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نهادهـای اسـتخباراتی ایاالت متحـده امریکا هشـدار می دهد 
کـه ارتـش پاکسـتان منافـع امریـکا را در افغانسـتان تهدیـد 

می کنـد.
در گزارش سـاالنۀ شـش نهاد اسـتخباراتی امریکا آمده اسـت 
کـه پاکسـتان بـا توسـعۀ جنـگ افزارهـای هسـته یی، ادامـۀ 
پشـتیبانی از طالبـان، شـبکه حقانی و گروه هـای هراس افگن 
دیگـر، و نیـز محدودسـازی همکاری های ضـد هراس افگنی 
بـا واشـنگتن و نزدیک ترشـدن بـه چیـن، منافـع امریـکا را 

تهدیـد می کنـد.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه اوضـاع امنیتـی افغانسـتان 
امسـال انـدک بدتـر خواهد شـد؛ امـا جلو سـقوط بخش های 

پرجمعیـت گرفتـه می شـود.
دن کوتـس، رییـس اسـتخبارات ملـی امریکا گفـت: »رهبران 
نظامـی پاکسـتان بـه گذشـتن از خـط سـرخ ادامـه می دهنـد. 
ارتـش پاکسـتان بـا عملیـات  در برابـر طالبـان و گروه هـای 
وابسـته بـه آنـان ظاهـراً نشـان می دهنـد کـه در برابـر ایـن 
بازتـاب  اقدامـات  ایـن  امـا  انجـام می شـود  کاری  گروه هـا 
دهنـده فشـارهای قابـل توجهـی بـر ایـن گروه هـا نیسـتند.«

کارایی هـای  افغانسـتان  امنیتـی  »نیروهـای  افـزود:  کوتـس 
ناپایـدار دارنـد امـا بـا پشـتیبانی نیروهـای ایتـاف ممکـن 
اسـت امنیـت بسـیاری ازبخـش هـای پرجمعیـت را تامیـن 
کننـد. ارزیابی هـای مـا نشـان می دهند کـه گروه هـای هراس 

افگـن مسـتقر در پاکسـتان هنوز هـم ازپناه گاه های امن شـان 
سـود می برنـد و از آن جـا حمله هـای شـان را بـر هنـد و 
افغانسـتان بـه شـمول حملـه بـر منافع ایـاالت متحـده انجام 

خواهنـد داد.«
امریـکا  سـنای  اسـتخبارات  کمیتـه  رییـس  بُـر،  ریچـارد 
گفـت:«در افغانسـتان و بـه ویـژه درکابـل حمله هـای هراس 
افگنانـه بیـش ازیکصدوپنجـاه کشـته برجـا گذاشـتند، حمله 
هایـی کـه نشـان دهنده بدترشـدن اوضـاع امنیتی این کشـور 
پـس ازنبرد های شـانزده سـاله اسـت شورشـیان شکسـت را 
نمـی پذیرنـد وحکومـت افغانسـتان  درکارتامیـن امنیـت بـه 

مـردم بـا ُدشـواری هـای روبـه ور اسـت.«
نـام  درج  تـاش  در  واشـنگتن  کـه  می گویـد  ابـاد  اسـام 
پاکسـتان در فهرسـت پشـتیبانان مالـی هراس افگنـان جهانی 

. ست ا
سرپرسـت وزارت مالیه پاکسـتان به خبرگـزاری رویترز گفته 
اسـت کـه ایـاالت متحـده چندیـن هفتـه پیـش این طـرح را 
سـاخت وسـپس فرانسـه و آلمـان را نیـز تشـویق کـرد تـا از 

ایـن طـرح پشـتیبانی نمایند.
یک مقام امریکایی نیز این اطاعات را تایید کرده است.

ایـن طـرح بـه نشسـت سـازمان مبـارزه بـا پـول شـویی کـه 
هفتـه آینده در فرانسـه برگزار خواهد شـد ، فرسـتاده خواهد 

. شد
اگـر نـام پاکسـتان در ایـن فهرسـت گنجانیده شـود، سـرمایه 
گـذاری هـای خارجـی در پاکسـتان محـدود خواهند شـد و 
نیـز پاکسـتان بـرای دریافـت قرضـه از کشـورها و سـازمان 
هـای جهانـی، بـا دشـواری هـای بزرگـی رو بـه رو خواهـد 

. گشت

امــریـــکا:
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رییس استخبارات آلمان: 

چهلدرصدافغانستان
دراختیارطالباناست

وضعیـت خطرنـاک امنیتی در افغانسـتان سـبب 
خارجـی  اسـتخبارات  اداره  فزاینـده  نگرانـی 
آلمان شـده اسـت. رییـس این اداره گفته اسـت 
کـه کنتـرول سراسـر افغانسـتان، چالـش بزرگی 

بـرای نیرو هـای امنیتـی ایـن کشـور اسـت.
برونـو کال، رییـس اداره اسـتخبارات خارجـی 
آلمـان به روزنامه »تاگس شـپیگل« )شـماره روز 
جمعـه( گفته اسـت: »تصـور ما چنین اسـت که 
حـدود ۴۰ درصد خـاک افغانسـتان دیگر تحت 
نیسـت،  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  کنتـرول 
بلکـه بـه دسـت طالبـان و گـروه هـای دیگـر 
مخالـف دولت سـقوط کـرده اسـت.« او افزوده 
اسـت: »در حـال حاضـر همه نشـانه ها گـواه بر 
ایـن انـد کـه وضعیـت امنیتـی در این کشـور به 

گونـه قابـل توجهی بهتر نشـده اسـت.«
رییـس اداره اسـتخبارات خارجی آلمـان افزوده 
اسـت کـه طالبـان و شـاخه گـروه تروریسـتی 
داعـش در افغانسـتان توانایـی آن را دارنـد کـه 
»حتـی در کابـل، کـه از نیرو هـای کافـی امنیتـی 
برخـوردار اسـت، حمـات سـنگینی را انجـام 
بدهنـد«. بـه قـول کال ایـن وضعیـت بـه مفهوم 
یـک خطـر دوامـدار، از جملـه بـرای »سـربازان 
و تأسیسـات آلمانـی« در ایـن کشـور اسـت. او 
تأکید کرده اسـت کـه در همه مناطق افغانسـتان 
صـورت  ای  حملـه  دارد  امـکان  زمانـی  »هـر 
اسـت کـه طالبـان  بگیـرد«. کال عـاوه کـرده 
حـدود ۳۰ هـزار جنگجـوی فعـال در اختیـار 
دارنـد. ایـن درحالیسـت کـه کارشناسـان امنیتی 
ایـاالت متحـده امریـکا اخیـراً حتـی از ۶۰ هزار 

جنگجـوی طالبـان سـخن گفتـه بودنـد.
ریـس اداره اسـتخبارات خارجـی آلمـان یـک 
دورنمـا بـرای پیـروزی در جنـگ علیـه طالبـان 
و سـازمان هـای دیگر تروریسـتی در افغانسـتان 
ارزیابـی کـرده و گفتـه  تردیـد  بـا شـک و  را 
اسـت: »سـخن گفتـن از موفقیت هـای پایدار در 

افغانسـتان دشـوار اسـت.«
کال سـاحات کوهسـتانی افغانسـتان را یکـی از 
دالیـل این دشـواری عنوان کرده اسـت. او گفته 
اسـت: »تاریـخ نشـان داده اسـت کـه امپراتوری 
اسـتعمارگر بریتانیـا و اتحاد شـوروی )پیشـین( 
در این کشـور شکسـت خـورده اند. امـروزه نیز 
داشـتن کنتـرول بـر سراسـر این کشـور، چالش 

بزرگـی بـرای نیروهای امنیتی اسـت.«
به گفته رییس...                    ادامه صفحه 6

رویـا رویـی ارگ  و سپیـدار
شنـاسنامـۀ برقـی  بـر سـر  
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یک جانبـه  به صـورِت  ریاسـت جمهوری  ارگ 
در راسـتای یـک برنامـۀ  و غیرقانونـی و ظاهـراً 
شـناس نامه های  توزیـع  قومـی،  سیاسـی- 
الکترونیکـی را روز گذشـته آغـاز کـرد. ایـن در 
حالـی اسـت که ریاسـت اجرایـی به عنـوان نیمی 
از قـدرِت سیاسـی در کشـور، بـا این امـر مخالف 
اسـت و جـداً خواهـان توقِف آن شـده اسـت. در 
اعامیـۀ ریاسـت اجرایـی گفتـه شـده کـه رونـد 
بـه  نیـاز  الکترونیکـی،  شـناس نامه های  توزیـع 
اجــماع ملـی دارد و تـا زمانـی که توافـق عمومی 
در ایـن مـورد ایجـاد نشـود، از توزیـع آن بایـد 

گیـرد.  خـودداری صـورت 

در پیــام داکتـر عبـداهلل تصریـح شـده کـه امـروز 
رییـس  بـا  ایـن خصـوص  در  گفت وگـو  بـرای 
حکومـت دیـدار خواهـد کـرد. امـا آغـاز توزیـع 
شـناس نامه  های الکترونیکـی در ارگ، واکنش های 
زیـادی را در فضـای مجـازی برانگیختـه اسـت. 
مجـازی،  فضـای  در  کاربـران  از  زیـادی  شـمار 
یـک جنـاح  »تحمیـل خواسـته های  را  امـر  ایـن 
مشـخص« اعـام کـرده و هشــدار داده انـد که در 
صـورت ادامـۀ ایـن وضـع، دسـت بـه اقدام هـای 

جـدی خواهنـد زد. 
از  البتـه  الکترونیکـی  شـناس نامه های  توزیـع 
نیــازهای اصلی جامعۀ ماسـت و سـران حکومت 
نیـز بـه چنیـن امـری متعهـد شـده بودنـد، اما طی 
سـال های گذشـته و بـه ویـژه در چنـد مـاه اخیر، 
اتفاق هایـی در ایـن خصـوص واقع شـد که شـک 
بـا مخـدوش  رابطـه  و گمان هـای زیـادی را در 
کـردن هویـِت اقـوام بـه وجـود آورد. چنـد سـال 
پیـش، مجلـس نماینـده گان کشـور، قانـون توزیع 
کـرد،  تصویـب  را  الکترونیکـی  شـناس نامه های 
ولـی این قانـون بعـداً در ارگ ریاسـت جمهوری 
مـورد دسـتبرد قـرار گرفـت و تعدیـاِت خاصـی 
در آن رونمـا شـد کـه باعث سـروصداهای زیادی 
در میـان شـهروندان افغانسـتان گردید. بسـیاری ها 
شـناس نامه های  توزیـع  چـرا  کـه  می پرسـند 
الکترونیکـی حداقـل بـر مبنـای آن چه که شـورای 
ملـی تصویـب کرده اسـتـ  هرچند کـه در آن نیز 
مـوارد جنجالـی وجـود دارد ـ توزیـع نمی شـود؟ 
چـرا ارگ و شــخص آقـای غنـی می خواهند این 
شـناس نامه ها طـوری توزیـع شـود کـه خـودش 

صـاح می بینـد و نـه ُکِل جامعـه؟ 
افتـاده  پـا  پیـش  و  سـاده  مسـایل  مسـایل،  ایـن 
نادیـده  بتـوان به سـاده گی آن هـا را  نیســتند کـه 
گرفـت. هویت افراد چیزی نیسـت کـه آن را تغییر 
داد و یـا بـه دلخـواهِ خـود بـرای دیگـران هویـت 
تراشـید. در این کـه بحـث هویـت در افغانسـتان 
تـوام  و  جنجالـی  بحـث  یـک  دور  سـال های  از 
بـا دیدگاه هـای متفـاوت بـوده، هیـچ جـای شـک 
نیسـت. در ایـن خصـوص، دیدگاه هـای مختلفـی 
در  گاه  و  یکدیگـر  ناقـِض  گاه  کـه  دارد  وجـود 
برخـی مسـایل اختافـات جزیـی را بـه نمایـش 

می گـذارد. 
هـر شـهروند ایـن کشـور حـق دارد کـه در مورد 
هویـِت خـود نظـر بدهـد و تـا زمانـی کـه ایـن 
بـه اجمـاع عمومـی  دیدگاه هـا توحیـد نشـده و 
در  هویـت  مـورد  در  نمی تـوان  نگشـته،  تبدیـل 
کشـور تصمیـم گرفت. عـدۀ زیادی در افغانسـتان 
کـه  بوده انـد  نظـر  ایـن  بـه  پیـش  سـال ها  از 
»افغـان« نـام یـک قـوم خـاص اسـت و نبایـد بـه 
ُکل شـهروندان کشـور تسـری پیـدا کنــد. ایـن 
افـراد اسـناد و مـدارِک قابـل توجهی بـرای چنین 

برداشـتی دارنـد و خواهـاِن آن انـد کـه عدالـت 
در ایـن خصـوص رعایـت شـود و هویـت یـک 
قـومِ خاص بـه ُکل شـهروندان تعمیم نیابـد. آن ها 
اصطـاح  ایـن  کاربـرد  مخالـف  مـا  می گوینـد 
بـرای قـوم مشـخص نیسـتیم، امـا می خواهیـم که 
بـه دیگـر اقـوام و هویت هـا نیـز بـه همیـن گونـه 
احتـرام گذاشـته شـود. عده یـی دیگـر بـا توجه به 
کاربـرد سیاسـی این اصطـاح، به این نظـر اند که 
طـی سـال های متمادی و بـه دلیل کاربرد سیاسـی 
آن، اصطـاح »افغـان« آن بـار قومـی را از دسـت 
داده و می توانـد بـه عنـوان یـک هویـت مشـترِک 
سیاسـی ـ بـه شـرط این کـه از آن سـوءتعبیر بـه 
نفـع یـک قوم خاص نشـود ـ مـورد اسـتفاده قرار 
گیـرد. اما یـک جناح دیگـر کامًا پافشــاری دارد 
کـه ُکل اقـوام کشـور از هر قـوم، نـژاد و زبانی که 
باشـند، هویـت »افغـان« را دارنـد و ایـن هویـت 

برگرفتـه از نـام کشـور اسـت.
مسـلمًا بـرای ایـن اسـتدالل می تـوان مـوارد نفـی 
زیـادی را سـراغ کـرد. بـه گونـۀ مثـال، آیـا همـۀ 
می کننـد،  زنده گـی  هندوسـتان  در  کـه  کسـانی 
هنـدو انـد؟ آیـا همـۀ کسـانی کـه در تاجیکسـتان 
و یـا ازبکسـتان زنده گـی می کننـد و شـهروند این 
کشـورها انـد، ازبیـک و تاجیـک انـد؟ اگـر چنین 
نیسـت، پس شـهروندان افغانسـتان هـم می توانند 

همـه افغـان بـه معنای پشـتون نباشـند. 
در این کـه اصطـاح افغـان برای قوم مشـخص به 
کار می رفتـه اسـت، به عنـوان یک پدیـدۀ تاریخی 
می تـوان بـه انـدازۀ کافـی سـند و شـواهد آورد. 
حتـا در اصطـاح روزمـرۀ مـردم نیز می تـوان این 
تمایزگذاری را شـاهد بود. شـهروندان کشــور به 
پشـتون ها افغـان و یـا اوغـان خطـاب می کننـد و 
ایـن اصطـاح از دیرزمانـی در کشـور مـا رواج 
دارد. حتـا خـود پشـتون ها نیـز خـود را بـا همین 
نـام معرفـی می کننـد. بـا ایـن حـال، بـرای این که 
چنیـن هویتـی را همـۀ اقـوام کشـور بـه عنـوان 
یـک هویت مشـترِک سیاسـی قبـول کننـد، نیاز به 

