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افغانستان 
بی سواد اند

نمایندگان کشورهای عضو ناتو پس از قرائت گزارش 
افغانستان،  در  امنیت  فعلی  وضعیت  از  محرمانه یی 
مسلح  نیروهای  از  برای حمایت  اعضا  بین  توافق  از 

افغانستان خبر دادند.
گزارش های منتشر شده حاکی از این است که اعضای 
عملیات های  اطالعات  تبادل  و  جمع آوری  بر  ناتو 
مسلح  نیروهای  و  غربی  نیروهای  بین  شناسایی 

افغانستان موافقت کردند.
dpa نوشت: انتظار می رود بر طبق این گزارش، ناتو 
بحرانی  مناطق  در  خود  آموزشی  و  نظامی  نیروهای 
برای  از حمالت هوایی  افزایش دهد و  را  افغانستان 

حمایت از نیروهای این کشور استفاده کند.
مانع  طرحی  چنین  دارد  امکان  گزارش،  این  بنابر 

حمالت مجدد جنبش طالبان به شهر  کندز شود.
قرار است اعضای ناتو این تصمیم را در جلسه آتی 

وزرای دفاع اعالم کنند.
منظور  به  که  کرد  اعالم  روز چهارشنبه  آلمان  دولت 

با شبه نطامیان، 130  مبارزه  این کشور در  از  حمایت 
نیروی نظامی به این کشور اعزام خواهد کرد و برنامه 

افزایش آنها به 980 نفر در دست اجراست.
در  ناتو  آمریکای  نیروهای  فرمانده  کمپبل  جان 
افغانستان نیز دیروز گزارشی از حمله هوایی نظامیان 
امریکایی به بیمارستان پزشکان بدون مرز والیت کندز 

را به مقامات وزارت دفاع این کشور ارائه کرد.
فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تاکید 
کرد که حمله نیروهای هوایی این کشور به بیمارستان 

پزشکان بدون مرز در والیت کندز اشتباه بود.
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دگرگوني هاي پُرشتاب و نوآوري هاي شگفت انگيز، دليل پيـروزِي 
جواني است و استقامت و پایداري، ثبات و استحكاِم سنن و 

عادت ها، دليل بر حيثيت و شرِف پيري است.
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رنِگ داعش 
در موتر پولیس در کـابل

بار دیگـر ۱۴ مسـافر
 در زابـل ربـوده شـدند

مي دانم که امریكایي هـا اراد ه یی 
برای مبارزه با تروریسم ندارند!

توافق محرمانۀ ناتو:

برای حمایت از نیروهای مسلح افغانستان می مانیم

آیا در غور
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هیأت حقیقت یاب کندز:

ساختار شورای امنیت ملی 
یک عامل بی ثباتی در کشور است
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صفحه 6

مسافران  اسناد  و  تذكره  جویای  مسلح  افراد 
با خود برده اند  بس شده اند. آنها كسانی را 
اهلل  محب  سيد  اند.  بوده  هزاره  قوم  از  كه 
از  مسلح  افراد  وی  گمان  به  كه  است  افزوده 
بس های دیگر نيز افرادی را با خود برده اند. 
عضو  كاكر  اسداهلل  كه  است  حاليی  در  این 
شورای والیتی زابل گفته است به نظر وی 20 
از  تن  دو  آنها  بين  در  كه  اند  ربوده شده  تن 

صفحه 6قوم هزاره بوده اند

ما مدیریت اطالعات را در مركز مورد 
انتقاد قرار دادیم. ساختار كنونی شورای 
امنيت ملی یک عامل بی ثباتی در كشور 
است. در پشت پالن گذاری سقوط كندز، 
یک مالی مسجد نيست؛ بل كه یک ارتش 
و استخبارات قوی وجود داشته است. 
وقتی طالبان در گفت وگوهای خود، از 

مهمان صحبت می كنند، منظور مشاوران 
پاكستانی است و تماس های ضبط شده 

نشان می دهد كه آنان با پشاور پاكستان 
در ارتباط بوده اند. حكومت نيازمند به 

دست آوردن اعتماد مردم است و به خاطر 
خودش نباید خاموش باشد

)شهـيد احمدشاه مسعود(

برگرفته از صفحۀ فيسبوک احمدولی مسعود
پس از خبر انفجار کشتی بزرگ آمریکا در یمن در سال ٢000 بود که 
تا  و گفت  زد  زنگ  برایم  میان،  در  یکروز  عادی  روال  به  آمرصاحب 
هـنوز این ها ) آمریکا( متوجه خطر نیستند یا نمي دانند و یا هـم اراده یی 
ندارند؟  جهـانی  خطرناك  پدیدۀ  این  تروریزم،  علیه  مبارزه  خاطر  به 

گفتم نمي دانم.
اما از سفر چندی قبل خود به واشنگتن و مالقات در وزارت خارجۀ 
آمریکا با خانم رابین رافاییل از معینان آن وزارت و هـیأت هـمراهـش؛ 
از  رافاییل  خانم  به  وقتی  که  بودم  گفته  بودم.  گفته  آمرصاحب  برای 
حلقات  اصلی  نقش  و  طالبان  القاعده،  جنایات  و  کشور  تلخ  حوادث 
پاکستانی به تفصیل یاد کردم، خانم رافاییل از شنیدن این هـمه واقعات 
جایش  سر  چیز  هـمه  که  مي نمود  چنان  نخورد،  هـم  تکانی  ناگوار، 
است. و نیز متوجه شدم که خانم رافاییل بر خالف میل دیگر مسوولین 
وزارت خارجه در مجلس، سعی داشت تا مالقات زودتر خاتمه یابد 
و در اخیر فقط با هـمین نظر توصیه گونه که این مشکل داخلی خود 
شماست، بروید میان خود جور بیایید، و یا هـم مي توانید موضوع را با 

مسوولین ملل متحد در میان بگذارید، مالقات را خاتمه داد.
هـر چند آمر صاحب شهـید از خانم رافاییل شناخت قبلی داشت. وی 
را در یکی از مالقات هـا به نزدیکی با مواضع پاکستان در قبال افغانستان 

متهـم ساخته بود.
چندی قبل خانم رافاییل به خاطر هـمین نزدیکی با حلقات پاکستانی 

و نگاهـداشت اسناد محرم مورد پیگرد پولیس آمریکا قرار گرفته بود.



غور،  در  رخشانه  وحشیانۀ  سنگسار  دنبال  به 
حاال دختر جواِن دیگری در این والیت به دلیِل 
ضرب و شتم جان داده است. خانوادۀ این دختر 
به والی غور گفته که دخترشان پس از این که به 
اتهامِ فرار از منزل توسط افراد مسلِح غیرمسوول 
است.  داده  جان  گرفته،  قرار  لت وکوب  مورد 
هنوز عامالِن این قضیه بازداشت نشده اند، ولی 
پولیس غور گفته که تحقیقات در این زمینه آغاز 

شده است. 
این سومین مورد از نقض حقوق بشر در غور 
می شود.  داده  ربط  ناموسی  مسایل  به  که  است 
پرسش این جاست که چرا عده یی به خود حق 
می دهند به نام دین و شریعت دست به اقدام های 
افرادی چنین  فرا قانونی بزنند؟ آیا در دین، به 
دیگران  زنده گی  به  نسبت  که  شده  داده  حق 

تصمیم بگیرند؟ 
آن چه که در غور اتفاق افتاده، بسیار تکان دهنده 
که  است  انسانی  حیاِت  است؛  رنج آور  و 
مظلومانه در دست های عده یی پَرپَر می شود. آیا 
این عده حق دارند چنین با سرنوشِت انسان ها 

بازی کنند؟
بحث بر سِر اهلیت و شایسته گی افراد برای ارایۀ 
صورت  هیچ  به  چون  نیست؛  احکامی  چنین 
نمی توان در موجودیِت قوانین رسمی در کشور، 
شریعت  گذاشت.  اجرا  به  را  دیگری  قوانین 
اسالمی که عده یی سنگ اجرای آن را به صحنه 
می زنند، چنان در قوانیِن افغانستان حضور دارد 
قانون  نمی تواند.  بوده  نگرانی  جای  هیچ  که 
در  موجود  قوانیِن  دیگر  و  افغانستان  اساسی 
کشور، رابطۀ خود را با اسالم به عنوان دین و 
شریعت به عنوان قانون از قبل مشخص کرده اند 
و آنانی که این قوانین را تدوین کرده اند، پیش 
از آن که افراد حقوق دان باشند، افراد شریعت دان 

بوده اند.
 اما با وجود این، عده یی همچنان فکر می کنند 
دین  و  شریعت  نامِ  به  را  کارهایی  مختارند  که 
در کشور اجرا کنند. این عده تصمیم های خود 
از دستورهای دینی می دانند و چنین  برآمده  را 
از  ناتوان  افغانستان  دولت  که  دارند  استدالل 
دلیل  همین  به  و  است  اسالمی  قوانین  اجرای 
آن ها مجبورند در هر جایی که الزم باشد، این 

قوانین را به اجرا بگذارند.  
نگرانی دقیقًا از همین جا آغاز می شود که عده یی 
نه تنها قباحِت رفتارِ خود را نمی دانند، بلکه آن 
مقدس  دستورهای  و  دین  روحیۀ  به  مطابق  را 
افراد  همۀ  که  کنیم  فکر  اگر  حاال  می انگارند. 
تعریف  خود  برای  را  مأموریتی  چنین  جامعه 
بدون  می شود؟...  واقع  چه  جامعه  در  کنند، 
ثبات، شاهد هرج  نظم و  به جای  شک جامعه 
و مرج و بی بندوباری خواهد بود و عده یی به 
دلیل داشتن زور و تفنگ، عده یی دیگر را مجبور 
آن  نمی خواهند  که  می کنند  کارهایی  اجرای  به 
و  که صحت  آن  بدون  عده یی  دهند.  انجام  را 
را  دیگر  عده یی  کنند،  درك  را  قضیه یی  سقِم 
جان  گفتۀ  به  جامعه  این گونه  می دهـند.  کیفر 
بدوِن  جامعۀ  یک  از  مثالی  نمونۀ  همان  الك، 
یکدیگر  گرِگ  به  را  انسان ها  که  است  دولت 

تبدیل می کند. 
عدالت  شاهد  انسان ها  دولت،  بدون  جامعۀ  در 
و  حقوق  همۀ  و  بود  نخواهند  انصاف  و 
مسوولیت های شان نقض می گردد. جامعۀ بدون 
دولت به این معنا نیست که دولتی برای مدیریت 
دلش  که  گونه  هر  کس  هر  بل  ندارد،  وجود 
تکلیف  تعیین  خود  و  دیگران  برای  خواست، 

می کند. 
وقتی بحث عدم اجرای حکم اعدام مطرح شد، 

برای  جوامع  که  بودند  نظر  این  به  بسیاری ها 
رسیدن به تعادل و نظم، نیاز دارد که در برخی 
از  بسیاری  اما  کند.  برخورد  قاطعیت  با  موارد 
را  اعدام  مخالفاِن  استدالل  جهان،  کشورهای 
موجه دانستند و به آن پیوستند. مخالفان حکم 
اعدام می گفتند که در ساده ترین محاسبه ها دیده 
نشده که اعدام افراد توانسته باشد جلو جرایم را 
بگیرد. از سوی دیگر، به فرض که چنین حکمی 
موثریت داشته، آیا خطر اشتباه در آن نمی رود؟ 
از  اگر چنین خطری وجود دارد، چه گونه پس 
اجرای حکم اعدام می توان به رفِع آن پرداخت؟ 
مخالفاِن حکم اعدام می گفتند که اگر یک درصد 
احتماِل اشتباه در صدور این حکم وجود داشته 
اما در غور  به آن دست زد.  نباید  باشد، آن گاه 
عده یی با دور زدن قانون و دولت، عماًل احکامی 
آن  از  دین  و  شریعت  روح  که  می کنند  صادر 

بیـزار است. 
چه قدر  طالبان  زمان  در  که  داریم  یاد  به  همه 
طالبان  و  داشت  ظاهری جریان  شریعت مدارِی 
در  مأموریتی  هیچ  که  می کردند  تأکید  همواره 
اجرا  را  شریعت  این که  مگر  ندارند  افغانستان 
کنند. اما اجرای شریعِت آن ها به ویرانی، کشتار، 
وحشت  و  اختناق  ایجاد  و  بی رویه  اعدام های 
از شهرونداِن  بسیاری  انجامید. هنوز  در جامعه 
آن  از  می آورند،  یاد  به  را  روزها  آن  که  کشور 

همه ظلم و بیداد پشت شان می لرزد.
دیدگاه  همان  می افتد،  اتفاق  غور  در  که  آن چه 
که  دیدگاهی  است؛  انسان  به  نسبت  طالبانی 
انسان را از »اشرف المخلوق« بودن بیرون  و به 
ابزاری برای کینه ورزی و نفاق تبدیل می کنـد. 
آیا می توان از چنین روحیه یی نتیجه گرفت که 
شک  بدون  می شود؟...  اجرا  شریعت  غور  در 

خیر! 
نامِ  افتاده، کژتابه یی به  اتفاق  آن چه که در غور 
شریعت بوده و نه اصِل آن. زیرا به هیچ صورت 
نمی توان انتظار داشت که دیِن رحمان و رحیم 

با خلِق خدا چنین کنـد!  
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آیا در غور
شریعت اجرا

می شود؟

 

