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رییس آی.اس.آی به کابل آمد

نویـد مختار رییس سـازمان اطالعـات ارتش پاکسـتان در 
رأس هیأتـی دیروز وارد کابل شـد.

گفتـه می شـود او در مـورد همکاری های امنیتـی و مبارزه 
بـا تروریسـم بـا مقامـات افغانسـتانی بـه گفت وگـو کـرده 

است.
منابـع گفتـه انـد کـه آقـای مختـار بـا رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی و رییس اجرایـی حکومت دیدار کرده اسـت. 

تاهنـوز جزییـات ایـن دیدارهـا فاش نشـده اسـت.
فهرسـت  مـورد  در  اسـت  قـرار  همچنـان  مختـار  نویـد 
تروریسـتان کـه چنـدی پیـش بیـن کابـل و اسـالم آبـاد 

مبادلـه شـد، صحبـت کنـد.
ایـن سـفر در حالـی صـورت می گیـرد کـه هفتۀ گذشـته 
سـردار ایـاز صـادق رییـس پارلمـان پاکسـتان در کابـل با 

مقامـات افغانسـتان دیـدار و گفت وگـو کـرد.
سـه روز پیـش نیز هیأت پارلمانی پاکسـتان به کابل سـفر 

کـرده و بـا مقامات عالی رتبه این کشـور دیـدار کرد.
ایـاز صـادق کـه در رأس یک هیـأت بلند پایـه پارلمانی به 
کابـل سـفر کرده بـود در دیـدار با رییـس حکومت وحدت 
ملی و سـایر سـران افغانسـتان اعالم کرد که باید گذشـته 
را فرامـوش کنیـم و فصـل جدیـدی از همـکاری بیـن دو 

کشـور را رقـم بزنیم.

55 زندانی حزب اسالمی آزاد شدند

۵۵ زندانی حزب اسالمی که در زندان پلچرخی در بند بودند 
با فرمان رییس حکومت وحدت ملی از این زندان آزاد شدند.

۵۵ زندانـی حزب اسـالمی بر اسـاس توافق نامۀ صلح میان 
دولت و این حزب امروز از زندان پلچرخی کابل رها شـدند.
بـر اسـاس ایـن خبـر، قـرار بـود دیـروز ۶۸ زندانـی حزب 
اسـالمی از زنـدان پلچرخـی آزاد شـوند، امـا بـر اسـاس 
گفته هـای برخـی از منابـع، امریـکا و کمیسـیون حقـوق 
بشـر افغانسـتان مانـع آزادی ۱۳ زندانـی این حزب شـدند 

کـه مرتکـب جرایـم ضـد بشـری شـده بودند.
حزب اسالمی نیز در واکنش به این عمل، دو روز از تحویل 
گرفتـن ۵۵ زندانی سـر بـاز زد و حتی یکی از سـخنگویان 
حزب اسـالمی خبـر از تعلیق توافق نامۀ صلح بـا دولت داد.

امـا دیروز حزب اسـالمی بعد از تحویل گرفتـن ۵۵ زندانی 
خویـش، گفته که مذاکـرات برای رهایـی ۱۳ زندانی دیگر 
این حزب جریان دارد و به زودی آنان نیز آزاد خواهند شـد.

صـ 6 صـ 6 صـ 6

از  ملـی  دفـاع  وزارت  در  مسـووالن 
در   ۱۶ اف-  جنگنده هـای  اسـتقرار 

گفتـه  و  کـرده  اسـتقبال  افغانسـتان 
هـا  جنگنـده  ایـن  از  ناتـو  کـه  انـد 

بـرای از بیـن بـردن پایگاه هـای بزرگ 
کـرد. خواهـد  اسـتفاده  تروریسـتی 

نیروهـای حمایت قاطع در افغانسـتان 
اعـالم  ثـور   ۱۱ دوشـنبه،  روز  شـام 
کردنـد کـه نیروهـای هوایـی امریکا با 
هواپیماهـای جنگنـده اف-۱۶ فالکون 
از پایـگاه هوایی آویانو ایتالیا به سـمت 
میـدان هوایـی بگـرام در شـمال کابل 

حرکـت کرده انـد.
ماموریـت حمایـت قاطـع در توییتـر 
رسمی خود نوشـت که این جنگنده ها 
از پایـگاه هوایی آویانو در شـمال ایتالیا 
 بـه میـدان هوایی بگـرام خواهنـد آمد.
امـا ناتـو بـه تعـداد ایـن جنگندهـای 
اسـت. نکـرده  اشـاره   اف-۱۶ 

در همیـن حـال، مسـووالن در وزارت 
دفـاع ملـی، ایـن خبـر را تاییـد کـرده 

جنگنده هـا،  ایـن  کـه  می گوینـد 
تروریسـتی  پایگاه هـای  دورتریـن 
هـراس افگنـان در افغانسـتان را هدف 

داد. خواهنـد  قـرار 
محمـد رادمنـش، معـاون سـخنگوی 
وزارت دفـاع گفتـه اسـت که اسـتفاده 
از جنگنده هـای امریکایـی در جنـگ 
افغانسـتان برای سـرکوب تروریسـتان 

موثـر خواهـد بود.
کـه  اسـت  گفتـه  رادمنـش  آقـای 
حکومـت  نظامـی  تعهـدات  براسـاس 
قـرار  امریـکا،  و  ناتـو  بـا  افغانسـتان 
میـالدی،   ۲۰۲۰ سـال  تـا  اسـت 
افغانسـتان  ارتـش  امریـکا،  و  ناتـو 
و  جنگنده هـا  پیشـرفته ترین  بـا  را 
کننـد. تجهیـز  نظامـی   تجهیـزات 

شاد بودن، تنها انتقامی ست که می توان از زنده گی گرفت.

استقبال وزارت دفاع از استقرار جنگنده های اف- ۱۶ 

در افغانستان

معاون پیشین ریاست جمهوری و معاون شورای حراست و ثبات:

آجندای ملی چتر بزرگی برای ایجاد تفاهم ملی 
و هم گرایی ست
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سـفر هیـأت پارلمانـی و کابینـۀ پاکسـتان بـه 
افغانسـتان چنان در سایۀ ورود گلبدین حکمتیار 
و برنامه هـای گرامی داشـت از ۸ ثـور ُگم شـد که 
کمتـر رسـانه یی بـه آن توجـه نشـان داد. ایـن 
هیـأت کـه ظاهـراً به هدِف ُحسـِن نیـت و پایان 
دادن بـه تنش هـای سیاسـی میان دو کشـور به 
دعـوِت رییس جمهـور غنی بـه افغانسـتان آمده 
بـود، گفته می شـود چنان از سـوی میزبان مورد 
نـوازش قـرار گرفـت که یکـی از اعضای پشـتوِن 
آن بـا ندامـت از آمدنـش بـه افغانسـتان گفتـه 
اسـت: "نـزد همکاران پنجابی ام شـرمنده شـدم". 
از همیـن رو گفتـه می شـود کـه هیـأت پـس از 
مهمان نـوازی در ارگ، به کاخ سـپیدار پناه برده، 
بـه ایـن امید کـه دل جویی هـای رییـس اجرایی 
حداقـل باعـث شـود کـه واقعـاً بـا خاطـِر آزرده 

افغانسـتان را تـرک نگویند. 
بـا ایـن حـال گفتـه می شـود کـه سـفر هیـأت 
صـورت  زمانـی  در  افغانسـتان  بـه  پاکسـتانی 
می گیـرد کـه روابـط دو کشــور اوِج تنش هـای 
خـود را تجربـه می کنـد و هـدف از سـفِر ایـن 
هیـأت به افغانسـتان نیز در راسـتای کاهِش این 
تنش هـا بـوده اسـت. امـا این کـه واقعاً این سـفر 
چقـدر بتوانـد از ایـن تنش هـا بکاهـد و حداقـل 
چارچـوِب پذیرفتـه شـده و قابل قبولـی را برای 
دو طـرف در مناسـباِت دو کشـور زمینه سـازی 

کنـد، هنوز مشـخص نیسـت. 
افغانسـتان  مقام هـای  گزارش هـا،  اسـاس  بـر 
تـالش کرده انـد کـه در دیـدار و گفت وگـو بـا 
هیـأت مواضـع نرم تـری داشـته باشـند. حداقل 
از آن چـه کـه در ارگ ریاسـت  اگـر نخواهیـم 
جمهـوری اتفـاق افتاده بـه عنوان نقطـۀ تراژیِک 
ایـن ســفر یـاد کنیـم، امـا سـوال این جاسـت 
کـه این گونـه سـفرها و دیـد و بازدیدهـا چقـدر 
می توانـد در آینـدۀ مناسـباِت دو کشـور مفیـد 

تلقـی شـوند؟ 
تجربـه نشـان داده کـه مناسـبات افغانسـتان و 
پاکسـتان از چنـان شـکننده گی برخوردار اسـت 
کـه بـا اعـزام هیـأت و دیـد و بازدیـد قابـل حل 
به نظر نمی رسـد. این مناسبات از گذشــته های 
دور بـه تیره گـی گراییـده و طی سـال های اخیر 
بـه اوِج خـود رسـیده اسـت. البته تجربه نشــان 
داده کـه خـالف برخی برداشـت های سیاسـیون 
پاکسـتانی، مناسـباِت دو کشور بیشـتر از این که 
از سـوی دولت هـای موجود در افغانسـتان ضربه 
وارد  پاکسـتان  سیاسـت های  بـا  باشـد،  دیـده 

فازهـای جنجالـی و تنش زا شـده اسـت.
 تـا آن جایـی کـه تاریخ نشـان می دهـد، از زمان 
شـکل گیری پاکسـتان به عنوان کشـور مسـتقل 
تـا امـروز، منهـای دورۀ طالبان، روابط دو کشـور 
هرگز از ثبات برخوردار نبوده اسـت. در حالی که 
طـی این زمـان، افغانسـتان دولت هـای مختلفی 
را  گوناگونـی  سیاسـت های  و  کـرده  تجربـه  را 
اسـت.  آزمـوده  خارجـی  و  داخلـی  سـطح  در 
اگر مشـکل در نـوع حکومـت داری و زمـام داران 
ایـن حکومت هـا  چـرا  پـس  بـوده،  افغانسـتان 
و  سیاسـی  تفاوت هـای  همـۀ  بـا  زمـام داران  و 
فکری شـان موفـق بـه ایجـاد روابـط خـوب بـا 
پاکسـتان نشـدندـ درحالی که ایـن حکومت ها و 
زمـام داران هیـچ سـنخیتی با یکدیگر نداشـته و 
حتـا گاه بـا کشـتِن یکدیگـر، بـه کرسـی قدرت 

دسـت یافته انـد؟
روابـط  کـه  می دهـد  نشـان  تاریخـی  شـواهد 
دو کشـوری کـه در کنـار هـم قـرار گرفتـه انـد 
و مجبـور انـد کـه بـارِ ایـن همسـایه گی را بـه 
دوش بکشـند، همـواره قربانـی زیاده خواهی هـا 
و نگاه غیردوســتانۀ زمـام داران و سیاسـت گراِن 
پاکسـتانی شـده اسـت. این جمله را بارها و بارها 
از سـوی بسـیاری تحلیل گـران و دولت مـرداِن 
کشـور شـنیده ایم کـه "پاکسـتان، افغانسـتان را 
عمـق اسـتراتژیِک خـود می دانـد." ایـن جملـه 
اگرچـه کلیشـه بـه نظـر می رسـد، امـا جمله یی 
بـدون مصـداق نیسـت. پاکسـتان از دیرزمانـی 
در  یـا  و  خـود  آِن  از  کشـوری  را  افغانسـتان 
راسـتاِی سیاسـِت خود تعریف کرده است. شاید 
مشـکالِت مـرزی میـان دو کشـور نیـز گاهی به 
این گونـه سیاسـت ها کمـک کـرده باشـد، ولـی 
در مجمـوع حتـا اگـر این گونـه مشـکالت هـم 
میـان دو کشـور وجـود نداشـت، باز دشــوار بود 

تصـور کرد کـه روابـط آن ها بهتر 
از چیـزی می شـد کـه در حـال 

هسـت. حاضر 
قربانـی  کشـور  دو  روابـط   
سیاسـت هایی بوده که بـه عنوان 
پاکسـتان  اصلـِی  اسـتراتژی های 
حکومت هـای  سـوی  از  همـواره 
اسـت.  شـده  پی گیـری  آن 
زمـان  در  پاکسـتان  سیاسـت 
ضیاءالحـق  جنـرال  زمـام داری 
کمتـر  فعلـی،  سیاسـت های  بـا 
تغییـری را در مـورد افغانسـتان 
و  امکانـات  بـا  ضیاءالحـق  می دهـد.  نشـان 
تسـخیر  سیاسـت  خـود،  زمـان  پتانسـیال های 
بـا  نوازشـریف  و  دنبـال می کـرد  را  افغانسـتان 
امکانـات و توانایی هـای زمـاِن خود این سیاسـت 

می گیـرد.  پـی  را 
و  می رونـد  افـراد  پاکسـتان  سیاسـت های  در 
می آینـد، ولـی هدف هـا بـه جـاِی خـود باقـی 
انـد. حاال هم سـفرهای هیـأت پارلمانـی و یا هر 
سـفِر دیگـری کـه انجـام می شـود، نمی تواند به 
حـال دو کشـور مفیـد ارزیابـی گـردد؛ چـون در 
تغییـری  پاکسـتان هیـچ  اصلـی  سیاسـت های 

رونما نشـده اسـت. 
هیأت هـای پاکسـتانی چه بـا اسـتقبال کم نظیِر 
دولت مـرداِن افغانسـتان مواجه شـوند و چه مثل 
مورد اخیر، با دشـنام از ارگ بیرون رانده شـوند، 
بـه دلیـل این کـه در نـگاه و اهـداِف پاکسـتان 
تغییـِر  نمی تواننـد هیـچ  وارد نشـده،  تغییـری 
بنیادی یـی در روابـط دو کشـور پدیـد آورنـد. 
دو کشـور بـرای رسـیدن بـه ثبـات و امنیـت در 
واقعیت هـای  دریافتـِن  بـه  ناگزیـر  روابط شـان، 
موجود و تن دادن به تلخی هاِی آن  است. در غیر 
آن، آش همیـن خواهـد بود و کاسـه نیـز همان.

بـا این اوصـاف، راهِ چاره آن اسـت که دولت های 
و  چالش هـا  نظرداشـِت  در  بـا  کشـور،  دو  هـر 
تهدیدهـای مشـترکی کـه بـا آن مواجـه  انـد، 
فصلـی نـو در روابط بـا یکدیگر بگشـایند؛ فصلی 
کـه در آن هـر دو طـرف، بی تعارف خواسـته ها و 
نگرانی های شـان را بـا یکدیگـر در میـان بگذارند 
و از خـالِل آن هـا به نتیجـه و معادله یی کـه بُرِد 
هـر دو طـرف را تضمیـن کنـد، دسـت یابنـد. 
چنیـن تعاملی در دنیای وابسـته گی های متقابِل 
امـروز نه تنها ناممکن نیسـت، بلکه کلید توسـعه 

و پیشـرفِت پایدار محسـوب می شـود.

