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ـــه الس  ـــو ت ـــانتیاوو او امکانات ـــې آس ـــد مدن ـــا د ژون ـــايس  اړټی ـــه او اس ـــوه مهم ـــو ی ـــې د خلک ـــر ک ـــني ع ـــه اوس پ

ـــړۍ  د  ـــه برخمـــن شـــو او د ن ـــو ن ـــو خوندون ـــه پرمختلل ـــد ل ـــه اســـتفادې رسه د ژون ـــه پ ـــې ن ـــه هغ رســـې دی څـــو ل

ـــوه  ـــه ی ـــې ن ـــه جمل ـــاوو ل ـــايس اړټی ـــو د اس ـــیږو. د خلک ـــه ورس ـــاینې ت ـــی شوهوس ـــر وکول ـــه څی ـــو پ ـــورو هیوادون ن

ـــه د  ـــې وي اوخلکوت ـــت ک ـــه خدم ـــو پ ـــې د خلک ـــډو ک ـــو او بان ـــه کلی ـــتان پ ـــد د افغانس ـــې  بای ـــنا ده چ ـــم بریښ ه

ـــانتیاوو  ـــزو آس ـــادي اوټولنی ـــي ، اقتص ـــه دالس ريس ،  د روغتیای ـــایلو ت ـــاط وس ـــز ارتب ـــه ای ـــنیو او د ډل ـــزو رس ټولنی

ـــږ  ـــه زمون ـــق رسه ب ـــه تحق ـــان پ ـــي . د دې آرم ـــی وموم ـــه وال ـــد ښ ـــو ژون ـــړي او د خلک ـــرې ک ـــې براب د تأمینولوزمین

ـــې  ـــد ټول ـــل ژون ـــاص يش او د خپ ـــه خ ـــارې ن ـــه تی ـــې رسه ، ل ـــه ګټ ـــه پ ـــنا ن ـــه بریښ ـــې ل ـــږي چ ـــوادوال وتوانی هی

ـــړي . ـــانه ک ـــې روښ برخ

د کلیـــو د بیارغونـــې او پراختیـــا وزارت د مـــي پیوســـتون پروګـــرام د همـــدې اړټیـــا پـــه درک کولـــو رسه تـــل 

ـــق رسه د  ـــه تطبی ـــروژو پ ـــي پ ـــو پراختیای ـــو ټولګټ ـــې د زرګون ـــډو ک ـــو او بان ـــه کلی ـــواد پ ـــو د هی ـــړې څ ـــې ک هڅ

ـــې  ـــه واک ک ـــوی پ ـــات د هغ ـــراخ امکان ـــد پ ـــه ژون ـــړي او د ښ ـــون ورک ـــور بدل ـــه ل ـــاینې پ ـــه د هوس ـــد ت ـــو ژون خلک

ـــارې  ـــې  د ښ ـــډو ک ـــو او بان ـــه کلی ـــواد پ ـــق او د هی ـــه تطبی ـــروژو پ ـــګونو وړو پ ـــنا د لس ـــو د بریښ ـــړي . د اوب ورک

ـــې  ـــا ک ـــه ړن ـــپه پ ـــره ش ـــې ه ـــدي  چ ـــه کړی ـــه برخ ـــات ور پ ـــه دا امکان ـــو ت ـــو رسه خلک ـــه غځول ـــو پ ـــنا د مزی بریښ

ـــتون  ـــي پیوس ـــه د م ـــن يش . البت ـــه برخم ـــو ن ـــمیره ګټ ـــې ش ـــه  ب ـــنا ل ـــې د بریښ ـــد ک ـــل ژون ـــه خپ ـــړي او پ ـــره ک تی

ـــروژې  ـــي پ ـــاوخوا )۲۷۹۷( پراختیای ـــت ش ـــه لګښ ـــو پ ـــه د )۳۶۷۴۵۵۴۵۳۴( افغانی ـــه تراوس ـــل ن ـــه پی ـــرام ل پروګ

ـــق او  ـــآ تطبی ـــې عم ـــو ک ـــره کلی ـــه زیات ـــتان پ ـــه د افغانس ـــو ت ـــږ کلیوال ـــې زمون ـــه ک ـــه برخ ـــن پ ـــنا د تأمی د بریښ

ـــرام د  ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــک د م ـــډو خل ـــو اوبان ـــتان د کلی ـــوي دي. اوس د افغانس ـــپارل ش ـــه س ـــتنې ت ـــې اخس ګټ

ـــون  ـــوی بدل ـــې ل ـــد ک ـــل ژون ـــه خپ ـــق رسه پ ـــه تطبی ـــروژو پ ـــن پ ـــنا د تأمی ـــا د بریښ ـــره بی ـــه تی ـــروژو پ ـــي پ پراختیاي

ـــوي . احساس

ـــو  ـــه هغ ـــو ل ـــروت دی ي ـــې پ ـــوالۍ ک ـــه ولس ـــتان پ ـــت د کوهس ـــان والی ـــې د بدخش ـــې چ ـــا « کل ـــاوک ه د » پت

ـــو د  ـــړاو د اوب ـــخیص ک ـــوب تش ـــۍ لومړیت ـــل اساس ـــودو رسه خپ ـــه درل ـــو پ ـــې د ) ۹۵( کورنی ـــه دی چ ـــو څخ کلی

ـــد . ـــی ومون ـــه الس رس ـــئ ت ـــا ی ـــي ړن ـــق رسه ی ـــه تطبی ـــروژې پ ـــنا د وړې پ بریښ

ددې کيل یوتن اوسیدونکی عبدالرقیب چې شپږ ماشومان لري داسې وویل : 

ـــو  ـــي ناروغی ـــه درد ، تنف ـــرګو پ ـــتوين اوس ـــومان د س ـــځې او ماش ـــا ښ ـــره بی ـــه تی ـــک، پ ـــې د دې کي خل  » مخک

او نورواختـــه کیـــدل ، ځکـــه مونـــږ پـــه کي کـــې بریښـــنا نـــه درلـــوده او خلـــک مجبـــور وو چـــې د خپلـــو 

ـــل الس د  ـــه خپ ـــه پ ـــداره توګ ـــه دوام ـــړي او پ ـــتفاده وک ـــه اس ـــو ن ـــه تیل ـــې کیفیت ـــه ب ـــاره ل ـــه پ ـــئ ل ـــو د ړناي کورون

ـــړې  « ـــس ک ـــی تنف ـــو لوګ ـــو اوملپ ـــیطان څراغون ـــویو ش ـــوړو ش ج

د پتاوک ها کلې د پراختیايي شورا رییس شکر محمد داسې وویل: 

ـــته راوړې  ـــه الس ـــرام ن ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــۍ د م ـــاره )۹۵۰۰۰۰( افغان ـــه پ ـــل ل ـــروژې د متوی ـــنا پ ـــږ د بریښ » مون

ـــروژې  ـــې پ ـــړې رسه د خپل ـــه ورک ـــو پ ـــي ) ۳۵۸۲۸۳( افغانی ـــه يعن ـــه اضاف ـــډي ن ـــلنی ون ـــس س ـــم دل ـــو ه . خلک

ـــه  ـــې پ ـــړه چ ـــګ رسه  دا درک ک ـــه رات ـــنا پ ـــه د بریښ ـــو ت ـــو کورون ـــږ د خلک ـــته . مون ـــه واخس ـــې برخ ـــق ک ـــه تطبی پ

ـــورو  ـــو ک ـــک خپل ـــږ خل ـــه زمون ـــړه ، ځک ـــق ک ـــروژه تطبی ـــوره پ ـــې او ګټ ـــوه ټولګټ ـــې ی ـــل کي ک ـــوږ خپ ـــتیا م رښ

ـــوښ دي .«   ـــر خ ـــه ډی ـــه امل ـــګ ل ـــه رات ـــنا پ ـــه د بریښ نوت

ددې کيل یوه تن اوسیدونکی ګلخان چې )۷۵( کلن دی او د دې کيل دکاندار دی داسې وویل :

ـــه رس  ـــږي . ځک ـــه تیری ـــې څ ـــواد ک ـــه هی ـــږ پ ـــې زمون ـــږو چ ـــدې پوهی ـــوو او پ ـــوه ش ـــد پ ـــه ژون ـــږ اوس پ » مون

ـــون  ـــم اورو، تلویزوی ـــو ه ـــوو، رادی ـــتفاده ک ـــاره اس ـــو لپ ـــا کول ـــو د ړن ـــه د کورون ـــنا ن ـــه بریښ ـــې ل ـــردې چ ـــره پ بی

ـــی  ـــتفادې رسه خپل ـــه اس ـــه پ ـــنا ن ـــه بریښ ـــې ل ـــي ، میرمن ـــبق وای ـــې س ـــئ ک ـــا ی ـــه ړن ـــو پ ـــومان م ـــورو، ماش ـــم ګ ه

ـــه آســـانې اســـتفاده کـــوي   ـــورو بریښـــنایي وســـایلو څخـــه پ ـــه یخچـــال او ن ـــودوي ، ل ـــه ت ـــو کـــوې . اوب ـــي ات جام

ـــوی دی .« ـــورې ش ـــه زړه پ ـــا اوپ ـــر هوس ـــد ډی ـــه ژون ـــږ ت ـــدې کار رسه مون ـــې پ چ
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ایــن عنــوان "واشنگنت پســـت" کــه می گویــد 

"افغانســتان مشــکاِت زیــادی دارد و احتــااًل 

ــن  ــی اســت"، ای یکــی از آن هــا رییس جمهــور غن

ــت.  ــرده اس ــر ک ــم را درگی ــدت ذهن ــا به ش روزه

آقــای غنــی بــا طمطــراِق فــراوان وارد عرصــۀ 

ــراق  ــن طمط ــا همی ــد و ب ــتان ش ــِت افغانس سیاس

نیــز بــه کرســی ریاســت جمهــوری رســید. در آغاز 

ــه صــورِت کم ســابقه  ــی اش، ب پیکارهــای انتخابات

در جنــاِح  بین املللــی  نهادهــای  و  ســازمان ها 

ــی  ــود از او نابغه ی ــک ب ــدند و نزدی ــز ش او متمرک

ــا آن جــا کشــیده  عجیب الخلقــه بســازند. بحــث ت

ــا  ــه ب ــاال چ ــا، ح ــن نهاده ــی از ای ــه یک ــد ک ش

ــام  ــی، اع ــای سیاس ــا انگیزه ه ــه ب ــع و چ تطمی

کــرد کــه آقــای غنــی "دومیــن مغــز متفکــرِ" 

ــت.  دنیاس

ــته و  ــه ورق برگش ــت ک ــن اس ــل ای ــاال مث ــا ح ام

ــود در  ــزرِگ خ ــتباه ب ــه اش ــی متوج ــۀ جهان جامع

ــه  ــعی دارد ک ــده و س ــی ش ــای غن ــردِن آق کان ک

ــد.  ــم کن ــی ترمی ــه گونه ی ــه را ب ــتباِه اولی اش

وقتــی کــه "واشــنگنت پســت" بــه عنــوان یکــی از 

مهم تریــن رســانه های معتــِر غربــی می گویــد 

ــتان  ــکل افغانس ــی از مش ــی بخش ــای غن ــه آق ک

ــس  ــه پ ــد ک ــوده می توان ــا ب ــن معن ــه ای ــت، ب اس

غنــی  آقــای  ریاســت جمهــوری  دو ســال  از 

بــه بن بســت خــورده اســت. ایــن موضــوع را 

ــن  ــه اصلی تری ــی ک ــورهای غرب ــک کش ــدون ش ب

ــد، حــاال درک کــرده و  حامــِی آقــای غنــی بوده ان

ــوولیِت آن  ــاِر مس ــر ب ــود را از زی ــد خ می خواهن

ــد.  ــرون کنن بی

ــتباه های  ــا اش ــی ب ــای غن ــورِی آق ــت جمه ریاس

بــزرگ آغــاز شــد. متأســفانه او بــه اندازه یــی 

ــی  ــچ واقعیت ــی اســت کــه هی دچــار خودبزرگ بین

ــتباه های دوران  ــۀ اش ــرد. ریش ــد بپذی را منی خواه

ریاســت جمهــورِی آقــای غنــی، بــه زمــاِن کارش 

ــای  ــردد. آق ــور برمی گ ــِف کش ــای مختل در نهاده

ــل  ــه دلی ــد، ب ــت ش ــه وارد دول ــی ک ــی از زمان غن

ایــن کــه در نهادهــای بین املللــی کار کــرده بــود، 

فکــر می کــرد کــه از همــه بیشــر می فهمــد. 

بــا  کــه  هرازگاهــی  را  ایــن خودشــیفته گی  او 

شــخصیت های مطــرِح کشــور رو در رو می شــد، 

ــت  ــه می گف ــه طعن ــی داد و ب ــروز م ــکلی ب ــه ش ب

کــه آن هــا بایــد جــاِی خــود را بــه افــراِد متخصــص 

ــد.  ــی کنن ــم خال و چیزفه

اکنـــون امــا تجربــۀ مدیریــِت آقــای غنــی بــه هیــچ 

ــر  ــزی بیش ــه او چی ــد ک ــان منی ده ــورت نش ص

ــتاوردهای او در وزارت  ــد. دس ــران می دان از دیگ

مالیــه و بعدتــر در دانشــگاه کابــل و بــه دنبــال آن 

ــه هیــچ عنــوان  در برنامــۀ انتقــاِل مســوولیت ها، ب

بیشــر از دیگــر اعضــای دولــت نیســت، هرچنــد 

ــر  ــد بیش ــش می توانن ــی ناکامی های ــه در جاهای ک

ــای  ــه آق ــند. در دو ســال گذشــته هــم ک ــز باش نی

ــی و  ــی سیاس ــن آرزوی زنده گ ــه مهم تری ــی ب غن

ــت  ــت جمهوری، دس ــی ریاس ــی اش، یعن مدیریت

ــه  ــدا کــرده، هیــچ دســتاورد مهم تــری نســبت ب پی

ــم  رییــس جمهــورِی پیشــین در کارنامــۀ خــود رق

نــزده اســت. 

شــاید برخی هــا بگوینــد مقایســۀ آقــای غنــی 

ــا  ــای کــرزی مقایســۀ درســتی نیســت و حت ــا آق ب

رنگین تــر  مراتــب  بــه  کــرزی  آقــای  کارنامــۀ 

و درخشــان تر از کارنامــۀ آقــای غنــی اســت. 

ــت  ــارت را داش ــن مه ــرزی ای ــای ک ــل آق حداق

ــه دارد و  ــی نگ ــف را راض ــای مختل ــه جناح ه ک

بــا چرب زبانــی، در دِل بخشــی از مــردم نفــوذ 

ــاده  ــارِت س ــن مه ــفانه ای ــی متأس ــای غن ــد. آق کن

ــانی  ــت و کس ــداده اس ــان ن ــوز نش ــا هن ــم ت را ه

کــه بــه ماقــاِت او می رونــد، از رفتــار و برخــورد 

ــتند.  ــی نیس ــِب او راض عجی

بســیاری از عــدم تعــادل روحــِی آقــای غنــی 

شــکایت دارنــد و می گوینــد کــه او منی توانــد 

ــنِت  ــک داش ــدون ش ــد. ب ــظ کن ــش را حف کنرول

چنیــن خلق وخویــی می توانــد در کار دشــوار 

رهــرِی یــک کشــور، آســیب های زیــادی وارد 

کنــد و باعــث آزرده گــی دیگــران شــود. در ضمن، 

ــه  ــه و مهــارت، ب ــه تجرب رهــری کشــور افــزون ب

چیزهــای دیگــری و از جملــه ســعۀ صــدر و تدبیــر 

ــت.  ــد آن هاس ــی فاق ــای غن ــه آق ــاز دارد ک ــم نی ه

ــه  ــت ک ــده اس ــخص ش ــته مش ــال گذش در دو س

ــاده ترین  ــه س ــده ک ــق نش ــا موف ــی حت ــای غن آق

ــچ گام  ــازد. او هی ــی س ــود را عمل ــای خ وعده ه

ــه  ــور آن گون ــِت کش ــود وضعی ــری در راه بهب موث

کــه انتظــار می رفــت، برنداشــته اســت. در دو 

ســال گذشــته، آقــای غنــی مشــغول زد و بنـــدهای 

سیاســی و تحکیــم قــدرِت خــود در ارگ ریاســت 

ــاِس  ــایل حس ــه مس ــر ب ــوده و کم ــوری ب جمه

کشــوری توجــه نشــان داده اســت. شــاید یکــی از 

ــلح،  ــاِن مس ــای مخالف ــِی پیرشوی ه ــل اصل دالی

همیــن عــدم توجــه آقــای غنــی بــه مســایِل کشــور 

باشــد. او همیــن حــاال بــا بخــش وســیعی از 

اعضــای دولــت مشــکل دارد. رییــس اجرایــی بــه 

ــی،  ــۀ سیاس ــاد توافق نام ــه مف ــی ب ــل بی توجه دلی

از او آزرده اســت. جــرال دوســتم معــاون اوِل 

او بــه دلیــل عــدم تفویــض صاحیت هایــش 

ناراحــت اســت و بــه همیــن ترتیــب، بســیاری از 

اعضــای دولــت به شــکلی از رییس جمهــوری دِل 

خوشــی ندارنــد. البتــه بــر ایــن فهرســت طوالنــی، 

نیــز  را  افغانســتان  بین املللــی  حامیــان  بایــد 

ــا  ــه امریکایی ه ــود ک ــه می ش ــرد. گفت ــه ک اضاف

ــد  ــار تردی ــی دچ ــای غن ــِت آق ــه مدیری ــبت ب نس

شــده و گفته انــد کــه او توانایــِی رهــرِی کشــوری 

ــدارد! ــتان را ن ــل افغانس مث

2 www.mandegardaily.com

احمــد عمران

دومین متفکِر جهان؛
نخستین و اساسی ترین مشکِل افغانستان

 

امیــر حبیب اللــه کلکانــی، شــاه  از خاک ســپاری  بعــد 

ــه  ــت ب ــال دس ــانۀ معلوم الح ــد رس ــتان، چن ــابق افغانس س

ــاد  ــاِن ایج ــد و خواه ــی زدن ــع مل ــاِف مناف ــی خ اقدامات

آشــوب در کشــور شــدند. آنــان بــا راه انــدازِی نشســت هایی 

بــه اشــراِک برخــی از افــراد مخــرب و معلوم الحــال و 

ــدازی  ــان راه ان ــی و همچن ــاِی طوالن ــۀ زیرنویس ه ــز ارای نی

ــد  ــر ض ــتون ها ب ــِک پش ــاش تحری ــدور، در ت ــای م میزه

قــوِم تاجیــک شــدند و پیشــر از آن هــم تــاش کــرده بودنــد 

کــه بــا قــرار دادِن جــرال دوســتم در برابــر یــک قــوِم دیگــر، 

ــاعد  ــش مس ــش از پی ــوام را بی ــاخنِت اق ــِر رو در رو س بس

سـازند. 