گفت وگـو و بحـث اسـت.
 نمی شـود کـه بـرای همـه، یـک گـروهِ خـاص 
باشـند.  بگیـرد کـه چـه هویتـی داشـته  تصمیـم 
در گذشـته ها اگـر ایـن هویـت بـر دیگـر اقـوام 
تحمیـل می شـد، بـه زور تفنـگ و زندان بـود و نه 
این کـه هیـچ اعتراضـی در گذشـته وجود نداشـته 
بـوده اسـت. در گذشـته ایـن مسـأله حـل نشـده 
بـود و حـاال هـم حـل نشـده اسـت. اقـدام ارگ 
به شـدت  را  کشـور  در  ملـی  وحـدت  می توانـد 
زیـان برسـاند و اقـوام و هویت هـای مختلـف را 
در برابـر یکدیگـر قـرار دهد. شـاید هـدف اصلی 
ارگ نیـز همیـن باشـد ولـی بـدون شـک چنیـن 
سیاسـتی بـه هیچ صـورت به نفـع ثبـات و امنیت 
کشــور نخواهـد بـود. باید بـه مـردم مراجعه کرد 
و در ایـن خصـوص به اجمـاع رسـید. بهترین راه 
رسـیدن بـه توافـق در این مـورد، ریفراندم اسـت 
فعلـی کشـور، عملـی  در شـرایط  متأسـفانه  کـه 
شـدنی نیسـت ولی راه هـای بدیِل دیگـری وجود 
دارنـد کـه بـا توسـل بـه آن ها می تـوان بـه راه حل 
منطقـی، همه پذیـر و قابـل قبول دســت پیدا کرد. 
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یونامـا یـا دفتر سـازمان ملل متحـد در افغانسـتان، در گزارِش 
سـاالنۀ خود از افزایش 17 درصـدی تلفاِت حمات انتحاری 
و مواد انفجارِی جاسازی شـده در افغانسـتان خبر داده اسـت. 
ایـن گـزارش کـه دو روز پیـش )2۶ دلو( منتشـر شـد، ضمن 
آن کـه از کشـته شـدِن ۳5۰۰ غیرنظامی و زخم برداشـتِن بیش 
از 7 هـزار غیرنظامـی در سـال 2۰17 سـخن می گویـد، ایـن 
ارقـام را نسـبت بـه سـال 2۰1۶ بـا 9 درصد کاهـش توصیف 

می کنـد.
 گـزارش سـاالنۀ یونامـا تصریـح کـرده اسـت کـه بیشـترین 
تلفـات بـه والیت هـای کابـل، هلمنـد، ننگرهـار، قندهـار و 
فاریـاب تعلـق می گیرنـد و گـروه طالبـان مسـوول عمـدۀ 

)۴2 درصد( آن به شمار می آید.
بـا ایـن اوصـاف، گـزارش سـاالنۀ دفتـر سـازمان ملـل متحد 
در افغانسـتان، یـک رِخ عمیقـًا یـأس آور و نیمرخـی ظاهـراً 
امیدوارکننـده دارد؛ نخسـت: افزایشـی کـه در تلفات حمات 
انتحـاری به میـان آمـده و دوم، کاهشـی کـه در شـمار تلفات 
غیرنظامیـان رونمـا شـده اسـت. بـر اسـاس داده هـای ایـن 
تلفـاِت  گـزارش، در سـال 2۰17 کاهـش 2۳ درصـدی در 
غیرنظامیـان از سـوی نیروهـای طـرف دارِ دولت به میـان آمده 

ست. ا
حکومـت افغانسـتان ضمـن آن کـه از ایـن بخـش از گـزارش 
اسـتقبال می کنـد، می گویـد که شـمار تلفـاِت غیرنظامیانی که 
نیروهـای دولتـی عامـل آن هسـتند، کمتـر از آن چیزی سـت 
کـه در گـزارش یونامـا درج شـده اسـت؛ چنان که سـخنگوی 
وزارت دفـاع اظهـار کـرده کـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 
افـزون بـر داشـتن پالیسـی جلوگیـری از تلفـات غیرنظامیان، 
ایـن  در  نیـز  ریاسـت جمهوری  سـوی  از  خاصـی  دسـتور 

دارند.  خصـوص 
امـا ورای آن چـه گفته شـد، مـوردی که می تواند بـه اضطراِب 
رقـِم  بزنـد،  دامـن  گـزارش  ایـن  افغانسـتانِی  خواننـده گاِن 
ده هـزار کشـته و مجـروِح غیرنظامـی در سـال 2۰17 اسـت؛ 
آمـاری کـه نـه می توان از آن اسـتقبال کرد و نـه می توان آن را 
انـکار نمود. ایـن بخش از گـزارش، انعکاس دهنـدۀ تلخ ترین 
واقعیـِت جاری در افغانسـتان اسـت و آن این که: جاِن انسـاِن 
ایـن سـرزمین مصـون نیسـت و حکومـت نتوانسـتهـ  و حتـا 
نخواسـته ـ از شـهروندانش در مقابـل خطـرات و تهدیدهـا 

حمایـِت الزم را بـه عمـل آورد. 
اگرچـه سـخنگویان نهادهـای امنیتـی بـه کاهـش نسـبی در 
تلفـاِت غیرنظامیـان بر اثـر اقداماِت حکومت افتخـار کرده اند، 
امـا از نظـر مـردم افغانسـتان و بر اسـاس حقوق شـهروندی، 
حکومـت مسـووِل نخسـِت رسـیدن آسـیب بـه جـان و مـاِل 
نبـرد  میدان هـای  در  غیرنظامیـان  بـه  به ویـژه  و  شـهروندان 
اسـت. بسـنده کـردن بـه این سـخن  که طالبـان و داعشـیان و 
سـایر تروریسـتان، عوامـِل اصلِی تلفـات غیرنظامیان هسـتند، 
طفـره روی از مسـوولیت و قبـول شکسـت در انجـام وظیفـه 

ست. ا
اگـر حکومـت به راسـتی از موقـف و رسـالِت خـود باخبـر 
باشـد، ده هزار کشـته و زخمِی غیرنظامی در یک سـال، چیزی 
کمتـر از فاجعـه نیسـت. و اگـر به ایـن رقم، تلفـات نیروهای 
نظامـی دولتـی را نیـز بیفزاییـم، فاجعه یـی بـزرگ و دلهره آور 
تمام قـد در مقابـِل مـا قـرار می گیـرد. از همین روسـت کـه 
آقـای تدامیچـی یاماموتـو، نماینـدۀ ویـژۀ سـازمان ملـل برای 
افغانسـتان می گویـد کـه آن هـا نگـران اوضـاع افغانسـتان و 
ادامـۀ حمـات انتحـاری و افزایـش تلفـات در سـال جـاری 

)2۰18( هسـتند.  
امـا پیـش از آن کـه نهادهـای بین المللـی و خارجـی از ایـن 
وضـع اظهـار نگرانی کنند، حکومـت و به ویژه شـخِص آقای 
غنـی بایـد بر خـود بلرزد کـه در  دریای خون غوطه ور اسـت 
و به جـای آن کـه بـه خـود بیایـد و در مقابل دشـمن قاطعیت 
بـه خرچ دهـد، مصروِف تسویه حسـاب های تیمـی و جناحی 

در سـاختار دولت شـده است. 
ده هـزار نفـر کشـته و زخمـی در یـک سـال، بی هیـچ شـکی 
رقمی بسـیار بزرگ اسـت؛ امـا اگر این رقم برای اشـخاص و 
حلقاتـی در حکومـت کوچک جلوه می کنــد، دلیلـش را باید 
در ثـروت و تنعمـی جسـت وجو کـرد کـه از خـواِن قدرت و 
خـوِن سـربازان نصیـب شـده اند. ایـن عـدد ظاهـراً پنج رقمی 
بـرای بازمانـده گاِن شـهدا و جامعـۀ پُر از درد و فقـر و ناکامی 
افغانسـتان، مصیبـِت عظمایی سـت کـه روز به روز و نسـل به 
نسـل در چرخـۀ نابسـامانی های دیگـِر ایـن سـرزمین تولید و 
بازتولیـد می شـود و تـا قیامِ قیامـت داِغ آن تـازه خواهد ماند. 

گزارشیوناما
وبیخیالیحکومت

نمی شود که برای همه، یک 
گروِه خاص تصمیم بگیرد که 

چه هویتی داشته باشند. در 
گذشته ها اگر این هویت بر 

دیگر اقوام تحمیل می شد، به 
زور تفنگ و زندان بود و نه 

این که هیچ اعتراضی در گذشته 
وجود نداشته بوده است. در 

گذشته این مسأله حل نشده 
بود و حاال هم حل نشده است. 

اقدام ارگ می تواند وحدت 
ملی در کشور را به شدت زیان 

برساند و اقوام و هویت های 
مختلف را در برابر یکدیگر قرار 

دهد. شاید هدف اصلی ارگ 
نیز همین باشد ولی بدون شک 
چنین سیاستی به هیچ صورت 

به نفع ثبات و امنیت کشـور 
نخواهد بود. باید به مردم 

مراجعه کرد و در این خصوص 
به اجماع رسید. بهترین راه 

رسیدن به توافق در این مورد، 
ریفراندم است

ACKU
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شاه حسـین مرتضوی سرپرسـت دفتر سـخنگوی 
ریاسـت جمهـوری در صفحـۀ فیسـبوک خـود 
نگاشـته اسـت: افرادي کـه از یـک سـو ادعـاي 
مامـور حکومـت را دارند و از سـوي دیگر بلوف 
فراخوانـي تظاهرات سـر مي دهند، هنـوز جایگاه 
درک  بـه خوبـي  را  سیاسـي خـود  و  حقوقـي 
نکرده انـد. مـا تـا زماني کـه جایـگاه حقوقي خود 
را در عرصـه سیاسـي درک نکنیـم، قاعده بازي را 
هـم درک نمي توانیـم، به همین دلیـل برخي افراد 
ضـرورت بـه کورس هـای مهـارت و آمـوزش  

قاعـده بـازي دارند.
سرپرسـت دفتـر سـخنگوی ارگ، در این نوشـتۀ 
خـود افـرادی را مـورد نقـد قـرار داده اسـت کـه 
هم مامور حکومت هسـتند و هم چنـان، در گروه 
اپوزیسـیون قـرار دارنـد و آنـان را بـه بی سـوادی 
و عـدم درک از قاعـدۀ بازی هـای سیاسـی متهـم 
کـرده و گفتـه کـه نیـاز بـه مهارت های آموزشـی 
دارنـد. امـا، آقای مرتضـوی نگفته کـه حلقه های 
مشـحض ارگ قاعدۀ بازی را چقدر درست بازی 
کرد ه انـد و چقـدر در ایـن بـازی موفـق بوده اند؟ 
چرا کسـانی که مامـور حکومت هسـتند در برابر 
ایـن حکومـت قـرار گرفته   انـد و آیا قاعـدۀ بازی 
را کـه حلقـۀ ارگ در برابـر همپیمانـان و مخالفان 
خـود پیش گرفته اسـت، قاعدۀ حسـابی اسـت و  
حکومـت را بـه پیـروزی و بـا ثباتی می بـرد یا به 
پرتـگاه رهنمایـی می کنـد؟ باید گفت کـه قاعدۀ 

بـازی منـزوی کـردن شـخصیت های سیاسـی به 
اسـاس معامله های سیاسـی نیسـت. قاعـدۀ بازی 
ایـن  نیسـت کـه در برابر تمام نهادهـای حکومتی 
یـک نهـاد مـوازی در ارگ باشـد و صاحیـت 
برگـزاری آن هـم در دسـت حلقـۀ خـاص قـرار 
امنیـت،  باشـد. ریاسـت شـورای عالـی  داشـته 
شـورای عالـی صحت، شـورای عالی تحصیات 
و آمـوزش و پرورش، شـورای عالی شهرسـازی، 
شـورای عالـی مهاجرت کمیتـۀ تـدارکارت و ...، 
رهبـری تمـام ایـن شـورا ها در ارگ بدسـت چه 
کسـی قـرار دارد؟ آیـا ایـن و همـه تاش هـای 
حـذف گرایانـۀ حلقـۀ  خـاص در اطـراف رییس 
حکومـت وحـدت ملـی، نشـان رفتـن بـه طرف 
نهادینه شـدن دموکراسـی و کثرت گرایی اسـت؟ 
می دانیـم کـه پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها منفـی 
اسـت. در صورتی که حکومت خود مشـروعیت 
قانونـی و مردمی ندارد، چگونـه ادعا دموکراتیک 
اسـت  ایـن  بـازی  قاعـدۀ  آیـا  دارد.  را  بـودن 
معـاون رییـس جمهـور در تبعیـد بـه سـر ببـرد 
و صاحیت هـا و مسـوولیت هایش بـه مشـاور 
شـورای امنیـت داده شـود، ایـن چگونـه قاعـدۀ 
بازی اسـت کـه تنها ارگ نشـینان می دانند و هیچ 
فردی دیگر آن را نداسـته اسـت. قاعدۀ بازی این 
اسـت کـه بایـد جنـرال رازق و عطـا محمـد نور 
از کرسی هایشـان تبعیض گونـه کنـار زده شـوند 
و والیت هـای مهـم بیشـتر ناامـن شـوند. قاعـدۀ 

بـازی این   که بـه تعصبات قومی و زبانی به شـکل 
سیسـتماتیک دامـن زده شـود. اگـر واقـع بینانه تر 
بـه اوضـاع کشـور و بی ثباتی هـای سیاسـی اخیر 
نظـر انـدازی کنیـم و لحظه هـای در ایـن مـورد 
مکـث کنیـم، در می یابیـم کـه ارگ قاعـدۀ بـازی 
را باخته اسـت و مخالفان سیاسـی اش بیشتر سود 
برده انـد. در حـال حاضـر حکومـت وحدت ملی 
هـم از نـگاه مشـروعیت مردمـی و قانونی مسـیر 
خـود را بـه طرف »صفـر« می پیماید. بیـش از 8۰ 
درصـد مـردم از حکومـت وحدت ملـی ناراض 
بـه نظـر می رسـند، صداهـای کـه همـه روزه از 
طرف شـمال، جنوب، شـرق و غرب کشـور بلند 
می شـود اسـتدالل بر این ادعا هاسـت.  شمار زیاد 
آگاهـان بـاور دارند که انحصـار گرایـی در ارگ، 
بی امنی هـا، راهبردهـای حذف گرایانـه و تـاش 
بـرای منـزوی کـردن جریان ها و شـخصیت های 
سیاسـی از طرف حلقۀ خاص ارگ، سـبب شـده 

تـا اعتماد مردم نسـبت به حکومـت وحدت ملی 
سـقوط کنـد. مدت سـه سـال حکومـت وحدت 
ملی نتوانسـت به بحران مشـروعیت قانونی خود 
رسـیده گی  نمایـد و توافقنامـۀ حکومـت وحدت 
ملی را پیاده کند. سرپرسـت سـخنگوی این اداره 
برگـزاری کورس هـای آموزشـی  بـه  در حالـی 
بـه مخالفـان سیاسـی حکومـت تأکیـد دارد و  از 
ارزش هـای دموکراسـی و قاعـده بـازی حرف به 
میـان آورده اسـت که در مدت بیش از سـه سـال 
حکومـت موفـق به توزیـع شـناس نامه های برقی 
نشـد، امنیـت بدتـر شـد، فاصله هـا میان مـردم و 
حکومـت به شـکل کـم سـابقه یی افزایـش یافت 
بیـکاری دامن گیـر مـردم گردیـد. در  و فقـر و 
حالـی کـه ارزش هـای دموکراسـی آن نیسـت که 
حکومـت بـه خواسـت های مـردم توجـه نکنـد، 
فریـاد مـردم را بـه خـون بکشـاند، مـردم را در 
جاده هـا بـه گلوله ببنـدد، ارزش های دموکراسـی 

آن نیسـت که هزینه  برخی از والیت ها به اسـاس 
خواسـت افـراد تعیـن شـود. مـردم همـه روزه 
قربانـی شـوند و در حالـی که در پایتخـت باالی 
یکـی از هوتل هـای بین المللـی مهاجمـان حمله 
کرده باشـند و شـمار زیاد از مردم در آنجا کشـته 
شـوند، یکـی از مسـووالن درجـه یـک امنیتی در 
مهمهانـی مصـروف عیـش باشـد. بلـد بـودن بـا 
قاعـده بـازی و نهادینـه کـردن دموکراسـی ایـن 
نیسـت. ارگ در حالـی از از رعایـت ارزش هـای 
دموکراسـی گفتـه اسـت کـه در بررسـی واحـد 
اطاعاتی اکونومیسـت که همه سـاله کشـورهای 
جهـان را بـر اسـاس شـاخص های دموکراسـی 
طبقـه بنـدی می کنـد، افغانسـتان در رده پایینـی 
جدول و در رده مسـتبدترین کشـورها قرار گرفته 

است.

