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معـاون دوم ریاسـت جمهـوری می گویـد کـه 
پالیسـی امنیـت مراکـز دینی در شـورای امنیت 
آن  اسـاس  بـر  و  رسـیده  تصویـب  بـه  ملـی 
حکومـت بـه افـرادی کـه بـرای تامیـن امنیت 
توزیـع  اسـلحه  شـده اند،  اسـتخدام  مسـاجد 

می کنـد.
سـرور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهوری، 
در نشسـتی بـا مسـووالن امنیتـی و دفاعـی و 
تدابیـر  وضعیـت  دینـی،  علمـای  از  شـماری 
امنیتـی مسـاجد و تکایـا را در مـاه محـرم بـه 

بررسـی گرفـت.
آقـای دانـش در ایـن جلسـه، دربـاره پالیسـی 
امنیـت مراکـز دینـی که بـه تازگی در شـورای 
امنیـت ملی به تصویب رسـیده اسـت، توضیح 

داد.
مـردم  همـکاری  و  مشـارکت  وی،  گفتـه  بـه 
بـا نهادهـای امنیتـی در تامیـن امنیـت مسـاجد 
و تکایـا، نخسـتین ویژگـی پالیسـی یـاد شـده 
اسـت کـه در صـورت موفقیـت می توانـد بـه 
یـک الگوی مثبـت در زمینـه همـکاری متقابل 
بیـن حکومـت و مـردم، تامین امنیـت وتقویت 

اعتمـاد مـردم بـه دولـت مبدل گـردد.
وی بیـان داشـت کـه تصویـب و تطبیـق ایـن 
پالیسـی هرگـز از مکلفیـت ارگان هـای امنیتـی 
بـه خصوص وزارت داخلـه و نیروهای پولیس 
در تامیـن امنیـت مردم به صـورت کل و تامین 
امنیـت مسـاجد، تکایا، اماکن و مراسـم دینی و 

مذهبـی نمـی کاهد.
وی تصریـح نمـود کـه پالیسـی تامیـن امنیـت 

و  محـرم  دهـه  بـه  تنهـا  تکایـا  و  مسـاجد 
روزهـای عاشـورا اختصـاص نـدارد بلکـه این 
پالیسـی بـرای یـک تـا دو سـال دیگـر و مبتنی 
بـه شـرایط امنیتـی در نظـر گرفته شـده و یک 
پالیسـی میـان مـدت اسـت کـه در کل کشـور 

گـردد. می  اجـرا 
معاون دوم ریاسـت جمهـوری افزود که توزیع 
اسـلحه، تجهیـزات، تحکیمـات امنیتی و معاش 
افـرادی که بـرای تامین امنیت مسـاجد و تکایا 
اسـتخدام مـی شـوند بـه عهده حکومت اسـت 
و پالیسـی امنیتـی مراکـز دینـی از طریق معرفی 
افـراد قابـل اعتمـاد مـردم بـه وزارت داخله در 
امنیتـی  ارگانهـای  و  مـردم  متقابـل  همـکاری 

اجـرا مـی گردد.
آقـای دانـش در خصـوص نحـوه بـر گـزاری 

کـه  گفـت  نیـز  عاشـورا،  از  تجلیـل  مراسـم 
محافـل تجلیـل از دهـه محـرم بایـد بـه گونـه 
مدیریـت شـود کـه هم از بـی نظمـی، تندوری 
و احساسـات نابجـا جلوگیـری شـود و هـم به 
تحکیـم ثبـات، وحـدت و همدلی بیـن مردم و 
وفـاق بیـن پیـروان مذاهب اسـامی در کشـور 

بیشـتر نماید. کمـک 
امنیتـی؛  ارگان هـای  کـه  کـرد  تاکیـد  وی 
امنیـت  تامیـن  در  داخلـه  وزارت  مخصوصـا 
همـه مراکـز دینـی و بـه خصـوص مراکـز کـه 
از  جـدی  صـورت  بـه  اسـت  تهدیـد  مـورد 
طریـق حـوزات امنیتـی توجـه نمـوده و مـردم 
نیـز از هیـچ گونه همـکاری با پولیـس و دیگر 

نکننـد. امنیتـی دریـغ  نیروهـای 
آقـای دانـش بیـان داشـت کـه بـا توجـه بـه 

شـرایط امنیتـی و حـوادث ناگـواری کـه اخیرا 
رخ داده اسـت، مـردم بـه تامیـن امنیـت مراکز 
دینـی از طریـق توظیف افراد و حـوزات امنیتی 
اکتفـا نکننـد؛ بلکـه خـود نیـز و بـه خصـوص 
جوانـان مناطـق مربوطـه، بـه ضـرورت تامیـن 
امنیـت مسـاجد و تکایـا و مراسـم تجلیـل از 
دهـه محـرم و روزهـای عاشـورا، توجه جدی 

. یند نما
در ایـن جلسـه ویس برمک سرپرسـت وزارت 
داخلـه نیز ضمـن ارائه گـزارش از نحوه تطبیق 
پالیسـی تامیـن امنیـت مراکـز دینـی گفـت که 
تدابیـر مشـترک امنیتـی زیـر نظر لوی درسـتیز 
و معین ارشـد امنیتـی وزارت داخلـه به منظور 
همچنیـن  و  وتکایـا  مسـاجد  امنیـت  تامیـن 
مراسـم تجلیـل از دهـه محـرم اتخـاذ گردیـده 
و نیـروی هـای امنیتـی قبـل از شـروع مراسـم 
تجلیل، در اماکن مربوطه مسـتقر خواهند شـد.

وی گفـت کـه آموزش صدها تـن از افرادی که 
درایـن برنامـه از طریـق وزارت داخلـه جذب 
شـده انـد روبـه اتمـام اسـت و بـرای توزیـع 
اسـلحه، تحکیمـات مـورد نیـاز و معـاش افراد 
جذب شـده، تدابیـر الزم اتخاذ گردیده اسـت.

سرپرسـت وزارت امـور داخلـه ضمـن تأکیـد 
بـر همـکاری مردم و بـه خصـوص جوانان در 
تأمیـن امنیـت مراکزی دینـی، مسـاجد وتکایا، 
اطمینـان داد کـه پـان عملیاتـی تأمیـن امنیـت 
دهـه محـرم و روزهـای عاشـورا در هماهنگی 
کل  سـطح  در  دولتـی  مختلـف  ارگانهـای  بـا 

کشـور در حـال اجرایـی شـدن اسـت.

هـراس از یـورش داعـش 
بـر تکیـه خانـه هـا در مـاه محـرم
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ادارۀ امور مشت  نمونۀ خروار است

بیش از 3 میلیارد پول نامناسب 
جمع آوری شده است

هیچ میکانیزمی برای جلوگیری از 
تبلیغات مخالفان مسلح از طریق 
رسانه های اجتماعی وجود ندارد

استاد شهید
 و »تجدید در اندیشۀ سیاسی اسالم«

ارگمانیفست فاشیستی 
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عملکــرد ثواب الدیــن مخکــش، کــه اشــتباهاً 
ــاِف  ــرد، خ ــر ک ــتی ارگ را منت ــت فاشیس مانفیس

ــور  ــت ام ــووالن ریاس ــاال مس ــه ح ــه ک آن چ
ــر  ــک نف ــد، نظــرات شــخصِی ی ــی آن ان مدع
ــته  ــق داش ــه خــودش تعل ــا ب ــه تنه نیســت ک
باشــد. یکــی از مســووالن ریاســت امــور پــس 
ــه  از آفتابــی شــدِن افتضــاح آقــای مخکــش ب
ــتعفا داده  ــه او از کارش اس ــه ک ــانه ها گفت رس
ــده،  ــر ش ــوی او منتش ــه از س ــه ک ــا آن چ ام
ــدارد و نظــرات  ــن اداره ن ــه ای ــچ ربطــی ب هی
شــخصِی اوســت. ســوال این جاســت کــه 
ــته  ــی توانس ــه جرأت ــا چ ــش ب ــای مخک آق
کنــد؟  صــادر  را  دســتورالعمل  این گونــه 
آیــا ایــن دســتورالعمل تنهــا بــه افــکار و 
برداشــت های خــودش مربــوط می شــود و 
ــد؟  ــوا می کنـ ــیع تری را احت ــف وس ــا طی ی
ــای  ــاِح آق ــه افتض ــوط ب ــزارش مرب ــی گ وقت
ــه  مخکــش را در رســانه ها دنبــال می کــردم، ب
ــرج اورول  ــر ُج ــروِف 1984 اث ــان مع ــاد رم ی
ــگ  ــس از جن ــه پ ــی ک ــان رمان ــادم. هم افت
ــر  ــی خب ــد و از دوران ــته ش ــی نوش دومِ جهان
مــی داد کــه قــرار بــود بــر سرنوشــت بشــریت 
حاکــم شــود. بســیاری از منتقــدان مدعــی انــد 
ــن  ــدارد. ای ــخ انقضــا ن ــاِن 1984 تاری ــه رم ک
رمــان تــا زمانــی کــه خطــر بــه وجــود آمــدِن 
وجــود  توتالیتــر  و  خودکامــه  دولت هــای 
ــری بیدارکننـــده  ــوان اث ــه عن ــد ب دارد، می توان

مطــرح باشــد. 
ــورهایی را  ــرج اورول کش ــان، ج ــن رم در ای
بــه تصویــر می کشــد کــه در زیــر ســایۀ یــک 
ــوا  ــه پیش ــز ب ــه چی ــه هم ــتبدادی ک ــام اس نظ
وابســته اســت، قــرار دارنــد. در چنیــن جهانی، 
تاریــخ، اندیشـــه، اقلیــت، اکثریــت، خــوب و 
بــد چیزهایــی انــد کــه پیشــوا می گویــد. همــه 
ــوط اســت.  ــت مرب ــه رای و نظــِر دول ــز ب چی
ــت  ــِت دول ــد در دس ــی ان ــان ها ابزارهای انس
ــه آن هــا شــکل  ــه کــه می خواهــد ب ــا آن گون ت
ــه در ادارۀ  ــا آن چــه ک ــان ب ــن جه ــا ای دهد.آی

امــور و در ُکل در تمــام نهادهــا و شــریان های 
ــاوت دارد؟  ــذرد، تف ــتان می گ ــت افغانس دول
ــه وجــود آمــدن،  ــدو ب ــت افغانســتان از ب دول
دولتــی از نــوِع اورولــی بــوده اســت. در ایــن 
دولــت هــم یــک نهــاد تصمیم گیرنــده وجــود 
ــی داده  ــو م ــز را سمت وس ــه همه چی ــته ک داش
ــر  ــال از عم ــه س ــه س ــروز ک ــا ام ــت و ت اس
ــا  ــن فض ــذرد، ای ــی می گ ــدت مل ــت وح دول
و وضعیــت ادامــه دارد. دولــت افغانســتان چــه 
در زمــاِن آقــای کــرزی و چــه حــاال در زمــاِن 
آقــای غنــی، دولتــی تمامیت خــواه اســت. 
ــر  ــِر ام ــه در ظاه ــرد ک ــاش ک ــی ت ــای غن آق
ــه او  ــد ک ــان ده ــی نش ــه گونه ی ــا را ب قضای
در پــی قومی ســازِی دولــت نیســت و بــه 
ــای  ــد. او در آوان پیکاره ــص می اندیش تخص
ــان از  ــچ افغ ــه »هی ــت ک ــود گف ــی خ انتخابات
ــل  ــی در عم ــت« ول ــر نیس ــر برت ــاِن دیگ افغ

ــت! ــن نیس ــه چنی ــم ک می بینی
 مخکــش نشــان داد کــه »افغان«هــا از یکدیگــر 
آِن  از  دســتورالعمل  ایــن  انــد.  متفــاوت 
مخکــش نیســت. او چنیــن جرأتــی نــدارد کــه 
ــن  ــی دیگــر بســازد. ای ــت، دولت ــۀ دول در بدن
دســتورالعمل بــه گونــۀ نانوشــته، بــه او تلقیــن 
ــر آن  ــای پایین ت ــا او در رده ه ــت ت ــده اس ش
را در عمــل پیــاده و مکتــوب ســازد. مخکــش 
ــری  ــود. تفک ــوط می ش ــر مرب ــک تفک ــه ی ب
کــه می گویــد »هــدف وســیله را توجیــه 
ــرز  ــان ها م ــان انسـ ــه می ــد«. تفکــری ک می کن
می کشــد و حتــا ایــن مرزکشــی ها چنــان 
ــذِف  ــه ح ــی ب ــه زمان ــد ک ــترش می یابن گس
ــروز  ــد. اگــر ام ــز می انجامن خــود مخکــش نی
مخکــش بــه دلیــل افشــا شــدِن ایــن راز قربانی 
آن شــده، ولــی بــدون شــک در تصمیم گیــری 
ــت.  ــوده اس ــره ب ــک مه ــط ی ــر، او فق کان ت
ــد،  ــی می ش ــد روزی قربان ــه بای ــی ک مهره ی
ولــی او زود و قبــل از وقــت قبــرش را کنــد. 
ــرد.  ــن ک ــابق چنی ــوروی س استالینیســم در ش
حتــا بــه وفادارتریــن افــراد مربــوط بــه 

پیشــوا رحــم نکــرد و زیــر نــام امــر مقــدس، 
و  درون حزبــی  تصفیه حســاب های  چنــان 
درون ســازمانی و درون قومــی را شــکل داد 
کــه فقــط از فــردی چــون اســتالین برمی آمــد. 
حــاال هــم مخکــش فقــط دســتورهایی را کــه 
گرفتــه، بــه دیگــران و افــراد پایین تــر از خــود 
انتقــال داده اســت. اگــر او امــروز یــک قربانــی 
ــه ایــن دلیــل اســت کــه  ــه نظــر می رســد، ب ب
او قربانــی سیســتم شــده اســت؛ سیســتمی کــه 
ــد  ــه بای ــوم و قبیل ــای ق ــرای بق ــد ب می گوی

ــی شــد.  قربان
مخکــش تنهــا نیســت، او یــک تفکــر اســت؛ 
ایــن  از گذشــته های دور در  تفکــری کــه 
ــه شــکل و  کشــور ریشــه دارد و هــر زمــان ب
ــش  ــد. مخک ــان می ده ــود را نش ــی خ جلوه ی
در تــار و پــود تفکر دولــت داری در افغانســتان 
ــده و در تمــام ادارات و نهادهــای  ریشــه دوان
ــود دارد.  ــتان وج ــی افغانس ــی و غیردولت دولت
ــوع  ــه وق ــش ب ــورد مخک ــه در م ــه ک از آن چ
ــون  ــادِف میم ــک تص ــوان ی ــه عن ــته، ب پیوس
ــرای  ــا ب ــه تنه ــن واقع ــرد. ای ــد اســتقبال ک بای
فرامــوش کــردن نیســت، بل بــرای بیـــدارباش 
ــد از  ــا بای ــه واقعه ه ــا این گون ــردن اســت. ب ک
خــواب بیــدار شــد و در برابــر جهــاِن اورولــی 

ایســتاد. 
این گونــه جهــان چنــان ســنگین  ماشــین 
ــک  ــِن ی ــار رفت ــا کن ــه ب ــت ک ــم اس و عظی
و  قــدرت  بــه  عده یــی،  حتــا  و  شــخص 
کارآیــِی آن صدمــه نمی رســد. مخکــش فقــط 
ابــزار کوچــِک ایــن ماشــین می توانســت 
ــین، از  ــن ماش ــی ای ــزاران اصل ــد. کارگ باش
حــاال تمهیــداِت الزم را ســنجیده و عملــی 
ــدی را  ــای بع ــو واقعه ه ــا جل ــد ت ــرده  ان ک
بگیرنــد. آن هــا حــاال بــا هوشــیاری و زیرکــِی 
بیشــتر بــه مســایل نــگاه می کننــد. همــه چیــز 
را زیــر نظــر دارنــد تــا بــار دیگــر از دســتگاه 
عظیم شــان خطــا ســر نزنــد و برنامه هــای 
ــر پوســِت جامعــه روان باشــد. اصلی شــان زی
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حکومــِت  کــه  داده انــد  گــزارش  رســانه ها  به تازه گــی 
در  را  ملکــی  فــرد  بیســت هزار  دارد  قصــد  افغانســتان 
ــا  ــا آن ه ــد ت ــلح  کن ــوزش داده و مس ــف آم ــاِی مختل والیت ه
ــت ها و  ــِر تروریس ــز را در براب ــِق دور از مرک ــات و مناط مح

شورشــیان محافظــت کننــد.
امــا ایــن راهــکار کــه مــورد حمایــِت برخــی کشــورهای غربــِی 
ــده  ــاالت متح ــو و ای ــژه نات ــتان به وی ــه افغانس ــده ب کمک کنن
قــرار دارد، نگرانی هایــی را در میــان مقامــاِت افغانســتان، 

ــه اســت. ــوق بشــری برانگیخت ــی و حق ــای مدن نهاده
پاتریســا گوســمن، پژوهشــگر دیده بــاِن حقــوق بشــر در 
ایــن رابطــه گفتــه اســت: توســعۀ نیروهــای غیرمنظــم توســط 
پیامدهــاِی  و  بی نظمــی  می توانــد  افغانســتان  حکومــت 

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــی ب ــردم ملک ــرای م ــوب ب نامطل
ــار  ــن اظه ــه ای ــخ ب ــا در پاس ــی ام ــای غرب ــی دیپلمات ه برخ
ــد«  ــی هن ــش محل ــکار از »ارت ــن راه ــه ای ــد ک ــی گفته ان نگران
بــرای تأمیــن هرچــه بیشــتِر نظــم و امنیــت الگوبــرداری شــده 

اســت.
ــانه یِی  ــی و رس ــاالِن مدن ــان و فع ــات، کارشناس برخــی از مقام
افغانســتانی نیــز بــا توجــه بــه تجــارب و خاطــراِت تلخــی کــه 
ــن  ــد، ای ــته دارن ــی در ادوارِ گذش ــای محل ــِی نیروه از نافرمان
احتمــال را مطــرح می کننــد کــه ملیشــه ها به تدریــج بــه 
متجاوزانــی تــازه  تبدیــل می شــوند کــه زیــر نــامِ دفــاع از مــردم، 
ــه  ــه ب ــا این ک ــد و ی ــت گری می پردازن ــاذی و دهش ــه اخ ــا ب ی

