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در  کــه  انــد  همان هایــی  تاریخ ســاز،  مــردان  می گوینــد 
می ماننــد. مانــدگار  هم چنــان  حافظه هــا 

ــاد  ــرآوزۀ جه ــذاران پُ ــار بنیان گ ــان در قط ــح اهلل خ ــهید ذبی ش
ــه  ــود ک ــرزمین ب ــن س ــاز ای ــردان تاریخ س ــتان، از ابرم افغانس
ــی  ــی و وطن ــی، مردم ــزرگ دین ــۀ ب ــای داعی ــش را در پ جان

ــت.  ــت و رف گذاش
ایــن الگوهــا، زنده گی شــان، شخصیت شــان، مبارزات شــان، 
مقاومت شــان،  جهادشــان،  اندیشۀ شــان،  فداکاری های شــان، 
ــای  ــان، ارزش ه ــرانجام شهادت ش ــان و س ــۀ خصوصیات ش هم
ــا  ــد ب ــا می باشــند کــه بای ــدۀ ســرزمین م ــخ زن ــدگار و تاری مان
چشــِم جــان از گزنــد تقلــب کاران در کمیــن نشســتۀ تاریــخ و از 
ــت  ــران و از مالکی ــارات دیگ ــۀ افتخ ــان بی مای ــت برد رهزن دس
ــوظ داشــت و حراســت  ــه، آن را محف ــی داعی ــوده خیاالن ب آس

کــرد.
ــوادۀ  ــه خان ــح اهلل خــان شــهید درود می فرســتیم، ب ــه روح ذبی ب
معظم شــان و مــردم نجیــب و جوان مــردان بلــخ همدلــی 

ــم. ــام می داری ــش را اع خوی
احمد ولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ناجیه نوری  
کـه  نیسـتند  در حـدی  نظامـی حکمتیـار  نیروهـای 
بتواننـد از حضـور طالبان و ادامۀ جنگ در افغانسـتان 

کنند. جلوگیـری 
شـماری از نماینـده گان مجلـس می گوینـد، ممکـن 
اسـت که پیوسـتن حکمتیار یک گام به سـوی امن تر 
شـدن افغانسـتان تلقـی گـردد؛ امـا تأثیـر چندانـی بر 

رونـد صلـح افغانسـتان نخواهد داشـت.
امـا شـماری از آگاهـان سیاسـی نظامـی می گوینـد: 
زمانـی کـه گلبدین بـه حکومـت افغانسـتان بپیوندد، 
بخشـی از جبهـات جنـگ خاموش شـده و نگرانی ها 
مـا کاهـش پیـدا می کنـد. بنابرایـن، پیوسـتن گلبدین 
به حکومت افغانسـتان بسـیار مهم و با ارزش اسـت.
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د افغانسـتان د بهرنیـو چارو وزارت وايي، پاکسـتان سـولې تـه ژمن نه دی 

او کـه پـه دې برخـه کې یـې ريښـتینې هڅه کوالی، نـو تر دې دمـه به یې 

یـوه مثبته پایلـه لرلې وه.

افغـان  چـې  وايـي،  مسـتغني  شـکیب  ویانـد  وزارت  چـارو  بهرنیـو  د 

حکومـت هڅـه وکړه څـو له پاکسـتان رسه ښـې اړیکې جـوړې کړي خو 

دوی پـه دې برخـه کـې رښـتیني نـه دي.

نومـوړي ویـي، چـې افغانسـتان لـه پاکسـتان د سـولې پـه پروسـه کې د 

مرسـتې متـه نـه لـري، خو لـه دوی غـواړي چـې د افغانسـتان

په کورنیو چارو کې دې السوهنه، نه کوي.

د بهرنیـو چـارو وزارت ویانـد پر پاکسـتان غږ کـړی، چې د هغـو ترهګرو 

ترهګریـز  دلتـه  او  اوړي،  را  تـه  افغانسـتان  مخنیـوی دې وکـړي، چـې 

کوي. فعالیتونـه 

پاکسـتاين چارواکـو پـه دې وروسـتیو کـې د افغانسـتان او هندوسـتان تر 

منـځ د دوسـتانه اړیکـو پـه نېـږدې کېدو انېښـنه ښـودلې ده.

پاکسـتان ویـي و چـې هنـد او افغانسـتان هڅـه کـوي لـه پاکسـتان رسه 

د دښـمنۍ لپـاره رسه یـو ځـای يش، خـو افغـان چارواکـو د پاکسـتان دا 

اندېښـنه بـې ځایـه بللـې او ویـي یـې دي، چـې افغـان حکومـت هېچـا 

تـه اجـازه نـه ورکـوي چـې خـاوره یـې د ګاونډیـو هېوادونـو پـر وړاندې 

يش. وکارول 

د بهرنیـو چـار وزارت ویانـد شـکیب مسـتغني ویـي لـه ګاونډیـو رسه د 

افغانسـتان ښـې اړیکـې د بـل هېڅ هېـواد په زیـان نـه دي او پاکسـتان ته 

پـه کار ده چـې پـه دې اړه اندېښـنه و نـه لـري.

یاد و خاطرۀ شهید 
ذبیح اهلل خان گرامی باد

شماری از نماینده گان مجلس:

بخشیده شدن حکمتیار آیندۀ صلح 
افغانستان را تأمین نمی کند

بهرنیو چارو وزارت :

پاکستان په افغانستان کې 

سولې ته ژمن نه دی

اگر آدمي بتواند ياد بگيرد كه چگونه باالترين ارزش هاي ديگران را بي آاليش  تر دوست بدارد، شايد 
بتواند با ترس كمتري، اين كيفيت ها را در خود نيز دوست داشته باشد.
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ــارِ دیگــر بحــث گفت وگــو و  ــا ب ــن روزه ای
ــدت  ــت ش ــد جه ــان از چن ــا طالب ــره ب مذاک
ــو برخــی کشــورهای  ــه اســت. از یک س یافت
منطقــه بــه شــمول روســیه در رابطــه بــا 
طالبــان مواضــِع تــازه از خود نشــان داده اند و 
از ســوی دیگــر، برخــی تحلیل گــران سیاســی 
ــوری  ــپ رییس جمه ــد ترام ــکا، دونال در امری
منتخــِب ایــن کشــور را تشــویق می کننــد کــه 
ــتراتژِی کاخ  ــه اس ــان را ب ــا طالب ــو ب گفت وگ

ســفید تبدیــل کنــد. 
شــاید کلیــِد ایــن تاش هــای تــازه زمانــی زده 
شــد کــه بــارک اوباما رییــس جمهــوری فعلِی 
ــن کشــور  ــِی ای ــگاه نظام ــکا در یــک پای امری
ــن  ــان را از بی ــکا طالب ــه امری ــرد ک ــام ک اع
ــری را  ــن ام ــِل چنی ــد. او دلی ــرده نمی توان ب
ــط  ــتان مرتب ــالۀ افغانس ــای سی س ــه جنگ ه ب
ــن  ــه اصلی تری ــا ب ــه م ــت ک ــت و گف دانس
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــود در مب ــای خ هدف ه

ــم.  ــت یافته ای دس
ــواش  ــی پک ــاد کانادای ــال، نه ــن ح در همی
ــاش  ــان ت ــح در جه ــا صل ــه ب ــه در رابط ک
می کنــد، در ادامــۀ برگــزاری نشســت ها و 
برنامه هایــش، روز سه شــنبۀ همیــن هفتــه 
ــماری  ــور ش ــا حض ــتی را ب ــل نشس در کاب
ــور  ــذارِ کش ــی و تأثیرگ ــای سیاس از چهره ه
ــاز  ــرای آغ ــمی ب ــن مکانیس ــدف یافت ــه ه ب
گفت وگوهــای صلــح برگــزار کــرد. ایــن نهاد 
ــز  ــتان نی ــام آباد پاکس ــن، در اس ــش از ای پی
نشســتی را بــا شــرکت برخــی شــخصیت های 
سیاســی و فعــاالِن مدنــی برگــزار کــرده بــود. 
نشســت  در  کــه  می شــد  گفتــه  هرچنــد 
ــان  ــی از طالب ــاالً نماینده گان ــام آباد احتم اس
نیــز حضــور خواهنــد داشــت، ولــی در پایــاِن 
نشســت مشــخص شــد کــه هیــچ نماینده یــی 
از ســوی ایــن گــروه بــرای شــرکت در 

ــود.  ــده ب ــتاده نش ــواش فرس ــِت پک نشس
کــه  می دهنــد  نشــان  قرایــن  و  شــواهد 
بــه  بی عاقــه  نیــز  غنــی  رییس جمهــور 
طالبــان  بــا  صلــح  گفت وگوهــای  آغــاز 
نیســت و بــه گونه هایــی، ایــن تمایــل را 
هرازگاهــی بــه نمایــش می گــذارد. او در 
ــه در ارگ  ــام ک ــر اس ــاد پیامب ــم می مراس
ریاســت جمهــوری برگــزار شـــد، یــک بــارِ 
ــد  ــه رون ــه ب ــت ک ــان خواس ــر از طالب دیگ

ــد.  ــت بپیوندن ــا دول ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــردان  ــاال دولت م ــه ح ــت ک ــب این جاس جال
افغانســتان بــه صــورِت واضــح از ایــن گــروه 
می خواهنــد کــه فعالیت هــای نظامــی را کنــار 
ــا  گذاشــته و وارد صحنــۀ ســـیاسی شــوند. ت
ــِر  امــروز البتــه موضــع گــروه طالبــان در براب
همــۀ ایــن خواســت ها یــک چیــز بــوده 
ــا  ــی. ام ــا ســقوط نظــام فعل ــگ ت اســت: جن
ــدوار  ــوان امیـ ــی، می ت ــن فضای ــا در چنی آی
ــود کــه گفت وگوهــای صلــح آغــاز شــوند  ب

و از آن مهم تــر، بــه نتیجــه برســند؟ 
چنیــن  بــه  کشــور  دولت مــردان  پاســخ 
ــه  ــا اشــاره ب پرسشــی مثبــت اســت. آن هــا ب
نتیجــه دادِن گفت وگوهــای صلــح بــا حــزب 
ــه  ــد ک ــار، می گوین ــن حکمتی ــامی گلبدی اس
ــکاری را  ــن راه ــد چنی ــز می توانن ــان نی طالب
ــور در  ــگ در کش ــه جن ــان دادن ب ــرای پای ب
پیــش گیرنــد. امــا تحلیل گــران سیاســِی 
افغانســتان بــا شــک و تردیــد بــه ایــن مســایل 
ــه گذشــتۀ  ــا توجــه ب ــد. آن هــا ب ــگاه می کنن ن
ــن  ــه ای ــان، ب ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
بــاور انــد کــه ایــن گــروه به ســاده گی حاضــر 
ــر میــز مذاکــره نخواهــد شــد.  ــه نشســتن ب ب
بــه گفتــۀ ایــن تحلیل گــران، پاکســتانی ها کــه 
ــان  ــای طالب ــی در تصمیم گیری ه ــش اساس نق
بــه عهــده دارنــد، بــا توجــه بــه روابــط بســیار 
گــرم افغانســتان بــا هنــد، بــه هیــچ صــورت 
بــه ایــن گــروه اجــازه نخواهنــد داد کــه وارد 

ــوند.  ــح ش ــای صل گفت وگوه
در همیــن حــال، بحــث نزدیکی هــای برخــی 
ــان  ــه طالب ــه ب ــای منطق ــورها و قدرت ه کش
ــته  ــازه گذاش ــراِت ت ــد اث ــن رون ــر ای ــز ب نی
اســت. وقتــی روس هــا عمــًا از روابــط خــود 
ــد  ــدون تردی ــد، ب ــرده برمی دارن ــان پ ــا طالب ب
ــح  ــای صل ــد گفت وگوه ــن مســأله می توان ای
را اگــر نگوییــم خدشــه دار، ولــی دشــوار 
 ســازد. هرچنــد روس هــا بــه صــورِت واضــح 
ــش در  ــور داع ــه حض ــد ک ــته ان ــان داش بی
افغانســتان ســبب شــده کــه آن هــا بــا طالبــان 
ــوان  ــکار نمی ت ــا ان ــوند ام ــو ش وارد گفت وگ
ــا ایــن هــدف  کــرد کــه حتــا نزدیکی هایــی ب
نیــز می توانــد بــه طالبــان روحیــۀ تــازه 

ببخشــد. 
دولــت  سیاســت های  دیگــر،  جانــب  از   

ــا  ــو ب ــح و گفت وگ ــورد صل ــتان در م افغانس
ــی  ــوز از پیچیده گی های ــلح، هن ــان مس مخالف
ــوز  ــت افغانســتان هن برخــوردار اســـت. دول
نمی دانــد کــه طالبــان چــه سیاســت هایی 
ــگ  ــن جن ــود در عی ــه می ش ــد و چگون دارن
بــا ایــن گــروه، گفت وگوهــای صلــح را نیــز 
آغــاز کــرد. تــا زمانــی کــه دولــت افغانســتان 
بــه راهــکاری همه جانبــه و قابــِل قبــول 
ــدا  ــر دســت پی ــرای همــۀ طرف هــای درگی ب
ــچ مکانیســِم  ــدون شــک هی نکــرده باشــد، ب
دیگــری بــرای تأمیــن صلــح وجــود نخواهــد 

داشــت. 
طالبــان زمانــی بــه گفت وگوهــای صلــح 
ــل  ــه فص ــد ک ــان می دهن ــبز نش ــراغ سـ چ
جنــگ در افغانســتان بــه پایــان رســیده باشــد. 
ایــن فرصــت بــرای ایــن گــروه ایــن امــکان 
را بــه وجــود مــی آورد کــه بــا تجدیــد قــوا و 
جــذب نیروهــای بیشــتر، بــرای فصــل بعــدِی 
جنــگ آماده گــی بگیرنــد. تجربــۀ پانــزده 
ــح  ــه بحــِث صل ــته نشــان داده ک ــال گذش س
ــرد  ــدت می گی ــرما ش ــل س ــواره در فص هم
ــتان و  ــن زمس ــان یافت ــض پای ــه مح ــی ب ول
ــز  ــگ نی ــای جن ــا، میدان ه ــدن آب ه ــخ ش ی

می شــوند.  داغ 
دولــت افغانســتان بایــد بپذیــرد کــه 
سیاســت های آن در رابطــه بــا جنگ وصلــح 
ناکافــی، متناقــض و پراکنــده بوده اســت و 
در موجودیــت شــورای فعلی عالــی صلح، 
ــد  ــن عرصــه نخواه ــچ پیشــرفتی در ای هی
ــی  ــح زمان ــی صل ــورای عال ــت. ش داش
ــتقل و  ــادی مسـ ــوان نه ــه عن ــد ب می توان
گفت وگوهــای  بحــث  وارد  تأثیرگــذار 
ــت های  ــِد سیاس ــه از بن ــود ک ــح ش صل
ــۀ  ــه گون ــد ب ــد و بتوان ــی نجــات یاب دولت
مســتقل راه دشــوارِ خــود را در ایــن 
ــدون  ــان، ب ــا آن زم ــد. ت ــدا کن عرصــه پی
شــک طبــِل جنــگ همچنــان نواختــه 
گفت وگوهــای  مدیریــِت  و  می شــود 
ــوری  ــت جمه ــز ارگ ریاس ــح را نی صل
ــی  ــا هدف های ــی ب ــت مل ــورای امنی و ش
کــه خودشــان بــرای خــود تعریــف کــرده 

ــرد.  ــد ب ــش خواهن ــه پی ــد، ب ان
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احمــد عمران

سیـاست های متنـاقض 
در رابـطه با جنگ وصـلح

 

پاکسـتانی ها یـک بـارِ دیگـر از تاش های شـان برای صــلح 
بـرای  گفت وگـو  کـه  می گوینـد  این بـار  و  می دهنـد  خبـر 
صلـح بایـد از مسـیِر ایـن کشـور صـورت بگیـرد. البتـه این 
خواسـت، درسـت اسـت و بارها از طرِف رسـانه هایی ماننِد 
مانـدگار مطـرح شـده اسـت؛ امـا این کـه حـاال پاکسـتان به 
چنیـن چیـزی مایـل شـده و دولـت افغانسـتان نیز بـه چنین 
ایده یی رسـیده اسـت، یـک گامِ مثبت ارزیابی می شـود، ولی 
بـه هیچ عنـوان بـه معنـای شـکل گیری مذاکـراِت ثمربخش 
و پایـاِن جنـگ نیسـت. زیـرا بارهـا پاکسـتان به خصـوص 
در شـب و روزهـای زمسـتان، اعـام همـکاری در صلـح و 
مذاکـره کـرده امـا در بهـاران، جنـگ بـا همـۀ قوتـش ادامـه 
یافتـه اسـت. اکنـون هـم تحلیل گـران و هـم مـردم و هـم 
مقامـاِت دولتـِی مـا درک می کنند کـه حکومِت پاکسـتان در 
همـکاری بـا دولـِت افغانسـتان زیـر نـامِ صلـح و مذاکـره با 
طالبـان، هیـچ صداقتـی نـدارد و اظهـاراِت چندین بـارۀ آنان 