ارگ 
ا ست را باختـه  قاعـدۀ بـازی 

ابوبکر صدیق

دبیر ُکل ناتو می گوید که هم پیمانان افغانستان 
سه هزار آموزگار تازه نفس را برای آموزش های 

بیشتر نیروهای امنیتی افغانستان می فرستند.
گفت:  دیروز  ناتو  ُکل  دبیر  ستولتنبرک،  ینس 
آموزگار   ۳۰۰۰ المللی  بین  متحدین  و  »شرکا 
اضافه  افغانستان  در  قاطع  به حمایت  را  دیگر 
می کنند تا اینکه از تبدیل شدن دوباره افغانستان 
شود.  جلوگیری  افگنی  دهشت  پناهگاه  به 
افغانستان به ما آموخته است که پیش گیری بهتر 

از مداخله است«.
در همین حال وزیر دفاع اسپانیا نیز تعهد می کند 
که بخش آموزشی نیروهای افغانستان را تقویت 

کند.
ماریا دوالرس، وزیر دفاع اسپانیا می گوید: »ما 
همراه با حمایت قاطع در افغانستان حضور داریم 
که تا سال 2۰19 آموزش هایی که برای اردوی 

ملی افغانستان نیاز است را تقویت بخشیم«.
از زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان مسوولیت ها 
را از نیروهای خارجی به دوش گرفتند، پرسش 
ضرورت ادامۀ همکاری ها با نیروهای امنیتی از 
برآوردن  سر  و  تروریستان  تحرکات  ادامۀ  بهر 

گروه های تروریستی جدید، بیشتر شده است.
نیروهای امنیتی افغانستان از روزی که مسوولیت  
و  گرفته اند  عهده  به  را  کشور  سراسر  امنیت 
و  آموزشی  بخش  در  تنها  خارجی  نیروهای 
کنار  در  قاطع«  »مأموریت حمایت  کسوت  در 
تازه یی  چالش های  با  است،  مانده  باقی  آنان 
روبه رو شده اند. در این فرصت، گروه های تازۀ 
تروریستی سر آورده و به حمات هراس افگنانۀ 

خود شدت بخشیده اند.
در این مدت، نیروهای امنیتی با پشتیبانی بی دریغ 
و  آموزشی  الزم  آمادهگی های  و  شهروندان 
تجهیزات نظامی در برابر گروه های تروریستی 
به مبارزۀ خود ادامه داده اند. این مبارزه همزمان 
بحث همکاری های بیشتر نظامی و آموزشی با 
این نیروها را سرعت بخشیده است. باورها به 
این است که اگر جامعۀ جهانی این نیروها را 
بیشتر از پیش حمایت نکند و در مبارزه یی که 
نفع آن به امنیت جهانی بر می گردد، آنان را تنها 
بگذارد، این نیروها نمی توانند تا تمامی تحرکات 

هراس افگنان را از میان بردارند.
این حال، شرایط منطقه یی و جهانی دچار  در 
تحوالت عظیمی شده است. گروه های بی شمار 
تروریستی فعال شده اند و مصروف سربازگیری 
میباشند. در منطقه یی که افغانستان در آن واقع 
گروه های  تجهیز  و  تربیه  بیشمار  مراکز  شده، 

تروریستی وجود دارد. این گروه ها تهدید اصلی 
برای امنیت جهانی به شمار می روند.

در کنار این، گروه های قاچاق، تولید و ترافیک 
و  شده  فعال  پیش  از  بیشتر  نیز  مخدر  مواد 
از فضای  استفاده  با  قاچاق چیان بزرگ جهانی 
به جهان  مواد مخدر  قاچاق  مساعد، مصروف 
هستند. از طرفی هم، تولید و قاچاق مواد مخدر، 
منبع اصلی تمویل گروه های تروریستی در منطقه 
منابع گروه های  این  به حساب می رود. وجود 
تروریستی را در بسا موارد، بی خیال از وابسته گی 
به جاهای دیگر کرده و پول به دست آمده از این 
راه را مصرف عملکرد و تحرکات تخریب کارانۀ 

خود می کنند.
که  تروریستی  گروه های  مالی  خوب  منبع 
به  مخدر  مواد  تولید  و  قاچاق  مجرای  از 
و  بیشتر  سربازگیری  سبب  می آورند،  دست 

این  و  شده  تروریستی  کان  برنامه ریزی های 
امر حکایه گر تداوم عملکردهای تخریب کارانۀ 
بزرگ  تهدید  دو  موضوع  این  می باشد.  آنان 
اعتیاد  و  تروریستی  کان  -برنامه ریزی های 
جهانی به مواد مخدر- را در بر می گیرد و سبب 
می شود تا هیچ نقطۀ جهان در امن و آرامش به 

سر نبرد.
با توجه به بازیگران منطقه یی و فرامنطقه یی در 
آسیا، به ویژه در جنوب این قاره، غرب و آسیای 
مرکزی که هر یک به دنبال منافع خود هستند 
و این منافع با یکدیگر هم سو نیست، صلح و 

افغانستان که در نقطۀ تقاطع  پایدار در  توسعۀ 
این مناطق قرار گرفته است، امری ناممکن به 
نظر رسیده و در درازمدت، این سرزمین مورد 
تهدیدهای متعدد قرار خواهد داشت. مهم ترین 
دلیل آن است که منافع ناهم سویی بازیگران در 
بیرون از مرزها در حیطۀ حوزۀ نفوذشان برخورد 

کرده و منجر به بی ثباتی می شود.
 )NATO( شمالی  اتانتیک  پیمان  سازمان 
بهترین گزینه برای اتحاد با افغانستان به شمار 
می رود. در این زمینه تجربۀ آذربایجان در منطقۀ 
قفقاز و در همسایه گی بازیگران متضاد المنافع 
که هر کدام در پی نفوذ به آن کشور بودند، در 

خور توجه است.
با احساس تهدیدهای دوام دار از سوی بازیگران 
منطقه یی و نا هم سویی های اهداف و همکاری ها 
نیاز  میزان  آسیا،  مرکز  و  غرب  جنوب،  در 
افغانستان در پیوستن به یک ضامن فرامنطقه یی 
هرچه بیشتر می شود. در این میان، ناتو به عنوان 
با پشتوانۀ قوی و رابط دو  یک سازمان موفق 
معرض  در  دیگر  سازمان  هر  به  نسبت  سویه، 
تازه  افغانستان قرار می گیرد. چالش های  توجه 
و  نام ها  با  تروریستی  گروه های  سربرآوردن  و 
پرچم های جدید، ضرورت همکاری کشورهای 
جهانی و سازمان های امنیتی را با نیروهای امنیتی 

افغانستان بیشتر ساخته/می سازد.
و  بالقوه  تهدیدهای  فهرسِت  به  چشم اندازی 
نگاه  از  درازمدت  در  افغانستان  برای  بالفعل 
برای  افغانستان  که  می دهد  نشان  واقع گرایانه 
همکاری  به  نیاز  پایدار،  صلح  و  امنیت  تأمین 
نزدیک و ثابت با کشورهای و سازمان های حامی 

از آن میان ناتو را دارد. 
به هر رو، وجود این همه چالش ها سبب شده 
با  مبارزه  خود،  جدید  راهبرد  در  امریکا  که 
عنوان  به  و  قرار دهد  اولویت  در  را  تروریسم 
برداشتن  میان  از  و  مبارزه  برای  گام  نخستین 
النه های تروریسم، پاکستان تحت فشار جهانی 

قرار بگیرد. با آنکه مقامات این حکومت وجود 
رد  پاکستان  این  در  را  هراس افگن  گروه های 
اما واقعیت های موجود و اسنادی که  می کنند، 
در چندین نوبت حکومت های افغانستان از آن 
صحبت کرده و به طرف پاکستانی سپرده است، 
نمایان گر حضور گروه های هراس افگن، آموزش 

و تجهیز این گروه ها در پاکستان می باشد.
کشورهای جهانی و در رأس آن ایاالت متحدۀ 
امریکا پس از چندین ماه چانه زنی و نشست های 
کنار  در  که  رسیدند  تصمیم  این  به  مشورتی، 
این  و  بیاستند  پیش  از  بیشتر  امنیتی  نیروهای 

نیروها را در بخش های مختلف کمک کنند.

این موارد سبب شد تا نهادهای امنیتی امریکا به 
تازه گی اعام کنند که نیروهای بیشتر خارجی 
در قالب مشوره و آموزش به افغانستان می آیند 
و شمار آنان به 1۴ هزار تن می رسد. مقام های 
آرزومند  پنتاگون  گفته اند،  گفته  امریکا  ارتش 
عملیات  آغاز  زمان  که  بهار  فصل  در  است 
شبه نظامیان است، حضور نیروهای امریکایی را 

در این کشور جنگ زده افزایش دهد.
ارتش امریکا عاوه بر اعزام نیرو برای آموزش 
با  مقابله  برای  افغانستان  ارتش  با  همکاری  و 
گریخته اند  عراق  و  سوریه  از  که  داعشی هایی 
افغانستان  در  گرفتن  قدرت  دنبال  به  اکنون  و 
هستند، می خواهد هلیکوپتر، خودروهای زرهی 
ارسال  کشور  این  به  نظامی  تجهیزات  سایر  و 
کند. همچنان یگان بزرگی از پهپادهای مسلح 
و  می شود  اعزام  افغانستان  به  نیز  غیرمسلح  و 
نظارت،  امکان  امریکایی  نظامی  مشاوران  به 

جمع آوری اطاعات و شناسایی را می دهد. 
چند  امریکا   رییس جمهور  ترامپ،  دونالد 
ماه پیش اعام کرد که ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نیروی 
نظامی را به افغانستان می فرستد و تاش دارد تا 
به پیروزی قاطعی در جنگ در برابر گروه های 
تروریستی بپردازد که 15 سال است با آن درگیر 
است. کاخ سفید در بخشی از این راهبرد، برخی 
از تصمیم گیری ها دربارۀ افغانستان را به عهدۀ 
جنرال های نظامی خود گذاشته است. به طوری 
نیروهای  فرمانده  نیکلسون،  جان  جنرال  که 
میادی  گذشتۀ  ماه  افغانستان،  در  امریکایی 
به خبرنگاران گفت که به دنبال حضور بیشتر 
نیروهای امریکایی در افغانستان در ماه های آتی 

است، اما به جزییات آن اشاره نکرد.
این کمک ها، چنانی که مسووالن در وزارت دفاع 
ملی افغانستان نیز اعام کرده اند، نیروهای امنیتی 
کشور را حمایت می کند تا قوی تر از پیش برای 
مبارزه با تروریستان به میدان های نبرد بشتابند و 

با دستاوردهای بیشتر برگردند.
تعهد جدید سازمان ناتو نشان می دهد که اعضای 
ناتو ضرورت این همکاری ها را بیشتر درک کرده 
اند و به این نتیجه رسیدند که به خاطر تأمین 
ثبات منطقه و جهان و همچنان از میان برداشتن 
امنیتی  نیروهای  کنار  در  تروریستی  گروه های 

افغانستان می مانند.

ناتوازگذشتۀافغانستانآموختهاست
هارون مجیدی
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بخش پنجـم

سنت پیامبر اکرم )ص(
ــل و  ــم از ســخن، فع ــرم، اع ــر اک ــنت پیامب س
ــاِق  ــورد اتف ــع م ــرت، از مناب ــِر آن  حض تقری
ایــن  می شــود.  شــناخته  اســامی  فقهــای 
اتفــاق بــه لحــاظ کارکــرد ذاتــی، ســنت بــوده 
و نوعیــت پذیــرش آن، میــان تمــام فقهــا 
ــه ســنت  ــرای این ک ــوده اســت. ب ــه نب یک گون
ــداِن او  ــاران و خان ــنت ی ــرم از س ــر اک پیامب
ــرای ســنِت ایشــان  تفکیــک گــردد، معمــوالً ب
ــه  ــا ب ــی رود. فقه ــه کار م ــث ب ــاح حدی اصط
لحــاظ معرفت شــناختی، حجیــت حدیــث 
ــب  ــد و لق ــرآن می دانن ــر ق ــی ب ــر را مبتن پیامب
ــد.  ــه کار برده ان ــرای آن ب ــی” را ب ــی خف “وح
ولــی فقهــا همیشــه توجــه داشــته اند بــر 
متــِن  یــک  صــورت  بــه  قــرآن  این کــه 
فراتاریخــی و غیرمحــدود بــه فرهنــِگ خاصــی 
مطــرح اســت و ســنت، مــوارد مخصــوص بــه 
ــۀ آن روز را  ــاِص جامع ــت خ ــراد و وضعی اف
بــا خــود دارد و ایــن تلقــی همیشــه ســنت را 
دنبالــه رِو کتــاب اهلل قــرار داده اســت ـ برخاف 
تلقــی مســیحیان کــه ســخنان و عملکرد مســیح 

را مقــدِس اولــی می پندارنــد. 
الف( حدیث صحیح 

شــرط  ضریــس،  بــن  یحیــی  روایــت  در 
ــل  ــن دلی ــوان دومی ــه عن ــث ب ــرش حدی پذی
شــرعی نــزد امــام ابوحنیفــه، رواج حدیــث بــه 
روایــت ثقــات از ثقــات می باشــد. حســن بــن 
ــد  ــد می کن ــی تأکی ــر کوف ــه معاص ــح فقی صال
ــه  ــی ک ــه در صورت ــام ابوحنیف ــه ام ــر این ک ب
صحــت حدیثــی از پیامبــر اکــرم نــزد او ثابــت 
نمی کــرد و  عــدول  آن  از  می شــد، هرگــز 
نظیــر ایــن ســخن از ســفیان ثــوری و عبــداهلل 

ــت شــده اســت. ــز حکای ــارک نی ــن مب اب
امــا آن چــه قابــل توجــه اســت ایــن اســت کــه 
مقصــود امــام ابوحنیفــه از حدیــث “صحیــح”، 
ــه معنــی امــروزی آن نبــوده اســت؛  صحیــح ب
چــه ایــن دســته بندی از ابتــکار متأخــران 
در  این کــه  بــرای  اســت.  حدیــث  علــوم 
ابوحنیفــه  امــام  فقــه  شــکل گیری  روزگار 
هنــوز تدویــن مجموعه هــای حدیــث متــداول 
تــا حــد زیــادی  بــود و حدیــث  نشــده 
گســترده گی بومــِی خــود را حفــظ نمــوده 
بــود کــه نمونــۀ آن، وجــود تعــداد محــدودی 
احادیــث بــا اســانید حجــازی در عــراق بــود. 
ــه  ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــن وضع در چنی
ــرای گــردآوری طــرق روایــی  بتــوان جایــی ب
یــک حدیــث و تمییــز اخبــار متواتــر از اخبــار 

ــود. ــاز نم ــاد ب آح
از طــرف دیگر، بخشــی از احادیــث در روزگار 
ــوردار  ــهرتی برخ ــان ش ــه از چن ــام ابوحنیف ام
بودنــد کــه ایــن شــهرت اعتمــاد یــک فقیــه را 
ــود  ــب می نم ــا جل ــه آن ه ــردن ب ــل ک ــه عم ب
از  متأخــر  دســته بندی  بــا  منطبــق  ولــی 
ــاد و  ــِف آح ــث در ردی ــن احادی ــث، ای احادی

احادیــِث مرســل محســوب می گردنــد.
دســته بندی حنفــی احادیــث، بــه متواتــر، 
مشــهور و آحــاد نیــز برخاســته از همیــن 

موجــب  دســته بندی  ایــن  و  بــود  وضــع 
معرفت شــناختی  جایــگاه  دســته بندی 
ــه  ــد ک ــز می گردی ــاف نی ــزد احن ــث ن احادی
احادیــث  متواتــر،  به جــز  آن،  بــر  مبتنــی 
ــد.  ــته نمی ش ــی پنداش ــم یقین ــد عل ــر مفی دیگ
رابطــه  در  احنــاف  تقســیم بندی  برخــاف 
بــا احادیــث، تقســیم بندی متأخــر، قــدرت 
و  تواتــر  بــه  را  احادیــث  معرفت شــناختی 
ــه  ــه ب ــد، بلک ــته نمی دان ــا وابس ــهرت آن ه ش
صحــت اتصــال ســند و عــدم اتصــال آن 
می دانــد و بدیــن لحــاظ، قــول بــه فرضیــت و 
حرمــت، کــه مبتنــی بــر علــم یقینــی می باشــد، 
حدیــث  اهــل  به ویــژه  و  دیگــران  میــان 
چندین برابــر آن در فقــه حنفــی دیــده می شــود 
ــزد  ــات ن ــیاری از محرم ــی بس ــه حنف و در فق
ــی”  ــت تحریم ــمول “کراه ــث، مش ــل حدی اه
می گردنــد نــه “حــرام قطعــی” و بــه ایــن 
لحــاظ، حــوزۀ “کتــاب الکراهیــۀ” در فقــه 
ــی گســترده اســت در مقایســۀ آن  ــی خیل حنف

