
سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2052  یک   شنبه     11 سرطا ن  /   تیر        y    1396   8 شوا ل    y 1438  2 جو ال ی    2017

بیشترکسـانیموفقشدهاندکهکمترتعریفشنیدهاند.

امیل زوال

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامةصبحافغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 6

ــت:  ــتان گف ــابق افغانس ــور س ــس جمه ریی
ــدون همــکاری کشــورهای منطقــه  ــکا ب امری
از جملــه ایــران، روســیه، چین و هندوســتان، 
نمی توانــد آرامــش و امنیــت را در افغانســتان 

برقــرار کنــد.

ــت:  ــابق افغانســتان گف ــوری س ــس جمه ریی
ــدون همــکاری کشــورهای منطقــه  ــکا ب امری
ــاکام  ــتان ن ــات افغانس ــت و ثب ــن امنی در تامی

ــود. خواهــد ب
شــبکه  بــا  مصاحبــه  در  کــرزی  حامــد 

تلویزیونــی »ســی ســی تــی ان« گفــت: 
ــدون همــکاری کشــورهای منطقــه  ــکا ب امری
از جملــه ایــران، روســیه، چین و هندوســتان، 
نمی توانــد آرامــش و امنیــت را در افغانســتان 

ــد. ــرار کن برق
در  امریــکا  عملکــرد  از  انتقــاد  بــا  وی 
افغانســتان تاکیــد کــرد: امریــکا در ســال های 
ــم کاری  ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ــته ب گذش
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه بهان ــداده اســت و ب انجــام ن
ــا فراخــوان اشــتباه و غلــط وارد  تروریســم ب

ــد. ــتان ش افغانس
ــح  ــتان تصری ــابق افغانس ــور س ــس جمه ریی
جــای  در  تروریســم  پناهگاه هــای  کــرد: 
ــت افغانســتان  ــرار دارد و امنی ســابق خــود ق
ــر  ــته بدت ــال های گذش ــه س ــبت ب ــز نس نی

ــت. ــده اس ش

کنــر  وتیپــورِ  ولســوالی  باشــنده گان 
ــه  ــدی ب ــلح از چن ــراد مس ــد، اف می گوین
ــدان  ــه کارمن ــد ک ــدار داده ان ــو هش این س
ــدار پاکســتانی  ــد 200 هــزار کل ــی بای دولت
ــل  ــا تحوی ــه آن ه ــاح ب ــل س ــک می ــا ی ب
ــد، در  ــرک کنن ــۀ خــود را ت ــد و وظیف دهن
ــرک  ــه را ت ــد منطق ــن صــورت بای ــر ای غی

ــد. کنن
تاکنــون هویــت دقیــق ایــن افراد مشــخص 
ــراد  ــن اف ــماری ای ــاور ش ــه ب ــت؛ ب نیس
ــی  ــاور برخ ــه ب ــد و ب ــش ان ــوط داع مرب

ــتند. ــان هس ــای طالب ــر نیروه دیگ
ــد  ــزارش ســام وطــن دار، عبدالصم ــه گ ب
و عبــاس، عضــو نیروهــای ارتــش مســتقر 
در ایــن منطقه انــد. آنــان کــه بــه ولســوالی 
ــراد  ــد، اف ــده اند می گوین ــدآباد آواره ش اس
ــن  ــر ای ــه اگ ــد ک ناشــناس هشــدار داده ان
شــرایط را نپذیرنــد، کشــته خواهنــد شــد.

بــه گفتــۀ عبــاس، ایــن افــراد گفته انــد کــه 
ــد  ــق ندارن ــه، ح ــرک منطق ــورت ت در ص
ــر  ــد. ب ــود ببرن ــا خ ــان را ب ــال و منال ش م
ــون  ــر، تاکن ــاد گفته هــای باشــنده گان کن بنی
ــور را تــرک  ــواده ولســوالی وتیپ ده هــا خان
آواره  دیگــر  مناطــق  بــه  و  کرده انــد 

شــده اند.
ــرایط  ــدار و ش ــز هش ــی نی ــای امنیت مقام ه
ــد،  ــد و می گوین ــلح را می پذیرن ــراد مس اف
برنامه هایــی را بــرای ســرکوب ایــن افــراد 

روی دســت دارنــد.
ــر  ــس کن ــده پولی ــت، فرمان ــه گل هم جمع
ــد، در زودتریــن فرصــت عملیــات  می گوی
تصفیه یــی بــرای پاک ســازی مناطــق از 
ــد  ــدازی خواهن ــراد مســلح راه ان وجــود اف

کــرد.
آقــای همــت هم چنــان، از ســربازگیری 
داعــش در ولســوالی های وتیپــور، نــورگل، 
ــر می دهــد و  ــدره و مانوگــی خب ــاره، چپ ن
می گویــد، شــمار افــراد داعــش تاحــال در 
ایــن ولســوالی ها بــه بیــش از 2 هــزار تــن 

رســیده اســت.

ــۀ  ــۀ اتحادی ــعود در جلس ــی مس احمدول
ــۀ  ــده گان اتحادی ــور نماین ــا حض ــا ب اروپ
ملکــی  نماینــدۀ   ، کابــل  در  اروپــا 
از  جمعــی  و  یونمــا  نماینــدۀ  ناتــو، 
همچنــان  و  دیگــر  شــخصیت های 
در ماقات هـــای جداگانــه بــا ســفیر 
هـــیأت  و  کابــل  مقیــم  انگلســتان 
دیپلماتیــک اســپانیا، کــه در آخریــن روز 
ــون  ــد داشــت، پیرام رمضــان و ســوم عی
نــکات ذیــل را  افغانســتان  وضعیــت 

داد: توضیــح 
اخیــر در  یکــی دومــاه  انکشــافات  ـ 
کشــور، عمــق بحــران اعتمــاد را بــه 
نمایــش گذاشــت و صلــح و ثبــات را در 
آینده هـــای نزدیــک بــه یــک امــر دســت 

ــت. ــاخته اس ــدل س ــی مب نیافتن
نیروهــای مختلــف،  از عیــد،  ـ پــس 
برنامه هــای خــود را آغــاز خواهـــند 
ــت  ــه حکوم ــان ب ــون اعتمادش ــرد، چ ک

ــت. ــه اس ــن رفت ــًا از بی قطع
ـ گفتــه بودیــم، حکومتــی کــه نتوانســت 
ــه  ــد، ب ــا کن ــرای خــود احی مشــروعیت ب
ــتان  ــد و داس ــی می رس ــی سیاس فروپاش

ــمین اســت. امروز هـ
-هیــچ کســی طرفــدار ســقوط نظــام 
در  اساســی  تغییــرات  امــا  نیســت، 
سیاســت  و  ســاختار  نظــام،  رهبــری 
نظــام، حــاال بــه یــک ذهـــنیت عمومــی 

مبــدل گریــده اســت.
ــت و  ــارت حکوم ــر نظ ــات، زی ـ انتخاب
ــدی بحــران را  کمیســیون موجــود، تراژی
ــد  ــًا بای ــاخت. قطع ــد س ــر خواه عمیق ت
ــد  ــه بتوان ــری را ک ــن ت ــزم مطمی میکانی
انتخابــات را در رســیدن بــه  فرآینــد 
نمایــد،  تضمیــن  مشــروع  حکومــت 
جســت وجو گــردد، چــون انتخابــات 
یــک اصــل اســت و هیــچ بدیلــی نــدارد.

حامد کرزی:
امریکا بدون همکاری کشورهای منطقه در افغانستان ناکام خواهد بود

هشدار به کنری ها: 

یا 200 هزار کلدار بدهید 
یا منطقه را ترک کنید  

پس از عید نیروهای مختلف 
برنامه های خود را دارند
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روغتیايي مرکزونه جوړېږي

دو دسته گی مجلس در رابطه 
به ایتالِف جمعیت، جنبش و وحدت

اشرف غنی: 

می خواهم صالحیت هایم کم شود

صدای فرماندهان کابل همه نگران اند به جز ارگ!

چه چیـزی را ثابت می کنـد؟



ـــتان  ـــرِح افغانس ـــزب مط ـــه ح ـــه س ـــی ک درحال
از بحـــران سیاســـی  بیرون رفـــت  بـــرای 
نه چنـــدان  توافق هـــای  بـــه  موجـــود، 
ــد،  ــرده انـ ــدا کـ ــت پیـ ــده دسـ دلخوش کننـ
ــدۀ  ــث آینـ ــر، بحـ ــرف دیگـ ــا از آن طـ امـ
افغانســـتان در کنفرانـــس وزرای دفـــاِع ناتـــو 
ــوی  ــه سـ ــا را بـ ــز توجه هـ ــل نیـ در بروکسـ
خـــود کشـــانده اســـت. دیـــده می شـــود بـــه 
همـــان میزانـــی کـــه نیروهـــا و جریان هـــای 
موجـــود در داخـــِل افغانســـتان از 
ـــاس  ـــور احس ـــران در کش ـــش بح افزای
خطـــر می کننـــد، بـــه همـــان میـــزان 
جامعـــۀ جهانـــی و تمویل کننـــده گان 
افغانســـتان نیـــز نســـبت بـــه آینـــدۀ 
ایـــن کشـــور نگـــران بـــه نظـــر 

 . می رســـند
ناتـــو از مدت هـــا پیـــش خطـــِر 
افزایـــش جنـــگ در افغانســـتان را 
ـــن  ـــه همی ـــود و ب ـــرده ب ـــی ک پیش بین
ـــتان  ـــی افغانس ـــرکای نظام ـــل، از ش دلی
مهـــار  بـــرای  کـــه  خواســـت 
حمـــاِت  گســـترش  و  ناامنی هـــا 
گروه هـــای افراط گـــرا طرحـــی را 
مبنـــی بـــر افزایـــش فعالیت هـــای 
ناتـــو، بیشـــتر از چیـــزی کـــه قبـــًا 
ـــع در  ـــت قاط ـــت حمای ـــرای مأموری ب
نظـــر گرفتـــه شـــده بـــود، متناســـب 
بـــا نیازهـــای فعلـــِی افغانســـتان 
رو،  همیـــن  از  کننـــد.  پیش بینـــی 
در اجـــاس ناتـــو بحـــث افزایـــش 
ســـربازان ناتـــو در افغانســـتان یـــک 
ـــای آن  ـــر اعض ـــه اکث ـــر توج ـــارِ دیگ ب
را بـــه خـــود معطـــوف کـــرد و بـــر 
اســـاِس گـــزارش هـــای ارایـــه شـــده از 
ـــن  ـــماری از مهم تری ـــاس، ش ـــن اج ای
ـــه  ـــد ک ـــرده ان ـــق ک ـــو تواف اعضـــای نات
بـــه زودی شـــمار ســـربازاِن مســـتقِر 
افزایـــش  افغانســـتان را  خـــود در 

دهنـــد. 
مهم تریـــن کشـــوری کـــه تمـــام 
ـــه  ـــم دوخت ـــه آن چش ـــو ب ـــای نات اعض
ــدۀ امریکاســـت  ــاالت متحـ ــد، ایـ انـ
ــرح  ــن طـ ــود پذیرفتـ ــا وجـ ــه بـ کـ
افزایـــش ســـربازانش، تـــا هنـــوز 
در مـــورد شـــمار آن هـــا تصمیـــم 
ـــه  ـــود ک ـــه می ش ـــت. گفت ـــه اس نگرفت
ـــوری  ـــس جمه ـــپ ریی ـــد ترام ـــه زودی دونال ب
ـــه  ـــه ب ـــربازانی را ک ـــِق س ـــداد دقی ـــکا تع امری
افغانســـتان فرســـتاده خواهنـــد شـــد تـــا بـــه 
دیگـــر نیروهـــای ناتـــو بـــرای کمـــک بـــه 
ارتـــش و پولیـــس افغانســـتان بپیوندنـــد، 
اعـــام می کنـــد. انتظـــار بـــرده می شـــود 
ـــل  ـــا، حداق ـــی برآورده ـــه برخ ـــق ب ـــه مطاب ک

ســـرباز  ســـه هزار  حـــدود  در  چیـــزی 
تازه نفـــس بـــه افغانســـتان فرســـتاده شـــود. 
ـــن  ـــِت ای ـــه در مأموری ـــرده ک ـــام ک ـــو اع نات
ـــده  ـــری نیام ـــچ تغیی ـــتان هی ـــازمان در افغانس س
کـــه باعـــث نگرانـــی شـــود، بـــل افزایـــش 
ــای  ــه نیازهـ ــق بـ ــد مطابـ ــای جدیـ نیروهـ
ــِر  ــوزش بهتـ ــرای آمـ ــی و بـ ــرایط فعلـ شـ
ـــه شـــده  ـــر گرفت نیروهـــای افغانســـتان در نظ
ـــا و  ـــا ناامنی ه ـــه ب ـــد در مقابل ـــا بتوانن ـــت ت اس
شـــورش گری در ایـــن کشـــور بـــا موثریـــت 

عمـــل کننـــد. 
ـــه  ـــود ک ـــه ب ـــپ گفت ـــن، ادارۀ ترام ـــش از ای پی
عاقه منـــد افزایـــش نیروهـــای ایـــن کشـــور 
ـــان  ـــان پای ـــا خواه ـــت و حت ـــتان نیس در افغانس
ــی  ــت نظامـ ــن مأموریـ ــه طوالنی تریـ دادن بـ
ــش  ــا افزایـ ــت. امـ ــان اسـ ــکا در جهـ امریـ
ـــا  ـــطح تهدیده ـــن س ـــد رفت ـــا و بلن درگیری ه
ـــو  ـــتاوردهای نات ـــًا دس ـــه عم ـــتان ک در افغانس
ــانه  ــته را نشـ ــۀ گذشـ ــم دهـ ــک و نیـ در یـ
ـــث  ـــو بح ـــه نات ـــد ک ـــب ش ـــت، موج ـــه اس رفت
ـــربازانش را  ـــش س ـــه و افزای ـــدامِ پیش گیران اق
ـــد.  ـــرح کن ـــا مط ـــطح تهدیده ـــه س ـــب ب متناس
ـــچ  ـــه هی ـــرو ب ـــش نی ـــه افزای ـــاور دارد ک ـــو ب نات
صـــورت در تضـــاد بـــا نوعیـــِت مأموریـــِت 
حمایـــت قاطـــع نیســـت. بـــه گفتـــۀ ناتـــو، 
شـــرکت  جنـــگ  در  جدیـــد  نیروهـــای 
نمی کننـــد، بـــل ایـــن نیروهـــا تنهـــا در 
ـــِی نیروهـــای  ـــت نظام ـــای کیفی ـــوزش و ارتق آم
ـــا  ـــت. ام ـــد داش ـــکاری خواهن ـــتان هم افغانس
ســـوال این جاســـت کـــه افرایـــش ســـربازان 
بـــه  را  افغانســـتان  می توانـــد  به تنهایـــی 

ثبـــات نزدیـــک ســـازد؟ 
پاســـخ ایـــن ســـوال بـــدون شـــک منفـــی اســـت؛ 
ـــا  ـــه حت ـــان داده ک ـــته نش ـــۀ گذش ـــرا تجرب زی
ـــن  ـــو، تأمی ـــرباز نات ـــزاران س ـــِت ه در موجودی
ــای  ــِت فکتورهـ ــدون در نظرداشـ ــت بـ امنیـ
ـــطح  ـــد. س ـــر می رس ـــه نظ ـــن ب ـــر، ناممک دیگ
ــه  ــی بـ ــدت ملـ ــت وحـ ــی از دولـ نارضایتـ
میزانـــی گســـترده شـــده کـــه حتـــا متحـــدان 
ــز  ــای آن نیـ ــن اعضـ ــی و بلندپایه تریـ سیاسـ
بـــه عنـــوان مخالـــف و در خوش بینانه تریـــن 
می کننـــد.  عمـــل  اپوزیســـیون،  تعریـــف 
ـــه  ـــان داد ک ـــه نش ـــهر ترکی ـــازه در ش ـــاف ت ایت
ـــردرگمِی  ـــه س ـــوری در چ ـــت جمه ارگ ریاس
عجیبـــی قـــرار دارد و آینـــدۀ ایـــن دولـــت 
چقـــدر در هاله یـــی از ابهـــام قـــرار گرفتـــه 

ـــت.  اس
نبایـــد  تنهـــا  جمهـــوری  ریاســـت  ارگ 
ــه  ــد کـ ــته باشـ ــوش داشـ ــن دل خـ ــه ایـ بـ
ایتـــاِف جدیـــد از کارآیـــی الزم برخـــوردار 
نیســـت و یـــا حمایـــت جامعـــۀ جهانـــی از 
ـــت  ـــی باالس ـــه میزان ـــی ب ـــای غن ـــخص آق ش
ــی  ــت را منتفـ ــی دولـ ــکان فروپاشـ ــه امـ کـ

ــا  ــد و یـ ــاِف جدیـ ــاید ایتـ ــازد.  شـ می سـ
هـــم ایتاف هـــای مشـــابه آن، از کارآیـــی 
وضعیـــت  تغییـــر  در  الزم  موثریـــِت  و 
برخـــوردار نباشـــند و شـــاید هنـــوز جامعـــۀ 
جهانـــی آقـــای غنـــی را رییس جمهـــوری 
ـــد  ـــوش نبای ـــی فرام ـــد؛ ول ـــی کنـ ـــق ارزیاب موف
کـــه میـــزان اســـتوارِی یـــک دولـــت تنهـــا 
همیـــن دو فکتـــور بـــوده نمی توانـــد. اگـــر 
ـــش  ـــا واکن ـــوری ب ـــت جمه ـــروز ارگ ریاس ام

ـــه  ـــود مواج ـــداِن خ ـــن متح نزدیک تری
ـــه  ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه ای ـــت، ب اس
از  ســـطح حمایـــت و پشـــتیبانی 
دولـــت فعلـــی در میـــاِن مـــردم بـــه 
ــزول  ــود نـ ــطِح خـ ــن سـ پایین تریـ
یافتـــه و ایـــن مســـأله ســـبب شـــده 
ـــًا  ـــت عم ـــۀ دول ـــی از بدن ـــه بخش ک
بـــه اپوزیســـیوِن آن مبـــدل شـــود.

