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معلومه دې شـي چې څـوک 

ميل شورا کـې له مخالفینـو 

رسه الر لري

وحـدت مـذاهب 
شیـعه و سنـی تفرق ناپـذیر است

هشت محافظ امنیتی پایگاه بگرام 
در تیراندازی افراد مسلح کشته شدند
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ــه  ــار را ب ــورۀ ننگره ــۀ توره ب ــش منطق ــدی پی ــش چن داع
ــی  ــای امنیت ــد مقام ه ــدی بع ــود درآورد و چن ــرف خ تص
از بازپس گیــری ایــن منطقــه خبــر دادنــد. امــا اکنــون 
هیأتــی کــه بــرای بررســی ایــن قضیــه عــازم ننگرهــار شــده 
می گویــد، هنــوز 60 درصــد خــاک ایــن منطقــه در کنتــرل 

ــای داعــش اســت. نیروه
ــام  ــه تم ــت ک ــروز گف ــار دی ــی ننگره ــگل، وال گالب من
ســاحۀ توره بــوره در دســت نیروهــای امنیتــی اســت و 
همچنــان عملیــات ایــن نیروهــای بــرای پاک ســازی مناطــق 

ــه دارد. ــوار ادام همج
امــا ظاهــر قدیــر، عضــو هیــأت اعزامــی بــه ننگرهــار بــرای 
بررســی ســقوط ایــن منطقــه می گویــد کــه نیروهــای 
امنیتــی تاکنــون تنهــا 40 درصــد از مناطــق تحــت تصــرف 

ــد. ــس گرفته ان ــاره پ ــش را دوب داع
ــت را  ــردم حقیق ــرای م ــا ب ــد ت ــت می خواه او از حکوم

ــد. ــان کن بی
ــه  ــرد  ک ــالم ک ــش اع ــاع دو روز پی ــت وزارت دف سرپرس
ــت  ــار والی ــراگام و چپره ــش در پیچ ــرکوب داع ــرای س ب
ننگرهــار عملیاتــی راه انــدازی شــده بــود و ایــن مناطــق بــا 
تالش هــای نیروهــای کمانــدو و امنیتــی کامــاًل بــه تصــرف 

ــده اســت. حکومــت درآم

یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که ازدواج با 
بودن  امنیتی، محروم  نیروهای  اطفال در صفوف  استخدام  کودکان، 
کودکان از تعلیم و تربیه هنوز چالش جدی در برابر حقوق بشری 

کودکان می باشد.
این تحقیق در سال های ۱۳۹4 و ۱۳۹۵ انجام شده و در آن با ۵۷00 
نشان  تحقیق  است.  شده  مصاحبه  افغانستان  والیت   ۲۸ در  طفل 
می دهد که هنوز 44 درصد کودکان تذکره ندارند و سیستم پیچیده 
بودن  تذکره دالیل اصلی محروم  مراکز  بودن  تذکره گرفتن و دور 

کودکان از داشتن سند هویت است.
ازدواج کودکان

چالش های  از  یکی  وقت  از  قبل  ازدواج های  تحقیق  این  براساس 
عمده در برابر کودکان است. فقر، عرف های ناپسند و عدم آگاهی 
از حقوق زنان، عامل اصلی ازدواج های قبل از اوقت شناسایی شده 
قانونی گفته  زیر سن  اطفال  تحقیق حدود ۲ درصد  این  در  است. 
اند که متاهل اند و چهار درصد اطفال مصاحبه شونده گفته اند که 

نامزد هستند.
مستقل حقوق  کمیسیون  در  کودکان  کمیشنر بخش  ثریا صبحرنگ 
کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در  شنبه  سه  روز  افغانستان  بشر 
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قدیر: 
هنوز توره بوره به دست داعش است

کمیسیون حقوق بشر افغانستان: 
وضعیت کودکان وخیم تر شده است

و  مهاجـــران  وزیـــر  بلخـــی،  عالمـــی  سیدحســـین 
ناامنی هـــا  و  جنـــگ  بازگشـــت كننده گان، تشـــدید 
را دلیـــل عمـــدة مهاجـــرت دانســـت و افـــزود: در 
افغانســـتانی در چنیـــن  پناهنـــده گان  صورتی كـــه 
وضعیتـــی از كشـــورهای مهاجرپذیـــر برگشـــت داده 
ـــه  ـــی مواج ـــدی امنیت ـــای ج ـــا تهدیده ـــان ب ـــوند، آن ش

ــد. ــد شـ خواهنـ
بـــه گفتـــۀ آقـــای بلخـــی، از آغـــاز ســـال جـــاری 
مهاجـــر  هـــزار  حـــدود 10  تاكنـــون،  خورشـــیدی 
افغانســـتانی بـــه گونـــۀ داوطلـــب و 580 مهاجـــر 
دیگـــر بـــه صـــورت اجبـــاری از كشـــورهای عضـــو 

اتحادیـــۀ اروپـــا برگشـــت داده شـــده انـــد

در مراسم گرامی داشت از روز جهانی مهاجرت مطرح شد:
استبداد و تبعیِض حکومت سبب فرار شهروندان شده است

دمـوکـراسـی 
از نـوِع اشـرف خـانی

غنـی در چـاِه سرکـوب 
و استبـداد

معترضان در واکنش به حملۀ شب هنگام حکومت به خیمۀ تحصن:

تسلیـم 
نمی شویم

ــم  ــت: رژی ــده اس ــش آم ــن جنب ــۀ ای در اعالمی
ــه  ــر شــهروندان كشــور دســت ب حاكــم در براب
ــان  ــن از معترض ــه زده و دو ت ــتار بی رحمان كش
ــر  ــن دیگ ــروح و 11 ت ــن را مج ــهید، 27 ت را ش
را بازداشــت كردنــد. وحشــت و خون خــواری 
یکــی  كــه  بــود  زیــاد  حــدی  بــه  حکومتیــان 
از جوانــان را زیــر تانــگ هامــوی نمــوده بــه 

شــهادت رســانیدند.

قابل توجه خواننده گان روزنامۀ ماندگار!
شمارۀ بعـدی این روزنامه، پس از اتمامِ رخصتی های عید سـعید فطر به نشر می رسد.

ACKU



رییس جمهــوری  اشــرف غنی  درحالی کــه 
ارزش هــای  بــه  خــود  تعهـــد  از  کشــور 
ــاور دارد  ــد و ب ــخن می گوی ــاالرانه س مردم س
ــامِ غیرواقعــی  ــک اته ــًا ی ــی صرف ــه قوم گرای ک
ــداد  ــی بام ــای امنیت ــاًل نیروه ــت، عم ــر اوس ب
ــه  ــان ب ــتور شــخص ایش ــه دس ــته ب روز گذش
بــا  بــرده و  اعتراضــی هجــوم  خیمه هــای 
ــث  ــان، باع ــه روی معترض ــش ب ــودن آت گش
ــن شــدند.  ــن ت کشــته و زخمــی شــدِن چندی
گفتــه می شــود کــه ایــن تصمیــم، دقیقــًا 
از کاخ ریاســت جمهــوری صــادر شــده و 
نیروهــای امنیتــی بــه برچیــدن خیمه هــای 

ــد.  ــده بودن ــور ش ــان مأم معترض
بــا آن کــه هنــوز ارگ ریاســت جمهــوری 
ــان  ــاط معترض ــام بس ــدن تم ــه برچی ــق ب موف
نشــده، ولــی چندیــن تــن از برگزارکننـــده گان 
ــای  ــوی نیروه ــی، از س ــه ناامن ــات ب اعتراض
ــی رود  ــان م ــد. گم ــده ان ــی بازداشــت ش امنیت
کــه ارگ ریاســت جمهــوری خــالِف تعهــدات 
ــا معترضــان،  ــو ب ــر گفت وگ ــی ب ــی اش مبن قبل
ــط از راه زور  ــار فق ــن ب ــه ای ــم دارد ک تصمی
باشــنده گان معتــرِض کابــل را مجبــور بــه 

ــازد. ــتوراتش س ــر دس ــن در براب تمکی
 آقــای غنــی از زمــان بــه دســت گرفتــِن زمــام 
ــش  ــه نمای ــود ب ــری از خ ــرۀ دیگ ــور، چه ام
گذاشــته اســت. او در ســه ســال گذشــته 
ــوع  ــچ ن ــه هی ــه ب ــده ک ــر نش ــز حاض هرگ
ــد. او  ــان ده ــازگاری نش ــی س ــراِض مدن اعت
حاضــر اســت کــه طالبــان را بــرادراِن سیاســی 
بخوانــد و بــا وجــود جنگ شــان در برابــر 
ــح را  ــو و صل ــز دروازۀ گفت وگ ــت، هرگ دول
بــه روی آن هــا نبنــدد، ولــی حاضــر نیســت بــه 
شــهروندانی کــه مطالبــات مدنــی دارنــد، حتــا 

ــد.  ــن بده ــخن گفت ــال س مج
این هــا همــه در حالــی صــورت می گیرنــد کــه 
جامعــۀ جهانــی بــه عنــوان متحــد اســتراتژیِک 
ــد  ــتمی  ان ــر سیس ــاره گ ــتان، نظ ــردم افغانس م
کــه عمــاًل در برابــر شــهروندان کشــور ســالح 
ــن  ــدون کمتری ــت و ب ــه اس ــت گرفت ــه دس ب
ــراض  ــه روی اعت ــامدهای آن، ب ــراس از پیـ ه
کننــده گاِن بــدون ســالح، شــلیک می کنــد. آیــا 
ــه او  ــد ک ــد بگوی ــی می توان ــای غن ــم آق بازه
رییــس جمهــورِ تمــام مــردم افغانســتان اســت 
ــاِن  ــر از افغ ــی کمت ــچ افغان ــزد او "هی و در ن

دیگــر نیســت"؟ 
ــه  ــان ب ــه روی معترض ــی ب ــای غن ــاید آق ش
ــا  ــه آن ه ــلیک داده ک ــتور ش ــل دس ــن دلی ای
از  کمتــر  حتــا  و  نمی دانــد  خــود  از  را 
هــر  عمــاًل  کــه  می دانــد  تروریســت هایی 

روز شــهرونداِن کشــور را قتــل عــام می کننــد. 
ــه روی  ــی ب ــای امنیت ــه نیروه ــتی ک ــار نخس ب
ــاری  ــن آتش ب ــش گشــودند و ای معترضــان آت
بــه مــرِگ هفــت تــن و از جملــه پســر ارشــد 
ــای  ــد، مقام ه ــاون ســنای افغانســتان انجامی مع
کشــور در توجیــه ایــن دســتورِ خون بــار 
اعــالم کردنــد کــه از میــان معترضــان کســانی 
بــا ســالح بــه ســوی نیروهــای امنیتــی شــلیک 
کــرده انــد؛ امــا ایــن بــار چــه توجیهــی بــرای 
ــه جــاِن معترضــان و  ــارِ خــود ب ــورش مرگب ی
ــار  ــن ب ــا ای ــد؟ آی ــی دارن ــای اعتراض خیمه ه
ــاع  ــاِن بی دف ــه معترض ــت ک ــد گف ــم خواهن ه
می خواســتند بــه ارگ ریاســت جمهــوری 
حملــه کننــد و هــوای تــاج و تخــِت همایونــی 

را در ســر می پرورانــده انــد؟!
 مــن هــر زمانــی کــه بــه ســیمای اشــرف غنی 
ــد و  ــردی متعه ــز او را ف ــم، هرگ ــگاه می کن ن
وفــادار بــه ارزش هــای دموکراتیــک نمی بینــم. 
را  کســـی  اشــرف غنی  ســیمای  در  مــن 
می بینــم کــه بــرای تــاج و تخــت حتــا حاضــر 
اســت بــرادراِن خــود را هــم خفــه کنــد. آقــای 
غنــی یــک روز پیــش از حملــه بــه خیمه هــای 
تحصــن در کابــل، گفتــه بــود کــه مــردم 
ــه او و برنامه هایــش اعتمــاد  ــد ب افغانســتان بای
کننــد، زیــرا او ادامــه دهندۀ راه شــاه امــان اهلل در 
ایــن کشــور اســت. او گفــت هرگــز بــه کســی 
ــد  ــرار کن ــخ را تک ــه تاری ــد ک ــال نمی ده مج
ــان اهلل از کشــور  ــاه ام ــز همچــون ش و او را نی

ــد.  ــرون ران بی
مشــخصًا  روز  آن  در  او  خطــاِب 
ــه  ــود. او ب ــل ب ــی کاب ــده گان مدن اعتراض کنن
ــه  ــتاد ک ــام فرس ــا پی ــه آن ه ــورت، ب ــن ص ای
منتظــر عواقــِب حرکت هــای مدنــِی خــود 

باشــید!
ــای  ــِن آق ــن حرکــِت نخســت و آخری ــه ای البت
ــود.  ــد ب ــور نخواه ــهرونداِن کش ــه ش ــی ب غن
بــاور  تحلیل گــران  برخــی  کــه  آن گونــه 
دارنــد، آقــای غنــی نقشــه ها و برنامه هــای 
ــتان  ــردِن افغانس ــت ک ــرای یک دس ــی ب کالن
را  افغانســتان  تــا  آمــده  او  اســت.  چیــده 
ــیم  ــه تقس ــازد. او ب ــتان" بس ــًا "افغانسـ واقع
ــدارد.  ــاوری ن ــچ ب ــی هی ــدرت و کثرت گرای ق
ارگ  در  را  پاک ســازی  کــه  همان گونــه  او 
ــاند،  ــال رس ــۀ اکم ــه پای ــوری ب ریاســت جمه
ــتان  ــاط افغانس ــام نق ــه تم ــد آن را ب می خواه
تعمیــم بخشــد. برنامه هــای کالِن آقــای غنــی، 
پیــش  ســاِل  یک صــد  برنامه هــای  همــان 

ــت. ــالِف اوس اس
ــش  ــردِن دســتور آت ــا صــادر ک ــی ب ــای غن  آق

ــاًل صــِف خــود را از  ــه روی معترضــان، عم ب
ــدا  ــتان ج ــِد افغانس ــی نیم بن ــردم و دموکراس م
کــرد و رســمًا بــه شــاهاِن غــدارِ گذشــته 
ــای  ــرای ارزش ه ــه ب پیوســت. او نشــان داد ک
ــور  ــن کش ــه ای ــر ب ــوق بش ــی و حق دموکراس
نیامــده و نــه هــم بــه چنیــن چیزهایــی اعتقــاد 
ــی در  ــان مهره ی ــه همچن ــان داد ک دارد. او نش
ــه ارزش هــای قبیلــه و قــوم اســت.  خدمــت ب
ــه  ــدارد ک ــچ مشــکلی ن ــی هی ــای غن ــرای آق ب
افغانســتان وارد یــک جنــگ تــازۀ داخلــی 
ــده  ــن جنگــی آم ــرای تشــدید چنی شــود. او ب
و تمــام آماده گی هــا را نیــز گرفتــه اســت. 
روزهــای  بعــد،  بــه  امــروز  از  افغانســتان 
دشـــواری خواهــد داشــت؛ روزهــای بی رحــم 
ــچ کســی مجــال  ــه هی ــه دیگــر ب و ســخت ک

ــد.  ــد ش ــن داده نخواه ــخن گفت س
ــر  ــبیخون ب ــاِن ش ــا صــدور فرم ــی ب ــای غن آق
خیمــۀ اعتراضی مــردم، میــان آزادی و اســتبداد 
ــت  ــاالری، دس ــاالری و زورس ــان مردم س و می
ــِت  ــاب سرنوش ــن انتخ ــاب زد و ای ــه انتخ ب
افغانســتان را بــه گونــۀ دیگــر خواهــد نوشــت. 
ــه  ــند ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــردم ب ــی م وقت
نمی دهــد  نتیجــه  مدنــی  عدالت خواهــِی 
هیــأِت  در  را  خــود  کشــور  زمــام دارِ  و 
رویکــرد  زده،  جــا  خودکامــه  شــاهِ  یــک 
عدالت خواهی شــان به ناچــار تغییــر خواهــد 
کــرد و نرمــِش مدنــی جــاِی خــود را بــه 
ــن درســت  ــی خواهــد داد و ای شــورِش انقالب
همــان نقطــۀ تاریخــی اســت کــه شــاهاِن 
ــا و  ــده اند و حکومت ه ــن ش ــادی در آن دف زی
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ــی  ــدادِ روز گذشــته، نیروهــای دولت در نخســتین ســاعاِت بام
ــۀ معترضــان  ــا خیم ــه تنه ــی، ب ــور غن ــه دســتور رییس جمه ب
ــه  ــد. حمل ــه کردن ــی حمل ــفاخانۀ ایمرجنس ــی ش در چهارراه
ــی  ــه گوی ــوده ک ــی ب ــده و نظام ــان گســترده و غافلگیرکنن چن
دولــت همــۀ توانــش را بــرای فتــح والیــِت هلمنــد از 
ــوده اســت. شــدِت ســرکوِب  ــرده ب ــان بســیج ک وجــود طالب
ــان  ــه، چن ــِی ارگ و وزارت داخل ــای نظام ــۀ نیروه بی رحمان
ــوده کــه ســرکوب های خشــِن تاریخــی از جملــه ســرکوِب  ب
فلســطینیان توســط رژیــم غاصــِب اســراییل را بــه یــاد آورده 

اســت. 
هجــوم تانک هــای زرهــی بــه قصــد زیــر گرفتــِن معترضــان و 
نیــز شــلیِک گلولــه بــه ســر و صــورِت آن هــا و شــهید کــردِن 
ــان داد  ــپیده دم، نش ــان در آن س ــر از معترض ــت کم دو نف دس
کــه آقــای غنــی بــا حرکت هــای مدنــی و پاســخ مدنــی دادن 
ــه هــر قیمــِت  ــه آن، فرســنگ ها فاصلــه دارد و می خواهــد ب ب

ممکــن، صــدای اعتــراِض مــردم را خفــه بســازد.
 رویــداد اخیــر بیــان کــرد کــه هیــچ تغییــری در رویــه و رفتــارِ 
حکومــت نســبت بــه ســرکوِب اعتراضــاِت روز جمعــه دوازده 
جــوزای ســال روان ایجــاد نشــده و گارنیزیــون کابــل و ارگ 
و دیگــر بخش هــای امنیتــی، همــه و همــه عــزم بــه ســرکوِب 
ــِع ارگ  ــت و مناف ــد موقعی ــه می توانن ــد ک ــی دارن اعتراض های
ــه  ــی ب ــای غن ــر، آق ــارت دیگ ــه عب ــند. ب ــش بکش ــه چال را ب
ایــن ســاده گی ها قــرار نیســت کــه تغییــری در سیاســِت 
ــای  ــدِن آق ــا آم ــد و به خصــوص ب ــرکوب گرانه اش وارد کن س
ــلح در  ــروی مس ــزاران نی ــور ه ــل و حض ــه کاب ــار ب حکمتی
ــور  ــاِن کش ــرای مردم ــادی ب ــای زی ــهر، خواب ه ــراف ش اط
ــم و  ــری مه ــد متغی ــه می توانن ــده ک ــی دی ــوص آنان به خص
ــِت سیاســِی کشــور باشــند.  ــرای ارگ در وضعی ــوب ب نامطل

