر داشــته باشــد. تــالش بــرای اصــالح 
ایــن بخــش، نیازمنــد همــکاری تمــاِم 
اعضــای کمیتــۀ اســتخدام اســت. امــا 
تجربــۀ چندین ســاله نشــان داده کــه افــراد 
ــس  ــارج از کانتک ــی خ ــد به راحت نمی توانن
هویت هــای خویــش قــرار گیرنــد. بنابرایــن 
مــا در ادارات افغانســتان شــاهد جــذب 
افــرادی اســتیم کــه »قــدرت نخســت« اداره 
بــاالی آن تأکیــد می نمایــد. تصــور نماییــد 
  Y ــت ــک اداره از هوی ــِت ی ــرد نخس ــر ف اگ
ــداِن آن اداره و  ــر کارمن ــوالً اکث ــد، معم باش
ــوند  ــت Y جــذب می ش ــا ریاســت از هوی ی
و کمتــر بــه دیگــر هویت هــا بهــا داده 
می شــود. فقــط کافی ســت بــه ســاختار 
ــه  ــت های مربوط ــا و ریاس ــِی وزارت ه هویت

ــت.  ــذرا انداخ ــی گ نگاه
آپارتایــد:  بــر  مبتنــی  بروکراســی   -2
بروکراســی مبتنــی بــر آپارتایــد، باعــث 

شــکل گیری اســتخدام مبتنــی بــر آپارتایــد 
ــته یی  ــراد شایس ــا اف ــت. باره ــده اس گردی
ــت در  ــب موفقی ــد از کس ــه بع ــد ک بوده ان
ــود در  ــِد موج ــر آپارتای ــی، بناب ــت دولت بس
ــی  ــای دولت ــان در نهاده ــتخدام آن اداره، اس
منظــور نگردیــده اســت. ایــن آپارتایــد 
ــه  ــی نهادین ــد اســتخدام اداراِت دولت در رون
شــده اســت. چــه بســا مــا شــاهد تک قومــی 
ــرای  ــم و ب ــی ادارات بوده ای ــدِن بعض گردی
دیگــر هویت هــای قومــی و مذهبــی جایــی 
نیســت و در صــورت جــذب، اســتخداِم آن ها 

طــی مراحــل نمی گــردد. 
3- دســت وپاگیری رونــد اســتخدام یــا 
ــیار  ــی بس ــد فعل ــد:  رون ــن رون ــدی ای ُکن
ــل  ــه دلی ــی رود. ب ــد و آهســته پیــش م ُکن
قوانیــِن دســت وپاگیر کــه در طرزالعمــل 
ــا  ــا ت ــت ها حت ــت، بس ــات اس ــورد تعیین ب
نمی گردنــد.  مراحــل  طــی  چندین مــاه 
ــرخورده گِی  ــأس و س ــبب ی ــدی کار س کن
بســیاری از نامــزدان و حتــا اعضــای کمیتــۀ 
اســتخدام گردیــده اســت. ماه هــا یک بســت 
در پســتوهای یــک اتــاق نگــه داری می گردد 
ــت  ــن فرص ــه از ای ــه بهترین وج و ادارات ب
سوءاســتفاده نمــوده و باعــث گســترش 
ــد  ــد. ایــن رون ــد بروکراســی می گردن آپارتای
ــته و  ــی گش ــِگ فرسایش ــث جن ــد، باع ُکن
ــرات گســترده  ــه تغیی ــد ک ایجــاب می نمای

