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به جــای  ملــی  وحــدت  حکومــت 
اســتقبال خواســته های مشــروع 
روش  بــه  دســت  شــهروندان 
جنبش هــای  ســركوب  و  خشــن 

مدنــی  می زنــد.
اســت  يک ســال  بــه  "نزديــک 
منحیــث  امريــکا  ســفارت  كــه 
در  افغانســتان  بــزرگ  حامــی 
تروريســم  بــا  مبــارزه  راســتای 
ســفارت  دموكراســی،  تحقــق  و 
بــه  اروپــا  اتحاديــۀ  و  انگلیــس 
می كنــد  نــگاه  خاموشــانه  گونــۀ 
كــه چگونــه دموكراســی و مدنیــت 
قربانــی می شــود و ايــن خاموشــی 
افغانســتان  شــهروندان  بــرای 
قابــل  غیــر  و  پرســش برانگیز 

اســت." قبــول  ها اصرار 
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ایــن روزهــا بــا عمیق تــر شــدِن بحــران در 
افغانســتان، همــه از ضــرورِت تغییــر و اصالحات 
ــردان،  ــن دولت م ــاور ای ــه ب ــد. ب ســخن می گوین
بــرای  افغانســتان  منتقــداِن  و  سیاســت گران 
چاره یــی  کنونــی،  بن بســت  از  بیرون رفــت 
جــز ایــن ندارنــد کــه بــه تغییــرات و اصالحــاِت 

ــد.  ــردن نهن ــادی گ بنی
ــد  ــراً می توان ــرات اکث ــات و تغیی ــث اصالح بح
اپوزیســیونی  و  بیرون حکومتــی  بحــِث  یــک 
ــد  ــیون ان ــدان و اپوزیس ــن منتق ــرا ای ــد؛ زی باش
کــه بــا نظــارت بــر کارکــرد حکومــت نســبت بــه 
ــا در افغانســتان  ــد، ام ــراض می کنن ــت اعت وضعی
گســترده گی بحــران چنــان مشــخص اســت کــه 
حتــا افــراد رده بــاالِی حکومتــی نیــز نســبت بــه 

ــد.  ــراف می کنن ــات اعت ــدِن اصالح وارد ش
یکشــنبۀ  روز  ســخنرانی  در  رییس جمهــوری 
ــی  ــورد هماهنگ ــِت ب ــتمین نشس ــود در بیس خ
ــد  ــرورت تأکی ــن ض ــر ای ــترک، ب ــارت مش و نظ
ورزیــد. او در بخشــی از ســخنرانی خــود گفــت: 
"اکثریــت شــهروندان افغــان مکــرراً گفته انــد کــه 
ــوق  ــظ حق ــه محاف ــد ک ــی می خواهن ــا دولت آن ه
قانونــی آن هــا بــوده و بــرای یــک افغــان عــادی، 
ــاد،  ــال، فس ــن ح ــا ای ــد. ب ــا کنـ ــت را مهی عدال
ــد، عــدم مصونیــت و سیاســت  حکومــت داری ب
ــند  ــی یی می باش ــای اساس ــی، از چالش ه واکنش
ــه  ــی اســت ک ــه ســد راه به دســت آوردن دولت ک
شــهروندان آرزوی آن را دارنــد. اصالحــات یــک 
ــک ضــرورت اســت. در  ــن ی ــه نیســت، ای گزین
ــهروندان  ــر ش ــا صب ــع، م ــات جام ــدم اصالح ع
ــر  ــش، ه ــی خوی ــرکای بین الملل ــت ش و حمای
دو، را از دســت خواهیــم داد. به خاطــر هدفمنــد 
بــودن، اصالحــات منحصــر بــه یــک شــخص یــا 
ــی  ــد مل ــه بای ــد؛ بلک ــد باش ــک اداره نمی توان ی
ــوی  ــد از س ــات، بای ــه اصالح ــد ب ــد. تعه باش
تمــام حکومــت باشــد؛ اصالحــات بایــد در 
ــران  ــد؛ از رهب ــد باش ــل دی ــت قاب ــر دول سرتاس

ــان."  ــس و معلم ــا پولی ــه ت ــی گرفت مل
ایــن ســخنان نشــان می دهنــد کــه شــخص 
ــت  ــا در جه ــه بیشــتر انتقاده ــز ک اوِل کشــور نی
ــت،  ــه اوس ــات متوج ــردِن اصالح ــدم وارد ک ع
نمی توانــد واقعیــِت اصالحــات را انــکار کنــد. او 
نیــز مجبــور اســت کــه در برابــر مــردم افغانســتان 
و همــکاران بین المللــی کشــور از ضــرروِت 
کــه  حالــی  در  بگویــد.  ســخن  اصالحــات 
بیشــتر آن چــه کــه بــه عنــوان موانــع اصالحــات 
ــرار  ــد ق ــورد نق ــت م ــداِن حکوم ــوی منتق از س
می گیــرد، همیــن عــدم تعهــد رییــس جمهــوری 
بــه وارد کــردن اصالحــات و تغییــرات بنیــادی در 

ــت.  ــی اس ــاختارهای حکومت س

ــس  ــی مســعود ریی ــر، احمدول ــوی دیگ از آن س
ــالیاد  ــم س ــور در مراس ــی کش ــان مل ــاد قهرم بنی
از فرماندهــان  انــوری، یکــی  ســید حســین 
در  را  اصالحــات  ضــرورِت  نیــز  جهــادی 
ســخنانش برجســته کــرد. آقــای مســعود در ایــن 
ســخنرانی گفــت: "گســترش تضادهــای قومــی، 
زبانــی و مذهبــی در ایــن چنــد مــاه اخیــر 
کــه موجــب عمیــق شــدِن بی اعتمادی هــا و 
ــرورت  ــت، ض ــده اس ــور گردی ــا در کش ناامنی ه
ــی  ــدِی تاریخ ــک نیازمن ــث ی ــه حی ــر را ب تغیی
ــی و  ــان حتم ــه و جهانی ــاِن عام ــی در اذه و مل

می ســازد." حیاتــی 
رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود بــا اشــاره 
بــه این کــه آنانــی کــه تغییرناپذیــر انــد، محکــوم 
ــد، اظهــار داشــت: »تغییــر یــک امــر  ــه زوال ان ب
قانونــی اســت، امــا نــوع تغییــر بــدون کشــمکش 
بــدون  تحــول  ملــی،  قهرمــان  قــول  بــه  و 

خون ریــزی باشــد".
احمدولــی مســعود در قســمتی از ســخنانش 
ــوان  ــت عن ــا تح ــت م ــت: "سال هاس ــان داش بی
آجنــدای ملــی بــر تغییــرات اساســی تأکیــد 
داشــته ایم، امــروز هــر میکانیزمــی کــه بــه منظــور 
ــی و  ــگاه قانون ــد جای ــردد، بای ــاد گ ــر ایج تغیی
ــاع،  ــر اجم ــد. ه ــته باش ــن داش ــی روش حقوق
ــه  ــوف ب ــد معط ــًا بای ــات، قطع ــه و انتخاب جرگ
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــد ک ــن باش ــرات بنیادی تغیی
را از همــۀ اقــوام در چرخــۀ تصمیم گیــری و 

سیاســت گذاری کشــور شــریک گردانــد".
 بــه نظــر می رســد فهــم متولیــان قــدرت از آن چه 
ــا  ــود، ت ــده می ش ــادی خوان ــات بنی ــه اصالح ک
آن چــه کــه منتقــداِن دولــت از آن مــراد می کننــد، 
ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــی را ب ــای اساس تفاوت ه
فهــم آقــای غنــی از اصالحــات بیشــتر از آن کــه 
ــوف  ــد، معط ــی باش ــدرت سیاس ــه ق ــوف ب معط
ــردد؛  ــت می گ ــراآت حکوم ــا و اج ــه برنامه ه ب
در حالــی کــه منتقــدان بــه ایــن نظــر انــد کــه تــا 
ــع  ــم و توزی ــادی در فه ــرات بنی ــه تغیی زمانی ک
ــوع  ــر ن ــد، ه ــود نیای ــه وج ــی ب ــدرت سیاس ق

ــل اجراســت.  ــادی  غیرقاب ــر و اصــالح بنی تغیی
از جانــب دیگــر، رییــس جمهــوری عمدتــًا 
کــه  می گویــد  اصالحــات ســخن  از  وقتــی 
ــد. او  ــده باش ــه رو ش ــکلی روب ــا مش ــودش ب خ
ــی  ــِل تنش های ــر ح ــدت درگی ــا به ش ــن روزه ای
ــری  ــطح رهب ــا را در س ــود آن ه ــه خ ــت ک اس
کشــور رقــم زد. آقــای غنــی شــاید در راســتای 
همیــن تغییــرات و اصالحاتــی کــه از آن هــا 
ســطح  در  را  برنامه هایــی  می گویــد،  ســخن 
ــی  ــه بحران ــرا درآورد ک ــه اج ــور ب ــری کش رهب
ــاال او  ــت. ح ــود آورده اس ــه وج ــابقه را ب کم س

ــد  ــا بتوان تالش هــای مضاعفــی را آغــاز کــرده ت
ــه او  ــد ک ــد کن ــردم را متقاع ــر م ــار دیگ ــک ب ی
نیــز در راســتای تغییــرات و اصالحــات حرکــت 

می کنــد. 
ــون  ــی چ ــه مفاهیم ــًا ب ــی واقع ــای غن ــر آق اگ
ــادی در نظــام اعتقــاد  اصالحــات و تغییــرات بنی
ــد از همــان روزهــای نخســِت رســیدن  دارد، بای
بــه قــدرت، اصالحــات را کــه از مهم تریــن 
مولفه هــای ایجــاد دولــت وحــدت ملــی اســت، 
ــر  ــی داد. مگ ــرار م ــود ق ــای خ در رأس برنامه ه
دولــت وحــدت ملــی فلســفۀ وجــودِی دیگــری 
بــه غیــر از ایجــاد تغییــرات و اصالحــات در نظام 
دارد؟... محتــوای اصلــی توافق نامــۀ سیاســی 
ــان  ــا پای ــه و ت ــرات شــکل گرفت ــای تغیی ــر مبن ب
ــه  ــی را ک ــی ورزد. اصالحات ــد م ــا تأکی ــر آن ه ب
ــوزه  ــه ح ــد، ب ــراد می کن ــی م ــۀ سیاس توافق نام
نمی شــود،  نیــز محــدود  و عرصــۀ خاصــی 
ــاز  ــی آغ ــای انتخابات ــات از نهاده ــن اصالح ای
می شــود و تــا تشــکیل لویــه جرگــۀ قانــون 
ــی  ــون اساس ــل در قان ــدف تعدی ــه ه ــی ب اساس
ــه تغییــر  ــا بتوانــد حتــا منجــر ب ــد ت ادامــه می یاب
ــِت  ــه عدال ــن ب ــت یافت ــرای دس ــام ب ــکل نظ ش

ــود.  ــور ش ــتر در کش بیش
ــه  ــًا ب ــخنانش عمدت ــا در س ــعود ام ــای مس آق
اصالحــات از نــوع دیگــری اشــاره دارد. هــدِف 
او از آوردن اصالحــات، توزیــع عادالنــۀ قــدرِت 
سیاســی و مشــارکت واقعــِی تمــام مــردم در 
سرنوشت ســاز  و  اساســی  تصمیم گیری هــای 
جامعــه می باشــد. اصالحاتــی را کــه آقــای 
مســعود و افــرادی چــون او مــراد می کننــد، 
بیشــتر در جهــت ایجــاد اعتمــاد و شــناخت 

ــت.  اس
امــروز یکــی از مشــکالت اساســِی جامعــه 
ــاد  ــِس اعتم ــی ح ــر کس ــه کمت ــت ک ــن اس ای
ــان  ــه هم ــد و ب ــود می بین ــری را در خ ــه دیگ ب
ــی  ــری جمع ــه ام ــر ب ــز کمت ــزان، شــناخت نی می
ــی  ــا زمان ــا ت ــدل شــده اســت. م ــی مب و همه گان
کــه بــه شــناخت و اعتمــاد در میــان خود نرســیم، 
ــد  ــی نمی توان ــوع اصالحات ــچ ن ــدون شــک هی ب
جامعــه را قانــع ســازد. همیــن لحظــه، نگاهــی بــه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــران نش ــی از رهب ــات برخ ادبی
ــه گســترش  چقــدر بی اعتمــادی در جامعــه رو ب
اســت. وقتــی کســی حتــا در حــوزۀ زبــان 
حساســیت نشــان می دهــد و بــرای دیگــران 
بــدون آن کــه از گویشــوراِن آن زبــان باشــد، 
ممکــن  چگونــه  می کنــد،  تعییــن  حدومــرز 
ــی  ــاِت واقع ــی اصالح ــن جامعه ی ــت در چنی اس

ــود؟ ــاده ش ــاد نه بنی
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روز گذشــته، آقــای غنــی در بیســتمین جلســۀ بورد مشــترِک 
نظــارت و انســجام، بــار دیگــر ضمــِن هشــداری بی محتــوا، 
ــرای  ــح را ب ــه صل ــتن ب ــته کِن پیوس ــراری و خس ــامِ تک پی
طالبــان ســر داد. او گفــت کــه طالبــان یــا بایــد از دل صلــح 
ــی  ــۀ جهان ــا جامع ــوند ت ــاده ش ــه آم ــا این ک ــد و ی را بپذیرن
ــامل  ــتی ش ــای تروریس ــِت گروه ه ــان را در فهرس ــمًا آن رس

ســازد.
ــه  ــردد ک ــکار می گ ــی آش ــی وقت ــن پیام های ــِی چنی بیهوده گ
تاریخچــۀ دســت کم ده ســالۀ ایــن پیام هــا و هشـــدارها را در 
ــم  ــه کنی ــان مطالع ــۀ دســت کم بیست ســالۀ طالب ــارِ کارنام کن
و ببینیــم کــه بــه هــر انــدازه کــه هشــدارها و اتمام حجت هــا 
بــه آدرِس طالبــان بیشــتر شــده، بــه همــان انــدازه، قــوت و 
ــف  ــزی مضاع ــروه در توحــش و خون ری ــن گ ــارِت ای جس
ــدارپَرانی را  ــی و هش ــن صلح خواه ــاز ای ــت. آغ ــده اس ش
کــه بیشــتر شــبیه یــک بــازی یــا جنــِگ زرگــری بــود، آقــای 
ــف و  ــِت ضع ــه در نهای ــی را ک ــم زد. او طالبان ــرزی رق ک
ــه  ــوازش، ب ــم و ن ــا تکری ــان ب ــد، چن ــر می بردن ــت به س ذل
ــه  ــازه ب ــی ت ــاره جان ــه یک ب ــرد ک ــوت ک ــح دع ــفرۀ صل س
آن هــا دمیــده شــد و اثراتــش شــهرها و روســتاهای کابــل را 
ســرخ رنگ ســاخت. آقــای کــرزی اگرچــه طالبــاِن جنایــکار 
را "بــرادر" می خوانــد، امــا گاه گاهــی کــه جنایت هــای 
بــه راه  از حــد می گذشــت و غوغــای عمومــی  آن هــا 
تریبون هــا  و  تلویزیون هــا  در  باالفاصلــه  می انداخــت، 
ــدارهای  ــتان را هش ــِع پاکس ــان جم ــد و طالب ــر می ش ظاه
ــاه داشــتند  ــِر کوت ــن هشــدارها عم ــا ای ــی داد. ام ــز م تندوتی
و بازهــم بــر طبــِل صلــح و بــرادری بــا طالبــان تــا آخریــن 

ــد! ــه ش ــت جمهورِی وی نواخت روزِ ریاس
اکنــون آقــای غنــی درحالــی ایــن راهِ باطــل و یــا ایــن بــازِی 
پــوچ را ادامــه می دهــد کــه حوادثــی هماننــد حملــه بــه قــول 
ــق  ــی زنب ــارِی چهارراه ــار انتح ــاهین و انفج اردوی 209 ش
شــهادت می دهنــد کــه نــه طالــب اهــِل صلح وســازش 
اســت و نــه هشــدارهای حکومــت بــه پشــیزی بــرای 
ــای  ــه بازی ه ــت ک ــن اس ــخ ای ــِت تل ــی ارزد. واقعی ــا م آن ه
ــت و  ــده اس ــون بری ــا خ ــان را ب ــاِف طالب ــتخباراتی، ن اس
ــزد  ــون می ری ــد، خ ــال بیاب ــه مج ــی ک ــده مادام ــن پدی ای
و وحشــت می آفرینــد. ایــن ماهیــِت خون ریزانــه بــرای 
ــر هــر نــوع ماهیــِت دیگــر )ماننــد قــوم و  طالبــان، مقــدم ب
ــطوح  ــی در س ــای غن ــد آق ــه مانن ــانی ک ــت. کس ــان( اس زب
ــتی و  ــرادری و دوس ــه ب ــد و دل ب ــرار دارن ــام ق ــی نظ عال
باهمــی و یک جایــی بــا طالــب بســته اند، در واقعیــِت 
امــر خــود، مــردم و نظــام را قربانــِی عالیــق کــورِ قومــی و 
ــش  ــِی خوی ــای سیاس ــِی جاه طلبی ه ــم قربان ــا ه ــاری و ی تب
می ســازند. زیــرا اوالً طالبــان در عمــل نشــان داده انــد 
ــر و  ــچ مش ــه هی ــش، ب ــتخباراتی خوی ــان اس ــز ارباب ــه ج ک
سیاســت مدارِ قومــی در افغانســتان ترحــم و پای بنــدی 
ــًا جــذِب نیروهــای طالبانــی و ادغــامِ آن هــا در  ــد؛ ثانی ندارن
نظــام زیــر نــامِ پروســۀ صلــح و یــا هــر چیــز دیگــر، نه تنهــا 
سیاســت مداراِن  قدرتمنــِد  و  بــزرگ  افغانســتاِن  آرزوی 
ــر و رو  ــازِ زی ــه آغ ــد، بلک ــرآورده نمی کن ــش را ب قوم اندی
ــد  ــی خواه ــِر بیگانه ی ــپاهیاِن فرمان ب ــا س ــدِن افغانســتان ب ش

