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ــا وبســا  ــی ، خشکســالی ه ــات طبیع ــا ، آف ــادی گذشــته بخاطــر تحمــل جنگه روســتاییان کشــور طــی ســالیان متم
مشــکالت دیگــر بــا زنــده گــی فالکتبــار دســت و گریبــان بودنــد. عــدۀ کثیــری از روســتا نشــینان مــا بنــا بــر منهــدم شــدن 
ــاری،  ــا مســدود شــدن کانالهــای آبی ــی ی ــز هــا، ویران ــر ، خشــکیدن کاریری ــاد هــای اقتصــادی و زراعتــی شــان )دراث بنی
تخریــب ســرکها و مجراهــای مواصالتــی ، ازمیــان رفتــن پــل هــا و پلچــک هــا( وهمچنــان دورمانــدن اوالد هــای شــان از 
نعمــت ســواد و فراگیــری دانــش )بنــا بــر انهــدام مکاتــب روســتایی( ، مجبــور بــه تــرک دیــار خــود شــدند. بعضًا درکشــور 
وگروهــی هــم درممالــک دیگــر بــرای کســب لقمــه نانــی ، آواره و ســرگردان شــدند کــه ایــن وضــع، بــرای همیشــه نمــی 
توانســت ادامــه یابــد. خوشــبختانه بــا بــه میــان آمــدن دولــت منتخــب جمهــوری اســالمی افغانســتان ، تــا حــدود زیــادی 

وضــع درجهــت مثبــت دگرگــون شــد و حرکــت بــزرگ بازســازی ، عمــران و انکشــاف درکشــور بــه میــان آمــد.
ــک دهــه  ــه طــی بیشــتر از ی ــود ک ــا وانکشــاف دهــات ب ــی وزارت احی ــۀ همبســتگی مل ــه یکــی هــم، برنام ــن جمل ازای
توانســت بــا تطبیــق هــزاران پــروژۀ عــام المنفعــه درســکتور هــای مختلــف صحــت ، ترانســپورت ، معــارف ، معیشــت ، 
انکشــاف روســتایی وغیــره ، دوبــاره مــردم را در ده و قریــۀ شــان بــه زنــده گــی امیــد وار ســازد و تــا حــدود زیــادی بنیــۀ 

اقتصــادی آنــان را نیــز از حالــت رکــود ، بیــرون بیــاورد. 
حفــظ ونگهداشــت دســتاورد هــای بــزرگ وبیشــمار برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ، نیــاز بــه 
تــالش دوامــدار و ســهمگیری صادقانــۀ مــردم دارد تــا پــروژه هــا تــداوم یابنــد و مــردم بتواننــد از مزایــای آن تــا ســالیان 
زیــادی بهــره منــد شــوند. بــرای تحقــق ایــن آرمــان ، بازهــم برنامــۀ ملــی ایجــاد کاربــرای صلــح از طــرف دولــت جمهوری 
اســالمی افغانســتان اعــالم شــده کــه هــدف آن تــداوم پــروژه هــای انکشــافی وتقویــت اقتصــاد مــردم کشــور درعرصــه 
هــای مختلــف اســت. بایــد گفــت کــه یــک بخــش بــزرگ وعمــدۀ آن ، پــروژۀ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی 
اســت کــه بوســیلۀ وزارت احیــا وانکشــاف 
بــا  کشــور  والیــت   )۳۴( در  دهــات 
ــی و  ــع امنیت ــم ، وض ــت اقلی ــر داش درنظ
ــق  ــورد تطبی ــکاری ، م ــطح بی ــزان س می
ــن  ــۀ ای ــال دو مرحل ــا ح ــرد. ت قرارمیگی
ــان رســیده و  ــه پای ــت ب ــا موفقی ــروژه ب پ

ــان دارد.  ــوم آن جری ــۀ س ــون مرحل اکن
ــظ  ــروژۀ حف ــی پ ــداف اساس ــی از اه یک
روســتا  اقتصــادی  رشــد   ، ومراقبــت 
ــن  ــه ازای ــت اســت ک ــی بضاع ــینان ب نش
ــاد  ــۀ کار ایج ــان زمین ــرای آن ــذر، ب رهگ
حفــظ  پــروژۀ  تطبیــق  بــا   . میشــود 
ازیکســو دســتاورد هــای   ، ومراقبــت 
برنامــۀ همبســتگی ملــی کــه باســهمگیری 

خــود مــردم بدســت آمــده اســت از ویرانــی نجــات مــی یابــد واز جانبــی هــم بــرای مــردم قریــه هــا در محــل بــود 
و بــاش شــان زمینــۀ کارهــای کوتــاه مــدت میســر میشــود. بنــا برهمیــن اصــل ، ازمجمــوع بودجــه یــی کــه بــرای پــروژۀ 
حفــظ ومراقبــت درنظــر گرفتــه میشــود ، )۳۰٪( آن بــرای ترمیــم پــروژه هــای انکشــافی برنامــۀ همبســتگی ملــی و )٪۷۰( 
ــان .  آن منحیــث حــق الزحمــه بــه مــردم قریــه هــا پرداختــه میشــود تــا کمکــی باشــد بــرای تقویــت بنیــۀ اقتصــادی آن
مــردم روســتا هــای مــا ، از تطبیــق ایــن پــروژه در روســتا هــای شــان خشــنود بــوده و خواهــان تــداوم هرچــه بیشــتر آن 
هســتند. آنــان آرزو دارنــد کــه پــروژۀ حفــظ ومراقبــت بصــورت مــداوم در قریــه هــای کشــور مــورد تطبیــق قــرار گیــرد 
تــا مــردم بیشــتر از پیــش  از نــگاه اقتصــادی کمــک شــوند و درکنــار آن بتواننــد پــروژه هــای انکشــافی شــانرا درآینــده 
نیــز از خطــر ویرانــی و انهــدام نجــات بخشــند. زیــرا، اگــر از یکطــرف حــق الزحمــۀ کار در پــروژۀ حفــظ ومراقبــت ، 
آنــان را ازنــگاه اقتصــادی کمــک میکنــد ، از طرفــی هــم ترمیــم و فعــال نگهداشــتن پــروژه هــای انکشــافی شــان، خــود بــه 
نفــع اقتصــاد عمومــی آنــان میباشــد. چنانچــه موجودیــت کانالهــای آبیــاری زراعتــی ، ســرک هــا ، پــل هــا وپلچــک هــا 
وســایر تأسیســات عــام المنفعــه ، دررشــد و تقویــت اقتصــاد روســتاییان مــا نقــش برجســته و ارزنــده یــی داشــته میتوانــد.

ــا میباشــد،  ــز والیــت پکتی ــوط مرکزگردی ــۀ آزاد خــان مرب ــن قری حاجــی دواخــان کــه )۶۷( ســال عمــر دارد و از متنفذی
درایــن مــورد میگویــد:

» پــروژۀ کانــال آبیــاری مــا کــه بــاالی آن کارجاریســت ، ظرفیــت آبیــاری حــدود )۲۰۰۰( جریــب زمیــن را دارد. بســیار 
جاهــای ایــن کانــال در اثــر آبخیــزی هــای موســمی یــا تخریــب ویــا هــم طــوری مملــو از  خــاک وگل شــده بــود کــه 
ترمیــم وفعــال ســاختن اساســی آن از تــوان مــردم مــا بــاال بــود.  ایــن پیشــامد، باعــث شــده بــود کــه حــدود )۱۰۰(جریــب 
زمیــن زراعتــی مــا ، بایــر وخــاره باقــی بمانــد. گذشــته از آن ، همــواره بــاالی تقســیم آب ، بیــن مــردم مــا دعــوا ومنازعــه 

ــه  ــون ک ــا اکن ــت . ام ــورت میگرف ص
پــروژۀ حفــظ و مراقبــت درقریــۀ 
ــن  ــت ، مطمئ ــق اس ــت تطبی ــا تح م
هســتیم کــه بــا رســیدن آب بــه زمیــن 
ــای  ــن ه ــدن زمی ــاد ش ــا وآب ــای م ه
بایــر ، حاصــالت بیشــتر خواهیــم 
ــگاه اقتصــادی  ــاره ازن برداشــت و دوب
ــم آورد.  ــادی بدســت خواهی ــاد زی مف
کار  درک  از  کــه  پولــی  همچنــان 
درایــن پــروژه بــه مــا میدهنــد ، خــود 
ــم  ــا آن میتوانی ــوده و ب ــل توجــه ب قاب
لقمــه نــان حــالل بــرای فامیــل خــود 

ــم. « ــه نمایی تهی

اثرمندی پروژۀ حفظ ومراقبت )MCG( بر زنده گی مردم

یک نماینده هلمند:

احتمااًل شورای 
کویته به هلمند 

انتقال یافته 
است 
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ــد  ــِی آن ان ــی در پ ــراد و گروه های ــًا اف ــا واقع آی
کــه در افغانســتان جنــگ مذهبی راه بیـــندازند؟ 
ــاون دوم  ــق، مع ــد محق ــِر محم ــخنان اخی س
ریاســت اجرایــی، در واکنــش بــه کشــته شــدِن 
ــالن، از  ــت بغ ــان در والی شــماری از معدن چی
چنیــن نگرانی یــی پــرده برمــی دارد. افغانســـتان 
ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــورهاِی جه ــدود کش از مع
ــروان  ــی از پی ــل مالحظه ی ــِت قاب ــتن کمی داش
دو مذهــب تشـــیع و تســنن، شــاهد کمتریــن و 
یــا هــم هیــچ رویــدادِ تنش آلــود میــان پیــرواِن 
دو مذهــب نبــوده اســت. وقتــی حادثــۀ مســجد 
ــاد،  ــل اتفــاق افتـ ــوم در کاب و مدرســۀ باقرالعل
برخی هــا در فضــای مجــازی واکنش هایــی 
ــه نوعــی  ــد کــه می شــد از آن هــا ب نشــان دادن
ــته ها  ــرد. در آن نوش ــر ک ــی تعبی ــل مذهب تقاب
از رویــداد مســجد باقرالعلــوم، بــه عنــوان 
ــود.  ــده ب ــاد ش ــی ی ــن رویارویی ی ــاز چنی آغ
ــا،  ــه واکنش ه ــنده گان این گون ــۀ نویس ــه گفت ب
ــداد  ــنن در روی ــل تس ــروان اه ــی از پی عده ی

ــته اند.  ــت داش ــوم دس ــجد باقرالعل مس
امــا ایــن نوشــته ها بــا همــۀ رویکــرد انتقــادی 
کــه  نشــدند  ســبب  تفرقه اندازانۀشــان،  و 
ــن  ــه ای ــا ب ــه از قرن ه ــب ک ــرواِن دو مذه پی
ــح و  ــش، صل ــم در آرامـ ــار ه ــرف در کن ط
ــم  ــِر ه ــد، در براب ــته ان ــری زیس همدیگرپذی

ــد.   ــرار گیرن ق
پیــش از این هــا نیــز وقتــی حادثــۀ آدم ربایــی و 
بعــداً قتــِل شــماری افــراد قــوم هــزاره و شــیعه 
ــایبه  ــن ش ــت، ای ــورت گرف ــل ص در راه زاب
ــد  ــی می خواهن ــًا عده ی ــه واقع ــت شــد ک تقوی
ــی  ــرهای مذهب ــا، تعبیـ ــه رویداده از این گون
ــز  ــوادث نی ــا آن ح ــد. ام ــه کنن ــی ارای و قوم
ســبب نشــدند کــه درگیری هــای مذهبــی 
ــداد  ــه روی ــاال ک ــفتد. ح ــه راه بیـ ــور ب در کش
حملــه بــه معدن چیــاِن بغــالن و مســـجدی از 
شــیعیان در هــرات در غــرب کشــور صــورت 
گرفتــه، یــک بــارِ دیگر ســروصداهایی شـــنیده 
دســت هایی  این کــه  بــر  مبنــی  می شــود 
ــه  ــد ک ــود دارن ــوادث وج ــن ح ــِت ای در پش
ــرای  ــود و ب ــِع خ ــه نف ــا ب ــد از آن ه می خواهن
ــتفاده  ــی اسـ ــی و مذهب ــای دین ــاد تفرقه ه ایج

ــد.  کنن
گفتــه می شــود کــه مســوولیِت تعــدادی از 
ــًا  ــه عمدت ــش ک ــروه داع ــا را گ ــن رویداده ای
ــده  ــه عه ــت، ب ــردار اس ــتیزی نام ب ــه شیعه س ب
ــِت  ــوز دول ــا هن ــفانه ت ــت. متأس ــه اس گرفت
ــدِن  ــن ش ــرای روش ــق الزم ب ــتان تحقی افغانس
ــرده و  ــاز نک ــی آغ ــن رویدادهای ــل چنی عوام

بســیاری از ایــن حمــالت در هاله یــی از ابهــام 
ــد.  ــرار دارن ق

ــا تحقیقــات  ــت ب بســیار مهــم اســت کــه دول
گونــه  ایــن  سایه روشـــن های  همه جانبــه، 
کنــد.  معرفــی  جامعــه  بــه  را  حــوادث 
ــن  ــا چنی ــب ب ــرواِن دو مذه ــاید پی ــروز ش ام
رویدادهایــی بــه جــاِن هــم نیفتنــد، ولــی 
ایــن احتمــال دور از ذهــن نمی نمایــد کــه 
ــدادهایی از  ــا رخـ ــان ب ــات هم زم روزی تبلیغ
ــد و  ــش دهن ــر را پوش ــت، یک دیگ ــن دس ای
خونین تریــن صفحــات تاریــِخ کشــور را رقــم 

ــد.  زنن
در  مذهبــی  و  قومــی  نفاق هــای  مســـلمًا 
چنیــن  از  جهــان،  مختلــف  کشــورهای 
ــده  ــتعل ش ــه و مش ــه گرفت ــی مای رویدادهای
ــایه گی  ــتان در همس ــاال پاکس ــن ح ــد. همی ان
مــا، از بدتریــن نــوع جنگ هــای مذهبــی رنــج 
می بــرد. در ایــن کشــور یــک عــده از پیــروان 
دو مذهــِب تشــیع و تســنن در روزهــای خاص 
چنــان بــه جــاِن هــم می افتنــد کــه هیــچ 
ــد.  ــان نمی کن ــر چن ــمِن دیگ ــا دش ــمنی ب دشـ
جنگ هــای مذهبــی در پاکســتان و برخــی 
کشــورهای دیگــر، تاریخــی طوالنــی دارنــد و 
متأســفانه قبــل از آن کــه ریشــه در تعبیرهــا و 
ــند،  ــته باش ــی داش ــی و مذهب ــای دین قرائت ه
ــوان  ــوش و ت ــدان ت ــع سیاســی قدرتمن از مناف
جنگ هــای  تاریخــِی  تجربــه  می گیرنــد. 
ــه  ــان داده ک ــان نش ــی در جه ــی و قوم مذهب
هرگــز نتوانســته حتــا بــه تأمیــن منافــع ترویــج 
کننــده گاِن خــود کمــک رســاند. ســال های 
ســـال اســت کــه پیــروان دو مذهــِب تشــیع و 
ــتاده  ــم ایس ــتان رو در روِی ه ــنن در پاکس تس
انــد، بــدون آن کــه حتــا توانســته باشــند 