بــه  رســانه ها  برخــی  بی توجهــی  این همــه،  کنــار  در 
ســرکوب اعتراض هــای مدنــی در هماهنگــی بــا حلقــۀ 
ــه  ــی، هم ــای بین الملل ــِی نهاده ــز خاموش ــرکوب گر و نی س
ــه  ــد ب ــی می توان ــای غن ــه آق ــد ک ــت از آن دارن و همــه حکای
ــا  ــد. ام ــدام کن ــرض ان ــتبد ع ــت مدارِ مس ــک سیاس ــوان ی عن
ــای امــروز  ــا فرامــوش کــرده کــه جهــاِن امــروز و دنی او گوی
ــوش  ــت و فرام ــروز اس ــاوت از دی ــروزی، متق ــان ِِ ام و انس
کــرده کــه هیــچ نظــام و حکومتــی بــا اســتبداد نتوانســته امــرارِ 

ــد.   ــات کن حی
ــوع ازخودگــذری،  ــا وجــود هــر ن ــر و شــکیبایی مــردم ب صب
ــی  ــرای غن ــه ب ــود و آن روز ن ــر می ش ــرانجام روزی به س س
ــور،  ــرای کش ــم ب ــه ه ــش و ن ــریکاِن قدرت ــرای ش ــه ب و ن
ــی در  ــای غن ــان دادِن آق ــود. زور نش ــد ب ــی نخواه روزِ خوب
ــر اعمــاِل  ــد و در براب ــی کــه حامــی حکومــت ان ــر مردم براب
ــات  ــاد اصالح ــی ایج ــد و در پ ــراض دارن ــتان اعت تروریس
ــالِت  ــری از حم ــه در جلوگی ــد ک ــی ان ــای امنیتی ی در نهاده
ــا  ــویی ب ــع همس ــده اند، در واق ــت ش ــاکام ثاب ــتی ن تروریس
ــاه افغانســتان  منافــع تروریستانی ســت کــه خــون مــردم بی گن

ــد.  ــن می ریزن ــر زمی را ب
متأســفانه آقــای غنــی میــاِن دوســت و دشــمن نتوانســت تمیــز 
قایــل شــود. او دشــمناِن نظــام را نســبت بــه دوســتاِن معتــرض 
و اصالحگــِر آن ترجیــح داد. قصــه هرچــه کــه باشــد، 
ــان در  ــی کردن ش ــا و زندان ــتِن آن ه ــرکوب معترضــان، کش س
ــرای  ــی را ب ــچ منطق ــد هی ــی نمی توان ــِب رمضان ــک ش دِل ی
ــه  ــت ک ــوم نیس ــس معل ــم آورد. از این پ ــی فراه ــای غن آق
ــی  ــاِل ارگ و حکومت ــِر اعم ــردم در براب ــراِض م ــدای اعت ص
ــت اســت،  ــی در حرک ــتبداد و خودکامه گ ــمِت اس ــه س ــه ب ک
ــل  ــه در نهایــت قاب ــا ایــن نکت ــه بلنــد خوهــد شــد. ام چگون
ــالمت آمیز  ــراِض مس ــن اعت ــی ای ــه وقت ــت ک ــی اس پیش بین
ســرکوب شــود و اعتراضــاِت پــس از آن نیــز ســرکوب 
ــه  ــارف ب ــی و متع ــای قانون ــهروندان از گزینه ه ــد، ش گردن

ــرد. ــد ک ــوع خواهن ــارف رج ــای نامتع گزینه ه
ســرکوب مســلحانۀ اعتراض هــای مدنــی، مــردم را در نهایــت 
ــی و  ــرد و آن گاه غن ــد ک ــوت خواه ــام دع ــورش و قی ــه ش ب
ــار  ــِل مه ــتناک و غیرقاب ــی وحش ــا وضعیت ــش ب ــایر رفقای س
مواجــه خواهنــد شــد. اگرچــه جامعــۀ افغانســتان و آقــای غنی 
ــل و  ــۀ بین المل ــا جامع ــد، ام ــت ان ــمت در حرک ــن س ــه ای ب
کشــورهاِی حامــِی حکومــِت موجــود و نهادهــای بین المللــی 
ــِد  ــانه های متعه ــی و رس ــۀ مدن ــا جامع ــگام ب ــد هم می توانن
افغانســتان، در برابــر اســتبدادِ ارگ اعــالمِ موضــع کننــد و بــا 
ــه  ــور ب ــِن کش ــران، از رفت ــان و اصالح گ ــت از معترض حمای

ــد.  ــری نماین ــل جلوگی ــِی کام بی نظم

غنـی در چـاِه سرکـوب 
و استبـداد
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فرمــاِن  صــدور  بــا  غنــی  آقــای 
اعتراضــی  خیمــۀ  بــر  شــبیخون 
ــتبداد و  ــان آزادی و اس ــردم، می م
ــان مردم ســاالری و زورســاالری،  می
ایــن  و  زد  انتخــاب  بــه  دســت 
ــتان را  ــِت افغانس ــاب، سرنوش انتخ
بــه گونــۀ دیگــر خواهــد نوشــت. 
وقتــی مــردم به ایــن نتیجه برســند 
كــه عدالت خواهــِی مدنــی نتیجــه 
ــود  ــور خ ــام داِر كش ــد و زم نمی ده
را در هیــأِت یــک شــاِه خودكامــه جــا 
عدالت خواهی شــان  رویکــرد  زده، 
و  كــرد  خواهــد  تغییــر  به ناچــار 
نرمــِش مدنــی جــاِی خــود را بــه 
شــورِش انقالبــی خواهــد داد و ایــن 
درســت همــان نقطــۀ تاریخــی اســت 
كــه شــاهاِن زیــادی در آن دفــن 
ــای  ــا و نظام ه ــده اند و حکومت ه ش

كشــیده اند ســر  جدیــدی  ACKU
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ــت  ــس حکوم ــی ریی ــرف غن ــد اش محم
وحــدت ملــی، در مراســم گرامــی داشــت 
ــه  ــت ک ــم، گف ــزول قرآن کری ــۀ ن از هفت
وحــدت ســنی  مذهبــان و شــیعه مذهبــان 

تفرق ناپذیــر اســت.
ــنبه )۳0  ــه ش ــروز س ــه دی ــی ک ــای غن آق
از  گرامی داشــت  نشســت  در  جــوزا( 
هفتــۀ نــزول قرآنکریــم صحبــت می کــرد، 
ــه  ــا ب ــه  اتحــاد و یکپارچگــی م ــزود ک اف
دور پرچــم اســالم باعــث وحــدت بیشــتر 
ــرای  ــی ب ــام جاویدان ــرآن پی ــود و ق می ش

مســلمانان دارد.
رییــس حکومــت وحــدت ملــی، بــا بیــان 
این کــه قانــون اساســی افغانســتان بــر 
اســاس هدایــت دیــن مبیــن اســالم تدوین 
یافتــه، گفــت: هرچنــد در ســال جــاری ماه 
ــرده گی  ــت و افس ــر از وحش ــان، پ رمض
ــرۀ  ــه صف ــل را ب ــه شــهروندان کاب ــود ک ب
ــا از  از علمــای خواســت  غــم نشــاند؛ ام
ــاه و آســایش  ــرای رف ــدر ب ــا درشــب ق ت
بــرای شــهدای  کننــد و  کشــور دعــا 
ــان  ــرای باغی ــان، ب ــت برین و هم چن بهش

ــوند. ــگار ش ــت طلب ــتان هدای و تروریس
ــه  ــم جامع ــدون قرآن کری ــه ب ــت ک او گف
بــه رفــاه و صلــح ثبــات دســت نمی یابــد. 
نیــاز بــه قران شناســی  جمعــه امــروز 
و نیــاز بیشــتر بــه فهــم ســیرت نبــی 
دارد. در حالــی کــه  مــا دارای تمــدن 
دروازۀ  در  امــروزه  و   هســتیم  بــزرگ 
ــر از  ــان تصوی ــزرگ جه ــگا ه های ب دانش
ــش  ــت و کتاب های ــی اس ــینای بلخ ابن س

آن جــا تدریــس می شــود. 
آقــای غنــی تصریــح کــرد کــه ملــت 
افغانســتان بــرای “اعــالی کلمــۀ اهلل”  یــک 
ونیــم میلیــون شــهید داده اســت. بــرادری 
ــل  ــنن و اه ــل تس ــان اه ــت می و صمیمی
ــا  تشــیع بســیار عمیــق اســت و دشــمن ب
ــاجد  ــه و مس ــرار دادن تکیه خان ــدف ق ه
ــد.  ــاد کن ــی ایج ــه مذهب ــد تفرق نمی توان
بــه گفتــۀ او، بــرای ایجــاد دانشــکدۀ علــوم 
ــود و  ــاد ش ــیون ایج ــد کمیس ــی بای قرآن
به نــام عالمــان، امــام ابوحنیفــه، امــام 
ــی،   ــوی چرخ ــوی، مول ــام غزن ــتی، ام بس
امــام رازی و شــاه ولــی اهلل دهلــوی مــدال 

ــود.  ــرب زده ش ض
ــس  ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب ــان، دکت هم چن
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، در 
ــۀ  ــت از هفت ــۀ گرامی داش ــم جداگان مراس
ــا  ــه منظــور م ــت ک ــم، گف ــزول قرآنکری ن
ــرآن  ــزول ق ــۀ “ن ــت از هفت از گرامی داش
کریــم”  زنــده  نگهداشــتن آمــوزش و 
ــت.  ــی اس ــالمی و قرآن ــای اس ارزش ه

از  قدردانــی  بــا  اجرایــی  رییــس 

ــت  ــا، گف ــش علم ــای آگاهی بخ تالش ه
کــه نقــش علمــا در رفــع تعصبــات قومــی 
ــت.  ــده اس ــم و ارزن ــیار مه ــژادی بس و ن
ــوادث  ــه ح ــاره ب ــا اش ــداهلل ب ــای عب آق
ــمنان  ــه دش ــت ک ــر، گف ــتی اخی تروریس
اســالم و قــرآن کریــم در مــاه مبــارک 
رمضــان، بــه نــام دیــن دســت بــه کشــتار، 

ــد. ــردم زده ان ــل م ــونت و قت خش
آقــای عبــداهلل، ضمــن این کــه بــر آمــوزش 
ــگاه ها  ــب و دانش ــی در مکات ــم دین تعالی
ــردن  ــه عمل ک ــت ک ــد، گف ــد ورزی تأکی
بــه توصیه هــا و رهنمایی هــای علمــا و 
روحانیــون کشــور یــک مســوولیت اســت.
از ســویی هــم، فیض محمــد عثمانــی، 
ــا اشــاره  ــاف، ب ــر ارشــاد، حــج و اوق وزی
وحشــت  و  خون ریــزی  بــه  کشــتار، 
ــالمی  ــورهای اس ــی کش ــاری در برخ ج
ــه  ــت ک ــتان گف ــوص افغانس ــه خص و ب
مســلمانان بایــد بــه احــکام و دســاتیر 
ــت  ــا از وضعی ــد ت ــل کنن ــم عم قرآنکری

ــد.  ــی یابن ــی رهای کنون
و  دیــن  علمــای  از  عثمانــی،  آقــای 
ــت و  ــر حمای ــه خاط ــاجد ب ــان مس امام
ســپاس گزاری  نظــام  از  پشتیبانی شــان 
ــر  ــان در تنوی ــه نقــش آن ــرد و گفــت ک ک

اذهــان عامــه برجســته اســت. 
قیام الدیــن  مولــوی  حــال،  درهمیــن 
کشــاف رییــس شــورای سرتاســری علمای 
ویژه گی هــای  تشــریح  بــا  افغانســتان، 
گفــت  قرآن کریــم  فــرد  بــه  منحصــر 
ــان و  ــمانی، انس ــاب آس ــوع کت ــه موض ک
هــدف اش هدایــت و رســتگاری بشــر 

 . شــد می با
بــه  کشــور  علمــای  شــورای  رییــس 
حمــالت اخیــر گروه هــای تروریســتی در 
کابــل اشــاره کــرد و گفــت کــه انســان های 
ــه  ــن را ب ــار 600 ت ــک انفج ــده در ی درن
هــزاران  و  کشــانیدند  و خــون  خــاک 
خانــواده را بــه ماتــم نشــاندند. آنهــا 
خارجــی نبودنــد، بــل افغانســتانی های 
بی گنــاه بودنــد کــه از راه می گذشــتند. 
هم چنــان، سیدحســین محقــق زاده، منشــی 
شــورای علمــای اهــل تشــیع دربــارۀ 
کریــم  قــرآن  مشــخصات  و  فضایــل 
صحبــت نمــود. گفــت کــه مســلمانان 
بایــد از قــرآن کریــم در زنده گــی  روزمــرۀ 

ــد. ــتفاده کنن ــش اس خوی
 آقــای مجقــق زاده افــزوده کــه اگــر 
ــدر  ــلمانان در ص ــکوه مس ــال ش ــه دنب ب
اســالم هســتیم، بایــد قــرآن کریــم را 
فاتحــه  مراســم های  و  قبرســتان ها  از 
و جنــازه بیــرون کــرده و وارد زندگــی 

خویــش کنیــم. 

دیــروز  مهاجــرت،  جهانــی  روز  از 
مرکــز  در  جــوزا(   ۳0 )سه شــنبه، 
ــد. ــت گرامی داشــت ش ــانه های حکوم رس
در آن محفــل، عــالوه بــر مقام هــای ارشــد 
اتحادیــۀ  ســفیر  افغانســتان،  حکومــت 
اروپــا در کابــل، ســفیر کشــور تاجکســتان 
نهادهــا و  نماینــده گان  از  و ده هــا تــن 
کابــل  در  خارجــی  ســفارت خانه های 

ــد. ــرده بون ــتراک ک اش
رییــس اجرایــی حکومــت در ایــن نشســت 
از تمایــل شــهروندان بــه برگشــت بــه 
کشــور ســخن گفــت، امــا تأکیــد کــرد کــه 
ــان  ــت آن ــرای برگش ــتان ب ــرایط افغانس ش

مســاعد نیســت.
ــس  ــت مجل ــاون نخس ــم، مع ــویی ه از س
سیاســت های  نشســت،  ایــن  در  ســنا 
ــود،  ــی را تبعیض آل ــدت مل ــت وح حکوم
و  خوانــد  اســتبدادی  و  تک روانــه 
دالیــل  از  یکــی  کــه  ورزیــد  تأکیــد 
ــر  ــِل در ام ــن اص ــرت همی ــدۀ مهاج عم
افغانســتان می باشــد. حکومــت داری در 
ــی  ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب دکت
افغانســتانی های  گفــت:  حکومــت 
پناهنــده، بــه ویــژه آنانــی که در کشــورهای 
ــد  ــل دارن ــتند، تمای ــده هس ــایه پناهن همس
بــه کشــور بازگردنــد و مــا هــم بــه عنــوان 
مســووالن در حکومــت آرزو داریــم شــاهد 

ــیم. ــان باش ــت داوطلبانۀش بازگش
ــرایط  ــه ش ــان این ک ــا بی ــداهلل ب ــای عب آق
ــت،  ــده گرف ــد نادی ــور را نبای ــی کش امنیت
کشــورهای  داریــم  توقــع  کــه  افــزود 
همســایه نیــز شــرایط کشــور مــا را نادیــده 

ــد. نگیرن
ــی  ــت وحــدت مل ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــه  ــتانه ب ــگاه بشردوس ــه ن ــت ک ــان داش بی
دارد،  اهمیــت  جایــش  در  پناهنــده گان 
امــا در کنــار ایــن، بایــد مطابــق بــه 
پالیســی های بین المللــی کــه در رابطــه 
ــه  ــت، ب ــده اس ــرح ش ــده گان ط ــه پناهن ب
ــه  ــادی و ب ــعه یی، اقتص ــگاه توس ــان ن آن
عنــوان ســرمایۀ بشــری نیــز بایــد داشــت.
برنامه هــای  بــه  توجــه  عبــداهلل  دکتــر 
صلــح و انکشــاف ملــی افغانســتان، برنامــۀ 
توســعۀ  برنامــۀ  و  شــهروندی  میثــاق 
پایــدار ســازمان ملــل را از تعهــدات و 
اولویت هــای حکومــت وحــدت ملــی 
ــت  ــرد: "حکوم ــد ک ــوده و تأکی ــوان نم عن
ــا و  ــه اعالمیه ه ــد ب ــی متعه ــدت مل وح
تفاهم نامه هایــی اســت کــه بــه دنبــال 
بحــران سراســر در اروپــا، امضــا و یــا 
ــع  ــان توق ــد و هم چن ــد، می باش ــادر ش ص
داریــم کشــورهای اروپایــی نیــز بــه آن هــا 

ــند". ــته باش ــد داش تعه
ــه  ــان داد ک ــتان اطمین ــردم افغانس ــه م او ب
ــه  ــوط ب در فکرشــان اســت و مســایل مرب
مــردم را جــزء مســایل اصلــی خــود تلقــی 
ــی از مســووالن در  ــس اجرای ــد. ریی می کن
ــدۀ  ــه پدی ــا ب ــت ت ــز خواس ــت نی حکوم
مهاجــرت بــه عنــوان پدیــدۀ ســومی نــگاه 

ــد. نکنن
در عیــن حــال، وزیــر مهاجــران و برگشــت 

ــه  ــت ک ــت گف ــن نشس ــده گان در ای کنن
بازگشــت  بــرای  افغانســتان  وضعیــت 
مهاجــران مناســب نیســت و از کشــورهای 
ــران  ــا مهاج ــت ت ــز خواس ــر نی مهاجرپذی
افغانســتان را بــه صــورت اجبــاری اخــراج 

ــد. نکنن
سیدحســین عالمــی بلخــی، وزیــر مهاجران 
و بازگشــت کننــده گان، تشــدید جنــگ 
و ناامنی هــا را دلیــل عمــدۀ مهاجــرت 
صورتی کــه  در  افــزود:  و  دانســت 
چنیــن  در  افغانســتانی  پناهنــده گان 
مهاجرپذیــر  کشــورهای  از  وضعیــت 
برگشــت داده شــوند، آنــان بــا تهدیدهــای 
جــدی امنیتــی مواجــه خواهنــد شــد.

