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افغانستان لپاره د مايل 

 "WFP" رسچېنو په کمښت د

اندېښنې

جنرال دوستم:

امضـایماعتبـارنـدارد!
اشرف غنی:

دولتگـاوشیـرینیست!

دادستان کل:

پولیسناتواناست

پیام احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود
به  خاک سپاری امیر شهید حبیب اهلل کلکانی، گامی ست در روشن سازی حقایق نهفتۀ تاریخ و 

ترمیم بخشی از شگاف های اجتماعی در کشور.
چنانچه قباًلً در اعالمیۀ رسمی بنیاد شیهد مسعود نگاشته بودیم از اقدامات جوانان با احساسی 
که ماه ها در چارچوب هیأت خاکسپاری فعالیت شبانه روزی داشته اند قلبًا تقدیر به عمل 

می آرویم و امروز بار دیگر برای امیر شهید و یارانش اتحاف دعا می کنیم.

غنیدرچندجبهه
مشغولنبرد

جبهـۀ دوم را آقـای غنی علیه جنبش روشـنایی 
از  آن،  اعضـای  بیشـتِر  زمانـی  كـه  كـرده  بـاز 
افـراد تیـم تحول و تداوم بودند و در رسـیدن 
بـه قـدرت، بیشـترین كمـک را بـه او كرده اند. 
ایـن جبهـه زمانی باز شـد كه آقای غنـی با عبور 
مخالفـت  بامیـان  مسـیر  از  تركمنسـتان  بـرِق 
كـرد. جنبـش روشـنایی بـرای بـرآورده شـدِن 
قربانی هـای  حـال  بـه  تـا  خـود  خواسـته های 
كم سـابقه را نیـز متحمـل شـده اسـت. در ایـن 
آقـای غنـی دسـتاوردی نداشـته و  نیـز  جبهـه 
بیشـتر از این كه سـود كند، ضرر كرده اسـت. 
او در آخریـن اقـدام تـاش كـرد كه با سـفر به 
بامیـان حداقـل رابطـۀ خـود را بـا هم پیمانـاِن 
ایـن  در  ولـی  بخشـد  بهبـود  دوبـاره  سـابقش 

اقـدام نیـز به شـدت شکسـت خـورد.
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کسیایننوشتهرا
بهجنرالدوستمبخواند!

ایــن مســایل، همــه می رســانند كــه حلقانــی در 
نظــام، جنــرال دوســتم را ابــزاِر ِاعمــاِل سیاســت ها 
و خصومت هــای دیرینــۀ خویــش قــرار داده انــد. 
حتــا شــدیداً احســاس می شــود كــه افــراد نزدیــک 
ــراِز  ــه اب ــان ب ــانه ها چن ــتم در رس ــرال دوس ــه جن ب
ــوام و  ــان اق ــمنی می ــز دش ــه ج ــد ك ــر می پردازن نظ
ایجــاد كــدورت نســبت بــه جنــرال دوســتم و تنزیــِل 
جایــگاِه وی در جامعــه، هیــچ ســودی بــه وی رســانده 

نمی شــود! 

ACKU



جنرال عبدالرشید دوستم، هفتاد سال سن دارد و 
بعد از این، بعیـد است تغییراتی بنیادین در منش 

و شخصیِت او رونما شود. 
حبیب اهلل  امیر  اجسادِ  بقایای  تدفیِن  مراسِم  در 
وابسته های  پنجشنبه،  روز  یارانش،  و  کلکانی 
نظامی به جنرال دوستم به امِر وی، برای مراسم 
مزاحمت ایجاد کردند و با شلیِک گلوله به سوی 
مردم، نزدیک به پنج نفر را زخمی ساختند. آن 
با  همراه  ساعت ها  مردم  که  شد  سبب  رویداد 
منتهی  سرِک  در  دوش شان،  روی  تابوت های 
کسانی  بودند  البته  بمانند.  منتظر  تپۀ شهرآرا  به 
که می خواستند بر روی نیروهای جنرال دوستم 
دهند،  خاتمه  زور  به  را  غایله  و  کنند  شلیک 
آن صحنه  در  حاضر  مردمِ  بردبارِی  و  اما صبر 
سبب شد که این غایله بدون جنگ و کشتار به 
پایان برسد و اجساد پادشاهِ پیشیِن افغانستان و 
دفن  محل  همان  در  اکرام  و  عزت  به  یارانش، 

گردند. 
برای  آن  داِغ شرمنده گِی  اما  دفن شدند  اجساد 
حاال  اما  ماند.  دوستم  جنرال  جبیِن  در  همیشه 
پرسِش اساسی این است که: چرا جنرال دوستم 
برابِر  در  چرا  و  داد  تاریخی  اشتباهِ  این  به  تن 
مردمی قرار گرفت که همۀ اشتباهات و خطاهای 
کنارِ خود  را در  او  را عفو کردند و  او  گذشتۀ 

پذیرفتند؟
که  شد  واضح  گذشته  هفتۀ  پنجشنبۀ  روز   
دسِت  در  ابزار  یک  عنوان  به  دوستم  جنرال 
با  که  کسانی  است.  گرفته  قرار  ستون پنجمی ها 
دفِن عزتمنِد حبیب اهلل کلکانی مخالفت داشتند، 
جنرال  اما  نشـد؛  ساخته  چیزی  خودشان  از 
قرار  مردم  برابِر  در  تمام  به زیرکِی  را  دوستم 
دوستم  جنرال  به  ستم  این همه  چرا  اما  دادند. 
شده است و چرا او همواره در این پانزده سال، 
دالیِل  به  او  از  که  گرفته  قرار  مردمی  برابِر  در 
گوناگون حمایت کرده و حتا برخی ها دوستش 

 داشته اند؟
نام  به  نیرومند  عفریتی  اخیر،  سال های  در 
که  گرفته  شکل  نظام  داخِل  در  پنجم«  »ستون 
یکی از بازی های آن، رو در رو قرار دادِن اقوامِ 
افغانستان است. این عفریت چندین بار توانسته 
جنرال دوستم را در مسیِر اهدافش مورد استفاده 
بویی  بازی  از  دوستم  آقای  بی آن که  دهد،  قرار 
اطرافیاِن  و  شده  پیر  دیگر  دوستم  یقیـنًا،  ببرد. 
جوانش که به احتماِل قوی از جانِب ستون پنجم 

خط می گیرند، او را فریب می دهند و سکۀ یک 
پول می سازند. آقای دوستم این را باید بداند )و 
یا دست کم احتمال دهد( که برخی از اطرافیاِن 
نزدیک و معروِف او، چنان دشمِن جاِن »رهبر« 
شده اند که می خواهند با بد ساختِن چهرۀ وی، 
خود را به جاِی دوستم در میان مردم مطرح کنند 
و بر ویرانۀ نام و اعتبارِ وی، به خود نان و نشان 
محراِق  در  منظر  این  از  دوستم  بسازند. جنرال 
فاعِل  همواره  و  دارد  قرار  بسیاری ها  توجِه 
اقداماتی شده که اطرافیاِن نمک حرامش او را به 

انجامِ آن سوق داده اند.
در طول شش ماهی که برنامه ها و آگاهی دهی ها 
کلکانی  حبیب اهلل  اجساد  بقایای  دفن  پیراموِن 
هیچ  داشت،  آرا جریان  تپۀ شهر  در  یارانش  و 
واکنشی از جانب جنرال دوستم شکل نگرفت، 
اما همین که برنامه به شِب آخر رسید و بقایای 
شد  کشیده  بیرون  دسته جمعی  گورِ  از  اجساد 
پاک کاری  اجساد  دفِن  مکان  شب هنگام  و 
آرا  شهر  تپۀ  به  شخصًا  دوستم  جنرال  گردید؛ 
محل  به  که  داد  دستور  نیروهایش  به  و  رفت 
دفِن امیر حبیب اهلل کلکانی و  بیایند و مانع کارِ 
آنان شوند.  برای  آرامگاه  آماده سازی  یارانش و 
به  مربوط  تپه  این  که  بود  این  هم  استداللش 
شهرآرا و جهان آرا و متعلق به افتخاراِت تاریخِی 
این است که چرا  اما سوال  ازبیک تباران است. 
در شش ماه گذشته آقای دوستم نسبت به محِل 
تا  نکرد  اعتراض  یارانش  و  شهید  شاهِ  دفن 
مکاِن  و  می خورد  تغییر  نظر  مورد  محِل  شاید 
مناسب تری تدارک دیده می شد؟ از طرف دیگر، 
و  آثار  حافِظ  دوستم  جنرال  حال  به  تا  کِی  از 
این مدت  اماکِن تاریخی شده؛ و اگر شده، در 
از غصب و تاراِج چند محِل تاریخی در کشور 

جلوگیری کرده است؟
در  حلقانی  که  می رسانند  همه  مسایل،  این 
سیاست ها  اِعماِل  ابزارِ  را  دوستم  جنرال  نظام، 
داده اند.  قرار  خویش  دیرینۀ  خصومت های  و 
نزدیک  افراد  که  می شود  احساس  شدیداً  حتا 
به جنرال دوستم در رسانه ها چنان به ابرازِ نظر 
ایجاد  و  اقوام  میان  دشمنی  جز  که  می پردازند 
کدورت نسبت به جنرال دوستم و تنزیِل جایگاهِ 
رسانده  وی  به  سودی  هیچ  جامعه،  در  وی 

نمی شود! 
افراد و نزدیکاِن جنرال دوستم درحالی به اشارۀ 
ستون پنجم، ایشان را در برابِر مردم و در مقابِل 

امیر  تدفیِن  و  تشییع  عدالت خواهانۀ  برنامۀ 
حبیب اهلل کلکانی قرار دارند که انبوهِ مردم انتظار 
دردآشناِی  رهبِر  عنواِن  به  دوستم  آقای  داشتند 
خود  و  حمایت  آن ها  از  کشور،  ازبیک تباراِن 
در این مراسم شرکت کنـد. اما متأسفانه بر اثِر 
مشوره های مسمومِ ستون پنجمی ها و بروز واقعۀ 
روز پنجشنبه، حرمت و اعتبارِ جنرال دوستم در 

اذهاِن عامه به شدت سقوط کرد.  
و  خط  در  سنبله،  یازدهم  حماسۀ  در  او 
از  بارها  خود  که  گرفت  قرار  کسانی  سنگِر 
تمامیت خواهِی آنان شکوه  کرده بود، و در این 
بارها  که  گشود  آتش  کسانی  روی  به  سنگر 
مواضع، اظهارات و اقداماِت وی را در جدال با 

تروریسم و تمامیت خواهی، ستوده بودند. 
شرم آور،  چه  دوستم  می  گویند:  اکنون  آن ها 
راحت  چقدر  و  داد  را  آنان  حمایت های  ُمزدِ 
علیه  تمامیت خواهان  کین توزی های  هیزمِ 

عدالت خواهان شد! 
مردم می گویند: تشییع و تدفیِن باقی ماندۀ اجساد 
امیر حبیب اهلل کلکانی و یارانش، به امِر و اجازۀ 
داکتر عبداهلل، رییس اجرایی و مقامِ دومِ مملکت، 
صورت گرفته و اگر در این مورد با آقای دوستم 
نباید  هرگز  نگرفته،  صورت  دولتی  هماهنگِی 

آنان مورد قهر و غضب و گلوله قرار بگیرند.
حبیب اهلل  امیر  تابوت های  که  مردمی  مسلمًا 
کلکانی و یارانش را برای اعزاز و تدفیِن شرعی 
بر دوش کشیدند، کسانی اند که با تمامیت خواهِی 
قومی در طول تاریِخ افغانستان سِر ستیز دارند 
و خواهاِن اجرای عدالت برای همۀ اقوامِ کشور 
اند و از این رهگذر، به شخصیت ها و نمادهای 
پُرارزِش همه به دیدۀ قدر می نگرند و خواهاِن 
این  برای تحقِق  اقوام  مساعی و مشارکِت همۀ 
مأمول  اند. آن ها کسانی بودند که به همیاری و 
همدردِی هم میهناِن ازبک تبارِ خود به ویژه جنرال 
دوستم امید بسته بودند و از این رهگذر، با دِل 
و  برتری طلبی  طلسِم  شکستاندِن  میداِن  به  پُر 

سلطه گرِی قومی آمده بودند.
اما صدافسـوس  باد؛  عمِر جنرال دوستم طویل 
روز  تلِخ  رویدادِ  زدِن  رقم  با  ایشان  جناِب  که 
پنجشنبه، همۀ رشته ها را پنبه کرد و خود را به 
مهره یی در دستاِن فاشیسِم قومی تنزل بخشید و 
انبوهِ مردمی را که روزی برای تدفین و تشییِع 
را  می بستند  همت  کمر  وی  کرامِت  و  باعزت 

سرخورده و پشیمان ساخت!  
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نظری پریانی

کسیایننوشتهرا
بهجنرالدوستمبخواند!

 

ایـن روزهـا تنش هـای موجـود میـان ارگ و جناح هـای مختلـِف 
شـامل در قـدرت، آقـای غنـی را به صـورِت کم سـابقه مسـتأصل 
نشـان می دهـد. او در چنـد جبهـه مشـغول نبـرد با کسانی سـت که 
شـرکای قـدرِت وی بـه شـمار می رونـد. جبهـۀ نخسـت را آقـای 
غنـی علیـه داکتـر عبـداهلل بـاز کرده اسـت. در ایـن جبهـه او تالش 
می کنـد کـه سـهِم بیشـتری در قـدرت برای خود، نسـبت بـه آن چه 
کـه در توافق نامـۀ سیاسـی بـر آن تأکیـد رفتـه، اختصـاص دهد. در 
ضمـن، او تالش هـای مضاعفـی را بـرای نفـِی توافق نامـۀ سیاسـی 

بـه راه انداخته اسـت. 
توافق نامـۀ سیاسـِی ایجـاد دولـت وحـدت ملـی، چیزی نیسـت که 
مـورد حمایـِت آقای غنی قرار داشـته باشـد. از جانـب دیگر، بدون 
اجرایـی شـدِن توافق نامـۀ سیاسـی، رییـس اجرایـی بـه هدف هـای 
اصلـِی خـود نمی رسـد. بـه همیـن دلیـل، حرکت هـای آقـای غنـی 
سـرانجام سـبب شـد که داکتـر عبـداهلل وارد دورِ تازه یـی از تنش ها 

با آقـای غنی شـود. 
دیدارهـا میـان رییس جمهـوری و رییس اجرایِی دولـت وحدت ملی 
بـرای رسـیدن بـه توافـق بر سـِر مفـاد توافق نامـۀ سیاسـی همچنان 
ادامـه دارد و دو طـرف تأکیـد می ورزنـد کـه ایـن دیدارهـا تـوام 
بـا نتایـج نیـز بـوده اسـت؛ امـا این کـه واقعـًا ایـن نتایـج به صورِت 
مشـخص چـه بـوده، تا هنـوز جزییاتـی در دسـت نیسـت. احتمال 
مـی رود کـه پس از رسـیدن بـه توافق نهایـی، جزییـاِت توافق ها در 
یـک نشسـِت خبـری اعـالم شـود؛ ولی تـا آن زمـان، فقـط می توان 
از طریـِق حدس وگمـان و هـم از صحبت هـای غیررسـمِی برخـی 

مقام هـای کشـور، بـه نتایجـی دسـت یافت. 
گفتـه می شـود که در ایـن دیدارها، در مورد تفکیـِک صالحیت های 

دو طرف، نتایجی حاصل شـده اسـت. 
در چهارمیـن دیـدار کـه در اواخـر هفتـۀ گذشـته در ارگ صـورت 
مسـووالن  انتخـاِب  مـورد  در  عبـداهلل  و  غنـی  آقایـان  گرفـت، 
اصـول  ملـی،  توافق نامـۀ سیاسـِی حکومـت وحـدت  اسـاِس  بـر 
مشـورتی، مشـارکت ملـی، نمایند ه گـی عادالنـه، شایسته سـاالری، 
صداقـت و تعهـد بـه برنامه  هـای اصالحاتـی و پرهیـز از برخـوردِ 
دوگانـه گفت وگـو کردنـد. همچنیـن دو رهبـر توافـق کردنـد کـه 
رییس اجرایـی حضـورِ کاملـی بـرای پیشـنهاد افـراد مناسـب جهت 

باشـد.  احـراز پسـت های عالی رتبـۀ حکومتـی داشـته 
چهارمیـن دیـدار رهبران حکومـت وحدت ملی درحالی انجام شـد 
کـه در دیـدار گذشـته، اشـرف غنی و عبـداهلل دربـارۀ اصـالح نظـام 
انتخاباتـی، توزیـع شـناس نامه های الکترونیکی، تشـکیل کمیسـیون 
اصالحـاِت قانون اساسـی و تعییـن اعضای کمیتۀ نظـارت بر تطبیق 
توافق نامـۀ سیاسـی، بـه توافقاتـی دسـت یافتنـد؛ امـا این کـه واقعـًا 
ایـن توافقـات زمینـۀ اجرایی پیـدا کنند، بـا توجه به تجربۀ گذشـته 

نمی تـوان چنـدان مطمیـن بود.
 احتمال این که ارگ بخواهد وقت ُکشی کند، بسیار زیاد است. 

