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شفافیت،  دیدبان  تازۀ  نظرسنجی  اساس  بر 
شهروندان افغانستان ساالنه 3 میلیارد دالر برای 
رشوه  دولتی  نهادهای  در  کارهای شان  انجام 
پرداخت می کنند که این مبلغ، 50 درصد نسبت 
به ساِل گذشته افزایش را نشان می دهد. مسووالن 
فساد  که  می گویند  افغانستان  شفافیِت  دیده بان 
نهادهای عدلی و قضایی، کمیسیون مستقل  در 
مجلس  گمرکات،  اجرایی،  ریاست  انتخابات، 
به  ریاست جمهوری  و  شهرداری  نماینده گان، 

گونۀ گسـترده وجود دارد. 
جهانی  جامعۀ  نظرسنجی،  این  شرکت کننده گاِن 
با  مبارزه  داده اند که در  قرار  انتقاد  نیز مورد  را 
فساد در افغانستان سهل انگاری کرده اند. دولت 
افغانستان اما در واکنش به این نظرسنجی گفته 
و  است  پیشین  دولِت  میراِث  فساد  که  است 
آن  با  که  دارد  قوی  ارادۀ  ملی  وحدت  دولت 
مبارزه کند. مشـخص نیست که سخنگویان ارگ 
چرا می خواهند همۀ مشکالت فعلِی جامعه را به 
گونۀ سطحی به گذشته حواله دهند و خود را 
قدیسانی معرفی کنند که از هرگونه عیب و ایراد 
به  با حواله کردن مشکالت  آیا  مبرا هستند؟ و 
فعلی  گذشتۀ موهوم، می شود مسوولیِت دولِت 

را مرفوع کرد؟ 
ارگ  سخنگویان  هست،  معلوم  که  آن جایی  تا 
وقتی می گویند فساد میراث دولِت گذشته بوده، 
چون  نیست،  طالبان  رژیم  منظورشان  حتمًا 
و  بدی ها  همۀ  با  طالبان  سیاه  رژیم  در  حداقل 
جنایات آن، فساد مالی یا وجود نداشت و یا هم 
به میزانی نبود که حاال وجود دارد. پس می توان 
از  ارگ  سخنگویان  منظور  که  گرفت  نتیجه 
میراث گذشته، میراِث آقای کرزی، همان کسی 
است که رییس جمهوری فعلی، خود را شخصًا 
به او بسیار مدیون احساس می کند و همواره در 
مجالس و محافلی که او حضور دارد، زعیم ملِی 

کشور خطابش می نماید. 
اگر واقعًا فساد مالی میراِث آقای کرزی است، 
گفته  روشن  به صورِت  چنین چیزی  پس چرا 
وقتی  فعلی  جمهوری  رییس  چرا  و  نمی شود 
آقا  این  که  نمی گوید  می بیند،  را  کرزی  آقای 
همان کسی است که ما از او فساد اداری و مالی 
را به میراث برده ایم؟... این جا نیز به نظر می رسد 
ارگ  سخنگویان  حتمًا  و  دارد  وجود  مشکلی 
از میراث گذشته،  خواهند گفت که منظورشان 
شخص آقای کرزی نیست، بل کسانی اند که با 

او همکاری داشته اند. 
افراد فاسد  باشد، پس  اگر چنین بحثی مطرح   
فعلی حضور  دولِت  در  که  همین هایی اند  اکثراً 

تا  گرفته  رییس جمهوری  شخص  از  دارند؛ 
در  چون  ایشان.  معاوناِن  و  کابینه  اعضای  اکثر 
حکومت گذشته، اکثر همین افراد از کارگزاران 
اصلِی دولت آقای کرزی بودند. اگر سخنگویان 
ارگ در توجیه فساد مالی چنین اراده یی داشته 
نباید  هم  حاال  که  گفت  می توان  پس  باشند، 
بود،  افغانستان  در  فساد  شدِن  ریشه کن  منتظر 
آقای  دولِت  در  دیروز  که  کسانی  همان  چون 
کرزی مشغول فساد بودند، حاال هم همان افراد 
در رأس امورِ کشور قرار دارند و انتظار این که 
افراد فاسِد دیروز بیایند و امروز با فسـاد مبارزه 
بسیار  نباشد، حداقل  غیرمحال  امری  اگر  کنند، 

دشوار به نظر می رسد.
 از سوی دیگر، در نظرسنجی دیده بان شفافیت 
به صورِت واضح گفته شده که نسبت به ساِل 
همین  و  ملی  وحدت  دولت  همین  که  گذشته 
رییس جمهوری در رأس امور بودند تا امسال که 
بازهم همین دولت و همین رییس جمهوری در 
رأس امور اند، 50 درصد فساد مالی و رشوه دهی 
می رسد  نظر  به  است.  یافته  افزایش  کشور  در 
که سخنگویان ارگ حتا دروغ گویاِن خوبی هم 
نیستند که بتوانند از کارنامۀ ولی نعمتاِن خویش 

به خوبی دفاع کنند. 
می گویند گاهی دفاع بد، وضعیت را از چیزی 
ارگ  سخنگویان  می کند.  بدتر  هست،  که  هم 
گذشته  میراِث  مالی  فساد  که  می گویند  وقتی 
ریشه کن  در  جدی  ارادۀ  فعلی  دولت  و  است 
کردِن آن را دارد، عماًل دروغ می گویند. اگر واقعًا 
دولت فعلی اراده برای مبارزه با فساد و رشوه را 
می داشت، بدون شک تا امروز می شد چند کارِ 
بنیادی در این راستا را نشان داد. آیا سخنگویان 
گلی  چه  دولت شان  که  می توانند  گفته  ارگ 
در  رشوه ستانی  و  اداری  فساد  با  مبارزه  سر  بر 
کشور زده است؟ آیا پروندۀ کابل بانک، وزارت 
شهرسازی و ده ها پروندۀ اختالس های بزرگ به 
حل وفصِل قطعی و قانع کننده برای مردم رسید؟ 
کم حافظه  و  ضعیف  بسیار  منطِق  ارگ،  منطق 
نیستند  حاضر  مردم  که  نمی دانند  آن ها  است. 
می دهند،  به خوردشان  آن ها  که  را  دروغی  هر 
توجیه  قصد  ارگ  سخنگویان  اگر  بپذیرند. 
جای  به  که  بود  آن  بهتر  داشتند،  را  وضعیت 
است  پیشین  دولت  میراث  فساد  این که  گفتِن 
به  ایم،  کرده  آغاز  را  آن  با  جدی  مبارزۀ  ما  و 
یک باره گی نتایج نظرسنجی دیده بان شفافیت را 
به  اتهام هایی را هم  رد می کردند و حتا می شد 
این نهاد می بستند مبنی بر این که این نهاد مثاًل 
قصداً  و  دارد  تعلق  افغانستان  مردم  دشمنان  به 

برای مسموم  را  چنین نظرسنجی هاِی دروغینی 
کردن اذهان عامه منتشر می کند. به نظر می رسید 
که چنین موضع گیری یی بهتر می توانست به نفع 

ارگ نشینان تمام شود. 
که سخنگویان  تمایزگذاری یی  دیگر،  جانب  از 
انجام  پیشین  دولِت  و  فعلی  دولِت  میان  ارگ 
فقط  و  نیست  بیش  غلط اندازی یی  می دهند، 
توجیه گری های سطحی گرایانه  دردِ  به  می تواند 
رژیم  از  پس  افغانستان  در  نظام  زیرا  بخورد؛ 
و  اساسی  قانون  است.  نکرده  تغییر  طالبان 
وجود  که  هستند  همان هایی  فعلی  ساختارهای 
داشته اند و دولت وحدت ملی نیز از راه کودتا 
قدرت را به دست نگرفته است که خود را تافتۀ 
بر  دولت  این  بداند.  پیشین  دولِت  از  جدابافته 
ادامۀ  در جهان،  دولت  مدرن  نظریه های  اساِس 
دولِت پیشین است و نمی تواند با مرزکشی های 

تصنعی بار مسوولیِت خود را خالی بسازد. 
اگر فساد مالی و رشوه دهی در افغانسـتان وجود 
دارد، مسوولیِت آن به دولت برمی گردد و نه به 
دولِت پیشین و یا دولِت فعلی. زیرا تنها کسی که 
ندارد،  فعلی وجود  دولِت  در  بالفعل  به صورِت 
آقای کرزی رییس جمهوری پیشـین است، باقِی 
افرادی را که در دولِت فعلی می بینیـم، اکثراً در 
و  فعال  حضور  دولت  در  گذشته  سال  پانزده 

پُررنگ داشته اند. 
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احمــد عمران

ارگ دروغ گـوِی 
کـم حافظه است!

 

ــور  ــه رییس جمه ــود ک ــده می ش ــر روز دی ــِت ه ــا گذش ب
و  گرفتــه  دســت  روی  به شــدت  را  قوم گرایــی  غنــی 
قــدرت از هــر طــرف در انحصــارِ  یــک گــروه قومــی بــه 

ــرد.  ــرار می گی ــِی آن ق ــکِل مافیای ش
اداراِت مختلــف در دســت اســت،  از  اطالعاتــی کــه 
می نمایانــد کــه در بســیاری از ادارِت دولتــی حضــور 
یــک قــوم تــا مــرز هفتــاد درصــد و حتــا بیشـــتر از آن هــم 
می رســد و تغییــرات و تبدیالتــی کــه در نهادهــای نظامــی 
نیــز صــورت گرفتــه اســت، از حضــور بیشــتِر یــک گــروهِ 
قومــی در ســاختارهای نظامــی حکایــت می کنــد و بعدتــر 
ــار  ــه حکمتی ــا ب ــاز دادن ه ــا امتی ــت را ب ــن وضعی ــی ای وقت
جمــع بکنیـــم، درمی یابیــم کــه برنامــۀ تنظیــِم قــدرت بــه 

شــکِل صــد در صــد قومــِی آن کلیـــد خــورده اســت.
ــم،  ــی بررســی کنی ــه شــکل عموم ــر ب ــت را اگ ــن حال  ای
ــتگاهش  ــی و دس ــای غن ــه آق ــود ک ــت می ش ــن دریاف چنی
یــک تصفیــۀ قومــی را بــه راه انداختــه اســت کــه می توانــد 
ــیار  ــتان بس ــامِ افغانس ــه ن ــوری ب ــِت کش ــرای موجودی ب
خطرنــاک تمــام شــود. ایــن جابه جایی هــای قومــی، 
ــز  ــور نی ــاق در کش ــاد و نف ــِی فس ــِل اصل ــی از دالی یک
می توانــد تلقــی شــود. برخــورد قومــی بــا بحــث قــدرت، 
ــع  ــوام، در واق ــر اق ــکار دیگ ــردِ آش ــی و ط ــا نف ــم ب آن ه
فاشیســت  دولت هــای  فقــط  کــه  رویکردهایی ســت 
ــتان  ــت در افغانس ــن حال ــد. ای ــال کنن ــد آن را دنب می توانن
ــان  ــده می ــادِ باقی مان ــرف اندک اعتم ــک ط ــد از ی می توان
مــردم و حکومــت را از بیــن ببــرد و از جانــب دیگــر، بــا 
بــه راه انداختــن مطالبــات و منازعــاِت قومــی، امنیــِت ملــی 

ــد.  ــرزِ فروپاشــی ســوق ده ــه م را ب
ــه  ــتبدادی در شــرایطی ک ــای اسـ ــه مدل ه ــردن ب دســت ب
بایــد بــه تقویــت و نهادینه ســازِی دموکراســی اقــدام 
کنیــم، برگشــتی اســف ناک بــه گذشــته اســت و می توانــد 
ــم  ــا رق ــرای م ــی را ب ــراِی تاریخ ــری از قهق ــِل دیگ فص
ــن  ــرد، در ای ــد و عقب گ ــن تهدی ــد. مســلمًا بررســی ای زن
ــای مناســب  ــۀ راهکاره ــا ارای ــاه نمی گنجــد ام ــاِل کوت مق
بــرای مقابلــه بــا چنیــن اتفــاِق شــوم و نامبــارک، می توانــد 
ــانی و اداِی  ــۀ انس ــک وظیف ــامِ ی ــتای انج ــی در راس گام
ــه  ــی باشــد ک ــِت اجتماعی ی ــِف الهــی در مســیر عدال تکلی

ــت.  ــده اس ــد ش ــور بلن ــت آوازه اش در کش سال هاس
ــاِت  ــف و منازع ــوام مختل ــا اق ــت ب ــتان کشوری س افغانس
ایــن  در  امــا  خــودش.  خــاِص  تاریخــِی  ـ  قومــی 
ســرزمین پــس از ورودِ امریــکا و قدرت گیــرِی نســل 
در  چهره هایــی  فرنگ برگشــته،  از  سیاســت مداراِن  نــِو 
پوشــِش تکنوکــرات اختالف هــاِی قومــی را تیوریــزه و بــه 
ــا  ــه م ــد ک ــب کردن شــکِل بســیار سیســتماتیک آن را تعقی
ایــن روزهــا اوِج آن را شــاهد هســـتیم. امــا پیشــنهادِ مــا ـ 
هماننــد گذشــته ـ بــه همــۀ بازیگــران سیاســِت افغانســتان 
ایــن اســت کــه موزاییــِک قومــی کشــور، هرگــز انحصــار 
ــی  ــای قوم ــد و نیروه ــر نمی تاب ــدرت را ب ــِز ق ــا تمرک و ی
پــس از چـــندی چرخــش در ایــن دایــره، الجــرم از مرکــز 

می گریزنــد و ســاختارِ قــدرت را می شــکنند. 
 انتظــار مــی رود دولــت وحــدت ملــی بــر اســاِس رســالتی 
ــۀ علمــی  ــن نکت ــه، ای ــه دوش گرفت ــه از روزِ نخســت ب ک
ــمِت  ــه س ــش را ب ــِت خوی ــیر حرک ــد و مس را درک کن
شکســِت  و  گسســت  از  پیش گیــری  و  تمرکززدایــی 
ــا  ــی، م ــد. در شــرایط کنون ــم نمای ــار تنظی سیاســِی ویران ب
بایــد بــا پرهیــز از تمامیت خواهــی، تهـــدیدهای قومــی را 
ــم.  ــل کنی ــات آوری تبدی ــای ســازنده گی و ثب ــه فرصت ه ب
ــه در  ــش از هم ــد بی ــور می بای ارگ و شــخِص رییس جمه
تــالِش ایجــاد اتحــاد میــان اقــوامِ ســاکن در ایــن ســرزمین 
ــد.  ــت داری باشـ ــی در حکوم ــارکِت مل ــدازی مش و راه ان
ــد نقطــۀ ثقــِل قوم گرایــی شــود و  ریاســت جمهــوری نبای
بایــد از ایــن کورذهنــی برهــد و بــه مرجعــی بــرای اعتمــادِ 
ــای  ــه معن ــدن ب ــت ش ــر و مل ــه یکدیگ ــبت ب ــوام نس اق

واقعــی، تبدیــل شــود. 