ــال  ــاز س ــی، از آغ ــای بلخ ــۀ آق ــه گفت ب
حــدود  تاکنــون،  خورشــیدی  جــاری 
ــۀ  ــه گون ــتانی ب ــر افغانس ــزار مهاج ۱0 ه
بــه  دیگــر  مهاجــر   ۵۸0 و  داوطلــب 
صــورت اجبــاری از کشــورهای عضــو 
ــد. ــده ان ــت داده ش ــا برگش ــۀ اروپ اتحادی

ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــران ب ــر مهاج وزی
داده  برگشــت  مهاجــران  از  تــن  یــک 
ــویدن، در  ــور س ــتانی از کش ــدۀ افغانس ش
ــد، از  ــته ش ــق کش ــارراه زنب ــار چه انفج
از  ویــژه  بــه  مهاجرپذیــر،  کشــورهای 
ــاد  ــا بربنی کشــورهای اروپایــی خواســت ت
ــران  ــه مهاج ــی ب ــیون های بین الملل کنوانس

پذیــرش بدهنــد. 
از  قســمتی  در  بلخــی  عالمــی  آقــای 
ــا  ــه ب ــاخت ک ــر نشــان س ــخنانش خاط س
بدتــر شــدن وضعیت امنیتــی در افغانســتان 
داخلــی  بیجاشــده گان   آمــار  روز  هــر 
ــه  ــه ب ــی ک ــد و در صورت ــش می یاب افزای
ــورت  ــدی ص ــه ج ــان توج ــت آن وضعی
نگیــرد، آنــان بــه مهاجــرت بــه کشــورهای 

می آرونــد. خواهنــد  روی  دیگــر 
ــار،  ــم ایزدی ــن، محمدعل ــا ای ــان ب همزم
معــاون نخســت مجلــس ســنا در ایــن 
نشســت گفــت کــه پدیــدۀ پناهنده گــی در 
ــای  ــی از معضل ه ــه یک ــر ب ــای اخی دهه ه
تبدیــل شــده  بــزرگ سیاســی جهــان 

ــت. اس
مشــکل  کــه  افــزود  ایزدیــار  آقــای 
از  اســالمی  کشــورهای  در  پناهنده گــی 
جملــه افغانســتان بــه عنــوان یــک مشــکل 
ــه  ــت. ب ــترش اس ــال گس پیچیــده در ح
ــورهای  ــی از کش ــتان یک ــۀ او: افغانس گفت
ــان اســت  ــده در جه دارای بیشــترین پناهن
ــتانی را  ــون افغانس ــش میلی ــدود ش ــه ح ک

می شــود. شــامل 
ــتان  ــنا افغانس ــس س ــت مجل ــاون نخس مع
آن  در  کــه  کــرد  عنــوان  کشــوری  را 
بشــر  تاریــخ  در  جنــگ  طوالنی تریــن 
ــان  ــار بی ــای ایزدی ــان دارد؛ آق در آن جری
و  ناشــی  پناهنده گــی  پدیــدۀ  داشــت: 
ــدۀ  ــک پدی ــه ی ــگ ب ــن جن ــر از همی متأث

ــت. ــده اس ــل ش ــوم تبدی ش
او بــا اشــاره بــه این کــه در دو ســال 
ــه  ــران ب ــد از ُکل مهاج ــته، ۲0 درص گذش
ــکیل  ــتان تش ــهروندان افغانس ــا را ش اروپ
معضــل  داشــت:  اظهــار  می دهــد، 

پناهنده گــی کــه بــه افغانســتان تبعــات 
ــته اســت، ریشــه  ــی گذاش ــاوت و منف متف
ــف  ــان ضع ــی و هم چن ــگ و ناامن در جن
ــه  ــت جامع ــا در اداره و مدیری حکومت ه

دارد.
"سیاســیت های  ایزدیــار  آقــای 
اســتبدادی  و  تک روانــه  تبعیص آلــود، 
ــه  ــب ب ــی را موج ــدت مل ــت وح حکوم
وجــود آمــدن "فســاد سیاســی" عنــوان 
ــل  ــه یکــی از دالی ــرد ک ــد ک نمــود و تأکی
ــر  ــِل در ام ــن اص ــرت همی ــدۀ مهاج عم
افغانســتان می باشــد. حکومــت داری در 
او گفــت: "فســاد سیاســی و روش نادرســت 
در مدیریــت و ادارۀ کشــور، حاکمیــت 
اســتبداد  و  خودکامه گــی  مســیر  در  را 
ــی و  ــوق مدن ــه حق ــه حــدی ک ــرد؛ ب می ب
ــن کشــور  ــردم ای ــی شــهروندان و م ابتدای
ــاد  ــن فس ــد و تجــاوز ای ــرض تهدی در مع
ــرد. در  ــرار می گی ــی ق ــن خودکامه گ و ای
ــراز  ــد و تجــاوز، حــق اب ــن تهدی ســایۀ ای
ــروع  ــات مش ــان و مطالب ــر و آزادی بی نظ
پای مــال می شــود و جــای گــوش کــردن و 
پاســخ گویی را کــه از وجایــب هــر دولــت 
ــونت و  ــت، خش ــی اس ــت سیاس و حاکمی
ــت  ــر حکوم ــرد. اگ ــه می گی ــلیک گلول ش
ــردم پاســخ گو نباشــد، معضــل  ــر م در براب
افزایــش  کشــور  از  فــرار  و  مهاجــرت 

ــت". ــد یاف خواه
در عیــن حــال، فرانــز مایــکل میلپن، ســفیر 
ــا  ــه م ــت ک ــل گف ــا در کاب ــۀ اروپ اتحادی
بــرای تــداوم همکاری هــا و رســیده گی 
بــه مشــکالت پناهنــده گان و بیجاشــده گان 

ــتیم. ــد هس ــی متعه داخل
ــری  ــون دال ــه او، کمــک ۱00 میلی ــه گفت ب
اختیــار  در  زودی  بــه  اروپــا  اتحادیــۀ 

می گیــرد. قــرار  افغانســتان  حکومــت 
ــه  ــار ارای ــاس آم ــه براس ــت ک ــی اس گفتن
شــده از ســوی وزیــر مهاجــران و برگشــت 
کننــده گان، یــک ۱۵۲هــزار و ۸۲۹ خانــوادۀ 
ــر  ــای اخی ــۀ ناامنی ه ــتانی در نتیج افغانس
از  افغانســتان  مختلــف  والیت هــای  در 

شــده اند. بیجــا  خانه های شــان 
در حــال  رســمی،  آمارهــای  براســاس 
حاضــر نزدیــک بــه ۳ میلیــون مهاجــر 
و  ایــران  کشــورهای  در  افغانســتانی 
صدهــا  و  می کنــد  زنده گــی  پاکســتان 
ــل  ــه دلی ــز ب ــر نی ــتانی دیگ ــزار افغانس ه
ــه  ــد ک ــرده ان ــرک ک ــور را ت ــی کش نا امن
مختلــف  کشــورهای  در  شــان  بیشــتر 
در  هم چنــان  و  اقیانوســیه  اروپایــی، 
ــف  ــاط مختل ــران در نق ــای مهاج کمپ ه

دنیــا بــه ســر می برنــد.
ســازمان ملــل متحــد ۲0 جــون را در ســال 
۲00۱ روز جهانــی پناهنــده نامگــذاری 
کــرد. 6۷ ســال قبــل در ۲0 جــون ســازمان 
چارچــوب  در  مهاجــرت  بین المللــی 
ســازمان ملــل متحــد بــه منظــور مدیریــت 
ــه وجــود آمــد  و تنظیــم امــور مهاجــران ب
تجلیــل صــورت  آن  از  ســاله  همــه  و 

می گیــرد.
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ــت  ــیر اس ــردِ پنجش ــبز و س ــهور، سرس ــای مش ــی از دره ه ــده یک پارن
ــگاه  ــن دره پناه ــیر، ای ــه درۀ پنجش ــا ب ــاوز روس ه ــگام تج ــه در هن ک
مجاهدیــن و مقاومت گــران بــود و آمرصاحــب در زمــان جهــاد و 
ــت  ــی داش ــۀ فرهنگ ــی کمیت ــری در نزدیک ــت، دفات ــان مقاوم همچن
ــور  ــمی حض ــاِت رس ــا و جلس ــِت کاره ــا جه ــراً در آن دفتره ــه اکث ک

می یافــت.
ایــن منطقــه، مســجد جالبــی در زیــر کمــِر کــوه داشــت کــه آمرصاحــب 
ــر موظــف  ــا مســجد، نف ــرد. ام ــاز چاشــت را ادا می ک ــب در آن نم اغل
ــد.  ــر می ش ــاک پُ ــرد و خاش ــًا از گ ــت و بعض ــاک کاری نداش ــرای پ ب
یــک روز مــن ایــن مســجد را جــاروب می کــردم کــه آمرصاحــب مــرا 

دیــد و از ایــن کارِ مــن بســیار خشــنود شــد.
ــۀ  ــر کمیت ــه، دفت ــن منطق ــاش در ای ــال بودوب ــدود یک س ــد از ح بع
فرهنگــی بــه منطقــۀ رخــه نقــل مــکان کــرد. ایــن منطقــه نیــز از خانــۀ 

ــت. ــه داش ــاعت فاصل ــدود یک س ــا ح م
ــای  ــم و کاره ــه می رفت ــه وظیف ــه روزه ب ــری، هم ــدون غیرحاض ــن ب م

ــردم. ــرا می ک ــده را اج ــپرده ش س
بعــد از مدتــی، از ولســوالی رخــه نیــز بــه منطقــۀ دشــتک ـ کــه فاصلــۀ 
زیــادی حــدود دو ســاعت از محــِل بودوباشــم داشــت ـ کــوچ کردیــم. 
ــه و  ــه رفت ــه وظیف ــاده ب ــای پی ــا پ ــچ تشویشــی، همــه روزه ب ــدون هی ب

ــتم. ــاره برمی گش دوب
مــن در حــدودِ بیــش از ســه ســالی کــه در مقاومــت بــودم، چنــد بــار 
ــاره راهــی درۀ پنجشــیر  ــاه، دوب ــدم و بعــد از بود وباشــی کوت ــل آم کاب

شــدم.
ــن  ــه قفســی آهنی ــان همــۀ افغانســتان را ب ــان کــه گــروه طالب در آن زم
ــعود  ــب مس ــود، آمرصاح ــرده ب ــل ک ــنده گانش تبدی ــه باش ــگ ب و تن
تکیه گاهــی مطمیــن چــون کــوهِ هندوکــش بــود کــه همــه بــه او امیــد 

ــد.  ــی می کردن ــش زنده گ ــا آرام ــروش ب ــد و در قلم ــته بودن بس
مــن زنده گــی بســیار مختصــر و محقــری داشــتم؛ یــک اتــاِق بودوبــاش، 
یــک تشــناب و یــک مســتراح کــه بــا همســر و پســر و دختــرم در آن 

زنده گــی می کــردم.
ــده  ــه آین ــا ب ــود؛ م ــه ب ــن دره این گون ــِت باشــنده گان ای  زنده گــی اکثری
ــاِن  ــر ن ــا اگ ــزی را نداشــتیم. حت ــچ چی ــم و تشــویِش هی ــدوار بودی امی

ــم. ــرت آن را نمی زدی ــد، ُچ ــت نمی ش ــا یاف ــفرۀ م ــک در س خش
عبدالحفیــظ منصــور عضــو پارلمــان افغانســتان و همــکار مــا در آن زمــان 
در مقاله یــی نوشــت: "مــردم حتــا بــه انــدازۀ یک ســاعت روشــن 
ــن  ــن رو، همی ــد." از ای ــه ندارن ــل در خان ــای خــود تی ــاختِن خانه ه س
کــه شــب می شــد و تاریکــی پــرده اش را بــر دره پهــن می کــرد، مــردم 

ــد. ــه خــواب می رفتن ــان و آِب خــود را خــورده و ب ن
ــی داشــتند،  ــۀ غیرنظام ــه وظیف ــد ک ــداد محــدودی بودن در پنجشــیر تع

ــد. ــکیل می دادن ــی تش ــراد نظام ــداِن دره را اف ــت کارمن ــی اکثری یعن
ــر صاحــب در  ــم کــه آم ــراد ملکــی بودی ــا تعــدادی انگشت شــمار اف م
شــرایط بســیار ســخت بــه حوایــج کمیتــۀ فرهنگی مــان توجــه می کــرد.
ــر  ــتر از ه ــد، بیش ــی می کردن ــیر زنده گ ــه در پنجش ــانی ک ــداد کس تع
زمــاِن دیگــر بــود. بهــای مــواد اولیــه به صــورِت بی ســابقه بــاال 
ــدان  ــرای کارمن ــا ب ــد. ام ــی کار بودن ــز ب ــردم نی ــت م ــت و اکثری می رف
ــع می شــد. ــه توزی ــواد اولی ــۀ فرهنکــی در ســخت ترین شــرایط م کمیت
ــر  ــر می رســید: انجنی ــه ۹ نف ــۀ فرهنگــی مقاومــت ب ــا در کمتی تعــداد م
ــۀ  ــوول هفته نام ــور مدیرمس ــظ منص ــه، عبدالحفی ــس کمیت ــحاق ریی اس
ــه،  ــز، رحمــت اهلل بیگان ــزاهلل ایمــا، محمداســحاق فای ــام مجاهــد، عزی پی

ــن.  ــال محمدحس ــتاک و م ــان رس ــا، تجمل خ عظیم آق
ــاِن  ــر زم ــش از ه ــیر بی ــر پنجش ــای سراس ــت، دکان ه ــان مقاوم در زم
ــا شــرایط ســخِت زنده گــی  ــردم ب ــد م ــد. هرچن ــان بودن دیگــر پروپیم
ــور  ــِی کش ــاع سیاس ــه اوض ــبت ب ــواره نس ــا هم ــد، ام ــارزه می کردن مب

ــد. حســاس بودن
هــر هفتــه تعــدادی از جوانــان ملبــس بــه یونیفــورم نظامــی، دره را بــه 

ــد. ــرک می گفتن ــِف جنــگ ت قصــد جبهــاِت مختل
ــی درۀ پنجشــیر توســط  ــا وجــود محاصــرۀ شــدید اقتصــادی و نظام ب
ــن  ــان و پاکســتانی ها نتوانســتند کوچک تری ــان و پاکســتانی ها، طالب طالب
رخنــه در بیــن نیروهــای مقاومــت ملــی ایجــاد کننــد. در واقــع پنجشــیر، 
ــده  ــدی فرمان ــا خردمن ــن ایســتاد و ب ــِل متجاوزی ــه در مقاب یکــه و یگان

محبــوِب خــود، بــر لشــکر ظلــم و شــقاوت پیــروز شــد.

پاره اهی ویپستهبخشسیوپنجـم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه  فرآیند 

ملت سازی 
در بستر 
تنوع 
قومی

ــرای  ــا ب ــکا و اروپ ــۀ امری ــه در تجرب ــه ک آن چ
ُممــد  ملت ســازی   – دولــت  و  ملت ســازی 
ــی  ــازِ سیاس ــای ب ــت فض ــد، موجودی ــع ش واق
مشــارکِت  و  حضــور  بــرای  اجتماعــی  و 
مــردم در امــر حکومــت داری بــود. فضــای 
دموکراتیــک و آزادی هــای مدنــی و سیاســی یی 
ــرای  ــکا ب ــی و امری ــورهای اروپای ــه در کش ک
شــهروندان  وجــود داشــت، از یــک طــرف 
بــه  جامعــه  اقشــار  همــۀ  حضــور  زمینــۀ 
ــده و  ــده ش ــیه ران ــه حاش ــای ب ــموِل گروه ه ش
اقلیت هــا را در حیــات سیاســی و اجتماعــی 
ــیع  ــت وس ــد آن، حمای ــه پیام ــود ک ــم نم فراه
مــردم از نظام هــای سیاســِی ایــن کشــورها 
ــی  ــام سیاس ــر نظ ــد ب ــن تأکی ــا م ــود )این ج ب
ــِت  ــیع تر از حکوم ــی وس ــه مفهوم ــم ک می نمای
ــر،  ــب دیگ ــدار را دارد( و از جان ــِر اقت ــر س ب
زمینــۀ رشــد و بالنده گــی فرهنگــی و اجتماعــی 
ــن  ــۀ ای ــه نتیج ــرد ک ــم ک ــع را فراه ــن جوام ای
ــی  ــای مل ــاد ارزش ه ــی، ایج ــد و بالنده گ رش
ــن  ــهرونداِن ای ــۀ ش ــرای هم ــول ب ــورد قب و م
ــژاد،  ــت، ن ــت قومی ــدون درنظرداش ــورها ب کش
بــود.  سیاسی شــان  گرایش هــای  و  مذهــب 
ــی و  ــای مدن ــه آزادی ه ــوم ک ــر ش ــد متذک بای
ــورهای  ــر کش ــم ب ــی حاک ــی و دموکراس سیاس
غربــی، هدیــۀ شــاهان و دولت مــداران اروپایــی 
ــه مردمان شــان نبــود، بلکــه ایــن  و امریکایــی ب
امــر در نتیجــۀ مبــارزاِت دادخواهانــۀ توده هــای 
ملیونــی ایــن کشــورها اتفــاق افتــاد کــه جنبــش 
حــق رأی زنــان در نیمــۀ دومِ قــرن ۱۹ و اوایــل 
ــرن  ــر ق ــری اواخ ــای کارگ ــرن ۲0، نهضت ه ق
ــی  ــورهای اروپای ــرن ۲0 در کش ــل ق ۱۹ و اوای
ــۀ 60  ــی ده ــوق مدن ــش حق ــکا و جنب و امری
ــن  ــای ای ــن نمونه ه ــکا از بهتری ــرن ۲0 امری ق

ــد.  ــارزات ان مب
در  را  ملت ســازی  تجربــۀ  نــوع  یــک  مــا 
ــر  ــاد جماهی ــم؛ اتح ــز داری ــابق نی ــوروی س ش
شــوروی کشــوری بــود متشــکل از ســرزمین ها 
و اقــوام مختلــف کــه هرکــدام دارای فرهنــگ، 
ــژۀ  ــی وی ــای اخالق ــب و گرایش ه ــان، مذه زب
خویــش بودنــد. تــالش زمــام داراِن روســیۀ 
ــن  ــاِن ای ــود کــه فرهنــگ و زب ــن ب شــوروی ای
کشــور هــا را روســی بســازند تــا از ایــن طریــق 
وابسته گی شــان را بــه ســرزمینی کــه بــه آن 
ــه  ــد، جاودان ــوروی می گفتن ــر ش ــاد جماهی اتح
ــگ  ــی یک رن ــب، ملت ــن ترتی ــد و بدی بگردانن
 – مارکسیســتی  اندیشــۀ  بــا  یک پارچــه  و 
ــا از  ــه بس ــا این ک ــد. ب ــود بیای ــتی به وج لنینیس
مردمانــی کــه در جغرافیــای شــوروی زنده گــی 