جبهـۀ دوم را آقـای غنـی علیه جنبش روشـنایی باز کـرده که زمانی 
بیشـتِر اعضـای آن، از افـراد تیـم تحول و تداوم بودند و در رسـیدن 
بـه قـدرت، بیشـترین کمـک را بـه او کرده انـد. ایـن جبهـه زمانـی 
بـاز شـد کـه آقـای غنی بـا عبـور بـرِق ترکمنسـتان از مسـیر بامیان 
مخالفـت کـرد. جنبش روشـنایی برای برآورده شـدِن خواسـته های 
خـود تـا به حـال قربانی هـای کم سـابقه را نیز متحمل شـده اسـت. 
در ایـن جبهـه نیـز آقای غنی دسـتاوردی نداشـته و بیشـتر از این که 
سـود کنـد، ضـرر کرده اسـت. او در آخریـن اقدام تالش کـرد که با 
سـفر بـه بامیان حداقـل رابطۀ خود را بـا هم پیماناِن سـابقش دوباره 

بهبـود بخشـد ولـی در این اقـدام نیز به شـدت شکسـت خورد.
 برخـورد نامناسـِب نیروهـای امنیتـی بـا روزنامه نـگاران و اعضـای 
جنبـش روشـنایی در بامیـان، صفحـۀ سـیاهی را بـه نـامِ آقـای غنی 

زد.  رقم 
جبهـۀ سـومِ آقـای آقـای علیـه معـاون اول او، جنـرال عبدالرشـید 
از همـان روزهـای  نارضایتی هـای آقـای دوسـتم  دوسـتم اسـت. 
نخسـِت شـکل گیری دولـت وحـدت ملـی، خـودش را نشـان داد. 
جنـرال دوسـتم فکـر می کنـد کـه سـهم و نقـِش او در حکومـت 
چیـزی نیسـت کـه انتظـارِ او و طـرف داراِن او را بـرآورده کنـد. بـه 
همیـن دلیـل، آقای دوسـتم بیشـتر از این کـه در کابل باشـد، ترجیح 
داد کـه در شـمال و خارج از کشـور به سـر بـرد. در آخرین واکنش، 
آقـای دوسـتم در یـک سـخنرانِی ویدیویـی، عـدم حضـورِ خود در 
کابـل را توضیـح داد و گفـت "در جایـی که امضایش اعتبـار ندارد، 

هیـچ دلیلـی بـرای بودنـش نمی بیند." 
آقـای غنـی ایـن جبهه هـا را ناآگانـه بـاز نکـرده، بـل هدف هـای 
مشـخصی را در وجـود آن هـا دنبـال می کنـد. اصلی ترین خواسـت 
آقـای غنـی، دسـت یافتن به قـدرِت کامل اسـت. او مثل هـر حاکِم 
تمامیت خواهـی، بـه کـم راضـی نمی شـود. او می خواهـد حاکـم 
بالمنـازِع سراسـِر کشـور باشـد. بـرای او قانون اساسـی و چیزهایی 
نظیـِر آن کـه قدرتـش را محـدود می کننـد، هیـچ ارزشـی ندارنـد. 
همیـن تمامیت خواهـِی بیـش از حـد سـبب شـده کـه دسـِت آقای 
غنـی پـس از دو سـال حکومـت، بـرای اکثـر شـرکای سیاسـِی او 
رو شـود. حـاال اکثـر کسـانی کـه با آقـای غنی بیعـت کـرده بودند، 
می داننـد کـه در نهـاد او اژدهـای قـدرت چه قـدر وحشـیانه تالطم 
می کنـد. ایـن رونـد بدون تردیـد به این سـاده گی قابل مهار نیسـت 

و روزی بـه بزرگ تریـن دشـمِن او تبدیـل خواهـد شـد.  

غنــــی
درچندجبههمشغولنبرد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1855    شنبه       13 سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   30 ذ والقعد ة الحرام y 1437   3 سپتمبر  2016

ACKU



دادســتان کل افغانســتان بــه مــردم پــروان و 
ــدن فســاد  ــون و برچی ــت  قان ــدۀ حاکمی کاپیســا وع

داد. را  اداری 
فریــد حمیــدی دادســتان کل کشــور طــی یــک 
ــروان وکاپیســا  ــای پ ــه والیت ه ــه ب ــفر رســمی ک س
داشــت در دفتــر کاری والــی پــروان پــس از شــنیدن 
ــاالن  ــردم، فع ــدگان م ــنهادات نماین ــئواالت و پیش س
مدنــی، برخــی ادارت دولتــی وعلمــای دینــی، وعــده 
ــون و  ــت قان ــورای حاکمی ــاد ش ــا ایج ــه ب ــپرد ک س
ــه تازه گــی ســاخته  ــا فســاد اداری کــه در ب ــارزه ب مب
شــده ۲۰ تــن از ســران حکومــت بــه شــمول رییــس 
جمهــور کشــور و ســران حکومــت در آن مســولیت 
جلوگیــری  بی قانونــی  و  اداری  فســاد  از  دارنــد 

می کننــد.
ــور گفــت:   ــه خبرگــزرای جمه آقــای حمیــدی ب
ــنیدم  ــروان( ش ــا )پ ــا و این ج ــی را در کاپیس گپ های
ــزی  ــاد اداری دارد، چی ــه فس ــتقیم ب ــه مس ــه رابط ک
ــده  ــت را نادی ــرده حاکمی ــی ک ــت را قربان ــه عدال ک
ــاور  ــود بی ب ــده خ ــه آین ــبت ب ــردم نس ــرد و م می گی
می شــوند موجودیــت فســاد اداری در افغانســتان 

اســت.
گذشــته  چهارمــاه  مــدت  طــی  می گویــد  وی 
قدم هایــی بــه خاطــر جلوگیــری از فســاد اداری 
برداشــته شــده اســت در حالی کــه قبــل ازایــن 
ــا فســاد و تطبیــق قانــون چنــدان  نهادهــای مبــارزه ب

ــت. ــود نداش وج

او می گویــد:  وقتی کــه یــک آدم صاحــب نفــوذ 
ــرار  ــار ق ــب و احض ــورد جل ــدرت م ــب ق و صاح
می گیــرد پولیــس متاســفانه توانایــی رفتــن بــه 
ــب  ــرود و ورق جل ــه ب ــدارد ک ــم ن ــه اش را ه کوچ
ــه در  ــا ک ــادی قضای ــداد زی ــد، تع ــار را بده و احض
گذشــته باقــی مانــده دلیلــش همیــن بــوده کــه فــالن 

وزیــر و والــی و معیــن و قومانــدان، در اطــراف خانــه 
شــان تدابیــر جــدی امنیتــی بــود و نســبت بــه حــوزه 
ای کــه مســئول جلــب و احضــار بــوده تعــداد ســالح 

ــوده اســت.  ــتر ب ــا بیش ــزات آنه و تجهی
ــارنوالی  ــار اداره س ــن ب ــد ای ــدی می گوی ــای حمی آق
ــه در  ــانی ک ــت کس ــرده اس ــد ک ــفافیت تعه ــه ش ب

ــد  ــه کن ــا مداخل ــا واســطه شــود و ی ــد قضای رون
ــا  ــارزه ب ــون و مب ــت قان ــورای حاکمی ــه ش ــش ب نام
ــی  ــس العمل ــا آن عک ــود وب ــاد اداری داده میش فس

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــدی ص ج
ــای  ــا نهاده ــه ب ــت ک ــردم خواس ــان از م وی در پای

ــند. ــکار باش ــی هم ــی و قضای عدل
پیــش از پاســخگویی و وعــده سپردندادســتان کل 
کشــور، شــماری از نماینــدگان مــردم، فعــاالن مدنــی 

ــتند. ــی داش ــتان کل ــنهاداتی بهدادس ــادات وپیش انتق
ــروان  ــی پ ــت عضــو شــورای والیت ــو حســیبا عف بان
ــی  ــتانی در ادارات عدل ــوه س ــت و رش ــت: دخال گف
دارد، مجرمیــن جنایــی رهــا  و قضایــی وجــود 
ــه  ــی ک ــای مجرمین ــی از پرونده ه ــوند و برخ می ش
ــاه  ــد و م ــول می انجام ــه ط ــد ب ــنگین ندارن ــرم س ج

ــرد. ــر میگی ــا را درب ه
بــه  جنایــی  مجرمیــن  از  برخــی  می گویــد،  وی 
تکــرار جــرم را انجــام میدهنــد امــا پولیــس توانایــی 
ــم  ــش میکن ــما خواه ــدارد از ش ــا را ن ــاری آنه گرفت
کــه بــا ایــن مشــکالت رســیدگی کنیــد و مجرمیــن را 

ــون بســپارید.  ــه پنجــه قان ب
و  پــروان شــکایات  والــی  محمدعاصــم عاصــم 
انتقــادات مــردم پــروان را در حضــور دادســتان کلــی 
ــایی ها  ــن نارس ــا ای ــت ب ــرده و گف ــد ک ــور تائی کش
ــا  ــل ب ــک هماهنگــی کام و مشــکالت موجــود در ی
نهادهــای عدلــی و قضایــی مبــارزه می کننــد و بــرای 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــات ص ــل آن اقدام ح
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اشـرف غنـی رییس دولـت وحدت ملـی می گوید 
آن هایـی که دیگـر صاحـب میلیاردها دالر نمی شـوند، 

چیـغ می زننـد و من بـه چیغ های شـان توجـه ندارم.
رییس جمهـور ایـن سـخنان را حیـن افتتـاح شـهرک 
خواجـه رواش - بزرگ تریـن پـروژۀ خانه سـازی در 
کشـور- بیـان داشـت. به گفتـۀ آقای غنـی، دولت گاو 
شـیری نیسـت تـا کسـی از آن اسـتفاده کنـد؛ دولـت 
تنهـا وسـیلۀ خدمت بـه مردم اسـت، دولتی کـه اعتبار 

ملـت را باخـود نداشـته باشـد، پابرجـا نمی ماند.
محمـد اشـرف غنی هم چنـان گفت که شـیوۀ برخورد 
او در حکومـت داری اول تشـویق اسـت، امـا بعضـی 
اوقـات بـا فشـار همـراه می باشـد. بـه بـاور او، بـرای 
پیش بـرد کاری هـای حکومتـی فشـار آوردن ضروری 

ست. ا
بـه بـاور رییس جمهـور، انسـان تنهـا اعمـال خـود را 
به گـور می برنـد، نـه پـول و سـرمایه را؛ نبـض ملـت 
را اصالحـات گسـترده، دوام دار و عملـی بـه دوران 
خواسـته های  کـه  می سـپاریم  تعهـد  مـا  و  مـی آورد 

ملـت عملـی می شـود.
آقـای غنـی اظهـار داشـت: با فسـاد به صـورت بنیادی 
مبـارزه می کنـم تـا کسـانی کـه واقعـًا بـه مـردم کار 
می کننـد، سـتایش و کسـانی کـه نمی کننـد، شناسـایی 

و مجـازات شـوند.
بـه بـاور آقـای غنـی: "مـن رییس جمهوری نیسـتم که 
از اصالحـات فـرار کنـم، مـن رییس جمهوری هسـتم 

کـه بـرای اصالحـات حاضرم سـر خورد را فـدا کنم."
بـه  کـه  می شـوند  ابـراز  درحالـی  گفته هـا  ایـن 
تازه گـی جنـرال عبدالرشـید دوسـتم، معـاون نخسـت 
ریاسـت جمهـوری از آنچـه تمرکـز قدرت در دسـت 

اسـت. کـرده  انتقـاد  دانسـته  رییس جمهـوری 
آقای دوسـتم گفته اسـت: "رییس جمهور ۹ کمیسـیون 
پولیـس،  فرمانـده  والـی،  می کنـد.  اداره  خـودش  را 
فرماندهـان حوزه همـه را باید رییس جمهـور تعیین و 
امضـا کنـد. ایـن عادالنه نیسـت. پـس ما چـه کنیم؟"!
معـاون نخسـت ریاسـت جمهـوری هم چنـان افـزوده 
امنیتـی  اسـت کـه براسـاس قانـون، ریاسـت کمیتـۀ 
شـورای وزیـران مربـوط به معاون نخسـت اسـت، اما 
ایـن وظیفه هم به شـورای امنیت سـپرده شـده اسـت.
بـه گفتـۀ آقای دوسـتم، در دوران کارزارهای انتخابات 
ریاسـت جمهـوری به مـردم گفته بود که او )دوسـتم( 
امـا می توانـد در  نیسـت،  اقتصـاددان  یـا  مهنـدس و 

بخـش امنیتی موثر باشـد.
آقـای دوسـتم هم چنیـن بـه خاطـر آن کـه نتوانسـته 
به طـور کامـل بـه وعده های خـود عمل کنـد، از مردم 

کرد. عذرخواهـی 
آقـای دوسـتم می گویـد کـه در تمـام یک ونیـم سـاِل 
گذشـته در شـورای امنیـت افغانسـتان خواسـته که به 
او اجـازۀ سـرکوب مخالفان داده شـود و طرح هایی را 
بـرای تأمیـن امنیـت پیشـنهاد کـرده، امـا قبول نشـده 

ست. ا
آقـای دوسـتم هم چنـان از سـکوت دولـت در مـورد 
اتهاماتـی کـه بـه او زده می شـود، شـدیدا انتقـاد کـرد.

