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اتهـام  مجلـس،  اعضـای  و  معـارف  وزارت 
افغـان- تـرک را  تروریسـت پروری مکاتـب 
بی اسـاس خوانـده و گفته  انـد کـه نبایـد ایـن 
مکاتـب قربانـی مصلحت های سیاسـی شـود.

پـس از کودتـای نافرجـام در ترکیـه، دولـت 
ایـن کشـور همـراه با پاک سـازی گسـترده در 
ادارات ترکیه به مسـدود سـاختن 900 مکتب 
و بیـش از 30 دانشـگاه منسـوب بـه جنبـش 
فتـح اهلل گولـن در کشـورهای مختلف جهان 

نمود. اقـدام 
نهادهـای  و  گولـن  آقـای  ترکیـه،  دولـت 
منسـوب بـه وی را تروریسـت پـرور خطاب 
نیـز خواسـته  افغانسـتان  از حکومـت  کـرده 
اسـت که بـه دلیـل آنچـه تروریسـت پروری 
درسلسـله مکاتـب افغـان- تـرِک منسـوب به 
فتـح اهلل گولن در افغانسـتان خوانده می شـود 
بـه حکومـت  ترکیـه  ایـن مکاتـب را  اداره 

کند. واگـذار 
در پیونـد بـه این مسـاله »بنیاد وقـف« نهادی 
نزدیـک بـه حکومـت ترکیـه نیز متعهد شـده 
بـود کـه درصـورت واگـذاری اداره سلسـله 
مکاتـب افغـان- تـرک بـه ایـن بنیـاد، تعـداد 
بـاب   32 بـه  بـاب   16 از  را  مکاتـب  ایـن 
بـرای  دالـر  میلیـون  حـدود5  داده،  افزایـش 
توسـعه آنهـا هزینه کرده و در فیـس پرداختی 
شـاگردان نیـز تخفیـف 20 در صـدی اعمـال 

کرد. خواهـد 
بـر همین اسـاس رییـس جمهـور افغانسـتان 
مبنـای آن  بـر  نمـود کـه  حکمـی را صـادر 

کمیتـه ای، چگونگـی واگـذاری اداره مکاتب 
افغـان- تـرک بـه حکومـت ترکیـه را مـورد 

بررسـی قـرار دهـد.
امـا صـدور این حکم از سـوی رییس جمهور 
مجلـس  اعضـای  گسـترده  واکنش هـای  بـا 
نماینـده گان افغانسـتان مواجه شـد، طوری که 
برخـی آن  را مطابـق بـه منافع ملـی خوانده و 
برخـی دیگـر واگـذاری اداره مکاتـب افغان- 
تـرک بـه دولـت ترکیـه را اقـدام غیـر قانونی 
و جفایـی در حـق دانش آموزان ایـن مکاتب 

نمودند. عنـوان 
نماینـدگان  از  شـماری  حـال،  همیـن  در 
ایـن  والدیـن  سراسـری  شـورای  مجلـس، 
سیاسـی  چهره هـای  از  برخـی  و  مکاتـب 

افغانسـتان واگـذاری مدیریت ایـن مکاتب به 
حکومـت ترکیـه را اقدامی خـاف منافع ملی 
افغانسـتان دانسـته خواسـتار عـدم واگـذاری 
مدیریـت آنهـا بـه حکومـت ایـن کشورشـده 

. ند ا
کمیسـیون   رییـس  اصولـی  ناصـر  کمـال 
معـارف مجلـس نمایندگان روز دوشـنبه )27 
سـنبله( در مراسـم تقدیـر از 171 تـن دانـش 
آمـوزان مـدال آور این مکاتـب از المپیادهای 
بیـن المللـی در کابـل گفـت کـه مخالفـت با 
مکاتـب افغـان- تـرک بـازی بـا سرنوشـت 
دانـش آمـوزان ایـن مکاتـب بـوده و جفایـی 
افغانسـتان  ملـت  و  آنـان  حـق  در  بزرگـی 
محسـوب می شـود....     ادامـه صفحـه 6

حکومــت افغانســتان در نظــر دارد کــه 20 هــزار 
ــرای دفــاع علیــه تروریســت ها  فــرد ملکــی را ب

آمــوزش داده و مســلح ســازد. 
ــورد  ــلح م ــای مس ــرای گروه ه ــنهاد ب ــن پیش ای
حمایــت حکومــت کــه بتواننــد محات شــان را 
در برابــر طالبــان و ملیشــه های داعــش حفاظــت 
ــد،  ــب بزنن ــده را عق ــگری فزاین ــد و شورش کنن
هنگامــی مطــرح می شــود کــه نیروهــای امنیتــی 
افغانســتان بــه دلیــل تلفــات و فــرار از خدمــت 

افــرادش دچــار ضعــف روحیــه شــده اســت.
امــا ایــن پیشــنهاد مایــه ایــن نگرانی شــده اســت 
کــه شــاید ایــن نیروهــای محلــی نافرمانــی کننــد 
ــل  ــری تبدی ــاوز دیگ ــه متج ــک ملیش ــه ی و ب
ــه  ــردم ب ــن م ــاع در بی ــام دف ــه ن ــه ب ــد ک گردن

ــد. ــی بپردازن دهشــت پراگن
پاتریســیا گوســمن، یــک پژوهشــگر ارشــد 
دیدبــان حقــوق بشــر گفــت: »توســعه نیروهــای 
افغانســتان  حکومــت  توســط  منظــم  غیــر 
ــرای  ــاک ب ــیار خطرن ــای بس ــد پیامده می توان

ــد.« ــته باش ــا داش ــی ه ملک
دیپلومات هــای غربــی کــه بــا ایــن برنامــه 
آشــنائی دارنــد، بــه ایــن ســازمان کــه مرکــزش 
ــه  ــد کــه ایــن نمون ــه ان ــارک اســت گفت در نیوی
از روی سرمشــق »اردوی محلــی هنــد« در نظــر 
ــراز  ــات افغانســتان اب ــه شــده اســت. مقام گرفت
ــه  ــن ملیش ــادا ای ــه مب ــد ک ــوده ان ــی نم نگران
ــتفاده  ــورد اس ــد« م ــدان قدرتمن ــط »زورمن توس
ــای  ــبکه ه ــه ش ــته ب ــا »وابس ــد و ی ــرار گیرن ق

ــد.« ــران گردن ــی مباش محل
ــه فرانــس پــرس  ــی و افغــان ب مقامــات امریکائ
ــان تحــت فرمــان  ــد کــه ایــن جنگجوی ــه ان گفت
اردوی افغانســتان قــرار خواهنــد گرفــت و بهتــر 

ــد.  ــوزش می بینن ــی آم ــای محل از پولیس ه
یــک مقــام ارشــد وزارت دفــاع گفــت: »همیــن 
ــات  ــا و حم ــه کوماندوه ــی ب ــا متک ــاال م ح
هوائــی بــرای بــاز پــس گرفتــن مناطق از دســت 
رفتــه مــی باشــیم، امــا پــس از آنکــه کوماندوهــا 
ایــن مناطــق را تــرک گوینــد، مــا نیــروی کافــی 

بــرای حفــظ ایــن مناطــق نداریــم.«
ــان  ــت فرم ــرو تح ــن نی ــت: »ای ــزوده اس او اف
یــک قطعــه اردو دســت بــه عملیــات مــی زنــد 
ــن  ــد. ای ــا را پرکن ــا خاه ــت ت ــرای آن اس و ب
ــردم محــل اســتخدام مــی شــوند  ــن م هــا از بی
و شــمار آن هــا بــه حــدود 20 هــزار نفــر مــی 

رســد.«
ــه  ــاع ب ــخنگوی وزارت دف ــری س ــت وزی دول
خبرگــزاری فرانــس پــرس اعتــراف نمــوده 
ــه 6 ــه صفح ــک...          ادام ــه ی ــت ک اس
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رییس جمهــوری غنــی در حالــی در هفتادودومیــن 
نشســت ســازمان ملــل متحــد شــرکت کــرده 
ــر  ــاِن دیگ ــر زم ــش از ه ــتان بی ــه افغانس ــت ک اس
در موجــی از نابســامانی های سیاســی و امنیتــی 
به ســر می بــرد و عمــًا دولــت وحــدت ملــی 
ــل  ــده و ازهم گسســته تبدی ــرۀ پراکن ــد جزی ــه چن ب
ــاش  ــد ت ــخنگویان ارگ هرچن ــت. س ــده اس ش
ــی را در نشســت  ــای غن ــه حضــور آق ــد ک کرده ان
ســازمان ملــل کم ســابقه نشــان دهنــد، امــا از 
همیــن حــاال مشــخص اســت کــه تبلیغــاِت آن هــا 
بیشــتر برخاســته از هراســی اســت کــه نســبت بــه 

ناکامی هــای خــود دارنــد.
ــدان  ــراً کارمن ــه اکث ــوری ک ــان رییس جمه  مداح
او  مطبوعاتــی  دفتــر  و  ریاســت جمهوری  ارگ 
ــای  ــری از او در فض ــتن تصوی ــا گذاش ــتند، ب هس
ــادی در  ــرواز ع ــک پ ــا ی ــا او ب ــه گوی ــازی ک مج
ــی رود،  ــکا م ــه امری ــد ب ــه می کن ــه مطالع ــی ک حال

کار  از  گرهــی  هیــچ 
ــاز  ــا ب فروبســتۀ کشــورِ م

 . نمی کننــد
طبــق  رییس جمهــوری 
نشســت  در  معمــول 
شــرکت  ملــل  ســازمان 
همان گونــه  مــی ورزد، 
رییس جمهــوری  کــه 
در  نیــز  پیشــین 
ســازمان  نشســت های 
ــد  ــرکت می ورزی ــل ش مل

و در آن ســخنرانی می کــرد. حضــور افغانســتان 
ــه  ــال ب ــانزده س ــی، از ش ــت های بین الملل در نشس
ــی  ــۀ جهان ــا جامع ــت آن ب ــه سرنوش ــو ک این س
گــره خــورده، بــه یــک امــر عــادی تبدیــل شــده و 
اکثــراً جامعــۀ جهانــی بــه دلیــل بــا اهمیــت نشــان 
ــریت کــه آن هــم  دادِن افغانســتان بــرای ُکل بش
ــورهای  ــِی کش ــکار عموم ــاع اف ــرای اقن ــتر ب بیش
خودشــان صــورت می گیــرد، از افغانســتان در 

می کنــد.  دعــوت  نشســت ها  ایــن 
از حــق اگــر نگذاریــم، نــه ســخنرانی های رؤســای 
بــرای  نشســت ها  این گونــه  در  مــا  جمهــورِ 
شــرکت کننده گاِن آن اهمیــت دارد و نــه خودشــان. 
ــه  ــا ب ــه برنامه ه ــردِن این گون ــی ک ــا بزرگ نمای ب
نفــع خــود، نمی تــوان بــه هیــچ جایگاهــی دســت 
ــی  ــا در ُکل مناســبات بین الملل ــِت م ــت. وضعی یاف
همــه  و  اســت  مشــخص  کامــًا  منطقه یــی  و 
می داننــد کــه در چــه منجابــی از بدبختی هــا 
ــم زدِن خــود  ــای ک ــه معن ــن ب ــم. ای ــر می بری به س
و یــا نادیــده گرفتــن دســتاوردهای مان در شــانزده 
ــت.  ــر نیس ــته های دورت ــا گذش ــته و ی ــال گذش س

ــی و  ــِگ تملق گوی ــه فرهن ــا ب ــه م ــی ک ــا زمان ت
ــا  ــِت م ــیم، وضعی ــته باش ــق داش ــی تعل بزرگ نمای
ــت.  ــاال هس ــه ح ــود ک ــد ب ــزی خواه ــن چی همی
افغانســتان  این کــه  گفتــن  بــا  می شــود  آیــا 
قافله ســاالر پیشــرفت و تمــدن و دانــش و فنــاوری 
در جهــان اســت، ایــن واقعیــت را تغییــر داد کــه ما 
ــی درســت  ــا توانای ــم و حت ــان محتاجی ــک ن ــه ی ب
کــردِن ســوزن را بــرای دوختــن لباس هــای خــود 

ــم؟ نداری
ــِت موجــودِ خــود  ــر در وضعی ــه تغیی  مــا وقتــی ب
خواهــم رســید کــه دقیقــًا از بنــِد توهم هایــی 
ــی  ــم، رهای ــاد کرده ای ــود ایج ــراِف خ ــه در اط ک
پیــدا کنیــم. مــا از وقتــی کــه در گهــواره بــه 
ســر می بریــم، دچــار توهــم می شــویم و آن را 
ــم از  ــن توه ــم. ای ــور می بری ــاِی گ ــا پ ــا خــود ت ب
خانــوادۀ مــا شــروع می شــود و آهســته آهســته بــه 
ــای  ــد. مولفه ه ــه می رس ــاع و جامع ــطح اجتم س

اصلــِی ایــن توهــم کامــًا مشــخص انــد: گذشــته 
پُربــار تاریخــی، مشــاهیر علــم و فرهنــگ و تمــدن 

ــزرگ.  ب
ــه  ــم ک ــاد می گیری ــی ی ــان دوران کودک ــا از هم م
خــود را از دیگــران برتــر بدانیــم. بــه مــا از کودکی 
ــم و  ــر کنی ــاد داده می شــود کــه دیگــران را تحقی ی
ــز  ــا را کوچــک و ناچی ــا خــود، آن ه در مقایســه ب
بدانیـــم. مــا عــادت می کنیــم کــه نــگاهِ بزرگ بینانــه 
ــدا کنیــم و خــود را از دیگــران جــدا  ــه خــود پی ب
بدانیــم. در حالــی کــه واقعیــِت مــا چنیــن نیســت. 
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا مردمــی فقیــر، درمانده 
و محتــاج هســتیم. مــا کشــوری داریــم کــه در آخر 
فهرســِت کشــورهای جهـــان قرار دارد. در تعامات 
ــم و  سیاســی و علمــی جهــان، هیــچ نقشــی نداری
ــه  ــا ب ــه حت ــت ک ــز اس ــان ناچی ــم، چن ــر داری اگ

ــد.  ــم نمی آی ــاب ه حس
ــاز شــدن  ــا ب ــال های پســین ب ــه در س ــاال این ک ح
ــه صــورِت  ــه کشــور مــا ب ــی ب ــای جامعــۀ جهان پ
تعمــدی تــاش می شــود کــه از مــا چیــز دیگــری 
ــِت  ــه واقعی ــه ب ــتر از این ک ــود، بیش ــان داده ش نش

ــورهای  ــت های کش ــه خواس ــد، ب ــوط باش ــا مرب م
ــا را  ــد م ــه می خواهن ــود ک ــوط می ش ــی مرب غرب

ــد. ــان نشــان دهن چن
 آیــا از یــاد مــا رفتــه ســال هایی کــه کشــور مــا بــه 
وســیلۀ اتحــاد شــوروی وقــت اشــغال شــده بــود، 
ــا  ــا ب ــِگ م ــرای جن ــی ب ــورهای غرب ــه کش چگون
ــد  ــین می کردن ــد و تحسـ ــا تمجی ــوروی ها از م ش
ــرا  ــد؟ چ ــا می دادن ــه م ــی ب ــای بزرگ ــه نام ه و چ
ــه محــض فروپاشــی  ــر ب آن همــه تحســین و تحقی
ــه  ــا ب ــور م ــا کش ــت و حت ــان یاف ــوروی پای ش
ــی  ــداً مجاهدین ــرا بع ــد؟ چ ــپرده ش ــی س فراموش
ــاب  ــان آزادی« خط ــا »ناجی ــوی غربی ه ــه از س ک
می شــدند، ناگهــان بــه جنگ ســاالر و ناقــض 

ــد؟  ــل یافتن ــوق بشــر تقلی حق
مــا تــا زمانــی کــه در توهــِم گذشــته و افتخــارات 
فعلــی زنده گــی کنیـــم، بــه هیــچ جایــی نمی رســیم 
و هیــچ تغییــری در زنده گــی و وضعیــِت مــا 
ایجــاد نمی شــود. یکــی 
همیشــه  دوســتانم  از 
ــِت مــا  می گفــت: وضعی
می کنــد  تغییــر  زمانــی 
و  وا  وا  بــه جــای  کــه 
ــا،  ــه م ــن ب چــه چــه گفت
کســی پیــدا شــود کــه 
از  بدبخت هــا  بگویــد 
خــواب بیــدار شــوید کــه 
ــتاد  ــرعِت صدوهش ــا س ب
ــقوط  ــال س ــه در ح درج

کــردن در چــاه هســتید! 
ــرفت و  ــه پیش ــی ب ــز زمان ــر نی ــورهای دیگ کش
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــدا کردن ــت پی ــی دس خودکفای
وضعیــِت رقت بــارِ خــود آگاهــی حاصــل کردنــد. 
ــه  ــه چگون ــد ک ــروع ش ــا ش ُکل رنســانس از آن ج
ــده در آن  ــار آم ــارِ گرفت ــت رقت ب ــد از وضعی بای

نجــات پیــدا کنیـــم. 
ــس  ــفرهای ریی ــردِن س ــغ ک ــا تبلی ــم ب ــاال ه ح
نمی تــوان  او  از  بتــی  ســاختن  و  جمهــوری 
ــا آن  ــِت م ــرد. واقعی ــل ک ــور را ح ــکاِت کش مش
ــای مخکــش در  ــه از سیســتم آق ســندی اســت ک
ــرده اســت.  ــه بیــرون درز پیــدا ک ــور ب ادارۀ ام
واقعیــِت مــا در رســوایی های فســـاد اداری، مــواد 
مخــدر، انقطاب هــای سیاســی و تبعیــد شــدن 

