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      احمدولی مسعود
ریاسـت  انتخابـات  دورۀ  هرسـه  در 
جمهـوری، آن چـه از سیاسـت و کیاسـت 
و دموکراسـى، بیشـترین دغدغۀ سیاسـیون، 
را  مقاومـت  بـه خصـوص قشـر جهـاد و 
تشـکیل مـي داده اسـت، اینکـه چـه کسـى 
کاندیـد و چـه کسـانى در تکـت انتخاباتـى 
مي باشـند.  آن  شـامل  معـاون،  حیـث  بـه 
سیاسـتى که حاصلـش برای افغانسـتان هیچ 
و بـرای مجاهدیـن به شـدت گمـراه کننده 
و تبـاه کـن بـوده اسـت. اکثـراً، سیاسـت و 
حکومتـداری را در هــمین حـدود و ثغـور 
برنامـه،  بنـام  چیـزی  کرده انـد.  تعریـف 
اسـتراتیژی، دیـدگاه، راهکار، سـازماندهى، 
تغییـر بـازی قـدرت، دولتداری، رسـالت و 
داعیـه در احسـاس، تفکـر و عملکرد بیرون 
نداده اند. برداشـت و سیاسـتى که دشـمنان 
و حریفان از آن پیهــم استفاده هــا برده اند. 
جمعـى دیگـر، از برنامـه، فقط بـه عناوین، 
گونـۀ  بـه  چسـپیده،  پوپولیـزم  و  شـعارها 
نمادیـن بـه طرفـداری ایـن سیسـتم یـا آن 
نظـام که بیشـتر کاپى برداری شـده، شـنیده 
شـده و گرفتـه شـده از دیگران بوده اسـت 
اجتماعـى  شـرایط  بـا  همخوانـى  هیـچ  و 
و  ارزش هـا  سیاسـى،  توسـعه  رونـد  مـا، 
پدیده هـای نـو در افغانسـتان و محیـط بین 

اکتفـا نموده انـد. نداشـته،  المللـى 
اینکه قهرمـان ملى مى گفت: »در افغانسـتان 
بایـد نظامـى بسـازیم که بتوانیم هـم با خود 
زنـده گـى کنیـم و هـم بـا دنیـای بیـرون«، 
بـه ایـن معنـى اسـت کـه بـا درك شـرایط 
کشـور، بـا زبان علمـى و عقالنیت سیاسـى 
مولفه هایـش  هــمۀ  بـا  نظامـى  ایجـاد  بـه 
برسـیم کـه در برگیرنـدۀ مطالبـات و منافـع 
مـردم باشـد، نـه کاندیداتـوری شـخص و 

معاونیـت اشـخاص.

چگونه با كانديد و معاونيت، 
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مـال اخترمحمـد منصـور کـه در طـول یـک 
سـال 13 بـار بـه امـارات متحده عربى سـفر 
از  پـس  سـفرش،  آخریـن  در  بـود،  کـرده 
اقامـت چنـد روزه در شـهر دبى، بـه ایران و 
سـپس رهسـپار پاکسـتان مى شـود، جایى که 
در حملـه هواپیمـای بـدون سرنشـین امریکا 

شد. کشـته 
تازه تریـن  در  پسـت  واشـنگتن   روزنامـۀ 
شـماره خـود، جزییـات تازه یـى از فعالیت ها 
و سـفرهای مـال اخترمحمـد منصـور، رهبـر 
پیشـین طالبـان، از...       ادامـه صفحـه 6

اورزال فـون دیـر الیـن، وزیـر دفـاع 
خواسـتار  آلمـان  فـدرال  حکومـت  
افغانسـتان  در  سیاسـی  اصالحـات 
شـده اسـت. فـون دیرالیـن در یـک 
روز  ناشـده  اعـالم  پیـش  از  سـفر 

شـد. افغانسـتان  وارد  یکشـنبه 
وزیـر دفـاع حکومـت فـدرال آلمـان 
خواسـته  افغانسـتان  حکومـت  از 
و  سیاسـی  اصالحـات  کـه  اسـت 
گفت وگوهـای صلـح با گـروه  رادیکال 
را بـه پیـش ببـرد. ایـن مقـام آلمانی 
رهبـری  بـا  گفت وگـو  بـرای  کـه 
مسـئوالن  و  افغانسـتان  حکومـت 
نیروهـای ناتو روز یکشـنبه وارد کابل 
شـد، گفـت کـه وضعیـت امنیتـی در 
بهبـود  ایـن کشـور آهسـته آهسـته 

بـد. می یا

او روز دوشـنبه در کابـل گفـت: »در 
بخشـی که من واقعا آرزوی پیشـرفت 
سیاسـی  رونـد  داشـت،  خواهـم  را 
می باشـد کـه نسـبت بـه هـر تحـول 
دیگـر یک پروسـه مهم اسـت.« فون 

دیـر الین در بخشـی از اظهارات خود 
توسـط  اصالحـات  کـه  کـرد  تاکیـد 
حکومـت باید بـرای شـهروندان قابل 
لمـس باشـد. او افـزود کـه در ایـن 
زمینـه، نهایـت مهـم خواهد بـود که 
در خـزان پیشـرو انتخابـات پارلمانی 
آلمـان  دفـاع  وزیـر  شـود.  برگـزار 
همچنـان از...       ادامـه صفحـه 6

رهبـر پیشیـن طالبـان 
آزادانـه به دوبـی مـی رفت

وزیر دفاع آلمان در کابل:

اصالحات سياسی بسيار مهم است

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 
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متقاعـد  بـرای  غنـى  آقـای  کـه  حالـى  در 
کـردِن طالبـان خـود را بـه هـر دری مى زنـد، 
تغییـری  هیـچ  گـروه  ایـن  اسـتراتژی های  در 
رونمـا نشـده اسـت. بـه دنبـال اعـالم طـرح 
پیشـنهادی صلـح بـا طالبـان در نشسـت دومِ 
کابـل کـه به صـورِت کم سـابقه بـه ایـن گـروه 
امتیازهـای ویـژه را اختصـاص داده، گلبدیـن 
حکمتیـار رهبر یکى از شـاخه های غیررسـمِى 
حـزب اسـالمى طرحـى را ارایـه کـرده کـه بر 
اسـاس آن، برخـى مناطـق بـه طالبـان واگـذار 
شـود. بـر مبنای ایـن طـرح، والیاتى بـه عنوان 
مناطـق امـن اعـالم مى شـود کـه در آن سـران 
طالبـان و صفـوِف آن هـا اسـکان مى یابنـد. در 
ایـن مناطـق امـن نبایـد هیـچ نظامـِى دولتى یى 
وجـود داشـته باشـد و همـه چیـز مطابـق بـه 
دیدگاه هـای طالبـان بایـد اداره گـردد. در ایـن 
مناطـق، نیروهایـى باید بـه وجود آینـد که غیر 
از نیروهـای ارتش و پولیِس افغانسـتان باشـند. 
آقـای حکمتیـار مدعـى اسـت کـه ایـن طـرح 
و  غنـى  آقـای  میـِز  روی  حاضـر  حـاِل  در 
این کـه  در  دارد.  قـرار  ترامـپ  رییس جمهـور 
آقـای  میـِز  روی  طـرح  ایـن  اسـت  ممکـن 
غنـى قـرار گرفته باشـد، چنـدان محِل مناقشـه 
نیسـت، چـون اکثر افـراد نزدیک بـه آقای غنى 
امـا  انـد؛  آقـای حکمتیـار  از دسـت پروده گاِن 
ایـن طرح چگونـه روی میز آقـای ترامپ قرار 
گرفتـه، کسـى چیـزی نمى دانـد. نشـود کـه در 
آن جـا نیـز آقـای حکمتیـار دسـت پرورده گانى 
یافتـه باشـد که دیدگاه هـا  و طرح هایـش را به 

رییـس جمهـوری امریـکا ارایـه مى کننـد! 
طـرح صلـِح آقـای غنـى همان قـدر از موقـِف 
واگـذری  طـرح  کـه  شـده  ارایـه  ضعیـف 
مناطـق بـه وسـیلۀ آقـای حکمتیـار مى توانـد 
از  وقتـى  باشـد.  توطیه گرانـه  و  خیانت کارانـه 
هرجهـت بـه ایـن طـرح نـگاه کنیــم، بـه جز 
ویرانـى و سـپردن کشـور به دسـت یـک گروه 
ایـن  نمى توانـد.  بـوده  تروریسـتى خطرنـاك، 
همـان طرحـى اسـت کـه مى تواند پاکسـتان را 
بـه هدف هایـش در افغانسـتان برسـاند و عماًل 
باعـث تجزیـه و پارچـه پارچـه شـدِن کشـور 

. د شو
به صـورِت تصادفـى چنیـن  آقـای حکمتیـار   
طرحـى را ارایـه نکـرده و یـا این کـه خواسـته 
باشـد که بـه منازعه در کشـور پایـان دهد. این 
طـرح عمـاًل در راسـتای هدف هـاِی پاکسـتان 
منافـِع  پیگیـری  تدویـن شـده و چیـزی جـز 

ایـن کشـور را در افغانسـتان دنبـال نمى کنـد. 
آقـای حکمتیـار مى داند کـه ایجـاد مناطق امن، 
کشـور را بـه نقطه یـى مى رسـاند کـه دیگـر نه 
تنهـا جنـگ طالبـان مشـروعیت قانونـى پیـدا 
مى کنـد، بـل آن ها عمـاًل به ایجاد دولتى دسـت 

خواهنـد زد کـه مطابـق میل شـان مى باشـد. 
طـرح واگـذاری مناطقـى بـه طالبان بـه معنای 
زمینه هـای  ایجـاد  و  آن هـا  یافتـن  رسـمیت 
در  گـروه  ایـن  فعالیت هـای  بـرای  گسـترده 
خـاك افغانسـتان مى توانـد تعبیـر شـود. وقتـى 
یـک گـروه باغـى کـه در حـال جنـگ بـا ُکل 
ارزش هـای نظـام قـرار دارد، بیایـد و از جانب 
سـران نظـام به عنـوان امتیـاز صلـح مناطقى را 
در اختیـار بگیـرد، آن گاه حاضـر مى شـود کـه 

سـر میز مذاکـره بنشــیند؟ 
هیـچ عقل سـالمى تأیید نمى کند کـه این طرح 
بتوانـد حداقـل زمینـۀ گفت وگوهـای صلـح با 
طالبـان را فراهـم سـازد. طالبـان همیـن حـاال 
بـه صـورت گسـترده بـه دلیـل ضعـف مدیران 
سیاسـِى کشـور در تمـام سـاحات فعالیت های 
خـود را افزایش بخشـیده اند، آن هـا هر روز با 
کشـتن و انتحاری مى خواهند دولت افغانسـتان 
را بـه زانـو درآورنـد؛ آیـا بـا بـه دسـت آوردن 
مناطقـى کـه بـه عنـوان حاتم بخشـى بـه آن هـا 
داده مى شـود، مى آینـد و در زیـر چتـر نظامـى 
کـه خـود را متعهد بـه ارزش هـای دموکراتیک 
سیاسـى  فعالیت هـای  بـه  دسـت  مى دانـد، 

مى زننـد؟
 بـدون هیـچ تردیـدی چنیـن اتفاقـى نمى افتد. 
کـه  اسـت  باطـل  و  خـام  خیـال  یـک  ایـن 
بتـوان طالبـان را متقاعـد کـرد کـه از راه هـای 
دهنـد.  پایـان  جنگ شـان  بـه  مسـالمت آمیز 
البتـه آقـای حکمتیـار بـا ارایـۀ چنیـن طرحـى 
هـدِف دیگـری را نیز دنبـال مى کند کـه عمدتًا 
آن،  و  دارد  هم خوانـى  او  سیاسـِى  افـکار  بـا 
برچیدن بسـاط مردم سـاالری از کشـور اسـت. 
آقـای حکمتیـار نیـز چـون گـروه تروریسـتى 
طالبـان، معتقـد بـه ارزش هـای دموکراتیـک و 
حقوق بشـری نیسـت و حتا چنیـن ارزش هایى 
را وارداتـى و کفـری مى داند و بـه همین دلیل، 
نزدیـک  طالبـان  بـا  را  خـود  فکـری  نظـر  از 
این طـور  حکمتیـار  آقـای  مى کنـد.  احسـاس 
نیسـت که با حضور و مشـارکت سیاسـى زنان 
در سـاختارهای حکومتـى موافـق باشـد، او نیز 
چـون طالبـان زنـان را جنـِس دوم مى دانـد که 
بایـد در خانـه زندانـى شـوند و جز آشـپزی و 

کاالشـویى، بـه فعالیـِت دیگـری دسـت نزنند.
یـا  و  مى کنـد  اشـتباه  یـا  حکمتیـار  آقـای 
خـود را بـه نفهمـى مى زنـد کـه مى گویـد در 
مذاکـره بـا طالبـان هیـچ ارزشـى کـه نظـام بـر 
آن اسـتوار اسـت و از جملـه حقـوق زنـان را 
معاملـه نخواهـد کـرد. نخسـتین معاملـۀ او اگر 
طالبـان بـر سـر میـز مذاکـره حاضـر شـوندـ 
بـر سـر حقـوق زنـان خواهـد بـود، چـرا کـه 
بحـث زنـان بـرای طالبان بـه عنوان بخشـى از 
اعتقادات شـان مطرح اسـت و بـه هیچ صورت 

برنمى دارنـد.  اعتقـادی دسـت  از چنیـن 
طالبـان بـا نظام سیاسـى افغانسـتان نیز مشـکل 
دارنـد، همان گونـه کـه آقـای حکمتیـار نیـز با 
ایـن نظـام مشـکل دارد. طالبـان نظـام فعلـِى 
سیاسـى افغانسـتان را برنمى تابنـد و حتـا آن را 
نظامـى قابـل قبـول بـرای مسـلمانان نمى دانند. 
چگونـه ممکن اسـت چنیـن گروهى بـا چنین 
دیدگاه هایـى بیایـد و در ظل نظامـى زنده گى و 
فعالیـت کنـد که خـود را متعهد بـه ارزش های 
رییـس  انتخـاب  و  مى دانـد  دموکراتیـک 
واگـذار  مـردم  نظـر  و  رای  بـه  را  جمهـوری 

اسـت. کرده 
 یـادم اسـت که در زمـان طالبان وقتـى از آن ها 
پرسـیده مى شـد که چه مشـکلى با دموکراسـى 
رییـس  کـه  مى گفتنـد  بى مهابـا  آن هـا  داریـد، 
انتخـاب  عوام النـاس  را  نظام هایـى  چنیـن 
ندارنـد  کافـى  شـعور  و  عقـل  کـه  مى کننـد 
ولـى امیرالمومنیـن مـا را علمای دیـن انتخاب 
کرده انـد کـه صالحیـت کافـى در تمـام امـور 

را دارنـد. 
بـه این صـورت، طـرح واگـذاری مناطـق امن 
بـه طالبـان هیـچ پیامـدی جـز ایجـاد دولـِت 
را  ایـن گـروه نخواهـد داشـت و جنگ شـان 
عمـاًل بـه جنـگ جبهه یـى و منظم علیـه دولت 
تبدیـل مى کنـد. ایـن مناطـق به دلیـل این که در 
قسـمت های مرزی کشـور با پاکسـتان انتخاب 
مى شـوند، ایـن مزیـد را نیز بـرای طالبـان دارد 
کـه بـه آسـانى از امکانـاِت آن کشـور بـرای 
جنـِگ خـود سـود ببرنـد. آن گاه پاکسـتان هـم 
ضمـن این کـه مى توانـد بـه خوبـى طالبـان را 
مدیریـت کند و امکانات جنگى در اختیارشـان 
بگـذارد، جنـگ افغانسـتان را نیـز یـک جنـِگ 
داخلـى به جهــان معرفـى مى کند کـه در خود 
بـه  ربطـى  هیـچ  و  دارد  ایـن کشـور جریـان 

کشـورهای بیرونـى نمى گیـرد.
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وزیـر آب وانـرژی دو روز پیـش ضمن گرامى داشـت از روز جهانى 
آب، هشـدار داد کـه منابـع آب هـای سـطحى و زیرزمینـِى کشـور 
به دلیـِل تغییـر اقلیـم و تخریـب محیط زیسـت روزبـه روز کاهـش 
مى یابـد و در سـال های آینـده، با کمبـود شـدید آب مواجه خواهیم 

 . شد
از آن  جـا کـه افغانسـتان در چهار دهـۀ اخیر همواره کـورۀ داِغ اخبار 
و تحـوالِت سیاسـى بـوده، کمتـر وقـت و فراغتـى حاصل شـده که 
بـه اخبـار و تحـوالِت جغرافیـاِی طبیعـى و انسـانى پرداختـه شـود 
و به صـورِت جـدی، اذهـاِن مدیـران و کارگـزاران و متعاقبـًا مـردم 
نهایـت  در  و  امنیتـى  حـوادِث  و  سیاسـى  بى آبى هـاِی  از  عـادی، 
اقتصـادی، بـه سـمِت بى آبى هـاِی جغرافیایـى و تحـوالِت طبیعـى 