در آن آورده شــود.
رونــد  رشوه ســتانی:  و  اداری  فســاد   -۴
ــودجو  ــراد س ــه اف ــازه را ب ــن اج ــود ای موج
ــد.  ــاذی کنن ــا اخ ــه از کاندیداه ــد ک می ده
ــیده  ــوش رس ــه گ ــکایت هایی ب ــای ش باره
ــه  ــت های وزارت خان ــه بس ــر این ک ــی ب مبن
فروختــه می شــوند و یــا در تبانــی بــا افــراد 
ــراد  ــِن اف ــر جایگزی ــرادی دیگ ــودجو، اف س
شایســته می گردنــد. رونــد موجــود، زمینــۀ 
رشوه ســتانی را فراهــم نمــوده و باعــث 
گســترش فســاد در ادارات افغانســتان شــده 
اســت. رونــد فعلــِی اســتخدام کــه مبتنی بر 
رقابــِت آزاد اســت؛ چتری ســت بــرای پنهــان 
نمودن فســاد گســتردۀ اداری در افغانســتان. 
ایجــاد  بــا  مــردم:  رضایــت  عــدم   -5
ــد  ــۀ امی ــات اداری، جرق ــیون اصالح کمیس
بــرای اصــالح ادارۀ افغانســتان در میــان 
قشــر کارمنــد ایجــاد گردیــد. امــا با گذشــِت 
زمــان ایــن امیــد رو بــه زوال گذاشــت. مردم 
دیگــر اعتمــاد و بــاوری بــه آوردِن اصالحــات 
و گزینــش افــراد شایســته بــر اســاِس 
رقابــت آزاد در ادارات افغانســتان ندارنــد. 
ــی  ــد از ط ــه بع ــی ک ــا کاندیداهای ــه بس چ
مرحلــۀ نخســت آزمــون تحریــری، بــه دلیل 
ــم  ــون علی رغ ــن آزم ــدِن ای ــی خوان نمایش
ــون  ــه آزم ــت، ب ــون نخس ــت در آزم موفقی
ــد. همیــن عــدم  ــری حاضــر نمی گردن تقری
اعتمــاد کارمنــدان بــه روند فعلی اســتخدام، 
باعــث ســرخورده گی و یــأس جوانــان و 
ــادی  ــای بی اعتم ــکل گیری فض ــب ش موج
و  اداری  اصالحــات  نهــاد  بــه  نســب 
ــت. ــده اس ــا گردی ــری وزارت ه ــع بش مناب

ــان  ــوق از می ــکالِت ف ــمردِن مش ــا برش    ب
مشــکالِت فــراواِن دیگــر، مــا بدیــن نظریــم 
رونــدی  فعلــی،  اســتخدام  رونــد  کــه 
ــروعیت  ــاری از مش ــوده و ع ــیده، فرس پوس
اســت. رونــد فعلــی کارکــرد خویــش را 
باختــه اســت و پاســخ گوی کارمنــدان و 
افــراِد مجــرب نیســت. راهــکار موجــود بایــد 
تغییــر یابــد و گزینه هــای بدیــل در راســتای 
ــدان  ــتخداِم کارمن ــتم اس ــر در سیس تغیی
دولتــی معرفــی گــردد. از دیــدگاه مــا، تغییر 
ــد از روی  ــات بع ــورد تعیین ــه در ب کمــی ک
کار آمــدِن جنــاب نــادری بــه حیــث رییــس 
نهــاد اصالحــات اداری رخ داده، باعــث تغییرِ 
کیفــی نگردیــده و بهتــر خواهــد بــود کــه با 
گزینه هــای دیگــر در راســتایی تغییــِر کمــی 

و کیفــی فکــر نمــود.

فساد و آپارتاید
ورزشکاران کشور به آذربایجان رفتند در روند استخداِم کارمنداِن دولت

رقابت هــای کشــورهای اســالمی بــه اشــتراک  وزشــکاران 
ــی در  ــتۀ ورزش ــان در 18 رش ــالمی جه ــور اس 57  کش

