
کارنامۀ دولت فاسد در امر مبـارزه با فسـادفروپاشی بورد مشورتِی صلح  پیش از آغاز به کار

آزاد  رســانه های  حمایت کننــدۀ  نهــاد 
ــی  ــد هیچ کس ــی می گوی ــا ن ــتان ی افغانس
ــدارد  ــق ن ــور ح ــمول رییس جمه ــه ش ب
ــان باشــد و  ــرای آزادی بی کــه تهدیــدی ب
یــا دســتوری بــرای خاموشــی ایــن آزادی 

ــد. بده
ــدت  ــت وح ــی، حکوم ــرف غن محمداش
ــان  ــوس در پای ــنبه ۲۲ ق ــی، روز پنج  ش مل
ســخنرانی اش در مراســم گشــایش راه 
الجــورد در هــرات بــا اعتــراض یکــی از 

ــد. ــه رو ش ــهروندان کشــور رو ب ش
رویــداد،  ایــن  از  پــس  لحظاتــی 
اجتماعــی  رســانه های  در  ویدیوهایــی 
دســت  بــه دســت شــد کــه گویــا رییــس 
ــی  ــری لفظ ــرد درگی ــن ف ــا ای ــور ب جمه

داشــته اســت.
ــرر  ــورت مک ــه ص ــه ب ــا ک ــن ویدیو ه ای
و  نشــر  اجتماعــی  رســانه های  در 

می دهــد  نشــان  می شــود،  بازنشــر 
یکــی  غنــی  ســخنرانی  از  پــس  کــه 
صــدای  مراســم  اشــتراک کننده گان  از 
ــر  ــفته گی ب ــد و آش ــد می کن ــراض بلن اعت

می شــود. حاکــم  نشســت 

هم چنــان ویدیوهــای دیگــری مرتبــط بــه 
ایــن قضیــه کــه در رســانه های اجتماعــی 
ــا  ــه گوی ــد ک ــان می ده ــده نش ــر ش نش
محافظتــی  گارد  اعضــای  از  شــماری 
رییــس  حکومــت، فــرد معتــرض را پــس 
از لت وکــوب بــه داخــل یــک موتــر 

ــد. ــال می دهن ــی انتق نظام

معــاون  مرتضــوی،  شاه حســین 
ــی  ــری لفظ ــوع درگی ســخنگوی ارگ، وق
رییــس حکومــت بــا ایــن فــرد معتــرض و 
ــا  ــی ب ــان غن ــورد محافظ ــور برخ همین ط

می کنــد. رد  را  وی 
ــی  ــی ن ــس اجرای ــر، ریی ــب  خلوت گ مجی
ــانه های آزاد  ــدۀ رس ــاد حمایت کنن ــا نه ی
ــد کــه ســرکوب یــک  افغانســتان، می گوی
ــوی  ــرات از س ــرض در ه ــهروند معت ش
رییــس حکومــت، خــاف  محافظــان 
قانــون اساســی و ضــد آزادی بیــان اســت.
کــه  می گویــد  خلوت گــر  آقــای 
رییــس جمهــور  به شــمول  هیچ کســی 
ــا  ــد و ی ــان را تهدی ــدارد آزادی بی حــق ن

ــد. ــود کن ناب
حکومــت  ســران  خلوت گــر  آقــای 
ــد  ــن متهــم می کن ــه ای ــی را ب وحــدت مل
کــه ســران ایــن حکومــت بــه آزادی 
بیــان و ارزش هــای آن بــاور ندارنــد، 
ــان  ــارات آزادی بی ــه افتخ ــه ب ــا همیش ام

. لنــد می با

د  افغانســتان لویــه څارنــوايل وايــي،  د 

او  وررســېدلې  دوســیه  شنســب  متیــم 

څېړنــې یــې روانــې دي.

ــي  ــر امنیت ــه حکمــه متــرد، پ د محکمــې ل

ځواکونــو وســله وال تېــری او د عامــه نظــم 

اخاللــول هغــه تورونــه دي چــې پــر متیــم 

شنســب لګیــديل دي.

دا خــره د لوېــې څارنوالــۍ ویاند جمشــېد 

رســويل د پنجشــنبې پــه ورځ ناوختــه ازادي 

ــه وکړه. ــو ت راډی

متیــم  خــره،  پــه  رســويل  ښــاغيل  د 

ــف کــې دی  ــه توقی ــال پ شنســب اوس مه

او د هېــواد کشــفي او امنیتــي ارګانونــو یــې 

پــه اړه خپــل معلومــات بشــپړ کــړي او پــر 

ــې  ــې څېړن ــۍ ک ــه څارنوال ــه لوی ــیه پ دوس

ــې دي. روان

ــفي  ــوا کش ــه خ ــو ل ــي: »د پولیس دی وای

فعالیتونــه بشــپړ شــوي، دوســیه یــې د ۱۹ 

ــه  ــۍ ت ــې څارنوال ــډون لوي ــه ګ ــانو پ کس

ســپارل شــوې، پولیســو چــې پــر شنســب 

ــر  ــم پ ــه نظ ــه د عام ــويل، هغ ــه لګ تورون

ــه  ــه حکم ــې ل ــری، د محکم ــو تې موظفین

دي،  ګــډوډول  نظــم  عامــه  د  او  متــرد 

تحقیــق یــې پــه جــدي توګــه روان دی، کله 

ــو تحقیقــات بشــپړ  چــې زمــوږ د همکاران

شــول، بیــا بــه تصمیــم نیــي او نتیجــه بــه 

ــه  ــو رسه رشیک ــه خلک ــتان ل ــې د افغانس ی

يش.«

لــه ســاتونکو رسه  ده  د  متیــم شنســب 

ــر  ــې غی ــارو وزارت ی ــو چ ــې د کورنی چ

ــرې اوونــۍ  ــي، د تې مســول وســله وال ګڼ

د دوشــنبې پــه ورځ د کابــل پــه نــوي ښــار 

ــو ۲۴  ــو رسه کاب ــي ځواکون ــه امینت ــې ل ک

ســاعته وســله والــه جګــړه کــړې چــې پــه 

دغــه نښــته کــې یــو پولیــس وژل شــوی او 

ــوي دي. ــان ش ۶ ټپی

درې  شنســب  متیــم  د  شــان  همــدا 

دي. شــوي  ټپیــان  هــم  ســاتونکي 

لــه  شنســب  متیــم  ځواکونــو  امنیتــي 

 ۲۰ کابــو  لــه  ده  د  وروســته  جګــړې 

ونیــو. رسه  ســاتونکو 
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سران حکومت به آزادی بیان و ارزش های آن باور ندارند

لویه څارنوايل: 

د متیـم شنسب دوسیه رارسېـدلې او څېـړنې یې روانـې دي

سه دشواری در کار تألیف وجود دارد؛ نوشتن چیزی که قابل نشـر باشـد، یافتن مرد شریفی که آن 
را نشر دهد و پیدا کردن مرداِن حساسی که آن را بخوانند.
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كولتون

آماده گی ها برای معرفی نامزِد واحد از جبهۀ مقاومت
احمدولی مسعود:

 تیم وفاق ملی باید بُن بست 17ساله را بشکند
ــات  ــد وارد كارزار انتخاب ــم دارن ــه تصمی ــی ك ــود و در آن، چهره های ــزار ش ــور برگ ــی كش ــه گان سیاس ــتراک نخب ــا اش ــزرگ ب ــس ب ــک مجل ــد ی بای
ــی  ــه كارهای ــان چ ــتۀ سیاسی ش ــه در گذش ــد ك ــز بگوین ــد و نی ــح دهن ــی توضی ــه گان سیاس ــه نخب ــان را ب ــوند، برنامه های ش ــت جمهوری ش ریاس
انجــام داده و چــه دســتاوردهایی دارنــد. ایــن چهره هــا بایــد بــه مــردم و اعضــای مجلــس تعهــد بدهنــد و یک ســری مســوولیت ها را بپذیرنــد و در 
مقابــل، اعضــای مجلــس هــم از آنــان تعهــد بگیرنــد و پــس از آن، رأی گیــری شــود و هركســی برنــده شــد، دیگــران او و تیمــش را حمایــت كننــد. 