ــد.  ــی می پیوندن ــداِن محل ــران و قدرتمن ــبکه های مباش ش
ــن  ــِه ای ــاع در توجی ــِد وزارت دف ــات ارش ــه مقام ــا این هم ب
راهــکار می گوینــد: اردوی ملــی متکــی بــه کوماندوهــا و 
ــه  ــِق از دســت رفت ــری مناط ــرای بازپس گی ــی ب حمــاِت هوای
ــد  ــان می یابن ــه پای ــا پــس از این کــه حمــات موفقان اســت، ام
و کوماندوهــا مناطــق را تــرک می کننــد، بــه دلیــل نبــود نیــروی 

ــد. ــمن درمی آین ــغاِل دش ــه اش ــاره ب ــق دوب ــی، مناط کاف
وزارت دفــاع کشــور اطمینــان می دهــد کــه ایــن 20 هــزار فــرد 
ملکــی از میــان مــردمِ محــل اســتخدام می شــوند و زیــر فرمــاِن 
قطعــاِت اردوی ملــی دســت بــه عملیــات می زننــد و در نبــود 

نیروهــای اردوی ملــی، خاهــای امنیتــی را پُــر می کننــد.
ــتان  ــردم افغانس ــات، م ــادات و توجیه ــن انتق ــۀ ای ــارغ از هم ف
ــری،  ــگ و نظامی گ ــراِت جن ــاله از خاط ــارِ چهل س ــا کوله ب ب
ــه و  ــی« نگاهــی بدبینان ــدۀ تشــکیِل »اردوی محل ــه ای نســبت ب
سرشــار از بیــم و هــراس دارنــد. آن هــا هنــوز داِغ مصیبت هــای 
ــه های  ــوول و ملیش ــلِح غیرمس ــای مس ــۀ نیروه وارده از ناحی
ــد. در  ــل می کنن ــود حم ــا خ ــتی را ب ــم کمونیس ــاِق رژی بداخ
ــاِت ناگــوار و ظلم هــای دلخراشــی توســط  دوران جهــاد، اتفاق
ــرای تأمیــن  ــا ب ــر مــردم تحمیــل شــد کــه گوی شــبه نظامیانی ب
نظــم و امنیــِت محــاِت مختلــف در سراســِر کشــور بــه 
ــم  ــن مظال ــِن ای ــود. دام ــده ب ــپرده ش ــلحه س ــا اس ــِت آن ه دس
ــیانه  ــا ورود وحش ــرقت ت ــری و س ــا، از راهگی و بیدادگری ه
ــترده  ــردم گس ــوِس م ــان و نام ــه ج ــاوز ب ــا و تج ــه خانه ه ب
ــاِن  ــا نظامی ــل ب ــرد و تقاب ــا در نب ــن نیروه ــا بعضــًا ای ــود. حت ب
ــه ســلطه گری  ــت، ب ــا دول ــوازی ب ــد و م ــرار می گرفتن ــم ق رژی

می پرداختنــد. 
ــد  ــا تأیی ــتان ب ــردم افغانس ــات، م ــاف و حکای ــن اوص ــا ای ب
ــای  ــر پیامده ــی ب ــان مبن ــات و کارشناس ــۀ مقام ــِی هم نگران
نامطلــوِب ایــن طــرح، پیشنهادشــان بــه حکومــِت موجــود ایــن 
ــم و  ــر از بی ــدۀ پُ ــن ای ــی ســاختِن ای اســت کــه به جــای اجرای
ــِس  ــِی اردو و پولی ــی و کّم ــِز کیف ــعه و تجهی ــه توس ــر، ب خط
ــتخدامِ  ــرای اس ــد ب ــه می خواهن ــی ک ــد و هزینه ی ــی بپردازن مل
ایــن بیســت هزار نفــر متقبــل شــوند را ارتقــا بخشــیده و خــرِج 
ــد  ــی بکنن ــق و دالور و تعلیم دیده ی ــراِن صدی ــربازان و افس س
ــد،  ــی دارن ــۀ مل ــًا روحی ــد، ثانی ــی دارن ــاِق نظام ــه اوالً: اخ ک
ــی  ــی محل ــبکه های مافیای ــا در ش ــذِب آن ه ــکان ج ــًا ام و ثالث

ــدارد. وجــود ن
در پهلــوی ایــن، وزارت دفــاع ملــی و همین طــور وزارت 
داخلــه بــرای پـُـر کــردِن خاهــای امنیتــی و نگهــداری محــاِت 
ــادهای  ــات در نهـ ــۀ اصاح ــد پروس ــقوط، بای ــرِض س در مع
ــای  ــدازی طرح ه ــکوک و بران ــِر مش ــایی عناص ــی، شناس امنیت
ــه پــی بگیـــرند.  ــی را قاطعان مفســدانه یی ماننــد ســربازاِن خیال
ــاک  ــازی خطرن ــک ب ــی، ی ــلِح محل ــای مس ــدازی گروه ه راه ان
و تکــرار اشــتباهاِت گذشــته و ســقوط بیشــتر در تباهی ســت!

اشتباهاِت 
گذشته نباید تکرار شوند

مخکش تنها نیست، او یک تفکر است؛ تفکری که از گذشته های دور در این کشور ریشه دارد 
و هر زمان به شکل و جلوه یی خود را نشان می دهد. مخکش در تار و پوِد تفکر دولت داری در 
افغانستان ریشه دوانده و در تمام ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی افغانستان وجود دارد. از 
آن چه که در مورد مخکش به وقوع پیوسته، به عنوان یک تصادِف میمون باید استقبال کرد. این 
واقعه تنها برای فراموش کردن نیست، بل برای بیـدارباش کردن نیز است. با این گونه واقعه ها 

باید از خواب بیدار شد و در برابر جهاِن اورولی ایستاد!

ACKU
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پــس از جنجالی شــدن افشــای طــرح راهنمایــی قوم گرایانــه 
در اداره امــور، ارگ ریاســت جمهوری می گویــد: رفتــار 
ــری  ــدگاه رهب ــا دی ــدی ب ــی، پیون ــا حلقه ی ــرد ی ــتباه ف اش

ــدارد. ــی ن ــت وحــدت مل حکوم
دفتــر ســخن گوی  مرتضــوی، سرپرســت  شاه حســین 
ــن مســأله در صفحــۀ  ــه ای ــش ب ریاســت جمهوری در واکن
ــک  ــدگاه ی ــتباه و دی ــار اش ــته: »رفت ــوک خــود نگاش فیس ب
ــا  ــدی ب ــد، پیون ــز نمی توان ــه، هرگ ــک حلق ــا ی ــرد و ی ف

ــد«. ــته باش ــت داش ــری حکوم ــدگاه رهب دی
مرتضــوی تاکیــد دارد کــه مبنــای عمــل حکومــت و 
ــت و روح  ــتان اس ــی افغانس ــون اساس ــور، قان رییس جمه
ــض در  ــی و تبعی ــوع برتری طلب ــر ن ــا ه ــی ب ــون اساس قان

ــت. ــرت اس مغای
مرتضــوی می گویــد: افــراد متعصــب از رییس جمهــور 
ــا  ــرت ب ــا مغای ــوع دید گاه ه ــن ن ــد و ای ــی نمی کنن نمایندگ

ــی دارد. ــون اساس روح قان
ــته:  ــت جمهوری نوش ــخن گوی ریاس ــر س ــت دفت سرپرس
»رییس جمهــور کشــور بیــش از هــر کــس دیگــر در 
راســتای تامیــن ارزش هــای قانــون اساســی تــاش می کنــد. 
اســتخدام از طریــق اصاحــات اداری کــه در حکومت هــای 
گذشــته بــه دلیــل سیاســی بــه تعویــق افتــاد، اکنــون عملــی 

می گــردد.
او می افزایــد: ایــن اقــدام یکــی از اصــول مهــم اســتراتیژی 
ــور  ــد و رییس جمه ــاد اداری می باش ــا فس ــارزه ب ــی مب مل
در 1٦ ســاعت کاری، بــراي آبادانــی و توســعه افغانســتان و 
ارائــه خدمــات برابــر بــرای همــه شــهروندان کار می کنــد. 
ــاد، آزاد،  ــک افغانســتان آب ــرای ی ــدای تمــام شــوراها ب اجن

مترقــی و مســتقل اســت.
ــی و  ــاد از غن ــا انتق ــی ب ــان سیاس ــی از آگاه ــا برخ و ام
ــت   ــور مش ــد: اداره ام ــی می گوین ــدت مل ــت وح حکوم
ــذرد،  ــور می گ ــه در اداره ام ــت، آن چ ــروار اس ــۀ خ نمون
ــر پوســت همــه ادارات  ــه زی ــوالی خاموشــی  اســت ک هی

ــان دارد. ــتان جری ــی افغانس دولت
ــه  ــد کــه ایــن گون ــاور ان ــن ب ــه ای ــن آگاهــان سیاســی ب ای
ــض  ــر نق ــه خاط ــد ب ــخ( بای ــن ُمخک ــا ) ثواب الدی آدم ه
صریــح قانــون اساســی کشــور، در یکــی از مهم تریــن 
ــی  ــاری وی کاف ــود و برکن ــه ش ــی محاکم ــای دولت نهاده

ــت. نیس
ــود  ــراز می ش ــندی اب ــای س ــس از افش ــا پ ــن واکنش ه ای

کــه یــک حلقــه  مشــخص در اداره امــور بــرای نصــب یــک 
قــوم خــاص در اداره امــور کار می کنــد، در ایــن ســند  12 
ماده یــی تــاش شــده کــه اقــوام غیــر پشــتون از اداره امــور 

حــذف شــوند.
سند حاوی 12 بند و سه بخش است:

1- تغییــر ســکرتر داوود نــورزی و گماشــتن کســی به جــای 
وی کــه بــه زبان هــای پشــتو، انگلیســی و فارســی آشناســت 

ــتون است. و پش
ــی  ــر »قاض ــرای دفت ــناس ب ــه کارش ــاص دو-س 2- اختص
دالور«. حمایــت از قاضــی دالور بــرای رســیدن بــه ریاســت 

ــن اداره. ــی ای ــاط بین الملل ارتب
۳- گرفتــن کارت دخولــی ارگ از بعضــی از اشــخاص. باید 
بــه کســانی ایــن کارت داده شــود کــه قابــل اعتمــاد باشــند، 

ــف ما. ــه مخال ن
4- عبدالرحیــم زی بایــد از جاهــا و ریاســت های مهــم دور 

ــته شود. نگهداش
۵- علــی خــان درســت کار می کنــد، امــا هزاره هــا را 
ــش،  ــد. به جای ــرر می کن ــوب مق ــای خ ــی آورد و در جاه م
ــا  ــام زبان ه ــه تم ــه ب ــم ک ــدا کنی ــد پی ــک پشــتون توانمن ی

آشــنا و نویســنده باشــد.
ــم«  ــرای »تی ــه »تیمــوری« ب ــد ک ــن نظــر ان ــه ای ٦- همــه ب
او  بــرای  نمی کنــد…  درســت  همــکاری  »رفقــا«  و 
ــر از  ــوق بش ــتقل حق ــیون مس ــنری کمیس ــت کمیش پس

کنیــم… درخواســت  رییس جمهــور 
۷- در اداره ی امــور بــا هــر رییــس، بایــد دوســتان توانمنــد 
خــود را به صــورت مؤقتــی جابه جــا کنیــم، تــا کــدام 
»رییــس« از صاحیت هایــش اســتفاده ی نادرســت نکنــد و 

بــه ضــرر مــا تمــام نشــود…
8- دوســتان خــود را بایــد در پســت های خــوب تعییــن و 

امکاناتــی ماننــد موتــر، کارت و ماننــد آن فراهــم کنیــم.

ــد جابه جــا  ــه پشــتو نمی فهمن 9- پشــتون های هــرات را ک
کنیــم و تاجیــک و ازبیکــی کــه مطلقــاً مطابــق خواســت مــا 
ــردم  ــا م ــم، ت ــن کنی ــی تعیی ــد را به صــورت نمونه ی کار کنن
فکــر کننــد کــه از هــر قــوم کســی در این جــا )اداره ی امــور( 

. ست ا
10- بــه نــورزی بایــد بگوییــم کــه در نشســت های کابینــه 
شــرکت ورزد، تمــاس اش را بــا رییس جمهــور بیشــتر کنــد 
و بــا نزدیــکان رییس جمهــور، ماننــد ملکــزی، اجمــل غنــی، 

روشــان تمــاس اش را بیشــتر ســازد.
ــندد،  ــا را می پس ــور آن ه ــه رییس جمه ــی ک ــا وزرای 11- ب
ــر  ــا نظ ــورد م ــور در م ــا رییس جمه ــم ت ــتر کار کنی بیش

ــد. ــف کن ــد و توصی مســاعدی بیاب
12- با فراهی کمک کنیم.

ــه  ــت ک ــی اس ــرح وظایف ــی، ش ــن دوازده  ماده ی ــن مت ای
اعضــای »تیــم« کــه عمدتــاً بــر محــور ثواب الدیــن مخکــش 
ــده اند،  ــع ش ــورزی جم ــاد داوود ن ــورد اعتم ــان م و اطرافی

انجــام بدهنــد. ســه نکتــه در ایــن متــن برجســته اســت:
1- تقویــت روحهــۀ قومــی و برخــورد گزینشــی بــا 

دولتــی. پســت های  و  فرصت هــا 
ــم نزدیــک  ــن تی ــا ای ــه ب ــی ک ــه کارمندان 2- آســیب زدن ب

ــد. ــت می کنن ــا مزاحم ــرای آن ه ــتند و ب نیس
ــن پســت های مهــم  ــرای گرفت ــم ب ۳- تقویــت اعضــای تی

ــن اداره. ای
ــای  ــی واکنش ه ــانه های اجتماع ــند، در رس ــن س ــر ای نش
گســترده در پــی داشــته و بســیاری از منتقــدان، آن را نمونه ی 
از رفتــار دوگانــه و متعصبانــه در ادارات دولتــی خواندنــد. 

ــن  ــه ای ــش ب ــت جمهوری در واکن ــور ریاس ــا اداره ام  و ام
موضــوع گفتــه کــه ایــن مســأله نظــر شــخصی یــک فــرد 

ــد. ــان نمی کن ــن اداره را بی ــدگاه ای ــت و دی اس
پــس از نشــر ایــن ســند و بــاال گرفتــن انتقادهــا، ثواب الدین 

مخکــخ معــاون اداره امــور ریاســت جمهوری برکنار شــد.

معلوماتــی  تکنالــوژی  و  مخابــرات  وزارت  مســووالن 
می گوینــد کــه هیــچ میکانیزمــی بــرای کنتــرول رســانه های 
اجتماعــی و ایجــاد دیوارهــای امنیتــی از حمــات ســایبری 

ــدارد.  وجــود ن
نجیــب ننگیــال، ســخنگوی وزارت مخابــرات و تکنالــوژی 
ــد:  ــدگار، می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــه ب ــی، در مصاحب معلومات
ــرول  ــرای کنت ــی ب ــوز میکانیزم ــا هن ــتان ت ــت افغانس دول
رســانه های اجتماعــی نــدارد، امــا یــک کمیســیون متشــکل 
از نهادهــای امنیتــی و وزارت مخابــرات بــرای بررســی  
ــد، ایجــاد  ــی کار می  کنن ــع مل ــه  ضــد مناف ــه ب ــی ک کاربران

شــده اســت.
ــد کــه  ــا، نهادهــای حمایــت از رســانه های  آزاد، می گوین ام
فلســفۀ وجــودی ایــن کمیســون ها در خــای قانونــی قــرار 
ــزار دســت  ــد اب ــن کمیســیون ها می توانن دارد و اعضــای ای
برخــی افــراد قــرار شــوند تــا فعالیــت مخالفان سیاسی شــان 

را از طریــق آنــان محــدود کننــد.
ــه  ــد ک ــد می کنن ــا تأکی ــن نهاده ــووالن ای ــان ، مس هم چن
گروه هــای تروریســتی به ویــژه طالبــان از از رســانه های 
اجتماعــی اســتفادۀ بهینــه  کرده انــد و  از طریــق ایــن 

رســانه ها جایــگاه  خــود را تثبیــت نموده انــد. 
آنــان می گوینــد کــه در کشــورهای بیرونــی بــرای مصونیــت 
ــد  ــران بلن ــی کارب ــی، آگاه ــانه های اجتماع ــران رس کارب

 ))Security wall بــرده می شــود و دیوارهــای ایمنــی
ــایبری  ــات س ــا از حم ــود ت ــاحته می ش ــت س ــا مقاوم ب

ــری شــود.  جلوگی
ایــن نهادهــا خاطرنشــان می کننــد کــه آن کشــورهای بــرای 

ــد.  کنتــرول رســانه های اجتماعــی قانــون وضــع کرده ان
ــد  ــش از 80 درص ــه بی ــد ک ــال، می گوی ــب ننگی ــا، نجی ام
افغانســتان تحــت پوشــش شــبکه های مخابراتــی قــرار دارد 
ــرد  ــر ف ــرای ه ــی ب ــانه های اجتماع ــر در رس و ایجــاد کارب

میســر اســت. 
بــه گفتــۀ او، بیــش از 20 میلیــون ســیمکارت بــرای مــردم 
توســط شــرکت های مخابراتــی خصوصــی و دولتــی توزیــع 

شــده اســت کــه هشــت میلیــون آن راجســتر نیســت.  
ــای  ــه گروه ه ــد ک ــرات، می گوی ــخنگوی وزارت مخاب س
دهشــت افگــن از رســانه های اجتماعــی بــرای تبلیغــات و 
ــت و  ــرای حکوم ــه ب ــد ک ــتفاده می کنن ــکار  اس ــش اف پخ

