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صفحه 6

مقامــات ناتــو در نشســت پارلمانــی 
پیمــان نظامــی ناتــو نســبت بــه وضعیــت 
امنیتــی افغانســتان ابــراز نگرانــی کردنــد. 
گذاشــت  نبایــد  کــه  گفتنــد  آن هــا 
افغانســتان دوبــاره »بهشــت تروریســتان« 
ــن  ــزرگ مهاجــران از ای ــوج ب شــود و م

ــد. ــرار کن ــا ف ــه ســوی اروپ کشــور ب
ــد  ــو از رش ــی نات ــات پارلمان ــس هی ریی
تروریســم در افغانســتان در پــی خــروج 
افغانســتان  از  اش  جنگــی  نیروهــای 
نگــران اســت؛ چــرا کــه در پــی خــروج 
 ۲۰۱۴ ســال  ختــم  در  نیروهــا  ایــن 
حمــات تروریســتی افزایــش یافتــه 

ــت. اس
پاولــو آلــی رییــس نشســت هیــات 
ــت  ــت پایتخ ــو در بخارس ــی نات پارلمان
ــیتدپرس  ــزاری اسوش ــه خبرگ ــا ب رومانی
ــم آنچــه را کــه در  ــا نمی توانی گفــت: »م
ــم  ــت ک ــد دس ــاق می افت ــتان اتف افغانس
بگیریــم؛ زیــرا پــس از خــروج نیروهــای 
ــاهد  ــش تروریســم را ش ــا افزای ــا ... م م

ــم.« بودی
ــان  ــس از پای ــان پ ــه طالب ــت ک ــی گف آل
ــتان،  ــو در افغانس ــی نات ــت جنگ ماموری
مناطــق بیشــتری را در ایــن کشــور تحت 
ــوز هــم  ــد. هن ــرول شــان درآورده ان کنت
شــماری از نیروهــای متحــد بیــن المللــی 

حمایــت  »ماموریــت  چهارچــوب  در 
ــده  ــی مان ــو در افغانســتان باق قاطــع« نات
ــارزه  ــه نیروهــای افغــان در مب ــا ب ــد ت ان
بــا تروریســم و تامیــن امنیت کشورشــان 

ــد. ــوزش و مشــوره بدهن آم
ــس از آن در  ــارات را پ ــن اظه ــی ای آل
نشســت ناتــو در بخارســت مطــرح کــرد 
کــه کای بیلــی هاچیســن ســفیر ایــاالت 
متحــد  نیروهــای  امــور  در  متحــده 
ــد  ــی خواه ــو م ــنگتن از نات ــت واش گف

ــی اش را  ــرباز اضاف ــزار س ــه ۱۰۰۰ ه ک
ــری  ــان و جلوگی ــا طالب ــارزه ب ــرای مب ب
ــه افغانســتان اعــزام  از بازگشــت شــان ب

ــد. کن
اعــزام  خواســتار  واشــنگتن  مرتبــط: 
۱۰۰۰ ســرباز جدیــد ناتــو بــه افغانســتان 

ــت اس
ــت رو  ــه وضعی ــزود ک ــان اف ــی همچن آل
بــه وخامــت امنیتــی در افغانســتان باعــث 
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ــت  ــس والی ــده پولی ــرازق فرمان ــرال عبدال جن
ــر  ــت اهلل رهب ــا هیب ــه م ــد ک ــار می گوی قنده
ــرده  ــد ســفر ک ــت هلمن ــه والی ــان ب گــروه طالب
ــا  ــا ب ــتور داده ت ــود دس ــان خ ــه جنگجوی و ب

ــوند. ــگ نش ــی وارد جن ــتان داعش تروریس
جنــرال عبدالــرازق از چهره هــای سرشــناس 
ــه  ــت ک ــور گف ــوب کش ــان در جن ــد طالب ض
ــه  ــفری ب ــش س ــازده روز پی ــت اهلل، ی ــا هیب م
ــد داشــته  ولســوالی موســی قلعــه والیــت هلمن

ــت. اس
ــار،  ــت قنده ــس والی ــده پولی ــه فرمان ــه گفت ب
ــه کمــک ســازمان اســتخبارات  مــا هیبــت اهلل ب
گردی جنــگل  راه  از  آی«  اس  »آی  پاکســتان 
بلوچســتان بــه بهرامچــه هلمنــد آمــده و از آنجــا 

ــت. ــده اس ــه ش ــی قلع ــوالی موس وارد ولس
جنــرال عبدالــرازق بیــان داشــت کــه مــا 
ــان  ــماری از فرمانده ــا ش ــدار ب ــت اهلل در دی هیب
ــای  ــی نیروه ــش حمــات هوای ــان از افزای طالب
ــراز  ــدت اب ــه ش ــان ب ــع طالب ــر مواض ــی ب امنیت
نگرانــی کــرده و از جنگجویــان طالــب خواســته 
ــد. ــر دهن ــا تاکتیک هــای جنگــی خــود را تغیی ت
ــه  ــزود ک ــار اف ــت قنده ــس والی ــده پولی فرمان
مــا هیبــت اهلل در ایــن دیــدارش بــا فرماندهــان 
نظامــی طالبــان گفتــه کــه هــدف طالبــان و 
داعــش در افغانســتان یکــی اســت و بعــد از ایــن 

ــگ نشــوید. ــش وارد جن ــان داع ــا جنگجوی ب
ایــن  در  کــرد:«  تاکیــد  عبدالــرازق  جنــرال 
ــس  ــیرین ریی ــا ش ــت اهلل را م ــا هیب ــفر م س
اســتخبارات طالبــان، مــا گل آغــا رییــس 
کمیســیون مالــی طالبــان، صــدر ابراهیــم رییــس 
کمیســیون نظامــی طالبــان و نعیــم بریچــی 
ــد«. ــی کردن ــان همراه ــاالت طالب ــوول اکم مس
وی خاطــر نشــان کــرد کــه رهبــر گــروه طالبــان 
پــس از اقامــت کوتــاه مــدت در ولســوالی 
ــی  ــان نظام ــا فرمانده ــدار ب ــه و دی موســی  قلع
طالبــان، دوبــاره از همــان مســیری کــه وارد 
ــته  ــتان برگش ــه پاکس ــود ب ــده ب ــتان ش افغانس

ــت. اس
احمــدی  یوســف  قــاری  در همیــن حــال، 
ســخنگوی گــروه طالبــان تاییــد کــرده کــه 
ــد  ــت هلمن ــه والی ــفری ب ــروه س ــن گ ــر ای رهب
ــت  ــا هیب ــفر م ــه س ــه ک ــت و گفت ــته اس داش
اهلل بــه والیــات مختلــف کشــور و دیــدار او بــا 
ــادی و  ــر ع ــک ام ــان ی ــی طالب ــان نظام فرمانده

ــت. ــول اس معم
ــه  ــرده ک ــد ک ــا تاکی ــاری یوســف احمــدی ام ق
ــف  ــر توق ــی ب ــتوری مبن ــت اهلل دس ــا هیب م
ــداده  ــی ن ــتان داعش ــا تروریس ــان ب ــگ طالب جن

ــت. اس
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ــه  ــه ب ــذرد ک ــی می گ ــال از جنگ ــانزده س ش
ــن  ــِگ ای ــن جن ــا، طوالنی تری ــاور امریکایی ه ب
کشــور بــه حســاب می آیــد. جنــگ افغانســتان 
بــرای امریــکا در حالــی وارد هفدهمیــن ســاِل 
خــود شــده کــه هنــوز هیــچ تصــور روشــنی در 
مــورد پایــاِن آن وجــود نــدارد. امریــکا شــانزده 
ــپتمبر  ــازده س ــۀ ی ــس از حادث ــش، پ ــال پی س
ــر  ــی و مق ــارت جهان ــای تج ــه در آن برج ه ک
پنتاگــون وزارت دفــاع امریــکا مــورد حمــات 
مهیــِب تروریســتی قــرار گرفــت، بــه افغانســتان 
حملــه کــرد. در آن زمــان، جــورج بــوش 
ــا عصبانیــِت  ــکا، ب رییس جمهــوری وقــت امری
ــه  ــده گان ب ــه حمله کنن ــرد ک ــام ک ــام اع تم
ــده  ــان ش ــه پنه ــی ک ــر جای ــکا را در ه امری
ــه کیفــر خواهــد رســاند.  باشــند، دســتگیر و ب
حملــه کننــده گان بــه امریــکا بــر اســاِس 
ایــن  اســتخباراتی  ســازمان های  اطاعــات 
ــامه  ــز اس ــود به ج ــری نب ــِس دیگ ــور، ک کش
ــتان  ــالیاِن درازی در افغانس ــه از س ــن الدن ک ب
ــود  ــده ب ــت افکن ــل اقام ــرز رح ــوی م و آن س
ــر شــوروی و  ــاد در براب ــام جه ــه ن و گاهــی ب
ــن شــبکۀ  ــکا، مخوف تری ــر امری گاهــی در براب

تروریســتی جهــان را رهبــری می کــرد. 
ــم  ــه رژی ــد ک ــبب ش ــتان س ــه افغانس ــه ب حمل
حامــی  و  دوســت  نزدیک تریــن  طالبــان، 
اســتراتژیک بــن الدن نیــز ســقوط کنــد و فصــل 
ــاز  ــور آغ ــی در کش ــات سیاس ــی از حی تازه ی
شــود. جامعــۀ جهانــی و به ویــژه امریــکا پــس 
از ســقوط رژیــم طالبــان در افغانســتان، بــا 
ــی  ــیس، تاش های ــِت تازه تأس ــت از دول حمای
ــن  ــِت ای ــن امنی ــه هــدف بازســازی و تأمی را ب

ــد. ــاز کردن ــور آغ کش
 در شــانزده ســال گذشــته، افغانســتان تغییــراِت 
ــوان گفــت  ــوده و شــاید بت ــادی را شــاهد ب زی
ــچ  ــا هی ــه ب ــم ده ــن یک ونی ــراِت ای ــه تغیی ک
یــک از برهه هــای تاریخــِی ایــن کشــور قابــل 
ــوان  ــز نمی ت ــن را نی ــی ای ــت، ول ــه نیس مقایس
در  زیــادی  فرصت هــای  کــه  کــرد  انــکار 
ــکا  ــتباهات امری ــر اش ــر اث ــال ها، گاه ب ــن س ای
ــتباهات  ــر اش ــر اث ــی، و گاه ب ــۀ جهان و جامع
و  رفتــه  بــاد  بــر  کشــور،  دولت مــردان 
ــی  ــد ط ــه بای ــی ک ــه آن هدف های ــتان ب افغانس
ــوز نرســیده  ــانزده ســال می رســید، هن ــن ش ای

ــا دارد.  ــا آن ه ــادی ب ــۀ زی و فاصل
چــرا امریــکا نتوانســت بــه هدف هــای اصلــِی 
خــود در جنــگ افغانســتان دســت پیــدا کنــد؟ 
آیــا دیگــر جنــگ افغانســتان بــرای ایــن کشــور 
ــی رود؟  ــمار م ــه ش ــده ب ــروژۀ تمام ش ــک پ ی
ــه  ــه چ ــه ب ــکا در منطق ــداومِ امری حضــور و ت

ــه صلــح و امنیــت  ــد ب ــا می توان معناســت و آی
در ایــن منطقــۀ همــواره درگیــر آشــوب و 

بحــران کمــک رســاند؟ 
شــانزده ســال پــس از حضــور امریــکا در 
افغانســتان، حــاال امــا دیدگاه هــا در ایــن کشــور 
ــی  ــراِت بزرگ ــار تغیی ــه دچ ــطح منطق و در س
ــت  ــه حمای ــا ب ــه حت ــرادی ک ــت. اف ــده اس ش
ــرای  ــتان را ب ــری افغانس ــکان رهب ــکا س امری
بیشــتر از یــک دهــه در اختیــار داشــتند، حــاال 
بــه منتقـــد اصلــِی ایــن کشــور تبدیــل شــده اند 
و حضــور امریــکا در منطقــه را مرگبــار ارزیابی 

می کننــد. 
پیشــیِن  رییس جمهــوری  کــرزی  حامــد 
ــش  ــی حکومت ــال های پایان ــه در س ــور ک کش
ــرب  ــا غ ــکا و حت ــد امری ــن منتق ــه تندروتری ب
ــال  ــانزدهمین س ــالروز ش ــد، در س ــل ش تبدی
ــور  ــن کش ــتان، ای ــکا در افغانس ــور امری حض
ــروه  ــاد گ ــه و ایج ــازی منطق ــه بی ثبات س را ب
تروریســتی داعــش متهــم کــرد. آقــای کــرزی 
بــاور دارد کــه پشــت ســِر تمــام حــوداِث بــِد 
منطقــه و افغانســتان، کشــوری بــه نــام امریــکا 
قــرار دارد کــه بــرای رســیدن بــه منافعــش، از 

ــی ورزد.  ــغ نم ــی دری ــچ جنایت هی
امریــکا  علیــه  کــرزی  آقــای  شــعارهای 
حتــا تندتــر از زمــان رژیــم کمونیســتی در 
افغانســتان بــه نظــر می رســد. در آن زمــان نیــز 
ــکا  ــق، امری ــک خل ــزب دموکراتی ــران ح رهب
و  می دانســتند  جهان خــوار«  »امپریالیــزم  را 
ــدِن  ــن کشــور چشــم دی ــه ای ــتند ک ــاور داش ب
تغییــراِت دموکراتیــک در افغانســتان را کــه 
بــه زعــم آن هــا بــه کمــک »کشــور دوســت و 
ــت،  ــورت می گرف ــوروی« ص ــاد ش ــرادر اتح ب
نــدارد. ایــن نــگاه البتــه تنهــا محــدود بــه آقــای 
ــه او  ــی از جامع ــف کان ــت و طی ــرزی نیس ک
را همراهــی می کننــد، در عیــن حــال کــه 
کشــورهایی نیــز در ســطح منطقــه هســتند کــه 
ــکل  ــت هایش مش ــکا و سیاس ــا امری ــاز ب از آغ
ــه  ــر ب ــه واقع بینانه ت ــا ک ــا برخی ه ــد. ام دارن
قضایــا نــگاه می کننــد، بــا توجــه بــه ســال های 
فراموشــی افغانســتان از ســوی جامعــۀ جهانی و 
شــکل گیری گروه هــای تروریســتی در منطقــه، 
افغانســتان  در  امریــکا  حضــور  می گوینــد 
ــته  ــی داش ــی در پ ــد عوارض ــد می توان هرچن
باشــد، ولــی بهتــر از آن اســت کــه ایــن کشــور 
ــورهای  ــی کش ــۀ برخ ــر طعم ــار دیگ ــک ب ی
ــرای  ــزاری ب ــه اب ــود و ب ــه ش ــِب منطق غاص
ــل  ــان تبدی ــان طالب سیاست های شــان چــون زم
شــود. ایــن طیــف از جامعــه، حضــور امریــکا و 
در مجمــوع جامعــۀ جهانــی در افغانســتان را از 

ــه  ــد ک ــاد دارن ــد و اعتق ــری می دانن ــِر ناگزی س
بایــد  از ایــن فرصــت برای ایســـتادن بــر روی 

ــرد.  ــاِی خــود بهــره ب پ
حضــور  ســال های  در  امریــکا  این کــه  در 
خــود در افغانســتان دچــار اشــتباهاِت فاحــش 
و جبران ناپذیــر شــده، هیــچ جــای شــک 
ــا نتوانســت سیاســتی  ــن کشــور حت نیســت. ای
را کــه در قبــال تروریســم جهانــی اعــام کــرده 
بــود، بــا صداقــت تــا آخــر دنبــال کنـــد و بــا 
ــود  ــه از خ ــن عرص ــه در ای ــی ک افت وخیزهای
ــای  ــداد از گروه ه ــک تع ــرای ی ــروز داد، ب ب
تروریســتی ایــن فرصــت را بــه وجــود آورد که 
نــه تنهــا خــود را دوبــاره بازتولیــد کننـــد، بــل 
ــورد خــود را  ــکا در م ــای امری ــر دیدگاه ه تغیی
ناشــی از شکســت ایــن کشــور و حتا شکســت 

ــد. ــود بدانن ــِر خ ــتان در براب ــت افغانس دول
 گــروه طالبــان کــه در آغــاز اصلی تریــن گــروه 
ــی  ــده معرف ــبکۀ القاع ــار ش ــتی در کن تروریس
فهرســت  از  زمــان  گذشــت  بــا  می شــد، 
ــکا  ــد و امری ــرون ش ــتی بی ــای تروریس گروه ه
تاش هایــی را بــه هــدف پیوســتن ایــن گــروه 
ــت  ــن فرص ــرد. ای ــاز ک ــح آغ ــد صل ــه رون ب
ــای  ــاد زمینه ه ــگ و ایج ــداوم جن ــه ت ــًا ب عم
ــد.  ــان انجامی ــرای طالب ــربازگیری ب ــتِر س بیش