البتــه ایــن مجلــس بــدون اشــتراک رســانه ها و بــه صــورت خودمانــی برگــزار شــود«.
بــا ایــن كار از یک ســو »اصــل مشــورت« در نظــر گرفتــه می شــود و از ســوی دیگــر، »دموكراســی و انتخابــات« تمثیــل می گــردد و نیــز 

مســوولیت پذیری بــه میــان می آیــد تــا در آینــده همه چیــز بــرای مــردم روشــن باشــد
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ــی  ــاِی فراوان ــای پســین، حرف وحدیث ه در روزه
ســهمیه یی  و  کانکــور  ســهمیه بندی  پیرامــون 
ــی دانشــگاه ها  شــدِن فرصت  هــای تحصیــات عال
در فضــای عمومــی و مجــازی ردوبــدل می شــود. 
ــه  ــت و برنام ــادی اس ــا انتق ــن دیدگاه ه ــِب ای اغل
ــش و  ــز، خاقیت ُک ــد را تبعیض آمی ــرِح جدی و ط
ضــد حقوق شــهروندی و در ســتیز با رقابِت ســالم 
ــه  ــۀ ســهمیه بندی ک ــد. از چندوچــوِن برنام می دانن
بگذریــم، چــون ســازوکارِ اجرایــی و جزییــاِت آن 
ــن  ــی ای ــِش اساس ــت، پرس ــخص نیس ــًا مش دقیق
ــتور کار  ــی در دس ــن طرح ــرا چنی ــه چ ــت ک اس
وزارت تحصیــات قــرار گرفــت؟ عقبــۀ اســتداللِی 
ایــن برنامــه چــه اســت؟ چــه ضــرورت و منطقــی 
ــۀ  ــن برنام ــه ای ــی را ب ــات  عال ــان تحصی متولی

ــت؟  ــانده اس ــش زا کش ــوءتفاهم آفرین و تن س
و  تصویــب  تدویــن،  می رســد  بــه  نظــر 
ــه  ــتی، ریش ــه و سیاس ــن برنام ــدِن چنی اجرایی ش
در احســاِس محرومیــت دارد؛ محرومیــِت قــوم 
ــه  ــز ک ــوازن کادر« نی ــعۀ مت ــق »توس ــم. منط حاک
ــه  ــن نکت ــود، در همی ــته می ش ــل ُجس ــه آن توس ب
ــوام غیرپشــتون  ــان و اق ــا مردم ــه اســت. گوی نهفت
در میــدان تحصیــات عالــی و کادرســازی، گــوی 
ــان  ــد و آن ــتون ربوده ان ــاِن پش ــبقت را از مردم س
ــد.  ــرار گرفته ان ــر و محــروم ق ــه، فقی ــن زمین در ای
حــال بــا ایــن برنامــه و سیاســت می خواهنــد ایــن 
ــود و  ــران ش ــوی جب ــتی به نح ــت و کاس محرومی
تــوازن در شــمار کادرهــا و فارغ التحصیلی هــا 

ــردد.  ــت گ رعای
امــا ایــن داســتان پیشــینۀ جالــب دارد کــه بــاورش 
ــول  ــد. در ط ــوار باش ــاید دش ــا ش ــرای خیلی ه ب
ــًا ســاطین  ــه تمام ــالۀ افغانســتان ک ــخ 300س تاری
و امــرای پشــتون در آن ُحکــم  رانده انــد، سیاســِت 
حــذف و حرمــان در مــورد اقــوام غیرپشــتون 
ــار و  ــمی درب ــت رس ــت. روای ــده اس ــال ش اعم
ــوام و  ــِت اق ــز محرومی ــی نی ــِر تاریخ ــب معتب کت
ــد؛  ــد می کن ــتون را تأیی ــِی غیرپش ــای قوم گروه ه
کــه روایــت رســمی  کاتــب  از ســراج االخبارِ 
و مویَّــد دربــار اســت و سرنوشــت غم انگیــِز 
ــا  ــد، ت ــت می کن ــزاره را روای ــذِف ه ــِت ح سیاس
»افغانســتان در مســیر تاریــخ« و »افغانســتان در 
ــه هایی از  ــک گوش ــر ی ــه ه ــر« ک ــرن اخی ــچ ق پن
ــوام غیرپشــتون و  ــت اق ــِک محرومی ــتان تراژی داس
ســتم و سیاســِت ســرکوب حکمــا، امــرا و نخبه گان 
ــل  ــت را نق ــن جماع ــِق ای ــتون در ح ــی پش سیاس
ــام  ــه  ن ــوری ب ــخ کش ــوده و تاری ــا ب ــد. ت می کنن

ــتون  ــوامِ غیرپش ــن اق ــاد دارد، ای ــه ی ــتان ب افغانس
و  شــده  غصــب  سرزمین شــان  کــه  بوده انــد 
ناقلیــن در آن جابه جــا گردیده انــد. ایــن اقــوام 
غیرپشــتون بوده انــد کــه بــه  نــام »یاغــی« ســرکوب 
ــد و  ــاراج بوده ان ــام و ت ــل ع ــی قت ــده و قربان ش
داروندارشــان را حاکمــان پشــتون بــه عنــوان 
ــتانده  اند.  ــا س ــراج از آن ه ــات و خ ــه و مالی جزی
ایــن اقــوام غیر پشــتون بوده انــد کــه در طــول 
از  پشــتون ها  زمــام داری و حکمرانــی سلســلۀ 
ــوده  ــان محــروم ب ــه و انسانی ش ــوق حق ــۀ حق هم
و هــزاران گونــه َجــور و ناروایــی بــر آن هــا رفتــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــخ ای ــِز تل ــروز طن ــا ام ــت. ام اس
همــان قــومِ حاکــم کــه بــر دیگــران محرومیــت را 
تحمیــل کــرده بــود، ادعــای حرمــان و بی بهره گــی 
ــت  ــوازن صحب ــد نامت ــض و رش ــد و از تبعی می کن
می کنــد و آخردســتی، طــرح و برنامه هایــی چــون 
ســهمیه بندی تحصیــات را پیشــنهاد می نمایــد! 
شــواهد و قرایــن نشــان می دهــد قومــی کــه 300 
ســال حکومــت کــرده و همــواره بــه محروم ســازی 
دیگــران کوشــیده، اکنــون خــود محروم تریــن  
اســت. حــال بایــد از چرایــی و عوامــِل ایــن 
ــده  ــن ش ــرا چنی ــتی چ ــید. به راس ــت پرس محرومی
ــرها« و  ــه »آقاباالس ــاده ک ــی افت ــه اتفاق ــت؟ چ  اس
ــاده و  ــن روزی افت ــه چنی ــم ب ــر«ِ حاک ــوم برت »ق