از جاده های کابل متوجه شدیم  صبح روزِ گذشته در یکی 
که یک واسطۀ لندکروزر با نمبرپلیت پولیس، به گونۀ کامل 
واسطۀ  این  سراپاِی  است.  درآمده  داعش  وسایِط  رنِگ  به 
یافته بود که  داعشی به گونه یی آذین  به رنِگ سیاهِ  پولیس 
حتا اشاره ها و چراغ هایش را نیز پوشانده بود. معلوم نیست 
که چه گونه این واسطۀ ظاهراً مربوط به پولیس، به این رنگ 
درآمده و چرا ایست های بازرسی یا محل تالشِی پولیس و 

امنیت به آن توجهی نکرده اند! 
البته این تنها مورد نیست. بارها دیده شده که برخی موترها 
در  و  درآمده اند  داعش  رنِگ  به  شخصی  واسطه های  یا  و 
شبیه  موترها  این  جاده های شهر خودنمایی  کرده اند. شکِل 
در  گروه  آن  مهِر  و  نشان  تنها  و  بوده  داعش  موترهای 
پیشانی شان حک نشده است. اما وظیفۀ پولیس، نهاد امنیِت 
ملی و نهادهای کشفِی کشور چیست و چرا آن ها در برابر 
یا دست کم داعش نمایان ـ کاری  ـ  مانورهای داعشیان  این 
مأمورِ  و  مقام   کدام  که  شود  دیده  باید  نمی دهند؟  صورت 
درآورده اند  داعش  رنِگ  به  را  دولتی  موترهای  پولیس، 
در  پولیس  موترهای  پلیِت  که  شود  بررسی  باید  هم  یا  و 

واسطه های شبیِه واسطه های رسمِی داعش چه می کند! 
کشور  در  شیشه دودی  و  سیاه  موترهای  که  نیست  شکی 
آن موترهایی ست  ما  بحِث  اما موترهای مورد  می چرخنـد، 
که مطلق به رنِگ سیاهِ داعشی درآمده اند. مسلمًا گشت وگذارِ 
این نوع واسطه ها در پایتخت سبِب تقویِت روحیۀ داعشیان 
تقلیِد  مایۀ  می تواند  ندانسته،  و  ناخودآگاه  نیز  و  می شود 
گیرد  قرار  موترهای شان  رنگ آمیزی  در  جوانان  از  شماری 
و در کل، تبلیغاتی رایگان به سودِ این گروه تروریستی شود. 
شرِق  در  ملموس  حضوری  داعش  نخواهیم،  یا  بخواهیم 
کشور و حضوری خاموش و زیرپوستی در دیگر بخش های 
کشور یافته است. اما ساده گرفتِن یک چنین حرکت هایی، 

سبب برمالیِی حضور داعش در تمامِ کشور خواهد شد.
سنجیدِن  هدف  به  همه  حرکت ها  این  که  معلوم  کجا  از   
نسبت  نظام  و  مردم  میزاِن حساسیت های  و  جامعه  ذهنیِت 
به داعش صورت نگرفته باشد و مقدمه یی برای مانورهای 

بزرگ تِر داعش در شهرهای مهِم کشور نباشد.
جدا از این احتماالت، افزایش این نوع واسطه ها و حرکت شان 
در جاده های کشور، هیبِت دولت و نهادهای امنیتی را از میان 
می برد و مردم را نسبت به اقتدار و حاکمیِت نظام به شدت 
این  درِك  با  باید  ملی  وحدِت  دولت  می سازد.  بی اعتماد 
نکات، به پرسش های فراوانی که این نوع داعش نمایی ها در 
توقِف  و  تشخیص  به  و  دهـد  پاسخ  می کند،  مطرح  اذهان 
موترهای مشکوك و غیرعادی همت گمارد و با کسانی که 
در پی تبلیِغ دشمن و راه اندازِی ترس و وحشت بر دل های 

مردم اند، قاطعانه تسویه حساب کند.
ارگان های امنیتی باید هوشمندانه تمامِ حرکت های غیرعادی 
و مشکوك در جامعه را نظارت و بررسی کنند، به ریشه و 
ُکنِه آن ها پی ببرند و در صورِت مشاهدۀ رد پای دشمن، وارد 
اقدام شوند و تا رفع و دفِع شر از هیچ کوششی فروگذاشت 

نکنند. 
این که موتر پولیس در کابل به رنگ سیاهِ داعش درآید، ابداً 
نمی تواند اتفاقی بی خطر، بی ریشه و سازمان نیافته باشد. شاید 
شخصی عادی، ندانسته و به گونۀ تقلیدی، این کار را انجام 
امنیِت روانِی جامعه صدمه وارد کرده و  اما او نیز به  دهد، 
لزوم  در صورِت  و  دهد  تذکر  به وی  است  موظف  دولت 
امنیت  ریاست  و  داخله  وزارت  از  بنابرین،  کند.  مجازاتش 
توجه  داعش نمایی  معضِل  به  که  می رود  انتظار  جداً  ملی 
این وضع سهیم اند  کنند و همۀ کسانی که در سازمان دهِی 
را شناسایی و دستگیر کننـد. مسلمًا بسیاری از تحوالت و 
افغانستان، از همین حرکت های کوچک  ناگوار در  اتفاقاِت 
آغاز شده و کم کم با نادیده گرفتِن آن ها فاجعه شکل گرفته 

است! 

رنِگ داعش
 در موتر پولیس در کابل
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آن چه كه در غور اتفاق افتاده، 
بسيار تكان دهنده و رنج آور است؛ 
حياِت انسانی است كه مظلومانه 
در دست های عده یی پَرپَر می شود. 
آیا این عده حق دارند چنين با 
سرنوشِت انسان ها بازی كنند؟

بحث بر سِر اهليت و شایسته گی 
افراد برای ارایۀ چنين احكامی 
نيست؛ چون به هيچ صورت 
نمی توان در موجودیِت قوانين 
رسمی در كشور، قوانين دیگری را 
به اجرا گذاشت
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وزارت معارف:

 62 درصِد مردم افغانستان بی سوادند

بر بنیاد آمار وزارت معارف افغانستان 6٢ 
کل  سال   15 از  باالتر  باشنده گان  درصد 
بی سواد هستند و 38 درصد دیگر  کشور 

نیز تنها سواد خواندن و نوشتن دارند.
این وزارت می گوید که تا سال 1393 باید 
آمار باسوادان در کشور تا مرز 48 درصد 
می رسید، اما این رقم در سال جاری روی 
محمدعظیم  است.  کرده  توقف   38 مرز 
وزارت  سوادآموزی  معین  کربالیی، 
معارف می گوید که نزدیک به 78 درصد 
بانوان کشور بی سواد بوده که در برابر رقم 
از مجموع  باسوادان مرد رقم کمی است. 
مردهای کشور نیز 5٢ درصد باسواد و 48 

درصد دیگر بی سواد اند.
طبق  که  می افزاید  سوادآموزی  معین 
هزار   600 باید  سال  هر  آنان  برنامه های 
از  و  ندارند  سواد  که  کشور  شهروند 
رفتن به مکتب بازمانده اند تحت پوشش 

برنامه های سوادآموزی قرار گیرند.
عمدۀ  علت  معارف  وزارت  مسؤوالن 
کشور  سوادآموزی  برنامه های   پس مانی 
ضعف  را  باسوادان  میزان  افزایش  برای 
در مدیریت سال های پیش در این وزارت 
این  سخن گوی  مهرداد،  مجیب  می دانند. 
از  یکی  که  گفت  به سالم وطندار  وزارت 
افزایش  معارف  وزارت  عمدۀ  برنامه های 

تا  درصد   60 به  کشور  باسوادان  رقم 
سال ٢0٢0 است. مهرداد مدیریت خوب 
جمله  از  را  حکومت  رهبران  حمایت  و 
شرط های رسیدن به این میزان عنوان کرد.
سوادآموزی  برنامه  مهرداد  آقای  گفتۀ  به 
 ٢016 سال  تا  بریتانیا  سوی  از  که  بانوان 
تمدید   ٢017 سال  تا  نیز  می شد  تمویل 
هزار   180 حدود  برنامه  این  است.  شده 
بانو را تحت پوشش قرار می دهد و تأثیر 
باسواد  بانوان  رقم  افزایش  در  سزایی  به 

خواهد داشت.
دلیل  معارف  وزیر  بلخی،  حنیف  اسداهلل 
را  کشور  در  بی سوادان  آمار  بلندبودن 
نبود  دولتی،  پیشین  مقام های  بی توجهی 
مناسب،  آموزشی  زمینه های  و  امکانات 
ناامنی و عدم هماهنگی افغانستان با سازمان 
ملل عنوان می کند. او که در نشستی امروز 
)شنبه( در کابل سخن می گفت، افزود که 
جامعه  توجه  اخیر  سال  چند  جریان  در 
افزایش  سوادآموزی  برنامه های  به  جهانی 

یافته است.
مسؤوالن این وزارت آمار بی سوادی بانوان 
را غیرقابل پذیرش می دانند و می گویند، از 
این پس توجه آنان در بخش سوادآموزی 

بانوان بیشتر معطوف خواهد شد.

به  افغانستان  خارجه  امور  وزیر  معاون 
پاکستان  که  گفت  هند  تایمز  اکونومیک 
هیچ اقدام عملی برای مقابله با تروریسم 
انجام نمی دهد بنابراین تنها به دنبال کنترل 

طالبان افغانستان است.
وزارت  معاون  کرزی  خلیل  حکمت 
هندی  رسانه  به  افغانستان  خارجه  امور 
تنها  پاکستان  گفت:  تایمز،  اکونومیک 
را  خود  خاك  از  طالبان  عملیات های 
اطمینان های  برخالف  اما  می کند  کنترل 
داده شده مقامات این کشور، برای مقابله 

با تروریسم کاری انجام نمی دهند.
زمان  افزود: فصل سرمای سالجاری  وی 
طالبان  و  دولت  سنجش  برای  حساسی 
است زیرا معلوم نیست که حمالت طالبان 
تشدید می شود یا خیر در حالی که آنها در 
بیش از 15 والیت این کشور فعال هستند.
در  داعش  حضور  به  اشاره  با  کرزی 
گروه  داشت:  اظهار  نیز  افغانستان 
خود  نفوذ  گسترش  با  داعش  تروریستی 
دیگر  و  افغانستان  مختلف  بخش های  در 
تهدید  را  از جمله هند  منطقه  کشورهای 

می کند.
افغانستان  خارجه  امور  وزارت  معاون 

و  طالبان  اعضای  از  برخی  کرد:  اعالم 
جوانان افراطی در 3 والیت ننگرهار، زابل 
تروریستی  با گروه  را  بیعت خود  فراه  و 
داعش اعالم کرده اند که این مسئله نشان 
منطقه  و  افغانستان  برای  چالش   یک  از 

دارد.
از  ادامه داد: گروه تروریستی داعش  وی 
منابع مالی مانند مواد مخدر و احتماال گاز 
پایگاه  ایجاد  و  هستند  برخوردار  طبیعی 
چین  اویغورهای  سوی  از  افغانستان  در 
اوضاع  نیز  ازبکستان  اسالمی  حرکت  و 
افغانستان بیش از پیش پیچیده کرده است.
به  خود  حکومت  ابتدای  در  اشرف غنی 
به  تا  کرد  سعی  و  کرد  سفر  اسالم آباد 
خواستار  که  دهد  نشان  پاکستان  مقامات 
با  همکاری  گسترش  و  دوجانبه  رابطه 
اما سیاست های دوگانه  این کشور است. 
پاکستان، رییس جمهور افغانستان را ناامید 

کرد.
سفر معاون وزیر امور خارجه افغانستان به 
هند درست پس از سفر حنیف اتمر انجام 
شده است که بیانگر عدم اعتماد مقامات 

افغانستان به اسالم آباد است.

دوستم، دوست و دشمن را برای مقابله 
با طالبان متحد می کند

حکمت خلیل کرزی:

پاکستان هیچ اقدامی در راستای 
مبارزه با تروریسم نكرده است

عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهوری 
در  طالبان  فعالیت  رشد  با  همزمان  افغانستان 
کردن  متفق  فکر  به  کشور  این  شمالی  مناطق 
در  رقبا  عبارتی  به  یا  دشمن ها  و  دوست ها 
شبه  گروه  این  با  مقابله  به  تا  است  افغانستان 

نظامی بپردازد.
به گزارش گزارش خبرگزاری فرانسه، جنرال 
معاون  حاضر  حال  در  که  دوستم  عبدالرشید 
افغانستان  جمهوری  رییس  غنی،  اشرف  اول 
مقابله  در  توانسته  به خوبی  در گذشته  است، 
و  کند  پیدا  دست  موفقیتهایی  به  طالبان  با 
اخیرا حمله یی تهاجمی علیه طالبان در والیت 
فاریاب ترتیب داده و این درحالیست که این 
به  شمال  از  را  خود  فعالیت  ثقل  نقطه  گروه 

سمت مناطق جنوبی افغانستان تغییر می دهد.
البته جنرال دوستم با لباس نظامی به همراه دو 
تن از چهار پسرش اگرچه در خط مقدم نبرد با 
طالبان شناخته شده است، اما نتوانسته آنچنان 
که باید از پیشرفت این شبه نظامیان جلوگیری 
تندرو  نظامیان  شبه  این  چون  بیاورد  عمل  به 
دسترسی  حساس  مناطق  به  تا  شده اند  موفق 

پیدا کنند.
مهمتر اینکه این جنرال ازبک که در 40 سال 
درگیری در افغانستان وفاداری خود را هر از 

پیوند  دنبال  به  بار  این  داده  تغییر  چندگاهی 
دادن نیروها رقیب در کشور است تا اتحادی 

غیرمنتظره تشکیل دهد برای مقابله با طالبان.
ملیشه های ازبک وفادار به حزب جنبش ملی به 
رهبری جنرال دوستم در کنار جمعیت اسالمی 
می جنگند که حزبی با سلطه تاجیک هاست و 

در شمال مبارزه می کند.
مردان  از  گروهی  حزب  دو  این  میان  اتحاد 
مسلح و کارآزموده را در کنار یکدیگر می آورد 
که دارای سابقه یی طوالنی در مبارزات چریکی 

هستند.
در  میالدی  جاری  سال  اوایل  دوستم  جنرال 
اظهارنظری گفته بود: من یک مهندس یا یک 
پزشک نیستم بلکه جنرال دوستم دارای مدرك 
PhD در نابودی طالبان است. من طالبان را به 

زانو در می آورم.
این ائتالف تاکتیکی، خواه می خواهد بماند یا 
نه، در حال حاضر تاثیر خود را گذاشته است.