ــه  ــه علی ــردی ک ــد ف ــانه ها و چن ــِت آن رس ــلًا مخالف مس

ــد،  ــتی را ســامان داده بودن ــر شــهید نشسـ خاک ســپارِی امی

ــود  ــه وج ــن زمین ــی در ای ــچ اعراض ــت و هی ــِق آن هاس ح

نــدارد. امــا زمانــی کــه آنــان خواســتند مــردم را بــه جاده هــا 

ــه در  ــش و کســانی ک ــی و هواداران ــه کلکان بکشــانند و علی

تشــییع بقایــای پیکــِر او گــرد آمــده بودنــد، آشــوِب عمومــی 

ــِع ملــی مرتکــب شــدند!  ــد؛ اقدامــی خــاِف مناف ــا کنن به پ

ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــران، می توان ــر دیگ ــردم در براب ــِک م تحری

ســطح پاییــِن ســواد در کشــور، بــرای جامعــه بحـــران خلــق 

کنــد و ســبب ایجــاد نزاع هــای فراگیــِر قومــی شــود. نگرانــی 

ــده،  ــرا و تحریک کنن ــرۀ قوم گ ــد چه ــن چن ــه ای ــود ک ــن ب ای

ــۀ ســخناِن آتشــین و نفاق افکــن، یــک  ــی و ارای ــا گردهای ب

ــم  ــاِن ه ــه ج ــان را ب ــاده و بی خرم ــان سـ ــر مردم ــاِر دیگ ب

ــم کــه  ــرا رســید و دیدی ــندازند. امــا روز موعــوِد آن هــا ف بیـ

ــان،  ــی و تحریک آمیزش ــدت قوم ــوِی به ش ــِم هیاه علی رغ

فقــط بیســت وپنج نفــر در یــک محــل گــرد آمده انــد و 

دیگــر کســی بــه خواســِت آنــان التفــات ننمــوده اســت. ایــن 

ــد  ــن چن ــه در همی ــد ک ــانی بودن ــم کس ــر ه ــت وپنج نف بیس

ــد  ــث می کردن ــتند و بح ــور داش ــال حض ــانۀ معلوم الح رس

ــد. ــش می افروختن و آت

 چنیــن تجربه یــی، چنــد بــاِر دیگــر نیــز از جملــه در قضیــۀ 

ــِخ  ــا پاس ــود. ام ــده ب ــده ش ــز دی ــی نی ــناس نامه های برق ش

ــن  ــه ای ــتون ب ــِف پش ــوِم رشی ــفاِف ق ــن و ش ــیار روش بس

تحریک گــران و اشــخاِص بیــار، نشــان داد کــه دیگــر 

زمــاِن برده ســازی و بهره جویــی از مــردم پایــان یافتــه و 

ــر،  ــد نف ــع چن ــن مناف ــِت تأمی ــد جه ــی منی توان ــچ کس هی

ــدازد. ــر بین ــاِن یکدیگ ــه ج ــور را ب ــرادِر کش ــم ب ــواِم باه اق

ــتند، از  ــه هس ــاری ک ــوم و تب ــر ق ــتان از ه ــان افغانس  مردم

گذشــته خاطــرۀ خــوب ندارنــد و هرگــز منی خواهنــد یــک 

ــای  ــوز و تنش ه ــای خامنان س ــِی جنگ ه ــر قربان ــاِر دیگ ب

قومــی در کشــور شــوند و ایــن خانــۀ مشــرک را بــه دســِت 

ــران کننــد.  خــود وی

آتش افــروزاِن  ایــن  فراخــواِن  بــه  مــردم  نگفــنِت  لبیــک 

نفاق افکــن، نشــانگِر آن اســت کــه یــک تغییــِر میمــوِن 

ــاِن  ــر مردم ــت و دیگ ــده اس ــد آم ــور پدی ــی در کش اجتاع

افــراد  به آســانی شــکاِر دسیســۀ  مــا،  پشــتوِن  رشیــِف 

متعصــب و جنگ افــروز منی شــوند و از این پــس هیــچ 

ــر  ــی، ب ــعارهای قوم ــا رس دادِن ش ــد ب ــخصیتی منی توان ش

ــام و  ــه ن ــود را ب ــده و خ ــوار ش ــا س ــاِت آن ه ــوِج احساس م

ــاند.  ــان برس نش

اکنــون اکرثیــِت مــردِم رشیــف و باعــزِت پشــتون درک 

ــواِم  ــر اق ــتون ها در براب ــه از آدرِس پش ــانی ک ــد؛ کس کرده ان

دیگــر صــدا بلنــد می کننــد، دوســِت آن هــا نــه، بلکــه 

ــد.  ــز ان ــتاِن عزی ــِی افغانس ــتون ها و یکپارچه گ ــمِن پش دش

ــه  ــه ب ــز صدالبت ــور نی ــاکن در کش ــواِم س ــر اق ــاِن دیگ مردم

چنیــن درک و بصیرتــی رســیده اند. ایــن حالــت را بایــد 

ــت و  ــال، از حکوم ــن ح ــت و در عی ــک گرف ــاِل نی ــه ف ب

ــد خواســت کــه در  ــه رســانه ها بای ــی از جمل نهادهــای مدن

برابــِر آنانــی کــه مــردم را علیــه یکدیگــر تحریــک می کننـــد، 

ــی را  ــی و حق ُکش ــد و برتری طلب ــان دهن ــع نش ــِش قاط واکن

بــه نفــِع همدلــی و هم زبانــی از میــداِن سیاســت و فرهنــگ 

ــد.  بیرون کننـ

نشانه هایی
 از یک تغییِر میمون
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ــر ارگ  ــود د ــرِت خ ــِم قد ــی و تحکی ــدهای سیاس ــغول زدوبنـ ــی مش ــای غن ــته، آق ــال گذش ــو س ــر د د
ریاســت جمهوری بودــه و كمتــر بــه مســایل حســاِس كشــوری توجــه نشــان دادــه اســت. شــاید یکــی از دالیــل 
اصلــِی پیشــروی های مخالفــاِن مســلح، همیــن عدــم توجــه آقــای غنــی بــه مســایِل كشــور باشــد. او همیــن حــاال 
بــا بخــش وســیعی از اعضــای دولــت مشــکل دــارد. رییس اجرایــی بــه دلیــل بی توجهــی بــه مفــاد توافق نامــۀ 
سیاســی، از او آزردــه اســت. جنــرال دوســتم معــاون اوِل او به دلیــل عدــم تفویــض صالحیت هایــش 
ناراحــت اســت و بــه همیــن ترتیــب، بســیاری از اعضــای دولــت بــه شــکلی از رییس جمهــوری دــِل خوشــی 
ندارنــد. البتــه بــر ایــن فهرســت طوالنــی، بایــد حامیــان بین المللــی افغانســتان را نیــز اضافــه كــرد. گفتــه 
ــِی  ــد كــه او توانای ــد شــده و گفته ان ــی دچــار تردی ــِت آقــای غن ــه مدیری می شــود كــه امریکایی هــا نســبت ب

رهبــرِی كشــوری مثــل افغانســتان را ندــارد!

ACKU
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نیویارک تایمز

ــدترین  ــی از فاس ــتان در یک ــد افغانس ــارنوال جدی ــوی س ل

ــا  ــت ت ــده اس ــف ش ــور، موظ ــن کش ــت ای ادارات حکوم

ــد. ــاده منای ــت را پی عدال

ــد  ــد فری ــت. محم ــا اس ــخت ترین کاره ــی از س ــن یک ای

گــروه  یــک  بــا  بایــد  جدیــد  لوی ســارنوال  مجیــدی، 

ــد سیاســی کــه در طــول ۱۵ ســال گذشــته اجــرای  قدرمتن

و  رقبای شــان  درگیرکننــده  شــبکه  مثابــه  بــه  را  قانــون 

ــاد  ــگ فس ــد. فرهن ــارزه کن ــد، مب ــان دیده ان ــع درآمدش منب

)رشوه ســتانی( و معافیــت، دیریســت کــه در افغانســتان 

بــه حــدی جــا بــاز کــرده کــه مــردم افغانســتان بــه ســختی، 

می کشــند. را  آن صدای شــان  مــورد  در  دیگــر 

نســیم اکــر، رییــس اجرایــی کمیتــه مســتقل مشــرک 

نظــارت و ارزیابــی مبــارزه علیــه فســاد اداری کــه یــک نهــاد 

ــد،  ــور می باش ــاد در کش ــای ضدفس ــده تاش ه ارزیابی کنن

ــد،  ــاد( می گویی ــا فس ــارزه ب ــا )مب ــه ش ــی ک ــت: »زمان گف

مــردم بــا خنــده آرزوی موفقیــت می کننــد. فاســدترین 

ادارات  بــا فســاد ســخن می گوینــد.  از مبــارزه  آدم هــا 

بــه  وزارت خانه هــا،  در  ارزیابی کننــده  و  کنرل کننــده 

صــورت وســیعی در فســاد شــهره هســتند. مــردم باورشــان 

ــد«. ــت داده ان ــل از دس ــورت کام ــه ص را ب

بیشــر از هــر نهــاد دیگــری، آقــای حمیــدی در برابــر 

ــارنوالی  ــوی س ــت. اداره ل ــه اس ــرار گرفت ــودش ق ــاد خ نه

ــور  ــطح کش ــون در س ــده قان ــاد اجراکنن ــن نه ــه عالی تری ک

ــون را  ــن قان ــودش ای ــار خ ــه هرب ــده ک ــده ش ــت، دی اس

ــت. ــته اس شکس

مــرور لطفــی، یــک دانشــجوی رشــته حقــوق در والیــت 

پــروان طــی یــک دیــدار رســمی کــه آقــای مجیــدی اخیــرا 

از پــروان انجــام داده، بــه او گفتــه اســت: »شــا اگــر یــک 

خانــه مجلــل دو منزلــه یــا ســه منزلــه را ببینیــد و ســوال کنید 

ــرد  ــارنوال را می گی ــک س ــام ی ــردم ن ــت؟ م ــی اس ــه از ک ک

ــارنوالی کار  ــوی س ــر ل ــی از دفات ــه در یک ــد ک و می گوین

ــم،  ــوق می خوان ــن حق ــد م ــه بفهم ــی ک ــر کس ــد. ه می کن

ــوق  ــه حق ــر این ک ــد. بخاط ــوال می کن ــی ام س ــت واقع از نی

ــه اســت«. ــر ســوال رفت و قانــون در افغانســتان زی

ــورد، رسش را  ــن م ــت در ای ــگام صحب ــدی هن ــای حمی آق

ــی  ــی داد و زمان ــکان م ــت دردآور، ت ــک موافق ــانة ی ــه نش ب

ــرد  ــراف ک ــید، اع ــش رس ــردن برای ــت ک ــت صحب ــه نوب ک

ــردم از  ــه م ــث فاصل ــور باع ــی کش ــام عدل ــی نظ ــه ناکام ک

ــان  ــردم دعواهای ش ــات م ــی اوق ــده و بعض ــت گردی حکوم

را بــه دلیــل فســاد در نظــام عدلــی دولــت افغانســتان، حتــی 

ــه  ــرار داشــته اند، ب ــت ق ــرل دول در مناطقــی کــه تحــت کن

طالبــان برده انــد.

ــی  ــه معن ــوالی ها چ ــاالی ولس ــرل ب ــاله کن ــید: »مس او پرس

می دهــد، زمانی کــه مــا دل هــای مــردم را بــا خودمــان 

ــم؟« نداری

ــت  ــه هف ــد ک ــه فرزن ــدر س ــاله، پ ــدی ۴۸ س ــای حمی آق

یــک  اســت،  افغانســتان  لوی ســارنوال  می شــود  مــاه 

ــه  ــپس ب ــه س ــد ک ــس می باش ــی پولی ــرده اکادم تحصیل ک

زندگــی ملکــی روی آورد و در رشــته حقــوق تحصیــل 

کــرد. او بــرای یــک دهــه، بــه عنــوان یــک کمیشــر شــناخته 

شــده و مــورد احــرام حقــوق بــرش، ایفــای وظیفــه کــرده و 

ــه  ــیون کان ک ــای سیاس ــن بی عدالتی ه ــدادی از تازه تری تع

پــس از مداخلــه آمریــکا در افغانســتان قــدرت داشــته اند را، 

ــت. ــرار داده اس ــق ق ــورد تحقی م

تنهــا زمانــی کــه او خــارج از کشــور زندگــی کــرده، هشــت 

ماهــی بــود کــه روی درجــه ماســری اش در دانشــگاه 

هــاروارد کار می کــرد؛ زمانــی کــه پــس از تاییــدی اش 

ــه  ــی، ب ــدت مل ــت وح ــارنوال در حکوم ــوی س ــوان ل به عن

ــد. ــته ش ــور خواس کش

ــراث  ــه می ــه اداره ای را ب ــد ک ــت کنده می گوی او رک و پوس

گرفتــه کــه هیــچ تفاوتــی بــا صبــح پــس از ســقوط حکومت 

طالبــان در ســال ۲۰۰۱، نــدارد. بــا وجــود مــرف شــدن 

ــی ترین  ــه اساس ــی ب ــه ای حت ــچ توج ــر، هی ــا دال میلیون ه

ــده  ــدان نش ــت کارمن ــردن ظرفی ــا باالب ــاخت های آن ی زیرس

اســت و تنهــا یک ســوم اعضــای ایــن اداره، در حــال 

ــتند. ــوردار هس ــی برخ ــات عال ــارض از تحصی ح

آقــای حمیــدی گفــت کــه اداره لــوی ســارنوالی یــک اتــاق 

ــی  ــرای مقامــات عال ــا رشوه ســتانی  ب سیســتاتیک فســاد ی

رتبــه بــوده کــه مهــر قانونــی بــودن را بــر معامله هــای 

مرمــوز و اتحادیه هــای فاســد، زده اســت و بــا پی گــرد 

ــد. ــی وارد کرده ان ــارهای سیاس ــوب ی٬ فش ــای مطل قضای

ــوده و  ــده ب ــی ش ــت سیاس ــاد بی نهای ــن نه ــت: »ای او گف

ــه  ــت ک ــوده اس ــانی ب ــتان کس ــی در دس ــزار سیاس ــک اب ی

ــام  ــا را بدن ــه زده و آنه ــان رضب ــه رقیبان ش ــته اند ب می خواس

ــوده  ــرای ترورهــای شــخصیتی ب ــی ب ــن نهــاد جای ــد. ای کنن

ــت«. اس

ــدی  ــای حمی ــرای آق ــاه اول ب ــن م ــاب، چندی ــن حس ــا ای ب

ــن از  ــت. او ۳۰ ت ــوده اس ــوار ب ــیار دش ــن اداره، بس در ای

ــر  ــرار داده و دیگ ــی ق ــورد بازجوی ــدان اداره اش را م کارمن

ــدی  ــه فســاد را در پســت های کمــر کلی ــوده ب ــدان آل کارمن

تبدیــل یــا صاحیت های شــان را تقلیــل داده اســت. او 

رهــری ایــن اداره را دگرگــون کــرده و تعــدادی از کدرهــای 

ــت. ــع داده اس ــدی ترفی ــت های جدی ــه پس ــوان را ب ج

متامــی ایــن کارهــا و شــکایت های او، یــک اتهــام ضمنــی 

ــه  ــو ک ــحق الک ــد اس ــی، محم ــارنوال قبل ــوی س ــه ل برعلی

ــور کار  ــارنوال کش ــوی س ــوان ل ــال به عن ــت س ــدت هش م

ــور  ــس جمه ــدی ریی ــن کلی ــی از متحدی ــود و یک ــرده ب ک

ــند. ــید، می باش ــر می رس ــه نظ ــرزی ب ک

ــا آقــای الکــو،  پــس از برقــرار شــدن یــک متــاس تلفنــی ب

ــن را  ــورا تلف ــرد و ف ــاع ک ــن اداره دف ــابقه اش در ای او از س

قطــع کــرد.