ــث. ــل حدی ــزد اه ن
ب( تعارض خبرِ واحد و قیاس 

ــدگاه  ــاد از دی ــار آح ــه اخب ــت ک ــن اس روش
ــل  ــم محتم ــذب و ه ــل ک ــم محتم ــی، ه عقل
ــی  ــتند و عل ــل هس ــی در نق ــهو و فراموش س
ــی  ــود، علم ــا حاصــل می ش ــه از آن ه ــی ک ظن
نیســت کــه فقیــه عقل گرایــی چــون امــام 
ابوحنیفــه را متقاعــد ســازد کــه بــر اســاس آن 

ــد.  ــتنباط نمای ــارع را اس ــی ش ــم واقع حک
ــبت  ــه نس ــام ابوحنیف ــۀ ام ــبتًا بدبینان ــگاه نس ن
ــل  ــی در نق ــر بی دقت ــان از نظ ــه برخــی راوی ب
ــاب  ــوح در کت ــه وض ــرم ب ــر اک ــنت پیامب س
“العالــم و المتعلــم” دیــده می شــود و ایــن 
ــی “بخــش  ــدمِ حنف ــای متق ــان فقه ــی می بدبین
ــه اســت. ــاب یافت ــانی آن” آشــکارا بازت خراس
ابوحنیفــه  امــام  کــه  عقلی یــی  اشــکاالت 
بــر واقع نمایــی احادیــث آحــاد داشــت و 
ــد  ــث گردی ــام باع ــرای ام ــخصیت عقل گ ش
کــه برخــی فقهــای حنفــی حجیــت خبــر 
واحــد را نــزد امــام ابوحنیفــه انــکار نماینــد و 
ــوای  ــتناد او دع ــورد اس ــاد م ــار آح ــرای اخب ب

ــد. ــهرت کنن ش
در توجیــه عمــل امــام ابوحنیفــه بــه خبــر واحد 
ــرای  ــار را ب ــن اخب ــوان گفــت کــه وی ای می ت
ــه  ــه کار می گرفت ــری ب ــم ظاه ــتخراج حک اس
ــه ایــن معنــی کــه  ــه حکــم واقعــی. ب اســت ن
ــاد  ــرای اجته ــی ب ــزد او طریق ــد ن ــر واح خب
ــن  ــم. روی همی ــد حک ــه مفی ــت، ن ــوده اس ب
ــر  ــنن پیامب ــدی و س ــکام تعب ــوظ در اح ملح
ــی  ــت را کاف ــف و غیرثاب ــار ضعی ــرم، اخب اک
نمــاز  برگــزاری  نفــی  ماننــد  نمی دانســت 
ــام  ــد، ام ــام محم ــۀ ام ــه گفت ــه ب ــقا ک استس
ــنِت  ــت در س ــقا را ثاب ــاز استس ــه نم ابوحنیف

پیامبــر نمی دانســته اســت.
و در مــورد تعــارض میــان اخبــار آحــاد، 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــا اوزاع ــرۀ او ب مناظ
وی اصــراری بــر جمــع بیــن دو روایــت 
“طبــق معمــول خــود” نداشــته و اساســًا ســنت 

ــه،  ــت و در نتیج ــه اس ــت را نمی پذیرفت غیرثاب
همیــن برخــورد موجــب بدبینــی اهــل حدیــث 

ــت. ــده اس ــه وی گردی ــبت ب نس
ــا  ــد ب ــث واح ــارض حدی ــاب تع ــه در ب آن چ
قیــاس نــزد احنــاف می تــوان گفــت ایــن 
ــه  ــام ابوحنیف ــع از ام ــل موض ــه نق ــت ک اس
چــون  برخی هــا  می باشــد.  متفــاوت 
ــِق  ــدم مطل ــه تق ــد ب ــی معتق ــن کرخ ابوالحس
ــد و  ــزد وی می باش ــاس ن ــر قی ــد ب ــر واح خب
ــل، فقهایــی چــون شاشــی ایــن تقــدم  در مقاب
را منــوط بــه فقاهــِت راویــان دانســته  و برخــی 
ــا  ــاد ی ــدرت اجته ــد ق ــر را فاق ــاران پیامب ی
ــر  ــه روایت شــان در براب فقاهــت می دانســته  ک

ــرد. ــرار می گی ــوح ق ــاس مرج قی
در جزییــات مســایل فقهــی هــر دو نــوع 
ــح  ــد ترجی ــت؛ مانن ــده اس ــده ش ــح دی ترجی
حدیــث ابوهریــره مبنــی بــر عــدم نقــض روزه 
در صــورت خــوردن یــا آشــامیدن ســهوی بــر 
قیــاس و ترجیــح قیــاس عرایــا بــه ربــا و تــرک 
حدیــث مــروی از زیــد بــن ثابــت. در نهایــت 
ــوان گفــت کــه امــام ابوحنیفــه در فــروع  می ت
ــه ترجیــح احادیــث داشــته  ــادی گرایــش ب عب
ــی  ــور اجتماع ــی در ام ــاس، ول ــر قی ــت ب اس
ــش  ــتر گرای ــاس بیش ــه رأی و قی ــره ب و روزم

داشــته اســت.
ج( ســخن و عمــل یــاران پیامبــر و تابعــان 

آن ها
کــه  گفــت  می تــوان  عقلــی  لحــاظ  بــه 
ــه  ــدازه ک ــان ان ــه هم ــر ب ــاراِن پیامب ســخنان ی
می توانــد  پیامبــر  ســنت  انعکاس دهنــدۀ 
رأی  می توانــد  انــدازه  همــان  بــه  باشــد، 
ــن  ــد. بنابرای ــا باش ــخصی آن ه ــدگاه ش و دی
دیــدگاه امــام ابوحنیفــه نیــز در بــاب حجیــت 
ســخنان صحابــه بــا تفکیــک میــان امــور 
ــخنان  ــت و س ــوده اس ــی ب ــادی و اجتماع عب
آن هــا را در امــور تعبــدی طریقــی بــرای یافتــن 
ــه حکــم  حکــم ظاهــری می پنداشــته اســت ن

ــی. واقع
ــال  ــون افع ــه پیرام ــام ابوحنیف ــا برخــورد ام ام
ــی  ــن معن ــه ای ــد، ب ــاوت می باش ــه متف صحاب
ــد انتقــادی  ــه دی ــه افعــال صحاب کــه نســبت ب
ــورد  ــی برخ ــۀ سرخس ــه گفت ــا ب ــته و بن داش
حضــرت عمــر را در مســالۀ مربــوط بــه 
قصــاص حکــم شــرعی ندانســته و نوعــی 
مربــوط  آن چــه  اســت.  شــمرده  تهدیــد 
ــاوای  ــه فت ــام ابوحنیف ــن، ام ــه تابعی می شــود ب
ــر  ــن ام ــی ای ــته ول ــا را حجــت نمی دانس آن ه
ــه معنــی عــدم بهره گیــری امــام ابوحنیفــه از  ب

نظریــاِت تابعیــن نمی باشــد .

كمال الدین حامد

بخش ششـم

ر. س. - پیترز
مترجم: علی رضا غفوری

ه در مقام منشـی ادبـِی او و در یک دوره 
برخـورد نخسـتین هابـز با فرانسـیس بیکـن ک

صـورت گرفتـه بـود، هابـز را مجـاب کـرده بـود که شـناخت بـه معنی قدرت اسـت. 

آرای سیاسـی و روان شـناختی هابـز بـا اسـتداللی منطقـی بـر یـک عقیدۀ سـاده یعنی 

حفـظ صلـح اسـتوار شـده بـود. او تصـور می کرد کـه در غوغـای جنگ هـای داخلی، 

هیـچ امیـدی بـرای انگلسـتان وجـود نـدارد مگـر آن کـه کسـی بتوانـد بـر روی ایـن 

رویدادهـا تأثیـر بگـذارد. کسـی کـه در عیـن حـال بـا منطـق اسـتدالل های او در باب 

انسـان و جامعـۀ مدنـی موافقـت کنـد. ایـن شـبکۀ منطقـی و عمل گرایانـۀ موجود در 

زیربنـای نظریـۀ هابـز کـه بعدها مارکسیسـت ها نیـز آن را تأییـد کردند، یکـی دیگر از 

پیوندهـای زیرسـاختی هابـز و رفتارگرایـان بود. پیوند بسـیار بسـیار آشـکار میان هابز 

و رفتارگرایـان، ماده بـاوری او و کوشـش او بـرای نتیجه گیـری از مفاهیـم و قوانیـن 

ه دربـارۀ کـرۀ زمیـن بود.
ش کار گالیلـ

رو

هابز خود می گوید:

بـرای یک شـخص زنده، نگریسـتن چیزی بر حرکـت یک عضو نیسـت. همان طورکه 

قلـب چیزی نیسـت مگـر تپیدِن یک انـدام و سلسـله اعصاب بر تعدادی رشـتۀ پیچ در 

صلهـا را هـم می توان بـه منزلۀ شـماری چرخ دنـده لحاظ کرد 
پیـچ چیـزی نیسـتند، مف

و در پـی همـۀ این هـا، حرکـت کلی بـدن آدمی چیزی نیسـت جز به حرکـت درآمدِن 

تعـدادی عضـو عامـل وقتی کـه همه گی با هـم به حرکـت درآیند.

تمایـات و بیزاری هـا، حرکت هایـی در مقابـل و خـارج از اشـیا انـد. فکـر کـردن 

چیـزی نیسـت مگـر حرکـت ماده یـی درونـی در سـر و احسـاس حرکـِت مربـوط به 

قلـب. فرم هـای تخیـل کـه هابز آن را بسـیار شـگفت انگیز یافـت، باید همچـون محل 

تاقـی حرکـت تلقی می شـد. بـرای گرفتن چنیـن نتیجه یی هابـز حـرکات را بی اندازه 

کوچـک و ُخـرد در نظـر می گرفـت، بـه شـکلی کـه آن را تـاش و مجاهدتـی مابیـِن 

موضـوع حسـی و مغـز می دانسـت و بـا کمـک گرفتـن از ایـن فرآینـد چه گونه گـی 

حرکاتـی را تبییـن کـرد کـه از محیـط بـه بـدن اعمـال می شـوند و از طریـق انـدام به 

مغـز منتقـل شـده و سـرانجام منجر به بـروز حرکاِت بـارزی همچون تمایـل و بیزاری 

می شـوند.

 رفتـار را می تـوان در میـان 
در رفتارگرایـی تمایـز بیـن دو نظریـۀ مولکولـی و جرمـی

پیـروان تولمـن)۶( مشـاهده کـرد. نظریـۀ مولکولـی نظیـر آن چه کـه کارک هـال)7( 

عنـوان می کنـد، از آن دسـته فرضیاتـی اسـت کـه بـا بدیهیـات روان شناسـی آغـاز 

می شـود و می کوشـد بـروز و ایجـاد حرکات بـارز بدنی را توسـط حـرکات مولکولی 

ی را در پهنه یـی 
خـرد اسـتنتاج و اسـتنباط کنـد. هابـز چنیـن نظریـۀ مولکولـی خـرد

حیـرت آور بـه پیـش می کشـد، امـا حتا بـا وجـود چنین انتظـاری، اندیشـۀ هابـز دقیقًا 

بـا رفتارگرایـی انطبـاق نمی یابـد. دامنۀ کاربـرد روش اسـتنباطی تیوریـک گالیله همراه 

ت رفتـار بشـری بسـیار گسـترده 
بـا قوانیـن و مفاهیـم مکانیکـی او در عرصـۀ شـناخ

بـود. هـال توانسـت ایـن رویکـرد گالیله یـی را بـا روان شناسـی بـه همـان شـکلی که 

ویژه گـی محـوری رفتارگرایـی بـود، ترکیـب کنـد، بـه رغـم این کـه بـا محدودیـت 

ت دربـارۀ موضـوع تحقیـق یعنـی انسـان مواجه بـود. در نتیجه هابز پـدر اقعی 
اطاعـا

تـا در رفتارگرایی، چـرا که همۀ 
نظریـات مکانیکـی در روان شناسـی شـمرده می شـود 

رفتارگرایـان مکانیسـم باور)8( نیسـتند، اگرچـه هابـز خـود بـر درون نگـری در حـوزۀ 

روان شناسـی اعتقاد داشـت.

ACKU



بخش نخست

دکتـر آرش نراقـی ذیل نوشـته یی به نامِ »نواندیشـی دینی در 
سـه پـرده« از سـه جریـان فکـری در ایـران سـخن بـه میان 
آورده اسـت: یکـم، حرکتـی اسـت کـه از بطـِن دیـن و فقه 
سـربرآورده اسـت و سـعی دارد قرائتی معقول، دموکراتیک 
دوم،  کدیـور(.  و  دهد)مطهـری  به دسـت  حقوق بشـری  و 
دیـن  و  روشـن فکری  هم نشـینِی  بـه  قایـل  کـه  جریانـی 
اسـت اّمـا در دیـن بـه تعارضاتـی می نگـرد کـه حلّ وفصل 
آن هـا در گـرو بازاندیشـی در ماهیّـت وحی)سـروش( یـا 
کیفیّـت تفسـیر وحی)شبسـتری( اسـت. جریـان سـّومی اّما 
روشـن فکری دینی را اصطاحی از درون ناسـازگار می بیند 
و بـا عبـور از چارچـوب دیـن، بـه معنویّتـی فراتـر از دیـن 
قایـل اسـت)ملکیان(. نراقـی رویکـردِ نخسـت را  اصـاح 

را  سـّومی  و  دیـن  بازسـازی  را  دّوم  دینـی،  فکـر 
معنویّت گرایـی فرادینـی نامیـده اسـت.    

بـه  می تـوان  را  سـروش  دکتـر  میـان،  ایـن  در 
از  ابوزیـد  حامـد  نصـر  و  الهـوری  اقبـال  ادامـۀ 
زمـرۀ بازسـازاِن دینـی به شـمار آورد کـه بـه  دنبـال 
اقبـال  دین)وحی(انـد.  سـخِت  هسـتۀ  بازسـاختِن 
الهـوری بـا طـرح مبنـای فلسـفی مکاشـفات دینی، 
بـرای تجربه انـگاری وحـی بـه دالیـل بسـیار عقلی 
و فلسـفی دسـت زده اسـت. در دیـِد او، وحـی از 
سـنخ تجربـه اسـت و اقبـال بـا طـرح تـازم تجربه 
و آگاهـی، نـگاه متفاوت تـری بـه تجربـه را فراروی 
مـا می نهـد کـه از دیـدگاه شـایر ماخـر و شـمار 
دیگـری از تجربت اندیشـان -دایـر بـر دوگانه گـِی 
میـان تجربـه و آگاهـی- امتیـاز می  یابد. بدین سـان، 
از  را  اسـامی  اصـاح  نیـز  ابوزیـد  حامـد  نصـر 
اصـاح در فهـم وحـی آغـاز کـرد و نـه فقـط فهـم 
وحـی را زمینه منـد دانسـت، بلکه خودِ وحـی را نیز 
محصـول شـرایط ویـژۀ تاریخـی در نظـر آورد. کار 
دکتـر سـروش در نظریّـۀ رویاپنداری وحـی -افزون 
بـر توجـه ایشـان بـه فقیهـان و فقه شناسـانی چـون 
غزالـی، شـاه ولـی اهلل دهلـوی و... کـه خـود نیـز به 
آن اقـرار دارنـد- را بایسـتی تـداوم، و بـه یـک معنا 
تلفیـِق هـر دو رویکـردِ پیش گفتـه به وحی به شـمار 
تجربـه  از سـنخ  هـم وحـی  نـگاه،  ایـن  در  آورد. 
بـه معنـای خاص)رؤیـا( دانسـته شـده و هـم بـه 
زمینه هـای تاریخـی آن عطف توجه صـورت گرفته 
اسـت. دیالکتیـِک وحـی وحـی و واقـع مسـأله یی 

اسـت که سـروش بـه آن اهتمـام ویژه یـی دارد و از این رو، 
ابوزیـد را تـداوم و حتـا تکامـل بخشـیده  ناتمـام  پـروژۀ 
اسـت. بـا ایـن مختصـر، این کـه سـروش تـا کجـا توانسـته 
در طـرح تیـوری خویـش مؤفقانـه و دقیق اندیشـانه گام بـر 
زنـد، مسـأله یی اسـت کـه می تـوان بـه آن از خـال نقـد و 