عبدالرشـید دوسـتم گفت: "دلم می شـود بـا مردم گپ 
بزنـم. از بیـن توده هـا برآمـدم. بچـه دهقان هسـتم. در 
یـک گنبـد گلـی کالن شـدم. درو کـردم و قلـوه کردم 
و کارگـر بـودم. چـرا امـروز بـه داد و مشـکل مـردم 
رسـیده نمی توانـم ... می گوینـد چـرا بـه دفتـر کارم 
باشـی و  نداشـته  نمـی روم؟ وقتـی صالحیـت کاری 

امضایـت اعتبـار نداشـته باشـد، در دفتر چـه می کنی؟"
بزرگ ترین شهرک رهایشی افتتاح شد

محمـد اشـرف غنـی رییس جمهـور کشـور همزمان با 
افتتـاح بزرگتریـن شـهرک رهایشـی در کابـل گفـت: 
"از قربانیـان ملکـی نیروهـای امنیتـی خـود به گونه یـی 
خانواده هـای  دارنـد،  توقـع  کـه  می کنـم  قدردانـی 
ندارنـد،  مسـکن  کشـور  امنیتـی  نیروهـای  شـهدای 
بایـد  ایسـتاده اند  کـه در صـف نخسـت  مجاهدینـی 
بـه  رسـیدند،  شـهادت  بـه  اگـر  کـه  باشـند  متیقـن 

می شـود." توجـه  خانوادۀ های شـان 
و  دولـت  بـا  تـا  خواسـت  مـردم  از  رییس جمهـور 

سـکتور خصوصـی یکجـا شـده، مشـکالت مسـکن 
اصطالحـاِت،  تـا  کننـد،  حـل  بنیـادی  به صـورت  را 
مسـکن عرفـی، بی جا شـده گان داخلـی، انتظـار ماه ها 
و سـال ها بـرای بـه دسـت آوردن زمیـن، از بیـن برود.
نبـودِ هماهنگـی میـان مـردم، دولـت و  آقـای غنـی 
سـکتور خصوصـی، موجودیـت فسـاد، عـدم تعهـد، 
جدی نه انگاشـتن وقـت و موجودیت فرهنـگ باداری 
را از چالـش اصلـی در کشـورش دانسـت و از مـردم 
خواسـت کـه با بخـش خصوصـی و دولـت همکاری 

. کنند
همزمـان بـا ایـن، سـید سـادات منصـور نـاری، وزیر 
شهرسـازی و مسـکن در ایـن نشسـت بیـان داشـت: 
سـال  را   13۹5 سـال  مسـکن  و  شهرسـازی  وزارت 
تطبیـق و عمـل نام گـذاری کـرده اسـت، بنـًا از آغـاز 
سـال تا اکنون مردم افغانسـتان شـاهد آغاز کار ساخت 
پـروژۀ خواجـه رواش  بهره بـرداری  قصـر دارالمـان، 
و خوشـحال خـان، نهایـی سـاختن پـروژۀ مسـکونی 
امـارات متحـدۀ عربـی، افتتـاح پروژه های آب رسـانی 

بوده انـد. پروژه هـا  غیـره  و 
آقـای نـادری افـزود: پـروژه سـاخت شـهرک خواجه 

اعمـار  پروژه هـای  بزرگ تریـن  از  یکـی  رواش 
مسـکن در سطح کشور اسـت و وزارت شهرسازی در 
تکمیـل ایـن پروژه بـا موانع همچـون موجودیت ده ها 
قـرارداد سـوال برانگیز و فسـاد اداری و شـرکت های 
کـه کارهـا را نیمه تمـام گذاشـته اند مواجه بوده اسـت.

شـهرک  ایـن  داشـت:  اظهـار  شهرسـازی  وزیـر 
سـهولت های الزم از قبیـل تصفیه خانه هـای معیـاری، 
پارک هـای تفریحـی، مارکیت هـا و... را نیـز در خـود 
مسـجد  ماننـد  مانـده  باقـی  کـه  کمبودی هـای  دارد؛ 
جامـع را نیـز در آینـدۀ نزدیـک تکمیـل می سـازیم.

وزیـر شهرسـازی و مسـکن از وزارت هـای معـارف، 
صحـت عامـه و کار و امـور اجتماعـی خواسـت تـا 
در قسـمت ساخت وسـازی مکاتـب، کودکسـتان ها و 
شـفاخانه ها در ایـن شـهرک بـا وزارت شهرسـازی و 

کنند. مسـکن همـکاری 
در سـویی دیگـر، خان جـان الکـوزی معـاون هیـأت 
مدیـرۀ اتـاق تجـارت و صنایـع افغانسـتان و نماینـدۀ 
سـکتور خصوصـی در ایـن نشسـت گفـت: سـکتور 
خصوصـی و اتاق هـای تجـارت حاضـر اسـت تـا بـا 
دولـت به صـورت مشـترک کار کننـد. مـا در کشـور 
سـرمایه و امکانـات کافـی در اختیار داریـم، اما دولت 
بـا مدیریت درسـت بایـد موانع فرار راه مـا را بر دارد.
افـزود:  رییس جمهـور  بـه  خطـاب  الکـوزی  آقـای 
"امنیـت یکـی از مشـکالت درشـت و جـدی سـکتور 
امیدواریـم  کـه  اسـت  سـرمایه گذاران  و  خصوصـی 
شـما به عنـوان سـرقمندان اعلـی قوای مسـلح بـه این 

کنیـد." رسـیده گی  بنیـادی  به صـورت  مشـکل 
آسان سـازی قوانیـن بـرای از بین بـردن بروکراسـی و 
اولویـت بخشـیدن بـه کسـانی کـه بـا تیـم تخنیکی و 
مسـلکی مجهزانـد از خواسـت های اسـت کـه آقـای 
می گویـد،  و  می گـذارد  انگشـت  آن  روی  الکـوزی 
سـکتوری خصوصی با مشـکالت اداری دست و پنجه 
نـرم می کنـد کـه بایـد در ایـن قسـمت رییس جمهـور 

سـهولت هایی را فراهـم کنـد.
آقـای الکـوزی از رییس جمهـور خواسـت تـا بـورد 
مشـورتی یی از سـرمایه داران و تجـاران را با همکاری 
وزارت مالیـه در اتـاق تجـارت و صنایع ایجـاد کند تا 
از ایـن طریـق، با سـرمایه داران بزرگ در قسـمت رفع 

مشـکالت خـود به مشـورت و تبـادل نظـر بپردازند.
پروژۀ رهایشـی خواجه رواش در سـال 13۹1 تهداب 
گـذاری گردیـد که سـاحۀ چهل هکتار زمیـن را احتوا 
می کنـد. این پـروژه 78 بـالک و ۲۰14 بـاب اپارتمان 
عـادی  و   )VIP( بخـش  دو  در  کـه  دارد  رهایشـی 

سـاخته شـده است.
گفتـه می شـود کـه امور سـاختمان این پروژه بـا هزینۀ 
6.3 میلیـارد افغانـی از جانب شـرکت های سـاختمانی 
داخلـی و بـا نظـارت وزارت شهرسـازی و مسـکن به 

پیش برده شـده اسـت.

روح اهلل بهزاد
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شـاید بـرای همـۀ مـا اتفـاق افتاده باشـد کـه در محیط کار بـه هر دلیلـی از لحـاظ روانی 
دچـار عصبانیـت شـده باشـیم. حتـا ممکـن اسـت گاهـی اوقـات بـه رییس مـان چیـزی 
بگوییـم و بعـد از خجالـت سرخ وسـفید شـویم، ولـی این تنها یکـی از عواقـِب آن حرِف 
بی جـا اسـت. ممکـن اسـت حتـا آینـدۀ شـغلی و پیشـرفت مان را بـا گفتـِن بعضـی از 
حرف هـا بـه خطـر بیندازیـم و ایـن تنهـا به خاطـر تصویـری اسـت کـه از مـا در ذهـِن 

نقـش می بنـدد.  رییس مـان 
اصاًل چرا باید این کار را انجام داد؟ این واقعًا احمقانه است! 

هرگـز ایـن جملـه را بـه رییس تـان نگویید. ایـن جمله، اقتـدار او و قدرت قضـاوِت او را 
در مـورد درسـت بـودِن یـک کار زیـر سـوال می برد. ایـن باعـث تحقیر رییس تـان و کل 
مجموعه یـی می شـود کـه در آن مشـغول فعالیـت هسـتید. بـا گفتـن ایـن جمله، شـما به 
طـور واضـح شایسـته گی رییس تـان را بـه چالش می کشـید و این حرکتی عاقالنه نیسـت. 

جزء وظایف من نیست 
بـه اصطـالح  افـرادی را اسـتخدام کننـد کـه  ایـن روزهـا کارفرمایـان دوسـت دارنـد 
»همه کاره«انـد. یعنـی عـالوه بر وظایـف »رسمی«شـان، کارهای دیگر را هم در »راسـتای« 
شغل شـان انجـام دهنـد. بیشـتر راغـب انـد بـا کسـانی کـه کمتـر گلـه و شـکایت دارند، 
همـکاری کننـد. اگـر رییس تـان احسـاس کنـد شـما بـه انـدازۀ کافـی مشـتاق نیسـتید یا 
شایسـته گی انجـام کاری کـه به شـما محول شـده، ندارید، ممکن اسـت تصویـر یک فرد 

ضعیـف در ذهنـش نقـش ببندد. 
تقصیر من نیست 

این که واقعًا تقصیر چه کسـی اسـت، برای رییس شـما اصاًل مهم نیسـت؛ برای او بیشـتر 
برطـرف شـدِن مشـکل مهم اسـت. وقتـی شـما می گوییـد »تقصیر مـن نیسـت«، در واقع 
این طـور بـه نظـر می رسـد که شـما هیـچ میلی بـه رفع آن مشـکل نداریـد و یا حتـا بدتر: 
قصـد داریـد خطای خودتان را با گرفتن انگشـت اتهام به سـمت کسـی دیگر، الپوشـانی 
کنیـد. ایـن رفتـار به رییس شـما نشـان می دهد که نـه تنها نمی تـوان در مورد یک مسـأله 

بـه شـما اتکا کـرد، بلکه شـما فردی قابـل اعتماد هم نیسـتید. 
مشکل من نیست 

اگـر رییس تـان بگویـد، آن وقت مشـکل شـما هم هسـت. عـالوه بـر این، مشـکلی که در 
سـر کار وجـود دارد، مشـکل همـه اسـت. گفتـن ایـن جمله نشـان می دهـد کـه اوالً این 
مشـکل اصـاًل بـرای شـما مهـم نیسـت، ثانیًا شـما یک عضـو همدل بـا گروه تان نیسـتید. 
پـس بـا گفتن این که مسـأله یی، مشـکل شـما نیسـت، مسـوولیتی را از گردن شـما سـاقط 
نمی کنـد و باعـث ایجـاد دلسـردی در ذهـن رییس تـان نسـبت به عملکرد شـما می شـود. 

نمی دانم این کار را چه طور باید انجام دهم 
این کـه راحـت بگوییـد »مـن نمی دانـم چطـور باید ایـن کار را بکنـم« نوعی ضعـف را از 
طـرف شـما نشـان می دهـد و باعـث می شـود کـه رییس تـان ایـن را بـه عنـوان بهانه یـی 
بـرای انجـام نـدادن کار تلقـی کنـد. به جـای آن جملـه بگویید که 
شـما آمـادۀ انجـام دادن آن وظیفـه هسـتید، امـا به دلیـل این که قباًل 
ایـن کار را انجـام نداده ایـد، ممکـن اسـت بـه راهنمایی نیاز داشـته 

باشـید و از او بخواهیـد در ایـن راه بـه شـما کمک کند. 
سطح کاری من باالتر از این است که من این کار را انجام دهم 

شـما در یـک تیـم مشـغول بـه کار هسـتید، پـس به جای گوشـزد 
کـردن جایـگاه رفیع تان و سـطح باالی دانش تان، آسـتین بـاال بزنید 
و وظیفه یـی کـه بـه شـما محـول شـده، بـه درسـتی و دقـت انجام 
دهیـد. ایـن آن چیـزی اسـت کـه رییس تـان از شـما انتظـار دارد و 
در غیـر ایـن، ممکـن اسـت کـه فکر کنـد شـما شایسـتگی الزم را 

ندارید. 
انجام این کار غیرممکن است 

گفتـن ایـن جملـه بـه معنـای ایـن اسـت کـه »نمی دانم چطـور آن 
را بایـد انجـام دهـم« یـا »نمی خواهـم کـه آن را انجام دهـم« در هر 
صـورت اگـر کـس دیگـری ایـن کار را برعهـده بگیـرد و انجامش 
دهـد، شـما از آن پـس تبدیـل بـه یـک آدم ناتـوان می شـوید کـه 
شایسـتگی انجـام کاری را ندارد. گفتن این جمله شـاید بزرگ ترین 

اشـتباه زندگـی شـغلی تان باشـد؛ اشـتباهی جبران ناپذیـر. 
زمان کافی در اختیار ندارم

معنـی ایـن جملـه می شـود: »مـن نمی خواهـم ایـن کار را انجـام 
دهـم.« اگـر سـرتان از لحـاظ کاری خیلـی شـلوغ اسـت و برعهده 
گرفتـن مسـوولیتی جدید از توان شـما خارج اسـت، ایـن را خیلی 
راحـت بـه رییس تـان بگوییـد و از او بخواهیـد تـا انجـام کارها را 

اولویت بنـدی کنـد.
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ــدگاه دارای دو  ــن دی ــر از ای ــخصیت پیامب ش
ــوی و دیگــری  ــۀ نب ــه اســت؛ یکــی جنب جنب
جنبــۀ بشــری. وقتــی کــه روایتــی از وی 
ــه  ــویم ک ــن ش ــد مطمی ــد، بای ــا می رس ــه م ب
متعلــق بــه کدام یــک از ایــن دو جنبــه اســت. 
آن چــه را او بــه عنــوان نبــی و شــارع گفتــه یــا 
کــرده اســت، در شــمار احــکام شــرعی قــرار 
ــف  ــروی از آن مکل ــه پی ــا ب ــه م ــرد ک می گی
ــک  ــوان ی ــه عن ــه را ب ــود، و آن چ ــم ب خواهی
انســان، چــه در مقــام فرمانــده، چــه در مقــام 
قاضــی، چــه در مقــام حاکــِم سیاســی و چــه 
ــه  ــارِف اجتماعــی گفت ــاِت متع در دیگــر مقام
ــرار  ــادات ق ــمار ع ــت، در ش ــرده اس ــا ک ی
ــف  ــا مکل ــام آن ه ــه انج ــی ب ــرد و کس می گی
نیســت. بــه ایــن ترتیــب، هــم دربــارۀ بخشــی 
ــا  ــه م ــنت ب ــوان س ــه عن ــه ب ــی ک از روایات
ــود  ــاز می ش ــاد ب ــای اجته ــت، ج ــیده اس رس
ــارۀ بســیاری از امــور کــه روایتــی  و هــم درب