شود. کشـانده 
به جـرأت مى تـوان گفـت کـه از اواخـِر دهـۀ هفتـاد میـالدی کـه 
افغانسـتان مـورد هجـوم ارتـش سـرخ شـوروی قـرار گرفـت، این 
کشـور چنـان بـه غم هـا و مصیبت هـای بـزرِگ سیاسـى و نظامـى 
مبتـال گردیـد که به صـورت طبیعـى، طبیعـِت این کشـور و مواهِب 
نهفتـه در آن بـه فراموشـى سـپرده شـد. در چهل سـال گذشـته، بـه 
مـوازاِت قربانى هایـى کـه مـردم افغانسـتان در بحران هـای سیاسـى 
نظامـى متقبـل شـدند، طبیعـِت این کشـور و چرخۀ زیسـت طبیعى 
در آن نیـز متحمـِل خسـارت ها و قربانى هـای جبران ناپذیـر شـد. 
ایـن خسـارت ها در حوزه هـای گوناگـون قابـل رؤیـت و رهگیری 
هسـتند و آب هـا یکـى از ایـن حوزه هـا به ویـژه در 17 سـال اخیـر 

شـمرده مى شـود. 
با آغاز دورۀ جدید در افغانسـتان یعنى سـال 2001، هیجان بازسازی 
و توسـعۀ سـخت افزارِی افغانسـتان با تمرکز بر شـهرها و اسـتقبال 
از سیسـتم سـرمایه داری و مصرف گرایـى رایـج در آن، ناخواسـته 
بیشـترین آسـیب را بـه محیـط زیسـِت کشـور و به ویـژه آب هـای 
سـطحى و سـفره های آب هـای زیرزمینـى وارد کـرد. حکومت گراِن 
افغانسـتان کـه سرمسـت از حمایت هـای مالـِى جامعـۀ جهانـى و 
مـردمِ مـا کـه ذوق زده از فضـای بـاز و آزادِ اجتماعـى ـ اقتصـادِی 
پسـاطالبانى بودنـد، در نخسـتین واکنـش بـه دورۀ جدیـد، اکثـراً به 
شـهرها جهـِت ایجـاد کار و جلب سـرمایه روی آوردنـد و هرکدام 
در اندازۀ توان کوشـیدند از ده نشـینى و ساده زیسـتى به شهرنشـینى 
و تجمل  گرایـى ارتقـا یابند. اگرچه در سـال های نخسـِت این روند، 
گمـاِن غالـب این بود که افغانسـتان در مسـیر پیشـرفت قـرار گرفته 
و تنهـا نگرانـى بحـث امنیت اسـت؛ ولـى به تدریج ترافیِک سـنگین 
خیابان هـا، آلوده گـى آب وهـوا و رشـد سـمارقى و بى قوارۀ شـهرها 
نشـان داد کـه رفـاه و خوشـبختى نیازمنـد درِك عمیـق از طبیعت و 

برخـورداری از فرهنِگ توسـعۀ پایدار اسـت. 
در هفـده سـالى که گذشـت، هماننـد سـال های پیـش از آن، برنامۀ 
جنگ وصلـح بـا دشـمنان نقطۀ توجـه و تمرکِز حکومت بـود و اگر 
در رابطـه بـا انکشـاف شـهری، اقتصـادی و صنعتى حـرف و عملى 
بـه میـان مى آمـد، همـه فـارغ از مطالعـاِت عمیـِق زیسـت محیطى 
و زیربنایـى بـود. حفاظـت از محیـط زیسـت و پـاك نگهداشـتن 
آب وهـوا و زمیـن و توسـعۀ پایـدار در نظـر حکومـت، شـعارهایى 
ایجـاد دفاتـر و  بهانه یـى بـرای  بـرای خالـى نمانـدِن عرایـض و 
شـعبه های بى صالحیـِت اداری بـوده اسـت. زیـرا اگـر غیـر از ایـن 
مى بـود، کابـل بـه یک بـاره از شـهری چندصدهـزار نفـری در زمان 
طالبـان، بـه شـهری چندمیلیونـى در زمـان کـرزی تبدیل نمى شـد. 
دغدغـۀ حکومت هـای افغانسـتان در هفـده سـاِل پسـین به شـموِل 
دورۀ آقـای غنـى، بندوبسـت های سیاسـى، انحصارگـری و حـذف 
رقبـای احتمالـى، چگونه گـى سـازش بـا طالبـان و امتیازدهـى بـه 
دشـمناِن مسـلح و در نهایـت، ساخت وسـازهای صرفـًا فیزیکـى و 
روبنایـى بـوده اسـت. از همین رهگـذر، فاجعه هـای امنیتـِى فراوان 
توسـط تروریسـتان، حیف ومیـِل پول هـای هنگفـت در دسـترخواِن 
صلـح بـا طالبـان و بى آبى هـا و افتضاح هـاِی سیاسـِى کالن چنـان 
فضـای ذهنـى و فیزیکـِى افغانسـتان را پُـر کرد که دیگـر هیچ وقت 
و فرصتـى بـرای اندیشـیدن بـه بى آبى هـاِی جغرافیایـى و طبیعـِى 

کشـور باقى نگذاشـت. 
هم اکنـون عاقبـِت خام اندیشـى های حکومت و بى آبى هاِی سیاسـِى 
آن در چهـرۀ خشک سـالى های پیاپـى، آلوده گى  آب وهوا، فرسـایش 
محیـط زیسـت و بى آبى هـای جغرافیایـى متبلـور شـده و از روزها 
و سـال هاِی بدتـر از ایـن نیـز خبـر مى دهـد. بنابرایـن، بـه مـردم 
افغانسـتان تذکـر مى دهیـم کـه اگـر شـما به آگاهـى و جنبـِش الزم 
درنیاییـد، حکومـِت موجـود همچنـان در بى آبى هـا و افتضاحـاِت 
سیاسـِى خـود مصـروف خواهـد مانـد. بهتـر اسـت بـرای نجـاِت 
طبیعـت و اقلیـِم افغانسـتان کـه منبـع حیات بـرای تک تِک سـاکناِن 
ایـن کشـور اسـت و تخریـب تدریجـى آن، فاجعه یـى مرگبارتـر از 
جنـگ و انفجـار اسـت، تـا دیـر نشـده خود دسـت به کار شـوید و 
بـا راه انـدازی جنبش هـای سـبز و مدنى، هم مسـؤولیِت شـهروندِی 
خـود را به جـا آوریـد و هـم حکومـت  را از خـواب غفلـت بیـدار 

سازید.

افغانستان
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در امتحـان کانکور اشـتراك کرد، به سـمبولى از تالش 
زنـان افغانسـتان بـرای تحصیل تبدیل شـده اسـت. در 
یـک کمپایـن آنالین مبلغـى پول بـرای هزینه تحصیل 

ایـن مادر جمع آوری شـده اسـت.
جهانتـاب احمـدی بـه روی زمیـن نشسـته، بـا یـک 
دسـت کودك اش را آرامش مى بخشـد و دسـت دیگر 
سـوال های کانکـور را حـل مى کند. تصویـری که نماد 
اسـتقامت زن افغـان را به نمایش مى گـذارد. جهانتاب 

مى خواهـد رویاهایـش را عملى سـازد.
دانشـگاه  پروفیسـور  ایـن عکـس کـه توسـط یـک 
خصوصى ناصر خسـرو گرفته شـده اسـت، به نمادی 
از تـالش زنان برای تحصیل در کشـوری تبدیل شـده 
اسـت کـه اکثـر زنـان آن از سـواد محـروم انـد. ایـن 
عکـس چند روز اسـت که در شـبکه های اجتماعى در 

میـان افغان هـا دسـت به دسـت مى شـود.
عکس یادشـده موجى از تحسین و حتى پیشکش های 
مالـى را بـرای جهانتاب بـه ارمغان آورده اسـت که در 

سـن 2۵ سـالگى مادر سـه فرزند است.
جهانتـاب کـه از والیـت دورافتـاده دایکنـدی حـاال 
بـه کابـل آمـده اسـت، بـه خبرگـزاری فرانسـه گفت: 
»نمى خواهـم از تحصیالتـم محروم شـوم.« منبع اصلى 
عایـدات ناچیـز مـردم در والیـت دایکنـدی گنـدم، 
غلـه جـات و کچالـو اسـت و جهانتـاب در زادگاه اش 

مصـروف کارهـای دهقانـى نیـز بوده اسـت.
او افـزود: »مى خواهـم در بیـرون از خانـه کار کنـم. 
مى خواهـم داکتـر شـوم، کسـى شـوم کـه به زنـان در 

محلـه یـا جامعـه ام خدمـت کنـم.«
جهانتـاب بعـد از یـک سـفر دشـوار و پرمشـقت بـه 
امتحـان کانکور در نیلى مرکز والیت دایکندی رسـید. 
او دو سـاعت در مسـیر کوهسـتانى پیـاده راه پیمـود و 
نـه سـاعت دیگـر بـا موتـر از جاده هـای ناهمـوار و 

صعب العبـور.
یـک کمپایـن آنالیـن )GoFundMe( کـه توسـط 
مخـارج  تامیـن  بـرای  افغانسـتان  جوانـان  انجمـن 
تحصیـل خانم احمـدی راه اندازی شـده، تا حاال بیش 
از 1۴ هـزار دالـر بـه دسـت آورده اسـت. در کشـوری 
کـه حـدود 3۹ درصـد مـردم شـان در زیـر خـط فقـر 
زندگـى مى کنند، به دسـت آوردن چنیـن حمایتى یک 

است. خوشـبختى 
خانـم احمـدی کمـى متعجـب اسـت که عکـس او و 
دختـرش کـه مـاه قبـل در جریـان امتحان گرفته شـده 
و خـودش بعـداَ از آن اطـالع یافتـه بود، اینقـدر توجه 

مـردم را جلـب کرده اسـت.
او با لبخند گفت: »دوسـتانم در قریه گفتند که عکسـم 
را گرفتـه انـد. مـن گفتم چطـور عکس مـرا گرفته اند 
کـه مـن نمى دانـم. آن هـا گفتنـد کـه تـو روی پارچـه 

امتحان متمرکـز بودی.«
در شـروع امتحـان کـه در فضـای آزاد بیـرون برگـزار 
شـد، احمـدی روی یـک چوکـى نشسـت و دخترش 
نیـز در بغـل اش بـود. امـا دختـر او گـوش درد بـود و 
پیهـم گریـه مى کـرد. او بـرای ایـن که گریـه طفل اش 
دیگـران را نیـازارد، در پشـت یـک چوکـى بـر روی 
زمیـن نشسـت و بـه حـل سـوال های کانکـور ادامـه 
داد. جهانتـاب افـزود: »مـن بایـد همزمان هـم به طفلم 

توجـه مى کـردم و هـم روی پارچـه امتحـان.«
بـرای تحصیـل  قاطعیـت اش  و  ایـن خانـم  داسـتان 
موجـى از تحسـین های کاربـران شـبکه های اجتماعى 
را در سراسـر افغانسـتان به همراه داشـت. ناظرحسـین 
اکبـری، با اشـاره بـه قومیت ایـن خانـم در فیس بوك 
نوشـته اسـت: »تـو واقعـاَ یک قهرمـان جهان هسـتى، 
تـو نشـان دادی کـه یک دختر هـزاره در هر شـرایط و 

وضعیـت مى توانـد هـر کاری را انجـام بدهـد.« 
یـک کاربر دیگـر فیس بوك نوشـته اسـت: »امیـدوارم 
کـه ایـن خانم سـخت کار بـه رویاهـای خود برسـد.«

زهـرا یگانـه، فعـال حقـوق زنـان نیـز زیـر تاثیـر قرار 
گرفتـه و بـا این خانم تمـاس گرفت تا بـرای تحصیل 
بـه کابـل بیاید. فعـاَل خانـواده جهانتـاب در خانه زهرا 
یگانـه زندگـى مى کنـد و ایـن فعـال حقـوق زن در 

تـالش اسـت کـه زمینـه تحصیـل او در یک دانشـگاه 
خصوصـى را مهیا سـازد.

زهـرا یگانـه بـه فرانس پـرس گفـت: »تحصیـل برای 
او در دایکنـدی بسـیار سـخت اسـت. آن جـا کیفیـت 
لیلیـه ای بـرای  تحصیـل بسـیار پاییـن اسـت. هیـچ 
دانشـجویان در آنجـا وجـود نـدارد و او مجبور اسـت 

بـرای تحصیـل یـک خانـه کرایـه کند.«
و  شـوهر  بـا  تحصیـالت  پیشـبرد  بـرای  جهانتـاب 

اسـت. آمـده  کابـل  بـه  دایکنـدی  از  کودکانـش 
خانـم یگانـه ادامه داد: »مـا اینجا )در کابـل( خانه ای را 
بـرای او فراهـم مى کنیـم. دوسـتانم قـول داده انـد کـه 
بـه او کمـک مى کنند. تـالش مى کنیم برای شـوهرش 
کار پیـدا کنیـم و همچنیـن پـول جمـع مى کنیـم تـا 

فرزنـدان اش بتواننـد بـه مکتـب بروند.«
بـرای خانـم جهانتـاب احمـدی، ایـن تالش هـا بـه 
معنـای بـه واقعیـت پیوسـتن رویاهایش خواهـد بود. 
او کـه بعـد از ازدواج در سـن 1۸ سـالگى، مکتب را به 
اتمام رسـانده اسـت، گفت: »هدف زندگـى ام این بود 

که وارد دانشـگاه شـوم.«
ایـن خانـم ادامه داد: »اما به دلیـل وضعیت بد اقتصادی 

و فقر، برای سـه چهار سـال نتوانستم تحصیل کنم.«
رده  پایین تریـن  در  افغانسـتان  در  باسـوادی  میـزان 
در سـطح جهـان قـرار دارد و براسـاس آمـار رسـمى، 
تنهـا 3۶ درصـد افغان ها باسـواد انـد. میزان باسـوادی 
بـه خصـوص در میـان زنان بسـیار پایین اسـت. خانم 

جهانتـاب گفـت: »مـن نمى خواهـم عقـب بمانـم.«
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آب یکـى از عناصـر اساسـى زند ه گـى اسـت. 
نیازهـای  بـرای  سـالم  آب  از  برخـورداری 
انسـانى از عوامـل اساسـى و بـه منزلـه عامـل 
تمـدن شـناخته شـده اسـت. هیـچ کشـوری 
بـدون اطمینـان از داشـتن آب نمى توانـد ثبات 
اقتصـادی، اجتماعـى و سیاسـى خـود را حفظ 
کنـد و بـدون کاهـش میـزان آلوده گـى جـو، 
امنیـت نسـل های آتـى از نظـر آب و غذا مبهم 
و بدیـن طریق، توسـعه پایـدار ناممکن خواهد 

. بود
زنده گـى  آب،  آلوده گـى  و  کمبـود  امـروزه 
زمیـن، خصوصـًا  سـاکنان  از  نفـر  میلیون هـا 
کشـورهای فقیـر را بـه شـدت با خطـر مواجه 
سـاخته اسـت. از نگاه آمار، ۸0 درصد جمعیت 
جهـان، تنهـا به 20 درصـد از ذخایر آب سـالم 
بیماری هـای  دارنـد.  دسترسـى  بهداشـتى  و 
ناشـى از آب آلـوده نیز عامل بسـیاری از مرگ 

و میرهـا در کشـورهای فقیـر جهـان اسـت.
آگاهـان بـه ایـن باور انـد، بحران آب مشـکلى 
ناشـناخته اسـت کـه کشـتار آن در آینـده بـه 
مــراتب از بـیماری های مـسری چند صد سال 
پیـش و بیماران ایـدزی و تمـام جنگ هایى که 
در سـطح جهـان جریـان دارد، بیشـتر خواهـد 

بود.
بـا آنکـه افغانسـتان از جملـه کشـورهایى بـه 
شـمار میـرود کـه فعـاًل منابـع کافى آبـى دارد، 
اما در جریان چند سـال گذشـته، عدم اسـتفاده 

از منابع آبى و خشکسـالیهای پیهم باعث شـده 
اسـت کـه کمآبى چهـره زشـت و بیرحم خود 

را بـرای مردم افغانسـتان نیـز بنمایند.
در ایـن میـان، شـهر کابـل بـه عنـوان پایتخت 
بیشـتر  متاسـفانه  بزرگتریـن شـهر کشـور،  و 
از هـر جـای دیگـر افغانسـتان بـا مشـکالت 
جدی و عدیده آبى مواجه میباشـد. مشـکالت 
ماننـد کمبـود آب، پاییـن رفتـن آبهـای زیـر 
حتـا  سـطحى،  آب هـای  آلوده گـى  زمینـى، 
آب هـای زیـر زمینـى و حفـر خودسـرانه چاه 
از طـرف شـهروندان، از جملـۀ این مشـکالت 
مى باشـد. بـا همـه ایـن مشـکالت، دریغ مندانه 
ایـن موضـوع هنـوز بـه عنـوان یـک معضل و 
مشـکل، ناشـناخته باقى مانده و مقامات دولتى 
پیامدهـای  و  مشـکالت  عمـق  مسـووالن،  و 
خطرنـاك و زیان بـار ایـن مسـأله را بـه خوبى 

درك نکـرده انـد.
فقـط دو روز پیش مسـووالن در وزارت انرژی 
و آب از کاهـش منابـع آبى در کشـور خبر داده 
و گفته انـد کـه منابـع آبـى با گذشـت هـر روز 

مى یابد. کاهـش 
آب  و  انـرژی  وزارت  عثمانـى  احمـد  علـى 
جهانـى  روز  از  گرامى داشـت  بـا  همزمـان 
آب، هشـدار داد کـه منابـع آب هـای سـطحى 
و زیرزمینـى کشـور بـه دلیـل تغییـر اقلیـم و 
تخریـب محیـط زیسـت روز بـه روز کاهـش 

مى یابـد.