هیـچ گاه در عمـل پیـاده نشـده و نمی شـود. 
حکومـِت پاکسـتان بارهـا به دولت افغانسـتان قـول داده بود 
کـه در جهـِت صلـح تـاِش نهایِی خود را به سـر می رسـاند 
امـا بعـد از گذشـِت 15 سـال، هنـوز نتیجه یـی را در ایـن 
راسـتا مشـاهده نکرده ایـم. باورمنـدی بیشـتر بـه پاکسـتان و 
ادامـۀ راه هـای رفتـه و منتهی شـده به چـاه، نشـان دهندۀ این 
اسـت کـه طـرِف افغانسـتان یـا مشـکِل عقلـی دارد و یا هم 
عمـداً می خواهـد قضیـه در راسـتای منافـِع پاکسـتان ختـم 
شـود. بارهـا شـده اسـت کـه پاکسـتان نخواسـته در رونـد 
صلـح همـکاری کنـد و بعد بـرای این که نشـان بدهد تاش 
کـرده امـا نتیجـه نگرفتـه اسـت، اعـام نمـوده کـه طالبـان 
آماده گـی مذاکـره بـا حکومت افغانسـتان را ندارنـد و حرِف 
پاکسـتان را نمی شـنوند و بنابرایـن، ایـن کشـور راه بسـیار 
طوالنـی برای رسـیدن به یـک مذاکرۀ جدی بـا طالبان را در 
پیـش دارد. یعنـی این کـه مـا باید سـال ها در جنـگ و منتظِر 

همـکارِی پاکسـتان بمانیم.  
هرازگاهـی دیده می شـود کـه حلقات و عناصـر و افرادی از 
طالبـان بـرای مذاکـرۀ صلح با دولـت ابراز آماده گـی می کنند 
و نشسـت هایی هـم در مناطـِق مختلـِف دنیـا بـه ایـن بهانـه 
برگـزار می شـوند امـا هیچ کدام بـه نتیجۀ مطلوب نرسـیده و 
نمی رسـند. گذشـته از ایـن پانـزده سـال، در دوران حکومت 
اسـتاد ربانـی، تاش هـای احمدشـاه مسـعود قهرمـان ملـِی 
کشـور بـرای صلـح بـا طالبـان نیـز نتیجه بخش نبوده اسـت. 
در آن سـال ها از بـدِو پیدایـش طالبـان تـا شـهادت قهرمـان 
ملـی، بارهـا دیدارهایی با طالبـان حتا با حضـور نماینده گان 
کشـورهای خارجـی صـورت گرفتـه امـا آنان هیـچ توجهی 
بـه ایـن مذاکـرات نکـرده و اگر توافقـی هم کرده اند، بسـیار 
زود آن را نقـض نموده انـد. بنابرایـن طالبـان بـه هیـچ عنوان 
به صـورِت جـدی موضوِع صلـح را دنبـال نکـرده و متعاقبًا، 
کامـًا واضح اسـت کـه در پاکسـتان هنوز سیاسـِت حمایت 
از طالبـان به هـدِف دسـت یافتـن بـه منافـِع آن کشـور روی 
دسـت اسـت و ایـن پاکسـتان اسـت کـه می توانـد مسـیر 
طالبـان را بـه هـر سـمت و مکانی کـه بخواهد، تغییـر دهد. 
البتـه طـی سـال های اخیـر ایـن نکتـه هم برجسـته شـده که 
دولـت افغانسـتان نیـز  در امـِر صلـح چندان جدی نیسـت و 
بـه ایـن موضـوع به عنـوان یک بازِی سیاسـی و یـک درآمد 
و ابـزاری بـرای پیشـبرد برخـی برنامه هـای دیگـر اسـتفاه 
این کـه  بـه  شـده  دسـت آویزی  رویکـرد،  همیـن  می کنـد. 
پاکسـتان بگویـد دولـت افغانسـتان در امـِر صلـح صـادق 

 . نیست
بنابرایـن هـم پاکسـتان و هـم افغانسـتان هرکدام محاسـباِت 
خودشـان از بحـِث طالبـان را دارنـد و هـر دو، یکـی در امر 
سیاسـِت خارجـی و دیگـری در امـر سیاسـت و تعامـات 
داخلـی، از طالبـان سـود می جوینـدـ جـدا از این کـه طالبان 
جریـان عایداتـی بـرای افـراد و حلقـاِت زیادی در کشـور و 

اند. منطقـه 
 بـه هـر صـورت، باید گفت که پیشـنهادِ پاکسـتان در شـب 
و روزهـای کنونـی، همان گونـه کـه مـا بارهـا گفتیـم، یـک 
فریب اسـت؛ زیـرا همواره در زمسـتان بحـِث مذاکره مطرح 
می شـود و عملیات هـا بـر طالبـان کاهـش می یابـد، امـا در 
بهـار طالبـان و پاکسـتان روزگارِ سـختی را در برابـِر دولـت 
و  زیـادی می ریزنـد  قـرار می دهنـد و خون هـای  مـردم  و 

ریختـه می شـود.   

از شـعارهای صـلِح زمستانی 
تا جنگ  های بهـاری
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نماینده گان پارلمان ناراضی اند

بـر اسـاس یـک نظرسـنجی در مـورد میـزان 
رضایـت مـردم از کار کرد اعضـای پارلمان که 
دیـروز )سه شـنبه، 23 قـوس( از سـوی نهـاد 
خانۀ آزادی افغانسـتان در یک نشسـت خبری 
ارایـه شـد، ۷۰ در صـد مـردم در والیـات و 
مرکـز، از عملکـرد اعضـای پارلمـان کشـور 

اند. ناراضـی 
در ایـن نظرسـنجی کـه از 3۴والیـت کشـور 
صـورت گرفته اسـت، گفته شـده کـه تنها 1۶ 
در صـد مـردم از کار اعضـای پارلمـان اظهـار 

رضایـت کـرده اند. .
مـردم  از  تـن  هـزاران  نظرسـنجی  ایـن  در 
مـورد  در  خـود  دیدگاه هـای  افغانسـتان 
رضایـت از نمایندهـگان، وظایـف سـه گانـۀ 
آنـان، ترجیـح منافـع ملـی بـر سـایر منافـع، 
رعایـت نظـم و نزاکت های رفتـاری، عملکرد 
در حوزه هـای نمایندهگی شـان و ایـن که آیا 
بازهـم بـه نمایندهگان فعلـی رأی خواهند داد 

یـا خیـر، ارایـه کردنـد.
بـر بنیـاد ایـن نظرسـنجی ۷۰ درصد اشـتراک 
کنندهـگان گفته انـد کـه نمایندهـگان پارلمان 
بـه وظایـف خـود درسـت عمـل نکرده انـد و 
تنهـا حـدود 15 درصـد از پاسـخ دهندهـگان 
معتقـد انـد کـه نمایندهـگان به وظایـف خود 

درسـت عمـل کـرده اند.
یافته هـای ایـن نظر سـنجی نشـان داده اسـت 
کـه  ۴5٫1 درصد اشـتراک کنندهـگان گفته اند 
کـه نماینـده گان مـردم از جملـه سـه وظایف 
قانونـی )قانون گـذاری، نظـارت بـر عملکـرد 
حکومـت و ارتبـاط با مـردم( بـه هیچ کدام آن 

درسـت عمـل نکرده اند.
بـر بنیاد افکار سـنجی خانۀ آزادی افغانسـتان، 
بیـش از 55  درصـد از پاسـخ دهندهـگان بـر 
در  پارلمـان  نماینـده گان  کـه  عقیده انـد  ایـن 
تصویـب بودجـه دولـت، عادالنـه، متـوازن و 

مسـلکی عمـل نکـرده اند.
کـه  می دهـد  نشـان  هم چنـان  یافته هـا  ایـن 
3۷٫2 درصـد پاسـخ دهندهـگان اعتقـاد دارند 
کـه نماینـده گان مـردم در مجلـس نماینده گان 
بـارز  نقـش  مالـی-اداری  فسـاد  افزایـش  در 
دارنـد و 32٫۹درصـد گفته اند کـه نماینده گان 

در زمینـۀ مبـارزه بـا فسـاد بـی تفـاوت اند.
خانـۀ آزادی افغانسـتان، همچنـان بربنیـاد این 
نظـر سـنجی دریافتـه اسـت کـه ۴۶٫۹ درصد 
پاسـخ دهندهـگان بـاور دارند کـه نماینده گان 
شـان در مراجعه بـه وزارت خانه هـا، نهادهای 

حکومتـی و ارگان هـای عدلی-قضایـی، پیگیر 
مشـکات و منافع شـخصی خـود اند و 2۷٫۴ 
درصـد اشـتراک کنندهـگان در مـورد رعایت 
داخلـی  آیین نامـۀ  و  کارشـیوه  مطابـق  نظـم 
نماینـده گان کامًا مخالف بـوده، 15٫۸ درصد 
نسـبتًا  درصـد   2۰٫۸ بـوده،  مخالـف  نسـبتًا 
موافـق بـوده، 15٫5 درصـد کامـًا موافق بوده 

ند. ا
و  رفتـاری  نزاکت هـای  و  آداب  رعایـت 

گفتـاری
بـر بنیـاد آمـاری که این نهـاد به دسـت آورده 
کنندهـگان  اشـتراک  از  1۹٫5درصـد  اسـت، 
نزاکت هـای  و  آداب  رعایـت  بـه  نسـبت 
رفتـاری و گفتـاری نماینده گان نسـبتًا مخالف 

بـوده،  موافـق  22٫۹نسـبتًا  حـدود  بـوده، 
1۶٫۸درصـد پاسـخ دهندهگان نظری نداشـته 
و در عیـن حـال ۴٫5درصـد بـه ایـن پرسـش 

نداده انـد. پاسـخ 
آمـار پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا، آداب و 
نزاکت هـای رفتـاری و گفتـاری یـک نماینده 

را رعایـت کـرده انـد؟
افغانسـتان  آزادی  خانـۀ  سـنجی  نظـر  آمـار 
هم چنـان نشـان می دهـد کـه2۷٫۶ نماینده گان 
بوده انـد  موضـوع  ایـن  مخالـف  کامـًا 
در  پارلمـان  در  مـردم  نماینـده گان  کـه 
منافـع  بـر  را  ملـی  منافـع  تصمیم گیری هـا 
شـخصی ترجیـح داده اند، حـدود 15٫1درصد 
کامـًا  1۹٫5درصـد  حـدود  مخالـف،  نسـبتا 
موافق،.15٫۸درصـد نسـبتًا موافـق بوده انـد که 
نماینـده گان در تصمیم گیری هـا منافـع ملی را 

بـر منافع شـخصی ترجیـح داده انـد. هم چنین 
در ایـن پرسـش، 1۷٫۴درصـد نظری نداشـته 
و ۴٫۶درصـد نیـز بـه سـوال پاسـخی ارایـه 

نکرده انـد.
نشـان  هم چنـان  نظرسـنجی  ایـن  یافته هـای 
می دهـد کـه حـدود 2۷٫3  درصـد از پاسـخ 
دهندهـگان  کامـا مخالـف ایـن موضـع بوده 
انـد کـه نماینـده گان منافـع ملـی را بـر منافـع 
قومـی ترجیـح داده اند و حـدود 1۶٫۸درصد 
حـدود  هم چنیـن  بوده انـد.  مخالـف  نسـبتًا 
کامـًا  کنندهـگان  اشـتراک  از  22٫۶درصـد 
نسـبتًا  1۴درصـد  حـدود  بوده انـد،  موافـق 
در  مـردم  نماینـده گان  کـه  بوده انـد  موافـق 
پارلمـان در تصمیم گیری هـا، منافـع ملـی بـر 
منافـع شـخصی ترجیـح داده انـد. هم چنین در 
ایـن پرسـش 1۴٫۹درصد نظری نداشـته و در 
عیـن حـال، ۴٫5درصد پاسـخ ارایـه نکرده اند.
از  یافته هـا حـدود 3۷  درصـد  ایـن  بربنیـاد 
پاسـخ دهندهـگان  کامـا مخالـف این موضع 
بـوده انـد کـه نماینـده گان نسـبت بـه حاضـر 
بـودن در جلسـات پارلمـان منظم عمـل کرده 
انـد و تنهـا حـدود 12 درصـد کامـًا موافـق 

ایـن موضـوع بـوده اند.
حـدود 3۷ درصـد از پاسـخ دهندهـگان کامًا 
مخالـف ایـن موضع بـوده اند کـه نماینده گان 
نسـبت به حاضـر بـودن در جلسـات پارلمان 

منظـم عمل کـرده اند
از  نظرسـنجی۶5٫۸ درصـد  ایـن  اسـاس  بـر 
اشـتراک کنندهگان باور دارند کـه نماینده گان 
نمایندهگـی  خوبـی  بـه  والیت های شـان  از 
از  21٫۷درصـد  تنهـا  و  نتوانسـتند  کـرده 

کـه  کرده انـد  تاییـد  کنندهـگان  اشـتراک 
بـه  از والیـت شـان  نماینـده گان توانسـته اند 
خوبـی نمایندهگـی کننـد. در ایـن پرسـش، 
1۰٫۸درصـد نظـری نداشـته و 1٫۷درصـد نیز 

نکرده انـد. ارایـه  پاسـخ 
دهندهـگان  پاسـخ  از  هم چنـان ۶۷٫2درصـد 
گفته انـد کـه نماینـده گان مـردم در پارلمان در 
روزهـای رخصتـی بـا حضـور در والیت های 
مربوطه شـان پیگیر مشـکات مـردم نبوده اند 
و تنهـا حـدود 1۷ درصد از پاسـخ دهندهگان 
بـر ایـن عقیده اند کـه نماینده گان والیت شـان 
در روزهـای رخصتـی بـا حضـور در والیـت 
انـد. حـدود 1۴  بـوده  پیگیـر مسـایل مـردم 
درصـد نیـز نظـری در ارتبـاط بـا ایـن سـوال 
نداشـته انـد و دو درصد دیگر نیز پاسـخ ارایه 

نکرده انـد.
می دهـد  نشـان  نظرسـنجی  ایـن  یافته هـای 
کنندهـگان  اشـتراک  از  ۶3٫۷درصـد  کـه 
گفته انـد کـه در انتخابـات پارلمـان دور بعـد 
بـه نماینـده گان کنونـی رأی نمی دهنـد و تنها 
حـدود 1۴ درصـد از پاسـخ دهندهـگان گفته 
انـد کـه در دور بعد نیـز به همیـن نماینده گان 
فعلـی رأی خواهنـد داد. در عیـن حال، حدود 
1۸ درصـد نیز نظـری در ارتباط با این سـوال 
نداشـته انـد و ۴درصـد نیـز پاسـخی بـه ایـن 

پرسـش ارایـه نکرده انـد.
ایـن  توضیـح  در  افغانسـتان  آزادی  خانـۀ 
چگونهگـی دریافـت دیدگاه هـای مـردم گفته 
اسـت ۷1 درصـد مـردان و 2۸ درصد زنان در 

ایـن نظرسـنجی شـرکت کـرده انـد.