از انحصار قومِی قدرت 
خودداری کنیـد
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تمایزگذاری یی كه سخنگویان 
ارگ میان دولِت فعلی و 

دولِت پیشین انجام می دهند، 
غلط اندازی یی بیش نیست 

و فقط می تواند به درِد 
توجیه گری های سطحی گرایانه 

بخورد؛ زیرا نظام در افغانستان 
پس از رژیم طالبان تغییر 

نکرده است. قانون اساسی و 
ساختارهای فعلی همان هایی 
هستند كه وجود داشته اند 
و دولت وحدت ملی نیز از 

راه كودتا قدرت را به دست 
نگرفته است كه خود را 
تافتۀ جدابافته از دولِت 
پیشین بداند. این دولت 

بر اساِس نظریه های مدرن 
دولت در جهان، ادامۀ دولِت 

پیشین است و نمی تواند 
با مرزكشی های تصنعی بار 

مسوولیِت خود را خالی بسازد ACKU



به  نامه یی  ارسال  با  افغانستان  خارجۀ  امور  وزارت 
کمیته رفع تحریم های سازمان ملل متحد از این سازمان 
رهبری  به  اسالمی  حزب  علیه  تحریم ها  تا  خواسته 

گلبدین حکمتیار را بردارد.
افغانستان روز دوشنبه )۲۲ قوس(  امنیت ملی  شورای 
رسمی  صورت  به  حکومت  که  است  کرده  تایید 
حزب  از  تحریم ها  رفع  بر  مبنی  را  خود  درخواست 
اسالمی گلبدین حکمتیار به سازمان ملل متحد سپرده 

است.
رفع تحریم ها از حزب اسالمی گلبدین حکمتیار یکی از 
ماده های اساسی توافقنامۀ صلح حکومت با این حزب 

است.
"دولت  است:  آمده  توافق نامه  این  پنجم  ماده  در 
با  که  می کند  تضمین  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
امنیت  شورای  با  تماس  در  موافقت نامه،  این  امضای 
ذیربط،  ونهادهای  دول  تمامی  و  متحد  ملل  سازمان 
امنیت  و  برقراری صلح  دایمی جنگ و  به خاطر قطع 
پایدار در افغانستان، روند رفع تمام تحریم هایی را که 
افغانستان، رهبر و اعضای آن  در مورد حزب اسالمی 
وضع شده با ارایه تقاضای رسمی مبنی بر رفع تحریم ها 

آغاز نماید".
همچنان در بخش دوم این ماده گفته شده است: دولت 
از  استفاده  با  راستا  این  در  تا  است  مکلف  افغانستان 
تمامی امکانات تالش های همه جانبه را به کار گیرد تا 
هر نوع تحریم بر علیه رهبر و اعضای حزب اسالمی 

در اسرع وقت از میان برداشته شود.
تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان 
به صدای امریکا گفته است روز دوشنبه این درخواست 
افغانستان  خارجۀ  وزارت  طریق  از  رسمی  به صورت 
به کمیتۀ رفع تحریم ها سازمان ملل متحد فرستاده شد.

این  افغانستان  دولت  است:"امیدواری  داشته  بیان  وی 

است که درخواست نامه به زودی بررسی شود و برای 
رفع تحریم ها اقدام شود".

درخواست نامه،  این  تکمیل  برای  غورزنگ  گفتۀ  به 
کارهای اساسی در مطابقت با لوایح و پالیسی ها انجام 
در  را  زمانی  مدت  یک  دلیل  همین  به  که  است  شده 

برگرفت.
حزب  و  افغانستان  حکومت  میان  صلح  موافقت نامۀ 
امضا  پیش  ماه  دو  حدود  حکمتیار  گلبدین  اسالمی 
شد. از آن زمان تا کنون تالش ها برای تطبیق مواد این 
موافقتنامه از سوی نُه کمیتۀ کمیسیون مشترک توافقنامه 

صلح جریان دارد.
از  هیأتی  اسالمی  حزب  از  تحریم ها  رفع  منظور  به 
سازمان ملل متحد در اواخر ماه عقرب به کابل آمد و 
با رییس جمهور غنی و هیأت مذاکرات حزب اسالمی 

دیدار کرد.
کمیته  این  رییس  بوهیمن  وان  گیرارد  زمان،  آن  در 
رفع  راستای  در  سپرد،  وعده  غنی  جمهور  رییس  به 
تحریم ها از حزب اسالمی، با دولت افغانستان همکاری 

می کنند.
از  پس  که  است  گفته  افغانستان  اسالمی  حزب 

از حزب  سپرده شدن درخواست رسمی رفع تحریم ها 
اسالمی به سازمان ملل متحد، حدود ده روز زمان نیاز 

است که این درخواست عملی گردد.
اسالمی  حزب  مذاکرات  هیأت  عضو  صافی  عتیق اهلل 
اسالمی،  حزب  از  تحریم ها  رفع  از  پس  است،  گفته 
گلبدین حکمتیار رهبر این حزب در محضر عام ظاهر 

خواهد شد.
گفته می شود آقای حکمتیار در ادارۀ سرحدات و قبایل 
الزم  تدابیر  شد.  خواهد  مسکن گزین  ننگرهار  والیت 
گرفته  ننگرهار  در  حکمتیار  شدن  مسکن گزین  برای 

شده است. 
ناظران معتقد هستند که حکمتیار می  پندارد با جابجاشدن 
در ننگرهار مصونیت بیشتری خواهد داشت و از سوی 
سال ها  از  او  بود.  خواهد  نزدیک  پاکستان  به  دیگر، 
بدین سو در پاکستان به سر می برد و زیر سایۀ آی اس آی 
والیت  بر  بیشتری  اشراف  پاکستان  می کند.  زندگی 
در  حکمتیار  هواداران  شمار  همچنان،  دارد.  ننگرهار 
شرق کشور بیشتر است. اما در این والیت چهره هایی 
حاکمیت دارند که به شدت مخالف حکمتیار می باشند. 
و  علی  حضرت  مسلمیار،  هادی  فضل  قدیر،  ظاهر 
از  کدام  هیچ  ننگرهار  بزرگان  از  محمد  دین  حاجی 

حکمتیار خوش شان نمی آید. 
بسیج  می خواهد  جالل آباد  در  جابجاشدن  با  حکمتیار 
اعضای حزب خویش را از شرق و جنوب آغاز کند. او 
در تالش به دست گرفتن رهبری پشتون هاست و بهترین 
محسوب  کشور  و شرق  جنوب  کار  این  برای  آدرس 

می شود. 
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تعیینات قـومی
 در وزارت دفـاع ملی

در  قومــی  جابه جایــی  از  آگاه  منابــع 
ســمت های مهــم وزارت دفــاع خبــر 
ــه  ــه گون ــاع ب ــوز وزارت دف می دهــد. هن
ــه  ــزی نگفت ــورد چی ــن م ــمی در ای رس

ــت. اس
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــع آگاه ب ــک منب ی
ــی  ــادی قوم ــرات بنی ــه تغیی ــد ک می گوی
در وزارت دفــاع کشــور اعمــال می شــود.

ــرات در  ــن تغیی ــورد، ای ــن م در تازه تری
ــده اســت: ــاع آم وزارت دف

ســمت  از  دوران  محمــد  جنــرال 
ــار  معاونیــت ریاســت ســتاد ارتــش برکن
و بــه حیــث معــاون ریاســت ارکان ســر 
قوماندانــی اعــالی قــوای مســلح معرفــی 

ــت. ــده اس ش
 جنــرال دوران از تاجیک هــای پــروان 

می باشــد.
بــه جــای او عبدالوهــاب وردک بــه 

ــش  ــتاد ارت ــت س ــاون ریاس ــث مع حی
ــاب  ــای عبدالوه ــن شــده اســت. آق تعیی
می باشــد.  وردک  از  و  اســت  پشــتون 
همچنــان، بریدجنــرال شــعیب بــه حیــث 
و  هوایــی  قــوای  عمومــی  فرمانــده 
ــده اســت.  ــن گردی ــی تعیی ــه هوای مدافع
و   لوگــر  والیــت   از  شــعیب  آقــای 

ــت.  ــتون اس پش
همچنــان، دگــروال عالءالدیــن بــه حیــث 
ریــس ارکان قــوای هوایــی گماشــته 
ــوم   ــه ق ــق ب ــم متعل ــت. او ه ــده اس ش

می باشــد.  پشــتون 
ــده  ــث فرمان ــه حی ــدرت اهلل ب ــرال ق جن
ــت  ــیندند والی ــوالی ش ــون ولس گارنیزی
هــرات تعییــن گردیــده اســت. او از 

ــت.  ــار و پشــتون اس ــت قنده والی
اســداهلل بــه حیــث معــاون قــوای هوایــی 

گماشــته شــده اســت و ســید اســت. 

بریدجنــرال امیــن جــان، بــه حیــث 
ــی  ــه فرمانده ــی، در قطع ــده هوای فرمان
عمومــی قــوای هوایــی و مدافعــه هوایــی 
تعییــن گردیــده و از والیــت لوگــر و 
همچنــان پشــتون اســت.  هــم چنــا ایــن 

ــد: ــده ان ــار ش ــای برکن ــراد از کار ه اف
ــت  ــان، قومی ــان خ ــر ج ــرال امی تورن جن
فرماندهــی  ارکان  رییــس  تاجیــک، 
ــرال  ــد جن ــی و بری ــوای هوای ــی ق عموم
ــی  ــی عموم ــاون فرمانده ــان مع ــادر خ ن
ازبیــک  قــوم  از  کــه  هوایــی  قــوای 
ــاری  ــاه قنده ــلیمان ش ــید س ــت و س اس
ــوم  ــه ق ــق ب ــه متعل ــی ک ــدان هوای قومان
پشــتون، در جابــه جایــی هــای اخیــر  از 

ــد. ــده ان ــار ش ــر کن ــان ب ــای ش کار ه
از  فــردی  هیــچ  تعیینــات  ایــن  در 
ــوام  ــر اق ــزاره و دیگ ــک و ه ــوام ازبی اق

ندارنــد. حضــور  غیرپشــتون 

که  می گوید  نماینده گان  مجلس  رییس 
برادری می توانند  با اصل  افغانستان  مردم 
افغانستان  دشمنان  دسایس  از  را  کشور 
نجات دهند و کشور را به وضعیت بهتر 

سوق دهند.
مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروف    
از  بزرگداشت  مراسم  در  که  نماینده گان 
می  صحبت  اسالم  پیامبر  تولد  سالروز 
اگر  که  افغانستان خواست  مردم  از  کرد، 
به واقعیت ادعای مسلمان بودن را دارند 
باید در برابر دشمنان کشور اصل "مومن 
برادر مومن است" را رعایت کرده و تمام 

دسایس دشمنان را خنثا سازند.
آقای ابراهیمی افزود: "میالد پیامبر اسالم 
رحمتی بود از جانب خواند که در نتیجه 
عرب  آنروز  جامعه  مشکالت  تمامی  آن 
از جمله تجاوز و قتل و کشتار به چالش 
کشیده شد و مردم از این مشکالت رهایی 
و  پیامبر  امت  مشکالت  امروزه  یافتند؛ 
تطبیق  عدم  در  اسالمی  های  حکومت 
بزرگ  پیامبر  عملکرد  و  اسالم  دستورات 
اسالم است و اگر مسلمانان به درستی از 
اسالم پیروی کنند هیچ مشکلی باقی نمی 

ماند".
افغانستان  به مشکالت  اشاره  با  ابراهیمی 
و تالش دشمنان برای ایجاد تفرقه مذهبی 
افغانستان  که  افزود  کشور  در  قومی  و 
مردم  و  دارد  قرار  حساسی  مرحله  در 
با  شان  دشمنان  که  باشند  هوشیار  باید 
قومی،  و  مذهبی  اختالفات  به  زدن  دامن 

می خواهند به نفع خود استفاده کنند.

مولوی شهزاده شاهد دیگر عضو مجلس 
دین  که  کرد  نشان  خاطر  نیز  نماینده گان 
اسالم دین صلح و خیر است و هیچ گونه 

تشدد و وحشت را نمی پذیرد.
اسالم هرنوع  افزود، در دین  آقای شاهد 
مردود  سمتی  و  مذهبی  قومی،  تعصب 
است و "مردم افغانستان نباید به هیچ کس 
اجازه دهند تا به نام شیعه و سنی جنگی 
را  کشور  و  اندازند"  راه  به  کشور  در  را 

نابود سازد.
مجلس  عضو  دیگر  اکبری  محمد 
نماینده گان نیز گفت: "وضع ما به عنوان 
بیماری  دچار  نیست؛  مطلوب  مسلمانان 
رشوه  مامور  هستیم،  فساد  و  پرستی  قوم 
خوار همانند حیوان الش خور است، بالغ 
بر 3 میلیارد دالر در افغانستان رشوه داده 
می شود ولی عواید ملی ما به 3 میلیارد 

دالر نمی رسد".
نا  و  فساد  این  علت  افزود،  اکبری  آقای 
و  داخلی  استبداد  کشور  در  ها  بسامانی 
استعمار  زیرا  است؛  خارجی  استعمار 
خارجی می خواهد که با تفرقه افگنی بر 
زمینه  و  شوند  حاکم  مسلمان  های  ملت 
داخلی  استبدادهای  را  مشکالت  این  ای 

کشورهای اسالمی فراهم می سازند.
به گفته او، عدم آگاهی مسلمانان از دین 
علت  استعماری  های  سیاست  و  اسالم 
دیگری است که استعمار با توجه به این 
و  کنند  می  خریداری  را  فتواهای  مساله 
می  به جان هم  مسلمانان  آنان  اساس  بر 

اندازند تا اهداف خود را به پیش ببرند.