ــد. ــت کنن ــود را ثاب ــِت خ ــا حقانی ــی ی خوب
جهــان  مذهبــی  جنگ هــای  مهم تریــن   
ــه  ــد، ب ــتفالی انجامی ــۀ ویس ــه تفاهم نام ــه ب ک
مــدت ســی ســال میــاِن دو مذهــِب کاتولیــک 
ــگ  ــن جن ــان داشــت. در ای ــتان جری و پروتس
ــف  ــِی تعری ــان قربان ــا انسـ سی ســاله، میلیون ه
و تعبیرهایــی شــدند کــه ســراِن دو مذهــب از 
ــاال  ــد. ح ــه می کردن ــیحی ارای ــای مسـ آموزه ه
در افغانســتان نیــز ایــن نگرانــی می توانــد 
وجــود داشــته باشـــد کــه مخالفاِن نظــام روزی 
موفــق شــوند بــه ایــن خواست شــان هــم 

ــند.  برس
فرامــوش نکنیـــم آنانــی کــه جنِگ امــروزی در 
کشــور را ترویــج و تمویــل می کننــد، همــواره 
ــری  ــای تازه ت ــه آن جنبه ه ــه ب ــد ک می خواهن
ــدون  ــا ب ــن جنبه ه ــی از ای ــند. یک ــز ببخش نی
شــک راه انــدازِی جنــگ مذهبــی در کشـــوری 
اســت کــه هیــچ ســابقه یی در ایــن گونــه 
کشــمکش ها نداشــته اســت. مــردم افغانســتان 
جنــگ  بــه  نیــز  شــرایط  ســخت ترین  در 
مذهبــی »نــه« گفتــه انــد، ولــی ایــن بــه معنــای 
آن بــوده نمی توانــد کــه وضــع همیشــه همیــن 

ــد.  طــور خواهــد مان
بســیار ضــروری اســت کــه آگاهــان و عالمــاِن 
دو مذهــب، بــا هوشــیاری و درایــت بــه 
ــت را  ــد فرص ــد. نبای ــایلی بپردازن ــن مس چنی
ــد  ــه می خواهن ــرار داد ک ــانی ق ــار کس در اختی
آتــِش دیگــری را نیــز در کشــور مشــتعل 
کننــد؛ آتــش درگیری هــای مذهبــی. اگــر یــک 
ــار افغانســتان در ایــن پرتــگاه ســقوط کــرد،  ب
ــس  ــردن آن، کاری ب ــرون ک ــک بی ــدون ش ب

دشـــوار خواهــد بــود! 
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ــه  ــه هم ــالن ک ــان در بغ ــدای از معدن چی ــدِن تع ــته ش  کش
ــجد  ــک مس ــار در ی ــز انفج ــد و نی ــزاره بوده ان ــومِ ه از ق
توســط طالبــان در بدخشــان، از جملــه خبرهایی ســت 
کــه حساســیِت باالیــی را برمی انگیــزد و از یــک آینــدۀ 
خطرنــاِک دیگــر خبــر می دهــد. هرچنــد هــدف قــرار 
ــمنان   ــالح دش ــردِن به اصط ــن ب ــدِف از بی ــجد به ه دادِن مس
توســط طالبــان و داعــش، هیــچ توجیــِه شــرعی نــدارد؛ امــا 
بارهــا ایــن گروه هــا مســاجِد زیــادی را بــه آتــش کشــیده و 

خون هــای زیــادی را در آن ریخته انــد.
ــه  ــاجدی ک ــز مس ــی نی ــای دولت ــالِت نیروه ــه در حم  البت
ــورد  ــد، م ــده بودن ــل ش ــنگر تبدی ــه س ــان ب ــط طالب توس
ــه  ــاجد ب ــا از مس ــان باره ــت. طالب ــه اس ــرار گرفت ــدف  ق ه
ــی اکنــون  ــد؛ ول عنــوان پناهــگاه  و ســنگر اســتفاده کــرده ان
حملــۀ طالبــان بــه یــک مســجد در بدخشــان و کشــتن چنــد 
پولیــس در آن جــا، یــک بــارِ دیگــر نشــان می دهــد کــه ایــن 
ــچ  ــرش هی ــورد نظ ــداِف م ــردن اه ــن ب ــرای از بی ــروه ب گ

ــرد. ــد ک ــرده و نخواه ــات نک ــرخی را مراع خــط س
ــه در  ــه آن حمل ــده ک ــه ش ــان گفت ــۀ طالب ــه در اعالمی اگرچ
ــیاری از  ــا بس ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــک مهمان خان ی
ــان را  ــاِت محلــی و شــهرونداِن آن منطقــه ادعــای طالب مقام
تأییــد نکــرده انــد. بنابرایــن، تحریــِم حملــه بــه مســجد بــه 
ــه  ــدِس مســلمانان و ب ــگاه مق ــی و عبادت ــوِن دین ــوان کان عن
عبــارت دیگــر، خانــۀ خــدا، اصــاًل مــورد توجــه گروه هایــی 
ــامِ اســالم اعمال شــان را رنــگ می دهنــد، نیســت.  ــه ن کــه ب
یقینــًا در اســالمِ اصیــل و واقعــی، حتــا بــه مکان هــای 
ــده،  ــاظ ش ــت لح ــز ارج و حرم ــان نی ــر ادی ــِی دیگ عبادت
ــا در  ــند. ام ــان نباش ــاجد در ام ــه مس ــه این ک ــد ب ــه رس چ
ــدف کشــتِن  ــه ه ــد ب ــن مســأله، حمــالِت هدف من ــار ای کن
شــیعیان، چــه در مســجد و چــه هــم در هــر جــای دیگــر، 
از آینــدۀ وحشــتناکی خبــر می دهــد. اخیــراً حمــالِت 
تروریســتی علیــه مردمــاِن شــیعه و هــزاره در چنــد والیــِت 
ــه راه  ــان ب ــش و طالب ــای داع ــب گروه ه ــتان از جان افغانس
ــش  ــی افزای ــن حمالت ــه چنی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــاده و ب افت

نیــز می یابنــد. 
 در دو ســال گذشــته، حمــالِت متعــددی شــهرونداِن شــیعه 
و هــزاره را در کشــور نشــانه رفتــه و مســوولیت های بیشــتِر 
ــورد  ــن م ــت. آخری ــه اس ــده گرفت ــه عه ــش ب ــا را داع آن ه
امــا کشــتن معدنچی هایــی مربــوط بــه قــومِ هــزاره در 
ــوولیِت آن را  ــی مس ــچ گروه ــوز هی ــه هن ــت ک ــالن اس بغ
ــتیزی و  ــالت، شیعه س ــن حم ــت ای ــه. ُکلی ــده نگرفت ــه عه ب
ــن  ــد و ممک ــان می ده ــد نش ــاِل رش ــتیزی را در ح هزاره س
ــرِف  ــی از ط ــا واکنش های ــع، ب ــن وض ــه روزی ای ــت ک اس
ــقام«  ــامِ »انتـ ــه ن ــتخباراتی ب ــی و اس ــاِت افراط ــی حلق برخ
مواجــه شــود و آن گاه طبــل جنــِگ مذهبــی از هــر دو طــرف 
بــه صــدا دربیایــد. زیــرا همیــن حــاال هســتند برخــی فعاالنی 
کــه می خواهنــد جنــگ مذهبــی را دامــن بزننــد و بــرای آن، 

ــد. ــم دارن ــی ه ــا و پروژه های بهانه ه
 متأســفانه هنــوز هیــچ اقــدام و ابتــکاری به هــدِف شناســایی 
ــرِف  ــع، از ط ــن وض ــالت و ای ــن حم ــاختِن ای ــا س و خنث
دولــت صــورت نگرفتــه و برخــی حلقــات، دســت هایی در 
ــد.  ــل می دانن ــا دخی ــن رویداده ــِق ای ــت را در خل دروِن دول
ــروه  ــون دو گ ــیان اکن ــان و داعش ــورت، طالب ــر ص ــه ه ب
ــا  ــد ب ــه می توانن ــد ک ــترک ان ــاِی مش ــداف و باوره ــا اه ب
ــه مســاجد و کشــتن و هــدف  ــه ب ــِر حمل اقدامات شــان نظی
قــرار دادِن یــک قــوم و مذهــِب خــاص، اختالفــات مذهبــی 
ــًا جــدا کــردِن  را وارد فــازِ جنگ هــای مذهبــی ســازند. یقین
مــردم از مســجد و مدرســه، فقــط بــا افزایــش ایــن رویدادها 
ــود  ــه خ ــت ب ــِگ واقعی ــد رن ــی  می توان ــات مذهب و اختالف
بگیــرد و پــروژۀ داعــش و طالبــان در همیــن راســتا در حــاِل 
تطبیــق اســت. بنابریــن بــا گذشــِت زمــان، مــردم افغانســتان 
و مســلماناِن منطقــه و جهــان بــه ایــن درک خواهنــد رســید 
ــا اســالم و  کــه طالبــان و داعــش، گروه هایــی در ضدیــت ب
مســلمانی   بوده انــد کــه در خدمــِت قدرت هــای اســتخباراتِی 

ــد.  ــام کرده ان ــا قی ــتراتژیک آن ه ــِع اس و مناف

افزایش حمالت بر مساجد
 و کشتِن شیعیان

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1939   د  و   شنبه      20جد  ی /  د  ی        y    1395   10 ربیع الثانی    y 1438   9 جنو ر ی   2017

امــروز شــاید پیــرواِن دو مذهــب بــا چنیــن رویدادهایــی بــه جــاِن هــم نیفتنــد، ولــی 
ــدادهایی  ــا رخـ ــان ب ــات هم زم ــه روزی تبلیغ ــد ك ــال دور از ذهــن نمی نمای ــن احتم ای
ــور  ــِخ كش ــاِت تاری ــن صفح ــد و خونین تری ــش دهن ــر را پوش ــت، یک دیگ ــن دس از ای
ــان، از  ــف جه ــی در كشــورهای مختل ــلماً نفاق هــای قومــی و مذهب ــد. مسـ را رقــم زنن
ــتان در  ــاال پاكس ــن ح ــد. همی ــده ان ــتعل ش ــه و مش ــه گرفت ــی مای ــن رویدادهای چنی
ــور  ــن كش ــرد. در ای ــج می ب ــی رن ــای مذهب ــوع جنگ ه ــن ن ــا، از بدتری ــایه گی م همس
یــک عــده از پیــروان دو مذهــِب تشــیع و تســنن در روزهــای خــاص چنــان بــه جــاِن 

ــد  ــان نمی كن ــا دشــمِن دیگــر چن ــمنی ب ــچ دشـ ــد كــه هی هــم می افتن
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وزارت دولــت در امــور رســیده گی بــه حــوادث 
ــش  ــته بی ــاه گذش ــد م ــه در چن ــد ک ــی می گوی طبیع
از ۱ میلیــارد افغانــی بــه تاسیســات عامه المنفعــه 

ــت. ــده اس ــاره وارد ش خس
ــیده گی  ــور رس ــت در ام ــر دول ــک، وزی ــس برم وی
بــه حــوادث طبیعــی روز یکشــنبه )۱۹جــدی( در یــک 
نشســت خبــری گفــت کــه در یــازده والیــت کشــور 
بــه تاسیســات عــام المنفعــه خســاره وارد شــده اســت.
ــه در  ــی ک ــر جنگ های ــزود: "در اث ــک اف ــای برم آق
طــول چندمــاه گذشــته بــه ویــژه در تابســتان صــورت 
گرفتــه، در یــازده والیــت در حــدود ۱٫۶ ملیــارد 
ــه تاسیســات  ــر امریکایــی ب افغانــی یــا ۲۵ ملیــون دال

عام المنفعــه خســاره وارد شده اســت."
ــال جــاری  ــه در س ــت ک ــان گف ــک همچن ــای برم آق
ــش از ۱  ــی بی ــوادث طبیع ــه ح ــیده گی ب ــرای رس ب
میلیــارد افغانــی پــول اختصــاص داده شــده اســت کــه 
ــات وجــود دارد. ــش حــوادث در والی ــال افزای احتم

ــول در  ــدار پ ــن مق ــاز ای ــه در آغ ــرد ک ــد ک وی تأکی
بودجــه بیــش از ۷۰۰ میلیــون افغانــی در نظــر گرفتــه 
شــده بــود امــا بــه دلیــل افزایــش حــوادث، خصوصــا 
ــد  گان،  ــزان بی جاش ــن می ــی و باالرفت ــوادث امنیت ح
ــش  ــی افزای ــارد افغان ــش از ۱میلی ــه بی ــم ب ــن رق ای

ــت. یاف
وزیــر دولــت در امــور رســیده گی بــه حــوادث 
ــش  ــتان پی ــرای زمس ــه ب ــد ک ــان میده ــی اطمین طبیع
رو اقدامــات پیشــگیرانه از حــوادث احتمالــی در نظــر 

ــده اســت. ــه ش گرفت

وی تصریــح کــرد:" بــرای 
زمســتان پیــش رو بــه خاطــر 
حــوادث،  از  پیش گیــری 
ملیــون   ۱۲۲ حکومــت 
افغانــی را در نظــر گرفتــه کــه 
ــون،  در ســه کتگــوری ۲ میلی
ــی  ــون افغان ــون ۵ میلی ۳ میلی
آســیب پذیری  بــه  نظــر 
بــرای  شــان  والیت هــا 
ــا در  ــده ت ــاص داده ش اختص

ــی باشــد  ــی کــه اتفاقــی رخ بدهــد، چــی امنیت صورت
ــرد." ــه اســتفاده صــورت گی ــا طبیعــی از ایــن هزین ی
او گفــت کــه تــا دو هفتــۀ دیگــر ســازمان ملــل متحــد 
و حکومــت افغانســتان فراخوانــی را بــه خاطــر جلــب 
ــز راه   ــی نی ــۀ بین الملل ــتانۀ جامع ــای بشردوس کمک ه

انــدازی خواهنــد کــرد.
ایــن اظهــارات درحالــی مطــرح مــی شــود کــه 
ــا و  ــگ ه ــل جن ــه دلی ــاری ب ــال ج ــتان در س افغانس
فعالیــت گــروه هــای هــراس افگــن در اکثریــت 
ــود  ــی را در خ ــدگان داخل ــترین بجاش ــات بیش والی

دارد.
ــن افغانســتان یکــی از کشــورهای اســت  برعــالوه ای
ــداد هــای طبیعــی  کــه در هرفصــل ســال شــاهد روی
ــی  ــن م ــزش زمی ــوچ، ســیالب، لغ ــرف ک همچــون ب
باشــد کــه تلفــات و خســارات جانــی و مالــی در پــی 

دارد.

