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ــرد: در  ــام ک ــد اع ــور خارجــه هن ــر ام وزی
حالــی کــه هنــد دکترهــا و مهندســان درجــه 
یــک بــه دنیــا صــادر می کنــد، پاکســتان 
صــادر کننــده تروریســت بــه جهــان اســت.
ــما  ــرز، سوش ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
ســواراج، وزیــر امــور خارجــه هنــد در 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل اعــام کــرد: 
بــر همیــن اســاس هنــد بــه عنــوان ابرقــدرت 

ــود. ــناخته می ش ــان ش ــی در جه آی ت
وی خطــاب بــه پاکســتانی ها گفــت: مــا 
ــد  ــان تولی ــا و مهندس ــان، دکتره برنامه نویس
ــد؟  ــد می کنی ــه تولی ــما چ ــا ش ــم ام می کنی

ــت . تروریس
ــل شــهید خاقــان عباســی،  همچنیــن در مقاب
ــار دیگــر  ــد پاکســتان ب ــر جدی نخســت وزی
هنــد را در مســاله کشــمیر متهــم اعــام کــرد.
مجمــع  در  خــود  ســخنرانی  در  وی 
عمومــی ســازمان ملــل خواســتار تحقیقــات 
ــد  ــمیر ش ــت کش ــاره وضعی ــی درب بین الملل
و نســبت بــه افزایــش تنش هــا در خــط 

داد. هشــدار   )LOC( کنتــرل 
ــی خواســت  ــه بین الملل ــه از جامع او در ادام
ــه  ــد حمــات مســلحانه علی ــد بخواهن از هن

ــد. ــف کنن ــی متوق ــمیری های غیرنظام کش
ــای  ــتان در ماه ه ــد و پاکس ــان هن ــط می رواب
اخیــر بــه خصــوص بــه دلیل مســاله کشــمیر 

دچــار تنــش شــده اســت.
در ایــن حــال، نماینــده دائــم پاکســتان 
در ســازمان ملــل گفــت، هندوســتان بــه 

را  آنهــا  و  می کنــد  کمــک  تروریســت ها 
ــا  ــت ت ــرار داده اس ــود ق ــت خ ــورد حمای م
ــه  ــه کشــورهای همســایه دســت ب ــا علی آنه

ــد. ــات بزنن اقدام
بــه گــزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، 
ملیحــه لودهــی، نماینــده دائــم پاکســتان 
ــادر  ــتان م ــت، هندوس ــل گف ــازمان مل در س
تروریســم در جنــوب آسیاســت و یــک 

در  فاشیســتی  و  نژادپرســتانه  ایدئولــوژی 
دولــت نارنــدرا مــودی، نخســت وزیــر 
ــتان از  ــود. هندوس ــده می ش ــور دی ــن کش ای

تروریســم حمایــت مالــی می کنــد.
ــتان  ــت، پاکس ــه اس ــه گفت ــی در ادام لوده
آمــاده از ســرگیری مذاکراتــی جامــع بــا 
ــد  ــن مذاکــرات بای ــا ای هندوســتان اســت ام

ــد. ــم باش ــمیر ه ــاله کش ــامل مس ش

هنـــد: 
پاکستان کارخانۀ صادرات تروریست است

پاکستان:
 هند مادر تروریسم جنوب آسیاست
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دیگر پرونده های جرایم 
انتخاباتی را ما بررسی می کنیم

مجـلس نمـاینده گـان 
امـروز چـه می کنـد؟

نوی پالن به مو سیسټم کې 

د اصالحاتو نتایجو ته نېږدې کړي

مسـووالن محلـی هـرات می گوینـد کـه بـر 

بنیـاد هدایـت ریاسـت جمهـوری، ولسـوالی 

شـیندند به 5 ولسـوالی جداگانه تقسـیم شـد.

طـرح تقسـیم ولسـوالی شـیندند هرات سـال 

ایـن  بـه  جمهورغنـی  رییـس  سـفر  در  پـار 

والیـت روی دسـت گرفتـه شـد و اکنـون این 

ولسـوالی به 5 ولسـوالی، به نام هـای زیرکوه، 

پشـت کوه، زاول، کـوه زور و شـیندند تقسـیم 

است. شـده 

هـرات  والـی  سـخنگوی  فرهـاد،  جیالنـی 

جدیـد،  تعیینـات  اسـاس  بـر  می گویـد، 

شـکراالله شـاکر، بـه عنـوان ولسـوال جدیـد 

شـیندند، عبدالغنـی نـوری، ولسـوال زیرکوه، 

پشـت کوه،  ولسـوال  فقیریـار،  عبدالعلـی 

محمـد سـعید، ولسـوال زاول و حکمت اللـه 

حکمـت، بـه عنوان ولسـوال کـوه زور معرفی 

شـدند.

بـه گفتۀ او، همزمان با تقسـیم این ولسـوالی، 

کارهـا از طریق ولسـواالن جدید بـرای جلب 

همچنـان  و  تجهیـزات  و  امکانـات  منابـع، 

توسـعۀ خدمـات آغاز شـده اسـت.

کـه  می گویـد  هـرات  والـی  سـخنگوی 

ولسـوالی ها  ایـن  در  توسـعه یی  برنامه هـای 

بـرای تشـکیالت  راه انـدازی خواهـد شـد و 

اداری این ولسـوالی ها، جوانـان دانش آموختۀ 

ایـن مناطـق را اسـتخدام خواهنـد کـرد.

عبدالغنـی نـوری، ولسـوال زیرکوه بـا نگرانی 

ولسـوالی  ایـن  در  ناامنی هـا  افزایـش  از 

عملیـات  یـک  کـه  زمانـی  تـا  می گویـد، 

ایـن  در  طالبـان  پاکسـازی  بـرای  گسـرده 

درایـن  امنیـت  نشـود،  راه انـدازی  ولسـوالی 

شـد. نخواهـد  تأمیـن  منطقـه 

آقـای نـوری می گویـد کـه ولسـوالی زیرکـوه 

مرکـز طالبـان در حـوزۀ جنوب غرب اسـت و 

حتـا شـیخ های پاکسـتان نیـز  در ایـن منطقـه 

  4-3 ایـران  شـهروندان  از  و  شـده اند  دیـده 

نفـر از افـراد کالن شـان کـه پـول می آورنـد و 

پشـتیبانی می کننـد نیـز دیـده شـده اند.

رییـس  علیزایـی،  کامـران  دیگـر  سـوی  از 

اگـر  می گویـد،  هـرات  والیتـی  شـورای 

نیروهـای امنیتی و تجهیزات به ولسـوالی های 

گامشـن  بـا  نشـود،  فرسـتاده  تشـکیل  تـازه 

ولسـواالن جدیـد، امنیـت ایـن مناطـق تأمین 

شـد. نخواهـد 

باشـنده گان ولسـوالی شـیندند از تقسـیم این 

ولسـوالی به 5 واحد اداری جداگانه اسـتقبال 

می کننـد و امیدوارنـد کـه بـا ایـن کار، امنیت 

در ایـن مناطق تأمین شـود.

شیندند به پنج ولسوالی 

تقسیم می شود
سخنگویریاستجمهوری:

مشکالت وحشتناکی در برخی ادارات وجود دارد
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ــاالت  ــژۀ ای ــازرس وی ــازۀ ب ــزارش ت ــر گ نش
متحــدۀ امریــکا در امــور افغانســتان، افتضــاح 
ــرق  ــد ع ــفانه می توان ــه متأس ــت ک دیگری س
ــته  ــاند. در گذش ــن انســان بنش ــر جبی ــرم ب ش
ــی در کشــور  ــاالِی فســاد مال ــزان ب اگــر از می
ــه آن را  ــود ک ــاد می شــد، حــاال ممکــن ب انتق
ــتفادۀ  ــا سوءاس ــرد، ام ــه ک ــکلی توجی ــه ش ب
ــاع را ارگ و  ــای وزارت دف ــی از بیوه ه جنسـ
ــد  ــه می خواهن ــن وزارت چگون ــای ای مقام ه

ــد؟ ــه کنن توجی
البتــه در واکنــش بــه گــزارش ســیگار، وزارت 
دفــاع افغانســتان ضمــن بی بنیــاد خوانــدِن 
آن مدعــی شــده کــه بیوه هــای ســربازان 
و افســراِن ایــن وزارت جــزِو ارزش هــای 
آن هاســت و بــه آنــان ارج می گذارنــد. در 
همیــن حــال، وزارت دفــاع مدعــی شــده 
ــق  ــدِی افســران از طری ــول تقاع ــه پ اســت ک
ــچ  ــود و هی ــت می ش ــد پرداخ ــِت تقاع ریاس

ــدارد. ــه وزارت ن ــی ب ربط
و  ســاده ترین  از  گزارش هــا،  تکذیــب   
کســب  بــرای  راه هــا  ســهل الوصول ترین 
می شــود.  شــمرده  افغانســتان  در  برائــت 
بســیاری از نهادهــای کشــور وقتــی بــا انتقــاد 
و شــکایتی روبــه رو می شــوند، ســاده ترین 
ــد، رد  ــان می رس ــه ذهنش ش ــه ب ــی ک راه حل
و بی بنیـــاد خوانــدِن آن انتقــاد و شــکایت 
ارشــد  مقام هــای  حتــا  باشــد.  می توانــد 
دولتــی از ایــن امــر مســتثنا نیســتند و همــواره 
در برابــر انتقادهایــی کــه از آن هــا شــده، 

داشــته اند.  توجیه گرانــه  برخــورد 
حامــد کــرزی رییــس جمهــوری پیشــیِن 
ــه آدرِس  ــادی را ب ــچ انتق ــز هی ــور هرگ کش
خــود برنمی تافــت و در برابــر آن، ضمــن 
ــردِن  ــه گ ــر را ب ــان دادن، تقصی ــش نش واکن
خــودِ انتقادکننـــده می انداخــت. آقــای کــرزی 
ــی در  ــۀ جهان ــاد جامع ــا انتق ــی ب ــا وقت باره
مــورد فســاد مالــی و اداری در حکومتــش 
روبــه رو شــد، ضمــن رد میــزان فســاد مدعــی 
ــِگ فســاد را  شــد کــه خارجی هــا خــود فرهن
ــد و بیشــترین  ــرده ان ــل ک ــه افغانســتان منتق ب
ــد.  ــام می دهن ــان انج ــی را خودش ــاد مال فس
حــاال هــم در مــورد وزارت دفــاع، نبایــد 
گــزارش  توجیــه  و  رد  از  بیــش  انتظــاری 

ــت  ــوال این جاس ــا س ــت. ام ــیگار را داش س
ــر و  ــادی معتب ــه نه ــیگار ک ــگر س ــه گزارش ک
ــورها و  ــیاری از کش ــرای بس ــرام ب ــل احت قاب
ــرا گزارشــی  ــی اســت، چـ ــای بین الملل نهاده
را بایــد نشــر کنــد کــه محتــوای آن واقعیــت 
ــاع  ــا وزارت دف ــا ســیگار ب نداشــته باشــد؟ آی
افغانســتان دشــمنی شــخصی داشــته کــه 
ــه  ــا این ک ــرده و ی ــن گزارشــی را نشــر ک چنی
در جمــع آوری اطاعــات و واقعیت هــا چنــان 
ــی  ــن تهمت ــه چنی ــرج داده ک ــه خ ــی ب بی دقت
ــور وارد  ــر کش ــای معتب ــی از نهاده ــه یک را ب

ــت؟ ــوده اس نم
ــر  ــا نش ــیگار ب ــه س ــد ک ــر نمی رس ــه نظ  ب
گزارشــی کــه صحــِت محتــوای آن مشــخص 
ــی  ــرض اتهام ــن در مع ــود را چنی ــت، خ نیس
ــه  ــی ب ــر کس ــه دیگ ــد ک ــرار ده ــزرگ ق ب
گزارش هــای آن توجــه نکنــد. اگــر مقام هــای 
کشــور بخواهنــد جزییــاِت گــزارش ســیگار و 
یــا منابــع آن را پی گیــری کننــد، بــدون شــک 
ــرد.  ــد ب ــی خواهن ــن گــزارش پ ــه صــدِق ای ب
ــه  ــبت ب ــور، نسـ ــای کش ــم مقام ه ــاید ه ش
ــته  ــدی نداش ــیگار تردی ــزارش س ــِت گ صح
ــی  ــکار عموم ــوای اف ــرای اغ ــی ب ــند ول باش
ــع  ــر آن موض ــه در براب ــد ک ــرده ان ــاش ک ت
گیــری کننــد و صحــِت گــزارش را زیــر 

ــد. ــوال ببرن س
ــًا  ــور واقع ــاع کش ــای وزارت دف ــر مقام ه  اگ
مــردم  اصطــاح  بــه  می گوینــد،  راســت 
»ایــن گــز و ایــن میـــدان«، بیاینــد و در یــک 
ــقِم  ــت و س ــی صح ــرِف بین الملل ــاد بی ط نه
گــزارش ســیگار را بررســی کننــد و آن گاه 
ــد. ــرار دهن ــردم ق ــار م ــج آن را در اختی نتای

 معلــوم اســت کــه در مــورد صحــت گــزارش 
ســیگار نمی توانــد حرفــی وجــود داشــته 
باشــد، چــون بــه هیــچ صــورت منطــق 
نمی پذیــرد کــه کشــوری میلیاردهــا دالــِر 
خــود را صــرف ســاختارهای امنیتــی و دفاعــی 
یــک کشــور ســازد و خــود علیــه آن چــه کــه 
و خصمانــه  باطــل  موضع گیــری  ســاخته، 

ــد.  ــته باش داش
و  امــروز  از  امنیتــی  نهادهــای  در  فســاد 
دیــروز نیســت کــه حــاال بــا گــزارش ســیگار 
ــو  ــه این س ــال ها ب ــد. از س ــده باش ــا ش برم

گزارش هــای متعــددی مبنــی بــر فســاد مالــی 
ــت.  ــیده اس ــر رس ــه نش ــادها ب ــن نهـ در ای
ــان  ــا زن ــی ب ــوءرفتار جنس ــورد س ــا در م حت
بــه صــورِت  نهادهــای وزارت داخلــه  در 
مســتند گزارش هایــی نشــر شــده اســت. 
ــنیده  ــور ش ــانه های کش ــق رس ــا از طری باره
ــس  ــان در پولی ــی زن ــه برخ ــه چگون ــم ک  ای
ــه رو شــده و آن را  ــا ســوءرفتار جنســی روب ب

ــد.  ــرده ان ــرک ک ت
بــه  زنــان  بی عاقه گــِی  دالیــل  از  یکــی 
ــِی  ــای جنس ــن رفتاره ــی، همی ــای امنیت نهاده
ــوع  ــن موض ــود. ای ــده می ش ــده خوان آزاردهن
در وزارت دفــاع نیــز می توانــد وجــود داشــته 
ــن  ــا ای ــی و اداری ت ــاد مال ــی فس ــد. وقت باش
پایــه در یــک نهـــاد رخنــه کــرده باشــد، بدون 
شــک در آن نهــاد فســاد جنســی نیــز وجــود 
ارگ  از  قوم گرایانــه  راهنمــای  وقتــی  دارد. 
ریاســت جمهــوری بیــرون می شــود، چــرا در 
ــی از  ــتفاده های جنس ــاِع آن سوءاس وزارت دف

ــوه وجــود نداشــته باشــد.  ــاِن بی زن
وضعیــِت  یــک  مولفه هــای  همــه  این هــا 
ناهنجــار و غیرانســانی انــد کــه متأســفانه 
می کنـــد.  متاشــی  را  جامعــه  درون  از 
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــاال می ت ــه ح چگون
خانواده هــا حاضــر شــوند پســراِن جــواِن 
بفرســتند  امنیتــی  نیروهــای  بــه  را  خــود 
کــه  بــود  امیــدوار  می تــوان  چگونــه  و 
شرارت پیشــه  و  هراس افکــن  گروه هــای 
از چنیــن فضایــی بــه نفــع سیاســت های 
ــد.  ــتفاده نکنن ــود اس ــِر خ ــوف و ویرانگ مخ
ایــن گــزارش بــدون شــک آثــار مخــرِب خود 
ــر  ــذارد. دیگ ــا می گ ــه به ج ــر رواِن جامع را ب
ــود  ــه خ ــد ک ــد ش ــر خواه ــی حاض کمترکس
ــواده اش وارد ســاختارهای  ــا اعضــای خان و ی
امنیتــی کشـــور شــوند. مــردم افغانســتان 
همــواره بــه نامــوس داری شــهره بــوده انــد و 
ــد شــود،  ــن مــورد تأیی اگــر حــاال صحــِت ای
ــی  ــز منقض ــک نی ــارِ نی ــهرت و اعتب ــن ش ای
خواهــد شــد. حکومــت افغانســتان و مقامــات 
ــه  ــد ک ــوولیت دارن ــاع مس ــی وزارت دف عال
ــری  ــت و حساســیت پی گی ــا جدی ــه را ب قضی
ــردم  ــه م ــش ب ــخ های قناعت بخ ــرده و پاس ک

و رســانه ها بدهنــد.
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احمــد عمران

گزارشی که 
عرِق شرم بر جبین می نشاند!