ارگ با هیأت پاکستانی چه کرد؟
مبادا بدخشان کندز 

شود!
چنان کـه هـر سـال پیش بینـی می شـود، عملیات هـای طالبان 
در فصـِل بهـار بـرای به چالش کشـیدِن حاکمیِت دولت شـدت 
می یابـد و جویـی از خـون بـه راه می اندازد. امسـال عملیات های 
بهـاری در شـمال و جنـوب هم زمـان آغـاز شـده و از هلمنـد 
تـا بدخشـان را درنوردیـده اسـت؛ چنان کـه آتـِش جنـگ در 
نیروهـای  مجـدِد  اسـتقرارِ  بـه  منجـر  هلمنـد  ولسـوالی های 
امریکایـی در ایـن والیت شـده و درگیری ها در مـاوراِی کوکچه 
هرلحظـه خبر از سـقوط یک ولسـوالی و خطرِ گسـترشِ جنگ 

بـه آسـیای میانـه را می دهد. 
بـه  بدخشـان  و  تخـار  والیت هـای  در  جنـگ  روزهـا  ایـن 
شـدِت تمـام جریـان دارد و هـر روز عده یـی را بـه کاِم مـرگ 
می کشـاند. در والیت بدخشـان ولسـوالی های زیباک، اشکاشـم 
و بهـارک مرکـز ثقـِل درگیری هاسـت و هرازگاهی از سـقوط و 
بازپس گیـرِی مجـدِد آن ها باخبر می شـویم. در تخـار نیز جنگ 
بـه اندازه یی محسـوس اسـت کـه هرازچندی نیروهـای طالبان 
در ولسـوالی خواجـه بهاءالدیـن کـه بـه مرکـز مقاومـت علیـه 
طالـب مشـهور اسـت، حضـور می یابنـد. هم اکنـون جنـگ در 
جزیـرۀ اسـتراتژیِک درقـد در والیت تخـار جریـان دارد. طالبان 
چندیـن روز اسـت که نیروهـای دولتی در این ولسـوالِی مهم را 
بـه محاصـره درآورده و در برابـِر تالش ها برای شکسـتاندِن این 
محاصـره مقاومـت می کننـد. گزارش هـا در والیت بدخشـان از 
سـقوط ولسـوالی زیباک و در معرِض سـقوط قرار داشـتن چند 

ولسـوالی دیگـر خبـر می دهد. 
ایـن خبرهاِی ناگوار و بی توجهِی مقاماِت حکومت درحالی سـت 
کـه مـا در سـال گذشـته، دو بـار شـاهِد سـقوط کنـدز بودیـم. 
سـقوط مرکـز والیـت کندز امـا به یک بـاره رخ نـداد، بلکـه این 
ولسـوالی های  در  مقدماتی یـی  تحـرکاِت  و  جنگ هـا  سـقوط 
مختلـِف ایـن والیـت داشـت و کم کم تمـاِم والیـت را درنوردید 
و فجایعـی سـهمگین بـه میـان آورد؛ فجایعی که تا هنـوز غباِر 

غـم و مصیبـت را از کنـدز و کندزیـان نزدوده اسـت.
بنـا بـر آن تجربـه، جنگ هـای شـدید در ولسـوالی های مختلِف 
بدخشـان و تخـار نیـز خطـِر سـقوِط ایـن والیت هـا و تکـراِر 
فجایعـی نظیـِر کنـدز را گـوش زد می کنـد و خطـر سـقوط این 
والیت هـای مرزیـ  به خصوص این که بدخشـان با تاجیکسـتان 
بـه عنوان کشـوری مشـترک المنافع با روسـیه مرزی گسـترده 
دارد و بـه چیـن نیـز از ناحیـۀ پامیر وصل اسـتـ  جـوازِ حضور 
و مداخلـۀ مسـتقیِم دو ابرقـدرِت دیگـر دنیاـ  روسـیه و چینـ  
را در افغانسـتان می دهـد. حکومـت افغانسـتان بایـد بـه امنیِت 
والیت هـای مـرزی به ویـژه والیت هـای مـرزِی شـمالی، نگاهی 
اسـتراتژیک داشـته باشـد و در تأمیـن امنیـِت شـهروندانش، از 

سیاسـِت جغرافیایـی و جغرافیای سیاسـی غافـل نماند.
در افغانسـتان همواره بحِث سـتیز و رقابِت قدرت ها و شـیوۀ در 
امـان ماندن از آن، یک گفتماِن غالـب در مطالعاِت امنیتی بوده 
اسـت. اکنـون که بحث صدور تروریسـم و بازی بـزرگ پیراموِن 
آن در زمیـن افغانسـتان مطرح اسـت، حکومت افغانسـتان باید 
بیش از گذشـته به مطالعـاِت اکادمیِک امنیتی در کشـور توجه 
نشـان دهد. ناامنی در شـماِل کشـور و خطِر صعود آن به حوزۀ 
کشـورهای زیر نفوذ روسـیه، همواره حساسـیِت این ابرقدرت را 
برانگیختـه و حتـا در ماه های پسـین، روسـیه را بـه کنش گری 

مرکزی در مسـایل افغانسـتان بدل کرده اسـت. 
دولـِت موجـود بـا اتـکا بـه مدیریـت، سیاسـت و دیپلماسـِی 
سـالم، هـم می تواند امنیـِت شـهرها و والیت هایـش را تضمین 
بـرای  بیرونـی  از قدرت هـای  را  بهانـه  و هـم می توانـد  کنـد 
حضـورِ مسـتقیم و غیرمسـتقیم در جنـِگ افغانسـتان بگیـرد. 
در جنگ هـای شـمال و جنـوب، آن چـه کـه بـه عنـوان ضعـِف 
مدیریتـِی حکومـت می تـوان از آن نـام بـرد، عـدم هماهنگـی 
میـان نیروهـاِی ارتش و پولیس در مقابله با تروریسـتان اسـت. 
پولیـس و ارتـش هرکـدام در صحنه هـای نبرد ماننـد تافته هاِی 
جـدا بافتـه عمـل می کنند، به نحـوی کـه هیچ کـدام یکدیگر را 
پوشـش نمی دهند و در نتیجه در بسـا موارد نیروی هر دو هدر 
مـی رود. در کنار این، ضعِف سیاسـت و دیپلماسـی در حکومت 
نیـز آتـِش جنـِگ تروریسـتان را داغ نگه داشـته اسـت. سـراِن 
حکومـت بایـد بـه زباِن واحد، سیاسـت و دیپلماسـِی مشـترک 
در برابِر طالبان و سـایِر تروریسـتان دسـت یابنـد. هرگونه ابهام 
و سـردرگمی در این بـاره، تـداوِم جنـگ در جنـوب و شـمال و 

قربانی شـدِن مـردم را در پـی دارد. 

  احمــد عمران

هیأت های پاکستانی چه با استقبال کم نظیِر 
دولت مرداِن افغانستان مواجه شوند و چه مثل مورد 
اخیر، با دشنام از ارگ بیرون رانده شوند، به دلیل 

این که در نگاه و اهداِف پاکستان تغییری وارد نشده، 
نمی توانند هیچ تغییِر بنیادی یی در روابط دو کشور 
پدید آورند. دو کشور برای رسیدن به ثبات و امنیت 

در روابط شان، ناگزیر به دریافتِن واقعیت های موجود و 
تن دادن به تلخی هاِی آن  است. در غیر آن، آش همین 

خواهد بود و کاسه نیز همان.

ACKU
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ناجیه نوری 

مسـووالن در وزارت اطالعـات و فرهنـگ و 
ریاسـت اجرایـی حکومت وحـدت ملی می 
گوینـد کـه هیـچ شـخصی نمی توانـد قوت 

رسـانه ها متوقـف کند. 
در  ثـور   ۱۲ سه شـنبه،  دیـروز  کـه  آنـان 
نشسـتی در کابل صحبت می کردند، گفتند 
کـه آزادی بیان یکی از دسـت آوردهای مهم 
دولـت در ۱۶ شـانزده سـال گذشته اسـت و 

بـه هیـچ  و جـه معامله نخواهد شـد.
ایـن گفته هـا پـس از آن اظهـار می شـود 
کـه اخیـراً گلبدیـن حکمتیار، رهبـر حزب 
اسـالمی کـه پـس از پیوسـتنش بـه رونـد 
صلـح بـه افغانسـتان برگشـته، رسـانه ها را  
شـریر عنـوان کـرد و گفت که دهـن برخی 

از رسـانه ها بایـد بسـته شـود.
اما سـیدآقا فاضل سـانچارکی معیـن وزارت 
اطالعـات و فرهنـگ بـا انتقـاد از سـخنان 

اخیـر حکمتیار گفـت: آزادی بیـان و آزادی 
رسـانه ها در قوانین افغانسـتان ذکر شـده و 
هیچ کـس نمی توانـد آن را محـدود سـازد.

آقـای سـانچارکی تاکیـد کـرد: مـا از رونـد 
بـه  مسـلح  گروه هـای  و  افـراد  پیوسـتن 
دولـت افغانسـتان اسـتقبال می کنیـم، امـا 
بایـد بداننـد کـه هیـچ گاه آزادی بیـان در 

افغانسـتان معاملـه نخواهـد شـد.
او گفـت: آغـوش حکومـت افغانسـتان بـه 
روی تمامـی کسـانی کـه بـه پـروس، صلح 
بیـان  آزادی  امـا  اسـت،  بـاز  می پیوندنـد 
معاملـه نخواهد شـد؛ بنابراین دوسـتانی که 
بـه رونـد سیاسـی افغانسـتان می پیوندنـد 
بایـد از ادبیاتـی کار بگیرند که متناسـب به 
شـأن آزادی بیـان باشـد و از ادبیـات نفرت 

کنند. پرهیـز 
معیـن وزارت اطالعـات و فرهنـگ در ایـن 
نشسـت گفـت: کمیتـۀ مشـترک مصونیت 
از  حکومـت  از  ترکیبـی  کـه  خبرنـگاران 

سـطح بـاال و نهادهـای اطالع رسـانی اسـت 
بـه اعتـراف خود رسـانه ها مـدل آن در دنیا 

بی ماننـد اسـت.
آقای سـانچارکی می گوید: "وزارت اطالعات 
و فرهنـگ در ترکیـب آژانـش باختـر بـه 
تازه گـی یونیتـی ایجـاد کـرده و یـک تیـم 
از  وظیفـه گرفتـه تـا در مرکـز و والیـات 
تمـام  مـا  مطبوعـات  آمریت هـا  طریـق 
ُرخ دادهـا رویدادهـا و حـوادث اطالع رسـانی 
را پی گیـری کنند و گـزارش آن را به وزارت 

اطالعـات و فرهنـگ ارایـه کنـد".
بـه گفتـۀ آقـای سـانچارکی: "مـا در حـال 
رسـانه های  قانـون  تعدیـل  و  بازنگـری 
همگانـی هسـتیم کـه جلسـات متعـددی 
داشـتیم و مـواد و مـواردی ایـن قانـون کـه 
ممکن سـبب برداشـت های متفاوت شود را 
روشـن تر بسـازیم و شـاید بعد از دو جلسـه 
نهایـی شـده و بـه وزارت عدلیـه فرسـتاده 

شـد". خواهد 
او همچنـان گفـت: مقـررۀ طـرز تاسـیس 
رسـانه ها یـک مورد بسـیار خوب اسـت که 
یـک بخـش آن مربـوط بـه مکلفیت هـای 
صاحبـان رسـانه ها می شـود کـه در قبـال 
بـه  مکتـوب  مـا  دارنـد،  خـود  کارمنـدان 
تمامی رسـانه ها فرسـتادیم تا نحـوه قرارداد 
بـا کارمنـدان خـود را و مزایـای و امتیـازات 
خـود را بـرای مـا روشـن بسـازند تـا مـا 

برمبنـای قانـون تصمیم گیـری کنیـم. 
عبـداهلل  داکترعبـداهلل  حـال،  همیـن  در 
رییـس اجرایی حکومت وحـدت ملی دراین 
نشسـت گفت: آزادی رسـانه  های افغانستان 
در  بی پیشـینه  دسـت آوردهای  از  یکـی 
منطقـه اسـت که هیـچ شـخصی نمی تواند 

قـوت رسـانه ها را بـا یـک حـرف و یـا یـک 
حرکـت متوقف سـازد.

ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  رییـس 
می گویـد: ملـت افغانسـتان بـرای به دسـت 
آوردن آزادی بیـان و رسـانه ها قربانی هـای 
زیـادی داده انـد بـه همین خاطر اسـت که 
مـا در زمینه آزادی بیان و رسـانه ها نسـبت 
بـه کشـورهای منطقـه پیش قدم هسـتیم.

بیست والیت خبرنگار بانو ندارد
همزمـان باایـن، مسـووالن نهادهـای حامی 
حضـور  از  نگرانـی  ابـراز  بـا  خبرنـگاران 
کارهـای  پیشـبرد  بـرای  بانـوان  کمرنـگ 
خبرنـگاری در کشـور، می گویند در بیسـت 
والیت افغانسـتان هیـچ خبرنگار زن فعالیت 
نـدارد و سـال ۲۰۱۶ بدتریـن سـال بـرای 

خبرنـگاران افغانسـتان بـوده اسـت.
رحیم اهلل سـمندر عضو فدراسـیون نهادهای 
خبرنگاران افغانسـتان در این نشست گفت: 
در بیسـت والیـت افغانسـتان هیـچ بانـوی 
خبرنـگار فعالیـت ندارد و همچنان شـماری 
از خبرنـگاران بـه علـت ناامنـی از والیـت 
درجه سـوم بـه درجه دوم مهاجـرت کردند 
و خبرنـگاران در سـال ۲۰۱۶ و ۲۰۱7  بـه 

والیـات سـفر کـرده نمی توانند.
بـه گفتـۀ آقـای سـمندر: در گـزارش نی از  
۱4۰ مـورد را ثبـت کـرده که ۱4 مـورد آن 
قتل می باشـد، کمیته مصؤنیـت خبرنگاران 
نیـز ۱۰۱ مورد خشـونت را ثبـت کردند که 
۱۳ مـورد آن قتـل می باشـد و همیـن طور 
 4۰۰ افغانسـتان  آزادی  رسـانه های  بـازار 
مـورد را گزارش داده که موارد خشـونت آن 

بیشـتر است.
او گفت: در گزارشـی که ما در سـال ۲۰۱۶ 
تهیـه کردیـم؛ ۱۲۸ مـورد اسـت کـه ۱4 
قتـل را ثبت شـده که ایـن ارقام نسـبت به 

سـال های گذشـته نگـران کننده اسـت.
او تاکیـد کرد: در سـال ۲۰۱۶ هشـت مورد 
دسـتگیری، ۱۸ مـورد حملـه بـه کارمندان 
رسـانه ها ثبت شـده که  دو مـورد آن حمله 
بـه رسـانه ها بـود از جملـه حملـه بـه یکی 

از رسـانه  دایکنـدی بـه نـام نسـیم و رادیـو 
چنار در خوسـت اسـت و ۱۱ مورد سانسـور 
بـود کـه تمامـی آن از سـوی دولـت صورت 

گرفته اسـت.
زابـل  و  بامیـان  والیـات  در  گفـت:  او 
دسـته جمعی  صـورت  بـه  خبرنـگاران 
شـکایت کردنـد و زمانی کـه رییس جمهـور 
بـه بامیان سـفر کـرده بـود؛ خبرنـگاران به 
صـورت دسـته جمعی دسـتگیر شـدند و در 
همیـن روز سانسـور، قطع انترنت و وسـایل 

بـود. ژورنالیسـتان شکسـتانده شـده 
معـاون  دشـتی  فهیـم  حـال،  همیـن  در 
اتحادیـه ژورنالیسـتان افغانسـتان، از وضـع 
مالیـات، بـه اشـکال گوناگـون باالی رسـانه 
 انتقـاد کـرد و گفـت کـه حکومـت در ایـن 
اواخـر مالیاتی چند مرتبۀ را باالی رسـانه ها 

وضـع کـرده و از آن هـا اخـذ می کنـد
او گفـت کـه در سـال گذشـته از سراسـر 
کشـور گـزارش شده اسـت کـه حـدود 7۰ 
رسـانه بـه دلیل وضـع مالیات زیاد از سـوی 
حکومـت و عـدم بودجـۀ کافی درهای شـان 

را بسـته  کرده  انـد.
ایـن نشسـت همچنـان  آقـای دشـتی در 
گفـت: خبرنـگاران بیمـه و حقـوق تقاعدی 
ندارنـد، مصئونیت جانی ندارنـد، در حالیکه 
خبرنـگار بایـد بدانند که سـاعت کاری چند 
سـاعت اسـت و چقـدر حقـوق بـه دسـت 

بیاورند.
دشـتی می گویـد: مـا در مـورد مصؤنیـت 
و  اطالعـات  وزارت  بـا  خبرنـگاران  شـغلی 
فرهنـگ صحبـت کردیـم و همین طـور در 
مـورد مصؤنیـت جنسـی، جانـی و شـغلی 
خبرنگاران در سـه روز آینـده بحث های نیز 

خواهیـم داشـت.
بـه گفته ایـن عضو فدراسـیون خبرنـگاران: 
و  اطالعـات  وزارت  بـا  مـا  صحبت هـای 
صاحبـان  این کـه  خصـوص  در  فرهنـگ 
بـا کارمنـدان خـود  رسـانه ها قـرارداد کار 
مطابـق قانـون کار را بسـازند صحبت هـای 

صـورت گرفتـه و نهایـی خواهـد شـد.