پس از این که حکومت تصمیم مجلس نماینده گان مبنی 
بر سلب اعتماد شماری از اعضای کابینه را نپذیرفت 
و آن را برای تفسیر به دادگاه عالی فرستاد، اکنون گفته 
پایان  از  تا بعد  می شود که رییس جمهور تصمیم دارد 
رخصتی های زمستانی، وزیران جدید را به این مجلس 

معرفی کند.
این که  بیان  با  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی 
ریاست جمهوری با تصمیِم مجلس نماینده گان برخورد 
آینده  نسل های  به  را  بدی  فرهنگ  و  کرده  سیاسی 
در چشم  نمی تواند  رییس جمهور  می گویند،  گذاشت، 
باشد،  آنان  میل  خالف  قانون  اگر  بزند،  خاک  ملت 

بازهم باید آن را بپذیرند.
پیوند  در  حکومت  که  می کنند  نقل  هم چنان  آنان 
هیچ  عالی  دادگاه  از  اساسی  قانون   ۹۲ مادۀ  تفسیر  به 
تقاضای رسمی نکرده و دادگاه عالی نیز به شماری از 
اعضای مجلس گفته است که این مسأله به آنان هیچ 

ربطی ندارد.
از سویی هم، شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست 
جمهوری در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید که 
آنان تاهنوز چشم به راهِ تصمیم و فیصلۀ دادگاه عالی 

در پیوند به وزیران سلب اعتما شده هستند.
در همین حال، عبدالرحمان رحمانی، نمایندۀ مردم بلخ 
در مجلس نماینده گان در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار 
استیضاح  نخسِت  روزهای  در  حکومت  می گوید، 
روزها  آن  در  زیرا  بود،  وزیران خوش بین  از  شماری 
و  حراست  شورای  اسالمی،  حزب  میان  گفت وگوها 

در  ملی  وحدت  حکومت  با  نور  محمد  عطا  و  ثبات 
از  شماری  خواهان  کننده گان  مذاکره  و  بود  جریان 

وزارت خانه ها بودند.
آقای رحمانی در ادامه افزود: اما در روزِ نخست استیضاح 
وزیران از سوی مجلس و سلب صالحیت شدن سه تن 
از آنان، به ویژه صالح الدین ریانی، وزیر امور خارجه، 
تصمیمش  از  اسالمی  جمعیت  فشار  با  رییس جمهور 

منصرف شد.
به گفتۀ آقای رحمانی: "رییس جمهور با تصمیم مجلس 
دیگری  راه  چون  و  کرد  سیاسی  برخورد  نماینده گان 
از خود نداشت، خواست قوۀ  برای دورکردن مالمتی 
این،  کنار  در  بسازد.  خود  جرم"  "شریک  را  قضاییه 
این زمینه هیچ واکنشی  تا در  از قوۀ قضاییه خواست 

نداشته باشند."
او گفت: "از سوی شورای عالی دادگاه عالی اشاراتی 
به هیأت اداری مجلس نماینده گان شده است که قوۀ 
قضاییه در زمینۀ تفسیر دادگاه عالی زیاد جدی نیست، 

چون مادۀ ۹۲ قانون اساسی نیاز به تفسیر ندارد."
این نمایندۀ مردمِ بلخ در مجلس به نقل از نبی مصداق، 
مشاور رییس جمهور اشرف غنی گفت: "از زبان آقای 
رسیده  نتیجه  این  به  رییس جمهور  که  شنیدم  مصداق 
ندارد،  تفسیر  به  نیاز  اساسی  قانون   ۹۲ مادۀ  که  است 
بنٌا بعد از پایان رخصتی های زمستانی پارلمان کشور، 

وزیران تازه را به مجلس معرفی خواهد کرد.
دیگر  عضو  سلجوقی،  صالح محمد  دیگر،  سوی  در 
مجلس نیز با تأکید بر این که مادۀ ۹۲ قانون اساسی نیاز 

قانونی کرده اند  ندارد و اعضای مجلس کار  به تفسیر 
می گوید، حکومت هیچ گاه از دادگاه عالی به صورت 
رسمی و کتبی خواستار تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی 
نشده است و بحث در پیوند به وزیران سلب اعتماد 

شده در حد یک گفت وگوی شفایی بوده است.
به  کشور  القضات  "قاضی  می افزاید:  سلجوقی  آقای 
صورت شفاهی به شماری از وکالی مجلس گفته است 
که حکومت از ما هیچ تقاضای رسمی و مکتوب مبنی 
بر تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی نکرده و افزون به این، 

مسألۀ سلب وزیران هیچ ارتباطی به ما ندارد."
به  تصمیم  نماینده گان  مجلس  پیش،  ماه  یک  از  بیش 
استیضاح ۱۷ وزیر کابینۀ حکومت وحدت ملی گرفت. 
مجلس نماینده گان دلیل این استیضاح را عدم مصرف 
بیش از ۷۵ درصد بودجۀ توسعه یی این وزارت خانه ها 

عنوان کرد.
در این زمینه، ۱۷ وزیر به این مجلس فراخوانده شدند 
اعضای  اعتماد  نتوانستند  آنان  تن   8 آنان،  میان  از  که 
مجلس نماینده گان را به دست آورند و در نتیجه، سلب 
اعتماد شدند. مجلس نماینده گان از حکومت خواست 
رأی  اخذ  برای  مجلس  این  به  را  جدید  وزیرانی  تا 

معرفی کند.
بلیغ،  محمود  خارجه،  امور  وزیر  ربانی،  صالح الدین 
امور  اوریاخیل، وزیر کار و  وزیر فواید عامه،  نسرین 
فریده  معارف،  وزیر  بلخی،  حنیف  اسداهلل  اجتماعی، 
وحیدی،  عبدالرزاق  عالی،  تحصیالت  وزیر  مومند، 
وزیر  بتاش،  محمداهلل  و  تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر 

مجلس  سوی  از  که  هستند  کسانی  ترانسپورت، 
نماینده گان سلب اعتماد شدند.

هم ز مان با این، حکومت این تصمیم مجلس نماینده گان 
را نپذیرفت و در واکنش به آن، مسالۀ استیضاح و سلب 
از  و  عالی راجع کرده  دادگاه  به  را  صالحیت وزیران 
قانون   ۹۲ مادۀ  در  وضاحِت  و  تفسیر  خواستار  آنان 

اساسی شد.
اعتماد  سلب  وزیرانی  تمام  به  هم چنان  رییس جمهور 
شده دستور داد که تا صدور حکم نهایی دادگاه عالی 
صالحیت های  و  اختیارات  با  می توانند  آنان،  بارۀ  در 

پیشین به کارشان ادامه دهند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در یک جلسۀ 
ویژه به اصل تفکیِک صالحیت های سه قوه تأکید کرد 
و با اشاره تصمیم مجلس نماینده گان گفت که "شیوۀ 

حساب دهی و استیضاح از هم تفاوت دارند."
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  دکتر  هم،  سویی  از 
حکومت نیز در جلسۀ  ویژۀ اعضای کابینه از دادگاه عالی 
خواست تا مسألۀ استیضاح وزیران را "با درنظرداشت 
شرایط موجود و بررسی بحث حساب دهی و استیضاح 

مورد ارزیابی قرار دهد."
را  حکومت  تصمیم  این  نماینده گان  مجلس  اما 
مادۀ  بربنیاد  آنان  که  گفتند  و  کرده  عنوان  غیرقانونی 
اعتماد  استیضاح و سلب  قانون اساسی وزیران را   ۹۲
اساسی  قانون  تفسیر  مرجع  عالی  دادگاه  بنٌا  کرده اند، 

نبوده و حکومت با این کار، خود را فریب می دهد.
که  دادند  ُهشدار  هم چنان  نماینده گان  مجلس  اعضای 
اگر حکومت بر تصمیم خود پافشاری کند، آنان بودجۀ 
مالی سال ۱۳۹۶ را تصویب نخواهند کرد که چنین هم 
شد. اعضای مجلس طرح بودجۀ سال مالی ۱۳۹۶ را با 

اکثریت آرا رد کرد.
موضوع سلب صالحیت وزیران به یک مسألۀ جنجالی 
میان حکومت و پارلمان مبدل شده است که از دیدگاه 
گروهی  شکل  به  وزیران  صالحیت  سلب  حکومت، 
نماینده گان  مجلس  اعضای  اما  است،  سوال برانگیز 
سلب صالحیت  و  استیضاح  استجواب،  که  می گویند 

وزریران از وظیفۀ عمدۀ پارلمان است.
اما درحالی که یک ماه از این جنجال ها میان حکومت 
اختیار  نیز خاموشی  عالی  دادگاه  می گذرد،  پارلمان  و 

کرده و در این زمینه هیچ ابراز نظری نکرده است.
می شود.  آغاز  جدی  اول  در  معموالً  مالی  سال 
از  بودجه،  این  شدن  رد  بارۀ  در  زیادی  نگرانی های 
تأخیر در پرداخت نشدن تنخواه مأموران و معلمان و 
نیز کندی در تدارکات و برنامه ریزی پروژه های کالن 

انکشافی وزارت خانه ها به میان آمده است.
بودجۀ  که  اند  باور  این  بر  هم  شهروندان  و  آگاهان 
و حکومت  مجلی  اعضای  از سوی   ۱۳۹۶ مالی  سال 
ناعادالنه  را  این کار  و  است  شده  گرفته  گروگان  به 

می خوانند. 
دادگاه  زمینه موقف  این  گفتنی است که خواستیم در 
به  مکرر  تماس های  با  اما  باشیم،  داشته  نیز  را  عالی 
هیچ کسی  عالی،  دادگاه  مختلف  مسووالن  و  اداره ها 

حاضر نشد در این زمینه با ما صحبت کند.

3 www.mandegardaily.com2017   9 جنو ر ی   y 1438    10 ربیع الثانی   y    1395        د  و   شنبه      20جد  ی /  د  ی   y 1939     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش
ریاست جمهوری در پیوند به سرنوشت سرپرست  وزرا:

چشم به راه دادگاه عالی هستیم
اعضای مجلس:

از دادگاه عالی هیچ تقاضای رسمی صورت نگرفته است

روح  اهلل بهزاد

وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث طبیعی:

جنگ در چند ماه یک میلیارد افغانی 
به تأسیسات عامه خسارت وارد کرده است

ACKU
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بخش دوم و پایانی
بخش سـوم

انسیه نوش آبادی  
اگــر می بینیــم دیــِن مــا این همــه اصــرار دارد مســوولیِت سرپرســتی را بــه مــرد 
ــد را  ــر فرزن ــاش، و اگ ــرد ب ــع م ــد مطی ــر می کن ــه زن ام ــر ب ــد، اگ ــذار کن واگ
ــش آن اســت  ــاید یکــی از دالیل ــد؛ ش ــدر نســبت می ده ــه پ ــادر ب بیشــتر از م
ــرش  ــه پذی ــور ب ــپاند و او را مجب ــواده بچس ــه خان ــد زن ب ــرد را مانن ــه م ک
ــد  ــت کنی ــی حرک ــیر ارادۀ اله ــس در مس ــد. پ ــی کن ــوولیت های خانواده گ مس
و بگذاریــد همســرتان بــا هــر طــرز فکــر و اخالقــی کــه دارد، خــود عهــده دار 
ــای بی جــا، شــوهرتان  ــا کمــک طلبیدن ه ــردد. ب ــواده اش گ مســوولیت های خان

ــد.  ــل نکنی ــوولیت تبدی ــر و بی مس ــردی بی فک ــه م را ب
وقتــی همســرتان شــما را تنهــا و بی پنــاه در اختیــار خــودش ببینــد، قطعــًا نســبت 
بــه شــما بســیار مهربان تــر و دلســوزتر رفتــار خواهــد کــرد. بســیاری از اوقــات 
ــث  ــه باع ــت ک ــر اس ــوادۀ همس ــوزی های خان ــا و دل س ــن طرف داری ه همی
ــرش  ــه همس ــبت ب ــرد نس ــۀ م ــای انتقام جویان ــتر و بدرفتاری ه ــه ورزی بیش کین

می شــود. 
ــا  ــد. حت ــل کنی ــم ح ــا ه ــری ب ــکالت تان را دو نف ــه مش ــت ک ــن اس ــر ای بهت
ــرار  ــم ف ــان داد، بازه ــما نش ــه ش ــی ب ــی روی تلخ ــختی های زنده گ ــر س اگ
ــا اگــر بی توجــه و  ــد. حت ــه نکنی ــه دیگــری تکی ــه همســرتان ب ــد و جــز ب نکنی
ــم  ــا کم ک ــد ت ــاه ببری ــه او پن ــا ب ــید و تنه ــد باش ــه او نیازمن ــت، ب ــال اس بی خی
ــد،  ــنه بمانی ــر گرس ــد. اگ ــادت کن ــی ع ــودش در زنده گ ــوولیت های خ ــه مس ب
ــر  ــد. اگ ــودش بده ــه خ ــِت کار ب ــما زحم ــن ش ــرای تأمی ــود ب ــور می ش مجب
بــه کمــک دیگــران امیــدوار نباشــد، کــودک بیمــارش را خــود بــه نــزد داکتــر 

ــرد... .  ــد ب خواه
ــات را  ــۀ زحم ــه هم ــت ک ــن نیس ــا ای ــن حرف ه ــور از ای ــد، منظ ــتباه نکنی اش
ــته گی  ــم از وابس ــه می کنی ــا توصی ــه تنه ــد، بلک ــرتان بیاندازی ــه دوش همس ب
ــۀ  ــد، در مرحل ــع کنی ــران قط ــان را از دیگ ــی امیدت ــد. وقت ــران بپرهیزی ــه دیگ ب
اول خودتــان نیــز بایــد آســتین همــت بــاال بزنیــد. همیــن خویشــتن داری شــما 
ــرای  ــداکاری ب ــادر ف ــا شــما م ــود. ت روی همســرتان هــم تأثیرگــذار خواهــد ب
فرزندان تــان نشــوید، شــوهرتان هــم بــرای پــدری کــردن زحمتــی بــه خــودش 
نخواهــد داد. خانــواده از نظــر مــرد وقتــی تشــکیل می شــود کــه زنــی در آن بــا 
ــرای زنده گــی فــداکاری  ــرای زنده گــی فعالیــت کنــد. مردهــا وقتــی ب انگیــزه ب

ــرد.  ــدی بگی ــی را ج ــان زنده گ ــه همسرش ــد ک می کنن
ــل  ــی تحم ــید. گاه ــع باش ــع و مطی ــوهرتان متواض ــه ش ــبت ب ــت نس الزم اس
او  بعــدِی  حمایت هــای  و  مســوولیت پذیری  بــه  شــوهر،  زورگویی هــای 
ــوِب او را  ــد عی ــت، بای ــم هس ــی ه ــو و عصب ــرتان تندخ ــر همس ــی ارزد. اگ م
ــرتان  ــی همس ــد. وقت ــی کنی ــان مخف ــوادۀ خودت ــًا از خان ــانید و مخصوص بپوش
ــما  ــه ش ــبت ب ــًا نس ــد، قطع ــودش ببین ــار خ ــاه در اختی ــا و بی پن ــما را تنه ش
ــن  ــات همی ــار خواهــد کــرد. بســیاری از اوق ــر و دلســوزتر رفت بســیار مهربان ت
ــوادۀ همســر اســت کــه باعــث کینــه ورزی  طرف داری هــا و دل ســوزی های خان
ــود.  ــرش می ش ــه همس ــبت ب ــرد نس ــۀ م ــای انتقام جویان ــتر و بدرفتاری ه بیش
شــاید در اوایــل کمــی ســخت و ظالمانــه بــه نظــر برســد، امــا این قدرهــا هــم 
ــه  ــم باشــد. بســته گی ب ــی ه ــیرین و رویای ــد ش ــه می توان ســخت نیســت، بلک
ــرد  ــک م ــذب ی ــب و ج ــما دارد. جل ــی ش ــای اخالق ــما و ویژه گی ه ــگاه ش ن
ــه  ــن ک ــرار گرفت ــِه او ق ــت و توج ــورد محب ــنگ دل و م ــا س ــو ی ــًا تندخ احیان
ــان  ــه در امتح ــت ک ــتی اس ــرۀ بیس ــان نم ــت، به س ــاری شماس ــرۀ خوش رفت ثم