ــک  ــن ی ــت: »ای ــات گف ــن اتهام ــورد ای ــو در م ــای الک آق

ــت. آن را  ــد اس ــک پروپاگن ــام ی ــن اته ــود. ای ــاک ب اداره پ

ــاد در  ــت. فس ــرکات اس ــاد در گم ــن، فس ــرم. ببی منی پذی

ــتند«. ــات، کا دروغ هس ــن اتهام ــت. ای ــا اس قرارداده

ــتان،  ــی افغانس ــام عدل ــات در نظ ــا مقام ــه ب ــا مصاحب ام

لــوی  کــه  می دهنــد  نشــان  تاجــران  و  قانون گــذاران 

ــوه خواری  ــر از رش ــرده ای متاث ــورت گس ــه ص ــارنوالی ب س

ــت. اس

ــد  ــاز مانده ان ــال ها ب ــرای س ــی ب ــده بازجوی ــزاران پرون ه

ــی  ــد ماه ــر چن ــا در ه ــد ت ــت یافته ان ــارنواالن فرص ــه س ک

ــد  ــی بخواهن ــرای بازجوی ــا صــدور هشــداریه، کســی را ب ب

فرصــت دیگــری بــرای رشــوه خوری بیابنــد؛ در حالــی کــه 

ــه هیــچ جایــی نرســیده اســت. دوســیه ب

ــاط داشــته اند، معمــوال  ــدان ارتب ــا زورمن ــراد متهــم کــه ب اف

ــی  ــپس در زمان ــد. س ــت کرده ان ــت دریاف ــانی برائ ــه آس ب

کــه حامیــان آنهــا دردرسی بــرای حکومــت شــده اند، 

ــت. ــده اس ــاز ش ــاره ب ــز دوب ــان نی دوسیه ش

بــا مقامــات ارشــد کــه در بدنام تریــن قضایــای رشوه ســتانی 

ــه در  ــانی ک ــمول کس ــد، به ش ــته ان ــت داش ــاد دس ــا فس ی

ــون  ــت ۹۰۰ میلی ــک و رسق ــل بان ــتگی کاب ــه ورشکس قضی

دالــر دخیــل بوده انــد، بــا بســیار مایمــت برخــورد گردیــده 

ــی  ــه فراموش ــری، ب ــه ی موث ــه گون ــان ب ــا محکومیت ش و ی

ســپرده شــده اســت.

ــه  ــدن ب ــه ش ــال اضاف ــز در ح ــی نی ــال، نام های در همین ح

چــپ و راســت لیســت افــراد ممنوع الســفر هســتند کــه بــه 

ــرثا  ــری، اک ــزار نف ــت ۳ ه ــن لیس ــدی، ای ــای حمی ــه آق گفت

ــا قراردادی هــا را شــامل می شــود. تاجــران و پیــان کاران ی

ســودآور،  امــا  مشکل ســاز  بســیار  مســایل  از  یکــی 

عملکردهایــی بــوده کــه اداره لوی ســارنوالی درگیــر دعواهــا 

و اختافــات مدنــی شــده بــوده کــه در حیطــه ی صاحیــت 

ایــن اداره نیســت. یــک پیانــکار فرعــی بــا پیانــکار 

اصلــی اختــاف پیــدا می کنــد و بــا وجــود ایــن کــه رشایــط 

ــت  ــا حکمی ــا ب ــاف آنه ــا اخت ــد ت ــا می کن ــرارداد اقتض ق

ــه  ــی را ب ــکار اصل ــی، پیان ــده فرع ــود، قراردادکنن ــل ش ح

ــه زودی  ــی ب ــکار اصل ــد و پیان ــارنوالی می کش ــوی س ل

می شــود. ممنوع الخــروج 

ایــن تجــار بــرای حفــظ اعتبارشــان بایــد رشــوه بپردازنــد یــا 

از کــدام زورمنــد خواهــان کمــک شــوند.

کاوون کاکــر کــه در کابــل یــک دارالوکالــه دارد، گفــت کــه 

فی صــدی زیــادی از ســارنواالن در گذشــته، وقت شــان 

حیطــه ی  در  اصــا  کــه  حکمیــت  قضایــای  روی  را 

نــدارد، ســپری می کردنــد. قــرار  مسلک شــان 

آقــای کاکــر گفــت: »مــا می بینیــم کــه لوی ســارنوال جدیــد 

از آن جلوگیــری می کنــد. امــا نگرانــی مــن ایــن اســت کــه 

ــته  ــرره بس ــا مق ــون ی ــدام قان ــع ک ــا وض ــه ب ــن روزن ــر ای اگ

ــا آمــدن رهــری دیگــر، هــان کســب و  ــاز هــم ب شــود، ب

کار ســابق رشوع شــود«.

آقــای حمیــدی گفــت کــه قبــا دســتور داده تــا متــام 

قضایایــی کــه در ســال های گذشــته بــاز مانده انــد، در 

ظــرف دو مــاه بــه آنهــا رســیدگی و مختومــه اعــام شــوند تــا 

ــد. ــاالی مشــکات فعلــی مترکــز کنن ــد ب ســارنواالن بتوانن

لیســت  در  را  »هیچ کســی منی توانــد کســی  او گفــت: 

ــر اســاس یــک  ممنوع الخــروج قــرار بدهــد، هیــچ کســی ب

ادعــا منی توانــد فعالیت هــای اقتصــادی یــک تاجــر را 

متوقــف منایــد. مــا در کل، در موضوعــات ملکــی مدنــی، 

مداخلــه منی کنیــم. قرضه هــای مــردم بــه مــا ارتبــاط 

منی گیرنــد«.

حتــی در ســخت ترین رشایــط سیاســی کــه حکومــت ارشف 

غنــی بــا چالش هــا و رضب العجل هــای از دســت داده 

ــه  ــد ک ــد می کن ــدی تاکی ــای حمی ــت، آق ــده اس ــه ش مواج

ــارزه  ــی حکومــت را در مب ــت رشکای ائتاف ــوز حای ــا هن ت

ــود دارد. ــا خ ــاخنت اداره اش، ب ــی س ــرای غیرسیاس ب

او بــار دیگــر یــادآوری کــرد کــه چگونــه اخیــرا وظیفــه یــک 

ــن  ــش از ای ــه پی ــتان را ک ــرب افغانس ــد در غ ــام قدرمتن مق

دوســتان اش بــا معافیــت از بازداشــت پولیــس آزاد می کــرد، 

بــه تعلیــق در آورده اســت. ایــن مــرد در جریــان انتخابــات 

ــران  ــی از کمپاین گ ــال ۲۰۱۵، یک ــوری س ــت جمه ریاس

ــود. ــه اش ب ــی در منطق ــور غن ــس جمه ــدی ریی کلی

ــام  ــن مق ــا ای ــته ت ــدی خواس ــای حمی ــه آق ــی ک ــا زمان ام

ــرای  ــر ســارنواالن حــارض شــود، ب ــی در براب ــرای بازجوی ب

ــی  ــای غن ــده و آق ــه ش ــار مواج ــا فش ــازی آن، ب عملی س

ــت. ــرده اس ــت ک ــام( حای ــن مق ــدیدا از او )ای ش

ــمن  ــود دش ــرای خ ــه ب ــد ک ــا می دان ــدی کام ــای حمی آق

ــی  ــیع مردم ــت وس ــه از حای ــت ک ــا او گف ــازد، ام می س

ــت و  ــوردار اس ــرات برخ ــاد تغیی ــات و ایج ــرای اصاح ب

آن حســاب می کنــد. روی 

آقــای حمیــدی گفــت: »اگــر شــا یــک کار کوچکــی را در 

ــرای  ــد، ب ــچ انتظــاری ندارن ــردم آن هی ــک کشــوری کــه م ی

ــی  ــت بزرگ ــا حای ــرای ش ــد، آن کار ب ــام دهی ــردم انج م

را خواهــد آورد و آن حایــت، شــا را در کاهــش ارزش 

ــرد«.ش ــد ک ــک خواه ــد، کم ــخاص فاس ــی اش سیاس

ــاد  ــا و اجس ــال زخمی ه ــه انتق ــتانی ب ــای پاکس  چرخبال ه

افغانســتان  در  تروریســتی  گروه هــای  ســایر  و  طالبــان 

می پردازنــد. 

عضــو شــورای والیتــی پکتیــا بــا ابــراز ایــن مطلــب گفــت 

کــه بالگردهــای پاکســتانی از مخالفــان مســلح در ایــن 

والیــت حایــت می کننــد.

فیــض محمــد منــگل عضــو شــورای والیتــی پکتیــا اظهــار 

داشــت: مخالفــان مســلح در ولســوالی جانــی خیــل 

ایــن والیــت از حایــت هوایــی بالگردهــای پاکســتانی 

ــت. ــوردار اس برخ

پاکســتانی  بالگردهــای  گفــت:  آزادی  رادیــو  بــه  وی 

زخمی هــا و اجســاد مخالفــان مســلح را بــه الهــور و 

می کننــد. منتقــل  پاکســتان  پیشــاور 

اعضــای شــورای والیتــی پکتیــا از حکومــت خواســتند تــا 

ــی  ــوالی جان ــری ولس ــرای بازپس گی ــر ب ــه رسیع ت ــر چ ه

ــد. ــل اقــدام جــدی کن خی

تاکنــون مقامــات حکومــت وحــدت ملــی در ایــن خصوص 

ابــراز نظــر نکرده انــد.

ولســوالی جانــی خیــل چنــدی قبــل توســط مخالفــان 

ــرد. ــقوط ک ــلح س مس

ــل  ــه به دلی ــود ک ــه ب ــا گفت ــت پکتی ــی والی ــات محل مقام

حضــور  عــدم  و  امکانــات  نبــود  و  درگیــری  افزایــش 

ــش  ــروی ارت ــارصه 200 نی ــه مح ــی، حلق ــای کمک نیروه

ــان  ــارصه طالب ــش در مح ــت پی ــد وق ــه از چن ــتان ک افغانس

قــرار داشــتند، تنگ تــر شــد.

بــه  کــه حملــه  بودنــد  داده  مقامــات محلــی هشــدار 

ــت  ــی هدای ــبکه حقان ــان ش ــط جنگجوی ــل توس جانی خی

. می شــد

ــا مقــر فرماندهــی خــود را در  ایــن شــبکه تــاش می کنــد ت

افغانســتان ایجــاد کنــد.

قاچــاق قطعــات هواپیــای بــدون رسنشــین بــه 
ن کستا پا

ــی  ــتان ط ــی در رشق افغانس ــای امنیت ــال، مقام ه ــن ح در ای

ــدو  ــای ب ــزات هواپیاه ــی از تجهی ــی، برخ ــی مخف عملیات

ــتان  ــه پاکس ــود ب ــرار ب ــه ق ــد ک ــف کردن ــین را کش رسنش

ــوند. ــاق ش قاچ

ــاق  ــرای قاچ ــاش ب ــه ت ــت ک ــه اس ــی گفت ــع امنیت ــک منب ی

ــف  ــتان کش ــه پاکس ــین ب ــدون رسنش ــای ب ــات هواپی قطع

شــد.

ــود، از  ــاش ش ــش ف ــت نام ــه نخواس ــی ک ــام امنیت ــن مق ای

ــر داد. ــار خ ــت ننگره ــه والی ــی ب ــم امنیت ــزام تی اع

ــس  ــای پولی ــا نیروه ــرکی ب ــات مش ــژه، عملی ــای وی نیروه

مــرزی در ولســوالی مومنــد دره انجــام دادنــد کــه در نتیجــه 

ــف  ــین را کش ــدون رسنش ــای ب ــات هواپی ــی قطع از منزل

ــد. کردن

ــرار  ــین ق ــدون رسنش ــای ب ــات هواپی ــه قطع ــزود ک وی اف

ــوند. ــاق ش ــتان قاچ ــه پاکس ــود ب ب

ــدون  ــای ب ــر هواپیاه ــای اخی ــی در ماه ه ــان امریکای نظامی

رسنشــین در اختیــار نیروهــای امنیتــی افغانســتان قــرار 

ــد. داده ان

مبارزه برای برقراری عدالت
 در نظام پر از فساد

اعضای شورای والیتی پکتیا:

اجساد وزخمی های طالبان توسط چرخبال های پاکستان منتقل می شود
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ــه  ــد. ب ــم می کن ــن کار آرام ــارم، ســگرت می کشــم، ای ــترس د ــه اس ــی ک »زمان
ــار  ــه دچ ــم ک ــم. می ترس ــرک نمی کن ــگرت را ت ــه س ــت ک ــر اس همین خاط

ــوم.«  ــد بش ــش از ح ــترس بی ــراب و اس اضط
هرچنــد دــر یــک نــگاه ســطحی، بــه نظــر می رســد کــه ایــن اســتدالل منطقــی 
باشــد؛ امــا نکاتــی دربــارۀ ارتبــاط اســترس و دخانیــات وجــود دــارد کــه بی پایه 

بودــِن ایــن اســتدالل را ثابــت می ســازد.
تنباکــو، یــک ضــد اســترِس جعلــی اســت. دــر واقــع، ایــن خــودِ تنباکــو اســت 
ــی  ــترس جعل ــد اس ــک ض ــز ی ــگرت نی ــن، س ــت. بنابرای ــترس آور اس ــه اس ک

اســت!
ــرای آرام  ــترس تر، ب ــراد پراس ــه اف ــد ک ــور می ش ــی، تص ــای طوالن ــا مدت ه ت
کردــن خــود، تمایــل بــه ســگرت کشــیدن دارنــد. امــا امــروزه همــه می داننــد 

کــه ایــن تصــور کامــاًل اشــتباه اســت.
ــال  ــت: احتم ــتر اس ــگرتی ها بیش ــن س ــر بی ــی د ــکالت اضطراب ــال مش احتم
ــِر دیگــران و احتمــال بــروز عارضــۀ  بــروز اضطــراب بیــن ســگرتی ها 5.5 براب
وحشــت دــر بیــن آن هــا 15 برابــِر دیگــران اســت... دــر نتیجــه، ســگرت افــراد 
ــود  ــه می ش ــه گفت ــد، این ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــد! بنابرای ــرب می کن را مضط
نیکوتیــِن ســگرت باعــث آرامــش و آســوده گی می شــود، دامــی بیــش نیســت!

ــش  ــترس تان را افزای ــات اس ــه دخانی ــد ک ــاس می کنی ــم احس ــما ه ــر ش اگ
ــیوۀ آرام  ــد و ش ــواد نروی ــن م ــراغ ای ــر س ــد دیگ ــه بع ــن ب ــد، از ای می ده

شــدن تان را تغییــر دهیــد.
بــرای ســگرت نکشــیدن دــر زمــان اســترس، منبــع اســترس را شناســایی کرده و 

ســعی کنیــد آن را از بیــن ببریــد.
ــترس را  ــای اس ــر زمان ه ــیدن د ــگرت کش ــت س ــد عل ــعی کنی ــا س ــر ابتد د
ــه عنــوان بهانه یــی  تشــخیص دهیــد. بــه طــور مثــال؛ دــر دــوران امتحانــات، ب
بــرای اســتراحت، ســگرت می کشــید. چــرا نــوع دیگــری از اســتراحت را بــرای 
خــود دــر نظــر نمی گیــرد؟ مثــاًل یــک چــای بنوشــید یــا از خانــه بیــرون برویــد 
ــز  ــتان طن ــه داس ــد صفح ــد، چن ــا را آب بدهی ــد، ُگل ه ــازه بخوری ــی ت و هوای

ــد و ... بخوانی
ــد،  ــه شــما فشــار مــی آورد، اســترس پیدــا می کنی ــان ب ــی کــه رییس ت اگــر زمان
ــان صحبــت کنیــد، پرســش های بیشــتری  ــا یکــی از همکاران ت شــاید بتوانیــد ب
ــما  ــا ش ــه ب ــان چه گون ــه رییس ت ــد ک ــح دهی ــش توضی ــا برای ــا حت ــید، ی بپرس
حــرف زدــه اســت... و بــه ایــن ترتیــب، اســترِس واردــه به خــود را تخلیــه کنید.

زمانــی کــه احســاس اضطــراب و اســترس می کنیــد، بــه طــور خودــکار دنبــال 
راه حــل دیگــری جایگزیــن ســگرت، بگردیــد.

ــه  ــچ کمکــی ب ــات هی ــرا دخانی ــد، زی ــع اســترس بیابی ــرای رف روش دیگــری ب
ــد. ــما نمی کن ش

سگرت کشیدن، بعضی اوقات، یک سری چیزها را از بین می برد.
شــاید بــه نظــر برســد کــه ســگرت کشــیدن گاهــی اوقــات خشــونت را هدایــت 
می کنــد. بنابرایــن می توانیــد بــه جــای ســگرت کشــیدن، شــیپور بزنیــد، خمیــر 

نــان را دــر دســت تان ورز بدهیــد و یــا یــک ســاجق بجویــد. 