حکمتیار وارد فهرست سفید می شود؟

رییس مجلس با هشدار از تفرقه اندازی مذهبی- قومی:

هـوشیـار بـاشیـد!

ACKU



عبدالحفیظ منصور
ــکام  ــداد و اح ــوِع ارت ــی موض  بررس
مرتدیــِن آزادی عقیــده از موضوعــاِت 
پُرمســاله در عصــر حاضــر اســت. 
ــاع و حراســت  لیبرالیســم به خاطــر دف
ــر  ــک س ــود را ی ــده، خ از آزادی عقی
ــد و  ــاال می دان ــران ب ــردن از دیگ و گ
ــل  ــاز قای ــه خــود امتی ــت ب ــن باب از ای
همچــون  خــود،  رقبــای  و  اســت 
مارکسیســم و تندروهــای دینــی را بــه 

ــاِن  ــد. در می ــم می کن ــتبداد رای مته ــتن اس ــه داش ــد می کشــد و ب نق
ــا  ــوده اســت و تنه ــش ب ــده پُر چال ــز مســالۀ آزادی عقی مســلمانان نی
شــمار اندکــی از نواندیشــاِن مســلمان ماننــد راشــد غنوشــی از آن بــه 

بر خاســته اند.  دفــاع 
در تازه تریــن مــورد، طــه جابــر  العلوانــی پژوهشــی را در ایــن بــاب 
بیــرون داده کــه در نــوِع خــود بی نظیــر اســت. طــه جابــر العلوانــی 
در ایــن پژوهــش آرای حاکــم بــر ذهــن و ضمیــِر جوامــع اســالمی  
ــر  ــاِت فقهــا را به صــورِت مســتدل زی ــه چالــش کشــیده و نظری را ب
ســوال بــرده اســت. او بــا ایــن کار خــود، طــرح جدیــدی در میــاِن 
ــِش جســورانۀ  ــن پژوه ــا ای ــی ب ــه اســت. علوان مســلمانان درانداخت
خویــش، تیــر اتهامــات را بــه جــان و دل خریــده اســت. او از 
دانشــمندان سرشــناِس جهــان اســالم و از مبارزیــن ســابقه دارِ عراقــی 
ــه  ــام دارد ک ــاری؟« ن ــن اختی ــا دی ــاری ی ــن اجب ــش »دی اســت. کتاب
ــۀ  ــده و موسس ــه ش ــی ترجم ــه فارس ــلیمانی ب ــن س ــیلۀ امی به وس
ــه  ــرده ک ــاپ ب ــر چ ــران زی ــان« آن را در ای ــر احس ــارات »نش انتش

ــرار اســت:  ــن ق فشــردۀ آن از ای
ــاب  ــده و ب ــد را از مســایل اجماعــی خوان ــل مرت ــا قت ــورِ علم جمه
ســخن گفتــن در ایــن مــورد را بــر روی علمــای متأخــر بســته اند. از 
ســویی هــم، آرا و نظریــاِت عمــر بــن خطــاب)رض(، ســفیان ثــوری، 

ابراهیــم نخعــی و امثــاِل آن هــا نادیــده گرفتــه شــده اســت. 
ــر از آن  ــی غی ــا عقیده ی ــی ی ــدۀ قبل ــه عقی ــی برگشــت ب ــداد معن ارت
را می رســاند و از دیــدگاه قــرآن، ارتــداد معنــی برگشــتِن آشــکار از 
اســالم و رهــا کردنــش پــس از پذیــرِش آن را می دهــد. و برخــی از مفســران نیــز ارتــداد 
را بــه بازگشــت از اســالم و درآمــدن بــه دایــرۀ کفــر معنــی کرده انــد. در قــرآن مجیــد در 
چندیــن جــا از ارتــداد ســخن رفتــه اســت، امــا هیچ گونــه عقوبــِت دنیــوی بــرای جــرم 
و گنــاهِ ارتــداد در قــرآن نیامــده اســت. همچنــان در آیــات قــرآن نــه به صــورِت صریــح 
و نــه به صــورت اشــاره، بــه لــزوم اجبــار مرتــد بــه برگشــتن بــه اســالم و کشــتن او در 
صــورت خــودداری از برگشــتن، چیــزی بیــان نشــده اســت. برعکــس، بالــغ بــر دوصــد 
آیــه در سراســر قــرآن وجــود دارد کــه یــا به صــورِت صریــح و یــا به صــورِت ضمنــی 

بــر آزادی عقیــده و ایمــان داللــت می کنــد.
عصــر رســالت شــاهد صدهــا نمونــه از کســانی بــود کــه ایمــان آورده و ســپس بــه نفــاق 
و ارتــداد گرویدنــد و حتــا پــس از خــروج از اســالم، بــه آزار و اذیــت پیامبــر پرداختنــد. 
عبــداهلل ابــن ابــی، یکــی از منافقــاِن مشــهور اســت کــه حضــرت پیامبــر از دســِت او آزار 
و اذیــت دیــد و ســرانجام بــه درخواســت فرزنــدش، پیامبــر پیراهــِن خــود را داد تــا بــه 
او کفــن بســازند و بــر مــرده اش جنــازه خوانــد. در مــورد عبــداهلل بــن ســعد بــن ابــی 
ســرح کــه کاتــب وحــی بــود و ســپس مرتــد شــد، جنــاب پیامبــر شــفاعِت عثمــان بــن 

عفــان را کــه بــرادر رضاعــی اش بــود، پــس از فتــح مکــه پذیرفــت. 
اگــر ارتــداد حــدی می داشــت، پیامبــر هرگــز از اجــرای آن چشــم نمی پوشــید. همچنــان 
در صلــح حدیبیــه قــرار بــر ایــن شــد کــه اگــر مســلمانی از اســالم برگــردد و بــه صــِف 
ــه  ــد ک ــم برمی آی ــود. از این ه ــده نمی ش ــلمان ها برگردان ــه مس ــدد، ب ــرکان بپیون مش
مرتــد مجــازاِت دنیــوی نــدارد، ورنــه پیامبــر چنیــن پیمانــی را عقــد نمی کــرد. آن عــده 
ــتور  ــه دس ــح مک ــش از فت ــر پی ــد و پیامب ــاش می کردن ــه بود و  ب ــه در مک ــن ک از مرتدی
قتــل آن هــا را صــادر کــرد، شــامل آن هایــی می شــود کــه جرایــم دیگــری همچــون قتــل، 
خیانــت، تحریــک مشــرکان بــه جنگیــدن را علیــه مســلمانان مرتکــب شــده بودنــد؛ لــذا 
ــِن  ــه دی ــر عقیدۀ شــان از اســالم ب ــداد و تغیی ــت ارت ــا از باب ــرای آن ه ــل ب مجــازات قت

دیگــر نبــوده، بلکــه بــه موجــب جرایــم دیگرشــان بــوده اســت.
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بخش نخست
بخش دوم

یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملــی« 
مســعود،  احمدولــی  رهبــری  بــه 
ــرای  ــی ب ــه آدرس ــه ب ــت ک سال هاس
میــان  چاره  اندیشــی  و  رای زنــی 
نخبــه گان و بــزرگاِن کشــور بــرای 
بیرون رفــِت افغانســتان از نزاع هــا و 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــاِی تاریخ ناکامی ه
اســت. امــا ایــن آدرِس مدنی اخیــراً در 
ابتــکاری تازه تــر، دســت بــه برگــزاری 
ــوار  ــورتی ِ ماه ــت هاِی مش سلسله نشس
و  فعــال  جوانــاِن  بــا  هفتــه وار  و 
ــاع  ــِی اوض ــرای بررس ــور ب آگاهِ کش
افغانســتان و دریافــِت  نگران کننــدۀ 
به روزتــر  و  علمی تــر  راه حل هــای 
در ســایۀ اهــداِف عالــِی آجنــدای 
ملــی زده اســت. روزنامــۀ مانــدگار بــه 
حمایــت از ایــن فعالیت هــای ارزنــده، 
ــش  ــۀ خوی ــن صفح ــش از ای ــن بخ ای
را بــه بازتــاِب چکیـــدۀ گفته هــاِی 
جــاری در ایــن نشســـت ها اختصــاص 
ــراه و  ــا همـ ــا م ــس ب ــت. پ داده اس

همســـفر باشــید. 
***

فعلـی  حکومـِت  سـعیدی:  محمدناصـر 
طـرِح بدیـل نمی خواهـد و در صـددِ حفظ 
جنبش هـای  اسـت،  موجـود  وضعیـِت 
چنان کـه  نمی شـوند،  حمایـت  نیـز  ملـی 
چنـد  کـه  تبسـم  جنبـش  بـه  حکومـت 
جنبـش  و  اسـت  آن  سـالگرد  دیگـر  روزِ 
روشـنایی کـه بـه دنبـال دادخواهـی ملـی 
جریان هـای  و  نـداد  خوبـی  پاسـخ  بـود، 
نکردنـد؛  آن هـا حمایـت  از  سیاسـی هـم 
بنابرایـن، آن اجمـاع و نیروهـای سیاسـِی 
بـه  کنـد  وادار  را  حکومـت  کـه  موثـری 
طـرِح شـما پاسـخ مثبـت بدهـد، از کجـا 
شـکل خواهـد گرفـت؟... همین طـور یک 
تعـداد از سیاسـت مداراِن داخـل حکومـت 
حاضـر نیسـتند از این طـرح حمایت کنند، 
پس چطـور سیاسـت گراِن تأثیرگـذار را به 
حمایـت از ایـن طـرح سـوق می دهیـد؟ 
احمدولی مسـعود: شـما جوان هسـتید و 
در حقیقـت، قوی تریـن نیرو در افغانسـتان 
بـه شـمار می آییـد، نسـبت بـه شـما هیـچ 
کسـی قوی تـر نیسـت. فکـِر شـما، عمـِل 
نشــان  شـما،  ایـدۀ  و  شـما  کارِ  شـما، 
شـما  اگـر  و  هسـتید  قـوی  کـه  می دهـد 
بـا صـد یـا هـزار جـواِن دیگـر یک جـا و 
متحــدانه در چهارچـوب یـک برنامه پیش 
بروید، بسـیاری از شـخصیت های سیاسـی 
می شـوند؛  شـما  بـه  پیوسـتن  خواهـاِن 
اعتراض هایـی  دولـت  داخـل  از  چنان کـه 
بلنـد اسـت و مقامـات بلندپایـۀ حکومت، 
خـود اعتـراف می کنند کـه بایـد توافق نامه 

مـو بـه مـو تطبیق شـود. پـس وقتـی  که ما 
می گوییـم توافق نامـه بایـد عملـی شـود و 
سیسـتم تغییـر کند، شـماها خواهـان تغییر 
نیـز  سیاسـی  نیروهـای  هسـتید،  سیسـتم 
خواهـان تغییـر نظـام انـد؛ همـه در محور 
برنامـۀ تغییـر سیسـتم و تطبیـق تفاهم نامـه 
یـک اجمـاع کالن را بـه وجـود می آوریم.  
یادمـان باشـد آن چـه را کـه مـا پیشـنهاد 
می کنیـم، سـنِد مشـروعیِت دولـت اسـت 
و خودشـان نیـز )حکومـت( می گوینـد که 
تطبیـق تفاهم نامـه سـند مشـروعیِت دولت 
اسـت و تـا زمانـی  کـه ایـن سـند عملـی 
پـس  نـدارد.  دولـت مشـروعیت  نشــود، 
مـا بدیـِل دیگـری را پیشـنهاد نکردیـم و 
برانـدازی هـم نکردیـم و نگفتیـم کـه ُکِل 
دولـت مـردود اسـت. مـا گفتیـم کـه بـر 
رییس جمهـور  یکـی  توافق نامـه،  اسـاس 
امـا  انـد،  شـده  نخسـت وزیر  دیگـری  و 
مشـکالت دارنـد و نمی تواننـد مشـکالِت 
خـود را حـل کنند؛ بنابراین بایـد توافق نامه 
عملـی شـود تا فضا و سـاختار و امیدوارِی 
جدیـد خلـق شـود. یعنـی مـا در اصـل، 

خواهـان تطبیـق توافق نامـه هسـتیم.
متحدیـن  نتوانسـتیم  مـا  چـرا  جاویـد: 
خارجـِی خـود را قناعـت بدهیـم کـه ایـن 
نیسـت؛  کارا  فعلـی(  )حکومـت  نسـخه 
زیـرا مـا بـا کهنـه کاراِن سـنتی یی مواجـه 
هسـتیم کـه هیـچ زمانـی از منفعـِت خـود 
دسـت نمی کشـند، پـس چگونـه می تـوان 
بـا این گونـه قدرت مـداران حـرف بزنیم و 
آنـان را قناعـت بدهیـم کـه طـرح آجندای 

ملـی را عملـی کننـد؟ 
احمدولـی مسـعود: فرامـوش نشــود که 
تـا کنـون نسـخۀ حکومـت وحـدت ملـی 
در افغانسـتان تجربـه نشـده و آن چـه که ما 
اکنون شـاهدش هسـیتم، حکومت وحدت 
ملـِی واقعـی نیسـت و غیـر از حکومـت 
در  دیگـری  نسـخۀ  نیـز،  ملـی  وحـدت 
و  می دانیـم  نـدارد.  کارایـی  افغانسـتان 
تک محـور،  ریاسـتی  نظـام  کـه  دیدیـم 
نظـام  اسـت،  تمامیت خـواه  و  اسـتبدادگر 
شـاهی را  نیـز قبـاًل تجربـه کردیـم، فقـط 
می مانـد نظـام پارلمانـی کـه آن را نیـز در 
ابتـدا نپذیرفتنـد؛ بنابرایـن دولـت وحـدت 
ملـی تنهـا نسـخه یی اسـت کـه می تواند با 
تنـوع فرهنگـی، قومی و دموکراسـِی نوپاِی 
کشـورِ در حـاِل گـذارِ مـا سـازگاری پیـدا 