می کردنــد، در طــی ۷0 ســال حاکمیــت حــزب 
کمونیســت ناگزیــر شــدند کــه زبــان، فرهنــگ و 
بســا از ارزش هــای تاریخــی و اجتماعــِی خــود 
ــا  ــه آن ه ــوروی ب ــت ش ــه دول ــه ک ــا آن چ را ب
تحمیــل نمــوده بــود، تعویــض کننــد. امــا همین 
ــی -  ــر سیاس ــم و غول پیک ــتگاه عظی ــه دس ک
نظامــی شــوروی فروپاشــید و توانایــی کنتــرول 
آن قلمــرو بــزرگ را از دســت داد، گرایش هــای 
جمهوریت هــای  همــۀ  در  اســتقالل طلبانه 
ــل  ــه حاص ــت ک ــکل گرف ــوروی ش ــیه ش روس
مبنــای  بــر  جدیــد  کشــورهای  ظهــور  آن 
قومیــت بــود. ظهــور کشــورهای جدیــد از 
بدنــۀ شــوروی ســابق براســاس قومیــت نشــان 
ــیۀ  ــام داران روس ــای زم ــه تالش ه ــد ک می ده
اســاس  بــر  ملت ســازی  بــرای  شــوروی 
ارزش هــای فرهنگــی قــوم روس و مکتــب 
فکــری مارکسیســم – لنینیســم کــه در طــی ۷0 
ــد،  ــال می گردی ــت دنب ــا شــدت و جدی ســال ب
تالشــی عبــث و بیهــوده بــوده اســت. شــبیه این 
ــا  ــت نازی ه ــان حاکمی ــان در زم ــد در آلم رون
نیــز اتفــاق افتــاد کــه بــه گواهــی تاریــخ منجــر 

ــد.  ــه شکســت گردی ب
ملت سازی در افغانستان

ــه  ــی ک ــتان زمان ــرن ۲0 در افغانس ــل ق در اوای
را  خویــش  فعالیت هــای  مشــروطه خواهان 
ــاز  ــرای ایجــاد نظــام مشــروطه در کشــور آغ ب
ــد در  ــت قانون من ــاد دول ــث ایج ــد، بح نمودن
کشــور نیــز بــه راه افتــاد؛ بحثــی کــه در صــورت 
ــر  ــان مؤث ــک گفتم ــه ی ــتمرار می توانســت ب اس
بــرای ملت ســازی و دولــت – ملت ســازی 
ــب اهلل  ــه امیرحبی ــی ک ــا زمان ــردد. ام ــدل گ مب
فعالیت هــای  کــه  گردیــد  متوجــه  خــان 
محدودیــت  بــه  منجــر  مشــروطه خواهان 
اختیــارات و قــدرت مطلقــۀ شــاه خواهــد 
ــود.  ــدام نم ــا اع ــی و ی ــان را زندان ــد؛ آن گردی
ــه  ــرزی ب ــود ط ــس از مشــروطه خواهان محم پ
نشــر جریده یــی کــه آنهــا ایجــاد نمــوده بودنــد، 
ــا خــط نشــراتی متفــاوت. هــم  ادامــه داد امــا ب
ــی  ــرزی نظریه های ــه ط ــان اســت ک ــن زم در ای
ــر  ــه امی ــتان ب ــازی در افغانس ــاب ملت س در ب
حبیــب اهلل ارایــه کــرد. نظریه هــای طــرزی 
ــت  ــاد دول ــه ایج ــوف ب ــه معط ــتر از این ک بیش
ــظ  ــدف حف ــه ه ــد؛ ب ــور باش ــت در کش – مل
ــی  ــتباه بزرگ ــود. اش ــود ب ــلطنتی موج ــام س نظ
را کــه طــرزی در نظریــاِت خــود مرتکــب 
ــازی را  ــد ملت س ــه او رون ــود ک ــن ب ــد ای ش
ــاِن  ــگ و زب ــل فرهن ــک تحمی در کشــور از عین
یــک قــوم خــاص کــه خانــوادۀ ســلطنتی بــه آن 
ــن  ــالِش او ای ــد. عمــدۀ ت ــق داشــت، می دی تعل
ــا حفــظ نظــام ســلطنتی  ــد ب ــود کــه ایــن رون ب
ــور  ــن منظ ــرای ای ــد و ب ــق یاب ــور تحق در کش
ــوادۀ  ــی خان ــای قوم ــه ارزش ه ــود  ک ــر ب ناگزی
ســلطنتی را بــه نــام ارزش هــای ملــی بــر همــۀ 

ــد.  ــل نمای ــوام کشــور تحمی اق
دیدگاه هــای او در رابطــه بــا زبــان پشــتو کــه از 
آن بــه زبــان افغانــی و زبــان ملــی یــاد می شــود 
ــمی  ــان رس ــه زب ــه از آن ب ــی ک ــان فارس و زب

یــاد می کننــد، مؤیــِد ایــن ادعــای ماســت. 
)۲: شــماره های ۹، ۳ دلــو ۱۲۹۱؛ شــماره ۲، 
ــا چــه  ۲0 ســنبله ۱۲۹4( طــرزی در رســالۀ »آی
ــش  را در  ــای خوی ــدگاه ه ــه دی ــرد« ک ــد ک بای
مــورد نــوع حکومــت و حکومــت داری تشــریح 
ــه  ــود ک ــر می ش ــت متذک ــه صراح ــد، ب می کن
شــاهی  حکومــِت  از  غیــر  حکومت هــای 
مغایــر تعالیــم اســالم هســتند و تنهــا حکومــت 
ــلمان  ــرا مس ــاهی اســت »زی ــام ش مشــروع، نظ
ــِت  ــه اطاع ــد و ب ــاه را الزم می دان ــود پادش وج
می شناســد.  مأمــور  و  مکلــف  را  خــود  آن 
هیــچ  اســالم  در  جمهــوری  حکومت هــای 
دیــده و شــنیده نشــده اســت«. )۳: ۳ و 4( و 
ــان  ــن زم ــه در همی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــام  ــاه و نظ ــی، ش ــن مل ــن فکران و مبارزی روش
ــر  ــی ب ــع اساس ــی از موان ــه را یک ــاهی مطلق ش
ســر راه توســعه و نوســازی کشــور می دانســتند.
شــهزاده  این کــه  از  پــس  تقدیــر  هــر  بــه 
ــات  ــد، او اصالح ــدرت می رس ــه ق ــان اهلل ب ام
می گیــرد  دســت  روی  را  برنامه هایــی  و 
کــه می توانســت در راســتای ایجــاد دولــت 
ــد،  ــد باش ــردم مفی ــه م ــخگو ب ــد و پاس قانونمن
ــل  ــه دلی ــۀ اول ب ــن اصالحــات در مرحل ــا ای ام
ــه  ــدی ب ــۀ بع ــی و در مرحل ــای داخل مخالفت ه
ــات  ــه اصالح ــاه ب ــدی ش ــدم عالقمن ــل ع دلی
بنیادیــن ماننــد ایجــاد پســت نخســت وزیر 
ــی  ــورای مل ــر ش ــه در براب ــران ک ــۀ وزی و کابین
پاســخگو باشــند، نتوانســت بــرای ایجــاد نظــام 
سیاســی پاســخگو و قانونمنــد در کشــور مفیــد 
واقــع گــردد. )4: ۵44( عبدالرحمــن لودیــن 
یکــی از فعالیــن برحســتۀ حرکــت سیاســی 
ــان اهلل  ــاه ام ــان ش ــه از حامی ــان« ک ــان افغ »جوان
ــه  ــی ک ــوب می گردیــد، در نامه ی ــان محس خ
پــس از اســتعفای خویــش از ریاســت گمــرکاِت 
کشــور عنوانــی شــاه می نویســد، بــه وضاحــت 
بــه برخــی اقداماتــی کــه بایــد انجــام می شــد و 

ــد.  ــاره می کن ــد، اش ــی نگردی ــا عمل ام
کوتــاه  دوران  در  کلکانــی  حبیــب اهلل  امیــر 
ســلطنِت خــود اقدامــاِت مشــخصی را کــه 
بتــوان از آن در راســتای ایجــاد نظــام قانونمنــد، 
ــاد  ــازی ی ــت و ملت س ــت – مل ــاختن دول س
نمــود، انجــام نــداد. امــا او کاری هــم نکــرد تــا 
نفــاق و اختــالف میــان اقــوام کشــور به وجــود 
ــی از لحــاظ  ــا این کــه حبیــب اهلل کلکان ــد. ب بیای
قومــی مربــوط بــه قــوم تاجیک بــود و ســلطنت 
را از امــان اهلل خــان کــه مربــوط بــه قــوم پشــتون 
ــم  ــه او ه ــا نادرخــان ک ــد ب ــت و بع ــود، گرف ب
پشــتون تبار بــود بــه نبــرد پرداخــت؛ امــا 
ــر  ــه نبردهــای خــود چــه در براب امیــر هرگــز ب
امــان اهلل خــان و چــه در برابــر محمدنــادر، 
ــه  ــا آن گاه ک ــداد. حت ــی ن ــوِی قوم ــگ و ب رن
ــه از  ــری ک ــل مســعودی و وزی ــه وســیلۀ قبای ب
آن طــرف دیورنــد آمــده بودنــد، محاصــره شــده 
بــود نیــز نخواســت کــه بــا شــعار قومــی اقــوام 
غیرپشــتون یــا الاقــل تاجیــکان را بــرای مقابلــه 
بــا آن هــا بســیج کنــد. شــعار او همیشــه مذهبــی 

ــود.  ب
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پیشینۀ اصالح اندیشۀ اسالمی در جهــان اسالم
بـه زواِل مسـلمانان طـی سـده های ۱۸ و ۱۹  قـدرت رو 
میـالدی و نابسـامانی های سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، 
اخالقـی و فرهنگـی کـه دامنگیِر مسـلمانان و سـرزمین های 
اسـالمی گردیـده بود، کنش هـا و واکنش هـای گوناگونی را 
در میـان مسـلمانان پدیـد آورد. هنگامی که انسـاِن باوررمند 
به ارزش های اسـالمی، به گذشـتۀ طالیـی و دوران عظمِت 
تمدن اسـالمی نظـر می افگنـد و از جانب دیگـر، انحطاطی 
را کـه بـر آسـماِن مسـلمانان سـایه افگنـده بـود می دیـد، 
از خـود می پرسـید: چـرا آن شـور و شـعِف گذشـته و آن 
بـه  رو  یک بـاره  اقتصـادی  و  سیاسـی  بی همتـاِی  قـدرت 
اضمحـالل نهـاد؟ آیـا ایـن سـنِت طبیعـی و روال عـادِی 
طبیعـت اسـت کـه هـر تمـدن و ملتـی بعـد از یـک عروج 
بلنـد، دوبـاره رو به سـقوط می نهـد و به تاریـخ می پیوندد؟ 
و یـا عوامـل بیگانـه و توطیه هـای دشـمنان، آن را بـه چنین 
سرنوشـتی دسـت بـه گریبـان نموده اسـت؟ آیـا آموزه های 
اسـالمی در ایـن سـیِر قهقرایـی بی تأثیـر انـد؟ و سـرانجام 

نقـش مسـلمانان در ایـن رونـد انحطاط چیسـت؟
پرسـش های فـوق موجـب شـد کـه حرکت هایـی در نقاط 
مختلـِف جهان اسـالم پدید آیـد و با رویکردهـای متفاوت 
و نگرش هـای گوناگـون بـرای حِل این معضـل چاره جویی 
نماینـد. حرکـِت سـلفیه بـه رهبری محمـد بـن عبدالوهاب 
بـا  عربسـتان  شـبه جزیرۀ  و  حجـاز  در   )۱۷0۳-۱۷۸۲(
کـه  سـلِف صالـح  الگـوی  و  بـه گذشـته  نـگاه  رویکـرد 
بایسـتی متـون دینـی در پرتـو دیدگاه هـای آنـان به تفسـیر 
گرفتـه شـود، به میــدان اصالح وارد شـد. از سـوی دیگر، 
جنبـش سنوسـی ها در شـمال افریقـا بـه رهبـری محمـد 
بـن علـی سنوسـی )۱۷۹۱-۱۸۵۹( نیـز بـا مشـاهدۀ حالِت 
رقت بـارِ مسـلمانان در لیبیـا و اطـراف آن، آسـتین همت بر 
زد تـا بـا آموزه هـای سـاده یی کـه ترکیبـی از عقل گرایـی و 
آموزش هـای عرفانـی در آن دیـده می شـد، مسـلمانان را به 
اتحـاد و اعتقـاد سـاده و زنده گـی بی پیرایـۀ سـلِف صالـح 
بـاز گردانـد. مبـارزات سنوسـی ها بـر ضـد اسـتعمار غربی 
به ویـژه ایتالیـا، صفحـۀ دیگـری از تاریـخ ایشـان اسـت که 
)۱۳۵0-۱۲۷۵هــ(  مختـار  مبـارزه عمـر  ایـن  پیش قـراوِل 

مجاهـد نسـتوه لیبیایـی به شـمار مـی رود.
در ادامـۀ این روند، سـیدجمال الدین افغانـی)۱۸۹۷-۱۸۳۸( 
اندیشـۀ  اصـالح  در صـدد  و  برآمـد  اسـالم  از  دفـاع  بـه 
اسـالمی افتـاد. او در ایـن مقـام، عقب مانده گـی مسـلمانان 
را بـه خود اسـالم مربوط ندانسـت، بلکه به فهم مسـلمانان 
از اسـالم ربـط داد. او اسـتدالل می کـرد کـه اگـر اسـالم به 
شایسـته گی درک و به درسـتی تبییـن می شـد، همان گونـه 
کـه در عصـر طالیـی تمدن اسـالمی چنیـن بود، مسـلمانان 
بـه ایـن سـاده گی مغلـوِب قدرت هـای غربـی نمی شـدند. 
بعـد از سـید، شـاگرداِن وی بـا رویکردهـای متفـاوت بـه 

میـدان اصالح شـتافتند.
 چنان کـه شـیخ محمـد عبـده )۱۸4۸-۱۹0۵( بـا رویکـرد 
عقالنـی و بـا گرایـش اشـعری بـه سـراغ تجدیـد اندیشـۀ 
شـیخ  وی،  دیگـر  شـاگرد  درحالی کـه  شـتافت.  اسـالمی 
سـلفی  گرایـش  بـا   )۱۹۳۵-۱۸6۵( رضـا  رشـید  محمـد 
و تلفیـق عقالنیـت عبـده بـا آن، در صـدد ابهام زدایـی از 
اندیشـۀ اسـالمی افتـاد. از چهره هـای برجسـتۀ اصـالح و 
از شـاگردان دیگـر سـید، عبدالرحمـان کواکبـی اسـت . او 

اهـل سـوریه اسـت، امـا بـه دلیـل اقامـِت دراز در قاهـره و 
مالزمـت طویـل بـا عبـده، وی را در شـمار اصالح گـراِن 
مصـر بـه شـمار می آورند. کواکبـی با نگارش کتـاب »طبایع 
االسـتبداد« تـالش ورزیـد تـا اسـتبداد را در همـۀ ابعـاد آن 
بـه عنـوان یکـی از عوامـل انحطـاط جامعـۀ اسـالمی بـه 
معرفـی گیـرد. او در کتـاب دیگـر خویـش »ام القـراء« نیـز 
تـالش مـی ورزد تـا اسـرار عقب مانده گی جامعۀ اسـالمی و 

دریابـد. را  آن  راه حل هـای 
تکامـل خویـش،  واپسـین  در  مصـر  در  اصـالح  حرکـت 
دسـت  بـه  اخوان المسـلمین  جنبـش  تأسـیس  بـه  منجـر 
حسـن البنـا در سـال ۱۹۲۸ گردیـد. ایـن حرکـت بـا تبلیغ 
شـمولیت شـریعت اسـالمی تـالش کرد کـه مـوج بی دینی 
و سیکوالریسـم را کـه در میـان روشـن فکران عـرب مروج 
گردیـده بـود، مهارکـرده و شایسـته گی اسـالم را بـه حیـث 
نظـام کامـل زنده گـی و حاکمیـت بـر سرنوشـت بشـر بـه 
اثبـات رسـاند. اخوان المسـلمین معتقد بود کـه از راه تربیت 
اسـالمی افـراد در جامعـه، می تـوان بـه حکومـت اسـالمی 
رسـید امـا حرکت هـای دیگـری مخالـف ایـن بـاور اخوان 
بودنـد. در سـال ۱۹۵۲ تقی الدیـن نبهانـی که اهل فلسـطین 
بـود، حرکـت جدیـدی را تحـت عنـوان »حـزب التحریـر« 
پی ریـزی نمـود کـه سـر لوحـۀ فعالیت هـای این حـزب را 
تأکیـد بـر نظـام سیاسـی اسـالم و زنـده کـردن خالفـِت از 
دسـت رفتـه شـکل مـی داد. نبهانـی مبنـای نابسـامانی های 
می دانسـت؛  اسـالمی  خالفـت  فقـدان  را  اسـالم  جهـان 
از همیـن رو، وی تـالش ورزیـد بـا فربـه کـردن وجهـۀ 
سیاسـی اسـالم و تأسـیس نظـام ایـده آل خالفـت، بـر ایـن 
مشـکالت فایـق آیـد. در واقـع حزب التحریـر معتقد اسـت 
کـه تشـکیل خالفـت مقـدم بـر سـایر وجایب اسـت که در 
شـریعت اسـالمی بـر آن تأکید رفته اسـت؛ چـون در فقدان 
یـک حکومـت و نظام سیاسـی مبتنی بر شـریعت اسـالمی، 