نظرهـای وارده بـر آن، دسـت پیـدا کـرد. 
اهمیّت نقد

اندیشـیدن بـه یـک معنـا نوعی کنّش ذهنی اسـت کـه انجام 
آن گاهـی دشـوارتر از کارهـای فزیکـی تمـام می شـود. از 
ایـن رو، بسـیاری ها از وارد شـدن بـه سـاحِت کار فکـری 
تـوش  و  تـواِن  در  را  کاری  چنـان  انجـام  و  می هراسـند 
خویـش نمی بیننـد. بنـا بـر اینسـت کـه مشـتریان و مؤلداِن 
بضاعـِت فکـر انگشت شـمارند. اندیشـیدن کـه نوعی خطر 
کـردن اسـت، شـجاعت آن در هر کسـی نیسـت. از این رو، 
جسـارت اندیشـیدن را بایـد آزمـود و سـپس در مواجهه با 
مخالفـان خود نبایـد فرهنگ گفت وگوی سـالم را که گاهی 
در قالـِب نقداندیشـی چهره آرایـی می کنـد، به باد فراموشـی 
سـپرد. فقـداِن فکـر، بـه ویـژه تفّکـر انتقـادی را مـی تـوان 
عامـِل تقلید و ایسـتایی فکـری در جامعه انگاشـت و چنین 

فقدانـی باعـث می شـود تـا مفاهیـم و ارزش هـا از حرکت 
بـاز ماننـد و شـخصیّت ها مومیایی شـوند و سـرانجام، جادۀ 
اسـتبداد و رکـود کسـِب همـواری کنـد. خـردورزی نّقادانه 
بـا تقلیـد و تعبّد سـازگاری نـدارد، بلکه برعکـس، آن دو را 

سـّدی در برابـر پویایی اندیشـه مـی انگارد. 
روی ایـن بیـان، اندیشـیدن به صورِت عام و اندیشـۀ انتقادی 
به گونـۀ خـاص، بیـش از پیـش جسـارتی می خواهـد کـه 
را  آن  نبایـد  دانشـمندان  بزرگ تریـن  بـا  حتـا در مواجهـه 
کنـار نهـاد. عظمِت علمی کسـی را نشـاید که جسـارت نقد 
را از آن هایـی کـه چنـان صاحیّتـی دارنـد، بسـتاند. آدمـی 
بـه هـر پیمانه یـی کـه از بحـر دانایـی و آگاهـی مسـتفیض 
شـده باشـد و بـه کمال نظـری و عملی دسـت یافته باشـد، 

بازهـم بـه دلیل عجـز و محدودیّتی که در کارگاه هسـتی او 
وانهاده انـد، ممکـن اسـت در خطـا واقع شـود و بـه صواب 
نیندیشـد؛ هـر چنـد از ایـن قاعـده نمی تـوان لـزوم واقـع 

شـدن کسـی را در خطـا نتیجـه گرفت.
بیدل به سجودِ بنده گی توأم باش

تا بار نفس به دوش داری خم باش
این عجز که در کارگه  هستی تُست

اهلل نمی توان شدن، آدم باش
و یا:

عجز بینش با تعّلق های امکان آشناست
اشِک ما تا چشم نگشودن به مژگان آشناست

و یا:
پرواز بنده گی به خدایی نمی رسد

ای خاک خاک باش! بلند است آسمان
میــدان  بـه  نقـد  پـای  در چنیـن خاواره گی یی سـت کـه 
می آیـد و ناقدینـی سـعی می کننـد تـا پهلوهـای نگفتـه و 
دیده نشـدۀ یـک نظریّـه  را نشـان دهی کننـد. اگـر چنان کـه 
هـر نظریّه یـی صـادق و مانع الخطـاء می بـود، در آن صورت 
هیـچ خطـای معرفتی یـی روی نمی داد و فافلۀ دانش بشـری 

بـه سـکوی نهایـی خـود، بـه توقـف می رسـید و از این رو، 
بـرای نقداندیشـی نیـز محلـی از اعراب باقی نمی  گذاشـت؛ 
اّمـا واقعیّت ها به درسـتی نشـان می دهـد که آدمیـان همواره 
در خطـا واقـع شـده اند و چه بسـا دانشـمندان بسـیاری که 

مشـمول ایـن قاعـده بوده اند. 
بـا توجه بـه یافته های علوم انسـانی، تقریبًا تمامـی نظریّه ها 
و قضاوت هـا –خـواه در سـاحِت علـوم طبیعـی و خواه در 
عرصـه ی علـوم انسـانی-  از عینیّت اجتماعی، سـنت، زبان 
و آموزه هـای پیشـین و حتـا شـرایط اقلیمـی اثرپذیرنـد. از 
ایـن رو، می تـوان مدعی شـد کـه دیدگاه هـا و داوری ها تنها 
وجـه، و یـا وجوهـی از حقیقت را برجسـته گی می بخشـد. 
روی ایـن بیـان، پـروردِن نگـرش جامع االطرافی کـه بتواند 
تمامـی جنبه هـای یـک مسـأله را تبییـن کنـد - خـواه در 
سـاحِت نظریّه باشـد و یا نقـد- کار دشـوار و حتا ناممکنی 
اسـت. نظریّه هـا پـس از طـرح، عمدتـًا در تـرازوی نقـد و 
نظـر نهـاده می شـوند و معایـب و محاسـِن آن هـا بیـش از 
یک سـو  از  اندیشـه  یـک  نقـد  می شـود.  روشـن تر  پیـش 
بـه معنـای نشـان دادِن پهلوهـای دیده نشـده و گفته نشـدۀ 
آن اسـت و لـذا بـه معنـای ردِ تـام و تمـام آن نیسـت، و 
توسـط  نظریّـه  آن  انگاشـتِن  جـّدی  نشـانۀ  سـویی،  از 
شـخِص ناقـد اسـت. نظریّه هـای بسـیاری طـرح می شـوند 
و اندیشـه های وافـری بـه بـازار دانایـی عرضـه می شـوند، 
اّمـا از ایـن میـان تنهـا پاره یـی از آن هـا می تواننـد خصلـِت 
انگیزاننـده داشـته باشـند و کسـانی را وادار بـه عمـل نقـد 
نماینـد. نّقـادی نیـز همـواره متودیـک و موجه نیسـت و از 
ایـن رو می تـوان میـان نقدهـا نیـز تفکیـک و تفـاوت نهـاد. 
چـه بسـا نقدهایی که بیش از آن که از سـِر خرد و اسـتدالل 
باشـند، برخاسـته از عقده، کینه، احساسـات و حسـادت اند. 
بنابرایـن، نقدهایـی کـه فاقـد حّداقـل اصـول علمی انـد و 
در آن اصـل بی طرفـی و شـرایط یـک نقـد سـالم رعایـت 
نمی شـود، قابلیّـت پاسـخ گویی ندارنـد. بـا ایـن حسـاب 
می تـوان مدعـی شـد که پاسـخ گویی بـه نقد نشـانۀ اهمیّت 

و اثرگـذارِی آنسـت.   
در رابطـه بـه نقـد می توان میـان دو نـوِع 1- نقد بـرای نقد 
و 2- نقـد بـرای اصـاح تفـاوت قایـل شـد. در رویکـرد 
نخسـت، نقـدورزی هدفی جـز خـودش را دنبـال نمی کند 
و بـه معنـای دقیق تـر، نقـد خود هدف اسـت. ایـن نگرش، 
بـه نقـد ارزشـی بیـش از وسـیله بـودن قایـل اسـت و پیام 
و پیامـِد نقـد برایـش موضوعیّـت نـدارد. در نـگاه دوم اّما، 
نمی توانـد  خـود  به خـودی  و  اسـت  اصـاح  بـرای  نقـد 
هـدف باشـد. اساسـًا هیچ کنّشـی در دنیـای ما خودبسـنده 
نیـز بـه مثابـۀ یـک  و بی غایـت نیسـت. بدین سـان، نقـد 

کنـش نمی توانـد غایـت دار نباشـد. از ایـن رو، نقـد چیـزی 
فراتـر از خـودش را دنبـال می کنـد و ایـن فراتـر از خود را 
می تـوان اصـاح نام نهـاد. اگرچـه نّقادی ماهیّـت اصاحی 
نـدارد، بلکـه بـا توجـه بـه ماهیّـِت آن، مخـّرب و ویران گر 
اسـت. ناقـد بـه دنبـال سـازنده گی نیسـت، بلکـه در پـی 
ویران گـری و فروریختانـدن اسـت. بـا ایـن وجـود، نّقادی 
سرشـِت کاشـفانه دارد و کاسـتی ها و پهلوهـای دیده نشـده 
مشـخص  به درسـتی  را  )ابـژه(  موضـوع  گفته نشـدۀ  و 
می سـازد. پـس از تشـخیص، تجویـز نسـخه  بـرای اصاح 
را می تـوان غایـِت نقـد به حسـاب آورد. روی ایـن بیـان، 
نّقـادی تخریـب برای سـازنده گی اسـت. نقد اصـوالً ورود 
بـه قلمـرو گفت وگـوی فّعاالنـه بـا متـن اسـت. ناقـد یـک 
شـخص صرفًا منفعل و گیرنده نیسـت، بلکه رویاروشـوندۀ 
آگاه و تأثیرگـذاری اسـت کـه پـاره  و یـا کلیّـت متـن را از 
جهـاِت مختلـف سـاختاری و محتوایـی بـه چالـش می برد. 
به کارگیـری  و  متـن  بـا  ناقـد  مواجهـۀ  نحـوۀ  ایـن رو،  از 
شـیوۀ نقـد سـالم می توانـد حامـل پیامـی باشـد کـه در آن 
برخـورد  شـیوه های  به جـای   فّعاالنـه  گفت وگـوی  روش 
مخاصمت آمیـز، کینه توزانـه و جاهانـه مـورد تأکیـد قـرار 

می گیـرد.  
هدف از نقد رؤیاهای رسوالنه

بـه  اسـتیصال  نقـِد سـروش علی االصـول  از  بنـده  هـدف 
دو مسـأله اسـت: یکـی بـه زیر کشـیدِن سـروش از مسـند 
ترویـج  جهـِت  در  تـاش  دوم،  و  قدسـیّت؛  و  عصمـت 
فرهنـِگ دیالـوگ و نقـد علمـی. پرواضـح اسـت کـه دکتر 
سـروش برای شـماری از هم نسـاِن من کـه در فضای پس 
از دهـۀ هشـتاد هجری خورشـیدی بـا علوم انسـانی آگاهی 
و آشـنایی یافته انـد، چونـان مرجِع تقلید و پیشـوایی مقّدس 
میـان، چهره هایـی را می تـوان  ایـن  شـناخته می شـود. در 
سـراغ کـرد کـه چشـم به راهِ آخریـن اثـر ویـا سـخن رانِی 
او  بـه  کـه  مفرطـی  دل شـیفته گِی  بـا  و  سـروش اند  دکتـر 
دارنـد، مجالـی بـرای نقـد او نمی گذارنـد. اینان غالبـًا با دو 
پیش انـگارۀ پنهـان معتقدند که سـروش الاقل در افغانسـتان 
نقدناپذیـر اسـت. پیش فـرض نخسـِت شـان اینسـت کـه: 
کسـی در افغانسـتان سـروش را نمی فهمـد. دل باختـه گان 
سـروش بـا ایـن فـرض ظاهـراً دریچه هـا را بـر روی هـر 
نقـد  هـر  زیـرا  می بندنـد.  علمـی-  ولـو   - او  نقـِد  نـوع 
علمی یـی مسـبوق بـر فهـم دقیـق یک موضـوع اسـت. اگر 
چنان کـه کسـی در ایـن کشـور نتوانـد معنـای سـخنان و یا 
نوشـته های دکتـر سـروش را دریابـد، آنگاه به لحـاظ علمی 
صاحیّـت نقـد نظریّـات او را نخواهـد داشـت. پیش فرِض 
دوم اینسـت کـه بـرای نقـِد سـروش بایـد هم طـراز او بود. 
افغانسـتان هم طـراز سـروش در  از آن جایی کـه کسـی در 
مباحثـی کـه او طـرح می کند، نیسـت، پـس به لحـاِظ علمی 
فـرد ذی صاحیّتـی برای نقد سـروش در این کشـور وجود 
نـدارد. هـر دو پیش  انـگاره  در اصـِل عظمـِت علمـی دکتـر 

سـروش بـا هـم هم داسـتانند. 
هـدف از نوشـتِن ماحظاتـی چنـد بـر رؤیاهـای رسـوالنۀ 
بـا  پیش گفتـه  مدعـای  زدن  هـم  بـر  سـروش،  دکتـر 
پیش انگاره هـای آن اسـت. اگـر چنان کـه مقـّدس را مـازم 
نقدناپذیـر بینگاریـم، آنگاه هیچ فیلسـوف و اندیشـه وری به 
شـمول دکتـر سـروش نمی تواند مقـُدس و مصـون از گزند 
نقـد بمانـد و بـه هیچ یـک لـوِح برکنـاری از خطـا نوشـته 
نشـده اسـت. از ایـن رو، اندیشـه های سـروش نیـز می تواند 
گرفتـه  قـرار  وفـور  بـه  چنان کـه   - نظـر  و  نقـد  کانـون 
اسـت- قـرار گیـرد. پرواضـح اسـت کـه بـرای نقـد علمی 
یـک نظریّـه ، فهـم دقیـق آن الزمـی می نمایـد و ایـن فرِض 
هواخواهـاِن دکتـر سـروش منطقـًا پذیرفتنـی اسـت؛ اّمـا از 
آن نمی تـوان فهم ناپذیـرِی اندیشـه های سـروش را نتیجـه 
گرفـت. دیدگاه هـای سـروش چنـان هـم کـه گاهـی ادعـا 
می شـود، فهم ناپذیـر نیسـتند و چـه بسـا از پاره یـی مباحث 
مطرح شـده در سـاحِت فلسـفۀ دین بسـیط تر و سهل تر 
باشـند. مثـًا بحـث از علم پیشـین الهـی در کام جدید 
کـه عمدتـًا بـا الگوهـای منطقـی و گاه بـا زبـان صوری 
طـرح می شـود، بسـی دشـوارتر از فهـم نظریّـۀ قبـض 
و بسـِط تئوریـک شـریعت اسـت. روی ایـن حسـاب، 
فـرِض غیرقابـل فهم بودن اندیشـه های سـروش ممکن 
اسـت نسـبت بـه آن هایـی کـه مطالعـۀ دقیق در سـاحۀ 
معـارف اسـامی، به ویژه، فلسـفه، کام، تاریـخ، عرفان، 
ادبیّـات، اصـول فقـه، فقـه و... ندارنـد، توجیهی داشـته 
باشـد، اّمـا بـرای دسـت اندرکاران ایـن عرصه هـا، و نیز 
بـرای آن هایـی کـه از چنـان الزمه هایـی برخوردارنـد، 

موجـه بـه نظـر نمی رسـد. 
پیش انـگارۀ دّوم نظریّـۀ نقدناپذیـر بـودن اندیشـه های 
سـروش در ایـن کشـور آنسـت که بـرای نقِد سـروش 
بایـد هم طـراز او بـود. شـاید منظـور از هم طـراز بـودن 
بـا دکتـر سـروش، میـزان کار فکری یی اسـت کـه دکتر 
سـروش به جـا گذاشـته اسـت. اگر چنیـن باشـد، آنگاه 
صرفـًا کسـی صاحیّـت نقد سـروش را خواهد داشـت 
کـه بـه پیمانـۀ او - کمتـر یـا بیشـتر- فـرآوردۀ فکـری 
در سـاحات مـورد نظـر داشـته باشـد. از دیِد نویسـنده، 
وضـِع چنیـن معیـاری بـرای نقـد، مسـألۀ نقـد را بـا 
چالش هـای دسـت وپاگیری روبـه رو می سـازد. بـر پایۀ 
اصـل فـوق، فی المثـل بـرای نقـد آرای سـروش بایـد 
انتظـار کشـید تـا شـمار آثـار ناقد بـا آثار دکتر سـروش 
همسـری پیـدا کنـد و از آن پـس می توان دسـت به نقد 
اندیشـه های او یازیـد. این معیـار افزون بر کاسـتی های 
دیگـری کـه دارد، تفاوت محیطـی، اجتماعی و اختاف 
سـنّی را در تولیـد آثـار علمی نادیـده می گیرد. آثار سـترگ 
پدیـد  او  عمـر  سـال  دو  و  هفتـاد  درازنـای  در  سـروش، 
آمده انـد و برابـری بـا آن بـرای جوانی که مثًا هنـوز از مرز 
۳۰ سـال - آن هـم بـا شـرایط سـخت و دشـوار زنده گی در 
افغانسـتان- نگذشـته اسـت، تقریبـًا ناممکن اسـت. با تأکید 
بـر چنیـن قاعده یی می تـوان نتیجـه گرفت که جوانـان حّق 
نقـِد سـروش را ندارنـد، چـه آن هـا هم طـراز او از لحـاظ 
این کـه،  دیگـر  نکتـۀ  بـود.  نتواننـد  فکـری  فرآورده هـای 
تعییـن چنیـن معیـاری خـارج از ماهیّـت نقـد اسـت. نقـد 
علمـی صرفـًا مسـبوق بر فهـم دقیق موضـوع )ابژه( اسـت. 
از آن پـس، ناقـد می توانـد پـس از شـناخت، بـه ارزیابـی 
متوّسـل شـود و نحـوۀ رویکـردش را در نقـد نیـز از نظـر 
بـه دور نـدارد. هـدف از ایـن گفتـار تعییـن معیارهـای نقـد 
علمـی نیسـت، بلکـه بیـان این نکته اسـت که لـزوم برابری 
فرآورده هـای فکـری ناقـد بـا منقودعلیـه جـزءِ ماهیّت نقد 
به شـمار نمی آیـد. از بـاب مثـال، بـرای تشـخیص این کـه 
دروازه کـج اسـت لزومی ندارد که شـما حتمًا نجار باشـید.   
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رویـا رویـی ارگ  و سپیـدار
شنـاسنامـۀ برقـی  بـر سـر  