کنـد و تمـام نیروها و اقـوامِ مختلف را زیر 
یـک چتـر منسـجم و هماهنـگ بسـازد. اما 
حکومـت وحـدت ملـِی فعلـی، نتوانسـت 
وحـدت ملـی را تمثیل کنـد؛ زیرا حکومت 
ریاسـتی  سیسـتم های  در  ملـی  وحـدت 
از دالیـِل  یکـی  پیـاده شـود و  نمی توانـد 
ناکامـی حکومت وحدت ملـی موجود، در 
انحصـار قـدرت توسـط ریاسـت جمهوری 
اول  کـه  خواسـتیم  مـا  اسـت.  نهفتـه 
دولـت وحـدت ملـی را تجربـه کنیـم؛ امـا 
طرف هایـی کـه ایـن نسـخه را )حکومـت 
وحـدت ملـی( رهبـری کردنـد، نتوانسـتند 
عملـی  را  توافق نامـه  مـواد  از  هیچ یـک 
کننـد. رهبـران دولـت وحـدت ملـی بایـد 
ولـی  باشـند،  داشـته  مشـترک  دیـدگاه 
می بینیـم کـه آن هـا حتـا در قسـمِت جنگ 
و صلـح هرکـدام دیـدگاه مختلـف دارند و 
در حقیقـت در چهارچـوب دولت موجود، 
جزایـری از قدرت وجـود دارند که هریک 

برنامـۀ خـود را تعقیـب می کننــد. 
زود  هنـوز  خواسـتن  تعـادل  حسـن یار: 
کارکـرد  مشـروعیِت  مشـکل  امـا  اسـت؛ 
دولـت، موضوعی اسـت که می تـوان روی 
دولـت  داشـت.  انتقـاد  و  کـرد  بحـث  آن 
فعلـی بـه بن بسـت رسـیده و مشـروعیِت 
آن زیرسـوال اسـت. بـه نظـر مـن، هنـوز 
اقـوام  بـرای  قـدرت  تعـادل  بـرای  زمینـه 
کـه  کاری  امـا  نیسـت،  مسـاعد  مختلـف 
اسـت  ایـن  دهیـم  انجـام  می توانیـم  مـا 
کـه افـراد مهـم و سرشـناس بیاینـد بـا هم 
بنشـینند و مشـروعیت بدهنـد به یـک فردِ 
جدیـد و دولـِت جدید؛ زیرا سیسـتم فعلِی 
افغانسـتان ماننـد نظـام انگلسـتان اسـت و 
افـراد سرشـناس و سیاسـی می تواننـد بـه 
ببخشـند.  اشـخاص مشـروعیت  افـراد و 

سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه این اقـدام را 
در کـدام قالـب بایـد انجـام دهیـم؟... ایـن 
عمـل را در قالـب لویـه  جرگـه می توانیـم 
انجـام دهیـم و اما افـرادی کـه در این لویه 
نقـش و زمینـۀ  جرگـه حضـور می یابنـد، 
تحقق بخشی شـان در کجـا خواهـد بـود؟ 
مسـلمًا هیـچ کسـی نمی آید به یـک عده از 
افـراد مشـروعیت بدهـد و دوبـاره برگردد 
سـرجای خـود، بنابرایـن ایـن افـراد بایـد 
در سـاختار جدیـد نقـش داشـته باشـند تا 

مشـکالِت فعلـی دوبـاره تکـرار نشـوند. 

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی
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مقدمه 
صرفـًا تکفیـر صیغـۀ مصـدر از بـاِب تفعیـل اسـت کـه 
صـدور فعـل از کسـی بـر کسـی را ایجاب می کنـد و آن 
فعـل همانـا ایـراد کردِن صفـِت کفر بر کسـی می باشـد. 
بنابرایـن، تکفیـر عبـارت از قضیه اسـت و از آن جایی که 
قضیـه "ما یحتمـل الصـدق و الکذب" اسـت، تکفیر نیز 
احتمـاِل صـدق و کـذب را دارد، به این معنـی که ممکن 
اسـت متهـم بـه کفـر متصف بـه صفِت کفـر نباشـد و یا 

هم باشـد. 
آن چـه گفتـه شـد، "بدیهیـه" اسـت و متوقف بـر بدیهیۀ 
کفـر  بـدون وجـود  تکفیـر  این کـه  آن  و  اسـت  دیگـر 
متصـور نیسـت، ماننـد عـدم امـکان تصور صفـت بدون 
موصـوف. و ایـن بدیهیـه خـود رد اسـت بر آن منتسـب 
بـه اهـل شـذوذ کـه حقانیـت را منحصـر در یـک دیـن 
نمی دانـد. مثـاًل حقانیـت را منحصـر در اسـالم نمی داند 
و بعـداً از تکفیـر خـود نیـز می نالـد درحالی کـه نبایـد از 
تکفیـر خـود بنالـد، بلکـه بـر آن ببالـد؛ زیـرا بـه عقیـدۀ 
افسـد مـن الفاسـدش از حقانیـت بـه حقانیتـی انتقـال 
کـرده اسـت. ایـن انتقـال "از حقانیـت بـه حقانیـت" را 
نیـز تسـامحًا گفتـم، ورنـه انتقـال از ذات بـه عیـِن ذات 

نیسـت.  متصور 
اینـک کـه دانسـتیم تالزمـی بیـن تکفیـر و کفـر وجـود 
دارد، الزم اسـت تـا ایـن بدیهیـۀ سـوم را نیـز بدانیـم که 
عبـارت از ایـن "وجـه حصـر" در بابـت اسـالم و کفـر 

. ست ا
کفـر و اسـالم خالـی از ایـن نیسـتند کـه یا هـر دو قبیح 
باشـند یـا هر دو حسـن باشـند و یا کـه یکـی از این دو 
باشـند. اّولـی باطل اسـت؛ زیـرا چنین مقـال چنین مقوله 
را افـاده می کنـد کـه قبِح مطلق، سـائد باشـد و دنیا خالی 
از حسـن باشـد. دومـی نیـز باطـل اسـت؛ زیـرا چنیـن 
مقوله یـی را افـاده می کنـد که حسـِن مطلق سـائد باشـد 
و دنیـا خالـی از قبـح باشـد. درحالی کـه واقعیـِت حیات 
عقـاًل مانـِع جمـع و رفـِع حسـن و قبـح اسـت، فلهـذا 
چنان کـه اولـی باطـل بـود، دومـی نیـز باطل اسـت؛ زیرا 
رفـع نقیضیـن در بطـالن مانند جمـع نقیضیـن در بطالن 
اسـت. پس سـومی باقـی می ماند و سـومی جایز اسـت، 
چـون چهارمـی ندارد. فلهذا سـومی مجال مباحثه اسـت 
کـه مقارنـه میـان اصـول کفـر و اصول اسـالم بـر همین 
بـر  دو  فروعـات هـر  و  می یابـد  ادامـه  مبنـای سـومی 
اصـوِل هـر دو قیـاس می گردنـد و این میدانی اسـت که 
هـر یکـی بـه انـدازۀ کفر و اسـالمِ خـود توسـِن هدایت 
و تـازِی ضاللـت را دوانیـده اسـت و تـا قیامت بـا قِّلت 
و کثـرت دوام خواهـد کـرد، مصـداق ایـن قـوِل عّز من 

قائل)فریقـًا هـدی و فریقـًا حـّق علیهـم الضاللۀ(.  
حـاال کـه وجـه حصـر را دانسـتیم، بدانیـم کـه بدیهیـۀ 
چهـارم وجـود تعریف جامـع و مانع برای هـر کدام کفر 
و اسـالم اسـت. و معنـِی جامـع این کـه تعریف مشـتمل 
بـر همۀ عناصـر خود گـردد و معنِی مانـع این که تعریف 

ورودِ عنصـِر غیر را منع کنــد.
موضوع 

حـاال کـه ایـن دانسـتیم، بدانیـم کـه کفـر را دو تعریـف 
اسـت؛ یکـی تعریـف اهـل کفـر از کفـر و ایـن تعریـف 
شـأِن خـاِص اهـل کفر اسـت و ما را به آن کاری نیسـت 
و قبـول آن بـر مـا الزم نیسـت. اهـل کفـر در تعریـف 
چگونه گـی کفـر خـود آزاد انـد. دوم تعریـف مـا از کفر 
اسـت کـه عینـًا تعریِف نصـوِص مقدِس ما از کفر اسـت 
و ایـن تعریـف را تعریـِف بسـیط می نامنـد، چـون تابـع 
از نقیضیـِت اسـالم بـا کفر اسـت. پـس هر آن چـه که از 

اسـالم خـارج می سـازد، در کفـر داخـل می سـازد. 
و  عنـوان  اهلل"  رسـول  محمـد  اهلل  الـه  "ال  کـه  بدانیـم 
سـرخط اسـالم اسـت. ایـن کلمـه مرکـب از دو عبارت 
اسـت. عبـارت اول، متمثل در الوهیت بر اسـاس توحید 
اسـت و عبـارت دوم، متمثـل در رسـالت محمـد صلـی 
اهلل علیـه وسـلم بـر اسـاس توحید اسـت. انـکار عبارت 
اول اگـر به طـور مطلـق باشـد، کفـر الحادی اسـت واگر 
به طـور مقیـد باشـد، وثنیـت اسـت. انـکار عبـارت دوم 
کفـِر تعریفـی اسـت، بـه ایـن معنـی کـه منِکـر رسـالت 

پیامبـر ما مسـلمان نیسـت.  
ایـن را کـه دانسـتیم، بدانیم کـه ال اله اهلل سـرخِط مجمل 
نیسـت، بلکـه مبیّـن و مفصل اسـت. تبییـن و تفصیِل آن 
ثابـت از همـان نصوصـی اسـت کـه اصالنیِت خـود این 
عبـارت را ثابـت نمـوده اسـت. و ایـن از قبیـل "توقـِف 
شـیء بـر نفـِس شـیء" کـه قبیـح شـمرده شـده اسـت، 
نیسـت. بلکـه از قبیـِل تأکیـِد نـص توسـِط نص اسـت؛ 
زیـرا اعتقـاد بـه نـِصّ اول، اعتقـاد بـه نـصِّ دوم را الزم 
نقلـی  و  عقلـی  دالیـل  کـه  اسـت  همیـن  و  می گیـرد. 
مسـلمانان در اعتقـاد به نـّص متحد می شـود، گرچند که 
در بسـط و قبـِض دالالِت بعـِض این نصـوص غیرمتحد 

  . شد با
می دانـی کـه نصـوِص قطعـِی اسـالمیان قـرآن و سـنت 
اسـت، و می دانـی کـه قطعیت قـرآن در بابـت نقل مورد 

اتفـاق اسـت و قطعیـت سـنت در بابـت نقـل منحصـر 
اسـت؛ یعنـی قطعیـت بعض و ظنیـت بعض کـه تفصیل 
ایـن تفکیـک در علوم اسـالمیان مذکور اسـت و می دانی 
کـه قـرآن و سـنت از جنـس الفـاظ انـد، پـس بدانیم که 
کیفیـت فهـم و درک آن و تبییـن مـوارد امـر و نهی آن و 
تفکیـک مـوارد نـدب و اباحت آن، حدِّ أدنـی دارد و حدِّ 
أعلـی. حـدِّ ادنـای ان را "ما علم مـن الدیـن بالضروره" 
نـام نهادنـد. و معنـی بالضـروره این کـه عقـل در درک 
معنـی آن لفـظ محتـاِج تأمـل نباشـد. بـر همیـن اسـاس، 
خالفـی میـان صحابـه و میـان تابعیـن و تبـع تابعیـن و 
َمـن بَعدهـم از جمیع فِـَرِق اسـالمیه بر وجـودِ محّرماِت 
قطعـی کـه معـروف  انـد و ثبـوت فرائضـی کـه معروف 
انـد، واقـع نگردیـده اسـت. همچنان کـه بیـن آنـان در 
این کـه قـرآن از اول تـا آخـر "مِّمـا یُتعبّـد بِـه" اسـت، 
خالفـی واقـع نگردیـده اسـت. و معنـای "ما یتعبـد به" 
این کـه اگـر آیاتـی در قـرآن منسـوخ شـده باشـد و یـا 
شـرِح حـاِل واقعۀ معینی باشـد، صمیم عبـادت فرضی و 

نفلـی را بـا قرائـت و تـالوت تشـکیل می دهـد. 
همچنـان لـزومِ احتـکام بـه اوامـِر شـرِع مبیـن در حـدِّ 
ادنـای آن از جملـۀ مِّما علـم من الدین بالضروره اسـت. 
و الزمـۀ احتـکام بـه آن، لزومِ وجودِ حکومت اسـت؛ چه 
این کـه اسـم آن حکومـت خالفـت باشـد، چه سـلطنت 
باشـد، چه امارت باشـد، چه ریاسـت باشـد. ترِک چنین 
احتـکام بـر اسـاِس تغافـل و اهمـال، عصیان اسـت. و بر 
اسـاِس تعّمـد و انـکار، کفر اسـت. اما چگونه گـی ایجاد 
چنیـن حکومـت از جملـۀ حـدِّ اعـالی دین اسـت و در 

مجـاِل حـدِّ اعلـی اجتهـاد را مجـال اسـت. و بهتریـن و 
سـالم ترین شـیوه یی کـه مفکریـن معاصـر اسـالم آن را 
پسـندیده اند، احتـکام بـه رعایِت معیـارِ اکثریـت واقلیِت 
نفـوِس امـت در تشـکیِل حکومـِت محتکـم بـه اسـالم 
اسـت. و ایـن بحِث گسـترده اسـت کـه مجاِل ایـن مقال 

