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ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــی گفت ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
زودی در یــک گفتمــان ملــی کــه در آن دو الــی چهــار هــزار نفــر 
ــام  ــل و تم ــرای کاب ــی ب ــه امنیت ــت، برنام ــد داش ــتراک خواهن اش

ــد. ــد ش ــام خواه ــور اع ــای کش والیت ه
آقــای غنــی در دیــدار بــا اعضــای جامعــۀ مدنــی همچنــان گفــت، 
مــا از چهــل ســال گذشــته بدین ســو در درد و رنــج قــرار داریــم 
ــه بحران هــای  ــد، ب ــن بحــران خاتمــه یاب ــه عــوض این کــه ای و ب
ــدوه چهــل ســاله را  ــا درد و ان ــدار دچــار می شــویم. اگــر م دوام

ــم. ــز درک نمی توانی ــی را نی ــم، وضعیــت کنون درک نکنی
وی بیــان داشــت کــه در اینجــا بــه بحــث ملــی و فرهنــگ گــوش 
دادن بــه همدیگــر شــدیداً نیــاز اســت. در جامعــه بــه حرف هــای 
ــه آن را رد  ــه چگون ــی گــوش داده می شــود ک ــه هدف همدیگــر ب

نماینــد.
وی افــزود، بــه زودی در یــک اجتمــاع دو الــی چهــار هــزار نفــری 
پــان امنیتــی بــرای کابــل و تمــام کشــور را اعــام خواهــم کــرد 

و بــه حمایــت همیــن اجمــاع ملــی، آنــرا تطبیــق خواهــم نمــود.
محمــد اشــرف غنــی بیــان داشــت کــه دشــمنان افغانســتان یــک 
ــرای جامعــه قــوی افغانســتان یــک  ــد. ب ــت قــوی نمی خواهن دول
دولــت قــوی نیــاز اســت و وعــده می کنــم کــه تمــام ســرک های 
مســدود شــده کابــل را دوبــاره بــاز می نمایــم، امــا شــما بایــد در 

کنــار مــن ایســتاده شــوید.
ــادی در  ــان اقتص ــک گفتم ــاد ی ــرورت ایج ــر ض ــی، ب ــای غن آق
جامعــه تأکیــد کــرده، گفــت کــه آینــده افغانســتان روشــن اســت و 
از اقتصــاد خیالــی و بی بنیــاد، بــه ســوی یــک اقتصــاد بنیــادی در 
حرکــت هســتیم. وی افــزود کــه بــا وجــود ایــن شــرایط دشــوار، 
ــن شــده  ــه اعشــاریه شــش فیصــد تخمی ــا س ــد اقتصــادی م رش

اســت.
ــود،  ــام مطــرح ب ــای نظ ــل بق ــه دو ســال قب ــرد ک ــح ک وی تصری
همــه صــدای ســقوط را بلنــد مــی کردنــد، آیــا کســی ایــن را مــی 
گفــت کــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی مــا کشــور را حفاظــت مــی 
کننــد؟ بحــث هــا در میزهــای مــدور را بــه یــاد بیاوریــد، جهــان 
ــا کســی تخمیــن مــی کــرد  ــود، آی ــرار از افغانســتان ب در حــال ف
کــه مــا از کنفرانــس هــای وارســا و بروکســل بیشــتر از ۱۵ میلیــارد 
ــا را  ــت ه ــن موفقی ــمن ای ــم؟ دش ــی توانی ــت آورده م ــر بدس دال

تحمــل نمــی توانــد.
محمــد اشــرف غنــی، برعــاوه انتقــال امنیتــی، سیاســی و 
ــز اشــاره کــرده گفــت کــه در  ــال فرهنگــی نی ــر انتق اقتصــادی، ب
ــش  ــان، ش ــتن جوان ــا گماش ــور را ب ــته، اداره کش ــال گذش دو س
ســال جوانتــر ســاختم. بــرای مــن اداره ای بــه میــراث مانــده بــود 
کــه فرهنــگ خدمــت در آن وجــود نداشــت و فرهنــگ زور، امتیاز 
ــد ایــن فرهنــگ سیاســی تغییــر  و فســاد در آن حاکــم اســت، بای
نمایــد و ایــن هــا را بــه فرهنــگ وطــن دوســتی و خدمــت مبــدل 

مــی ســازم.
ــوم در حکومــت  ــا یــک ق ــن موضــوع را کــه گوی ــی ای ــای غن آق
ــه  ــا گرفت ــه ه ــفارت خان ــد از س ــه بیایی ــت ک ــت، گف ــم اس حاک
تــا قونســلگری هــا، وزارت خانــه هــا و ادارات مســتقل حســاب 
نماییــد کــه کــی هــا در قــدرت انــد. تعــادل بایــد مراعــات گــردد 

و حــق هیــچ کســی بایــد تلــف نشــود.
رییــس حکومــت وحــدت ملــی تاکیــد کــه وحــدت ملــی مــا زیــر 
حملــه دشــمنان قــرار دارد. وحــدت ملــی را حفــظ کنیــد و مــردم 
را ناامیــد نســازید، زیــرا ایــن جنــگ افغانســتان نــه، بلکــه جنــگ 
بــاالی افغانســتان اســت. شــبکه هــای جهانــی تروریســتی و دههــا 
شــبکه اقتصــاد جرمــی در تــاش انــد تــا افغانســتان جــای پــای 
در افغانســتان بــرای شــان پیــدا کننــد و از ایــن طریــق بــه جنایــات 

شــان ادامــه دهنــد.
وی، بــر انکشــاف متــوازن در تمــام عرصه هــا تاکیــد کــرده گفــت 
کــه ولســوالی های جنــوب کابــل از ولســوالی های والیــت پکتیــکا 
ــود  ــی وج ــل نواح ــهر کاب ــان در ش ــد. همچن ــروم ان ــتر مح بیش
دارنــد کــه ســرک قیرریــزی شــده ندارنــد. شــما بایــد نقــش تانــرا 

در مســایل ملــی واضــح ســازید.
ــه  ــن جامع ــد از مت ــی بای ــه مدن ــای جامع ــه نهاده ــزود ک وی اف
ــای  ــد، کاره ــی نباش ــی متک ــک خارج ــه کم ــند، ب ــته باش برخاس
ــه  ــد و زمانیک ــام دهن ــه انج ــا کاران ــه رض ــه گون ــش را ب خوی
ــدان  ــل زورمن ــون و در مقاب ــت قان ــتای حاکمی ــت در راس حکوم

ــد. ــتیبانی کنن ــد از آن پش ــی دارد، بای ــر م گام ب

نیروهــای امنیتــی گفته انــد کــه 
جنگجویــان داعــش را از تــوره 
ــتراتژیکی  ــم اس ــه مه ــوره منطق ب
بیــرون  پاکســتان  بــا  مــرز  در 
ــه  ــان هفت ــن جنگجوی ــد. ای کرده ان
ــرف  ــه را تص ــن منطق ــته ای گذش

ــد. ــرده بودن ک
روز  ننگرهــار  والیــت  والــی 
دوشــنبه گفــت کــه تونل هــا و 
مغاره هــای تــوره بــوره در ایــن 
"از  افغانســتان  شــرقی  والیــت 
ــًا آزاد" شــده  دســت داعــش کام

اســت.
دولــت وزیــری، ســخنگوی وزارت دفــاع در 
کابــل گفــت کــه بعــد از حملــه تهاجمــی دو 
روزه "نیروهــای امنیتــی بــه تعقیــب آنهایــی 
ــج روز  ــد." پن ــرده ان ــرار ک ــه ف ــت ک اس
پیــش بــود کــه جنگجویــان داعــش، طالبــان 
را از تــوره بــوره راندنــد. طالبــان و داعــش 
همــواره در افغانســتان بــر ســر کنتــرول 

ــد. ــق جنگیده ان مناط
ــگاه  ــوان پناه ــه عن ــوره ب ــوره ب ــه ت منطق
ــده  ــبکه القاع ــول ش ــر مقت ــامه الدن رهب اس
شــهرت یافــت کــه او بعــد از حمــات ۱۱ 
ســپتمبر ۲۰۰۱ در آنجــا مخفــی شــده بــود. 
در اوایــل ماموریــت نیروهــای امریکایــی در 
ــد روزی  ــرای چن ــوره ب ــوره ب ــتان ت افغانس

ــاران شــد. شــدیداَ بمب
داعــش در آغــاز ســال ۲۰۱۵ در افغانســتان 
ــاز کــرد و هیچگاهــی صاحــب  ــا ب جــای پ
ــت.  ــوده اس ــان نب ــزرگ جنگجوی ــمار ب ش
ــن  ــرارگاه ای ــه ق والیــت ننگرهــار یگان
از  امــا  می شــود،  دانســته  گــروه 
حضــور پراکنــده ایــن گــروه در 
گــزارش  نیــز  والیت هــا  دیگــر 
در  جنگجویــان  ایــن  می شــود. 
شــرق افغانســتان از مــاه هــا بــه ایــن 
ســو هــدف حمــات هوایــی ایــاالت 

ــد. ــرار دارن ــکا ق ــده امری متح
ــار  ــل در ننگره ــاه اپری ــکا در م امری
ــت ه یی  ــر هس ــب غی ــن بم بزرگتری
ــا«  ــه بمب ه ــادر هم ــه »م ــوم ب موس
را بــا تمــام تجهیــزات آن بــر مواضــع 
ــا وجــود آن  ــاپ کــرد. ب داعــش پرت
بــه نظــر می رســد کــه مبــارزه علیــه 
داعــش چنــدان آســان نیســت. ایــن گــروه تا 
بــه حــال عامــل چندیــن حملــه خونبــار در 
کابــل پایتخــت بــوده اســت. فقط چهــار روز 
پیــش ایــن گــروه بــر یــک مســجد شــیعان 
در منطقــه دشــت برچــی شــهر کابــل حملــه 

کــرد و چهــار تــن را کشــت.
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ــا حــِل  آقــای غنــی یــک تیــوری عــام در رابطــه ب
ــد  ــه: »بیایی ــور دارد و آن این ک ــایِل کش ــام مس تم
ــه  ــی ک ــم«. او از زمان ــت کنی ــی درس ــاع مل اجم
رژیــم طالبــان ســقوط کــرد و بــه افغانســتان 
ــت  ــِت دول ــه ریاس ــه ب ــروز ک ــه ام ــا ب ــت ت برگش
افغانســتان دســت یافتــه، همــواره از "اجمــاع ملــی" 
ــر از بحــران  ــد. اگ ــوردی ســخن می گوی ــر م در ه
ــکات  ــا مش ــود و ی ــه می ش ــخن گفت ــی س سیاس
اجتماعــی، آقــای غنــی می گویــد حتمــًا بایــد 
ــد.  ــت آی ــه دس ــوارد ب ــن م ــی" در ای ــاع مل "اجم
ــل  ــا در کاب ــش ناامنی ه ــال افزای ــه دنب ــراً ب او اخی
و واکنــش شــهروندان بــه ایــن ناامنی هــا نیــز 
ــورد  ــل" در م ــردم کاب ــی م ــاع مل ــان "اجم خواه
ــل ایــن  ــِت ایــن شــهر شــده اســت. مث ــن امنی تأمی
ــوز موضع شــان را  ــل هن اســت کــه باشــنده گان کاب
در مــورد تأمیــن امنیــت رســمًا اعــام نکرده انــد و 
ــل  ــنده گان کاب ــا باش ــه آی ــد ک ــرف غنی نمی دان اش
ــه  ــر. ب ــا خی ــتند و ی ــت  هس ــن امنی ــان تأمی خواه
ــام  ــت در ارگ اع ــک نشس ــل، او در ی ــن دلی همی
کــرد کــه بــه زودی یــا در ســوم عیــد و یــا طــی ده 
ــا شــرکت 4۰۰۰  ــن نشســت را ب ــد، ای روز اول عی
ــد و  ــزار می کن ــل برگ ــن از باشــنده گان شــهر کاب ت
ــهر  ــن ش ــِت ای ــا امنی ــه ب ــا را در رابط ــاع آن ه اجم

به دســت مــی آورد. 
ــت  ــِس حکوم ــه ریی ــت ک ــوم نیس ــاال اوالً معل ح
ــه می خواهــد  ــد را ک ــی ده روز اوِل عی وحــدِت مل
ــزار  ــی)!( در آن برگ ــِت امنیت ــِت بااهمی ــن نشس ای
شــود، از کجــا اســتخراج کــرده اســت و اصــًا ده 

روز اوِل عیـــد یعنــی چــه!
ــر را  ــزار نف ــط چهاره ــی فق ــای غن ــرا آق ــًا چ ثانی
ــد  ــزرگ دعــوت کن ــن نشســِت ب ــد در ای می خواه
ــد؟  ــت آی ــه دس ــی ب ــاع مل ــۀ آن اجم ــا در نتیج ت
ــزار  ــدد چهاره ــرف غنی ع ــاری، اش ــه معی ــر چ ب
را نشــانۀ حضــور همــۀ نماینــده گان کابــل دانســته 
اســت؟ در گذشــته رســم بــر ایــن بــود کــه چنیــن 
ــزرِگ لویه جرگــه  نشســت های بزرگــی در چــادر ب
برگــزار شــود و چــون در چــادر لویه جرگــه بیــش 
از ۲۰۰۰ نفــر جــای نمی شــود، همیشــه همیــن 
تعــداد بــه عنــوان نماینــده گان ُکِل افغانســتان دعوت 
می شــدند. حــاال هــم شــاید ارگ ریاســت جمهوری 
گنجایــش بیشــتر از چهارهــزار نفر را نداشــته باشــد 
ــه  ــزار را ب ــی چهاره ــای غن ــل آق ــن دلی ــه همی و ب
نماینده گــی از ُکِل باشــنده گان کابــل می خواهــد 

ــد!  دعــوت کن
ــه  ــد ک ــوز نمی دان ــا هن ــرف غنی ت ــرا اش ــًا چ  ثالث
باشــنده گاِن کابــل امنیــت می خواهنــد و یــا این کــه 
هــوِس مهمانــی و نشســت کرده انــد و می خواهنــد 
ــه در  ــود دارد ک ــِم آن وج ــا بی ــد؟ آی ــاط کنن اخت
یک صــدا  کابــل  باشــنده گان  نشســتی،  چنیــن 

بگوینــد کــه نخیــر مــا امنیــت نمی خواهیــم؟ مگــر 
ــن  ــت، تأمی ــس دول ــِی ریی ــف اصل ــی از وظای یک
ــا ضــروری  ــت شــهرونداِن کشــور نیســت؟ آی امنی
ــی  ــالۀ مهم ــه مس ــد ب ــر روز در پیون ــه ه ــت ک اس
کــه جــز وظایــف اصلــی و بدیهــی دولــت نیــز بــه 
ــرد و  ــزار ک ــزرگ برگ ــِت ب ــی رود، نشس ــمار م ش

ــت آورد؟  ــی به دس ــاع مل اجم
ــوز  ــا هن ــت داری را ت ــای دول ــا معن ــی ی ــای غن آق
نمی دانــد و بــا الیحــۀ وظایــِف خــود آشــنا نشــده و 
یــا این کــه شــعورِ دیگــران را بــه حســاب نیــاورده 
اســت! در این کــه تأمیــن امنیــت از اصلی تریــن 
ــچ  ــی رود، هی ــمار م ــه ش ــا ب ــِف حکومت ه وظای
ــف  ــت موظ ــدارد. حکوم ــود ن ــی وج ــای ابهام ج
ــت  ــردم، امنی ــه از م ــن مالی ــدِل گرفت ــت در ب اس
ــه  ــی ک ــد. حکومت ــن کن ــان را تأمی ــی و مالی ش جان
ــای ایــن  ــه معن ــدارد، ب ــن امنیــت را ن ــی تأمی توانای
اســت کــه آن حکومــت بــه اصلی تریــن وظایفــش 

ــد. ــل کن ــد عم ــهروندان نمی توان ــال ش در قب
ــت  ــن نشس ــی در ای ــای غن ــر، آق ــب دیگ  از جان
می گویــد کــه باشــنده گاِن کابــل بایــد موقــِف 
ــوول،  ــلِح غیرمس ــای مس ــال گروه ه ــود را در قب خ
موترهــای شیشــه ســیاه، موترهــای بــدون شــماره و 
ــن  ــن قبیــل روشــن بســازند! اگــر ای مســایلی از ای
ســخنان را شــخصًا از طریــق رســانه ها نمی شــنیدم، 
ــرد،  ــه می ک ــم قص ــی برای ــر کس ــک اگ ــدون ش ب
ــتان  ــِت افغانس ــس دول ــه ریی ــردم ک ــاور نمی ک ب
کــه دومیــن مغــز متفکــِر دنیــا هــم هســت، چنیــن 
ــت!  ــان آورده اس ــه زب ــووالنه را ب ــخناِن غیرمس س
ــِس  ــه ریی ــرده ک ــاور نک ــوز ب ــی هن ــای غن ــا آق آی
دولــت و حکومــت اســت و اجــرای قوانین بخشــی 
ــی  ــد؟ وقت ــش می باش ــف و صاحیت های از وظای
ــور  ــک کش ــوری ی ــوان رییس جمه ــه عن ــردی ب ف
ســوگند وفــاداری یــاد می کنــد، دیگــر الزم نیســت 
کــه هــر روز بیایــد و از مــردم بپرســـد کــه فــان 
ــام  ــت را انج ــن امنی ــون تأمی ــم کاری چ کار، آن ه
بدهــم و یــا خیــر؟ آیــا در ایــن رابطــه شــک وجــود 
دارد کــه مــردم یــک کشــور خــاِف عقــل بگوینــد 
ــه  ــد ک ــم، بگذاری ــت نمی خواهی ــا امنی ــر م ــه نخی ک
ناامنــی همچنــان از مــا قربانــی بگیــرد؟! مگــر آقــای 
ــرف  ــه این ط ــت روز ب ــه از بیس ــد ک ــی نمی بین غن
ــا در  ــه ناامنی ه ــراض ب ــل در اعت ــنده گان کاب باش
زیــر چادرهــای تحصــن نشســته اند؟ آیــا ایــن 
اجمــاع ملــی در رابطــه بــا تأمیــن امنیــت نیســت؟ 
ــورد  ــی در م ــاع مل ــوز اجم ــا هن ــت ت ــر حکوم اگ
ــه ایــن  ــاروده، پــس ب تأمیــن امنیــت را به دســت نی
معناســت کــه در تأمیــن امنیــت هــم کاری نکــرده 

