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عطــا محمــد نــور والــی بلــخ و رییــس اجرایــی جمعیــت 
بــه افشــای نامــۀ تبعیض آمیــز وزارت داخلــه واکنــش 
ــاری نیســت  نشــان ده و گفتــه اســت کــه ایــن نخســتین ب
ــت  ــور اهان ــن کش ــزرگ ای ــای ب ــی از تباره ــه یک ــه ب ک

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــن  ــش ازی ــه پی ــت ک ــه اس ــی گفت ــور در اعالمیه ی ــای ن آق
ــه  نیــز بارهــا شــاهد رویکردهــای تعصب آمیــز و قوم گرایان
حلقــات معیــن در درون نظــام بوده ایــم. امــا هیــچ گاه 

توســل بــه چنیــن رویکردهــا موفــق نبــوده و بــرای برهــم 
ــی نداشــته اســت. ــا، کارآی ــردم م زدن وحــدت م

او خاطــر نشــان ســاخته اســت کــه بــر کنــاری بی موجــب 
وزرای مخابــرات، معــارف و اقتصــاد، برخــی معین هــا، 
رییــس عمومــی تربیــت بدنــی، والی هــای برخــی والیــات، 
ســفرا و مقامــات ارشــد حکومتــی متعلــق بــه تیــم مخالــف 
رییس جمهــور، ایجــاد محدودیــت در صالحیــت و اجــرأات 
کاری و قانونــی مســؤالن ارشــد و رده هــای دومــی متعلــق 

بــه تیــم غیــر از ارگ، طــرح حــذف قومــی در اداره امــور، 
هــدف گرفتــن چهره هــای ملــی و مردمــی و تاثیــر گــذار، 
شــخصیت های  و  جریان هــا  علیــه  توطیــه  راه انــدازی 
ــریف  ــوم ش ــان ق ــی می ــاق اقلیت ــرح نف ــر، ط ــی مؤث سیاس
پشــتون بنــام غلجایــی و درانــی و روش هــای تبعیــض آمیــز 
مشــابه آن و ده هــا مــوارد دیگــر از نمونه هــای بــارز تصفیــه 
قومــی و طــرح تیــوری هــای نفــاق افگنانه یــی اســت کــه 
در طــی مــدت حکومــت داری حکومــت وحــدت ملــی بــه 

مشــاهده رســیده و غیــر قابــل انــکار اســت.
در اعالمیــۀ والــی بلــخ آمــده اســت: نامــۀ اخیــر فرماندهــی 
ــیله  ــود بوس ــه می ش ــه گفت ــه ک ــم عام ــن و نظ ــی ام عموم
ــده  ــا ش ــی امض ــن فرمانده ــران ردۀ دوم ای ــی از افس یک
ــد بینــی و نــگاه نفــاق  اســت، حکایــت از عمــق بغــض، ب
افگنانــه حلقه هــای درون نظــام دارد و در عیــن حــال 
ضعــف، ناتوانــی و معــذور بــودن مقامــات رهبــری وزارت 

ــد. ــان می ده ــه را نش ــور داخل ام
ــا  ــود را ب ــار خ ــه انزج ــار اینک ــه در کن ــت ک ــه اس او گفت
ــاری  ــوم وتب ــر ق ــه ه ــه علی ــرد نفاق افگنان ــه عملک هرگون
ابــراز مــی دارم، تاکیــد می کنــم کــه در برابــر اینگونــه 
ــه  ــور گفت ــای ن ــد. آق ــم مان ــوش نخواهی ــا خام ــه ه توطی
اســت کــه بــه زودی در روشــنایی تصمیــم ارگ و دیــدگاه 
ــای  ــا و جریان ه ــا، م ــی م ــتان بین الملل ــۀ دوس ــع بینان واق
ــورد  ــش را در م ــع خوی ــم و مواض ــا، تصمی ــا م ــو ب همس
ــفرا و  ــان، س ــه، معین ــی وزرای کابین ــه و جابجای ــن توطی ای
ســایر مقامــات ارشــد از تیــم مــا و تیــم همســوی مــا، اعــالم 

می کنیــم.

مغز بشر در زماِن خود می تواند بهشتی از جهنم و دوزخی از بهشت به وجود بیاورد.

آیزاك نیوتن

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com

ارگ:
عملیات نابودسازی مراکز 
تولید مواد مخدر آغاز شد

کـرده  اعـالم  کشـور  جمهـوری  ریاسـت 
اسـت کـه عملیـات نابـودی مراکـز تولیـد 
مواد مخدر در افغانسـتان آغاز شـده اسـت.
دفتـر مطبوعاتـی ریاسـت جمهوری با نشـر 
خبرنامـه ای گفتـه کـه حکومـت افغانسـتان 
بـرای نخسـتین بـار بـا پشـتیبانی مأموریت 
عملیـات  گذشـته  شـب  قاطـع،  حمایـت 
نابـودی مراکـز پروسـس مـواد مخـدر در 

کشـور را آغـاز کـرد.
در خبرنامـه آمـده اسـت کـه در حمله های 
هوایـی شـب گذشـته، هشـت مرکـز عمده 

پروسـس مـواد مخـدر نابود شـدند.
ایـن  عمـده  تمرکـز  کـه  افـزوده  خبرنامـه 
والیـت  بـر  کنونـی،  مرحلـه  در  عملیـات 
سـنگین،  ولسـوالی های  ویـژه  بـه  هلمنـد 
موسـی قلعـه، کجکـی و نـوزاد می باشـد.
حکومـت  گفتـه:«  جمهـوری  ریاسـت 
افغانسـتان بـا توسـل بـه ایـن رویکـرد کـه 
تأمیـن  اقتصـاد جرمـی،  بـا  مبـارزه  بـدون 
صلـح و ثبـات دشـوار خواهد بـود، تصمیم 
و تدابیـر جـدی را بـرای هـدف قـراردادن 
منابـع پروسـس مـواد مخـدر روی دسـت 
گرفتـه اسـت تـا همـه مراکـز پروسـس و 
محـو  کشـور،  در  مخـدر  مـواد  تجـارت 

گـردد«.
در خبرنامـه آمـده کـه حکومـت افغانسـتان 
جنـگ  کنونـی،  جنـگ  کـه  دارد  بـاورد 
منبـع  پدیـده  ایـن  و  اسـت  مخـدر  مـواد 
اساسـی تمویـل طالبـان و دیگـر گروه های 
نیـز  و  رود  مـی  شـمار  بـه  تروریسـتی 
تروریسـتان بـا اسـتفاده از آن بـه فعالیـت 

می پردازنـد. افگنـی  هـراس 
می شـود  مطـرح  حالـی  در  گفته هـا  ایـن 
کـه دفتـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر و جـرم 
سـازمان ملـل متحـد، روز چهار شـنبه هفته 
گذشـته اعـالم کـرد کـه تولیـد مـواد مخدر 
بـا سـال ۲۰۱۶  مقایسـه  در  افغانسـتان  در 
میـالدی ۸۷ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
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در  فیسبوک  کاربراِن  از  یکی  پیش،  روز  چند 
در  ارقام  و  اعداد  از  غنی  آقای  استفادۀ  مورد 
وقتی  آغاز  در  که  بود  نوشته  سخنرانی هایش 
مورد  در  دقیق  این قدر  حکومت  رییس   می دیدم 
هر چیزی از زباِن اعداد و ارقام استفاده می کند، 
می گفتم  خود  با  و  می شدم  خوشحال  بسیار 
سرانجام امور کشور به دسِت کسی افتاده است که 
می داند چه می گوید و از وضعیِت کشور به خوبی 
آگاهی دارد. این کاربر می افزاید بعداً متوجه شدم 
که ارقام و اعدادی که آقای غنی استفاده می کند، 
چندان دقیق نیسـتند و به همین دلیل شروع کردم 
به یادداشت برداری از اعداد و ارقامی که بر زبان 
آن گاه  کردم،  مقایسه  هم  با  را  آن ها  و  می آورد 
به  شدم.  مواجه  تکان دهنده یی  و  جالب  نتیجۀ  با 
و  ارقام  بار  هر  دولت  رییس  دیدم  که  معنا  این 
می کند  ارایه  مسأله  یک  مورد  در  متفاوتی  اعدادِ 
و هیچ یک از اعدادی که استفاده کرده است، هیچ 
آورده،  زبان  بر  پیش  روز  که  اعدادی  با  شباهتی 

ندارد. 
 چیزی که این کاربر متوجه آن شده، ضمن این که 
مسالۀ جالبی است اما تازه نیست. چه بسا که در 
از  برخی  و  داریم  زیاد  را  آن  مشابه های  تاریخ 
رهبران دیکتاتور جهان برای این که اشراِف خود 
بر مسایل را به ُرخ دیگران بکشند، از این شیوه 
سود برده اند. در همین حال، رهبراِن پوپولیست 
که می خواهند به اغفال اذهان عمومی بپردازند، از 
چنین شیوه یی در سخنرانی ها و صحبت های شان 
می خواهند  شکل  این  به  آن ها  می کنند.  استفاده 
حریفاِن خود را مجاب و مخاطباِن خود را متقاعد 
مثل  که  نمی آیند  وقت  هیچ  عادی  مردم  سازند. 
این کاربر فرهیخته نسبت به ارقام و اعدادی که 
رهبران شان ارایه می کنند، مشکوک شوند و آن گاه 
نسبت به صحت و سقِم آن ها دست به تحقیق و 

مقایسه بزنند. 
آقای غنی تنها از ارقام و اعداد )البته ارقام و اعداد 
من درآوردی( برای اثباِت دیدگاه ها و نظریه هایش 
نیز  را  تاریخ  این،  بر  افزون  او  نمی کند،  استفاده 
هرازگاهی در خدمت ایده هایش به شکل عجیبی 
تاریخ  از  روز  یک  دولت  رییس  می کند.  مثله 
در  آن هم  می گوید،  سخن  کشور  پنج هزارسالۀ 
یک زمینۀ غیرمعمول و با این ادبیات: »افغانستان 
پنج هزار سال است که وجود دارد و پنج هزار ساِل 

دیگر هم وجود خواهد داشت«. 
این سخن به ُجز عوام فریبِی آشکار و خلط مسایل 
تاریخی، هیچ چیز دیگری نیست. از نظر تاریخی، 
پنج هزار  فعلی  سیاسِی  جغرافیای  با  افغانستان 
سال پیشـینۀ تاریخی ندارد. اما اگر منظور رییس 
معادل  و  سرزمین  این  تاریخی  نام های  حکومت 
و  بحث  باز جای  است،  آن  فعلی  نام  با  دانستن 
گفت وگو دارد و کمتر تاریخ دانی می تواند با چنین 
آقای غنی  با  تاریخ  از منظر سیر تطور  دیدگاهی 

هم عقیده شود. 
به تازه گی نیز آقای غنی به کشِف تازه یی در مورد 
تجارت  تاریخ  این که:  آن  و  شده  نایل  افغانستان 
دارد.  قدمت  افغانستان شش هزار سال  بین المللی 
تاریخ  سال  شش هزار  که  نیست  معلوم  حاال 

حیات  از  چگونه  حکومت  رییس  را  تجارت 
پنج هزارسالۀ افغانستان استخراج کرده است؟ 

ادعا  دیگر  مناسبتی  به  بعد،  روز  چند  حتمًا 
افغانستان  پیش،  که هشت هزار سال  کرد  خواهد 
و  است  می کرده  شرکت  المپیک  مسابقات  در 
ُجرج   ۱9۸4 کتاب  ساِن  به  را  تاریخ سازی  این 
آب  از  آب  آن که  بدون  همواره  می تواند  اورول 
تکان بخورد، ادامه دهد و حتا گاهی برای تفریح 
و شوخی، به تغییر برخی مناسبت ها نیز بپردازد. 

نکته اما بر سِر این است که چنین تاریخ سازی هایی، 
در  هرمنوتیک  علم  از  استفاده  با  بتوان  اگر  حاال 
چه  کرد،  استدالل  آن ها  درستی  و  صحت  مورد 
با  آیا  باز می کند؟  ما  امروز جامعۀ  کار  از  گرهی 
تاریخ  سال  شش هزار  افغانستان  این که  گفتن 
کشور  پیشرفِت  برای  دارد،  بین المللی  تجارت 
سودی خواهد داشت و آن را از وابسته گی هایش 

به کشورهای دیگر نجات خواهد بخشید؟
از  یکی  کشور،  تاریخ  بر  اشراف  داشتن   
اساسی ترین ویژه گی های افراد سیاسی و به ویژه 
سیاسی  رهبران  که  مقداری  به  است.  آن  رهبراِن 
از تاریخ کشورِ خود با جزییات اطالعات داشته 
باشند، به همان میزان می توانند با موفقیت کشور 
را اداره کنند. اما توجه باید داشت که فهم تاریخ، 
متفاوت از جعل تاریخ است. جعل تاریخ چیزی 
است که افراد به دالیل مختلف تالش می ورزند 
دیدگاه های شان  و  مطابِق خواسته ها  را  تاریخ  که 
تحریف کنند. تحریف تاریخ اما به هیچ صورت 
سیاسی  رهبران  دست  به  مستمسکی  نمی تواند 

بدهد که از آن به نفِع خود استفاده کنند. 
برخی  برای  تاریخ  تحریِف  به  گاهی  غنی  آقای 
هدف های سیاسی دست می زند و گاهی به جعل 
برابر  در  را  دیگران  این که  برای  می پردازد  تاریخ 
تاریخ  دهد.  نشان  کوچک  مسایل،  از  خود  فهم 
پنج هزارساله و تجارت شش هزار ساله هیچ گرهی 
از کار ما نمی گشاید. باید واقع بین بود و مسایل 
در  که  جهانی  و  کشور  وضعیت  به  توجه  با  را 
به جای  داریم  نیاز  ما  فهمید.  دارد،  قرار  ما  برابِر 
افتخار کردن به پنج هزار و شش هزار سال تاریخ، 
مشکالِت امروز کشورِ خود را در پرتو داده های 

عقـلی حل و فصل کنیم.
که  مردمی  و  کشور  برای  نیست  شرم آور  آیا   
پنج هزار سال تاریخ دارند، شش هزار ساِل تاریخی 
دیگر بر سِر هویِت خود مشکل داشته باشند؟ آیا 
شرم آور نیست که نامۀ رسمِی یکی از نهـادهای 
اداره اش عماًل بوی تعصب و  امنیتی به نهاد زیر 
قوم گرایی بدهد؟ آیا آقای غنی با شش هزار سال 
تاریِخ مورد ادعایش، پاسخی به این گونه پرسش ها 

و معضالت دارد؟   
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احمد عمران

تاریخپنجهزارساله
وتجارت

ششهزارساله

 

نشـِر  و  طبـع  سـِر چگونه گـی  بـر  مرافعـه  و  کشـمکش  از 
یـا  درج  مسـالۀ  محوریـِت  بـا  الکترونیکـی  شـناس نامه های 
ملیـِت همـۀ شـهروندان  عنـوان  بـه  افغـان  واژۀ  درج  عـدمِ 
دور  یـک  گذشـِت  به رغـِم  و  می گـذرد  سـال ها  کشـور، 
کامـِل تصمیم گیـری، تصویـب و تأییـد و توشـیح، هنـوز هم 
دیـده می شـود کـه ایـن جـدال ادامـه دارد و حتـا زمینه هـا و 
بهانه هـاِی فراوانـی بـرای ادامـۀ آن در آینده هـا وجـود دارد. 
دو روز پیـش مجلـس سـنای افغانسـتان، فرمـان اشـرف غنی 
رییـس حکومـِت وحـدت ملـی را دربـارۀ تغییـر قانـون ثبت 
احـوال نفوس مبنـی بـر درج واژۀ »افغان« در شـناس نامه های 
الکترونیکـی ـ کـه پیـش از آن، مجلـس نماینـده گان آن را رد 
کـرده بـود ـ تأییـد کرد. بـا این حسـاب، به دلیـِل اختالف به 
میـان آمـده، تصمیم گیـری نهایـی در ایـن مورد به کمیسـیون 
مختلـط از دو مجلـس سـپرده می شـود؛ یعنـی تکـرارِ همـان 
رونـدی کـه در گذشـته تجربـه شـده بـود و در نهایـت بـا 
امضـای آقـای غنـی در نخسـتین روز کاری اش بـه عنـوان 
رییـس دولت )۱۰ قوس ۱393(، احسـاس شـد که کارِ توزیع 