عبداهلل عبداهلل:

هیچ شخصی نمی تواند قوت رسانه ها را متوقف کند
گروه طالبان ۱۳ نفر از بسته گان یک فرمانده پولیس در غور را گروگان گرفتند

گزارش هـا از والیـت غـور حاکـی از آن اسـت کـه گـروه طالبـان ۱۳ تـن از بسـته گان یـک فرمانده پلیـس محلی در 
ولسـوالی دولینـه را بـه گـروگان گرفته انـد و در قبـال آزادی آنان از او خواسـتار تسـلیم سـالح هایش شـده اند.

منابـع محلی می گویند که افراد گروه طالبان شـب گذشـته شـماری از سـاکنان منطقـه فرارود ولسـوالی دولینه این 
والیـت را گروگان گرفتـه و به جای نامعلـوم برده اند.

آنـان می گوینـد کـه گـروه طالبـان در »دولینـه« حضور گسـترده یی دارنـد و از مـردم می خواهند تـا در ناامن کردن 
ولسـوالی های غربـی شـهر فیروزکـوه مرکـز والیت غور بـا آنان همـکاری کنند.

عبدالحـی خطیبـی سـخنگوی والـی غـور ضمن تاییـد این خبـر می گوید کـه طالبان بسـته گان تاج محمـد یک تن 
از فرماندهـان پولیـس محلـی را بـا خـود برده انـد و از او خواسـته اند تـا تمـام تجهیـزات و برخی از پاسـگاه ها پولیس 

دولتـی را بـه آنان تسـلیم کند.
او گفـت کـه طالبـان بـه ایـن فرمانـده ُهشـدار داده انـد که در صـورت همـکاری نکـردن با آنـان، بسـته گانش را تیر 

می کنند. بـاران 
سخنگوی والی غور می گوید که ادارۀ محلی در تالش است تا موضوع را از طریق بزرگان محل حل کند.

روح اهلل بهزاد

محمـد یونـس قانونـی، از رهبـران جهادی 
و معـاون پیشـین ریاسـت جمهوری بر این 
بـاور اسـت، »طـرح آجنـدای ملـی« کـه از 
مسـعود  احمدشـاه  شـهید  بنیـاد  آدرس 
مطـرح شـده اسـت، چتـر بزرگـی بـرای 
ایجـاد تفاهـم ملـی و هم گرایـی در کشـور 

بـه حسـاب مـی رود.
آقـای قانونـی تأکیـد دارد کـه افغانسـتان 
تجربـه  را  سیاسـی  فـراوان  جریان هـای 
کـرده کـه بـه بـاور او، هیـچ یـک از آنـان 
آجنـدای  »طـرح  انـدازۀ  بـه  نتوانسـته اند 
ملی« اولویت های کشـور را سـنجیده شده 

و مـدون ارایـه کننـد.
محفـل  در  کـه  قانونـی  یونـس  محمـد 
پیـروزی  و  ثـور  هشـت  از  بزرگ داشـت 
مجاهـدان صحبت می کرد، گفـت: احزاب و 
نهادهای زیادی در کشـور فعال اند و فعالت 
می کننـد، امـا هیـچ یـک از ایـن احـزاب و 
نهادهـا نتوانسـتند بـه تنهایی نیاز اساسـی 
مردم افغانسـتان باشـند و برای حل مشکل 

افغانسـتان راهـکار مفیـد ارایـه بدهد.
بـه گفتـه او: »در ایـن اواخـر از آدرس بنیاد 
قهرمان ملی افغانسـتان، شـهید احمدشـاه 
مسـعود، طرحـی به نـام »طـرح آجنـدای 
ملـی« اعـالم شـده اسـت کـه از نظـر من، 
این طرح چتر کالن و بسـتر مناسـبی برای 
همـکاری و ایجـاد تفاهـم تمـام احـزاب و 

نهادها در افغانسـتان اسـت«.
از  ریاسـت جمهوری  پیشـین  معـاون 
کشـور  سیاسـی  مطـرح  جریان هـای 
خواسـت کـه از انتقادهای پراکنـده در برابر 
حکومـت و بحران هـای جـاری در کشـور 
دسـت برداشـته بـا ایجاد یک اجمـاع ملی، 

بردارنـد. ایـن بحران هـا گام  بـرای حـل 
آقـای قانونـی بـا اشـاره بـه این کـه برخـی 

از مجاهـدان و  کشـورها کـه در گذشـته 
مـردم افغانسـتان حمایـت می کردنـد، در 
مداخلـه  و  توطیه گـری  بـه  حاضـر  حـال 
اظهـار  می زننـد،  دسـت  افغانسـتان  در 
داشـت: »کوتاه کـردن دسـت مداخله گران 
بـدون  افغانسـتان،  از  توطیه چینـان  و 
تمـام  از  متشـکل  سیاسـی  اجمـاع  یـک 
ممکـن  کشـور،  در  مطـرح  جریان هـای 
نیسـت. نیروهـای سیاسـی بایـد بـا ایجـاد 
یـک صـف واحـد ملـی و سیاسـی در برابر 

کننـد”. ایسـتاده گی  چالش هـا  ایـن 
کشـور  سیاسـی  و  جهـادی  چهـرۀ  ایـن 
تصریـح کـرد: مجاهـدان چنان سـعۀ صدر 
داشـتند کـه حتـا بـا دکتـر نجیـب اهلل کـه 
از مخالفان شـان بـود، رویـۀ نیـک داشـتند 
و حتـا در زمـان بیـرون شـدن از کابـل، 
از او دعـوت کردنـد تـا بـا بیـرون شـدن از 
دفتـر سـازمان ملل، بـا مجاهدان بیـرون از 
کابـل بـرود و نیز با آقای اسـداهلل سـروری، 
رییـس خـاِد دوران کمونیسـتان، هم چـون 
یـک زندانـی برخـورد کردنـد و با اسـتقرار 
نظـام جدید در افغانسـتان او را به حکومت 
سـپردند تـا در زمینـۀ عملکردهایـش بـا 

عدالـت برخورد شـود.
در  ریاسـت جمهوری  پیشـین  معـاون 
قسـمتی از سـخنانش بـا اشـاره بـه ایجـاد 
هم گرایـی ملـی بـرای مقابله بـا بحران های 
کشـور تصریح کـرد که یـک حلقۀ کوچک 
حکومتـی نمی تواند بـه بحران هـای جاری 
بـه ویـژه مداخـالت و حمایـت کشـورهای 
همسـایه از گروه های تروریسـتی در کشور 

دهد. خاتمـه 
آنـان از حکومـت خواسـتند کـه از تکروی 
و نفـی مشـارکت جریان هـای سیاسـی در 
قدرت دسـت برداشـته و مردم افغانستان را 
در تصمیم گیری هـای بـزرگ ملـی سـهیم 

سازد.

ایـن رهبـران جهـادی هم چنـان از سـران 
حکومـت وحـدت ملی خواسـت تا بـه روند 
منزوی سـاختن مجاهدان خاتمه بخشـیده 
و آنان را در تصمیم گیری ها شـریک سـازد.

کـه  سـاخت  نشـان  خاطـر  هم چنـان  او 
اهمـال  از  بایـد  ملـی  وحـدت  حکومـت 
کاری نسـبت بـه برگزاری انتخابات دسـت 
دقیـق  تقویـم  زوتـر  هرچـه  و  برداشـته 
انتخابـات پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی ها 

را اعـالم کنـد.
بـه  سـال  چنـد  از  ملـی  آجنـدای  طـرح 

نخبـه گان  از  شـماری  توسـط  این سـو 
کوشـش  بـه  کشـور  علمـی  و  سیاسـی 
احمدولـی مسـعود و از آدرس بنیاد شـهید 
احمدشـاه مسـعود مطـرح گردیـده اسـت.

ایـن طرح که سال هاسـت نخبـه گان باالی 
بـرای  اسـت  طرحـی  کرده انـد،  کار  آن 
بیـرون کشـیدن افغانسـتان از بحـران کـه 
و  واکاوی  آن  در  نیـز  اولویت هـای کشـور 

سـنجیده شـده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه هفتـۀ پیـش، فراخـوان 
محفـل  یـک  در  ملـی  آجنـدای  مردمـِی 

از  زیـادی  شـمار  حضـور  در  و  باشـکوه 
مختلـف  جریان هـای  و  سیاسـت مداران 
سیاسـی و مدنی کشـور مطرح شـد که در 
این فراخـوان، اعضای نهـاِد »طرح آجندای 
و  نابه سـامان  وضعیـت  واکاوی  بـا  ملـی« 
بحرانـی کشـور، طرح هایـی را بـرای بیرون 
رفـت از ایـن وضعیـت مطرح کردنـد که به 
دنبـال آن، این طرح و فراخوان با اسـتقبال 
سیاسـت مداران  و  شـهروندان  بی پیشـینۀ 

روبـه رو گردیـد.

معاون پیشین ریاست جمهوری و معاون شورای حراست و ثبات:

آجندای ملی چتر بزرگی برای ایجاد تفاهم 
ملی و هم گرایی ست

ACKU
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   تص��وِر واقعی��ِت "ح��وزة عموم��ی" 
و برپای��ی نهاده��ای جامع��ة مدن��ی 
ب��دون ب��ه رس��میت ش��ناخته ش��دِن 
اس��تقالِل "ح��وزة خصوص��ی" در 
جامع��ه ام��کاِن عب��ور از س��نتهای 
لگ��راِی هگل��ی را ب��ا مش��کل 

ُ
ک

روب��هرو میکن��د.  بایس��تی مصونی��ت 
"ح��وزة خصوص��ی" را ب��ه رس��میت 
ش��ناخت، ت��ا زمینهس��ازی ش��ود 
ک��ه اف��راد ب��ه گون��ة آزاد و ب��ا توج��ه 
ب��ه وجدانش��ان راه خ��ود را برگزینن��د 
و در حوزهه��ای مرب��وط ب��ه:"حیط��ة 
ایمان��ی و وج��دان اخالق��ی، مبادل��ة 
کاال و رواب��ط اقتص��ادی و همچن��ان 
رواب��ط ش��خصی، عاطف��ی، جنس��ی و 
(Calhoun,1997:94 )"سلیقهییش��ان

تصمی��م بگیرن��د.
   آزادی وج��دان چ��ه ب��ه عن��وان ای��دة 
فلس��فی /اخالق��ی، چ��ه ب��ه منزل��ة ام��ِر 
اجتماع��ی، ب��دوِن پذیرفت��ِن تمای��ِز 
"ح��وزة خصوص��ی" از "ح��وزة عموم��ی" 
ب��رای توس��عة مناس��باِت معق��ول در 
جامع��ه تصورش��دنی نیس��ت، در 
ص��ورِت ع��دِم تمای��ِز آندو میت��وان 
ش��اهِد خش��ونت و س��رکوِب "آزادی 
انس��انها ب��ود. تجرب��ة  وج��دان" 
طالب��ان نمون��ة ب��ارِز نف��ی تفکی��ِک 
"ح��وزة خصوص��ی" از "ح��وزة عموم��ی" 
اس��ت ک��ه تح��ت ن��ام پاکیزهگ��ی دین��ی 
و قوم��ی و اص��الح اخ��الق، ب��ه گون��ة 
وس��یعی آزادی رأی و ام��کان زندهگ��ی 
ش��رافتمندانه از م��ردم افغانس��تان را 

س��لب ک��رده ب��ود.
    آزادی بی��ان ک��ه ج��زو مه��ِم "حق��وق 
:1376( ب��ه 341 )گیدن��ز، مدن��ی"
ش��مار م��یرود،در صورت��ی تضمی��ن
خواه��د ش��د ک��ه آم��وزة مه��م "بل��وغ
اف��راد انس��انی ب��رای هدای��ت از
:1381( ب��رای 50 )کان��ت، غی��ر"
گفتوگوه��ای عقالن��ی و فرهیخ��ته 

ش��دِن ش��هروندان در "ح��وزة عموم��ی" 
و اس��تقالِل "ح��وزة خصوص��ی" ج��دی 
گرفت��ه ش��وند و روایته��ای افالطون��ی 

ب��رای "تعال��ی" ب��ه تعلی��ق درآین��د. 
    قای��ل ب��ودن ب��ه یکسانس��ازی 
نهاده��ای اجتماع��ی نی��ز ب��ه لح��اِظ 
سیاس��ی پیامده��ای خطرناک��ی را 
ب��ه دنب��ال دارد و هژمون��ی "ح��وزة 
خصوص��ی" ب��ر "ح��وزة عموم��ی" 
تراژی��دی س��رکوب آزادی وج��دان 
و بی��ان را بهوج��ود خواه��د آورد؛ 
بنابرای��ن بح��ِث تمای��ِز "ح��وزة عموم��ی" 
از "ح��وزة خصوص��ی" ب��رای حف��ظ و 
توس��عة جامع��ة دموکراتی��ک ن��ه تنه��ا 

ض��روری، ک��ه حیات��ی اس��ت.
   آم��وزة تمای��ز "ح��وزة خصوص��ی" از 
"ح��وزة عموم��ی" معط��وف ب��ه مه��م 
پنداش��تِن "چندصدای��ی" اس��ت ک��ه 
ن��ه تنه��ا سلس��لهمراتِب "خ��ودی" 
و "غی��ر خ��ودی" را برنمیتاب��د ک��ه 
رژی��ِم حقیق��ِت یگان��ه را نی��ز م��ردود 

. رد میش��ما
  آزادی بی��ان ب��ا وج��ود اینک��ه تفکی��ک 
"ح��وزة عموم��ی" از "ح��وزة خصوص��ی" 
را ب��ه رس��میت میشناس��د، ب��رای 
مفه��وم "م��دارا" نی��ز جای��گاه مهم��ی 
قای��ل اس��ت، رون��دی ک��ه تحم��ِل ام��ِر 
ناپذیرفتن��ی از روی آزادی و اختی��ار را 

توجی��ه میکن��د.