امـکان تطبیـق سـایر احکام میسـر نیسـت.
در  اسـالمی  اندیشـۀ  تجدیـد  و حرکـت  اصـالح  جنبـش 
الجزایـر نیـز بـا فـراز و فرودهـای گوناگونی به همـراه بوده 
اسـت. امـا آن چه مسـلم اسـت این کـه تاریـخ اندیشـه های 
اصالح طلبانـه در میـان سـرزمین اسـتعمارزدۀ الجزایر، با نام 
عبدالحمیـد بـن بادیـس گـره خـورده اسـت. ابـن بادیس با 
گرایـش سـلفی و نـگاه معطـوف به گذشـته، بـه ابها م زدایی 
و اتهام زدایـی از اندیشـۀ اسـالمی پرداخـت. وی بانـگارش 
آثـاری پایه هـای اندیشـۀ اسـالمی را بر مبنای قرآن و سـنت 
تبییـن کـرد. ایـن نـگاه معطـوف بـه گذشـتۀ ابـن بادیـس 
بـا روی کار آمـدن شـخصیت دیگـری معطـوف بـه آینـده 
شـد؛ مالـک بـن نبـی بی تردیـد از نـوادر جهـان اسـالم و 
مـی رود.  شـمار  بـه  الجزایـر  برجسـتۀ  شـخصیت های  از 
هرچنـد او در جهـان عـرب معـروف به فیلسـوف الحضاره 
پژوهش هـای  گویـای  کـه  می باشـد  تمـدن(  )فیلسـوف 
دامنـه دارِ وی پیرامـون تمدن ها و آسیب شناسـی آن هاسـت، 
امـا دامنـۀ فعالیت هـای وی بسـی گسـترده تر از آن اسـت. 
حقیقـت این کـه: اگـر عبدالرحمـان بـن خلـدون نخسـتین 
شـخصی باشـد که مباحـث مربوط به علل صعود و سـقوط 
تمدن هـا را بـه میـان کشـیده، مالـک بـن نبـی آن را تکمیل 
نموده اسـت. او عـالوه بر پژوهش پیرامون تمدن ها، سـاحۀ 
پژوهش هـای خویـش را به سـان بـن بادیـس در چـوکات 
سـنتی باقی نگذاشـت؛ بلکه عـالوه بر آن، نسـبت میان دین 

و مقـوالت و 
مفاهیـم جدیـد را بـه بحـث گرفـت. او از جملـه نخسـتین 
اشـخاص در جهـان اسـالم اسـت که بـه مطالعه و مقایسـۀ 
دیـن بـا مفاهیم و مکاتـِب برخاسـته از غـرب و پدیده های 
تـازه وارد چـون دموکراسـی پرداخـت. ایـن سـیر تفکر در 
الجزایـر بـا شـخص دیگـری بـه نـام محمـد ارکـون وارد 
مرحلـۀ جدیـدی شـد. پژوهـش ارکـون پیرامـون اندیشـۀ 
بـه  معطـوف  گذشـته،  شـخصیت  دو  برخـالف  اسـالمی 
بازسـازی اندیشـۀ اسـالمی نبـود، بلکه پژوهـش وی عمدتًا 
در محـور شکسـتن معیارهـای کالسـیِک فهـم متـون دینی 
صـورت  غربـی  هرمنوتیکـی  معیارهـای  چارچـوب  در 
پـروژۀ  و  کار  متعلـق  فقـط  امـر،  واقعیـت  در  می پذیـرد. 
تـازه  بی آن کـه هـدف وی رهیافـت  اسـت،  دیـن  ارکـون 
به سـوی ابهام زدایـی از تفکـر اسـالمی باشـد. در اواخر قرن 
بیسـتم و اوایل قرن بیسـت ویکم، بـا روی کار آمدن مکاتب 
و نظام هـای فکـری جدیـد و پدیـد آمـدِن گفتمـان وسـیع 
در محـور دموکراسـی، حقـوق بشـر، آزادی بیـان و روابـط 
اسـالمی  اندیشـۀ  حـول  تازه یـی  نگرش هـای  بین الملـل، 
شـکل گرفـت، متفکـران مسـلمان در گوشـه و کنـار جهان 
اسـالم، بـرای هماهنگ سـازی شـریعت اسـالمی بـا مفاهیم 
مـدرن، از زوایـای تـازه بـه بررسـی شـریعت پرداختنـد. 
چنان کـه در اندونـزی نـور خالـص مجیـد )۲00۵-۱۹۳۹( 
جنبـش نوسـازی الهیات را در راسـتای فکـر افغانی و عبده 
آغـاز کـرد و انحطـاط فکر اسـالمی را به ناتوانی مسـلمانان 
در درک شایسـتۀ اسـالم نسـبت داد. مجیـد می گفـت کـه 
از  متعالـی  ارزش هـای  تفکیـک  در  اندونـزی  مسـلمانان 
ارزش هـای زمان منـد عاجـز انـد. عـالوه بـر نـور خالـص 
وحیـد)-۲00۹ عبدالرحمـان  چـون؛  متفکرانـی  مجیـد، 

منـور سـازدالی  و   )۱۹۷4-۱۹4۲( واهـب  احمـد   ،)۱۹40
)۱۹۲۵-۲004(  نیـز بـا گرایش هـای متنـوع بـه پژوهـش 

اندیشـۀ اسـالمی پرداختنـد.
بـه  نعیـم )متولـد ۱۹46( دسـت  نیـز عبـداهلل  در سـودان 
تحقیـق جدیـدی پیرامـون نسـبت  اسـالم بـا حقـوق بشـر 
و حقـوق بین الملـل زد. وی می گفـت: تلقـی اسـالم گرایانه 
از شـریعت، بنیـان حقـوق بین الملـل مـدرن را رد می کنـد؛ 
بـه همیـن علـت، او در صـدد رهیافـِت تـازه بـه سـوی 
حقـوق  و  بین الملـل  حقـوق  بـا  اسـالم  هماهنگ سـازی 
جـذب  طریـق  از  می خواهـد  نعیـم  عبـداهلل  اسـت.  بشـر 
تفکـر غربـی در تفکـر اسـالم سـنتی، ایـن معضـل را حـل 
کنـد. یکـی دیگـر از شـخصیت هایی کـه در عرصـۀ تجدید 
اندیشـۀ اسـالمی دسـت بـه پژوهشـی جدیـد زده اسـت، 
داکتـر حسـن ترابـی )متوفـای ۲0۱6( اسـت. ترابـی بـرای 
تجدیـد اندیشـۀ اسـالمی و هماهنگ سـازی آن در دنیـای 
جدیـد، دسـت بـه تأسـیس منهج خـاص در عرصـۀ اصول 
فقـه زد، هرچنـد کـه وی در ایـن راه پاره یـی از باورهـای 

دینـی را قربانـی پـروژۀ اصالحـِی خـود کـرد.
بدیـن منـوال در تونـس افـرادی چـون راشـد الغنوشـی، 
در مصـر نصرحامـد ابوزیـد، در المغـرب عابـد الجابـری، 
مجتهـد  بـازرگان،  مهـدی  چـون:  اشـخاصی  ایـران  در 
شبسـتری، عبدالکریـم سـروش و محسـن کدیور دسـت به 

اندیشـۀ اسـالمی زدنـد. تـازه در عرصـه  نوآوری هـای 
داعـش،  و  القاعـده  چـون  مسـلمانان  از  دیگـر  دسـتۀ 
راه حـِل عظمـِت از دسـت رفتـۀ مسـلمانان را در چـوکات 

می بیننـد. نظامـی  حرکت هـای 
ماجـرای اصـالح اندیشـۀ اسـالمی در شـبه قارۀ هنـد نیـز 
دچـار فـراز و نشـیب ها و تنـوع رویکردهـای زیـاد و گاه 
متضـادی بوده اسـت. یکـی از ویژه گی های اساسـی اسـالم 
در شـبه قارۀ هنـد، امتـزاج باورهـای عرفانـی و تصوفـی در 
باورهـای مسـلمانان هنـد اسـت؛ از ایـن رو کمتـر حرکـت 
و یـا متفکـری در شـبه قاره می تـوان یافـت کـه بـه نحـوی 
از تصـوف تأثیـر نپذیرفتـه باشـد. بـا آن هـم اصالح گـران 
مسـلمان در شـبه قاره، بـا توجـه بـه مبانـی ویـژه و قابـل 
آن چـه  پرداخته انـد.  اصالح گـری  بـه  خویـش،  اعتمـاد 
گذشـت، جسـتاری بـود کوتـاه پیرامون سرگذشـِت اصالح 
و تجدیـد اندیشـۀ اسـالمی در سـایر نقاط اسـالم، تا باشـد 
قبـل از وارد شـدن بـه مبحث اصلی، روشـنی اندکـی به آن 

باشـیم. انداخته 
شاه ولی اهلل پدر احیاگری

 تاریـخ احیا و اصالح اندیشـۀ اسـالمی در شـبه قارۀ هند، با 
نـام شـاه ولی اهلل دهلـوی گره خورده اسـت. در واقعیت امر، 
هـر حرکـِت دینی یـی که پس از شـاه در هند سـر بـرآورده 
اسـت، بـه گونه یـی از اندیشـه های وی تأثیر پذیرفته اسـت. 
نـام اصلـی وی، قطب الدیـن احمـد الفیـاض اسـت کـه در 
سـال ۱۷0۲ در دهلـی زاده شـد، در هفـت سـاله گی قـرآن 
را حفـظ نمـود و تحصیـالِت خـود را در علـوم منقـول و 
معقـول نزد پـدرش شـاه عبدالرحیم عمری دهلـوی تکمیل 
کـرد. هم زمـان بـا مـرگ پـدرش در سـال ۱۱۳۱هــ مقـام 
ریاسـت دینـی پـدر را بـه ارث بـرد. او در سـال ۱۱4۳هــ 
بـرای سـفر حـج عـازم مکـه و مدینـه شـد و این سـفر ۱4 
مـاه بـه طـول انجامیـد و سـپس در سـال ۱۱4۵هــ دوبـاره 
بـه هنـد بازگشـت. احیاگـری شـاه ولـی اهلل، در واقعیت امر 
ترکیبـی از تصـوف و تفکـر شـریعت محور بـود. هرچنـد 
از لحـاظ زمانـی میـان حرکـت شـاه ولـی اهلل و محمـد بـن 
عبدالوهـاب تفاوتـی چندانـی دیـده نمی شـود. امـا از لحاظ 
محتـوا تفـاوِت شـایانی میـان حرکـِت وی و هم عصرش به 
چشـم می خـورد. این تفـاوت آشـکار را می توان بر اسـاس 
پیش زمینه هـای تاریخـی و فرهنگـی تفـاوت اسـالم در دو 
محیـط اجتماعـی هنـد و عربسـتان تبییـن کـرد. درحالی که 
اسـالم در هنـد از رهگـذر تعامـل بـا سـنت هنـدی پیش از 
اسـالم ماننـد آییـن هنـدو و بـودا شـکل دوبـاره یافتـه بود. 
اسـالم در عربسـتان تاحدودِ زیادی ریشـه در آداب و رسوم 
بادیه نشـینی داشـت. وجـه اشـتراک حرکت شـاه ولـی اهلل و 
محمـد بن عبدالوهـاب، گردآوری هر دو مرجعیت سیاسـی 
و مرجعیـت فقهـی بـرای بیـرون کشـیدن اسـالم از انحطاط 

می باشـد؛ امـا بـا چند تفـاوت میـان آن دو:
اول این کـه رویکـرد صوفیانـه و عرفانـی در حرکـت شـاه 
بـه چشـم می خـورد، درحالی کـه سـلفیتی کـه محمـد بـن 
تصـوف  بـا  به شـدت  داد،  سروسـامان  را  آن  عبدالوهـاب 
مخالـف اسـت. در واقـع در سـامانۀ فکری سـلفی، تصوف 
بـه رسـمیت شـناخته نمی شـود. دوم این کـه گفتمـان شـاه 
ولـی اهلل بسـط و گسـترش بیشـتر را تشـویق می نمـود امـا 
کـه  اولیه یـی  اندیشـه های  از  هرگـز  سـلفیت  حرکـت 
فراتـر  بـود،  نمـوده  ابتـدا صورت بنـدی  در  آن  بنیان گـذار 
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ــای  ــد، نیمه ه ــر می گوین ــتاخیز تغیی ــش رس اعضــای جنب
شــب گذشــته نیروهــای امنیتــی بــه دســتور حکومــت بــه 
آنــان حملــه کــرده و چادرهــای اعتراضی شــان را بــه زور 

پائیــن کردنــد.
ــه  ــر ک ــتاخیز تغیی ــش رس ــری جنب ــأت رهب ــای هی اعض

دیــروز در یــک نشســت خبــر صحبــت 
می کردنــد، گفتنــد کــه در ایــن حملــه ۲ تــن 
از معترضــان کشــته، ۲۷ تــن زخمــی و ۱۱ تــن 
دیگرشــان از ســوی حکومــت بازداشــت و بــه 

ــد. ــرده شــده ان جــای نامعلومــی ب
آنــان هم چنــان حکومــت وحــدت ملــی 
را حکومــت مســتبد و مردم ســتیز عنــوان 
ــه  ــه ب ــا حمل ــه ب ــد ک ــد نمودن ــرده و تأکی ک
ــده اند  ــن ش ــان مطمی ــای اعتراضی ش چادره
کــه حکومــت وحــدت ملــی نه تنهــا دغدغــۀ 
اصل هــای  بــا  بلکــه  نــدارد،  دموکراســی 
دموکراســی و شــهروندان جامعــۀ دموکراتیــک 

دشــمنی دارد.
از  از  تغییــر هم چنــان  اعضــای رســتاخیز 
نهادهــای امنیتــی خواســتند تــا هــر چــه 
ــر  ــورت غی ــه ص ــه "ب ــی را ک ــر جوانان زودت
قانونــی" بازداشــت کــرده اســت، رها ســازند.

آنــان گفتنــد کــه "شــبخون زدن یــک حکومت 
فاقــد مشــروعیت بــه شــهروندان معتــرض در 
ــکارِ ســقوط  ــواه غیرقابل ان چــادر تحصــن، گ
ــاق  ــتبداد، ســرکوب و اختن ــه اس افغانســتان ب
اســت. ســقوط در وضعیــت کــه بــرای هیــچ 

کســی قابــل دفــاع نبــوده و نیســت".
از ســویی هــم، فهیــم فطــرت، یکــی از اعضــای رهبــری 
جنبــش رســتاخیز تغییــر بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد، 
نــوراهلل حکیمــی، عزیــز الرحمــان ســخی زاده و آثارالحــق 
حکیمــی، ســه عضــو هیــأت رهبــری ایــن جنبــش اســت 

کــه از ســوی نیروهــای امنیتــی بازداشــت شــده انــد.
آقــای فطــرت، امــا گفــت کــه هشــت تــن دیگــر 
بازداشــت شــده گان شــهروندانی هســتند کــه از حمــالت 
انتحــاری و انفجــاری در ماه هــا و هفته هــای گذشــته 
متضــرر شــده بودنــد و بــه صــورت داوطلبانــه بــه چــادر 

ــد. ــته بودن ــن پیوس تحص
کلیــم اهلل همســخن، یکــی دیگــر از اعضــای ارشــد ایــن 
جنبــش گفــت: "یکــی از معترضــان زیــر موتــر هامــوی 
ــا آرزو داشــتیم  ــه شــهادت رســید. م ــل ب ــون کاب گارنیزی

حکومــت انرژیــی را کــه بــرای ســرکوب عدالت خواهــان 
ــر مخالفــاِن مســلح نظــام و مــردم  مصــرف کــرد، در براب

ــرد". ــتفاده می ک اس
ــر  ــت در براب ــه حکوم ــه آنچ ــزود ک ــخن اف ــای همس آق
معترضــان انجــام داد، "جنایــت دوبــاره" و "فاجعــۀ 

مضاعــف" در برابــر خواســت های مدنی شــان بــود.
ــد  ــد ورزیدن ــی تأکی ــر اعالمیه ی ــا نش ــش ب ــای جنب اعض
ــه معترضــان،  ــه ب ــا حمل ــی ب ــت وحــدت مل ــه حکوم ک
تمــام اصــول پذیرفتــه شــدۀ دمکراتیــک و قانــون اساســی 

افغانســتان را زیــر پــا کــرده انــد.
در اعالمیــۀ ایــن جنبــش آمــده اســت: "رژیــم حاکــم در 
ــه  ــه کشــتار بی رحمان ــر شــهروندان کشــور دســت ب براب
زده و دو تــن از معترضــان را شــهید، ۲۷ تــن را مجــروح 
بازداشــت کردنــد. وحشــت و  را  دیگــر  تــن  و ۱۱ 
خون خــواری حکومتیــان بــه حــدی زیــاد بــود کــه یکــی 
ــهادت  ــه ش ــوده ب ــوی نم ــگ هام ــر تان ــان را زی از جوان

ــانیدند". رس
در ادامــۀ ایــن اعالمیــه گفتــه شــده اســت کــه رســتاخیز 
ــون و  ــی در ســایۀ قان ــک حرکــت مدن ــث ی ــر منحی تغیی

ــک، از  ــدرن و دموکراتی ــۀ م ــک جامع ــای ی ضرورت ه
چنــدی بدین ســو در اعتــراض بــه بی کفایتــی حکومــت، 
ــه  ــدام ب ــهروندان اق ــاه ش ــت و رف ــن امنی ــاب تأمی در ب
اعتــراض مدنــی کــرده و خواهــان پاســخ گویی حکومــت 
ــود  ــی خ ــروع مل ــات مش ــدن مطالب ــرآورده ش ــز ب و نی

اســت.
ــه  ــر، حمل ــتاخیز تغیی ــش رس ــۀ جنب ــل از اعالمی ــه نق ب
بــه معترضــان ایــن جنبــش، حرکــت غیرقانونــی و 
ــی را  ــا مشــروع وحــدت مل ــِک حکومــت ن غیردموکراتی
ــری و  ــد بش ــت ض ــک جنای ــا، ی ــال دادخواهی ه در قب

ــت. ــانی اس ــی و غیرانس ــل غیرقانون عم
آنــان در اعالمیــه خــود بــا اشــاره بــه این کــه بــه حرکــت 
ــد: "از  ــزوده ان ــد داد، اف ــه خواهن ــۀ خــود ادام دادخواهان
ملــت شــریف افغانســتان، نهادهــای ملــی و بین المللــی و 
ــازی  ــد دولت س ــی رون ــورهای حام کش
افغانســتان،  در  دموکراتیزاســیون  و 
ــر  ــع در ام ــه موق ــیده گی ب ــان رس خواه
ــوق  ــی و حق ــالمت دموکراس ــن س تأمی
ــری از  ــوده و جلوگی ــور ب ــر در کش بش
در  خودکامه گــی  و  اســتبداد  تحقــق 
افغانســتان مــردم مــا را یــاری رســانند".