شـناس نامه های برقـی نیـز کلیـد خـورده اسـت. 
نـگاه و مطالعه یـی عمیـق نسـبت بـه ایـن منازعۀ ناتمـام به ما 
می گویـد کـه موتـورِ محـرِک این چرخـۀ ناقص و بازگشـت 
بـه نقطۀ اول، فرهنِگ نامبارِک تعصب و تقلب اسـت. تعصب 
افراطـی  پافشـارِی  و  خشک اندیشـی  عصبیـت،  معنـای  بـه 
و غیرمنطقـی بـر عقایـِد خـود و رد و طـردِ ایـده و نظریـاِت 
ولـو منطقـِی جوانـِب مقابـل؛ و تقلـب بـه معنـای نادرسـتی، 
دغـل کاری و در کاری بـه سـودِ خود و زیـاِن دیگران تصرف 
کـردن. ایـن دو مولفـه چنـان فضـای سیاسـت و حکومت را 
تسـخیر کـرده کـه هیـچ ارادۀ صـادق و سـازنده یی نمی تواند 
خـود را از مـدارِ آن سـالم بیرون کند. اگـر از حوادث تاریخِی 
دوردسـِت ایـن کشـور چشـم بپوشـانیم و فقـط بـه ۱5 – ۱۶ 
سـاِل اخیر نگاهـی ُکلی بیندازیم، به بسـیار وضـوح می توانیم 
جلوه هـای گوناگـوِن تبـارزِ فرهنـِگ تعصـب و تقلـب را در 

عرصـۀ سیاسـت و اجتمـاِع افغانسـتان نشـان دهی نماییم.
پُررنگ ولعاب تریـن  از  یکـی  مـا  انتخاباتـِی  غم نامه هـای 
جلوه هـای تبـارزِ فرهنـِگ تعصـب و تقلـب اسـت، چنان کـه 
غم نامـۀ تذکره هـای برقـی نیـز از شـعاِع آن مایـه می گیـرد. 
فرهنـِگ تعصـب حکـم می رانـد کـه در هـر انتخاباتـی، بـه 
حمایـت و عـروِج بی چـون و چـرا از عامـِل متعلق بـه ایل و 
تبـارِ خـود بپـردازی؛ زیرا سـایر معیارها از جمله شایسـته گی 
و تعهـد در مقابـل ایـن آرزو »قصـۀ مفتـی« بیـش نیسـتند؛ اما 
اگـر عصبیـت نیـز نتوانسـت پیـروزی حتمـی را رقـم زنـد، 
تقلـب کنـی و خـودت نتیجـۀ بـازی را پیـش از پیـش تعیین 
نمایـی، و اگـر به  رغـم همـۀ این هـا نتیجـه بازهـم به نفـِع تو 
نبـود، سـاختار بـازی را بهـم بریزی و بشـکنی و آن قـدر این 
کار را تکـرار کنـی تـا دیگران خسـته شـوند و باالخـره ماهی 

مـرادت صید شـود! 
دقیقـًا  افغانسـتان  مـردم  و  الکترونیکـی  شـناس نامه های 
کـه  می رسـد  نظـر  بـه  و   مواجه انـد  همیـن سرنوشـت  بـا 
و  باطـل  دور  ایـن  اصلـِی  کارگـزار  ریاسـت جمهوری  ارگ 
کسـالت آور اسـت. حتا توشـیِح آقـای غنی نیز بخشـی از این 
اسـت. شـناس نامه های  بـوده  انـرژی ُزدا  بـازِی خسـته کن و 
الکترونیکـی از نظـر کارگـزاراِن ایـن بـازی، یـا بایـد توزیـع 
نشـود و یـا بایـد چگونه گـی توزیـِع آن نه تنهـا دایـرۀ تعصب 
و تقلـب را تنـگ نســازد، بلکـه بـه ابـزاری بـرای تحکیـِم 
عصبیت هـا، برتری طلبی هـا و در نهایـت، سـاختن افغانسـتاِن 
آرمانـِی تبارگرایـان تبدیل شـود. ورنـه، اجرای قانون توشـیح 
شـدۀ ثبـت احـوال نفـوس هیـچ ضـرری به جـز تعیین شـمارِ 
دقیـق جمعیـت کشـور، کمـک بـه برنامه ریـزی علمـی برای 
حـِل مسـایل اجتماعـی و برگزاری انتخاباِت سـالم و شـفاف 

نداشـته و نـدارد.
 بـا ایـن اوصـاف، پیش بینی می شـود کـه در اداره و حاکمیِت 
شـناس نامه های  توزیـع  بـه  اراده یـی  هیـچ  اصـاًل  موجـود 
برقـی وجـود نـدارد و جنجال هـای کنونـی نیز چیزی بیشـتر 
از وقت ُکشـی تـا برگـزاری دور بعـدِی انتخابـات نخواهـد 
بـود. بـا این همـه امـا از مـردم افغانسـتان، نهادهـای مدنـی و 
شـخصیت های آگاه و ملـی ایـن انتظـار می رود که بـا عنایت 
بـه عمـِق ایـن بازی هـا، در برابـر فرهنـگ تعصـب و تقلـب 
اسـتوارتر از گذشـته بایسـتند و از ادامۀ مبارزه برای انسـانیت 

و آزاده گـی خسـته و مأیـوس نگردنـد. 

شناس نامه های برقی
 در دوِر باطِل تقـلب و تعـصب

تاریخ پنج هزارساله و تجارت 
شش هزارساله هیچ گرهی از کار 
ما نمی گشاید. باید واقع بین بود و 
مسایل را با توجه به وضعیت کشور 
و جهانی که در برابِر ما قرار دارد، 
فهمید. ما نیاز داریم به جای افتخار 
کردن به پنج هزار و شش هزار سال 
تاریخ، مشکالِت امروز کشوِر خود را 
در پرتو داده های عقـلی حل وفصل 
کنیم. آیا شرم آور نیست برای کشور 
و مردمی که پنج هزار سال تاریخ 
دارند، شش هزار ساِل تاریخی دیگر 
بر سِر هویِت خود مشکل داشته 
باشند؟ آیا شرم آور نیست که نامۀ 
رسمِی یکی از نهـادهای امنیتی به 
نهاد زیر اداره اش عماًل بوی تعصب 
و قوم گرایی بدهد؟ آیا آقای غنی با 
شش هزار سال تاریِخ مورد ادعایش، 
پاسخی به این گونه پرسش ها و 
معضالت دارد؟  
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اسـتعمارگران  کـه  نکرده ایـم  فرامـوش  هنـوز 
بریتانیایـی چگونـه در نیـم قـاره هنـد برضـد 
زبـان فارسـی جنگیدنـد؛ فرامـوش نکرده ایم که 
چگونـه در تبانـی بـا روسـیه تـزاری جغرافیای 
سیاسـی – تمدنـی مـا را تکـه تکه کردنـد و ما 
را در چهارچـوب مرزهای اسـتعماری محصور 

کردند.
 ایـن گفته هـا در پـی اقـدام اخیـر بـی  بی  سـی 
کـه صفحـه »فیس بوک بی بی سـی افغانسـتان« 
را بـه بی بی سـی دری تغییـر نام داده انـد، ابراز 

می شـود.
برخـی از نهادهـای مدنـی در یـک نشسـتی در 
واکنـش بـه اقـدام بـی بـی سـی گفته اند کـه ما 
شـرکت کننـده گان ایـن همایـش ضمـن ابـراز 
انزجـار و نفرت نسـبت بـه تمامیـت خواهان و 
مدافعان شـان بـه صراحـت اعـالم می داریـم که 
زبان ما فارسـی اسـت و دری صفتـی برای زبان 

فارسـی می باشـد. 
نهـاد اتـاق فکـر در ایـن همایـش گفـت: اخیراً 
یـک  در  افغانسـتان  بی بی سـی  کارگـذاران 
غیرعلمـی  و  غرض آلـود  تفرقه افگنانـه،  اقـدام 
صفحـۀ فیسـبوک »بی بی سـی افغانسـتان« را بـه 
»بی بی سـی دری« تغییـر نام داده انـد. صرف نظر 
از چـون و چنـد بحث های رسـانه های مجازی، 
اتـاق  فکـر جوانـان نیـز می خواهـد در زمینـه 
واکنـش خویش را بـه آگاهی همه گان برسـاند.
مسـووالن اتـاق فکـر در ایـن همایـش گفتنـد: 
از آن جـا کـه افغانسـتان امـروز و بخش هایی از 
پـارس و ایـران امـروز و تاجیکسـتان کنونـی یا 
ماوراءالنهـر کـه بـه آن سـوی جیحون نیز مسـما 
قلمـرو خراسـان سـرزمین  بـود، در محـدودۀ 
واحـدی را تشـکیل مـی داد؛ امـروز بـا آن کـه 
خطـۀ خراسـان به سـه بخـش افغانسـتان، ایران 
و تاجیکسـتان منقسـم شده اسـت، در سدۀ آخر 
حکومت هـای اسـتعمارزده تـالش کرده انـد بـا 
انگیزه هـای سیاسـی ایـن زبـان یگانـه را با سـه 
نـام »دری«، »فارسـی« و »تاجیکی« به سـه حوزه 

و سـه زبـان جداگانه منقسـم سـازند.
آنـان تاکیـد کردنـد: این گونـه بود کـه زبان های 

این سـه کشـور بـه گونه یی بـه دری، فارسـی و 
تاجیکـی در آورده شـد و در قانون اساسـی دهه 
چهـل ، واژه »دری« بـه جـای »فارسـی« وارد 
قانـون اساسـی افغانسـتان شـد و پـس از آن نام 
»قرائـت فارسـی« را از کتـب درسـی مکاتـب 

زدودنـد و بـه جـای آن »دری« گذاشـتند.
 آنـان افزودنـد: با آن کـه اتاق فکر جوانـان به نام 
»دری« بـه عنـوان نـام پـر افتخـاری که بـزرگان 
زبـان مـا از آن در آثـار شـان یـاد کـرده و بـه آن 
بالیده انـد، احتـرام می گـذارد؛ امـا در برابـر هـر 

نهـاد یـا گروهـی که بـا سوءاسـتفاده از ایـن نام 
بخواهـد چیـزی را به نـام »دری« جداپندارانـه از 
بدنـه زبـان یگانه فارسـی-دری که نمـاد تمدنی 
منطقۀ ماسـت، جدا سـازد با آن موافق نیسـتیم و 
در برابـر آن اقـدام ، واکنـش و اعتـراض خویش 

را اعـالم مـی کنیم.
تغییـر  رسـتاخیز  جنـش  مسـووالن  بااین حـال 
درایـن همایشـی تاکیـد کردنـد که مـا، متعلق به 
زبـان و فرهنـگ کم مانند و درخشـانی هسـتیم، 
کـه شـعر آن بـر دروازه ی سـازمان ملـل حـک 

است. شـده 
بـه گفتـه آنـان: اگـر برخـی از تمـدن ها با سـر 
نیـزه و قـدرت مـادی بـر کرانـه هایـی از جهان 
تاخـت آورده انـد، مـا بـه یـاری زبان فارسـی و 
معنویـت عظیـم نهفتـه در این زبـان، فرهنگ ها 
و تمدن هـای دیگـر را تحـت تاثیر قـرار داده ایم 
و بـزرگان ایـن زبـان و فرهنـگ هـم اکنـون بـر 
آسـمان علـم و معرفـت جهـان مـی درخشـند. 
کافیسـت از بزرگانـی ماننـد حکیـم ابوالقاسـم 
فردوسـی، خوارزمی، البیرونی، ابن سـینا، حکیم 
ناصر خسـرو بلخـی، حکیم عمر خیام، سـنایی، 

نظامـی، مولـوی، سـعدی و حافـظ نـام ببریم.
مسـووالن این جنبـش افزودنـد: دشـمنان زبان، 
فرهنـگ و تمـدن مـا در طول تاریخ نـک پیکان 
خـود را بـه سـوی زبـان، فرهنـگ و تمـدن مـا 

نشـانه گرفتـه اند. 
آنـان گفتنـد: مـا هنوزفرامـوش نکـرده ایـم کـه 
اسـتعمارگران بریتانیایـی چگونـه در نیـم قـاره 
هنـد برضـد زبـان فارسـی جنگیدنـد. فراموش 
روسـیه  بـا  تبانـی  در  چگونـه  کـه  نکرده ایـم 
تـزاری جغرافیـای سیاسـی – تمدنی مـا را تکه 
تکـه کردنـد. و مـا را در چهارچـوب مرزهـای 
اسـتعماری محصـور کردنـد. و نـام جعلـی بـه 

عـوض خراسـان بـزرگ گذاشـتند. 
در پایـان شـرکت کننـده گان ایـن همایـش بـا 
ارایـه قطعه نامـه ی تاکیـد کردنـد که ما شـرکت 

کننـدگان ایـن همایـش ضمـن ابـراز انزجـار و 
نفـرت نسـبت بـه تمامیـت خواهـان و مدافعان 

شـان بـه صراحـت اعـالم می داریـم:
 ۱- زبـان مـا فارسـی اسـت و دری صفتی برای 

زبان فارسـی است. 
۲-  از همه ی فارسـی زبانان و فارسـی گویان در 
افغانسـتان )خراسان (، منطقه و جهان می طلبیم، 
چـه در نوشـتار و چـه در گفتـار واژه فارسـی را 

بـدون صفت دری بـه کار ببرند. 
3-  از همـه ی فارسـی زبانـان و فارسـی گویان 
می خواهیـم صفحه ی دری بی بی سـی را مورد 

پسـند قرار ندهند.
4-  جعـل عبارتـی بـه نـام مصطلحـات ملی در 
قانون اساسـی، مثل سـایر جعلیات دیگر در این 
قانون، که در مسـیر فارسی سـتیزی سـازمان دهی 
شـده اسـت، بـه هیـچ وجـه بـرای مـا فارسـی 

زبانـان قابل قبول نیسـت.
5- از مدیـران بـی بـی سـی جـداً می خواهیـم 
دسـت از توطیـه بـر دارنـد و نسـبت بـه اقـدام 
خـود تجدیـد نظـر کننـد درغیـر آن اقدامـات 

دیگـری روی دسـت خواهیـم گرفـت.
۶- از همـه ی فارسـی زبانـان و فارسـی گویـان 
می خواهیـم کـه همچنـان بـه اعتراضـات خـود 
ادامـه بدهنـد و سـنگر مبـارزه را رها نـه نمایند.