روح اهلل بهزاد
رســانه یی  حامــی  نهادهــای  و  رســانه ها 
اتهام هــا" بــر رســانه های  از "تعــرض و 
کشــور ابــراز نگرانــی کــرده می گوینــد، 
بیــان در  آزادی  بــر رســانه ها و  تعــرض 
افغانســتان بــا گذشــت هــر روز بیشــتر 

. د می شــو
آنــان بــا انتقــاد از اظهــارات اخیــر انورالحــق 
"رســانه های  بــود  گفتــه  کــه  احــدی 
افغانســتان ار ســوی اســتخبارات تمویــل 
اشــخاص  هــرگاه  گفته انــد،  می شــوند"، 
بلندرتبــۀ دولتــی ماننــد رییس جمهــور در 
اظهــارات اش بــه آزادی بیــان و رســانه ها 
مســووالن  و  کارمنــدان  کنــد،  اهانــت 
ــچ  ــی از هی ــر دولت ــی و غی ــۀ دولت پایین رتب
کوتاهــی  رســانه ها  بــر  تعــرض  نــوع 

نخواهنــد کــرد.
ــه  ــراز می شــوند ک ــی اب ــا درحال ــن گفته ه ای
ــت  ــگاه والی ــتادان دانش ــی از اس ــراً یک اخی
تخــار در صفحــۀ رســمی فیســبوکش، در 
برابــر رســانه ها و خبرنــگاران افغانســتان 
اســت،  گفتــه  و  کــرده  جهــاد  اعــام 
"رســانه های افغانســتان سیســم شــیطانی 
اســت و مــردم را بــه نفــاق دعــوت کــرده و 

آن هــا را دیــوث تربیــه می کنــد."
دانشــگاه  اســتاد  تفکــری،  عبدالمعــروف 
ــام چنــد رســانۀ تصویــری  ــا ذکــر ن تخــار ب
رســانه ها  کــه  اســت  گفتــه  هم چنــان 
ــم  ــا جهن ــتان را ب ــردم افغانس ــت م "سرنوش

می زنــد." گــره 
ــه  ــش ب ــی در واکن ــاد ن ــم، نه ــوی ه از س
ــر  ــدی، وزی ــق اح ــر انورالح ــارات اخی اظه
"ملــی  رییــس حــزب  و  مالیــه  پیشــین 
ــود، "برخــی  نویــن افغانســتان" کــه گفتــه ب
ــتخبارات  ــط اس ــتان توس ــانه های افغانس رس
ــل می شــود" اعــام کــرده کــه  کشــور تموی
ــبب  ــانه ها س ــر رس ــر در براب ــارات اخی اظه
ــگاران  ــی شــماری از خبرن تشــویش و نگران

ــت. ــده اس ــور گردی در کش
گفتــه  رییس جمهــور  از  انتقــاد  بــا  نــی 
ــر آزادی  ــز ب ــارات تعرض آمی ــت: "اظه اس
بیــان پــس از آن شــدت گرفــت کــه چنــدی 
ــک  ــی در ی ــور اشــرف غن ــش رییس جمه پی
ــا  همایشــی بــا ســربازان و افســران ارتــش ب
ــز،  ــات اهانت آمی ــا و جم ــتفاده از واژه ه اس
ــود." ــرده ب ــن ک ــانه های کشــور را توهی رس
نهــاد حمایــت از رســانه های آزاد افغانســتان 
تفکــری،  اخیــِر عبدالمعــروف  اظهــارات 
اســتاد دانشــگاه تخــار و ادعاهــای انوارالحــق 
ابرازنظــر رییس جمهــور غنــی  احــدی و 
ــر  ــح ب ــرض صری ــانه ها را تع ــر رس در براب
آزادی بیــان و رســانه های افغانســتان دانســته 
ــا  ــد ت ــی می خواه ــدت مل ــت وح از حکوم
ــه رســانه ها و حــق اساســی مــردم احتــرام  ب

ــد. بگذارن
ــان از  ــه آزادی بی ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــی ب ن
ــور  ــهروندان کش ــی ش ــوق اساس ــۀ حق جمل
ــان  ــت، خاطرنش ــی اس ــون اساس ــاد قان بربنی
ــر ایــن ارزش  ــه تعــرض ب ســاخت: "هرگون
ــن  ــاس قوانی ــه اس ــوده و ب ــت ب ــی، خیان مل
افغانســتان،  اســامی  جمهــوری  نافــذۀ 
تعــرض کننــده بایــد بــه دادگاه پاســخ دهد."

در ســویی دیگــر، نهــاد بــازار رســانه ها 
ــتادان  ــارات یکــی از اس ــه اظه ــش ب در واکن
ــای  ــت، "گفته ه ــه اس ــار گفت ــگاه تخ دانش
تفکــری را شــدیداً تقبیــح می کنیــم و از 
مســووالن محلــی جــداً می خواهیــم تــا ایــن 
ــرار دهــد." ــی ق ــورد پبگــرد قانون ــرد را م ف
ــا  ــز ب ــگاران نی ــۀ خبرن ــن حــال، کمیت در حی
ــای  ــه آق ــت ک ــته اس ــی نوش ــر خبرنامه ی نش
قبــأ در والیــت  تفکــری  عبدالمعــروف 
ــت  ــن والی ــی ای ــت مل ــط امنی ــار توس تخ
دســتگیر گردیــده و دوبــاره رهــا شــده بــود.
زنــان شــاغل کافــر انــد و بایــد در برابرشــان 

جهــاد شــود!
هم زمــان بــا ایــن، عبدالمعــروف تفکــری در 
حمایــت از ســخنان رییــس شــورای علمــای 
ــن  ــان را "بی حیاتری ــه زن ــار ک ــت تخ والی
موجــود در روی زمیــن" خوانــده بــود گفتــه 
ــه کار  ــرون از خان ــه در بی ــی ک ــت، زنان اس
معامله گــری  و  فســاد  "بنابــر  می کننــد، 

ــوند. ــتخدام می ش ــه کار اس ــی" ب جنس
ــاغل  ــان ش ــه زن ــاب ب ــری خط ــای تفک آق
ــا  ــر روز ب ــه ه ــما ک ــد :"ش ــه می کن اضاف
نامحرمــان ســروصدا، خنــده و مضاحکــه 
ــت  ــازه نیس ــر اج ــان دیگ ــد، برای ت می کنی
کــه علیــه علمــای اســامی زبــان درازی 

ــد." کنی
او هم چنــان نگاشــته اســت: "زنانــی کــه در 
ــط  ــردان به طــور مختل ــا م ــه ب ــرون از خان بی
کار می کننــد، برخــاف "نصــوص شــرعی" 
ــه  ــۀ دشــمنان اســام ب ــان از جمل اســت، آن
حســاب می آینــد و جهــاد در برابرشــان 

فریضــۀ الهــی اســت."
ــش،  ــد روز پی ــه چن ــی اســت ک ــن درحال ای
ــس پیشــن شــورای  ــوی عبدالصمــد ریی مول
ــل  ــت در مقاب ــک نشس ــار در ی ــای تخ علم
شــمار زیــادی از شــهروندان ایــن والیــت و 
ــن  ــان بی حیاتری ــود، "زن ــه ب ــانه ها گفت رس

ــان" هســتند. ــه در جه طابف
در واکنــش بــه ایــن اظهــارات، شــورای 
والیتــی و شــهروندان تخــار دســت بــه 
ــی  ــان پوزش خواه ــد و خواه ــراض زدن اعت
مولــوی صمــد و برکنــاری او از ســمِت 
ریاســت شــورای علمــای ایــن والیــت 
شــدند، امــا مولــوی عبدالصمــد از اظهــاراِت 
ــه  زن ســتیزانه اش پوزش خواهــی نکــرده و ب
حرفــش ایســتاد تــا این کــه روز گذشــته 
در  تخــار  والیــت  علمــای  از  شــماری 
گردهم آیــی او را از ســمتش برکنــار کردنــد.
بــا  ایــن گردهم آیــی  در  تخــار  علمــای 
اشــتباهش  از  فــردی کــه  این کــه،  بیــان 
پوزش خواهــی نکــرده و آن را اصــاح نکند، 
جاهــل اســت، گفتنــد، اســام دیــن زن ســتیز 
ــه  ــر آن تأکیــد فراوانــی ب نیســت و عــاوه ب
هــم کاری و هم یــاری بــا زنــان کــرده اســت.
نشــان دادن چهــرۀ نادرســت از دیــن اســام 
آن هــم از تربیــون علمــای دینــی، همــواره بــا 
ــن  ــا در آخری ــوده اســت، ام ــاد همــراه ب انتق
نشــان  تخــار  علمــای  واکنــش  مــورد، 
می دهــد کــه بــا گذشــت هــر روز، بســتر بــه 
ــه  ــر دســت ب ــه از محــراب و منب کســانی ک
ــد،  ــی می زنن ــونت و افراط گرای ــج خش تروی

ــد. ــد ش ــر خواه تنگ ت

هارون مجیدی

نی در واکنش به توهیِن رسانه ها:

رییس جمهور زمینۀ تعرض 
به رسانه ها را فراهم کرده است
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سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1921   چها  ر   شنبه      24قوس / آ ذ ر        y    1395   14 ربیع اال و ل    y 1438   14 د سمبر 42016 www.mandegardaily.com

عبدالحفیظ منصور
 در صلــح حدیبیــه قــرار بــر ایــن شــد 
کــه اگــر مســلمانی از اســام برگــردد 
ــه  ــدد، ب ــرکان بپیون ــِف مش ــه ص و ب
نمی شــود.  برگردانــده  مســلمان ها 
مرتــد  کــه  برمی آیــد  این هــم  از 
مجــازاِت دنیــوی نــدارد، ورنــه پیامبــر 
پیمانــی را عقــد نمی کــرد.  چنیــن 
آن عــده از مرتدیــن کــه در مکــه 
ــش  ــر پی ــد و پیامب ــاش می کردن بود و  ب

ــی  ــامل آن های ــرد، ش ــا را صــادر ک ــل آن ه ــتور قت ــه دس ــح مک از فت
ــک  ــت، تحری ــل، خیان ــون قت ــری همچ ــم دیگ ــه جرای ــود ک می ش
مشــرکان بــه جنگیــدن را علیــه مســلمانان مرتکــب شــده بودنــد؛ لــذا 
ــرای آن هــا از بابــت ارتــداد و تغییــر عقیدۀ شــان از  مجــازات قتــل ب
اســام بــه دیــِن دیگــر نبــوده، بلکــه بــه موجــب جرایــم دیگرشــان 

ــوده اســت. ب
امــام شــافعی سیاســِت پیامبــر را در مــورد مرتدیــن چنیــن خاصــه 
می کنــد: »در زمــان حیــات رســول اکــرم افــرادی بودنــد کــه ایمــان 
ــل  ــه قت ــا را ب ــر آن ه ــا پیامب ــدند، ام ــد ش ــپس مرت ــد و س آوردن
ــا ایــن همــه، احادیثــی از پیامبــر اکــرم روایــت گردیــده  نرســاند«. ب
ــد و مشــهور ترین حدیــث،  ــد گواهــی می دهن ــر مجــازات مرت کــه ب
ــن  ــان، ای ــر حدیث شناس ــت. از نظ ــوه« اس ــه فاقتل ــدل دین ــن ب »م
حدیــث »خبــر احــاد« بــوده و فراتــر از آن »حدیــث مرســل« شــناخته 
شــده اســت کــه جایــگاه اســتواری نــدارد؛ از همیــن رو در قــرن اول 
هجــری ایــن حدیــث ناشــناخته بــود و پــس از آن به شــهرت رســید. 
ــد اســاس  ــر احــاد« در بهتریــن صــورت می توان ــر آن، »خب افــزون ب
ــذر  ــاد »حــد شــرعی.« از رهگ ــه بنی ــرد، ن ــرار گی ــادی ق مســایل عب
ــرار دارد و  ــه ق ــس از آی ــۀ پ ــح در مرتب ــث صحی ــدی، حدی رده بن
ــرد.  ــی گی ــرآن پیش ــر ق ــه ب ــه آن ک ــد، ن ــرآن می باش ــات ق ــن آی مبی
بنابرایــن، آن گاه کــه قــرآن بــر آزادی عقیــده دســتور دهــد، حدیــث 
هرگــز نمی توانــد احــکام خــود را بــر قــرآن تحمیــل بــدارد. اخبــار 
و روایــاِت متعــدد بیانگــر ایــن انــد کــه در میــان خلفــای راشــدین ابوبکــر، عثمــان و 
علــی معتقــد بــه آن بودنــد کــه مرتــد نخســت بــه اســام دعــوت گــردد، اگــر پذیرفــت، 
ریختــن خونــش حــرام اســت، و اگــر از پذیــرش اســام ســرباز زد، بایــد کشــته شــود. 
بــر پایــۀ روایــات تاریخــی، ایــن ســه تــن بدیــن گونــه عمــل کردنــد. امــا ایــن روایــات 
تاریخــی، ثقــه و معتبــر نیســتند و یــا این کــه مســایل دیگــری در پهلــوی آن هــا نهفتــه 

اســت. تنهــا عمــر خلیفــۀ دوم، قتــل مرتــد اعتقــادی را جایــز نمی شــمرد. 
در میــان مذاهــب اســامی،  دیــدگاه یک دســتی در مــورد حکــم ارتــداد وجــود نــدارد. 
ــداده  فقهــای احنــاف مســالۀ ارتــداد را در فصــل حــدود شــرعی مــورد بحــث قــرار ن
ــا، زن و  ــد آن ه ــد. از دی ــه بررســی گرفته ان ــال ب ــیره و قت ــل س ــه آن را در ذی ــد، بلک ان
ــده  ــن ع ــد. ای ــب می باش ــد واج ــرد مرت ــل م ــا قت ــود، ام ــته نمی ش ــد کش ــودک مرت ک
ــر ضــد  ــدام ابوبکــر را ب ــه فاقتلــه« تمســک جســته اند و اق ــدل دین ــه حدیــث »مــن ب ب
مرتدیــن اجمــاع خوانده انــد. و ایــن در حالــی اســت کــه حدیــث یــاد شــده، از صحــِت 
الزم برخــوردار نبــوده و اقــدام حضــرت ابوبکــر در برابــر مرتدیــن جنبــۀ سیاســی داشــته 
اســت؛ بدیــن معنــی کــه حرکــت گروهــی مرتدیــن، اداره و نظــام اســامی  را بــا خطــِر 
جــدی مواجــه کــرده بــود و بایــد آن خطــر دفــع می گردیــد. مالکی هــا، مســالۀ ارتــداد 
ــرد از نظــر  ــد چــه زن و چــه م ــل مرت ــد و قت را در بحــث حــدود شــرعی جــا داده ان

ــد.  ــب می باش ــا واج آن ه
امــام شــافعی در مــورد مســالۀ ارتــداد، موضــع ســخت تری دارد. او مرتــد را در صــف 
ــه مشــرکان  ــال علی ــارۀ قت ــی کــه درب ــه آیات ــِل او ب ــرای قت ــرار می دهــد و ب مشــرکان ق
نــازل شــده، اســتناد می جویــد. بــه  گونــۀ نمونــه، ایــن آیــه »و قاتلــو هــم حتــی التکــون 

فتنــه و یکــون الدیــن کلــه هلل« و یــا »فاقتلــو المشــرکین حیــث و جدتموهــم«. 