ــت.  ــه اس ــوری نهفت ــس جمه ــاون ریی مع
آقــای غنــی اگــر مغــز متفکــِر جهــان و افغانســتان 
اســت، ابتــدا ایــن مشــکات را حــل کنــد، ســپس 

بــرای ســخنرانی بــه نیویــارک بــرود!     
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و  نظــارت  بخــش  رییــس  معــاون  مخکــش  ثواب الدیــن 
افشــای  به دلیــل  ریاســت جمهوری  امــور  ادارۀ  ارزیابــِی 

شــد. اســتعفا  بــه  وادار  قوم گرایانــه اش  راهنمــاِی 
ــاون  ــام، مع ــدون اله ــل از فری ــه نق ــانه ها ب ــته رس روز گذش
ــای  ــه آق ــد ک ــزارش دادن ــس ُکل ادارۀ ریاســت جمهوری گ ریی
مخکــش بــه اشــتباهِ خــود پــی بــرده و دو روز پیــش مســتعفی 
شــده اســت. همچنیــن آقــای الهــام خاطرنشــان کــرده کــه ســند 
راهنمــاِی منتشرشــده، نظــر شــخصِی آقــای مخکــش اســت و 
ربطــی بــه ادارۀ امــور بــه عنــوان یــک نهــاد ملــی نــدارد و در 

ــود. ــه نمی ش ــی پذیرفت ــای قوم ــاد گرایش ه ــن نه ای
ــروه  ــک گ ــق ی ــا از طری ــنِد راهنم ــن س ــه ای ــه می شــود ک گفت
تلگرامــی بــا جمعــی از کارمنــداِن ظاهــراً میان رتبــۀ ادارۀ امــور 
ریاســت جمهوری در میــان گذاشــته شــده و در آن، بــر تدابیــر و 
کارشــیوه هایی بــرای حمایــت از حضــور و اســتخدامِ کارمنــداِن 
قــوم پشــتون، طــرد کارمنــداِن نامطلــوِب دیگــر اقــوام و جــذب 

عناصــر مطیــِع آن هــا تأکیــد رفتــه اســت.
مســلمًا افــکارِ آقــای مخکــش و راهنمــای متعصبانــۀ او، 
و  زمینــه  در  ریشــه  بلکــه  نگرفته انــد،  شــکل  خــأ  در 
ــش در  ــای مخک ــد. آق ــتان دارن ــۀ افغانس ــای جامع واقعیت ه
ــده  ــت ش ــتان تربی ــِی افغانس ــر قوم ــت های سراس ــتر سیاس بس

و رویکــردِ او ُمشــتی از خــروار اســت. 
ــِی  ــی قوم ــر از تعصــب و برتری طلب ــِی پُ ــخ سیاس ــر از تاری اگ
ــه و  ــیم، تاریخچ ــم بپوش ــتان چش ــامِ افغانس ــه ن ــوری ب کش
ــه در  ــی« ک ــدت مل ــه »وح ــما ب ــِت مس ــالۀ دول ــۀ سه س کارنام
رأس آن آقــای غنــی قــرار دارد، ماالمــال از تضادهــای قومــی و 

ــاری اســت. ــاِت تب تعصب
دولــت و حکومــِت موجــود بــا صفــِت مقبــوِل »وحــدت 
ــی  ــتیزه های قوم ــام س ــر تم ــی ب ــِط بطان ــود خ ــرار ب ــی« ق مل
ــِق  ــدان عای ــت در می ــازی سیاس ــان ب ــد و پای ــاری بکش و تب
ــا بســیار زود آرزوهــا، تصمیمــات و  ــد؛ ام ــی را اعــام کن قوم
انتخاب هــای سیاســِی آقــای غنــی خبــر از دورِ تازه یــی از 
ــی« را  ــام »وحــدت مل ــر ن ــاری زی ــدِی تب ــی و قطب بن قوم گرای
داد. ایــن دورِ تــازۀ عصبیت هــای قومــی، بــه مــددِ مغــز متفکــِر 
ــۀ  ــرده و هم ــدا ک ــی پی ــمایِل ویژه ی ــکال و ش ــی، اش ــای غن آق
تیوری هــای توطیــه، تکنالوژی هــای مــدرن و ظرفیت هــای 
سیاســی و دیپلماســی را بــه خدمــت گرفتــه تــا برتــرِی 

ــاند.  ــی بنش ــه کرس ــوم را ب ــک ق ــراِی ی بی چون وچ
آقــای غنــی در ایــن ســه ســال، بــه دور زدِن توافق نامــۀ تشــکیل 
دولــت وحــدِت ملــی بــه ســودِ اقتــدارِ یــک قــوم و تضعیــِف 
ــت. او در  ــدرت پرداخ ــاختار ق ــوام در س ــایر اق ــِت س موقعی
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــه ریی ــتر از آن ک ــال، بیش ــه س ــن س ای
ــه ظاهــر شــد  ــوم و قبیل ــاِب یــک ق ملــی باشــد، در نقــِش ارب
ــه نفــاِق ملــی فروخــت. ــاِق ملــی را ب و وحــدِت مــردم و وف

ــتعدادهای  ــۀ اس ــش هم ــای مخک ــِد آق ــانی مانن ــه کس  این ک
ذهنــی و فطــرِی خــود را صــرِف تهیــۀ و پــردازِش مانیفســت ها 
ــاِن  ــد، نش ــرای ادارات می کنن ــی ب ــتورالعمل های قوم ــا دس ی
ــای  ــن محصــوالِت فکــری توســط آق ــدارِی ای واضــح از خری
غنــی و حلقــۀ مخصوصــش دارد. این کــه آقــای مخکــش 
ــای  ــه آق ــد ب ــه بای ــد ک ــه می کن ــود توصی ــتۀ خ ــه دار و دس ب
ــوند  ــک ش ــۀ او نزدی ــورد عاق ــکاِن او و وزراِی م ــی، نزدی غن
ــای  ــزد آق ــی در ن ــوم قوم ــایِل ق ــدِن مس ــان از چربی ــز، نش نی
غنــی و پتانســیِل جــذِب نیروهــای قومــی در گــردِ او و یــاراِن 

مخصوصــش دارد.
ادارۀ  ُکل  رییــس  معــاون  الهــام،  فریــدون  اظهــاراِت 
فقــط  مخکــش،  آقــای  بــه  پیونــد  در  ریاســت جمهوری 
ماســتمالی گنــِد تعصبــاِت قومــی در ایــن اداره تلقــی می شــود. 
ــتباهِ  ــن اداره از اش ــه ای ــای این ک ــورت، به ج ــن ص ــر ای در غی
مخکــش و پشــیمانی و اســتعفاِی او خبــر مــی داد، ســزاوار بــود 
کــه خبــِر برکنــاری و محاکمــۀ قانونــِی او و گــروهِ تلگرامــی اش 

را منتشــر می کــرد. 
بــا ایــن حســاب، بــدون این کــه دچــار عــذاِب وجــدان شــویم، 
می تــوان حکــم کــرد کــه ثواب الدیــن مخکــش شــاگرد خــوِب 
آقــای غنــی و سیاســت های قومــِی اوســت. اســتعدادهای 
قوم گرایانــۀ او در بســتر بازی هــا و توطیه هــای قومــِی ارگ 
بالیــده و بــه ثمــر رســیده اســت. راهنمــای قومــی او، در واقــع 
تــِز تحصیلــِی او بــرای پوهنتــوِن ارگ اســت کــه اگرچه افشــای 
آن در رســانه ها مــزۀ شــیریِن آن را بــرای اســتاداِن مطــرِح ایــن 
ــک و پاداشــی  ــی نی ــا نمره ی ــا شــاید در خف رشــته بهــم زد، ام

نیکــو از پوهنتــوِن ارگ بــه آن تعلــق گیــرد. 

مخـکش؛
شاگرد خوِب آقای غنی و سیاست های قومی

با تبلیغ کردِن سفرهای رییس جمهوری و ساختن بتی از او نمی توان مشکالِت کشور 
را حل کرد. واقعیِت ما آن سندی است که از سیستم آقای مخکش در ادارۀ امور به 
بیرون درز پیدا کرده است. واقعیِت ما در رسوایی های فسـاد اداری، مواد مخدر، 

انقطاب های سیاسی و تبعید شدن معاون رییس جمهوری نهفته است. 
آقای غنی اگر مغز متفکِر جهان و افغانستان است، ابتدا این مشکالت را حل کند، 

سپس برای سخنرانی به نیویارک برود!     

ACKU



رییــس کمیتــۀ نظامــی ناتــو می گویــد کــه افزایــش نیروهای 
ایــن ســازمان می توانــد ســبب تأمیــن ثبــات در افغانســتان 

گردد.
ایــن اظهــارات پــس از بیــان راهبــرد جدیــد امریــکا در قبال 
ــاد  ــر بنی ــرد. ب ــورت می گی ــیا ص ــوب آس ــتان و جن افغانس
مــواد ایــن راهبــرد، امریــکا مصمــم در امــر مبــارزه و نابودی 
ــه  ــاز ب ــدن آن نی ــت و عملی ش ــتی اس ــای تروریس گروه ه

ــد. ــی می باش ــی و نظام ــمار ملک ــای بی ش همکاری ه
ــان  ــه در پای ــو ک ــی نات ــۀ نظام ــس کمیت ــاول، ریی ــر پ پیت
نشســت وزیــران دفــاع ناتــو در آلبانیــا بــا رســانه ها صحبت 
می کــرد، بــه ســهم گیری بیش تــر ناتــو در بخش هــای 
ــرده  ــد ک ــتان تأکی ــای افغانس ــا نیروه ــم کاری ب ــف ه مختل

اســت.
ــاع  ــران دف ــه روزۀ وزی ــت س ــان نشس ــاول در پای ــای پ آق
ناتــو گفتــه اســت کــه افزایــش نیروهــای ناتــو و آمــوزش 
ــتان،  ــان افغانس ــرای نظامی ــا ب ــن نیروه ــوره دهی ای و مش
پیش رفــت نیروهــای افغانســتانی را تضمیــن خواهــد گــرد.
ــتان  ــو در افغانس ــوای نات ــش ق ــت: افزای ــاول گف ــرال پ جن
ثبــات ایــن کشــور را در درازمــدت یقینــی خواهــد ســاخت. 
وزیــران دفــاع پیمــان ناتــو درک کرده انــد کــه سهم شــان را 
در افزایــش قــوا در افغانســتان وســیع تر ســازند، امــا تصمیــم 

در مــورد بعــداً گرفتــه می شــود.
ســازمان ناتــو در ســال های پســین بــرای بازســازی و 
ــای  ــتان تاش ه ــی افغانس ــای امنیت ــردن نیروه ــد ک توان من
زیــادی انجــام داده و در ســال های نخســت ماموریــت 
ــا گــروه هــای  ــۀ مســتقیم ب ــه گون ــو ب خــود نیروهــای نات

ــد. ــوده ان ــرد ب ــتی در نب تروریس
آقــای پــاول بیــان داشــت: »افزایــش قــوا، مأموریــت 
تقویــت  را  مــا  همــکاری  و  مشــوره دهی  آموزشــی، 
می بخشــد کــه بــر اســاس آن، ناتــو و 39 عضــوش یقینــی 
خواهنــد ســاخت کــه نظامیــان افغانســتان بــه طــور کافــی 
پیشــرفت کــرده و در درازمــدت ثبــات داشــته باشــند. آنچــه 
ــف  ــای مختل ــتر در بخش ه ــهم بیش ــت، س ــاز اس ــال نی ح
ــتان،  ــی افغانس ــوای هوای ــا ق ــکاری ب ــد هم ــد، مانن می باش
ــظ  ــکاری در حف ــان و هم ــاص آن ــای خ ــرفت نیروه پیش

ــاص.« ــوای خ ــان و ق نظامی
رییــس کمیتــۀ نظامــی ناتــو افــزود کــه مهم تریــن موضــوع 
بــرای ســازمان، راهبــرد جدیــد امریــکا بــرای افغانســتان بود 
ــر  ــه ب ــد ک ــان آن، مســایلی روشــن شــده ان ــد از اع و بع

ــد. ــو ســهمش را ادا می کن اســاس آن نات
ــان  ــن اع ــکا حی ــور امری ــه رییس جمه ــت ک ــی اس گفتن
ــرای افغانســتان و جنــوب آســیا،  ــکا ب ــد امری ــرد جدی راهب
ــکا ســربازان  ــا امری ــا یکجــا ب ــو خواســت ت از اعضــای نات

ــه افغانســتان بفرســتند. بیشــتر ب
در ایــن حــال، وزارت دفــاع ملــی کشــور گفتــه اســت، مهم 
ــدی افغانســتان ســرباز  ــر اســاس نیازمن ــو ب ــه نات اســت ک

. ستد بفر

جنــرال دولــت وزیــری ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی گفته 
ــای  ــوزش نیروه ــی و آم ــوای هوای ــت ق ــه تقوی ــت ک اس
ــه  ــور ب ــی کش ــای اساس ــتان از نیازمندی ه ــی افغانس امنیت

ــد. ــاب می آی حس
ــا  ــد ی ــرباز می آی ــداد س ــه تع ــه چ ــت: »این ک ــه اس او گفت
نمی آیــد، موضــوع مــورد بحــث بــرای مــا نیســت، کار آنــان 
اســت کــه فیصلــه کننــد. آنچــه بــرای مــا مهــم می باشــد، 
ایــن اســت کــه در بخش هــای کــه بــه آن نیــاز داریــم، افــراد 
کافــی بــا مــا موجــود باشــند تــا کمــک کنند، بــه طــور مثال 
در بخــش آموزش دهــی و تقویــت قــوای هوایــی نیــاز بــه 

همــکاری داریــم.«
چنانچــه ایــاالت متحــده در بــدل حمایــت بــدون دریــغ بــه 
ــر ضــد  ــارزه ب ــان آوردن اصاحــات و مب افغانســتان خواه
فســاد اداری در کشــور شــده اســت، ناتــو نیــز تأکیــد دارد 
کــه مقامــات افغانســتان بایــد اصاحاتــی را در بخش هــای 

ــد. ــان بیاورن ــه می ــان ب اداری دولت ش
ســخنگوی وزارت دفــاع افغانســتان اطمینــان می دهــد کــه 
تاش هــای جــدی حکومــت افغانســتان بــرای محــو فســاد 

ادامــه دارد.
یک ماه فرصت تا رسیدِن سربازان تازه نفس 

ــو روز  ــو نات ــورهای عض ــه کش ــت ک ــی اس ــن درحال ای

ــرای تصمیم گیــری در مــورد  ــد کــه ب یکشــنبه اعــام کردن
تقاضــای واشــنگتن مبنــی بــر فرســتادن ســربازان تازه نفــس 

بــه افغانســتان، بــه یــک مــاه وقــت نیــاز دارنــد.
ــرورت  ــه ض ــد ک ــان کردن ــو اع ــو نات ــورهای عض کش
را درک  افغانســتان  بــه  تازه نفــس  فرســتادن ســربازان 
ــا حکومت هــای خــود در  ــس از مشــوره ب ــا پ ــد، ام می کنن

ــد. ــم می گیرن ــورد تصمی ــن م ای
جنــرال پیتــر پــاول، رییــس کمیتــۀ نظامــی ناتــو در جلســۀ 
ــه  ــا ب ــور البانی ــو در کش ــاع نات ــران دف ــنبۀ وزی روز یکش
خبرنــگاران گفتــه بــود کــه نماینــده گان کشــورهای عضــو 
ــت  ــاه مهل ــک م ــای خــود ی ــا حکومت ه ــرای مشــوره ب ب

ــتند. خواس
ــِش  ــتاد مشــترک ارت ــس س ــورد، ریی ــرال جــوزف دانف جن
امریــکا و جنــرال جان نیکولســن، فرمانــده نیروهــای امریکا 
و ناتــو در افغانســتان در ایــن جلســه از کشــور عضــو پیمان 
خواســتار اعــزام ســربازان تازه نفــس بــه افغانســتان شــدند.