حکومـت در تـالش مداخلۀ غیـر قانونی به خاطر برگشـتاندن 
از  مالیـات  جمـع آوری  بـر  مبنـی  غنـی  تقنینـی  فرمـان 

اسـت.  سـیمکارت ها 
فرمـان تقنینـی غنی مبنی بـه جمع آوری ۱۰ درصـد مالیات از 
سـیمکارت  های شـبکه های مخابراتی شـهروندان در ۲۲ میزان 
سـال روان بـا بیشـترین آرا در مجلـس نماینـده گان رد شـد و 
برای معلوم شـدن شرنوشـت آن به مجلس سـنا فرستاده شده 

است.
در همیـن حـال، یـک عضو مجلس سـنا می گوید کـه تا هفتۀ 
آینـده سرنوشـت ایـن فرمـان در ایـن مجلس معلـوم خواهد 
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غـالم فاروق مجروح، عضو کمیسـیون اطالعـات و ارتباطات 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  نماینـده گان،  مجلـس 
می گویـد: مجلس نماینـده گان به خاطر نبود شـفافیت در روند 
جمـع آوری مالیـات از سـیم کارت ها تصمیم گرفـت تا فرمان 
تقنینـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی را در رابطـه به جمع 

آوری ۱۰ درصـد مالیـات رد کند. 
آقـای مجـروح بـا بیـان این کـه رونـد جمـع آوری مالیـات از 
سـیمکارت ها یکـی از روند هـای غیر شـفاف و آلوده با فسـاد 
بـود، گفـت: نهادهـای مربوطـه در جریـان بیـش از دو سـال 
نتوانسـتند کـه ایـن رونـد را به شـکل شـفاف به پیـش  ببرند. 

آقـای مجـروح ابـراز امیدواری کـرد که مجلس سـنا در رابطه 
بـه ایـن ایـن فرمـان بـا در نظـر داشـت منافـع ملـی و مـردم 
سـلیقه یی برخـورد نکنـد، زیـرا این فرمـان یک دریچـۀ دیگر 

فسـاد را بـروی مسـووالن دولتـی بـاز کرده ا سـت.   
این عضو کمیسـیون اطالعات و ارتباطات مجلس نمانید ه گان، 

خاطـر نشـان کـرد که حکومـت در تـالش برگشـت دادن این 
فرمان از مجلس سـنا اسـت. 

او گفـت: بـا نفوذی کـه حکومت به ویژه ارگ در مجلس سـنا 
دارد در ایـن رونـد به شـکل جـدی مداخله  می کنـد و تالش 
می کنـد تا این روند را سیاسـی بسـازد و در نهایت با اسـتفاده 

از ایـن ترفنـد این فرمـان را ابقا کند. 
آقـای مجـروح از نماینده های مردم در مجلس سـنا خواسـت 
کـه منافع ملی را نسـبت به منافع حکومت ترجیـع دهند و در 

رد ایـن فرمان تصمیـم جدی بگیرند. 
بـه اسـاس گزارش هـای نشـر شـده در حـال حاضـر حـدود 
۲۰ میلیـون سـیم کارت بـرای شـهروندان توزیع شـده که اگر 
روزانـه اوسـط مصـرف ایـن سـیم کارت هـا ۱۰ افغانی باشـد 
در دو سـال گذشـته مقـدار پـول جمـع آوری شـده بایـد  ۱4 
میلیـارد افغانی می شـد؛ اما اکنـون ۷میلیارد افغانی در حسـاب 
دولت جمع آوری شـده اسـت. نصـف این پول به شـکل غیر 
قانونـی حیـف و میـل شـده کـه بـرای شـهروندان نگرانی را 

ایجـاد کرده اسـت.
در همیـن حـال، شـهروندان بـا اسـتقبال از رد فرمـان جمـع 
آوری ۱۰ درصـد مالیـات از شـبکه های مخابراتـی می گوینـد 

کـه دولـت تنهـا پول هـای مـردم مـی دوزدد.
حلیـم، یکـی از باشـنده  های شـهر کابـل می گویـد کـه هیـچ 
روند شـفاف در رابطه به جمع آوری مالیات از سـیمکارت ها 
وجـود نداشـت و تنهـا پول های مـردم از این طریـق حیف و 

می شـد. میل 
هم چنـان، مجلـس سـنا می گویـد کـه شـکایت های مبنـی بر 
عـدم شـفافیت در جمـع آوری ۱۰ درصـد مالیات شـبکه های 

مخابراتـی وجود دارد.  محی الدین مصنف عضو مجلس سـنا 
می گویـد: رد فرمـان تقنینی رییس حکومـت وحدت ملی که 
از مجلـس نماینـده گان بـه مجلس سـنا فرسـتاده شـده تحت 

بحث قـرار دارد.
آقـای مصنـف افـزود کـه پـس از بحث  هـا تصمیـم نهایی در 
رابطـه بـه ایـن فرمان گرفته می شـود کـه فرمان ابقا شـود و یا 

و یـا تصمیم مجلـس نماینـده گان را تأیید کنند. 
از  مالیـات   از رونـد جمـع  آوری  او گفـت: شـورای ملـی 
سـیم کارت های شـکایت دارنـد و ایـن فرمـان احتمـاَل رد 

خواهـد شـد. 
ایـن عضـو مجلـس سـنا خاطر نشـان کرد کـه تا هفتـۀ آینده 
تصمیـم نهایـی در مورد سرنوشـت این فرمان معلـوم خواهد 
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همچنـان، نهـاد دیده بـان شـفافیت، در ایـن رابطـه بـا انتقاد با 
این کـه در رونـد جمـع آوری ۱۰ درصـد مالیـات شـبکه های 
مخابراتـی سـامانۀ شـفاف وجود نداشـت، گفته کـه این روند 

بـا فسـاد گسـترده نیز همـراه بود.
بر اسـاس آمـار وزارت مخابرات در هر مـاه ۶۰ میلیارد افغانی 
)حـدود یـک میلیـارد دالر( در بخـش مخابـرات در گـردش 
اسـت. در ایـن بخـش حـدود ۱۶5 هـزار نفر مشـغول به کار 
هسـتند کـه بیشـترین سـطح کار آفرینـی را برای شـهروندان 

دارد. افغانستان 
ایـن وزارت گفتـه کـه تـا اکنون در سـر تا سـر افغانسـتان ۲۲ 
میلیون سـیم کارت توزیع شـده اسـت که ۱۷ میلیون آن فعال 

میباشد.

برخی از نهادهای مدنی در واکنش به اقدام بی بی سی:

است فارسی  ما  زبان 
در ی! نه   

اعضای مجلس:

حکومت  در  تالش تحمیل فرمان 
غنی در بارۀ جمع آوری مالیات 
از سیمکارت هاست

با نفوذی که حکومت به ویژه ارگ در مجلس سنا دارد در این روند به شکل جدی مداخله  می کند و تالش 
می کند تا این روند را سیاسی بسازد و در نهایت با استفاده از این ترفند این فرمان را ابقا کند. 
آقای مجروح از نماینده های مردم در مجلس سنا خواست که منافع ملی را نسبت به منافع حکومت ترجیع 
دهند و در رد این فرمان تصمیم جدی بگیرند

ابویکر صدیق

ناجیه نوری 
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نظریـۀ کارکردگرایـی در مطالعـات  مبنـای  بـر 
منطقه یـی، عمده تریـن نهادهایـی کـه کارکـردی 
می کننـد،  تولیـد  منطقه گرایـی  بـه  معطـوف 
افغانسـتان  می باشـند.  منطقه یـی  سـازمان های 
ناظـر  و عضـو  ایکـو  سـارک،  سـازمان  عضـو 
و  می باشـد  شـانگهای  همکاری هـای  سـازمان 
بـزرِگ  منطقـۀ  بخـِش جدایی  ناپذیـر  بنابرایـن، 
قلـب آسـیا اسـت. بـر اسـاس نظریـۀ تعاملـی- 
ارتباطی، افغانسـتان مشـترکاِت عظیـم تاریخی- 
فرهنگـی- اجتماعـی- اقتصـادی با شـرق میانه، 
آسـیای مرکزی و جنـوب آسـیا دارد و بنابراین، 

بخـِش جدایی ناپذیـِر ایـن مناطـق اسـت.
افغانسـتان  میان حکومتـی،  نظریـۀ  اسـاس  بـر   
بـا  حسـاس  تاریخـِی  بسـیار  دوجانبـۀ  رابطـۀ 
تمـام کشـورهای منطقـه دارد. بـر اسـاِس نظریۀ 
در  یک طـرف  از  افغانسـتان  امنیتـی،  مجموعـۀ 
بـوده  شـامل  آسـیا  جنـوب  امنیتـی  مجموعـۀ 
در  راسـتا،  همیـن  در  و  اسـت  متأثـر  آن  از  و 
و  فـارس  امنیتـی حـوزۀ خلیـج  مجموعه هـای 
آسـیای مرکـزی نیـز شـامل می باشـد. بـه  عنوان 
مثـال، هـم در چارچـوِب رقابت هـای دوجانبـۀ 
قدرت هـای منطقه یـی و هـم به دلیـل تهدیـداِت 
بـزرِگ منطقه یـی و جهانـی ماننـد: تروریسـم، 
بنیادگرایـی و مـواد مخـدر مـورد توجـه بوده و 
از نقـش تأثیرگـذار برخـوردار می باشـد. عـالوه 
بـر ایـن، حضور امریـکا و ناتو در افغانسـتان در 
نفـِس خود بر قـدرت محاسـباِت منطقه یی تأثیر 
گذاشـته اسـت. این بدان معناسـت که افغانستان 
نقطۀ بسـیار حساس ژیواسـتراتژیِک منطقۀ قلب 
آسیاسـت. پـس بی دلیل نمی تـوان افغانسـتان را 
بـر اسـاس ادبیات پیشـین، یـک منطقـۀ حایل و 

بی معنـا تلقـی کـرد. 
در شـرایط کنونی نمی تـوان مناسـباِت منطقه یی 
افغانسـتان را بـر اسـاس ادبیـاِت غیـر امروزی و 
یـا ایدیولوژیـک تبییـن نمـود. شـرایط امروزی، 
نیـاز اساسـی بـه فهم سیاسـِی جدیـد و امروزی 
از مناسـباِت بین المللـی و منطقه یـی دارد؛ چـون 
بـه دیپلماسـی  دیپلماسـی دوجانبـه جایـش را 
میـان واحدهـا و  متقابـل  چندجانبـه و روابـط 
تعامـالِت منطقه یـی رهـا کـرده اسـت. به ویـژه 
افغانسـتان،  ماننـد  کم توانـی  کشـورهای  بـرای 
بهتریـن دیپلماسـی ایجـاد راهکارهای مشـترک 
اسـت تـا از منابـع و فرصت هـای موجـودِ خود 
دفـاع کـرده و یـک محیـط منطقه یـی بـا ثبـاِت 
مـداوم و پایـدار را بتوانـد بـرای خـود تعریـف 
کنـد.  ابتدا شـکل گیری چارچوب هـای جمعی، 
جایـگاه بهتـری بـرای حفـظ منافـع کشـورهای 
ضعیـف به وجـود مـی آورد کـه مزیـِت بیشـتر 
دارد. ثانیـًا بـا ایجـاد چارچوب هـای نوین یعنی 
مشـترک، نوعـی تعهد و مسـؤولیت های گروهی 
ایـن  و  می آیـد  به وجـود  سـایرین  مقابـل  در 
زمینه سـاز فعالیت هـای اجرایـی و عملـی بـرای 
تأثیرگذاری هـای  متعاقبـًا،  بـود.  آینـده خواهـد 
امنیتـی در چارچـوِب مشـترک قـرار گرفتـه و 

انحصارشـکنی ایجـاد می شـود و در آینـده هیچ 
بیـرون از تصمیم گیری هـای  واحـدی خـود را 
و  یافـت  نخواهـد  منطقـه  سرنوشت سـاز 
همچنـان نوعـی مسـاعی مشـترک و مشـارکِت 
باالخـره،  گرفـت.  خواهـد  شـکل  منطقه یـی 
مشـترک  فعالیت هـای  مجموعـۀ  در 
منطقه یـی، بسـتر مناسـب بـرای تعمیـم 
فرصت هـای مشـترک و جمعـی بـرای 
همکاری هـای بیشـتر آمـاده می شـود و 
ایـن یک مزیـت نه تنها برای کشـورهای 
ُکِل  بـرای  بلکـه  می باشـد،  ضعیـف 
روابـط  و  گفت وگـو  زمینـۀ  منطقـه 
قابـل اعتمـاد را مسـاعد خواهـد کـرد. 
بنابرایـن، تمـام این ها تابِع سیاسـت های 
مبتنـی  و  آگاهانـه  مردمـی،  همه جانبـه، 
بـر دانـش به ویـژه شـناخت امـروزی از 
دانـش ژیوپلتیـک اسـت تـا مـا بتوانیـم 
و  تاریخـی  تهدیدهـای  از  مجموعه یـی 
امـروزی را بـه فرصت هـای سـازنده و 

سـازیم.  مبـدل  همه شـمول 
ارادۀ سیاسـی در کشـور، نیازمنـد تحول 
معطـوف بـا تکامـل و پیشـرفت اسـت. 
در غیـر آن، عـدم کارایـی میراثی سـت 
کـه هیـچ گاه دامـِن مـا را رهـا نخواهـد 
از  می تـوان  نمونـه  به طـور  سـاخت. 
مواجهـه  در  ترک هـا  سیاسـت بازی 
بـا اروپـا یـاد کـرد. چنان کـه همـه بـه 
یـاد دارنـد کـه صدراعظـم آلمـان برای 
بـه  و  شـد  ترکیـه  راهـی  چهارمین بـار 
مـا  کـه  گفـت  کشـور  ایـن  مقامـاِت 
حاضریـم کـه ۷ میلیـاد یـورو بـه شـما 
بدهیـم تـا شـما مهاجـراِن سـوریه را و 
احیانـًا غیرسـوری را که بـه مرزهای تان 
می آینـد و سـپس خواهـان رسـیدن بـه اروپـا  
می شـوند اسـکان داده، اشـتغال ایجـاد کـرده و 
مدیریـت کنیـد. حاکمیـِت ترکیه گفـت در بدل 
ایـن کار، شـما باید  چنـد کار انجـام دهید: اول 
آن کـه بایـد یـک قـدمِ بسـیار مهـم در رویه های 
ادارِی اتحادیـۀ اروپـا برداریـد تا مـا را یک گام 
بـه خواسـته های مان نزدیک تـر کنـد. دوم آن کـه 
شـما بایـد ویـزای شـنگن را بـرای شـهرونداِن 
ترکیـه برداریـد. این یعنـی تعامل متقابـل! یعنی 
این کـه بـدون ایـن تعامـل نمی تـوان بـه حیاِت 
خـود ادامـه داد. بایـد مزیت هـا را شـناخت و با 

آن مزیت هـا، راه را بـرای تعامـل بـاز کـرد. 