امریــکا در مــورد وضعیــت سیاســی افغانســتان 
نیــز دچــار اشــتباهاِت بزرگــی شــد و نتوانســت 
ــام  ــا تم ــده یی را ب ــق و حساب ش ــِل دقی تعام
ــواه  ــتی و تمامیت خ ــد تروریس ــای ض جریان ه
بــه وجــود آورد. حمایــِت یک جانبــۀ امریــکا از 
ــِک  ــای کوچ ــیون و جریان ه ــدادی از سیاس تع
سیاســی کــه خــود را نزدیــک بــه سیاســت های 
آن کشــور نشــان می دادنــد، ســبب شــد کــه در 
افغانســتان مناســبات دموکراتیــک بــه صــورِت 
ــد. ــارز کن ــی از کاســتی ها تب ــم و در هاله ی عقی
 امریــکا حــاال می گویــد کــه کاری بــه کارِ 
ــی  ــدارد، در حال ــتان ن ــت داری در افغانس دول
کــه عمــًا دســِت کســی را در انتخابــات بلنــد 
می کــرد کــه می خواســت برنــدۀ انتخابــات 
ــورد  ــار در م ــک ب ــد. ی ــخص باش ــان ش هم
ــای  ــورد آق ــر در م ــار دیگ ــرزی و ب ــای ک آق
ــات  ــۀ انتخاب ــًا وارد صحن ــکا عم ــی، امری غن
ــه  ــرد را ب ــن دو ف ــِت ای افغانســتان شــد و دس
ــی از  ــرد. یک ــد ک ــات بلن ــدۀ انتخاب ــوان برن عن
ایــن دو فــرد، حــاال بــه دشــمِن امریــکا تبدیــل 
سیاســت های  در  چنــان  دیگــری  و  شــده 
منحــط قومــی فــرو رفتــه کــه کشــور را بــه لبــۀ 

ــرده اســت. ــگاه ب پرت
ــتان  ــکا در افغانس ــال حضــور امری ــانزده س  ش
ــی  تلخی هــا و شــیرینی هاِی زیــادی داشــته، ول
بــا تأســف کــه اســتمرارِ تلخی هــای چنــد ســال  
اخیــر، شــیرینی های ایــن حضــور را از اذهــاِن 

مــردم شســته اســت. 
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بــا نزدیــک شــدن فصــل ســرما، وضعیــت سیاســی ـ نظامــِی 
ــل  ــا فص ــط ب ــی مرتب ــار معامات ــر دچ ــار دیگ ــور ب کش
می شــود؛ بــه گونه یــی کــه همه ســاله مقامــات نظامــی 
پاکســتان وارد کابــل می شــوند و در گذشــته، آقــای کــرزی 
ــان را در  ــه طالب ــد این ک ــه امیـ ــی را ب ــای غن ــاال آق را و ح
بهــار آمــادۀ صلــح می ســازند، فریــب می دهنــد تــا از 
شــدِت جنــگ در برابــر آن هــا کاســته شــود. امــا بهـــار کــه 
ــر  ــر در براب ــاِن دیگ ــر زم ــر از ه ــان مجهزت ــد، طالب می رس
ــا نفــس  ــرمای دیگــر، ب ــا فصــل سـ ــد و ت ــت می جنگن دول
تــازه و بــا دادِن تلفــات  زیــاد و وارد کــردن تلفــات ِِ زیادتــر، 
مخالــف وضعیــت امنیتــِی کشــور می گردنــد؛ چنان کــه 
ســال گذشــته و ســال های قبــل، ایــن تجربــه بــه تلخ تریــن 

اشــکال تکــرار شــده اســت. 
مــا بارهــا نوشــتیم و دیگــران نیــز بارهــا گفتنــد کــه طالبــان 
ــه  ــتان ب ــد و پاکس ــان« می طلبن ــرما »ام ــل س ــاز فص در آغ
از آن هــا خواهــان آتش بس هایــی می شــود  نماینده گــی 
کــه بــه طالبــان مجــال کوچیــدن بــه مناطــِق گرم تــر و تجهیــز 
ــه پاکســتان  ــه شــده ک ــا گفت ــد. باره ــده را بده ــارِ آین در به
ــن  ــز چنی ــا نی ــد و باره ــب می ده ــتان را فری ــت افغانس دول
ــه  ــت ک ــن اس ــخن ای ــا س ــت. ام ــده اس ــت ش ــی ثاب ادعای
ــرا  ــوزد و چ ــا نمی آم ــن تجربه ه ــی از ای ــای غن ــرا آق چـ
ــان،  ــل طالب ــق می ــد و مطاب ــال می آین ــر س ــتانی ها ه پاکس
ــلِف او  ــی و س ــای غن ــر آق ــد، ب ــه می خواهن ــه را ک هرآن چ

می قبوالننــد؟
ــته اند  ــم داش ــت را ه ــن موفقی ــتانی ها ای ــال پاکس ــا امس  ام
ــان از  ــاِت خودش ــرای نج ــی ب ــی را حربه ی ــای غن ــه آق ک
ــۀ  ــتان را در صحن ــه می توانســت پاکس ــی بســازند ک وضعیت
کنـــد. ســخنان و موضع گیری هــای  منــزوی  بین الملــل 
آقــای غنــی و نیــز ســفِر او بــه پاکســتان در روزهــای 
ــارِ یگــر ثابــت می کنــد کــه  آینــده، ایــن حقیقــت را یــک ب
ــادالِت  ــکا و مع ــه امری ــد ک ــواِن آن را دارن ــتانی ها ت پاکس
ــن  ــد. ای ــان بچرخانن ــای خودش ــه را در محــور بازی ه منطق
ســخن بــه معنــای آن اســت کــه پاکســتان بــه  بســیار راحتــی 
ــد آقــای غنــی را در بســتر منافــِع خــود سمت وســو  می توان

دهــد.
برخــاف آن چــه کــه تبلیــغ می شــود، منافــع پاکســتان 
ــه  ــوری ب ــت گذاری کش ــتگاه سیاس ــم در دس ــی مه اولویت
ــِت  ــعار دول ــر، ش ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــتان اس ــام افغانس ن
آقــای غنــی اگرچــه پاکستان ســتیزانه و مشــوِق هنــد اســت، 
ــم  ــتان رق ــع پاکس ــم مناف ــتای تحکی ــاِل آن در راس ــا اعم ام
ــن دارد  ــرای گفت ــل ب ــن خــود داســتانی طوی می خــورد و ای

ــد. ــتون نمی گنج ــن سـ ــه در ای ک
 مــا بارهــا گفته ایــم و بــار دیگــر نیــز می گوییــم کــه 
اصلی تریــن عامــل ناامنــی، دســِت بــاالی پاکســتان در 
ــن کشــور  ــِم سیاســت مداراِن ای اوضــاع افغانســتان و تصامی
به خصــوص شــخص اوِل کشــور اســت. حلقــۀ ارگ جنــگ 
و صلــح را در محــور منافــع تیمــِی خــود مدیریــت می کنــد 
ــوان یــک  ــه عن ــان و دهشــت گرِی آن هــا ب و از وجــود طالب
گزینــۀ مطلــوب در معــادالِت داخلــی ســود می جویــد. اگــر 
ــه  ــی ک ــزی درســت نیســت، چــرا در هــر فرصت ــن چی چنی
ــه خواهــش پاکســتان  ــان را درهــم کوبیـــد، ب ــوان طالب می ت
بــه آن هــا مجــال داده می شــود کــه دوبــاره تقویــت گردنــد؟ 
ــی  ــار کــه پاکســتان مــورد فشـــار جامعــۀ جهان چــرا هــر ب
ــن ریاســت جمهــوری افغانســتان اســت  ــرد، ای ــرار می گی ق

کــه ایــن فشـــارها را از دوش پاکســتان برمــی دارد؟ 
مســلمًا فشــارهای اخیــر بــر پاکســتان، فرصتــی خــاص بــود 
ــد  ــی می بای ــای غن ــه خصــوص آق ــت افغانســتان ب ــه دول ک
از آن اســتفاده می کــرد و ایــن فشــارها را در جهــِت تأمیــن 
ــاب،  ــن حس ــا ای ــید. ب ــدت می بخش ــور ش ــت در کش امنی
ــۀ  ــده گاِن عرص ــردان و تصمیم گیرن ــه دولت م ــی ک ــا زمان ت
سیاســت در افغانســتان، خــود را از شــعاِع اعمــاِل نفوذهــای 
پاکســتان بیــرون نکشــند و جــرأت و صداقــِت تصمیم گیــری 
بــر مبنــای مصالــح ملــی و مقتضیــاِت کشــور را پیــدا نکننــد، 
آرامــش و ثبــات در افغانســتان چیــزی بیشــتر از یــک رویــای 

کاذب نخواهــد بــود!
 

به ُدهِل پاکستان نرقصید
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شــماری از اعضــای مجلــس ســنا در نشســت عمومی 
دیــروز یک شــنبۀ ۱6 میــزان از احتمــال ســفر رییــس 
حکومــت وحــدت ملــی بــه پاکســتان ابــراز نگرانــی 
کــرده گفتنــد، ســفر احتمالــی محمداشــرف غنــی بــه 
ــه نفــع آن کشــور و بــه ضــرر افغانســتان  پاکســتان، ب

تمــام خواهــد شــد. 
رییــس  مســلم یار،  فضل هــادی  در حیــن حــال، 
ــی در  ــرف غن ــد اش ــه محم ــت ک ــنا گف ــس س مجل
ــا پاکســتان حســاس اســت و در ایــن  مــورد صلــح ب
ــورهای  ــی، کش ــت مداران داخل ــا سیاس ــوص ب خص

ــرد. ــد ک ــورت خواه ــان مش ــه و جه منطق
ــس   ــفر ریی ــه س ــد ک ــنا می گوین ــس س ــای مجل اعض
حکومــت بــه پاکســتان اگــر بــا دقــت انجــام نشــود، 
تمامــی دســت آوردهای سیاســت خارجــی کشــور را 
زیــر ســوال خواهــد بــرد و فشــارهای جهانــی بــر آن 

کشــور رفــع خواهــد شــد.
عبدالرحیــم حســن یار، عضــو مجلــس ســنا می گویــد 
کــه حکومــت در سیاســت خارجــی خــود دســت آوردِ 
ــد  ــت ده ــکا را قناع ــته امری ــته و توانس ــی داش خوب
کــه پاکســتان یــک کشــور حامــی تروریســم اســت، 
بنابرایــن، محمداشــرف غنــی نبایــد بــا ســفر خــود بــه 

ــد. ــود کن ــن دســت آوردها را ناب پاکســتان ای
ــاور اســت کــه هم اکنــون  ــه ایــن ب آقــای حســن یار ب
ــس  ــنجیدۀ ریی ــفر ناس ــده و س ــزوی ش ــتان من پاکس
ــرون  ــی بی ــزوای جهان ــور را از ان ــت آن کش حکوم

ــد کشــید. خواه
ــر  ــو دیگ ــری، عض ــد فقی ــم، نظرمحم ــویی ه از س
مجلــس ســنا بیــان داشــت: »سیاســت خارجــی 

ــر پاکســتان کامیــاب بــوده و فشــار  افغانســتان در براب
امریــکا، اســام آباد را نگــران کــرده اســت؛ بنــاً رییــس  

ــد«. ــفر کن ــتان س ــه پاکس ــد ب ــت نبای حکوم
آقــای فقیــری بیــان داشــت کــه ســفر رییــس  حکومت 
ــر  ــی، پاکســتان را از زی ــه پاکســتان در شــرایط کنون ب
ــع آن  ــه نف ــد و ب ــرون می کن ــی بی ــارهای جهان فش

ــان افغانســتان. ــه زی ــود و ب کشــور خواهــد ب
ســابق  رییس جمهــور  ســناتور،  ایــن  گفتــۀ  بــه 
ــه  ــورد ب ــز در ۲۱ م ــرزی{ نی ــد ک ــتان }حام افغانس
ــا  ــرد، ام ــه پاکســتان ســفر ک ــط ب ــود رواب منظــور بهب

هیــچ نتیجه یــی نــداد.
رییــس  مســلم یار،  فضل هــادی  باایــن،  هم زمــان 
مجلــس ســنا می گویــد کــه رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی در مــورد صلــح بــا پاکســتان و ســفر به 
ــورتی   ــت های مش ــت و نشس ــاط اس ــور، محت آن کش
خــود را بــا سیاســت مداران داخلــی آغــاز کــرده 

ــت. اس
ــورد  ــی در م ــای غن ــد: »آق ــلم یار می گوی ــای مس آق
ــا  ــه پاکســتان و آغــاز گفت وگوهــای صلــح ب ســفر ب
آن کشــور بــا کشــورهای منطقه، عربســتان ســعودی و 
دیگــر کشــورهای جهــان از جملــه امریــکا مشــورت 

خواهــد کــرد«.
ــورتی  ــت های مش ــلم یار، نشس ــای مس ــۀ آق ــه گفت ب
ــا 7 مــاه طــول خواهــد کشــید  حکومــت حــدود 6 ت
و زمانــی کــه محمداشــرف غنــی نســبت بــه پاکســتان 
ــه آن کشــور ســفر خواهــد  ــد، ب ــان حاصــل کن اطمین

کــرد.
ــح  ــادآور شــده کــه گفت وگوهــای صل ــان ی او هم چن

ــورت  ــومی ص ــور س ــتان در کش ــا پاکس ــتان ب افغانس
می گیــرد.

ایــن درحالی اســت کــه عبدالــرووف ابراهیمــی، رییس 
مجلــس نماینــده گان نیــز روز شــنبۀ همیــن هفتــه گفته 
بــود کــه هیــأت پاکســتانی کــه بــه کابــل آمــده بــود، 
وعــدۀ قاطــع داده کــه علیــه پناهــگاه طالبــان در خــاک 
خــود اقــدام می کنــد و نیــز دولــت پاکســتان علمــای 
آن کشــور را وادار خواهــد کــرد تــا اعــام کننــد جنِگ 

افغانســتان جهاد نیســت.
آقــای ابراهیمــی تأکیــد کــرده بــود که رییــس حکومت 
وحــدت ملــی در ســفر بــه پاکســتان محتــاط خواهــد 
ــان  ــت پاکســتان اطمین ــس از آنکــه از صداق ــود و پ ب

حاصــل کنــد، بــه آن کشــور ســفر خواهــد کــرد.
ــرازق، فرمانــده پولیــس  در عیــن حــال، جنــرال عبدال
والیــت قندهــار در تازه تریــن اظهاراتــش گفتــه اســت 
ــان،  ــروه طالب ــر گ ــدزاده، رهب ــت اهلل آخن ــا هیب ــه م ک
شــماری از اعضــای شــورای کویتــه و هم چنــان 

اعضــای اســتخبارات پاکســتان، حــدود ده روز پیــش 
ــد. ــدن کــرده ان ــد دی از والیــت هلمن

فرمانــده پولیــس قندهــار می گویــد کــه رهبــر طالبــان 
ــا شــماری از فرمان دهــان محلــی و بــزرگان طالبــان  ب
در ولســوالی موســا قلعــه دیــدار کــرده اســت. بــه گفتۀ 
او: رهبــر طالبــان برخــی از فرمان دهــاِن ایــن گــروه را 
از والیت هــای دیگــر بــه ایــن نشســت دعــوت کــرده 
و بــا آنــان در مــورد تحــوالت اخیــر گفت وگــو کــرده 

. ست ا
ــورد  ــان در م ــأت اداری پارلم ــه هی ــت ک ــی اس گفتن
ــا  ــل ب ــه کاب ــتان ب ــش پاکس ــتاد ارت ــس س ــفر ریی س
ــد. رییــس ســتاد  ــرده ان ــدار ک ــی دی محمداشــرف غن
ارتــش پاکســتان در ســفر هفتــۀ پیــش خــود بــه کابــل، 
از رییــس حکومــت وحــدت ملــی دعــوت کــرده تــا 
ــن  ــز ای ــی نی ــای غن ــد و آق ــفر کن ــام آباد س ــه اس ب

ــت. ــه اس ــوت را پذیرفت دع

   بربنیــاد قانــون جدیــد انتخابــات، حکومــت بــدون دلیل و 
ــی را  ــد کمیشــنران کمیســیون های انتخابات ــدرک نمی توان م

متهــم بــه فســاد کــرده و آنــان را برکنــار کنــد.
ــب  ــن مطل ــار ای ــا اظه ــس ب ــده گان مجل ــماری از نماین ش
تأکیــد دارنــد کــه اگــر بــر بنیــاد قانــون شــواهد و اســنادی 
مبنــی بــر وجــود فســاد و عــدم اســتقالیت در کمیســیون  
انتخابــات وجــود داشــه باشــد، حکومــت می توانــد 
کمیشــنران را برکنــار و بــه نهادهــای عدلــی معرفــی نمایــد؛ 

ــدارد. ــان را ن ــاری آن ــت برکن ــر آن صاحی در غی
ــاور  ــن ب ــه ای ــس ب ــده گان مجل ــر از نماین ــا برخــی دیگ ام
ــی  ــون معرف ــاد قان ــد بربنی ــد بای ــنران جدی ــه کمیش ــد ک ان
ــردن  ــی ک ــدون ط ــنران ب ــن کمیش ــه ای ــدند، حاالنک می ش
ــده  ــور برگزی ــش رییس جمه ــه فرمای ــی و ب ــل قانون مراح

شــدند؛ بنابرایــن در ایــن شــکی نیســت کــه تابــع حکومــت 
ــد. ــل می کنن ــور عم ــان رییس جمه ــه فرم ــوده و ب ب

ــم  ــورای تفاه ــر ش ــارات اخی ــی اظه ــا در پ ــن واکنش ه ای
ــود. ــراز می ش ــتان اب ــی در افغانس ــای سیاس جریان ه

مســووالن شــورای تفاهــم جریان هــای سیاســی افغانســتان 
ــیون های  ــی کمیس ــان فعل ــنران و رییس ــد: کمیش می گوین
انتخاباتــی بایــد برکنــار و چهره هــای جدیــد بــه جــای آنــان 

معرفــی گــردد.
شــورای تفاهــم جریان هــای سیاســی افغانســتان کــه 
متشــکل از چندیــن حــزب و جریــاِن سیاســی اســت، روز 
ــل،  ــزان/ مهــر در یــک نشســت خبــری در کاب شــنبه ۱5می
ــیون های  ــتقال کمیس ــتن اس ــی و نداش ــِف مدیریت از ضع