اســت؟ 
ــود  ــتنباط می ش ــن اس ــی چنی ــای غن ــخناِن آق از س
کــه او هنــوز دســتوری در رابطــه بــا تأمیــن امنیــِت 

ــوری  ــت جمه ــه وارد کاخ ریاس ــل از روزی ک کاب
شــده، صــادر نکــرده؛ چــون اجمــاع ملــی در ایــن 

رابطــه وجــود نداشــته اســت. 
آقــای غنــی همچنــان در ایــن نشســت بــه نوعیــِت 
ــن  ــد و آخری ــاره می کن ــز اش ــل نی ــگ در کاب جن
یافته هــای علمــی اش را در رابطــه بــا نوعیــِت 
جنگ هــای فعلــی بیــان مــی دارد. آقــای غنــی بــاور 
دارد کــه گروه هــای مســلح مخالــف، نوعیــت 
جنــگ را دگرگــون کرده انــد و حــاال جنــگ را 
ــاور او، یــک  ــه ب شــهری ســاخته اند؛ چیــزی کــه ب
پدیــدۀ کامــًا نــو اســت و بــه ایــن دلیــل آماده گــی 

ــته اســت.  ــرای آن وجــود نداش ب
ــد.  ــوده نمی توان ــش ب ــی بی ــز خزعبل ــه نی ــن گفت ای
چگونــه ممکــن اســت کــه جنــگ در زمــان ظهــور 
ــِت  ــر داده و از حال ــود را تغیی ــِت خ ــان، نوعی ایش
روســتایی بــه حالــِت شــهری درآمــده باشــد؟ 
ــور  ــِر کش ــیِن دیگ ــه تیوریس ــد از این ک ــژه بع به وی
در حمایــت از روســتاهای کشــور بــه کشـــف یکی 
از اصطاحــات مهــِم سیاســی دســت یافــت و اعام 
ــد  ــه واژۀ »شــهروند« نمی توان ــل این ک ــه دلی ــرد ب ک
ــر ُکل باشــنده گان کشــور اطــاق شــود، نبایــد از  ب
ایــن واژه اســتفاده کــرد و بــه جــای آن واژۀ تبعــه را 

ــرد.  ــه کار ب ــوان ب می ت
بــه نظــر می رســد کــه آقــای غنــی روزهــای 
ــه  ــز ب ــاعِر او را نی ــه مش ــد ک ــختی را می گذران س
ــتان  ــت. افغانس ــرده اس ــل ک ــادی مخت ــدار زی مق
بیــش از چهل ســال اســت کــه بــا جنگ هــای 
خانمان ســوز دســت وپنجه نــرم می کنــد و ایــن 
ــیم  ــتایی تقس ــهری و روس ــه ش ــچ گاه ب ــگ هی جن
ــه  ــدار ک ــان مق ــه هم ــگ ب ــن جن نشــده اســت. ای
ــور را  ــتاهای کش ــوده و روس ــتایی ب ــی روس جنگ
مــورد حملــه قــرار داده، بــه همــان میزان خســاراِت 
جبران ناپذیــر بــر شــهرهای کشــور رســانده اســت. 
ــزی  ــتایی، چی ــهری و روس ــه ش ــگ ب ــیم جن تقس
شــانه های  از  مســوولیت  کــردِن  خالــی  ُجــز 
ــِت  ــی در نهای ــای غن ــه آق ــت؛ کاری ک ــود نیس خ
از  دهــد.  انجــام  را  آن  می خواهــد  درمانده گــی 
ــه  ــد ک ــی می گوی ــای غن ــی آق ــر، وقت ــب دیگ جان
مــردم کابــل بایــد موقــِف خــود را در برابــر افــراد 
شیشــه دودی  موترهــای  و  غیرمســوول  مســلِح 
باشــنده گاِن  بــه  به نحــوی  کننــد،  مشــخص 
ــی  ــه زمان ــی دارد. در چ ــن روا م ــهر توهی ــن ش ای
باشــنده گاِن کابــل خواهــان موجودیــِت افــراد 
ــه  ــد ک ــهر بوده ان ــن ش ــوول در ای ــلِح غیرمس مس
حــاال باشــند؟ وقتــی حکومــت ِِ ناکارآمــد و فاســد 
ــع  ــاد را جم ــزی و فسـ ــِم قانون گری ــد گلی نمی توان
ــنده گاِن  ــردن باش ــه گ ــِر آن را ب ــرا تقصی ــد، چ کن
کابــل کــه قربانــی ایــن وضعیــت انــد، می انــدازد؟ 
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جمله  از  کابل،  در  اخیر  وحشتناِک  رویدادهای  از  بعد 
نیروهای  توسط  معترضان  کشتن  و  مظاهره چیان  سرکوِب 
گارنیزیون کابل و قطعۀ پی پی اس )گارد ریاست جمهوری(، 
اعتراض های زیادی در برابر حکومت صورت گرفت و از 
جمله برخی از گروه های سیاسی از جمله جمعیت اسامی، 
خواهان برکناری مقاماِت امنیتی و مشاور شورای امنیِت ملی 
شدند و به تعقیب آن، مجلس سنای کشور مسووالن امنیتی 
را برای توضیح فراخواند. اما در این میان، اظهارات رییس 

عمومی امنیت ملی، نقاطی برای مکث و تأمل دارد. 
به  استانکزی  آقای  ملی  امنیت  عمومی  رییس  این که  اول 
با پولیس هماهنگ  اعضای مجلس سنا گفت که مظاهرات 
نشده بود و این دلیلی شد بر بی نظمی یی که توسط پولیس 
صورت گرفت. آیا این منطق دارد که اگر مظاهره یی هماهنگ 
نشده بود، پولیس آن را سرکوب کند؟!... مسلمًا فقط احزاب 
با  را  محدودشان  تظاهراِت  می توانند  سیاسی  جریان های  و 
پولیس و حکومت هماهنگ کنند ولی مظاهراِت خودجوش 
و بدون منبع، قابلیِت هماهنگی با دولت را ندارند. با این هم، 
در  معترضان  و  مردم  که  فراخوان هایی  دلیِل  به  حکومت 
فیسبوک منتشر کردند، از مظاهره آگاهی یافته بود و از صبح 

برای مقابله با آن آماده گی گرفته بود.
نکتۀ دیگری که در سخنان رییس عمومی امنیت ملی قابل 
تأمل بود، این که: مظاهره چیان مسلح بوده اند و دو پولیس نیز 
مجلس  همان  در  این سخنان  برداشته اند.  زخم  آنان  توسط 
هیچ  که  شد  گفته  و  شد  رد  داخله  وزارت  مقامات  توسط 
نشده  مجروح  معترضان  جانب  از  رویداد  آن  در  پولیسی 
است. بنابراین، ادعای مسلح بودِن معترضان نیز دروغی بیش 
دولتی  نهادهای  خودِ  جانِب  از  افرادی  این که  مگر  نیست، 
به قصد اغتشاش به میاِن مظاهره چیان راه یافته باشند. البته 
با  مظاهره چیان،  از  شماری  شدِن  کشته  از  بعد  ساعت ها 
مسلح  نفراِت  تظاهرات،  روند  در  سیاسیون  برخی  مداخلۀ 
و محافظاِن آنان در میان مظاهره چیان دیده شدند که هرگز 

نمی تواند دلیلی بر صدِق ادعای آقای ستانکزی شود. 
از طرف دیگر، آقای استانکزی در این نشست مدعی شده 
که هیچ ستون پنجمی در ارگان های دولتی به خصوص امنیتی 
وجود ندارد و اگر کسی سراغ دارد، باید از آن ها نام ببرد. 
برهان  و  ادله  آوردِن  از  فارغ  هم،  پاسخ  این  به  واکنش  در 
قاطع، کافی ست که سخناِن چندماه پیِش خود ایشان را در 
شورای ملی به یاد بیاوریم که گفت انتحاری ها در موترهای 
شخصیت های صاحب رسوخ و مهم به اهداف شان رسانیده 

می شوند و گفته بود که باید با آن ها مبارزه شود. 
آن سخنان را آقای استانکزی رییس عمومی امنیت ملی بعد 
از رویداد شفاخانۀ سردار داوودخان در مجلس سنای کشور 
مطرح کرده بود. حال مردم نمی دانند که کدام سخناِن آقای 
استانکزی را باور کنند؛ سخناِن چند ماه قبلش در مجلس سنا 

را و یا هم سخناِن دو روزِ پیشش در این مجلس را.
 البته این تنها رییس عمومی امنیت ملی نیست که سخنانی 
پیش  می گوید.  مستند  و  عینی  شواهد  و  حقیقت ها  مغایِر 
مظاهره چیان  که  بود  گفته  نیز  کابل  امنیۀ  فرمانده  این،  از 
مظاهره چیان هدف  از صِف خودِ  ایزدیار  سالم  به خصوص 
که  بود  گفته  هم  کابل  گارنیزیون  فرمانده  گرفته اند.  قرار 
نگشوده اند.  آتش  معترضان  سوی  به  دولتی  نیروهای 
می سازد  ثابت  آمده  به دست  ویدیوهاِی  و  اسناد  در حالی که 
که تظاهراِت خودجوش، مسالمت آمیز و بدون تیر و تفنِگ 
امنیتی به سر و سینۀ معترضان به  مردم، با شلیک نیروهای 

خون کشیده است. 
و  دروغ گویی  که  می دهد  نشان  سخنانی  و  اظهارات  چنین 
تهمت زنی به یک فرهنِگ مسلط در حکومتِ ِ موجود تبدیل 
سقِف  ریختن  جز  انجامی  هیچ  رویکرد،  این  ادامۀ  و  شده 
اعتمادِ مردم بر کاِخ اقتدارِ حکومت نخواهد داشت. بنابراین 
پیشنهادِ صمیمانۀ ما این است که مقاماِت دولت و مسووالِن 
با  را  کارشان  مردم،  علیه  افترا  و  اتهام  طرِح  به جای  امنیتی 
صداقت و درایت و ایمان داری انجام بدهند تا نه مردم قربانی 
شوند و نه آن ها وجداِن خود را قربانِی چند صباح حضور 

در قدرت سازند. 

مـقامهـایدولتـی
»دروغ«مـیگوینـد!
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ــت  ــور ریاس ــه ادارۀ ام ــد ک ــده گان می گوی ــس نماین مجل
جمهــوری شــبیه بــه یــک پاتــک خطرنــاک اســت و 
کارشــکنی های زیــاد در ایــن نهــاد صــورت می گیــرد.
نماینــده گان  مجلــس  رییــس  ابراهیمــی،  عبدالــروف 
دیــروز دوشــنبه )۲۹ جــوزا( در نشســت عمومــی مجلــس 
نماینــده گان، گفــت: ادارۀ امــور یکــی از نهادهــای اســت که 

بــه عنــوان یــک پاتــک در حکومــت وحــدت ملــی عمــل 
می کنــد. 

ــیون  ــاد و کمیس ــن نه ــه در ای ــزود ک ــی اف ــای ابراهیم آق
تــدارکات، کارشــکنی ها بــه صــورت روشــن وجــود دارد و 
کارهایــی کــه بــه ایــن نهادهــا ســپرده می شــود در اجرایــی 

ــرد.  ــورت می گی ــل ص ــت و تعل ــردن آن غفل ک

آقــای ابراهیمــی از رییــس حکومــت وحدت ملی خواســت 
کــه بــه کارشــکنی ها در ایــن نهادهــا پایــان دهــد.

ــود  ــور خ ــده گان، ادارۀ ام ــس نماین ــس مجل ــۀ ریی ــه گفت ب
مشــکل در رونــد خدمــت گــذاری بــرای مردم شــده اســت. 
مســووالن ایــن اداره بایــد بــه  شــکل جــدی در ایــن مــورد 

توجــه کننــد. 
ایــن در حالــی اســت برخــی دیگــر از نماینــده گان از ایجــاد 

اداره هــای مــوازی درادارۀ امــور انتقــاد می کننــد.
در حــال حاضــر بیــش از ۱۶ کمیســیون در ادارۀ امــور ایجاد 

شــده کــه بیشــتر کار وزارتخانه هــا را انجــام می دهنــد.
هم چنــان، عبدالســتار خواصــی، یــک عضــو دیگــر مجلــس 
نماینــده گان، بــا متهــم کــردن حکومت بــه کــم کاری و بهانه 
ــی، گفــت:  ــرای اجرایی کــردن پروژه هــای زیربنای تراشــی ب
ــای  ــردن پروژه ه ــی ک ــی ، در اجرای ــدارکات مل کمســیون ت

زیربنایــی خــاف قانــون بهانــه  تراشــی می کنــد. 
ــث  ــی ها باع ــه تراش ــن بهان ــه ای ــت ک ــی گف ــای خواص آق
ــات شــده و  ــزرگ در والی ــادن، پروژ هــای ب ــق افت ــه تعوی ب
برخــی از ایــن پروژ هــا ســه الــی چهــار ســال می شــود کــه 

ــده اند.  ــی نش عمل
او گفــت: بــرق ولســوالی غوربنــد والیــت پــروان، در ســال 
۹4 شــامل بودجــه شــده، امــا کارشــکنی و بهانه تراشــی  های 
کمیســیون تــدارکات ملــی باعــث شــده تــا در ســال جــاری 

نیــز ایــن بــرق بــه ولســوالی غوربنــد انتقــال نشــود. 
ــی از  ــی را یک ــدارکات مل ــیون ت ــی، کمیس ــای خواص آق
ــن  ــد ای ــه بای ــد ک ــرده، می گوی ــی ک ــد تلق ــای فاس نهاده
کمیســیون به مجلــس نماینــده گان در مــورد کارشــکنی های 

خــود پاســخ دهــد. 
ــر، در  ــو دیگ ــک عض ــعادت ی ــر س ــم، ظهی ــویی ه از س
ــدارکات ملــی، بیشــتر  ــد کــه کمیســیون ت مجلــس می گوی

ــد.  ــل می کن ــوازن عم ــر مت ــلیقه یی و غی س
آقــای ســعادت تأکیــد می کنــد کــه در کمیســیون تــدارکات 
ــن  ــود دارد و ای ــن وج ــکل روش ــه ش ــکنی ب ــی، کارش مل

ــات  ــا در والی ــق برخــی از پروژه ه کارشــکنی باعــث تعوی
شــده اســت. 

ــتان  ــه بیمارس ــت ک ــده گان، گف ــس نماین ــو مجل ــن عض ای
والیتــی پنجشــیر کــه در ســال ۹۳ شــامل بودجــه شــده بود، 
امــا تاهنــوز کــه چهــار ســال می شــود، کمیســیون تــدارکات 
ملــی بــه بهانه  هــای مختلــف از اجرایــی شــدن ایــن پــروژه 

ــد. ــری می کن جلوگی
برخــی منابــع می گوینــد کــه مســووالن ادارۀ امــور بــا ایجــاد 
بهانه هــای مختلــف در تــاش پــر کــردن جیــب خــود دادن، 

پروژه هــا بــه نزدیــکان خــود هســتند.
ــه حکــم اعــدام ۱۱  ــا اشــاره ب ــای ســعادت ب ــان، آق هم چن
تــن از افــراد گــروه داعــش و طالبــان کــه پــس از انفجــار 
روز چهــار شــنبه خونیــن کابــل، از طــرف رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی امضــا شــد، گفــت کــه پنــج تــن ایــن افــراد 

ــان نمی شــود.  ــوط گــروه داعــش و طالب مرب
ــن،  ــج ت ــای پن ــه پرونده ه ــرد ک ــد ک ــعادت تأکی ــای س آق
قاچــاق مــواد مخــدر، قتــل و ...، اســت، امــا از طــرف رییس 
حکومــت وحــدت ملــی، بــه اتهــام افــراد داعــش و طالــب 

بــاالی آنــان حکــم اعــدام صــادر شــده اســت. 
بــه گفتــۀ او، افــراد داعــش و طالــب در زنده هــای افغانســتان 
ــت  ــس حکوم ــودن ریی ــادق نب ــن ص ــا ای ــت، ام ــاد اس زی
وحــدت ملــی را در رابطــه بــه کار کــردش نشــان می دهــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه پــس صــادر شــدن حکــم اعــدام 
ــی،  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــرف ریی ــن از ط ــازده ت ی
آگاهــان تأکیــد داشــتند کــه بایــد حکــم اعــدام انــس حقانی 
ــتی  ــبکۀ تروریس ــس ش ــی ریی ــن حقان ــد جــال  الدی فرزن
ــدان افغانســتان به ســر  ــه در حــال حاضــر در زن ــی ک حقان
ــن کاری  ــا چنی ــد. ام ــراد باش ــن اف ــامل ای ــز ش ــرد، نی می ب

ــت.  صــورت نگرف
ــبکۀ  ــر ش ــی رهب ــن حقان ــد جال الدی ــی فرزن ــس حقان ان
ــر ۲۰۱4  ــانزدۀ اکب ــه در ش ــت ک ــی اس ــتی حقان تروریس

ــد.  ــت  ش ــی بازداش ــت مل ــای امنی ــط نیروه توس
ــدام  ــه حکــم اع ــد ک ــد ناشــد، می گوین ــع تأیی برخــی مناب
ــر رییــس  ــه دفت ــه این طــرف ب ــی از دو ســال ب ــس حقان ان
حکومــت وحــدت ملــی فرســتاده شــده، امــا رییــس 
حکومــت وحــدت ملــی در مــورد تصمیــم نگرفتــه اســت.