نتیجهگیری
حل وفصـِل موضوعـات ملـی، امروزه مسـتقیمًا 
و  منطقـه  ملـی،  ژیوپلتیـک  از  شـناخت  تابـِع 
چـون  باشـد؛  مـی  بین الملـل  نظـام  سـاختار 
ژیوپلتیکـی  ریشـه های  معضـالت  از  برخـی 
داشـته، تـالش در جهـت دریافـِت راه حل هـای 
سیاسـی بـدون در نظـر گرفتـن و شـناخت از 
ژیوپلتیـک بی نتیجـه خواهـد ماند. در کنـار آن، 
ماننـد  ضعیفـی  کشـورهای  می کنـد   ایجـاب 
معضالتـش  از  اعظمـی  بخشـی  افغانسـتان 
در  منطقه یـی  بـا سیاسـت گذاری های  مسـتقیمًا 
ارتبـاط  باشـد. بنابریـن، عوامـل و ویژه گی هـای 
عنـوان  بـه  همـواره  افغانسـتان  ژیوپلتیکـی 
و  ثبـات  علیـه  مسـتمر  و  متـداوم  تهدیدهـای 
امنیـِت کشـور مورد اسـتفادۀ همسـایه ها به دلیل 
عـدم ظرفیـت داخلی قـرار گرفته اسـت. با نگاه 
منطقـه،  و  افغانسـتان  بـه  ژیوپلتیکـی  دیـد  و 
ماننـد:  کشـور  ژیوپلتیکـی  ویژه گی هـای  از 
موقعیت جغرافیایی، وسـعت سـرزمینی، شـکل 
کشـور، وضعیـت توپوگرافـی )شـکل خارجـی 
آب هـا  شـبکۀ  ناهمواری هـا،  مرزهـا،  زمیـن(، 
و عناصـر متغیـِر ژیوپلتیکـی ماننـد: جمعیـت، 
منابـع طبیعـی، نهادهـای سیاسـی و اجتماعـی  
هیـچ گاه بـه عنـوان فرصت بـه دلیِل نبـود دانش 
تخصصـی در ایـن حوزه اسـتفاده نشـده اسـت.  
ایـن ظرفیـت  افغانسـتان  موقعیـت جغرافیایـی 
اسـتراتژی  تدویـن  صـورت  در  کـه  دارد  را 
اسـتراتژیِک خـود  موقعیـت  از  مناسـب،  ملـی 
اسـتفاده های اقتصـادی، امنیتـی و سیاسـی نماید 
و در جهـت تحکیـم صلـح و ثبـاِت منطقه یـی 
بـه عنـوان پُـل ارتباطـی میـان آسـیای میانـه بـا 
بـازی  نقـش  شـبه قاره  و  آسـیا  جنوب شـرق 
کنـد. همچنـان وسـعِت افغانسـتان بـا توجـه به 
کیفیـت نامناسـِب سـرزمین کـه حـدود 3/۲ آن 
را کوهسـتان تشـکیل می دهـد، باعـث کاهـش 
نقـش وسـعت قدرِت ملی کشـور شـده اسـت، 
امـا از سـوی دیگـر ایـن کوه هـا منابـع معدنـی 
و طبیعـِی فـراوان را در دِل خـود جـا داده انـد. 
شـرقی  شـمال  قسـمت های  دنبالـه دارِ  شـکل 
دورۀ  اسـتعماری  سیاسـت های  برآینـِد  کـه 
دارد  را  چانـس  ایـن  می باشـد،  بـزرگ  بـازی 

کـه پیوندهـای اقتصادی با کشـورهای همسـایه 
را در مسـیر منافـِع خـود مدیریـت کنـد.  قـرار 
گرفتـن سرچشـمه های بسـیاری از رودخانه های 
کشـور که سـرانجام به منطقه سـرازیر می شـود، 
فرصـِت مهمی برای افغانسـتان در تهیه و تدویِن 
مناسـبات با اسـتفاده از این رمزهـای ژیوپلتیکی 
ایـن  از  صحیـح  اسـتفادۀ  می شـود.  محسـوب 
رمزهـا و اتخـاذ سیاسـِت آگاهانـۀ هیدروپلتیکی 
افغانسـتان را در مسـیر  مناسـب و همگرایانـه، 
صلـح و دوسـتی و بهره بـرداری اقتصـادی کارا 

و مثمـر هدایـت خواهـد کـرد.   
ناهمگونـی جمعیـت در افغانسـتان باعـث بروز 
اسـت.  شـده  کشـور  در  سیاسـی  بحران هـای 
تنـوع قومـی، خـود بـه اعتـالی فرهنِگ زیسـتی 
در کشـور و برخـورداری از امکانـاِت بالقـوه و 
متنـوِع انسـان در توسـعه کمک خواهـد کرد. در 
صـورت اتخاذ سیاسـت های مبنی بر پلورالیسـم 
سیاسـی و فرهنگی و راهبردهای قومِی مناسـب، 
اقـوام سـاکن در کشـور می تواننـد از کمک های 
کشـورهای منطقـه به دلیـِل پیوندهـای فرهنگی 
برنامه ریـزی  بـا  کـه  کننـدـ  اسـتفاده  زبانـی  و 
فرهنگـی و ارتقـای سـطح آمـوزش بهتر حاصل 
می شـود. باالخـره نظـام بین الملـل و ژیوپلتیـِک 
افغانسـتان از مهم تریـن مباحثی سـت کـه کمتـر 
مـورد توجـه حاکمـاِن قـدرت قـرار گرفتـه و 
تأثیـرات و تبعـاِت آن بـر کشـور بیشـتر منفـی 
جلـوه کرده اسـت تا مثبـت. این امـر برمی گردد 
بـه ناپخته گـی سیاسـی، ضعـف و بی تجربه گـِی 
تأثیرپذیـرِی  و  انفعـال  در  کشـور  زمـام داراِن 
منفـی از تحـوالت جهانـی و بی خبـر بـودن از 
نتایـج  بـه  کـه  بین الملـل  نظـام  دگرگونی هـای 

نامیمـون بـرای مـا منجر شـده اسـت. 
در کشـوری کـه رابطـۀ میـان مـردم و حکومت 
از اسـتحکام برخـوردار باشـد، فـارغ از موقعیِت 
ویـژه و مثبـِت ژیوپلتیکـی، می تـوان مجموعـۀ 
جهانـی  و  منطقه یـی  ملـی،  از  اعـم  تهدیدهـا 
مبـدل  مناسـب و گران بهـا  بـه فرصت هـای  را 
کـرد. ایـن نکتـه قابـل یـادآوری اسـت کـه: بـا 
تأسـف به دلیـِل عـدم ارتبـاط مراکـز اکادمیک و 
دانشـگاه های دولتِی کشـور با مراکـز علمی دنیا، 
مـا از سلسـله تحوالِت بـزرِگ معرفتـی کـه در 
بخش هـای زیـادی از دنیا اتفـاق افتـاده، بی خبر 
گوناگـون  بخش هـای  در  دانـش   تولیـد  از  و 
مانده ایـم.  ژیوپلتیـک، محـروم  دانـش  به ویـژه 
و  تاریخـی  کتـِب  منابـع عملـی و  در  همـواره 
سیاسـی از محـاط بـودِن کشـور به خشـکی، به 
عنـواِن تهدیـد و جبـِر تاریـخ یـاد شـده نـه بـه 
عنـوان فرصـت کـه بـا تحـول در عناصـر متغیِر 
از  مجموعه یـی  جمعیـت،  ماننـد  ژیوپلتیـک 
بی بدیـل  فرصت هـای  بـه  می تواننـد  تهدیدهـا 
داخلـی  سیاسـت گذاری های  یابنـد.  تغییـر 
و خارجـی بیشـتر معطـوف بـه انفعـال و جبـر 
تاریـخ بـوده و از درِک هرگونـه تحـول در آینده 
بـه ضـررِ  مهـم همـواره  ایـن  بوده انـد.  عاجـز 
کشـور و بـه نفـِع منطقـه و جهـان تمـام شـده 
اسـت.  ایـن درحالی سـت کـه بـه قـول ویلهلم 
هرمنوتیـک،  دانـش  بـزرگ  فیلسـوف  دیلتـای 
بـه  انـد  مرتبـط  بیشـتر  اجتماعـی  رویدادهـای 
علـوم انسـانی و اجتماعـی، نـه به علـوم طبیعی. 
رویـداد هـای اجتماعـی بیشـتر تاریخـی بوده و 
در بسـتر تاریـخ و فرهنـگ شـکل می گیرنـد و 
تابـع هیـچ  جبـر و قاعده یـی کـه مسـیر حرکت 
را از قبـل تعییـن کـرده باشـد، قـرار نمی گیرند. 
پدیده هـای انسـانی از نـوع پدیده هـای طبیعـی 
نیسـت؛ زیـرا پدیده هـای انسـانی دارای اراده و 
اختیارنـد. اراده و اختیـار، عناصر اساسـی یی اند 
کـه میـان پدیده هـای انسـانی و دیگـر پدیده هـا 
مرزبنـدی می کننـد. مسـالۀ اراده و  اختیار عالوه 
بـر تاریخـی بـودِن پدیده هـای انسـانی، سـبب 
می شـود کـه مـا ایـن پدیده هـا را بـا اسـتفاده از 
ابزارهـا و روش هـای متفـاوت از علـوم دیگـر 

مـورد مطالعـه قـرار دهیـم. 
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ژیوپلتیک
افغانستان
چـالشها
وفرصتها

در کشوری که رابطۀ میان مردم و حکومت 
از استحکام برخوردار باشد، فارغ از موقعیِت 

ویژه و مثبِت ژیوپلتیکی، می توان مجموعۀ 
تهدیدها اعم از ملی، منطقه یی و جهانی 

را به فرصت های مناسب و گران بها مبدل 
کرد. این نکته قابل یادآوری است که: با 

تأسف به دلیِل عدم ارتباط مراکز اکادمیک و 
دانشگاه های دولتِی کشور با مراکز علمی دنیا، 

ما از سلسله تحوالِت بزرِگ معرفتی که در 
بخش های زیادی از دنیا اتفاق افتاده، بی خبر و 

از تولید دانش  در بخش های گوناگون به ویژه 
دانش ژیوپلتیک، محروم مانده ایم. 

همواره در منابع عملی و کتِب تاریخی و 
سیاسی از محاط بودِن کشور به خشکی، 

به عنواِن تهدید و جبِر تاریخ یاد شده نه به 
عنوان فرصت که با تحول در عناصر متغیِر 

ژیوپلتیک مانند جمعیت، مجموعه یی از 
تهدیدها می توانند به فرصت های بی بدیل 

تغییر یابند

بخش سوم و پایانی

محمد شکیب اندیشه   
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زمانـی کـه اسـتاد محمـد ابوشـهبه از رادیـوی مکـه 
احادیـِث صحیـح بخـاری را شـرح می کـرد، مـن با او 
بـودم. اسـتاد دارای دانشـی فـراوان و بیانی بسـیار زیبا  

و رسـا بـود. خـدا او را بیامـرزد!
در یکـی از روزهـا او را سـخت عصبانـی دیـدم. به او 
گفتـم: می بینـم بسـیار عصبانـی و خشـمگین هسـتی. 
گفـت: مگـر نمی بینـی کـه فالن کـس در صحـِت ایـن 
حدیـث: »إذا وقـع الذبـاب فـی إنـاء أحدکـم...« که از 
احادیـِث صحیـح اسـت، تردیـد دارد. گفتـم: مـن در 
مـورد سـخناِن زیست شناسـان در این بـاره آگاهـم، در 
گفته هـای آنـان ایـن موضـوع به طـور قطـع، نفـی بـا 
اثبـات نشـده کـه مگـس از حشراتی سـت کـه در دو 
بـاِل خـود حامـل زهـر و پادزهـر اسـت. پـس بگـذار 
تحقیـق کننـد. نـزد ما حدیـث کمـاکان بر حکـِم خود 
باقـی اسـت. اگـر به طـور قطـع و یقیـن ثابـت کردنـد 
کـه مگـس زهـر و پادزهـر هـر دو را بـا خـود دارد، 
حدیـِث بـاال از عالیـم حقانیـِت نبـوت خواهـد بـود 
وگرنـه، بـدون تردیـد اگـر نتایـج از نظر نفی یـا اثبات 
بـا هـم متفاوت باشـند، هیـچ پایه یی از یقینـی و قطعی 
هسـتند. اما شـیخ محمد ابوشـهبه بـه این نظـر متمایل 
بـود کـه خبـر واحـد مفید یقیـن اسـت. من گفتـم: آیا 
ایـن اسـت آن چـه در االزهـر آموخته ایـم، آیا اسـتاداِن 
مـا هنگام شـرح علـوم حدیـث، مـا را فریـب داده اند. 
امـام بـزرگ شـیخ محمـود شـلتوت، شـیخ دانشـگاه 
االزهـر در کتاب »االسـالم عقیدۀ و شـریعۀ طی فطی«، 
تفاوت هـای بین ظـن و یقین را در معرفـی دینی تبیین 

کـرده اسـت. از جملـه در آن کتـاب آمـده اسـت:
»اگـر عقیـده جـز یـا نصوصـی کـه از نظـر ثبـوت و 
داللـت بـه موضـوع قطعـی هسـتند ثابـت نمی شـود، 
پـس ناگزیـر می بایـد مبانـی و اصولـی کـه قطعـی یـا 
ظنـی بـودِن سـنّت بـر آن هـا بـر اسـتوار اسـت، تبیین 
شـوند. نخسـتین مطلبـی کـه در ایـن بـاب می بایـد از 
آن آگاه بـود ایـن اسـت کـه ظنـی بـودن سـنّت، هـم 
از لحـاظ ثبـوت و هـم از لحـاظ داللـت بـر موضـوع، 
امکان پذیـر اسـت. گاه ممکـن اسـت در متصـل بـودن 
روایـت به پیامبر)ص( شـبهه یی وجود داشـته باشـد و 
این گونـه ثبـوت آن روایـت، ظنی خواهد بـود. گاه نیز 
داللـت روایـت بـر موضوع د چـار احتمال می شـود و 
این گونـه داللـت آن روایـت بـر موضـوع مـورد نظـر، 
ظنـی می شـود. گاه هـر دو موضـوع، هـم شـبهۀ ثبوت 
و هـم احتمـال بـودن داللـت روایـت بر موضـوع، در 
حدیثـی جمـع می شـوند و این چنیـن هم ثبـوت و هم 

داللـتِ آن روایـت بـر موضـوع، ظنـی می شـود.
هـرگاه روایتـی بنـا بـر یکـی از مـوارد بـاال در ردیِف 
امـور ظنی قـرار گرفت، امـکان ندارد که بـا آن روایت 
عقیـده اثبـات شـود؛ زیـرا حدیـث تنهـا در  صورتـی، 
عقیده یـی را اثبـات می کنـد و مـی توانـد در عرصـۀ 
عقایـد حجـت قـرار گیـرد کـه هـم از نظـر ثبـوت و 
ثبـوِت یـک حدیـث روشـن شـود، می بایـد آن چـه را 
علمـا دربـارۀ تواتـر و آحـاد مقـرر داشـته اند، تبییـن 
کنیـم؛ زیـرا ایـن موضـوع به مثابـۀ گلدسـته یی خواهد 
بـود کـه هرکـس بخواهـد بـه حقیقـت دسـت یابـد، 

می توانـد بـا آن راهـش را پیـدا کنـد. 
علمـا حدیـث را بـه دو دسـته تقسـیم بندی کرده انـد: 
دسـتۀ نخسـت احادیثـی اسـت کـه از طریقـه تواتـر، 
نقـل شـده اند و دسـتۀ دیگـر احادیثـی اسـت کـه از 
طریـق آحـاد روایت شـده اند. معیـار متواتر بـودن یک 
روایـت، ایـن اسـت که راویـاِن آن به حدی برسـند که 
معمـوالً تبانـی آنان بـه دروغ گفتن محـال و غیرممکن 

شد. با
ایـن امـر ناگزیـر بایسـتی در تمـام طبقات راویـان آن: 
روایـان طبقـۀ نخسـت، روایـان طبقـۀ میانـی و راویان 
طبقـۀ نهایـی، وجـود داشـته باشـد. به این صـورت که 
حدیثـی را جمعـی بـزرگ از پیامبـر)ص( نقـل کننـد. 
پـس از آن در طبقـۀ بعـد، جمعـی دیگـر، مثـل جمـع 
بـزرگ طبقـۀ پیشـین آن را نقـل کننـد و ایـن حالـت 
ادامـه داشـته باشـد تـا این کـه روایت به دسـِت مـا )یا 
بـه دسـت مدونـاِن کتـب حدیـث( برسـد. ایـن نـوع 
روایـت، در صـورت تحقـق، روایـت یـک جمـع از 

جمعـی دیگـر تلقـی می شـود.
برخـی از علمـای اصول می گوینـد: روایـت متواتر آن 
اسـت کـه از تـو )دریافت کننـدۀ حدیـث( تـا رسـوال 
خـدا )ص( بـدون هیـچ شـبهه یی متصـل باشـد؛ بـه 
گونه یـی کـه بـرای تـو مثـل امـری کـه آن را دیـده ای 
و از خـود پیامبـر شـنیده ای، قلمـداد شـود و بـه ایـن 
کـه  بی شـمار  و  بـزرگ  جمعـی  را  آن  کـه  صـورت 
تفـاوِت  و  افـراد  عدالـِت  تعـداد،  کثـرت  سـبِب  بـه 
سرزمین  های شـان توهـِم تبانـی آنـان بـر دروغ گفتـن 
امکان پذیـر نباشـد، نقـل کرده باشـند. این حالـت باید 
در اول، وسـط و آخـر سـند آن حدیـث وجود داشـته 
باشـد. نمونـۀ متواتـر: قـرآن، نمازهای پنجگانـه، تعداد 

رکعـات نمـاز، مقادیـر زکات.