ــد. ــی کردن ــار نگران ــی اظه انتخابات

اعضــای ایــن شــورا، رهبــری فعلــی کمیســیون های 
ــه فســاد گســترده و نداشــتن هویــت  انتخاباتــی را متهــم ب
ــان: کمیشــنران و رییســان  ــاور آن ــه ب ــه می کننــد. ب بی طرفان
ــده  ــوان برگــزاری انتخابات هــای آین ــی ت نهادهــای انتخابات

ــد.  را ندارن
ــراد مســلکی  ــود اف ــن شــورا، نب ــۀ مســووالن در ای ــه گفت ب
کار  در  درونــی  اختافــات  انتخاباتــی،  نهادهــای  در 
ــورد  ــت در م ــود راه کارِ درس ــی، نب ــیون های انتخابات کمیس
ــات و  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــود اراده ب ــده، نب ــات آین انتخاب
ــه  ــا، از جمل ــن نهاده ــدن اصاحــات در ای ــه وجــود نیام ب
ــد. ــی می باش ــیون های انتخابات ــی کمیس ــکات اساس مش
ــن  ــده گان، ای ــس نماین ــو مجل ــادی عض ــاه اعتم چمن ش
خواســت جریان هــای سیاســی را یــک خواســت مشــروع و 
بــه جــان عنــوان کــرده تاکیــد دارد کــه کمیشــنران جدیــد بر 

اســاس قانــون برگزیــده نشــدند.
اوبــه ایــن بــاور اســت کــه حکومــت بــدون این کــه 
ــات  ــه تقلب ــم ب ــه مته ــته ک ــنران گذش ــای کمیش پرونده ه
گســترده و ســازمان یافتــه بودنــد را بررســی کند، کمیشــنران 
جدیــد را معرفــی کــرد؛ بنابرایــن کمیشــنران جدیــد خــاف 

ــدند. ــذه ش ــون برگزی قان
اعتمــادی می گویــد: کمیشــنران جدیــد بایــد بربنیــاد قانــون 
ــدون طــی  ــن کمیشــنران ب ــی می شــدند، حاالنکــه ای معرف
کــردن مراحــل قانونــی و بــه فرمایــش رییس جمهــور 
برگزیــده شــدند؛ بنابرایــن در ایــن شــکی نیســت کــه تابــع 
حکومــت بــوده و بــه فرمــان رییس جمهــور عمــل خواهنــد 

کــرد.
امــا ایــن عضــو مجلــس وجــود فســاد در کمیســیون 
انتخابــات را زود هنــگام عنــوان کــرده گفــت: تااکنــون کــه 
کارهــای عملــی در کمیســیون آغــاز نشــده اســت، نمی توان 

کمیشــنران را بــه فســاد متهــم کــرد.
وی تاکیــد کــرد: بــدون شــک ادعــا وجــود فســاد در 
کمیســیون انتخابــات زودهنــگام اســت؛ امــا انتقــاد از 

کمیشــنران مبنــی بــر تحــت فرمــان حکومــت عمــل کــردن 
جــای بحــث داد و ممکــن اســت کــه چنیــن چیــزی وجــود 

ــته باشــد. داش
ــد  ــد دارن ــده گان مجلــس تاکی ــا برخــی دیگــری از نماین ام
کــه بربنیــاد قانــون جدیــد انتخابــات، حکومــت بــدون دلیل 
ــی  ــد کمیشــنران کمیســیون های انتخابات ــدرک نمی توان و م

را متهــم بــه فســاد کــرده و آنــان را برکنــار کنــد.
غام فــاروق مجــروح عضــو مجلــس نماینــده گان بــه 
روزنامــه مانــدگار گفــت: بحــث فســاد و مســایل قومــی و 
ــه و اگــر  ــات تســجیل یافت ــد انتخاب ــون جدی ــی در قان زبان
بربنیــاد قانــون شــواهد و اســنادی مبنــی برایــن مــوارد وجود 
داشــته باشــد؛ حکومــت می توانــد، کمیشــنران را برکنــار و 
بــه نهادهــای عدلــی معرفــی نمایــد؛ در غیــر آن صاحیــت 

برکنــاری آنــان را نــدارد.
ــات  ــیون های انتخاب ــنران کمیس ــروح: کمیش ــه مج ــه گفت ب
اگــر کــدام جــرم مشــهودی را مرتکــب شــده باشــند و یــا 
ــد  ــت کن ــیون دخال ــًا در کار کمیس ــت عم ــه حکوم این ک
و آنــان اســتقالیت خــود را حفــظ کــرده نتواننــد؛ در ایــن 

ــا اســت. ــه ج ــای سیاســی ب ــا جریان ه صــورت ادع
ایــن عضــو مجلــس تصریــح کــرد: امــا ایــن ادعاهــا بایــد بر 
بنیــاد شــواهد، اســناد و مــدارک باشــد، در غیــر آن نمی تــوان 
بــدون دلیــل و مــدرک کمیشــنران را متهــم کــرده و آنــان را 

برکنــار و یــا محاکمــه کــرد.
وی تاکیــد کــرد:  اگــر اســتقالیت کمیســیون  انتخابــات زیر 
ــل  ــم دالی ــی ه ــای سیاس ــد و جریان ه ــه باش ــوال رفت س
کافــی بــرای ایــن ادعــا خــود داشــته باشــند؛ رییس جمهــور 
ــار  ــات کمیشــنران را برکن ــد انتخاب ــون جدی ــه قان ــق ب مطاب
ــتار  ــوان خواس ــواهد نمی ت ــناد و ش ــدون اس ــا ب ــد؛ ام کن

ــان شــد. برکنــاری آن
ــه بارهــا از فســاد، عــدم اســتقالیت  ــن درحالی اســت ک ای
ــی  ــیون های انتخابات ــنران کمیس ــان کمیش ــات می و اختاف
گزارش هــای بــه نشــر رســیده اســت و بــه تازه گــی یکــی 
از کمیشــنران کمیســیون انتخابــات همــکاران خــود را متهــم 
بــه قوم گــرای کــرده و ادعــا کــرد کــه برخــی از کمیشــنران 
کنــار زده شــدند و مســایل مهــم ایــن کمیســیون را بــا آنــان 

ــد. ــریک نمی کنن ش
از ســوی هــم ادعاهــای وجــود دارد کــه حکومــت و 
شــخص رییس جمهــور در کار کمیســیون انتخابــات دخالت 
ارگ  از  انتخاباتــی  کمیســیون های  کمیشــنران  و  کــرده 

می گیرنــد. دســتور  ریاســت جمهوری 
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 ۲6 در   )Martin Heidegger( هایِدِگـر   مارتیـن 
در  کاتولیـک و سـنتی،  در خانواده یـی  سـپتمبر ۱۸۸۹ 
یکـی از روسـتاهای ایالـت بـادن وورتمبـرگ بـه نـام 
مسـکیرش در جنـوب غربی آلمـان و در دل کوهسـتان 
آلـپ به دنیـا آمـد. پـدر او فریدریـش، خادم کلیسـا بود. 

او در محیطـی کاتولیـک بـزرگ شـد. 
تاثیرگذارتریـن  و  مشـهورترین  از  یکـی  هایدگـر 
فیلسـوفان قـرن بیسـتم بـود. او بـا شـیوه یی نویـن بـه 
تأمـل دربـارۀ هسـتی پرداخـت. ایده های او به بسـیاری 
دیدگاه هـای  بـر  فلسـفه اش  و  شـد  وارد  حوزه هـا  از 
بسـیاری از فاسـفۀ بعـد از او بـه ویـژه در فرانسـه و 
اگزیستانسیالیسـت های فرانسـوی ـ به طـور اخـص ژان 

پـل سـارتر، اثـر گذاشـت. 
دانشـگاه  در   ۱۹۰۹ سـال  از  را  االهیـات  رشـته  وی 
فرایبـورگ آغـاز کرد و بعـد از آن به فلسـفه روی آورد 
و در سرتاسـر اندیشـه اش، زیـر تاثیـر اسـتادش، ادموند 

بود.  هوسـرل 
از مهم تریـن آثـارش در فلسـفه، اثـر »هسـتی و زمـان« 
اسـت. »گفتـه اند که هسـتی و زمان، مهم ترین شـاهکار 
فلسـفی قرن بیسـتم اسـت. آن را به بمبی در عالم فلسفه 
ماننـد کرده انـد. گفته اند کـه حتا منتقدانـش از تاثیرش 
در امـان نمانـده انـد. گفتـه اند ایـن کتاب اسـتوارترین 
سـتون های سـنت متافیزیک غرب را به لرزه درمی آورد. 
اگزیستانسیالیسـم، ساخت شـکنی، هرمنوتیـک و الهیات 
هنـری،  و  ادبـی  نقـد  و  نظریـه  از  فصولـی  مـدرن، 
انسـانی  علـوم  جنبش هـای  از  بسـیاری  و  روان کاوی 
معاصـر را وامـدار ایـن کتـاب خوانـده اند. بـه این همه 
بایـد آوازۀ دشـواری زبـان، طرح شـگفت انگیز و ژرفای 
مضامیـن آن را نیـز افزود. این اوصاف چه بسـا راسـت 
باشـند و چـه بسـا بـه گـزاف؛ در هـر حـال نـه تایید و 
نـه انـکار آن ها گـره از کار فروبسـته یی نمی گشـاید. در 
معرفـی ایـن کتـاب چنـدان چیزی جـز آن چـه ماجرای 
تاثیـر آن در تاریـخ اندیشـۀ قرن بیسـتم گواهی می دهد، 
نمی تـوان گفـت و آن اشـارتی اسـت بـه تفکـری شـهر 
آشـوب، بنیادیـن و بنیادبرانـداز کـه تنها از آثـار نامکرر 
و بـس نـادر فـرا می خیزد و نیـروی خیـزش آن، پژواک 
صـدا و شـررهای آتـش آن تـا سـال های سـال و چـه 
بسـا تـا زمـان باقی سـت، خاموشـی نمی گیـرد؛ هرچند 
از زهـدان آن، اندیشـه های دیگـر لـه یا علیـه آن زاده و 

شـوند.«  بالیده 
وی در ایـن اثـر مانـدگار، بـه نقـد تاریـخ فلسـفۀ غرب 
کـه بـه تعبیـر خـودش همـان تاریـخ متافیزیـک اسـت، 
هستی شناسـی  طرح ریـزی  پـی  در  و  اسـت  پرداختـه 
تازه یـی اسـت کـه خـود آن را هستی شناسـی بنیادیـن 
می خوانـد؛ چـرا کـه نـزد او تاریـخ متافیزیـک، تاریـخ 
افتـادن در ورطـۀ موجودانـگاری  از وجـود و  غفلـت 
اسـت. بدیـن مفهـوم کـه تاریخ کنونـی فلسـفه، با خلط 
موجودشناسـی و وجودشناسـی، از شـناخت وجـود بـه 

معنـای اصیـل آن بازمانـده اسـت. 
ادموند هوسـرل ـ اسـتاد تاثیرگـذار بر اندیشـۀ هایدیگر 
ـ بـا بازنشسـته گی اش، هایدگـر را در کرسـی اسـتادی 
دانشـگاه فرایبـورگ یـاري کـرد. هوسـرل از اسـتادان 
یهودی یـی بـود کـه قبـًا بـه مسـیحیت گرویـده بـود. 
و  نـازی  اعضـای حـزب  از  هایدگـر،  حـال،  ایـن  بـا 
بـود.  فرایبـورگ  دانشـگاه  در  حـزب  ایـن  نماینـدۀ 
در واقـع آن هنـگام کـه آدولـف هیتلـر در ۳۰ جـون 

سـال ۱۹۳۳ میـادی صدراعظـم آلمـان شـد و پـس از 
آن کـه هایدگـر در ۲۱ آوریـل سـال ۱۹۳۳ بـه ریاسـت 
دانشـگاه فرایبـورگ رسـید، بـه حـزب نـازی پیوسـت. 
بـا ایـن وجـود برخی افسـران نـازی او را دشـمن خود 
بـا  ریاسـتش،  دوران  در  نیـز  هایدگـر  و  می پنداشـتند 
مشـکات فراوانـی مواجه بود. بـا پایان یافتـن امتیازات 
بـا بی توجهـی هایدگـر  امـر  ایـن  آکادمیـک هوسـرل، 
همـراه بـود و وی هیـچ تاشـی برای مسـاعدت در این 
زمینـه انجـام نـداد. هوسـرل در اویـل ۱۹۳۰ بـا هایدگر 
تسویه حسـاب کـرد و در پـی آن هایدگـر نیـز ارتباطش 

را بـا هوسـرل قطـع کـرد. 
هانـا آرنـت، نظریه پرداز سیاسـی و از شـاگردان هایدگر 
معتقـد اسـت رفتـار هایدگـر، مـرگ هوسـرل را جلـو 
انداخـت. آرنـت، هایدگر را قاتـل بالقوه نامیـد و بعدها 

ایـن اتهـام را پـس گرفت. 
در البـه الی متـن نامه هایـی کـه بیـن هربـرت مارکـوزه 
 New و مارتیـن هایدگـر رد و بـدل شـده و در مجلـۀ
German Critique منتشـر شـده اسـت. مارکوزه در 
نامه یـی خطـاب بـه هایدگـر، او را بـه ایـن دلیـل کـه 
هرگـز رفتـار و ایدیولـوژی رژیم نـازی را تقبیـح نکرد، 
مرتبـط بـا نازی هـا دانسـته اسـت. و هایدگـر نیـز در 
نامه یـی در پاسـخ بـه مارکـوز اشـاره کـرده که در سـال 
۱۹۳۴ بـه اشـتباهش پـی بـرده و از ارتباطـش بـا حزب 
سوسـیال مّلـی به نشـانۀ اعتـراض علیـه آن ایدیولوژی، 

دسـت کشـیده است. 
هایدگـر، یکـی از اثرگذارتریـن فیلسـوفان بـر فلسـفۀ 
فرانسـه بـود. تاثیـر وی بـر فلسـفۀ فرانسـه در ۱۹۳5 
شـروع شـد. آن هنگام که »هسـتی و زمان« و »متافیزیک 
چیسـت؟« و دیگـر آثـار هایدگر توسـط ژان پل سـارتر 
و  )وجودگرایـان(  اگزیستانسیالیسـت ها  دیگـر  و 
هم چنیـن توسـط اندیشـمندانی چـون امانویـل لویناس، 
الکسـاندر کـوژو و جـرج بتـی مطالعه شـد. از آن جایی 
کـه بحـث هایدگـر در هستی شناسـی ریشـه در تحلیـل 
وجـودی فـرد فـرد انسـان ها دارد، کار او را بیشـترینه 
بـه اگزیستانسیالیسـم مرتبـط می داننـد. تاثیـر هایدگر بر 
»وجود و نیسـتی« سـارتر مشـخص اسـت. امـا هایدگر 
چنان چـه در متـون بعـدی اش از جمله در »نوشـته یی بر 
بشـریت« بحـث کـرده اسـت، احسـاس کرد که سـارتر 
اسـت.  داشـته  اشـتباه خوانی  گاهـي  اندیشـه اش،  بـر 
هایدگـر ایـن اشـتباه خوانی را بدیـن شـکل توضیح داد: 
»پیشـنهاد کلیـدی سـارتر دربـارۀ تقـدم وجـود بـر ذات 
اگرچـه اسـتفاده از واژۀ اگزیستانسیالیسـم را به صورت 
توجیـه  گونـه  ایـن  فلسـفه یی  بـرای  مناسـب  عنوانـی 
می کنـد، امـا انـگارۀ اصلـی در اگزیستانسیالیسـم هیـچ 
چیـز مشـترکی بـا هسـتی و زمان نـدارد؛ جـدا از این که 
وجـود و زمـان هیـچ گفته یـی دربـارۀ ارتبـاط ذات و 

نـدارد.«  وجود 
بـه ریاسـت مجـدد در دانشـگاه  هایدگـر در رسـیدن 
فرایبـورگ شکسـت خورد و به دنبـال آن، وی رابطه اش 
را بـا حـزب سوسیالیسـت ملـی قطـع کـرد. هم چنیـن 
وی بیـن سـال های ۱۹۴5 و ۱۹5۱ از تدریـس منع شـد. 
اشـپیگل  مجلـۀ  بـا  هایدگـر   ۱۹66 سـپتمبر   ۲۳ در 
مصاحبه یـی داشـت کـه پذیرفتـه بـود دربـارۀ گذشـتۀ 
سیاسـی اش بحـث کند. ایـن مصاحبـه در ۳۱ مي ۱۹76 
منتشـر شـد. هایدگـر در آن مصاحبـه از درگیـری اش 
در حـزب سوسـیال ملـی بـه دو طریـق دفاع کـرد: اول 

این کـه بـرای او چـارۀ دیگـری نبـوده و او سـعی کرده 
تـا دانشـگاه )و بـه طور کلی علوم را( از سیاسـی شـدن 
نجـات دهـد و بنابریـن مجبور بـود با نازی ها بـه توافق 
و مصالحـه برسـد؛ دوم این کـه او پذیرفـت کـه یـک 
بیـداری را می دیـده کـه ممکـن بـود بـرای یافتـن یـک 
شـگرد جدیـد ملـی و اجتماعـی کارایـی داشـته باشـد، 
امـا نظـرش دربـارۀ آن در ۱۹۳۴ تغییـر کـرد. عمدتًا این 
تغییـر نگـرش و نظر به دلیل خشـونت »شـب چاقوهای 
بلنـد« )پاک سـازی در دوران نازی هـا( برانگیختـه شـده 