زنده گــی دریافــت کرده ایــد. 
ــی  ــای خیل ــام کاره ــت انج ــان ها ظرفی ــتید و انس ــان هس ــک انس ــما ی ش
ســخت و پرتــاش دارنــد. بــرای آینده یــی زیبــا و افتخارآمیــز از حــاال بــا 
قطــع وابســته گی ها تــاش کنیــد. وقتــی کــه شــاد و ســرحال هســتید، بــه 
پــدر و مادرتــان ســر بزنیــد و از مشــکات تان چیــزی نگوییــد تــا آن هــا 
هــم بــرای دخالــت در زنده گــِی شــما خودشــان را مجبــور نبیننــد. آن هــا 
ــد.  ــما را می خواهن ــِی ش ــی و خوش بخت ــد و خوش ــت دارن ــما را دوس ش

ــل باشــید و نگران شــان نســازید. پــس عاق

زنان وابسته به خانوادۀ پدری

احمدذكی خاورنیا
به تنهایی  انسان  خلدون،  ابن  باور  به 
نمی تواند حقایِق مطلق را کشف کند و در 
دروِن  از  درست،  روِش  و  راه  به  هدایت 
که  دیگری  منبِع  بلکه  گیرد؛  الهام  خود 
می دهد،  سوق  حقیقت  سوی  به  را  انسان 
همانا وحی الهی است و جایگاه عقل بعد 
تقابل  با آن در  از وحی بوده و هیچ گاهی 
را  آن چه  هر  این که  برای  نمی گیرد؛  قرار 
شریعت بیان می دارد، درست تر خواهد بود.
عقل  گرفتِن  نادیده  معنای  به  سخن  این 
عقل  بلکه  نیست،  نیز  آن  به  بی توجهی  و 
زمینۀ  در  گسترده یی  حوزۀ  و  واال  جایگاهِ 
کلِی  اصول  مطابق  شرعی  احکام  استنباط 
شریعت اسالمی دارد. ابن خلدون زمانی که 
از دو علم "فقه" و "اصول فقه" سخن به 
کرد  اشاره  نیز  واقعیت  این  به  آورد،  میان 
حوادث  تمام  نمی تواند  دینی  نصوِص  که 
و اتفاقات را تحت پوشش قرار دهد، و در 
چنین صورتی نیاز است که از عقل بشری 
و  گردد  عمل  قیاس  به  و  گرفته شود  کار 
همانندها را با همانندها بسنجند و امثال را 
با امثال مقابله کنند و هر حادثۀ جدیدی به 
مسایلی ملحق گردد که در شریعت اسالمی 
اسالمی  قانون  در   . می باشند  اصل  دارای 

در چنین حوزه هایی می توان زمام امور را 
به دسِت عقل سپرد که با پیشرفِت زمان و 
بیشتر شدِن حوادثی که در گذشته ها وجود 
و  گسترده تر  آن  به کارگیری  دایرۀ  نداشته، 

فربه تر می گردد.

عدالت، اساِس حکومت داری است
تعریِف  خلدون  ابن  این که  وجود  با   
ارایه نمی کند،  از عدالت و ظلم  مشخصی 
آثار و  اما در روشنایی سخناِن وی دربارۀ 
کرد.  درک  را  آن  می توان  ظلم،  پیامدهای 
طرِف  از  زمانی که  به ویژه  ستم  و  ظلم 
سعی  قطعًا  می گیرد،  صورت  حکومت ها 
فضای  و  ساخته  نابود  را  آزادانه  تالِش  و 
مصادره  را  رقابتی  اقتصادی  فعالیت های 
حرکِت  که  می شود  باعث  این  و  می کند، 
رشد تمدن عمومی ُکنـد گردد و یا اصاًل به 
تعویق بیفتد، و چنین کاری جز پیامدهای 
فروپاشی  و  عمران  خرابی  و  ناگوار 

حکومت ها، در پی نخواهد داشت. 
»باید  می گوید:  این باره  در  خلدون  ابن 

دانست که تجاوز به امواِل مردم آنان را از 
به دست آوردن و بارور کردِن ثروت نومید 
شرایطي،  چنین  در  مي بینند  چه  مي سازد؛ 
مي برند  غارت  به  را  هستي شان  سرانجام 
ایشان  از  مي آورند،  به دست  را  آن چه  و 
مي ربایند. و هرگاه مردم از به دست آوردن 
از کوشش و  نومید شوند،  تولید ثروت  و 
تالش در راهِ آن دست برمي دارند. و تجاوز 
به هر اندازه باشد، به همان نسبت رعایا از 
باز  ثروت  آوردن  به دست  راه  در  کوشش 

مي ایستند.«  
می دارد  بیان  واضح  به طور  خلدون  ابن 
استقرارِ  اساِس  و  پایه  عدالت  که 
و  رشد  که  گونه یی  به  حکومت هاست؛ 
توسعۀ آن ها بسته گی به میزان عدالت شان 
اندازه میزان عدالت کاهش  دارد، و به هر 
حکومت  پایه های  اندازه  همان  به  یابد، 
می گوید:  وی  می گردد.  متزلزل تر 
اجتماع  و  آباداني  ویران کنندۀ  »ستمگري، 
است و اگر دولتی را دیدی که ظلم و ستم 
روا می دارد و در عین حال ویراني هم بدان 
و  مده  راه  به خود  تردید  است،  نیافته  راه 
کردیم  یاد  را  آن  ما  که  اصلي  مبر  گمان 
این  که  دانست  باید  بلکه  نیست.  منطقي 
وضع، معلوِل تناسب میان تجاوز و کیفیات 

و احوال مردمِ آن شهرهاست؛ زیرا از این رو 
که آن شهرها بزرگ است و آباداني فراوان 
دارد و به حدي پهناور و فراوان است که 
به شمار درنمي آید، این است که نقصان و 
خرابي ناشي از تجاوز و ستمگري نسبت 
به توسعۀ آبادانِي آن اندک به نظر مي آید؛ 
زیرا خرابي و نقصان همیشه به تدریج روي 
مي دهد و هرگاه به علت فراواني نعمت و 
پهناوري و گوناگون بودن و فزوني مشاغل 
و کارها در یک شهر نقصان در آن نهان و 
ناپدید باشد و به نظر نیاید، بي شک آثار آن 
خواهد  نمودار  دیرزماني  از  پس  رفته رفته 
شد« . به این معنا که ظلم و ستم به ساِن درد 
قربانِی  ایام،  مرور  با  که  است  پوشیده یی 

خود را از پا درمی آورد. 
ابن خلدون انواع گوناگوِن ظلم را یکی پِی 
تأکید  مسأله  این  بر  و  می دارد  بیان  دیگر 
می ورزد که مصادرۀ دارایی ها و اجبار ناحِق 
مناسب  مزد  نپرداختن  و  کارها  به  مردم 
برای آنان، از جمله زیان بارترین و بدترین 
»برای  می گردد.  محسوب  ستمگری ها 

ثروت  و  تمول  قبیل  از  انسان  کار  این که 
اوست؛ به همین لحاظ اگر آن ها را به کاري 
در جز شأن شان وادارند و مزد کارِ آنان را 
که همان روزي آن هاست به آنان نپردازند، 
کسب شان باطل مي شود و از این رو به آنان 
و  معاش  از  بزرگي  سهِم  و  رسانده  زیان 
بلکه مجموعه و کلیۀ معاِش آنان را از آنان 

ربوده اند.« 
این سخن مبیِن تیورِی فایِض قیمت است 
میالدی  نوزدهِم  قرن  در  مارکس  کارل  که 
برای شعله ور  بهانه یی  آن را مطرح کرد و 
و  انقالب ها  طبقاتی،  جنگ های  ساختِن 

فروپاشِی حکومت ها دانست. 
برخی  که  است  باور  این  به  خلدون  ابن 
از مظالِم تجارتی که حکومت ها بر رعیت 
روا می دارند، منجر به کسادی اقتصاد شده 
از  حکومت  عایدات  آمدن  پایین  باعث  و 
مالیات می گردد. در چنین صورتی،  طریق 
کاستی ها  این  تعویض  برای  حکومت ها 
القاِب  و  اسامی  تحت  دیگری  باج های 
مصارِف  تا  می کنند  وضع  مردم  بر  جدید 
خود را جبران کنند و چنین کاری منتج به 
نتایِج ناگوار خواهد شد و هیچگاهی باعث 
دولت  مالی  توانایی های  توسعۀ  و  تقویت 

نمی گردد. 
را  کشورها  حاکماِن  خلدون  ابن  همچنان 
جبران  بهانۀ  به  مبادا  که  می دارد  برحذر 
مستقیم  به طور  مالیاتی  درآمدهای  ضعف، 
وارد بازار شده و به تجارت بپردازند؛ برای 
با  غیرمتوازن  رقابِت  در  کار  این  با  این که 
توانایی  که  می گیرند  قرار  دیگر  تاجراِن 
این  و  ندارند،  را  حاکمان  به ساِن  کافی 
»اغلب  می گردد.  آن ها  متضرر شدن  باعث 
بازرگان و کشاورز  بر  تکرار  به  این وضع 
برابر  در  را  آن ها  پیاپي  و  مي شود  تحمیل 
به کلي  آن که  تا  مي فروشند  اندکي  بهاي 
سرمایۀ خود را از دست مي دهند و از کار 
این  و  مي مانند  باز  دادوستد  و  بازرگاني 
تکرار مي شود  بارها روي مي دهد و  روند 
و از این راه، رعیت به ورطۀ رنج و بدبختي 
و  به سودها  و  مي افتد  فرو  فشار شدید  و 
بهره ها، تباهي و فساد راه مي یابد؛ چنان که 
مردم از بهره برداري و بدست آوردن سود 
نومید مي شوند و در این راه به کلي دست 
از تالش باز مي دارند و این وضع به تباهي 
مي گردد؛  منجر  خراج  شدیِد  نقصاِن  و 
و  کشاورزان  از  خراج  عمدۀ  قسمت  زیرا 
و   . مي شود«  دولت  خزانۀ  عاید  بازرگانان 
تکرار ظلم و ستم باعث کاهش در آمدهای 
طبیعی،  به طور  این  و  شده  دولت  مادی 
فروپاشی و  به  به کساد و سپس  را  دولت 

اضمحالل سوق می دهد.

درآمدی 
بر فلسفۀ 
سیاسِی 
ابن خلدون
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    اقبــال سراســر جهــاِن پهنــاورِ مــاده را میدانــی بــرای تجلــی 
ــت،  ــه دنیایی س ــن هرچ ــد؛ بنابرای ــد می دان ــر خداون و تظاه
ــۀ  ــس همــه جام از ریشــۀ وجــودی خــود مقــدس اســت، پ
ــت  ــالم در حقیق ــد، اس ــن دی ــا ای ــد. ب ــن دارن ــه ت ــدس ب تق
کوششی ســت بــرای این کــه بــه یــک ســازماِن بشــری 
جنبــۀ فضیلــت داده شــود. بــه ســخن دیگــر، مســلمانان بایــد 
ــه  ــه آن ک ــد، ن ــی کنن ــه روحان ــی را توجی ــوالت اجتماع تح
ــد.  ــع بدارن ــاس آن را قط ــد و از اس ــتیز درآین ــا آن از درِ س ب
اشــتباه غــرب از دیــِد اقبــال ایــن بــود کــه تحــول اجتماعــی 
را پذیرفــت، ولــی نتوانســت آن را توجیــه روحانــی کنــد؛ در 

نتیجــه دچــار ســرگردانی شــد. 
اقبــال قــرآن، طبیعــت و تاریــخ را آیه هــای پــروردگار 
ــال نشــان می دهــد کــه مســلمانان از  ــل اقب ــد. در تحلی می دان
قداســِت تاریــخ غفلــت کــرده انــد. بــه عقیــدۀ او، الهــی بــودن 
تاریــخ بدیــن معنــی اســت کــه تحــوالت اجتماعــی گرامــی 
ــه  ــادن ب ــردد. ارج نه ــی گ ــه روحان ــود و توجی ــته ش دانس
تاریــخ ایــن نکتــه را بازگــو مــی دارد کــه مفاهیمــی همچــون 
ــر و  ــا عص ــب ب ــی متناس ــت، معان ــاوات و عدال آزادی، مس
ــکل  ــه ش ــد ب ــی بای ــن معان ــد و ای ــش را دارا ان ــاِن خوی زم
نهادهــای حقوقــی در هــر دوره یــی از حیــات بشــری تبلــور 
یابنــد. اصــرار روی یــک معنــا و یــک ُمــدل، در واقــع نادیــده 

ــخ اســت. ــن تاری گرفت

صوفی و ما
اقبــال در دو مــورد عنــان از کــف می دهــد و ســخنش 
ــری در  ــرب و دیگ ــورد غ ــی در م ــود؛ یک ــود می ش عتاب آل
ــه را  ــی. وی آن چ ــال و صوف ــی؛ م ــور دین ــان ام ــاب متولی ب
ــه  ــی دارد و چ ــان م ــورت بی ــن ص ــا موج تری ــد، ب ــه می بین ک

ــادی: ــده و انتق کوبن

دین حق از کافری رسواتر است
زان که مـال مومن کافرگر است

دین کافر فکـر و تدبیـر جهاد  
دین مــال فی سبیـِل اهلل فسـاد
شبنـم مـا در نگــاه ما یَم است

ـَم ما شبنـــم است در نگــاه او ی
از فضولی های آن قرآن فـروش  

دیده ام روح االمین را در خروش
مکتـب و مـال و اســرارِ کتــاب  

کـور مــادرزاد و نــور آفتـاب.
ــی دارد  ــی م ــخت گیر معرف ــرش رو و س ــانی ت ــال را انس او م
ــه پوســت و  ــرد، ب ــو مســلمان را از مســلمانی می گی ــه جل ک
ــوم اســالم،  ــی و مفه ــدن معن ظواهــر ســرگرم اســت و از دی

عاجــز:

گرفتم حضرت مال ترش روست
نگاهش مغز را نشناسد از پوست

 اگر با این مسلمـانی کـه دارم  
مرا از کعبـه می راند حق اوست.