 تغییـــر مواضـــع سیاســـت مداران 
در افغانســـتان، امـــری بی پیشـــینه 
نیســـت، ولـــی بـــا وجـــود مســـبوق 
بـــودن بـــه گذشـــته همـــواره بـــرای 
ــز  ــر نیـ ــی از دردسـ ــا خالـ دولت هـ
نبـــوده اســـت. دولـــِت پیشـــین بـــا 
همیـــن مخالفت هـــای ذات البینـــی 
ـــاکام  ـــًا ن ـــی کام ـــه دولت ـــرانجام ب س
ـــا در  ـــه حت ـــد ک ـــل ش ـــد تبدی و فاس
ســـال های پســـین حمایـــت جامعـــۀ 
ـــود.  ـــت داده ب ـــز از دس ـــی را نی جهان
ـــه وارد ارگ  ـــی از روزی ک ـــای غن آق
ـــتباه های  ـــی اش ـــدازۀ کاف ـــه ان ـــده، ب ش
آگاهانـــه و ناآگاهانـــه صـــورت داده 
کـــه بتواننـــد واقعـــًا دســـت و پـــاِی 
ــاید  ــی شـ ــای غنـ ــد. آقـ او را ببندنـ
از  غلط انـــدازی  چهـــرۀ  چنـــان 
خـــود ارایـــه کـــرده باشـــد کـــه او 
را فـــردی نهادگـــرا بخواننـــد، ولـــی 
در کنـــار ایـــن چهـــرۀ نهادگـــرا، او 
ـــه  ـــم دارد ک ـــر ه ـــرۀ دیگ ـــزار چه ه
به شـــدت افغانســـتان را بـــه ورطـــۀ 

نابـــودی کشـــانده اســـت. 
ــه  ــرد کـ ــان کـ ــوان پنهـ ــر می تـ مگـ
محـــورِ  اصلی تریـــن  بـــه  ارگ 
توطیه هـــا در کشـــور تبدیـــل شـــده 
اصلـــِی  تصمیم گیرنده هـــای  و 
عمده تریـــن مســـایل کشـــور، فقـــط 

ــتند؟  ــتر نیسـ ــن بیشـ ــه تـ دو ـ سـ
ـــروزِ  ـــاِن ام ـــوارد، ناراضی ـــی م ـــاید در برخ ش
آقـــای غنـــی آن قدرهـــم حـــق بـــه جانـــب 
ـــا  ـــِت آن ه ـــدۀ حرک ـــه آین ـــه بشـــود ب ـــند ک نباش
ــکار  ــوان انـ ــی نمی تـ ــود، ولـ ــبین بـ خوشـ
ـــده را  ـــِر ویران کننـ ـــز خط ـــا نی ـــه آن ه ـــرد ک ک

دریافته انـــد.
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همه نگران اند به جز ارگ!  

ــان شــماری از  ــی می ــاِت مخابره ی ــان مکالم ــی از جری صدای
فرماندهــان امنیتــِی کابــل از جملــه فرمانــده امنیــه و فرمانــده 
ــیده  ــر رس ــه نش ــازی ب ــای مج ــل، در فض ــون کاب گارنیزی

اســت کــه جــداً جــای تأمــل و بررســی دارد.
ایــن  تصامیــِم  چگونه گــی  برگیرنــدۀ  در  صــدا  ایــن   
برچیــدن خیمــۀ  مــورد  کابــل در  امنیتــِی  دو مســووِل 
تحصن کننــده گان اســت کــه در آن بعــد از یــک بحــِث 
کوتــاه مخابره  یــی، فرمانــده امنیــۀ کابــل خواســتار ســرکوب 
و برچیــدن هرچــه زودتــِر خیمــۀ تحصن کننــده گان شــده و 
فرمانــده گارنیزیــون کابــل هــم در نهایــت دســتور داده اســت 
ــرای جمــع کــردِن خیمــۀ معترضــان، بایــد معترضــان  کــه ب

ــود. ــوده ش ــش گش ــان آت ــر آن ــوند و ب زده ش
 ایــن دســتور فرمانــدۀ گارنیزیــون کابــل در آن شــب، 
ــِت  ــه قیم ــده گان ب ــۀ تحصن کنن ــدِن خیم ــه جمع ش ــر ب منج
ــر و زخمی شــدِن بیســت جــواِن دیگــر  کشــته شــدِن دو نف
شــد. پیــش از آن هــم، در جریــان تظاهــراِت معترضــان بــر 
ناامنی هــا در کابــل نیــز شــش تــن بــه شــمول ســالم ایزدیــار 
توســط نیروهــای امنیتــی کشــته شــدند. امــا بعدتــر فرمانــده 
گارنیزیــون کابــل در مصاحبــه بــا بی بی ســی گفتــه بــود کــه 
ــر معترضــان شــلیک نکــرده اســت. حــاال  ــان ب نیروهــای آن
بــا انتشــار ایــن نــوار کــه بــه نظــر نمی رســد جعلــی باشــد، 
ــده گان  ــان و تحصن کنن ــل معترض ــه قت ــردد ک ــح می  گ واض
ــن  ــه و ای ــل صــورت گرفت ــِی کاب ــات امنیت ــه دســتور مقام ب
مــورد تنهــا بــه صحبــت میــان دو فرمانــده امنیتــی کابــل هــم 
خاصــه نمی شــود، زیــرا آن هــا یــک وظیفــۀ بســیار مهــم را 
بــه دســتور مقامــاِت باالتــر انجــام می داده انــد. یعنــی دســتور 
ــه فرمانــده  ــوار ب اکیــد فرمانــده گارنیزیــون کابــل در ایــن ن
ــِع  ــتوراِت قاط ــان دس ــه آن ــل، نشــان از آن دارد ک ــۀ کاب امنی
مقامــاِت برتــر را تعقیــب می کرده انــد. وقتــی بــر بنیــاد ایــن 
ســند صوتــی، فرمانــده گارنیزیــون کابــل، زدِن جوانانــی کــه 
ــان را  ــر آن ــلیک ب ــد و ش ــور دارن ــن حض ــۀ تحص در خیم
ــون و  ــه قان ــد، واضــح اســت ک ــام می کن ــا راه حــل اع تنه
ــان  ــن صاحب منصب ــرای ای ــی ب ــهروندی و مدن ــرراِت ش مق

ارزشــی نداشــته و نــدارد. 
اکنــون جــدا از این کــه ایــن نــوار نشــان می دهــد کــه 
مقامــات امنیتــِی کابــل خــود در ســرکوِب معترضــان و 
تحصن کننــده گان و حتــا کشــتِن آن هــا  هیــچ تــرس و ابایــی 
ــه  ــازد ک ــرح می س ــم مط ــوال را ه ــن س ــل ای ــته اند، ب نداش
ــدام،  ــن اق ــل از ای ــا قب ــه روزه ــده ک ــن دو فرمان ــه ای چگون
ــق شــده  ــتانی ُکل کشــور تعلی از وظایف شــان توســط دادس

ــد؟ ــا را یافته ان ــن کاره ــامِ ای ــی انج ــد، توانای بودن
یــا  دادســتانی  از  باالتــر  امــری  کــه  اســت  روشــن 
ــان در  ــه آن ــت ک ــته اس ــود داش ــور وج ــارنوالی کش لوی س
ــادرت  ــدام مب ــن اق ــه ای ــته اند ب ــه توانس ــِق وظیف ــن تعلی عی
ورزنــد. در چنیــن صــورت، می تــوان حکــم کــرد کــه ارگ 
ریاســت جمهوری خــود از ایــن دو فرمانــده کــه در ســرکوب  
و بــه خاک وخــون کشــاندِن اعتراضــاِت صلح آمیــِز دوازدهــم 
می کنــد  حمایــت  به شــدت  داشــته اند،  نقــش  جــوزا 
و آقــای غنــی ابــداً بــه پاســخ دهی بــه اعتراض هــا و 
ــدت  ــد و به ش ــی نمی ده ــردم اهمیت ــِی م ــت های مدن خواس
ــر  ــن در براب ــه و خش ــای نظامی گرایان ــِد واکنش ه عاقه من
ــدی  ــۀ ب ــن تجرب ــی اســت و ای ــاِت مدن خواســت ها و اقدام

ــود! ــد ب ــتان خواه ــرای افغانس ب
ــه  ــی ب ــای غن ــِت آق ــه حکوم ــت ک ــن اس ــردم ای درِک م
ســرکوِب مردمانــی کمــر بســته اســت کــه فقــط می خواهنــد 
ــان را  ــدای اعتراض ش ــی ص ــای مدن ــه روش ه ــل ب ــا توس ب
بلنــد کننــد و خواست های شــان را پــی بگیرنــد. امــا ریختــن 
ــی و دســتگاهِ خــاِص او،  ــای غن ــرای آق خــوِن معترضــان ب
یــک امــِر عــادی و بــدون مواخــذه اســت. بــا ایــن حســاب، 
مــردم دردمنــِد افغانســتان هرگــز نمی خواهنــد عــروِج یــک 
ــه نظــاره بنشــینند.  ــِت اســتبدادی و ســرکوب گر را ب حکوم
آن هــا از جامعــۀ جهانــی می خواهنــد کــه از شــکل گرفتــِن 
اســتبدا در ســایۀ دمکراســی جلوگیــری کننــد و آقــای غنی را 
تحــِت فشــار قــرار دهنــد تــا ارزش هــای مدنــی و دمکراتیک 
را حفــظ کنــد و همــۀ کســانی کــه بــه ســینۀ عدالت خواهــان 
ــا  ــر آن ه ــلیک ب ــتور ش ــه دس ــی ک ــد و آنان ــلیک کرده ان ش
ــاند.  ــه بکش ــت و محاکم ــز عدال ــه می ــد، ب ــادر کرده ان را ص
ــه  ــش را ب ــه زودی دمکراســی جای ــن صــورت، ب ــر ای در غی
ــد  ــی خواه ــی سرتاســری خال اســتبدادی وحشــتناک و قیام

کــرد!

صدای فرماندهان کابل 

چه چیـزی را ثابت می کنـد؟

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2052  یک   شنبه     11 سرطا ن  /   تیر        y    1396   8 شوا ل    y 1438  2 جو ال ی    2017



شــماری از اعضــای مجلــس نماینــده گان در جلســۀ 
ــان  ــی می ــاف سیاس ــکل گیری ایت ــد، ش ــان گفتن دیروزش
ــی  ــع مل ــا مناف ــش ب ــدت و جنب ــت، وح ــزاب جمعی اح

ــات دارد. ــتان مناف افغانس
از ســویی هــم، شــمار دیگــِر نماینــده گان مــردم در مجلس 
تأکیــد دارنــد کــه انحصارگرایــی قــدرت از ســوی ارگ و 
بی اعتمــادی میــان حکومــت و مــردم ســبب ایجــاد ایــن 

ایتــاف شــده اســت.
ایتالِف شخصی و مغایر ما منافع ملی

ســیدمحمد آخنــد، یکــی از اعضــای مجلــس در نشســت 
دیــروز گفــت کــه تشــکیل »شــورای عالــی ائتــاف بــرای 
ــا  ــت ب ــی در مخالف ــع حرکت ــتان« در واق ــات افغانس نج
ــر  ــت و اگ ــان اس ــش و طالب ــع داع ــه نف ــت و ب حکوم
ــن  ــران ای ــد رهب ــد، بای ــش آی ــور پی ــرای کش ــکلی ب مش

ــند. ــخگو باش ــاف پاس ایت
ــا  ــد ب ــی نبای ــران سیاس ــه رهب ــزود ک ــد اف ــای آخن آق
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــرای ب ــه را ب ــاف زمین ــکیل ائت تش

طالبــان و یــا داعــش در افغانســتان فراهــم ســازند.
همزمــان بــا ایــن، آریــن یــون، عضــو دیگــر مجلــس بیــان 
داشــت، ائتافــی کــه در ترکیــه صــورت شــکل گرفــت، 
مطابــق بــا منافــع ملــی کشــور نیســت و بــرای دســتیابی 

بــه اهــداف سیاســی شــخصی شــکل گرفتــه اســت.
بانــو یــون بــر ایــن بــاور اســت کــه رهبــران سیاســی ایــن 
ــوی  ــان از س ــه خواست های ش ــل این ک ــه دلی ــاف ب ایت
حکومــت بــرآورده نشــده، دســت بــه تشــکیل ایــن شــورا 

زده انــد.
ــتند،  ــد داش ــان تأکی ــس هم چن ــای مجل ــی از اعض برخ
کســانی کــه ایــن ائتــاف را تشــکیل داده انــد در حکومت 
ــد از مقام هــای رســمی دولتی شــان اســتعفا  هســتند و بای

دهنــد.
بی اعتمادی و انحصاری قدرت و صالحیت

ــت  ــس در نشس ــای مجل ــی از اعض ــم برخ ــویی ه از س
ــاف  ــن ایت ــه ای ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــروز دیدگاه ه دی
ــس  ــی ریی ــه انحصارگرای ــد ک ــان گفتن ــد. آن ــه کردن ارای
حکومــت و حلقــۀ دور و بــرش ســبب بی اعتمــادی میــان 

ــت. ــده اس ــی ش ــای سیاس ــت و جریان ه حکوم
زهیــر ســعادت، یکــی از اعضــای مجلــس گفــت: ائتــاف 
ــر  ــردم ب ــادی م ــۀ بی اعتم ــه نتیج ــکل گرفت ــی ش سیاس
ــق سیاســی  حکومــت و ناشــی از بحــران و شــکاف عمی

اســت کــه در درون حکومــت ایجــاد شــده اســت.
ــه انگشــت  ــه جــای این ک ــا ب ــزود: "م ــای ســعادت اف آق
انتقــاد را بــه ســمت ائتاف هــا نشــانه ببریــم، بایــد 
ــرد؟  بپرســیم کــه چــرا چنیــن ائتاف هایــی شــکل می گی
ــدرت در ارگ  ــز ق ــۀ تمرک ــا در نتیج ــن ائتاف ه ــا ای آی
قانونــی  صاحیت هــای  ســلب  و  ریاســت جمهوری 

ــت؟". ــده اس ــود نیام ــه وج ــه ب وزرای کابین

ــان  ــرای پای ــر ب ــه اگ ــردم ُهشــدار داد ک ــدۀ م ــن نماین ای
ــی  ــت راه حل ــی در حکوم ــر قانون ــای غی ــه کاره دادن ب
ــر  ــور جدی ت ــی در کش ــکات سیاس ــود، مش ــدا نش پی

ــد. ــد ش خواه
از ســویی هــم، برخــی نماینــده گان دیگــر تأکیــد داشــتند 
ــکات  ــل مش ــرای ح ــد ب ــده گان بای ــس نماین ــه مجل ک
ــی  ــان جناح هــای سیاســی افغانســتان پادرمیان موجــود می

ــود. ــته ش ــا برداش ــا اختاف ه ــد ت کن
ــا  ــن چالش ه ــه ای ــی ک ــد، در صورت ــدار دادن ــان ُهش آن
ــود  ــع خ ــه نف ــرایط ب ــن ش ــمن از ای ــود، دش ــل نش ح

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه اس
ــاون  ــتم، مع ــید دوس ــرال عبدالرش ــش جن ــد روز پی چن
نخســت ریاســت جمهوری و رهبــر حــزب جنبــش 
اســامی، عطــا محمــد نــور، والــی بلــخ و رییــس اجرایــی 
حــزب جمعیــت اســامی و محمــد محقــق، معــاون 
نخســت ریاســت اجرایــی و رهبــر حــزب وحــدت 
ــر  ــی را زی ــه ائتاف ــتان در ترکی ــردم افغانس ــامی م اس
عنــوان »شــورای عالــی ائتــاف بــرای نجــات افغانســتان« 

ــد. ــکیل دادن تش

بــه  دادن  پایــان  ائتــاف،  ایــن  تشــکیل  از  هــدف 
ــی  ــای فراقانون ــدرت و کاره ــار ق ــکنی، انحص قانون ش
رییــس حکومــت وحــدت ملــی و آوردن اصاحــات در 

ــت. ــده اس ــده ش ــت خوان حکوم
امــا، سرپرســت دفتــر ســخنگوی ریاســت جمهوری گفتــه 
اســت، آنانــی کــه ایــن ائتــاف را تشــکیل داده انــد، جــز 
حکومــت هســتند و مســوولیت تحقــق خواســته های 
ــان  ــود آن ــه خ ــاف متوج ــۀ ائت ــده در اعامی ــرح ش مط

اســت.
واکنش ها به گزارش دولت آلمان

ــی  ــورای مل ــای ش ــر از اعض ــمار دیگ ــن، ش ــار ای در کن
ــۀ  ــان از حادث ــت آلم ــزارش دول ــه نشــر گ ــش ب در واکن
چهــارراه زنبــق، از ضعــف مدیریتــی در نهادهــای امنیتــی 
و اســتخباراتی انتقــاد کــرده گفتند کــه ادارات اســتخباراتی 
افغانســتان بــا وجــود اطاعــات بســیار دقیــق، نتوانســتند 
از حملــۀ مرگ بــار بــر چهــارراه زنبــق جلوگیــری کننــد.
محمــد عــارف رحمانــی، نماینــدۀ مــردم غزنــی در 
مجلــس نماینــده گان گفــت کــه بــا توجــه بــه تحقیقــات 
صــورت گرفتــه از ســوی دولــت آلمــان در مــورد حملــۀ 

مرگ بــار روز چهارشــنبه، نهادهــای اســتخباراتی بــا 
ــد. ــه رو ان ــی روب ــف مدیریت ضع

ــت افغانســتان حــدود ۵  ــه دول ــزود ک ــی اف ــای رحمان آق
مــاه قبــل از وقــوع ایــن حادثــه خبــر داشــت امــا اقدامــی 
صــورت نگرفــت کــه در نتیجــه ســبب کشــته و زخمــی 

شــدن صدهــا تــن گردیــد.
در عیــن حــال، شــماری دیگــر از اعضــای شــورای ملــی 
از ســفارت امریــکا در کابــل انتقــاد کــرده و گفتنــد، وقتــی 
ــل و  ــاری در کاب ــات انتح ــوع حم ــفارت از وق ــن س ای
ــا  ــرا ب ــد، چ ــر می ده ــتان خب ــای افغانس ــایر والیت ه س
نیروهــای امنیتــی افغانســتان به خاطــر دفــع ایــن حمــات 

ــد. ــم کاری نمی کنن ه
ــس  ــرات در مجل ــردم ه ــدۀ م ــزی، نماین ــیمین بارک س
گفــت کــه ســفارت امریــکا زمانــی کــه از احتمــال 
حمــات انتحــاری و انفجــاری خبــر می دهــد، ایــن 
توانایــی را هــم دارد کــه از آن حمله هــا جلوگیــری و بــا 

ــد. ــک کن ــع آن کم ــی در دف ــای امنیت نیروه
ــی مطــرح می گــردد کــه رســانه های  ــن گفته هــا درحال ای
ــور  ــن کش ــت ای ــل از دول ــه نق ــته ب ــی روز گذش آلمان
نتایــج تحقیقاتــی را بــه نشــر رســاند کــه در مــورد حملــۀ 
ــفارت  ــک س ــنبه در نزدی ــار روز چهارش ــاری مرگ ب انتح

آلمــان در کابــل صــورت گرفــت.
دســتگاه های  کــه  اســت  آمــده  گــزارش  ایــن  در 
ــه  ــاط ب ــن ارتب ــی ُهشــدارهایی را در ای اســتخباراتی آلمان
دولــت افغانســتان داده بــود، امــا حکومــت افغانســتان در 

پیش گیــری آن عاجــز مانــده اســت.
در گــزارش رســانه های آلمانــی بــه نقــل از نتایــج 
تحقیــق آمــده اســت کــه حتــا چگونه گــی اجــرای حملــۀ 

ــوده اســت. ــوم ب ــز معل انتحــاری نی
ــی  ــن گــزارش، دســتگاه اســتخباراتی نظام ــه نقــل از ای ب
ــه  ــت آن ک ــه و نوعی ــورد حمل ــی را در م ــان معلومات آلم
توســط کــدام وســیله حملــه صــورت می گیــرد به دســت 
نشــان  نتایــج تحقیــق صــورت گرفتــه  بــود.  آورده 
می دهــد کــه تانکــری کــه در نزدیــک ســفارت آلمــان در 
کابــل منفجــر شــد، مــواد انفجــاری اش ۱0 برابــر بیش تــر 

ــد. ــور می ش ــه تص ــود ک از آن ب
در گــزارش تیــم تحقیقاتــی آلمــان گفتــه شــده کــه آلمــان 
ایــن موضــوع را بــه حکومــت افغانســتان در میان گذاشــته 
بــود و ســفارت خــود را تخلیــه کــرده و تمــام کارمنــدان 

ســفارت را نیــز تــا پیــش از حملــه بیــرون کــرده بــود.
ــش از  ــش روز پی ــان، ش ــت آلم ــزارش دول ــاس گ براس
انفجــار، دوبــاره بــه اطــاع حکومــت افغانســتان رســانیده 
ــار  ــرد و یک ب ــورت می گی ــار ص ــه انفج ــود ک ــده ب ش
دیگــر هــم دوروز پیــش بــا حکومــت افغانســتان در میــان 

گذاشــته شــده اســت.