مــردم نگــران کننــده اســت. 
او گفــت کــه وزارت مخابــرات بــرای جلوگیــری از 
ــاش  ــایبری در ت ــت س ــاد امنی ــایبری و ایج ــات س حم
امضــای قــرارداد بــا مســووالن کمپنــی فیســبوک اســت تــا 
از ایــن طریــق بتوانــد رســانه های اجتماعــی را در افغانســتان 

ــد. ــرول کن کنت
ــک  ــر، ی ــال حاض ــه در ح ــرد ک ــد ک ــال تأکی ــای ننگی آق

ــی  ــانه های اجتماع ــران رس ــی  کارب ــرای بررس ــیون ب کمیس
ــووالن  ــکل از مس ــه متش ــیون ک ــن کمیس ــده، ای ــاد ش ایج
نهادهــای امنیتــی، شــورای امنیــت و وزارت مخابــرات 
اســت، پــس از بررســی،  کاربرانــی کــه فعالیت های شــان در 

ــد.  ــدود می کن ــد را مس ــی باش ــع مل ــا مناف ــت ب مخالف
ــای وزارت  ــاس آماره ــه اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی، بیــش از چهــار میلیــون 
ــد. ــتفاده می کنن ــی اس ــات انترنت ــتان از خدم ــن در افغانس ت
بــا ایــن حــال، برخــی از نهادهــای حمایــت از رســانه های 
ــانه های  ــرول رس ــرای کنت ــه افغانســتان ب ــد ک آزاد، می گوین
اجتماعــی قانــون نــدارد و هــر کمیســیونی که بــرای کنترول 
رســانه های اجتماعــی ایجــاد شــود، در خــای قانونــی قــرار 

دارد. 
عبدالمجیــب خلوتگــر، رییــس اجرایــی نهــاد نــی حمایــت 
کــه  می گویــد  افغانســتان  در  آزاد  رســانه های  کننــدۀ 
ــر  ــش و نش ــایبری و پخ ــات س ــری از حم ــرای جلوگی ب
ــت  ــاد امنی ــه ایج ــاز ب ــی نی ــع مل ــد مناف ــات به ض موضوع
ســایبری )digital security ( اســت کــه دولت افغانســتان 

فاقــد چنیــن یــک میکانیــزم اســت. 
آقــای خلوتگــر افــزود کــه کشــورهای بیرونــی و حــد اقــل 
ــی  ــانه های اجتماع ــران رس ــت کارب ــرای مصونی ــیایی، ب آس
ــاال  ــت ب ــا کیفی ــی ب ــای ایمن ــی دیوار ه ــای امنیت و نهاده
ــران  ــی کارب ــای امنیت ــدر دیواره ــر ق ــد. ه ــاد می کنن را ایج
نهادهــای مهــم و ســایر کاربــران مســتحکم باشــد، حمــات 

ــد. ــش می یاب ــایبری کاه س
بــه گفتــۀ او، کاربــران وقتــی مــورد حمــات ســایبری قــرار 
می گیرنــد کــه دیــوار ایمنــی)security wall ( ندارنــد یــا 
ــری  ــر جلوگی ــوند. به خاط ــتباهی می ش ــای اش وارد گزینه ه
از چنیــن حمــات و به خاطــر مصونیــت کاربــران، در 
کشــورهای بیرونــی دیوارهــای ایمنــی قــوی ایجــاد می کنند 

ــاال می برنــد.   ــران را ب و یــا هــم آگاهــی کارب
رییــس اجرایــی نهــاد نــی  بابیــان این کــه قانونــی در مــورد 
بســته کــردن و کنتــرول کــردن رســانه  های اجتماعــی 
ــح  ــدارد، تصری ــود ن ــتان وج ــبوک در افغنس ــژه فیس به وی
کــرد کــه پــس از ســال 2014 برخــی از نهادهــای داخلــی 
و بین المللــی به صــورت »جســته وگریختــه« در ایــن مــورد 
کار کردنــد؛ امــا حکومــت در ابتــدا اهمیــت ایــن موضــوع 
ــود و نمی دانســت، ایــن مســأله را جــدی  را درک نکــرده ب
ــران  ــماری از کارب ــا ش ــد ت ــبب ش ــن کار س ــت. ای نگرف
ــرور  ــا ت ــد و برخی ه ــرار گیرن ــایبری ق ــورد حمــات س م

شــخصیت  شــوند. 
او گفــت: فعالیــت گــروه طالبــان و ســایر گروه هــای 
تروریســتی، از چنــد ســال بــه این طــرف از  طریــق  
رســانه های اجتماعــی جریــان دارد، ایــن کار بــرای تبلیغــات 

گروه هــای تروریســتی طالبــان و ســایر گروه هــا موثــر 
ــت.  ــده اس ــام ش تم

او گفــت: اســتفاده از رســانه های اجتماعــی حضــور گــروه 
ــه  ــرده اســت و آنچه ک ــه حــک ک ــان عام ــان را در اذه طالب
ــرد.  ــت ک ــردم جایگاه شــان را تثبی ــان م می خواســتند در می
بــه بــاور آقــای خلوتگــر، گــروه طالبــان تارنماهــا و 
ــط  ــار مرتب ــد، اخب ــاد کردن ــی را ایج ــای اجتماع صحفه ه
ــه  ــت ک ــار می یاف ــا انتش ــن تارنماه ــان از ای ــه فعالیت  ش ب
رســانه های جمعــی از آن بــه عنــوان منبــع اســتفاده 
ــروه   ــع گ ــه نف ــب ب ــن کار ســبب نشــر مطال ــد. ای می کردن

ــد.   ــان ش طالب
ــانه های  ــتفاده از رس ــه اس ــرد ک ــد ک ــر، تأکی ــای خلوتگ آق
ــزرگ  ــۀ ب ــای هراس افگــن صدم اجتماعــی توســط گروه ه
بــه افغانســتان وارد کــرده اســت. کاربــران گروه هــای 
مخالــف دولــت از ایــن طریــق در میــان مــردم وحشــت را 

ــد.  ــربازگیری می کنن ــرده و س ــاد ک ایج
ــود  ــه نب ــه داد ک ــان ادام ــی  هم چن ــاد ن ــی نه ــس اجرای ریی
ــژه  ــی به وی ــران دولت ــت کارب ــی دس ــوار امنیت ــون و دی قان
نهادهــای امنیتــی را نیــز بــاز نگهداشــته اســت، افــراد ایــن 
ــاب  ــتعار حس ــام مس ــت به ن ــتفاده از فرص ــا اس ــا ب نهاده
ایجــاد می کننــد و کاربــران مخالــف سیاســی و افــرادی کــه 

ــد.  ــک می کنن ــت را  ح ــان نیس ــق میل ش مطاب
ــای  ــری از افش ــرای جلوگی ــه ب ــی ک ــه بانوان ــت ک او گف
اســتفاده  مســتعار  به نام هــای  کاربــران  از  هویت شــان 
ــز  ــا نی ــی مرده ــرای برخ ــه  را ب ــن کار زمین ــد. ای می کنن
فراهــم کــرده کــه از کاربرانــی به نــام بانــوان اســتفاده کننــد 
ــایر  ــان س ــادی در می ــران بی اعتم ــش بح ــبب افزای ــه س ک

ــت.  ــده اس ــبوک ش ــران فیس کارب
ــا اشــاره بــه کمیســیون تشــکیل شــده از  آقــای خلوتگــر ب
طــرف نهادهــای امنیتــی کــه وزارت مخابــرات نیــز عضو آن 
اســت، می گویــد کــه هــر کمیســیونی کــه ایجــاد می شــود 
ــای  ــود و نماینده ه ــف ش ــی آن تعری ــگاه قانون ــد جای بای
ــی در آن  ــای مدن ــانه ها و نهاده ــت از رس ــای حمای نهاده

عضویــت داشــته باشــند. 
ــن کمیســیون  ــان  این کــه ایجــاد چنی ــا بی ــای خلوتگــر ب آق
از کاربــران رســانه های  از یــک طــرف برخــی  اگــر 
ــی هســتند را بســته کند،  ــع مل ــف مناف ــه مخال اجتماعــی ک
از طــرف هــم دســت خودشــان بــاز می شــود تــا  فعالیــت 

ــد.  ــان سیاســی خــود را محــدود کنن مخالف
ــی  ــرکت مخابرات ــار ش ــه  چه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
خصوصــی و دو شــرکت مخابراتــی دولتــی و چنــد شــرکت 
خدمــات انترنتــی بــرای بــرای شــهروندان عرضــۀ خدمــات 

می کننــد.  

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی:

هیچ میکانیزمی برای جلوگیری از تبلیغات مخالفان 
مسلح از طریق رسانه های اجتماعی وجود ندارد

ادارۀ امور مشت  نمونۀ خروار است

ابوبکر صدیق

ACKUناجیه نوری  
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بخش هفتاد و چهـارم

وظایف رییس
رییــس جامعــۀ فاضلــه دارای وظایفــی 
ــای  ــیم بندی نقش ه ــه در تقس ــت ک اس
نقش هــای  زمــرۀ  در  اجتماعــی، 
از  دارنــد.  خدماتــی جامعــه جــای 
ایــن رو، فارابــی در آثــار متعــدد خــود 
ــاد  ــت( ی ــۀ« )خدم ــا »مِهن ــا ب از آن ه
ــد از: ــا عبارت ان ــن نقش ه ــد. ای می کن
ــه و  1. حفــظ تعــادل اخاقــی جامع
از  یکــی  انحرافــات.  از  جلوگیــری 
خدمــات رییــس ایــن اســت کــه تمــام 
ــی را کــه در جوامــع و ملت هــا  کارهای
فاضلــه  ُخلق وخــوی  بــه  منجــر 
ــظ  ــا را حف ــد و آن ه ــوند، بشناس می ش
کنــد و مــردم را از این کــه گرفتــار 
ــه از  ــوند ـ ک ــی ش ــوی جاهل خلق وخ
ــت ـ  ــه اس ــع فاضل ــیب های جوام آس
ــد  ــد؛ همانن ــت نمای ــت و مراقب محافظ
پزشــک کــه شــناخت، ایجــاد و حفــظ 
بــدن  ســامت  بــه  کــه  کارهایــی 
می انجامــد و جلوگیــری از عــارض 
ــف  ــدن، از وظای ــر ب ــراض ب ــدن ام ش

)20( اوســت. 
جامعــه  ســامان دهی  و  تدبیــر   .2
ــد در  ــه بای ــس جامع ــت(: ریی )سیاس
و  افــراد  بیــن  هم بســته گی  مــورد 
ارتبــاط اجــزای جامعــه، ترتیــب و 
ــراد  ــۀ اف ــه هم ــد ک ــری اتخــاذ کن تدبی
ــرور و  ــا و ش ــع بدی ه ــد در رف بتوانن
ــدد  ــر م ــه همدیگ ــا ب ــاد خوبی ه ایج

)21( رســانند. 
۳. هدایــت یــا مجــازات کجروهــا. 
ــر رییــس جامعــۀ فاضلــه الزم اســت  ب
ــرا  کــه کجروهــا را شناســایی کــرده، ف
خوانــد و هــر گروهــی از آن هــا را بــه 
ــان  ــه صــاح آن هاســت، درم آن چــه ب
ــا  ــد ی ــد کن ــا را تبعی ــی آن ه ــد؛ یعن کن
ــا  ــدازد ی ــدان ان ــه زن ــا ب ــد ی ــر ده کیف
بــه کارهایــی بگمــارد، گرچــه بــرای آن 

ــد. )22( ــد نباش کار مفی
4. هدایــت و ایجــاد انگیــزه. از وظایــف 
ارشــاد  و  هدایــت  رییــس جامعــه، 
و  ســعادت  شــناخت  در  انســان ها 
ــه آن  ــان را ب ــه انس ــت ک ــی اس راه های
می رســاند، و نیــز ایجــاد انگیــزه بــرای 
ــه  ــل ب ــرای نی ــا ب ــام دادِن آن کاره انج

ســعادت. )2۳(

طبقات اجتماعی
از  می تــوان  را  جامعه یــی  هــر 
ــه  ــرد و ب ــیم ک ــدد تقس ــای متع جنبه ه
ــه دســت زد.  ــک اجتماعــی جامع تفکی
یکــی از نتایــج ایــن جداســازی ها، 
ــه  ــش از جامع ــر بخ ــر ه ــناخت بهت ش
اســت؛ از ایــن رو تمــام کســانی کــه بــه 
ــی  ــه های اجتماع ــوی دارای اندیش نح
ــر جامعــه  ــرای شــناخت بهت هســتند، ب
دســت  جامعــه  طبقه بنــدی  بــه 
طبقه بنــدی  مهم تریــن  می زننــد. 
بیــن  دیربــاز  از  کــه  اجتماعــی 
ــوده،  ــج ب ــی رای ــمندان اجتماع اندیش
ــراد جامعــه از لحــاظ نقــش  تقســیم اف

و پایــگاه اجتماعــی اســت.
ــش  ــبب پیدای ــه س ــوری ک ــی از ام یک
می شــود،  جامعــه  در  طبقــه  یــک 
ــی  ــان طوالن ــش در زم ــک نق ــای ی ایف
اســت. اگــر نقشــی کــه فــرد در جامعــه 
زمانــی  دورۀ  یــک  در  می پذیــرد، 
نســبتًا طوالنــی آن را حفــظ کنــد و 
ــرباز  ــر س ــای دیگ ــرش نقش ه از پذی

ــتحکام  ــی او اس ــگاه اجتماع ــد، پای زن
می یابــد، چــون نقــش متضمــن پایــگاه 
ــگاه  ــت پای ــا تثبی ــت. ب ــی اس اجتماع
اجتماعــی افــراد، واحدهایــی کــه دارای 
ــتند، در  ــگاه هس ــراد هم پای ــدادی اف تع
ــه وجــود می آیــد کــه »طبقــۀ  جامعــه ب
ــا توجــه  اجتماعــی« نامیــده می شــود. ب
بــه تأکیــد فارابــی بــر این کــه هــر فــرد 
ــد و از  ــراز کن ــام را اح ــک مق ــد ی بای
ــراز  ــام احت ــد مق ــن چن در دســت گرفت
کنــد، اجــزای مدینــۀ فاضلــۀ فارابــی، در 
ــه  ــع طبقــات مختلــف آن جامعــه ب واق

شــمار می آینــد.

شاخص های تعیین طبقه
مطــرح  مســایل  از  دیگــر  یکــی 
اجتماعــی،  طبقــات  بحــث  در 
اســت.  طبقــه  تعییــن  شــاخص های 
ــی چــون  ــروزه جامعه شناســان عوامل ام
شــغل، میــزان و منبــع درآمــد، وضعیــت 
از  را  ســکونت  محــل  و  تحصیلــی 
طبقــۀ  تعییــن  شــاخص های  جملــه 

)24( می داننــد.  اجتماعــی 
ــات  ــن طبق ــاخص های تعیی ــی ش فاراب
را شــغل آنــان می دانــد و هــر دســته از 
افــراد جامعــه را بــا توجــه بــه اشــتراک 
قــرار  در شــغل، در طبقــۀ خاصــی 
می دهــد و بــه همیــن دلیــل کســانی را 
کــه شــغل ارشــاد و تربیــت جامعــه را 
بــه عهــده دارنــد، در طبقــۀ فضــا جای 
می دهــد؛ آنــان را کــه ترویــج اصــول و 
قوانیــن مدینــۀ فاضلــه و رییــس اول را 
بــه عهــده دارنــد، در طبقــۀ زبــان آوران 
ــت  ــه در حفاظ ــانی را ک ــد؛ کس می نه
ــد، از  ــش دارن ــه نق ــت در مدین از عدال

مــی آورد؛  بــه شــمار  حساب رســان 
ــاع از  ــده دار دف ــه عه ــانی ک ــرای کس ب
مدینــه و فضایــل آن هســتند، طبقــۀ 
و  می گیــرد؛  نظــر  در  را  جنــگاوران 
ــۀ  ــۀ ارزاق، طبق ــده داران تهی ــرای عه ب
ــد. ــا کاســبان را مطــرح می کن ــان ی مالی

اضداد جامعۀ فاضله
اضــداد جامعــۀ فاضلــه، طبــق نظــر 
آنــان  1ـ  نوع انــد:  دو  بــر  فارابــی، 
ــتقل  ــی مس ــورت جامعه ی ــه ص ــه ب ک
زنده گــی نمی کننــد، خــواه یکــی از 
ــۀ  ــی در درون جامع ــای اجتماع گروه ه
ــای  ــا علف ه ــت ی ــه باشــند )نواب فاضل
هــرز( و خــواه اجتمــاع مدنــی نداشــته 
جوامــع  2ـ  )حیوان صفتــان(؛  باشــند 

ــه. غیرفاضل
نوابت

در هــر جامعه یــی، نگــرش و رفتــار 
اجتماعــی افــراد نوعــًا بــر اســاس 
بــر  حاکــم  هنجارهــای  و  قوانیــن 
جامعــه اســت. اگــر افــراد از ایــن 
قوانیــن و هنجارهــا کــه بعضــی از 
فعالیت هــا را مناســب و بعضــی دیگــر 
را نامناســب تعریــف می کننــد، پیــروی 
ــه  ــر ب ــا منج ــای آن ه ــد، فعالیت ه نکنن
ایــن رو،  از  می شــود.  هرج ومــرج 
ــه  ــا ب ــراد از هنجاره ــۀ اف ــروی هم پی
خاصــی  نظــم  اجتماعــی  زنده گــی 
هــر  در  همــواره  ولــی  می بخشــد. 
جامعه یــی کســانی هســتند کــه بــا 
اینــان  ندارنــد.  هم نوایــی  قوانیــن 
ــار  ــا نابه هنج ــرف ی ــرو، منح ــه کج ب
موســوم اند. ایــن نابه هنجــاران، اگــر 
ــا  ــر ب ــاص و مغای ــی خ ــود فرهنگ خ

ــد  ــند، ض ــته باش ــه داش ــگ جامع فرهن
نوابــت  می شــوند.  نامیــده  فرهنــگ 
ــد  ــای ض ــی، گروه ه ــدگاه فاراب در دی
فرهنــگ هســتند کــه از هنجارهــا و 
دوری  فاضلــه  جامعــۀ  نگرش هــای 
رعایــت  را  آن هــا  و  می جوینــد 
ــد. نوابــت )کجروهــای جامعــۀ  نمی کنن
فاضلــه( هماننــد علــف هــرزه هســتند. 
)2۵( کــه بــا اهــداف و اندیشــه های 
هماهنگــی  فاضلــه  جامعــۀ  افــراد 
ــرای جامعــۀ فاضلــه و  ندارنــد، بلکــه ب