      مدارا و اصل احترام 
     "م��دارا" ک��ه نش��انهیی از پیش��رفت 
فرهنگ��ی جوام��ع ب��ه ش��مار م��یرود، 
ب��ا "بیتفاوت��ی" ف��رق اساس��ی دارد. 
در صورت��ی مص��داق  ای��ن مفه��وم
پی��دا میکن��د ک��ه عام��ِل آن ب��ا وج��وِد 
"ق��درت" ن��ه تنه��ا س��رکوب نمیکن��د 
ک��ه ب��ا ق��رار گرفت��ن در "آس��تانة تحم��ل"
)ژان��درون،1378:17( "تع��صب" و 

"نف��رت" را نی��ز برنمیتاب��د.
    م��دارا ای��ن معن��ا را برجس��ته میکن��د 

ک��ه انس��ان ب��ه گون��ة طبیع��ی موج��وِد 
عقالن��ی اس��ت و ب��ه حک��ِم طبیع��ِت 
خ��ود "تعق��ل" میکن��د، بنابرای��ن 
نس��بت ب��ه "تعق��ل"، ح��ق طبیع��ی دارد 
و نمیتوان��د تعق��ل نکن��د، همچن��ان:

 
ً
ام��کان ن��دارد ک��ه فکر ف��رد کامال

تاب��ع کنت��رول دیگ��ری باش��د؛ 
زی��را هیچک��س نمیتوان��د ح��ق 
طبیع��ی خ��ود نس��بت ب��ه تعق��ل 
و داوری ش��خصی درب��ارة هی��چ 
ام��ری را ب��ه دیگ��ری واگ��ذارد 
و نمیت��وان کس��ی را مجب��ور 
ب��ه ای��ن کار ک��رد؛ از ای��نرو 
اگ��ر حاکم��ی ب��ه اتب��اع خ��ود 
حک��م کن��د ک��ه چ��ه ام��وری را 
ب��ه عن��واِن حقیق��ت بپذیرن��د و 
ی��ا ب��ه عن��وان غی��ر حقیق��ت رد 
کنن��د، در ای��ن ص��ورت نس��بت 
ب��ه آنه��ا ناروای��ی و ح��ق آنه��ا 
را س��لب ک��رده اس��ت؛ زی��را ف��رد 
نمیتوان��د حت��ا اگ��ر بخواه��د، 
در چنی��ن ام��وری ح��ق خ��ود 
 )Plamenatz ,را س��لب کن��د

 1963: 79( .

      از ای��ن اس��تدالل اس��تنباط میش��ود 
»داوری آزاد« ح��ِق  و ”تعق��ل« ک��ه
طبیع��ی انسانهاس��ت ک��ه دیگ��ران 
بای��د ب��ه آن احت��رام بگذارن��د و 
همچن��ان توانای��ی بالقوهییس��ت ک��ه 
آدم��ی نمیتوان��د حت��ا اگ��ر بخواه��د، 
خ��ود را از آن ف��ارغ نمای��د. بنابرای��ن 
از یکط��رف "ح��ق" و از  "تعق��ل"  
جان��ِب دیگ��ر "توانای��ی" آدم��ی اس��ت، 
ک��ه ع��دِم م��دارا ه��م رفت��اِر نامعق��وِل 
س��لب ح��ِق آدم��ی و نی��ز چالش��ی در 
براب��ر ش��کوفایی توانای��ی او ب��ه ش��مار 
م��یرود، ب��ه همی��ن جه��ت اس��ت ک��ه 
اس��پینوزا 1برخ��الِف توم��اس هاب��ز 
غای��ِت دول��ت را تنه��ا ایج��اِد امنی��ت 
نمیدان��د بلک��ه اف��زون ب��ر آن، تهی��ة 

ام��کاِن "تعق��ِل آزاِد" آدمی��ان درب��ارة 
مصال��ح خودش��ان میپن��دارد. 
ایش��ان حکومت��ی را ک��ه قص��ِد تس��لط 
ب��ر روانه��ای ش��هروندانش را دارد، 
س��رکوبگر و غاص��ِب ح��ِق "اندیش��یدِن 
آزاد" آنه��ا معرف��ی میکن��د، چنانچ��ه 

گفت��ه اس��ت:

حکومت��ی ک��ه بخواه��د 
ب��ر روانه��ا مس��لط باش��د، 
س��رکوبگر ش��ناخته میش��ود، 
و حکمران��ی ک��ه بخواه��د ب��ه 
اف��راد دس��تور ده��د چ��ه چی��ز 
را حقیق��ت بدانن��د و چ��ه چی��ز 
را خط��ا، و چ��ه عقیدههای��ی 
بای��د روان آنه��ا را از ش��ور و 
ش��وق خ��دا ب��ه هیج��ان آورد، 
بدیهیس��ت ک��ه ب��ر ض��د 
اتباع��ش اق��دام میکن��د و 
غاص��ب ح��ق آنهاس��ت؛ 
زی��را اینه��ا از حق��وق وی��ژة 
ه��ر ف��رد اس��ت، حقوق��ی ک��ه 
هی��چ ک��س، حت��ا اگ��ر بخواه��د،
نمیتوان��د از خ��ود س��لب کن��د.

 )1382: )اس��پینوزا،204

     ج��ان ُب��دن 2نی��ز در اث��ر معروف��ش 
"ش��ش کت��اب در ب��اِب جمه��وری3"، 
ب��ا وج��ود اینک��ه اختالف��ات مذهب��ی 
را یک��ی از عوام��ل بیثبات��ی حکوم��ت 
میدانس��ت، ام��ا مس��اعی ش��هریار 
ب��رای یکدس��تی و یگانهگ��ی ایم��ان و 
عقی��ده را نف��ی میکن��د و غی��ر مج��از 

میپن��دارد.
   ُب��دن در رس��الة دیگ��رش تح��ِت 
عن��واِن "مکالم��اِت هف��ت نف��ره4"، در 
قال��ب گفتوگوه��ای خیال��ی می��ان 
هف��ت دوس��ِت دانش��مند از مذاه��ِب 
مختل��ف، ُحس��ن م��دارا را ب��ه نمای��ش 
میگ��ذارد. ای��ن رس��اله طیف��ی از 
عقای��د کاتولیک��ی، یه��ودی، اس��المی، 
لوت��ری، کالوین��ی، خ��دا گ��روی 
طبیع��ی و ه��واداری ب��ه م��دارا می��ان 
هم��ة مس��الک را ب��ه تصوی��ر میکش��د. 
آنه��ا در هف��ت روز ب��ه گفتوگوه��ای 
جدل��ی بایکدیگ��ر میپردازن��د، 
ام��ا همهگ��ی اف��راِد معق��ول ان��د و ب��ه 
آس��انی یکدیگ��ر را تحم��ل میکنن��د، 
 هی��چ ی��ک ب��ه مذه��ب دیگ��ری 

ً
نهایت��ا

نمیگ��رود، ول��ی در نتیج��ة مباحث��ه 
ب��ه نرم��ِش بیش��تری نس��بت ب��ه عقای��د 
یکدیگ��ر میرس��ند و "معیاره��ای
م��دارا")دالمای��ر، هم��ان:320( را ب��ه 
عن��وان ادای احت��رام ب��ه یکدیگ��ر م��ورِد 

عنای��ت ق��رار میدهن��د.
    از ج��ان الک 5نی��ز ب��ه عن��وان مداف��ع 
ُپ��رآوازة "م��دارا" ی��ادآوری میش��ود. 
ایش��ان ب��ا اث��ر معروف��ش "نامهی��ی 
درب��ارة تس��اهل6" سیاس��ِت سانس��ور و 
س��رکوب را غیرمؤث��ر و از نظ��ر اخالق��ی 

زیانب��ار معرف��ی میکن��د.
   
1 . Baruch Spinoza ( 1632 – 1677 ) 

2 . Jean Bodin (1530-1596)

3 . Six books of the Republic

4 . Colloquium of the Seven About Secrets of 

the Sublime 

5 . John Locke (1632- 1704)

6 . A Letter Concerning Toleration 

حقیقت انقالب ثور
انق��البث��وردرس��ال1357خورش��یدی،ب��ا
ازبی��نرفت��نخان��داِنآلیحی��یآغ��ازش��د.
تغیی��ردرحکوم��تدرتم��امعرصهه��ارونم��ا
گش��ت.انقالبیه��ادرابت��داب��اتن��دِیبی��ش
ازح��دحرک��تکردن��د.ح��زبدموکراتی��ک
خل��قافغانس��تانب��های��نه��دف ک��هروحی��ۀ
مخالفی��ِنخ��ودرابش��کند،دس��تبهح��رکاِت
تن��دوتبلیغ��اِتوس��یعزد.نورمحم��دترهک��ی
اولی��نرییسجمه��ورح��زبدموکراتی��ک
خل��قافغانس��تانمیگف��ت:»دخلک��وزور،

دخ��دایزوردی!«
رییسجمه��وِر دومی��ن امی��ن حفیظالل��ه
زم��انحکوم��تانقالب��ی،میگف��ت:»م��ا
ت��وپداری��م،تان��کداری��م،طی��ارهداری��م!«
رییسجمه��ور س��ومین ببرککارم��ل
حکوم��تح��زبدموکراتی��کمیگف��ت:
زم��ان در ک��ه دولت��ی »دول��تش��وراها،
افغانس��تان امپریالی��زم و ارتج��اع حمل��ۀ
راتنه��انگذاش��ت،م��اازکش��ورش��وراها

» یم! ر س��پاس گزا
حاکمی��ت زم��ان در دموکراتی��ک ح��زب
خ��ود،ب��االیدروازۀمس��اجد،ش��عاِرم��رگ
ب��ر»اخ��وانالش��یاطین«رانص��بک��ردهب��ود.

 استاد آزاده
س��ال1358خورش��یدی،متعل��مصن��ف
نه��ِملیس��ۀخیرخان��هب��ودم.مدی��ریداش��تیم
ازخلقیه��ایدوآتش��هوس��ختگیرک��ه
نام��شس��ندیگلب��ود.اوهمهچی��ِزمکت��ب

رابهش��دتکنت��رلمیک��رد.
ب��ه رفت��ن از پی��ش هم��هروزه ش��اگردان
ایس��تاده منظ��م قطاره��ای در صنفه��ا،
ش��دهوس��رودمل��ِیخلقیه��اراک��هب��ا
موزی��کنواخت��همیش��د،گ��وشمیدادن��د.

حوچهداحمکهآسمانوی
حوچهداجه��انودانوی

و...
راهرفت��نوگ��پزدندرهن��گامنواخت��ِن

س��رودمل��ی،ُج��رمبزرگ��یب��ود.
اس��تادیداش��تیمک��هش��خصیدانش��مند
ب��ود،اورادرمکت��بمقیمخ��انمیگفتن��د.
مقیمخ��انمعل��ممضم��وِناقتص��ادم��اب��ود.
اوهن��گامنواخت��ِنس��رودمل��یتوق��فنک��رد،
ش��ایدنفهمی��دک��هس��رودمل��یدرح��اِل
نواخت��ناس��ت.بع��دازهم��انروز،دیگ��ر

اس��تادمقی��مراندیدی��م.
پرس��یدیمک��هاس��تادمقی��مخ��انچ��هش��د.
ش��رارت ج��رم ب��ه مقیمخ��ان گفتن��د:
محب��وسگردی��دهاس��ت.ام��ادیگ��رای��ن

اس��تادهرگ��زبرنگش��ت!
رژی��مخل��قوپرچ��مب��امخالفی��ِنخ��ود
روِشبس��یارخش��نوغیرانس��انیداش��توب��ا
اندکتری��ناش��تباه،اف��رادرام��وردبازپ��رس
ق��رارم��یداد.کوچکتری��ناس��نادمبن��یب��ر
دس��تداش��تندرفعالیته��ایض��ددولت��ی،
ج��زایم��رگداش��ت.آنه��امخالفی��ِنخ��ود
راب��ههی��چص��ورتتحم��لنمیکردن��د.

ب��اوج��ودش��دِتعم��لبرض��دمخالفی��ن،هر
روزب��هگروهه��ایمخال��ِفدول��تاف��زوده
مخالفته��ا دامن��ۀ اینک��ه ت��ا میش��د،
ولس��والی های اکث��ِر و گردی��د گس��ترده
والی��اتافغانس��تانب��هدس��ِتمجاهدی��ن
ب��اوج��ودحمای��ت نهای��ت، افت��ادودر
دول��تش��ورویوق��ت،رژی��مخل��قوپرچ��م
ش��تار،ب��ه

ُ
پ��سازچه��اردهس��الجن��گوک

تاری��خ8ث��ور1371خورش��یدی،ب��هدس��ِت
مجاهدی��نس��قوطک��رد.

پاره های پیوسته
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه

بخش چهارم  رحمت الله بیگانه   

مفاهیم کلیدی در فلسفۀ میان فرهنگی
بخش هفتم   سید حسین اشراق    

ACKU
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شـکل گیری مدرسـۀ اهل حدیث بـه عوامِل 
ذیـل برمی گردد: 

کـه  روشـی  از  آن هـا  اثرپذیـری  ۱ـ 
علمای شـان در تمسـک به احادیث و آثار و 

اعمـال و  بـه رای  اجتهـاد  از  اجتنـاب 
قیاس برگزیدند.

و  احادیـث  بـزرِگ  ثـروِت  موجودیـت  ۲ـ 
آثـاری کـه در نـزد صحابـه وجود داشـت و 

و حجـاز  در  بیشترین شـان 
باالخـص در مدینـه زنده گـی می کردنـد و 
ایـن آثار، آن هـا را از اسـتدالل و اعمال رای 

بی نیـاز سـاخته بود. 
حـوادث  و  وقایـع  قلـت  ساده زیسـتی،  ۳ـ 
ظهـور  از  مدینـه  بـودِن  دور  و  حجـاز  در 

فارسـی تمـدن  از  متأثـر  رویدادهـای 
پیامبـر  زمـان  هماننـد  مـردم  یونانـی.  و 
حـوادث  و  داشـتند  زنده گـی  علیه السـالم 

می آمـد. میـان  بـه  به نـدرت  جدیـد 
4ـ دوری شـان از اماکن فتنه و اسـباب نزاع، 
آن گونـه کـه در عراق وجود داشـت. آن ها از 
قلمـرو نفـوذ نظریـات خـوارج و شـیعه دور 
بودنـد و حدیث و آثار بـدون تهمت و ایجاد 
شک و شبهه در نزدشان محفوظ باقی ماند.

عصر ائمۀ مذاهب فقهی
وجـود دو مدرسـۀ اهـل حدیـث و اهل رای 
در مدینـه و کوفـه در زمـان تابعیـن نیـز با 

توجـه بـه دالیـل مختلف، رشـد و
ادامـه یافـت تـا آن کـه عصـر ائمـۀ مذاهب 
فقهـی فـرا رسـید. در ایـن زمـان، فاصلـۀ 
اختـالف در میـان آن هـا بیشـتر شـد و بـه 
صحابـه  زمـان  در  کـه  اختالفـی  اسـباب 
وجـود داشـت، نه تنها بسـنده نشـد، بلکه از 
مرزهـای آن عبور شـد و اختـالف به مصادر 
تشـریع و مبـادی لغوی کـه در فهم نصوص 
تطبیـق می شـد، رسـید. سـرانجام، در هـر 
حـوزۀ فقهـی، بـا توجـه بـه پیشـینۀ آرای 

آن هـا، مذهبـی ایجـاد گردید. 
اختـالف مجتهدیـن در مسـایل زیر آشـکار 

گردید: 
۱ـ در طریـق وثوق سـنت و میـزان رجعِت 
یـک روایـت بـه روایتی دیگـر. چـون وثوق 

سـنت مبتنی بـر وثوق
راویـان و کیفیـت روایـت بـود. مجتهدیـن 
عـراق، امـام ابوحنیفـه و یارانـش به سـنت 

متواتـر و مشـهور احتجـاج
ترجیـج  را  ثقـه  فقهـای  روایـت  و  کردنـد 
دادنـد. مجتهدیـن مدینـه، امـام مالـک و 

را مدینـه  اهـل  اصحابـش، عمـل 
ترجیـح دادنـد و اخبـار آحـاِد مخالف عمل 
اهـل مدینـه را تـرک کردنـد. سـایر امامان، 

روایـت راویـاِن عدل
ثقـه، فقهـا یـا غیرفقهـا را حجت دانسـتند، 
اگرچـه موافـق یـا مخالف عملِ اهـل مدینه 

باشـد. اثرات ایـن موضوع،
سبب نشأت اختالف در احکام گردید.