ــت؟ ــته اس ــت گش ــار محرومی ُدچ
شــاید شــماری از عوامــل در بســتر تاریــخ دســت 
ــرای  ــی را ب ــِت کنون ــه  دســِت هــم داده و وضعی ب
ــه  ــا ب ــت؛ ام ــم زده  اس ــتون رق ــی پش ــروه قوم گ
ــل  ــن عوام ــان ای ــم، در می ــن قل ــب ای ــر صاح  نظ
ــز  ــروز نی ــا ام ــد و ت ــل برجســته می نمای ــک عام ی
پابرجاســت و هماننــد خــوره بــه تــن نیم جــاِن ایــن 
ــی  ــاده و آن را از درون متاش ــاره افت ــۀ بیچ جامع
ــه  ــن ســهمیه بندی و ن ــه  ای ــه ن ــی ک ــد؛ عامل می کن
ــد  ــاالً نمی توان ــر احتم ــهمیه بندِی دیگ ــزاران س ه
آثــار آن را از صــورِت تباه شــدۀ قــوم حاکــم 
ــال  ــل 300س ــه مث ــری ک ــل ویران گ ــردارد؛ عام ب
گذشــته، خشــونت می زایــد و وحشــت تولیــد 

ــت.  ــر« اس ــِل »تکفی ــا عام ــد و آن همان می کن
چنــان کــه تاریــخ بــه  یــاد دارد و از تراژیک تریــن 
فیض محمــد  مــا  ســرکوب،  و  حــذف  دورۀ 
ــت  ــار روای ــب رســمِی درب ــوان کات ــه  عن ــب ب کات
می کنــد؛ عبدالرحمــن بــا چمــاِق »تکفیــر«، حملــه 
و تــاراج و ســرکوِب هزاره هــا را کــه »یاغــی« 
ــرای  ــی داد و ب ــوه م ــه جل ــد، موج ــده می ش خوان
ایــن سیاســت وحشــیانۀ خــود مشــروعیت ایجــاد 

ــرای حفــظ قــدرت  ــر کــه ب ــدۀ تکفی می کــرد. پدی
ــرار  ــتفاده ق ــورد سوءاس ــلطنت م ــت از س و صیان
ــان  ــد. از هم ــن ش ــت« عجی ــا »قومی ــت، ب می گرف
ــوم«  ــار »ننــگ ق ــر در کن دوران عبد الرحمــن، تفکی
ــه دوش در خدمــِت  ــن دو دوش ب مطــرح شــد و ای
ــا تحــوالت  ــرور و ب ــه م ــد. ب ــرار گرفتن ــدرت ق ق
جنبش هــای  مطرح شــدن  و  قــدرت  مناســبات 
ــن  ــده در ذه ــن پدی ــام گرایی، ای ــامی و اس اس
ــه  ــرد و ب ــوذ ک ــوخ و نف ــان رس و رواِن آن مردم
ــروز  ــا دیگــران ام ــه نه تنه ــل شــد ک ــی تبدی افعی ی
از شــِر آن در امــان نیســتند، کــه صاحبــان و حاماِن 
خــود را نیــز نابــود می کنــد. در واقــع ایــن رهبــران 
و نخبــه گاِن پشــتون اســت کــه در طــول ســه 
ــه ســمت تباهــی مطلــق هدایــت  ســده مــردم را ب
کرده انــد. امــروز اگــر  از در و دیــوار مناطــق 
جنــوب، کیــن، تکفیــر، خشــونت و دانایی ســتیزی 
می بــارد، مســوول ایــن تباهــی کســي نیســت جــز 
ــه از  ــی ک ــتون. حاکمان ــه گان پش ــان و نخب حاکم
ــه  ــی« ب ــگ قوم ــام »نن ــردم را تحت ن ــو م یک س
ــد  ــویق کردن ــی تش ــرد و نفرت پراکن ــذف و ط ح
و آنــان در ایــن مســیر »قبیله هــا« ســاختند و 
ــرده و  ــود ک ــری را ناب ــی، دیگ ــتفاده از یک ــا اس ب
ســپس نابــودِی اولــی را بــا همیــن ابــزار زهرآگیــن 
ــتفاده  ــا سوءاس ــر، ب ــب دیگ ــد و از جان ــم زدن رق
ــترش  ــب گس ــی موج ــات مذهبی-دین از احساس
افراطی گــری دینــی شــدند. حــال وضعیــت را 
ــب در  ــه مکات ــن ب ــه رفت ــانده اند ک ــا رس ــه آنج ب
برخــی از مناطــق پشتون نشــین »ننــگ«، »شــرم 
اجتماعــی« و »حــرام شــرعی« پنداشــته می شــود و 
هــر نــوع رابطــه بــا مکتــب، رابطه یــی فســادآفرین 

و تباهــی آور انگاشــته می شــود.
همــان  وضعیــت  ایــن  بیــرون دادِ  و  نتیجــه 
ــه در  ــم ک ــازِ حاک ــوم ممت ــروز ق ــه ام ــت ک اس
ــا  ــاِل آن ه ــات م ــازات و امکان ــخ، امتی ــۀ تاری هم
بــود، ادعــای حرمــان، بی بهره گــی و کمبــودی 
ــی آورد. در  ــم م ــد ک ــبات جدی ــد و در مناس می کن
ــت می شــود  ــه روشــن و ثاب ــن نکت ــن ورطــه ای ای
ــر تعصــب، لجاجــت  ــی و خــردورزی ب ــه دانای ک
ــی، زور  ــر نادان ــرار ب ــت. اص ــروز اس ــی پی و نادان
ــت و  ــزوا، محرومی ــه ان ــی آورد، بلک ــدرت نم و ق
ــه  ــت ک ــته اس ــس بایس ــد. پ ــی می آفرین بیچاره گ
ــه گان  ــش را از نخب ــوم، راهِ خوی ــن ق ــای ای توده ه
و  کننــد  جــدا  محروم ســاز  و  حرمان آفریــن 
مســیری غیــر از »تکفیــر« و ابــزاری ُجــدا از »ننــگ 

ــد. ــوم« برگزینن ق
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تشــکیل بــورد مشــورتی صلــح کــه بــدون توجــه بــه 
در  مدنــی  جامعــۀ  نهادهــای  و  احــزاب  موضع گیری هــای 
شــتاب زده گی و سراســیمه گِی ارگ اعــام شــد، بیــش از آنکــه 
بتوانــد مــورد اســتقبال کســانی قــرار گیــرد کــه در چهــار ســاِل 
گذشــته آقــای غنــی آن هــا را بــه نحــوی از قــدرت دور ســاخته 
بــود، زمینــۀ دل زده گــِی بیشــتِر آن هــا را فراهــم ســاخته اســت. 
ــورد مشــورتی صلــح  ــوان اعضــای ب ــه عن ــرادی کــه ب ــر اف اکث
ــورای  ــای ش ــمول اعض ــه ش ــدند، ب ــام ش ــب ارگ اع از جان
ــراز بی اطاعــی کــرده  ــی صلــح، از حضــور خــود در آن اب عال
ــا  ــا آن ه ــوره یی ب ــچ مش ــوص هی ــن خص ــه در ای ــد ک و گفتن
ــگاه  ــا ن ــراد حت ــن اف ــی از ای ــت. برخ ــه اس ــورت نگرفت ص
انتقــادی بــه رونــد فعلــی دارنــد و می گوینــد برنامه هــای ارگ 
ــردم  ــت م ــه از حمای ــل اینک ــه دلی ــح ب ــۀ آوردِن صل در عرص