 . بود
در سـال ۱۹67 هایدگـر بـا »پـل سـان« شـاعر مواجـه 
شـد کـه او از اردوهـای حـزب نـازی زنـده مانـده بود 
از  را تحسـین می کـرد. سـان  هایدگـر  نوشـته های  و 
اطـاع  ملـی  سوسـیال  حـزب  در  هایدگـر  درگیـری 
داشـت و آروزی عذرخواهـی هایدگـر بـرای رفتـارش 

داشـت.  را  نازی هـا  دوران  در 
وی در دانشـگاه فرایبـورگ بـرای مدتـی از تدریـس در 
دانشـگاه منـع شـد. او در فرانسـه کـه تدریـس در مورد 
کارش ادامـه یافـت، تماس هایـی داشـت و تعـدادی از 
شـاگردان فرانسـوی اش او را در توتناوبـرگ ماقـات 
می کردنـد. هایدگـر به دنبـال آن، دیدارهایی در فرانسـه 
داشـت و از طریـق مکاتباتی با ژان بوفـره یکی از اولین 
مترجمـان فرانسـوی هایدگـر و لوسـین بـراون، سـعی 

کـرد فلسـفۀ فرانسـه را توسـعه دهد. 
ساختارشـکنی در سـال ۱۹67 با توصیۀ »لوسـین براون« 
دربـاره آراء دریـدا، مـورد توجـه هایدگـر قـرار گرفت. 
دریـدا تعـدادی از کارهایـش را بـرای هایدگر فرسـتاد. 
میشـل فوکو فرانسـوی هم، کـه آثار هایدگـر را خوانده 
بـود تصدیـق می کرد که او فیلسـوف اسـت، امـا هرگز 

دربارۀ آن ننوشـت. 
دریـدا تاشـی موکـد کرد تـا درک از کار هایدگـر را از 
دوران منـع هایدگـر از تدریـس در دانشـگاه های آلمـان 
کـه تقریبـًا بـه طـور یک جانبه، مـردود شـده گی از تاثیر 
ژان پـل سـارتر و اصطاحات وجودگرایی برمی گشـت 
De� )را عـوض کنـد. از نظـر دریـدا، ساختارشـکنی 
تخریـب  واژه  از  موروثـی  سـنتی   )construction
)Destruction( مـورد اسـتفاده هایدگـر بـود. به زعم 
دریـدا تفسـیر سـارتر از دازایـن و اصطاحـات کلیدی 
و مهـم هایدگـری، روان شـناختی و انسان شـناختی بـود 
و تاریخ منـدی مرکـزی دازایـن در وجـود و زمـان را از 

بود.  دسـت داده 
از شـاگردان هایدگـر در دانشـگاه ماربـورگ می تـوان 
بـه هانـس گئـورگ گادامـر، هانـا آرنـت، کارل لویـت، 
گرهـارد کـروگا، لیو اشـتراوس، یاکـوب کایـن، گونتا 
دانشـگاه  در  کـرد.  اشـاره  یونـاس  هانـس  و  آنـدرس 
فرایبـورگ می تـوان هربـرت مارکوزه، امانویـل لویناس، 

چارلـز مالیـک، ارنسـت نولتـه را نـام بـرد. 
آثار منتشـر شـده هایدگر مشـتمل بر نوشـته ها، دروس، 
سـخنرانی ها، و یادداشـت های او مـی باشـد کـه بالـغ 
بـر 6۰ مجلـد اسـت. او در ۲6 مـي سـال ۱۹76 میادی 
درگذشـت. مراسـم تشـییع دو روز بعـد در فرایبـورگ 
انجـام شـد و بـه درخواسـت خـودش، مطابـق مراسـم 
دینـی کاتولیک هـا در مسـکیرش، در کلیسـای مارتیـن 
قدیـس کـه پدرش خـادم آن بود، انجام شـد و در همان 

صحـن به خاک سـپرده شـد.

بخش هشـتاد و دوم

اوج داسـتاِن این سـفر را چای صبِح گلبهار می سـاخت. سـرک 
خامـه از گلبهـار آغـاز می شـد و تـا انتهـای درۀ پنجشـیر ادامـه 

می یافـت. 
هوتل هـا بـرای جلـب بیشـتِر مشـتری ها، سـرک را آب پاشـی 
مـا  پـای  شـخی های  موتـر،  از  شـدن  پاییـن  بـا  می کردنـد. 
می بـود.  بلنـد  آن  دودِ  و  کبـاب  بـوی  طـرف  هـر  می برآمـد. 
صـدای کبابی هـا بـا ادای مخصـوِص آن، به داخـل هوتل رخنه 

می کـرد: ده خـوراک کبـاب!... پنـج خـوراک! 
بـا تقـا و عـذر از خانـواده می خواسـتیم کـه بـرای مـا کبـاب 
فرمایـش دهنـد. به راسـتی کبـاِب هوتل هـای گلبهـار، لـذت و 

مـزۀ خـاص و بی ماننـدی داشـت! 
سـرک مقابل هوتل هـای گلبهار، پُـر از موترهای قسـمت باالی 
پنجشـیر، دره، حصـۀ اول، خنـج، پریان، بـازارک و رخه بود که 

در ایـن جـاده به هم وصل می شـدند. 
کسـانی که از پنجشـیر طـرِف کابـل می رفتنـد نیـز در ایـن جادۀ 

باریـک و خاطره انگیـز، دم می گرفتنـد. 
زنـان به نـدرت از موتـر پاییـن می شـدند، اکثـِر آن هـا داخـِل 
موتـر نـان و کبـاِب خـود را می خوردنـد؛ زیـرا پاییـن شـدن از 

زینه هـای بلنـد موتـر، کار سـاده یی نبـود. 
مـردان بعـد از گرفتـن ضروریـات خانـواده، بـه موترهـا بـاال 

دیگـر سـفر آغـاز می شـد.  می شـدند و بـارِ 
از کابـل تـا بازارک، شـش تا شـش ونیم سـاعت راه بود. سـرک 
تنـگ پنجشـیر، گوالییهـای زیـادی داشـت؛ امیرک به سـاده گی 
ایـن گوالیی هـا را طـی می کـرد. جـاده بیـن دریـا و کـوه مانند 
تونـل ادامـه داشـت؛ کسـانی کـه قلـب ضعیـف داشـتند، کمتر 

طـرِف دریا می نشسـتند. 
اولیـن محلـی کـه برخی هـا در آن جـا پاییـن می شـدند، منطقـۀ 

شـتل پنجشـیر بود. 
موتـر بازهـم بـه سـفر ادامـه مـی داد. مـا در بـاالی بـام موتـر، 
کوه هـای سـربه فلک و قریه هـا و مـزارع را تماشـا می کردیـم.

داخل پنجشـیر در بعضی از مناطق، هشـدارِ »شـاخه... سـمال!« 
بـار ِدیگـر تکـرار می شـد و مـا از گزنـد شـاخه ها خـود را بـچ 

می کردیـم.
گاهـی کـه موتـر بـرای پاییـن کـردِن مسـافری پهلـوی درخِت 
توتـی می ایسـتاد، به راحتـی شـاخه های تـوت را از بـام ِموتـر 

چیـده و بـه دهـن می بردیـم. 
از اول اسـد الـی دهم اسـِد هـر سـال، رخصتی مکاتب بـود اما 

تـوِت کمـی در آن هنـگام در درخت هـا پیدا می شـد. 
راه هـای خامـه پُـر از گردوخـاک  بـود، سـر و روی و لبـاِس ما 
از خـاک دیـده نمی شـد؛ ولـی مـا از خوشـِی زیـاد نه خـاک را 

می دیدیـم، نـه گرمـی و سـردی را. 
بـا گذشـتن از منطقـۀ پـاراخ، بـوی قریه به مشـامِ ما می رسـید. 
بـا دیـدن تپـۀ سـریچه، همـۀ خسـتگی و مانده گی مـان رفـع 

می گردیـد. 
وقتـی بـه قریـۀ خاطره های مـان پاییـن می شـدیم، از خوشـی و 
سـرور، نـه سـنگ را در راه می دیدیم و نه چقـوری و بلندی را. 
بـه مجـردِ این کـه بـه قریـه می رسـیدیم، یک راسـت بـه جویی 
کـه از وسـط قریه می گذشـت، خـود را می انداختیـم. آن جا بود 
کـه خسـته گی و خـاک و دود را بـا آب زالل دریـای پنجشـیر 

از تـن می شسـتیم. 
هنـوز چهارگوشـۀ قریـه را به خوبـی نمی دیدیـم کـه شـب فـرا 

می رسـید. 
رفتـن و کـم شـدِن یـک روز رخصتـی را بـا فرا رسـیدن شـب، 

اسـتقبال می کردیـم. 
بـا کشـیده شـدِن پردۀ شـب بـه روی قریـه، از فرط خسـته گی، 

بـدون این کـه نـاِن شـب را بخوریـم، خواب مـان می برد. 
شـب های تابسـتان پنجشـیر، سـیاه و تاریک  بود؛ از چهارطرِف 
خـود می ترسـیدیم و هیـچ گاه بـدون حضـورِ پدر و مـادر، پای 

بـه بیـرون از خانه نمی گذاشـتیم.    
شـب ها وقتـی بـه بـامِ خانـه بـرای خـواب می رفتیـم، پهلـو در 
پهلـو بـا برادر، مـادر و مومـه ام )مادربزرگ(، آسـمان ِتماشـایِی 

پنجشـیر را تـا بسـته شـدِن چشـمان مان به دقـت می دیدیـم. 
مومـه ام بـرای مـا سـتاره ها را معرفـی می کـرد. آن سـتارۀ شـام 
اسـت، آن هم سـتارۀ روز، آن دیگری سـتارۀ هفت برادر، سـتارۀ 

سـه پایه، سـتارۀ چوپان و... . 
آسـمان دره، پُـر از سـتاره  و هـوا به حـدی صاف و شـفاف بود 

کـه فکـر می کردیـم می توانیـم سـتاره ها را حسـاب کنیم. 
مومـه ام می گفـت: همـۀ آدم هـا در آسـمان یـک سـتاره دارند و 
بـا سـقوط هر سـتاره، انسـانی در روی زمیـن با زنده گـی وداع 

می کنـد.
و  غلبـه می کـرد  مـا  بـر  ایـن قصه هـای شـیرین، خـواب  بـا 
چشـماِن خـود را بـه روی همۀ خوبی هـای زنده گی می بسـتیم.

بـه هـر صـورت، آن سـفرها و آن حادثه هـا، بسـیار لذت بخـش 
و خاطره آفریـن بودنـد.

بعد از گذشـت سـال ها، در یکی از عروسـی ها، امیرک را دیدم 
و او را شناختم.

امـا ایـن امیر برخـاِف امیـران دروغیِن امـروزی، جوانـِی خود 
را در راه خدمـت بـه مردمـش گذشـتاند و اینـک بـا نـامِ نیک، 

همچنـان در میـاِن مـردم زنده گـی می کنـد. 

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

هایدگر که بود؟
مقدمه یی بر زنده گی سیاسی ـ فلسفی مارتین هایدگر 

دینا حسينی
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منابع رشید رضا در تفسیر قرآن کریم
ــیر  ــم، از تفس ــرآن کری ــات ق ــیر آی ــا در تفس ــید رض رش
ــه  ــی  ک ــژه وقت ــد؛ به وی ــتفاده می کن ــرآن اس ــه ق ــرآن ب ق
آیــاِت متعــددی در یــک موضــوع تکــرار شــوند، و 
ــیده اند،  ــت رس ــه صح ــزد او ب ــه ن ــی ک ــپس از احادیث س
ــه  ــح از صحاب ــلف صال ــیر س ــه تفس ــرد و ب ــک می گی کم
و تابعیــن توجــه زایدالوصفــی دارد و اســالیب زبــان عــرب 
ــد  ــوش نمی کن ــز فرام ــتی را نی ــدا در هس ــنت های خ و س
و از تمــام ایــن منابــع در پهلــوی عقــل آزاده اش و بــدون 
تقلیــد از مفســرین دیگــر ـ مگــر در مــواردی کــه ســخنان 
ــژه از  ــه وی ــرد، ب ــرار می گی ــرش وی ق ــورد پذی ــان م ایش

ــد. ــتفاده می کن ــده ـ اس ــد عب ــتادش محم ــخنان اس س
ــات  ــس از وف ــژه پ ــا به وی ــید رض ــه رش ــود این ک ــا وج ب
اســتادش محمــد عبــده در مــوارد متعــددی بــا وی 
ــر دو  ــدف ه ــن، ه ــود ای ــا وج ــت، ب ــرده اس ــت ک مخالف
از تفســیر قــرآن کریــم یکــی بــوده اســت و آن، راهنمایــی 
مــردم بــه ســعادت دنیــوی و اخــروی کــه رشــید رضــا بــر 
ــا از  ــد: »هــدف م ــرده می گوی ــح ک ــا تصری ــر باره ــن ام ای
ایــن تفســیر، بیــان معانــی قــرآن و راه هــای هدایــت شــدن 

ــه آن در عصــر حاضــر اســت«. ب
روش رشید رضا در تفسیر المنار

اســلوب و روش رشــید رضــا، روشی ســت کــه آن را 
ــود؛  ــده ب ــرآن برگزی ــیر ق ــده در تفس ــد عب ــتادش محم اس
ــص  ــت و در ن ــد نیس ــرین مقی ــوال مفس ــه اق ــه ب طوری ک
قــرآن، حکــم بــه عقیده یــی نمی کنــد و وارد بحــث 
اســرائیلیات نمی شــود و بــه توضیــح مبهمــاِت قــرآن کریــم 
احادیــث موضوعــی  بــه  نمی پــردازد و دلبســته گی یی 
ــی  ــث لفظ ــد و از مباح ــا را رد می کن ــه آن ه ــدارد؛ بلک ن
ــی  ــه اندازه ی ــی ب ــی و باغ ــوی، اعراب ــایل نح ــون مس چ
ــته  ــته گی داش ــدان بس ــه ب ــم آی ــه فه ــد ک ــخن می گوی س
ــاده و  ــۀ س ــه گون ــرآن را ب ــتر از آن، و ق ــه بیش ــد و ن باش
ــه دور از اصطاحــات علمــی  ــه ب ــد ک روان تفســیر می کن
ــرآن را توضیــح می دهــد و  مختلــف باشــد و مشــکات ق
بــه رد شــبهاتی کــه پیرامــون قــرآن کریم وارد شــده اســت، 
ــث  ــکام و مباح ــه اح ــوط ب ــش مرب ــردازد و در بخ می پ
فقهــی قــرآن، بیشــتر بــه فلســفۀ احــکام و مصالــح فــردی 
ــد، و  ــخن می گوی ــی آورد و س ــا روی م ــِی آن ه و اجتماع
از دســتورات عبــادی، اخاقــی، فقهــی، فــردی و عمومــی 
قــرآن، درس و برنامه یــی در جهــت اصــاح و بهبــود 

ــد. ــه می کن ــلمانان ارای ــاع مس اجتم
ــی  ــده در برخ ــد عب ــتادش محم ــات اس ــس از وف ــا پ  ام
مباحــث به ویــژه مســایل اجتماعــی، از روش اســتاد خــود 
خــارج می شــود. آن هــم بــه ایــن خاطــر کــه رشــید رضــا 
ــگاری کار می کــرد و از طریــق مجلــۀ  در عرصــۀ روزنامه ن
ــون  ــای گوناگ ــف و گرایش ه ــاِن مختل ــا مخاطب ــار ب المن
ســروکار داشــت، و بــا انتخــاب روشــی متفــاوت، خواســته 
اســت کــه بــا گرایش هــای مختلــف همــگام شــود 
ــدم ســازد و  ــداری اش ثابت ق ــر دین ــن را ب ــه متدی طوری ک
ملحــد را از الحــادش بــاز دارد، و زیبایی هــای اســام را بــه 
رِخ همــه گان بکشــد تــا کافــران و ملحــدان از کفــر و عنــادِ 

خــود دســت کشــیده و بــه ســوی اســام بیاینــد.
دیدگاه های رشید رضا در تفسیر

دیدگاه هــای وی به ســان آرای اســتادش محمــد عبــده 
ــه فهــم  ــاد ب ــر آزادی کامــل در رأی و توجــه زی اســتوار ب
ــه اندوخته هــای  شــخصِی خــود و اعتمــاد بیــش از حــد ب
ــزد  ــلمات ن ــی مس ــه برخ ــدی ب ــدم پابن ــی اش و ع علم
ــای  ــاظ دیدگاه ه ــن لح ــه همی ــد؛ ب ــر می باش ــای دیگ علم
شــاذ و نــادری در تفســیر قــرآن کریــم ارائــه کــرده اســت 
کــه در برخــی از آن هــا مســتقل بــوده و در برخــی دیگــر 
از اســتاد خــود، محمــد عبــده پیــروی کــرده اســت. مثــًا 
دربــارۀ کســانی که مرتکــب گناهــان کبیــره می شــوند، 
می گویــد کــه آن هــا اگــر بمیرنــد و توبــه نکننــد، در 
ــب  ــه در مذه ــد؛ درحالی ک ــد مان ــه خواهن دوزخ جاودان
اهــل ســنت و جماعــت ایــن اســت کــه صاحبــان گناهــان 
ــپس از آن  ــد و س ــادی در دوزخ می مانن ــدِت زی ــره م کبی
خــارج می شــوند و لفــظ »خلــود« کــه در قــرآن کریــم در 
بــاب مجــازات مرتکبــان کبیــره ماننــد رباخــواران و قاتــان 
ــه معنــای »مکــث  نفــس آمــده اســت را مفســراِن دیگــر ب
ــد و  ــی کــه در عقای ــا اصول ــا ب ــد ت ــل« تفســیر کرده ان طوی
فقــه دارنــد، جــور بیایــد کــه معاصــی موجــب خلــود در 