مستقل  کمیسیون  رییس  فطرت،   اهلل  حفیظ 
حقوق بشر افغانستان گفت: اتحاد میلیشه های 
این دو حزب باعث کم شدن نقض حقوق بشر 
امیدواری  این  مردم  به  اتحاد  این  است.  شده 
با  می توانند  قدیمی  رقبای  این  که  می دهد  را 

یکدیگر با یک دشمن واحد بجنگند.

مک کین: 

راهی طوالنی تا پایان مبارزه با طالبان باقی است

رییس جمهور غنی:
اگر مردم طالبان را بخواهند، حاضرم قدرت را به آنان تسلیم  کنم

مسلح  نیروهای  کمیته  رییس 
مجلس سنای امریکا پس از دیدار 
پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  با 
پایان  تا  طوالنی  راهی  که  گفت 
مبارزه با طالبان افغان باقی مانده 
و این گروه همچنان نقشی کلیدی 

در منطقه بازی می کند.
کمیته  رییس  مک کین  جان 
سنای  مجلس  مسلح  نیروهای 
نشست  از  گذشته  شب  امریکا، 
شریف  راحیل  با  خود  سازنده 

مورد  در  پاکستان،  ارتش  ستاد  رییس 
همکاری دو کشور برای مقابله با تروریسم 

خبر داد.
راه  داشت:  اظهار  بیانیه یی  صدور  با  وی 
طوالنی تا پایان مبارزه با طالبان افغانی باقی 
است و این گروه همچنان نقش کلیدی را 

در منطقه بازی می کند.

مک کین با تقدیر از نشست اعضای کمیته 
امریکا  سنای  مجلس  مسلح  نیروهای 
نشست  این  که  افزود  شریف  راحیل  با 
حاوی  و  سازنده  کمیته  این  اعضای  برای 

اطالعات زیادی بوده است.
روابط  امریکا  که  است  آمده  بیانیه  این  در 
خود با پاکستان را در چنین زمان حساسی 

باارزش می داند.
رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس 
پاکستان  ارتش  گفت:  امریکا  سنای 
با  شریف  راحیل  فرماندهی  با 
را  تلفات زیادی  فداکاری های زیاد، 

به دشمن وارد کرده است.
افغانستان،  اوضاع  داد:  ادامه  وی 
و  داعش  تروریستی  گروه  با  مقابله 
بهبود همکاری ها و هماهنگی ها میان 
امریکا و پاکستان موضوع های اصلی 
نیروهای  کمیته  اعضای  نشست 
با رییس ستاد  مسلح مجلس سنای امریکا 

ارتش پاکستان بود.
این در حالی است که چندی قبل رویترز 
امریکا،  به  شریف  راحیل  سفر  از  پیش 
دولت  از  وی  انتقاد  بر  مبنی  گزارشی 

پاکستان منتشر کرده بود.

در  خود  سخنان  در  غنی  جمهور  رییس 
که  گفت  کازاخستان  نظربایف  دانشگاه 
نشان  کندز  در  طالبان  اخیر  حمله های 
را  طالبان  افغانستان  مردم  که  می دهد 
را  گروه  این  مردم  اگر  و  نمی خواهند 
بخواهد آنان می توانند از راه مردم ساالری 

شامل نظام شوند.
وی اظهارداشت که گروه های هراس افگن 
به شمول داعش در منطقه و جهان ساالنه 
به دست  دالر  تریلیون  یک عشاریه هفت 
می آورند و اگر در برابر این گروه ها مبارزه 
روز  هر  گذشت  با  افگنی  هراس  نشود، 

نیرومندتر خواهد شد.
کرد:  خاطرنشان  غنی  جمهور  رییس 
این  و  است  واقعی  پدیده  یک  "طالبان 
و  افغانی  طالبان  نیست؛  ملی  مسألۀ  یک 
پاکستانی درحال حاضر به یک پدیده  برای 
است،  مبدل شده  آسیا  کشورهای جنوب 
اینها مشکل ساز هستند و اینکه چقدر این 
به  می گذاریم  را  این  است،  مشهور  گروه 

قضاوت  مردم  که  ساالر  مردم  روند  یک 
کنند که چقدر طالبان را می خواهند و اگر 
حاضر  من  بخواهند  را  گروه  این  مردم 
هستم که حکومت را برایشان از یک روند 

مردم ساالر بسپارم."
غنی تصریح کرد: "حمالت اخیر طالبان در 
کندز نشان داد که بدبختانه بازداشت ها و 
خشونت های این گروه غیرقابل قبول برای 
مردم است، هرچند پس از نشست ناروی 
تغییرات الزم در این گروه دیده شده بود."
بزرگی  "تهدید  افزود:  جمهور  رییس 
هراس  هستیم؛  روبرو  آن  با  ما  اکنون  که 
افگنانی هستند که حمله های شهر پاریس 
انجام  را  استانبول  آن حمالت  از  پیش  و 
دادند. ما در افغانستان بزرگترین تهدید که 
گونه یی تازه از شبکۀ هراس افگنانه است 

را تجربه می کنیم".
درهمین حال رییس جمهور غنی می گوید 
بگونۀ  جهانی  افگن  هراس  گروه های  که 
سیستماتیک کار می کنند و از جنایت هایی 

که انجام می دهند ساالنه مبلغی هنگفتی را 
بدست می آورند.

القاعده  شبکه  "اگر  کرد:  تأکید  وی 
اکنون گروه داعش  بوده است،  ویندوز ٢ 
ویندوز پنج است.  هیچ یک از شبکه های 
از  ندارند،  گرایی  ملی  اساس  هراس افگن 
ارزش  چیزی  هیچ  برای  آنان  رو  همین 
با شبکه  داعش  اکنون گروه  نیستند.  قایل 
القاعده هم در رقابت و هم در همکاری 

قرار دارد."
آسیای  کشورهای  از  غنی  جمهور  رییس 
مشکالت  حل  برای  که  خواست  مرکزی 
اقتصادی دولت ها فرصت  های موجود در 
و  سرمایه گذاری  بخش های  در  را  منطقه 

زیرساخت ها بکار گیرند.
وی ادامه داد که احیای راه ابریشم گذشته 
از رونق دادن روابط سیاسی و اقتصادی در 
جهان سبب گسترش خدمات در قاره آسیا 

خواهد شد.



محمداكرام اندیشمند 

 جهان اسالم از نظر جغرافیایی شامل منطقۀ خاورمیانه 
سوریه(،  شمول  به  آسیا  عربی  کشورهای  و  )ایران 
پاکستان،  )افغانستان،  آسیا  جنوب  و  مرکزي  آسیای 
قرغیزستان،  تاجیکستان،  ترکمنستان،  ازبکستان، 
و  قزاقستان  از  بخش هایی  و  مالدیو  بنگله دیش، 
هندوستان(، آسیای جنوب شرقی )اندونیزیا، مالیزیا و 
برونئی(، حوزۀ قفقاز )آذربایجان، چیچین و داغستان(، 
حوزۀ بالکان )بوسنی و هرزگوین، الباینا و شبه جزیرۀ 
تونس،  لیبیا،  الجزایر،  )مصر،  افریقا  شمال  کریمه(، 
مراکش، موریتانیا و جمهوری عربی صحرا(، افریقای 
مالی،  چاد،  گامبیا،  نایجریا،  گینه،  )سنگال،  مرکزی 
و  سیرالیئون(،  و  عاج  ساحل  فاسو،  بورکینا  سودان، 
اتیوپیا،  ارتیریا،  افریقا )جیبوتی، سومالیا،  حوزۀ شرق 
تانزانیا و جزایر کومور( می شود. اما مسلمانان در بیرون 
مختلِف  کشورهای  در  جغرافیایی  حوزه های  این  از 
دنیا نیز زنده گی می کنند. جمعیت مسلماناِن جهان یک 
میلیارد و شش صدهزار تن تخمین می شود که در ٢08 

مسلماناِن  درصد  می برند. شصت  به سر  جهان  کشور 
افریقا  قارۀ  در  درصد  بیست  و  آسیا  قارۀ  در  جهان 
میلیون  از سه صد  بیش  دارند.  زنده گی  میانه  و شرق 
اقلیت های  عنوان  به  مختلف  کشورهای  در  مسلمان 
اجتماعی و مذهبی ساکن هستند. در قارۀ اروپا بیش 
از  بیش  که  می کنند  زنده گی  مسلمان  میلیون   38 از 
پنج درصد نفوس اروپا و بیشتر از دو درصد جمعیِت 
ایاالت  در  و  می دهند.  تشکیل  را  جهان  مسلمانان 
متحدۀ امریکا بیش از پنج میلیون مسلمان وجود دارد 

که 0,9 درصد جمعیت امریکا را می سازند. 
جهان اسالم از نظر موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی 
در دنیای امروز بسیار بااهمیت است. بیشتر از هفتاد 
درصد ذخایر نفِت جهان و پنجاه درصد ذخایر گاز در 
نفت خیز  کشورهای  دارد.  قرار  اسالمی  سرزمین های 
نفت  کِل ذخایر  فارس 66 درصد  در خلیج  مسلمان 
ارزش  دارند.  را  جهان  گاز  ذخایر  درصد   30 و 
بیش  به  اسالمی  کشورهای  در  کاال  مبادالت  ساالنۀ 
و  اسالم  دنیای  اما  می رسد.  دالر  میلیارد  یک هزار  از 
در  اهمیت  و  کثرت  این همه  علی رغم  مسلمانان 
اندوه بار و  بسیار  امروز، چالش ها و معضالت  جهان 

حل نایافته دارند. 

واقعیت های دنیـای اسالم و مسلمانان در جهان امروز، 
واقعیت هایی تلخ و حقارت بار است: 

1ـ تفرقه و تعارض درونی
از  حکایت  که  واحدی  نام  برخالِف  اسالم  دنیای   
دین واحد دارد، دنیای تفرقه و تعارِض داخلی است. 
در  اسالمی  باورهای  و  اندیشه ها  از  گوناگونی  طیف 
عرصه های مختلِف حیات از عرصۀ مذهبی و فقهی تا 
عرصۀ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جهان اسالم 
از  تعارِض شیعه و سنی چه  وجود دارد. اختالف و 
و  بسیار عمیق  زاویۀ سیاسی،  از  و چه  مذهبی  منظر 
امامیه(  )مذهب  شیعه  که  حالی  در  است.  گسترده 
تعیین  تلقی می کند و  از اصول دین اسالم  را  امامت 
اکثریت سنی  الهی می پندارد، مذهب  امامان را وحی 
آن را منطبق با شریعت نمی داند. حتا احزاب افراطی 
اسالمی سنی چون القاعد، داعش و... شیعه را مسلمان 
می شمارند.  واجب القتل  را  آن ها  و  نمی کنند  تلقی 
در  که  عراق  در  القاعده  فرمانده  زرقاوی  ابومصعب 
در  سال٢004  فبروری  در  شد،  کشته   ٢006 جون  
نامه یی به اسامه بن الدن نوشت: »خطر شیعه بزرگ تر 
از خطر امریکایی ها است. و یگانه راه ضربه زدن به 
مذهب، ارتش و فعالین آن ها، دست زدن به انفجاراِت 
آیت اهلل  شوند.«  مطیع  تا  آن هاست  میان  پی  در  پی 
تحریک  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
از  را در جوالی1998 پس  افغانستان  اسالمي طالبان 
گروه  یک  مزارشریف،  در  ایرانی  دیپلمات های  قتل 

محمدعمر  مال  اما  خواند؛  اسالم  از  بی خبر  و  جاهل 
رهبر طالبان در پاسخ گفت که شیعه های حاکِم ایران 
حساب  مسلمان  مسلمانان،  نزد  نه  و  کفار  نزد  نه 

نمی شوند. 
چندگانه گی دنیای اسالم در عرصۀ نظام سیاسی، یکی 
دیگر از جنبه های تفرقه و تعارِض دنیای اسالم است. 
در دنیای اسالم نظام های متفاوِت سیاسی و زمام داراِن 
حاکمیت  ناهمسو  عملکرد  و  سیاست  با  مختلف 
دارند. آیا میان تعبیر و قرائت تحریِک اسالمی طالباِن 
در  اسالمی  مشابه  گروه های  از  بسیاری  و  افغانستان 
کشورهای مسلمان که به زن حق تعلیم و کار در بیرون 
از منزل نمی دهند و انتخابات را نامشروع می پندارند، 
با احزاب اسالمی دیگری که نقطۀ مقابل آن را اسالمی 
آیا  دارد؟  وجود  همسویی  می کنند،  تلقی  شرعی  و 
گروه ها و احزاب افراطی و تکفیرگرای اسالمی مانند 
و  که کشتار  و...  بوکو حرام  طالبان،  القاعده،  داعش، 
می کنند،  تلقی  اسالم  و  خدا  راه  در  جهاد  را  انتحار 
و  دموکراسی  با  که  اسالمی  گروه های  و  احزاب  با 

انتخابات همسویی نشان می دهند، یکسان هستند؟
اختالفات جدِی  از  یکی  مرزی  و  ارضی  اختالفات   
که  می شود  شمرده  اسالمی  کشورهای  از  شماری 
است.  داشته  پی  در  نیز  را  خونینی  بسیار  منازعاِت 
هشتاد  دهۀ  در  ایران  و  عراق  میان  جنگ هشت ساله 
میالدی، جنگ و در واقع تجاوز نظامی دولت عراق 
میان  جنگ  کویت،  علیه  حسین  صدام  رهبری  به 
الجزایر در سال1963، اختالف  کشورهای مراکش و 
پاکستان،  و  افغانستان  میان  دیورند  مرز  بر سر  مزمن 
اختالفات مرزی و ارضی میان ایران و امارت متحدۀ 

عربی بر سر سه جزیره در خلیج فارس و... نمونه هایی 
از اختالِف متذکره هستند.