ــد. ــلطه می اندیش ــل و زیرس ــتانی ذلی ــه افغانس ــه ب ــود ک ب
ــود،  ــار زده ش ــا مه ــا و افزون خواهی ه ــر عصبیت ه ــر ب اگ
ــک  ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــد ک ــد ش ــده خواه ــع دی به قط
ــهروندانش  ــۀ ش ــه در آن هم ــزت ک ــوی و باع ــتاِن ق افغانس
ــی  ــرور زنده گ ــرفراز و پُرغ ــوچ س ــا بل ــه ت ــتون گرفت از پش
کننــد، نخســت از همــه بایــد بــا طالبــان یــک مقاطعــۀ بزرِگ 
قومــی و یــک تسویه حســاِب ملــی و نظامــی صــورت گیــرد. 
البتــه چنیــن کاری مســتلزم جمــع شــدِن دســترخواِن صلــح و 
هشــدارهای پوشــالی اســت. آقــای غنــی و حکومــِت موجود 
ــد از  ــد، بای ــه ندارن ــردم توج ــدای م ــرف و ص ــه ح ــر ب اگ
ــق در بناگــوِش ارگ  ــِب چهارراهــی زنب تلخــِی انفجــار مهی
و ســپیدار ایــن انگیــزه را بگیرنــد کــه طالبــان و تروریســتاِن 
مــزدور را فقــط درهــم بایــد کوبیــد. صلــح در ایــن معادلــه، 
نــه بــا ســفره و مهمانــی و نــه بــا هشــدار از فهرســت ســیاه 
و ســفید، بلکــه بــا اســتراتژی قاطــِع نظامــی میســر اســت و 
بــس. غیــر از ایــن هرچــه باشــد، خروجــی اش قربانــی دادن 

و تکــرار تاریــخ خواهــد بــود! 

از طالب ها اصرار 
و از آقای  غنی انکار!
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اصـالحـات 
در نظـام از چـه منظـری؟
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کــه  می گوینــد  روشــنایی  جنبــش  اعضــای 
ــترده یی را در دوم  ــات گس ــش اعتراض ــن جنب ای
ــه نخســتین ســال  ــر ب ــه براب ــاه اســد امســال ک م
ــزار  ــت، برگ ــش اس ــن جنب ــای ای ــان اعض قربانی

. می کننــد
ــۀ  ــت دادخواهان ــه حرک ــه ب ــد ک ــان می گوین آن
خــود بــرای تحقــق مطالبــات برحــق، به مبــارزات 
عقالنــی و اخالقــی، ادامــه خواهنــد داد و بــا 
تهدیــد و ماشــین کشــتار آدم کشــی بــه هیچ وجــه 

ــد. ــر نمی دارن ــت ب ــود دس ــات خ از مطالب
اعضــای جنبــش روشــنایی دیــروز یک شــبنه، 
۱۸ ســرطان در یــک نشســت خبــری گفتنــد کــه 
ــای  ــوی اعض ــد از س ــرات در روز دوم اس تظاه
ــیر  ــردد و مس ــدازی می گ ــنایی راه ان ــش روش جنب
آن مصــالی مــزاری الــی دفتــر هیــأت نماینده گــی 

ــد. ــد می باش ــل محت ــازمان مل س
جنبــش روشــنایی از دولــت افغانســتان خواســت 
تــا بربنیــاد احــکام قانــون اساســی و قانــون 
تظاهــرات، تدابیــر الزم امنیتــی را بــرای برگــزاری 

ــد. ــاذ کن ــد اتخ ــی دوم اس ــرات مدن تظاه
در عیــن حــال، ایــن جنبــش از نماینــده گان جامعۀ 
حکومــت  تــا  می خواهــد  کابــل  در  جهانــی 
ــهروندان  ــات ش ــن مطالب ــرای تأمی ــتان را ب افغانس

ــازند. ــان وادار س ــت معترض ــن امنی و تأمی
بصیــر بیگــزاد، عضــو ایــن جنبــش همزمــان 
باخوانــش اعالمیــۀ جنبــش روشــنایی گفــت کــه 
ــان  ــاران شهیدش ــات ی ــق مطالب ــا تحق ــراض ت اعت
ــور  ــرق کش ــزرگ ب ــۀ ب ــق برنام ــا تطبی ــه همان ک
و امتــداد لیــن بــرق ۵00 کیلوولــت از مســیر 
ــامان مند  ــض س ــع تبعی ــدن وردک و رف بامیان-می

ــت. ــد داش ــه خواه ــت، ادام ــور اس در کش
ــه  ــنایی ب ــش روش ــزود: "جنب ــزاد اف ــای بیگ آق
ــتم  ــر س ــردم در براب ــبانۀ م ــروش ش ــب خ تعقی
تبعیــض و خفقــان در کشــور و پــس از برگــزاری 
از  اســد،  دوم  فاجعــۀ  ســال یاد  در  تظاهــرات 
نماینــده گان جامعــۀ جهانــی، فعــاالن مدنــی، 
اســتادان دانشــگاه ها، روحانیــون و چهره هــای 
ــت  ــک نشس ــی در ی ــی و اجتماع ــرح سیاس مط
بــزرگ دعــوت کــرده و برنامه هــای خــود را 
ــرای ضــرورت انســجام نیروهــای عدالت خــواه  ب

و اصالح طلــب اعــالم خواهــد کــرد".
ــنایی  ــش روش ــی جنب ــورای مردم ــان، ش هم چن
گفتــه اســت کــه بــه منظــور انعــکاس مــوج تــازۀ 
خیــزش بــزرگ و عدالت خواهانــۀ شــهروندان 
کشــور بــه جهانیــان، اعضــای ایــن جنبــش 
میزهــای مــدوری را در کشــورهای مختلــف 

ــرد. ــد ک ــاد خواهن ــی ایج خارج
در همیــن راســتا، ســتادهای مردمــی جنبــش 
ــه  ــده ب ــۀ آین ــان از هفت ــطح جه ــنایی در س روش
ــزرگ  ــزش ب ــازۀ خی ــوج ت ــکاس م ــور انع منظ
کابــل  در  روشــنایی  جنبــش  عدالتخواهانــۀ  و 
ــاد  ــود را ایج ــری خ ــای خب ــان، میزه ــه جهانی ب

ــرد. ــد ک خواهن
ــو  ــی، عض ــارف رحمان ــال، محمدع ــن ح در ای
ــی  ــش مردم ــد: جنب ــده گان می گوی ــس نماین مجل
ــرای  ــۀ خــود ب ــه حرکــت دادخواهان افغانســتان ب

تحقــق مطالبــات برحــق، بــه مبــارزات عقالنــی و 
اخالقــی، ادامــه خواهــد داد، بــا تهدیــد و ماشــین 
کشــتار آدم کشــی بــه هیچ وجــه از مطالبــات خــود 

ــر نمــی دارد. دســت ب
ــدت  ــت وح ــی: حکوم ــای رحمان ــۀ آق ــه گفت ب
ملــی به جــای اســتقبال خواســته های مشــروع 
ــه روش خشــن و ســرکوب  شــهروندان دســت ب

مدنــی  می زنــد. جنبش هــای 
اســت  یک ســال  بــه  "نزدیــک  می گویــد:  او 
کــه ســفارت امریــکا منحیــث حامــی بــزرگ 
ــم و  ــا تروریس ــارزه ب ــتای مب ــتان در راس افغانس
تحقــق دموکراســی، ســفارت انگلیــس و اتحادیــۀ 
ــه  ــد ک ــگاه می کن ــانه ن ــۀ خاموش ــه گون ــا ب اروپ
ــود  ــی می ش ــت قربان ــی و مدنی ــه دموکراس چگون
ــتان  ــهروندان افغانس ــرای ش ــی ب ــن خاموش و ای

ــت." ــول اس ــل قب ــر قاب ــش برانگیز و غی پرس
ــد  ــر چن ــرد: "ه ــر نشــان ک ــی خاط ــای رحمان آق
جامعــۀ جهانــی تاکنــون از یــک نظــام قبیله یــی و 
ــز  ــًا در ارگ متمرک ــه عمدت ــی ک ــد مافیای ــک بان ی
شــده اســت، هزینــه و حمایــت کــرده، امــا جامعــۀ 
عظیم تریــن  از  بایــد  و  دارد  وظیفــه  جهانــی 
جنبــش افغانســتان جنبــش روشــنایی و رســتاخیر 

ــد". ــر حمایــت کن تغیی
از شــهروندان کشــور  ایــن جنبــش  اعضــای 
ــرات  ــتن خاط ــده نگه داش ــرای زن ــا ب ــتند ت خواس
ــالت  ــهیدان حم ــنایی و ش ــدان روش ــهدای می ش
از  اســد  اول  شــامگاۀ  در  کابــل،  در  اخیــر 
ــعارهای  ــر و ش ــاد تکبی ــا فری ــب ب ــاعت 9 ش س
عدالت خواهانــه از پشــت بام هــای منازل شــان 
سیاســت های  آنــان  ســوی  از  آنچــه  بــه 
می شــود،  گفتــه  حکومــت  تروریســت پرورانۀ 

اعتــراض کننــد.
ــد،  ــنایی می گوی ــش روش ــی جنب ــورای مردم ش
دولــت بایــد بدانــد کــه انکشــاف در کشــور 
بــدون حمایــت مــردم امکان پذیــر نیســت و 
ــد و  ــض کنن ــی را نق ــع مل ــه مناف ــی ک پروژه های
ــۀ  ــه مرحل ــند، ب ــته باش ــردم را نداش ــت م حمای

ــد. ــد ش ــته نخواهن ــرا گذاش اج
گفتنــی  اســت کــه شــورای عالــی مردمــی جنبــش 
روشــنایی ســال گذشــته بعــد از آنکــه حکومــت 
ــن  ــیر لی ــا مس ــت ت ــم گرف ــی تصمی ــدت مل وح
ــدان  ــیر بامیان-می ــت را از مس ــرق ۵00 کیلوول ب
وردک تغییــر دهــد، بــا اشــتراک شــماری از 
نماینــده گان مــردم در شــورای ملــی، مجلــس ســنا 

ــد. ــاد ش ــردم ایج ــماری از م و ش
البتــه در حملــۀ انتحاریــی کــه ســال گذشــته 
ــش در  ــن جنب ــه ای ــوط ب ــان مرب ــاالی معترض ب
ــم ۸0  ــت ک ــل رخ داد، دس ــگ کاب ــوک دهمزن چ
تــن کشــته و حــدود 2۵0 نفــر دیگــر نیــز زخمــی 

ــد. گردیدن
اعضــای ایــن جنبــش می گوینــد کــه بعــد از 
ــدازی تظاهــرات، برنامــۀ بعدی شــان را طــی  راه ان

ــرد. ــد ک ــالم خواهن ــری اع ــک نشســت خب ی

ــت  ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــد اش محم
افغانســتان یک بــار دیگــر از گــروه طالبــان 
خواســت تــا دســت از جنــگ برداشــته بــه 

رونــد صلــح بپیوندنــد.
یک شــنبه۱۸  روز  اشــرف غنی احمدزی 
جلســۀ  بیســتمین  در  ســرطان/تیر  مــاه 
بــورد مشــترک نظــارت و انســجام گفــت: 
ــرای  ــار ب ــان انتظ ــد زم ــد بدانن ــان بای طالب

ــد. ــی نمی مان ــان باق آن
محمــد اشــرف غنــی یــادآور گردیــد 
طالبــان یــا بایــد از دل صلــح را بپذیرنــد یا 
بــه ایــن آمــاده شــوند کــه جامعــۀ جهانــی 
رســمًا آنــان را در فهرســت گروه هــای 

ــازد. ــامل س ــتی ش تروریس
کمک هــای  از  قدردانــی  ضمــن  غنــی 
ــت:  ــت گف ــن نشس ــی در ای ــه  جهان جامع
ــن عمــل  ــد و ای ــا متحــد بودی ــا م شــما ب
ــل  ــۀ کاب ــل و پروس ــت بروکس را در نشس

ــد. ــان دادی نش
تاکیــد  افغانســتان  حکومــت  رییــس 
ــر در  ــال حاض ــتان در ح ــه افغانس ــرد ک ک
ــاز دارد  ــرای کار نی ــف ب ــای مختل بخش ه
و نیازمنــد کمک هــای جامعــۀ جهانــی  

شــد. می با
مالیــه  وزارت  در  افــزود:  غنــی  آقــای 
ایــن  در  زیــادی  مشــکل های  هرچنــد 
بخــش وجــود داشــت؛ امــا اقدام هــای 
گذشــته  ســال  نیــم  دو  در  را  مناســب 
در عرصــه جمــع آوری عوایــد و رشــد 

اقتصــادی کشــور انجــام داده اســت..
تامیــن  دربخــش  حکومــت  رییــس 
ســفارت خانه ها،  شــهروندان،  امنیــت 
ــرمایه گذران  ــی و س ــکتورهای خصوص س
ــه  ــما از جمل ــروع ش ــی مش ــت: نگران گف
اولویــت کاری ماســت و بــه دولــت شــش 
ــان  ــن امنیت ت ــش تامیی ــر در بخ ــاۀ دیگ م

ــد. ــت بدهی وق
چهارشــنبه  مرگ بــار  حملــه  غنــی، 
ســیاه را یــک حملــۀ بــاالی فرهنــگ 
سیاســی جهانــی خوانــد و گفــت کــه 
ــورهای  ــوی کش ــت ها از س ــر تروریس اگ
از  فراتــر  گــردد،  حمایــت  مختلــف 

رفــت. خواهنــد  کشــورها  مرزهــای 
ــه آوردن  ــت، ب ــن نشس ــی در ای ــای غن آق
اصالحــات در وزارت امــور داخلــه تاکیــد 
اول  اولویت هــای  کــه  گفــت  و  کــرد 
ــری و  ــح سرتاس ــدن صل ــه  وجودآم ــا ب م
ــت. ــی اس ــای امنیت ــات در نهاده اصالح

افغانســتان  حکومــت  وی:  گفتــه  بــه 
بهــر  بــه خاطــر  را  قانونــی  اساســات 
ــد  ــاد خواه ــی ایج ــع آب ــرداری از مناب ه ب
منابــع  روی  گــذاری  ســرمایه  و  کــرد 
ــرعت  ــز س ــی را نی ــای آب ــاری و بنده آبی

داد. خواهــد 
وی تصریــح کــرد:" آب، یکــی دیگــر 
می باشــد،  افغانســتان  عمــده  منبــع  از 
ــه خاطــر  ــی را ب حکومــت اساســات قانون
ــع ایجــاد خواهــد  ــن منب ــرداری از ای بهره ب
آبیــاری  زیربناهــای  روی  مــا  نمــود. 
افزایــش  خاطــر  بــه  آبــی  بندهــای  و 
ســرمایه گذاری  زراعتــی  مؤثریــت 
ــی،  ــرح تخنیک ــل ط ــا تکمی ــم و ب کرده ای
مــا ســرمایه گذاری در ایــن ســکتور را کــه 
کلیــد رشــد و کاهــش فقــر اســت، ســرعت 

خواهیــم بخشــید".
وزیــر  حکیمــی  اکلیــل  حــال،  باایــن 
رهبــری  را  نشســت  ایــن  کــه  مالیــه 
می کــرد گفــت: در ایــن نشســت روی 
کنفرانــس  از  پــس  پیشــرفت هایی 
بروکســل و تطبیــق تعهــدات افغانســتان بــا 
ــی  ــن الملل ــدگان بی ــل کنن ســفیران و تموی
می گیــرد.  صــورت  گفتگــو  و  بحــث 

از  یکــی  گفــت:  نشســت  درایــن  او 
ــان  ــه زن اولویت هــای دادن ســهم بیشــتر ب
ــان در پســت های مهــم  اســت و اینکــه زن
ــند،  ــته باش ــور داش ــی حض ــد دولت وارش
حضــور زنــان در پســت های مهــم دولتــی 
صفــوف  در  زن  هــزاران  مشــارکت  و 
ــت  ــا را ثاب ــا م ــن ادع ــی ای ــای امنیت نیروه

. می کنــد
ــل  ــرای ح ــا ب ــرد: م ــد ک ــه تاکی وزیرمالی
مشــکالت زنــان، محاکمــه خــاص در 
ــتانان  ــان دادس ــاد و همچن ــات را ایج والی
ــکالت و  ــه مش ــیده گی ب ــرای رس زن را ب
قضایایــی زنــان اســتخدام کردیــم و هیمــن 
اکنــون در 34 والیــت افغانســتان زنــان 
کار  مشــغول  دادســتانی ها  در  دادســتان 

