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مجلس سنا می گوید که اظهارات اسحاق گیالنی 
افغانستان  حکومت  و  است  ملی  منافع  خالف 

باید آقای گیالنی را زیر پیگرد قرار دهد.
در  سنا  مجلس  رییس  یار  مسلم  هادی  فضل 
مجلس،  این  حمل(   5( یکشنبه  روز  نشست 
در واکنش به اظهارت اسحاق گیالنی گفت که 
اظهارات آقای گیالنی خالف منافع ملی و قوانین 
نافذه کشور است و هیچ اخالق و آداب جواز 

چنین اظهاراتی را نمی دهد.
باید  امنیتی  »نهادهای  گفت:  یار  مسلم  آقای 
به گوش شان کرده  را که حلقه غالمی  کسانی 
اند را زیر پیگرد قرار دهند و از رییس جمهور 
غنی نیز می خواهیم که در این مورد جدی باشد 
تا دیگر کسی جراآت نکند برخالف منافع ملی 

حرف بزند«.
گفته های  نیز  سناتوران  برخی  حال،  همین  در 
افغانستان  ملی  منافع  ضد  را  گیالنی  اسحاق 
افغانستان  دولت  که  کردند  تاکید  و  خوانده 
امریکا  به  به کشورهای خارجی حتا  هیچگاهی 
که بیشترین نیروهای نظامی در افغانستان دارد، 
برعلیه  افغانستان  خاک  از  تا  دهد  نمی  اجازه 

کشور دیگر استفاده کنند.
انارکلی هنریار دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: 
»اسحاق گیالنی مدیون احسان پاکستان است که 

بر ضد منافع ملی افغانستان حرف زده است«.
کننده های  کمک  از  را  هند  دولت  هنریار  خانم 
اصلی دولت افغانستان خواند و افزود که دولت 
خارجی  کشور  هیچ  به  هیچگاهی  افغانستان 
اجازه نمی دهد که از خاک کشور برعلیه کشور 

دیگری استفاده کند.
اسحاق  سید  که  آور شد  یاد  هم  سادات  فوزیه 
بر  و  می گیرد  پول  پاکستان  دولت  از  گیالنی 

خالف منافع ملی افغانستان صحبت می کند.
گیانوال دیگر عضو سنا هم گفت  الدین  جمعه 
افغانستان  مردم  دشمن  گیالنی  اسحاق  سید  که 
است و هیچ تفاوتی با آنانیکه حمالت انتحاری 

و انفجاری انجام می دهند، ندارد.
آقای گیانوال افزود که گیالنی باید در زندانی که 
انتحاری ها زندانی اند، توسط امنیت ملی زندانی 

شود.
اسحاق  سید  که  گفت  نیز  اچکزی  اهلل  رحمت 
است  پاکستان  آی  آی اس  معاش خور  گیالنی 
افغانستان  امنیت ملی  به  به جرم خیانت  باید  و 

زندانی شود.
در  نشستی  یک  در  اخیراً  گیالنی  اسحاق  سید 
اسالم آباد پایتخت پاکستان گفته است که هند از 

خاک افغانستان برعلیه پاکستان استفاده می کند.
جنگ  که  است  گفته  همچنین  گیالنی  آقای 
مجاهدین  جنگ  همانند  امریکا  علیه  بر  طالبان 

علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق است.
این اظهارات آقای گیالنی با واکنش های زیادی 
مواجه شده است. امنیت ملی نیز گفته است که 

اظهارات آقای گیالنی را بررسی می کند.
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نشسـت مقام هـای امنیتـی بـرای پاسـخگویی بـه 
نگرانی هـای سـناتورها در پیونـد بـه افزایـش نـا 

امنـی در کشـور سـری اعالم شـد.
مجلـس سـنا در نشسـت روز یکشـنبه )5 حمل( 
خـود، طـارق شـاه بهرامـی وزیـر دفـاع، ویـس 
برمـک وزیر داخلـه و صبور قانع معاون ریاسـت 
امنیـت ملـی را اسـتجواب کـرده بودنـد؛ امـا این 
سـری  امنیتـی  مقام هـای  پیشـنهاد  بـه  نشسـت 

شـد. اعالم 
محمـد هاشـم الکـوزی رییـس کمیسـیون امنیت 
داخلـی و امـور دفاعـی...        ادامـه صفحـه 6

هارون مجیدی
وزیـر  نامـزد  بلخـی،  میرویـس  دکتـر 
معـارف دیـروز به عنـوان سرپرسـت به 

شـد. معرفـی  وزارت  ایـن  کارمنـدان 
آقـای بلخـی در محفلـی کـه بـه همیـن 
مناسـبت برگـزار شـده بـود، گفـت کـه 
امسـال معـارف غیرسیاسـی و کدرمحور 
خواهـد بـود و او اصالحات گسـترده یی 
را در نظـر دارد و طـرح ابتدایـی آن را به 
رهبـران حکومـت وحدت ملی فرسـتاده 

و مـورد حمایـت قـرار گرفته اسـت.
هم چنـان، معـاون دوم رییـس حکومـت 
گفـت:  محفـل  ایـن  در  ملـی  وحـدت 
دسـت آورد حکومـت افغانسـتان پس از 
آمـوزش  بخـش  در  طالبـان،  حکومـت 
ارقـام  و  اسـت  درشـت  پـرورش  و 
امیـدوار  بخـش،  ایـن  در  دسـت آوردها 

کننـده اسـت.

حل معقول و منطقی اختالفات
محفل معرفی سرپرسـت وزارت معارف 
از گـپ و گفت هـای سیاسـی  بـه دور 
نبـود. سـرور دانـش معاون دوم ریاسـت 
حکومـت وحدت ملـی در محفل معرفی 
سرپرسـت وزارت معـارف بـا اشـاره به 
ارگ  میـان  آمـده  میـان  بـه  اختالفـات 

و بلـخ گفـت: بـا شـروع سـال جدیـد 
خوشـبختانه ایـن مشـکالت بـه صورت 

»معقـول« و »منطقـی« حـل شـد.
ادارۀ  میـان  مشـکالت  از  دانـش  آقـای 
پیشـین بلـخ و ارگ به عنـوان »اختالف« 
ایـن  کـه  گفـت  و  کـرده  یـاد  دیـدگاه 

اختـالف...           ادامـه صفحـه 6
 

سنـاتـوران  سـری  نشست 
امنیتـی مسـووالن  با 

سرپرست وزارت معارف:

معـارف را غیـرسیاسی و کادرمحـور می سـازم

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

وزیر انرژی و آب در مراسم گرامی داشت از روز جهانی آب:

شدید کمبود  با 
جه  موا آب   
می شویم
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گلبدیـن حکمتیـار، رهبر یکی از شـاخه های حزب 
روزهـای  در  اظهاراتـش  تازه تریـن  در  اسـالمی، 
آغازیـِن سـال نو خورشـیدی، بـار دیگر از تشـکیل 
»سـاحۀ امـن« بـرای طالبـان و واگـذاری مناطقـی 
بـرای آن هـا و خانواده های شـان فـارغ از حضـور 
نیروهـای دولتـی، سـخن گفـت و اطمینـان سـپرد 
کـه بخش هـای زیـادی از طـرِح صلـِح او توسـط 
موجـود  حکومـِت  رییـس  احمـدزی  اشـرف غنی 
پذیرفتـه شـده اسـت. آقـای حکمتیـار روز شـنبه/ 
چهـارم حمـل در یک نشسـِت خبری ضمـن آن که 
و  بین االفغانـی  مذاکـرات  پذیرفتـن  بـه  را  طالبـان 
نحـوۀ تشـکیل سـاحۀ امـن فـرا خواند، اعـالم کرد 
کـه او همچنـان منتظـر تأییـد رسـمِی ایـن طرح در 

قالـب رونـد صلـح توسـط آقـای غنـی اسـت. 
»مذاکـرۀ  و  صلـح  از  درحالـی  حکمتیـار  آقـای 
خـالِل  در  کـه  می زنـد  دم  کـه  بین االفغانـی« 
اظهاراتـش، از بحـث و توافـِق مشـترِک عربسـتان 
و امریـکا پیرامـوِن ایـن طـرح نیـز سـخن می گوید. 
مسـلمًا اگـر منظـور از »بین االفغانـی«، پذیـرش این 
طـرِح صلـح توسـط شـهروندان افغانسـتان باشـد، 
قبـل از ریـاض و واشـنگتن، کابلی هـا و سرتاسـِر 
باشـنده گاِن والیت هـای کشـور از شـمال تا جنوب 

بایـد بـا ایـن طـرح اعـالمِ موافقـت کننـد. 
سـخنان اخیِر گلبدیـن حکمتیار در روزهـای پایانِی 
سـال گذشـته و همچنیـن روزهـای آغازیـِن سـال 
جـاری خورشـیدی، نگرانی های زیـادی را در میاِن 
سیاسـیون و نخبـه گاِن جامعـه و حتـا مـردمِ عـادی 
باعـث شـده اسـت. ایـن سـخنان درسـت زمانـی 
بیـان شـدند کـه اشـرف غنی رییـس حکومـت در 
کنفرانـس رونـد دوم کابل، طرِح خود بـرای مذاکره 
و مصالحـه بـا گروه هـای دهشـت افکن و به ویـژه 
طالبـان و شناسـایی آن هـا بـه عنـوان یـک جریـان 
سیاسـی را مطـرح کـرد. ایـن طـرِح سـازش کارانه 
به صـورِت کم سـابقه از موضـِع ضعـف تهیـه شـده 
و امتیازهـای زیـادی را بـه طرف هـای مقابـل قایـل 

می شـود. 
بـه دنبـال ارایـۀ طرِح آقـای غنی، گلبدیـن حکمتیار 
نیـز اعـالم کرد کـه بخش هایـی از کشـور در اختیار 
طالبـان قـرار گیـرد و بـه عنـوان والیت هـای صلح 
از آن هـا یـاد شـود. ایـن طـرح کـه ظاهـراً به هدِف 

دیگـر  و  طالبـان  بـا  گفت وگـو  و  صلـح  تأمیـن 
گروه هـای تروریسـتی ارایـه شـده، عماًل شـرایط را 
بـه گونه یـی رقـم می زند کـه فعالیـِت ایـن گروه ها 
در مقابلـه بـا دولـت و نظامیـان خارجـی ـ که بیش 
از شـانزده سـال ادامه داشـته ـ بـه نفِع ایـن گروه ها 
تمـام  شـود و بـدون آن کـه بتـوان مطمیـن بـود کـه 
جنـگ بـا ایـن شـیوه پایـان یافتـه اسـت، دولـت 
نمایـد.  سـقوط  افراط گرایـی  کامِ  در  افغانسـتان 
هم اکنـون بـه گفتـۀ جنـاب حکمتیـار، طرح سـاحۀ 
امـن روی میـِز آقـای غنی قـرار دارد و انتظـارِ تأیید 

نهایـِی حکومـت را می کشـد.
طـرح صلـِح آقـای غنـی و حکمتیـار، چیـز دیگری 
غیـر از سرشکسـته گی و تسـلیمی بـرای افغانسـتان 
بـه بـار نمـی آورد. ایـن طـرح کـه بـدون شـک در 
غیـاِب آرا و نظریـاِت مردمـی نوشـته شـده، یـک 
هیـچ  ارگ نشـینان  کـه  می دهـد  نشـان  دیگـر  بـارِ 
کـه  خون هایـی  و  مـردم  آرمان هـای  بـه  تعهـدی 
بـرای آزادی و حریـِت ایـن کشـور ریختـه شـده و 
ریختـه می شـود، قایـل نیسـتند. آقـای حکمتیـار از 
روزی کـه وارد پایتخـت شـده، تمـام برنامه هایـش 
در جهـت نفاق پراکنـی و تجزیۀ کشـور بوده اسـت. 
او یـک روز جنـِگ موجـود را یـک جنـگ قومـی 
می خوانَـد و روزی دیگـر، اعمـال قـدرت از سـوی 
یـک  می کنـد.  عنـوان  پشـتون ها  بـر  غیرپشـتون ها 
روز سـر از مباحـِث زبان شناسـی بیـرون می کنـد و 
بـدون آن کـه ذره یـی در این خصوص چیـزی بداند 
و یـا اطالعـاِت اولیـه داشـته باشـد، در مـورد فرق 
زبـان فارسـی و دری داد سـخن می دهـد و همـه را 

به خنـده وا مـی دارد. 
امـا این گونـه برخـورد بـا زبـان و مسـالۀ اقـوام و 
ابتـکار در مـورد صلـح و سـازش، هدف هایـی را 
پشـت سـِر خود دارد که آقای حکمتیـار به صورِت 
آگاهانـه آن هـا را دنبـال می کند. این طور نیسـت که 
او ندانـد جنـِگ فعلی چگونه جنگی اسـت و کی ها 
از آن حمایـت می کننـد. او می دانـد کـه ایـن یـک 
جنـِگ قومـی میـان پشـتون ها و دیگر اقوام نیسـت. 
شـمالِی  هـای  بخـش  باشـنده گان  کـه  می دانـد  او 
کشـور هیچ گونـه مشـکلی بـا یکدیگـر ندارنـد. او 
می دانـد کـه زبـان فارسـی همـان زبان دری اسـت؛ 
امـا او بـا وجـود فهـم ایـن مسـایل، می خواهـد بـا 

واژگون سـازِی آن هـا بـه نفـع برنامه هـای سیاسـِی 
خـود بهـره ببـرد. او می خواهـد ذهن هـای سـاده را 
شـکارِ برنامه هـای خـود سـازد و بـه ایـن وسـیله، 
همـان جنـگ قومـی را که حـاال حرفش را بـر زبان 

