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ارنست دیمنه

 نگرشی بر چگونه گی رابطۀ وحی و  
شخص پیامبر 

مفاهیم کلیدي در فلسفۀ میان فرهنگي ترامپ:
اهمیت ۱۰۰ روز ابتدایی دولت بی معنا است

صـ 5 صـ 4 صـ 7

افکارافرادمتفکرخودبهخودمیاندیشـد.

رییس حکومت وحدت ملی
 استعفای وزیر دفاع و رییس 

ستاد ارتش را پذیرفت
اسـتعفای وزیـر دفـاع و رییـس سـتاد کل ارتش 
افغانسـتان از سـوی رییس حکومـت وحدت ملی 

پذیرفته شـد.
شاه حسـین مرتضوی، سرپرسـت دفتر سخنگوی 
آقـای غنـی گفتـه اسـت کـه محمد اشـرف غنی 
اسـتعفای عبـداهلل حبیبـی، وزیر دفاع و قدم شـاه 
شـهیم، رییس کل سـتاد ارتش را پذیرفته اسـت.
جنـرال مومند کتوازی، فرمانده قـول اردوی 209 

شـاهین در بلخ نیز به دور احتیاط سوق داده شد.
بهرامی بـه  طارق شـاه  جنـرال  می شـود  گفتـه 
عنـوان سرپرسـت وزارت دفـاع و جنـرال شـریف 
یفتلـی بـه عنـوان سرپرسـت سـتاد کل ارتـش 

کشـور معرفـی شـده اند.
مقام هـای ارشـد حکومتـی پـس از آن تصمیـم 
گرفتنـد  را  کرسی های شـان  از  کناره گیـری  بـه 
کـه روز جمعه طالبـان به فرماندهی قـول اردوی 

209 شـاهین یـورش بردنـد.
ایـن حملـه دقیقـاً زمانـی ُرخ داد کـه نیروهـای 
بوده انـد.  جمعـه  نمـاز  ادای  مصـروف  امنیتـی 
گـزارش  کـم  نخسـت  در  حملـه  ایـن  حجـم 
تلفـات  آمـار  پـس  سـاعت  چندیـن  امـا  شـد، 
بـه شـدت بـاال رفـت و اکنـون ایـن رقـم از مـرز 

اسـت. گذشـته  زخمـی   160 و  کشـته   140
از سـویی دیگر، رییـس حکومـت وحـدت ملـی، 

صـ 6

احمد ولی مسعود در مراسم اعالن فراخوان ملی:

حکومت کنونی با مشروعیت شرعی، قانونی و حقوقی مواجه است
ما با اشتراک دیگر جریان های سیاسی 

در پی ایجاد بدیل هستیم

پیشـنهاد تبدیل و تعییـن فرماندهـان قول اردوهای 20۳، 
20۵، 20۷ و 209 را منظـور کـرد.

امـان اهلل، فرمانده قـول اردوی 20۷ ظفر بـه حیث فرمانده 
قـول اردوی 209 شـاهین، جنـرال محمدناصـر، فرمانـده 
لـوای اول قـول اردوی 20۳ تنـدر در بسـت فرماندهـی 
قـول اردوی 20۷ ظفـر به جـای جنرال امـان اهلل، امام نظر 
فرمانـده لـوای دوم ضربتـی به حیـث فرمانده قـول اردوی 
تورن  جنـرال داوود شـاه پیشـنهاد  بـه جـای  اتـل   20۵

شـده اند.
به همین گونه داوودشـاه، فرمانده قـول اردوی 20۵ اتل در 
بسـت احتیاط فعال ریاسـت کادر و پرسـونل ستردرستیز 
تبدیل شـده اسـت و برید جنرال عبدالواسـع، فرمانده لوای 
دوم قـول اردوی 20۳ تنـدر بـه کادر دگرجنـرال به حیث 

فرمانده قول اردوی 20۳ تندر گماشـته شـد.
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این نوشـته را که اصـًا از زاویـۀ دیگر می خواهد 
بـه مسـایِل حـاد و جـارِی کشـور نظـر داشـته 
معـاوِن سـخنگوی  آخریـن سـخناِن  از  باشـد، 
ریاسـت جمهوری آغـاز می کنـم کـه بـه دنبـال 
 209 اردوی  قـول  خونیـِن  و  مرگبـار  حادثـۀ 
شـاهین در بلـخ گفتـه که "دشـمن قصـد دارد 
نیروهـای  امـا  کنـد  تضعیـف  را  ملـت  روحیـۀ 
امنیتـی لحظه یـی از مبـارزه بـا دشـمن غافـل 
نمی شـوند". از ایـن سـخنان چنیـن می تـوان 
نتیجـه گرفـت کـه ما پشـِت دیوارهای سـمنتی 
ملـِت  شـما  و  راحتیـم،  و  می کنیـم  زنده گـی 
شـهیدپرور بروید سـینه های تان را برای ما سـپر 
کنیـد تا دشـمن فکـر نکند روحیۀ شـما ضعیف 

است.  شـده 
حرف هایـی از ایـن دسـت گفتن، فقط در شـأِن 
حکومت هـای ایدیولوژیـک و تمامیت خواه اسـت 
کـه رابطه یـی بـا مـردم ندارنـد ولـی از طریـق 
وانمـود  رسانه های شـان چنـان  کرنـاِی  و  بـوق 
می کننـد کـه ملـت حاضـر اسـت بـه یک بـاره 
برای شـان بمیـرد. این سـخنان بیشـتر از این که 
بخوانـد،  افغانسـتان  رهبـراِن  قیافـۀ  و  قـد  بـه 
باهـت و کم سوادی شـان را بـه رخ می کشــد. 
مگـر می شـود بـا چنیـن توجیه های بی سـروته، 
بحـراِن فراگیـر و خطرناکـی را که افغانسـتان به 
دلیـِل سیاسـت های زیان بـارِ رهبرانـش متحمل 
می شـود، سـد شـد؟ چگونـه می تـوان قتل عـاِم 
جواناِن این سـرزمین را چنین آسـان در واژه گان 
توضیـح داد، مثـل این که هیچ اتفـاق مهیبی رخ 

اسـت؟ نداده 
زمانی اسـتالین دیکتاتور اتحاد جماهیر شـوروی 
گفتـه بـود "وقتـی یـک نفـر کشـته می شـود 
فاجعـه اسـت، ولی وقتی یک میلیون نفر کشـته 
می شـوند، تنهـا خبـر اسـت". حاال مثـل این که 
صاحبـاِن قـدرت در افغانسـتان نیـز برای شـان 
حِس استالینیسـتی دسـت داده و می خواهند به 
شـیوۀ نظام هـای توتالیتـری برای خـود موقعیِت 

مردمـی اختـراع کنند. 
هـر واقعـۀ هولناکی کـه در ابعاد واقعۀ شـفاخانۀ 
400 بسـتر کابـل و یا قول اردوی 209 شـاهین 
پیامدهـای  تردیـد  بـدون  بپیونـدد،  وقـوع  بـه 
خواسـته و ناخواسـتۀ روانـی دارد و ُکل سـاکناِن 
یـک منطقـه را تحت تأثیـر قرار می دهـد. وقتی 
پـس از سـال 1۳9۳ مـوج مهاجرت هـا یـک بـاِر 

دیگـر از افغانسـتان به سـوی مناطـق امِن جهان 
آغـاز یافت، بدون شـک انگیزه هـا و دالیل عینِی 
خود را داشـت. مـوج مهاجرت هاِی پس از سـال 
1۳9۳ بـا نتایـج انتخاباِت این سـال رابطـه دارد 
کـه مـردم را نسـبت بـه آینـده نااُمیـد سـاخت. 
درسـت بـه دلیِل همیـن ناامیـدی از آینـده بود 
کـه جوانـان و خانواده هـای زیـادی در سراسـر 
کشـور تصمیم گرفتند که خـود را از وادی خطر 

بیـرون کنند. 
وقتـی قربانـی جنـگ مـردِم عـادی انـد، بـدون 
شـک بایـد انتظـارِ بهبـود وضعیـت را نداشـت. 
تجربـه نشـان داده بـه میزانی که رهبراِن کشـور 
از مـردِم خـود دور می شـوند، بـه همـان میـزان 
نیـز بحـران به سـمِت وخامـت گرایـش می یابد. 
ایـن تجربـه را در سـال های آخِر حکومـِت خود، 
داکتـر نجیـب اهلل نیز بـه دسـت آورد و به همین 
دلیـل، خـود و هم قطارانـش را از انـزوا بیـرون 
کـرد و بـه میاِن مـردم رفت. در آن زمـان، داکتر 
نجیـب اهلل به هم پیمانانش در حزب دسـتور داده 
بـود کـه باید در خـط مقدم جبهه قـرار گیرید تا 
مـردم احسـاس نکنند کـه تافته های جـدا بافته 

 . هستید
ایـن سیاسـِت داکتـر نجیـب اهلل کارآیِی خـود را 
نشـان داد و اگـر حکومـِت او بـرای مدت زمانـی 
توانسـت خـود را سـرپا نگـه دارد، بیشـتر بـه 
یُمـِن همین دوراندیشـی بـود. اما رهبـراِن فعلی 
چگونـه می توانند خـود را جزوِ مـردم بدانند و از 
آن هـا بخواهند کـه از حماِت مرگبار نهراسـند، 
دیوارهـای  پشـت  در  خودشـان  درحالی کـه 
و  می کننـد  زنده گـی  محافظت شـده  به شـدت 
خانواده های شـان در بیــرون از کشـور مشـغول 
تحصیـِل تـوام بـا تجـارت انـد؟ آیا همین اسـت 
حکمـت سـعدی بـزرگ کـه می گفـت "آن چـه 
نیـز  دیگـران  بـه  نمی پسـندید،  خـود  بـه  را 

مپسـندید"؟
  نمی تـوان بـا سیاسـِت فریـب و ریـا مـردم را 
بـه قربانـگاه بـرد و خـود در آرامـش در میـاِن 
پرهـای قـو خوابیـد. رهبـران فعلِی دولـت و حتا 
مقام هـای امنیتی کشـور کـه مسـوولیت تأمین 
امنیـت مسـتقیماً به دوش آن هاسـت، یـک روز 
هـم سـنگرهای نبـرد را از نزدیـک ندیده انـد و 
نمی داننـد کـه کـه در جبهه هـا چـه می گـذرد. 
ندارنـد کـه سربازان شـان چگونـه  آن هـا خبـر 

و  می کننـد  زنده گـی 
دشـمِن  بـا  چه سـان 
سـنگِر  در  خاک شـان 
نبـرد روبه رو می شـوند. 
در زمـان جنـگ جهانی 
دوم، حکایتـی جالـب از 
اسـتالین نقـل می کنند 
کـه بـا بحـث امـروزِ ما 
رابطـه دارد. مـن خـود 
ایـن  کـه  نمی دانـم 
حکایـت چقـدر دقیـق 
اسـت و آیـا واقعاً چنین 
و  بـوده  افتـاده  اتفاقـی 
نشـان  ولـی  خیـر؛  یـا 
می دهـد کـه خواسـتی 
می تواننـد  مـردم  کـه 
داشـته  رهبران شـان  از 
پنهـان  آن  در  باشـند، 

شـده اسـت. 
جنـگ  در  می گوینـد 
پسـر  جهانـی  دوِم 
سـرباز  کـه  اسـتالین 
بـه  بـود،  سـاده یی 
آلمانی هـا  اسـارِت 
کـه  آن هـا  درآمـد. 
فهمیدند پسـر استالین 
را اسـیر گرفته انـد، بـه 
جانـب شـوروی گفتنـد 
کـه اگـر فـان جنـراِل 
مـا را رهـا کنیـد، ما هم 
رهـا  را  رهبرتـان  پسـِر 
وقتـی خبـر  می کنیـم. 

بـه اسـتالین رسـید، او در حالـی  کـه بـه پیـِپ 
بزرگـش پُک مـی زد و بروت های انقابـی را تاب 
مـی داد، گفـت بـه آلمانی ها بگویید که اسـتالین 

نمی کنـد! معاوضـه  جنـرال  بـا  را  سـرباز 
 از جانـب دیگـر، جلوگیـری از نشـر و پخـِش 
اطاعـات در مـورد حـوادِث خونیـن بـه هیـچ 
تغییـر  حاکمـان  نفـِع  بـه  را  چیـزی  صـورت 
از هـر طریـِق ممکـن در  نمی دهـد. اطاعـات 
اختیـار شـهروندان قـرار می گیـرد، ولـی مهـم 
ایـن اسـت که مـا در کجــاِی این اطاعـات قرار 

داریـم.  

رهبراِن خودپسند 

دیوارهای سمنتی  در پشِت  فراخواِن آجندای ملی و 

هم آوایِی مــردم
روز گذشـته، مجلـِس بـزرِگ فراخـواِن ملـی از سـوی کنفرانـِس 
آجنـدای ملـی بـا شـرکِت صدهـا تـن از نخبـه گاِن سیاسـی و 
نماینـده گاِن فکرِی مـردم از طیف های مختلِف جامعۀ افغانسـتان، 
در شـهِر کابـل برگـزار گردیـد. در ایـن مجلـس، برخـی از اعضای 
تیـِم نخبه گانـِی کنفرانـس آجنـدای ملـی، بـه تبییـِن سـیمای 
پُـر از کاسـتی و آشـفته گِی فضـاِی سیاسـِی کشـور پرداختنـد و 
در محوریـِت آجنـدای ملـی، نگرانی هـا و پیشـنهادهاِی خـود را 
نسـبت به وضعیـِت خطرنـاِک جـاری در افغانسـتان ابـراز کردند. 
آقـای احمـد ولـی مسـعود کـه بانـِی اصلـِی ایـن فراخـواِن بزرگ 
بـود، پـس از شـنیدِن سـخناِن سـایرین، خود بـه عنـواِن مبتکر و 
بنیان گـذارِ طـرح آجندای ملی به سـخنرانی پرداخت و مشـکات 
و ناکامی هـاِی افغانسـتان را در آیینـۀ آجنـدای ملـی بـه تصویـر 
کشـید و بـر تـاِش صادقانـه و قاطـع برای عبـور از ایـن مرحله و 
رسـیدن بـه یـک زعامت و دولـِت ملی بـه معنای واقعـی و تحقق 

صلـح و ثبـاِت پایـدار در افغانسـتان تأکیـد کرد. 
آقـای مسـعود طـی ایـن فراخـواِن بـزرگ بـه مـردم افغانسـتان 
اطمینـان داد کـه آجنـدای ملی، هـم ظرفیت هـای تیوریک و هم 
قابلیت هـای اجرایـی دارد و مبانـِی این طرح، سـال ها مورد بحث و 
مداقـۀ نخبـه گان و صاحب نظـران قرار گرفته و به روشـنی و کمال 
رسـیده اسـت؛ از این رو وقتی سیاسـت مداراِن بر سـِر اقتدار به این 
تـاِش اندیشـه یی و طـرِح ملـی و عملـی پشـِت پـا می زننـد، تیِم 
آجنـدای ملـی بـه یـاری و حمایـِت مـردم مصمم اسـت کـه خود 