فتـاوای  مـورد  در  مذاهـب  امامـان  ۲ـ 
افـراد صحابـه صـادر  از  کـه  اجتهادی یـی 
شـده بود، اختـالف کردنـد. امـام ابوحنیفه

و پیروانش فتوای هـر صحابه را می گرفتند، 
بـه فتوای یـک نفر مقیـد نبودنـد و به طور 

عموم از چهارچوب
امـام  نمی شـدند.  بیـرون  صحابـه  فتـوای 
شـافعی می گفـت: فتـاوای صحابـه، فتاوای 

اجتهـادی فـردی اسـت کـه از
غیرمعصـوم صـادر شـده، ایشـان می توانند 
برخـی فتـاوا را بگیرنـد و می توانند برخالف 

همـۀ آن هـا فتوا دهنـد. این
در  اختـالف  وجـود  سـبب  نیـز  اختـالف 

شـد. احـکام 
۳ـ اختـالف در قیـاس. برخـی احتجـاج به 
قیاس را نپذیرفتنـد و آن را به عنوان مصدر 

تشریع نشـناختند. جمهور
مجتهدیـن قیـاس را بعـد از قران، سـنت و 
اجمـاع، بـا وجـود اختـالف در علت حکمی 

کـه قیـاس بـر آن مبتنی
می دانسـتند.  تشـریع  مصـدر  می شـود، 
اختـالف در ایـن امـر نیز سـبب اختالف در 

شـد.  احکام 

تبلور دو مدرسه در مذاهب فقهی
لـوای  حامـل  ابوحنیفـه  امـام  مذهـب 
مدرسۀ رأی شناخته شـد. اوضاع سیاسی، 
عـراق  تمدنـِی  و  اجتماعـی  فرهنگـی، 
زمینه  سـاز شکل گیری مدرسـۀ رای بود که 
نبـوغ جوشـاِن امـام ابوحنیفـه و یارانش به 

می گفـت. پاسـخ  آن  نیازهـای 
مذهـب حنابلـه، تبلـوری از مدرسـۀ اهل 
حدیـث بود کـه بعدهـا پیروانـش آن را به 
نـام مذهـب سـلف نیـز یـاد می کردنـد. 
امـام احمدبن حنبل کتابی در فقه ننوشـت 
ولـی کتـاب مسـند را در حدیـث تألیـف 
کـرد. میالن بـه حدیـث، بعد از امـام احمد 
رشـد بیشـتری یافـت و در قـرن هفتـم ابن 
تیمیه آن را بیشـتر بسـط و توسعه داد و در 
قـرن دوازدهـم بـار دیگـر توسـط محمدبن 

عبدالوهـاب در حجـاز ظهـور کرد. 

اختالفـات مدرسـۀ اهـل رأی و اهـل 
یث  حد

بیشـترین علمـای احنـاف از نظـر اعتقادی 
پیـرو مذهـب ماتریـدی بودنـد. در فـروع، 

حنفـی و در اعتقـاد ماتریـدی بودنـد. 
و  رای  مدرسـۀ  میـان  در  اصلـی  اختـالف 
مدرسـۀ حدیـث، اختـالف در حـوزۀ اعتقاد 

بود که بر اختالف در فروع نیز اثر گذاشـت. 
اشـعری ها و ماتریدی هـا بـه مثابـۀ دو روی 
یـک سـکه، تـالش کردنـد کـه بـا دالیـل 
عقلـی، عقاید اسـالمی را به اثبات برسـانند.

معتزلی هـا بـرای دفـاع از عقیـدۀ اسـالمی، 
روش فلسـفی را در پیـش گرفتنـد کـه از 
شـده  اقتبـاس  فالسـفه  و  یونـان  منطـق 
از  ایـن روش، دفـاع  انتخـاب  بـود. سـبب 
بـود. بعدهـا اشـعری ها و  عقایـد اسـالمی 
ماتریدی هـا نیـز همـان روش را برگزیدنـد. 
مدرسـۀ اهـل حدیـث یـا به اصطـالح امروز 
سـلفی ها، بـا روش اهـل رای یـا ماتریدی ها 

و اشـعری ها مخالفـت کردند. 
خواسـتند بحـث عقاید را بر منهـاج صحابه 
و تابعیـن اعـاده نماینـد، عقایـد را جـز از 

کتـاب و سـنت نگیرنـد، اصـل عقیـده را از 
قـرآن بگیرنـد، دالیـل مبّیـن عقیـده را نیز 
از قـرآن اخـذ نماینـد و علمـا را از تفکـر در 

مـورد دلیـل قـرآن کریـم منـع کنند.
خـدای  مدرسـۀ حدیـث، صفـات  پیـروان 
متعـال را آن گونـه کـه در قـرآن کریم آمده 

اسـت، اثبـات کردنـد و دالیلـی بـرای
ایـن  نمودنـد.  ارایـه  اثبات شـان  صحـِت 
ابـن تیمیـه بیشـتر  اختـالف در نظریـات 

می گویـد: کـه  می شـود  روشـن 
روش هـای علمـا در فهـم عقایـد بـه چهـار 

نـوع تقسـیم شـده اسـت:
بـه  قـرآن  می گوینـد:  آن هـا  فالسـفه.  ۱ـ 
طریـق خطـاب بـرای اقنـاع جمهـور آمـده 

اسـت و طریـق عقایـد مبنـی بـر برهـان
و یقین است.

۲ـ متکلمان)معتزلـه(. آن هـا قضایای عقلی 
و دلیـل عقلـی را بـر تأمـل و نظـر در آیات 
قـرآن مقـدم می سـازند و بـه مقتضای عقل 
تأویـل می کننـد، هرچنـد از عقایـد قـرآن 

بیـرون نمی شـوند. 
۳ـ گروهـی از علمـا. ایشـان بـرای روشـن 
اسـتعانت  عقـل  از  قـرآن  عقایـد  کـردن 

. ینـد می جو
4ـ گروهـی کـه به قـرآن، عقایـد و دالیلش 
ایمـان آورده انـد، ولی در کنار ادلـۀ قرآن به 

ادلـۀ عقلی نیز متوسـل
می شـوند. کـه مـراد اشـعری و ماتریـدی 

اسـت.
ایشـان بعـد از توضیـح گروه هـای چهارگانه 

می افزایـد: 
از  یـک  هیـچ  سـلف،  روش  و  منهـاج 
روش هـای چهارگانـۀ فـوق نیسـت. آن هـا 
عقایـد و دالیـِل آن را از نصوص می گرفتند. 
بـرای معرفـت و شـناخت عقیده، احـکام و 
همـۀ امور مربـوط به آن ها به صـورت کلی، 
تفصیلـی، اعتقـادی و اسـتداللی جـز قرآن 
و سـنت نبـوی کـه مبیـن قـرآن اسـت، راه 
دیگـری وجـود ندارد. عقل شـاهد اسـت نه 

حاکـم، مؤیـد اسـت نـه ناقض. 
ذکـر  اختصـار  بـه  ماتریـدی  آرای  برخـی 

: می شـود
۱ـ قضایـای شـرع با دالیـل عقلی و منطقی 
و براهینی که مجال شـک نداشـته باشـند، 

ثابـت می گردد.
۲ـ معرفت خدا با عقل میسر است.

۳ـ اشیا، حسن ذاتی و قبح ذاتی دارند.

4ـ شرع و عقل هر دو مصدر عقاید اند.
۵ـ حکـم عقـل هنگامـی معتبـر اسـت که 
مخالـف شـرع نباشـد. اگـر عقـل بـا شـرع 

مخالـف بـود ،بایـد بـه حکـم شـرع
خاضع شود. 

۶ـ افعـال خـدا علت دارنـد، یعنی هیچ فعل 
خـدا عبـث نبـوده و بـر مبنـای مصلحتـی 

است.
کـه  می کننـد،  ثابـت  را  خـدا  صفـات  7ـ 
ذاِت  بـه  قائـم  اسـت،  ذات  غیـر  صفـات 
خـودش ذات  از  جـدا  و  نیسـت  خـودش 

نیز نیست.
۸ـ صفـات خدای متعـال را تأویـل نمودند، 
مثـاًل: ید، قدم، ضحک و امثـال آن را تأویل 

نمودنـد و دالیلی عقلی
بـرای عـدم اثبـاِت ایـن صفـات و تأویل آن 

کردند.  ارایـه 
برخـی آرای مدرسـۀ اهـل حدیـث به ویـژه 
شیخ االسـالم ابـن تیمیـه، یـا سـلفی ها که 
در قرن هـای اخیـر )بعـد از قـرن دوازدهـم 

هجـری یـا عصـر محمـد بـن عبدالوهـاب( 
بـه نـام وهابـی نیز یاد می شـوند؛ قـرار ذیل 

ست: ا
۱ـ توحید اسـاس اول اسـالم اسـت؛ زیارت 
روضه هـا، توسـل بـه امـوات، دعـا در مقابل 

قبـر پیامبران یـا اولیا،
منافی توحید است.

۲ـ اثبـات کلیـۀ اموری که در قـرآن کریم و 
سـنت آمده اسـت، از قبیل: صفات، اسـماء، 

اخبـار و احوال.
بـدون  متعـال،  اثبـات صفـات خـدای  ۳ـ 
تأویـل، تعطیـل، تشـبیه و تفسـیر بـه غیـر 

ظاهـر آن، ماننـد: اسـتواء علـی العـرش،
وجه، یـد، عین، علم، قـوت، محبت، غضب، 

سـخط، رضا، نـداء، کالم، نزول و غیره.

4ـ عقل دنباله رو نقل است.
۵ـ قرآن کریم کالم اهلل و غیرمخلوق است.

۶ـ منـع تقـرب الی اهلل با توسـل به صالحین 
اولیا. و 

7ـ منع استغاثه و توسل به اموات و غیره.
۸ـ منـع زیارت قبـور صالحیـن و انبیا برای 

تیمـن و تقدیس.
9ـ منـع نـذر بـرای قبـور، سـاکنان قبـور و 

قبور. مجـاوران 
۱۰ـ منع زیارت قبر پیامبر علیه السالم.

۱۱ـ توسع در گسترۀ مفهوم بدعت.
ایـن گـروه بـه خصـوص گروه هـای کنونی، 
آرای شـان را صـواب می داننـد کـه خطـا را 

مخالفین شـان آرای  و  نمی پذیـرد 
را خطـا می داننـد کـه صواب پذیـر نیسـت. 
بنـا بـر همیـن تصـور، و بـا همۀ سـاده گی، 
را مشـرک  اعظـم  افـراد، جوامـع و سـواد 

می خواننـد. 
حنفی ها و سلفی های معاصر

اگـر ایـن موضـوع در دوسـه جملـه خالصه 
شـود، چنیـن خواهـد بـود: در کشـور مـا 

افغانسـتان، نـه حنفی هـای امـروزی بـا
هیـچ معیـار و میـزاِن مذهـِب امـام پارسـا 
یـاراِن  و  ابوحنیفـه  امـام  پرهیزگارمـان  و 
بزرگـوارش امـام ابویوسـف و امـام محمـد 
می شـوند؛  سـنجش  دیگـران  و  شـیبانی 
و نـه سـلفی های امـروزی بـا هیـچ معیـار 
امـام  مذهـب  و  حدیـث  اهـل  میـزاِن  و 
پرهیـزگار و خداترس امـام احمد بن حنبل 
و شیخ االسـالم ابـن تیمیـه و سـایرین بـه 

می شـوند. گرفتـه  سـنجش 
امـروز، هـر دو گروه بـه بیماری های مزمن و 
کشـنده یی چون: حقد، کینه، پول دوسـتی، 
دنیاطلبـی، خرافـات، جهل، شـهرت طلبی، 
خودبزرگ بینـی،  تبعیـض،  جاه طلبـی، 
بی تفاوتـی  فتنه انگیـزی،  بیگانه دوسـتی، 
نسـبت به هتک شـعایر دینی، خودسـتایی، 
تقدیـم آرای مذهـب بـر کتـاب و سـنت، 
نـاآگاه از جامعه و جهان، ناتوان از شـناخت 

مصالـح و مفاسـد، غرقـه در امور
کوچـک و ناچیـز، دوری از کتـاب و سـنت 
و امثـال آن هـا مبتالیندـ جز اندک کسـانی 

کـه خـدای متعـال آن هـا را از این
امراض به دور نگه داشته است.

گـروه  دو  هـر  روش  و  آرا  افـکار،  امـروزه، 
نیازمنـد پیرایـش و پاالیـش اسـت. هـر دو 

گـروه نیازمنـد برگشـت بـه اصـل
مذهـِب خویـش انـد. هـر دو گـروه نیازمند 
فهمیـدن نظریـات و اصـول امامـان مذهِب 
خویش هسـتند. بـر هر دو گروه الزم اسـت 
یک بـاره خودشـان را در آیینـۀ تمام نمـای 
مذهب خویش مشـاهده نماینـد تا ضعف ها 
و کاسـتی ها و دوری های شـان نسـبت بـه 
راه  کـه  باشـد  شـود،  آشـکار  مذهب شـان 
وسـط در پیـش گیرنـد و التیامـی باشـد 
بـر زخم هـای مزمـن ناشـی از اختالفـات، 
عداوت هـا و تکفیر کردن هـای پوچ مذهبی. 

منابع 
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المدخل الفقهی العام للزرقا
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مدخل الفقه اإلسالمی لمدکور
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بلتاجی.  للدکتور محمـد  الهجـری 

رأی و روایت 
اختالف مدرسۀ رای و مدرسۀ اهل حدیث

بخش سوم و پایانی  غالم الدین کالنتری  
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اشـاره: مسـووالن نهـاد آجنـدای ملـی بـه 
تاریخ دوشـنبه، چهـارم ثور نشسـتی را زیر 
نـام »فراخـوان ملـی به مـردم افغانسـتان« 
در هوتـل انترکانتیننتـل برگـزار کـرد. در 
نخبـه گان،  از  تـن  صدهـا  نشسـت  ایـن 
پژوهشـگران، اسـتاد دانشـگاه، نماینده گان 
مـردم در پارلمـان و شـهروندان اشـتراک 

کـرده بودنـد.
اعضـای آجنـدای ملـی ضمـن نشـر متـن 
مکمـل فراخـوان ملی بـه مردم افغانسـتان 
در این نشسـت به سـخنرانی نیـز پرداختند 
و اوضاع جاری کشـور را به بررسـی گرفته و 
از نیـاز مرحلۀ جدید آجنـدای ملی صحبت 
کردنـد. در ایـن شـمارۀ روزنامـۀ مانـدگار 
متن مکمل سـخنرانی اسـتاد لطیف نظری 

را می خوانیـد.
 سـر آغـاز سـخن به نـام و یـاد خدا بـاد که 
پرشسـی  مهم تریـن  اسـت.  آغـاز  برتریـن 
کـه در  شـرایط کنونـی مطـرح اسـت، این 
اسـت کـه افغانسـتان چگونه می توانـد روند 
گـذار به سـوی مردم سـاالری را طـی کند؟ 
افغانسـتان چگونه می  تواند شـالوده شـکنی 
داشـته باشـد از گرایـش و قـدرت مطلقه و 

فرایندهـای اقتدارگـرا و تمامیت خـواه؟ 
روح و جوهـر گفتمـان آجنـدای ملـی در 
پاسـخ بـه همیـن پرسـش مـورد توجـه و 
دقـت نظـر قـرار گرفتـه اسـت. اگـر مـا بـه 
نـگاه اکادمیـک گفتمـان آجنـدای ملـی را 
تحـت نظـر قـرار دهیم، سـه متغیـر در این 
طـرح وارۀ ملـی مـورد توجـه قـرار می گیرد.