می رانـد، بـه واقعیـت تبدیـل کند. 
یـادم هسـت پـس از سـخن های آقـای حکمتیـار 
از  یکـی  دری،  و  فارسـی  زبـان  فـرق  مـورد  در 
لطفـًا  پرسـید  و  آمـد  پیشـم  جامعـه  چیزفهم هـای 
کمـی برایـم معلومـات بـده که واقعـًا ایـن دو زبان 
دو زبـان متفـاوت انـد. زیـرا بـه گفتۀ او، خوشـش 
نمی آیـد کـه زبـان مـادری اش بـه جغرافیایی وصل 
باشـد کـه حاال هیـچ تعلقی بـه آن نـدارد. وقتی من 
در مـورد پیشـینۀ زبان هـا صحبت کـردم و گفتم که 
اصـاًل همیـن زبـان فارسـی مهـد اصلـی و اولیۀ آن، 
بخش هـای غربـی کشـور ما و بـه ویژه هـرات بوده 
و ایـن دو، نام هـای یـک زبـاِن واحـد اند کـه گاهی 
دری بـه عنـوان صفـت اسـتفاده می شـده اسـت و 
گاهـی بـرای اختصـار و گاهـی برای رعایـت وزن، 
شـاعران از ایـن نام در اشعارشـان اسـتفاده کرده اند  
ولـی هیـچ تفـاوت سـاختاری و ذاتی میـان این دو 
وجـود نـدارد و مثـل ایـن اسـت کـه یـک فرزنـد 
داشـته باشـی و دو نـام داشـته باشـد، او را در خانه 
بـا یـک نـام صـدا کننـد و در بیـرون با نامـی دیگر، 
ایـن فـرد قانـع شـد کـه پـس از ایـن، زبانـش را 

بنامد. فارسـی 
 وقتـی سـخنان مغرضانـۀ آقـای حکمتیـار توانسـته 
باشـد انسـان چیزفهمی را دچار تردید سـازد، بدون 
شـک تأثیرگـذاری آن در میـان مـردم عادی بیشـتر 
و مخرب تـر از جاهـای دیگـر خواهـد بـود. آقـای 
حکمتیـار سـال ها در ایـران زنده گی کـرده و خالف 
آن چـه کـه ادعـا می کنـد، فارسـی را نـه در ایـران، 
بـل در کشـور خـودش ـ افغانسـتان ـ آموختـه و با 
همیـن زبـان نیز سـخن  گفته اسـت. اما حـاال منافع 
سیاسـی اش حکـم می کنـد کـه حتـا در برابـر یـک 
مسـالۀ علمـی و عقالنـی نیـز موضِع خـالف بگیرد. 
مثـل این کـه منافـع کسـی ایجـاب کنـد کـه بگوید 
ماسـت سـفید نیست، سـیاه اسـت و باز مدعی شود 

کـه در ایـن رابطـه کتاب هـم خواهد نوشـت. 
طـرح ارایـۀ سـاحۀ امن بـرای طالبـان نیـز از همین 
هنـوز  می خـورد.  آب  ملـی  و ضـد  قومـی  تفکـِر 
آقـای غنـی  نهایـِی  مشـخص نیسـت کـه موضـِع 
در برابـر ایـن طـرح کـه روی میـِز او قـرار دارد، 
چیسـت؛ ولـی اگـر روزی ایـن طـرح مجـال عملی 
شـدن پیدا کنــد، آن گاه در این کشـور سنگ هم بر 
روی سـنگ باقـی نخواهـد مانـد و حتـا کشـور بـه 

سـال های بدتـر از دهـۀ هفتـاد برمی گـردد. 
البتـه آقـای حکمتیـار آرزوی برگشـت بـه چنیـن 
سـال هایی را دارد و او بـرای برگشـت بـه چنیـن 
سـال هایی بـه افغانسـتان آمده اسـت. او نمی خواهد 
کـه هیـچ صلـح و امنیتی در افغانسـتان تأمین شـود. 
او همـواره بیمـاری جنـگ داشـته و بـا جنـگ خود 
را آرام احسـاس کـرده اسـت. حـاال نیـز می خواهد 
بـا طرح واگـذاری مناطقی بـه طالبان، شـرایط را به 
گونه یـی رقـم زند کـه والیـاِت کشـور در برابر هم 
صف کشـی کننـد و خانه جنگی هـای دهـۀ هفتاد در 

یـک جغرافیـای بزرگ تـر از نـو آغاز شـود.
مـردم در برابـر چنیـن طرح هـاِی فتنه  آمیـزی بایـد 
کننـد.  حمایـت  واحـد  افغانسـتاِن  از  و  بایسـتند 
عربسـتانی ها  و  امریکایی هـا  کشـورِ  افغانسـتان 
حاتم بخشـِی حکمتیـار  دربـارۀ  آن هـا  کـه  نیسـت 
حکـِم تأییـد صادر کننــد. این کشـور بـه میلیون ها 
مردم سـاالری،  بـرای  کـه  دارد  تعلـق  آن  شـهرونِد 
اجتماعـی  عدالـت  و  بشـری  حقـوق  ارزش هـای 
در شـانزده  بگذرنـد.  از همـه چیزشـان  حاضرنـد 
از  تازه یـی  دوره  وارد  افغانسـتان  گذشـته،  سـال 
حیـاِت سیاسـی و اجتماعـِی خود شـده و نسـلی نو 
در ایـن کشـور بالیده اسـت؛ نسـلی کـه نمی خواهد 
بـه گذشـتۀ ترسـناک برگـردد و دوبـاره این کشـور 
دسـتخوِش سیاسـت های قوم گرایانه و سـمتی شود. 
بی پایـه  اقلیت هـاِی  و  اکثریت هـا  بـه  نسـل  ایـن 
پشـِت پا زده و به افغانسـتانی از آِن همۀ باشـنده گاِن 
آن فکـر می کنـد. در چنیـن افغانسـتانی، جایی برای 
سیاسـت های قومـی نیسـت و یا این کشـور به یک 
قـومِ خـاص آن گونـه که برخـی از قوم پرسـتان ادعا 
می کننـد تعلـق نـدارد. این جـا همـه می خواهنـد در 
کنـار هـم در وفــاق زنده گـی کنند و کشورشـان را 
از چنـگ تررویسـم و فرضیه هـای مرگبـار برهانند.
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احمد عمــران

طرح تجزیه روی میِز آقای غنی  

قـرار اسـت امـروز و فـردا )دوشـنبه و سه شـنبه( در تاشـکند 
پایتخـت جمهـوری ازبکسـتان نشسـتی پیرامـون اسـتقرارِ صلح 
در افغانسـتان بـا اشـتراک کشـورهای دخیل در قضیۀ افغانسـتان 

شـود.  برگزار 
ایـن بارِ نخسـت اسـت که یـک نشسـِت منطقه یی دربـارۀ صلح 
افغانسـتان بـه ابتـکار تاشـکند برگزار می شـود. در این نشسـت، 
ازبکسـتان،  ترکمنسـتان،  روسـیه،  خارجـۀ  وزرای  بـر  عـالوه 
قزاقسـتان و تاجیکسـتان؛ نماینده گان ارشـِد سـازمان ملل متحد، 
ایـاالت متحـدۀ امریکا، روسـیه، چیـن، اتحادیـۀ اروپـا، جرمنی، 
فرانسـه، ایتالیـا، بریتانیـا، هنـد، پاکسـتان، ترکیه، ایران، عربسـتان 
سـعودی و امـارات متحـدۀ عربـی نیـز اشـتراک می ورزنـد. این 
مجموعـه در همـکاری و هماهنگـی بـا هـم می خواهنـد راه های 
دسـتیابی بـه صلـح و ثبـات بـا تأکیـد بـر مذاکـره و »تفاهـم 

بین االفغانـی« را مـورد بررسـی و تبـادل نظـر قـرار دهنـد. 
یکـی  عنـوان  بـه  ازبکسـتان  مسـاعدِت  و  کوشـش  ایـن  اگـر 
از کشـورهای مهـم در آسـیای میانـه را در کنـارِ کوشـش ها و 
ابتـکاراِت حکومـت افغانسـتان و سـایر کشـورهای جهـان قرار 
دهیـم، پـی خواهیـم برد کـه تمنـای صلح بـا طالبان کـه بعضًا با 
باج دهـی و امتیازبخشـی همـراه اسـت، یـک رویکـردِ بین المللی 
اسـت کـه در آن مردم افغانسـتان نقِش واضـح و پُررنگی ندارند. 
پیـش از ایـن، ضمـن آن که همـواره حکومـِت افغانسـتان صدای 
صلح خواهـی  را ملتمسـانه بـرای طالبـان بلنـد کرده بـود، ایاالت 
متحـدۀ امریـکا، کشـورهای عربی از جملـه امارات و عربسـتان، 
و همچنیـن ترکیـه و ایـران و چیـن و اندونیزیـا نیـز تالش هـا و 
ابتکاراتـی را بـه منظور رسـاندِن طالبان و حکومت افغانسـتان به 

جـادۀ صلح تـدارک دیـده  بودند.
نشسـت تاشـکند بـه نظـر می رسـد بـه منظـور عقـب نمانـدِن 
حـوزۀ آسـیای میانـه از داسـتاِن صلـِح افغانسـتان و چگونه گـی 
اسـت  مبرهـن  و  واضـح  می شـود.  برگـزار  آن  خـوردِن  رقـم 
کـه طالبـان از ابتـدای امـر، یـک پـروژۀ تحمیل شـده از بیـرون 
بـر مـردم افغانسـتان بـود کـه طـی سالیانِ سـال بـر اثر حـوادث 
مختلـف، کارگردانـان و متشـبثاِن بیشـتری یافت و هرکـدام نظر 
بـه منافـع خویش، بـه طریقی تالش کردنـد بـا آن درآمیزند. اگر 
در ابتـداِی ایـن پروژۀ سیاسـی اسـتخباراتی، یکی ـ دو کشـور با 
آن اختـالط داشـتند، در درازای زمـان، بـه تعـداد متقاضیان برای 

بهره گیـری از ایـن پـروژه افـزوده شـد. 
وحـدت  آمـدِن حکومـت  کار  روی  بـا  اخیـر  سـال  چنـد   در 
ملـی و داغ شـدِن قضیـۀ داعـش در افغانسـتان، دیـده  شـد کـه 
طالبـان عـالوه بـر پاکسـتان حامـِی طبیعـی و سـنتی آن، حامیان 
و عالقه منـداِن تازه تـر و متفاوت تـری یافتنـد. حتـا کشـورهایی 
ماننـد روسـیه و ایـراِن وحشـت زده از خطـِر داعـش، بـه ارتباط 
اتهـامِ  مـورد  و  آوردنـد  روی  طالـب  فرماندهـاِن  و  سـران  بـا 

رسـانه های غربـی قـرار گرفتنـد.  
این کـه اکنـون تاشـکند کـه یکـی از متحـداِن نزدیـِک مسـکو به 
شـمار می آیـد، پذیـراِی گفت وگوهـای صلـِح افغانسـتان شـده 
اسـت، حرکتی در همسـویی با روسـیه و توازن بخشـی میان این 
کشـور و ایـاالت متحـده در بازی هـای بـزرگ و اسـتراتژیک در 
افغانسـتان تلقـی می شـود. اگرچـه همـۀ ایـن حـرکات در دنیای 
سیاسـت و روابـط بین الملـل قابـل درک و توجیـه می باشـد، اما 
نکتـۀ حسـاس بـراِی ما ایـن اسـت کـه در تضـارِب آرا و منافِع 
کشـورهای بیرونـی پیرامـون صلـح در کشـور، تـا چـه انـدازه 
منافـِع حیاتـی و خواسـت های اساسـِی مـردم افغانسـتان لحـاظ 

می گـردد. 
بی هیـچ اغراقـی به وضـوح پیداسـت کـه کشـورهای زیـادی در 
میـدان افغانسـتان بـا یکدیگـر رقابـت و خصومـت می ورزنـد 
و همـۀ آن هـا خواهـاِن مدیریـِت تحـوالِت نظامی ـ سیاسـی در 
افغانسـتان از دریچـۀ منافـع و مصالِح خود هسـتند و از همین رو 
رقابـِت بین المللـی در برنامـۀ صلـح بـا طالبـان میـان امریـکا و 
روسـیه، ایـران و عربسـتان و اقمـارِ آن هـا ملمـوس و برجسـته 
شـده اسـت. در ایـن میان، حکومـت افغانسـتان وظیفـه دارد که 
بـا بازیگـرِی خـوب و دیپلماسـِی ورزیـده ایـن رقابت هـا را بـه 

سـمِت تأمیـن ثبـاِت پایـدار در کشـور هدایـت کند. 
جمهوری هـای آسـیای میانه به شـمول ازبکسـتان به صورت ُکل، 
همسـایه گاِن نیـک و بی دردسـری برای مـا بوده اند. آن هـا به دلیِل 
هم مـرزی بـا افغانسـتان، نگرانی هـای امنیتـِی فراوانی نسـبت به 
تحـوالِت کشـورِ مـا دارند. اگـر حکومـِت موجـود بتواند ضمن 
کسـب اجمـاع ملـی پیرامـون صلح بـا طالبـان، ایـن نگرانی ها را 
بـا منافـع افغانسـتان گـره بزنـد، در نهایـت شـاهد صلـِح پایدار 
در کشـور خواهیـم بـود. در غیـر ایـن صـورت، صلح بـا طالبان 
در غیـاب آرای مـردم و دیپلماسـی کارا، آتشـی زیـر خاکسـتر 

خواهـد بود!

رقابت هـای بین المـللی
 در برنـامۀ صـلح با طالبـان

ACKU
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مسـووالن در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 
می گوینـد کـه روند ثبـِت نـام رأی دهنده گان 
در انتخابات پارلمانی و شـورای شهرستان ها 
بـه تاریـخ ۲5 مـاه حمـل سـال جـاری آغاز 

خواهد شـد.
گالجـان عبدالبدیـع صیاد، رییس کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات کـه دیـروز در نخسـتین 
انتخاباتـی  آمـوزگاران  آموزشـی  برنامـۀ 
کمیسـیون انتخابـات صحبت میکـرد، گفت، 
کمیسـیون انتخابات آمادۀ برگزاری انتخابات 
اسـت و تـالش دارد انتخابـات آینـده را بـا 

شـفافیت کامـل برگـزار کند.
همزمـان بـا این، سـرور دانـش، معـاون دوم 
ریاسـت حکومت وحـدت ملـی در دیدار با 
نماینـدۀ سـازمان ملل بـرای افغانسـتان گفته 
اسـت که زمـان برگزاری انتخابـات پارلمانی 

بـه زودی اعـالم خواهد شـد.
بی طرف برای جلوگیری از بحران

رییـس کمیسـیون انتخابات در این نشسـت 
خبـری هم چنـان گفت کـه بـرای جلوگیری 
از رفتـن افغانسـتان به سـمت بحـران، وعده 
امـر  در  را  بی طرفی شـان  کـه  می دهنـد 

برگـزاری شـفاف انتخابـات حفـظ کنند.
آقـای صیـاد می گویـد کـه رونـد ثبـِت نـام 
شناسـنامه های  طریـق  از  رأی  دهنـدگان 
خواهـد  مرحلـه صـورت  دو  در  و  ورقـی 
گرفـت. بـه گفتـۀ  او: مرحلـۀ نخسـِت ثبـت 
نـام رأی دهندگان در مراکـز والیات را تحت 
پوشـش قـرار داده و سـپس در شهرسـتان ها 
و روسـتاها انجـام خواهـد شـد. کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات در مرحلـۀ اول ثبـت نـام 
رای دهنـدگان 1۲ هـزار کارمنـد جذب کرده 

ست. ا
کـه  گفـت  انتخابـات  کمیسـیون  رییـس 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات گام های عملی 
را بـرای برگـزاری انتخابـات در سـال جاری 

برداشـته و تـا ده روز آینـده، تقسـم اوقات 
انتخاباتـی را نیـز اعـالم خواهـد کـرد.