گفته شـده اسـت که مشـکل تغییر اقلیم ناشـى 
از گـرم شـدن زمیـن و تخریب محیط زیسـت 
بـا گسـترش مناطـق مسـکونى و از بیـن رفتن 
پوشـش گیاهـى، اثـرات مخربـى بر منابـع آبى 
کـرده  وارد  افغانسـتان  زیرزمینـى  و  سـطحى 

است.
براسـاس معیارهـا، سـاالنه هـر فرد ضـرورت 
دارد کـه بیـش از یـک هـزار و 700 مترمکعب 
آب را بـه صـورت معیاری مصرف کنـد، اما با 
کاهـش ایـن رقـم تا سـطح سـاالنه یـک هزار 
متـر مکعـب درجـه فقـر را نشـان داده و کمتر 
از درجـه کامـل فقـر یـا فقـر مطلـق را نشـان 

مى دهـد.
کشورِ کم آب

افغانسـتان کشـور کـم آبى نیسـت، اما شـرایط 
دسترسـى به آب آشـامدینى سـالم حتا در کابل 
پایتخت این کشـور نیز چندان مناسـب نیست.
کاهـش آب آشـامیدنى و کمبـود منابـع آبـى 
در شـهر کابـل، در سـال های پسـین یکـى از 
معضـالت جـدی مـردم بـوده و ایـن مشـکل 
مى شـود.  بـه روز گسـترده تر و جدی تـر  روز 

شـهروندان کابل از کمبود منابع آب آشـامیدنى 
و  نگراننـد  به شـدت  آینـده،  سـال های  در 
مى گوینـد که حتا هـم اکنون دچـار کمبود آب 

شـده اند. آشـامیدنى 
سـه دهـه جنگ که باعـث تخریب شـبکه های 
موجـوده آب رسـانى شـد، با کاهـش بارنده گى 
سـال های اخیر، تأمین نیازمندی های این شـهر 
پُرجمعیـت را بـه آب بـا چالش هـای جدی رو 
به رو سـاخته اسـت. براسـاس تحقیقـات انجام 
شـده، آب هـای زیرزمینـى کابـل مـواد آهکـى 
زیـادی دارند و از سـال 1۹۵۹ تـا کنون 11 متر 
پاییـن رفتـه و در صـورت کاهـش بارنده گـى 
بـرف تـا سـال 20۵0 آب یکـى از مشـکالت 

جـدی کابل خواهـد بود.
در حـال حاضـر کارشناسـان علـت کاهـش 
آب هـای زیـر زمینى در شـهر کابـل را متأثر از 
کاهـش میـزان بارنده گى در سـال های پسـین، 
افزایـش بیـش از حـد جمعیـت و بـه تبـع آن 
افزایـش حفـر  افزایـش میـزان مصـرف آب، 
افزایـش  معیـاری،  غیـر  و  عمیـق  چاه هـای 
آب نماهـای غیراسـتاندارد شـهری، پارك  هـای 

آب،  پخـش  شـرکت های  سـاخت  آبـى، 
حمام های سـونا، اسـتخرها و...، عنوان مى کنند 
که منبـع همه آن ها جمله گى از آب آشـامیدنى 
و لوله کشـى در شـهر کابل مى باشـد. همچنان 
آلوده گـى آب  های زیرزمینـى از طریق چاه  های 
مشـکالت  جملـه  از  خانه گـى  فاضـالب 
عمده یـى مى باشـد کـه آب سـالم آشـامیدنى 
شـهر کابل را بسـیار کمتر از سـال های گذشته 

است. سـاخته 
دسترسـى بـه آب سـالم از مشـکالت بزرگـى 
اسـت که بسـیاری از شـهروندان کشـور از آن 
رنـج مى برنـد، حتـا ایـن موضـوع در برخـى 
مـوارد باعث مشـکالت و تنـش در روابط میان 

خانواده هـا شـده اسـت.
بسـیاری از مردم در کابل و سـایر مناطق کشور 
مجبـور انـد بـرای بـه دسـت آوردن آب مورد 
نیازشـان راه هـای طوالنـى را بپیماینـد و فقـط 
خانواده هـای کمـى مى تواننـد آب آشـامیدنى 

شـان را بخرند.

وی با اشـاره بـه روند اسـتخدام 
والیتـى  و  مرکـزی  کارمنـدان 
کمیسـیون از مجرای کمیسـیون 
تمویـل  و  اداری  اصالحـات 
از  کمیسـیون  مالـى  مسـتقیم 
مجرای وزارت مالیـه، از احتمال 
توسـط  انتخابـات  مهندسـى 
کـرد. نگرانـى  ابـراز  حکومـت 

وی گفـت کـه مسـایل یاد شـده 
نشـانگر  کـه  شـاخصه های اند 
دسـت بـاز حکومـت در امـور 
و  بـوده  انتخابـات  کمیسـیون 
مهندسـى  احتمـال  از  نگرانـى 
شـورای  و  پارلمانـى  انتخابـات 
ولسـوالى ها از جانـب حکومـت 

مى دهـد. افزایـش  را 
ایـوب زاده رونـد فعلـى کارکرد 
کمیسـیون انتخابـات را نـا امیـد 
کننـده خوانـده بیـان داشـت که 
اگـر کمیسـیون عملکرد خـود را 
تسـریع نبخشـد، زمان برگزاری 
شـورای  و  پارلمانـى  انتخابـات 

ولسـوالى ها بـار دیگـر بـه تاخیر 
افتاد. خواهـد 

رییـس بنیـاد انتخابـات شـفاف 
افغانسـتان از کمیسیون خواست 
کـه هر چـه زود تر تقویـم دقیق 
برگـزاری انتخابـات پارلمانـى و 
بـرای  را  ولسـوالى ها  شـورای 
کـرده  مشـخص  جـاری  سـال 
و بـا تسـریع علمکـرد خـود از 
شـفاف  و  موقـع  بـه  برگـزاری 
انتخابـات به مـردم اطمینان دهد.
وی همچنـان خواسـتار آن شـد 
سـهیم  بـرای  میکانیزمـى  کـه 
سـاختن نقـش احـزاب سیاسـى 
انتخابـات  از  نظـارت  در رونـد 
بایـد از سـوی کمیسـیون روی 

دسـت گرفتـه شـود.
اسـت کـه روز  ایـن در حالـى 
انتخابـات  کمیسـیون  گذشـته 
اعـالم کـرد کـه رونـد ثبـت نام 
رای دهنـدگان از تاریخ 2۵ حمل 

آغـاز خواهـد شـد.

 آب؛
بحران خاموش افغانستان

تیفا،  کمیسیون        انتخابات
را ضعیف      و     ناکام       می داند

عکسی که تحسین برانگیز شد

هارون مجیدی

ACKU
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          روح اهلل یوسـف زاده
چکیــده

از مقولـۀ »جهانى شـدن« برداشـت ها و تفسـیرهای ماهـوی و محتوایـِى گوناگونـى 
ارایـه مى شـود و همـۀ این تفسـیرها، حوزه های مختلِف سیاسـت، اقتصـاد، صنعت و 
فرهنـگ را در بـر مى گیرنـد. از میـان این تفاسـیر، جهانى شـدن با رویکـرد اقتصادی، 
حـوزۀ اقتصـاد را کلیــد اصلـِى جهانى شـدن و عامـِل تسـرِی آن به سـایر حوزه ها از 
جملـه سیاسـت و فرهنـگ معرفـى مى کنـد. ایـن طـرز تلقـى تأکیـد دارد کـه منافـع 
اقتصـادی و انگیـزۀ کسـب سـرمایه، منجـر بـه پیدایـش صنعـت شـده و ایـن دو در 
تعامـل بـا یکدیگـر، روشـى جدیـد را بـرای تجـارت کاال و انباشـِت سـرمایه پدیـد 
آورده انـد؛ روشـى کـه تمام کشـورها و مرزهـای سیاسـى را درنوردیده و بـه رویه یى 
غالب و مسـلط بر جهان تبدیل گشـته اسـت. جهانى شـدن با رویکرد سیاسـى نیز به 
حرکـت از سیاسـت های دولت محورانـه و محصـور در مرزهـای تعریف شـدۀ ملى به 
سـمِت سیاسـت های جهانى و چهارچوب هاِی جهان شـمول اشـاره دارد و پیکربندِی 
جدیـدی از مسـایل جهانـى را ارایه مى دارد. جهانى شـدن با رویکـرد فرهنگى، ضمن 
آن کـه حـوزۀ فرهنـگ را مبـداِی بحـث و نقطـۀ ثقـِل خـود قـرار مى دهد، از تشـدید 
خودآگاهـى و دیگرآگاهـى بـر اثـر فشـرده گى زمـان و مـکان یـاد مى کند. امـا آن چه 
محیـط زیسـت و مسـایِل آن را مى توانـد بـه مقولۀ جهانى شـدن پیوند  دهـد، در همۀ 
ایـن نـکات و تفسـیرها نهفته اسـت. بـه این معنـا که جهانى شـدِن زنده گِى انسـان ها 
از نقطه نظـر اقتصـادی ـ صنعتـى، سیاسـى، فرهنگـى و... موجـب شـکل گیری مفهومِ 
جامعه شناسـانۀ »اجتمـاع مشـترك سرنوشـت« شـده که بـه خطراتى چون گرم شـدن 
زمیـن، سـوراخ شـدِن الیـۀ ازن، تغییـرات آب وهوایـى، باران هـای اسـیدی و از بیـن 
رفتـِن تنوعـات زیسـتى اشـاره دارد؛ خطـراِت جهان شـمولى کـه رفتـار انسـان ها در 
غالـب توسعه اندیشـى، ثروت انـدوزی، صنعتى شـدن، سرمایه دوسـتى لجام گسـیخته، 
رشـد شهرنشـینى و چرخـۀ ناقـِص تولیـد و مصـرف، آن ها را بـه میـان آورده و هیچ 

مـرز سیاسـى و ملى یـى نیـز نمى توانـد آن هـا را سـد گردد. 
ایـن نوشـته بـر آن اسـت کـه رابطـۀ جهانى شـدن و مسـایل محیـط زیسـت جهانـى 
را واکاوی کنـد، بـه تهدیدهـا و فرصت هـای جهانـى شـدن بـرای محیـط زیسـت 
اشـاره هایى داشـته باشـد، نیم نگاهى به مسـایل محیط زیسـتى افغانسـتان بیــندازد و 

در پایـان بـه جمع بنـدی بحـث و نتیجه گیـری الزم بپـردازد.

مشـترك  اجتمـاع  پایـدار،  توسـعۀ  زیسـت،  محیـط  جهانى شـدن،  واژ ه هـا:  کلیـد 
بوم گرایـى  و  سرنوشـت 

مقــدمه
جهانـى شـدن، هماننـد همـۀ مفاهیـم و مقوله هـا در عرصـۀ علـوم اجتماعـى، مـورد 
جدل هـا و نزاع هـای فراوانـى قـرار دارد. مسـلمًا در همـۀ ایـن جدل هـا گرایـش بـه 
کمـال و همین  طـور ظرفیـِت رسـیدن بـه اشـتراك و توحید نظـر نیز نهفته اسـت. در 
همـۀ ایـن نقطه نظـراِت جدل آمیـز مى تـوان دو مؤلفـه را بـه گونـۀ صریـح و تلویحى 
یافـت: نخسـت این کـه جهانـى شـدن بـا گسـترش اقتصـاد سـرمایه داری، صنعتـى 
شـدن، مدرنیزاسـیون و شهرنشـینى در پیونـد تنگاتنگ قـرار دارد؛ دوم این که مرزهای 
سیاسـى و ملـى، همه گـى خطـوط فرضـى و صوری یـى هسـتند کـه تراکـم زمـان و 
مـکان و وابسـته گى های متقابـِل پیچیـدۀ عصـر جهانـى شـدن، آن هـا را بـه چالـش 

کشـیده و همـۀ انسـان ها را شـهرونداِن کـرۀ خاکـى ثابـت نموده اسـت. 
جهانى شـدن بـا عنایـت بـه ایـن دو مؤلفـه؛ از کوچک تر شـدن جهان، وسـعت یافتِن 
آگاهى هـا و اطالعـات، صورت بنـدی جدید از حیات اجتماعى و سیاسـى و اشـتراِك 
همـۀ انسـان ها در سرنوشـِت کـرۀ خاکـى حکایـت دارد. جهانـى شـدن اگـر از یـک 
طـرف زمینـۀ بهره بـردارِی بیشـتِر انسـان را از اسـتعدادهای ذاتـِى خـود و ثروت های 
موجـود در طبیعـت فراهـم آورده، توانسـته زمینـۀ تماشـای نتایـِج دسـت کاری ها و 
دسـت اندازی های بشـر در طبیعـت و تغییـراِت ایجـاد شـده توسـط آن هـا را نیـز بـه 
شـکِل عمیق میسـر کنـد و همچنیـن مى تواند بـاِب گفت وگو و همکاری انسـان ها را 
بـرای ادارۀ بهتـر امـورِ جهان و هدایِت سرنوشـِت بشـر به سـمِت آینده هـای ایمن تر 

و مطلوب تـر مسـاعد نماید. 

بخش نخست

دو. انسان حنفی جدید 
را  جدیـد  حنفـى  انسـان  کالن  ویژه گى هـای 

نگاشـت: مى تـوان  چنیـن 
الـف: انسـان حنفـى جدیـد از نظـر سیاسـى 
مطلقـه،  ماننـد شـاهى  نظام هـا  از  انواعـى  بـا 
شـاهى مشـروطه، جمهوری هـای دیکتاتـوری، 
رژیم هـای کمونیسـتى، دموکراسـى های لیبرال 
و جمهوری هـای اسـالمى روبه رو بوده اسـت. 
طرفـه آن کـه از نظـر سیاسـى پدیده یـى بـه نام 
اسـتعمار نیـر بر او هجوم بـرده و تن و رواِن او 

را مجـروح و بـه ویرانى کشـانده اسـت. 
مى خواهنـد  او  از  مطلقـه  شـاهى  نظام هـای 
»تبعـه« یـا »تابـع مکلـف« و »غیر محق« باشـد. 
نظام هـای شـاهى مشـروطه از او مى خواهنـد 
لیبـرال  باشـد.  محـق«  و  مکلـف  »تبعـۀ 
»شـهروند  مى خواهنـد  او  از  دموکراسـى ها 
او  از  اسـالمى ها  جمهـوری  و  دموکـرات« 
باشـد. نـو«  مسـلمان  »شـهروند  مى خواهنـد 
ب: از نظـر اجتماعـى،  در اکثـر سـرزمین های 
گسـترۀ فرهنـگ و فقه حنفـى، نظـام اجتماعى 
جان باختـن  و  احتضـار  حـال  در  قبیله یـى 
اسـت. امـروزه تنهـا قبیله نیسـت کـه زنده گى 
او را سـامان دهـد. اتحادیه هـا، جوامـع مدنـى، 
در سـامان دهى  نیـز  احـزاب  و  ایدیولوژی هـا 
نقـش مى یازنـد. در حالـى کـه  او  زنده گانـى 
نقـش قبیلـه تـا هنـوز نیـز باقى سـت. حنفیـت 
بـا نظام هـای شـهروندی - اجتماعـى و مدنیت 
روبه روسـت، از سـوی دیگـر نظـم قبیله یى نیز 
بـر انتخاب او فشـار مى آورد. در واقع زیسـت 
حـاِل  در  »اجتماعیـت«  و  »فردیـت«  میـان  او 

است. نوسـان 
ج: از نظـر اقتصـادی، اقتصـاد سـنتِى زراعتى و 
دامـداری کم رنـگ شـده، انسـان حنفـى جدید 
خویشـتن را بـا نظام کاپیتالیسـتى و بـازار آزاد 
راه  کـه  اسـت  آن  نیازمنـد  مى بینـد،  رویـارو 
تعامـل بـا ایـن نظـام را یاد بگیـرد، یـا  به کنج 

بخزد. عزلـت 
د: از نظـر روحـى، در اثـر تهاجمـاِت سـلفیت 
و اخوانیـت و تحریـر، کمونیسـم و لیبرالیسـم 
 بـه عرفـان و تصـوف، انسـان حنفـى جدیـد 
پشـتوانۀ روحـى خویـش را از دسـت داده و 
نوعـى جدایـى میـان فقـه حنفـى و عرفـان و 
تصـوف به وجـود آمـده اسـت و انسـان حنفِى 

روح  و  مى بینـد  تنهـا  را  خویشـتن  جدیـد 
دارد. سـرگردان 

هــ: از نظـر تعامـالت بـا مکاتـب کالمـى و 
حقوقى و فلسـفى، امروزه انسـان حنفِى جدید 
بـا سـیلى از مکاتـب درون تمدنـى اسـالمى و 
مکاتـب بیرون تمدنـى خود را روبـه رو مى بیند:
یـک: مکاتـب فکـری برون تمدنى غربـى مانند 
پلورالیسـم  کاپیتالیسـم،   لیبرالیسـم،  اومانیسـم، 
سوسیالیسـم  کمونیسـم،  فمینیسـم،  دینـى، 

پست مدرنیسـم. و  مدرنیسـم  وسترنیسـم، 
دو: مکاتـب فکـری درون تمدنـى جدیـد مانند 
تحریـر،  اخوانیـت،  جدیـد،  شـیعۀ  سـلفیت، 
و  مذاهـب  بـا  آن کـه  بمانـد   . و...  نواعتـزال 
مکاتـب فکـری قبلى ماننـد اشـعری، مالکى و 
حنبلـى و شـافعى تعامـل و تقابل پابرجاسـت. 
گسـترۀ  و  کشـوری  گسـترۀ  در  ناسیونالیسـم 
قومـى، او را از انسـان های همفکـر حنفـى اش 
جـدا سـاخته و بى ارتبـاط بـا دیگر حنفیـان به 