نظــام اجتماعــی آن زیان بــار انــد.
فارابــی، نوابــت را در شــش گــروه 

اســت: کــرده  دســته بندی 
کارهــای  کــه  شــکارچی  گــروه   .1
ــد،  ــام می دهن ــعادت را انج ــب س موج
بــه  رســیدن  قصــد  بــه  نــه  ولــی 
ســعادت، بلکــه بــه قصــد امــوری 
ــه  ــروت ک ــرام، ریاســت و ث چــون احت
می تــوان آن هــا را از راه تظاهــر بــه 
ــن  ــت آورد. ای ــه دس ــز ب ــت نی فضیل
گــروه گرچــه به ظاهــر کجــرو بــه 
شــمار نمی آینــد، بــا توجــه بــه دیــدگاه 
ارزشــی فارابــی یکــی از گروه هــای 

می شــوند. محســوب  کجــرو 
ــی از  ــه برخ ــه ب ــه ک ــروه محّرف 2. گ
هدف هــای جاهلــی تمایــل دارنــد، 
ــع  ــه مان ــن جامع ــن و آیی ــی قوانی ول
ــن را  ــل، قوانی ــن دلی ــه ای ــت. ب آن هاس
ــا  ــا آن ه ــد ت ــف می کنن ــل و تحری تأوی
ــازند. ــق س ــات خــود مواف ــا تمای را ب
دلیــل  بــه  کــه  مارقــه  گــروه   .۳
تصورشــان،  ضعــف  و  کج فهمــی 
ــود  ــاف مقص ــه را برخ ــن جامع قوانی
ایــن رو  از  می فهمنــد،  قانون گــذار 
اول  رییــس  نظــر  طبــق  رفتارشــان 
ــوند. ــراه می ش ــه گم ــت و ناآگاهان نیس
اصــول جامعــۀ  از  کــه  4. گروهــی 
فاضلــه درک خیالــی دارنــد و از آن 
فراتــر نرفته انــد و بــدون آن کــه بــا 
ــۀ فاضلــه دشــمنی داشــته باشــند،  مدین
بــه درک تخیّلــی خــود نیــز قانــع 
بــا شــبهاتی  را  آن هــا  نمی شــوند و 
ابطــال می کننــد، ولــی خواهــان ارشــاد 

حق انــد. طالــب  و 
ــی از  ــر مرتبه ی ــه ه ــز ب ــی نی ۵. گروه
درک هدف هــای مدینــۀ فاضلــه کــه 
می رســند، آن را بــا هــر وســیلۀ ممکــن 
ــی و  ــد، خــواه درک خیال ابطــال می کنن
ــند و  ــته باش ــی داش ــواه درک حقیق خ
ــر  ــلطه ب ــال، س ــن ابط ــان از ای هدف ش
ــا نیکــو جلــوه دادِن اهــداف  دیگــران ی

جامعــۀ فاســقه اســت.
ــعادت  ــت س ــه از حقیق ــی ک ٦. گروه
ــد و  ــی دارن ــی خیال ــول آن، درک و اص
تــوان درک حقیقــت ســعادت و اصــول 
و  ندارنــد  را  آن  کافــِی  یــا درک  آن 
از روی دشــمنی و عنــاد، آن چــه را 
ابطــال می کننــد. گاه  درک کرده انــد، 
ذهن شــان  چــون  آنــان  از  بســیاری 
تــوان فهــم حقیقــت را نــدارد، بــه 
آن  از  خیالــی  درک  آن چــه  ابطــال 

می پردازنــد. دارنــد، 

حیوان صفتان
حیوان صفتــان  فارابــی،  گفتــۀ  بــه 
اجتماعــی  کــه  هســتند  انســان هایی 
مثــل  دســته یی  ندارنــد،  مدنــی 
مثــل  دســته یی  اهلــی،  حیوانــات 
دســته یی  و  وحشــی  حیوانــات 
ــا  ــی از آن ه ــد. بخش ــل درنده گان ان مث
ــه  ــی ب ــده و بخش ــورت پراکن ــه ص ب
ــأوا و  ــا م ــی در بیابان ه ــورت جمع ص
ســکونت گزیده انــد. بعضــی آنــان فقــط 
گوشــت خــام می خورنــد، گروهــی 
می کننــد  تغذیــه  بیابــان  گیاهــان  از 
و گروهــی مثــل درنــده گان شــکار 
می کننــد. فارابــی در ایــن بررســی، 
بــه چه گونه گــی برخــورد بــا ایــن 
دو دســته از اضــداد جامعــۀ فاضلــه 
پرداختــه، چه گونه گــی برخوردهــای 
فکــری، فرهنگــی، کیفــری و تربیتــی را 
ــری  ــان و جلوگی ــرای مهــار کــردِن آن ب
جامعــۀ  بــه  آن هــا  آسیب رســانِی  از 

)2٦( می کنــد.  مطــرح  فاضلــه 

منبع: تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم

بخش سوم

وزیر  معارف 
در ســال 1۳8۵ خورشــیدی، محمــد حنیــف اتمــر 
وزیــر معــارف گردیــد. در آن زمــان، مــن رییــس رادیــو 

ــودم. ــارف ب ــِی مع ــی و تربیت ــون تعلیم تلویزی
ــای  ــر رییس ه ــش از دیگ ــم بی ــر از کارهای ــف اتم حنی
ــن  ــه م ــرد و طــوری  ک ــارف، ســوال و جــواب می ک مع

ــود. ــون، راضــی نب ــو تلویزی دانســتم، از کارم در رادی
یــک  روز ســاعِت ۷ صبــح از دفتــر وزیــر معــارف زنــگ 
زده شــد و گفتنــد کــه وزیرصاحــب طــرف رادیــو 
تلویزیــون تعلیمــی و تربیتــی می آیــد، شــما آمــاده 

ــید! باش
ــم.  ــر ماندی ــده و منتظــر وزی ــر آم ــه دفت ســاعت ۷:۳0 ب
ــا شــماری از همــکاراِن معــارف آمــد و  ــر همــراه ب وزی

ــا او صحبــت کــردم. مــن ب
بــه وزیــر معــارف گفتــم: مــا بــا امکانــاِت بســیار ناچیــز 
و اقتصــاد ضعیــف، رادیــو تلویزیــون تعلیمــی و تربیتــی 
ــل  ــتقل تبدی ــراِت مس ــا نش ــتقل ب ــک ادارۀ مس ــه ی را ب
ــان  ــر نش ــه وزی ــی را ب ــرات امتحان ــپس نش ــم. س کردی
دادم و منتظــر مانــدم کــه وزیــر معــارف از کارِ مــا  

ــد. ــر کن تقدی
ــن  ــه ای ــت: »ب ــا گف ــاِت م ــل زحم ــر در مقاب ــا وزی ام
کارهــای پراکنــدۀ شــما افغانســتان آبــاد نمی شــود!«

ــان  ــا هم ــذرد، ام ــال ها می گ ــال س ــا ح ــان ت از آن زم
کارهــای پراکنــده در رادیــو تلویزیــون تعلیمــی و تربیتــی 
جریــان دارد و  کســی هــم نیســت کــه بــه مســوول رادیو 

تلویزیــون معــارف بگویــد کــه چــرا چنیــن اســت!  

جادۀ بسته 
صبــِح یکــی از روزهــای ســال 1۳91 خورشــیدی، وقتــی 
ــذرم،  ــل بگ ــی کاب ــدان هوای ــادۀ می ــتم از ج می خواس
دیــدم کــه جــاده بــه روی عابریــن و موترهــا بســته شــده 
و زره  پوش هــا امنیــِت منطقــه را گرفته انــد. افــراد مســلح 
در ایــن ســاحه حضــورِ گســترده داشــتند، همــۀ راه  هــا و 
ــی  ــردم کودتای ــر ک ــه فک ــد، چنان ک ــا بســته بودن دکان  ه

صــورت گرفتــه اســت!
وقتــی پرســیدم چــه خبــر شــده، گفتنــد: عروســِی پســر 

مارشــال فهیــم اســت.
بــا خــود گفتــم: وقتــی ایــن آدم کــه مســووِل درجــه اوِل 
دولــت اســت، بخشــی از شــهر کابــل را بــرای خوشــی 
ــواده  ــاِن ده  هــا خان ــد و روزی و ن ــج می کن ــدش فل فرزن

ــد کــرد!؟  ــه بای ــرد، از دیگــران چــه گل را می گی
بــه  یــاد آوردم روزی از روزهای ســال 1۳۷۳ خورشــیدی 

را، هنگامــی کــه کارمنــد رادیــو تلویزیــوِن دولتــی بودم:
حوالــی 8 صبــح از موتــر مأموریــن پیــاده شــده و روانــۀ 
اســتدیوهای رادیــو تلویزیــون افغانســتان شــدم. نزدیــک 
زینه  هــای رادیــو تلویزیــون رســیدم، دیــدم آمرصاحــب 
ــته و  ــون نشس ــو تلویزی ــای رادی ــاالی زینه  ه ــعود ب مس
ــد.  ــا می کن ــکری را تماش ــِت عس ــم گذش ــن رس تمری
ــه نظــارۀ آمرصاحــب  ــز ب آهســته ســام دادم و در دهلی

ایســتادم.
کارمنــدان، زن و مــرد، ایــن طــرف و آن طــرف، پــی کارِ 
ــی  ــا غرض ــه کارِ آن ه ــس ب ــد و هیچ  ک ــود روان بودن خ

ــد!  ــان نمی ش ــت و مزاحم ش نداش

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

ACKU



کـه  اسـت  کسـی  مـودودی  موالنـا 
سـید  البنـا،  حسـن  چـون  شـخصیت هایی 
متأثـر  آن  از  و...  خمینـی  قرضـاوی،  قطـب، 
بزرگـی چـون عامـه  بیدارگـراِن  و  بوده انـد 
اقبـال، آن را تأییـد و نوازیده انـد و بزرگانـی 
چـون موالنـا زکریـا کاندهلوی و اشـرف علی 
نقـدش  نـدوی در  تهانـوی و سیدابوالحسـن 

بسـته اند. کمـر 
زنده گی نامه 

در   190۳ سـال  متولـد  مـودودی  عامـه 
بریتانـوی  هنـد  دکـٍن  اورنگ آبـاد، حیدرآبـاد 
نامیـده  مهاراشـتر  ایالـِت  فعـًا  کـه  اسـت 
می شـود. آبـا و اجـدادش از احفـاد خواجـه 
قطب الدیـن مـودود چشـتی، یکـی از شـیوخ 
شـیخ معین الدیـن چشـتی اجمیـری، بوده انـد؛ 
می نموده انـد. تخلـص  مـودودی  ایـن رو  از 

خانـوادۀ  یـک  در  مـودودی  کـه  آن جـا  از 
مذهبـی تولـد یافتـه بـود، تعلیمـات ابتدایـی 
دینـی و زبان هـای اردو، فارسـی و عربـی را 
یـازده سـاله گی  در  و  آموخـت  پـدرش  نـزد 
شامل سـال هشـتِم مدرسـۀ فرقانیۀ اورنگ آباد 
شـمولیت  امتحـال   1914 سـال  در  گردیـد. 
بـرای مولـوی شـدن را نیـز داد، روی همیـن 
ضـرورت خانـواده اش از اورنگ آبـاد بـه مرکز 
حیدرآبـاد کوچیـد تا سـید ابواالعلـی در آن جا 
کـه  حیدرآبـاد  دارالعلـومِ  در  دروسـش  بـه 
آن زمـان توسـط موالنـا حمیدالدیـن فراهـی ـ 
کـه موالنـا امیـن احسـن اصاحـی )یکـی از 
مفسـرین قرآن کریـم( نیز یکی از شـاگردانش 
بـود ـ  اداره می شـد ادامـه دهـد. شـش مـاه 
از ایـن فراگیـری تعلیـم نگذشـته بـود و هنوز 
دوازده سـال داشـت که پدر سـید وفات یافت 
و مسـوولیِت خانـواده برعهـدۀ سـید مانـد. از 
این کـه می توانسـت خـوب بنویسـد، تصمیـم 
مطبوعـاِت  بـا  همـکاری  طریـق  از  گرفـت 
آن زمـان امـرار معیشـیت نمایـد؛ چنان کـه در 
روزنامه نـگاری تـا جایـی پیـش رفـت کـه به 
ماننـد  روزنامه هایـی  مسـووِل  مدیـر  حیـث 
مدینـه در بجنـور )اترپردیـش(، تـاج در جبـل 
پـور و الجمعیـت دهلـی کـه ارگان نشـراتی 
جمعیـت علمـای هنـد بـود، خوب درخشـید. 
او انگلیسـی آموخـت و ایـن زمانـی بـود کـه 
روزنامـه در مطبوعـات حـرِف اول را مـی زد، 
تـا این کـه در سـال  192۵ زمانی کـه جمعیـت 
علمـای هنـد خواسـت بـا حـزب کانگـرس 
احتجاجـًا  مـودودی  موالنـا  شـود،  یک جـا 
تـرک  را  الجمعیـت  روزنامـۀ  مدیرمسـوولِی 

. گفت
مسـوول  مدیـر  زمانی کـه 
بـود،  الجمعیـت  روزنامـۀ 
»سـوامی  نـام  بـه  شـخصی 
شـردهانند« تحریکـی را بـه نام 
کـه  انداخـت  بـه راه  »شـدهی« 
هنـد  مسـلماناِن  می خواسـت 
آییـن  و  برگردنـد  اسـام  از 
هندوییسـم را پیـروی نماینـد و 
نیـز نوشـت کـه در آن  کتابـی 
آشـکارا بـه پیامبر اسـام )ص( 
اهانت هایـی روا داشـته بود، که 
مشـتعلی  مسـلماِن  آن،  پـی  در 
»سـوامی شـردهانند« را بـه قتل 
گسـتاخ،  ایـن  قتـل  رسـانید. 
هنگامه یـی را در هنـد برپا نمود 
عانیـه  همه جـا  در  هندوهـا  و 
می گفتند که اسـام دیِن تشـدد 

اسـت. شمشـیر  و 
موالنـا  زمـان،  همیـن  در 
ضمـن  جوهـر،  محمدعلـی 
تقریـِر دردمندانه یـی در مسـجد 
مسـلمانان  از  دهلـی،  جامـع 
خواسـت کـه اگر کسـی از میاِن 
مسـالۀ  در  به وضاحـت  ایشـان 
جهـاد در اسـام پرداختـه، جلو 
در  ایجادشـده  غلط فهمی هـای 
ایـن مـورد را بگیـرد. این زمانی 
24سـاله،  مـودودی  کـه  بـود 
کتـاب »الجهـاد فی االسـام« را 
بـا  درآورد.  تحریـر  رشـتۀ  بـه 
عامـه  حتـا  کتـاب  ایـن  نشـر 
اقبـال گفتـه بـود: یکـی از بهتریـن تصانیـف 
در مـورد نظریـۀ جهـاد و قانـوِن صلح وجنـگ 
در اسـام همیـن کتـاب اسـت و مـن بـرای 
هـر انسـاِن خردمنـدی مطالعـۀ آن را پیشـنهاد 

. می کنـم
پـس از تـرک مدیریـِت روزنامـۀ الجمعیـت، 
سـید مـودودی دوبـاره از دهلـی بـه حیدرآباد 
نوشـت.  را  کتابـی  چنـد  آن جـا  در  و  رفـت 
سـپس در سـال 19۳2 رسـالۀ ترجمان القـرآن 

را از حیدرآبـاد منتشـر کـرد و در سـال 19۳۵ 
نیـز کتـاب معـروِف حجـاب را به هـدِف زیـر 
تأثیـر فرهنـگ و تهذیب غـرب نرفتـِن جواناِن 
تحصیل یافتـۀ مسـلمان و در رد ایراداتـی کـه 
عده یـی زیـر تأثیـر افـکار اروپایـی آن زمـان بر 
حجـاب اسـامی وارد می نمودنـد، بـه رشـتۀ 

درآورد. تحریـر 
مسـوول  مدیـر  میامحمـد شـفیع  روایـت  بـه 
هفته نامـۀ اقـدام )همـان زمـان(، در سـال هایی 
کـه سـید مـودودی رسـالۀ ترجمان القـرآن را 
از حیدرآبـاد نشـر می نمـود، عامـه اقبـال بـا 
خوانـش مطالبـی از ترجمان القـرآن، در حـدی 
آن را پسـندید کـه از سـید مـودودی خواسـت 
کـه حیدرآبـاد را گذاشـته بـه الهـور بیاید، که 
بنـا  بـر همین دعوت، سـید مـودودی زنده گی 
داراإلسـام  و شـهرک  برگزیـد  را  در الهـور 
)منصـوره( را به عنـوان سـمبلی از یک جامعۀ 

اسـامی نمونـه تأسـیس کرد.
»داراالسـام«  بـه  سـید  آمـدن  از  کوتاه مدتـی 
نگذشـته بـود کـه اقبـال جـان بـه جـان آفرین 
تسـلیم گفـت و مـودودی تکیـه گاهِ مهمـی را 
کـه او را به درسـتی درک می کـرد، از دسـت 
داد. ایشـان در پـی وفـات اقبـال گفته انـد: »بـا 
مـرگ ایـن ابرمـرد، مهم تریـن تکیه گاه انسـانی 

دادم.«   از دسـت  را  زنده گـی ام 
اقبـال کـه فرنـگ را از نزدیـک دیـده بـود و 
اسـتعمار انگلیـس بـر هنـد را مشـاهده نمـوده 
حرکتـی  بنـای  آرمان هایـش  از  یکـی  بـود، 
بیدارگـر و دین مـدار بـود. موالنا مـودودی در 
از طریـق رسـالۀ ترجمان القـرآن  سـال 1941 
اسـام،  بـه  پابنـد  جماعتـی  ایجـاد  به خاطـر 
باالخـره در 2٦  را پخـش کـرد و  فراخوانـی 
اگسـت سـال 1941 مسـلمانانی کـه بـا ایـن 
فراخـوان توافـق نمـوده بودند و تعدادشـان از 
سرتاسـر هنـد بـه ۷۵ نفـر می رسـید، در الهور 
گردهـم آمـده، اسـاس« جماعـت اسـامی« را 