همیـن  آن،  چارچـوب  و  متواتـر  روایـت  تعریـف 
اسـت. در ایـن نـوع روایـت دربـارۀ ثبـوت حدیث از 
پیامبـر)ص( یقیـن وجـود دارد؛ ولـی اگـر حدیـث را 
یـک تن یـا تعدادی انـدک ـ هرچنـد این انـدک بودن 
در برخـی طبقـات راویـان باشـدـ  نقـل کـرده باشـند، 
متواتـر نخواهـد بـود و در نسـبت آن بـه پیامبـر)ص( 
یقیـن وجـود نخواهـد داشـت. ایـن نوع حدیـث، خبِر 
واحـد خواهـد بود؛ زیـرا در وصـول آن از پیامبر)ص( 
شـبهه  وجـود دارد. بنابرایـن، مفیـد یقیـن نخواهد بود. 
دیـگاه علمـا و از جملـه ائمۀ اربعـه: مالـک، ابوحنیفه، 
در  زیـرا  ـ  روایـات  از  یکـی  در  احمـد،  و  شـافعی 
روایـاِت دیگـر، دیدگاهـی خـالف ایـن دیـدگاه دارند 
ـ همیـن اسـت. شـارح ُمَسـٌلم اثبـوت، دربـارۀ دیدگاه 
دیگـر امـام احمـد می گویـد: »ایـن بعیـد اسـت؛ زیـرا 

خصومتـی آشـکار اسـت.«
»امـا ادعـای علـم یقیـن )درخبـر واحـد( بدون شـک 
باطـل اسـت؛ زیرا مسـایل عینـی آن را ابطـال می کنند. 
بـرای آن کـه خبر واحـد ناگزیر امـری باشـد، بی گمان 
خـود را دچار سبک سـری کـرده و خرد را بـه بی راهه 

برده اسـت.«
غزالی می گوید:

»خبـر واحـد مفیـد علـم )یقیـن( نیسـت و ایـن )عدم 
افـادۀ علـم یقیـن( بالضـروره ثابـت اسـت. این کـه از 
محدثـان نقـل شـده کـه خبـر واحـد مفید علم اسـت، 
بـرای وجـوب  کـه  بـوده  ایـن  آنـان  مقصـود  شـاید 
عمـل، مفیـد علم )یقین( اسـت؛ زیـرا ظن علـم نامیده 
خبـر  گفته انـد:  آنـان  از  برخـی  ایـن رو  از  می شـود. 
واحـد، علـم ظاهـر را ایجـاد مـی کنـد. علـم، ظاهر و 
باطـن نـدارد، بلکـه ظن اسـت و عمل در فـروع جایز 

» است.
اسنوی می گوید:

»امانت، خبر واحد آن جز مفید ظن نیست.«
بـزدوی در تفریـح ایـن موضـوع کـه خبر واحـد مفید 
علـم )یقیـن( نیسـت، می گویـد: »از آن جـا کـه خبـر 
واحـد مفیـد یقین نیسـت، در امـوری که بـه اعتقاد باز 
می گردنـد، حجـت نخواهـد بود؛ زیـرا اعتقـاد بر یقین 
اسـتوار اسـت، بلکـه در امـوری که هـدف از آن عمل 

اسـت، حجـت خواهـد بود.« 
»خبـر واحـد اگـر بیانگـر چیـزی باشـد، مفیـد ظـن 
خواهـد بـود. شـارع مسـایل عملی کـه فروع هسـتند، 
غیـر از امـور علمـی ماننـد قواعـد اصول دیـن، ظن را 
پذیرفتـه اسـت«. می بینیـم علمـای اصـول و متکلمـان 
در این بـاره اتفـاق دارنـد کـه خبـر واحـد مفیـد یقیـن 
می بینیـم  نمی شـود.  ثابـت  آن  بـا  عقیـده  و  نیسـت 
عالمـان محقـق ایـن موضـوع را امـری ضـروری تلقی 
می کننـد کـه کسـی نبایـد دربـارۀ مسـأله یی از آن نزاع 
کنـد. سـخن کسـانی را کـه می گوینـد: »خبـر واحـد 
مفیـد علـم اسـت« چنیـن تأویـل می کننـد کـه علم به 
معنـای ظن اسـت. سـپس کتـاب »منهج نقـد امتن عند 
علمـاء الحدیـث النبـوی« را خوانـدم و دریافتـم کـه 
حـق بـا مـن اسـت و اسـتادان نظـر درسـت را تبییـن 
کرده انـد. مولـف دکتـر صالح الدیـن بـن احمـد ادلبی 

ایـن عبـارات روشـن گر را نقل 
می کنـد کـه مـا هـم می بایـد در 

آن اندیشـه کنیـم: 
می گویـد:  بغـدادی  »خطیـب 
بـا  تعـارض  در  واحـد  »خبـر 
و  ثابـت  حکـم  عقـل،  حکـم 
معلـوم،  سـنت  قـرآن،  محکـم 
فعلـی کـه حکـم سـنت را دارد 
دیگـری،  مقطـوع  دلیـل  هـر  و 
می گویـد:  نیسـت«.  پذیرفتـه 
»هـر خبـر واحـدی کـه عقـل، 
ثابـت،  روایـات  کتـاب،  نـص 
اجمـاع یـا دالیل ثابـت و معلوم 
بـر صحِت آن روایـت متعارض 
بـه  عمـل  و  انداخـت  دور  را 
الزم  و صحیـح  ثابـت  روایـت 
حکـم  بـه  عمـل  زیـرا  اسـت؛ 
واجـب  حـال  هـر  در  معلـوم، 

اسـت.«
خبـر  زیـر،  مـوارد  در  خطیـب 
شـمرده  غیرمقبـول  را  واحـد 

اسـت:
۱ـ زمانـی کـه با حکـم عقل در 

تعارض باشـد؛
۲ـ زمانـی کـه بـا حکـم ثابـت 
تعـارض  در  قـرآن  محکـم  و 
کـه  هنگامـی  یعنـی  باشـد، 
نـص  از  آمـده  به دسـت  حکـم 
باشـد  محکـم  و  ثابـت  قـرآن، 
حکـم  بـا  آن  تعـارض  ولـی 
ظنی الداللـۀ نص قـرآن، موجب 

نشـود؛ آن  رد 
3ـ بـا سـنت معلـوم در تعارض باشـد، یعنـی هنگامی 
کـه سـنت از طریـق علـم )یقیـن( ثابت باشـد، نه ظن؛ 
4ـ بـا فعلـی کـه در حکـم سـنت اسـت، در تعـارض 
باشـد. شـاید مقصـود وی آن اسـت کـه خبـر بـا عمل 
مـورد اتفـاِق سـلف که از طریـق علم )یقیـن( به اثبات 

رسـیده نـه از طریـق ظـن، در تعارض باشـد؛
5ـ با هرگونه دلیل قطعی در تعارض باشد؛

۶ـ بـا خبـر واحد دیگـری در تعارض باشـد و صحِت 
آن خبـِر واحـد از طریـق داللـت عقـل، داللـت نـص 
کتـاب، داللـت دیگـر روایات ثابـت، داللـت اجماع یا 

دیگـر دالالت ثابـت و قطعـی، تأیید شـده باشـد.
ابـن جـوزی می گویـد: بـدان کـه اغلـب از حدیـث 
منکـر مـو بر تن دانشـجو راسـت می شـود و قلِب وی 
ازآن پریشـان می شـود. می گویـد: زیـرا اگـر روایـات 
محـال از جانـب راویـان ثقـه نقـل شـود، رد خواهـد 
شـد و ارتـکاب خطـا بـه آنـان نسـبت داده می شـود. 
مگـر نه آن اسـت کـه اگر گروهـی از راویـان ثقه گرد 
آینـد و بگوینـد کـه شـتر وارد سـوراخ سـوزن شـده، 
موثـق بـودِن آنـان بـه مـا سـود نخواهـد رسـاند و در 
خبـر آنـان اثـر نخواهـد گـذارد؛ زیـرا از امـری محال 
خبـر داده انـد. هـر حدیثـی را مخالـف بـا معقـول و 
متعـارض بـا اصول یافتی، بـدان کـه آن حدیث جعلی 
اسـت. پـس خـود را در تأییـد آن دچـار زحمت نکن. 
ابـن جـوزی مباحـث بسـیاری را در این سـخن جامِع 
خـود گـرد آورده اسـت: »هـر حدیثـی را کـه مخالف 
بـا معقـول و متعـارض بـا اصـول یافتـی، بـدان که آن 

حدیثـی جعلی اسـت.« 
این جاسـت کـه پیونـد صحـت سـند و صحـت متـن 
می گویـد:  این بـاره  در  قیـم  ابـن  می شـود.  مطـرح 
»روشـن شـده کـه صحـت سـند از شـرایط صحـت 
حدیث اسـت، ولـی موجب صحت حدیث نمی شـود؛ 
زیـرا صحـت حدیـث بـا فراهـم بـودِن مجموعه یی از 
امـور محـرز می شـود. صحـت سـند انتقـای علـت و 

عـدم شـاذ و منکـر بـودن از آن جملـه اسـت.«
ایـن نشـانۀ دقت نظر محدثان اسـت که هنـگام داوری 
دربـارۀ حدیـث می گویند: »صحیح االسـناد« اسـت. گاه 
نیـز می گوینـد: »صحیـح اسـت.« ایـن دو تعبیـر با هم 
بسـیار فـرق دارنـد. تعبیـر نخسـت، فروتـر از تعبیـر 
دوم اسـت؛ زیـرا تعبیـر نخسـت تنهـا از سـند سـخن 
می گویـد، درحالی کـه تعبیـر دوم شـامل سـند و متـن 

می شـود.

درجۀقطعیتدرصحتروایِتصحیح
ایـن ژرف نگـری کرده انـد  از  بیـش  علمـای حدیـث 
صحیـح  متنـش  و  سـند  کـه  صحیـح  حدیـث  در  و 
اسـت، پژوهـش کـرده و گفته انـد: بـر اسـاس قراینـی 
کـه طبـق اجتهاد ما آشـکار شـده، آیـا نسـبت دادن آن 
بـه پیامبـر خـدا)ص( درسـت اسـت؟ آیـا این نسـبت 
دادن به صـورت قطعـی ، طبـق حقیقـت و نفس االمـر 
اسـت یـا نـه؟ اگر قطعـی نباشـد، موجب علـم )یقین( 
نخواهـد بـود. ولی عمـل به اقتصـاد آن واجب اسـت. 

اگـر  بگوییـم کـه قطعـی اسـت، موجـب علم امـا 
بـود. خواهـد  )یقیـن( 

گروهـی از اهـل حدیـث از جملـه کرابیسـی گفته انـد: 
خبـر واحـد صحیـح، قطعی اسـت و هم زمـان موجب 
علـم )یقیـن( و عمـل اسـت. نظـر ابن حزم نیـز همین 
اسـت. جمهـور اهـل فقه و حدیـث، از جمله شـافعی، 
باقالنـی و عراقـی گفته انـد: مـراد از ایـن سـخن مـا 
»ایـن حدیـث صحیـح اسـت«. این اسـت کـه به ظاهر 

طبـق عمـل بـه ظاهـر سـند، صحیـح اسـت، نـه آن که 
در نفس االمـر صحـِت آن قطعـی باشـد. عراقـی گفتـه 
اسـت: »منظـور صحیـح همیـن اسـت«. یعنی جـز این 
نظـر، باطـل و بی اسـاس اسـت. سـخن اینـان دربـارۀ 
حدیـث صحیـح، بـه واقـع دربـارۀ خبـر واحد اسـت، 
زیـرا حدیـث متواتـر قطعـی اسـت و بـه اتفـاق علمـا 

موجـب علـم )یقیـن( و عمل اسـت. 
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خبِرواحد 
در 

حدیث
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»خطیب بغدادی می گوید: »خبر واحد در 
تعارض با حکم عقل، حکم ثابت و محکم 
قرآن، سنت معلوم، فعلی که حکم سنت 
را دارد و هر دلیل مقطوع دیگری، پذیرفته 
نیست«. می گوید: »هر خبر واحدی که عقل، 
نص کتاب، روایات ثابت، اجماع یا دالیل ثابت 
و معلوم بر صحِت آن روایت متعارض را دور 
انداخت و عمل به روایت ثابت و صحیح الزم 
است؛ زیرا عمل به حکم معلوم، در هر حال 
واجب است.«
خطیب در موارد زیر، خبر واحد را غیرمقبول 
شمرده است:
1ـ زمانی که با حکم عقل در تعارض باشد؛
2ـ زمانی که با حکم ثابت و محکم قرآن در 
تعارض باشد، یعنی هنگامی که حکم به دست 
آمده از نص قرآن، ثابت و محکم باشد ولی 
تعارض آن با حکم ظنی الداللۀ نص قرآن، 
موجب رد آن نشود؛
3ـ با سنت معلوم در تعارض باشد، یعنی 
هنگامی که سنت از طریق علم )یقین( ثابت 
باشد، نه ظن؛ 

بخش نخست

نویسنده: محمد غزالی
مترجم: داوود ناروئی
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مجلس در واکنش به برنامۀ قومی حکومت:

متعصبان همانند 
تروریستان 

دادگاهی شوند

کاهش    فعالیت   زنان   خبرنگار 

د مالیې وزارت: 

د عامه او خصويص مشارکت له الرې 

شااوخوا ۱۷۰ پروژې پلې کېږي

در  فعـال  نهـاد  یـک  یافته هـای 
عرصـه خبرنـگاری نشـان می دهـد 
در  خبرنـگار  زنـان  حضـور  کـه 
بـه  اخیـر  سـال های  در  رسـانه ها 
کاهـش  امنـی  نـا  و  جنـگ  دلیـل 

اسـت. یافتـه 
مرکـز  مسـوول  نیکـزاد  نیلوفـر 

در  ژورنالیسـت  زنـان  از  حمایـت 
 ۲9  ( دوشـنبه  امـروز  افغانسـتان، 
عقـرب ( در یـک نشسـت خبـری 
در کابـل، یافته هـای ایـن نهـاد در 
بخـش حضـور زنـان در رسـانه ها 
بـا  و وضعیـت زنـان خبرنـگار را 

کـرد. شـریک  رسـانه ها 
خانـم نیکـزاد گفـت که آنـان با ۷4 
رسـانه  ملی و محلـی در ۲3 والیت 
افغانسـتان در زمینـه  حضـور زنـان 

گفتگـو کـرده اند.