 

ــمی و  ــِل رس ــات در محاف ــث انتخاب ــر بح ــارِ دیگ ــا ب ــن روزه ای
غیررســمی بــاال گرفتــه اســت. مــردم افغانســتان از این همــه تأخیــر 
ــران  ــات به شــدت ناراحــت و دل نگ ــِم انتخاب ــِر مه ــل در ام و تعل
انــد. رســانه ها و مجامــِع مدنــی از عــدم آماده گــِی دولــت 
ــای  ــخ در نهاده ــدان ارادۀ راس ــات و فقـ ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــر  ــاِت شــفاف و ســالم خب ــزاری انتخاب ــرای برگ ــده ب تصمیم گیرن
ــت  ــۀ حکوم ــز به صراحــت از مداخل ــس نی ــد. وکای مجل می دهن
در کمیســیون انتخابــات و تــاش بــرای مهندســِی انتخابــاِت آینــده 

ــد. ــخن می گوین س
ــات  ــِی مقام ــر و پیش بین ــس، اظهارنظ ــده گان مجل ــی از نماین برخ
عالــِی حکومــت دربــارۀ به موقــع برگــزار نشــدِن انتخابــات 
پارلمانــی را نوعــی مداخلــه در امــر انتخابــات و خــارج کــردِن آن 

ــد.  ــوان می کنن ــفافیت عن ــامت و ش ــیر س از مس
ســرور دانــش معــاون دومِ اشــرف غنی چنــدی پیــش گفتــه 
بــود کــه حکومــت نمی توانــد هم زمــان انتخابــات پارلمانــی 
ــه  ــود ک ــرده ب ــان ک ــد. او بی ــزار کن ــوراهای ولســوالی را برگ و ش
ــد. ــد ش ــزار نخواه ــش برگ ــاِن معین ــی در زم ــات پارلمان انتخاب

در پهلــوی ایــن نگرانی هــا، حــرف و ســخنانی هــم مطــرح 
ــات  ــت، جلس ــی از حکوم ــه در بخش های ــر این ک ــی ب ــد مبن ان
ــه  ــه چ ــود ک ــه ش ــم گرفت ــا تصمی ــان دارد ت ــی جری و مهمانی های
کســانی بایــد بــه عنــواِن نماینــده در دور بعــدی بــه خانــۀ ملــت 
راه یابنــد و چــه تعــداد کرســی از کــدام والیــت بــه کــدام زورمنــد 

ــود. ــذار ش واگ
ایــن  روایت هــا را وقتــی در پهلــوی چندیــن ســال شــعار و اطــوارِ 
ــم کــه در ایــن نظــام و در  ــم، درمی یابی حکومــِت موجــود بگذاری
ــه وحــدت  ــده اســت؛ ن ــذال گرایی ــه ابت ــز ب ــن ســاختار همه چی ای
ملــی، مصــداِق حقیقــی دارد و نــه انتخابــات و دموکراســی ریشــه 
ــی  ــدت مل ــِل وح ــت ُممث ــه می خواس ــی ک ــت. حکومت در واقعی
ــود  ــرار ب ــه ق ــی ک ــن زده و اصاحات ــی دام ــاِق قوم ــه نف باشــد، ب
ــب را بخشــکاند،  ــرده و ریشــۀ تقل ــی را متحــول ک ــام انتخابات نظ
خــود بــه بازیچــۀ دســِت متقلبــاِن بــزرگ تبدیــل شــده و فرهنــِگ 

ــاخته اســت. ــروز س ــر از دی ــب را فربه ت تقل
اظهــاراِت آقــای قاتــوال نماینــدۀ مــردم زابــل در مجلــس مبنــی 
بــر افشــای اختــاس رییــس عملیاتــی کمیســیون انتخابــات و عدم 
ــا  ــایر خبره ــی و س ــیون های انتخابات ــی از کمیس ــفافیت در یک ش
ــان  ــب می ــای تقل ــِد قرارداده ــر عق ــی ب ــابه مبن ــاراِت مش و اظه
ــر از  ــی خب ــی، همه گ ــیون های انتخابات ــران کمیس ــان و مدی متقلب
انتخاباتــی تقلب بارتــر از گذشــته و رســوایی های بزرگ تــر از 

آرای گوســفندی می دهنــد. 
ایــن نگرانی هاســت کــه بســیاری از تحلیل گــران را بــه ایــن 
ــت:  ــرون نیس ــت بی ــات از دو حال ــه انتخاب ــانده ک ــی رس پیش بین
ــد، و  ــد ش ــزار نخواه ــده برگ ــاِن تعیین ش ــه در زم ــت این ک نخس
ــود.  ــر از تقلــب خواهــد ب دوم این کــه اگــر هــم برگــزار شــود، پُ
زیــرا هــم حکومــت در تــاش مهندســی انتخابــات بــه نفــِع خــود 
ــه شــده  ــان فرب ــِگ فســاد و رشــوه پردازی چن ــم فرهن اســت و ه
کــه هــر زورمنــدی در تــاِش نفــوذ در پروســۀ انتخابــات برآمــده 

اســت.
ــن  ــه ای ــد ب ــًا می خواهن ــر واقع ــود اگ ــِت موج ــای حکوم رؤس
ــاِت  ــامِت انتخاب ــت کم س ــد و دس ــال بزنن ــر ابط ــا ُمه پیش بینی ه
ــات  ــزاری انتخاب ــون برگ ــن اکن ــد، از همی ــن کنن ــده را تضمی آین
در زمــاِن معیــن را قاطعانــه اعــام کننــد، آماده گی هــای الزمِ 
ــه در  ــی ک ــات و مهمانی های ــد، جلس ــی را بگیرن ــی و تدارکات مال
آن پیرامــون تعییــن نماینده هــا و تقســیم کرســی های مجلــس 
رای زنــی می شــود را تعطیــل کننــد، مافیــای شــکل گرفته پیرامــوِن 
ــه  ــا همــۀ شــبکه ها و نقــاط اتصالــی اش ب ــات را ب موضــوع انتخاب
ــر  ــرده و درهــم بشــکنند، و ضمــن نظــارت ب ــز شناســایی ک مرک
فعالیت هــای کارکنــان و مســووالِن کمیســیون های انتخاباتــی، 
ــذار  ــیون واگ ــن کمیس ــه ای ــات را ب ــا در انتخاب ــۀ صاحیت ه هم
کننــد. ایــن کمیســیون و اعضایــش بایــد از جانــب رهبــراِن 
ــویقی را  ــی و تش ــی، تنبیه ــۀ اطمینان ــود دو نکت ــِت موج حکوم
دریافــت کننــد: نخســت این کــه هیــچ مقامــی اجــازۀ دخالــت در 
کارِ شــما را نــدارد؛ شــما می بایــد در برابــِر همــۀ اعمــاِل نفوذهــا، 
ــه  ــِت حکومــت، شــجاعانه بایســتید. دوم این ک ــه پشــتوانۀ حمای ب
ــاز  ــی و سرنوشت س ــزرِگ تاریخ ــوِن ب ــک آزم ــر ی ــما در براب ش
قــرار دارد؛ اگــر از ایــن آزمــون بــا دامــِن پــاک و وجــداِن راحــت 
ــی  ــخ پاداش ــت و تاری ــتان، حکوم ــردم افغانس ــد، م ــور کردی عب
ــه شــما خواهــد داد امــا اگــر خدای نکــرده دامــِن شــما  ســترگ ب
ــردم و  ــازاِت م ــن و مج ــورد لع ــد، م ــر ش ــب ت ــداِب تقل ــه گن ب

ــت. ــد گرف ــرار خواهی ــخ ق ــت و تاری حکوم

انتخـابات 
در حصـاِر دام هـا و دانـه ها
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دادســتانی کل کشــور اعــام کــرده اســت کــه 
پرونده هــای جرمــی انتخاباتــی را پــس از 

ــد. ــی می گیرن ــا به بررس ــن، آنه ای
فریــد حمیــدی دادســتان کل کشــور، دیــروز 
ــت  ــتمین نشس ــزان(  در هش ــنبه )۲ می یکش
جنــوب  کشــورهای  انتخاباتــی  نهادهــای 
ــن اداره  ــه ای ــرد ک ــام ک ــل، اع ــیا در کاب آس
ــتان های  ــرای دادس ــی را ب ــای آموزش برنامه ه
ایــن،  از  پــس  و  کــرده   آغــاز  کشــور 
از ســوی  انتخاباتــی  پرونده هــای جرمــی 

ایــن اداره بررســی می شــود.
آقــای حمیــد، بــا بیــان این کــه جرایــم 
ــتان  ــت افغانس ــردم و دول ــرای م ــی ب انتخابات
ــس  ــت: پ ــت، گف ــوده و اس ــز ب چالش  برانگی
از ایــن هــرگاه مــورد جرمــی از ســوی 
ــود،  ــخیص ش ــی تش ــیون های انتخابات کمیس
بررســی  کشــور  کل  دادســتانی  از ســوی 

. می شــود
دادســتانی کل کشــور تاکیــد کــرد که بررســی 
ــد  ــن رون ــت ای ــی ضمان ــای انتخابات جرم ه
ــه  ــه گون ــن اداره ب ــد و ای ــن می کن را تضمی
ــیده گی  ــی رس ــم انتخابات ــه جرای ــه ب بی طرفان

خواهــد کــرد.
ــای  ــت نهاده ــه در نشس ــدی ک ــای حمی آق
انتخاباتــی کشــورهای جنــوب آســیا در کابــل 
ســخن مــی زد، افــزود کــه همــکاری نهادهای 
انتخاباتــی کشــورهای جنوب آســیا و اســتفاده 
ــا را  ــد راه حل ه ــر می توان ــارب یکدیگ از تج
ــی  ــای کنون ــت از  چالش ه ــرون رف ــرای بی ب

فراهــم کنــد.
ــراً گزارش هــا  ــی اســت کــه اخی ایــن در حال
ــیون  ــای کمیس ــان اعض ــر می ــاف نظ از اخت

ــه نشــر رســیده اســت. ــات ب انتخاب
برخــی اعضــای کمیســیون گفته انــد کــه 
در  بــدون  کمیســیون  ایــن  تصمیم هــای 
ــد  ــی و از ســوی چن ــر داشــت رای جمع نظ
ــت  ــت حمای ــوی حکوم ــه از س ــوی ک عض

می شــود. گرفتــه  می شــوند، 
ملیحــه حســن یکــی از کمیشــنران کمیســیون 
انتخابــات چنــدی پیــش گفتــه بــود کــه تمــام 
انتخابــات توســط  تصمیــم در کمیســیون 

ــود.  ــه می ش ــدود گرفت ــرد مح ــد ف چن
بانــو حســن ادعــا کــرده بــود کــه کمیشــنران 
بــه حاشــیه رانــده  انتخابــات  کمیســیون 
ــرادی  ــرف اف ــری از ط ــده اند و تصمیم گی ش

ــت  ــب حکوم ــه از جان ــرد ک ــورت می گی ص
حمایــت می شــوند.

ایــن مســاله نگرانی هــا و بــی باوری هــا 
را بــه ویــژه در مجلــس نماینــده گان بــه 
ــای  ــادی اعض ــمار زی ــت.  ش ــار آورده اس ب
ــات  ــه برگــزاری یــک انتخاب ــی ب شــورای مل
ــد. ــاور ندارن ــده ب ــه در آین ــفاف و عادالن ش
حکومــت  نماینــده گان  مجلــس  اعضــای 
کمیســیون  کار  در  دخالــت  بــه  متهــم  را 
کــه  می کننــد  تأکیــد  و  کــرده  انتخابــات 
برگــزاری انتخابــات در زیــر چتــر ایــن 
حکومــت عــاری از تقلــب و تخلــف نیســت.
کــه  دارنــد  بــاور  آگاهــان  هم چنــان، 
توانایــی  کنونــی  انتخابــات  کمیســیون 
از  دور  و  شــفاف  انتخابــات  برگــزاری 
دســت بردهای دولتــی را نــدارد. آنــان تردیــد 
ــات،  ــزاری انتخاب ــه درصــورت برگ ــد ک دارن
ــز  ــات ســال های گذشــته نی اوضــاع از انتخاب

شــد. خواهــد  بحرانی تــر 
ــن  ــه ای ــز ب ــات نی ــه انتخاب ــر ب ــای ناظ نهاده
بــاور هســتند کــه کمیســیون فعلــی انتخابــات 

ــدارد. ــات را ن ــی انجــام انتخاب توانای
ــور  ــا هن ــت ت ــه حکوم ــد ک ــان می گوین آن
نتوانســته انتخابــات پارلمانــی و شــورای 
حــال  در  و  دهــد  انجــام  را  ولســوالی ها 
ــه  ــنا ک ــس  س ــل از مجل ــک سلس ــر ی حاض
بایــد از شــورای های ولســوالی ها انتخــاب 
ــی اســت. ــن منظــور خال ــه همی می شــدند، ب
ایــن در حالــی اســت کــه انتخابــات در ســال 
ــووالن  ــت و مس ــران رف ــرف بح ۲۰۱۴ به ط
ارشــد ایــن کمیســیون متهــم بــه تقلــب 

ــدند.  ــترده ش گس
گزارش هــای نشــر شــده از طــرف کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی  پیشــین نشــان می دهــد 
ــن از اعضــای دایمــی و  ــه ســیزده هــزار ت ک
ــات ســال ۲۰۱۴  ــت آن کمیســیون انتخاب موق

در تقلــب انتخاباتــی دســت داشــته انــد.
ــب  ــت وی ــن نشس ــه در ای ــت ک ــی اس گفتن
ــی  ــه نهادهــای انتخابات ــوط ب ســایتی کــه مرب
ــایش  ــت گش ــیا اس ــوب آس ــورهای جن کش
ــات  ــام معلوم ــایت تم ــن ویبس ــت. در ای یاف
و خبرهــای مربــوط بــه جلســه های ایــن 
ــرای  ــتان ب ــت. افغانس ــود اس ــای موج نهاده
یــک ســال مســوولیت ایــن ویــب ســایت را 

ــده دارد. ــه عه ب

مجلــس  در  ارزگان  مــردم  نماینــده 
و  شــفاخانه ها  کــه  می گویــد  ســنا 
کلینیک هــای شــهر ترینکــوت از چنــد 
ــد  ــل تهدی ــه دلی ــرف ب ــن ط ــه ای روز ب

طالبــان مســدود شــده انــد.
محمــد حنیــف حنفــی نماینــده مــردم 
ــت  ــه در نشس ــنا ک ــس س ارزگان در مجل
عمومــی روز یکشــنبه )۲ میــزان( ایــن 
مجلــس صحبــت می کــرد، گفــت کــه 
مراکــز  و  شــفاخانه ها  شــدن  مســدود 
صحــی مــردم ایــن والیــت را با مشــکات 

ــت. ــرده اس ــه ک ــراوان مواج ف
طالبــان مســلح  افــزود،  آقــای حنفــی 
ــار«  ــی را »اخط ــدان صح ــران و کارمن داکت
داده انــد کــه بــه وظایف شــان نرونــد 
ــی  ــز صح ــه مراک ــبب هم ــن س و از همی
ــت  ــن والی ــز ای ــوت مرک ــهر ترینک در ش

ــد. ــدود ان مس
ــس از  ــان پ ــه طالب ــان داشــت ک ــی بی حنف
آن داکتــران را از رفتــن بــه شــفاخانه ها 
هشــدار داده انــد کــه یــک موسســه صحــی 
ــر مشــروع« ایــن گــروه  خواســت های »غی

را انجــام نــداده اســت.
او بــدون آنکــه نامــی از این موسســه بگیرد 
و در مــورد خواســت طالبــان توضیــح دهد، 
خاطــر نشــان کــرد کــه ایــن موسســه پیــش 

از ایــن بــرای انجــام فعالیتــش در ارزگان با 
طالبــان تفاهــم کــرده بــود.