ــود. ــزار می ش ــان برگ آذربایج
جــودو،  پهلوانــی،  ووشــو،  رشــته های  ملی پوشــان 
آب بــازی و معلولیــن کشــور دیــروز چهارشــنبه بــا هیــأت 
کمیتــۀ ملــی المپیــک بــرای شــرکت در چهارمیــن دوره 
ــان  ــپار آذربایج ــالمی، رهس ــورهای اس ــای کش رقابت ه
شــدند. وزشــکاران رشــتۀ تکوانــدو نیــز هفتــۀ روان بــرای 
ــان  ــز اذربایج ــو مرک ــه باک ــا ب ــن رقابت ه ــرکت در ای ش

رفتنــد.
ــورمان  ــکار کش ــداد ۴0 ورزش ــه تع ــا ب ــن رقابت ه در ای
شــرکت کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در ابتــدا 
ــن  ــور در ای ــکار کش ــداد 110 ورزش ــه تع ــود ب ــرار ب ق

ــد. ــرکت کنن ــا ش رقابت ه
ــۀ  ــرو، ســخنگوی کمیت ــال، احســان اهلل نی ــن ح در همی
ــت:  ــه اس ــگاران گفت ــه خبرن ــور ب ــک کش ــی المپی مل
ــی از افغانســتان توانســته  »مجموعــاً ۴0 ورزشــکار و مرب
در ایــن مســابقات بــزرگ اشــتراک کننــد. مــا آماده گــی 
ــرای 110 نفــر داشــتیم. تمامــی موضوعــات تخنیکــی  ب
ــه  ــا نظــر ب ــود، ام ــاده ب ــد ویزه هــای ورزشــگاران آم مانن
ــی حکومــت، بیــش از 70 وزشــکار از  عــدم حمایــت مال

ــد.« ــاز مانده ان ــداد ب ــن روی ای
گفتــه می شــود شــماری از ورزشــکارانی کــه توانســته اند 
ــد.  ــد، هزینــۀ ســفر را خودشــان پرداخته ان ــه باکــو برون ب
ــک  ــۀ المپی ــر را کمیت ــی دیگ ــفر برخ ــط س ــۀ بلی هزین
قــرض کــرده اســت. آذربایجــان نیــز مخــارج بودوبــاش و 

غــذای ورزشــکاران افغانســتانی را متقبــل شــده اســت.
در حــدود دو ســال اخیــر عمــالً دو کمیتــۀ  المپیــک در 
افغانســتان فعالیــت داشــته اند. یکــی بــه ریاســت محمــود 
ــت ریاســت جمهوری  ــه می شــود حمای حنیــف کــه گفت
را دارد و دیگــری بــه ریاســت محمدظاهــر اغبــر کــه بــه 
صــورت رســمی در کمیتــۀ المپیــک آســیایی ثبت اســت.

آگاهــان امــور معتقدنــد کــه دوگانه گــی کمیتــۀ المپیــک 
ــر ورزش کشــور داشــته  افغانســتان پیامدهــای منفــی ب

اســت.
بازی هــای همبســته گی کشــورهای اســالمی 2017، 
ــه میزبانــی  چهارمیــن دوره از ایــن بازی هــا اســت کــه ب
شــهر باکــو، جمهــوری آذربایجــان برگــزار می شــود. ایــن 
ــی  ــته ورزش ــی در 18 رش ــاه م ــا 22 م ــا از 12 ت بازی ه

ــود. ــزار می ش برگ

دکتر عبداهلل خطاب به ورزشکاران:

ورزش را سیاسی نسازید
دکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحدت 
ــووالن  ــکاران و مس ــماری از ورزش ــا ش ــدار ب ــی در دی مل
ــه اســت  ــی گفت اتحادیه هــای ورزشــی در ریاســت اجرای
کــه اصالــت ورزش بــا دیدگاه هــای سیاســی درگیر نشــود.