ایـن طـرح را به میـداِن اجـرا بگذارد. 
بـا ایـن حسـاب، کنفرانـس آجنـدای ملی و اعضـای نخبـۀ آن در 
انتخابـاِت پیـِش رو قاطعانه ظاهر می شـوند و به عنـواِن یک طرِف 
صاحـبِ  برنامۀ مدون و فکِر اسـتراتژیک، حمایِت مردم را کسـب و 
به سـوی تحقِق عملِی مفـاد طرِح آجندای ملـی حرکت می کنند.  
از ایـن رهگـذر، آجندای ملی چند مـورد را به عنـواِن محور اصلِی 
فراخـواِن بـزرِگ روز گذشـته مورد تأکیـد قرار داده اسـت. یکی از 
آن مـوارد، بازخوانـی سـاختار سیاسـِی نظـام و مشـارکِت عادالنۀ 
قـدرت و ایجـاد یک دولِت ملی و زعامِت ملی سـت تا موج توسـعۀ 

ملـی از پیرامـون به مرکـز تحقق یابد. 
مـورد دوم این کـه جنگ وصلـح در افغانسـتان قبـل از همـه چیز، 
یـک معضـِل درونی سـت که کلیـِد آن به دسـِت نخبه  گان کشـور 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر، فقط بـا اجماع ملـی و فراقومی سـاختِن 
پروسـۀ صلـح، می تـوان به ثبـات و آرامِش پایدار دسـت یافت. این 
کار اما مسـتلزِم تعریِف میکانیسـمی قابِل قبـول برای صلح خواهِی 
تمـام مردِم افغانسـتان اسـت؛ میکانیسـمی که از حقوق اساسـی، 
همـۀ  انسـانِی  ارزش هـای  و  زنـان  حقـوق  مدنـی،  آزادی هـای 
شـهرونداِن برابـر در کشـور پاسـداری کنـد. این گونه هـم می توان 
بـا تروریسـم برخـورد قاطـع کـرد و هـم می تـوان جـادۀ صلـح را 

همـوار کرد. 
مـورد سـوم این کـه انتخاباِت گذشـته بـا تقلبـاِت سـازمان یافته و 
مماشـاِت جامعـۀ جهانی نسـبت به سـتِم گسـترده در حـِق آرای 
پـاِک مـردم راه انـدازی گردیـد و نتیجـۀ ایـن اهمـال و مماشـات 
هـم، حکومـِت غـرق در فسـاِد کنونـی بـا انبـوهِ کارهـای خانه گِی 
انجام نیافته در عرصۀ اصاحاِت سیاسـی، اقتصادی و امنیتی سـت. 
در سـایۀ سیاسـت هاِی ناسـنجیدۀ این حکومـت، تقابل های قومی 
و جناحـی پُررنگ تـر شـده، فقـر و بـی کاری و اعتیـاد و مهاجـرت 
روزافـزون شـده و جنـگ و بی ثباتـی رونـق گرفتـه اسـت. مفـاد 
توافق نامـۀ ایـن حکومـِت توافقـی به عنوان تنها سـند مشـروعیِت 
هـر دو تیـم ائتافـی روی کاغـذ باقـی مانده و نـه نظـاِم انتخاباتی 
اصـاح یافتـه و نـه قانوِن توشـیح یافتۀ ثبـت احواِل نفـوس عملی 
گشـته اسـت. بنابراین ، آجنـدای ملی از جامعۀ جهانـی تقاضا دارد 
کـه این بـار از ناکامی هـاِی گذشـتۀ خـود در افغانسـتان عبـرت 
بگیـرد و در انتخابـاِت پیـِش رو از رونـد طبیعـی و خواسـت هاِی 
برحـِق مـردم حمایـِت قاطـع کنـد و چشم پوشـی بـر تقلـب زیـر 

عنـوان مصلحـت را بـرای همیشـه پایـان دهد.
مـا ضمـِن حمایـت از ایـن نکته هـا و تاش هـای صادقانـه، از همۀ 
مـردم و جریان هـای سیاسـِی داخـِل کشـور می خواهیـم کـه بـا 
عنایـت بـه ایـن فراخـواِن بـزرگ، پروسـۀ سیاسـت گری در محوِر 
افـراد و اشـخاص را که تا کنون ناکامی و نابسـامانی به بار نشـانده، 
کنـار بگذارنـد و از این پـس در محـورِ آجندا و برنامۀ ملـی، خود را 
تعریـف کننـد و با چنیـن رویکردی، بدیلی مطلوب بـرای وضعیِت 

نامطلوبِ موجـود گردند.

  احمــد عمران

فهِم مقام های کشور 
از جنگ، در حِد 
دیوارهای ارگ و 
شیشه های تلویزیون ها 
و تلیفون های 
همراه شان است. با 
چنین وضعیتی چگونه 
می شود به دیگران 
گفت که دشمن برای 
تضعیِف روحیۀ شما 
دست به حمالِت 
انتحاری می زند و 
شما نباید از چنین 
حوادثی متأثر شوید، 
درحالی که خودشان 
بدون آن که جنگ و 
سنگر را دیده باشند، 
از هراِس مستولی شده 
بر خود در پشِت 
دیوارهای سمنتی 
محبوس شده اند؟ 
آیا می توان انتظار 
داشت که مردم 
داعیۀ چنین رهبرانی 
را بپذیرند و از 
حمالِت هراس افکنانه 
نهراسند؟ 

ACKU
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هارون مجیدی

دیـروز  ملـی  آجنـدای  طـرح  اعضـای 
دوشـنبه، 4 ثور در نشسـتی فراخوان ملی 

را بـه مـردم افغانسـتان ارایـه کردنـد.
 اعضـای طـرح آجنـدای ملـی می گوینـد 
کـه اوضاع سیاسـی و اجتماعی افغانسـتان 
نـا به سـامان اسـت و مسـووالن حکومـت 
وحـدت ملی در ایجاد تشـکل ملـی و پیاده 
نـاکام  حکومـت  ایـن  توافق نامـۀ  کـردن 

بوده انـد.
در برنامه یـی کـه بـه همیـن مناسـبت در 
کابـل راه انـدازی شـده بـود، در آن شـمار 
زیـادی از چهره هـای سیاسـی، فرهنگـی، 
پارلمـان، فعـاالن جامعـۀ مدنـی  اعضـای 
و صدهـا شـهروند از بخش هـای مختلـف 

کشـور اشـتراک کـرده بودنـد.
ایـن  در  ملـی  آجنـدای  طـرح  اعضـای 
نشسـت گفتنـد که جریـان آجنـدای ملی 
مصمم اسـت تـا در انتخابات پیشـرو، نقش 
فعـال و مثبـت در تعییـن زعامـت ملـی، 
انتخابـات پارلمانـی، شـورای های والیتی و 

ولسـوالی ها داشـته باشـند.
احمدولـی مسـعود، رییـس عمومـی بنیاد 
شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمـان ملـی 
افغانسـتان و طـراح طرح آجنـدای ملی در 
ایـن نشسـت گفـت کـه ایـن گردهم آیـی 
بـرای بررسـی مشـکات جـاری کشـور و 
برگـزار شـده  بحـران  از  نجـات حکومـت 

. ست ا
آقـای مسـعود گفت کـه فراخـوان آجندای 
ملـی بـه منظـور حـل مشـکات رهبـران 
ایـن  از  بتوانیـم  تـا  می باشـد  افغانسـتان 
از  را  واسـطه گرایی  و  قوم گرایـی  طریـق، 

میـان برداریـم.
طـراح طـرح آجنـدای ملـی اظهار داشـت: 
"افغانسـتان هـر روز شـاهد فاجعـۀ جدید 
اسـت و مـا بـا ایـن فراخـوان در پـی نجات 
شـهروندان از ایـن تراژیـدی اسـت. منتظر 
حکومـت  کـه  می کردیـم  فکـر  و  بودیـم 
وحـدت ملـی می توانـد وحدتی را بـه میان 
آورد کـه نتوانسـتند. حکومـت فعلـی بـه 
بحـران مشـروعیت مواجـه بوده و مـردم از 

ایـن حکومـت رضایـت نـدارد.«
او می گویـد: افغانسـتان زعیـم و حاکمیـت 
مشـروع ضرورت دارد کـه در نیتجۀ اجماع 

به وجـود می آید. ملـی 
رییـس عمومـی بنیاد شـهید مسـعود بیان 
حکومـت  تشـکیل  از  پیـش  کـه  داشـت 
فعلـی، طـرح حکومـت وحـدت ملـی را او 
و همراهانـش بیـرون داده بودنـد. او گفـت: 
ملـی  وحـدت  حکومـت  فعلـی  حکومـت 
نیسـت، زیـرا به بحـران مشـروعیت قانونی 

و کارآمـدی مواجـه اسـت و مـردم از آن 
رضایـت نـدارد.

احمدولـی مسـعود خاطر نشـان کـرد: این 
نتوانسـته  گذشـته  دوسـال  در  حکومـت 
توافق نامه یـی کـه برپایـۀ آن تشـکیل شـد 
را عملـی کنـد و بـا مشـکل از دورن مواجه 
می باشـد و نمی تواند مشـکل کشـور را حل 

. کند
آقـای مسـعود در ادامـه با اشـاره بـه اوضاع 
نابه سـمان سیاسـی کشـور بیـان داشـت: 
شـهروندان دچار سـردرگمی شده و امنیت 
روانـی، فزیکی و اجتماعی خود را از دسـت 

داده و به شـدت پریشـان هسـتند.
رییـس عمومـی بنیـاد قهرمان ملی کشـور 
تصریـح کـرد: "حکومـت طوری سیاسـت 
را رازآلـود نگـه داشـته اند کـه تـو گویـی 
خودشـان عقـل ُکل انـد و ملت افغانسـتان 

نمی داننـد". هیـچ 
آقـای مسـعود گفت کـه به طـرح آجندای 
ملـی بـرای تشـکیل حکومـت ملـی جنبه 
عملـی داده و بـا شـخصیت های سیاسـی و 
اجتماعـی در مـورد آن صحبـت می کند تا 
اجماعـی در مـورد تشـکیل حاکمیت ملی 
که از مردم افغانسـتان نماینـده گان کند به 

وجـود آید.
احمدولـی مسـعود، رییـس بنیـاد شـهید 
مسـعود در ادامـۀ سـخنانش بـا اشـاره بـه 
چرایـی مطرح شـدن طـرح آجنـدای ملی، 
گفـت که پیـش از این بارهـا آجندای ملی 

کـه برگرفتـه  شـده از اندیشـه ها و افـکار 
قهرمـان ملـی احمدشـاه مسـعود اسـت را 
امـا  کرده انـد،  پیشـنهاد  حکومـت  بـرای 
نادیـده گرفتـه شـده و اکنـون ایـن طـرح 
از حالـت مشـورتی بـه حالـت عملیاتی در 

آمد. خواهـد 
آقای مسـعود بـا نگرانی از وضعیت کشـور، 
اظهـار داشـت کـه مـردم افغانسـتان بایـد 
از  کشـور  تـا  دهنـد  هـم  دست به دسـت 
مشـکات بیـرون شـود و بـه خاطـر ایـن 
یک جـا  تـا  اسـت  مـردم  حـق  نگرانی هـا 

شـوند و وحـدت ملـی ایجـاد کننـد.
مسـعود  شـهید  بنیـاد  عمومـی  رییـس 
تصریـح کـرد کـه ایـن نگرانی تازه اسـت و 
زمانـی که چهارده سـال پیش و در فرصتی 
کـه اوضـاع سیاسـی-اجتماعی افغانسـتان 
زیـاد هم بـد نبـود، این طـرح را پیشـنهاد 
چالش هـای  از  کـه  خواسـتیم  و  کردیـم 
جلوگیـری شـود و از مسـووالن حکومـت 
در آن زمـان خواسـتیم تـا از حضور جامعۀ 
جهانـی اسـتفاده شـود و از فضـای موجود 
برای تشـکیل دولـت ملی کار گرفته شـود 

تـا زعامـت ملـی بـه میـان آید.
نه تنهـا  افغانسـتان  داشـت:  اظهـار  او 
اسـت،  افراطی گـری  و  تروریسـم  قربانـی 
بـل آشـفته گی های سیاسـی کـه عاملـش 
نیـز  هسـتند  سیاسـیون  و  دولت مـردان 
کـه  بـود  آن  صـدد  در  بایـد  و  می باشـد 
چگونه می شـود یـک دولت ملـی و زعامت 

ملـی کـه ملـت بـه آن باور داشـته باشـد و 
اعتمـاد کننـد یـا یـک سیاسـت ملـی کـه 
تمـام شـهروندان و مـردم خـود را در آیینۀ 

آن ببیننـد، ایجـاد شـود.
تأکیـد  بـا  بنیـاد شـهید مسـعود  رییـس 
بـه تغییـر رونـد کنونـی نظـام، یادآور شـد 
کـه منبعـد مـا می رویـم بـه گوشه گوشـۀ 
افغانسـتان، در تمـام والیت ها اجمـاع را به 
وجـود می آوریـم و سـمینارها، کنفرانس ها 
و نشسـت ها ایجـاد می کنیم تا ملـت بیدار 

. شود
امـا احمدولی مسـعود از عمل کـرد رهبران 
کنونـی حکومـت نیز به شـدت انتقـاد کرد 
و بیـان داشـت کـه بیشـتر مـردم از نظـام 

فاصلـه گرفته انـد و راضی نیسـتند.
او حکومـت را بدنام کننـدۀ وحـدت ملـی 
عنوان کرده خاطرنشـان سـاخت: متأسفانه 
چنـان واژۀ ملـی را دولـت وحـدت ملی در 
عمل کـرد خود با سیاسـت های خـود بدنام 
سـاخته کـه امـروز وقتـی از ملی نـام برده 
شـود، مـردم حساسـیت نشـان می دهند و 
فکـر می کننـد ملی گرایـی آنـان را بـه این 
شـخصی گرایی  حالـی  در  کشـانیده،  روز 
و اجنـدای شـخصی، ملـت را بـه وضعیـت 

کنونی کشـیده اسـت.
مسـووالن  بـه  خطـاب  مسـعود  آقـای 
در  شـما  گفـت:  ملـی  وحـدت  حکومـت 
مدتی که ما شـاهد هسـتیم، موفق نشـدید 
یـک اسـتراتیژی ملـی را تدویـن کنیـد و 

حتـا موفق نشـدید مشـروعیت خـود را که 
توافق نامـۀ ایجـاد حکومـت بـود، پـس از 

کنیـد. تطبیـق  سه سـال 
آقای مسـعود گفت: در زمان حکومت داری 
را  ملـی  آجنـدای  طـرح  کـرزی  آقـای 
پیشـکش کردیـم کـه عملـی نشـد و برای 
بـار دوم چهـار پیـش از امـروز و از درون 
آجنـدای ملـی طـرح دولت وحـدت ملی را 
پیشـنهاد دادیـم و اما نه ایـن حکومتی که 

بدنـام کننـدۀ دولـت وحـدت ملی اسـت.
ملـی:  آجنـدای  طـرح  طـراح  گفتـۀ  بـه 
نتوانـد  حتـا  کـه  رهبریـی  یـا  دولـت 
سـند مشـروعیت خـود را عملـی بسـازد، 
نمی توانـد بـه مشـکات مردم برسـد و این 
رهبران مشـکات خـود را حل نتوانسـتند 
و حکومـت بـه بحران مشـروعیت شـرعی، 
مشـرعیت کارآمدی، مشـروعیت مردمی و 
قانونـی و حقوقـی مواجه انـد. مشـروعیت 