بــرای  والیت هــا  بســیاری  در  طالبــان 
ــن  ــی بی اجــازه فعالیــت موسســات خدمات

المللــی پــول می گیرنــد.
ــن  ــد، در نتیجــه ای ــده ارزگان می گوی نماین
اقــدام طالبــان، بیمارانــی کــه بــرای تــداوی 
ــا  ــد ب ــه می کنن ــی مراجع ــز صح ــه مراک ب
درهــای بســته مواجــه می شــوند و از ایــن 
خاطــر مــردم بــا مشــکات زیــادی مواجــه 

شــده اســت.
ــس  ــای مجل ــی اعض ــم، برخ ــویی ه از س
ــن  ــر ای ــت در براب ــی دول ــنا از خاموش س
اقــدام طالبــان در ارزگان بــه شــدت انتقــاد 

می کننــد.
گل احمــد اعظمــی یــک عضــو ســنا گفت: 
»نیروهــای امنیتــی ارزگان در کجــا انــد کــه 

طالبــان بــا هشــدار بــه داکتــران شــفاخانه ها 
و مراکــز صحــی را مســدود می کننــد؛ 
دولــت بایــد در جهــت حاکمیــت قانــون و 
رســیدگی بــه اوضــاع مــردم توجــه کنــد«.
ــز  ــنا نی ــر س ــک دیگ ــن هوت ــد حس محم
گفــت: »اگــر دولــت از ایــن اقــدام طالبــان 
ــروه  ــن گ ــد، ای ــری نکن در ارزگان جلوگی
در ســایر والیت هــا نیــز از چنیــن روشــی 
اســتفاده کــرده و مراکــز صحــی و خدماتــی 

را مســدود خواهنــد کــرد«.
ایــن درحالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز 
مختلــف  والیت هــای  از  گزارش هــای 
کشــور بــه نشــر رســیده اســت کــه طالبــان 
ــی  ــای خدمات ــد از پروژه ه ــا زور و تهدی ب
»ســهمیه« می گیرنــد در غیــر آن اجــازه کار 

ــد. ــت را نمی دهن و فعالی

سـرور دانش معاون دوم ریاسـت جمهوری 
با اشـاره به نشـر اسـناد قوم گرایانـه از اداره 
امـور ریاسـت جمهـوری گفتـه اسـت کـه 
حرکت هـای قومـی، وحـدت و امنیت ملی 

را بـه خطر انداخته اسـت.
آقـای دانش کـه روز یکشـنبه )۲ میزان( در 
مراسـم معرفـی نامـزد وزیـر وزارت احیا و 
انکشـاف دهـات در مقر این وزارت سـخن 
می گفـت، بیان داشـت کـه مردم افغانسـتان 
از پدیـده شـوم قوم گرایـی در کشـور بـه 

شـدت خسته شـده اند.
وی تصریـح نمود:«پدیده شـوم قـوم گرایی 
ایـن روزهـا، خلق مـردم افغانسـتان را تنگ 

و اخاق اداره را فاسـد کرده اسـت«.
معـاون دوم ریاسـت جمهـوری بـا اشـاره 
در سـطوح  قومـی  گرایش هـای  نفـوذ  بـه 
مختلـف جامعـه و ادارات دولتـی گفـت:« 
زبانـی،  و  قومـی  هـای  پراکنـی  نفـرت 

وحـدت ملـی و امنیت ملـی مـا را به خطر 
اسـت«. انداختـه 

آقـای دانش از آغـاز تحقیقات درباره نشـر 
ریاسـت  امـور  اداره  از  قوم گرایانـه  اسـناد 
و  مـردم  از  و  کـرده  اسـتقبال  جمهـوری 
کـه  خواسـت  دولتـی  ادارات  مسـووالن 
ملـی  وحـدت  حکومـت  رهبـری  هیـأت 
را در زدودن پدیـده هـای منفـی از درون 

رسـانند. یـاری  دولتـی  ادارات 
وی ضمـن تأکیـد بـه مبارزه مؤثر در ریشـه 
از  گرایانـه  قـوم  کـردن حرکت هـای  کـن 
الیه هـای مختلـف ادارات دولتـی افـزود:« 
قـوم گرایـی را هرگـز نمـی پذیریـم و در 
برابـر گرایش هـا و حرکت هـای قومی همه 

بایسـتیم«. باید 
تاکیـد  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون 
هـای  حرکـت  برابـر  در  مبـارزه  کرد:«بـا 
قومـی و خـود برتـر بینی هـای سـمتی، تـا 

آنجـا بایـد بـه پیـش برویـم که قـوم گرایی 
در ادارات دولتـی »جـرم انـگاری« شـده و 
از اسـتخدام افـرادی که حرکت هـای قومی 
را در داخـل ادارات سـازماندهی مـی کنند، 

جلوگیـری شـود«.
ایـن گفته هـا پـس از آن مطرح می شـود که 
نشـر برخـی از اسـناد قوم گرایانـه از اداره 
بـا واکنش هـای  امـور ریاسـت جمهـوری 

تنـدی روبرو شـده اسـت.
در  پیـش  چنـدی  کـه  اسـنادی  بنیـاد  بـر 
مخکـش  الدیـن  صـواب  تلگـرام  صفحـه 
کارمنـد اداره امـور منتشـر شـده، چنـد تن 
از مقام هـای عالـی رتبـه ایـن اداره تصمیـم 
گرفتـه انـد، بجـز از قـوم پشـتون از دیگـر 
اقـوام، تاجیـک، ازبیـک، هـزاره و متباقـی 

اقـوام کسـی را اسـتخدام نکننـد.
از  ایـن اسـناد نشـان می دهـد کـه برخـی 
مقام هـای اداره امـور تصمیـم گرفتـه انـد، 
برخـی افـراد ضعیـف را از اقـوام دیگـر که 
مطابـق میـل آنـان کار کنند به عنـوان نمونه 

ای در پسـت های پاییـن مقـرر سـازند.
ریاسـت جمهوری نشـر این گونه اسـناد از 
اداره امـور را بـه شـدت محکـوم کـرد و به 
دادسـتانی کل دسـتور داده تـا در ایـن بـاره 

تحقیـق کند.
در همیـن حال دادسـتانی کل کشـور اعام 
کرده اسـت کـه تحقیقات در این بـاره آغاز 

شـده است.

دادستانکل:

دیگر پرونده های جرایم 
انتخاباتی را ما بررسی می کنیم

مراکز صحی در مرکز ارزگان مسدود شده اند

سروردانش:
حرکت های قومی، امنیت ملی را به خطر انداخته است

سنگتهداببزرگترینپروژهبرقآفتابیدرقندهارگذاشتهشد

ابوبکر صدیق

برقـی  پـروژه  بزرگ تریـن  سـاخت  کار 
دامـان  ولسـوالی  در  کشـور  در  آفتابـی 

شـد. آغـاز  رسـما  قندهـار  والیـت 
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی روز 
یکشـنبه )۲ میـزان( در سـفری بـه والیـت 
قندهار، سـنگ تهداب پـروژه ۱۰ میگاوات 
برق آفتابی در ولسـوالی دامـان این والیت 

گذاشت. را 
ایـن پـروژه، نخسـتین پروژه یـی اسـت که 
عـاوه بـر پارک هـای صنعتـی، باشـندگان 
شـهر قندهـار را هم از نعمت برق مسـتفید 

می سـازد.
میلیـون  پـروژه ۱۹  ایـن  مبلـغ مجموعـی 
جانـب  از  کـه  می باشـد  امریکایـی  دالـر 
یـک کمپنـی هنـدی بـه نـام دایناسـتی و 
اداره انکشـاف بیـن المللـی امریـکا تمویل 

می گـردد.
داکتـر عبـداهلل در مراسـم آغـاز بـه کار این 
کار  تکمیـل شـدن  بـا  کـه  پـروژه گفـت 

ایـن پـروژه، بیش تریـن مشـکات تجار و 
صنعـت کاران حـل خواهـد شـد.

سـبب  پـروژه  ایـن  کـه  کـرد  تاکیـد  وی 
خواهـد شـد تـا انرژی بـرق تأمین شـده و 

زمینـه کارهـای بیشـتر فراهـم گـردد.
رییـس اجرایـی تصریـح نمـود کـه عاوه 
باشـند گان  شـرکت ها  و  فابریکه هـا  بـر 
والیـت قندهـار نیـز از این پروژه مسـتفید 

خواهنـد شـد.
وی تاکیـد کـرد کـه حکومت متعهد اسـت 
تـا رونـد مشـارکت عمومـی و خصوصـی 
بـه  طریـق،  ایـن  از  و  نمایـد  تقویـت  را 
سـرمایه  خصوصـی،  سـکتور  مشـکات 
گـذاران و بازرگاناِن کشـور رسـید گی بهتر 

صـورت گیـرد. ACKU
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بخش هفتاد و هفتـم

از  دیگــر  یکــی  ـ  هیــوم  دیویــد 
فیلســوفان انگلیســی ـ بــه معارضــه بــا 
ــزد  ــی برمی خی ــرارداد اجتماع ــۀ ق نظری

ــه: ــت ک ــل اس و قای
جامعــه از طریــق خانــواده پدیــد آمــده 
ــی، اعضــای دو  اســت. خواهــش طبیع
و  مــی آورد  فــراز  به هــم  را  جنــس 
اتحادشــان را پــاس مــی دارد، تــا آن کــه 
حلقــۀ جدیــدی برمی خیــزد کــه همــان 
زادگاه شــان  از  مشترک شــان  پــروای 
اســت. چنــدی برنمی آیــد کــه رســم و 
ــودکان  ــِف ک ــای لطی ــادت در ذهن ه ع
ــان را از ســودهایی  ــد و آن ــر می کن تأثی
ــد  کــه ممکــن اســت از جامعــه برگیرن
ــا  ــان را ب ــم آن ــز کم ک ــد و نی می آگاهان
ــه  ــد؛ بدین گون ــق می ده ــه تطبی جامع
ــاالت  ــوار و انفع ــای ناهم ــه آن زوای ک
را  ایتاف شــان  جلــو  را  نامناســبی 
بنابرایــن،  می زدایــد.  می گیــرد، 
خانــواده ]یــا بــه ســخن دقیق تــر، 
خواهــش طبیعــی میــان دو جنــس[ 
ــۀ  ــن جامع ــتین و آغازی ــدای نخس مب
بشــر اســت. )5۰( ایــن دیــدگاه نیــز، در 
ــورد  ــۀ م ــاب آراء اهل المدینۀ الفاضل کت

ــت: ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــارۀ فاراب اش
ارتبــاط  و[  زنده گــی  ]منشــای 
پــدر  یــک  داشــتن  در  اجتماعــی 
مشــترک اســت و همیــن امــر، موجــب 
تشــکیل  و  یک پارچه گــی  اجتمــاع، 
ــا  ــران ی ــه دیگ ــه ب ــرای حمل ــپاه ب س
می شــود.  دشــمن  از هجــوم  دفــاع 
بنابرایــن، تغایــر و جدایــی دو اجتمــاع 
ــت،  ــدران آن هاس ــر پ ــل تغای ــه دلی ب
هرچــه اشــتراک در پــدران، اخــص 
ــر و  ــاط قوی ت ــد، ارتب ــک باش و نزدی
شــدیدتر و هرچــه اشــتراک در پــدران 
اعــم و اجــداد دور باشــد، ارتبــاط 

اســت.)5۱( ضعیف تــر 
او در جایــی دیگــر و از منظــر گروهــی 
روابــط  داشــتن  در  ارتبــاط  دیگــر، 
ــد: ــان می کن ــادی( بی ــر دام ســببی )نظی
گروهــی ارتبــاط را بــه اشــتراک در زاد 
ــن  ــد، بدی و زه کــردن ]تناســل[ می دانن
ــا  ــروه ب ــک گ ــران ی ــه پس ــب ک ترتی
دختــران گــروه دیگــر ازدواج می کننــد 

)53(

مکتــب  نوزدهــم،  قــرن  اواخــر  در 
ــرح  ــی مط ــی در جامعه شناس تطورگرای
شــد و داروینیســم اجتماعــی مــورد 
لودویــک  می گرفــت.  قــرار  توجــه 
گامپلوویــچ، یکــی از صاحب نظــران 
ــه  ــده دارد ک داروینیســم اجتماعــی عقی
تکامــل اجتماعــی ـ فرهنگــی کًا نتیجۀ 
اجتماعــی  گروه هــای  بیــن  تنــازع 
جامعه شــناس  نایکــو،   )53( اســت. 
ــد  ــز معتق ــوی نی ــی االصل فرانس روس
اســت کــه تنــازع، بقــای ســازوکار 

ــت. )5۴( ــل اس ــی تکام اصل
ــل  ــی، در تحلی ــد فاراب ــر می رس ــه نظ ب
و بررســی جنبه هــای مختلــف منشــای 
نوعــی  بــه  اجتماعــی  زنده گــی 
ــت  ــیده اس ــی رس ــی اجتماع تطورگرای
ــان  ــی از جامعه شناس ــا برخ ــه بعده ک
و فیلســوفان اجتماعــی آن را مطــرح 
نســبت  کــه  تطورگرایــی  کرده انــد. 
ــی، بحــث  ــه دیگــر دیدگاه هــای فاراب ب
نســبتًا مفّصل تــری اســت، یکــی از 
منشــأهای ارتبــاط و ایجــاد جوامــع 
اســت. وی  جاهلــی شــمرده شــده 

ــه: ــت ک ــد اس معتق
موجوداتــی  مــا  قایل انــد  گروهــی 
را کــه مشــاهده می کنیــم، ســتیزنده 
می یابیــم؛ یعنــی هــر یــک از آن هــا 
شــدِن  نیســت  و  نابــودی  خواهــان 
ــر  ــه ه ــم ک ــت و می یابی ــران اس دیگ
ــد،  ــود ش ــه موج ــی ک ــداری زمان جان
دارای چهــار نیروســت: اولیــن نیــرو آن 
ــا آن خــود را از نابوشــدن  اســت کــه ب
حفــظ می کنــد؛ دومیــن نیــرو آن اســت 
ــتیزنده را  ــود س ــر موج ــا آن خط ــه ب ک
دور و ذات خــود را در مقابــل آن تثبیت 
می کنــد؛ و ســومین نیرویــی اســت 
ــود  ــتیزنده را ناب ــود س ــا آن موج ــه ب ک
شــبیه  جســمی  آن  از  و  می گردانــد 
ــی  ــن نیروی ــازد؛ چهارمی ــوع آن می س ن
ــا  ــد ت ــدرت می یاب ــا آن ق ــه ب ــت ک اس
ســایر اشــیا را در آن چــه بــرای برتــری 
ــداری وجــودش ســودمند اســت،  و پای

ــرد. )55( ــه کار گی ب
فارابــی در این بــاره کــه هــر موجــودی 
ــان  ــران و رقیب ــودِی دیگ ــان ناب خواه
ــش  ــن خواه ــه ای ــی ک ــت، در حال اس

ــدارد،  ــرای او ن ــری ب ــود ظاه ــچ س هی
می گویــد:

ــان  ــده در جه ــه مســّجل ش ــل این ک مث
موجــودی غیــر از او نباشــد یــا وجــود 

هــر چیــزی، ســتیزندۀ اوســت. )56(
ــر  ــازع در ه ــتیز و تن ــت س ــن حال ای
ــر  ــی، در ه ــر فاراب ــه نظ ــی ـ و ب نوع
ــه اشــخاص دیگــر  شــخصی نســبت ب
ــوع ـ وجــود دارد؛ بنابرایــن،  در یــک ن
ــودی  ــاظ وج ــا، از لح ــد آن ه پیروزمن
دارویــن،  تعبیــر  بــه  و  کامل تریــن 
ــر  ــاف نظ ــت. و برخ اصلــح آن هاس
فقــط  را  آن  تنــازع  کــه  گامپلویــچ 
تنــازع گروهــی می دانــد نــه تنــازع 
ــه  ــت را ب ــون اهمی ــی چ ــردی، فاراب ف
فــرد می دهــد و گــروه را محصــول 
افــراد می دانــد و می گویــد افرادنــد 
ــه گــروه،  کــه دارای فکــر مســتقل اند ن
تنــازع را بیــن اشــخاص و افــراد و بــه 
تبــِع آن هــا بیــن گروه هــا می دانــد.
ــن  ــت قوانی ــرده اس ــعی ک ــر س اسپنس
طبیعــی حاکــم بــر حیــات زیســتی 
انســان را بــه سرنوشــت انســان در 
بــا تشــبیه  تعمیــم دهــد و  تاریــخ 
ــده،  ــدام زن ــک ان ــه ی ــۀ بشــری ب جامع
ــی  ــر و تبدیات ــان تغیی ــه هم در جامع
را می بینــد کــه در انــدام انســان رخ 
می دهــد. وی جامعــه را بــه یــک انــدام 
ــی  ــا و جوارح ــه دارای اعض ــده ک زن
اســت، تشــبیه می کنــد و بنابرایــن، 
یــک  ماننــد  را  بشــری  اجتماعــات 
موجــود زنــده در حــال رشــد و تکامــل 

)57( می پنــدارد. 
تطورگــرا،  جامعه شناســان  بیــن  در 
ــگاری«  ــی ان ــه »اندامواره گ ــر ب اسپنس
قایــل اســت. ایــن نظریــه را نیــز، 
ــل اندیشــمندان مســلمان، از  ــا قب قرن ه
جملــه فارابــی در آثــار خــود آورده انــد؛ 
جامعــه  رهبــری  اسپنســر  گرچــه 
)دولــت( را بــه ســر انســان تشــبیه 
قلــب  بــه  را  آن  فارابــی  و  می کنــد 
انســان، بــه لحــاظ نظــری، ایــن دو 
ــرار  ــی« ق ــرۀ »اندام گرای ــه در زم نظری
ایــن جهــت کامــًا  می گیرنــد و از 

شــبیه یکدیگرنــد. 