ــد.  ــه نمی رس ــه نتیج ــت، ب ــوردار نیس برخ
طــرح بدیــِل بســیاری از احــزاب و جریان هــای سیاســی، آغــاز 
گفت وگوهــای رو در رو بــا طالبــان بــدون شــرکت نماینــده گاِن 
ــا  ــل را به دســت آورد. ب دولــت اســت کــه اعتمــاد طــرِف مقاب
ــای  ــن موضع گیری هــا مشــخص می شــود کــه آق ــه ای توجــه ب
غنــی یــک بــار دیگــر تــاش دارد بــا اســتفادۀ ابــزاری از برخــی 
شــخصیت ها و نهادهــای سیاســی بــرای خــود در آســتانۀ 
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری حمایــِت انتخاباتــی بــه 
میــان آورد. حتــا ســفرها و افتتــاح پروژه هــای اقتصــادی آقــای 
غنــی کــه از ســوی ارگ بــا بــوق و کرنــا از آن هــا ســخن گفتــه 
ــد.  ــِی او دارن ــای انتخابات ــا برنامه ه می شــود، رابطــۀ مســتقیم ب
افتتــاح مســیر ترانزیتــی راه الجــورد یکــی از همیــن برنامه هــای 
ــنبه در  ــه روز پنجش ــد ک ــد باش ــی می توان ــای غن ــی آق انتخابات
ــاور بســیاری از کارشناســان عرصــۀ  ــه ب هــرات انجــام شــد. ب
ــاد  ــچ صــورت مف ــه هی ــن راه در حــال حاضــر ب اقتصــادی، ای
آن چنانــی بــرای افغانســتان نــدارد و نــه هــم آن گونــه کــه آقــای 
غنــی می خواهــد آن را یــک دســتاورد بی بدیــل اقتصــادی 

نشــان دهــد، از اهمیــِت چندانــی برخــوردار اســت. 
ــتفاده  ــدون اس ــای ب ــه پروژه ه ــاِح این گون ــا افتت ــی ب ــای غن آق
ــی  ــاز تازه ی ــتان را وارد ف ــه افغانس ــد ک ــان ده ــد نشـ می خواه
ــر آن را در  ــه نظی ــاخته ک ــی س ــادی منطقه ی ــبات اقتص از مناس
ــد  ــب می خواه ــن ترتی ــه ای ــوده و ب ــاهد نب ــود ش ــِخ خ تاری
ــود در  ــاِی خ ــه مردم فریبی ه ــز ب ــر نی ــک دورۀ دیگ ــرای ی ب
ــِی  ــای سیاس ــر بی کفایتی ه ــه در اث ــی ک ــای خون ــان جوی ه می

ــه دهــد.  ــه وجــود آورده، ادام خــود ب
ــن  ــداوم همی ــز در ت ــح نی ــورتی صل ــورد مش ــاد ب ــث ایج بح
ــد.  ــدا کن ــا پی ــد معن ــی می توان برنامه هــا و کمپاین هــای انتخابات
آقــای غنــی در پنــج ســال حکومــت دارِی خــود هیــچ توفیقی در 
عرصــۀ رســیدن بــه صلــح به جــز ناکامی هــای متواتــر نداشــته 
اســت. او در پنــج ســال گذشــته حتــا نتوانســت برنامــۀ مدونــی 
را بــرای گفت وگوهــای صلــح بــه وجــود آورد، چــه برســد بــه 
اینکــه او موفــق شــود بــا طالبــان و یــا دیگــر گروه هــای مســلح 
ــای  ــح آق ــردازد. ُکل برنامه هــای صل ــه گفت وگــو بپ ــف ب مخال
غنــی در پنــج ســال گذشــته خاصــه شــد بــه شــعار دادن هــای 
ــه  ــم ک ــًا ه ــان و بعض ــه طالب ــاس ب ــرع و التم ــورد، تض بی م
مقابــل  طــرف  در  واکنشــی  هیــچ  حرف هایــش  می دیــد 
برنمی انگیــزد، چنــگ و دنــدان نشــان دادن هــاِی مســخره و بــه 

دور از شــأن انســانی. 
عرصــۀ  در  امریــکا  تاش هــای  اخیــر  ماه هــای  در  اگــر 
بــدون شــک  نمی گرفــت،  شــدت  گفت وگوهــای صلــح 
ــد و  ــورتی می ش ــورد مش ــاد ب ــر ایج ــه فک ــه ب ــی ن ــای غن آق
ــی آورد.  ــود م ــح را به وج ــدۀ صل ــأت گفت وگوکنن ــم هی ــه ه ن
آنچــه را کــه آقــای غنــی بــه وجــود آورده، فقــط آب در هــاون 
ــا  ــان ب ــه طالب ــی رود ک ــار نم ــچ انتظ ــرا هی ــدن اســت؛ زی کوبی
ــدۀ او وارد  ــأت گفت وگوکنن ــا هی ــح و ی ــورتی صل ــورد مش ب
مذاکــره شــوند. آقــای غنــی بیــش از هــر شــخِص دیگــری در 
افغانســتان می دانــد کــه قــرار نیســت او بانــی صلــح در کشــور 
باشــد. ایجــاد بــورد مشــورتی صلــِح او تنهــا واکنــش ضعیــف 
و از ســِر تــرس نســبت بــه برنامه هــای زلمــی خلیــل زاد 
نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــۀ امریــکا بــرای صلــح افغانســتان 
ــی از  ــچ محل ــه هی ــد ک ــه ش ــی متوج ــی وقت ــای غن ــت. آق اس
ــیمه گی و  ــا سراس ــدارد، ب ــکا ن ــح امری ــۀ صل ــراب در برنام اع
شــتاب خواســت کــه خــود را در ایــن برنامــه بگنجانــد. بــورد 
ــِی خــود را نشــان  ــاال ناکام ــن ح ــا از همی ــح ام مشــورتی صل
داده اســت. ایــن بــورد پیــش از آنکــه کاری در راســتای صلــح 
ــه  ــرا ن ــت؛ زی ــده اس ــی ش ــه فروپاش ــوم ب ــد، محک ــام ده انج
تنهــا مــورد اســتقبال کســانی قــرار نگرفتــه کــه در ایــن بــورد 
ــرای آن  ــز ب ــی نی ــچ برنامه ی ــل هی ــده، ب ــان درج ش نام های ش
متصــور نیســت کــه در راســـتای صلح بتوانــد آن را پیـــاده کند.