گذاشـتند.
موالنـا،  زنده گـی  مهـم  رویدادهـای  از  یکـی 
همانـا تشـکیِل دو کشـور هنـد و پاکسـتان در 
پـی گرفتـِن آزادی سیاسـِی نیم قـاره از انگلیس 
بـوده اسـت. بـا ایجـاد پاکسـتان در اولیـن ماه 
پـس از مـرگ محمدعلـی جنـاح یعنـی اکتوبر 
1948 به خاطـر مطالبـۀ نفـاذ نظـام اسـامی در 
کشـور، بـرای اولین بار سـید مـودودی زندانی 
گردیـد و روزنامه هـای مربـوط بـه جماعـت 
در  امـا  شـدند.  متوقـف  همـه  نیـز  اسـامی 
اتهام نامـه، گرفتـاری اش را مخالفـت بـا جهـاد 
در کشـمیر عنـوان نمودنـد، تـا این که در سـال 
19۵0 از زنـدان ملتان رهـا گردید. او در مدِت 
در  زمیـن  »مالکیـت  رسـالۀ  حبـس،  مـاه   20
اسـام« را ترتیـب داد و مقدمـۀ تفهیم القـرآن و 
کتاب هـای »سـود »، »اسـام و نظریـات جدید 
رهنمـای  فهرسـت  و  نوشـت  را  اقتصـادی« 

کتـاِب سـنن ابـوداوود را ترتیـب نمـود.
مـورد  در  کوچکـی  کتـاِب   19۵۳ سـال  در 
»مسـالۀ قادیانیـت« نوشـت که به علـت آن، باز 
زندانـی و در محکمـۀ نظامی بـه اعدام محکوم 
گردیـد. در واکنـش بـه ایـن حکـم، عـاوه بر 
مـردم پاکسـتان، حسـن الهضیبـی مرشـد عـام 
اخوان المسـلمون مصـر، حضرت نورالمشـایخ 
فلسـطین  اعظـم  مفتـی  کابـل،  از  المجـددی 
محمـد الحسـنی و علمای الجزایـر و مالیزیا از 
حکومت وقت پاکسـتان عدم اجـراِی اعدامش 
را خواسـتار شـدند. مردم دمشـق نیز تظاهراِت 
بزرگـی را برضـد حکـم اعدامـش راه انـدازی 
نمودنـد، کـه در پـی آن، حکم اعدامـش به 14 

سـال حبـس تبدیـل گردید.
در سـال 19۵8 از طریـق رسـالۀ ترجمان القرآن 
برضـد فتنـۀ انـکار احادیـث کـه در آن زمـان 
از  دفـاع  در  بـود،  گرفتـه  بـاال  سـروصدایش 
حیثیـت  و  اسـام  قانـون  سرچشـمۀ  دومیـن 
حدیـث، دالیل معتبری ارایه داشـت و شـمارۀ 
خـاِص ترجمان القـرآن تحـت عنـوان »منصب 

رسـالت« را بـه نشـر رسـانید.
در سـال 19٦۳ از حملـۀ تفنگ دارانـی نامعلوم، 
حیـن اشـتراک در تظاهراتـی، بـا جـان باختـِن 
یکـی از ارکان جماعـت اسـامی، جـاِن سـالم 

بـه در برد.
در سـال 19٦4 سـید مـودودی یک جـا بـا ٦۵ 
تـن از بـزرگان جماعـت اسـامی بـارِ دیگـر 
زندانـی گردیـد و پـس از 9 مـاه، از حبس رها 
به خاطـر  دیگـر  بـار  در سـال 19٦۷  گردیـد. 
وضاحـت در مسـالۀ شـرعی دیـدن هـال، به 

مـدِت 2 مـاه زندانی شـد.
کسـالِت  و  بیمـاری  بـر  بنـا   19۷2 سـال  در 
کـه  اسـامی  جماعـت  امـارت  از  دوام دار، 
انتخـاب شـده  از سـال 1941 بـه آن سـمت 
بـود، کناره گیـری نمـود کـه در پـی آن، همـۀ 

توجـه اش را بـه تصنیـف و تألیـف معطـوف 
داشـت و یکی از تفاسـیر شاهکارِ سـدۀ بیستم 
)تفهیـم القـرآن( را بـه رشـتۀ تحریـر درآورد.
بـه  سـفرهایی   19۷4 تـا   19۵٦ سـال های  در 
قاهـره، دمشـق، عمـان، مکـه، مدینـه، جـده، 
نیویـارک،  لنـدن،  اسـتانبول،  ربـاط، کویـت،  
تورنتـو داشـت و در 10 کنفرانـس بین المللـی 
اشـتراک ورزیـد. در سـال های 19۵9 و 19٦0 
به خاطـر مشـاهدۀ کیفیـت جغرافیایـی مقاماتی 
کـه در قرآن کریم از آن یادآوری گردید، سـفر 
تفصیلـی و مطالعاتی یـی به عربسـتان، اردن، به 
شـمول یروشـیلیم، شـام، و مصـر نمـود و از 
سـال 19٦2 که اسـاِس دانشـگاه مدینه گذاشته 
شـد، عضو بـورد اکادمیِک آن بـود و عضویت 
کمیتـۀ امـداد رابطۀ عالم اسـامی را داشـت و 
عضـو اکادمی تحقیـق بر قانون اسـامی مدینه 

نیـز بود.
تصانیـف سـید مـودودی بـه 22 زبـان ترجمه 
گردیـده و در چندیـن کشـور اسـامی شـامل 

نصـاب تعلیمـی می باشـد.
سـرانجام در سـال 19۷9 سـید مـودودی بـه 
علـِت تکالیـِف گـرده و قلـب، غـرض عـاج 
بـه ایاالت متحـدۀ امریـکا جایی کـه فرزندش 
بـه حیـث طبیـب معالـج کار می نمـود، رفـت 
و پـس از چنـد عمـل جراحـی،  سـرانجام بـه 
تاریـخ 22 سـپتمبر 19۷9 به عمر ۷٦ سـاله گی 
بـه  اش  گفـت. جنـازه  وداع  را  فانـی  جهـان 
امامـت عامـه یوسـف قرضـاوی در الهـور 
از مرگـش،  بـه خـاک سـپرده شـد. پـس  ادا 
وی  شـخصیت  از  تجلیـل  در  خمینـی  امـام 
یـادآور شـد: »امـت اسـامی از عالم برجسـته 
و اندیشـمندی کـه مایـۀ افتخـار اسـام بـود، 
مـودودی  ابواالعلـی  موالنـا  محـروم گردیـد. 
و  اسـامی  اهـداف  بـه  گران بهایـی  خدمـات 
مسـلمانان در سراسـر جهـان کـرد. او نـه تنهـا 
بـرای مسـلمانان پاکسـتان، بلکـه بـرای تمامی 
و  بـود  بزرگـی  دینـِی  رهبـر  اسـام  جهـان 
انقـاب اسـامی را در جهـان اسـام احیا کرد 
و باعـث گسـترش انقـاب اسـامی در همـۀ 
نقـاط جهـان گردیـد. وفـات ایـن شـخصیت 
بـرای  جبران ناپذیـری  خسـارت  بزرگـوار، 
جهـان اسـام اسـت. تـاش و کوشـش های 

تحقـق  جهـات  در  اهـداف مذهبـی، بایـد او 
نهضـت ادامـه یابـد و بـر همـۀ  همراهـان 

اسـامی واجب اسـت کـه ایـن راه را تا تحقق 

دهنـد.« ادامـه  کامـِل چنیـن هدف هایـی 
و آثاری همچون:
1- تفهیم القرآن

2- تفهیمات
۳- رسایل و مسایل

4- سیرت سرور عالم)ص(
۵- حجاب

٦- الجهاد فی االسام
۷- تنقیحات

8- مسالۀ قومیت
9- خطبات

10- دینیات )مبادی اسام(
11- شهادت حق

12- دین حق
1۳- سامتی کا راسته

14- بناو. اور بگار
1۵- اسام اور جاهلیت

1٦- اسـام کا اخاقـی نقطـۀ نظـر )دیـدگاه 
اخاقـی اسـام(

1۷- دیدگاه سیاسی اسام
کشـورهای  در  غیرمسـلمانان  حقـوق   -18

اسـامی
19- حقوق اساسی

20- آیین زنده گی در اسام
21- اقتصاد اسامی 

22- اصول اقتصاد اسامی
2۳- بنیادهای اخاقی خیزش اسامی

24- عدالت اجتماعی
2۵- تنظیم خانواده

2٦- حقوق زن و شوهر
2۷- تحریک اسامی: کامیابی کا شرایط

28- اسام کا نظام حیات
29- اسام کا سرچشمۀ قدرت

۳0- سنت کی آیین حیثییت
۳1- مرزهای عقیده

۳2- خافت و ملوکیت
و... از وی برجا ماندند.

آرا و نظریات
محـور اصلـِی اندیشـه های ابواالعلـي کـه دور 
اسـامی«،  »توحیـد«، »حکومـت  چنـد اصـل 
»وحـدت  و  »آزادی«  »جهـاد«،  »اجتهـاد«، 
و  نو آوري هـا  تبییـن،  می گـردد،  اسـامی« 
برداشـت های جدیـِد عامـه مـودودی را نیـز 

می دهـد. نشـان  یادشـده  عرصه هـای  در 

توحیـد
اسـام در اندیشـۀ مـودودي، نظامـي جامـع، 
کامـل و فراگیـر اسـت کـه بـه تمـام شـئون 
زنده گي بشـر نظـر دارد و »هرگـز مجموعه یي 
درهم ریختـه از افـکار پراکنـده و روش هـاي 
سیسـتمي  بلکـه  نیسـت؛  نامربـوط  رفتـاري 
اسـت  به هم پیوسـته  کّلیتـي  و  منظـم  بسـیار 
کـه بـر مجموعـۀ معینـي از اصـول روشـن و 

در  مي باشـد.  اسـتوار  مشـخص، 
ایـن نظام فکـري جامـع و کامل، 
اساسـي ترین و مهم تریـن مسـالۀ 
اعتقـادي، »مسـالۀ توحید« اسـت 
کـه در رونـد زنده گـي فـردي و 
اجتماعي مسـلمانان تأثیر مسـتقیم 

دارد.  حیات بخـش  و 
سـیدابواالعلی معتقد اسـت وقتی 
در  را  پیشـین  ملت هـای  تاریـخ 
قـرآن می خوانیـم، درمي یابیـم که 
پیشـین،  امت هـاي  از  هیچ یـک 
منکـر وجـود خداونـد نبوده انـد. 
از قـوم نـوح تـا ابراهیـم، از عـاد 
تـا ثمود، از مـردم مدین تـا مردم 
بـه  همه وهمـه  جزیرۀ العـرب، 
اعتقـاد  متعـال  خداونـد  وجـود 
داشـته اند. سـپس به طـور تفصیل 
مسـایل اختافي انبیا بـا امت هاي 
خویـش را ذکر مي کند و روشـن 
مي سـازد کـه موضـوع اختـاف 
نـه  مخالفان شـان،  و  انبیـا  بیـن 
اثبـات وجـود خـدا،  بلکه مسـالۀ 

مهـم یکتاپرسـتي بـوده اسـت.
آیـات کام اهلل معلـوم  از  نظـر مـودودي،  بـه 
خدایـان  پرسـتنده گان  و  مشـرکان  مي شـود 
دشـمن  و  مخالـف  پیامبـران  بـا  کـه  متعـدد 
را  خداونـد  وجـود  روي هم رفتـه  بودنـد، 
انـکار نمي کردنـد؛ بلکـه همه گـي ایـن نکتـه 
را قبـول داشـتند کـه خدایـي وجـود دارد کـه 
خالـق آسـمان ها و زمیـن و همـه چیز اسـت؛ 
امـا آن هـا در مرحلـۀ توحیـد ربوبـي و عبادي 
بـا انبیـا اختـاف داشـتند؛ از ایـن رو در بـاور 
محـور  و  پیامبـران  تبلیـغ  مـدار  ابواالعلـي، 
درگیـري آنان با دشـمنان، »توحیـد در ذات« یا 
»توحیـد در خالقیـت« نبـوده؛ بلکـه نقطـۀ ثقل 
تبلیغـات انبیـاي الهـي، حـول محـور »توحیـد 

ربوبـي« بـوده اسـت.
قبـول  را  »اهلل«  مشـرکان  اسـت  معتقـد  وي 
داشـتند؛ امـا چـون بـه شـرک ربوبـي آلـوده 
بودنـد، در واقـع شـرِک آن ها با انـکار الوهیت 
فـرق آن چناني نداشـت؛ زیرا اعتقـاد به خدایي 
کـه آسـمان و زمین و انسـان را آفریده باشـد، 
ولـي با انسـان کاري نداشـته باشـد و در تدبیر 
و ادارۀ امـور جهان، هیچ کاره باشـد، انسـان را 
در برابـر خـدا مسـوول نمي سـازد؛ همان گونه 
کـه منکـران و ملحـدان نیـز، خـود را در برابر 
خـدا مسـوول نمي دانسـتند؛ بنابرایـن عمـًا با 
نظریـۀ الحـادي کـه الزمه اش اسـتقال انسـان 
اسـت و هرگونه مسـوولیت و عاقبت اندیشـي 
آخـر  در  و  اسـت  یک سـان  مي کنـد،  رد  را 
وحشـي گري  و  دیکتاتورمنشـي  تجـاوز،  بـه 

مي انجامـد. 
بـه اعتقـاد مـودودي، نپذیرفتن صحیـِح عقیدۀ 
توحید سـبب مي شـود انسـان به خداِي جعلي 
و سـاخته گي رو آورد یـا این کـه به جـاي یـک 
خـدا، به خدایـان متعـددِ بي اثر رو بیـاورد. در 
بـاور مـودودي، مصیبـت بـزرِگ تاریـخ بشـر 
آن بـوده کـه همیشـه انسـان هایي درپـِي بـرده 
از  بهره کشـي  و  دیگـر  انسـان هاي  سـاختن 
آن هـا بوده انـد و بهترین شـیوه بـراي آن ها این 
بـوده که خود را در موضـع خدایي قرار دهند. 
حـال یا این انسـان ها تهـّور بیشـتر و امکانات 
و وسـایِل کافـي داشـته اند و مسـتقیمًا ادعـاي 
خدایـي کرده انـد )ماننـد فرعـون کـه آشـکارا 
یـا  مـي داد(  االعلـي« سـر  ربکـم  »انـا  نـداي 
این کـه قـدرت و وسـایل الزم بـراي قبوالندن 
خدایـي بـه مـردم را نداشـتند؛ از ایـن رو بـا 
اسـتفاده از حیله هایـي بـه روح، بـت، یـا یـک 
شـيء، شـخصیت خدایي داده اند؛ سـپس خود 
را واسـطۀ تقـرب بـه آن هـا معرفـي کرده اند و 
از ایـن راه، تسـلطي نـاروا بر گروهـي از افراد 

روا  داشـته اند. 
ایـن  این کـه مادامـي کـه  بیـان  بـا  ابواالعلـي 
اجتماعـي  حیـات  ریشـۀ  و  رگ  در  فسـاد 
سـرایت و نفـوذ داشـته باشـد، هیـچ قانـون و 
نقشـه اي نمي توانـد در قلع وقمـِع جرثومه هاي 
شـر و مفاسـد فـردي و اجتماعـي مؤثر باشـد، 
تنهـا راه خاصـي از این مصیبـت را پناه آوردن 

بـه توحیـد حقیقـي معرفـي مي کنـد. 
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رهبــر حــزب اســامی می گویــد، مــا در افغانســتان 
ــدت  ــت وح ــتیم؛ حکوم ــوازی هس ــِت م ــاهد حکوم ش
ــه  ــد ب ــا بای ــم، ام ــش می کنی ــت، تحمل ــی اس ــی موقت مل

ــود. ــان داده ش ــع پای ــن وض ای
ــروز  ــه دی ــر حــزب اســامی ک ــار، رهب ــن حکمتی گلبدی
ــرات  ــهر ه ــع ش ــجد جام ــنبله در مس ــنبه، 28 س سه ش
ــو  ــای نات ــه نیروه ــت ک ــان گف ــی زد، هم چن ــخن م س
ــت افغانســتان  ــه و مل ــای شــوروی را گرفت جــای نیروه

ــود. ــیده می ش ــون کش ــاک و خ ــه خ ب
ــت  ــان گف ــروه طالب ــه گ ــاره ب ــا اش ــار ب ــن حکمتی گلبدی
ــه  ــگ را ادام ــن جن ــا ای ــتند ت ــور هس ــی مأم ــه اقلیت ک
ــت  ــن مل ــب در بی ــای جنگ طل ــد. ریشــه های نیروه دهن

خشــکیده و ملــت از آنــان حمایــت نمی کنــد.
حکمتیــار اظهــار داشــت: صلــح زمانــی تأمیــن می شــود 
کــه بســاط جنــگ جمــع شــود و عدالــت رعایــت شــود. 
از ملــت می خواهــم تــا از عناصــر جنــگ افــروز حمایــت 

. نکنند
ــعار  ــا ش ــا ب ــه م ــان این ک ــا بی ــامی ب ــزب اس ــر ح رهب
ــران از  ــرای بح ــم ب ــرد: »بیایی ــان ک ــم، بی ــح آمده ای صل
ــه  ــا علی ــم. م ــه کنی ــی ارای ــل افغان ــم، راه ح ــق تفاه طری
کســی جنــگ نمی کنیــم و می توانیــم از طریــق صلــح بــه 
ــا کســی رقابــت می کنیــم،  اهــداف خــود برســیم. اگــر ب
ــروه  ــچ گ ــا هی ــالم باشــد. ب ــت س ــن رقاب ــم ای می خواهی
سیاســی رقابــت ناســالم نمی خواهیــم و بــاور داریــم کــه 