و در جایی دیگر گوید:
دل مال گرفتار غمی نیست

نگاهی هست در چشمش نمی نیست
از آن بگریختم از مکتب او

که در ریگ حـجازش زمـزمی نیست.
اقبــال در در قصیــدۀ بلنــدی زیــر عنــوان "پارلمــان ابلیــس" در 
اشــاره بــه پارلمــان انگلیــس کــه در آن روزگار بــرای اســتعمار 
و اســتثمار ملت هــا توطیــه می ریختــه اســت، مجلســی 
می آرایــد و ســخن از دســایس و توطیه هــای دشــمنان اســالم 
ــورت  ــان ص ــن پارلم ــه در ای ــی ک ــد. در گفت وگوی می گوی
ــا  ــود، ام ــکش می ش ــی پیش ــای گوناگون ــرد، طرح ه می پذی
ــه شــدن علمــای  ــاه می گــردد کــه: غرق ســخن بدین جــا کوت
ــه  ــای مدرس ــدن فض ــر ش ــتوری و پُ ــایل دس ــه مس ــی ب دین
بــه جــر و بحــث پیرامــون جزییــات کالمــی و فقهــی، 
ــن  ــل دی ــلمانان را از اص ــه مس ــت ک ــی اس ــن طرح موثرتری
غافــل ســاخته اســت. در ایــن کار از یک ســو کار خویــش را 
ــا دشــمنان، از  عبــادت می شــمارند و از ســویی هــم پیــکار ب
ذهــن و ضمیرشــان رفتــه اســت. وقتــی اقبــال مــدارس دینــی 
شــبه قاره را ســرگرم بحــث و فحــص روی موضوعــاِت 
ــیرهای  ــالت و تفس ــد، از تأوی ــروری می بین ــاده و غیرض س
ــروش  ــه خ ــت ب ــرواِن طریق ــی و ره ــان دین ــای عالم نابه ج

می گویــد: و  می آیــد 

ز مـن بـر صـوفـی و مـال سالمی
کـه پیغام خـدا گفتند ما را

ولی تعبیرشان در حیرت انداخت  
خدا و جبرییل و مصطفی را. 

ــد و  ــی را می بین ــور دین ــان ام ــی متولی ــه فتوافروش آن گاه ک
تماشــا  را  پشــمینه پوش  مــودرازِ  هــر  قدرت پرســتی های 

می کنــد، فریــاد برمــی دارد: 

کعبـه آبـاد اسـت از اصنـام مـــا
خنده زن کفر است از اسالم ما

پیـرهـا پیــر از بیاض مــو شدند 
سخـره بهـر کودکان کو شـدند
می شود هر مودرازی خرقه پوش
آه از این سوداگران دین فروش

واعظان هم صوفیان منصب پرست 
اعتبـار ملـت بیضـا شکــــست

واعظ ما چشـم بر میـخانه دوخت
مفتی دین مبین فتوا فروخــت.

ــروه دوری  ــن دو گ ــِت ای ــینی و مالزم ــره از هم نش و باالخ
می گزینــد:

نه با مال نه با صــوفی نشیــنم 
تو مـی دانی نه آنــم من نه اینـم
نویـس اهلل بر لــوح دل مـــن 

که هم خود را هم او را فاش بینم. 

خاتمیت
ــت  ــی اس ــش های عمده ی ــوت از پرس ــلۀ نب ــان سلس     پای
کــه مجامــع کالمــی را بــه خــود مشــغول داشــته و هنــوز هــم 
پایانــی بــه ایــن گفت وگوهــا دیــده نمی شــود. محمــد اقبــال 
الهــوری در "بازســازی اندیشــۀ دینــی در اســالم" نظــر خــود 
را چنــان بیــان مــی دارد کــه بــا ســایر دیدگاه هــا تفــاوت دارد 

و از جهاتــی، در خــورِ توجــه جــدی اســت.
    اقبــال کلیــت حیــاِت بشــر را شــبیه زنده گــی یــک 
ــی،  ــه در کودک ــه ک ــد، همان گون ــد و می گوی ــخص می دان ش
پــدر و مــادر مســوولیِت سرپرســتی و رهنمایــی کــودک را بــه 
ــۀ  ــات کودکان ــز در دوران حی ــی نی ــران اله ــده دارد، پیامب عه
بشــر، همــان نقــش را ایفــا می کردنــد؛ امــا همیــن کــه 
ــر  ــک خی ــوان تفکی ــد، ت ــوغ می رس ــۀ بل ــه مرحل ــخص ب ش
و شــر را پیــدا می کنــد و قــدرت ایســتادن بــه پــای خویــش 
ــبیهی  ــن تش ــا چنی ــد. ب ــدا می کن ــل پی ــد، آزادی عم را می یاب
اقبــال می گویــد؛ حضــرت محمــد)ص( در میــان جهــان قدیــم 
ــه  ــان ب ــن زم ــر در ای ــت و بش ــتاده اس ــد ایس ــان جدی و جه
ــت،  ــن اس ــان که ــه جه ــته اش ک ــت؛ گذش ــیده اس ــوغ رس بل
عصــر کودکــی بشــر و آینــده اش جهــان جدیــد، زمــان رشــد 
ــاری  ــه ی ــام کودکــی، انســان ب و کمــال بشــر می باشــد. در ای
غرایــز خویــش، زنده گــی خــود را ســامان می بخشــید و امــا 
ــش  ــل خوی ــه انســان از عق ــدی اســت ک ــی، عه دوران جوان

بهــره می گیــرد. او در این بــاره می نویســد:
میــان  اســالم  پیامبــر  می رســد  نظــر  "بــه 

ــم  ــای قدی دنی
ــع وحــی او  ــه منب ــه ب ــا آن جــا ک ــد برافراشــته، ت ــد ق و جدی
ــد و  ــق می یاب ــن تعل ــای که ــه دنی ــد، ب ــدا می کن ــاط پی ارتب
از ایــن قســمت کــه بــا روح وحــی او در ارتبــاط اســت، بــه 
ــع دیگــری از  ــات، مناب ــود. حی ــوط می ش ــد مرب ــای جدی دنی
ــا جهــت جدیــدش تناســب داشــته باشــد،  معرفــت را کــه ب
در نهــاد او کشــف می کنــد. میــالد اســالم، تولــد عقــل 

ــت. ــر اس ــتقرایی کاوش گ اس
    پیامبــری در اســالم بــه ایــن صــورت بــه کمــال می رســد 
ــوع  ــود. موض ــوف می ش ــدن آن مکش ــوخ ش ــزوم منس ــه ل ک
مذکــور مســتلزم ادراک ایــن نکتــۀ دقیــق اســت کــه حیــات 
نمی توانــد بــرای همیشــه چونــان کودکــی تحــت تعلیــم نــگاه 
ــل  ــل نای ــی کام ــه خودآگاه ــه ب ــرای آن ک ــود و ب ــته ش داش
شــود، الزم اســت بشــر ســرانجام بــه منشــای اصلــی خویــش 
ــی در  ــت و ســلطنت موروث ــاز گــردد. منســوخ شــدن کهان ب
ــه و تأکیــدی  ــه عقــل و تجرب اســالم، تمایــل شــدید قــرآن ب
کــه بــر طبیعــت و تاریــخ بــه عنــوان منابــع معرفــت بشــری 
ــد  ــه ان ــک اندیش ــون ی ــای گونه گ ــی چهره ه ــد، همه گ می نه
کــه همــان خاتمــه یافتــن مرتبــت نبــوت اســت. بایــد توجــه 
ــت  ــن نیس ــر، ای ــن فک ــود از ای ــور و مقص ــه منظ ــت ک داش
کــه فعالیت هــا و مجاهدت هــا و ریاضت هــای روحانــی 
ــع  ــر قط ــت، دیگ ــی اس ــت حیات ــک حقیق ــه ی ــی ک و عرفان
ــا  ــت ب ــاظ کیفی ــد از لح ــت. هرچن ــه اس ــان یافت ــده و پای ش
ــرق دارد.  ــر ف ــی پیامب ــای روحان ــا و مجاهدت ه فعالیت ه

    بدیــن صــورت، از دیــد اقبــال ختــم نبــوت بدین معناســت 
ــاید،  ــل می گش ــرپنجۀ عق ــه س ــش را ب ــور خوی ــر ام ــه بش ک
ــی  ــه روح وح ــه ب ــرای همیش ــدی اش ب ــه نیازمن درحالی ک
ــی و  ــان وح ــش می ــل خوی ــن تحلی ــا ای ــد. او ب ــی می مان باق
عقــل ســازگاری بــه میــان مــی آورد و بــه عقل گرایــی میــدان 

وســیعی فراهــم مــی دارد.

مبارزه و تاش
   اقبــال، اســالم را دینــی می دانــد کــه در آن بیشــتر بــر عمــل 
تأکیــد شــده اســت، تــا بــه فکــر و اندیشــه. ایــن نظریــه، یکــی 
از پایه هــای اساســی اندیشــۀ او را تشــکیل می دهــد و از 
ــژه دارد  ــه وی ــالش توج ــه کار و ت ــه ب ــت ک ــن رو اس همی
ــارزه  ــت و مب ــه فعالی ــون ب ــاظ گوناگ ــه الف ــلمانان را ب و مس

ترغیــب مــی دارد:

زنده گی سوز و ساز به ز سکون دوام 
فاخته شاهین شود از تپش زیر دام. 

ــان در  ــه انس ــد ک ــزی می دان ــت را چی ــر و سرنوش او تقدی
ــی دارد،  ــیم م ــش آن را ترس ــِت خوی ــا کار و فعالی ــی ب زنده گ
و جــز آن چیــز دیگــری را در ایــن بــاب بــه رســمیت 

ســد: نمی شنا

زندگی جهد است، استحقاق نیست  
جز به علم انفس و آفاق نیست.

ــرا آســوده گی،  ــرد؛ زی ــه نقــد می گی راحتــی و آســوده گی را ب
ــد:  سخت کوشــی و همــِت بلنــد را لطمــه می زن

تو ای شاهین، نشیمن در چمن کردی از آن ترسم 
 

هـوای او بـه بـال تـو دهـد پرواز کوتاهی.
ــه  ــت ک ــی اس ــردازد و مدع ــالن می پ ــِت تنب ــه مالم ــال ب اقب

ــد: ــده ان ــا قناعــت نامی ــه خط ــت را ب ــه ذل ــن طایف ای

هر که در قصر مذلت مانده است 
 

ناتوانی را قناعت خوانده است.
ــار  ــرس ب ــال، دروغ و ت ــر اقب ــی از نظ ــتن و بی اراده گ نخواس

ــی دارد:  ــق م ــی خل ــای رنگارنگ ــی آورد و بهانه ه م

ناتوانی زنده گی را رهزن اسـت
بطنش از خوف و دروغ آبستن است

گاه او را رحم و نرمی پرده دار  
 

گـاه مـی پـوشـد ردای انــکســـار
گاه او مستور در مجبوری است

گــاه پنهـان در تِه معـذوری اسـت
چهره در شکل تن آسایی نمود  
دل ز دســت صــاحـب قوت ربـود.

ــال تــالش و  ــد اقب و در یــک ســخن، هســتی و وجــود از دی
ــو، پیــکار و مبــارزه اســت: تکاپ

میـارا بـزم بـر سـاحـل که آن جا
نـوای زنـده گانی نرم خیز است

به دریا غلط و با موجش درآویز 
 

حیات جاودان اندر ستیز است.
و دیگر:

ساحل افــتاده گفت گرچه بسی زیســتم 
هیچ نه معلوم شد، آه که من چیستم

موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفـت
هستــم اگر مـی روم، گر نروم نیستم.

دو قطعه گزیده از اشعار اقبال به عنوان حسن ختام:
مـی شـود پـردۀ چشـمی پـر کاهی گاهی 
دیده ام هر دو جهان را به نگاهی گاهـی

وادی عشـق بسـی دور و دراز است ولـی 
طی شـود جادۀ صدساله به آهی گاهی

در طلب کوش و مده دامن امید ز دست 
دولتـی هسـت که یابی سر راهی گاهی.

و:
درون سینـۀ مـا سـوز آرزو ز کجـاســت؟  
سبو ز ماست ولی باده در سبو ز کجاست؟
گرفتم این که جهان خاک و ما کف خاکیم 

به ذره ذرۀ ما درد جست وجـو ز کجــاست؟
نگـاه مـا بـه گـریبـان کهـکشــان افتــد 
جنون ما ز کجا، شورِ های هو ز کجاست؟
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ابوبکر صدیق
یک نماینده مردم هلمند می گوید که در چهارده ولسوالی 
این والیت طالبان حضور دارند  و احتماالً شورای کویته 

نیز به هلمند منتقل شده است. 
شود،  فاش  نامش  نخواست  که  هلمند  مردم  نماینده 
در چهارده  در حال حاضر  ماندگار گفت:  روزنامۀ  به 
مراکز  و  دارند  حضور  طالبان  هلمند  والیت  ولسوالی 
از  شماری  در  را  خویش  پایگاه های  و  آموزشی 

ولسوالی ها ایجاد کرده اند.
از  پس  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
مسووالن  هلمند،  والیت  در  امنیتی  اوضاع  وخیم شدن 
ارتش امریکا در افغانستان از دوباره مستقر شدن ۳۰۰ 

مرد تفنگدار امریکایی در والیت هلمند خبر دادند.
افغانستان  جنوب  در  امریکا  دریایی  نیروهای  مسوول 
این  برای  تازه  جنگی  ماموریت  یک  این  که  گفته 

نیروهای در هلمند است.
در  حاضر  حال  در  می گوید:  هلمند  مردم  نماینده 
دارند.  حضور  طالبان  گروه  هلمند  ولسوالی  چهارده 
نوزاد، خانشین، گرم سیر، گرشک و  در ولسوالی های 
نهرسراج طالبان مراکز آموزشی ایجاد کرده و از مردم 

سربازگیری می کنند.
این منبع عامل اصلی حضور طالبان را در والیت هلمند 
ایجاد فاصله میان مردم و مسووالن دولتی این والیت 
می داند، زیرا به گفتۀ او، مسووالن پولیس در این والیت 
در  و  می کنند  بازداشت  مختلف  بهانه های  به  را  افراد 
بدل پول دوباره رها می کنند و  افرادی که پول نداشته 
باشند مورد لت و کوب قرار می دهند". این کارها باعث 

فاصله گرفتن مردم از دولت  شده است.
زورگویی  و  اداری  فساد  به  اگر  منبع،  این  گفتۀ  به 
مسووالن اداری والیت هلمند رسیده گی صورت نگیرد، 
مستقر شدن نیروهای امریکایی در این والیت مفید تمام 
نخواهد شد؛ اما اگر مبارزه با فساد صورت گیرد در آن 

صورت می توان گفت که پیروز دولت خواهد بود.
او گفت: ولسوالی ناوه، نادعلی و مارجه در حال حاضر 

در دست طالبان قرار دارند. در عین حال، امکان انتقال 
شورای رهبری طالبان از کویته به این والیت نیز وجود 
دارد. زیرا هیچ مسوول دولتی به علت حضور طالبان 

نمی تواند از نزدیک به ولسوالی ها برود.
این منبع با تمجید از مبارزه نیروهای امنیتی بیان کرد 
نهایت  هلمند  والیت  در  امنیتی  نیروهای  مدیریت  که 
ضعیت و ناتوان است. ساحاتی که در عملیات به دست 
نیروهای امنیتی می افتد با عقب نشینی دوباره به دست 
نیروهای  از   که  ابزار  طالبان  و  می کند  سقوط  طالبان 
نیروهای  این  باالی  دوباره  غنیمت می گیرند  به  امنیتی 

استفاده می کنند.
هلمند  والیت  سقوط  خطر  حاضر  حال  در  گفت:  او 
رأس  در  درست  مدیریت  و  قوی  ارادۀ  اگر  می رود، 
نیاید، والیت  نیروهای امنیتی در این والیت به وجود 
در  زیرا  کرد.  خواهد  سقوط  طالبان  دست  به  هلمند 
طالبان  بوالن"  "ساحۀ  لشکرگاه  نقطه  نزدیک ترین 

حضور دارند.
اما، محمدرحیم چخانسوری سرپرست فرماندهی زون 
ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه  در  هلمند  پولیس   ۵۰۵
با  هلمند  والیت  در  مستقر  امنیتی  نیروهای  می گوید: 
عقب  والیت  این  در  را  دشمن  توانایی حمالت  تمام 
به  ناتو  نیروهای  از  هوایی  حمایت  در  تنها  و  زده اند 

رهبری امریکا کمک می گیرند.
آقای چخانسوری افزود: در حمالت طالبان که دو مرتیه 
باعث بسته شدن شاهراه مواصالتی والیت هملند شده 
بوده، نیروهای امنیتی و دفاعی این والیت توانستند که 

نیروهای دشمن را از اطراف جاده ها به عقب زنند.
با  هلمند  باز والیت  و  مرز طوالنی  او، خط  گفتۀ  به   
کشورهای همسایه باعث شده تا برخی از سازمان های 
استفاده  فرصت  این  از  منطقه  کشورهای  استخباراتی 
کرده و گروه های تروریستی را از این طریق وارد والیت 

هلمند  سازند که باعث بدامنی در این والیت می شود.