مجلس ســنا، روز )یکشــنبه، ۲8، جوزار( معصوم ســتانکزی، 
رییــس عمومــی امنیت ملی، ســالم احســاس، رییــس پولیس 
ــی  ــای امنیت ــه و برخــی دیگــر از مقام ه ــور داخل وزارت ام
ــل و شــماری از  ــر در کاب ــه رویدادهــای اخی ــد ب را در پیون

والیــات، اســتجواب کــرده بــود.
ــنا در آن  ــس س ــای مجل ــی اعض ــی و اساس ــش اصل پرس
ــت و  ــه پایتخ ــان ب ــیدن مهاجم ــی رس ــت، چگونه گ نشس
ــالمت آمیزِ روز  ــرات مس ــدن تظاه ــیده ش ــنج کش ــه تش ب
دوازدهــم جــوزا و شــلیک بــه معترضــان بــود. شــماری از 
ســناتوران مدعــی بودنــد کــه افــراد انتحــاری بــه هــم کاری 

ــند. ــدف می رس ــه ه ــا ب ــتون پنجمی ه س
امــا رییــس عمومــی امنیــت ملــی در پاســخ بــه پرســش های 
ــود  ــام وج ــی در نظ ــتون پنجم ــه "س ــت ک ــناتوران گف س
نــدارد. ایــن ادعاهــا تبلیغــات سیاســی و رقابت های سیاســی 
اســت". او هم چنــان بیــان داشــت کــه رقابت هــای سیاســی 
ســبب شــده اســت کــه هــر کســی کســی را متهــم به ســتون 
پنجمــی بــودن کنــد و در عیــن حــال، ســند و مــدرک هــم 

ارایــه کــرده نتوانــد.
ــتوِن  ــود »س ــی از نب ــی درحال ــت مل ــی امنی ــس عموم ریی
پنجــم« در داخــل نظــام صحبــت می کنــد کــه ســال 
ــی  ــود: "برخ ــه ب ــده گان گفت ــس نماین ــته او در مجل گذش
افــراد، انتحاریــان را نگــه می دارنــد و در موترهــای شیشــه 
ــای  ــد". آق ــال می دهن ــان انتق ــه اهداف ش ــان را ب ــیاه آن س
ســتانکزی، امــا واضــح نســاخته بــود کــه ایــن افــراد کی هــا 
ــه چــرا بازداشــت نمی شــوند؟ ــود ک ــه ب ــز نگفت ــد؟ و نی ان
همزمــان بــا ایــن، آقــای ســتانکزی دیــروز در مجلــس ســنا 
تظاهــرات شــهروندان کابــل در واکنــش بــه انفجــار مرگ بار 
در چهــارراه زنبــق را نیــز غیــر قانونــی خوانــد و تأکیــد کرد 
کــه دو تــن از نیروهــای پولیــس در ایــن تظاهرات از ســوی 
معترضــان بــه گلولــه بســته شــده و زخمــی شــده انــد، امــا 
ــس وزارت  ــس پولی ــاس، ریی ــالم احس ــال، س ــن ح در عی
داخلــه در آن مجلــس و در حضــور آقــای ســتانکزی ایــن 

ادعــا را رد کــرد.
آقــای احســاس گفــت کــه بررســی های وزارت امــور 
داخلــه نشــان می دهــد کــه هیــچ پولیســی در جریــان ایــن 

ــا شــلیک مرمــی زخمــی نشــده اســت. تظاهــرات ب
ســتانکزی کــه در مجلس ســنا مدعی شــد، "عاشــق کرســی 
ریاســت امنیــت ملــی نیســت، امــا لیاقــِت کار کــردن در آن 
کرســی را دارد"، امــا دیــده می شــود کــه او بــه عنــوان رأس 
اســتخبارات کشــور، ناکارایی هایــش را در کشــف حمــات 

تروریســتی می خواهــد بــا دروغ و توطیــه بپوشــاند.
ــه  ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــه او چگون این ک
ــون  ــت و اکن ــود داش ــم وج ــتون پنج ــام س ــروز در نظ دی

نــدارد، پرسشــی اســت کــه بایــد خــودش پاســخ بگویــد؛ 
امــا قــدر مســلم ایــن اســت کــه عــدم تخصــص، ناتوانــی 
و ضعــف مدیریــت او را سراســیمه کــرده و واداشــته اســت 

ــد. ــا دورغ بگوی ت
ــی،  ــد حکومت ــای ارش ــه مقام ه ــم ک ــاهد بوده ای ــا ش باره
نماینــده گان در پارلمــان و آگاهــان سیاســی-نظامی از وجود 
ــای  ــا گروه ه ــه ب ــد ک ــرده ان ــت ک ــام صحب ــرادی در نظ اف

تروریســتی در تبانــی انــد.
این کــه می گویــم عــدم تخصــص و ضعــف مدیریــت 
آقــای ســتانکزی آشــکارا اســت، ســخن بــه گــزاف 
نگفته ایــم. زمانــی کــه او از ســوی اشــرف غنــی بــه عنــوان 
وزیــر دفــاع ملــی معرفــی گردیــد، پارلمــان کشــور واکنــش 

ــه نشــان داد. ــن زمین ــدی در ای تن
ــنا  ــس س ــده گان و مجل ــس نماین ــس مجل ــای مجل اعض
مدعــی شــدند کــه ســابقۀ کاری او در شــورای عالــی صلــح 
نشــان می دهــد کــه او توانایــی الزم بــرای مدیریــت وزارتــی 
ــود  ــه همیــن دلیــل ب ــدراد. ب ــاع را ن ــه بزرگــی وزارت دف ب
ــس  ــا ریی ــت، ام ــم نگرف ــاد ه ــس رأی اعتم ــه او از مجل ک
حکومــت وحــدت ملــی بنابــر ماحظاتــی قومی-سیاســی، 
فرمــان صــادر کــرد و او را سرپرســت وزارت دفــاع معرفــی 
نمــود و بــه گونــۀ غیــر قانونــی ماه هــا در آن ســمت باقــی 

مانــد.
ــنا  ــس س ــت در مجل ــس امنی ــتۀ ریی ــارات روز گذش اظه
در مــورد انفجــارِ چهــارراه زنبــق گویــای ایــن مدعاســت. 
ــن  ــوع چنی ــتخباراتی از وق ــای اس ــه گزارش ه ــت ک او گف
ــز  ــری آن عاج ــان از جلوگی ــت، آن ــود داش ــدادی وج روی

ــد. ــده ان مان
از ســویی هــم، بســیاری از آگاهــان نظامــی مدیریــت بهتــر 
ــی از  ــای امنیت ــری نهاده ــد رهب ــگ در کشــور را نیازمن جن
ــای  ــه گروه ه ــته ب ــلکی و غیروابس ــای مس ــوی چهره ه س

ــد. ــدرت می دانن ــریک در ق ــی ش سیاس
ــد  ــت می خواه ــر حکوم ــه اگ ــد ک ــاور ان ــن ب ــر ای ــا ب آن
جنــگ در افغانســتان درســت مدیریت شــود، بایــد نهادهای 
امنیتــی غیرسیاســی باشــند و مدیریــت کننده گان ایــن نهادها 
نیــز بایــد افــراد مســلکی باشــند و فقــط بــر بنیــاد اصول نامۀ 

نظامــی کار کننــد.
ــه آمــد، معلــوم نیســت کــه چــه  ــه آنچــه گفت ــا توجــه ب ب
کســی بایــد ســر در گریبــان فــرو ببــرد و دلیــل ناامنی هــا و 
بی کفایتی هــا را بــه مــردم توضیــح دهــد؛ امــا آنچــه بســیار 

واضــح اســت، این کــه حمــات هدفمنــد در کابــل بــدون 
همــکاری یــک حلقــۀ خــاص مــزدورِ دشــمن کــه در داخل 
ــی حضــور  ــای امنیت ــژه نهاده ــی به وی دســتگاه های حکومت
دارنــد یــا در پســت مقــام و منصــب انــد و یــا هــم در محور 
ــد و کار را  ــد می چرخن ــراد قدرت من ــا و اف ــی مقام ه برخ

بــر دشــمن آســان می کننــد، ممکــن نیســت.
ــق  ــز، از مناط ــان در مرک ــه انتحاری ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــای  ــه معن ــن ب ــد و ای ــت می کنن ــان حرک ــک هدف ش نزدی
آن اســت کــه مراکــز ســاخت و تنظیــم حمــات انتحــاری، 
در کابــل و در مناطــق ســبز و بــا اهمیــت کــه در عیــن حــال 
خــط ســرخ امنیتــی اســت، وجــود دارد؛ امــا از افشــای ایــن 

ــود. ــی می ش ــت چشم پوش حقیق
حداقــل کار نهادهــای امنیتــی این اســت که مراکــز انتحاریان 
در کابــل را پیــدا، افشــا و خنثــا کننــد؛ امــا معلــوم نیســت که 
چــرا ایــن نهادهــا چنیــن نمی کننــد. حــاال وقــت آن اســت 

کــه تغییــرات بنیــادی در ســطوح مختلــف نهادهــای امنیتــی 
به ویــژه ریاســت عمومــی امنیــت ملــی و گارنیزیــون کابــل 
صــورت گیــرد، شــاید بــا آمــدن مســووالن جدیــد امنیتــی، 
جلــو این همــه بی مســوولیتی و ناامنــی در پایتخــت گرفتــه 

شــود.
ــه  ــت ک ــی امنی ــت عموم ــژه ریاس ــی به وی ــووالن امنیت مس
ــت می کننــد،  ــه کســانی از انتحاریــان حمای می دانــد چ
ــار و  ــد برکن ــت، بای ــرده اس ــکوت ک ــان س ــا در موردش ام
ــتی  ــم بایس ــتون پنج ــا آن، س ــان ب ــود. همزم ــی ش دادگاه
شناســایی و خنثــی ســاخته شــود؛ در غیــر آن، اگــر وضعیت 
ــر روز  ــو ه ــه از یک س ــرود ک ــش ب ــوال پی ــن من ــه همی ب
مــردمِ افغانســتان شــاهد حمــات خون بــارِ طالبــان باشــند 
و از ســوی دیگــر، دولــت نیــز دســت روی دســت گذاشــته 
ــد  ــری نخواه ــد؛ دی ــا کن ــردم را تماش ــدن م ــی ش و قربان
ــِر  ــات در براب ــی از اعتراض ــر موج ــار دیگ ــه ب ــت ک گذش
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چکیـده
ــت –  ــازی و دول ــد ملت س ــته رون ــن نوش در ای
ــا و  ــو رویداده ــتان در پرت ــازی در افغانس ملت س
ــده  ــی ش ــور بررس ــر کش ــخ معاص ــوادث تاری ح
ــِل  ــه عوام ــه ک ــورت گرفت ــاش ص ــت و ت اس
ــت در  ــت – مل ــت و دول ــکل گیری مل ــدم ش ع
ــک  ــته ی ــن نوش ــوند. ای ــایی ش ــتان شناس افغانس
ــا و  ــی ها، دریافت ه ــت؛ بررس ــی نیس ــِن سیاس مت
ــد،  ــن نوشــته آمــده ان ــی کــه در ای نتیجه گیری های
ــی  ــوادث تاریخ ــواهد و ح ــای ش ــر مبن ــه ب هم
اســتنباط شــده انــد. احتمــاالً برخی هــا بــا یافته هــا 
و اســتدالل های مطــرح شــده در ایــن نوشــته 
ــر  ــان ب ــدوارم مخالفت ش ــه امی ــند ک ــف باش مخال
ــه  ــی، ن ــای سیاس ــات و دیدگاه ه ــاِس احساس اس
بلکــه مبتنــی بــر دالیــل علمــی و تاریخــی باشــد. 
خرســند می شــوم دوســتانی کــه نظریات شــان 
ــته  ــن نوش ــده در ای ــای مطرح ش خــاِف دیدگاه ه
اســت، بــا ارایــۀ شــواهد و اســناد تاریخــی در ایــن 

ــد.  بحــث شــرکت فرماین
بــرای درک بهتــر موضوعــاِت مطرح شــده در ایــن 
نوشــته ناگزیــرم تعریــِف چنــد اصطــاح را کــه در 
تمــام ایــن نوشــته بــه کار رفته انــد؛ ارایــه نمایــم. 

ملــت: عبــارت از گــروه بزرگــی از انسان هاســت 
ــای  ــد، در جغرافی ــترک ان ــخ مش ــه دارای تاری ک
مشــترک زیســت می کننــد، ارزش هــای فرهنگــی، 
ــع اقتصــادی مشــترک  ــی و مناف ــی، اخاق اجتماع
ــی از  ــز یک ــترک را نی ــژاد مش ــا ن ــد. برخی ه دارن
عناصــر ســازندۀ ملــت می داننــد امــا در تعاریــف 
ــده  ــژاد« گردی ــن »ن ــهروند« جایگزی ــد، »ش جدی

اســت. 
ــی  ــتگاه سیاس ــک دس ــه ی ــت: »ب ــت – مل دول
اطــاق می شــود کــه در محــدودۀ مرزهــای یــک 
قلمــرو ســرزمینی مشــخص حــِق حاکمیــت دارد، 
ــرول  ــا کنت ــت خــود ب ــد از ادعــای حاکمی می توان
قــدرت نظامــی پشــتیبانی کنــد و بســیاری از 
ــه  ــد نســبت ب ــت تعه شــهروندانش احســاس مثب

ــد«. )۱: ۳4۱( ــی آن دارن ــت مل هوی
ملت ســازی: رونــدی اســت کــه شــهرونداِن 
ــای مشــترِک  ــاِس ارزش ه ــر اس ــک کشــور را ب ی
تاریخــی، فرهنگــی، اجتماعــی، اخاقــی و منافــع 
ــه در  ــی ک ــاختن جامعه ی ــوی س ــه س ــادی ب اقتص
ــف احســاس  ــوام مختل ــام شــهروندان از اق آن تم
اشــتراک نماینــد، عاقه منــد بــه بــودن در آن 
ســرزمین باشــند، اهــداف و اولویت هــای همســان 
ــردد.  ــون می گ ــند، رهنم ــته باش ــترک داش و مش

 – دولــت  و  ملت ســازی  رونــد  آغــاز 
ی  ز ملت ســا

ــی در  ــور غن ــس جمه ــی ریی ــان تقنین ــراً فرم اخی
ــار  ــک ب ــوس، ی ــوال نف ــت اح ــون ثب ــورد قان م
ــان«  ــۀ »افغ ــدم درج کلم ــا ع دیگــر بحــث درج ی
باشــنده گان  تمــام  جمعــی  هویــت  به حیــث 

ــات  ــی و حلق ــۀ مدن ــان جامع ــتان را در می افغانس
سیاســی کشــور مطــرح نمــود. موافقیــن درج 
ایــن کلمــه بــه حیــث شناســۀ هویتــی همــۀ 
باشــنده گان افغانســتان، ایــن اقــدام را یــک گام بــه 
ســوی »ملــت« شــدن می داننــد. و امــا آنانــی کــه 
ــت  ــث هوی ــه حی ــان« ب ــۀ »افغ ــف درج کلم مخال
جمعــی همــۀ مــردم افغانســتان هســتند، اســتدالل 
ــت  ــتون« اس ــرادف »پش ــان« مت ــه »افغ ــد ک می کنن
و در متــون تاریخــی همیشــه ایــن کلمــه بــر 
ــه  ــه ب ــن کلم ــده و درج ای ــاق ش ــتون ها اط پش
حیــث هویــت جمعــِی همــۀ مــردم افغانســتان بــه 
ــوم  ــک ق ــِی ی ــی و برتری جوی ــای تفوق طلب معن
ــی  ــای قوم ــاِل هویت ه ــرای اضمح ــاش ب و ت

دیگــر می باشــد. 
ــاب  ــان خط ــتون ها افغ ــه پش ــه ب ــورد این ک در م
گســترده یی  تحقیقــاِت  نــه،  یــا  می گــردد 
ــاره  ــاز نیســت دوب ــه نی ــه اســت ک صــورت گرفت
ــه  ــرای این ک ــا ب ــه شــود. ام ــر پرداخت ــن ام ــه ای ب
ــِف کشــور  ــوام مختل ــوان اق ــه می ت ــم چگون بدانی
ــی جمــع  ــه گونه ی ــر یــک »ملــت« ب را تحــت چت
ــود را در  ــور خ ــهروندان کش ــۀ ش ــه هم ــود ک نم
ــی  ــای قوم ــت ه ــه هوی ــدون این ک ــت« ب آن »مل
ــد،  ــرک نماین ــود را ت ــی خ ــای فرهنگ و ارزش ه
بیابنــد و چگونــه می تــوان از درون گوناگونــی 
قومــی »ملــت افغانســتان« را به وجــود آورد، و 
ــویم؛  ــت« ش ــته ایم »مل ــا نتوانس ــوز م ــا هن ــرا ت چ
ــا  ــرد دولت ه ــوادث و عملک ــوالت، ح ــد تح بای
را طــی یــک ســدۀ گذشــته در افغانســتان تحلیــل 
ــیر  ــه س ــم ب ــی بیندازی ــم و نگاه ــی نمایی و ارزیاب
ــا از تجــارب  ملت ســازی در کشــورهای دیگــر ت

ــم.  ــا بیاموزی ــی آن ه تاریخ
توانســته اند  کــه  ملت هایــی  تاریخــی  تجربــۀ 
ــه  ــی ک ــود از موانع ــی خ ــل تاریخ ــیر تکام در س
ــت  ــت« و »دول ــاختن »مل ــرای س ــان ب ــرا راه آن ف
– ملــت« قــرار داشــته اســت، موفقانــه گــذر کننــد 
ایــن دو ســاختار مــدرن را در جوامع شــان  و 
نماینــد، نشــان می دهــد کــه فرآینــد  ایجــاد 
ــاط  ــت ارتب ــت – مل ــا ســاختن دول ملت ســازی ب
ــل  ــد تکام ــه در رون ــتقیم دارد. کشــورهایی ک مس
موفقانــه  را  ملت ســازی  پروســۀ  تاریخی شــان 
ســپری نموده انــد، دارای دولــت – ملــت نیــز 
هســتند و یــا برعکــس آن، کشــورهایی کــه موفــق 
شــده انــد دولــت – ملــت را ایجــاد نماینــد؛ 
ــه  ــز موفقان ــازی را نی ــد ملت س ــته اند رون توانس
ــی و  ــاختارهای قوم ــد و از س ــر بگذارن پشــِت س
قبیله یــی کــه ویــژۀ جوامــع پیشــامدرن اســت، بــه 