معترضــان در اخیــر اعالمیــه اشــاره کرده 
انــد کــه بــه "ســرکوب و اختناق تســلیم 
ــی از  ــرای دادخواه ــتند و ب ــدنی نیس ش
خون هــای ریختــه شــدۀ شــهروندان 
ــه  ــان ب ــق و قانونی ش ــات برح و مطالب
ــد. ــه می دهن ــود" ادام ــی خ ــارزه مدن مب
همزمــان بــا ایــن، اتحادیــۀ حقوق دانــان 
حملــۀ  بــه  واکنــش  در  افغانســتان 
بــه  حکومــت  امنیتــی  نیروهــای 
چادرهــای تحصــن معترضــان گفتــه 
اســت، هیــچ کســی حــق توهیــن و 
تحقیــر تظاهــر کننــده گان را نــدارد.
ایــن  ســوی  از  کــه  اعالمیه یــی  در 
اتحادیــه بــه نشــر رســیده، آمــده اســت: 
ــت  ــن امنی ــه تأمی ــف ب ــت مکل حکوم
ــان. ورود  ــای آن ــتن خیمه ه ــه برداش ــت، ن ــان اس معترض
بــه چادرهــای معترضــان از طــرف شــب و متفــرق 
ــد. ــت نمی مان ــک حکوم ــأن ی ــه ش ــان، ب ــاختن آن س

مســووالن اتحادیــۀ حقــوق دادان گفتــه انــد کــه حــوادث 
اخیــر نشــان داد کــه حکومــت توانایــی حفاظــت از 
ــۀ،  ــن اتحادی ــدارد و ای ــهروندان را ن ــی ش ــوق اساس حق
ــچ  ــه هی ــان را ب ــه معترض ــی علی ــای انتظام ــدام نیروه اق

ــد. ــه نمی دان ــل توجی ــوان قاب عن
ــژه  ــه وی ــی ب ــی و قضای ــای عدل ــه از نهاده ــن اتحادی ای
ــه و  ــچ مداخل ــدون هی ــا ب ــد ت ــتانی ُکل می خواه از دادس
تأثیرپذیریــی، بــه صــورت جــدی و همه جانبــه در رابطــه 

بــه قتــل معترضــان تحقیــق کنــد.

ــفي او  ــي، کش ــس واي ــې رئی ــو جرګ ــتان د مرشان د افغانس

امنیتــي ادارې بایــد معلومــې کــړي چــې د دوی کــوم 

ماموریــن لــه وســله والو مخالفینــو رسه الس لــري.

فضــل هــادي مســلمیار د ســې شــنبې پــه ورځ د ســناتورانو 

ــه  ــې ل ــه چ ــوم مکتوبون ــل، ک ــته ووی ــنو وروس ــه اندېښ ل

ځنیــو ارګانونــو دوی تــه رســیديل د ســناتور یــا وکیــل نــوم 

نــه دی اخېســتل شــوی بلکــې یــوازې ویــل شــوي چــې د 

ــې  ــو رسه اړېک ــله والو مخالفین ــه وس ــن ل دوی دوه ماموری

نیولــۍ دي.

نوموړی وايي:

ــه هغــه کــې  ــی دی پ ــوب راغل ــه چــې کــوم مکت "مــوږ ت

ــوم  ــل ن ــوم وکی ــم د ک ــه ه ــوی ن ــريف ش ــناتور مع ــه س ن

ــريف  ــن مع ــوازې دوه ماموری ــې ی ــوی، بلک ــتل ش اخېس

ــوين  ــو رسه ټیلیف ــله والو مخالفین ــه وس ــې ل ــوي دي چ ش

اړیکــې لــري او زمــوږ له خــوا هــم حکومتــي ارګانونــو تــه 

الرښــوونه شــوې ده چــې خپلــې پلټنــې وکــړي، حکومــت 

بایــد دا موضــوع ثابتــه کــړي او که نــه مــوږ مکتــوب کــې 

ــږدو،  ــه پری ــه همداســې ن هــم لیــکيل چــې دا موضــوع ب

ــې کــړي  ــوه حــده پلټن ــر ی ــه دې برخــه کــې ت مــوږ هــم پ

چــې دا ادعــا پــه چــا ده او تقریبــًا ۶۰ فیصــده دا موضــوع 

ــدې ده." ــب الن ــر تعقی ــوږ ت ــوې ده او زم ش

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې تېــره ورځ د ولــي 

ــا  ــې د داراالنش ــې جرګ ــې د دغ ــل چ ــو ووی ــې غړی جرګ

لــه لــوري ورتــه خــر ورکــړل شــوی چــې کــوم وکیــل یــا 

ســناتور قصــد لــري چــې انتحــاري د پارملــان ودانــۍ تــه 

ــه کــړي. دنن

د ولــي جرګــې د دغــو څرګندونــو پــه اړه د مرشانــو 

ــې  ــډه ک ــې غون ــه عموم ــې پ ــنبې ورځ ــې ش ــې د س جرګ

ــودل. ــه درل ــل غرګون ــناتورانو بېالبې س

ســناتور فرهــاد ســخي وویــل، کومــو کســانو چــې دا ډول 

ــاره  ــو لپ ــاو د ثابتون ــو ادع ــد د خپل ــړي بای ــې ک څرګندون

دغــه کســان مشــخص کــړي.

دی وايي:

ــخصېږي،  ــه مش ــان ن ــې دا کس ــې ول ــه ده چ ــتنه دلت "پوښ

ــې  ــې داس ــه چ ــب دی، کل ــناتور صی ــا س ــل ی ــوم وکی ک

ــا وکیالنــو پــه ذهنونــو کــې پیــدا  اندېښــنې د ســناتورانو ی

ــو  ــې څ ــس ک ــه مجل ــنا پ ــن د س ــورئ ن ــې وګ ــړي تاس ک

محــدود کســان راغــيل دي کــوم چــا چــې دا څرګندونــې 

ــتنه ويش." ــرې پوښ ــتل يش او ت ــد وغوښ ــړي بای ک

ــې د  ــل چ ــناتورانو ووی ــورو س ــمېر ن ــو ش ــوا ی ــه بلې خ ل

مــيل شــورا لــه داخلــه پــه لومــړي ځــل د داســې ګــواښ 

خــرداری ورکــول کېــږي او بایــد دا موضــوع جــدي 

ــول يش. ونې

سناتوره نجیبه حسیني په دې اړه وايي:

ــه  ــونه ل ــره ګواښ ــل اک ــه راتل ــوم مکتوبون ــې ک ــوا چ "پخ

ــونه  ــل دا ګوښ ــو دا ځ ــه و خ ــه متوج ــورا ت ــيل ش ــره م به

د مــيل شــورا لــه داخلــه دي او زمــا وړاندیــز دا دی چــې 

ــه کومــې مرجــع څخــه  دا مســئله جــدي ونیــول يش او ل

ــت کــړي." ــد ثاب ــه راغــيل بای چــې دا مکتوبون

د کابــل د امنیــې قوماندانــۍ رسپرســت حــق  نــواز حقیــار 

ــونو د  ــو ګواښ ــه د ورپېښ ــورا ت ــيل ش ــره ورځ م ــم تې ه

پخــيل ترڅنــګ وویــل چــې د شــورا شــاوخوا یــې جــدي 

ــويل دي. ــر نی ــي تدابی امنیت

د افغانســتان مــيل شــورا تــه امنیتــي ګواښــونو خــرې پــه 

ــل د  ــه دې وروســتیو کاب ــږي چــې پ داســې حــال کــې کې

ــو پېښــو شــاهد و. خونړی

نېــږدې دوه کالــه وړانــدې هــم د مــيل شــورا پــه پخوانــۍ 

ودانــۍ بانــدې ۷ انتحاریانــو ډله ییــزه حملــه وکــړه چــې پــه 

کــم وخــت د شــورا د ســاتونکو لــه لــوري، وکیالنــو تــه لــه 

کــوم زیــان اړولــو پرتــه لــه  منځــه یــوړل شــول.

خــو دا مهــال یــو شــمېر ســناتوران خــرداری ورکــوي، کــه 

ــه ورپیــښ ګواښــونه ســطحي  د افغانســتان مــيل شــورا ت

ونېــول يش او پــه اړه یــې جــدي پلټنــې ونــه يش راتلونکــي 

کــې بــه نــاوړې پایلــې ولــري.
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ــگاه  ــی پای ــظ امنیت ــه هشــت محاف ــد ک ــه ان ــی گفت ــای امنیت مقام ه
ــه  ــی کشــته شــدند ک ــنبه شــب زمان ــت دوش ــرام ناوق ــی بگ هوای
افــراد مســلح بــر آن هــا آتــش گشــودند. ایــن حادثــه در نزدیکــی 

ــه اســت. ــی بگــرام صــورت گرفت ــگاه هوای پای
عبدالشــکور قدوســی، ولســوال بگــرام گفــت کــه در ایــن حادثــه 
در ولســوالی بگــرام ایــن والیــت دو محافــظ دیگــر زخمــی شــده 

انــد.
قدوســی گفــت کــه ایــن حادثــه در ســرک اصلــی در حــدود یــک 
ــه  ــته اســت. ب ــوع پیوس ــه وق ــرام ب ــی بگ ــگاه هوای ــری پای کیلومت
ــی  ــگاه هوای ــازم کار در پای ــی ع ــظ امنیت ــن ۱0 محاف ــه او، ای گفت

ــد. ــرار گرفتن ــدازی ق ــد کــه هــدف تیران بگــرام بودن
ــده  ــه عه ــه را ب ــن حمل ــوولیت ای ــی مس ــچ گروه ــاال هی ــا ح ت
نگرفتــه اســت. پایــگاه هوایــی بگــرام در والیــت مرکــزی پــروان 
ــگاه نیروهــای امریکایــی در افغانســتان اســت کــه  ــن پای بزرگ تری

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق ــه کــرات هــدف حمل ب
ــاری  ــواد انفج ــاری م ــذار انتح ــک بمبگ ــال ۲0۱6 ی ــر س در نوامب
همــراه خــود را در داخــل پایــگاه انفجــار داد کــه در نتیجــه آن دو 
ســرباز و دو قــراردادی امریکایــی کشــته و ۱6 تــن دیگــر زخمــی 

شــدند.
در ســال های اخیــر گــروه طالبــان حمــالت شــان را  بــر نیروهــای 
امنیتــی افغانســتان  شــدت بخشــیده انــد و از جانــب دیگــر گــروه 
ــترش  ــالش گس ــش در ت ــا داع ــالمی« ی ــت اس ــده »دول خودخوان

ســاحه نفــوذ خــود اســت.

معترضان در واکنش به حملۀ شب هنگام حکومت به خیمۀ تحصن:

تسلیـم نمـی شـویـم
هشت محافظ امنیتی پایگاه بگرام 

کشته شدند

مسلمیار: 

معلومه دې شـي چې څـوک 

ميل شورا کـې له مخالفینـو رسه الر لري

روح اهلل بهزاد

وضعیت کودکان وخیم تر...
قانون  چون  است.  کننده  نگران  بسیار  این  کرده اند.  ازدواج  اطفال 

داریم ولی قانون تطبیق نشده است.«
یافته های کمسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که ازدواج های 
و  خشونت  انواع  طالق،  مانند  ناگواری  عواقب  وقت،  از  قبل 

مشکالت صحی را در پی دارد.
کار کودکان

آن ها مصاحبه شده  با  این تحقیق ۵۱ درصد کودکانی که  براساس 
روز   ۷ الی   ۲ از  هفته  در  که  اند  گفته  اطفال  این  بوده اند.  کارگر 
کار می کنند و اوقات کاری آنان متفاوت است. طوریکه حدود یک 
درصد اطفال گفته اند که حدود یک الی دو ساعت از روی شب نیز 
کار می کنند و روزانه از ۲ ساعت الی ۱۲ ساعت مصروف کار اند. 

تحقیق نشان می دهد که بیشترین اطفال، کارگران بدون مزد اند. مزد 
آنان یا مستقیم توسط فامیل دریافت می شود و یا هم اطفال در خانه 
اند، حدود ۹۳  کارگر  اند  اطفالی که گفته  از مجموع  کار می کنند. 
درصد شان مزد دریافت نمی کنند. کار شاقه و محیط نامناسب کار از 
چالش های در برابر کودکان گفته شده است. در این مصاحبه حدود 
۱4 طفل گفته اند که  در نتیجه کار صدمه دیده و یا بیمار شده اند.

محروم از آموزش
بررسی کمیسیون حقوق بشر در این تحقیق نشان می دهد که حدود 
۳۸ درصد اطفال هنوز هم به مکتب نمی روند. خانم صبحرنگ در 
این مورد گفت: »امروز ۳۸ درصد اطفال ما از نعمت آموزش محروم 
هستند. بیشترشان گفته اند که به دلیل فقر، ناامنی از رفتن به مکتب 
محروم شده اند. بیشتر این کودکان از طرف خانواده های شان مجبور 

به کار شده اند.«
اطفال در جریان مصاحبه، دالیلی متعددی را به عنوان چالش های 
اساسی و یا دلیلی برای نرفتن به مکتب ارایه کرده اند.  حدود ۲4 
درصد اطفال گفته اند که باید کار کنند، ۱۲ درصد گفته اند که فامیل 
اجازه مکتب رفتن را به آن ها نداده و ۸ درصد گفته اند مشکالت 
مالی دارند، 4 درصد به خاطر دوری راه نمیتوانند مکتب بروند، 4 
درصد نا امنی را عامل نرفتن به مکتب عنوان کرده اند، دو درصد 

گفته اند که ازدواج مانع رفتن به مکتب شان شده است.
ثریا صبحرنگ گفت که با افزایش جنگ و خشونت، وضعیت بشری 
مصوونیت  ما  کدام  هیچ  است: »امروز  شده  وخیم تر  نیز  کودکان 
نداریم. جو حاکم باعث شده است که با گذشت هر روز ما شاهد 

بدبختی، بی عدالتی و نقض بیشتر حقوق بشری کودکان باشیم.«
استفاده از کودکان در جنگ

مصاحبه  مجموع  درصد  یک  که  نفر   ۵۷ تعداد  به  تحقیق  این  در 
شوندگان را تشکیل می دهد گفته اند که شامل گروه های نظامی شده 
اند. طوریکه ۲۳ درصد فشار فامیل، ۱۷ درصد مشکالت اقتصادی، 
۱4 درصد نیاز به اشتغال، ۲ درصد دالیل مذهبی و یک درصد فشار 
از سوی نیروهای مسلح را دلیل اصلی پیوستن شان به صفوف نظامی 
عنوان کرده اند. در این تحقیق از مجموع ۵۷ نفر به تعداد ۲۹ نفر 
شان که ۵0 درصد را تشکیل میدهد گفته اند که از سوی نهادهای 
دولتی استخدام شده اند. ۱4 نفر دیگرشان گفته اند که از سوی افراد 
خصوصی مسلح شده اند. از مجموع این ۵۷ نفر، ۱4 نفر شان اصال 

نمی شناسند افرادی که به آنها اسلحه داده، دولتی اند یا خصوصی.
این یک کوره خشت پزی در والیت ننگرهار است که ده ها کودک 
کارگر در آن کار می کنند. این گوشه ای از کار کودکان در افغانستان 

است.
از موارد جدی نقض حقوق بشر  خشونت علیه اطفال دختر یکی 
خوانده شد. این تحقیق نشان می دهد که طی دو سال اخیر به تعداد 
دفاتر  در  دختر  اطفال  علیه  بر  خشونت  مختلف  انواع  مورد   6۸۲
ثبت  به  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  و والیتی  ساحوی 
رسیده است. از میان قضایای ثبت شده خشونت علیه اطفال دختر، 
اقتصادی، ۵۷  فزیکی، ۷4 مورد خشونت  آنرا خشونت  ۲0۸ مورد 
مورد خشونت جنسی، ۲0۲ مورد خشونت لفظی و روانی و ۱4۱ 

مورد را سایر انواع خشونت تشکیل می دهد.

ACKU
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ورزش
شهرزاد اكبر

ــاکام  ــت آن ن ــران و مدیری ــگیری از بح ــت در پیش حکوم
مانــده اســت. جــواب خشــم مــردم را نبایــد بــا زور و گلوله 
ــزاری از حکومــت و خشــونت  ــه بی داد. زور و خشــونت ب
ــت در  ــری و خشــونت حکوم ــش نظامی گ ــود. افزای ــتر منجــر می ش بیش
ــه  ــه ب ــد. حمل ــک و ترســناک می انجام ــدۀ تاری ــه آین ــر شــهروندان ب براب
ــان و فضــای انتقــاد اســت و عامــالن آن  ــه آزادی بی ــه ب معترضــان، حمل
ــت از  ــت حفاظ ــۀ حکوم ــد. وظیف ــرار گیرن ــت ق ــورد بازخواس ــد م بای
شــهروندان و نــه حملــه بــر آنــان و حقــوق ابتدایــی و قانونی شــان اســت.

جواد نادر

ــدن  ــجدی در لن ــر مس ــت ب ــرد سفیدپوس ــک م ــب ی دیش
حملــه کــرد. یــک تــن را کشــت و چندیــن تــن را زخمــی 
ســاخت. در گزارش هــا آمــده اســت کــه مســلمان آزاری در 
ــردان  ــوارد، م ــم نمی شــود. در بعضــی م ــا خت ــن رویداده ــه ای ــا ب بریتانی
غیرمســلمان بــر روی چادرهــای زنــان مســلمان شــراب می پاشــند... ایــن 
ــی؛ تأســف برانگیز و  ــکیبایی دین ــی از ناش ــای ناش ــایر رفتاره ــل و س عم

قابــل نکوهــش انــد.
ــا  ــا وهابی ه ــدرو و ی ــه مســلمانان تن ــط ب ــراد، تروریســم را فق برخــی اف
نســبت می دهنــد. حقیقــت ایــن اســت کــه پیــروان تمــام ادیــان، مذاهــب 

ــد. ــرای خشــونت دارن و ایدولوژی هــا اســتعداد شــدید ب
در گذشــته ها، برخــی هندوهــاِی »برهمــن« در گــوش »دالیت« هــای 
»نجــس«، ســرب ذوب شــده می ریختنــد کــه چــرا صــدای کتــاب 
گیتــای مقــدس را شــنیده انــد. امــروزه نیــز هرازگاهــی اخبــار زجرکشــی 
فروشــنده گان گوشــت گاو از ســرزمین گانــدی می آیــد. پیــروان بودایــی 
ــد، در  ــوت می کن ــک دع ــدار نی ــار و پن ــار و رفت ــه گفت ــر را ب ــه بش ک
ــم  ــروان لیبرالیس ــی پی ــوزانند. برخ ــده می س ــلمانان را زن ــار، مس میانم
ترامپــی، غیرســفیدها را بــا نیشــخند و اســتهزأ و حقــارت از خــود 

می راننــد و در مــواردی هــم شــکنجۀ فزیکــی می کننــد.
مشــکل در کجاســت؟ در این کــه کســی فکــر کنــد کــه فقــط راه خــودش، 
راه درســت اســت و دیگــران، بــا هــر تفاوتــی کــه باشــند )رنــِگ پوســت، 
ــی، ذوق  ــه سیاس ــش، اندیش ــاک، گوی ــیوۀ پوش ــوا، زادگاه، ش ــدا، پیش خ

موســیقی، تیــم فوتبــال...( نادرســت و ناقــص انــد.
ــر جــا  ــر روز، در ه ــد خشــکاند. ه ــا را بای ــن خودبرتربینی ه ریشــۀ چنی

و در همــه حــال.