نیز  نژادی  و  زبانی  قومی،  ملی،  تعلقات  لحاظ  از   
این  دارد.  اسالم وجود  در جهان  تفرقه های شدیدی 
ملت های  و  کشورها  میان  در  هم  اختالف،  و  افتراق 
فارس،  ترك،  بربر،  عرب،  چون:  مسلمان  مختلِف 
کرد و غیره موجود است و هم میان ملت ها و اقوام 
سایه  مسلمان  جوامِع  و  کشورها  داخل  در  مختلف 
مسلمانان  درونی  اختالف  ریشه های  است.  افکنده 
گام  در  است،  دوامدار  و  تاریخی  اختالف  یک  که 
علی رغم  برمی گرددـ  داخلی  مؤلفه های  به  نخست 
تأثیرگذار  تفرقه  این  بیرونی در  آن که عوامل مختلف 
تعبیر  اولین مولفۀ درونی اختالف،  به  نگاه  است. در 
نخبه گان و  واقع  در  متفاوت مسلمانان و  برداشت  و 
و  نصوص  از  اسالم  تاریخ  طول  در  مسلمان  علمای 
منابع اسالمی نمایان می شود. آیا این تعبیر و برداشِت 
علمای  و  نخبه گان  متفاوت  درك  و  فهم  به  متفاوت 
منابع  و  نصوص  از  آن ها  مختلِف  دیدگاه  و  دینی 
به  منتج  منابع  این  در  تفاوت  وجود  یا  و  برمی گردد 

تفرقه و ناهمسویی می شود؟
تعالیم واحکام دینی  از  اگر معرفت و درك یکسان   
در رویکرد به نصوص و منابع اسالمی و سپس توافق 
بر سر تمامی مسایل، راه حل این معضل باشد، چنین 
راه حلی دست نیافتنی به نظر می رسد. زیرا نه تنها که 
در تاریخ اسالم و مسلمانان این درك و این راه حل 
شکل نگرفت، بلکه بخشی از تاریخ سیاسی اسالم از 

از برداشت و تفسیر  ناهمسانی فهم و معرفت دینی، 
مختلف و متعارض منابع دینی و از باور به تعدد منابع 
و مراجع دینی به ویژه میان دو فرقۀ اصلی اهل سنت 
و شیعه به وجود آمد. اگر دیدگاه و تفسیر متفاوت از 
داده شود،  پیوند  مختلف  عوامل  به  منابع  و  نصوص 
برخی از نویسنده گان و تاریخ نگاران، ابهام و اختالف 
در منابع را یکی از مؤلفه هایی تلقی می کنند که زمینه 
را در جهِت آرای متفاوت و متعارض هموار می کند. 
نکتۀ دیگری که یک پارچه گی جهان اسالم را نامحتمل 
مختلف  عوامل  از  مسلمانان  تأثیرپذیری  به  می سازد، 
بومی خودشان  و  سنتی  فرهنگی جوامع  و  اجتماعی 
برمی گردد. منافع و مصالح متفاوِت کشورهای اسالمی، 
ملت ها و اقوام مسلمان در عرصه های مختلف حیات 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، عامل دیگر در جدایی 

و ناهمسویی جهان اسالم و جوامع مسلمان است. 

2ـ عقب مانده گی
در حالی که مسلمانان در سده های تاریک میانه، تمدن 
ظهور  عوامل  از  یکی  تمدن  این  و  داشتند  اقتدار  و 
رنسانس در اروپا و جهان غرب بود، چرا مسلمان ها 
پس از آن در تمام عرصه های حیات از دنیای غرب 
یا  اسالم  دنیای  از  بزرگی  بخش  و  ماندند  عقب 
کشورهای  اشغال  و  استیال  در  اسالمی  سرزمین های 

غربی قرار گرفت؟ 
میالدی  بیستم  قرن  دوم  نیمۀ  آغاز  تا  آن که  علی رغم 
سیاسی  استقالل  به  اسالمی  کشورهای  از  بسیاری 
و  عنوان جوامع  به  نتوانستند  اما هرگز  یافتند،  دست 
کشورهای مستقل در عرصه های مختلف تبارز کنند. 

کشورهای اسالمی همچنان پس از استقالل در ورطۀ 
گرفتار  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  پسمانی های 
بیرون  منجالب  این  از  را  خود  نتوانستند  و  ماندند 
کنند. نقش مسلمان ها با یک میلیارد و شش صدهزار 
حتا  و  ناچیز  بسیار  بشر،  امروز  تمدن  در  جمعیت 
در  امروز  محصوالِت  و  آثار  تمام  است.  نامشهود 
در  پیشرفت  از  انسانی  حیات  مختلِف  عرصه های 
عرصۀ طب تا تکنالوژی و میدان دانش علوم انسانی 
به جوامع غربی و مسیحی است.  متعلق  اجتماعی  و 
از میان جمعیت مسلماناِن جهان هشت صدمیلیون نفر 
بی سواد و یا بسیار کم سواد هستند. زنان در این میان، 
بیشترین قشر بی سواد را در کشورهای اسالمی تشکیل 
می دهند، به حدی که در بسیاری از کشورهای اسالمی 
بیش از شصت درصد و حتا نود درصد زنان بی سواد 
هستند. در مناطق قبیله یی پاکستان تنها 3 تا 5 درصد 
زنان سواد دارند و آمار زنان باسواد در کل کشورها تا 
پانزده درصد می رسد. نصف زنان در کشورهای عربی 
سواد ندارند. در میان جمعیت یک میلیارد و شش صد 
سال  در  دانشگاه ها  تعداد  جهان  مسلماناِن  میلیونی 
٢006 به بیشتر از پنج صد دانشگاه می رسید؛ در حالی 
که هند در این سال بیشتر از 8500 دانشگاه، و ایاالت 
متحدۀ امریکا بیش از 5758 دانشگاه داشت. در دنیای 
آن می توانند  از دو درصد جمعیِت  بیشتر  تنها  اسالم 
در  مسلمانان  شوند.  دانشگاه  وارد  تحصیالت  جهت 
با  مقایسه  اقلیت شمرده می شوند، در  کشورهایی که 
سایر باشنده گاِن آن کشور در بسیاری موارد عقب مانده 

 59 هند  مسلمانان  میان  در  سواد  میزان  مثاًل  هستند. 
این  درصد است، در حالی که در میان غیرمسلمانان 
کشور 65 درصد است. از میان جمعیِت یک میلیارد و 
شش صد میلیونی مسلماناِن جهان تنها دو نفر مسلمان 
که  حالی  در  کرده اند،  دریافت  را  نوبل  علمی  جایزۀ 
جمعیت یهودِ جهان که یک درصد جمعیت مسلمانان 
را تشکیل می دهد، 79 جایزۀ علمی نوبل را گرفته اند. 
نشده  رعایت  عدالت  جوایز  اعطای  در  است  ممکن 
باشد، اما نکتۀ دیگِر قابل تأمل این است که 57 کشور 
را  اسالم  دنیای  واقع  در  که  اسالمی  کنفرانس  عضو 
می سازند، یک درصد تولید ناخالص ملی را به بخش 
این  اما  تحقیق و گسترِش دانش تخصیص می دهند، 
اختصاص در امریکا 3 درصد و در اسراییل 4 و نیم 
که جوامع  است  این  نکتۀ شگفت آور  است.  در صد 
دیِن  عنوان  به  اسالم  به  نسبت  مسلمانان  و  اسالمی 
خود در ناآگهی و بی سوادی به سر می برند. اکثریت 
مسلماناِن جهان از معنی و مفهومِ آن چه که در ادای 
عبادت روزانه )نماز( انجام می دهند، چیزی نمی دانند. 
بسیاری از کشورهای اسالمی در فقر و عقب مانده گی 
کشورهای  فقیرترین  هم  شماری  و  می برند  سر  به 
دنیا  کشورهای  فقیرترین  می دهند.  تشکیل  را  جهان 
سومالیا،  کمبودیا،  افغانستان،  سیرالیئون،  ایتوپیا، 
نیجریه، پاکستان و موزمبیق استند که شش تای آن ها، 
کشورهای اسالمی اند. از میان کشورهای اسالمی عضو 
از  کمتر  کشور   45 سرانۀ  درآمد  اسالمی،  کنفرانس 
یک هزار دالر امریکایی است. سطح زنده گی مسلماناِن 

اروپا پایین تر از تمام پیروان ادیاِن دیگر است.
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قابل  به صورت  می توان  را  ابوحنیفه  عقاید  و  روش ها 
از  که  اقوالی  یک،  آورد:  به دست  منبع  دو  از  اعتماد 
و  گردیده  نقل  دیگران  یا  طرف دارانش  کتب  در  او 
فقه  المتعلم،  و  العالم  مانند  او  آثار  دو،  است؛  مستند 
اکبر و رسالۀ او به عثمان بتی. در نقل باورها و رفتار 
شخص ابوحنیفه باید بسیار احتیاط کرد برای این که در 
عصرهای بعدی به طرز چشم گیری پیرامون آن مبالغه 

شده است. 
 الف: مرجئه بودن او 

بسیاری از اهل حدیث مانند عبدالقادر گیالنی در »غنیۀ 
می دانسته اند،  مرجئ  را  ابوحنیفه  معتزله،  و  الطالبین« 
در  وی  باورهای  رؤوِس  اتهامات،  این  همۀ  با  ولی 
به  است)بنگرید  بوده  این طور  کالمی  عمدۀ  مسایل 

شهرستانی، ج، 1، ص: 1٢7(: 
 ایمان و معصيت

خوارج مرتکب کبیره را خارج از اسالم می دانستند و 
اهل حدیث مرتکب کبیره را اگرچه تکفیر نمیکردند، 
ولی موجب نقص ایمان می پنداشتند و مرجئیان افراطی 
اساسًا معصیت را مستحق مجازات یا عذاب نمی دانستند 
عذاب  مستحق  را  کبیره  معصیت  ابوحنیفه  امام  اما 
می دانست ولی ایمان را به أثر گناه ناقص نمی دانست 
العالم و المتعلم مرجئه را منحرف می داند  و خود در 
و شاید باید گفت که او خود یک مرجئۀ معتدل بوده 

است. )بنگرید به: ظاهریه، ج1، ص:97(
 امامت

وی در »فقه اکبر« به صراحت به محبت ختنین )عثمان 
و علی( تأکید می کند و کار هر دو را به خدا واگذار 
می کند. به گفتۀ امام ابویوسف، منظور ابوحنیفه از »کار 

نه  است،  دو  هر  سیاسی  کارکرد  و  جنگ ها  دو«،  هر 
اصل ایماِن هر دو، در حالی که مرجئه افراطی ایماِن هر 
دو را زیر سوال برده بود. )بنگرید به: خوارزمی، ج 4، 

ص: 1545( 
وی علی را در برخوردهایش با عایشه و معاویه برحق 
می دانست.)مکی، همان،83( و از او دربارۀ برتری میان 
عثمان و علی دو نقل شده است: یک، وی به فضیلت 
هر یک به ترتیب خالفت معتقد بوده است؛ دو، وی 
علی را نسبت به عثمان برتر می دانسته، آن طوری که 
تفتازانی گفته است. اما ابوحنیفه از بیعت با منصور و 
سفاح عباسی إبا کرد و برخی ها این عملکرد و کمک 
او به زید بن علی را به نوعی اعتقاد به غیرمشروع بودن 
علیه  قیام  به  معتقد  را  وی  و  دانسته  عباسی ها  امارت 
آن ها پنداشته است که این امر به نوعی او را به مرجئۀ 
افراطی نزدیک می سازد و همچنان نقل شده است که 
او معتقد بر امامت هر شخص عادل و باورمند به کتاب 

و سنت بوده است. 
 اصحاب )یاران پيامبر(

از  را  رباح، خود  ابی  بن  عطا  پرسش  به  پاسخ  در  او 
است.  دانسته  دور  پیامبر(  )یاران  سلف  دادن  دشنام 
)بنگرید به اصفهانی، ج 3، ص 314  و خطیب بغدادی، 

ج13، ص 33٢( 
 و در فقه اکبر گفته که از هیچ صحابی برائت نمی جوید. 
اما توقف او در مسالۀ برتری عثمان و علی بر یکدیگر، 
می رساند که این حسن ظن الزامًا به معنی عادل دانستن 

همه نبوده است. 
نقل دیگری را که ابوجعفر اسکافی از او کرده این است 
که او صحابی هایی مانند ابوهریره و أنس بن مالک را 
عادل نمی دانسته )البته در نقل و قضاوت علمی( و این 
نقل قول، بعداً نزد متأخرین احناف به معنی غیرمجتهد 
رأی  برابر  در  آن ها  نقل  و  شد  گرفته  آن ها  دانستن 

مرجوح دانسته شد. )ابن ابی الحدید، ج 4، ص 68(
ـ وی برعدالت و اهمیِت آن پافشاری می نمود و روی 
همین ملحوظ، در تغییر خالفت از اموی ها به عباسی ها 
تغییراتی در دیدگاهش پدید نیامد و به ساختار قدرت 
عیب جویی  و  سب  از  ولی  نداد.  مشروعیت  قبیله یی 
اکبر،  )فقه  است.  داشته  پرهیز  اکرم  پیامبر  یاران  تمام 

ص٢1( 
  ب: تقليد

وی تقلید را مردود می دانست، به ویژه در عقاید، و این 
امر به گونه یی ابراز نظر برای همه را باز نگه می داشت.