د بهرنیو چارو وزارت:

 حکومت له هغه اقدامه چې د ترورېزم 

د مالتړ مخه نیيس، مالتړ کوي

ادارۀ  کـه  دادنـد  گـزارش  رسـانه ها  شـب،  جمعـه  ناوقت هـای 
ثبـت  بـا  را  شـناس نامه ها  توزیـع  رونـد  برقـی  شـناس نامه های 
نام هـای محمداشـرف غنـی، بی بـی گل و سـرور دانش آغـاز کرده 

. ند ا
دیـروز نام هـای اعضـای کابینـه و شـماری از سیاسـت گران درج 

سیسـتم تذکـرۀ برقی شـد. 
تـا سـه روز دیگـر کسـانی کـه  از گـزارش رسـانه ها،  نقـل  بـه 
شـده  داده  جـا  برقـی  شـناس نامه های  سیسـتم  در  نام های شـان 
اسـت، شـناس نامۀ شـان به چاپ می رسـد. در گزارش آمده اسـت 
کـه در ایـن شـناس نامه ها ملـت، اقـوام چهارده گانـه و دیـن درج 

اند. شـده 
شـاه حسـین مرتضوی، سـخنگوی ریاسـت جمهـوری افغانسـتان 
در صفحـه رسـمی فیسـبوک خـود نوشـت که »بـرای نخسـتین بار 

شـهروندان کشـور صاحـب تذکـره معیـاری می گـردد.«
 امـا ریاسـت اجرایـی بـا پخـش اعامیه یـی گفته اسـت کـه داکتر 
عبـداهلل خواهـان »معطل« شـدن توزیع شـناس نامه های برقی شـده 

بود.
اجرایـی  »ریاسـت  اسـت:  آمـده  اجرایـی  ریاسـت  اعامیـۀ  در 
جمهـوری اسـامی افغانسـتان بـه ایـن بـاور اسـت کـه توزیـع 
تذکره هـای برقـی بـه عنـوان یکـی از قضایـای کان ملـی، نیازمند 
بحـث و دقـت بیشـتر می باشـد تا اجمـاع ملـی و توافـق همه گانی 
در ایـن زمینـه بـه دسـت آیـد. به ایـن اسـاس و برای دسـت یافتن 
بـه اجمـاع ملی و توافـق جمعی و جلوگیـری از اختافات بیشـتر، 
ریاسـت اجرایـی خواهـان معطـل شـدن توزیـع تذکره هـای برقی 

بود«. گردیـده 
توزیـع  قضیـۀ  این کـه  بـه  تأکیـد  بـا  اعامیـه  ایـن  ادامـۀ  در 
شـناس نامه های برقـی بایـد در سـطح دولـت افغانسـتان بـه بحـث 
گرفتـه شـود و حـل گردد، آمده اسـت کـه داکتر عبداهلل روز شـنبه 
}امـروز{ در ایـن زمینـه بـا محمداشـرف غنـی صحبـت می کنـد.
همزمـان بـا پخـش گزارش هـا مبنـی بـر توزیـع شـناس نامه های 
مدنـی  نهادهـای  شـهروندان،  از  شـماری  ارگ،  سـوی  از  برقـی 
و اعضـای مجلـس نماینـده گان بـا پخـش اعامیه هـای جداگانـه، 
خواهـان توقـف ایـن رونـد و حـل جنجال هـای قانونـی بـر سـر 

توزیـع آن شـده انـد.
مسـووالن در »جبهـۀ دفـاع از هویـت« کـه متشـکل از 15 جریـان 
مدنی و سیاسـی اسـت، می گوینـد که حکومت وحـدت ملی »حق 
تعییـِن تکلیـِف هویـت اقـوام« را ندارد. آنـان مسـووالن در ارگ را 
متهـم بـه »ماجراجویـی« در پیونـد به توزیـع شـناس نامه های برقی 
می کننـد و تأکیـد دارد کـه سـراِن ارگ می خواهـد هویـت اقـوام را 

»تحریـف« کند.
بـه گفتـۀ اعضـای جبهـۀ دفـاع از هویـت: »اگـر حکومـت نیـت 
خدمـت و پـاس داری از قانـون را دارد، شـناس نامه های برقـی را 
تنهاوتنهـا بـر بنیـاد قانون توشـیح شـدۀ ثبـت احوال نفـوس توزیع 
کنـد. هـر نـوع اقـدام غیـر از قانـون ثبـت احـوال نفـوس، تصمیی 

اسـت مغرضانـه و پیامـد ناگـوار در پـی خواهـد داشـت«.
آنـان هم چنـان »هشـدار« می دهنـد کـه مسـوولیت هرگونـه پیامـد 
تصمیـم »بی خردانـۀ« حکومـت بـه دوش خـود حکومـت خواهـد 

. بود
در سـوی دیگـر، مسـووالن در نهاد »روند پـاس داری از ارزش های 
توزیـع  کـه  می گوینـد  اعامیه یـی  پخـش  بـا  افغانسـتان«  ملـی 
شـناس نامه های برقـی بـدون حل جنجال هـای قانونـی آن، »تبعات 
جـدی« در پـی خواهـد داشـت و منجـر بـه بـروز مخالفت هـای 

بیشـتر خواهد شـد.
در اعامیـۀ ایـن نهـاد آمـده اسـت: »توزیـع شـناس نامه های برقـی 
یـک رونـد ملـی بـوده و از جملـه مالکیت هـای مـردم اسـت و 
حکومـت تنهـا بـا توافـق ملـی مـردم می توانـد در این زمینـه اقدام 

. کند«
در عیـن حـال، فوزیـه کوفی، نماینـدۀ مردم در مجلـس نماینده گان 
در صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه امیـدوار اسـت 
محمداشـرف غنـی »سـطح تحمـل و برداشـت مـردم را نسـبت به 

اجـراآت غیـر قانونـی خـود بـه امتحـان نگیرد«.
بانـو کوفـی با بیـان این که اجـراآت هر فـردِ مسـوول در حکومت، 
حـد دارد و آقـای غنـی از همـه بیشـتر مکلـف بـه احتـرام آن حد 
اسـت، نگاشـته اسـت: »توزیـع شـناس نامه های برقـی بـه اسـاس 
فرمـان تقنینـی صـادر شـده و تحمیلـی خـاف میل اکثریـت مردم 
افغانسـتان، عبـور از هـر نوع صاحیت، مسـولیت و حـد قانونی و 
سیاسـی رییس جمهـور اسـت. او بـا این کار خـود به مـردم مواجه 

خواهد شـد«.
بـا ایـن حال، هـزاران تن از کاربران شـبکه های اجتماعی فیسـبوک 
همه  پرسـیی را راه انداختـه انـد و در آن از مـردم می خواهنـد تـا در 

مـورد درج واژۀ »افغـان« در شـناس نامه ها رأی بدهند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه رونـد توزیـع شـناس نامه های برقـی در 
جریـان چند سـال گذشـته به خاطر اختافات سیاسـی با بن بسـت 
روبـه رو بـوده و انتقادهـای تند شـهروندان و سیاسـیت مداران را به 

همراه داشـته اسـت.
گفتنـی اسـت کـه قانـون ثبـت احـوال نفـوس در سـال 1۳9۳ از 
سـوی پارلمـان نهایـی، تصویـب و بـرای توشـیح به حامـد کرزی، 
رییس جمهـور پیشـین فرسـتاده شـد، امـا آقـای کـرزی بـه دالیـل 
نامعلـوم، از امضـای آن سـر بـاز زد و آن را بـه حکومـت وحـدت 
ملـی بـه میـراث گذاشـت. محمداشـرف غنی ایـن قانـون را پانزده 
روز پـس از تکیـه زدن بـه کرسـی ریاسـِت حکومـت وحـدت 
ملـی، توشـیح کـرد، امـا مدتی پـس از آن، بـا پادرمیانـی عده یی از 
چهره هـا از جملـه اسـماعیل یون، قانوِن توشـیح شـده را دور زد و 
در یـک اقـدام غیرقانونـی، فرمـان تقنینی صـادر کرد تـا پارلمان در 
پیونـد به مادۀ ششـم قانـون ثبت احـوال نفوس تجدیـد نظر کند و 

آن را بـه پارلمان فرسـتاد.
پارلمـان ایـن کار را در تضاد با قانون توشـیح شـده خواند و ردش 
کـرد و بـرای توشـیح پس به اشـرف غنی فرسـتاد؛ اما اشـرف غنی 
بـار دیگـر و حیـِن رخصتی های تابسـتانِی پارلمـان، فرمـان تقنینی 
دیگـر صـادر کـرد و قانـوِن توشـیح شـده را بـار دیگر بـه مجلس 
فرسـتاد. مجلـس نماینـده گان قانـوِن ثبـِت احـوال نفـوس را بدون 
تعدیـل در مـادۀ ششـم آن، تایید کـرد و برای رأی گیـری به مجلس 
سـنا فرسـتاد کـه در نهایـت، مجلـس سـنا نیـز فرمـان تعدیـل این 

قانـون را تاییـد کرد.
زمانـی کـه میـان دو اتـاق پارلمـان بـر سـر مسـأله یی اختـاف بـه 
وجـود می آیـد، قانـون حکـم می کند کـه کمیتۀ مشـترک از اعضای 
دو مجلـس ایجـاد شـود و در مـورد مسـألۀ مـورد اختـاف، بحث 
و فیصلـه صـورت گیـرد. کمیتـۀ مشـترک ایجـاد و در زمینـه بحث 
کردنـد، امـا در روز رأی گیـری، چهـار تـن از اعضـای مجلـس 
نماینـده گان حضـور نداشـتند و بـا اکثریـت آرا فیصلـه شـد تـا بـا 
تعدیـل مادۀ ششـم قانـون ثبت احـوال نفـوس و درج واژۀ »افغان« 

در شـناس نامه های برقـی، رونـد توزیـع آن آغـاز شـود.
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د افغانسـتان د بهرنیو چارو وزارت د FATF سازمان 

پـه نوملـړ کې د پاکسـتان د شـاملولو لپـاره د امریکا 

متحـده ایاالتونـو د هڅـو پـه غربګـون کـې وايـي، 

افغـان حکومـت د هـر هغـه اقـدام چـې پـه سـیمه 

کـې د ترورېسـتي ډلـو د مالتـړ مخـه نیـي، تـرې 

کوي. حامیـت 

د دغـه وزارت ویانـد شـکیب مسـتغني ازادي راډیو 

تـه وویل چې لـه ترورېزمـه مالتړ بـدې پایلې لري.

نوموړي وویل:

»د افغانسـتان اسـالمي جمهوریـت لـه دې وړاندې 

هـم اعالن کـړی و چې لـه ترورېزم مالتړ او په ښـو 

او بدو د ترورېسـتانو وېشـل، خپـل پيغامونه لري او 

د افغانسـتان دولت لـه هر هغه اقدامـه هرکلی کوي 

چـې لـه مخې یـې په سـیمه کې لـه ترورېسـتي ډلو 

رسه مالتړ قطـع کېږي.«

پاکسـتاين  يـوه  چـې  ده  کـې  حـال  داسـې  پـه  دا 

چارواکـي ویـي چـې د امریـکا متحـده ایاالتـو د 

يـوې داسـې طرحـې وړاندیـز کـړی چـې لـه مخې 

کـې  نوملـړ  پـه  هېوادونـو  هغـو  د  پاکسـتان  یـې 

شـاملېږي چـې لـه ترورېـزم رسه د مبارزې پـه برخه 

کـې یـې همـکاري نـه ده کـړې.

پـه  مخـې،  لـه  راپـور  د  اژانـس  روېټـرز خـربي  د 

»FATF« بیـن الحکومتي سـازمان کې چې د پیسـو 

پـه  پـه برخـه کـې کار کـوي،  مینځلـو د مبـارزې 

نوملـړ کې یې د پاکسـتان شـامېلېدل بـه، دغه هېواد 

پـه اقتصـادي لحـاظ ډېـر متـرر کـړي.

پاکسـتاين چارواکـو او غـريب ډيپلوماتانو ویي چې 

پـه دغه لېسـت کـې د پاکسـتان احتاميل شـامېلېدل 

وضعیـت  تـه  پانګوالـو  او  رشکتونـو  بهرنیـو  بـه، 

کړي. سـخت 

لـه دې وړانـدې د امریـکا ولسـمرش ډونالـد ټرمـپ 

پاکسـتان رسه د دوه میلیـاردو ډالـرو پـه ارزښـت، 

مرسـتې ځنډولـې وې.

بـل خـوا د مرشانـو جرګـې يـو شـمېر غـړي هـم 

ترورېـزم  د  کـې  سـیمه  پـه  اقـدام  دغـه  امریـکا  د 

د  وايـي چـې  او  بـويل  اغېزمـن  لپـاره  نابودولـو  د 

امریـکا له خـوا په پاکسـتان فشـارونه دغه هېـواد په 

سـیايس، نظامـي او اقتصادي لحـاظ مترر کوي.

له دې ډلې نثار حارث وايي:

»کوم فشـارونه چـې امریکا پـه پاکسـتان راوړي، دا 

يـو نیـک اقـدام دی او کـوالی يش چـې پـه سـیمه 

او نـړۍ کـې ترورېـزم نابود کـړي، له هغه وروسـته 

چـې پاکسـتان پـه تجـاريت برخه کـې په افغانسـتان 

بندیزونـه زیـات کـړل، خـو افغانسـتان وتوانېد چې 

بدیلـې الرې پیـدا کـړي، نـو پاکسـتان ته پـه کار ده 

چـې لـه افغانسـتان رسه خپلـې اړېکـې ښـې کړي، 

څـو په سـیمه کـې نسـبي ارامـي رايش.«

بندیزونـه  اقتصـادي  کـوم  وايـي،  ښـاغلی حـارث 

چـې پاکسـتان په افغانسـتان لګـويل، ډېر تـاوان يې 

پاکسـتان تـه دی، نـه افغانسـتان ته.

بـل خـوا د اقتصادي چـارو کارپوه تـاج محمد اکرب 

وايـي، پـه پاکسـتان د امریـکا وروسـتي فشـارونه د 

دغـه هېواد پـه اقتصـاد، سـوداګرۍ او پانګونې نېغ 

پـه نېغـه منفـي اغېز پـرې بايس.