رییـس بنیـاد شـهید مسـعود بـا اشـاره به 
در حکومـت  قومـی  سیاسـت های  وجـود 
بیـان داشـت کـه وجـود سیاسـت قوم گرا، 
مشـکل هیچ بخشـی از کشـور را حل کرده 
کـه  نمی خواهیـم  مـا  و  اسـت  نتوانسـته 
شـاهد ادامۀ این گونه سیاسـت باشـیم، زیرا 
نگاه این چنینی به سیاسـت کشـور را تباه 

می کنـد.
آقـای مسـعود تأکیـد کرد کـه امـروزه نیاز 
اسـت تـا روی چگونه گـی ایجـاد دولـت و 

احمد ولی مسعود:

حکومت کنونی با مشروعیت شرعی، قانونی و حقوقی مواجه است

ما با اشتراک دیگر جریان های سیاسی در پی ایجاد بدیل هستیم

صـ 6

ACKU
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فصل اول 
  فلسفة میان فرهنگي چیست؟             

و  پرداخـت  دیگـران  تحقیـر  بـه  »نبایـد   
کـرد.«  بي مقـدار  را  آنـان  درسـِت  سـخِن 

کنـدي 1 
  بحث هـاي آغازیـِن فلسـفۀ میان فرهنگـي 
بـر پایـۀ بررسـي نقادانـۀ  قوم مـداري 2در 
فلسـفۀ رسـمي غـرب به ویـژه فلسـفۀ 
روشـن گري به وجـود آمـده اسـت، در 
همین دوران ) روشـنگري (دیدگاهِ سلسـله 
مراتبـي فرهنگ هـا وارد مرحلـۀ تازه یـی 
شـده اسـت؛ دیدگاهـي کـه اروپـا را بـه 
عنواِن نقطۀ اوج پیشـرفت و تکامل بشـري 
قلمـداد  نمـوده و خودمرکزپنـداري را در 
کانـوِن اسـتنباط هاي فرهنگـي غـرب قرار 
داده اسـت. بـر همین مبناسـت کـه ولتر۳، 
کانـت 4یـا لسـینگ ۵وقتـي دربـارۀ "تاریخ" 
و "فرهنـگ" سـخن  گفته انـد، مرادشـان 
تاریـخ و "فرهنـگ واالي") !هلـر،:1۳92  

  (1۷8غـرب  بـوده اسـت و بـس. 
   کانـت از تحقیـِر اقـوام و فرهنگ هـاي 
بیگانـه ابایـي نداشـته اسـت؛ "شـیلر 6اروپـا 

را مغـز و جوهـرِ انسـانیت تلقـي مـي کرد" ) 
مصلح،(144 :1۳9۳؛“ هـگل آفریقا، امریکا، 
اسـترالیا و آسـیاي مرکـزي را از لحـاِظ 
تاریخـي و فرهنگـي فاقـد اهمیت به شـمار 
آورده اسـت. به زعِم او شـرایِط جغرافیایي و 
اقلیمـي آن ها مانـع تکوین و رشـد فرهنگ 
و تمـدِن حقیقتـاً بشـري گردیده اسـت. در 
سلسـله مراتِب تکامِل هگل، فلسـفه تنها در 
روح مسـیحي - جرمنـي واجد امـکان براي 
شـکوفایي و پخته گـي اسـت")پین،:1۳90 
کنفرانـِس معـروِف  (16۵؛ هوسـرل ۷در 
"بحـراِن علـِم اروپایـي و پدیده شناسـي 
اسـتعایي"به گونـۀ آشـکار سـخِن برتـري 
بشـریِت اروپایي")کامپانـي، (68 : 1۳82 را 
مطـرح نمـوده و "فرهنگ هایـی ماننـِد هند 
و چیـن و غیـره را برزنگي" )اشـراق،:1۳90  
 (9۵خطـاب نمـوده اسـت، هایدگـر مدعي 
شـده اسـت که به جز از فلسـفۀ غربي"هیچ 
فلسـفۀ دیگـري وجـود نـدارد، نـه چیني و 
  .(2۳2 :200۵ ,Weinmay)"نـه هنـدي
جـورج فریـزر  8بـا انتشـاِر کتـاِب  "شـاخۀ 
زریـن9"، بینش هـاي نمادیـن اقـوام دیگر را 
شـکل هاي فروتر  تعقل معرفي کرده اسـت، 
ارنسـت رنـان  10از "برتـري نـژاد اروپایـي 
و فضیلـت یونـان و اروپـا در برابـر مشـرق 
زمین سـخن بـه میـان آورده و ِخَردانگاري 
را خـاص اروپـا دانسـته اسـت")مدد پـور، 
 (۷8 :1۳۷2و آنـدره زیگفریـد  11نیـز  بـر 
بنـاي فرضیـۀ "جبـر جغرافیایـي12" بـا برتر 
خوانـدِن غربي هـا مدعـي شـده اسـت: 
"شـرقیان و غربیـان در یـک درجـه و طبقه 

قـرار ندارند")زیگفریـد،.(222 :1۳91
      بـه همیـن خاطـر اسـت کـه کیتـارو 
نیشـیدا 1۳فیلسـوف برجسـتۀ جاپاني انتقاد 
مي کنـد کـه چگونـه متفکـراِن اروپایـي از 
گونه هـاي دیگـِر تفکـر غافـل شـده اند. بـه 

نظِر ایشـان:
اروپایي هـا مایـل انـد فرهنـِگ کنوني 
خویـش را تنهـا فرهنـِگ کمال یافتـه 
تلقـي کننـد. آن هـا بـر این گمـان اند 
کـه سـایِر ملت هـا نیـز بایـد دقیقـاً 
در پـي آن هـا طـي طریـق کننـد. من 
ایـن تلقـي را ناشـي از خودپسـندي 
بسـیارِ آن هـا مي دانـم. وضـع مطلـوب 
در نظـِر مـن، توجـه یافتن بـه صورِت 
بنیـادي فرهنگ هایـي اسـت کـه در 
تاریـخ پدیـد آمـده  انـد200۵ :2۳2)  

,Weinmay)  .
امـا بـا وجـود آن، در برابـرِ "خـود مرکز 
پنـداري"، "فراگسـتري و فراپاشـي")بودریار، 
 (86 :1۳81یـاد شـده، ایده هـاي مخالـف را 
در خـودِ غـرب نیز مي توان سـراغ نمود؛ ایده 
هایـي کـه بـا وجـود تأییـد وجوه مشـترک 
انسـاني، تفـاوت میـان آن هـا را نیـز امـِر 
منطقـي تلقـي مي کننـد، بـه همیـن جهت 
اسـت که بـو آس  14توصیـه مي کند به جاي 
"فرهنـگ" پرداختن بـه "فرهنگ ها" )کولب و  
جولیوس،  (842 :1۳۷6 جدي گرفته شـود. 
نقـِد "قوم مداري" از سـوي نماینده گاِن 
متنفـِذ علـوِم انسـاني در غـرب، زمینۀ این 
را به وجـود آورده اسـت کـه آموزه هـاي 
ُکلي انـگار در برابـِر چالـش قـرار گیرنـد 
و اندیشـه هاي معطـوف بـه "تمایـز" 
زمینه هـاي مناسـب بـه دسـت آورنـد. این 
مسـأله بـه اندازه یـی اهمیـت یافتـه اسـت 
کـه: ناهمگونـي بي پایـان و قیاس ناپذیـري 
بازي هـاي زبانـي، تعریـِف جدیـدي از 
مفاهیـم حقیقت و عدالت در گسـترۀ تنوع 

فرهنگـي را به وجـود آورد.

***
بخش دوم

     جهت گیري فلسفة میان فرهنگي 

اولیـن نکته یی کـه در ترکیِب "فلسـفۀ 
میـان فرهنگـي" جلـب توجـه مي کنـد، 
واژۀ "فرهنـگ" اسـت. ایـن مفهـوم، عینیِت 
آفریده هـا و فرایندهـاي پدیدآمده در حیاِت 
جمعـي انسان هاسـت کـه در طـول تاریـخ  
شـکل گرفتـه و بـه عنـوان کلیدواژه یـی در 
حوزه هـاي مختلـف مـورِد عنایـت واقـع 
شـده اسـت. در واقـع، فرهنـگ و انسـان از 
یکدیگـر جدایي ناپذیـر و غیر قابـل انفکاک 
انـد، بـه همیـن جهـت اسـت کـه هـردر1۵ 
بـراي تعریـِف انسـان "موجـود فرهنگـي" را 
برگزیـده و تأکیـد کـرده اسـت کـه انسـان 
موجـودی شـکل پذیر اسـت و خـود، خـود 
را مي سـازد. بنابرایـن انسـاني وجـود نـدارد 
مگـر این کـه داراي فرهنـگ باشـد. از نظـر 
ایشـان، انسـاِن بدوِن فرهنگ، ماننـِد چوِب 
زمخـت و سـنِگ مرمِر شـکل نیافته اسـت. 
در منظومـۀ فلسـفي هـردر، "انسـان تنهـا 
بـا عناصـري چـون عقـل و زبـان و تربیـت 

و سـنت کـه مقومـاِت فرهنـگ  اند، انسـان 
(Herder, 2004:12۵ )."مي شـود

     مولمـان 16نیـز تأکیـد کـرده اسـت که: 
"هرجا انسـان باشـد، فرهنگ اسـت و هرجا 
فرهنـگ باشـد، انسـان نیـز هسـت"؛ ایـن 
بحـث در میـاِن فرهنگ پژوهـاِن معاصر نیز 
از مقبولیِت بسـیار برخوردار شـده اسـت، به 
همیـن خاطـر انسـان را موجـوِد فرهنگي و 

مسـاوق فرهنـگ تلقـي مي کنند. 
     تحلیل گـران اذعـان مي کننـد کـه هیـچ 
ویژه گـي و پدیـدۀ انسـاني فـردي و جمعـي 
فرافرهنگـي وجود نـدارد، حتـا اصطاحاتي 
چـون اندیشـه هاي فرافرهنگي با ایـن پندار 
کـه "امـور و موضوعاِت فراتـر از فرهنگ هاي 
متعیـن وجـود دارد کـه مي تـوان دربـارۀ 
آن هـا اندیشـید"، خـود برخاسـته از نگـرِش 
فرهنـِگ خـاص، بیانگـِر بخشـي از یـک 
فرهنـگ و نمـودي از مقبـوالِت یک فرهنگ  
انـد؛ تأکیـد بـر خصوصیـِت فرهنگـي بودِن 
انسـان چنـان اهمیتـي دارد کـه حتـا در 
مـورِد دو فرِد بـا فرهنِگ به معنـاي متعارف 
ِمشـترک نیـز مي تـوان گفـت کـه داراي 

ارتبـاِط میان  فرهنگـي هسـتند. 
   مارتیـن ویمـر 1۷متفکـِر پیش کسـوِت 
"فلسـفۀ میان فرهنگـي"، در مقاله یـی 
تحـِت عنـواِن "آیـا فلسـفۀ میان فرهنگـي، 
رشـته یی جدیـد یـا جهت گیـري جدیـد 
در فلسـفه اسـت ؟18"، فلسـفه را بـه عنواِن 
طـرح اندیشـه گي مي  فهمـد کـه بـه لحاِظ 
متـود از سـایِر دانش هـا متفـاوت و بـه 
لحـاِظ مضمـون در صـدِد "تبییـن مسـایل 
در یـک تـا سـه قلمـرو: سـاختارِ واقعیـت،  
معرفت پذیري و اسـتدالل دربـارۀ هنجارها 
 ،(Wimmer, 1996 :4۵)"و ارزش هاسـت

بنابرایـن:
سـاختاِر واقعیـت در قالـِب  1 ـ 
هستي شناسـي 19مـورد بحث قـرار مي گیرد.

2ـ امـکاِن شـناخِت واقعیـت در چارچـوِب 
معرفت  شناسـي 20فراهـم مي شـود.

زمینـۀ پـروردِن اسـتدالل دربـارۀ  ۳ـ 
هنجارهـا و ارزش هـا در گسـترۀ 
اخـاق21و زیبایي شناسـي به وجـود 

آورده مي شـود.
    شـاخه هاي خـاِص فلسـفه ماننـِد فلسـفۀ 
فرهنـگ22، فلسـفۀ حـق 2۳و ماننـد آن هـا 

نیـز در نهایـت بـه همیـن سـه بنیـان 
برمي گردنـد، ایـن سنتي سـت کـه ریشـه 
در تاریـخ غـرب  دارد، امـا اگـر در تاریـخ 
فرهنگ هـاي دیگر مطالعه کنیـم، مي بینیم 
همان پرسـش ها امـا با مقتضیـاِت فرهنگي 
متفـاوت از جهان بینـي، نظام هـاي ارزشـي 
و صورت هـاي متفـاوِت آداب و معـارف، 
آیین هـا و اسـطوره ها، رسـوم و هنجارهـاي 
اجتماعـي و نهادهـاي دیگـر پدیـد آمـده  
انـد. ایـن نکته نظـر بـه مـا امـکان مي دهـد 
کـه بپرسـیم: »آیا بـا منحصر کـردِن عنواِن 
فلسـفه به آن چـه در فرهنـِگ اروپایي بدان 
نامیده شـده، وجوِد فلسـفه هاي غیراروپایي 
مـورِد انـکار قـرار می گیرند؟« ویمـر چنین 
انحصـاري را مـردود مي شـمارد. بـه نظـر 
ایشـان، اگـر مـا فلسـفه را با همـان معناي 
محـدود در غـرب مبنـا قـرار دهیـم، بـا 
پیش فـرض نامعقـول، چشـم خـود را بـر 
روي واقعیت هـا و صورت هـاي دیگـِر ظهوِر 
اندیشـیدن بسـته ایم. ایشـان بر همین مبنا 
بـه اتخـاِذ جهت گیـري میان فرهنگـي براي 

فلسـفه دعـوت مي کند.
     فلسفة میان فرهنگي و همپذيري افق ها 
      رام ادهـر مـال 24طـي مقاله یـی تحـت 
عنـوان: "فلسـفۀ مطلـق نداریـم: طـرح یک 
فلسـفۀ میان  فرهنگـي"، توضیـح مي دهـد 
کـه فلسـفۀ میان فرهنگـي چـه چیزهایـي 
نیسـت. بـه نظـر وي، نبایـد فلسـفۀ 
میان فرهنگـي را فلسـفۀ رقیـب در برابـِر 
فلسـفه هاي دیگـر تصـور کـرد. ایشـان 

تصریـح مي کنـد کـه:
 فلسـفۀ میان فرهنگـي، نمایانگـِر یـک 
رویکـرِد ذهنـي و فلسـفي اسـت کـه 
تمـام اَشـکال و تأثیـرات فرهنگي ویژه 
را در یـک حکمـت خالـده نظیر سـایه 
همراهـي مي کنـد و مانـع از آنسـت 
کـه آن هـا خـود شـان را مطلق انگاري 
نمایند. فلسـفۀ میان فرهنگـي از منظِر 
روش شناسـانه شـیوه یی را اتخـاذ 