فارابی و نظریۀ نخبه گان
نظریه هــای  از  نخبــه گان،  نظریــۀ 
جامعه شناســی سیاســِی نشــأت گرفته 
قــرن  پایــان  در  ایتالیــا  فرهنــگ  از 
ــت.  ــتم اس ــرن بیس ــاز ق ــم و آغ نوزده
ــرد  ــع را نب ــخ جوام ــه، تاری ــن نظری ای
قــدرت  کســب  بــرای  نخبــه گان 
می دانــد، تغییــرات اجتماعــی را بــر 
و  می کنــد  تفســیر  نخبــه گان  مــدار 
ــی  ــوالت سیاس ــا را در تح ــش آن ه نق

می نمایــد. برجســته 
اواخــر  از   )58( نخبــه  اصطــاح 
قــرن نوزدهــم از طریــق نظریه هــای 
جامعه شــناختی و بــا نوشــته های پارتــو 
رواج یافــت. وی در تعریــف طبقــۀ 
نخبــه گان می نویســد: فــرض کنیــم کــه 
در هــر شــاخه از فعالیت هــای بشــری، 
ــره  ــیوۀ نم ــه ش ــابه ب ــیوه یی مش ــه ش ب
ــر  ــه ه ــی، ب ــات تحصیل دادن در امتحان
ــان دهندۀ  ــه نش ــم ک ــره بدهی ــردی نم ف
صاحیــت وی باشــد. بــه طــور مثــال، 
ــاز  ــاوی، امتی ــل دع ــن وکی ــه عالی تری ب
ــک  ــه ی ــی ک ــه آن وکیل ــم و ب ده بدهی
ــم و  ــک بدهی ــرۀ ی ــدارد، نم ــتری ن مش
ــور  ــی منظ ــرای کس ــر را ب ــاز صف امتی
ــت...  ــار اس ــی تمام عی ــه ابله ــم ک کنی
اگــر بــرای تمامــی شــاخه های فعالیتــی 
ــم  ــل کنی ــب عم ــن ترتی ــه همی ــر ب بش
و از افــرادی کــه باالتریــن امتیازهــا 
آن  بســازیم،  طبقه یــی  داشــته اند،  را 
طبقــه نخبــه گان اســت. )5۹( پارتــو 
ــه  ــن نظری ــرح ای ــود را از ط ــدف خ ه

ــد: ــان می کن ــن بی چنی
مــا  کــه  خاصــی  تحقیــق  بــرای 
دســت اندرکار آنیــم، یعنــی بررســی 
طبقــۀ  تقســیم  اجتماعــی،  تعــادل 
نخبــه گان بــه دو طبقــۀ فرعــی ســودمند 
ــم،  ــه گان حاک ــود: یکــی نخب ــد ب خواه
مســتقیمًا  کــه  افــرادی  از  متشــکل 
نقــش  غیرمســتقیم  طــور  بــه  یــا 
حکومــت  در  ماحظه یــی  قابــل 
نخبــه گان  دیگــر  و  می کننــد؛  ایفــا 
ــه گان  غیرحاکــم، مرکــب از مابقــی نخب
هــر  درون  در  ترتیــب  بدیــن   ...
قشــر  داریــم:  قشــر  دو  جامعه یــی 
پایین تــر یــا غیرنخبــه گان ـ کــه مــا 
فعــًا در این جــا بــه نفــوذ احتمالــِی آن 
ــتیم ـ و  ــد نیس ــت عاقه من ــر حکوم ب
قشــر باالتــر یــا نخبــه گان کــه خــود بــه 
ــگان  ــم و نخب ــگان حاک ــتۀ نخب دو دس
می شــوند.)6۰( تقســیم  غیرحاکــم 

ــر  ــز ه ــی نی ــت فاراب ــۀ ریاس در نظری
ــی  ــه دارای رییس ــۀ جامع ــر و طبق قش
ــا  ــر ی ــر آن قش ــراد دیگ ــه اف ــت ک اس
طبقــه بــر او ریاســت ندارنــد و بــه 
تعبیــر پارتــو، دارای نمــرۀ ده اســت. در 
پاییــن آن قشــر، افــرادی فقــط مــرؤوس 
دیگران انــد و ریاســت کســی را بــر 
ــد.  ــرۀ صفرن ــد و دارای نم ــده ندارن عه
ــس  ــانی ریی ــه، کس ــن دو مرتب ــن ای بی
زیردســتان و مــرؤوس باالدســتان اند. 
ــز  ــی نی ــب فاراب ــن ترتی ــه ای )6۱( و ب
ــد  ــته می دان ــه دس ــه را س ــراد جامع اف
کــه بــا ســه قشــر موجــود در جامعــه از 

ــت: ــان اس ــو یک س ــدگاه پارت دی
۱. رییــس اول یــا شــورای ریاســت 
ــتۀ  ــر دس ــه در براب ــه، ک ــۀ فاضل جامع

ــد؛ ــرار دارن ــم ق ــه گان حاک نخب
مــرؤوس  کــه  جامعــه  خادمــان   .۲
دیگران انــد و بــر هیــچ کســی ریاســت 
پاییــن  ندارنــد، کــه هماننــد قشــر 

جامعــه یــا غیرنخبــه گان هســتند؛
و  رییــس  بیــن  کــه  دســته یی   .3
مــرؤوس صــرف قــرار دارنــد و نســبت 
بــه رؤســای جامعه، مــرؤوس و نســبت 
بــه خادمــان جامعــه و غیرنخبــه گان 

برترنــد.)6۲(
بــا وجــود ایــن شــباهت ها بیــن نظریــۀ 
نخبــه گان پارتــو و ریاســت فارابــی، 
ــز دارای  ــی نی ــه از جهات ــن دو نظری ای
تفاوت هایــی هســتند کــه در خــور 
بررســی  مــورد  بایــد  و  دقت انــد 
ــت و  ــد فرص ــه نیازمن ــد، ک ــرار گیرن ق

جســتاری دیگــر می باشــند.

منبع: تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم

بخش ششم و پایانی

استاد سیاف 
در جریــان کمپایــن ریاســت جمهوری ســال ۱3۹3 
ــر و  ــت فک ــای جمعی ــا اعض ــراه ب ــیدی، هم خورش
ــای  ــا دیدگاه ه ــم. م ــیاف رفت ــتاد س ــزد اس ــگ ن فرهن
خــود را راجــع بــه اتحــاد مجاهدیــن مطــرح نمودیــم.
اعضــای جمعیــت فکــر و فرهنــگ از اســتاد خواهــش 
کردنــد کــه بــا داکتــر عبــداهلل  عبــداهلل همــراه شــود تــا 

پیــروزِی آنــان )مجاهدیــن( قطعــی گــردد.
ــر شــخِص  ــت: داکت ــا گف ــِخ م ــیاف در پاس ــتاد س اس
خوبــی اســت، امــا اگــر مــن بــا داکتــر بــروم، مردمــم 
مــرا لعنــت خواهنــد کــرد و حتــا همیــن محافظینــم، 

مــرا خواهنــد کشــت!
ــادی  ــزداِن زی ــات ســال ۱3۹3 خورشــیدی، نام انتخاب
ــود.  ــا ب ــز یکــی از آن ه ــه اســتاد ســیاف نی داشــت ک
ــر  ــداهلل و داکت ــداهلل  عب ــر عب ــزدان، داکت ــان نام در می
محمــد اشــرف غنی خــود را بانفوذتــر از ســایرین 
ــرار  ــا ق ــتند. ام ــات می دانس ــداِن انتخاب ــدۀ می و برن
اســناد و شــواهد، قــاری ضیاءالحــق امرخیــل رییــس 
ــه  ــا را ب ــات، صندوق ه ــیون انتخاب ــۀ کمیس دبیرخان
نفــِع آقــای  غنــی پـُـر ســاخت و انتخابــات بــه بیراهــه 
ــی،  ــت سیاس ــدِن وضعی ــی ش ــد از بحران ــت. بع رف
ــت  ــکا میانجی گــری کــرد و دول ــاالت متحــدۀ امری ای

ــد. ــان آم ــی به میـ وحــدت مل
اعضای جمعیت فکر و فرهنگ: 

عبدالحفیظ منصور  -
میرزامحمد روستایی  -

داکتر محی الدین مهدی  -
سلطان محمد اورنگ   -

داکتر شمس الحق آریانفر  -
عبدالخلیل مینوی  -
سید احمد اشرفی  -

معلم احمد  -
اجرالدین اقبال   -
غام رسول قرلق  -

داکتر عنایت اهلل خلیل هدف  -
جان آقا عارفی   -

فیض الرحمان وثیق   -
عبدالکریم جال فرهیخته  -

عبدالقیوم ملکزاد  -
سیدمحمد خیرخواه  -

قاضی نذیراحمد حنفی  -
وحیداهلل دژکوهی  -
رحمت اهلل بیگانه  -

محمدهاشم سروری  -
نیازمحمد نیازی  -
محمدسلیم بیان   -

قاضی محمدشریف یوسفزی  -
انجنیر محمدشفیع یوسفی  -

حاجی محمداهلل  -
حاجی محمدکاظم   -

قاضی ادیب.  -

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

ACKU
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ــۀ مباحــث  ــیوه یی در ارای مفســر عصــری، ش
برمی گزینــد  را  اعتقــادی  و  جهان بینــی 
ــۀ  ــان و اندیش ــا زب ــب ب ــده مناس ــه خوانن ک
بــه  و  کنــد  درک  را  قــرآن  پیــامِ  عصــر، 
ــد.  ــخ ده ــر پاس ــکاالِت عص ــبهات و اش ش
ــد  ــاره می کن ــه اش ــودودی در مقدم ــا م موالن
باارزشــی  بســیار  کــه مفســرین مســاعِی 
ــع تشــنه گی و  ــرای رف ــا ب ــد، ام انجــام داده ان
بــرآوردِن نیــاز امــروزی کافــی نیســت و بایــد 

تفســیری امــروزی ارایــه داد کــه مناســب بــا 
برداشــِت قشــر تحصیل کــرده باشــد.

یکــی دیگــر از نــکات برجســتۀ تفســیر، 
اجتماعــی  اندیشــۀ  بــه  مفســر  گرایــش 
اســت؛  آن  پیام هــای  کــردِن  برجســته  و 
گرایشــی کــه در ایــن قــرن در دانــش تفســیر 
مایــۀ تحــول و جاذبــه نســبت بــه قــرآن 
گردیــده اســت. در ایــن تحــول، مفســران بــه 
پیام هــای اجتماعــی قــرآن کریــم می اندیشــند 
آن  نــکاِت  کــردن  برجســته  مقــام  در  و 
برآمده انــد. ویژه گــی مهــِم ایــن گرایــش، 
ایجــاد تحــول در تفســیر قــرآن از فردگرایــی 
ــه جمع اندیشــی و تحلیــل سرنوشــت کلــی  ب
جامعــۀ مســلمان بــود. ایــن دگرگونــی شــامل 
تغییــر در ذهنیــت مســلمانان و تحــول از 
ــروي  ــخصی و اخ ــف ش ــوولیت و تکلی مس
ــي  ــای اجتماع ــات و بق ــته های حی ــه بایس ب
ــۀ راه حــل مشــکات مــادی و معنــوی  و ارای
در مســایل عــام مســلمانان نیــز می شــد. 
ترجمــۀ  در ضمــن  مــودودی  موالنــا 
ــی  ــه زنده گ ــرش ب ــا نگ ــه، ب ــر آی ه
و  واقعــی  نیازهــای  و  انســان 
مشــکاتی کــه بــر ســِر راه 
ــه و  ــود دارد، رابط ــه وج جامع
همگونــی برقــرار می کنــد و 
تعالیــم جامعه ســاز قرآنــی را 
ــا مخاطــِب  بازگــو و مناســب ب
خــود بیــان می کنــد. او بــه 
موضوعاتــی کــه بــه عنــوان 
قوانیــن عــام در جامعــه مطــرح 
می دهــد.  رهنمــود  اســت، 
مثــًا در تفســیر آیــه: َو َکذلـِـَک 
ــَن  ا مِ ــُدوًّ ــيٍّ َع ِ ِــُکلِّ نَب ــا ل َجَعْلن
ــن  ــان/3۱(، ای ــن )فرق الُْمْجِرمِی
ــه  ــود ک ــادآور می ش ــه را ی نکت
ســنت و قانــون طبیعــت چنیــن 
برابــر حــق،  اســت کــه در 
دشــمنانی بایســتند امــا وظیفــۀ 
مســلمانان اســت کــه در برابــر 
آن هــا مقاومــت و صبــر نشــان 
و  خون ســردی  بــا  و  دهنــد 
ــه رو شــوند  ــم، روب ــزم مصم ع
ــه  ــند همین ک ــر آن نباش و منتظ
کردیــد،  عرضــه  را  حــق 

ــد. ــان آورن ــد و ایم بپذیرن
در تفســیر اجتماعــی، نشــان 
ــداوم بخشــیدن  دادن راه حــل و ت
ــه در  ــی ک ــوزه های ــا و آم ــه راه ه ب
ــد  ــه را منســجم کن ــده و جامع ــرآن آم ق
و از تفرقــه و دودســته گی نجــات دهــد؛ 
ــن روش را در  ــه همی ــت ک ــم اس ــیار مه بس
ــًا  ــَک هادِی ــی  بَِربِّ ــاد شــده »َو َکف ــۀ ی ــل آی ذی
َو نَِصیــراً« انجــام می دهــد و ایــن چنیــن 
توضیــح می دهــد؛ منظــور از راهنمایــی فقــط 
علــم حــق عطــا کــردن نیســت، بلکــه رهبــری 
کــردن نهضــت اســامی بــا موفقیــِت تمــام و 
خنثــا ســاختن حیلــه و نیرنگ هــای دشــمنان، 
ــروقت  ــت و س ــِی درس ــط مش ــن خ و تعیی

ــت. ــودِن آن اس ــاذ نم اتخ

تفســیر،  ایــن  ویژه گی هــای  دیگــر  از 
ــب  ــان مذاه ــب می ــری از روش تقری بهره گی
ــه  ــیری ب ــش تفس ــن گرای ــت. ای ــامی اس اس
دنبــال برقــرار کــردن اتحــاد و ایجــاد تفاهــم 
محکــوم  و  درگیــری  کاهــش  و  مذهبــی 
ــۀ اســامی  ــی در جامع ــردن تعصــب فرقه ی ک
اســت. پیــروان ایــن گرایــش ـ کــه در عصــر 
حاضــر در میــان مصلحــان و اندیشــمندان 
ــد  ــده می شــود ـ معتقدن مســلمانان بســیار دی

کــه مخاصمــه و درگیــری مذهبــی برخــاف 
مبانــی اســامی خطری ســت بــزرگ کــه 
ــد.  ــد می کن ــامی را تهدی ــت اس ــدت ام وح
در جامعــۀ اســامی طبیعــی اســت کــه افــراد 
تابــع مذاهــب گوناگــون باشــند و تربیــت در 
ــه ها  ــه اندیش ــان را ب ــف، آن ــای مختل محیط ه
و عقایــد متفــاوت متمایــل ســازد و یــا بــه این 
ــا  ــازد؛ ام ــته س ــب وابس ــا آن مذه ــب ی مذه
چــون بــه پایه هــای اصلــی اســام ـ همچــون 
توحیــد، نبــوت، معــاد و قــرآن کریــمـ  اعتقــاد 
ــام ـ  ــه ارکان اس ــی ب ــد عمل ــد و از بُع دارن
چــون توحیــد، نمــاز، روزه، زکات، حــج، امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــرـ  پایبنــد هســتند، 
ــی و  ــد باعــث جدای ــات نمی توان ــن اختاف ای
ــای  ــردد. کاوش ه ــان گ ــه شــدِن آن ــه فرق فرق
ــادی  ــی و اجته ــای علم ــی و پژوهش ه علم
ــزاع و  ــه ن ــی ب ــد منته ــب، نبای ــر مذه در ه
درگیــری و جنــگ و خون ریــزی گــردد؛ 
ــم و  ــن فه ــی، چنی ــن جامعه ی ــه در چنی بلک
برداشــتی بــا اختــاف نظــر طبیعــی، موجــب 
ــن   تضــارِب آرا در آن جامعــه می گــردد؛ از ای
ــژه  ــل اســت، به وی رو، موجــب رشــد و تکام
اگــر مربــوط بــه اندیشــۀ اجتماعــی و راه 
ــا  ــات از عقب مانده گی ه ــان و نج ــد انس رش
باشــد. بدیــن جهــت از نظــر متفکــران و 
مصلحــان و اندیشــه ورزان تقریــب، نبایــد 
موجــب  اســامی  خانــوادۀ  در  اختــاف 
جدایــی و سوءاســتفادۀ دشــمنان اســام گــردد 
ــد. و هم بســته گی و روِح اخــوت آســیب ببین
ــه  ــت ک ــه کسانی س ــودودی از جمل ــه م عام
ــال  ــده را دنب ــن ای ــه روش هــای مختلــف ای ب
ــت  ــدت ام ــد وح ــاش می نمای ــد و ت می کن
ــن شــیوه  ــه ای ــا ب ــد. ی ــج کن اســامی را تروی
کــه اگــر مفســران دیگــر بــه مناســبت آیه یــی 
بــرای  را  میــدان  نزاع برانگیــز  و  کامــی 
حملــه بــه جبهــۀ مخالــف فراهــم می ســازند، 
از  و  نمی کنــد  تبعیــت  شــیوه  ایــن  از  او 
مســأله می گــذرد، یــا بــه صــورت کلــی 
ــه  ــدون آن ک ــد ب ــان می کن ــود را بی ــۀ خ نظری
ــزاع  ــه ن ــی ک ــا در آیات ــد، ی ــدی کن جبهه بن
ــت را  ــد، فرص ــوم می کن ــاف را محک و اخت
ــۀ: َو  ــل آی ــًا در ذی ــمارد؛ مث ــت می ش غنمی
ــوا َو  ُق ــًا َو ال تََفرَّ ِ َجِمیع ــِل اهللَّ ــوا بَِحبْ اْعتَِصُم
ــداًء  ــْم أَْع ــْم إِْذ ُکنْتُ ِ َعَلیُْک ــَت اهللَّ ــُروا نِْعَم اْذُک
بِنِْعَمتِــِه  َفَأْصبَْحتُــْم  ُقُلوبُِکــْم  بَیْــَن  ـَف  َفَألَـّ
ــارِ  ــَرۀٍ مِــَن النَّ ــْم َعلــی  َشــفا ُحْف ــًا َو ُکنْتُ إِْخوان
ِــِه  ــْم آیات ُ لَُک ــُن اهللَّ ـِـَک یُبَیِّ ــا َکذل ــْم مِنْه َفَأنَْقَذُک
ایــن  عمــران/۱۰3(،  )آل  تَْهتَــُدوَن  لََعلَُّکــْم 
نکتــه را یــادآور می شــود کــه مســلمانان 
بایــد ایــن دســتور بــه وحــدت را مهــم تلقــی 
کننــد و بــرای خدمــت بــه دیــن، بــا همدیگــر 
ــه  ــند و توج ــته باش ــاون داش ــکاری و تع هم
آن هــا معطــوف بــه جزییــات و فــروع نگــردد، 
ــود و  ــف ش ــن ضعی ــه دی ــان ب ــا عایق ش ت
ماننــد امت هــای انبیــای پیشــین، از اصــل 
مقصــد حیــات منحــرف شــده و بــه رســوایی 