او بـه مردم وعده داد که کمیسـیون انتخابات 
آماده گـی کامـل بـرای برگـزاری انتخابـات 
پارلمانـی و شـورای شهرسـتان ها را دارد و 

هیـچ نگرانـی در ایـن زمینـه وجود نـدارد.
آقـای عبدالبدیـع صیـاد در پیوند بـه گزینش 
رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات نیـز 
گفـت کـه ده تـن بـرای احـراز ایـن پُسـت 
انتخابات شـده اند و قرار اسـت تـا روزهای 
آینـده یـک تـن بـه عنـوان رییـس دبیرخانه 

شود. گماشـته 
در حیـن حال، معـاذاهلل دولتی، معـاون اداری 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می گویـد کـه 
افغانسـتان در یک »حالت دشـوار« قـرار دارد 
و نبایـد کسـی در جریان انتخابـات به نفع و 

ضـرری کسـی کار کند.
در  تخطـی  کـه  می افزایـد  دولتـی  آقـای 
کار کمیسـیون انتخابـات بـه عنـوان جرایـم 
انتخاباتی پنداشـته شده و کمیسیون انتخابات 
تخطـی کارمنـدان را نادیـده نمی گیـرد. او از 
آمـوزگاران انتخاباتـی نیز خواسـت کـه با در 
نظرداشـت شـرایط کشـور و اصـل بی طرفی 
در کمیسـیون مسـتقل انتخابات، کارشـان را 

بدهند. انجـام 
با این حال، شـهال حق، سرپرسـت دبیرخانۀ 
کمیسـیون انتخابات در آن نشسـت گفت که 
چالش  های انتخابات گذشـته این کمیسـیون 
را متضـرر کـرده، امـا کارمنـدان کمیسـیون 
انتخابـات بـرای برگـزاری انتخابات پیشـرو 

می باشـند. متعهد 
بانـو حـق بـا اشـاره بـه تاریـخ ثبـت نـام 
نـام  ثبـت  کـه  گفـت  رأی دهنـده گان 
شـناس نامه های  طریـق  از  رأی دهنـدگان 
ورقـی نخسـتین اقـدام کمیسـیون انتخابـات 
بـرای مشـخص شـدِن تعـداد رأی دهنده گان 
در کشـور اسـت و ایـن کار بایـد بـه گونـۀ 

شـود. انجـام  درسـت 

برگـزاری  بـرای  قاطـع  و  جـدی  ارادۀ 
انتخابـات

در سـوی دیگـر، سـرور دانـش در دیـدار با 
تادامچـی یاماماتو، نمایندۀ ویژۀ سـازمان ملل 
بـرای افغانسـتان گفتـه اسـت کـه برگـزاری 
اهمیـت  افغانسـتان  مـردم  بـرای  انتخابـات 
بـه  افغانسـتان  حکومـت  و  دارد  اساسـی 

برگـزاری بـه موقـع آن مصمـم اسـت.
آقـای دانـش می افزاید کـه حکومت وحدت 
ملـی براسـاس تعهـدات خـود بـا مـردم و 
انتخابـات  برگـزاری  در  جهانـی،  جامعـۀ 
ارادۀ  شهرسـتان ها  شـوراهای  و  پارلمانـی 

جـدی و قاطـع دارد.
معـاون دوم ریاسـت حکومـت وحدت ملی 
اظهـار می دارد که بـه دلیل »کمبـود فرصت« 
طـرف  از  انتخاباتـی  حوزه هـای  مسـأله 
حکومـت و کابینـه نیـز بـه زودی مشـخص 
خواهـد شـد تـا کمیسـیون بتوانـد آماده گـی 

الزم را بگیـرد.
او با اشـاره به برخـی از موضوعات تخنیکی 
احـکام  براسـاس  کـه  می گویـد  انتخابـات 
قانـون، حکومت مکلف اسـت کـه احصاییۀ 
نفـوس کشـور را برای نماینده گـی عادالنه از 

حوزه هـای رأی دهـی بـه کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات ارایـه کند.

از سـویی هـم، در ایـن دیـدار نماینـدۀ ویژۀ 
ملـل متحـد بـرای افغانسـتان گفته اسـت که 
سـازمان ملـل متحـد آماده گـی کامـل دارد تا 
همچنـان حکومت افغانسـتان را در برگزاری 

»هرچـه بهتـر« انتخابات همـکاری کند.
آقـای دانش در حالـی از اعالم زمان برگزاری 
انتخابـات در آینـدۀ نزدیک خبـر می دهد که 
پیـش از ایـن کمیسـیون انتخابـات تاریخ 1۶ 
سـرطان را زمـان برگـزاری ایـن انتخابـات 

اعـالم کـرده بود.
»حمایـت قاطـع« از برگـزاری انتخابـات 

می کنـد حمایـت 
در عیـن حـال، ویس احمـد برمـک، وزیـر 
جـان  جنـرال  بـا  دیـدار  در  داخلـه  امـور 
نیکلسـون، فرمانـده عمومی حمایـت قاطع، 
پیرامـون تأمین انتخابات پارلمانی و شـورای 
کردنـد. گفت وگـو  و  بحـث  شهرسـتان ها 

در  داخلـه  امـور  وزارت  رسـانه های  دفتـر 
خبرنامه یـی که بـه روزنامۀ ماندگار فرسـتاده، 
گفته اسـت کـه در این دیـدار دو طرف روی 
تأمیـن امنیـت انتخابـات پارلمانی و شـورای 

شهرسـتان ها بحـث و تبـادل نظـر کردند.
بـه نقـل از خبرنامـه، آقـای برمـک در ایـن 
دیـدار گفتـه اسـت کـه وزارت امـور داخلـه 
بـه خاطـر تأمیـن امنیـت انتخابـات پارلمانی 
کامـل  آماده گـی  شهرسـتان ها  شـوراهای  و 
را روی دسـت دارد و نیروهـای پولیـس ملی 
در تأمیـن امنیت مـردم و مراکـز رأی دهی در 
انتخابـات بـا حفـظ بی طرفـی نقش خـود را 

ایفـا خواهـد کرد.
هم چنـان فرمانـده عمومی حمایـت قاطع نیز 
تصریـح کـرده اسـت کـه نیروهـای حمایت 
قاطع آماده اسـت نیروهای امنیتی افغانسـتان 
را در تأمیـن امنیـت انتخابـات پارلمانـی و 
همه جانبـه  حمایـت  شهرسـتان ها  شـورای 

. کند
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه 
شـماری از نماینده گان مردم در پارلمان بارها 
از چگونه گـی برگـزاری انتخابـات پارلمانی 
ابـراز نگرانـی کـرده و تأکیـد کـرده انـد کـه 
باتوجـه بـه شـرایط کنونـی کشـور، امـکان 
برگـزاری انتخابـات شـفاف وجـود نـدارد. 
آنـان تأکیـد دارند کـه »حکومـت ارادۀ« برای 

برگـزاری انتخابـات شـفاف را نـدارد.

دو حملــه انتحــاری در والیــت هــرات و یــک انفجــار 
بمــب در کابــل تازه تریــن رویدادهایــی هســتند کــه بــه 
غیرنظامیــان تلفــات وارد کــرده انــد. ســازمان ملــل متحد 
ــه از  ــده ک ــی ش ــام حمالت ــوری تم ــف ف ــان توق خواه

ــد. ــی می گیرن ــراد ملکــی قربان اف
مقامــات در والیــت هــرات خبــر داده انــد کــه دو حملــه 
ــجد  ــک مس ــر ی ــان را در براب ــاری خودش ــده انتح کنن

مســلمانان شــیعه مذهــب منفجــر کــرده انــد.
مقامــات پولیــس هــرات گفته انــد کــه در ایــن دو حملــه 
انتحــاری تاکنــون یــک تــن جــان باختــه و هفــت تــن 
دیگــر زخمــی شــده اند. آنهــا احتمــال افزایــش شــمار 

تلفــات را رد نکــرده انــد.
امیــن اهلل امیــن معــاون فرمانــده پولیــس هــرات گفــت 
کــه بمبگــذاران انتحــاری تــالش کردنــد کــه بــه مســجد 
ــی مســجد  ــی کــه محافظــان امنیت ــا وقت وارد شــوند، ام

مانــع شــان شــدند، خودشــان را منفجــر کردنــد.
ــت  ــنبه رخ داد. والی ــت روز یکش ــار چاش ــن انفج ای
هــرات در غــرب افغانســتان تقریبــا والیتــی امــن اســت؛ 
ــاجد  ــر مس ــابهی ب ــالت مش ــز حم ــته نی ــا در گذش ام
مســلمانان شــیعه رخ داده کــه گــروه تروریســتی داعــش 

ــه اســت. ــه دوش گرفت مســئولیت شــان را ب
انفجار در کابل

شــام روز شــنبه یــک بمــب چســبکی در کابــل پایتخــت 
افغانســتان منفجــر شــد کــه دســت کم یــک کشــته و 1۳ 

زخمــی برجای گذاشــت.
ــه  ــخنگوی وزارت صحــت عام ــد اهلل مجــروح س وحی
ــار در  ــل انفج ــان از مح ــه قربانی ــت ک ــتان گف افغانس
منطقــه چمــن حضــوری کابــل در حــوزه هشــتم پولیس 

بــه شــفاخانه منتقــل شــدند.
ــه  ــخنگوی وزارت داخل ــاون س ــی، مع ــرت رحیم نص

ــک  ــی ی ــب در نزدیک ــن بم ــه ای ــت ک ــتان گف افغانس
ــود کــه  ــی نصــب شــده ب خیمــه اعضــای جامعــه مدن
ــه مقامــات  ــر علی در حمایــت از جنبــش پشــتون هــا ب

ــد. ــرده ان ــتانی تحصــن ک پاکس
تاکنون کســی مســئولیت این انفجــار را بــه دوش نگرفته 
اســت؛ امــا شورشــیان طالبان و گــروه تروریســتی داعش 
حمــالت مرگبــاری را در زون هــای مختلــف افغانســتان 

انجــام داده انــد.
واکنش ملل متحد

در پــی حمــالت مرگبــار در هلمنــد و کابــل کــه اکثــر 
قربانیــان شــان غیرنظامیــان بودنــد، ســازمان ملــل متحــد 
از تمامــی جوانــب درگیــر جنگ در افغانســتان خواســته 
کــه حملــه بــر غیرنظامیــان را هرچــه ســریع تــر متوقف 

 . کنند
در حملــه انتحــاری بــا موتــر بمبگــذاری شــده در برابــر 
اســتدیوم ورزشــی شــهر لشــکرگاه در والیــت هلمنــد 
دســت کــم ۲۰ غیرنظامــی کشــته شــده و 55 تــن دیگــر 

زخمــی شــدند. 
ــرای  ایــن حملــه زمانــی صــورت گرفــت کــه مــردم ب
ــوروز  ــه مناســبت ن ــی ب تماشــای مســابقه کشــتی محل
ــد. تداماچــی  در اســتدیوم ورزشــی گردهــم آمــده بودن
یاماموتــو فرســتاده دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد بــرای 

افغانســتان یــا رئیــس »یونامــا« گفــت: »حملــه بــر افــراد 
ملکــی کــه با شــادی یــک مســابقه ورزشــی را تــرک می 
کردنــد؛ غیراخالقــی و قابــل تقبیــح مــی باشــد. چنیــن 

حمالتــی بایــد هرچــه زودتــر متوقــف شــوند«.
ــز  ــوروز نی ــا ن ــیدی ی ــو خورش ــال ن ــن روز س در اولی
ــده انتحــاری خــودش را در  ــه کنن ــک حمل ــل ی در کاب
نزدیکــی زیــارت ســخی در کابــل زمانــی منفجــر کــرد 

ــد. ــی کردن ــاز م ــوروز را آغ ــردم جشــن ن ــه م ک
در ایــن حملــه تروریســتی دســت کــم ۳۳ تــن کشــته 
شــدند و ۶5 تــن دیگــر زخمــی گردیدنــد کــه اکثریــت 
ــورای  ــد. ش ــه بودن ــادی جامع ــی و ع ــراد ملک ــان اف ش
امنیــت ســازمان ملــل متحــد ایــن حملــه را بــه شــدت 

محکــوم کــرد.
مســئولیت حملــه خونبــار بــر مســجد مســلمانان 
ــل را گــروه  ــو در کاب ــان مراســم ســال ن شــیعه در جری

ــت.  ــه اس ــه دوش گرفت ــا ب ــش ی ــتی داع تروریس
براســاس آمــار گــزارش ســاالنه ماموریــت ســازمان ملل 
ــالدی  ــا«، ســال گذشــته می متحــد در افغانســتان »یونام
۳۴۳۸ غیرنظامــی در افغانســتان کشــته شــده و ۷۰15 تن 

دیگــر زخمــی گردیدنــد.