ــده اســت.  نیام
از منظــر ســلفی، دایــرۀ ســنت وســیع اســت و 
ــه پیــروی از آن ملــزم هســتند، و  مســلمانان ب
حتــا اگــر مــواردی پیــش آیــد کــه در ســنت 
یافــت،  نتــوان  نبــوی دربــاره اش چیــزی 
ســنت صحابــه و تابعیــن می توانــد ایــن 
ــنت در  ــل س ــۀ مقاب ــد. نقط ــر کن ــأ را پُ خ
فرهنــگ اســالمی، بدعــت اســت کــه توســط 
وســیع  دامنه یــی  ســلفی  صاحب نظــران 
ــی،  ــات مذهب ــیاری از نظری ــامل بس دارد و ش
رفتارهــای اجتماعــی و نوآوری هــای مختلــف 
در زنده گــی می گــردد. از دیربــاز بــر ســر 
ــر  ــق آن اختالف نظ ــت و مصادی ــِف بدع تعری
ــلفیت  ــان س ــن جری ــا ای ــته، ام ــود داش وج
ــا پُررنــگ ســاختن ایــن مبحــث،  ــوده کــه ب ب
ــیاری  ــِر بس ــر س ــا ب ــد آورده ت ــی پدی حربه ی
ــن  ــر ای ــرود آورد. از نظ ــود ف ــاِن خ از مخالف
و  گروه هــا  از  دیگــر  بســیاری  جریــان، 
جماعت هــای اســالمی، اگــر مشــرک نباشــند، 
ــان  ــتند و عمل ش ــذار هس ــت کم بدعت گ دس

ــت. ــردود اس م
ــر  ــی: اگ ــب فقه ــد از مذاه ــا تقلی ــت ب مخالف
کســی نتوانــد احــکام شــرعی را از منابــع 
از  اســت  ناچــار  کنــد،  اســتنباط  اصلــی 
ــه  ــد، ب ــروی کن ــته پی ــراِن آن رش صاحب نظ
ــه  ــد گفت ــی تقلی ــالح فقه ــن کار در اصط ای
آن کــه چهــار مذهــب  از  پــس  می شــود. 
ــنت در  ــل س ــلماناِن اه ــان مس ــی در می فقه
پیــدا کــرد،  تاریخــی رســمیت  فراینــدی 
تقلیــد از ائمــۀ مذاهــب بــه ســنتی جــا افتــاده 
ــا  ــد. ســلفیت ب ــل گردی ــاِن ایشــان تبدی در می
ــر ایــن موضــوع، تقلیــد عــام  واکنــش در براب
و تــام از فقیــه معینــی را حــرام می دانــد و بــا 
آن مخالفتــی قاطــع دارد، هرچنــد بــه شــخِص 
روا  بی احترامــی  مذاهــب  ایــن  مؤسســاِن 
ــود  ــل، خ ــز در عم ــا نی ــی آن ه ــی دارد. ول نم
ــه از  ــد ک ــرا می خوانن ــودی ف ــد از مت ــه تقلی ب
ــوان  ــه عن ــث ب ــل حدی ــوایاِن اه ــوی پیش س

ــت.  ــده اس ــی ش ــلف معرف روش س
مخالفــت بــا تصــوف و عرفــان: گرایــش 
در  از گرایش هــای عمــده  یکــی  عرفانــی 
ــن گرایــش  ــخ اســالم اســت. ســلفیت ای تاری

را از نــوع بدعــت می دانــد و پاکیــزه ســاختِن 
ــِف  ــه از وظای ــای صوفیان ــن را از آموزه ه دی

خــود می شــمارد. 

سیمای درونی
فراتــر  پــا  بیرونــی  منظــر  از  اگــر  ولــی 
بگذاریــم و بخواهیــم درون مایــۀ تفکــر ســلفی 
ــده در آن  ــِر عم ــد عنص ــه چن ــیم، ب را بشناس
دســت می یابیــم کــه هــم هســتۀ اصلــِی 
و  می دهــد  تشــکیل  را  فکــر  طــرز  ایــن 
ــایر  ــان س ــف در می ــات مختل ــه درج ــم ب ه
ــراغش را  ــوان س ــی می ت ــای مذهب جماعت ه
گرفــت. بــا پــی بــردن بــه ایــن هســتۀ اصلــی 
ــوان دانســت کــه چــرا مرزهــای شــناور  می ت
ــن جماعت هــا وجــود  ــان ای و نامشــخصی می
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــود ک ــبب می ش دارد و س
ــر  ــتیباِن یکدیگ ــتقیم پش ــا غیرمس ــتقیم ی مس

ــد. ــرار بگیرن ق
انحصارگرایی 

ــیط،  ــری بس ــت را ام ــلفی حقیق ــرش س نگ
کــه  می دانــد  تک ضلعــی  و  تک بعــدی 
تملــک کامــِل آن ممکــن اســت. از نظــر ایــن 
ــا  ــق مســاوی اســت ب ــت مطل ــان، حقیق جری
ــان،  ــن، انس ــارۀ دی ــان درب ــن جری ــه ای آن چ
تاریــخ و هســتی برداشــت نمــوده اســت. 
کســانی کــه ایــن حقیقــت را بــه چنــگ 
آورده انــد، تنهــا گــروه بــه رســتگاری رســیده 

ــوند. ــناخته می ش ــه ش ــۀ ناجی ــا فرق ی
در ایــن نگــرش، مــرزی میــان خــود حقیقــت 
ــری از  ــان تصوی ــِی آن و می در صــورت متعال
ــت  ــترس پذیر اس ــان دس ــرای آدمی ــه ب آن ک
ــاوی  ــق مس ــت مطل ــدارد، و حقیق ــود ن وج
ــه از آن در  ــتی ک ــور و برداش ــا تص ــت ب اس
ذهــن پیــرواِن ایــن جریــان وجــود دارد. 
کســانی کــه تصــور دیگــری از حقیقــت دارند 
و بــرای آن ابعــاد دیگــری قایــل هســتند و یــا 
ــه  ــد، هم ــر می فهمن ــی دیگ ــه گونه ی آن را ب
به خطــا دانســته می شــوند کــه نجات شــان 
ــا دســت  ــی ممکــن نیســت مگــر ب از گمراه
ــوای  ــی س ــور و تصدیق ــر تص ــیدن از ه کش

ــد. ــه می کن ــان ارای ــن جری ــه ای آن چ

ایــن نگــرش کــه جایــی بــه تعــددِ آرا و 
برداشــت های متکثــر دربــارۀ حقیقــت یــا 
بــه  را  جزم اندیشــی  نمی گــذارد،  حقایــق 
ــاور  ــی ب ــی یعن ــی آورد. جزم اندیش ــال م دنب
قطعــی و تردیدناپذیــر بــه امــوری کــه بالــذات 
ظنــی هســتند و از نــوع قضایــای ریاضــی یــا 
ــتند  ــی نیس ــوم تجرب ــه عل ــوط ب ــایل مرب مس
ــخ  ــود پاس ــگاه بش ــه آزمایش ــن ب ــا رفت ــه ب ک

ــت.  ــی اش را یاف نهای
ــتند  ــن هس ــزاوار یقی ــوری س ــه ام ــه چ این ک
ــی  ــی مبتن ــه پایه ی ــر چ ــد ب ــن بای ــن یقی و ای
ــر  ــر در تفک ــه کمت ــت ک ــد، از مباحثی س باش
ــن  ــرد. یقی ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــلفی م س
ــر  ــی ب ــد مبتن ــا می توان ــدگاه، تنه ــن دی در ای

ــص دارد.  ــه در ن ــه پای ــد ک ــری باش ام

تقدس بخشیدن به نص
از  یکــی  ســلفی،  جریــان  نظــر  از  نــص 
ــدس  ــرمِ آن تق ــم ُف ــه ه ــت ک ــات اس مقدس
دارد و هــم محتوایــش. این کــه نــص از الفــاظ 
تشــکیل شــده و لفــظ خــودش پدیده یــی 
امــری  نــه  و  اســت  فیزیکــی  طبیعــی- 
ماورائــی- متافیزیکــی، در اعتقــاد ایــن جریــان 
ــل درک نیســت. مــرز  ــا قاب ــول و حت ــل قب قاب
مقــدس و نامقــدس، و مــرز طبیعــی و مــاوراء 
ــرزِ تعریف شــده  ــدگاه ســلفی م طبیعــی در دی
و دقیقــی نیســت. از ایــن رو، الفــاظ و عباراتی 
انســانی-  پدیده یــی  خــود  ذاِت  در  کــه 
ــا  ــی آن ه ــم زبان شناس ــتند و عل ــی هس تاریخ
ــن  ــر ای ــد، از نظ ــح می ده ــی توضی را به خوب
بــا  ارتبــاط  به محــض  می تواننــد  جریــان 
وحــی و جهــان مــاوراء طبیعــی، اســتحاله 
ــان  ــانی- تاریخی ش ــت انس ــوند و خصوصی ش
ناگهــان محــو شــود و تبــدل ذاتــی پیــدا کننــد. 
بــا چنیــن نگرشــی بــه نــص و بــه الفــاظ آن، 
هــم منبعــی بــرای کســب یقیــن از نظــر آنــان 
ــی در  ــی معرفت ــم چارچوب ــدا می شــود و ه پی
آن قالــب شــکل می گیــرد کــه نبایــد بــه هیــچ 
ــچ  ــعاع هی ــت ش ــر آن تح ــت ظاه روی اهمی

ــرد.  ــرار بگی ــری ق ــوع دیگ موض

-----محمد محق-----

سلفیت
از دیــروز 

تا امـــروز
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بر»رؤیاهای
رسوالنه«

عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه کابل، دانشکدۀ الهیات
بخش نخسـت

درآمد
و  سروش  عبدالکریم  دکتر  گفت وگوی  تازه گی ها  این  به 
عبدالعلی بازرگان پیراموِن »رویاهای رسوالنه » بار دیگر باال 
گرفته است و از نویسنده گاِن ما تا صاحب اندیشه گاِن ایران 
و کشورهای دیگر، نقد و پاسخ هایی بر آن نوشته اند. جاذبۀ 
این گومگوها چنان بود که من عزلت نشین را نیز واداشت 
نقد و  با  توأم  را  بازرگان  به عبدالعلی  پاسخ نامۀ سروش  تا 
است،  آمده  وارد  رسوالنه  رویاهای  تیوری  بر  که  نظرهایی 
از نظر بگذرانم. ماحصل همه این که، نگفته هایی در تمامی 
نقدها  این  از  شماری  می رسد.  نظر  به  پاسخ ها  و  نقد  این 
میان،  این  در  جانب دارانه.  دیگر  شماری  و  غیرمنصفانه اند، 
اندک نقدهایی را می توان یافت که به گونۀ روشمند صورت 
گرفته و به جای انگیزه کاوی، به اصل مسأله  پرداخته باشد و 

موازیِن علمی در آن رعایت گردیده باشد. 
بر  مسبوق  نظریّه یی  هر  ابرام   و  نقض  که  است  پُرروشن 
ناشیانه مزیّتی بر تقدیس  نقد  فهم دقیق و علمی آن است، 
ناآگاهانه ندارد و این نکته  از دیِد شماری از ناقدان سروش 
رسوالنه  رویاهای  نظریۀ  جانبی  هم،  از  است.  مانده  غایب 
عمدتًا در محدودۀ مباحث فلسفۀ دین و کالم جدید جای 
فن  اهل  غیر  برای  آن  قلمرو  به  شدن  وارد  که  می گیرد 
وارد شدن چهر ه یی چون  ناممکن می نماید.  دشوار، و حتا 
عبدالعلی بازرگان به عنوان یکی از مفّسران نام آشنای ایران، 
روشن  را  وحی  مسألۀ  از  بخشی  می تواند  آن که  علی رغم 
نابه جاست. تیوری رویاهای رسوالنه  سازد، به صورِت کلی 
اصوالً  بحث درون دینی و از نوع علم درجه اول نیست که 
مفسری چون بازرگان بتواند با وفاداری به متن و شیوه های 
درون دینی به آن پاسخ دهد؛ بلکه فراتر از آن، نظریه یی در 

ساحِت فلسفۀ دین و کالم جدید است.
بازرگان در نقد نظریۀ رؤیاپنداری وحی از مقام یک مفسر 
فراتر نرفت و وفاداریاش را به متن در همان ابتدای بحث 
از  با نگاهی استعالیی و پسینی،  اما،  اعالم داشت؛ سروش 
به  آن  از  و  می نگریست  مسأله  به  دین  فیلسوف  یک  منظر 
را  گفتوشنیدی  چنین  خاتمۀ  بسیاری ها  بود.  برخاسته  دفاع 
فیلسوف  یک  مصاف  به  چیرهدست  مفسر  یک  آن  در  که 
و  کردند  معامله  سروش  سود  به  بود،  برآمده  نظریهپرداز 
بازرگان را در ایراد نقد، و پاسخگویی به پرسشهای سروش 
ناتوان انگاشتند. این قضاوت تا حّدی منصفانه می نمود، اما 
تواناییهای  براینِد  آن که  از  بیش  آن ها،  شکست  و  پیروزی 
علمی دو طرف باشد، به وسعت نگری و نوع دیِد فلسفه و 
تفسیر وابسته است.  بازرگان پرسشها و ایرادهایی که از او 
انتظار میرفت، بهخوبی در میان نهاد  بهعنوان یک تفسیرگر 
از  اما  داد؛  بهدست  خویش  شأن  درخور  نیز  پاسخ هایی  و 
آن جاییکه فلسفۀ دین به مسایلی عمیقتر از آن چه مفسران به 
آن استناد می کنند، و یا مسّلم گرفتهاند، می پردازد؛ بدیهیست 
دین  فیلسوف  سود  به  میزان  کفۀ  رویارویییی  چنین  در  که 
پایههای  دادن  قرار  آماج  با  فیلسوف  و  می کند  سنگینی 

معرفتشناختی مفسر، نهایتًا بر او چیرهگی مییابد. 
انتظار میرفت اندیشمندانی چون آرش نراقی، مصباح یزدی، 
محسن کدیور، مصطفی ملکیان و دیگران به مصاِف سروش 
میآمدند تا امواجی که از سمِت دکتر سروش وزیده بود و 
اقیانوس دین را متالطم کرده بود، تا حدودی فرو می نشست 

و ما شاهد یک گفتوگوی برابر و همروش میبودیم؛ اما دریغ 
که چنین نشد و شماری از این چهره ها با لحن تحّکمآمیز 
برخورد  رسوالنه«  »رؤیاهای  نظریۀ  با  یی  کاوانه  انگیزه  و 
کردند و علیالظاهر آن را چندان جدی نینگاشتند. فراموش 
نکنیم که تیوری رؤیاهای رسوالنه برآینِد بیست واندی سال 
شماری  که  همین جاست  از  شاید  و  است  سروش  تفّکر 
از رفتن به مصاف سروش کناره کشیدند و  فیلسوفان دین 
دادند. گذشته  برتری  او  با  رویارویی  بر  را  نارویارویی شان 
تأمل  مورد  دهه  دو  از  بیش  که  تیوری یی  بر  نقد  این ها،  از 
می خواهد  تمامی  ریاضِت  و  پشتکار، جسارت  است،  بوده 
این همه،  با  ندارند.  را  آن  حوصلۀ  و  اندیشه  بسیاری ها  که 
بیژن  و  نصری  عبداهلل  یثربی،  یحیای  چون  شخصیّت هایی 
از  و  گرفتند  جّدی  را  مسأله  که  بوده اند  نیز  و...  کریمی 
اما،  ما  افغانستان  در  افگندند.  نظر  آن  به  منظرهای مختلفی 
ناقدیِن  نظریّه وارد نشد و  این  بر  قابل توجهی  نقد چندان 
نتوانستند  فلسفی  و  علمی  کم مایه گی های  به دلیل  شاید  ما 
پایه های فلسفی و نظری این تیوری را به چالش بکشند. با 
این همه، جسارت کسانی که همت گماشتند و در سرزمینی 
که همواره از قحطِی اندیشۀ انتقادی رنج برده است، به نقد 