گردآوری:	پرتال	فرهنگی	اجتماعِی	پرشین	پرشیا	

بخش نخست
بخش ششم و پایانی

پرهیز	از	تأویل	
تأویــل نــص و اســتنباط معانــی و مفاهیمــی 
از لفــظ کــه فراتــر از ظاهــر آن باشــد، از نظر 
ــود  ــل و مرد ــی باط ــلفی فرایند ــان س جری
ــل نــص  ــه تأوی اســت. کســی کــه دســت ب
ــرد  ــه می گی ــاظ را نادید ــس الف ــد، تقد می زن
و دــر را بــر تحمیــل معانــِی دلخواهِ خــود بر 
ــت  ــوع خیان ــل از ن ــد. تأوی ــاز می کن ــص ب ن
ــا و  ــا انگیزه ه ــه ب ــت و همیش ــص اس ــه ن ب
ــه  ــی ک ــت. راه ــراه اس ــاروا هم ــراِض ن اغ
تأویــل پیــش پــای خوانندــه می گــذارد، 
راهــی دــراز اســت و عاقبتــش معلوم نیســت 
تأویل هــای  از  زنجیره یــی  می توانــد  و 
گوناگــون را دــر پــی داشــته باشــد. بــا مجال 
دادــن بــه تأویل هــا، دســت تأویل گــران بــاز 
ــص  ــد از ن ــه می خواهن ــا هرچ ــود ت می ش
ــای  ــتن نوزاده ــص آبس ــند. ن ــرون بکش بی
ناهمگونــی خواهــد شــد کــه یکــی دیگــری 
ــن  ــی ای ــن قربان ــارد. اولی ــان برمی د را از می
رونــد، یقیــن و اعتقــادِ قاطــع اســت و 
تزلــزل ایمانــی را دــر پــی می آورد، دــر حالی 
ــه  ــه یقیــن و رســیدن ب ــن ب کــه دســت یافت
ــلفی  ــاری س ــۀ دین د ــتوار الزم ــاوری اس ب

شــناخته می شــود. 

عقیده	به	جای	ایمان
دــر دیدــگاه ســلفی، هــر یــک از اصطالحاِت 
و  اســت  دیگــری  مترادــِف  شــده  یــاد 
ــان  ــم، ایم ــاد داری ــه آن اعتق ــه ب ــزی ک چی
ــم  ــان داری ــه آن ایم ــه ب ــزی ک ــت و چی اس
اســت  طبیعــی  باشــد.  یقیــن آور  بایــد 
کــه ایــن برداشــت از قضیــه ریشــه های 
نیــز  و  معرفت شــناختی  روان شــناختی، 
مباحــث مربــوط بــه فلســفۀ ذهن و مکانیســم 
ــن  ــرد. ای ــه می گی ــانی را نادید ــی انس آگاه
نکتــه کاویدــه نمی شــود کــه آن چــه بــه 
آن یقیــن می گوییــم آیــا از جنــس بــاور 
ــس  ــا از جن ــن ی ــس تلقی ــا از جن ــت ی اس
ــه  ــا عقید ــهودی. آی ــی و ش ــای باطن یافته ه
از جنــس علــم ضــروری و بدیهــی اســت یــا 
از جنــس علــم نظــری و اســتداللی. این کــه 
ــه  ــوان ب ــارف می ت ــای متع ــا روش ه ــا ب آی
ــه  ــر، و این ک ــا خی ــی شــهودی رســید ی یقین
و  تلقیــن  از  ناشــی  جزم اندیشــی های 
ــا  ــر کج ــری د ــب و بی خب ــوارث و تعص ت
ــای  ــه معن ــی و ب ــای عرفان ــه معن ــن ب از یقی
مــورد نظــر دــر آیــات قرآنــی جدــا می شــود، 
مباحثی ســت کــه دــر گفتمــان ســلفی جایــی 

ــارد. ند

تاریخ	و	انحنای	نزولی
ــاک و  ــی پ ــخ از نقطه ی ــگاه، تاری ــن دید از ای
خالــص شــروع شــده، و دــر آغــاز خلقــت، 
برخوردــار  ســالم  فطــرِت  از  انســان ها 
بوده انــد و بــه مــرور زمــان ایــن فطــرت دــر 

ــه اســت.  ــرار گرفت مســیر فســاد و تباهــی ق
به خصــوص دــر مــورد تاریــخ اســالم، 
دوره هــای اولیــه کــه روزگار ســلف اســت، 
اســت،  بی عیــب  و  خالــص  دوره هایــی 
ــا دوره هــای بعــد از آن دوره هــای فاســد  ام
ــر  ــه ه ــت ک ــه اس ــِی فزایند ــه تباه و رو ب
ــاد و  ــم فس ــر حج ــذرد، ب ــان می گ ــه زم چ
تباهــی افزودــه می گردــد. از ایــن نظــر، هــر 
آن چــه متعلــق بــه دوره هــای پســین اســت و 
ــار  ــر اســت، از اعتب ــا نزدیک ت ــه روزگارِ م ب
ــان  ــم آدمی ــار می باشــد. ه ــری برخورد کمت
دوره هــای بعدــی و هــم محصــوالِت دســت 
و فکرشــان دــر معــرِض اتهــام هســتند و باید 
بــه آن هــا بــه دیــد شــک و تردیــد نــگاه کرد. 
ــوان اعتمــاد کــرد کــه  ــه چیــزی می ت تنهــا ب
نمونه یــی دــر دوره هــای پیشــین داشــته 
ــا  ــکارِ قدم ــار و اف ــر آث باشــد و ریشــه یی د
پیدــا کنــد. ســند مشــروعیت امروزیــان، 
تنهــا اتکای شــان بــه گذشــته های دــور 
ــق  ــه تطاب ــود ک ــش ش ــد کوش ــت و بای اس
میــان اصــل تــا حــد امــکان مراعــات 
ــه دــوران  گردــد. خوبی هایــی کــه متعلــق ب
کاذب انــد  خوبی هــای  همــه  جدیدنــد، 
ــده  ــار ش ــار اعتب ــی مد ــر صورت ــا د و تنه
نمونه هــای  بــه  می تواننــد کــه شــباهتی 
مشــابه پیشــیِن خــود دــر گذشــته پیدــا کنند. 
بدبینــی بــه عصــر حاضــر و فراورده هایــش، 
ــخ  ــیر تاری ــه مس ــلفی ب ــرش س ــۀ نگ الزم
اســت و دــورۀ طالیــی و مقدــس تنهــا متعلق 

ــته اســت.  ــه گذش ب

بدبینی	به	دانش	و	تجربۀ	بشری
ــوب  ــان خ ــارِب آن ــان ها و تج ــش انس دان
باالیــی  ارزِش  و  منزلــت  از  امــا  اســت، 
ــه قانــون  برخوردــار نیســت، چــه مربــوط ب
ــه  ــاینس و چ ــه س ــر و چ ــه هن ــد و چ باش
فلســفه و چــه مدیریــت و حکومت دــاری و 
هــر چیــز دیگــری. تنهــا آن بخــش از دانــش 

انســانی ارزش پیدــا می کنــد کــه پشــتوانه یی 
از کالم ســلف یــا نصــوص دینــی بــه شــکل 
ــر  ــاًل اگ ــته باشــد. مث ــک داش ــا نزدی ــور ی د
کســی تیــوری جدیدــی دــر عرصــۀ مدیریــت 
می دهــد، بایــد ســندی دــر آیــات و احادیــث 
ــا  ــش پید ــوال ســلف برای ــر اق ــا تأییدــی د ی
ــه  ــت ک ــی اس ــخن بیهوده ی ــه س ــد، ورن کن
نبایــد بــه آن بهایــی دــاد. همچنیــن اســت در 
ــن،  ــر ای ــا ب ــا. بن ــا و عرصه ه ــر زمینه ه دیگ
بــه جــای آمــوزش تیوری هــای جدیــد و یــا 
ــت صــرف  ــد بیشــترین وق ــا، بای ــاع آن ه ابد
آثــار گذشــتگان گردــد، بــه مثابــۀ معدنــی از 
اقــوال گران بهــا و جواهــِر نــاب کــه راه حــِل 
ــا  ــق پید ــر مشــکلی را می شــود از آن طری ه
ــل  ــی حاص ــت مهارت ــرار اس ــر ق ــرد. اگ ک
شــود، ایــن مهــارت الزم نیســت دــر طــرح 
نظریــاِت نــو و راه  حل هــای تــازه باشــد، 
بلکــه بایــد دــر آشــنایی بــا منابعــی باشــد که 
از گذشــتگان بــه مــا بــه میــراث ماندــه و بــا 
تســلط بــر آن منابــع و حفــظ اقــوال و آرای 
ــه غایــت مطلــوب می رســیم. علــت  ــان، ب آن
ناکامی هــای مســلمانان دــر عصــر حاضــر بــه 
ایــن نیســت کــه آنــان از طــرح راه حل هــای 
امروزیــن و متناســب بــا امکانــات و شــرایط 
موجــود عاجــز هســتند، بلکــه بــه ایــن 
ــوال  ــر اق ــی ب ــلط کاف ــه تس ــت ک ــل اس دلی
پیروزی هــا  ندارنــد.  افــکار گذشــتگان  و 
نخســتین  نســل های  موفقیت هــای  و 
ــت  ــل حقانی ــی خــود دلی مســلمانان، به تنهای
و اعتبــارِ یکایــِک آرا و افــکارِ آنــان اســت و 
مــا تنهــا وظیفــه داریــم کــه همــان روش ها را 
فــرا بگیریــم و دــر زنده گــی امــروزِ خــود بــه 
کار ببندیــم. دانش هــا و تجاربــی کــه متعلــق 
ــه  ــوص آن چ ــت و به خص ــوراِن ماس ــه د ب
ــا از  ــا رســیده اســت، ی ــه م از نامســلمانان ب
ــد  ــا دســت کم بی ارزش  ان ــل و ی ــاس باط اس
و دــر شــأِن انســاِن مســلمان نیســت کــه بــه 

ــد.  ــی بده ــا بهای آن ه

-----محمد محق-----

سلفیت
از دیــروز 

تا امـــروز

احتمـال مشـکالت اضطرابـی در بین سـگرتی ها بیشـتر اسـت: احتمال 
بـروز اضطـراب بیـن سـگرتی ها 5.5 برابـِر دیگـران و احتمـال بـروز 
عارضـۀ وحشـت دـر بین آن هـا 15 برابـِر دیگران اسـت... دـر نتیجه، 
سـگرت افـراد را مضطـرب می كنـد! بنابرایـن بـه نظر می رسـد، این كه 
گفتـه می شـود نیکوتیـِن سـگرت باعـث آرامش و آسـوده گی می شـود، 

دامـی بیش نیسـت!

آیا کشـیدِن سگرت به کاهش 
استرس کمک می کند؟

ACKU



سـروش می گویـد: »محوریّـت و مدخلیّـِت پیامبر دـر پدیدۀ 
وحـی اجتناب ناپذیـر و انکارناپذیـر اسـت و همۀ دین حول 
محـور شـخصیّت و تجربـۀ او می گردـد و او حـول محـور 
خدـا. اگـر محمـد )ص( تجربه های دیگری داشـت، اسـالم 
محمدـی نیـز رنـگ و عطـِر دیگـری می گرفـت. ]...[ یعنـی 
محمـد )ص( از خدـا پُـر می شـود و خدـا به قامـت و قوارۀ 
محمـد )ص( درمی آیـد و لـذا سـخِن محّمـد درخـورِ علم 
محمـد اسـت، نـه دـر خـور علـم خدـا. ]...[ نقصـان مؤثـر 
دـر اثـر و نقصـان مؤلـف دـر تألیف جـاری می شـود. و لذا 
قـرآن کـه تألیف انسـانی بدیع و رفیـع، اما ناقـص و محدود 
اسـت، به هیـچ روی از هیـچ نظـر نمی توانـد کامل باشـد «. 
و  )پیامبـر(  متناهـی  نسـبِت  تـا  مـي ورزد  سـعی  سـروش 
نامتناهـی )خدـا( را به صـورِت معقولی توضیـح دهد و برای 
ایـن مأمـول، از اصـل »تقـّرب بـه خدـا« کـه تحـِت سـقِف 
اختیـار آدمـی قـرار دـارد، اسـتمداد می جویـد، چندان کـه 
سـخن او سـخِن خدـا می شـود و تقـّرب وجودـی راه را بر 
هم زبانـی خدـا بـا بشـر، و نیز خدایی شـدِن زبـان آدمی باز 
می کنـد. محّمدـی کـه سـروش تصویـر می کند و بـه نمایش 
می کشـد، شـباهت هایی به عیسـای مسـیحیان دارد که قرآن 
از او بـه عنـوان کلمـۀ خدا یـاد می کنـد و مسـیحیان خدا را 
دـر قالـبِ  او تجسـم یافته می بیننـد. همیـن مسـأله دـر میان 
مسـیحیان به فروافتادِن آن در دام شـرک اقنومی کمک کرد 
و امـروزه آن هـا بـه تثلیـث )Trinity( گرویده انـد. سـروش 
بـه صراحـت، و جسـورانه اعـالم می دـارد که قـرآن تألیف 
محّمـد اسـت و نقصـان بشـری پیامبر دـر آن تأثیر گذاشـته 
اسـت و سـروش از آن )تألیـف محمـد بودِن قـرآن( به نفی 
کامـل بودـن قـرآن اسـتدالل می کنـد. دکتر سـروش با این 
بیـان کـه »نقـش پیامبر دـر پدیدۀ وحـی فّعال بوده اسـت نه 
منفعـل«، ظاهـراً جنبه هـای بشـری وحـی را چندـان فربهـی 
می بخشـد کـه دـر برابـر آن، منشـای آسـمانی و سـاحِت 
فرابشـرِی وحـی به شـکل قابـل مالحظه یـی فرو می کاسـته 
می شـود. نظریّـۀ او را می تـوان نقطـۀ مخالـف دیدگاهـای 
سـنتی بـه وحی توصیـف کرد که دـر آن عمدتًا به سـاحاِت 
آسـمانی و بریـِن وحـی تکیـه و تأکیـد بسـیاری صـورت 
گرفتـه اسـت. کار سـروش از این نـگاه، با تک سـویه گی یی 
روبـه رو اسـت کـه امتیـازی بـر نگاه هـای سـنتی بـه پدیدـۀ 

ندارد. وحـی 
تجربـۀ  نوعـی  خـود  رسـوالنه  رویاهـای   .4
را  آن  ویژه تـری  معنـای  بـه  سـروش  کـه  وحیانی سـت 
»سـمعی-بصری« توصیـف می کنـد. گویـی پیامبـر اسـالم 
دـر  واسـطه یی  و  می شـنیده  و  می دیدـه  را  حقایقـی 
نبودـه اسـت و حقایـق سـرمدی و بی صـورت کـه  میـان 
نیسـتند، صـورِت زمانـی و مکانـی  زمان دـار و مکان دـار 
ویژه گی هـای  از  یکـی  آن جایی کـه  از  گرفته انـد.  به خـود 
تجربـۀ نبـوی بی واسطه گی سـت، وجـود جبرییـل کـه دـر 

قرآن کریـم از او بـه عنـوان خبررسـاِن وحـی سـخن رفتـه 
اسـت ]شـعراء: 1۹۲-1۹5 [ مـوردِ تردیـد قـرار می گیرد. با 
این همـه، سـروش معتقـد اسـت که اگـر جبرییلی هـم بوده 
اسـت، دـر عالـم رؤیا بـر پیامبر ظاهر شـده و تنهـا صورِت 

مثالـی داشـته اسـت.
بـا توجه بـه تیـوری رویاهـای رسـوالنه، پیامبر   .5
اسـالم حیـن نـزول وحـی بـا نوعـی ناُهشـیاری روبـه رو 
می شـده اسـت، وضعیّتـی کـه بـا حالـِت بیدـاری او سـنخًا 
متفـاوت بودـه اسـت. ایـن نگاه بـه وحـی می توانـد قرابِت 
تمام تـری بـا آن چـه یابد که دانشـمندان اصول تفسـیر از آن 
به عنـوان »نزولِ  روحانِی وحی« سـخن زده اند. دانشـمندان 
علـوم تفسـیر، نـزول روحانـی وحـی را عمدتـًا بـا ویژه گِی 
بودـن« همـراه می دانسـته اند، درحالی کـه دکتـر  »سـمعی 
سـروش افـزون بـر سـمعی بودن، بصـری بودـن را نیـز بـر 
ویژه گی هـای آن افزودـه اسـت و نـزول وحـی را سـمعی- 
بصـری می پندـارد. دـر ایـن تیـوری، به درسـتی وضاحـت 
نیافتـه اسـت که آیا وحـی دارای این دـو ویژه گی به صورِت 
هم زمـان و همـواره بودـه اسـت، و یـا مواردـی نیـز وجود 
داشـته که وحی به شـکل سـمعیِ  محض نزول یافته اسـت؟ 
پذیـرِش شـقِّ اول جایی برای تبیین سـنتِی وحـی که در آن 
تنهـا سـمعی بودِن وحی مطمح نظر اسـت، باقـی نمی گذارد 
دـر  می انـگارد،  شـنیدن  و  دیدـن  از  ترکیبـی  را  وحـی  و 
حالی کـه شـّق دـوم نگرِش  سـنتی به نـزول روحانـِی وحی 
را می پذیـرد و دـر مواردـی ویژه گِی بصری بودـن را نیز بر 
آن می افزایـد. نـگاه دـوم به مسـأله جامعیّت ِ بیشـتری دارد، 
امـا از آن جایی کـه نـزول وحی همواره روحانی نبوده اسـت   
بنـا بـر روایـاتِ  عدیده یی که دـر این زمینه وجـود دارد - با 
اشـکال جّدـی روبـه رو اسـت. نگـرش اولـی که بر سـمعی 
- بصـری بودـن وحـی به صـورِت انحصـاری اصـرار دارد، 
علی الظاهـر نمی توانـد پاره ها یـی از وحـی )قـرآن( را کـه 
دـارای ویژه گـِی روئیتـی نیسـتند، تبییـن کند. مثـاًل آیه هایی 
دـر همین سـورۀ فاتحـه فاقد جنبه هـای روئیتی انـد و پیامبر 
اسـالم )ص( چگونـه »رب العالمیـن« را دیدـه اسـت؟ اگـر 
ایـن نگـرش بـه وحـی درسـت باشـد، با نـزول مثـالً  کلمۀ 
»اهلل«، پیامبـر خدـا را می دیدـه اسـت و گویـی دیدـار او بـا 