ــار۸۳/۳(. ــیر المن ــوند. )تفس ــش دوزخ نمی ش آت
پناه بردن به مجاز و تشبیه 

ــر آن،  ــرآن را از ظواه ــاظ ق ــار برخــی از الف صاحــب المن
برگردانــده و حمــل بــه مجــاز و یــا تشــبیه می کنــد. 
زمانــی بــه ایــن کار دســت می زنــد کــه اجــرای آن 
ــد، و  ــه نظــر آی ــب ب ــا غری ــد و ی ــش بعی ــر حقیقت ــظ ب لف
ــای  ــده و برخــی از علم ــد عب ــه محم ــن روشی ســت ک ای
ــه آن را  ــری و معتزل ــه زمخش ــته از جمل ــای گذش قرن ه

ــد. ــده بودن برگزی
ــیر  ــه تفس ــه ب ــار زمانی ک ــب المن ــال، صاح ــۀ مث ــه گون ب
آیــت ۴7 ســورۀ النســاء می پــردازد »یـَـا أَیَُّهــآ الذیــن أُوتُــواْ 
َِّمــا َمَعُکــْم مِّــن َقبـْـِل أَن  قــًا ل لْنـَـا ُمَصدِّ الکتــاب آمِنُــواْ بَِمــا نَزَّ
َهــا علــی أَْدبَارَِهــآ«: »ای کســانی کــه  َّْطِمــَس ُوُجوهــًا َفنَُردَّ ن
کتــاب )خــدا( بــه شــما داده شــده بــه آن چــه )بــر پیامبــر 
خــود( نــازل کردیــم و هماهنــگ بــا نشانه هایی ســت 
ــه  ــش از آن ک ــد پی ــان بیاوری ــت، ایم ــما اس ــا ش ــه ب ک
ــر  ــت س ــه پش ــپس ب ــم و س ــو کنی ــی را مح صورت های
ــان  ــن بی ــت را چنی ــراد آی ــه م ــم ک ــم«. می بینی بازگردانی

مــی دارد: »ای کســانی کــه کتــاب )خدا( به شــما داده شــده، 
ــگ  ــم و هماهن ــازل کردی ــر خــود( ن ــر پیامب ــه آن چــه )ب ب
ــد  ــان بیاوری ــما اســت، ایم ــا ش ــه ب ــا نشانه هایی ســت ک ب
ــد در  ــرای کی ــان را کــه ب پیــش از این کــه وجــوه مقاصدت
ــپس  ــم و س ــو کنی ــد، مح ــام روی آورده بودی ــر اس براب
ــام را  ــه اس ــی ک ــه گونه ی ــم، ب ــت برگردانی ــه پش آن را ب
ــر  ــما را به خاط ــازیم، و ش ــروز س ــکار و پی ــما آش ــر ش ب
ــد،  ــران آورده ان ــه پیامب ــن و علمــی ک ــام دی ــر ن ــه زی این ک
ــگاه و  ــت جای ــزول آی ــان ن ــا در زم ــازیم، آن ه ــوا س رس
ــا  ــیری م ــن تفس ــا چنی ــتند، و ب ــی داش ــت و قدرت معرف
ــه  ــم، ن ــوی می دانی ــاب( را معن ــه اعق ــس( و )رد ب )طم
مادی«)تفســیر المنــار۱۱۸/5(. ســپس برخــی از اقــوال 
چنــد تــن از تابعیــن را نیــز دربــارۀ ایــن آیــت بیــان کــرده 
و در اخیــر بــه آن چــه کــه خــود و اســتادش محمــد عبــده 

ــت. ــته اس ــک جس ــته اند، تمس ــاور داش ــه آن ب ب
دیدگاه رشید رضا دربارۀ سحر

صاحــب المنــار ســحر را نوعــی تمویــه و فریــب می دانــد. 
بــه گمــان وی، برخــاف آن چــه اهــل ســنت بــاور دارنــد، 
ــتاد  ــا اس ــن ســخن، وی ب ــا ای ــدارد و ب ــت ن ــحر حقیق س
ــاف  ــی از احن ــا و برخ ــده و معتزلی ه ــد عب ــود محم خ
ماننــد امــام جصــاص اتفــاق نظــر دارد، بــه همیــن لحــاظ 
ــر  ــد »و اگ ــیر می کن ــد را تفس ــول خداون ــن ق ــه ای وقتی ک
ــم و  ــازل کنی ــا ن ــر آن ه ــی ب ــر روی صفحه ی ــی ب نامه ی
ــس  ــود لم ــت های خ ــا دس ــدن( آن را ب ــر دی ــاوه ب )ع
ــک  ــز ی ــزی ج ــن چی ــد ای ــران می گوین ــاز کاف ــد، ب کنن
ــن  ــد: »ای ــران:7( می گوی ــت!«)ال عم ــکار نیس ــحر آش س
آیــت دال بــر ایــن اســت کــه ســحر خدعــۀ باطــل بــوده 
و تخیلــی اســت کــه چیزهــای غیــر واقعــی را بــه شــکل 

ــار۲6۰/7( ــیر المن ــد«. )تفس ــان می ده ــت نش واقعی
ــر  ــه دال ب ــث بخــاری را ک ــده آن حدی گرچــه محمــد عب
مســحور شــدن پیامبــر اســت رد کــرده اســت؛ امــا رشــید 

رضــا ایــن حدیــث را رد نکــرده، بلکــه آن را تأویــل نمــوده 
ــد  ــل بن ــر از قبی ــدن پیامب ــه مســحور ش ــه اســت ک و گفت
شــدن از زن هــا بــوده اســت، و کســانی را کــه ایــن حدیــث 
را رد کرده انــد، آن هــا را معــذور پنداشــته و گفتــه کــه راوی 
حدیــث کــه هشــام اســت، از طــرف بســیاری از علمــای 

جــرح و تعدیــل مــورد طعــن قــرار گرفتــه اســت. 
دیدگاه رشید رضا دربارۀ شیاطین

رشــید رضــا بــه ایــن بــاور اســت کــه شــیاطیِن جنــی جــز 
ــد.  ــا ندارن ــر آن ه ــر تســلطی ب ــب دادِن انســان ها دیگ فری
وی می گویــد: »هرآن چــه را کــه برخــی از دجال هــا از 
ــردم  ــر برخــی از م ــاهان جــن ب ــا پادش ــیطان ی تســلط ش
ــع  ــه انســان ها نف ــا ب ــه آن ه ــد ک ــد و می گوین ــا می کنن ادع
ــه  ــت ک ــه دروغ و ترفندی س ــانند، هم ــرر می رس ــا ض و ی

ــد«. ــام می دهن ــس آن را انج ــیاطیِن ان ش
 رشید رضا و دیدگاه او دربارۀ جن 

ــه  ــه را ب ــان ها اجن ــه انس ــت ک ــد اس ــا معتق ــید رض رش
ــن  ــدن ج ــای دی ــی که ادع ــد و کس ــه نمی بینن ــچ وج هی
ــت  ــوده و واقعی ــش نب ــی بی ــای وی توهم ــد، ادع را کن
ــی  ــواِن عجیب ــا شــاید آن مدعــی حی ــدارد، و ی خارجــی ن

ماننــد میمــون را دیــده و گمــان کــرده کــه یکــی از افــراد 
جــن اســت. ســپس در حاشــیۀ تفســیر خویــش، حدیــث 
ــر  ــده اســت، ذک ــح بخــاری آم ــه در صحی ــره را ک ابوهری
ــه را از  ــای صدق ــد و خرماه ــیطانی می آم ــه ش ــد ک می کن
نــزد ابوهریــره می بــرد و او آن را می دیــد. و احادیــث 
ــه  ــد ک ــر این ان ــه دال ب ــرده ک ــر ک ــز ذک ــری را نی دیگ
انســان، اجنــه را می بینــد. ســپس بعــد از ذکــر ایــن 
ــام  ــه در تم ــت ک ــن اس ــت ای ــد: »درس ــات می گوی روای
نــدارد«.  وجــود  روایت هــا حدیــث صحیحــی  ایــن 

)المنــار ۴۳۹/7(
جــن  دربــارۀ  دیگــری  جــای  در  ایــن،  بــر  افــزون 
ــده و  ــاد زن ــن اجس ــد: ج ــان می گوین ــد: »متکلم می نویس
غیرقابــِل رؤیــت انــد و مــا در المنــار بارهــا گفته ایــم کــه 
موجــودات زنــده و نامرئی یــی کــه در زمــاِن مــا به وســیلۀ 
میکروســکوپ کشــف و شــناخته شــده و میکــروب 
ــند؛  ــی از جــن باش ــوند، ممکــن اســت نوع ــده می ش نامی
زیــرا ثابــت شــده کــه ایــن میکروب هــا منشــای بســیاری 

 )۹6/۳ هســتند«.)المنار  بیماري هــا  از 
دیدگاه رشید رضا دربارۀ معجزات پیامبر اسالم 

ــاِت وارده در  ــِک آی ــی یکای ــس از بررس ــا پ ــید رض رش
معجــزات پیامبــر گرامــی اســام علیه الســام چنیــن 
ــزۀ  ــم، معج ــرآن کری ــزول ق ــز ن ــه ج ــرد ک ــه می گی نتیج
ــلم رخ  ــه وس ــی اهلل علی ــر صل ــوت پیامب ــرای نب دیگــری ب
ــه موضــوع انشــقاق قمــر کــه  ــداده اســت. وی در توجی ن
در قــرآن مطــرح شــده اســت، می نویســد: »روایــات وارده 
ــیاری  ــای بس ــا و نقصان ه ــر« ضعف ه ــق القم ــارۀ »ش درب
ــکال های  ــز اش ــود دارد و نی ــا وج ــِن آن ه ــند و مت در س
علمــی، عقلــی و تاریخــی کــه مــا آن هــا را در جلــد ســوم 
ــز در  ــن داســتان وارد اســت و نی ــر ای ــم، ب ــار آورده ای المن
ــود  ــاِت موج ــرآن و روای ــات ق ــه آی ــم ک ــا گفته ای همان ج
ــد  ــت دارن ــتند، دالل ــات هس ــد آی ــه مؤی ــن ک در صحیحی

کــه معجــزۀ نبــوت پیامبــر اســام جــز قــرآن نبــوده اســت. 
چــه این کــه اگــر بنــا بــود پیشــنهادهای مشــرکان در 
ــد پیشــنهاد  ــه شــود، بای آوردن معجزه هــای حســی پذیرفت
ــه می شــد«.  ــز پذیرفت ــزول عــذاب اســتیصال نی ــان در ن آن

ــار ۳۳۲/۳( )المن
رشــید رضــا بــا وارد کــردن طعــن در احادیثــی کــه مبیــن 
ــاِل خــود را راحــت کــرده و در  انشــقاق قمــر اســت، خی
جــای دیگــر، آیتــی را کــه مبیــن انشــقاق هســت، انشــقاق 

در آن را تعبیــر بــه ظهــور جحــت نمــوده اســت.
ــایل  ــددی در مس ــوارد متع ــا در م ــید رض ــان رش همچن
ــاِن  ــه بی ــده ک ــت ورزی ــاء مخالف ــور فقه ــا جمه ــی، ب فقه
هریــک از آن مســایل، از حوصلــۀ بحــِث مــا خــارج اســت. 

رشید رضا و تفسیر مبهمات قرآن 
بخش هــا و نکته هایــی از قــرآن کــه شــامل جزییــات 
ــته گان،  ــت فرش ــی چــون حقیق ــور غیب ــرآن، ام قصــص ق
ابلیــس، جــن، بهشــت و... صفــات خداونــد و... می شــود، 
ــی  ــرار دارد. برخ ــات ق ــمار مبهم ــه در ش ــت ک مباحثی س
تفاســیر پیشــین بــا تکیــه بــر نقل هــا و گاه روایــات 
ــیر  ــا در تفس ــد، ام ــا پرداخته ان ــرح آن ه ــه ش ــدوش، ب مخ

ــه  ــرار نگرفت ــردازش ق ــورد پ ــه مباحــث م ــار، این گون المن
اســت. ذهبــی در این بــاره می نویســد:

»اســتاد امــام )محمــد عبــده( چــون دیگــر مفســران نبــود 
کــه بــا توســل بــه اســرائیلیات بــه شــرح و بســط مبهمــاِت 
ــن شــیوه  ــق خــاف ای ــردازد، بلکــه به طــور دقی ــرآن بپ ق
پرهیــز  مبهمــات  فــرو رفتــن در  عمــل می کــرد واز 
ــور  ــا را مأم ــد م ــه خداون ــت ک ــاور داش ــرا ب ــت؛ زی داش
بــه شــرح مبهمــات و جزییــات قــرآن نکــرده اســت؛ زیــرا 
ــا  اگرچنیــن چیــزی از مــا می خواســت، به وســیلۀ قــرآن ی
ســنّت نبــوی بــه مــا خبــر مــی داد«. در تفســیر المنــار بــه 
ــوی  ــحر، از س ــوزش س ــی آم ــث از چگونه گ ــگام بح هن
ــۀ ۱۰۲ ســورۀ  ــه در آی ــان ک ــه مردم ــاروت ب ــاروت و م ه
بقــره آمــده اســت، می نویســد: »بــرای مــا روا نیســت کــه 
ــرده  ــر ک ــال ذک ــورِت اجم ــه ص ــرآن ب ــه ق ــارۀ آن چ درب
ــی  ــه یکــی از وجــوه اجمال ــم و آن را ب اســت، حکــم کنی
ــری در  ــد خی ــر خداون ــم. اگ ــل کنی ــد، حم ــه ش ــه گفت ک
ــرد  ــان می ک ــا بی ــرای م ــک ب ــت، بی ش ــان آن می دانس بی
ــار  ــم«. )المن ــح کرده ای ــن مطلــب تصری ــه ای ــا بارهــا ب و م

)۴۰۴/۱
رشــید رضــا در بحــث تعییــن بهشــت آدم می نویســد: »مــا 
ــه  ــه در چ ــت آدم و این ک ــن بهش ــه از تعیی ــاید ک را نش
ــوده اســت، بحــث کنیــم و ایــن همــان مذهــب  ــی ب مکان
ســلف اســت و کســانی کــه از اهــل ســنّت یــا غیــر ایشــان 
در تعییــن مــکان بهشــِت آدم کنــدوکاو کرده انــد، دلیــل بــر 

کارِ خویــش ندارنــد«. )المنــار ۲77/۲( 
در پیــش گرفتــن ایــن روش، اثــر قابــل توجهــی در کاهــش 

روایــات اســرائیلی در تفســیر المنار داشــته اســت.
تفسیر المنار و روایت های تفسیری

طوری کــه در بــاال اشــاره کــردم، پــس از درگذشــت 
محمــد عبــده، رشــید رضــا راه و روِش خــود را در 
از  اســتفاده  زمینــۀ  در  به ویــژه  مختلــف،  زمینه هــای 

ــار حجــم  ــر داد و در تفســیر المن ــات تفســیری، تغیی روای
قابــل ماحظه یــی از روایــات را داخــل کــرد؛ امــا بازهــم 
روایــات تفســیری، کمتــر مــورد توجــه رشــید رضــا 
ــا تفاســیر دیگــر  ــار را ب ــر المن ــژه اگ ــه وی ــوده اســت؛ ب ب
ــته گذار  ــه هس ــت ک ــن اس ــِت آن ای ــم. عل ــه کنی مقایس
ــن  ــه ای ــت، ب ــوده اس ــده ب ــد عب ــه محم ــیر ک ــن تفس ای
ــی زبانان و  ــه، فارس ــاب، زنادق ــل کت ــه اه ــود ک ــاور ب ب
جعــاالن حدیــث، ســره و ناســرۀ مرفوعــات و اســرائیلیات 
را بــه هــم آمیختــه و از درجــۀ اعتبــار حدیــث بــه میــزان 
فرقه یــی و  قومــی،  تعصبــات  چشــم گیری کاســته اند. 
ــِر  ــیوع و نش ــز در ش ــی نی ــای سیاس ــع حاکمیت ه تطمی
این گونــه روایــات کمــک کــرده اســت: »بیشــترین تفســیر 
ــای  ــیان و علم ــود، فارس ــای یه ــیلۀ زندیق ه ــور به وس مأث
اهــل کتــاب کــه اســام آورده بودنــد، بــه دســت راویــان 

ــار ۸/۱(  ــت«. )المن ــیده اس ــث رس حدی
ــر  ــاوه ب ــیری ع ــای تفس ــه روایت ه ــار ب ــوءظن المن س
ــج  ــیر، نتای ــن تفس ــات در ای ــه روای ــیدن ب ــل بخش تقلی
ــه... ــه این ک ــت، از جمل ــته اس ــی داش ــز در پ ــری نی دیگ

محمد رشید رضا 
و اصـالح گری

 دینـــی

احمـدذكی خاورنيا /////////////////////////////////////////////////بخش سوم
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احمد ولی مسعود:

نظام آموزش و پرورش افغانستان باید متحول شود
ملي امنیت: 