فـروپاشی بورد مشـورتِی صلـح

 پیـش از آغـاز به کـار

سهمیـه بنـدی کانکـور؛
طنـز تلِخ محـرومیِت قوم حاکـم
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تولید می کند و آن همانا عامِل »تکفیر« است

عبدالمجید برهانی 

ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2391   شنبه       24 قوس /   آ   ذ  ر   y    1397   6 ربیع الثا نی   y 1440  15 د سمبر     32018 www.mandegardaily.comگزارش

در ادامــۀ جلســاِت مشــورتی تیــم »وفــاق ملــی« در 
ــده،  ــال آین ــت جمهوری س ــات ریاس ــورد انتخاب م
ــا  ــم ب ــن تی ــای ای ــه اعض ــنبه و جمع روز پنجش
ده هــا تــن از اســتادان دانشــگاه و فعــاالن سیاســی-

ــد. مدنــی رأی زنــی و گفت وگــو کردن
سیاســی  جریــان  رهبــر  مســعود،  احمدولــی 
آجنــدای ملــی در ایــن نشســت گفــت کــه مســایل 
و موضوعــاِت سیاســی افغانســتان بســیار پیچیــده 
شــده و حتــا در جریــان یــک روز موضع گیری هــا 

و تصمیم هــا تغییــر می کنــد. 
ــی«  ــاق مل ــم »وف ــه تی ــزود ک ــعود اف ــای مس آق
ــه نفــع نیروهــای  بایــد بن بســت هفــده ســاله را ب

ــکند. ــان بش ــازه و جوان ــی ت سیاس
آقــای مســعود بیــان داشــت کــه بربنیــاد اطاعــات، 
برگــزار  حتمــًا  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــر  ــر کنــد. رهب می شــود، امــا زمــان آن شــاید تغیی
جریــان سیاســی آجنــدای ملــی بیــان داشــت کــه 
بــرای معرفــی نامــزدی از حــوزۀ جهــاد و مقاومت، 
بــا نخبــه گان سیاســی دیدارهایــی داشــته و از آنــان 
خواســته اســت تــا ســنِت سیاســی جدیــدی ابــداع 
کننــد و بــا مــردم و نخبــه گان سیاســی افغانســتان، 
برنامه هــا و گذشــتۀ سیاســی شــان را در میــان 

بگذارنــد.
ــد  ــه »ســنت جدی ــد ب ــی مســعود در پیون احمدول
ــت:  ــح داش ــرد، تصری ــاد ک ــه از آن ی ــی« ک سیاس
»بایــد یــک مجلــس بــزرگ بــا اشــتراک نخبــه گان 
سیاســی کشــور برگــزار شــود و در آن، چهره هایــی 
انتخابــات  کارزار  وارد  دارنــد  تصمیــم  کــه 
ــه  ریاســت جمهوری شــوند، برنامه هــای شــان را ب
ــز بگوینــد  ــه گان سیاســی توضیــح دهنــد و نی نخب
کــه در گذشــتۀ سیاســی شــان چــه کارهایــی انجام 
ــا  ــن چهره ه ــد. ای ــتاوردهایی دارن ــه دس داده و چ
بایــد بــه مــردم و اعضــای مجلــس تعهــد بدهنــد 
ــل،  ــد و در مقاب و یکســری مســوولیت ها را بپذیرن
اعضــای مجلــس هــم از آنــان تعهــد بگیــرد و پــس 
ــد،  ــده ش ــی برن ــود و هرکس ــری ش از آن، رأی گی
دیگــران او و تیمــش را حمایــت کننــد. البتــه ایــن 
ــه صــورت  ــدون اشــتراک رســانه ها و ب مجلــس ب

ــی برگــزار شــود«. خودمان
ــن کار از  ــا ای ــه ب ــرد ک ــد ک ــعود تأکی ــای مس آق
یکســو »اصــل مشــورت« در نظــر گرفتــه می شــود، 
از ســوی دیگــر، »دموکراســی و انتخابــات« تمثیــل 
میــان  بــه  مســوولیت پذیری  نیــز  و  می گــردد 
می آیــد تــا در آینــده همه چیــز بــرای مــردم 
ــدای  ــی آجن ــان سیاس ــر جری ــد. رهب ــن باش روش

ملــی اظهــار داشــت کــه مــردم از چهره هایــی کــه 
ــد،  ــرده ان ــپری ک ــود را س ــون خ ــته آزم در گذش
ــًا«  ــتند و »قطع ــر هس ــان تغیی ــده، خواه خســته ش
ــردد. ــته برگ ــه گذش ــان ب ــور ش ــد کش نمی خواهن

بــه گفتــۀ او: جریــان سیاســی آجنــدای ملــی بیــش 
ــرای افغانســتان برنامــه  از یــک دهــه اســت کــه ب
دارد و از دل آن، »طــرح وفــاق ملــی« بیــرون داده 
ــر وارد کارزار  ــی اگ ــاق مل ــم وف ــت. تی ــده اس ش
از  شــود،  هــم  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــای  ــزاب، جریان ه ــووالِن اح ــا و مس ــام اعض تم
سیاســی و مدنــی خواهــد خواســت تــا بــا »حفــظ 
ــه  ــه ب ــی ک ــزب و جریان ــه ح ــان ب ــاداری« ش وف
ــه  ــر »برنام ــم به خاط ــن تی ــا ای ــد، ب ــق دارن آن تعل
ــریک  ــه دارد، ش ــمولی« ک ــتان  ش ــۀ افغانس و داعی

شــوند.
ــخنانش  ــی از س ــی در بخش ــدای مل ــس آجن ریی
بــرای  اخیــر  تاش هــای  و  گفت وگوهــا  بــه 
ــان  ــرد و بی ــاره ک ــتان اش ــگ در افغانس ــان جن پای
داشــت کــه نخســتین بار اعضــای جریــان سیاســی 
ــن صــدا کــرد کــه  ــاالی مجاهدی ــدای ملــی ب آجن
ــه داشــته  ــه صلــح، برنام ــد به خاطــر رســیدن ب بای

ــند. باش
ــی«  ــاق مل ــم »وف ــِح تی ــۀ صل ــرح و برنام او از ط
ــرح  ــن ط ــه ای ــت ک ــار داش ــت و اظه ــخن گف س
ــه  ــزرگ ب ــِس ب ــک مجل ــه زودی در ی ــه ب و برنام
ــد  ــی خواه ــتان معرف ــردم افغانس ــت و م حکوم

ــد.  ش
ــون مشــخص  ــه تاکن ــی مســعود گفــت ک احمدول
ــه  ــد ب ــی در پیون ــه طرف ــی و چ ــه کس ــت چ نیس
پایــان جنــگ و رســیدن بــه صلــح در افغانســتان، 
ــای  ــاور آق ــه ب ــت. ب ــی« اس ــدۀ اصل »تصمیم گیرن
در  افغانســتان  مــردم  و  حکومــت  مســعود، 
ــان  ــور ش ــگ در کش ــان جن ــرای پای ــا ب تاش ه

دخیــل و تصمیم گیرنــده نیســتند.
او »بــورد مشــورتی صلــح« را نمادیــن عنــوان کــرد 
و گفــت، تــا زمانــی کــه اختاف هــای ذات البینــی 
ــر و  ــا یکدیگ ــح ب ــورتی صل ــورد مش ــای ب اعض
نیــز اختاف هــای حکومــت بــا هــر یــک از ایــن 
چهره هــا حــل نشــود، رســیدن بــه صلــح بــا ایــن 

ــا ناممکــن اســت.  ــن چهره ه ــورد و ای ب
آقــای مســعود افــزود کــه رســیدن بــه صلــح نیــاز 
بــه »اجمــاع داخلــی« دارد، چیــزی کــه بــه بــاور او: 
حکومــت در ایجــاد آن نــه تــاش کــرد و نــه هــم 