ــد.   ــت یابن ــدرن دس ــاختارهای م س
ــازی را  ــان ملت س ــا از جامعه شناس ــه بس ــا آن ک ب
ــب  ــًا همیشــه از جان ــه تقریب ــد ک ــدی می دانن رون
اســت،  کنتــرول شــده  دولت هــا مدیریــت و 
امــا تجربــه تاریخــی ملت ســازی و دولــت – 
برخــی  در  کــه  می دهــد  نشــان  ملت ســازی 
ــه  ــد ک ــا بودن ــن ملت ه ــت ای ــورها نخس از کش
شــکل گرفتنــد و بــه آگاهــی ملــی رســیدند و بعــد 
ــاد  ــبب ایج ــی س ــر سیاس ــا در ام ــت ملت ه دخال
دولــت – ملت هــا گردیــد. فرانســه، انگلیــس، 
اروپــای غربــی  از کشــورهای  ایتالیــا و بســا 
مثال هــای برجســته یی از ایــن گونــه کشــورها 
از  برخــی  در  ملت ســازی  رونــد  امــا  انــد. 
ــی  ــه گونه ی ــکا ب ــژه امری ــر به وی ــورهای دیگ کش
نخســت  امریــکا  در  افتــاد؛  اتفــاق  معکــوس 
دولــت – ملــت شــکل گرفــت، بعــداً ایــن دولــت 

ملــی زمینــۀ شــکل گیری ملــت را در محــور 
ارزش هــای مشــترک اجتماعــی، فرهنگــی و منافــع 

ــاخت.  ــم س ــادی فراه اقتص
ملت هــا و دولــت – ملت هــا در کشــور هــای 
ــد،  ــود نیامدن ــبه به وج ــکا یک ش ــی و امری اروپای
بلکــه ایــن پدیــده حاصــل رونــدی حداقــل 
ــه  ــه ریش ــت ک ــن کشورهاس ــاله در ای ــه صد س س
ــرن ۱7( و روشــن گری  ــی )ق در اعصــار خردگرای
)قــرن ۱8( کــه تحــوالت بزرگــی چــون انقــاب 
صنعتــی انگلســتان و انقــاب کبیــر فرانســه را بــه 
دنبــال خویــش داشــتند، دارد. همان گونــه کــه 
روشــن گری  عصــر  اندیشــمنداِن  دیدگاه هــای 
ــاه را  ــا ش ــی ـ ت ــان اروپای ــاختِن انس ــه آگاه س ب
نماینــدۀ پــاپ و پــاپ را نماینــدۀ خــدا در زمیــن 
ــرط از  ــد و ش ــت بی قی ــه اطاع ــزم ب ــد و مل ندان
ــاور داشــته باشــد  شــاهان و ســاطین نباشــد و ب
ــد  ــز بای ــا نی ــاهان و امپراتوره ــارات ش ــه اختی ک
و  تعریــف  قانــون  توســط  و  باشــد  محــدود 
ــاب  ــود. انق ــک نم ــردد ـ ســخت کم ــد گ تحدی
صنعتــی انگلســتان زمینــۀ ظهــور نهادهــای بــزرِگ 
ــوه و  ــد انب ــه توســعۀ اقتصــادی، تولی اقتصــادی ک
انباشــت ســرمایه را در قبــال داشــت، فراهــم آورد؛ 
ــه  ــی کــه انقــاب کبیــر فرانســه )۱78۹( ب در حال
مــردم ثابــت ســاخت کــه اگــر آن هــا اراده و اقــدام 
ــاهان را  ــتبدترین ش ــد مس ــا می توانن ــد، حت نماین
ــاد  ــأله اعتم ــن مس ــه ای ــازند ک ــرنگون س ــز س نی
بــه نفســی را کــه قبــًا وجــود نداشــت، در 
ــود  ــق نم ــا خل ــادار اروپ ــر و ن ــاِت فقی ــان طبق می
ــان  ــا در جری ــس بعده ــه نف ــاد ب ــن اعتم ــه ای ک
ــی و  ــزاب سیاس ــکیل اح ــی، تش ــارزات طبقات مب
ــیمای  ــی س ــه دگرگون ــر ب ــه منج ــی ک انقاب های
ــدرِت  ــد، ق ــی گردی ــورهای اروپای ــِی کش سیاس

ــان داد.  ــود را نش خ
ــی  ــه گونه ی ــازی ب ــد ملت س ــکا رون ــا در امری ام
جملــه  از  کــه  امریــکا  افتــاد؛  اتفــاق  دیگــر 
می رفــت،  شــمار  بــه  انگلیــس  مســتعمرات 
در ســال ۱78۳ توانســت اســتقاِل خــود را از 
ــت،  ــا اتحــاد ۱۳ ایال ــاورد و ب ــا به دســت بی بریتانی
ــکا را بگــذارد.  ــاالت متحــدۀ امری ــاد کشــور ای بنی
نوتأســیس، مردمــی  ایــن کشــور  باشــنده گان 
ــه  ــکا ب ــارۀ امری ــف ق ــس از کش ــه پ ــد ک بودن
ــرت  ــا مهاج ــه آن ج ــب، ب ــتف کلم ــیلۀ کریس وس
نمــوده بودنــد. مردمــی کــه بــه امریــکا مهاجــرت 
ــه دنبــال  نمودنــد، یــا ماجراجویانــی بودنــد کــه ب
ــا  ــد و ی ــده بودن ــکا آم ــه امری ــادی ب ــع اقتص مناف
ــکات  ــه از مش ــد ک ــی بودن ــران بی بضاعت کارگ
ــن کار  ــد یافت ــه امی ــا ب ــه آن ج ــا ب ــادی اروپ اقتص
و زنده گــی مرفــه ســفر نمــوده بودنــد؛ و یــا هــم 
ــورهای  ــه از کش ــد ک ــتی بودن ــای سیاه پوس برده ه
آفریقایــی غــرض انجــام کارهــای شــاقه در معــادن 
ــه آن جــا آورده  طــا و اعمــار خطــوط راه آهــن ب
شــده بودنــد. ایــن ترکیــِب نامتجانــس اجتماعــی، 
جامعــۀ آن روزِ امریــکا را از لحــاظ قومــی، نــژادی، 
مذهبــی و طبقاتــی ســخت ناهمگــون ســاخته بــود 
کــه متحــد ســاختِن ایــن مــردم و ملــت ســاختن 
از آن هــا بــرای دولــت نوتأســیِس امریــکا چالشــی 
ــداران  ــر دولت م ــت. اگ ــمار می رف ــه ش ــی ب حیات
امریکایــی در دوره هــای نخســت پــس از اســتقال 
چالــش  ایــن  از  عبــور  بــه  موفــق  امریــکا 
نمی شــدند، بــدون شــک امــروز مــا کشــوری بــه 
نــام ایــاالت متحــدۀ امریــکا در جغرافیــای جهــان 

نمی داشــتیم. 
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بخش نخسـت

مقاومت 
ــغال  ــلح اش ــاِن مس ــط طالب ــال ۱۳7۵ توس ــزان س ــاه می ــل در م کاب
ــا  ــت داد و تنه ــود را از دس ــاِت خ ــام امکان ــت تم ــد و دول گردی
ــاع  ــر دف ــعود، وزی ــاه مس ــری احمدش ــه رهب ــِی آن ب ــش نظام بخ
ــای  ــز و بی پیشــینه، نیروه ــی حیرت انگی ــا مقاومت ــت، توانســت ب وق
دفاعــی کشــور را حفــظ کــرده و بــار دیگــر آمــادۀ دفــاع و مبــارزه 

ــدارد. ــاس ب ــتان را پ ــت افغانس ــد و تمامی کن
در اولیــن روز اشــغاِل کابــل توســط پاکســتانی ها و طالبــان، تعــدادی 
ــه درۀ تنــِگ  ــل و بعــداً ب ــه شــمال کاب ــدا ب از مســوولین دولتــی، ابت

پنجشــیر پنــاه بردنــد.
طبیعی ســت کــه پنجشــیر آن درۀ کوچــک، ظرفیــِت این همــه 
ــت و در  ــدان را نداشــت و اکثری ــا و کارمن ــوس و جــذب کادره نف
ــی کار  ــت، شکســت خورده و ب ــۀ دول ــدان بلندرتب ــامِ کارمن ــع تم واق

شــدند.
ــم.  ــه درۀ پنجشــیر رفت ــل، ب ــف در کاب ــل روز توق ــد از چه ــن بع م
ــظ و  ــرال عبدالحفی ــم: جن ــا، ماماهای ــزاهلل ایم ــرادرم عزی ــراه ب هم
ــکور  ــد، عبدالش ــی جاوی ــور؛ عبدالح ــم عزیزپ ــروال عبدالرحی دگ
ــور،  ــور، و حمیــد عزیزپ ــور، ولیــد عزیزپ نوشــامانی، حــارث عزیزپ

ــم. ــی می کردی ــک زنده گ ــر و کوچ ــاِق محق ــک ات ــه در ی هم
بــه جــز عزیــزاهلل ایمــا کــه در کمیتــۀ فرهنگــی کار می کــرد، 
ــه  ــی در قری ــس مصروفیت های ــا هرک ــم. ام ــی کار بودی ــی ب همه گ
ــح، شــام و گاه  ــای صب ــن نمازه ــود؛ م ــرده ب ــرای خــود ایجــاد ک ب
نمــاز خفتــن را بــرای باشــنده گاِن قریــه امامــت می کــردم. همچنــان 
حــدود ســی نفــر شــاگرد داشــتم کــه از قاعــدۀ بغــدادی تــا خاصــۀ 

قــدوری درس می خواندنــد.
ــودم،  ــس ب ــروف تدری ــه مص ــی ک ــورت، در مدت زمان ــر ص ــه ه ب
ــی را  ــای ابتدای ــان آموزش ه ــال و نوجوان ــادی از اطف ــدادی زی تع

ــد. ــرا گرفتن ف
بــه زودی جبهــۀ تحــت رهبــری احمدشــاه مســعود، فرمانــده 
محبــوب مجاهدیــن، نظــم و ســاماِن الزمِ خــود را یافــت و هــر کــدامِ 
ــای  ــب وظیفه ه ــال صاح ــا یک س ــش ماه ت ــدت ش ــد از م ــا بع م

ــی شــدیم. مهم
ــت تخنیکــی  ــس ارکاِن معاونی ــث ریی ــه حی ــور ب ــظ عزیزپ عبدالحفی
مقــرر گردیــد، عبدالحــی جاویــد بــه حیــث قومانــدان امنیــۀ 
ــث  ــه حی ــم ب ــروال عبدالرحی ــد، دگ ــن گردی ــه تعیی ــوالی ُرخ ولس
ــث  ــن به حی ــد و م ــن ش ــت تعیی ــِی درۀ مقاوم ــرزۀ هوای ــد مف کارمن
خبرنــگار در هفته نامــۀ "پیــام مجاهــد" کــه از ســوی جبهــۀ مقاومــت 

ــم. ــه گرفت ــد، وظیف ــر می ش نش
مــا در ســال های اوِل مقاومــت، بــدون زن و فرزنــد زنده گــی کــرده 
و خودمــان کارهــای روزانــه مثــل پخت وپــز و کاالشــویی را انجــام 
می دادیــم. امــا بــه زودی تعــدادی از خانواده هــا بــه پنجشــیر آمدنــد 
ــوِش آن  ــت و جنب وج ــی گرف ــِق خوب ــل( رون ــا )ماخی ــۀ م و قری
بــا آمــدن زنــان و ســایر اعضــای خانواده هــا رنــِگ دیگــری یافــت.

ــا  ــت یک ج ــۀ مقاوم ــدان جبه ــی از کارمن ــا جمع ــر، م ــی عص حوال
می شــدیم و معلومــاِت زیــادی را بــا هــم تبادلــه می کردیــم. 
تعــداد زیــادی از مــردم قریــه از ایــن معلومــاِت موثــِق مــا اســتفاده 

می کردنــد.
ــه،  ــنده گان قری ــی از باش ــۀ یک ــر خان ــجد، زی ــل دروازۀ مس در مقاب
آهــن گادرِ کانــی وجــود داشــت کــه مــا بعــد از نمــازِ دیگــر روی 

ــم. ــت می کردی ــن در و آن در صحب ــته و از ای آن نشس
خاصــه، زنده گــی مــا بــا آمــدِن خانواده هــا بســیار عــادی و 
طبیعــی شــد. حــاال بعــد از گذشــِت حــدود ۲۰ ســال از آن تاریــخ، 
ــدان دریشــی نمی پوشــند و کمــِر  ــوز بســیاری از کارمن ــل هن در کاب
ــا مــن و دیگــر همکاران مــان دریشــی  ــد. ام ــه کار نمی بندن همــت ب
می کردیــم و هــر روز ســاعت 8 صبــح جانــب کمیتــۀ فرهنگــی کــه 
ــم. درۀ  ــده موقعیــت داشــت، می رفتی اول در منطقــۀ قــات درۀ پارن
مذکــور از خانــۀ مــا حــدود 4۵ دقیقــه پیــاده فاصلــه داشــت و مــن 

ــای می پیمــودم. ــا پ ــه را ب ــن فاصل ــر روز ای ه

پاره اهی ویپستهبخشسیوچهــارم
خاطراتیازرحمتاهللبیگانه

كاوه آهنگر////////////////////////////////////   بخش نخست
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  بـا در نظرداشـِت ارج گـزاری قـرآن کریـم بـه 
عقـل و تأکیـد مکرر بـرای اندیشـیدن در پیوند به 
سرشـت و سرنوشـِت خویشـتن و این کـه اجتهاد 
فرهنـگ  در  تشـریعی  از مصـادر  یکـی  عقانـی 
در  اقبـال  عامـه  مـی رود،  شـمار  بـه  اسـامی 
بازسـازی اندیشـۀ دینی، اجتهاد را موتـور محرکۀ 
اسـام خوانـده و دلیـل بدبختی هـای مسـلمانان 
را در عصـر حاضـر، توقـف اجتهـاد و دوری از 
عقل گرایی یـی کـه قـرآن بـدان تشـویق و تأکیـد 

نمـوده اسـت، می دانـد.
هـرگاه قـرآن کریـم دلیلی بـرای اثبـات توحید، یا 
تصدیـق نبـوت و یا الهی بودِن قرآن و زنده شـدِن 
بعـد از مـرگ و مسـایل دیگـر ذکر می کنـد، عقل 
را مخاطـب قـرار می دهد تا روی آن بیندیشـد؛ از 
همین جاسـت کـه در روز بازپرس، دسـت وپای و 
زبـان و اعضـای دیگـِر آدمـی به سـخن می آیند و 
بـر گناهانی کـه در دنیـا مرتکب شـده اند، گواهی 

هند.  می د
می شـود:  مطـرح  عقانیـت  نـوع  دو  این جـا  در 
یکـی عقانیِت مقلِّـد و دیگری عقانیـتِ مجتهد. 
تفـاوت میـان این دو نـوع عقانیت در این اسـت 
کـه عقانیت مقلِّد در سـطح فـردی کاربرد دارد و 
عقانیـت مجتهـد در سـطح اجتماعـی. در این جا 
بحـِث مـا بـر سـِر عقانیـت مجتهد اسـت کـه از 
نظـر اقبـال، بایـد بـا زمـان و مـکان حرکـت کنـد 
اجتماعـی،  زنده گـی  مختلـِف  عرصه هـای  در  و 

پویایـی و زایایی داشـته باشـد. 
    در بازسـازی اندیشـۀ دینـی زیـر عنـوان »اصل 
حرکـت در اسـام« به حدیث معـاذ بن جبل رض 
اشـاره می کنـد؛ هنگامـی کـه رسـول اهلل صلی اهلل 
علیـه وسـلم ایشـان را بـه والیـت یمن گماشـت، 
از وی  پرسـید: در میـان مـردم چگونـه قضـاوت 
خواهـی کـرد. معـاذ گفـت: در روشـنی قـرآن و 
نیافتـم،  سـپس در پرتـو احادیـث و اگـر در آن 
از اجتهـاد عقانـی ام کار خواهـم گرفـت. پیامبـر 
بـر وی آفریـن گفـت و او را تأییـد کـرد. )۱۱، 

ص۲۵۲( 
    بـا در نظرداشـت گسـترش عقانیـت فقهی در 
قـرون اولیـه و بـه وجود آمـدن مکتب هـای فقهی 
متعـدد، اقبـال بدیـن باور اسـت که قـرآن کریم و 
احادیث پیامبر بزرگ اسـام صلی اهلل علیه وسـلم 
بیشـتر از هـر آییـِن دیگـری بـر حـل مشـکات 
اجتماعـی از طریـق عقانیـت فقهـی تأکیـد کرده 
اسـت. وقتـی فقهـای اسـام در قرن های نخسـت 
توانسـتند مسـایل مدنی، سیاسـی و اقتصادِی خود 
را در روشـنی عقانیـت فقهـی نظـم ببخشـند و 
ایـن امـر تـا چند قـرن بعـد نیـز توانسـت پویایی 
خـود را داشـته باشـد و یک جـا بـا زمـان حرکت 
کنـد، در عصر حاضر که عقانیت بشـری نسـبت 
بـه هـر وقـِت دیگـر انکشـاف کـرده اسـت، هیچ 
دلیلـی وجـود نـدارد کـه اجتهـاد توقـف نمـوده 
باشـد. »قابـل ذکـر اسـت کـه از میانـۀ قـرن اول 
تـا آغـاز قـرن چهـارم هجـری، قریـب به نـوزده 
ایـن  آمـد.  بـه وجـود  اسـام  فقهـی در  مکتـب 
واقعیـت بـه تنهایـی کافـی اسـت تـا نشـان دهـد 
کـه فقهـای نخسـتین اسـام تا چـه میـزان تاش 
بی وقفـه داشـتند کـه بـه ضرورت هـای تمدنی در 
حال رشـد توجه کنند. توسـعۀ فتوحات اسـام و 
وسـعت نظری یـی کـه از آن حاصـل آمـد، فقهای 
تـا دیدشـان را نسـبت  ناچـار سـاخت  اولیـه را 
بـه مسـایل و موضوعـات، گسـترده تر سـازند و 
شـرایط و اوضـاع زنده گـی و عـادات و رسـومِ 
اقـوام تازه یـی را که به امت اسـامی می پیوسـتند، 

