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روزنامــۀ  گــزارش  بنیــاد  بــر 
ــا  ــان صده ــز، طالب ــارک تایم نیوی
ــظ  ــر حف ــه خاط ــن را ب ــم دی عال
کشــته  جنگ شــان  مشــروعیت 

ــد. ان
ــوی  ــه از س ــزارش تازه یی ک در گ
روزنامــۀ آمریکایــی  نیویــارک 
ــده  ــیده، آم ــر رس ــه نش ــز ب تایم
از  دیــن  عالمــان  کــه  اســت 
ســوی طالبــان در برابــر نامشــروع 
ــرور  ــان ت ــرد آن ــدن عملک خوان
شــماری  امــا  می شــوند. 
کشــور  در  دیــن  عالمــان  از 
ــد کــه از گفتــن حقیقــت  می گوین
حتــی بــه ارزش جان شــان چشــم 

نمی کننــد. پوشــی 
ــن  ــن، یکت شــمس الرحمــن فروت
ــر  ــد: "ه ــن می گوی ــان دی از عالم
چنــد از ســوی حکومــت بــه 
ــه  ــن توج ــان دی ــا عالم ــت م امنی

نمیپ شــود امــا مــا همیشــه حــق 
اگــر  بیــان می کنیــم، حتــی  را 

ــویم." ــته ش کش
ــه   ــال، وزارت داخل ــن ح در همی
حفــظ  در  تالش هایــش  بــر 
دیــن  عالمــان  جانــی  امنیــت 

می گویــد. ســخن  کشــور 
سرپرســت  دانــش،  نجیــب 
ــه  ــخنگوی وزارت داخل ــر س دفت
داخلــه  "وزارت  می گویــد: 

ــه حفــظ جــان علمــای  مصمــم ب
ــه  کشــور اســت و در صــورت ک
ــت  ــا درخواس ــن از م ــان دی عالم
کننــد، بــرای تامیــن امنیــت شــان 
ــم  ــراد خــود را موظــف خواهی اف

ــرد." ک
ایــن در حالــی   اســت کــه چنــدی 
ــن در  ــان دی ــی از عالم ــل یک قب
ــراد  ــوی اف ــروان از س ــت پ والی
ناشــناخته در مدرســه کشــته شــد.

رییـس کمیتـه نیروهای مسـلح سـنای امریـکا اعالم 
کـرد کـه اسـتراتژی ترامـپ در افغانسـتان منجـر به 

پیـروزی خواهد شـد.
  جـان مـک کیـن رییـس کمیتـه نیروهـای مسـلح 
سـنای امریـکا طـی مصاحبه یـی بـا یکـی از شـبکه 
هـای تلویزیونـی اسـترالیا اعـالم کرد که تیـم امنیت 
مـورد  در  اسـتراتژی  یـک  روی  بـر  ترامـپ  ملـی 

می کنـد. کار  افغانسـتان 
وی افـزود که اسـتراتژی ترامپ در افغانسـتان منجر 

بـه پیروزی خواهد شـد.
بـه گفتـه مک کیـن، هرچند ترامـپ به این تیـم زیاد 
اعتمـاد نـدارد، امـا در بسـیاری از مـوارد مشـورت 

هـای آنهـا را می پذیـرد.
وی توضیحـات بیشـتری در مـورد ایـن اسـتراتژی 
نـداد، امـا انتظـار مـی رود کـه ترامـپ بـه زودی در 
مـورد افزایـش نیروهـای ایـن کشـور در افغانسـتان 

تصمیـم بگیـرد.
الزم بـه ذکر اسـت کـه پیـش از این اخباری منتشـر 
شـد مبنـی بـر اینکـه ناتـو بیـن ۳تـا ۵ هـزار نیروی 

امریکایـی بـه افغانسـتان اعـزام خواهـد کرد.
هـم اکنـون نیز جمیـز ماتیـس وزیر دفـاع و جوزف 
دانفورد رییس سـتاد مشـترک ارتـش امریکا در حال 
بررسـی افزایـش نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان 

. هستند
گفتنـی اسـت که در حـال حاضـر، حـدود ۱۳ هزار 
نیروهای ناتو در افغانسـتان مسـتقر هستند که ۸۴۰۰  
نفـر از آنان را نیروهـای امریکایی تشـکیل می دهند.

تحـت  مسـلح  قـوای  اعلـی  سـرقوماندانی  جلسـه 
ریاسـت اشـرف غنی رییس حکومـت وحدت ملی، 

قبـل از ظهـر دیـروز در ارگ دایـر گردیـد.
بـر اسـاس خبرنامـۀ ارگ، در ایـن جلسـه، وضعیت 
عمومـی امنیتی کشـور بـه خصوص والیـات غزنی، 
بادغیـس مـورد  زابـل، کندهـار، ارزگان، هلمنـد و 
بررسـی قـرار گرفـت و بـه مسـوولین ارگان هـای 
وضعیـت  بهبـود  جهـت  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی 
امنیتـی والیـات متذکره، هدایـات الزم صادر گردید.
در جلسـه همچنـان در رابطه به تدابیـر امنیتی در ماه 
مبـارک رمضـان و ایجاد فضـای آرام و مطمین برای 

شـهروندان کشـور نیز صبحت شد.
جلسـۀ سـرقوماندانی اعلـی قـوای مسـلح، رشـادت 
هـا و قهرمانی هـای نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور 
را در راسـتای مبـارزه هدفمند و موفقانـه آنان، مورد 
سـتایش قـرار داد. در این جلسـه یکبـار دیگر جهت 
رسـیدگی بهتـر به خانـواده های شـهدا و مجروحین 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور، بـه ارگان هـای 

مربـوط هدایـات الزم صـادر گردید.

طالبانصدهاعالمدینراکشتهاند

مک کین: 

استراتژیترامپ
درافغانستانپیروزمیشود

در جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح 
وضعیت والیات جنوبی بررسی شد

هنگامي كه آدمي، در موردي شك و ترديد دارد، بهتر است به جاي بيان باورهاي نادرست، به راستي، به 
بيـان ديدگاِه خود بپردازد.
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۹۰ درصد 
خبرنگاران 
به اطالعات 
دسترسی 

ندارند

عقد قرارداد 52 
پروژۀ توسعه یی

 و 13۹ هزار 
روز کاری برای 
روستانشینان

در برگ ها

افزایش 
روز افزون 
تکدی گری 

در کابل

له اداري فساد رسه د مبارزې برخه کې د اقتصاد 

وزارت نوې تګالره

شـرایطظـالـمانۀاستخـدام
درنهـادهایدولتـی

سناتوران در واکنش به فرود آمدن چرخبال های مشکوک:

امریکاوناتودربارۀامنیتفضاییافغانستانپاسخدهند



نماینــده گان  مجلــس  اعضــای  از  شــماری 
در  اســتخدام  رونــد  کــه  مدعــی شــده اند 
نهادهــای دولتــی افغانســتان بــا همــان روشــی 
ــس  ــِت پ ــان دول ــه در زم ــود ک ــام می ش انج
ــود. در  ــه ب ــور رواج یافت ــت ث ــای هف از کودت
ــای  ــتند در اداره ه ــانی می توانس ــان کس آن زم
ــای  ــه از صافی ه ــوند ک ــتخدام ش ــی اس دولت
نمــرۀ  و  می گذشــتند  مســوول  نهادهــای 
قبولــی می گرفتنــد. مهم تریــن معیــار در آن 
ــه  ــاداری ب ــدن، وف ــتخدام ش ــرای اس ــان ب زم
ــدار  ــِر اقت ــر س ــِت ب ــزب و دول ــای ح آرمان ه
ــورهای  ــًا از روی کش ــیوه تقریب ــن ش ــود. ای ب
ــر شــوروی  سوسیالیســتِی تیــپ اتحــاد جماهی
بــود کــه نظام هــای  ســابق گرفتــه شــده 
ــی  ــوداِت ســخت گیرانۀ نظام ــا قی ــی ب تک حزب

ــتند.  داش
ــِت  ــدِن دول ــس از روی کار آم ــال های پ در س
ــابق در  ــوروی س ــوژی ش ــه ایدیول ــک ب نزدی
آغــاز  بی وقفه یــی  تالش هــای  افغانســتان، 
شــد تــا ســاختارهای اداری در کشــور بــه 
ــر  ــه در دیگ ــود ک ــار ش ــیوه یی عی ــان ش هم
داشــت.  وجــود  سوسیالســتی  کشــورهای 
هرچنــد دولــت پــس از کودتــای هفــت ثــور، 
خــود را دولتــی سوسیالســت نمی دانســت، 
ولــی حــزب بــر ســِر اقتــدار، حزبــی بــا 
ــوع اتحــاد  ــوژی چــپ مارکسســتی از ن ایدیول
شــوروی ســابق بــود. بــه همیــن دلیــل، تصفیــۀ 
ــت و  ــام یاف ــی انج ــای دولت ــزرگ در نهاده ب
ــردۀ  ــرب و تحصیل ک ــای مج ــترین کدره بیش
ــه  ــراد کم مای ــه اف افغانســتان، جــای خــود را ب

ــد.  ــزب دادن ــواد ح ــراً بی س و اکث
ســال های طوالنــی افغانســتان در چنیــن جــوی 
نفــس کشــید و حتــا زمانی کــه دولــت پــس از 
کودتــای هفــت ثــور در افغانســتان مجبــور بــه 
ــداِن  ــتخدامِ کارمن ــیوۀ اس ــد، در ش ــقوط ش س
ــد؛  ــا نش ــادی رونم ــر بنی ــدان تغیی اداری چن
ــان  ــِت مســتبدانۀ طالب ــژه در زمــان حاکمی به وی
ــای از  ــراد در نهاده ــه رویکــرد اســتخدام اف ک
ــی  ــوی قوم ــاًل رنگ وب ــی، کام ــادۀ دولت کارافت
ــه  ــاز ب ــا آغ ــیوه ب ــن ش ــت. ای ــی گرف و طالبان
ــدی  ــا ح ــتان، ت ــد در افغانس ــت جدی کارِ دول
شکســته شــد و شــرایطی فراهــم آمــد تــا افــراد 
ــته گی های  ــاِس وابس ــر اس ــه ب ــا ن ــد تنه بتوانن
ــا و  ــه جناح ه ــود ب ــِی خ ــی و سیاس خانواده گ
افــراد قدرتمنــد، در نهادهــای دولتــی اســتخدام 
ــد  ــد بتوان ــِت جدی ــه دول ــرای این ک ــوند. ب ش
اعتمــاد شــهروندان را در قبــال عادالنــه بــودِن 
را  نهادهایــی  آورد،  به دســت  اســتخدام ها 
ــاوی  ــرایط مس ــد ش ــه بتوانن ــرد ک ــیس ک تأس

ــد.  ــرار دهن ــان ق ــر داوطلب ــر را در براب و براب
ــت  ــدودی توانس ــا ح ــد ت ــد هرچن ــن رون ای
ــا  ــی ب ــازد، ول ــم س ــی را فراه ــِت عده ی رضای
ــه کــه  آن هــم شــرایط واقعــی و غیرجانب داران
بــر اســاس اصــل شایسته ســاالری اســتوار 
باشــد، در اســتخدام افــراد در نهادهــای دولتــی 

ــد.  ــان نیام ــه می ــی ب و غیردولت
ــوارد  ــیاری م ــز در بس ــال ها نی ــن س ــی ای ط
ــا  ــرای اســتخدام شــدن، شــناخت و رابطــه ب ب
افــراد قدرتمنــد و صاحــب نفــوذ، اصلی تریــن 
ــه  ــه یــک کارِ آبرومندان ــار دســت یافتــن ب معی
ــه  ــدون آن ک ــراد ب ــیاری اف ــت. بس ــوده اس ب
فقــط  باشــند،  داشــته  را  الزم  شایســته گی 
شناخت های شــان  و  روابــط  دلیــل  بــه 
موقعیت هــای  بهتریــن  در  کــه  توانســته اند 
دولتــی قــرار گیرنــد، درحالی کــه لشــکری 
ــرای  ــد ب ــکار مجبورن ــرده گاِن بی از تحصیل ک
یافتــن لقمه نانــی حــالل دروازۀ هرکــس و 

ــد.  ــاب کنن ــس را دق الب ناک
ــده  ــزارش ش ــواردی گ ــین م ــال های پس در س
کــه از یــک خانــواده چندیــن عضــو آن بــدون 
هیــچ شایســته گی در بهتریــن موقعیت هــای 
دولتــی بوده انــد. بارهــا دیــده شــده بــه محــض 
این کــه کســی در یــک موقعیــت حســاِس 
ــف  ــای مختل ــا حیله ه ــه، ب ــرار گرفت ــی ق دولت
افــراد نزدیــک بــه خــود و خانــواده اش را در آن 
اداره و یــا از طریــق روابــط خــود در نهادهــای 
دیگــر، بــه کار گماشــته اســت. متأســفانه ایــن 
ــرد  ــو می گی ــازه و ن ــاد ت ــر روز ابع ــد ه رون
ــیاری  ــرای بس ــن کار ب ــرای یافت ــرایط ب و ش
ــات در کشــور  ــد واســطه و امکان ــراد فاق از اف

محدودتــر می شــود. 
تــرک  را  کشــور  می خواهنــد  کــه  آنانــی 
کننــد، پــس از ناامنــی دلیــِل خــود را بیــکاری 
ــواد  ــراد بی س ــراد، اف ــن اف ــد. ای ــوان می کنن عن
ــوارد  ــر م ــتند. در اکث ــم نیس ــل ه و بی تحصی
کســانی می خواهنــد از کشــور فــرار کننــد کــه 
ــتن  ــا داش ــد ب ــد و می خواهن ــرده  ان تحصیلک
شــغلی آبرومندانــه، بــه کشــورِ خــود خدمــت 
کننــد. امــا چنیــن شــرایطی کــه می توانــد 
کــردن  زنده گــی  بــرای  حداقلــی  شــرایط 
ــۀ  ــل وضعیــت ظالمان ــه دلی باشــد، متأســفانه ب
اســتخدام ها، از آن هــا دریــغ داشــته شــده 
اســت. همیــن لحظــه اگــر بــه تحقیقــی جامــع 
در مــورد کارگــزاراِن دولتــی در افغانســتان 
ــت  ــوان دریاف ــی می ت ــود، به خوب ــه ش پرداخت
ــور در  ــن کش ــی در ای ــدرِت سیاس ــه ُکِل ق ک

ــرار دارد.  ــدود ق ــوادۀ مع ــد خان ــار چن اختی
 چنــد روز پیــش، فهرســتی از خانــوادۀ منصــور 

ــه  ــک ب ــت مداراِن نزدی ــی از سیاس ــادری یک ن
جنــاح حاکــم در فضــای مجــازی منتشــر 
ــت کم ده  ــی داد دس ــان م ــه نش ــود ک ــده ب ش
ــوادۀ  ــِی خان ــای اصل ــن از اعض ــزده ت ــا پان ت
ــی، در  ــخصیت مذهب ــت مدار و ش ــن سیاس ای
ــد.  ــرار دارن ــی ق ــای دولت ــن موقعیت ه بلندتری
بحــث بــر ســِر ایــن نیســت کــه چــرا اعضــای 
ــد،  ــده ان ــوب ش ــن محب ــواده چنی ــک خان ی
بــل بحــث بــر ســِر ایــن اســت کــه وضعیــِت 
دیگرانــی کــه شــناخت ندارنــد و بــه یکــی از 
ــدرت  ــب ق ــناس و صاح ــای سرش خانواده ه

ــود؟ ــه می ش ــتند، چ ــته نیس وابس
ــِی  ــی در کارزارهــای انتخابات ــی وقت ــای غن  آق
ــاِن  ــی از افغ ــچ افغان ــه "هی ــت ک ــود می گف خ
ــِی آن  ــود عمل ــا نم ــت" آی ــر نیس ــر برت دیگ
ــاس  ــر اس ــد ب ــراد بای ــه اف ــت ک ــن اس همی
پســت های  در  خانواده گی شــان  روابــط 
دولتــی اســتخدام شــوندـ بــه ویــژه حــاال 
ــاب  ــز در نص ــتی نی ــون وطن دوس ــه مضم ک
ــا  ــت؟ آی ــده اس ــاری ش ــور اجب ــارف کش مع
حــس وطن دوســتی در وضعیتــی کــه عدالــت 
ــود  ــکان وج ــود، ام ــض می ش ــا نق در همه ج

بــد؟  می یا
نماینــده گان مجلــس می گوینــد کــه متقاضیــاِن 
در  را  اســتخدام  مراحــِل  همــۀ  وقتــی  کار 
نهادهــای ویــژه طــی کردنــد، آن گاه نوبــت بــه 
ادارۀ امــور می رســد کــه آن را به خوبــی چــک 
ــده گان  ــن نماین ــۀ ای ــه گفت ــد. ب ــی کن و بررس
در ادارۀ امــور حتــا صفحه هــای فیســبوِک 
ــه  ــر ب ــود و اگ ــی می ش ــان کار بررس متقاضی
مــوردی بربخورنــد کــه کســی نگاهــی انتقــادی 
ــه دولــت و اعضــای آن داشــته، از اســتخدامِ  ب

او خــودداری می شــود. 
ــا  ــت؟ آی ــد گف ــه بای ــی چ ــن وضعیت ــه چنی ب
ــردم از  ــه م ــار داشــت ک ــوان انتظ ــم می ت بازه

ــد؟  ــت کنن ــای آن حمای ــت و برنامه ه دول
البتــه ایــن تنهــا ُکِل ماجــرا نیســت. نــگاه 
ــز در اســتخدام ها به شــدت  ــی نی ــی و زبان قوم
بیـــداد می کنــد. دیــده شــده افــرادی کــه 
ــت  ــی دول ــدان اصل ــته از منتق ــا در گذش حت
ــی و  ــته گی های قوم ــل وابس ــه دلی ــد، ب بوده ان
ــتخدام  ــا اس ــن موقعیت ه ــان در بهتری زبانی ش
ریاســت جمهوری  امــور  ادارۀ  شــده اند. 
ــد  ــِل واح ــز از اص ــدان نی ــال منتق ــا در قب حت
ــار  ــه تب ــه ب ــانی را ک ــد و کس ــروی نمی کن پی
و قوم شــان منصــوب باشــند، حتــا اگــر در 
ــند،  ــرده باش ــودن ک ــد ب ــت منتق ــته اک گذش
ــِت  ــن موقعی ــد و در بهتری ــانی می بخش به آس