سـر مى بـرد.
از  سـیلى  جدیـد،  دانش هـای  نظـر  از  ز: 
دانش هـای علوم انسـانى مانند جامعه شناسـى، 
فلسـفه های  تربیتـى،  علـوم  سیاسـى،  علـوم 
مهندسـى،  پزشـکى،  طبیعـى  علـوم  و  جدیـد 
ستاره شناسـى و هوا شناسـى و... هزاران سـوال 

را در برابـر مکتـب حنفـى قـرار داده انـد.
انسـان  نوشـدن ها،  و  جدید شـدن ها  این همـه 
حنفـِى جدیـد را بـا خویشـتِن خود بـه کلنجار 
بـرده اسـت. انسـان حنفـِى جدید با خویشـتِن 
خویـش مى گویـد؛ زمانى کـه من بـا اهلل متعال 
از طریـق نمـاز بـه روش حنفـى رابطـه برقرار 
مى کنـم، از طریـق حنفیـت خانواده مى سـازم، 
بـا اجتمـاع از طریق فقـه حنفیت رابطـه برقرار 
سـلفى  عقیـده  در  کـه  نمى شـود  مى کنـم،  
بـود، در فقـه حنفـى و در سیاسـت اخوانـى یا 

تحریری!
و  سـلفیت  آن کـه  طرفـه  نمى شـود!...  آری،   
از  بسـیاری  برابـر  اخوانیـت و تحریریـت در 
پرسـش های جدیـد پاسـخ ندارنـد و خـود از 

میـدان پـا بـرون کشـیده اند. 
یـا در گسـترۀ دیگـر، نمى شـود جنـازه ات را 
بـه رسـم حنفیـت بـه گـور سـپارند و خـود 
کمونیسـت باشـى! نمى شـود، روش عبادِت تو 
حنفى باشـد و در عمـل ناسیونالیسـِت قوم گرا 

و سـتم گر باشـى!
آیـا  برمى خیـزد:  پرسـش  کـه  این جاسـت    
میـراث گسـتردۀ حنفى، ظرفیـِت آن را دارد که 

بـه پرسـش های جدیـد مـن پاسـخ گویـد؟ 
پاسـخ ایـن پرسـش کالن، ضـرورت »مکتـب 

حنفیـاِن جدیـد« را پدیـد مـى آورد. 
مفهوم شناسی

مطـرح  کلیـدواژه  چندیـن  عنـوان،  طـرح  بـا 
حنفـى،  مذهـب  حنفـى،  مذهـب،  مى شـود: 
مکتـب، جدیـد، میـراث گسـترده، بازسـازی و 

نوسـازی. 
یک. مذهب 

زیـر  مـوارد  بـه  واژه گانـی،  مفهـوم  الـف. 
مى شـود: پرداختـه 

1. ریشه شناسـى: َمْذَهـب ]مفـرد[: ج مذاِهـب: 
از ریشـه )ذ هــ ب(، بـه معنـای رفتـن )عبـد 

الحمیـد عمـر، 1۴2۹: ج1، ص ۸2(.
2. معنا شناسـى: بـه معنـای محل و زمـان رفتن 

)المنـاوی، 1۴10: ۶۴۶(. بـه معنـای وضوخانه: 
ایـن معنـا نـزد عـرب حجـاز کاربـرد داشـت 
)الزمخشـري جـار اهلل، 1۴1۹: ج1، 2۹۴(. بـه 
معنـای اصـل )المرتضـى الزبیـدی، ج2، ۴۵0(. 
بـه معناهـای طریقه، قصـد، رأی، دیـدگاه )عبد 
الحمید عمر، 1۴2۹: ج1، ص ۸2(. در سـاخت 
»فعـل« نیـز بـه معنـای روش و رأي  و دیـدگاه 
به کار رفته اسـت )المنـاوی، 1۴10:ج1، 2۹۴(. 
بـه  مفهـوم  ایـن  دانش واژه یـی:  مفهـوم  ب. 
گونـۀ مجـازی بـه کار رفتـه اسـت )المرتضـى 
الزبیـدی، ج2، ۴۵0(.  امـا بى پیونـد بـا معنـای 
واژه گانـى آن نیسـت )مفاهیـم إسـالمیۀ، بیتـا، 
دانش واژه یـى   معانـى  عمـده   .)27۵ ج1، ص 

»مذهـب« عبـارت انـد از:
1( طریقـه و روش )المرتضـى الزبیـدی، ج2، 
۴۵0(؛  2( اعتقـاد و طریقـۀ گسـترده )المناوی، 
1۴10:ج1، 2۹۴(؛ 3( عقیـدۀ قابـل پیروی )عبد 

الحمیـد عمـر، 1۴2۹: ج1، ص ۸2(؛
ج: گستره های کاربردی دانش واژۀ مذهب 

یـک. گسـتره های کاربـردی قدیـم دانـش واژۀ 
مذهـب؛ دو مـورد عمـدۀ آن عبـارت انـد از:

الکالمـي  المذهـب  کالمـی:  گسـتره     )1
)المنـاوی، 1۴10:ج1، ۶۴۶(؛ در ایـن صـورت 
بـه  فِـرق،  ج  »الفِرقـۀ«:  متـرادف  »المذهـب« 
معنـای جماعـت متمایـز از عـام مـردم از نظـر 
برخـى از عقایـد،  در حالـى کـه در نفـس دین 
با دیگران شـریک اسـت و این عقایـد متفاوت 
او را از دیـن خـارج نمى-کنـد. ماننـد:  فرقـۀ 
شـیعه،  فرقـۀ خـوارج. در صورتى کـه اختالف 
عقیدتـى باعـث خـروج از اسـالم شـود، آن گاه 
دیگـر دانـش واژۀ »فرقـه« بـه کار نرفتـه،  بلکـه 
کار  بـه  »ادیـان «  آن   جمـع  »دیـن«  اصطـالح 
ج1، ص   :1۴0۸ قنیبـى،  و  )قلعجـى  مـى رود 
3۴۴ و ۴1۹  (. ماننـد: دیـن اسـالم،  مسـیحیت، 

یهودیـت و... .
2( گسـترۀ فقهی: در این گسـتره همـان اعتقاد 
و طریقـه گسـترده در بخش احـکام به کار رفته 
اسـت)المناوی، 1۴10:ج1، ۶۴۶(. در ایـن معنا 
روش معیـن در اسـتنباط احکام شـرعى عملى 
از ادلـۀ تفصیلـى آن. این معنا در زبان انگلیسـى 
»مکتـب   »School of religious law  «
حقـوق دینـى« را ارایـه مى نمایـد. )قلعجـى و 

قنیبـى، 1۴0۸: ج1، ص ۴1۹( 
دانـش واژۀ  جدیـد  کاربـردی  گسـترۀ  دو. 

مذهـب
 پـس از آن کـه جهـان اسـالم وارد تعامـل و 
گفت وگـو بـا غـرب شـد، دانـش واژه مذهـب 
گسـترۀ کاربـردی جدید پیـدا کـرد و »مذهب« 
و  جدیـد  دانش پژوهـان  میـان  دسـت کم 
فلسـفیان معنـای جدیـد بـه خـود گرفـت. در 
گسـترۀ کاربـردی جدید، از دیدگاه دانشـمندان 
معنـای »المذهـب« عبـارت اسـت از:  گروهـى 
از رأی هـا و دیدگاه هـای علمـى و فلسـفى کـه 
برخـى بـا برخـى دیگـر چنـان پیونـد دارند که 
در مجمـوع آن هـا وحـدت ارگانیـک یافته انـد 
مذهـب  ماننـد:   .)  317 ج1،  بیتـا:  )إبراهیـم، 
المذهـب  الوجـودّي،  المذهـب  األشـاعرۀ، 
ّي )عبـد الحمیـد عمـر، 1۴2۹: ج1، ص  المـادِّ
۸2(. در ایـن گسـتره بـا دانـش واژۀ »مکتـب« 

متـرادف بـه کار رفتـه  اسـت.  

مکتب 
حنفیاِن 
جدید

بخش دومدكتر هجرت اهلل جبرییلی

ACKU
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زمان هـای  در  بنى امیـه  خلفـای  مي نویسـند:  مورخیـن 
بـى کاری بـه قصایـد و شـعر روی مى آوردنـد و مدتـى 
نگذشـت که آوازخوانى جای شـعر را گرفت، و معاویه، 
مـروان، ولیـد، سـلیمان، هشـام و مـروان بـن محمـد بـه 
غنـا روی آوردنـد، امـا به خاطـر حفـظ ابهـت خالفـت، 
و  آن هـا  میـان  بلکـه  نمى شـدند،  ظاهـر  ندیمـان  بـر 
ندیمـان پرده یـى آویختـه مى شـد تـا ندیمـان از حرکات 
خلیفـه در حالـت خوشـى و سرمسـتى اطـالع نیابنـد. 
گاهـى خوشـحالى و طـرب بـر خلیفـه چیـره مى شـد و 
حرکاتـى از او سـر مـى زد کـه جـز کنیـزکان مخصوص، 
کـس دیگـری از آن آگاهـى نمى یافـت. اگـر از پشـت 
پـرده آوازی بلنـد مى شـد و یـا حرکـِت غیرمعمولى یـى 
صـادر مى گردید، مسـوول پـرده فریاد مى زد: »کافیسـت 
سـخنى  چنیـن  بـا  بـردار!»  دسـت  کافیسـت!  کنیـزك 
مى خواسـت بـرای ندیمـان وانمود کنـد کـه انجام دهندۀ 

چنیـن حـرکات برخـى از کنیـزکان بوده انـد.
امـا برخـى از خلفـای بنى امیـه بـر آوازخوانـان و ندیمان 
ظاهـر مى شـدند و از این کـه بعضـى حـرکات در حالت 
و  ندیمـان  حضـور  در  آن هـا  از  طـرب  و  خوشـحالى 
در  نداشـتند...  باکـى  مى گرفـت،  صـورت  آوازخوانـان 
زمـان ولیـد دوم کار بـه جایى کشـید که وی مـردم را به 
موسـیقى و آوازخوانـى مکلـف کـرد و در ایـن زمینه راه 
اسـراف و زیـاده روی را در پیـش گرفت؛ بـه گونه یى که 
امـوال زیـادی را بـر آوازخوانانـى کـه از دورتریـن نقاط 

سـرزمین خالفـت دعـوت مى شـدند، خـرج مى نمـود.
سـخن مـا تـا این جـا بـر محـور خـود آواز و موسـیقى 
مى چرخیـد امـا آن سـاز و آوازهایـى کـه بـا بـدکاری و 
فجـور همـراه باشـد، ماننـد رقـص و پایکوبـى برهنـه و 
دیگـر کارهـای نامشـروع دیگر، چنیـن چیزهایـى بدون 
تردیـد کـه از محرمـات بـوده و جامعۀ اسـالمى در طول 
تاریـخ با آن سـِر جنگ و سـتیز داشـته اسـت. امـا غنا در 
ذاِت خـود حـرام نیسـت، بلکـه نفـس آدمـى با شـور و 
شـعف و ذوق بـه سـوی آن تـالش مى کنـد؛ بـه همیـن 
لحـاظ بـزرگان قـوم از فقهـا و قاضیان و نجیـب زاده گان 
در غنـا و آواز و گـوش فـرا دادن بـه آن، هیچ مشـکل و 

حرجـى نمى دیدنـد. 
مالـک بن انس امام سـرزمین مدینه گاهى در عروسـى ها 
آواز مى خوانـد، چنان چـه در عروسـى ابـن حنظلـه آواز 
خواند و شـخصى به نـام »بردان« که از جملـۀ موالى بود 
و بـه عنوان مسـوول بـازار مدینه ایفای وظیفـه مى کرد و 
در میـان مـردم بـه قضاوت مى نشسـت، شـغل اصلى اش 
آوازخوانـى بـود، و شـخص دیگـری به نـام »دحمان« از 
آوازخوانـان مدینـه بـود کـه خیلـى نمازخوان هـم بود و 
شـهادتش پذیرفتـه مى شـد. زمانى کـه قاضـى عبدالعزیـر 
پذیرفـت،  را  دحمـان  گواهـى  مخزومـى  مطلـب  بـن 
ایـراد گرفتنـد کـه چگونـه شـهادت  بـر وی  برخى هـا 
وی را پذیرفته ایـد درحالى کـه وی آواز مى خوانـد و بـه 
کنیـزکان آوازخوانـى یـاد مى دهـد. قاضـى در پاسـخ بـه 
آن هـا گفـت: خداونـد همـۀ ما را ببخشـاید کـدام یک از 

نمى کند! آوازخوانـى  مـا 
قاضـى مدینـه ابـن حنظلیـه آوازخوانـى مى کـرد و والى 
مدینـه عمربـن عبدالعزیـز نیـز آواز مى خوانـد. برعـالوۀ 
ایـن، شـهر مدینـه بـا زنـاِن آوازخوان شـهرت به سـزایى 
یافـت ماننـد: عـزه المیـالد کـه در مدینه خانه یى داشـت 
و مـردم بـرای شـنیدن آوازخوانى اش به آن جـا مى رفتند، 
و خانـم دیگـری به نـام جمیله، دارای سـرای بزرگى بود 
کـه در آن بـه آوازخوانـى مى پرداخت و زنـان دیگری به 
نـام هـای برد الفـواد، نومه الضحى، قند، رحمـه، هبه اهلل، 
فرحـه، حبابـه، سـالمه، خلیـده، عقیلـه، شماسـیه، فرعه، 
بلبلـه، لـذه العیش، سـعیده و زرقاء وجود داشـتند که در 

مدینـه بـه آوازخوانـى مى پرداختند.

علمـای بسـیاری در طـول تاریـخ در مـورد مبـاح بـودن 
غنـا در شـریعت اسـالمى، سـخن گفته اند. امام شـوکانى 
در کتـاب خـود زیـر عنوان »ابطـال دعـوی االجماع على 
تحریـم مطلـق السـماع« مى گویـد: از جملـه کسـانى که 
غنـا را مبـاح دانسـته اند، عبـداهلل بن جعفـر و عبداهلل بن 
عمـر رضـى اهلل عنهمـا انـد. و عبـداهلل بن زبیـر کنیزکانى 
داشـت کـه در تـار مى نواختنـد و زمانى کـه ابـن عمـر 
بـر وی وارد شـد، از عبـداهلل بـن زبیـر پرسـید کـه ایـن 
چیسـت ای یـار رسـول خـدا. عبداهلل بـن زبیر تـار را به 
ابـن عمـر داد و گفت: این ترازوی شـامى اسـت، سـپس 
ابـن زبیـر گفـت: به وسـیلۀ ایـن، عقل هـا وزن مى شـود. 
و امـام شـوکانى برخـى از کسـانى را کـه آوازخوانـى را 
مبـاح مى دانسـته اند نـام گرفتـه کـه از جملۀ آن هـا قاضى 
شـریح، سـعیدبن مسـیب، عطـا بـن ابـى ربـاح، زهـری، 
شـعبى، معاویـه، عمروبـن عـاص، ابـن حـزم، عبدالعزیز 
بن سـلمه بن ماجشـون مفتـى مدینه، عزبن عبدالسـالم و 

ابواسـحاق شـیرازی است.
مسـلمانان نخسـتین توجـه زایدالوصفـى به شـعر نمودند 
شـعری،  متعـدد  ریتـم  و  آوازهـا  هماهنگ سـازی  از  و 
جوالنگاهـى بـرای هماهنگ سـازی آوازهـا و موسـیقى 
سـاختند و از حدای شـتر )سـرود و آوازی که سـاربانان 
ابتدایـى  آهنـگ  کـه  مي خواننـد(  شـتر  رانـدن  هنـگام 
محـدودی بـود آهنگ هـای پیشـرفته تری را پایه گـذاری 
فرمـود:  کـه رسـول خـدا  انجشـه  در حدیـث  کردنـد. 
»آرام تـر بـا شیشـه ها)زنان( نرمـى کنیـد« گویـا رسـول 
خـدا به انجشـه مشـورت مـى داد که مقـام متسـارع)پرده 
موسـیقى( را نسـراید تـا زنـان متأثـر نشـوند، وحـدا بـه 
آهنـگ آهسـته و دنبالـه دار کنـد کـه امـروز بـه آهنـگ 

مى شـود. شـناخته  کودکانـه 
از دالیلـى کـه در احادیـث نبـوی در زمینۀ نیکو شـمردن 
آوازهـای شـیرین طرب انگیز آمده اسـت، سـخن رسـول 
خداسـت کـه بـرای ابوموسـى اشـعری درحالى کـه آواز 
زیبایـش مـورد پسـند رسـول خـدا قـرار گرفتـه بـود، 
گفـت: »پاره هایـى از صـدای خـوش و الحـان »آل داود« 