عاقه منــد بــه میــان آمــدن آن بــود.
ــن  ــه ای ــی ب ــدای مل ــی آجن ــان سیاس ــر جری رهب

بــاور اســت کــه مــردم و جامعــۀ جهانــی از 
ــۀ  ــد و ادام ــر« دارن ــی »تنف ــدت مل ــت وح حکوم
ــدۀ  ــت آین ــود سرنوش ــه س ــت را ب ــن حکوم ای

نمی داننــد.  افغانســتان  سیاســی 
ــرد:  ــد ک ــخنانش تأکی ــر س ــعود در اخی ــای مس آق
»جریــان سیاســی آجنــدای ملــی و بــا طــرح وفــاق 
ملــی در نظــر دارد در انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــد کــه افغانستان شــمول فکــر  ــی کن ــزدی معرف نام
ــرون  ــرای بی ــن ب ــداف روش ــا و اه ــد، برنامه ه کن
ــا  ــد، ب ــته باش ــران داش ــتان از بح ــیدن افغانس کش
ــته  ــک داش ــۀ نی ــنایی و رابط ــتان آش ــوام افغانس اق
ــا  ــز ب ــد و نی ــه نکن ــردم را معامل ــق م ــد، ح باش

ــد«. ــم کــرده بتوان ــرون افهــام و تفهی ــای بی دنی
ــین  ــو پیش ــاس، عض ــر، داوود اس ــویی دیگ در س
مجلــس ســنا در ایــن نیســت از تیــم وفــاق ملــی 
خواســت تــا پیــش از رفتــن بــه ســوی انتخابــات، 
برنامــه اش را بــا مــردم شــریک و قناعــت آنــان را 

فراهــم ســازد.
ــان  ــل از نظامی ــق اهلل امرخی ــرال عتی ــان، جن همچن
پیشــین کشــور در ایــن نشســت گفــت کــه اعضــا 
ــانی  ــی از کس ــدای مل ــی آجن ــای سیاس و چهره ه
ــاد و  ــچ فس ــته در هی ــال گذش ــه در 17 س ــد ک ان
ــن  ــوده و از ای ــل نب ــی دخی ــی و مافیای ــۀ پول معامل

ــد. ــت می کن ــان حمای ــت، از آن جه
آقــای امرخیــل افــزود کــه در طــول عمــر نظامــی 
ــر«  ــی و معامله گ ــای »مافیای ــی اش چهره ه و سیاس
را شــناخته اســت و از مــردم و آنانــی کــه در 
کنــار نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهــوری 
می ایســتند خواســت تــا بــدون در نظرداشــت 
»وابســته گی های قومــی و اقتصــادی«، در کنــار 
نامــزدان باتوجــه بــه برنامه هــا و اهــداف مشــخص 

ــتند. ــه« بأیس ــان، »متعهدان ش
داکتــر محمداکــرم عظیمــی، از اســتادان نام آشــنای 
کــه  داشــت  بیــان  افغانســتان  دانشــگاه های 
ــرار  دســتاورد برخــی از چهره هایــی کــه ظاهــراً ق
ــات ریاســت جمهوری شــوند  ــزدِ انتخاب اســت نام
و نیــز کســانی کــه در حکومــت شــامل بــوده انــد 
ــز دیگــری  و هســتند، جــز »تباهــی و فســاد«، چی

ــوده اســت. نب
آقــای عظیمــی افــزود، همیــن کــه سررشــتۀ امــور 
ــت  ــی افغانســتان از دســت حکوم اساســی و اصل
ــت  ــه دس ــته و ب ــرزمین گسس ــن س ــردم ای و م
بی کفایتــی«  »اوج  اســت،  افتیــده  خارجی هــا 
ــه نمایــش  ســران حکومــت فعلــی و گذشــته را ب

می گــذارد.

ــه  ــی ب ــاز »اساس ــه نی ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای او ب
تغییــر« در همــه ســطوح دولــت و حکومــت دیــده 
می شــود. آقــای عظیمــی افــزود: »از سیاســت 
فرهنــِگ  و  اقتصــاد  تــا  داخلــی  و  خارجــی 
افغانســتان آلــوده و منحــط شــده اســت. در هیــچ 
ــدارد،  ــروش رأی وجــود ن ــگ ف ــا فرهن جــای دنی
ــی،  ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــِن س ــه یُم ــا ب ام
ــج  ــا رای ــور م ــم در کش ــی ه ــگ رأی فروش فرهن

ــد«. ش
ــعود و  ــای مس ــه آق ــخنانش ب ــی از س او در بخش
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــدای مل ــان آجن ــای جری اعض
حکومت هــای  در  چهره هــا  ایــن  کــه  گفــت 
گذشــته و حــال، نقــش نداشــته و در فســاد و 
ــگاه  ــد و برعکــس، در جای ــوده ان ــل نب ــا دخی مافی
اپوزیســیون، بــرای افغانســتان برنامــه و طــرح 

ــد. ــه ان ریخت
وفــاق ملــی بــه معامله هــا نقطــۀ پایــان 

د ر ا می گــذ
در سلســلۀ نشســت های تیــم وفــاق ملــی بــا 
اقشــار مختلــف جامعــه، ایــن تیــم دیــروز جمعــه، 
ــگاه،  ــتادان دانش ــن از اس ــا ت ــا ده ه ــوس ب ۲3 ق
ــدار  ــز دی ــی نی ــاالن مدن ــذان و فع ــان، متنف جوان

ــد. کردن
احمدولــی مســعود، رهبر جریــان سیاســی آجندای 
ملــی در ایــن نشســت گفــت کــه مــردم افغانســتان 
ــی و سرنوشت ســاز کشــور  ــد در پروســه ها مل بای
ــند. او از  ــته باش ــده داش ــن کنن ــش تعیی ــان نق ش
نقــش مــردم در انتخابــات و گفت وگوهــای صلــح 
ــای  ــه رقابت ه ــت ک ــار داش ــرد و اظه ــاره ک اش
ناســالم در طــول 17 ســال گذشــته، ســبب از 
افغانســتان  جامعــۀ  شــیرازه های  هم پاشــیده گی 

شــده اســت.
ــدن  ــان آم ــه می ــرورت ب ــه ض ــعود ب ــای مس آق
افغانســتان  مــردم  بــرای  مشــخص«  »محــور 
ــردم در  ــه  م ــرد ک ــان ک ــت و بی ــت گذاش انگش
گفت وگوهــای صلــح دور زده شــده اند و نیــاز 
ــرای صــدای  ــی محــوری ب ــاق مل ــم وف اســت تی

ــود. ــردم ش م
بــه گفتــۀ احمدولــی مســعود: تیــم وفــاق ملــی در 
ــس  ــک مجل ــک و در ی ــدۀ نزدی ــر دارد در آین نظ
ــه  ــد ب ــان را در پیون ــی ش ــم نهای ــزرگ، تصمی ب
ــان  ــۀ پای ــان را در زمین ــرح ش ــز ط ــات و نی انتخاب
ــام  ــور اع ــح در کش ــه صل ــیدن ب ــگ و رس جن

آماده گی ها برای معرفی نامزِد واحد از جبهۀ مقاومت
احمدولی مسعود:

 تیم وفاق ملی باید بُن بست 17ساله را بشکند
روح اهلل بهزاد و ابوبکر صدیق

ادامه صفحه
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ــرزی،  ــای برون م ــتان در جنگ ه ــهروندان افغانس ــور ش حض
نــامِ  بــه  کشــوری  شــکل گیری  تاریــخ  انــدازۀ  بــه 
افغانســتان ســابقه دارد. اگــر دورۀ »احمدشــاه ُدرانــی« را 
آغــاز شــکل گیری افغانســتان بدانیــم، دســت کم حضــور 
ــز  ــی نی ــی و بین الملل ــاِن افغــان در منازعــات منطقه ی جنگجوی
دو و نیــم قــرن قدمــت دارد. احمدشــاه درانــی و »محمدخــان 
ــن  ــزاران ت ــه ه ــا و بلک ــاِن صده ــود از فرمانده ــزی« خ علی
ــد.  ــار« بودن ــاه افش ــکر »نادرش ــان در لش ــاِن افغ از جنگجوی
جامع تریــن گــزارش از حضــور جنگجویــاِن افغــان در اردوی 
نــادر، کتــاب »تاریــخ احمدشــاهی« نوشــتۀ »محمودالحســینی« 
منشــی احمدشــاه درانــی اســت. شــبی کــه نادرشــاه افشــار در 
»خبوشــان« ایــران کشــته شــد، احمدشــاه درانــی در اردوی او 
ــان  ــوی افغ ــا جنگج ــا صده ــردای آن ب ــرد و ف ــر می ب به س
راهــی قندهــار شــد. در دورۀ اشــغال هنــد توســط بریتانیــای 
کبیــر، بازهــم هــزاران تــن از جنگجویــاِن افغــان بــه اســتخدام 
کمپانــی هنــد شــرقی درآمدنــد و در جنگ هــا از آنــان اســتفاده 
شــد. در جنــگ اول و دومِ انگلیــس در افغانســتان، بخشــی از 
اردوی انگلیــس را جنگجویــاِن افغــان تشــکیل مــی داد کــه از 
قبــل اســتخدام شــده بودنــد و بریتانیایی هــا آنــان را بــا خــود 
از هنــد بــه افغانســتان آوردنــد. »شــاه شــجاع« نــوۀ احمدشــاه 
درانــی یکــی از ایــن افــراد بــود کــه از راه »کــوژک« و »چمــن« 
ــاهی  ــام پادش ــد و اع ــار ش ــا وارد قنده ــِت انگلیس ه در معی
ــان  ــور جنگجوی ــی از حض ــای تاریخ ــا نمونه ه ــرد. این ه ک
ــات آن  ــه جزیی ــود ک ــه گان ب ــی های بیگان ــان در لشکرکش افغ

در اســناد تاریخــی موجــود اســت.
ــر را در  ــۀ اخی ــار ده ــه چه ــتان ک ــر افغانس ــخ معاص در تاری
بــر می گیــرد، بازهــم شــهروندان افغانســتان در منازعــات 
ــراق  ــگ ع ــته اند. در جن ــور داش ــی حض ــی و بین الملل منطقه ی
و ایــران، همان طــور کــه هــزاران جنگجــو از کشــورهای 
ــا و  ــد، صده ــدام« آمدن ــاری »ص ــه ی ــارس ب ــیۀ خلیج ف حاش
بلکــه هــزاران شــهروند افغانســتان نیــز عــازم جبهــات ایــران 
شــدند و در کنــار نیروهــای ایرانــی بــا ارتــش »حــزب بعــث« 
جنگیدنــد. آمــار موثقــی از تعــداد شــهروندان افغانســتان 
ــمی  ــار رس ــق آم ــا طب ــت ام ــود نیس ــران موج ــۀ ای در جبه
ــار و  ــظ آث ــاد »حف ــوی بنی ــال 13۹3 از س ــه در س ــران ک ای
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس« منتشــر شــد، دو هــزار تبعــۀ 
غیرایرانــی در جنــگ هشت ســالۀ ایــن کشــور کشــته شــده اند. 
ــه گان  ــت جان باخت ــه ملی ــار، ب ــن آم ــه در ای ــم آن ک ــه رغ ب
غیرایرانــی اشــاره نشــده امــا در اردیبهشــت/ ثــور 13۹3، غرفــۀ 
ــی« در نمایشــگاه  ــگ تحمیل »دو هــزار شــهید افغانســتانی جن
کتــاب تهــران برپــا شــد کــه بــا ایــن حســاب، بایــد دو هــزار 
ــران  ــگ ای ــر از شــهروندان افغانســتان در هشــت ســال جن نف
ــت  ــی از دس ــای ایران ــار نیروه ــان را در کن ــراق، جان ش و ع

ــند. داده باش
ــراق در  ــران، ع ــراق و ای ــگ ع ــان جن ــس از پای ــال پ  دو س
11 اســد/ مــرداد 13۶۹ بــه کویــت حملــه کــرد و ایــن کشــور 
ــا  ــار صده ــن ب ــغال درآورد. ای ــه اش ــه را ب ــا مرف ــک ام کوچ
تنظیم هــای جهــادی  اعضــای  از  کــه  افغــان  جنگجــوی 
ــات  ــد، در چارچــوب عملی مســتقر در پیشــاور پاکســتان بودن
ــه منظــور حمایــت از کویــت  ــان صحــرا«،  ب بین المللــی »طوف

ــارس و بــرای جنــگ  ــۀ خلیج ف ــازم منطق ــدام، ع ــا ص ب
البتــه  تمــام احــزاب جهــادی مســتقر شــدند. 

ــان در پیشــاور،  ــزام جنگجوی ــرای اع ب
افغــان بــه جنــگ 

نگـاهی به حضور جنگجویاِن 

در منازعاِت بین المللی
افغانستان 

ــس  ــاری »یون ــۀ پافش ــا در نتیج ــد ام ــق نبودن ــارس متف خلیج ف
ــا  ــا و ی ــرانجام ده ه ــادی، س ــدروی جه ــران تن ــص« از رهب خال
صدهــا نفــر از مجاهدیــن بــه صــورِت نمادیــن بــه جنــگ نظامیان 
ــا نیروهــای  ــان ب ــد امــا از رویارویــی ایــن جنگجوی عراقــی رفتن

ــت.  ــت نیس ــی در دس ــی، گزارش عراق
هنــوز پس لرزه هــای جنــگ خلیج فــارس تمــام نشــده بــود 
ــیه از یک طــرف و  ــا روس ــی ب ــاِن چچن ــری جدایی طلب ــه درگی ک
جنگ هــای داخلــی تاجیکســتان از طــرف دیگــر شــروع شــد. در 
ایــن درگیری هــا نیــز شــماری از شــهروندان افغانســتان کــه آمــار 
دقیــِق آن در دســت نیســت، شــرکت کردنــد و کشــته هــم شــدند. 
جنگجویــان افغــان در چچــن در جبهــۀ »جوهــر دودایــف« رهبــر 
ــداهلل  ــار »عب ــتان در کن ــیه، و در تاجیکس ــد روس ــیان ض شورش