مي کنـد کـه هیچ گونـه نظـاِم مفهومي 
را بـدوِن علـت بـه دیگـري ترجیـح 
نمي دهـد و بـه دنبـاِل هماهنـگ 
کـردِن مفاهیـم مي باشـد و در ایـن 
مسـیر مي توانـد ذاتـاً در گفتمـاِن آزاد 

مشـارکت کنـد ) مـال،.( ۵۷ :1۳8۵    
   فلسـفۀ میان  فرهنگـي بـا این چشـم انداز 
در کنـاِر بینش هـاي فلسـفي دیگـر قـرار 
مي گیـرد، و پیـش از هـر چیـز و بعـد بـه 
طـور مـدام بـه واقعیت هـاي موجـود و 
تجـارِب اندیشـه ورزي در تاریـخ رجـوع 
مي دهـد، بـه جهـت این کـه در زمـاِن 
مـا دیگـر نمي تـوان بـدون اندیشـیدن 
بـه "دیگـري" و بـدوِن تصـوِر غیـری کـه 
متفـاوت از ما مي اندیشـد، اندیشـید و خود 
را تعریـف نمـود، وجـوِد دیگـري و وجـوِد 
توجیـه  فرهنگ هایـي جـز فرهنـگ مـا، 
منطقـي بـراي مطلـق نبـودِن حقیقتـي 
اسـت که مـا بدان اعتقـاد داریـم. "دیگري" 
بایـد همـواره بـراي مـا نشـانۀ عـدِم اطاِق 
حقیقـت و توزیـع مسـاوي صداهـا در افـق 
مفهومي باشـد. بـه همین جهـت، گادامر2۵ 

مطـرح کـرده اسـت: 

هرجـا هـدِف مـا، کنتـرول و تفـوق 
نباشـد، متعهـد بـه تجربـۀ غیریـت 
دیگري هسـتیم کـه دقیقـاً در مقابل 
پس زمینـۀ پیش داوري هـاي  مـا 
اسـت. باالتریـن هدفـی کـه مي تـوان 
بـراي آن کوشـید، سـهیم شـدن در 
دیگـري و غیریـت دیگـري اسـت. لذا 
پیامـد سیاسـي این تأمـات مي تواند 
ایـن درس باشـد که: بقـاي آیندۀ نوع 
بشـر، بسـته گي بـه آماده گـي مـا نـه 
تنهـا بـراي به کارگیـري منابـع قدرت 
و کفایـت "تکنیکـي" مـا، بلکـه بـراي 
مکـث در مقابـِل غیریـت دیگـري، 
اعـم از غیریـت طبیعـت و غیریـت 
فرهنگ هـاي ملت هـا و دولت ها دارد. 
در ایـن راه ممکن اسـت بیاموزیم که 
غیریـت دیگـر انسـان ها را همچـون 
"دیگـر خودمـان" و  به منظور سـهیم 
شـدن در یکدیگـر تجربـه کنیـم. 

(دالمایـر،۳۵ :1۳84 )
    کیمرلـه 26نیـز معتقـد اسـت که فلسـفۀ 
میان فرهنگـي، همـۀ متفکران برخاسـته از 
بسـتِر فرهنگ هـاي مختلـف را بـه فروتني 
در دیدگاه  هـا و مواضع شـان فـرا مي خواند. 
دورنمـاي فراخوانـي بـه گونه یـی اسـت که 
نبایـد سـنت و فرهنگـي کـه در آن زاده 
شـده ایم و بـدان خـو گرفته ایـم را کامـل و 
مظهـِر حقیقـِت برتر تلقي نماییـم. منطقي 
این اسـت کـه تصوراِت ما از خویشـتن و از 
دیگري را همـواره در حاِل اصاح و تکمیل 
شـدن بیــنگاریم و از "داعیـۀ کلیت" فاصله 
بگیریـم؛ در ایـن صورت که جهان-زیسـت 
انسـان ها سرشـار از تفاوت، تاقـي و تعامل 
مي باشـد. گفت وگـو تنها پاسـِخ مناسـب به 
مقتضیـاِت زنده گـي اسـت، گفت وگو عاوه 
بـر این کـه برتـري و فروتـري را برنمی تابد، 
زمینه هاي گسـتردۀ  بهره وري و مسـاهمت 
همـه گان بـراي تعامـل بـا یکدیگـر را 
فراهـم مي نماینـد. بنابرایـن ظرفیت هـاي 
برخاسـته از آن فلسـفه را جـان داده و پویا 
سـاخته اسـت. چنان چـه سـقراط اسـاس 
کار فلسـفي اش را بـر بناي "گفتگو" اسـتوار 
کـرده بـود؛ افاطـون بـا وجـود این کـه به 
ُمُثـل اعتقـاد داشـت، اصـِل گفت وگـو را 
نیـز جـدي انگاشـته اسـت. او آثـارش را 
به صـورِت محـاوره تنظیـم نمـوده و تحـِت 
تأثیـر ضـرورِت عقانـي سـقراطي بـدون 

نتیجـۀ قطعـي بـه پایان  برده اسـت. 
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نگرشی بر 
چگونه گی رابطة وحی  

   و شـخص پیــامبر 

قضیـۀ  بـه  اکـرم  پیامبـر  شـخصی  ایمـان 
"وحـی"

اعتقـادات شـخصی پیامبـر اکـرم می توانـد 
کلیـِد حـِل بسـیاری از پرسـش هایی باشـد 
کـه در ذهـن نقـاِد عصِر مـا پیرامـون "وحی" 
شـکل می گیـرد. در ایـن مـورد، مـا شـاهد 
یک تناقِض دور از انصاف در نوشـتار و گفتاِر 
بسـیاری از کسـانی هسـتیم که بـه گونه یی 
نظریه پـردازی  مـورد  ایـن  در  می خواهنـد 
روشـن گری  اصطـاح  در  یـا  و  نماینـد 
کننـد. تناقـِض مـورد نظـر ایـن اسـت که از 
یـک طـرف، بنـا بـر فرضیـۀ این هـا، "وحی" 
یـک پدیـدۀ ذهنـی تلقـی گردیـده اسـت و 
از جهـت دیگـر، در مـورد ایـن پدیـده، بـه 
گواهـی و اظهـار مافی الضمیـر صمیمی ترین 
"شـخصیت"ِ وابسـته به این پدیده یـا "محور 
وحـی" توجـه صـورت نمی گیـرد و برعکس، 
بـرای ذهن خوانـی محمد، سـراِغ تیوری های 
ذهن پـردازان و ذهنیت خوانـان دیگـر ـ کـه 
قطعـاً کارشـان سـنجش احتماالت اسـت ـ 
گرفتـه می شـود. ایـن خـاء غیرقابـل درک 
اسـت و ما را نسـبت به بی طرفِی تحلیل ها و 
داده هـای نظریات فوق، مشـکوک می سـازد. 
کار مـا (بـرای فهم بیشـتر روش وحـی) این 
خواهـد بـود کـه قطعـاً محمـد نظِر خـود را 
نسـبت به وضعیـِت درونِی خویش و نسـبت 
به پدیـدۀ "وحی" در اعتقـاداِت خود انعکاس 
داده اسـت و بایـد دیده شـود کـه این اعتقاد 
کـه از نظر عقلـی ارزِش درجـه اول دارد (چه 
اگـر این طور نباشـد، اصل واقعه مـورد تردید 
قـرار می گیـرد)، آیـا ممکن اسـت بـه عنوان 
یـک شـاهد مسـتقیم بـرای توضیـح پدیدۀ 
"وحـی" و خصوصیـت مـاورای طبیعـِی آن 

بـه کار گرفته شـود؟ 
روشی  و  رفتار  به  وابسته  عقلی،  ارزش  این 
هویدا  آن ها  از  پیامبر  اعتقادات  که  است 
که  است  این  اصلی  سوال  اکنون  می گردد. 
آیا این روش و این اعتقادات شخصی پیامبر، 
خودبه خودی و فی البدیهه بوده و یا با تفکر و 

تصمیِم قبلی اتخاذ گردیده است؟  
آن چـه کـه پیامبـر در اواخـر دورۀ اعتـزاِل 
خـود نسـبت بـه سرنوشـِت خویـش اظهـار 
تردیـد نمـوده اسـت (البتـه ایـن واقعیـت 
اثبـات شـده هـم اسـت)، نشـان می دهد که 
رفتـار و روِش او خودبه خـودی و فی البدیهـه 
نمی توانسـته باشـد، بلکـه نتیجـۀ پیشـرفتۀ 
یـک تعمـِق دقیق و یک بررسـِی وسواسـانه 

از وقایـع بـوده اسـت. 
عوامـل روانی یـی کـه پیامبـر را در رسـیدن 
بـه چنیـن نتیجه یـی کمـک نمـوده اسـت، 
عبـارت اسـت از فاکتورهای باارزشـی که در 
وجـود محمـد به صـورِت عالی تبارز داشـته 
نتیجه گیـری  یـک  منشـای  می توانسـته  و 
آگاهانـه نـزد وی باشـد. در وجـود پیامبـر 
اندیشـه اش، صداقتـش، اراده اش، حافظه اش، 
حساسـیت هایش و تسـلط او بـر اعصابش به 
صـورِت بالفعـل بـه ظهـور می رسـیده و بـه 
معنـی یـک مشـت واژه های تصـورِی محض 
نبـوده اسـت. در نتیجـه می توانیـم بگوییـم 
که نخسـتین خـط اتصـاِل ما بـه چگونه گی 
و  معلومـات  اعتقـادات،  "وحـی"  پدیـدۀ 

اطاعـاِت خـود پیامبـر می باشـد. 
ـ البد که قبل از آن، باید به این پرسش پاسخ 
اعتقاداِت  که  روندی  پیشرفت  شود:  داده 

پیامبر از آن منشأ گرفته، چگونه است؟ 
روشـی کـه پیامبر بـرای توجـه و تحقیق در 
مـورد خـود بـه کار بـرده اسـت، بدون شـک 
خـارج از مقرراتی نیسـت که بـر فعالیت های 
حاکـم  مثبـت  و  سـازنده  روحیـۀ  یـک 
می باشـد. نخسـتین گام بـرای فهـم و درِک 
ایـن جریـان، تفکیک دو موضـوع از همدیگر 

اسـت: اول، حوادث و ظواهـری که حواِس او 
را تحـت تأثیر قـرار داده و توجه او را به خود 
جلـب نموده اند؛ دوم، اندیشـیدن اسـتداللِی 
او پیرامـون ایـن حـوادث و تعامل احساسـِی 
او نسـبت بـه آن هـا. از این جـا اسـت کـه ما 
بایـد بـرای دو موضـوع (معیـار پدیـداری و 
ظاهـری بـرای پیامبراسـام، و معیـار عقلی 
و اسـتداللی او نسـبت بـه ایـن پدیدارهـا) 
توضیحاتـی را اختصـاص دهیـم تـا بتوانیـم 
قطعیـت و ارزش اعتقاد شـخص پیامبر را در 
دسـتور کارِ توضیح پدیدۀ "وحـی" (به عنوان 

صمیمی تریـن شـاهد) بـه کار ببندیم.
نخستین معیار

پیامبر اسـام در سـن چهل سـاله گی به ناگاه 
خـود را موضـوِع یـک پدیـدۀ خارق العـاده 
می یابـد و بـر لـب پرتـگاهِ کـوه حـرا (جبـل 
"ای  می شـنود:  را  نـدا  کـه  اسـت  النـور) 
محمـد! تو فرسـتادۀ خدا هسـتی". او به افق 
می نگـرد و چشـمانش از نـوری کـه بـه نظر 
می رسـد بـر گرد یک شـکل غیرمـادی هاله 
بسـته، خیـره می گـردد. ایـن ادراِک دوگانـۀ 
سـمعی و بصـری کـه او را در آسـتانۀ یـک 
فشـار سـخت متوقف می سـازد، اکنون برای 
وی بـه یک اشـتغاِل خاطِر مسـلط و دردآور 

بـدل می گـردد.
آیـا او واقعـاً "دیـده" و "شـنیده" اسـت؟ یـا 
این کـه ایـن ادراِک سـمعی و بصـری فقـط 
یـک سـراِب ذهنـی بـوده کـه تحـت فشـار 
یـک هیجـاِن دردآور کـه او را به لبـۀ پرتگاه 

کشـاند، ایجـاد شـده اسـت؟
قاعدتـاً تمـاِم این پرسـش ها می بایـد خیلی 
قبـل از آن کـه نقاداِن معاصـِر او و یا هم زماِن 
مـا بـه آن هـا بپردازنـد، مـورد پرسـش ذهِن 
باثبـات و مجرِب محمـد قرار گرفته باشـند. 
خـود او، خـود را دچـار اختـاِل مشـاعر و 
مجـذوب تصـور کـرد و بـه سـوی همسـِر 
مهربانـش  شـتافت تـا یـأِس خـود را بـه وی 
و  ذهنـی  وسوسـه های  از  و  کنـد  اعتـراف 

اضطـراِب خـود بـا او سـخن بگویـد.
عصـر علم گـرای مـا می توانـد در ایـن حادثه 
دقیقـاً نشـانه های یـک پدیـدۀ کامـًا ذهنی 

را ببینـد، چـه آن تصویـر در همـان زمان به 
وسـیلۀ خدیجه مشـاهده نشـده است.