 . نیست
تکفیر میان اعمال و اهمال نّص

نّصـی اگـر حکمـی را ارایـه می کنـد، مانند نـصِّ "اقیموا 
الصلـوۀ" در اقامـۀ نمـاز، و نـصِّ "آتـو الزکـوۀ" در دادن 
زکـوۀ، و نـصِّ "فمـن شـهد منکـم الشـهر فلیصمـه" در 
فرضیـِت روزه، و نـصِّ "و هلِل علـی النـاس حـج البیـت 
لمـن اسـتطاع الیه سـبیال" در فرضیت حـج. و نّص "انما 
المؤمنـون إخـوۀ" در افـادۀ اخـوت اسـالمی ـ کـه ایـن 
نصـوص به کـّرات و مـّرات تکـرار و تأکیـد شـده اند و 
کیفیـت ادای عملـی آن از موارد اتفاق میـان صحابه بوده 
اسـت کـه در طـول قرون مسـلمانان بـر همان نقـل ادای 
شـعایر و مناسـک و روابـط می کنندـ، عمل بـه آن فرض 
اسـت. و کیفیـت عمل بـه آن در دو مورد ظاهر می شـود: 
یکـی عمـِل فردی اسـت که هر فرد مسـلمان هـر یک از 
ایـن احـکام را در زنده گـی شـخصِی خود عملی سـازد. 
مـورد دیگـر، تنفیـذ رسـمی آن اسـت و ایـن از وجایب 
حاکـم مسـلمان اسـت کـه تسـهیالتی را در زمینـۀ ادای 
فـروض عملی ایجـاد و قوانینی را در ممانعـِت محّرماِت 

قطعـی تصویـب نماید.  
و رابطـۀ اخـوت میـان رعیـت را اگـر متحداُلقُطـر انـد، 
رعایـت کنـد و اگـر بـر مبنـای ضـرورت مختلف القطـر 

انـد، مـد نظـر گیرد. 
هـر حاکمـی کـه به حـد ادنـای این دسـت یـازد، حاکم 
مسـلمان و حکم وی اسـالمی محسـوب می شود. مجادله 
بـا چنیـن حاکـم بـر اسـاس این که حـد اعلـی را رعایت 
نکـرده اسـت، بایـد بـر اسـاس فقاهـت صـورت گیرد و 
تکفیـر وی شـرعًا غیرمتحقق الوقـوع اسـت، هرچنـد کـه 

تکفیرکننـده گان در تکفیـر وی بکوشـند. 
امـا اگـر اهمـاِل نـّص صـورت گیـرد و منظـور مـا از 
نصـوص همـان نصـوص قطعـی اسـت کـه قطعیـت آن 
میـان امـت ثابت اسـت؛ این اهمـال خالی از این نیسـت 
که بر اسـاس تکاسـل اسـت یا بر اسـاس تعمد. تکاسـل 
عبـارت از سـهل انگاری و تنبلـی در ادای فـروض اسـت 
کـه بـه مرحلـۀ انـکار وجـوب نرسـیده باشـد. بنابرایـن 
تـرِک تنفیـِذ نـّص معصیت اسـت و متصف بـه معصیت 
عاصـی اسـت و میان عاصـی و کافر در عقیدۀ اسـالمیان 
فـرق اسـت. اولـی فی الجملـه از اهـل ایمـان اسـت و بر 
همـان اسـاس بـر پایـاِن زنده گـی وی با ادای جنـازه مهر 
صحـت ظاهـری نهـاده می شـود، فلهـذا تکفیـر عاصـی 
شـرعًا غیرمتحقق الوقـوع اسـت امـا اگـر اهمـال عمـدی 
باشـد و منظـور از عمـدی یعنـی عـدم اعتنـای قلبـی بـه 
آن باشـد و نصوص شـرعی را غیر صالح دانسـتن باشـد، 
بـدون خـالف بیـن امـت ایـن از مـوارد کفـر محسـوب 
می شـود و تکفیـر وی شـرعًا متحقق الوقـوع اسـت، ولی 
تـا زمانی کـه آن را عمـاًل در جامعۀ مسـلمان ابـراز نکرده 

اسـت، تجسـس بر وی روا نیسـت.  
امـا اگـر حاکم بر اهمـال عمدی نـصِّ قطعی اقـدام کند، 
یعنـی مـرز آن چـه حـد ادنـی نامیدیـم را بشـکند و ایـن 
اهمـال را بـا غیرصالح دانسـتن نـّص قطعی اعـالم دارد، 
کفـر وی شـرعًا متحقق الوقـوع اسـت. امـا مـورد قیـام 
علیـه وی کـه قیـام بالسـیف نامیـده می شـود یعنـی قیام 
مسـلحانه، متفـق علیه نیسـت بلکـه مختلف فیه اسـت و 
مـوارد اتفـاق و خـالف در این مسـأله را چنیـن بجوییم. 
نصـح چنیـن حاکم و تالش بـرای تغییر وی مـورد اتفاق 
اسـت، چـون وی شـرعًا بـا کفـر منعـزل گردیـده اسـت 
ولـی از این کـه حاضـر بـه انعزال نیسـت، قیـام علیه وی 

متوقـف بـر توافـِر مصالِح امت اسـت.  
تأویِل نّص 

بسـیاری از عوام میـان تأویل و تفسـیر از نظر اصطالحی 
فـرق نکرده انـد، درحالی کـه میـان هـر دو فـرق اسـت؛ 
چـون هـر تأویـل تفسـیر نیسـت و نیـز برعکس. تفسـیر 
از طریـق داللـِت  نـّص  نـّص توسـِط  بیـان  از  عبـارت 
عبـارت یـا داللـِت اشـارت یـا داللـِت داللت یـا داللِت 
اقتضـا اسـت یـا هـم شـرِح حـاِل واقعـه و تطبیـق آن 
اسـت یـا بیـان تعمیـم و یـا بیـان تخصیص واقعه اسـت. 
تأویـل عبـارت از جمـع بیـن دو نـص ظاهـراً متعـارض 
و یـا اعمـاِل ترجیـح اسـت، ماننـد خـالف مشـهور در 
تأویـِل ظاهـِر نصوصـی کـه داللـت بـر جـوارح می کنـد 
و یـا ماننـد خـالف مشـهور میـان معتزلـه و اشـاعره در 
کیفیـت جمـع بیـن عقـل و نقـل. این جـا الزم بـه تذکـر 
اسـت کـه عقالنیـت معتزلـه، عقالنیـت مقیـد بـه شـرع 
اسـت نـه مطلـق، و هـر کسـی کـه خـالف ایـن را ادعـا 
کنـد، نشـان می دهد کـه واقف بـر محتوای نظـر جمهور 
معتزلـه نیسـت. پس اگر سـوال شـود کـه در چنین حال، 
"فـرِق عقالنیـِت اشـاعره و عقالنیـِت معتزله چیسـت؟" 
جـواب این کـه مبنـای عقالنیت معتزله بر توسـعه اسـت 
و مبنـای عقالنیِت اشـاعره بـر تضییق اسـت. یعنی همان 
اصطـالِح رعایـت حـد ادنی و حـدِ اعلی در تـرِک تعقِل 
مطلـق، میـان معتزلـه و اشـاعره این جـا صـدق می کنـد. 
اگر سـوال شـود که "آیـا این موضـوع توسـعه و تضییِق 
عقالنیـتِ معتزلـه و اشـاعره یـک قاعده اسـت؟" جواب 
این کـه نـه چنیـن نیسـت، چـه بسـا مـواردی نیـز سـراغ 
داریـم کـه اشـاعره در جمـع نقـل و عقل توسـعه کردند 
و معتزلـه تضییـق کردنـد و مـواردی از این توسـعه را در 

کتـب امـام غزالـی رحمـه اهلل می تـوان یافت.  
خالصۀ القـول تأویـل بـر دو قسـم اسـت: یکـی تأویـِل 
سـائغ یعنـی تأویـل وجیـه؛ دوم تأویـِل غیِرسـائغ یعنـی 

تأویـل غیروجیـه. 
و ایـن قسـم اول یعنـی تأویـل سـائغ بـر دو نوع اسـت. 
ائّمـه  تأویـالِت  ماننـِد  علیـه  متفـٌق  سـائِغ  تأویـِل  اول: 
مجتهدیـن امـت. مثاًل خالفـات فقهی محـض و یا فقهی 
سیاسـی امام جعفـر صادق و امـام زین العابدیـن بن علی 
و امـام زیـد بـن علـی و امام ابـی حنیفه و امام شـافعی و 
امـام احمـد ابـن حنبـل و امـام لیث و امـام ابن ابـی لیلی 
و قبـل از آن، سـعید بـن جبیر و هکذا که اتفـاق بر مثاب 
بـودن و مأجـور بـودن در چنین تأویل داشـتند. چون این 
خالفـات نـه این که حـّد ادنای نـص را بلکه حـّد اعالی 
عمـل بـه نـص را رعایـت می کرد. پـس این جـا اتفاق بر 
صحـت تأویـل نیسـت، چون اگـر چنین می بـود، خالفی 
از اصـل به وقـوع نمی پیوسـت، ولـی اتفـاق بـر صحـت 
اجتهـاد اسـت؛ زیـرا اجتهـاد در کیفیـت شـکل آفرینی بر 

روح نص واقع شـده اسـت.  
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تکفیر 

بیِن بازیچۀ اسـراف 

و یاوه گِی انکار

دكتور محمداهلل صخره 

ACKUبخش نخست



گفت و گو از ابوبکر صدیق
مسووالن ارشد امنیتی در شمال شرق از راه  اندازی عملیات 
خبر  شرق  شمال  والیات  از  برخی  در  شفق"  نوید   "

می دهند. آنان می گویند که 
 برای به دست آوردن جزییات عملیات شفیق مصاحبه یی  
را با شیر عزیز کامه وال فرمانده "زون 808 سپین زر" در 

شمال شرق کشور انجام داده ایم این که می خوانید.
را  مصاحبه  این  زمینۀ  اینکه   از  فرمانده  جناب  سپاس 
از آغاز  بپرسم که  فراهم کردید. در نخست می خواهم 
زون  والیات  از  برخی  در  که  شفق"  "نوید  عملیات 
شمال شرق راه اندازی شده است، چند روز می  گذرد و 
تا هنوز این عملیات در سرکوبی گروه های مخالف مسلح 

چه تأثیری داشته است؟
عملیات "نوید شفق" از دو روز به این طرف در والیت 
کندز، بغالن و بدخشان راه اندازی شده که شهر و اطراف 
شهر کندز، خانه های مسکونی تالشی می شوند و پاکاسازی 

طالبان در این ساحات  عماًل  جریان دارد. این عملیات در 
ولسوالی تگاب بدخشان و گل تپه بغالن نیز جریان دارد؛ 
هوا  بودن  نامناسب  باعث  که  شدید  برفباری  علت  به  اما 
برای پوشش حمایت هوایی شده، این عملیات در والیت 
کندز متوقف شده است که با بهتر شدن هوا عملیات ادامه 

می یابد. 
تنها در کندز عملیات متوقف شده است؟

خرابی هوا تنها در والیت کندز باعث توقف عملیات  شده 
است. در سایر والیات زون شمال شرق و در ساحات که 
دهشت افگنان فعالیت دارند، عملیات سرکوب جریان دارد. 
فرار  توان  که  مسلح  مخالفان  از  تن   17 عملیات  این  در 
و جنگ را نداشتند، بااسلحه دست داشته شان به نیروهای 
امنیتی تسلیم شده اند، در داخل شهر کندز عملیات پاکسازی 
دارد،  جریان   عمرخیل  و  قدیم  زاخیل  ساحات  به طرف 
هم چنان پل ارچی که نقطه وصل بغالن، کندز و تخار است، 
تمرکز بیشتر این عملیات را به خود معطوف کرد است. در 

دو روز گذشته در حمالت هوایی 11 تن از افراد دشمن در 
ساحه گل تپه کشته و 7 تن دیگر بازداشت شده اند؛ اما به 

علت برفباری شدید این عملیات متوقف شده است.
زون  الیات  در  طالبان  سرکوب  زمینه  سرما  فصل  در 

شمال شرق کشور چقدر مساعد است؟  
می شود،  سرد  والیات  این  در  هوا  که  زمستان  فصل  در 
زمینٔه سرکوب طالبان بهتر مساعد  شده است، چون آنان 
پناه  و جنگالت  کوه ها  به  هوا  علت سردی  به  نمی توانند 
ببرند، از این فرصت نیروهای دولتی برای سرکوبی طالبان 
استفاده اعظمی می توانند، به همین منظور زون شمال شرق 
طرح عملیات "شفق نوید" را داده است تا به اساس این 
عملیات گروه های مخالف مسلح در این والیات سرکوب 

شوند. 
زون  والیات  در  که  "نوید شفق"  عملیات  در  تاهنوز 
امنیتی  نیروهای  آورد  دست  دارد،  جریان  شرق  شمال 

چقدر بوده است؟
در  دست داشته شان  اسلحه  با  طالب   17 عملیات  این  در 
والیت بدخشان به دولت تسلیم شده اند. در والیت کندز 
یک عراده تانک "B6۲" یک میل دهشکه و یک عراده موتر 
امنیتی  نیروهای  از  کندز در سال 94  که در سقوط  رنجر 
به دست دشمن افتاده بود، توسط نیروهای امنیتی تخریب 
شد. در این عملیات ۲0 تن مظنون نیز بازداشت شده اند. 

همچنان عملیات تصفیه و تالشی جریان دارد.
عوامل موفقیت نیروهای امنیتی در این عملیات چیست؟ 
درک  و  شده  بیشتر  امنیتی  نیروهای  به  نسبت  مردم  باور 
در  می کنند  بلند  بیرق  اسالم  به  نام  که  طالبان  که  کرده اند 
منافقین  جمله  از  گروه ها  این  و  نیستند  اسالمی  حقیقت 
محسوب می شوند، اذیت مردم از طرف طالبان باعث نفرت 
مردم از این گروه شده  است. آماده گی و تجهیزات نیروهای 
امنیتی، هماهنگی میان نهادهای مختلف امنیتی و نزدیکی و 
امنیتی در  نیروهای  از دیگر موفقیت  حمایت مردم ملکی 
این عملیات است. در این عملیات با حکومت محلی در 

والیات مختلف هماهنگی ایجاد شده است.
در این عملیات به افراد ملکی چقدر تلفات وارد آمده 

است. نیروهای خارجی چقدر سهم دارند؟ 
خوشبختانه در این عملیات از تلفات ملکی به شکل جدی 
به کندی  این عملیات  که  جلوگیری شده است و عوامل 
پیش می رود هم جلوگیری از تلفات ملکی است. نیروهای 
این  در  هوایی  حمایت  بخش  در  امریکا  رهبری  به  ناتو 
را  زمینی  نیروهای  نیاز  وقت  در  که  دارند  سهم  عملیات 
غار  خواجه  ولسوالی  در  عملیات  این  می کنند،   حمایت 
تخار، ولسولی تگاب بدخشان و مرکز و اطراف شهر کندز 

راه اندازی شده است. 