 ۱- پرشـس اصلـی یـا متغیـر مسـتقیم. 
ایـن اسـت کـه چگونـه  متغیـر مسـتقیم 
می تـوان سـاختار سیاسـی افغانسـتان را به 

کـرد.  اسـتوار  مردم سـاالری  فراینـد 

۲- متغیـر میانـه، متغیـر میانـه این اسـت 
کـه تهدیدهـای خارجـی و داخلـی کـه در 
افغانستان شـکل گرفته است، ستیزش های 
و  افغانسـتان  سیاسـی  کنش گـران  و 
جامعـه  درون  در  سیاسـی  گسسـت های 
افغانسـتان فراهم اسـت. واقعیت این اسـت 
که افغانسـتان در شـرایط کنونی سرشـار از 
سـامانه های نیرومنـد افراط   گرایی، سیاسـی 
و هویتی اسـت. سـپهر حقوق شـهروندی و 
مدارای سیاسـی، میان کنش گران سیاسـی 
مشـاهده  قـدرت  اصحـاب  و  افغانسـتان 
پذیـر نیسـت. بنابرایـن، در سـطح داخلـی 
و  جدیـد  بحران هـای  حادثـۀ  افغانسـتان 
جدال هـای دیرینـه و تاریخـی اسـت که بار 
دیگر افغانسـتان را در معرض آسـیب پذیری 
جـدی قـرار می دهـد. در سـطح بیرونی هم 
چالش هـای منطقه یـی و فـرا منطقه یی در 

افغانسـتان جریـان دارد. 
بنابراین، متغیر مسـتقیم مـا میزان رعایت 
روند مردم سـاالری درسـاختار نظام سیاسی 
افغانسـتان می باشـد. متغیـر میانـه وجـود 
کـه  اسـت  داخلـی  و  خارجـی  تهدیـدات 

همچنـان  مشـهود اسـت. 
۳- متغیـر وابسـطۀ مـا در واقـع افزایـش 
و ارتقـای میـزان امنیـت ملـی افغانسـتان 
می باشـد کـه در حـال حاضـر به شـدت پر 

چالـش، پـر منازعـه و شـکننده اسـت.
 طـرح واره یـی را کـه گفتمـان آجنـدای 
می توانـد  دقیقـاَ  می کنـد.  مطـرح  ملـی 
بـه ایـن فرضیـه اسـتوار باشـد کـه بـه هـر 
میزانـی که نظام سیاسـی مبتنـی به فرایند 
مردم سـاالری باشـد، ضریـب امنیـت ملـی 

افغانسـتان ارتقـا پیـدا می کنـد.
 اگـر امـروزه امنیـت ملـی افغانسـتان بـا 

مخاطـرات جـدی روبـه رو اسـت. بـه ایـن 
در  مردم سـاالری  رونـد  کـه  اسـت  دلیـل 
افغانستان محدود شـده است. ما نتوانستیم 
کـه از یـک جامعـه توتالیتر و ایسـتا به یک 
گـذار  مردم سـاالر  و  دموکراتیـک  جامعـه 
باشـیم. حتـا بحـث  موفقیت آمیـز داشـته 
دموکراسـی نیمـه پـای افغانسـتان عقیـم 
افغانسـتان در گـرداب  بـار دیگـر  شـده و 

توتالیتریسـم قـرار گرفتـه اسـت.
 روح و جوهـر گفتمان آجندای ملی مبتنی 
بـه حاکمیت قانـون، رونـد مشـارکت ملی، 
عدالت خواهـی، اجمـاع ملـی و فرایندهـای 
می باشـد کـه هیچ کسـی فکـر نمی کند که 

در درون نظـام در حاشـیه قرارگرفته اسـت. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در نظام هـای 
و  مولفه هـا  دموکراتیـک  و  مردم سـاالر 
پارامترهـای مـورد توجـه قـرار می گیرد که 
در حـال حاضـر پارادایـم آجنـدای ملی این 
گزینه هـا را مـورد توجـه قـرار داده اسـت. 
مـرور کلـی بـر ایـن پارادایـم چند نکتـه را 

بـرای مـا بـاز گویـی می کند:
 ۱ – حاکمیـت قانـون کـه در حـال حاضر 

افغانسـتان سـخت بـه آن نیاز مند اسـت.
 ۲ – شـفافیت که نظام سیاسـی ما از عدم 
شـفافیت رنـج می بـرد که هم پژوهشـگران 
تأکیـد  آن  بـاالی  بین المللـی  و  سیاسـی 
اندیشـه  و  فکـر  اصحـاب  هـم  و  کرده انـد 
در داخـل افغانسـتان بـه عنـوان یـک نقطۀ 
آسـیب زا این را مورد کنکاش قرار  داده اند.

 ۳ – پاسـخ گویی و مسـوولیت پذیری کـه 
متاسـفانه در نظـام سیاسـی مـا بـه میـزان 

حـد اقلـی وجـود دارد.
 4 – کارایـی و اثـر بخشـی، وقتـی یـک 
مسـوول نمی نواند کارایی داشـته باشد. باید 
جـای خـود را بـه یـک نخبـه واگـذار کند. 
اما  در نظام سیاسـی مـا اصاَل چنین فرایند 

اخالقـی و وجدانـی شـکل نگرفته اسـت.

 ۵ – مشـارکت جویی، پرشـس های زیاد در 
رابطـه بـه روند مشـارکت در سـاختار نظام 
سیاسـی افغانسـتان مشـاهده پذیر اسـت و 
جدال هـای تاریخـی و دیرینـه دارد در حال 
سـر بر آوردن اسـت. بناَ پاسـخ قانـع کننده 
به این پرسـش ها از سـوی نظام سیاسـی و 

اصحـاب قدرت ارایه نشـده اسـت. 
۶ – اجمـاع محـوری، اجنـدای ملـی دقیقاَ 
همیـن نقطـه را مـورد توجـه و دقـت نظـر 
قـرار داده اسـت و دال گفتمـان آجنـدای 
و  نخبـه گان  تمـام  کـه  اسـت  ایـن  ملـی 
کنش گران سیاسـی  افغانسـتان در سـاختار 
آخریـن  باشـند.  داشـته  حضـور  قـدرت 
از  بسـیار  لـذا  اسـت،  دایـرۀ عدالت جویـی 
شـکل گیری  حـال  در  کـه  جنبش هـای 
اسـت به خاطر این اسـت کـه عدالت جویی 
در سـاختار نظام سیاسـی افغانسـتان مورد 

توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. 
بـه عنـوان یـک  گفتمـان آجنـدای ملـی 
پارادایـم می تواند این پارامترهـا را در درون 
خـود داشـته باشـد. بـه همیـن دلیـل ایـن 
پارادایـم می توانـد در شـرایط کنونـی طرح 
مناسـب برای نجات افغانسـتان از روندهای 
پـر دامنه و پر سـتیزش فعلی ارزیابی شـود.

لطیف نظری:

روند مردم ساالری در افغانستان 
محدود شده است

انتخابـات  کمیسـیون  دبیرخانـۀ  رییـس 
اسـتفاده  تـوان  اداره  ایـن  کـه  می گویـد 
در  را  جدیـد  تکنالـوژی  از  جانبـه  همـه 
انتخابـات دارد و انتخابـات پارلمانـی را بـا 
 اسـتفاده از همیـن روش برگـزار می کنـد.

پیـش از ایـن یـک هیأتی متشـکل از سـه 

کارشـناس بین المللـی و یـک کارشـناس 
داخلـی کـه شـرایط برگـزاری انتخابـات با 
اسـتفاده از شـیوۀ الکترونیکـی را بررسـی 
کـرده گفته بـود کـه کمیسـیون انتخابات 
در برخـی موارد توان اسـتفاده از تکنالوژی 
را در انتخابـات آینـده دارد ولـی در برخـی 

نـدارد. موارد 

دبیرخانـۀ  رییـس  وریمـاچ  امام محمـد 
کمیسـیون انتخابـات کـه دیروز سه شـنبه، 
۱۲ ثـور در مجلـس سـنا صحبـت می کرد، 
گفـت: »ایـن کمیسـیون پـس از بررسـی 
اسـتفاده از تکنالـوژی جدیـد در انتخابـات 
بـه این نتیجه رسـیده که توانایی اسـتفاده 
همه جانبـه آن را دارد و انتخابـات آینـدۀ 
پارلمانـی را بـه شـکل الکترونیکـی برگـزار 

می کنـد”.
آقـای وریمـاچ می گوید که گـزارش مکمل 
بـا  پیـش  روز  دو  را  خـود  بررسـی های 
حکومت شـریک سـاخته و حکومـت برای 
تأمیـن  و  الکترونیکـی  خریـداری وسـایل 
بودجـه انتخابـات در جریـان قـرار گرفتـه 

ست. ا
آقـای وریمـاچ گفـت کـه قـرار اسـت آقای 
غنی بحـث الکترونیکی سـازی انتخابات را 
در آینـدۀ نزدیـک، پـس از بحث هـای الزم 
بـا تمامـی نهادهـای مربـوط بـه انتخابات، 
شـخصاً با مردم افغانسـتان شـریک سـازد.
دبیر کمیسـیون انتخابات تاکیـد ورزید که 

ایـن کمیسـیون بـه خاطـری از تکنالـوژی 
کـه  می گیـرد  کار  انتخابـات  در  جدیـد 
۲۲ میلیـون کارت رأی دهـی توزیـع شـده 
مشـکالت  کـه  دارد  تعهـد  کمیسـیون  و 

گذشـته انتخاباتـی دیگـر تکـرار نشـود.
بـه گفتـۀ او: با اسـتفاده از تکنالوژی جدید، 
و  می شـوند  بایمتریـک  دهنـده گان  رأی 
از یک بـار رأی دهنـد  نمی تواننـد بیشـتر 
انتخابـات بـه  ایـن زمینـه تقلـب را در  و 
می دهـد. کاهـش  مالحظـه  قابـل   شـکل 

الکترونیکـی  انتخابـات  کـه  صورتـی  در 
برگـزار شـود، اول رأی دهنـده گان بـا اخذ 
اثـر انگشـت ثبـت می شـوند، بعـد در روز 
انتخابات با اسـتفاده از وسـایل الکترونیکی 
اثر انگشـت اش دیده می شـود و اجازۀ رأی 
دادن کسـب می کنـد و بعد هم با اسـتفاده 
از کمپیوتـر بـه کاندیـدای مـورد نظر خود 
رأی می دهـد و در اخیـر نیـز رسـیدی را 
دریافـت می کنـد کـه نشـان می دهـد بـه 

کـدام نامـزد رأی داده اسـت.
اگـر ایـن طرح مـورد قبـول حکومـت قرار 
گیـرد، برنامـۀ آگاهی دهـی عامـه، آموزش 
کارمندان و اسـتفاده از تکنالوژی به شـکل 
امتحانـی در والیـات از سـوی کمیسـیون 

انتخابـات آغـاز خواهد شـد.
امام محمد وریماچ در مورد مشـخص شدن 
تاریـخ انتخابـات آینـدۀ پارلمانـی گفت که 
اول باید طرحی را که کمیسـیون پیشـنهاد 
کـرده بـه نتیجه برسـد، بعـد وسـایل الزم 
خریـداری شـود کـه ایـن پروسـه اندکـی 

زمان گیـر اسـت؛ سـپس زمـان برگـزاری 
انتخابـات مشـخص خواهد شـد.

کوچـک  طـرح  مـورد  در  وریمـاچ  آقـای 
سـاختن حوزه هـای انتخاباتـی نیـز گفـت 
بـه  و  ترتیـب  قبـاًل  نیـز  ایـن طـرح  کـه 
کابینـه پیشـنهاد شـده اسـت. بـه گفتـۀ 
او، اگـر ایـن طـرح از سـوی کابینـه تاییـد 
تـا   ۵ از  بیشـتر  کـه  والیـت   ۲۲ شـود، 
۶ نماینـده در مجلـس دارنـد بـه حالـت 
والیت هـا  سـایر  و  می ماننـد  باقـی  خـود 
بـر اسـاس نفـوس بـه حـوزات کوچکتـر از 
 سـه تـا پنـج حـوزه، تقسـیم خواهند شـد.
او در مـورد کارمندان تخنیکی کمیسـیون 
انتخابـات نیز گفت که در بحـران انتخابات 
قبلـی 9۰۰ کارمند تخنیکی از دسـت رفته 
اسـت و ۳۰۰ کارمنـد باقـی مانـده انـد و 
کمیسـیون انتخابـات هـم اکنـون در حال 
ارزیابـی سـوانح و جـذب دوبـاره کارمندان 

می باشـد. تخنیکی 
بیـر کمیسـیون انتخابـات، نبـود امنیـت را 
از چالـش بزرگ فـرا راه برگـزاری انتخابات 
دولـت  کـه  گفـت  و  کـرد  اعـالم  آینـده 
روی ایـن موضـوع فکـر می کنـد و تدویـر 
انتخابـات بـه شـکل زون وار یکـی از راه 

اسـت. پیشـنهادی  حل هـای 
ایـن درحالـی اسـت کـه برخـی از آگاهـان 
می گویند کـه برگزاری انتخابات سراسـری 
بـدون تأمین امنیـت ولسـوالی ها و مناطق 
دور افتاده کشـور ممکن نیسـت و دولت در 

ایـن راسـتا کوتاهی کرده اسـت.

دبیر کمیسیون انتخابات:

انتخابات آینده پارلمانی الکترونیکی 
برگزار می شود

ACKU
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فیسبوک نامه

  دستگیر روشنیالی
در مصالحه یـی کـه مـردم سـهم و تأثیر نداشـته باشـند، در 
عمـل یـک معاملـه بیـن قدرت طلبان اسـت. در افغانسـتان 
در کار مصالحـه به جـای مردم، بیشـتر بـاالی چهره ها تکیه 
می شـود. ایـن کار خطرنـاک اسـت. اگـر مصالحه در دسـت 
جنگ سـاالران، قدرت خواهـان، قاتالن، امیران و... باشـد، این 
افـراد هـر لحظـه می توانند به خاطـر منافع شـان مصالحه را 
سـبوتاژ کننـد. مصالحـه کار جامعـه اسـت و تحـت نظارت 
جامعـه بایـد پیش برده شـود. جامعه نه جنگ طلب اسـت و 
نـه مصالحه را سـبوتاژ می کند و به اسـاس همیـن ضرورت، 
بایـد هرچـی زودتـر کار و سیاسـت مصالحه از انحصـار افراد 

گردد. آزاد 

 عبدالبشیر فکرت
سه نگاه به غرب

غـرب پـس از آنکـه تفـوق اش را بـا انقالب صنعتی بر سـایر 
جوامـع، به ویـژه شـرق اسـالمی تسـجیل کـرد؛ به صـورت 
کلـی سـه رویکـرد بـه غـرب در میـان مسـلمان ها شـکل 
گرفـت. رویکـرد اولـی به غـرب چونـان الگوی مجّسـم علم 
تجربـی جدیـد و تکنولـوژی می نگریسـت. در ایـن نـگاه، 
راه عبـور جوامـع اسـالمی از عقب مانده گـی و انحطـاط، از 
جغرافیـای علم جدید می گذرد و مسـلمانان تـا هنگامی که 
نـگاه هم دالنه یـی به علـم جدید را پـرورش ندهنـد، عبور از 

انحطـاط و توسـعه نیافته گی ناممکـن اسـت. 
در دیـِد دومـی کـه از آن به نگرش فرهنگی تعبیـر کرده اند، 
غـرب کانـون ارزش هایـی چـون؛ حقـوق بشـر، اومانیسـم، 
لیبرالیسـم، تسـامح و کثرتگرایـی و... اسـت و مسـیر بیرون 
شـِد جوامـع اسـالمی از انحطـاط، جـز بـا بازسـازی مفاهیم 
دینـی بـر پایـۀ الگوهـای فرهنگـی مـدرن ممکـن و مؤجـه 

 . نیست
نگـرش سـومی بـه غـرب از پـِس پنجـرۀ جهت گیری هـای 
سیاسـی ممالـک غربی می نگـرد. در این نگاه، غـرب همواره 
چهره یـی سـلطه جویانه داشـته اسـت و بـا خودشـیفته گی 
نوعـی  بـه  دارد  سـعی  بی پیشـنه یی  تفوق طلبـی  و 
جهانی سـازی فکـر و فرهنـگ غربـی دسـت بزنـد. غـرِب 
سـلطه جو، بزرگ تریـن مبلّغ نوعـی کثرتگرایـی نابرابر و حتا 
تمامّیت خواهـی خودبینانه یـی اسـت که جز خـوِد تاریخی و 

فرهنگـی خویـش را برنمی تابـد. 
مـا  هم نسـالن  میـان  در  نیـز  امـروزه  نگـرش،  سـه  ایـن 
عمومّیـت دارد و غالباً آنانی که غرب را دشـمن کنارنیامدنی 
می انگارنـد، بـه چهـرۀ سـلطه جویانۀ آن چشـم دوخته انـد.