قــرار می دهــد. کاری 
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پروســۀ کابــل، نــام نشستی ســت کــه در تاریــخ شــانزده مــاه 
ــه  ــن نشســت آن گون ــود. ای ــزار می ش ــل برگ ــاری در کاب ج
کــه از نامــش پیداســت، بــه هــدِف دســت یافتــن بــه صلــح 
پایــدار از آدرس کابــل و در خــود کابــل و تحــت قیمومیــِت 
ــزار  ــور برگ ــن کش ــتراک چندی ــه اش ــتان و ب ــِت افغانس دول

می گــردد. 
ــه  ــی، ب ــدت مل ــِت وح ــس حکوم ــرف غنی ریی ــد اش محم
تاریــخ ۱۸ مــی 2۰۱7، بــا برخــی ســفرای خارجــی و اعضای 
ریاســت جمهوری  ارگ  در  کابــل  مقیــم  کوردیپلماتیــک 
ــث و  ــل” بح ــۀ کاب ــرده و روی “پروس ــدار ک ــتان دی افغانس
تبــادل نظــر نمــوده و گفتــه اســت کــه ایــن پروســه به هــدِف 
پایــان  دادن بــه جنــِگ افغانســتان در همــکاری بــا کشــورهای 

ــاز می شــود. ــل آغ ــی، در کاب ــۀ  جهان ــه و جامع منطق
 امــا ســوال اساســی ایــن اســت کــه به راســتی ایــن پروســه 
می توانــد بــرای افغانســتان راهگشــا باشــد و کابــل می توانــد 
بــا راه انــدازی پروســۀ کابــل مســیری را بگشــاید کــه منتهــی 

بــه آوردِن صلــح در کشــور شــود؟
در گذشــته نشســت های متعــددی در مناطــق مختلــِف دنیــا 
ــرای ایجــاد صلــح در افغانســتان برگــزار شــده، امــا همــه  ب
ــا  ــد. ب ــه در آمدن ــریفاتی از آب ب ــه و تش ــت بی نتیج در نهای
ــل  ــت کاب ــم از نشس ــاری می توانی ــه انتظ ــف، چ ــن وص ای

داشــته باشــیم؟
 اگرچــه آقــای غنــی گفتــه اســت کــه پروســۀ کابــل نبایــد 
تشــریفاتی باشــد، بلکــه بــرای تأمیــن صلــح و ثبــاِت دایمــی، 
تعهــد واضــح وجــود داشــته باشــد؛ هــدف از پروســۀ کابــل 
ایــن اســت کــه در راســتای مبــارزه بــا تروریســم بــه اجمــاع 

و توافــِق واحــد دســت یابیــم.
چنیــن هدفــی در همــۀ نشســت ها عنــوان شــده امــا حاصــِل 
کار چیــِز دیگــری بــوده اســت. کلیــد زدِن صلــح بــا طالبــان 
از پروســۀ کابــل، همیــن حــاال بــا مشــکالِت کالنــی مواجــه 
ــِی  ــای خانه گ ــود در کاره ــِت موج ــه دول ــت. اول این ک اس
خویــش کــه تطبیــق توافق نامــۀ سیاســی و دســت یافتــن بــه 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــده و ب ــاکام مان ــت نسبی ســت، ن ــک امنی ی
پایه هــای مشــروعیتش را زیــر ســوال بــرده اســت. از جانــب 
دیگــر، تمرکــز قــدرت در دســتاِن یــک نفــر بــه نــام رییــس 
ــِت  ــرکاِی حکوم ــر ش ــرِی دیگ ــواِن تصمیم گی ــت، ت حکوم
ــاع  ــک اجم ــن ی ــرده و همچنی ــلب ک ــی را س ــدت مل وح
ــت از  ــان جریان هــای سیاســِی مشــروع در حمای ــی می داخل

تصامیــِم آقــای غنــی وجــود نــدارد. 
شــاید در نشســت کابل کشــورهایی شرکت کننـــد و تعهداتی 
ــه افغانســتان داده شــود، امــا تجــارِب  ــرای آوردِن صلــح ب ب
گذشــته ماننــد تجربــۀ نشســِت شــش دوره یــی قلــب آســیا، 
ــش  ــت های ش ــه و نشس ــه، چهارجانب ــت های چهارگان نشس
ــدات در  ــه تعه ــد ک ــا می گوی ــه م ــکا ب ــِک امری ــالوۀ ی به ع
روِی ورق باقــی می ماننــد و هیچ کــدام در صحنــۀ عمــل 

ــد. ــارز نمی کنن تب
حــاال هــم نشســت کابــل در انتظــار یــک چنــان تجربه یــی 
اســت، مگــر این کــه اول بــه یــک سلســله تعهــدات و 
برداشــت های مشــترک در ســطح مناســباِت داخلــی دســت 
یافتــه باشــیم و گروه هــای سیاســی بــه یــک آجنــدای 
ــو  ــح و گفت وگ ــِث صل ــپس بح ــند و س ــیده باش ــی رس مل
به خاطــر آن از آدرِس کابــل برگــزار شــود. ارادۀ ملــی بــرای 
ــات  ــان برداشــتِن ابهام ــد ســبب از می ــح، می توان ایجــاد صل
از ایــن رونــد گــردد و ایــن وضــع کار را بــه همــۀ طرف هــا 

ــازد.  ــان می س آس
ــۀ  ــه در توافق نام ــی را ک ــد تعهدات ــه ارگ نتوان ــی ک ــا زمان ت
ــک  ــه ی ــی ک ــا زمان ــد، و ت ــاده کن ــه پی ــر رفت ــی تذک سیاس
اعتمــاد کالن در ســطح کشــور شــکل نگیــرد، نشســت 
کابــل و نشســت های مشــابه نمی تواننــد راه بــه جایــی 
ببرنــد؛ چــه بســا این کــه نشســت کابــل، اقدامــی واکنشــی در 
برابــر نشســِت مســکو باشــد و در ایــن صــورت، ایــن مســأله 
ــورِ  ــکا به منظ ــب امری ــی از جان ــک گام سیاس ــوان ی ــه عن ب
ــر  ــت. در ه ــکو اس ــت مس ــردِن نشس ــه ک ــوال مواج ــه س ب
صــورت، انتظــار داریــم کــه نشســِت کابــل بتوانــد فرصتــی 
را بــرای ایجــاد یــک بســتر مناســب بــرای حــِل مشــکالت 

ــح بگشــاید.   ــه صل ــن ب ــی افغانســتان و دســت یافت امنیت

پـروسۀکـابل
چـهپروسـهییاست؟
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ــت  ــترین جمعی ــه بیش ــت ک ــوری اس ــتان کش افغانس
ــت  ــد و اکثری ــی می کنن ــده گ ــر زن ــط فق ــر خ آن زی
ــر  ــد. اگ ــه ســختی می گذرانن ــان آن روزگار را ب مردم
ــا شــمار  ــل نگاهــی بیاندازیــد، شــاید ب ــه شــهر کاب ب
ــه  ــی مواج ــر خیابان ــر و دخت ــودکان پس ــادی از ک زی
ــای شــما را واکــس  ــه اصــرار دارندکفش ه شــوید ک
ــفند  ــا دود اس ــند، ب ــاجق بفروش ــما س ــه ش ــد، ب بزنن
شــما را بدرقــه کننــد و ده هــا کار دیگــر از ایــن قبیــل 
انجــام دهنــد و در بــدل آن ده یــا پنــج افغانــی پــول 

بــه دســت بیاورنــد.
در افغانســتان هنــوز آمــار دقیقــی از تعــداد کــودکان 
خیابانــی وجــود نــدارد، ولــی مســووالن شــمار آنهــا 
را در سراســر افغانســتان حــدود ۱.۶ میلیــون بــرآورد 
می کننــد کــه از ایــن تعــداد حــدود ۶۰ الــی 7۰ 
هــزار کــودک خیابانــی در کابــل، پایتخــت افغانســتان 

می کننــد. زنده گــی 
در کنــار کــودکان زنــان و مــردان زیــادی را می بینیــد 
در  شــام  تــا  صبــح  از  تکدی گــری  بــرای  کــه 
ــرس  ــل پ ــهر کاب ــام ش ــاط پرازدح ــا و نق خیابان ه

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــول ب ــا پ ــد ت می زنن
ــودکان روی  ــردان و ک ــان م ــن زن ــا ای ــا  ب خیلی ه
ــان  ــا آن خــوش نشــان نمی دهنــد و برخــورد مــردم ب
تحقیرآمیــز اســت؛ از یــک ســو مــردم حــق بــه جانب 
انــد کــه برخــورد خــوب نداشــته باشــند زیــرا تعــداد 
ــا  ــه ب ــت ک ــاد اس ــدی زی ــه ح ــی ب ــای خیابان گداه
ــد  ــور می کنن ــردم را مجب ــاد م ســماجت و اصــرار زی
تــا بــه آنــان کمــک کننــد؛ بنابرایــن مــردم حــق دارنــد 

تــا برخــورد خوبــی بــا آنــان نداشــته باشــند.
ــا  ــردم ب ــت م ــورد نادرس ــه برخ ــا ب ــاله تنه ــا مس ام
گداهــای شــهر کابــل ختــم نمی شــود، پولیــس از هــر 
ــا در  ــد و ی ــرس می زنن ــا پ ــه در خیابان ه ــی ک گدای
ــدار  ــد؛  مق ــی ان ــروف گدای ــت و مص ــه نشس گوش
ــام حــق می گیرنــد، هــر گدایــی  ــه ن پــول معیــن را ب
کــه  ســر چهــار راه نشســت و گدایــی می کنــد؛ بایــد 
ــر آن  ــردازد در غی ــم روز بپ ــس را در خت ــهم پولی س
ــه  ــه او اجــازه نخواهــد داد کــه ب فردایــش پولیــس ب

ــه دهــد. کســب و کار خــود ادام
ــه حــق دادن  ــل ب ــهر کاب ــای ش ــتان گداه ــا داس و ام
ــه پولیــس ختــم نمی شــود؛ بــل ترافیــک نیــز حــق  ب
ــر  ــه س ــر اینک ــد؛ و جالب ت ــت می کن ــود را دریاف خ

چهــارراه هــا گداهــا بــه پولیــس ترافیــک مــی گوینــد 
کــه اگــر موتــر هــای لوکــس زیــاد شــد؛ بــرای مــدت 
طوالنــی راه را ببندیــد، تــا آنــان بتواننــد پــول بیشــتر 
بــه دســت بیاورنــد در بــدل آن مقــداری از آن پــول 

ــد. ــک می پردازن ــس ترافی ــه پولی را ب
بعضــی از ایــن گداهــا نســخه های بــه دســت دارنــد 
ــردم  ــد و از م ــد دارو را ندارن ــوان خری ــا ت ــه گوی ک
ــه  ــول ب ــق پ ــن طری ــد واز ای ــی کنن ــب م کمــک طل
ــی از  ــه بعض ــر اینک ــا جالب ت ــد و ام ــت می آورن دس
ــول  ــردم پ ــود از م ــان دادن خ ــوب نش ــا میع ــان ب آن

ــد. ــی کنن درخواســت م
ــی  ــم م ــه چش ــز ب ــن نی ــای معتادی ــان گداه در می
خورنــد کــه آنــان نیــز بــا ترفندهــای مختلــف 
ــن  ــا گفت ــان ب ــی از آن ــد، بعض ــری می کنن تکدی گ
ــاالن  ــدند و ح ــرز ش ــران رد م ــا از ای ــه گوی این ک

می کننــد. تکدی گــری  ندارنــد  پــول 

ــود؛  ــی ش ــم نم ــوارد خت ــن م ــه ای ــا ب ــد گداه ترفن
ــق  ــا از مناط ــه گوی ــه این ک ــه بهان ــان ب ــی از آن بعض
جنــگ زده فــرار کردنــد و خانــه و زندگــی شــان را 
ــردم را فریــب  ــد تکــدی گــری کــرد و م رهــا کردن

می دهنــد.
ــًا  ــردم واقع ــه م ــی  این جاســت ک ــی مشــکل اصل ول
ــت  ــد و از حکوم ــتوه آمدن ــه س ــا ب ــت گداه از اذی
می خواهنــد بــرای حــل ایــن معضــل راه چــاره 
ــت  ــا عصبانی ــل ب ــهروندان کاب ــیار از ش ــد؛ بس بجوی
مــی گوینــد کــه واقعــًا از مزاحمت هــای گداهــای بــه 
تنــگ آمدنــد  و خیلــی وقــت مجبــور مــی شــوند در 
مناطــق کــه گداهــا تجمــع دارنــد اصلــن نرونــد و راه 
ــه رو  ــا رو ب ــا گداه ــا ب ــر بســازند؛ ام خــود را دورت

نشــوند.
ــع آوردی  ــه جم ــد ک ــر می گوی ــالل احم ریاســت ه
ــن  ــی ممک ــه تنهای ــان ب ــا از خیاب ــه گده ــن هم ای

نیســت و در کنــار آن هزنیــه بیشــتری مــی طلبــد کــه 
ــدارد. ــار ن ــن ریاســت در اختی ای

مســووالن افزایــش گدهــا در شــهر کابــل را بــی کاری؛ 
جنــگ و ناامنــی دانســته و تنهــا راه حــل آن را کاهــش 
فقــر و بیــکاری دانســته و می گوینــد کــه جنگ هــای 
طوالنــی در والیــت ســبب شــده تــا مــردم بــه شــهر 
نکردنــد  پیــدا  کار  زمانی کــه  امــا  بی آورنــد؛  رو 
ــا  ــن تنه ــد؛ بنابرای ــی می زنن ــه گدای ــوراً دســت ب مجب

راه حــل آن زدودن فقــر و بــی کاری اســت.
و امــا جامعــه شناســان بــه ایــن باورانــد کــه  پدیــده 
تگــدی گــری عوامــل متعــدد دارد، ولــی فقــر 
ــش  ــه کاه ــت ک ــده اس ــن پدی ــل ای ــن عام مهمتری
فقــر مــی توانــد کارســاز واقــع گــردد، امــا در مــوارد 
ــود. ــنجیده ش ــد س ــازوکارهای دیگــری بای ــر س دیگ
ــتان  ــخصًا در افغانس ــان مش ــه شناس ــاور جامع ــه ب ب
ــم:  ــه دو دســته تقســیم کنی ــان را ب ــم گدای ــی توانی م
ــر،  ــان تحــت شــرایط ســخت فق ــک تعــداد متگدی ی
ــال ایــن عوارض هــا  بــی سرپرســتی، معلولیــت و امث
مجبــور شــده اند کــه  دســت بــه گدایــی دراز کننــد، 
ولــی عده یــی از گدایــان هســتند کــه تگدی گــری را 
بــه عنــوان یــک شــغل پــر درامــد اختیــار کــرده انــد، 
ــد  ــا عای ــد ت ــی کنن ــا گدای ــد ت ــح می دهن ــا ترجی آنه

بیشــتربه دســت بیارنــد.
باورهــا برایــن اســت کــه بــه گداهــای مجبــور 
ــد زنده گــی  ــا آنهــا بتوانن ــرد ت رســیدگی صــورت گی
ــه را اختیــار نمــوده و بتواننــد از راه درســت  آبرمندان
زنده گی شــان اداره نماینــد و بــرای متباقــی هــم 
ــه  ــن کار ب ــان از ای ــا آن ــر الزم ســنجیده شــود ت تدبی

ــد. ــد رو آورن ــغلی آبرومن ــک ش ی
ــده را کاهــش دهــد  ــن پدی ــد ای عواملــی کــه می توان
ــای  ــاد فرصت ه ــر، ایج ــش فق ــنگی، کاه ــع گرس رف
ــه  ــتان از جمل ــادی افغانس ــاف اقتص ــغلی و انکش ش
اولویت هــای اساســی اســت کــه اگــر جامعــه عمــل 
بپوشــد و مســووالن بــه آن توجــه کنــد ممکــن اســت 

کــه از جمعیــت گداهــای خیابانــی کاســته شــود.
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ابوبکر صدیق
دفتــر نــی  یــا حمایــت کننــدۀ رســانه های آزاد افغانســتان، 
ــش از ۹۰ درصــد  ــه بی ــه ک ــک نظرســنجی تازه دریافت در ی
ــا  ــات ب ــه اطالع ــگاران در عرصــۀ حــق دسترســی ب خبرن

ــش مواجــه هســتند.     چال
نــی،  نهــاد  اجرایــی  رییــس  خلوتگــر،  عبدالمجیــب 
دیــروز ســه شــنبه )۹جــوزا( در یــک نشســت خبــری بــه 
خبرنــگاران گفــت: دفتــر نــی حمایــت کننــدۀ رســانه های 
آزاد افغانســتان، در یــک نظرســنجی تــازه  کــه در ۱۳ 
 ۱۰ هــر  از  کــه  دریافته اســت  شــده،  انجــام  والیــت 
ــه  ــگار ۹ تــن آن دچــار مشــکالت حــق دسترســی ب خبرن

ــتند. ــات هس اطالع
ــان  آقــای خلوتگــر افــزود کــه ایــن نظــر ســنجی در جری
ــان، بلــخ ، بغــالن،  ــاه، در ۱۳ والیــت بدخشــان، بامی یک م
ــر، لغمــان،  ــل، قندهــار، کن ــی، هــرات ، کاب ــاب ، غزن فاری

ننگرهــار و تخــار انجــام شــده اســت. 
رییــس اجرایــی نهــاد نــی تصریــح کــرد کــه در ایــن نظــر 
ــه  ــدان رســانه ها ک ــگار و کارمن ســنجی حــدود ۱۸۰ خبرن
)تقریبــأ ۱.۵ درصــد جامعه یــی خبرنــگاری را تشــکیل 
ــدی و  ــس کلی ــه دو پرش ــد ب ــتراک کرده ان ــد( اش می دهن

دو پرســش فرعــی پاســخ داده شــده اســت.
بــه گفتــۀ او، پرســش های کلیــدی کــه مطــرح شــده 
ــی  ــق دسترس ــا در ح ــد:،۱- آی ــل می باش ــرار ذی ــت ق اس
بــه اطالعــات بــه مشــکل مواجــه انــد یــا خیــر؟ 2- ســه 
مشــکل کلیــدی دسترســی بــه اطالعــات کدام ها انــد؟ 
ــده  ــرح ش ــرار مط ــن ق ــه ای ــز ب ــی  نی و پرشــس های فرع
اســت. ۳- شــما در کــدام والیــت کار می کنیــد؟ ۴- 

ــت؟ ــه اس ــدام زمین ــأ در ک ــما دقیق ــوولیت ش مس
ــأ ۹۰  ــش ها تقریب ــن پرس ــه ای ــخ ب ــه در پاس ــت ک او گف
درصــد پاســخ دهنــده گان گفته انــد در حــق دسترســی بــه 

ــد.   اطالعــات مشــکل جــدی دارن
آقــای خلوتگــر بیــان داشــت کــه  بهانــه تراشــی ها، 
ــی اســت  ــل عمده  ی ــه عام ــد، س ــه و تهدی برخــورد دوگان
کــه خبرنــگاران در جریــان گفت وگوهــا بــا مقامــات 

دولتــی بــا آن ســر خورده انــد.