ــاف تازه تشــکیل  ــه ائت ــا اشــاره ب برخــی پژوهشــگران ب
ــی  ــن ائتاف های ــه چنی ــل این ک ــه دلی ــه ب ــد ک می گوین
اســتراتژیک و مبتنــی بــه برنامــه نیســت، بنابرایــن بســیار 

ــد. ــدار می باش ــکننده  و ناپای ش
ــت اســامی افغانســتان، جنبــش اســامی  احــزاب جمعی
افغانســتان  مــردم  اســامی  وحــدت  و  افغانســتان  
ایتافــی را بــه نــام 'شــورای عالــی ائتــاف بــرای نجــات 

ــد. ــکل داده ان ــتان ' ش افغانس
ــوری و  ــس جمه ــاون اول ریی ــتم، مع ــید دوس عبدالرش
ــاون  ــق مع ــد محق ــامی، محم ــی اس ــش مل ــر جنب رهب
ــامی  ــدت اس ــزب وح ــر ح ــی و رهب ــس اجرای دوم ریی
ــر خارجــه و  ــی وزی ــن ربان ــردم افغانســتان، صاح الدی م
ــور،  ــد ن ــا محم ــت اســامی و عط ــس حــزب جمعی ریی
والــی بلــخ و رییــس اجرایــی حــزب جمعیــت در انقــره 
گردهــم آمدنــد و در پــی آن، ایجــاد ایــن ائتــاف جدیــد 

اعــام شــد.
رهبــران ایــن ســه حــزب بــا انتشــار اعامیه یــی گفته انــد 
ــرج و  ــام و ه ــی نظ ــری از فروپاش ــرای جلوگی ــه "ب ک
مــرج سیاســی و بــه دلیــل شــرایط دشــوار امنیتــی، رونــد 
غیرقانونــی عملکــرد دولــت و آســیب پذیر شــدن شــیرازه 
وحــدت ملــی"، ایــن ســه حــزب تصمیــم گرفته انــد تــا 
ــتان" را  ــات افغانس ــرای نج ــاف ب ــی ائت ــورای عال "ش

ایجــاد کننــد.
در  ریاســت جمهوری،  ســخنگوی  دفتــر  سرپرســت 
واکنــش بــه شــکل گیری ایــن ایتــاف جدیــد گفتــه کــه 
ــا  ــند و تنه ــفابخش باش ــد ش ــه نمی توانن ــخه های کهن نس
طــرح بدیــل و مناســب می توانــد در عبــور از مشــکات 
کمــک کنــد؛ بنابرایــن ایتــاف جدیــد بایــد طــرح بدیــل 

ارایــه کنــد.
ســخنگوی  سیاســی  آگاهــان  از  برخــی  امــا 
کــرده  متهــم  فراموشــی  بــه  را  ریاســت جمهوری 
می گوینــد کــه ایــن ایتــاف طــرح بدیــل دارد؛ امــا 

مرتضــوی یــا متوجــه نشــده و بــی خبــر اســت، یــا خــود 
را بــه بــی خبــری زده اســت.

ــه  ــد: ب ــی می گوی ــی ن ــس اجرای ــر ریی ــب خلوتگ مجی
ــی  ــه تاریخ ــکل حافظ ــار مش ــوی دچ ــن مرتض ــر م نظ
ــه  ــاف ارای ــن ایت ــرف ای ــرح از ط ــًا ط ــرا قب ــده، زی ش
ــیار  ــوارد بس ــده و م ــه ش ــی ارای ــای عمل ــده، طرح ه ش
ــه  ــا اینک ــود دارد؛ ام ــاف وج ــن ایت ــرح ای ــی در ط عمل
ــر،  ــا خی ــد و ی ــن طرح هــا را می پذیرن ــداهلل ای ــی و عب غن

ــی اســت. بحــث جدای
او اضافــه کــرد: زمانی کــه طــرح را بخوانیــد بــه وضــوح 
می بینیــد کــه طــرح بدیــل وجــود دارد و حتــا در 
ــان  ــت های آن ــه خواس ــر ب ــه اگ ــد ک ــه ش ــواردی گفت م
عمــل نشــود، چــه بایــد بکننــد، بنابرایــن نــه تنهــا طــرح 

ــود دارد. ــز وج ــت نی ــرون رف ــل راه بی ــل، ب بدی
بــه گفتــۀ خلوتگــر: اگــر حکومــت وحــدت ملــی بخشــی 
ــاخته و در  ــرآورده س ــاف را ب ــن ایت از خواســت های ای

بخــش دیگــر از خواســت های آنــان تعلــل کنــد؛ بــه ایــن 
ــه  ــاف اســت ن ــن ایت ــی شکســتن ای ــه درپ معناســت ک

ــاف. ــت های ایت ــق خواس تحق
او تاکیــد کــرد: اگــر غنــی و تیــم اش و حتــا داکتــر عبــداهلل 
در برابــر ایــن ایتــاف از خــود ایســتاده گی نشــان بدهنــد 
و تــا زمانی کــه در مخالفــت بــا ایــن ایتــاف قــرار داشــته 

باشــند، ایتــاف می توانــد ثابــت واســتوار باشــد.
ــرده  ــت ک ــخ ثاب ــا تاری ــت: ام ــی گف ــی ن ــس اجرای ریی
ــاخه یی از  ــا ش ــش ی ــک بخ ــواره ی ــا هم ــه حکومت ه ک
ــاف را  ــاز جــدا ســاخته و ایت ــا دادن امتی ــا را ب ایتاف ه
ــه  برهــم زده اســت؛ بنابرایــن دوام ایتاف هــا بســته گی ب
ــدر  ــه چق ــاف دارد ک ــن ایت ــذاران ای ــی کار گ چگونه گ
ــود را  ــت های خ ــرده و خواس ــتاده گی ک ــد ایس می توانن

بــه کرســی بنشــانند.
ــم  ــور و ه ــق، ن ــای محق ــم آق ــفانه ه ــزود: متاس وی اف
دوســتم بارهــا نشــان دادنــد کــه بــه خاطــر منافــع شــان، 

ــا  ــًا  م ــتند، مث ــدت نیس ــتراتیژی دراز م ــک اس دارای ی
ــی را  ــق ایتاف های ــای محق ــه آق ــم ک ــا شــاهد بودی باره
ــت  ــر حکوم ــی را در براب ــد و مقاومت های ــکیل دادن تش
انجــام دادنــد؛ امــا زمانی کــه منافــع ابتدایــی شــان تحقــق 
یافــت از مبــارزه دســت کشــیدند، بــه همیــن مشــکل در 
مــورد آقــای دوســتم  نیــز شــاهد بودیــم و همیــن طــور 
آقــای نــور؛ بنابرایــن نمی تــوان بــه ایــن ایتاف هــا زیــاد 

ــود. امیــدوار ب
ــه  ــع جامع ــس مجتم ــی ریی ــز رفیع ــال، عزی ــن ح ــا ای ب
ایتاف هــا  تشــکیل  می گویــد:  افغانســتان  مدنــی 
ــا  ــتان ایتاف ه ــا در افغانس ــت؛ ام ــت اس ــدم مثب ــک ق ی
همــواره برمنافــع شــخصی اســتوار بــوده تــا منافــع ملــی 
ایتاف هــا  ایــن  بنابرایــن  اســتراتیژی دراز مــدت؛  و 

می توانــد خیلــی خطرنــاک و آســیب پذیر باشــد. 
بــه گفتــه رییــس مجتمــع جامعــه مدنــی: ایتــاف جدیــد 
یــک ایتــاف سیاســی پختــه نیســت و دولــت هــم یــک 
ــت،  ــردم نیس ــده از آرای م ــرون آم ــروع و بی ــت مش دول
حکومــت براســاس یــک توافق نامــه سیاســی شــکل 
ــل  ــا دو جاه ــا ب ــام م ــاح ع ــه اصط ــن ب ــه؛ بنابرای گرفت
ــات  ــرای نج ــی ب ــرف طرح ــردو ط ــتیم و ه ــرف هس ط

ــد. ــتان ندارن افغانس
او تاکیــد کــرد: و امــا چــون در افغانســتان هــرروز 
ــال  ــود ودر ح ــتر می ش ــی بیش ــی و زبان ــای قوم فاصله ه
ــاف  ــن ایت ــت ای ــک گام مثب ــن ی ــت؛ بنابرای ــد اس رش
ــد  ــه یکدیگــر اســت و می توان ــوام ب ــک ســاختن اق نزدی

ــد. ــع کن ــم جم ــرد ه ــف را گ ــوام مخلت اق
ــا  ــا و جنبش ه ــن ایتاف ه ــر ای ــا اگ ــزود: ام ــی اف رفیع
ایــن  بــه  نســبت  مــردم  بی اعتمــادی  نــاکام شــود، 
و  اجتماعــی  اســتبداد  و  شــده  زیــاد  پروســه ها 
خودکامه گــی روز بــه روز افزایــش خواهــد یافــت.
ــه  ــاف گفت ــن ایت ــه ای ــش ب ــوری در واکن ریاســت جمه
ــی  ــع مل ــتای مناف ــه در راس ــی ک ــدام مثبت ــر اق ــه از ه ک
ــتان  ــی افغانس ــرای آبادان ــه ب ــی ک ــر گام ــد و از ه باش

باشــد، اســتقبال می کنــد
اجرایــی  رییــس  عبــداهلل،  داکترعبــداهلل  دفتــر  وامــا 
ــی  ــورد واکنش ــن م ــون در ای ــتان تاکن ــت افغانس حکوم

ــت. ــداده اس ــان ن نش
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در همیـــن دورۀ نیم قرنـــه اســـت کـــه احـــزاب سیاســـی 
ــرال و  ــتی، لیبـ ــی، راسـ ــه های چپـ ــاِس اندیشـ ــر اسـ بـ
ناسیونالیســـتی در افغانســـتان شـــکل می گیرنـــد کـــه 
بـــرای  را  برنامه هـــای خـــود  و  هرکـــدام طرح هـــا 
ــارزات  ــد. مبـ ــور دارنـ ــازی در کشـ ــت – ملت سـ دولـ
احـــزاب سیاســـی در ایـــن دوره باعـــث بیـــداری و 
ـــد.  ـــهرها گردی ـــنده گاِن ش ـــژه باش ـــه وی ـــردم ب ـــی م آگاه
در همیـــن دوران اســـت کـــه بـــرای نخســـتین بار طـــرح 
ــق  ــور از طریـ ــی« در کشـ ــالۀ ملـ ــه مسـ ــِل عادالنـ »حـ
ـــرح  ـــی مط ـــر بدخش ـــژه محمدطاه ـــی به وی ـــن سیاس فعالی
می گـــردد. جنبش هـــای دانشـــجویی و نقـــش زنـــان در 
مبـــارزات سیاســـی ایـــن دوره، انعطاف پذیـــری نســـبی 
خانـــدان شـــاهی نســـبت بـــه فعالیت هـــای سیاســـی در 
دهـــۀ دموکراســـی و آشـــنایی جوانـــان و روشـــن فکران 
ـــواردی  ـــدرن از م ـــی م ـــه های سیاس ـــا اندیش ـــتان ب افغانس
ــه  ــن دورۀ نیم قرنـ ــۀ ایـ ــک دهـ ــا در یـ ــه تنهـ ــد کـ انـ
روزنه یـــی از امیـــد را بـــرای دولـــت – ملت ســـازی 
ـــیلۀ  ـــه وس ـــه ب ـــن روزن ـــا ای ـــد، ام ـــاز نمودن ـــور ب در کش
کودتـــای نظامـــی محمـــد داوودخـــان و بعـــداً کودتـــای 
حـــزب دموکراتیـــک خلـــق افغانســـتان بـــرای همیـــش 

بســـته گردیـــد. 
ـــق  ـــک خل ـــزب دموکراتی ـــیدن ح ـــدرت رس ـــه ق ـــس از ب پ
ـــاال  ـــور از ب ـــازی در کش ـــد ملت س ـــم رون ـــتان، بازه افغانس
ـــک  ـــه این ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــت ب ـــه یاف ـــن ادام ـــه پایی ب
ـــتان  ـــت را در افغانس ـــت - مل ـــه دول ـــید ک ـــت می کوش دول
در محـــور ایدیالـــوژی مارکســـیزم – لینینیـــزم به وجـــود 
بیـــاورد. بـــا این کـــه حـــزب دموکراتیـــک خلـــق یـــک 
حـــزب مارکسیســـت بـــود کـــه گرایش هـــای قومـــی را 
بدعتـــی در برابـــر اندیشـــۀ انترناسیونالیســـتی می شـــمرد، 
ــود.  ــرا نبـ ــا مبـ ــن گرایش هـ ــزب از ایـ ــن حـ ــا ایـ امـ
ــه  ــل این کـ ــه دلیـ ــم بـ ــق هـ ــک خلـ ــزب دموکراتیـ حـ
ـــم  ـــد و ه ـــه گفتن ـــوژی آن ن ـــه ایدیال ـــتان ب ـــردم افغانس م
ــتند از الگـــوی  ــا می خواسـ ــه آن هـ ــه دلیـــل ایـــن کـ بـ
ـــد،  ـــتفاده کنن ـــور اس ـــازی در کش ـــرای ملت س ـــوروی ب ش
ــه  ــت؛ بلکـ ــتا نداشـ ــن راسـ ــی در ایـ ــتاورد چندانـ دسـ
برعکـــس بـــا ایجـــاد زمینـــۀ تجـــاوز نظامـــی شـــوروی 
بـــه افغانســـتان زمینه ســـاز نبردهایـــی در کشـــور شـــد 
ـــه گاه  ـــی ک ـــه دارد؛ نبردهای ـــون ادام ـــن اکن ـــا همی ـــه ت ک

ـــد.  ـــی پرداختن ـــه رویاروی ـــز در آن ب ـــور نی ـــوام کش اق
ــدرت  ــه قـ ــور بـ ــن در کشـ ــه مجاهدیـ ــس از آن کـ پـ
تنظیم هـــای مجاهدیـــن  رســـیدند و جنـــگ میـــان 
ــف  ــوام مختلـ ــتین بار اقـ ــرای نخسـ ــد، بـ ــعله ور شـ شـ
ـــاق  ـــًا نف ـــه عم ـــد ک ـــرار گرفتن ـــم ق ـــر ه ـــور در براب کش
ـــی  ـــای نظام ـــۀ تنش ه ـــتان وارد مرحل ـــی را در افغانس قوم

ــاخت.  ــای خونیـــن سـ و نبردهـ
ــور  ــوام کشـ ــان اقـ ــا میـ ــان تنش هـ ــور طالبـ ــا ظهـ بـ
وارد مرحلـــۀ جدیـــد شـــد. گـــروه طالبـــان از جانـــب 
پاکســـتان بـــه منظـــور پیشـــبرد برنامه هـــای آن کشـــور 
در افغانســـتان کـــه متحـــد دیریـــن و دوســـت قدیمـــی 
ـــا  ـــودِن آن ه ـــی نم ـــار از عمل ـــن حکمتی ـــتان؛ گلبدی پاکس
ـــاختن  ـــرای س ـــتان ب ـــد. پاکس ـــاد گردی ـــد، ایج ـــز مان عاج
ایـــن گـــروه، افراطی تریـــن، تندروتریـــن و جاهل تریـــن 
ـــنده گان  ـــی و باش ـــدارس دین ـــاب م ـــان ط ـــراد را از می اف
دو طـــرف خـــط مـــرزی دیورنـــد گزینـــش نمـــود 
و در کنـــار این کـــه آن هـــا را بـــه انـــواع اســـلحه و 

ــی،  ــی مذهبـ ــاخت؛ افراط گرایـ ــلح سـ ــزار مسـ جنگ افـ
تفوق طلبـــی قومـــی و نوکـــری بـــه ولی نعمت شـــان 
ــن  ــود. بدیـ ــق نمـ ــا تزریـ ــز در آن هـ ــتان( را نیـ )پاکسـ
ـــور  ـــی کش ـــی – نظام ـــات سیاس ـــان وارد حی ـــب، طالب ترتی
ـــی  ـــاظ مذهب ـــی از لح ـــا گروه ـــه تنه ـــان ن ـــد. طالب گردیدن
تنـــدرو هســـتند، بلکـــه از لحـــاظ قومـــی نیـــز شـــدیداً 
ــور  ــند. ظهـ ــب می باشـ ــب و متعصـ ــی، تفوق طلـ افراطـ
ـــی  ـــکار افراط ـــه اف ـــه ب ـــار این ک ـــور در کن ـــان در کش طالب
مذهبـــی دامـــن زد و دامنـــۀ ایـــن افـــکار را از مـــدارس 
ــه  ــاند، بـ ــتان کشـ ــه های افغانسـ ــه مدرسـ ــتانی بـ پاکسـ
ــا  اختافـــات قومـــی نیـــز دامـــن زد؛ زیـــرا طالبـــان بـ
پیـــش گرفتـــن سیاســـت »زمیـــن ســـوخته« در شـــمالی، 
پاک ســـازی قومـــی در یکاولنـــگ و مزارشـــریف عمـــًا 
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــرار گرفتن ـــِف کشـــور ق ـــوام مختل ـــر اق در براب
ـــی  ـــات قوم ـــکاف اختاف ـــدن ش ـــر ش ـــبب بزرگ ت ـــر س ام

در افغانســـتان گردیـــد.