بخش دوم
بخـش سـوم

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. 
***

یاسـر ابـرار: همـواره دیده شـده اسـت که 
احـزاب سیاسـی و جناح هـای اپوزیسـیونی 
را زمانی کـه قـوت می گیرنـد و حرفـی برای 
گفتـن پیـدا می کننــد، حکومـت می بلعـد و 
بـا آن هـا ایتاف می کنـد. ما مثال هـای کاِن 
آن را داریـم کـه جنـاح  سیاسـی یی که خود 
بدیلـی بـرای حکومـت بـوده ، بـا حکومـت 
ایتـاف کـرده و توسـط حکومـت بلعیـده 
اپوزیســیون ها  دغدغـۀ  ُکِل  یعنـی  شـده ؛ 

رسـیدن بـه قـدرت بوده اسـت.  
امـا جوانـان بایـد بیاینـد و خـود مبتکِر یک 
حرکـِت نـو شـوند و کسـانی را مانند جناب 
باتجربـه هسـتند،  و  دانشـمند  مسـعود کـه 
بـه رهبـرِی ایـن حرکـِت نـو برگزینــند و 
بـرای تقویِت نهادهـای مدنی و اپوزیسـیون 
برنامـه بریزنـد و مسـلمًا از احزاب سیاسـی 
و اپوزیسـیونی یی کـه معامله گـر نیســتند و 
ُکِل هدف شـان رسـیدن بـه قـدرت نیسـت، 

حمایت کننــد. 
کاوه آهنگـر: مسـعود صاحـب در جریـان 
صحبت هـاِی خـود اشـاره کردنـد کـه اگـر 
حکومـت وحـدت ملـی لویه جرگـه را دایر 
نکنـد، جریان هـای سیاسـی اقـدام بـه ایـن 
کار خواهنـد کـرد. امـا مـن می گویـم کـه 
حکومـت وحـدت ملـی همـان بنـد 5۰/5۰ 
توافق نامـۀ سیاسـی دیگـر هیـچ مـوردی را 
عملـی نخواهـد کـرد و دیگـر هیـچ موردی 
پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری  شـمول  بـه 

عملـی نخواهـد شـد.
قانـون  جرگـۀ  لویـه  برگـزاری  مـورد  در 

اساسـی توسـط جریان هـای سیاسـی دیگـر 
نیـز مطمیـن نیسـتم؛ زیرا جریان هـای بزرِگ 
سیاسـی بـه نحـوی بـا هـم تبانـی دارنـد، 
یعنـی گرایش هـای قومـی، سـمتی و زبانـی 
سیاسـی  جریان هـای  ایـن  در  نحـوی  بـه 
برگـزاری  بـه  نبایـد  پـس  می شـود،  دیـده 
سیاسـی  جریان هـای  توسـط  جرگـه  لویـه 

باشـیم. خوش بیـن 
تاریـخ سـه دهۀ اخیر نشـان داد کشـورهایی 
کـه در سیاسـت افغانسـتان دخیـل بوده انـد، 
این کـه چـه  نظرداشـِت  در  بـدون  همیشـه 
از  دارد،  خـوب  برنامـۀ  و  حـرف  کسـی 
در  کـه  کرده انـد  حمایـت  جریان هایـی 
راسـتای منافع شـان سرسـپردانه کار می کنند 
و در زمـان تشـکیل حکومـت وحـدت ملی 
این مسـأله آشـکارا مشـخص شـد؛ بنابراین 

روی خارجی هـا نبایـد حسـاب کنیـم.
پیشـنهاد مـن بـه جنـاب احمدولی مسـعود 
و دوستان شـان ایـن اسـت کـه جریان هـای 
نوظهور منسـجم شـوند. ما در طی دو سـال 
اخیـر، شـاهد ظهور چنـد جریان سیاسـی ـ 
مدنـی بودیـم؛ جنبـش تبسـم شـکل گرفت 
بعـد  و  نرسـید،  نتیجـه  بـه  متأسـفانه  کـه 
جنبـش روشـنایی ایجـاد شـد کـه تـا کنون 
ادامـه  آن  عدالت خواهانـۀ  فعالیت هـای 
حبیـب اهلل  اعـزاز  کمیسـیون  نیـز  و  دارد، 
کلکانـی شـکل گرفـت و موفقانـه کار کرد. 
یـک  نتیجـۀ  در  می تواننـد  جنبش هـا  ایـن 
تـاش،  و  مبـارزه  و  فعالیـت  دو سـال  یـا 
اکنـون حرف هایـی باالتـر از خواسـت های 
اولـِی خـود را مطـرح کننــد. بایـد بـا ایـن 
جریان هـا صحبت شـود؛ درسـت اسـت که 
می بایـد بـرق بامیـان تأمین شـود امـا اکنون 
دارد.  وجـود  بـرق  از  باالتـری  خواسـِت 
و یـا حبیـب اهلل کلکانـی بـه خـاک  سـپرده 
شـد و اکنـون حـرِف مهم تـر از آن بـه میان 
آمـده اسـت. بایـد بـا هـم صحبـت کنیـم و 
محـور برنامۀمـان را نیـز طرح آجنـدای ملی 
قـرار دهیـم. یادمـان باشـد کـه بـه خوبی و 
فوق العاده گـِی ایـن طـرح ]در روی کاغـذ[ 
نبایـد بسـنده کـرد، بلکـه بایـد تـاش کـرد 

ایـن طـرح عملـی گـردد. 
روشـنایی:  جنبـش  فرهنگـی  مسـوول 
دوسـتان گفتند که حرکت جنبش روشـنایی 
بـه چـه هـدف ایجـاد شـد و جریان تبسـم 
چـه هدفـی داشـت. مـن در متـِن جریـان 
بـودم و می خواهـم ایـن مسـأله را عـرض 
کنـم کـه جنبـش روشـنایی بـه دنبـال انتقال 
بـرق 5۰۰ کیلـووات از راه بامیـان ـ میـدان 

سیسـتمی  ایجـاد  دنبـال  بـه  و  بـود  وردک 
بـرای تعقیـب طرح های ملـی در افغانسـتان 
نبـوده و ایـن یـک واقعیـت اسـت. بنابراین 
مـا نبایـد بگوییـم که چـرا جنبش روشـنایی 
نتوانسـت در قانـون اساسـی اصاحـات بـه 

وجـود بیـاورد. 
مشـکل اصلـی در افغانسـتان، منازعه بر سـِر 
قـدرت اسـت. ما شـاهد هسـتیم کـه اِعمال 
قـدرت در افغانسـتان از دو مجـرا صـورت 
گرفتـه؛ یـا ارثـی بود یـا کودتایی. غالبـًا باور 
بـر ایـن بـوده کـه انتقـال قـدرت می توانـد 
مشـکل افغانسـتان را حـل کنـد، حـال آن که 
حـِل مسـأله بـه ایـن سـاده گی نیسـت؛ اگـر 
بیاییـم افغانسـتان را از تمرکزگرایـی قـدرت 
بـه سـمت عدم تمرکـز ببریم، ایـن مورد هم 
راه حـِل کاملـی نیسـت، پس راه حـل و طرح 

چیسـت؟ بنیادی 
اصلـی  بنیـادی و  بحران هـای  تـا زمانی کـه 
بحـران  قـدرت،  توزیـع  بحـران  یعنـی  را 
توزیـع ثـروت و منابـع و بحـراِن هویـت را 
حـل نکنیـم، آوردن اصاحـات در نظام های 
انتخاباتـی و تعدیـل قانون اساسـی، مشـکل 

را حـل نخواهـد کـرد.
احمدولـی مسـعود: تمـام مـواردی را کـه 
شـما یـاد کردیـد؛ بحـران مدیریـت، بحران 
هویـت  بحـراِن  و  اعتمـاد  بحـران  قـدرت، 
وجـود دارنـد، امـا ما چطـور می توانیـم این 
بحران هـا را حـل کنیـم؟... زمانی کـه مـا بـه 
طـرف پروسـۀ تقویـت دولت ـ ملت شـدن 
ایجـاد  مشـارکت  بایـد  می کنیـم،  حرکـت 
چهارچـوب  در  می توانیـد  شـما  نماییـم. 
دولـت، مشـارکت در قـدرت ایجـاد کنیـد 
و در پاییـن، یـک نـوع مشـارکِت فرهنگـی 
یـا گفتمـان ملـیـ  فرهنگـیـ  مدنـی ایجـاد 
کنیـد. زمانی کـه شـما در باال مشـارکِت ملی 
و در پاییـن مشـارکت یـا گفتمـان فرهنگـی 
را ایجـاد نماییــد، مسـلمًا بـه طرف پروسـۀ 
حرکـت  شـدن  ملـت  ـ  دولـت  تقویـت 

کرده ایـد.
شـکایِت دولت مردانی کـه از دروِن حکومت 
می گوینـد مـا صاحیـت نداریم، این اسـت 
را  آنـان  صاحیـِت  موجـود  سـاختار  کـه: 
و  سیاسـت  بـازِی  قاعـدۀ  و  کـرده  سـلب 
قـدرت در افغانسـتان طوری تنظیم شـده که 
هـر بـار کـه "سـکه را بـاال می اندازی، شـیر 
می آیـد و بـه هیـچ کسـی خـط نمی آیـد". 
پـس قاعـدۀ بـازی قـدرت بایـد تغییـر کنـد 
و مـن همیشـه بـر ایـن نکتـه تأکید کـرده ام. 

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی
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ــِل  ــر دو قســم اســت: یکــی تأوی خالصة القــول تأویــل ب

ســائغ یعنــی تأویــل وجیــه؛ دوم تأویــِل غیرِســائغ یعنــی 

تأویــل غیروجیــه. 

و ایــن قســم اول یعنــی تأویــل ســائغ بــر دو نــوع اســت. 

ــه  ــالِت امّئ ــِد تأوی ــه مانن ــٌق علی ــائِغ متف ــِل س اول: تأوی

ــا  ــض و ی ــی مح ــات فقه ــاًل خالف ــت. مث ــن ام مجتهدی

فقهــی سیاســی امــام جعفــر صــادق و امــام زین العابدیــن 

ــد بــن علــی و امــام ابــی حنیفــه و  بــن علــی و امــام زی

امــام شــافعی و امــام احمــد ابــن حنبــل و امــام لیــث و 

ــر و  ــن جبی ــل از آن، ســعید ب ــی و قب ــی لیل ــن اب ــام اب ام

ــودن در  ــودن و مأجــور ب ــاب ب ــر مث ــاق ب ــه اتف ــذا ک هک

ــه این کــه  چنیــن تأویــل داشــتند. چــون ایــن خالفــات ن

ــه نــص  ــای نــص را بلکــه حــّد اعــالی عمــل ب حــّد ادن

ــت  ــر صح ــاق ب ــا اتف ــس این ج ــرد. پ ــت می ک را رعای

ــی از  ــود، خالف ــن می ب ــر چنی ــون اگ ــت، چ ــل نیس تأوی

ــت  ــر صح ــاق ب ــی اتف ــت، ول ــوع منی پیوس ــل به وق اص

ــکل آفرینی  ــت ش ــاد در کیفی ــرا اجته ــت؛ زی ــاد اس اجته

ــر روح نــص واقــع شــده اســت.   ب

دوم: تأویــل ســائغ مختلــف فیــه. ایــن نــوع تأویــل 

متکلمیــن  خالفــات  اغلــب  در  را  خــود  مصــداِق 

می یابــد. مــوارد خالفــات معتزلــۀ اشــاعرۀ ماتریدیــه 

ــه  ــن جمل ــوان از ای ــیعه را می ت ــن ش ــور متکلمی و جمه

شــمرد. وجــه ســائغیت در ایــن نــوع تأویــل هامنــا اتفــاق 

بــر ابقــای روح نــص اســت. و وجــِه مختلــٌف فیــه بــودِن 

ــر روح  ــه در شــکل آفرینی ب ــِد فاصل ــا ُبع ــوع هامن ــن ن ای

نــص اســت. بــر همیــن اســاس، دایــرۀ منازعــۀ مذاهــب 

و فرقه هــای کالمــی در ایــن نــوع بیشــر می شــود و 

ــامم  ــات استش ــن منازع ــواردی از ای ــر در م ــوی تکفی ب

ــر  می شــود. ولــی در آن رسحــدی نیســت کــه ُمَرَتُِب األَث

ــه  ــراف منازع ــر اط ــر را ب ــی از کف ــر ناش ــی اث ــد یعن باش

مرتــب ســازد. از همیــن جهــت، معامــالت ذات البینــی 

بــا فرقه هایــی چــون مرجئــه و جربیــه و معتزلــه و قدریــه 

ــد  ــی مان ــذ باق ــض و نب ــد رف ــیعه در رسح ــور ش و جمه

ــواز  ــدم ج ــت و ع ــروج از مل ــداد و خ ــد ارت ــه رسح و ب

نــکاح و عــدم جــواز توریــث نرســید. بــه عبــارت دیگــر، 

ــوی.  ــد فت ــه در رسح ــد ن ــی مان ــوی باق ــد تق در رسح

معنــی تقــوی این کــه اهــِل ایــن ِفــَرق تأویــِل فرقــۀ دیگــر 

ــالل و  ــِر ض ــواردی و از مخاط ــر در م ــِر کف را از مخاط

زیــغ در مــواردی می دانســتند کــه عقیــدۀ ســلیم در نظــر 

آنــان بایــد از آن مــربا باشــد. امــام عالء الدیــن عبدالعزیــز 

ــف  ــام ابی یوس ــی را از ام ــف االرسار قول ــاری در کش بخ

اولیــن  و  ابی حنیفــه  امــام  خاص الخــاص  شــاگرد 

ــه  ــه گفت ــد ک ــل می کن ــب وی نق ــات مذه قاضی القض

ــر از  ــی ه ــردم، یعن ــه ک ــام مکامل ــا ام ــش ماه ب ــت ش اس

گاهــی ســخن گفتــم تــا او را قانــع بــر ایــن ســاختم کــه 

ــر  ــاال اگ ــت. ح ــر اس ــرآن کف ــق ق ــر خل ــه ب ــول معتزل ق

ــام  ــه ام ــت ک ــی اس ــن معن ــد، بدی ــق باش ــل دقی ــن نق ای

ــب  ــتون مذه ــه س ــف ک ــام ابی یوس ــز ام ــه و نی ابی حنیف

ــه را از  ــر معتزل ــن نظ ــد، ای ــکیل می ده ــه را تش ابی حنیف

مــوارد کفــر می دانســتند. گرچنــد بعضــی از ابی یوســف 

ــایل  ــی مس ــورد بعض ــا در م ــی نقل ه ــاره بعض در این ب

ــوان  ــی می ت ــد ول ــه را منوده ان ــۀ جهمی ــه و معتزلی معتزل

ــت؛  ــوده اس ــان نب ــِر آن ــِی تکفی ــه معن ــن ب ــه ای ــت ک گف

ــاًل در  ــرآن مث ــق ق ــد خل ــایل مانن ــن مس ــی ای ــرا بعض زی

ــه  ــامی معتزل ــه عل ــاط ب ــه مح ــی ک ــون عباس ــان مأم زم

بــود، بــروز کــرد؛ درحالی کــه ابی یوســف در زمــان 

مأمــون حیــات نداشــت، بلکــه در زمــان هــارون فوتیــد 

ــود.  ــه ب ــه اوج نگرفت و در زمــان هــارون مناظــرات معتزل

ــد  ــرده باش ــروز ک ــوادری از آن ب ــن ب ــه ممک ــد ک گرچن

و بالفــرض این کــه بــوادری از خلــق قــرآن در زمــان 

ابی یوســف هــم بــوده باشــد، ایــن قــول وی را می تــوان 

ــر.  ــِر مرتب األث ــه تکفی ــرد، ن ــر حمــل ک ــر َمخاطــِر کف ب

ــود  ــات ب ــود قاضی القض ــف خ ــه ابی یوس ــًا ک مخصوص

ــل  ــال اه ــر را در قب ــق تکفی ــوای مطل ــت فت و می توانس

اعتــزال صــادر کنــد، ولــی نکــرد و برعــالوۀ این کــه چــه 

بســا از احنافــی کــه گرایــش معتزلــی داشــتند و چــه بســا 

احنافــی کــه ماننــد امــام ابی منصــور ماتریــدی در مقــاِم 

ــی  ــد و بعض ــرار گرفتن ــه ق ــاعره و معتزل ــن اش ــط بی وس

ــن  ــم ب ــی و قاس ــر املریس ــی ب ــه اب ــد فقی ــاف مانن احن

ــری  ــک هج ــاد و ی ــد و هفت ــی ص ــعودی متوف ــن مس مع

متهــم بــه »إرجــاء« شــدند کــه مرجئــه نامیــده می شــوند. 