ــد. ان
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  حکیمــی  
یــک  برگــزاری  گفــت:  انتخابــات 
انتخابــات آزاد، شــفاف و عادالنــه، یکــی از 
ــت و  ــوده اس ــای ب ــن اولویت ه عمده تری
بــرای برگــزاری چنیــن انتخاباتــی گام هــای 

برداشــته ایم. را  عملــی 
ــده  ــاالت متح ــفیر ای ــس، س ــو الرن هوگ
امریــکا کــه در ایــن نشســت حضــور 
حکومــت  هرچنــد  گفــت:  داشــت 
ــتای  ــری در راس ــای مؤث ــتان گام ه افغانس
بروکســل  کنفرانــس  تعهــدات  تطبیــق 
بســنده  تالش هــا  ایــن  امــا  برداشــته؛ 
ــدید  ــاد تش ــا فس ــارزه ب ــد مب ــت، بای نیس
شــود و اصالحــات بنیــادی حقوقــی و 
میــان  بــه  افغانســتان  دولــت  در  اداری 

ــد. بیای
ــت  ــه عل ــن ک ــن ای ــا گفت ــکا ب ــفیر امری س
ــت  ــود امنی ــتان نب ــاف افغانس ــدم انکش ع

نیســت، افــزود کــه دلیــل، موجودیــت 
ــون،  ــف قان ــت ضعی ــاد اداری، حاکمی فس
ــت از ســکتورهای خصوصــی  ــود حمای نب

ــت. ــاد اس ــود اقتص و نب
ســفیر امریــکا تاکیــد کــرد: فســاد گســترده 
در نهادهــای دولتــی و ســکتورهای امنیتــی 
ــود  ــون نب ــت قان ــدم حاکمی ــتان، ع افغانس
امنیــت در شــهرها و روســتا و افزایــش 
ــی  ــدر عوامل ــواد مخ ــاق م ــت و قاچ کش
ــدی رشــد اقتصــاد در  ــه ســبب گن ــد ک ان

ــده اســت. افغانســتان ش
آقــای الرنــس همچنــان گفــت: افغانســتان 
بــه لحــاظ منابــع زیــر زمینــی کشــور 
ثروتمنــد اســت، دولــت بایــد بــا همــکاری 
ــه اســتفاده از معــادن  ــی زمین جامعــه جهان

ــد. ــم کن را فراه
ــن  ــت ضم ــن نشس ــکا در ای ــفیر امری س
برگــزاری  تاریــخ  اعــالم  از  اســتقبال 
ــات   ــیون انتخاب ــوی کمیس ــات از س انتخاب
ــک  ــتحق ی ــتان مس ــردم افغانس ــت: م گف
انتخابــات شــفاف و عادالنــه اســت و 
ــت  ــن امنی ــتای تامی ــد در راس ــت بای دول

انتخابــات تــالش کنــد.
ــفیر  ــد، س ــکل میلیبن ــال مای ــن ح در همی
نیــز  اروپــا  اتحادیــه  نماینده خــاص  و 
قانــون،  حاکمیــت  بــرای  تالش هــا 
مشــارکت عادالنــه مــردم در نظــام، آوردن 
ــادی در مرکــز و اداره هــای  اصالحــات بنی
ــز  ــر متمرک ــات غی ــه خدم ــی ،عرض محل
رااز  اقتصــادی  بنیــادی  اصالحــات  و 
ــته و  ــت پنداش ــای کاری حکوم اولویت ه
ــرد. ــد ک ــوارد تاکی ــن م ــی شــدن ای برعمل
ــالش  ــت: ت ــان گف ــد همچن ــای میلیبن آق
ــت و  ــان دول ــه می ــتحکام رابط ــرای اس ب
مــردم و توجــه بــه مســایل حقــوق بشــری 
از دیگــر مــواردی اســت کــه دولــت 
افغانســتان بایــد بــه آن بــه گونــه ی جــدی 

ــد. ــه کن توج
ــن  ــا در ای ــه اروپ ــاص اتحادی ــدۀ خ نماین
نهــاد  ایــن  ارزیابــی  گفــت:  نشســت 
کمک هــای  توســط  کــه  کارهــای  از 
کشــورهای خارجــی انجــام شــده جریــان 
دارد و افــزود کــه پیش رفــت در افغانســتان 
ــر  ــکالت امکان پذی ــام مش ــود تم ــا وج ب

ــت. اس
کنفرانــس  در  کــه  حالیســت  در  ایــن 
بروکســل کــه در مــاه اکتبــر ســال گذشــته 
ــا برگــزار شــده  ــه اروپ ــی اتحادی ــا میزبان ب
بــود، جامعــه جهانــی بــه دولــت افغانســتان 
وعــده ســپرده بــود کــه در صــورت مبــارزه 
جــدی بــا فســاد، ۱۵.2 میلیــارد دالــر را بــه 

ــد. ــک می کن ــتان کم افغانس
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ــخ  ــام تاری ــوزگاران بدن ــرا سوفســطاییان آم چ
لقــب گرفتنــد؟ سوفســطاییان کــه بودنــد؟ 
ــرا  ــتند؟ و چ ــه می خواس ــد؟ چ ــه می گفتن چ
ــام و بداقبــال شــدند؟!  این همــه در تاریــخ بدن
آیــا آن هــا بــه واقــع مخالفــان فلســفه بوده انــد 
بی ادعــای  معلمــان  حقیقتــًا  این کــه  یــا  و 

ــد؟  ــمار می رفتن ــه ش ــفه ب فلس
سوفســطاییان  بــاب  در  دورانــت  ویــل 
عمیق تریــن  و  مشــخص ترین  می گویــد: 
پیشــرفت فلســفه بــا آن هــا شــروع شــد؛ زیــرا 
ــه  ــه ب ــد ک ــردی بودن ــای دوره گ ــا حکم آن ه
ــش  ــان بی ــد و دقت ش ــه بودن ــرو رفت ــود ف خ
از آن چــه بــه جهــان اشــیا معطــوف باشــد، بــه 
ــود. در  تفکــر در طبیعــت خودشــان متوجــه ب
ــر مســأله و  ــز کم ت ــی نی فلســفۀ نظــری و عمل
راه حلــی را می تــوان یافــت کــه سوفســطاییان 
ــورد بحــث  ــا م آن را درک نکــرده باشــند و ی

ــند.  ــداده باش ــرار ن ق
و  دایرۀالمعــارف  اهــل  معمــوالً  سوفســطاییان 
روش  و  راه  از  و  بودنــد  پرمایــه  دانشــمندان 
ــی  ــج عمل ــم نتای ــری و ه ــج نظ ــم نتای ــود، ه خ
می گرفتنــد. نتیجــۀ نظــری راه و روش آن هــا ایــن 
ــت  ــی داش ــت یقین ــت معرف ــال اس ــه مح ــود ک ب
ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــان ای ــی تعالیم ش ــۀ عمل و نتیج
فــرض اگــر سیســتم فــالن جامعــه بــا فــالن روش 

ــت.  ــاتر اس ــر و رس ــد، بهت ــازمان یاب س
پیــش  فالســفۀ  ســایر  برخــالف  هم چنیــن 
از ســقراط کــه بــه وجــود شــاگرد اهمیتــی 
نمی دادنــد و وجــود دانــش آمــوز و شــاگرد 
صرفــًا  هدف شــان  و  بــود  فرعــی  برای شــان 
یافتــن حقیقــت بــود، بــرای سوفســطاییان داشــتن 
ــرا هــدف آن هــا  ــود؛ زی ــری اساســی ب شــاگرد ام
تعلیــم و تربیــت و نــه صرفــًا درک حقیقــت بــود. 
ــان،  ــین یون ــفۀ پیش ــالف فالس ــطاییان برخ سوفس
ــه  ــایی ب ــق شناس ــایی را از متعل ــوع شناس موض
فاعــل شناســایی برگرداندنــد. بــه عبــارت دیگــر، 
فالســفۀ  جهان شناســی  مباحــث  جــای  بــه 
پیشــین، بــه مباحــث انسان شناســی پرداختنــد 
و عصــر جهان شناســی و کیهان شناســی را بــه 
عصــر انسان شناســی احالــه دادنــد کــه ایــن 

ــراوان دارد.  ــل ف ــای تأم ــرد ج رویک
ــای  ــه معن ــاز ب ــت« در آغ ــن واژۀ »سوفیس بنابرای
دانشــمند و معلــم بــود و معنــای مذمومی نداشــت؛ 
ــت  ــل، اف ــی از عوام ــل پاره ی ــه دلی ــا ب ــی بعده ول
معنایــی پیــدا کــرد و از معنــای رفیــع دانشــمند بــه 

ــت.  ــزل یاف ــر« تن ــای »مغالطه گ معن
کاپلســتون دربــاره علــل بدنامــی سوفســطاییان بــه 

ــه:  ــه این ک ــد، از جمل ــاره می کن ــواردی اش م
ســخنوری  فــن  تعلیــم  بــه  سوفســطاییان  ۱ـ 
کــه  کار  ایــن  بــا  و  می پرداختنــد  بالغــت  و 
مــردم  نبــود،  هــم  نادرســتی  امــر  فی نفســه 
را بــرای دســت یابی بــه فضیلــت سیاســی و 
فضیلــت اشــرافیت جدیــد یعنــی اشــرافیت هــوش 
ــه  ــا ک ــا از آن ج ــد؛ ام ــرورش می دادن ــت، پ و لیاق
ــورد  ــود م ــن ب ــخنوری( ممک ــن س ــن )ف ــن ف ای
ــه  ــت اندیش ــود و در خدم ــع ش ــتفاده واق سوءاس
ــن رو  ــرد، از ای ــرار گی ــه ق ــتی مغرضان ــا سیاس ی

ــدند.  ــهره ش ــدی ش ــه ب ــطاییان ب سوفس
مباحثــه  و  فــن جــدل  تعلیــم  بــه  آن هــا  2ـ 
می پرداختنــد کــه بــه معنــای عادالنــه جلــوه دادِن 
امــر غیرعادالنــه بــود و بــا روش دیریــن برخــورد 
حقیقت جویانــۀ فالســفه، بســیار اختــالف داشــت. 
ــنتی  ــالق س ــد اخ ــاد از قواع ــه انتق ــا ب -3 آن ه
ــد  ــًا جدی ــز واقع ــه چی ــدون این ک ــد، ب می پرداختن
و درســتی را بــه جــای آن معرفــی کننــد و ایــن امر 

ــد.  ــوزش می دادن ــم و آم ــان تعلی ــه جوان ــز ب را نی
4ـ آن هــا از اتحــاد اقــوام یونانــی )هلنیســم(، 
ــاز  ــورد نی ــهر م ــان دولت ش ــه در یون ــی ک نظریه ی

بــود، طــرف داری می کردنــد. 
-۵ آن هــا در مقابــل تعلیــم و آمــوزش شــاگردان، 

ــد.  ــب می کردن ــزد و اجــرت طل م
بدنامــی  مــوارد  ذکــر  از  بعــد  کاپلســتون 
ــا  ــه ب ــرد ک ــه می گی ــن نتیج ــطاییان، چنی سوفس
محکومیــت  ســزاوار  سوفیســم  ایــن،  وجــود 
ــدا،  ــه در ابت ــت ک ــد اس ــت. او معتق ــی نیس قطع
کلمــۀ سوفســطایی معنــای ناپســندی نداشــت 
و سوفســطاییان نیــز در بیــن مــردم اعتبــار و 
ــفیر  ــوان س ــه عن ــا بعضــًا ب ــتند و حت ــرام داش احت
ــت  ــوان گف ــدند. می ت ــاب می ش ــود انتخ ــهر خ ش
ــت  ــا، مخالف ــی آن ه ــل بدنام ــن عام ــه مهم تری ک
ســقراط و افالطــون بــا ایشــان بــود. زیــرا افالطون 
آنــان را دکان دارانــی بــا کاالهــای معنــوی معرفــی 

 . می کــرد
از نظــر راســل، سوفســطاییان معمــوالً بــه کســانی 
تعلیــم می دادنــد کــه خــود یــا اطرافیان شــان 
ــل  ــب تمای ــر موج ــن ام ــد و همی ــر بودن توانگ
ــوالً  ــردم معم ــا م ــد؛ ام ــا می ش ــی در آن ه خاص
ــه  ــه دلیــل حســادت و هــم ب ــا توانگــران هــم ب ب
ــن و  ــا بی دی ــد آن ه ــد بودن ــه معتق ــن ک ــل ای دلی
ــردم را خــراب  ــد م ــد اخــالق هســتند و عقای فاق
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــمنی می کردن ــد، دش می کنن
ــد  ــاره می کن ــز اش ــری نی ــل دیگ ــه عوام ــل ب راس
کــه در ایجــاد خصومــت نســبت بــه سوفســطاییان 
بی تاثیــر نبــوده؛ از آن جملــه، قــوت فکــر ایشــان 
بــوده اســت؛ زیــرا آن هــا حاضــر بودنــد بــه 
ــد  ــد، برون ــه اســتدالل راهنمایی شــان کن هرجــا ک
ــکاکیت  ــه ش ــا را ب ــًا آن ه ــم غالب ــتدالل ه و اس
ــب  ــز موج ــا نی ــل آن ه ــرد. عم ــی می ک راهنمای
زیرکانــه  پــرده دری  و  بدبینــی  جای گزینــی 
و بیرحمانــه بــه جــای ســاده گی شــده بــود. 
ــالف  ــران و برخ ــالف دیگ ــا برخ ــن آن ه هم چنی
رســم زمانــه، بــرای تبلیــغ و ترویــج افــکار خــود 
ــد  ــد و معتقــد بودن ــه تأســیس مدرســه نپرداختن ب
کــه تعالیم شــان ربطــی بــه دیــن و اخــالق نــدارد 
ــتدالل  ــدل و اس ــن ج ــًا ف ــه صرف ــد ک و می گفتن
ــد  ــا همانن ــر، کار آن ه ــان دیگ ــه بی ــد. ب می آموزن
عمــل وکالی دعــاوی امــروز بــوده اســت؛ یعنــی 
ــد و  ــم می دادن ــه را تعلی ــه و علی ــل ل ــا دالی آن ه
جانــب اســتدالالت خــود را نمی گرفتنــد، امــا 
ــود  ــاً برخــالف مشــی کســانی ب ــن مشــی دقیق ای
ــی از  ــته و طریق ــت را هم بس ــفه و دیان ــه فلس ک

زیســتن می دانســتند. 
ــه  ــی سوفســطاییان ب ــارۀ بدنام ــز درب ــس نی گمپرت
ــه اختصــار  ــه ب ــد ک ــادی اشــاره می کن ــل زی عوام

ــرد:  ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
۱ـ سوفســطاییان اهــل پژوهــش در اســرار 
ــایل  ــارۀ مس ــر درب ــل تفک ــت و اه طبیع
ــه شناســایی، اخــالق و حقــوق  ــوط ب مرب
ــا  ــد ت ــب ش ــر موج ــن ام ــا ای ــد، ام بودن
ــی  ــاروا و بی دین ــکاوی ن ــه کنج ــا ب آن ه

ــم شــوند.  مته
ــتغال  ــه وری اش ــه پیش ــطاییان ب -2 سوفس
و  توســعه  آن  وظیفــۀ  کــه  داشــتند 
ــود،  ــردم ب ــار م ــان اقش ــم می ــع عل توزی
به ویــژه بــه انجــام کارهــای ذهنــی و 
ــذ  ــل اخ ــران در مقاب ــرای دیگ ــری ب فک
مــزد می پرداختنــد کــه عملــی بســیار 
ــخصی  ــت ش ــالف حیثی ــت و خ ناشایس
ــی  ــه تلق ــی داوطلبان ــۀ بنده گ ــه منزل و ب

 . می شــد
-3 جریحــه دار شــدِن احساســات کســانی 
کــه پــول کافــی بــرای پرداخــت حق الزحمــۀ 
ــی  ــه عوامل ــز از جمل ــتند نی ــطاییان نداش سوفس
اســت کــه می تــوان در ایــن زمینــه برشــمرد؛ زیــرا 
ــه در  ــیله چ ــن وس ــه بدی ــد ک ــد بودن ــا معتق آن ه
ــی از  ــاوی حقوق ــارزات سیاســی و چــه در دع مب
ــد،  ــطاییان درس گرفته ان ــه از سوفس ــی ک حریفان

عقــب می ماننــد. 
-4 مخالفــت شــخصیتی هم چــون افالطــون ـ کــه 
ــود  ــوردار ب ــی برخ ــنده گی واالی ــدرت نویس از ق
ــا  ــردن آن ه ــام ک ــز در بدن ــطاییان نی ــا سوفس ـ ب
بســیار موثــر بــود؛ زیــرا افالطــون معمــوالً بــه آن 
ــه  ــت ک ــطاییان می پرداخ ــی از کار سوفس جنبه های
بــرای روحیــۀ اشــرافی همشــهریان و به ویــژه افراد 
ــت  ــد دریاف ــود؛ مانن ــۀ خــودش انزجــارآور ب طبق
مــزد در مقابــل تعلیــم و احیانــًا فروتنــِی آنــان کــه 
ــد.  ــوب نمی ش ــت محس ــون فضیل ــر افالط از نظ

البتــه راســل به حــق و انصــاف در مقــام پاســخ بــه 
افالطــون و تمــام کســانی کــه بــه تبعیــت از وی به 
ایــن عمــل سوفســطاییان یعنی گرفتن مــزد در ازای 
ــد: افالطــون  ــد، می گوی ــراض کرده ان ــس اعت تدری
بضاعــت مالــی داشــت و بــه ظاهــر نمی توانســت 
ــر  ــد او توانگ ــه مانن ــانی را ک ــای کس نیازمندی ه
نبودنــد، درک کنــد؛ امــا شــگفت این جاســت کــه 
اســتادان امــروزی هــم کــه دلیلــی بــرای رد کــردن 
ــای  ــد، خرده گیری ه ــود ندارن ــۀ خ ــوق ماهیان حق

ــد.  افالطــون را مکــرر تکــرار می کنن
ــول  ــه تح ــت ک ــوان گف ــه می ت ــور خالص ــه ط ب
به ویــژه  و  سوفســطایی  اصطــالح  معنایــی 
ــز  ــای اهانت  آمی ــردِن آن در معن ــه کار ب ــت ب عل
ــت  ــای دول ــطاییان به ــد سوفس ــب ش ــه موج ک
ــاله  ــی دوهزارس ــا بدنام ــش را ب ــتعجل خوی مس

ــت:  ــر اس ــل زی ــول عوام ــد، معل بپردازن
-۱ دگرگونی در نحوۀ به کار بردن زبان. 