از  درصــد   ۳۰ این کــه  بیــان  بــا  خلوتگــر  آقــای 
خشــونت ها در برابــر خبرنــگاران ارتبــاط بــه رونــد ارایــه 
ــان،  ــنجی  هم چن ــر س ــن نظ ــت: در ای ــات دارد، گف اطالع
دریافته انــد کــه مســووالن حکومتــی در مــورد قانــون حــق 
ــد.  تنهــا  ــه اطالعــات، معلومــات کافــی ندارن دسترســی ب
ــی  ــق دسترس ــا را ح ــری و گفت وگوه ــت های خب نشس

ــد . ــات می دانن ــه اطالع ب
ــه  ــز این ک ــه ج ــی ب ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــت ک او گف
ــرده،  ــیح ک ــات را توش ــه اطالع ــی ب ــق دسترس ــون ح قان
ــگاران  ــت. خبرن ــداده اس ــام ن ــری انج ــر دیگ کاری موث
ــد  ــد، تهدی ــام دهن ــی انج ــزارش تحقیق ــد گ ــر بخواهن اگ
می شــوند. اگــر گــزارش تحقیقــی در مــورد فســاد باشــد، 

ــت. ــر اس ــگاران جدی ت ــد خبرن تهدی

 

آقــای خلوتگــر پیشــنهاد کــرد کــه حکومــت بایــد 
ــری  ــت های خب ــر از نشس ــات، باالت ــه اطالع ــرای ارای ب
ــد.  ــته باش ــن داش ــانه یی ارادۀ روش ــا ی رس و گفت وگوه
ــد در  ــه تهدی ــه هرگون ــد ک ــن کن ــد تضمی ــت بای حکوم
زمینــۀ قانــون حــق دسترســی بــه اطالعــات را بــه صــورت 
می کنــد. بررســی  ویــژه 
ــد راه کار  ــت افغانســتان بای ــه داد: حکوم ــان، او ادام هم چن
مناســب را بــه خاطــر دسترســی بــه اطالعــات بــر مبنــای 
ــا دیگــر  ــد ت ــر ایجــاد کن قانون هــای مرتبــط هرچــه زودت

جریــان آزاد اطالعــات دچــار مشــکل نگــردد.
او اذعــان داشــت کــه حکومــت از وزرای نهادهــای 
ــونت در  ــای خش ــی پرونده ه ــد تمام ــود، بای ــه خ مربوط
برابــر روزنامــه نــگاران و رســانه ها را بــه ویــژه قضایایــی 

ــام  ــات و اته ــه اطالع ــی ب ــق دسترس ــه ح ــوط ب ــه مرب ک
خــالف ورزی از قانــون توســط افــراد حکومتــی را هرچــه 
ــهروندان  ــانه های و ش ــۀ آن رس ــی و از نتیج ــر بررس زودت

ــازد. ــور را آگاه س کش
ــه  ــی ب ــق دسترس ــون ح ــه قان ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــرف  ــرف اش ــی از ط ــت وحــدت مل ــات در حکوم اطالع
غنــی توشــیح شــد، امــا تــا هنــوز ایــن قانــون بــه شــکل 

ــت. ــده اس ــی نش ــت عمل درس
حمله به رادیو تلویزون ملی ننگرهار

ــی  ــر ن ــه دفت ــت ک ــان گف ــر، هم چن ــب خلوتگ عبدالمجی
ــه کــه نشــان می دهــد، حکومــت  ــه اســنادی دســت یافت ب
ــاالی  ــه ب ــش از انجــام حمل ــه روز پی ــار س ــی ننگره محل

ــد. ــت آگاه بوده ان ــن والی ــی ای ــزون مل ــو و تلوی رادی
او گفــت کــه اســناد بــه دســت آمــده نشــان می دهــد کــه 
ــاالی  ــه ب ــی ننگرهــار را از حمل نهادهــای اســتخباراتی وال
دادگاه، دادســتانی و ادارۀ رادیــو تلویــزون ملــی ایــن 
ــران  ــا مدی ــا تنه ــد، ام ــته بوده ان ــان گذاش ــت در جری والی
ارشــد رادیــو تلویــزون ســه روز پیــش از ایــن قضیــه آگاه 
ــیده   ــایرکارمندان نرس ــه س ــات ب ــده اند و اطالع ساخته ش

اســت.
ــه  ــد ک ــان می ده ــناد نش ــه اس ــزود ک ــر اف ــای خلوتگ آق
پــس از دریافــت اطــالع حملــه بــه رادیــو تلویــزون 
ــت  ــن امنی ــه تأمی ــدی ب ــدام ج ــچ اق ــار، هی ــی ننگره مل
ــران  ــه مدی ــا ب ــات تنه ــه اســت ومعلوم آن صــورت نگرفت
ــد. ــرک گفته ان ــر را ت ــان دفت ــده و آن ــاخته  ش ــریک س ش
او گفــت کــه مســووالن فرماندهــی امنیــه والیــت ننگرهــار 
در تأمیــن امنیــت رادیــو تلویــزون ملــی ایــن والیــت نیــز 
ــی آن  ــه یک ــظ ک ــا دو محاف ــد. تنه ــهل انگاری کرده ان س
مســلح و دیگــری غیــر مســلح در دروازۀ رادیــو تلویــزون 

ــد.   ــرار گرفته ان ــم انتحــاری ق ــر ســه مهاجه در براب
آقــای خلوتگــر از رییــس حکومــت وحــدت ملــی، وزارت 
داخلــه و نهادهــای مربوطــه خواســت کــه از والــی ننگرهار 
پرســان کننــد کــه چــرا اطالعــات شــریک ســاخته نشــده 
ــان، کســانی  ــه نشــده اســت. هم چن و امنیــت جــدی گرفت
کــه در تأمیــن امنیــت و شــریک ســاختن اطالعــات غفلــت 

کرده انــد مــورد بازپــرس قــرار گیرنــد.
حملــه بــر رادیــو تلویــزون ملــی ننگرهــار در ماه ثور ســال 
جــاری اتفــاق افتــاد کــه مســوولیت آن را گــروه داعــش بــه 
عهــده گرفــت بــه اثــر ایــن حملــه چهــار تــن از کارمنــدان 

پایــن رتبــه رادیــو تلویــزون ملــی ننگرهــار کشــته شــدند.

ناجیه نوری   

افزایشروزافزونتکدیگریدرکابل

دفتــر نـــی:

۹۰درصدخبرنگارانبهاطالعاتدسترسیندارند
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نکات پایاني
ــاِن  ــه جری ــود این ک ــا وج ــي ب ــفۀ میان فرهنگ فلس
فکــري و پژوهشــِي بســیار جــوان اســت، از ظرفیــِت 
ــد و در  ــوردار می باش ــگ برخ ــفه و فرهن ــد فلس پیون
ــازي  ــم ب ــِش مه ــا نق ــوي فرهنگ ه ــت گفت وگ جه

مي توانــد.
فلســفۀ میان فرهنگــي علي رغــم این کــه "کثــرت 
پرســش هاي قابــل طــرح و مســایل حل نشــده" 
را انــکار نمي کنــد، تصــوراِت متفــاوت در مــوردِ 
ــا منطــق  ــه اجتمــاع و اخــالق و ی ــوط ب مســایِل مرب
در ســنن فکــري فرهنگ هــاي مختلــف را نیــز مهــم 
مي شــمارد. از نظــر فلســفۀ میان فرهنگــي، دیدگاه هــا 
ــک برداشــت  ــات ی ــواِن "اثب ــه عن ــه ب ــي ک و متودهای
ــه  ــا چ ــه ب ــوند، از این ک ــه مي ش ــور" پذیرفت و تص
ــد  ــا مي بای ــد ی ــات کــردن، مي توان ــن اثب ــي ای ابزارهای
بیــان شــود را یکســان انگارانه یــا یکتاانگارانــه در نظــر 
ــه  ــد ک ــد مي کن ــت تأیی ــن جه ــه همی ــرد؛ ب نمي گی
ارایــۀ بحــث و این کــه چگونــه و بــا چــه معیارهایــي 
صــورت بپذیــرد، در حوزه هــاي فرهنگــي و تمدنــي 
ــي  ــم در زنده گ ــه ه ــد. البت ــاوت دارن ــاوت، تف متف
روزمــره و نیــز در بحث هــاي فلســفي و علمــي؛ جهل 
و عــدمِ احتــرام بــه معیارهــا مي توانــد بــه ارتباطــات 
معمــول، "گفت وگــوي فرهنگ هــا" و  بحث هــاي 

فلســفي و نظــري آســیب برســاند. 
از ایــن رو، یــک وظیفــۀ مهــِم  فلســفۀ میان فرهنگــي، 
فهــِم تأمــالت شــکل گرفتــه، گفتــه و نوشــته شــده 
ــه وجــوه ظاهــري، صــوري و  ــارز بخشــیدن ب ــا تب ب
ارتباطــي آن هاســت. برداشــِت فلســفۀ میان فرهنگي در 
ـ هنجــاري بــدون  ایــن نیســت کــه الگوهــاي صــوري 
گذشــتن از پرویــزن نقــد پذیرفته شــوند، بلکــه الگوي 
تحــري مبتنــي بــر ِخــَرد انتقــادي و ارتباطــي بایســتي 
بــه موضــوِع تفکــر و بحــِث میان فرهنگــي بــدل شــود 
تــا بدیــن نحــو زمینه هــاي دســتیابي بــه فهِم مســایل و 

ــود.  ــود آورده ش ــو به وج ــاي ن هنجارگذاري ه
فلســفۀ میان فرهنگــي بــه جهــت این کــه در موقعیــِت 
ــرار  ــاِن معاصــر ق ــاِت جه ــه مقتضی ــِخ نظــري ب پاس
گرفتــه اســت، رابطــۀ نزدیکي با مفهــومِ چندفرهنگیت 
ــا،  ــتي فرهنگ ه ــاِب همزیس ــه بازت ــي ک دارد؛ مفهوم
ــادات  ــر و اعتق ــاي تفک ــي، طرزه ــیوه هاي زنده گ ش
مختلــف و ناهمگــون اســت کــه امــروزه در کنــارِ هــم 
ــد.  ــد و مرزهــاي ســنتي را در نوردیده ان به ســر مي برن
ــخ  ــرورِت پاس ــۀ ض ــي در نتیج ــفۀ میان فرهنگ فلس
ــان ها  ــروزِ انس ــي ام ــون زنده گ ــِت ناهمگ ــه واقعی ب
ــاِط  ــراري ارتب ــز برق ــش نی ــده و هدف ــود آم به وج

صلح آمیــز و ســازنده در عرصــۀ تفاوت هــاي واقعــي 
موجــود اســت، بنابرایــن انگیــزۀ آن از این جــا ناشــي 
ــه  ــم ک ــي مي کنی ــي زنده گ ــا در زمان ــه م ــود ک مي ش
ــت وجوي  ــتند و جس ــر هس ــا اجتناب ناپذی تفاوت ه
ــه  ــی ک ــاي نظري ی ــردِن راه ه ــدا ک ــراي پی ــفي ب فلس
ــاني  ــن انس ــات بی ــامان دهي ارتباط ــراي س ــد ب بتوانن
ــد، از  ــدا کنن ــِق عملــي هــم پی ــن فرهنگــي تحق و بی

ــي رود. ــمار م ــه ش ــرم ب ــاي مب ضرورت ه
ــي  ــۀ میان فرهنگ ــِم اندیش ــاِت مه ــي از خصوصی  یک
ایــن اســت کــه ایــن طــرز تفکــر فقــط بــا تکیــه بــر 
یــک ســنت فلســفي خــاص، نظریه پــردازي نمي کنــد 
در  مختلــف  فرهنگ هــاي  نظریه پــردازان  بلکــه 
ــا  ــد و ب ــور دارن ــي حض ــفۀ میان فرهنگ ــۀ فلس جامع
همفکــري هــم و بــا تکیــه بــر ســنت هاي فلســفيـ   
فرهنگــي خــود بــه بحــث دربــارۀ معضــالِت موجــود 
ــه جهــت  ــد. ایــن مســأله اساســي اســت، ب مي پردازن
ــک  ــر ی ــه ب ــا تکی ــط ب ــم فق ــر نمي توانی ــه دیگ این ک
فرهنــگ یــا طــرزِ فکــرِ خــاص بــه مســایلي پاســخ 
بدهیــم کــه دیگــر مربــوط بــه آن فرهنــگ و طــرزِ فکر 
ــور  ــروزه به ط ــالت ام ــه معض ــتند، بلک ــاص نیس خ
ــده گاِن  ــتي نماین ــرده و بایس ــدا ک ــوع پی ــترده تن گس
فرهنگ هــاي مختلــف بــراي مواجهــه بــا آن هــا خــود 
حضــور داشــته باشــند تــا مونوپــول تفســیرِ فرهنگــي 
ــازي  ــأله زمینه س ــن مس ــود. ای ــته ش ــان برداش از می
ــِم  ــِد عل ــه مانن ــد کــه: "فلســفۀ میان فرهنگــي ب مي کن
صلــِح معطــوف بــه تغییــرِ تاریخــي در جهــِت خلــِق 
ــه  ــود ب ــوگ  موج ــذار از مونول ــِد گ ــگ جدی فرهن
ــر از آن  ــا فرات ــوگ ") Yousefi. 2۰۰7 :۱2۴ (  و حت دیال
"پلــي لــوِگ ")Wimmer. 2۰۰7: ۸۹  ( احترام آمیــز میــاِن 

ــد.  ــا نمای ــش ایف ــف نق ــاي مختل جهان بیني ه
ــوِل  ــي مونوپ ــه زمان ــا ک ــا اروپ ــه حت    خوش بختان
تفســیرِ فلســفي انســان و جهــان را در اختیــار داشــت، 
امــروزه خــود تفســیرپذیر گردیــده و آموخته اســت که 
گاه از طریــِق فرهنگ هــاي دیگــر مــورد تأمل و تفســیِر 
انتقــادي قــرار گیــرد. ایــن پیشــرفت مهمــي بــه شــمار 
مــي رود، بــه همیــن دلیل اســت کــه در جامعۀ فلســفي 
ــف در  ــورهاي مختل ــن از کش ــي متفکری میان فرهنگ
جســت وجوِي آن هســتند کــه بــراي همــه بــه نتایــج 
مثبــت و متناســب بــا مقتضیــاِت فرهنگي جامعۀشــان 
ــته  ــه داش ــي فاصل ــد و از یک جانبه گرای ــت یابن دس
باشــند، تــا "دیگرشناســي" را جایگزیِن "دیگرســتیزي" 
ــِت  ــرِ حقیق ــي را در براب ــِت تواضع ــد و حقیق نماین

ــي جایگاه ببخشــند.  تعصب
منابع: 

آوتویــت ویلیــام - باتامــور تــام )۱۳۹2(. فرهنگ علوم 
اجتماعــي قــرن بیســتم، ترجمــۀ حســن چاووشــیان، 

تهــران: نشــر نــي.
ابــن ســینا )۱۳7۹(. التعلیقــات، تصحیــح عبدالرحمــان 

بــدوي، قــم: نشــر دفتــر تبلیغــات اســالمي.
ــن،  ــل مت ــاختار و تأوی ــک )۱۳۶۸( . س ــدي باب احم

ــز.  ــران: نشــر مرک ته
ــخ هســتي،  ــک )۱۳۹۱(. هایدگــر و تاری احمــدي  باب

چــاپ ششــم، تهــران: نشــر مرکــز.
ادویــن ارتوربــرت )۱۳۸۰(. مبــادي مابعدالطبیعي علوم 
ــر  ــران: نش ــروش، ته ــم س ــۀ عبدالکری ــن، ترجم نوی

انتشــارات علمــي فرهنگــي.
ــدرت و  ــیدن ]در: ق ــپینوزوا )۱۳۸2(. آزادي اندیش اس
حاکمیــت در تاریــخ اندیشــۀ غرب/ ســلین اســپکتور[، 

ترجمــۀ عبــاس باقــري، تهــران: نشــر.
اشــراق ســید حســین ) ۱۳۹۰(. درآمــدي بــر فلســفۀ 

معاصــر، کابــل: انتشــارات ســعید.
ــان  ــک و پای ــین )۱۳۹۱( . هرمنوتی ــراق سیدحس اش
ــعید. ــل: انتشــارات س ــل، کاب ــلۀ تأوی ــري سلس ناپذی

ــد  ــۀ محم ــار)ج ۳(، ترجم ــون )۱۳7۵(. دورۀ آث افالط
ــي. حســن لطفــي،  تهــران: انتشــارات خوارزم