حتــا شــخِص امــام ابوحنیفــه از ســوی جمعــی متهــم بــه 

ارجــاء گردیــد. در نامــۀ إمــام ابوحنیفــه بــه عثــامن بتــی 

نقاطــی در خــور غــور و تأمــل بچشــم می خورنــد. إمــام 

ــم  ــن اس ــرت م ــا ذک ــا م ــد »و ام ــه می نویس ــن نام در ای

املرجئــه فــام ذنــب قــوم تکلمــوا بعــدل و ســامهم اهــل 

البــدع بهــذا االســم و لکنهــم اهــل عــدل و اهــل الســنه 

ــی و  ــه اهــل الشــنآن.« یعن و امنــا هــذا اســم ســامهم ب

ــاه  ــس گن ــودی، پ ــر من ــه ذک ــورد مرجئ ــه در م ــه ک آن چ

آن مردمانــی کــه حــق گفتنــد ولــی اهــل بدعــت ایشــان 

ــان  ــه ایش ــت درحالی ک ــتند، چیس ــام گذاش ــن ن را چنی

ــل  ــم را اه ــن اس ــد و ای ــنت ان ــل س ــاف و اه ــل انص اه

ــرای مــا  ــن نامــه ب ــان گذاشــتند. آن چــه از ای ــر آن ــه ب کین

ــه نیســت،  ــدۀ مرجئ ــِل عقی مهــم اســت، موضــوِع تفصی

ــامن  ــادل در ه ــات متب ــود اتهام ــدف از آن، وج ــه ه بلک

ــه را  ــزرگان فق ــی از ب ــه بعض ــوده اســت ک ــان امئــه ب زم

بــه عناویــن و القــاب ســقیمی نام گــذاری می کردنــد 

عیــن  بــزرگان  آن  متقابــاًل  و  می شــمردند  مبتــدع  و 

ــد.  ــبت می دادن ــده گان نس ــام واردکنن ــه اته ــداع را ب ابت

ــۀ  ــا از امئ ــه بس ــب چ ــی کت ــای بعض ــن دندان ه در بی

فقــه حنفــی را درمی یابیــم کــه معتزلــی املعتقــد یــا 

ــی  ــه قاض ــن جمل ــد، از ای ــرب بودن ــل معتزلی امل الاق

اســامعیل بــن حــامد بــن ابــی حنیفــه یعنــی نواســۀ خــود 

ــدۀ  ــر عقی ــرًا ب ــه ظاه ــت ک ــوده اس ــه ب ــی حنیف ــام اب ام

ــجاع  ــن ش ــد ب ــا محم ــت و ی ــوده اس ــه ب ــالت معتزل غ

ــر  ــن عم ــد ب ــا احم ــروف و ی ــی مع ــه حنف ــی فقی بلخ

خصــاف و یــا عبداللــه بــن احمــد کعبــی از امئــۀ معتزلــۀ 

بغــداد و حتــا قاضــی ابــی ســعید بردعــی فقیــه معــروف 

و یــا محمــود بــن عمــر زمخــری و یــا عثــامن بــن جنــی 

ــۀ  ــص از جمل ــوِر ناق ــو به ط ــان ول ــا و غیراین ــه این ه ک

متبعیــن مذهــب حنفــی بودنــد، بلکــه بعضــی اینــان مانند 

خصــاف و ابــن شــجاع و قاضــی بردعــی اصحــاب رأی 

ــده اند. و  ــمرده ش ــی ش ــب حنف ــه مذه ــق در فق و تدقی

ــن نحــو، حضــور مختلــط را در مذاهــب دیگــر  ــه همی ب

از  نیــز می تــوان رساغ جســت. همچنــان چــه بســا 

ــول  ــان اص ــی می ــول بعض ــه ق ــه ب ــدی ک ــیعه های زی ش

ــد و  ــع کردن ــی جم ــب حنف ــروع مذه ــزال و ف ــل اعت اه

ــل  ــه مای ــی ک ــا از محدثین ــه بس ــد. و چ ــب گزیدن مذه

بــه تشــیع بودنــد ماننــد امــام حدیــث حاکــم نیشــاپوری 

ــرۀ افضــل و مفضــول  و چــه بســا از شــیعیانی کــه از دای

در بــاب امامــت پیــش نرفتنــد و قــدح بســیط در شــیخین 

یعنــی ابی بکــر و عمــر را مــردود می شــمردند. امــام 

ــه  ــا رأی شــذوِذ معتزل ــی حت ــی کــه وقت ــی حامــد غزال اب

ــرد.  ــه کار منی ب ــر ب ــر تکفی ــوی ب ــد، فت ــض می کن را نق

شــذوذ معتزلــه غیِرجمهــور آنــان انــد و می تــوان جاحــظ 

و ابراهیــم نظــام را از جملــۀ شــذوذ معتزلــه نامیــد. حتا در 

غائلــۀ خــوارج کــه حکــم بــه تکفیــر رسیع تریــن ســالِح 

آنــان بــود، اتفــاق بــر تکفیــر آنــان از ســوی جمهــور امت 

ــه  ــی رضی الل ــام عل ــی از ام ــول معروف ــدارد. ق ــود ن وج

عنــه در بــاب خــوارج می توانــد فراخــی نظــر امــام علــی 

ــان دارد. از  ــود، بی ــر خــوارج ب ــم ب را کــه شــدیدترین ناق

ــوارج  ــا خ ــی "آی ــم؟" یعن ــه "اکفاٌره ــیدند ک ــی پرس عل

ــد و  ــان منی رانن ــر زب ــه ب ــار کلم ــت کف ــد؟" گف ــار ان کف

آنــان کلمــه بــر زبــان می راننــد. گفتنــد "امنافقــون هــم؟" 

ــدا را  ــن خ ــت منافقی ــد؟" گف ــان منافق ان ــا آن ــی "آی یعن

ــه  ــا و ب ــاز از روی ری ــه من ــد و ب ــر منی کنن ــا ذک در خف

کســالت برمی خیزنــد. پــس گفتنــد: "فمــن هــم؟" یعنــی 

"پــس آنــان کیســتند؟" گفــت إخواننــا اللذیــن بغــوا علینا. 

ــد".  ــر مــا بغــاوت کردن ــد کــه ب ــرادراِن مــا ان یعنــی "ب

ــرف را در  ــن ح ــی چنی ــی وقت ــام عل ــت ام ــی اس  طبیع

ــود  ــف ب ــوارج واق ــالت خ ــر تأوی ــد، ب ــان ران ــأن ایش ش

و آن تأویــالت را وفــق ایــن عبــارت، موجــب خــروج از 

ــت.  ــن ندانس دی

ــر را در  ــوارد تکفی ــه م ــرض این ک ــر ف ــن، ب ــته از ای گذش

قــول امامــی از امئــۀ دیــن علیــه خصمــی از خصــوم کــه 

ــاذ  ــت و نف ــالت و خامتی ــد و رس ــل توحی ــه اص ــل ب قای

احــکام باشــد و بــر اســاِس تأویــِل منجــر بــه کفــر چنیــن 

اتهامــی بــر آن خصــم وارد شــده باشــد، قطعــًا بــرای مــا 

ــف  ــا مکل ــی م ــت؛ یعن ــیر الزم نیس ــن مس ــر چنی ــیر ب س

بــه تقلیــد آن امــام در چنیــن تکفیــری نیســتیم مگــر 

اجامعــی  به طــور  را  تکفیــر رشوط خــود  آن  این کــه 

ــه  ــی ک ــرا چــه بســا داوری های ــل منــوده باشــد. زی تکمی

ــر  ــد، ب ــز آمده ان ــینیان عاج ــب آن پس ــه جوان ــه ب از احاط

ــر عــدم  ــن اســاس جمهــور علــامی امــت تــالش ب همی

ــد مگــر این کــه کســی آن چــه  ــه منوده ان ــر اهــل قبل تکفی

را اعــالم دارد کــه اصــول رصیــح اســالم را نقــض کنــد.

ــر  ــم ب ــه اعل ــطور والل ــن س ــب ای ــت، کات ــن جه از همی

ــه  ــرام ک ــۀ ک ــن در صحاب ــه طع ــت ک ــده اس ــن عقی ای

ــد  ــد، بای ــر می دانن ــوارد تکفی ــروزه آن را از م ــی ام عده ی

شــامل ترتیبــی باشــد کــه وضعیــت طاعــن را از کیفیــت 

طعــِن وی معلــوم گردانــد. کیفیــت طعــن اگــر عبــارت از 

نقــد عمــل بعضــی صحابــه باشــد، قطــع نظــر از این کــه 

ــق  ــا فس ــا حت ــر و ی ــوارد کف ــم از م ــیم ه ــق آن نباش مواف

بــه شــامر منــی رود. دلیــل بــر آن این کــه آیــا امــام علــی 

کــه در تاریــخ فقــه سیاســی اهــل ســنت خلیفــۀ چهــارم 

ــز  ــان نی ــی آن ــه بعض ــش ک ــه خصوم ــود، علی ــق ب و برح

صحابــه بودنــد، نقــد و اعــراض و شــدِت کالم را بــکار 

نــربد؟ مگــر می شــود جنگــی را بــه عظمــِت جنــگ 

جمــل و صفیــن بــدون مقادحــه و مالســنه تصــور کــرد؟ 

ــد و در طعــِن  ــه بودن ــان صحاب ــد کــه آن کســی اگــر گوی

همدیگــر مؤاخــذه منی شــدند و غیرصحابــه مؤاخــذه 

ــه  ــون ک ــت؛ چ ــرده اس ــادی ک ــای بی بنی ــوند، ادع می ش

تکلیــف رشعــی را کــه بــر ســلف و خلــِف امــت یکســان 

ــلف را  ــد، س ــیم می کن ــق تقس ــه ح ــدون وج ــت، ب اس

از مؤاخــذه می رهانــد و خلــف را در مؤاخــذه داخــل 

همــه  خــدا  رســول  از  بعــد  درحالی کــه  می ســازد. 

یکســان مکلــف انــد. امــا ایــن درســت اســت کــه آن طــور 

ــی در  ــن العرب ــام ابی بکــر اب ــزرگ ام ــه مالکــی ب کــه فقی

کتــاب العواصــم مــن القواصــم تذکــر داده اســت، بــرای 

کســانی کــه بعــد از صحابــه انــد، بــه هیــچ وجــه مناســب 

ــاس  ــر اس ــان ب ــی آن ــن بعض ــه بی ــی را ک ــت خالف نیس

اجتهــاد واقــع شــد، میــراث برنــد وحقیقتــًا هــم ایــن عمل 

ــِت طبیعــت صاحبــش را  غیراخالقــی می باشــد کــه ِخسَّ

برمــال می کنــد ولــو کــه بــه مرتبــۀ تکفیــر نرســد. امــا در 

مــواردی کــه ایــن طعــن بــه غلــو می انجامــد و بــه تکفیــر 

ــه  ــه ب ــد ک ــی می رس ــه جای ــد و کار ب ــه می انجام صحاب

ــص  ــه در ن ــلم ک ــه وس ــه علی ــرب صلی الل ــران پیام هم

ــت  ــدند اهان ــده ش ــن نامی ــی امهات املؤمنی ــح قرآن رصی

ــت  ــی در مکان ــه کس ــص ب ــرد و باالخ ــورت می گی ص

ام املؤمنیــن عائشــۀ صدیقــه دشــنام و فراتــر از آن تجریــح 

ــامن  ــر و عث ــر و عم ــِت ابی بک ــه منزل ــانی ب ــردد و کس گ

مرتــد از دیــن و ظــامل تصویــر داده شــوند، طعنــی اســت 

ــت  ــی در حقیق ــی دارد؛ یعن ــی را در پ ــج واضح ــه نتای ک

العیاذباللــه  پیامــرب و  از بی عزتــی  را  مســایل زیــادی 

مــن ذالــک تــا ناکامــی وی در انتخــاب نزدیک تریــن 

ــرب  ــل پیام ــا تغاف ــت و ی ــی دارد و از غفل ــان م ــش بی یاران

و یــا ناتوانــی و عــدم موفقیــت رســالت اســالم در هــامن 

صــدر نزولــش شــبهه به بــار مــی آرد و خیانــت در جمــع 

ــبهه،  ــک و ش ــدون ش ــه ب ــازد ک ــرح می س ــرآن را مط ق

عاقلــی شــک در ایــن منی کنــد کــه همچــو طعن آفرینــی 

نتیجــۀ واضحــی را در بــر دارد کــه هامنــا کفــر اســت و از 

همیــن جهــت، ریشــۀ چنیــن طعن آفرینــی بــه فرقه هایــی 

برمی گــردد کــه در هــامن آغــاز امئــه و اتبــاع تشــیع 

اصیــل علیــه آن برخاســتند. ایــن طعن آفرینــی زمانــی رس 

بــه در کــرد کــه فرزنــدان اهــل بیــت پیامــرب در رسداب های 

مظــامل عباســی بــه رس می بردنــد و زمینــۀ دروغ ســازی ها 

ــس  ــر گشــت. پ ــه می ــرای فرقه هــای شــعوبی و زنادق ب

ــوان  ــن را می ت ــت و ای ــح اس ــن واض ــن طع ــۀ چنی نتیج

کفــر بالواســطه نامیــد، یعنــی ارتــکاب فســقی کــه الزمــۀ 

ــۀ الزم و  ــت رابط ــال از باب ــن ح ــت. در ای ــر اس آن کف

ــه  ــر این ک ــد مگ ــا می کن ــر ارتق ــه کف ــق ب ــزوم، آن فس مل

ــن  ــد و چنی ــا کن ــدح اکتف ــن و ق ــد طع ــن در رسح طاع

ــز نشــان بالهــت و تناقــض  ــن نی ــرد کــه ای ــج را نپذی نتای

ــت.  ــوِن وی اس و جن

یک شبهه و رد بر آن 

اگــر کســی بــر صحــِت جــواز تکفیــر بــر مبنــای 

ــِل  ــِه تأوی ــِر و توجی ــر تربی ــی ب ــر کس ــا اگ ــت و ی معصی

غیرِســائِغ خــود بــر ایــن حدیــث اســتناد کنــد کــه پیامــرب 

فرمــوده اســت »اال الترجعــوا بعــدی کفــارًا یــرب 

ــن  ــد از م ــه بع ــید ک ــض«: آگاه باش ــاب بع ــم رق بعضک

ــا  ــد. و ی ــر را بزنی ــردن همدیگ ــه گ ــد ک ــاری نگردی کف

حدیــث »ســباب املســلم فســوق و قتالــه کفــر«: دشــنام 

دادن مســلامن، فســق اســت و جنــگ بــا وی – از - کفــر 

ــل  ــه قت ــد ک ــتدالل بگوی ــن اس ــای چنی ــر مبن ــت. و ب اس

معصیــت اســت ولــی در ایــن دو حدیــث از جملــۀ کفــر 

شــمرده شــده اســت، پــس معصیــت نیــز موجــب تکفیــر 

می شــود. 

دكتور محمداهلل صخره 
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امیری 
و  آمـوزش  عالـی،  تحصیـات  وزارت خانه هـای 
و  ترانسـپورت  اجتماعـی،  امـور  و  کار  پـرورش، 
هوانـوردی، مخابـرات و تکنالوژی معلوماتـی، فواید 
عامـه، امـور خارجـه، سـرحدات و قبایـل و معـادن 

می شـود.  اداره  سرپرسـتان  توسـط 
مصرف نکـردن  دلیـل  بـه  ظاهـراً  وزرا  از  شـماری 
از  مربـوط   وزرات خانه هـای  توسـعه یی  بودجـۀ 
سـمت های شـان برکنـار شـدند و شـمار دیگـر، بـه 
رفته انـد.  کنـار  سمت های شـان  از  نامعلـوم  دالیـل 
هم چنـان، برخـی از اداره هـای مسـتقل دولتـی نیـز 
توسـط سرپرسـتان اداره می شـود. کمیسـیون مستقل 
اصاحـات اداری و خدمـات ملکـی، ادارۀ مسـتقل 
ارگان هـای محلـی و شـهرداری کابـل نیـز از ماه هـا 

می شـود.  اداره  سرپرسـتان  توسـط  بدین سـو 
در سـطوح متوسـط مدیریتـی نیـز ده هـا و صدها تن 
ریاسـت ها  از  عمده یـی  بخـش  سرپرسـت هسـتند. 
و معینیت هـا توسـط سرپرسـتان اداره می شـود و یـا 

پُسـت ها خالـی می باشـد. 
مجلـس نماینده گان ُهشـدار داده اسـت کـه تا وزیران 
جدیـد معرفـی نگـردد، رابطـۀ حکومـت و مجلـس 

بهبـود نخواهـد یافت. 
نماینـده گان مجلـس هم چنـان ُهشـدار داده انـد که تا 
نامـزد وزیـران بـه مجلـس معرفـی نگردنـد، بودجـۀ 
سـال مالـی 13۹۶ را پـاس نخواهنـد کـرد. مجلـس 
تخصیـص بودجه را بـه اداره ها و والیت های کشـور 

نامتـوازن و غیـر عادالنـه خوانده اسـت. 
صاحیت شـدن  رد  مسـألۀ  افغانسـتان  حکومـت 

وزیـران را از سـوی مجلـس بـه دادگاه عالـی محول 
کـرده اسـت. رهبـری حکومـت دالیـل رد صاحیت 
ایـن وزرا را ناموجـه  خوانـده اسـت؛ امـا مجلـس 
و  کـم کاری  دلیـل  بـه  وزیـران  کـه  اسـت  مدعـی 
غفلـت در بودجـۀ توسـعه ای  از سمت های شـان عزل 

گردیدنـد. 
حکومت این مسـأله را غرض تفسـیر به دادگاه عالی 
فرسـتاده اسـت. اما روزهاسـت از دادگاه عالی در این 
خصـوص صدایـی نمی برآیـد. هرچنـد در روزهـای 
پسـین گزارش هایی منتشـر شـد که حکومت پروندۀ 
وزرای سـلب صاحیـت شـده را اصـًا بـه دادگاه 

است.  نفرسـتاده  عالی 
برخـی ناظـران معتقـد هسـتند کـه دادگاه عالـی از 
اسـتقالیت الزم برخوردار نیسـت؛ رییـس و اعضای 
دادگاه عالـی زیـر تأثیـر رییس جمهـوری قـرار دارند 
و بنابرایـن، هـر تصمیمی کـه رییس جمهـوری در این 
زمینـه داشـته باشـد، مورد قبـول اعضـای دادگاه قرار 
می گیـرد. سـکوت دادگاه علـی در ایـن مـورد نیـز 

پرسـش برانگیز اسـت. 
بـا ایـن حـال، دیـده می شـود کـه یـک بدنـۀ کان 
سـوی  از  حکومتـی  مهـم  نهادهـای  تأثیرگـذار  و 
سرپرسـتان اداره می شـود. تـداوم مدیریـت نهادهـا 
می توانـد  پیامـد  چنـد  وزیـران  سرپرسـت  توسـط 

باشـد: داشـته 
و  اداره  سرپرسـتان  توسـط  نهادهایی کـه  نخسـت: 
مدیریـت می شـود، در باتکلیفی محض قـرار دارند. 
سرپرسـتان بـر بنیـاد قانـون اجـازۀ عـزل و نصـب و 
تصمیم گیـری در مسـایل اساسـی و کان نهادهـا را 

ندارند. 
دوم: سرپرسـتان بـه دلیـل این کـه کارشـان مؤقتـی 
اسـت و مصونیـت کاری ندارنـد، در برابـر مـردم و 
دولـت احسـاس مسـوولیت و تکلیـف نمی کننـد. 