ــر جنــگ غالــب اســت«. صلــح ب
او یکــی از مشــکات افغانســتان را مداخله هــای بیرونــی 
می دانــد و درحالــی کــه از کشــور و یــا کشــورهای 
مشــخصی نــام نمی بــرد، بــر ایــن بــاور اســت کــه جنــگ 

از بیــرون بــر افغانســتان تحمیــل شــده اســت.
افغانســتان  همســایۀ  کشــورهای  تمــام  از  حکمتیــار 
خواســت تــا بــه مــردم افغانســتان بــرای پایــان  بخشــیدن 
بــه جنگ هــا در کشــور کمــک کنــد، در غیــر آن، »آتــش 

ــت«. ــد گرف ــم خواه ــان را ه ــن آن ــگ دام ــن جن ای
ــح پیوســتۀ حــزب اســامی عــدم تســلط  ــه صل ــر ب رهب
حکومــت بــر تمــام کشــور را یکــی دیگــر از مشــکات 
ــاهد  ــتان ش ــا در افغانس ــت: م ــرد و گف ــوان ک کشــور عن
ــی  ــدت مل ــت وح ــتیم. حکوم ــوازی هس ــِت م حکوم
ــن  ــه ای ــد ب ــا بای ــم، ام ــش می کنی ــت، تحمل ــی اس موقت

ــود. ــان داده ش ــع پای وض
ــه در ٦0  ــرایط ک ــن ش ــت: در ای ــار گف ــن حکمتی گلبدی
ــق  ــر مناط ــد در دیگ ــد، بای ــگ باش ــور جن ــد کش درص
ــم. او  ــف نکنی ــت را تضعی ــوده و حکوم ــرج نب هرج وم
ــح  ــت صل ــن حکوم ــارکت در ای ــرای مش ــه »ب ــت ک گف

نکرده ایــم«.
رهبــر حــزب اســامی در عیــن حالــی کــه طالبــان را بــه 
بــد و خــوب تقســیم کــرد، بیــان داشــت: طالــِب خــوب 
ــگ خســته اســت و می خواهــد  ــه از جن کســی اســت ک
صلــح کنــد. همــه گروه هــای سیاســی را دعــوت می کنــم 
تــا بیاینــد و مشــکل طالبــان خــوب را حــل کنیــم. بایــد 

شــرایط معقــول طالبــان پذیرفتــه شــود.
او بــا بیــان این کــه بایــد بــاالی انتخابــات توافــق صــورت 
ــا  ــت: م ــود، گف ــزار ش ــش برگ ــان معین ــا در زم ــرد ت گی
خواهــان یــک انتخابــات بــدون تقلــب هســتیم تا کســانی 
کــه ر آن شــرکت می کننــد، از نتیجــۀ آن رضایــِت کامــل 

حاصــل کننــد. 
رهبــر حــزب اســامی گفــت، بایــد تعهــد کنیــم کــه پــس 
ــره  ــک قط ــد و ی ــز باش ــدرت صلح آمی ــال ق ــن انتق از ای
ــرای  ــت: »ب ــزد. او گف ــن نری ــه زمی ــتانی ب ــون افغانس خ
افغانســتانی ها جــای شــرم اســت کــه خارجی هــای 

ــد«. ــن کن ــم تعی ــت و زعی ــان حکوم برای ش
ایــن اظهــارات گلبدیــن حکمتیــار در حالــی مطــرح 
ــا  ــتان ت ــه افغانس ــاِن ورزودش ب ــه او از زم ــود ک می ش
کنــون، حضــور پُرتنشــی را در میــدان سیاســت افغانســتان 
داشــته اســت. آقــای حکمتیــار ضمــن انتقــاد از حکومــت 
وحــدت ملــی، از درِ مخالفــت شــدید بــا برخــی از 
طرف هــای سیاســی، بــه ویــژه حــزب جمعیــت اســامی 

دارد.

رییـس بانـک مرکـزی در پیونـد بـه برنامه ایـن بانک مبنی 
بـر جمـع آوری پول هـای نامناسـب بـه مجلـس سـنا فـرا 

شـد. خوانده 
اعضـای مجلـس سـنا می گوینـد کـه برنامـه جمـع آوری 
پول هـای نامناسـب، بـه ارزش افغانـی در بـازار صدمـه 
زده و همچنیـن بانکنوت هـای افغانـی را در نـزد مـردم بی 

اعتبار سـاخته اسـت.
آوری  جمـع  برنامـه  کـه  دارنـد  تاکیـد  سـناتورها 
بانکنوت هـای نامناسـب بـه مـردم افغانسـتان نیـز ضـرر 
اقتصـادی وارد کـرده و هـم اکنون میلیون هـا بانکنوت های 
کـه غیـر قانونـی اعـام شـده در نـزد مـردم باقـی مانـده 
اسـت. همچنیـن بانکنوت هـای انـدک خط خـورده نیز در 

نمی شـوند. معاملـه  بـازار 
بـه گفتـه آنان، بانک مرکزی سیاسـت پولی نادرسـتی را در 
پیـش گرفتـه و به همیـن دلیل در بسـیاری از نقاط کشـور 

بانکنوت هـای خارجـی معامله می شـوند.
امـا؛ خلیـل صدیـق رییـس بانک مرکـزی در پاسـخ به این 
نگرانـی هـای سـناتورها گفـت: »بانـک مرکـزی در ایـن 
برنامـه ۳ میلیـارد و 100 میلیـون افغانـی پول نامناسـب را 
جمـع آوری کـرده و اگـر اجازه مـی داد این پـول در بازار 
در جریـان باشـد، ایـن شـما و نیز ضـرر مالی ناشـی از آن 

می شد«. بیشـتر 
آقـای صدیـق افـزود کـه دشـمنان هویـت ملی افغانسـتان 
قصـداً بـرای کـم ارزش جلـوه دادن، بانکنوت هـای افغانی 
را نامناسـب )بـا قلـم تـوش، رنـگ و یـا مـواد کیمیـاوی 

چهـره پـول تغییـر کنـد( می سـازند.
او گفـت که بانـک مرکزی پس از 9 مـاه اعانات و تمدید 
وقـت، پول هـای نامناسـب را غیرقانونـی اعـام کـرده و 

دیگـر نمی توانـد ایـن زمـان را تمدیـد کند.
امـا؛ بـه گفتـه وی، پول هـای مندرس)کهنـه شـده، پـاره 
شـده، خط خـودکار خـورده و در مجموع پولـی که چهره 

اش تغییـر نکـرده باشـد( در بـازار قابـل معامله اسـت و با 
صرافـان و نمایندگـی بانک هـای که به منظور سـودجویی 
از تبادلـه ایـن گونـه بانکنوت ها خـودداری کننـد، برخورد 

قانونـی خواهد شـد.
رییـس بانـک مرکـزی تاکیـد ورزیـد کـه برنامـه جمـع 
آوری پول هـای نامناسـب تاثیـر منفـی موقتـی دارد؛ امـا 
در درازمـدت نتیجـه مثبتـی خواهد داشـت و دیگر کسـی 
حاضـر نخواهد شـد بانکنـوت ها را نامناسـب سـازد و یا 
نمـی تواننـد ایـن گونـه بانکنوت هـا در بـازار در جریـان 

اندازند.
صدیـق در مـورد کم ارزش شـدن افغانی و بحـران اعتماد 
مـردم بـاالی بانکنـوت هـای ملـی نیـز عوامـل متعـدد از 
جملـه وضعیـت بـد اقتصـادی کشـور، عـدم تـوازن در 

تولیـدات و صـادرات، ناامنـی و عـدم فرهنـگ سـازی را 
دخیـل دانسـت و گفـت: »بانـک مرکـزی بجـز تبلیغـات 

دیگـر در ایـن راسـتا کاری کـرده نمی توانـد«.
بـه گفتـه وی، بانـک مرکـزی تبلیغـات گسـترده ای را در 
سراسـر کشـور بـه منظـور فرهنـگ سـازی میـان مـردم 
افغانسـتان در اسـتفاده درسـت از بانکنوت هـای ملـی و 
عـدم اسـتفاده از بانکنـوت هـای خارجـی در معامات، به 

راه انداختـه اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه بانک مرکـزی از اول سـنبله )ماه 
جـاری( بانکنوت هـای نامناسـب )با قلم تـوش، رنگ و یا 
بـا مـواد کیمیـاوی چهـره پول تغییـر کـرده باشـد( را غیر 
قانونـی اعـام کـرده اسـت. امـا این بانـک تاکیـد دارد که 

بانکنوت هـای منـدرس در بـازار قانونـی می باشـد.

حکمتیار در هرات:

نیروهای ناتو جای نیروهای شوروی را گرفته اند

وزیــــري: 

۵ والیتونو کې د داعش تحرکات شته خو فعالیتونه یې ندي پراخ شوي

رییس بانک مرکزی در مجلس سنا:

بیش از 3 میلیارد پول نامناسب جمع آوری شده است

استاد پروفیسور برهان الدین ربانی یکی از چهره های درخشان در 
نیم سدۀ اخیِر افغانستان است. موصوف از همان روزهای نخست، 
که  آرمانی  به  را  تعهدش  و  کرد  آغاز  مبارزه  به  تمام  آگاهی  با 
هم  شاید  شهید،  استاد  نداد.  دست  از  راه  پای  تا  بود،  برگزیده 
سیاسی  اندیشه های  از  بود،  مصر  دانش آموختۀ  این که  دلیِل  به 
اخوان که در سّدۀ بیستم - که از آن به عصر تخاصم ایدیولوژیک 
تعبیر می شود و در آن روزگار بسیار پرجاذبه بود - تأثیر پذیرفته 
بود و این مدعا را می توان به آسانی با ارجاع به آثار به جا ماندۀ 
نحلۀ  سه  میان  از  بایستی  را  استاد  کرد.  ثابت  و  پشتیوانی  وی 
نوگرا، سنت گرا و بنیادگرا، در زمرۀ سنت گرایانی قرار داد که با 
تفکیک میان ثوابت و متغیّرات دینی، سنت دینی را به خواست ها، 
انتظارات و مشکاِت انسان درگیرماندۀ امروز پاسخ گو می خواند. 
از دیِد او، احکام ثابت دینی ناظر بر جنبه های ثابِت حیات بشری 
و  زمانی  شرایط  با  متناسب  و  متناظر  اما،  دینی  متغیّرات  است. 
مکانی یی است که در معرض تغییرند. با این بیان، اسام به عنوان 
دین خاتم و جاودانه، واقعیّت ها را نادیده نمی انگارد و خصلِت 
فرهنگی  و  اجتماعی  متغیّر  واقعیّت های  با  را  انطباق پذیری اش 

همواره حفظ می کند. 
مقولۀ حاکمیّت یکی از مهم ترین مباحث سیاسی در اسام شناخته 
می شود. این اصطاح در سده های پسین، به  ویژه در سدۀ نوزدهم 
و بیستم بیش از پیش بلواساز شد و متفّکران شناخته شده یی، از 
ابواالعلی مودودی و راشد  تا  تا علی عبدالرازق، و  محمد عبده 
توصیف  به  به گونه هایی  و...  قرضاوی  یوسف  دکتر  و  الغنوشی 
الهی  وجه  بر  تکیه  با  شماری  زدند.  دست  مقوله  این  تبیین  و 
حاکمیّت در اسام، دسِت بشر را از دامان حاکمیّت کوتاه نمودند. 
قراداد  نظریّۀ  بر  تکیه  با  اسامی  اندیشمندان  از  دیگری  شماری 
اجتماعی  بدین باورند که حاکمیّت به تمامی یک امر بشری است. 
اینان متکی بر وجه بشری حاکمیّت در اسام، با استناد به پاره یی 
و  آوردند  زمین  به  را  حاکمیّت  سقِف  عقلی،  و  نقلی  دالیل  از 
این  در  دانستند.  اجتماعی  قرارداد  و  بشر  ارادۀ  محصول  را  آن 
میان، دانشمندان سرشناسی چون غنوشی، قرضاوی و ... که عمدتًا 
بودن  دینی-بشری  بر  می گیرند،  جای  اصول گرایی  پارادایم  زیر 
حاکمیّت در اسام تأکید دارند و نگرش جامع تری را نسبت به 

دیدگاه های پیش گفته طرح و تبیین کرده اند.  
استاد شهید نیز چونان نحلۀ اخیر معتقد بود که حاکمیّت در اسام 
یک امر بشری، اما با مرجعیّت الهی است. چنین نگرشی بر دو 
را  کّلی تری  نگاه  و  دارد  اشاره  اسام  در  بودن حاکمیّت  وجهی 
دستۀ  دو  به  اسام  در  حاکمیّت  می پروراند.  حاکمیّت  به  نسبت 
از  تقنینی که  تقنینی و 2- اجرایی تقسیم می شود. حاکمیّت   -1
آن به »سیادت« تعبیر شده است، علی االصول از آن خداوند است 
و آیه هایی بسیاری بر این امر گواهی می دهند. با این وجود، در 
مواردی که نصی وجود ندارد، ویا نص قطعیّت )به لحاظ سند و 
یا داللت( ندارد، مجتهد می تواند با توجه به اصول کّلی اسام، 
به گونۀ  زمینه،  آن  در  موجود  نصوص  سایر  با  سازگاری  در  و 
روشمند دست به اجتهاد بزند و مقررات تازه یی را بیرون کشد 
منظر  این  از  اجتهاد  بدهد.  پاسخ  آدمیان  جدید  نیازهای  به  که 
صورت  )دین(  الهی  مرجعیّت  با  که  است  بشری  پدیدۀ  یک 
فرمالیسم  از  گریز  با  شهید  استاد  که  همین جاست  از  می گیرد. 
سخت جان، به محتوای مقررات شرعی می نگرد و با نگرشی پویا 
منزلۀ مرجع  پارلمان -به  نهادهایی چون  و  اسام  به  دینامیک  و 
قانون گذاری- نظر می افگند. روی این بیان، استاد شهید میان دو 
به   )Theocratic( الهی اومانیستی )Humanistic( و  نگرش 
چون  کشوری  در  خود  به خودی  این  و  می کند  جمع  حاکمیّت 
شهید  استاد  بدین سان،  می آید.  نظر  به  تازه  و  بدیع  افغانستان 
حاکمیّت اجرایی در اسام را که از آن به »سلطه« تعبیر می شود، 
از آن مردم می داند. از این رو، این مردم اند که بایستی کارگزاراِن 
حکومتی خویش را برگزینند و حاکماِن خود را انتخاب نمایند. 
اسام از این منظر، تفاوت چشم گیری با حکومت های دین ساالر 
خود،  مشروعیت  منشأ  که  دارد  وسطایی  قرون  )تئوکراسی( 
برای  سهمی  هیچ  و  می دانستند  خداوند  را  خویش  عمل کردِ  و 
مردم در گزینش حکومت کننده گان قایل نبودند. مردم در اسام 
صاحیّت نصب، عزل و محاسبۀ کارگزاران حکومتی را دارند و 
تعیین این که، چه کسانی به نماینده گی از مردم به تطبیق شریعت 

اسامی بپردازند، بر عهدۀ مردم است.
یک طرفۀ  رابطۀ  پایۀ  بر  که  عمومی  تلقی  برخاف  شهید  استاد 
دین و انسان )بدین معنا که انسان برای دین است نه دین برای 
می بیند.  دوجانبه  دین  با  را  انسان  نسبت  است،  یافته  بنا  انسان( 
نزدیک  از  را  به درستی مشکات جوامع اسامی  او -که  از دید 
هم  آن  با  که  است  بّرانی  شمشیر  دین،  است-  کرده  احساس 
می توان بی گناهی را کشت و هم می توان بی گناهی را نجات داد. 
روی  می یابد.  شایانی  اهمیّت  دین  با  ما  تعامل  نحوۀ  این رو،  از 
برخورد  به چگونه گی  نّقادانه یی  نگاه  گاه  شهید  استاد  بیان،  این 
آشکار  را  او  فکر  انتقادی  جنبه های  که  دارد  دین  با  مسلمان ها 
افغانستان  چون  سرزمینی  در  او  اندیشه های  القصه،  می سازد. 
بداعِت بسیاری دارد که بایستی کانون گفت وگوهای بیشتری قرار 

گیرد و بی کم وکاست به نسل های آینده انتقال یابد.

روح اهلل بهزاد

ــواد  ــه دې هې ــاع وزارت پ ــتان دف د افغانس

کــې د داعــش ډلــې فعالیتونــه منــي، 

خــو لــه ننګرهــار، فاریــاب، رسپــل او 

ــو  ــورو والیتون ــه ن ــو پرت جوزجــان والیتون

تــه د دغــې ډلــې د پراخېــدو خــره ردوي.