افغان حکومت د مزاکراتو د میکانیزم 

په اړه د پکستان وړاندیز منلی

ــهید  ــاد ش ــی بنی ــس عموم ــعود، ریی ــی مس ــد ول احم
ــه  ــزان( در محفلی کــه ب ــروز یکشــنبه )۱6 می مســعود، دی
ــاد شــهید  ــوزگار در بنی مناســبت گرامی داشــت از روز آم
مســعود برگــزار شــده بــود، گفــت کــه تــاش مــا ایــن 
اســت تــا در آینــده در نظــام آمــوزش و پــرورش و 
جایــگاه ســنتی آمــوزگاران تحــول بینــادی را ایجــاد کنیم.
ــی  ــرفت و ترق ــام پیش ــه  تم ــزود ک ــعود اف ــای مس آق
کشــورها بــه دســت جوانــان قــرار دارد و آمــوزش 
جوانــان بــه دســت آمــوزگاران اســت. اگــر مــا خواهــان 
ایجــاد تغییــرات و تحــوالت مســالمت آمیز هســتیم و 
طــرف دار شــگوفایی نظــام سیاســی می باشــیم، همــۀ ایــن 
ــۀ کشــور  ــل یافت ــوان و تحصی ــه نســل ج ــات ب موضوع

ــاط دارد.  ارتب
آقــای مســعود تأکیــد کــرد کــه بنیادتریــن ســرمایه گذاری 
ــوزش و  ــامانۀ آم ــوزان و س ــش آم ــوزگار، دان ــاالی آم ب
ــرای تمــام اقشــار  ــه ب ــرد ک ــد صــورت بگی ــرورش بای پ
ــر  ــه ه ــاور وی، ب ــه ب ــاص دارد. ب ــت خ ــه اهمی جامع
ــه  ــاالی نظــام آموزشــی ب اندازه یــی  کــه ســرمایه گذاری ب
ــرد،  ــه اســاس نیازمندی هــای روز صــورت گی ــت و ب دق
ــور  ــات و آزادی در کش ــت، ثب ــدازه عدال ــان ان ــه هم ب

ــود. ــن می ش تأمی
رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود بــا تأکیــد افــزود: در 
ــه  ــا را ب ــۀ فرصت ه ــروز هم ــت های ام ــه سیاس حالی ک
هــدر داده اســت، گفــت: اگــر در آینده در سیاســت گذاری 
ــوزش و  ــام آم ــوزگاران و نظ ــتیم، آم ــی داش کشــور حرف

پــرورش  در اولویــت مــا قــرار خواهــد داشــت. 
ــگ  ــه فرهن ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــی باوره ــت: وقت او گف
محــور یــک زنده گــی ســالم اســت، آمــوزش و پــرورش 
ــول  ــر متح ــن، به حاط ــت. بنابرای ــگ اس ــۀ فرهن جان مای
ســاختن کشــور نیــاز بــه فرهنگ ســازی اســت، امــا ایــن 
امــر بــدون آمــوزش و پــرورش کــه جان مایــه آن را 

ــد. ــه نمی توان ــورت گرفت ــد ص ــکیل می ده تش
او بــا اشــاره بــه زنده گــی در قــرون اولیــه انســان، گفــت: 
می کردنــد،  زنده گــی  مغاره هــا  در  انســان ها  وقتــی 
ــیر  ــا س ــد، ام ــدا می کردن ــی پی ــوردن چیزی های ــرای خ ب
نمی شــدند و همیشــه در جــدال بودنــد. امــا پــس ایجــاد 
فرهنــگ دام داری و زراعــت انســان ها بــه رفــاه رســیدند. 
بــه بــاور آقــای مســعود، در افغانســتان بــا وجــود 
ــی  ــگ زراعت ــا فرهن ــه تنه ــن کشــور ن ــودن ای ــی ب زراعت
ــل ایــن کشــور فاقــد فرهنــگ سیاســی  ــدارد، ب وجــود ن
– اجتماعــی و گفتمــان نیــز اســت تــا از طریــق آن بتــوان 
تغییــرات را در کشــور ایجــاد کــرد. بنــَا وقتــی می توانیــم 
تغییــرات را ایجــاد کنیــم کــه ســرمایه گذاری بــاالی نظــام 

ــرد.  آموزشــی صــورت بگی
ــه  ــروز ب ــا ام ــردم م ــه م ــان این ک ــا بی ــعود ب ــای مس آق

ــرورش در  ــوزش و پ ــام آم ــن نظ ــعه نیافت ــبب توس س
حالــت بحرانــی قــرار دارد، گفــت:  افغانســتان در چهارراه  
ــازی  ــدان فرهنگ س ــه فق ــا ب ــا بن ــرار دارد، ام ــا ق تمدن ه

ــد.  ــن فرصــت اســتفاده کن ــن کشــور نتوانســته از ای ای
ــدان  ــه آمــوزگاران گفــت: فرزن ــای مســعود خطــاب ب آق
ــما  ــد و ش ــرار دارن ــما ق ــت های ش ــور در دس ــن کش ای
در گــرو فضــای سیاســی کشــور قــرار داریــد. چــون در 
ــگ  ــت و فرهن ــرورش، زراع ــوزش و پ ــال حاضــر آم ح
ــران  ــا، رهب ــد.  ام ــرار دارن ــت گران ق ــار سیاس در انحص
سیاســی در انحصــار ذهنیــت و فضــای حاکم کنونــی قرار 
ــت.  ــردش اس ــال گ ــل در ح ــن دور باط ــد و ای گرفته ان

رییــس بنیــاد شــهید مســعود باتأکیــد بــه  این کــه جوانــان 
ــن  ــای ای ــه درده ــتند و ب ــه هس ــی جامع ــران اصل داکت
ــا را  ــد فض ــان بای ــت: جوان ــد، گف ــم می نهن ــه مره جامع
ــا  ــد و چالش ه ــاد کنن ــی ایج ــای داخل ــرای گفتمان ه ب
ــازی  ــت س ــرد دول ــان، در راهب ــد. هم چن ــذف  کنن را ح

پیشــتاز باشــند. 
ــوزگاران ره  ــه آم ــان این ک ــا بی ــه ب ــای مســعود در ادام آق
نمایــان زنده گــی، معمــاران ملت ســازی و شــکل دهنــدۀ 
بــزرگ کشــور هســتند، گفــت کــه رســتاخیز فرهنگــی بــا 

فراگیــری علــم و دانــش صــورت می گیــرد.
آٌقــای مســعود بــا انتقــاد از بی پروایــی در مــورد آمــوزش 
و پــرورش در یک ونیــم دهــه اخیــر گفــت: مــا در مــورد 
ــرورش  ــوزش و پ ــام آم ــا نظ ــه ب ــان ک ــیاه طالب دورۀ س
به ویــژه بــا تحصیــل دختــران کــه بیــش از نصــف جامعــه 
را تشــکیل می دهنــد، چه کردنــد، صحبــت نمی کنیــم. 
مــا از فســاد بــزرگ سیاســی در نظــام آموزشــی و مکاتــب 
ــرای  ــر ب ــود تعمی ــم. از نب ــزی نمی گویی ــز چی ــی نی خیال
ــر در ایــن زمینــه  مکاتــب در پایتخــت کــه میلیون هــا دال
صــرف شــد نیــز نمی گوییــم. امــا پرســش مــا از کســانی 
ــرورش  ــوزش و پ ــام آم ــه نظ ــد ک ــه می گوین ــت ک اس
ــان  ــه آن ــی ک ــت، در حال ــته اس ــت گذش ــراث حکوم می
مهره هــای تصمیــم گیرنــدۀ نظــام گذشــته بودنــد. امــروز 
ــل   ــه دلی ــد، ب ــا زنده گــی راحــت ندارن کــه آمــوزگاران م

تقصیــر همیــن سیاســت  گــران اســت.  
هم چنــان، اشــراق حســینی اســتاد دانشــگاه در ایــن 
ــا بیــان این کــه گرامی داشــت از هفتــۀ آمــوزگار  محفــل ب
ــأن و  ــت: ش ــت، گف ــطحی اس ــکل س ــتان به ش در افغانس
منزلــت آمــوزگار خیلــی باالتــر از گرامی داشــت هایی 

ــرد.  ــورت می  گی ــاص ص ــای خ ــه در روزه ــت ک اس
ــکل  ــه ش ــا ب ــور م ــه در کش ــزود ک ــینی اف ــای حس آق
ــاالی نظــام آمــوزش و پــرورش ســرمایه گذاری  جــدی ب
ــام  ــا در نظ ــت  بازی ه ــت و سیاس ــه اس ــورت نگرفت ص
ــیری  ــدن از مس ــبب منحرف ش ــرورش س ــوزش و پ آم

ــده اســت.  ــی ش اصل

بــه گفتــۀ او، نقــش آمــوزش و پــرورش در تمــام جوامــع 
ــه ســازی  ــژه در افغانســتان مهــم اســت و ب بشــری به وی
نظــام آمــوزش و پــرورش یــک ضــرورت زنده گــی 
ــوزش و  ــی آم ــریت وقت ــی بش ــاز زنده گ ــت. از آغ اس
پــرورش وارد صحنــه می شــود تمدن هــا معنــا پیــدا 
ــوزش  ــگ و آم ــه فرهن ــی ک ــا در تمدن های ــد. ام می کن
و پــرورش وجــود نــدارد، زمینه هــای توســعه  نیــز در آن 

ــد. ــه زوال رفته ان ــت و ب نیس
ــان از  ــی انس ــز از رهای ــی به ج ــام آموزش ــت: نظ او گف
ــه  ــمت ب ــوم و س ــام ق ــزی را به ن ــی چی ــل و تاریک جه
ــرف در  ــی از یک ط ــام آموزش ــد. نظ ــمیت نمی شناس رس
رهنمایــی جامعــه نقــش بــازی می کنــد و از طرفــی تأمــل 

ــد.   ــازماندهی  می کن ــانی را س انس
ــان  ــای انس ــرورش ظرفیت ه ــوزش و پ ــاور او، آم ــه ب ب
ــان  ــی انس ــۀ رهای ــه زمین ــازد ک ــارور می س ــان ب را چن
از جــور گرایش هــای قومــی و قبیله یــی، اقتصــادی، 
جورهــای توســعه  نیاقتگــی مســاعد می شــود، بــه همیــن 
ــاه  ــه رف ــیدن ب ــۀ دانشــمندان رس ــه هم ــور اســت ک منظ
ــرورش آن  ــوزش و پ ــی نظــام آم ــه را در ترق ــک جامع ی

دانســته اند.  
او گفــت: آدم اســمیت پــدر علــم اقتصــاد در کتــاب ثروت 
ــرمایه   ــم س ــای مه ــی از ثروت ه ــه یک ــد ک ــل  می گوی مل
منابــع بشــری اســت. منابــع بشــری آنانــی هســتند کــه در 
تولیــد و مصــرف دانــش ســهم بگیرنــد. امــا امــروز یکــی 
ــا بحــران در ســامانۀ آمــوزش و  ــزرگ م از چالش هــای ب

پــرورش اســت. 
ــی  ــه عال ــر لیس ــتانی مدی ــداهلل کوهس ــم، اس ــویی ه از س
غــام حیدرخــان، گفــت: آمــوزگار تنهــا موجــودی اســت 

ــد.  ــاش می کن ــرای نجــات بشــریت ت ــه ب ک
آقــای کوهســتانی بــا انتقــاد از رهبــران گفــت: آمــوزگاران 
ــرای  ــد و وعهده هایــی کــه ب ــا هــزار چالــش مواجــه ان ب
نظــام آمــوزش و پــرورش و آمــوزگاران صــورت گرفتــه 
ــَا آمــوزگاران نمی تواننــد  اســت، عملــی نشــده اســت. بن

بــا خاطــر آســوده بــه مکلفیــت  خــود بپردازنــد. 
ــر  ــه  موت ــا کرای ــه و حت ــان، خان ــوزگار ن ــۀ او، آم ــه گفت ب

ــدارد. ن
ــو  ــه نســل ن ــوزگاران لیس ــی از آم ــافر یک ــان، مس هم چن
بیــان داشــت: آمــوزگاران بــا مشــکات فــراوان در روزگار 

کنونــی قــرار دارنــد. 
آقــای مســافر افــزود کــه آمــوزگاران بهتریــن رهبــران و 
ــان  مخترعــان جهــان را تربیــه می کننــد، امــا وضعیــت آن

در حاضــر در افغانســتان در بدتــر حالــت قــرار دارد.  
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ــت  ــه مثب ــو ت ــو وړاندیزون ــتان هغ ــت د پاکس ــان حکوم افغ

ــزو  ــه تــرڅ کــې یــې د څلــور اړخی ځــواب ویــای چــې پ

ــږي. ــا پیلې ــزم بی ــو میکانی مزاکرات

د افغانســتان د مــي امنیــت د شــورا دفــر وايــي، افغانســتان 

پــه لــوړه کچــه پــه هغــې غونــډه کــې ګــډون کــوي چــې د 

دغــه هېــواد د ســولې پــه تــړاو پــه عــان کــې جوړېــږي.

ــه  ــنبې پ ــاه د یکش ــادر ش ــد ق ــر ویان ــورا د دف ــې ش د دغ

ــو  ــتان هغ ــت د پاکس ــل، حکوم ــه ووی ــو ت ورځ ازادي راډي

وړاندیزونــو تــه مثبــت ځــواب ویــای چــې هغــه هېــواد د 

ــا پیلېــدو پــه اړه یــې درلــودل. څلــور اړخیــزو غونــډو د بی

ښــاغلی قــادر شــاه وايــي، دا غونــډه پــه نېــږدې راتلونکــي 

ــې  ــږي چ ــځ جوړې ــر من ــتان ت ــتان او پاکس ــې د افغانس ک

ــري. ــار رول ل ــې د څ ــکا پک ــن او امری چی

ښاغي قادر شاه وویل:

»وروســتیو تحوالتــو تــه پــه پــام رسه، د افغانســتان اســامي 

جمهوریــت د پاکســتان هغــو وړاندیزونــو تــه مثبــت ځــواب 

ــور اړخیــزو  ــه تــرڅ کــې د څل ویــای چــې د هغــې پ

مذاکراتــو میکانیــزم بیــا پیلېــږي، دغهناســته بــه پــه نېــږدې 

راتلونکــي کــې پــه عــان کــې جــوړه يش چــې پــه هغــې 

کــې د افغانســتان او پاکســتان لــوري ګــډون کــوي او 

ــوي.« ــاريت رول ادا ک ــې نظ ــن پک ــکا او چی امری

ــداف  ــه اه ــې ب ــډه ک ــه دې غون ــې پ ــي چ ــوړی واي نوم

تعینېــږي، تعیــن شــویو اهدافــو تــه د رســېدو الرې چــارې 

لټــول کېــږي او همدارنګــه د همکاریــو د ګــډ میکانیــزم پــه 

ــږي. ــرې کې ــم خ ــدو ه ــه کې رامنځت

د پاکســتان د بهرنیــو چــارو وزیــر خواجــه اصــف ویــي دا 

غونــډه د روانــې اکټوبــر میاشــتې پــه ۱۶ مــه نیټــه د عــان 

پــه مرکــز مســقط کــې جوړېــږي.

ــډه د  ــر دا غون ــورا دف ــت د ش ــي امنی ــم د م ــه ه ــه څ ک

څلــور اړخیــزو غونــډو د لــړۍ بیــا پیــل بــويل، خــو 

ــتان،  ــې افغانس ــډه ک ــه غون ــې پ ــي چ ــف وی ــه اص خواج

طالبــان، پاکســتان او امریــکا ګــډون کــوي.

ــور  ــن څل ــو او چی ــده ایالت ــتان، متح ــتان، پاکس د افغانس

اړخیــزه همغــږې ډلــې لــه دې وړانــدې د افغانســتان د 

ــو د  ــړي، خ ــډې ک ــه غون ــر، پنځ ــه خاط ــل پ ــتونزو د ح س

دې غونــډو لــړۍ هغــه وخــت د افغــان حکومــت لــه خــوا 

ودرول شــوه چــې پاکســتان پــه عمــي نــه اقداماتــو تــورن 

شــو.

شــااوخوا یــو کال وړانــدې افغــان حکومــت وویــل چــې د 

دې غونــډو دوام د وخــت ضاېــع کــول دي او پاکســتان تــه 

ښــيي چــې پــه پخوانیــو ژمنــو وفــا وکــړي.

ــي د دې  ــمېر څېړونک ــو ش ــارو ی ــیايس چ ــه دې رسه د س ل

هېــواد دا هڅــې او د اړیکــو جوړولــو تــه لیوالتیا د پاکســتان 

ــه  ــه پ ــو ت چــل بــويل او وايــي چــې پــه دې اړه تېــرو تجرب

کتــو بایــد نتیجــو تــه خوشــبینه نــه شــو.

له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډيو ته وویل:

ــدې  ــتان بان ــه پاکس ــې پ ــم چ ــه ه ــورئ، کل ــې وګ »تاس

ــګ هــم  ــګ او رات ــا وررسه ت ــات يش، بی ــوال فشــار زی نړی

زیاتېــږي او وررسه د ســولې خــرې هــم پیلېــږي، زه دومــره 

ویــای شــم چــې دا خــرې یــوازې د وخــت ضاېــع کــول 

ــول دي.« ــو فکــر بدل ــه د نړیوال ــه ځان ــه خپل او ل

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې ولســمرش غنــي تــل 

ویــي چــې د افغانســتان ثبــات پــه دوه محورونــو کــې لــه 

پاکســتان رسه ســوله او د افغانانــو تــر منــځ پــه ســوله کــې 

ــوي. لټ

ښــاغلی مســعود وايــي چــې کــه څــه هــم افغانــان د 

ــه خوشــحالېږي، خــو افغــان حکومــت  ســولې هــر غــږ ت

بایــد تېــرو غونــډو او تجربــو تــه پــه کتــو ډېــر هوښــیارانه 

اقدامــات وکــړي او پــه دې برخــه کــې نــور وخــت ضاېــع 

ــه کــړي. ن

ابوبکر صدیق

اجازه نمی دهیم افغانستان...
سال  سه  دو  در  »ما  است:  شده  کشورشان  از  ها 
گذشته دیدیم که مهاجران بسیار زیادی از افغانستان 
این  و  اند  آمده  اروپای شرقی  کشورهای  به  حتی 
تاثیرش کنترول بیشتر طالبان بر بخش هایی از این 

کشور است«. 
در مــورد شــمار نیروهــای اضافــی کــه قرار اســت 
ــت  ــد، توســط دول ــزام کن ــه افغانســتان اع ــو ب نات
هــای عضــو ایــن پیمــان نظامــی تصمیــم گرفتــه 
مــی شــود. چنــد روز پیــش دنمــارک اعــام کــرد 

ــه  ــک ب ــرای کم ــی اش را ب ــرباز اضاف ــه 55 س ک
تامیــن امنیــت بــه افغانســان اعــزام مــی کنــد.