  ج: منتقدین امام ابوحنيفه
است.  کرده  او حواله  به  اهل حدیث  را  نقد  بیشترین 
 ،٢ ج  بسوی،  و  180؛  ص   ،1 ج  السنۀ،  حنبل،  )ابن 

ص 746(
شیعه ها با وجود نقل قول هایی مبنی بر ذم ابوحنیفه از 
او  با  مناسبی  رابطۀ  1، ص 145(  )کشی، ج  ائمۀشان 

داشته اند. )مغربی، ج 1، ص 96(
هر  و  است  بوده  دوستانه  رابطه اش  کل  در  معتزله  با 
است.  می کرده  قول  نقل  عبید  بن  عمرو  از  گاهی  از 

)خوارزمی، همان(
  د: نظام های اعتقادی منسوب به امام ابوحنيفه 

دو مکتب در داخل فقه یا در کل محور مکتب ابوحنیفه 
شکل گرفت که خود را منسوب به او می دانند: یک، 
گروهی که فقط عقیدۀ او مبنی بر عدم زیادت و نقصاِن 
در  مسایل،  دیگر  در  و  است  داده  قرار  پایه  را  ایمان 
و  طحاوی  مانند  است،  نزدیک  حدیث  اهل  به  کل 

حنفی های شام.
و  می کند  پیروی  او  اندیشه گرایی  از  که  گروهی  دو، 
مخالف اهل حدیث اند مانند تفتازانی و عموم بلخیان و 

خراسانیان. )همان(
ـ ابوحنیفه گاهی به عنوان صاحب یک اندیشۀ فراتر از 
فقه شناخته می شود و متکلمانی مانند باقالنی، جوینی، 
می کرده اند،  پیروی  او  تفکر  از  تفتازانی  و  عیاض 

درحالی که داخل در فقه او نبوده اند.  
به  او  نگاه  به  توجه  )با  ابوحنیفه  امام  فقهی  ساختار 

احادیث(
واژۀ »فقه عراق« یا »فقه کوفه« در فقه حنفی خالصه 
می گردیده است و نخستین ویژه گی فقه عراق، حکم 
بر اساس اجتهاد بعد از قرآن و سنت و اقوال صحابه 
)استاد  و حماد  نخعی  ابراهیم  کار  ساختار  و  می باشد 
ابوحنیفه( این بود که وقایع جاری را مورد بحث قرار 
قواعد ساختارمند  ایجاد  به  آن  به  توجه  با  و  می دادند 
دست می زدند که این امر فقه حنفی را به عنوان »فقه 
ناظر بر جریان وقایع« معرفی نمود و نه فقه مبتنی بر 

مسایل فرضی و فرضیه ها. 
نقل یحیی بن ضریس  ابوحنیفه،  از  موثق ترین روایت 
است که می گوید: نزد ابوحنیفه نخست قرآن منبع حکم 
بود، بعداً سنت با روایت ثقات از ثقات و قول صحابه 
ابن  رأی. )صیمری، اخبارابی حنیفه: 1985؛ و  و بعداً 

عبدالبر، االنتقأ، ص 143( 
قواعد  که  شد  موجب  قرآن  به  وی  ساختاری  نگاه  ـ 
ویژه یی در استخراج احکام از قرآن به دست دهد، مانند 
صفا  در  سعی  ملحوظ  همین  )روی  واجب  و  فرض 
و مروه را واجب دانست، مکروه تحریمی و تنزیهی، 
مطلق و مقید، عام و خاص و تضییق ظواهر نصوص. 
)قدوری، اللباب، ص 56؛ و جصاص، ج 5، ص 94( 
تعبدی  امور  در  آن  پذیرای  وی  نیز  اقوال صحابه  در 
رأی  معیاریِت  با  اجتماعی  امور  در  اما  است  بوده 

انتخاب می کرده است. 
یک آمار برگرفته شده از فقه او نشان می دهد که  7٢ 
درصد روایات مستفاد در فقه او، از هشت تن مروی 
است؛ 15/ از ابن مسعود، 1٢/ از ابن عمر، 10/ از عمر، 
10/ از ابن عباس، 9/ از عایشه، 6/ از جابر و 5/ از علی 

و باقی از ابوهریره. )ابن سعد: 1915( 
  دیدگاه ویژۀ امام ابوحنيفه به احادیث 

انتقادی اهل حدیث نسبت به  اگرچه دلیِل اصلِی دید 
ابوحنیفه، ویژه گی های اعتقادی او بوده است، ولی نگاه 

خاِص او به احادیث هم به این امر دامن زده است.  
اصطالحات مدرن حدیث در عصِر او به وجود نیامده 

با قید صحیح قبول داشت و  بود، ولی او احادیث را 
»صحیح«  واژۀ  از  او  منظور  دقیقًا  که  نیست  مشخص 
اما آن چه مشخص است آن است که  چه بوده است. 
احادیث دارای اسناد حجازی )در عین حالی که اکثریت 
را تشکیل می دهد( کمتر در عراق وجود داشته است 
و ممکن برخی روایات در جامعه مشهور بوده و نظر 
فقیه را جلب می کرد ولی به لحاظ سندی چندان قوت 

نداشت. )صیمری، همان؛ و خطیب بغدادی، همان( 
نزد او حدیث متواتر مفید یقین بود، ولی تعداد این گونه 
احادیث خیلی نادر بودند. احادیِث مشهور مورد قبول 
می شد.  پنداشته  غالب  ظنی  حکم  مفید  ولی  بود  او 
)با  ظنی  علم  مفید  او(  اصطالح  بر  )بنا  واحد  حدیث 
ترجیح جانب اثبات( شناخته می شد و احکام قطعی یی 
و  نمی گردید  ثابت  آن  به  حرمت  و  فرضیت  مانند 
پنداشته  ظاهری  حکم  استخراج  محل  نیز  عبادت  در 
می شد، نه حکم واقعی. )یعنی هر آن ممکن بود کشف 

شود که حکم واقعی چیِز دیگری بوده است.(  
ترجیح  گاهی  رأی  با  واحد  خبر  تعارض  در صورت 
را به خبر واحد داده است، مانند نقض وضو به خندۀ 
قهقه؛ و گاهی ترجیح را به رأی داده است، مانند عدم 
نقض وضو در استفاده از آن چه که به آن آتش رسیده 
تعبدی  مسایل  در  که  می شود  فهمیده  این  از  است. 
محض ترجیح به خبر واحد می داده )با ویژه گی یی که 
گفته شد( و در مسایل اجتماعی و اعتقادی به رأی و 

عقل تکیه می کرده است .)قدوری: همان، ص 78( 
است،  بوده  تفکیک  به  قایل  راویان صحابی  میان  وی 
مانند  را  غیرمجتهد  صحابی  روایت  که  معنی  این  به 

ابوهریره پایین تر می دانسته است. 
است،  نداشته  احادیث  به  استناد  به  شدید  گرایش  او 
او  عقالنی  و  کالمی  تفکر  یک،  ذیل:.  دالیل  به  شاید 
دو،  گردیده؛  احادیث  به  او  سخت گیرانۀ  نگاه  باعث 
احادیثی با روایت حجازی در عصر او در عراق کمتر 
به  ویژه  توجه  لحاظ  به  وی  سه،  است؛  داشته  وجود 
رأی  به  خاص  توجه  اجتماعی  امور  و  معامالت  فقه 
راویان  میان  تفکیک  به  معتقد  ضمن  در  و  می نموده 

صحابی حدیث بوده است. 
  جایگاه رأی 

ابوحنیفه  امام  فقه  ویژه گی  اصلی ترین  رأی گرایی 
است، تا آن حد که موجب انتقاد اهل حدیث و باعث 
پیشتیبانی عقل گرایان مسلمان شده است. او چنین گفته: 
»این سخن ما رأی است و بهترین سخنی است که بر 
آن دست یافته ایم، پس هرکه بهتر از سخن ما آورد، به 
صواب نزدیک تر است.« )طبری، اختالف الفقها: بی تا( 
به  معتقد  وی  )تفسیری(  اجتهادی  پلورالیسم  الف: 
به  آن هم  مستند  و  بوده  اجتهادی  هر  ظاهری  صواب 
صورت نقلی همان حدیِث منسوب به پیامبر است که 

مجتهد مخطئ را نیز مأجور دانسته است. 
ب: نوعیت تفسیر اجتهادی )تفسیر علی( وی بر تفسیر 
در  اما  است،  بوده  پابند  معمول  طبق  نصوص  لفظی 
صورتی که صریح باشد و در غیر آن، به تفسیر علی یا 
همان تعلیل حکم گرایش داشته که به گونه یی موجب 
می گردیده که به تضییق حکم لفظی بپردازد و احکام 
مانند  می دانسته،  عامه  مصالح  کنندۀ  تأمین  را  شرعی 
از  آمده  به دست  به شراب  واژۀ شراب  مفهوم  تحدید 

انگور. )قدوری، همان( 
ج: تفکیک عبادات و امور اجتماعی: وی باب عبادات 
یا آیین های پرستش را بر مبنای تقرب به خدا می دانسته 
که باید از نقل استفاده گردد و دانسته شود، اما مسایل 
اجتماعی را مبتنی بر مصالح مردم می دانسته که باید از 
تعلیل  غیرصریح  نصوص  و  شود  گرفته  کار  نیز  رأی 

گردد، مانند برابری قصاص مرد و زن. 
از  مقارن  فقه  مباحث  در  وی  فردی:  آزادی های  د: 
اسالم  حقوقی  نظام  در  فردی  آزادی های  علم برداراِن 
شناخته می شود که قایل به اختیار دختر مانند پسر در 
انتخاب شریک زنده گی آینده اش بوده، برابری قصاص 
میان مسلمان و ذمی را قبول داشته و تصرف پدر را 
در امور غیرضروری در ملکیت پسر مردود می دانسته 
و اخذ دو گونه مالیه را از یک مجرا رد می کرده است 
مانند خراج و عشر از یک زمین. )طوسی، ج ٢، ص 

 )٢04
در  مقاصد  فقه  علم بردار  اگرچه  مقصدگرایی:  هــ: 
ابوحنیفه  توجه  بعدی ها شاطبی شناخته می شود، ولی 
نشان  اجتماعی  بن بست های  از  رهایی  به حیل جهت 
می دهد که وی نیز گرایش ویژه به فقه مقاصد داشته 
در  سودی  بانک های  از  سود  اخذ  جواز  که  است 
دست  و  نماز  فارسی  قرائِت  غیرمسلمان،  کشورهای 
بردن بدون وضو به قرآن به وی نسبت داده شده است. 

)ابو زهره، ص 417( 
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هارون مجيدی
هیأت حقیقت یاب کندز با تأخیر چند هفته یی، دیروز 

گزارش خویش را اعالم کرد. 
یافته های این هیأت نشان می دهد که ضعف در رهبری، 
از  امکانات،  از  نادرست  استفادۀ  و  پیچیده گی ساختار 

عوامل عمدۀ سقوط شهر کندز بوده است.
یک  در  آبان(   30 )شنبه،  دیروز  هیأت  این  اعضای 
»محتوای  که  کردند  اعالم  کابل  در  خبری  نشست 

گزارش خویش را باب دندان کسی نساخته اند.«
امراهلل صالح، رییس کمیسیون حقیقت یاب کندز تأکید 
کرد: در این گزارش دوصد صفحه یی هیچ موردی پنهان 
نمانده است و ما در مدت کار خود، تحت هیچ نوع 

فشار سیاسی قرار نگرفتیم.
آقای صالح بیان داشت که طالبان قبل از حمله به شهر 
چهاردره،  ولسوالی  چون  مهمی  مناطق  کنترل  کندز، 
دشت ارچی و برخی از روستاها را به دست گرفته بودند 
بی تفاوت  طالبان  تحرکات  این  به  نسبت  که حکومت 

بوده است.
طالبان  کندز،  حقیقت یاب  کمیسیون  رییس  گفتۀ  به 
برای چندین هفته با پولیس محلی در این مناطق درگیر 
بوده و در این مدت حمایتی از پولیس محلی صورت 
وضعیت،   این  با  زمان  هم  درگیر،  سوی  از  نمی گیرد. 
افغانستان در سایر والیت های شمالی  امنیتی  نیروهای 

کشور درگیر نبرد با مخالفان می شوند.
کندز  رویداد  حقیقت یاب  هیأت  رییس  صالح  امراهلل 
گفت که ما کار خود را از مرکز آغاز کردیم و خالءهای 
موجود در شورای امنیت ملی را برمال کردیم؛ ساختار 
کنونی شورای امنیت ملی یک عامل بی ثباتی در کشور 