از نظـر مـادی، ایـن عـدم تطابـق غیرقابـل 
مثـًا  کـه  معنـی  بدیـن  نیسـت،  تشـریح 
عارضـۀ "کـور رنگـی" یـا "اشـتباه در دیـدن 
رنگ هـا" یکـی از مواردی سـت کـه برخـی 
رؤیـت  قابـل  چشـم ها  همـۀ  بـرای  نورهـا 
ماورای قرمـز  در  دیگـر،  طـرف  از  نیسـتند. 
یـا مـادون بنفـش، یـک تعـداد امـواج نوری 
غیرقابـل مشـاهده برای چشـم های ما وجود 
دارنـد، امـا از نگاه علمی ثابت کننـدۀ این امر 
نیسـت که ایـن امـواج بـرای همـه غیرقابل 
رؤیـت می باشـند. ممکـن اسـت کـه برخـی 
چشـم ها به لحاظ داشـتن نوعی حساسـیت 
و خاصیـت فتوگرافیکـی، بتوانند ایـن امواج 

را مشـاهده کننـد. 
اگرچـه بعدها پدیدۀ "وحی" در مسـیر ظهوِر 
خـود نشـانه های مـادِی دیگری را تبـارز داد 
کـه بـرای دیگـران نیـز قابـِل حـس و درک 
بـود، ولـی در مراحل اول، شـاهد ممتـازِ این 

وضعیـت تنهـا پیامبر بوده اسـت.
قیاسـی  می تـوان  علمـی،  اذهـان  بـرای 
نامتناسـب اما جالب بین حالـت پذیرنده گِی 
و  گزینـش  خاصیـت  کـه  آن چـه  و  وحـی 
گیرنـده  دسـتگاه  یـک  گیرنده گـی خـاِص 
می نامیـم، انجـام داد. بـرای این کـه به لحاظ 
مـادی گفـت کـه ایـن حالـِت پذیرنده گـی 
عبـارت بـوده اسـت از آماده گـی و اسـتعداِد 
خـاِص پیامبـر بـرای دریافت امواجـی از نوع 
خـاص. ولـی ایـن احتمـال بـه همان انـدازه 
غیریقینـی اسـت که احتمال هـای دیگری از 

قبیل. ایـن 
بـه هر حـال، محمد بـاز به کوه حـرا می رود 
(البتـه در ترتیـب و جزییاِت ایـن قضیه نقل 
قول هـاِی متفـاوت اسـت کـه مـا از ریزبینِی 
بـاِر  او در آن  جـا  ایـن موضـوع معذوریـم). 
دیگـر مشـاهده یی دارد و این بار مسـتقیم تر، 
مادی تـر،  نوعـی  بـه  و  مؤثرتـر  نزدیک تـر، 
دارد؛ طـرح  تصویـر یـک شـکِل مشـخص 
کسـی (شـخصی یا شـی یی) او را می فشـارد 
و بعـد مـورد خطـاب قـرار می دهـد و بـه او 

می گویـد: "بخـوان!" 
آیا این ندا، انعکاس صوتی وهمی است؟ 

امـا تصویـر آمرانـه تکـرار می کنـد "بخـوان". 
ایـن خطـاِب عجیـب و تصویری کـه قبل از 
آن، همـراه آن و بعـد از آن ظاهـر می شـود، 
اولیـن مبنـای الزم بـرای "انتقـاد از خویش" 
پدیـدۀ  می دهـد.  تشـکیل  را  او  وضعیـِت 
دیدنـی و شـنیدنی، تحت احسـاس و ادراِک 
او، در آن جـا حاضـر اسـت؛ او آن را می بینـد 

می شـنود. و 
هرچـه تصویـر واضح تـر می گردد، سـخنش 
نیـز روشـن تر و قابـل درک تـر می شـود کـه 
ظاهـراً دسـتور خوانـدن بـه یـک "بی سـواد" 
اسـت. در هـر حـال، بـه نظـر نمی رسـد که 
محمـد معناِی خاص و دقیقـی از این فرمان 

و ظهـور بـرای مسـیر آینـدۀ خـود کسـب 
کـرده باشـد. فعـًا او ثبـت و درک میکنـد، 
فقـط همین!... اما این ثبـت و درِک منحصراً 
مـادی و جسـمی، روح اثباتـِی او را به حالتی 

بسـیار دردآور از حیـرت دچـار می سـازد.
بـا  و  همیشـه  از  آشـفته تر  و  شـتاب زده   
جسـمی کوفتـه بـه خانـه بازمی گـردد، نیاز 
بـه ایـن دارد کـه او را تسـکین دهنـد و او 
را بپوشـانند. خدیجـه ایـن کار را می کنـد. 
محمـد آرام می گیـرد ولـی یـک احسـاس 
ناخـودآگاه او را بیـدار می سـازد، بـار دیگـر 
تصویـر کـوه حـرا را در برابـر چشـم دارد. 
تصویـری کـه به وضـوح فرمانـی کامـًا قابل 

فهـم داد: "برخیـز و انـذار کـن !" 
بـرای اولین  بـار، محمد وسـعت و ارزِش این 
پدیـده را در زنده گـیِ خـود درک می کنـد. 
محمـد تحـت تأثیِر این وحی با ابراز اندیشـه 
و نظـِر خود، ایماِن در حاِل ایجـاِد خود را در 
افشـای راز به خدیجه آشـکار می سـازد و به 
او می گویـد: "فرشـته به من فرمـان انذار داد، 

اما چه کسـی مـرا بـاور می کند؟" 
در واقـع پیامبـر هنـوز به آن درجـه از یقین 
نرسـیده اسـت. در حـال حاضـر، اعتقـاد او 
مطلـق و قطعـی نیسـت، چه هنـوز محصور 
در شـرایط امکانـاِت بیرونی اسـت و موفقیِت 
خـود را در گـرو شـرایط خارجـِی جامعـۀ 
برایـش  معمـوالً  کـه  می سـنجد  خویـش 

غیرمحتمـل جلـوه می کنـد.
ادامـه می یابـد و  "وحـی"  این هـا،  بـا همـۀ 
جریـاِن آن قطـع نمی گـردد و برخی عوارِض 
جسـمی و مـادی نیـز حیـن نـزوِل خـود بـا 
خـود به همـراه دارد کـه بـرای دیگـران هـم 

کم وبیـش قابـل درک انـد.
ظهـور  هنـگام  کـه  می کنـد  نقـل  پیامبـر 
پدیـدۀ "وحـی"، همهمه یـی می شـنود کـه 
خبردهنـدۀ ظهـور وحـی اسـت، گاه شـبیه 
زمزمـۀ یک دسـته زنبـور بر گرِد یـک کندو، 
و گاه زنگ دارتـر مثـل طنیـِن یـک ناقـوس 
کـه در گوشـش می پیچـد. همراهـان نیـز 
می تواننـد پریده گـی ناگهانِی رنـِگ او پس از 
سـرخِی ناشـی از هجـوم خون بـر چهره اش 
را ببیننـد و خـود او نیـز دسـتور مـی داده 
اسـت کـه هنـگام نـزول وحـی چهـره اش را 
بپوشـانند. ایـن احتیـاط، نمـودارِ این اسـت 
بـوده  او  ارادۀ  از  ایـن پدیـده مسـتقل  کـه 
اسـت، ولـی در عین حـال وی حالـِت عادِی 
خـود را حفـظ می کـرده اسـت و حافظه اش 
بـه صـورِت کامـل در جریـان بحـران (نزول 
وحـی) بـه کار گرفته می شـود کـه مبتنی بر 
ایـن امـر نبایـد در قضـاوت پیرامـون پدیدۀ 
"وحی" دچار دو اشـتباه گردیـم: یکی این که 
حالـت روانـِی ناشـی از نـزول وحـی را مبیِن 
یـک تصنـع و از قبـل آمـاده شـده بدانیم؛ و 
دوم این کـه بـروز عایـم روانـی در محمـد، 
از  نشـانه هایی  و  عـوارض  مشـخص کنندۀ 
یـک بیماری باشـد، بـرای این که تمـام انواع 
بیماری هایـی از ایـن نـوع، در قـدِم نخسـت 
سـبب فلجی تشـنج آمیز در مریض می گردد 
جسـمِی  و  دماغـی  قـوای  نمی توانـد  کـه 
به صـورت  تنهـا  این کـه  نماید(نـه  کار  او 
نمایـد). ظهـور  چهـره  در  خـون  هجـوم 

نکتـۀ مهـِم دیگر، تقـارن قابـل توجـه میاِن 
ایـن حالـت و نـزول وحـی اسـت کـه هیـچ 
سـندی در دسـت نیسـت کـه نشـان دهـد 
پیامبـر وضعیتـی روانـی را دچـار گردیـده، 
بـدون این کـه نـزول وحـی در میـان باشـد. 
ایـن امـر به وضـوح نشـانگِر خارجـی بـودِن 

ایـن پدیـده می باشـد.
در نهایـت، ممکـن نبوده که پیامبـر فقط به 
مشـاهدۀ متوالی ظهور پدیدۀ وحـی بپردازد 
و آن را یـک معیـار عارضـی و ظاهرِی خاِص 
خـود تلقـی نمایـد . لـذا ادامـۀ ایـن رونـد، 
معیـار دومـ  معیـار عقلـیـ  را بـرای پیامبـر 
به وجـود مـی آورد که در نتیجـۀ اعتقاد و باور 

کامـل و قطعـِی او شـکل می گیرد.
سـنجش ِ  و  تحلیـل  از  ناشـی  دوم،  معیـار 
شـخص پیامبـر اسـت که بـا توجه بـه معیار 
پدیـداری "وحـی" نـزد او شـکل می گیرد که 
می توانیـم این گونـه به توضیـِح آن بپردازیم.

 کمـال الدين حامد             بخش سوم
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زعامـت ملی بیشـتر فکر شـود و طیف های 
مختلـف جامعۀ افغانسـتان باید بـرای ایجاد 
ایـن مأمول تاش بیشـتر داشـته باشـند. تا 
ملـت بـه آن زعامـت اعتماد و باور داشـته و 

در آیینـۀ حکومت خـود را ببینند.
او خاطر نشـان کرد کـه همین ناهنجاری ها 
مـا را بـر آن داشـت تا طـرح آجنـدای ملی 
را از حالت مشـورتی به سـوی عملی شـدن 

ببریم.
آقـای مسـعود در ادامـۀ سـخنانش گفـت 
گذشـته  سـال  هفـده  جریـان  در  او  کـه 
هیچ گاهـی تطمیـع مقـام و موقفـی نشـده 
و فقـط کوشـیده اسـت تـا نـام قهرمانانـی 
را کـه بـرای افغانسـتان قربانـی داده انـد را 
زنـده نگه داشـته و بـا اسـتفاده از آموزه های 
مبارزاتـی آنـان، صفحـۀ جدیـدی را بـرای 

کشـور بگشـایند.
طـراح طـرح آجنـدای ملـی تأکید کـرد که 
ایجاد بنیاد شـهید احمدشـاه مسعود، طرح 
آجنـدای ملـی و راه اندازی روزنامـۀ ماندگار 
آرمـان شـهیدان،  رسـیدن  راسـتای  در  را 
بلند کـردن صـدای عدالت خواهـی در برابر 
بـوده  و تک محـوری  قوم گرایـی  اسـتبداد، 

است.
اشـراق،  سیدحسـین  هـم،  سـویی  از 
آجنـدای  طـرح  اعضـای  از  و  پژوهش گـر 
ملـی در ایـن نشسـت گفـت: بحـث روی 
برنامـۀ جدیـد آجندای ملی اسـت، آجندای 
ملی که از جنس حزب و سـازمان سیاسـی 
نیسـت، بلکه به عنوان یک تجربۀ سیاسـی، 
گفتمـان جدیـد ناشـی از فلسـفۀ اجتماعی 
اسـت کـه از چشـم انداز اخـاق، عدالـت و 
هنجارهـای شـهروندی بـه مسـایل مربوط 
بـه حقـوق، عدالـت، زعامـت بـه مدیریـت 

می پـردازد. سیاسـی–اجتماعی 
آقای اشـراق می گوید: افغانسـتان در حالت 
ضـرورت  دارد،  قـرار  سیاسـی  نابه سـامانی 
بـه نیروهـای سیاسـی پاینده نگـر و فعـاالن 
جامعـۀ مدنـی از رهگـذر مفاهمـه بـه رغم 
شناسـایی  را  بحـران  ریشـه های  این کـه 
کننـد، وجـود دارنـد تـا بـرای پیـدا کـردن 
راه حل هـا معقـول و موثـر تـاش کننـد. 

بـه گفتۀ آقای اشـراق، در چند سـال اخیر، 
نشسـت های تحلیلـی، مجالس مشـورتی و 
رأی زنی هـای متعـدد در سـطوح متفـاوت 
برگـزار گردیـده و ایـن مـورد، کار را آسـان 
کـرده اسـت. چنان چـه در منشـور آجندای 
ملـی نیز تصریح گردیده کـه بحران اعتماد، 
بحران مشـارکت، بحران رهبری و مدیریت، 

بحـران کار آمدی، بحران انسـجام اجتماعی 
و سـرانجام بحـران مشـروعیت در کشـور، 
تحمـل کرده  انـد  قابـل  غیـر  را  وضیعیـت 
کـه دالیـل آن نیـز مشـخص شـده اسـت. 
ایـن عضـو آجنـدای ملی بـه این باور اسـت 
کـه ایـن ناهنجاری هـا، کشـور را بـه سـوی 
تجزیـۀ روانی سـوق داده، داسـتان تشـدید 
فاصلـه میان مرکـز و پیرامـون را غم انگیزتر 
از پیـش بـه نمایـش گذاشـته و رونـدی که 
کـه  ظرفیت هـای  از  سـیتماتیک  به گونـۀ 
در تقسـیمات مکانیکـی قـدرت تحـت نـام 
قربانـی می گیـرد.  نیسـتند،  اقـوام سـهیم 
نیروهـای کار آمـد را بـه صـورت دوام دار به 
حاشـیه قرار می دهـد و سـرانجام، هنجارها 
و سـلطۀ شـهروندی را در برابـر سـلطۀ بده 
و بسـتان های خـراب اخاقـی اجتماعـی و 

فرهنـگ سیاسـی معلـول می کنـد.  
آقـای اشـراق با اشـاره به راه اندازی نشسـت 
ملـی  آجنـدای  نشـانی  از  ملـی  فراخـوان 
اظهـار داشـت: مقصـود از فراخوانـی امروز، 
شـکل دادن چتـر مشـترک و جلوگیـری از 
هـم پاشـیده گی بیشـتر اوضـاع در کشـور 
اسـت. بـه همیـن جهـت، ضـروری بـه نظر 
می رسـد تـا گفتمـان ملـی شـکل گیـرد و 
بـه مثابـۀ قطب نمـای کنش هـای سیاسـِی 
مشـتاق توسـعۀ افغانسـتان، نقش ایفا کند، 
چیـزی کـه نه تنهـا برای امـروز افغانسـتان، 
بلکـه بـه فـردای آن نیـز ضروری پنداشـته 

می شـود. 
در ایـن حال، عتیـق اهلل امرخیل، عضو دیگر 
آجنـدای ملـی در ایـن نشسـت گفـت کـه 
اوضـاع از منظر سیاسـی، اقتصادی و نظامی 

بـا چالش هـای بی شـماری روبه رو اسـت.
آقـای امرخیل می گوید: در افغانسـتان همه 
عاقـۀ رسـیدن بـه مقامـات بلنـد را دارند، 
بدون این که فکـر کنند که آیا توانایی انجام 
مأموریـت در آن سـمت را دارنـد و یـا خیر.
آقـای امرخیـل بـه این باور اسـت، کسـانی 
گرفته انـد،  قـرار  قـدرت  رأس  در  کـه 
نتوانسـته اند  و  نیسـتند  ملـی  چهره هـای 
مشـکات موجـود در کشـور را کم سـازند.

ایـن آگاه نظامسیاسـی بیـان داشـت کـه 
و  داخلـی  سیاسـت  منظـر  از  افغانسـتان 
خارجـی بـا مشـکل دسـت و پنجـه نـرم 
تـا  شـده  سـبب  مـورد  ایـن  و  می کنـد 
نداشـته  بـه حکومـت احتـرام  شـهروندان 

باشـند.
اسـتراتیژی  ملـی  "آجنـدای  گفـت:  او 
قـوی بـرای آبـادی، حکومـت داری خـوب 

در  بیشـتر  دسـت آوردهای  زمینه سـاز  و 
افغانسـتان اسـت. در حکومـت وحدت ملی 
فعلـی، فسـاد اداری و عـدم امنیـت وجـود 
دارد و بایـد رهبران سیاسـی دست به دسـت 
رسـیده گی  مشـکات  بـه  و  دهنـد  هـم 

کننـد.«
آقـای امرخیـل حکومـت وحـدت ملـی را 
ضعیف تریـن حکومـت خوانـد و تأکید کرد: 
ایـن حکومت با پشـتیبانی غربـی، هنوزهم 
نتوانسـته به مشـکات اقتصـادی و امنیتی 
مـردم رسـیده گی کنـد و بایـد از غامـی 
امرخیـل  آقـای  بـردارد.  بیرونی هـا دسـت 
می گویـد: »هـر روز سـران حکومت غامی 
را  دردی  هیـچ  امـا  را می کننـد،  غربی هـا 

نتوانسـتند درمـان کنند.«
هم زمـان بـا این، دکتر لطیف نظری، اسـتاد 
دانشـگاه و عضـو دیگر آجنـدای ملی نیز در 
این نشسـت گفت کـه احـزاب و چهره های 
سیاسـی بـرای بیـرون رفـت از چالش هـای 
ارایـه  مدونـی  راه کار  کشـور،  موجـوِد 
نکرده انـد و امـا، آجنـدای ملی با شناسـایی 
مشـکات و ناهنجاری هـای موجـود، در پی 

پیـدا کـردن راه حل هـا اسـت.
آقـای نظری به این باور اسـت کـه آجندای 
ملـی بـا داشـتن اجماع بـاوری و بـا توجه به 
تنـوع هویتـی در کشـور، همـه در قـدرت 

حضور داشـته باشـند و ایـن کار راه را برای 
عدالت جویـی همـوار می سـازد.