بـه تو داده شـده اسـت!«.
در صحـاح نیـز آمـده اسـت کـه رسـول خـدا صلـى اهلل 
علیـه وسـلم غنـا را اجـازه داد و بـرای حضـرت عائشـه 
گفـت: »ای عائشـه! آیـا همـراه شـما سـرگرمى )دف و 
غیـره( نبـود؟ زیـرا انصـار، سـرگرمى را دوسـت دارند«. 
در روایـت دیگـر آمده اسـت کـه »دختر را به شـوهرش 
پیامبـر فرمـود: و آیـا  فرسـتادید؟ عائشـه گفـت: بلـى. 
کسـى را همـراه وی فرسـتادید کـه آواز بخوانـد؟ گفت: 
نخیـر. پیامبـر فرمـود: آیا نمى دانیـد که مـردم انصار غزل 
عـروس  همـراه  نفرسـتادید  چـرا  مى آیـد؟  خوش شـان 

کسـى را مى گفـت:
أتیناکم أتیناکم

نحییکم نحییکم
ولوال الحبۀ السمراء 

لـم نحلل بوادیکم
از عائشـه روایـت شـده  در صحیـح بخـاری و مسـلم 
اسـت کـه گفت:» ابوبکـر بر من وارد شـد و نـزد من دو 
دخترکـى از دختـران انصـار بودنـد کـه آواز مى خواندند 
و دف مى زدنـد... رسـول خـدا گفت: ای ابوبکـر آن ها را 
بگـذار به خاطـری کـه روزهـای عید اسـت«. امـام نووی 
در شـرح ایـن حدیـث مى گویـد: »این کـه رسـول خـدا 
خاموشـى اختیـار کـرد، بـرای این کـه بـرای آن دخترکان 
مبـاح بـود« و از سـائب بـن یزید روایت اسـت که گفت: 
»زنـى نـزد رسـول خـدا آمد، رسـول خـدا برای عائشـه 
گفـت: آیـا ایـن زن را مى شناسـى؟ گفت: نه نمى شناسـم 
ای نبـى خـدا. پیامبر گفت: ایـن زن آوازخـوان بنى فالن 
اسـت، دوسـت داری کـه برایـت آواز بخوانـد، پـس آن 

زن آواز خوانـد«. زهری از سـائب بن 
یزیـد روایت کرده اسـت کـه عمربن 
سـفرهایش  از  برخـى  در  خطـاب 
بـرای ربـاح بـن معترف گفـت: برای 
مـن آواز بخـوان و ربـاح ایـن شـعر 

سرود: را 
أتعرف رسمًا کالطراز المذهب

بعمرۀ قفرا غیر موقف راکب
ابـن قتیبـه به سـند خویـش از سـلیمان بن یسـار روایت 
مى کنـد کـه وی سـعدبن ابـى وقـاص را شـنید کـه میان 
مکـه و مدینـه آواز مى خوانـد، سـلیمان برایـش گفـت: 
انجـام  هسـتى  محـرم  تـو  درحالى کـه  کاری  چنیـن 
مـن سـخن  از  آیـا  بـرادرزاده  گفـت:  مى دهـى؟ سـعد 

مى شـنوی؟ هذیـان  و  پریشـان 
بیهقـى روایـت مى کنـد که سـلیمان بن یسـار از عقبۀ بن 
عمر در حالى که بر سـر شـترش سـوار بود و درآن زمان 
بـه عنـوان امیـر لشـکر ایفـای وظیفه مى کـرد، شـنید که 
وی در منطقـۀ »نصـب« آوازخوانى مى نمـود. و بیهقى به 
سـند خـود از وهـب بن کیسـان سـخن عبداهلل بـن زبیر 
را روایـت مى کنـد کـه گفت:هیـچ یـک از مهاجریـن را 

نشـنیدم مگـر این کـه آوازخوانـى مى کردند.
منابـع ادبـى و تاریخـى از جمله »مـروج الذهب و معادن 
و»العقـد  أصفهانـي،  و»األغانـي«  مسـعودي،  الجوهـر« 
الفریـد« ابـن عبـد ربه، و بسـیار دیگـر از علمـای قدیم، 
داده و  قـرار  را مـورد بحـث  موضـوع غنـا در حجـاز 
مجالـس سـاز و آواز حجازیـان در زمـان جاهلیـت و 
اسـالم را بـه تصویـر کشـیده اند کـه متـون آن هـا حاوی 

اخبـار و مرویـات بسـیاری اسـت.
نویـری در»نهایـۀ األرب« موضـوع غنـا و سـماع را مورد 
از ممنوعیـت و  این بـاره  بحـث قـرار داده و آنچـه در 
از  اباحـت آمـده اسـت، همـه را ذکـر کـرده اسـت و 
صحابـه، تابعیـن، امامـان، عابـدان، زاهـدان و از خلفـا، 
زنـان  و  مـردان  اخبـار  و  فرماندهـان  اشـراف زاده گان، 
آوازخـوان و کسـاِن بسـیاری را نام برده اسـت. وی قدم 
بـه قـدم از شـیخ عبدالغنى نابلسـى در مخطـوط خود به 
نـام »إیضـاح الدالالت فـي سـماع اآلالت« پیـروی کرده 
اسـت. از مشـاهیر غنا در مکه در صدر اسـالم: سـعید بن 
مسـجع متوفـای ۸۵هــ از آزادشـده گان بنى جمع اسـت. 
را  آهنگ های شـان  بهتریـن  رومیـان  و  پارسـیان  از  وی 
گرفـت و آن را مطابـق ذوق مکى ها سـاخت و حتا گفته 
انـد که وی نخسـتین کسـى اسـت کـه پایه هـای اقتباس 
آهنگ هـا از فرهنگ هـای هنـری همجـواران اعـراب را 
وضـع کـرده اسـت. شـخص دیگـری به نـام ابن سـریج 
متوفـای ۹۸هــ از آزادشـده گان بنـى نوفل بـن عبد مناف 
اسـت که در پوشـیدن موی سـاخته گى شـهرت یافت و 
زمانـى کـه آواز مى خواند، روی خـود را به خاطر جذامى 
کـه داشـت، مى پوشـانید. شـخص دیگـری به نام مسـلم 
بـن محـرز متوفـای 1۴0هــ وجـود داشـت، وی ملقـب 
بـه »چنـگ زن« عـرب گردیـد به خاطـر اینکـه چنـگ را 
خـوب مى نواخـت. وی از نخسـتین کسـانى اسـت کـه 
در حجـاز بـه ایقـاع رمـل )یکـى از لحن های موسـیقى( 
سـروده اسـت. ابن سـریج یکى از چهار سـتوِن موسیقي 
در حجـاز بـه حسـاب مى آیـد و آن چهـار تـن عبـارت 
انـد از: ابن سـریج و ابـن محرز در مکـه و معبد و مالک 
طائـى در مدینـه. ایـن اخیر اولین کسـى اسـت کـه »تار« 

را در مکـه اسـتفاده کرد.
از بـزرگان موسـیقى صـدر اسـالم در مدینـه، سـائب بن 
یسـار متوفـای ۶۴هــ اسـت. وی در نواختن تار شـهرت 
یافـت و اشـراف مدینـه از جمله عبداهلل بـن جعفر را در 
طـرب و شـادمانى آورد و معاویـه او را بـه دربـار خـود 
بـرای آوازخوانـى دعـوت کـرد. او از جمله کسـانى بود 
کـه در آوازخوانـى در مدینـه نـوآوری کـرد و آهنگى را 
بـه نـام ثقیـل اول »یکـي از هفده بحـر اصول موسـیقي« 
اختـراع نمـود و در تاریـخ عرب نخسـتین کسـى اسـت 
کـه بـه چنیـن سـبکى سـروده اسـت. معبـد بـن وهـب 
متوفـای 12۶هــ از آزادشـده گان بنى مخزوم اسـت، وی 
هنـر آوازخوانـى را نـزد سـائب آموخت و درایـن زمینه 

برتـری یافـت تا اینکه بـه امیر آوازخوانـان ملقب گردید. 
یونـس بن سـلیمان کاتب، متوفای 13۵هــ، موالی عمرو 
بـن زبیـر بـود. او آوازخوانـى را از ابن سـریج، معبد، ابن 
محـرز و غریـض آموخـت. غزلیاتـى را کـه وی دربـارۀ 
زینـب دختـر عکرمه سـروده بـود، بعدها به نـام »زیانب« 
مسـما گردیـد. او چنانچـه در فهرسـت ابـن ندیـم آمده، 
نخسـتین کسى سـت کـه در زمینـۀ موسـیقى در مدینـه 
تألیـف کـرده اسـت. و آوازخـواِن مشـهورِ دیگـری بـه 
نـام مالـک بـن ابـى السـمح متوفـای 137هـ یاد مى شـد 
کـه درکودکـى یتیـم گردید، سـپس عبـداهلل بـن جعفر او 
را تربیـت کـرد و آوازخوانـى را از معبـد آموخـت و در 
مجالـس یزیدبـن عبدالملـک و ولید بن یزیـد آوازخوانى 

 . نمود
جـا دارد در اینجـا حکایـت جالبـى را از یکـى از امامـان 
حدیـث نقـل نمایم: ابراهیـم نوادۀ عبدالرحمـن بن عوف 
صحابـى پیامبـر اسـت. وی از علمـای مـورد اعتمـاد بـه 
حسـاب مى آیـد. خـودش و پدرش سـال ها قاضى شـهر 
پیامبـر اسـالم، مدینـۀ منـوره بودنـد. ابراهیـم در زمـان 
هـارون رشـید به بغـداد آمد. هـارون رشـید وی را مورد 
احتـرام و نـوازش قـرار داد. وی از ابراهیـم در ارتبـاط به 
غنـا و موسـیقى پرسـید. ابراهیـم فتـوا به تحلیـل آن داد.

 از اینکـه ابراهیـم در روایـت حدیـث شـهرت داشـت 
و امـام عصـرش بـود، یکـى از اصحـاب حدیـث بـرای 
گرفتـن احادیـث پیامبـر نـزد وی آمـد، اما زمانـى وی را 
دیـد کـه آهنـگ مى سـراید، گفـت: مـن عالقه داشـتم تا 
از تـو حدیث بشـنوم اینـک از تو حدیث نخواهم شـنید. 
ابراهیـم برایـش گفـت: بـرو خود را گـم کن!. سـپس به 
حاضریـن گفـت تـار را بیاوریـد... تـار را بیاوریـد! مـن 
هرگـز در بغـداد حدیثـى روایت نخواهم کـرد مگر اینکه 
پیـش از آن آهنگـى بسـرایم. کار ایشـان در بغـداد شـایع 
شـد و بـه گـوش خلیفۀ عباسـى هارون رشـید رسـید. 

هـارون رشـید وی را نـزد خـود خواسـت و از حدیـث 
زن مخزومى یـى کـه دزدی کـرده بـود و پیامبـر دسـتش 
را بریـده بـود، پرسـید. وی سـند حدیـث و همچنان فقه 

آن را بیـان کـرد.
 هـارون برایـش گفـت: بـرای مـا بیشـتر از رسـول خـدا 
حدیـث بگـو. ابراهیـم گفـت: عود )تـار آلت موسـیقى( 
را بیاوریـد. هـارون گفـت: آیـا عـود )چوبـى اسـت کـه 
دود آن خوشـبویى دارد( خوشـبویى مى خواهـى؟  گفت: 
نخیـر عـود )تـار( آهنـگ و طـرب مى خواهـم. هـارون 
تبسـم کـرد و ابراهیم دانسـت که خبـر آهنگ خوانى وی 

بـه گوش هـارون نیز رسـیده اسـت.
 ابراهیـم گفـت: یـا امیرالمؤمنیـن دیـروز آدم ابلهـى مـرا 
اذیـت کـرد و مجبـور شـدم قسـم یـاد کنـم که پیـش از 
روایـت هـر حدیثـى در بغـداد آهنگـى بسـرایم. هـارون 
گفـت: بلى همین طور اسـت. تـار را خواسـتند و ابراهیم 

ایـن آهنـگ را بـا تـار زمزمـه کرد:
یا أم طلحۀ إن البین قد أزفا 

 قل الثواء لئن کان الرحیل غدا
هـارون گفـت: کدام یک از فقهای شـما سـماع را مکروه 
مى دانسـت؟ ابراهیـم گفـت: آنانـى کـه طیبـات خـدا را 
بـر خـود حـرام کـرده بودنـد. هـارون گفـت: آیـا از امام 
مالـک در ایـن زمینـه چیـزی شـنیده ای؟ ابراهیـم گفـت: 
مـرا پـدرم خبـر داد کـه امـام مالـک و پـدرم بـا جمعـى 
شـدند  دعـوت  یربـوع«  در«بنـى  محفلـى  در  مـردم  از 
درحالى کـه بـا خود دف و تار و آالت موسـیقى داشـتند، 
آهنـگ مى خواندنـد و بـازی مى کردنـد. و امـام مالـک 
خـودش دف مربعـى در دسـت داشـت کـه بـه جمـع 

مى گفـت: و  مى خوانـد  آهنـگ 
سلیمى أجمعت بینا ... فأین لقاؤها أینا

هـارون بـا شـنیدن ایـن آهنگ خنـده کـرد و بـه ابراهیم 
عطایـا و بخششـى داد.

ابراهیـم مذکـور، نـوادۀ عبدالرحمـن بـن عـوف صحابى 
پیامبـر و یکـى از مبَشـرین بـه جنـت اسـت. و از امامـان 
بزرگـوار تبـع تابعین و شـاگرد مـورد اعتماد امـام محمد 
بـن شـهاب زهـری به حسـاب مى آید و بخاری و مسـلم 

از ایشـان روایت هـا کـرده اند.

احمد ذكی خاورنیا

بخش دوم

ACKU
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مجلس:

طرح   صلح    غنی خودسرانه است

عبداهلل:

د تاشکند کنفرانس به له سولې او 

سیمه ییزې همکارۍ رسه مرسته وکړي

تـا  مى گویـد،  نماینـده گان  مجلـس  اول  معـاون 
زمانى کـه طـرح پیشـنهادی صلح حکومت بـه طالبان 
از سـوی شـورای ملـى تصویب نگـردد، قابـل قبول 

. نیست
 ۶( دوشـنبه  روز  عمومـى  نشسـت  در  نماینـده گان 
حمـل( مجلس در مورد صلح و جنگ در افغانسـتان 

نظریـات متفاوتـى را ارایـه کردند.
نماینـده گان تاکیـد دارنـد کـه طرح پیشـنهادی صلح 
حکومـت بـه طالبـان تـا زمانیکـه از سـوی شـورای 

ملـى تصویـب نگـردد، مـورد قبول نیسـت.
ایـن  در  مجلـس  اول  معـاون  همایـون  همایـون 
کـدام  افغانسـتان  در  »متاسـفانه  گفـت:  خصـوص 
مرکـز تحقیقاتـى در مـورد صلـح وجـود نـدارد و 
رییـس جمهور غنـى صبـح از خواب بیدار مى شـود 
هرچـه بـه فکـرش مـى آید در مـورد صلـح و جنگ 

مى گیـرد«. تصمیـم  افغانسـتان 
یـک  افغانسـتان  در  صلـح  افـزود،  همایـون  آقـای 
ضـرورت اسـت؛ امـا بـه کـدام قیمـت؟ پیشـنهادات 
حکومـت و شـخص رییـس جمهـور غنـى درمـورد 
صلـح بـا طالبـان قابل قبـول نیسـت، زیرا ایـن طرح 
سیاسـى  جناح هـای  همـه  توافـق  مـورد  و  جامـع 

نیسـت. درکشـور 
معـاون اول مجلـس از حکومـت خواسـت که هرچه 
زودتـر طـرح صلحى که در نشسـت کابل بـه طالبان 
پیشـنهاد شـد را جهـت تصویـب بـه شـورای ملـى 
بفرسـتد تـا در مـورد آن تصمیـم گرفتـه شـده و یک 

طـرح پایانى جامـع ارائـه گردد.
بـه گفتـه او، جنگ افغانسـتان ابعاد داخلـى، منطقه  ای 
و جهانـى دارد و در بعـد داخلـى بایـد طـرح جامـع 

ترتیـب گردد.

عبدالقیـوم سـجادی دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفت 
کـه هنـوز هـم در افغانسـتان یـک طـرح ملـى بـرای 
صلـح وجـود نـدارد و شـورای ملى در جریـان طرح 

صلـح حکومـت قـرار نگرفته اسـت.
آقـای سـجادی افـزود کـه مشـکل اساسـى صلح در 
ایـن اسـت کـه سـه قـوه دولـت افغانسـتان توافـق 
سیاسـى بـاالی طـرح صلـح حکومـت نـدارد و بـا 
وجـود مخالفت هـای خارجـى، تـا زمانیکـه این سـه 
قـوه طـرح منسـجم ارائـه نکننـد، در صلح بـا طالبان 

موفقیتـى بـه دسـت نمـى آید.
او نیـز خاطـر نشـان کـرد کـه طـرح صلـح حکومت 
بایـد بـه شـورای ملـى بیایـد و روی یک طـرح ملى 
برای صلح کار شـود و سـپس برای تطبیـق آن، وفاق 

ملـى، منطقـه ای و جهانـى بـه وجـود آید.
شـاه گل رضایى هم یاد آور شـد که بسـته پیشنهادی 
صلـح حکومـت به طالبـان با پارلمان شـریک نشـده 
اسـت؛ در حالیکـه شـورای ملـى در خطوط اساسـى 

صلـح و جنگ کشـور نقش مهـم دارد.
خانـم رضایـى گفـت کـه حکومـت هـدف از صلح 
بـا طالبـان را روشـن نسـاخته و تنهـا مى خواهـد بـه 
طالبـان منحیـث یـک گـروه قومـى امتیـاز بدهـد و 
کشـتار مـردم افغانسـتان همچنان ادامه داشـته باشـد.
در همیـن حـال، برخـى نماینـده گان دیگـر گفتند که 
کلیـد صلـح افغانسـتان به دسـت امریکا اسـت و اگر 
امریـکا بخواهـد صلح در کشـور تامین خواهد شـد.
اما شـاه حسـین مرتضوی سرپرسـت دفتر سخنگوی 
طـرح  مـورد  در  کـه  گفـت  جمهـوری  ریاسـت 
پیشـنهادی صلـح بـه طالبان با اقشـار مختلف کشـور 
مشـورت شـده و نماینـده گان مجلـس نیـز مى توانند 
دیدگاه هـای خـود را شـریک سـازند تا ایـن طرح پر 

بـار تر گـردد.