است. 
صالح افزود که ما مدیریت اطالعات را در مرکز مورد 
انتقاد قرار دادیم. ساختار کنونی شورای امنیت ملی یک 
عامل بی ثباتی در کشور است. ما ناکام ها و کسانی را که 

غفلت کرده اند، تثبیت کرده ایم.
وی خاطرنشا ن کرد: »در پشت پالن گذاری سقوط کندز 
یک مالی مسجد نیست؛ بلکه یک ارتش و استخبارات 

قوی وجود داشته است«.
وقتی  که  افزود  کندز  یاب  حقیقت  کمیسیون  رییس 

طالبان در گفت وگوهای خود از مهمان صحبت می کنند 
منظور مشاوران پاکستانی است و تماس های ضبط شده 
نشان می دهد که آنان با پشاور پاکستان در ارتباط بوده 

اند.
دست آوردن  به  نیازمند  »حکومت  کرد:  تصریح  صالح 
نباید  خودش  خاطر  به  حکومت  است؛  مردم  اعتماد 

خاموش باشد«.
مسألۀ  سه  بیان  با  خبری  نشست  این  در  صالح  آقای 

ساخت:  نشان  خاطر  کندز  در  کلیدی  و  عمده 
ساختار  رهبری،  کندز  سقوط  در  موضوع  »عمده ترین 
و امکانات است. بزرگ ترین ناکامی در رهبری ا ست؛ 
ساختار  پیچیده گی  ناکامی  بزرگترین  و  ناکامی  دومین 
در  که  نمی داند  بحران هیچکس  مثاًل در روز  هاست؛ 

رأس کی است.
او با اشاره به نا هماهنگی در میان مقام های محلی کندز 
خوب  والی  با  رابطه اش  پولیس  فرمانده  »اگر  گفت: 
آن،  غیر  در  دارند؛  آهنگی  هم  و  تماس  هم  با  است، 
جود  و  هم آهنگی  نیست،  خوب  شخصی شان  رابطۀ 
ندارد؛ تماس وجود ندارد و پراکنده گی وجود دارد و 

هیچ کس نمی داند از کی اطاعت کند«.
نبود  این که  بیان  با  کندز  رییس کمیسیون حقیقت یاب 

نقطۀ  در  افزود:«ما  نبوده،  کندز  سقوط  علت  امکانات 
ندیدیم که سرباز به خاطر نبود مرمی ترك وظیفه کرده 
یا کمبود غذا  و  نبود  قطعۀی شاهد  در هیچ  ما  باشد. 
نبودیم؛ برخالف ده ها واسطۀ زرهی و غیر زرهی دولت 
به دست طالب می افتد، یعنی ضعف رهبری است و ما 
ضعف رهبری را نیز در سطح استراتیژیک و مرکزی اش 

هم به نقد و تحلیل و بررسی گرفتیم.
خود  ارزیابی های  در  ما  داشت:  بیان  صالح  آقای 

پشاور  از  می جنگیدند  کندز  در  که  کسانی  دریافتیم، 
دستور می گرفتند.

یافته های این هیأت همچنان نشان می دهد که بیش از 
یک هزار جنگ افزار و 37 عراده تانک دولت به دست 

طالبان افتیده است.
به گفتۀ رییس کمیسیون حقیقت یاب کندز: در جنگ 
امنیتی  نیروهای  برابر  در  طالبان  و  کندز گروه جنداهلل 
اعضای  کندز،  پس گیری  باز  از  بعد  که  می جنگیدند 
فرار  ارچی  دشت  به  طالبان  و  تخار  به  جنداهلل  گروه 

کرده اند.
و  مال  جان،  به  طالبان  زمانی که  افزود:  صالح  آقای 
ناموس کندزیان تجاوز کردند، گروه جنداهلل با طالبان 

درگیر شدند.

ما  گفت:  همچنان  کندز  حقیقت یاب  کمیسیون  رییس 
یک شبکۀ دیگر را که زیر سایۀ دولت است، ولی اجازه 
نمی دهد که دولت قوی ظهور کند را تحلیل و بررسی 

کردیم.
آقای صالح این شبکه را »خاکستری« گفته افزود: این 
کنار  در  و  دارد  فعالیت  کندز  مختلف  نقاط  در  شبکه 
این که مخالف طالبان هستنتد، نمی گذارند تا دولت قوی 

محلی ظهور کند.
رییس کمیسیون حقیقت یاب کندز، همکاری شهروندان 
را با آسیب دیده گان کندز از نکات مثبت یافته های شان 

بیان داشت.
آقای صالح با اشاره به تاخیر در نشر این گزارش گفت: 
»ما تمام شایعات مبنی بر این که در این مدت مصروف 
چوکی  دست آوردن  به  خاطر  به  دولت  با  چانه زنی 

بوده ایم را مطلق بی اساس می دانیم«.
رییس کمیسیون حقیقت یاب کندز با توجه به نگرانی های 
مطرح شده در پیوند به ستون پنجم در درون حکومت 

گفت: دولت باید خود را از این اتهام بیرون بکشد.
کندز  حقیقت یاب  هیأت  عضو  رفیقی  ایوب  همچنان، 
فساد  وکال،  مداخلۀ  گفت:  نشست خبری  این  در  هم 
اداری، ضعف نهادهای امنیتی و ضعف دولت در کنترل 
نیروهای مسلح غیر مسوول، از دالیل دیگر سقوط کندز 

هستند.
بانو رحیمه ظریفی یکی دیگر از اعضای این هیأت نیز 
گفت: حقایقی که برای مان امانت  داده شده بود را به 
حکومت سپردیم و از حکومت می خواهیم در قسمت 

حل مشکالت توجه داشته باشند.
با وجود  اینکه زن های کندز  به  اشاره  با  خانم ظریفی 
گفت:  کردند  یاری  را  کمیسیون  این  بسیار  مشکالت 
بود؛  امنیتی  نیروهای  با  آماده همکاری  کندز  »زنان در 
می بودند  درکندز  باید  که  سربازانی  که  دیدند  آنان  اما 

حضور نداشتند«.
شهر کندز اخیراً توسط گروه طالبان اشغال شد. طالبان 
با هجوم به این شهر، بر زنان تجاوز کردند و خانه های 
بزرگان کندز و مقام های حکومتی این والیت را آتش 

زدند. 
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بار دیگـر ۱۴ مسـافر
 در زابـل ربـوده شـدند

در والیت زابل افراد نامعلوم مسلح دست کم 14 نفر را از یک بس اختطاف کرده اند. گمان 
برده می شود که ربوده شدگان از قوم هزاره باشند.

اختطاف مسافران یک بس در والیت زابل روز شنبه )٢1 نوامبر ٢015( رخ داده است. گفته 
افراد مسلح متوقف  از سوی  قندهار  این والیت یک بس در شاهراه کابل  می شود که در 
ساخته شده است. میرویس نورزی، یک مقام بلند پایۀ پولیس زابل گفته است که این افراد 
مسلح شماری از مسافران را با خود برده اند. ربودن مسافران بس در زابل ده روز پس از آن 
صورت گرفته است که در کابل تظاهرات بسیار گسترده ای علیه قتل هفت تن از قوم هزاره 

توسط دهشت افکنان، صورت گرفته بود.
نورزی گفته است که شمار دقیق ربوده شدگان و هویت آنها تا هنوز معلوم نیست. اما منیجر 
شرکت ترانسپورتی، که همین بس متعلق به آن است، و همچنان یک مقام دیگر والیتی گفته 
اند که شمار ربوده شدگان دست کم به 14 تن می رسد و آنها احتماالً از قوم هزاره بوده اند.

سید محب اهلل منیجر شرکت ترانسپورتی احمدشاه ابدالی به خبرگزاری رویترز گفته است: 
"افراد مسلح جویای تذکره و اسناد مسافران بس شده اند. آنها کسانی را با خود برده اند که 
از قوم هزاره بوده اند". سید محب اهلل افزوده است که به گمان وی افراد مسلح از بس های 
دیگر نیز افرادی را با خود برده اند. این در حالیی است که اسداهلل کاکر عضو شورای والیتی 
زابل گفته است به نظر وی ٢0 تن ربوده شده اند که در بین آنها دو تن از قوم هزاره بوده اند.

مسئولیت این آدم ربایی را تا کنون هیچ گروه مسلحی به دوش نگرفته است.
در آغاز ماه روان میالدی شورشیان در والیت غزنی هفت تن را، که شش ماه قبل آنها را 
ربوده بودند، سر بریدند. این افراد متعلق به قوم هزاره بودند. در پی آن به تأریخ 11 ماه روان 
میالدی تظاهرات گسترده ای در کابل، که در چندین سال اخیر سابقه نداشت، در برابر این 
خشونت صورت گرفت. اعتراض کنندگان تالش کردند که به کاخ ریاست جمهوری یورش 

ببرند، اما پولیس مانع آنها شد. هفت تن در آن روز زخمی گردیدند.
افزایش دهشت افکنی های طالبان و دیگر گروه های شورشی مسلح سبب نگرانی هرچه 

بیشتر مردم افغانستان شده است.

هیأت حقیقت یاب کندز:

ساختار شورای امنیت ملی یک عامل بی ثباتی در کشور است

در محفل فراغت بانوان از نهاد کمک به معارف افغانستان مطرح شد:

به تعلیم و تربیۀ زنان توجه الزم صورت نگرفته است
ابوبكر مجاهد

محفل بزرگداشت از فراغت دانش آموزان 
معارف  به  کمک  نهاد  همکاری  به  دختر 
افغانستان، در تاالر موالنا جاللدین بلخی 

در انستیوت خدمات ملکی برگزار شد.
فرهنگیان،  از  شماری  محفل،  این  در 
استادان مکاتب، دانش آموزان و مسووالن 
کرده  اشتراك  پرورش  و  آموزش  وزارت 

بودند. 
آموزش  برنامه های وزارت  دراین محفل، 
طرف  از  اخیر  سال  چند  در  پرورش  و 

اشتراك کننده گان به بررسی گرفته شد.
شماری از اشتراك کننده گان در این برنامه 
ملی  وحدت  دولت  رهبران  که  گفتند 
به مشکالت دانش جویان و دانش  نسبت 
آموزان بی تفاوت اند به روند  آموزش و 
پرورش زنان توجه جدی صورت نگرفته 

است.
آن ها تاکید کردند که ترقی و پیشرفت هر 

کشور مربوط به معارف آن است.
به  کمک  نهاد  رییس  شیرجان  حسنیا 
گفت:  محفل  این  در  افغانستان  معارف 
دوازدهم  دور  که  است  خرسندی  جای 
فارغان نهاد کمک به معارف افغانستان را 

جشن می گیریم.
اول  بانوی  غنی  روال  پیام  محفل  این  در 
به  بانوان  از  تن  یک  توسط  نیز  کشور 

خوانش گرفته شد.
در پیام بانوی اول کشور آمده بود: جای 

از  شماری  امروز  که  است  خرسندی 
دانش آموزان دختر از صنف دوازهم فارغ 
جامعه  و  مردم  به  خدمت  مصدر  شده، 

خود می شوند.
دانش  و  علم  این که  بیان  با  پیام  این  در 
متضمن پیشرفت یک جامعه است، تأکید 
در  افغانستان  زنان  و  دختران  بود:  شده 
آموزش  و  تدریس  به  دشوار  شرایط 

پرداخته اند که قابل ستایش استند.
از  یکی  که  است  آمده  پیام  این  ادامه  در 
اهداف مهم دولت وحدت ملی تقویت و 
تشویق معارف است و نهادهای همکار به 
تا  باید تشویق شوند،  آموزش و پرورش 
بتوانند در ارتقا علم و دانش بیشتر فعالیت 

داشته باشند.
مسعود خلیلی سفیر افغانستان در هسپانیا 
و یک تن از اشتراك کننده های این محفل 
گفت: ترقی و پیشرفت هر کشور مربوط 
به معارف آن است، افغانستان به زعیم نیاز 
دارد و او به دست شما تربیه خواهد شد.

تمام  از  کرد:  نشان  خاطر  خلیلی  آقای 
آموزگارانی که درعرصه تقویت  آموزش 
و پرورش زحمت کشیده اند، سپاس گزار 

استم.
راه  سر  در  زیادی  چالش های  اوگفت: 
هیچ گاه  ولی  داشته،  قرار  آموزگاران 
از   را  قشر  این  زنده گی  دشواری های 
خدمت به معارف کشور باز نداشته است.
افغانستان در هسپانیا تصریح کرد:  سفیر  

خصوص  به  افغانستان  مردم  مشکالت 
است  یافته  افزایش  اواخر  این  در  زنان 
و  دولت  رهبران  بی توجهی  از  نشانی  که 

حدت ملی وکم دانشی جامعه ما است.
آقای خلیلی با بیان این که رهبران ما باید 
انگیزه وحدت  باالی مردم اعتماد کنند و 
ملی داشته باشند، گفت: محبت داشتن با 

مردم اعتماد شما را نزد مردم باال می برد.
جنگ  سال  چند  طول  در  زنان  گفت:  او 
همیشه در کنار برادران خود ایستاده اند و 
باید توجه  امروز  اند،  از وطن دفاع کرده 

جدی به آن ها صور بگیرد.
چند  طول  در  این که  ذکر  با  خلیلی  آقای 
سال جنگ سامانه های معارف صدمه دیده 
و امکانات آموزش و پرورش از بین رفت، 
بر  گذشته  به  دیگر  افغانستان  کرد:  تأکید 
ترقی  به  رو  کشور  این  بلکه  نمی گردد، 

است.
مسعود خلیلی تصریح کرد: مردم افغانستان 
و  آموزش  حق  باشد،  که  تباری  هر  از 

پرورش را دارند.
او گفت: در سفری که چند سال پیش به 
شماری  متوجه  داشتم،  بدخشان  والیت 
درختی  زیر  در  که  شدم  دانش آموزان  از 
تن  دو  تنها  اما  بودند؛  آموزش  مصروف 
به  شان  تمام  و  داشتند  پنسل  قلم  شان 
نوبت از همان دو پنسل استفاده می کردند!  