ــد. ــه رو گردن ــرت روب ــا و آخ دنی
ــِر  ــودودی، در براب ــا م ــب موالن ــج تقری منه
روش کســانی اســت کــه تفســیر را ســکویی 

کشــمکش های  و  نزاع هــا  طــرح  بــرای 
مذهبــی و دگرگــون کــردن کانــون محبــت و 
ــه هــر مناســبت و  ــرار داده و ب هم بســته گی ق
تفســیر هــر آیــه، بــه حملــه و نــزاع پرداختــه 
و از تکفیــر و تفســیق و جبهه بنــدی هیــچ 
ابایــی ندارنــد و فضــای علمــِی تفســیر را بــه 
ــد.  ــوده ســاخته ان مباحثــی اختاف برانگیــز آل
بــه همیــن دلیــل، وی در ذیــل ایــن دســته از 
آیــات، در ضمــن روشــن کــردن آن هــا، تنهــا 

ــدون  ــردازد و ب ــود می پ ــدگاهِ خ ــر دی ــه ذک ب
شــود  مذهبــی  جنجال هــای  وارد  آن کــه 
ــیر  ــرط تفس ــان را ش ــه مخالف ــه ب ــا حمل و ی
ــد، به راحتــی وارد ایــن دســتوراِت  خــود بدان

ــردد. ــی می گ ــی و اجتماع ــی و اخاق عمل
ــد،  ــال می کن ــر دنب ــه مفس ــیری ک روش تفس
ایــن اســت کــه بــه ذکــر اســم ســوره و وجــه 
تســمیۀ آن آغــاز می کنــد و آن گاه دربــارۀ 
زمــان و شــأن نــزول ســوره، در مــواردی 
ــده،  ــا آم ــزول آن ه ــبب ن ــات س ــه در روای ک
می پــردازد. ســپس متعــرض ترجمــۀ آیــه 
ــۀ تفســیری و  ــۀ وی، ترجم می شــود و ترجم
ــروزی اســت؛  ــِب ام ــم مخاط ــا فه مناســب ب
بــه  نســبت  ویژه یــی  اهتمــام  چنان کــه 
ــه دارد.  ــوره و آی ــر س ــم ه ــداف و معال اه

اهتمــام  تفســیر،  روش  دیگــر  نــکات  از 
ــان عصــرِي  ــا زب ــزول ب ــباب ن ــرح اس ــه ط ب
متناســب بــا اهــداف تربیتــی و ارشــادی 
اســت. در ایــن ســیاق، بــه شــرح ایــن 
ــرآن  ــزول ق ــا فضــای ن ــردازد ت ــات می پ روای

را ترســیم کنــد.
ــا و روش  ــری از ویژه گی ه ــکاِت دیگ ــه ن البت
ــودِن  ــی ب ــد هدایت ــر، مانن ــن اث ــیری ای تفس

ــودن مطــرح اســت،  ــن تفســیر و اقناعــی ب ای
ــناخت و  ــی روش ش ــد بررس ــژه در بع به وی
ــفانه  ــه متأس ــع ک ــتفاده از مناب ــداف و اس اه

ــت. ــح آن نیس ــاِل توضی ــت و مج فرص
اســام  نــگاه  مســألۀ  منتقــداِن  میــان  در 
بــه سیاســت، دو تــن از بــزرگان هریــک 
حکیم االمــت موالنــا اشــرف علی تهانــوی 
و مفتــی محمــد تقــی عثمانــی، نظریــات 
ــد  ــد کرده ان ــودودی را نق ــا م ــِی موالن سیاس
از خیــر  این جــا ذکــر آن خالــی  کــه در 

ــود. ــد ب نخواه

مقام و جایگاه سیاست در اسام
ــخ  ــه آن پاس ــد ب ــه بای ــأله یی ک ــتین مس نخس
داده شــود ایــن اســت کــه »سیاســت در دیــن 
ــام  ــک نظ ــت ی ــی دارد و اهمی ــه جایگاه چ
ــی  ــن، در چــه درجــه و رتبه ی ــح در دی صحی
ــیحیت  ــل مس ــۀ باط ــن نظری ــرار دارد؟« ای ق
بســیار مشــهور اســت کــه »حــق قیصــر را بــه 
ــه کلیســا بدهیــد«  قیصــر، و حــق کلیســا را ب
ــه  ــت ک ــن اس ــۀ آن ای ــه و خاص ــه نتیج ک
ــی در سیاســت  ــچ دخــل و تصرف مذهــب هی
ــره و محــدودۀ عمــل مذهــب و  ــدارد و دای ن
ــر  ــد و ه ــاوت می باش ــم متف ــت از ه سیاس
ــدون  ــش و ب ــدودۀ کار خوی ــد در مح دو بای
یکدیگــر فعالیــت کننــد.  مداخلــه در کارِ 

ــت در  ــن از سیاس ــی دی ــۀ جدای ــن نظری همی
ــوده و  ــرفت نم ــی و پیش ــر، ترق ــد حاض عه
ــه  ــود گرفت ــه خ ــم« را ب ــکل »سکوالریس ش
روز،  سیاســی  نظام هــای  در  کــه  اســت 
بهتریــن و مقبول تریــن نظریــه بــه شــمار 

ــی رود. م
در  نظریه یــی  چنیــن  کــه  اســت  بدیهــی 
ــه  ــدارد؛ ب ــی ن ــچ ارزش و جایگاه اســام هی
دلیــل این کــه تعلیمــات اســامی مربــوط 
ــه  ــی و از جمل ــعبه های زنده گ ــۀ ش ــه هم ب
سیاســت اســت و هیــچ ســند و مدرکــی دال 
بــر جدایــی و عــدم ارتبــاط سیاســت و دیــن 
وجــود نــدارد. در عصــر حاضــر نیــز بســیاری 
از دانشــمندان اســامی ایــن نظریــۀ مســیحیت 
ــرار  ــد ق و سکوالریســم را کامــًا مــورد تردی
داده و ثابــت نمــوده انــد کــه سیاســت را 
ــول  ــه ق ــاخت. ب ــدا س ــن ج ــوان از دی نمی ت
ــدون  ــت ب ــوری: »سیاس ــال اله ــوم اقب مرح

ــت«. ــزی اس ــت، چنگی دیان
ــی  ــه جدای ــن رد نظری ــال ضم ــن ح ــا ای ب
ــیاری  ــم(، بس ــت )سکوالریس ــن از سیاس دی
ــار  ــم دچ ــاب قل ــامی و ارب ــن اس از متفکری
ــز و  ــر ناچی ــه به ظاه ــد ک ــده ان ــی ش لغزش

عــادی اســت، امــا در درازمــدت اثــرات ســوء 
ــن  ــت. ای ــد گذاش ــای خواه ــی برج و مخرب
ــن  ــر چنی ــور مختص ــوان به ط ــزش را می ت لغ
بیــان و تعبیــر کــرد کــه: آن هــا از بــس در رد 
و نقــِد مواضــع افراطــی سکوالریســم جدیــت 
را  سیاســت  این کــه  جــای  بــه  نمودنــد، 
اســامی بگرداننــد، اســام را سیاســی کردنــد. 
بایــد چنیــن می گفتنــد کــه سیاســت نبایــد از 

دیــن جــدا شــود، امــا گفتنــد دیــن نبایــد از 
سیاســت جــدا شــود.

ــر  ــارت مختص ــن عب ــح ای توضی
ــک  ــدون ش ــه ب ــت ک ــن اس ای
اســام  احــکام  از  بســیاری 
مربــوط بــه سیاســت و حکومــت 
ایمــان  ضــرورت  و  اســت 
نیــز حکــم می کنــد کــه هــر 
ــد دیگــر احــکام  مســلمان همانن
اســام، بــه ایــن احــکام نیــز بــه 
قــدر وســع و تــوان عمــل نماید. 
مســوولیت حکمــران، اجــرای 
ــق  ــامی اســت و طب ــن اس قوانی
ــد  ــد حکومــت کن ــن بای آن قوانی
ــرای  ــد ب ــم بای ــردم ه ــۀ م و هم
حکومتــی  چنیــن  برقــراری 
کوشــش نماینــد و آن گاه کــه 
آن  از  شــد  مســتقر  حکومــت 
پیــروی کننــد. امــا برخــی از 

ــر  ــنده گاِن عص ــمندان و نویس دانش
حاضــر کــه در رد سکوالریســم تــاش 

ــد  ــش رفته ان ــدی پی ــه ح ــا ب ــد، ت نموده ان
کــه حکومــت و سیاســت را مقصــود و هــدِف 
اصلــِی اســام و انبیــا قــرار داده و حتــا هــدف 
ــداد  ــه آن قلم ــیدن ب ــان را رس ــش انس آفرین
کــرده و ســایر احــکام اســام مثــل عبــادات و 
ــرار  ــز ق ــۀ دوم نی ــا در رتب ــات را نه تنه معام
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا را ب ــد، بلکــه آن ه نداده ان
مقصــود اصلــی )یعنــی حکومــت و سیاســت( 

ابــزار و وســیله خوانده انــد.
نخســتین و مهم تریــن زیــان ایــن تفکــر، 
ــام و  ــی اس ــرۀ واقع ــردن چه ــه دار ک خدش
ــود.  ــی ب ــای دین ــدن اولویت ه ــوس ش معک
ــایه  ــان س ــر اذه ــود، ب ــزار ب ــزِو اب ــه ج آن چ
افکنــد و بــه عنــوان هــدف معرفــی گردیــد و 
آن چــه مقصــد و هــدف بــود، غیــر مهــم شــده 
و در درجــۀ اهمیــت قــرار گرفــت و بــا تنــزل 
ــه خــارج شــد. در  ــزار، از صحن ــۀ اب ــه مرتب ب
ــام  ــلمان از اس ــک مس ــت ی ــه، برداش نتیج

ــد.  ــی ش ــاِت حکومت ــه اصاح منحصــر ب
زمانــی  چیــز  هــر  اســاس،  ایــن  بــر 
ــد.  ــتا باش ــن راس ــه در ای ــت ک ــاارزش اس ب
ــول  ــل قب ــی قاب ــته گی در صورت ازخودگذش
ایــن راه انجــام پذیــرد و  اســت کــه در 
انســان واقعــی کســی اســت کــه تمــام فکــر و 
ذکــرش در ایــن کار صــرف گــردد و شــب و 
ــرای دیگــر  روزش وقــِف ایــن کار شــود و ب
زهــد،  عبــادات،  مثــل  دیــن،  شــعبه های 
ــت و...  ــیت، اناب ــس، خش ــۀ نف ــوی، تزکی تق
ــه  ــد، بلک ــل نباش ــی قای ــای چندان ــا به نه تنه
در صورتــی کــه کســی مشــغول آن هــا شــود، 
ــی  ــای ابتدای ــه ســرگرم کاره ــردد ک ــم  گ مته
ــن  ــی دی ــد اصل ــت و از مقاص ــادی اس و مب
دور مــی باشــد. دومیــن زیــان ایــن اســت کــه 
وقتــی سیاســت و حکومــت بــه عنــوان مقصد 
اصلــی اســام قــرار گرفــت و احــکام، عبادات 
ــیاری  ــد، در بس ــرار گرفتن ــزار ق ــزو اب و... ج
مواقــع امــکان دارد ابــزارآالت فــدای مقاصــد 
شــوند. بنابرایــن در نتیجــۀ ایــن ارتجــاع، 
خودبه خــود ایــن احتمــال بــه وجــود می آیــد 
کــه اگــر بــرای حصــول مقاصــد سیاســی در 
احــکام دیگــر اســام کاســتی به وجــود آمــد، 
لزومــی بــه ســرزنش نیســت؛ چــون ایــن کار 
ــزرگ  ــی ب ــه مقصــد و هدف ــرای حصــول ب ب

ــت. ــت اس ــورت گرف ص
سیاســت و حکومــت را بــه عنــوان شــعبه یی 
از دیــن می تــوان بــا تجــارت و اقتصــاد 
نیــز  اقتصــاد  نمــود. تجــارت و  مقایســه 
شــعبه یی از دیــن اســت کــه بســیاری از 
احــکام اســامی را بــه خــود اختصــاص داده 
ــادی در  ــث زی ــه احادی ــی ک ــا جای ــت، ت اس
ــت.  ــده اس ــال وارد ش ــب ح ــت کس فضیل
حــال اگــر کســی بــا مــد نظــر قــرار دادن ایــن 
فضایــل ادعــا کنــد کــه مقصــد اصلــی دیــن، 
تجــارت و کســب حــال اســت، ایــن ســخن 
بــه قــدری اشــتباه و از صحــت بــه دور اســت 

ــدارد.  ــز ن ــل نی ــۀ دلی ــه ارای ــازی ب کــه نی
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سخنگویریاستجمهوری:

مشکالت وحشتناکی در برخی ادارات وجود دارد
پوهنې وزارت: 

نوی پالن به مو سیسټم کې 

د اصالحاتو نتایجو ته نېږدې کړي

مجلس نماینده گان امروز چه می کند؟

سرپرســت دفتــر ســخن گوی ریاســت جمهوری گــزارش 
ســیگار در مــورد اســتفادۀ جنســی از خانه واده هــای 

ــرد. ــاع را رد نک ــش در وزارت دف ــربازان ارت س
ــت  ــت ریاس ــاون سرپرس ــوی، مع ــین مرتض ــاه حس ش
ــه روز  ــری ک ــت خب ــک نشس ــت در ی ــات ریاس مطبوع
ــود، در  ــل برگــزار شــده ب ــزان/ مهــر، در کاب یکشــنبه  می
همیــن رابطــه بــه خبرنــگاران گفت:»بلــی مشــکات بــه 
ــود  ــا وج ــی از ادارات م ــت ناک در برخ ــورت وحش ص

دارد«.
ــا ادارۀ  ــیگار ی ــوی س ــی از س ــر گزارش ــای اخی در روزه
ــرای بازســازی  ــکا ب ــاالت متحــدۀ امری ــژۀ ای ــازرس وی ب
وزارت  مقام هــای  کــه  رســید  نشــر  بــه  افغانســتان 
ــه  ــربازانی ک ــی از س ــای برخ ــتان از بیوه ه ــاع افغانس دف
جان شــان را در جنــگ از دســت داده انــد، اســتفادۀ 

کرده انــد. جنســی 
ــرای  ــکا ب ــژۀ امری ــازرس وی ــزارش ادارۀ ب ــاس گ ــه اس ب
ــت  ــدل دریاف ــا در ب ــن بیوه ه ــتان، ای ــازی افغانس بازس
معــاش تقاعــد شوهران شــان کــه در جنــگ کشــته 

شــده اند، مــورد اســتفادۀ جنســی قــرار گرفته انــد.
ــاد  ــه فس ــده ک ــه ش ــان گفت ــیگار هم چن ــزارش س در گ

ــای  ــای نیروه ــام بخش ه ــترده در تم ــری گس و بهره گی
ــر  ــی ب ــر کوبنده ی ــود دارد و تاثی ــتان وج ــی افغانس امنیت

ــا دارد. ــن نیروه ــۀ ای روی روحی
مرتضــوی بــه خبرنــگاران گفــت کــه بــه زودی در رابطــه 
ــه وزارت معــارف هــم یــک گــزارش نشــر می شــود و  ب
ایــن مشکاتی ســت کــه از گذشــته باقــی مانــده؛ ولــی مــا 

بایــد مبــارزه کنیــم و اصاحــات را بــه وجــود بیاوریــم.
شــاه حســین مرتضــوی در مــورد توزیــع شــناس نامه های 
ــت  ــه بن بس ــم ب ــاله ه ــن مس ــه ای ــت ک ــز گف ــی نی برق
ــرار  ــی ق ــش سیاس ــر چال ــم در براب ــود و ه ــه ب مواج
داشــت؛ امــا فعــًا بــه یــک ادارۀ مســتقل مبــدل شــده و 

ــدارد. ــع آن وجــود ن ــرای توزی ــی ب ــع قانون ــچ مان هی
ریاســت جمهوری  مطبوعــات  ریاســت  سرپرســت 
همچنــان گفــت: حکومــت وحــدت ملــی درحالــی 
ــا ۴۰۰  ــور ب ــه کش ــت ک ــده گرف ــه عه ــوولیت راه ب مس

ــود. ــه ب ــه مواج ــر بودج ــر کس ــون دال میلی
ملــی  وحــدت  حکومــت  زمانی کــه  دارد:  تاکیــد  او 
مســوولیت را بــه عهــده گرفــت، سیاســت خارجــی 
ــرار  ــام ق ــه ای از ابه ــی در هال ــن الملل ــا باهمــکاران بی م

ــت. داش

ــگ  ــی فرهن ــت وحــدت مل ــه مرتضــوی: حکوم ــه گفت ب
نوینــی را درعرصــه حکومــت داری بنــا نهــاد کــه مبنــای 
ــی  ــفافیت و کارجمع ــون اساســی، پاســخ گویی، ش آن قان