ــا دســت کم  ــن نویســنده و ی ــوغ نیرومندتری -2 نب
یکــی از نیرومندتریــن نویســنده گان جهــان یعنــی 
ــه  ــزاح و ریشــخند را ب ــه تیرهــای م افالطــون )ک

جــان سوفســطاییان نشــانه رفــت(. 
سوفســطاییان.  درآمــدن  امــوات  زمــرۀ  در   3-
ــچ  ــه در هی ــرد ک ــوزگاران دوره گ ــن آم ــرا ای زی
جــا ســاکن نمی شــدند، نــه مکتبــي تأســیس 
ــه  ــتند ک ــاداری داش ــاگردان وف ــه ش ــد و ن کردن
به عمــل آورنــد و  نوشته های شــان مراقبــت  از 

ــد.  ــگاه دارن ــده ن ــان را زن یادش

ــص  ــش و تلخی ــن ویرای ــر مت ــوب حاض ٭ مکت
ــه  ــر عبداللـ ــل دکت ــع و مفص ــۀ جام ــدۀ مقال ش

اســت. نیک ســیرت 
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جوانمردی
»از ضعف به هرجا که رسیدیم، وطن شد.«

سـال ۱376 خورشـیدی، در یـک سـفِر شـش روزه، از مسـیِر پاکسـتان ـ 
چتـرال ـ بدخشـان وارد پنجشـیر شـدم.

در ایـن سـفر، روزهـا از شـدِت آفتـاب و شـب ها از فرط خنـک در رنج 
بـودم، به همین گونـه بعضـی از روزهـا گرسـنه راه می پیمـودم.

خالصـه بعـد از زحمـات زیاد، به اولیـن قریه از قرای درۀ پنجشـیر، قریۀ 
"پس مزار" ولسـوالی پریان، رسـیدم.

آفتاب سـوخته گی های رویـم، گواهـی از مشـقِت راه و سـفر مـی داد. سـه 
جلـد کتـاب با خود داشـتم. خسـته بـودم و فکر می کـردم وزِن سـنگینی 

می کنم. را حمـل 
بـه  هـر صورت، وارد روسـتای آبادی در ولسـوالی پریان شـدم که در آن 
مسـجِد آهن پوشـی اعمـار گردیده بود. داخل مسـجد شـدم کـه جماعِت 

کوچکـی نمـاز عصـر را تمام کـرده بودند و مالی مسـجد دعـا می کرد.
بعـد از ختـم نمـاز، همـه متوجـه من شـدند. در ایـن جمع، یـک فرمانده 
کـه مشـهور بـه »قلندربیگ« بود را شـناختم. بسـیار مانده و خسـته بودم؛ 

اگـر می نشسـتم، برخاسـتن برایم مشـکل می شـد. 
جماعـِت نمازخـوان جانـِب مـن بـا تعجـب دیـده و پرسـیدند کـه شـما 

مسـافر اسـتین. گفتـم: بلی!
قلندربیـگ کـه ریـش انبوهـی صورتـش را پوشـانیده و پکولـی به سـر 
داشـت، گفـت: جـوان نمـازت را بخـوان، امـا یـادت باشـد که شـب در 
مسـجد جـای بودوبـاش نداریـم و ایـن مسـجد شـبانه قفـل می شـود. 

می توانـی بـه مسـجِد دیگـری کـه از مـا فاصلـۀ کمـی دارد، بـروی.
مـن بـه قلندربیـگ کـه نـامِ بی مسـمایی بـود، گفتنی یـی نداشـتم. نمـاز 

ناخوانـده، مسـجِد آن هـا را تـرک کـردم.
نزدیـک نمـاز شـام بـه مسـجِد دومی رسـیدم کـه جماعت در حـال اقامۀ 

نمـاز بودنـد، من هـم به صـِف جماعت پیوسـتم.
نمازگـزاران، در روشـنی چراغ هـای کم نـور، به سـختی قابـل تشـخیص 
بودنـد. نمـاز جماعـت را ادا کـردم و دو رکعـت سـنت نمـاز شـام را 
بسـیار به سـختی خوانـدم. از فـرط خسـته گی و بی خوابـی، در گوشـه یی 

از مسـجد قـرار گرفتـه و خـواب هـر لحظـه مـرا تهدیـد می کـرد.
مـرد تنومنـد و بلندقامتـی رو به من کـرده گفت: فکر کنم وطندار مسـافر 

اسـتی. گفتم: بلی!
به عجلـه بـرای این کـه جـواب منفـی نشـنوم، گفتم: بـه چیِز دیگـری نیاز 

نـدارم، تنهـا می خواهـم شـبی را اجـازه بدهیـد که این جـا بخوابم.
ایـن شـخص کـه فرمانـده »حاجـی حبیـب پریـان« نام داشـت، بـا لهجۀ 
شـیریِن روسـتایی گفت: »آخـه عجب آدمی اسـتی، مگر ما زنده نیسـتیم، 

یـک توته نـان در بیابـان هم پیدا میشـه.«
خـوش شـدم، ایـن مـرد دسـتم را گرفـت و بـا چراغـی به دسـت جانِب 

خانـۀ خـود برد.
وقتـی داخـل خانـه شـدم، بـا مهربانـی تمـام، دوشـکی را همـوار کرد و 

گفـت: »حالـی قصـه کـو کـه کجـا بـودی و کجا میـری!"
فرمانـده در خانـه تنهـا بـود، از هـر دری گپ زدیـم، اما وقتـی از کابل و 
جفـای طالبـان در حـِق این شـهر قصه کـردم، آهی کشـید و گفت: مدت 

زیـادی اسـت که خانوادۀ خـود را کـه در کابل اسـتند، ندیده ام.
شـیرروغن تیار شـد و با اشـتهای تمام، آن را خورده و از این در و آن در 

بازهـم قصه هـا کردیم، اما ندانسـتم که چگونه مـرا خواب برد.
چهـرۀ ایـن عیـار تنومنـد در ذهـِن ناخودآگاهـم بـود، امـا دیگـر هیچ گاه 

او را ندیـدم.
 تابسـتان سـال ۱393 خورشـیدی، درسـت پانزده سـال پس از آن دیدار، 
می خواسـتم بـا خانـواده از منطقـۀ پریـان گذشـته، به قسـمت بـاالی این 
درۀ زیبـا بـروم که در سـرک عمومی آدمِ آشـنایی را دیـدم. موتر را توقف 
داده و بـه گمـاِن همـان عیـار، پاییـن شـدم. آن آدم بغـِل خـود را باز کرد 

و بازهـم بـا مهربانی روسـتایی، مرا در آغـوش گرفت.
بـه او خیـره شـدم و گفتم: خودت همان مردی نیسـتی که شـبی مهمانت 

بـودم. گفت: بلی، مـن حاجی حبیب پریان اسـتم.
 بـارِ دیگـر در بغـل  گرفتمش. چهرۀ صمیمـِی او بارِ دیگر حادثۀ آن شـب 
را در ذهنـم تداعـی کـرد. بـا مهربانـی رویـش را بوسـیدم و او دسـتم را 
محکـم گرفـت و گفـت: »نمی گـذارم کـه از این جـا بگذریـد؛ طفل هـا را 

پاییـن کـن که خدمـِت شـما را کنم.« 
امـا این بـار فرمانـده حبیـب پریـان، با دیـدار قبلی تفاوِت بسـیار داشـت. 
محاسـنش سـفید شـده و مشـقت های روزگار، قامـِت اسـتوارش را خـم 

کـرده بـود، امـا از مهربانـی و جوان مـردِی او چیـزی کم نشـده بود.
درست گفته اند: کوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم می رسد.

پاره اهی ویپستهبخشچهلودوم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

ACKU
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طهطـاوی مانند شـاه ولی اهلل خواسـتار گشـودن دوبـارۀ باب 
اجتهـاد گردیـد؛ او حتـا یک قدم پیشـتر نهاد و پیشـنهاد کرد 
کـه تفـاوِت اندکـی میـان اصـول شـریعت و حقـوق طبیعی 
وجـود دارد، حقوقـی کـه قوانیـن اروپایـی مدرن بر اسـاِس 
آن پی ریـزی شـده اسـت. هـدف طهطـاوی این بـود که فقه 
اسـالمی می توانـد در مسـیر سـازگاری بـا نیازهـای زمانـه 
گیـرد.  قـرار  تفسـیر  مـورد 
بـا این همـه بایـد گفت که افـکار طهطاوی دربـارۀ حکومت، 
جامعـه و وطـن نـه یک سـره بازنگـری در سـنن و معـارِف 
کهـن مصـری و اسـالمی بـود و نـه بازگویـی طوطـی وارِ 
از  طهطـاوی  بـود.  آموختـه  فرانسـویان  از  کـه  نکته هایـی 
نخسـتین نویسـنده گان و متفکـراِن عـرب به شـمار می رفت 
کـه هموطنـاِن خویـش را بـه فـرا گرفتـن علـوم جدیـد فرا 
می خوانـد. او در کتـاب مناهـج خویـش بـه تفصیـل، آرای 
خویـش را پیرامـون تمـدن غـرب و علـوم و دسـتاوردهای 
آن تبییـن کـرد و از آن طریـق جـزِو نخسـتین اندیشـمنداِن 
بـه  نقادانـه نسـبت  مسـلمان بـه شـمار مـی رود کـه نـگاه 
سـاختار سـنتی جامعـۀ خویـش در پیـش گرفـت. او کـه از 
پیشـرفت اعجاب انگیـز غـرب و فرانسـه شـگفت زده شـده 
بـود و در عیـن زمـان انحطـاط جامعـۀ اسـالمی و مصری را 
بـه چشـم خویـش می دید، تـالش ورزید کـه با ارایۀ تفسـیر 
تـازه و متناسـب بـا دسـتاوردهای مـدرن، روزنـۀ تازه یـی به 
روی مصریـان بگشـاید و بـه همیـن خاطـر مصریـان را بـه 
تقلیـد از غـرب و بـه ویـژه فرانسـه دربـارۀ علـم، سیاسـت، 
وطـن و حکومـت فـرا خوانـد. او در توجیه ضـرورت تقلید 
از غـرب به ویـژه فرانسـه، آن چـه را کـه به گمانش در شـیوۀ 
زنده گـی فرانسـوی خـوب و پسـندیده می نماید، بـه تفصیل 
برمی شـمارد و از پاکیزه گـی و راسـت گویی و درسـت کاری 
و شـیوۀ خردمندانـۀ کشورداران شـان سـخن می رانـد. او حتا 
بـه  فرانسـویان  کـه  میگسـاری یی  و  شراب نوشـی  دربـارۀ 
زیـاده روی در آن بدنـامِ روزگار انـد، می گویـد کـه این طـور 
نیسـت، بلکـه فرانسـویان در ایـن عـادِت خـود اندازه یـی 
دارنـد و گواهـش ایـن اسـت کـه زبـان فرانسـوی کمتـر از 
زبان عربی واژه برای شـراب دارد. طهطاوی نخسـتین کسـی 
اسـت کـه در دوراِن جدیـد در باب سیاسـت کتاب نوشـت. 
وی بـا اطـالع از کتـاب روح القوانیـن منتسـکیو و قـرارداد 
اجتماعـی ژان ژاک روسـو، بـه میـزان اختالف میان اندیشـۀ 
سیاسـی غربی و نظریۀ حکومت در اندیشـۀ اسـالمی دسـت 
یافـت. بـا ایـن حسـاب، طهطـاوی نخسـتین متفکـر مصری 
اسـت کـه از طریـق بازاندیشـی پاره یـی از سـنت های دینـی 
جـا افتـاده در میـان جامعـۀ بسـتۀ مصـر، بسـتری جدیـد به 
دیگـِر مصـری  از وی، روشـن فکران  بعـد  کـه  آورد  میـان 
بـا الگوگیـری از وی دامنـۀ مباحـِث مطـرح شـده توسـط 

طهطـاوی را وسـعِت بیشـتر بخشـیدند.
محمدعبده)1849-1905(

شـیخ محمـد عبـده از شـاگردان نامـور سـید جمال الدیـن 
افغانـی و از پیشـگامان حرکـت اصـالح اندیشـۀ اسـالمی 
در مصـر، در سـال ۱۸49 در خانواده یـی میانـه در روسـتای 
محلـۀ نصـر واقـع در بحیـره، از پـدر ترکمـن و مـادر عرب 

زاده شـد. ابتـدا در جامـع احمـدی بـه آمـوزش پرداخـت و 
سـپس بـه قاهـره آمـده و بـه االزهـر پیوسـت. دروس متون 
قدیمـی دینـی کـه در ازهر بـه تدریـس گرفته می شـد، برای 
عبـده خوشـایند نبـود، امـا بـا آن هـم بـه تحصیـل در االزهر 
ادامـه داد. مطالعـۀ افـکار عبـده در این مبحـث از این جهت 
بـرای مـا بااهمیـت اسـت کـه بـا وجـود این کـه وی خـود 
دانش آموختـۀ مرکـز علـوم سـنتی و مفتـی اعظـم مصـر در 
روزگار خویـش بـود، امـا یـک اصالح گـِر پُرشـورِ دینی نیز 
بـه شـمار مـی رود کـه کوشـش کـرد در مواجهـه بـا سـنت 
دینـی و تجدد، بسـیاری از مبانـی قابل اعتماد دینـی را مورد 
بازبینـی قـرار داده و بـه پرسـش بکشـد. عبـده کـه خـود به 
همـراه مرشـد معروفش افغانی، غـرب را از نزدیک به تجربه 
گرفت و می شـناخت، کوشـید با تفسـیر عقالنی و متناسـب 
بـا اوضـاع جدید نصـوص دینی، وجه نظر علما و مسـلمانان 
سـنتی را نسـبت بـه آموزه هـای دینی دچـار دگرگونـی کند. 
عبـده در میـان تقابـل سـنت های کهـن اسـالمی و ملی مصر 
از یک طـرف و جریـان تجددخواهـی، مجبور بـه کناره گیری 
از پاره یـی از باورهـای کالسـیک گردیـد و بـرای انطبـاق 
سـنت های اسـالمی و جریـان نوخواهـی، چنـد کارِ عمـده 

داد: انجام 
۱ـ نخسـت عبـده تـالش ورزیـد کـه از دیـن بـرای اصالح 
اجتماعـی اسـتفادۀ اعظمی نماید. عبده برای انطباق شـریعت 
بـا نیازهـای عصر، ایـن پندار رایـج در میان مسـلمانان را که 
گویـا دروازۀ اجتهـاد مسـدود گردیـده اسـت، نادرسـت و 
زیـان آور خوانـد و بر سـِر این نکتـه با علمای سـنتی االزهر 

بـه مناقشـه برخاسـت. او بـرای انطبـاق شـریعت بـا اوضاع 
جدیـد، دو اصـل را پیشـنهاد کـرد: نخسـت اصـل مصلحت 
کـه در فقـه مالکی برآن تأکید بیشـتر صورت گرفته اسـت و 
دوم تلفیـق آرای مذاهـب چهارگانـه برای سـازگار کردِن آن 
بـا مسـایل اجتماعـی. ایـن شـیوۀ عبـده موجب شـکل گیری 
نظـام حقوقـی تـازۀ اسـالمی گردیـد و حقوق دانـان از ایـن 