مـورد مطالعـه قـرار دهنـد. )۱۱، ص۲۶۰( 
اکنـون کـه زنده گـی بشـر شـاهد تحـوالت عظیم 
مقابـل  در  نیـز  اسـامی  جهان بینـی  و  گردیـده 
و  تمـدن  کـه  غـرب  و  شـرق  جهان بینی هـای 
فرهنـگ پُربـاری را در خود پروریده، مطرح شـده 
اسـت، هیـچ دلیلـی وجـود ندارد بـه این کـه فقط 
فقهـای قـرون اولیه صاحیـت اجتهاد را داشـتند! 
و هیـچ توجیـه منطقی یـی وجـود ندارد بـه این که 

زمـان امتـداد داشـته باشـد و اجتهاد بایسـتد. 
)در  همـه چیـز  کـه  آن جـا  »از  می گویـد:  اقبـال 
زنده گـی بشـر( تغییـر یافته و امروزه جهان اسـام 
تحـت تأثیـر و درگیـِر نیروهـای تازه یی اسـت که 
کلیـۀ  در  بشـری  اندیشـۀ  فوق العـادۀ  توسـعۀ  بـا 
زمینه هـا پدیـدار شـده اند، هیـچ دلیلـی نمی بینیم 
ادامـه  همچنـان  پیشـین  فقهـی  دیدگاه هـای  کـه 
داشـته باشـد. مگـر بنیان گـذاران مکاتـب فقهِی ما 
ادعـا داشـتند که دالیل و تفاسیرشـان حـرِف آخر 

اسـت؟ هرگـز.« )۱۱، ص۲۶۵-۲۶4( 
فتواهایـی کـه ده قـرن پیـش صـادر شـده اسـت، 
بـه هیچ وجـه نمی توانـد الزامـًا امـروز نیـز کاربرد 
زمـان  شـرایط  بـا  کـه  جایـی  در  باشـد،  داشـته 
سـازگاری دارد، بهتـر اسـت از آن اسـتفاده شـود؛ 
اما در جایی که سـازگاری ندارد، مسـلمًا از سـوی 
مجتهدیـِن معاصـر مـورد بازنگـری قـرار گرفته و 
فتواهـای جدیـد مطابـق به نیـاز و مقتضـای زمان 

گـردد.  صادر 
کـه  نمی گویـم  هرگـز  »مـن  می گویـد:  اقبـال 
خدای ناکـرده در اصول مسـلم دیـن، فقهی وجود 
دارد کـه بـه علـِت آن نمی توان نیازهـای فرهنگی 
موجـود را بـرآورده سـاخت، بلکـه مقصـودم این 
اسـت کـه احـکام فقهـا در زمان هـای مختلف که 
بـر پایۀ قرآن مجید و احادیث شـریفه ارایه شـده، 
در همـان زمان هـا واقعـًا مناسـب و قابـل عمـل 
بـوده، ولـی بـرای زمـاِن حـال و رفـع احتیاجات 
و نیازهـای کنونـی هرگـز کافی نیسـت.« )4، ج۲، 

ص۱۵7( 
بـا  بـاور اسـت؛ همان طـوری کـه  او بدیـن      
عقانیـت دینـی در گذشـته مـا توانسـتیم جلـو 
نفـوذ فلسـفۀ یونـان بر مکاتـب فقهـی را بگیریم، 
در ایـن عصـر و زمـان نیـز، عقانیـت اروپایی در 
قالـب جدیـِد آن بـه حوزه هـای دینِی ما سـخت 
هجـوم آورده اسـت کـه راه ایسـتادگی و مقاومت 
در مقابـل آن، فقـط از طریـق عقانیـت فقهـی در 
روشـنی اصـوِل ثابـت و متغیـراِت فقهـی ممکـن 
و میسـر اسـت. بدیـن لحـاظ، نیاز اسـت کـه فقه 
اسـامی یک بـارِ دیگر بـه دور از وابسـته گی های 
سیاسـی و تأثیرپذیری هـای اسـتعماری، از سـوی 
اندیشـمندان فقهـِی مـا مـورد بازنگـری نقادانـه 
قـرار بگیـرد تا پاسـخ گوی نیـاز و مقتضـای زمان 

باشـد.  مردم  و 
اقبال می گوید: »خواسـت نسـل کنونی مسـلماناِن 
آن  کـه  اسـت  ایـن  فقـه  مـورد  در  آزاداندیـش 
دسـته از اصـول حقوقـی کـه در اسـام اساسـی 
می باشـند، می بایـد در پرتـو تجربه یـی کـه خـود 
حاصـل کرده انـد و بـا توجه بـه شـرایط دگرگون 
شـوند.  دوبـاره  تفسـیِر  نویـن،  زنده گـی  شـدۀ 
تعالیـم قـرآن که حیـات را فرایند آفرینشـی بالنده 
می دانـد، الزم می شـمارد کـه هر نسـلی با ارشـاد 
و هدایـِت پیشـینیان خـود، بی آن که سـد راه شـان 
شـوند، امـکان بیابد که مشـکات خـاِص خود را 

حـل کنـد.« )۱۱، ص۲۶۵( 
اقبـال بـا اشـاره بـه فقـه امـام ابوحنیفـه کـه بعـد 
از اسـتادش حمـاد بـن ابـی سـلیمان، بنیان گـذار 
اصلی مکتب رأی در تاریخ فقه اسـامی شـناخته 
می شـود، می گویـد: روی آوردِن امـام بـه اصـل 
»استحسـان« و دوری از احادیـث، ایـن مطلـب را 
می رسـاند کـه ایـن مکتـب تغییرپذیـر اسـت و با 
زمـان یک جـا بایـد حرکـت کنـد؛ امـام ابوحنیفـه 
)رح( بـا چنیـن روش، در واقـع مکتـِب فقهی یـی 
را اسـاس می گـذارد کـه هیـچ گاه کهنه گـی ندارد. 
جمیـع  در  کـه  کاملـی  بصیـرِت  بـا  »ابوحنیفـه 
اسـتفادۀ  احادیـث  از  داشـت،  اسـامی  مسـایل 
عملـی نکـرد. این کـه او اصـل »استحسـان« یعنی 
آن چـه کـه موجب ترجیـح حکمی در نظـر فقهی 
می شـود را مطـرح کـرد، خـود مسـتلزم تحقیق و 
بررسـی دقیقـی از اوضـاع و شـرایط تفکـر فقهی 
در هـر زمـان می باشـد و روشـن می سـازد که چه 
انگیزه هایـی نگـرِش او را به سـوی ایـن منبع فقه 

اسـامی معطـوف داشـت.« )۱۱، ص۲7۱( 
نیـز در همیـن  بـاِب خاتمیـت  اقبـال در  بحـث 
محـور می چرخـد؛ او بدین باور اسـت کـه معنای 
کمـال در آیۀ سـوم سـوره »المائده«: »امـروز دین 
شـما را کامـل کـردم و نعمـِت خـود را بـر شـما 
تمـام کـردم و اسـام را بـرای شـما برگزیـدم«، 
بـدون تـداوم موتـور محرکـۀ اجتهـاد همـراه بـا 
زمـان، معنایـی را افـاده نمی کنـد. در آن دسـته از 
مسـایلی کـه بـر مبنـای نصـوص قطعی الداللـه از 
طریـق قـرآن کریـم یـا احادیـث پیامبـر صلی اهلل 
علیـه وسـلم ثابت انـد، اجتهـاد کاربرد نـدارد؛ اما 
آن عـده مسـایل فقهی یـی کـه در روشـنی آیـات 
و احادیـث بـه قواعـد فقهـی ماننـد: استحسـان، 
دفـع مفسـده، جلب مصلحـت، اسـتصحاب حال 
و عـرف، ارتبـاط دارد و در قرن های دوم و سـوم، 
مـورد اختـاف مجتهدین بـود، امروز نیـز ایجاب 
می کنـد کـه از سـوی علمـا مـورد بازنگـری قرار 

 . د گیر
امـام  بـزرِگ  شـاگرد  قاضـی،  ابویوسـف  امـام 
مخـارج  کـه  بـود  فقیـری  شـخص  ابوحنیفـه، 
تحصیلـی اش از سـوی امـام فراهـم می شـد؛ امـا 
وقتـی بـه درجـۀ اجتهـاد رسـید، دیـدگاه وی در 
خیلی از مسـایل با اسـتادش تفاوت یافت و اصًا 
سـؤالی در زمینـه وجود نداشـت. همان طـور، امام 
محمـد بـن حسـن شـیبانی، اسـتاد امـام شـافعی 
وقتـی خبر شـد کـه دیـدگاه شـاگردش در خیلی 
از مسـایل با وی متفاوت اسـت، وی را به مناظره 
فـرا خوانـد و دیدگاه هـای فقهـِی متفـاوِت وی را 

بـه عنـوان یـک مجتهـد، تأییـد کرد. 
هجـری،  دوم  قـرن  دومِ  نیمـۀ  در  وقتـی      
و  شـاگرد  میـان  فقهـی  متفـاوِت  دیدگاه هـای 
اسـتاد وجـود داشـته، به وضاحت معلوم می شـود 
کـه دیدگاه هـای فقهـی در هـر عصـر و زمـان در 
روشـنِی قواعـد موضوعـه و نیـاز و مقتضای زمان 

قابـل تغییـر اسـت. 

پایان
عامـه اقبـال، پیامبـر خودی اسـت کـه در نیمۀ 
می کنـد  ظهـور  شـبه قاره  در  بیسـتم  قـرن  اوِل 
تـا از »اسـرار خـودی« پـرده بـردارد و »رمـوز 
بی خـودی« را بـرای مسـلمانان هویـت باختـه، 
بازگـو کنـد و نـدای »بازسـازی اندیشـۀ دینـی« 
را از موقـِف یـک حکیـِم نکته سـنج و متفکـری 
ژرف نگـر بـه گذشـته و آیندۀ تاریـخ و به گوش 
به خصـوص  مشـرق زمین  آینـدۀ  نسـل های 

مسـلمانان، برسـاند. 
نغمه ام از زخمه بی پرواستم
من نوای شـاعر فـرداسـتم

راهی سـت  شـب گم کرده  کارواِن  میـر  او،      
منـزل  بـه  کاروان  رسـانیدن  به خاطـر  کـه 
مقصـود، »بانـگ درا« را بـه صـدا درمـی آورد تا 
بـه مسـافراِن خسـته حال و بـه خـواب رفتـه، از 
پایـان شـِب سـیاه و فـرا رسـیدِن طلـوع بامـداد 

و آماده گـی بـرای حرکـت کاروان، خبـر دهد.
اقبال، سـفیر خداست که از سرزمین وحی و از 
شـهر پیامبـر، هدیۀ گران سـنِگ »ارمغان حجاز« 
را بـه صرافـان گوهرناشـناس روزگار خویـش 
آورده اسـت و آهنـگ داوودِی »زبـور عجـم« 
را بـه گـوش جـاِن آنـان بـه صـدا درمـی آورد 
بـا  و  از شـه»بال جبریـل« قصـه می گویـد  و 
»ضـرب کلیـم«اش ملت هـای خوابیـده را کـه 
از فـراز و  بیـدار می کنـد و  گویـی مرده انـد، 
فـرودِ اندیشـه های پارس و زردشـت با »سـیر 
فلسـفه در ایـران« اندیشـمندانه سـخن به میان 

می آورد. 
مشـرق«  »پیـام  آلمانـی  گویتـۀ  بـه  پاسـخ  در 
ملت هـای  روی  پیـش  و  می سـراید  را 
سـؤال  ایـن  مسـلمانان،  به ویـژه  مشـرق زمین 
را مطـرح می کنـد کـه »پـس چـه بایـد کـرد 
همه جـا  از  دلـش  وقتـی  شـرق؟«.  اقـوام  ای 

می گیـرد، رخـت سـفر بـه افغانسـتان می بنـدد 
و بـا پیمـودن پیـچ و َخـم درۀ خیبـر بـه کابـل 
شـهر  مخروبه هـای  بـه  آن جـا  از  و  می رسـد 
غزنیـن قدیم بـر مـزار خاموش سـلطان محمود 
و آرامـگاه فقیرانۀ سـنایی حاضر می شـود و دعا 
می خوانـد و بعـد از بازدیـد از مرقـد شـکوه مند 
احمدشـاه درانـی و زیـارت خرقـۀ مبـارک در 
یـادوارۀ  و  برمی گـردد  هندوسـتان  بـه  قندهـار 
»مسـافر«ش را بـه نسـل  های واپسـیِن ایـن مـرز 

و بـوم بـه یـادگار می گـذارد. 
وقتـی دلـش از خاکیـان گرفتـه می شـود و در 
بیگانه گـی  احسـاِس  تیره نهـاد  خاکسـتاِن  ایـن 
می کنـد، پیامبرگونـه بـه سـیر تخیلـی عارفانـه  
بـه  رومـی،  روشـن ضمیر  مرشـد  رکاب  در 
آن سـوی افـاک می پـردازد و بعـد از ماقـات 
در  تاریـخ  بزرگ مـرداِن  ارواح  بـا  صحبـت  و 
بـاب سرگذشـت و سرنوشـِت بشـر، بـه زمیـن 
برمی گـردد و از رمـز و رازِ جاودانه گـی انسـان 
در قالـب »جاویدنامـه« سـخن به میـان می آورد. 
بهـار  شـصت ویک  گذشـِت  از  پـس  باالخـره 
 ۱۹۳8 سـال  اپریـل   ۲۱ تاریـخ  بـه   زنده گـی، 
میـادی، هنگام طلـوِع بامداد که نـدای ملکوتِی 
"حـی علی الفـاح" از فـراز مناره هـای مسـاجِد 
الهـور گـوِش دلـش را نـوازش می کرد، چشـم 

از جهـان فـرو می بنــدد. 
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ناجيه نوری    
ــی از  ــات حکومت ــی از مقام ــت برخ ــاهد حمای ــا ش باره
ــوذ  ــان و نف ــت طالب ــز و حمای ــم و از تجهی ــان بودی طالب
ــده  ــر ش ــی نش ــی خبرهای ــای امنیت ــان در درون نیروه آن
ــوارد نشــان گر وجــود ســتون پنجــم  ــن م ــی ای ــه تمام ک

ــت. ــام اس در درون نظ
 : می گوینــد:  نظامــی  سیاســی-  آگاهــان  از  برخــی 
متأســفانه ســتون پنجــم وجــود دارد و حکومــت نبایــد از 

ــد. ــکار کن ــام ان ــم در درون نظ ــتون پنج ــود س وج
امــا شــماری دیگــر از آگاهــان نظامــی بــه ایــن بــاور انــد 
کــه ســتون پنجــم در افغانســتان درســت تعریــف نشــده 
اســت، نــام تخریــب کاران را ســتون پنجــم گذاشــته انــد.
ــه معنــای تخریــب و جنــگ  ــان می گوینــد: سیاســت ب آن
نیســت؛ امــا متاســفانه در افغانســتان سیاســت بــه معنــای 
تخریــب و جنــگ تعریــف شــده و هرکســی که بخواهــد 

ــد. ــد، او را ســتون پنجــم می خوان حریــف را بزن
ــتانکزی،  ــوم س ــارات معص ــی اظه ــا در پ ــن واکنش ه  ای
رییــس عمومــی امنیــت ملــی کــه گفتــه ســتون پنجــم در 
نظــام وجــود نــدارد و ایــن آوازه را جریان هــای سیاســی 

بــه راه انداختــه انــد. 
آقــای ســتانکزی کــه همــراه با شــماری دیگر از مســؤوالن 
نهادهــای امنیتــی روز یک شــنبه ۲8 جوزا/خــرداد، از بهــر 
ــارۀ افزایــش ناامنی هــا و رویدادهــای  ــی در ب پاســخ گوی
هــراس افگنــی در پایتخــت، بــه مجلــس ســنا فراخوانــده 
شــده بودنــد، تأکیــد کــرد کــه حکومــت ســقوط نخواهــد 
کــرد، امــا تبلیغــات نادرســت کشــور را بــه ســوی بحــران 

خواهــد بــرد. 