سـلیمان شاه نوابی
مقاومـِت  احمدشـاه مسـعود سپه سـاالر جهـاد و  شـهید 
افغانسـتان، پـس از شـهادتش بـر اسـاِس فرمـان  مـردم 
ریاسـت جمهوری، »قهرمـان ملی افغانسـتان« لقب گرفت. 
ایـن لقـب به دلیـِل قهرمانی هـای بی  بدیـِل ایشـان در دفاع 
از تمامیـت ارضـی و نوامیـس ملـی افغانسـتان بـه ایشـان 
تفویـض گردیـده و نمـادی از پاسداشـِت قهرمانی هـا و  
دسـتاوردهای آن شـهید تعبیـر می گـردد. شـهید مسـعود 
شـهرت و آوازه اش را بـه عنـوان سپه سـاالر جهـاد مـردم 
افغانسـتان، در مبارزه با رژیم دست نشـاندۀ شـوری سـابق 
و ارتش سـرخ به دسـت آورد کـه این شـهرت از مرزهای 
افغانسـتان فـرا رفتـه و عالم گیـر شـده اسـت. جهـاد مردم 
افغانسـتان در برابر ارتش سـرخ، یک رخـداد تاریخی بود 
کـه افتخـاراِت آن بـه نـامِ تمـام مـردم مسـلمان و مجاهد 
مسـعود  احمدشـاه  شـهید  و  گردیـده  ثبـت  افغانسـتان  
در محـورِ ایـن رخـداد تاریخـی قـرار دارد. مبـارزات و 
مجاهدت هایـی کـه او فرماندهـی کـرد، معادالت سیاسـِی 
بزرگ تریـن قـدرت جهـان را برهـم زد و افغانسـتان را 
در  بخشـید.  نجـات  سـابق  شـوروی  کام  در  سـقوط  از 
سـال های مقاومـت علیـه تروریسـم بین المللـی، یـک بارِ 
دیگـر او افغانسـتان را از سـقوط در کامِ هیوالیـی دیگـر 
نجـات بخشـید و افتخـار دیگـری را در برگ هـای تاریِخ 
افغانسـتان ثبـت کـرد. لـذا قبـل از این کـه او از طـرف 
قهرمـان  بگیـرد،  لقـب  ملـی  قهرمـان  افغانسـتان  دولـت 
دل هـای مـردمِ آزادی خـواه افغانسـتان اسـت کـه نـام و 
نشـاِن او چون سـتاره یی تابناک در سـپهر خاطـراِت مردم 

ایـن سـرزمین تابنـده و رخشـنده باقـی خواهـد ماند. 
در ایـن اواخـر امـا، آقـای اشـرف غنی در خیـاِل باطـل 
افتـاده اسـت تـا در دِل تاریـِخ جعلـِی ایـن سـرزمین بـه 
دنبـال قهرمـان ملـی بگـردد و شـاه امـان اهلل خـان را بـه 
آقـای  نمایـد.  جعـل  افغانسـتان  ملـِی  قهرمـان  عنـوان 
رییس جمهـور دقـت بفرمایـد کـه قهرمـان ملـی چیـزی 
نیسـت کـه هرکسـی بتواند آن را جعـل و ماننِد یـک نظامِ 
دروغیـن بـر مردم افغانسـتان تحمیل کنــد. قهرمـان ملی، 
یـک لقب افتخارآفرین اسـت کـه بر اسـاِس فیصلۀ هیأِت 
یـک دولـِت منتخب به یک شـخص تفویـض می گردد. از 
همیـن رو لقـب قهرمان ملـی منحصر به شـهید احمدشـاه 
مسـعود می باشـد و قبـل از ایشـان، بـه کِس دیگـری لقب 
قهرمـان ملـی تفویـض نگردیـده اسـت. آقـای غنـی مثِل 
هـر فـردِ دیگـر حـق دارد که کسـی را براِی خـود قهرمان 
بدانـد، امـا او حـق نـدارد که قهرمـان خـودش را »قهرمان 

ملـی افغانسـتان« معرفـی کند. 
آقـای اشـرف غنی در سـال های حکومـِت آقـای کـرزی 
نیـز در سـمت های بلنـِد دولتـی حضـور داشــته اسـت، 
عضـو کابینـه بـوده اسـت، رییـس دانشـگاه کابـل بـوده 
اسـت، مسـوول برنامـۀ تحویـِل مسـوولیت های امنیتـی از 
نیروهـای خارجـی بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـوده 
اسـت؛ پـس چـرا در آن سـال ها از کارنامه هـای امـان اهلل 
خـان سـتایش نکـرد کـه امـروز از او بـه عنـوان قهرمـان 

می کنــد؟  یـاد  ملی 
بـه هـر روی، آن چه که در این میان سـخت سـوال برانگیز 
اسـت، سـکوِت کسـانی در  برابـِر ایـن آشـفته گویی های 
رییس جمهـور اسـت کـه از آدرس قهرمـان ملـی بـه نام و 

نان و قـدرت رسـیده اند. 
چـرا احمدضیـا مسـعود در ایـن زمینـه سـکوت اختیـار 
کـرده اسـت؟ چـرا رییـس اجرایـی چیـزی نمی گویـد که 
خـود در سـایۀ نـامِ شـهید مسـعود، صاحِب نـام و قدرت 

است؟  شـده 
گویـی یـاراِن ناسـپاِس مســعود فراموش کرده انـد که اگر 
او و قهرمانی هایـش نمی بـود، دسـت یافتن بـه این مکنت 

و جـالل در خواب هم میسـر نمی شـد!    
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د اداري فســاد پــه وړانــدې د مبــارزې عــايل اداره ســیايس 

او قومــي مصلحتونــه پــه هېــواد کــې لــه اداري فســاد رسه د 

مبــارزې پــه وړانــدې لویــه ننګونــه بــويل.

د دغــې ادارې رئیــس ســید حســین فخــري د دوشــنبې پــه 

ــاد  ــه فس ــې ل ــه دې چ ــل، رسه ل ــه ووی ــو ت ورځ ازادي راډي

ــې اقدامــات تــررسه شــوي  ــارزې برخــه کــې ځین رسه د مب

خــو پــه وینــا یــې، تــر کومــه چــې پــه ســیايس رهــرۍ کــې 

یــوه واحــده پالیــي رامنــځ تــه نــه يش دا مبــارزه بــه نتیجــه 

ــړي. ورنه ک

ښاغيل فخري زیاته کړه:

"لــه اداري فســاد رسه د مبــارزې د بریاليتــوب لپــاره مــوږ د 

لــوړ رتبــه دولتــي چارواکــو ترمنــځ یــوې واحــدې پالیســۍ 

او سیاســت تــه اړتیــا لــرو، لــه فســاد رسه د مبــارزې برخــه 

ــخ  ــتونزو رسه م ــه س ــارزه ل ــاف دا مب ــو اخت ــې د نظرون ک

کــوي."

خــو د حکومــت مرشانــو ژمنــه کــړې چــې لــه فســاد رسه بــه 

جــدي او عمــيل مبــارزه کوي.

ــت او  ــوازي ادارو موجودی ــه د م ــري همدارنګ ــاغيل فخ ښ

د جګــړې دوام لــه فســاد رسه د مبــارزې پــه وړانــدې ســر 

خنډونــه یــاد کــړل.

خــو اوس پوښــتنه دا ده چــې د اداري فســاد مهــم الملونــه 

څــه دي؟

د اداري فســاد پــه وړانــدې د مبــارزې د عــايل ادارې د 

ــېدنه،  ــه رس ــه ن ــو ت ــاد قضی ــد د ادارې فس ــه ان ــو پ چارواک

ــه،  ــه پاملرن ــه ن ــه ادارو کــې د شایســته ســاالرۍ اصــل ت پ

ــو حضــور، اقتصــادي ســتونزې، ســیايس او  ــې ډل د مافیای

قومــي بحثونــه پــه لــوړه کچــه د اداري فســاد مهــم عوامــل 

دي.

ــي  ــديل او قضاي ــارزې ع ــاد رسه د مب ــه اداري فس ــو ل خ

ــر  ــیې ت ــې دوس ــاد لوی ــې دوی د اداري فس ــي چ ــز وای مرک

ــري. ــدې ل کار الن

د دغــه مرکــز ویانــد جمشــید رســويل پــه دې اړه ازادي 

ــل: ــه ووی ــو ت راډي

ــه خــرې  ــو ن "کلــه چــې مــوږ د اداري فســاد درنــو جرمون

کــوو دا پــه دې معنــی ده چــې پــه دې مرکــز کــې د حکومــت 

ــاد  ــږي او فس ــړل کې ــې څې ــخاصو قضی ــوړو اش ــوړ پ د ل

ــږي." ــه رســېدنه کې ــو ت قضی

رسه لــه دې چــې افغــان حکومــت لــه فســاد رسه د جــدي 

ــان  ــان کارپوه ــمېر افغ ــو ش ــو ی ــوي خ ــره ک ــارزې خ مب

پــه دې بــاور دي چــې افغــان حکومــت بایــد لــه فســاد رسه 

ــه کــړي. ــه عمــل کــې ثابت ــارزه پ مب

د چــارو کارپــوه بشــیر بېــژن وایــي، پــه فســاد کــې ښــکیل 

کســان د حکومــت پــه دننــه کــې نفــوذ لــري او دا مســئله د 

دې المــل شــوې چــې حکومــت لــه فســاد رسه پــه مبــارزه 

کــې پاتــې راغلــی.

ــه  ــو پ ــۍ او اصاحات ــې حکومتوال ــدې د ښ ــر دې وړان ت

ــم  ــتازي ه ــړي اس ــمرش ځانګ ــان ولس ــې د افغ ــارو ک چ

ــرو  ــه س ــي پ ــوړي چارواک ــوړ پ ــمېر ل ــو ش ــې ی ــيل چ وی

قراردادونــو کــې ښــکېل دي او دې موضــوع فســاد تــه الره 

ــړې ده. ــواره ک ه

خــو افغــان کتونکــي وایــي، تــر کومــه چــې لــه فســاد رسه 

ــه  ــه ټيټ ــه يش ل ــل ن ــو پي ــوړو چارواک ــوړو پ ــه ل ــارزه ل مب

ــې وي. ــې نتیج ــل ب ــې پی ــه ی ــې ب کچ

فخري: 

فساد ضد مبارزه کې 

دې رهربی کې واحده 

پالیيس رامنځته يش

فرمانده زون 808 سپین زر در شمال شرق: 

تالشی خانه به خانه در کندز جریان دارد

قهرمان ملی 
در دل ها ماندگار است!

ACKU



فیـسبـوک نـــامــه
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ورزش

ــت،  ــی گف ــکا در مصاحبه ی ــب امری ــور منتخ ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال
ــود را  ــرا خ ــدارد، زی ــی ن ــای اطالعات ــت گزارش ه ــه دریاف ــی ب احتیاج

ــد. ــوش می دان ــردی باه ف
دونالــد ترامــپ از زمانــی کــه در انتخابــات پیــروز شــده، تــالش کــرده تــا 
ــر  ــن ه ــد. او گفــت: م ــت کن ــی دریاف ــای اطالعات ــر گزارش ه هرچــه کمت
ــم. ــت می کن ــی را دریاف ــن گزارش های ــم، چنی ــته باش ــه الزم داش ــان ک زم

او افــزود: در درجــۀ اول بایــد بگویــم کــه مقاماتــی کــه ایــن گزارش هــا را 
بــه مــن می دهنــد، افــراد بســیار خوبــی هســتند و مــن بــه آن هــا می گویــم، 
اگــر الزم باشــد کــه چیــزی تغییــر کنــد، بالفاصلــه بــا مــن تمــاس بگیریــد 

مــن در عــرض یــک دقیقــه در دســترس خواهــم بــود.
ــر  ــی کمت ــپ خیل ــزارش داد: ترام ــرز گ ــزاری رویت ــش خبرگ ــد روز پی چن
از روســای قبلــی امریــکا و بــا میانگیــن هفته یــی یــک گــزارش اقــدام بــه 

ــد. ــی می کن ــای اطالعات ــت گزارش ه دریاف
ــن  ــر م ــه از نظ ــی روزان ــای اطالعات ــت: گزارش ه ــه اش گف او در مصاحب
ضرورتــی نــدارد. مــن شــخصی باهــوش هســتم و الزم نیســت کــه در هــر 
ــز را دایــم در گــوش مــن فــرو  ــرای 8 ســال آینــده بیاینــد یــک چی روز ب

کننــد.
بــا ایــن حــال، ترامــپ گفــت کــه معاونــش یعنــی مایــک پنــس و 
ــی  ــای اطالعات ــتر از او گزارش ه ــرش بیش ــت ام ــی تح ــای نظام ژنرال ه

می کننــد. دریافــت 
ــه  ــی ک ــه از رأی دهنده گان ــن مصاحب ــه ای ــپ در ادام ــال ترام ــن ح در همی
ــد،  ــده و رأی ندادن ــه مان ــر در خان ــوری اخی ــت جمه ــات ریاس در انتخاب

ــرد. تشــکر ک

ـــن  ـــت وزیر ای ـــتان، نخس ـــش پاکس ـــرات در رأس ارت ـــۀ تغیی در ادام
ـــر  ـــز تغیی ـــش را نی ـــی ارت ـــات داخل ـــس اطالع ـــس آژان ـــور ریی کش

داد.
ژنـــرال نویـــد مختـــار، بـــه عنـــوان مدیـــرُکل آژانـــس اطالعـــات 
ـــواز  ـــد. ن ـــاب ش ـــار انتخ ـــوان مخت ـــای رض ـــه ج ـــش ب ـــی ارت داخل
شـــریف روز شـــنبۀ هفتـــۀ گذشـــته نیـــز ژنـــرال قمـــر جاویـــد 
باجـــوا را به جـــای راحیـــل شـــریف، رییـــس ســـتاد ارتـــش 