مسووالن در کمیسیون انتخابات:

بی طرفی را  رعایت می کنیم

مـلل متـحد:

ن  میا برغیـرنظا حمـله 
شـود متـوقف   ً ا ر فـو

روح اهلل بهزاد
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خانم، شما چرا این قدر گریه می کنی؟ 
می خواهیــد بدانیــد کــه چــرا خانم هــا بیشــتر از آقایــان گریــه می کننــد؟ علتــش 
ــد و  ــن کــه غــدد اشــکی را تحریــک می کن ــن اســت کــه هورمــون پروالکتی ای
ــر  ــا 5 براب ــط در خانم ه ــور متوس ــد، به ط ــه باش ــت گری ــد عل ــر می رس ــه نظ ب
بیشــتر از آقایــان اســت. اگــر خانــم 1۸ ســاله هســتید، طبیعــی اســت کــه بیشــتر 
از جنــس مخالــف گریــه کنیــد، چــون در ســن 1۸ ســاله گی پروالکتیــن خــون 

ــان اســت.  خانم هــا ۶۰ درصــد بیشــتر از آقای

اشک شوق 
ــت  ــًا الزم نیس ــد، حتم ــک آدم را در می آورن ــه اش ــی ک ــات و هیجانات احساس
ناراحت کننــده باشــند. انســان ها بــرای بیــرون ریختــن و دور کــردن احساســاتی 
ــاًل  ــد. مث ــه می کنن ــش گری ــادی و آرام ــا ش ــت و حت ــدی، عصبانی ــد ناامی مانن
ــر  ــد موت ــا خری ــد ی ــد فرزن ــد تول بعضی هــا در هنــگام تجربه هــای زیبایــی مانن
ــد.  ــه می کنن ــوده، گری ــه نظــر خیلــی دور ب ــه آن ب مــورد عالقــه کــه رســیدن ب

اشک بریز، توجه بگیر! 
ــث  ــی اش، باع ــوع احساس ــم از ن ــردن آن ه ــه ک ــه گری ــم ک ــا می دانی ــۀ م هم
ــه  ــاد گرفت ــا از کودکــی ی ــد. م ــا توجــه کنن ــه م می شــود کــه دیگــران بیشــتر ب
ــه  ــم و گری ــب کنی ــه خــود جل ــردن توجــه دیگــران را ب ــه ک ــا گری ــه ب ــم ک ای
هرقــدر بلندتــر باشــد، توجــه دیگــران بیشــتر جلــب می شــود. بــه عقیــدۀ داکتــر 
ــدن، اشــک  ــن لن ــروه روان شناســی دانشــگاه متروپولیت ــتاد گ ــور اس ــیمون م س
یــک ابــزار اجتماعــی اســت. امــا اگــر اشــک فقــط یــک ابــزار اجتماعــی بــود، 
ــه  ــن، ب ــرد. بنابری ــه  نمی ک ــودش گری ــوت خ ــی و در خل ــس در تنهای ــچ ک هی
نظــر می رســد اشــک ریختــن و گریــه کــردن، فوایــد 

طبیعــی و جســمی دیگــری هــم داشــته باشــد. 

چشم بادامی بیشتر اشک می ریزد 
در فرهنگ هــای مختلــف، راه هــای ابــراز احساســات، 
متفــاوت اســت. در انگلســتان افــراد کامــاًل خودشــان 
را کنتــرل می کننــد و تــا جایــی کــه می تواننــد 
ــا  ــد. تنه ــروز نمی دهن ــع ب ــان را در جم احساسات ش
اشــکی کــه ممکــن اســت در حضــور جمــع در ایــن 
کشــور ریختــه شــود، اشــک ناشــی از نتایج مســابقات 
ــا  ــم بادامی ها ت ــوض چش ــا در ع ــت. ام ــال اس فوتب
ــد.  ــک می ریزن ــم اش ــور ه ــد در حض ــان بخواه دل ت
در جاپــان، مــردم بــا گریــه کــردن، خشــم و عصبانیت 
را از بیــن می برنــد و هــر وقــت غــم و غصه یــی 
در زندگی شــان پیــش آیــد، بــه قــدرت اشــک 
پنــاه می برنــد. آن هــا بــرای رفــع خســته گی در 
ــگاه  ــک باش ــه ی ــه ب ــای آن ک ــه ج ــک روز کاری ب ی
کاراتــه برونــد، بــه کلــوپ گریــه می رونــد، دور هــم 
ــد و از  ــاک تماشــا می کنن می نشــینند، یــک فیلــم غمن
ــگاه های  ــا و نمایش ــد. کتاب ه ــه می کنن ــه دل گری ت
درام و هــر چیــزی کــه قابلیــت ســرازیر کــردن اشــک 
را داشــته باشــد هــم در ایــن کشــور طرفــدار زیــادی 

دارد.

منبع: انتشارات گاج

چکیـده
پدیـدآوری  تبییـن  عهـده دار  نوشـتار،  ایـن 
مکتـب فکـری زیـر عنـوان »مکتـب حنفیـان 
ایـن  پدیدآیـی  ضـرورت  اسـت.  جدیـد« 
»انسـان جدیـد حنفـی«  پیدایـش  را  مکتـب 
و پرسـش های جدیـِد او تعییـن می کنـد. از 
سـوی دیگـر، دغدغۀ این نوشـتار پیـدا کردن 
پایـه بـرای هویت تمدنی خراسـانی اسـالمی 

. ست ا
کلیـد واژه گان  در نخسـت  نوشـتار  ایـن  در   
مفهوم شناسـی شـده، سـپس نشـان داده شـده 
اسـت کـه مفاهیمی چـون احیاء یا بازسـازی 
و تجدیـد یـا نوسـازی ریشـه در سـنت های 
و  نبـوی  قرآنـی،  مفاهیـم  و  داشـته  الهـی 
در  آن  عمیـِق  ریشـه های  کـه  صحابی انـد 
سـنت علمی و فقهِی مسـلمانان  نهفته اسـت.

سـپس برداشـت نویسـنده از احیـاء و تجـدد 
تجدیـد مذهـب حنفـی  و  احیـاء  به ویـژه  و 
کار  دو  نتیجـۀ  در  می بایـد  کـه  شـده  بیـان 
حنفـی،  گسـتردۀ  میـراث  تجـدد  و  احیـاء 
»فقـه تمدنـی« پدیـد آیـد تـا سـبک زنده گی 
نویـِن اسـالمی را پدیـد آورد. از ایـن سـبک 
اسـالمی  نویـن  تمـدن  بـه  نویـن،   زنده گـی 
تعبیـر می شـود. فقـه تمدنـی می بایـد توانایی 
گفت وگـو بـا سـبک های دیگـر زنده گـی را 
داشـته و رسـالت معرفـی اسـالم بـه عنـوان 
دیـن تمدن آفریـن، عبـور جامعـه از وضعیِت 
موجـود قبیله یـی بـه وضعیت مطلـوب مدنی 
و گفت وگـو بـا غـرب انسـانی و مقاومت در 

برابـر غـرب اسـتعماری را حمـل کنـد.
مذهـب  حنفـی،  مذهـب،  واژه گان:  کلیـد 
گسـترده،  میـراث  جدیـد،  مکتـب،  حنفـی، 

نوسـازی.  و  بازسـازی 

درآمد
خیـزش  قـرن  میـالدی،  بیسـت ویکم  قـرن 
هویت هاسـت. هویـت تمدنی، گسـترده ترین 
حـوزۀ هویتی اسـت. در ایـن میـان، ابرتمدِن 
یک ونیـم  از  بیشـتر  وصـِل  حلقـۀ  اسـالمی 
اسـالمی  ابرتمـدن  اسـت.  انسـان  میلیـارد 
شـاخه های فـراوان دارد، بـه عنـوان نمونـه: 
تمـدن عربی ـ اسـالمی، تمدن هندوسـتانی ـ 

اسـالمی، تمـدن ایرانـی ـ اسـالمی و... .
گفتـۀ  بـه  یـا  اسـالمی  ـ  ایرانـی  تمـدن 
اسـالمی   - آریایـی  تمـدن  افغانسـتانی ها 
دو زیرشـاخۀ کالن دارد: زیرشـاخۀ تمدنـی 
فارسـی ـ اسـالمی و خراسـانی ـ اسـالمی.

از برجسـته ترین شـاخص های تمـدن  یکـی 
اسـت.  تمـدن  ایـن  بـودِن  فقهـی  اسـالمی، 
برجسـته گی فقـه اسـت کـه باعـث پیدایـش 
مذاهـب کالِن فقهـی در گسـترۀ کالن تمـدن 
اسـالمی شـده اسـت. تعبـد مـردم بـا روش 
اجتهـادی مذاهـب در برابـر اهلل متعـال، باعث 
آن شـده کـه مسـلمانان بیشـتر از دسـته بندی 
اجتماعـی و قومـی با مذهـب در پیوند لحظه 
بدین گونـه  و  باشـند  روزانـه  و  لحظـه  بـه 
هویـت مذهبی بـه عنوان یک بخِش برجسـته 
از هویـت پدید آیـد. بنابراین هویـت مذهبی 
در شـاخه ها و زیرشـاخه های تمدن اسـالمی، 
کالن تریـن و برجسـته ترین شـاخص و نمایه 
و حلقـۀ وصِل احسـاس تعلـِق مردمـان را به 

زیرشـاخۀ هویـت تمدنـی آنـان می سـازد.
در زیرشـاخۀ تمدنـی خراسـانی ـ اسـالمی، 
بنیادیـن  سـنگ  یک سـو  از  حنفـی  مذهـب 
دیگـر،  از سـوی  و  تمدنـی  زیرشـاخۀ  ایـن 
سـنگ مرمـر نمادیـن کاخ بلند  آن می باشـد. 
تمدنـی  زیرشـاخۀ  نوسـازی  و  بازسـازی 
خراسـانی ـ اسـالمی در گام نخسـت نیازمند 
گسـتردۀ  میـراث  نوسـازی  و  بازسـازی 

اسـت. »حنفیـت« 
از آن جـا کـه در تعریـف امام اعظـم ابوحنیفه 
از  گسـترده تر  خیلـی  فقـه  تعریـِف  فقـه،  از 
تعریـف معمـول مدرسـیِن امروزیـن اسـت، 
فقـه  از  او  درازدامـِن  و  گسـترده  تعریـف 
از  بگنجـد.  »مذهـب«  قالـب  در  نمی توانـد 
ایـن رو بـرای بازسـازی و نوسـازی میـراث 
گسـتردۀ حنفـی شـامل کالمیـات، عرفانیات، 
سیاسـیات،  معامـالت،  عبـادات،  صوفیـات، 
اجتماعیات، حدیثیات، تفسـیریات، اصولیات 
و... عنـوان »مکتـب حنفیـان جدیـد« گزینش 
ترجمـۀ  مکتـب،  از  نویسـنده  هـدف  شـد. 
و  دانشـی  زبـان   در   »School« دانـش واژۀ 
فلسـفی غرب اسـت کـه در عربـی دانش واژۀ 
شـده  گزیـده  آن  بـرای  »المدرسـۀ«  معـادل 
اسـت. این دانـش واژه معنـای بساگسـترده تر 

دارد. »مذهـب«  از 
ضرورِت  مکتب حنفیان جدید

پدیـدۀ  و  الهـی  سـنت  انسـان،  شـدِن  نـو 
ضـرورت  انسـان  شـدِن  نـو  طبیعی سـت. 
نیـز  را  جدیـد  فکـری  مکاتـب  پدیدآیـی 
حضـرت  کـه  روزگاری  می نمایـد.  ایجـاب 
امـام اعظـم در 1۲۰ هجـری، پـس از مـرگ 
اسـتادش حماد به کرسـی تدریس و فتوادهی 
در مسـجد کوفـه نشسـت؛ نـوع جدیـدی از 
انسـان بـه نـام »انسـان حنفـی« پدیـد آمد که 
متفـاوت  انسـان-های موجـود آن زمـان  بـا 
متفـاوت  و  می زیسـت  متفـات  می اندیشـید، 
عبـادت می کـرد. بـا نو شـدِن جهـان و تعامل 
انسـاِن مسـلمان با جهـان غرب، نـوِع دیگری 
از انسـاِن حنفـی پدیـد آمـد کـه مـا از آن بـه 

»انسـان جدیـد حنفـی« تعبیـر می کنیـم.
یک. انسان حنفی قدیم 

را  قدیـم  حنفـی  انسـان  کالِن  ویژه گی هـای 
نگاشـت:  می تـوان  چنیـن 

الـف: انسـان حنفـی قدیـم از نظـر سیاسـی 
از  خالفـت  نظام هـای  بـا  تاریـخ  طـول  در 
نـوع ملوکیتـی یـا خالفـت ناقـص، سـلطنتی 
یـا امارتـی می زیسـت. این گونـه نظام هـا بـا 
اسـتبداد و دیکتاتـوری حکومـت می کردنـد. 
تبعـه  یـا  انسـاِن  رعیـت  نظام هـا  این گونـه 
می پروردنـد، کـه حـِق انتخاب سیاسـی ندارد 
و از حقـوق و آزادی هـای سیاسـی بهره منـد 

نیسـت.
ب: انسـان حنفـی قدیـم از نظـر اجتماعـی با 
می کـرد  زنده گـی  قبیله یـی  اجتماعـی  نظـام 
کـه هـم در سـطح حکومـت و هم در سـطح 
در  بـود.  حاکـم  او  زنده گـی  بـر  اجتمـاع 
ایـن نـوع نظـام، »فردیـت« انسـان در وجـود 
افتخـارات و خواسـت های اجتمـاع به تحلیل 
مـی رود و به معنـای اصلِی کلمـۀ فرد حضور 

باشـد. نمی داشـته 
ج: از نظـر روحـی، در طـول تاریـخ، انسـان 
حنفـی قدیـم از شـر اسـتبداد بـه عرفـان و 
جهـت  همیـن  از  بـود؛  بـرده  پنـاه  تصـوف 
اسـت کـه عرفان و تصـوف و فقه در گسـترۀ 
هـم  بـا  حنفـی،  فرهنگـی  سـلطۀ  سـرزمینی 
فرهنگـی  گسـترۀ  در  داشـته اند.  هم زیسـتی 
حنفـی تضـاد کمتـر فقـه حنفـی بـا عرفـان و 
تصـوف دیـده شـده اسـت. در این گونـه نظم 
فرهنگـی، اگرچـه انسـان بـا پشـتوانۀ اسـتوار 
در  انسـان  »فردیـت«  نظـر  از  امـا  می زیـد، 
وجـود جماعـت صوفـی و شـخصیِت پیـر به 
تحلیـل رفته اسـت. از این رو گسـترۀ فرهنگ 
طریقت پـرور  و  صوفی پـرور  بسـیار  حنفـی 

اسـت.  بوده 
د: از نظـر رویارویـی بـا مذاهـب و مکاتـب 
حنفـی،  مذهـب  ظهـور  آغـاز  در  فکـری، 
آمـد.  پیـش  دهریـون  و  خـوارج  بـا  تقابـل 
همـکاری  و  نیـک  تعامـِل  نوعـی  شـیعه  بـا 
سیاسـی وجـود داشـت. در دوره هـای بعـدی 
کـه دولـت اسـالم غالـب شـد و امپراتـوری 
گسـترده شـد، اختالف فقهـی، تعامل و گاهی 
تقابـِل میان مذهبـی بـا مذهب شـافعی، حنبلی 
از  برخـی  در  گاهـی  آمـد.  پدیـد  مالکـی  و 
سـرزمین ها با شـیعه دشـمنی صورت گرفت. 
مکتـب حنفـی در ُکل در تعامـل بـا مکتـب 
اعتـزال قـرار داشـت، چنان کـه مـا ده هـا فقیه 