روش برای تفسـیر شـریعت بهـرۀ فـراوان بردند.
2ـتفسـیرعقالنـیازآموزههـایشـرعی:عبـده ترکیبـی 
از عقل گرایـی کالسـیک وآگاهـی سیاسـی- اجتماعی مدرن 
را در پیـش گرفـت. ایـن ترکیـب بـه او کمـک کرد تـا منابع 
بنیـادی معرفـت اسـالمی، قرآن و سـنت نیز سـاختار الهیاِت 
اسـالمی را واکاوی دوباره کند. او به بسـیاری از موضوعات 
عملی، سیاسـی و اجتماعـی از چشـم انداز عقالنی پرداخت. 
موضـوع اسـالم و معرفـِت مـدرن کـه در نوشـته های عبـده 
جایـگاه بنیـادی داشـت، او را برانگیخـت تا میراث اسـالمی 
را دوبـاره ارزیابـی کنـد. او در مهم تریـن آثـار برجامانـده از 
خویـش؛ یعنی رسـالۀ التوحید و تفسـیر المنار که شـاگردش 
رشـید رضـا آن را جمـع آوری کـرده اسـت، تـالش دارد تـا 
از یک طـرف مبانـی اعتقـادی اسـالم را در چارچـوب عقـل 
اشـعری تفسـیر کنـد و از جانـب دیگـر، تالش مـی ورزد که 
آیات و روایات را از قید تفاسـیر کالسـیک رهایی بخشـیده 

و در بسـتر عقالنیـت جدیـد آن را تبییـن کند.
3ـبـهچالشکشـیدنمتونقدیمـی: عبده کتـب فقهی را 

کـه در عصـر رکود و جمـود مسـلمانان به نـگارش درآمده، 
بـه انتقـاد می گیـرد و تأثیـر آن هـا را در جامعـه تأثیـر سـلبی 
می دانـد کـه موجـب انحـراف عقـل می شـود. او می گویـد 
در دوران  نوشـته شـده  کتـب  بـه  زمانی کـه مسـلمانان  تـا 
رکـود مقیـد باشـند، نـه تنهـا به علـم و دین معرفـت حاصل 
نمی شـود، بلکـه موجـب اسـتمرار سـیطرۀ جهـل می گـردد. 
او در ایـن مقـام پیشـنهاد می کنـد کـه مباحـث عبـادات در 
فقـه اسـالمی بایسـتی کوتـاه گردیـده و مباحـث مربـوط به 
معامـالت بسـط بیشـتر یابنـد. بـه همیـن علت عبـده تالش 
کـرد کـه به جای کتـب متأخریـن، کتـب متقدمیـن را دوباره 

کند.  احیـا 
4ـ اصـالح دانشـگاه االزهر: عبده کـه از فضای تجددخواهی 
مـدرن متأثـر گردیده بـود و به عنوان مفتی اعظـم مصر، مقام 
سـنتی دینـی را نیـز بـه عهـده داشـت، کوشـید که دانشـگاه 
االزهـر را کـه قلب امت شـهرت داشـت، وارد مسـیر تازه یی 
نمـوده و منهـج درسـی آن را از چارچـوب حصـار سـنت 
بیـرون کشـد. او علمـای ازهـر را بـه تـرک تقلیـد، رجوع به 
کتـب متقدمیـن، فهـم واقعیت هـای حیـات معاصر و تفسـیر 
اسـالم بـر مبنـای عقالنیـِت معاصر فـرا خوانـد. امـا علمای 
سـنتی االزهـر او را بـه ضعِف ایمان و دیـن متهم نموده و در 
مسـیر پـروژۀ اصالحـِی وی سـنگ اندازی نمودنـد. در نتیجه 
عبـده از فضـای تقابـل سـنت های دینـی و تجـدد مـدرن، 
نـوع نگـرِش خویـش را نسـبت به اندیشـۀ اسـالمی متحول 
سـاخت و از راه نقـد افـکار سـنتی، زمینـه را بـرای اصـالح 

دینـی و اجتماعـی فراهـم کرد.

قاسمامین)1836-1908(
افـکار سـنتی حاکـم بـر مصـر، تمـام سـاحات زنده گـی را 
تحـت پوشـِش خـود قـرار داده بـود و تجـدد کـه بـا سـنت 
در همـۀ ابعـاد آن سـِر سـتیز داشـت، با تمـام قوا بـه مصاف 
افـکار سـنتی می شـتافت. یکـی از موضوعـات عمـده در آن 
روزگار، مبحـث حقـوق زنـان، آزادی هـای عمومـی ایشـان 
مبحـث  بـود.  دینـی  معرفـت  منظومـۀ  آنـان در  و جایـگاه 
حقـوق زنـان و جایـگاه ایشـان قبـل از قاسـم امیـن توسـط 
رفاعـه طهطـاوی در کتاب »المرشـد االمین فی تربیـۀ البنات 
والبنیـن« و شـیخ محمـد عبـده در برخـی مقـاالت کـه در 
نشـریه »الوقایـع المصریـه« بـه نشـر می سـپرد، تذکـر داده 
شـده بـود. بـا این کـه روِش ایـن دو باهـم متفـاوت اسـت، 
امـا هـر دو بـا میـراث اسـالمی و فرهنـگ غربـی آشـنایند و 
همیـن، فقـدان عنصر بداهت  را در اندیشـه های آنان نسـبت 
بـه مسـلماتی کـه معاصران شـان بدیهـی می انگاشـتند، برای 

مـا روشـن می سـازد.
اگـر در آثـار عبـده و طهطـاوی، آرا واندیشـه هایی می یابیـم 
کـه بعدهـا در ادبیـات مربـوط بـه زن رایج می شـوند )مانند: 
بی حجابـی و حجـاب، تعـدد زوجات، طالق، مسـاوات میان 
زن و مـرد و...( همـه در راسـتای تربیـت زن بـود. اصـرار و 
پافشـاری آنـان بر آمـوزش زنـان و اقامۀ ادلۀ نقلـی و عقلی، 
امـری نبـود کـه احساسـات یـا خواسـت شـخصِی آنـان را 
تحمیـل کنـد؛ بلکه برخاسـته از نیازمندی های شـرایط جدید 

ارتبـاط بـا غـرب بـود؛ زیـرا آمـوزش دختـران می توانسـت 
سـازمان اجتماعی سـنتی را برهم زنـد و ارزش های موروثی 
را دگرگون سـازد تا مسـلمانان بتواننـد در تمدن مادی غرب 
بـا آن همـراه شـوند. اگر بـه نتایـج و پیامدهـای دیدگاه های 
پیشـتازان  ایـن  توجـه  کـه  درمی یابیـم  کنیـم،  نظـر  ایشـان 
بـه ایـن امـر بـود کـه دگرگونی هـای انـدک در ظواهـر و 
راه حل هـای عمیـق و ریشـه دار در حقیقِت مسـاله ارایه کنند. 
امـا اندیشـمندان پـس از آن هـا تا نیمۀ قرن بیسـت جسـارِت 
آزادی زن عـرب داشـتند.  از  فراگیرتـر در دفـاع  بیشـتر و 
اندیشـمندانی چـون: عبدالقادر مغربـی )۱9۵6(، احمد لطفی 
السـید )۱963(، عـالل الفاسـی )۱974( و خالـد محمد خالد 

به ایـن مسـأله بیشـر پرداختند. 
اما شـخصیت برجسـته یی کـه در این میان اگر نـام از حقوق 
مـدرن زنـان گرفتـه شـود بـه ذهـن متبـادر می گردد، قاسـم 
امیـن می باشـد. امیـن از متفکـران لیبـرال و از مریـدان شـیخ 
محمـد عبـده بـود کـه بـر برداشـت های سـنتی و حاکـم در 
متـون دینـی پیرامون زنان شـورید. او که دانش آموخته رشـتۀ 
حقـوق بـود، بـا نـگارش دو کتـاب عمـده، آشـکارا تفکـر 
حاکـم دینـی دربـارۀ زنـان را بـه نقـد گرفت. او نخسـت در 
سـال ۱۸99 کتـاب »تحریـر المـرأۀ«  را نوشـت و سـپس در 
سـال ۱90۱ کتـاب دیگـری بـه نـام »المـرأۀ الجدیـدۀ« را به 
نـگارش درآورد. ایـن دو کتـاب از نخسـتین کتاب هایـی بـه 
شـمار می رونـد کـه از حقـوق و آزادی هـای مـدرن زنان در 
جامعـۀ سـنتی چون مصـر سـخن می رانند. آرای قاسـم امین 
پیرامـون زنـان در ایـن دو کتاب، عصیان آشـکار بـه افکار و 
آموزه هـای اسـالمی بـه شـمار می رفـت و بـه همیـن سـبب 
نهادهـای مذهبـی را تـکان داده و افکار عمومی مسـلمانان از 

آن سـخت رنجیدند. 
آمـده،  به جـود  تأثیـر فضـای  این کـه: تحـت  چکیـدۀ کالم 
نگرش هـای کالسـیِک دینـی نسـبت بـه زنـان، جـای خـود 
را بـه دیدگاه هـای تـازه وارد و فهـِم جدید از اسـالم پیرامون 
آزادی و حقـوِق زنـان داد و فهـم تازه یـی از جایـگاه آنان در 

بسـتر اندیشـۀ اسـالمی شـکل گرفت.

علیعبدالرازق)1888-1969(
پیشـتر مشـاهده کردیـم کـه در کشـاکش سـنت و تجـدد، 
از متفکـران مصـری، در گسـترۀ جامعـه، وطـن،  دسـته یی 
مسـایل اجتماعـی و حقـوق و آزادی هـای زنـان، بـه تفکـر 
پیرامـون  نگاه هـای جدیـد  نوعـی  و  سـنتی پشـت کردنـد 
مسـایِل فوق در بسـتر سـنت دینی شـکل گرفت. هنگامی که 
تـرکان  به دسـت  عثمانـی  بسـاط خالفـت   ۱924 سـال  در 
جـوان برچیده شـد، بخـش اعظم مسـلمانان و علمـای آنان، 
از آن ناخشـنود شـده و بسـیاری ماننـد شـیخ رشـید رضـا 
بـر وجـوب اقامـۀ خالفـت قلم فرسـایی کردنـد. امـا روی 
کار آمـدن نظـام هـای سیاسـی مـدرن و تلقی هـای تـازه از 
حاکمیـت، برداشـت قدیمـی از سیاسـت و حکومـت را در 
اندیشـه اسـالمی وارد تحـول تازه یـی سـاخت و پاره یـی از 
اندیشـمندان مسـلمان، در برداشت های سـنتی از حکومت و 
خاللفـت از اسـالم تردیـد کردنـد. در ایـن میان، شـیخ علی 
عبدالـرازق که دانش آموختۀ دانشـگاه االزهـر و قاضی دادگاه 
شـریعت بـود، با نوشـتن کتـاب »االسـالم و اصـول الحکم« 
از برچیـده شـدن خالفت دفـاع نمود و تفکر حاکم سیاسـی 
بـر اندیشـۀ مسـلمانان را بـه نقـد گرفـت. علـی عبدالـرازق 
ادعـای عـدم موجودیـِت حکومـت در شـریعت اسـالمی را 
نداشـت، بلکـه می گفـت باید حسـاب حکومـت از خالفت 
جـدا شـود. از نظـر وی، حکومـت امـری اسـت کـه اسـالم 
آن را بـرای صیانـت مصلحـت و گردش کارهای مسـلمانان 
امـری گریزناپذیـر می دانـد و خـود قـرآن وجـوب حکومت 
را اعـالن کرده اسـت نه خالفـت را. کتاب فوق که در سـال 
۱92۵ یعنـی یک سـال بعد از سـقوط خالفت نگاشـته شـده 
اسـت، چنیـن اعـالن کـرد کـه خالفت جـزء اصـول دین و 
ارکان شـریعت نبوده و در اسـالم سیاسـت از دین جداست. 
علـی عبدالـرازق بـرای اسـتحکام دیـدگاه خـود، از دو منبع 
معرفتـی در شـریعت اسـالمی؛ یعنـی قـرآن و سـنت بهـره 
گرفـت. او هنگامی کـه بـه مبحـث اجمـاع دربـارۀ وجـوب 
خالفـت می رسـد، ناچـار ایـن منبـع معرفتـی را بـرای تأیید 
دیـدگاه خویـش بـه چالـش می کشـد. او می گویـد اجمـاع 
خـواه بـه معنـی اجمـاع صحابـه و تابعین باشـد و یـا اجماع 
علمـا و عامـۀ مسـلمین، هیـچ گاه به طـور صریـح در تاریـخ 

اسـالم روی نداده اسـت.
عبدالـرازق مسـألۀ حاکمیت پیامبر اسـالم)ص( بر مسـلمانان 
را در مدینـه، والیـت و حکومـت روحـی می دانـد کـه بنیاد 
و منشـای آن همـان ایمـان قلبـی اسـت کـه جسـم را نیـز 
تابـِع خـود می گردانـد، درحالی کـه والیـت زمـام دار، والیت 
جسـمی اسـت کـه هیچ گونـه اتصال با قلـب و ایمـان ندارد. 
دیدگاه هـای جدیـد  بـا طـرح  عبدالـرازق  علـی  نتیجـه  در 
دربـارۀ نظـام سیاسـی اسـالم و مـودل ایـده آل آن، بـر فهـم 
سـنتی از حکومـت و خالفـت در اسـالم شـورید و کوشـید 
تـا نـگاه اسـالم بـه مسـألۀ خالفـت و سیاسـت را در مسـیر 
دیگـری بـه حرکـت درآورد. او دیدگاه هـای نظریه پـردازان 
و فقهـای نـام داری چـون: مـاوردی، غزالی و ابـن جماعه را 
بـه چالـش کشـید، در نتیجـه علمـای ازهـر او را از منصـب 
قضـا و شـهادت نامۀ ازهـر محـروم نمودنـد؛ امـا عده یـی از 
متفکـران مسـلمان همچـون عبدالحمیـد بـن بادیـس و خالد 
محمـد خالـد از دیـدگاه علـی عبدالـرازق پشـتیبانی نمودند. 
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هرنــوع اقــدام در مــورد گــذرگاه مــرزی دیــورن  از طرف 
پاکســتان بــرای باشــنده گان دو طــرف مــرز قابــل تحمــل 

. نیست
بــزرگان قومــی دو طــرف گــذرگاه مــرز دیورنــد، 
دیــروز یــک شــنبه ) ۱۸ ســرطان( طــی نشســت خبــری 
در کابــل، گفتنــد کــه پاکســتان عامــل اصلــی مشــکالت 
در افغانســتان اســت و ایــن کشــور بــرای متفــرق کــردن 

ــد.  ــالش می کن ــتان ت ــردم افغانس م
آنــان بــاور دارنــد کــه پاکســتان بــه صــورت مســتقیم در 
ــد و ســران پاکســتان در  ــه می کن ــور افغانســتان مداخل ام
تــالش ایجــاد تفرقــه میــان اقــوام در افغانســتان هســتند. 
ــتان را  ــاری در افغانس ــگ ج ــی جن ــزرگان قوم ــن ب ای
ــد  ــی می دانن ــی از طــرف کشــورهای بیرون جنــگ تحمیل

ــی دارد. ــت باالی ــتان در آن دس ــه پاکس ک
ــچ  ــع هی ــه نف ــگ ب ــه جن ــه ادام ــد ک ــد می کنن ــان تأکی آن
کشــوری تمــام نمی شــود و بایــد بــرای خاتمــه جنــگ و 
رســیدن بــه صلــح یــک اجمــاع مشــترک ملــی را تشــکیل 

شــود. 

همچنــان، ایــن بــزرگان قومــی، خاطــر نشــان کردنــد کــه 
ــد  ــده و بای ــل ش ــار تحمی ــکل اجب ــه ش ــد ب ــرز دیورن م

ــد.  ــرای حــل ایــن مشــکل توجــه جــدی کن ــت ب دول
برخــی از اشــتراک کننــده گان ایــن نشســت تأکیــد کردنــد 
کــه نهادهــای اســتخباراتی منطقــه در تــالش ایجــاد تفرقه 
ــه موضوعــات  ــوام در افغانســتان هســتند و ب ــان اق در می

قومــی، زبانــی وســمتی دامــن می زننــد. 
ــز  ــح را نی ــی صل ــورای عال ــرد ش ــزرگان کارک ــن ب ای
ــرای آوردن  ــه ب ــد ک ــد می کنن ــد و تأکی ــن می دانن نمادی

ــت.  ــاز اس ــی نی ــاع مل ــه اجم ــور ب ــح در کش صل
ادیــب خــان قندهــاری، یکــی از اشــتراک کننــده گان ایــن 
ــان  ــد می ــدرک امضــاء گــذرگاه دیورن نشســت گفــت: م
افغانســتان و هنــد بریتانیایــی ۱2۵ ســال پیــش بــه امضــا 

رســیده اســت کــه مــورد قبــول مــردم نیســت. 
آقــای قندهــاری، حکومــت پاکســتان را متجــاوز بــه خاک 
افغانســتان دانســته افــزود کــه ایــن کشــور بــا حمایــت از 
ــه  ــتان را ب ــته افغانس ــی در گذش ــا تنظیم ــی گروه ه برخ

ویرانــه مبــدل کــرد. 

او گفــت کــه برخــی از رهبــران افغانســتان بــرای نپذبرفتن 
خــط مــرزی دیورنــد قربانــی شــده اند. 