نظریّۀ رؤیاپندارِی وحی دست زدند، ستودنی ست.
قدرِت  دارای  که  ما  جواناِن  از  نسلی  برای  امروزه  سروش 
تفّکر ژرف در مسایِل دینی و فلسفی نیستند، به تابوی مقدس 
و مرجع غیر قابل مناقشه یی مبّدل شده است که فرصتی برای 
نّقادِی او نمی گذارد. اینان، همان گرسنه گاِن اندیشه اند که از 
منبعی جز سروش تغذیه نمی کنند و چونان کودکی ناتوان، 
به همین سان در  افگنده اند.  او  پُرمهر  دامان  را در  خویشتن 
جهت مخالف اما، شماری دیگر بر او بی خودانه می تازند و با 
پیش فرض های برساخته  و بدبینانه یی، تنها مدعیّات سروش 
را مبنای قضاوت قرار مي دهند و به موشگافی دالیل ادعاِی 
او کمترین اهمیّتی نمی دهند. هر دو رویکرد، دچار افراط و 
تفریط  است و با بُعِد حقیقت جویِی آدمی و موازیِن قبول شدۀ 
نویسنده  که  بود  همین جا  از  دارد.  فاصله  فرسنگ ها  علمی 
آن  بر  »رؤیاهای رسوالنه«  نظریّۀ  تأمل و درنگ در  از  پس 
شدم تا مالحظات و ایراداِت خویشتن را پیرامون آن از سه 
منظرِ  1- روش شناختی، ۲- موضوعی و 3- کارکردی، طی 
مقاله یی مبسوط بنویسم تا باشد زاویه های پنهان و ناگفتۀ این 
نظریّه روشنایی بیشتری کسب کند و با گسترِش افق نّقادی، 

فرهنگ نقِد بی غرضانه نیز نهادینه شود. 
عنوان این نوشتار را »مالحظاتی چند بر »رؤیاهای رسوالنه« 
نظریّۀ  پیرامون  نوشته ها  بیشتر  آن جایی که  از  و  برگزیدم 
ترجیحًا  نویسنده  گرفتند،  نام  »نقد«  سروش  رؤیاپنداری 
دارد،  انتقادی  سویه های  عمدتًا  که  را  »مالحظه«  اصطالح 
پاره یی  از  به صورِت جزیی،  نوشتار  این  نمودم. در  انتخاب 
نقدهای وارده بر نظریّۀ رؤیا نیز بهره برده شده، اما  صورِت 
کلی آن بر پایۀ »شجاعِت اندیشیدنی«ست که نویسنده آن را 

ـ در حّد استطاعِت بشری ـ تجربه گرفته است.
مالحظاِت روش شناختی

نظریّۀ رویاهای رسوالنه بخش کوچکی از تالش های ظاهراً 
اصالح طلبانۀ دکتر سروش است که به لحاظ روش شناختی با 
مالحظاِت چندی روبرو است. مالحظاِت روش شناختی هذا 
اختصاصی به نظریّۀ رؤیاهای رسوالنه دکتر سروش ندارد، 
بلکه عمدتًا کلیِّت فعالیّت های فکری او را احتواء می کند. از 
آن جایی که نظریّۀ رؤیا بخشی از تالش های فکری سروش 
می شود،  شمرده  آن-  از  مهّمی  اما  کوچک،  بخش  -شاید 
فعالیّت های  بر  عام  به صورِت  که  روش شناختی یی  نقدهای 
فکری سروش وارد می آید، بر نظریّه ی رؤیا نیز صادق است. 
این مالحظات را یکایک طِی رقم های هندسی پی می گیریم. 
علوم  حوزه های  در  علمی  تیوری های  اصوالً    1
نظریّه   -3 و  تبیین   -۲ توصیف،   -1 اصلِ   سه  بر  انسانی 

استوار است. نظریه پرداز در مرحلۀ توصیف، چیستِی مسأله 
بیان  به  دوم  قدم  در  و  می دهد  توضیح  هست،  چنان که  را 
محور  را  آن  علت های  و  می زند  دست  موضوع  »چرایی« 
می خواهد  که  را  نظریّه یی  فرجام،  در  می دهد.  قرار  تحلیل 
به منزله ي  بدیل )Alternative( مطرح  سازد، توأم با قدرِت 
می کند.  ارایه  مدلل  و  مستدل  به صورِت  آن،  کارکردی 
رویاهای رسوالنه ي سروش  علی رغم تبحر و احاطۀ قابل 
مالحظه یی که به علوم دارد- به درستی از این مراحل نگذشته 
است و پیش از توصیف و تبیین الزم مسأله، به نظریّه پردازی 
دلیل  و  ادعا  میان  مرز  این ها،  از  گذشته   است.  زده  دست 
گاهی به درستی به چشم نمی خورد و دلیل و ادعا بر جای گاه 

یک دیگر تکیه می زنند.
صاحب اندیشه گانی چون سروش، ابوزید، محمد   ۲
ارکون و شبستری را احیاگراِن دوباره ی اندیشه های معتزله، 
انتساب  این  اگر  می دانند.  نومعتزلی  حرکِت  پرچم داراِن  و 
درست باشد، شاید تنها وجه مشترک و موردِ اتفاق آن ها را 
با معتزلۀ قدیم بتوان عقالنی  کردِن دین، و بهره گیری بی حد 
و کرانه از عقل دانست. دکتر سروش آگاهانه، و با نیم نگاهی 
به  پاسخ گویی  که  است  معتقد  بازرگان  مهندس  به  نّقادانه 
پرسش هایی چون؛ آیا جزاهای اخروی عادالنه اند؟ آیا احکام 
ثابِت دینی می تواند در شرایط متغیّر اجتماعی کارکرد داشته 
باشد؟ چگونه است که تقریباً  تمامی نعمت های بهشتی یی که 
قرآن کریم از آن سخن می زند، در حجاز آن روزگار معمول 
بوده است؟ مگر نمی توان از آن نتیجه گرفت که وحی در 
آیا میان احکام  نقش قدم های فرهنگ حرکت کرده است؟ 
تفاوت  این  دارد  اگر  دارد؟  تفاوتی وجود  فقهی  و  اخالقی 
چیست؟  دین برای چه آمده است و انتظار ما از دین در کجا 
رقم می خورد؟ خدا با کدام زبان با آدمی سخن می زند، و ما 
چگونه سخن خداوند را می فهمم؟ آیا معنایی که ما از کالم 
خداوند می دانیم، همان معنای عرفی ست؟ ویا معنای دیگری 
است؟ اگر معنای دیگری مراد است، آن معنا چه می تواند 
باشد؟ از درون دین، و با رویکردِ درون دینی ممکن نیست. 
به  تکیه کرد و دست  بیرون دینی  بر روش های  بایست  لذا، 
داماِن فلسفۀ دین - به عنوان علم درجه دوم- شد. این روش 
تا حّد زیادی معقول به نظر می رسد، اما از  آن جایی که نقش 
و  پیش آمده  پرسش های  حّل  در  را  درون دینی  روش های 
نوپدید دینی تقریبًا نادیده می گیرد، با یک سویه گِی و نوعی 

تقلیل گرایِی روش شناختی روبرو است.
نخست  نگاه  در  است  ممکن  سروش  نظریّات   3
به وجود  زایدالوصفی  جاذبۀ  و  آید  نظر  به  خاّلقانه  و   بدیع 
ادیان  به ویژه  ادیان،  تاریخ  در  تأمل  اندکی  با  اما  آورد؛ 
مطرح  دیرباز  از  نظریّه هایی  چنین  که  درمی یابیم  ابراهیمی 
بوده و سال ها و حتی قرن ها پیش از سروش موضوع گفتگو 
آن  از  که  را  لوتری  رفورماسیون  است. حرکت  قرار گرفته 
است،  شده  تعبیر  نیز  »پروتستانتیزم«  و  دینی«  »اصالح  به 
توجه  آورد.  نظر  در  سروش  فکری  طرِح  الگوی  می توان 
دلیلی  نمی توان  را  به ویژه غرب  دیگران،  به دست آوردهای 
این  هرگاه  اما  آورد،  به شمار  ادعا  یک  منطقی  ناراستیِ   بر 
توجه مندی چنان باشد که مدرنیتۀ غربی را همراه با میوه های 
آن در جایگاه شاخص ترین معیار رفورم اسالمی قرار دهد، 

جای تأمل بسیاری دارد.  
متافزیِک غربی چنانکه هایدگر و محمد ارکون   4
توجه داده اند- پس از دکارت دچار سبژکتیویسم عجیبی شده 
است که با جسارت تمام می توان مدعی شد »سبژکتویسم« 
است.  بوده  غربی  تمّدن  همیشه حاضر  و  اصلی  روح 
گاه  و  می اندیشد  ذهن گرا«  »پارادایم  محدودۀ  در  سروش 
از یاد می برد که نظریّه های دیگری چون؛ نظریّه ي مطابقت 
»Correspondence« و نظریۀ عمل گرایی »Pragmatism«   نیز 
در باب شناخت مطرح اند که محور قرار دادِن هر یک از این 

دو نظریّه، کلیِّت منظومۀ فکری او را وارونه خواهد ساخت. 
ژرف،  ذهن گرایی  در  فرورفتن  با  نوگرایانی چون سروش؛ 
تقریبًا قدرِت دید پارادایم های واقع گرا و عمل گرا را از دست 
و  شناخت  پیوسته گِی  تیوری  بر  تکیه  روش  این  می دهند. 
نمی رسد،  نظر  به  ناصواب  به خودی خود  پارادایم ذهن گرا- 
نادیده انگاری نظریّاِت شناختی دیگر  به  ولی در صورتی که 
بیانجامد و با افتادن در منجالبِ  ایدیولوژیک، محل چندانی 
برای پارادایم های رقیب نگذارد، بی طرفی و واقع بینی اش را 

از دست می دهد.
سروش از مقام یک فیلسوف دین سخن می زند   5
و فقهیّاِت دینی را عرضیّات )Accidental( دین مي انگارد و 
با این پیش فرض، توجه چندانی به فقه، جز از منظر بیرونی یا 
فلسفۀ فقه ندارد. این در حالی ست که فقهیّاِت دین نقش قابل 
مالحظه، و حتی تعیین کننده یی را در جوامع اسالمی به دوش 
می کشد. با این بیان، تحّول یکباره از فقه به کالم، به فربهی ِ 
بیشتر کالم و رانده شدِن فقه از زنده گی عملی مسلمان ها راه 
می برد و فقداِن فقه »نبودی« به وجود می  آورد که نمی توان 
با مباحِث نظری صرف آن را جبیره کرد. نوگرایان دینی و 
از آن جمله سروش، دچار گسست واره گیِ  عمیقی میان عمل 
و نظر شده اند. توجه   یکسرۀ آن ها به کالم و معرفت شناسی   
شده  سبب  فقهی-  استنباط های  پیش حکِم  و  مبنا  عنوان  به 
است تا حوزه های عملی دین تقریبًا بی پاسخ گذاشته شود 
و گفتگوهای آن ها به حکمِت نظرِی صرف و تمریِن ذهنی 
در  دین  تا  می شود  باعث  فقه  دستِ کم گیری  یابد.  شباهت 
جنبه های عملِی آن با نقصانی مواجه شود که کالم و فلسفه 

از پر ساختن آن ناتوان است. 

تاریخ  به ویژه  تاریخ،  به  سروش  چشم انداز   6
هرمنوتیکی  تاریخی گراست.  هرمنوتیِک  پنجره ي  از  اسالم، 
میان  تفکیکی  و  است  غرب  سبژکتیو  بستر  از  برخاسته  که 
تکیه  با  نمی گذارد. سروش  باقی  فراتاریخی  و  تاریخی  امِر 
به  ادواری  نگاه  پیش فرِض   با  که  هرمنوتیکی  چنین  بر 
اسالمی  احکام  اتفاق  به  قریب  تقریبًا  است،  هم گام  تاریخ 
از  هرمنوتیکی،  دیگر  روش های  و  می انگارد  تاریخ مند  را 
فراموشی  گردونه های  در  را  عینیّت گرا  هرمنوتیک  آن جمله 
از  یکی  به  چنگ زدن  با  سروش  بیان،  این  با  می سپارد. 
را  رقیب  هرمنوتیکی  روش های  هرمنوتیکی،  روش های 
نادیده می گیرد و این مسأله، بر عدمِ جامعیِّت متودولوژی او 

گواهی می دهد.
چهره های  شاخص ترین  از  یکی  که  سروش   7
کار  آنکه  علی رغم  می شود،  پنداشته  دینی  روشن فکری 
مدرنیته«  و  سنت  میانِ   در  رفتن  »راه  را  دینی  روشن فکر 
می داند، آشکارا  از پِس  لنز عقالنیِّت غربی به دین می نگرد و 
عمالً  نتوانسته است از این صراط- سنت و مدرنیته- بی لغزش 
بگذرد. او در میانۀ »سنت و مدرنیته« گام برنمی دارد، بلکه 
به  سرانجام،  و  می سنجد  مدرن  عقالنیِّت  با  را  دینی  سنتِ  
تنقیح و اصالح دین با بهره گیری از الگوها و رهیافت های 
دینی  روشن فکر  او  وصف،  این  با  می زند.  دست  مدرن 
هنوز  تا  چون  نیست؛  دارد،  نظر  در  خودش  که  معنایی  به 
نتوانسته است در میانۀ مدرنیته و سنت به درستی گام بردارد 
و یکی را با معیار و محِک  دیگری نسنجد. او که در برخورد 
با دین ذره بین به دست دارد و »در نمد مو می پالد« و گاهی 
نقد بی رحمانه یی روا می دارد، در مواجهه با مدرنیته تسامح 
آشکاری از خود نشان می دهد و آن را علی  الظاهر پذیرفتنی 
و پسندیدنی می پندارد. دست زدن به رفورم دینی بر پایه ي 
مدرنیته یی که ـ به تعبیر جالل آل احمد ـ تاریِخ آن را در 
غیاب ما نوشته اند، می تواند نوعی الیناسیون به شمار آید که 

سروش ـ چنانکه به نظر می آید ـ به آن گرفتار آمده است.
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-------- ابوبکر صدیق
پیشین  شاه  کلکانی،  حبیب اهلل  امیر  اجساد  بقایای 
در  سنبله(   11( پنجشنبه شب  یارانش،  و  افغانستان 
 1۲( دیروز  و  شد  سپرده  به خاک  کابل  شهرآرای  تپه 
سنبله( مراسم دعاخوانی و گل گزاری بر مزار آنها انجام 

پذیرفت.
اعضای  فرمانده هان جهای،  از  ده هاتن  مراسم،  این  در 
از  تن  هزاران  و  دولتی  مسووالن  از  برخی  مجلس، 
هواداران امیر حبیب اهلل کلکانی و یارانش اشتراک کرده 

بودند.
روز  یارانش  و  افغانستان  پیشین  شاه  اجساد  بقایای 
پنجشنبه پس ادای نماز جنازه از مسجد عید گاه برداشته 
شد و جهت دفن به تپه موسوم به شهرآرا انتقال یافت.