ــی کــه از ســوی دفتــر رســانه های ریاســت  در خبرنامه ی
اجرایــی بــه روزنامــۀ مانــدگار رســیده اســت، گفتــه شــده 
ــرده اســت  ــد ک ــدار تأکی ــن دی ــداهلل در ای ــای عب ــه آق ک
ــود و  ــر ش ــت درگی ــا سیاس ــد ب ــألۀ ورزش نبای ــه مس ک
ــد  ــی کشــور بای ــوان ســرمایه های مل ــه عن ورزشــکاران ب

گام هایــی ملــی بــرای افتخــار کشــور بردارنــد.
بــر بنیــاد ایــن خبرنامــه، اصــل وحــدت، همدلی، اتحــاد و 
تکیــه بــر ارزش هــای ملــی افغانســتان موضوعــی بــود که 
داکتــر عبــداهلل خطــاب بــه ورزشــکاران از آنــان خواســت 
ــۀ ورزش، کشــور را  ــالش در زمین ــری از ت ــا بهره گی ــا ب ت

بــه آن مفتخــر کننــد.
رییــس اجرایــی بــه ورزشــکاران و مســووالن اتحادیه هــای 
ورزشــی وعــده ســپرده کــه حکومت بــرای رشــد و پویایی 
ورزش تــالش می کنــد و در کنــار ایــن، ورزشــکاران نیــز 
بایــد فــارغ از جنــاح بندی هــای سیاســی و اهــداف خــاص 

و غیــر ملــی، عامــل افتخــار برای افغانســتان باشــند.
ــر عبــداهلل ورزشــکاران کشــور را ســفرای »عــزت و  داکت
ــدی  ــی و صحت من ــد و پویای ــتان خوان ــار« افغانس افتخ

ــان وابســته دانســت. ــه حرکــت آن جامعــه را ب
گفتنــی اســت کــه در ایــن دیــدار، اســتادان و چهره هــای 
شــاخص امــور ورزشــی کشــور از ســوی رییــس اجرایــی 

حکومــت مــورد ســتایش قــرار گرفتنــد.

ACKU
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 نشانی: سرک 13 وزیر اکبر خان، کوچه چهارم.

د متحــدو ایاالتــو د ملــي اســتخباراتو 
مشــر وایــي، د نړیوالــې ټولنــې د 
ماتــړ له دوام سره-ســره د افغانســتان 
ــدل ښــایي  ــي وضعیــت خرابې د امنیت

ــړي. دوام وک
ډن کوټــس »Dan Coats« پــه هغــه 
راپــور کــې چــې پــرون یــې د ســنا د 
اســتخباراتو کمېټــې تــه وړانــدې کــړ 
حکومــت  د  کمــزوري،  دولــت  د 
سیاســي ضعــف، د ملــي دفاعــي 

ــله والو  ــاوې، د وس ــو نیمګړتی ځواکون
طالبانــو فعالیتونــه او ســیمه ییــزې 
روان  د  افغانســتان  د  الســوهنې 
ــدې  ــه وړان ــدو پ ــه کې ــت د ښ وضعی

ــل. ــه وبل ــي خنډون اصل
ښــاغلي کوټــس همــدا راز وویــل 
ــو د  ــې د طالبان ــوع ک ــه مجم ــې پ چ
کمــزورې  د  فعالیتونــو،  وســله والو 
پوځــي مشــرتابه، د پوځیانــو د تېښــتې 
لوژســتیکي  پوځــي  د  او  تلفاتــو  او 

د  ښــایي  کبلــه  لــه  نیمګړتیــاوو 
ــم  ــات ه ــو عملی ــتان ځواکون افغانس

ــي. ــزوري ش کم
ــتان  ــل، افغانس ــس ووی ــاغلي کوټ ښ
ــر  ــاره ت ــا لپ ــې بق ــه د خپل ــه ب ځواکون
ډېــره د نړیوالــې ټولنــې پــر مالــي 

ــي. ــې ش ــي پات ــتو متک مرس
پــه وروســتیو څــو میاشــتو کــې چــې 
ــودې  ــواد کــې جګــړې ت ــول هې ــه ټ پ
شــوي افغانســتانی چارواکــو پــه وار-
ــپړ  ــت بش ــر وضعی ــې پ ــي چ وار ویل
ــګار کــوي چــې  ــري او ټین ــرول ل کنټ
د طالبانــو فعالیتونــه یــې شــنډ کــړي 