ــد. ــازی می باش ــاد س ــتای نه در راس
وی همچنــان گفــت: مبــارزه علیــه فســاد اداری از شــعار 
بــه عمــل مبــدل شــد. مرکــز عدلــی و قضایــی درهمیــن 
ــارزه  ــی مب ــت و طــرح اســتراتیژی مل راســتا شــکل گرف

علیــه فســاد نیــز در حــال نهایــی شــدن اســت.
ــت  ــه سیاس ــرد ک ــد ک ــری تاکی ــت خب ــن نشس او در ای
خارجــی مــا در 5 عرصــه بــا موفقیت هــای همــراه شــده. 
نشســت هــای وارســا، بروکســل و راهبــرد جدیــد امریــکا 

ــد. ــت می باش ــن موفقی ــان گر ای نش
ــا  ــد کــرده: امضــای پیمــان اســتراتژیک ب مرتضــوی تاکی
ــتراتژیک و  ــه اس ــان از رابط ــکا نش ــده امری ــاالت متح ای
تعریــف شــده افغانســتان و ایــاالت متحــده امریــکا مــی 

باشــد.
وی افــزود: براســاس پــان چهــار ســاله، قــوای هوایــی 
افغانســتان بــا ســرمایه گــذاری بــه ارزش 6 میلیــارد دالــر 
ــه تعــداد ۱5۹  ــم ســال ۲۰۲۱ ب ــا خت ــز می گــردد. ت تجهی
چرخ بــال بلــک هــاک بــه نیروهــای هوایــی تحویــل داده 

خواهــد شــد.
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــت ب ــه او: اراده حکوم ــه گفت ب
ــام  ــت. تم ــدی اس ــوالی ج ــوراهای ولس ــی و ش پارلمان
ــج  ــن کار در حــال انجــام اســت. هی ــرای ای آمادگی هــا ب
فــرد و مقامــی حــق مداخلــه در امــور انتخابــات را نــدارد.
ــراز می شــود کــه روز شــنبه ۱  ــی اب ایــن ســخنان در حال
ــدگاه  ــاف دی ــس از اخت ــده گان مجل ــر، نماین ــزان/ مه می
ــه ارگ  ــات و مداخل ــیون انتخاب ــنران کمیس ــان کمیش می
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــت جمهوری در کار کمیس ریاس
بــه شــدت انتقــاد کــرده و گفتــه انــد کــه اگــر حکومــت 
ــدارد،  ــات دســت برن از دخالــت در کار کمیســیون انتخاب
ــت جمهوری  ــات ریاس ــر از انتخاب ــده بدت ــات آین انتخاب
ســال ۱3۹3 خواهــد بــود و کشــور را یــک بــار دیگــر بــه 

ــرد. طــرف بحــران خواهــد ب

قرار اسـت امـروز دوشـنبه، دوازده نامزد وزیـر به صورت 
رسـمی از سـوی حکومـت بـرای گرفتـن رأی اعتمـاد بـه 
مجلـس نماینـده گان معرفـی گـردد. نزدیـک به یـازده ماه 
پیـش و درسـت در مـاه عقـرِب سـال گذشـته، مجلـس 
نماینـده گان شـماری از وزیرانـی را کـه نتوانسـته بودنـد 
بیـش از هفتـاد درصد بودجـۀ توسعه یی شـان را به مصرف 
برسـانند، اسـتیضاح و شـماری از آنـان را سـلب اعتمـاد 
کـرد. در کنـار آن، دو تـن از نامزد وزیـراِن کابینۀ حکومت 
وحـدت ملی بـه دلیـل نارضایتـی از حکومـت و »مداخله 
و انحصـار صاحیت شـان از سـوی ارگ« اسـتعفا دادنـد.

بـه دنبـال ایـن ماجـرا، مجلـس نماینـده گان از حکومـت 
خواسـت تـا بـه جای وزیـران سـلب اعتمـاد شـده، نامزد 
وزیـران جدیـد را بـرای گرفتن رأی اعتماد بـه این مجلس 
بفرسـتد، امـا حکومت بـه دالیـل نامعلومی چنیـن نکرد و 
کابینـۀ حکومـت تـا کنـون ناتکمیل و بـا ادارۀ سرپرسـتان 
باقـی مانـد؛ در این مـدت بارها تنش هایـی بین حکومت و 

مجلـس نماینـده گان به وجـود آمد.
چنـد روزی می شـود کـه وکای پارلمـان بعـد از سـپری 
کـردن رخصتی های تابسـتانی، دوبـاره به پارلمان برگشـته 
اند. محمد اشـرف غنـی در جریان رخصتی های تابسـتانی 
از  شـماری  سرپرسـتاِن  جداگانـه  فرمان هـای  در  وکا 
وزارت خانه هـا را معرفـی کـرد. گفتـه می شـود حکومـت 
نامـزد وزیـراِن تازه  معرفی شـده را به این دلیـل در جریان 
رخصتی هـای تابسـتانی معرفـی کـرد تـا فرصـت کافـی 
بـرای کمپایـن در میـان وکا بـه دسـت آورنـد. اعضـای 
مجلـس، نماینـده گاِن حکومـت و نامزد وزیران، جلسـه ها 
و مهمانی هـای متعـددی در خانـۀ شـماری از وکا برگزار 
جلسـه ها  و  مهمانی هـا  آگاهـان،  بـاور  بـه  کـه  کردنـد 
در واقـع کمپایـن و پیش زمینـۀ رفتـن نامـزد وزیـران بـه 
مجلـس نماینـده گان بـود. عکس هایـی کـه از مهمانی هـا 
در شـبکه های اجتماعـی بـه نشـر رسـیده گـواه ایـن مدعا 

ست. ا
مهمانی هـا و جلسـه های تعارفـی وکای مجلـس بـا نامزد 
وزیـراِن پیشـنهادی حکومـت همـواره همزمان بوده اسـت 
بـا معرفـی نامـزد وزیران بـه مجلـس نماینـده گان. این کار 
آهسته آهسـته دارد بـه یـک عـرف نانوشـتۀ پارلمانـی در 
افغانسـتان تبدیـل می شـود. ایـن مهمانی ها بارها از سـوی 

آگاهـان سیاسـی و شـهروندان گزینه یـی از فسـاد معرفـی 
شـده اسـت. شـکایت هایی نیز وجـود دارد که شـماری از 
وکا در بـدل دادن رأی اعتمـاد بـه نامـزد وزیـران، از آنان 

پـول، کرسـی و یـا امتیـازات دیگـری می گیرند.
از آغـاز حکومـت وحـدت ملـی و معرفـی نامـزد وزیراِن 
میـان  بی اعتمـادی  وضعیـت،  ایـن  مجلـس،  بـه  کابینـه 
اعضـای مجلـس و حکومـت را بیشـتر از پیـش تشـدید 
کـرده اسـت. چنـد روز پیـش نیـز چنـد تـن از اعضـای 
مجلـس نماینـده گان در جلسـۀ عمومی شـان انتقـاد کردند 
کـه بـا معرفـی شـدن سرپرسـت وزیـران تـازه، بـار دیگر 
بحـث فسـاد و پول گرفتن هـا از نامـزد وزیران بـاال گرفته 
اسـت و ایـن کار تمـام اعضـای مجلـس را مـورد اتهـام 
قـرار داده اسـت. ایـن وکا از رییـس مجلس خواسـتند تا 
کسـانی کـه در مهمانی هـای نامـز وزیران اشـتراک می کنند 
را شناسـایی و بـه مـردم معرفی کننـد تا اتهام فسـاد بر ُکل 

مجلـس برطرف گـردد.
سـر از امـروز معلـوم خواهد شـد کـه نماینـده گان مجلس 
بـه ایـن انتقادهـا چه پاسـخی دارنـد و در واقع بـرای کدام 
دسـته از نامـزد وزیـران رأی خواهنـد داد. نامـزد وزیرانـی 

کـه بـا هـدف، برنامـه و مبتکـر هسـتند و یـا هـم وزیرانی 
کـه بـرای آنـان وعـدۀ پـول، کرسـی و یـا امتیـاز دیگـری 

داده اسـت.
براسـاس احـکام جداگانـۀ محمـد اشـرف غنـی، رییـس 
حکومـت وحدت ملـی، نصیر احمـد درانی، وزیـر احیا و 
انکشـاف دهـات به روز پنج شـنبۀ هفتۀ گذشـته بـه عنوان 
نامـزد وزیـر زراعـت و مجیب الرحمـن کریمـی بـه حیث 

نامـزد وزارت احیـا و انکشـاف دهـات معرفی شـدند.
پیـش از ایـن طارق شـاه بهرامـی، ویـس احمـد برمـک و 
عبداللطیـف روشـان بـه عنوان نامـزد وزیـران وزارت های 
دفـاع، داخلـه و تحصیـات عالـی و یمـا یـاری، فیـض اهلل 
ذکـی و مصطفـی مسـتور بـه حیـث نامـزد وزیـران فوایـد 
عامـه، کار و امـور اجتماعـی و اقتصاد معرفی شـده  بودند.
بـه همیـن ترتیـب، حمید طهماسـی بـه عنوان نامـزد وزیر 
ترانسـپورت، شـهزاد گل آریوبـی بـه حیـث نامـزد وزیـر 
مخابـرات، گل آغـا شـیرزوی بـه حیـث نامـزد وزیـر امور 
سـرحدات، اقـوام و قبایـل و نرگـس نهان، به عنـوان نامزد 

وزیـر معـادن و پطرولیـم معرفی شـده اند.
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د افغانســتان د پوهنــې وزارت وايــي، د پوهنــې د درېیــم ميل 

ســراتيژیک پــالن لــه پــيل کېــدو رسه بــه د تدریــس کیفیــت 

ښــه، ظرفیتونــه بــه لــوړ، د بې ســوادۍ اوســنۍ شــمېره بــه 

ــم  ــه د تعلی ــځ ب ــي ترمن ــوونکي او زده کوونک ــه او د ښ کم

رېښــتینې اړیکــه ټینګــه يش.

ــم  ــتیال ابراهی ــي مرس ــت او تدری ــه وزارت رسپرس د دغ

شــینواري د یکشــنبې پــه ورځ پــه کابــل کــې د چــارو 

پوهانــو او د هېــواد د ۳۴ والیتونــو د پوهنــې رئیســانو تــه، 

د دغــه پــالن د ترشیــح کولــو پــر مهــال وویــل، یــاد پــالن 

ــو  ــې د اصالحات ــټم ک ــه سیس ــې پ ــواد د پوهن ــو د هې ــه م ب

ــړي. ــږدې ک ــه نې ــو ت نتایج

ښاغيل شینواري د دغه پالن د اهدافو په اړه وویل:

ــه  ــې ب ــو ک ــه کول ــه رامنځت ــال پ ــدي دريس چاپیری »د خون

ــوونکو  ــږدې، د ښ ــه نې ــو ت ــو هدفون ــې وزارت خپل د پوهن

ــو  ــو د نتیج ــات، د زده کوونک ــه زی ــمېر ب ــو ش او زده کوونک

ــه د  ــه ب ــو ت ــو او لویان ــه جــوړ، ځوانان د ارزونــې سیســټم ب

ســواد د زده کــړو کــې پروګرامونــو تنظیــم، د ځانګــړو اړتیــا 

لرونکــو تــه بــه د زده کــړو زمینــې برابــرې، پــه بیړنیــو حاالتو 

کــې بــه د زده کــړو پروګرامونــه جــوړ، پــه پوهنــه کــې بــه د 

ــو  ــامله، د وزارت د کار کوونک ــډه ش ــو ون ــې او کورنی ټولن

ظرفیتونــه بــه لــوړ او د څــار او ارزونــې داســې سیســټم بــه 

جــوړ يش چــې چــارې پــه دقــت رسه وڅېــړي.«

ښــاغيل شــینواري وویــل، د دغــه ســراتیژیک پــالن پرمــټ 

 ۱۵۰۰۰ د  ښــوونځیو  د  او  ښــوونکو  زرو  ســل  د  بــه، 

ــوړ يش. ــم ل ــه ه ــلکي مهارتون ــو مس مدیران

د ده پــه خــره ۲۵۰۰ ښــوونځي بــه د معلومــايت تکنالــوژۍ 

دريس  نــوي  او۴۵۰۰  تجهیــز  وســایلو  پرمختللــو  پــه 

ــوړ يش. ــه ج ــه ب صنفون

ــه  ــواد ل ــه د س ــک ب ــې ۵۰۰۰۰۰ خل ــر دې چ ــره پ رسبې

ــې  ــان چ ــه کس ــدې ۴ میلیون ــه بان ــن يش، څ ــه برخم نعمت

ــې  ــوونځیو ک ــه ښ ــې دي پ ــوونځیو پات ــه ښ ــال ل اوس مه

شــامل او ۷۴ زره کســان بــه د پوهنــې وزارت د کار د 

ــارغ يش. ــو ف ــه پروګرامون ــړو ل زده ک

لــه دوه زره لومــړي کال راهیســې دا درېیــم ســټراټیژیک پالن 

ــه  ــو پ ــې د کچــې د لوړول ــواد کــې د پوهن ــه هې دی چــې پ

ــږي. ــوا جوړې ــې وزارت له خ ــدف، د پوهن ه

 ۱۷۴۰۰ پــه  هېــواد  د  اوس  وايــي،  وزارت  پوهنــې  د 

ــه  ــومان پ ــه ماش ــه میلیون ــدې نه ــه بان ــې څ ــوونځیو ک ښ

ــې دي. ــې نجون ــده ی ــې ۴۰ فیص ــت دي چ ــړو بوخ زده ک

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د دغــه وزارت د معلوماتــو 

لــه مخــې دا مهــال پــه ټــول هېــواد کــې څــه بانــدې ۱۰۰۰ 

ښــوونځي د ناامنیــو لــه املــه تــړل شــوي او څــه بانــدې دوه 

ــک  ــه لی ــه دي، ل ــړو جوګ ــې د زده ک ــومان چ ــه ماش میلیون

لوســته بــې برخــې دي.

ــي، رسه  ــن واي ــې متخصصی ــې د پوهن ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــه کولــی يش،  لــه دې چــې اوږد مهالــه ســراتیژیک پالنون

د پوهنــې د ښــه وايل لپــاره د یــو الرښــود پــه توګــه وکارول 

يش، خــو د افغانســتان پــه اوســنیو رشایطــو کــې یــې، پــيل 

کــول ګــران دي.

د دغــو کارپوهانــو لــه ډلــې پــه کابــل کــې د اســتاد ربــاين د 

ښــوونې او روزنــې د پوهنځــي د ژبــو او ادبیاتــو د پوهنځــي 

اســتاد عبدالجبــار څپانــد ازادي راډیــو تــه وویــل:

ــه  ــې څنګ ــه چ ــراتیژیک پالنون ــنه دا ده، دا ډول س »اندیښ

طــرح کېــږي، پــه هامغــه توګــه نــه پــيل کېــږي، تــر ټولــو 

عمــده ننګونــه، د دغــه پــالن پــر وړانــدې اوســنۍ امنیتــي 

ســتونزې، د جــدي ریفــورم نشــتون او داســې نــور مســایل 

دي. زه فکــر کــوم، دا یــوه تخییــيل بڼــه لــري او د پــيل کېدو 

وړ نه دي.«

ــام  ــه پ ــه خــره کــه حکومــت امنیــت ت ــد پ د ښــاغيل څپان

ــي ادارو کــې د فســاد مخــه ونیــي، دا  ــه دولت وکــړي او پ

ډول پالنونــه بــه پــه ښــه ډول عمــيل او نتیجــه بــه یــې هــم 

ــام وړ وي. د پ

ناجیه نوری  
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ورزش
عبدالشهید ثاقب

انحصارگری مگر شاخ و دم دارد؟
ــه  ــوری گفت ــت جمه ــخنگوی ریاس ــر س ــت دفت سرپرس
ــر انحصــار  ــی ب ــی مبن ــران سیاس ــای رهب ــه ادع اســت ک
ــدارد.  ــاس ن ــت و اس ــذب اس ــا در ارگ، ک ــدرت و تصمیم گیری ه ق

ــن! ــی گفت ــن بزرگ ــه ای ــی ب ــت دروغ ــگفت انگیز اس ش
ــده  ــوب ناش ــی مکت ــه و انحصارطلبانه ی ــای قوم گرایان ــک راهنم ارگ ی
ــۀ مخکــش آمــده  ــل رهنمــود مخکــش دارد. در راهنمــای قوم گرایان مث
بــود کــه از میــان تاجیک هــا، ازبیک هــا و هزاره هــا فقــط کســانی 
ــکار  ــا باشــند. ان ــردار م ــع و فرمان ب ــًا مطی ــه کام ــم ک را اســتخدام کنی
ــل  ــی محاف ــه و برخ ــت و کابین ــورای امنی ــه در ش ــرد ک ــوان ک نمی ت
ــز  ــزاره نی ــک و ه ــک و ازبی ــر تاجی ــاید عناص ــری ش ــری تصمیم گی س
ــود مخکــش  ــه در رهنم ــوری ک ــا –همان ط ــند، ام ــته باش حضــور داش
آمــده اســت-عناصر کامــًا مطیــع و فرمان بــردار انــد. از میــان معاونــان 
ــاب  ــار اســت، جن ــرب درب ــه مق ــا کســی ک ــًا تنه ــوری فع رییس جمه
ــرداری و سســت  ــه اســطورۀ اطاعــت و فرمان ب ــش اســت ک اســتاد دان
عنصــری اســت. دوســتم کــه توانایــی ایســتادن و »نــه« گفتــن را داشــت، 
بــه بیــرون تبعیــد شــد. تــاج محمــد جاهــد، وزیــر پیشــین امــور داخلــه 
ــش  ــه جای ــرده و ب ــار ک ــاز زد، برکن ــر ب ــر س ــای اتم ــه از فیصله ه را ک
ویــس برمــک را گذاشــتند کــه از جنــس همــان تاجیــکان مــورد نظــر 