انصــاري منصــور)۱۳۶۴(. دموکراســي گفتگویــي: 
امکانــات دموکراتیــک اندیشــه هــاي میخایــل باختیــن 

ــز. ــران: نشــر مرک ــاس، ته ــر م و هاب
بــراون اســتوارت و دیگــران)۱۳۸۳(. صد فیلســوف در 
قــرن بیســتم، ترجمــۀ عبدارضا ســاالر بهــزادي، تهران: 

نشــر ققنوس.
بلخــاري  حســن ) ۱۳۹۱(. بینــش میــان فرهنگــي در 

www.interculturalstudies.ir /ــد ــۀ نق بوت
بوبــر مارتیــن )۱۳۸۶(. مــن و تــو، ترجمــۀ ابــو تــراب 

ســهراب و الهــام عطــاردي، تهــران: نشــر فــروزان.
ــوش،  ــت خام ــار ژان )  ۱۳۸۱ (. در ســایۀ اکثری بودری

ترجمــۀ پیــام یزدانجــو، تهــران: نشــر مرکــز. 
بوهــم دیویــد )۱۳۸۱(.  دربــارۀ دیالــوگ، گــردآوري و 
تدویــن:  لــي نیکــول، ترجمــۀ محمــد علــي حســیني 

نــژاد، تهــران: دفتــر پژوهش هــاي فرهنگــي.
ــۀ  ــان، ترجم ــي جه ــالري)۱۹۸۶(. چگونگ ــم هی پاتن
رضــا مثمــر ]مقالــۀ پیــاده شــدۀ  هیــالري  پاتنــم  در 
همایشــی بــا حضــور کوایــن و گودمــن در دانشــگاه  

ــاروارد[.   ه
ــو تیــک، ترجمــۀ  پالمــر ریچــارد)۱۳۸2(. علــم هرمن
محمــد ســعید حنایــي کاشــاني، تهــران: نشــر هرمس.
پوپــر کارل )۱۳72(. واقعگــري و هــدف علــم، ترجمۀ 

احمــد آرام، تهــران: نشــر ســروش.
پوپــر کارل )۱۳7۵(. حــدس هــا و ابطــال هــا، ترجمــۀ 

احمــد آرام، تهــران: شــرکت ســهامي انتشــار .
پوپــر کارل )۱۳77(. جامعــۀ بــاز و دشــمانش، ترجمــۀ 
ــهامي  ــرکت س ــران: ش ــد، ته ــوالد ون ــزت اهلل ف ع

ــي. ــارات خوارزم انتش
-----------------------------------

i. monologue ( صدايي تک) 

ii. Dialogue (  دیگر با یکی گفتگوي)  

iii. polylogue ( دیگر های فرهنگ با و چند جانبه گفتگوی)

باالتر از تصور 
کابــل،  در  قــدرِت کمونیســت ها  زمــان  ســال های ۱۳7۰ و ۱۳7۱، 
تعــدادی از قلم به دســتان و روشــن فکران عالقــه گرفتنــد کــه بــه 
جبهــۀ جنــگ، نــزد مجاهدیــن برونــد. در افغانســتان جبهه هــای زیــادی 
از مجاهدیــن وجــود داشــت، امــا اکثریــِت آن هــا نظــِم الزم را نداشــتند 
ــادی  ــری های زی ــاری و خودس ــان بی بندوب ــِت نفودش ــرو تح و در قلم
بــه چشــم می خــورد. ولــی یگانــه مرکــزی کــه دارای نظــم بــود و مــردم 
ــاحۀ  ــد، س ــش می کردن ــان احســاس آرام ــرِو تحــت حاکمیت ش در قلم
تحــت نفــوذ احمدشــاه مســعود بــود. مســعود فرمانــده مشــهور جهــاد، 
ویژه گی هــای خــوِب زیــادی داشــت، او حتــا بــا اســیران جنگــِی روس 
برخــورد بســیار انســانی و مهربانانــه داشــت و از پیوســتن روشــن فکران 
ــر  ــه دیگ ــرد، درحالی ک ــتقبال می ک ــاد اس ــه صــِف جه ــتان ب و قلم به دس

جبهــات چنیــن نبــود.        
در دوران جهــاد )۱۳۵۸ ـ ۱۳7۱ خورشــیدی( رفتــن بــه مناطِق مجاهدین 
ــن  ــه مناطــِق مجاهدی ــِن کســی ب ــل از رفت ــت کاب ــود. اگــر دول جــرم ب
خبــر می شــد، شــخص مذکــور زندانــی شــده و احتمــال داشــت زیــر 

شــکنجۀ دولــت خلــق و پرچــم معلــول و یــا کشــته شــود.
ــر  ــط انجنی ــر توس ــمس الحق آریانف ــا ش ــراه ب ــی هم ــار عاص عبدالقه
ــع  ــا واق ــزل م ــیدی، از من ــدی ۱۳7۰ خورش ــن، روز ۱۹ ج ــد امی محم
کارتــه پــروان، بــرای دیــدن آمرصاحــب احمدشــاه مســعود بــه پنجشــیر 

ــد.  رفتن
ــه  ــب را چگون ــیدم: آمرصاح ــی پرس ــار عاص ــت از عبدالقه در بازگش

ــی؟  یافت
پاسخ داد: باالتر از تصور! 

انجنیــر امیــن قصــه کــرد کــه مــا جــدا ـ جــدا بــا آمرصاحــب مالقــات 
ــجاع  ــردِ ش ــید، آن م ــی رس ــه عاص ــت ب ــه نوب ــا هنگامی ک ــم؛ ام کردی
ــد. عاصــی  ــدار کن ــا آمرصاحــب دی ــی ب و باجــرأت، نتوانســت به تنهای
ــا این کــه شــمس الحق  می لرزیــد و آرامــِش خــود را ُگــم کــرده بــود، ت

آریانفــر را همــراه بــا خــود بــه مالقــات بــرد. 

مزدک و کاویانی
ــود  ــا وج ــود، ب ــت داری خ ــگام حکوم ــا در هن ــا و خلقی ه پرچمی ه
آرمان هــا و اهــداِف مشــترک، بــا هــم اختالفــاِت شــدیدی نیــز داشــتند. 
ــدرِت  ــه ق ــا ب ــه آن ه ــرد ک ــروز ک ــی ب ــات هنگام ــن اختالف ــتر ای بیش
ــدید و  ــات ش ــن اختالف ــدرت، ای ــه ق ــیدن ب ــا رس ــیدند. ب ــی رس دولت
ــه  ــت ب ــی را در داخــل حــزب و دول ــد و بحــران کالن ــدیدتر گردی ش
ــی  ــا و ایتالف های ــر از کودتاه ــا س ــکل بعده ــن مش ــود آورد. ای وج
بیــرون کــرد کــه هــر دو جنــاِح حــزب بــا دیگــر احــزاِب رقیــب و حتــا 

ــِف خــود بســتند. مخال
ــت  ــه دول ــد ک ــان ش ــی نمای ــق، هنگام ــکاف های عمی ــن ش ــی از ای یک
ــت.  ــرار گرف ــتانۀ فروپاشــی ق ــت، در آس ــت شــوروی وق تحــِت حمای
ــت بــا  ــزب و دول ــه اعضــای ح ــود ک ــان ب ــن زم ــت در همی درس
اســالمی  تنظیم هــای  بــا  زبانــی،  و  ســیلقه های گروهــی، ســمتی 

به خاطــر نگه داشــتن خــود در قــدرت، رابطــه برقــرار کردنــد.
درســت در همیــن زمــان، حوالــی ســاعت ۱۰ شــب مــورخ 2۹ حمــل 
۱۳7۱ خورشــیدی بــود کــه بــرادرم عزیــزاهلل ایمــا برایــم گفــت: کاویانی 
و مــزدک، کاوش و ذکــی  از اعضــای بلندپایــۀ حــزب دموکرتیــک خلــق 
ــد،  ــروان می  آین ــۀ پ ــا در کارت ــزل م ــه من ــی ب افغانســتان، جهــت صحبت

خــودت بــرو آن هــا را بــه خانــه رهنمایــی کــن.
ــان  ــی در صحبت ش ــردم، ول ــایعت ک ــه مش ــا درِ خان ــان را ت ــن آن  م

ــم. ــور نیافت حض
ــن  ــی )نجم الدی ــزدک( و کاویان ــد م ــزدک )فری ــرد: م ــه ک ــا قص ایم
ــه  ــتند. ب ــور داش ــب اهلل رییس جمه ــر نجی ــکایاتی از داکت ــی( ش کاویان
قــول انجنیــر امیــن، داکتــر نجیــب می خواســت ایــن افــراد را بازداشــت 
ــازِل مختلــف  ــن در من ــا حمایــت مجاهدی ــا آن هــا ب ــد ام ــی کن و زندان
بــرای مدتــی مخفــی شــدند، تــا ایــن کــه وضعیــت دگرگــون گردیــد و 
ــر نجیــب اهلل  ــم طــرف دار شــوروی وقــت، داکت در آســتانۀ ســقوط رژی
بــه دفتــر ملــل متحــد پنــاه بــرد و دیگــران از افغانســتان بیــرون رفتنــد.
 فریــد مــزدک و نجم الدیــن کاویانــی هنــگام ســقوط حکومــت داکتــر 

نجیــب اهلل بــا احمدشــاه مســعود همــکار بودنــد.

پاره اهی ویپستهبخشبیسـتوسوم
خاطراتیازرحمتاهللبیگانه
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نگرش فقیهانۀ ترابی در مسالۀ ارتداد

ــایِل  ــه مسـ ــد، از جملـ ــازاِت مرتـ ــداد و مجـ ــۀ ارتـ قضیـ

دشـــوار در فقـــه اســـامی به حســـاب می آیـــد. فقـــه 

ــر  ــداوِل آن عـ ــا روش متـ ــواری را بـ ــن دشـ ــم ایـ قدیـ

و مطابـــِق اوضـــاع و احـــواِل آن زمـــان و جـــّو سیاســـِی 

ــن  ــه نویـ ــا از فقـ ــود؛ امـ ــِم آن روز، حل وفصـــل منـ حاکـ

توقـــع اســـت کـــه بیشـــر از گذشـــته گان در ایـــن زمینـــه 

ـــن  ـــان دارد. ای ـــش را بی ـــاِد خوی ـــرده و رأی و اجته ـــث ک بح

ــرس  ــر تـ ــا بنابـ ــه امـ ــورت گرفتـ ــه صـ ــت کـ مسأله یی سـ

ــای  ــبه اجاِع علـ ــا شـ ــاع و یـ ــر اجـ ــراس به خاطـ و هـ

ــور  ــد، به طـ ــد بوده انـ ــل مرتـ ــه قتـ ــل بـ ــه قایـ ــته کـ گذشـ

واضـــح بـــرای همـــه گان بیـــان نشـــده اســـت. 

امـــا دکـــر ترابـــی بـــا جـــرأِت خاصـــی کـــه داشـــت، از 

ــداد  ــد ارتـ ــًا حـ ــه علنـ ــت کـ ــتین اسام گرایانی سـ نخسـ

را رد و نفـــی کـــرد و حتـــا هرگونـــه مجـــازات قانونـــی و 

حقوقـــی را در مـــورد کســـی کـــه دینـــش را تغییـــر دهـــد، 

ــل  ــمول اصـ ــن را مشـ ــر دیـ ــرد و تغییـ ــام کـ ــی اعـ منتفـ

آزادی اندیشـــه و عقیـــده دانســـت. وی می گویـــد: »در 

رسزمینـــم، مـــن همـــواره بـــه آزادی گفت وگـــو دعـــوت 

می کنـــم و بـــه طـــرف مقابـــل حـــق می دهـــم کـــه 

اندیشـــه های خـــود را بیـــان کنـــد. مـــن می گویـــم: اگـــر 

ـــده  ـــه گرایی ـــی ک ـــان دین ـــه ه ـــود و ب ـــد ش ـــلانی مرت مس

ـــراه در  ـــه اک ـــرای این ک ـــت. ب ـــد، مشـــکلی نیس ـــی مبان باق

دیـــن نیســـت. و مـــن می گویـــم: خواهـــی مرتـــد شـــو و 

ـــت  ـــه دل ـــه هرچ ـــار داری ک ـــو اختی ـــو، ت ـــد نش ـــی مرت خواه

ـــاِن  ـــرک می ـــام مش ـــه نظ ـــه رشط این ک ـــی ب ـــت، بگوی خواس

مـــا را خـــراب نکنـــی«. ســـپس می افزایـــد: »در محـــدودۀ 

ـــت  ـــز اس ـــیحی جای ـــلان و مس ـــر مس ـــرای ه ـــا ب ـــت م دول

ـــد« .  ـــل کن ـــش را تبدی ـــه دین ک

از منظـــر بســـیاری از اندیشـــمندان، ترابـــی حـــق دارد کـــه در 

ایـــن زمینـــه اجتهـــاد کنـــد و دالیلـــی هـــم از کتـــاب و ســـنت 

ـــد.  ـــد می کنن ـــز وی را تأیی ـــن نی ـــه و تابعی ـــاری از صحاب و آث

ـــارب  ـــد مح ـــل مرت ـــه قت ـــرام ب ـــۀ ک ـــه صحاب ـــد ک ـــدون تردی ب

ـــق  ـــر صدی ـــگ ابوبک ـــه از جن ـــد، چنان ک ـــوده ان ـــاع من اج

بـــا مرتدیـــن برمی آیـــد کـــه بـــا آن هـــا بـــرای این کـــه در 

برابـــر حکومـــت مرکـــزی اعـــان جنـــگ کـــرده بودنـــد، 

ـــت  ـــد گف ـــارب بای ـــد غیرمح ـــارۀ مرت ـــا درب ـــرد. ام ـــارزه ک مب

ـــعری  ـــه ابوموســـی اش کـــه: از برخـــی از صحابـــه از جمل

ـــه  ـــیده ک ـــت رس ـــه صح ـــی ب ـــل، چیزهای ـــن جب ـــاذ ب و مع

ــتند. در  ــز می کشـ ــارب را نیـ ــد غیرمحـ ــا مرتـ ــا حتـ آن هـ

ـــی  ـــارت ابوموس ـــه زی ـــاذ ب ـــت: »... مع ـــده اس ـــاری آم بخ

رفـــت و مـــردی را دیـــد کـــه بســـته بـــود. معـــاذ گفـــت: 

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــت: یهودی ی ـــی گف ـــت. ابوموس ـــن چیس ای

ـــت:  ـــاذ گف ـــت. مع ـــده اس ـــد ش ـــپس مرت ـــام آورده و س اس

ــم« . ــش را می زنـ گردنـ

ـــه صحـــت رســـیده اســـت  ـــن خطـــاب ب ـــل، از عمرب  در مقاب

کـــه وی زمانی کـــه شـــش تـــن از افـــراد بنـــی بکـــر بـــن 

ـــید  ـــد، پرس ـــته بودن ـــن پیوس ـــه مرشکی ـــده و ب ـــد ش ـــل مرت وائ

کـــه آن هـــا چـــه شـــدند. انـــس بـــن مالـــک می گویـــد: 

گفتـــم: اى امرياملؤمنـــن، آن هـــا مردماىن انـــد كـــه از 

ـــى  ـــد و راه ـــته ان ـــن پيوس ـــه مرشك ـــده و ب ـــد ش ـــام مرت اس

ـــت:  ـــر گف ـــتند. آن گاه عم ـــش نداش ـــدن در پي ـــته ش ـــز كش ج

اگـــر آن هـــا را بـــه ســـامت مى گرفتـــم، برايـــم از طلـــوع 

آفتـــاب بـــر هـــر زرد و ســـفيد )هـــدف از زرد، طـــا و از 

ســـفيد نقـــره اســـت( بهـــر و محبوب تـــر بـــود. )انـــس 

ـــر  ـــن، اگ ـــيدم: اى امرياملؤمن ـــد( پرس ـــک می گوی ـــن مال ب

آن هـــا را ســـامت گرفتـــار مى منـــودى، بـــا ايشـــان چـــه 

ـــى  ـــان دروازه ی ـــت: ه ـــن گف ـــه م ـــردى. ب ـــوردى مى ك برخ

ــه  ــان عرضـ ــه بودنـــد، براى شـ را كـــه از آن بـــريون رفتـ

ـــام  ـــن كار را انج ـــر اي ـــوند. اگ ـــه آن وارد ش ـــا ب ـــودم ت مى من

ــۀ  ــا را روانـ ــم، و ااّل آن هـ ــا مى پذيرفتـ ــد، از آن هـ مى دادنـ

ــاختم«.  ــدان مى سـ زنـ

برعـــاوۀ آن چـــه در بـــاال ذکـــر شـــد، دو نفـــر از بـــزرگان 

ـــکار  ـــداد را ان ـــد ارت ـــد، ح ـــی ان ـــوری و نخع ـــه ث ـــن ک تابعی

کـــرده و گفته انـــد کـــه تـــاش شـــود مرتـــد توبـــه کنـــد. 

ـــد  ـــِن زن مرت ـــه کش ـــد ب ـــاف، معتق ـــای احن ـــی از عل برخ

نیســـتند؛ بـــرای این کـــه زن منی توانـــد محـــارب باشـــد. 

ـــزد  ـــارص ن ـــمنداِن مع ـــی از اندیش ـــی و برخ ـــخن تراب ـــا س ام

مـــا ترجیـــح می یابـــد کـــه گفته انـــد بایـــد میـــان ارتـــداد 

فکـــری و ارتـــداد سیاســـی و نظامـــی، تفکیـــک صـــورت 

ــت،  ــری اسـ ــداد فکـ ــه ارتـ ــتین کـ ــداد نخسـ ــرد. ارتـ گیـ

ـــداد  ـــا ارت ـــدارد، ام ـــام ن ـــی اس ـــوق جنای ـــی در حق مجازات

ــت، دارای  ــی اسـ ــی و نظامـ ــداد سیاسـ ــه ارتـ ــی کـ دومـ

ـــۀ  ـــا مرحل ـــی شـــدن ت ـــری اســـت کـــه از زندان مجـــازات تعزی

قتـــل بنـــا بـــر لزوم دیـــد قـــوه قضاییـــۀ عـــادل می رســـد. 