  پرتو نادری
ظاهـراً مقام ها به سـقوط ولسـوالی زیبـاک، اهمیت چندانی 
نمی دهنـد. ایـن در حالی اسـت که هم اکنون ولسـوالی های 
وردوج و کـران و منجـان بدخشـان در دسـت هراس افـِگان 
چندیـن ملیتـی قـرار دارد. اگـر وضعیـت همین گونـه ادامه 
یابـد، خطـر سـقوط لسـوالی های اشکاشـم و واخـان چنـد 
برابـر می شـود. در ایـن صـورت پاکسـتان بـا ایـن دهلیـز 
کوهسـتانی با کشـورهای آسـیای میانه و در گام نخسـت، با 
تاجیکسـتان کـه قوت هـای روسـیه در مرزهـای آن جابه جا 
هسـتند، پیونـد می خـورد و بدین گونـه، بدخشـان کوهی و 
پامیرهـا، گذرگاهـی می شـود بـرای نیروی هـای هراس افگن 

از پاکسـتان بـه آسـیای میانه!
ایـن امـر ظاهـراً یکـی از برنامه هـای نظامـی آنانـی اسـت 
کـه می خواهنـد تروریسـتان را بـه آن سـوی دریـای آمـو 
بفرسـتند. در ایـن صـورت، آیا قوت های روسـیه دسـت زیر 
آالشـه خواهند نشسـت، هرگز! سـوریه شـدن افغانستان به 

گفتـۀ مـردم دیگر شـاخ و دم نـدارد!
بـا یـک دیـدگاه بدبیگانـه، اگـر چنیـن شـود، دسـتِ کم هر 
بـزرگ  قدرت هـای  نفـوذ  منطقـۀ  بـه  افغانسـتان  بخـش 
و  شـد  خواهـد  بـدل  همسـایه  مداخله گـر  کشـورهای  و 
افغانسـتان زمیـن زورآزمایی هـای خونینـی خواهـد بود که 
در آن صـورت، ایـن افغانسـتان و مردم آن انـد که همه چیز، 
هویـت، تمامیـت ارضـی و زنده گی خود را از دسـت خواهند 
داد. مقامـات باید بدانند که اگر افغانسـتان بـه گذرگاه آتش 
بدل شـود، در گام نخسـت این افغانسـتان اسـت که در این 

آتـش می سـوزد.
چـه  مقامـات  نمی دانـم  امـا  می اندیشـم؛  چنیـن  مـن 
خیال هایـی در سـر دارنـد کـه این گونـه بی خیـال آب در 

می کوبنـد! هـاون 

بشـر  حقـوق  شـورای  عالـی  کمیسـیونر 
سـازمان ملـل می گویـد، ایـن شـورا بـا دقت 
اقدامـات امریـکا در دوران ترامـپ را پیگیـری 
می کنـد، حتـا اگر مشـخص شـود کـه امریکا 
ممکن اسـت بودجـۀ ارایه شـده بـه نهادهای 

بین المللـی را کاهـش دهـد.
ایـن اظهـارات زید رعد الحسـین، کمیسـیونر 
عالـی شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل در 
اولیـن دیـدار او پـس از ماه هـا بـا خبرنـگاران 
سـازمان ملـل در ژنـو مطـرح شـد کـه طـی 
آن، مسـایل مختلفـی از جمله نگرانـی دربارۀ 
ونزویـال، سـودان  ترکیـه،  کشـورهای چـون 
جنوبـی و سـوریه مـورد بحـث قـرار گرفـت.

بـه  اظهاراتـش  از  بخشـی  در  رعدالحسـین 
ترامـپ،  دونالـد  لحـن  در  تغییـرات  برخـی 
رییس جمهور امریـکا از زمان روی کارآمدنش 
اشـاره و ابـراز امیـدواری کـرد کـه رویکـرد 
کمپینـی رییس جمهور امریکا به ویـژه دربارۀ 
مسـایلی چـون شـکنجه و مهاجـرت بـه طور 

کلـی تغییـر کند.
پیش از این در ماه اکتبر زید گفته بود: ترامپ 
بـرای جهـان و از نظر جهانی بسـیار خطرناک 

اسـت، مگـر این که رویکـرد خود در مسـایلی 
چـون شـکنجه و مهاجـرت را تغییـر دهـد.

خاطـر  اظهاراتـش  از  دیگـری  بخـش  در  او 
نشـان کـرد کـه نهـاد تحـت کنتـرل او کـه 
بودجـۀ هنگفـت و مهمـی را از امریـکا بـرای 
دریافـت  جهـان  سراسـر  در  خـود  عملیـات 
می کنـد و منتظـر برنامه هـای دولـت ترامـپ 

بـرای کاهـش بودجـه اسـت.
کمیسـیونر عالـی حقـوق بشـر سـازمان ملل 
در ایـن بـاره توضیـح داد: تاکنـون مـا هیـچ 
نشـانۀ واقعـی و روشـنی دربـاره تأثیـر چنین 
ندیده ایـم. فعالیت هـای خـود  تصمیمـی در 

او هم چنیـن دربـارۀ وضعیـت حقوق بشـر در 
ترکیـه بـه ویژه در پـی تعلیق خدمـت حدود 
۱۰ هـزار مأمـور پولیـس طـی هفتۀ گذشـته 
حمـالت  بـا  کـرد:  عنـوان  و  نگرانـی  ابـراز 
تروریسـتی بایـد مقابله شـود، اما نـه با هزینۀ 
حقـوق بشـر. مـن دربـارۀ تمدیـد وضعیـت 
پـی کودتـای  ترکیـه کـه در  در  فوق العـاده 
و  اجـرا شـد  و  اعـالم  ایـن کشـور  نافرجـام 
هم چنیـن وضعیـت هـراس گسـترده در ایـن 

کشـور بسـیار نگرانـم.

رییس جمهـور ترکیـه بار دیگـر از تصمیم 
انقـره بـرای برگزاری همه پرسـی عضویت 

در اتحادیـۀ اروپا خبر داد.
رییس جمهـور  اردوغـان،  طیـب  رجـب 
ترکیـه در یک مصاحبـه تلویزیونی تأکید 
کـرد: ترکیـه در یـک همه پرسـی تصمیم 
خواهـد گرفت که آیـا عضویت در اتحادیۀ 

اروپـا را دنبـال کنـد یا نه.
او در ادامـه اتحادیـۀ اروپـا را بـه صـادق 
نبـودن متهـم کـرد و گفـت: کشـورهای 
اروپایـی ترکیـه را در مبـادی ورودی خود 
معطـل نگـه داشـته اند. ترکیـه گام بعدی 
برگزیـت  شـبیه  همه پرسـی  یـک  در  را 

اتخـاذ خواهـد کرد.
مذاکرات رسـمی ترکیه برای پیوسـتن به 
اتحادیـۀ اروپـا از سـال ۲۰۰۵ آغاز شـده، 
ولـی ایـن مذاکـرات پیشـرفت چندانـی 

است. نداشـته 
روابـط ترکیه و اتحادیـۀ اروپا طی ماه های 
از کودتـای نظامـی  به ویـژه پـس  اخیـر 
نافرجـام و سـرکوب گسـتردۀ مخالفـان و 
منتقـدان دولت انقره، به شـدت متشـنج 
شـده اسـت. اردوغـان در اظهاراتـی تنـد، 
لغـو راهپیمایی هـای سیاسـی در آلمـان 
و هالنـد را بـا تاکتیک هـای آلمـان نـازی 

مقایسـه کرده اسـت.

رییس جمهـور امریـکا خاطـر نشـان کرد 
کـه تمایلی بـه ترسـیِم به اصطـالح خط 
قرمز برای مسـألۀ کوریای شـمالی مشابِه 
رییس جمهـور  اوبامـا،  بـاراک  کاری کـه 
سـابق در قبـال سـوریه انجـام داد، ندارد.

دونالـد ترامپ، رییس جمهـوری امریکا در 
مصاحبه یـی خاطـر نشـان کـرد، تمایلـی 
بـرای کوریـای  بـه ترسـیم خـط قرمـز 
شـمالی نـدارد، اما هم چنـان آمـادۀ اقدام 
علیـه ایـن کشـور در صـورت لزوم اسـت.
ترامـپ در مصاحبـه با فاکـس نیوز گفت: 
مـن مثـل بـاراک اوباما نیسـتم کـه روی 
شـن و ماسـه، خـط قرمز ترسـیم می کرد 
و بعـد بسـیاری از اتفاقات بـد رخ می داد.

چـه  کـه  می بینیـد  شـما  داد:   ادامـه  او 
تهدیدآمیـزی  و  بـد  بسـیار  اتفاقـات 

می افتـد. مـن تمایلـی بـه ترسـیم خـط 
قرمـز برای کسـی نـدارم، اما اگـر مجبور 
بـه برخـورد باشـم برخـورد خواهـم کرد.
ترامـپ مجـدداً تأکیـد کـرد کـه در حال 
حاضـر نه نظامیـان امریکایی و نـه ارتش 
کوریـای جنوبـی در منطقـه بـه سـبب 
تهدیـد مداوم هسـته یی کوریای شـمالی 

احسـاس امنیـت کامـل نمی کننـد.
او هم چنیـن خاطر نشـان کـرد، مقام های 
دفاعـی امریـکا هـر گونه عملیـات نظامی 
کـه ممکن اسـت در پاسـخ به آزمایشـات 
هسـته یی پیونـگ یانـگ انجـام شـود را 

نمی کنند. اعـالم 
ترامپ در مصاحبۀ دیگری با بلومبرگ هم 
گفت که در شرایط درست با کیم جونگ 
اون رهبر کوریای شمالی دیدار می کند.

ترامپ:

اوباما نیستم خط قرمز تعیین کنم، الزم باشد اقدام می کنم!

اردوغان:

ترکیه همه پرسی عضویت در اتحادیۀ اروپا برگزار می کند

حسن امین مصدوم شد
حسـن امیـن، مدافـع تکنیکی و باهـوش تیم ملی فوتبال کشـور و عضو 
باشـگاه والـدوف مانهایِم آلمـان به دلیل مصدومیـت در جریان تمرینات 

تیم باشـگاهی اش ۲ تـا ۳ هفته از میادیـن دور خواهد بود.
در پیامی که صفحۀ فدراسـیون فوتبال افغانسـتان منتشـر شـده اسـت، 
آمـده اسـت که باشـگاه امین نیز خبـر مصدومیت مدافع چـپ پای تیم 
ملـی فوتبـال کشـور را تاییـد کـرده اسـت. یاران امیـن در رقابت هـای 
بوندسـلیگای 4 در حـوزۀ جنوبـی غربی آلمان در حـال حاضر در فاصلۀ 
۲ هفتـه مانـده بـه پایـان رقابت هـا بـا 7۳ امتیـاز صـدر نشـین جـدول 
هسـتند و بـرای صعـود بـه رقابت هـای لیـگ ۳ آلمان تـالش می کنند.

والدهـوف مانهایـم در روزهـای ۲۸ و ۳۱ مـی در دیـدار پلـی آف بـرای 
صعـود بـه رقابت هـای دسـته ۳ آلمان به مصـاف حریفـش خواهد رفت. 
حسـن امین از مهره های کارآمد تیم ملی و والدهوف مانهایم محسـوب 
می شـود کـه نبـودش می توانـد خط دفـاع هر دو تیـم را متضرر سـازد.

ایـن در حالی اسـت که اردوی تیم ملی فوتبال افغانسـتان نیـز در اوایل 
مـاه جون در کشـور امارات آغاز خواهد شـد.

۲ مدال طال سهم ورزشکاران افغانستان از 
بازی های جنوب آسیا

وززشـکاران تیـم ملـی کیـک بوکسـینگ افغانسـتان کـه در رقابت های 
جنـوب آسـیا اشـتراک کـرده بودنـد، صاحـب دو مدال طال شـدند.

دو ورزشـکار کشـور در رشـتۀ کیـک بوکسـینگ کـه برای مسـابقات به 
هنـد رفتـه بودنـد، پس از کسـب دو مدال طـال صبح دیـروز موفقانه به 
کشـور بازگشـتند. این رقابت ها با حضور ورزشـکاران ۵ کشـور از جنوب 

آسـیا در هنـد برگزار شـده بود.
صفـت اهلل نـوری و پیغام غرنی دو ورزشـکاری که توانسـتند با شکسـت 

حریفان شـان مـدال طـال را برای افغانسـتان کسـب کنند.
این مدال آوران پس از ورودشـان به فرودگاه کابل با اسـتقبال مسـووالن 

کمیتـۀ ملی المپیک و هواداران خود روبه رو شـدند.
 

۲0 ُگل زن برتر لیگ قهرمانان اروپا معرفی شدند
دور رفت مرحلۀ نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا از دیشب با برگزاری دربی 
مادرید آغاز شد و بر این اساس ۲۰ گل زن برتر این رقابت ها معرفی شدند. 
دور رفـت مرحلـۀ نیمه نهایـی لیگ قهرمانان اروپا از دیشـب بـا برگزاری 
دربـی مادریـد آغاز شـد و بر ایـن اسـاس، ۲۰ گل زن برتر ایـن رقابت ها 

معرفی شـدند که به شـرح زیر اسـت:
۲۰- آرین روبن، 97 بازی، ۲9 گل
۱9- روی ماکای، ۶۱ بازی، ۲9 گل

۱۸- پاتریک کالیورت، 7۱ بازی، ۲9 گل
۱7- وین رونی، ۸۵ بازی، ۳۰ گل

۱۶- ساموئل اتوئو، 7۸ بازی، ۳۰ گل
۱۵- کاکا، ۸۶ بازی، ۳۰ گل

۱4- فرناندو مورینتس، 9۳ بازی، ۳۳ گل
۱۳- توماس مولر، ۸9 بازی، ۳9 گل

۱۲- روبرت لواندوفسکی، ۶۱ بازی، 4۰ گل
۱۱- الساندرو دل پیرو، ۸9 بازی، 4۲ گل زده

۱۰- دیدیه دروگبا، 9۲ بازی، 44 گل
9- فیلیپه اینزاگی، ۸۱ بازی، 4۶ گل

۸- زالتان ایبراهیموویچ، ۱۱9 بازی، 4۸ گل
7- آندره شوچنکو، ۱۰۰ بازی، 4۸ گل

۶- تیری هانری، ۱۱۲ بازی، ۵۰ گل
۵- کریم بن زما، 9۲ بازی، ۵۱ گل

4- رود فان نیستلروی، 7۳ بازی، ۵۶ گل
۳- رائول، ۱4۲ بازی، 7۱ گل

۲- لیونل مسی، ۱۱۵ بازی، 94 گل
۱- کریستیانو رونالدو، ۱۳7 بازی، ۱۰۰ گل

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل:

اقدامات دولت ترامپ را با دقت پیگیری می کنم
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سیگار:

تولید مواد مخدر در افغانستان ۴۳ درصد 
افزایش یافته است

بعـد از گـزارش تـکان دهندۀ بازرس ویـژه ایاالت متحـده امریکا 
در افغانسـتان یا سـیگار در مورد تلفات نیروهای امنیتی کشـور، 
ایـن اداره آمـار قابـل توجهـی را در مـورد افزایـش کشـت مـواد 

مخـدر ارائه کرده اسـت.
سـیگار در گـزارش تازه خود نوشـته اسـت که میـزان تولید مواد 
مخـدر در سـال ۲۰۱۶ در افغانسـتان، 4۳ درصـد افزایش یافته و 
رونـد نابودسـازی مـزارع کوکنار، بـه پایین ترین حد خـود در ده 

سـال گذشته، رسـیده است.
ایـن در حالـی اسـت کـه افغانسـتان دارای یک وزارت مشـخص 
بـرای مبـارزه با مواد مخـدر و یک معینیت مبارزه بـا مواد مخدر 
در چارچـوب وزارت امورداخلـه اسـت. در گـزارش سـیگار آمـده 
اسـت کـه بدتر شـدن اوضـاع امنیتـی و نیز نبـود اراده سیاسـی 
و همچنـان مدیریـت غیرمؤثـر در وزارت مبـارزه بـا مـواد مخدر 
باعـث شـده اسـت تا کشـت و تولیـد مواد مخـدر افزایـش یابد.