ملت سازی و دولت – ملت سازی در پساطالبان 
ـــخ  ـــد در تاری ـــاز دوران جدی ـــان و آغ ـــس از ســـقوط طالب پ

ــا شـــعارهایی چـــون حقـــوق  معاصـــر کشـــور کـــه بـ
بشـــر، دموکراســـی، مردم ســـاالری، آزادی و امثالهـــم 
همـــراه بـــود، امیدهـــا بـــرای ســـاختن دولـــت – ملـــت 
و ملت ســـازی در کشـــور دوبـــاره به وجـــود آمـــد. بـــه 
ـــت در  ـــت – مل ـــاختن دول ـــرای س ـــک ب ـــه این ـــژه این ک وی
ـــل  ـــه دخی ـــن معامل ـــز در ای ـــی نی ـــران جهان ـــور، بازیگ کش
بودنـــد. پنـــدار غالـــب در نخســـتین ســـال های پـــس از 
ـــی و  ـــی، نظام ـــت سیاس ـــا حمای ـــه ب ـــود ک ـــن ب ـــان ای طالب
اقتصـــادی جامعـــۀ جهانـــی از افغانســـتان، ایـــن کشـــور 
فرصـــت بی نظیـــری را بـــرای ایجـــاد دولـــت – ملـــت 
ـــار  ـــت فش ـــک تح ـــدون ش ـــه ب ـــت ک ـــت آورده اس به دس
ـــر  ـــتان ناگزی ـــی افغانس ـــای سیاس ـــی جناح ه ـــۀ جهان جامع
خواهنـــد بـــود کـــه تـــن بـــه ایجـــاد نظـــام سیاســـی 
ــرار  ــی قـ ــر، وقتـ ــب دیگـ ــد و از جانـ ــد بدهنـ قانونمنـ
ـــوق  ـــردد، حق ـــزار گ ـــات برگ ـــتان انتخاب ـــت در افغانس اس
بشـــر احتـــرام شـــود، رســـانه های آزاد فعالیـــت داشـــته 
ـــت  ـــار دول ـــرد و در کن ـــکل بگی ـــی ش ـــۀ مدن ـــند، جامع باش
ـــود  ـــهِم خ ـــش و س ـــت نق ـــت – مل ـــاختن دول ـــر س در ام
را ایفـــا نمایـــد، دیگـــر چـــه چیـــزی می توانـــد ســـد و 
ـــرد.  ـــرار بگی ـــا ق ـــورِ م ـــازی در کش ـــراراهِ ملت س ـــِع ف مان
امـــا افســـوس و صدافســـوس کـــه ایـــن پنـــدار خیـــال 
ـــۀ  ـــرا جامع ـــود؛ زی ـــی و آرزوی محـــال ب ـــد واه ـــل، امی باط
ـــود  ـــود ب ـــدای خ ـــال آجن ـــه دنب ـــا ب ـــورِ م ـــی در کش جهان
و از جانـــب دیگـــر، در مرحله هـــای حســـاِس پـــس از 
طالبـــان کـــه فرصـــِت ایجـــاد محورهـــای ملـــی بـــرای 
ــود  ــتان موجـ ــوام افغانسـ ــان اقـ ــدت میـ ــاد و وحـ اتحـ
ـــت  ـــی و حمای ـــۀ جهان ـــات جامع ـــل مداخ ـــه دلی ـــود، ب ب
آن هـــا از جریـــان هـــای خـــاِص سیاســـی نه تنهـــا از آن 
فرصت هـــا اســـتفاده صـــورت نگرفـــت، بلکـــه مبـــدل 
ــدت و اتحـــاد  ــزرگ بـــرای وحـ بـــه چالش هـــای بـ
ــوان  ــان می تـ ــد. از این میـ ــز گردیدنـ ــور نیـ ــوام کشـ اقـ
بـــه گونـــۀ نمونـــه از نقـــش منفـــِی جامعـــۀ جهانـــی در 
ــان از تقلباتـــی  ــِت آنـ ــون اساســـی، حمایـ تدویـــن قانـ
کـــه در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 20۱4 صـــورت 

ـــود.  ـــاد نم ـــر ی ـــورد دیگ ـــا م ـــت و ده ه گرف
در دوراِن پـــس از طالبـــان، جامعـــۀ جهانـــی بـــرای 
ـــِت  ـــار اولوی ـــتان چه ـــت در افغانس ـــت – مل ـــاختن دول س

ذیـــل را بـــرای خـــود تعییـــن نمـــوده بـــود:
-     استقرار صلح

-     حفظ و استمرار صلح
-     بازسازی پس از جنگ

-     توسعۀ درازمدِت اقتصادی و سیاسی )۱0: 233( 
ــه  ــتار، بـ ــن نوشـ ــت در ایـ ــی فرصـ ــل ضیقـ ــه دلیـ بـ
جزییـــاِت ایـــن چهـــار هـــدف نمی رویـــم امـــا اینـــک 
ــۀ  ــور جامعـ ــه حضـ ــم دهـ ــش از یک ونیـ ــس از بیـ پـ
ــم  ــم دریابیـ ــی می توانیـ ــتان به خوبـ ــی در افغانسـ جهانـ
کـــه تـــا چـــه حـــد جامعـــۀ جهانـــی در تحقـــِق ایـــن 

اهـــداف موفـــق بـــوده اســـت.
ــای  ــه اولویت هـ ــی کـ ــۀ جهانـ ــار جامعـ ــا در کنـ و امـ
فـــوق را بـــرای دولـــت – ملت ســـازی در کشـــور 
ــنجیده  ــی آرام، سـ ــتان گرایشـ ــت افغانسـ ــتند، دولـ داشـ
و مســـتمر بـــه ســـوی پالیســـی های دهه هـــای 30 و 
40 قـــرن 20 بـــه منظـــور یک رنگ ســـازی هویـــِت 
ـــِی  ـــان اصل ـــت. طراح ـــته اس ـــتان داش ـــهروندان افغانس ش
پالیســـی های دولـــت در یک ونیـــم دهـــۀ گذشـــته 

نه تنهـــا از تاریـــخ عبـــرت نگرفتـــه انـــد، بلکـــه عمـــًا 
ــان  ــد. اینـ ــت می کننـ ــی ها حرکـ ــتای آن پالیسـ در راسـ
ـــتورِ  ـــان و دس ـــد فرم ـــا چن ـــه ب ـــد ک ـــم می پندارن ـــوز ه هن
حکومتـــی می شـــود کـــه تاریـــخ، فرهنـــگ، هویـــت و 
ـــال  ـــا س ـــه صده ـــرزمین را ک ـــن س ـــنده گاِن ای ـــاِن باش زب
ـــکانید و  ـــده، خش ـــه دوانی ـــاک ریش ـــن آب وخ ـــت در ای اس

ــوزانید.  ــب سـ ــورۀ تعصـ ــده اش را در کـ خشک شـ
سخن آخر

ــی آن  ــی و فرهنگـ ــوع قومـ ــتان در تنـ ــی افغانسـ زیبایـ
اســـت؛ ایـــن کشـــور هماننـــد تابلـــوی زیبایـــی اســـت 
کـــه در آن رنگ هـــای متنـــوع و گوناگـــون در یـــک 
ـــر  ـــد و تصوی ـــه ان ـــرار گرفت ـــم ق ـــار ه ـــا کن ـــویی زیب همس
زیبایـــی را ایجـــاد نمـــوده انـــد کـــه هـــر ببیننده یـــی را 
مجـــذوِب خـــود می ســـازد. شـــما ســـردمداراِن کشـــور 
ـــب و  ـــل پاِک تعص ـــا پنس ـــد و ب ـــه بیایی ـــوِض این ک ـــه ع ب
ـــًا  ـــوید، لطف ـــا ش ـــن زیبایی ه ـــدد زدودِن ای ـــض در ص تبعی
ــاش  ــا تـ ــوی زیبـ ــن تابلـ ــی ایـ ــِت رنگینـ در نگه داشـ
ـــگ  ـــک رن ـــو، ی ـــن تابل ـــه در ای ـــد ک ـــش نکنی ـــد. کوش کنیـ
ــان  ــته تر نشـ ــر برجسـ ــای دیگـ ــه رنگ هـ ــبت بـ را نسـ
ـــویی  ـــوازن و همس ـــما آن ت ـــن کارِ ش ـــا ای ـــرا ب ـــد؛ زی بدهی
ـــن  ـــت را از بی ـــاز اس ـــو نی ـــن تابل ـــِی ای ـــرای زیبای ـــه ب ک

می بریـــد. 
افغانســـتان از ظرفیت هـــای بـــاالی فرهنگـــی، تاریخـــی 
ـــوردار  ـــتان« برخ ـــت افغانس ـــاد »مل ـــرای ایج ـــی ب و اجتماع
اســـت، امـــا آن چـــه نیـــاز اســـت این کـــه بایـــد قرائـــِت 
ـــمی  ـــت رس ـــود. قرائ ـــه ش ـــور ارای ـــخ کش ـــدی از تاری جدی
ـــد  ـــود دارد، نمی توان ـــتان وج ـــخ افغانس ـــًا از تاری ـــه فع ک
ــرای  ــود بـ ــی موجـ ــی و فرهنگـ ــای تاریخـ از ظرفیت هـ
ــه  ــرام بـ ــد. احتـ ــت کنـ ــور حمایـ ــازی در کشـ ملت سـ
ارادۀ مـــردم بـــرای حـــق تعییـــن سرنوشت شـــان بایـــد 
مانیفســـِت همـــۀ سیاســـتمدارن و احـــزاب سیاســـی کشـــور 
ـــش  ـــای خوی ـــی ج ـــۀ قوم ـــای تفوق طلبان ـــردد، دیدگاه ه گ
ــاع  ــد، اجمـ ــوام بدهـ ــری اقـ ــتی و برابـ ــه همزیسـ را بـ
ــوط  ــور و خطـ ــی کشـ ــع ملـ ــا منافـ ــه بـ ــام در رابطـ عـ
ـــرد  ـــورت بگی ـــی ص ـــی و خارج ـــت داخل ـــِی سیاس اساس
تـــا جوانـــاِن غیـــوری کـــه روزانـــه در ســـنگرهای داغ 
نبـــرد می رزمنـــد، بداننـــد کـــه بـــرای چـــه می رزمنـــد 
و چـــرا قربانـــی می دهنـــد. نبایـــد بـــا سیاســـت ها 
و طرح هـــای تنش آفریـــن، نفـــاق و شـــکاف میـــان 
ـــایل  ـــود، در مس ـــر نم ـــتر و بزرگ ت ـــور را بیش ـــوام کش اق
بـــزرِگ ملـــی بایـــد دیدگاه هـــای شـــهروندان از طریـــق 
گردنـــد.  دریافـــت  ســـروی ها  و  همه پرســـی ها 
ــی و  ــۀ مدنـ ــه جامعـ ــی کـ ــادات و راه حل هایـ ــه انتقـ بـ
ــد،  ــه می کننـ ــور ارایـ ــکات کشـ ــرای مشـ ــانه ها بـ رسـ
ـــای مشـــترک فرهنگـــی،  ـــر ارزش ه ـــته شـــود و ب ارج گذاش
ـــور  ـــه منظ ـــِف کشـــور ب ـــوام مختل ـــی اق تاریخـــی و اجتماع
ــورت  ــرمایه گذاری صـ ــتان« سـ ــت افغانسـ ــاد »ملـ ایجـ
ــم  ــا می توانیـ ــه مـ ــت کـ ــت اسـ ــن حالـ ــرد. در ایـ بگیـ
ـــه گونه یـــی  رونـــد ملت ســـازی را در کشـــور خویـــش ب
ـــوام  ـــۀ اق ـــرِش هم ـــول و پذی ـــورد قب ـــه م ـــم ک ـــاز نمایی آغ
ــال و  ــر از حـ ــی بهتـ ــرد و آینده یـ ــرار بگیـ ــور قـ کشـ
گذشـــته بـــرای نســـل های بعـــدِی ایـــن ســـرزمین 
ــر دولـــت و سیاســـت مداراِن  ــا اگـ ــم. امـ ــیم نماییـ ترسـ
کشـــور همچنـــان بـــر دهـــِل قوم گرایـــی و تفوق طلبـــی 
ــتان  ــا زود جغرافیـــای افغانسـ قومـــی بکوبنـــد، دیـــر یـ
ـــه  ـــرزمین تجزی ـــن س ـــد و ای ـــد ش ـــه خواه ـــه و پارچ تک
ـــف  ـــور ضعی ـــک کش ـــان ی ـــا همچن ـــد، و ی ـــد گردی خواه
ـــب  ـــه مرات ـــه ب ـــد ک ـــی خواهـــد مان ـــه باق و تحت الحمای

بدتـــر از تجزیـــه اســـت. 
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نـدوی شـیفتۀ تاریخ گذشـته و سـده های طایِی مسـلمانان 
بـود و می کوشـید اتصـال روحِی خـود را بـا آن نقطۀ تاریخ 
زنـده نگـه دارد. همیـن امـر باعـث شـد کـه وی در مقالـۀ 
معـروِف خویش »مـن النجوم الـی االرض« در فضای تخیل 
از آسـمان تاریـخ مسـلمانان عبـور کنـد. او در ایـن مقالـه 
هنگامی که شـکوه گذشـتۀ مسـلمانان را می نگرد و انحطاط 
امـروزِ آنـان را مشـاهده می کنـد، بـر شـکوه از دسـت رفتۀ 
تمـدن طایی تأسـف می خـورد. او با نوشـتن کتـاب "نبرد 
ایدیولوژیـک" کوشـید تـا موقعیت جدیـِد دنیای اسـام را 
در مصـاف تمـدن غربـی تثبیت کنـد و پارادایم هـای حاکم  
بـر روابـط ایـن دو تمـدن را بـا موشـگافِی مبانـِی آن بـه 
تصویـر بکشـد. همچنـان وی در کتـاب معـروِف خویـش 
»مـاذا خسـرالعالم بانحطـاط المسـلمین« کوشـش کـرد تـا 
زیان هایـی را کـه جهان در فقـدان حاکمیت اسـام متحمل 
شـده، به نمایـش گـذارد. از دیگر شـخصیت های تأثیرگذار 
نعمانـی و سـید سـلیمان  بـه شـبلی  ندوۀ العلمـا می تـوان 
نـدوی اشـاره نمـود. هر دو در زمینـۀ تاریخ اسـام از تبحر 
کامـل برخـوردار بودنـد؛ شـبلی نعمانـی بـا نـگارش کتاب 
گرانسـنِگ عمـر فـاروق تحقیقـاِت جدیدی پیرامـون قضیۀ 
کتاب سـوزی سـکندریه به دسـت داد و سـلیمان نـدوی نیز 
بـا نـگارش کتاب عایشـه، با نگـرش ژرف و عمیـق پرده از 
مـوارد ابهـام و نزاع هـای میان گروهـی مسـلمانان در بامداد 

برداشت. اسـام 
سر سید احمد خان )1898-1817(

قبـًا در مبحـث دارالعلـوم دیوبنـد اشـاره کردیـم کـه یکی 
علمـای  واکنـش  دیوبنـد،  دارالعلـوم  تأسـیس  دالیـل  از 
سـنتی در برابـر کالـج تازه تأسـیس شـدۀ علیگـره بـود کـه 
توسـط سـیداحمد خـان بـه سـبک اروپـا تأسـیس شـده 
بـود. زمانی کـه اسـتعمار انگلیـس در هنـد اسـتقرار یافـت، 
می کوشـید در میـان مـردم هنـد دوگانه گی ایجـاد کند، یکی 
از حیله هـای انگلیـس بـرای رسـیدن بـه این هـدف، جلب 
دوسـتی و همـکاری مسـلمانان بـر ضـد هندوان بـود. یکی 
از ایـن رهبـران، سرسـید احمد خان بـود که به سـبب بنیاد 
گـذاری دانشـگاه علیگـره در سـال ۱294 بـه نـام یکـی از 
پیشـوایان برجسـتۀ تجددخواهـی در آن سـرزمین شـهرت 
فراوان دارد. سـید احمد خان در سـال ۱232 در دهلی زاده 
شـد، در بیسـت سـاله گی بـه خدمـت دولـت درآمـد، چند 
سـال بعـد کتابـی دربـارۀ آثـار باسـتانی دهلی تحـت عنوان 
»آثـار الصنادیـد« نوشـت کـه مایـۀ شـهرِت او در محافـل 
شرق شناسـی انگلسـتان گشـت و انجمن پادشـاهی آسیایی 
هنـد او را بـه عضویـِت خـود پذیرفت و ازطرف انگلسـتان 
نشـانی هایی بـه او داده شـد. پس از شـورش هنـد، کتابی به 
زبان اردو در شـرح علل آن شـورش نوشـت و از سیاسـت 
انگلیـس سـخت انتقـاد کـرد. در سـن پنجـاه و دوسـاله گی 
بـه انگلسـتان سـفر کـرد و بـه گفتـۀ یکـی از مریـدان او، 