آقای چخانسوری هر چند از کشوری خاصی در مورد 
والیت  به  تروریستی  گروه های  فرستادن  و  حمایت 
هلمند نام نمی برد؛ اما مسووالن نهادهای امنیتی افغانستان 
همواره سازمان استخباراتی پاکستان را مسوول حمایت 

از گروهی تروریستی طالبان در افغانستان می دانند.
آقای چخانسوری تصریح کرد که طالبان شش ماه پیش 
تالش کردند که شورای رهبری این گروه را از کویته 
پاکستان را به والیت هلمند انتقال دهند؛ اما این فرصت 

برایشان تا هنوز مساعد نشده است.
او گفت: نیروهای امنیتی و مردم هلمند هیچ گاه برای 
مشوره  مرکز  تا  نمی دهند  اجازه  تروریستی  گروه های 

دهی یا شورای کویته را به این والیت انتقال دهند.
سرپرست زون ۵۰۵ پولیس در هلمند هرچند در مورد 
این  به  که  امریکایی  دریایی  تفنگدار  مرد   ۳۰۰ اعزام  
والیت اظهار بی خبری کرد؛ اما گفت که نیروهای امنیتی 
در والیت هلمند آماده هر نوع عملیات در برابر دشمن 

هستند.
در  امریکایی  نیروهای  که  که  است  حالی  در  این 
دریایی  تفنگدار  مرد   ۳۰۰ شدن  مستقر  از  افغانستان 
»راجر  ژنرال  می دهند.  خبر  هلمند  والیت  در  امریکا 
دریایی  تفنگداران  جدید  ماموریت  فرمانده  بی ترنر« 
آمریکا در جنوب افغانستان اظهار کرده که این نظامیان 
و  ارتش   ۲۱۵ اردوی  ازقول  حمایت  و  مشاوره  برای 
تفنگداران  سابق  پایگاه  در  پولیس   ۵۰۵ فرماندهی 

آمریکایی در هلمند مستقر خواهند شد.
و  است  جنگی  ماموریت  یک  این  که  افزوده  وی 
با  مواجه  برای  آمادگی الزم  آمریکا  دریایی  تفنگداران 
"ویلیام  داشت.  خواهند  را  امنیتی  تهدیدات  هرگونه 
دی بیدلر" ژنرال ارشد تفنگداران دریایی آمریکایی در 
رابطه با مدت این ماموریت گفته که تفنگداران دریایی 
تا زمانی که الزم باشد در والیت هلمند حضور خواهند 

داشت.
این ژنرال آمریکایی ادامه داده که بیشتر این تفنگداران 
حضور  هلمند  والیت  در  نیز  این  از  پیش  دریایی 
داشته اند و قرار است با واحد نظامی »فورج« سربازان 
آمریکایی که در حال حاضر در والیت هلمند حضور 

دارند، جایگزین شوند.
وی افزوده که این جایگزینی بر اساس درخواست »جان 
فرمانده  و  آمریکایی  نیروهای  ارشد  ژنرال  نیکلسون« 
افغانستان صورت خواهد  در  قاطع  ماموریت  حمایت 

گرفته است.
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د افغانسـتان مرشانـو جرګه پـه کونړ والیت 

کـې د زورواکـو لخـوا د ځنګلونـو پـر پرې 

کولو اندېښـنه ښـیي.

د دغـې جرګـې غړیو د یکشـنبې پـه ورځ په 

کونـړ والیـت کـې د ځنګلونو په پـرې کولو 

اندېښـه وښـوده او له حکومت نه وغوښـتل 

چـې د ځنګلونـو د پـرې کولـو مخنیـوي او 

خوندي سـاتلو تـه جدي اقـدام وکړي.

الهـادي  فضـل  رئيـس  جرګـې  مرشانـو  د 

لـه  سـناتورانو  د  اړه  دې  پـه  مسـلمیار 

د  ځنګلونـه  وویـل،  وروسـته  څرګندونـو 

هېـواد شـتمني ده او بایـد خونـدي وسـاتل 

. يش

نومـوړي زیاتـه کـړه مرشانـو جرګـه پـه پام 

کـې لـري چـې د ځنګلونـو د وضعیـت د 

ارزولـو لپـاره یـو پـاوی، کونـړ والیـت ته 

واسـتوي.

نوموړي زیاته کړه:

"یـو افغانسـتان شـموله پـاوی دی وريش، 

دی،  څنګـه  چـې  ارزوي  و  دې  وضعیـت 

ځنګلونـه د کونـړ نـه بلکـې د ټـول هېـواد 

شـتمني ده او سـاتل یـې د ټولـو مسـؤلیت 

دی او پـه هـره بڼـه چـې وي، بایـد وسـاتل 

يش، زمـا مشـوره داده چـې نـن دې پنځـه 

او  الړيش  تـه  والیـت  کونـړ  د  سـناتوران 

د څېړنـو وروسـته دې خپـل راپـور د سـې 

شـنبې پـه ورځ د جرګـې عمومـي غونـډې 

تـه وړانـدې کـړي."

سـناتور  کونـړ  د  کـې  جرګـه  مرشانـو  پـه 

محمـد طیـب عطا وویـل، هـره ورځ د دغو 

ځنګلونو شـااوخوا ۳۰۰۰ ونـې د زورواکو 

پـرې کېږي. لخـوا 

د ده پـه خـره موضـوع يـې څـو ځـي لـه 

ادارو رسه  اړونـدو  او مرکـزي  ییـزو  سـیمه 

رشیکـه کـړې، خو پـه اړه یـې اقـدام نه دی 

. ی شو

او تخـار پـه  پخـوا تـردې هـم د خوسـت 

والیتونـو کـې ځایي اوسـېدونکو، پـه خپلو 

کولـو  پـرې  پـر  ځنګلونـو  د  کـې  سـیمو 

وې. ښـودلې  اندېښـنې 

کونـړ،  پـه  ځنګلونـه  چـې  کېـږي  ویـل 

ننګرهـار، خوسـت، پکتیا، بادغیـس، تخار 

او سـمنګانو والیتونـو کـې والړ دي چـې 

ډېـر ځلـه د ځايـي اوسـېدونکو او زورواکو 

لخـوا پـه غېـر قانـوين توګـه پـرې کېـږي.

پـه ورتـه وخـت کـې د کرنـې او مالـدارۍ 

وزارت وايـي، د ځنګلونـو پـرې کـول او د 

لرګیـو قاچـاق یـې، د تېـرو کلونـو پـه پرتله 

زیـات شـوی دی.

د دې وزارت ویانـد لطـف الله راشـد ازادي 

راډیـو تـه وویـل، ډېـری دغـه ځنګلونـه د 

زورواکـو او وسـله والـو مخالفینـو لـه خوا 

پـرې او پاکسـتان تـه قاچـاق کېږي.

ویانـد  د  وزارت  چـارو  کورنیـو  د  بلخـوا 

تـه  راډیـو  ازادي  دانـش  نجیـب  مرسـتیال 

وویـل، د ځنګلونـو پـرې کـول او د لرګیـو 

او هـر څـوک چـې  قاچـاق یـې منـع دی 

دغـه کار تـه هڅـه وکـړي، قانـوين چلند به 

ويش. وررسه 

نوموړي زیاته کړه:

"د ځنګلونـو وهـل او بهرتـه یـې د لرګیـو 

قاچـاق پـه مجموع کـې ممنـع دی، اړوندو 

پولیسـو تـه دنـده سـپارل شـوې چـې هېـڅ 

چـا تـه اجـازه ور نه کـړي چـې د ځنګلونو 

د پـرې کولـو اقـدام وکـړي، موږ څـو نقلیه 

واسـطې راګرځـويل او هېـڅ چـا تـه چـې 

پـه هـره سـطح کـې وي بیـا هـم اجـازه نـه 

ورکـوو چـې دغـه کار وکـړي."

د  حکومـت  کـه  وویـل،  سـناتورانو  ځینـو 

ځنګلونـو سـاتلو او پراختیـا ته پـام و کړي، 

لـه یـوې خوا به د هـوا د ککړتیـا مخه ونیول 

يش او لـه بلـې خوا به د هېواد لـه اقتصادي 

ودې رسه مرسـته شـوې وي.

 در دو حادثـۀ ترافیکـی در حوالـی کنـدز، پنـج 

بیـن  و  ملـی  هـای  رسـانه  بـرای  کـه  خرنـگار 

املللـی در شـالرشق کشـور، کار مـی کردنـد، 

برداشـتند. زخـم 

امـروز در مسـیر  ایـن حـوادث کـه  از  در یکـی 

تخـار کنـدز، اتفـاق افتـاد و در آن موتـر حامـل 

کـرد،  تصـادم  دیگـر  موتـر  یـک  بـا  خرنـگاران 

و  خورشـید  تلویزیـون  خرنـگار  پویـا  شـفیق 

مناینـدۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیسـتان افغانسـتان در 

والیـت تخار، عرفـان برزگر خرنـگار رادیو دری 

ایـران و نـرت اللـه ابراهیمی گزارشـگر و نعیم 

رحیمـی، تصویربـردار تلویزیون آریانـا نیوز زخم 

برداشـتند.

برداشـته  ایـن حادثـه زخـم  در  پویـا کـه  شـفیق 

مـی گویـد کـه اول بـه بیارسـتان تخـار انتقـال 

داده شـدند؛ امـا از آنجـا زخـم های نـرت الله 

ابراهیمـی و نعیـم رحیمـی شـدید تـر بـود، همـۀ 

زخمـی ها را به بیارسـتان کندز انتقـال داده اند.

بـه گفتـۀ پویا، حـاال وضعیـت همۀ زخمی شـده 

اسـت. بهرت  ها 

در یـک حادثـۀ دیگـر کـه شـام روز گذشـته در 

مسـیر شـهر کنـدز- شـیرخان بنـدر اتفـاق افتـاد، 

خرنـگار  رازمـل  محمـد  رسدار  حامـل  موتـر 

خرگـزاری رویـرتز، بـا یـک پایـۀ بـرق تصـادم 

کـرده و خـودش بـا دو تـن از همراهانـش زخـم 

برداشـتند. وضعیـت صحـی رازمـل هـم خـوب 

توصیـف شـده اسـت.

یک نماینده هلمند:

احتمااًل شورای کویته به هلمند انتقال یافته است 

مرشانو جرګه: 

حکومت باید 

د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیيس

پنج خربنگار در دو حادثۀ 

ACKUترافیکی، زخم برداشتند
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ورزش

ــی توئیتـــری گفـــت،  ــکا در پیامـ ــوری منتخـــب امریـ رییس جمهـ
ــیه را  ــا روسـ ــر بـ ــط نزدیکتـ ــا" روابـ ــا و ابله هـ ــا احمق هـ "تنهـ
ــس  ــا پـ ــپ حتـ ــد ترامـ ــد دونالـ ــر می رسـ ــه نظـ ــد. بـ رد می کننـ
از دریافـــت گـــزارش اطالعاتـــی کـــه مســـکو را بـــه مداخلـــه در 
ــیه  انتخابـــات بـــه نفـــع او متهـــم کـــرد، نظـــرش دربـــارۀ روسـ

تغییـــری نکـــرده اســـت.
ــه  ــه بـ ــکا کـ ــب امریـ ــوری منتخـ ــپ، رئیس جمهـ ــد ترامـ دونالـ
صـــورت مکـــرر در توئیتـــر پیـــام می دهـــد،  در یـــک ســـری از 
پیام هایـــش نوشـــت: داشـــتن روابـــط خـــوب بـــا روســـیه چیـــز 
ـــم  ـــکالت داری ـــی مش ـــدازۀ کاف ـــه ان ـــا ب ـــد. م ـــه ب ـــت، ن ـــی اس خوب
ـــا  ـــت م ـــرای دول ـــا ب ـــت. روس ه ـــد نیس ـــکل جدی ـــه مش ـــازی ب و نی

ـــود. ـــد ب ـــل خواهن ـــرام قای ـــا احت ـــاراک اوبام ـــش از ب بی
ترامـــپ مکـــرراً ارزیابـــی آژانس هـــای اطالعاتـــی امریـــکا مبنـــی 
بـــر مداخلـــۀ کرملیـــن در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ۲۰۱۶ 
ــات  ــه اطالعـ ــد کـ ــر می رسـ ــه نظـ ــرد و بـ ــوال می بـ ــر سـ را زیـ
محرمانه یـــی کـــه جمعـــۀ گذشـــته در اختیـــار او گذاشـــته شـــد، 

تأثیـــر اندکـــی داشـــته اســـت.
ایـــن گـــزارش صریحـــًا والدیمیـــر پوتیـــن، رییس جمهـــوری 
روســـیه را بـــه دخالـــت در انتخابـــات متهـــم و تأکیـــد کـــرد کـــه 
ـــه  ـــت علی ـــپ" در رقاب ـــروزی ترام ـــه پی ـــل ب ـــکارا مای ـــکو "آش مس

هیـــالری کلینتـــون بـــوده اســـت.
ـــه  ـــا توج ـــت، ب ـــی گف ـــای متوال ـــپ در توئیت ه ـــال، ترام ـــن ح ـــا ای ب
ــایل جهانـــی بی شـــماری  ــا مسـ بـــه این کـــه ایـــاالت متحـــده بـ
ـــش  ـــط پرتن ـــه رواب ـــازی ب ـــودش نی ـــت خ ـــت، در فهرس ـــه رو اس روب