مخکــش اســت.
ــی  ــان از بی صاحیت ــا خودش ــه باره ــز البت ــق نی ــداهلل و محق ــر عب دکت
شــکایت کــرده انــد. محمــد خــان معــاون اول ریاســت اجرایــی 
ــوز مصــروف مطالعــۀ »راهنمــای مســایل جنســی« اســت.   هــم کــه هن
وزارت خانه هایــی را کــه متعلــق بــه تیــم اصاحــات و همگرایــی اســت، 
ــه  ــا ب ــان را ی ــف و مسوولیت های ش ــرده و وظای ــت ک ــع صاحی خل
کمیســیونی در ارگ یــا بــه نــادر نــادری انتقــال داده انــد. وزیــر دفــاع و 
رییــس عمومــی امنیــت و وزارت مالیــه هــم کــه ماشــااهلل از خودشــان 
اســت. در بخــش قراردادهــا هــم کمیســیونی بــه نــام تــدارکات ایجــاد 
ــا دل ســوزی  ــه لبنانی ه ــه بیشــتر از شــهروندان کشــور، ب ــد ک ــرده ان ک
ــس  ــت، پ ــری نیس ــه انحصارگ ــر این هم ــن، اگ ــاد دارد. بنابرای و اعتم

چیســت؟ شــلغم اســت؟

مظهر كاویانی

ــار  ــتخوان ت ــز اس ــا مغ ــه ت ــوزی ک ــر جانس خب
می کشــد

ســرباز باشــی. )خــدا، وطــن، وظیفــه( شــعار بلنــدات 
ــه  ــه رســمیت بشناســی. ن ــه گرمــای ســوزندۀ تابســتان ب باشــد. ن
ســیلی ســرمای زمســتان. گاهــی مجبــور باشــی بــه پــاس خطــای 
رهبــری اردو و خطــا در مدیریــت جنــگ، روزهــا و هفته هــا 
ــای  ــن گلوله ه ــا آخری ــی آب. ب ــان و ب ــی. بی ن ــره بمان در محاص
ــره ات  ــه مخاب ــده در خشاب/شــاجور کاشــینکوف ات. ن باقــی مان
ــاع  ــر دف ــر وزی ــه دفت ــه ب ــه پاســخی بی انجامــد. ن ــه قــول اردو ب ب
ــن  ــدن ات در چنی ــته ش ــده و کش ــده مان ــودت. زن ــته گان خ و بس
ــه خوشانســی و بدشانســی خــودت باشــد.  شــرایط فقــط بســته ب
ــزد  ــی. ن ــدا کن ــت را ف ــرایطی جان ــن ش ــی و در چنی ــرباز باش س
ــار  ــرگ ات افتخ ــی. م ــهید باش ــواده ات ش ــته گان و خان ــردم، بس م
باشــد، امــا ایــن درد جانســوز را بــا کــدام حنجــره فریــاد بزنیــم و 
بــا کــدام چشــم و دیــده اشــک بریزیــم، وقتــی گــزارش می شــود 
ــی  ــت بیوه ی ــه عف ــاوز ب ــدل تج ــدی ات در ب ــوق تقاع ــه حق ک

می شــود.  داده  بی سرپرســت ات، 
آه سرباز...!

ــوس  ــزت و نام ــاع از ع ــرای دف ــت را ب ــه جان ــهید ک و آه ای ش
ــه  ــی را چگون ــن گزارش های ــی، درد چنی ــدا کرده ی ــرزمین ات ف س

ــه...؟! ــم؟ چگون ــاد بزنی ــه فری ــم؟ چگون ــورت بدهی ق
ــی  ــی تقلب ــن می ترســم کــه ســخنگوی ســرقمندان اعل حــاال از ای
قــوای مســلح بگویــد، نشــر چنیــن گــزارش را بــه شــدت محکــوم 
می کنیــم و رســانه ها بایــد در اخــاق رســانه یی بیاموزنــد و 
ســخنگوی وزارت دفــاع بــا ادبیــات »تیــق منکــر« همیشــه گی، بــه 

مــردم اطمنــان بدهــد کــه هیــچ نگرانــی در کار نیســت.

باقی سمندر

ــه  ــی ک ــم: هنگام ــوش کن ــم فرام ــن هرگــز نمی توان م
ــخندان را در ۲۹  ــیدال س ــود، س ــجو ب ــن دانش گلبدی
جــوزای ۱35۰ خورشــیدی در دانشــکاه کابــل کشــت 
و طرفــداران گلبدیــن، میرویــس جلیــل را کــه خبــر نــگار رادیــو 
ــن کشــتند.  ــا گلبدی ــه ب ــک مصاحب ــود، بعــد از ی ــی ســی ب ــی ب ب
وجدان هــای بیــدار بــه خاطــر دارنــد جنایــات حــزب اســامی را 
در کابــل و والیــات و پاکســتان. اینــک خفاشــان واحــد دادشــانی 
ــوری  ــد. آزادی ف ــرار داده ان ــرده و زیرشــکنجه ق ــوب ک را لت وک
ــخ  ــتاریم. تاری ــانی را خواس ــد دادش ــرط واح ــد و ش ــدون قی و ب
ــس از  ــا پ ــی ی ــت کاران در دوران زنده گ ــه جنای ــاد دارد ک ــه ی ب
مرگ شــان هــم محاکمــه شــده انــد. گلبدیــن از ایــن قاعــده مثتثنــا 

نیســت و نخواهــد بــود.

یک مدال برنز دستاورد افغانستان
 در ششمین روز رقابت های ورزشی آسیا

فوتسال افغانستان پس از شکست 
ترکمنستان به دور نیمه نهایی راه یافت

فیـسبـوك نـــامــه

آسـیا،  رزمـی  و ورزش هـای  تـاالر  داخـل  رقابت هـای  روز  در ششـمین 
افغانسـتان بازهـم صاحـب یـک مـدال برنـز شـد، ایـن مـدال را میرویـس 
عمرخیـل در رقابت  هـای کشـتی بـا دو پیـروزی و یـک شکسـت به دسـت 

آورد.
میرویـس عمرخیـل، در وزن صد کیلوگـرم در اولین بازی توانسـت حریف 
هنـدی خـود را ۱۰- صفـر ببـرد و در دومیـن دیـدارش در برابر ورزشـکار 
ترکمنسـتانی بـه برتری رسـید و به نیمه نهایـی راه یافت، امـا در این مرحله، 
در برابـر کشـتی کار ایرانـی تن بـه شکسـت داد و از صعود به دیـدار پایانی 

بـاز ماند.
اجمـل اسـحاق زی، دیگـر ورزشـکار افغانسـتان در وزن منفـی ۹۰ کیلوگرم 
در اولیـن بازی اش توانسـت کشـتی گیر هند را شکسـت بدهـد و در مرحلۀ 

بعـدی، از کشـتی گیر ایـران شکسـت خورد و نتوانسـت مـدال بگیرد.
در بسـکتبال سـه نفـره که افغانسـتان در برابـر قطر به میدان رفت، سـرانجام 
۲۲-8 تـن بـه شکسـت داد و در بـازی دیگرش به مصاف سـاموا رفت. این 

دیـدار را نیز ۲۱-۱8 مغلوب شـد و نتوانسـت راهی مرحلۀ بعدی شـود.
در کشـتی کمربنـدی، نصیـر احمـد اکرمـی در وزن هفتـاد کیلوگـرم و در 
اولیـن رقابتـش، حریـف پاکسـتانی را شکسـت داد و در مرحلـۀ بعـدی از 

ترکمنسـتان شکسـت خـورد و حـذف شـد.
در پایـان روز ششـم ایـن رقابت هـا، افغانسـتان بـا بـه دسـت آوردن یـک 
مـدال طـا، یـک نقـره و هفـت برونـز، در بیـن 6۴  کشـور شـرکت کننده، 
مقـام ۲3 را بـه خـود اختصاص داده اسـت. ترکمنسـتان با گرفتـن 6۹ مدال 
طـا و مجموعـأ  ۱75 مـدال، در صـدر قـرار دارد. ایران با ۱7 مـدال طا و 
مجمـوع 66 مـدال، دوم اسـت و ازبکسـتان بـا ۱6 مدال طـا و مجموع 77 

مدال سـوم اسـت.

تیم فوتسال کشور در یک رقابت نفس گیر، تیم میزبان را در رقابت های داخل 
تاالر آسیا در ضربات پنالتی شکست داده و راهی دور نیمه نهایی شد. رقابت 
فوتسال افغانستان با ترکمنستان در دور یک بر هشت، در دو نیمه و وقت 

اضافه بازی ۴-۴ مساویانه پایان یافت.
علی رضا قربانی، دروازه بان تیم ملی فوتسال کشور، در این رقابت سرنوشت 
أفغانستان را رقم زد و کارکرده گی او سبب شد افغانستان روز یکشنبه دوم 

ماه میزان، در دور نیمه نهایی به مصاف ایران برود.
جاپان  و  ازبکستان  تیم های  ایران،  و  افغانستان  برعاوۀ  نیمه نهایی  دور  در 
برای راهیابی به دور نهایی این رقابت ها، به مصاف هم می روند. حکم میدان 
در این رقابت 3 بار علیه افغانستان پنالتی داد، اما دروازه بان تیم افغانستان 

توانست با درخشش چشم گیری همه را دفع کند.
عنوان  ترکمنستان سوال برانگیز  با  افغانستان  رقابت  داوری حکم های  شیوۀ 
شده است. فدراسیون فوتبال کشور در صفحۀ فیسبوک خود نگاشته است 
افغانستان و  میان  رقابت روز شنبه  آسیا، حکم های  فوتبال  کنفدراسیون  که 

ترکمنستان را احضار کرده است.
این رقابت در نیمۀ نخست با نتیجۀ 3-۲ به نفع افغانستان پایان یافت. در نیمۀ 
دوم سفیدپوشان فوتسال کشور یک گول دیگر هم به ثمر رساندند و نتیجه را 
۴-۲ ساختند، اما بازی در پایان ۴-۴ مساوی شد و پس از وقت اضافه، نتیجۀ 

بازی را ضربات پنالتی باید رقم می زد.
و  کردند  گول  را  پنالتی  ضربۀ  پنج  ترکمنستان،  و  افغانستام  بازیکنان  همۀ 
افغانستان،  دروازه بان  و  شد  کشیده  پنالتی  تک ضربات  به  بازی  نتیجۀ  بعد 
ضربۀ ششم پنالتی بازیکن ترکمنستان را دفاع کرد، اما خود برای ضربه زدن 
از سد دروازه بان ترک وارد جال  را  توانست توپ  پنالتی رفت و  ششمین 

سازد.
افغانستان در این تورنمنت مهم آسیایی، تا کنون به پنج پیروزی پی درپی نایل 
آمده که در آن، از سد تیم های شناخته شدۀ فوتسال آسیا مانند ازبکستان، 

نایب قهرمان سه مرتبه یی آسیا، چین و امارات متحدۀ عرب گذشته است.
فوتسال در افغانستان سابقۀ چندانی ندارد و کمیتۀ این رشتۀ فوتبال داخل 
تاالر، به رهبری دین محمد صافی، حدود ده سال می شود که تشکیل شده 
و به همین تازه گی ها یک جمنازیوم معیاری فوتسال برای تمرینات بازیکنان 

تیم ملی اعمار و به بهره برداری سپرده شده است.

ریـشه هـای نفـرت
ــای دور  ــه معن ــده و ب ــه ش ــور« گرفت ــۀ »نف ــرت« از ریش واژۀ »نف
ــرت،  ــه های نف ــت. ریش ــن اس ــن و گریخت ــه گرفت ــدن، فاصل ش
ــه  ــردد ب ــر می گ ــی، ب ــمنداِن زیست شناس ــی دانش ــر برخ از نظ
ــی و  ــود آدم ــده در وج ــز عم ــه از غرای ــات ک ــظ حی ــل حف اص
ــواع  ــع ان ــه منب ــا ک ــت. میکروب ه ــده اس ــودات زن ــه موج هم
ــد،  ــر می اندازن ــه خط ــی را ب ــات آدم ــتند و حی ــا هس بیماری ه
عمدتــًا در اماکــن آلــوده و موقعیت هــای گندیــده وجــود دارنــد. 
بــه ایــن خاطــر، آدمــی بــا دیــدن الشــۀ خودمرده یــی کــه گندیــده 
شــده، یــا زخمــی کــه چرکیــن شــده و دهــن بــاز کــرده اســت، 
ــد خــود  ــد و کوشــش می کن احســاس چنــدش و اشــمئزار می کن
را از آن دور بگیــرد. ایــن حــس چنــدش و اشــمئزار ریشــۀ اصلــی 
نفــرت اســت و تــا ایــن حــد کامــًا طبیعــی اســت و حتــا بــرای 

ــت. ــی الزم اس ــداوم زنده گ ــات و ت ــظ حی حف
ــد  ــه ســر می بردن ــۀ غارنشــینی ب ــه انســان ها در مرحل ــی ک هنگام
ــود، حــس نفــرت از  ــه شــکار ب ــًا متکــی ب و زنده گی شــان عمدت
ــودی  ــر موج ــامل ه ــت و ش ــر رف ــی فرات ــای طبیع ــد پدیده ه ح
ــدازد،  ــر ان ــه خط ــی را ب ــی آدم ــت زنده گ ــه می توانس ــد ک ش

ــاز. ــایر موجــودات خطرس ــار و س ــرب، م ــد عق مانن
ــیدند  ــی رس ــاختار قبیله ی ــه س ــم ب ــه انســان ها کم ک ــس از این ک پ
ــد  ــبب پیون ــع مشــترک س ــد، مناف ــدا کردن ــی پی ــت گروه و هوی
ــوزادان، تأمیــن غــذای  ــود. در حمایــت از ن ــا یک دیگــر ب ــان ب آن
خانــواده و فراهــم آوردن دیگــر نیازهــا در کنــار هــم قــرار 
ــع گروهــی  ــه، آنچــه می توانســت مناف ــن مرحل ــد. در ای می گرفتن
را بــه خطــر بینــدازد، عــاوه بــر خطــرات طبیعــی پیشــین، هجــوم 
و حملــۀ گــروه دیگــری بــود کــه قبیلــۀ دیگــری را تشــکیل داده 
بودنــد. ایــن خطــر می توانســت بــه صــورت حملــۀ مســتقیم بــر 
ــن  ــه همی ــان باشــد. ب ــی آن ــع غذای ــا تصــرف مناب ــه ی ــراد قبیل اف
جهــت، جنــگ و درگیــری میــان دو قبیلــه رخ مــی داد. ایــن تجربه 
ــد و  ــدا کن ــترده تر پی ــۀ گس ــرت دامن ــس نف ــه ح ــد ک ــبب ش س
ــع  ــا مناف ــی ی ــه زنده گ ــود ک ــم بش ــان ه ــماری از انس ــامل ش ش
قبیلــه را بــه خطــر می انداختنــد، ایــن شــمار از انســان ها در 

ــدند. ــودار می ش ــم نم ــب و مهاج ــه رقی قبیل
امــا انســان ها بــه مــرور زمــان یــاد گرفتنــد، خصوصــًا بــا شــروع 
دورۀ کشــاورزی کــه بــه جــای جنــگ و حملــۀ دایــم بــر همدیگر، 
راه تبــادل کاال و در واقــع تبــادل منافــع را پیــدا کننــد. بــا شــروع 
شــیوه های  از  انســان ها  درک  و  مهــارت  شــهری،  زنده گــی 
ــش  ــز جای ــگ و گری ــۀ جن ــت و رابط ــش یاف ــع افزای ــادل مناف تب
ــر  ــه همــکاری، داد و ســتد و مشــارکت در روندهــای کان ت را ب
اجتماعــی داد. از ایــن طریــق بــود کــه تمــدن بــه وجــود آمــد و 

ــی و تکامــل قــرار گرفــت. فرهنــگ انســانی در مســیر تعال
امــا گــذار بــه زنده گــی شــهری و تمدنــی بــه معنــای پایــان نفــرت 
ــدی از  ــای جدی ــا، مرزه ــا و فرهنگ ه ــایۀ تمدن ه ــود. در س نب
هویــت خلــق شــد کــه رشــتۀ پیونــد منافــع گروهــی از انســان ها 
ــن،  ــه، مذهــب، دی ــار، قبیل ــۀ تب ــر پای ــد ب ــای جدی ــود. هویت ه ب
ــن  ــد. ای ــکل گرفتن ــا ش ــد این ه ــان و مانن ــه، زب ــگ، منطق فرهن
هویت هــای جدیــد خواهــان همبســته گی اعضــای گــروه و 
صــرف مســاعی مشــترک بــرای تأمیــن منافــع گــروه بودنــد و در 
ــای  ــه گروه ه ــبت ب ــازی نس ــدد »غیریت«س ــال، در ص ــان ح هم
دیگــری بــر می آمدنــد کــه اغلــب در تضــاد منافــع بــا ایــن گــروه 
قــرار داشــتند. کشــمکش بــر ســر منافــع کــه عمدتــًا منافــع مــادی 
و منابــع رفــاه هســتند، در تاریــخ تمــدن چنــد هــزار ســالۀ بشــر 