 مجيب رحيمی

طالب، القاعده، داعش یا هر جریان تبهکار و غیرانسانی 
موج  ولی  می شود،  جنایت  مرتکب  سرزمین  این  در 
انزجار، خشم و غضب به جای این که عامالن جنایت 

را نشانه بگیرد، حکومت را نشانه می گیرد.
اثر  به  جنایت  قربانی  و  جنایت  عامل  میان  تفکیک  برای  روی کرد  این  در 
تبلیغات منفی فراگیر الاقل اکثر مردم دچار تردید و ابهام می شوند: گروه های 
تبهکار مسوول جنایت اند یا حکومت؟! کی و کی ها را باید به عنوان مسووالن 
اصلی نا امنی و جنایت معرفی کرد؟! مردم، شهروندان، جامعه مدنی، فعاالن 
انزجار  و  تیز خشم  لبه ی  باید  حاالتی  همچو  در   ... و  اجتماعی  رسانه های 
متوجه  یا  نمایند  جنایت  عامالن  اصلی  چهره  شناساندن  متوجه  را  خویش 

حکومت و نظام؟!
حکومت  علیه  منفی  تبلیغات  تراکم  نظرداشت  در  با  روي کرد،  این  در 
می کنند،  زندگی  امان  و  امن  در  نظام  سایه  در  آنانی که  از سوی  سوگمندانه 
به جای عامالن اصلی جنایت، مرز تفکیک میان انتقاد از حکومت پاسخگو 
ساختن مسوولین، محاسبه و انجام وظائف به وقت و زمان معین و شناسائی 

و موضع گیری علیه عامالن اصلی جنایت از بین می رود.
در این وضعیت تفکیک برای شهروندان میان حکومت و آن هایی که نظام را در 
کلیت آن قبول دارند و به بازی مردم ساالر به رغم کمی ها و کاستي ها تن در 
می دهند و میان  آن هایی  که نظام را در کلیت آن قبول ندارند و برای براندازی 

نظام می جنگند دشوار می گردد.
نگاه گذرا به وضعیت رسانه ها و فعاالن رسانه های اجتماعی نشان می دهد که 
عده ای ناخواسته و شاید به نیت خیر به عنوان بلندگوی طالب، القاعده، داعش 
و ... عمل می کنند. این روی کرد و عدم تفکیک روشن میان نقد حکومت و 
دشمنی با طالب و ... به خصوص در شرایط کنونی به نفع مردم و مملکت 

نیست.
اینجا به جای بسیج و انسجام برای مقابله با دشمن و گروهای دهشت افگن 
و تبهکار، آنهایی که در سایه نظام زندگی می کنند وارد یک جنگ درونی در 
یک حرکت خودویرانگر می شوند. به رغم نارضایتی، به عنوان شهروندان این 
سرزمین باید میان شخصیت حقوقی و حقیقی نهاد ها تفکیلک قائل شویم. ما 
نیازمند داشتن دولت ملی، حکومت و نهادهای حکومتی مردم ساالر، مقتدر 
و خدمتگزارهستیم. حساب نیاز دست یافتن به این هدف را باید از اشخاص 
و جریان های زودگذر جداسازیم. به قول معروف نباید پوستین را به خاطر 

کیک آتش زد.
نباید به هر بهانه ای؛ به دلیل بدبینی این و آن، به دلیل ناکارآیی فالن نهاد و 
فالن شخص، به دلیل دست یافتن و نیافتن خود یا فالن به قدرت وچوکی، 
فرق میان نظام، سیاست ورزی در درون نظام و براندازان و دشمنان نظام را 
فراموش کرد. میان این دو فرقی ست به فاصله زمین و آسمان و ما هردو را در 

همین عمر کوتاه خود تجربه کرد ه ایم.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1663  یک    شنبه       1 قوس   /   آ  ذ  ر     y   1394  9 صفر ا  لمظفر    y 1437   22 نوا مبر     72015 www.mandegardaily.com

ورزش

ا

 حمدذكی خاورنيا

 
افغانستان و انارشيزم فقهی!

نظام  آمدن  کار  وروی  طالبان  نظام  سقوط  از  پس  به ویژه  سال ها  این  در 
است.  آمده  به وجود  ما  جامعۀ  در  وسیعی  و  عمیق  تحوالت  دمکراتیک! 
به گونه یی که عده یی که چند روزی مدرسه رفته وچند کتاب سفید وزردی 
را نزد مالیی خوانده، خودشان را مفتی و فقیه به حساب آورده وشب وروز 
گناهی  اندك ترین  با  را  یکی  این  گاهی  مشغول اند،  احکام  کردن  به صادر 
وعده  برین  بهشت  خوبی  کار  کوچک ترین  با  را  یکی  وآن  می کنند  تکفیر 
ویا  عربی  وادبیات  زبان  رشته های  در  بلندی  مدارك  نیز  وعده یی  می دهند. 
حقوق بین الملل ویا فلسفه و... به دست آورده اند، ولی از این که ایشان در یکی 
از کشورهای عربی درس خوانده اند، به عنوان مال ومفتی وخطیب ودانشمنِد 
اسالمی به حساب آمده،در رسانه ها ظاهر شده وهرچه از دهن شان می آید به نام 
خدا می گویند وهیچ کسی هم مزاحم کارشان نشده، برای شان نمی گوید که آقا 
تخصص شما زبان عربی ویا حقوق بین الملل ویا فلسفه است، شما را به فقه 
ودینی خود  فقهی  دانش  در  بیچاره ها  این  آنقدر  تأسف  وبا  وفقاهت چی؟! 
درمانده اند که از مسایل ابتدایی فقه آگاهی ندارند. اما با تردستی کامل، خود 
برای ترویج  به عنوان فقهای عصر جا زده ورسانه ها ومنبرها را وسیله یی  را 
فتواهای جاهالنۀ شان قرار داده اند،رسانه ها هم فهمیده ویا نافهمیده مایک های 

خود را در اختیارشان گذاشته اند.
نابود  خود  جاهالنه  فتواهای  با  را  خانواده ها  از  بسیاری  جاهل  مفتیان  این 
ساخته اند.... زنی را از همسرش جدا کرده ومعاملۀ مالی مشروعی را نامشروع 
برای  فتوایی  نادانسته  یکی  این   ، و...  دانسته  را حرام  پاکیزه یی  گفته، غذای 
داده،  فتوا  چیز  آن  به حرمت  فهمیده  نا  یکی  وآن  کرده  چیزی صادر  حّلیت 
این کار باعث شده تا مردم عام دچار سردرگمی وحیرت شوند و ندانند که 

سخن کی را بپذیرند واز کی را رد نمایند.
آنچه که در کشور ما قابل توجه است، این است که در مسایل دینی همه گی 
متخصص اند، هرگاه مشکل دینی یی پیش آید از حاجی صاحب پودرفروش 
امنیت و... همه گی برمسند فتوا تکیه زده وحکم  نانوای لب کوچه، مامور  تا 
صادر می کنند، در برخی موارد سخن متخصص را هم به باد استهزا وتمسخر 

می گیرند.
برای مان  را  دیگری  مشکالت  چه  جاهل  فروشان  فتوا  این  که  می داند  خدا 

به ارمغان خواهند آورد؟!

رییس جمهوری روسیه گفت،  کمپین نظامی مسکو در سوریه تا به امروز به 
دستاوردهای کافی نیجامیده و فاز بعدی الزم است.

به گزارش خبرگزاری ریا نووستی، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه 
تاکید کرد: اهداف ما تکمیل شده و این روند به خوبی انجام شده است اما تا 
به امروز این عملیات ها برای پاکسازی سوریه از شورشیان و تروریست ها و 

محافظت از روس ها از حمالت تروریستی احتمالی کافی نبوده است.
رییس جمهوری روسیه در جریان ویدیو کنفرانسی با مقا م های نظامی کشورش 
افزود: ما کارهای زیادی داریم و امید دارم که فاز آتی نیز در همین سطح بسیار 

عالی و حرفه ای انجام شود و به نتایج مورد انتظار دست یابیم.

رهبران فرانسه و انگلیس قرار است در دیدار روز دوشنبه خود موضوع بحران 
سوریه و راه های مبارزه با تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ الیزه اعالم کرد که فرانسوا اوالند، رییس 
نخست وزیر  کامرون،  دیوید  با  دوشنبه  روز  است  قرار  فرانسه  جمهوری 
با تروریسم را مورد  مبارزه  انگلیس دیدار کند و موضوع سوریه و راه های 

بحث و بررسی قرار دهد.
این در حالی است که اوالند طی این هفته قرار است با سفر به واشنگتن و 
مسکو، موضوع تروریسم و راه های مقابله با آن خاصه داعش را در دیدار با 

رهبران این دو کشور مورد بررسی قرار دهد.
دستکم  باختن  جان  به  که  پاریس  به  تروریستی  شش گانه  حمالت  از  پس 
فرانسوی سیاست  مقامات  انجامید،  نفر  تن و زخمی شدن حدود 350   13٢

مشخص تری را در قبال داعش اتخاذ کرده اند.

قاهره  االزهر در جریان نشست روز شنبه شورای علمای مسلمین در  شیخ 
ضمن محکوم کردن حمالت پاریس و مالی، بر لزوم مبارزه با افکار تکفیری 

و تروریستی تاکید کرد.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، احمد الطیب، شیخ االزهر در این سخنان 
گفت: تروریسم نه دین دارد و نه هویت. آنهایی که اقدامات تروریستی انجام 
می دهند در حالیکه نوای »اهلل اکبر« از حنجره هایشان به گوش می رسد مرتکب 
فجایع بزرگی می شوند. ما مسلمانان امروز در شرایط سختی هستیم. باید میان 
تمامی  اینکه  و  شد  قایل  فرق  تروریستی  جنایات  ارتکاب  عامالن  و  اسالم 
حمالت تروریستی را در هر جای جهان به اسالم ارتباط بدهند، ظلم و ستم 

است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه زمان گام برداشتن در راه تصحیح افکار غلط 
درباره اسالم فرا رسیده، گفت: نباید به تروریسم با اقدامات تروریستی مشابه 
پاسخ داد. آتش زدن قرآن یا تبلیغات ضد اسالمی و اهانت به مقدسات دیگر 

نیز یکی از اشکال تروریسم است.
به  باید  ما  گفت:  نیز  نشست  این  در  حاضر  علمای  به  االزهر خطاب  شیخ 
باید در عرصه و  افکار تروریستی و تکفیری کمک کنیم. همه  با  رویارویی 
چارچوب تخصص خود با افکار تروریستی در همه اشکال آن مبارزه کنیم. 

این یک وظیفه دینی و اخالقی است.
وی در پایان اعالم کرد که 16 کاروان صلح برای تصحیح افکار اشتباه درباره 
اعزام  به کشورهای مختلف  فرهنگ صلح در سراسر جهان  انتشار  و  اسالم 

خواهند شد.

مرحلۀ  در  خود  خوب  بازی های  از  بعد  افغانستان  فوتسال  ملی  تیم 
کننده یی  توانست صعود خیره  تاجکستان،  در  آسیا  قهرمانی  مقدماتی 

داشته باشد.
تیم ملی فوتسال افغانستان با کسب یک پیروزی 3-5 مقابل ترکمنستان، 
مقابل   6-5 شکست  یک  و  قرغیزیستان  مقابل   ٢-٢ تساوی  یک 

تاجکستان، چهار امتیاز کسب کند.
همین نتایج این تیم را در رنکینگ تازۀ فوتسال جهانی 68 پله صعود 

داد و فوتسال افغانستان در جایگاه 95 دنیا قرار گرفت.

بیانیه یی خواستار مجازات »سپ بالتر و  انتشار  با  کمیته اخالق فیفا، 
میشل پالتینی« شد.

طرفداری کمیتۀ مستقل اخالق فیفا، ساعتی قبل با انتشار بیانیه یی عنوان 
میشل  و  بالتر  پروندۀ سپ  در خصوص  را  نهایی  تحقیقات  که  کرد 
این دو  نهایت، خواستار مجازات هایی برای  انجام داده و در  پالتینی 

شد.
این دو نامزد ریاست فیفا، 90 روز است که به خاطر 1,3 میلیون پوند 
پرداخت نامشروع از سوی فیفا به میشل پالتینی در سال ٢011، معلق 
کمیته  توسط  هفته  ابتدای  پالتینی  و  بالتر  دادخواست های  و  هستند 
دادخواست های فیفا رد شده بود و قرار بود این دو به دادگاهِ حکمیت 

ورزش، دادخواست خود را ارایه دهند.
در بیانیۀ کمیتۀ اخالق فیفا آمده است :نتیجۀ نهایی بررسی های پروندۀ 
بالتر و میشل پالتینی، به قاضی »هانس یواخیم«، مسوول کمیتۀ اخالِق 
مجازات های  ندارد  قصد  پرونده  قاضی  است.  داده شده  تحویل  فیفا 
درنظر گرفته شده برای این دو مقام رسمی را علنی کند و جزییاتی در 

این باره منتشر نخواهد شد.
این دو مقام رسمی مدعی هستند که این پرداخت مربوط به سال 1998 

است که پالتینی مشاور فنی بالتر بوده است.