ـــدارد. ـــیه ن ـــا روس ب
او نوشـــت: تنهـــا افـــراد احمـــق یـــا ابلـــه گمـــان می کننـــد کـــه 
داشـــتن روابـــط خـــوب بـــا آن بـــد اســـت. ممکـــن اســـت ایـــن 
ـــکالت  ـــل مش ـــرای ح ـــمنان ب ـــا دش ـــود ت ـــب ش ـــن موج ـــرد م رویک

ـــد. ـــکاری کنن ـــان هم ـــن جه ـــوار ای ـــایل دش و مس

ــه  ــان ترکی ــی پارلم ــع عموم ــروز در مجم ــای ام ــش از رأی زنی ه پی
دربــارۀ تغییــر سیســتم سیاســی ایــن کشــور از پارلمانــی بــه ریاســت 
جمهــوری، "بنیــاد تحقیقــات سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی" 
ــا حضــور مقام هــای دولتــی در  مســتقر در انقــره یــک گردهمایــی ب

تاییــد ایــن سیســتم برگــزار کــرد.
روزنامــۀ دیلــی صبــاح حامــی دولــت ترکیــه نوشــته اســت: 
ــد.  ــد دارن ــه تأکی ــر سیســتماتیک ترکی ــزوم تغیی ــر ل "کارشناســان" ب
عبدالحمیــد گل، دبیــرکل حــزب حاکــم عدالــت و توســعه در 
ــتم  ــی سیس ــل اساس ــت، دو عام ــور گف ــکدۀ مذک ــت اندیش نشس
برقــراری  و  مســوولیت پذیری  پیشــنهادی،  جمهــوری  ریاســت 

مشــروطه از طریــق انتخابــات اســت.
برهان الدیــن دوران، هماهنــگ کننــدۀ مجمــع بنیــاد تحقیقــات 
ــتم  ــه "سیس ــرد ک ــد ک ــز تأکی ــی نی ــادی و اجتماع ــی، اقتص سیاس
ریاســت جمهــوری" بیشــتر در اذهــان عمومــی قابــل پذیرش اســت.
دبیــرکل حــزب  حاکــم آک  پارتــی گفــت: مــا اصالحیه هــای مربــوط 
بــه فرمــان اجرایــی را بــرای رســیدن بــه اهداف مــان ارایــه کردیــم، 
بــه آن هــا نیــاز فــوری وجــود دارد. هــدف سیســتم پیشــنهادی کنونی 

برقــراری ثبــات و حــذف سیســتم دو رئیســه قــوۀ مجریــه اســت.
بــه گفتــۀ ایــن مقــام حــزب حاکــم ترکیــه، آک پارتــی سیســتمی را 
پیشــنهاد داده اســت کــه بــر اســتقالل افــراد تأکیــد دارد. او گفــت کــه 
حــزب حاکــم نیــاز خاصــی بــه ایــن سیســتم نــدارد و منفعتــی از آن 
عایــدش نمی شــود، چــرا کــه ۱۴ ســال اســت قــدرت را در دســت 
دارد. او تأکیــد کــرد کــه هــدف ایــن سیســتم دادن قــدرت بــه مــردم 

اســت؛ جــدای این کــه چــه حزبــی روی کار اســت.
ــازه  ــنهادی اج ــتم پیش ــرد، سیس ــد ک ــن تأکی ــد گل همچنی عبدالحمی
ــرد. او  ــرعت بگی ــده و س ــذار ش ــری اثرگ ــد تصمیم گی ــد رون می ده
در خاتمــۀ ســخنانش خواســتار ایجــاد قانــون اساســی کامــاًل مدنــی 
ــون  ــک قان ــه ی ــرد ک ــد ک ــه تأکی ــم ترکی ــرکل حــزب حاک شــد. دبی
اساســی  ایــن چنینــی بــرای تکمیــل رونــد دموکــرات شــدن ترکیــه 

ــت. الزم اس

شاهپور زدران، بازیکن تیم کرکت افغانستان، شام روز گذشته از یک 
حملۀ مسلحانه جان سالم به در برد.

آقای زدران می گوید، حینی که همراه با برادرش به سوی منزل روان 
بود، افراد مسلح ناشناس بر موتر حامل آنان گلوله باری کردند که به او 

و برادرش آسیبی نرسیده است.
آقای زدران به رادیو آشنا گفت که باالی هیچ کسی شک نداشته و با 
هیچ کسی هم مشکل و یا دشمنی شخصی هم ندارد؛ اما از حکومت و 
نیروهای امنیتی خواست که به امنیت بازیکنان تیم ملی کرکت توجهی 

جدی کند.
افغانستان را در  بازیکن تیم کرکت کشور افزود که بورد کرکت  این 
جریان گذاشته و مقامات کرکت تعهد کرده اند که قضیه را از نزدیک 

پیگیری می کنند.
شاهپور زدران که از بالران معروف تیم کرکت کشور است، مدتی از 
میدان های رقابت کرکت دور بود که در پی یک مصاحبه با رادیو آشنا 
ادعا کرد که مسووالن پیشین بورد کرکت با او به خاطر مسایل شخصی 
دور  کرکت  بین المللی  رقابت  میدان های  از  را  او  و  ورزیده  مخالفت 

نگه داشته اند.
را  کرکت  بورد  فعالیت های  مستقیمًا  که  افغانستان  جمهوری  ریاست 
تحت نظارت دارد، در یک اقدام فوری و کم سابقه، رییس بورد کرکت 
افغانستان را برطرف و مشعل عاطف را به حیث رییس جدید بورد 

کرکت معرفی کرد.
افغانستان چنین  تیم کرکت  بازیکن  باری است که بر یک  اولین  این 
حمله یی صورت می گیرد. دو سال پیش، چند فرد مسلح با چاقو، شب 
هنگام بر یوسف کارگر، مربی تیم ملی فوتبال کشور در نزدیکی منزلش 
حمله کردند و او را شدیداً مجروح ساختند. تا کنون عامالن آن حمله 

بازداشت یا شناسایی نشده است.
تاکنون بورد کرکت افغانستان به گونۀ رسمی در بارۀ حمله بر شاهپور 
زدران ابراز نظر نکرده و پولیس کابل نیز تاهنوز در رابطه چیزی نگفته 

است.

نتیجه  با  تیم رئال مادرید که شب گذشته میزبان گرانادا بود، توانست 
پنج بر صفر با رکورد ۳۹ بازی بدون باخت که در گذشته تیم بارسلونا 

رسیده بود، برابری کند.
در  تنها  بازی شان  تمام  از   ۲۰۱۶ سال  در  زیدان،  زین الدین  شاگردان 
دو بازی شکست خورده بودند و در ۳۹ بازی اخیرش بدون شکست، 

بازی های شان را مساوی یا پیروز شده بودند.
کهکشانی ها سال جدید را نیز با آماده گی کامل آغاز کردند و دو بازی 
که امسال انجام داده، هفت گول به ثمر رسانده و گولی را از حریف 

دریافت نکرده اند.
با این حال، اگر روند پیروزی رئال ادامه پیدا کند، می تواند به رکورد 
۴۰ بازی بدون باخت ناتینگهام فارست، ۴۲ بازی بدون باخت میالن و 
در نهایت رکورد ویژه ۴۳ بازی بدون باخت متوالی یوونتوس در فصل 

۲۰۱۱-۲۰۱۲ نیز دست یابد.
در همین حال، پیش از بازی شب گذشته رئال مادرید با گرانادا، مراسم 
فیگو،  باحضور  رونالدو  کریستیانو  چهارم  طالی  توپ  برای  ویژه یی 
و  فوتبال  سابق  ستاره های  اوون  مایکل  و  نازاریو  برزیلی،  رونالدوی 

سران باشگاه رئال مادرید برگزار شد.
این در حالی است که لیونل مسی، حریف سرسخت او توانسته توپ 
پنج طالیش را در کارنامه خود ثبت کند و از این حیث در تاریخ فوتبال 

رکورد دار باشد.

ترامپ:
تنها احمق ها مخالف روابط بهتر 

با روسیه هستند

نظر حزب حاکم ترکیه دربارۀ 
لزوم تغییر قانون اساسی

شاهپور زدران از یک "حملۀ 

مسلحانه" جان سالم به در برد

برابری رکورد تاریخی رئالمادرید 

با بارسلونا

احمد بهزاد

جرم "هزاره بودن"
در  بی دفـاع  کارگـران  از  جمعـِی  هدفمنـد  کشـتار 
مسـیر بغالن-بامیـان، بـار دیگـر موضـوع »قومیـت« در 
سیاسـت های حذفـی و خشـونت بار در افغانسـتان را برجسـته کـرده 
اسـت. ایـن نخسـتین بار نیسـت کـه شـهروندان مـا بـه خاطـر تعلقات 
ارتباطـی  راه هـای  می گیرنـد.  قـرار  هـدف  مذهبی شـان  و  قومـی 
مناطـق مرکـزی کشـور )هزارسـتان( چنـد سـال اسـت کـه کمیـن گاه 
دهشـت افگنانی شـده اسـت کـه می رباینـد، شـکنجه می کننـد، بـاج 
جنایت های شـان  پیامـد  از  بی هـراس  و  می برنـد  سـر  می سـتانند، 
پشـت گرم بـه حمایت هـای پیـدا و پنهان قدرت انـد. کشـتارگاه جلریز 
همچنـان از انسـان هـزاره قربانـی می گیـرد و دژخیمـان مـورد تفقد و 

حکومت انـد. خـاص  عنایـت 
 کمیـن گاه غوربنـد، پناهـگاه امـن جنایـت کاران اسـت و جانیـان ایـن 
سـاحه یکـی پـس از دیگـری از بند رها می شـوند و بی معطلـی در کار 
کمیـن و شـرارتی دیگر می شـوند. مسـیرهای غور و غزنـی نمونه های 
دیگـری از دامـگاه دسـته های دهشـت و خشـونت اسـت. و حـال راه 
ارتباطـی بغالن-بامیان نیز از انسـان هزاره قربانی می سـتاند. بسـتن راه 
بـر »هزاره« و کشـتار انسـان بـه جرم هزاره بـودن، تنها به مسـیرهای پُر 
خم و پیـچ والیـات محدود نمی شـود؛ در پایتخت کشـور نیـز تجمعات 

و راهپیمایی هـا براسـاس تعلقـات تبـاری هدف واقع می شـوند.
واژگانـی چـون  بـر  اتهـام  انگشـت  هنگامه هـا  چنیـن  در  حاکمیـت 
بی هیـچ توضیحـی  »دشـمنان...« دراز می کنـد؛  »طالبـان« و  »داعـش« 
ایـن خصـوص  در  نمی توانـد  فقـط هزاره هـا؟! حاکمیـت  کـه چـرا 
و این کـه چـرا انسـان ایـن سـرزمین بـه جـرم »هزاره بـودن« هـدف 
کشـتار و حـذف واقـع می شـود توضیحـی بدهـد؛ زیرا یک سـر دیگر 
سیاسـت حذف مسـتقیمًا به پسـتوهای قـدرت حکومتی متصل اسـت. 
حـذف فیزیکـی انسـان هـزاره در خیابان هـای کابـل و در مسـیرهای 
پُـر خم وپیـچ والیـات را شـاید بتـوان بـه آدرس های چـون »داعش« و 
»طالـب« و.... نسـبت داد؛ امـا سیاسـت حـذف و نادیده گرفتـن انسـان 
و سـرزمین هـزاره از گردونـۀ توسـعۀ اقتصـادی را بـه کجـا می تـوان 
منسـوب کـرد؟! امـروز و در ایـن سـرزمین پُـر محنـت، »هزاره بـودن« 
جرم بزرگی اسـت که براسـاس آن، سیاسـت کشـتار و حذف طراحی 

و هدایـت می شـود.
چنـد سـال غفلـت در عرصـۀ تجهیـز امنیتـی و پروژه هـای زیربنایـی 
بـرای مناطـق مرکـزی که بتوانـد در حوزۀ مناسـبات اتنیکی افغانسـتان 
تعادل و توازن الزم را برقرار سـازد، این چنین انسـان این سـرزمین را 
آسـیب پذیر و گـروگان سـاخته اسـت. از همین جا اسـت کـه مقابله با 
سیاسـت حـذف، آینده نگـری و دقـت همـه جانبه یـی می طلبـد که در 
راسـتای آن، »انسـان هـزاره« از حالـت گروگان بـودن خارج شـود. این 
امـر مهـم بـا تسـلیت گفتن هـای فصلـی و محکوم کردن های نمایشـی 
برخـورداری  بـرای  الزم  و جسـارت  ایسـتاده گی  نمی شـود.  ممکـن 
انسـان هـزاره از حـق حیـات و حـق توسـعۀ اقتصـادی را می طلبـد. 
از همیـن رو اسـت کـه بایـد بـر پـای مطالبـۀ معیـن و ممکـن جنبـش 
روشـنایی بایسـتیم و رونـد غفلت هـا و فرصت سـوزی های چند سـاله 
را متوقـف سـازیم؛ اگـر می خواهیـم که دیگـر هزاره بودن جرم نباشـد.

دستگیر روشنیالی

نــوم مــي هغــه دی چــي پــرون وو. خــو زه هغــه نــه يــم، 

ــدل  ــه ب ــم او څــو ځل ــدل شــوی ي ــرون وم. زه ب چــي پ

ــه  ــت کال ــي څلوويښ ــم چ ــه ي ــه زه ن ــم. زه هغ ــوی ی ش

ــر او  ــوا وم. تفک ــه پخ ــس کال ــي ل ــم چ ــه ي ــم ن ــه ه ــوا وم. زه هغ پخ

چلنــد هــم بــدل شــوی. د مــا پــه چلنــد کــي هغــه وخــت ټاکونکــي 

بدلــون رامنــځ تــه کېــږې چــي معقوليــت پــه احساســاتو غلبــه وکــړي 

او وررسه جوخــت لــه دي او هغــه تعصبــه هــم خاصيــږم. معقوليــت 

ــگ  ــرون د رنگارن ــړ. زه پ ــاوړی ک ــم پي ــاس ه ــؤليت احس ــا د مس د م

قومــي، ژبنــی، ســتمي، طبقــايت، ايديولوژيکــي، مذهبــي ... تعصبونــو 

ــب وم . ترکي

د مــا يــو پــه بــل پــي هويتونــه، زه څــوک يــم، هــم بــدل شــوي دي. 

ــه  ــي کل ــم م ــو رسه س ــيم او د حاالت ــان ښ ــي ځ ــو هويتونوک ــه څ زه پ

دا اوکلــه هغــه بــل هويــت عمــده شــوی دی، کــه د قــوم پــه وړانــدي 

دريــږم، قومــي هويــت مــي، کــه د مذهــب پــه وړانــدي دريــږم مذهبــي 

ــږم، مســلکي هويــت...  ــه وړانــدي دري هويــت مــي، کــه د مســلک پ

مــي پيږنــدين اوتعريــف کولــو تــه رامختــه کېــږې. دمــا د هويتونــو پــه 

ــو  ــي الملون ــادي، مذهب ــي، اقتص ــزو، فرهنگ ــه ټولني ــي پ ــت ک جوړښ

برســريه جغرافيايــي موقعيــت اولــوري هــم رول او تاثريلــري.