وی بیــان داشــت: »ســتون پنجــم و ســتون ششــم نیســت، 
ســتون سیاســی اســت! رقابت هــای سیاســی اســت، هــر 
کســی یــک کســی را متهــم بســازد، یــک کســی را بگویند 

کــه یــک کســی در ارگ اســت ســتون پنجــم اســت«.
ــی  ــی سیاس ــایل نظام ــتانی آگاه مس ــد کوهس ــا جاوی ام
و  دارد  وجــود  پنجــم  ســتون  متاســفانه  می گویــد: 
ــد از وجــود ســتون پنجــم در درون نظــام  حکومــت نبای

ــد. ــکار کن ان
شــبکه های  سیاســی:  نظامــی  آگاه  ایــن  گفتــه  بــه 
ــم  ــایه پرچ ــر س ــی در زی ــورهای بیرون ــتخباراتی کش اس
افغانســتان فعالیــت دارنــد و برعلیــه منافــع مــا کار 
ــتخبارات  ــه در اس ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد و ب می کنن
ــود  ــان وج ــایی آن ــرای شناس ــای ب ــتان مدیریت ه افغانس

دارد.
ــبکه های  ــم و ش ــتون پنج ــث س ــروز بح ــد: ام او می گوی
ــد کــه در  اســتخباراتی بیرونــی کســانی را نشــان می گیرن
نهادهــای امنیتــی قــرار دارنــد و یــا بحــث ســتون پنجــم 
ــود  ــی می ش ــران و رهبران ــا مدی ــانی و ی ــه کس ــوط ب مرب
ــر  ــی و زی ــورهای خارج ــط کش ــر رواب ــت تاثی ــه تح ک
پرچــم کشــورهای بیگانــه و بــرای بــرآوردن شــدن 

ــد. ــه کار می کنن ــورهای بیگان ــتراژیک کش ــداف اس اه
ــرار  ــت ق ــن موقعی ــانی که در چنی ــرد: کس ــد ک وی تاکی
ــم  ــتون پنج ــث س ــاله بح ــگاه مس ــند؛ هیچ ــته باش داش
ــی  ــاله سیاس ــن مس ــه ای ــد ک ــد و می گوین را نمی پذیرن

ــم. ــتون پنج ــه س ــت ن اس
کوهســتانی افــزود: چنــد پیــش همــه شــاهد بودیــم کــه 
معــاون مجلــس نماینــده گان از حمایــت برخــی از مقامات 

حکومتــی از گــروه داعــش پــرده برداشــت و ادعــا کــرد 
کــه داعــش توســط برخــی از مقامــات حکومتــی حمایــت 

ــوند. ــز می ش و تجهی
ــاهد  ــا ش ــا م ــت: باره ــی گف ــی سیاس ــا نظام ــن آگاه ای
ــی از  ــات حکومت ــت برخــی از مقام ــه از حمای ــم ک بودی
ــت  ــز و حمای ــده و از تجهی ــر ش ــای نش ــان خبره طالب
طالبــان و نفــوذ آنــان در درون نیروهــای امنیتــی یــادآوری 
ــتون  ــود س ــان گر وج ــوارد نش ــن م ــی ای ــه تمام ــد ک ش

ــت. ــام اس ــم در درون نظ پنج
او اضافــه کــرد: بارهــا از حمایــت والیــان از طالبــان 
خبرهــای نشــر شــده و مــردم شــاهد بودنــد کــه طالبــان 
توســط افــرادی درون حکومتــی حمایــت شــده و افــرادی 
ــه داخــل نیروهــای  ــه راحتــی توانســته انــد ب انتحــاری ب
امنیتــی نفــوذ کــرده و حمــات انتحــاری را انجــام دهنــد 
ــتون  ــود س ــان دهنده ی وج ــوارد نش ــن م ــام ای ــه تم ک
ــع کشــورهای خارجــی  ــرای مناف پنجــم در هم آهنگــی ب

ــوده اســت. و همســایه ب
ــه  ــی سیاســی ب ــل آگاه نظام ــق اهلل امرخی ــرال عتی ــا جن ام
ایــن بــاور اســت کــه ســتون پنجــم در افغانســتان درســت 
تعریــف نشــده اســت، نــام تخریــب کاران را ســتون پنجــم 

گذاشــته انــد.
حکومــت  درون  در  شــک  »بــدون  می گویــد:  او 
تخریب کارانــی وجــود دارد کــه دشــمن را کمــک و 
ــی  ــبکه های بیرون ــا ش ــی ب ــد و ارتباطات ــت می کن حمای
ــن  ــا ای ــوند؛ ام ــت می ش ــان حمای ــوی آن ــد و از س دارن

ــت«. ــم نیس ــتون پنج ــای س ــه معن ــورد ب م
 بــه گفتــه جنــرال امرخیــل: تخریــب کاران در درون 
نظــام وجــود دارد نــه ســتون پنجــم، ایــن تخریــب کاران 
ــد کــه حمــات  ــان را راه می دهن هســتند کــه هراس افکن

ــد. ــام دهن ــب کاران را انج تخری
ــگ  ــب و جن ــای تخری ــه معن ــت ب ــد: سیاس او می گوی
نیســت؛ امــا در افغانســتان سیاســت بــه معنــای تخریــب 
و جنــگ تعریــف شــده و هرکســی که بخواهــد حریــف 
ــم  ــتون پنج ــد و او را س ــب می کن ــد؛ او را تخری را بزن

می خوانــد.
ــکل در  ــه مش ــد دارد ک ــی تاکی ــی سیاس ــن آگاه نظام ای
درون حکومــت اســت و حکومــت نمی توانــد دشــمن را 
شناســایی کنــد و مقامــات حکومتــی هــم بــرای تخریــب 
ــد. ــتفاده می کنن ــر اس ــف یکدیگ ــه ضع ــر از نقط همدیگ

ایــن در حالــی اســت کــه رییــس عمومــی امنیــت ملــی 
چنــد پیــش در مجلــس نماینــده گان اعتــراف کــرده بــود، 
در درون نظــام ســتون پنجــم وجــود دارد کــه دشــمن را 
ــکاری  ــت و هم ــان حمای ــداف ش ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب

می کنــد.

رییــس حکومــت وحــدت ملــی در مراســم افتتــاح دهلیــز 
هوایــی بــرای انتقــال کاال میــان هنــد و افغانســتان تاکیــد 
ــاد  ــران ایج ــتان بح ــرای افغانس ــانی که ب ــه کس ــرد ک ک
می کننــد بایــد بداننــد کــه افغانســتان بحــران را بــه 

ــرد. ــد ک ــدل خواه ــت مب فرص
مراســم افتتــاح دهلیــز هوایــی بــرای انتقــال کاال میــان هند 
ــا حضــور رییــس جمهــور کشــور، ســفیر  و افغانســتان ب
هنــد در کابــل، شــماری از مقــام هــای دولتــی و بازرگانان 
کشــور، بعــد از ظهــر روز گذشــته )دوشــنبه ۲۹ جــوزا( در 

میــدان هوایــی حامــد کــرزی برگــزار شــد.
محمــد اشــرف غنــی در ایــن مراســم گفــت؛ هــدف مــا 
ایــن اســت کــه افغانســتان بــه یــک کشــور صــادر کننــده 

مبــدل شــود.
ــه  ــتان ب ــه افغانس ــی ک ــا زمان ــرد ت ــد ک ــی تاکی ــای غن آق
ــی  ــر و ب ــود، فق ــدل نش ــده مب ــادر کنن ــور ص ــک کش ی

ــود. ــد ب ــور خواه ــر کش ــن گی ــی دام ثبات
ــا بحــران ایجــاد  ــرای م ــد کــرد:" کســانی  کــه ب وی تاکی
ــت  ــه فرص ــران را ب ــا بح ــه م ــد ک ــد بدانن ــد بای می کنن

مبــدل می کنیــم".
ــق  ــوول تطبی ــددی، مس ــق اهلل مج ــال صدی ــن ح در همی
ــی  ــز هوای ــه گفــت کــه هــدف از ایجــاد دهلی ــن برنام ای
ــردن  ــد ب ــد و افغانســتان، بلن ــان هن ــال کاال می ــرای انتق ب
ســطح تجــارت و رفــع موانــع تجارتــی از طریــق راه هــای 

ــان دو کشــور اســت. زمینــی می
آقــای مجــددی بیــان داشــت کــه بــا افتتــاح ایــن دهلیــز 

ــا  ــد ب ــی توانن ــن م ــس از ای ــان پ ــران افغ ــی، تاج هوای
هزینــه بســیار پاییــن کاالهــای مــورد نظرشــان را وارد و 

ــد. ــا هــم صــادر کنن ی
اولیــن محمولــه صادراتــی افغانســتان بــوزن ۶۰ تــن 
ــه  ــت،امروز ب ــاورزی اس ــوالت کش ــتر آن محص ــه بیش ک
هنــد منتقــل خواهــد شــد و در روزهــای آینــده محمولــه 
ــواد  ــی و م ــایل آرایش ــامل دارو، وس ــد ش ــی هن بازرگان

ــد رســید. ــل خواه ــه کاب ــز ب ــی نی غذای
از  تجــارت؛  اتــاق  مســووالن  معلومــات  براســاس 

ــرای  ــا ب هواپیماهــای کارگــوی شــرکت هواپیمایــی آریان
انتقــال کاالهــا بــه هنــد و از هنــد بــه افغانســتان اســتفاده 

ــد. ــد ش خواه
ــه در حــال حاضــر پروازهــای کارگــو  ــه می شــود ک گفت
ــود  ــام می ش ــار انج ــل و قنده ــرودگاه کاب ــد از ف ــه هن ب
ولــی در آینــده نزدیــک ایــن پــرواز از فرودگاه هــای بلــخ 
ــا شــاید  ــن پروازه ــاز خواهــد شــد. ای ــز آغ و هــرات نی

مــاه یکبــار یــا دو هفتــه یکبــار انجــام شــود.
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ــې د روان  ــي چـ ــي وزارت وايـ ــتان د ماليـ د افغانسـ

مـــايل کال د شـــپږو میاشـــتو ارقـــام ښـــيي چـــې د 

پراختيايـــي بودجـــې د لګښـــت انـــدازه یـــوازې ۱۵ 

ــلنه ده. سـ

د یـــاد وزارت د بودجـــې د برخـــې یـــو مســـؤل 

مصطفـــی شـــارق د دوشـــنبې پـــه ورځ ازادي راډيـــو 

ـــودې  ـــه م ـــو د ورت ـــرو کلون ـــدازه د تې ـــل، دا ان ـــه ووی ت

رسه پـــه پرتلـــه خـــورا کمـــه ده.

نومـــوړی تخنیکـــي ســـتونزې، ناامنـــۍ او د پـــروژو 

د ځينـــو مالتـــړ کوونکـــو لـــه لـــوري څخـــه وضـــع 

شـــوي رشایـــط د بودجـــې د کـــم لګښـــت الملونـــه 

بـــويل.

نوموړی وايي:

ــي  ــوږ پراختیايـ ــږي زمـ ــدل کېـ ــې لیـ ــه چـ "تراوسـ

بودجـــه ۱۵ ســـلنه ده چـــې رښـــتیا هـــم کمـــه ده د 

ـــه  ـــم دی ل ـــت ک ـــم دا لګښ ـــه ه ـــه پرتل ـــو پ ـــرو کلون تې

ـــې  ـــوی چ ـــړل ش ـــې ورک ـــت داس ـــو رسه هدای دې ټول

بودجـــه پـــه صحیـــح ډول ولګـــول يش."

ــايل کال  ــې د ۱۳۹۶ مـ ــي جرګـ ــتان ولـ د افغانسـ

ـــز  ـــۍ ده د تېرملری ـــارده افغان ـــې ۴۲۹ میلی ـــه چ بودج

ـــې  ـــړه چ ـــب ک ـــې تصوی ـــت ک ـــدي میاش ـــه ج کال پ

ـــارده  ـــادي او ۱۶۱میلی ـــې ع ـــۍ ی ـــارده افغان ۲۶۸ میلی

افغانـــۍ یـــې پراختیايـــي بودجـــه ده.

د ماليـــي وزارت د معلوماتـــو لـــه مخـــې پـــه افغانســـتان 

کـــې دا وخـــت ۶۳ اقتصـــادي واحدونـــه فعالـــه دي.

لـــه دې وړانـــدې د تېـــر مـــايل کال پـــه پـــای کـــې 

ــې  ــه د الزمـ ــو څخـ ــې د اووه وزیرانـ ــې جرګـ ولسـ

ـــه  ـــاور رأی ـــه د ب ـــه کبل ـــو ل ـــه لګول ـــې د ن ـــايل بودج م

واخېســـته.

ـــو شـــمېر کارپوهـــان  ـــه دې رسه د اقتصـــادي چـــارو ی ل

ـــوي  ـــړي ش ـــه ځانګ ـــو ت ـــه والیتون ـــه وزارتون ـــي، ک واي

ـــه  ـــږي د ن ـــه ولې ـــو ت ـــت والیتون ـــل وخ ـــه خپ ـــه پ بودج

ـــي. ـــه راځ ـــه ن ـــځ ت ـــې من ـــتونزه ی ـــو س لګول

ـــې  ـــل چ ـــه ووی ـــو ت ـــعیدي ازادي راډي ـــاس س ـــید قی س

د بودجـــې د لګښـــت لپـــاره بایـــد والیانـــو تـــه واک 

ـــود  ـــرې موج ـــار ت ـــدي څ ـــې ج ـــو چ ـــړل يش خ ورک

وي.

دی وايي:

"پـــه دې خاطـــر چـــې دوی بودجـــه لـــه ځـــان رسه 

ـــه  ـــه ن ـــږي بودج ـــه لی ـــې ن ـــه ی ـــو ت ـــايت او والیتون س

ـــټم او  ـــو سیس ـــګ د تدارکات ـــر څن ـــږي د دې ت مرصفې

ـــږي  ـــې کې ـــو ک ـــز او وزارتون ـــه مرک ـــم پ ـــي ه دواطلب

ـــو دوی  ـــر يش ترڅ ـــه ډې ـــد صالحیتون ـــه بای ـــو ت والیان

خلکـــو تـــه پـــروژې ورکـــړي او کار پیـــدا يش. "

ــیمو د  ــو سـ ــې د ځينـ ــي چـ ــعیدي وايـ ــاغلی سـ ښـ

ـــه  ـــي کارون ـــې پراختیاي ـــې چ ـــورت ک ـــه ص ـــو پ ناامنی

په کـــې امـــکان نـــه لـــري غـــوره دا ده چـــې بودجـــه 

نـــورو اړمنـــه او امنـــو ســـیمو تـــه ولیـــږدول يش.

د نومـــوړي پـــه وینـــا، کـــه پـــروژې عملـــی نـــه يش 

ـــه  ـــره ن ـــه براب ـــت زمین ـــاره د کار او فعالی ـــو لپ او د خلک

ـــی  ـــان روان ـــه ش ـــې دغ ـــواد ک ـــه هی ـــه پ ـــۍ ب يش، ناامن

دی.
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ورزش
نوراهلل ولی زاده

زوایای تاریک طلوع
ــا در  ــیاری جهت ه ــم از بس ــوع هنوزه ــون طل تلویزی
ــین  ــتان صدرنش ــری افغانس ــانه های تصوی ــان رس می
ــوع دارم و  ــودن طل ــده ب ــرای بینن ــادی ب ــی زی ــن دالیل ــت. م اس
ــه  ــم. متوج ــوع می بین ــا طل ــر تلویزیون ه ــتر از دیگ ــم بیش هنوزه
اســتم کــه طلــوع در دونیــم ســال اخیــر، بــه شــکل مرمــوزی بــه 
ــه نظــر می رســد کــه تیــم حاکــم  ــد. ب نفــع تیــم حاکــم کار می کن
ــن  ــت گرفت ــه خدم ــه ب ــده ک ــوع ش ــت موض ــن ظراف ــه ای متوج
ــرف  ــانۀ بی ط ــک رس ــث ی ــه منحی ــوع ک ــون طل ــانه یی همچ رس
ــد  ــن مقاص ــت تأمی ــد در جه ــده، می توان ــناخته ش ــتقل ش و مس
ــق  ــون خشــک و بی رم ــًا از تلویزی ــر مث سیاســی-فرهنگی، موثرت

ــی باشــد. مل
ــخصی  ــوع، ش ــون طل ــِر۱۰ تلویزی ــۀ خب ــته، در برنام ــب گذش ش
دعــوت شــده بــود کــه معــاون مجلــس ســنا معرفــی شــد. جنــاب 
ــت  ــم موجودی ــت و عدی ــورد موجودی ــت در م ــه داش ــاون ک مع
ســتون پنجــم در حکومــت کارشناســی می فرمــود، چنــان بــا 
ــت  ــس ادارۀ امنی ــتانکزی، ریی ــوم اس ــای معص ــه گفته ه ــتناد ب اس
ــت  ــت پرداخ ــم در حکوم ــتون پنج ــت س ــه رد موجودی ــی ب مل
ــی زد  ــپ م ــده گ ــریع و خایده خای ــه س ــدم. او ک ــران مان ــه حی ک
ــتون  ــن رد س ــد، ضم ــده می ش ــختی فهمی ــه س ــش ب و حرف های
پنجــم در حکومــت، جنبــش رســتاخیز بــرای تغییــر را نیــز تــا کــه 
توانســت کوبیــد و آن را آلــۀ دســت احمدضیــا مســعود و لطیــف 

ــد. ــدرام خوان پ
بــا توجــه بــه ســر و وضــع آقــای کارشــناس، طــرز ســخن گفتــن 
او و محتــوای ســخنانش، نمی تــوان او را جــدی گرفــت و پیرامــون 

ــی کــرد.  ســخنان یــک ســویه و دشــنام گونه اش، تبصره ی
ــا را  ــه آدم ه ــرا این گون ــوع چ ــت. طل ــوع اس ــورد طل ــخن در م س
ــت.  ــم اس ــوال مه ــن س ــد؟ ای ــوت می کن ــناس دع ــث کارش منحی
بــه پنــدار مــن، طلــوع در بــدل ایــن کار رشــوت می گیــرد. هیــچ 
ــه کارشناســان  ــدارد کــه حضــور این گون دلیلــی دیگــری وجــود ن

ــد. ــه کن ــِر« طلــوع را توجی ــون »معتب ــر« در تلویزی »نامعتب

عتيق اهلل عتيق

در چهارراه هــای شــهر کابــل، روزانــه چــی 
؟ د ر می گــذ

ــای  ــا در چهارراه ه ــدش راه ه ــر بن ــه اث ــی ب ــما وقت ش
شــهر کابــل منتظــر می مانیــد، شیشــۀ موترتــان پیوســته بــا 
ــان زده  ــردان و زن ــان، پیره م ــان، جوان ــودکان، زن ــت های ک انگش

می کننــد. کمــک  التمــاس  و  می شــود 
ــه  ــفید، پیچ ــش س ــل، ری ــوب، طف ــت فروش، معی ــپنندی، دس اس
ــروش،  ــتمال ف ــروش، دس ــی ف ــروش، صاف ــرغ ف ــم م ــفید، تخ س
ــکریم  ــروش، آیس ــه ف ــروش، پوقان ــه ف ــروش، کتابچ ــه ف بازیچ
فــروش، ســاجق فــروش، بیســکیت فــروش و.... پــی هــم التمــاس 
کمــک و همــکاری می کننــد. ایــن یعنــی عمــق فاجعــه! فاجعه یــی 

ــد. ــور می زن ــهروندان کش ــه روان ش ــدی ب ــیب ج ــه آس ک
هربــاری کــه ســران حکومــت از دستاوردهای شــان صحبــت 
می کننــد، این هــا و هــزاران مشــکل دگــر ایــن ســرزمین در برابــر 
چشــمانم قــد می کشــند. رهبــران عزیــز، لطفــًا ضــرور نیســت تــا 
از دســتاوردهای تان بــه مــردم بگوییــد، مــردم خــود چشــم دارنــد و 
تغییــر را در زنده گــی خــود و دیگــران می تواننــد بــه خوبــی ببیننــد 
و درک کننــد. بــه قــول شــاعر، مشــک آنســت کــه خــود بویــد، نــه 

آنکــه عطــار گویــد.