علـــت مجـــازات در ارتـــداد سیاســـی و نظامـــی، هانـــا 

ـــروج  ـــلانان و خ ـــوف مس ـــان صف ـــاف در می ـــاد اخت ایج

ــه  ــازات نـ ــد، و ایـــن مجـ ــام مـــرشوع می باشـ ــه نظـ علیـ

ــروج از  ــر خـ ــه به خاطـ ــن، بلکـ ــروج از دیـ ــر خـ به خاطـ

ـــر کســـی  ـــرد. و اگ ـــورت می گی ـــی ص ـــام رشع دیـــن و نظ

ـــداد  ـــان ارت ـــی ه ـــردازد، یعن ـــی بپ ـــن به تنهای ـــر دی ـــه تغیی ب

فکـــری کـــه در بـــاال ذکـــر گردیـــد، مجازاتـــش مجـــازاِت 

ــروی  ــازات اخـ ــه مجـ ــت کـ ــت. هویداسـ ــروی اسـ اخـ

بســـیار ســـخت تر از کیفـــر دنیـــوی اســـت.  

از جملـــه چیزهایـــی کـــه می تـــوان از آن بـــرای بیـــان 

ـــی  ـــی و نظام ـــداد سیاس ـــری و ارت ـــداد فک ـــان ارت ـــاوت می تف

ــر  ــر پیامـ ــرده« در عـ ــود واژۀ »الـ ــرد، خـ ــت وپا کـ دسـ

ـــان  ـــرده« در زم ـــظ »ال ـــه لف ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــت. ب ـــدا اس خ

ــد  ــتفاده می شـ ــرده یی اسـ ــۀ گسـ ــه گونـ ــدا بـ ــر خـ پیامـ

ـــا  ـــه بعده ـــی ک ـــای اعتقادی ی ـــر معن ـــر ب ـــا منح ـــه تنه ک

در کتاب هـــای فقهـــی شـــایع شـــد نبـــود؛ چنان کـــه 

کســـی گفـــت: »أمـــا ســـلمة فقـــد ارتـــد عـــن هجرتـــه« : 

»امـــا ســـلمه 

از هجـــرت خـــود برگشـــته اســـت«. 

ـــا  ـــگ ب ـــان جن ـــاوت می ـــان تف ـــه بی ـــت ک ـــر اس ـــل تذک قاب

ـــت،  ـــدی نیس ـــو کاِر جدی ـــِد صلح ج ـــارب و مرت ـــد مح مرت

ـــم  ـــه گروهـــی از اهـــل عل ـــن ســـخن را ب ـــن حـــزم ای بلکـــه اب

ـــرار  ـــث ق ـــورد بح ـــل م ـــۀ مفص ـــه گون ـــبت داده و آن را ب نس

ـــت .  داده اس

ــن  ــارب ایـ ــد غريمحـ ــل مرتـ ــۀ قتـ ــر در زمینـ ــخن آخـ سـ

ــاره متعارض انـــد  اســـت کـــه ظواهـــر نصـــوص در این بـ

ــانی که  ــاوت. کسـ ــم متفـ ــر هـ ــاب پیامـ ــل اصحـ و فعـ

ـــت  ـــا در حقیق ـــد، آن ه ـــد می جوین ـــن مرت ـــه کش ـــک ب متس

ـــن  ـــه کش ـــر ب ـــه ام ـــرده ک ـــذ ک ـــی اخ ـــر نصوص ـــه ظواه ب

مرتـــد می کنـــد، ماننـــد ایـــن گفتـــار پیامـــر خـــدا کـــه 

»مـــن بـــدل دينـــه فاقتلـــوه« . و کســـانی که قتـــل مرتـــد 

ـــم  ـــات محک ـــر آی ـــه ظواه ـــز ب ـــا نی ـــته، آن ه ـــز ندانس را جای

قـــرآن چنـــگ می زننـــد کـــه از اکـــراه در دیـــن منـــع 

می کنـــد، چنان کـــه می فرمایـــد: "ال إكـــراه يف الديـــن 

قـــد تبـــن الرشـــد مـــن الغـــي" : »در قبـــول ديـــن هيـــچ 

اكراهـــى نيســـت )زيـــرا( راه درســـت از يب راهـــه آشـــكار 

شـــده اســـت«. همچنـــان می فرمایـــد: "ولـــو شـــاء ربـــك 

ـــاس  ـــت ُتكـــره الن ـــا أفأن ـــم جميع ـــن يف األرض كله ـــن م آلم

ـــت  ـــروردگار مى خواس ـــر پ ـــن" : »و اگ ـــوا مؤمن ـــى يكون حت

ـــى )از روى  ـــتند، همه گ ـــن هس ـــه در روى زم ـــا ك ـــام آن ه مت

اجبـــار( اميـــان مى آوردنـــد، آيـــا تـــو مى خواهـــى مـــردم 

را مجبـــور ســـازى كـــه اميـــان بياورنـــد؟«.

 امـــا این کـــه برخـــی از علـــا دســـت بـــه تأویـــل زده و 

ـــل  ـــر در داخ ـــور منح ـــت مذک ـــه را در آی ـــراه منهی عن اک

شـــدِن اول بـــه دیـــن اســـام می داننـــد، و اکـــراه در 

رجـــوع بـــه دیـــن بـــا زور و رسنیـــزه را داخـــل در عمـــوم 

ـــت،  ـــش نیس ـــی بی ـــی تکلف ـــن تأویل ـــد، چنی ـــت منی دانن آی

ـــۀ  ـــه صیغ ـــده، ب ـــه وارد ش ـــن زمین ـــه در ای ـــی ک ـــًا آیت خصوص

ـــی و  ـــیاق نف ـــره در س ـــا نک ـــه هان ـــده ک ـــان گردی ـــوم بی عم

نهـــی اســـت کـــه می فرمایـــد: »ال اکـــراه«. 

ـــاور اســـت  ـــن ب ـــه ای ـــن حـــزم ب ـــه اب ـــا از جمل برخـــی از عل

ــام  ــز اسـ ــرب جـ ــتان عـ ــدا از بت پرسـ ــول خـ ــه رسـ کـ

یـــا شمشـــیر چیـــز دیگـــری را نپذیرفـــت تـــا این کـــه بـــه 

رحمـــت ایـــزدی پیوســـت، کـــه صـــدور چنیـــن کاری از 

ـــا  ـــد . ام ـــاب می آی ـــه حس ـــن ب ـــار در دی ـــود اجب ـــر خ پیام

ســـخن ایـــن گـــروه از علـــا به ویـــژه ابـــن حـــزم خالـــی 

ــتان  ــدا از آتش پرسـ ــول خـ ــرا رسـ ــت؛ زیـ ــت اسـ از دقـ

ـــرد و  ـــح ک ـــادی صل ـــل زی ـــا قبای ـــت، ب ـــه پذیرف ـــر( جزی )هج

ـــا  ـــی از آن ه ـــه برخ ـــت درحالی ک ـــی را وداع گف ـــاِن فان جه

ـــد .  ـــاورده بودن ـــان نی ـــوز ای هن

اگـــر کســـانی  بـــا اســـتناد بـــه اخبـــار آحـــاد کـــه داللـــِت 

آن هـــا ظنـــی اســـت، در موضـــوع ارتـــداد معـــذور انـــد 

ـــه  ـــه ب ـــا ک ـــده از عل ـــا آن ع ـــور؛ آی ـــان مأج و در اجتهادش

ــزاوار و  ــد، سـ ــگ می زننـ ــرآن چنـ ــم قـ ــوص محکـ نصـ

مســـتحق ثـــواب بیشـــر نیســـتند؟ هـــرگاه تـــاش  کنیـــم 

آیـــات محکـــم را به خاطـــر این کـــه بـــا احادیـــث آحـــاد 

ـــود  ـــد ب ـــزاوارتر نخواه ـــا س ـــم، آی ـــل کنی ـــد، تأوی ـــور بیاین ج

کـــه بـــه تأویـــل احادیـــث آحـــاد بپردازیـــم تـــا بـــا آیـــات 

ــان  ــی ـ و کسـ ــر ترابـ ــد؟ دکـ ــور بیایـ ــرآن جـ ــم قـ محکـ

ـــار  ـــه از اجب ـــی ک ـــق آیات ـــه منط ـــد وی ـ ب ـــاری مانن بی ش

ــه  ــد، و بـ ــته انـ ــک جسـ ــد، متسـ ــی می کننـ ــن نهـ در دیـ

ـــده،  ـــه وارد ش ـــن زمین ـــه در ای ـــادی ک ـــث آح ـــل احادی تأوی

پرداختـــه و گفته انـــد کـــه هـــدف از آن احادیـــث، هانـــا 

ــه از  ــی کـ ــد: »کسـ ــت. وی می گویـ ــارب اسـ ــد محـ مرتـ

دیـــن برمی گـــردد، دیگـــر اجبـــاری نیســـت، و نـــه طلـــب 

ـــت؛  ـــرف حکوم ـــازات از ط ـــه مج ـــت، و ن ـــرح اس ـــه مط توب

ـــد  ـــی مرت ـــه در پ ـــت ک ـــن اس ـــلانان ای ـــت مس ـــه مکلفی بلک

برونـــد و بـــا دعـــوت و مجادلـــۀ نیکـــو وی را بـــه اســـام 

ـــد،  ـــش بیفزای ـــوت ایان ـــه ق ـــد و ب ـــه کن ـــا توب ـــد ت ـــرا خوانن ف

ــوف و  ــد و خـ ــک و تردیـ ــر در آن شـ ــه دیگـ ــی کـ ایانـ

هـــراس از مجـــازات فـــوری نباشـــد« .

از منظـــر ترابـــی، اختافـــات فقهـــی در چنیـــن مـــواردی 

کـــه  می کنـــد  ایجـــاد  شـــبهه  رشع  قاضیـــان  بـــرای 

می توانـــد مانـــع مجـــازات مرتدیـــن گـــردد. 

ترابی دربارۀ »مجازات سنگسار« چه دیدگاهی دارد؟

ـــم و مقلـــدان امروزی شـــان، سنگســـار را  فقهـــای ســـنتی قدی

ـــد.  ـــوهردار می دانن ـــرد زن دار و زن ش ـــای م ـــِی زن ـــد رشع ح

ـــر  ـــدا به خاط ـــان ابت ـــار از ه ـــا سنگس ـــم و ی ـــم رج ـــا حک ام

این کـــه تناقـــض بـــا آیـــات قـــران دارد، مـــورد مخالفـــِت 

ــافعی در  ــام شـ ــه، و امـ ــرار گرفتـ ــان قـ ــی از فقیهـ عده یـ

ــا  ــن مخالفت هـ ــه ایـ ــم« بـ ــاع العلـ ــاب »االم« و »جـ کتـ

ــار  ــد: برخـــی در حکـــم سنگسـ ــرده و می گویـ ــاره کـ اشـ

تردیـــد کـــرده و گفته انـــد که مـــرد یـــا زن زنـــاکار سنگسار 

ــد: به هر زن  ــد می فرمایـ ــه خداونـ ــرای اين كـ منیشود، بـ

زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید. 

ابراهیم بن سیار معتزلی و شاگردانش از جملـــه بارزتریـــن 

ـــان  ـــر متقدم ـــارند. بیش ـــم سنگس ـــراِن حک ـــان و منک مخالف

معتزلـــی، تخصیص قرآن با خر واحد را جایز ندانسته  و از 

همیـــن رو بـــا سنگسار مخالف بودند. 

 در عـــر حـــارض نیز سنگسار مخالفانی از میان فقیهـــان 

ـــی  ـــار را مجازات ـــره سنگس ـــام ابوزه ـــوم ام ـــد: مرح دارد. مانن

چنیـــن  می گویـــد:  و  می دانـــد  یهودیـــت  کیـــِش  در 

ـــت.  ـــان اس ـــاوِت یهودی ـــا قس ـــازگارتر ب ـــیار س ـــی بس مجازات

و مرحـــوم دکر طه جابر العلوانی، سنگسار را سنتی تلمودی 

قایـــل  آن  برای  اسامی  ترشیعات  در  جایگاهی  و  دانسته 

ــالۀ  ــه مسـ ــد کـ ــی شـ ــی مدعـ ــوم دکر ترابـ نیست. مرحـ

ـــر  ـــوان کیف ـــه عن ـــم ب ـــن حک ـــت و ای ـــرآن نیس ـــم« در ق »رج

ــه در  ــت و نـ ــده اسـ ــورات آمـ ــه«، در تـ ــای محصنـ »زنـ

ـــد  ـــه ح ـــده ک ـــل ش ـــث نق ـــا حدی ـــخ ی ـــر در تاری ـــرآن، و اگ ق

ـــن  ـــت، ای ـــده اس ـــرا ش ـــرم اج ـــر اک ـــان پیام ـــم« در زم »رج

ـــط  ـــم فق ـــه آن ه ـــوده ک ـــا« ب ـــم »زن ـــزول حک ـــل از ن ـــًا قب حت

ـــم«.  ـــه »رج ـــت ن ـــد« اس »جل

محمـــد مختـــار شـــنقیطی کـــه از مریـــدان و شـــیفته گان 

ترابـــی اســـت و مقـــاالت متعـــددی در ارتبـــاط بـــه دفـــاع 

از اندیشـــه های ترابـــی نوشـــته، در ارتبـــاط بـــه مجـــازات 

ـــد  ـــی را تأیی ـــه رای تراب ـــام داده ک ـــی انج ـــار تحقیقات سنگس

ـــۀ  ـــل خاص ـــطور ذی ـــد. در س ـــت می دان ـــرده و آن را حقیق ک

آن را خدمـــت خواننـــده گان ذکـــر می کنـــم. 

شنقیطی می گوید:

ـــزرِگ  ـــای ب ـــه مصیبت ه ـــار از جمل ـــازات سنگس ـــم: مج یک

ـــن  ـــه بارزتری ـــت ک ـــامی اس ـــۀ اس ـــخ اندیش ـــی در تاری فقه

ــروی از  ــی و پیـ ــاِت قرآنـ ــِن محکـ ــده گرفـ ــوِد نادیـ منـ

روایـــات و اخبـــاِر مضطـــرب اســـت.

ــه  ــه گونـ ــۀ سـ ــم در میانـ ــرآن کریـ ــا در قـ ــر زنـ دوم: کیفـ

ــت:  ــر اسـ ــازات متغیـ مجـ

چنان کـــه  زنـــاکار؛  مـــرِد  و  زن  بـــر  تازیانـــه  الـــف( 

منهـــا« واحـــد  کل  »فاجلـــدوا  می فرمایـــد: 

ب( خانه نشـــین کـــردن اجبـــاری زنـــان زنـــاکار؛ چنان کـــه 

ــوت« ــکوهن فی البیـ ــد: »فامسـ می فرمایـ

می فرمایـــد:  چنان کـــه  زنـــاکار؛  مـــرد  تنبیـــه  ج( 

»فاذوهـــا«. 

و  زنـــان  کـــردِن  خانه نشـــین  مجازات هـــای  ســـوم: 

تنبیـــه مـــرداِن زنـــاکار توســـط فقیهـــان بـــه بهانـــۀ این کـــه 

ـــته  ـــار گذاش ـــته، کن ـــوخ گش ـــده منس ـــاد ش ـــای ی مجازات ه

شـــده اند.

ـــازات  ـــی، مج ـــدۀ قرآن ـــاد ش ـــازات ی ـــوض مج ـــارم: در ع چه

ــته  ــع گشـ ــاخته و ترشیـ ــان برسـ ــط فقیهـ ــار توسـ سنگسـ

ـــام و در  ـــر اس ـــا روح و جوه ـــه ب ـــری بیگان ـــه کیف ـــت ک اس

ـــت. ـــی اس ـــن قرآن ـــا م ـــاد ب تض

پنجـــم: ارادۀ خداونـــد بـــر ایـــن بـــوده اســـت کـــه کیفـــر 

زنـــاکار را عـــذاب قـــرار دهـــد، چنـــان کـــه می فرمایـــد: 

ـــن  ـــات م ـــی املحصن ـــا عل ـــذاب" و "م ـــا الع ـــدرأ عنه "و ی

ـــه  ـــل( و مثل ـــن )تقتی ـــر را کش ـــان کیف ـــا فقیه ـــذاب". ام الع

کـــردن )متثیـــل( قـــرار دادنـــد. از ایـــن دو کدام یـــک 

نیکوتـــر اســـت؟ 

بــی؛ ا دکتــر     تر
و سیاست مداری جنجالی  تابوشکن   مجتهدی 

احمـد ذكی خاورنیا   //////////////////////////////////////////////////////// بخش پنجــم



ــتی  ــنبه در نشس ــه ش ــارف روز س ــر مع ــی، وزی ــف بلخ ــداهلل حنی اس
ــر  ــزار دال ــون و ۳۵۰ ه ــه ارزش 2 میلی ــه را ب ــل، ۱۰ تفاهم نام در کاب
ــور،  ــی کانک ــوزی و آماده گ ــواد آم ــای س ــاد کورس ه ــدف ایج ــه ه ب
آمــوزش زبــان انگلیســی، فراهم ســازی خدمــات و آموزش هــای 
ــوزش  ــای آم ــاد کورس ه ــان، ایج ــدی زن ــای توانمن ــتی، ارتق بهداش
ــای  ــماری از نهاده ــا ش ــا ب ــز مکتب ه ــاخت و تجهی ــی و س حرفه ی

ــرد. ــا ک ــده امض کمک کنن
آقــای بلخــی تأکیــد می کنــد، پولــی کــه در بخــش آمــوزش و پــرورش 

هزینــه می شــود بایــد بــه گونــۀ شــفاف مصــرف شــود.
وزیــر معــارف از نهادهــای کمک کننــده خواســت تــا در ایــن عرصــه 

بــا آنــان همــکاری کننــد.
نماینــده گان مؤسســات کمک کننــده در ایــن نشســت همچنــان تعهــد 
ســپردند تــا بــرای بهبــود نظــام آموزشــی کشــور و رشــد آمــوزش و 

پــرورش بــا وزارت معــارف همــکاری کننــد.