فرید مزدک

ســرکوب معتــرض؛ جلــو گســترش اعتــراض را نمی گیــرد 
و بــه بنــد کشــیدن منتقــد؛ بــه نقــد و اعتــراض جــاِن تــازه 
می بخشــد. دولتــی کــه نتوانــد بــا معتــرض و منتقــد 
خویــش آرام و مدنــی حــرف بزنــد، حِداقــل دولــت نــاکام اســت. واکنــش 
دولــت بــا چادرنشــینان کابــل از همــان نخســت، زشــت بــود و از موضــع 
ــدن  ــه برچی ــه جــای آنکــه ب ــت ب ــارت. هــردو ســِر حاکمی ــرس و حق ت
ــر  ــا س ــه چادره ــد؛ ب ــر کنن ــردم فک ــوِب م ــراض و لگدک ــای اعت چادره
ــد. ــرض گفتگــو می کردن ــان معت ــا جوان ــد و خودشــان مســتقیم ب می زدن
ــن  ــون اساســی تأمی ــردم و نقــض قان ــا ســرکوب اعتراضــات م ــت ب امنی
نمی شــود. دولــت بــرای بــرون رفــت از بحــران، بــه همــکاری و 
ــا  ــع و ســرکوب. ب ــب و تطمی ــه فری ــد اســت، ن ــردم نیازمن همفکــری م
ــی  ــه زنده گ ــوان ب ــونت نمی ت ــی و خش ــاد، ناپاک ــی، فس دروغ، عوام فریب
ادامــه داد. حاکمانــی کــه بــر نیــزه تکیــه کننــد، نخســت خــود را می درنــد.

آرین آرون

ــاره  ــش اش ــی از گفته های ــی در بخش ــرف غن ــر اش اگ
می کنــد کــه او و حکومتــش را کســی فرامــوش 
ــان  ــون در زم ــت. چ ــا او اس ــق ب ــرد، ح ــد ک نخواه
ــوج  ــن م ــه بزرگ تری ــود ک ــی ب ــدت مل ــت وح ــن حکوم همی
ــه اوج خــود  ــی ب ــکاری و ناامن ــاد، بی ــان افت ــه جری ــا ب مهاجرت ه
ــن  ــان ســقوط کــرد و چندی ــه دســت طالب رســید، یــک والیــت ب
ــان  ــلط طالب ــه تس ــت، حلق ــش رف ــقوط پی ــرز س ــا م ــت ت والی
گســترده شــده، بزرگ تریــن بمب هــا و مــواد انفجــاری کــه 
ــده  ــم بری ــوی تبس ــد، گل ــر ش ــت منفج ــات را داش ــترین تلف بیش
ــۀ داعــش  ــه بهان ــادر بمب هــا ب شــده و شــکریه سنگســار شــد، م
ــه  ــت ک ــش یاف ــرادش افزای ــدرت داعــش و اف ــتفاده شــده و ق اس
ــد،  ــرف کنن ــر را تص ــۀ دیگ ــن منطق ــوره و چندی ــتند توره ب توانس
ــه جــان معترضــان جنبــش روشــنایی حملــۀ انفجــاری صــورت  ب
گرفــت و هــم آنــان را بــه گلولــه بســتند، جنبــش رســتاخیز تغییــر 
را لندغــر نامیــده نگه بانــان دربــارش و افــراد تحــت امــرش گلولــه 
ــب  ــاری ترتی ــۀ انفج ــان حمل ــر جنازه های ش ــد و ب ــاری کردن ب

ــد. دادن
ــه  ــار ب ــه بارب ــت ک ــی اس ــا حکومت ــی تنه ــدت مل ــت وح حکوم
ســوی مردمــی کــه صــدای اعتــراض بلنــد کــرده بودنــد، شــلیک 
ــتر از  ــی اش بیش ــت مل ــاور امنی ــه مش ــت ک ــی اس ــرده. حکومت ک
ــا  ــه خاطــر او روی تمــام مردمــش پ خــودش صالحیــت دارد و ب
ــه مــا و تاریــخ می توانیــم ایــن حکومتــی کــه  گذاشــت و... چگون
ــم ســهمی نداشــته ایم را  ــش ه ــرده و در انتخاب ــای ک ــن کاره چنی

ــم؟ ــوش کنی فرام

فدراسیون کریکت:

کنـاره گیـری اللچـاند راجـپوت 
رسمـًا اعـالم نشـده است

مدیر عامل باشگاه رئال مادرید:

رونالدو در رئال مادرید می ماند

فیـسبـوک نـــامــه

فدراســیون کریکــت کشــور می گویــد کــه اللچانــد راجپــوت، مربــی تیــم 
ملــی کریکــت افغانســتان قــرار بــود مربــی تیــم ملــی کریکــت هنــد شــود 
و مراحــل قانونــی ایــن تصمیــم نیــز تاحــدودی طــی شــده بــود، امــا آقــای 
ــتان  ــت افغانس ــی کریک ــم مل ــری تی ــمًا از مربی گ ــون رس ــوت تاکن راجپ

کنــار نرفتــه اســت.
بــه  کریکــت کشــور  فدراســیون  نظــری، سرپرســت  دوســت محمد 
ســالم وطندار گفتــه اســت، اللچانــد راجپــوت منتظــر پذیــرش درخواســت 
ــمت  ــن س ــری اش از ای ــوع کناره گی ــا موض ــت، ام ــد اس کاری اش در هن

ــالم نشــده اســت. ــمًا اع ــون رس تاکن
تایمــز اف اندیــا، رســانۀ هنــدی گــزارش داده اســت کــه آقــای راجپــوت 
ــرده و  ــی ک ــد نام نویس ــت هن ــی کریک ــم مل ــری تی ــمت مربی گ ــرای س ب
ــان دارد. ــد جری ــرش او در فدراســیون کریکــت هن ــرای پذی رأی زنی هــا ب
ــه  ــق ب ــس از انضمام الح ــو پ ــه این س ــال ب ــک س ــوت از ی ــد راجپ اللچان

ــم ملــی کریکــت افغانســتان گماشــته شــده اســت. ــی تی ــوان مرب عن
ــمتش  ــد از س ــه اللچان ــی ک ــد، در صورت ــری می افزای ــد نظ دوســت محم
ــه  ــد. ب ــکلی ندارن ــر مش ــی دیگ ــت وجوی مرب ــان در جس ــرود، آن ــار ب کن
ــز  ــی را نی ــت مربی ی ــد، سرپرس ــس از اللچان ــورد پ ــت ب ــۀ او، کریک گفت

ــد. در نظــر دارن
آقــای نظــری می گویــد، تیــم ملــی کریکــت افغانســتان رقابت هــای 
مهمــی را در پیــش دارد، اگــر قــرار بــر انتخــاب مربــی تــازه شــد، تمامــی 

ــد. ــاب می کنن ــی را انتخ ــی خوب ــه مرب ــر گرفت ــا را در نظ معیاره
مســوولیت  پاکســتانی  انضمام الحــق  ســاله،   ۵۵ اللچانــد  از  پیــش 
مربی گــری تیــم ملــی کریکــت افغانســتان را بــه دوش داشــت کــه پــس از 
شــهره شــدنش پاکســتان او را خواســت. انضمام الحــق نیــز پیــش از تمــام 
ــا  ــازان افغانســتانی را در نیمــه راه ره ــراردادش، کریکــت ب ــان ق شــدن زم

ــه پاکســتان برگشــت. ــرد ب ک
ــی  ــم مل ــی تی ــت مرب ــه صف ــفرش ب ــتین س ــوت در نخس ــد راجپ اللچان
کریکــت افغانســتان بــه کشــورهای ایرلنــد، ســکاتلند و هالنــد رفــت کــه 

ــد. ــروز ش ــا پی ــن رقابت ه ــتان در ای ــت افغانس ــی کریک ــم مل تی

ــه  ــود ب ــمی خ ــش رس ــن واکن ــد در اولی ــگاه رئال مادری ــل باش مدیرعام
ــد،  ــال را تــرک کن ــدو اگــر بخواهــد رئ ــدو گفــت: رونال ماجراهــای رونال

ــرم!  ــی می گی ــم خداحافظ ــش مراس ــودم برای خ
فلورنتینــو پــرس، مدیرعامــل باشــگاه رئال مادریــد اســپانیا در مصاحبــه بــا 
وب ســایت رســمی باشــگاه خــود گفــت: از اعتمــاد هیــأت امنــا ممنونــم، 
ــم،  ــه کنی ــی را تجرب ــن های قهرمان ــز جش ــده نی ــال آین ــدوارم در س امی

ــاده هســتند. ــد آم ــرار شــکوه رئال مادری ــرای تک ــدان و تیمــش ب زی
ــم  ــده ه ــل آین ــت، فص ــد اس ــن رئال مادری ــدو بازیک ــه داد: رونال او ادام
ــایعه  ــک ش ــی او ی ــرای جدای ــود، ماج ــد ب ــد خواه ــن رئال مادری بازیک
ــچ  ــه هی ــت ک ــی اس ــکالت مالیات ــر مش ــه خاط ــت او ب ــت و عصبانی اس
ارتباطــی بــه رئال مادریــد نداشــته و نــدارد. بــه رغــم بی ربــط بــودن ایــن 
ــه  ــا ب ــه باشــگاه مــا بیشــترین حمایــت را از او داشــته ایم و حت موضــوع ب
مدیــر برنامه هایــش پیشــنهاد کــردم، قــرارداد او طــوری تمدیــد شــود کــه 
ــر  ــم دیگ ــد. نمی دان ــت کن ــگاه پرداخ ــود باش ــی را خ ــۀ مالیات کل جریم

ــم؟ ــت کنی ــد حمای ــه بای چگون
ــرام  ــه او احت ــدو اســت. ب ــا خــود رونال ــم ب ــه تصمی ــه داد: البت ــرس ادام پ
ــًا  ــد. واقع ــری کن ــار تصمیم گی ــت فش ــم تح ــازه نمی ده ــذارم و اج می گ
ــغ  ــگاه مبل ــت، باش ــکلی نیس ــرود، مش ــد ب ــد از رئال مادری ــر بخواه اگ
ــی  ــا او خداحافظ ــرد و ب ــرارداد را می گی ــخ ق ــۀ فس ــه جریم ــوط ب مرب
ــم  ــب خواه ــی او ترتی ــرای خداحافظ ــکوهی ب ــم باش ــا مراس ــد، حت می کن
داد، مادریــد بــه یــک اســم متکــی نیســت. در کل، امــا اطمینــان دارم کــه 

ــرد. ــد ک ــی فکــر نخواه ــه جدای ــی اســت و ب ــدو بازیکــن عاقل رونال

نامـۀ سرگشـاده عنـوانی رییـس 
اجرایی حـکومت وحـدت ملی

با تقدیم احترامات فایقه!
بعــد از بحــران انتخاباتــی ۱۳۹۳ و روی کار آمــدن حکومــت زیــر نــام 
»وحــدت ملــی«، گــروه مشــخصی در ارگ ریاســت جمهوری جمــع آمدنــد و 
کرســی های مهــم دولتــی به خصــوص مشــاوریت شــورای امنیــت را خــالف 
ــارات  ــب و اختی ــی تصاح ــدت مل ــت وح ــکیل حکوم ــه تش ــاد توافق نام مف
تمامــی بخش هــای امنیتــی، اقتصــادی و فرهنگــی را به دفاتــر خویــش 
مصــادره کــرده و به تعقیــب آن، به گماشــتن افــراد مــورد نظرشــان در تمامــی 
ــدرت را در ارگ  ــه ق ــًا می شــود گفــت ک ــد. تقریب ــادرت ورزیدن ــا مب بخش ه
به تعهدات شــان  به توافق نامــۀ سیاســی پشــت کردنــد،  متمرکــز کردنــد، 
ــی  ــد، پدیده ی ــت گرایی ــزون به وخام ــور روزاف ــت به ط ــد، امنی ــل نکردن عم
ــات به دســت  ــل ســمارق ســبز شــد، ولســوالی ها و والی به اســم »داعــش« مث
ــان و  ــار طالب ــی در اختی ــس مل ــات اردو و پولی ــالح و مهم ــاد، س ــان افت طالب
ــی و دفاعــی  ــرار گرفــت، ســطح تلفــات در نیروهــای امنیت دشــمنان مــردم ق
ــای آزاد  ــای سیاســی احــزاب و جریان ه ــان و فعالیت ه ــت، آزادی بی ــاال رف ب
تحــت فشــار قــرار گرفــت، بــاالی معترضــان حمــالت انتحــاری انجــام یافــت، 
ــی  ــا کشــورهای عرب ــک ب ــط نزدی ــت، رواب ــش یاف ــی افزای قتل هــای زنجیره ی

مثــل قطــر و ســعودی ایجــاد گردیــد، و....
ــی و  ــای اساس ــی از نگرانی ه ــا یک ــکالت و چالش ه ــی از مش ــان انبوه از می
بنیادیــن بــرای مــردم افغانســتان، به خصــوص بــرای کســانی کــه پــا به عرصــۀ 
ــع  ــرف واق ــدن و ط ــی ش ــد، سیاس ــی می گذارن ــی و سیاس ــای مدن فعالیت ه
ــا  ــهروندان را ب ــک ش ــت تک ت ــن امنی ــۀ تأمی ــه وظیف ــی ک ــدن ادارات امنیت ش
ــردم  ــت، م ــن وضعی ــد. ای ــد، می باش ــده دارن ــًا به عه ــل قانون ــی کام بی طرف
افغانســتان را به یــاد روزهــای ســیاه و تاریــک پولیگونــی و خادیســتی 
رژیم هــای ســفاک و خون آشــام گذشــته می انــدازد کــه ادارات امنیتــی 
ــی  ــداف حزب ــرای اه ــود ب ــده ب ــیله یی ش ــت، وس ــتخبارات وق ــژه اس به وی
ــون  ــا اکن ــتاد و ت ــرگ فرس ــه کام م ــر را ب ــزاران نف ــه ه ــراد ک ــخصی اف و ش
ــی، از  ــی ادارات امنیت ــورد سیاس ــن برخ ــد، ای ــد. بی تردی ــم الدرک می باش ه
ــته  ــش گذاش ــان به نمای ــزد جهانی ــره مکــدر و مخــوف ن ــک چه افغانســتان ی

ــود. ب
جناب داکتر صاحب عبداهلل!

در حکومتــی کــه جنــاب شــما ســمت ریاســت اجرایــی آن را به عهــده 
ــی،  ــه ناکارآی ــی و سیاســی، اعتراضــی را علی ــای مدن ــرگاه جریان ه ــد، ه دارن
ــا خواســته اند  ــد و ی ــه راه انداخته ان ــت ب ــت حکوم ــدر و خیان ــی، غ دروغ گوی
ــره  ــرات و غی ــی، تظاه ــات، راه پیمای ــکل اعتصاب ــان را به ش ــن اعتراض ش ای
ــده و از  ــه کار ش ــی دســت ب ــوراً ادارات امنیت ــد، ف ــراز کنن ــی اب ــکال قانون اش
ــا در بعضــی  ــد و حت ــی می دهن ــاالی معترضــان آگاه ــتی ب ــالت تروریس حم
ــد.  ــز مشــخص می نماین از مــوارد هویــت و مشــخصات حمله کننــده گان را نی
ــهید  ــپاری ش ــم خاک س ــنایی، مراس ــش روش ــاالی جنب ــه ب ــه در حمل چنانچ
ســالم ایزدیــار و ســایر حرکت هــا همچــو رخــدادی اتفــاق افتــاد. حــاال ســوالی 
کــه نــزد مــردم به وجــود آمــده، ایــن اســت کــه ادارات کشــفی بــا ایــن طــول 
و عــرض و امکانــات وافــر مصــروف چــه کاره هســتند؟ چــرا در جلوگیــری 
ــوان  ــن حکومــت نات ــردم به خصــوص معترضــان و منتقدی ــاالی م حمــالت ب
هســتند؟ بــا آنکــه از هویــت و محــل بــود و بــاش حمله کننــده گان انتحــاری 
ــوص  ــرا در خص ــد، چ ــته باش ــود می داش ــی وج ــی قبل ــتان آگاه و تروریس
ــان اقدامــی صــورت نمی گیــرد؟ چــرا تروریســتان فقــط بــاالی  دســتگیری آن
ــاق  ــن اتف ــرا همی ــوند؟ چ ــه ور می ش ــی حمل ــای خاص ــان از گروه ه معترض
در روزی کــه حکمتیــار به کابــل آمــد و تمامــی جاده هــا مســدود شــده 
ــه اطالعــی از حمله هــای انتحــاری مواصلــت  ــاد و هیچ گون ــاق نیافت ــود، اتف ب

نورزیــد؟
ــام »رســتاخیز تغییــر« در خواسته های شــان،  هرچنــد حرکــت جدیــدی زیــر ن
اســعتفای شــما و رییس جمهــور را به نســبت ناکامــی در تأمیــن امنیــت جــان 
و مــال شــهروندان نیــز شــامل ســاخته اند، امــا بــا آن هــم از شــما می خواهیــم 
تــا یــک هیــأت بــا صالحیــت تخنیکــی و مســلکی را از درون ادارات امنیتــی 
ــت کاری و  ــظ محرمی ــا حف ــی ب ــت مل ــی امنی ــت عموم ــوص ریاس به خص
ــی  ــت از اطالعات ــره آن دس ــأت متذک ــا هی ــرده ت ــف ک ــی، توظی ــرار دولت اس
را کــه مشــخصاً در مــورد حملــه بــاالی تظاهرات کننــده گان، سیاســیون، 
رســانه ها، نویســنده گان، افــراد آزاد و مســتقل، رهبــران سیاســی و غیــره 
مواصلــت ورزیــده اســت را یک بــار مــورد بازبینــی و واکاوی مســلکی 
ــی  ــده را بررس ــع اطالع دهن ــت و مناب ــقم آن را تثبی ــت و س ــرار داده، صح ق
ــه  ــود ک ــخص ش ــا مش ــد ت ــه کنن ــما ارای ــان به ش ــزارش کاری ش ــوده و گ نم
ــا  ــردد ی ــق می گ ــمن تزری ــوذی دش ــراد نف ــرف اف ــات از ط ــن اطالع ــا ای آی
ــل  ــن اطالعــات طبقه بندی شــده و تحلی ــا ای ســتون پنجــم در درون نظــام؟ آی
ــخاص  ــۀ اش ــاخته و پرداخت ــی و س ــی و خیال ــا هوای ــت ی ــده اس و تجزیه ش
مشــکوک؟ آیــا حلقــات خاصــی در درون نظــام در پــی حــذف فعــاال مدنــی، 
ــرای  ــیله یی ب ــفی را وس ــه ادارات کش ــتند ک ــن فکران هس ــیون و روش سیاس
ــی و کشــفی  ــای امنیت ــا ارگان ه ــد؟ آی رســیدن به اهداف شــان انتخــاب کرده ان
ــن  ــا ای ــر؟ ای ــا خی ــد ی ــرا می کنن ــوالً اج ــون اص ــق قان ــان را مطاب وظایف ش
ادارات بــا مــردم افغانســتان برخــورد سیاســی و جناحــی می کنــد و یــا 