دولــت  جــرال  ویانــد  وزارت  دغــه  د 

وزیــري د ســې شــنبې پــه ورځ ازادي 

پــه  ډلــه  داعــش  وویــل،  تــه  راډیــو 

پــه  او  شــوې  ځپــل  کــې  افغانســتان 

ــام وړ  ــې د پ ــې ی ــو ک ــو او حرکات فعالیتون

دی. راغلــی  کموالــی 

نوموړی وايي:

ــو  ــدوو، خ ــوږ تائی ــرکات م ــش تح "د داع

پــه حرکاتــو کــې زیاتوالــی نــه دی راغلــی، 

ــه  ــوي، ځک ــم ش ــې ک ــه ی ــې فعالیتون بلک

دوی پــه افغانســتان کــې زیــات ځپــل 

شــوي دي، پــه خــوا یــې پــه هلمنــد، 

ــړ  ــار او کون ــل، ننګره ــراه، زاب ارزګان، ف

کــې فعالیتونــه درلــودل چــې وټکــول 

شــول، اوس پــه کونــړ کــې جلــب او 

حــذب کــوي، پــه ننګرهــار، فاریــاب، 

ــې  ــې ی ــو ک ــان والیتون ــل او جوزج رسپ

ــورو  ــه ن ــتان پ ــته، د افغانس ــرکات ش تح

ــته." ــرکات نش ــې تح ــو ک والیتون

د  مرســتو  بــري  د  ملتونــو  ملګــرو  د 

ــې  ــور ک ــازه راپ ــوه ت ــه ی ــر پ ــږۍ دف هغم

ویــي چــې داعــش تېــر میــادي کال 

یــوازې پــه ننګرهــار والیــت کــې فعالیــت 

ــه او  ــې فعالیتون ــو روان کال ی ــود، خ درل

تحــرکات د افغانســتان ۷ والیتونــو تــه 

ــوي دي. ــراخ ش پ

ــوي  ــل ش ــه دي وی ــې ن ــور ک ــه راپ ــو پ خ

ــتان  ــال د افغانس ــه اوس مه ــه ډل ــې دغ چ

ــري. ــت ل ــې فعالی ــو ک ــو والیتون ــه کوم پ

ــدا  ــې هم ــور ک ــه راپ ــو پ ــرو ملتون د ملګ

ــې د  ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــي چ ــان راغ ش

داعــش او وســله والو طالبانــو حملــې دوه 

ــوي دي. ــده ش چن

دفــاع وزارت کــه څــه هــم دغــه راپورونــه 

ــي  ــو واي ــدوي، خ ــم تائی ــه ه ــه رد او ن ن

ــش  ــه د داع ــې ب ــتان ک ــه افغانس ــې پ چ

ــي. ــه ونی ــدو مخ ــې د پراخې ډل

ــړ کــې  ــه ل ــو پ ــر داعــش د حمل ــکا پ امری

د  وړانــدې،  میاشــتې  څلــور  شــاوخوا 

ــې د دې  ــن ولســوالۍ ک ــه اچی ــار پ ننګره

ډلــې پــه مرکزونــو ســر غیــر هســتوي بــم 

ــاع  ــتان د دف ــې د افغانس ــړ چ ــتعامل ک اس

وزارت د معلوماتــو لــه مخــې د دغــې ډلې 

شــاوخوا ســل تنــه غــړي په کــې ووژل 

ــول. ش

د افغانســتان دفــاع وزارت وايــي چــې 

ــې، د  ــل راهیس ــه پی ــز کال ل د روان ملری

ــو  ــه عملیات ــو پ ــو ځواکون ــان او بهرنی افغ

کــې د ننګرهــار، کونــړ او د یــو شــمېر 

شــاميل والیتونــو پــه بېابېلــو ســیمو کــې 

ډلــې ۱۱۷۱ وســله وال وژل  داعــش  د 

شــوي ۷۴ ټپیــان او ۱۲ نــور نیــول شــوي 

دي.

استاد شهید
 و »تجدید در اندیشۀ سیاسی اسالم«

هب مناسبت ششمین سالگرد شهید صلح
پوهنیار عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه كابل
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ورزش
عبدالشهید ثاقب

اندر سازنده گی عشق و ویرانگری نفرت
افغانســتان یــک کشــور کثیرالقومــی اســت. بنابرایــن، 
ــود،  ــاخته نش ــت س ــق و محب ــا عش ــر ب ــرزمین اگ ــن س ای
ــه  ــر چ ــد. اگ ــد ش ــاخته نخواه ــز س ــرد هرگ ــذف و ط ــرت و ح ــا نف ب
ــک معضــل  ــی در افغانســتان ی ــرِت قوم ــاری تعصــب و نف ــم بیم می دان
ســاختاری اســت و ریشــه در ســاختار ناسیونالیســم تبــاری دارد، امــا بــه 
ــه  ــا ب ــا ی ــده -در خف ــن پدی ــه ای ــی کــه ب ــد داشــت، دولت مردان ــاد بای ی
صــورت آشــکار- دامــن می زننــد، در آینــدۀ دموکراتیــک ایــن ســرزمین 
هیــچ نامــی از ایشــان بــه یــادگار نخواهــد مانــد، بــه جــز بدنامــی. مــن 
بــه ایــن آینــده بــاور دارم و مطمیــن هســتم کــه روزی فراخواهــد رســید 
ــا توحــش، بدویــت و بربریــت وداع خواهیــم گفــت و بــه کاروان  کــه ب

ــم پیوســت.  ــح و تمــدن خواهی عشــق و صل
ــیاه  ــرای همیشــه س ــا ب ــه روی »مخکش«ه ــخ اســت ک ــم تاری ــن حک ای
ــی  ــی کمای ــرای آدم ــی ب ــر نیک نام ــرت اگ ــب و نف ــود. تعص ــد ب خواه
می کــرد، هیتلــر بایــد نیک نام تریــن چهــرۀ تاریــخ بشــریت می بــود 
ــای  ــتانه در کوره ه ــای نژادپرس ــه انگیزه ه ــودی را ب ــا یه ــه میلیون ه ک
آدم ســوزی ســوزاند. اگــر بــا تعصــب و نفــرت می شــد رژیــم تک قومــی 
ــه  ــادر ب ــر عبدالرحمــن خــان ق ــد امی ــرد، بای ــم ک را در افغانســتان تحکی
ــرد.  ــام ک ــل ع ــزاره را قت ــردم ه ــه ٦2 درصــد م ــن کاری می شــد ک چنی
ــی  ــاری تعال ــرودِ درگاه ب ــه مط ــیطان ک ــز از ش ــا نی ــی م ــات دین در ادبی
ــود.  ــاد می ش ــت ی ــب و نژادپرس ــرۀ متعص ــک چه ــوان ی ــه عن ــت، ب اس
ــا  ــار نمــی آورد. م ــه ب ــز دیگــری ب ــی؛ چی تعصــب و نفــرت، جــز ویران
ــن ضدنفــرت  ــه قوانی ــن کشــور ب ــد شــده باشــیم کــه در ای ــد باورمن بای
نــژادی نیــاز داریــم. پارلمــان افغانســتان بایــد روی طــرح چنیــن قانونــی 
ــتعفای  ــک اس ــا ی ــب ب ــرت و تعص ــان نف ــده مجری ــا در آین ــد، ت کار کن
ســاده نتواننــد معافیــت کســب کننــد. تعصــب و نفــرت بایــد مجــازات در 

ــدان باشــند. ــد در زن ــان بای ــی داشــته باشــد و متعصب پ

میرویس آریا

ــرون درز کــرده اســت،  ــه بی آنچــه از تلگــرام ادارۀ امــور ب
ــت  ــژه حکوم ــه وی ــه و ب ــم در ُکل جامع ــت حاک وضعی
ــت  ــوم و ســپس والی ــار و ق ــزد هــر مســوول، تب اســت. ن
و ولســوالی و قریــۀ خــودش مــورد اعتمادتــر اســت و دفتــر و دیوانــش 
ــده  ــه ش ــت و تصفی ــک دس ــراً ی ــا اکث ــد رتبه ه ــا بلن ــه ت ــاده گرفت از پی
اســت. ایــن کار را تنهــا پشــتون نمی کنــد، بلکــه مســووالن و اراکیــن از 
ــداوم  ــد و راه ت ــه کار می پردازن ــرد ب ــن رویک ــا همی ــن ب ــوام ای ــۀ اق هم
کارشــان را همیــن قوم گرایــی برگزیــده انــد. بــا تأســف فــراوان کــه ایــن 
ــه اســت. دســته بندی  ــری صــورت گرفت دســته بندی در ادارۀ امــور تحری
ــاِن  ــوم و زب ــا هــر ق ــر پشــتون و ی ــر اســاس پشــتون و غی شــهروندان ب
ــا انســانی و مــردود اســت و کســانی کــه تنهــا از  دیگــری یــک عمــل ن

ــد. ــر و بیچــاره ان ــد، حقی ــه قــدرت چســپیده ان ــن راه ب همی

دكتر علی محمدی

قلب فساد، وزارت داخله نیست؛ 
قلب فساد جایی است که تبعیض در آن به پیمانۀ وسیع در 

حال »مخکش« است.
قلب فساد جایی است که در آن، نگاه برتری جویانۀ قومی و قبیله یی حاکم 

است.
با بی شرمی تمام نزد مقامات  قلب فساد جایی است که »مخکش« بزرگ 
غربی، به همکاران و اطرافیان غیرتباری خود اتهام وابسته گی به کجا و کجا 

می زند و افراد خارج از قبیله را »غیرقابل اعتماد« معرفی می کند.
قبیله صورت  منافع  تأمین  برای  تمام تاش ها  که  است  فساد جایی  قلب 
می گیرد و در یک کام، قلب فساد جایی است که افراد و مقامات آن، همه 

»مخکش« اند.

محمد اكرام اندیشمند

ــاون ریاســت نظــارت  ــن مخکــش، مع اســتعفای ثواب الدی
ــتان، درد  ــت جمهوری افغانس ــور ریاس ــی ادارۀ ام و ارزیاب
ســرطانی سیاســت قومــی را در افغانســتان درمــان نمی کنــد 
ــان  ــان از افغ ــج افغ ــعار »هی ــانی ش ــاری از پیش ــای شرم س ــه لکه ه و ن

ــد.  ــا بیشــتر نیســت«، را می زدای ــر ی دیگــر، کمت
آن خطــوط رهنمایــی ثواب الدیــن مخکــش در واقــع مانیفســت تبعیــض 
و برتری جویــی سیاســت اعان ناشــده و منتشــرنایافتۀ قومــی اســت 
ــای  ــتان را از پ ــرطان، افغانس ــاری س ــون بیم ــته هم چ ــه آرام و پیوس ک

می انــدازد. 
امــور  ادارۀ  رتبــۀ  عالــی  مقــام  منحیــث  مخکــش  ثواب الدیــن 
ریاســت جمهوری کــه شــاید از شرم ســاری اســتعفا داد، یــک فــرد 
ــتان، در ادارۀ  ــش در افغانس ــن مخک ــت. ثواب الدی ــا نیس ــت و تنه نیس
ــت افغانســتان، یــک تفکــر  امــور ارگ ریاســت جمهوری و در درون دول
ــامت و  ــرای س ــت ب ــن سیاس ــر و ای ــن فک ــت. ای ــت اس ــک سیاس و ی
ــری  ــرای »براب ــت، ب ــرای عدال ــی افغانســتان، ب ــات سیاســی و اجتماع ثب
افغــان بــا افغــان« و حتــا بــرای ارزش هــای انســانی، بســیار خجالــت آور، 
ــه از  ــش ن ــتعفای مخک ــت. اس ــار اس ــیار زیان ب ــاک و بس ــیار خطرن بس
ــر طــرف می ســازد. ارگ  ــن خطــر را ب ــه ای ــت می کاهــد و ن ــن خجال ای
ریاســت جمهوری و رییس جمهــور غنــی مســوولیت دارد تــا ایــن خطــر 

ــن مانیفســت خــط بطــان بکشــد. ــه ای ــد و ب ــر طــرف کن را ب

افغانستان در دومین روز رقابت های 

آسیایی 4 مدال برنز گرفت

آغـــــاز 
مرحلۀ دوم لیگ شپکیزه

فیـسبـوک نـــامــه

ــی  ــای رزم ــاالر و ورزش ه ــل ت ــای داخ ــن روز رقابت ه در دومی
ــد.  ــز ش ــدال برن ــار م ــیا، افغانســتان صاحــب چه آس

کشــتی  بخــش  در  را  مدال هــا  ایــن  افغانســتان  ورزشــکاران 
ــفیع در  ــید ش ــرم، س ــد در وزن 80 کیلوگ ــد احم ــدی، جاوی کمربن
وزن 8۵ کیلوگــرم، محمــد گل پهلــوان زاده در وزن آزاد و ســیک گل 

ــد. ــت کردن ــتان ثب ــام افغانس ــه ن ــرم ب در وزن 82 کیلوگ
از ســویی هــم، در بخــش تکوانــدو و در بخــش دختــران، خدیجــه 
رضایــی در وزن 84 کیلوگــرم در نخســتین دیــدارش مغلــوب مبــارز 
چینــی شــد و از ادامــۀ بازی هــا کنــار رفــت، امــا فرحنــاز یعقوبــی 
در بــازی نخســتش حریــف هنــدی اش را شکســت داد و در دومیــن 
ــع  ــه جم ــورد و ب ــت خ ــن شکس ــارز چی ــر مب ــدارش در براب دی

حــذف شــده گان پیوســت.
ــتان در  ــدوکار افغانس ــال زازی، تکوان ــز، ب ــردان نی ــش م در بخ
دیــدار نخســتش ورزشــکار عربســتان را شکســت داد، امــا در بــازی 
ــورد و از  ــت خ ــتان شکس ــدوکار قزاقزس ــر تکوان ــش در براب دوم

ــت. ــار رف ــا کن ــن بازی ه ــۀ ای ادام
همین طــور در بخــش جوجتســو، حمیــد مهــردل در وزن ۷۷ 
ــا در  ــت داد، ام ــراق را شکس ــارات و ع ــکاران ام ــرم ورزش کیلوگ
ــی  ــا خداحافظ ــن رقابت ه ــا ای ــورد و ب ــت خ ــران شکس ــر ای براب

ــرد. ک
ایــن درحالــی اســت کــه ورزشــکاران افغانســتان در نخســتین روز 
رقابت هــای داخــل تــاالر و ورزش هــای رزمــی آســیا، یــک مــدال 
ــاالر  ــای داخــل ت ــد. بازی ه ــه بودن ــره گرفت ــدال نق ــک م طــا و ی
ــکار در  ــزار ورزش ــور ٦ ه ــا حض ــیا ب ــی آس ــای رزم و ورزش ه
ــده و  ــزار ش ــق آباد برگ ــهر عش ــی در ش ــتۀ ورزش ــت ویک رش بیس

ــد داشــت. ــه خواهن ده روز ادام

ــه  ــی ب ــای دیدن ــس از رقابت ه ــتان پ ــپکیزۀ افغانس ــگ ش ــم لی دور پنج
ــید. ــۀ دوم رس مرحل

ــگ  ــم لی ــان در دور پنج ــد آرم ــی راش ــا کپتان ــر ب ــد امی ــت بن ــم کریک تی
ــی  ــا کپتان ــک ب ــم مس عین ــت و تی ــام نخس ــود مق ــروه خ ــپکیزه در گ ش
ــرای  ــد کــه ایــن دو تیــم ب نبــی عیســاخیل مقــام دوم را از آن خــود کردن
ــای  ــا تیم ه ــد. ام ــانس دارن ــا 2 ش ــابقات تنه ــی مس ــه دور نهای ــیدن ب رس
ــه مقــام ســوم  ــرای رســیدن ب ــدار حذفــی ب ــازان و بوســت در دی ــل ب کاب

ــد. ــت می پردازن ــه رقاب ب
و  بندامیــر  تیم هــای  )چهارشــنبه(  فــردا  مســابقات  ایــن  ادامــۀ  در 
مس عینــک بــرای برگشــت بــه بــازی بــه رقابــت می پردازنــد کــه پیــروز 
ــم  ــد و تی ــاز می کن ــی ب ــۀ نهای ــه مرحل ــیدن ب ــرای رس ــدان راه اش را ب می
ــازان و بوســت  ــر کابــل ب ــه تاریــخ 21 ســپتامبر در دیــداری براب بازنــده ب

ــی رود. ــدان م ــه می ب
ــپتامبر، روز  ــخ 22 س ــه تاری ــپکیزه ب ــگ اش ــای لی ــدار نه ــت دی ــرار اس ق

ــود. ــزار ش ــه برگ جمع
ــه نماینده گــی از حوزه هــای کشــور اشــتراک  ــم ب ــن مســابقات ٦ تی در ای
ــام   ــو مق ــای آم ــام پنجــم و نهنگ ه ــازان مق ــم دســپین غر ب ــه تی ــد ک کردن

ششــم را از آن خــود کردنــد.