کـه  مـی دارد  بیـان  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
آجنـدای ملـی در شـرایط کنونـی می تواند 
طـرح مناسـب بـرای نجـات افغانسـتان از 

روندهـای پُـر سـتیزش فعلـی باشـد. 
ایـن نشسـت بـا خوانـش ده بنـد فراخـوان 
آجنـدای ملـی بـه پایان رسـید کـه در بند 
ملـی  آجنـدای  اسـت:  آمـده  آن  نخسـت 
معتقد اسـت کـه اصـاح نظـام انتخاباتی و 
ایجـاد کمیسـیون انتخابـات با مشـارکت و 
حضـور و نظـارت احزاب سیاسـی، نهادهای 
تقسـیم  قانونـی،  الیحـۀ  مطابـق  مدنـی، 
اوقـات و زمان بنـدی آن قابـل قبـول مـردم 
قانـون  شـدن  نافـذ  می باشـد.  افغانسـتان 
ثبـت احـوال نفـوس بربنیاد توشـیح قانونی 
و راه انـدازی سرشـماری نفـوس دقیق، مواد 
عمـدۀ یـک انتخابـات عادالنـه و شـفاف در 

می باشـد. افغانسـتان 
اسـت  آمـده  هم چنـان  فراخـوان  ایـن  در 
کـه ایجـاد زعامـت ملـی و دولـت ملـی بـا 
بازخوانی سـاختار سیاسـی نظام و مشارکت 
عادالنـۀ قـدرت تـا رسـیدن تصمیم گیـری 
کشـور بـه یـک مفهـوم جمعـی، شـاه کلید 
حـل معمـای خونیـن قـدرت و بحران های 
چنـد الیـه و دامنه دار و راهگشـای گره های 

تاریخـی در افغانسـتان می باشـد.
رسـمیت  بـه  بـا  قـدرت  کـردن  منطقـی 
مـوج  دادن  شـکل  مشـکات،  شـناختن 
توسـعۀ ملـی از پیرامـون بـه مرکـز، بلنـد 
کـردن محروم ترین هـا در اهـرم قـدرت بـا 
مبتنـی  زمـام داری  اخـاق  نظرگیـری  در 
اهـداف  از  مسـوولیت پذیری  الگوهـای  بـر 
بلندمـدت آجنـدای ملی گفته شـده اسـت.

در مـادۀ سـوم ایـن فراخـوان آمـده اسـت 
کـه آجنـدای ملـی معتقـد بـه شکسـتن 
دیوارهـای قومی-مذهبی و ایجـاد اعتماد و 
رسـیدن به مفاهیـم، ارزش ها و مشـترکات 
تـا رسـیدن بـه یـک دیـدگاه واحد ملـی با 
راه اندازی گفتمـان ملی-مدنی و قرائت های 

اعتدالـی می باشـد.
در مـادۀ چهـارم ایـن فراخـوان آمده اسـت 
کـه آجنـدای ملـی بـه ایـن بـاور اسـت که 
صلـح در افغانسـتان قبـل از همه چیـز یک 
معضـل درونـی می باشـد. کلیـد َگم شـدۀ 
نخبـه گان  دسـت  در  کشـور  در  صلـح 
می باشـد تـا با توافـق به یک اجمـاع ملی و 
فراقومی، به خاطـر صلح و ثبات اراده کنند. 
بـا ایـن روش، مداخات بیگانـه گان محدود 
می شـود و جـادۀ  رسـیدن بـه صلـح هموار 
می گـردد راه اندازی پروسـۀ صلـح از موضع 
قـدرت، معطـور بر وفـاق و اقتـدار اجتماعی 
و ثبـات ملـی ممکن اسـت و دسـت یابی به 
صلـح، مسـتلزم تعریـف روشـن و میکانیـز 
قابـل قبول برای مردم افغانسـتان می باشـد 

کـه بتواننـد از حقـوق اساسـی آزادی هـای 
مدنـی به حقوق زنـان و ارزش های انسـانی 
همـۀ شـهروندان برابـر در کشـور در چهـار 
و  حراثـت  بین المللـی  منشـور های  چـوب 

کنند. پـاس داری 
اعضـای آجنـدای ملـی در مادۀ پنجـم این 
فراخـوان گفته انـد: ما معتقدیم کـه برخورد 
روشـن  تعریـف  بـا  تروریسـم  بـا  قاطـع 
دوسـت و دشـمن تـا براسـاس آن، مبـارزه 
علیـه دشـمن قابـل سـنجش گـردد و کنار 
تروریسـم  از  گذاشـتن سیاسـت دلجویـی 
کـه سال هاسـت مـردم افغانسـتان قربانـی 
ایـن سیاسـت می باشـد، راه روشـن و جدی 

مقابلـه با دشـمن اسـت.
در مـادۀ ششـم ایـن فراخوان آمدده اسـت: 
آجنـدای ملـی باورمنـد اسـت که فسـاد در 
سیسـتماتیک  دولتـی،  فسـاد  افغانسـتان، 
در درون  فسـاد  کانـون  و کان می باشـد. 
دولـت، نظـام را فرسـوده سـاخته و شـیرزۀ 
کشور را متزلزل سـاخته است. فساد دولت، 
فسـات ساختاری اسـت که از سـاختار های 
بـر  و  می شـود  جـاری  دولـت  فسـادپرور 
جامعـه سـرایت کرده اسـت. سـاختار نظام 
سیاسـی موجود غیر پاسـخ گو بـوده میزان، 

تفتیـش و مهـار قـدرت وجود نـدارد.
مادۀ هفتـم آن بیان می کنـد: آجندای ملی 
معتقد اسـت کـه یکـی از مولفه هـای ثبات 
سیاسـی، انکشـاف متوازن و عرضۀ خدمات 
متناسـب و متعـادل بـه تمـام شـهروندان 
افغانسـتان می باشـد، درسـت چیـزی که تا 

هنـوز زمینـۀ عمـل پیدا نکرده اسـت. 
اساسـی سیاسـت  اصـول  نهادینـه کـردن 
خارجـی افغانسـتان در تفاهـم بـا شـورای 
و  رقابت هـا  و  ذیربـط  نهاد هـای  و  ملـی 
منازعـات قدرت هـای جهانـی و منطقه یی و 
ایتـاف بـزرگ قدرت هـا بر علیه تروریسـم 
ملـی  آجنـدای  حمایـت  مـورد  جهانـی 
می باشـد و آجنـدای ملـی از جامعۀ جهانی 
تقاضـا دارد تـا بـا تجربۀ 1۷ سـال گذشـته 
در افغانسـتان، ایـن بـار از رونـد طبیعـی و 
در  مـردم  برحـق  و  واقعـی  خواسـت های 
انتخابـات، حمایـت قاطعانه کنند تـا اعتبار 
دموکراسـی و انتخابات در افغانسـتان دوباره 
گیـرد،  شـکل  ملـی  دولـت  گـردد،  احیـا 
عدالـت تأمیـن شـود و ثبـات اسـتقرار یابد 
کـه ایـن دو موضـوع در مادۀ هشـتم و نهم 

ایـن فراخـوان آمـده اسـت.
ایـن نشسـت، کتـاب »آجنـدای ملـی  در 
»پایـان  کتـاب  و  بالنده گـی«  مسـیر  در 
مشـروعیت« و چاپ سـوم کتـاب »آجندای 
بـه  مسـعود  احمدولـی  نوشـتۀ  ملـی«، 

شـد. داده  قـرار  عاقه منـدان  دسـترس 
گفتنی اسـت که متن سـخنرانان و نسـخۀ 
کامـل ایـن فراخـوان در شـماره های بعدی 

روزنامـۀ ماندگار نشـر می شـود.

احمد ولی مسعود:

حکومت کنونی با مشروعیت شرعی، قانونی و ...

چاپ و نشر سه عنوان کتاب از آقای احمد ولی مسعود طراح طرح آجندای ملی

ACKU



7 سال نهم  شمارۀ 2012    سه شنبه 05 ثور/اردیبهشت 1396  25 اپریل 2017 www.mandegardaily.com

فیسبوک نامه

 منان ناصح

افغانستان به داعشگاه تبديل میشود؟
علـی شـمخانی، رییـس شـورای امنیـت ملـی 
بـا  تیلفونـی  صحبـت  یـک  در  دیـروز  ایـران 
حنیف اتمر گفته اسـت که عربسـتان سـعودی 
می خواهـد که داعشـیان شکسـت خـورده را از 

سـوریه و عـراق بـه افغانسـتان انتقـال دهـد!
ناصـح: اگـر در هیـچ موردی بـا مقامـات ایرانی 
هم نظـر نباشـم، حداقـل در مـورد ایـن ادعـا 
کامـًا بـا ایشـان هم نظـرم. عربسـتان و سـایر 
کشـورهای ثروت منـد عربـی می خواهنـد کـه 
افغانسـتان فقیـر را بـه زباله دانـی هیوالیـی که 
خـود خلـق کرده انـد تبدیـل کنند تـا هم خود 
از شرشـان در امـان باشـند و هـم بـرای رقبای 

منطقوی شـان مشـکل جـدی خلـق کننـد.
فعالتـر  نقـش  اتخـاذ  و  مدرسه سـازی  رونـد 
عربسـتان، امارات متحده و قطر در افغانسـتان، 
همه ریشـه در همیـن توطیه دارند. گذشـته از 
ایـران، روسـیه و چیـن، حتـا پاکسـتانی ها هم 
از ایـن برنامـه نگران انـد. بـه همین سـبب، این 
کشـورها هـر گـز نخوهند گذاشـت کـه طالب 
تضعیـف شـود. درحالی که وضعیت افغانسـتان 
هـر روز پیچیده تر شـده مـی رود، نـه امیدی به 
حکومـت بیـکارۀ افغانسـتان اسـت و نـه هم به 
رهبـران. ایـن گداهای مسـت هنوز تـا پل اتک 

دعـوا دارند!
کند.

 احمد ذکی معنوی
یکـی از راهبرد هـای غلـط پـس از فروپاشـی 
طالبان، تصفه ارتش تازه تأسـیس افغانسـتان از 
نیروهـای مقاومـت بـود. امریکایی هـا در تبانی 
بـا حکومـت کـرزی با تصـور این که افغانسـتان 
می خواندنـد  »جنگ سـاالر«  آنچـه  بـه  نویـن 
دیگـر نیازمند نیسـت، دسـت به تصفیـه ارتش 
از قاعـده بـه رأس بردنـد و عمـًا بـه خواسـت 
طالبـان و پاکسـتانی ها لبیـک گفتنـد. هرچند 
در سـطوح کان رهبـری از روی ناگزیـری و یا 
هـم معاملـه و تسـلیمی، یـک عده حفظ شـد، 
امـا تجرید نیروهـای مقاومت در سـطوح پایان 
رهبـری ارتـش کـه تجربـه جنـگ رو در رو بـا 

طالبـان را داشـتند ادامـه یافت. 
ایـن روند به جایی کشـید که غیر از سـربازانی 
هنـوز  تـا  یمـن حضورشـان سـنگرها  از  کـه 
پابرجاسـت و هـر روز قربانـی جنگ انـد، اندک 
چهره یـی از نیروهـای ضـد طالبانی در سـطوح 
رهبـری ارتـش دیـده می شـد. در عـوض ایـن 
نیروهـا، در نبـود کادرهـای برجسـته نظامـی 
پیشـین  فرسـوده  عناصـر  جاگزینـی،  بـرای 
چپـی کـه نـه از منظر تیوریـک بـا راهبردهای 
نویـن جنگـی بلـد بودنـد و نـه هـم بـه لحـاظ 
عملـی کارا، از روی ناچـاری در صفـوف ارتـش 
کـه  نگذشـت  دیـری  هرچنـد  شـد.  جابه جـا 
امریکایی هـا  و  گرفـت  قـوت  دوبـاره  طالبـان 
بـه اشـتباه راهبـردی خویـش پـی بردنـد، امـا 
این بـار آنچـه مانـع امریکایی ها شـد، پدیده یی 
به نـام »پـدر طالـب« یـا کـرزی بـود. او دیگـر 
طالبان را دشـمن نمی شـمرد و عمـًا برای این 
وحشـیان زمینه سـازی می کرد. از این رو، ارتش 
افغانسـتان در دسـتان چنـد فرسـوده نابـه کار 
مانـد کـه نـه ظرفیـت به روز شـدن دارنـد و نه 
هـم توانایـی کار. اکنـون نیـز غنـی بـه دالیـل 
انحصارگرایـی و گرایشـات تعصب آمیـزش این 
کتلـه را حفظ کـرده و اردوی کشـور هنوز فلج 

ست. ا
ارتـش نیامنـد تصفیـه جـدی اسـت. پاالیشـی 
کـه بایـد در محور انگیـزۀ ضد طالبانـی و تفکر 
طالبانـی صـورت گیـرد. در غیـر آن، فاجعـه 
در پـی فاجعـه خواهـد رخ داد و ارتـش کشـور 

بیشـتر از ایـن خواهـد شکسـت.