خداونـد تنهـا در شـِب معراج اتفـاق نیافتاده اسـت.
تیـوری رویاپندـاری وحـی تنها ممکن اسـت تا   .6
حدودی سـاحِت  نـزول روحانِی وحی را )دـر حالی که این 
نظریّـه دـر تحلیـل مفهوم »نزول« نیـز به تأویل پنـاه می برد( 
نمی توانـد  بـه هیچ وجـه  امـا  دهـد،  قـرار  پوشـش  تحـت 
مواردـی را کـه دـر آن وحـی به صـورتِ  غیرروحانـی بـه 
پیامبـر نـزول یافتـه اسـت و جبرییـل به صـورِت شـخصی 
اسـت،  آموختـه  پیامبـر  بـه  را  چیزهایـی  و  شـده  وارد 
تحـت چنبـرۀ خـود قـرار دهـد. بـا ایـن بیـان، اگـر تیوری 
رویاپندـاری را در باب توضیح »مکانیسـم وحـی« موفق نیز 
بدانیـم، بازهـم جامعیّـِت آن با توجـه به روایـات وافری که 
از نـزول غیرروحانـی وحـی خبـر می  دهند، زیر سـؤال باقی 

می مانـد.
روایـاِت  کـه  واقعیّتـی  بـا  وحـی  رویاپندـاری   .7
تاریخـی از آن خبـر می دهنـد، ناسـازگار می نمایـد. چگونه 
ممکـن اسـت که وقتـی پیامبر در عقِب شـتر سـوار اسـت، 
حالـِت ناُهشـیاری بـر وی مسـتولی شـود و رویدـادِ وحـی 
شـکل بگیـرد؟ چگونـه شـد کـه پیامبـر اسـالم حیـن نزول 
وحـی، از اسـتری کـه بر  آن سـوار بـود، بـه زمیـن نیافتاد؟. 
رؤیاپندـاری  تیـوری  ناقـض  دسـت  ایـن  از  روایت هایـی 
وحی انـد و وحـی دـر حالت هـای مختلفـی بـر پیامبـر نازل 

شـده اسـت کـه برخـی از آن وضعیّت هـا بـا غلبـۀ حالـِت 
ناُهشـیاری بـر پیامبـر ناسـازگار می نمایـد. بـا ایـن بیـان، 
نظریّـۀ رویاهـای رسـوالنه علی رغـم شـباهِت بسـیاری کـه 
از یک جهـت بـا نـزول روحانـی وحـی دـارد، دـر توجیـه 
عقلـی و منطقـِی برخـی از حالت هایـی کـه از آن بـه »نزول 

غیرروحانـی وحـی« تعبیـر شـده اسـت، ناتـوان اسـت.
پایـۀ  بـر  سـروش  رسـوالنۀ  رویـای  تیـوری   .8
اسـتوار اسـت.  انگاشـتِن تجربـۀ وحـی  سـمعی - بصـری 
سـروش تفکیکـی میان تجربـۀ وحیانـی و تجـارِب عرفانی 
نمی بینـد و علی الظاهـر بـه وحدـِت سـنخیِ  وحـی و الهـام 
معتقـد اسـت. او وجـودِ وحـی را دـارای مراتِب تشـکیکی 
می دانـد کـه از زنبـور عسـل تـا آدمیـان و پیامبـران را دـر 
بـر دـارد. دـر ایـن نـگاه، وحـی اختصاصـی بـه پیامبـران 
ندـارد و تجربـۀ مشـترکی اسـت کـه همـۀ آدمیـان و حتـا 
حیوانـات در آن شـرکت دارند و جز دـر مراتب آن، تفاوتی 
نیسـت. پرسشـی کـه پیـش می آیـد ایـن اسـت که،  اگـر به 
همـۀ آدمیـان وحی می شـود، پـس چـرا آن ها نیـز همچون 
پیامبـران الهـی بـه هدایـت مردم دسـت نمی زننـد و مأمور 
نیسـتند؟ از سـویی  هـم، چـه بسـا انسـان هایی دـر تجربـۀ 
عرفانـی خویـش راه خطـا را بپیماینـد، آیـا پیامبـران الهـی 
نیـز دـر تجربـۀ  وحیانـی خـود بـا خطـا مواجـه می شـوند؟ 
هدایت گـری  میـان  می تـوان  چگونـه  باشـد،  چنیـن  اگـر 
مردـم و احتمـال خطایـی کـه ممکـن اسـت بـر تجربه های 
وحیانـی یـک  پیامبـر پیش آید، جمـع کرد؟ اگـر تجربه های 
نبـوی پیامبـران بـرای دیگـران الزام آور اسـت، پـس از کجا 
کـه تجربه هـای عرفانـی دیگـران نیز چنیـن حجیّتی داشـته 
باشـند؟ اگـر چنـان باشـد کـه گفتیـم، دـر آن صـورت ما به 
تعدـاد آدمیانـی که دـارای تجربۀ عرفانی انـد، پیامبر خواهیم 
داشـت و فلسـفۀ ارسـال پیامبران با شکسـت مواجه خواهد 

. شد
دکتـر سـروش پیامبـر را راوی، ناظـر و شـاهد   .۹
اسـالم  پیامبـر  گویـی  آن.  مخاطـِب  نـه  می دانـد،  وحـی 
بـا رفتـن دـر حالـتِ  اسـتغراق و رؤیـا، حقایـق بسـیاری از 
بهشـت، دـوزخ، احوال بهشـتیان، دوزخیان، طبقات آسـمان 
... را می دیدـه و از آن بـه  زبـان بشـری خویـش خبـر  و 
می دادـه اسـت. بـا ایـن بیان، زبـان قـرآن زباِن پیامبر اسـت 
و بـرای گشـودِن آن باید بـه معنای عرفـی آن مراجعه کرد، 

نـه بـه معنـای غیرعرفـی و فنـی واژه گان.  
دـر کالمی جدیـد، بحث مفصلـی پیرامون »زبـان دین« آمده 
اسـت. منظـور از زبـان دیـن را گزاره هـای کالمـی گفته انـد 
کـه عمدتـاً  از ذات و صفـات خداونـد خبـر می دهنـد. مثـالً  
گـزارۀ »خدـا شـنوا اسـت«، یـک گـزارۀ کالمـی اسـت. در 
چنیـن گزاره یـی، معناشناسـِی »محمـوالِت کالمـی«  اهمیِّت 
به سـزایی می یابـد. از بـاب مثـال، وقتـی پذیرفتیم کـه گزارۀ 
»خدـا شـنوا اسـت« دـر متـِن واقـع معنادار اسـت، بایسـتی 
معناسـت.  بـه چـه  دقیقـًا  »شـنوایی«  کـه  سـازیم  روشـن 
شـنوایی دـارای دو معنـای عرفـی و غیرعرفی سـت. معنای 
عرفـِی شـنوایی همانـی اسـت که همه بـه آن واقفیـم؛ یعنی 
شـنیدن بـا دسـتگاه شـنوایی و اسـباب و آالت شـنیداری. 
حمـل »شـنوایی« بر معنـای عرفی آن بـه انسان وارانگاشـتِن 
خدـا می انجامـد و از همین جاسـت کـه اکثریّـتِ  فرقه هـای 
اهـل سـنت   بـرای رهایـی از گرفتار آمدن در دام تشـبیه - 
از حمـل صفـاِت خبریـۀ خداونـد بر معنای عرفی آن ها سـر 
بـاز زده انـد و ترجمـۀ تحت اللفظـی آن را وافی دانسـته اند. 
دـر ایـن میـان، گروه هایـی نیـز معنـای »شـنوایی« را غیر از 
معنـای عرفـی آن دـر نظـر داشـته اند و قایـل بـه هیچ نـوع 

شـباهتی میـان صفـاِت بشـری و صفـات الهـی نبوده انـد و 
نهایتـًا بـه تنزیـه راه برده انـد. دیدـگاه دـوم همـواره بـا این 
پرسـش کـه »اگـر معنـای عرفـی   مثـاًل - شـنوایی مـراد 
نیسـت، پـس چـه معنایی از آن مـراد اسـت؟ و آن معنا کدام 

اسـت؟« مواجـه بوده اسـت.
به عرض جوهر تشبیه و معنیِ  تنزیه

یکی معاینه بین شد، یکی خیال پرست
بیدل

گزاره هـای  معناشناسـی  دـر  سـروش  رسـوالنۀ  رویاهـای 
کالمـی، و به صـورت عـام، تمامـِی گزاره هـای  وحیانـی، بر 
معناهـای عرفـی ارجاع می دهـد و از آن جایی کـه زبان قرآن 
را زبـان پیامبـر می داند، شـبهۀ انسـان وار انگاری خدـا را نیر 
منتفـی می بینـد. نگاه سـروش به بشـری بودِن زبـان قرآن با 
نظریّه یـی کـه داللـت لفظ را بـر معنـا قراردادـی و توفیقی 
می دانـد، پهلـو می زنـد. از دیـد اشـاعره امـا، داللـت لفـظ 
بـر معنـا توقیفـی اسـت و از جانـِب خداوند تعییـن گردیده 
اسـت. الزمۀ چنین نگرشـی غیراختیاری بودـِن داللت لفظ 
بـر معناسـت، درحالی کـه نگـرش اولی کـه سـروش التزامًا 
بـه آن سـمت رو کردـه اسـت، بـر اختیـاری بودـن وضـع 
اسـتوار اسـت. ایـن نگـرش مسـتلزم توفیقی بودـِن داللت 
لفـظ بر معناسـت، درحالی که اشـعریان به توقیفـی بودن آن 
قایل انـد و نحـوۀ داللـت لفظ را بـر معنا از جانـِب خداوند 
می داننـد. دـر نگرش دومی، نسـبِت الفـاظ و معانی در پرتِو 
وضـع الهـی تحلیل می شـود و به تَبَـِع آن زبان نیـز خصلِت 
بشـری بودنـش را از دسـت می دهـد. ایـن درحالی سـت 
کـه دـر نگرش اولـی، امر الهـی دخالتی در نحـوه ی داللت 
لفـظ بـر معنـا ندـارد. دـر ایـن میـان، اگر ترجیـح بـا نظریّۀ 
اشـاعره باشـد، آمـوزۀ پرماجرایـی کـه قـرآن را کالم محّمد 
می پندـارد، هیـچ لطمه یـی بـر الهـی بودـِن زبان قـرآن وارد 
نخواهـد آورد. زیـرا بـر پایـۀ آن زبـان منحیـث مجموع یک 
امـر الهـی  اسـت و قـرآن نیـز بـا سـاختار زبانـی ویـژه اش 
الهـی دانسـته می شـود. نظریّـۀ رویاهای رسـوالنۀ سـروش 
کـه قـرآن را »جوشـیده از دـرون محّمـد« می انـگارد و دـر 
پرتـو آن سـعی دـارد صفـاتِ  خبریه یـی را کـه در قـرآن به 
خدـا نسـبت داده شـده اسـت، منطقـاً  توجیـه  کند، بـه اهل 
تشـبیه نزدیک تـر اسـت تـا تنزیه گرایـی کـه معتزلیـان قدیم 

بزرگ تریـن مبّلـِغ آن بودنـد.
دکتـر سـروش که در روش شناسـی فهـم قرآن   .10
ارجـاع  قـرآن  اسـتعاره های  و  معنـای عرفـی مجازهـا  بـه 
می دهـد، خـود در مواردـی، از آن جمله در تحلیـل مفهومی 
کلماتـی چـون »انـزال« »تنزیـل« »نـزول« و ...، کـه بـر فـرو 
و  دـارد  اشـاره  خداونـد  جانـبِ   از  قـرآن  فرستاده شـدن 
می سـازد،  نمودـار  را  وحـی  الهـی  و  آسـمانی  جنبه هـای 
عمـاًل از خـّط معنـای عرفـی آن هـا فراتـر می رود. سـروش 
دـر پاسـخ عبدالعلی بازرگان که گفته اسـت: »قـرآن نزدیِک 
۳00 بـار از واژه هـای نـزول و تنزیل اسـتفاده کرده اسـت« 
می گویـد: »خیـال و رویـا هـم عیـن نـزول بی صـورت دـر 
»صـورت« اسـت. ایـن نزول مکانـی و زمانی نیسـت، از باال 
بـه پاییـن نیسـت، بلکـه نزولی  اسـت مجـازی و مسـتعار«. 
از پاسـخ سـروش به بازرگان به درسـتی و روشـنی دانسـته 
می شـود کـه او واژه هایـی چون؛ نـزول و تنزیـل را فراتر از 
معنـای عرفـی آن هـا، بـه معنایـی فلسـفی و عرفانـی بـه کار 
می بندـد و ظاهـراً از دایره یـی کـه خـود بـرای فهـم قـرآن 

کشـیده اسـت، پـا فراتـر می گـذارد.
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-------- ابوبکر صدیق
ــه نشســت  ــورد مشــرک نظــارت و انســجام  آماده گــی ب ب

بروکســل دیــروز یــک شــنبه )14 ســنبله( در کابــل تشــکیل 

جلســه داد.

ــن  ــاح ای ــوری، در افتت ــس جمه ــی ریی ــد ارشف غن محم

نظریــات گفتــان  و  پیشــنهادها  کــه  نشســت گفــت 

امــروزی را بــرای عملــی کــردن تعهــدات دولــت، جــدی 

می گیــرد.

رییــس جمهــور بــا بیــان این کــه در حــال حــارض در 

ــی  ــر زنده گ ــط فق ــر خ ــردم زی ــد م ــتان 39 درص افغانس

دارنــد، افــزود: یــک میلیــون بیجاشــده داخلــی کشــور کــه 

ــرک  ــر حــوادث طبعــی و جنــگ خانه های شــان را ت ــه اث ب

ــتند. ــک هس ــد کم ــد، نیازمن کرده ان

آوردن  بــه  مصمــم  مــا  گفــت:  غنــی  ریس جمهــور 

اصاحــات و مبــارزه بــا فســاد اداری هســتیم. تــرور، 

ــام افغانســتان برچســپ خــورده  ــا ن ــزی و فســاد ب خون ری

اســت؛ ولــی این هــا نبایــد مانــع آوردن اصاحــات در 

ســطح کشــور شــود و بایــد اداره هــای دولتــی از زیــر نفــوذ 

سیاســی بیــرون کشــیده شــود تــا بتوانیــم اصاحــات را  بــه 

ــم . ــدازی کنی ــت راه ان ــورت درس ص

ــه  ــر عبدالل ــکاری داک ــا هم ــا ب ــزود: م ــه اف ــی در ادام غن

رییــس اجرایــی و اعضــای کابینــه، هفتــة ۴ ســاعت 

کمیتــه  در  پروژه هــا  و  دادهــا  قــرار  بررســی  مشــغول 

ــته  ــه شایس ــم ک ــعی می کنی ــتیم و س ــی هس ــدارکات مل ت

ــی  ــراد در ُپســت های دولت ســاالری در اصــل گاشــنت اف

ــود  . ــات ش مراع

ــرای  ــاب ب ــاد حس ــک نه ــد ی ــت بای ــۀ او، حکوم ــه گفت ب

ــت  ــرد، دول ــرد بگی ــان را از م ــه ن ــه این ک ــد، ن ــردم باش م

فاســدی کــه از گذشــته بــه میــراث گذاشــته  شــده اســت، 

ــت   ــاد در اولوی ــا فس ــارزه ب ــات دارد و مب ــه اصاح ــاز ب نی

برنامه هــای حکومــت قــرار دارد.

ــی حکومــت وحــدت ملــی  از ســویی هــم، رییــس اجرای

می گویــد کــه دولــت افغانســتان بایــد زمینــه را بــرای تغییــر 

نظــام سیاســی در کشــور فراهــم ســازد.

حکومــت  اجرایــی  رییــس  عبداللــه  عبداللــه  داکــر 

وحــدت ملــی کــه در نشســت مشــرک نظــارت و انســجام 

ــده در نشســت بروکســل، در کابــل  کشــورهای کمــک کنن

ــور  ــی در کش ــام سیاس ــر نظ ــر تغیی ــرد، ب ــت می ک صحب

ــد. ــد ورزی تاکی

آقــای عبداللــه گفــت: بــرای تغییــر نظــام سیاســی و 

ــه  ــزرگ ملی)لوی ــورای ب ــزاری ش ــه برگ ــازی زمین فراهم س

نظــام  اصــاح  رونــد  بایــد  اساســی  قانــون  جرگــه( 

ــی در  ــات پارملان ــزاری انتخاب ــات برگ ــات و مقدم انتخاب

ــد. ــع یاب ــور تری کش

ایــن در حالــی اســت کــه تــا هنــوز طــرح تعدیلــی قانــون 

جدیــد انتخابــات کــه چنــدی پیــش از ســوی کابینــه تاییــد 

شــد، توشــیح نشــده اســت.

رییــس اجرایــی حکومــت در مــورد برنامه هــای اصاحــی 

ــک  ــت ی ــات در حکوم ــه اصاح ــد ک ــت می گوی حکوم

ــن ســو  ــه ای ــد ســال ب ــه از چن پروســه تدریجــی اســت ک

ــه دارد. ادام

آقــای عبداللــه تأکیــد کــرد کــه در قســمت حکومــت داری 

ــازی را در  ــاد س ــه نه ــد برنام ــی بای ــه جهان ــوب جامع خ

ــاز و  ــی س ــای پالیس ــا نهاده ــد ت ــت کن ــتان حای افغانس

اجرایــی تفکیــک شــده و خدمــات بهــر بــرای مــردم ارایــه 

شــود.