د افغـان حکومـت اجرائیـه رئیـس تاشـکند کنفرانس ته 

هیله منـد دی وايـي، پـه دغـه کنفرانـس کـې بـه د کابـل 

پروسـې پرېکـړې تعقیـب او لـه عمـي کېـدو رسه به یې 

مرسـته ويش.

د افغـان حکومـت اجرائیه رئیس زیاتوي چې د تاشـکند 

سـیمه ییزې  او  سـولې  لـه  افغانسـتان  د  بـه  کنفرانـس 

همـکارۍ رسه مرسـته وکـړي.

عبدالله عبدالله د دوشـنبې پـه ورځ »۱۳۹۷ کال د وري 

۰۶« د وزیرانـو شـورا تـر غونـډې مخکـې رسـنیو ته په 

خـرو کـې وویـل چې په یـاد کنفرانـس کې به لـه افغان 

سـولې رسبېـره د سـیمه ییزې همکارۍ پـه اړه هم خرې 

ويش.

نوموړی وايي:

»دا یـو مهـم نړیوال او سـیمه ییز کنفرانـس دی، هیله مند 

یـم چـې دغـه کنفرانـس د کابـل پروسـې لـه دوام رسه 

د  بـه  کنفرانـس  تاشـکند  د  ان شـاءالله  مرسـته وکـړي، 

افغانسـتان د خلکـو لـه ارمانونو رسه چې سـوله او ثبات 

زیاتـه  لـه سـیمه ییزې همـکارۍ رسه  دغه شـان  او  دی 

وکړي.« مرسـته 

ټاکل شـوې دغـه کنفرانس نن د ازبکسـتان پـه پالزمېنې 

تاشـکند کـې پیـل يش چې لـه افغـان ولسـمرش رسبېره 

به د ازبکسـتان ولسـمرش هـم ورته وینـا وکړي.

د تاشـکند په کنفرانـس کې به د متحـده ایاالتو، اروپایي 

ټولنـې، پاکسـتان، ایـران، چیـن او روسـیې په ګـډون د 

څـه بانـدې ۲۰ هېوادونو او نړیوالو سـازمانونو اسـتازي 

ګـډون وکړي. هم 

د کنفرانس ګډون واال به د افغانسـتان د سـولې پروسـې 

او بحـث  امنیتـي همـکاري خـرې  پـه سـیمه ییزې  او 

وکړي.

د تاشـکند کنفرانـس کـې بـه د کابـل پروسـې پرېکـړې 

تعقیـب او لـه عمـي کېـدو رسه به یـې مرسـته ويش.

پـه ۱۹۹۹  تاشـکند  ده چـې  کـې  داسـې حـال  پـه  دا 

میـالدي کال کې هم د افغانسـتان د سـولې پـه اړه د یوې 

غونـډې کوربـه و.

د نړیوالـو چـارو افغـان کارپـوه خالـد سـادات وايي، د 

تاشـکند پـه کنفرانـس کـې بـه د کابـل پروسـې د دوهم 

پـړاو ناسـتې پـه ځینـو هغـه مسـایلو چـې د سـیمه ییزې 

همـکارۍ پـه اړه دي هـم بحـث ويش.

دی وايي:

»مهمـه خره دا ده چـې د کابل پروسـې دوهم کنفرانس 

ځینـي مسـایل سـیمه ییزې همـکارۍ پـورې تـړاو لري، 

زیـات مسـایل شـته چـې هغـه د سـیمه ییزې همـکارۍ 

پـه حضـور کـې بایـد تـررسه يش، زمـا بـاور دا دی چې 

د سـولې پـه اړه د افغـان حکومـت دریـځ د تاشـکند 

پـه کنفرانـس کـې تـر پـراخ بحـث وروسـته عمـي بڼـه 

خپلولـی يش.«

تاشـکند دوه ورځنـی  د  اړه  پـه  افغانسـتان د سـولې  د 

کنفرانس داسـې مهـال پیلېږي چـې د روان میالدي کال 

د فـرورۍ پـه ۲۸مـه د کابـل پروسـې دوهـم کنفرانس 

پـه کابـل کې جوړ شـو او افغـان ولسـمرش ارشف غني 

په کـې طالبانـو ته لـه قیـد او رشط پرته د سـولې د خرو 

وکړ. وړاندیـز 

خـو وسـله والو طالبانو تر اوسـه د افغـان حکومت دغه 

وړاندیز تـه ځواب نـه دی ویلی.

د امریـکا د بهرنیـو چـارو وزارت ویـي، د تاشـکند پـه 

کنفرانـس کـې به نړیـوال یو ځل بیـا په افغانسـتان کې د 

سـیايس جوړ جـاړي لپاره لـه روانو هڅو مالتـړ وکړي.

خالـد سـادات وايـي، پـه دغـه کنفرانـس کـې بـه هغـه 

شـکونه چې روسـیه یې د افغانسـتان، مرکزي اسـیا او په 

سـیمه کـې د امریـکا د حضـور پـه اړه لـري مطـرح يش 

او هغـه هېـواد به په ښـکاره توګـه خپل ځوابونه ترالسـه 

کړي.
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اصالحات سياسی...
پیشـنهاد صلـح رییـس جمهـور غنـی بـه »طالبانـی که 
قانـون  پذیـرش  و  از خشـونت  برداشـتن  آمـاده دسـت 

اساسـی انـد« سـتایش کـرد.
وزیـر دفـاع آلمـان دیـروز بـا رییـس اجرایـی حکومـت 
افغانسـتان در کابـل دیـدار کـرد. در ایـن دیـدار، وزیـر 
دفـاع آلمان حمایت و پشـتیبانی کشـورش را از نیروهای 
امنیتـی افغانسـتان اعـالم کـرد و گفـت کـه کمک هـای 
آلمـان در عرصه هـای نظامـی و ملکـی ادامـه می یابـد. 
وضعیـت امنیتی افغانسـتان در سـال های اخیـر، همزمان 
بـا کاهـش نیروهـای بیـن المللـی در افغانسـتان، رو بـه 
وخامـت گراییـده اسـت. امـا، اورزوال فـون دیـر الیـن از 
پیشـرفت های نیروهـای امنیتی افغانسـتان ابـراز رضایت 
کـرد. او گفت که »پیشـرفت در صفـوف نیروهای امنیتی 

افغانسـتان قـدم بـه قـدم صـورت می گیرد.«
ایـن مقـام حکومت فدرال آلمـان از ایجاد نیـروی ویژه و 

نیـروی هوایی افغانسـتان بـه گونه خاص سـتایش کرد.
در حـال حاضـر، حـدود ۶۰ درصـد خاک افغانسـتان زیر 
کنتـرول نیروهـای امنیتـی این کشـور می باشـد که سـه 
چهـارم جمعیت مجموعـی در آن زندگـی می کنند. فون 
دیـر الیـن گفـت کـه »ایـن یـک قـدم بـه جلو اسـت اما 
کافـی دانسـته نمی شـود. ولـی ایـن یک مسـیر درسـت 

است.«
هفتـه گذشـته، پارلمـان آلمـان )بوندسـتاگ( ماموریـت 
را در چـوکات  آلمانـی  نیروهـای  و مشـورتی  آموزشـی 
»حمایـت قاطـع« در افغانسـتان برای یک سـال، تا اخیر 
مـاه مـارچ سـال ۲۰۱۹ تمدید کـرد. قرار اسـت نیروهای 
آلمانـی در آینده نیروهای امنیتی افغانسـتان را در کابل، 
بگـرام، مزارشـریف و کنـدز حمایـت، آموزش و مشـورت 
بدهنـد. تـا حال، سـربازان آلمانـی در موارد اسـتثنایی و 
از لحـاظ زمانـی محـدود در والیـت کنـدز ماموریت هایی 

را انجـام می دادنـد.

رهبـر پیشیـن طالبـان... 
جملـه سـفر او بـه هـدف خریـداری و جمـع آوری کمک هـای مالـى بـه 
امـارات متحـده عـرب و هم چنیـن چگونگـى کشـته شـدن او را بـا وجود 
برپایـى گفت وگوهـای پنهانـى صلـح با امریـکا و افغانسـتان در قطر افشـا 

اسـت. کرده 
رهبـر پیشـین طالبـان در بهـار سـال 201۶ بـه هـدف خریـداری و جمـع 
آوری کمک هـای مالـى بـه طالبـان، بـه امـارت متحـدۀ عـرب سـفر کـرده 
بـود. این سـفر درسـت پـس از آن صورت گرفتـه بود که مذاکرات سـری 
میـان رهبـران طالبـان، حکومت افغانسـتان و امریـکا در حال وقـوع بود و 
مـال منصـور بـه طالبان دسـتور شـرکت در ایـن مذاکـرات پنهانـى را داده 
بـود. امریکایى هـا فرصت اندکى داشـتند تـا او را در امارات دسـتگیر کنند، 
امـا چنیـن اقدامى بـا خطـرات احتمالـى سیاسـى و دیپلوماتیک تـوأم بود.

روزنامـه واشـنگتن پسـت بـه نقـل از اسـتیف کـول، نویسـندۀ امریکایـى 
نوشـته اسـت،  پس از آنکه حامد کرزی رهبری ادارۀ موقت افغانسـتان را 
در آخـر 2001 بـر عهده گرفـت، اجازۀ مذاکـره با رهبران طالبـان را صادر 
کـرد، امـا دونالـد رامسـفلد، وزیـر دفاع وقـت امریـکا، چنیـن گفتگوها را 
»غیرقابـل قبـول« دانسـت و حتـى برخـى از رهبـران طالبـان که خواسـتند 
تسـلیم شـوند، بـه نوشـتۀ واشـنگتن پسـت، بـه زنـدان گوانتانامـو در کوبا 

منتقـل و محبوس شـدند.
هفـت مـاه پـس از آن کـه مـال منصور به حیـث رهبـر طالبان انتخاب شـد، 
تالش هـا بـرای مذاکـره بـا طالبان از سـر گرفته شـد. به نوشـتۀ واشـنگتن 
پسـت، بـر خـالف مـال عمـر، بنیانگـذار گـروه طالبان، مـال منصـور، اهل 

معاملـه بود.
واشـنگتن پسـت بـدون ذکـر نـام از قـول یـک مقـام امریکایـى دخیـل در 
افغانسـتان نوشـته اسـت کـه مـال منصـور در فبـروری 201۶  قضایـای 

میـالدی، آغـاز مذاکـرات صلـح را پذیرفـت، اما همـه طرف هـا تعهد کرده 
بودنـد کـه هـرگاه مذاکره برای عموم مردم افشـا شـود، همـه آن را تکذیب 

کرد. خواهنـد 
به نوشـتۀ ایـن روزنامـه، مقام هـای امریکایى در مـورد طالبـان دیدگاه های 
متفـاوت داشـتند، برخـى بـه ایـن بـاور بودنـد کـه چندیـن سـال جنگ با 
نظامیان امریکایى، طالبان را »سرسـخت تر، زشـت تر و هشـیارتر« سـاخته 
و برخـى دیگـر باورمنـد بودند کـه دیگر رهبـران طالبان معتدل تر شـده اند. 
شـماری از ایـن مقام هـا حتـى گفته انـد کـه برخـى از مقامـات طالبـان در 
جریـان مذاکـرات تأییـد کردنـد کـه در زمـان اقتـدار آن گـروه، مرتکـب 

اشـتباهات شـدند؛ مثل ممنوعیـت دختـران از مکتب.
بـه نوشـتۀ واشـنگتن پسـت، مقامـات امریکایـى از سـفرهای معمـول مال 

منصـور و برخـى دیگـر از رهبـران ارشـد طالبـان بـه دبـى آگاه بودنـد. ACKU
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       حمیـد آزادمنش
پـس از نشـِر »از شـهروند بـه شـهریار«، نامـۀ سرگشـادۀ برآمده از 
قلـِم دکتـر فرامـرز تمنـا بـه جنـاب اشـرف غنى رییس جمهـوری 
شـدِن  دست به دسـت  شـاهد  اجتماعـى  صفحه هـای  افغانسـتان؛ 
نـوع موضع گیـری  بـوده اسـت. در ُکل دو  نبشـته   ایـن  گسـتردۀ 
در قبـال آن وجـود داشـت؛ یکـى دیـدگاه مطرح شـده از سـوی 
طـرف داراِن حکومـت اسـت کـه از لحنـى  کـه در ایـن نامـه بـا 
رییس جمهـور صحبت شـده و ارادِت خاصى که از سـوی نویسـندۀ 
نامـه نسـبت بـه رییس جمهـور در متـن نامـه قابل مشـاهده اسـت، 
خشـنود انـد و آن را مى سـتایند. سـوی دیگـِر ایـن واکنش گـران 
کسـانى ایسـتاده اند کـه اگـر نگوبیـم بر سـطر سـطِر ایـن نامه گپ 
دارنـد، حداقـل بـر هـر پنـج موضـوع اصلـِى طـرح شـده در ایـن 
نامـه معترض انـد و بـه آن ایـراد دارند. مـن امـروز در حالى که روز 
اول سـال و جشـن نـوروز اسـت، بـا خیـال آرام بـه دور از هر نوع 
سـوگیری، ایـن یادداشـِت کوتـاه را در نقـد بـر نامـۀ دکتـر فرامرز 

تمنـا کـه اسـتاد مـن نیـز مى باشـد، مى نویسـم.
جنـاب دکتـر در چنـد سـطر کوتاهى کـه زیـر عنـوان »بـه  جـای 
یـک  جایـگاهِ  در  را  غنـى  رییس جمهـور  اسـت،  آورده  مقدمـه« 
»حکیـِم حاکـم« بـرای یکـى از منتقدیـن رییس جمهـوری، جنـاب 
آقـای نظـری پریانـى معرفـى کرده اسـت. نویسـندۀ نامـه همچنان 
حضـور و وجـود رییس جهـوری را در حیـات سیاسـى افغانسـتان 
بى سـابقه خوانـده و ادعـا کـرده اسـت: هـر نقـدی  کـه در چنـد 
سـال دوران زمـام داری رییس جمهـوری بـر وی وارد شـده، بـر 
حکومـت داری او بـوده نـه بـر »حکمـت« نهفتـه در وجـود وی. 
در بررسـى متـون تاریخـى و نظریـات اندیشـمندان عصر باسـتان، 
»حکمـت« اعالتریـن و باالتریـن درجۀ علم و دانایى تفسـیر شـده 
اسـت. و منظـور از طـرح بحـث »حکیم حاکـم« یا »حاکـم حکیم« 
در ایـن آثـار نیـز سـود بـردن از لیاقـت و شایسـته گى یى اسـت 
کـه در وجـودِ حکیـم حاکـم نهفتـه اسـت. امـا فیلسـوف و حکیم 
خوانـدن رییس جمهـور غنـى و در عین حـال طـرح ایـن مسـأله 
کـه ایـرادات و انتقاداتـى بر شـیوۀ حکومـت داری وی وارد اسـت، 
خـود نمونه یـى از تناقضاتـى اسـت کـه اگـر نامـه را دقیـق مـرور 
برخواهیـد  بى شـماری  تناقض گویى هـای  بـه  آن  پـای  تـا  کنیـد، 
علمـى  درجـۀ  عالى تریـن  کـه  حکمـت  آن جایى کـه  از  خوریـد. 
اسـت، بدون شـک زمـام دار حکیـم دارای ویژه گى های شـجاعت، 
خویشـتن داری، عـادل بـودن نیـز مى باشـد به قـول افالطـون. و با 
وجـود یک چنیـن حکیـِم حاکمـى نباید هیچ گونـه ایـراد و انتقادی 
بـه حکومـت داری وی وجـود داشـته باشـد. ولى همان گونـه که به 
همـه هویـدا مى باشـد؛ از نظـر کثیـری )حتـا نزدیک تریـن افـراد 
بـه او( رییس جهـور غنـى نـه شـجاع اسـت، نـه خویشـتن دار 
اسـت و نـه هـم عـادل. کوچک تریـن شـجاعت در وجـود او 

در راسـتای پذیـرِش دیگـران وجود نـدارد. او خویشـتن دار 
نمى توانـد باشـد، چـون یـک آدم تمامیت خـواه اسـت و 
در چنیـن وضعیتـى در بیشـتر مـوارد به جـای درایـت و 

همدیگرپذیـری بـه احساسـات پنـاه مى بـرد.
در نهایـت بایـد گفـت کـه رییس جمهـور غنـى نـه 
شاه-فیلسـوف دوران افالطـون اسـت و نـه حکیـم 

حاکـم. واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه او فقـط یک 
حاکـم اسـت، آن هم یـک حاکم مسـتبد برآمده از 

دزدی ارادۀ سیاسـى مـردم.
یـا  نظامی گرایـی  اول:  موضـوع 
دانش محـوری: فراینـد گـذار از »زمیـن« 