رسـانه ها  ایـن  در  وی،  گفتـه   بـه 
کـه  کارانـد  مشـغول  زن   ۱۰3۷
4۷4 تـن آنـان در کار خبرنـگاری 
مسـلکی هسـتند. بر بنیـاد یافته های 
ایـن نهـاد تمرکز اصلـی خبرنگاران 
زن در کابـل، هـرات و بلـخ بـوده 
پوشـش  تحـت  رسـانه های  و 

موبـی گـروپ بـا ۱5۰ کارمنـد زن 
دارد. را  تعـداد  بیشـترین 

 براسـاس ایـن تحقیـق ۷۰ درصـد 
از خبرنـگاران زن در تلویزیون هـا، 
۱۷ درصـد در رادیوها و ۱3 درصد 
در دیگر رسـانه ها مشـغول کار اند. 
کـه  می دهـد  نشـان  یافته هـا  ایـن 
شـماری از رسـانه ها فاقـد کارمنـد 

نیز هسـتند. زن 
یافته هـای مرکـز حمایـت از زنـان 
نشـان  افغانسـتان،  در  ژورنالیسـت 

امنـی،  نـا  جنـگ،  کـه  می دهـد 
تهدیدهـا  و  اجتماعـی  مشـکالت 
کاهـش  دالیـل  تریـن  عمـده  از 
خبرنـگاری  کار  در  زنـان  حضـور 
اسـت. کاهشـی کـه اکنون بـه باور 

اسـت. کننـده  نگـران  برخی هـا 
رضـا معینـی مسـوول گزراشـگران 
بـدون مـرز در افغانسـتان، می گوید 
کـه کاهـش حضـور زنـان نسـبت 
بـه سـال های گذشـته نکـران کننده 
اسـت امـا آنـان نـا امیـد نیسـتند و 
تـالش می کننـد تـا شـاهد حضـور 
گسـترده زنـان در رسـانه ها باشـند.

آقـای معینی از حکومت افغانسـتان 
عملـی  زمینـه  در  کـه  خواسـت 
نمـودن قوانیـن جدی عمـل نموده 
منـع خشـونت علیـه  قانـون  و در 
زنـان تغییرات آورده و آزار جنسـی 

زنـان را تعریـف کنـد.
همزمـان بـا آن، سـیما سـمر رییس 
بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 
حـق  را  بیـان  آزادی  افغانسـتان 
انسـانی و حقـوق بشـری انسـان ها 
کـه  می گویـد  کـرده  تعریـف 
هیـچ کسـی مانـع ایـن حـق شـده 

. نـد ا نمی تو
خانـم سـمر تاکید کرد کـه فرهنگ 
معافیـت در زمینـه خشـونت علیـه 
زنـان و بـه خصـوص در رابطـه به 
خبرنـگاران در رسـانه ها بایـد پایان 

شود. داده 

شـماری از اعضـای مجلـس نماینده گان 
را  داخلـه  وزارت  قوم گرایانـۀ  سـنِد 
دارنـد  تأکیـد  و  می داننـد  تبعیض آمیـز 
کـه اگـر ایـن مکتـوب بـه اسـاس فرمان 
محمد اشـرف غنی صادر شـده باشـد، او 

خیانـت ملـی انجـام داده اسـت.
دیـروز  عمومـی  نشسـت  در  کـه  آنـان 
دوشـنبه، ۲9 عقـرب صحبـت می کردند، 
هم چنـان گفتنـد کـه حکومـت وحـدت 
ملـی دارد بـه یـک حکومـت دیکتاتـور 

می شـود. تبدیـل 
همایـون همایون، معاون نخسـِت مجلس 
نماینـده گان کـه در نبـود رییـس مجلس 
جلسـه را پیـش می بـرد، گفـت کـه باید 
در قانـون، تبعیـض در برابـر شـهروندان 
دانسـته  یک سـان  تروریسـم  بـا  کشـور 
شـود و کسـی کـه تبعیـض روا داشـت، 

ماننـد یـک تروریسـت دادگاهی شـود.
آقـای همایـون می افزاید: »اگـر در فرمان 
آقـای غنی چنیـن چیزی آمده باشـد، من 
ایـن را خیانـت ملـی می دانـم و وکیـل 
صاحبـان می تواننـد در مـوردش تصمیم 

خـود را بگیرند«.
عبدالرحیـم ایوبـی، نمایندۀ مـردم قندهار 
در نشسـت دیـروز گفـت: بایـد تبعیـض 
دور  امنیتـی  نیروهـای  سـوی  از  قومـی 
شـود، ایـن قضیه را جـدی بگیرنـد، باید 
بـه شـهداِی همـه اقـوام از سـوی دولت 

ارج گذاشـته شـود.
در سـویی دیگـر، فوزیـه کوفـی، وکیـل 
مردم بدخشـان بیـان داشـت: مکتوبی که 
از نشـانی وزارت داخله نشـر شـده، یک 
واقعیـت اسـت؛ سـربازانی کـه در وطـن 
شـهید می شـوند، نبایـد هیچ گونـه نـگاه 

سـمتی بـه آنـان دیده شـوند.
سـربازان  »ایـن  می گویـد:  کوفـی  بانـو 
در  بدخشـان  از  کـه  هسـتند  کسـانی 
خـط اول نبـردِ در والیت هـای هلمنـد، 
سـربازانی  و  می جنگنـد  قندهـار  فـراه، 
هسـتند کـه از والیـت ننگرهـار و پکتیـا 

در والیـات شـمالی از وطـن خـود دفاع 
ایـن  بیـن  فرقـی  هیـچ  نیایـد  می کننـد، 

ایجـاد گـردد«. سـربازان وطـن 
همچنـان، غـالم فاروق مجـروح، نمایندۀ 
مـردم هـرات نیـز در واکنش بـه برخورد 
سـلیقه یی وزارت داخلـه گفـت: »مـا هر 
روز سـربازان جـوان خـود را بـا دسـتان 
خـود بـه گـور می سـپاریم، ایـن حرکتی 
کـه امروز شـاهد هسـتیم، ما را به سـوی 
ایـن  می بـرد،  پیـش  دیکتاتـوری  یـک 
رونـد در ایـن کشـور جـای نـدارد. مـن 
امیـدوارم کـه حکومـت کمـی در حـال 
بیایـد و از ایـن حرکـت دیکتاتوری خود 

شـود«. بیرون 
صادقـی زاده نیلـی، نماینـدۀ دیگـر مجلی 
بـه ایـن باور اسـت که باید شـهدایی مثل 
»سـید بسـام« {افسـری کـه در حملـه به 
گردهم آیـی حامیـان عطامحمـد نـور بـه 
شـهادت رسـید} چهرۀشـان بـه سـطح 
ملی آشـکار گـردد، تا همه مـردم از جان 
فدایـی ایـن جوانـان باخبـر شـوند. ایـن 

ملـت نیـاز به خادمـاِن صـادق دارد.
حـرکات  کـه  می افزایـد  نیلـی  آقـای 
بـه  آشـکار  توهیـن  قوم گرایانـه، 
شـخصیت هایی اسـت کـه در رأس یـک 

اسـت. قـرار  اداره 
در ادامـه، محمد عـارف رحمانی، نمایندۀ 
مـردم غزنـی در مجلـس بیان داشـت که 
کـه  می گویـد  اساسـی  قانـون  مـاده ۲۲ 
اتبـاع  بیـن  امتیـاز  تبعیـض و  نـوع  هـر 
افغانسـتان ممنـوع اسـت، امـا در بحـث 
حکومـت  در  اسـتخدام ها  و  بورسـیه ها 
افغانسـتان تبعیـض صـورت می گیـرد. 

فکـوری بهشـتی، نماینـدۀ مـردم بامیـان 
»فاجعـه« می خوانـد و  را  ایـن مکتـوب 
تأکیـد کـرد کـه ادامـۀ چنیـن رونـدی به 
میـان شـهروندان  هم گرایـی و وحـدت 

افغانسـتان صدمـه جـدی می زنـد.
ایـن درحالـی اسـت کـه دو روز پیـش 
در  داخلـه  امـور  وزارت  از  مکتوبـی 

رسـانه های اجتماعی دست به دسـت شـد 
که نشـان مـی داد، ریاسـت جمهـوری به 
ایـن وزارت دسـتور داده اسـت تـا برای 
»قطـۀ 5۰۰ نفـری ضد آشـوب« کـه تازه 
در چارچـوب فرماندهـی پولیـس کابـل 
تشـکیل شـده اسـت، شـماری از افسران 
را معرفـی کنـد کـه در میـان آنـان، »هیچ 
افسـر تاجیک تبار« حضور نداشـته باشـد.
سـوی  از  ظاهـراً  کـه  مکتـوب  ایـن 
عبدالفتـاح فـروغ، فرمانـده عمومـی امن 
و نظـم عامـه بـه لـوای نمـر یـِک کابـل 
صادر شـده اسـت، چنین صراحـت دارد: 
»بـه اسـاس حکـم مقـام محترم ریاسـت 
 )5۰۰( قطعـۀ  یـک  کشـور،  جمهـوری 
نفری ضد آشـوب در چـوکات قومندانی 
زون )۱۰۱( آسـمایی کابـل ایجاد گردیده 
اسـت، هدایـت داده می شـود در ظـرف 
)۲4( سـاعت جـدول شـهرت افسـران و 
سـاتنمنان کـه از ملیـت هـزاره، ازبیـک، 
اسـتثنای  بـه  ملیت هـا  غیـره  و  پشـتون 
ملیـت تاجیـک باشـد، ترتیـب و ایمیـل 

بداریـد«.
ایـن مکتـوب واکنش هایـی فراوانی را در 
پی داشـته و شـماری از سیاسـیت مداران 
خواهـان  و  خوانـده  تبعیض آمیـز  را  آن 
مشـخص شـدن عامـل اصلی ایـن قضیه 
گردیدنـد. گفتنـی اسـت که ویـس احمد 
برمـک، وزیـر امـور داخلـه در واکنـش 
بـه ایـن موضـوع گفتـه اسـت کـه اجازۀ 
تبعیـض را در وزارت داخلـه نمی دهـد و 

نیروهـای پولیـس بایـد ملی باشـند.
سـخنگوی  معـاون  دانـش،  نجیـب  امـا 
رسـانه ها  بـا  گفت گـو  در  وزارت  ایـن 
ایـن اشـتباه را پذیرفتـه و گفته اسـت که 
تاجیک هـا در قطعـات نظـم عامـۀ مرکـز 
و والیت هـای افغانسـتان حضـور فعـال 
دارنـد و بـه همیـن دلیـل، گزینـش اقوام 

دیگـر اولویـت داده شـده اسـت.

www.mandegardaily.com

د افغانسـتان د ماليې وزارت غواړي 

چـې د نېـږدې زرو میليونـو افغانیـو 

وړې  او  لويـې   ۱۷۰ ارزښـت،  پـه 

خصـويص  او  عامـه  د  پـروژې 

پلـې کـړي. مشـارکت لـه الرې 

د دغـه وزارت مـايل مرسـتیال خالد 

پاینـده نـن دوشـنبه د ۱۳۹۶ کال د 

لـړم ۲۹ مـه په کابـل کـې د عامه او 

خصـويص مشـارکت پـه نـوم جوړ 

ډېـری  وویـل،  تـه  ډيالـوګ  شـوي 

پـه  ليـوال دي چـې  دېتـه  پانګـوال 

افغانسـتان کـې د برېښـنا او روغتیـا 

پـه برخـه کـې پانګونـه وکـړي.

ښاغيل پاینده وویل:

شـمېر  يـو  کـې  پـروژو  دغـو  »پـه 

لويـې او وړې پـروژې شـاملې دي 

چې شـمېر یـې لـه ۱۷۰ اوړي چې 

د پانګوالـو ډېـره لېوالتیـا پـه کـې د 

برېښـنا او روغتیـا سـکټور تـه ده.«

ښـاغلی پاینـده وايـي، د برېښـنا پـه 

برخـه کې د يو شـمېر پـروژو کارونه 

وروسـتي شـوي او ډېـر ژر بـه یـې 

لـه یـو شـمېر رشکتونـو رسه تړونونه 

السـلیک يش.

پـه  وزارت  ماليـې  د  افغانسـتان  د 

خـره، »پـي. پـي. پـي« يـا د عامـه 

موضـوع  مشـارکت  خصـويص  او 

پـه افغانسـتان کـې نوېده، خـو ډېره 

ده. او حیـايت  مهمـه 

د دوی پـه خـره، د دغـه ډيالـوګ له 

جوړولـو هـدف په یـاده برخـه کې، 

عامـه پوهـاوی او د نظـر تبادلـې او 

بحـث ته زمینـه برابـرول دي.

خالـد  مرسـتیال  وزارت  ماليـې  د 

د  وویـل،  شـان  دغـه  پاینـده 

خصـويص او عامه مشـارکت قانون 

د افغانسـتان د مـيل شـورا لـه  خـوا 

تصویـب شـوی او هڅـه کېږي چې 

د دغـه قانـون پـه رڼـا کـې اقدامات 

. ويش

پـه  مسـؤلینو  د  وزارت  ماليـې  د 

خـره، افغـان حکومـت اوسـمهال، 

د زیربنـاوو د کمښـت، د پراختیايـي 

پـروژو د پلـې کولـو پـه برخـه کـې 

خدمتونـو  کیفیتـه  بـې  او  ځنـډ  د 

دی چـې  مـخ  کولـو رسه  وړانـدې 

د عامـه او خصـويص مشـارکت لـه 

الرې کـوالی يش چې پـر وخت او 

اغېزمـن خدمتونه خلکو تـه وړاندې 

. کړي

د دوی پـه خـره، عامه او خصويص 

مشـارکت پـه هېواد کـې د اقتصادي 

کار  د  کولـو،  رامنځتـه  د  فرصتونـو 

لپـاره د الزمـو زمینـو د برابرولـو، د 

باکیفیتـه زیربنایـي پـروژو د تطبیـق، 

پـه خصـويص او دولتـي برخـو کې 

زمینـو  الزمـو  د  لپـاره  پانګونـې  د 

برابـرول او د ټولنـې پـه وده کـې د 

دولتـي او خصويص سـکټور ترمنځ 

د همغـږۍ المـل کېـږي.

او  سـوداګرۍ  د  افغانسـتان  د 

يونـس  مرسـتیال  خونـو  صنایعـو 

خصـويص  او  عامـه  د  بیـا  مومنـد 

خـرو  پـه  تـه  ډيالـوګ  مشـارکت 

لـه حکومـت وغوښـتل چـې  کـې 

سـوداګرو تـه د خونـدي چاپیریال د 

رامنځتـه کولـو ترڅنـګ، د پانګونې 

لپـاره يـو لـړ نـورې اسـانتیاوې هـم 

کـړي. برابـرې 

ښاغيل مومند زیاته کړه:

تـه  څـه  سـکټور  »خصـويص 

سـکټور  خصـويص  لـري،  اړتیـا 

راغلـی،  تنـګ  پـه  نـه  بیروکراسـۍ 

د امنیـت لـه پلـوه مـوږ لـه سـتونزو 

رسه مـخ یـوو، د انتحـاري او نـورو 

بریدونـو پـه اړه مـوږ څـه نـه وایوو، 

خـو هغـه کـړۍ چـې د پولیسـو او 

مـيل امنیـت پـه موټـرو کـې راځـی 

او سـوداګر اختطـاف کـوي، مـوږ 

یـوو.« کـې  پـه سـتونزو  واقعـًا 

د  کـه  وايـي،  مومنـد  ښـاغلی 

سـکټور  خصـويص  او  حکومـت 

ترمنـځ پـه رښـتینې توګـه مشـارکت 

او همغـږي رامنځتـه يش، نـو دواړه 

لـوري به پـه اقتصادي لحـاظ ډېرې 

ګټـې وکـړي او خلکـو تـه بـه هـم 

يش. وړانـدې  خدمتونـه  معیـاري 

روح اهلل بهزاد
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ورزش
محمد علم ایزدیار

صدورنامۀ فرماندهی نظم عامۀ وزارت امور داخله مبنی بر ایجاد 
کندک ضد آشوب بدون ملیت تاجیک، عمق نیت و دشمنی در 
برابر یک قوم بزرگ و افتخارآفرین افغانستان را نشان می دهد. 
کند و  توجیه  را  آن  نمی تواند  دلیلی  نامه چنان روشن است که هیچ  محتوی 
هدف غرض آلود آن را بپوشاند. این نخستین مورد از این گونه اجراآت نیست 
که در سطح دولت انجام می گیرد؛ اما سران حکومت وحدت ملی در برابر هر 
یک از این موارد، چشم پوشی و بی تفاوتی کرده اند و یا این که مرتکبان این 

جنایات را نوعی مورد حمایت و ستایش نیز قرار داده اند. 
یکی از مثال های بارز آن، عدم دستگیری و مجازاِت قاتالِن جوانان عدالت خواه 
در ۱۲ جوزا است که علی رغم کسب مسوولیت از سوی هیأت دادستانی، هنوز 
به پنجۀ قانون سپرده نشده اند و نمونۀ دیگر، عدم دادگاهی شدن شخصی به 
نام ثواب الدین مخکش که آجندای قومی را از طریق ادارۀ امور تطبیق می کرد 

می باشد. 
یا کندِک ضد آشوب در چوکات نظم عامه بدون حضور قوم  ایجاد قطعه و 
تاجک در حالی صورت می گیرد که تنها در ماه مبارک رمضاِن سال جاری، از 
روستای ما )بازارک( ده تن از افسران و سربازان ارتش و پولیس در والیات 
که  نیست  روزی  هیچ  و  رسیدند  شهادت  به  وردک  میدان  و  قندهار  هلمند، 
از  دیگر  والیات  از  نشود.  انتقال  اندراب  شهرستان های  به  شهید  یک  تابوت 
شمال، شمال شرق، غرب و مرکز نمی خواهم تذکری بدهم. بسیار شرم آورتر 
این که در وزارتی این اقدام صورت می گیرد که وزیر و فرمانده آن هم منصوب 
به قوم تاجک است. تداوم این حالت کاسۀ صبر و حوصلۀ مردم ما را لبزیر 

ساخته است و عواقب آن به سود کشور و نظام کنونی نخواهد بود.