ــت  ــکالت اس ــی از مش ــد یک ــرز دیورن ــۀ او، م ــه گفت ب
قربانــی  روزه  همــه  آن  به خاطــر  افغانســتان  مــردم 
ــتار  ــه کش ــرز ب ــرف م ــتان از آن ط ــد و تروریس می دهن

مــردم فرســتاده می شــوند. 
ایــن بــزرگ، قومــی قندهــار، گفــت کــه مشــکالت مــرز 
دیورنــد اقــوام دو طــرف مــرز را بــه جنــگ تمــام اعیــار 

ــاند.  ــر می کش ــر همدیگ براب
ــا  ــرای م ــد ب او گفــت کــه حصــار کشــی در مــرز دیورن
قابــل تحمــل نیســت و کشــور “متجــاوز پاکســتان” بایــد 
ــتان  ــی پاکس ــورت بی توجه ــد. در ص ــدا کن ــل پی راه ح

ــازد. ــعله ور می س ــگ را ش ــران جن بح
ــی  ــاع مل ــد اجم ــه بای ــرد ک ــح ک ــاری تصری ــای قنده آق
بــه کشــور پاکســتان در برابــر ایــن همــه خیانــت جــواب 
ــای  ــا تالش ه ــتان ب ــون پاکس ــد، چ ــکن ده ــدان ش دن
بــه طــرف جنــگ  را  اســتراتیژیک خــود کشــورها 

ند.  می کشــا
همچنــان، اجمــل خــان وزیــری، یکــی دیگــر از اشــتراک 
کننــده گان ایــن نشســت گفــت کــه پاکســتان با فشــارهای 
دهشــت افگنــی می خواهــد مــرز تحمیــل شــده را بــاالی 

افغانســتان بــه رســمیت بقبوالنــد. 
آقــای وزیــری گفــت کــه در حــال حاضر بیشــتر اقــوام دو 
طــرف مــرز بــه پارچه هــای مختلــف و متفــاوت تقســیم 
شــده اند و آن پشــتون های کــه بــرای همدلــی مــردم 
ــده  ــی نمان ــر باق ــد دیگ ــالش می کردن ــرز ت ــرف م دو ط

اســت. 
بــه گفتــۀ او، گروه هــای تروریســتی در پاکســتان حضــور 
ســازماندهی  را  خــود  برنامه هــای  آن جــا  از  دارنــد 
می کننــد، امــا قربانی ایــن همــه اعمــال را اقــوام دو 

طــرف مــرز دیورنــد می پردازنــد. 
ایــن بــزرگ قومــی گفــت: کشــته شــدن اســامه بــن الدن 
و مــال عمــر درپاکســتان نشــان می دهــد کــه ایــن کشــور 

ــد.   ــت می کن از تروریســتان حمای
از ســویی هــم، امیــر محمــد لکــروال، یــک دیگــر 
ــتان  ــه پاکس ــت ک ــت گف ــن نش ــی در ای ــرزگان قوم از ب
ــا   ــول دارد ت ــد را قب ــرزی دیورن ــط م ــه خ ــم این ک به رغ

ــت. ــی اس ــالنگ مدع ــذرگاه س گ

معــاون دوم ریاســت جمهــوری تاکیــد کــرده کــه امــروزه 
ــرده  ــن ک ــی را تأمی ــگ تحمیل ــواد مخــدر، بودجــه جن م
ــده اقتصــاد  ــد و بخــش عم ــل می کن ــزم را تموی و تروری
ــواد  ــاق م ــتان، از قاچ ــی تروریس ــع مال ــروع و مناب نامش

ــردد. ــن می گ ــدر تأمی مخ
ــه  ــوری ک ــت جمه ــاون دوم ریاس ــش، مع ــرور دان بس
ــل از روز  ــت تجلی ــرطان( در نشس ــنبه )۱۸ س روز یکش
ــاز  ــدر و آغ ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــتگی جهان همبس
ــل ســخن  ــواد مخــدر در کاب ــا م ــارزه ب ــیج مب ــه بس هفت
می گفــت، بــر همــکاری منطقه یــی و جهانــی بــرای 

ــرد. ــد ک ــدر تاکی ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــت،  ــوم کش ــدۀ ش ــفانه پدی ــت، متأس ــش گف ــای دان آق
ــواد مخــدر در کشــور  ــز مصــرف م ــد، قاچــاق و نی تولی
ــش  ــدی افزای ــورت تصاع ــه ص ــه و ب ــیوع یافت ــا ش م
ــی  ــروز وقت ــه ام ــی ک ــه گونه ی ــه اســت، ب چشــم گیر یافت
ــگ و  ــس از جن ــد پ ــان می آی ــه می ــتان ب ــی از افغانس نام
خشــونت، بــا مــواد مخــدر شــناخته می شــود. بــه همیــن 
خاطــر مــواد مخــدر، اعتبــار و حیثیــت جهانــی افغانســتان 
را بیــش از هــر مســأله دیگــر خدشــه دار ســاخته اســت.
ــا مافیــای داخلــی و  وی تأکیــد کــرد کــه مــواد مخــدر ب
ــن  ــد رفت ــث بلن ــته و باع ــتقیم داش ــد مس ــی پیون خارج
گــراف جرایــم مخصوصــا جرایــم ســازمان یافتــه و 

ــردد.  ــی گ ــنگین م س
معــاون رییــس جمهــور در مــورد عوامــل توســعه و 
ــان  ــز بی ــتان نی ــدر در افغانس ــواد مخ ــد م ــداوم تولی ت
داشــت کــه فقــدان امنیــت و منازعــه مســلحانه در کشــور 
و حضــور پایــدار تروریســم بیــن المللــی از مهــم تریــن 

ــت. ــدر اس ــواد مخ ــعه م ــل توس عوام
دانــش گفــت کــه شــعارهای ایدئولوژیــک در افغانســتان 
ــه و مافیایــی  ــرای اقدامــات مجرمان تنهــا یــک پوشــش ب
اســت. در پشــت چهــره تروریســم کســانی قــرار دارنــد 
ــی  ــواد مخــدر ســود م ــد م ــه کشــت و تولی ــه از ناحی ک
برنــد و بــا کمــال تأســف در ایــن راســتا برخــی از 
کشــورهای منطقــه و جهــان نیــز نقــش فعــال دارنــد و در 
ــکاری  ــی هم ــای جهان ــا مافی ــه ب ــتی آگاهان ــک همدس ی

ــد. ــی کنن م
بــه گفتــه معــاون رییــس جمهــور، امــروزه مــواد مخــدر 
ــن کــرده و  در حقیقــت، بودجــه جنــگ تحمیلــی را تأمی
ــده اقتصــاد  ــد و بخــش عم ــی کن ــل م ــزم را تموی تروری
نامشــروع و منابــع مالــی مخالفیــن مســلح و تروریســتان، 
از قاچــاق مــواد مخــدر تأمیــن مــی گــردد و در حقیقــت 

جنگجویــان مخالــف دولــت، بزرگتریــن قاچاقچیــان مواد 
مخــدر و حامیــان کشــت و تولیــد مــواد مخــدر هســتند و 
بــه همیــن جهــت امنیــت افغانســتان بــا مــواد مخــدر گــره 

خــورده اســت.
ــونت  ــگ و خش ــداوم جن ــل ت ــار عام ــزود، در کن وی اف
در افغانســتان، تقاضــای بــازار جهانــی بــرای مــواد 
ــن المللــی ، عــدم همــکاری  ــای بی مخــدر، حضــور مافی
ــی  ــن الملل ــه ای و بی ــای الزم منطق ــی ه ــا و هماهنگ ه
ــن  ــا زارعی ــردم مخصوص ــی م ــر عموم ــن فق و همچنی
ــی  ــه کاف ــات و بودج ــود امکان ــور و کمب ــن کش و دهاقی
دولــت بــرای تطبیــق برنامــه هــای الزم از عوامــل دیگری 
ــردد. ــی گ ــواد مخــدر در کشــور محســوب م توســعه م
ــای  ــتاورد ه ــی از دس ــه بخش ــور ب ــس جمه ــاون ریی مع
ــا مــواد مخــدر نیــز  دولــت افغانســتان در بــاب مبــارزه ب
اشــاره کــرده گفــت، ایــن تــالش هــا بــه نتیجــه مطلــوب 
نرســیده اســت. وی گفــت کــه مــا هنــوز در ردیــف هــای 
ــم و  ــرار داری ــدر ق ــواد مخ ــد م ــت و تولی ــت کش نخس
هنــوز هــم هــزاران جریــب از زمیــن هــای حاصــل خیــز 

کشــاورزی کشــور هــم چنــان زیــر کشــت مــواد مخــدر 
قــرار دارد و هنــوز هــزاران نفــر از هموطنــان مــا مشــغول 

ــد مــواد مخــدر هســتند. کشــت و تولی
وی از همــه اطــراف ذی دخــل در قضیــه مــوارد مخــدر 
اعــم از جامعــه بیــن المللــی، ادارات دولتــی و نهادهــای 

مدنــی بــه صــورت جــدی تقاضــای همــکاری نمــود.
دانــش افــزود، بــا توجــه بــه ابعــاد مــواد مخــدر، همکاری 
ــواد  ــه م ــارزه علی ــی در مب ــن الملل ــه ای و بی ــای منطق ه
ــه  ــورهای منطق ــدی دارد. وی از کش ــش کلی ــدر نق مخ
همچنیــن نهادهــا و ســازمان هــای بیــن المللــی خواســت 
ــکاری  ــه هم ــود زمین ــای خ ــه ه ــری برنام ــا بازنگ ــه ب ک

بیشــتری را فراهــم ســازند.
ــی  ــه جهان ــای جامع ــم کمک ه ــار داری ــت:" انتظ وی گف
ــر  ــد دیگ ــدر، همانن ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــه ی مب در عرص
عرصه هــا افزایــش یابــد و پــروژه هــا از طریــق نهادهــای 
ــا تالش هــا در ایــن  حکومتــی افغانســتان تطبیــق شــود ت

راســتا بــه نتیجــه  مطلــوب برســد".
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ــې  ــوې چ ــادوې وش ــې اع ــې داس ــې چ ــه هغ ــته ل وروس

ګونــدې روســیه او ایــران د افغــان حکومــت لــه وســله والو 

ــړ کــوي، د افغانســتان دفــاع وزارت وايــي،  ــو مالت مخالفین

تــر اوســه د دغــو ادعــاوو د اثبــات لپــاره هېــڅ ډول اســناد 

نــه دي تــر الســه شــوي.

محمــد  ویانــد  مرســتیال  وزارت  دفــاع  د  افغانســتان  د 

ــه  ــل، پ ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډی ــنبې پ ــش د یکش رادمن

ســیمه کــې د وســلو قاچــاق کوونکــي هڅــه کــوي چــې 

ــو  ــړي او د هېوادون ــلې ورک ــه وس ــو ت ــله والو مخالفین وس

ــړي. ــې ک ــې خراب ــځ اړیک ــر من ت

ښاغيل رادمنش زیاته کړه:

"هــر څــوک چــې زړې او دوهــم الس وســلې پلــوري، مافیا 

ــې  ــیمه ک ــه س ــه پ ــيل او هغ ــه اخ ــي هغ ــاق کوونک او قاچ

قاچــاق کــوي، نــو دا پــه دې معنــا نــه ده چــې دغــه وســلې 

دې د کــوم هېــواد لــه لــوري پــه افغانســتان کــې ترورېســتانو 

ــران او  ــې قاچاق ــتیا چ ــه رښ ــوې وي، پ ــورل ش ــدې پل بان

ــځ  ــر من ــو ت ــري چــې د هېوادون ترورېســتان دغــه هــدف ل

بــې بــاوري زیاتــه کــړي."

ــو  ــه دې وړانــدې ی ــه داســې حــال کــې ده چــې ل دا پ

شــمېر ســیمه ییزو افغــان چارواکــو د ســیمې هېوادونــه 

پــه ځانګــړې توګــه، ایــران او روســیه د افغــان حکومــت د 

ــړي و. ــورن ک ــړ ت ــه مالت ــو پ ــله والو مخالفین وس

د فــراه د والیتــي شــورا رئیســې جمیلــې امینــي یــوه اوونــۍ 

وړانــدې ادعــا کــړې وه چــې د دغــه والیــت د کال کاه پــه 

ــه ده،  ــږدې پرت ــه نې ــې ت ــران پول ــې د ای ــې چ ــوالۍ ک ولس

ــو  ــله والو مخالفين ــت وس ــان دول ــرو د افغ ــراين هلیکوپټ ای

ــړې دي. ــې ورک ــلې او پیس ــه وس ت

ــه دې رسه  ــه ویــيل وو چــې ل ــو ت مېرمــن امینــي ازادي راډی

هــم پــه ســیمه کــې د افغــان امنیتــي ځواکونــو پــه پوســتو د 

وســله والو مخالفينــو لــه لــورې حملــې شــوي چــې افغــان 

ځواکونــو تــه یــې مــرګ ژوبلــه اړولــې وه.

پــه ورتــه وخــت کــې د تېــرې پنــج شــنبې پــه ورځ د حــزب 

ــډه  ــه یــوه خــري غون ــار پ اســالمي مــر ګلبدیــن حکمتی

کــې ادعــا وکــړه چــې د افغانســتان پــه شــال کــې ځینــو 

ــه  ــوړي پ ــې د نوم ــږي چ ــل کې ــلې ویش ــه وس ــو ت خلک

ــرې خــر دی. خــره، حکومــت هــم پ

د  ادعــا  دې  د  چــې  وايــي  وزارت  دفــاع  افغانســتان  د 

ســپیناوي پــه هــدف پلټنــې کــوي.

د امنيتــي چــارو کارپوهــان وايــي، هغــه کســان چــې دا ډول 

عــادوې کــوي، بایــد افغــان حکومــت تــه اســناد او شــواهد 

وسپاري.

د امنیتــي مســایلو کارپــوه فریــدون عبیــدي د یکشــنبې پــه 

ــه وویــل: ــو ت ــه دې اړه ازادي راډی ورځ پ

ــګ جګــړو  ــرو څــو لســیزو جن ــه تې "زه فکــر کــوم چــې پ

ــې  ــوې چ ــلې راوړل ش ــې وس ــه زیات ــتان ت ــې، افغانس ک

ــو او  ــله والو مخالفین ــه وس ــت ل ــان دول ــال د افغ ــدا مه هم

نــور ډلــو رسه دا ډول وســلې شــته، هغــه کســانو تــه چــې دا 

رقــم ادعــاوې کــوي، زمــا وړاندیــز دا دی چــې پــه دې اړه له 

افغــان حکومــت رسه شــواهد او اســناد رشیــک کــړي، څــو 

ــړل يش." ــوا وڅې ــت له خ ــان حکوم د افغ

ــه  ــاو پ ــو ادع ــې د هغ ــي چ ــاع وزارت واي ــتان دف د افغانس

اړه چــې ویــل کېــږي، روســیه او ایــران د افغــان دولــت لــه 

ــزوي،  ــوی تجهی ــوي او هغ ــړ ک ــو مالت ــله والو مخالفين وس

هــم څېړنــې روانــې دي.

د دغــه وزارت مرســتیال ویانــد محمــد رادمنــش ازادي 

ــې يش،  ــاوې ثابت ــه ادع ــرې دغ ــه چې ــل، ک ــه ووی ــو ت راډی

ــړي. ــد ک ــون څرګن ــدي غرګ ــه ج ــت ب ــان حکوم افغ

بزرگان قومی دوطرف مرز دیورند:

اقدامات پاکستان در مرز دیورند پذیرفتنی نیست
رادمنش:

 له وسله والو مخالفینو نه د روسې 

او ایران د مالتړ اسناد نشته

سرور دانش: 

مواد مخدر بودجۀ جنگ تحمیلی را تأمین می کند

ابوبکر صديق
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ورزش
دستگیر روشنیالی

هـدف  مـا  تقسیم شـدۀ  و  عقب مانـده  سـنتی،  جامعـۀ  در 
اساسـی، تغییـر ایـن و آن شـخص نیسـت، تغییـر ایـن و آن 
هـدف  نیسـت...  زورور  آن  و  ایـن  تغییـر  نیسـت،  مسـتبد 
اساسـی تغییـر سـاختارها و ذهنیـت حاکـم بـر جامعه اسـت که پیوسـته و 
بـدون وقفـه مسـتبد پشـت مسـتبد و ظالـم پشـت ظالـم تولید می کنـد. در 
ایـن کشـور نه بین سـاختارهای سیاسـی، حقوقـی، فرهنگـی و مذهبی مرز 
مشـخص وجـود دارد و نـه هـم تـا هنـوز دولـت بـه حیـث یک سـاختار 
مسـتقل سیاسـی ایجـاد گردیده اسـت. واقعـًا کی بـود که به قدرت رسـید 

و مسـتبد نـه بود؟ 
آنانـی کـه یـک عمر علیه اسـتبداد و بـرای تأمیـن عدالت اجتماعـی مبارزه 
کردنـد و شـعار آزادی و برابـری دادنـد، زمانـی کـه بـه قـدرت رسـیدند، 
بـه بدتریـن مسـتبدان و دیکتاتـوران مبـدل شـدند. در ایـن کشـور هزارها 
و صدهـا هـزار تـن مسـتعد احـراز کرسـی دیکتاتوری هسـتند. ریشـۀ این 

دیکتاتـوران و مسـتبدان در کجا اسـت؟
تفکـر و سیاسـتی که ریشـۀ اسـتبداد را در وجـود این و آن فـرد، در وجود 
ایـن و آن پادشـاه و یـا در وجـود ایـن و آن حاکم جسـتجو می کـرد، خود 
اسـتبداد نویـن و ظلـم نوین ایجاد کردند. ریشـۀ اسـتبداد را به جـای افراد 
در سـاختارهای فرهنگـی، ذهنـی، اجتماعی-سیاسـی جامعه جسـتجو باید 
کـرد. همیـن سـاختارها عوامـل شـکل گیری اسـتبداد، بحـران، بی ثباتـی و 

عقب مانده گـی جامعـه اسـتند. 
افغانسـتان شـدیداً به تغییر محتوای سـاختارها ضرورت دارد. در این کشور 
همیشـه اشـکال سیاسـت و چهره هـای سیاسـی تغییـر می کنـد و هم زمـان 
بـا آن، اسـتبداد و ظلـم هـم بـا رنگ هـا و اشـکال نویـن در جامعـه ادامـه 
پیـدا می کنـد. هـدف تغییـر اشـکال و تغییـر چهره هـای سیاسـی نیسـت، 
اسـت، محتـوای سـاختارها. سـاختارهای موجـود  تغییـر محتـوا  هـدف 
فرهنگـی، اجتماعی، سیاسـی... که به خواسـت انسـان و زمان جـواب داده 

نمی توانـد، خـود بحران اسـت.
تغییـر تنهـا یـک مسـله یی سیاسـی نیسـت. در افغانسـتان مسـألۀ تغییـر 
فرهنـگ و ارزش هـا مطـرح اسـت. فرهنگ و ارزش هـای حاکم کـه نه تنها 
تغییرپذیـر نیسـتند، بلکـی هیـچ تغییـر را تحمـل کـرده نمی توانـد. تجارب 
افغانسـتان و برخـی کشـورها نشـان دهندۀ ایـن حقیقـت اسـت. جامعه یـی 
کـه اسـتعداد تغییـر را از دسـت می دهـد و ارادۀ تغییـر نـدارد، یـا از بیرون 
تغییـر داده خواهـد شـد و یا هـم راه فروپاشـی را در پیـش خواهد گرفت.