آن سـفر در وجـود سـید احمـد خـان اثـر شـگرف کـرد و 
ماننـد برقـی در دِل او برافروخـت و حقیقـت حـال ملـِت 
خـود و نقایـِص آن در پیـش چشـم وی مکشـوف گردید و 
واضـح دیـد کـه بزرگ تریـن سـبب عقب مانده گـی هندیان 
همـان اسـتیای جهل اسـت و سـبب عمدۀ آن نیـز تعصِب 
کورکورانـه اسـت کـه به واسـطه آن هندی هـا از انگلیس هـا 
و سـایر اروپاییـان اجتنـاب ورزیـده  و از علـوم و تمدن آن 
نیـز پرهیـز کرده و علـوم طبیعـی و فلسـفی را مخالف دین 
شـمرده و بـه عـادات و رسـوم اجدادی تمسـک جسـته اند. 
لـذا یـک انجمـن ترجمـه بنـا کـرد کـه منظـور آن، نزدیک 
کـردن علـوم غربی بـه اذهان هندیـان بود. سـید احمد خان 
یـک عالم سـنتی نبـود، بلکـه تجددگرایی بود که تفسـیر نو 
و در آن زمـان ناشـناخته ارایـه کـرد. او دفاعیه پـرداز دینـی 
بـود کـه کوشـید آموزه هـای دینی ارایه شـده در قـرآن را در 

پرتـو کشـفیات علمِی مـدرن توجیـه کند.
سـید احمـد خـان در سـال ۱880 شـروع بـه تفسـیر قـرآن 
کریم نمود و در سـال ۱893 آن را تا سـورۀ کهف رسـانید. 
تـاش وی در ایـن تفسـیر، تطبیـق آیـات قرآنی بر اسـاس 
را  وی  حرکـِت  مبنـای  و  اسـاس  چـون  اسـت؛  طبیعـت 
علـم طبیعـی و تمـدن غربـی شـکل مـی داد. در نتیجـه وی 
در تفسـیر قـرآن بـر مبنـای نامـوس طبیعـت رسـید کـه بـا 
نگـرش تمام مسـلمانان پیرامون خوارق عـادات و معجزات 
در تضـاد واقـع گردید؛ بـرای این کـه معجزه مخالـف روال 
طبیعـی اسـت،  درحالی کـه علـوم طبیعـی و هـر حادثـه در 
طبیعـت بـر مبنـای قانـون علیـت شـکل می گیرد. بـه همین 
علـت، وی  نبـوت و پیامبـری را امری دانسـت کـه می توان 
آن را از طریق ریاضت نفسـی به دسـت آورد و راه پیامبری 
را راه انسـانی خوانـد کـه خـارق طبیعـت نمی باشـد؛ ولـی 
بـا آن هـم وی بـه خاتمیـت پیامبـر اسـام اعتـراف می کند. 
هـدف از ایـن دیـدگاه سـید احمـد خـان پیرامون قـران در 
گام نخسـت، ایجـاد فضـا برای تفسـیر قرآن بـا اصطاحات 
مـدرن و همچنـان ریشـه کن کـردن خرافـات بـود کـه در 
جوامع مسـلمان رایج بود. سـید احمدخان نخستسـن کسی 

بـود کـه ایـن موضـوع را طـرح کـرد و بـر نابسـامانی ها در 
تفسـیر قرآن انگشـت نهـاد و ابراز داشـت که تفاسـیر قرآن 
بـا نـگاه کاسـیک حتـا فاقـد اصول عامی اسـت که تفسـیر 
کتـاب مقـدس بر اسـاس آن بنا شـده اسـت. او می گفت که 
بخـش اعظم  تفاسـیر کاسـیک بـی ارزش و پُـر از احادیث 

ضعیـف و سـاخته گی اسـت.
این رویکرد، سـید احمـد خان را به سـمت ارزیابی انتقادی 
دومین منبع معرفت اسـامی یعنی سـنت سـوق داد. به نظر 
وی الزم اسـت که تفسـیر قرآن را از سـنت رها سـاخت و 
در عـوض اصـول عقل و طبیعـت را جایگزین آن سـاخت. 
ایـن تفکر سـید احمد خان، منبع الهامی شـد بـرای گروهی 

بـه  موسـوم 
اهـل قـرآن در اوایـل قـرن بیسـتم در هنـد کـه سـنت را به 
حیـث دومیـن منبـع معرفـت در شـریعت نمی پذیرفتنـد تا 
آن جـا کـه ابوالعلـی مـودودی در رد نظریـات ایـن طیـف 
از گروه هـا کتابـی زیـر عنـوان »جایـگاه حقوقـی احادیـث 

نبوی« بـه نـگارش درآورد.
تمـدن  اخـذ  راه  در  کـه  بـود  معتقـد  خـان  احمـد  سـید 
غربـی ناچـار بایـد در افـکار دینـی و اندیشـه های مذهبـی 
تجدیـد نظـر شـود. بـه همیـن هـدف، وی در سـال ۱87۵ 
کالـج علیگـره را تأسـیس کـرد کـه در آن جـا می بایسـت 
آموزه هـای دینـی بـا بررسـی های جدیـد علمـی درآمیختـه 
شـود و بدیـن ترتیـب می توان گفت وی نخسـتین مؤسسـه 
یـا نهـاد متجـدد را در جهان اسـام بنیـاد نهـاد. طبیعی بود 
کـه کالـج جدیـد و پایه گـذاری آن، آمـاج مخالفـِت شـدید 
قـرار گیـرد و علمـای مذهبی بـه مخالفـِت او برخیزند و او 
را بـه طبیعی گـری متهـم سـازند و حتـا شـخصیتی چـون 
سـید جمال الدیـن به شـدت فلسـفۀ نیچـری را مـورد حمله 
قـرار داد و آن را ماده انـگاری و دهری گـری قلمـداد  کنـد. 
عـاوه بـر آن چـه گفتـه شـد، وی کتابی زیـر عنـوان »تبیان 
الـکام« در سـال ۱862 نگاشـت و در آن تـاش ورزیـد 
کـه ثابـت کنـد تـورات و انجیـل دچـار تحریـف و تبدیـل 
نشـده اند. وی همچنـان بـرای روشـن گری در میـان مـردم 
هنـد جریده یـی تحـت عنـوان »تهذیـب االخاق« تأسـیس 

. د نمو
محمد اقبال الهوری )1938-1873(

یکـی دیگـر از متفکـران تأثیرگـذار در شـبه قارۀ هنـد در 
روند اصاح اندیشـه اسـامی، عامه محمـد اقبال الهوری 
اسـت. اقبال در سـال ۱873 در سـیالکوت پنجـاب دیده به 
جهـان گشـود. دروس ابتدایـی را نزد پـدرش نورمحمد فرا 
گرفـت و در سـال ۱897 تحـت نظـر مستشـرق معـروف 
سـرتوماس آرنولـد موفـق بـه اخـذ درجۀ لیسـانس فلسـفه 
شـد. در سـال ۱90۵ بـه اروپا رفـت و در دانشـگاه کمبریج 
در رشـتۀ فلسـفه به تحصیل پرداخت. او فلسـفه را زیر نظر 

مـک تـاگارت فیلسـوف هیگل گـرای انگلیسـی فـرا گرفت 
و بـا نوشـتن کتـاب »سـیر مابعدالطبیعـه در ایـران« موفق به 
اخـذ دکترای فلسـفه شـد. اقبـال بعـد از بازگشـت از اروپا 
بـه هنـد، فعالیت هـای سیاسـی و علمی خویش را سـرعِت 
بیشـتر بخشـید. هرچنـد اقبال را می توان شـاعر دردآشـنای 
جهـان اسـام خواند که بـا مثنوی هـای »رموز بیخـودی« و 
یـا »اسـرار خـودی« و »زبـور عجـم« می خواهـد مسـلمانان 
در خـواب رفتـه را از خـواِب گـران بیـدار سـازد. اقبـال را 
در  مسـلمان  برجسـتۀ  سیاسـت مداران  جملـه  از  می تـوان 
اسـتقال خواهی  تعیین کننـده در  نقـش  دانسـت کـه  هنـد 

مسـلماناِن هنـد داشـت و حتـا مفکورۀ تشـکیل یک کشـور 
اسـامی بـه نـام پاکسـتان از وی بـه یـاد گار مانده بـود. اما 
عـاوه بـر آن، اقبـال فیلسـوفی تیزهـوش، عارفـی تیزبین و 
متفکـری مسـلط بـر اندیشـۀ اسـامی محسـوب می گـردد. 
او از پیش کسـوتان بازسـازی اندیشـۀ اسـامی در شـبه قارۀ 
هنـد و حتـا در جهـان اسـام محسـوب می گردد کـه کتاب 
معروِف وی پیرامون اندیشـۀ اسـامی زیر عنوان »بازسـازی 
اندیشـه  دینـی در اسـام« از اهمیـت فوق العاده یـی بـرای 
متفکـران مسـلمان برخـوردار می باشـد. اقبـال در ایـن اثـر 
خـود، ضمـن ارایـۀ فشـرده یی از دیدگاه هـای خداشناسـی، 
جهان شـناختی و انسان شـناختی خـود، بـه تعییـن جایـگاه 
دیـن در رابطـه میـان انسـان و خـدا می پـردازد. خداوند در 
نظـر اقبـال مـن متعالـی اسـت و قـرآن بـرای آن کـه جنبـۀ 
فردیـت مـن نهایـی را موکد سـازد، بـه آن نـام اهلل می دهد. 
مـن بشـری نیـز در نظـر اقبـال سرشـت جاویدانـی دارد 
و در سـیر اسـتکمالِی خـود بـه جانـب آن مـِن متعالـی در 
حرکـت اسـت. اقبـال در فراینـد تکامـل دینی، سـه دوره را 
از هـم متمایـز می کنـد و آن هـا را دوره هـای ایمان، اندیشـه 
و اکتشـاف می نامـد. در مجمـوع اقبـال در کتـب مذکـور 
روی چهـار مسـالۀ اساسـی تمرکـز دارد کـه عبارت انـد از: 
۱ـ تجربـه دینـی؛ 2ـ نسـبت تجربـۀ دینـی و تجربـۀ علمی؛ 
3ـ اجتهـاد؛ 4 ایمـان. از این کـه بررسـی همـۀ آن چه که وی 
در آن کتـاب پرداختـه اسـت از حوصلـۀ ایـن مقالـه خارج 

اسـت، بـه همیـن معرفـی کوتـاه بسـنده می کنیم.
ابواالعلی مودودی )1903-1979(

سـید ابواالعلـی مـودودی، روزنامه نـگار، متفکـر، متکلـم و 
مفسـر برجسـتۀ مسـلماِن شـبه قارۀ هنـد اسـت کـه در 2۵ 
سـپتمبر ۱903 در اورنگ آبـاد از توابـع حیدرآبـاد هند متولد 
شـد. پـدرش حقـوق دان بـود کـه در دهلی می زیسـت و از 
همنشـینان سـیداحمد خـان به شـمار می رفت، ولـی ترجیح 
ابتـدا  در  مـودودی  کنـد.  زنده گـی  حیدرآبـاد  در  کـه  داد 
نویسـندۀ روزنامـۀ الجمعیـه ارگان نشـراتی جمعیت العلمـا 
بـود امـا بعدتـر از آن کنـاره جسـت. او در اوایـل، ماهنامـۀ 
ترجمان القـرآن را تأسـیس کرد و اندیشـه های اصاح طلبانۀ 
کارنامـۀ  می نمـود.  نشـر  و  پخـش  آن  طریـق  از  را  خـود 
اصاحـی مـودودی را می تـوان در چنـد محـور خاصـه 

: د کر
۱ـ مـودودی نسـبت بـه تاریـخ اسـام دیـد انتقـادی را در 
پیـش گرفـت و بـا نـگارش کتاب هایـی چـون »خافـت و 
ملوکیـت« کوشـید تا نوع نگرش کاسـیک به تاریخ اسـام 
و گریـز از پاره یـی از واقعیت هـا توسـط مورخاِن پیشـین را 

بـه نقد بکشـد. 
2ـ او در تفسـیر قـرآن کریـم نیـز شـیوۀ جدیـدی در پیـش 
گرفـت و بـا نـگارش تفسـیر »تفهیـم القـرآن« از یک طـرف 
بسـیاری از اسـراییلیات وارد شـده در تفسـیر قرآن کریم را 
نقـد کـرد و از طـرف دیگـر، از تفسـیر قـرآن بـرای توجیـه 

آرای سیاسـی و اجتماعـی بهـره جسـت.  
3ـ اسـاس اندیشـه های مـودودی، اعتقاد به اصـل حاکمیت 
می گویـد  او  می باشـد.  خداسـت،  اصلـی  حاکـم  یعنـی 
این کـه حاکمانـی غیـر  بـرای  انسـان ها سـرگدان شـده اند 
ارزشـمند  کتـاب  در همین بـاره  برگزیده انـد. وی  از خـدا 
العبـادۀ،  الـرب،  اهلل،  القـرآن:  فـی  االربعـۀ  »المصطلحـات 
از  یکـی  می گویـد  او  درآورد.  نـگارش  بـه  را  والدیـن« 
کـه  اسـت  ایـن  در  مسـلمانان  عقب مانده گـی  علت هـای 
معنـی ایـن کلمـات را ماننـد آغاز اسـام در نمی یابنـد. بعد 
از تشـکیل دولـت پاکسـتان، او بـا نـگارش کتاب هـا و ایراد 
سـخنرانی ها تـاش ورزیـد تـا قانون اساسـی آن کشـور را 
برمبنـای شـریعت اسـامی شـکل دهـد و برمبنـای همیـن 
تـا  تفکـر خویـش، »جماعـت اسـامی« را تأسـیس کـرد 
بـا تربیـۀ اسـامی افـراد زمینـه را بـرای تشـکیل حکومـت 

اسـامی آمـاده کنـد.
4ـ دیـد او نسـبت غـرب و تمـدن و دسـتاوردهای علمـی 
آن، اسـتراتژیک اسـت. هرچنـد اخـاق و زیربنـای تمـدن 
انسـانی تشـکیل می دهـد و غـرب  اندیشـه های  را  غربـی 
منحیـث  را  خویشـتن  همنـوع  انسـان  کـه  جامعه یی سـت 
حاکـم برگزیـده اسـت، امـا باید دسـتاوردهای علمـی آن را 

ارج گذاشـت.
ایـن بـود نیم نگاهـی بـه حرکت هـای اصاحی در شـبه قارۀ 
هنـد از قـرن هجدهم میـادی تا قرن بیسـتم کـه به صورِت 
کوتـاه از آن عبـور کردیـم. در ایـن میـان، شـخصیت های 
تأثیرگـذاری همچون ابوالـکام آزاد و محمدعلی جوهر نیز 
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رییــس حکومــت وحــدت ملــی در دیــدار بــا 
جوانــان و فعالیــن مدنــی و سیاســی پکتیــا و شــرق 
ــم  ــش ک ــد صاحیت های ــه می خواه ــه ک ــل گفت کاب

ــد.  ــال کن ــازمان ها انتق ــا و س ــه اداره ه ــود و ب ش
آقــای غنــی گفــت کــه حکومــت در جریــان دونیــم 
ســال گذشــته رونــد انکشــاف و تطبیــق برنامه هــای 
اقتصــادی را از والیــات شــمالی و غربــی آغــاز کــرد 
ــی و  ــات جنوب ــد در والی ــن رون ــس ای ــن پ و از ای

شــرقی کشــور، گســترش خواهــد یافــت.
ــح کــرد کــه مــن سیاســت خارجــی ام را  وی تصری
از ترکمنســتان آغــاز کــردم و بــا تطبیــق پروژه هــای 
ــه  ــد ک ــاور دارن ــون ب ــردم اکن ــی، م ــزرگ ترانزیت ب
ــی  ــیر رهای ــک مس ــه ی ــتگی ب ــتان از وابس افغانس
تورغنــدی  آهــن  خــط  بــه زودی  و  یافته اســت 
ــدر  ــت بن ــود و تقوی ــل می ش ــتان وص ــه ترکمنس ب
حیرتــان و وصل شــدن چیــن و ایــران از طریــق 
خــط آهــن، ایــن روابــط را تقویــت مزیــد خواهــد 

ــید. بخش
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــردم  ــۀ م ــت هم ــوازن خواس ــاف مت ــه انکش این ک
ــرای  ــی ب ــزم عمل ــک میکانی ــاد ی ــر ایج ــت، ب ماس
تطبیــق برنامه هــای انکشــافی، اقتصــادی و مشــارکت 
ــه  ــت ک ــن خواس ــرده از حاضری ــد ک ــی تأکی سیاس
نظریــات و پیشــنهادات مشــخص را ترتیــب نماینــد 
ــث  ــترکاً بح ــاالی آن مش ــک ب ــده نزدی ــا در آین ت

ــردد. گ
محمداشــرف غنــی خاطرنشــان  کــرد کــه اراده 
و توجــه مــا بــاالی تطبیــق پان هــای بــزرگ 
ــادی  ــرات بنی ــردم تغیی ــی م ــه زندگ ــا ب ــد ت می باش
وارد شــود. وی بــه اصاحــات در ســکتور معارف و 

تحصیــات عالــی اشــاره کــرده گفــت کــه بــه زودی، 
شــورای عالــی در ایــن زمینــه ایجــاد خواهــد شــد.
ــت،  ــش صح ــه در بخ ــت ک ــی بیان داش ــای غن آق
ــات  ــد اصاح ــود دارد و بای ــدی وج ــکات ج مش
ــه  ــر صحــت عام ــه وزی ــد. وی ب ــان آی ــادی به  می بنی
هدایــت داد تــا پیشــنهادات را در زمینــۀ آوردن 

ــد. ــرار ده ــور ق ــورد غ ــات، م اصاح
محلــی  ادارات  همــه  بررســی  بــر  اشــرف غنی 
ــا تأکیــد کــرده، از باشــنده گان آن حــوزه  لــوی پکتی
ــرای اصــاح  ــرا ب ــان    ــا پیشــنهادات ش خواســت ت

ــازند. ــریک س ــت ش ــا حکوم ــی ب ادارات  محل
ــت،  ــدای حکوم ــه در ابت ــت ک ــور گف ــس جمه ریی
ــورهای  ــم، کش ــه بودی ــه مواج ــر بودج ــه کس ــا ب م
کمک کننــده در حــال بیرون شــدن از افغانســتان 
بودنــد و مبصریــن، ادامــه حکومــت وحــدت ملــی 
ــه  ــاف هم ــا برخ ــتند، ام ــن می پنداش ــر ممک را غی
تصــورات، مــا حمایــت همه جانبــۀ جامعــه جهانــی 
ــه  ــزوا ب ــتان را از ان ــم و افغانس ــت آوردی را به دس
مرکــز مبــدل ســاختیم کــه ایــن از برکــت حمایــت 