ــون؟ ــق قان ــی و مطاب حرفه ی
ــی  ــفی جعل ــات کش ــه اطالع ــه این گون ــردد ک ــخیص گ ــه تش ــی ک در صورت
و  تــرس  فضــای  ایجــاد  و  ســرکوب  به هــدف  و  بــوده  ســاخته گی  و 
تاریک خانه هــا  در  روشــن فکران  و  سیاســیون  مدنــی،  فعــاالن  ارعــاب 
شــما  از  می شــود،  داده  مــردم  به خــورد  و  ترتیــب  مهمان خانه هــا  و 
ــن آن را  ــه و مرتکبی ــت کار گرفت ــن خصــوص از جدی ــه در ای ــم ک می خواهی
ــد ادارات  ــت نکن ــده کســی جری ــا در آین ــون بســپارید ت افشــا و به پنجــه قان
ــرار  ــش ق ــن مقاصــد سیاســی خوی ــرای تامی ــیله ی سیاســی ب سیاســی را وس
ــگاه  ــرف پرت ــر به ط ــار دیگ ــن یکب ــش از ای ــان را بی ــور عزیزم ــد و کش دهن

ــد. ــش نبرن ــودی پی ناب

از توجه و دقت شما پیشاپیش مشکورم.
با حرمت 

داکتر حسیب معترف: 1396/03/2
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ــفرای  ــدری س ــد چوه ــزار احم ــب و اع ــداهلل مح حم
افغانســتان و پاکســتان در امریــکا در یــک بحــث داغ و 
جنجالــی رو در رو هــم قــرار گرفتــه و بــه سیاســت های 

ــد. ــر تاختن ــای یکدیگ دولت ه
ــفیر  ــب س ــداهلل مح ــکا، حم ــدای امری ــزارش ص ــه گ ب
افغانســتان در امریــکا، روز دوشــنبه در یــک بحــث 
ــای پاکســتانی اش در  ــا اعــزاز احمــد چوهــدری همت ب
ــه  ــت ک ــی گف ــنگتن دی س ــی واش ــتیتوت کارنیگ انس
ــی  ــت افگن ــتماتیک دهش ــت سیس ــتان "حمای در پاکس

وجــود دارد".
ســفیر افغانســتان گفــت کــه پاکســتان بــر اســاس 
ــل  ــه دلی ــروز ب ــا ام ــد؛ ام ــاد ش ــالم ایج ــوره اس مفک
باعــث  دهشــت افگنی،  و  افراطیــت  از  حمایــت 

"شرمســاری اســالم شــده اســت".
ــورش،  ــا کش ــه تنه ــت ک ــان داش ــتان بی ــفیر افغانس س
ــت  ــی مالم ــت افگن ــت از دهش ــه حمای ــتان را ب پاکس
نمی کنــد؛ ایــران و ســایر کشــورها نیــز همیــن مفکــوره 
ــز  ــن نی ــه چی ــت ک ــد گذش ــری نخواه ــد و دی را دارن

ــد. ــار کن ــف را اختی ــن موق همی
ــات  ــه ثب ــت ک ــدری گف ــد چوه ــزاز احم در پاســخ، اع
ــه نفــع ثبــات  افغانســتان بیشــتر از هــر کشــور دیگــر ب

پاکســتان اســت.
ســفیر پاکســتان اظهــار داشــت:" افغانســتان نبایــد تمــام 
مالمتــی را بــر پاکســتان بیانــدازد". او تاکیــد ورزیــد کــه 
ــن کشــور  ــزرگ ای ــای ب ــر بخش ه ــت افغانســتان ب دول
ــدارد و ایــن خــال ســبب ایجــاد و تحــرک  حاکمیــت ن
گروهــای دهشــت افگــن چــون داعــش گردیــده اســت.
آقــای چوهــدری بــه صــورت ویــژه از والیــت ننگرهــار 
نــام بــرد کــه بــه گفتــه وی کشــورش از حضــور داعــش 

در آن نگرانــی دارد.
ــوذ  ــتان از نف ــفیر افغانس ــث، س ــن بح ــی از ای در بخش
ارتــش پاکســتان در آن کشــور انتقــاد کــرد و گفــت "مــا 
خواهــان کمــک بــه مــردم غریــب پاکســتان اســتیم تــا از 

زیــر ســلطه نظامیــان پاکســتانی بیــرون شــوند".
حمــداهلل محــب افــزود کابــل آمــاده همــکاری بــا اســالم 
ــا گفــت کــه حکومــت ملکــی پاکســتان  ــاد اســت ام آب
ــدارد و تمــام پالیســی هــای  ــت حــرف زدن ن "صالحی
آن کشــور توســط ارتــش پاکســتان تنظیــم و عملــی مــی 

گــردد".
ــا اعــزاز احمــد چوهــدری را برآشــفته  ــات ام ــن بیان ای
ســاخت و او اظهــارات آقــای محــب را نوعــی مداخلــه 
پاکســتان خوانــد و گفت:"نمــی  امــور داخلــی  در 

ــم". ــر کن ــراز نظ ــی اب ــه حت ــن رابط ــم در ای خواه
ــه  ــت افغانســتان را ب ــا دول ــات پاکســتان ام ــن دیپلوم ای
ضعــف حکومتــداری متهــم کــرده گفــت کــه گــزارش 
هــای وجــود دارد کــه از موجودیــت فســاد اداری، 
ــواد  ــاق م ــد و قاچ ــی، تولی ــای امنیت ــرو ه ــف نی ضع

ــی  ــتان گواه ــادی در افغانس ــکالت اقتص ــدر و مش مخ
ــد. ــی دهن م

ــر  ــی را ب ــا مالمت ــتان ت ــدری گفت:"افغانس ــای چوه آق
ــه مشــکالت درونــی  ــدازد، بایــد ب دوش پاکســتان می ان
ــت از آن را  ــرون رف خــود بنگــرد و راه هــای حــل و بی

ــخیص دهد". تش
ــا  ــاد تنه ــه فس ــت ک ــخ گف ــتان در پاس ــفیر افغانس س
پدیــده موجــود در داخــل افغانســتان نیســت و پاکســتان 

ــده اســت. ــر ش ــی متاث ــدازه کاف ــه ان ــز از آن ب نی
ــتان  ــفیر پاکس ــه س ــد ک ــر ش ــی داغ ت ــث زمان ــن بح ای
ــه  ــوروی ب ــاوز ش ــان تج ــتان در زم ــه پاکس ــت ک گف
میلیون هــا افغــان پنــاه داد و ســه میلیــون افغــان تاکنــون 

ــد. ــی می کنن ــتان زندگ ــز در پاکس نی
ــم  ــان داشــت:" می پذیری در پاســخ ســفیر افغانســتان بی
ــدل آن  ــا در ب ــاه داده ام ــا را پن ــان ه ــتان افغ ــه پاکس ک
خوبــی امــروز نمی شــود اجــازه دهیــم دهشــت افگنــان 

را بــه خــاک مــا ارســال کنیــد".
ــایر  ــان و س ــه طالب ــن ب ــای ام ــم آوری پناهگاه ه فراه
گــروه هــای مخالــف حکومــت افغانســتان )کشــته 
ــال عمــر در کراچــی،  ــرگ م ــن الدن، م شــدن اســامه ب
ــور در  ــال منص ــدن م ــته ش ــپورت و کش ــدور پاس ص
ــی در  ــدید امنیت ــر ش ــدید تدابی ــتان(، تش ــاک پاکس خ
ــح و ...  ــه صل ــان ب ــوت طالب ــد، دع ــداد خــط دیورن امت
ــد  ــفیر روی آن بحــث کردن ــه دو س ــود ک از مســایلی ب
ــان  ــان را بی ــک ش ــای دیپلوماتی ــدگاه ه ــک دی ــر ی و ه

ــتند. داش
آقــای چوهــدری، هــر گونــه اتهــام مبنــی بــر حمایــت 
پاکســتان از دهشــت افگنــی و گروه هــای دهشــت 
ــار  ــرده اظه ــوان ک ــازی" عن ــت س ــازی مالم ــن "ب افگ
داشــت کــه پاکســتان در مبــارزه علیــه دهشــت افگنــی 
ــمگیری را  ــات چش ــی اقدام ــق قبایل ــژه در مناط ــه وی ب

ــت. ــام داده اس انج

ــوالی درزاِب  ــر ولس ــته ب ــر روز گذش ــش عص ــای داع نیروه
جوزجــان یــورش بردنــد و هم اکنــون نبــرد ســختی در منطقــه 
ــه گفتــۀ مقام هــای محلــی و امنیتــی دســت کم  ــان دارد. ب جری
ــای  ــن از نیروه ــدود ۳۵ ت ــی، و ح ــی و محل ــس مل 60 پولی

ارتــش در محاصــرۀ داعــش قــرار دارنــد.
بازمحمــد دالور، سرپرســت ولســوالی درزاب بــه ســالم وطندار 
می گویــد، فعــاًل تنهــا ســاختمان ولســوالی و فرماندهــی 

پولیــس در کنتــرل نیروهــای امنیتــی قــرار دارد و بــازار و پنــج 
ــه تصــرف نیروهــای داعــش درآمــده اســت. پاســگاه ب

دالور می گویــد، تاکنــون ۹ تــن از نیروهــای امنیتــی و ۱۳ 
عضــو داعــش کشــته شــده اند و ۳ نیــروی امنیتــی و ۱۵ 
ــای  ــان نیروه ــش از می ــیران داع ــمار اس ــی. ش ــی زخم داعش

ــد. ــن می رس ــه دو ت ــز ب ــی نی امنیت
ــت  ــن جه ــش از چندی ــۀ داع ــای دالور، حمل ــۀ آق ــه گفت ب

ــش  ــراد داع ــن از اف ــده و ۵00 ت ــام ش ــان انج ــک زم در ی
ــا  ــت ب ــاری حکم ــم و ق ــر، مالابراهی ــری مالغضنف ــه رهب ب
ــد. او هشــدار می دهــد کــه اگــر  نیروهــای امنیتــی در نبــرد ان
بــه زودی نیروهــای تازه نفــس بــه منطقــه اعــزام نشــوند، نبــرد 

ــت. ــد یاف ــه خواه ــود داعــش خاتم ــه س ب
یــک منبــع امنیتــی کــه نخواســت نامــش فــاش شــود، 
ــی در ســاختمان  ــای امنیت ــن از نیروه ــد، حــدود 60 ت می گوی
ــد  ــرار دارن فرماندهــی پولیــس درزاب در محاصــرۀ داعــش ق
و راه هــای رفت وآمــد بــه ایــن ســاختمان قطــع شــده اســت.
پولیــس درزاب جوزجــان  فرمانــده  عبدالقهــار ســراجی، 
ــمار  ــت: »ش ــده اس ــت نگران کنن ــه وضعی ــد ک ــز می گوی نی
نیروهــای داعــش در میــدان جنــگ بیشــتر از نیروهــای 

» منیتی ســت. ا
ــان  ــی جوزج ــورای والیت ــو ش ــک عض ــدرت، ی ــظ اهلل ن حفی
نیــز از محاصــرۀ ۳۵ تــن از نیروهــای ارتــش در درزاب خبــر 
می دهــد. نــدرت هشــدار می دهــد کــه اگــر نیروهــای امنیتــی 
بیشــتر بــه منطقــه اعــزام نشــوند، وضعیــت وخیم تــر خواهــد 

شــد.
امــا رســانه ها بــه نقــل از منابــع محلــی از ســقوط ایــن 

ولســوالی بــه دســت داعــش خبرداده انــد.

سفیر افغانستان در امریکا:

پاکستان مایۀ شرم ساری اسالم است
سفیر پاکستان در امریکا:

بر کشورتان حاکمیت ندارید

داعش ولسوالی درزاب جوزجان را اشغال کرد

درگیــری ســهمگین مناطقــی از هلمنــد در افغانســتان را فراگرفتــه 
عوامــل  آن  در  متخاصــم  گروه هــای  کــه  درگیری هایــی  اســت؛ 
ــار  ــای کن ــه از بمب ه ــی ک ــد در حال ــود را بســیج می کنن انتحــاری خ
ــرف  ــان ط ــتن فرمانده ــرای کش ــی ب ــای مغناطیس ــاده ای، بمب ه ج

مقابــل اســتفاده می کننــد.
ــا در  ــن درگیری ه ــز، در تازه تری ــورک تایم ــه نیوی ــزارش روزنام ــه گ ب
ــده اند.  ــته ش ــن کش ــت کم ۲۱ ت ــته دس ــه گذش ــی هفت ــه ط ــن منطق ای

ــد. ــان بوده ان ــه همگــی از اعضــای طالب ــرادی ک اف
در نتیجــه ایــن درگیری هــا منطقــه گرشــک در والیــت هلمنــد 
ــان  ــه همچن ــت اســت ک ــن والی ــدود مناطــق ای ــان یکــی از مع همچن
تحــت کنتــرل دولــت افغانســتان باقــی مانــده و ایــن امــر تنهــا مرهــون 

ــت. ــان اس ــی طالب ــای داخل درگیری ه
ــت؛  ــدی نیس ــاله جدی ــان مس ــای طالب ــان اعض ــی می ــری داخل درگی
ــروه را  ــک گ ــرف ی ــری ط ــن درگی ــی در ای ــات امنیت ــه مقام ــا اینک ام
ــرد:  ــن گــزاره نشــات می گی ــد اســت کــه از ای ــد سیاســتی جدی گرفتن
ــا  ــه دشــمنان آنه ــا را شکســت دهــی دســت کم ب ــم آنه اگــر نمی توانی

کمــک کــن.
طــی ماه هــای اخیــر دولــت افغانســتان در ســکوت و خفــا بــه بخــش 
ــام "منکــران" شــناخته می شــوند ســالح،  ــا ن جــدا شــده طالبــان کــه ب
ارایــه داده اســت؛  امــن و حمایت هــای اطالعاتــی  گذرگاه هــای 
ــان  ــی طالب ــروه اصل ــه گ ــگ علی ــت در جن ــرار اس ــه ق حمایت هایی ک

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ــوده  ــی ب ــا در مناطق ــه ای از موفقیت ه ــا مجموع ــن حمایت ه نتیجــه ای
کــه تــا پیــش از ایــن دولــت افغانســتان همــواره در آنهــا شکســت هایی 
ــان  ــژه در والیــت هلمنــد کــه جری ــه وی را متحمــل می شــده اســت. ب
اصلــی طالبــان همچنــان کنتــرل ۹0 درصــد از مناطــق را برعهــده دارد.

از  پــس  کــه  هســتند  رســول  محمــد  مــال  پیــروان  منکــران 
ــر  ــر، رهب ــد عم ــرگ مالمحم ــر م ــی ب ــال ۲0۱۵ مبن ــاگری های س افش
طالبــان از ایــن گــروه جــدا شــد. مــال رســول و پیروانــش نســبت بــه 
جانشــین مالعمــر و مخفــی کــردن مــرگ وی اعتــراض داشــتند. پــس 
ــالت  ــی از حم ــر در یک ــین مالعم ــور جانش ــدن مالمنص ــته ش از کش
هوایــی نیروهــای امریکایــی جانشــین او مولــوی هیبــت اهلل آخونــدزاده 
دشــمنی بیشــتری بــا شــاخه رســول پیــدا کــرد و یکــی از تندروهــای 

ــد. ــا برگزی ــه آنه ــی علی ــات نظام ــرای عملی ــی را ب ــبکه حقان ش
ــتند  ــد هس ــت هلمن ــروه در والی ــن گ ــران فعال تری ــه منک ــی ک در حال
ســایر زیرشــاخه های ایــن گــروه در جنــگ علیــه گــروه اصلــی طالبــان 
ــراح و  ــی چــون ف ــرات و در والیت های ــت ه ــه شــیندند والی در منطق

ــد. ــارکت می کنن ــور مش غ
درگیــری هفتــه گذشــته بــا حملــه اعضــای طالبــان بــه پایــگاه منکــران 
در گرشــک آغــاز شــد. ایــن پایــگاه در نزدیکــی پایــگاه ارتــش 
افغانســتان قــرار دارد. بــا یــک عامــل انتحــاری و وســیله نقلیــه پــر از 

ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد حمل ــواد انفجــاری اش م م
ــه  ــه ویــژه در والیــت هلمنــد هرگون ــا ایــن حــال مقامــات دولتــی ب ب
ــات  ــدادی از مقام ــا تع ــد ام ــب می کنن ــران را تکذی ــت از منک حمای
ــی  ــه جای ــه جاب ــت ب ــه دول ــد ک ــد کردن ــور تایی ــن کش ــس ای پلی
زخمی هــای ایــن گــروه پــس از درگیــری هفتــه گذشــته کمــک کــرده 

اســت.
ــت  ــه خواس ــرزی ک ــس م ــات پولی ــی از مقام ــال، یک ــن ح در همی
ــه از  ــی ک ــان یگان های ــت: در می ــه اس ــز گفت ــود نی ــاش نش ــش ف نام
ــه منکــران  ورودی هــای لشــکرگاه حفاظــت می کننــد یگانــی متعلــق ب
ــز  ــده و تجهی ــوزش دی ــی آم ــای مل ــه از ســوی نیروه حضــور دارد ک

می شــوند.
در ایــن میــان برخــی ادعــا می کننــد اســتخبارات افغانســتان بــه 
ــه  ــر ماهیان ــا ۳00 دال ــبه نظامیان ۱۵0 ت ــن ش ــه ای ــن ب ــورت میانگی ص
ــر ایــن غــذا، تســلیحات و وســائل نقلیــه  حقــوق می دهــد و عــالوه ب

در اختیارشــان قــرار می دهــد.
شــاخه اصلــی طالبــان اکنــون نگــران اســت منکــران کــه اکنــون ماننــد 
ــاط  ــد ارتب ــار می کنن ــند و رفت ــاس می پوش ــان لب ــای طالب ــایر اعض س

خــود بــا دولــت را نیــز حفــظ کــرده باشــند.
ــای  ــن از اعض ــرد ۹0 ت ــا ک ــه ادع ــاه م ــتی در م ــروه تروریس ــن گ ای
خــود را کــه بــه ایــن شــکل بــا دولــت افغانســتان همــکاری می کــرده 

ــرده اســت. بازداشــت ک

همکاری بی سروصدای کابل 
با یک گروه جدا شده از طالبان
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