حبیب اهلل  جسد  خاکسپاری  به  با  دوستم،  جنرال  اما   
کلکانی در تپه شهر آرا کابل مخالفت کرد. آقای دوستم 
با فرستادن ده ها سرباز به این تپه مانع رسیدن عزاداران 
به تپه شد. او مدعی بود که از آنجا که تپه شهر آرا در 
کابل مربوط به میراث های فرهنگی ازبک ها است، باید 

جسد حبیب اهلل در جای دیگری دفن شود. 
اما هواداران کلکانی با رد این ادعا بر مکان تعیین شده 
تأکید می ورزیدند و سر انجام توانستند پیکر شاه پیشین 

را بر فراز تپۀ شهر آرا به کابل بسپارند. 
در نتیجۀ شلیک افراد وابسته به آقای دوستم، 5 تن زخم 
برداشتند. شاهدان عینی می گویند که یکی از سربازان 
اهلل  حبیب  امیر  هواداران  سوی  از  نیز  دوستم  جنرال 

کلکانی کشته شده است.
هرچند در آخرین دقایق زمانی که کمیسیون مطلع شد 
که آقای دوستم با خاکسپاری شاه پیشین در تپه شهر 
آرا مخالف است، تصمیم گرفت که اجساد در تپه کلوله 
پشته دفن شوند. این تصمیم کمیسیون از سوی مردم 
پذیرفته نشد و آن ها اجساد را به تپه شهرآرا بردند و با 
پا درمیانی بزرگان دولتی این مشکل رفع شد و امنیت 

منطقه توسط نیروهای پولیس تامین شد.
برخی از اشتراک کننده گان در مراسم خاک سپاری پیکر 
امیر حبیب اهلل کلکانی مدعی  اند که در ایجاد اغتشاش و 
درگیری ها، دستگاه ریاست جمهوری و شورای امنیت 

دخیل است.
 صالح محمد ریگستانی از فرماندهان جهادی می گوید 
که دستگاه ریاست جمهوری و شورای امنیت در ایجاد 
تنش میان اعضای کمیسیون خاک سپاری و افراد جنرال 

دوستم دخیل است.
زنده ساختن تاریخ

گردهمایی های خویش  در  کلکانی  حبیب اهلل  هواداران 
گفتند که تاریخ دولتی افغانستان، از او یک چهرۀ ناپسند 

ارایه کرده است. 
اما به باور آنان، حبیب اهلل کلکانی از کسانی بوده است 
رضای  کسب  خاطر  به  و  بیرونی  وابستگی  بدون  که 
خداوند دست به اعتراض زده و کاخ را تسخیر کرده و 

اعالم پادشاهی کرده است.
محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری در 
این گردهمایی گفت که حرمت به حبیب اهلل کلکانی 

باعث حذف حرمت دیگران نیست.
اهلل  حبیب  به  گذاشتن  حرمت  که  افزود  قانونی  آقای 
کلکانی باعث وصل و یافتن بخش گم شدۀ تاریخ است.

همچنان، عطا محمد نور والی بلخ از حل تنش ها میان 
کننده گان  اشتراک  و  دوستم  جنرال  به  وابسته  افراد 
اظهار  کلکانی  اهلل  حبیب  امیر  پیکر  خاکسپاری 
خوشنودی کرده نگاشته است که به هر حال اطمینان 
نسبت  برادرانه  و  خوب  دید  شمالی  بزرگان  که  دارم 
دارند و چنین  اوزبیک  برادران  تمام مردم کشور و  به 

انتظاری را از تمام شهروندان کشور دارند.
او گفته است که برای بازکردن یک فصل تازه، پیشنهاد 
می کنیم تا برای گسترش روابط و اعتماد میان دو طرف، 
در قالب یک پروژه مشترک کاری بر فراز تپه شهرآرا، 
کار ساخت آرامگاه امیر حبیب اهلل کلکانی و یک مجتمع 
مشترک فکری و فرهنگی را به نام »شهرآرا« پایه ریزی 
کنیم. تا در کنار ایجاد یک بستر و محور برای گفتمان 
تاریخی  این هویت  نگهداشت  و  در حفظ  و همدلی، 

سهمی داشته باشیم.
مراسم ُگل گزاری 

در همین حال، دیروز )جمعه( هزاران تن با حضور در 
آرامگاه حبیب اهلل کلکانی، بر مزار او اکلیل گل گذاشتند. 
جهادی، صالح الدین  رهبران  از  خان  اسماعیل  محمد 
ربانی وزیر خارجه، یونس قانونی معاون پیشین ریاست 
جمهوری، استاد عطا محمد نور والی بلخ، احمد ضیا 
مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور اصالحات، 
از  دیگر  برخی  و  ملی  قهرمان  فرزند  احمدمسعود 
شخصیت ها و هزاران تن از شهروندان کابل بر مزار امیر 

کلکانی اکلیل  ُگل گذاشتند.
احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور 
اصالحات و حکومت داری خوب در این مراسم گفت: 
افرادی تالش می کنند که تفرقه را در میان مردم ایجاد 

کنند. 
آقای مسعود از مردم خواست در نگهداری وحدت و 

همدلی تالش های جدی خود را به خرچ دهند.
کمیسیون  اعضای  از  شماری  مراسم  این  در  هم چنان، 
طی   کلکانی،  اهلل  حبیب  خاکسپاری  هوادران  و 
سخنرانی هایی  حبیب اهلل کلکانی را یک شخصیت ملی 

عنوان کردند.
امیر  خاکسپاری  کمیسیون  عضو  پروانی  احمد  عمر 
افغانستان گفت: مراسم  پیشین  حبیب اهلل کلکانی شاه 
اعزاز از امیر حبیب اهلل کلکانی تا چند روز در این تپه 

جریان خواهد داشت.
آقای پروانی حبیب اهلل کلکانی را شخصیت ملی عنوان 
در  بزرگ  را یک حماسه  او  کرد و خاکسپاری مجدد 

تاریخ معاصر افغانستان دانست.
در  گفت:  کشور  فرهنگیان  از  حکیمی  آثار  هم چنان، 
تاریخ 87 ساله افغانسستان روایت بیرون از واقیعت و نا 
عادالنه در پیوند به شخصیت شاه پیشین افغانستان قلم 

داد شده است.
دیگر  فرد  از  فردی  هیچ  این که  بیان  با  حکیمی  آقای 
برتری ندارد، گفت:  ساحات، مکان ها و مکاتبی به نام 
شماری از افراد نام گذاری شده است که پرسش برانگیز 

است.
به گفتۀ آقای حکیمی، حبیب اهلل کلکانی به خاطر یایان 
دادن به اغتشاش ها، سلطنت امان اهلل  خان را شکست 
داده، ارگ را تصرف کرد. او گفت: دومین مکانی که 

توسط حبیب اهلل کلکانی تصرف شد، تپه شهرآرا بود.
به رزمنده گان راه حق آب  افزود که ما سقا زاده ها  او 
دادیم، ولی عزت خود را معامله نکردیم به رسیدن به 
عدالت تالش خود را انجام دادیم که عدالت پسند ها در 

مورد فیصله خواهند کرد.
آقای حکیمی بیان کرد که برخی از حلقات در تالش 

ایجاد تنش میان مردم هستند که موفق نخواهند شد.
در  که  جعلی  تاریخ  که  خواست  معارف  وزیر  از  او 
نام  مضامین مکاتب تدریس می شود را اصالح کند و 
امیر حبیب اهلل کلکانی را به عنوان شاه پیشین، با عزت 

درج تاریخ و مضامین درسی سازد.  
باید  کلکانی  آقای  مقبرۀ  که  کرد  تأکید  او  هم چنان، 

باهزینۀ دولتی اعمار گردد.
در این مراسم، عبدالطیف پدرام عضو مجلس و رهبر 
شخصیت های  از  برخی  و  شرق  شیوای  ملی،  کنگرۀ 

دیگر نیز سخنرانی کردند. 
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ــو. ــا "ډبلی ــرام ی ــوال پروګ ــوړو نړې ــو د خ ــرو ملتون د ملګ

اېف.پــي" چارواکــي افغانســتان لپــاره د مــايل رسچېنــو پــه 

ــدوي. ــنه څرګن ــت اندېښ کمښ

ــي،  ــن وای ــن کازی ــي" عمومــي مــره ارټاری د "ډبلیو.اېف.پ

افغانســتان کــې یــې د خپلــو فعالیتونــو د دوام لپــاره لــه یــو 

ــو رسه هــم خــرې کــړي څــو د  شــمېر متویلونکــو رسچېن

مالیــې منابعــو موضــوع پــه پــام کــې ونیــي.

مېرمــن کازیــن چــې کابــل تــه د یــوه څلــور ورځنــي ســفر 

ــه  ــل، ل ــې ووی ــرې کول ــو رسه خ ــې خریاالن ــای ک ــه پ پ

افغانســتان رسه د نړیوالــې ټولنــې د مرســتو کېــدل او د مالیې 

ــه دي. ــنو څخ ــايس اندېښ ــه اس ــت د دوی ل ــو کمښ منابع

مېرمن کازین زیاته کړه:

ــې  ــاره د مالی ــتان لپ ــنه افغانس ــايس اندېښ ــه او اس ــا لوی "زم

منابعــو محدودېــدل دي، پــه ځانګــړي توګــه افغانســتان رسه 

د نړیوالــې ټولنــې د مرســتو کمېــدل دا ټــول هغــه مســائل دي 

چــې مــوږ تــه یــې اندېښــنې راپیــدا کــړي دي. "

ــه افغانســتان د مرســتو د  ــه دې چــې مېرمــن کازیــن پ رسه ل

دوام ژمنــه وکــړه خــو ویــې ویــل چــې "ډبلیو.اېف.پــي" پــه 

ــاره پــه روان کال  افغانســتان کــې د خپلــو فعالیتونــو دوام لپ

ــا لــري. ــه اړتی ــرو ت ــو ډال کــې ۵۰ میلیون

ــي  ــن وای ــن کازی ــره ارټاری ــي م ــي" عموم د "ډبلیو.اېف.پ

ــان  ــه افغ ــال ل ــر مه ــفر پ ــل س ــې د خپ ــه ی ــل ت ــې کاب چ

ــه  ــس عبدالل ــه رئی ــي، اجرائی ــد ارشف غن ــمر محم ولس

عبداللــه او یــو شــمېر نــورو لــوړ پــوړو افغــان چارواکــو رسه 

د "ډبلیو.اېف.پــي" پــه ژمنــو او لــه پاکســتانه افغانســتان تــه د 

ــړي. ــرې ک ــوع خ ــه موض ــتنېدو پ ــو د راس کډوال

ــتنېدونکو  ــتانه د راس ــه پاکس ــې ل ــل چ ــن ووی ــن کازی مېرم

افغــان کډوالــو رسه د مرســتې پــه اړه هــم خــرې شــوي دي.

دی وايي:

ــتنېږي او دا  ــه راس ــتان څخ ــه پاکس ــې ل ــان چ ــه افغان "هغ

چــې دوی رسه بایــد څــه ډول مرســته ويش پــه دې اړه مــوږ 

ــت  ــانو وضعی ــًا ۷۲ زره کس ــه تقریب ــړي، تراوس ــرې ک خ

ارزیــايب شــوی او د ملګــرو ملتونــو د یــو شــمېر نــورو ادارو 

پــه مرســته بــه مــوږ د دوی پــه برخــه کــې خپلــې ارزونــې تــه 

دوام ورکــړو، دوی پرتــه لــه هېــڅ څــه نــه او پــه ډېــر نــاوړه 

وضعیــت کــې افغانســتان تــه راځــي او ډېــرو ســتونزو رسه 

ــخ دي." م

د ملګــرو ملتونــو د خــوړو نړېــوال پروګــرام یــا "ډبلیو.اېــف.

ــې  ــتان ک ــوا افغانس ــه دې خ ــادي کال را پ ــي"د ۱۹۶۳می پ

فعالیــت کــوي.

چــې  دې  لــه  رسه  وایــي،  چارواکــي  ســازمان  دغــه  د 

افغانســتان لپــاره د دوی مالیــې رسچېنــو یــوازې د روان کال 

د ســېپټمر میاشــتې تــر اخــره پــورې دي خــو هیله منــد دي 

چــې متویلونکــو هېوادونــه بــه لــه دوی رسه مرســته وکــړي.

افغانستان لپاره د مايل رسچېنو په کمښت د "WFP" اندېښنې

شاهسابقافغانستان
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رویکردی  تغیر  در  مرکل،   آنگال  که  کردند  اعالم  آلمان  پارلمان  نماینده گان 
از  دسته  آن  اخراج  فرآیند  تا  است  کشور خواسته  این  مقام های  از  عجیب،  

مهاجرانی را که پناهنده گی آنان مورد موافقت قرار نگرفته، تسریع کنند.
عمومی  نگرانی های  پی  در  در   آلمان  اعظم  مرکل صدر  آنگال  واکنش  این 

فزاینده از بابت افزایش شمار مهاجران در این کشور مطرح شده است.
یک  حدود  پذیرش  جهت  به  درون حزبی  و  عمومی  انتقادهای  با  که  مرکل 
میلیون مهاجر و پناهنده در سال گذشتۀ میالدی روبه رو است، به قانون گذاران 
حزب محافظه کار خود اعالم کرد که بسیاری از خارجی ها باوجود آن که با 
درخواست پناهنده گی آن ها موافقت نشده، هم چنان در آلمان به سر می برند.

مرکل در سخنرانی خود در میان نماینده گان محافظه کار پارلمان آلمان گفت: 
مهم ترین مسأله در ماه های آتی بازگرداندن آن ها به کشورشان است.

با اعالم  این یک تغییر بزرگ در رویکرد مرکل است، زیرا پیش از این، او 
محدودیت درخصوص پذیرش مهاجران در آلمان مخالفت می کرد.

آسیم بجوا،  سخنگوی ارشد نیروهای مسلح پاکستان اذعان کرد، تروریست های 
از  پاکستان  ارتش  که  چند  هر  کرده اند،  رخنه  کشور  این  داخل  به  داعش 

گسترش نفوذ آن ها جلوگیری کرده است.
سخنگوی ارتش پاکستان در یک کنفرانس خبری اعالم کرد: فرآیند معکوس 
پاکستان پدیدۀ  پاکستان آغاز شده است، زیرا جامعۀ  حضور شبه نظامیان در 

شبه نظامی گری را نمی پذیرد.
اظهارات او تلحویحًا به حضور داعش در این کشور اشاره می کند، در حالی 
پاکستان  افراط گران در  این  از  بود، هیچ ردپایی  اعالم شده  این  از  پیش  که 

وجود ندارد.
 این سخنگو گفت: در آغاز عملیات "ضرب عزب" پاکستان از شبه نظامی گری 
و تروریسم به ستوه آمده بود،  اما ارتش به طور موفقیت آمیزی تروریسم را در 

کانون آن نابود کرد.
براساس گزارش ها، اخیراً 3۰۹ شبه نظامی که اهل کشورهای سوریه، افغانستان 

و عراق بودند، توسط نیروهای پاکستانی دستگیر شده اند.
 به گفته بجوا، اخیراً چند توطیه حملۀ شامل حمله به سفارت خانه ها، مقام های 
بوده توسط اعضای  پاکستانی و یک فرودگاه در اسالم آباد که همه گی قرار 

داعش صورت گیرند، خنثی شده است.  
تن   ۲5۰۰ نابودی  به  اقدام  تاکنون   ۲۰14 سال  از  پاکستان  ارتش  گفت:  او 
قبیله نشین  مناطق  در  عملیات  نتیجۀ  در  اقدام  این  که  کرده  افراط گرایان  از 

وزیرستان شمالی و خیبر صورت گرفته است.  
را علیه رسانه ها و  اذعان کرد که تروریست های داعش چندین حمله  بجوا 
فعال حقوق  "سابین محمود" یک  و  داده اند  پاکستان صورت  امنیتی  پرسنل 

بشری را نیز در سال ۲۰15 در کراچی کشتند.