هم چنــان، اکلیــل حکیمــی وزیــر مالیــه کــه ریاســت 

ــت  ــه دول ــت ک ــت، گف ــده داش ــر عه ــروز را ب ــت دی نشس

ــوی  ــه س ــت ب ــت حرک ــود در جه ــد خ ــاس تعه ــر اس ب

ــت کار  ــده داده اس ــدن وع ــت لن ــه در نشس ــی ک خودکفای

ــام  ــوز انج ــا هن ــز ت ــای نی ــتا کاره ــن راس ــد و در ای می کن

داده اســت.

آقــای حکیمــی افــزود: دولــت افغانســتان در نشســت گروه 

کاری مشــرک انســجام و هاهنگــی نشســت بروکســل کــه 

امــروز در کابــل برگــزار شــد، گزارشــی از برنامه هــا و 

کارکردهــای خــود را بــه منظــور تحقــق وعده هــای خــود، 

ارایــه کــرد.

ــکل  ــه ش ــزارش ب ــن گ ــه ای ــرد ک ــح ک ــه تری ــر مالی وزی

کتبــی در اختیــار اعضــای گــروه کاری مشــرک قــرار 

می گیــرد و از آنــان در رابطــه نظــر خواهــی خواهــد 

صــورت گرفــت کــه دولــت افغانســتان چگونــه مــی توانــد 

برنامه هــای اصاحــی خــود را عملــی کنــد.

آقــای حکیمــی بــا اشــاره بــه ازدیــاد 1,2میلیــارد دالــری در 

ــاد  ــفیر زن، ایج ــن و 4س ــر، 9معی ــش 4وزی ــد، گزین عوای

مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا فســاد اداری و تقویــت 

ــور  ــه وران زن،  در کش ــژه پیش ــه وی ــی ب ــکتور خصوص س

افــزود کــه تطبیــق برنامه هــای اصاحــی حکومــت نیازمنــد 

تــاش مشــرک افغانســتان و جامعــه جهانــی اســت.

بــه گفتــه او، مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا فســاد ۲۰ 

ــای  ــی مقام ه ــای برخ ــه پرونده ه ــاد را ک ــم فس ــه مه قضی

عالــی رتبــه دولتــی نیــز شــامل آن مــی باشــد، زیــر بررســی 

گرفتــه اســت.

وزیــر مالیــه بیــان کــرد کــه از پروژه هــای منطقه یــی کاســا 

یــک هــزار، بازگشــایی بنــدر چابهــار، تاپــی، آغــاز کار خط 

آهــن هــرات، ترکمنســتان و چیــن بــه افغانســتان یــاد کــرد 

ــه  ــوب برنام ــا در چارچ ــن پروژه ه ــه ای ــت ک ــان داش و بی

صلــح و انکشــاف ملــی افغانســتان تطبیــق خواهــد شــد تــا 

باعــث رونــق بیهــر تجــارت در افغانســتان و منطقــه شــود.

از ســویی هــم، مناینــده ویــژه رسمنشــی ملــل متحــد بــرای 

ــه  ــی ب ــر ادامــه کمک هــای جامعــه جهان ــز ب افغانســتان نی

افغانســتان تاکیــد کــرد.

ــژه بانکــی مــون در کابــل  تدامیچــی یاماموتــو مناینــده وی

ــت  ــای دول ــق برنامه ه ــتای تطبی ــت در راس ــت: پیرشف گف

ــه  ــفانه ادام ــا متأس ــت؛ ام ــت اس ــتلزم امنی ــتان مس افغانس

ــته  ــتان گذاش ــاالی افغانس ــی را ب ــرات بزرگ ــا تاثی ناامنی ه

ــی خواســته  اســت. در نشســت بروکســل از جامعــه جهان

ــتان  ــه افغانس ــش ب ــای خوی ــه کمک ه ــه ب ــد ک ــد ش خواه

ــه  ــوند ک ــن ش ــد مطمی ــورها بای ــاآن کش ــد؛ ام ــه دهن ادام

برنامه هــای اصاحــی حکومــت موثــر واقــع شــده اســت.

ــا یــک مــاه دیگــر  ایــن درحالــی اســت کــه قــرار اســت ت

نشســت بروکســل در مــورد ادامــه کمک هــای جامعــه 

جهانــی بــه ویــژه کشــورهای عضــو ناتــو بــه افغانســتان در 

ــم برگــزار شــود. بلجی

امــا، در ایــن نشســت دولــت افغانســتان بایــد از پیرشفــت 

در تطبیــق وعده هــای کــه در نشســت های قبلــی داده 

اســت، گــزارش دهــد و قناعــت کشــورهای کمــک کننــده 

ــت آورد. ــه دس را ب

----------  روح اهلل بهزاد
ــی  ــش جــراالن غیرمســلکی و فرمایشــی، نگرانی های افزای

را بــه وجــود آورده اســت.  

در روزهــای پســین ســفیر اتحادیــة اروپــا از وجــود صدهــا 

جــرال غیرمســلکی کــه براســاس واســطه و پــول بــه ایــن 

ــر داد.  ــیده اند، خ ــه رس رتب

آگاهــان نظامــی، موجودیــت نظامیــان بی تجربــه را خطــر 

ــد کــه  ــد می ورزن ــدۀ کشــور دانســته تأکی ــرای آین ــی ب جدی

ــد، از  ــت منی کنن ــود اطاع ــر خ ــی از آم ــراالن فرمایش ج

نظــام آگاهــی منی داشــته باشــند و ســبب افزایــش تلفــات 

در میدان هــای نــرد می شــوند.

فرانــز مایــکل میلــن، ســفیر اتحادیــۀ اروپــا در افغانســتان 

گفتــه اســت، گرفــنت رتبــۀ جرالــی در افغانســتان بــه یــک 

ــد. ــی می مان ــۀ بازرگان معامل

ــده اســت: رتبه هــای نظامــی در  ــد ورزی آقــای میلــن تأکی

ــی  ــای نظام ــا و کارنامه ه ــاد مهارت ه ــر بنی ــتان ب افغانس

ــه  ــناخت گرفت ــول و ش ــا پ ــل ب ــه؛ ب ــته گی ن ــز شایس و نی

می شــوند و ایــن کار در میدان هــای نــرد جنــگ را بــه 

ســود هراس افگنــان پایــان می بخشــد.

ــت:  ــته اس ــار داش ــان اظه ــا هم چن ــۀ اروپ ــفیر اتحادی س

"شــاری از افــران بلندرتبــۀ افغانســتان بــه چوروچپــاول 

معــادن  اســتخراج  شــکل  بــه  افغانســتانی ها  منابــع 

دخیل انــد و بــه شــکل ســحرآمیزی دارایی هــای آن هــا 

را از جیب شــان بــرای اهــداف شــخصی خــود بیــرون 

ــمن  ــه دش ــز ب ــات را نی ــاح و مه ــا س ــند. آن ه می کش

می فروشــند"

ــاری  ــه ش ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــا ب ــۀ اروپ ــفیر اتحادی س

ــراالن  ــر از ج ــر بیش ــن براب ــتان چندی ــراالن افغانس از ج

ــت. ــه اس ــان و فرانس ــا، آمل ــا، ایتالی بریتانی

ــا آن کــه  ــی ب ــاع مل ــن حــال، مقامــات در وزارت دف در حی

ــد،  ــن وزارت منی دهن ــراالن ای ــار ج ــی از ش ــار دقیق آم

امــا می گوینــد کــه جــراالن ایــن نهــاد براســاس تشــکیل 

ــوند. ــاب می ش ــی ، انتخ ــای علم و معیاره

جــرال محمــد رادمنــش، معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع 

ملــی در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار بــا رد گفته هــای 

اخیــر ســفیر اتحادیــۀ اروپــا می گویــد: آنچــه ســفیر 

ــد تحقیقــات گســرده  ــه اســت، نیازمن ــا گفت ــۀ اروپ اتحادی

ــید. ــی رس ــن نتیجه ی ــه چنی ــا ب ــت ت اس

مقامــات در وزارت دفــاع می گوینــد کــه در تاش انــد 

ــا  ــۀ اروپ ــفیر اتحادی ــر س ــای اخی ــه گفته ه ــاط ب ــا در ارتب ت

ــد. ــق کنن تحقی

معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی می گویــد کــه 

بــه  ایــن وزارت، کســانی می تواننــد  پالیســی  بربنیــاد 

ــات  ــه دارای تحصی ــد ک ــدا کن ــت پی ــی دس ــۀ جرال رتب

ــر علمــی، پیشــینۀ  ــار آن، داشــنت اث ــی باشــند و در کن عال

وظیفه یــی خــوب، آغشــته نبــودن بــه فســاد و وفــادار 

ــۀ  ــن رتب ــه ای ــه وطــن از الزامــات دیگــر رســیدن ب ــودن ب ب

می باشــد. نظامــی 

آقــای رادمنــش خاطرنشــان ســاخت: "جرال هــای وزارت 

ــوند،  ــاب می ش ــن وزارت انتخ ــکیل ای ــاس تش ــاع براس دف

امــا در مــورد آمــار دقیــق جــراالن وزارت دفــاع بــه دلیــل 

ــم." ــراز نظــر کن ــم اب بعضــی ماحظــات منی توان

ــوزگار  ــل آم ــه امرخی ــرال عتیق الل ــر، ج ــویی دیگ در س

رتبــۀ  می گویــد:  ملــی  دفــاع  وزارت  نظامــی  پیشــین 

ــده  ــارت ش ــک تج ــه ی ــل ب ــتان تبدی ــی در افغانس جرال

ــش و  ــه دان ــه احــرام ب ــل اســت ک ــن دلی ــه همی اســت، ب

ــدارد. ــود ن ــًا وج ــرال اص ــک ج ــۀ ی رتب

ایــن آگاه نظامــی بــر ایــن بــاور اســت کــه نظــر بــه قانــون 

امــور ذاتــی افــران، کســانی کــه تــازه از اکادمــی نظامــی 

الــی »جگتــورن«  بریدمــن«  از »دوم  فــارغ می شــوند، 

ــه  ــی کــه آغشــته ب ــد، آن هــم در صورت ــع کن ــد ترفی می توان

فســاد نباشــد، وظایــف اش را درســت اجــرا کــرده باشــد و 

ــع  ــد ترفی ــر آن منی توان ــد، در غی ــته باش ــز نداش ــت نی غیاب

کنــد.

فارغ شــده  نظامــی  وقتــی  می افزایــد:  امرخیــل  آقــای 

کارشناســی ارشــد بــه دســت مــی آورد، می تواننــد از 

ــه  ــد و کســانی کــه ب ــۀ جگــرن الــی دگــروال ترفیــع کن رتب

ــنت  ــون داش ــی همچ ــا رشایط ــند ب ــی می رس ــۀ جرال رتب

دانــش ارکان حربــی، داشــنت اثــر علمــی در حــوزۀ کاری، 

مهــارت در ادارۀ یــک فرقــۀ نظامــی، اشــراک در تطبیقــات 

ــد. ــته باش ــد داش ــرارگاه را بای ــا ق ــی ی فرمانده

آقــای امرخیــل بــا بیــان این کــه موجودیــت جــراالن 

غیرمســلکی و فرمایشــی می توانــد یــک خطــر جــدی 

بــرای آینــدۀ کشــور تلقــی کــرده، اظهــار داشــت: "جــرال 

نظــام  از  اطاعــت منی کنــد،  آمــر خــود  از  فرمایشــی 

آگاهــی منی داشــته باشــد، دســپلین از میــان مــی رود و در 

ــد." ــش می یاب ــرد افزای ــای ن ــات در میدان ه ــت تلف نهای

ــی  ــاور او: اگــر کشــوری امــن و جــراالن غیرحرفه ی ــه ب ب

ــای  ــاهد کودتاه ــور ش ــردم آن کش ــد، م ــراوان باش در آن ف

خواهنــد  داخلــی  جنگ هــای  و  بی نظمــی  پی درپــی، 

ــود. ب
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یونســکو یــا د ملګــرو ملتونــو علمــي، فرهنګــي او روزنیــز 

ــه  ــې پ ــې چ ــې دا موندل ــور ک ــازه راپ ــوه ت ــه ی ــټ پ بنس

ــري. ــه ل ــه خلــک ســواد ن ــس میلیون افغانســتان کــې یوول

د ســپټمر میاشــتې امتــه چــې د ســواد د نړیوالــې ورځــې 

رسه برابــره ده د پوهنــې وزارت روانــه اوونــۍ د بې ســوادۍ 

د ملنځــه وړلــو پــه نامــه نومولــې ده.

ــې  ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــال ک ــې ح ــه داس ــۍ پ ــه اوون دغ

ــې ښــیي  ــږي چــې د یونســکو ســازمان موندن ملانځــل کې

چــې د افغانســتان لــه دیــرش میلیونــه نفــوس څخــه 

ــواده دي. ــې س ــې ب ــه ی ــس میلیون یوول

ــر او د  ــګ، فق ــاس جن ــر اس ــو پ ــه ادارې د معلومات د دغ

ــه الس رســی د  ــو ن ــه د افغانان ــو ت ســواد زده کــړې مرکزون

ــه لــرو پرتــو  دې المــل شــوی چــې نــوي ســلنه مېرمنــې پ

ــې يش. ــې برخ ــواده ب ــه س ــې ل ــیمو ک س

ــو  ــرش دنیل ــې م ــې د برخ ــکو د روزن ــتان د یونس ــه افغانس پ

ــړی و  ــډون ک ــې ګ ــې ی ــډه ک ــاده غون ــه ی ــې پ ــرا چ فدی

ــل: ــې ووی داس

ــې  ــه ی ــان چــې عمرون ــه افغان ــږه یوولــس میلیون ــر ل ــږ ت "ل

ــږي،د  ــه زورې ــه کبل ــوادۍ ل ــوړ دي د بیس ــو ل ــه ۱۵ کال ل

ــان  ــه کس ــې هغ ــه مخ ــرام ل ــي پروګ ــړې د م ــواد زده ک س

چــې عمرونــه یــې لــه ۱۵ کلونــو پورتــه دي څلــور دیــرش 

ســلنه چــې اتلــس ســلنه یــې مېرمنــې د ســواد لــه زده کــړې 

ــې برخــې دي." ب

تېــر کال پــه همــدې مناســبت د پوهنــې وزارت پــه جــوړې 

شــوې غونــډه کــې وویــل شــول چــې لــس میلیونــه افغانان 

ــو  ــکو د موندون ــو نس ــږ کال د ی ــو س ــواده دي، خ ــې س ب

ــون  ــو میلی ــې ی ــمېر ک ــانو ش ــوادو کس ــې س ــې د ب ــه مخ ل

ــی دی. ــی راغل زیاتوال

ــې  ــې د ب ــواد ک ــول هې ــه ټ ــې وزارت پ ــتان د پوهن د افغانس

ــاده وي. ــلنه ی ــه ۶۳ س ــوادۍ کچ س

اجرائیــه رئیــس عبداللــه عبداللــه وايــي، د بیســوادۍ د لــه 

منځــه وړلــو لپــاره پــه تېــر کــې شــوي کارونــه کايف نــه دي 

ــاره د شــعار  ــو لپ ــدې د ختمول ــه ده چــې د دې پدی او الزم

څخــه د عمــل پــه لــور ګام پورتــه يش.

هغه زیاته کړه:

ــې  ــه دومــره کچــه ب ــام دي او پ ــکان ورکونکــي ارق ــر ټ "ډې

ــا  ــت ښــي چــې م ــې هغــه وضعی ــوږ د ټولن ســوادي دا زم

ــړو او  ــام وک ــه پ ــو ت ــد واقعیتون ــوږ بای ــل، م ــې ووی مخک

ــه  ــل کار رست ــو خپ ــه کت ــه پ ــت ت ــې وضعی ــې ټولن د خپل

ورســوو، هیلــه مــن یــم چــې د پایــداره پروګرامونــو پــه پــي 

ــه  ــو موخــو ت ــه ژمــن دی، خپل ــدو چــې افغانســتان ورت کې

ــېږو." ورس

ــې  ــه افغانســتان کــې د ب ــه داســې حــال کــې پ یونســکو پ

ــه کــوي چــې افغانســتان  ــوړې کچــې یادون ــه ل ســوادۍ ل

هــر کال پــه میلیونونــو ډالــره د روزنــې او د ســواد زده کــړې 

ــې څخــه ترالســه کــوي. ــې ټولن ــه نړیوال ــه برخــه کــې ل پ

لــه دې ټولــو رسه ـ رسه د افغانســتان د پوهنــې وزیر اســدلله 

حنیــف بلخــي وايــي چــې افغانســتان لــه نړیوالــې ټولنــې 

ــه  ــو رسه هڅ ــې نیول ــام ک ــه پ ــرام پ ــداره پرورګ رسه د پای

ــوادۍ د  ــې س ــه د ب ــادي کال ــر ۲۰۱۷ می ــې ت ــوي چ ک

ملنځــه وړلــو پــه برخــه کــې اســايس ګامونــه پورتــه کــړي.