حنفـی بـا مذهـب کالمـی اعتزالـی داریـم.
هــ: تهاجمـات چنگیـزی و تیمـوری، همـۀ 
جهـان اسـالم را به ویرانی کشـاند، نخسـتین 
سـرزمین هایی کـه در زیـر ُسـم اسـپاِن آن هـا 
ویـران شـد، سـرزمین های گسـترۀ فرهنگـی 
حنفـی بـود. بـا ایـن حالـت، اجتهـاد توقـف 
یافـت و مذهـب حنفی نیـز آثار جدیـد پدید 
نیاورد، پرسـش جدیـد کمتر در ذهن »انسـان 
حنفـی« پدیـد آمد. ایـن حالت تـا اواخر قرن 
نوزدهـم و اوایـل قـرن بیسـتم ادامـه یافت تا 
زمانـی کـه تهاجـم غـرب بـه جهـان اسـالم 
آغـاز گشـت و »انسـان حنفـی قدیـم« تعامل 
نظامـی، سیاسـی، فرهنگـی و روحـی با غرب 
کـرد و پرسـش های جدیـد در ذهـِن او پدید 
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به سـر می بـرد کـه جوامـع  امـت اسـالمی در عصـری 
اسـالمی بـا مشـکالِت فکـرِی زیـادی دسـت وپنجه نرم 
می کننـد؛ از یک طـرف بـا اندیشـه های وارداتـی غـرب 
در جنـگ و سـتیز انـد و از طـرف دیگـر با اندیشـه های 
افراطی یـی کـه پـس از مرحلـۀ اسـتعمار در جوامـِع مـا 

جوانـه زده و بـا گذشـت هـر روز فربه تـر می گـردد.
مـا  جوامـع  بـرای  را  زیـادی  مشـکالت  افراطی گـری 
به وجـود آورده و کامـاًل آرامـش را از جوامـع اسـالمی 
سـلب نمـوده اسـت، و مردم بـه مرحله یی رسـیده اند که 
دیگـر دغدغه هـای مبـارزه با غـرب و اندیشـه های غربی 
توجه شـان  تمـام طـرف  و  سـپرده اند  فراموشـی  بـه  را 
گروه هـای افراطی و کارنامه های سـیاه آنان شـده اسـت.

اندیشـه های افراطـی نه تنها دسـتاورد خوبی بـرای جهان 
اسـالم نداشـته، بلکـه جهـان اسـالم را به سـوی نابودی 
سـوق داده وآسـیب های جبران ناپذیری بـر پیکر آن وارد 
کرده انـد کـه زخم هـای آن، عمیـق تـر و سـوزاننده تر از 
آسـیب هایی اسـت که توسـط دشـمنان اسـالم، بـه امت 
اسـالمی رسـیده اسـت. چـرا ایـن گروه هـا چنیـن راه 
و رسـمی را در پیـش گرفته انـد؟ مگـر زنده گـی مـا از 

اسـالم و آموزه هـای آن بیگانـه اسـت؟
درحـوزۀ  پرسـش ها  مهم تریـن  از  پرسـش  ایـن 
اندیشـۀ اسـالمی معاصـر بـه حسـاب می آیـد و تمـام 
افراطی گری هایـی کـه از طـرف گروه های اسـالمی دیده 

اسـت. پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  می شـود، 
امـروز ایـدۀ »جامعـۀ جاهلـی« بـر اندیشـۀ بسـیاری از 
جوانـان تسـلط یافته اسـت، و این اندیشـه تنهـا در میان 
گـروه معینـی رواج نیافتـه بلکـه تمام گروه های اسـالمی 
کـم و یـا بیـش از ایـن اندیشـه متأثـر گردیـده و در راه 

می کننـد. تـالش  آن  فربه سـازی 
تقریبـًا موضـوع این کـه جامعـۀ مـا جامعۀ جاهلی اسـت 
و مـا از اسـالم فاصلـه گرفتـه ایـم و قوانینـی کـه بـر ما 
حکومـت می کنـد، قوانیـن شـرکی و کفـری اسـت کـه 
سـزاوار احتـرام و اطاعـت نیسـت و بـر مسـلمانان الزم 
اسـت تـا از آن سـرپیچی کننـد و در برابـر آن بایسـتند 
و تـالش کننـد آن را بـه قانـون اسـالمی تبدیـل سـازند، 
تمـام ایـن سـخنان زاییـدۀ ایـدۀ اساسـی یی اسـت که آن 
را ابواالعلـی مـودوی مطرح کرد و سـید قطـب به عنوان 

یـک تیـوری سـازوبرگش داد.
پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه آیـا واقعـًا مـا درجوامع 
جنـگ  مسـتحق  کـه  می کنیـم  زنده گـی  جاهلـی 
خانمان سـوز اسـت؟ آیـا قوانینـی کـه بـر مـا حکومـت 
ایـن  بـر  می کنـد قوانیـن شـرکی و جاهلـی اسـت؟ و 
اسـاس مـا راهـی جز جنـگ و خصومـت نداریـم که در 
آن یـا بـه شـهادت برسـیم و یا این کـه پیـروز گردیم؟ و 
دشـمن مـا هـم راهـی ندارد یـا این کـه پیروز گـردد و یا 

شـود؟ نابود 
واقعیت این اسـت که گروه های اسـالمی به ویژه آن هایی 
کـه از طـرف حکومت هـای اسـتبدادی مورد شـکنجه و 
تعذیـب قـرار گرفتنـد، بـرای تسـّلی خاطـر خویـش و 
تحریـک پیـرواِن خود در برابـر این حکومت هـا، ادبیاِت 

خاصـی از داسـتان های تاریـخ اسـالم سـاختند و آن را 
بـرای ُخـرد و بـزرگ تلقین کردند، و کار به جایی کشـید 
کـه مصیبت هـا و محنت هـای یـک مرحلـۀ معیـن، مبدل 
بـه مکتـب فکـری شـد، و ایـن باعـث شـد کـه ادبیـات 
اسـالم  گروه هـای  تاروپـود  در  رویـاروی  و  خشـونت 

کند. رخنـه 
بـدون تردیـد کـه در تاریـخ اسـالم نمونه هایـی از علمـا 
واندیشـمندانی وجـود دارد کـه در برابـر حکومت هـای 
ایـن  اسـالمی  گروه هـای  امـا  انـد،  ایسـتاده  اسـتبدادی 
نمونه هـا را برجسـته تر کـرده و در هـر کـوه و برزنـی از 
آن یـاد کردنـد و حتا در زمینۀ رابطۀ علمـا و فرمانروایان، 
کتابهـا و مقـاالِت متعـددی نوشـتند، و چنان ایـن ادبیات 
را بـه مـردم تلقین کردند کـه رابطۀ فرمانـروا و فرمانبر را 
رابطـۀ نفـرت و انزجـار و ترس و وحشـت نشـان دادند، 
و آن عـده از علمایـی را کـه بـا حکومت هـا میانـۀ خوبی 
داشـتند، آن هـا را به عنـوان »واعظـان پادشـاهان« معرفی 
کردنـد و بـه پیروان خـود چنین تلقین کردنـد که بهترین 
کارهـای خیـر، ایسـتادن در برابـر پاشـاهان و مبـارزه در 

برابـر آنان می باشـد.
بـا چنیـن تصویـری از جامعـه و حکومـت، گروه هـای 
سیاسـی،  و  فرهنگـی  و  دینـی  داشـته های  بـا  دینـی 
گزینشـی عمـل کردنـد؛ طـوری کـه سـده های نخسـتین 
اسـالم را خیرالقـرون دانسـته و تمـام نیکی هـا را به آن ها 
نسـبت دادنـد. از خلفـای راشـدین بیشـتر سـخن گفتند 
امـا از خلفـای امـوی و عباسـی کـه نمادهایـی از ظلـم 
و سـتم بـر بنـده گان خـدا بودنـد چیـزی نگفتنـد، و بـا 
چنیـن ادبیاتـی بـرای مـردم فهمانـده و می فهماننـد کـه 
سـده های نخسـتین اسـالم قرن هایـی بـوده کـه همه گـی 
مطیـع اوامـر پـروردگار بوده و هیـچ کس گناهـی نکرده 
و اگـر اشـتباهی هم کـرده اند، اشـتباه اجتهـادی بوده که 
در آن نـه تنهـا گناهـکار نیسـتند بلکـه اجر و پـاداش هم 

می گیرنـد! 
بـه ایـن نکتـۀ خیلی مهم هـم پیش از وارد شـدن به اصل 
بحـث اشـاره کنـم کـه اندیشـه های افراطی در سـده های 
نخسـتین اسـالم جایی در میان امت اسـالمی نداشـته اند 
و امـت اسـالمی از زمـان حضرت علـی به بعـد در برابر 
اندیشـه های افراطی خـوارج و دیگر گروه ها سرسـختانه 
ایسـتادند و خـود امـام علی، مبـارزات خسـتگی ناپذیری 
امـروز  تـا  کـه  داد  انجـام  پدیـدۀ شـوم  ایـن  برابـر  در 
کارنامه هـای آن حضـرت، منبـع تشـریع در فقه سیاسـی 

اسـالم بـه حسـاب می آید.
سرچشـمۀ  سـیکوالر،  گروه هـای  از  برخـی  این کـه 
درسـت  می داننـد  اسـالم  تعالیـم  در  را  افراطی گـری 
نیسـت، بلکـه مسـلمانان نخسـتین از جملـه خلیفـۀ دوم 
و سـوم و چهـارم همه گـی قربانیـان اندیشـه های افراطی 
بـوده و بـه وسـیلۀ افراطی هـا بـه شـهادت رسـیده انـد. 
امـت اسـالمی از آن روز تـا کنـون بـا گروه هـای افراطی 
میانـۀ خوبـی نـدارد؛ زیرا مسـلمانان میانـه رو می دانند که 
افراطیـت بـا دیـن و آموزه های آن سـازگاری ندارد و جز 
بدبختـی و سـیه روزی چیـز دیگـری بـه ارمغـان نخواهد 

آورد و پیـروان واقعـی اسـالم هرگـز 
چنیـن اندیشـه هایی را تحمـل نکـرده 
و به سـان حضـرت علـی و یارانـش 
در برابـر آن هـا مبـارزه خواهنـد کـرد 
اندیشـه های  اسـیر  مسـلمانان،  تـا 

متحجرانـۀ آن هـا نگردنـد.
سـده های  این کـه  اثبـات  بـرای 
سـده های  اسـالم،  نخسـتین 
ایـن  در  اسـت،  نبـوده  افراطی گـری 
واقعیت هـای  از  تصویـری  بحـث 
زنده گـی خیرالقـرون را ارایـه می دهم 
آگاهـی  بـا  عزیـز  خواننـده گان  تـا 
و  یافتـه  آگاهـی  عصـر  آن  از  کامـل 
فریـب شـعارهای توخالـی افراط گرایـان را نخورنـد و 
بـا شـناخت درسـِت خیرالقـرون بتوانند بـا واقعیت های 
زندگـی دنیـای معاصـر کنـار آینـد و از عالـم خیـال و 
وهمـی کـه گروه هـای دینـی سـاخته و بـه خـورد مردم 
مفاهیـم،  کننـد؛ زیـرا تصحیـح  پیـدا  می دهنـد، نجـات 
نخسـتین قـدم در راه اصـالح جوامع به حسـاب می آید، 
و این همـه افراطی گـری و فتنه انگیـزی کـه در دنیـای ما 
وجـود دارد و مـا را بـا مشـکالت زیادی مواجه سـاخته، 
نتیجـۀ بدفهمـی از دیـن، تاریـخ و واقعیت هـای زنده گی 

ماسـت. اسـالف 
»خیرالقـرون«  علمـا  را  اسـالم  نخسـتین  سـده های 
می خواننـد، و هـرگاه آدمـی به تحقیق و بررسـی پیرامون 
ایـن قرن هـا می پـردازد، می دانـد که سـده های نخسـتین، 
اسـت،  بـوده  اسـالمی  تمـدن  و  اسـالم  زریـن  عصـر 
و واقعـًا سـزاوار ایـن بـوده کـه بـا چنیـن نـام و نشـانی 
شـناخته شـود؛ بـرای این کـه در آن زمان هـا گروه هـای 
امـت  زنده گـی  و  دارنـد  امـروز حضـور  کـه  دینی یـی 
اسـالمی را تبدیـل بـه جهنـم کـرده انـد، وجود نداشـته 
انـد. یقیـن کامل دارم که اگـر صحابـه و تابعین در عصر 
مـا می زیسـتند، از خشـم و غـم و انـدوه دق می کردنـد؛ 
زیـرا گروه هـای دینـی عصـر مـا طـوری اند کـه به حق 
دیگـران اعتـراف نمی کننـد و بـه انسـان مـن حیـث انـه 
انسـان ارزش قایـل نیسـتند و بـرای مـردم دنیـا دیـن و 
دیانـت و تدیـن را وارونـه نشـان می دهنـد؛ و تصویـری 
از دیـن بـرای مـردم کشـیده اند کـه در آن جـز کشـتن، 
بسـتن و سـوختن و نابـود کـردن و سنگسـار نمـودن، 
چیـز دیگـری نیسـت. از اخـالق، محبـت، صمیمیـت، 
انسـانیت و مـدارا در آن خبـری نیسـت و همـه چیـز در 
آن حـرام اسـت؛ موسـیقی حـرام، آواز حـرام و صدهـا 
حـرام دیگـر!... و کار به جایی کشـیده که تمـام نمادهای 
فرهنگی یـی را کـه از زمـان فتوحـات اسـالمی به دسـت 
فاتحیـن مسـلمانان افتـاده بود و تـا امروز وجود داشـت 
و صحابـه و تابعیـن همـۀ آن هـا را به سـان آثـار تاریخی 
باقـی گذاشـته بودنـد، امـروز بـه وسـیلۀ ایـن گروه های 
متحجر و دشـمن مدنیت و انسـانیت نابود می شـود. این 
گروه هـای جاهـل و متحجـر چنـان ادعاهـای باالبلنـدی 
دارنـد کـه گویـا این ها بیشـتر از یـاران پیامبر دل شـان به 