ملک ستزی

سه عنصری که مرا نسبت به حکومت وحدت ملی آشتی نداد:
عنصرحقوقی:

قانون  ندارد.  حقوقی  پشتوانۀ  حکومت،  این  عملکردهای  همۀ 
اساسی بیهوده شده، پارلمان بی خاصیت شده و دادگاه عالی برخالف عدالت و 

مشروعیت کار می کند. 
عنصرارزشی:

شهروندمحور  ارزش های  با  و  هستند  دروغین  حکومت  این  شعارهای  همۀ 
زمین  به  را  فساد  شرم  حکومت،  این  آسمان  از  مرگ  بارش  دارند.  تناقض 
حکم  ظالمانه  چه  و  می رانند  فقیر حکم  مردم  بر  زر  و  زور  مافیای  نریخت. 

می رانند. 
عنصراخالقی:

رهبران این حکومت تغییرات اساسی چون ساختار نظام، بحث هویتی، انتخابات 
و توسعه را به بازی گرفته اند و چنان وانمود می کنند که هیچ چیزی خالف 
ارادۀ مردم اتفاق نیافتاده است. شرم و ننگ در فرهنگ سیاسی این حکومت پاک 
شده است. فقط کافی ست سخن گویان این حکومت را برای یک لحظه بشنوید.

امراهلل صالح

دگروال  یک  بداخالقی  شرم آورِ  )ثبوت(  ویدیوی  قبل  چندی 
فیسبوک  از غوغای  به جز  که  بیرون درز کرد  به  قوای هوایی 
کدام اقدام عدلی صورت نگرفت. حاال یکی از جنراالن وزارت 
داخله فرمان شفاهی سرقوماندانی قوای مسلح را کتبی ساخته و گفته است که 
قایل  برای خود عزت  مقامات  اگر  اباورزید.  تاجیک  استخدام جوانان قوم  از 
بودند، حاال حداقل از انزجار خود در این دو مورد صحبت می کردند و به مردم 
پاسخ می دادند. سکوت آدم های مسوول به اندازۀ تخطی و خیانت های افشاشده 
باید  است، دولت  پالیسی چنین  اگر  است.  پرسش برانگیز  و  سنگین، شرم آور 
ترکیب قومی کشته شده گان و گورستان ها را نیز منتشر کند. »شرم« واژۀ بسیار 
کوچک به این سرافنگنده گی ست. قبل از ابراز موقف و نظر در این مورد، من 
تایید موضوع را از چندین تن منسوبان به دست آوردم. گمان جعل منتفی است. 
عذر بخواهید و اصالح شوید و الی دفاع بی منطق از تخطی و جرم، وضعیت 

را بدتر می سازد.
افکار  و  فردی  اشتباه  که  گفتند  کرد  صادر  شیطانی  دستور  مخکش  وقتی 
فردی ست. وقتی دگروال قوای هوایی جنایت اش درز کرد، گفتند که این اشتباه 
شهوانی ست. و حاال وقتی وزارت داخله زیر نام قطعۀ ضد آشوب، قطعۀ ضد 
متهم  و  اصلی  مظنون  یعنی  نوشتاری ست.  اشتباه  این  می گویند  می سازد  قوم 
اصلی ملت افغانستان است. سیاست قوم محور و قوم ستیز از جانب هر حلقه یی 

که باشد، زهر است و این کشور را به تباهی می برد.

روح اهلل یوسف زاده

تملق و شنیع ترین  و  معاش، مجیزگویی  امرار  شنیع ترین شیوۀ 
شیوۀ سیاست ورزی نیز پول دادن به دیگران برای انتشارِ خصایِل 
نیک و شهکاری هاِی خیالین و دروغین است. کسانی به بسیار 
ساده گی بر وجدان شان پا می گذارند و در بدل پول و مقام، از یکی قدیس و 
قهرمان می سازند و از رقیب یا رقبای احتمالی اش، دّجال و شمر ذی الجوشن. و 
کسانی همچنان سیاست مداری را با سیاست بازی و َسرَسری کاری اشتباه گرفته 
کاِخ  می خواهند  تحصیل کرده گان،  و  قلم به دستان  با جیره خوار ساختِن  که  اند 

قدرت و شهرت شان را ترمیم و تقویت کنند. 
روشن فکران،  به اصطالح  و  دولت مردان  میان  ناقص  مراودۀ  و  معادله  این  در 
در نهایت سراسر جامعه آلوده و متضرر می گردد. شیوع ریاکاری و ابن الوقتی، 
فسـاد و چاپلوسی و حاکمیِت سفهاء بر عقالء از نتایج بارزِ این وضعیت است. 

حوصلۀ نوشتن زیاد نیست، خالصۀ سخن این که: 
جای روشن فکران و روشن گراِن راستین و سیاست مداراِن اصیل و وارسته جـداً 
خالی است. برای خودم، افغانسـتان و مردمش بسیار بسیار متأسف و متأثرم که 

در این سیکِل معیوب، اسیر و گرفتار شده ایم.

فدراسیون ورزش های همه گانی 
در هرات ایجاد می شود

گزینه های سرمربیگری تیم ملی 
ایتالیا اعالم شدند

فیـسبـوك نـــامــه

رییس تربیت بدنی هرات می گوید، قرار است این اداره یک فدراسیون را 
تحت نام فدارسیون ورزش های همه گانی ایجاد کند. 

حمیداهلل کبیر، رییس تربیت بدنی هرات به خبرگزاری فارس گفته است: قرار 
است این اداره یک فدراسیون را تحت نام فدارسیون ورزش های همه گانی 
با  ورزشی  مربی های  هرات  پارک های شهر  مختلف  نقاط  در  و  کند  ایجاد 

شهروندان هرات تمرین ورزش های صبح گاهی را انجام دهند.
آقای کبیر می افزاید: از آن جایی که در حال حاضر این فرهنگ هنوز نهادینه 
نشده و نیاز مبرم هر انسان به ورزش در هنگام صبح است؛ شهروندان هرات 
نیز به صورت انفرادی در برخی از پارک ها به ورزش می پردازند. این کار 
را همه گانی خواهند کرد و به زودی در تمامی ناحیه های هرات در پارک ها 

این کار آغاز خواهد شد.
ورزش های  شهروندان  برای  صبح گاهی،  ورزش های  کنار  در  گفت:  او 
زورخانه یی و باستانی هم قرار است تا در آینده یی نزدیک برای عالقه مندان 

این فدارسیون ها ایجاد شود.
تا در سال جدید هرات  قرار است  افزود:  بدنی هرات  تربیت  اداره  رییس 
رشته های  در  ورزش ها  این  که  باشد  بین المللی  مسابقات  دوره   5 میزبان 
که  شد  خواهد  برگزار  کاراته  و  بسکتبال  شطرنج،  تکواندو،  مانند  المپیکی 
از میان  ادارۀ تربیت بدنی هرات است که  بیان گر توانایی های  این کار خود 
دیگر والیت های افغانستان توان برگزاری این مسابقات را دارد و در حال 
حاضر از آغاز سال جاری تاکنون میزبان بیش از ۱۰ دوره مسابقات مختلف 

سراسری بوده است.
آقای حمید کبیر بیان داشت: قرار است تا در آیندۀ نزدیک برای حل مشکل 
نبود سالون ورزشی برای بانوان با همکاری های تربیت بدنی افغانستان در 
هرات سالون ویژۀ ورزش های بانوان در سال جدید ایجاد شود که سبب رفع 

چالش اصلی بانوان ورزشکار خواهد شد.
در هرات بیش از 5۰ فدراسیون ورزش های مختلف وجود دارد که در این 
فدراسیون ها بیش از 5۰ هزار ورزشکار دارند که از این میان 5 هزار بانو نیز 
بدنی هرات  تربیت  دارند. مسووالن  فعالیت  در رشته های مختلف ورزشی 
می گویند که با وجود ورزشکاران خوب هرات در تمام رشته های ورزشی، 

اما هنوزهم هرات در  مورد بی مهری مرکز افغانستان قرار دارد.

ایتالیا اسامی کاندیداهای جانشینی جامپیرو ونتورا  رییس فدراسیون فوتبال 
روی نیمکت آتزوری را اعالم کرد. کارلو تاوکیو، نام سرمربیانی که ممکن 
است هدایت تیم ملی ایتالیا را بعد از اخراج جامپیرو ونتورا برعهده بگیرند، 

اعالم کرد.
آتزوری هفتۀ گذشته بعد از قبول شکست یک بر صفر در مجموع دو بازی 
رفت و برگشت پلی آف جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، برای نخستین بار از سال 
۱95۸ فرصت صعود به جام جهانی را از دست داد و در پی آن هم جامپیرو 

ونتورا از سرمربیگری این تیم برکنار شد.
در میان گزینه هایی که تاوکیو به آن ها اشاره داشت، تنها کسی که در حال 
حاضر آزاد است و می تواند هدایت آتزوری را برعهده بگیرد، کارلو آنچلوتی 
است که دو ماه پیش از سرمربیگری بایرن مونیخ اخراج شد اما تا ماه جون 

سال ۲۰۱۸ با این تیم قرارداد دارد.
تاوکیو به دلیل ناکامی کم سابق ایتالیا، تحت فشار شدیدی برای استعفا از 
فوتبال  اول  به عنوان شخص  از کارهای خود  او  اما  قراردارد،  سمت خود 

ایتالیا دفاع کرد.
وی افزود: من با دقت شرایط موجود را منعکس کرده ام و هدفم این است 
که به پروژه یی که در حال اجراست ادامه دهیم. پروژه »باشگاه ایتالیا« فقط از 
حیث کسب نتیجه موفق نبود. چه کسی بود که کمک داور ویدیویی را قبل 
از هر جای دیگری به فوتبال ایتالیا آورد؟ چه کسی بود که چهار سهمیه لیگ 

قهرمانان را به ایتالیا برگرداند؟ تاوکیو، او این کارها را کرد!

د آزادي منل د 
مسـولیت منل دي

نــن ټولنــه د اختالفونــو او توپريونــو مجموعــه ده. انســان د ټولنــي 

او ټولنيــز ژونــد اصــيل عنــر دی. يــوه ټولنــه چــي پــه هغــه کــي 

انســان ارزښــت لرونکــی ژونــد ولــري، د کرامــت او عــزت ســاتنه 

ــي،  ــيايس، دولت ــو س ــه د ټول ــه هغ ــي پ ــه چ ــوه ټولن ــي ويش. ي ی

ــوه  ــان وي. ي ــي انس ــز ک ــه مرک ــگالرو پ ــي و... ت ــزو، فرهنگ ټولني

ټولنــه چــي پــه هغــه کــي انســانان لــه يــو بــل رسه پــه برابــري او يــو 

بــل تــه پــه درنــاوی کــي ژونــد وکــړي او انســان د خپلواکــي ارادي 

او خپلــواک شــخصيت پــه درلودلــو لــه نــورو رسه پــه برابــري کي د 

ټولنــي پــه کار کــي گــډون وکــړي. 

ــه  ــري او انســانان ن ــول ځــای ول ــه هغــه کــي ټ ــه چــي پ ــوه ټولن ي

ــوې  ــؤليت د ي ــم وي. آزادي او مس ــؤل ه ــي مس ــوازي ازاد ، بلک ي

ســکي دوه مخــه دي. د آزادي منــل د مســوليت منــل دي. يــوه ټولنه 

چــي پــه هغــه انســانان نــه يــوازي حقونــه، بلکــي مکلفيتونــه هــم 

ولــري. حقونــه او مکلفيتونــه لــه يــو بــل نــه جالکيدونکــي دي. د 

انســان د آزادي معنــي دا نــه دی چــي هــر څــه یــي زړه وغــواړی تــر 

رسه یــي کــړي. دا ډول آزادي انارشــيزم دی. د انســان د آزادي پــويل 

د بــل انســان د ازادی او حقونــو پوســيله ټــاکل کيــږي.