اداره هایی کـه توسـط سرپرسـت هدایـت  سـوم: در 
می شـود، سـوء اسـتفاده های مالـی و اداری افزایـش 
می یابـد. از خـود سرپرسـتان گرفتـه تـا پایین تریـن 
وجـود  بـه  خـاء  از  اسـتفاده  دنبـال  بـه  مأمـوران 
می براینـد و بنابرایـن، فسـاد به گونـۀ قابـل توجهـی 

می یابـد.  افزایـش 
وظایـف  و  اهـداف  راسـتای  در  اداره هـا  چهـارم: 
خویـش به گونۀ شـاید و بایـد نمی توانند عمـل کنند. 
پنجـم: با وجود سرپرسـتان، میـزان بازدهـی، کارآیی 
و موثریـت اداره هـا به گونـۀ قابـل توجهـی کاهـش 

می یابـد. 
بـه رغـم چالش هـای ذکر شـده حکومـت در معرفی 

نامـزد وزیـران بـا چالش هـای بزرگی روبرو اسـت.
از یک سـو با گذشـت دو و نیم سال از عمر حکومت 
وحـدت ملـی، رهبـران حکومـت هنوزهـم بـر سـر 
تقسـیم کرسـی های دولتی کنار نیامده انـد. عمده ترین 
عامـل معرفی  نشـدن وزیـران تازه اختافـات بنیادین 
عبـداهلل و غنـی می باشـد. رییس جمهـوری و رییـس 
بیرون تیمـی، در درون  اجرایـی در کنـار مشـکات 
تیـم خویـش نیز با دشـواری هایی مواجه هسـتند.  در 
هـر دو تیم اصاحـات و همگرایی و تحـول و تداوم 
چهره هـا و گروه هایـی قـرار دارند که بـه افزون طلبی 
تـاش  گروه هـا  و  چهره هـا  ایـن  هسـتند.  شـهره 
دولتـی  نهادهـای  از  را  سـهم  بیشـترین  می ورزنـد 
داشـته باشـند. رهبـران حکومـت به دلیل پایـگاه قوی 
از  نمی تواننـد  مهره هـا،  ایـن  اقتصـادی  اجتماعـی- 

کنـار آنـان بـه سـاده گی بگذرند. 
بـا توجـه بـه مـوارد ذکـره شـده حکومت افغانسـتان 
بایـد هرچـه زودتر   پیش از آن کـه نهادهای حکومتی 
بیشـتر از پیش با تشـتت و پراکندگی مواجه شـوند- 
بـه انتخـاب و معرفـی نامزد وزیـران تازه بـه مجلس 

بپردازد. 
الزم اسـت در معرفی نامزد وزیران اصل شایسـته گی، 
تخصـص، تعهـد و تجربـه مقدم تـر از مسـایل قومی، 

زبانـی، منطقه یی و سیاسـی قـرار گیرد. 
افغانسـتان ظرفیت هـا و کادرهایـی دارد کـه بـه دلیل 
نبـودن در یکـی از صفـوف قومـی، زبانـی، سـمتی، 
کرسـی های  بـه  رسـیدن  از  مذهبـی  و  منطقه یـی 

مانده انـد. بـاز  حکومتـی 
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اتحادیـۀ اروپـا و کشـورهای عضـو آن در افغانسـتان، اسـترالیا، 
کانـادا و نـاوری خواهان تحقیقات رسـمی در مـورد گزارش های 

نقـض حقـوق بشـر علیه احمد ایشـچی شـده اسـت.
بربنیـاد اعامیـۀ اتحادیـه اروپـا در کابـل، ایـن تحقیقـات بایـد 
عادالنـه و شـفاف در رابطـه بـه گزارش هـای مبنـی بـر نقـض 
وسـیع حقـوق بشـر و سـوء اسـتفاده علیـه احمـد ایشـچی و 
اتهامـات در برابـر جنـرال عبدالرشـید دوسـتم معـاون نخسـت 

بگیـرد. صـورت  رییس جمهـور، 
پیـش از این اعضـای خانوادۀ احمد ایشـچی نیز خواسـتار تأمین 

عدالـت از حکومت شـده اند.
حـزب جنبـش ملـی افغانسـتان در ایـن مـورد اظهار نظـر نکرد. 
بشـیر احمـد تهینـج سـخنگوی ایـن حـزب بـه صـدای امریـکا 
گفـت، پـس از بررسـی اعامیۀ اتحادیـۀ اروپا، آنـان موقف خود 

را اعـام خواهنـد کرد.
ملـی  اسـبق حـزب جنبـش  اعضـای  از  ایشـچی یکـی  احمـد 
در  قـوس  ششـم  در  او  گزارش هـا  بربنیـاد  اسـت.  افغانسـتان 
میـدان  در  دوسـتم  جنـرال  افـراد  سـوی  از  والیـت جوزجـان 
بزکشـی نخسـت لـت و کـوب گردیـد، بعـداً پنـج روز را در بند 
آقـای دوسـتم سـپری کـرد و سـپس بـه امنیت ملـی تسـلیم داده 

شـده اسـت.
آقـای ایشـچی بـه تاریـخ 21 قـوس از سـوی امنیـت ملـی بـه 

خانـواده اش تسـلیم داده شـده اسـت.
بـه  رییس جمهـور،  نخسـت  معـاون  دوسـتم  عبدالرشـید  دفتـر 
تاریـخ نهـم قوس با نشـر اعامیه یـی گفته بـود: "دفتر رسـانه یی 
معاونیـت نخسـت ریاسـت جمهوری ضمـن رد ایـن گزارش هـا 
یـادآور می شـود کـه نـام بـرده )انجنیـر احمـد ایشـچی( پـس از 
دریافـت معلومـات توسـط منابـع مختلـف در رابطـه بـه تمویل 
مخالفیـن و دسـت داشـتن در ناامنی هـای پـی در پـی در والیت 
جوزجـان، توسـط مسـوولین امنیتـی بازداشـت گردیده اسـت".

دفتـر رسـانه یی آقـای دوسـتم تأکیـد کـرده بـود کـه هیچ گونـه 
انجنیـر  بازداشـت  در  هیچ کسـی  از سـوی  تمایـات شـخصی 

احمـد ایشـچی در میـان نبـوده اسـت.

فرمانده ارتش پاکستان می گوید که عملیات بدون امتیاز در برابر 
تروریسم ادامه خواهد یافت و نظارت بر مرز مشترک با افغانستان 

را بیشتر خواهیم کرد.
فرماندهی  مرکز  از  بازدید  ضمن  فرمانده  باجواه  قمر جاوید 
باید  کرد:  تأکید  خیبرپختونخواه  ایالت  مرکز  پیشاور  در  ارتش 
تروریست ها را در مناطق دورافتاده نیز پاک سازی کنیم و به هر 

قیمتی ارتباط شبه نظامیان با حامیان آنها قطع شود.
آقای باجواه می افزاید: هرچند عملیات ارتش در برابر تروریسم به 

طول می انجامد، اما تا پاک سازی کامل شبه نظامیان ادامه می یابد.
بازسازی  و  اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  داشت:  اظهار  باجواه 

مناطق قبایلی با مردم محلی و دولت همکاری می کنیم.
مرزهای  بر  بیشتری  نظارت  داد  دستور  پاکستان  ارتش  فرمانده 
مشترک صورت گیرد و از عبور و مرور شبه نظامیان در این مناطق 

حساس جلوگیری به عمل آید.
باجواه مدیریت مرز مشترک با افغانستان را بسیار مهم توصیف 
کابل  دولت  همکاری  بدون  مرز  این  بر  نظارت  گفت:  و  کرد 

امکان پذیر نیست اما با این وجود در اولویت ارتش قرار دارد.
او افزود: پاکستان و افغانستان باید مدیریت بر مناطق مرزی تحت 
کنترل خود را بیشتر کنند تا از عبور و مرور شبه نظامیان در این 

مرز جلوگیری شود.

بدنۀ کالن حکومت توسط سرپرستان 
اداره می شود

اتحادیۀ اروپا: 
در مورد نقض حقوق بشر علیه 

احمد ایشچی تحقیق شود

فرمانده ارتش پاکستان:

کنتـرل مـرز 
افغانستان اولـویت ماست

بخشیده شدن حکمتیار...
 ابـراز می شـود کـه وزارت امـور خارجـه افغانسـتان بـا 
ارسـال نامه یـی بـه کمیتـه رفـع تحریم هـای سـازمان ملل 
متحـد از ایـن سـازمان خواسـته تـا تحریم هـا در برابـر 
حـزب اسـامی بـه رهبـری گلبدیـن حکمتیار را بـردارد.
چمن شـاه اعتمـادی عضـو مجلـس نماینـده گان می گوید: 
امـا  می شـود،  ختـم  صلـح  بـه  جنگ هـا  همـه  عاقبـت 
تأمیـن  را  افغانسـتان  صلـح  آینـدۀ  حکمتیـار  بخشـیدن 
نمی کنـد، زیـرا حکمتـار در حال حاضر نقـش چندانی در 
جنـگ افغانسـتان نـدارد و این طالبان هسـتند کـه همواره 

میـدان جنـگ را گـرم نگه داشـته انـد.
اعتمـادی بـه این باور اسـت که یـک بخشـی از ناامنی در 
افغانسـتان بـه طـرف داران حکمتیار نسـبت داده می شـود؛ 
امـا بخـش بزرگ جنـگ افغانسـتان در اختیـار طالبان قرار 
دارد. بنابرایـن، نمی تـوان امیـدوار بـود کـه بـا پیوسـتن 

حکمتیـار مسـأله جنـگ افغانسـتان خاتمـه پیـدا می کند.
بـه بـاور ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان: ممکـن اسـت 
کـه پیوسـتن حکمتیـار یـک گام بـه سـوی امن تـر شـدن 
رونـد  بـر  چندانـی  تاثیـر  امـا  گـردد؛  تلقـی  افغانسـتان 
صلـح افغانسـتان نخواهـد داشـت؛ بنابراین بایـد امتیازات 
متناسـب بـه تاثیرگـذاری آن در رونـد صلـح افغانسـتان 

. شد با
او تاکیـد کـرد: اگـر بـرای حکمتیـار امتیازات بیشـتری از 
تاثیرگـذاری او در رونـد صلـح داده شـود؛ بـدون شـک 
راضـی کردن سـایر مخالفین مسـلح کار دشـواری خواهد 

. بود
بـه  افغانسـتان  تاکیـد حکومـت  دلیـل  امـا  می گویـد:  او 
امتیازدهـی به حزب اسـامی کـه بیشـتر از ۸۰ اعضای آن 

در حکومـت فعلـی حضـور دارند، تمایات قومی اسـت، 
زیـرا در حـال حاضـر تنهـا اسـمی از گلبدین باقـی مانده 

ست. ا
باایـن حـال، غام فـاروق مجـروح عضـو دیگـر مجلـس 
نماینـده گان می گویـد: پیوسـتن حکمتیـار بـه حکومـت 
افغانسـتان از لحـاظ سیاسـی یـک گام مثبت اسـت؛ اما از 

لحـاظ امنیتـی تاثیـر چندانی نـدارد.
ایـن عضو مجلـس به این باور اسـت که نیروهـای نظامی 
حکمتیـار در حدی نیسـتند که بتواننـد از حضور طالبان و 

ادامـۀ جنگ در افغانسـتان جلوگیری کنند.
مجـروح می گویـد: پیوسـتن حکمتیـار بـه پروسـه صلـح 
افغانسـتان  و حـذف نـام او از لیسـت سـیاه، اقـدام نیـک 
بـرای آوردن صلـح اسـت؛ امـا قیمـت صلح نباید نسـبت 

بـه قیمـت جنـگ گزاف تر باشـد.
او تاکیـد می کنـد: امتیازاتـی کـه بـرای حکمتیـار درنظـر 
گرفتـه می شـود بایـد بـه انـدازه تاثیرگـذاری او در رونـد 
صلـح افغانسـتان باشـد، اما اگـر  امتیازات بیشـتر از اندازه 
داده شـود، سـایر مخالفین مسـلح کـه تاثیرگـذار در صلح 

افغانسـتان را دارنـد، بـه آسـانی راضـی نخواهند شـد.
وی افـزود: اگـر حکمتیـار بیـش از تاثیرگـذاری خـود در 
صلـح افغانسـتان امتیـاز بگیـرد، سـایر مخالفیـن مسـلح 
بـه انـداز قـوت نظامـی خـود بـا مـا وارد مذاکره شـده و 
امتیـازات بیشـتری طلـب خواهنـد کـرد کـه ایـن مسـاله 
تمـام  گـران  شـک  بـدون  افغانسـتان  حکومـت  بـرای 

می شـود.
امـا عتیـق اهلل امرخیـل آگاه مسـایل نظامـی سیاسـی به این 
بـاور اسـت کـه حـذف نـام گلبدیـن از لیسـت سـیاه و 
پیوسـتن او بـه حکومـت افغانسـتان بخـش از جنـگ در 

کشـور را متوقـف می سـازد.