ده نکته در مورد شهید صلح 
استاد برهان الدین ربانی

ــوان  ــه عن ــب دوســت و دشــمن همیشــه ب ــی از جان ــتاد ربان 1- اس
ــه شــده اســت؛ ــرم، پذیرفت ــم و محت ــک شــخصیت مای ی

ــه رییس جمهــور مســلمان در سراســر جهــان  ــی یگان 2- اســتاد ربان
اســام بــود کــه دانــش کافــی در مــورد دیــن مبیــن اســام و تاریــخ 

اســام داشــت؛
۳- در تاریــخ افغانســتان تــا زمانــی کــه اســتاد ربانــی رییس جمهــور 
شــد، پیشــینه نــدارد کــه یــک زمامــدار، همــه دشــمنان را بــه صــورت 
ــه در  ــی ک ــد. در حال ــان کن ــی« اع ــو عموم رســمی ببخشــد و »عف
ــاب  ــد از انق ــتان، بع ــران و پاکس ــه ای ــایه از جمل ــورهای همس کش
ــه  ــاب ســاختند و دشــمنان سیاســی را ب ــوراً دادگاه انق ــا، ف و کودت
ــی  ــا در ط ــی، ام ــتاد ربان ــد. اس ــذف کردن ــازمان یافته ح ــورت س ص
ــش و  ــر دگراندی ــک نف ــا ی ــت جمهوری، حت ــال ریاس ــًا ده س تقریب

ــا مجــازات نکــرد؛ ــی و ی ــف سیاســی خــود را زندان مخال
4- اســتاد ربانــی، بیــش از آنکــه عــام مــردم خبــر دارنــد، دوراندیــش 
بــود و حوصله یــی چــون کــوه داشــت. هیــچ رهبــر سیاســی از نســل 
اســتاد ربانــی را ســراغ نداریــم کــه انتقــاد زیردســتانش را بــا پیشــانی 
ــکاران و  ــه هم ــده ک ــت ش ــورد ثب ــا م ــا ده ه ــد؛ ام ــنیده باش ــاز ش ب
ــد و  ــی در حضــور و در غیابــش انتقــاد کــرده ان ــروان اســتاد ربان پی
ــد،  ــد؛ امــا از جانــب اســتاد نه تنهــا منــع نشــده ان مقاله هــا نوشــته ان
ــت  ــه از جمعی ــت ک ــا اس ــد. این ج ــده ان ــم گردی ــویق ه ــه تش بلک
اســامی افغانســتان، شــخصیت های بزرگــی در ســطح ملــی و 
ــه  ــود ک ــی ب ــن فرصت ــت ای ــد و در حقیق ــور می کن ــی ظه بین الملل

ــرد؛ ــه اعضــای حــزب خــود اعطــا می ک ــی ب اســتاد ربان
۵- اســتاد ربانــی رهبــر یگانــه حــزب سیاســی در تاریــخ افغانســتان 
ــه  ــرا گرفت ــاوت از بنیادگ ــیار متف ــکار بس ــا و اف ــه چهره ه ــت ک اس
ــن  ــود. از ای ــرده ب ــار هــم جمــع ک ــره را در کن ــا روشــن فکر و غی ت
لحــاظ، جمعیــت اســامی افغانســتان نه تنهــا یــک ســازمان و تنظیــم 
ــده و از  ــگ ش ــک فرهن ــه ی ــل ب ــه تبدی ــی اســت، بلک جهادی-حزب

ــد؛ ــال می یاب ــر انتق ــه نســل دیگ نســلی ب
از  یکــی  روزانــه  بــود.  عالــم  و  دانشــمند  ربانــی  اســتاد   -٦
ســرگرمی های همیشــه گی اش، مطالعــه و تحقیــق بــود. کافــی اســت 
ــا  ــد ت ــرا دهی ــوش ف ــد گ ــرد خردمن ــن م ــخنرانی های ای ــه س ــا ب ت

عمــق و دوراندیشــی اش را ببینیــد؛
ــخ  ــت مداران تاری ــمار سیاس ــع انگشت ش ــی از جم ــتاد ربان ۷- اس
ــید و در  ــود را می بخش ــمنان خ ــه دش ــه همیش ــت ک ــتان اس افغانس
پــی انتقام گیــری بــر نمی آمــد. از جملــه می تــوان گفــت کــه 
ــال در  ــدت ۵ س ــه م ــب اهلل، ب ــر نجی ــین داکت ــور پیش رییس جمه
ــت  ــود؛ دول ــده ب ــل پناهن ــهر کاب ــد در ش ــل متح ــازمان مل ــر س دفت
ــل  ــرد، ب ــاد نک ــه او ایج ــکلی ب ــن مش ــا کم تری ــی نه تنه ــتاد ربان اس
ــب  ــرد، از نجی ــقوط می ک ــان س ــت طالب ــه دس ــل ب ــه کاب ــی ک زمان
ــب  ــی نجی ــرود، ول ــریف ب ــزار ش ــه م ــان ب ــا آن ــا ب ــرد ت ــوت ک دع
ــورد  ــد. در م ــار ش ــخ گرفت ــت تل ــه آن سرنوش ــداً ب ــت و بع نپذیرف
ــه نوشــتن باشــد. حــاال  ــازی ب ــم نی ــار فکــر نمی کن ــن حکمتی گلبدی
حالــت برعکــس اش را تصــور کنیــد کــه اســتاد ربانــی در شــهری کــه 
داکتــر نجیــب بــه آن حاکــم باشــد، در چــه حالتــی بــه ســر می بــرد؟ 
ــار  ــن حکمتی ــری، گلبدی ــگ و درگی ــال ها جن ــد از س ــر بع ــا اگ و ی
ــا در  ــک و تنه ــش ت ــی رقیب ــتاد ربان ــود و اس ــور می ب رییس جمه
بیــن افــرادش حکمتیــار قــرار می گرفــت، بــه چــه سرنوشــتی دچــار 

می شــد؟
8- در بیــن ســران احــزاب و تنظیم هــای جهــادی کســی که بیشــترین 
تــاش را بــرای تأمیــن حقــوق زنــان انجــام داد، اســتاد ربانــی بــود. 
ــار  ــروز رفت ــل ام ــال ها، مث ــه در آن س ــت ک ــع داش ــد توق ــه نبای البت
ــا در  ــه تاریــخ اســام تــاش می کــرد ت ــا اســتناد ب می شــد. اســتاد ب
ــر  ــان ب ــازد. ایش ــاده س ــردم را آم ــن م ــخنرانی ها، ذه ــا و س مقاله ه
خــاف خواســت بعضــی از رهبــران جهــادی، دخترهــا را از رفتــن 
ــن  ــا آخری ــرد و ت ــع نک ــا من ــب و دانشــگاه و کار در دفتره ــه مکت ب
ــی  ــن درحال ــود. ای ــتاده گی نم ــورد ایس ــن م ــش، در ای روز حکومت
ــی شــدن تمــام  ــود کــه بعضــی از ســران جهــادی خواســتار زندان ب
مأمــوران دولــت نجیــب و کارمــل بودنــد و برخــی دیگــر حتــا گفتــه 
بودنــد، مســجدهایی کــه در زمــان حکومــت کمونســتی ســاخته شــده 

انــد، بایــد ویــران گردنــد؛
ــت  ــتان اس ــخ افغانس ــخصیت در تاری ــه ش ــی یگان ــتاد ربان 9- اس
کــه در صدهــا مســجد، نمــاز جنــازه اش را همزمــان در ۳4 والیــت 
افغانســتان بــه صــورت غیابــی مــردم ادا کردنــد؛ ایــن عزتــی اســت 

ــی داد؛ ــه اســتاد ربان ــد فقــط ب ــه خداون ک
10- آخریــن حــرف این کــه مــا شــهدای بزرگــوار و نامــدار و 
ــه نیــت  ــام فــراوان داریــم، امــا کســی کــه در زمــان شــهادت ب گم ن
ــد  ــاید خداون ــت. ش ــی اس ــتاد ربان ــط اس ــت، فق ــا رف ــح از دنی صل
ــان دهــد  ــر کــس را در راهــی پای ــه عمــر ه ــرده ک ــدر ک ــن مق چنی
کــه بیشــتر بــه آن فکــر می کنــد. بــدون شــک اســتاد ربانــی همیشــه 
ــخن  ــح س ــزی از صل ــگ و خون ری ــرایط جن ــن ش ــا در بدتری و حت

ــرد. ــاش ک ــح ت ــت و در راه صل گف

عبید مهدی
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بــا  همــکاری  در  محلــی  ارگان هــای  مســتقل  اداره 
ــی  ــک مال ــا کم ــهر ب ــه ش ــان و برنام ــور زن وزارت ام
 )USAID( امریــکا  متحــده  ایــاالت  انکشــاف  اداره 
شــبکه ملــی زنــان افغــان در حکومتــداری محلــی را بــه 
هــدف دادخواهــی و مشــارکت زنــان در ادارات محلــی 

کرده انــد. راه انــدازی 
عبدالمتیــن بیــگ رییس عمومــی اداره مســتقل ارگان های 
محلــی روز سه شــنبه )28ســنبله( در کنفرانــس افتتاحیــه 
ایــن شــبکه در کابــل بیــان داشــت کــه ایــن برنامــه بــه 
هــدف دادخواهــی و افزایــش مشــارکت زنــان در ادارات 

محلــی کشــور راه انــدازی شــده اســت.
آقــای بیــگ، درصــدی حضــور زنــان در ســطوح 
متوســط بــه پاییــن ادارات محلــی را 1٦ درصــد دانســته 

افــزود کــه در حــال حاضــر تنهــا شــمار انگشــت شــمار 
ــت  ــی فعالی ــای محل ــری ارگان ه ــطوح رهب ــان در س زن
می کننــد کــه ایــن وضعیــت بــه هیــچ وجهــه پذیرفتنــی 

نمی باشــد.
آقــای بیــگ بیــان داشــت کــه از طریــق راه انــدازی ایــن 
شــبکه، زمینه هــای مصــون کاری بــرای زنــان در ادارات 
ایجــاد گردیــده و از مشــارکت موثــر آنــان در ارگان هــای 
محلــی بــه ویــژه در ســطوح رهبــری ایــن ادارات 

ــت. ــد گرف ــی صــورت خواه ــت عمل حمای
ــان  ــان بی ــور زن ــر ام ــر نظــری وزی ــن حــال، دلب در همی
داشــت کــه حضــور و مشــارکت موثــر زنــان در ادارات 
ــاد  ــوب و ایج ــوم داری خ ــت حک ــث تقوی ــی باع محل

ــاه اجتماعــی در کشــور خواهــد شــد. ــات و رف ثب

»شبکه ملی زنان افغان« در حکومتداری محلی افتتاح شد

ربـاب  قبیلۀ عشقا
او رمز جاودانه گی را می دانست

عطر پیراهن خونین یوسف را می شناخت
را  موسـی  نورانیـت  از  سرشـار  سـناریوی  و 

می فهمیـد
و می دانسـت کـه یک کودک در گهواره سـخن 

ید می گو
و مسیح می شود

ما نیز می دانیم که:
تندیس دالوری احمدشاه مسعود

تـا ابدیـت تاریـخ زینـت بخـش مزارع سـبزینه 
ماسـت دیار  زای 

ادبـی در پشـتی مجموعـۀ »اربـاب  ایـن تکـۀ 
قبیلۀ عشـق« آمده که کاری اسـت از بانو مهسـا 
طایـع، روزنامه نگار و داسـتان نویِس افغانسـتان؛ 
بـه تـِن »ارباب قبیلـۀ عشـق«، واحد انتشـارات 
لبـاس چـاپ  بنیـاد شـهید احمدشـاه مسـعود 

اسـت. دوخته 
در »اربـاب قبیلـۀ عشـق« بیشـتر یادداشـت های 
ادبـِی کـه پیرامون شـخصیت و کارنامـۀ قهرمان 
ملی کشـور نوشـته شـده، آمـده اسـت. در این 
زمینـه بانـو مهسـا طایـع کارهـای زیـادی را در 

سـال های گذشـته انجـام داده اسـت.
تیـراژ  بـا  عشـق«  قبیلـۀ  »اربـاب  مجموعـۀ 
تابسـتان  در  و  بـرگ   8۵ و  نسـخه  پنج هـزار 
اسـت. رسـیده  نشـر  بـه  خورشـیدی   1۳84
بانـو طایـع در »حـرف نخسـت« ایـن مجموعه 
نوشـته اسـت: شـهید مسـعود نقطۀ اتـکا، قوت 
قلـب و باورِ رهایـی و آزادی مـردم بود. مردی 
کـه از نخسـتین سـال های جوانـی خود بـا قرار 
گرفتـن در مسـیر پُـر پیچ وخـِم تاریـخ تجربـۀ 
دوره هـای مختلـف، با توانایـی رهبری و فکری 
خـود که خـواه محصـول وحـی و الهـام بود و 
یـا نتیجۀ عقانیـِت برتر و تفکر برتر، توانسـت 
و  عـزت  از  و  کنـد  دفـاع  خـود  سـرزمین  از 
اسـتقال و حیثیـت مردمانـش پـاس داری کند.

مهسـا طایـع بـه ایـن بـاور اسـت کـه تحلیل و 
سـتایش شهید مسـعود، به معنای قهرمان پروری 
و شـخصیت پروری نیسـت، زیـرا او نه تنهـا در 
یـک مرحلۀ حسـاس و سرنوشت سـاز سیاسـی 
بلکـه  داشـت،  دوش  بـه  را  نظامـی  رهبـری 
پایه گـذار یک مکتـب فکری نـو و ارزش مند و 
انسان سـاز در افغانسـتان نیز بـود. اگر چه او در 

یک شـرایط حسـاس و بحرانی ظهـور کرد، اما 
در هیـچ موقعیتـی فرامـوش نکـرد کـه کرامـت 

انسـان ها را پـاس بدارد.
شناسـۀ مجموعـۀ »اربـاب قبیلـۀ عشـق« را بـا 
نقـل نوشـته یی کـه در برگ هـای 22-24 آمـده 

اسـت بـه پایـان می بـرم:
شـهادت  بـا  انـد  پنداشـته  کـه  کوردالنـی  بـه 
علیـه  حـق  مبـارزۀ  نظـام  معسـود،  احمدشـاه 

شـد! خواهـد  واژگـون  باطـل 
سنگدل سروشکن!

آی  انسان نماِی خفته در تابود جهل!
آی هیزم شکِن خون خوار!

آی نفرین شدۀ ساقه های نازک و زخمی! 
این بـار خنجـر زهرآلـودت را در قلـب کـدام 
بـا چشـمان  و  کرده یـی  فـرو  افراشـته  قامـت 
شـاهین  کـدام  امیـدوار  نـگاه  وحشـی ات 

گرفتـه ای؟ نشـانه  را  بلندپـرواز 
سنگدل سروشکن!

لبخند زشـت و گریه ات را از چهرۀ شـیطانی ات 
پـاک کـن و پیروزمندانه بـه تماشـای بلندترین 
سـرو ایـن بـاغ ماسـت. ایـن سـرو نمی افتـد. 
اگـر چـه بـا تیِر تیـز و تشـنه ات قامتـش را خم 
کـرده ای، امـا ریشـه های ایـن سـرو نابـودی تو 

مقـاوم و زنـده خواهـد بود!
سنگدل سروشکن!

اگـر امـروز قامـت افراشـته و نازنین سـرو ما را 
خـم کـرده ای تا دیگـر بـاغ عقده هـای بی رحم 
او  عزیـز  نوازش هـای  دامـان  در  را  گریـه اش 

.. نگشاید.
را  بـاغ  گرفتـۀ  غـم  آوازهـای  امـروز  اگـر 
سـبوی  شکسـتن  صـدای  از  و  می شـنوی 

می آیـی... وجـد  بـه  قلبـش  خون آلـود 
اگـر امـروز فضـای پریشـان و ماتـم زدۀ بـاغ، 
دم زدن را سـنگین کـرده و در عـزای سـوما، 

اسـت... بی امیـد  و  سـرمازده 
دامـان  از  را  تـو  ننـگ  لکـۀ  مبـاش.  شـادمان 

کـرد. خواهیـم  پـاک  زنده گـی 
سنگدل سروشکن!

بـاغ خـزان زدۀ مـا، هم چنان با سـروهای مقاوم 
و افراشـته خـود، بـا تازیانـه بادهـای برف آلـود 

تو مبـارزه خواهـد کرد.
بـاغ ما پُر از سـاقه های نازک و نورسته یی سـت 

می کنـد.  رشـد  خـاک  در  ریشه های شـان  کـه 
سـبز می شـوند. قـد می کشـند. سـرو می شـوند 
و شاخه های شـان را در چشـمان کـور تـو فـرو 

خواهنـد کرد.
سنگدل سروشکن!

مـا زخـم عمیقـی کـه بـر قلب مـان نهـاده ای را 
تحمـل نمی توانیـم. مـا انتقـام سـرو اسـتورمان 
را می گیریـم. هـر لحظـه سـوزش ایـن درد از 
اعمـاق مجهـول درون ما می جوشـد و همچون 
زبانه هـای آتش فشـانی از سـینه جسـتن می کند 
و از حلقـوم بـاال می آید تا از دهانه آتش فشـان، 
از دهـان ما سـر بردارد و بیـرون ریزد و دودمان 
تو را در شـعله های خشـم خویش بسـوزاند. و 
مـا تـو را در پنجه هـای قصـاص خواهیم شـد.

سنگدل سروشکن!
تـو ای جغـد سـیاه و شـوم، بـاغ ما جـای برای 

پروازهـای نکبت بـار تو نیسـت،
باغ ما حتا الشه تورا به دور خواهد افکند.

و  سـرما  از  کـه  سـیاه  و  زشـت  زاغ  ای  تـو 
افسـرده گی  و  سـبزه ها  پژمرده گـی  و  تیره گـی 
چشمه سـاران بـه نشـاط می آیـی، تـو کـه جـز 
بـه ابـرو سـرما و زشـتی و ویرانی نمی اندیشـی 
بال هـای سـیاه ات را از فـراز بـاغ مـا برچیـن، 

ایـن بـاغ جـای تو نیسـت!
سنگدل سرو شکن!

مـن حاصلـی از جوانه هـای سـروی هسـتم که 
تـو قامتـش را خمیـده ای. ولـی مـن آرزو های 

سـبک بار او را بـه حقیقـت می دهـم. 
مـن حلقومـت را می فشـارم. تا لحظـۀ احتظار، 
تـا زندانـی شـدن نفـس شـیطانی ات در گلو، تا 
سـکوت کبـود و سـمی ای کـه مرغوای زشـت 

تـو را خفـه کند. 
سنگدل سروشکن و تو ای صیاد وحشی!

اکنـون با نشـانۀ شـوم تو سـرو مـا از بـاغ رفته 
اسـت و مـرغ آتـش مـا پـرواز کـرده اسـت و 
دیگـر چشـم بـه زمیـن نـدارد. پـروازی رو بـه 
و  دورتـر  و هرلحظـه  افـاک  راه  در  آسـمان. 
باالتـر از زمیـن و هـر لحظه نزدیک تـر به خدا.
اکنـون او از چشـم ها غایـب اسـت و جـز نامی 
و یـادی از او در بـاغ نیسـت. ولـی نـام خـوب 
و قشـنگ و درخشـندۀ او هـم، خـواب را بر تو 
حـرام خواهـد کـرد. او آفتابـی از عشـق بـود با 

رنِگ زرینش و گرمای آتشـین اش و درخشـش 
گرمـی  و  و خـوب  زیبـا  تالـو  و  نازنیـن اش 
بخـش هـر لحظه بیشـتر و هـر لحظـه بلندتر و 
از ایـن پـس بارفتنـش هـم قیامی گسـترده تر و 

فراگیرتـر خواهد داشـت.
سنگدل سروشکن!

مـن بـرای رفتـن او اشـک نمی ریـزم تـا از آن 
جـام شـرابت را پُـر کنی! من عـزاداری نمی کنم 
تـا توبـه رقـص و آواز و پایکوبـی بپـردازی، تا 

افسـانه های شـومت رنـگ حقیقـت نگیرند.
خواهنـد  مقاوم تـر  هرلحظـه  مـن  سـاقه های 
شـد و بـر اندام مـن نیـز هرلحظه پـری خواهد 
روییـد و از آشـیان و بام خانه ام پـرواز نخواهم 
کـرد، مگـر آنکـه بـا سـر پنجه هـای تیـزم قلب 
سـتم کار تـورا بشـکافم مـن بـا انتقـام سـخت، 
شـادمانی و جشـن تـو را بـه عزا مبـدل خواهم 

کـرد؛ منتظـر قصـاص بـاغ باش!
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