ــل از  ــاه قب ــد م ــکا چن ــاع امری ــر دف ــس، وزی ــز متی جیم
ــود کــه مأموریــت  متحــدان پیمــان ناتــو خواســتار شــده ب
ــرای  ــر آن، ب ــروزی برســانند، در غی ــه پی در افغانســتان را ب
آماده گــی  دهشــت افگن  گروه هــای  شــدن  نیرومنــد 

ــد. بگیرن

ــده  ــکاپاروتی، فرمان ــس س ــرال کورتی ــان، جن ــن می در ای
ــا  ــی آلبانی ــه گردهم آی ــو ب ــد نات ــای متح ــی نیروه عموم
ــو  ــۀ کشــورهای عضــو نات ــی رود هم ــع م ــه توق ــت ک گف
ــازمان،  ــن س ــی ای ــۀ نظام ــدی کمیت ــی بع ــل از گردهم آی قب
تــا پایــان مــاه اکتوبــر در بــارۀ اعــزام ســربازان بــه افغانســتان 

ــد. ــه کنن ــی خــود را ارای ــم نهای تصمی
مقامــات ناتــو پیــش از ایــن گفتــه بودنــد کــه بیــش از 15 
کشــور عضــو ایــن پیمــان بــرای اعــزام ســربازان بیشــتر بــه 
افغانســتان آماده گــی نشــان داده انــد، امــا شــمار دقیــق ایــن 

عســاکر هنــوز معلــوم نیســت.
کشــور میزبــان البانیــا کــه در حــال حاضــر در افغانســتان ۸3 
ســرباز دارد، گفــت کــه ســی ســرباز دیگــر بــه افغانســتان 

می فرســتد.
ــوری  ــس جمه ــپ، ریی ــد ترام ــه دونال ــت ک ــی اس گفتن
امریــکا مــاه گذشــته بــا اعــام راهبــرد تــازۀ واشــنگتن برای 
افغانســتان و جنــوب آســیا، زمینۀ فرســتادن ســربازان بیشــتر 

بــه افغانســتان را فراهــم ســاخت.
رییس جمهــور امریــکا امــا نگفــت کــه چــه شــمار ســربازِ 
ــن  ــات ای ــا مقام ــتد، ام ــتان می فرس ــه افغانس ــس ب تازه نف
کشــور گفتنــد کــه امــکان دارد بــه یــازده هــزار ســربازی که 
از پیــش در افغانســتان حضــور دارنــد، چهــار هــزار دیگــر 

افــزوده شــود.
جلســۀ ســه روزۀ وزیــران دفــاع ناتــو در تیرانــا مرکــز البانیــا 
پایــان یافــت کــه در آن مســایل مهــم مربــوط بــه افغانســتان 

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
هــدف از گردهم آیــی وزیــران دفــاع ناتــو در آلبانیــا، بحــث 
در مــورد تجهیــز و آمــوزش نیروهــای ویژۀ افغانســتان گفته 
شــده بــود تــا ایــن نیروهــا امنیــت کشــور خــود را تأمیــن 
ــه  ــد ک ــی گفتن ــن گردهم آی ــده گان ای ــزار کنن ــد. برگ کنن
بــرای بــاال بــردن معنویــات ســربازان افغانســتان و ظرفیــت 
نیروهــای هوایــی ایــن کشــور تاش هــای بــه ســطح بلنــد 

جریــان دارد.
ــتقر  ــرباز مس ــزار س ــدود 13 ه ــر ح ــال حاض ــو در ح نات
ــت  ــت حمای ــه در چارچــوب مأموری در افغانســتان دارد ک
قاطــع، قــوای امنیتــی افغانســتان را آمــوزش داده و بــا آنــان 

ــد. ــکاری می کنن هم
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برنامــه پرومــوت )توســعه رهبــری زنــان( کــه از ســوی 
USAID یــا اداره انکشــافی مــردم ایالــت متحــده امریکا 
ــرای  ــه ب ــت ک ــال اس ــش از دوس ــردد، بی ــل می گ تموی

ــد. ــوزش می ده ــف آم ــای مختل ــران در بخش ه دخت
 مســووالن ایــن برنامــه مدعــی انــد کــه ایــن برنامــه بــه 

منظــور بلندبــردن ظرفیــت زنــان در عرصه هــای مختلــف 
طرح ریــزی شــده و توســعه رهبــری زنــان، نقــش زنــان 
ــه  ــان در عرص ــری زن ــش و رهب ــت داری، نق در حکوم
اقتصــاد و همچنــان مشــارکت آنــان بــا نهادهــای مدنــی 
ــده را  ــاد ش ــه ی ــم برنام ــداف مه ــا، از اه ــر نهاده و دیگ

ــد. ــکیل می ده تش
ایــن مســووالن، هــدف از ایــن برنامــه را فرصتــی بــرای 
ــان  ــق آن، زن ــه از طری ــه دانســت ک ــل یافت ــان تحصی زن
می تواننــد، مهارت هــای شــان را در قســمت دادخواهــی 

رهبــری و حکومــت داری ارتقــا بخشــند.
ــار  ــد در کن ــده، بای ــت کنن ــا درخواس ــرارداد ب ــق ق طب
تحصیــل ماهانــه ۸500 افغانــی معــاش نیــز به کســانی که 
آمــوزش می بیننــد، پرداخــت شــود؛ امــا بــه گفتــه 
ــه  ــاش ب ــن مع ــه، ای ــن برنام ــا شــاگردان ای محصــان ی

ــود. ــت نمی ش ــت پرداخ ــم و درس ــور منظ ط
ــه در  ــتند ک ــانی اس ــرش از کس ــس خواه ــبانه و نرگ ش
ایــن برنامــه آمــوزش دیدنــد و بــه گفتــه خودشــان تقریبًا 
چنــد مــاه اســت کــه ایــن برنامــه را تمــام کردنــد؛ امــا در 
کنــار این کــه بــه آنــان معاشــی را کــه وعــده داده بودنــد، 
ــه  ــی ب ــرای کاریاب ــه ب ــده ک ــل وع ــد، ب پرداخــت نکردن

آنــان داده شــده بــود نیــز عملــی نشــده اســت.
شــبانه می گویــد: قــرار بــود، بعــد از ســپری نمــودن دوره 
ــر  ــای دیگ ــا نهاده ــا ی ــه وزارت خانه ه ــا ب ــی، م آموزش
بــرای شــمولیت کار معرفــی شــویم، امــا اکنــون کــه چند 
ــکار اســتیم و باوجــود  ــا می گــذرد، بی ــاه از فراغــت م م
این کــه چندیــن بــار مراجعــه کردیــم، پاســخی بــرای کار 

دریافــت نکردیــم.
ــی  ــه ۸500 افغان ــود ماهان ــرار ب ــه ق ــت ک ــی اس او مدع
ــول  ــا در ط ــا م ــود؛ ام ــت ش ــا پرداخ ــرای م ــاش ب مع
ــت  ــاش دریاف ــاه مع ــه م ــط س ــوزش، فق ــال آم یک س
کردیــم و متباقــی را گفتنــد کــه پرداخــت می کنیــم؛ امــا 

ــد. ــب دادن ــا را فری ــوه م ــه نح ــد و ب ــت نکردن پرداخ
فریبــا یکــی از کســانی اســت کــه همیــن اکنــون در یکی 
ــت و  ــوزش اس ــال آم ــروژه در ح ــن پ ــای ای از برنامه ه
قــرار بــوده کــه بــه او نیــز ماهانــه ۸500 افغانــی معــاش 
داده شــود کــه بــه گفتــه او ایــن معــاش تاکنــون پرداخت 

نشــده اســت.
او می گویــد: مــن چنــد مــاه اســت کــه در ایــن جــا درس 

می خوانــم؛ امــا فقــط یــک مــاه معــاش را دریافــت کــردم 
و زمانی  کــه مراجعــه می کنیــم، می گوینــد صبــر و 
حوصلــه داشــته باشــید، کســی حــق شــما را نمی خــورد.

و امــا ســمیرا می گویــد: مــن بــه کســانی که می خواهنــد 
ــر  ــر فک ــم، اگ ــد می گوی ــوزش ببین ــه آم ــن برنام در ای
می کنیدکــه از طریــق ایــن برنامــه شــما کار پیــدا 
ــاه  ــد م ــا چن ــرا م ــد، زی ــد، ســخت اشــتباه می کنی می کنی
پیــش فــارغ شــدیم؛ امــا بــرای مــا امــروز فــردا می کننــد 

و تاهنــوز بیــکار اســتیم.
ــه  ــه ب ــی را ک ــه معــاش ۸500 افغان ــا دارد ک ســمیرا ادع
ــد، درســت و منظــم پرداخــت  ــرده بودن ــده ک ــان وع آن
ــاه  ــه م ــد س ــد، بع ــاش را دادن ــاه مع ــک م ــد، ی نکردن
ــوری  ــن ط ــد و همی ــت نکردن ــر را پرداخ ــاش دیگ مع

ــد. ــام کردن ــه را تم برنام
مــا بســیار تــاش کردیــم تــا نظــر مســووالن ایــن برنامــه 
را در ایــن خصــوص داشــته باشــیم؛ امــا متاســفانه موفــق 

. نشدیم
فــرض کنیــم کــه در ایــن برنامــۀ بــزرگ بیــش از 
5000خانــم حضــور دارنــد کــه معــاش چندماهــه شــان 
پرداخــت نشــده اســت، ایــن همــه پــول کجــا مــی رود و 

ــود؟ ــه می ش ــا ریخت ــب کی ه ــه جی ب
ــن  ــه در ای ــی براین ک ــی مبن ــز انتقادات ــن نی ــش از ای پی
برنامــه بــزرگ پول هــای کانــی حیــف و میــل شــده و به 
جیــب افــراد خــاص ریختــه می شــود کــه ممکــن اســت 
در انتخابــات ریاســت جمهوری پیــش روی بــه مصــرف 

بــرس، وجــود داشــته اســت.
ــان  ــت زن ــای ظرفی ــه ارتق ــا برنام ــوت ی ــروژه پروم پ
ــت دارد،  ــت فعالی ــال اس ــش از دوس ــه بی ــتان ک افغانس
بــه ارزش 416 میلیــون دالــر از ســوی امریــکا و اتحادیــه 

ــود. ــل می ش ــا تموی اروپ

پول  گزافی زیر نام »ارتقای 
ظرفیت زنان« حیف و میل می شود

رییس کمیتۀ نظامی ناتو:

افـزایش نیرو در افغـانستان ثبـات مـی  آورد

ناجیه نوری 

روح اهلل بهزاد

ACKU
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بخش هفتاد و سوم

ایـن  تجربـی.  کافـی  شـناخت  و  مهـارت  3ـ 
صفـت بـا بـه کار گرفتـن قواعد کلـی حکمت 
و اعمـال آن در جامعـه و آزمـودن آن هـا از راه 
ممارسـت در جامعـه حاصـل می شـود؛ نظیـر 
تجاربـی کـه یـک پزشـک عـاوه بـر آگاهـی 
طبابـت  دوران  طـول  در  پزشـکی  قوانیـن  از 
راه  ایـن  از  به دسـت مـی آورد و علومـی کـه 

می کنـد.)6( کسـب 
نادرسـتِی  گذشـت،  آن چـه  بـه  توجـه  بـا 
تاریـخ  نویسـنده گان  ماننـد  کسـانی  دیـدگاه 
ایـن  می شـود.  روشـن  الفلسـفۀ العربیۀ 

کـه: باورنـد  ایـن  بـر  نویسـنده گان 
رییـس  واقع بیـن،  اسـت  حکیمـی  افاطـون 
آگاه  نظـری  علـوم  همـۀ  از  او  جمهوریـت 
اسـت و به مقـام معرفت رسـیده اسـت، مدت 
پانـزده سـال بـا مـردم آمیـزش کـرده، آن گاه 
چنیـن مسـوولیتی را بـه عهـده می گیـرد؛ ولـی 
رییـس مدینـۀ فاضلـۀ فارابـی از چنیـن تمرین 
و ممارسـتی بی بهـره اسـت. فارابـی فیلسـوفی 
اسـت نظـری و دور از واقعیـت، می پنـدارد که 
هـر کس بـه عقـل فعـال پیوسـت، می تواند بر 
همۀ مشـکاتی کـه در راه مدینه پیـش می آید، 
غلبـه یابـد. حتا مـردم مدینـه را تعلیـم خواهد 
داد و رهبـری خواهـد کـرد و بـه راه سـعادت، 
راهنمایـی  آن هاسـت،  هـدف  آخریـن  کـه 

خواهـد نمـود.)7(
همان طـور کـه گفتـه شـد و در جای جـای آثار 
فارابـی آمـده اسـت، فارابـی برداشـتن تجربـۀ 
عملـی در امـر حکومـت بـرای ملـک تأکیـد 
فـراوان دارد، ولـی در خصـوص رییس اول که 
ملـک علی االطـاق اسـت، )۸( معتقـد اسـت 
کـه بـه لحـاظ آن کـه ملـک ارتبـاط وحیانـی 
دارد و همـۀ معـارف نظـری و تجربـی الزم را 
از طریـق وحـی دریافـت می کنـد، نیـازی بـه 
تجربـه و زنده گـی در میـان مردم برای کسـب 
تجربـۀ عملی نـدارد.)9( این نویسـنده گان، که 
بـا بینـش مذهبـی فارابـی در حکومـت آشـنا 
پیش فـرض  ایـن  بـر  قضاوت شـان  نبوده انـد، 
راه  تنهـا  کـه  اسـت  اسـتوار  ناشـده  اثبـات 
ادارۀ  در  نیـاز  مـورد  علـوم  بـه  دسـت یابی 
جامعـه، تجربـه اسـت و از ایـن راه فارابـی را 

دانسـته اند. خیال پـرداز  فیلسـوف  یـک 

انواع ریاست
رییس اول

رییس اول کسـی اسـت که در جامعـه یا ملت، 
بـرای اولین بـار خلق وخـو و صفـات نیکـو را 
اسـتقرار می بخشـد، بدون این که بـه آن صفات 

از طریـق ریاسـت خـود در بین مـردم پی برده 
باشـد. او افـراد جامعـه را از جاهلیـت )روش 
ناپسـند( بـه راه و روش فاضلـه )برتـر( متحول 
می کند.)10( او کسـی اسـت کـه در هیچ امری 
نیازمند ریاسـت و ارشـاد دیگران نیسـت، بلکه 
خـود بالفعـل، عالـم بـه تمـام علـوم و معارف 
و  جزیـی  امـور  درک  تـوان  از  برخـوردار  و 
مـواردی اسـت کـه باید بـدان عمل کنـد.)11( 
وی به خوبـی می توانـد دیگـران را ارشـاد کند.

)12( او امـام و رییـس اول جامعـۀ فاضلـه و 
سـرزمین های آبـاد جهـان اسـت و ارتبـاط بـا 
مبـدای وحیانـی معـارف نظـری و تجربی الزم 
را در اختیـار او قـرار داده اسـت. ایـن کماالت 
برای کسـی پیـش نمی آیـد، مگر این کـه طبیعتًا 
در او دوازده )13( خصلـت و ویژه گـی نهفتـه 

باشد:
1. همـۀ اعضـا و جـوارح وی سـالم باشـد و 
نیروهـای آن هـا بـا کارهـای محولـه بـه آن هـا 
هماهنـگ باشـد، تـا هـرگاه عضـوی بخواهـد 
کاری را انجـام دهـد، بـه سـهولت و آسـانی 

بتوانـد انجـام دهـد؛
2. نسـبت بـه آن چـه بـرای او بیـان می شـود، 
خوش فهـم و باهـوش باشـد و آن را همان گونه 
کـه مقصود گوینـده و مقتضای واقعیت اسـت، 

دریافـت کند؛
می بینـد،  می فهمـد،  آن چـه  بـه  نسـبت   .3
می شـنود و درک می کنـد، خوش حافظـه باشـد 

نکنـد؛ فرامـوش  را زود  و آن 
بـا  و  باشـد  هوشـمند  و  زیـرک  بسـیار   .4
کوچک تریـن دلیـل و نشـانه، بـه کنـه مطلـب 

گـردد؛ واقـف 
باشـد  قـادر  زبانـش  و  باشـد  خوش بیـان   .5
آن چـه را در دل دارد، بـه طور کامـل بیان کند؛
6. دوسـتدار تعلیـم و تعلـم، و تسـلیم حقایـق 
فراگرفتـه باشـد و آن را به آسـانی قبـول کند و 
سـختی کسـب علـم او را آزرده خاطر نسـازد؛

7. بـر خـوردن و آشـامیدن و ارضـای شـهوت 
حریـص نباشـد و بـه مقتضـای طبـع خویـش، 
از لهـو و لعـب پرهیـز داشـته، از آن ناخشـنود 

؛ شد با
و  راسـت گویان  و  راسـت گویی  دوسـتدار   .۸

دشـمن دروغ گویـی و دروغ گویـان باشـد؛
و  باشـد  بزرگـواری  دوسـتدار  و  بزرگـوار   .9
نفـس او از همۀ امور ناپسـند و پسـت، فراتر و 

برتـر از آن هـا را مطمـح نظـر قـرار دهد؛
10. مـال، جـاه و سـایر امـور دنیـوی نـزد او 

خـوار و ناچیـز باشـد؛
مقتضـای طبـع، دوسـتدار عدالـت و  بـه   .11

و  سـتم  و  تجـاوز  دشـمن  و  عدالت خواهـان 
سـتمگران و تجاوزگـران باشـد و بـا خویـش 
و بیگانـه گان بـا انصـاف رفتـار کند و مـردم را 
بـدان تشـویق کنـد و بـه کسـی کـه بر او سـتم 
پـاداش  نیکـو می دانـد،  رفتـه، آن چـه زیبـا و 
دهـد و چـون به عدل خوانده شـود، به آسـانی 
تسـلیم شـود و سـرکش و لجبـاز نباشـد و اگر 
بـه کارهـای زشـت و سـتم فـرا خوانده شـود، 

نشود؛ تسـلیم 
12. بـر هـر کاری کـه انجـام دادِن آن را الزم 
می دانـد، قاطـع و جسـور بـوده، سسـت اراده و 