امرخیـل می گویـد: اگـر یـک بخـش از مخالفیـن از جنگ 
دسـت بکشـند، بـدون شـک نیروهـای امنیتی مـا فرصت 
کافـی بـرای جنگیـدن بـا سـایر مخالفیـن را پیدا کـرده و 
مناطـق زیـادی از چنـگ نیروهـای مخالف بیرون کشـیده 

می شـود.
او تاکیـد کـرد: زمانیکـه گلبدیـن بـه حکومت افغانسـتان 
و  شـده  خامـوش  جنـگ  جبهـات  از  بخـش  بپیونـدد، 
پیوسـتن  بنابرایـن  می کنـد؛  پیـدا  کاهـش  مـا  نگرانی هـا 
گلبدیـن بـه حکومـت افغانسـتان بسـیار مهم و بـا ارزش 

. ست ا
ایـن آگاه نظامـی سیاسـی می افزایـد: در تمامـی والیـات 
افغانسـتان افـراد حکمتیـار یـا در جنـگ حضـور دارند یا 
برضـد حکومـت تبلیغـات می کنـد؛ بنابراین اگـر گلبدین 
از جنـگ دسـت بکشـند و بـا حکومـت بپیونـدد، سـبب 
قدرتمنـد شـدن حکومـت شـده و بخـش از جنـگ در 

افغانسـتان خامـوش می گـردد. 
ایـن درحالـی اسـت کـه موافقت نامۀ صلح میـان حکومت 
افغانسـتان و حـزب اسـامی گلبدین حکمتیـار حدود دو 
مـاه پیـش امضـا شـد. از آن زمان تـا کنون تاش هـا برای 
تطبیـق مـواد ایـن موافقتنامه از سـوی نُه کمیتۀ کمیسـیون 

مشـترک توافقنامه صلـح جریان دارد.
از  پـس  کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان  اسـامی  حـزب 
سپرده شـدن درخواسـت رسـمی رفـع تحریم هـا از حزب 
اسـامی بـه سـازمان ملل متحـد، حـدود ده روز زمان نیاز 

اسـت کـه ایـن درخواسـت عملی گـردد.
عتیـق اهلل صافـی عضـو هیـأت مذاکـرات حـزب اسـامی 
گفتـه اسـت، پـس از رفـع تحریم هـا از حـزب اسـامی، 
گلبدیـن حکمتیـار رهبر این حـزب در محضر عـام ظاهر 

شـد. خواهد 
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ــد، رییس جمهــور فرانســه در کنفرانــس مطبوعاتــی مشــترک  فرانســوا اوالن
ــان ســوریه در  ــی مخالف ــأت عال ــدۀ هی ــگ کنن ــاض حجــاب، هماهن ــا ری ب
مذاکــرات صلــح ســوریه در ژنــو گفــت: هیــچ راهــکاری بــرای حلــب جــز 
ــان  ــه غیرنظامی ــه علی ــی ک ــدارد. "جنایت های ــود ن ــس وج ــراری آتش ب برق

ــت جنگــی اســت!" ــرد جنای ــب صــورت می گی در حل
آقــای اوالنــد خواهــان ایجــاد گذرگاه هــای امــن بــرای ورود کمک هــا بــه 
ــد  ــهر ش ــن ش ــرای خــروج از ای ــان ب ــه غیرنظامی ــانی ب ــب و کمک رس حل
ــه  ــل دادگاه محاکم ــب در مقاب ــتارها در حل ــووالن کش ــد مس ــت: بای و گف

شــوند.
ــزوم تحقــق راهــکار نظامــی و ادامــه حمایــت  ــر ل ــد ب ــد ضمــن تأکی اوالن
از مخالفــان ســوری، گفــت: درســت نیســت کــه نظــام ســوریه، روســیه و 
ایــران، مخالفــان را تروریســتی بداننــد؛ چــرا کــه مخالفــان نیــز بــا تروریســم 

می جنگنــد.
اوالنــد دربــارۀ آزادی شــهر رقــه گفــت: بایــد ایــن شــهر از طریــق نیروهــای 

محلــی کــه از ســوی ائتــاف حمایــت می شــوند آزاد شــود.
ریــاض حجــاب نیــز تأکیــد کــرد: شکســت در حلــب هرگــز عــزم و ارادۀ 
ــف  ــوریه ضعی ــور س ــد، رییس جمه ــار اس ــاری بش ــرای برکن ــان را ب مخالف
نخواهــد کــرد. اگــر نظــام ســوریه فکــر می کنــد بــا پیشــروی اش در حلــب، 
ــی  ــن اتفاق ــز چنی ــه هرگ ــم ک ــد بگویی ــرد، بای ــم ک ــی خواهی ــا امتیازده م
ــوان نخســتین  ــه عن ــد سیاســی ب ــه رون ــاد. مخالفــان ســوریه ب نخواهــد افت

ــد هســتند. ــتراتژیک پایبن ــه اس گزین
ــا  ــرات ب ــزاری مذاک ــرای برگ ــوری ب ــان س ــی مخالف ــه آماده گ ــاب ب حج
نظــام ســوریه بــدون پیــش شــرط اشــاره کــرد و گفــت: بشــار اســد طــی 
دوره انتقالــی هیــچ نقشــی در ســوریه نخواهــد داشــت. مــا هم چنــان بــرای 
ــال  ــان انتق ــرد و خواه ــم ک ــاش خواهی ــی ت ــکار سیاس ــه راه ــیدن ب رس

ــدرت هســتیم. واقعــی ق

بــا شــبکۀ  در مصاحبــه  رییس جمهــوری روســیه  پوتیــن،  والدیمیــر 
تلویزیونــی نیپــون گفــت: رییس جمهــوری منتخــب ایــاالت متحــده 
ــم  ــت می کنی ــا از آن حمای ــط شــده اســت و م خواســتار عادی ســازی رواب

ــم. ــان را ادا کنی ــهم خودم ــا س ــم ت و آماده ای
ــی  ــر زمان ــپ در ه ــا ترام ــدار ب ــرای دی ــود ب ــی خ ــن از آماده گ او هم چنی
ــرای ایــن دیــدار وجــود  خبــر داد و گفــت: هیــچ مشــکلی از طــرف مــا ب

ــدارد. ن
پوتیــن افــزود: گفتــه شــده کــه ترامــپ علنــا خواســتار عادی ســازی روابــط 
ــًا  ــم. کام ــت نمی کنی ــز حمای ــا کاری ج ــت، م ــده اس ــیه-امریکا ش روس
ــر کار ســاده یی  ــن ام ــط ای ــزان کاهــش رواب ــن می ــا ای ــم کــه ب درک می کنی
ــران دو کشــور  ــان رهب ــدار می ــه هــر حــال دی ــم. ب ــا آماده ای ــا م نیســت، ام

پــس از تحلیــف ترامــپ در جنــوری بســیار محتمــل اســت.
ــرب  ــای غ ــه تحریم ه ــرد ک ــد ک ــن تأکی ــیه هم چنی ــوری روس رییس جمه
مانعــی بــر  ســر مذاکــرات بــا جاپــان اســت. پوتیــن قــرار اســت پنج شــنبه 
عــازم جاپــان شــود و احتمــاالً مذاکــره دربــارۀ تحریم هــا و نیــز گفت وگــو 
ــتور کار  ــه در دس ــورد مناقش ــر م ــر جزای ــر س ــه ب ــاف دیرین ــارۀ اخت درب

اســت.
ــی ۷۰  ــۀ ارض ــل مناقش ــرای ح ــی ب ــت: فرصت ــیه گف ــور روس رییس جمه
ســاله بــا جاپــان بــا ایــن ســفر فراهــم شــده اســت.  امــا حــل ایــن مناقشــه 
ــاز دارد. ــه فاکتورهــای زیــادی از جملــه انعطــاف شــرکای مــا نی ارضــی ب

پوتیــن بــا ایــن حــال گفــت:  مــا فکــر می کنیــم  هیــچ مشــکل ارضــی بیــن 
مــا وجــود نــدارد، ایــن جاپــان اســت کــه بــا روســیه مشــکل ارضــی دارد. 
ــبه جزیره  ــاق ش ــس از الح ــرب پ ــه غ ــی ک ــت، تحریم های ــن گف او هم چنی
ــرات  ــر راه مذاک ــر س ــی ب ــرد، مانع ــال ک ــیه اعم ــاک روس ــه خ ــه ب کریم

دربــارۀ معاهــده صلــح بــا جاپــان اســت.

ــکا اعــام کــرد کــه ایتــاف ضــد داعــش روز پنجشــنبه  ــاع امری ــر دف وزی
ــدن برگــزار خواهــد کــرد. نشســتی را در لن

اشــتون کارتــر، وزیــر دفــاع امریــکا اعــام کــرد، ایتــاف ضــد داعــش روز 
پنجشــنبه نشســتی را بــرای بررســی اقدامــات آتــی دربــارۀ مبــارزه بــا داعش 
ــه ســطح شــرکت کننده گان  ــاره یی ب ــرد. او اش ــد ک ــزار خواه ــدن برگ در لن
ــطح وزرای  ــته در س ــد ادوار گذش ــاالً همانن ــا احتم ــرد، ام ــت نک در نشس

ــود. دفــاع و روســای ســتاد ارتش هــای حاضــر در ائتــاف خواهــد ب
او گفــت: نیروهــای عراقــی وارد جنگــی علیــه داعــش در موصــل شــده اند 
ــه  ــی ک ــا امکانات ــد ب ــا قادرن ــن نیروه ــا ای ــه راحــت و آســان نیســت، ام ک

امریــکا بــه آن هــا داده پیــروزی در موصــل را محقــق کننــد.
از ســوی دیگــر اســتیون تاونســند، فرمانــده نیروهــای ایتــاف تحــت امــر 
امریــکا اعــام کــرد کــه بیــش از دو هــزار فــرد مســلح تاکنــون در عملیــات 

ــده اند. ــته ش موصــل کش
وی احتمــال داد کــه بیــن 3۰۰۰ تــا 5۰۰۰ داعشــی دیگــر هنــوز در 
ــم  ــه رغ ــل ب ــگ موص ــرد: جن ــد ک ــند تأکی ــند. تاونس ــهر باش ــل ش داخ

مــی رود. پیــش  خوبــی  بــه  پیچیده گی هایــش 

ــس  ــریۀ فران ــوی نش ــی از س ــتارۀ پرتگال ــدو، س ــتیانو رونال کریس
فوتبــال بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن جهــان در ســال 2۰1۶ معرفــی 
ــا  ــی ب ــتارۀ پرتگال ــن س ــرد. ای ــود ک ــا را از آن خ ــوپ ط ــد و ت ش
گونه گــون  کشــورهای  منتخــب  ورزشــی  خبرنــگار   1۷3 آرأی 
ــم در  ــن مراس ــاص داد. ای ــود اختص ــه خ ــا را ب ــوپ ط ــان، ت جه

ــد. ــزار ش ــه، برگ ــس فرانس ــهر پاری ش
ــود  ــه خ ــا را ب ــوپ ط ــدو ت ــه رونال ــت ک ــار اس ــن چهارمین ب ای
ــا را  ــوپ ط ــار ت ــون پنج ب ــی تاکن ــل مس ــد. لیون ــاص می ده اختص
ــار دیگــر  ــدو یک ب ــه رونال ــی ک ــرده اســت. در صورت از آن خــود ک
فاتــح تــوپ طــا شــود، بــا افتخــارات لیونــل مســی برابــر خواهــد 

شــد.
برعــاوۀ کریســتیانو رونالــدوی پرتگالــی، لیونــل مســی آرژانتاینــی، 
گریزمــن فرانســوی و 2۰ بازیکــن دیگــر نامــزدان ایــن رقابــت بودند.
پــس از پیــروزی رئال مادریــد در رقابت هــای لیــگ قهرمانــان و 
ــد. ــتر ش ــدو بیش ــدن رنال ــانس برنده ش ــا ش ــای اروپ ــام ملت ه ج

جایــزۀ تــوپ طــا از ســال 1۹5۶ میــادی بــه این ســو بــرای 
ــز از ۶  ــال نی ــه فدراســیون فوتب ــدا می شــود ک ــان اه ــن بازیکن بهتری
ســال بــه این ســو در آن ســهم گرفتــه، امــا اهــدای تــوپ  طــا مســیر 
مجلــۀ فرانــس فوتبــال و فدراســیون فوتبــال جهــان )فیفــا( را از هــم 
ــه تــوپ   ــۀ جداگان ــه گون ــون ایــن دو اداره ب جــدا ســاخت و هم اکن

ــد. ــدا می کنن ــان اه ــن بازیکن ــرای بهتری طــا را ب
ــوری  ــخ ۹ جن ــه تاری ــز ب ــان نی ــال جه ــرار اســت فدراســیون فوتب ق
ــا را  ــوپ  ط ــویتزرلند، ت ــهرزیوریِخ س ــادی در ش ــال 2۰1۷ می س
ــدو،  ــه در آن هــم رونال ــد ک ــدا کن ــن بازیکــن ســال اه ــرای بهتری ب

ــوند. ــوب می ش ــتاز محس ــزدان پیش ــن از نام ــی و گریزم مس

قرعه کشــی مرحلــۀ گروهــی AFC کاپ در شــهر ســانگور کشــور 
مالــزی برگــزار شــد و تیم هــای حاضــر در ایــن رقابت هــا حریفــان 

خــود را شــناختند.
در گــروه D و منطقــه مرکــز آســیا کــه افغانســتان نیــز در آن 
ــال شــاهین آســمایی قهرمــان فصــل پنجــم  ــم فوتب حضــور دارد، تی
ــت  ــدار رف ــتان در دو دی ــال افغانس ــر فوتب ــگ برت ــای لی رقابت ه
ــب  ــال هوســیلوت تاجیکســتان، نای ــم فوتب ــه مصــاف تی برگشــت ب

ــت. ــد رف ــا خواه ــن رقابت ه ــته ای ــل گذش ــان فص قهرم
ــتان،  ــتقال تاجیکس ــال اس ــای فوتب ــی تیم ه ــوزۀ فوتبال ــن ح در ای
ــیلوت  ــتان، هوس ــی آالی قرقیزس ــتان، اف س ــیر ترکمنس ــن آس آلتی

ــد. ــور دارن ــتان حض ــمایی افغانس ــاهین آس ــتان و ش تاجیکس
تیــم فوتبــال شــاهین آســمایی در صــورت پیــروزی در مقابــل 
ــی  ــکان اف س ــای بال ــدار تیم ه ــدۀ دی ــاف برن ــه مص ــش، ب حریف
ترکمنســتان و دوردوی اف ســی قرقیزســتان خواهــد رفــت و در 
صــورت پیــروزی، جــواز صعــود بــه مرحلــۀ گروهــی رقابت هــا را 
بــه دســت خواهــد آورد. ایــن نخســتین بار اســت کــه نماینده یــی از 

ــد. ــدا می کن ــور پی ــابقات AFC کاپ حض ــتان در مس افغانس
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ــای آخــر خــود را در  ــات پارســی نفس ه ــان و ادبی زب
ــد. ــا می کش ــهرهای م ــای ش لوحه ه

یکــی از بخش هــای کــه نماینده گــی از بــا دانــش 
بــودن و پاســداری از زبــان یــک ملــت می کنــد، همــان لوحه هــا یــا 
تابلوهــای اســت کــه در شــهرها دیــده می شــود کــه بــا چــه ادبیاتــی 
نوشــته شــده اســت و چقــدر از واژگان زبان هــای ملــی خــود بــه کار 
بــردن اکنــون اگــر بــه لوحه هــای شــهر های مــا دیــده شــود، از یــک 
ــده نمی شــود  ــا دی ــات در آن ه ــن نشــانه از ادبی ــه کوچک تری ســو ک
از ســوی دیگــر، بــه نشــانه اســتعمار پــی می بریــم، مــن بیشــتر گمــان 
ــا  ــا تنه ــه در لوحه ه ــرد واژگان بیگان ــن کار ب ــاید ای ــه ش ــردم ک می ک
ــر  ــه در سراس ــود ک ــده می ش ــا دی ــد، ام ــک باش ــهر های کوچ در ش

ــد. ــرش را می کش ــای آخ ــان نفس ه ــور زب ــن کش ای
راســتش مــا ناحــق فریــاد پاســداری از زبــان می زنیــم درحالــی کــه 
ــهر های  ــه ش ــم در لوح ــک را ه ــی کوچ ــک دگرگون ــم ی نمی توانی
ــا  ــی م ــا مســولین فرهنگ ــگ ی ــر فرهن ــم وزی ــا ه ــم و ی خــود آوری
کمــی خودشــان را تکلیــف داده ســری بــه همیــن چرنــد نویســی های 
شــهر بزننــد، اگــر از بــه هــم ریختــن زبــان و آغــاز نابــودی آن اکنــون 
جلوگیــری نشــود پســان پشــیمان خواهیــم شــد و نخســتین نابــودی 
ــد  ــود ش ــان ناب ــه زب ــی ک ــود زمان ــاز می ش ــان آغ ــا از زبان ش ملت ه

ــد. ــه هویــت آن به جــا خواهــد مان ــه ملــت و ن دیگــر ن
ــد لوحه هــای شــهرتان را  ــه شــهر می رفتی ــی کــه ب پ.ن: امــروز زمان

حتمــًا بــا یــک دیــد دیگــر ببینیــد و بخوانیــد.