پــه دي ټولــو برســريه زه د خپــل فــردی هويــت پــه جوړولــو لگيايــم او د 

بــل هرهويــت پــه پرتلــه بــه همــدا هويــت هــم نــن او هــم ســبا مــا ښــه 

تعريــف کــوالي يش زه يــو ژونــدی او بدليدونکــی موجــود يــم، بدلــون 

می پــه ژونــد او ژونــد مــي پــه بدلــون کــي دی. دا بدلــون دی چــي د 

ــه لــور د مــا الرښــوونه کــوي او دا هــم بدلــون دی چــي  راتلونکــي پ

ــه هميشــنۍ  ــون پ ــوری او مفهــوم ورکــوي. بدل ــه ل ــا راتلونکــي ت د م

توگــه مــا دي تــه هڅــوي چــي لــه دي پيږنــدل شــويو پولــو هغــه خــوا 

ــه دي او  ــې مفهومون ــل رسه دوه تړل ــو ب ــه ي ــه ل ــم او پيږندن ورواړم. عل

دا دوه هغــه وخــت لــه يوبلــه جــا کېــږې چــي پيږندنــه مکملــه يش.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



Year 8 y NO 1939 y Monday 9 January 2017

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

شبکه خبری دویچه وله در گزارشی نوشته است: »اخیرا 
افزایش  را  افغانستان  مساله  قبال  در  مشارکتش  روسیه 
داده است. از نظر بسیاری از کارشناسان این یک اتفاق 
فاصله  زیادی  زیرا مسکو سال های  است  انگیز  شگفت 
در  حقیقت  در  داشت.  افغانستان  در  جنگ  از  آشکار 
افغانستان  به  آمریکا  حمله  از  حتی  روسیه   ۲۰۰۱ سال 
حمله  این  متعاقب  طالبان  حکومت  کردن  سرنگون  و 

حمایت کرد.
در آن زمان حامد کرزی، رییس جمهور سابق افغانستان 
تنها محلی است که  به درستی گفت: افغانستان احتماالً 

منافع مسکو و واشنگتن در آن مغایرت ندارد.
حال  در  منطقه  در  جدید  ژئوپلتیکی  وضعیت  یک  اما 
ظهور است و به نظر می رسد که روسیه تصمیم گرفته 
به  زدن  صدمه  حال  در  که  شده ای  طوالنی  جنگ  در 

افغانستان است، دیگر بی طرف نماند.
مشارکت  با  مسکو  شهر  در  اخیر  جانبه  سه  نشست 
امنیت  درباره  بحث  منظور  به  روسیه  و  پاکستان  چین، 
به  روسیه  توجه  افزایش  از  دیگر  مثال  یک  افغانستان 
با   ۲۰۰۷ سال  در  بار  نخستین  روسیه  است.  افغانستان 
آنها مساله  با  تا  برقرار کرد  را  ارتباطاتی  طالبان  رهبران 
مرکزی  آسیای  کشورهای  طریق  از  موادمخدر  قاچاق 
دهد.  قرار  بحث  مورد  افغانستان هستند  مرز  هم  که  را 
اکنون گزارشاتی مطرح شده درباره اینکه مسکو مجدداً 
تحلیلگران  به گفته  اینبار  اما  ارتباط است.  در  با طالبان 
سر  بر  مذاکرات  به  منحصر  طالبان  و  مسکو  ارتباطات 

قاچاق موادمخدر نبوده است.
که  برده  مساله  این  به  پی  روسیه  می گویند،  آنها 
و  افغانستان شکست خورده اند  در  آمریکا  سیاست های 

بنابراین می خواهد در این کشور مداخله کند.
مرکز  اندیشکده  کارشناس  یک  کوگلمن،  مایکل 
وله  دویچه  به  واشنگتن  در  ویلسون  وودرو  بین المللی 
افغانستان  از  پیش روسیه  گفت: ممکن است چند دهه 
که  می رسد  نظر  به  اکنون  اما  باشد  انداخته شده  بیرون 
یک  با  کشور  این  عرصه  به  مجدد  ورود  به  عالقه مند 
است  نگران  روسیه  حال  درهمین  است.  بزرگ  قدم 

برای گروه  دیگری  امن  پناهگاه  به  تبدیل  افغانستان  که 
تروریستی داعش بعد از کشورهای عراق و سوریه شود.
حاصل  اطمینان  می خواهد  مسکو  می گویند  کارشناسان 
کند که این اتفاق در مجاورت آسیای مرکزی رخ ندهد.

والدیمیر  می گوید:  سابق  دیپلمات  یک  سعیدی،  احمد 
پوتین، رئیس جمهور روسیه حضور داعش در افغانستان 

را یک تهدید بزرگ علیه منافع کشورش تلقی می کند.
سعیدی خاطرنشان کرد: نگرانی مشترک در قبال داعش 

باعث نزدیک تر شدن طالبان و روس ها شده است.
گذشته  سال  دو  در  داعش  و  طالبان  شبه نظامیان 
افغانستان داشته اند.  با یکدیگر در سراسر  درگیری هایی 
هر دو گروه به دنبال افزایش کنترل خود بر این کشور 
هستند. با این حال کوگلمن گفت که از نظر وی روسیه 

با رفتن به سراغ طالبان در حال ریسک کردن است.
تقویت کردن یک  در حال  کرد: روسیه  تاکید  کوگلمن 
بازیگر غیردولتی است که رقیبی چشم گیر برای داعش 
به عنوان یک گروه تروریستی که نگرانی فراوانی برای 

روسیه ایجاد کرده، بوده است.
پتانسیل  نه  کرد:  خاطرنشان  حال  این  با  کارشناس  این 
به  اقدام  برای  روسیه  تمایل  نه  و  افغانستان  در  داعش 
این  در  گروه  این  شدن  قدرتمند  از  جلوگیری  منظور 
در  روسیه  فعال  نقش  گرفت.  دستکم  نباید  را  کشور 
افغانستان هرچه بیشتر باعث پیچیدگی ژئوپلتیک منطقه 
خواهد شد. با وجود آنکه دیپلمات های روسی گفته اند 
که ارتباطات آنها با طالبان محدود به مذاکرات صلح بوده 

است اما مقامات غربی مدعی هستند که روابط طالبان و 
روسیه خیلی بیشتر از این است.

از  نقل  به  ژورنال  استریت  وال  روزنامه  شنبه  سه  روز 
مقامات افغان و غربی گزارش داد که روسیه در تالش 
برای جلوگیری از یک توافق صلح میان دولت افغانستان 
و گلبدین حکمتیار، فرمانده سابق طالبان که از این گروه 
امضا  صلح  توافق  افغانستان  دولت  با  و  گرفت  فاصله 

کرده است.
کابل بنا به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال به دنبال 
حذف نام حکمتیار از فهرست تحریم های سازمان ملل 
است اما دیپلمات های روسیه به دنبال جلوگیری از این 

اتفاق هستند.
از  می خواهد  همچنین  روسیه  می گویند:  کارشناسان 

طالبان برای افزایش فشار بر واشنگتن استفاده کند.
"دشمن  دینامیک  شاهد  است  ممکن  گفت:  کوگلمن 

دشمنم، دوست من است" باشیم.
با  روسیه  تعامل  واقعی  تعیین هدف  که  کرد  تاکید  وی 

طالبان بسیار دشوار است.
سعیدی، دیپلمات سابق نیز گفت که معتقد است بعد از 
اوکراین و سوریه احتماال جنگ دیگری میان آمریکا و 

روسیه در افغانستان باال بگیرد.
افغانستان  برای  این خبر خوبی  معتقدند که  کارشناسان 
به عنوان کشوری که شدیدا نیاز به ثبات و صلح دارد، 

نیست.«

صدها تن در شـهرهای فرانکفـورت و هامبورگ آلمان 
در اعتـراض بـه اخـراج پناهجویـان افغـان تظاهـرات 
کردنـد. آن هـا گفتنـد که افغانسـتان به انـدازه کافی امن 
نیسـت و بـه ایـن لحـاظ، اخـراج مهاجران این کشـور 

بایـد متوقف شـود.

پولیـس شـهر فرانکفـورت شـام شـنبه اعـالم کـرد که 
ایـن تظاهـرات به صـورت آرام و بدون بـروز حادثه ای 
خانـه  روی  پیـش  در  تظاهرکننـده گان  شـد.  برگـزار 

سـابقه اوپـرا تجمـع کردند.
در ایـن تظاهـرات حـدود ۱۰۰۰ تـن اشـتراک کـرده 

بودنـد و اکثـر اشـتراک کننـدگان آن را اقلیـت مذهبـی 
تشـکیل می دادنـد.  افغانسـتان  هنـدو و سـیک های 

چپ هـا  حـزب  فراکسـیون  رییـس  ویسـلر،  ژنیـن 
ایالـت ِهسـن گفـت اخـراج پناهجویـان  در پارلمـان 
افغانسـتان یـک اقـدام غیرمسـئوالنه و زیر پا گذاشـتن 

حقـوق بشـر و حقـوق اساسـی اسـت.
همچنیـن در شـهر هامبـورگ نیـز شـام شـنبه حـدود 
صدهـا تـن بـه اخـراج پناهجویـان افغانسـتان اعتراض 
کردنـد. سـخنگوی پولیـس تعـداد تظاهرکننـده گان را 
8۰۰ تـن عنـوان کـرد و افـزود کـه ایـن گردهمایـی به 

صـورت مسـالمت آمیـز پایـان یافت. 
فراخـوان ایـن تظاهرات  هـا از سـوی اتحادیـه هندوهـا 
و سـیک های افغانسـتان صـادر شـده بـود. رییـس این 
اتحادیـه گفـت کـه افغانسـتان کشـوری امن نیسـت تا 

بتـوان پناهجویـان را بـه آن کشـور پس فرسـتاد. 
از آنجایـی کـه در مناطـق زیـادی در افغانسـتان جنـگ 

میـان طالبـان و نیروهـای دولتـی جریـان دارد، اخـراج 
پناهجویـان رد شـده از آلمان مورد مناقشـه قـرار دارد.
می گویـد  آلمـان  فـدرال  حکومـت  ایـن،  وجـود  بـا 
مناطقـی بـه اندازه کافی امـن در افغانسـتان وجود دارد 

کـه بتـوان پناهجویـان را بـه آنجاهـا اخـراج کـرد.
دسـمبر  مـاه  در  افغـان  مهاجـر   ۳۴ گروهـی  اخـراج 
را  زیـادی  انتقادهـای  فرانکفـورت  هوایـی  میـدان  از 
یابـد. ادامـه  اخراج هـا  ایـن  اسـت  قـرار  برانگیخـت. 
اخیـراَ مسـئول ادغـام در حکومت فدرال آلمـان اخراج 
گروهـی مهاجـران افغـان را زیر سـوال برده اسـت. او 
خواسـتار این شـد که حکومـت آلمان ایـن موضوع را 

یـک بـار دیگر مورد بررسـی قـرار دهد.
 ۲۰۱۶ سـال  اواخیـر  در  آلمـان  حکومـت  مقام هـای 
گفتنـد کـه در مجمـوع ۱۲ هـزار پناهجـوی افغـان را 

خطـر اخـراج مواجـه انـد.

چرا روسیه ناگهان به موضوع 
افغانستان عالقه مند شده است؟

معترضان در دو شهر آلمان:

اخراج پناهجویان افغانستان یک اقدام غیرمسووالنه است

احمدسعیدی 
"گریه"کنان رفت!

احمدسعیدی کارشناس مطرح سیاسی افغانستان را ترک کرد. 
آقای سعیدی یک شنبه گفت که ناخواسته افغانستان را ترک می کند و 

مجبور به ترک سرزمین خود شده است.
با  شده  مجبور  که  نوشت  خود  اجتماعی  صفحۀ  در  سعیدی  احمد 
کوهستان های سرزمین خود ناخواسته وداع کند و اگر کسی سراغ وی 

را گرفت، به او بگوئید که برمی گردد.
از  که  پاکستان  در  افغانستان  پیشین  دیپلمات  و  دانشگاه  استاد  این 
منتقدان سرسخت اسالم آباد بود، تصریح کرده است که حین پرواز 
خود  سرزمین  خونین  زخم های  عالج  به  تا  می رود  و  ریخته  اشک 

بیندیشد.
سعیدی در چهارم میزان سال ۱۳۹۴ در منطقه شهرنو کابل در چهاراهی 
»حاجی یعقوب«، هدف حمله مردان مسلح موتورسیکلیت سوار قرار 

گفت و از ناحیه صورت زخمی شد.
سعیدی، پس از بهبودی نسبی در بیمارستان گفت که این حمله کار 

گروه طالبان نبوده و ستون پنجم را متهم به حمله به جان خود کرد.
وی، پیشنهاد مقام های ارشد دولت افغانستان را برای درمان در خارج 
از کشور را رد کرد و با هزینه شخصی برای درمان به هند عزیمت کرد 

و پس از بهبودی کامل به کشور بازگشت.
رییس جمهوری افغانستان پس از حمله به جان سعیدی با حضور در 
بیمارستان از وی عیادت کرد و کمیسیونی را مامور رسیده گی به سوء 

قصد به جان وی کرد.
و  دانشگاه  استاد  این  و  نشد  اعالم  کمیسیون  این  تحقیقات  نتایج 
تحلیلگر مسائل سیاسی، از دولت خواست تا نتیجه تحقیق کمیسیون 
این  اما  کند،  اعالم  را  وی  جان  به  قصد  سوء  باره  در  یاب  حقیقت 

خواسته وی عملی نشد.
متن نوشتة فیسبوکی احمدسعیدی:

با درود و سالم ! "از چندی بدین سو خسته و دلتنگ بوده ام، به رسانه ها 
کمتر صحبت داشته ام با در نظرداشت همه مجبوریت ها امروز کشورم 
را ترک کردم، حین پرواز خیلی گریه کردم تا هنوز نمیدانم چی وقت 
بر خواهم گشت، می خواهم به سفر بروم اما سفر ناخواسته، مجبورم 
امروز به کوهستان های سرزمینم با دل ناخواسته وداع کنم ،به آتش ، 
سنگ دود اجاق، با همه کشتن ها و بستن ها با همه بی عدالتی ها و با 
همه نابسامانی ها سر از همین لحظه، اگر کسی صدایم کرد، یا تیلفون 
نمیداند  کس  هیچ  اما  رفته  بگویید  میگردد  بر  اما  رفته  بگویید  نمود 
چی وقت باز خواهد گشت، میروم تا مدتی به خودم و بخاطر عالج 
تنهایی را به خاطر درد  بیندیشم، تا اشک  زخم های خونین سرزمینم 

مشترک بریزم.

بسیاری از ناظران از بابت افزایش 
درگیر شدن روسیه در مساله 

افغانستان شگفت زده شده اند. 
آنها می پرسند مسکو می خواهد 

در این كشور جنگ زده چه چیزی 
به دست آورد؟ بعد از سوریه آیا 

قرار است در افغانستان به عنوان 
یک منطقه متفاوت، مناقشه دیگری 
میان آمریکا و روسیه شکل بگیرد؟
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