ترسـو نباشـد. )14(

شورای رهبری یا رؤسای اخیار
فارابـی به ایـن نکته تصریح نکرده اسـت، ولی 
بـه مقتضـای بینـش مذهبـی خـود، رهبـری را 
در پیامبـر یـا کسـی کـه تـداوم دهنـدۀ پیامبری 
اسـت، منحصـر می دانـد و از آن جـا کـه طبـق 
بینـش شـیعی، در دوره یـی جامعـۀ دینـی در 
غیبـت امـام و رهبـری بـه سـر می بـرد، نظریۀ 
جانشـینی رییـس اول را ارایـه کرده اسـت. اگر 
فـردی با شـرایط رییـس اول در جامعه موجود 
نباشـد، ولـی گروهـی باشـند کـه هـر یـک از 
بـا یکدیگـر  و  از شـرایط  یکـی  دارای  آن هـا 
رییـس  جانشـین  همه گـی  باشـند،  هماهنـگ 
اول می شـوند و ریاست شـان ریاسـت افاضـل 

نامیـده می شـود. )15(

رییس دوم یا ملک السنه )16(
نیـز در جامعـه موجـود  اگـر رؤسـای اخیـار 

کـه: می شـود  رییـس  کسـی  نباشـند، 
1. فیلسوف باشد؛

2. عالـم و نگهبـان شـرایع، سـنت ها و راه و 
بـرای  او  از  قبـل  رهبـران  کـه  باشـد  روشـی 
جامعـه قـرار داده انـد و همـۀ کارهـای خود را 
بـا آن هـا منطبق گردانـد و از آن ها پیـروی کند؛
3. نسـبت بـه احـکام و مسـایلی کـه از رهبران 
گذشـته کـه در مـورد آن هـا حکمـی بـه جـا 

نمانـده، دارای قـدرت اسـتنباط قـوی باشـد؛
اجتماعـی  پدیده هـای  و  امـور  بـه  نسـبت   .4
جدیـدی کـه بایـد در شـرایط کنونـی حکمش 
را اسـتخراج کـرد و بـه گونه یـی نیسـت که از 
رهبـران پیشـین توقـع ارایـۀ حکـم آن بـرود، 
قـوی  اسـتنباط  تـوان  و  تفکـر  قـدرت  دارای 
باشـد و هدفـش در اسـتنباط حکـم مصلحـت 

جامعـه باشـد؛ )17(
5. به خوبـی بتوانـد مـردم را بـه شـریعت های 
رهبـران گذشـته و آن چه خود با پیـروی تام از 

آنـان، اسـتنباط کرده اسـت، ارشـاد کند؛
6. بدنـش در مقابـل کارهـای جنگـی مقـاوم 
باشـد، که ایـن امر در صـورت اطـاع از فنون 
می شـود.  محقـق  فرمان بـرداری  و  فرماندهـی 

)1۸(

رؤساء السنه
اگـر فردی کـه واجد همـۀ صفـات رییس دوم 
باشـد نیز یافـت نشـود، ولی مجموعـه صفات 
رییـس دوم در چنـد نفر، روی هـم رفته وجود 
داشـته باشـد، مجمـوع افـرادی کـه هـر یـک 
برخـی از صفـات رییـس دوم را دارنـد و در 
کّل، همـۀ صفـات رییـس دوم را دارا هسـتند، 
ریاسـت جامعـۀ فاضلـه را بـه عهـده می گیرند 

و »رؤسـاء السـنه« نامیـده می شـوند.)19(

بخش دوم

بدون نقشه
بــا بــه  قــدرت رســیدن حامــد کــرزی در افغانســتان، خارجی هــا در تمــام امــورِ 
کشــور نقــِش اساســی یافتـــند. آن هــا مقامــات عالــی، رؤســا و کارمنــدان کلیدی 

ــد. را تعییــن و گزینــش می کردن
ــود؛ از  ــاوت ب ــف، متف ــان در ادارات مختل ــا و قدرت ش ــش خارجی ه ــا نق ام
ــِف  ــرای توظی ــور ب ــزد رییس جمه ــدن ن ــطه ش ــا واس ــه ت ــدی گرفت ــِک نق کم

ــت. ــر می گرف ــاص را در ب ــتی خ ــخصی در پس ش
کمک هــا در حصــۀ بازســازی و نوســازی وزارتخانه هــا هــم بــه ذوق و ســلیقۀ 
ــت  ــورد دول ــن م ــت، در ای ــته گی داش ــی بس ــای خارج ــات و اداره ه مؤسس

افغانســتان اســتراتژی خــاص و مشــخصی نداشــت.
حتــا ایــن کمک هــا و امدادهــای مــادی، از وزارتــی تــا وزارِت دیگــر تفــاوت 
داشــت. بــا تغییــر وزرا در یــک وزارت، دونرهــا و عاقه منــداِن کمــک بــه ایــن 
ــِی  ــد. ایــن امــر، تفــاوِت دیدگاه هــا و شــاید کارآی ــر می کردن ــز تغیی نهادهــا نی

وزرای حکومــِت کــرزی را بــه نمایــش می گذاشــت.
نمی توانســتند  از وزرای دولــِت کــرزی حتــا  تعــدادی  امــا  شــوربختانه 
اولویت هــای کارِی خــود را تشــخیص دهنــد. چنان کــه در اواخــر ســال  
ــای  ــته و کاره ــارف نوش ــورد وزارت مع ــی در م ــیدی، مقاله ی 13۸5 خورش
ــف وزارت  ــای مختل ــن نوشــته، بخش ه ــردم. در ای ــد ک ــر را نق ــۀ وزی عجوالن

ــود.  ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــد و ارزیاب ــورد نق ــارف م مع
ــه داشــتم  ــی در آن وظیف ــدت کوتاه ــن م ــه م ــه ـ ک ــف و ترجم ریاســت تألی
ــم  ــای مه ــد ـ یکــی از بخش ه ــه »انکشــاف نصــاب« مســما گردی ــا ب و بعده

ــود.  ــه آن نشــده ب ــچ توجهــی ب ــان هی ــه  در آن زم ــارف اســت ک وزارت مع
وزیــر وقــت معــارف، بعــد از انتقادهــای زیــاد، تعــدادی از نخبه هــای 
افغانســتان را بــا معــاِش خــوب بــه بخــش انکشــاِف نصــاب تعلمیــی جــذب 

ــرد. ــتخدام ک و اس
ــا هزینــۀ گــزاف صــورت  ــه بخــش تألیــف کتــب درســی، ب هرچنــد توجــه ب
ــه دلیــِل عــدم مدیریــت کاری و  ــر تمــام شــد، امــا ب ــا جایــی موث گرفــت و ت
نداشــتن اســتراتژی موفــق، ایــن  کار توســط وزیــراِن بعــدی ادامــه نیافــت و بــه 

ــید.  ــت رس بن بس
ــرزی وجــود داشــت،  ــد ک ــت حام ــای دول ــه در وزارت ه مشــکل دیگــری ک
نبــود پــان و برنامــۀ کاری منظــم در ســطح کان بــرای وزارت هــا بــود، هرچند 

ــد. ــن راه صــرف می گردی ــا و مؤسســات در ای ــِت انجوه ــای هنگف پول ه
متاســفانه هــر وزیــر بــدون توجــه بــه کارهــای گذشــته و دســتاوردهای قبــل از 
ــرا  ــدون چون وچ ــت  را ب ــن داش ــه در ذه ــلکی یی ک ــه های غیرمس ــود، نقش خ
ــق  ــد متمل ــاد و چن ــراِن گذشــته دور می افت ــی می ســاخت. نقشــه های مدی عمل

و چاپلــوس، نقشــه های ذهنــِی خــود را  بــا خاطــِر آســوده پیــاده می کردنــد.
ــه در  ــود ک ــی ب ــن جفای ــلکی، کان تری ــه های غیرمس ــای و نقش ــن پان ه ای
حــِق ملــت و مــردم انجــام شــد و پــول فــراواِن موسســات در ایــن راه بیهــوده 
ــی همــان  ــا جای ــی ت ــت وحــدت مل ــون دول ــد. متأســفانه هم اکن صــرف گردی

راه را می پیمایــد.
ــی،  ــق، اساس ــه کارِ دقی ــته، هیچ گون ــال گذش ــه در 15 س ــت ک ــبب نیس بی س
مثمــر و دلســوزانه در اکثــِر اداراِت دولتــی افغانســتان صــورت نگرفــت و تنهــا 
ــه میــراث  ــه وزیــر دیگــر، ب وســایل مــدرن و اشــیای قیمتــی از یــک وزیــر ب

ــرای پیشــرفت افغانســتان! ــان و نقشــه های اساســی ب ــه پ ــد، ن مان

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

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

سـید جمال الدیـن افغانـی بـا فراگیـری زبـان 
فرانسـه یی، کتـاب »تربیّت« سپنسـر را به عربی 
برگـردان نمـود و از اندیشـه های او در جهـت 
نوسـازی نظـام آموزشـی مصـر بهـره  جسـت. 
از  و  داشـت  تولسـتوی  بـا  مکاتباتـی  عبـده 
»فرانسـوا پیـر گیـوم گیـزو« )17۸7- 1۸79م( 
تمـّدن  »تاریـخ  کتـاب  و  پذیرفـت  اثـر  نیـز 
عربـی  بـه  1۸77م  سـال  در  را  او  اروپـا«ی 

برگـردان نمـود. 
متفکـران دیگـری از رفاعه  طهطـاوی )1۸01-
عّامـه  شـمیّل،  حسـین،  طـه  تـا  1۸73م( 
صاح الدیـن سـلجوقی، عّامـه محمـد اقبـال 
در  اکثریّت شـان  کـه   – دیگـران  و  الهـوری 
بـه  متعلـق  یـا  و  غـرب  آموزشـی  نهادهـای 
می تـوان  را   - بودنـد  دیـده  آمـوزش  غـرب 
بـا  هریـک  کـه  آورد  نظـر  در  اصاح گرانـی 
نیم نـگاه و حتـا تأثیرپذیـری از تفکـر فلسـفی 
غـرب سـعی کردنـد راه تازه یـی بگشـایند و 
طرحـی نـو دراندازنـد. در ایـن میـان، عّامـه 
اقبـال بـا درک سرشـت اندیشـۀ غربـی سـعی 
کـرد دسـت بـه به سـازی دینـی بزنـد و تاش 
بی شـایبه یی در جهـِت سـازگار کردن اندیشـۀ 
دینـی بـا علـم و عرفـان راه انداخـت. اقبـال 
سـعی ورزید حـس بیگانه گی با علـم جدید را 
کـه از آن بـه علم دنیوی )سـکوالر( نیـز تعبیر 
می شـد، از میـان بـردارد و اندیشـۀ اسـامی را 
بـا مبانی علم جدید سـازگار نشـان دهد. اقبال 
آلفـرد  اسـتادش  بـه  زایدالوصفـی  شـیفته گی 
و  داشـت  )1۸97-1947م(  وایت هـد  نـوث 
تعّلـق خاطـر او بـه علـم جدیـد نیـز از همین 
رهگـذر بود. اقبـال به اجتهاد در معنای موّسـع 
کلمـه دسـت می زنـد و در امـر بهره گیـری از 
عقـل در باب بازسـازی فکر دینـی تردیدی به 

نمی دهـد. راه  خـود 
بدین سـان، علـی عبدالـرازق )تولـد 1۸۸۸م( با 
توجـه بـه دانش های جدیـد بشـری در عرصۀ 
سیاسـت می کوشـد تـا اندیشـۀ خافـت را که 
رشـید رضـا یکـی از عمده تریـن مبّلغـاِن آن 
پیوسـته گی  نمـاد مجّسـم  را  بـود و خافـت 
میـان دین و سیاسـت می انگاشـت، بـه چالش 
بکشـد. او در کتاب »اإلسـام و اصول الحکم« 
سـعی می کنـد بـا دالیلـی از نصـوص و تاریخ 
نشـان دهـد کـه خافت امـری بشری سـت. از 
دیـِد او، پـس از پیامبـر اکرم اسـام، حاکمیّت 
دینـی پایان می یابـد و حّکام مشرووعیت شـان 
را نـه از آسـمان، بلکـه از رأی و ارادۀ مـردم 
نظـام  بیـان،  ایـن  بـا  می آرنـد.  به دسـت 
خافـت، سرشـت بشـری دارد و عبدالـرازق 
بـر مشـروعیّت حکومـت - نـه خافـت - در 
اسـام تأکید می ورزد. دیدگاه علـی عبدالرازق 
شـکل  بـر  هیـچ گاه  اسـام  این کـه  بـر  دایـر 
خاصـی از حکومـت تأکیـد نکـرده اسـت، آن 

روزگار با واکنش های شـدیدی روبه رو شـد و 
هیـچ کتابـی در مصـر بـه پیمانـۀ آن جنجالی و 
پُرواکنـش نبـوده اسـت. همـان بود کـه محاکم 
مختلـف آن را نوعـی بلشویسـم خواندنـد و 
نویسـنده را نیـز از گواهی نامـۀ ازهـر و منصب 
قضـا محـروم سـاختند. ایـن نگـرش بـه نظام 
سیاسـی اسـام، بعدترهـا از مـرز مصـر بیرون 
برآمـد و توسـط کسـانی چـون عبدالحمیدبـن 
بادیـس الجزایری مـورد حمایت قـرار گرفت.  
در ادامـۀ چنیـن روندی سـت کـه طـه حسـین 
و امیـن الخولـی بـه ظهـور می رسـند. نگـرش 
طـه حسـین زمینه سـاز محوریّـت یافتـن قرآن 
چونـان متنـی ادبـی شـد کـه بعد تـر توسـط 
شـاگردش  و  )1۸95-1966م(  الخولـی  امیـن 
احمـد خلـف اهلل )1916-199۸م( پـی گرفتـه 
شـد. رویکـرد ادبـی بـه قـرآن، زبـان قـرآن را 
بـه زبـان بشـری کـه در آن اسـتعاره، کنایـه، 
مجـاز، مشـترک، منقـول، تشـبیه، تجنیـس و... 
بـه کار مـی رود، نزدیک تـر سـاخت و ایـن راه 
بعدتـر، و به صـورت ژرف تـر، بـا نصـر حامـد 
ابوزیـد )1943-2010م( ادامـه پیـدا کـرد. از 
متن محـور  تمدنـی  اسـامی  تمـدن  او،  دیـِد 
بایسـتی  اصاحی یـی  حرکـت  هـر  و  اسـت 
تمـدن  ایـن  مرکـزی  هسـتۀ  در  اصـاح  از 
)وحـی( آغـاز کنـد. ابوزیـد در تحلیـل مفاهیم 
قرآنـی، از الگـوی فلسـفۀ تحلیـل زبانـی بهره 
می گیـرد و بـا تکیـه بـر این کـه زبـان ماهیتـًا 
امـری قـراردادی و بشری سـت، سـعی می کند 
قالـِب  نیـز در  الهـی  نشـان دهـد کـه وحـی 
قراردادهای زبانی ریخته شـده اسـت و چونان 
هـر متـِن دیگـری می توانـد کانون تفسـیرهای 
ابوزیـد نه تنهـا فهـم  گونه گونـی قـرار گیـرد. 
وحـی را، بلکـه فراتـر از آن، خـود وحی را نیز 
محصولـی بشـری می خوانـد تـا راه بـه روی 
ترجمـۀ فرهنگـی وحی باز شـود. قطـع نظر از 
واکنش های شـدیدی کـه دیدگاه ابوزیـد با آن 
برخـورد کرد و تا سـرحد اصدار حکـم ارتداد 
او و تفریـق خانمـش بـاال گرفـت، ابوزیـد بـر 
شـماری از نوگرایـاِن بعدی بیـرون از محدودۀ 
مصـر نیز اثرگـذار بود. دکتر سـروش و مجتهد 
شبسـتری را می تـوان چهره هایـی دانسـت کـه 
تاریخ گـرای  هرمنوتیـک  از  تأثیرپذیـری  بـا 
ابوزیـد، راهـی را کـه او پیمـوده بـود، به گونـۀ 
جـدی و همه جانبه تـر در ایـران پـی گرفتنـد.
عابـد  و  )192۸-2010م(  ارکـون  محمـد 
الجابـری )1936- 2010م(، یکـی از رهگـذر 
نقـد  ناحیـۀ  از  دیگـری  و  عربـی  عقـل  نقـد 
بـا رویکـردی  کردنـد  اسـامی، سـعی  عقـل 
سـاختارگرا، عقانیّـت حاکـم بر تاریخ اسـام 
را واکاوی و مـورد نقـد قـرار دهنـد. هـر دو 
اندیشـمند، بـا تأثیرپذیـری از اندیشـۀ انتقادی 
مـدرن، بازگشـت بـه خـرد، و خـرد انتقـادی 
موجـود حتمـی  از وضعیّـت  گـذار  بـرای  را 
را  دینـی  سـنت  اسـاس،  ایـن  بـر  می داننـد. 
بایسـتی در زیـر عدسـیۀ اندیشـۀ انتقـادی قرار 
داد و بـا ایـن کار، هـم عقـل مجال شـگوفایی 
از  دینـی  سـنِت  و  میـراث  هـم  و  می یابـد 