کشـــورش کـــرد.
ـــی از  ـــش نیم ـــت، ارت ـــتان اس ـــن ارگان در پاکس ـــش تأثیرگذارتری ارت
ـــس  ـــتان از انگلی ـــتقالل پاکس ـــان اس ـــی از زم ـــته یعن ـــال گذش 69 س

ـــت. ـــته اس ـــت داش ـــی را در حکوم ـــش اصل نق
ـــی  ـــات داخل ـــس اطالع ـــرات در آژان ـــال تغیی ـــل اعم ـــی از دالی یک
ارتـــش پاکســـتان، وجـــود اتهاماتـــی مبنـــی بـــر حمایـــت ایـــن آژانـــس 
از شـــبه نظامیان افراط گـــر علیـــه کشـــورهای همســـایه و هنـــد و 

پنـــاه دادن بـــه طالبـــان افغانســـتان و دیگـــر شـــبه نظامیان اســـت.
ــتان  ــش پاکسـ ــات ارتـ ــازمان اطالعـ ــد سـ ــده جدیـ فرمانـ

ــت؟ کیسـ
ـــد ســـازمان اطالعـــات ارتـــش پاکســـتان  ـــده جدی ـــار، فرمان ـــد مخت نوی
)آی اس آی( دانش آموختـــه امریـــکا اســـت او در خانواده یـــی 
ـــتان  ـــاب پاکس ـــت پنج ـــب« ایال ـــا صاح ـــۀ »نانکان ـــط در منطق متوس

ـــد. ـــا آم ـــه دنی ب
ـــهر  ـــی در ش ـــالت ابتدای ـــدن تحصی ـــس از گذران ـــار پ ـــرال مخت جن
ــس از  ــد و پـ ــه شـ ــهر کویتـ ــی شـ ــکدۀ نظامـ ــود، وارد دانشـ خـ
تحصیـــل، در دانشـــگاه دفـــاع ملـــی در اســـالم آباد بـــرای ادامـــۀ 

تحصیـــل روانـــۀ دانشـــکدۀ جنـــگ در امریـــکا شـــد.
افغانســـتان و  بـــا عنـــوان »آینـــدۀ  او پروژه یـــی تحقیقاتـــی 
ـــار در ســـال 1983 و در  ـــد مخت پیامدهـــای آن« را نوشـــته اســـت. نوی
ـــی  ـــگ زره ـــتان وارد هن ـــش پاکس ـــش ارت ـــتمین گزین ـــصت و هش ش
ـــا  ـــارزه ب ـــۀ مب ـــراوان در زمین ـــات ف ـــد. او را دارای تجربی ـــش ش ارت

تروریســـم و صاحـــب هـــوش بـــاال معرفـــی کرده انـــد.
فرمانـــده جدیـــد آی.اس.آی پیـــش از ایـــن مدتـــی فرمانـــده 
اطالعـــات ارتـــش در اســـالم آباد بـــوده اســـت. او هم چنـــان بـــه 
ـــا  ـــال ۲014 ت ـــی از س ـــش در کراچ ـــی از ارت ـــده بخش ـــوان فرمان عن

۲016 نیـــز خدمـــت کـــرده اســـت.
ـــند  ـــر مس ـــه ب ـــا درج ـــا ارتق ـــپتامبر ۲016 ب ـــار، از 11س ـــد مخت نوی
ریاســـت ســـازمان اطالعـــات و امنیـــت پاکســـتان تکیـــه زد. 
ایـــن ســـازمان مخـــوف اطالعاتـــی در رتبه بنـــدی ســـال ۲015 از 

قوی تریـــن ســـازمان های اطالعاتـــی جهـــان شـــناخته شـــد.
ــات  ــازمان اطالعـ ــابق سـ ــس سـ ــر«، رییـ ــوان اختـ ــرال »رضـ ژنـ
ـــگاه  ـــس دانش ـــوان ریی ـــه عن ـــس ب ـــن پ ـــز از ای ـــتان نی ـــش پاکس ارت

ملـــی دفـــاع پاکســـتان ادامـــه کار خواهـــد داد.

ــان  ــگ قهرمان ــی لی ــک هشــتم نهای ــه ی ــم هــای حاضــر در مرحل تی
ــا پــس از برگــزاری قرعــه کشــی حریفــان خــود را شــناختند. اروپ
ــنبه در  ــر روز دوش ــی عص ــتم نهای ــک هش ــه ی ــی مرحل ــه کش قرع
ــه حریفــان  ــن مرحل ــم حاضــر در ای ســوییس برگــزار شــد و 16 تی
خــود را شــناختند. تیــم هــای اتلتیکومادریــد، بارســلونا، لسترســیتی، 
یوونتــوس، ناپولــی، آرســنال، موناکــو و بوروســیا دورتمونــد در ســید 
ــخ،  ــرن مونی ــکا، بای ــد، بنفی ــال مادری ــن، رئ ــاری ســن ژرم ــک و پ ی
منچسترســیتی، ســویا، لورکــوزن و پورتــو در ســید دو قــرار داشــتند.
ــم  ــر باه ــکل زی ــه ش ــد ب ــا بای ــی تیم ه ــه کش ــام قرع ــس از انج پ

ــد:  ــدار کنن دی
منچسترسیتی - موناکو 

رئال مادرید - ناپولی
بنفیکا - بوروسیا دورتموند 

بایرن مونیخ - آرسنال
پورتو - یوونتوس

بایر لورکوزن - اتلتیکومادرید
پاری سن ژرمن - بارسلونا

لسترسیتی - سویا
ــفند  ــن و 3 و 4 اس ــای ۲4 و ۲5 بهم ــت در روزه ــای رف ــازی ه ب
برگــزار مــی شــود و بــازی هــای برگشــت در روز هــای 17،18 و در 

ادامــه در روزهــای ۲4 و ۲5 اســفند انجــام خواهــد شــد.

سـرمربی رئـال مادریـد کـه تیمـش در جـام جهانـی باشـگاه ها حضـور پیدا 
کـرده اسـت تاکیـد کـرد تیمش بـه دنبـال قهرمانـی در ایـن رقابت هاسـت.

بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از آس، رئـال مادریـد اکنـون در ژاپـن به سـر 
می بـرد و خـود را بـرای نیمـه نهایـی جـام جهانـی باشـگاه ها آمـاده می کند.
زین الدیـن زیـدان پیـش از نخسـتین تمریـن در گفت وگـو با رسـانه ها اظهار 
کـرد: می دانیـم روز سـختی بـرای مـا خواهـد بـود چـون کـم خوابیدیـم. به 
خاطـر سـفر طوالنـی بـا هواپیمـا، بـا سـختی رسـیدیم و خیلـی هـم خسـته 
هسـتم. بازیکنـان امـروز و فـردا اسـتراحت خواهنـد کردنـد و در شـرایط 

بهتـری قـرار خواهنـد گرفت.
سـرمربی رئـال مادریـد در ادامـه افـزود: در شـرایط خیلـی خوبـی بـه ایـن 
بازی هـا رسـیدیم، امـروز تمریـن خواهیـم کرد. سـه روز بـرای تمرین کردن 
فرصـت داریـم. امـروز اسـتراحت می کنیـم و فـردا بایـد ببینیـم چـه کاری 

می توانیـم انجـام بدهیـم.
زیـدان ادامـه داد: فکـر نمی کنـم دربـاره جامـی کـه در سـال های 1996 بـا 
یوونتـوس و ۲00۲ بـا رئـال مادریـد فتـح کردیـم، صحبتـی کرده باشـم. این 
رقابت هـا کامـال متفاوت اسـت. دوسـت داریـم فاتح جـام جهانی باشـگاه ها 

شویم.
سـرمربی فرانسـوی در مـورد هـواداران ژاپنی اظهار کـرد: اولین بـاری که به 
ایـن کشـور آمـدم، سـال 1996 بود. ۲0 سـال از آن زمـان می گـذرد. ژاپنی ها 
انسـان های خوبـی هسـتند. مردم این کشـور نسـبت بـه رئال مادریـد مهربان 

. هستند

ترامپ:
من خیلی باهوشم 

به گزارش اطالعاتی نیاز ندارم!

رییس سازمان اطالعات 
ارتش پاکستان تغییر کرد

قرعه کشی یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا

زیدان: 

در وضعیت خوبی قرار داریم 
و می خواهیم قهرمان شویم

كام بخش نیکویی

اظهــارات پســین ســفیر روســیه مبنــی بــر حمایــت 
ــدۀ  ــاخته ش ــروه س ــر گ ــان در براب ــع از طالب قاط
ــه  ــرد دیگــری اســت ک ــاز نب داعــش، نشــان از آغ
ــه زودی ســه-چهار کشــور  ــرد ب ــن نب ــود. ای ــد منتظــرش ب بای
را در منطقــۀ شــمال و شمال شــرق بــه رویایــی خونیــن 
ــتان  ــران و پاکس ــژه ای ــه وی ــه ب ــورهای منطق ــاند. کش می کش
ــدت  ــکا و سیاســت های دراز م نگــران از حضــور دایمــی امری
ــن حضــور  ــیا هســتند و ای ــوب شــرق آس ــۀ جن ــو در منطق نات
ــه  ــه تجزیــه ایــران و پاکســتان منجــر گــردد. ب دایمــی شــاید ب
دلیــل حضــور گســترده جنبش هــای بلــوچ در ایــن دو کشــور 

ــا. ــن گروه ه ــد از ای ــکا و هن ــۀ امری ــت همه جانب و حمای
بــه همیــن ترتیــب مهــار و زمین گیــر ســاختن روســیه در 
زمیــن آســیایی میانــه و کشــاندن جنــگ و اندیشــه بنیادگرایــی 
ــیایی  ــای آس ــی جمهوریت ه ــۀ حســاس یعن ــی در دو منطق دین
ــا مســکو دارنــد  ــه کــه ســنت فکــری و اندیشــۀ عمیقــی ب میان
ــه  ــن ک ــینگیانک چی ــین س ــۀ مسلمان نش ــوری منطق و همین ط
ــت  ــه تح ــه ک ــری رابع ــه رهب ــا ب ــی ایغوره ــش بنیادگرای جنب
حمایــت امریکایی هــا کار می کنــد، نشــانه از بحرانی ســازی 
ــای  ــۀ جنبش ه ــر مجموع ــا در زی ــن نبرده ــه ای ــه دارد ک منطق
ــکا  ــت کشــورهای متحــد امری ــرا تحــت حمای اســالمی بنیادگ
رهبــری خواهــد شــد و منطقــۀ شــمال افغانســتان بــه احتمــال 
زیــاد پایــگاه حمایــت قاطــع ایــن جبهــات جنگــی خواهــد شــد 
کــه پــای روســیه، چیــن، ایــران و پاکســتان را بــه جبهه دفــاع از 
ســاحه نفــوذی خــود و آمریکا، عربســتان ســعودی، انگلســتان و 
ــه گســترش سیاســت های توســعه طلبانه و  ــد و... ب ــاکان هن کم
مهــار کننــده بــه یــک نبــرد درازمــدت در ایــن منطقــه خواهــد 
کشــاند و شــکل گیــری ایــن گروه هــا در جغرافیایــی افغانســتان 
و منطقــه بــه احتمــال زیــاد دامنــۀ جنــگ را وســیع و طوالنــی 

خواهــد ســاخت.

دستگیر روشنیالی

زمان آن فرا رسیده است که نیروهای سیاسی افغانستان 
باالی ارزش های توافق کنند که جامعۀ آینده بروی آن ها 
ساخته شود. بدون شک نیروهای سیاسی موجود کشور 
باالی  توافق  دارند.  گوناگون  برنامه های  و  چهره ها  رنگ ها،  اهداف، 
تقسیم  طرف  یک  از  که  و...  ایدئولوژیکی  مذهبی،  قومی،  ارزش های 
این  از  گروپ  هر  و  حزب  هر  کس،  هر  دیگر  ظرف  از  و  کننده اند 

ارزش ها تعریف های خود دارند ممکن نیست.
تاجک ها  افغانستان  است.  انسانی  ارزش های  باالی  توافق  من  مطلب 
دارند، اما همۀ باشنده گان این کشور تاجک نیستند. افغانستان پشتون ها 
دارد، اما همه باشنده گان این کشور پشتون نیستند. افغانستان هزاره ها 
سنی ها  افغانستان  نیستند،  هزاره  کشور  این  باشنده گان  همه  اما  دارد، 

دارند، اما همه باشنده گان این کشور سنی نیستند،
هیچ  پشتون،  هیچ  بلکه  استند،  کننده  یکجا  نه تنها  انسانی  ارزش های 
با  سیاسی...  هیچ حزب  شیعه،  هیچ  و  هیچ سنی  هزاره،  هیچ  تاجک، 
راه  می تواند  ارزش های  این  باالی  توافق  نیست.  بیگانه  ارزش  این 
صلح را هموار و ایجاد دولت مدرن و ساختن ملت را در افغانستان به 

واقعیت های زنده گی سیاسی و اجتماعی تبدیل کنند.