حسيب معترف

دروغ معصوم استانکزی و راست سالم اساس
ســالم اســاس، رییــس پولیــس وزارت داخلــه، ادعــای 
معصــوم اســتانکزی، رییــس امنیــت ملــی را در مــورد 

زخمــی شــدن دو پولیــس از اثــر شــلیک گلولــه رد کــرد.
اســتانکزی در مجلــس پاســخ دهی مجلــس ســنا، مدعــی شــد کــه 
تظاهــرات روز جمعــه غیــر قانونــی بــود و دو پولیــس نیــز از اثــر 
شــلیک گلولــه در روز تظاهــرات زخمــی شــدند، امــا آقــای اســاس 
ــور  ــه، در حض ــس وزارت داخل ــال پولی ــس برح ــوان ریی ــه عن ب
خــود اســتانکزی، ادعــای او را تکذیــب کــرد کــه هیــچ پولیســی از 

اثــر گلولــه زخــم برنداشــته اســت. 
آقــای اســتانکزی بــه عنــوان رأس اســتخبارات کشــور، ناکارایی اش 
ــه  ــا دروغ و توطی را در کشــف حمــات تروریســتی می خواهــد ب
ــی  ــت و کس ــهروند اس ــر ش ــی ه ــق قانون ــراض ح ــاند. اعت بپوش

ــن حــق از اســتانکزی نمی پرســد. ــال ای ــرای اعم ب

هاشمیدرآستانۀپیوستنبهسپاهان

رویاروییقهرمانان؛
آلمانبهمصافاسترالیامیرود

بـازگشتمسـی
بهبـارسلوناحـاشیهسازشـد

فيـسبـوک نـــامــه

بــه نظــر می رســد کــه کار انتقــال ســیدمحمد هاشــمی بــه باشــگاه ســپاهان 
ــور در  ــال کش ــام دار فوتب ــن ن ــن بازیک ــت و ای ــده اس ــی ش ــان نهای اصفه

ــران قــرار دارد. ــال ای ــر افتخــار فوتب ــم پُ ــه تی آســتانۀ پیوســتن ب
ــرای حضــور  ــۀ گذشــته ب ــه از هفت ــد افغانســتان ک ــی امی ــم مل ــان تی کاپیت
در تمرینــات ایــن تیــم بــه اصفهــان ســفر کــرده اســت، ظاهــراً در جریــان 
ــپاهان  ــروات س ــرمربی ک ــار، س ــند کرانچ ــورد پس ــی م ــات آزمایش تمریت
ــک  ــن در ی ــن بازیک ــه ای ــاند ک ــا می رس ــت. گزارش ه ــه اس ــرار گرفت ق

ــرار دارد. ــران ق ــا باشــگاه معــروف ای ــرار داد ب ــی ق قدم
در صــورت انتقــال ســیدمحمد هاشــمی بــه ســپاهان، او دومیــن فوتبالیســت 
ــاغل  ــران ش ــر ای ــگ برت ــمی در لی ــور رس ــه ط ــه ب ــت ک ــتان اس افغانس
می شــود. ســال گذشــته نیــز فیصــل شایســته طــی قــرار دادی بــه 
عضویــت تیــم پیــکان درآمــد، امــا فرصــت حضــور و بــازی در ایــن تیــم 

ــرد. ــدا نک را پی

قـرار اسـت امـروز تیم هـای فوتبـال آلمـان و اسـترالیا در رقابت هـای جـام 
جهانـی روسـیه بـا هـم رودررو شـوند. ایـن رقابـت سـاعت هفت شـب به 

وقـت محلـی افغانسـتان برگزار می شـود.
آلمـان قهرمانـی جام جهانـی ۲۰۱4 را در کارنامه دارد و اسـترالیا هم قهرمان 

جام آسـیا است.
تیم هـای ملـی فوتبـال پرتـگال و مکزیـک نیز در ایـن رقابت ها روز گذشـته 
در چارچـوب بازی هـای جـام کنفدراسـیون ها برابـر هـم قـرار گرفتنـد کـه 

ایـن بـازی نزدیـک با تسـاوی ۲ بـر ۲ خاتمـه یافت.
ریـکاردو کوارشـما در دقیقـۀ ۳۵ تیـم پرتـگال را پیـش انداخت، امـا خاویر 
هرنانـدز در دقیقـۀ 4۲ کار را بـه تسـاوی کشـاند تـا نیمۀ نخسـت بـا نتیجۀ 

یـک بر یـک خاتمـه یابد.
در نیمـۀ دوم تیـم پرتگال توسـط سـدریک به گول دوم رسـید. ایـن بازیکن 
در دقیقـۀ 8۶ موفـق بـه گشـودن دروازۀ حریـف شـد. بـا این حـال مکزیک 
تسـلیم نشـد و در دقیقۀ ۹۲ توسـط هکتور مورنو به گول دوم دسـت یافت 

و از شکسـت گریخت.
تیـم ملـی فوتبـال شـیلی هم بـا گول هـای دیرهنگام خـود مقابل کامـرون با 

نتیجـۀ صفـر بر ۲ بردی شـیرین دسـت یافت.
نیمـۀ نخسـت ایـن بـازی بـدون گـول مسـاوی خاتمـه یافـت، امـا در نیمۀ 
دوم شـیلی بـه دو گـول دیـر هنگام دسـت یافت. آرتـورو ویـدال و ادواردو 

وارگاس زننـدۀ گول هـای ایـن تیـم بودنـد.
ایـن دیـدار در ورزشـگاه اسـپارتاک شـهر مسـکو برگـزار شـد. در ایـن 
رقابت هـا بـه میزبانـی روسـیه پرتـگال، آلمـان، روسـیه، اسـترالیا، شـیلی، 

می کننـد. اشـتراک  شـیلی  و  مکزیـک  نیوزیلنـد،  کامـرون، 

ــال بارســلونا در  ــم فوتب ــی تی ابرســتارۀ آرژانتین
ــم خــود  ــه اردوی تی ــات ب بازگشــت از تعطی
در فــرودگاه بارســلونا مــورد بازجویــی پولیــس 

اســپانیا قــرار گرفــت. 
ــپانیا  ــم دادگاه اس ــه حک ــه ب ــی ک ــل مس لیون
محکــوم بــه حبــس ۲۱ ماهــه و پرداخــت 
ــه  ــی ب ــه خاطــر بده ــدی اســت، ب ــۀ نق جریم
ــون  ــات اســپانیا و طبــق قان دولــت و ادارۀ مالی
ــپانیا را  ــرز اس ــروج از م ــق خ ــور ح ــن کش ای

ــس  ــا هماهنگــی پولی ــده نداشــته مگــر آنکــه ب ــا مشــخص شــدن پرون ت
ــد. ــرده باش ــفر ک ــل س بین المل

گفتــه می شــود مســی در ســفر بــه جزایــر ایبیســا بــا پولیــس ملــی اســپانیا 
ــه شــهر  ــا در راه بازگشــت ب ــل خــود هماهنگــی کــرده، ام ــق وکی از طری
بارســلونا، بــار دیگــر در فــرودگاه مــورد بازخواســت پولیــس قــرار گرفتــه 
ــرده و از  ــمگین ک ــی او را خش ــس از مس ــدد پولی ــوال های متع ــت. س اس

وکیلــش خواســته پیگیــر ایــن وضعیــت باشــد.

نداندقدِرآنتادرنماند
عبدالبشير فکرت

در این دیرینه کاِخ سست بنیاد
عجب غافل نهاد است آدمی زاد
به نعمت گرچه عمری بگذراند

نداند قدرِ آن تا در نماند
روزه را کــه ســومین بنــای اســام اســت، می تــوان فرصتــی بــرای پاالیــش روح 
ــل  ــاب نظــر و عم ــت آن در ب ــرات مثب ــه اث ــه شــمار آورد ک و جســم انســان ب
بــرای صاحبــان بصیــرت پوشــیده نیســت. رمضــان بیشــتر بــا روح و درون انســان 
پیونــد دارد و پیونــد آن بــا اجتمــاع نیــز از نــوع پیونــد درون بــه بیــرون اســت. 
کمااین کــه امســاک از خــورد، نــوش و...، حالتــی بــه شــدت فــردی و شــخصی 
اســت، زیــرا احســاس گرســنه گی و تشــنه گی از ســنخ حــاالت درونــی کــه بــا 
ــته  ــه شــدت خصوصــی دانس ــی ب ــر اســت و تجربه ی ــم حضــوری درک پذی عل
می شــود، شــاید از همین جاســت کــه پــاداش شــخص روزه دار –برعکــس 

ــد- داده می شــود. ــادات- توســط خــود خداون ســایر عب
بــا ایــن توجیــه، روزه از مجــرای تجربیــات فــردی همه گانــی راهــی بــه صــوب 
ــع و  ــه جم ــرد ب ــود از ف ــی می ش ــاید و نقب ــی می گش ــون جمع ــاس همگ احس
ــن  ــا ای ــه شــریک اســت. ب ــن تجرب ــه اجتماعــی کــه در ای ــۀ انفــرادی ب از تجرب
وصــف، فــرد بــا جامعــه بــه رنــگ ویژه یــی پیونــد می خــورد و تــازم اصــاح 
فــرد و جمــع بــا تکیــه بــر بــار اجتماعــی تجربیــات خصوصــی اشــخاص، بیشــتر 
ــه  ــی را "بازگشــت ب ــن دگرگون ــوان چنی ــه می ت ــردد ک ــش روشــن تر می گ از پی

خــودِ جمعــی از مجــرای خــودِ فــردی" نــام گذاشــت.
مــاه رمضــان بســتری اســت کــه در آن عناصــر عقــل و وجــدان بــر غریــزه و اراده 
فایــق آمــده و ذهــن و ضمیــر بــا اســتخدام اراده، در مســند فرماندهــی رفتارهــای 
ــه از  ــاری مصلحان ــی، رفت ــاح درون ــا اص ــان ب ــد و انس ــه می زنن ــانی تکی انس
خــود بــروز می دهــد و عقانیــت و وجــدان پایــۀ مناســبات و روابــط فــردی و 

ــرد. ــرار می گی ــی ق اجتماع
ــس  ــاح نف ــر اص ــه ب ــت، بلک ــس نیس ــتن نف ــدار کش ــی جان ب ــام هیچ گاه اس
ــودا و ... معمــول  ــان مســیحیت، ب تاکیــد دارد. کشــتن نفــس آنگونه ایکــه در ادی
بــوده اســت، هیچ جایــی در معــارف اســامی مــا نــدارد. کمااینکــه در گذشــته ها 
اصــاح نفــس را در کشــتن آن می دانســته انــد. امــا اســام بــر اصــاح و تعدیــل 
ــی  ــان رهبانیت ــس را هم ــتن نف ــرده و کش ــای فش ــمی پ ــی و جس ــای نفس نیازه

میخوانــد کــه مســیحیان ابــداع کــرده انــد.
ــر  ــگام زدن ب ــردن و ل ــار ک ــای مه ــه معن ــیدن و... ب ــوردن و نوش ــاک از خ امس
خواهشــات متمــرد فزیولوژیــک و اشباع نشــدنی انســان اســت و مســلمان روزه 
ــوده، در  ــل نم ــرول و تعدی ــز خــودش را کنت ــی، غرای ــن خودداری ــا یکچنی دار ب
نهایــت زمــام حــرکات خــودش را بدســت میگیــرد. روزه راهــی بــرای رســیدن 
بــه قله هــای خودبــاوری و اطمینــان بــه نفــس اســت کــه بــا آن میتــوان از خــم و 
پیچ هــای تردیــد و تعــارض عبــور کــرد و بــه تصمیــم و اطمینــان دســت یافــت.
مــاه مبــارک رمضــان در حقیقــت ترفنــدی اســت بــرای آمــرزش بنــدگان خداوند 
ــرای مســلمانان ارزانــی شــده اســت  ــی ب ) و رحمتــی اســت کــه توســط اوتعال
کمــا اینکــه در روایتــی از ابوهریــره ) آمــده اســت "مــن صــام رمضــان إیمانــاو 
ــان و  ــس رمضــان را از روی ایم ــه" هرک ــن ذنب ــدم م ــا تق ــه م ــر ل ــابا غف احتس
بــرای خشــنودی اوتعالــی روزه گیــرد، گناهــان گذشــته اش مــورد آمــرزش قــرار 
میگیــرد. پیامبــر اکــرم )، روزۀ مــاه مبــارک رمضــان را فرصتــی بــرای بازگشــت 
ــد  ــنودی خداون ــرای خش ــه ب ــی را ک ــان کس ــًا گناه ــته و قطع ــان دانس از گناه
ــد. از  ــد) میخوان ــش خداون ــورد بخش ــرد، م ــداری روزه میگی ) و از روی ایمان
ــن  ــد تمری ــر و نیازمن ــری زمانگی ــی ام ــل اخاق ــدن فضای ــه ش ــویی هم، ملک س

ــرد. ــه ک ــی را در خــود نهادین ــل اخاق ــوان یکشــبه فضای اســت و نمی ت
ــان درون و  ــه می ــی دارد. کمااینک ــای مثبت ــز برآینده ــی نی ــد اجتماع روزه در بع
ــی  ــه بی ثبات ــی ب ــدی درون ــه ناثباتمن ــود دارد و هرگون ــه ای وج ــا رابط ــرون م بی
رفتارهــای عملــی اشــخاص و افــراد می انجامــد از اینجاســت کــه تیــوری تــازم 
ــد.  ــدا می کن ــازه ای پی ــد و جــان ت ــّوت بیشــتر می یاب ــاع ق ــرد و اجتم اصــاح ف
ــاون،  ــس تع ــدن ح ــرای روئی ــی ب ــود زمین ــان را می ش ــح، رمض ــن توضی ــا ای ب
همنوعدوســتی، مناســبات اخاقــی میــان نــوع بشــر و ســایر ارزشــها توصیــف 

کــرد.
ــش،  ــه خوی ــرای بازگشــت ب ــی ب ــارک را بایســت فرصت ــاه میمــون و مب ــن م ای
ــج آن در رفتارهــای مســلمانان  ــا نتای ــز در نظــر آورد ام ــرول غرای ــل و کنت تعدی
ــش در  ــتر از پی ــلمان بیش ــه روزه داران مس ــت. کمااینک ــوب نیس ــدان مطل چن
ــد و بیشــتر تســلیم نیروهــای خشــم و غضــب  ــان از کــف می دهن ــاه عن ــن م ای
ــام  ــری انج ــات دیگ ــته واجب ــا یکرش ــوأم ب ــرگاه روزه ت ــن، ه ــوند. بنابرای میش
نگیــرد، ارزش چندانــی نخواهــد داشــت و ثمــرۀ آن نیــز صــرف در گرســنگی و 

تشــنگی خاصــه خواهــد شــد.
روزه بــر مســلمان فــرض گردیــده اســت چنانکــه در امت هــای پیشــین فــرض 
ــر پیــروان  ــدارد، بلکــه ب ــه مســلمانها ن ــود. بنابرایــن، روزه اختصاصــی ب شــده ب
ســایر انبیــاء نیــز -از حضــرت آدم الــی پیامبــر خاتــم- فرضیــت داشــته اســت. 
ــی را  ــای قبل ــور از امته ــا منظ ــد رضی اهلل عنهم ــاس و مجاه ــن عب ــرت اب حض
اهــل کتــاب دانســته انــد و کســانی هــم، چــون حســن، شــعبی و غیــره منظــور 
آنــرا مســیحیان گفته انــد. بهرحــال، بیــان ایــن امــر کــه روزه بــر امتهــای پیشــین 
نیــز فــرض گردیــده بــود، بــرای آنســت تــا مســلمانان در انجــام ایــن تکلیــف 
ــرا  ــد. زی ــل نماین ــقت روزه را تحم ــد و مش ــود راه ندهن ــدی بخ ــرعی تردی ش
گفته انــد: "فــإن األمــور الشــاقۀ إذا عمــت طابــت" یقینــًا امــور شــاقه هنگامیکــه 

ــوند. ــر می ش ــد، پذیرفتنی ت ــام گردن ع
ــۀ کریمــه توجــه شــود، ظاهــراً هیــچ امتــی نبــوده اســت  ــه عمومیــت آی اگــر ب
ــری  ــوان ام ــه عن ــند و روزه ب ــده باش ــه ادای فریضــۀ روزه نگردی ــف ب ــه مکل ک
عبــادی در همــۀ دیانــات پیــش از اســام وجــود داشــته اســت. بــا ایــن تفــاوت 
کــه روزه گاهــی خــودداری مطلــق از طعــام بــوده و زمانی هــم، امســاک از انــواع 
ــال، روزه در  ــت. بهرح ــده اس ــته می ش ــیحیت- دانس ــام – در مس ــی از طع معین
کلیــه ادیــان بمنظــور تربیــت انســان – علــی رغــم اختــاف در تعــداد روزهــا و 

کیفیــت روزه- تکلیفــی دینــی بــوده اســت.
ــده شــده اســت و  ــوا خوان ــه تق ــل ب ــن مقــدس اســام نی هــدف از روزه در دی
ــانها  ــاری انس ــا نیک رفت ــی ت ــه از نیک اندیش ــیعی دارد ک ــای وس ــز معن ــوا نی تق
ــه معنــای انجــام واجبــات دینــی نیســت، بلکــه  ــر میگیــرد. تقــوا تنهــا ب را در ب
ــرد و دارای  ــر می گی ــز در ب ــرعی را نی ــات ش ــاب از منهی ــر آن، اجتن ــزون ب اف
جنبه هــای ســلبی و ایجابــی می باشــد. درایــن میــان، اجتنــاب از منهیــات 

ــت. ــی اس ــات دین ــام واجب ــر انج ــدم ب ــر و مق اولی ت
ــۀ  ــتر جنب ــدورزی بیش ــرا زه ــت. زی ــزگاری اس ــا پرهی ــد ی ــر از زه ــوا غی تق
ــه  ــدی ب ــکام و پای بن ــه اح ــال ب ــن و امتث ــوا پرداخت ــا تق ــه دارد، ام آخرت مآبان
دیــن اســت، خــواه ایــن پابنــدی بــه دیــن متضمــن آخرت گرایــی و تــرک دنیــا 
باشــد ویــا خیــر. بــا ایــن توضیــح، تقــوا معنایــی فراخ تــر از زهــد می یابــد و بــا 
رفــع توهــم فاصلــه میــان دنیــا و آخــرت، توجــه بــه هــردو جهــان را می طلبــد.