بـا  ارکـون  می افتـد.  و سـخت جانی  قداسـت 
دوری جسـتن از قضاوت هـای ایدیولوژیـک، 
سـاختار معرفتـی در هـر سـه دین مسـیحیت، 
و  می انـگارد  یک سـان  را  یهودیـت  و  اسـام 
پرسـش هایی را  کـه متوجـه یکـی از این سـه 
دیـن  اسـت، متوجه ادیـان دیگـر نیـز می داند. 
ارگـون فراتـر از عقـل عربـی می نگـرد و بـه 
دارد.  توجـه  اروپایـی  حتـا  و  اسـامی  عقـل 
مسـیر  از  عقانیّـت  هرازگاهـی  او،  دیـِد  از 
اصلـی اش بـه انحـراف می افتـد، خـرد انتقادی 
نمایـد.  نشـان دهی  را  نقیصـه  ایـن  می توانـد 
بـا این بیـان، هر دو دانشـمند، زوال خردگرایی 
انحطـاط فکـر و  نّقادانـه را موجـب  و خـرد 
فرهنـگ اسـامی می دانند و بر ضـرورت اعادۀ 
آن تأکیـد دارنـد. هـر دو رویکـرد، بـه انحطاط 
اسـامی چونـان مسـأله یی معرفتـی می نگرد و 
انحطـاط را بیـش از هر چیز دیگـری، انحراف 
از مسـیر عقانیّـت می انـگارد. از ایـن دریچه، 

تـا اندیشـۀ اسـامی بازسـازی نشـود و خـرد 
فلسـفی و انتقـادی دوبـاره بـه میـدان نیایـد، 

گزیـر و گریـزی از انحطـاط نخواهـد بود. 
چهره هایـی کـه از ایشـان یـادآور شـدیم، عمدتًا 
از زمـرۀ باز سـازان دینی شـمرده می شـوند)1( که 
سـعی کردنـد سـنِت دینی را بـر پایـۀ الگوهای 
مدرنیتـه نوسـازی کننـد. در ایـن میـان، خّطی 
بـر  و  می گـذرد  دهلـوی  شـاه ولی اهلل  از  کـه 
دارد،  تأکیـد  سـنت  دروِن  از  سـنت  اصـاح 
ادامـه پیـدا می کنـد و همچنـان پُررهرو اسـت. 
اصاح گرانـی چـون حسـن البنا، سـید قطـب، 
بادیـس،  عبدالحمیدبـن  مـودودی،  ابواألعلـی 
شـیخ  مظهـری،  مرتضـی  الغنوشـی،  راشـد 
غزالـی، دکتـر عّمـاره، دکتـر قرضـاوی و ... را 
می تـوان از ایـن دسـت به شـمار آورد. اینان به 
چیـزی فراتـر از میراث گرانسـنگ اسـامی در 
زمینـۀ اصـاح دینی دسـت نمی یازنـد و عمًا 
سـنِت دینـی را بـا تکیه بر ظرفیّت هـای درونی 
آن قابـل اصاح می بیننـد. راه کارهای اصاحی 
سـنت گرایان متفـاوت اسـت. برخـی از آن هـا 
توسـعه نیافته گی  و  بن بسـت  از  بیرون شـد  راه 
و  می جوینـد  دولت محـور  اصاحـات  در  را 
نـگاه عمودی بـه اصاحات دارنـد، درحالی که 
شـماری دیگر، رویکـردی جامعه محـور دارند 

و اصـاح دینـی و اجتماعـی را بنیـاد اصـاح 
سیاسـی و نهـاد سیاسـت می خواننـد. بـر پایـۀ 
جامعـه  فرهنـگ  زمیـن  تـا  دومـی،  نگـرش 
اصاح نشـود، هیـچ نهالی در آن نمـو نخواهد 
کـرد و بـه ثمر نخواهد نشسـت. در ایـن میان، 
راه میانه تـر، ترکیـب هـر دو رویکـرد اصاحی 
اسـت. دولت هـا نقـش به سـزایی در ایجـاد و 
تسـریع تحـول فکـری و فرهنگـی در جوامـع 
دارنـد کـه نمی تـوان نادیده گرفت. بدین سـان، 
نهـاد سیاسـت خـود بخشـی از جامعه دانسـته 
می شـود و رسـیدن به اصاح پایه دار سیاسـی، 
جـز از مجـرای اصـاح فرهنگی جامعه میسـر 

. نیست
و  گسسـت ها  از  آگاهـی  روی،  هـر  بـه 
دگرگونی هـای فکـری و فرهنگـی در جوامـع 
اسـامی می توانـد خـرد اجتماعـِی مـا را بـه 
روزگار  مـا  کشـور  سـازد.  نزدیک تـر  امـروز 
درازی سـت کـه از ایـن دگرگونی هـا برکنـار 

بـوده و ایـن امـر مـا را از مواجهـه بـا جهـاِن 
جدیـد و وصل شـدن بـه کاروان تمـدن جدید 
باز داشـته اسـت. از این گذشـته، خرد مسلمان 
شـرقی هنـوز ریشـه  در سـنِت دینـی دارد و از 
ایـن جهت، هـر تحّولی بایسـتی ابتدا نسـبتش 
را بـا ایـن خـرد روشـن سـازد. دگرسـانی در 
آگاهـی دینـی می توانـد زمینه هـای توسـعه و 
تعامـل بـا دنیـای جدید را بیـش از پیش فراهم 
آورد. بـا آغـاز عصر رنسـانس در غـرب، علم 
از  آرام آرام  را  الهیاتـی اش  ریشـه های  جدیـد 
دسـت داد و جهان بینـی ِ تازه یی پدیـد می آورد 
کـه از آن بـه جهان بینـی علمی تعبیر می شـود. 
ایـن در حالی سـت کـه عقـل مسـلمان شـرقی 
هـر حرکـت  و  دارد  در سـنت  ریشـه  هنـوز 
تجددخواهانه یی بایسـتی مجوزش را از سـنت 
برگیـرد. از ایـن رو، نوشـتن چنین رسـاله هایی 
و  معاصـر  اندیشـمندان  معرفـی  در  می توانـد 
دگرسـانی های  بـا  مـا  جامعـۀ  سـاختن  آشـنا 
مفیـد  بسـیار  اسـام  دنیـای  در  اندیشـه گی 
واقـع شـود. ایـن مسـأله الاقـل کمـک می کند 
چـه  از  دیگـر  اسـامی  جوامـع  بدانیـم  تـا 
نحـوۀ  و  گذشـته اند  تاریخـی  خم وپیچ هـای 
تعامـل آن هـا بـا دنیـا و دسـت آوردهای جدید 

چگونـه بـوده اسـت.

باورهـای  آن جایی کـه  از  گذشـته،  این هـا  از 
دینـی در جوامـع اسـامی، به ویـژه افغانسـتان 
بـا احساسـات و شـور  بیـش از هـر چیـزی 
دینـی آمیخته اسـت، کار فکـری در این عرصه  
دگراندیشـی یی  انـدک  اسـت.  پُرمخاطـره 
در عرصـۀ دیـن، ولـو محقّقانـه و مدلـل هـم 
حربـۀ  بـا  سـنتی  علمـای  جانـِب  از  باشـد، 
تکفیـر و تفسـیق فروکوفته می شـود و در برابر 
ذهنیّـت عمومـی جامعـه قـرار می گیـرد. ایـن 
در حالی سـت کـه  کار در عرصه هـای علمـی 
دیگـر این همـه حساسـیّت برانگیز نیسـت. مثًا 
اگـر شـما متخصـص روابـط بین الملل باشـید، 
هـر نظریّه یـی می توانـد از جانـب شـما طـرح 
شـود و هیچ نـوع حساسیّــتی را برنمی انگیزد. 
امـا ابراز نظر در سـاحِت دین این گونه نیسـت 
و حتـا در مواقعـی ممکـن اسـت بـه از دسـت 
دادن جاِن نویسـنده منجر شـود. از این رو، کار 
در ایـن راسـتا بایسـتی بـا احتیـاط انجام شـود 
جامعـۀ  حساسـیّت های  همـواره  نویسـنده  و 
اسـامی را پیـش چشـم داشـته باشـد. مزیـد 
بـر آن چـه گفتیـم، پژوهش هـای دینی تاشـی 
بـی آب و نـان اسـت. بنابرایـن، هر کـه در این 
راه گام برمـی دارد، قناعـت را از یاد نبرد و تنها 
بـا درک رسـالت دینـی خویـش و بـدون هیچ 
نـوع چشم داشـتی رو بـه پیش حرکـت نماید. 
روزهایـی  همـان  از  عـارف  عبدالـودود  بـا 
مـن  و  بـود  کابـل  شـرعیات  دانشـجوی  کـه 
مسـوولیّت تدریـس مضامیـِن »فرق اسـامی«، 
»عقایـد سـمعیّات« و »اصـول دعـوت و فـن 
خطابـه«ِی آن هـا را برعهـده داشـتم، آشـنایی 
یافتـم. از همـان آوان، تفـاوت او بـا دیگـران 
نمـودار بـود و مطالعاتـی در عرصـۀ اندیشـۀ 
اسـامی داشـت. روی هم رفتـه، در سـال های 
بعدتـر احسـاس کردم کـه افق دیِد او وسـعت 
بیشـتری یافتـه و سـطح مطالعاتـش وسـیع تر 
بایـد اعتـراف کـرد کـه  شـده اسـت. به حـق 
دانشـجویانی چـون »عـارف« کـه افـزون بـر 
و  رسـمی  شـکل  بـه  دینـی  علـوم  فراگیـری 
غیررسـمی، صاحـب دیـد نیز هسـتند، بسـیار 
ادبیـات،  بـه  آگاهـی  بـا  او  انگشت شـمارند. 
دست رسـی بـه زبـان عربـی، فراگیـری علـوم 
الزمه هـای   ... و  نوشـتن  اسـتعداد  دینـی، 
»شـدن« را دارا هسـت و اگـر در بند نـان نیفتد 
و مشـکات اقتصـادی محصـورش نکنـد، راه  

دارد.    به رفتـن  درازی  و  دور 
بـرای هـر کار بزرگـی داشـتِن هـدف، آگاهـی 
و توانایـی حرکـت ضـروری اسـت. هدف مند 
زیسـتن، به ویـژه آن کـه هـدف واال و متعالـی 
باشـد، مزیّتـی اسـت کـه جـز انسـان های برتر 
از آن برخـوردار نیسـتند. واالیـی مطلـب، درد 
طلـب آدمـی را فزونـی می بخشـد و او را بـه 

کار و پیـکار بی وقفـه  وامـی دارد:
بیدل دل هر ذره تپش خانۀ آهی ست

نایابی مطلب، چقدر درد طلب داشت
هـدف داشـتن بـه تنهایی بسـنده نیسـت، بلکه 
بایسـتی از آگاهـی و توانایـی الزم نیـز بـرای 
غیابـت  در  بـود.  برخـوردار  آن  بـه  رسـیدن 
آگاهـی نمی تـوان به هـدف ـ ولو هرقـدر واال 
و متعالـی ـ رسـید. مزیـد بر آن، تـوان حرکت 
اسـت  همین جهـت  از  اسـت.  ضـروری  نیـز 
کـه قـرآن کریـم در توجیـه زعامـت طالـوت 
بـر دیگـران، بـه دو عنصـر توانایـی علمـی و 
توانایـی جسـمانی تأکید می کنـد)2( . عبدالودود 
فیزیکـی  و  علمـی  توانایـی  از  هـم  عـارف، 
خوبـی برخودار هسـت، و هـم دارای آرمان و 
هـدف اسـت. اگر زمان یـاری رسـاند و تقدیر 
پـای قلمـش را در توجیـه زور و زر و تزویـر 

نلغزانـد، آینـدۀ بهتـری را رقـم خواهـد زد. 
نـام  زیـر  مجموعه مقـاالِت وی  اولیـن  اینـک 
»تأملـی در سـیر اندیشـۀ اسـامی« از طـرف 
»انتشـارات پرنـد« به زیور چاپ آراسـته شـده 
روشـن گرانۀ  سـویه های  رسـاله  ایـن  اسـت. 
بـرای  آن  خوانـش  کـه  دارد  بسـیاری 
دانش پژوهـان  و  عاقه منـدان  دانشـجویان، 
عرصـۀ دینـی مبرمیّـت می یابـد. مؤفقیّت هـای 
و  بـاد  کتـاب  نویسـندۀ  حـاِل  قریـن  مزیـد 

امـروز!  از  درخشـان تر  آیندۀشـان 

ز بس هک انمۀ مکتوب عشق پیچش داشت
زبان خامۀ ما رههچ گفت، لغزش داشت
بیدل

عبدالبشیر فکرت بخشی

بخش دوم و پایانی

ــَن الَْمــاِل  َ َقــْد بََعــَث لَُكــْم َطالـُـوَت َملـِـًكاۚ  َقالـُـوا أَنَّــىٰ َيُكــوُن لـَـُه الُْملـْـُك َعلَْيَنــا َونَْحــُن أََحــقُّ بِالُْملـْـِك ِمْنــُه َولـَـْم ُيــْؤَت َســَعًة ِمّ  2»َوَقــاَل لَُهــْم نَبِيُُّهــْم إِنَّ اللَّ
ُ َواِســٌع َعلِيــٌم« ]2:2٤٧[ ترجمــه: و پيامبرشــان بــه  ُ ُيْؤتِــي ُملَْكــُه َمــن َيَشــاُء ۚ َواللَّ ــِم َوالِْجْســِم ۖ َواللَّ َ اْصَطَفــاُه َعلَْيُكــْم َوَزاَدُه بَْســَطًة ِفــي الِْعلْ ۚ َقــاَل إِنَّ اللَّ
آن هــا گفــت: »خداونــد )*طالــوت*( را بــرای زمامــداری شــما مبعــوث )و انتخــاب( کــرده اســت.« گفتنــد: »چگونــه او بــر مــا حكومــت کنــد، بــا اين کــه 
ــر شــما برگزيــده، و او را در علــم و جســم )قــدرت(، وســعت بخشــيده اســت.  ــدارد؟!« گفــت: »خــدا او را ب مــا از او شايســته تريم و او ثــروت زيــادی ن

خداونــد ملكــش را بــه هــر کــس بخواهــد، مى بخشــد؛ و احســان خداونــد وســيع اســت؛ و )از لياقــت افــراد بــرای منصب هــا( آگاه اســت«.

ــا حفــظ  ــرده اســت. »به ســازان دينــى« ب ــه کار ب 1 او اصطــاح »به ســازی« و »بازســازی« محمــود صــدری را ب
ــه  ــت ب ــات( دس ــكام و فروع ــن )اح ــتة دي ــد در پوس ــعى مى کنن ــد و س ــلّم مى گيرن ــن را مس ــخت دي ــتة س هس
اصــاح بزننــد. »بازســازان دينــى« امــا بــه هســتة ســخِت ديــن توجــه دارنــد و ايمــان دينــى و امــر نبــّوت را کانــون 
توجــه قــرار مى دهنــد. بــا تفكيكــى کــه گفتــه آمديــم، به  ســازی دينــى بــا اصطــاح احياگــری دينــى و بازســازی 

ــد.   ــة روشــنفكری دينــى قرابــت مى ياب ــا مقول دينــى ب
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از شــانزدهمین ســالروز شــهادت قهرمــان ملــی 
احمدشــاه مســعود و هفتــۀ شــهید در پاریــس مرکــز 

ــد.  ــت ش ــه گرامی داش فرانس
ــان  ــه و فرهنگی ــم فرانس ــهروندان مقی ــی از ش برخ
ــالروز  ــانزدهمین س ــت از ش ــم گرامی داش در مراس
ــازرات  ــهید، مب ــۀ ش ــی و هفت ــان مل ــهادت قهرم ش
شــهید مســعود را در برابــر گروه هــای تروریســتی و 

ــتودند.  کمونســیم س
ــف  ــی در وص ــعرهای حماس ــرودن ش ــا س ــان ب آن
قهرمــان ملــی افغانســتان، او را مبــارز بی بدیــل 

ــد.  ــوان کردن عن
ــتند  ــان داش ــن مراســم، بی ــده گان در ای اشــتراک کنن
ــارزی  ــواه و مب ــرد آزادی خ ــعود ف ــهید مس ــه ش ک
ــرار داشــت.  ــنگر ق ــه همیشــه در س ــود ک ــرس ب نت
ــت  ــاری برزگ داش ــال ج ــه در س ــی ک ــن در حال ای
ــی،  ــان مل ــهادت قهرم ــالروز ش ــانزدهمین س از ش
ــف  ــورهای محتل ــعود در کش ــاه مس ــهید احمدش ش
ــت.  ــر رســمی صــورت گرف به شــکل رســمی  و غی
هم چنــان، از ســالروز شــهادت قهرمــان ملــی، همــه 
ســاله در کشــورهای مختلــف جهــان گرامی داشــت 

می شــود.

ــا اکســین  ــو شــبکه ي ــاره د مــدين ټولن ــو لپ د افغانســتان د انتخابات

ــاد  ــې د فس ــیون ک ــواک کمېس ــه خپل ــو پ ــې د انتخابات ــي چ واي

ــیون  ــه دې کمېس ــار پ ــو اعتب ــې د خلک ــوالی يش چ ــه ک راپورون

ــړي. ــزوری ک کم

ــه  ــو پ ــوا د انتخابات ــه خ ــتیال ل ــړي مرس ــې د لوم ــو جرګ د مرشان

ــه خــرو  ــه اړه ل ــت پ ــواک کمېســیون کــې د فســاد د موجودی خپل

کولــو وروســته اکســین یــا د افغانســتان د انتخاباتــو لپــاره د مــدين 

ــې د  ــیون ک ــواک کمېس ــه خپل ــو پ ــي د انتخابات ــبکه وای ــو ش ټولن

ــاره د اندېښــنې وړ  ــواد د راتلونکــې لپ ــې د دې هې فســاد ادعــا ګان

دي.