همیشــه جریــان داشــته و هنــوز هــم ادامــه دارد.
در مرحلــۀ زنده گــی شــهری، نفــرت سمت وســوی دیگــری 
گرفــت. بــه عبارتــی، نفــرت از حالــت بیولوژیــک و فیزیولوژیــک 
ــگ و  ــای فرهن ــه عرصه ه ــید و ب ــیولوژیک رس ــت سوس ــه حال ب
ــان  ــروان ادی ــه پی ــبت ب ــن نس ــک دی ــروان ی ــت. پی ــن راه یاف دی
ــر و  ــگ دیگ ــی فرهن ــا اهال ــگ ب ــک فرهن ــی ی ــا اهال ــر، ی دیگ
نیــز ســاکنان یــک امپراطــوری بــا ســاکنان امپراطــوری دیگــر در 
تضــاد قــرار گرفتنــد و ایــن تضــاد بــه نفــرت و ســتیزه انجامیــد. 
البتــه همــۀ تاریــخ بشــر در جنــگ و نفــرت خاصــه نمی شــود، 
ــته و  ــود داش ــز وج ــی نی ــری و ادب ــم فک ــای عظی ــه تاش ه بلک
ــن  ــی داشــته اســت و همی ــز در پ ــاری نی ــی و پرب حاصــات غن
ســبب شــده اســت کــه آدمــی هــم درک درســت تری از وضعیــت 
خــود پیــدا کنــد و هــم از جهــان، و هــم راه هــای بهتــر زیســتن و 

ــوزد. ــودن را بیام ــر ب اخاقی ت
بــا این هــم، تمــدن انســانی از شــر نفــرت رهایــی نیافــت. نفــرت 
ــاک  ــج هولن ــد و از نتای ــراه ش ــی هم ــازی و دگرهراس ــا دگرس ب
ــک  ــت ی ــر دس ــر ب ــخ بش ــول تاری ــه در ط ــود ک ــی ب آن جنایات
ــه  ــن نســبت ب ــک دی ــروان ی ــا پی ــوم دیگــر ی ــه ق ــوم نســبت ب ق
پیــروان ادیــان دیگــر رخ داد. آخریــن نمونــۀ درشــت آن اعمــال 
مرگ بــاری بــود کــه بــر دســت نازی هــا و حکومت هــای 
ــرن بیســتم رقــم خــورد و جــان ده هــا  ــر کمونیســتی در ق توتالیت
ــا  ــم ت ــتارها، از قدی ــن کش ــام ای ــت. در تم ــی را گرف ــون آدم ملی
امــروز، نفــرت یکــی از عناصــر عمــده و زمینه ســاز بــوده اســت.

محمد محق ///////////////////// بخش نخست

ACKU



Year 9 y NO 2109 y Monday 25 september 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

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

قیـانـو  س ا
ییـنــه آ ر  د  

رســالۀ »اقیانــوس در آیینــه« کــه نگاهــی گــذرا بــه زنده گــی 
ــته  ــپاس نوش ــتایش و س ــرای س ــور ب ــی کش ــان مل قهرم
شــده، از نشــانی واحــد انتشــارات بنیــاد شــهید مســعود بــه 

چــاپ رســیده اســت.
ــای  ــوب و فلم ه ــع مکت ــتفاده از مناب ــا اس ــاله ب ــن رس ای
ــاه  ــهید احمدش ــۀ ش ــی کارنام ــرای معرف ــه ب ــتندی ک مس
ــالۀ  ــت. رس ــده اس ــته ش ــد، نوش ــده ان ــه ش ــعود تهی مس
»اقیانــوس در آیینــۀ« ۴7 بــرگ دارد و امــا مشــخصات دیگــر 

ــت. ــده اس آن درج نش
در »ســر آغــاز« ایــن رســاله کــه معلــوم نیســت توســط چــه 
کســی نوشــته شــدن، آمــده اســت: »بــدون هــر نــوع تکلــف 
و تشــریفاِت معمــول می خواهــم وارد موضــوع اصلــی 
شــده و بگویــم کــه یــادآوری نــام مســعود بــزرگ )رح( در 
مقاطــع مختلــف زمانــی، معانــی متفاوتــی بــرای مــن داشــته 
و احســاس متفــاوت را در مــن برانگیختــه اســت؛ امــا ایــن 
احساســات متفــاوت پیوســته وجــه مشــترکی داشــته انــد و 

ــت«. ــرور اس ــی غ ــا نوع ــان ب آن آمیخته گی ش
ــه  ــی ک ــت: در هنگام ــده اس ــت آم ــن یادداش ــۀ ای در ادام
ــر قــوای  مســعود بــزرگ مطرح تریــن جبهــۀ جهــاد در براب
متجــاوز روســی  را رهبــری می کــرد، نــام مســعود در 
ذهــن مــن تصویــر مــردی باخــدا، قــوی بــا ایمــان و بســیار 
ــس  ــه او پ ــگاه ک ــد. آن ــذر را می آفری ــجاع و از خودگ ش
از خــروج روس هــا، پیشــنهاد رژیــم تحــت رهبــری داکتــر 
نجیــب اهلل مبنــی بــر پذیرفتــن کرســی وزارت دفــاع رژیــم 
ــود کــه اصــول  ــردی ب ــر م ــام مســعود تصوی را رد کــرد، ن
ــای  ــب و موقعیت ه ــر از مناص ــیار باالت ــش بس و آرمان های

مهــم سیاســی قــرار داشــت.
رســالۀ »اقیانــوس در آیینــۀ« دوره هــای گوناگــون زنده گــی 
ــان و  ــر دارد. زم ــور را در ب ــی کش ــان مل ــارزۀ قهرم و مب
محــل تولــد شــهید مســعود، خانــواده، ســال های کودکــی، 
ــت  ــح، فعالی ــرگرمی و تفری ــل، س ــم و تحصی دوران تعلی
و مبــارزۀ سیاســی، دور از چشــم دســتگاه حکومــت، 
ــازش  ــتین س ــات از نخس ــام، نج ــی قی ــعود و فرمانده مس
ــال های  ــور ۱357، در س ــای ث ــب و کودت ــل، آمرصاح قت
تجــاوز اتحــاد شــوروی، پــس از بازگشــت ارتــش ســرخ، 
ــر  ــاب اســامی، مســعود وزی ــروزی انق ــی در پی پیش قدم
دفــاع حکومــت مجاهدیــن، مســعود محــور مقاومــت ملــی، 
ــده در  ــای آم ــی، عنوان ه ــان مل ــجایای قهرم ــهادت و س ش

ــن رســاله اســت. ای
ــه دورۀ  ــی ک ــت مل ــل محــور مقاوم ــا نق ــه را ب ــن شناس ای
ــر دارد،  اســاس زنده گــی شــهید احمدشــاه مســعود را در ب

ــرم. ــان می ب ــه پای ب

مسعود محور مقاومت ملی
پــس از ظهــور طالبــان، مســعود بــرای رســانیدن کشــور بــه 
صلــح و امنیــت، از نخســتین ادعــا و فریــاد آنــان در پایــان 
دادن بــه جنــگ و اســتقرار صلــح اســتقبال کــرد. او حرکــت 
ــت  ــق امنی ــی و تحق ــعار صلح خواه ــا ش ــه ب ــان را ک طالب
ــورد  ــد، م ــر آوردن ــر ب ــار س ــور و از قنده ــوب کش از جن
تشــویق و حمیــات قــرار داد و بــرای دسترســی بــه صلــح، 
بــه گونــۀ شــگفت آور و متهورانه یــی بــدون ســپاه و لشــکر 
بــرای مذاکــره بــا آنــان در ۲۲ دلــو ۱373 بــه میــدان شــهر 
ــتقر  ــان مس ــان طالب ــران و فرمانده ــه رهب ــی ک ــت، جای رف
بودنــد، امــا طالبــان باوجــود وعده هــای ظاهری شــان 
ــه  ــعود ک ــد. مس ــر گزیدن ــگ را ب ــره، راه جن ــرای مذاک ب
ــور  ــوان عض ــه عن ــود، ب ــاع نب ــده دارِ وزارت دف ــر عه دیگ
ــش را  ــت اســامی افغانســتان، نیروهای ــی دول شــورای عال
در اختیــار وزارت دفــاع قــرار داد و هــژده مــاه و دوازده روز 
)از ۲۱ حــوت ۱373 تــا 5 میــزان ۱375( در برابــر بیروهــای 
طالبــان ایســتاده گی نمــوده و دشــوارترین حمــات آنــان را 
دفــع کــرد. او چندبــار بــرای جلوگیــری از ســقوط هــرات 
ــروی خــود را از  ــن نی ــی کشــور، صدهــا ت ــات غرب و والی

ــزان  ــا می ــت و ت ــزام داش ــرات اع ــیندند و ه ــه ش ــز ب مرک
ــه دســت طالبــان شــد. ۱37۴ مانــع ســقوط آن مناطــق ب

ــا  ــی ب ــات غرب ــرات و والی ــر ه ــلط ب ــد از تس ــان بع طالب
ــی  ــتیکی و نظام ــی، لوژس ــت مال ــات هنگف ــت امکان دریاف
ــتان و  ــدارس پاکس ــوی م ــا جنگج ــا صده ــارکت ب در مش
داوطلبــان خارجــی بــا تصــرف والیــات شــرقی در میــزان 
۱375 بــه کابــل پایتخــت کشــور دســت یافتنــد. احمدشــاه 
مســعود یــک روز قبــل از ورود طالبــان بــه شــهر کابــل، در 
پنــج میــزان ۱375 در حالــی نیروهایــی خــود را از پایتخــت 
ــه مناطــق شــمالی عقــب بــرد کــه یــک روز تأخیــر هــم  ب
می توانســت پیامــد بســیار خونیــن و غم انگیــزی را در 
قبــال داشــته باشــد. مســعود پــس از آرایــش دوبــارۀ 
ــی،  ــم خلیل ــا عبدالکری ــزان ۱375 ب ــش در ۱۹ می نیروهای
ــتم در  ــید دوس ــرال عبدالرش ــدت و جن ــزب وح ــر ح رهب
شــهرک خنجــان )شــمال ســالنگ( شــورای عالــی دفــاع را 

ــد. تشــکیل دادن
ــان، نقــش احمدشــاه  باگذشــت هــر روز از حاکمیــت طالب
مســعود بــه عنــوان محــور مقاومــت ملــی در برابــر طالبــان 
و القاعــده و نیروهــای تروریســم بین المللــی برجســته 
و بیشــتر نمایــان می گردیــد. مســعود درســت ماننــد 
ــورد  ــه م ــان را ک ــش ســرخ، طالب ــا ارت ــارزه ب ســال های مب
حمایــت گســتردۀ پاکســتان قــرار داشــتند، بــا شکســت های 
ــده  ــه فرمان ــار دیگــر ب بزرگــی مواجــه ســاخت. مســعود ب
همیشــه در ســنگر تبدیــل شــد و آخریــن پایــگاه مقاومــت 

ــرد. ــری ک ــدان را رهب و ســنگر مجاه
طالبــان و  احمدشــاه مســعود در ســال های حاکمیــت 
ــگفت آوری )در  ــۀ ش ــه گون ــار ب ــم، چندب ــلطۀ تروریس س
میــزان ۱375، جــوزای ۱376 و اســد ۱378( دره هــا و 
تاکســتان های شــمالی را از اشــغال نیــروی مهاجــم طالبــان 
و تروریســم آزاد ســاخت و هــزاران نفــر از نیروهــای 

زمین ســوز و آدم کــش آنــان را ســرکوب کــرد و بــه 
ــمبر  ــوس ۱377 )۲ دس ــم ق ــارت در آورد. او در یازده اس
۱۹۹۹( در پنجشــیر جلســه یی را متشــکل از ســه صــد تــن 
ــران  ــتان، رهب ــف افغانس ــوام مختل ــق و اق ــان مناط فرمانده
ــی و  ــرای ایجــاد هماهنگ ــن ب ــا و احــزاب مجاهدی گروه ه
اتخــاذ اســتراتیژی واحــد مبــارزه و مقاومــت علیــه طالبــان 
ــه  ــق ب ــاس، موف ــن اج ــزای ای ــا برگ ــرد. او ب ــزار ک برگ
بازگردانــدن رهبــران و فرماندهــان بیشــتر و گســترش 
مقاومــت و جنــگ در والیــات مختلــف شــرقی، مرکــزی و 
شــمال غربــی کشــور شــد. مســعود جبهــۀ متحــد اســامی 
ــۀ  ــاه )جبه ــام کوت ــه ن ــه ب ــتان را ک ــات افغانس ــرای نج ب
ــت  ــرد و ثاب ــری ک ــه رهب ــد، مدبران ــاد می گردی ــد( ی متح
ســاخت کــه طالبــان نمی تواننــد بــا جنــگ تمــام افغانتســان 

ــد. ــغار نماین را اش
ســخت ترین و نابرابرتریــن جنــگ احمدشــاه مســعود 
ــتان  ــی در تابس ــاوزاِن خارج ــان و متج ــای طالب ــا نیروه ب
۱37۹ در تالقــان بــه وقــوع پیوســت. ایــن جنــگ بــا 
هجــوم بیســت هــزار نیــروی طالبــان، تروریســتان القاعــده 
ــرف  ــان و تص ــخیر تالق ــرای تس ــتانی ب ــاوزان پاکس و متج
ــی در شــمال و شمال شــرق  بدخشــان و تمــام مناطــق عقب
وادی پنجشــیر، بــرای مــدت بیشــتر از یــک مــاه بــه طــول 
انجامیــد. هرچنــد طالبــان و لشــکر متجــاوز و تروریســتان 
خارجــی تالقــان را بعــد از یــک مــاه جنــگ خونیــن تصرف 
کردنــد، امــا جلــو پیشــروی آنــان را احمدشــاه مســعود بــه 
ــد  ــش س ــرق هندوک ــای شمال ش ــان و دره ه ــوی بدخش س
کــرد و حتــا حامیــان طالبــان اعتــراف کردنــد کــه این گونــه 

مقاومــت را آنــان تعجب برانگیــز می داننــد.
بــا آنکــه طالبــان و حامیان شــان بــا اســتفاده از منابــع 
ــر در طــی ســال های مقاومــت،  ــی گســترده و فراگی تبلیغات
تبلیغــات دامنــه داری را در جهــت نشــان دادن جنــگ شــمال 
و جنــوب و جنــگ پشــتون و غیــر پشــتون در افغانســتان بــه 
راه انداختنــد؛ امــا احمدشــاه مســعود بــا تدبیــر و کاردانــی 
و بــا صداقتــی کــه نســبت بــه مــردم ایــن ســرزمین داشــت، 
نشــان داد کــه او بــرای افغانســتان مبــارزه می کنــد. حضــور 
شــخصیت ها و رهبرانــی از اقــوام مختلــف کشــور در 
ــه مســعود  ــت ســاخت ک ــۀ متحــد ثاب ــِد جبه ــای بلن رده ه
ــردم افغانســتان  ــارز راه آزادی و شــرافت و ســربلندی م مب
اســت. صداقــت مســعود در امــر مبارزه بــرای آزادی کشــور 
بــه حــدی واضــح و همه گیــر بــود کــه حتــا صحبت هــای 
در  پاکســتان  رییس جمهــور  مشــرف،  پرویــز  رســمی 
افغانســتان  در  قومــی  جنگ هــای  تبلیغاتــی  راســتای 

ــرد. ــه جــای بب نتوانســت راه ب
مســعود در ســال های مقاومــت نیــز تــاش کــرد تــا 
ــکا،  ــدۀ امری ــاالت متح ــژه ای ــه وی ــی ب ــۀ بین الملل جامع
اتحادیــۀ اروپــا و ســازمان ملــل متحــد را متقاعــد بــه 
اعمــال فشــار علیــه پاکســتان ســاخته و آنــان را از عواقــب 
خطربــار حاکمیــت طالبــان وســلطۀ تروریســم آگاه بســازد. 
جامعــۀ  بــا  مــورد  ایــن  در  او  مذاکــرات  عمده تریــن 
ــبورگ  ــهر استراس ــا در ش ــان اروپ ــر پارلم ــی در مق اروپای
فرانســه بــود. احمدشــاه مســعود در ســیزدهم حمــل ۱38۰ 
بــه مقــر پارلمــان اروپــا ســفر کــرد و در مذاکــرات متعــدد 
ــرد. او  ــۀ متحــد را تشــریح ک ــداف و خواســته های جبه اه
ــه  ــگاران پیامــش ب ــر پرســش خبرن در همیــن ســفر در براب
رییس جمهــور ایــاالت متحــده را چنیــن تشــرح کــرد: »پیــام 
مــن بــه آقــای بــوش ایــن اســت کــه جنــگ افغانســتان و 
وجــود پایگاه هــای تروریســتی تنهــا بــه افغانســتان محــدود 
نمانــده، بلکــه دیــر یــا زود ایــن خطــر گریبان گیــر امریــکا 
ــد  ــان خواه ــه و جه ــورها در منطق ــتر از کش ــداد بیش و تع
ــور  ــعود متص ــاه مس ــام احمدش ــه از پی ــری ک ــد«. خط ش
بــود، فقــط چهــار مــاه بعــد در ۱۱ ســپتمبر ۲۰۰۱ بــا حملــۀ 
ــی  ــارت جهان ــز تج ــاختمان های مرک ــر س ــتان ب تروریس

ــت. ــق یاف تحق
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