سـرکردۀ گـروه تروریسـتی القاعـده شورشـیان 
سـوری را بـه جنـگ چریکـی علیـه افـراد بـه 
اصطـاح دشـمن "از رییس جمهـوری سـوریه 
و هـم پیمانـان او در ایـران گرفتـه تـا نیروهـای 

غربـی" فراخوانـد.
تروریسـت های  سـرکردۀ  الظواهـری،  ایمـن 
القاعـده در فایـل صوتی که در اینترنت منتشـر 
کـرده، شورشـیان مسـلح را به صبـر فراخواند و 
گفـت: بایـد بـرای جنگـی طوالنـی مـدت علیه 
ایتـاف بـه رهبـری غـرب در عـراق و سـوریه 
اسـد،  بشـار  حامـی  شـیعۀ  نظامیـان  شـبه  و 

آمـاده شـوید. رییس جمهـوری سـوریه 
الظواهـری خطـاب بـه شورشـیان گفـت: بایـد 
بـرای جنـگ طوالنی با صلیبی هـا و هم پیمانان 
رافضـی آنـان و نصیری ها(علویان) آماده شـوید. 
جهـاد در سـوریه نه تنها وظیفۀ سـوری ها، بلکه 

وظیفه تمامی مسـلمین اسـت.
رهبر تروریست های القاعده گفت: همه جریان ها 
تشکیل  دنبال  به  که  را  شما  می کنند  تاش 
کنند.  نابود  هستید،  سوریه  در  اسامی  دولت 
غرب و هم پیمانان آن تمام تاش خود را برای 
می گیرند. به کار  اسام  گسترش  کردن  متوقف 

اگرچـه دونالد ترامـپ، در 100 روز آغاز فعالیت 
بـا  امریـکا،  رییس جمهـور  عنـوان  بـه  خـود 
اقدامـات غیرقابـل پیش بینـی و برخی سـخنان 
تنـد خود سـران غـرب را بـه وحشـت انداخت، 
امـا ظاهراً بـا حملـه غافل گیر کننده به سـوریه 

دل آنـان را بـه دسـت آورده اسـت.
خبرگـزاری  بـا  مصاحبه یـی  در  ترامـپ، 
آسوشـیتدپرس دربـارۀ 100 روز ابتدایی کارش 
در کاخ سـفید می گویـد کـه ریاسـت جمهوری 
او »نوعـی متفادت از ریاسـت جمهوری اسـت.«

ترامـپ که بـا وعدۀ تغییر شـدید مسـیر امریکا 
روی کارآمـد اکنـون بـه صـورت غیرمسـتقیم 
اذعـان می کنـد کـه تغییـرات در واشـنگتن بـه 

سـرعت رخ نمی دهنـد.
او در ایـن مصاحبـه نشـانه یی از درک فضـای 
واقعـی کاخ سـفید و ریاسـت جمهوری ابـراز و 
تأکیـد کرد، بـرای انجام این شـغل، این »قلب« 

اسـت که بسـیار اهمیـت دارد.
بـا وجـود این کـه ترامـپ هم چنـان اعتمـاد بـه 
نفـس یـک تاجـر را در مسـیر خـود دارد بـه 
نظـر می رسـد کـه بـه ایـن آگاهی دسـت یافته 
بـرای  انتظـارات بی حـد و مـرزش  اسـت کـه 
100 روز اول کنتـرل دولـت محقـق نشـده اند.

رییس جمهـور امریـکا در ایـن بـارۀ می گویـد: 
بحـث 100 روزه یـک مـرز سـاخته گی اسـت و 
چنـدان معنایـی نـدارد. او بـا ایـن حـال، هنـوز 
نمی توانـد ذهـن خـود را در ایـن مسـأله کـه 
آیـا مسـوول برنامـۀ 100 روزه یـی اسـت کـه 
در روزهـای پایانـی کمپینـش ارایـه داد،  سـر و 

سـامان دهـد.
ایـن میلیـاردر نیویورکـی در ایـن بـاره توضیـح 
می دهـد: یـک نفـر مفهـوم برنامـه 100 روزه را 
مطـرح کـرده اسـت، اما ایـن به معنـای قطعی 

بودن آن نیسـت.
ابتدایـی  دوران  بـه  روزه،   100 اصطـاح 
ریاسـت جمهوری اطـاق می شـود کـه معمـوالً 
بـه دسـتاوردهایی  نمی تواننـد  آن  افـراد طـی 
کـه فرانکلیـن روزولـت، رییس جمهور پیشـین 
امریـکا بـه آن دسـت یافـت و آن را تبدیـل بـه 

یـک اسـتاندارد کـرد،  دسـت یابنـد.
رییس جمهـور امریـکا در ادامـه بـه رویکـردش 
در قبـال ناتـو پرداخـت و عنـوان کـرد: از مـن 
نقـل می شـود کـه ایتـاف ناتـو را منسـوخ و 
قدیمـی توصیف کـرده ام. امـا این سـوال زمانی 
از من پرسـیده شـد که بـه عنوان یک برج سـاز 
اطاعـات چندانـی از فعالیـت ناتـو نداشـتم، اما 
اکنـون این اطاعات بیشـتر شـده اسـت. با این 
حـال، من در پاسـخ به چگونه گـی فعالیت ناتو، 
آن را قدیمـی توصیـف کـردم چراکـه آنـان بـر 

تروریسـم تمرکـز نمی کننـد.
ترامپ سـپس از عـدم اختصاص بودجه بیشـتر 
به ناتو از سـوی کشـورهای عضو انتقـاد و اظهار 
کـرد: ایـن اصـًا عادالنه نیسـت که مـا نزدیک 
4 درصـد و سـایر کشـورها کـه مسـتقیم تحت 
تأثیـرات تهدیـدات هسـتند یک درصـد بودجه 
بـه ناتـو اختصـاص دهنـد. بنابرایـن، مـن روی 
ایـن موضـوع پافشـاری خواهم کرد کـه تمامی 
کشـورها بایـد سـهم خـود را در این ایتـاف را 

پرداخـت کنند.
رییس جمهـور امریـکا در ادامـه در پاسـخ بـه 
سـوالی دربـارۀ توییتـش در واکنـش بـه حملـۀ 
تروریسـتی اخیر فرانسه تشـریح کرد: به اعتقاد 
مـن بـه درسـتی این جملـه تأثیـر شـگرفی بر 

انتخابـات خواهد داشـت.
نامـزد  لوپـن،  ماریـن  هم چنیـن  ترامـپ 
انتخابـات  در  فرانسـه  افراطـی  راسـت های 
ریاسـت جمهوری ایـن کشـور را گزینـه احتماالً 
پیروز دانسـت و توضیح داد: من معتقد نیسـتم 
امـا  شـود،  رییس جمهـور  بایـد  او  حتمـاً  کـه 
گمـان می کنـم که ایـن حمله اخیر تروریسـتی 
احتمـاالً به پیروزی او بسـیار کمک خواهد کرد 
چراکـه او سـخت ترین مواضـع مرزی را داشـته 

ست. ا
او در پاسـخ بـه سـوال خبرنگار آسوشـیتدپرس 
سشـنز،  جـف  سرسـختانه تر  موضـع  دربـارۀ 
جولیـان  قبـال  در  امریـکا  عمومـی  دادسـتان 
بـر  مبنـی  لیکـس  ویکـی  بنیان گـذار  آسـانژ، 
بازداشـت او بـا وجـود این کـه شـخص ترامپ از 
او حمایـت کـرده اسـت، گفـت: من نه از آسـانژ 
حمایـت کرده و نه نکـرده ام. ایـن اطاعاتی بود 

کـه نبایـد اجـازه انتشـار می یافتنـد.
ترامـپ پـس از آن بـه داعـش و اقدامـات ارتش 
امریـکا در خاورمیانـه اشـاره و اظهـار کـرد: آیـا 
در  مـا  گسـتردۀ  موفقیت هـای  شـاهد  شـما 
حیدرالعبـادی،  زمانـی  بوده ایـد؟  خاورمیانـه 
نخسـت وزیر عـراق گفـت: ترامـپ طـی هشـت 
هفتـه بیـش از هشـت سـال اوبامـا موفقیـت 
کسـب کـرده اسـت، امـا مسـأله ایـن اسـت که 
مـا ایـن موفقیت ها را در بـوق و کرنـا نکرده ایم.

رییس جمهـور امریـکا در ادامـه در پاسـخ بـه 
سـوالی مبنـی بـر پذیـرش طرح هـای جدیـد 
ناتـو علیـه داعـش که هنوز افشـا نشـده اسـت، 
گفـت: مـا برنامۀ بسـیار قدرت منـدی داریم، اما 

نمی توانیـم دربـاره آن صحبـت کنیـم.
او هم چنیـن دربـارۀ احتمـال افزایـش نیروهای 
زمینـی امریـکا در عـراق عنـوان کـرد: تعـداد 
نـه خیلـی زیـادی بـه نیروهـای فعلـی اضافـه 

می شـوند.

ترامپ:
اهمیت ۱۰۰ روز ابتدایی دولت بی معنا است

رهبر القاعده شورشیان سوری را به جنگ چریکی فراخواند

رییس فدراسیون اسب سواری کشور عازم 
ترکمنستان شد

رییس فدراسـیون اسب سـواری کشـور به منظور شـرکت در اجاس 
روسـای فدراسـیون اسب سـواری عازم ترکمنستان شد. 

افغانسـتان،  اسب سـواری  فدراسـیون  رییـس  احمـدی،  محسـن 
بـرای شـرکت در اجـاس عمومـی کـه بـا حضـور تمامـی روسـای 
فدراسـیون های اسب سـواری کشـورهای آسـیایی به میزبانی کشـور 

ترکمنسـتان برگـزار می شـود، عـازم آن کشـور شـد.
روسـای  حضـور  بـا  اپریـل   ۳0 تـا   2۵ تاریـخ  از  اجـاس  ایـن 
برگـزار  آسـیایی  تمامـی کشـورهای  فدراسـیون های اسب سـواری 

می شـود.
رییـس فدراسـیون ملـی اسب سـواری گفت: هـدف از برگـزاری این 
جلسـه جلـب کمـک و همکاری، بهبود و سـاختن زمینه برای رشـد 

و پیشـرفت این رشـته ورزشـی است.
آقـای احمـدی گفـت:  هیأت رهبـری کمیتۀ ملی المپیک کشـور با 
حضورشـان در ایـن اجـاس به وضعیـت کنونی ورزش می پـردازد و 
بـر حـل معضاتی که سـد راه ورزش کشـور قـرار گرفته اسـت، ابراز 

نظر خواهنـد کرد.
ایـن سـفر در حالـی صورت می گیـرد که 2 روز پیش، محمد اشـرف 
غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی تأکیـد بـر افزایـش مسـابقۀ 
اسب سـواری کـرد و یـک اسـب کـه از داعـش بـه دسـت نیروهـای 
امنیتـی افتـاده بـود به کمیتـۀ ملـی المپیک افغانسـتان اهـدا کرد.

کانته بهترین بازیکن فصل انگلیس شد، آلی 
بهترین بازیکن جوان فصل

هافبـک آبی پوشـان لندنـی به عنـوان بهتریـن بازیکن فصـل جاری 
لیـگ برتر معرفی شـد.

اتحادیـۀ فوتبالیسـت های حرفه یـی انگلیـس (PFA) در مراسـمی 
خـاص، اِن گولـو کانتـه، هافبک چلسـی را به عنوان بهتریـن بازیکن 
فصـل جـاری انگلیـس معرفـی کـرد. او بـا کسـب بیشـترین آرای 
اعضـای اتحادیـۀ فوتبالیسـت های حرفه یـی انگلیـس و با کنـار زدن 
کاندیداهـای دیگـر یعنـی زالتـان ابراهیموویـچ از منچسـتریونایتد، 
الکسـیس سـانچس از آرسـنال، هری کین از تاتنهام و روملو لوکاکو 

از اورتـون بـه ایـن عنوان رسـید.
کانتۀ 26 سـاله که فصل گذشـته با لسرسـیتی فاتح لیگ برتر شـد، 
ایـن فصـل نیز در آسـتانۀ قهرمانی با چلسـی اسـت و اگـر این اتفاق 
بیفتـد، اولیـن بازیکـن تاریـخ لیگ برتر خواهد شـد کـه دو قهرمانی 

متوالـی با دو باشـگاه مختف را تجربه کرده اسـت.
در ایـن مراسـم هم چنیـن دلـه آلـی، مهاجـم 21 سـالۀ تاتنهـام بـا 
شکسـت رقبایـی هم چـون هـری کیـن از تاتنهـام، مایـکل کیـن از 
برنلـی، جردن پیکفورد از سـاندرلند، روملو لوکاکـو از اورتون و لروی 
سـانه از منچسترسـیتی جایـزه بهتـری بازیکن جوان فصـل را از آن 
خـود کـرد. مهاجـم جـوان تیـم ملـی انگلیـس بـرای دومین سـال 

متوالـی ایـن عنـوان را به خـود اختصـاص داد.
هم چنیـن در ایـن مراسـم از دیویـد بکام، اسـطورۀ فوتبـال انگلیس 
سـتایش و جایـزۀ لیاقت اتحادیـۀ فوتبالیسـت های حرفه یی انگلیس 

بـه او اهدا شـد.

ACKU



www.mandegardaily.com :وب سايت
& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com:نشانی برقی 

 مسؤول توزيع: حبيب الله - 0773610580 

 ويراستار: روح الله يوسف زاده

 مدير مسوول: نظری پريانی - 0700263152

nazari.paryani@yahoo.com

به جز »سخن ماندگار«، مسووليت دیگر 
نبشته ها به نویسنده گان بر می گردد.

Year9  n  NO 2012 n Tuesday 25 April 2017

 گزارشگران:  ناجيه نوری، هارون مجيدی،
         ابوبکر صديق و  روح الله بهزاد

k برگ آرايي: رفيع جسور - 0781232309

 نشاني:سرک 13 وزير اکبر خان، کوچه چهارم.

ابراز نگرانی سازمان ملل از شکنجه و 

بدرفتاری با توقیف شده گان در افغانستان

سـازمان ملل در گزارشـی از ادامه شـکنجه و بدرفتاری با توقیف 
شـده گان و زندانیان در افغانسـتان خبر می دهد و نسـبت به آن 

ابراز نگرانی کرده اسـت.
تادامیچـی یاماموتـو، نماینـدۀ ویژه دبیـرکل سـازمان ملل برای 
افغانسـتان بـا ارایـه ایـن گـزارش می گویـد: »ادامـۀ شـکنجه و 
بدرفتـاری توقیف شـده گان مایـۀ نگرانی جدی می باشـد، اما ما 
از تعهـد واقعـی و تاش هـای دولت در زمینۀ رسـیده گی به این 

معضـل قدردانـی می کنیم.”
ایـن گـزارش مشـترک توسـط هیـأت معاونـت سـازمان ملـل 
در افغانسـتان یـا یونامـا و دفتـر حقـوق بشـر سـازمان ملـل و 
بـر مبنـای مصاحبـه بـا 469 توقیف شـده مربـوط بـه منازعات 
مسـلحانه، از اول جنـوری 201۵ تـا ۳1 دسـمبر 2016 در 62 
نظارت خانـه تحـت ادارۀ ریاسـت امنیـت ملـی، پولیـس ملـی و 
سـایر نظـارت خانه هـای مربوط بـه نیروهـای دفاعـی و امنیتی 

افغانسـتان در سراسـر کشـور تهیه شـده اسـت.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه بیش از یک سـوم افـرادی که 
بـا آنـان مصاحبه صورت گرفتـه، اطاعات موثقـی را پیرامون در 

معـرض شـکنجه و بدرفتاری قـرار گرفتن، ارایه کـرده اند.
ایـن گـزارش، 4۵ درصـد توقیـف  یافته هـای  در کنـار سـایر 
شـده گان کـه توسـط پولیـس دسـتگیر شـده انـد، گفتـه انـد 
کـه مـورد شـکنجه و بدرفتـاری قـرار گرفتـه انـد، که ایـن آمار 
بلندتریـن رقـم ثبـت شـده از سـال 2010 را نشـان می دهـد.

بربنیـاد ایـن گـزارش، 26 درصد توقیف شـده گانی که بـا یوناما 
صحبـت کـرده و در نظارت خانه های ریاسـت امنیـت ملی تحت 
مراقبت قرار داشـته اند، با شـکنجه و بدرفتـاری مواجه بوده اند.