Year 9 y NO 2049 y Tuesday 20 June 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0786605661 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

ــل  ــکنجه عام ــونت و ش ــر، خش ــای ویرانگ درگیری ه
ــه  ــان ب ــطح جه ــمار آوارگان در س ــش ش ــی افزای اصل
۶۵،۶ میلیــون نفــر خوانــده شــده اســت. تنهــا از ســال 
۲۰۱4 تــا پایــان ۲۰۱۶ بیــش از شــش میلیــون در شــمار 

ــت. ــده اس ــش آم ــده گان و آوارگان افزای بیجاش
ــه  ــد ک ــان می دهن ــل نش ــازمان مل ــازه س ــای ت یافته ه
رقــم بیجاشــده گان و آوارگان در ســطح جهــان بــه 
ــی  ــج ارزیاب ــاد نتای ــر بنی ــت. ب ــیده اس ــود رس اوج خ
ــار در  ــن آم ــال ۲۰۱۶ ای ــان س ــا پای ــازمان، ت ــن س ای
ــر  ــت. نظ ــیده اس ــر رس ــون نف ــه ۶۵،۶ میلی ــوع ب مجم
بــه گــردآوری اطاعــات از ســوی ایــن نهــاد، درگیــری 
ــی  ــت در مناطق ــونت، آزار و اذی ــر، خش ــای ویرانگ ه
ــت  ــده اس ــبب ش ــی س ــودان جنوب ــوریه و س ــون س چ
ــت  ــود را از دس ــای خ ــرپناه ه ــادی س ــداد زی ــه تع ک

ــد. بدهن
ــدگان  ــور پناهن ــل در ام ــی ســازمان مل کمیســاریای عال
ــداد آوارگان از  ــه تع ــت ک ــرده اس ــاوه ک ــان ع همچن
ــن  ــه و ای ــد رفت ــزار بلن ــه ۳۰۰ ه ــال ۲۰۱۵ ب ــان س پای
ــش از شــش  ــه بی ــال ۲۰۱4 ب ــمبر س ــس از دس ــم پ رق

ــه اســت. ــش یافت ــن افزای ــون ت میلی
ــازمان  ــی س ــاریای عال ــس کمیس ــدی، رئی ــو گران فیلیپ
ــب  ــن مطل ــش از نشــر ای ــدگان پی ــور پناهن ــل در ام مل
بــه خبرنــگاران گفتــه اســت کــه ایــن "باالتریــن آمــار از 
زمانــی اســت کــه مــا بــه جمــع آوری رقــم بیجاشــدگان 

و آوارگان آغــاز کــرده ایــم".
گرانــدی همچنــان افــزود: »بــا هــر گونــه اندازه گیــری، 
ایــن یــک رقــم غیــر قابــل پذیــرش اســت و ایــن ارقــام 
مبیــن ایــن اســت کــه بیشــتر از هــر زمــان دیگــر نیــاز 
ــرای جلوگیــری و  ــه همبســتگی و مقاصــد مشــترک ب ب

پایــان بخشــیدن بــه بحــران داریــم.«
ــن  ــش از روز بی ــک روز پی ــار درســت ی ــن آم نشــر ای
ــوع  ــه در مجم ــد ک ــی ده ــان م ــرت نش ــی مهاج الملل
ــال  ــا در س ــان، تنه ــطح جه ــون آواره در س ۱۰،۳ میلی
ــده  ــود ش ــای خ ــرپناه ه ــرک س ــه ت ــور ب ــته مجب گذش
ــی  ــانی م ــامل کس ــم ش ــن رق ــن ای ــون ت ــد. ۳،4 میلی ان
ــه  شــود کــه مرزهــای بیــن المللــی را عبــور کــرده و ب

ــد. ــده ان ــن ش ــری پناهگزی ــور دیگ کش
در بخشــی از اعامیــه کمیســاریای ســازمان ملــل آمــده 
ــه  ــر س ــه در ه ــادل آن اســت ک ــم مع ــن رق اســت: »ای
ثانیــه یــک تــن در ســطح جهــان آواره مــی شــود، یعنــی 
ــه  ــن جمل ــی کــه همی ــر از زمان ــارت دیگــر کمت ــه عب ب

خوانــده مــی شــود«.
بیجاشده گان در نایجریا

بســیاری کســانی کــه در نتیجــه عوامــل گوناگــون 
مجبــور بــه تــرک خانــه هــای خــود شــده و از مرزهــای 
ــی  ــدگان داخل ــوند، بیجاش ــی ش ــرون نم ــان بی کشورش
ــم 4۰،۳  ــال ۲۰۱۶ رق ــان س ــا پای ــوند. ت ــی ش ــده م نامی
ــت  ــه ثب ــان ب ــطح جه ــی در س ــده داخل ــون بیجاش میلی
ــود کــه ایــن رقــم در یــک ســال پیــش از آن  رســیده ب
بــه 4۰،8 میلیــون تــن رســیده بــود. باالتریــن رقــم ایــن 
بیجاشــدگان را ســوریه، عــراق و کولمبیــا تشــکیل مــی 

ــد. دادن
ــم را  ــن رق ــی از ای ــه نیم ــر ک ــن دیگ ــون ت ۲۲،۵ میلی
اطفــال تشــکیل مــی دهنــد، در ســال گذشــته بــه عنــوان 
ــد. گــزارش ســازمان ملــل  مهاجــر راجســتر شــده بودن
نشــان مــی دهــد کــه ایــن "باالتریــن آمــاری اســت کــه 

تــا هنــوز نــزد ایــن اداره بــه ثبــت رســیده اســت".
ــه  ــج ب ــوریه منت ــاله س ــش س ــای ش ــری ه ــا درگی تنه
مهاجــرت بیــش از ۵،۵ میلیــون تــن شــده اســت. ایــن 
رقــم شــامل 8۲۵ هــزار تــن در ســال گذشــته مــی شــود 
ــه  ــن را در ســطح جهــان ب ــدی از مهاجری ــم بلن کــه رق

وجــود آورده اســت.
در بخشــی از گــزارش کمیســاریای ســازمان ملــل 
تذکــر رفتــه اســت کــه در کنــار ۶،۳ میلیــون ســوریایی 
بیجاشــده در داخــل ایــن کشــور، ایــن رقــم نشــان مــی 
ــا  ــوریایی ه ــام س ــوم تم ــه دو س ــک ب ــه نزدی ــد ک ده
مجبــور بــه تــرک خانــه هــای خــود شــده انــد. رئیــس 
ــدار داده  ــل هش ــازمان مل ــی  س ــاریای عال ــن کمیس ای
اســت، درگیــری ســوریه کــه در نتیجــه آن بیــش از ۳۲۰ 

هــزار تــن حــان باختــه انــد، بــه عنــوان یــک "بحــران 
فرامــوش شــده باقــی مانــده اســت".

ایــن مقــام ســازمان ملــل همچنــان بــه وضعیــت رو بــه 
وخامــت ســودان جنوبــی اشــاره نمــوده اســت. چنانچــه 
بــه گفتــه او، "بحــران مهاجــرت و بیجاشــدگی در ایــن 

منطقــه بــه گونــه ســریع در حــال گســترش اســت".
ــمبر  ــاه دس ــه در م ــی ک ــودان جنوب ــی س ــگ داخل جن
ــن ده  ــه جــان باخت ــج ب ــد، منت ــاز گردی ــال ۲۰۱۳ آغ س
هــا هــزار تــن و فــرار ۳،7 میلیــون دیگــر شــده اســت که 
ــن کشــور را تشــکیل  ــت ای ــک ســوم مجمــوع جمعی ی

مــی دهــد.
ــور  ــه ط ــه ب ــی دارد ک ــان م ــل بی ــازمان مل ــزارش س گ
کلــی، رقــم مهاجریــن از ایــن تــازه تریــن کشــور جهــان 
در ســال گذشــته افــت 8۵ درصــدی داشــته کــه تــا اخیر 
ــن  ــیده اســت. ای ــن رس ــون ت ــه ۱،4 میلی ــال ۲۰۱۶ ب س
رقــم بــا افزایــش نیــم ملیــون دیگــر پــس از آن افزایــش 
یافــت کــه "تــاش هــای صلــح بــه گونــه فاجعه بــار در 
ــد".  ــا شکســت مواجــه گردیدن ــاه جــوالی گذشــته ب م
در بریده یــی از گــزارش دو شــنبه کمیســاریای ســازمان 
ملــل همچنــان بــه رقــم بلنــد آوارگان و بیجاشــدگان در 

افغانســتان، عــراق و ســودان نیــز اشــاره شــده اســت.
ــه  ــطینیان ب ــه فلس ــس از آن ک ــال پ ــه 7۰ س ــک ب نزدی
اســرائیل امــروزی فــرار کــرده بودنــد، در حــال حاضــر 
ــر  ــه مهاج ــه گون ــطینی ب ــون فلس ــه ۵،۳ میلی ــک ب نزدی
زندگــی مــی کننــد. ایــن دفتــر نمایندگــی ســازمان ملــل 
گفتــه اســت کــه ایــن هــم رقــم بلنــدی اســت کــه آنــان 

تــا بــه حــال بــه ثبــت رســانیده انــد.
گــزارش کمیســاریای ســازمان ملــل اشــاره کــرده اســت 
کــه افــزون بــر تمرکــز گســترده بــر بحــران مهاجــرت در 
اروپــا، هســتند کشــورهای فقیــری کــه مهاجریــن بیشــتر 

جهــان را میزبانــی مــی کننــد.
ــد  ــه 84 درص ــت ک ــده اس ــه ش ــه، گفت ــن هم ــا ای ب
ــه  مهاجریــن در کشــورهایی کــه دســتمزد پاییــن و میان
ــد، زندگــی مــی کننــد. کمیســاریای ســازمان ملــل  دارن
ــداوم  ــوص "ت ــزرگ" در خص ــادل ب ــدم تع ــن "ع از ای
عــدم اجمــاع بیــن المللــی در مــورد کشــورهای میزبــان 
مهاجریــن و کشــورهایی فقیــری کــه بــا مناطــق در حــال 

ــرده اســت. ــاد ک ــد" انتق ــری نزدیکــی دارن درگی

شماربیجاشدهگان
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ســازمان ملــل متحــد در جدیدتریــن گــزارش خــود در مــورد 
"خشــونت های جنســی در مناطــق جنگــی" از دولــت افغانســتان 

خواســته پدیــده "بچه بــازی" را جــرم محســوب کنــد.
ســازمان ملــل در ایــن گزارشــش کــه روز دوشــنبه )۲۹ جــوزا( منتشــر 
شــده، از دولــت افغانســتان مصرانــه خواســته کــه بــه منظــور تقویــت 
در دســتگاه عدلــی و قضایــی ایــن کشــور، حســابدهی و پیــدا کــردن 
راه حــل بــرای جرایــم مرتبــط بــه خشــونت های جنســی منابــع الزمــی 

را اختصــاص دهــد.
ایــن گــزارش ســازمان ملــل افــزوده کــه افغانســتان بایــد برنامــه عمــل 
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ۱۳۲۵ ش ــه قعطنام ــق ب ــود را مطاب خ
ــک جــرم  ــوان ی ــه عن ــازی" را ب ــن "بچــه ب ــد و همچنی ــگ کن هماهن

ــه رســمیت بشناســد. ب
پدیــده دیرینــه "بچه بــازی" یکــی از بدتریــن تخلفــات حقــوق 
ــدان  ــوال زورمن ــه معم ــان آن ک ــه عام بشــری در افغانســتان اســت ک
ــورد آزار  ــال را م ــران خردس ــا پس ــتند. آنه ــی هس ــان محل و فرمانده
ــا  ــن آنه ــه ت ــه ب ــاس زنان ــد، لب ــرار می دهن و ســوء اســتفاده جنســی ق

آنهــا را می رقصاننــد. می کننــد و 
ایــن پدیــده و در قوانیــن افغانســتان بــه طــور صریــح تعریــف نشــده 
ــی  ــازی" پیش بین ــان "بچه ب ــرای عام ــخصی ب ــازات مش ــت و مج اس

نشــده اســت.
چنــد مــاه پیــش حکومــت افغانســتان، بــرای نخســتین بــار پیش نویــس 
ــودکان  ــی ک ــازی" و آزار جنس ــا "بچه ب ــارزه ب ــرای مب ــی را ب قانون
ــا  ــد شــد ام ــران تایی ــن کــرد. ایــن طــرح از ســوی شــورای وزی تدوی
بــرای اجرایــی شــدن بایــد مجلــس نماینــدگان آن را تصویــب و رئیــس 

ــد. جمهــوری آن را توشــیح کن
ــت  ــا مصونی ــراه ب ــی هم ــی طوالن ــه بی ثبات ــزوده ک ــل اف ــازمان مل س
از مجــازات، تبعیض هــای فرهنگــی، باعــث محدودیــت در نشــر 
گزارش هایــی دربــاره خشــونت های جنســی در افغانســتان شــده 

ــت. اس
بــر اســاس آمــار دفتــر ماموریــت ســازمان ملــل در افغانســتان )یونامــا( 
در ســال ۲۰۱۶ میــادی یــازده مــورد خشــونت جنســی در برابــر زنــان، 
دختــران و پســران در مناطــق جنگــی توســط طرف هــای درگیــر مثــل 

پلیــس و افــراد گــروه طالبــان، در افغانســتان ثبــت شــده اســت
براســاس ایــن گــزارش فقــط بــه پرونــده دو مــورد از ایــن خشــونت ها 
کــه اعضــای پلیــس ملــی افغانســتان متهــم آن بودنــد، رســیدگی شــده و 
آنــان بــر اســاس قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان مجــازات شــده اند.

ــازی"  ــده "بچه ب ــه پدی ــط ب ــورد آن مرتب ــار م ــده چه ــن ۱۱ پرون از ای
می شــود.

گــزارش افــزوده در ایــن مــوارد زورمنــدان و افــراد وابســته بــه 
نیروهــای امنیتــی افغانســتان متهــم بــه ســوء اســتفاده جنســی و اســتفاده 

ــد. ــوده ان ــرده" ب ــوان "ب ــه عن ــودکان ب از ک
خشونت جنسی علیه زنان

ــی  ــتان یک ــس زن را در افغانس ــگ پلی ــور کمرن ــل حض ــازمان مل س
ــزان  ــه می ــده ک ــث ش ــن باع ــه ای ــزوده ک ــده و اف ــا خوان از چالش ه

ــود. ــزارش داده ش ــر گ ــور کمت ــن کش ــی در ای ــونت جنس خش
براســاس گزاش هــا در حــال حاضــر شــمار مجموعــی نیروهــای 
ــد  ــد و رون ــر می رس ــزار نف ــدود ۱۵۰ ه ــه ح ــتان ب ــس در افغانس پولی
اســتخدام زنــان در نهادهــای پلیــس از ســال ۱۳87 عمــا آغــاز شــد.
ــه  ــکل وزارت داخل ــن مش ــل ای ــرای ح ــه ب ــزوده ک ــزارش اف ــن گ ای
افغانســتان راهکارهایــی را بــرای کنتــرل ســوء اســتفاده جنســی از زنــان 

پلیــس تدویــن کــرده اســت.
ــوری ســال  ــی را در ۳۱ جن ــز بودجه ی رییــس جمهــوری افغانســتان نی
ــه  ــاص داد ک ــان اختص ــه زن ــونت علی ــا خش ــه ب ــرای مقابل ــاری ب ج

ــود. ــان می ش ــرای آن ــرپناه ب ــه س ــان و تهی ــامل درم ش
ایــن گــزارش خشــونت علیــه زنــان را در مناطــق جنگــی در ۱۹ کشــور 

از جنــوری تــا دســامبر ســال ۲۰۱۶ بررســی کــرده اســت.
خبرگــزاری فرانســه ســال گذشــته در یــک رشــته گــزارش بــه پدیــده 
"بچه بــازی" در افغانســتان پرداخــت و اینکــه شورشــیان طالبــان 
ــان  ــودی" در می ــات خ ــام "حم ــرای انج ــده ب ــن پدی ــه از ای چگون

ــد. ــتفاده می کنن ــتان اس ــی افغانس ــای امنیت نیروه
ــن گزارش دهــی حقــوق  ــزه "بهتری ــده جای ــن ســری گزارش هــا برن ای

بشــر" انجمــن ناشــران آســیا )ســوپا( شــد.
گروه طالبان این گزارش خبرگزاری فرانسه را رد کرده است.
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