»کشـور« و  »سـرزمین«  بـه 
بـر  نامـه،  اول  قسـمت  در  نویسـنده 
شـکل گیری کشـوری به نام افغانسـتان 
گذاشـته  انگشـت  اخیـر  قـرن  دو  در 
فراینـد  آغـاز  را  زمانـى  مقطـع  ایـن  و 

ملت سـازی یـا بـه قـول خـودش، فرایند گـذار از 
زمیـن بـه سـرزمین و در نهایت کشـور خوانده اسـت. او در 

ادامـه بـا طرح یک بحـث کامـل فانتزی »ُخـرده هویت« یـا »ُخرده 
فرهنگ هـا«، اقـوام غیِرپشـتون را مانعـى در برابـر شـکل گیری یک 
هویـت جمعى و ملى دانسـته اسـت. مـن به عنوان یک دانشـجوی 
حـوزۀ سیاسـت زمانى کـه ایـن موقف گیـری جنـاب دکتـر تمنـا را 
خوانـدم، از باوری کـه بـر دانـش و درجـۀ علمى او داشـتم مأیوس 
شـدم. فروکاسـتِن یـک فرهنـگ و هویت عظیـم  کـه از بین النهرین 
تـا پامیـر بدخشـان و سـمرقند و بخـارا و دوشـنبه، شـکوه مندانه 
لنگـر انداخته اسـت، در مـرزِ یـک خرده هویت، نه تنهـا یک ادعای 
مضحـک اسـت که سـطح علمـى آدمى کـه ادعای به قـول خودش 
کتـاب دان و کتاب خـوان بـودن را دارد نیـز در ذره تریـن حـد آن 
تقلیـل مى دهـد. ایـن تحلیـل تقلیل گرایانـه در رابطـه بـا یکـى از 
مسـأله های کالن ملـى کشـوری بـه نـام افغانسـتان در طـى یکـى 
دو قـرن، کاریسـت خودفریبانـه. بـا آن کـه نویسـنده در سـتایش از 
رییس جمهـور غنـى هیـچ کـم  نیـاورده، امـا در خصـوص طـرح 
مسـالۀ بـه قول خـودش »ُخرده فرهنگ هـا« نگفته اسـت که هویت 
ملـى چگونـه و در چه شـرایطى شـکل مى گیـرد. او توضیـح نداده 
اسـت کـه هویت ملـى در قالب چگونـه یک دولتى شـکل مى گیرد 
اساسـات  تـا  شـود  مراعـات  بایـد  ارزش هـا  و  مؤلفه هـا  چـه  و 
ملت بـاوری و هویـت ملـى فـرو نپاشـد. نویسـنده بـا آن کـه بـرای 
رییـس جمهـوری پیشـنهاد مى دهـد تـا بـرای تقویت ملت بـاوری، 
ملت سـازی، دولت سـازی و توسـعۀ سیاسـى اقتصادی کشـور باید 
روی نهادهـای علمـى و افـراد تحصیل کـرده و متمـدن هزینه هـای 
بیشـتری صـرف شـود تـا بـه قـول نویسـنده از زمیـن به سـرزمین 
و کشـور برسـیم؛ امـا خـودش بـه عنـوان یـک آدم تحصیل کـرده 
هنـوز بـه لحـاظ فکـری در زمیـن زنده گـى مى کنـد. او تمامـى 
ارزش هـا و باورهـای دموکراتیـک را بـا تکرارِ وارونه هـای قبیله یى 

از یـاد مى بـرد و نشـان مى دهـد کـه طـرح بحـث ملت بـاوری و 
ملت سـازی در نـگاهِ او ارزش چندانـى نـدارد. 

در قسـمت دیگـر ایـن بخـش از نامـه ، نویسـنده انتقـاد نرمـى بـر 
تخصیـص بودجـۀ کالن بـر بخش نظامى کشـور وارد کـرده و گفته 
بـا وجـود هزینـۀ سـنگین در ایـن بخـش امـا نتیجـۀ ملموسـى را 
مـردم در راسـتای تأمیـن امنیـت ندیده انـد، برعکـس نظامى گـری 
و مباحـث نظامى محـور را تقویـت کـرده اسـت. تا این جـای بحث 
بـا نویسـنده موافقـم. امـا این کـه خواهان کاسـتن از بودجـۀ نظامى 
و تخصیـص آن بـر بخش هـای دگـر شـده پیشنهادیسـت ناقـص 
در جهـان  کـه  مى کنـد  مطـرح  نویسـنده  زمانى کـه  غیرعملـى.  و 
حملـۀ نظامـى یـک دولت-ملـت بـر دولت-ملـت دیگـر در حـد 
صفـر رسـیده اسـت امـا بهتر بـود ایشـان این مسـأله را بـا تفکیک 
مناطـق و حوزه هـا، مشـخص و مطـرح مى کـرد. این نـگاه او کاماًل 

انگاشـتن  نادیـده  و  محیـط منطقـه و بى توجهـى خوش بینانـه 
این بـه رقابت هـای موجـود در ایـن  اسـت.  حوزه 
یـک نسـخۀ نویسـنده بیشـتر بـرای 
از چالش هـای  فـارغ  کشـور 

یـا  ثبـات  بـا  و  امنیتـى 
ثبـات  بـا  نسـبتًا  حداقـل 
اسـت.  تجویـز  قابـل 

بُعـد  در  افغانسـتان 
کشـوری  بین المللـى 
امنیـت  کـه  اسـت 

آن بـا امنیـت دنیا 
گره خـورده، در 
منطقه یى  بعـد 

موقعیتـى  در 
ر  ا قـر
فتـه  گر

سـت  ا
کـه 

ی  فضـا
به شـدت  آن 

یـک فضـای امنیتـى اسـت و 
همچنـان بـه لحـاظ  داخلـى افغانسـتان 

کشـوری  اسـت کـه در گـرداب چالش هـای امنیتى 
گیـر مانـده اسـت؛ در چنیـن شـرایطى تقویـت هرچه  بیشـتر 

سرنوشت سازاسـت. و  اساسـى  امـر  یـک  امنیتـى  نیروی هـا 
و  مغزهـا  فـرار  افغانـى:  »لویاتـان«  و  میهـن  مـام  دوم:  موضـوع 

دوتابعیتـه افغان هـای 
بحثـى را کـه نویسـنده در قسـمت دوم نامـۀ خـود تذکـر داده بـا 
این کـه دولـت همیشـه نسـبت بـه مـردم کـم توجـه بـوده، ادعـای 
درسـتى اسـت. امـا تقسـیم بندی یى را کـه از گروه هـای اجتماعـى 
اسـت،  فاضله یـى  مدینـۀ  گروه بنـدی  یـک  بیشـتر  داده،  ارایـه 
امـا بـرای آن کـه حـد اقـل ایـن واقعیـت اجتماعـى کـه اقشـار و 
افـراد ایـن سـرزمین بـه بنیادی تریـن و اساسـى ترین حقوق شـان 
دسترسـى ندارنـد را در خـودش گنجانیـده اسـت عجالتـًا  آن را 
مى پذیریـم. در ادامـه نویسـنده از شـخص رییـس جمهـوری کـه 
حـدود چهل درصـد حکومت تحـت رهبری او را جوانان تشـکیل 
مى دهنـد، نقـل قـول مى کنـد و آن را مى سـتاید. امـا نویسـنده بـا 
یـک پرس وجـوی سرسـری به راحتـى بـه نادرسـتى ایـن ادعـا پى 
خواهـد بـرد. واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه فرصت هـا بـرای همـۀ 
جوانـان در »زمیـن«ی بـه نـام افغانسـتان یک سـان فراهم نمى شـود 
و برخوردهـای سیاسـى بـا جوانـان صـورت گرفتـه و شـناخت بـا 
اربـاب قـدرت معیـار بـوده اسـت، و اگر چنیـن بود جوانـان گروه 
گـروه، دسـته دسـته ماننـد پرسـتوها ازیـن دیار بـال نمى گشـودند 

و بـرای رسـیدن بـه سـرزمین های بیگانـه دل بـه دریـا نمى زدنـد. 
شـاید بگوییـد کـه در امر مهاجرت جوانـان عامل ناامنـى نیز دخیل 
مى باشـد. امـا انتقادهـای اصلـى در کل بـه سیاسـت های کج وغلط، 
باعـث  کـه  اسـت  حکومـت  ایـن  تبارگریانـۀ  و  انحصارگرایانـه 
هویتى-اجتماعـى  اقتصـادی،  سیاسـى،  ناهنجاری هـای  این همـه 
شـده اسـت که نویسـنده روی همۀ آن ها سـرپوش گذاشـته اسـت.

و  تخصص گرایـی  تصمیم گیـری؛  هـرم  سـوم:  موضـوع 
ی یر لیت گز و مسـؤ

در قسـمت سـومِ ایـن نامـه نویسـنده به مسـالۀ خوبى اشـاره کرده 
اسـت. اگـر بتوانیـد در تمـام ایـن نامـه دو سـطر جالب توجـه پیدا 
کنیـد، همیـن بحـث خواهـد بـود. در ایـن قسـمت نویسـنده بـه 
مالقات هـا و دیـد و وادیدهـای تشـریفاتى منجـر بـه هیـچ نتیجـه 
اشـاره کـرده و همچنـان بـه مخاطـب بازگو کـرده که هیچ کـدام از 
قـوای سـه گانۀ کشـور خروجى هـای قناعـت بخـش ندارنـد. ولـى 
نویسـندۀ نامـه در بخـش دوم ایـن پارگراف همیـن بحث های خود 
را کـه مـا از آن به خوبـى یـاد کردیـم، رد مى کند. نویسـنده مداخلۀ 
رییس جمهـوری را در هـر امـری یـک »فضیلـت« خوانده و سـپس 
خـودش گفتـه ایـن فضیلت بـر مدیران کشـور تأثیر سـوء 
گذاشـته اسـت. امـا نسـبت به ایـن مسـأله دلیل 
آورده اسـت کـه چون توانایـى و فهم 

علمـى رییس جمهـوری 

شـده  باعـث 
را  مسـایل  او  کـه 
عمیق تـر یـا بـه قـول 
»دیگـران  خـودش 
مى بیننـد  »مـو«  اگـر 
واژۀ  مـو««.  »پیچـش  او 
فضیلـت بـه لحـاظ معنایـى 
در مقابـل رذیلـت و فضولـى 
قـرار مى گیـرد. بـا این حسـاب 
فضیلـت در نفـس خـودش یـک 

خیـر  مداخلـۀ امـر  امـا  َشـر.  نـه  اسـت، 
ی  ر ییس جمهـو در امـور ُخـرد و بـزرگ و گرفتـن ر

صالحیـت اجرایـى حتـا از پایین مرتبه ترین هـای حکومـت فضولى 
فضولـى  ایـن  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  فضیلـت.  نـه  اسـت 

و  کاری  اسـتقالل  ابتـکار،  خالقیـت،  َشـر  امـر  یـک  عنـوان  بـه 
تصمیم گیـری در چارچـوب صالحیت هـای وظیفـوی را از مدیران 
گرفتـه و عمـاًل ادارات را بـه »کافى شـاپ«هایى مبـدل سـاخته کـه 
در آن هرچیـز به جـز مسـایل کاری بحـث و گفت وگـو مى شـود.

موضوع چهارم: اولویت افغانستان چیست؟
در قسـمت چهـارمِ ایـن نامـه نویسـنده آورد اسـت؛ در یک ونیـم 
مـا  نویـِن  اقتصـادی  و  حقوقـى  سیاسـى،  حیـات  از  دهه یى کـه 
مى گـذرد، میـان انبوهـى از مسـایل ماننـد: امنیـت، صلـح، طالبـان 
و داعش، انکشـاف اقتصادی، توسـعۀ سیاسـى، انکشـاف فرهنگى، 
رفـاه مـردم، مشـکالت بـا پاکسـتان، تعامـل یـا تقابـل بـا امریـکا، 
دموکراسـى، اصالحـات، مبارزه با فسـاد، بى سـوادی، جوانان، زنان 
و حقـوق بشـر، مسـایل هویتى و چندین مسـالۀ دیگر سـرگردانیم. 
و بـا طـرح یک سـوالى »به راسـتى اولویت مـا چیسـت؟«. با آن که 
نویسـنده مسـایل را به شـکل پراگنـده و در بخش های ریز تقسـیم 

کـرده اسـت، اما بسـیاری ازین مسـایل، شـاخص هایى جـدا از هم 
نیسـتند و بیشـتر آن در دو چتـر امنیـت و توسـعه قابـل انسـجام 
و پى گیـری اسـت. پراکنده گـى در کار مدیریـت و عـدمِ انسـجام 
مسـایل پیش گفتـه زیـر چتـر یـک سـند واحـد و مشـخص کـه 
مدیریـت آن قابلیـت پى گیـری یابـد، برمى گـردد بـه بى برنامه گى و 

درمانده گـى و نبـود بسترسـازی های درون حکومتـى.
 از جانـب دیگـر، از برکـت بى توجهى و بى برنامه گـى در حکومت 
وحـدت ملـى، فسـاد چنـان در تـار پـود نهادهـای آن دمیده اسـت 
کوتاه مـدت  در  آن حداقـل  بـه  بـرای رسـیده گى  دورنمایـى  کـه 
وجـود نـدارد. در مسـایل هویتـى نیـز دولـت در اکثـر مـوارد بـا 
اتخـاذ سیاسـت های تبارگرایانـه و حـذف دیگـران بـه اختالفـات 
دامـن مى زنـد. ایـن دامن زدن هـا از پـس گرفتن شـفاهى »لقب« از 
نـام یـک شـخصیت و چسـپاندن آن بـه نـام یـک شـخصیت دیگر 
در سـطح کوچک تـر، تـا تـالش بـر حـذف اقـوام بـا َدور زدن و 
ُدور زدن شـخصیت های یـک تبـار خـاص از سـاختار نظـام در 
سـطح کالن تـر، باعـث آن گریـده تـا افـراد از جناح هـای مختلف، 
چـه در برخوردهـای اجتماعـى و چـه در صفحه هـای اجتماعـى 
بـا نـگاهِ »دیگـری« بـه هم نـگاه کننـد و بـه دنبـال تفاوت هـا میان 
هـم بگردنـد و آن را برجسـته نماینـد، کـه ایـن خـود به گسـترش 
دامنـۀ بحـران هویتـى کمـک اسـت. بـا آن کـه این همه کـم کاری  و 
لگام گسـیخته گى در رهبـری حکومـت وجـود دارد امـا نویسـندۀ 
نامـه بـه گونـۀ سرسـری و بـدون کوچک تریـن اشـاره یى از آن هـا 
حکومـت  کـم کاری  از  بیشـتر  مباحـث  هرچنـد  اسـت.  گذشـته 

موجـود اسـت امـا از حوصلـۀ ایـن »نقدگونـه« بیرون اسـت.
روشـن  را  افغانسـتان  کتاب هایى کـه  پنجـم:  موضـوع 

کـرد خواهنـد 
بـا  نویسـنده  اخیـر  و  پنجـم  قسـمت  در 
نام هـای  زیـر  کتـاب  جلـد  دو  پیشـنهاد 
»چـرا دولت هـا ناکام مى شـوند« و »چیسـتى 
علـم«، بحـث خـود را ادامـه مى دهـد و بـه 
از  تـا  مى دهـد  نـرم  تذکـر  رییس جمهـوری 
مدیـران دولتـى بخواهـد کـه این دو جلـد کتاب 
را کـه بـه همـکاری مرکـز مطالعـات اسـتراتژیک 
وزارت خارجـه ـ اداره یـى کـه آقـای تمنـا در رأس 
آن مى باشـد ـ منتشـر شـده اسـت بخوانند. بـاور دارم 
کتـاب »احیـای دولت هـای نـاکام« مهم تـر از کتاب های 
یـاد شـده انـد کـه حکیم حاکـم نوشـته اما تیوریسـن آن 
آقـای غنـى، در  تطبیـق تیوری هـا  در عمـل مشـکالت 
و  نظریه هـا  بـا  توسـعه گرا   اقتصـاددان  و  داشـته  زیـادی 
بازی هـای  و  عوام فریبـى  آن  پشـت  کـه  توسـعه  مدل هـای 
کثیـف سیاسـى موجـود اسـت، افغانسـتان را بـه قهقـرا بـرده 

. ست ا
در عصـری کـه مـا زنده گـى مى کنیـم، هیـچ آدم بى سـوادی را در 
رأس ادارات و نهادهـا قـرار نمى دهنـد. در رأس هـر نهـادی یـک 
آدم متخصـص یـا غیرمتخصـص ولى تحصیل کرده و دانشـگاه رفته 
حضـور دارد. ایـن ربطى بـر ناکاره گى و بى کاره گـى آن نهاد ندارد. 
مشـکلى کـه باعـث شـده ایـن همـه لـگام گسـیخته گى به وجـود 
بیایـد، برمى گـردد بـه فرسـوده گى سیسـتم و شـیوۀ حکومت داری 
زیـر رهبری بـه قول نویسـنده »حکیم حاکم« جنـاب رییس دولت.
در نهایـت، بایـد اشـاره کرد کـه در چنیـن مقطع زمانى و گذشـت 
سـه ونیم سـال از عمـر حکومت، اساسـًا چـرا مباحث علمـى را به 
سـطح امتیازگیری هـای مقطعـى تقلیـل دهیـم. گویا آقـای تمنا قلم 
را در اختیـار قـدم قـرار داده و واژه هـای سـنگین را کنـار هـم قرار 
داده اسـت. متـن نامـه سرشـار اسـت از دوگانه گـى بیـن تعریف و 
تمجیدهـای افراطـى از یک سـو و بـاز کـردن دریچه هـای انتقـاد و 
نصیحت هـای متناقـض از سـوی دیگـر. امروز کشـور بیشـتر روی 
منافـع فـردی مى چرخـد تـا منافـع ملـى، چـرا روشـن فکراِن مـا 
حقایقـى را کـه وجـود دارند انکار  کرده و از آن سـخن نمى گویند؟ 