روح اهلل بهزاد

چهـلدرصـدافغـانستان...
اسـتخبارات خارجـی آلمـان، امریکایی هـا، در مشـارکت بـا نیرو هـای امنیتی افغانسـتان، برای عقـب راندن و 
سـرکوب طالبـان تـاش می کننـد. او یادآور شـده اسـت کـه هدف از ایـن تاش هـا تضعیف طالبـان بوده تا 

ایـن گـروه در نتیجـه آن حاضر بـه مذاکرات صلح شـود.
توقف اخراج پناهجویان

پـس از آن کـه ملـل متحـد آمـار بلند تلفـات ملکی در افغانسـتان را نشـر کرد، سـازمان »پـرو ازول« در آلمان 
خواسـتار توقـف کامـل اخـراج پناهجویـان افغانـی شـد. حکومت آلمان بـا وجـود انتقادها، به اخـراج برخی 

پناهجویـان رده شـده افغـان ادامـه می دهد.
گونتـر بورکهـارت، مدیـر اجرایـی سـازمان »پـرو ازول« بـه روزنامـه آلمانـی »نویـن اوسـنابروکر سـایتونگ« 
گفـت کـه وضعیـت در افغانسـتان درهـم و برهـم اسـت و به این دلیـل اخـراج پناهجویان به این کشـور یک 
»ریسـک غیرمسـئوالنه« اسـت. او همچنین تقاضـا کرد که وزارت خارجـه آلمان یک »ارزیابی جدید مناسـب 

از وضعیـت افغانسـتان« را انجـام دهد.
بورکهـارت بـا انتقـاد از ایـن کـه گزارشـی از وضعیت افغانسـتان ارائه نمی شـود، گفـت: »این طور نمی شـود 
کـه وزارت خارجـه از چنـد مـاه بـه ایـن سـو اسـتدالل می کنـد کـه سـفارت آلمـان در کابل خراب شـده و 

قابلیـت کار را ندارد.«
مدیـر اجرایـی »پـرو ازول« عـاوه کـرد کـه حکومت آلمـان فدرال با ایـن بهانـه می خواهد از اعتـراف به این 

واقعیـت علنـًا طفـره رود که در افغانسـتان هیـچ منطقه  امنی وجـود ندارد.
او افـزود کـه مـدارک بسـیاری دال بـر وخامـت اوضـاع در افغانسـتان وجود دارد کـه یکی هم گـزارش روز 
پنـج شـنبه سـازمان ملـل متحـد اسـت. در این گزارش گفته شـده اسـت کـه در سـال 2۰17 مجموعـَا ۳۴۳8 

غیرنظامـی کشـته و 7۰15 نفـر دیگـر زخمی شـده اند.
ایـن آمـار هرچنـد کاهـش 9 درصـدی نسـبت بـه مجمـوع تلفـات در سـال قبلـی اش را نشـان می دهـد، اما 
نشـان دهنده افزایـش 17 درصـدی در تلفـات ملکـی ناشـی از حمـات انتحـاری و حمـات پیچیده اسـت.
البتـه بعـد از خراب تـر شـدن وضعیـت امنیتـی افغانسـتان، حکومـت آلمـان فـدرال گفتـه اسـت تنهـا آن 
پناهجویـان افغـان را اخـراج می کنـد کـه مرتکـب جـرم شـده باشـند، از دیـد ادارات امنیتـی خطرنـاک تلقی 

شـوند و یـا در تثبیـت هویـت شـان همـکاری نکننـد.

ACKU
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تـازه زمسـتان سـرد و خسـته کِن  بـود.  سـال 1۳۶۳  بهـارِ 
پنجشـیر را پشـت سـر گذاشـته بودیـم. آوازۀ پایـان یافتـن 
آتش بـس و اضطـراِب آغـاز یـک جنـگ بـزرگ و احتمـاالً 
شـیمیایی؛ سراسـر دره را فـرا گرفتـه بـود. چنـد روز مانـده 
بـه پایـان آتش بـس و در آرامـش پیـش از طوفـان، سـنگ 
و چـوب ده و دیـار پیـش از هـر وقـت دیگـر در نظـر مـا 

می نمـود. شـیرین 
آمرصاحـب عـادت داشـت وقتـی کارهـای بـزرگ در پیش 
می داشـت، کامـًا تنهـا می شـد و تفکـر می کـرد. آن روزهـا 
نیـز خـود را در مهمان خانـۀ حاجـی شـاه دوال کـه حویلـی 
جداگانـه بـود، مخفـی کرده بـود و یک هفتۀ تمـام هیچ کس 
نـداد. در آن سـال ها طبـق معمـول،  بـه نـزد خـود راه  را 
هفتـۀ یکـی دو روز را آنجـا سـپری می کـرد. مراجعیـن و 
مهمانـان او، حویلـی حاجـی عبدالحمیـد، خانـۀ جانگل خان 

و مهمان خانـۀ مـا را نیـز پُـر می کردنـد.
خانواده هـا و حتـا مجاهـدان غیـر مسـلح، بی وقفـه درحـال 
خـروج از پنجشـیر بودنـد. بـه قول شـعر گونه یی کـه مدیر 
ابراهیـم خـان مرحـوم در ایـن مـورد سـروده بـود: »پسـر 
سـوی کابـل، پدر سـوی خوسـت«. بیشـترین مـردم، مردان، 
زنـان، کـودکان و حتـا پیرزنانـی کـه هرگـز به بیـرون دره پا 
نگذاشـته بودنـد و از بـوی سـرویس های قراضۀ مسـافربری 
حال شـان به هـم می خـورد، بـه شـهرهای دیگـر به ویـژه به 

کوچیدند. کابـل 
مـا می دانسـتیم کـه هـر روز بـه یـک حادثـۀ بـزرگ نزدیک 
می شـویم؛ امـا بـه هیچ صورت نمی دانسـتیم کـه آمرصاحب 
در فکـر تخلیـۀ پنجشـیر اسـت. بـا قومانـدان حبیـب جـان 
منجهـور کـه در آن وقـت محافـظ آمرصاحب بـود، به اطاق 
ویـژۀ او داخـل شـدیم. آمرصاحـب در اطاق نبود، شـاید به 

گرفتـن طهـارت رفتـه بـود، اوراقـی بـر روی فـرش افتـاده 
بودنـد. حبیـب جـان بـاالی اوراق خـم شـد و مـرا نیـز بـا 
اشـاره وادار بـه دقـت کـرد. متوجه شـدم کـه برنامـۀ حملۀ 
بـود. خـط  تشـریح شـده  اوراق  در روی  آینـدۀ روس هـا 
چنـدان زیبـا نبـود و جماتـش نیز کـج بودند، امـا واژه ها با 
حـروف روشـن و خوانا نوشـته شـده بـود. پایگاهـای آیندۀ 
روس هـا در نقـاط مختلـف پنجشـیر بـا پیـکان نشـان داده 
شـده بـود. مـن بـه ویـژه بـه ایـن پیکان هـا کـه نقـاط فرود 
قـوای دیسـانت را نشـان مـی داد، دقت کـردم. نقـاط زیادی 

بـا عامـت هلـی کوپتـر مشـخص شـده بودند.
یـک روز قبـل از این کـه »مالـه« و در حقیقـت، دره را تـرک 
کنـد، از خانـۀ حاجـی عبدالحمیـد خـارج شـد. روی ُصفـۀ 
سـمتنی کـه دو درخـت بـزرگ بیـد مجنـون بـه آن سـایه 
افکنـده بـود، قـدم مـی زد. در نقطه یـی کـه اونـگاه می کـرد، 
دریـای پنجشـیر سه شـاخه شـده و در میـان رودخانـه، دو 
جزیـرۀ کوچـک مرغـه زار تشـکیل داده کـه درختـان فراوان 
بیـد آن هـا را احاطـه کرده بود و سـه پُل بر روی آن بنا شـده 

بـود کـه ماله را بـه بـازارک و راه موتـررو وصـل می کردند.
صبـح بـود و دریـا مواج تر می نمود. سـبزه های تـازه از زمین 
رسـته و درختان بید در تالوی اولین اشـعۀ آفتاب با وزیدن 
بـادِ بهـاری می رقصیدنـد و در آن جزیره هـای کوچک منظرۀ 
جادویـی و زیبایـی، چشـم را نـوازش می کـرد. آمرصاحـب 
فکـر می کـرد و چشـم هایش بـه این منظـره خیره شـده بود. 
بـه چـه فکـر می کـرد؟ بـه طوفانـی کـه در راه بـود…؟ بـه 
نتیجـۀ تصمیمـی کـه بـرای جاخالـی کـردن گرفتـه بـود تـا 
تیـر دشـمن بـا قشـون کشـی بزرگـش به سـنگ بخـورد؟... 
یـا چنـان کـه بعدهـا گفـت، بـه این که دشـمن از سـتراتیژی 
او آگاه شـود و ایـن قـوۀ عظیـم را بـه ِعـَوض پنجشـیر، بـه 
نیروهـای  بیشـترین  کـه  دهـد  و خوسـت سـوق  انـدراب 
او بـدون آشـنایی بـا اراضـی و آماده گـی الزم بـه آنجـا پـا 
می گذاشـتند؟ ناگهـان ایسـتاد و با ابروان کشـیده و چشـمان 
خمارگونـه، رو بـه مـا کـرد و گفـت: »آزادی هـم عجـب 
نعمتـی اسـت!« و بـا اندکـی مکـث افـزود: پنجشـیر چقـدر 
زیباسـت... و بعـد زیـر لـب زمزمه کـرد؛ »مخصوصـًا ماله!«.

فـردای آن، کـوچ بزرگـی آغـاز شـد کـه بـه عقب نشـینی 
تاکتیکـی معروف اسـت، زیـرا آمرصاحب دسـتور تخلیۀ دره 
را صـادر کـرده بـود. در ایـن روز، دوسـتم عظیـم )بعد هـا 
در فرخـار شـهید شـد( نـزد مـن آمـد. خانۀ مـا ماننـد دیگر 
خانه هـا از خانـواده تُهـی شـده بـود. صبـح زود بـا تفنـگ 
چره یـی به سـوی میدان شـاهی رفتـم. تصادفًا وقتی رسـیدم 
ُملوه هـا  روی  مـن  نزدیکـی  در  مرغابی هـا  از  گروپـی  کـه 
نشسـتند کـه مربـوط شـکارچی یی می شـد و احتمـاالً »بارۀ« 
خـود را بـرای صـرف صبحانـه تـرک گفتـه بـود. از داخـل 
»بـاره« بـا دو فیـر، سـه مرغابـی شـکار کـردم و بـه خانـه 
برگشـتم. بـا آن مجلـس مـا رونق گرفـت. به عنـوان آخرین 

یـادگارِ آرامـش، سـه چهار نفـری آن هـا را پُختیـم، خوردیم 
کردیم. قصـه  و 

بـرای انتقال افراد از این سـرزمین، وسـیلۀ نقلیـۀ حتا حیوانی 
وجـود نداشـت؛ بنًا افـراد در قطارهای منظـم و طوالنی پیاده 
بـه راه افتادنـد. در راهِ پُـر پیـچ و خـم کوتـل »بـام وردار«، 
منظـرۀ تماشـایی بـه وجـود آمـده بـود. قطارهـای طوالنـی 
افـراد مسـلح و مهاجـران مورچـه وار بی وقفـه در حرکـت 
بودنـد. ُقله هـای متـروک خـاواک و کوتی هـای بـاالی کوتل 
کـه یـادگار راه ابریشـم انـد، شـاید تـا کنـون چنیـن کاروان 
پیاده یـی را بـه خـود ندیـده بودنـد. هـوا هنـوز سـرد بـود، 
کمبـود جای و خـوراک در ده خاواک، زنِگ خطر سرنوشـت 
مجهولـی بـود کـه در پیـش روی مـا قـرار داشـت. مولـوی 
غـام نبـی )مولـوی مالـه( کـه فرصـت خـوردن چـای در 
خاواک برایش میسـر نشـده بـود، باالی همراهان همسـالش 
ماننـد حاجـی میـر جـان و حاجـی شـاه دوال خشـمگین بود 

کـه در توقـف در آنجـا بـا او هـم نظـر نبودند.
در پاییـن شـدن از کوتـل، مولـوی کـه دو برابـر مـن عمـر 

اسـتخوانی،  و  باریـک  انـدام  و  بلنـد  قـد  آن  بـا  داشـت، 
می خواسـت بـا مـا رقابـت کنـد، امـا در عقب ماندنـش فقط 
راه  در  می کـرد.  سـرزنش  را  کانـش  زانو«هـای  »عینـک 
میـان انـدراب، مـردم حیـرت زده تماشـا می کردند. تماشـای 
این همـه مسـافران مسـلح بـرای بسـیاری از مـردم بـه ویـژه 
کـودکان و زنـان، به تفریح روزانه تبدیل شـده بـود. مولوی، 
مـرغ کلنگـی سـرخ رنگـش را کـه پاهـای زمخـت و گردن 
دراز داشـت، با خـود آورده بود. آن را همسـایه اش گل خان 
زیـر بغـل حمـل می کـرد. بـه گمانـم در »ِسـمندان« بـود که 
در حلقه یـی از مـردم، مـرغ خود را بـا یک کلنگـی جنگاند. 
ایـن ذوق هـا برای یـک مولوی عجیب اسـت؛ شـاید دلیلش 
عـاوه بر بی آالیشـی، اقتضای مجـردی و تنهایی طوالنی اش 
بـود. او مولوی یـی بـود کـه داکتـر عبدالحـی الهی کـه خود 
از سـرآمدان فلسـفه در میـان مجاهدان بـود، از دانش او بهره 
می بـرد و گـه گاه کـه وقتـش خوش می بـود، الف مـی زد که 

در علـم کام و فلسـفه در افغانسـتان همتـا نـدارد.
سـراب، سـمندان، ده یـک، پل حصـار، ده صاح، سـنگبران، 
مـا در درون انـدراب پیـش رفتیـم تـا بـه بنو رسـیدیم. برف 
آب هـای بهـاری، رنـگ دریـای خروشـان بنـو را تیـره کرده 
بـود، هـوا پـاک و گـوارا و کوه هـا و دامنه هـا هـم پُـر گل 
و سـبزه بـود. معلـم حبیـب، قومانـدان منطقـه ما را پیشـواز 
گرفـت. شـب را در یـک خانقـاه قدیمـی خوابیدیم و سـحر 
بـه جـای باالتر از قشـاق و قریه، قـرارگاه گرفتیـم که لَغک 
نـام داشـت. دامنه هـای سرسـبز وسـیع و تپه هـای جنگلـی، 
کم ارتفـاع و پُـر از گل و علف اندراب در مقایسـه با آسـمان 
تنـگ و کـوه و صخره های خشـک و صعب العبور پنجشـیر، 
بهشـت می نمـود. مـا بـا خود مقـداری پـول داشـتیم و مواد 
خـام اعاشـۀ گوسـفند و گاو در آنجـا ارزان و فـراوان بـود. 

اربـاب قریـه موسـفیدی بـا ریـش کوسـه بـود و در تهیـه 
مایحتـاج، بخـش لوژسـتیک مـا را کمـک می کـرد. او لهجـۀ 
جالبـی داشـت؛ مثـل فرانسـوی ها حـرف »را« را شـبیه »غ« 

تلفـظ می کـرد. مثـًا برنـج را بغنـج می گفـت.
مـرزا میـِر »َمـرد« آشـپزی می کـرد. عده یـی دور او جمـع 
لـذت  او  فکاهی هـای  و  خوش طبعـی  از  و  می بودنـد 
می بردنـد. مولـوی مـا کـه زنده گـی را بـدون چـای ناممکن 
می دانسـت؛ از تپه هـای آنجـا علفـی را یافتـه بـود کـه آن را 
چـای کوهـی می دانسـت. از آن علف هـا دم کـرده که چیزی 
شـبیه چـای بـا طعـم نعنـا می شـد. رادیـوی کوچـک جیبی 
هـم آنجـا بـود کـه گـه گاه اخبـار جهـان را می شـنیدیم. هر 
بـار متوجـه می شـدیم کـه از دنیـای واقعـی و از زنده گـی 
طبیعـی چقـدر فاصلـه داریـم؛ اما حـس می کردیـم دنیای ما 

لذت هـای معنـوی بیشـتری دارد.
روس هـا در هجـوم بـه پنجشـیر، بـه زودی بـه اشـتباه خود 
پـی بردنـد و مصـرف هـزاران تن بمـب را بیهـوده یافتند. به 
هـر طرف کـه رفتنـد، انفجار ماین هـای ضدتانـک و ضدنفر 

از آنـان اسـتقبال کـرد. بنـًا دیوانه هـا و حیواناتـی را کـه در 
مقابل شـان یافتنـد، کشـتند و حتـا ماننـد مریضـاِن مبتـا بـه 
»سادیسـم«، در جاهایی رسـم های آدم ها را در دیوار کشـیده 
و آن را بـه گلولـه بسـته بودند. شـوروی ها با سـرخورده گی 
از آنچـه کـه واقع شـده بود، با یـک برنامۀ سیاسـی و نظامی 
در برابـر مـا در انـدراب و خوسـت، دسـت به حملـه زدند. 
قومانـدان عظیـم همراه با مجاهـداِن باجگاه، راه را بر ایشـان 
گرفـت و روس هـا بعـد از سـه روز جنـگ شـدید و تحمل 
تلفـات، قـادر بـه عبـور از آنجـا شـدند. در کشـن آباد نیز در 
مقابـل آنـان جنـگ صورت گرفـت و بعد قومانـدان مالک و 
ملـک طاهـر نـزد ما عقب نشسـتند. اکنـون نوبت مـا بود که 