دي.
جګپــوړی  پخوانــی  ناټــو  د  خــو 
ــې  ــت ک ــډ ایال ــه مریلن ــاکار او پ س
شــفیق  کارپــوه  افغانســتانی  دېــره 
همــدم وایــي، د افغانســتان د روان 
وضعیــت پــه اړه د امریــکا د ملــي 
ــو والړ  ــر حقایق ــور پ ــتخباراتو راپ اس

. دی
نومــوړی وایــي: »څرنګــه چــې دا 
ســازمانونو  اســتخباراتي  د  راپــور 
له خــوا برابــر شــوی، پــر حقایقــو 
والړ دی او لــه بلــې خــوا څرنګــه چې 
ســټراټیژیک  افغانســتان  د  امریــکا 
امــکان  د  ان  دی،  هېــواد  همــکار 
پــه صــورت کــې غــواړي ځینــې 
ــړي  ــکاره نه ک ــم ښ ــات وخی موضوع

خــو لــه دې سره-ســره دوی پــه خپــل 
ــت  ــتان د وضعی ــې د افغانس ــور ک راپ
پــه اړه خــورا زیــات اندیښــمن دي“ .
ــر  ــتخباراتو مش ــي اس ــکا د مل د امری
پــه خپلــو څرګندونــو کــې وویــل 
ــه  ــه څ ــان، ک ــله وال طالب ــې وس چ
کــوم  د  کــې  کال   2016 پــه  هــم 
ــول  ــي نه ش ــو بریال ــه نیول ــت پ والی
ــه  ــتان پ ــره د افغانس ــه تې ــو دوی پ خ
کلیوالــو ســیمو کــې خپــل پرمختــګ 
ــې  ــه دوام ورکــوي او دا پرمختــګ ی ت

ښــایي ســږکال هــم روان وي.
وســله والو  وویــل،  کوټــس  ډن 
ــې  ــو ک ــرو دوو کلون ــه تې ــو پ طالبان
ــې  ــران ی ــې مش ــه دې چ ــته ل وروس
مــړه شــول وضعیــت پــه اغېزمــن ډول 
تــر ادارې النــدې ســاتلی دی او زیاته 
یــې کــړه چــې پــه تېــره پــه پازمینــه 
کابــل او لویــو ښــارونو کــې د امریــکا 
پوځــي  متحدانــو  د  امریــکا  د  او 
ــته  ــونه ش ــم ګواښ ــه ال ه ــونل ت پرس
خــو د داعــش ډلــې پــه اړه د امریــکا د 
ملــي اســتخباراتو مشــر وویــل چــې د 
دې ډلــې خراســان څانګــه پــه 2017 
کال کــې د افغانســتان ثبــات او په دې 
ــو  ــکا او د لویدیځ ــې د امری ــواد ک هې
متحدانــو ګټــو تــه یــوازې د ټیټــې 
کچــې ګــواښ رامنځتــه کوالی شــي.

کوټس:

د نړیوالو مالتړ سره د افغانستان 
وضعیت خرابېدل ښایي دوام وکړي

نخســت وزیر اســترالیا دیــروز، جمعــه 
گفتــه اســت کــه در حــال بررســی در 
خواســت ســازمان پیمــان آتالنتیــک 
فرســتادن  بــرای  )ناتــو(  شــمالی 
نظامیــان بیشــتر به افغانســتان اســت.