پوتین از »فاز آتی« عملیات نظامی 
سوریه خبر داد

دیدار اوالند و کامرون برای 
بررسی موضوع مبارزه با داعش

شیخ االزهر:
 کاروان های صلح به کشورهای مختلف اعزام می شوند

تیـم ملی فـوتسال افغانستـان
 و 68 پلـه صـعود

کمیتۀ اخالق فیفا برای بالتر
 و پالتینی درخواست مجازات کرد

بسكتبالNBA؛ »گلدن استیت« به  یک 
قدمی بهترین شروع تاریخ رسید

پیروزی های  روند  ادامۀ  با  دیروز  بامداد   NBA بسکتبال  رقابت های 
»گلدن استیت« پیگیری شد.

در  دیروز  بامداد   ،NBA قهرمانی  عنوان  مدافع  وریرز،  استیت  گلدن  
سالن اختصاصی خود اوراکل آره نا 106–94 شیکاگو بولز را شکست 
از  ابتدای فصل رسید. پیش  بازی  پیروزی در 14  به رکورد 14  داد و 
رکورد  به این  واشنگتن«  فیالدلفیا،  داالس،  »بوستون،  تیم   4 فقط  این 
موفق  واشنگتن  و  بوستون  تیم های  فقط   NBA تاریخ  در  رسیده اند. 

به پیروزی در 15 بازی اول فصل شده اند.
»نیواورلینز پلیکانز« در سالن اختصاصی خود اسموتی کینگ 104–90 
»سن آنتونیو اسپرز« یکی از تیم های مدعی این فصل را شکست داد و 

سومین شکست فصل این تیم را ثبت کرد.
سالن  در  فصل  این  خوب  نمایش های  ادامۀ  در  نیکس«  »نیویورك 
چیساپیک انرژی شهر اوکلند 93–90 اوکالهاما سیتی ثاندر را شکست 

داد. کارملو آنتونی با ٢5 امتیاز بهترین بازیکن نیکس بود.
سالن  در  تیم  این  تاریخ  فصل  بدترین  ادامۀ  در  لیکرز  لس آنجلس 
و  شد  رپتورز  تورنتو  مغلوب   91–10٢ آنجلس  لس  سنتر  استیپلس 

به رکورد فاجعه بار 10 شکست و ٢ پیروزی رسید.
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روح اهلل بهزاد
همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما قمیت مواد سوختی در بازارهای افغانستان 
برای  را  زیادی  نگرانی های  موضوع  این   و  می رود  بلند  سرسام آوری  به گونۀ 

شهروندان کشور در این فصل به بار می آورد.
شهروندان حکومت را از بهر بی توجهی در کنترل بازار فروش مواد سوختی 
به انتقاد گرفته می گویند، با درآمد اندك توان خرید مواد با بهای بلند را ندارند.

از شهروندان کابل می گوید: قیمت مواد سوختی همزمان  عبدالرحیم یک تن 
با سردشدن هوا و ریزش باران در هفته های گذشته به صورت بی سابقه یی بلند 

رفته است.
عبدالرحیم می گوید که ما می دانیم در عقب بلند رفتن قیمت این محصول دست 
مافیا است؛ اما اگر دست های از درون حکومت هم با آنها یکجا نباشد، مطمین 

هستم که آنها به تنهایی این کار را کرده نمی توانند.
عبدالمنان که کفاش است و روزانه 150 افغانی درآمد دارد، با انتقاد از دولت  
از خانه های  برقی می خوابند و  ایرکندیشن های  می گوید: مقام های دولتی زیر 
مردم غریب هیچ آگهی ندارند، برای آنها تفاوت نمی کند که پول مواد سوختی 

بلند رفته و یا شرکت برق پول بیشتر از مردم می گیرد.
همچنان سید داوود از فروشنده های چوِب سوخت در شهر کابل از بلندرفتن 
نرخ چوب در هفته های پسین شکایت کرده می گوید: در دو هفتۀ گذشته در 
تعداد  همچنان   و  است  آمده  افزایش  چوب  تُن  فی  در  افغانی   500 حدود 
کاهش  به طور چشم گیری  هفته،  دو  این  در  نیز  خرید چوب  برای  متقاضیان 

یافته است.
در عین حال، اتحادیه گاز فروشان کابل احتکار گاز مایع را از سوی واردکننده گان 
علِت اصلی افزایش قیمت مواد سوختی می داند و تأکید می کند که نبود نظارت 
دقیق حکومت از شرکت های واردکنندۀ گاز سبب شده تا این شرکت ها مواد 

سوختی را به دلخواه خویش بفروشند.
رییس اتحادیه گاز فروشان می گوید: شرکت های واردکنندۀ این محصول، مواد 
را نگهداری می کنند و زمانی که هوا رو به سردی رفت، مواد را وارد بازار می کنند 

و دلیل آن را نیز کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر عنوان می کنند.
آذرخش حافظی رییس روابط بین الملل اتاق های تجارت و صنایع، نبود زمینۀ 
مواد  قیمت  رفتن  بلند  علت های  از  را  انحصارات  ضِد  قانون  و  سالم  رقابت 
سوختی دانسته می گوید: افراد سودجو، خالف معیار های بین المللی قیمت ها را 

به ضرر مشترکین باال می برند.
آقای آذرخش موجودیت فساد گسترده در درون دستگاه دولت را عامل دیگِر 
بلند رفتن مواد سوختی دانسته می گوید: زمانی که تاجر جنسش را وارد می کند، 
از او به بهانه های مختلف پول گرفته می شود و تاجر مجبور می شود تا این پول 

را باالی قیمت تمام شد اضافه کند.

دیگری ست  عامل  دالر،  مقابل  در  افغانی  پول  آمدن  پایین  می کند:  تصریح  او 
که قیمت مواد سوختی را بلند می برد، چون ما تمام اجناس وارداتی را به پول 

به سخت یا دالر به دست می آوریم.
حافظی بیان داشت: در گذشته هزینه های دولتی، مانند مالیات پیش پرداخت، 
العبور و پول گمرکات کمتر بود، ولی حاال این هزینه به 135دالر در هر  حق 
تُن، از این مواد به عنوان هزینۀ دولتی از شرکت های وارد کننده گرفته می شود.

فروش  عمده  از  چگونه  که  بازار  تنظیم  در  می افزاید:  حافظی  آذرخش  آقای 
به پرجون فروش و از پرچون فروش به مشتری توزیع شود، باید ریاست مواد 

نفتی وزارت تجارت و صنایح اقدام بی درنگ کند.
رییس کمیتۀ روابط بین الملل اتاق های تجارت از حکومت خواست تا با آوردن 
و نصپ یک ریماینری و حمایت از آن، در از میان بردن فساد کمک کند، او 
با شفافیت  باید  دولت  است،  طبیعی  گاز  و  نفتی  مواد  از  پُر  افغانستان  گفت: 
منابع طبیعی افغانستان را در اختیارِ  سکتور خصوصی پاك و مخلص بگذارد و 

این کار سبب پایین آمدن قیمت ها خواهد شد.
اما، وزیر تجارت و صنایع می گوید که قیمت گاز کاهش خواهد یافت.

چند  »از  گفت:  می زد،  سخن  نماینده گان  مجلس  در  دیروز  که  رسا  همایون 
روز به این طرف، 40 دکان و 10 مرکز سیار توزیع گاز از سوی این وزارت 

فعالیت شان را تشدید کرده و قیمت گاز تا دیروز به 55 افغانی رسیده است«.
تا 30درصد گاز  افزود: وزارت تجارت ٢0  افغانستان  وزیر تجارت و صنایع 
مورد نیاز کل کشور را در ذخیره دارد، 150 هزار تُن گاز که نیاز سه ماه کل 
کشور تخمین شده را با ازبکستان قرارداد بسته و به تازه گی قرارداد 7٢هزار تُن 

گاز هم با روسیه عقد خواهد شد.
به گفته او: پس از این، گاز از طریق خط لوله تا بندر آقینه و تورغندی می رسد 

و از آنجا به داخل کشور انتقال خواهد شد. 
 55 تا   53 بین  بازار  در  گاز  قیمت  )دیروز(،  امروز  کرد: صبح  خاطرنشان  او 
افغانی بوده و ابراز امیدواری کرد که قیمت گاز مایع پایین تر از این قیمت نیز 

خواهد شد.
رسا بیان داشت که قیمت تیل و گاز به دلیل ترانسپورت و مشکالت ترانسپورتی 

باال می رود و با انتقال تیل و گاز از طریق پایپ الین، ارزان تمام می شود.
وزیر تجارت یادآور شد: دولت در حاالت اضطراری در بازار مداخله می کند و 
اگر انحصار تیل و گاز توسط دولت تصویب شود، وزارت تجارت آماده است 

تا تیل و گاز را متناسب با قیمت جهانی به بازار عرضه کند.
وزیر تجارت بیان داشت: پالن استراتژی تجارتی کشور ساخته شده و تا دو 

هفتۀ دیگر نهایی خواهد شد.
کسِر  آن،  مطابق  که  شده  تشریح  برنامه   11 در  پروژه   46 رسا،  آقای  به گفتۀ 

بیالنس تجارت را پایین می آورد و اشتغال زایی نیز صورت خواهد گرفت.

شهروندان با نگرانی از بلند رفتن قیمت مواد سوختی:

دست  مـافیـا را بگیـریـد
افت بی سابقۀ پول افغانی 

در برابر دالر
برابر  افغانستان در  پول  افغانی، واحد  ارزش  اخیر  در روزهای 
رسیده  گذشته  سال  دوازده  در  خود  سطح  پایین ترین  به  دالر 
است. در چند روز گذشته قیمت یک دالر از 66 افغانی به 68.3 
بی سابقه  خوانده شده  دهه گذشته  در یک  که  رفته  باال  افغانی 

است.
از  با حذف سه صفر  میالدی   ٢003 سال  در  افغانستان  دولت 

اسکناس های قبلی، پول جدید را چاپ کرد.
افغانی   50 حدود  آمریکایی  دالر  یک  هر  نیز  قبل  سال  یک  تا 

تبادله می شد.
بی بی سی  به  افغانستان  مرکزی  بانک  سخنگوی  هاشور،  ایمل 
نوسان  از  منظور جلوگیری  به  دارد  درنظر  بانک  این  که  گفت 
افغانستان  ارز  بازار  افغانی، حدود 40 میلیون دالر وارد  فاحش 

کند.
او اعالم کرد که براساس ارزیابی بانک مرکزی تزریق این مقدار 

دالر می تواند نوسان ارزش افغانی را کنترل کند.
کاهش  مرکزی  بانک  مداخله  از  هدف  هاشور  آقای  گفته  به 
اینکه  نه  است  افغانی  مقابل  در  دالر  ارزش  افزایش  از سرعت 

بخواهد روند کم شدن ارزش افغانی را کامال متوقف کند.
آقای هاشور افزایش ارزش جهانی دالر، کسر فاحش تراز تجاری 
افغانستان، خروج نیروهای خارجی از این کشور و افزایش میزان 

تقاضا در باراز ارز را دلیل کاهش نرخ افغانی می داند.
دالر  میلیون   500 افغانستان  حاضر  حال  در  که  می گوید  او 
صادرات دارد ولی در عوض به ارزش 4.5 میلیارد دالر از خارج 

جنس وارد می کند.
بانک  گفته سخنگوی  به  افغانی  قیمت  کاهش  در  دیگر  عوامل 
مرکزی، کند بودن رشد اقتصادی و مهاجرت افغان ها به خارج 
از  را  ارز  زیادی  مقدار  با خود  نیز  مهاجران  او  گفته  به  است. 

کشور خارج می کنند.
او گفت که حاال بانک مرکزی سیستم شناور و قابل کنترل ارزی 
را در پیش گرفته و هدف کنترل کامل قیمت نیست. آقای هاشور 

گفت که بانک مرکزی ارز کافی برای این کار در اختیار دارد.
ذبیح اهلل، یکی از صرافان شهر کابل از سیاست بانک مرکزی در 
زمینه تزریق ارز به بازار انتقاد می کند. او می گوید که مقدار ارزی 
که بانک مرکزی وارد بازار می کند به دست چند صراف محدود 

می افتد و بعد به کشورهای ایران و پاکستان منتقل می شود.
به گفته او قبل از ظهر امروز ازرش هر دالر 68.35 افغانی بود، 
وقتی بانک مرکزی حدود 37 میلیون دالر را وارد بازار کرد به 
68.50 افزایش یافت و این اقدام بانک مرکزی هیج تاثیری بر 

باال رفتن ارزش افغانی نداشت.
دالر  به  خارج  از  اجناس  که  می گوید  نیز  مغازه دار  حمید، 
خریداری و وارد می شود و به افغانی به فروش می رسد. به گفته 

او این کار باعث شده که بارزگان ها هر روز ضرر کنند.
بعد از استقرار دولت جدید قبل از سقوط طالبان، کوچکترین 
می شد،  معامله  بازار  در  که  افغانستان،  )اسکناس(  نوت  بانک 
1000 »افغانیگی« بود؛ با کمتر از آن هیچ چیزی نمی شد خرید 
و اسکناس 500 افغانیگی رسما از دور معامالت روزمره خارج 
شده بود. بزرگترین اسکناس زمان مجاهدین و طالبان، 10000 

افغانیگی و هر دالر آمریکایی معادل 75000 هزار افغانی بود

مقام های دولتی زیر ایركندیشن های برقی می خوابند و از خانه های مردم غریب هيچ آگاهی ندارند؛ برای آن ها 
تفاوت نمی كند كه هزینۀ مواد سوختی بلندرفته و یا شركت برق پول بيشتر از مردم می گيرد
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