اکثر بازداشـت شـده گان گفته اند که با اعمال شـکنجه، مجبور 
بـه اعتـراف گردیـده انـد و ایـن کـه درسـت پـس از اعتـراف، 

شـکنجه و بدرفتـاری در برابرشـان پایـان یافته اسـت.
امـا این گـزارش از تاش های دولت در تطبیـق برنامۀ ملی برای 
محو شکنجه و بویژه در تصویب قوانین، نشر پالیسی ها و ایجاد و 
تهیه میکانیسـم ها برای نظارت از حقوق بشـر، استقبال می کند.

مجلـس نماینـده گان رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی را بـه بـی احترامـی بـه 
مصوبـات شـورای ملی و انحصـار قدرت 
متهـم کـرد و ُهشـدار داد در صورتی که 
ایـن دیکتاتـوری ادامـه پیدا کنـد، او را 
جهـت پاسـخ گویی به شـورای ملـی فرا 

می خوانـد.
اعضـای نماینده گان مجلـس می گویند 
کـه تمامـی مشـکات جاری در کشـور 
ناشـی از انحصـار طلبـی قدرت توسـط 
آقـای غنـی اسـت و او صاحیت هـای 
اکثـر وزیـران کابینـه را قبضـه کـرده 

ست. ا
مجلـس نماینـده گان در نشسـت دیروز 
دوشـنبه، 4 ثـور خـود، حملـه بـه قول 
اردوی شـاهین، عـدم توشـیح مصوبات 
نامـزد  معرفـی  عـدم  و  ملـی  شـورای 
وزیـران جدیـد کابینـه از سـوی رییس 
بحـث  بـه  را  ملـی  وحـدت  حکومـت 

. فت گر
آقـای  ادعـا دارد کـه  رییـس مجلـس 
احتـرام  مجلـس  مصوبـات  بـه  غنـی 
نـدارد و در دوسـال گذشـته 2۵ مصوبه 
شـورای ملـی را بـه دلیل خواسـت های 
 شـخصی خـود، توشـیح نکـرده اسـت.

برخـی نماینده گان مجلس به شـدت از 
انحصارطلبـی قدرت توسـط آقای انتقاد 
کردنـد و یـاد آورشـدند کـه او برخاف 
شـاه  هماننـد  کشـور،  اساسـی  قانـون 
مطلقـه عمل کرده و تمامی صاحیت ها 
اسـت. گرفتـه  خـود  قبضـه  در  را 

آنان تاکیـد ورزیدند که رییس حکومت 

وحـدت ملـی بایـد از »خودکامه گـی« 
بگـذرد و در تقرری هـای مقام های بلند 
پایـه دولتـی بویـژه مقام هـای امنیتـی، 
توشـیح مصوبـات شـورای ملـی مطابق 

بـه قانون اساسـی کشـور رفتـار کند.
بـه گفتۀ نماینـده گان مجلـس، تازمانی 
کـه آقـای غنـی از تقـرری بـی مـورد 
افـراد ناتـوان و غیر مسـلکی وابسـته به 
خـودش، دسـت برنـدارد، در وضعیـت 
 امنیتـی کشـور تغییراتـی نخواهـد آمد.

عبدالـروف انعامـی یـک عضـو مجلـس 
گفـت: رییـس حکومـت تمـام قـدرت 
حکومـت را انحصـار کـرده و بـه جـز از 
4 یـا ۵ وزیـر، دیگـر وزیـران کابینه حتا 
صاحیـت برکنـاری رییـس دفتـر خود 
را ندارنـد؛ آقـای غنـی تنهـا بـه وزیران 
مسـولیت داده و تمـام صاحیت هـای 

آنـان را خـودش قبضـه کـرده اسـت.
آقـای انعامی گفت کـه رییس حکومت 

و  صاحیت هـای  حتـا  ملـی  وحـدت 
شـورای ملـی را نیـز سـلب کرده اسـت 
و رییـس اجرایـی را به یـک مامور خود 
را  خـود  یعنـی  اسـت،  کـرده  تبدیـل 

سـلطان تمـام عیار سـاخته اسـت.
عبدالرحیـم ایوبـی هـم تاکیـد ورزیـد 
کـه رییس حکومـت در حل مشـکات 
مجلـس  و  اسـت  کفایـت  بـی  کشـور 
بگیـرد. تصمیـم  او  مـورد  در   بایـد 
برخـی نماینده گان در خصوص تشـدید 
کـه  گفتنـد  کشـور  در  ناآرامی هـا 
حکومـت طرح امنیتی مشـخصی ندارد 
و بـه همین دلیل مشـکات امنیتی هر 

روز بیشـتر می شـود.
در  مجلـس  عضـو  پـدرام  عبدالطیـف 
نشسـت عمومـی دیـروز گفـت: »چـرا 
بگیریـم  را  امنیـت کشـور  نمی توانیـم 
به خاطـری کـه طـرح مشـخص امنیتی 
نداریم؛ اسـتراتیژی امنیتـی باید محلی 

شـود، زیـرا افـراد محـل بـا چالش هـا و 
مشـکات منطقه خـود آگاه اسـت و به 

درسـتی مـی توانـد دفـاع کند«.
مجلـس،  دیـروز  نشسـت  آخـر  در 
عبدالـرووف ابراهیمـی رییـس مجلس، 
انحصارگرایـی قـدرت را توسـط رییـس 
خـاف  را  ملـی  وحـدت  حکومـت 
قانـون اساسـی خوانـد و تاکیـد ورزیـد 
کـه آقـای غنـی نبایـد صاحیت هـای 
 سـایر اعضـای کابینـه را سـلب کنـد.
تعلیـق  مـورد  در  ابراهیمـی  آقـای 
کـه  گفـت  ملـی  شـورای  مصوبـات 
آقـای غنـی مطابـق بـه قانـون اساسـی 
مصوبـات  تعلیـق  صاحیـت  کشـور 
حـق  از  مجلـس  و  نـدارد  را  مجلـس 
بـه  بایـد  او  و  مـردم دفـاع مـی کنـد 
 مصوبـات شـورای ملـی احترام بگـذارد.
عـدم  خصـوص  در  مجلـس  رییـس 
معرفی نامـزد وزیران از سـوی حکومت 
هـم گفت که هیـأت اداری مجلس یک 
بـار دیگـر بـا رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی از نزدیـک می بینـد و در صـورت 
کـه بازهـم آقـای غنـی تخطـی کنـد 
 مطابـق به قانون تصمیـم خواهد گرفت.
بربنیـاد قانـون اساسـی شـورای ملـی 
از رییـس  صاحیـت پاسـخ خواسـتن 
حکومـت را دارد و برخـی نماینـده گان 
در نشسـت دیـروز مجلـس نیـز تاکیـد 
داشـتند کـه رییـس جمهـور بـه دلیل 
قانـون شـکنی های متعـدد و بـه بحران 
سـوی  از  بایـد  کشـور  امنیـت  بـردن 

شـورای ملـی فـرا خوانـده شـود.

د ولسـي جرګـې اداري پالوی او د سياسـي 
چـارو ځينـې پوهـان انتقـاد کـوي او وايـي 
چـې حکومـت ډېـر ځلـه د پېچلو پېښـو د 
څېړلـو لپـاره د حقيقـت موندنـې پـه نامـه 
څېړنـو  د  چـې  کـړي  جـوړ  کمېسـيونونه 

نتاېـج يـې روښـانه او اغېزمـن نـه وو.
د ولسـي جرګـې دوهـم مرسـتيال محمـد 
وويـل،  تـه  راډيـو  ازادي  احمـدزي  نذيـر 
داشـان  د  اسـتازي  دوی  د  او  خلـک 

کمېسـيونونو لـه کار څخـه راضـي نـه دي.
ښـاغلي احمـدزي وويـل: "له بـده مرغه په 
افغانسـتان کـې داسـې شـرايط نـه دي برابر 
چـې کمېسـيونونه پـه عـادي ډول کې خپل 
کارونـه پرمخ يوسـي او بشـپړ يې کـړي. يو 
کمېسـيون هـم ښـه نتيجـه نـه لرلـه، د دې 
کمېسـيونونو لـه کار څخـه، نه خلـک او نه 
هم د خلکو اسـتازي ښـې خاطـرې لري”.
ازادي  ثمـر سـيرت  پـوه  د سياسـي چـارو 

راډيـو تـه وويـل، د ځينـو پېښـو د څېړلـو 
کمېسـيونونو  د  موندنـې  حقيقـت  د  لپـاره 
جـوړول يـو بـې نتيجـې کار او د خلکو تېر 

دي. ايسـتل 
ښـاغلي سـيرت زياتـه کـړه: "لـه بـده مرغه 
افغـان حکومـت پـه دې خبـرو سـره ملـت 
خـو  جوړېـږي؛  کمېسـيون  باسـي،  تېـر 
چـې  پوهېـږي  نـه  نتيجـه  پـر  يـې  خلـک 
څـوک مجازات شـو، څـوک روغ پاتې شـو 
او څـوک پـړ شـو، دا چـې لـه کمېسـيونونو 
سـره حساسـيت لرو، المل يـې دا دی چې 
نيتجـه يې څرګنده نـه وي او لګښـتونه پرې 

کېـږي”.
د  يووالـي  ملـي  د  مخـې،  لـه  راپورونـو  د 
بېالبېلـو  د  راهېسـې،  پيـل  لـه  حکومـت 
پېچلـو پېښـو د څېړلـو لپـاره تـر اوسـه، پـه 

دي. شـوي  جـوړ  کمېسـيونونه  لسـګونه 
د شـاه شـهيد  کمېسـيونونو څخـه  دغـو  د 
ملـي  د  کمېسـيون،  څېړلـو  د  پېښـې  د 
د  رياسـت  پـر  رجال برجسـته  امنيـت 
څېړلـو  د  پېښـې  د  بريـد  د  والـو  وسـله 
د  پېښـې  د  دهمزنـګ  د  کمېسـيون، 
کندهـار  د  سـقوط،  د  کنـدز  د  څېړلـو، 
محمـد  سـردار  د  مېلمسـتون،  واليتـي  د 
د  او  بريدونـو  د  روغتـون  پـر  داووخـان 
بلـخ د شـاهين قـول اردو د تـازه پېښـې د 
څېړلـو کمېسـيون پـه ګوتـه کېـدالی شـي.
د  او  پـالوی  اداري  جرګـې  ولسـي  د 
سياسـي چـارو ځينـې پوهـان وايـي، دغـو 
کمېسـيونونو تر اوسـه پـورې نه کومه پېښـه 

پـه سـمه توګـه څېړلـې او نـه يـې د پېښـو 
عامليـن پـه ډاګـه کـړي چـې حکومت دې 

ورکـړي وي. سـزا 
خـو افغـان ولسمشـر د دوشـنبې پـه ورځ د 
شـاهين قـول اردو د پېښـې پـه تـړاو د دغـه 
قـول اردو څـو قوماندانـان بدل کـړي او د د 
فـاع د وزيـر او لـوې درسـتيز اسـتعفاګانې 

دي. منلـي  يې 
دواخـان  مرسـتيال  ويانـد  د  ولسمشـر  د 
مينـه پـال وايـي، د هېـڅ کمېسـيون کار بې 
نتيجـې نـه دی اومعلومـات هـم تر ډېـره له 

خلکـو سـره شـريک شـوي دي.
د ولسمشـر وياند مرسـتيال: »پـه هره برخه 
کـې چې هـر کميسـيون څيړنې کـړي او بيا 
يـې وړانديزونـه کړي، له مخـې يې اجرآت 

دي. شوي 
هيـڅ داسـې کميسـيون نشـته چـې څيړنې 
يـې بې ګټـي وي، او د وړانديزونـو له مخې 

يـې اجـرآت نه وي شـوي.
پـوه خالـد سـادات  د سياسـي چـارو بـل 
مبـارزې  د  سـره  فسـاد  اداري  لـه  وايـي، 
د  مخـې،  لـه  مـادې  درېيمـې  د  قانـون  د 
حقيقـت موندنـې د کمېسـيونونو د نتايجـو 

کيـږي. ګڼـل  فسـاد  اداري  پټـول، 
سـريع  حکومـت  کـه  وايـی،  دی 
موضوعاګانـې له خلکو سـره نه شـريکوي، 
لږترلـږه دې د پېښـو د عاملينـو پـر وړانـدې 
د حکومـت اقدامات له خلکوسـره شـريک 
کـړي؛ څـو خلـک د کمېسـيونونو پرکارونو 

شـي. ډاډمن 

سيرت: 
د حقيقت موندنو د کمېسيونونه جوړول 

د خلکو تېر ایستل دي

اعضای مجلس:

غنی به شورای ملی فراخوانده خواهد شد

اشپیگل:
هزاران جنگجوی سابق طالبان وارد آلمان شده اند

سـرازیری موج پناهجویان به آلمان، در کنار شـاهدان و قربانیان، 
افـراد مظنون نیـز به این کشـور می آیند.

مجلۀ اشپیگل نوشته است که هزاران جنگجوی سابق طالبان در 
دو سال گذشته و در میان موج یک میلیونی پناهجویان وارد آلمان 

شده اند.
بـه نوشـتۀ اشـبیگل، وزارت مهاجـرت و پناهجویـان آلمـان به به 
مقام هـای امنیتـی ایـن کشـور خبـر داده کـه هـزاران پناهجو در 
جریـان درخواسـت پناهنده گـی، خـود را بـه عنـوان جنگجویـان 

سـابق طالبـان معرفـی کرده اند.
اشـپیگل افـزوده کـه دسـتِ کم ۷0 تـن از آنـان زیـر پیگیـری 
دادسـتان فـدرال آلمـان قـرار دارند. ایـن در حالی اسـت که هنوز 
معلوم نیسـت کـه آیا تمام مظنونانـی که درخواسـت پناهنده گی 

داده انـد، جنگجویـان فعـال طالبـان بوده اند یـا خیر.
اشـپیگل نوشـته که تاکنون 6 نفر برای تحقیقات بازداشـت شـده 
و جلسـات اولیـه دادگاه کـه شـامل چندیـن نفر دیگر بـوده هفته 

آینـده برگزار می شـود.
کنوانسـیون مربـوط به وضعیـت پناهنده گان کـه تعریف می کند، 
پناهنـده چـه کسـی اسـت و حقـوق افـراد پناهنده و مسـوولیت 
کشـورهای عضو را نسـبت به پناهجویان مشـخص می کند، برای 
پناهجویانـی کـه مظنـون بـه انجـام جرایـم جنگی و ضـد حقوق 

بشـری هسـتند، اجرا نمی شـود.
ورود مـوج پناهجویـان بـه آلمـان در کنـار شـاهدان و قربانیـان 
جنایـات، شـامل افـراد مظنـون بـه ارتـکاب جرایـم نیز می شـود.

بـا شـدت گرفتن مـوج پناهجویان در سـال 201۵، دولـت آلمان 
اعـام کـرده بـود کـه پناهنـده گان افغانسـتانی  کـه در آلمـان 
پذیرفتـه نشـده اند، دوبـاره به افغانسـتان بازگردانده خواهند شـد.
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