ــه گــزارش یــک رســانۀ اســترالیایی  ب
مالکــوم  »اس.بــی.اس«  به نــام 
ترنبــول، نخســت وزیر اســترالیا گفتــه 
ــه  ــفرش ب ــال در س ــه امس ــت ک اس
کابــل، ناتــو و وزیــر دفــاع امریــکا از او 
ــان بیشــتری را  ــا نظامی خواســته اند ت

ــتند. ــتان بفرس ــه افغانس ب
نخســت وزیر اســترالیا  اواخــر مــاه 
اپریــل امســال در یــک ســفر از پیــش 
ــزاک«  اعالم ناشــده در آســتانۀ روز »آن
بــه هــدف دیــدار بــا نیروهــای نظامــی 
ایــن کشــور در افغانســتان، بــه کابــل 

آمــد.
بیــان  حالــی  در  گفته هــا  ایــن 
ــس  ــس، ریی ــه دن کوت ــوند ک می ش
روز  امریــکا  ملــی  اطالعــات  ادارۀ 

گذشــته در یــک نشســت علنــی 
کمیتــۀ اطالعاتــی ســنای ایــن کشــور 
ــا وجــود افزایــش  گفتــه اســت کــه ب
و  واشــنگتن  نظامــی  کمک هــای 
متحدانــش، اوضــاع سیاســی و امنیتی 
افغانســتان کم وبیــش بــه گونــۀ قطــع 
در ســال 2018 میــالدی بدتــر خواهد 

ــد. ش
او افــزوده اســت کــه گــروه طالبــان به 
احتمــال زیــاد تــالش خواهد کــرد که 
ــتایی  ــای روس ــوذش را در بخش ه نف
ــرده  ــی ک ــد و پیش بین ــترش ده گس
کــه »وضعیــت وخیــم اقتصــادی« 
می توانــد دولــت افغانســتان را ناتــوان 

کنــد.
ــرباز  ــدود 270 س ــال حاضــر ح در ح
اســترالیایی در افغانســتان مســتقر اند 
ــوره دهی  ــوزش و مش ــۀ آم و در زمین
همــکاری  امنیتــی  نیروهــای  بــا 

می کننــد.
بیــش از 20 هــزار نیــروی نظامــی 

اســترالیا در ســال 2001 در چهارچوب 
ناتــو وارد جنــگ افغانســتان شــد کــه 
ــا ســال 201۴ میــالدی، ۴2 ســرباز  ت
ــش از 250  ــته و بی ــور کش ــن کش ای

ســرباز دیگــرش زخمــی شــدند.
مخالفت آلمان

ــا ایــن، صدراعظــم آلمــان  همزمــان ب
ــت:  ــو گف ــرکل نات ــا دبی ــدار ب در دی
ــا  ــود ب ــای خ ــه همکاری ه ــان ب آلم
ــا افغانســتان ادامــه  ــو در ارتبــاط ب نات
می دهــد، امــا قصــد افزایــش حضــور 
ــور را  ــن کش ــی در ای ــان آلمان نظامی

ــدارد. ن
ینــس  اســتولنبرگ، دبیــرکل ســازمان 
ــس،  ــه انگلی ــفرش ب ــس از س ــو پ نات
بــرای افزایــش نیروهــای این ســازمان 
در افغانســتان روز گذشــته بــا مقامات 

آلمانــی دیــدار کــرد.
ــا  ــو ب ــس از گفت وگ ــو پ ــرکل نات دبی
مقامــات آلمانــی، در نشســت خبــری 
مشــترک بــا آنــگال مــرکل، صدراعظم 
آلمــان اعــالم کــرد کــه ســازمان ناتــو 
در حــال بررســی مأموریــت آموزشــی 
خــود در افغانســتان اســت و تــا چنــد 
هفتــۀ آینده در مــورد تعــداد نیروهای 
مــورد نیــاز ناتــو در افغانســتان تصمیم 

می گیــرد.
صدراعظــم آلمــان نیــز اعالم کــرد: در 
نظــر نــدارد تــا حضــور نظامــی آلمــان 
را در افغانســتان گســترش دهــد، امــا 
او تأکیــد کــرد کــه آلمــان هم چنــان 
ــه  ــتان ب ــو در افغانس ــای نات ــا اعض ب
همکاری هــای خــود ادامه خواهــد داد.