هغه زیاته کړه:

"مــوږ د ســواد زده کــړې د ورځــې پــه مناســبت ځــان ژمــن 

ــډه  ــه ګ ــکو رسه پ ــې او یونس ــې ټولن ــه نړیوال ــې ل ــو چ بول

لــه خپلــو ټولــو امکاناتــو د بیســوادۍ، جهــل او ناپوهــۍ د 

ــو." ــاره کار واخل ــو لپ ملنځــه وړل

پــه پــام کــې ده چــې د پوهنــې وزارت د بروکســل پــه 

ناســته کــې د زیاتــو مرســتو د جلــب پــه هــدف یــوه طرحــه 

وړانــدې کــړي، خــو دا چــې مســؤلین بــه پــه دغــه وزارت 

ــه اشــاره  کــې د فســاد موضــوع چــې وړانــدې رســنیو ورت

ــه ده. ــه ن ــر اوســه معلوم کــړې څومــره رســیدنه وکــړي ت

وزارت دفاع ملی با رد اظهارات سفیر اتحادیة اروپا:

دربارة شمار جنراالن فرمایشی تحقیق می کنیم

اشرف غنی:

ما مصمم به اصالحات هستیم
عبداهلل: 

باید زمینة تغیر نظام فراهم شود

یونسکو:
 افغانستان کې ۱۱میلیونه 

کسان له سواد نه محروم دي
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ورزش

ــات  ــا اقدام ــۀ اروپ ــه اتحادی ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــۀ آمل ــر داخل وزی

زیــادی بــرای بهبــود رشایــط پناهنــده گان در یونــان انجــام داده اســت، 

از بازگردانــدن پناهنــده گان بــه ایــن کشــور براســاس پیــان دوبلیــن در 

آینــده خــر داد.

ــده  ــه در آین ــرد ک ــد ک ــان تأکی ــۀ آمل ــر داخل ــر، وزی ــاس دمایزی توم

پناهنــده گان را بــه یونــان بازگردانــد. می خواهــد 

ــادی را  ــات زی ــا اقدام ــۀ اروپ ــا در اتحادی ــه م ــر این ک ــد ب ــا تأکی او ب

انجــام دادیــم تــا رشایــط پناهنــده گان در ایــن کشــور را بهبود بخشــیم، 

اظهــار داشــت: ایــن مســأله بایــد نتیجه یــی داشــته باشــد و منجــر بــه 

ــدن  ــکان بازگردان ــاره ام ــن دوب ــان دوبلی ــاس پی ــه براس ــود ک ــن ش ای

ــد. ــود آی ــان به وج ــه یون ــده گان ب پناهن

البتــه وزیــر داخلــۀ آملــان هرگونــه تــک روی کشــورش در ایــن راســتا 

را رد کــرده و گفــت: ایــن مهــم اســت کــه مــا بــه یــک موضــع اروپایــی 

مشــرک در ایــن بــاره دســت یابیــم.

براســاس قانــون پناهنده گــی دوبلیــن اروپــا، هــر پناهجــو بایــد 

ــه  ــه دهــد ک درخواســت پناهنده گــی خــود را در هــان کشــوری ارای

بــرای اولین بــار بــه آن وارد شــده اســت. اگــر او بــه یــک کشــور دیگــر 

اروپایــی بــرود، می توانــد دوبــاره بــه کشــور اولیــه بازگردانــده شــود.

اخــراج پناهنــده گان از آملــان بــه یونــان بــه دلیــل رشایــط پذیــرش بــد 

در یونــان درگیــر بحــران در ســال 2011 بــه حــال تعلیــق درآمــد.

تومــاس دمایزیــر، تریــح کــرد کــه ارتبــاط بیــن سیاســت پناهنده گــی 

ــرده و  ــوروی آملــان را رد ک ــا صعــود حــزب افراطــی ضــد ی ــرکل ب م

ــد. ــی می کن ــط ارزیاب ــن ارتباطــی را غل چنی

ــاره گفــت: مــا در متــام اروپــا صعــود  وزیــر داخلــۀ آملــان در ایــن ب

ــا در  ــان مدت ه ــم. آمل ــه می کنی ــتی را تجرب ــت پوپولیس ــزاب راس اح

ــزب  ــود ح ــت صع ــده گان عل ــران پناهن ــود. بح ــتثنأ ب ــه اس ــن زمین ای

ضــد یــورو در کشــور مــا نبــود.

رییس جمهــور چیــن ضمــن اشــاره بــه اهمیــت گســرش همکاری هــا 

بــا روســیه، بــر حایــت پکــن از توســعه و رفــاه روســیه تأکیــد کــرد.

ــخنانی  ــنبه در س ــروز یکش ــن دی ــور چی ــگ، رییس جمه ــن پین ژی جی

تأکیــد کــرد: پکــن و مســکو بایــد همکاری هــای دوجانبــه را گســرش 

دهنــد، چیــن از توســعه و رفــاه روســیه حایــت مــی کنــد.

ــح  ــس جمهــور روســیه، تری ــن رئی ــر پوتی ــا والدیمی ــدار ب وی در دی

ــای  ــع و حایت ه ــای جام ــد همکاری ه ــن بای ــیه و چی ــرد: روس ک

سیاســی دوجانبــه را ارتقــا دهنــد. مــا امیدواریــم کــه دو طــرف متــاس 

ــی،  ــای قبل ــرای توافقنامه ه ــور اج ــه منظ ــود را ب ــات خ ــا و ارتباط ه

گســرش دهنــد. کشــورهای مــا بایــد همکاری هــای جامــع و حایــت 

ــد. ــه را تقویــت کنن سیاســی دوجانب

ــوان  ــیه را به عن ــاه روس ــعه و رف ــا توس ــت: م ــن گف ــور چی رییس جمه

ــم  ــأله مه ــن مس ــم. ای ــر می گیری ــود در نظ ــعۀ خ ــرای توس ــی ب شانس

اســت کــه چیــن و روســیه همگرایــی دو جانبــه راهردهــای اتحادیــۀ 

ــرش  ــم را گس ــاده ابریش ــادی ج ــد اقتص ــیا و کمربن ــادی اوراس اقتص

دهنــد.

رییس جمهــور چیــن در دیــدار بــا پوتیــن گفــت: روســیه نقــش مهمــی 

در توســعه ثبــات اقتصــاد جهانــی ایفــا می کنــد. مــن مطمــن هســتم 

کــه رشکــت شــا در نشســت گــروه 20 در دســتیابی ایــن اجــاس بــه 

نتایــج مثبــت، تأثیــر زیــادی خواهــد داشــت.

ــد  ــون چن ــاه ج ــن در م ــکو و پک ــه مس ــت ک ــن واقعی ــزود: ای او اف

ــه امضــا رســانده اند، نشــان گر عــزم دو طــرف  توافق نامــۀ همــکاری ب

بــرای تعمیــق روابــط دوجانبــه اســت و ایــن مســأله موضــع مشــرک 

ــی را  ــی و بین امللل ــم منطقه ی ــایل مه ــۀ مس ــکو در زمین ــن و مس پک

نشــان می دهــد.

ــر به طــور  ــن طــی ســال های اخی ــیه و چی ــطح همکاری هــای روس س

زمینه هــای  در  همکاری هــا  ایــن  و  یافتــه  افزایــش  چشــم گیری 

ــت. ــوده اس ــر ب ــل توجه ت ــاع، قاب ــاد و دف ــرژی، اقتص ان

پوتیــن نیــز در ایــن دیــدار تأکیــد کــرد کــه روســیه و چیــن بایــد بــرای 

ــد، ولــی  ــادالت تجــاری و اقتصــادی تــاش بیشــری کنن افزایــش مب

ــرار  ــاری ق ــای تج ــه همکاری ه ــتی در زمین ــیر درس ــور در مس دو کش

دارنــد.

او خواســتار تــاش بیشــر مقام هــای اقتصــادی و تجــاری دو کشــور 

ــت:  ــد و گف ــرک ش ــاری مش ــادالت تج ــم مب ــش حج ــرای افزای ب

ــه  ــت رو ب ــا موفقی ــن، ب ــکو و پک ــن مس ــرک بی ــای مش همکاری ه

توســعه و پیرشفــت اســت و ایــن مســأله علی رغــم چالش هایــی بــوده 

ــت. ــده اس ــود آم ــان به وج ــادی جه ــکات اقتص ــطۀ مش ــه واس ــه ب ک

تیــم موی تــای بــا 2 مــدال نقــره از رقابت هــای قهرمانــی جهانــی بــه کشــور 

بازگشت.

ــای کشــور کــه در  تاریــخ 31 اســد جهــت رشکــت در نخســتین  تیــم موی ت

ــا  ــد، ب ــد شــده بودن ــای عــازم تایلن ــان موی ت ــی جوان دور رقابت هــای قهرمان

کســب 2 مــدال نقــره بــه وطــن برکشــت.

ــت  ــری ریاس ــرف ره ــل از ط ــهر کاب ــه ش ــگام ورود ب ــکاران هن ــن ورزش ای

ــد. ــرار گرفتن ــتایش ق ــورد س ــی و ورزش م ــت بدن ــی تربی عموم

ــی،  ــو، 2 مرب ــک بان ــر، ی ــکار پ ــتان 6 ورزش ــا از افغانس ــن رقابت ه در ای

یــک نفــر داور، یــک نفــر رییــس تیــم و یــک نفــر مناینــدۀ ریاســت عمومــی 

ــد. ــی و ورزش رشکــت کــرده بودن تربیــت بدن

ایــن رقابت هــا  در  فعــال و قدرت منــدش  بــا حضــور  زهــرا رضایــی، 

عــاوه بــر این کــه مــدال نقــره را کســب کــرد، مــورد توجــۀ خــاص ســازمان 

جهانــی موی تــای و ســازمان حایــت زنــان ســازمان ملــل متحــد نیــز قــرار 

ــد  ــناخته ش ــان ش ــت زن ــازمان حای ــکو س ــم دار یونس ــوان پرچ ــه به عن گرفت

ــال 2016  ــجاع ترین زن س ــوح ش ــای ل ــی موی ت ــازمان جهان ــوی س و از س

دریافــت کــرد.

ــا  ــرام ب ــوان در وزن 48 کیلوگ ــای بان ــوی ت ــی م ــم مل ــو تی ــی عض رضای

ــب  ــد، نای ــر تایلن ــف در براب ــن و توق ــرو و اوکرای ــان پی ــر قهرمان ــروزی ب پی

ــد از  ــدی بع ــهراب احم ــی س ــن عل ــد و هم چنی ــان ش ــان جوان ــان جه قهرم

2 پیــروزی بــر قهرمانــان عــراق و بلژیــک بــازی را بــه تایلنــد واگــذار کــرد و  

ــد. ــان ش ــب قهرم نای

ــینش  ــی پیش ــورِد هم تیم ــنت رک ــه شکس ــد ک ــیاطین رسخ می گوی ــم ش مهاج

برایــش مهــم نیســت و در حــال حــارض تنهــا بــه بــازی سه شــیر بــا اســلواکی 

ــد. ــر می کن فک

ــال  ــی فوتب ــم مل ــنبه( تی ــب )یکش ــدار دیش ــور در دی ــا حض ــی ب ــن رون وی

انتخابــی جــام جهانــی 2018  در مرحلــۀ  اســلواکی  مقابــل  انگلیــس 

ــن  ــوان بازیک ــور را به عن ــن کش ــی ای ــازی مل ــرین ب ــورد بیش ــد رک می توان

بــازی  صد و شــانزدهمین  و  کنــد  خــود  آن  از  دروازه بان هــا(  از  )به غیــر 

ــکام را پشــت رس بگــذارد. او حــاال  ــد ب ــه ثبــت برســاند و دیوی ملــی اش را ب

تنهــا پیــر شــیلتون، دروازه بــان پیشــین تیــم ملــی انگلیــس را از ایــن حیــث 

پیــش روی خــود می بینــد.

ــه  ــت: همیش ــکام گف ــد ب ــورد دیوی ــنت رک ــوص شکس ــی در خص ــن رون وی

پوشــیدن پیراهــن تیــم ملــی انگلیــس و مناینــدۀ کشــورم بــودن، برایــم مهــم 

بــوده اســت. قــرار گرفــنت در رتبــۀ دوم لیســت بازیکنانــی کــه بیشــرین بــازی 

ــه  ــب س ــم کس ــا مه ــود، ام ــد ب ــاده خواه ــد، فوق الع ــام داده ان ــی را انج مل

ــه  ــده ب ــک روز در آین ــه ی ــم ک ــت. مطمئن ــلواکی اس ــا اس ــازی ب ــاز در ب امتی

کاری کــه در گذشــته کــرده ام، نــگاه خواهــم کــرد، امــا در حــال حــارض بــه 

ــری. ــز دیگ ــه چی ــم، ن ــر می کن ــلواکی فک ــا اس ــازی ب ب

مهاجــم شــیاطین رسخ کــه حــاال خــود را آمــاده حضــور در هفتمیــن 

ــار  ــه افتخ ــه ام ک ــا گفت ــت: باره ــار داش ــد، اظه ــیر می کن ــا سه ش ــت ب تورمنن

ــزه ای را دارم  ــازی می کنــم. هنــوز هــم هــان انگی ــرای انگلیــس ب ــم ب می کن

ــن  ــم بهری ــتم. می خواه ــیر داش ــرای سه ش ــازی  ب ــن ب ــگام اولی ــه هن ــه ب ک

ــی  ــه انتخاب ــدای مرحل ــرای انگلیــس داشــته باشــم. مــا در ابت عملکــردم را ب

جــام جهانــی هســتیم و خیلــی مهــم اســت کــه رشوع خوبــی داشــته باشــیم.

آلمان از بازگرداندن پناهنده گان 
به یونان در آینده خبر داد

رییس جمهور چین:

پکن و مسکو باید همکاری های 
دوجانبه را گسترش دهند

موی تای کاران افغانستانی 
با دست پُر به کشور 

بازگشتند

رونی:

به بازی با اسلواکی فکر می کنم 
نه شکستن رکورد بکام!

عزیزاهلل ایما

ــا  ــی م ــِر وطن ــی دیگ ــک ویژه گ ــا ی ــن روزه ــر ای د
نمــاد و نمــود یافته اســت، کثرت گرایــی گزینشــی 
روشــن فکرنمایانۀ »افغانــی«. کثرت گرایــی گزینشــِی 
ــد کــه ســال ها  ــر کســانی دارن ــی را بیش ت ــگار روشــن فکرانۀ افغان ان
تیــوری مدــرن تغذیــه کرده انــد، چه بســا کــه دانش آموختــه و 
ــی  ــغ، وقت ــا دری ــد. ب ــز ان ــانی نی ــام و نش ــای بان ــۀ گواهینامه ه دارند
ســخن از منافــِع آن دیگــِر قومــی، زبانــی، آیینــی، گروهــی و ســازمانی 
ــه را  ــلد و هرآن چ ــان می گس ــان شکیبایی ش ــِد تنب ــد، بن ــان آی ــه می ب
ــه  ــا ب ــد و ی ــرون می زنن ــا ب ــد، ی ــره کرده ان ــه ذخی ــکِم اندیش ــر ش د
ــی،  ــام دولت ــن مق ــا را از بلندتری ــن نمونه ه ــق. ای روی آن دیگــری ُع
ــی  ــازی اجتماع ــای مج ــِر برگ ه ــناس و کارب ــاده ترین کارش ــا س ت

دیده ایــم و کم کــم هــم می شناســیم.

عبدالشهید ثاقب

يك گام ديگر: بازخوانی تاريخ 

امري حبيبالله كلكانــی با اعزاز و اكرام دفن شد. تدفني 

و خاكسپاریــی مردمــی او اما نبايد پايان راه تلقــی گردد. 

مسووليت ديگری كه اينك به عهده ما است، بازخوانــی تاريخ بر بنياد 

روايت قربانيان است. هانگونهیــی كه همگان مــیدانند تاريخ رســمی 

افغانستان كه توسط تاريخنگاران درباری و به فرمايش خانوادۀ آل يحیــی 

واقعيتهای  تحريف  و  تزوير  جعل،  دروغ،  بر  بنيادش  يافته،  نگارش 

اين  تاريخ در  تاریخــی گذاشته شده و يك روايت تكقومــی از سري 

رسزمني بوده و صدای پای تكرث و تنوع و اكرثيت خاموش در آن شنيده 

منــیشود. اهانتهایــی كه در تاريخ رســمی به امري حبيب الله كلكانــی 

صورت گرفته نيز از همني آبشخور آب مــیخورد.

بنابر اين، پيشنهادم به همكارانم در كميسيون اعزاز و خاكسپاری امري 

حبيبالله كلكانــی اين است كه طــی يك سيمينار چندروزه كه در آن 

داشته  حضور  رسزمني  اين  دانشمندان  و  تاريخنگاران  قاطع  اكرثيت 

سيمينار  اين  كنند.  آغاز  را  كشور  معارص  تاريخ  بازخوانــی  باشند، 

مــیتواند در آينده راه را برای اعزاز و اكرام شاه حبيبالله كلكانــی در 

متون تاریخــی نيز باز كند.