بـر اسـاس یافته هـای سـیگار، بـا وجـود ایـن کـه امریـکا ۸.۵ 
میلیـارد دالـر در کار مبـارزه با مـواد مخدر در افغانسـتان هزینه 
کـرده، امـا کشـت و تولید آن به گونۀ بی سـابقه در حـال افزایش 

است.
ایـن در حالـی اسـت کـه دفتـر مقابلـه بـا مـواد مخـدر و جـرم 
سـازمان ملـل در ویـن، تخمیـن زده اسـت کـه ارزش بالقـوه 
ناخالـص مـواد مخـدر افغانسـتان، ۱.۵۶ میلیـارد دالـر بـوده که 
معـادل 7.4 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی افغانسـتان اسـت.
آخریـن بررسـی دفتـر مقابله با مـواد مخدر و جرم سـازمان ملل 
تخمیـن زده اسـت که کشـت کوکنـار در افغانسـتان، ۱۰ درصد 
افزایـش را نشـان می دهـد و مناطـق جنوبـی شـامل والیت های 
هلمنـد، قندهـار، ارزگان، زابـل و دایکنـدی، ۵9 درصـد از ُکل 

کشـت مواد مخـدر را می  سـازند.
از سـوی دیگـر، در گـزارش سـیگار آمـده اسـت کـه قاچاق بران 
مواد مخدر برای شورشـی ها سـالح، بودجه و دیگر وسـایل مورد 
نیـاز را آمـاده می سـازند و در مقابل آن، رهبران مخالفان مسـلح 
مـواد مخـدر را قاچـاق می کننـد تا عملیات هـای خـود را از نگاه 

مالـی، تأمین کنند.
در پایـان ایـن گـزارش، جان سـاپکو، بازرس ویژه ایـاالت متحده 
امریـکا توصیـه کـرده اسـت کـه دونالـد ترامـپ، رییس  جمهـور 
امریـکا یـک راه برد مبارزه با موادمخدر در افغانسـتان را به منظور 
کاهـش تجـارت غیرقانونی که بخـش عمده یـی از درآمد طالبان 

را مهیـا می سـازد، ایجـاد کند.

ابوبکر صدیق

دیـروز  کارگـران  همبسـته گی  روز  از 
سه شـنبه،۱۲ ثـور  در دفتـر مدیوتیک 

افغانسـتان گرامـی داشـت شـد.
در این محفل که شـماری از فرهنگیان، 
فعـاالن جامعۀ مدنـی و نهادهای حامی  
کارگـران اشـتراک کـرده  بودنـد کـه با 
به بررسـی گرفتن وضعیـت کارگران در 
کشـور، بیان داشـتند که بیشـتر قانون 
در  نهادهـای خصوصـی  طـرف  از  کار 

کشـور نقض می شـود. 
افغانسـتان  در  کـه   می گوینـد  آنـان 
مصوونیـت کاری بـرای کارگـران وجود 
ایـن مـورد توجـه  نـدارد و دولـت در 

نکـرده اسـت.
معروف قادری رییـس اتحادیۀ کارگران 
افغانسـتان یا امـکا در این محفل گفت: 
در نهادهـای دولتی نسـبت به نهادهای 
کارگـران  حقـوق  نقـض  خصوصـی 
کـم اسـت، امـا در نهادهـای خصوصـی 
مصونیـت کاری بـرای کارگـران وجـود 
ندارد و بیشـتر قانون کار توسط مالکان 

ایـن نهادهـا نقض می شـود.
بـه گفتـۀ او: “برخـی از نهادهـا وقتـی 
قـرارداد  کارگـران،  بـا  بسـتن  قـرارداد 
خـط را بـه زبان انگلیسـی می نویسـند 
را  آن  کننـد ه گان  پیمـان  بیشـتر  کـه 
مـورد  کـه  کارگـری  و  نمی فهمنـد 
پسندشـان قرار نگرفت بـا گرفتن کارت 
کارگـر، او را از دفتـر بیـرون می کنند”. 
آقـای قـادری می گویـد: دولـت بـرای 
حقـوق کارگـران توجـه نـدارد و ایـن 
کار باعـث شـده تـا چالش هـای حقوق 

کارگـران افزایـش یابـد. 
آقـای قـادری بیـان کـرد کـه اتحادیـۀ 
ملـی کارگران افغانسـتان بـرای ۲۰۰۰ 
حقـوق  از  آگاهی دهـی  کارگاه  تـن 

اسـت. راه انـدازی کـرده  را  کارگـران 
از  یکـی  کـه  کار  قانـون  گفـت:  او 
پیچیده تریـن قانون هـا در کشـور بود با 
دادخواهـی و رأی زنی هـای کـه صورت 
گرفـت، مـورد تعدیـل قـرار گرفتـه؛ اما 
بـه دلیـل نـا معلومـی تـا هنـوز جهـت 
نماینـده گان  مجلـس  بـه  تصویـب 

فرسـتاده نشـده اسـت.
افغانسـتان  کارگـران  اتحادیـۀ  رییـس 
تصریـح کرد که فسـاد اداری، حاکمیت 
در  خویش خـوری  و  شـخصی  روابـط 
نهادهـای دولتـی اسـتخدام افـراد را به 

چالـش کشـانیده اسـت. 
او گفـت کـه بـه اسـاس تعدیـل قانـون 
کار، معـاش اولیه یـی که بـرای کارگران 

تعین شـده، ۱۲ هـزار افغانی اسـت. در 
حالـی کـه پیـش از ایـن معـاش اولیـه 
بـرای یـک کارگـر ۵۰۰۰ هـزار افغانـی 

بود. 
روز همبسـته گی کارگـران در اول مـاه 
گرامی داشـت  جهـان  تمـام  در  مـی 
می  شـود که پیـام همدلـی و دادخواهی 

کارگـران را بـا خـود دارد.
در همیـن حـال، حمیـرا ثاقـب، فعـال 
حقـوق زنـان گفت کـه سـاختار نابرابر 
وضعیـت اقتصـادی افغانسـتان باعث به 
چالـش کشـانیدن کار در کشـور شـده 
بـاالی  را  جـدی  فشـار  فرماهـا  کار  و 
کارگـران وارد می کننـد و کارگـران بـا 
نهایت مجبـوری آن را تحمل می کنند. 
بانـو ثاقـب با اشـاره بـه کاهـش حضور 
بانـوان در نهادهـای خصوصی گفت که 
تهدیـد و تبعیـض باعـث کاهش حضور 
زنـان در نهادهـای دولتـی و خصوصـی 

شـده است. 
بـه گفتـۀ او، دو بـر سـوم سـاعات  کار 
امـا  می شـود،  اجـرا  بانـوان  طـرف  از 
کمتریـن امتیـاز را به دسـت می آورند، 
در حالـی کـه مردانـی که عین سـاعات 
کار را انجـام می دهند، امتیاز بیشـتر به 

دسـت  می آورنـد.
بانـو ثاقب باورهای فرهنگی نامناسـب و 
اندیشـه های اشـتباه اجتماعـی را موانع 
بـرای حضـور زنـان در نهادهـا دانسـته 
بـرای  بایـد  کارگـران  اتحادیـه  گفـت: 
بلند بـردن ظرفیت زنان در کشـور باید 

تـالش جـدی کند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه بـه اسـاس 
آمارهـای ارایـه شـده تنهـا ۳ درصـد از 
افغانسـتان  در  تولیـدی  فابریکه هـای 

می شـود. رهبـری  بانـوان  توسـط 
عضـو  یـک  سـمندر  باقـی  هم چنـان، 
دیگـر اتحادیـه کارگـران افغانسـتان بـا 
بیـان این کـه در افغانسـتان ۱۳ میلیون 
بیـکار وجود دارد، گفت: نـام کارگران و 
زحمت کشـان در افغانسـتان ترور شـده 

است. 
آقـای سـمندر تصریـح کـرد کـه ۵۰ 
درصـد شـهروندان افغانسـتان زیر خط 
فقـر زنده گـی می کننـد و بیـش از سـه 

میلیـون تـن دیگـر معتاد هسـتند. 
بـه گفتـۀ او: در افغانسـتان شـش ونیم 
شـاقه  کارهـای  بـه  کـودک  میلیـون 
مصـروف هسـتند و اخراج مهاجـران از 
کشـورهای بیرونـی و برگشـت آنـان به 
کشـور از چالش هـای دیگری اسـت که 
مـردم افغانسـتان به آن دسـت و پنجه 

نـرم می کننـد.
در ایـن میان، گفته های نیـز وجود دارد 
کـه بیکاری باعث شـده تا بیشـتر قشـر 
قانـون  غیـر  مهاجرت هـای  بـه  جـوان 

بپردازنـد و یـا بـه اعتیـاد روی آورند. 
کار  نبـود  کـه  می گوینـد  آگاهـان 
باعث پیوسـتن شـمار زیـاد جوانـان به 
اسـت. شـده  تروریسـتی  گروه هـای 

افغانس�تان  د جرګ�ه مش�رانو افغانس�تان د
حکومتاوحزباس�الميترمنځدس�ولې
تفاهملی�کپ�رعمل�يکې�دوټین�ګارک�وي.
مش�رانوجرګ�هوای�ي،دحکوم�تلهخ�واد
حزباس�الميد13مهم�وزندانیانوګرځول
وای�ي او دی عم�ل خ�الف تفاهملی�ک د
د بای�د دواړه اس�المي اوح�زب حکوم�ت

س�ولېتفاهملی�کت�هژم�نپات�ېش�ي.
دمشرانوجرګېرئیسفضلالهاديمسلمیار
د لهخوا حکومت د ورځ په شنبې سې د

حزباسالميدیوشمېربندیانودنهخوشې
د چې غاړه هغه هر وویل، تړاو په کېدو
تفاهملیک شوي له سولې د منځ تر دوی
نهدی. ژمن ته سولې کوي سرغړونه
د چ�ې تواف�ق "هغ�ه ک�ړه:  زیات�ه نوم�وړي
حکوم�تاوح�زباس�الميت�رمنځش�وی
پ�ههغ�هک�ېټ�ولاړخون�هذک�رش�ويچ�ې
دغ�ه وي، ژم�ن ورت�ه بای�د خ�واوې دواړه
هوک�ړهدحکوم�تاودح�زباس�الميپ�ه
خوښ�هترس�رهش�وېدهاوه�رهغ�هڅ�وک

تفاهملی�کس�رغړونهک�وي ل�هدغ�ه چ�ې
هغ�هس�ولېت�هژم�نن�هدی“.

س�رهل�هدېچېټ�اکلش�وېوهددوش�نبې
پهورځدحزب  اس�المي6۹بندیانخوش�ې
ش�ي،خ�وح�زباس�الميوای�يچ�ېپ�ه
وروس�تیوش�ېبوک�ېحکوم�تد 13 مهم�و 

زندانیان�و نومون�ه ل�ه لېس�ته ایس�تلي دي.
وی�ل کې�ږي چ�ې ولسمش�ر غن�ي تې�ره ورځ 
د ح�زب اس�المي د دغ�و بندیان�و د خوش�ې 

کې�دو فرم�ان ه�م الس�لیک ک�ړی دی.
دمش�رانوجرګ�ېدس�ېش�نبېورځ�ېپ�ه
ت�ر ن�وروس�ناتورانو د ناس�تهک�ې عموم�ي
څن�ګزلم�يزابل�يدحکوم�تدغ�هاقدام
لهح�زباس�الميس�رهدش�ويتفاهملیک

خ�الفی�ادکړ.
نوم�وړيزیات�هک�ړه: "حکوم�تل�هګلبدی�ن
الس�لیک هوک�ړه س�ولې د س�ره حکمتی�ار
ک�ړېدهپ�ههغهکېفک�رک�ومد6۹بندیانو
چې�رې ک�ه ش�وې ژمن�ه کې�دو خوش�ې د
حکوم�تاوسهغ�ه 13بندی�انچ�ېت�رې
راګرځول�يدادتفاهملی�کخ�الفکاردی
دویبای�دلوم�ړیدتفاهملی�کپ�هاړهفک�ر

ک�وم چ�ې وی ک�ړی
بندیانبایدخوش�ېش�ي
اوکومپاتېش�ويوی“.
تردېوړان�دېبیاحزب  
اس�الميرس�نیوتهویلي
حقون�و بش�ري د چ�ې
کمېس�یون خپل�واک د
د کمېس�یون دغ�ه د او
د س�مر س�یما مش�رې
د کبل�ه ل�ه مداخل�ې
ل�ه نومون�ه بندیان�و 13
ش�وي ایس�تل فهرس�ته

دي.
خپل�واک حقون�و بش�ري د افغانس�تان د
کمېس�یونت�راوس�هپ�هدېاړهڅ�هن�هدي
ویل�ي،خ�ودافغانس�تانجمهوريریاس�ت
ش�وي د س�ره اس�المي ح�زب ل�ه وای�ي،
تفاهملی�کدټول�وم�وادوعمل�يکې�دوت�ه

دی. ژم�ن
دجمهوريریاستمرس�تیالویانددواخان
مینهپ�الپ�هدېاړهازاديراډی�وت�هوویل: "د
ی�و لپ�اره کې�دو عمل�ي د هوکړهلی�ک دغ�ه
کمېس�یونټ�اکلش�ویاودتفاهملی�کهغه
لېس�ت ت�ور ل�ه برخهی�ې س�خته ټول�و ت�ر
ګلبدی�ن مش�ر د اس�المي ح�زب د څخ�ه
حکمتی�اردن�ومایس�تلواون�ورېس�تونزې

ډې�رېوړېاوح�لکېدونک�ېدي،دول�تد
دغ�هتفاهملی�کدټول�وم�وادوعمل�يکولو

ت�هژم�ندی“.
دامه�الدح�زباس�الميټ�ولدوهنی�مزره
غ�ړيدحکوم�تپ�هزندانون�وک�ېبندی�ان
ل�ه ک�ول خوش�ې بندیان�و دغ�و د او دي
ګلبدی�نحکمتی�ارس�رهدحکومتدس�ولې

ده. برخ�ه مهم�ه تفاهملی�ک د
س�ناتوران ش�مېر ی�و ک�ې وخ�ت ورت�ه پ�ه
افغانس�تان چې�رې ک�ه ورک�وي، خب�رداری
حکوم�تل�هحزباس�الميس�رهدس�ولې
هوکړهلی�کپ�هبش�پړهتوګ�هعمل�ينهک�ړي
ن�ورېمخالف�ېډلېب�هزړهښ�هنهکړيچې
ل�هحکوم�تس�رهس�ولېت�هحاض�رش�ي.

مشرانو جرګه:

حکومت او حزب اسالمي دې د سولې تړون ته ژمن پاتې شي

رییس اتحادیۀ کارگران افغانستان:

نهادهای خصوصی ناقضان اصلی قانون کار اند
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