ناهید فريد

مدیریتآبهایماحِقمسلممااست:
ــه  ــیدن ب ــل از رس ــال قب ــد س ــی چن ــن روحان ــر حس دکت
ــدۀ  ــره کنن ــأت مذاک ــری هی ــران، رهب ــت جمهوری ای ریاس
ــت؛  ــده داش ــه عه ــور ب ــن کش ــته یی ای ــدۀ هس ــورد پرون ــران را در م ای
ــا ایــن شــعار پشــت میــز مذاکــره می نشســت کــه »انــرژی  او هــر روز ب
ــتیابی  ــران دس ــد نگ ــان نبای ــران اســت« و جه ــلم ای ــته یی، حــق مس هس
ــع سیاســی  ــی مناف ــا در سیاســت، گاه ــرژی باشــد. ام ــن ان ــه ای ــران ب ای
چنــان بــر »حــق مســلم« برتــری می یابــد کــه همــان فــردی کــه دســتیابی 
ــت  ــر اس ــد، حاض ــش می دان ــلم ملت ــق مس ــته یی را ح ــرژی هس ــه ان ب
ــلم«  ــق مس ــل »ح ــن بین المل ــق قوانی ــه طب ــتفاده از »آب« ک ــق اس از ح
کشــوری اســت کــه از آن سرچشــمه می گیــرد و بیشــترین مســیر جریــان 
را در آن ســرزمین دارد، چشــم بپوشــد و از مدیریــت آب در کشــور 
همســایه اش کــه ســال ها به خاطــر همســایه گان قربانــی داده، اظهــار 

ــد.  ــی کن نگران
مــا دارای 2۵ رودخانــۀ بــزرگ و صدهــا رود کوچــک و هــزاران جــوی 
و کــوه پــر برفیــم و اســتفاده و مدیریــِت ایــن آب هــا، »حــق مســلم مــا 
ــرن  ــر شــدن تقاضــای آب در طــول ق ــا شــش براب ــه ب اســت«. حــال ک
ــت ویکم  ــرن بیس ــای ق ــر جنگ ه ــه اکث ــود ک ــی می ش ــتم، پیش بین بیس
ــور  ــت های کالن کش ــن سیاس ــدار تدوی ــن طرف ــد، م ــر آب باش ــر س ب
ــک »کاالی  ــوان ی ــه عن ــیرین ب ــه از آب ش ــتفادۀ بهین ــظ و اس ــرای حف ب
گران بهــای اســتراتژیک« و جلوگیــری از هــدر رفتــن آن هســتم تــا فــردا 

ــد. ــان نکنن ــا« غافل گیرم ــران م ــایه های نگ »همس

امراهلل صالح

قابلتوجهشهردارکابل
صحت،زندهگیشهریوسلیقه

ــژه  ــتان به وی ــهرهای افغانس ــداران ش ــح دکان ــر روز صب ه
ــف  ــی نص ــود را -یعن ــای خ ــر دوکان و مغازه ه ــل، دل و جگ ــهر کاب ش
ــاس  ــن اجن ــد. ای ــا می کنن ــاس خــود را- در پیشــروی دوکان جابه ج اجن
ــا و نوشــابه ها  ــن غذاه ــز می شــود. شــاید ای ــذا و نوشــابه ها نی شــامل غ
روزهــا در زیــر آفتــاب و در معــرض آلوده گــی و مکــروب قــرار 
بگیرنــد. پیاده روهــای شــهر نــه توســط زورمنــدان، بلکــه بیشــتر توســط 
دکاندارانــی کــه نصــف ســرک را ملکیــت خــود می داننــد، مســدود شــده 

انــد.
ــدارد؛  ــا رواج ن ــد کــه در هیــچ کجــای دیگــر دنی ایــن فرهنــگ بســیار ب
نه تنهــا ســیمای شــهر را برهــم زده اســت، بلکــه خطــر جــدی را متوجــه 
صحــت و ســالمت ملیون هــا انســان ســاخته اســت. به خاطــر مهــار ایــن 
فرهنــگ بــد و نــا پســند نیــاز بــه فرمــان و بســیج قــوای نظامــی نیســت. 
اگــر هــر دکان بــه جــای بیــرون کــردن ســودای خــود بــه روی ســرک، 
بــه نصــب عکــس داشــته های خــود اکتفــا کنــد، چــه بهتــر. چیــزی کــه 
در دیگــر کشــورها رواج اســت، بیســواد و بــا ســواد خواهنــد دانســت کــه 
ــن کار  ــل ای ــد اســت شــهردار کاب ــن دکان چــه یافــت می شــود. امی در ای

ــد. ــام ده ــی انج ــدون بهانه تراش ــاز را ب ــان و فرهنگ س آس

نخستین قهرمانی افغانستان 

در رقابت های آسیای مرکزی

تیم کریکت افغانستان برای مسابقه 
با ماریلبون آماده می شود

رونالدو در مادرید ماندنی شد

فیـسبـوک نـــامــه

ــیای  ــال آس ــابقات فوتب ــور در مس ــال کش ــر ۱۵ س ــال زی ــی فوتب ــم مل تی
مرکــزی کــه بــه میزبانــی تاجیکســتان برگــزار شــده بود، بــرای نخســتین بار، 

ــد. ــتان ش ــخ افغانس ــا در تاری ــن رقابت ه ــان ای قهرم
ــال  ــی فوتب ــم مل ــتان، تی ــال افغانس ــیون فوتب ــات فدراس ــاد معلوم ــر بنی ب
زیــر ۱۵ ســال افغانســتان در مســابقات بــا ســه بـُـرد و یــک باخــت، جــام 

ــید. ــر کش ــاالی س ــزی را ب ــیای مرک ــای آس ــی رقابت ه قهرمان
در ایــن مســابقات، تیــم ملــی فوتبــال زیــر ۱۵ ســال افغانســتان روز گذشــته 
در برابــر ازبیکســتان بــه میــدان رفــت کــه بــا نتیجــۀ 3-2، افغانســتان پیــروز 

ــد. میدان ش
ــۀ هشــتم و  ــر حســینی، در دقیق ــۀ ششــم، اصغ ســمیر ســمندری، در دقیق
ــتان  ــروزی را وارد دروازۀ ازبیکس ــول پی ــۀ 63  گ ــرزاد، در دقیق ــم می تمی

ــد. کردن
تیــم زیــر ۱۵ ســال افغانســتان در دیدار هــای مقابــل تاجیکســتان و 
ــت  ــتان شکس ــر ترکمنس ــداری براب ــا در دی ــد، ام ــروز ش ــتان پی قرغزس

ــورد. خ
در مرحلــۀ نخســت مســابقات فوتبــال آســیای مرکــزی بجــز ایــران، تمامــی 
ــتان، ترکمنســتان و  ــه شــمول افغانســتان، تاجیکســتان، قرغزس کشــورها ب

ــد. ــتراک کرده ان ــتان اش اوزبیکس

ــون  ــازان »ماریلب ــر کریکت ب ــت در براب ــرای رقاب ــور ب ــت کش ــم کریک تی
ــود.  ــاده می ش ــتان آم ــگاه الدرس انگلس ــب« در وزرش ــت کل کریک

قرار است این مسابقه روز سه شنبه برگزار شود.
ــا  ــک، مســوول رســانه های ادارۀ کریکــت کشــور در گفتگــو ب ــد هوت فری
ــی  ــگاه تاریخ ــک ورزش ــت: »الدرس« ی ــورد گف ــن م ــو آزادی در ای رادی
ــای  ــن تیم ه ــی بی ــای تاریخ ــه در آن بازی ه ــت ک ــی اس ــیار قدیم و بس

ــه اســت. ــان صــورت گرفت ــد جه قدرتمن
ــرا  ــود، زی ــد ب ــی خواه ــم تاریخ ــا ه ــابقۀ م ــزود: مس ــک اف ــای هوت آق
ــد  ــازی خواهن ــتانی ها ب ــر افغانس ــا در براب ــت دنی ــر کریک ــای برت چهره ه

ــرد. ک
حمیــد حســن و محمــد نبــی عیســی خیل، 2 عضــو تیــم کرکــت افغانســتان 

عضویــت کلــب ماریلبــون را هــم دارند.

پرتغالــی  ســتارۀ  ابــر 
باشــگاه  فوتبــال  تیــم 
اســپانیا  رئال مادریــد 
در  تــا  دارد  تصمیــم 
تیمــش بمانــد و ســوء 
را  قبلــی  تفاهم هــای 

کنــد.  برطــرف 
کریســتیانو رونالــدو کــه بــه خاطــر حکــم دادگاه عالــی اســپانیا در پرونــدۀ 
ــالت  ــی اســت در تعطی ــود، مدت ــی بســیار خشــمگین شــده ب ــرار مالیات ف
تابســتانی خــود آرام گرفتــه و مثــل چنــد هفتــه گذشــته علیــه رئال مادریــد 

ــد. ــخن نمی گوی ــپانیا س ــور اس و کش
ــدو  ــر رونال ــی خــود پشــت س ــم حقوق ــا تی ــه ب ــد البت باشــگاه رئال مادری
ایســتاده و مبلــغ جریمــه رونالــدو را نیــز بــه طــور کامــل پرداخــت خواهــد 

کــرد.
ــش  ــه موکل ــر داده ک ــد خب ــه رئال مادری ــته ب ــدس، روز گذش ــه من خورخ

ــد. ــش بمان ــد در تیم ــدارد و می خواه ــد ن ــا رئال مادری ــکلی ب مش

آیا »شورای نّظار« یک حزب بود؟
دكتر خلیل الرحمن حنانی

بخش نخست:
را  جهــاد  مســعود،  احمدشــاه 
درۀ  در   ۱3۵۸ ســرطان  مــاه  در 
پنجشــیر آغــاز کــرد. ایــن دره 
ــش،  ــتراتیژیک بودن ــم اس علی رغ
ــد کــه  ــدان طبیعــت می مان ــه زن ب
ســربه فلک  کوه هــای  میــان  در 
کشــیدۀ هندوکــش و در محاصــرۀ 
والیــات همجــوارش )کاپیســا، 
پــروان، بغــالن، تخــار، بدخشــان، 
ــرار دارد.  ــان( ق ــتان و لغم نورس
هرچنــد داشــتن راه هــای ارتباطــی 
متعــدد بــه ایــن والیــات بــرای پنجشــیر یــک امتیــاز شــمرده می شــود، 
امــا در عیــن حــال، منبــع تهدیــد و چالش آفریــن نیــز می باشــد، 

ــد. ــته باش ــرار داش ــمن ق ــت دش ــه دس ــا ب ــر آن جاه ــژه اگ به وی
ــار ۱36۱  ــل در به ــم کاب ــوای مشــترک شــوروی و رژی ــۀ پنجــم ق حمل
ــت، از  ــی آموخ ــعود درس های ــاه مس ــرای احمدش ــیر، ب ــه درۀ پنجش ب
ــد  ــه دارد، نمی توان ــی ک ــت جغرافیای ــا وضعی ــیر ب ــه پنجش ــه این ک جمل
بــه تنهایــی و طوالنی مــدت در برابــر تهاجــم پی درپــی قــوای شــوروی 
ایســتاده گی کنــد، خصوصــًا این کــه ولســوالی انــدراب بغــالن و 
ــمال و  ــۀ ش ــه در ناحی ــا ک ــراب کاپیس ــتان و نج ــوالی های کوهس ولس
ــد  ــالمی اداره می ش ــزب اس ــط ح ــد، توس ــرار دارن ــیر ق ــوب پنجش جن
ــیر،  ــه پنجش ــوروی ب ــای ش ــم نیروه ــا تهاج ــان ب ــای آن همزم و نیروه
ــد. ــاد کردن ــران ایج ــا مهاج ــه و حت ــاالت جبه ــکالتی را در راه اکم مش
ــاه  ــًا هشــت م ــر پنجشــیر تقریب ــای شــوروی ب ــن تهاجــم نیروه پنجمی
ادامــه یافــت تــا این کــه در پایــان ســال میــالدی ۱9۸2  و قــوس ۱36۱ 
ــس شــش  ــیر( آتش ب ــۀ پنجش ــوای شــوروی و جبه ــرف )ق ــان دو ط می
ماهــه امضــأ شــد. هــر طــرف آتش بــس البتــه منافــع و اهــداف خــود را 
دنبــال می کردنــد، امــا گذشــت زمــان نشــان داد کــه احمدشــاه مســعود 
ــا  ــه روس ه ــی را ک ــرد و آتش بس ــه ک ــتفادۀ بهین ــت اس ــن فرص از ای
ــزد مجاهــدان  ــار و جایــگاه او در ن ــه چالــش کشــیدن اعتب ــه هــدف ب ب
ــای  ــه نیروه ــرد، چنانچ ــل ک ــت تبدی ــه فرص ــد، ب ــرده بودن ــی ک طراح
شــوروی از درۀ پنجشــیر خــارج شــدند و فقــط یــک گارنیزیــون محــدود 
در منطقــۀ اعنابــه وجــود داشــت و آن هــم حضــور و تــردد آنــان تحــت 
نظــارت شــدید مجاهــدان قــرار داشــت، بــه طــوری کــه نمی توانســتند 
از محــدوده پایــگاه خــود خــارج شــوند و یــا مانــع تــردد کاروان هــای 

مجاهــدان والیــات دیگــر از ایــن مســیر گردنــد.
ــا در  ــت ت ــت یاف ــس، فرص ــای آتش ب ــد از امض ــعود بع ــاه مس احمدش
ــدراب، خوســت و  ــر در ان ــگاه دیگ ــن پای ــیر چندی ــگاه پنجش ــار پای کن
فرنــگ، خیــالب )اشــکمش( و غیــره مناطــق ســمت شــمال ایجــاد کنــد 

ــال دهــد. ــا انتق و ثقــل کاری خــود را بدانجاه
ــادی در  ــم جه ــن تنظی ــر نفوذتری ــن و پُ ــالمی نیرومندتری ــت اس جمعی
ــدۀ  ــص عم ــا نق ــد، ام ــاب می آم ــه حس ــتان ب ــمال افغانس ــمت ش س
ــی و  ــان آن هم آهنگ ــات و فرمانده ــان جبه ــه می ــود ک ــن ب کار در ای
ــۀ  ــد برنام ــر جبهــات نامنظــم، فاق همــکاری الزم وجــود نداشــت و اکث
کاری و ســاختار تشــکیالتی بــوده و از همیــن ناحیــه آســیب پذیر 
ــاد  ــارزۀ خــود را جه ــه مب ــن حــال ک ــد. احمدشــاه مســعود در عی بودن
می دانســت، باورمنــد بــه اصــول علمــی جنــگ بــود و از تجــارب رزمــی 
ــی از  ــای چریک ــل جنگ ه ــل تکام ــت و مراح ــره می گرف ــران به دیگ
ــی  ــه خوب ــی را ب ــا بســیج عموم ــه ت ــازی گرفت هســته گذاری و پایگاه س
ــن رو،  ــود، از ای ــود ب ــرو خ ــق آن در قلم ــدد تطبی ــت و در ص می دانس
بیشــتر از دیگــران بــه نظــم و نظاکــت کاری اهمیــت مــی داد و بــدان ارج 
ــی  ــاد کارویژه ی ــر ایج ــه فک ــل ب ــا قب ــرآن، از مدت ه ــت. بناب می گذاش
ــات شــمالی کشــور  ــات مجاهــدان در والی ــان جبه ــد می ــه بتوان ــود ک ب
ــی  ــادی هم آهنگ ــف جه ــای مختل ــه تنظیم ه ــت- بلک ــا جمیع –نه تنه
ــه وجــود بیــاورد و از نحــوۀ تنظیــم و پیشــرفت کارهــا نظــارت کنــد  ب