ــت. ــا بوده اس ــردم م م
رییــس حکومــت وحــدت ملــی خطــاب بــه جوانان 
گفــت: شــما ســفیران وحــدت ملــی هســتید، مــردم 
ــی  ــۀ مل ــرزمین روحی ــن س ــان ای ــتان و جوان افغانس
ــا  ــم، ب ــار می کن ــما افتخ ــاالی ش ــن ب ــد و م دارن
حضــور شــما، ارادۀ مــن بــرای خدمت گــذاری 
ــه  ــده، هم ــال آین ــر در دوس ــردد. اگ ــت می گ تقوی
ــا  ــده م ــل آین ــج نس ــم، پن ــه نمایی ــاش صادقان ت
ســرپا خواهــد بــود و بایــد ایــن چانــس را از دســت 

ــم. ندهی
ــان در ادارات  ــورد جــذب جوان ــی در م ــرف غن اش

گفــت کــه بایــد همــه جوانــان بــرای ایجــاد پروســۀ 
ــای  ــت کدره ــد و فهرس ــاع نماین ــت آزاد اجم رقاب
ــۀ مســاوی،  ــا به گون ــردد، ت افغانســتان تشــخیص گ
زمینــۀ رقابــت ســالم فراهــم شــود. وی افــزود کــه 
ــی ادارات و 8000  ــزار بســت خال ــه زودی۵000 ه ب
ــه اعــان ســپرده می شــود. ــن ب هــزار بســت معلمی
آقــای غنــی، بــه داشــتن یــک اســتراتیژی نهادســازی 
می خواهــم  کــه  کــرد  اضافــه  کــرده  تأکیــد 
صاحیت هــای مــن کــم شــود و ایــن صاحیت هــا 
ادارات  در  شــفاف  میکانیزم هــای  چارچــوب  در 

ــد. ــش یاب افزای
رییــس جمهورکشــور، والیــت پکتیــکا را از لحــاظ 
منابــع نفــت و گاز پُربــار خوانــد و بــر تثبیــت ایــن 
ــرداری از  ــه بهره  ب ــت ک ــده گف ــد ورزی ــع تأکی مناب
ــد باعــث  ــا می توان ــت و گاز پکتی ــی نف ــع طبیع مناب

ــردد. ــی گ انکشــاف بیشــتر مناطــق جنوب
ــده  ــاف آین ــی، انکش ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــت و  ــادن آن دانس ــه مع ــته ب ــا را وابس ــوی پکتی ل
ــرمایه  ــا س ــت ت ــا خواس ــوی پکتی ــنده گان ل از باش
گــذاران را در ایــن بخــش تشــخیص کننــد و زمینــۀ 
معــادن  به ویــژه  معــادن  بــاالی  ســرمایه گذاری 

ــردد. ــم گ ــت، فراه کرومی
ــت آب هــا گفــت کــه  ــورد مدیری ــی در م ــای غن آق
هشــت شــرکت بــزرگ در این بخــش آمــاده فعالیت 
ــد  ــا می توانن ــی م ــرمایه گذاران داخل ــند و س می باش
کــه در ایــن خصــوص بــه ســرمایه گذاری بپردازنــد.
ــی را  ــدت مل ــه وح ــت ک ــی اظهارداش ــرف غن اش
بایــد حفــظ و تقویــت بخشــیم و حکومــت تــاش 
ــرای  ــاه را ب ــات و تســهیات رف ــا امکان ــی ورزد ت م

ــازد. ــم س ــه شــهروندان فراه هم
ــه  ــا  از آنانی ک ــرد: م ــاوه ک ــی ع ــرف غن محمداش
طرح هــای اصاحــی دارنــد اســتقبال می کنیــم، 
وجــود  اصاحــی  طــرح  صورتی کــه  در  امــا 
نداشته باشــد، افــکار تقســیم، قابــل قبــول مــا نیســت 
ــه،  ــیم ن ــی تقس ــت جمهوری، چوک ــی ریاس و چوک

ــد. ــدت می باش ــت و وح ــی خدم ــه چوک بلک
آقــای غنــی یــادآور گردیــد کــه فلســفۀ وجــودی مــا 
بــه قانــون اساســی وابســته اســت و مــا  تطبیــق آنــرا 
ــت  ــت و مل ــق آن، دول ــا تطبی ــرا ب ــم زی می خواهی
قــوی خواهیــم داشــت و بــا عــزت زندگــی خواهیــم 

کــرد.
محمداشــرف غنــی تصریــح کــرد کــه مــا ارادۀ 
ــه نفــع شــان  ــم و آنانی ک ــۀ هیچ کــس را نداری تصفی
ــما  ــم، ش ــت دهی ــد قناع ــد بای ــر می بینن ــه خط را ب
ــما  ــت های ش ــا خواس ــازید ت ــاعد س ــه را مس زمین
ــد  ــه بای ــود ک ــح نم ــازم. وی تصری ــرآورده س را ب
ــر  ــدت فک ــدت و طوالنی م ــط م ــدت، وس کوتاه م

ــم. ــت نمایی ــان را تثبی ــای م ــم و نیازمندی ه کنی
آقــای غنــی بیان نمــود کــه هــدف مــا ایــن اســت تــا 
ــرای نســل های  ــای اساســی را ب ســرمایه ها و بنیاده
آینــده مانــدگار بســازیم، مــن کاری را انجــام می دهم 
رییس جمهــور  مــن  از  بعــد  هرکســی که  تــا 
ــش  ــه پی ــا را ب ــانی کاره ــه آس ــد، ب ــتان باش افغانس
ببــرد. وی گفــت کــه وضعیــت بــا همــکاری ملــت 
در دوســال آینــده در همــه عرصه هــا بهبــود خواهــد 

یافــت.

ــږکال  ــې س ــي چ ــر واي ــا وزی ــې روغتی ــتان د عام د افغانس

ــه کــړې، د کومــو چــې  ــره پاملرن ــه ډې ــو ت ــې هغــو والیتون ی

اوســېدونکي یــې لــه ګڼــو روغتیايــي ســتونزو رسه مــخ دي.

فېروزالدیــن فېــروز د شــنبې پــه ورځ د افغانســتان د ۱۸ 

والیتونــو لپــاره د روغتیايــي خدمتونــو د زیاتولــو پــه هــدف 

ــې،  ــا ی ــه وین ــې پ ــړل چ ــلیک ک ــه الس ــل تړونون ۱۹ بېالبې

ــر  ــلنه ډې ــر ۸۰ س ــه ت ــي خدمتون ــې روغتیاي ــه ی ــې ب له مخ

. يش

ــۍ  ــارده افغان ــپږ میلی ــروژو ش ــو پ ــه دغ ــې پ ــي چ دی واي

لګښــت راځــي چــې د نړیــوال بانــک له خــوا ورکــول 

کېــږي.

ښاغيل فیروز وویل:

"پــه دغــو ۱۸ والیتونــو کــې ۲۰۰ روغتیایــي مرکزونــه 

جوړېــږي او څنګــه مــې چــې ژمنــه کــړې وه، لــه ۸۰ 

فیصــدو ډېــر خلــک بــه خدمتونــو تــه الس  رســی ولــري او 

لــه عمــيل کوونکــو مــې هیلــه دا ده چــې خلکــو تــه پــه ښــه 

ــوي." ــه ورس ــت خدمتون کیفی

ــو  ــو ۱۸ والیتون ــرې پرت ــه لې ــې، پ ــو له مخ ــو تړونون د نوی

کــې د ۲۰۰ روغتیايــي مرکزونــو جــوړول، د ۱۷۰ روغتیايــي 

ــې د  ــو ک ــو والیتون ــه دغ ــوړول او پ ــو ل ــو د خدمتون مرکزون

روغتیايــي کارکوونکــو پــه امتیازاتــو کــې ۴۰ ســلنه زیاتوالــی 

ــامل دی. ش

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د افغانســتان پــه ډېــرو ســیمو 

کــې خلــک لومړنیــو روغتیايــي خدمتونــو تــه د نــه الس ريس 

ــي  ــي روغتیاي ــې ځین ــي چ ــري او واي ــکایت ل ــه ش ــه امل ل

ــو  ــا د خدمتون ــې بی ــورو ک ــو ن ــه ځني ــري او پ ــه نه ل مرکزون

ــه ده. ــره تیټ ــو کچــه ډې ــدې کول وړان

ــواد  ــه هې ــې، پ ــو له مخ ــا وزارت د معلومات ــې روغتی د عام

کــې د روغتیايــي مرکزونــو شــمېر لــه ۲۰۰ څخــه ۲۰۰۰ تــه 

رســېدلی او خدمتونــه یــې هــم تــر پخــوا پــراخ شــوي دي.

د ولــي جرګــې د روغتیايــي چــارو کمېســیون کــه څــه هــم 

لــه نويــو دغــو پــروژو هــر کلــی کــوي، خــو وايــي چــې پــه 

ــر  ــدف ت ــې دا ه ــږي چ ــبب کې ــاد د دې س ــه فس ــوړه کچ ل

خلکــو ونــه رســېږي.

د دغــه کمېســیون مــر مجیب الرحــان څمکنــي ازادي 

ــو  ــروژو د عمــيل کول ــه کار ده چــې د پ ــل، پ ــه ووی ــو ت راډي

ــه کیفیــت څخــه ســمه څارنــه ويش. پــر وخــت د پــروژو ل

ښاغيل څمکني وویل:

ــل  ــه خپ ــه پ ــې او تړونون ــه دا پیس ــې دي، ک ــرې پیس "دا ډي

ــه  ــا پ ــود وي، د روغتی ــار موج ــرې څ ــږي او پ ــای ولګې ځ

برخــو کــې بــه د خلکــو ګڼــې ســتونزې هــوارې شــوي وي، 

خــو کــه د تېــر پــه څېــر دا تړونونــه وزیــر او مرســتیاالنو تــه 

ورســېږي او پــرې څــار نــه وي، نــو بیــا پیســې ورک کېــږي 

چــې خلکــو تــه بــه یــې هېــڅ خیــر ونــه رســېږي."

ــې  ــا وزارت ک ــې روغتی ــه عام ــي، پ ــی واي ــاغلی څمکن ښ

فســاد د دې المــل شــوی چــې خدمتونــه ګــران او خلکــو تــه 

ــه ســختۍ ورســېږي. پ

ــرو  ــه تې ــي، ل ــا وزارت واي ــې روغتی ــتان د عام ــو د افغانس خ

دوو کلونــو راهیســې روغتیايــي خدمتونــه پــراخ شــوي او پــه 

نویــو تړونونــو رسه بــه ال پــراخ يش.
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ــای  ــام کتاب ه ــه تم ــرده ک ــام ک ــتان اع ــارف افغانس ــر مع وزی
ــم و  ــری، حج ــاره بازنگ ــی ۱2 دوب ــی را از کاس اول ال درس

ــد داد. ــا را کاهــش خواه ــمار آنه ش
ــه  ــت ک ــارف افغانســتان گف ــر مع ــف بلخــی، وزی اســداهلل حنی
ــدد در  ــن متع ــود مضامی ــن وزارت وج ــی ای ــاس بررس براس

ــود. ــاگردان می ش ــرای ش ــکات ب ــث مش ــا باع کاس ه
او گفــت کــه اکنــون شــاگردان در کاس هشــتم مکتــب مجبــور 
ــه حافظــه ســپردن ایــن  هســتند کــه ۱۵ کتــاب را بخواننــد و ب

ــرای شــاگردان مــدارس ســخت اســت. کتاب هــا ب
آقــای بلخــی گفــت کــه وزارت معــارف درنظــر نــدارد کتابــی 
را کــه تحــت عنــوان "حــب الوطــن" تدویــن شــده بــود، چــاپ 

. کند
ــتور  ــتان دس ــابق افغانس ــوری س ــس جمه ــرزی رئی ــد ک حام
ــن  ــه وط ــت روحی ــور تقوی ــه منظ ــاب را ب ــن کت ــن ای تدوی

دوســتی در شــاگردان مکاتــب افغانســتان داده بــود.
ــه  ــه نصــاب آموزشــی، ک ــاب ب ــن کت ــزوده شــدن ای بحــث اف
قــرار بــود بــرای شــاگردان کاس هــای هفتــم الــی نهــم 
مکاتب/مــدارس تدریــس شــود، در شــبکه های اجتماعــی 

واکنش هــای زیــادی در پــی داشــت.
شــماری بــه عنــوان آن کــه "چــرا عربــی اســت" منتقــد بودنــد 
ــد  ــک و تردی ــراز ش ــوای آن اب ــم در محت ــر ه ــماری دیگ و ش

کــرده بودنــد. 
آقــای بلخــی گفــت کــه مضمــون ایــن کتــاب در ســایر 
ــاپ  ــه چ ــاز ب ــود دارد و نی ــتان وج ــی افغانس ــای درس کتاب ه

ــت. ــه نیس ــن زمین ــه در ای ــاب جداگان کت
ــده  ــرای ســال آموزشــی آین ــرار اســت کــه ب وزارت معــارف ق

۵0 میلیــون جلــد کتــاب چــاپ کنــد
درســی  کتاب هــای  در  مشــکات  حــل  بــرای  گفــت  او 
مکاتــب افغانســتان قــرار اســت یــک تیــم از کارشناســان تمــام 
ــورد  ــی م ــی و تغییرات ــتان را بررس ــی افغانس ــای درس کتاب ه

ــد. ــال کن ــا اعم ــاز را در آنه نی
بــه گفتــه وزیــر آمــوزش و پــرورش افغانســتان ایــن وزارت در 
ــد  ــون جل ــی ۵0 میلی ــده تحصیل ــرای ســال آین ــه ب نظــر دارد ک
ــرا  ــه آن ــون دالر هزین ــدود 20 میلی ــه ح ــد ک ــاپ  کن ــاب چ کت
ــت  ــکا ) USAID( پرداخ ــی آمری ــن الملل ــعه بی ــاد توس نه

ــرد. ــد ک خواه
ســال آموزشــی در افغانســتان از اول حمل/فروردیــن شــروع و 

ــد. ــه می یاب ــز ادام ــم پائی ــا خت ت
ــم  ــش حج ــکان کاه ــان ام ــی کارشناس ــا بررس ــه ب ــت ک او گف
کتابهــا وجــود دارد کــه می توانــد قــدرت یادگیــری را در دانــش 

آمــوزان بیشــتر و همچنیــن هزینــه چــاپ را کاهــش دهــد.

اشرف غنی: 

می خواهم صالحیت هایم کم شود
کتاب های درسی مکاتب 

بازنگری می شود

فېـــــروز: 

د هېواد ۱۸ والیتونو کې ۲۰۰ روغتیايي مرکزونه جوړېږي
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ورزش
سیامک هروی

ــورخ ســی جــون  ــروز م ــان ام ــوِن آلم ــک تلویزی ــال ی کان
در ســرویس خبــری ســاعت هشــت شــب خویــش نتیجــۀ 
ــه  ــق ب تحقیقــات خــود را در مــورد انفجــار چهاراهــی زنب

نشــر رســاند. مــوارد عمــدۀ ایــن تحقیقــات ایــن اســت:
-پنج ونیــم مــاه قبــل اطــاع داشــتند کــه یــک موتــر ألری از نــوع تانکــر 
ــک  ــۀ دیپلوماتی ــد در منطق ــاری می خواه ــواد انفج ــو م ــزار کیل ــا ده ه ب

کابــل انفجــار داده شــود.
ــور  ــه کش ــل س ــی حداق ــتگاه های جاسوس ــق دس ــب از طری ــن مطل -ای

ــود.  ــت رســانیده شــده ب ــه اطــاع حکوم ــود و ب ــد شــده ب تائی
ــود کــه قصــد انفجــار، ســفارت آن کشــور  ــدا کــرد ب -آلمــان اطــاع پی

ــه اطــاع حکومــت افغانســتان رســاند. ــن موضــوع را ب اســت ای
-آلمــان ســفارت خــود را تخلیــه کــرد، چــون می دانســت کــه حکومــت 

تدابیــری روی دســت نگرفتــه اســت.
-شــش روز قبــل از انفجــار دوبــاره بــه اطــاع حکومــت رســانیده شــد 

ــرد.  ــر تانکــر )آب( انفجــار صــورت می گی ــه توســط موت ک
-آلمان آخرین آلمانی خود را از سفارت بیرون کرد.

-ارگان هــای کشــفی دو کشــور ایــن مســأله را دو روز قبــل نیــز مکــرراً 
بــه اطــاع حکومــت رســانیده بودنــد.

عزیز آریافر

»اشرافیت مافیایی« و قدرت بازدارندۀ اربابی
ــۀ  ــی از رابط ــدرت خصوص ــروز ق ــتان ام در افغانس
مالکیتــی اشــرافیت زمیــن داران ســنتی و ســرمایه داران 
ــن رابطــه از پول هــای  تجــارت پیشــه، ناشــی نمی شــود، بلکــه ای
بــادآورده و منبعــث از فســاد ســازمان یافتــۀ دو دهــۀ اخیــر 
ــک  ــکل گیری ی ــاهد ش ــا ش ــل، م ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــا می گی منش
ــه  ــو ب »اشــرافیت مافیایــی« در ایــن کشــور می باشــیم؛ اشــرافیتی ن

ــات.  ــزاج و بی ثب ــون م ــیس، متل ــام، خس ــیده، خ دوران رس
ــرده  ــری از رشــد نســل تحصیل ک ــا جلوگی ــوع اشــرافیت ب ــن ن ای
ــی  ــا برجــا نگه داشــتن پایه هــای ســنت ارباب ــۀ متوســط و پ و طبق
مانــع تبدیــل شــدن قــدرت سیاســی بــه قــدرت عمومــی می شــود. 
تــا زمانــی کــه اشــرافیت مافیایــی، قــدرت بســیج توده هــا 
و تیکــه داری قومــی را در اختیــار داشــته باشــد، مــا شــاهد 
شــکل گیری دولــت مــدرن و حاکمیــت قانــون در افغانســتان 
ــد کرم هــای مــوذی  ــی مانن ــود. چــون اشــرافیت مافیای ــم ب نخواهی
ریشــه های حاکمیــت و قــدرت عمومــی را نابــود می کنــد.