بــه  آلمانــی  نیروهــای  افــزود:  او 
پیشــبرد مأموریــت آموزشــی خــود در 

شــمال افغانســتان ادامــه خواهنــد داد.
از ســویی هــم، در کمتــر از دو هفتــۀ 
ــران  ــت س ــت نشس ــرار اس ــده ق آین
ناتــو در بروکســل برگــزار شــود و ایــن 
ســازمان در مــورد اعــزام ســربازان 
ــم  ــز تصمی ــه افغانســتان نی بیشــتر ب

ــرد. ــد ک ــالم خواه ــود را اع خ
ــا  ــدارش ب ــس از دی ــو پ ــرکل نات دبی
انگلیــس  تــرزا مــی، نخســت وزیر 
ــورت  ــه در ص ــود ک ــرده ب ــالم ک اع
افزایــش احتمالــی نیروهــای ســازمان 
ــو در افغانســتان، نیروهــای رزمــی  نات
ــزام  ــتان اع ــه افغانس ــازمان ب ــن س ای
ــا  ــن نیروه ــه ای ــد، بلک ــد ش نخواهن
ــو در ایــن  ــر مأموریــت آموزشــی نات ب

کشــور تمرکــز می کننــد.
در حــال حاضــر بیــش از هــزار نیــروی 
آلمانــی در شــمال افغانســتان مســتقر 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــه ب ــتند ک هس

ــد. ــوزش می دهن ــتان آم افغانس
ایــن در حالــی اســت که طــرح افزایش 
نظامیــان امریکایــی در افغانســتان بــه 
دونالــد ترامــپ رییس جمهــور امریــکا 
ــده  ــنهاد ش ــی پیش ــرای تایید نهای ب

اســت.
طــرح جدیــدی کــه از ســوی مقامــات 
نظامــی امریکا پیشــنهاد شــده اســت، 
بــر افزایــش نظامیــان امریکایــی و ناتو 

ــتان تأکید دارد. در افغانس
برخــی از کارشناســان معتقد هســتند، 
هــر چنــد کــه ترامــپ تصمیــم نهایی 
ــن مــورد را اعــالم نکــرده  خــود در ای
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام اس
ــور  ــوی رییس جمه ــرح از س ــن ط ای

ــرد. ــرار گی ــورد تایید ق ــکا م امری

وزیــر امــور خارجــۀ روســیه گفــت کــه ایــن کشــور بــه هیــچ گروهــی 
ــم  ــل تحری ــازمان مل ــط س ــه توس ــتان ک ــان افغانس ــه طالب از جمل

ــد. ــرده و نمی کن ــی نک ــک نظام ــده اند، کم ش
ســرگیی الوروف، وزیــر امــور خارجــۀ روســیه در نشســت رســانه یی 
در واشــنگتن گفــت: روســیه بــه طالبــان کمــک تســلیحاتی نمی کند.

ــک  ــان کم ــه طالب ــیه ب ــزود: روس ــه اف ــن زمین ــای الوروف در ای آق
نظامــی نخواهــد کــرد، بلکــه مســکو پایبنــد اجــرای قطع نامۀ شــورای 

امنیــت ســازمان ملــل در افغانســتان اســت.
ــورد کمــک  ــل در م ــک دلی ــل ی ــان این کــه حداق ــا بی ــه ب او در ادام
ــح کــرد: کســانی  ــد، تصری ــان را بیاوری ــه طالب تســلیحاتی روســیه ب
کــه بــه طــور جــدی از آنچــه کــه در افغانســتان اتفــاق می افتــد آگاه 
هســتند و هیــچ منبــع موثقــی تاکنــون ثابــت نکــرده اســت کــه مــا 