ــرد. ــم ک ــداً روی آن بحــث خواهی ــه بع ک
شــش مــاه اول آتش بــس ســپری شــد و روس هــا از آن نتیجــۀ مطلــوب 
بــه دســت نیاوردنــد و بــه اهــداف خــود نرســیدند، بنابــرآن، بــه مشــکل 
ــد کــه  ــد کنن ــاه دیگــر تمدی ــرای شــش م حاضــر شــدند آتش بــس را ب
ــا انقضــای شــش مــاه دوم، دیگــر هرگــز حاضــر بــه تمدیــد آن  البتــه ب

نشــدند.
ــدان  ــی از مجاه ــهید، یک ــح اهلل ش ــتاد ذبی ــتان ۱362 اس ــر تابس در اواخ
ــاه مســعود  ــی احمدش ــتان قدیم ــنایان و دوس ــه از آش ــدار کشــور ک نام
بــود و ســمت آمــر جهــادی والیــت بلــخ جمعیــت را بــه عهــدۀ پایــگاه 
ــم  ــا ه ــا ب ــا و هفته ه ــن دو روزه ــد. ای ــیر ش ــت، وارد درۀ پنجش داش
ــات  ــم جبه ــرای تنظی ــه ب ــد ک ــم گرفتن ــد و تصمی ــر می کردن ــادل نظ تب
مجاهــدان در صفحــات شــمال کشــور کار مشــترک و منظمــی را آغــاز 

کننــد.
ــروان  ــت پ ــر دو والی ــالوه ب ــه ع ــت ک ــه داش ــعود وظیف ــاه مس احمدش
و کاپیســا، والیــات شمال شــرق کشــور )بدخشــان، تخــار، کنــدز 
ــات  ــم والی ــان ه ــح اهلل خ ــد و ذبی ــامان ده ــر و س ــز س ــالن( را نی و بغ
شــمال افغانســتان )ســمنگان، بلــخ، جوزجــان، فاریــاب و ســرپل را. ایــن 
ــرات  ــد از مذاک ــد و بع ــدراب رفتن ــوالی ان ــه ولس ــم ب ــده باه دو فرمان
ــت در  ــی جمعی ــر والیت ــو، آم ــی حقج ــتاد عبدالح ــاع اس ــی و اقن طوالن
ــح اهلل  ــت، ذبی ــی داش ــد نگرانی های ــۀ جدی ــه برنام ــبت ب ــه نس ــالن ک بغ
ــه  ــا ب ــخ برگشــت، ام ــت بل ــات والی ــه جبه ــازه ب ــی ت ــا برنامه ی خــان ب
زودی مــورد حمــالت روس هــا قــرار گرفــت و باآلخــره قبــل از این کــه 
ــد  ــال بع ــوس س ــاه ق ــود، در م ــای خــود ش ــق برنامه ه ــه تطبی ــق ب موف

ــید... ــهادت رس ــه ش )۱363( ب

ACKU



Year 9 y NO 2058 y Monday 10 July 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0786605661 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

ســناتورها در مجلــس ســنا می گوینــد کــه اختالفــات 
ــش  ــبب افزای ــی افغانســتان س ــران حکومت ــی س داخل
مشــکالت و ناامنی هــا در کشــور شــده اســت و 
ــا پاکســتان نیــز  بــدون حــل ایــن اختالفــات صلــح ب

ممکــن نیســت.
اعضــای مجلــس ســنا هرچنــد موضوعــات خاصــی را 
ــه  ــا زمانی ک ــد ت ــدار می دهن ــا هش ــد؛ ام ــام نمی برن ن
ســران حکومــت افغانســتان در میــان خــود بــه تفاهــم 

نرســند نمــی تواننــد بــا پاکســتان صلــح کننــد.
اخیــراً جنــرال دوســتم معــاون اول ریاســت جمهوری، 
محمــد محقــق معــاون دوم ریاســت اجرایــی، صــالح 
الدیــن ربانــی سرپرســت وزارت خارجــه و عطامحمــد 
ــرد  ــی از عملک ــل نارضایت ــه دلی ــخ ب ــی بل ــور وال ن
رییــس جمهــور در امــر حکومــت داری و آنچــه ایــن 
ــان  ــای ش ــت ه ــد صالحی ــی کنن ــا م ــا ادع ــام ه مق
ــالف  ــت ائت ــده اس ــلب ش ــی س ــای غن ــوی آق از س

ــد. ــدی را تشــکیل داده ان جدی
بــا ایــن وجــود، رییــس جمهــور غنــی هفتــه گذشــته 
بــا اشــاره بــه افزایــش ناامنی هــا در کشــور گفــت کــه 
ــح افغانســتان  ــد صل ــه رون ــد ب از پاکســتان نمی خواه
ــح  ــا پاکســتان صل ــد ب ــی خواه ــد بلکــه م کمــک کن

کنــد.
در همیــن حــال، ســناتورها مــی گوینــد تــا زمانی کــه 
ــل  ــود را ح ــی خ ــکالت داخل ــت مش ــران حکوم س
نکننــد، نمــی تواننــد صلــح را در کشــور تامیــن کننــد.
ــت:  ــناتورها گف ــی از س ــوال یک ــن گیان ــه الدی جمع
"رییــس جمهــور گفتــه اســت از پاکســتان صلــح نمــی 
خواهــد بلکــه بــا پاکســتان صلــح مــی خواهــد؛ آقــای 
غنــی بــه اختالفــات درون حکومتــی توجــه نمــی کنــد 

و آنــگاه توقــع دارد دیگــران بــا او صلــح کننــد".
فریــده کوچــی دیگــر عضــو ســنا هــم گفــت: "ســران 
دولــت مــا ابتــدا بایــد میــان خــود صلــح کننــد و بــه 
تفاهــم برســند بعــد مــی تواننــد در صلــح بــا پاکســتان 

ــد  ــا اب ــران ت ــر آن پاکســتان و ای موفــق شــوند؛ در غی
بــا افغانســتان صلــح نخواهنــد کــرد".

نیــز  دیگــری  سیاســی  مخالفت هــای  برعــالوه، 
دولــت  کل  در  و  حکومــت  درون  از  گاه گاهــی 
ــه  ــای را ب ــه نگرانی ه ــی کشــد ک ــه م ــتان زبان افغانس

بــار مــی آورد.
ــال  ــات س ــه اختالف ــود ب ــی ش ــال م ــوان مث ــه عن ب

ریاســت  ارگ  بــا  نماینــدگان  مجلــس  گذشــته 
ــر  ــت وزی ــت هف ــلب صالحی ــر س ــر س ــوری ب جمه
ــی  ــده باق ــل ناش ــوز ح ــه تاهن ــرد ک ــاره ک ــه اش کابین

ــت. ــده اس مان
مجلــس نماینــدگان بارهــا رییــس جمهــور را بــه بــی 
ــس  ــی مجل ــم قانون ــات و تصامی ــه مصوب ــی ب احترام
متهــم کــرده و خواســتار معرفــی نامــزدوزرای کابینــه 

شــده اســت؛ امــا رییــس جمهــور تــا هنــوز بــه ایــن 
مشــکل رســیدگی نکــرده اســت.

ــت  ــز در نشس ــنا نی ــس س ــای مجل ــماری از اعض ش
ایــن  بــه  خــود  ســرطان(   ۱۸ )یکشــنبه  امــروز 
موضــوع اشــاره کردنــد و تاکیــد ورزیدنــد کــه ادامــه 
ــر  ــژه در ام ــه وی ــکالتی را ب ــت وزرا مش کار سرپرس
مصــرف بودجــه و عــدم پاســخگویی بــه وجــود آورده 

ــت. اس
ــه  ــت ک ــنا گف ــو س ــک عض ــنیار ی ــم حس عبدالرحی
ادامــه سرپرســتی ســبب شــده کــه بودجــه انکشــافی 
ــی مــی  تاهنــوز کــه بیشــتر از شــش مــاه از ســال مال

ــود. ــرف نش ــد مص ــتر از ۱۵ درص ــذرد بیش گ
ــتی در  ــه سرپرس ــت ک ــم گف ــولی ه ــد رس گل احم
ــه  ــات ب ــه خدم ــدی کار در ارائ ــبب کن ــا س وزارت ه

ــتند. ــخگو نیس ــم پاس ــتان ه ــده و سرپرس ــردم ش م
ــه  ــزدوزرای کابین ــی نام ــدم معرف ــناتورها، ع ــن س ای
ــوان  ــس عن ــا مجل ــات ارگ ب ــز ناشــی از اختالف را نی
ــه  ــور هرچ ــس جمه ــه ریی ــد ک ــد دارن ــرده و تاکی ک
زودتــر بایــد بــه ایــن اختالفــات پایــان دهــد و نامــزد 

ــد. ــی کن ــس معرف ــه مجل ــه را ب وزرای کابین
ــه از  ــه ۱۱ وزارت خان ــود ک ــی ش ــال م ــدود یکس ح

ــوند. ــی ش ــتان اداره م ــوی سرپرس س
برخــی باورهــا بــر ایــن انــد کــه رییــس جمهــور نیــز 
ــم  ــد تصمی ــی توان ــی نم ــات سیاس ــل اختالف ــه دلی ب
بگیــرد کــه چــه کســی را بــه عنــوان نامــزد وزیــر بــه 

مجلــس معرفــی کنــد.

روزنامه اينديپندنت 
"رییس جمهــوری امریــکا تقریبــا بــا هیــچ کســی در 
نشســت گــروه 20 همــگام نبــود و بــه نظــر نمی رســد کــه 

ــد." ــته باش ــی داش ــش اهمیت ــدان برای ــاله چن ــن مس ای
ــرش  ــکا و همس ــوری امری ــس  جمه ــپ، ریی ــد ترام دونال
ــورس وان" رســیدند و  ــر ف ــاالی پله هــای "ای ــه ب ــا ب مالنی
دســتی تــکان دادنــد و راهــی شــدند. ترامــپ، آلمــان را بــه 
مقصــد امریــکا تــرک کــرد و ســایر اعضــای گــروه 20 را در 
ناراحتــی و خشــم باقــی گذاشــت، امــا آنهــا قطعــا از رفتــن 

ترامــپ شــادمان شــدند.
ــن  ــری چنی ــا رهب ــود ت ــل ب ــن اواخــر، جهــان مای ــا همی  ت
نشســت های بین المللــی بــر عهــده امریــکا باشــد امــا 
ــفید  ــه کاخ س ــپ ب ــاه از ورود ترام ــش م ــت ش ــا گذش ب
ــائلی از  ــون در مس ــت. اکن ــرده اس ــر ک ــز تغیی ــه چی هم
تجــارت و تغییــرات آب  و هوایــی تــا چگونگــی رســیدگی 
ــای  ــه توافق ه ــکا ب ــن، امری ــر اوکرای ــکالتی نظی ــه مش ب
ــی  ــی در موضوعات ــت. حت ــرده اس ــت ک ــده پش تعیین ش
ماننــد "مــاده ۵" منشــور ناتــو کــه مربــوط بــه دفــاع جمعی 
ــه ناجــور نیســت. ــک وصل ــزی جــز ی اســت، ترامــپ چی
ــدازه  ــه ان ــروه 20 ب ــالس گ ــان اج ــا در پای ــن خبره عناوی
کافــی بــد بــود. امریــکا در مســاله تغییــرات آب و هوایــی 
کامــال تنهاســت و ۱9 عضــو دیگــر ایــن گــروه روی 
ــرای کاهــش انتشــار گازهــای  ــه "معاهــده پاریــس" ب ادام
ــر  ــرای آن س ــکا از اج ــد و امری ــق کردن ــه ای تواف گلخان
ــه  ــکا در اعالمی ــاالت متحــده امری ــد. موضــع ای ــاز می زن ب
رســمی ای کــه در پایــان اجــالس صــادر شــد، قیــد گردیــد.  
آنــگال مــرکل، صدراعظــم آلمــان بــه عنــوان میزبــان 
اجــالس نتوانســت نارضایتــی اش را پنهــان کنــد. او گفــت: 
ــات را  ــد اختالف ــد، بای ــر نش ــر میس ــاق نظ ــان اتف ــر زم ه

واضــح و مشــخص کنیــم. متاســفانه ایــاالت متحــده امریــکا 
ــن  ــده و ای ــارج ش ــی خ ــرات آب و هوای ــق تغیی از تواف

ــم.      ــح می کن ــاله را تقبی مس
ــا  ــود ت ــه ای ب ــه گون ــم لحــن کالم ب در بحــث تجــارت ه
ــوم  ــی" را محک ــددا "حمایت گرای ــو مج ــورهای عض کش
کننــد؛ اقدامــی کــه پــس از موضــع ترامــپ بــرای افزایــش 

ــد. ــام ش ــوالد انج ــرای ف ــا ب ــا خصوص تعرفه ه
ــد  ــه متعه ــه ک ــوری فرانس ــرون، رییس جمه ــل ماک امانوئ
شــد میزبــان دور آتــی اجــالس تغییــرات آب و هوایــی در 
مــاه دســامبر باشــد و همچنــان بــرای ملحــق شــدن ترامــپ 

بــه آن تــالش کنــد، بــه واشــنگتن پســت گفــت: جهــان مــا 
هرگــز تــا ایــن حــد تقســیم شــده نبــوده اســت.

خــب مســائل بیــان شــده نســخه رســمی و کتبــی وقایعــی 
ــردم  ــد، م ــورگ می گوین ــران در هامب ــه رخ داد. ناظ ــود ک ب
از بی تمایلــی هیــات امریکایــی بــرای اتخــاذ نقــش رهبــری 

ناراضــی بودنــد.
ترامــپ حیــن نشســت تغییــرات آب و هوایــی بــرای 
ــا  ــیه آنج ــوری روس ــا رییس جمه ــه ب ــوی دوجانب گفت وگ
ــو  ــری ممل ــر تصوی ــال، اگ ــن ح ــرد و در همی ــرک ک را ت
از ناگفته هــا باشــد، آن تصویــر ایوانــکا ترامــپ اســت 

ــان  ــران جه ــار ســایر رهب ــدرش در کن ــت پ ــن غیب ــه حی ک
ــت. نشس

ــداری  ــرای حکومت ــو ب ــز اونتاری ــز، از مرگ ــاس برن  توم
بین المللــی و مقــام ســابق صنــدوق بین المللــی پــول 
ــالس،  ــن اج ــی ای ــاله اصل ــت: دو مس ــت گف ــه ایندیپندن ب
ــال مشــخص  ــود. کام ــی ب ــرات آب و هوای تجــارت و تغیی
شــد کــه امریــکا قــرار نیســت موضعــش را تغییــر دهــد. این 
کشــورها بــه دنبــال رهبــری امریــکا نیســتند، بلکــه آنهــا در 
پــی تــرودو، ماکــرون و مــرکل هســتند. بــا هــر کســی کــه 
ــری در آن  ــه تغیی ــد ک ــر نمی کردن ــردم، فک ــت می ک صحب

ایجــاد شــود.    
پیروزی هایــی  کســب  مدعــی  ترامــپ  دارد  امــکان 
ــه ای  ــد؛ نتیج ــوریه باش ــس در س ــاره آتش ب ــا درب خصوص
کــه از گفت گوهــای دو ســاعته او و والدیمیــر پوتیــن 
ــی  ــاره چگونگ ــیاری درب ــواالت بس ــا س ــد ام ــل ش حاص

ــت.    ــده اس ــی مان ــد آن باق ــی تمدی ــرا و چگونگ اج
عــالوه بــر ایــن، ترامــپ پیــش از تــرک آلمــان بــا رهبــران 
چیــن و ژاپــن دیــدار داشــت و گفــت "کاری" بایــد دربــاره 
ــتیک  ــک بالس ــن موش ــرا اولی ــه اخی ــمالی ک ــد کره ش تهدی
ــود.  ــام ش ــت، انج ــرده اس ــاب ک ــود را پرت ــای خ قاره پیم
جزئیــات دربــاره اینکــه آن "کار" چــه خواهــد بــود، وجــود 

نــدارد.
مــا نبایــد از هیچکــدام از ایــن تحــوالت شــگفت زده 
ــت  ــن اس ــپ ای ــروف ترام ــالت مع ــی از جم ــویم. یک ش
کــه او "بــرای خدمــت در پیتســبورگ )شــهری صنعتــی در 
پنســیلوانیا( نــه پاریــس" انتخــاب شــده اســت. کشــورهای 
دیگــر هــم خواهنــد بــود کــه از ایــده امریــکای انزواطلب و 
غیــر پیشــرو اســتقبال کننــد. ایــن بــه آنهــا اجــازه می دهــد 

ــد. ــترش دهن ــان را گس ــا و نفوذش ــا ایده ه ت
ــی کــه جهــان دســتخوش فشــارهای بســیاری  ــا در زمان ام
اســت، بی تفاوتــی و گاهــا خصومــت تنهــا ابرقــدرت 
جهــان،  مثبــت نیســت. متاســفانه بهتــر اســت بــه آن 

ــم. بپردازی

سنـاتـورها:

صلح با پاکستان متضمن حل اختالفات درون است

ACKUماحصل سفر ترامپ به آلمان چه بود؟