زبیر هجران

افراطی که خودش را منفجر می سازد و  فرق میان یک 
جمعی را به خاک و خون می کشاند و نیمچه روشن فکر 
افراطی که در سطح آب شنا می کند چیست؟ آن یکی هم 
ویران گر است و این یکی هم، تنها یک تفاوت دارند که آن یکی به نام 
دین تباه مان می کند و این یکی زیر چتر بی دینی و التی گری. مشکل 
اساسی جامعۀ ما همین است که نه روشن فکر متعهد داریم و نه غیر 
روشن فکر متعهد. در جامعه یی که ما در آن زنده گی می کنیم، همه چیز 
و  جایگاه  کلمه  واقعی  معنای  به  که  آنانی  اند  کمتر  و  است  وارونه 
پایگاه شان را درست درک کرده باشند. این جاست که هر تیر ما به خطا 
می رود و هر نشانه یی که می گیریم، جز سرخورده گی و سر افگنده گی، 

چیزی به ارمغان نمی آورد.
روشن فکر خام و هم چنان افراطی اندیش ما به جای آن که به هم دیگرشان 
توهین و  را  قایل شوند، هم دیگر  اعتقادات هم دیگرشان حرمت  به  و 
تحقیر می کنند و به اصطالح روشن فکر ما می آید و تبرش را در کمر 

دین مدار ما می زند و دین مدار ما در فرق روشن فکر ما.
عزیز من! جان برادر! ما آدم ها در مقام قضاوت نیستم، ما برای آن که 
دعواهایی شخصی آدم ها را به اصطالح "صاف" کنیم و این گره کور 
می خواهند،  چنان چه  را  آدم ها  بگذار  نیامده ایم.  دنیا  به  نماییم،  باز  را 
زنده گی کنند، وظیفۀ تو رد و قبول کردن نیست، تو بکوش تا چگونه 
انجام  آدم ها  برای  و  ماحولت  به  خدمتی  می توانی  وسیله  کدام  با  و 
بدهی، وظیفه یی تو خودشناسی است، تو وظیفۀ اصلی ات را که شناخت 
دیگران...  شناخت  به  چسپیده یی  و  کرده یی  فراموش  هست،  خودت 

االمان از دست آدم ها....

ACKU



Year 8 y NO 1920 y Tuesday 13 December 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

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

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

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

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

اسوشیتدپرس 
دور  امریکایی ها  نظر  از  که  است  مدتی  افغانستان 
مانده است، طوری که عده یی آن را جنگ فراموش 
طوالنی ترین  این  حال،  این  با  اما  می خوانند.  شده 

جنگ امریکا بوده است.
هیچ  بدون  جنگ،  سال  شانزدهمین  در  حاال 
چشم اندازی به پایان آن، به زودی ترامپ مسوولیت 

آن را به دوش خواهد گرفت.
در کارزار انتخاباتی، نه ترامپ و نه هیالری کلینتون 
ارائه  جنگ  پایان  برای  تازه یی  نظر  و  طرح  هیچ 

نکرد. آنها به ندرت درباره افغانستان سخن گفتند.
در حال حاضر قریب 10 هزار سرباز امریکایی در 
افغانستان حضور دارند که به آموزش و مشورتدهی 
اردو و پولیس افغانستان مشغولند؛ به این امید که 
پای  روی  طالبان  با  جنگ  در  بتوانند  آنها  روزی 
خود بایستند و یا شورشگری از طریق مذاکرات به 
پایان برسد. حاال مسئله برای ترامپ این است که 
نیروهای امریکایی در افغانستان چه می کنند و چرا 

آینده چنین مغشوش و مبهم است.
ماموریت امریکا

هرچند که رییس جمهور بارک اوباما همواره منتقد 
جنگ عراق بوده، اما او جنگ افغانستان را همیشه 
حیاتی خوانده است. اوباما اندکی پس از به قدرت 
رسیدن در سال ۲009، به بازنگری آنچه او اشتباه 
امریکا در افغانستان و پاکستان خواند، برآمد. او در 
گام نخست شمار سربازان را در افغانستان افزایش 
داد اما این اقدام نتوانست طالبان را به میز مذاکره 
امریکا  متحده  ایاالت   ،  ۲014 دسمبر  در  بکشاند. 
ماموریت نظامی خود را در افغانستان پایان بخشید 
اما وقتی ترامپ به زودی قدرت را به دست بگیرد، 
حدود 8400 سرباز این کشور در افغانستان خواهند 

بود.
آنان دو ماموریت را  امریکایی و شرکای  نیروهای 
به  که  قاطع"  حمایت  "ماموریت  برند:  می  پیش 
آموزش و مشورتدهی نیروهای افغان در جنگ علیه 
طالبان می پردازد؛ و "ماموریت پاسداری از آزادی" 
که به شکار و قتل جنگجویان القاعده و گروه های 

مرتبط با داعش متمرکز است.
اشتون کارتر، وزیر دفاع ایاالت متحده روز جمعه 
در دیدار از افغانستان گفت: »منافعی را که ما پیگیر 
آن در اینجا هستیم روشن و شفاف است«. او گفت 
مانند حمالت  از حمالتی  که  است  این  که هدف 
یازدهم سپتمبر در ایاالت متحده امریکا جلوگیری 
شود و همچنان افغانستان ثبات کافی به دست آورد 
تا به عنوان یک شریک امنیتی درازمدت باقی بماند.
اقدامات ضدتروریستی خود  امریکا  ایاالت متحده 
در افغانستان را به دو طریق پیش می برد. اول این 
که جنگجویان القاعده و "دولت اسالمی" )داعش( 
می  قرار  هدف  امریکا  ماموریت  تنها  عنوان  به  را 
دهد. جان نیکلسون، فرمانده ارشد امریکایی هفته 
گذشته گفت که نیروهای ویژه امریکایی طی سال 
روان، 350 عملیات را انجام داده اند و حدود 50 
اند. دوم  القاعده را کشته  از رهبران و اعضای  تن 

این که نیروهای امریکایی مشترکا با نیروهای ویژه 
افغانستان جنگجویان داعش را شکار می کنند. به 
رهبر   1۲ هایی  عملیات  چنین  در  نیکلسون،  گفته 

کلیدی داعش در افغانستان کشته شدند.
و  گروه   98 از  که  داد  توضیح  همچنان  نیکلسون 
 ۲0 کرده،  شناسایی  امریکا  که  تروریستی  سازمان 
گروه در افغانستان حضور دارند. برخی این مسئله 
را ناکارآمدی تالش های حکومت اوباما تلقی می 

کنند.
نیکلسون روز جمعه گفت که بقایای گروه القاعده 
دلیل  دادند،  انجام  را  11سپتمبر  و   9 حمالت  که 
تا  دارد  قصد  هنوز  گروه  این  و  بود  امریکا  حمله 

امریکا را هدف قرار دهد.
آینده جنگ افغانستان

امریکایی  های  جنرال  از  بسیاری  و  نیکلسون 
دستاوردها در مبارزه با فساد و افزایش فرصت ها 
برای زنان درافغانستان را نشانه امید می بینند. او به 
افغانستان  اردوی  دارد  اطمینان  که  گفت  صراحت 
به  همچنان  روان،  سال  در  سنگین  تلفات  علیرغم 
پیشرفت خود ادامه می دهد. او گفت: »سال ۲016 

شدند.  آزموده  افغان  نیروهای  بود.  دشواری  سال 
آنها غلبه کردند«.

جنرال کمپبل، خلف نیکلسون می گوید که افغان 
ها مستحق حمایت دوامدار هستند. او روز جمعه 
از طریق ایمیل گفت: »حکومت افغانستان در حال 
حاضر بیش از هر زمانی درگذشته، درگیر مقابله با 

طالبان است«.
می  نگرانی  ابراز  کارشناسان  از  برخی  همه  این  با 
بهبود  برای  را  ها  اوباما فرصت  که حکومت  کنند 
دست  از  افغانستان  در  حکومت  تقویت  و  امنیت 
و  نظامی  تاریخدان  کاگان،  فردریک  است.  داده 
مدیر "پروژه تهدیدات جدی" در موسسه "امریکن 
انترپرایز" می گوید که ناامنی با وجود تالش امریکا 
شده  بدتر  افغانستان،  پولیس  و  اردو  تقویت  برای 
است. او گفت: »وقتی امنیت خوب نباشد، هیچ چیز 

دیگر اهمیت ندارد. امنیت خوب نیست«.
کاگان می گوید که اوباما وضعیت جنگی را برای 
می  توضیح  او  گذارد.  می  ارث  به  خود  جانشین 
دهد: »ما به آهستگی به سوی سقوط این حکومت 
پیش می لغزیم و به طور بالقوه به طرف یک جنگ 

داخلی جدید«.
جنگ ترامپ

نیروهای  که  بود  نخواهد  آسان  ترامپ  برای 
تاکنون  او  بکشد.  بیرون  افغانستان  از  را  امریکایی 
بسیار اندک درباره این کشور سخن گفته است اما 
برای"دولت  ها  تالش  پایان  خواهان  کلی  طور  به 

سازی" در افغانستان شده است.
ایاالت  اردوی  بازنشسته  جنرال  فالین،  میشائیل 
ملی  امنیت  مشاور  است  قرار  که  امریکا  متحده 
جنگ  یک  از  بخشی  را  افغانستان  شود،  ترامپ 
وسیع تر می بیند که امریکا باید چند نسل درگیرش 
باشد. او در کتاب تازه خود با نام "میدان جنگ" که 
امسال منتشر شد، نوشته است: »ما القاعده و ایرانی 
ها را در عراق شکست دادیم و طالبان و متحدانش 
را در افغانستان. با این همه، آنها همچنان به جنگ 

ادامه دادند و ما پای خود را پس کشیدیم... بگذارید 
من  و  بازیم  می  ما  در حال حاضر  ببینیم:  اینگونه 
نه  زنم،  می  بزرگ حرف  بسیار  درباره یک جنگ 
تنها درباره سوریه، عراق و افغانستان. ما در جنگ 
جهانی علیه جنبش بزرگ مردمان شریر که اغلب 
یعنی  خواه  تمامیت  ایدئولوژی  یک  توسط  آنها 

اسالم تحریک شده اند، قرار داریم«.
گزینه ترامپ برای مقام وزارت دفاع ایاالت متحده 
جیمز  دریایی،  نیروی  بازنشسته  جنرال  امریکا، 
ماتیس است که در افغانستان حضور داشته است. 
با  را  اندکی  بسیار  منابع  امریکا  نوشته است که  او 
شفافیت استراتراتژیک بسیار کم در قبال افغانستان 
به کار گرفته است. این که چنین سخنانی در عمل 

چگونه پیاده خواهند شد، هنوز نامشخص است.

تـرامپ و آینـدۀ افغـانستان

هیات اداری مجلس:
بودجة پروژه های انکشافی از والیات 

ناامن به مناطق امن تعدیل می شود
ــه مجلــس  هیــات اداری مجلــس نماینــده گان می گویــد ک
ــه  ــرح بودج ــافی در ط ــای انکش ــول پروژه ه ــالش  دارد پ ت
ــق  ــل تطبی ــا قاب ــه پروژه ه ــد ک ــل کن ــوری تعدی ــی را ط مل

ــد. باش
ــورد  ــده گان در م ــس نماین ــی مجل ــی منش ــروف انعام عبدال
طــرح بودجــه 1396 کــه چنــدی جهــت تصویــب بــه مجلــس 
معرفــی شــد، گفــت:  طــرح بودجــه در کمیســیون اختصاصــی 
زیــر کار اســت و نماینــده گان تــالش دارنــد تــا پــروژه هــای 
ــکالت  ــا مش ــق آن ب ــه تطبی ــن ک ــق ناام ــافی را از مناط انکش
مواجــه اســت بــه مناطــق امــن تــر کــه تطبیق آن آســان اســت، 
ــا پــول پروژه هــا بــه ســال هــای بعــد انتقــال  تعدیــل کننــد ت

نیابــد و پــروژه بــه درســتی تطبیــق گــردد.
در طــرح بودجــه 96 پــروژه هــای وجــود دارد کــه از چندیــن 
ــه  ــی ب ــه شــده ول ــن ســو در ســند بودجــه گرفت ــه ای ســال ب
دالیــل موجودیــت آنــان، در مناطــق نــا امــن تطبیــق نشــده انــد 
و بــر همیــن اســاس اکثــر وزرا بــه دلیــل مصــرف کــم بودجــه 

انکشــافی از ســوی مجلــس اســتیضاح نیــز شــده انــد.
آقــای انعامــی خاطــر نشــان کــرد کــه اگــر نماینــده گان موفــق 
ــه  ــد ک ــل کنن ــوری تعدی ــای انکشــافی را ط ــروژه ه ــوند پ ش
قابــل تطبیــق باشــد، وزرای کابینــه نیــز از اســتیضاح در 

ــت. ــد یاف ــی خواهن ــس رهای مجل
ــر  ــش از 16 وزی ــده گان بی ــس نماین ــش مجل ــه پی ــه هفت س
ــل مصــرف کــم بودجــه انکشــافی شــان در  ــه دلی ــه را ب کابین
ــلب  ــان را س ــن آن ــت ت ــتیضاح و هف ــی 1394 اس ــال مال س
ــان  ــدی را می ــل ج ــاله تقاب ــن مس ــه ای ــرد ک ــت ک صالحی
حکومــت و مجلــس بــه وجــود آورد و رییــس جمهــور ایــن 

ــت. ــه اس ــس را نپذیرفت ــم مجل تصمی
بیشــتری از وزرای کابینــه گفتــه بودنــد کــه بــه دالیــل امنیتــی 

نتوانســته انــد پــروژه هــای انکشــافی شــان را تطبیــق کننــد.
ــه  ــا زمانیک ــت، ت ــدار داده اس ــز هش ــس نی ــاون اول مجل مع
حکومــت تصمیــم ســلب صالحیــت وزرا را نپذیــرد، بودجــه 

ــد. ــد ش ــب نخواه ــی 1396 تصوی مل
امــا عبدالــروف انعامــی منشــی مجلــس مــی گویــد کــه طــرح 
ــط داده  ــت وزرا رب ــه موضــوع ســلب صالحی ــی ب بودجــه مل
نمــی شــود و اگــر بودجــه رد شــود هــم بــه دلیــل عــدم تــوازن 
ــد  ــده گان رد خواه ــوی نماین ــالت در آن از س و آوردن تعدی

شــد و مجلــس از ملــت انتقــام گیــری نمــی کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه از ســال مالــی جــاری )1395( هــم 
ــاه جــدی  ــده اســت و ســر از م ــی مان فقــط 8 روز دیگــر باق

ســال مالــی جدیــد)1396( آغــاز مــی شــود.
ــه  ــب بودج ــه تصوی ــورت ک ــه در ص ــد ک ــی گوی ــس م مجل
ــات  ــود، معاش ــیده ش ــم کش ــه درازا ه ــاد ب ــن نه ــوی ای از س
ــر اســاس طــرح بودجــه 1395 پرداخــت  ــی ب ــدان دولت کارمن
مــی شــود و هیــچ ســکته گــی در ایــن رونــد نبایــد بــه وجــود 

آیــد.
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