د دې شــبکې رئیــس جانــداد ســپین غــر د دوشــنبې پــه ورځ ازادي 

راډيــو تــه وویــل، د انتخاباتــو پــه خپلــواک کمېســیون کــې فســاد 

پــه دې معنــی دی چــې راتلونکــي انتخابــات بــه عادالنــه نــه وي او 

د خلکــو برخــه اخېســتنه بــه پکــې کمرنګــه وي.

ښاغيل سپین غر وویل:

»د انتخاباتــو کمېســیون یــوه عــادي اداره نــه ده، پــه دې اداره کــې 

ــفافو  ــوالی يش، د ش ــئله ک ــو مس ــت د تورون ــاد د موجودی د فس

انتخاباتــو پــه برخــه کــې د دې ادارې وړتیــاوې تــر پوښــتنې النــدې 

راويل او د خلکــو اعتبــار کمــزوری کــړي، نــو پــه دې اداره کــې د 

ــنې وړ دی.« ــت د اندېښ ــاد موجودی فس

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د مرشانــو جرګــې لومــړي 

مرســتیال محمــد علــم ایزدیــار د یکشــنبې د ورځــې پــه غونــډه کــې 

ویــيل چــې د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون رسه د اروپايــي ټولنــې 

لــه لــوري پــه مرســته شــويو انتخابــايت وســایلو کــې د کمېســیون 

د دارالنشــا د یــوه رئیــس لــه خــوا چــې نــوم يــې نــه دی اخېســتل 

ــه دقیــق ډول وڅېــړل يش. ــد پ شــوی، الســوهنه شــوې چــې بای

د ده پــه خــره، داســې ادعاګانــې شــوي چــې دغــه مرســته شــوي 

ــه  ــته او پ ــې نش ــیون ک ــه کمېس ــال پ ــایل اوس مه ــايت وس انتخاب

ــوي دي. ــورل ش ــان، پل ــب ګوم غال

ښــاغيل ایزیــد یــار دغــه شــان ویــيل چــې اروپايــی ټولنــې پــه دې 

اړه درې مکتوبونــه حکومــت تــه اســتولی، خــو ځــواب يــې ال نــه 

دی ترالســه کــړی.

ــه دې اړه ازادي  ــاد پ ــع صی ــان بدی ــد ګالج ــیون ویان ــه کمېس د دغ

ــه وویــل: ــو ت راډي

»پــه ټولــه کــې پــه دې بنســټ کــې نشــته، خــو کېــدای يش چــې 

ــزا  ــوين س ــه قان ــه ويش او خپل ــی اداري تېروتن ــو کارکونک ــه ی ل

وګــوري، د هــرې ادارې کارکونکــي لــه تېروتنــو خــايل نــه دي، نــو 

پــه دې صــورت کــې نــه شــو ویــالی چــې ټولــه اداره فاســده ده. »

ــز  ــیمه یی ــیون س ــواک کمېس ــو د خپل ــدې د انتخابات ــه دې وړان ل

عملیاتــې رئیــس قلــم یــار د دې کمېســیون لــه یــوه والیتــي رئیــس 

نــه د پنځــه لکــه افغانیــو پــه اخېســتو تــورن شــوی، خــو ښــاغيل 

قلــم یــار لــه رســنیو رسه پــه خــرو کــې دا تورونــه بــې بنســټه بلــيل 

دي.

اکســین د افغانســتان د انتخاباتــو لپــاره د مــدين ټولنــو شــبکه 

وايــي، کــه حکومــت دا موضوعــات پــه جــدي ډول ونــه څېــړي، 

ــې  ــه ي ــه اصــل رسه ب ــې او د ډموکراســۍ ل ــه راتلونک ــو ل د افغانان

ــړې وي . ــا ک ــه جف لوی

ــراف  ــا اعت ــس از ماه ه نخســت وزیر پاکســتان پ
کــرد کــه عامــان حملــه در چهاراهــی زنبــق از 

ایــن کشــور بــه کابــل رفتــه بودنــد.
ــتان  ــان عباســی نخســت وزیر پاکس ــاهد خاق ش
ــه  ــت ک ــز گف ــیال تایم ــا فایننش ــه ب در مصاحب
ــًا از  ــل احتم ــن در کاب ــار خونی ــان انفج عام

ــد. ــده بودن ــتان ش ــتان وارد افغانس پاکس
وی تصریــح کــرد: پاکســتان تمــام تــاش خــود 
را بــرای از بیــن بــردن گروه هایــی ماننــد شــبکه 

حقانــی و طالبــان انجــام می دهــد.
در  ســالجاری  جــوزا  دهــم  قــوی  انفجــار 
چهــارراه زنبــق در منطقــه دیپلمات نشــین شــهر 
کابــل توســط تانکــر کــه اجــازه تــردد در منطقــه 

ــوع پیوســت. ــه وق ــن را داشــته، ب ام
ــن انفجــار تروریســتی بیــش از 150  ــر ای ــر اث ب
نفــر کشــته و دســتکم بیــش از 500 تــن دیگــر 
ــفارتخانه ها،  ــدان س ــه کارمن ــدند ک ــی ش زخم
ــز  ــگاران نی ــی و خبرن ــی و غیردولت ــر دولت دفات
ــود  ــه می ش ــن گفت ــتند، همچنی ــامل آن هس ش
ــدم  ــل منه ــور کام ــر به ط ــاه موت ــدود پنج ح

ــود. شــده ب
شــاهد خاقــان عباســی گفــت: »تمــام جزئیــات 
ــه  ــه س ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــم، ام را نمی دان
ــیله  ــد. وس ــور کردن ــرز عب ــر از م ــار نف ــا چه ی
ــرده  ــل ب ــه کاب ــه ب ــت ک ــود داش ــی وج نقلیه ی
ــد در  ــر ش ــه منفج ــی ک ــا زمان ــود و ت ــده ب ش
نزدیکــی ســاختمان یــک ســفارت پــارک شــده 

ــود.« ب
ــز ریاســت امنیــت  روز پــس از ایــن انفجــار نی

ملــی افغانســتان اظهــار داشــت کــه اســتخبارات 
پاکســتان موســوم بــه »آی.اس.آی« بــا همــکاری 
ــی  ــه نظام ــال در صحن ــی گروه هــای فع برخ
ــد. ــل بوده ان ــه کاب ــت پرده حمل ــتان پش افغانس

بــا ایــن حــال، نخســت وزیر پاکســتان در ادامــه 
ــنگتن  ــر واش ــه اگ ــدار داد ک ــکا هش ــه آمری ب
ــد  ــش ده ــام آباد کاه ــا اس ــود را ب ــط خ رواب
خطــر گســترش تروریســم در منطقــه و از بیــن 
رفتــن تاش هــای نظامــی امریــکا در افغانســتان 

ــود دارد. وج
رییس جمهــور امریــکا در اعــام اســتراتژی 
ــنگتن  ــه واش ــرد ک ــح ک ــود تصری ــد خ جدی
دیگــر در برابــر حمایــت پاکســتان از گروه هــای 

ــرد. ــد ک ــکوت نخواه ــتی س تروریس

ــدی  ــن گام ج ــپ در اولی ــز ترام ــس از آن نی پ
ــون  ــی 256 میلی ــای مال ــه پاکســتان کمک ه علی

ــرد. ــق ک ــام آباد را تعلی ــه اس ــری ب دال
از ســویی نیــز اخیــراً برخــی مقامــات امریکایــی 
ــا  ــر دارد ت ــنگتن در نظ ــه واش ــد ک ــر دادن خب
ــه عنــوان متحــد امریــکا و  دیگــر پاکســتان را ب

ــرد. ــو در نظــر نگی نات
نخســت وزیر پاکســتان در واکنــش بــه ایــن 
ــن  ــرد ممک ــن رویک ــه ای ــدار داد ک ــر هش خب

ــود. ــم ش ــترش تروریس ــبب گس ــت س اس
عباســی اظهــار داشــت کــه ایــن اقدامــات 
ــارزه  ــرای مب ــام آباد را ب ــاش اس ــنگتن ت واش
ــزی  ــن چی ــد و ای ــا تروریســم کاهــش می ده ب

ــد. ــتار آن باش ــکا خواس ــه امری ــت ک اس
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افغان- ترک قربانی... مکاتب 
وی از سیاسـیون افغانسـتان خواسـت که سلسـله مکاتب افغان- 
تـرک را قربانـی مصلحت ها و اهداف سیاسـی شـان نکـرده و از 

واگـذاری مدیریـت ایـن مکاتب بـه حکومت ترکیـه بپرهیزند.
امـان اهلل پیمـان عضـو دیگر مجلـس نماینـدگان نیز بیان داشـت 
که کسـانی کـه با فعالیـت این مکاتـب مخالفت می کننـد افرادی 
انـد کـه سـرمایه های مردم را بـه غارت بـرده و در کشـور ترکیه 

اند. جابجا کـرده 
وی افـزود کـه حکومـت افغانسـتان بایـد بـا پایـدار نگه داشـتن 
فعالیـت ایـن مکاتـب سرنوشـت بیش از ۸ هـزار دانـش آموز را 

نمایند. تضمیـن 
از سـوی دیگـر، محمـد یوسـف پشـتون مشـاور رییـس جمهور 
و رییس شـورای سراسـری والدیـن مکاتب افغان-تـرک در این 
مراسـم بیـان داشـت که اتهـام تروریسـت پرور خوانـدن مکاتب 
افغـان- تـرک یـک اتهام بـی اسـاس بـوده وکوچکترین سـندی 

در ایـن بـاره وجـود ندارد.
چنـدی پیـش آژانـس توسـعه و همـکاری جهـان تـرک )تیـکا( 
»نهـادی نزدیـک بـه دولـت ترکیه« نیـز فعالیـت مکاتـب افغان- 
ترک را دارای ماهیت تروریسـتی خوانده خواسـتار بسـته شـدن 

ایـن مکاتـب از سـوی حکومـت افغانسـتان شـده بود.
امـا رییس شـورای سراسـری والدین ایـن مکاتب تاکیـد می کند 
کـه تاکنـون هیچ تخلفـی از فعالیت ایـن مکاتب به ثبت نرسـیده 
وادعاهـا مبنـی تروریسـت پـرور خوانـدن مکاتب افغـان- ترک 
جفـای بزرگـی در حـق دانش آمـوزان و آموزگاران ایـن مکاتب 

می شود. شـمرده 
آقای پشـتون از روئسـای حکومت و سیاسـیون خواسـت  که از 
دانـش آمـوزان سلسـله مکاتب افغـان - ترک در کشـور حمایت 
نمـوده و از هـر گونـه خلـل احتمالـی در نحـوه فعالیـت آنهـا 

کنند. جلوگیـری 
رییـس شـورای سراسـری والدین مکاتـب افغان- تـرک تصریح 
نمـود کـه تاکنـون حـدود یـک میلیـون امضا بـه حمایت از سـر 
پـا نگه داشـتن ایـن مکاتب از سراسـر کشـور جمع آوری شـده 
کـه بـر این اسـاس سلسـله مکاتب افغـان - ترک همچنان سـرپا 

نگه داشـته خواهد شـد.
از سـوی دیگـر داکتر شـفیق صمیم معیـن وزارت معارف در این 
مراسـم بیـان داشـت کـه مکاتب افغـان- ترک، جزئـی از مکاتب 
برتر افغانسـتان محسـوب می شـوند کـه تاکنون هیـچ گونه خلل 

و تخلفـی از آنها به ثبت نرسـیده اسـت.
وی تروریسـت پـرور خوانـده شـدن ایـن مکاتـب را  ادعـای 
بی اسـاس خوانـده واز رهبـران حکومـت  نیـز خواسـت کـه از 
هرگونـه خلـل احتمالی در فعالیـت این مکاتـب جلوگیری کنند.

نگرانی ها از مسلح سازی... 
ــه  ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــی« م ــای محل ــرای »نیروه ــه ب برنام

ــت. اس
یــک ســخنگوی ناتــو بــرای ماموریــت آموزشــی و کمــک بــه 
نیروهــای افغانســتان نیــز موجودیــت پیشــنهادی بــرای تشــکیل 

یــک اردوی محلــی افغــان را تائیــد نمــوده اســت.
امــا یــک مقــام دیگــر امریکائــی کــه بــه شــرط ذکــر نشــدن نــام 
اش صحبــت می کــرد، بــه فرانــس پــرس گفتــه اســت کــه ایــن 
مفکــوره تــا هنــوز در »مرحلــه جمــع آوری ایده هــا« قــرار دارد.
ــا  امــا منتقــدان تــرس از آن دارنــد کــه بــه عــوض حمایــت، ب
ــه ها  ــن ملیش ــتان، ای ــی افغانس ــای امنیت ــدن نیروه ــره ش محاص
بتواننــد انشــعابات را شــدت بخشــیده و افغانســتان را بــه یــک 

بحــران عمیــق تــر بکشــانند.
کیــت کارک یــک تحلیلگــر ارشــد در شــبکه تحلیلگــران 
ــزار اســت  ــک اب ــن ی ــرس گفــت: »ای ــس پ ــه فران افغانســتان ب
ــی  ــای متوال ــکا و حکومت ه ــد امری ــاالت متح ــه اردوی ای ک
بــه  حلــی  راه  همچنــون  و  رســیده  اند  بــدان  افغانســتان 
ــر  ــت ام ــا در واقعی ــد، ام ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب مشــکات آن ه
راه حــل واقعــی یــک اردوی ملــی کارآمــد افغانســتان خواهــد 

ــود.« ب
او گفــت: »مســلح ســاختن مــردم ملکــی یــک بــازی خطرنــاک 

اســت.«

ACKU
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ورزش
امراهلل صالح

اســناد درز کــرده از ادارۀ امــور کــه در آن مــردم افغانســتان 
را بــه اســاس ســلیقه های متعفــِن شــخصی و سراســر 
ــت.  ــده اس ــکان دهن ــد، ت ــیم بندی می کن ــز تقس تعصب آمی
ــدی مــردم آن هــم  ــژادی و طبقه بن ــق تبعیــض ن ــه تطبی دســتور رســمی ب
ــه اســاس تعهــد  ــه ب ــدی ن ــه صــورت رســمی توســط یــک ارگان کلی ب
ــی حســاب  ــت مل ــه، خیان ــت و منطق ــاس قومی ــه اس ــه ب ــت، بلک و لیاق
ــتان را  ــردم افغانس ــی م ــی و روان ــت مل ــرد، امنی ــن عملک ــود. ای می ش
ــب  ــخاص متعص ــن اش ــن چنی ــود ای ــد. وج ــرار می ده ــد ق ــورد تهدی م
ــی  ــه را زهرپاش ــان جامع ــش اذه ــیدۀ خوی ــکار پوس ــا اف ــر روز ب ــه ه ک
ــه  ــاط ب ــردم در ارتب ــد، ســبب شــده اســت کــه شــک و گمــان م می کنن
نیــت و صداقــت دولــت مبنــی بــر اصاحــات افزایــش یافتــه و فضــای 
ــن  ــد ای ــه بگذاری ــن باشــد ک ــه ای ــر برنام ــردد. اگ ــاوری مســتولی گ بی ب
حادثــه نیــز فرامــوش شــود؛ بــه خطــا رفتــه ایــد. امیــد اســت کــه اقــدام 
درســت در زمینــۀ اخــراج ایــن حلقــه از ادارۀ امــور و معرفــی شــفاف و 

ــرد. ــه دادســتانی صــورت گی ــان ب علنــی آن

عزیز احمد حنیف

کج اندیشی دینی!
تفــاوت میــان کشــته شــده گان جنگ جویــان مخالــف 
دولــت )طالــب و داعــش( و قــوای مســلح کشــور در 
ایــن اســت کــه اولــی بــه خاطــر منافــع امریــکا، روســیه و پاکســتان 
کشــته می شــوند و قــوای مســلح کشــور بــه منظــور دفــاع از ملــت 
ــلیحاتی  ــتیکی و تس ــات لوژس ــه امکان ــت ک ــکی نیس ــن! ش و میه
قــوای مســلح کشــور از ســوی امریــکا فراهــم می شــود؛ آن چنــان 
ــره  ــان مســاجد و غی ــت، امام ــوران دول ــان، مأم ــاش معلم ــه مع ک
ــه  ــوری ک ــق، همان ط ــردد. دقی ــت می گ ــان آدرس، پرداخ از هم
امکانــات تســلیحاتی و لوژســتیکی جنگجویــان از منابــع خارجــی 
)کفــری( فراهــم می شــود، امــا تعــدادی کج اندیشــان عاطفــی کــه 
ــه آن  ــد و ب ــن می بینن ــه ای ــوند، ب ــه می ش ــت تغزی ــۀی دول از بدن

نــه!