ملگ ستیز

بی طرفِی فعال در سیاست خارجی چیست؟
ــه  ــه چگون ــه و نوشــته یی از این ک ــروز در مصاحب دی
ــیا  ــب آس ــس قل ــر کنفران ــد ب ــی هن ــت خارج سیاس
ــود  ــاور مــن ایــن ب ــود، تحلیــل کوتاهــی ارایــه کــردم. ب غالــب ب
ــتان  ــت افغانس ــی دول ــر بی طرف ــانه ب ــۀ قدرت منش ــن غلب ــه ای ک
ســایه افگنــد. مــن همیشــه سیاســت های انحصارطلبانــۀ پاکســتان 
ــترش  ــی گس ــرده حام ــد ک ــدت نق ــتان را به ش ــر افغانس در براب
روابــط اســتراتژک بــا هنــد هســتم. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 
افغانســتان آســیب پذیرترین دولــت در منطقــه اســت و بــا تأســف 
ــن آســیب پذیری در دســت رس پاکســتان اســت.  ــی ای ــزار اصل اب
ــر  ــتان، فک ــر پاکس ــا در براب ــیب پذیری م ــر آس ــن عنص مهم تری
ــر مــا تحمیــل می شــود.  جنــگ اســت کــه به نام هــای گوناگــون ب

ــام دارد. ایــن فکــر »افراطیــت« ن
هســتم.  فعــال«  »بی طــرِف  خارجــی  سیاســت  حامــی  مــن 
آســیای  کشــور های  بــا  خــاص  به صــورت  سیاســت  ایــن 
مرکــزی، جنــوب آســیا و خــاور میانــه به شــدت ضــروری 
اســت. در محــور کان به ویــژه در ســطح امریــکا، روســیه و 
امــا  اســت.  درک  قابــل  افغانســتان  »بی چاره گی هــای«  ناتــو 
دپلوماســی فعــال آن اســت کــه بتوانــد قــدرت انعطافــی خــود را 
ــل  ــای برازی ــان دولت ه ــذارد. به س ــش گ ــطح به نمای ــر س در ه
ــای  ــه معن ــرف ب ــال و بی ط ــی فع ــت خارج ــن. سیاس ــا ارجنتای ی
ــاد  ــر بنی ــی ب ــۀ جهان ــت در توســعۀ جامع مشــارکت ســازندۀ دول
ــان  ــای جه ــام دولت ه ــا تم ــوده و ب ــدول ب ــط بین ال ــول رواب اص
ــی  ــت خارج ــوع سیاس ــن ن ــرف دارد. ای ــال و بی ط ــراودات فع م
ــاالی اکادمیــک )قــدرت تحلیــل بین المللــی(،  ــه ظرفیــت ب نیــاز ب
ــادی  ــع اقتص ــتراتژیک( و مناب ــای اس ــر پوی ــال )فک ــن فع دکتری

ــی دارد. ــت خارج ــول( در سیاس ــی متم )دپلوماس
ــای  ــل و افریق ــد، برازی ــد، ســویس، هن ــویدن، فنلن کشــورهای س
جنوبــی بــر بنیــاد ایــن اصــل بــا جامعــۀ جهانــی مــراودات خــود را 
عیــار می ســازند. در سیاســت خارجــی فعــال و بی طــرف، تعــادل 
در حفــظ منافــع دولت هــا اصــل و یــا خــط قرمــز تعییــن می شــود 
کــه نبایــد از آن عبــور کــرد. سیاســت خارجــی بی طــرف و فعــال 
ــز  ــد، نی ــی ندارن ــی منطقه ی ــه هم گرای ــی ک ــا دولت های ــد ب می توان
ــد  ــال می توان ــرف و فع ــی بی ط ــت خارج ــد. سیاس ــازگار باش س
ــد.  ــذب نمای ــی ج ــای جهان ــطح هم کاری ه ــر در س ــع بهت مناب
ــل  ــال را اص ــرف و فع ــی بی ط ــت خارج ــی سیاس ــور اصل مح
ــا  ــایر دولت ه ــا س ــت ب ــی دول ــد. یعن ــازنده  گی« شــکل می ده »س
ــبب  ــل، س ــن اص ــت. ای ــامل اس ــازنده ش ــال و س ــوگ فع در دیال
ــراودات  ــۀ م ــت در نتیج ــی دول ــاد مل ــعۀ اقتص ــگوفایی و توس ش

ــل دســت رس اســت. ــل قاب ــال بین المل فع
ــۀ  ــا جامع ــرات ب ــدۀ مذاک ــَا برن ــال اغلب ــرف فع ــت بی ط سیاس
جهانــی اســت. زیــرا اصــل ســازنده گی همیشــه بــر ســایر اصــول 
ــرای  ــال ب ــی فع ــت بی طرف ــی دارد. سیاس ــت باالی ــرات دس مذاک
ــت  ــه سیاس ــر گون ــر از ه ــا، کارا ت ــی دولت ه ــاوری منطقه ی هم ب
می توانــد  فعــال  بی طرفــی  سیاســت  اســت.  جانب دارانــه 
سیاســت خارجــی را از حالــت تدافعــی، حالــت تعرضــی و حالــت 

ــودن نجــات دهــد. مســتنکف ب

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر صدیق
زنان  و  کودکان  از  حمایت  و  انسجام  نشست 
کابل   در  قوس(    23( سه شنبه  دیروز  بی بضاعت 

برگزار شد.
مسووالن  بانوان،  از  زیادی  شمار  نشست،  این  در 

دولتی و مدافعان حقوق زنان اشتراک کرده  بودند.
در  رییس جمهور  ویژۀ  نماینده  مسعود  احمدضیا 
این  در  خوب،  حکومت داری  و  اصاحات  امور 
سالیان  طول  در  افغانستان  مردم  گفت:  نشست 
متمادی با شرایط نامساعد از حق زنده گی محروم 

بوده اند.
که  زنان  سالیان  این  در  که  کرد  بیان  مسعود  آقای 
از حق  را تشکیل می دهند،  از جامعه  بزرگی  قشر 
اجتماعی محروم بوده اند و این کار باعث شده که 

بانوان از ارتقای ظرفیت باز بمانند.
نهادهای  طرف  از  تحمیلی  جنگ های  او،  گفتۀ  به 
استخباراتی کشورهای منطقه به نام دین باالی مردم 
افغانستان تحمیل شده و گروه های دهشت افگن به 
 نام دین خشونت و کشتار را در میان مردم ترویج 

داده اند.
اصاحات  امور  در  رییس  جمهور  خاص  نماینده 
اعمال  تمام  که  کرد  بیان  خوب  حکومت داری  و 
دهشت افگنی که در افغانستان تحمیل شده، به خاطر 
به دست آوردن منافع کشورهای منطقه بوده است.

آقای مسعود خاطرنشان کرد که زنده گی حق مسلم 
هر انسان است که خداوند برایش  انعام کرده و هیچ 
فردی حق گرفتن آن را ندارد، زنده گی انسان های 
اما  است؛  آگاهی  و  دانش  بر  مبتنی  امروزی 
گروه هایی هستند که در جامعه با دانش و آموختن 

بانوان مخالفت می کنند.

و  زنان  از  حمایت  می توانیم  وقتی  ما  گفت:  او 
کودکان را ادعا کنیم که حقوق بانوان را در جامعه 
استفاده  کودکان  از  که  نگذاریم  و  سازیم  نهادینه 

ابزاری شود.
آقای مسعود پیشنهاد کرد که برای ارتقای ظرفیت 
و  کنند   کار  بین المللی  و  ملی  نهادهای  باید  زنان 
غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  در  را  زنان  حضور 

چشمگیر سازند.
او بیان کرد که کمپاین هدفمند برای رفع خشونت 
و  مدنی  جامعه  نهادهای  طرف  از  زنان  برابر  در 
بانوان  حضور  برای  شود.  راه اندازی  باید  رسانه ها 
تاش  باید  قضایی  عدلی  و  آموزشی  نهادهای  در 
مختلف  سطوح  در  بانوان  نقش  و  گیرد  صورت 

رهبری ادارات خدمات ملکی افزایش یابد.
آقای مسعود در ادامه اضافه کرد: کودکان که آینده 
سازان کشور هستند، باید مورد حمایت دولت قرار 
گیرند و زمنیه های آموزش و پرورش برای شان به 

صورت مسلکی  و حرفه یی مساعد شود.
او گفت که از سوءاستفاده از کودکان توسط افراد 

کسبه کار و سودجو باید جلوگیری شود.
و   خانواده ها  در  فقر  که  افزود  مسعود  آقای 
که  است  عمده یی  عامل  بیکاری،  و  بی سرنوشتی 
شاقه  کارهای  به  زدن  به دست  مجبور  را  کودکان 

می کند.
او گفت که دولت با حمایت از بانوان بی بضاعت 
می تواند باعث حمایت از کودکانی  شود که به این 

چالش ها دچار هستند.
آقای مسعود بیان کرد که کودکان باید از موضوعات 
و  شوند  نگهداشته  دور  سمتی  و  قومی  تبعیض 
کمپاین محو خشونت در برابر کودکان باید از طرف 

نهادهای مسوول راه اندازی شود.
این در حالی است که در حال حاضر بیش از سه 
میلیون کودک در افغانستان مصروف کارهای شاقه 

هستند.

دولـت جاپان برای تهیه واکسـین نجات بخـش و جلوگیری 
از انتشـار بیمـاری انتانی در افغانسـتان 12.۴ میلیون دالر  را 

تعهـد می کند.
ایـن کمـک مالـی برعـاوه ۷5 میلیـون دالـر کمکـی اسـت 
کـه از سـال 2۰1۰ بـرای حمایـت از ابتـکار محـو پولیـو و 

پروگـرام معافیـت کتله یـی تهیـه شـده اسـت.
خضـر،   ادل  خانـم  و  جاپـان  سـفیر  سـوزاکا،  متسـوجی 
نماینـدۀ صنـدوق وجهـی اطفـال ملـل متحـد )یونیسـف( 
در افغانسـتان،  توافق نامـۀ 12 ماهه یـی را در حضـور داکتـر 
فیروزالدیـن فیـروز وزیـر صحـت عامه بـه امضا رسـاندند. 
ایـن امـر بـا هماهنگـی اداره هماهنگـی بین المللـی جاپـان 

)جایـکا(  تطبیـق خواهـد گردیـد.
ایـن کمـک تاش هـای یونیسـف و شـرکایش را در تهیـه 
واکسـین های مهـم بـرای محـو پولیـو و برنامـۀ روزمـرۀ 
معافیـت کتلـوی حمایـت خواهد کـرد. این واکسـین ها در 
تمـام تسـهیات صحـی و از طریـق کمپاین هـای پولیـو در 

تمـام کشـور بطـور رایـگان مهیـا خواهـد گردید.
محفـل  در  خویـش  بیانیـه  در  سـوزاکا  متسـوجی  سـفیر 
گفـت: جاپـان بـرای مـدت طوالنـی بـه عنـوان یکـی از 
بزرگتریـن تمویـل کنندهـگان بخـش بهداشـت بـه مـردم 
افغانسـتان کمـک و بـه حفاظـت از اطفـال از نقطـه نظـر 
انسـانی و انکشـافی توجـه کـرده اسـت. بـرای بهدسـت 

آوردن خودکفایـی افغانسـتان، توجـه به رکن ملت سـازی و 
حفاظـت از نسـل آسـیب پذیر از اهمیـت خـاص برخوردار 

. ست ا
او افـزود: جاپـان به کار مشـترک بـا حکومت افغانسـتان و 
شـرکای بین المللـی برای رسـیدن بـه خودکفایی افغانسـتان 

در بخـش صحت نیـز ادامـه خواهد داد.
ادل خضـر نماینـدۀ یونیسـف،  هنـگام تحویل گیـری ایـن 

کمـک مالـی در مـورد موفقیت و چالش های این مشـارکت 
در زمینـۀ معافیـت کتله یـی ابـراز داشـت: مـا تاش هـای 
مهمـی در مسـیری درسـت انجـام داده ایم. مشـارکت ما با 
مـردم وحکومـت جاپـان تفـاوت مهمـی را در زمینـۀ حفظ 

بقـای زنـان و اطفال افغانسـتان سـبب شـده اسـت.
او هم چنـان گفـت: »میزان مـرگ و میر اطفـال در دهه اخیر 
تقریبـآ نصـف شـده و پروگـرام واکسـین در ایـن موفقیت 

نقـش بارز داشـته اسـت. واقعـات پولیو نیـز از 2۰ مورد در 
سـال 2۰15 بـه 12 مـورد در سـال جاری کاهـش یافته اند. 
باوجـود چالش هـای بسـیار،  ما بایـد این حرکـت خوب را 
ادامـه دهیـم و مشـترکآ کار کنیم تا به پولیو و سـایر امراض 

قابل وقایه توسـط واکسـین خاتمـه دهیم.«
در  جایـکا  دفتـر  نماینـدۀ  چـو  ایکایـرو  محفـل  ایـن  در 
افغانسـتان گفـت:  » کنتـرول امـراض یکـی از اولویت هـای 
پالیسـی کمک هـای جایـکا بـرای افغانسـتان می باشـد. مـا 
بـه این باور هسـتیم که دسترسـی بـه واکسـین های معیاری 
بـرای رسـیدن بـه پوشـش جهانـی صحـت نقـش کلیـدی 

دارد.«
او اضافـه کـرد: »جایـکا متعهد بـه حمایت از افغانسـتان در 
تـاش بـرای محـو پولیو اسـت. ما بـه حکومت افغانسـتان 
و شـرکایش بهخاطـر کاهش تعـداد موارد ابتا بـه پولیو در 
افغانسـتان و اینکـه دیگـر این کشـور ویـروس پولیـو را به 
بیـرون صـادر نمی کنـد، تبریـک می گوییـم. مـا امیدواریـم 
کـه ایـن کمـک مالـی بـه توقـف انتشـار ویـروس و محـو 

بیمـاری پولیـو منجر شـود.«
مالـی  کمـک  عامـه،  صحـت  وزارت  گـزارش  بنیـاد  بـر 
حکومـت جاپـان تـدارکات واکسـین های معافیـت کتله یی 
روزمـره را بهطـور سـاالنه بـرای 1.3 میلیـون طفـل تحـت 

سـنین یـک سـال را تمویـل خواهـد کـرد.
ایـن واکسـین ها شـامل بی سـی جـی در مقابل توبـر کلوز،  
واکسـین پولیـو بـرای فلـج اطفـال، واکسـین سـرخکان و 
هیپاتیـت بـی می باشـند. عاوتـآ تقریبـًا 2.5 میلیـون زن در 
عمـر بـاروری طفـل از واکسـین ضـد تیتانـوس کـه از این 
مبلـغ کمـک شـده خریـداری می شـوند، بهرهمنـد خواهد 

. شد
بـرای  را  واکسـین  دوز  میلیـون   3۶ مالـی  کمـک  ایـن 
کمپاین هـای کلیـدی سـال 2۰1۷ تهیـه خواهـد کـرد کـه 
بیشـتر از 3۰ درصـد تمـام 11۰ میلیـون دوز مـورد نیـاز 

می گیـرد. بـر  در  را  سـاالنه 

نماینده ویژۀ رییس جمهور:

حقوق بانوان در جامعه نهادینه شود

جاپان ۱2.4 میلیون دالر در بخش صحی 
به افغانستان کمک کرد

در پــی  تیرانــدازی طالبــان مســلح در والیــت بدخشــان، یــک 
دختــر ده ســاله کشــته و دو تــن دیگــر زخمــی شــدند.

ــه  ــداد گفت ــن روی ــد ای ــا تایی ــن والیــت ب مقام هــای محلــی ای
انــد کــه در نتیجــه تیرانــدازی طالبــان مســلح، یــک دختــر 1۰ 
ســاله بــه  نــام صبــره کشــته و دو تــن دیگــر زخمــی شــده اند.
ســمونوال ســخی داد حیــدری، مدیــر جنایــی قوماندانــی امنیــه 
والیــت بدخشــان گفتــه اســت کــه ایــن رویــداد شــب گذشــته 
زمانــی ُرخ داده اســت کــه موتــر حامــل ایــن افــراد از منطقــه 
شــغنان بــه طــرف فیض آبــاد در حرکــت بودنــد کــه در مســیر 
ــدازی نیروهــای مخالــف مســلح دولــت قــرار  راه مــورد تیران

گرفتنــد.
او گفتــه اســت کــه زخمی شــده گان ایــن رویــداد بــه شــفاخانه 
ــز آغــاز  ــه نی ــد و تحقیقــات در ایــن زمین انتقــال داده شــده ان

شــده اســت.
ــان در  ــت. بدخش ــوم نیس ــدازی معل ــن تیران ــت ای ــوز عل هن
ــان مســلح و  ــت طالب ــن والی ــرار دارد. در ای شــمال کشــور ق

ــد. ــت دارن ــتی فعالی ــای تروریس ــر گروه ه دیگ

سه تن در اثر تیراندازی طالبان 

در بدخشان کشته و زخمی شدند
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