وزیــر دفــاع دنمــارک ایــن تصمیــم را پــس از آن 
گرفــت کــه یــک هفتــه قبــل یــک حملــه کننــده 
انتحــاری قطــار نیروهــای ایــن کشــور را در 

ــرار داد. ــدف ق ــتان ه افغانس
انــدرس ساموئلســن وزیــر خارجــه  دنمــارک کــه 
ــتان دارد،  ــرباز در افغانس ــط ۹7 س ــورش فق کش
در مــورد امنیــت افغانســتان گفــت: »اگــر دولــت 
افغانســتان کنترولش را از دســت بدهد، افغانســتان 
بــار دیگــر بــه بهشــتی بــرای تروریســتان تبدیــل 

مــی شــود و مــا مــوج دیگــری از مهاجــران را بــه 
ســوی اروپــا شــاهد خواهیــم بــود«.

در  ناتــو  نیــروی   ۱۳5۰۰ حاضــر  حــال  در 
ــان  ــن ش ــه ۸۴۰۰ ت ــتند ک ــتقر هس ــتان مس افغانس
ــک  ــو ی ــند. نات ــکا می باش ــش امری ــای ارت نیروه
نشســت پارلمانــی چهــار روزه اش را در بخارســت 
پایتخــت رومانیــا برگــزار کــرده تــا متحــدان ایــن 
پیمــان در مــورد روابــط بــا روســیه، امنیــت 
دریــای ســیاه و همچنــان وضــع امنیتــی افغانســتان 

ــد. ــت کنن صحب
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ورزش
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مالک های داوری در بارۀ سیاست مداران
آیـا در عرصـۀ سیاسـت و بر اسـاس علم سیاسـت، می توان 
سیاسـت مداران و کارکردهـا و دسـتاوردهای آنـان در هنگام 
اقتـدار را بـا توجـه به خانۀ پدری و اموال آن ها مورد بررسـی قـرار داد؟ یا 
در علـم سیاسـت نتیجـۀ اعمـال و تصامیم سیاسـت مداران و سیاسـت های 
کـه در عرصـۀ داخلـی و خارجـی مبنـی بـر عمـل و حرکـت آنـان بـوده، 
مـاک داوری و قضـاوت اسـت؟ مثًا ممکن اسـت ببـرک کارمل صاحب 
نیـات نیـک و انسـان پاک دسـتی بـوده باشـد و از خزانۀ دولـت ندزدیده و 
زرانـدوزی نکـرده باشـد، ولی اگـر بنای محاسـبه بر همین مورد باشـد که 
اتفاقـًا مـورد خـوب و اخاقی یی هم اسـت، نتیجۀ چندان درسـت نخواهد 
بـود. پیامـد حکمرانـی کارمـل و تصامیم بزرگ او اسـت که مورد بررسـی 
اسـت و سیاسـت او مثـًا در بـارۀ پشتونسـتان و خـط دیورنـد و نـگاه او 
بـه یکـی از مسـایل منازعه برانگیـز میـان دو کشـور افغانسـتان و پاکسـتان 
کـه کارمـل بـرای جلـب توجـه و اعتمـاد خان هـای دو سـره و قبایـل دو 
سـوی مـرز، دختـرش آناهیتـا را بـه زنِی یـک خـان پاکسـتانی داد. آیا این 
وصلـت سیاسـی مسـألۀ پشتونسـتان و معضـل تاریخی-حقوقـی بـر سـر 
خـط دیورنـد را میـان دو دولـت و دو ملـت حل کـرد؟ البته ایـن تنها یک 
مـورد از مسـایلی اسـت کـه هنـگام ریاسـت جمهوری کارمل پیشـروی او 
قـرار داشـت و او سـعی کـرد بـا ادامۀ همـان سیاسـت، به اصطاح سـنتی 

آن را حـل کند.
می گوینـد: »همراه شـدن نیت ثواب بـا روش ناصـواب، کم ترین عبیب اش 
ایـن اسـت کـه ناپایـدار اسـت«. روش کارمـل بـرای اجرایی کـردن نیات 
ثـواب آیـا درسـت بـود و سیاسـت های او مورد حمایـت مـردم و به حال 
آنـان مفیـد بودند؟ پرسـش های اساسـی بـه باور ایـن هیچ مـدان این ها اند. 
البتـه پاک دسـتی و نبرداشـتن از امـوال عمومـی ،صفـت اخاقی پسـندیده 
و قابـل تحسـین و در مـورد اصحـاب قـدرت، فضیلت برتری سـت، اما به 
تنهایـی کارسـاز و بسـنده نیسـت. اگـر قـرار باشـد سیاسـت مداران را تنها 
بـا توجـه بـه نیـت و سـرمایه و دارایی آنـان محاسـبه کنیم، البـد حکمتیار 
سیاسـت مدار  می تـوان  را  آمـده  فـرود  اجاره یـی  ظاهـراً  منزلـی  در  کـه 
پاک دسـت و فرشـته خو دانسـت! بـه این ترتیـب، انتخاب ماک نادرسـت 
بـرای داوری نتیجتـًا بـه داوری و نتیجه گیـری نادرسـت می انجامـد و کار 
فهـم علـل و انگیزه هـای کـه روی تصمیم گیری هـا و برنامه هـای رهبـران 

اثرگـذار بـوده انـد را نیز دشـوار می سـازد.

حسيب عمار

عذری بد تر از گناه...
پــس از آنکــه مــن یادداشــتی در مــورد غلــط بــودن آنچــه 
ــه از  ــزدی ک ــوان ای ــراد، زن ج ــخنرانی نادیه م ــام س ــه ن ب
چنــگ داعــش فــرار کــرد، در شــبکه های اجتماعــی دست به دســت 
می شــود، نوشــتم، بســیاری اســتقبال کردنــد، امــا برخــی بــه گفتــۀ اســتاد 
ــی  ــد.« در عرب ــا می مالن ــوده ده خاک ه ــه »خ ــان نگرفت ــاب، آرام ش زری
ضرب المثــل مشــهوری اســت کــه می گویــد: االعتــراف بالحــق فضیلــۀ= 
ــران رومانتیــک فیســبوک  ــن کارب ــن حقیقــت، فضیلــت اســت. ای پذیرفت
کــه ظاهــراً عواطــف و احساســات شــخصی بیشــتر در داوری  شــان حــرف 
اول را می زنــد، به جــای این کــه بــه غلطــی خــود پی ببرنــد و آن را 
ــرق  ــل: »ف ــا از قبی ــی از معن ــات ته ــا جم ــوده و ب ــد، بیه ــح کنن تصحی
ــت  ــده حقیق ــاختگی(، آم ــعرگونۀ س ــن )ش ــه در آن مت ــد، آنچ نمی کن
ــه،  ــا ن ــل شــده ی ــح نوب ــزه صل ــدۀ جای ــراد برن ــه م ــه نادی اســت... این ک
مهــم نیســت. او مســتحق ایــن جایــزه اســت«؟!، در صــدد توجیــه کــردار 

ــد.  غلــط خــود برآمدن
ــرده  ــکار نک ــده، ان ــب ش ــش مرتک ــه داع ــی را ک ــس جنایت های هیچ ک
ــه  ــم دادم ک ــراد را ه ــه م ــخنرانی های نادی ــک س ــد. لین ــد بکن و نمی توان
ــر شــدند و گریســتند،  ــد؛ بســیاری متأث ــان می کن ــا را بی ــن جنایت ه همی
امــا بــه عنــوان یــک خبرنــگار یــا فعــال مدنــی، چــرا بایــد یــک نوشــتۀ 
ــی؟  ــر کن ــر دروغ را نش ــک خب ــی و ی ــبت بده ــه او نس ــاخته گی را ب س
ــن  ــزد ای ــته نام ــال گذش ــه س ــب دارد. نادی ــل صاح ــح نوب ــزۀ صل جای
ــه  ــد ک ــخیص دادن ــن تش ــزه چنی ــن جای ــان ای ــا صاحب ــود، ام ــزه ب جای
ــه؛  ــا ن ــت ی ــت اس ــان درس ــه آن تصمیم ش ــت. این ک ــتۀ آن نیس او شایس
ــوان  ــه عن ــا ب ــه م ــه، ب ــا ن ــل آن داده می شــود ی ــه اه ــزه ب ــن جای ــا ای آی
ــز  ــجاعتش، جوای ــر ش ــه خاط ــراد، ب ــه م ــدارد. نادی ــی ن ــگار، ربط خبرن
دیگــری بــه دســت آورد و در محافــل پُرشــکوهی از وحشــت و  بربریتــی 
کــه داعــش بــه نــام خــدا و دیــن، در حــق زن و مــرد انجــام می دهــد، بــه 
جهانیــان گفــت. او شــاید بــه فکــر جایــزۀ هــم نباشــد. وقتــی نادیــه را بــه 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد آوردنــد، او قبــًا حتــا نمی دانســت 

ــام شــورای امنیــت وجــود دارد. کــه چیــزی بــه ن
خبرنــگاری شــغل ســاده یی نیســت، آن گونــه کــه در افغانســتان یــا ایــران 
ــام  ــه ن ــرادی، ب ــون اف ــود، چ ــته می ش ــدس نگریس ــۀ مق ــن حرف ــه ای ب
ــای  ــده، تجــارت و کاره ــرده، فیســبوک چان ــگاری نک ــگار،  خبرن خبرن
، خبرنــگار شــده. خبرنــگار،  شــخصی کــرده انــد؛ و کلُّ َمــْن َهــبَّ و َدبَّ
راوی حقیقــت اســت، چــه تلــخ باشــد یــا شــیرین، چــه خــوش کســی 
ــا نــه. خبرنــگار کنش گــر یــا شــاعر نیســت. خبرنــگار در برابــر  بیایــد ی
هــر کلمه یــی کــه می نویســد یــا از دهنــش بیــرون می شــود، مســوولیت 
دارد. انســان عاقــل بــه طــور ُکل در برابــر هــر آنچــه می گویــد و 
ــَك  ــَس َل ــا َلْي ــُف َم ــوولیت دارد: }َوَل َتْق ــد، مس می کن
ــَؤاَد  ــَر َواْلُف ــْمَع َواْلَبَص ــٌم ِإنَّ السَّ ــِه ِعْل ِب
ُكلُّ ُأولَِٰئــَك َكاَن َعْنــُه َمْســُئوًل{ = و هــر آنچــه را کــه 
بــه آن علــم و اطمینــان نــداری، دنبــال مکــن، چون چشــم و گــوش و دل 
ــه ۳6، اســراء.  ــد شــد( آی ــا بازخواســت خواه ــه مســوول اند)از آن ه هم
ــی و  ــی، دروغ پراکن ــال مدن ــگار و فع ــام خبرن ــه ن ــه ب ــی ک ــم آنان نمی دان
ــرای  ــوی ب ــد الگ ــه می خواهن ــد، چگون ــه می کنن ــوولیتی را توجی بی مس

نســل جــوان باشــند؟

یاسیـن قـادری قـهرمان 
پرورش انـدام جهان شد

فهرست بازیکنان تیم کرکت برای بازی 
با هانگ کانگ اعالم شد

کدام ستاره
 رئال مادرید تمدید خواهد شد؟

فيـسبـوک نـــامــه

احمــد یاســین ســالک قــادری، آقــای عضــات افغانســتان در نُهمیــن دور 
مســابقات پــرورش  انــدام آماتــور در وزن ۹۰ کیلوگــرام برنــدۀ مــدال طــا 

شــد و عنــوان قهرمــان جهــان را بــه خــود اختصــاص داد.
بــر بنیــاد معلومــات فدراســیون پــرورش انــدام افغانســتان، احمــد یاســین 
ــوان  ــید و عن ــی رس ــه دور نهای ــی ب ــرکات نمایش ــا ح ــادری، ب ــالک ق س

ــرد. ــان را از آن خــود ک ــدام جه ــرورش ان ــان پ قهرم
ــی  ــش ورزش فیزیک ــز در بخ ــتانی نی ــازِ افغانس ــکوری، بدن س ــی ش زلم
مقــام چهــارم را گرفــت و بــا داشــتن ۱75 ســانتی متــر قــد، در فهرســت 

ــن  ورزشــکاران جهــان اعــام شــد. بهتری
آقــای عضــات افغانســتان در مــاه اگیســت امســال از رقابت هــای آســیای 
جنوبــی نیــز مــدال طــا گرفــت و در وزن خــودش قهرمــان آســیا اعــام 
ــه  ــز ب ــتان را نی ــات افغانس ــای عض ــوان آق ــاه عن ــن م ــد. او در همی ش
ــور جهــان،  ــن دور مســابقات آمات ــروزی در نهمی ــا پی ــم زد و ب نامــش رق

ــاخت. ــت س ــب ثاب ــن لق ــرای ای ــته گی اش را ب شایس
ــهر  ــا در ش ــی منگولی ــه میزبان ــدام ب ــرورش ان ــابقات پ ــن دور مس نهمی
ــه شــمول ورزشــکاران  ــا ب ــن رقابت ه ــه در ای ــزار شــد ک ــور برگ اوالنبات

ــد. ــرکت کردن ــان ش ــور جه ــکار از ۴۰ کش ــتانی 6۰۰ ورزش افغانس

ــروز  ــتان دی ــت افغانس ــش ادارۀ کرک ــۀ گزین ــس کمیت ــگل، ریی ــوروز من ن
ــم  ــان تی ــت بازیکن ــری فهرس ــت خب ــک نشس ــزان در ی ــنبه، ۱6 می یک ش

ــرد. ــگ را اعــام ک ــگ کان ــا هان ــازی ب ــرای ب کرکــت ب
ــت، حشــمت اهلل شــهید، محمــد اصغــر،  ــد احمــدی، احســان اهلل جن جاوی
ــر  ــان، ظاه ــد خ ــاخیل، راش ــی عیس ــر زازی، محمدنب ــال، افس ــر جم ناص
ــدزی  ــن احم ــد یمی ــت زدران و محم ــرف، دول ــرف الدین ش ــان، ش خ

ــتند. ــگ هس ــگ کان ــا هان ــازی ب ــرای ب ــم ب ــان تی بازی کن
ــی  ــان اضاف ــینواری، بازیکن ــمیع اهلل ش ــب و س ــن نای ــد، گلبدی ــد احم فری

ــد. ــازی دعــوت شــده ان ــن ب ــرای ای ــه ب هســتند ک
ــگ  ــم هان ــا تی ــم کرکــت افغانســتان ب ــده تی ــرار اســت در روزهــای آین ق
ــازی  ــک ب ــن ی ــه ای ــد ک ــت می گوی ــد و ادارۀ کرک ــی کن ــگ رویاروی کان

ــود. مهــم خواهــد ب
ــه  ــت گفت ــم کرک ــرمربی تی ــورد س ــگل در م ــوروز من ــال، ن ــن ح در همی
اســت کــه ادارۀ کرکــت امــروز یــا فــردا شــخص باتجربه یــی را بــه عنــوان 

مربــی تیــم کرکــت کشــور اعــام خواهــد کــرد.

بــه نظــر می رســد کــه بعــد از تمدیــد قــرارداد بســیاری از ســتاره گان، حــاال 
نوبــت کاســمیرو فــرا رســیده اســت. بــا ورود زیــدان بــه رئال مادریــد، بــه 
ــی  ــه جزی ــرد و حــاال او ب ــر ک ــی تغیی ــاره شــرایط کاســمیروی برزیل یکب
ــده  ــل ش ــر تبدی ــال های اخی ــی س ــانی ها ط ــب کهکش ــک از ترکی الینف

اســت.
در حالــی کــه مارســلو، دنــی کارواخــال، مارکــو آسنســیو، ایســکو، رافائــل 
ــد  ــود را تمدی ــرارداد خ ــپتامبر ق ــاه س ــه در م ــا هم ــم بنزم واران و کری
ــت کاســمیرو  ــه حــاال نوب ــرده اســت ک ــا ک ــارکا« ادع ــد، نشــریۀ »م کردن

ــد. ــد کن ــرارداد خــود را تمدی ــه ق اســت ک
ــا  ــان می رســد، ام ــه پای ــی در ســال ۲۰۲۱ ب ــی هافبــک برزیل ــرارداد فعل ق
بــا توجــه بــه سیاســت های پــرز مبنــی بــر حفــظ ســتاره گان، اخبــاری در 
مــورد تمدیــد قــرارداد هافبــک ســابق پورتــو شــنیده شــده کــه احتمــاالً بــه 

زودی رســمی خواهــد شــد.

آزادی و برابری 
ظرفیت های پروردنی اند!