رییس جمهور روسـیه این مسـأله را بعید نداسـت که مسـکو و واشـنگتن در 
آینـدۀ نزدیـک به توافقی پیرامون سـازش در سـوریه دسـت یابند.

والدیمـر پوتیـن، رییس جمهـور روسـیه دیـروز )جمعـه( در گفت وگـو بـا 
رسـانه ها، مذاکـرات دربـارۀ بحـران سـوریه را بسـیار دشـوار ارزیابـی کـرد.
پوتیـن بـا بیـان این کـه جـان کـری، وزیـر خارجـۀ امریـکا نقـش زیـادی در 
پشـت سـر نهادن اختالفات میان مسـکو و واشـنگتن داشـته اسـت، در عین 

حـال گفـت: طرفیـن بـه صـورت آرام در مسـیر درسـت حرکـت می کنند.
پوتیـن افـزود: مـا بـه صورتـی آرام در مسـیر درسـت حرکت می کنیـم و من 
ایـن مسـأله را بعیـد نمی دانـم کـه در آینده یی نزدیـک به توافقی دسـت یابیم 

و توافـق خـود را بـه جامـع بین الملل عرضـه کنیم.
پوتیـن افـزود: مذاکرات با دشـواری بسـیار در جریان اسـت. یکی از مسـایل 
اصلـی لـزوم جداکـردن مخالفـان میانـه رو از گروه هـای تندرو و تروریسـتی 
اسـت. مـا بـر ایـن مسـأله اصـرار داریم و شـرکای مـا در ایـاالت متحـده با 
ایـن مسـأله مخالـف نیسـتند، امـا آن هـا نمی داننـد کـه مـا چگونـه می توانیم 

ایـن امـر را محقق سـازیم.
پوتیـن بـا بیـان این کـه تحـوالت اخیـر در سـوریه برای روسـیه این بـاور را 
شـکل داده اسـت که جبهه النصره و گروه های مشـابه همچون آفتاب پرسـت 
را  سـوری  مخالفـان  از  میانـه رو  بخـش  کم کـم  و  می کننـد  عـوض  رنـگ 

می بلعنـد، نسـبت بـه خطر ایـن وضعیـت ُهشـدار داد.
رییس جمهـور روسـیه عنـوان داشـت: صحبـت دیگـر پیرامون یـک درگیری 
داخلـی نیسـت، چـرا کـه در میـان گروه های سـوری، افـراد مسـلح خارجی 

وجـود دارنـد کـه از خـارج سـالح و تجهیـزات دریافـت می کنند.
پوتیـن گفـت: بـا وجود تمامی این دشـواری ها ما در مسـیر درسـت هسـتیم 
و مـن تالش هـای گسـتردۀ جان کـری را می سـتایم و از صبر و پافشـاری او 

شـگفت زده هستم.
او افـزود: روسـیه و ترکیـه نیـز بـرای ایجـاد توافق هـای دوجانبـه پیرامـون 

سـوریه تـالش می کننـد.

سـرمربی تیـم ملی فوتبال کشـور در پیامی کـه در صفحۀ فیس بوکش منتشـر 
کـرده اسـت، درخصـوص شـرایط روحـی و فنی تیم ملـی فوتبال افغانسـتان 

در ادوی لبنـان اطمینان داده اسـت.
او از مصدومیـت حمیـداهلل وکیلـی خبـر داده و گفتـه اسـت، بـا وجـودی 
کـه تیـم لبنـان از لحـاظ کیفـی نسـبت بـه افغانسـتان تیـم برتـری اسـت، اما 
امیـدوارم تـا تیمـم بتوانـد نمایـش خوبـی در مقابـل ایـن تیم داشـته باشـد.
آقـای شـگرت هم چنـان می گویـد که هدفـش صعود به جـام ملت های آسـیا 

است.
بـه بـاور سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال کشـور، بعـد از تقریبـا 5 مـاه دوبـاره با 
تیـم ملـی برنامه هـا را شـروع کـرده اسـت و بـه صفـت یـک مربـی، برایش 
بسـیار مهـم اسـت تـا بازیکنان را ببینـد، با آن هـا صحبت کنم و در کنارشـان 

کند. تمریـن 
اعضـای تیـم ملـی فوتبـال کشـور از کشـورهای مختلـف و از افغانسـتان به 
لبنـان رفته انـد تـا تمرینات شـان با مربی گـری  پیتر شـیگرت برای یـک بازی 

جهانـی آغـاز کنند.
فدراسـیون فوتبـال کشـور اعـالم کرده اسـت که این مسـابقه نخسـتین بازی 
تاریخی لبنان و افغانسـتان اسـت که در شـهر طرابلس لبنان برگزار می شـود.

پیتـر شـگرت سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال کشـور در صفحـۀ فیس بوکـش 
نگاشـته اسـت: بعـد از بزرگ تریـن موفقیـت یـا دسـتاوردمان در مسـابقات 
مقدماتـی، مـا یـک تاریـخ جدیـد را رقـم زدیـم و آن، حضـور در دور نهایی 

مسـابقات مقدماتـی جـام ملت هـای آسـیا اسـت.
آقـای شـگرت آورده اسـت: مـن بسـیار خرسـندم کـه دوبـاره همراه بـا تیم 
ملـی فوتبـال افغانسـتان هسـتم. در پنـچ مـاه گذشـته ما با مشـکالت بسـیار 
زیـادی مواجـه شـدیم، امـا حـاال ما یـک بازی دوسـتانه بـا یکـی از تیم های 
قـوی آسـیا یعنـی لبنـان داریم. مـا دیدیم کـه تیم لبنـان در مقابـل اردن یک-
یـک مسـاوی کـرد. آن هـا تیمی یـک دسـت و فوق العاده مسـنجمی هسـتند. 
درسـت اسـت که حریـف ما تیم قوی اسـت؛ امـا هرگز از آن ها نمی ترسـیم.

او آورده اسـت: مـا در ایـن بـازی می خواهیـم بـه بازیکنان جدیدمان شـانس 
بدهیـم. از سـویی هـم، در طـول مدت گذشـته مـا گزینـۀ دیگری نداشـتیم، 

چـون در طـول چنـد هفتۀ گذشـته با مشـکالت فراوانـی روبـه رو بودیم.
آقـای شـگرت تصریح کرد: "مهم نیسـت کـه در روز مخصوص فیفا مسـابقه 
برگـزار می کنـم. مـا بیـن 7 تـا ۹ بازیکـن را از دسـت دادیم. بعضـی از آن ها 
از طـرف باشگاه های شـان منـع شـدند، بعضـی هـم مصـدوم و تعـدادی هم 
نتوانسـتند کـه ویـزا دریافـت کنند و در اردوی لبنان شـرکت کنند. ما امشـب 
بـا یـک اتفـاق خیلـی بـد مواجـه شـدیم و آن مصدومیـت حمیـداهلل وکیلی 
اسـت که حتا مجبور شـدیم او را به بیمارسـتان منقل کنیم. اما خدا را شـکر 
کـه مصدومیـت اش چنـدان جدی نبـود. به هر حـال، وکیلی در مسـابقۀ لبنان 
نمی توانـد تیـم افغانسـتان را همراهـی کنـد. همـه بازیکنـان تیـم از این که او 

مصدوم شـد شـوکه شدند."
سـرمربی تیم ملی فوتبال کشـور با ابراز سـپاس گزاری از فدراسـیون کشـور 
لبنـان به خاطـر همکاری شـان در رابطـه به مصدومیـت وکیلی، اظهار داشـت: 
جـای دارد کـه از از فزیوتـراپ تیـم آقـای عدنان کورباسـیچ و مهـدی لطفی 
کـه نگذاشـتند مصدومیـت وکیلـی جدی تـر شـود، نیز تشـکر کنـم. هم چنان 
تشـکری ویـژه می کنـم از سرپرسـت تیم مـان، مصطفـی مهـرزاد کـه مراقـب 

مـا بود.
افغانسـتان کشـور سـپاس گزاری گـرده  از فدراسـیون فوتبـال  او هم چنـان 
اضافـه کـرد: امیـدوارم سـال آینـده مسـابقات خوبـی را در دور مقدماتـی 
باشـیم، چـرا کـه هدف مـا صعـود  صعـود به جـام ملت هـای آسـیا داشـته 
به جـام ملت هـای آسـیا ۲۰1۹ اسـت. مـا زمانـی موفـق می شـویم کـه همه با 
هـم باشـیم. امشـب بعـد از مصدومیت وکیلـی من متوجـه انگیـزۀ باهم بودن 
در تیـم شـدم. تمرینـات تیـم بـدون در اختیار داشـتن ۹ بازیکـن دیگر کمی 

سـخت و طاقـت فرساسـت.
به گفتـۀ او، "درسـت اسـت کـه شـاید کیفیـت تیـم مـا اندکـی از تیـم لبنـان 
کمتـر باشـد، امـا بـا توجه بـه روحیۀ باالیـی که مـن در تیم مشـاهده می کنم، 
امیـدوارم کـه بتوانیـم یـک بـازی خیلـی خـوب مقابـل لیبنـان بـه نمایـش 

بگذاریم.
بـازی فوتبـال افغانسـتان و لبنـان بـه تاریـخ 5 سـپتمبر، سـاعت 5 عصـر بـه 

وقـت افغانسـتان آغـاز می شـود.
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مجیب الرحمن رحیمی

چهره های  مظلوم ترین  از  یکی  اعزاز  و  خاک سپاری 
تاریخ معاصر کشور

و  خاکسپاری  با  مبارزه،  و  تالش  صبر   سال ها  -درپی 
صحفات  از  یکی  رسول اهلل   دین  خادم  کلکانی  حبیب اهلل  امیر  اعزاز 
تاریک   دردآور   ظالمانه و تبعیض آمیز تاریخ معاصر کشور برای همیش 

بسته گردید.
-تالش و مبارزۀ همه کسانی که در این راه گام برداشتند، قابل ستایش 

و ارج گذاری است. پیروزی برای همه مبارک  باد.
-دادخواهی برای  امیر حبیب اهلل و یارانش و خاکسپاری و اعزاز آنان   به 
معنای دامن زدن به تبعیض و بی عدالتی نیست؛ بل پایان دادن به مرحله یی 
تاریک و تبعیض آمیز و آغاز فصل نوی از وحدت   یک دیگرپذیری و 

بازنویسی روایت نو و کثرت گرا برای افغانستان نوین است.
مناسب  وقت  یک  در  مفصل تراست.  توضیح  نیازمند  دیروز  -حادثۀ 
ناگفته های این داستان را باهم می نویسیم. تصمیم عده یی برای نبودن 
با مردم و تصمیم عده یی برای حضور و در کنار مردم بودن در این روز 

قابل تأمل است.
-تصمیم آقای دوستم و سخنگویان و اطرافیانش در مخالفت با مردم 
تپۀ شهرآرا  از دفن اجساد در  برای جلوگیری  آنان  ناشایست  و عمل 
و  بیجا  تاریخی    اشتباهات  از  یکی  مردم   روی  به  شلیک  بالخره  و 
بی موردی بود که پیامدهای بس ناگواری در باهمی و زیست مشترک 
دارد. هیچ دلیل و منطقی برای این تصمیم وجود ندارد. باید در لحظات 
مقاصد  تأمین  برای  ابزاری  از  و  اندیشید  خردمندانه  حساس  چنین 

دیگران شدن دوری جست.
-خشم مردم در مقابل جلوگیری از مراسم خاکسپاری  فیر و زخمی 
موقع  به  مداخله  عدم  صورت  در  که  بود  حدی  به  تعدادی  ساختن 
در  هولناکی  حادثۀ  باعث  مردم  مدیریت خشم  و  داخله  امور  وزارت 

کابل می گردید.
-از بزرگان روزهای دشوار   وزیر امور داخله  کماندوهای قوای مسلح 
و تمام مردمی که در این روز دشوار تا آخرین لحظات در کنار مردم 

ماندند باید سپاس گزاری کرد.
-دربارۀ درس ها و پیام های این حادثه و دادخواهیی برای امیر جبیب اله 
کلکانی، حوادث روز حادثه و موضع گیری ها و حضور غیاب چهره ها 

باید به تفصیل بنویسیم.
امیرحبیب اهلل کلکانی   دهقان زاده یی که با اتکا به پشتیبانی مردم به تخت 
شاهی رسید و سلسله مشروعیت سنتی قدرت را برای نخستین بار بعد 
و  رسید  به شهادت   مظلومانه  زد    رقم  مردم  نفع  به  از چندین سده 
مظلومانه   ولی برشانه های مردم و جوانان سرزمین اش به خاک سپاریده 

شد.

محمداكرام اندیشمند

اعزاز و خاکسپاری مجدد پیکر امیر حبیب اهلل کلکانی و 
یارانش علی رغم تنش دیروز که پس از مخالفت جنرال 
دفن  به  رییس جمهور  اول  معاون  دوستم  عبدالرشید 
اجساد در تپۀ شهرآراء ایجاد شد، شام دیروز در تپۀ شهرآراء به پایان 
ادای  و  ُگل گزاری  برای  دسته دسته  امروز  صبح  از  نفر  هزاران  رسید. 

احترام به آرامگاه شاه کلکانی و یارانش می آیند.
این خاکسپاری، فقط اصالح و تصحیح تحریف و دروغ تاریخ سرکاری 
و رسمی افغانستان است. این خاکسپاری هیچ چیزی را خدشه دار نکرد 
را.  ثبات  و  امنیت  نه  و  را  عدالت  نه  را،  ملی  نه وحدت  نمی کند؛  و 
ملی،  نفاق  و  غدر  به روی  بی انصافی،  و  بی عدالتی  به روی  برعکس، 
بروی  و  بیداد  و  خدعه  همه  آن  به روی  عهدشکنی،  و  دروغ  به روی 

غارت گری و ُکشتاری که انجام یافت، خاک می پاشد.