دیـن ودیانـت می سـوزد!
عملکردهـای ایـن گروه هـا خیلـی عجیب وغریـب و پُـر 
از تناقـض بـه نظـر می آید، مـردم را به شـفایابی به قرآن 
دعـوت می کننـد اما خودشـان بـرای درمان بـه امریکا و 
لنـدن می رونـد! زنده گـی نادرسـت و کهنـه و عقالنیـت 
پوسـیده یی دارنـد که تمـام حقایق دنیای قدیـم و جدید 
نـزد آن هـا به انـدازۀ پشـیزی ارزش ندارد، افـکار وارونه 
و ذوق باژگونـه دارنـد. زیبایی هـای دنیـا را زشـت جلوه 
تـرس  و  انـدوه  و  درد  بـه  را  دنیـا  زینـت  و  می دهنـد 
از آتـش دوزخ و قهـر خـدا مبـدل کـرده انـد، و گویـا 
خداونـد در کتـاب خود نفرمـوده که »َو َرْحَمتِي َوِسـَعْت 
ُکلَّ َشـيْ ءٍ«)االعراف:15۶(»رحمـت من همـه چیز را فرا 

گرفتـه اسـت«، و این کـه خداونـد »ال یَْغفِـُر أَْن یُْشـَرَک 
بِـِه َو یَْغفِـُر مـا ُدوَن ذلِـَک لَِمـْن یَشاُء«)نسـاء: ۴۸(»تنهـا 
گنـاه شـرک را نمی بخشـد امـا غیـر آن را بـرای هر کس 
بخواهـد و صـالح ببینـد خواهـد بخشـید«، مـردم را در 
مضیقـه قـرار داده و زنده گی شـان را سـخت نمـوده انـد 
و بـرای همـه گان چنیـن وانمـود می کننـد کـه جـز آن ها 

دیگـران همه گـی بـر باطـل اند.
امـا ایـن حقیقـت را نمی داننـد کـه دنیـا بـرای همـه گان 
آفریـده شـده اسـت؛ بـرای مؤمـن و کافـر، خـوب و بد، 
عابـد و فاجـر، میگسـار و پرهیـزگار. بـه همیـن لحـاظ 
جامعه یـی کـه انسـان ها در آن زنده گـی می کننـد، امـکان 
باشـد و همه گـی  به سـاِن زنده گـی مالئکـه  نـدارد کـه 
مطابـق نصـوص دینـی بر راه راسـت بوده و هیـچ گناه و 

انحرافـی از آن هـا سـر نزند.
جامعـۀ اسـالمی در گذشـته ها آن گونـه کـه جریان هـای 
دینـی افراطـی تظاهـر می کنند و بـه آن افتخـار می نمایند 
نبـوده، بلکـه جامعۀ نخسـتین و حتا عصر طالیی اسـالم، 

از ایـن حقیقت انسـانِی کونـی بیرون نبوده اسـت.
جامعـۀ اسـالمی در گذشـته ها جامعـۀ انسـانی بـود، بـه 
ایـن معنـا که با حقایق زنده گی سـروکار داشـت و در آن 
از هـر طیف مـردم وجود داشـت؛ از اهل عبـادت و تقوا 
گرفته تا اهل فسـق و فجور و از شـاهان ظالم تا شـاهان 
عـادل. و در پهلـوی کتاب هـای فقـه، کتاب هـای تراث و 

در پهلـوی شـعر پاک، شـعر خمریات وجود داشـت. 
در دنیـای خیرالقــرون، مدینـۀ منـوره مهم تریـن مرکـز 
سـرود و آواز در عصـر امـوی بـه حسـاب می آمـد! دکتر 
شـوقی ضیـف در کتاب گران سـنِگ خـود به نام »الشـعر 
والغنـا فـی المدینـه ومکـه لعصـر بنـی امیـه« می گویـد: 
»شـامیان در بدو امر توجهی به آواز و موسـیقی نداشـتند 
و عراقی هـا خیلـی کـم بـه آن عالقـه نشـان می دادنـد. 
امـا حجـاز تـا خرخـره غـرق در سـرود و آواز بـود و 
مدینـۀ منـوره از سـابقه دارترین شـهرهای حجـاز در این 
زمینـه بـود، و توجـه بـه سـرود و آواز در ایـن شـهر از 
زمان عثمان شـروع شـد طوری که آوازخوانان مشـهوری 
ماننـد: طویـس و قنـد بـه شـهرت رسـیدند... و چنیـن 
چیـزی یـک امـر طبیعـی اسـت؛ زیـرا مـردم مدینـه در 
اثـر فتوحـات و سـرازیر شـدن غنایـم، بـه مـال و ثروت 
زیـادی دسـت یافتنـد کمـا این کـه برده هـای بسـیاری به 
ایـن شـهر سـرازیر می شـد، بخاطـر این کـه ایـن شـهر 
پایتخـت امپراتوری اسـالمی بـود و مـوج خوش گذرانی 
و تجمل پرسـتی بـه آن زودتـر از جاهـای دیگر رسـید... 
و آن قـدر مدینـه در زمینـۀ سـرود و آواز پیـش رفـت 
از آن جـا بـه جاهـای دیگـر فرسـتاده  کـه آوازخوانـان 
می شـدند... و دلیـل ایـن مدعـا ایـن اسـت کـه خلفـا در 
دمشـق آوازخوانـاِن خود را غالبًا از مدینه می خواسـتند و 
حتـا مکه هـم آوازخواناِن خود را از مدینه می خواسـت... 
آن چـه کـه باعث امتیاز مدینه بر شـهرهای دیگر شـد این 
بـود کـه از زمـان خلفـای راشـدین تا مدت هـای مدیدی 
موالـی زیـادی در ایـن شـهر حضـور داشـتند، همچنـان 
علـت دیگـری کـه باعـث رونـق و ترقـی آوازخوانی در 
ایـن شـهر گردیـد این بـود که اشـراف و نجیـب زاده گان 
عالقـۀ وافـری بـه سـاز وآواز داشـتند و حتـا برخـی از 
ایشـان ماننـد عبـداهلل ابن جعفر، سـردار بنی هاشـم، خانۀ 
خـود را شـبیه هوتـل بـرای آوازخوانـان سـاخته بـود و 
و  زنـان  شـنیدن سـرود  بـرای  هرازگاهـی  عالقه منـدان 
مـردان آوازخـوان، بـه آن جا می آمدنـد... مدینـه همچنان 
در ایـن زمینـه تـا زمـان عباسـی ها سـرآمد روزگار خود 
بـود، و ابویوسـف، قاضی القضـات دربـار عباسـی بـرای 
برخـی از اهـل مدینـه گفته بـود کـه: ای اهـل مدینه کار 
شـما عجیـب اسـت طـوری کـه شـریف و وضیع تـان به 

سـرود و آواز عالقـه داریـد و بـه آن گرفتاریـد...«.
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مسـووالن وزارت انـرژی و آب از کاهـش منابع  آبی  
در کشـور خبـر داده و گفته انـد کـه منابـع آبـی بـا 

گذشـت هـر روز کاهـش می یابـد. 
علـی احمد عثمانـی وزارت انـرژی و آب همزمان با 
گرامی داشـت از روز جهانـی آب، هشـدار می دهـد 
کـه منابـع آب هـای سـطحی و زیرزمینـی کشـور بـه 
دلیـل تغییـر اقلیـم و تخریـب محیـط زیسـت روز به 

روز کاهـش می یابـد.
در  )5 حمـل(  یکشـنبه  دیـروز  کـه  عثمانـی  آقـای 
مراسـمی به مناسـبت روز جهانی آب در کابل سـخن 
می گفـت، از معضـل کاهـش منابـع آب در کشـور 

هشـدار داد.
آقـای عثمانـی گفـت کـه مشـکل تغییـر اقلیم ناشـی 
از گـرم شـدن زمیـن و تخریـب محیـط زیسـت بـا 
گسـترش مناطـق مسـکونی و از بیـن رفتـن پوشـش 

گیاهـی، اثـرات مخربـی بـر منابـع آبـی سـطحی و 
زیرزمینـی افغانسـتان وارد کـرده اسـت.

آقـای عثمانـی گفـت کـه بـا گـرم شـدن روز افزون 
بـاران،  بـه  بـرف  شـکل  تغییـر  و  زمیـن  دمـای 
ذخیـره  قابلیـت  افغانسـتان  برفگیـر  کوهسـتان های 
سـازی آب بـه پیمانـه دهه هـای پیـش را از دسـت 
داده و ایـن مسـاله بـر منابع آبی سـطحی کشـور تاثیر 

اسـت. گذاشـته  به جـای  جـدی 
بـه گفتـه او، سـال های پیـش تولیـد سـاالنه آب های 
سـطحی در افغانسـتان بیش از 5۷ میلیارد متر مکعب 
بـوده کـه ایـن رقـم در حـال حاضـر بـه ۴9 میلیـارد 

مترمکعب در سـال رسـیده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه منابـع آب هـای زیـر زمینی کشـور 
نیـز بیان داشـت کـه به گسـترش مناطق مسـکونی و 
شـهری و عـدم توجـه بـه معیارهای جـذب و ذخیره 

دوبـاره آب در ایـن مناطق در کنار مصـرف افزوده از 
منابـع آب زیرزمینـی کشـور، این منابـع به خصوص 
در شـهرها رو به کاهش اسـت و ممکن در سـال های 

آینـده مردم با مشـکل کمبـود آب روبرو شـوند.
آقای عثمانی، تغییرات اساسـی در چگونگی مدیریت 
منابـع آب را بـا توجـه بـه تخریـب محیط زیسـت و 
تغییـر اقلیم در کشـور یک نیاز جدی دانسـته و گفت 
کـه ایـن تغییـرات در بخش هـای قوانیـن، پالیسـی، 
تشـکیالت و کادر سـازی در وزارت انـرژی و آب 

روی دسـت گرفته شـده اسـت.
منابـع آب  اداره هـای مدیریـت  میـان  او هماهنگـی 
و مصـرف آب را بـا کاهـش روز افـزون منابـع آبـی 
کشـور نیـاز دیگری دانسـت که در مدیریت درسـت 

آب در کشـور تاثیرخواهـد داشـت.
وزیـر انـرژی و آب با اشـاره به مسـاله کاهـش منابع 
آبـی در مناطـق مختلـف افغانسـتان، حوزه شـمال را 
بـا درجـه فقـر آبـی و حـوزه کابـل و هریـرود را در 
درجـات  نزدیـک بـه  فقـر آب دانسـته گفـت که در 
مناطـق یادشـده دسترسـی هرفـرد بـه آب آشـامیدنی 
حـدود بـه یک هـزار متر مکعب آب درسـال رسـیده 

کـه این مسـاله نگـران کننده اسـت.
براسـاس معیارهـا، سـاالنه هـر فـرد ضـرورت دارد 
کـه بیـش از یـک هـزار و ۷۰۰ مترمکعـب آب را بـه 
صـورت معیـاری مصـرف کنـد، امـا بـا کاهـش این 
رقـم تا سـطح سـاالنه یـک هزار متـر مکعـب درجه 
فقـر را نشـان داده و کمتـر از درجه کامـل فقر یا فقر 

مطلـق را نشـان می دهـد.
بـه گفتـه وزیـر انـرژی و آب، دسترسـی افـراد در 
حـوزه شـمال و حـوزه کابـل به ویـژه شـهر کابل به 
آب آشـامیدنی بـه مقداری بیشـتر از هـزار مترمکعب 

آب در سـال رسـیده اسـت.
وی در ادامـه بـی توجهـی در چگونگـی سـاخت و 
بـه حوزه هـای  سـازهای شـهری و عـدم مالحظـه 
جـذب آب زیـر زمینـی را زمینـه سـازی وارد شـدن 
صدمه هـای جـدی بـر ایـن منابـع آبـی دانسـته و از 
وزارت شهرسـازی خواسـت کـه سـاخت وسـازها 
در شـهرها را بـا توجـه بـه معیارهـای جـذب آب و 
درهماهنگـی با سـکتور مدیریت آب کشـور به پیش 

. د ببر

معـارف را غیـرسیاسی...
سـبب نگرانی ها میان شـهروندان و مسـووالن حکومت 

بود. شده 
معـاون دوم رییـس حکومـت وحـدت ملـی همچنـان 
گفـت که چنـد صدایی بـودن جامعـه افغانسـتان را که 
بـه گفتـۀ او در آن خواسـته ها و مطالبـات گوناگـون از 
نشـانی های مخلتـف مطـرح می گـردد یک نقطـۀ مثبت 
اسـت. بـه گفتۀ آقـای دانـش، چنین وضعیت به شـرط 
مثبت و سـازنده اسـت کـه صداهای مختلف سـرانجام 
منتهـی بـه تفاهـم و دیگرپذیـری گـردد در غیـر آن، 

سـبب تفرقـه، نفـاق و خشـونت می گردد.
معاون دوم ریاسـت جمهوری با سـتایش از فعالیت های 
والی پیشـین بلخ، بازسـازی و توسـعه در این والیت را 

»تجربـۀ موفـق کارنامۀ« آقای نور بیان داشـت. 
گفتنی اسـت کـه پس از پخـش خبر برکنـار عطامحمد 
نـور از سـمت والیت بلـخ، او این تصمیـم را نپذیرفت 
و دامنـۀ اختالفـات او بـا ارگ سـه مـاه دوام پیـدا کرد، 
امـا با شـروع نوروز والـی و فرمانده جدیـد بلخ معرفی 
شـد و آقـای نـور اعـالم کرد که پـس از پذیرفته شـدن 

خواسـت هایش از ایـن سـمت کنار رفته اسـت.
مادر بدبختی ها

معـاون دوم رییـس حکومـت وحـدت ملـی در بخـش 
دیگری از سـخنانش و با اشـاره به شـروع سـال جدید 
آموزشـی گفـت: حکومـت افغانسـتان سـال جدیـد را 
سـال حمایـت از معـارف نام گـزاری کرده اسـت گفت 
کـه حمایـت مـردم از معـارف و توجـه دولـت بـه این 
بخـش سـرانجام صلـح، ثبات، پیشـرفت و ترقـی را به 

همـراه خواهد داشـت.
بـه گفتۀ آقـای دانـش: عقب مانده گـی فرهنگـی، علمی 
و پدیـدۀ شـوم بی سـوادی بحران خامـوش و مادر همۀ 