ــتایی در  ــق روس ــتر مناط ــه بیش ــاه ک ــلطنت ظاهرش در دوران س
افغانســتان توســط خوانیــن و حاکمــان محلــی اداره می شــد، 
شــماری از ایــن خان هــا وقتــی بــه محــات می آمدنــد، از 
جمــع مردمــی کــه در مســجد یــا جــای دیگــر از آنــان پذیرایــی 
ــا دو تــن از اهالــی را بیشــتر تحویــل  ــد، معمــوالً یــک ی می کردن
ــن  ــا دو ت ــک ی ــاالی ی ــرده و گاهــی ب ــوازش می ک ــه و ن می گرفت
ــرده  ــه می ک ــردم تنب ــان م ــه و او را در می ــه می گرفت ــر بهان دیگ
ــه رخ  ــه ایــن صــورت حاکمیــت و قــدرت خــود را ب ــا ب ــد. ت ان

ــردم کشــیده باشــد. م
یکــی از ریــش ســفیدان گاهــی نقــل می کــرد کــه از یکــی از ایــن 
خان هــا پرســیده بــوده کــه چــرا ایــن دفعــه فــان شــخص را در 
ــی کــه دفعــۀ  ــد، در حال ــوازش دادی مجلــس بیشــتر از دیگــران ن
ــه فــان شــخص دیگــر بیشــتر توجــه و عنایــت نشــان  پیشــتر ب
ــه قریه هــا  ــود: مــن وقتــی ب دادیــد؟ آن خــان در جــواب گفتــه ب
مــی روم، وقتــی از پیــش خانه هــای مــردم گــذر می کنــم، هــرگاه 
ببینــم کــودکان آنــان طرفــم بدبــد ســیل کــرد و در نگاه های شــان 
ــا روز،  ــًا شــب ی ــه حتم ــم ک ــدم، می فهم ــی خوان ــرت و بدبین نف
پــدر و مــادر ایــن کــودکان در بــارۀ مــن گپ هــای بــد گفتــه یــا 
ــدن  ــا دی ــان ب ــه کودکان ش ــد ک ــرده ان ــی ک ــراز نارضایت ــن اب از م
مــن حالت شــان دگرگــون می شــود و... بــه همیــن خاطــر وقتــی 
مــن پــدر یــا پــدرکان ایــن کــودکان را در جمــع دیــدم، کوشــش 
می کنــم رضایــت آن را جلــب کنــم و برایــش نشــان بدهــم کــه 
مــن آن طــوری کــه شــما تصــور کــرده ایــد، نیســتم، زمانــی هــم 

ــم. ــه می کن ــگان شــخص را تنبی حســب وضعیــت، ی
ــه  ــد و ب ــش آم ــای مخکــش پی ــۀ آق ــی غایل ــا وقت ــن روزه در ای
ــد  ــای علی احم ــر آق ــم، دخت ــار خان ــم فرمایشــات به ــی ه تازه گ
ــی  ــانه های اجتماع ــای رس ــا فض ــا هزاره ه ــد ب ــی در پیون جال
ــتان  ــن داس ــودکار همی ــورت خ ــه ص ــت، ب ــرده اس ــغال ک را اش
ــه  ــود و ب ــی می ش ــم تداع ــمالی وار ذر ذهن ــد ش ــر خردمن آن پی
ایــن نتیجــه می رســم کــه اگــر در محیط هــای خانواده گــی، 
کار، اداره و قــوم و قبیلــه و حتــا مســجدهای مــا علیــه هم دیگــر 
نفرت پراکنــی نکنیــم و خــود برتربینــی و دیگرســتیزی را در 
محیط هــای »خودمانــی« ترویــج نکنیــم و حتــا تقــدس نبخشــیم؛ 
ناممکــن اســت کــه یــک مخکــش بیایــد نقشــۀ پاکســازی قومــی 
در ادارۀ امــور ریاســت جمهوری یــا دیگــر اداره هــای دولتــی 
ــی از  ــۀ یک ــر دانش آموخت ــک دخت ــا ی ــد، ی ــی کن ــتان عمل افغانس
ــای  ــتادن هزاره ه ــگ فرس ــتان آهن ــرح افغانس ــت مداران مط سیاس

ــد. ــا را ســر ده ــه منگولی افغانســتان ب
قومیت هــای  دیگــر  در  اســت  ممکــن  نمونه هایــی  چنیــن 
افغانســتان نیــز وجــود داشــته باشــد کــه در جــای خــودش قابــل 
ــن  ــر چنی ــس منظ ــه پ ــی ک ــا از آن جای ــل اســت، ام بحــث و تأم
از  نفرت انگیــز،  و  حذف گرایانــه  برنامه هــای  و  دیدگاه هــا 
ــی در بســترهایی  ــودن تــب تمامیت خواهــی و خودبرتربین ــد ب بلن
ــن  ــه ای ــا ب ــت ت ــت دارد، الزم اس ــان حکای ــن جوان ــرورش ای پ
ــه  ــود ک ــزد ش ــان« گوش ــم آن ــز فه ــزرگان همه چی ــان و »ب جوان
ــا درس  ــًا ب ــد و الزام ــی ان ــای پروردن ــری ظرفیت ه آزادی و براب
ــد،  ــه دســت نمی آی ــا آن دانشــگاه خارجــی ب ــن ی ــدن در ای خوان
بــه روایــت دانشــمندان پارینــه، دانشــی کــه آگاهــی خلــق نکنــد، 

ــه پشــیزی نمــی ارزد. ب
ــه سیاســت و  ــا ب ــگاه نســل م ــی در ن ــه تحــول کیف ــه! هرگون بل
ــی  ــود، اعتراف های ــاز می ش ــزرگ« آغ ــای ب ــدرت، از »اعتراف ه ق
کــه ممکــن اســت زیرســاخت های معرفتی مــان را دگرگــون 
ــن »شــهروندان مســاوی الحقوق«  ــارت دهان پُرک ــگاه عب ــد و آن کن

در جامعــۀ مــا بــه فعلیــت برســد.
ایــن رویــا زمانــی تحقــق می یابــد کــه بحــران، بی ثباتــی و 
طالبانیســم مجال مــان دهــد تــا ظرفیــت آگاهــی، آزادی و برابــری 
را در فردفــرد مــا بپروریــم و بــه عصبیت هــای کــور خودآگاهانــه 
ــری  ــۀ بش ــش و اندیش ــای دان ــر فراروایت ه ــه در عص و ناآگاهان
ــی  ــم، ۱5 ســال قباحت زدای و عقانیــت پســت مدرن افتخــار نکنی
ــًا  ــی و بعض ــای قوم ــه در عصبیت ه ــًا ریش ــز دقیق ــان نی از طالب
مذهبــی زمــا م داران و سیاســیونی داشــت کــه بــرای ترســیم دایــرۀ 
خــود و بیگانه انــگاری خویــش از مــرز عصبیت هــای قومــی 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــان و طالبانیســم یکب ــروزه طالب ــد و ام ــر نرفتن فرات

ــت. ــده اس ــل ش ــترک مان تبدی ــرزمین مش ــی س ــکل اصل مش
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نیروهــای امنیتــی در وانت وایــگِل نورســتان و پیــچ درۀ 
ــون  ــد. تاکن ــرار می گیرن ــدازان ق ــدف تک تیران ــر ه کن
معلــوم نیســت کــه ایــن تک تیراندازهــا مربــوط 

ــش. ــا داع ــد ی طالبان ان
شــماری از ایــن نیروهــا بــه ســام وطندار گفته انــد کــه 
نیروهــای مخالــف تحرکــی قابــل توجهــی ندارنــد، اما 
ــربازان  ــه س ــد ک ــران تک تیراندازانی ان ــًا نگ ــان صرف آن

ــد. ــرار می دهن ــدف ق ــگاه ها ه را در داخــل پاس
ایــن نیروهــا از مســؤوالن می خواهنــد ســاح های 
ــا  ــا تک تیراندازه ــی ب ــرای رویاروی ــرفته یی را ب پیش

ــد. ــرار دهن ــان ق ــار آن در اختی
زون  هفتــم  لــوای  فرمانــده  ســاپی،  نصیراحمــد 

ــت از  ــرای محافظ ــد، ب ــاره می گوی ــن ب ــرق در ای ش
ــد  ــغ نمی کنن ــی دری ــچ تاش ــی از هی ــای امنیت نیروه
ــی  ــا در هــر حالت و از نیروهــای امنیتــی خواســته اند ت
ــاپی  ــای س ــد. آق ــتفاده کنن ــی  خــود اس ــاس زره از لب
می گویــد، همچنــان گفت وگوهــا بــرای اکمــاالت 
ــه  ــان دارد و ب ــز جری ــؤوالن در مرک ــا مس ــتر ب بیش
ــدازان را  ــات تک تیران ــع حم ــوان دف ــان ت زودی آن

ــرد. ــد ک ــدا خواهن پی
پیــش از ایــن در مناطقــی از کنــر و نورســتان طالبــان 
ــراً  ــا اخی ــاد گزارش ه ــر بنی ــا ب ــتند، ام ــت داش فعالی
داعــش نیــز بــر ایــن مناطــق نفــوذ کــرده و هرازگاهــی 

ــد. ــرار می ده ــدف ق ــی را ه ــای امنیت نیروه

وزارت فوایــد عامــه کشــور قــرارداد 
ــان و  ــان- بامی ــرک بغ ــاخت س س
قــرارداد ترمیــم اساســی شــاهراه 
 « چینــی  شــرکت  بــا  را  ســالنگ 

ــرد. ــا ک ــداو« امض کینگ
دفتــر مطبوعاتــی ریاســت جمهــوری 
ــرارداد در  ــن ق ــه ای ــت ک ــه اس گفت
مراســمی بــا حضــور داشــت رییــس 
ــاری  ــا ی ــط یم ــی توس ــور غن جمه
سرپرســت وزارت فوایــد عامــه و 
ــی کینگــدوا،  ــده شــرکت چینای نماین

ــید. ــا رس ــه امض در ارگ ب
ایــن پــروژه کــه از ســوی بانــک 
جهانــی تمویــل و توســط وزارت 
می گــردد،  تطبیــق  عامــه  فوایــد 
شــامل احــداث ۱5۲ کیلومتــر ســرک 
ترمیــم  و  بامیــان  الــی  بغــان  از 
ــول  ــه ط ــالنگ ب ــاهراه س ــی ش اساس
۸6 کیلومتــر بــه شــمول ترمیــم تونــل 

می باشــد. ســالنگ، 
پــروژه احــداث شــاهراه بغــان- 
تقســیم  بامیــان در شــش بخــش 
ــی  ــه تدارکات ــه پروس ــده اســت ک ش
بــه   آن  ششــم  و  اول  بخش هــای 

پایــان رســیده و قــرار اســت تــا 
یــک مــاه آینــده کار عملــی آن آغــاز 

ــردد. گ
ــه  ــاره هزین ــوری درب ــت جمه ریاس
ایــن قراردادهــا معلوماتــی نــداده 

ــت. اس
ــرارداد ســاخت  ــه ق ــی اســت ک گفتن
ســرک بغــان- بامیــان و قــرارداد 
اساســی شــاهراه ســالنگ  ترمیــم 
بــه نــام پــروژه » اتصــال ترانــس 

هندوکــش« نیــز یــاد می شــود.
مطالعــات  کــه  می شــود  گفتــه 

و  تخنیکــی  ســروی  ابتدایــی، 
ــی  ــان ال ــن ســرک دوشــی بغ دیزای
بامیــان قبــا بــه حمایــت مالــی اداره 
ــه  ــورت گرفت ــکا ص ــافی امری انکش
ــد  ــز متعه ــی نی ــک جهان ــت. بان اس
ــا جهــت اعمــار و بازســازی  شــده ت
ــش  ــس هندوک ــال تران ــرک اتص س
ــر امریکایــی  معــادل ۲5۰ میلیــون دال
بــرای  مالیــه  وزارت  طریــق  از  را 
تمویــل مالــی ایــن پــروژه در اختیــار 

ــد. ــرار ده ــتان ق ــت افغانس دول

نیروهای امنیتی 
کنر و نورستان شکار تک تیراندازان مخفی

قـرارداد سـاخت 
سـرک بغالن- بامیـان امضـا شـد

مسعو د 
در جهاِن   عرب

هارون مجیدی
کتــاِب »مســعود در جهــاِن عــرب« کاری 
دکتــور  و  هــادف  عبداالحــد  از  اســت 
ــاد  ــانی بنی ــه از نش ــی ک ــن حنان خلیل الرحم
شــهید مســعود بــه نشــر رســیده اســت. ایــن 
ــیدی در دو  ــال ۱۳۸7 خورش ــه س ــاب ب کت
هــزار نســخه و ۳۳۲ بــرگ چــاپ شــده 

ــت. اس
آقایــان هــادف و حنانــی بــا توجــه بــه 
شــناخت و تجربــۀ دیپلماتیک در کشــورهای 
ــا نویســنده گان  عربــی و شــناخت نزدیــک ب
ــاد  ــه در جه ــرب ک ــی ع ــای مبارزان و کاره
ــد، کارهــای  افغانســتان اشــتراک کــرده بودن

ــد. ــرده ان ــه ک ــش و ترجم ــان را گزین آن
ــان«  ــاِب »مســعود در جه در »یادداشــت« کت
ــن  ــعود ای ــروزی مس ــز پی ــت: رم ــده اس آم
ــه  ــت و ب ــه می گرف ــق مای ــه از ح ــود ک ب
ــود  ــن خ ــرد و ای ــت راه می ب ــوی عظم س
ــه انســان  ــد او ب ــش از ثمــرۀ تعه ــزی بی چی
ــه  ــود. این گون ــتن نب ــان زیس ــودن و انس ب
زیســتن بــدون شــک بــا نامایمت هــای 
ــت  ــراه اس ــی هم ــیر زنده گ ــی در مس فراوان
ــنی  ــدی در روش ــن تعه ــا چنی ــط ب ــه فق ک
ایمــان اســامی و بــاور بــه آینــدۀ شــکوه مند 

ــود. ــل می ش ــل تحم ــان، قاب انس
می خوانیــم:  یادداشــت  ایــن  ادامــۀ  در 
دشــمنان مســعود چــه بایــی نبــود کــه بــر 

ســر او چــه در دوران جهــاد و چــه در دورۀ 
دوران جهــاد  در  او  نیاوردنــد.  مقاومــت، 
ــه و  ــمنان بیگان ــرف دش ــا از ط ــا روس ه ب
ــت  ــورد تاخ ــدت م ــه ش ــودی ب ــای خ رقب
و تــاز قــرار گرفــت کــه حتــا کارهــای 
ــان  ــر او در جری ــکارات بی نظی ــت و ابت مثب
مبارزاتــش را وارونــه نشــان داده و خــودش 
ــز  ــه هرگ ــه ک ــپ های مغرضان ــا برچس را ب
بــا ماهیــت و سرشــت پــاک و واالی او 
ــد.  ــش می کردن ــت، تخدی ــازگاری نداش س
طــرف دار  گاه  و  کمونیســم  هــوادار  گاه 
ــال  ــه گان و امث ــه بیگان ــته ب ــرب و وابس غ
ــد  ــی اش می کردن ــا معرف ــن هرزه گویی ه ای
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــن کاف ــه در رد آن همی ک
ایــن  سمت وســوی  و  ماهیــت  تناقــض 

ــت. ــت گذاش ــات، انگش اتهام
آثــاری  جهــان«  در  »مســعود  کتــاِب  در 
از دکتــور عبــداهلل عــزام، شــیخ موســی 
القرنــی، عبــداهلل انــس، کمــال هلبــاوی، 
فهمــی هویــدی، جمــال احمــد خاشــقجی و 

ــت. ــده اس ــردان ش ــری برگ ــل خم مفض
گفتنــی اســت کــه از یــک طــرف بــه دلیــل 
این کــه قهرمــان ملــی کشــور هرگــز در 
رکاب باطــل قــرار نگرفــت و خــود قربانــی 
ــی  ــد و از طرف ــاوران گردی ــل ب ــان باط طغی
هــم بــه علــت شــهامت و صداقــت برخــی 
از پیشــتازان مجاهــدان عــرب حاضــر در 

صحنــۀ جهــاد افغانســتان و بعــد از آن، زمینه 
فراهــم گردیــد تــا ایــن شــمار از عرب هــای 
مخلــص از نزدیــک بــا شــهید مســعود دیدار 
ــان  ــی های مخالف ــه دور از سم پاش ــد و ب کنن

ــد او، مســعود را درســت بشناســند. آزمن
در البــه الی نوشــته های آمــده در کتــاِب 
ــی کشــور  ــان مل ــان«، قهرم »مســعود در جه
ــن  ــا و زیباتری ــکوه مندترین صحنه ه را در ش
ــوان دیــد. مجاهــدان  چهــرۀ واقعــی می ت
عــرب در چنــان احوالــی بــا شــهید مســعود 
از نزدیــک آشــنا و ســخت شــیفتۀ شــخصیت 

و عملکــرد او شــدند.
بخشــی از کارهایــی کــه در ایــن کتــاب 
آمــده، بعــد از نشــر کتــاِب »مســعود در 
جهــان« در مجموعه هــای جداگانــه نیــز 
ــاه  ــک م ــاب ی ــه از کت ــد ک ــده ان ــر ش نش
ــته های  ــزام و نوش ــداهلل ع ــان عب ــا قهرمان ب
یــاد  می تــوان  خاشــقجی  جمال احمــد 
ــرد. در بخش هــای بعــدی مسعودشناســی  ک
بــا جزییــات بیشــتر کارهــای مجاهــدان 
ــه چــاپ  ــه صــورت جداگان عربــی را کــه ب
شــده انــد، معرفــی خواهــد شــد. در آنجــا از 
شــناخت هــر کــدام از زنده گــی و مبــارزات 
خواهیــم  بیشــتر  کشــور  ملــی  قهرمــان 

ــت. نوش

هارون مجيدی
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