جاوید فرهاد

زبان مصطلحات اداری در افغانستان باید تغییر کند

حوزه هــای  در  زبانــی  لغزش هــای  بــر  افــزون 

ــات  ــان مصطلح ــوارد، زب ــیاری از م ــون، در بس گونه گ

ــا  ــم و گاه بی معن ــف، مبه ــوده، ُپرتکل ــاِن فرس ــتان، زب اداری در افغانس

ــت. اس

ــت  ــِد: مدیری ــی مانن ــرد واژه گان و مصطلحات ــری از کارب ــرای جلوگی ب

ــذا،  ــس علیه ــذا، ق ــونل، فله ــی، کادر و پرس ــد جنس ــی، ُمعتم جنس

ــده  ــد، بن ــت فرماین ــطور، عنای ــن س ــم ای ــت، راق ــوم اس ــذا، مرق هک

کــه شــهرتم در فــوق تــذکار یافتــه اســت، گزارشــن بــه عــرض 

نخســت،  در  اســت  بهــر  و...  واصلــه  پیشــنهادات  می رســانم، 

ــر نظــر گروهــی از زبان شناســان و  ــگ مصطلحــات اداری«، زی »فرهن

دانش منــدان حوزه هــای فنــی ترتیــب شــود.

و  واژه گان  از  برخــی  کــه  اســت  ایــن  تأمــل  درخــور  نکته یــی 

مصطلحــات اداری برابرهــای قشــنگ و جاافتــاده در زبــان نیــز دارنــد 

کــه بــه تدریــج فرامــوش شــده اند؛ ولــی باکمــی دقــت و پژوهــش در 

ــه در  ــد را ک ــای هنجارمن ــن برابره ــی از ای ــوان برخ ــه، می ت ــن زمین ای

پــار و پیــرار رایــج بــوده، دوبــاره در زمینــۀ کاربــردی رایــج ســاخت و 

بــرای برخــی دیگــر کــه تــازه وارد شــده اند، برابرهــای بهــر، ســاده تر، 

معنــادار و بی تکلــف را ُجســت وجو کــرد.

ــم را در  ــه زودی گفت وگوی ــتار، ب ــن ُجس ــِر ای ــری بیش ــرای پی گی ب

ــد  ــم( خواهی ــۀ ُرخ منای ــا )برگ ــوع، در همین ج ــن موض ــه ای ــد ب پیون

ــد. خوان

sahar samet

میگن باز غنی جان گل کاشته

بــه گفتــه کاربــران فیــس بــوک ایــن عزیــز" درهنــگام 

ــی از  ــت تاریخ ــدام حرک ــاز ک ــت" ب ــاز می ادای من

خــود بجــا گذاشــته

آیا این خر صحت دارد؟

پ ن: یکــی از اهــداف ایــن بنــده ی خــدا تــاش بــرای خاطــره 

ــد  ــال بع ــد س ــت، چن ــردم اس ــه ی م ــت روحی ــازی و تقوی س

ملــت بــا مــرور خاطــرات و نســل هــای بعــدی بــا شــنیدن ایــن 

جمــات، بــه علــت خنــده هــای فــراوان اشــک از چشانشــان 

ــان  ــخ نویس ــود.همچنان تاری ــاد ش ــان ش ــده و دلش ــاری ش ج

ــن  ــوان یکــی از کمدی ــه عن ــاب هایشــان از وی ب خارجــی در کت

ــد. ــاد کنن ــان ی ــرن روســای جمهــور جه ت

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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بــا فرارســیدن پانزدهمیــن ســالروز 

کشــور  ملــی  قهرمــان  شــهادت 

ــهید،  ــۀ ش ــنبله و هفت ــنبه 18 س پنجش

بــار دیگــر روزهــای تاریخــی و ملــی 

مــان را ارج میگزاریــم.

منحیــث  مســعود  شــهید  بنیــاد 

اندیشــه هــای  و  افــکار  طایــه دار 

بهمنظــور  کشــور  ملــی  قهرمــان 

شــهادت ها،  از  بزرگداشــت 

مبــارزات  و  مجاهدت هــا  رشــادت ها،  قربانی هــا، 

طــی  را  برنامه هــای گســرده یی  افغانســتان،  مــردم 

می منایــد. راه انــدازی  شــهید  هفتــة 

منــارۀ  ُگل گــزاری  رســمی  مراســم  1-هاهنگــی 

مقاومــت در کابــل و آرامــگاۀ قهرمــان ملــی کشــور بــا 

ــیون محــرم دولتــی. کمیس

ــۀ  ــر ورح هم ــرات ب ــم و خی ــل خت ــی محاف 2-هآمهنگ

ــور. ــارس کش ــهدای رست ش

3-راه انــدازی برنامــۀ پــاک ســازی نواحــی ای از شــهر 

کابــل )حــرش تنظیفــی( ســه شــنبه 16 ســنبله.

ــی در  ــمی ـ دولت ــل رس ــر محف ــکاری در تدوی 4-هم

ــی در  ــرم دولت ــیون مح ــا کمیس ــه ب ــه جرگ ــاالر لوی ت

هژدهــم ســنبله، پنجشــنبه روز شــهادت قهرمــان ملــی 

ــور. کش

ــای  ــه نیروه ــون ب ــدای خ ــرام اه ــدازی پروگ 5-راه ان

ــور. ــی کش امنیت

ملــی" طــی ضیافتــی  "روز قهرمــان  از  6-تجیلیــل 

بــا دعــوت دیپلات هــای خارجــی مقیــم کابــل و 

کشــور. دولتــی  و  سیاســی  شــخصیت های 

ــا مســوولین  ــی ب ــر محافــل والیت 7-همــکاری در تدوی

ــات. محــرم والیــت و اشــراک مــردم در والی

8- هآمهنگــی در تدویــر محافــل در خــارج از کشــور، 

و  نهادهــا  سیاســی،  مناینده گی هــای  طریــق  از 

مردمــی. انجمن هــای 

9-هآمهنگــی در راه انــدازی شــب شــعر چهارشــنبه 

ــنبله. ــب 17 س ش

در  بزرگداشــت  محافــل  تدویــر  در  10-هآمهنگــی 

موسســات علمــی و نهــاد هــای دولتــی.

ــور در  ــی کش ــان مل ــگاۀ قهرم ــارت آرم ــم زی 11ـ مراس

ــنبله. ــه 19 س ــیر جمع پنجش

ــۀ هموطنــان گرانقــدر،  ــعود از هم بنیــاد شــهید مس

خانــوادۀ  ملــی،  قهرمــان  راســتین  پیــروان 

ــا  ــه تقاضــا دارد ت جهــاد و مقاومــت، صمیان

مبنظــور ازج کــزاری هرچــه شــکوهمندتر ایــن 

ــا و  ــی ه ــل و گردهائ ــه، در محاف روز و هفت

پروگــرام هائــی کــه بدیــن منظــور ســازماندهی 

ــده اســت، حضــور گــرم بهــم برســانند. گردی

و  وحــدت  جلوه هــای  کــه  روزهایــی 

بــه  همبســتگی و همدلــی مــردم خــود را 

گــرم  نفــس حضــور  و  بگذاریــم  منایــش 

زنــده  را  مبارزات مــان  حقانیــت  شــکوهمندتان،  و 

را  مــا  مــردم  تاریخــی  افتخــارات  و  نگهمیــدارد 

می ســازد. جاویدانــه 

مــردم  ایــن روزهــا، روزهــای  چنانچــه می دانیــد، 

ــال  ــد در ک ــٌا بای ــه قطع ــد ک ــور میباش ــوگوار کش س

معنویــت و بــا درود و دعــا و تکریــم و نیایــش و 

برقــراری پیونــد روحــی، بــا شــهداء و اشــراک در 

محافــل بزرگداشــت ســپری گــردد.

ــه های  ــاق و اندیش ــروی از اخ ــا پی ــا ب ــم ت آرزومندی

ــش،  ــی خوی ــان مل ــوی قهرم ــرۀ معن ــی و جوه متعال

ایــن روزهــا را بــا حفــظ روحیــۀ هفتــة شــهید و رعایــت 

نظــم بزرگداشــت بــه یــک فرهنــگ ملــی مبــدل ســازیم 

تــا باشــد منحیــث روز مقــدس شــهدای ایــن رسزمیــن 

ــد. ــه باقــی مبان ــرای همیــش جاویدان ب

ــور  ــارس کش ــهدای رست ــۀ ش ــر روح هم ــر ب ــار دیگ ب

اتحــاف دعــا می منائیــم و از خــدای الیــزال می طلبیــم 

تــا ایــن هفتــه و روز را بــه برکــت روح شــهدا بــه هفتــه و 

روز وحــدت میــان همــۀ مــردم افغانســتان مبدل ســازد.

احمد ولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

-------- علی عسکر لعلی
ــه  ــروز دوشــنبه ســاعت 5 عــر ب ــا ام ــی کشــور م ــم مل تی

ــت. ــان خواهــد رف ــی لبن ــم مل مصــاف تی

ــای  ــال از تیم ه ــای فوتب ــر تواناییه ــان از نظ ــی لبن ــم مل  تی

ــد. ــاب می آی ــه حس ــیا ب ــن ردۀ دوم آس پایی

اگــر تیم هــای آســیا را بــه 4 رده تقســیم بندی کنیــم در بــازی 

مقابــل تیــم افغانســتان از 6 لژیونــر اســتفاده می کنــد:

1 -علی حام ) سپاهان اصفهان، ایران(

 2- حســن معتوق)الفجیــره، امــارات( 3- ســونی ســعد) 

ــد( ــا، تایلن پتای

4 - ادنــان حیــدر) مــوس اف ک، نــاروی( 5- هــال الهلــوی 

ــیواس  ــری )س ــوان العم ــان( 6- ج ــی، آمل ــرش اف س )هالی

ســپور، ترکیــه(

ــد  ــازی می کنن ــم در لیــگ داخلــی ب ــان دیگــر ایــن تی بازیکن

کــه بــه تاریــخ 19 ســنبله فصــل بازی هــای لیگ شــان آغــاز 

می گــردد.

ــه  ــه نقط ــت ک ــدرت اس ــر ق ــبتًا پ ــم نس ــک تی ــان ی ــم لبن تی

ــع از  ــور رسی ــی و عب ــع عمق ــای رسی ــوت آن در پاس ه ق

ــی الزم  ــظ فرشده گ ــا حف ــف ب ــن حری ــه زمی ــود ب ــن خ زمی

ــه  ــد ک ــازه می ده ــا اج ــه آنه ــه ب ــد ک ــه می باش ــط حمل در خ

ــاد  ــل" و ایج ــنگ متقاب ــا "پرس ــوپ ب ــنت ت ــورت باخ در ص

اکرثیــت در نزدیــک تــوپ و در زمیــن حریــف در تصاحــب 

ــند. ــق باش ــوپ موف ــاره ت دوب

ــه  ــه نقط ــد ب ــان می توان ــم لبن ــوت تی ــه ق ــن نقط ــًا همی  دقیق

ــود در  ــق ش ــا موف ــم م ــر تی ــردد. اگ ــل گ ــف آن تبدی ضع

ــن فرشده گــی  ــن خــود از ی ــوپ در زمی صــورت تصاحــب ت

ــع جهــت  ــر رسی ــا تغیی ــع و ی ــا پاس هــای رسی ــان ب ــم لبن تی

ــکل  ــه را ش ــد حمل ــیده و ض ــی بخش ــود را رهای ــازی خ ب

ــاد  ــای ایج ــم از خا ه ــی توانی ــورت م ــن ص ــد. در ای بده

شــده در خــط دفاعــی حریــف بــا بازیکنــان خــوب تهاجمــی 

ــف  ــری، یوس ــر امی ــزی، زبی ــد پوپل ــد امی ــی مانن ــم مل تی

شــیردل، فیصــل شایســته و یــا خیــر امانــی اســتفاده منایــم. 

ــر  ــبتًا پ ــی نس ــی تیم ــای فزیک ــر توانایی ه ــان از نظ ــم لبن تی

قــدرت اســت و در بــازی جنگنــده شــهرت دارنــد. مســابقه 

اخیرشــان مقابــل اردن مســابقه یی بــود کــه زیادتــر روی 

ــتوار  ــم اس ــر دو تی ــی ه ــدرت جنگندگ ــی و ق ــی فزیک توانای

ــود. ب

ــا  ــازی ب ــور در ب ــی کش ــم مل ــی تی ــه رسمرب ــای ک چالش ه

ــت. ــرو اس ــا آن روب ــان ب لبن

ــی  ــن، مصطف ــن امی ــد حس ــدی مانن ــان کلی ــود بازیکن 1- نب

حدیــد، کنشــکا طاهــر، نوراللــه امیــری و رشیــف محمــد کــه 

ــی  ــط دفاع ــه در خ ــتند ک ــان اس ــع بازیکن ــن از جم 4 بازیک

تیــم خیلــی موثــر مــی باشــند، بــه همیــن علــت تیــم مــا از 

نقطــه دفــاع رضبــه پذیرتــر از پیــش شــده اســت. 

اگــر چــه موجودیــت مثلــث دفاعــی ســید محمــد، مســیح و 

اباســین در قلــب دفاعــی مــا خطــر نفــوذ تیــم لبنــان از مرکــز 

ــم  ــه تی ــت این ک ــر داش ــا در نظ ــا ب ــت. ام ــاخته اس ــر س کم

ــی  ــن جناح ــع دو بازیک ــی رسی ــای عمق ــا پاس ه ــان ب لبن

خــود را در عقــب دفاع هــای ضلــع تیــم مــا خواهنــد فرســتاد 

و از آنجــا کوشــش خواهنــد کــرد کــه بــا بلنــد کــردن تــوپ 

بــه مرکــز بــه نتیجــه برســند، بایــد تیــم مــا از هــم پاشــی در 

ــی  ــا حــد امــکان خــط میان ــد و ت ــاب کن ــدان اجتن مرکــز می

ــا ســید محمــد  ــع بشــتابند ت ــه کمــک دفاع هــای ضل ــد ب بای

و یــا مســیح مجبــور بــه تــرک گفــنت مرکــز میــدان نشــوند.

ــن  ــه دری ــت ک ــر اس ــور ناگزی ــی کش ــم مل ــی تی 2- رسمرب

ــش  ــن آزمای ــف زمی ــاط مختل ــی را هــم در نق ــازی بازیکنان ب

ــم پیوســته اند و آن هــا را در فشــار یــک  ــه تی ــازه ب ــد کــه ت کن

ــه  ــن موضــوع شــاید باعــث ب ــد. ای ــازی مــی خواهــد ببین ب

ــردد.  ــاالت گ ــض ح ــی در بع ــدم هاهنگ ــدن ع ــود آم وج

نبــود کنشــکا و رشیــف محمــد در پهلــوی اباســین معضلــه 

ــه در  ــن ک ــم )دو بازیک ــن 6 تی ــه پوزیش ــت ک ــی اس بزرگ

ــی  ــازی م ــزی ب ــای مرک ــوی دفاع ه ــتم 1-3-2-4 جل سیس

کننــد( را تهدیــد می کنــد کــه امیــدوارم بــا یکــی از بازیکنــان 

ــم. ــع کنی ــن مشــکل را رف ــم ای ــازه دعــوت شــده بتوانی ت

3- یــک تعــداد از بازیکنــان داخــل کشــور بــه علــت 

ــی از  ــاری بعض ــر معی ــی و غی ــاده فزیک ــات فوق الع مترین

مربیــان تاجکســتانی لیــگ برتــر در گرمــای اول وقــت بعــد 

ــه  ــودن زمین ــا مســاعد نب از ظهــر و بعضــًادو وقــت در روز ب

بازســازی، مقــدار زیــاد و غیــر معمــول از وزن خــود را باخته 

ــد. ــت داده ان ــی را از دس ــم مل ــازی در تی ــی ب ــد و توانای ان

ــازی ) حــدود  4- هــوای فوق العــاده گــرم در وقــت رشوع ب

30 درجــه در ســاعت 3:30 بعــد از ظهــر در لبنــان.

نقاط مثبت برای تیم ما

1. انگیزه و روحیه خوب تیمی

2. بازیکنــان تیــم ملــی کشــور مــا کــه اکــرث شــان در اروپــا 

بــازی مــی کننــد در چندمیــن هفتــه از آغــاز مســابقات لیــگ 

ــی  ــوردار م ــی الزم برخ ــد و از آمادگ ــرار دارن ــود ق ــای خ ه

باشــند در حالیکــه لیــگ برتــر لبنــان بــه تاریــخ نهــم ســپتامر 

)19 ســنبله( آغــاز مــی گــردد و بازیکنــان داخلــی تیــم 

اگرچــه در مرحلــه آخــر از آمادگــی هــای خــود قــرار دارنــد 

امــا از تجربــه کافــی بــازی دریــن فصــل برخــوردار نیســتند.

ترکیــب احتالــی شــیران خراســان )لقــب تیــم ملــی کشــور 

مــا)

دروازه بان: اویس عزیزی

ــید  ــیغانی – س ــیح س ــزاده – مس ــه اقبال ــاع، روح الل ــط دف خ

ــی. ــب جال ــمی – مجی ــد هاش محم

ــوش  ــل – ان ــی خی ــین عل ــن 6، اباس ــن در پوزیش دو بازیک

دســتگیر؟ )امــکان اســتفاده بازیکــن جدیــد دریــن پوزیشــن 

هــم مــی رود(

ــته  ــل شایس ــزی – فیص ــد پوپل ــی، امی ــنراف حمله ی 3  - س

ــری ــر امی – زبی

خط حمله، خیر امانی

ترکیب احتالی درختان رسو )لقب تیم لبنان(

دروازه بان، مهدی خلیل

ــد  ــری، ولی ــوان عم ــور، ج ــور منص ــام، ن ــی ح ــاع، عل دف

ــاعیل اس

سنراف، ادنان حیدر، سون سعد، هیثم فاعور

فارورد، محمد حیدر، حسن معتوق، هال الهلوی

مصاف افغانستان
 و لبنان

اعالمیة بنیاد شهید احمدشاه مسعود "قهرمان ملی"
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