بدبختی هـا  و رنج هـا به شـمار مـی رود. امـروز اگر در 
جنـگ و ناامنـی به سـر می بریم و یـا فقر و بیـکاری در 
کشـور ما حاکم اسـت و دارای منارعات قومی، سـمتی 
و زبانـی هسـتیم، همـه عامـل جهل و بیسـوادی اسـت 

و نیـاز تـا در برابـر آن مبارزۀ بی امان داشـته باشـیم.
گفـت:  ملـی  وحـدت  رییـس حکومـت  دوم  معـاون 
حکومـت  از  پـس  افغانسـتان  حکومـت  دسـت آورد 
طالبـان، در بخـش آمـوزش و پـرورش درشـت اسـت 
و ارقـام دسـت آوردها در ایـن بخـش، امیـدوار کننـده 

. ست ا
آقـای دانـش در ادامـۀ سـخنانش یـادآور شـد: در کنار 
وجـود فسـاد و تخطـی از قانـون، ناامنی مشـکل اصلی 
معـارف در افغانسـتان اسـت و همیـن باعـث شـده تـا 
شـمار زیـادی از کودکان در تاریک قرار داشـته باشـند.
بلخـی، سرپرسـت و  میرویـس  دکتـر  ایـن حـال،  در 
نامـزد وزیـر وزارت معـارف می گویـد که اگـر معارف 
افغانسـتان کارهایـش را درسـت انجـام بدهد و راسـت 
کار کنـد، همـه بخش هـای اداری، کاری و توسـعه یی 

کشـور درسـت خواهـد بود.
امـروز  بحـران  »بزرگتریـن  بلخـی:  آقـای  گفتـۀ  بـه 
افغانسـتان معارف اسـت و مطالعات من نشـان می دهد 
کـه اگـر در حـوزۀ معـارف کار جـدی صـورت نگیرد، 
افغانسـتان  بحـران  بزرگتریـن  و  بعـدی  دهـۀ  بحـران 

معـارف خواهـد بـود«.
سرپرسـت وزارت معـارف در ادامـۀ سـخنانش خاطـر 
نشـان کـرد: بهتـر امـروز معـارف پویـا و کارا تربیت و 
تقدیـم کنیم تـا فردا از ایـن بحران احتمالـی جلوگیری 

. شود
آقـای بلخـی بـا بیـان ایـن کـه معـارف تنهـا آدرسـی 
اسـت کـه نیـروی بشـری و شـهروند مسـوول، پویـا و 

کارمحـور پیشـکش می کنـد، گفـت: »تمـام برنامه هایم 
را در محـور سـاختن معـارف پویـا به خـرج می دهم«.
سرپرسـت وزارت معـارف با اشـاره به نام گزاری سـال 
1۳9۷ خورشـیدی به نـام »سـاِل حمایـت از معـارف«، 
گفـت: »امسـال معارف غیرسیاسـی و کدرمحور خواهد 
بـود و بـاور دارم کـه همه رهبـران و نخبه گان سیاسـی 
افغانسـتان بـا ایـن ذهنیـت کـه تختـۀ معارف سیاسـت 

آمـوز باشـید نه سیاسـت بـازی، اجماع نظـر دارند«.
آقـای بلخـی می گوید کـه اصالحات گسـترده یی را در 
نظـر دارد و طـرح ابتدایـی آن را بـه رهبـران حکومـت 
وحـدت ملـی فرسـتاده و مـورد حمایـت قـرار گرفتـه 

ست. ا
هـزار   ۲۶۲ داشـتن  بـا  افغانسـتان  معـارف  وزارت 
کارمنـد، بزرگ تریـن سـاختار تشـکیالتی و ۶۸ درصـد 
ُکل کارمنـدان غیرنظامـی دولت را در اختیار داشـت که 
در ماه هـای اخیـر بخش هـای از ایـن وزارت با وزارت 

تحصیـالت عالـی مدغم شـده اسـت. 
در حـال حاضـر حـدود 9 میلیـون شـاگرد، ۲۰۰ هـزار 
معلـم، 1۷ هـزار مکتـب متعلـق بـه ایـن وزارت اسـت 
در  کـودک  هـزار   5۰۰ و  میلیـون   ۳ هنـوز حـدود  و 

افغانسـتان از آمـوزش محـروم انـد.
گفتنـی اسـت کـه در روزهـای پسـین و پـس از پایـان 
اختالفـات بلـخ و ارگ نجیـب آقا فهیم به عنـوان نامزد 
بـا حـوادث و دکتـر میرویـس  وزیـر وزارت مبـارزه 
بلخـی بـه عنـوان نامـزد وزیـر وزارت معـارف معرفی 

. ند شد
قـرار اسـت تـا روزهـای بعـدی ایـن نامـزد وزیـران 
بـرای گرفتـن رأی اعتماد و تشـریح برنامه های شـان به 

مجلـس نماینـده گان معرفـی شـوند.

وزیر انرژی و آب در مراسم گرامی داشت از روز جهانی آب:

با کمبود شدید آب مواجه می شویم
کټوازی:

 په ډېرو سیمو کې خیايل ښوونځي جوړ 

شوي او پیسې یې حیف او میل شوي

ــي  ــايل اداره او د ول ــارزې ع ــدې د مب ــر وړان ــاد پ د اداري فس

ــراخ  ــې پ ــې وزارت ک ــه پوهن ــي، پ ــړي واي ــمېر غ ــو ش ــې ی جرګ

ــې  ــوونځي ب ــمېر ښ ــات ش ــې زی ــوی چ ــل ش ــاد د دې الم فس

ــې يش. ــۍ پات ودان

پــه داســې حــال کــې چــې د افغانســتان د پوهنــې وزارت ســږ کال 

پــه ټولــه کــې پوهنیــز سیســتم او د ښــوونځیو ودانیــو تــه د جــدي 

پاملرنــې خــره کــوي، د ولــي جرګــې یــو شــمیر غــړي وايــي، 

ــتون  ــه ش ــو د ن ــوونځیو د ودانی ــرو ښ ــې اک ــواد ک ــه هې ــه دغ پ

ســتونزه لــه پــراخ فســاد رسه تړلــې ده.

پــه ولــي جرګــه کــې د خلکــو اســتازی او د هغــه پــاوي مــر 

ــې د  ــې وزارت ک ــه پوهن ــي پ ــد ارشف غن ــمر محم ــې ولس چ

ــیمو  ــو س ــه ډېری ــې پ ــي چ ــی و، واي ــاره ټاکل ــو لپ ــاد د څېړل فس

کــې خیــايل ښــوونځي جــوړ شــوي او پیســې یــې حیــف او میــل 

شــوې دي.

ــې  ــه نیول ــه وزارت ــې ل ــه دې ک ــره، پ ــه خ ــوازي پ ــان کټ د نادرخ

تــر ســیمه ییــزو چارواکــو او د ســیمو تــر قومــي مرانــو پــورې، 

ــول ښــکېل دي. ټ

ښاغلی کټوازی زیاتوي:

ــوونځي  ــايل ښ ــې خی ــر داس ــم، ډې ــه ووای ــیمو درت ــه د س »زه ک

ــې  ــوې، ول ــوړه ش ــه ده ج ــۍ ن ــه ودان ــې هلت ــوي چ ــوړ ش ج

ــس،  ــې رئی ــه د پوهن ــوی دی، هلت ــلیم ش ــې تس ــو ک ــه کاغذون پ

قومــی مــر، یــا وايل، یــا کــوم وکیــل ټولــو پــه ګــډه وزارت تــه 

کاغذونــه راوړي چــې ښــوونځی جــوړ شــو او پیســې یــي وتــي، 

ــه وه جــوړه شــوې.« ــې ن ــۍ ی خــو ودان

ــوي  ــې ک ــر هغ ــته ت ــې وروس ــه څرګندون ــوازی دغ ــاغلی کټ ښ

ــل کــې د  ــه کاب ــره ورځ پ ــي تې چــې ولســمر محمــد ارشف غن

تعلیمــي کال د پرانیســتې پــه مناســبت پــه جــوړې شــوې غونــدې 

ــو د نشــتوايل خــره وکــړه. کــې د ۵۰ ســلنه ښــوونځیو د ودانی

پــه ورتــه وخــت کــې د اداري فســاد پــر وړانــدې د مبــارزې عــايل 

اداره وايــي، د دوی څېړنــې هــم ښــيي چــې د پوهنــې وزارت لــه 

خــوا پــه اکــرو مــواردو کــې رسغړونــې او ناغېــړۍ شــوي او لــه 

کارونــو ســمه څارنــه نــه ده شــوې.

د دغې ادارې مر سید حسین فخري ازادي راډيو ته وویل:

ــړې  ــې وک ــزې څېړن ــر اړخی ــرې ه ــې ډې ــه ک ــه دې برخ ــوږ پ »م

چــې د دې ټولــو انتقادونــو تــر څنــګ مــوږ رسغړونــې، ناغېــړۍ 

ــدا کــړل.« ــور مــوارد پی ــي ن او ځين

ــاره  ــیمو لپ ــړو س ــره ورځ د س ــي تې ــد ارشف غن ــمر محم ولس

ــه  ــل، ل ــې ووی ــمو ک ــه مراس ــتې پ ــي کال د پرانیس ــوي تعلیم د ن

ــاد د  ــې فس ــه وزارت ک ــې پ ــا او د پوهن ــه غ ــوم او معلم ماش

ــه دي. ــو وړ ن زغمول

د پوهنــې وزارت د شــمېرو لــه مخــې، پــه افغانســتان کــې 

ــدې  ــه بان ــې څ ــې ی ــه ډل ــې ل ــال دي چ ــوونځي فع ۱۷۴۳۰ ښ

ــاه دي  ــې رسپن ــې ب ــې ی ــري او پات ــۍ ل ــوونځي ودان ــه زره ښ نه

او یــا هــم زده کوونکــو تــه پــه خیمــو کــې درس ورکــول کېــږي .

ــه  ــت ژمن ــان حکوم ــل رسه افغ ــه پی ــي کال ل ــوي تعلیم ــو د ن خ

ــپږو زرو  ــه د ش ــورې ب ــو پ ــو دوو کلون ــر راتلونک ــې ت ــړې چ ک

ــوړې يش. ــۍ ج ــوې ودان ــاره ن ــوونځیو لپ ښ

د افغانســتان د پوهنــې وزارت بیــا د ښــونځیو د ودانیــو د جوړولــو 

لپــاره ســږ کال تاریخــي بــويل، خــو پــه دې برخــه کــې فســاد نــه 

تأيیدوي.

ــه  ــو ت ــل ازادي راډي ــر حقم ــس کبی ــو رئی ــاد وزارت د نران د ی

وویــل، مــوږ تــه کلــه هــم دومــره امکانــات نــه دي راکــړل شــوي 

چــې خپلــې ســتونزې هــوارې کــړو.

نوموړی وایي:

ــر  ــه ډال ــې ميلیونون ــو ک ــرو کلون ــه تې ــې پ ــه دې رسه رسه چ »ل

ــاوو  ــه اړتی ــتان ل ــې د افغانس ــه ک ــڅ برخ ــه هې ــو دا پ ــي، خ راغ

ــرې  ــره ډې ــتونزې دوم ــوږ س ــې زم ــي، یعن ــه دي راغ ــم ن رسه س

ــده  ــې واح ــه، داس ــه کول ــنه ن ــه بس ــې ورت ــې بودج ــې دغ دي چ

بودجــه لکــه اوس چــې ودانیــو تــه دوه ســوه ميلیونــه ډالــره مــوږ 

ــې  ــه چ ــوږ ت ــوي، م ــړل ش ــه وو راک ــوا ن ــول، پخ ــړل ش ــه راک ت

پخــوا څومــره راکــړل شــوي، مــوږ لــه هغــې ډېــره ښــه اســتفاده 

ــړی ده.« ک

ــږ  ــا ل ــره ورځ ی ــان ه ــه افغان ــږ کال ب ــي، س ــل واي ــاغلی حقم ښ

تــر لــږه هــره اوونــۍ د یــوه ښــوونځي د پرانيســتلو شــاهدان وي.

خــو د ولــي جرګــې غــړی نــادر خــان ښــاغلی کټــوازی وايــي، 

د پوهنــې وزارت دغــه هــدف تــه هغــه مهــال رســېدالی يش چــې 

د ښــه څــار تــر څنــګ یــادې برخــې تــه ځانګــړې شــوې بودجــه 

پــه شــفافیت رسه ولګــوي.

نشست سری سناتوران... 
مجلـس سـنا از بدتر شـدن اوضاع امنیتی در سراسـر 
کشـور ابـراز نگرانـی کـرد و گفـت که هـم اکنون در 
۲۷ والیـت کشـور نـا امنی های گسـترده وجـود دارد 
و مـردم بـه شـدت از ایـن وضعیت در رنج هسـتند.

آقـای الکـوزی همچنیـن گفـت کـه افزایـش تلفـات 
نیروهـای امنیتـی در جنـگ با مخالفان مسـلح دولت، 
عـدم رسـیدی امکانـات لوجیسـتیکی و تدارکاتـی به 
موقـع بـه سـربازان خـط مقـدم جنـگ نیـز نگرانی ها 

را افزایـش داده اسـت.
اعضـای مجلـس سـنا خاطـر نشـان کردنـد کـه بـا 
ایـن وضعیـت حکومت افغانسـتان چگونـه انتخابات 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی را برگـزار خواهـد 

. د کر
همچنیـن، سـناتورها، عـدم دقـت در عملیـات هـای 
ویـژه توسـط نیروهـای امنیتـی را مـورد انتقـاد قـرار 
دادنـد و بیـان داشـتند کـه در برخـی عملیات هـای 

ویـژه و هوایـی افـراد ملکـی آسـیب دیـده انـد.
سـناتورها همچنیـن از افزایـش حمـالت انتحـاری، 

شـخصیت های  ترورهـای  و  اختطاف هـا  انفجـاری، 
مطـرح در شـهرهای کشـور به ویژه شـهر کابـل ابراز 
نگرانـی کردنـد و مقام های امنیتـی را در جلوگیری از 

حمـالت تروریسـتی بـه کوتاهـی متهـم کردند.
آنـان از مقام هـای امنیتـی پرسـیدند کـه بررسـی های 
راهـی  چهـار  و  انترکانتیننتـال  هوتـل  بـر  حمـالت 
صـدارت شـهر کابـل به کجا رسـیده و چـرا مردم در 

جریـان آن قـرار نگرفتـه اند.
مسـووالن امنیتـی گفتنـد کـه می خواهنـد سـری بـا 
سـناتوران در پیونـد به اوضـاع امنیتی صحبـت کنند. 
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ورزش
لــوو:

 اسپانیا هم سطح آلمان است

بوفون:
 آرژانتین، آلمان، برزیل و اسپانیا 

بخت های قهرمانی هستند

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال آلمــان معتقــد اســت اســپانیا هــم سطحشــان 
اســت.