د انســان آزادي پــه انتخــاب کــي دی او دا د انســان ځانگړتيــا دی او 

ټولنــه بايــد د انســان د انتخــاب آزادي تضمــن او وســايت. انســان 

پــه خپلــه خپــل ژونــد تــه مفهــوم ورکــوي او خپــل ژونــد هدفمنــد 

ــيل  ــي اص ــوالي. د ټولن ــي ک ــاب ن ــوان دا ډول انتخ ــوي. حي ک

عنــر انســان دی. انســان هــم د ټولنــي محصــول او هــم د ټولنــي 

ــواک  ــي ازاد او خپل ــانان ی ــي انس ــه چ ــه ټولن ــی دی. هغ جوړونک

ــل  ــو ب ــه ي ــن وي، ل ــي واکم ــه راتلونک ــه خپل ــان او پ ــه ځ وي، پ

رسه پــه برابــري کــي ژونــد وکــړي، د خپلواکــي ارادي او پريکــړي 

ــوه  ــيل ي ــؤليت واخ ــل مس ــړو او عم ــو پريک ــد وي او د خپل خاون

ــه دی. ــه ټولن ــوه خپلواک ازاده او ي

ټولنــه د يب شــاره اړيکــو، گټــو، غوښــتنو... مجموعــه دی، کومــي 

چــي د ټولنــي د گــډو گټــو او گــډو ارزښــتونو پــه چــوکات کــي لــه 

يــو بــل رسه ســيايل او همــکاري کــوي. پــه ټولنــه کــي د همفکــري 

ــرون  ــه پ ــه دی. دا ن ــن کار ن ــول ممک ــن ک ــر واکم ــوه فک ــا ي و ي

ــه  ــه ســبا ممکــن يش. پ ــه ب ــن ممکــن دی او ن ــه ن ممکــن وو، ن

ټولنــه کــي تفاوتونــه او اختالفونــه حتمــي او طبيعــي دي. نــن ټولنــه 

پــه بشــپړه توگــه يــوه بــل جوړښــت دی. ټولنــه، ټولنيــز اړيکــي او 

ــدل  ــه ژوره توگــه ب ــري او پ ــاوي ل ــوي ځانگړتي ــوري او ن وگــړي ن

ــوي دي.  ــردي ش ــوي او ف ــوي ش ــوي، حرف ــې ش ــوي، پيچيل ش

نــور ټولنــه د کورنــۍ، کلــی او قبيــيل پــه شــان د وگــړو تــر منــځ د 

عاطفــي او دخپلــوي د اړيکــو مجموعــه نــه دی او نــه دا اړيکــي د 

عاطفــي پــه بنيــاد جوړيــږي. پــه ټولنــه کــي نــه نــور هغــه پرونــۍ 

هــم آهنگــي شــته دی او نــه هاغــه پرونــی د عمــل اوچلنــد 

ــی شــته دی. يووال

نــن ټولنــه د اختالفونــو او توپريونــو مجموعــه ده. نــن ټولنــه د يــو 

ــه  ــه ټولن ــن پ ــوي. ن ــه ک ــوب تکي ــه څوگونيت ــای پ ــه ځ ــانتوب پ ش

کــي رنگارنــگ فکرونــو او نظريــات شــته دي او د يووالــی او هــم 

ــه  ــه دي ټولن ــه دي. پ ــه ځــای اصــل اختــالف او توپريون اهنگــي پ

کــي پيښــي، چلندونــو او فکرونــه د پــرون پــه شــان ســاده نــه دي 

او پــه دي ټولنــه کــي نظــم، اداره، ثبــات او پرمختــگ د عاطفــي او 

اخالقــو ارزښــتونو پــه ځــای د قانــون او د نويــو مــدين ارزښــتونو 

ــو  ــد کول ــد او ژون ــه هــره شــيبه د ژون پوســيله تــر رسه کيــږي. ټولن

ــوي او  ــه هــره شــيبه ن ــوږ ت ــه جــوړوي، م ــوي شــکلو ن ــوي او ن ن

نــوي درســونه را زده کــوي او وررسه ور رسه يب شــاري نــوې 

پوښــتني مطــرح کــوي او دا ځوابونــه غــواړي. مــوږ مکلــف يــو دي 

ــه ورکــړو... ــه ځابون ت

ــون دی. زه  ــرد بدل ــړي ف ــوه ځانگ ــان د ي ــون د انس ــي بدل د ټولن

راتلونکــي تــه بدبــن نــه يــم. پــه ځــوان نســل کــي د بدلون روښــانه 

نښــاين ليــدل کيــږي. کــه څــه هــم کمــزوري دي، خــو وده کــوي 

ــي  ــي د تاريخ ــله چ ــه نس ــا ل ــل د م ــي دي. دي نس ــد لرونک او امي

ــو،  ــه انقالبون ــړي دی. دوي ل ــه زده ک ــر څ ــل دی ډي ــو نس ناکامي

کودتاگانــو، بلواگانــو، جگــړي ... هــم زده کــړه کــوي خــو دا کار 

ــوه  ــه ي ــه او هــم وخــت غــواړي. مهمــه دادی چــي پ هــم حوصل

ــاين  ــي انس ــل ک ــوان نس ــه ځ ــوی. پ ــل ش ــت پي ــوری حرک ــم ل س

بيــداري هــم وده کــوي او زه یــي هــره ورځ وينــم او د افغانســتان او 

جهــان واقعيتونــو تــه پــه بــل نظــر گــوري. دا نســل خپــيل غوښــتني 

او خپــيل هيــيل لــري او دوي خپــيل هيــيل پــه دي او هغــه پيشــوا 

او امــري رسه نــه غوټــه کــوي. دا د پيږنــدين او عمــل نســل دی. لــه 

ــي او  ــه شــان لوی ــو پ ــي ســتونزي د غرون ــږي چ ــه کي ــکار ن دي ان

پڼــدي دي، خــو همــدا ســتونزي انســانانو ايجــاد کــړي او انســانان 

بــه یــي حــل کــوي.

دستگیر روشنیالی



روندی  آغاز  از  هرات  نفوس والیت  و  احوال  ثبت  آمریت 
صحبت می کند که برای توزیع شناسنامه، بیجاشدگان داخلی 

را در بر می گیرد.
مسؤوالن در این آمریت، از سروی و شناسائی شانزده هزار 
بیجا شده داخلی در این والیت سخن می زنند که زیر پوشش 

یک آمارگیری نفوس، قرار گرفته اند.
هرات  والیت  نفوس  و  احوال  ثبت  آمر  حبیبی  حکمت اهلل 
می گوید: این آمارگیری در چهار محل صورت گرفته است.

بیان می کند: »در این اواخر برای بیجا شده های  ادامه  او در 
نفر  کرده ایم، چند  را شروع  تذکره  توزیع  روند  داخلی یک 

کارمند از مرکز برای ما روان کرده اند و حدود شانزده هزار 
 NRC و چند صد نفر بیجا شده های داخلی توسط مؤسسه
در چهار محل سروی شده اند، ما به دروازه  خانه های آن ها 

می رویم و تذکره توزیع می کنیم.«
والیت  به  مربوط  شناسنامه ی  داخلی  شده  بیجا  هر  برای 
خودشان، از سوی آمریت ثبت احوال و نفوس والیت هرات 

داده می شود.
به  داخلی  شده های  بیجا  تذکره  »توزیع  می افزاید:  حبیبی 
صورتی انجام می شود که از همان والیت مربوطه خودشان 
توزیع تذکره می شود نه از والیت هرات، آن ها از هر شهری 
که هستند به همان والیت شان تماس تلفنی گرفته می شود، 
مشخصات و معلومات از اقارب اصولی شان گرفته می شود، 
بعد برای  آنان توزیع تذکره از همان والیت مربوطه، توسط 

هیئت سیّار صورت می گیرد.«
آقای حبیبی می گوید: کوچی هایی که در چند ولسوالی هرات 
گذر زندگی را به پیش می برند، توسط ریاست کوچی ها و 
نماینده شان برای آنان معرفی و روند توزیع برای کسانی که 

شناسنامه ندارند، آغاز می گردد.
امسال برای دو هزار و هشت صد و هشتاد و دو نفر کوچی، 

شناسنامه توزیع گردیده است.
از سه ماه به این سو؛ آمارگیری، شناسایی و توزیع شناسنامه 
ولسوالی  چند  کوچی های  و  داخلی  شده های  بیجا  برای 
هرات، شروع شده و بر اساس آمار ثبت شده، سال قبل برای 
شناسنامه  توزیع  روند  کوچی،  نفر  سه  و  بیست  هزارو  یک 

صورت گرفته است.
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در حالی که دولت افغانستان شدیدا برای تقویت نیروهای امنیتی 
ارتش  می کند،  تالش  طالبان  شبه نظامیان  مقابل حمالت  در  خود 
آمریکا رو به یک راه حل مناقشه برانگیز که برای مدت ها به عنوان 
عامل تشدید ناآرامی و سوءاستفاده مطرح بود،  آورده است؛ این راه 

حل چیزی نیست جزء ایجاد نیروهای شبه نظامی محلی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهره های سرشناس شبه نظامی در 
بر هرگونه  نفوذ خود  اعمال  به  پیش چشم  از مدت ها  افغانستان 
افغانستان  امنیت  برای  شبه نظامی  نیروهای  از  استفاده  برنامه 

داشته اند.
دیپلمات های خارجی نگران هستند که چنین برنامه ای هرچه بیشتر 
راه را برای تضعیف دولت افغانستان و گسترش سوءاستفاده هموار 

کند.
چنین  به  نسبت  ملل  سازمان  جمله  از  بین المللی  مالی  حامیان 
با  رایزنی  حال  در  که  شده  گفته  و  داده اند  هشدار  برنامه هایی 
طرح  این  با  کردن  مخالفت  منظور  به  افغانستان  رئیس جمهور 

پیشنهادی آمریکا هستند.
آنها استدالل می کنند که ایجاد این گروه های شبه نظامی جدید شبیه 
نیروی  شد؛  خواهد  افغانستان«  محلی  »پلیس  پرمناقشه  طرح  به 
از بین بردن  بدنامی که متهم به سوءاستفاده های حقوق بشری و 

ثبات روستاهای افغانستان به سبب تضعیف دولت مرکزی شد.
ملی  ارتش  ناحیه ای  »نیروی  که طرح جدید  کردند  اعالم  مقام ها 
افغانستان« نام دارد و اساسا قرار است متشکل از یکسری واحدهای 
روستاهایشان  در  که  محلی هایی  کارگیری  به  با  شخصی  دفاع 

خدمت می کنند، باشد.
را  طرح  این  افغانستان  رئیس جمهور  غنی،  اشرف  آنکه  مجرد  به 
تصویب کند ابتدا به شکل پایلوت با ۱۰۰۰ نیرو به اجرا درآمده و 

در صورت اجرای نهایی قرار است به ۲۰ هزار نیرو برسد.
میان  در  که  ناتو،  پیشنهادی  طرح  این  به  مربوط  اعالمیه  طبق 
در  ثبات  ایجاد  آن  هدف  شده،  توزیع  خارجی  سفارتخانه های 
نظم  ایجاد  و  عادی  امنیتی  نیروهای  توسط  پاکسازی شده  مناطق 

و قانون است.
با این حال عده ای اظهار نگرانی کردند که مدیریت این نیرو در 

نهایت دشوار شود و به ایجاد خصومت و رقابت دامن بزند.
ارتش ملی افغانستان که قرار است ناظر بر این نیروی جدید باشد 

خودش نیز هم اکنون درگیر ضعف رهبری و مدیریت است.
برهان عثمان، یک مقام گروه بحران بین الملل در افغانستان گفت: 
همه  می کنید  تزریق  گروهی  یک  به  را  منابعی  شما  که  هنگامی 
می خواهد  قبیله ای  رهبر  هر  و  کرده  آن  برای  جنگیدن  به  شروع 
برای سوءاستفاده هموار  را  زمینه  این  باشد.  داشته  آن  در  سهمی 

می کند و آنها قبل از این نیز مناقشاتی را داشتند.
طرح موسوم به پلیس محلی افغانستان در سال ۲۰۰9 شکل گرفت 
دالل های  برای  شخصی  شبه نظامی  گروه های  ایجاد  به  منجر  و 

قدرت محلی که آنها را منصوب می کنند، شد.
این نیروها در بسیاری از جاها متهم به شکنجه، اخاذی، قتل های 

فراقانونی، سوءاستفاده جنسی و غیره شدند.
نیروی  ایجاد  جدید  طرح  این  در  که  است  حالی  در  این 
شبه نظامی همچنین خبری از تدابیر محافظتی در مقابل یک چنین 

سوءاستفاده هایی نیست.
مقام های غربی می گویند شبه نظامیان، دولت افغانستان را تضعیف 
ترامپ،  دونالد  فلسفه  با  راستا  هم  سیاست  این  اما  می کنند 
رئیس جمهور آمریکاست که اعالم کرد: آمریکا نمی خواهد دوباره 

یک کشور را بسازد بلکه ما فقط تروریست ها را می کشیم.

یک مقام غربی گفت: این سیاست نتیجه منطقی سخنرانی ترامپ 
است. اگر شما اعالم کنید که بر کشتن تروریست ها متمرکز هستید 

پس کشتن تبدیل به محور سیاست شما خواهد شد.
نظامی  نیروهای  این طرح گسترش  از  بشر  دیده بان حقوق  گروه 
می تواند  طرح  این  گفت:  و  کرده  انتقاد  افغانستان  در  غیرعادی 

تبعات خطرناک گزاف برای غیرنظامیان در پی داشته باشد.

در  که  سخنرانی  دنبال  به  زیمبابوه  رییس جمهور 
استعفا  که  کرد  اعالم  آن  در  و  داشت  ملی  تلویزیون 
روند  با  داد،  خواهد  ادامه  خود  کار  به  و  نمی دهد 
استیضاح در پارلمان مواجه بود اما سی ان ان اعالم کرد 
موگابه امروز بر خالف دیروز با استعفا موافقت کرده 

و نامه استعفای وی نوشته شده است.
مرکزی  کمیته  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
حزب حاکم اتحاد ملی آفریقا معروف به »زانو – پی 
زیمبابوه  رئیس جمهور  موگابه،  رابرت  به  پیشتر  اف« 
یا تا ظهر روز دوشنبه از ریاست  اعالم کرده بود که 
جمهوری استعفا می دهد و یا در روزهای آتی با روند 

استیضاح مواجه خواهد شد.
اف  پی   – زانو  پارلمانی حزب  ناظم  ماتوک،  الومور 
نمی بینم. سخنرانی  استیضاح  روند  در  گفت: مشکلی 
موگابه در تلویزیون ملی غیرمنتظره بود. این سخنرانی 
با چیزی که ما انتظار داشتیم مطابقت نداشت. ما معتقد 
بودیم که استعفای موگابه به منظور جلوگیری از یک 

استیضاح شرم آور صورت خواهد گرفت.
وی افزود: ارتش راه خود را می رود و ما نیز به عنوان 
اما هدف  را طی خواهیم کرد  راه خود  سیاستمداران 

اصلی این است که موگابه از قدرت برکنار شود.
زیمبابوه  مقامات  اعالم  بر  بنا  که  است  حالی  در  این 
نشد  حاضر  که  گذشته  روز  بر خالف  امروز  موگابه 
به  دهد  استعفا  جمهوری  رییس  عنوان  به  مقامش  از 
با ژنرالهایی که قدرت را در هراره در دست  توافقی 
استعفایش،  با  آن  اساس  بر  که  است  رسیده  دارند، 
برخوردار  کامل  از مصونیت  وی و همسرش گریس 

خواهند بود.
می رفت  انتظار  موگابه  استعفای  عدم  صورت  در 
پارلمان زیمبابوه در چند روز آتی روند قانونی را برای 

استیضاح رابرت موگابه آغاز کند.

اپوزیسیون  حزب  پارلمانی  ناظم  گونز،  اینوسنت 
روز  چند  در  پارلمان  که  هنگامی  بود:  گفته  زیمبابوه 
قطعا  قانونگذاران  بگیرد  از سر  را  فعالیت خود  آینده 
خواهند  تسریع  را  ساله   93 موگابه  برکناری  روند 

بخشید.
وی افزود: اگر موگابه تا روز سه شنبه استعفا ندهد آن 
وقت مطمئن باشید که روند استیضاح در پارلمان آغاز 

خواهد شد.
ژنرال های  میان موگابه و  توافق روز دوشنبه  از  پیش 
اف  پی   – زانو  حاکم  مقامات حزب  از  یکی  ارتش، 
گفته بود: گریس موگابه، همسر رئیس جمهور زیمبابوه 
به همراه چند تن دیگر قرار است تحت پیگرد قانونی 

قرار بگیرد.
وی افزود: حزب حاکم، گریس موگابه را به پاشیدن 
بذر نفرت، تفرقه و اتخاذ نقش ها و قدرت هایی که به 
این دفتر محول نشده متهم کرده است. گریس موگابه 
حاکم  حزب  زنان  اتحادیه  رئیس  سمت  از  همچنین 

برکنار شده است.
خبرها درباره تحت پیگرد قرار گرفتن گریس موگابه 
ریاست  از  موگابه  رابرت  که  شد  منتشر  آن  از  پس 
حزب حاکم زانو – پی اف برکنار و امرسون منانگاگوا 

جانشین وی شد.
در نشست کمیته مرکزی حزب زانو – پی اف مطرح 
شد که گریس موگابه و چند تن از معاونین نزدیکش 
موگابه  رابرت  شکننده  و  پذیر  آسیب  وضعیت  از 

سوءاستفاده کرده و در منابع کشور دست برده اند.
از زمانی که ارتش زیمبابوه اقداماتی را برای به دست 
گرفتن دولت به راه انداخته گریس موگابه 5۲ ساله در 
انظار عمومی دیده نشده و گمان می رود که به همراه 

همسرش در حبس خانگی به سر می برد.

ادارۀ ثبت احوال نفوس هرات:

به کوچی ها و بیجاشده گان شناسنامه می دهیم

نگرانی ها از طرح جدید برای 
تشکیل نیروهای محلی در افغانستان
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