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2036  چها ر شنبه       10 جو  ز ا   /   خرد ا  د        y    1396   5 رمضا ن     y 1438  31 می    62017

ــروز  ــۀ دی ــنا در جلس ــس س ــای مجل ــماری از اعض ش
)سه شــنبه ۹ جــوزا( گفتنــد کــه حکومــت وحــدت ملــی 
ــد و  ــق می کن ــی را تطبی ــورهای خارج ــی های کش پالیس
ــی  ــت و برنامه ی ــتان صالحی ــورد سرنوشــت افغانس در م

ــدارد. ن
آنــان گفتنــد کــه ایــاالت متحــدۀ امریــکا بایــد حقیقــِت 
ــان  ــر ادارۀ طالب ــق زی ــا در مناط ــدِن چرخبال ه ــرود آم ف
ــتان  ــردم افغانس ــا م ــور را ب ــق کش ــماری از مناط در ش

شــریک ســازد.
ــرل  ــه کنت ــد ک ــان گفتن ــنا هم چن ــس س ــای مجل اعض
فضــای افغانســتان در دســت امریــکا اســت و ایــن کشــور 
ــای  ــکوک چرخبال ه ــدِن مش ــرود آم ــورد ف ــد در م بای
مــردم  بــه  طالبــان  ادارۀ  زیــر  مناطــق  در  ناشــناس 

ــد. ــت ده ــتان وضاح افغانس
امــا وزارت دفــاع ملــی بــا رد ایــن ادعاهــا گفتــه اســت، 
در بررســی های ایــن وزارت هیــچ مدرکــی دال بــر 

فــرود آمــدن چرخبال هــای ناشــناس در منطقه یــی از 
ــده اســت. ــه دســت نیام کشــور ب

ســناتوران تأکیــد کردنــد کــه اخیــراً گزارش هایــی 
مبنــی بــر فــرود آمــدن چرخبال هــای ناشــناس بــه نشــر 
ــن  ــی از ای ــدت مل ــت وح ــا حکوم ــت؛ ام ــیده اس رس

رویــداد اظهــار بی خبــری می کنــد.
ــن  ــنا در ای ــس س ــس مجل ــلمیار، ریی ــادی مس فضل ه
ــا  ــت، ام ــایعه اس ــک ش ــد ی ــن در ح ــت: "ای ــه گف زمین
ــا آن هــم، امنیــت فضــای افغانســتان در دســت امریــکا  ب
اســت و مقام هــای امریکایــی بایــد در مــورد ایــن شــایعه 
ــا تشــویش ها و  ــد ت ــه مــردم افغانســتان معلومــات دهن ب

ــردد". ــع گ مشــکالت رف
ــی  ــدت مل ــت وح ــووالن حکوم ــلمیار از مس ــای مس آق
نیــز خواســت کــه حقایــق را در ایــن خصــوص بــا مــردم 

افغانســتان شــریک ســازد.
ــاون نخســت  ــار، مع ــم ایزدی ــن حــال، محمــد عل در عی
مجلــس ســنا بیــان داشــت: آوازه هایــی وجــود دارد کــه 
چرخبال هــای ناشــناس در مناطــق زیــر ادارۀ طالبــان 
ــه  ــود ک ــه می ش ــده و گفت ــرود آم ــات ف ــی والی در برخ
طالبــان را اکمــال کــرده اســت، اگــر چنیــن باشــد، منافــع 

ــی افغانســتان در خطــر اســت. مل
آقــای ایزدیــار افــزود: امنیــت فضــای افغانســتان در 
دســت جامعــۀ جهانی)امریــکا و ناتو( اســت و مســووالن 

ــد. ــورد پاســخ دهن ــن م ــد در ای خارجــی بای
بــه گفتــۀ آقــای ایزدیــار، "اگــر ایــن چرخبال هــا 
ــع  ــا مناف ــر ب ــد و کار مغای ــی باش ــۀ جهان ــوط جامع مرب
ــک مشــکل  ــم ی ــد، ه ــی افغانســتان را انجــام می دهن مل
بــزرگ اســت کــه بایــد واضــح شــود و اگــر چرخبال هــا 
ــد  ــز بای از کشــور دیگــری وارد افغانســتان می شــوند، نی

ــود." ــات داده ش ــی آن معلوم ــردم از چگونه گ ــه م ب

او از نهادهــای امنیتــی افغانســتان خواســت کــه بایــد در 
ــردم  ــا م ــات مفصــل را ب ــرده و معلوم ــق ک ــه تحقی زمین

شــریک ســازند.
ــت  ــه حکوم ــد ک ــد کردن ــز تأکی ــناتوران نی ــی از س برخ
وحــدت ملــی تطبیــق کننــدۀ پالیســی خارجی هــا اســت 
و از خــود کــدام صالحیتــی در مــورد سرنوشــت کشــور 

نــدارد. 
ــار  ــنا اظه ــس س ــک عضــو مجل رحمــت اهلل اچکــزی، ی
ــف  ــق مختل ــناس در مناط ــای ناش ــت: "چرخبال ه داش
ــه از  ــوم نیســت ک ــی معل ــد، ول افغانســتان نشســت دارن
ــود دارد؟  ــی وج ــتان نظام ــا در افغانس ــد؛ آی ــا می آین کج
وزارت خارجــه اســت؟ سیســتم کنتــرل هوایــی اســت؟ 

ــوند؟" ــخص نمی ش ــا مش ــن چرخبال ه ــرا ای چ
ــد  ــان می ده ــوع نش ــن موض ــزود: ای ــزی اف ــای اچک آق

ــدت  ــت وح ــدارد و حکوم ــب ن ــک صاح ــن مل ــه ای ک
ــت. ــریفاتی اس ــت تش ــک حکوم ــی ی مل

ــی و  ــخ، غزن ــرپل، بل ــای س ــنده گان والیت ه ــراً باش اخی
ــه چرخبال هــای  ــد ک ــا کرده ان برخــی مناطــق دیگــر ادع
ــان  ــر ادارۀ طالب ــق زی ــب در مناط ــرف ش ــناس از ط ناش
اکمــال  را  طالبــان  و  کــرده  برخواســت  و  نشســت 

. می کننــد
ــن چرخبال هــا روســی اند  ــه می شــد کــه ای ــدا گفت در ابت
ــیه در  ــت روس ــا دول ــد؛ ام ــت می کنن ــان را حمای و طالب
ــی  ــرل هوای ــه کنت ــت ک ــأله گف ــن مس ــه ای ــش ب واکن
افغانســتان در دســت امریــکا اســت و امریــکا بایــد پاســخ 
دهــد کــه ایــن چرخبال هــا از کجــا وارد افغانســتان 

ــد. ــال می کنن ــان را اکم ــه طالب ــوند و چگون می ش
ــورد  ــن م ــوز در ای ــا هن ــو ت ــی و نات ــای امریکای مقام ه
ــه  ــی گفت ــاع مل ــا وزارت دف ــد؛ ام ــر نکرده ان ــار نظ اظه
ــه صــورت جــدی  اســت، فــرود بالگردهــای ناشــناس ب
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت، امــا تــا کنــون هیــچ 

ــده اســت. ــه دســت نیام ــورد ب ــن م شــواهدی در ای
ــزوده  ــی اف ــاع مل ــری، ســخنگوی وزارت دف ــت وزی دول
گزارش هــای  رســانه ها  این کــه  وجــود  بــا  اســت، 
ــی از  ــناس در برخ ــای ناش ــرود بالگرده ــددی از ف متع
ــا  ــواهد و ی ــا ش ــد، ام ــر کرده ان ــتان منتش ــق افغانس مناط
تصاویــری از فــرود ایــن بالگردهــا تاهنــوز منتشــر نشــده 

اســت.
ــای  ــه گزارش ه ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــری ب ــای وزی آق
ــلط  ــت تس ــق تح ــناس در مناط ــای ناش ــرود بالگرده ف
زیــرا  دارنــد،  تبلیغاتــی  جنبــۀ  مســلح   مخالفــان 
هیأت هــای اعزامــی ایــن وزارت بــا وجــود بررســی های 
امنیتــی، بــه هیــچ شــواهد و یــا مدارکــی در ایــن مــورد 

دســت نیافته انــد.
ــا انتشــار بیانیه یــی، فــرود  ــز ب ــان نی از ســویی هــم، طالب
بالگردهــای نظامــی در مناطــق تحــت تســلط ایــن گــروه 

را بــه شــدت رد کــرده اســت.
وزارت دفــاع ملــی در حالــی فــرود بالگردهــای ناشــناس 
در کشــور را رد می کنــد کــه برخــی از کارشناســان 
ــتان از  ــی در افغانس ــای امریکای ــتند، نیروه ــد هس معتق
ــد. گــروه تروریســتی داعــش پشــتبانی تدارکاتــی می کنن
هم چنــان امریــکا متهــم اســت کــه بــا حمایــت از گــروه 
تروریســتی داعــش  در والیت هــای شــمالی کشــور کــه 
بــا کشــورهای آســیای مرکــزی و چیــن هممــرز اســت؛ 
ــن  ــیه و چی ــراف روس ــه اط ــم ب ــدور تروریس ــرای ص ب

ــد. ــالش می کن ت
ــلیحاتی  ــت تس ــا حمای ــه ب ــت ک ــم اس ــز مته ــیه نی روس
ــا گســترش  ــه ب ــرای مقابل ــان، در تــالش ب از گــروه طالب

ــت. ــتان اس ــش در افغانس ــتی داع ــروه تروریس گ
همزمــان بــا ایــن، ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی تأکیــد 
کــرد کــه فعالیت هــای گــروه تروریســتی داعــش بــه جــز 
در والیــت جوزجــان و ننگرهــار، در ســایر والیت هــای 
افغانســتان از ســوی نیروهــای امنیتــی مهــار شــده اســت.
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ــفافیت،  ــې د ش ــي چ ــاد وزارت واي ــتان د اقتص د افغانس

ارزونــې او حســاب ورکونــې لپاره یــې داســې نــوې 

الرې چــارې لټــويل چــې د فســاد د ورکولــو لپــاره 

اغیزمنــې دي.

ــه ناامنیــو وروســته اداري  ــر وايــي چــې ل د اقتصــاد وزی

فســاد د ســرو پــروژو او پرمختیايــي کارونــو پــر وړانــدې 

ــر وړانــدې د  ــډ دی، خــو اقتصــاد وزارت یــې پ ســر خن

مبــارزې لپــاره نــوې تــګارې جــوړې کــړې دي.

عبدالســتار مــراد د ســې شــنبې پــه ورځ پــه کابــل کــې د 

دغــې تــګارې د معــريف کېــدو غونــډې تــه وویــل چــې 

ــدارکايت او اداري  ــايل، ت ــه م ــې پ ــه مخ ــان ل ــوي پ د ن

برخــو کــې شــفافیت لومړیتــوب دی او د وزارت د ټولــو 

کړنــو معلومــات بــه تــر خلکــو رســېږي.

ــر  ــې ت ــې ی ــه مخ ــارزې ل ــد مب ــاد ض ــي، د فس دی واي

دې دمــه درې تنــه د درېیــم او څلــورم بســت چارواکــي 

لویــې څارنوالــۍ تــه ورپېژنــديل او لســګونه نــور یــې لــه 

ــرې کــړي دي. ــدو لی دن

نوموړي زیاته کړه:

ــورن  ــاد ت ــه فس ــې پ ــتونو ک ــورم بس ــم او څل ــه درېی "پ

ــه معــريف شــوي او هغــه  چارواکــي لويــې څارنوالــۍ ت

چــې پــه اول او دوهمــو بســتونو کــې و لســګونه کســان 

دي چــې لــه خپلــو دنــدې لیــرې شــوي، مــوږ غــواړو د 

ــږو." ــه مخــې وچلې سیســتم ل

ښــاغلی مــراد وايــي چــې د دې تــګارې لــه مخــې ټــول 

ــو  ــه او ورځپاڼ ــه وېب پاڼ ــه د وزارت پ ــدارکايت کارون ت

کــې خپــروي.

د مرکــزي ډیپــو یــا ســټاک جــوړول چــې د عامــه شــتمنيو 

ــیو  ــوي، د دوس ــت ثبت ــت او کمی ــو کیفی ــو اجناس او ټول

ــه او  ــان ژغورن ــه ځ ــو څخ ــت تېرول ــول، د وخ ــم ک منظ

داســې نــور مــوارد د دغــې تــګارې غــټ ټکــي دي.

د افغانســتان د اقتصــاد وزارت داســې مهــال د فســاد 

ضــد د کوټلــو ګامونــو خــره کــوي چــې افغانســتان پــه 

ــري. ــوم ل ــه فســاد کــې ن ــه کچــه پ نړیوال

ــه  ــه ژمن ــې ت ــې ټولن ــت نړیوال ــتان حکوم ــو د افغانس خ

ورکــړې چــې د مرســتو پــه بــدل کــې بــه لــه دغــه هېــواده 

ــفافیت  ــه ش ــې ب ــو ک ــو کارون ــه ټول ــوي او پ ــاد ختم فس

ــه کــوي. رامنځت

د اداري فســاد پــر وړانــدې د مبــارزې عــايل اداره وايــي 

ــېږي  ــه محسوس ــي کارون ــې عم ــه ک ــه دې برخ ــې پ چ

ــاد  ــوالی يش د فس ــګاره ک ــوې ت ــاد وزارت ن او د اقتص

کچــه ال کمــه کــړي.

ــي  ــي واي ــن خرمج ــد امی ــتیال محم ــې ادارې مرس د دغ

چــې فســاد د افغانســتان پــه اقتصــاد، سیاســت او نظــام 

ــري، خــو دا ډول اقدامــات مهــم دي. کــې ریښــې ل

نوموړي زیاته کړه:

ــدالی  ــرول کې ــو خپ ــو او اجرأت ــاد وزارت د کړن "د اقتص

يش چــې د فســاد پــر وړانــدې مهــم اقدامــات وي چــې 

کــوالی يش فســاد کــم کــړي."

ــد  ــاد ض ــې د فس ــورا ک ــي ش ــه م ــوم پ ــه ن ــس پ د کاک

ګــروپ وايــي، پــه ټولــه کــې تــر اوســه د دې ډول 

اقداماتــو ماتــړ نــه يش کــوالی، خــو څېړنــې کــوي چــې 

ــره  ــو دغــو ادعــاوو کــې څوم ــه خپل د اقتصــاد وزارت پ

رښــتینی دی.

د دغــه ګــروپ مــرشې ســاهره رشیــف پــه دې اړه 

جــوړې شــوې غونــډې تــه وویــل، د وزارت د اســتخدام، 

ــا  ــه بی تدارکاتــو او نــورې چــارې څېــړي او پــه دې اړه ب

ــړي. ــانه ک ــځ روښ ــل دری خپ
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سناتوران در واکنش به فرود آمدن چرخبال های مشکوک:

امریکاوناتودربارۀامنیتفضاییافغانستانپاسخدهند
له اداري فساد رسه د مبارزې برخه 

کې د اقتصاد وزارت نوې تګالره

پــروژۀ   ۵2 اجــرای  قــرارداد 
میــان  دیــروز  توســعه یی 
و  احیــا  وزارت  مســووالن 
ــوراهای  ــات و ش ــاف ده انکش
انکشــافی روســتاها در کابــل 

امضــا شــد.
وزیــر  درانــی،  نصیراحمــد 
دهــات  انکشــاف  و  احیــا 
ــرارداد  ــن ق ــای ای ــگام امض هن
ــای  ــن پروژه ه ــه ای ــد ک می گوی
 ۱۹۸ از  بیــش  توســعه یی 
بــر  هزینــه  افغانــی  میلیــون 
ــک  ــوی بان ــه از س ــد ک می دارن
توســعه آســیایی و شــوراهای 
انکشــافی روســتاها پرداخــت 

. د می شــو
درانــی،  آقــای  گفتــۀ  بــه 
در  بیشــتر  پروژه هــا  ایــن 
ساخت وســاز  بخش هــای 
پــل  جاده هــا،  آب،  بندهــای 
دیواری هــای  و  پلچــک  و 
والیت هــای  در  اســتنادی 
ــر،  ــان، لوگ ــا، لغم ــل، پکتی کاب
فاریــاب،  ســمنگان،  پــروان، 

بغــالن، غــور، کاپیســا، ننگرهــار 
ــد شــد. ــی خواهن ــی عمل و غزن
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات 
ایــن  اجــرای  بــا  می گویــد، 
پروژه هــا بیــش از ۱۳۹ هــزار 
ــینان  ــرای روستانش روز کاری ب
از  بیــش  و  می شــود  فراهــم 
بــه  روستانشــین  هــزار   ۳۵۵
گونــۀ مســتقیم و غیرمســتقیم 
بهره منــد  پروژه هــا  ایــن  از 

. ند می شــو
مؤمــن دالور، عضــو شــوراهای  
انکشــافی روســتاها می گویــد 

ــا  ــن پروژه ه ــرای ای ــا اج ــه ب ک
ــردم در  ــکالت م ــی از مش برخ
ــل  ــوالی ها ح ــا و ولس والیت ه

خواهــد شــد.
بــه گفتــۀ مســؤوالن وزارت احیا 
و انکشــاف دهــات، ایــن وزارت 
از دو ســال بــه این ســو 7۶۴ 
ــاری و  ــای آبی ــرارداد پروژه ه ق
ــش  ــه ارزش بی ــل ب ــل و نق حم
از ۳.۹ میلیــارد افغانــی را بــا 
ــتاها  ــافی روس ــوراهای انکش ش

ــرده اســت. امضــا ک

روح اهلل بهزاد
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ورزش
جاوید كوهستانی