ــیم  ــدوار باش ــور امی ــدۀ کش ــه آین ــبت ب ــم نس ــی می توانی ــا زمان م
ــکل  ــور ش ــن کش ــور در ای ــه و مردم مح ــدار عادالن ــک اقت ــه ی ک
ــع  ــی مناب ــردی؟« و ردیاب ــا ک ــش »از کج ــرح پرس ــا ط ــرد و ب بگی
اولیــۀ ثــروت و شناســایی ســرمایه های پیــش از پول شــویی، 
زمینــۀ تفکیــک پول هــا و ملکیت هــای پــاک را از ســرمایه ها 
ــرمایه های  ــادرۀ س ــا مص ــم آورد و ب ــاک فراه ــای ناپ و ملکیت ه
ــت  ــازد. در آن وق ــود س ــی را ناب ــت مافیای ــدرت اربابی ــاک، ق ناپ
ــزار و  ــی و مناصــب اداری دیگــر اب ــه کرســی های انتخاب اســت ک
ــوع  ــگاه از ن ــن جای ــود و ای ــد ب ــی نخواه ــرافیت مافیای ــت اش ران
مدیریــت و ســنت های اربابــی فاصلــه خواهــد گرفــت و بــا 

ــد. ــد ش ــدرن وارد خواه ــای م ــه دنی ــی ب ــای واقع گام ه
ــانی از  ــرای کس ــده ب ــه بن ــی اصطاحی ســت ک ــرافیت مافیای ۱.اش
ــی و  ــای دولت ــتفاده از جایگاه ه ــا اس ــه ب ــه ک ــی جامع ــۀ پایین طبق
ــرمایه های  ــت و س ــه ران ــر ب ــال اخی ــروع در ۱7 س ــارت نامش تج

ــد، وضــع کــرده ام. ــه ان بزرگــی دســت یافت

حوریه مصدق

ــت  ــت حکومـ ــرار اسـ ــد قـ ــت: می گوینـ ــوخی نوشـ شـ
قانـــون تظاهـــرات و اجتماعـــات را اصـــاح کننـــد و 
ـــی  ـــرار خواه ـــن ق ـــون از ای ـــده قان ـــاح ش ـــای اص ماده ه

بـــود:
حاالتی که تظاهرات غیر قانونی است:

تظاهـــرات در مقابـــل مراکـــز عامـــه، دفاتـــر و ادارات دولتـــی، دیپلوماتیـــک، 
و  تلویزیون هـــا  شـــاورالی ها،  خارجـــی،  و  داخلـــی  ســـازمان های 
ــد.  ــی می باشـ ــر قانونـ ــرک ها غیـ ــه و سـ ــا و کوچـ ــا در پارک هـ حتـ
ـــتان  ـــزای افغانس ـــون ج ـــه قان ـــق ب ـــان مطاب ـــف، معترض ـــورت تخل در ص
مـــورد مجـــازات حبس هـــای قصی المـــدت و متوســـط المـــدت قـــرار 

می گیرنـــد.
حاالتی که معترضان می توانند دست به تظاهرات بزنند:

۱- معترضیـــن می تواننـــد بـــرای اعتـــراض در اطاق هـــای منـــازل 
ــای  ــات اطاق هـ ــد. جزییـ ــرات بزننـ ــه تظاهـ ــت بـ ــان دسـ رهایشی شـ
رهایشـــی و نوعیـــت اســـتفاده بـــرای تظاهـــرات در ماده هـــای بعـــدی 

توشـــیح گردیـــده اســـت.
2- هـــرگاه موضـــوع بســـیار جـــدی باشـــد و بـــا سرنوشـــت اکثـــر 
ـــد  ـــردم می توانن ـــد، م ـــته باش ـــه داش ـــی رابط ـــع مل ـــم مناف ـــا ه ـــردم و ی م
ایـــن تظاهـــرات را در روی حویلی شـــان برگـــزار کننـــد، ولـــی 
ـــت  ـــب اذی ـــه و موج ـــرون رفت ـــا بی ـــد از دیواره ـــان نبای ـــدای معترض ص
همســـایه ها گـــردد. در صـــورت تخلـــف، مطابـــق بـــه قانـــون جـــزای 

ــرد.... ــورت می گیـ ــراات صـ ــتان اجـ افغانسـ

بامیان صاحب استدیوم 
ورزشی می شود

سفارت امریکا در کابل برای تیم 

رباتیک دختران افغانستان ویزا نداد

فیـسبـوک نـــامــه

ــز  ــزاری در مرک ــی م ــهید »عبدالعل ــی ش ــتدیوم ورزش ــِگ اس کلن
والیــت بامیــان بــا حضــور مقامــات محلــی، ورزشــکاران و اقشــار 

ــد.  ــن زده ش ــه زمی ــان ب ــردم بامی ــف م مختل
محمــد طاهــر زهیــر، والــی بامیــان در ایــن مراســم از شــرکت برنــدۀ 
ــا اســتندارد های  ــن اســتدیوم را ب ــه ای ــرد ک مناقصــه درخواســت ک
کــه در قــرارداد ذکــر شــده بســازد و در موعــد مقــرر کار ســاخت 

آن را بــه اتمــام رســاند.
آقــای زهیــر بــه ســایر پروژه هــای عمرانــی در والیــت بامیــان هــم 
ــد  ــای مانن ــک کار پروژه ه ــدۀ نزدی ــت: در آین ــرد و گف ــاره ک اش
ــان درۀ اژدر  ــان و خیاب ــان دانشــگاه بامی ــات، خیاب ــتارگاه حیوان کش

ــاز خواهــد شــد. آغ
ــان 40 متــری داخــل شــهر بامیــان خبــر داد  زهیــر از ســاخت خیاب
ــن درۀ  ــر از »ده ــول 7،8 کیلومت ــه ط ــان ب ــن خیاب ــه ای ــت ک و گف
ککــرک« بــه روســتای »برســونه« می باشــد کــه بــا کمــک  7 میلیــون 

ــاز می شــود. ــه زودی آغ ــن طــرح  ب ــی ای ــی مال ــوروی حام ی
ــی  ــز ط ــان نی ــهردار بامی ــان، ش ــان ام ــد ام ــر، محم ــویی دیگ در س
ــه  ــرف بودج ــی از ط ــتدیوم ورزش ــن اس ــه ای ــت ک ــخنانی گف س
توســعه یی شــهرداری بامیــان بــا هزینــۀ 23 میلیــون افغانــی، توســط 
شــرکت »بابــا ایوریســت« در مــدت ۱20 روز کاری ســاخته خواهــد 

شــد. 
ــدان  ــک می ــت: ی ــروژه گف ــن پ ــات ای ــارۀ جزئی ــان درب ــای ام آق
ــرای  ــگاه ب ــال، 2 جای ــن والیب ــه صــورت اســتندارد 2 زمی ــال ب فوتب
ــه کــه  ــه و مردان تماشــاچیان، 4 اطــاق و 2 ســرویس بهداشــتی زنان

ــد. ــد ش ــاخته خواه ــد، س ــاق می باش دارای 8 ات
ــۀ شــهرداری تأســیس شــده کــه در  ــان کمیت در تمــام مــدارس بامی
ایــن کمیته هــا، شــهردار، کمیتــۀ سرســبزی، کمیتــۀ نظافــت و کمیتــۀ 
ــاد  ــال ایج ــم والیب ــدارس تی ــند، در م ــامل می باش ــت ش محیط زیس
شــده و در آینــدۀ نزدیــک مســابقات ورزشــی بیــن تیم هــای فوتبــال 

ــدازی می شــد. ــز راه ان ــال نی و والیب

ســفارت امریــکا در کابــل، بــرای تیــم رباتیــک دختــران افغانســتان 
بــرای اشــتراک در مســابقات جهانــی رباتیــک ویــزا نــداده اســت.

ایــن مســابقات کــه در امریــکا برگــزار شــده، تیــم رباتیــک دختــران 
افغانســتان بــه دلیــل نگرانــی واشــنگتن از اســتفادۀ ایــن تجهیــزات 

توســط داعــش از شــرکت در آن محــروم شــده اســت.
ــود کــه شــش دختــر نوجــوان رباتیــک افغانســتان، در ایــن  قــرار ب
مســابقات جهانــی اشــتراک کننــد. آنــان پیشــتر بــرای مصاحبــۀ ویــزا 
ــان در  ــات ربات های ش ــه قطع ــد ک ــده بودن ــل آم ــه کاب ــرات ب از ه

ــدند. ــه داری می ش ــرک نگ گم
ده هــا تیــم از کشــورهای مختلــف در ایــن مســابقات شــرکت 
ــم  ــا تی ــت. ام ــد یاف ــه خواه ــن روز ادام ــرای چندی ــه ب ــد ک کرده ان
ــن  ــد ای ــو می توانن ــق ویدی ــتان، از طری ــران افغانس ــک دخت رباتی

مســابقات را از خانه های شــان در هــرات مشــاهده کننــد.

شیـره و مانـدره
مرکـز سوق الجیشی شـورای نظار

محمد حسین سعید
بخش دوم و پایانی

ــه  ــت، از جمل ــم هس ــتثنایی ه ــای اس ــا و صمیمیت ه ــی دورۀ رفاقت ه جوان
دوســتانی کــه رفاقــت خاصــی بــا هــم داشــتیم، یکــی هــم عظیــم شــهید بــود 
کــه یــک لحظــه از مــن دور نمی شــد. بی آالیشــانه ترین و برادرانه تریــن 
محبتــی کــه در میــان دو دوســت ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، نســبت 
بــه مــن داشــت. او جوانــی خــوش اخــاق و خــوش ســیما، بــا قامــت کشــیده 
و چشــمان درشــت و صورتــی نورانــی بــود، بیشــتر او بــود کــه بــه ریخــت و 
پاش هــای از ســر تنبلــی و فراموشــکاری مــن توجــه داشــت و در نظــم دادن 
ــار و کــردار  ــا کمــی مبالغــه از رفت ــه مــن کمــک می کــرد. اگرچــه گاهــی ب ب

ــده دار می ســاخت. ــای خن ــن، طنزه م
ــال،  ــه س ــر ب ــود، در ظاه ــر ب ــی بزرگ ت ــن اندک ــه از م ــود آنک ــا وج او ب
کوچک تــر می نمــود، بــا درک تعجــِب دیگــران بــر ایــن واقعیــت، بــا شــوخی 

ــفقت دارم.« ــین ش ــه حس ــبت ب ــن نس ــرد: »م ــد می ک تأکی
ــر  ــدود ۱00 مت ــه ح ــدیم ک ــع می ش ــرای درس جم ــاالری ب ــب ها در ت ش
مربــع مســاحت داشــت و آن خیمــۀ بــود کــه بــه ر روی تیرک هــای از چــوب 
محلــی اســتوار شــده بــود و پوششــی از بوریــا و اســتری از یــک نــوع تکــه 
ضخیــم نیلــون کــه رنــگ ســبز تیــره داشــت، بــا تختــۀ ســیاه و تباشــیری کــه 
در آخــر صنــف جــای داشــت. اطــراف تــاالر را بــرِف پوفــک احاطــه کــرده 
ــن  ــت از بی ــردی آن را نمی تواس ــم س ــی ه ــاری چوب ــش دو بخ ــه آت ــود ک ب

ببــرد.
ــس  ــش را تدری ــی معروف ــج مرحله ی ــتراتیژی پن ــب اس ــر صاح ــا آم در آنج
ــتراتیژیک،  ــرض اس ــال، تع ــاع فع ــازی، دف ــذاری، پایگاه س ــرد، )نطفه گ می ک
بســیج عمومــی( بــا چاشــنِی از سیاســت جهانــی و تاریــخ جنگ هــای 
چریکــی کــه در حقیقــت خاصــۀ بــود از مطالعاتــش در رابطــه بــه جنــگ و 

ــی خــودش. ــات عمل ــه تجربی ــه اضاف سیاســت، ب
وقتــی تعلیمــات نظامــی بــه پایــان رســید، بحــث و درس هــای اســامی شــروع 
ــرد  ــی داد. چــه م ــی درس م ــاری محمــد عراق ــه ق ــرآن ک ــد ق ــا تجوی شــد، ب
مبارکــی بــود و بــا ظاهــر و باطنــی پاکیــزه و خوشــبوی. او بــه گفتــۀ خــودش 
از ُکردســتان عــراق و قبــًا اهــل آواز و موســیقی بــوده و بعــداً در عســکری 
ــود. از  ــاوت ب ــادت و ت ــر و عب ــرق ذک ــون می شــود. حــاال غ ــش دگرگ حال
ــا هــر کــس نزدیــک می شــدی مصــروف زمزمــۀ آیــات قــرآن و  برکــت او ب

اداکــردن حــرف »ح« از حلــق و قلقلــه حــرف قــاف بــود.
نمــاز تهجــد بــه عــادت عمومــی تبدیــل شــده بــود. شــب ها هــر وقــت بیــدار 
ــه برخاســته و  ــه در تاریکــی شــب مخفیان ــدی کســانی را ک می شــدی، می دی
در ســایۀ یــک درخــت جنگلــی، آرام و بی صــدا مشــغول نمــاز اســتند. عطــر 
عبــادت و تــاوت چنــان فضــا را گرفتــه بــود کــه هرکــس بــر آنجــا گــذرش 

ــر آن همــه تقــوی و اخــاص قــرار می گرفــت. ــاد، تحــت تأثی می افت
تــازه واردِ جالــِب دیگــر، عبــداهلل انــس الجزایــری بــود. او چشــمان َهشــیار و 
ریــش ســیاه و دراز داشــت. صدایــش در قرائــت قــرآن جاذبــه و طنیــن مؤثری 
ــح اهلل  ــا از فروپاشــی جبهــۀ اســتاد ذبی ــود ت ــده ب ــزار شــریف آم داشــت. از م
بعــد از شــهادتش جلوگیــری شــود. آمــر صاحــب در بــارۀ او گفــت: در مقابــل 
ــده اســت و  ــه جــان خری ــه کــه خطرهــای بی شــماری را ب ایــن جــوان بیگان
ــد،  ــری کن ــه جلوگی ــک جبه ــا از ســقوط ی ــده ت ــه این جــا آم احســاس اش ک
خجالــت می کشــم. بــا مــا مانــد و توانســت بیشــتر از هــر عــرب دیگــر شــرایط 

را درک کنــد، رابطــه ایجــاد کنــد و رفیــق شــود.
ــارۀ  ــود، در ب ــی ب ــور فرهنگ ــوول ام ــه مس ــدزی ک ــمی کن ــک روز هاش ی
تأســیس یــک جریــدۀ دیــواری صحبــت می کــرد و از آمــر صاحــب در مــورد 
ــن شــوخی آمیز  ــت: الفجــر. م نامــش مشــورت می خواســت. آمرصاحــب گف
ــه  ــود ک ــازارک ب ــا در ب ــده م ــام جری ــن ن ــر صاحــب ای ــردم. آم ــراض ک اعت
ــان  ــت: ج ــب گف ــم. آمرصاح ــال اش می کنی ــاره فع ــیر دوب ــا آزادی پنجش ب
بیــادر، مــه او وقــت نــام آن جریــده را بــه خاطــر الفجــر گذاشــته بــودم کــه 
ــذاری  ــام الفجــر نام گ ــه ن ــروزه را ب ــزی ام ــات مرک ــن قطع ــتم همی می خواس
کنــم و بدیــن منظــور ایــن نــام را بــه جریــدۀ شــما گذاشــته بــودم تــا بــه مــردم 
آشــنا باشــد و دوم این کــه تــو دیگــر پنجشــیر نمــی روی. مــن باتعجــب بــه او 
ــه شــوخی گفــت: مــا صاحب هــا  ــن ب ــرت م ــا درک حی ــگاه کــردم و او ب ن
بــه گــپ دیــر می فهمنــد. »مــا« لقبــی بــود کــه تنهــا آمرصاحــب بــه عــوض 

ــرد. ــتفاده می ک ــن از آن اس ــام م ن
داســتان نام گــذاری جریــده از ایــن قــرار بــود: در ســال ۱360 در هــر منطقــۀ 
پنجشــیر یــک جریــدۀ دیــواری داشــتیم. نــام جریــدۀ دیــواری رخــه کــه آن را 
حفیــظ منصــور و عده یــی از جوانــان »جهــادِ دعــوت« تأســیس کــرده بودنــد، 
ــم  ــه بودی ــوت« ُرخ ــاد دع ــر »جه ــب در دفت ــان اغل ــه گم ــود. ب ــر« ب »اهلل اکب
ــام  ــما ن ــت: ش ــن گف ــه م ــب ب ــر صاح ــد. آم ــرح ش ــده مط ــث جری ــه بح ک
جریدۀتــان را »الفجــر« بگذاریــد و پرســید، می دانــی الفجــر چیســت؟ و خــود 

ــکافد.  ــب را می ش ــی ش ــه تاریک ــپیده یی ک ــن س ــواب داد: اولی ج
ــدۀ  ــذاری جری ــود، نام گ ــر« ب ــدۀ »اهلل اکب ــی جری ــه حام ــحاق ک ــر اس انجنی
ــه  ــاخت و ب ــا او س ــتانه اش ب ــوخی های دوس ــرای ش ــی ب ــازارک را موضوع ب
ــازارک نیســتی، آمــر پنجشــیر اســتی.  خنــده گفــت: آمــر صاحــب تــو آمــر ب
ــی،  ــل حنان ــه خلی ــد ک ــر« ش ــازارک »الفج ــدۀ ب ــام جری ــب ن ــن ترتی ــه ای ب
ریکســتانی، ســنگری، مــا مومــن و عبدالحمیــد از همــکاران قلمــی آن بودنــد.