روح اهلل بهرامیان

ــت  ــدان ادارات دول ــای کارمن ــت فعالیت ه ــان ممنوعی فرم
ــان  ــه رییس ــرایطی ک ــی در ش ــزاب سیاس ــاختار اح در س
چندیــن حــزب سیاســی خــود کارگــذاران برجســتۀ 
ــام  ــد دو پی ــد، می توان ــت دارن ــی هســتند و عمــًا در نظــام فعالی حکومت

ــد. ــته باش داش
نخســت: ریاســت جمهوری در صــدد حــذف پیونــد ریاســت اجرایــی و 
ــی اســت کــه ایشــان از آن آدرس شــامل  ــا احزاب ــان آن ریاســت ب معاون

ســاختار نظــام شــده انــد. 
ــی  ــۀ حکومــت وحــدت مل ــه دشــواری تفاهم نام ــی ب دوم: جامعــۀ جهان
ــون  ــازد، چ ــو س ــرم و هم س ــل را ن ــن تقاب ــد ای ــرده و می خواه ــی ب پ
ــی از  ــتِ کم یک ــروعیت کار دس ــًا مش ــون عم ــن قان ــرای ای ــاذ و اج انف
ــی از  ــت و یک ــۀ دول ــر خارج ــس آن وزی ــه ریی ــی را ک ــزاب سیاس اح
ــرد. ــر ســوال می ب ــی آن اســت را زی اعضــای برجســتۀ آن رییــس اجرای
البتــه قبــل از توشــیح ایــن حکــم پــرس و مســألۀ جــدی مبنــی بــر این کــه 
ــک  ــای دیموکراتی ــی در نظام ه ــزاب سیاس ــت اح ــن اس ــه ممک -چگون
ــند  ــته باش ــارکت داش ــت مش ــت و حکوم ــاختار دول ــم در س ــد ه بتوانن
و هــم در موضــع اپوزســیون و منتقــد آن باقــی بماننــد- وجــود داشــته 

اســت.

مهرزاد عظیمی

شــهید اســتاد ربانــی، کوهــی از بزرگــی و نمــادی از صبــر 
و شــکیبایی بــود، مــردی کــه در خــردورزی و منطق گویــی 
بی بــدل و بی ماننــد بــود، مــردی کــه در مقابــل همــه 

گســتاخ آن بــا لــب خنــد پاســخ گفــت و بــا لــب خنــد جــان باخــت.
ــق  ــن رم ــا آخری ــه ت ــود ک ــردی ب ــی، م ــتاد ربان ــح اس ــهید صل ــه: ش بل
ــرده  ــارزه ک ــری مب ــت و بیدارگ ــد عدال ــرای آزادی و رون ــی اش ب زنده گ
و در همیــن راه جــان را بــه جانــان ســپرد. اســتاد شــهید بــه آنکــه نیــک 
ــی بــا  ــد، ول ــح و انســانیت را نمی فهم ــان صل ــمن زب می فهمیــد دش
ــه ســوی صلــح،  ــه را ب ــا گمــراه شــده گان خودفروخت تکــرار کوشــید، ت
عدالــت، برابــری و بــرادری هدایــت کنــد، امــا دشــمن کــور دل صداقــت 
و اخــاص ایــن پیــر کهنــه کار را ضعــف و ســاده گی اش عنــوان کــرده از 
ــزرگ  ــر ایــن مــردی ب هــر شانســی کــه برای شــان داد، فرصــت گفتــه ب

ضربــه زدنــد.
ــورد  ــر خ ــایل روز ب ــا مس ــاده انگارانه ب ــتاد س ــا، اس ــاور خیلی ه ــه ب ب
ــاور  ــه ب ــا ب ــه مرگــش هــم شــد؛ ام می کــرد کــه ایــن برخــورد منجــر ب
مــن، اســتاد ســاده نــه؛ بلکــه مهــر صلــح و آزادی بــر دل اش مــوج مــی زد، 
بــه ایــن خاطــر بــرای صلــح و آشــتی ملــی از هیــچ نــوع تــاش دریــغ 
ــوش و  ــت را خام ــراغ هدای ــه چ ــه گاِن فرومای ــود فروخت ــا خ ــرد، ام نک

ــد. ــا کردن ــر پ مــوج خشــونت و دهشــت را ب
اســتاد شــهید از روی ســاده گی نــه، بــل از روی اخــاص و عشــق 
ــورت  ــه ص ــور ب ــخ کش ــار در تاری ــرای اولین ب ــدرت را ب ــن ق ــه وط ب
ــاد ــی ب ــادش گرام ــاد و ی ــرد ش ــن م ــل داد. روح ای ــالمت آمیز تحوی مس

غنی در دیدار با رییس جمهور ترکمنستان:
مسابقات ورزشی دستاورد مهم 

و تأثیرگذاری در منطقه خواهد داشت

رئال مادرید به رکورد سانتوس پله رسید

فیـسبـوک نـــامــه

ــا  ــتان ب ــی افغانس ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــد اش محم
ــت  ــتان در پایتخ ــور ترکمنس ــدوف، رییس جمه ــردی محم ــی ب قربان ُقل
ــم و  ــتاورد مه ــی دس ــابقات ورزش ــت: مس ــرد و گف ــدار ک ــور دی آن کش

ــت.  ــه اس ــذاری در منطق تأثیرگ
ــابقات  ــاح مس ــم افتت ــتان در مراس ــور ترکمنس ــا رییس جمه ــی ب ــای غن آق
ــت و  ــۀ ورزش، سیاس ــزرگ در عرص ــتاوردهای ب ــدار و دس ــیایی دی آس
اقتصــاد را تبریــک گفــت و افــزود کــه شــعار ورزش و دوســتی، شــعاری 

ــوند. ــع می ش ــه آن جم ــان ب ــه و جه ــام منطق ــه تم اســت ک
ــۀ  ــال و بی طرفان ــت فع ــت: سیاس ــی گف ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــت.  ــده اس ــدل ش ــت مب ــی مثب ــت بی طرف ــه سیاس ــروز ب ــتان، ام ترکمنس
ــک  ــیا ی ــه و آس ــرای منطق ــوده و ب ــال ب ــه بی مث ــابقات در منطق ــن مس ای
ــان  ــتان را نش ــت ترکمنس ــوی مل ــه ارادۀ ق ــت ک ــار اس ــتاورد و افتخ دس
ــر  ــان تأثی ــه و جه ــابقات منطق ــایر مس ــر س ــابقات ب ــن مس ــد و ای می ده

ــت. ــد داش خواه
محمداشــرف غنــی بــه رییس جمهــور ترکمنســتان بــه خاطــر دســتاوردهای 
ــرودگاه ورزش  ــۀ ف ــی پایان ــۀ معمــاری عال ــژه در زمین ــه وی ــن کشــور ب ای
ــدۀ  ــل های آین ــام نس ــتان و تم ــردم ترکمنس ــزود: م ــت و اف ــک گف تبری

منطقــه از ایــن تأسیســات اســتفاده خواهنــد کــرد.
غنــی خاطرنشــان کــرد: مناســبات مــا عمیــق، همه جانبــه و دوســتانه اســت 
ــم.  ــردم خویــش می دانی ــردم ترکمنســتان را خوشــحالی م و خوشــحالی م
ورزشــکاران  از  زیــادی  تعــداد  ترکمنســتان،  آســیایی  بازی هــای  در 

ــدوارم خــوب بدرخشــند. ــد و امی افغانســتانی حضــور دارن
اشــرف غنــی شــرکت ورزشــکاران افغانســتان را در ایــن مســابقات مهــم و 
ارزنــده خوانــد و خطــاب بــه رییس جمهــور ترکمنســتان گفــت: مناســبات 
برادرانــه و تاریخــی بیــن 2 کشــور ســبب شــده اســت کــه مــن در مراســم 

افتتــاح ایــن مســابقات شــرکت کنــم.
او افــزود: دیــدگاه شــما در رابطــه بــه اقتصــاد در آینــدۀ سیاســت خارجــی 
ــتان،  ــا افغانس ــی ب ــبات فرهنگ ــرای مناس ــما ب ــد ش ــتان و تاکی ترکمنس

ــت. ــدواری اس ــب امی موج

ــوردی  ــیه داد، رک ــال سوس ــۀ رئ ــروزی در خان ــب پی ــا کس ــانی ها ب کهکش
ــار توســط تیــم باشــگاهی اســطورۀ فوتبــال برزیــل  تاریخــی کــه آخرین ب

بــه ثبــت رســیده بودنــد را تکــرار کردنــد.
ــان  ــه میزب ــک ب ــر ی ــل شکســت 3 ب ــا تحمی ــد شــب گذشــته ب رئال مادری
خــود رئــال سوســیه داد نه تنهــا اولیــن پیــروزی خــود را پــس از دو 
تســاوی متوالــی کســب کــرد، بلکــه رکــوردی جدیــد را بــه ثبــت رســاند.
ــی  ــود کــه در آن ُگل زن ــی کهکشــانی ها ب ــازی متوال ــن هفتادوســومین ب ای
کردنــد و از ایــن حیــث بــا تیــم فوتبــال ســانتوس برزیــل کــه پلــه در آن 
بــازی می کــرد، برابــر شــدند. ســانتوس ســال 1963 در 73 بــازی متوالــی 
ــه در  ــد ک ــن فرصــت را دارن ــدان ای ــردان زی ــا حــاال م ــرد، ام ــی ک گل زن

بــازی بعــدی خــود ایــن رکــورد را بشــکنند.
ــال  ــل س ــی ام آبری ــانی ها از س ــا ُگل کهکش ــراه ب ــای هم ــد بازی ه رون
2016 آغــاز شــد کــه اتفاقــًا در خانــۀ سوســیه داد، ورزشــگاه آنوئتــا بــود و 
در آن بــازی رئــال بــا تــک گل گــرث بیــل بــازی را بــرد. از آن زمــان تــا 
کنــون هیــچ خــط دفاعــی قــادر بــه نــاکام گذاشــتن بازیکنــان رئال مادریــد 

در ُگل زنــی نبــوده اســت.
رئال مادریــد در ایــن مســیر رکــورد بارســلونا را کــه در 44 بــازی 
ــن کار را در  ــم همی ــس از آن ه ــت و پ ــرد، شکس ــی ک ــی اش گلزن متوال
ــش ُگل  ــی بازیکنان ــازی متوال ــه در 61 ب ــخ ک ــرن مونی ــورد بای ــورد رک م
ــن رکــوردِ ثبــت شــده  ــا باالتری ــدان ب ــردان زی ــد، انجــام داد. حــاال م زدن

ــتند. ــر هس ــا ُگل براب ــراه ب ــی هم ــازی متوال ــترین ب ــرای بیش ب
رئال مادریــد در ایــن 73 بــازی 1۸9 ُگل زده کــه 49 گل آن توســط 
کریســتیانو رونالــدو، 21 گل آن توســط کریــم، 20 گل آن توســط آلــوارو 
موراتــا و 14 گل دیگــر آن توســط مارکــو آسنســیو بــه ثبــت رســیده اســت.

تو زبان زاغ را نخوانده ای
پرتو نادری

مــن زاغ را بــا هویــت و صــدای دیگــری در یکــی از » ســه گانی  ها« 
شــریف سعیدی شــناختم!

هی مگو که قارقار می کند
تو زبان زاغ را نخوانده یی

عاشق است و »یاریار« می کند
ــروده  ــی آن س ــۀ عروض ــه در گون ــعیدی ک ــه گانی های س ــی از س یک
ــم   ــومین ه ــا س ــتین ب ــراع نخس ــروانی ها مص ــد نوخس ــه مانن ــده و ب ش
ــه  ــت ک ــتین باری اس ــن نخس ــت: ای ــوان گف ــاید بت ــت. ش ــه اس قافی
صــدای زاغ را این گونــه می شــنویم. هرچنــد در مصــراع نخســت 
باهمــان قارقــار زاغ روبــه رو می شــویم، صدایــی کــه همیشــۀ شــنیده ایم 
و در گوش هــای مــا طنیــن خوشــی نداشــته اســت، چنیــن اســت کــه در 
ــای  ــد واژه ه ــی آورد. هرچن ــود نم ــه وج ــی ب ــی و تکانه ی ــن انگیزه  ی ذه
ــعر را در  ــطر دوم ش ــه س ــیدن ب ــرای رس ــواس ب ــی وس ــو گونه ی مگ
خواگنــده پدیــد مــی آورد! چــون بــه مصــراع دوم می رســیم، بــا حالــت 
ــم،  ــان زاغ را نمی فهمی ــا زب ــه م ــویم و آن این ک ــه رو می ش ــری روب دیگ
ــار او مفهومــی را  ــن اســت کــه در قارق ــم و چنی ــان زاغ را نخوانده ای زب

ــم! ــا در نیافته ای ــا م ــی دارد؛ ام ــدای او مفهوم ــم. ص در نیافته ای
از کودکــی بــرای مــا گفتــه انــد، صــدای زاغ صــدای نــا مبــارک 
ــم،  ــدای زاغ را نخوانده ای ــا ص ــه م ــد ک ــا می گوی ــه م ــاعر ب ــت. ش اس
نفهمیده ایــم، چنیــن اســت کــه باشــتاب می زنیــم بــه مصــراع ســوم تــا 
ــه مصــراع  ــی ب ــدار شــده اســت. وقت ــم کــه آن جــا چــه رازی پدی بدانی
ــی شــعر،  ــۀ نهای ــه ضرب ــد، ب ــه ان ــه گفت ــه ک ــیم، همان گون ســوم می رس
بــه ضربــۀ تمــام، بــه ضربــۀ کــه گویــی خمیــرۀ هرســه مصــراع را باهــم 
ــس  ــود. ح ــون می ش ــا دیگرگ ــۀ م ــس و عاطف ــام ح ــزد. تم در می آمی

ــد. ــد می آی ــا پدی ــار او در م ــه زاغ و قارق ــبت ب ــری نس دیگ
ــه صــدای  ــوده اســت، ب ــا همیشــه نحــس ب ــی کــه در فرهنــگ م صدای
دیگــری بــدل می شــود و حتــا دل ات می خواهــد ایــن قارقــار را بیشــتر 
ــی،  ــدا کن ــن صــدا چیز هــای دیگــری را پی ــا در آن ســوی ای بشــنوی ت
چیزهــای نــا شــناختۀ دیگــری را. زاغ، چــه در بــاور داشــت های مــردم 
ــت.  ــوده اس ــته یی نب ــدۀ خجس ــی پرن ــا هیچ گاه ــات م ــه در ادبی و چ
همیشــه نمــاد زشــتی بــوده اســت. حتــا شــعر و ادبیــات مــدرن نیــز بــه 
زاغ هویــت بهتــری نــداده اســت. نمــاد دو رویــی و منافقــت اســت. ایــن 
ــان  ــد: »زب ــدارد کــه می گوین ــار معنایــی مثبتــی ن ــان مــردم ب مثــل در می

زاغ را زاغ می فهمــد!« 
ــت. در  ــز اس ــد پایی ــت، زاغ قاص ــتی اس ــرما و تنگ دس ــام آور س زاغ پی
ــه یــک نمــاد قــراردادی  چنیــن چیزهایــی زاغ در ادبیــات و شــعر مــا ب
ــان  ــدل شــده اســت. هــر وقــت کــه خواســته ایم مفهــوم زشــتی را بی ب
کنیــم رفته ایــم بــه ســراغ زاغ و از زاغ نمــاد ســیاهی، زشــتی و بی همتــی 

ســاخته ایم. 
ــی  ــد در خت ــاخۀ بلن ــی روی ش ــی زاغ ــده اســت، زمان ــده ش ــیار دی بس
ــه  ــان او را ب ــد، مردم ــار می کن ــیند و قارق ــه می نش ــوار خان ــا روی دی ی
ــاک در  ــد. » خ ــن می کنن ــش را نفری ــرود. صدای ــا ب ــد ت ــنگ می زنن س
ــت اش  ــه دوس ــی ک ــده. پرنده ی ــن ش ــا و نفری ــدۀ تنه ــت!« پرن صدای
ندارنــد و کســی افتخــار نمی کنــد کــه در ســرزمین آنــان زاغــان 
ــی  ــدای خوش ــه زاغ ص ــم ک ــتی ه ــه راس ــد. ب ــی می کنن ــیار زنده گ بس
ــعر  ــن ش ــا در ای ــت؛ ام ــا نیس ــا زیب ــر م ــم در نظ ــیمایش ه ــدارد، س ن
ــی را در  ــوم حس ــن مفه ــد. ای ــدا می کن ــری پی ــوم دیگ ــدا مفه ــن ص ای
ــک  ــازاغ نزدی ــا ب ــده را ب ــه خوانن ــی ک ــازد، حس ــدار می س ــده بی خوانن
ــدارد. او  ــن زشــت ن ــت طنی ــازد. دیگــر صــدای زاغ در گوش های می س
ــرده اســت، نوحه ســرای دل تنهــای  ــد، یارخــود را گــم ک ــار می کن یاری
ــارش  ــه در کن ــاری ک ــرای ی ــت ب ــادی اس ــار او فری ــت. قارق ــود اس خ
نیســت، تنهاســت. چنیــن اســت کــه بــا قارقــار او حــس تنهایــی مــا نیــز 
ــا روی  ــواری ی ــته روی دی ــی نشس ــودت را می بین ــود، خ ــدار می ش بی
ــی؛  ــار می کن ــک زاغ، یاری ــد ی ــرف پوشــی مانن ــد ســپیدار ب شــاختۀ بلن
یــار خــود را صــدا می زنــی، یــارِ گــم شــده ات را. شــاید هــم آرزوهــای 
گــم شــده ات را، شــاید روزگار گــم شــده ات، شــاید هــم ســرزمین گــم 
شــده ات را، شــایدهم چیزهــای دیگــری را کــه همیشــه چنــان آتشــی در 
ــا  ــی؛ ام ــرار کن ــی ات ف ــد! می خواهــی از تنهای ــوده ان ــروزان ب ــو ف دل ت
ــی،  ــدا بزن ــار را ص ــراز آیی ی ــه ات ف ــام خان ــی برب ــی. می خواه نمی توان
آرزوهــای گــم شــده ات را صــدا بزنــی، دل تنگی هایــت را صــدا بزنــی؛ 