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از آس، تیــم ملــی فوتبــال آلمــان در دیــداری 
دوســتانه برابــر اســپانیا یــک بــر یــک متوقــف شــد. یواخیــم لــوو پــس از 
ــتند.  ــش گذاش ــه نمای ــی ب ــی خوب ــازی خیل ــم ب ــر دو تی ــت: ه ــازی گف ب
ــا توجــه بــه ســبک بــازی شــان  اســپانیا هــم ســطح مــا اســت. دو تیــم ب
ــش گذاشــتند و حریفشــان را تحــت فشــار  ــه نمای ــال تهاجمــی را ب فوتب
قــرار دادنــد. گاهــی اســپانیا مــا را بــه دردســر انداخــت و مــا نیــز مجبــور 
شــدیم ریســک کنیــم. بــا ایــن حــال بــه نتایــج مثبتــی رســیدیم. از چنیــن 

بــازی ســطح باالیــی خشــنودم.
ــای  ــانس ه ــی از ش ــپانیا را یک ــان، اس ــال آلم ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی س
قهرمانــی جــام جهانــی روســیه دانســت و اظهــار کــرد: کســی کــه تصــور 
مــی کنــد قهرمانــی در جــام جهانــی آســان اســت ســخت در اشــتباه اســت. 
ــان  ــت و بازیکنانش ــا اس ــاالی اروپ ــطح ب ــای س ــم ه ــی از تی ــپانیا یک اس
مــدت هاســت در کنــار هــم بــازی مــی کننــد. آن هــا مــی داننــد چگونــه 
ــد  ــی پیــش رو خواهن ــد و نقــش مهمــی در جــام جهان ــازی کنن خــوب ب

داشــت.
ــی داشــت چــون  ــج مثبت ــر اســپانیا نتای ــدار براب ــان گفــت: دی ــوو در پای ل
ــن  ــه هــای ای ــرل حمل ــم را از ســال هــا پیــش مــی شناســیم. کنت ــن تی ای
تیــم ســخت اســت. آن هــا در نهایــت ماننــد بــازی دیشــب یــک گل زیبــا 
بــه ثمــر می رســانند. نمــی تــوان برابــر اســپانیا بــه خوبــی دفــاع کــرد. در 
نیمــه اول در حملــه هــا خــوب عمــل نکردیــم و ریســک هایمــان باعــث 

شــد حریــف بــه مــا ضربــه بزنــد.

دروازه بــان تیــم ملــی فوتبــال ایتالیــا، تیــم ملــی آرژانتیــن را ماننــد آلمــان، 
برزیــل و اســپانیا از بخــت هــای نخســت قهرمانــی در جــام جهانــی ۲۰1۸ 

روســیه مــی دانــد.
ــدار  ــک دی ــا در ی ــی ایتالی ــم مل ــل از آس، تی ــه نق ــه گــزارش ایســنا و ب ب
دوســتانه از آرژانتیــن شکســت خــورد. جانلوییجــی بوفــون دو بــار دروازه 
ــت:  ــازی گف ــس از ب ــد. او پ ــاز ش ــی سلســته ب ــان آلب اش توســط بازیکن
بایــد بــه آرژانتیــن تبریــک بگوییــم چــون آن هــا بــازی خیلــی خوبــی بــه 
نمایــش گذاشــتند. بــازی مــی توانســت بــا تســاوی بــدون گل یــا یــک بــر 

یــک یــا دو بــر دو بــه پایــان برســد امــا آن هــا گلزنــی کردنــد.
دروازه بــان تیــم ملــی ایتالیــا در ادامــه افــزود: آرژانتیــن قدرت زیــادی دارد 
ــان  ــرد. آن هــا بازیکن ــه بهــره مــی ب ــان بزرگــی در خــط حمل و از بازیکن
قــوی در خــط دفــاع دارنــد. ایــن تیــم بــه همــراه برزیــل، آلمــان و اســپانیا 

یکــی از بخــت هــای نخســت قهرمانــی در جــام جهانــی ۲۰1۸ اســت.
ــا  ــت: ایتالی ــرد و گف ــی کشــورش اشــاره ک ــم مل ــت تی ــه وضعی ــون ب بوف
پــس از صعــود نکــردن بــه جــام جهانــی در حــال بازســازی اســت. ایــن 
دیــدار یــک اتفــاق تاریخــی خــاص بــود. مــی توانســت نیمــه نهایــی یــا 

فینــال جــام جهانــی باشــد.
ــان  ــت. دروازه ب ــی داش ــش خوب ــدار نمای ــن دی ــن در ای ــالو ایگوای گونس
ــر  ــه خاط ــرد: ب ــار ک ــوس اظه ــی اش در یوونت ــم تیم ــاره ه ــی درب ایتالیای
ایگوایــن خوشــحالم. او یــک قهرمــان اســت و شایســته بازگشــت بــه تیــم 

ملــی آرژانتیــن بــود.
ــتن او در  ــت: از داش ــرد و گف ــاره ک ــاال اش ــو دیب ــه پائول ــان ب او در پای
یوونتــوس خیلــی خشــنود هســتیم. او یــک بازیکــن فــوق العــاده اســت و 

ــت. ــکی در آن نیس ــت و ش ــد داش ــور خواه ــی حض ــام جهان در ج

در رساي یك روشنفكر اصیل

سید حسین اخالق
داریــوش شــایگان از انگشــت شــمار بزرگاني 
بــود کــه آرزوي دیــدار و مصاحبتــش را 
ــا خــود  ــد ب ــک بای ــه این ــي ک داشــتم، آرزوی
ــه  ــر ب ــتیاق واف ــرا اش ــا چ ــرم. ام ــور ب ــه گ ب
ــي  ــي همخون ــا نوع ــتم؟ آی ــارت او داش زی
ــود  ــم ب ــق رفیق ــدي توفی ــاید. چن ــود؟ ش ب
ــر  ــه شــان، دکت ــر فرزان ــه از محضــر خواه ک
باســتان  یونــان  فلســفه  یگانــه شــایگان، 
دادم  بــه وي  را  بیامــوزم. روزي مجالتــي 
کــه شــامل کارهــا و اندیشــه هایــم پیرامــون 
انکشــاف در افغانســتان بــود. در دیــدار بعدي 
ــاره خواســتم. خوشــش آمــده  نظــرش را درب
بــود و گفــت آنــرا بــه داریــوش خواهــد داد. 
ــوش  ــند داری ــود ذوق سخت-پس ــن ب مطمئ
ــرا گــوارا خواهــد یافــت. مــي گفــت  نیــز آن
ــوت  ــوش خل ــد داری ــي توان ــا م ــن کاره ای
ــد.  ــو را ببین ــه ت ــد ک ــاب کن ــده را مج گزی
ــه مجــال برداشــتن  ــگام یگان ــا مــرگ نابهن ام
گام بعــدي را نبخشــید و آهــي مضاعــف بــر 
ســینه ام نهــاد؛ مــرگ اســتاد و البتــه حســرت 

ــوش. ــارت داری زی
ــه ام  ــم عالق ــي کن ــر م ــن فک ــه، م ــا اینهم ب
ــن  ــت. م ــر داش ــي فراخت ــوش دلیل ــه داری ب
در جمــال بــي مثــال او، یــک روشــنفکر 
ــم.  ــي بین ــدم و م ــي دی ــي را م ــل و مثال اصی
ــي، همزمــان راهنمایــي  ــه هــاي مثال کار نمون
ــي،  ــا زندگ ــایگان ب ــت. ش ــودن اس و الگوب
تامــل و کار خــود الگویــي بــي بدیــل از 
ــي  ــروز فارس ــدن ام ــل در تم ــنفکر اصی روش
ــل« دســت  ــنفکر اصی ــا »روش ــود. ب ــان ب زبان
ــت،  ــر دارم: نخس ــه را در نظ ــه نکت ــم س ک
ــتاده  ــاد ایس ــرد خودبنی ــه خ ــوش برپای داری
ــدون  ــت. ب ــنفکري اس ــداء روش ــه مب ــود ک ب
آنکــه وارد مجــادالت پیرامــون هســتي و 
ــاي آن  ــز معن ــاد و نی ــرد خودبنی ــتي خ چیس
ــورم  ــم منظ ــوم، بگوی ــایگان ش ــورد ش در م
ــه در  ــت ک ــف از آنس ــن تعری ــترده تری گس
ــرد.  ــي گی ــرار م ــاد ق ــرد دیگربنی ــل خ مقاب
ــش  ــرد خوی ــا خ ــت ب ــي خواس ــوش م داری
ــا چشــمان  دریابــد. او هســتي و زندگــي را ب

خــرد خــود مــي دیــد و در ایــن راه بــه چنــان 
فربهــي و توانمنــدي اي رســیده بــود کــه هیچ 
نیــازي بــه وأم گرفتــن از »دیگــران« نداشــت. 
او بــه تمــام معنــاي ممکــن بــراي یــک 
ــد  ــه عه ــاي ب ــود. او در وف ــي، »خــود« ب آدم
ــفر  ــرب س ــا غ ــیا ت ــه خــرد بشــري، از آس ب
کــرد تــا چیــزي را بیابــد کــه پرســش خــرد 
ــید؛ از  ــي نهراس ــفر طوالن ــن س ــود؛ از ای او ب
ــید و  ــن نترس ــت انداخت ــدن و پوس ــازه ش ت
ــت  ــاي »هوی ــدن، معن ــي ش در روزگار جهان

ــح داد.  ــه« را توضی ــل تک چه
دوم، در زمانــه تنــازع ایدیولــوژي هــا و 
هیاهــوي شــعارها، ســکوت و صفــاي ذهــن 

ــد.  ــته نگردی ــایگان آغش ــوي ش ــت ج حقیق
ــه  ــا دلدادگــي ب ــه روشــنفکري ب روزگاري ک
ــت وي  ــاي غربــي پیونــد داش ــطوره ه اس
نــرد عشــق بــا بــت هــاي شــرقي بأخــت؛ بــا 
عالمــه طباطبایــي نشســت و تمنــا و تماشــاي 
شــایگان  زندگــي  داشــت.  روح  تجریــد 
و  عســرت  روزگار  در  الهوتــي  صالیــي 
برهــوت بــود کــه حقیقــت را نبایــد در چنبره 
زمــان و تاریــخ یــا مــکان و جغرافیــا محبوس 
ســاخت؛ هــر زمــان و مــکان و بــا هــر عنــوان 
ــایگان  ــزود ش ــد اف ــد. بای ــه باش ــدي ک و برن
در هســتي و ظهــور خــود نقــادي بــزرگ بــود 
ــي اش از  ــاي وجــه إثبات ــا و ژرف ــي فراخن ول
ــود کــه  ــوه گــري اي برخــوردار ب ــان جل چن
وجــه نفــي اش محجــوب مــي مانــد. آري، در 
زمانــه برانداختــن، شــایگان معلــم برســاختن 
بــود؛ چیــزي کــه وي را بــه نیــاز جــدي مــا 

ــد.  ــد مــي زن پیون
ســوم، روشــنفکري و اصالــت در معنایــي 
ــد؛  ــرد آمدن ــایگان گ ــم در ش ــر ه ــم تَ فخی
روشــنفکري بــراي وي بــه امــري اجتماعــي، 
سیاســي و فرهنگــي فــرو نمــي کاســت. 
ــایگان،  ــل ش ــن و اصی ــاي بنیادی ــه ه دغدغ
ــا پرســش هــاي  ــري ب ــز درگی وي را در مرک
بــا پدیدارهــاي  آنهــا  بنیادیــن و نســبت 
تاریخــي، اجتماعــي، سیاســي و فرهنگــي قرار 
داد. شــایگان زائــر جهــان هــاي »بــودن« بــود 
ــي،  ــه پویای ــا هم ــا ب ــان ه ــن جه ــه ای و اینک
فربهــي و پهنــا بــا هــم در مــي آمیزنــد، 
ــان را  ــي آدمی ــکل و زندگ ــا را ش ــدن ه تم
معنــا مــي بخشــند. او چشــمان پرنــده داشــت 
ــا. شــنیده ام  ــا و پهن ــن ژرف و شــگفت زده ای
کــه در عمــل اجتماعــي و سیاســي، شــایگان 
واقــع گــرا بــود و مــي خواســت گام بــه گام 
بــا طرحــي روشــن بــه ســوي روشــنایي بــر 
پایــه دارایــي موجــود پیــش رویــم. شــایگان 
ــدار،  ــي پن ــت ول ــق پیوس ــت و مطل ــه أبدی ب
کــردار، گفتــار و امیــد او بــا مــا زمانــي هــا و 
مقیــد هــا مــي مانــد تــا از آنهــا بهــره بریــم و 

ــم. ــش نهی ــي فراپی ACKUگام



Year 9 y NO 2230 y Monday 26 March 2018

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

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

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

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

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، پنجشیر به مناسبت تجلیل از نوروز، میزبان جمعی از بزرگان جهـاد و مقاومت، فرهـیختگان فرهـنگ و سیاست از گوشه گوشۀ کشور بود.
زایرین با حضور در آرامگاه قهـرمان ملی ضمن اتحاف دعا به روح آمر صاحب، شهـدای افغانستان، آرامش مردم و کشور، رسم نهـال شانی را به منظور سرسبزی وطن به جا آوردند. 

بـا سپاسـگزاری از حضـور مهــمانان، احمدولـی مسـعود گفـت: پنجشـیر هــمواره حتی در زمان جهــاد و مقاومت، رسـم دیرینۀ نـوروز که بار پیوند انسـانی، فضای تفاهــم، بـرادری و آرامش را در خود دارد، گرامی داشـته اسـت. 
فرهــنگ مردم و سیاسـت آمرصاحب شهــید، پنجشـیر را مرکز وفاق اقوام مختلف کشـور گردانید و امروز با پیروی از هــمان سنت هــای پسـندیده و سیاست هــای دوراندیشـانه، هــمۀ سـعی مان این اسـت که به یاری خدا بار 

دیگـر ایـن سـرزمین تاریخ سـاز، دریچه یی بـرای وفاق مـردم افغانسـتان گردد.

این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.
در     پنجشیر نوروز      از   گرامیـ داشت 
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