این کــه چــرا از نــام الفجــر بــر قطعــات مرکــزی منصــرف شــد، بــه 
ــه باطــن  ــه ب ــه عــوض ظاهــر هــر کار، ب ــر می گــردد کــه ب ساده پســندی او ب
ــر  ــال ۱360، آم ــه در س ــود ک ــب آن ب ــرد. عجی ــز می ک ــت آن تمرک و کیفی
ــناخته  ــیر ش ــرون پنجش ــوز در بی ــه هن ــود ک ــاله یی ب ــوان 28 س ــب ج صاح
ــات  ــزرگ از حم ــۀ ب ــج حمل ــش، پن ــواِن خوی ــت خ ــود. از هف ــده نب ش
ــا ۱36۵ شــوروی کــه او را شــهرت ملــی و بین المللــی داد،  ــۀ ۱3۵9 ت هفتگان
ــد تأســیس  ــک کار بزرگــی مانن ــرای ی ــه می توانســت ب ــود. چگون نگذشــته ب
شــورای نظــار زمینه ســازی کنــد؟ آیــا مــن بــه گفتــۀ او، »مــا« نبایــد حیــرت 

ــردم؟ ــه می ک ــظ را زمزم ــت حاف ــن بی ــد ای ــردم؟ نبای می ک
»خیال حوصلۀ بحر می پزد هیهات

چه هاست در سر این قطره محال اندیش«
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یــک رســانه آلمانــی گــزارش داده کــه مهاجــران 
ــان  ــن از آلم ــده دوبلی ــاس قاع ــتان براس افغانس
ــا و  ــه اروپ ــه دیگــر کشــورهای عضــو اتحادی ب
ــت  ــان برگش ــران زده ش ــور بح ــه کش ــپس ب س
ایــن  بــه  ســبزها  حــزب  می شــوند.  داده 

ــرد. ــراض ک ــت اعت وضعی
روزنامــه "تاگــس اشــپیگل" برلیــن بــه روز 
ــه آلمــان  شــنبه نوشــته اســت کــه وزارت داخل
بــه یــک پرسشــنامه حــزب ســبزها گفتــه اســت 
کــه از مــاه جنــوری ســال جــاری میــادی ۱82 
ــن از  ــون دوبلی ــاس قان ــان براس ــوی افغ پناهج
ــه  ــو اتحادی ــر عض ــورهای دیگ ــه کش ــان ب آلم

ــد. ــا فرســتاده شــده ان اروپ
کشــور نــاروی نیــز در فهرســت ایــن کشــورها 
قــرار دارد کــه اخیــراً بــه قانــون دوبلیــن پیوســته 
اســت. گونتــر بوکهــارد رئیــس ســازمان حامــی 
پناهجویــان "پــرو ازیــل" در ایــن زمینــه از 
"اخــراج هــای زنجیــره ای" مهاجــران بــه 
ــف  ــان توق ــت و خواه ــخن گف ــتان س افغانس

ــد شــد. ــن رون ای
بــه  ســویدن  از  افغــان  مهاجــران  اخــراج 

ن نســتا فغا ا
ــپیگل"  ــس اش ــه "تاگ ــز از ب ــبزها نی ــزب س ح
ــچ  ــد هی ــل نبای ــان حداق ــه آلم ــت ک ــه اس گفت
کشــورهای  دیگــر  بــه  را  افغــان  خانــواده 
ــه  ــتد. لوئیس ــس بفرس ــا پ ــه اروپ ــو اتحادی عض
امتســبرگ، ســخنگوی سیاســی امــور پناهندگــی 
ایــن روزنامــه گفــت:  بــه  حــزب ســبزها 
ــه  ــن اخــراج ب ــن نیســت؛ بنابرای »افغانســتان ام
ــت«. ــوع اس ــی ممن ــور کل ــه ط ــور ب ــن کش ای

وی اضافــه کــرد که مخصوصــا اخــراج مهاجران 
افغــان بــه کشــورهایی نیــز نبایــد صــورت بگیرد 
ــتان را  ــه افغانس ــی ب ــای گروه ــراج ه ــه اخ ک
انجــام مــی دهنــد؛ مخصوصــا این مســئله ســوال 

برانگیــز کــه برخــی کشــورهای عضــو اتحادیــه 
ــان  ــد و همچن ــویدن و فنلن ــه س ــا از جمل اروپ
ــا و  ــواده ه ــراج خان ــی اخ ــرا حت ــش اخی اتری
ــد.  ــرده ان ــاز ک ــل آغ ــه کاب ــان را ب ــودکان ش ک
ــات  ــد در تصمیم ــن بای ــرد: »ای ــه ک وی اضاف
ــاس روش  ــان براس ــران افغ ــتاندن مهاج بازگش
امتســبرگ  شــود«.  گرفتــه  درنظــر  دوبلیــن 
همچنــان گفــت کــه آلمــان بایــد مراحــل 
پناهندگــی خانــواده هــای پناهجــو از افغانســتان 

ــرد. ــش بب ــد را پی ــل دارن ــه طف ک
ــورهای  ــن کش ــن بی ــه دوبلی ــاس توافقنام براس
ــو  ــه پناهج ــوری ک ــا، کش ــه اروپ ــو اتحادی عض
بــرای اولیــن بــار در ایــن اتحادیــه داخــل 
ــه  خاکــش شــده باشــد، مســئولیت رســیدگی ب
درخواســت پناهندگــی اش را دارد. بســیاری 
از مهاجــران افغانســتان در مســیر مهاجــرت در 
ــا  ــه اروپ ــو اتحادی ــور عض ــد کش ــا چن ــک ی ی

ــی  ــان م ــیاری از آن ــد. بس ــت دارن ــان انگش نش
ــگاری  ــت ن ــا انگش ــی از آنه ــه وقت ــد ک گوین
ــه  ــرای ارائ ــه ب ــتند ک ــاع نداش ــده، اط ــی ش م

ــت. ــی اس ــت پناهندگ درخواس
ــی  ــت امنیت ــر وضعی ــه خاط ــر ب ــال حاض در ح
ــده ای از  ــول نش ــر قب ــچ مهاج ــتان، هی افغانس
ــت  ــود. دول ــی ش ــراج نم ــل اخ ــه کاب ــان ب آلم
ــی  ــای گروه ــاز اخــراج ه ــان از آغ ــدرال آلم ف
تاکنــون بیــش از ۱00 مهاجــر مجــرد را بــه 
افغانســتان اخــراج کــرده کــه بــه گفتــه مقامــات 
آلمانــی بیشترشــان مرتکــب جــرم شــده بودنــد.
ــل کــه  ــار در کاب ــه خاطــر حملــه مرگب ــرا ب اخی
ســفارت آلمــان نیــز در آن بــه شــدت خســارت 
ــاد، اخــراج هــای گروهــی در  ــد و از کار افت دی
دو دور بــه افغانســتان لغــو شــده و رونــد الحــاق 
خانــواده هــای مهاجــران قبــول شــده افغــان در 

آلمــان نیــز متوقــف شــده اســت.

مجیدی
ــدف  ــا ه ــیا ب ــات افغانســتان و آس ــز مطالع مرک
ــانی از  ــوم انس ــش عل ــد دان ــهم گیری در رش س
طریــق مدیریــت، توســعه و انتشــار فعالیت هــای 

پژوهشــی معیــاری آغــاز بــه فعالیــت کــرد.
داکتــر ســیدمحمد عالمــی، اســتاد دانشــگاه 

پایه گــذاران  از  یکــی  و 
گفت وگــو  در  مرکــز  ایــن 
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا 
"بــا وجــود شــمار  گفــت: 
و  دانش آموختــه گان  زیــاد 
ــوم  ــته های عل ــجویان رش دانش
حــوزۀ  در  به ویــژه  انســانی 
روابــط  و  سیاســی  علــوم 
بین الملــل، کم بــود نهادهــای 
مدیریتــی که ســهیم در توســعۀ 
پژوهش هــای  و  تحقیقــات 
آکادمیــک باشــند، ایــن انگیــزه 
ــا تأســیس  ــا ب را ایجــاد کــرد ت
خــود  ســهم  مرکــز،  ایــن 

را در معیــاری ســاختن و اســتفاده بهینــه از 
کنیــم". ایفــا  علمــی  فعالیت هــای 

مطالعــات  مرکــز  بــه شــعار  اشــاره  بــا  او 
ــت:  ــوان داش ــیا )CAAS( عن ــتان و آس افغانس
پژوهشــی  فعالیت هــای  بــه  مــا  کشــور  در 
اهمیــت چندانــی داده نشــده اســت و افــزون بــر 
ــن  ــه ای ــی توجــه خاصــی ب ــه از نظــر مال این ک
ــارت  ــت و نظ ــدم مدیری ــده، ع ــه نگردی عرص
ــز ســبب شــده  ــور پژوهشــی نی ــر ام مناســب ب
اســت تــا مــا بــا ضعــف مفــرط در ایــن زمینــه 

ــیم.  ــه رو باش روب

بــه بــاور آقــای عالمــی، در جهــان امــروز 
ــم و  ــه عل ــر پای توســعه و پیشــرفت کشــورها ب
دانــش اســتوار اســت و بــدون انجــام تحقیقــات 
و تولیــد دانــش به ویــژه در کشــوری ماننــد 
ــت  ــامانی را پش ــال ها نابه س ــه س ــتان ک افغانس
ســر گذاشــته اســت، دسترســی بــه آن ناممکــن 

اســت. 
ــز »کاس«  ــل تمرک ــان دلی ــی هم چن ــای عالم آق
بــر مطالعــات آســیا را اهمیــت ژئوپولتیکــی 
منطقــه و ارتبــاط تاریخــی و امنیتــی ایــن حــوزۀ 
ــته و  ــتان دانس ــوالت افغانس ــا تح ــی ب جغرافیای
گفــت: بــه بــاور بســیاری از صاحب نظــران 
نقطــه تمرکــز رقابت هــای بین المللــی، در آســیا 
و بــه طــور مشــخص در منطقــه جنــوب و میانــه 
ــای  ــده جمهوری ه ــه در بردارن ــت ک ــیا اس آس
آســیایی از عــراق تــا افغانســتان اســت. اهمیــت 
ــی از  ــه برخ ــت ک ــدری اس ــه ق ــه ب ــن منطق ای

عنــوان  بــه  آن  از  امریکایــی  صاحب نظــران 
ــد. ــاد می کنن ــه« ی ــب خاورمیان »قل

او می گویــد: بــرای مــا نیــز کــه کشــورمان 
ــرار دارد،  ــی ق ــز جغرافیای ــه تمرک ــن نقط در ای

نمی توانــد بــدون اهمیــت بمانــد.
آقــای عالمــی در پیونــد بــه راهبــرد »کاس« 
اســت،  آن  بــر  تصمیــم  گفــت: 
تــا آنجــا کــه امکانــات بــه مــا 
از  اســتفاده  بــا  می دهــد،  اجــازه 
میــان  در  موجــود  ظرفیت هــای 
اســتادان  و  دانش آموختــه گان 
ــژه  ــانی به وی ــوم انس ــته های عل رش
علــوم سیاســی و روابــط بین الملــل، 
در تقویــت بنیــه علمــی دانشــجویان 
ــی  ــردن خاهای ــا پرک ــیده و ب کوش
ــق و  ــیوه تحقی ــوزش ش ــه در آم ک
ــه  ــه چشــم می خــورد، ب ــش ب پژوه
رشــد بنیــه علمــی دانشــجویان و 
ــش  ــق و پژوه ــه تحقی ــاد روحی ایج

در آنــان بکوشــیم. 
پژوهش هــای  و  مطالعــات  دادن  جهــت  او 
ــط  ــی رواب ــیا و بررس ــمت آس ــه س ــان ب محقق
از  را  آســیایی  کشــورهای  و  افغانســتان 
سیاســت های ایــن مرکــز اعــام کــرده و گفــت: 
امیدواریــم تــا از ایــن طریــق بتوانیــم در محیــط 
ــن  ــی در ای ــوالت بین الملل ــده تح ــیار یپچی بس
ــات را  ــات و تحقیق ــی، مطالع ــوزه جغرافیای ح
مدیریــت کنیــم و راه کارهــا و نســخه های جدیــد 
علمــی را کــه ضــرورت دســتگاه سیاســت 

ــم. ــه کنی ــت، ارای ــورمان اس ــی کش خارج

حزب سبزهای آلمان خواهان حفاظت 
از خانواده های مهاجر افغانستانی از قاعده دوبلین شد

مرکز مطالعات افغانستان و آسیا فعال شد

بـر مـا چـه رفـت؟ 
روایتـی بـرای تـاریـخ 

بخش چهارم 
نویسنده: بهار مهر 

انتقــاد تنــد ســران حــزب جمعیــت 
اســامی از حکومــت در پــی حملــه 
انتحــاری بــر مراســم تشــیع جنــازۀ 
شــهید ســالم ایزیــار، مــوج تازه یــی 
از نــا رضایتی هــا را رقــم زد. امــراهلل 
ــور  ــت در ام ــر مســتعفی دول ــح وزی صال
ــای دفاعــی  ــورم نهاده اصاحــات و ریف
و امنیتــی طــی صحبتــی بــا رســانه ها 
ــی  ــام امنیت ــه نظ ــت ک ــت گف ــه صراح ب
ــون  ــود، چ ــاح ش ــد اص ــتان بای افغانس
ــار  ــه ب ــد فاجع ــی توان ــع م ــداوم وض ت

ــد.  باش
از  زیــادی  تماس هــای  هنــگام  شــب 
مراجــع میانجگــر حکومتــی بــه شــماری 
از اعضــای رســتاخیز تغییــر دریافت شــد 
کــه از آمادگــی حکومــت بــرای پذیــرش 
مطالبــات  و  هــا  خواســت  قســمی 
شــهروندان کــه در اعامیــه هــای شــماره 
۱ و 2 رســتاخیز تغییــر بیــان شــده بــود، 
اظهــار آمادگــی مــی کــرد. امــا ایــن 
ــی  ــت موقت ــی حکوم ــاطت و آمادگ وس
و بــرای فرصــت طلبــی بــود، تــا از 
ایــن طریــق بتواننــد ســطح نارضایتــی و 

ــد.  ــرول کنن ــردم را کنت ــم م خش
روز ۱4 جــوزای ۱396 کابــل شــاهد 
در  دیگــری  مردمــی  خیمــه  برپایــی 
حمایــت از جنبــش رســتاخیز تغییــر 
ــان  ــاراه خراس ــه در چه ــن خیم ــود. ای ب
عصــر همــان روز توســط جوانــان آگاه و 

ــد.  ــته ش ــر افراش ــل ب ــد کاب دردمن
مــردم خســته از بحران هــای موجــود 
کــه حــاال مرجعــی مردمــی را ســراغ 
ــای  ــه ه ــی دیگــر خیم ــتند، یکــی پ داش
تحصــن را در نواحــی دوهــم، چهــارم و 

ــد.  ــد کردن ــم  بلن ده
ــر از  ــات فرات ــوج اعتراض ــه م ــه رفت رفت
کابــل رفــت و در والیــات هــرات، غــور، 
فاریــاب، بغــان، بدخشــان، پنجشــیر، 
ســرپل  و  ســمنگان  پــروان،  کاپیســا، 

ــت.  ــعت یاف ــی وس ــات مدن اعتراض
مدنــی  اعتراضــات  افزایــش  بــا 
سرتاســری، اعتراضــات جهانــی در برابــر 
کشــتار شــهروندان افغانســتان و معتــرض 
کشــور  از  بیــرون  در  رســتاخیزتغییر 

شــکل گرفــت. 
کشــورهای  افغان تبــار  شــهروندان 
ــترلیا،  ــکا، کانادا،اس ــده امری ــاالت متح ای
انگلســتان، نیوزلنــد، فرانســه، آلمــان، 
ــفارت  ــر س ــیه و... در براب ــش، روس اتری
ــد و  ــل متح ــای مل ــی ه ــا و نمایندگ ه
ســازمان هــای بیــن المللــی حضــور 
یافتنــد و از جنبــش رســتاخیز تغییــر 
ــای  ــتمال ه ــو( و دس ــل ارم)لوگ ــا حم ب

ــت  ــر حمای ــتاخیز تغیی ــگ رس ــش رن بنف
ــد.  نمودن

 )۱396 جــوزای   ۱۵( حملــه  فــردای 
صــاح الدیــن ربانــی سرپرســت وزارت 
جمعیــت  حــزب  رییــس  و  خارجــه 
اســامی در کنفرانــس خبــری ظاهــر شــد 
ــاوی   ــه ح ــزب را ک ــن ح ــه ای و اعامی
ســه خواســت عمــده بــود قرائــت کــرد. 
ــت  ــرد حکوم ــه از عملک ــن اعامی در ای
در برابــر معترضیــن و فعــاالن مدنــی کــه 
ــا  ــدن ده ــی ش ــهادت و زخم ــبب ش س
ــاد شــده  ــه شــدت انتق ــرض شــد، ب معت
بــود و مســووالن امنیتــی را کــه مرتکــب 
ــبیه  ــد، ش ــده بودن ــوردی ش ــن برخ چنی

ــود. ــرده ب ــف ک ــتان توصی تروریس
در قســمتی از ایــن اعامیــه چنیــن آمــده 
ــای  ــه نیروه ــت اســامی، ب ــود: »جمعی ب
ملــی دفاعــی و امنیتــی افغانســتان اعتمــاد 
کامــل داشــته و بــه آن هــا می بالــد و 
فــداکاری و قربانــی هــای همــه روزه 
آن هــا را درک مــی کنــد. در حادثــه 
ــن  ــز اولی ــنبه نی ــتی روز چهارش تروریس
قربانــی، نیروهــای امنیتــی کشــور بودنــد، 
ــردم در  ــه روی م ــودن ب ــش گش ــا آت ام
ــه، پرســش  ــرات روز جمع ــان تظاه جری
ناتوانــی  پیرامــون  را  هــای جــدی ای 
ــاخت.  ــرح س ــا مط ــن نیروه ــری ای رهب
بــه همیــن گونــه، آنچــه در مراســم 
خاکســپاری جنــازه یکــی از قربانیــان 
ــه در روز  ــن ک ــه خونی ــرات جمع تظاه
ــان رخ  ــارک رمض ــاه مب ــتم م ــنبه هش ش
ــت  ــز تقوی ــر را نی ــاور دیگ ــن ب داد، ای
کــرد کــه بــودن تفاهــم و تبانــی شــماری 
از مدیــران نهادهــای امنیتــی، ممکــن 
چنیــن  بــه  تروریســتان  کــه  نیســت 
فرصــت هایــی بــرای راه انــدازی جویبــار 

ــد«. ــت یابن ــون، دس خ
ــت اســامی  ــدۀ جمعی خواســت های عم

چنیــن بیــان شــد:
و  ملــی  امنیــت  مشــاور  برکنــاری   .۱
تقــرر  و  امنیتــی  نهادهــای  رهبــری 
ــه  ــردم ب ــول م ــل قب شــخصیت هــای قاب

ــا  ــای آنه ج
2. پیگیــری شــفاف حــوادث خونیــن 
روزهــای چهارشــنبه، جمعــه  وشــنبه 
ــردن  ــی ک ــه دادگاه معرف ــل و ب شــهر کاب
ایــن  دهنــدگان  دســتور  و  عاملیــن 

حــوادث. 
3. تطبیــق کامــل موافقــت نامــه حکومــت 
وحــدت ملــی بــه عنــوان بنیــادی تریــن 
ســند مشــروعیت ایــن حکومــت و زمینــه 
ــدار و  ــات پای ــت و ثب ــن امنی ــاز تامی س

اســتقرار نظــام در آینــده. 
ادامه دارد...