در مورد پروژۀ جنگ شمال: 
ــتیبانی  ــه و پش ــب جبه ــگ، عق ــه جن ــد ک ــوش نکنی فرام
لوژســتیکی و بشــری می خواهــد، جنــگ در شــمال ســبب 
ــه  ــرای این ک ــرز پاکســتان می شــود، ب ــوب و هــم م ــات جن ســقوط والی
اکثریــت رهبــران جنــگ بــا افتخــار بــه زادگاه شــان بــر گردنــد و شــمال 
را مدیریــت کننــد، بنــًا دشــواری در حوزه هــای جنــوب و جنــوب غــرب 
ــورت  ــاع را در ص ــوان دف ــمال ت ــون ش ــت، چ ــمال اس ــنگین تر از ش س
ــروم  ــوب مح ــا جن ــد، ام ــرده می توان ــاد ک ــت ایج ــرورت و مجبوری ض
ــه  ــد ک ــام نمی دانن ــم در نظ ــران حاک ــًا رهب ــد، بن ــد مان ــاع خواه از از دف
ــان  ــد. مکاتب ش ــم می کنن ــان ظل ــردم و جغرافیای ش ــود، م ــه خ ــدر ب چق
مســدود، راه های شــان در کنتــرل افــراد مســلح و محیط شــان زیــر 
ــا  ــه کج ــان ب ــان و نونهاالن ش ــت جوان ــی، سرنوش ــت دین ــان افراطی فرم
ــالم و  ــت ناس ــروزی، رقاب ــای آتش اف ــه ج ــت ب ــر اس ــد. بهت می انجام

ــد.  ــه کنی ــد، اندیش ــل های بع ــرای نس ــگ، ب ــروژۀ جن پ
ــداوم جنــگ و تشــدید آن در شــمال، مدافعــان و فرزندان شــان کــه در  ت
ــوب  ــنگرهای جن ــۀ س ــت و تخلی ــه برگش ــور ب ــد، مجب ــایر والیات ان س
می شــوند. فرامــوش نکنیــم کــه جنــوب جایگزیــن محلــی نــدارد و آنــگاه 
ــه خواهــد  ــرا می رســد و شــمال مقاومــت دوم را تجرب ــۀ الجــرم ف تجزی
ــب شکســت خورد، داعــش و دیگــران  ــروژۀ طال ــه کــه پ کــرد. همان گون
نیــز نابــود می شــوند، امــا شرم ســاری نصیــب ســتون پنجمی هــا و 

ــویم. ــروز می ش ــا پی ــد. و م ــد ش ــان خواه همفکران ش

روح اهلل یوسف زاده

فقــر و نــدارِی یــک خانــواده را بــا دوربیــِن تلویزیون شــان 
ــی  ــای گل ــد، دیواره ــر می برن ــا نف ــای میلیون ه ــه خانه ه ب
و ظــرف و فــرِش منــدرِس آنــان را ســوژه می ســازند 
و سرپرســِت خانــواده را بــه برنامه"افطــاری، در مقابــل دوربین هــای 
بزرگ تــر، فــرا می خواننــد و دوبــاره از او داســتاِن بدبختی هایــش را 
ــزار  ــوِن انسان دوســت، پنجه ــن تلویزی ــز ای ــر نی ــِت آخ ــند و دس می پرس
ــیار  ــل بس ــا وکی ــه از قض ــت ترش -ک ــاِن ویژه"انسان دوس ــی و مهم افغان
خوشــنامِ مــردم در مجلــس نیــز اســت- ده هــزار افغانــی بــه آن مفلــوِک 

ناچــار می پردازنــد .
قربــان شــهِر رمضــان، مــاه میهمانــی خــدا و مــاه نــزوِل قــرآن و رحمــت 

شــوم کــه او نیــز اســیِر ریــا و زرق و ســالوِس مــا شــده.
ــب  ــال و مطــرب، طبی ــی، م ــر و غن ــه فقی ــوم ک ــی ش ــدای آن تلویزیون ف
ــش  ــورِ نیازهای ــه فراخ ــدام ب ــد را هرک ــد و سیاســت  گر و هنرمن و دردمن

ــد. ــز می ده ــه نی ــاد، گری ــر الزم افت ــد و اگ می رقصان
تصــدِق آن کــرم و ســخاوتی شــوم کــه بــرای یــک گــردِش گلــوِی آریانــا 
ــا و  ــام اعض ــرزِش تم ــرای ل ــود و ب ــاده می ش ــر پی ــزار دال ــان چنده ج

جــوارِح یــک فقیــِر از پــا افتــاده، حاضــر بــه بــذل صــد دالــر نیســت!

احمد سعیدی

از  ریختانـدن،  خـون  و  قتـال  و  جنـگ  مـن،  عقیـدۀ  بـه 
مصیبت هایـی اسـت کـه دامن گیـر مـا شـده اسـت. طالبـان 
و دیگـر تروریسـتان ایـن جنایات شـان را همـواره توجیـه 
شـرعی می کننـد و گاهـی متوسـل بـه حمـالت انتحـاری می شـوند کـه 
از نظـر آموزه هـای اسـالمی، خـالف دیـن و شـریعت تلقـی می شـود. در 
تازه تریـن رخـداد، طالبـان در روز اول مـاه مبـارک رمضـان در خوسـت 

زمیـن را بـا خـون تعـدادی بیگناهـان رنگیـن کردنـد.
ایـن در حالـی اسـت که شـبکه های جاسوسـی به ویـژه دسـتگاه اطالعات 
افغانسـتان،  در  اهداف شـان  و  مقاصـد  بـه  رسـیدن  منظـور  بـه  پاکسـتان 
مـدارس دینـی را در خاک شـان فعـال نگه داشـته انـد و در این مـدارس، به 
عـوض فراگرفتـن دروس دینـی و اسـالمی، بیشـتر دروس وحشـت، ترور 
و خشـونت بـه طالبـان داده می شـود کـه برخـی از ایـن افـراد چنـان زیـر 
تبلیغـات ظاهـراً اسـالمی قـرار می گیرنـد که حاضر می شـوند خودشـان را 
نابـود کننـد و بـا این عمـل جنایت کارانـه، جان تعـدادی از هموطنان شـان 

را نیـز بگیرند.

نثار آریانفر

دانشگاه بلخ دردهای ناسوری با خود دارد!
کاش مشـکل این دانشـگاه، امضاء نکردن تحسـین نامۀ دانشـجویان 
از سـوی رییـس ایـن نهـاد به دلیـل کاربـرد واژۀ دانشـگاه بـود! از 
انـواع فسـاد گرفتـه تـا گروه بازی هـای اسـتادان و مسـووالن ایـن 
دانشـگاه، سرنوشـت دانشـجویان را بـه چالـش کشـیده اسـت؛ در تمـام دانشـگاه 
بلـخ یـک مجلـۀ علمی و پژوهشـی بـه مفهـوم واقعی وجود نـدارد! از دانشـجویان 
بگذریـم کـه حتـا بیشـترین اسـتادان ایـن دانشـگاه در سـال نـه کـه در طـول دورۀ 

خدمـت خـود حتـا یک مقالـۀ علمـی ننوشـته اند!
مـن اسـتادانی را می شناسـم کـه به خاطـر بی ارزش تریـن مسـایل، میـان هم دیگـر 
گروه بـازی راه انداخته انـد و دانشـجویانی کـه اسـتاد جانـب مقابل شـان را حتـا 
سـالم دهنـد، بـا او عقـده می گیرنـد و در امتحـان او را چانـس دوم می کننـد! مـن 
اسـتادانی را در دانشـگاه بلـخ سـراغ دارم کـه در طـول سمسـتر، دوبـار بیشـتر در 
صنـف حاضـر نشـده اند! مـن فـراوان اسـتادانی را در ایـن دانشـگاه  می شناسـم که 
معـاش اضافـه کاری دریافـت می کننـد، ولـی در بیـرون وظایـف کالن کالن دیگـر 

دارنـد و در همـان سـاعت رسـمی هـم در دانشـگاه حاضـر نیسـتند! 
مـن اسـتادانی را می شناسـم کـه دشـمن دانشـجوی منتقـد انـد و دانشـجویان را 
نیسـت،  مداحـی  محـل  دانشـگاه  درحالی کـه  بیاورنـد  به بـار  می خواهنـد  مـداح 
بلکـه پله هـای خـردورزی، فضـای پرسـش گری و فکـر انتقـادی اسـت. ایـن تنهـا 
گوشـه های از مشـکالت دانشـگاه بلـخ اسـت کـه از آن باخبریـم، مطمینـم بیشـتر 
از این هـا مشـکالت آکادمیـک در ایـن نهـاد وجـود دارد کـه بـا ایـن صـورت تنها 

نـام اش دانشـگاه اسـت، ولـی در عمـل همه چیـز بـر هـم و در هـم می باشـد! 
کاش تنها مشکل، کار ناشایستۀ اخیر رییس این دانشگاه بود...

ارگ:
رقابتکرکتباپاکستانتاهنوزلغونشدهاست

کونتهفصلبعدقطعًا
درچلسیخواهدبود

فیـسبـوک نـــامــه

دربارۀ  جزییات  خواهان  که  می گویند  ریاست جمهوری  ارگ  در  مسووالن 
رقابت های کرکت با تیم ملی پاکستان از بورد کرکت افغانستان و حضرت 

عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان خواهد شد.
نجیب آزاد، معاون سخنگوی رییس حکومت وحدت ملی در گفت وگو با 
رادیو آشنا گفته است: "رقابت کرکت میان دو کشور تاهنوز لغو نشده و ما 
جزییات را از بورد کرکت و سفیر افغانستان در اسالم آباد خواهیم خواست و 
بعد با در نظر داشت عکس العمل مردم، در این رابطه تصمیم گرفته خواهد 

شد."
روسای بوردهای کرکت افغانستان و پاکستان روز شنبه اعالم کردند که قرار 
است دو بازی 2۰ اووره میان دو تیم در کابل و پاکستان انجام شود و با انجام 
رقابت های دوجانبه، پاکستان در عرصۀ کرکت با افغانستان سایر کمک ها را 

نیز انجام خواهد داد.
با نشر این خبر، افغانستانی ها در رسانه های اجتماعی به ویژه فیسبوک این 
تصمیم را نکوهش کرده و از بورد کرکت افغانستان خواستند تا این رقابت ها 

را لغو کند.
با درنظرداشت انتقادات شدید مردم در رسانه های اجتماعی، عاطف مشعل، 
رییس بورد کرکت کشور گفته است: "هیچ توافقی با پاکستان صورت نگرفته 

و با درنظرداشت خواست مردم، در این رابطه تصمیم خواهیم گرفت."
پیش از این، حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان در صفحۀ 
را  پاکستان  و  افغانستان  تیم های  میان  کرکت  رقابت  خود  فیسبوک  رسمی 
یک دست آورد عنوان کرد، اما پس از انتقادات شدید مردم، آن را از صفحۀ 

فیسبوک خود پاک کرد.
اما  دارند،  وجود  پاکستان  و  افغانستان  میان  رقابت  منتقدین  یکسو  از  اگر 

هواداران این رقابت هم کم رنگ نیستند.
منتقدان می گویند که پاکستان در جنگ داخلی افغانستان دخیل است و باید 
رقابت می گویند  این  اما، هواداران  نشود؛  انجام  آن کشور  با  رقابت کرکت 
که ورزش جدا و سیاست جدا است و نباید این دو باهمدیگر یکجا گردند.

این درحالی است که هند نیز روز دوشنبه اعالم کرد تا زمانی که دهشت افگنی 
انجام  با پاکستان  نیابد، هیچ گونه رقابت دوجانبه کرکت را  فرامرزی توقف 

نخواهد داد.
وجی گویل، وزیر ورزش هند گفته است که دهشت افگنی و ورزش نمی تواند 

در کنار هم قرار گیرد.
مقامات کرکت هند و پاکستان دیروز در دوبی مالقات کردند و رقابت های 
کرکت میان دو کشور را به بحث گرفتند. اما هر دو کشور در رقابت های جام 
قهرمانان که به تاریخ چهارم جون در انگلند برگزار می گردد اشتراک می کنند.
براساس تفاهم نامه یی که میان بورد کرکت هند و پاکستان امضا شده است، 
هر دو کشور باید از سال 2۰۱۵ تا 2۰2۳ در شش دور مسابقات دو جانبه 

کرکت با هم رقابت کنند.
هند در سال 2۰۱۵ فرستادن تیم ملی آن کشور را به پاکستان رد کرده بود.

یــک ســال پــس از حضــور کونتــه در چلســی، شــایعات بســیاری در مــورد 
ــا  ــده ب ــق ش ــاه موف ــن ۱2 م ــول ای ــود. او در ط ــنیده می ش ــی او ش جدای
چلســی قهرمــان لیــگ شــود و در جــام حذفــی نیــز نایــب قهرمانــی کســب 
ــتند و  ــگ هس ــور در چمپیونزلی ــادۀ حض ــی آم ــای لندن ــاال آبی ه ــد. ح کن
ــا  ــن رقابت ه ــی در ای ــج خوب ــد نتای ــه بتوانن ــا کونت ــه ب ــه این ک ــدوار ب امی

بگیرنــد.
ــرای یــک  اســتیو هالنــد، کمــک مربــی چلســی در ایــن رابطــه گفــت: "ب
ــی  ــایعات طبیع ــن ش ــته، ای ــو داش ــل آنتونی ــی مث ــه موفقیت های ــی ک مرب
اســت. وقتــی بــه موفقیتــی کــه بــا یــووه و عملکــرد خوبــش بــا تیــم ملــی 
ــا  ــه ب ــانی ک ــج درخش ــور نتای ــد و همین ط ــر می کن ــورو فک ــا در ی ایتالی
چلســی در فصــل اول کســب کــرد، طبیعــی اســت کــه مــورد توجــه باشــد. 
خیلــی از پول هــای چیــن بــه اینتــر منتقــل شــده بنابرایــن، آنــان باشــگاهی 
ــد.   ــرفت می کنن ــرده و پیش ــروع ک ــرات را ش ــه زودی تغیی ــه ب ــتند ک هس
بنابرایــن طبیعــی اســت کــه ســراغ آنتونیــو بیاینــد، ولــی اگــر او فصــل بعــد 

مربــی چلســی نباشــد واقعــًا شــگفت زده خواهــم شــد."

جعلکارانقانوناساسیافغانستان
یاخاینینملی

زكریا اصولی 
ــت را  ــه دول ــردم اســت ک ــل م ــه، بلکــه عم ــت ن ــل دول ــون اساســی عم قان
ــق  ــدرت ناح ــی، ق ــون اساس ــون قان ــدون قان ــت ب ــد و دول ــکیل می دهن تش
اســت. قانــون اساســی امــری اســت کــه قبــل از دولــت وجــود دارد و دولــت 
ــن  ــن Thomas Paine( از ای ــت.)توماس پی ــی اس ــون اساس ــوق قان مخل
تعریــف بــه خوبــی اســتنباط می گــردد کــه قانــون اساســی امــری اســت کــه 
ــدود  ــد و ح ــروعیت می بخش ــت مش ــه دول ــود دارد و ب ــت وج ــل از دول قب
قــدرت دولــت را معیــن می کنــد. پــس، قانــون اساســی بــر قــدرت دولــت و 
ــد. در نتیجــه  ــت وضــع می کن ــت محدودی ــدرت توســط دول ــال ق ــرز اِعم ط

ــد. ــن می کن ــدرت را معی ــروعیت ق ــی مش ــون اساس قان
ــرارداد  ــی و ق ــۀ مل ــی وثیق ــون اساس ــدرت، قان ــروعیت ق ــر مش ــزون ب اف
اجتماعــی اســت کــه میــان دولــت و مــردم منعقــد می گــردد. حقــوق وجایــب 
ــه گانه و... را  ــوای س ــای ق ــف و صالحیت ه ــدرت، وظای ــاختار ق ــاع، س اتب

معیــن می کنــد.
امــا در افغانســتان نظــام سیاســی متقلــب، قانــون اساســی جعلــی، ســاختارهای 
قومــی برمبنــای تفکــر قبیلــه و هویــت تحمیلــی تک قومــی دیــده می شــود و 
از قانــون اساســی بــه عنــوان یــک منشــور عدالت زدایــی، ترویــج نفــاق قومــی 
ــوان  ــه عن ــن ب ــود. م ــتفاده می ش ــد اس ــتبداد قانون من ــای اس ــم پایه ه و تحکی
یــک دانشــجوی حقــوق، بارهــا مصرانــه مســتدل تأکیــد کــرده ام کــه مــا حــق 
ــد جعــل کاران و  ــد بدانن ــردم افغانســتان حــق دارن ــم، م ــم مســتدل بگوی داری

ــون اساســی افغانســتان کی هــای هســتند؟ کتمــان کننــده گان قان
ــون اساســی دارد،  افغانســتان نخســتین کشــوری اســت در جهــان کــه دو قان
یکــی نســخۀ اصلــی مصــوب لویــه جرگــۀ ۱۴ جــدی ســال ۱۳۸2 و دیگــری 
ــال  ــو س ــده ۶ دل ــیح ش ــمی ۸۱۸ توش ــدۀ رس ــذه جری ــی ناف ــخۀ جعل نس
ــان  ــۀ ملی ش ــن وثیق ــت در ای ــه خیان ــه چ ــد ک ــردم می دانن ــاال م ۱۳۸2. ح
ــذف،  ــی جعل)ح ــون اساس ــای قان ــدام ماده ه ــت و ک ــه اس ــورت گرفت ص
ــخۀ  ــو، نس ــال ۱۳۹۴ بدین س ــدی س ــت. از 2۹ ج ــده اس ــل( ش ــزاد و تعدی ای
ــه  ــم، ب ــاپ کردی ــراتی چ ــزم نش ــک میکانی ــی ی ــی را ط ــون اساس ــی قان اصل
ــون اساســی  ــه جعــل قان ــردم افغانســتان گذاشــتیم و نهاد هــای ک دســترس م
ــتان و  ــر افغانس ــوق بش ــتقل حق ــیون مس ــه کمیس ــد از جمل ــد کرده ان را تایی
ــد،  ــدا ان ــون هم ص ــی اکن ــون اساس ــق قان ــارت برتطبی ــتقل نظ ــیون مس کمیس
امــا جعــل کاران قانــون اساســی فرصــت بــرای یــک گفتمــان ملــی، مســتقل و 
ــی  ــد. پرســش اصل ــی و ســمتی نمی دهن ــی، زبان ــای قوم ــه دور از گرایش ه ب
ایــن اســت کــه چــه کســانی قانــون اساســی مصــوب لویــۀ جرگــه ۱۴ جــدی 