ــی! ــا نمی توان ام
ــرد  ــرا می گی ــتی ات را ف ــام هس ــی تم ــس و عاطفه های ــن ح ــک چنی ی
ــرواز  ــا او از شــاخته پ ــار او؛ ام ــه باقارق ــه زاغ می اندیشــی و ب ــد ب و بع
کــرده و بــا قارقــار خــود بــه جســت وجــوی یــار خــود رفتــه اســت. بــه 
ــی  ــود می اندیشــی. حــس می کن ــی خ ــه تنهای ــردی و ب ــر می گ ــود ب خ
ــارش را  ــد، ی ــار می کن ــا یاری ــت، او در همه ج ــبخت تر از تس زاغ خوش
می جویــد، چــه شــیرین اســت صــدای کــه در جســت وجوی یــار بلنــد 
می شــود! بــه خــود بــر می گــردی زاغ را در جســت وجوی یــار نســبت 
ــارای  ــه ی ــی، ن ــاس می کن ــبخت تر احس ــر و خوش ــود توان مندت ــه خ ب

پــروازی و نــه هــم شــهامت قارقــاری را داری!
ســخن آخــر این کــه چــه معلــوم شــاید مــا همــه گان زاغ هایــی بوده ایــم 
کــه پیوســته یــار خــود را، آرزوهــای گــم شــدۀ خــود را، دل تنگی هــای 
خــود را فریــاد زده ایــم؛ شــاید ایــن همــه فریادهای مــا درگــوش روزگار 
همــان قارقــار زاغــی بــوده اســت! کاش می دانســتیم کــه زاغ هــا دربــارۀ 

ــه می اندیشــند! ــا چگون م
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اداره امــور ریاســت جمهــوری تاییــد کــرده کــه یــک مقــام 
ــی«  ــال درز کــردن »راهنمــای قومگرایانه ی ــه دنب ــن اداره ب ای

کــه تهیــه کــرده بــود، اســتعفا داده اســت.
فریــدون الهــام، معــاون رییــس کل اداره ریاســت جمهــوری 
کــه  گفــت  بی بی ســی  بــه  ســنبله(   27( دوشــنبه  روز 
ــرده« و دو  ــی ب ــود پ ــتباه خ ــه اش ــش »ب ــن مخک ثواب الدی
ــی  ــارت و ارزیاب ــش نظ ــس بخ ــت ریی ــش از معاون روز پی

ــاد مســتعفی شــده اســت. ــن نه ای
آقــای الهــام تاکیــد کــرده کــه آنچــه در ایــن ســند آمــده نظر 
شــخصی آقــای مخکــش اســت و ربطــی بــه اداره امــور بــه 
عنــوان یــک نهــاد ملــی نــدارد و در ایــن نهــاد گرایش هــای 

قومــی تحمــل نمی شــود.
ــک  ــق ی ــه و از طری ــی تهی ــه صــورت راهنمای ــن ســند ب ای

ــه  ــدان ظاهــراً میان رتب ــا جمعــی از کارمن ــی ب گــروه تلگرام
ــده و  ــته ش ــان گذاش ــوری در می ــت جمه ــور ریاس اداره ام

ــرد. ــانه ها درز ک ــخه ای از آن در رس ــراً نس اخی
ــانه ها،  ــادی را در رس ــای زی ــا واکنش ه ــن راهنم ــار ای انتش
و  برانگیختــه  سیاســتمداران  و  اجتماعــی  شــبکه های 
دســتمایه طــرح انتقادهــای تنــدی علیــه نهــاد اداره امــور و 

ــت. ــده اس ــوری ش ــت جمه ــر ریاس دفت
آصــف آشــنا، فعــال سیاســی در فیســبوک درز کــردن ایــن 
ــه  ــزوده ک ــده و اف ــرم آور« خوان ــده و ش ــند را »تکان دهن س
ایــن ســند بخشــی از آن چــه را کــه او »اســتراتژی  تبــاری« 

ــد. ــان می کن ــد، بی ــی می خوان ــای غن ــان آق اطرافی
درز کــردن ایــن راهنمــای دوازده مــاده ای در برخــی از 
رســانه ها هــم واکنــش برانگیختــه اســت. از جملــه روزنامــه 

اطاعــات دیــروز ســرمقاله و یــک مقالــه خــود را بــه همیــن 
ــور  ــه در اداره ام ــی شــد ک موضــوع اختصــاص داد و مدع

ــود. ــویق می ش ــی تش قومگرای
نســخه ای از ایــن ســند میــان کاربــران شــبکه های اجتماعــی 
دست به دســت می شــود و شــماری از کاربــران آنچــه را 
کــه »رویکردهــای قومگرایانــه کارمنــدان ارشــد دفتــر 

ــد. ــوم کرده ان ــد، محک ــوری« می خوانن ــت جمه ریاس
براســاس آنچــه کــه در ایــن ســند بــه زبــان پشــتو آمــده، از 
چنــد کارمنــد پشــتون نــام بــرده شــده و گفتــه شــده کــه از 
آنهــا بایــد حمایــت صــورت گیــرد و مجــوز ورود بــه کاخ 
ریاســت جمهــوری تنهــا بــه کســانی داده شــود کــه »قابــل 

اعتمــاد باشــند و نــه مخالــف مــا«.
در بخشــی از ایــن ســند نام هــای چنــد کارمنــد غیرپشــتون 
ذکــر و تذکــر داده شــده کــه برکنــار و بــه جــای آنهــا افــراد 
ــا »تیــم« مــورد نظــر  پشــتون تعییــن شــوند؛ چــرا کــه یــا ب
ــر را  ــوام دیگ ــرادی از اق ــا اف ــد ی ــکاری نمی کنن ــند هم س
ــی از  ــورد یک ــت کم در م ــه دس ــد. اگرچ ــتخدام می کنن اس

آنهــا گفتــه شــده کــه در کارش شایســتگی دارد.
در چنــد جــای ایــن ســند از ضمیــر »مــا« اســتفاده شــده کــه 
ــه گروهــی از کارمنــدان پشــتون تبار اداره ریاســت  ظاهــراً ب

ــه  ــه زمین ــده ک ــد ش ــند تاکی ــاره دارد. در س ــوری اش جمه
ــمت های  ــه س ــا ب ــتان« آنه ــراد و »دوس ــن اف ــتیابی ای دس

ــم شــود. ــر فراه ــات بهت »خــوب« و دارای امکان
ــا اشــرف  ایــن گــروه تشــویق شــده کــه روابــط خــود را ب
غنــی، رییــس جمهــوری و افــراد نزدیــک بــه او و همچنیــن 
ــتند،  ــوری هس ــس جمه ــند« ریی ــورد پس ــه »م ــی ک وزیران

افزایــش دهنــد.
در یکــی از مــواد ایــن راهنمــا بــه ایــن موضوع اشــاره شــده 
کــه پشــتون های هراتــی، کــه پشــتو نمی داننــد و همچنیــن 
ــق  ــاً مطاب ــه »مطلق ــک ک ــک و ازب ــوام تاجی ــرادی از اق اف
خواســت ها کارکننــد بــه گونــه نمونــه« در دفتــر اداره امــور 
ریاســت جمهــوری اســتخدام شــوند تــا »مــردم فکــر کننــد 

کــه از هــر قــوم کســی در ایــن جــا حضــور دارنــد«.
پیــش از ایــن منتقــدان اشــرف غنــی، از جملــه عبدالرشــید 
ــاد  ــه صــورت صریحــی انتق دوســتم، معــاون اول او از او ب
کــرده و مدعــی شــده کــه آقــای غنــی تمایــات قوم گرایانــه 
ــروی  ــات پی ــن تمای ــم از ای ــی ه ــای دولت دارد و در کاره
می کنــد، امــا رییــس جمهــوری افغانســتان ایــن انتقادهــا را 

رد کــرده اســت.

استـعفای یـک مقـام ریاست جمـهوری 
در پی افشـای رهنمای قومی  اش

مسـعود 
و جــهاد

ـــط  ـــه توس ـــت ک ـــاد«، کتابی س ـــعود و جه »مس
از مجاهـــدان و  صالح محمـــد ریگســـتانی 
ــده  ــته شـ ــعود نگاشـ ــاه مسـ ــاراِن احمدشـ یـ
ـــاد  ـــه، از جه ـــر در 35۸ صفح ـــن اث ـــت. ای اس
ـــال  ـــی در س ـــان مل ـــلحانۀ قهرم ـــارزۀ مس و مب
135۸ خورشـــیدی در پنجشـــیر ســـخن دارد. 
ــنبلۀ  ــتینبار در سـ ــرای نخسـ ــاب بـ ــن کتـ ایـ
1394 برابـــر بـــا آگســـت 2015 بـــا تیـــراژ 
ــده  ــر شـ ــاپ و منتشـ ــخه چـ ــزار نسـ پنج هـ

اســـت.
ویراســـتاری کتـــاب را الیـــاس رهیـــاب 
را  آن  جلـــِد  طراحـــی  و  و صفحه آرایـــی 
ــت.  ــام داده اسـ ــینی انجـ ــم حسـ ــید میثـ سـ
چـــاپ نخســـت کتـــاِب »مســـعود و جهـــاد« 
خطاهـــای ویرایشـــی فـــراوان داشـــت و در 
ـــت  ـــده، انگش ـــته ش ـــه آن نوش ـــه ب ـــی ک نقدهای
گذاشـــته شـــده اســـت، امـــا در چـــاپ دوم 
ـــا  ـــن خطاه ـــا ای ـــت ت ـــده اس ـــاش ش ـــاب ت کت

ــود.  زدوده شـ
ـــعود و  ـــف »مس ـــتانی، مول ـــد ریگس صالح محم
ـــای  ـــیوا و روان، کارنامه ه ـــر ش ـــا نث ـــاد« ب جه
ــرد  ــلحانه و نبـ ــاد مسـ ــاِل جهـ ــتین سـ نخسـ
احمدشـــاه مســـعود را در برابـــر دولـــت 
ـــیر  ـــق در وادی پنجش ـــک خل ـــزب دموکراتی ح
ـــی و روان  ـــد. زیبای ـــان می کن ـــات بی ـــا جزیی ب
ـــک  ـــده را پیوســـته از ی ـــر، خوانن ـــن اث ـــودِن ای ب
صفحـــه بـــه صفحـــۀ دیگـــر می کشـــاند و او 
را بـــه مطالعـــۀ باوقفـــۀ کتـــاب عاقه منـــد 

می ســـازد.
ــت  ــتین کتابی سـ ــاد« نخسـ ــعود و جهـ »مسـ
تفصیـــل،  و  دقـــت  این همـــه  بـــا  کـــه 
ـــیدی  ـــال 135۸ خورش ـــوادث س ـــه گام ح گام ب
را روایـــت کـــرده و از اتفاق هـــای کوچـــک 
ـــعود در  ـــاد مس ـــۀ جه ـــه در جبه ـــی ک و بزرگ

ــرده  ــرداری کـ ــال روی داده، پرده بـ ــن سـ ایـ
اســـت.

جهـــاد«  و  »مســـعود  کتـــاِب  نـــگارش 
تـــاش  و  حوصله منـــدی  از  حکایـــت 
دارد  ریگســـتانی  آقـــای  خســـته گی ناپذیِر 
کـــه بـــدون تردیـــد، در تدویـــن ایـــن اثـــر 
ـــاب  ـــن کت ـــلمًا ای ـــت. مس ـــده اس ـــل ش متحم
ــردی  ــه فـ ــر بـ ــری منحصـ ــون اثـ ــا اکنـ تـ
ـــل  ـــن تفصی ـــا چنی ـــه ب ـــود ک ـــوب می ش محس
ــعود در  ــاه مسـ ــهید احمدشـ ــت از شـ و دقـ
نخســـتین ســـاِل مبـــارزۀ مســـلحانه و نبـــرد 
او در برابـــر دولـــت حـــزِب دموکراتیـــک 
ــم در  ــۀ مهـ ــد. نکتـ ــت می کنـ ــق روایـ خلـ
ــاب،  ــِف کتـ ــان مولـ ــگارش و بیـ ــیوۀ نـ شـ
توجـــه و عنایـــِت او بـــه بیـــان درســـِت 
ـــعود  ـــاه مس ـــهید احمدش ـــرد ش ـــع و عملک وقای
بـــه عنـــوان فرمانـــده جهـــاد مســـلحانه بـــر 

. می گـــردد
آقـــای ریگســـتانی تـــاش می کنـــد تـــا بـــا 
ـــک  ـــف از ی ـــرد مختل ـــد ف ـــِت چن ـــان و روای بی
حادثـــه و عمل کـــرد رزمـــی، صحـــت و 
ـــا  ـــازد. او ب ـــن بس ـــلم و روش ـــقِم آن را مس س
ــدون  ــری و بـ ــی، واقع نگـ ــت، واقع گرایـ دقـ
ــوع  ــار مطبـ ــیاری از آثـ ــه در بسـ ــه  کـ مبالغـ
ـــروج اســـت،  ـــادی م ـــزاب جه ـــدان و اح مجاه
حـــوادث و عمل کـــرد شـــهید احمدشـــاه 
ـــی او را  ـــت فرمانده ـــداِن تح ـــعود و مجاه مس
در ســـال 135۸ تبییـــن می کنـــد و بـــا ایـــن 
روش، تصویـــر درســـت و روشـــنی را در 
ـــتان  ـــِن افغانس ـــخ خونی ـــی از تاری ـــورد بخش م
در گوشـــه یی از جغرافیـــای ایـــن کشـــور 

ترســـیم مـــی دارد.
ــاب را  ــن کتـ ــه ایـ ــانی کـ ــماری از کسـ شـ
خوانـــده انـــد، بـــه ایـــن بـــاور انـــد کـــه دو 

ــات  ــنده در صفحـ ــر از نویسـ ــب دیگـ مطلـ
ـــپ  ـــاد« دل چس ـــعود و جه ـــاِب »مس ـــی کت پایان
ـــه  ـــت، ب ـــب نخس ـــت. مطل ـــه اس ـــل توج و قاب
نتیجه گیـــری و تحلیـــل او از فرماندهـــی و 
ـــک  ـــعود در ی ـــاه مس ـــهید احمدش ـــری ش رهب
ــردد و  ــر می گـ ــارزۀ او بـ ــرد و مبـ ــال نبـ سـ
آغـــازِ  چه گونه گـــی  بـــه  دوم،  مطلـــب 
ایـــن  بـــا  هم ســـنگری اش  و  همراهـــی 
ـــی- ـــوالت نظام ـــن در تح ـــده نقش آفری فرمان

ــتم در  ــۀ اخیـــر ســـدۀ بیسـ ــِی دو دهـ سیاسـ
افغانســـتان مربـــوط می شـــود.

در ایـــن حـــال، کتـــاب »مســـعود و جهـــاد« 
نهفتـــه  خـــود  در  نیـــز  را  کاســـتی هایی 
ــای  ــا معیارهـ ــتی ها بـ ــن کاسـ ــه ایـ دارد کـ

ــنجش و  ــل سـ ــی قابـ ــِن کتاب نویسـ امروزیـ
ــی اســـت: ارزیابـ

ــع و  ــق منابـ ــم و دقیـ ــر منظـ ــدم ذکـ 1ـ عـ
مآخـــذ. اگـــر عمده تریـــن منابـــع و مآخـــذ 
کتـــاب مســـعود و جهـــاد، روایت هـــا و 
ــاهداِن آن دوران  ــدان و شـ ــرات مجاهـ خاطـ
ــخ  ــد تاریـ ــت، بایـ ــن اسـ ــه چنیـ ــد کـ باشـ
ــا در  ــا و روایت هـ ــن گفت وگوهـ ــِق ایـ دقیـ
پاورقی هـــای صفحـــات و یـــا پایـــان کتـــاب 

می شـــد. درج 
2ـ تصاویـــر و عکس هـــای چـــاپ شـــده 
در داخـــل کتـــاب، فاقـــد شـــرح و توضیـــح 
ـــه  ـــا ک ـــن عکس ه ـــی از ای ـــا برخ ـــتند. حت اس
مســـلمًا مربـــوط بـــه افـــراد مهـــم در جهـــاد 

ــد،  ــیر می باشـ ــال 135۸ پنجشـ ــع سـ و وقایـ
در اثـــر نبـــود توضیـــح، معرفی ناشـــده باقـــی 

می ماننـــد.
ـــاب از  ـــه در کت ـــرادی ک ـــی اف ـــدم معرف 3ـ ع
ـــان  ـــم از آن ـــع مه ـــود و وقای ـــل می ش ـــان نق آن
ـــن  ـــف ای ـــمت و وظای ـــردد. س ـــت می گ روای
ـــا  افـــراد، چـــه در آن ســـال و چـــه بعـــد از آن ت

ــد. ــان می شـ ــت بیـ ــون می بایسـ اکنـ
ــاِب  ــت کتـ ــاپ نخسـ ــا در چـ ــن نقدهـ ایـ
»مســـعود و جهـــاد« اســـت کـــه آقـــای 
ریگســـتانی در چـــاپ دوم ایـــن کتـــاب 
تـــاش کـــرده تـــا بـــه ایـــن انتقادهـــا نیـــز 

ــد. ــته باشـ ــه داشـ توجـ

هارون مجیدی
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