در سـر پـل و بنـو با آنـان مواجه شـویم. 
در یـک حرکـت اکتشـافی بـا یـک گـروپ داخـل بـازار 
بنـو شـدیم. رهنمـا و همـکار مـا کریـم نـام، جـوان قوی و 
گندم گـون بـود که قومانـدان قطعـۀ ضربتی بنو بـود. ناگهان 
ماشـین های محاربـوی روس هـا را دیدیم که به بـازار داخل 
شـدند. در کنـار سـرک بـه فاصلـۀ نزدیـک بـا ماشـین های 
محاربـوی در عقـب دکان ها پنهان شـدیم؛ امـا طبق خواهِش 
اکیـد قومانـدان منطقـه، مـا نبایـد در داخـل بـازار بـا آنـان 
می جنگیدیـم و بـه ناچـار بـر گشـتیم و باالتـر از منطقـۀ 
مسـکونی موضـع گرفتیم. سـاح ثقیل مـا از آن جمله نجیم 
بـا دهشـکۀ خـود و تعـدادی از گروپ هـای پیاده بـا منصور 
خـان، قومانـدان قـرارگاه تلخه در تپـۀ کشـاله داری که لغک 
و سـرپل را از هـم جـدا می کنـد، جابه جـا شـدند. مـن در 
رأس تعـدادی در روی قـول کمیـن گرفتیـم و چـون مخابره 
نداشـتیم، دهشـکۀ نجیـم که منطقـه را به دقـت می دید و به 
قومانـدان قـرارگاه نیـز نزدیک بـود، باید با فیر خود شـروع 
عملیـات را اعـان می کـرد؛ امـا انتظـار مـا به طـول انجامید 
و سـر و کلـۀ عسـاکر روسـی پیـدا نشـد. نمی دانـم آن هـا 
از وجـود مـا اطـاع یافتنـد یـا این کـه برنامه نداشـتند تا 

باالتـر از قریه هـا بـه تعقیـب مـا بیایند.
پـس از مدتـی، بـدون این کـه روس هـا دیده شـوند، فیر 
دهشـکه شـروع شـد و مـا دانسـتیم که روس هـا در حال 
بازگشـت انـد. مـن بـه جمـع آوری و تنظیـم افـراد برای 
حملـه اقـدام کـردم، اما پیش از جمع شـدن پرسـونل ما، 
کریـم، جـوان اندرابـی در حالی کـه تقنگ خویـش را به 
حالـت هجومـی گرفتـه بود، بـه حمله طرف قریـه دوید.
هاشـِم تلخـه، جـوان زردموی و کلوله که بسـیار شـجاع 
بـود، از پـی او شـتافت، بنـًا مـن جمـع آوری و ترتیب را 
بیهـوده یافتـم و بافاصلـه از پی آن هـا رفتم تا به ایشـان 
رسـیدم. آنـان در میـان درختان مشـرف به قریه ایسـتاده 
بـه عقـب نـگاه می کردنـد تا مـرا دیدنـد، به حملـه ادامه 
دادنـد. ما هر سـه در کوچـۀ پُر خم وپیـچ و طوالنی، میان 
قریـه در حرکـت بودیـم. هنوز به آنـان نرسـیده بودم که 
آتـش میـان مـا و روس هـا درگرفـت. جـوان اندرابی که 
بـه آنـان بسـیار نزدیک شـده بـود، در دم مرمـی خورد و 
درخـم کوچـه، جایی که بـا وجود نزدیکی بـرای ما قابل 
دیـدن نبـود، غلطیـد. آتش روس هـا مانع دسترسـی ما به 
او شـد، تـا این کـه دیگـران رسـیدند و مـن طبـق قاعـدۀ 
»محاربـۀ تصادفـی«، به جسـت وجوی نقطۀ بـارز برآمدم 
و بـه نقطـۀ حاکمتر که جوی بـار باالی قریه بـود، موضع 
گرفتیـم. اکنـون روس هـا در زیـر دیـد ما و زیـر آتش ما 

قرار داشـتند.
وقتـی جنـگ دوام کـرد، عده یـی دیگـر از مجاهـدان نیز 
خـود را بـه زمین هـای مقابـل مـا بـه نقطـۀ حاکـم بـر 
روس هـا رسـانیدند. اکنـون تمـام کوچـۀ طوالنـِی درون 
دره کـه حـدود دومتـر عـرض داشـت، از دو طـرف در 
برابـر چشـم مـا و آتـش مـا قـرار گرفـت. روس هـا در 
عـرض کوچـه، جایـی پنهان شـدن و آتـش نداشـتند. وقتی 
از آتـش مـا بـه این طـرف دیوار پنـاه می بردنـد، از آن طرف 
مـورد آتـش قـرار می گرفتنـد و بالعکـس؛ بـه طـوری کـه 
بعضی هـا بـه شـوِق بـه اصطـاح، غازی شـدن، یـک نفر را 
بـه نشـانه گیری انتخـاب می کردنـد و از دیگـران خواهـش 
می کردنـد کـه بـه طـرف او تیرانـدازی نکننـد. بـه زودی 
توپخانـۀ روس هـا به دادشـان رسـید و ما را با آتش سـنگین 
پیشـرفته  توپ هـای  مرمی هـای  دادنـد.  قـرار  فشـار  زیـر 
و بسـیار ثقیـِل »Dc« مـا را زیـر ضربـات خـود گرفتنـد. 
انفجارهـا نزدیـک و نزدیک تـر شـد. نه تنهـا بدن هـا را در 
زمیـن می لرزانـد؛ بلکـه دوام آن بـرای گوش هـا و اعصـاب 
هـم غیـر قابـل تحمل می شـد. مـا پیش رفتـه نتوانسـتیم، اما 
عقـب هـم نـه نشسـتیم. جنگ تـا شـب دوام کـرد و بعد از 
آن، جنـازۀ کریـم، جـواِن اندرابـی را گرفته به قـرارگاه خود 

گشـتیم. باز 
ادامه دارد...

»آزادی عجب نعمتی است!«
بهمنـاسبت26دلـو،روزخـروجسـربازانشـوروی

محمدحسین سید

ACKU
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پاکسـتان خواسـتار کمـک ایاالت متحـده امریکا بـرای حصار 
کشـی در امتـداد مرز خود با افغانسـتان شـد.

خواجـه محمـد آصـف، وزیـر خارجـه پاکسـتان در مصاحبه 
بـا خبرگـزاری بلومبـرگ گفتـه که هزینۀ سـاخت ایـن حصار 
مـرزی در مقایسـه بـا هزینـه ی جنـگ امریـکا در افغانسـتان 

بسـیار کم اسـت.
آقـای آصـف افزود که از مرز 2۳۰۰ کیلومتری میان افغانسـتان 

و پاکسـتان، روزانـه حدود 7۰ هزار نفر رفـت و آمد می کند.
او بـا بیـان ایـن کـه رفـت و آمـد ایـن افـراد سـبب افزایـش 
فعالیت هـای هراس افگنـی، قاچـاق مـواد مخـدر و فعالیـت 
تنـدروان می شـود، افزود:»هـر مـورد رفـت و آمـد افـراد از 
جانـب آنـان )افغانسـتان( بـه پاکسـتان و یـا از پاکسـتان بـه 
افغانسـتان می  توانـد بی اعتمـادی ایجـاد کنـد و واضحـاً کـه 
سـبب فعالیت هـای هراس افگنـی در داخـل خـاک مـا و یا در 

افغانسـتان می شـود.« خـاک 
وزیر خارجه پاکسـتان حصار کشـی در امتداد مرز پاکسـتان و 
افغانسـتان را بـه نفـع هر دو کشـور عنوان کرده و گفته اسـت 
کـه اسـام آباد به دلیل مشـکات مالـی تا کنون توانسـته تنها 

یـک بخش از مـرز خود با افغانسـتان را حصار کشـی کند.
امـا خواجـه آصـف ابـراز امیـدوار کرد کـه کار حصار کشـی 
مـرز میـان پاکسـتان و افغانسـتان تـا سـال آینـده میـادی بـه 

پایـان خواهد رسـید.
پاکسـتان در حالـی خواهـان کمـک امریکا برای حصار کشـی 
در مـرز میـان دو کشـور شـده کـه قبـل از این دونالـد ترمپ، 
رییـس جمهـور امریـکا در نخسـتین روز سـال روان میـادی 
اسـام آبـاد را بـه »دروغگویی و فریبکاری« با واشـنگتن متهم 
کـرد و هـم اکنـون کمک هـای نظامـی امریـکا به پاکسـتان در 

حالـت تعلیق قـرار دارد.

آمریـن، معاونیـن اداری، مدیـران مبارزه 
و  کشـف  آمریـن  جنایـی،  جرایـم  بـا 
آمریـن کنتـرول منطقـه ای حـوزه هـای 
امنیتـي پولیـس شـهر کابـل بـه وظایف 

جدیدشـان معرفـی شـدند.
دفتـر مطبوعاتـی وزارت داخله می گوید 
کـه ایـن مسـووالن جدیـد حوزه هـای 
امتحـان  از طریـق  امنیتـی شـهر کابـل 
رقابتـی بـه ایـن پسـت ها کامیاب شـده 

ند. ا
در خبرنامـه وزارت داخلـه آمده اسـت 
ایجـاد  هـدف  بـه  وزارت  ایـن  کـه 
سیسـتم کـدری، منظـم و گزینـش افراد 
متخصـص و متعهد اصاحـات را روی 

دسـت گرفتـه اسـت.
خبرنامـه افـزوده کـه بـه همیـن اسـاس 

هـای  پسـت  امورداخلـه  وزارت 
شـهر  امنیتـی  هـای  حـوزه  مسـووالن 
کابـل را میـان منسـوبین پولیـس ملی به 
رقابت گذاشـت و در این رقابت بیشـتر 
از یکهـزار داوطلـب جهـت راه یافتن به 
ایـن پسـت هـا بـا هـم رقابـت کردنـد.

وزارت امـور داخلـه گفتـه کـه در ایـن 
بـا  پولیـس  منسـوبین  تـن  رقابـت 9۳ 
کسـب نمـرات بلنـد و سـپری نمـودن 
امتحانات تقریـری، تحریری و مصاحبه 
هـا از سـوی کمیسـیون اختصاصـی که 
ریاسـت آن را ویس احمـد برمک وزیر 
امـور داخلـه بـه عهـده دارد، کامیـاب 

شـدند. شناخته 
ویـس احمـد برمک وزیـر امـور داخله 
در مراسـم معرفی این مسـووالن گفت: 

»شـما بـه اسـاس لیاقـت و شایسـتگي 
خـود در ایـن پسـت هـا مقرر شـده اید 
و پـس از ایـن بـه هیـچ فرد یـا گروهي 
فقـط منسـوب وزارت  نداریـد،  تعلـق 
امورداخلـه و متعلـق بـه قانـون اسـتید 
قانـون،  درچارچـوب  تـان  وظایـف 
تعریـف شـده و مطابـق بـه آن رفتـار 

نمائیـد.«
آقـای برمـک با تاکیـد بر اینکـه یکی از 
راهـکار هـای وزارت امورداخـه ایجـاد 
روابـط نیـک و حسـنه بـا مـردم، علما، 
نهـاد هـای اجتماعـی و جامعـه مدنـی 
اسـت و  شـما نیـز هماهنگـی و روابط 
نیـک تـان را بـا مـردم تامیـن نمـوده تا 
رضایـت آنان را کسـب نمائیـد و مرجع 
نظـارت از عملکـرد شـما ضمـن هیات 
رهبـری وزارت امورداخلـه، مـردم نیـز 

می باشـد.
وی افـزود کـه هیـات رهبـری وزارت 
امـور داخلـه بر اسـاس خواسـت مردم، 
ریفـورم و اصاحات را در وزارت امور 

داخلـه آغاز نموده اسـت.
وزیـر امـور داخله آقـای برمـک، افزود 
در  اصاحـات  پروسـه  بـزودی  کـه 
قبـًا  کـه  پولیـس والیـات  فرماندهـی 
از سـوی هیئـت رهبـری ایـن وزارت 
ارزیابـی صـورت گرفته آغـاز می گردد.

رییـس حکومـت وحـدت ملـی  
افتتـاح  برنامـه  مراسـم  در  کـه 
»انکشـاف نظـام زمیـن داری در 
صحبـت  ارگ  در  افغانسـتان« 
کشـور  طبیعـی  منابـع  می کـرد، 
قاطـع  اکثریـت  مالکیـت  را 
شـهروندان خوانـد و گفـت کـه 
منابـع کشـور برای یـک »اقلیت، 

نیسـت. غاصبیـن«  و  دزدهـا 
رییـس حکومـت روز پنجشـنبه 
در جریـان سـخنرانی اش گفـت 
دولتـی  امـاک  از  بایـد  کـه 
اسـتفاده اعظمـی شـود و هیـچ 
زمیـن دولتی مربـوط وزارت ها 
و یـا نهـاد دیگری نیسـت، بلکه 
ملکیت شـهروندان افغان اسـت.
آن  شـهروندان  کـه  گفـت  او 
گوشـۀ  در  دارنـد  حـق  کشـور 
سـرزمین شـان زندگـی کننـد و 
تاکیـد کـرد کـه »منابع مـا، برای 
بـرای  نـه  }اسـت{  مـا  مـردم 
یـک اقلیت، نـه بـرای دزدان، نه 
بـرای غاصبین. }در این راسـتا{ 
هرگونـه مقاومتی کـه }موجود{ 

می شـکنیم.« باشـد،}آنرا{ 
کـه  کـرد  تاکیـد  غنـی،  آقـای 
اراضـی  سرتاسـری  برنامـه 
افغانسـتان بـه گونـۀ درسـت آن 
عملـی خواهـد شـد و هرگونـه 
بی توجهـی در ایـن بخـش قابل 

نیسـت. قبـول 
قـرار  غنـی،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
جزایـی  ُکـد  ماننـد  کـه  اسـت 
افغانسـتان، تمـام امـور اراضـی 

یـک  تحـت  نیـز  کشـور  ایـن 
و  درآورده شـود  واحـد  قانـون 
»هـدف مـا ایـن اسـت کـه یک 
ُکـد واحـد اراضـی تمـام امـور 
اراضـی افغانسـتان را تامیـن کند 
و هـر افغـان بفهمـد کـه حقوق 
و وجایب اش چیسـت...این زود 

می شـود.« عملـی 
در  افغانسـتان  حکومـت 
نظـام  انکشـاف  برنامـۀ  حالـی 
کشـور  ایـن  در  را  زمیـن داری 
افتتـاح کـرد که بـر اسـاس آمار 
ادارۀ اراضـی افغانسـتان، نزدیک 
میلیـون جریـب زمیـن  بـه 1.۳ 
غصب شـده اسـت. از ایـن میان 
نزدیـک به یـک میلیـون جریب 
متباقـی  و  دولتـی  زمین هـای 
امـاک شـخصی اند که توسـط 
غصـب  فـرد   8۳1 و  15هـزار 

اسـت. شـده 
آقـای غنـی گفـت: »مـا غصـب 
تـا  امـا  را رفـع خواهیـم کـرد. 
جایـداد مطمئـن وجـود نداشـته 
خـود  نهفتـۀ  ثـروت  از  باشـد، 

مـا اسـتفاده نخواهیـم توانسـت، 
واضـح  دیـدگاه  یـک  بنابریـن 
از  افغانسـتان  وجـب  هـر  کـه 
ملکیـت  عامـه،  ملکیـت  نـگاه 
دولتـی،  ملکیـت  و  خصوصـی 
صـورت  بـه  غیـره  و  علفچـر 
منظـم واضح شـود، این اسـاس 
تشـکیل  را  مـا  آینـدۀ  زندگـی 

» می دهـد.
بـرای  افغانسـتان،  اراضـی  ادارۀ 
جلوگیـری  و  مدیریـت  بهبـود 
پـان  یـک  زمیـن،  غصـب  از 
سـتراتیژیک پنج سـاله را تدوین 

کـرده اسـت.
برنامـه  در  کـه  اسـت  قـرار 
»انکشـاف نظـام زمیـن داری در 
افغانسـتان« نهادهـای حکومتـی 
و  جهانـی  بانـک  همـکاری  بـا 
ملـل  سـازمان  غذایـی  برنامـه 
متحـد، روی یـک مـدل واحـد 
امـور زمیـن داری کـه به شـرایط 
افغانسـتان مطابقت داشـته باشد، 

بـه نتیجـه برسـند.

غنــــی:

منابعکشورمالاقلیت،دزدهاوغاصبیننیست
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