ــه طالبــان کمــک نظامــی می کنیــم. ب
بــه گفتــۀ وزیــر خارجــۀ روســیه، مســکو بــا طالبان بــه منظــور اجرای 
تصمیــم شــورای امنیــت ســازمان ملــل کــه بــا پیشــنهاد طــرح دولت 
افغانســتان در مــورد این کــه طالبــان نیــز در صــورت اعتــراف قانــون 
اساســی یــک بخــش رونــد سیاســی در این کشــور محســوب خواهند 
ــد داشــت، همــکاری  ــا تروریســتان نخواهن ــچ ارتباطــی ب شــد و هی

ــد. می کن
ــر  ایــن دیپلمــات روس در ادامــه تصریــح کــرد: دولــت افغانســتان ب

ــا طالبــان مذاکــره انجــام دهــد. ایــن اســاس آمــاده اســت کــه ب
الوروف در پایــان تأکیــد کرد: طالبان بخشــی از شــهروندان افغانســتان 
ــا در  ــان درگیری ه ــدون شــرکت آن ــه ب ــد اســت ک ــند و بعی می باش
ــژه پــس از آن ویرانی هایــی کــه پــس از نیروهــای  ایــن کشــور به وی

ناتــو بــه جــای گذاشــتند، حــل و فصــل شــود.
ــود در  ــاله خ ــور 10 س ــو در حض ــای نات ــح الوروف، نیروه ــه تصری ب
افغانســتان نتوانســتند هیــچ مشــکلی را حــل و فصــل کننــد، بلکــه 
تهدیــدات تروریســتی را تشــدید کــرده، بــه داعــش اجــازه ورود بــه 

ــد کــه قبــالً ایــن مشــکل وجــود نداشــت. ایــن کشــور را دادن

استرالیا فرستادن نیروی بیشتر به افغانستان را بررسی می کند

الوروف:

هیچ گونه کمک نظامی به طالبان نکرده ایم

فرصت 6 ماهه برای ثبت نام مهاجر افغانستان در پاکستان

یــک میلیــون مهاجــر غیــر قانونــی افغانســتان کــه در پاکســتان بــه 
ســر می برنــد، ۶ مــاه فرصــت دارنــد تــا بــرای گرفتــن شــناخت کارت 

ایــن کشــور ثبــت نــام کننــد.
بــر بنیــاد یــک تفاهم نامــۀ تــازه کــه میــان وزارت ســرحدات و قبایــل 
پاکســتان و دفتــر »نــادرا« بــه امضــا رســیده اســت، 1 میلیــون مهاجر 
ــه ایــن دفتــر  غیــر قانونــی افغانســتان می تواننــد تــا ۶ مــاه دیگــر ب

مراجعــه کننــد و شــناخت کارت بگیرنــد.
عبدالقدیــر بلــوچ، وزیــر ســرحدات و قبایــل پاکســتان بــه رســانه های 
ایــن کشــور گفتــه اســت کــه بــرای ثبــت نــام ایــن شــمار مهاجــراِن 
بــدون مــدرک افغانســتان دفتــر نــادرا 50 مرکــز را ایجاد خواهــد کرد.

بــه گفتــۀ وزیــر ســرحدات و قبایــل پاکســتان، ثبــت نــام مهاجــران 
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــی ب ــور در هماهنگ ــن کش ــی در ای ــر قانون غی

صــورت می گیــرد.
آقــای بلــوچ از پولیــس پاکســتان نیــز می خواهــد تــا زمینــه را بــرای 
مهاجــران قانونــی افغانســتان در ایــن کشــور تنــگ نســازند و بــا آن 
شــمار مهاجرانــی کــه اســناد ندارنــد، بــر بنیــاد قانــون رفتــار کــرده و 

آنــان را آزارواذیــت نکننــد.
ــر  ــزار مهاج ــد ه ــدود 2 ص ــتان ح ــس پاکس ــته پولی ــال گذش س
ــرد. ــراج ک ــور اخ ــن کش ــون ای ــای گونه گ ــتان را از بخش ه افغانس
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