چـرا واقعیـات را همان گونـه کـه هسـتند بیـان نمى کنند؟ 
بـا توجـه بـه این که نظـام سیاسـى کنونى افغانسـتان اگـر خطاهای 
خـودش را اصـالح نکنـد و به مردم امیـد ندهد، انباشـت انتظارات 
مـردم، ممکـن اسـت راهـى نباشـد جـز یـک انفجـار اجتماعـى و 
هرج مـرج کـه حتـا مى توانـد بـه فروپاشـى بینجامـد. اگـر اقـدام 
جـدی صـورت نگیـرد، ممکـن اسـت جامعـۀ امـروزی مـا هزینـۀ 
سـنگینى را پرداخـت بکنـد کـه نتیجـۀ آن را چندین نسـل بعد هم 
خواهنـد پرداخـت. در چنیـن شـرایطى کـه امـروز همـه دیگری را 
مقصـر مى داننـد و قطعـًا هـم به اندازۀ کافـى برای حمله بـه دیگران 
دلیـل هـم دارنـد، بایـد منتظـر خسـارت های عظیـم و بزرگ تـر از 
ایـن باشـیم. رییس جمهـور غنى نـه شاه-فیلسـوف دوران افالطون 
اسـت و نـه حکیـم حاکـم. واقعیـت امـر این اسـت کـه او در واقع 
فقـط یـک حاکم اسـت نـه حکیـم، این جاسـت کـه انتظـار جامعه 
از بدنـۀ قـدرت و حاکمیـت به سـمت روشـن فکران جامعه سـوق 
داده خواهـد شـد و ایـن وظیفۀ خطیـر بر دوش این قشـر از جامعه 
مثـل  در جامعه یـى  از روشـن فکران  کـه  انتظـاری  بـود.  خواهـد 
جامعـۀ افغانسـتان مـى رود ایـن اسـت کـه نـگاهِ واقـع بینانه تـر بـه 
امـور و واقعیت هـای جامعـه داشـته باشـند. هنـِر یـک روشـن فکِر 
سیاسـى آن اسـت کـه بـا مـردم بـه  گونه یـى سـخن بگویـد کـه 
بتوانـد بـا آن هـا ارتبـاط برقـرار کنـد و درددِل آنـان را بـه بدنـۀ 
قـدرت و حکومـت برسـاند نـه این کـه به توجیـه قـدرت و وظیفۀ 
نصیحه الملوکانـه و دیدگاهـى سراسـر محافظه کارانـه بپـردازد کـه 

نوعـى امتیازطلبـى تعبیـر گردد. 
در پایـان بایـد اشـاره کـرد کـه بـا تمامـى نقدهایـى کـه بـر نبشـتۀ 
نویسـنده وارد کـردم، نویسـنده بحث هـا و پیشـنهادهای خوبى هم 

ارایـه کـرده بودنـد کـه نبایـد آن هـا را نادیده انگاشـت.

از رعيـت بـه اربـاب؛
تمنا فرامرز  به شهریارِ« دکتر  »از شهروند  بر نوشتۀ  نقدی 
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امنیـت  مشـاور  سـفر  بـا  همزمـان 
ملـى افغانسـتان و ولـى عهـد پادشـاه 
ایـن  برجسـته  مقام هـای  و  عربسـتان 
کشـور بـه امریـکا، روز یک شـنبه )۵ 
مشـاورین  مشـترك  نشسـت  حمـل( 
افغانسـتان،  امریـکا،  ملـى  امنیـت 
عربسـتان و امـارات متحـده عربـى در 

اسـت. شـده  برگـزار  واشـنگتن 
دفتـر شـورای امنیـت ملـى افغانسـتان 
در مـورد ایـن نشسـت مى گویـد کـه 
مشـاورین امنیـت ملـى چهـار کشـور 
روی مبـارزه مشـترك علیـه گروه های 
خشـک  و  بین المللـى  تروریسـتى 
نمـودن منابع مالى آن هـا توافق کردند.
امنیـت  قادرشـاه، سـخنگوی شـورای 
خبـری  آژانـس  بـه  افغانسـتان  ملـى 
پـژواك گفـت که ایـن نشسـت دیروز 
محمـد  و  شـد  برگـزار  واشـنگتن  در 
ملـى  امنیـت  مشـاور  اتمـر،  حنیـف 
رئیس جمهـور غنـى، بـه نمایندگـى از 
اشـتراك  نشسـت  ایـن  در  افغانسـتان 

نمـوده بـود.
نشسـت،  ایـن  در  کـه  افـزود  وی 
افغانسـتان،  ملـى  امنیـت  مشـاوران 
امریـکا، عربسـتان سـعودی و امـارات 

متحـدۀ عربـى اشـتراك کـرده بودنـد.
نشسـت  ایـن  در  قادرشـاه،  گفتـه  بـه 
چهارجانبـه بـر سـر مبـارزه مشـترك 
بخش هـای  روی  تروریـزم،  علیـه 
رونـد  و  اقتصـادی  توسـعۀ  مختلـف 
مهمـى  توافق هـای  افغانسـتان  صلـح 

گرفـت. صـورت 
وی افـزود کـه اشـتراك کننـدگان این 
رونـد  از  را  حمایت شـان  نشسـت، 
صلـح افغانسـتان اعـالم کـرده و برای 
رسـیدن بـه صلـح و مذاکـرات موفق، 
تالش هـای  و  عملـى  اقدامـات  بـر 

کرده انـد. تأکیـد  مشـترك 
ملـى  امنیـت  شـورای  سـخنگوی 
نشسـت،  ایـن  در  کـه  کـرد  تصریـح 
علیـه  مبـارزه  چگونگـى  برسـر 
تروریـزم نیـز بحـث صـورت گرفـت 
و مشـاوران امنیـت ملى چهار کشـور، 
بـه توافق رسـیدند در برابـر گروه های 
افغانسـتان،  در  خارجـى  تروریسـتى 

مى کننـد. مبـارزه  مشـترکا 
ملـى  امنیـت  شـورای  سـخنگوی 
گفـت کـه مشـاورین امنیـت ملـى این 
کشـورها، فیصلـه نموده انـد کـه منابـع 
را  تروریـزم  مالـى  تمویـل  اساسـى 

بـردن آن،  بیـن  از  بـرای  شناسـایى و 
مى کننـد. اقـدام  مشـترکا 

نشسـت  ایـن  در  دیگـر،  سـوی  از 
ملـى  امنیـت  مشـاوران  چهارجانبـه، 
امریکا، افغانسـتان، عربسـتان و امارات 
اقتصـادی  توسـعه  و  بهبـود  سـر  بـر 
افغانسـتان بحـث و تبادل نظـر کرده و 
بـرای  تحـرك اقتصادی افغانسـتان، بر 
سـر داد و سـتد اقتصـادی و تجارتـى، 

توافـق رسـیده اند. بـه 
قادرشـاه گفـت کـه مشـاوران امنیـت 
ملـى، بـر سـر ایجـاد مکانیزم ویـژه به 
هدف تطبیق و تقسـیم مسـوولیت های 
مشـترك نیـز بـا هـم توافـق کردنـد و 
تخنیکـى  تیـم  یـک  ایـن،  بـر  عـالوه 
مشـترك از سـوی هـر چهـار کشـور 
ایجـاد مي شـود تا برای تطبیـق مکانیزم 
ایجادشـده، همکاری و نظـارت نماید.
محمـد حنیـف اتمـر، مشـاور امنیـت 
ملـى رییس جمهـور از یـک سـفر بـه 
آلمـان و دیـدار با همتـای آلمانى خود، 
از چنـد روز بـه این سـو در امریـکا به 

سـر مى بـرد.

مسـووالن سـواد حیاتى وزارت معارف مى گویند 
کـه مسـیر مبارزه بـا بى سـوادی در کشـور هموار 

شـده است.
سـردار محمد رحیمى معین سـواد حیاتى وزارت 
معـارف ایـن مطلـب را روز دوشـنبه ) ۶ حمـل ( 
در مراسـم اعطـای جوایز بـرای برندگان مسـابقه 
سـواد آمـوزی » بـى بـى گل« در کابل بیـان کرد.

آقـای رحیمى گفت کـه وزارت معارف در تالش 
اسـت تـا مبـارزه بـا بى سـوادی در افغانسـتان را 
بـا اجرایـى شـدن طـرح بسـیج ملى بـه همکاری 

مـردم و سـکتورهای خصوصـى عملـى کند.
وی تاکیـد کـرد کـه بودجـه ای کـه بـرای محـو 
نسـبت  مى شـود  گرفتـه  نظـر  در  بى سـوادی 
بـه آمـار بى سـوادی در افغانسـتان بسـیار انـدك 
اسـت و از ایـن رو، آنـان تـالش مى کند تـا به راه 
انـدازی برنامه هـای رضاکارانـه در زمینـه امحـای 

بیسـوادی تـالش کننـد.
آقـای رحیمـى بیـان داشـت کـه بـا راه انـدازی 
برنامه هـای رضاکارانـه آنـان توانسـته انـد تـا دو 

هـزار تـن را باسـواد کننـد.
محـو  برنامه هـای  کنـون  تـا  کـه  گفـت  وی 
بى سـوادی در 123 ولسـوالى و در ۸۵ درصـد از 
والیـات افغانسـتان راه اندازی شـده اسـت. معین 
سـواد حیاتـى وزارت معارف بیان کـرد که تطبیق 
برنامه هـای سـواد حیاتـى در والیاتى کـه مقامات 
کرده انـد  همـکاری  درسـت  گونـه  بـه  محلـى 
موفقیـت آمیـز بـوده امـا در برخـى از والیـات به 
دلیـل عـدم همـکاری مسـووالن محلـى، تطبیـق 

ایـن برنامه هـا موثـر نبـوده اسـت.
معینیـت  سـاختار  کـه  مى گویـد  رحیمـى  آقـای 
سـواد حیاتـى از جمله مشـکالتى اسـت کـه آنان 
نمى تواننـد در زمینـه اصـالح آن بـه گونـه جدی 

کند. اقـدام 

وی بیـان داشـت کـه آنـان پروسـه اصالحـات را 
روی دسـت گرفتـه انـد و تـالش مى کننـد تـا در 
زمینـه اصـالح سـاختار معنیـت گام های اساسـى 

را بردارنـد.
نبـود دیپارتمنـت سـواد حیاتـى در دانشـگاه های 
افغانسـتان از دیگر مشـکالتى در این اداره اسـت. 
وی تاکیـد کـرد کـه قرار اسـت دیپارتمنتـى برای 
ادامـه درس برای بزرگسـاالن در دانشـگاه کابل و 

یـا یکـى از دانشـگاه های خصوصى ایجـاد کند.
وی تاکیـد کـرد که وزارت معـارف تالش مى کند 
که تا سـطح سـواد در افغانسـتان را تا سال 2030 

ببرد. بلند 
همزمـان بـا ایـن، بى بـى گل بانـوی اول کشـور 
دسترسـى  تـا  مى کنـد  تـالش  او  کـه  مى گویـد 
همـه ای مـردم به سـواد مسـاعد شـود. وی تاکید 
کـرد کـه او از صمیـم قلـب مى خواهـد تـا مـردم 

باسـواد شود. افغانسـتان 
در همیـن حـال، پتریشـیا مـک فلپـس، نماینـده 
یونیسـکو در افغانسـتان، بـر ادامـه همکاری هـای 
ایـن اداره با حکومت افغانسـتان تاکید کرده گفت 
کـه آنـان تـالش مى کنند تا مـردم افغانسـتان و به 

ویـژه زنـان به سـواد دسترسـى پیـدا کند.
معنیـت سـواد حیاتـى، جایـزه  ای را تحـت نـام 
مسـابقه سـواد آمـوزی » بـى بـى گل » نیـز بـه 
برنـدگان آن اهـدا کـرد. بـه گفتـه معیـن سـواد 
سـه  در  جایـزه  ایـن  معـارف،  وزارت  حیاتـى 
سـواد  برنامـه  موثـر  تطبیـق  نـوآوری،  بخـش، 
حیاتـى، و رضـاکاری در نظر گرفته شـده اسـت.
کمیتـه مسـتقل مدیریت انکشـاف سـواد آموزی، 
اداره یونیسـکوی جاپـان و موسسـه فـن آواران 
میهـن دوسـتان بـه ترتیب مقـام اول تا سـوم این 

مسـابقه را از آن خـود کردنـد.

در  را  بـرق  پایـۀ  یـک  دیشـب  طالبـان 
بـم  بـا  بغـالن  والیـت  دوشـى  ولسـوالى 
منفجـر سـاخته اند کـه در نتیجه بـرق کابل 
و برخـى والیـات دیگـر قطع شـده اسـت.
عبدالحـى نعمتـى، والـى بغـالن بـه صدای 
امریـکا گفـت، پایـۀ بـرق یک شـنبه شـب 
حوالـى سـاعت 2:00 در دشـت کیله گـى 

ولسـوالى دوشـى منفجـر گردیـده اسـت.
آقـای نعمتـى گفـت: »اکنـون مـردم مـا در 
آنجـا دسـت بـه کار شـده اند، امیدواریم که 
تـا شـام امروز)دوشـنبه( کار پایـان یابـد و 

بـرق دوبـاره وصل گـردد«.
والـى بغـالن افـزود، پیـش از ایـن طالبـان 
سـاحه دنـد غـوری در ایـن والیـت تهدید 
آنـان  بـرای  بـرق  اگـر  کـه  بودنـد  کـرده 
رسـانده نشـود، آنـان جریـان بـرق را قطع 

خواهنـد کـرد.
مسـؤوالن شـرکت برشـنا گفته اند، به دلیل 
تخریـب پایـۀ بـرق وارداتـى تاجکسـتان و 
ازبکسـتان، بـرق کابـل، پـروان، ننگرهـار، 

میـدان وردك و غزنـى، قطع شـده اسـت.
وحیداهلل توحیدی، سـخنگوی این شـرکت 
به صـدای امریـکا گفت، تیم هـای تخنیکى 
بـه  تخریب شـده  پایـۀ  بازسـازی  بـرای 

سـاحه رسـیده اند.
او افـزود »همـکاران مـا کار شـان را آغـاز 

کـرده انـد، امیدواریـم کـه تـا شـام امـروز 
آن را بازسـازی کنیـم، اگـر نشـد، تـا فـردا 

انشـااهلل بازسـازی خواهـد شـد«.
بـه گفتـۀ وی، ایـن پایـۀ بـرق به استیشـن 
کرکـر وصل اسـت که 300 میـگاوات برق 
بـه  را  تاجکسـتان  و  ازبکسـتان  وارداتـى 

انتقـال مى دهـد. افغانسـتان 
ایـن  در  هنـوز  مسـلح  طالبـان  هرچنـد 
امـا هفتـۀ  انـد؛  نگفتـه  خصـوص چیـزی 
گذشـته با نشـر اعالمیۀ هشـدار داده بودند 
کـه جریـان بـرق کابـل را قطـع خواهنـد 

. د کر
هفتـه گذشـته نیـز دو پایـه بـرق وارداتـى 
روسـتای  در  افغانسـتان  بـه  تاجکسـتان 
خواجه غلتـان شـهر کنـدز تخریـب گردید 
و مسـؤولیت آن را طالبـان بـه عهـده گرفته 

ند. بود
در همین حال، ذبیح اهلل شـجاع، سـخنگوی 
پولیـس بغالن گفت، یکـى از ماین گذارانى 
را کـه در تـالش تخریـب پایه هـای بـرق 

بوده، بازداشـت کرده اسـت.
او گفـت »شـب گذشـته مخالفیـن مسـلح 
یـک مقـدار مـواد و ماین منفجـره را جهت 

جاسـازی و انفجـار پایه های بـرق وارداتى 
پلخمـری  شـهر  شـیر  چشـمه  سـاحه  در 
انتقـال و جابه جـا نمـوده کـه خوشـبختانه 
یـک تـن از عاملیـن قضیـه بـه اثـر سـعى 
و تـالش پرسـونل ماموریـت سـمت سـوم 
ایـن قوماندانـى حین فرار بازداشـت شـده 

. است«
آقـای شـجاع گفت که فـرد بازداشت شـده 
ابتدایـى پولیـس  اکنـون تحـت تحقیقـات 
دوسـیۀ  تکمیـل  از  پـس  کـه  دارد  قـرار 
وی، بـه نهادهـای عدلـى و قضایـى معرفى 

خواهـد شـد.
بـه گفتـۀ وی، موادی که در سـاحه چشـمه 
شـیر در پهلـوی پایه هـای بـرق جاسـازی 
شـده بـود، توسـط تیـم انجنیـری پولیـس 

خنثى شـده اسـت.

ملی  امنیت  مشاورین  چهارجانبۀ  نشست 
واشنگتن در  امارات  و  عربستان  امریکا،  افغانستان، 

بسيج ملی برای امحای بی سوادی

بردند تاریکی فرو    به   را    طالبان، کابل   
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