ــد؟ ــل کردن ــال ۱۳۸2 را جع س
بــه دوام دادخواهی هــای خــود، یک بــار دیگــر مدلــل متذکــر می شــویم 
ــردم  ــد و م ــش دارن ــی نق ــون اساس ــل قان ــل در جع ــخاص ذی ــه اش این ک
ــه  ــی ب ــه دلیل ــه چ ــه ب ــند ک ــخاص بپرس ــن اش ــد از ای ــق دارن ــتان ح افغانس
تاریــخ ۱۳۸2/۱۰/2۴ در قانــون اساســی دســتبرد زده انــد و نفــاق قومــی را در 
میــان مــردم مــا ترویــج کردنــد؟ مگــر ایــزاد مصطلحــات علمــی و اداری ملــی 
در مــادۀ شــانزدهم جعلــی نیســت، مگــر حــذف تصویــب شــورای ملــی در 
ــه  مــادۀ پنجاهــم جعلــی نیســت، مگــر ایــزاد در مــاده یکصدوپنجــاه هفتــم ب

ــد ولســی جرگــه جعــل نیســت و... تایی
نعمــت اهلل شــهرانی، رییــس کمیســیون تســوید و تدقیــق قانــون اساســی یکــی 

از اعضــای کمیتــۀ تصحیــح 
ــۀ  ــون اساســی و عضــو کمیت ــۀ کمیســیون قان ــس دبیرخان ــاروق وردک، ریی ف

ــح  تصحی
ــۀ  ــو کمیت ــی و عض ــون اساس ــه قان ــه جرگ ــس لوی ــددی، ریی ــت اهلل مج صبغ

ــح  تصحی
ــۀ  ــو کمیت ــی و عض ــون اساس ــیون قان ــاون کمیس ــی، مع ــالم عظیم عبدالس

ــح تصحی
ــۀ  ــو کمیت ــی و عض ــون اساس ــیون قان ــو کمیس ــعری، عض ــی اش ــد موس محم

ــح تصحی
سرور دانش، عضو کمیسیون قانون اساسی و عضو کمیتۀ تصحیح 

عنایت اهلل قاسمی، عضو دبیرخانۀ قانون اساسی و عضو کمیتۀ تصحیح
ــۀ  ــام ریاســت جمهوری و عضــو کمیت ــل، مشــاور فرهنگــی مق زلمــی هیوادم

تصحیــح 
کاوون کاکر، عضود بیرخانۀ قانون اساسی و عضو کمیتۀ تصحیح 

عبدالملــک کامــوی، معــاون علمــی دبیرخانــه قانــون اساســی و عضــو کمیتــۀ 
تصحیــح 

ID-(  ــدۀ کارت ــل دارن ــی هیوادم ــر، زلم ــخصیت های فوق الذک ــه ش از جمل
NO.۰۰7/27در زمــرۀ دعوت شــده گان بــوده، نــه عضــو انتصابــی و نــه عضــو 
ــد در  ــق ندارن ــدرج ح ــی از ذوات من ــچ یک ــورت هی ــچ ص ــه هی ــی. ب انتخاب
مصوبــات لویــه جرگــۀ قانــون اساســی حــذف، ایــزاد، تعدیــل و یــا ویرایــش 
ــتان، از  ــی افغانس ــون اساس ــوا در قان ــن و محت ــر در مت ــه تغیی ــد. هرگون کنن
صالحیت هــای لویــه جرگــه اســت. هیــچ نهــاد، کمیســیون، کمیتــه و... حــق 

تغییــر در قانــون اساســی را نــدارد.
ــدۀ کارت  ــی دارن ــت انتقال ــۀ حکوم ــو کابین ــد، عض ــی جاوی ــید محمدعل س
ــخ« در  ــی از تاری ــۀ حساس ــن بره ــرات »م ــاب خاط ID-NO.۰2۰/2۸ در کت
صفحــۀ 7۳۵، می نــگارد کــه قانــون اساســی توســط گــروه چهــار نفــره شــامل: 
ــرور  ــعری و س ــی اش ــی، محمدموس ــالم عظیم ــهرانی، عبدالس ــت اهلل ش نعم
ــش  ــل متحــد ویرای ــازمان مل ــر نظــر س ــن کمیســیون زی ــش دو عضــو ای دان
ــرزی،  ــط حامدک ــمی توس ــی مراس ــال ۱۳۸2 ط ــو س ــت، در ۶ دل و در نهای
رییــس دولــت انتقالــی ایــن کشــور در ســالون کنفرانس هــای وزارت خارجــۀ 
ــال ۱۳۴۳  ــی س ــون اساس ــن قان ــرا و جایگزی ــیح، الزم االج ــتان، توش افغانس

افغانســتان شــد.
ــون اساســی  ــه وجــود دارد کــه قان ــل در زمین ــدارک ســازمان مل شــواهد و م
افغانســتان را از خطبــه الــی مــادۀ یکصدوشــصت دوم بعــد از تصویــب 
ــل  ــا تعدی ــد ت ــذا مــردم افغانســتان حــق دارن ــد. ل ــرار داده ان مــورد دســتبرد ق
مــواد جعــل شــدۀ قانــون اساســی را تقاضــا و تصویــب مجلــس کبیــر ملــی 
ــل و  ــب، جع ــش را از تقل ــور خوی ــی کش ــۀ مل ــد و وثیق ــت بیاورن را به دس

دســت برد ها پــاک ســازند.
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ـــازمان های  ـــی و س ـــاه اجتماع ـــای رف اتحادیه ه
جدیـــداَ  آلمـــان  در  پناهجویـــان  حامـــی 
ـــان  ـــراج پناهجوی ـــوری اخ ـــف ف ـــتار توق خواس
بـــه افغانســـتان شـــده انـــد. بـــه گفتـــه ایـــن 
ســـازمان ها، قـــرار اســـت روز چهارشـــنبه 
ـــتان  ـــان افغانس ـــی از پناهجوی ـــم گروه ـــاز ه ب

اخـــراج گردنـــد.
ــروازول،  ــمول پـ ــه شـ ــازمان بـ ــن سـ چندیـ
ــای  ــی و اتحادیه هـ ــل، دیاکونـ ــو بین الملـ عفـ
رفـــاه اجتماعـــی روز ســـه شـــنبه در برلیـــن 
بـــا نشـــر یـــک اعالمیـــه مشـــترک خواســـتار 
ـــده  ـــان رد ش ـــراج پناهجوی ـــوری اخ ـــف ف توق

افغـــان شـــدند.
در  مذکـــور  اتحادیه هـــای  و  ســـازمان ها 
چگونگـــی  از  همچنیـــن  اعالمیـــه  ایـــن 
تصمیم گیـــری  اداره فـــدرال آلمـــان بـــرای 
ـــن  ـــد. ای ـــاد کردن ـــی انتق ـــرت و پناهندگ مهاج
ـــی  ـــد از بررس ـــه بع ـــد ک ـــران ان ـــازمان ها نگ س
پناهندگـــی ،  درخواســـت های  »نادرســـت« 
ــور  ــه کشـ ــی بـ ــده افغانـ ــان رد شـ پناهجویـ
شـــان اخـــراج شـــوند و زندگی شـــان در 

معـــرض خطـــر قـــرار بگیـــرد.
اداره  ســـازمان ها،  ایـــن  گـــزارش  بـــه 
ـــراَ  ـــدرال اخی ـــان ف ـــی آلم ـــرت و پناهندگ مهاج
بعـــد از یـــک بررســـی داخلـــی بـــه مـــوارد 
ـــه  ـــیدگی ب ـــد رس ـــتباهات در رون ـــادی از اش زی
تقاضاهـــای پناهجویـــان اعتـــراف کـــرد. بـــه 
ــار  ــرای روز چهـ ــازمان ها، بـ ــن سـ ــه ایـ گفتـ
ـــان  ـــی پناهجوی ـــراج گروه ـــم اخ ـــاز ه ـــنبه ب ش

افغـــان برنامـــه ریـــزی شـــده اســـت.
ســـازمان ها  ایـــن  مشـــترک  اعالمیـــه  در 
انتقـــاد شـــده اســـت کـــه معلومـــات جدیـــد 
راجـــع بـــه وضعیـــت افغانســـتان در بررســـی 
دوســـیه های پناهندگـــی افغان هـــا در نظـــر 

گرفتـــه نشـــده اســـت.
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــه گفت ـــن اعالمی در ای

وجـــود خراب تـــر شـــدن وضعیـــت امنیتـــی 
ـــان  ـــواره شـــمار بیشـــتر پناهجوی افغانســـتان، هم
ـــزان  ـــه می ـــی ک ـــد. در حال ـــده ان ـــان رد گردی افغ
قبولـــی پناهجویـــان افغـــان در آلمـــان دو 
ســـال قبـــل 7۸ درصـــد و در ســـال گذشـــته 
۶۰ درصـــد بـــود، در ســـال جـــاری حـــدود 
ـــد. ـــده ان ـــان رد گردی ـــان افغ ـــف پناهجوی نص
تردیـــد  اتحادیه هـــا  و  ســـازمان ها  ایـــن 
ــق  ــتان مناطـ ــل افغانسـ ــه در داخـ ــد کـ دارنـ
بدیلـــی بـــرای فـــرار وجـــود داشـــته باشـــند. 
ـــتان  ـــی افغانس ـــت امنیت ـــا، وضعی ـــه آن ه ـــه گفت ب
ـــی  ـــه حت ـــت ک ـــی اس ـــل پیش بین ـــدر غیرقاب آنق
ــور  ــد در امـ ــل متحـ ــی ملـ ــاریای عالـ کمیسـ
ــان  ــدن میـ ــل شـ ــک قایـ ــران از تفکیـ مهاجـ
مناطـــق امـــن و ناامـــن خـــودداری می کنـــد. 

ـــر  ـــاس دیمیزی ـــه توم ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ــیاری  ــدرال و بسـ ــان فـ ــه آلمـ ــر داخلـ وزیـ
ـــان  ـــراج پناهجوی ـــور اخ ـــن کش ـــای ای ایالت ه
ـــد  ـــتدالل می کنن ـــن اس ـــان را چنی ـــده افغ رد ش
ــود  ــن« وجـ ــق امـ ــور »مناطـ ــه در آن کشـ کـ

دارنـــد.
حکومـــت فـــدرال آلمـــان در خـــزان ســـال 
گذشـــته تفاهمنامه یـــی را بـــا افغانســـتان بـــه 
امضـــا رســـاند کـــه اخـــراج پناهجویـــان رد 
ــر را ممکـــن  ــاره چارتـ ــان در طیـ شـــده افغـ
ــو  ــن سـ ــه ایـ ــمبر بـ ــاه دسـ ــازد. از مـ می سـ
ـــان  ـــران افغ ـــی مهاج ـــراج گروه ـــورد اخ ـــر م ه
ــه  ــورت گرفتـ ــا صـ ــا اعتراض هـ ــان بـ همزمـ

اســـت.

ــو در  ــکا و نات ــح امری ــتار توضی ــیه خواس ــه روس ــور خارج وزرات ام
ــد. ــتان ش ــمان افغانس ــناس در آس ــای ناش ــرواز هواپیم ــوص پ خص

وزارت امــور خارجــه روســیه دیــروز اعــالم کــرد، بــا مطالعــه ایــن اخبــار 
ــرح  ــکا مط ــو و امری ــده گان نات ــه نماین ــاب ب ــی خط ــوال منطق ــک س ی
می شــود، شــما از حامیــان ایــن هواپیمــای ناشــناس و شــناخته نشــده در 
حریــم هوایــی افغانســتان چــه می دانیــد، شــما بیــش از ۱۵ ســال اســت 
کــه در ایــن کشــور پایــگاه نظامــی و نیروهــای نظامــی مســتقر کرده ایــد 
بــا ایــن حــال نیروهــای هوایــی افغانســتان از کمبــود تجهیــزات هوایــی 

ــرد! ــج می ب ــه شــدت رن ــی ب ــاوگان هوای پیشــرفته و کادر متخصــص ن
روســیه بارهــا از پــرواز هواپیماهــای ناشــناس در حریــم هوایی افغانســتان 
ــن  ــش در ای ــری داع ــک تکفی ــان گروه ــبه نظامی ــا از ش ــت آنه و حمای

منطقــه بــه شــدت ابــراز نگرانــی کــرده اســت.

افزایشفشارهابرایجلوگیری
ازاخراجپناهجویانافغانستانازآلمان

روسیه:

امریکاوناتودربارۀپروازهواپیمایناشناسدرفضایافغانستانتوضیحدهند

توطیــۀ
میوترامپعلیهاروپا

ــد  ــان می ده ــه نش ــد ک ــناد جدی ــری اس ــک س ــای ی ــی افش در پ
انگلیــس بــرای تضعیــف سیاســت تغییــرات آب و هوایــی اتحادیــه 
ــه  ــپ علی ــا ترام ــتی ب ــه همدس ــی ب ــرزا م ــد، ت ــالش می کن ــا ت اروپ

ــا متهــم شــد. اروپ
ــتمداران  ــه سیاس ــی ک ــل، در حال ــی می ــه دیل ــته روزنام ــه نوش ب
ــد ترامــپ،  ــد از برنامه هــای دونال ــه وضــوح اعــالم کردن ــی ب اروپای
ــت  ــی حمای ــده آب و هوای ــکا در رد معاه ــوری آمری ــس  جمه ریی
ــت  ــون سیاس ــه تاکن ــت ک ــوری اس ــا کش ــس تنه ــد، انگلی نمی کنن

ــت. ــه اس ــش گرفت ــکوت را در پی س
زمانــی کــه تــرزا مــی، نخســت وزیر انگلیــس بــرای دیــدار بــا ترامپ 
ــا  ــط محکمــی ب ــه رواب ــت ک راهــی کاخ ســفید شــد، انتظــار می رف
ــی  ــان نگرانی های ــا همزم ــود ام ــاد ش ــکا ایج ــوری آمری رییس جمه
دربــاره رویکردهــای رهبــر آمریــکا علیــه زنــان، مهاجــران، اســالم، 

والدیمیــر پوتیــن و ســایر مســائل وجــود داشــت.
طبــق اســناد فــاش شــده کــه بــه دســت گــروه "میــز انــرژی، صلــح  
ــا هــدف ارتقــای  ــرای ایجــاد سیاســتی ب ســبز" رســیده، انگلیــس ب
ــه ای و  ــای گلخان ــار گازه ــش انتش ــامل کاه ــرژی ش ــره وری ان به
تولیــد کاالهــای ارزان تــر بــرای مصرف کننــدگان، بــه صــورت 

ــرده اســت.  ــالش ک ــاری ت ــه اجب ــه و ن داوطلبان
ــو  ــورهای عض ــه کش ــده هم ــد ش ــن تاکی ــناد همچنی ــن اس در ای
ــرای  ــه  آخــر ب ــا لحظ ــند ت ــته باش ــد اجــازه داش ــا بای ــه اروپ اتحادی
رســیدن بــه اهــداف 2۰۳۰ دربــاره انــرژی تجدیدپذیــر اصــال کاری 
انجــام ندهنــد. ترامــپ از مخالفــان معاهــده تغییــرات آب و هوایــی 
اســت کــه ســال 2۰۱۵ در پاریــس بــه امضــا رســید و تاکیــد کــرده 
ــد. ــال آن اعــالم می کن ــه زودی موضــع خــود را در قب ــه ب اســت ک
بــری گاردینــر، وزیــر تجــارت بین المللــی دولــت ســایه انگلیــس بــه 
روزنامــه ایندیپندنــت گفــت: دونالــد ترامــپ در واقــع یــک حامــی 
در اتحادیــه اروپــا دارد کــه آن حامــی، انگلیــس اســت. انگلیــس در 
ــا تعهــدات را تضعیــف کنــد  ــه اســت و تــالش دارد ت پشــت صحن

و آن تعهدهــا را بــه جــای اینکــه اجبــاری باشــند، اختیــاری کنــد.
انتقاد ترامپ از مرکل

ــه  ــارت ب ــرخ تج ــازاد ن ــبب م ــه س ــان ب ــر از آلم ــار دیگ ــپ ب ترام
ــرد. ــاد ک ــی انتق ــه نظام ــطح بودج ــکا و س ــرر آمری ض

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، روز دوشــنبه آنــگال مــرکل، 
صدراعظــم آلمــان نســبت بــه قابــل اعتمــاد بــودن آمریــکای ترامــپ 
بــرای کشــورش اظهــار تردیــد کــرده و ائتــالف آمریــکا و آلمــان را 

ــه دانســت. ــان یافت پای
ترامــپ امــروز در توئیتــی نوشــت: مــا در تجــارت بــا آلمــان دچــار 
کســری شــدید می شــویم و آنهــا همچنیــن خیلــی کمتــر از چیــزی 
ــرای  ــن ب ــد. ای ــول می دهن ــو پ ــه نات ــد ب ــاص دهن ــد اختص ــه بای ک

آمریــکا خیلــی بــد اســت و تغییــر خواهــد یافــت.
ــز  ــان نی ــم آلم ــرکل، صدراعظ ــگال م ــه آن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
امــروز بــار دیگــر گفــت: اروپــا بایــد سرنوشــت خــود را در 
ــه یــک بازیگــر دیپلماتیــک در عرصــه  دســتانش بگیــرد و تبدیــل ب

شــود. بین المللــی 
ــد  ــر هن ــودی، نخســت وزی ــدرا م ــا نارن ــدارش ب ــد از دی ــرکل بع م
ــد  ــعه یاب ــد توس ــا هن ــش ب ــد روابط ــان می خواه ــرد: آلم ــد ک تاکی
و نبایــد ایــن اتفــاق بــه قیمــت روابــط دو ســوی اقیانــوس اطلــس 

تمــام شــود.
مودی نیز آلمان را یک شریک بسیار قابل اعتماد خواند.
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