سینا دلیری

ــیدی  ــهریور( 13۹5 خورش ــم سنبله)ش ــت یازده حرک
ــتان.  ــر افغانس ــخ معاص ــت در تاری ــی اس ــۀ عطف نقط
ــان،  ــیاری از سنگواره اندیش ــم بس ــه در وه ــزی ک چی
ــه  ــه ک ــا، آنچ ــد. ام ــز نمی گنجی ــاوران هرگ ــان و تاریخ ناب مآل اندیش
ــن  ــت پیوســت. ای ــه حقیق ــروز ب ــد، ام ــاوران نمی گنجی ــم ناب در وه
ــتبداد  ــر اس ــوز در عص ــه هن ــانی ک ــرای کس ــت ب ــی اس درس بزرگ
ــداد  ــق روی ــا، تحق ــد. ام ــی می کنن ــتیزی زنده گ ــی و هویت س و نف
ــاد  ــه نم ــه ک ــر آنچ ــر ه ــود ب ــی ب ــط بطالن ــنبله خ ــی 11 س تاریخ

ــت. ــی اس ــل و نفی اندیش ــار و جع ــتبداد، انحص اس
یــک مــاه قبــل در دهــم اســد در گفت وگــوی تلویزیونــی بــا 
ــع ارادۀ  ــد مان ــی نمی توان ــه هیچ کس ــودم ک ــرده ب ــراز ک ــت اب قاطعی
مــردم و مــوِج ایجادشــده در راســتای اعــزاز و اکــرام بــه خاکســپاری 
شــاه حبیــب اهلل کلکانــی شــود و ناگزیــر انــد کــه ایــن خواســت را 
بپذیرنــد، امــا خردمندانــه ایــن اســت کــه مســووالن دولــت بــه ارادۀ 
مــردم گــردن بگذرانــد و بیــش از ایــن ســبب دوری مــردم کشــور از 
ــه نشــان داد کــه هنــوز دولت مــردان کشــور  همدیگــر نشــوند. تجرب
در ســدۀ نــزده بــه ســر می برنــد. در نهایــت آنچــه کــه بایــد می شــد، 
ــن  ــه در آخری ــگاه ویران گران ــا و ن ــه ترفنده ــا هم ــت و ب ــق یاف تحق
ــد.  ــروز گردی ــان پی ــر سنگواره اندیش ــردم ب ــود، ارادۀ م ــاعات موع س
ــاد  ــارک ب ــد و خســتگی ناپذیر مب ــان متعه ــه جوان ــروزی را ب ــن پی ای
ــن درس  ــه از ای ــم ک ــه می کن ــز توصی ــداران نی ــه دولت م ــه و ب گفت
ــه عینیــت انکارناپذیــر جامعــه گــردن  بــزرگ تاریخــی بیاموزنــد و ب

ــد. بگذران

فیـسبـوک نـــامــه
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در پـی اعـالم خبـر مـرگ ابومحمـد العدنانـی، سـخنگوی 
گـروه تروریسـتی داعـش و دومیـن مقـام این گـروه، پایگاه 
برجسـته ترین  و  معروف تریـن  از  فهرسـتی  العهـد  خبـری 
و   ۲۰15 سـال های  طـول  در  کـه  را  داعـش  سـرکرده های 
۲۰16 در عملیات هـای مختلـف کشـته شـده اند تهیـه کـرده 

. ست ا
گـروه تروریسـتی داعـش طـی سـال های اخیـر در عـراق و 
سـوریه متحمـل شکسـت های زیـادی شـده و بخش هـای 
وسـیعی از مناطـق تحـت کنتـرل خـود در عـراق، سـوریه و 
لیبـی را از دسـت داده اسـت و در جریـان ایـن شکسـت ها 
شـمار زیـادی از تروریسـت های تکفیری داعـش به هالکت 
رسـیدند کـه برخـی از ایـن تروریسـت ها از لحـاظ جایـگاه 
و نـوع ارتباط شـان بـا رهبـری داعـش، اهمیـت بـه سـزایی 

شتند. دا
ابومسلم الترکمانی

فاضـل أحمـد الحیالـی، معروف بـه "حجی معتـز" و ملقب 
بـه "أبـو مسـلم الترکمانـی" کـه وزارت دفـاع عـراق در 13 

مـی ۲۰15 از مـرگ وی خبـر داد.
او مـرد شـماره دو در تشـکیالت داعـش بـود کـه در یـک 
حملـه هوایی کشـته شـد امـا خبر مرگ او سـه مـاه بعد پس 
از آن کـه کاخ سـفید در ۲1 اگسـت ۲۰15 آن را تاییـد کـرد، 

رسـمًا اعالم شـد.
الترکمانـی در حملـه هوایـی امریـکا در موصـل عـراق بـه 
هالکـت رسـید و خبر مرگ وی توسـط ابومحمـد العدنانی، 
سـخنگوی داعـش نیـز در 13 اکتبـر ۲۰15 در یـک فایـل 
صوتـی اعالم شـد. ترکمانی مسـئول نظـارت بـر فرماندهان 
دسـت نشـانده داعـش در شـهرها و مناطـق مختلـف عـراق 

. بود
کـه  نوشـت  تایمـز  نیویـورک  روزنامـه   ۲۰15 ژوئـن  در 
ترکمانـی همـان کسـی بـود کـه ریاسـت شـورای نظامـی 
داعـش متشـکل از 6 الـی ۹ عضـو را برعهـده داشـته و امور 

می کـرد. مدیریـت  را  داعـش  اسـتراتژیک 
ابوعلی االنباری

"عبـد الرحمـن مصطفـی القادولـی" معـروف به "أبـو عالء 
العفـری" و "أبـو علـی األنبـاری" خبر مرگ این تروریسـت 
داعشـی بـه همـراه جمعـی از همراهانـش در 13 مه توسـط 
وزارت دفـاع عـراق و در جریـان عملیـات مشـترک ارتـش 
عـراق بـا ائتـالف ضد داعـش بـه رهبـری امریکا در اسـتان 

نینـوا اعالم شـد.
العفـری که معلـم فیزیک در منطقه الحضـر در 8۰ کیلومتری 
موصـل بـود پـس از مرگ معـاون البغدادی در حملـه امریکا 

در سـال ۲۰14 جانشین وی شد.
موقـت  رهبـری  العفـری  رسـانه ای  گزارش هـای  براسـاس 

داعـش را پـس از زخمـی شـدن ابوبکـر بغـدادی در جریان 
یکـی از حمـالت امریـکا در 18 مـارچ ۲۰15  بـر عهـده 
داشـت و حلقـه ارتباطـی میان البغدادی و مشـاوران و امیران 
داعـش در شـهرها و شهرسـتان های تحت اشـغال این گروه 

تروریسـتی بـه شـمار می رفت.
ابونبیل

"وسـام نجـم عبـد زیـد الزبیـدی" معـروف بـه "أبـو نبیل" 
رهبـر شـاخه داعـش در لیبـی بـود؛ در هفتم دسـامبر ۲۰15 
پنتاگـون اعـالم کـرد وسـام در حملـه هوایـی کشـته شـده 

. ست ا
سـخنگوی دولـت امریـکا 15 نومبر نیـز از احتمـال هالکت 
ایـن رهبـر ارشـد داعـش در لیبی خبـر داده و اعـالم کرد که 
احتمـاال وی در یـک حملـه بـه نزدیکـی درنـه کشـته شـده 

ست. ا
در  کـه  بـود  کسـی  همـان  ابونبیـل  گزارش هـا  براسـاس 

ویدئـوی داعـش درباره قتـل گروگان های مصـری در فوریه 
گذشـته سـخنرانی کـرده بـود.

ابوعمر شیشیانی)چچنی(
"طرخـان باتیرشـفیلی" معـروف بــ "أبـو عمـر الشیشـانی" 
از فرماندهـا ارشـد داعـش در سـوریه و عـراق. رسـانه های 
وابسـته بـه داعـش در 13 ژوئیـه ۲۰16 از مـرگ شیشـانی، 
رهبـر ارشـد داعـش در درگیـری نزدیک شـهر الشـرقاط در 

اسـتان صـالح الدیـن عـراق خبـر دادند.
پیتـر کـوک، سـخنگوی وزارت دفـاع امریـکا نیز اعـالم کرد 
شیشـانی، مغز متفکر شـماری زیادی از حمالت تروریسـتی 
در پاکسـتان از جملـه حملـه بـه یـک دانشـگاه و حملـه بـه 
مدرسـه نظامی پیشـاور در دسـامبر ۲۰14 بود کـه در جریان 

آن 13۰ تن کشـته شـدند.
رسـانه هـای داعـش و پایـگاه هـای اینترنتـی وابسـته بـه 
ایـن گـروه اعـالم کردنـد شیشـانی در درگیـری هـای شـهر 

الشـرقاط کشـته شـده اسـت.
بـه  شیشـانی  از   ۲۰15 جنـوری   3۰ در  روسـی  مسـووالن 
عنـوان فرمانـده جبهـه شـمالی در تشـکیالت نظامـی داعش 

بـرده بودند. نـام 
 حافظ سعید خان

"حافـظ سـعید خان"رهبـر شـاخه داعـش در افغانسـتان و 
پاکسـتان )والیـت خراسـان( بـود. در اگسـت ۲۰16 سـفیر 
افغانسـتان در پاکسـتان از هالکـت وی در حمله هواپیماهای 
ارتـش  بـا  مشـترک  عملیاتـی  در  امریـکا  بـدون سرنشـین 

افغانسـتان در شـرق ایـن کشـور خبـر داد.
وزارت دفـاع امریـکا کمی بعـد تایید کرد حافظ سـعید خان 

کشته شـده است.
پنتاگـون همچنیـن اعـالم کـرد کـه بـه عقیـده امریکا سـعید 
خـان مغـز متفکـر حملـه ای مرگبـار بـه تجمـع هزاره هـا در 
کابـل در ژوئیـه گذشـته بوده کـه در جریان آن 8۰ تن کشـته 

و ۲31 تـن زخمی شـدند.
ابومحمد العدنانی

نـام "طـه صبحی فالحه" معـروف به "أبو محمـد العدنانی" 
کـه با کشـته شـدن رهبـران تـراز اول داعش مرد شـماره دو 
ایـن گـروه لقـب گرفتـه بـود در پایان لیسـت رهبران کشـته 
شـده داعـش در دو سـال گذشـته جـا خـوش کـرده اسـت. 
خبـر کشـته شـدن وی روز گذشـته و از طریـق رسـانه های 

وابسـته بـه داعش اعالم شـد.
العدنانـی کـه در حملـه امریـکا بـه شـهر البـاب در اطـراف 
حلـب سـوریه کشـته شـد یکـی از برجسـته تریـن رهبـران 
داعـش در سـوریه و نزدیک تریـن آن هـا بـه البغـدادی بـه 
شـمار می رفـت. العدنانـی در واقـع آخریـن فرمانـده ارشـد 
از حلقـه نزدیـکان بـه الغـدادی محسـوب می شـد کـه هنوز 

بود. زنـده 
در اگسـت سـال جـاری برخـی رسـانه های اعـالم کردنـد 
العدنانـی مسـوول یگانـی ویژه از داعش اسـت که وظیفه اش 
انجـام عملیـات تالفـی جویانـه در خـارج از اراضـی تحت 
اشـغال ایـن گـروه از جملـه در کشـورهای اروپایی اسـت.

وزارت خارجـه امریـکا در 5 مـه ۲۰15 مبلـغ 5 میلیـون دالر 
بـرای کسـی کـه اطالعاتـی بـرای کمـک بـه دسـتگیری یـا 

کشـتن وی در اختیـار آنهـا بگـذارد، تعییـن کـرد.

تیم  افغانستان  فوتبال  برتر  لیگ  دیروز  مسابقات  در 
شاهین آسمایی تیم اباسین سپی را 5 بر صفر شکست 

داد.
این دور رقابت  در میدان بین المللی فوتبال افغانستان در 

کابل برگزار شده بود.
عنوان بهترین بازیکن میدان در رقابت دیروز به امرالدین 

شریفی از تیم شاهین آسمایی داده شد.
افغانستان  فوتبال  فدراسیون  سخنگوی  کاظمی،  علی 
گفت که تیم برنده با سه امتیاز در جایگاه نخست گروه 

الف قرار گرفته است.
بازی بعدی چهارشنبه آینده برگزار می شود و تیم های 
خواهند  هم  مصاف  به  البرز  سیمرغ  و  آمو  موج های 

رفت.
پنجمین دور بازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان چند 

روز پیش در کابل آغاز شد.
در  تیم ها  گذشته؛  فصل  چهار  مانند  مسابقات  این  در 
دو گروه چهار تیمی با یکدیگر به رقابت می پردازند و 
در نهایت از هر گروه دو تیم راهی مرحله نیمه نهایی 

می شود.
تیم های شاهین آسمایی، دمیوند اتالن، طوفان هریرود و 
موجهای اباسین در گروه نخست و تیم های د سپین غر 
بازان، سیمرغ البرز، موجهای آمو و عقابان هندوکش در 

گروه دوم قرار دارند.

جمعه  روز  پاکستان  در  تندرو  اسالمگرایان  حمله  دو  در 
چندین تن کشته شده و شمار زیادی هم زخمی گردیدند. 
بر  دوم  و حمله  پشاور  در  مسیحیان  بر جمعیت  اول  حمله 

محکمه یی در شهر مردان صورت گرفت.
به گفته پولیس پاکستان یک حمله کنندۀ انتحاری قبل از اینکه 
واسکت انتحاری اش را منفجر کند، با بمب دستی به محکمه 

شهر مردان حمله کرد و سپس خودش را منفجر نمود.
مقامات پاکستانی تایید کرده اند که در این حمله دست کم 
در  اند.  گردیده  زخمی  دیگر  تن   4۰ و  شده  کشته  تن   13
میان کشته شدگان چهار وکیل مدافع و سه پولیس هم شامل 

هستند.
اندکی قبل از آن حمله یی علیه جامعه مسیحیان این کشور در 
شهر پشاور صورت گرفت. چنانچه روزنامه "دان" پاکستان 
گزارش داده است، حمله کنندگان در پشاور در زد و خورد 

با نیروهای امنیتی کشته شده اند.
در جریان این درگیری یک غیرنظامی نیز کشته شده است. 
خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از مقامات این شهر گزارش 
داده است که یک تن از نیروهای امنیتی نیز در این درگیری 

کشته شده است.
خبرگزاری "دی پی ای" آلمان نوشته است که اردوی پاکستان 
سه مهاجم مسلح را با استفاده از بالگردها تعقیب کرده و از 

پای درآورده است.
تشکیل  را  پاکستان  جامعه  از  کوچکی  بخش  مسیحیان 
می دهند که گفته می شود اقلیتی دو درصدی می باشند. بیش 
از ۹۰ درصد جمعیت 18۰ میلیون نفری پاکستان را مسلمانان 

تشکیل می دهند.
پاکستانی  طالبان  همپیمانان  از  االحرار  جماعت  گروه 
قاضیان و  است.  به عهده گرفته  را  این دو حمله  مسئولیت 

افراد حقوقدان همواره از جمله اهداف مشخص تروریستان 
در پاکستان بوده اند. تقریبا یک ماه پیش در نتیجه حمله ای 
در شهر کویته 73 تن کشته شدند که بیشترشان وکیل بودند.

جمعیت  از  بیشتر  حفاظت  خواهان  الملل  بین  عفو  سازمان 
های در معرض تهدید مخصوصا اقلیت ها در پاکستان شده 
است. این سازمان حقوق بشری اعالم کرده است که دولت 
پاکستان موظف است تا از مردم این کشور حفاظت کند، جلو 
با  اینگونه حمالت را  نقض حقوق بشر را بگیرد و عامالن 

روشی عادالنه به محکمه بکشاند.
همواره گروه های مسلح تالش می کنند که حاکمیت قانون 
را در پاکستان ضعیف بسازند. چند روز پیش نیروهای امنیتی 
پاکستان از موفقیت هایی در مبارزه با تروریستان خبر دادند.

پشاور در نزدیکی مرز با افغانستان موقعیت دارد و همواره 
ماه  در  است.  بوده  تروریستی  های  گروه  حمالت  صحنه 
یک  بر  حمله  نتیجه  در  کودک   1۲۰ از  بیش   ۲۰14 دسمبر 

مکتب نظامی در این شهر کشته شدند.
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