نــوری« رهبــر مخالفــان دولــت تاجیکســتان قــرار گرفتنــد. 
مجاهدیــن  کــه  منطقه یی یــی  جنگ هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــان و  ــن آذربایج ــری بی ــد، درگی ــور یافتن ــتان در آن حض افغانس
ارمنســتان بــود. ایــن جنــگ از فبــروری 1۹۸۸ تا مــارس 1۹۹۴ در 
ــی جمهــوری آذربایجــان،  ــع در جنــوب غرب ــاغ، واق ــۀ قره ب ناحی
بیــن اکثریــت ارمنــی ســاکن بــا پشــتیبانی ارمنســتان و جمهــوری 
آذربایجــان جریــان داشــت. گلبدیــن حکمتیــار، از حامیــان 
ــاب  ــزارش کت ــق گ ــه طب ــود ک ــگ ب ــن جن ــان در ای آذربایج
ــان  ــداد جنگجوی ــتان 1۹۹۴، تع ــا تابس ــدس« ت ــای نامق »جنگ  ه
افغــان در آذربایجــان بــه ۲۵00 تــن رســید. در ایــن جنــگ، ده هــا 
جنگجــوی افغــان نیــز کشــته شــدند کــه بعــداً قبرهای شــان نیــز 
ــه  ــا دارد ک ــز ادع ــب شــد. از طــرف دیگــر، آذربایجــان نی تخری
ــور  ــن کش ــه ای ــگ علی ــان در جن ــبه نظامیان افغ ــتان از ش ارمنس

ــرده اســت.  اســتفاده ک
در پنجــم اپریــل 1۹۹۲، جنــگ بوســنی بیــن مســلمانان بوســنیایی 
و صرب هــا آغــاز شــد کــه ســه ســال ادامــه داشــت. ایــن جنــگ 
کــه بــه نسل کشــی مســلمانان مشــهور اســت، بــه دخالــت نظامــی 
ــه صرب هــا منجــر گشــت. در فرجــام، جنــگ  ــو در حملــه ب نات
بوســنی در 1۴ دســمبر 1۹۹۵ بــا امضــای توافقنامــۀ »دیتــون« بــه 
پایــان رســید. آنچــه موجــب توجــه بیشــتر کشــورهای اســامی و 
از جملــه ایــران بــه ایــن منازعه شــد، مســلمان بــودِن بوســنیایی ها 
ــان از نیــروی نظامــی قابــل  توجــه بــود.  و عــدم برخــورداری آن
دولــت ایــران بــه نحــو گســترده یی بــه حمایــت سیاســی، 
اقتصــادی و نظامــی از بوســنیایی ها پرداخــت و حتــا مستشــاران 
نظامــی نیــز بــه بوســنی اعــزام کــرد. در ایــن میــان، شــماری از 
شــهروندان افغانســتان کــه عمدتــًا در کســوت روحانیــت بودنــد 
ــراد  ــن اف ــدادی از ای ــد. تع ــه بوســنی رفتن ــران ب ــز از ای نی
ــکیل  ــنی تش ــد، در بوس ــده می شناس ــه نگارن را ک
خانــواده دادنــد و هنــوز تعلقــاِت ایــن عــده 
برقــرار  بوســنی  بــا  افغان هــا  از 

اســت. 
ــا  ــارزۀ افغان ه دوره مب
ارتــش  بــا 
و  سرخ 

پــس از آن جنگ هــای داخلــی، ایــن فرصــت 
ــا از  ــرد ت ــم ک ــز فراه ــتان نی ــرای پاکس را ب
افغان هــا و تجــارب آن هــا در منازعــۀ کشــمیر 
ــا  ــداد از افغان ه ــه تع ــه چ ــرد. اینک ــره بب به
توســط ســازمان اطاعــات پاکســتان، بــه 
ــداد از  ــه تع ــد و چ ــمیر رفتن ــای کش جنگ ه
آن هــا کشــته شــدند، روشــن نیســت امــا بــه 
ــز »آی.اس.آی«،  ــون نی ــه اکن نظــر می رســد ک
یــک نیــروی بالقــوه از جنگجویــان افغــان را 

بــرای مناقشــۀ کشــمیر در اختیــار دارد.
ــس  ــال ۲010 از تون ــه در س ــی ک ــار عرب  به
شــروع شــد و در انــدک زمانــی، مصــر، لیبــی 
و یمــن را درنوردیــد، در ســال ۲011، بــه 
ســوریه رســید. دمشــق در برابــر شورشــیان و 
ــه  ــرد و این گون ــت ک ــلح مقاوم ــان مس مخالف
بــود کــه جنــگ ســوریه، نــه تنهــا بــه منازعــۀ 
ــورهای  ــه کش ــد بلک ــل گردی ــی تبدی منطقه ی
قدرتمنــد جهــان مثــل روســیه و امریــکا نیــز 
ــا هــم  ــگ وارد شــدند و افغان ه ــن جن ــه ای ب
ــاز  ــد. از آغ ــان نماندن ــای آن در ام از تکانه ه
تبدیــل شــدن جنــگ ســوریه بــه یــک معضــل 
جنگجــوی  جهانــی، صدهــا  و  منطقه یــی 
بــرای  افغانســتان  و  پاکســتان  از  افغــان 
ــازم  ــوریه ع ــت س ــان دول ــت از مخالف حمای
ایــن کشــور شــدند. »دویچه ولــه«ِی آلمــان در 
اول اوت ۲01۵، گــزارش مفصلــی از حضــور 
ــان مســلح  ــن مخالف ــان افغــان در بی جنگجوی
ــان،  ــن می ــرد. در ای ــر ک ــد« منتش ــار اس »بش
ــهروندان  ــن از ش ــزاران ت ــه ه ــا و بلک صده
افغانســتان از ایــران نیــز در تشــکلی بــه 
ــای  ــا گروه ه ــرد ب ــرای نب ــون« ب ــام »فاطمی ن
تکفیــری  جریان هــای  و  ســوری  مســلح 
ــت  ــد. هف ــوریه رفتن ــه س ــش ب ــون داع چ
ــه »علیرضــا توســلی«  ــی ک ــش، زمان ســال پی
مشــهور بــه »ابوحامــد« فرمانــده ســابق لشــکر 
مشــهد  خانه هــای  از  یکــی  در  فاطمیــون 
ــارۀ  ــران درب ــدس ای ــپاه ق ــده گان س ــا نماین ب
و  مســلح  گروه هــای  ورود  از  جلوگیــری 
زینبیــه در جنــوب  منطقــۀ  بــه  تکفیــری 
بــاور  کســی  کــرد،  گفت وگــو  دمشــق 
ــه یکــی  ــه زودی ب ــون ب ــه فاطمی ــرد ک نمی ک
ــان  ــی جه ــای رزم ــن نیروه از تأثیرگذارتری
اول،  در همــان روزهــای  تبدیــل شــوند. 
ــح«  ــه »فات ــروف ب ــی »رضــا بخشــی« مع وقت
معــاون علیرضــا توســلی طلبــۀ جــوان نیــز در 
ــا گذاشــت و مدیریــت جنــگ  ایــن جنــگ پ
میدانــی را در ســوریه بــه عهــده گرفــت، 
ــون  ــکر فاطمی ــروزی لش ــر پی ــش ب بیش ازپی
کــه در آن زمــان یــک واحــد و تیــپ کوچــک 
ــا  ــد ام ــود آم ــه وج ــد ب ــک و تردی ــود، ش ب
معــادالت نظامــی، خــاِف آن را ثابــت کــرد. 
در گرماگــرم جنــگ ســوریه، نــام جنگجویــان 
فاطمیــون کــه بــه »مدافعــان حــرم« نیــز 
مشــهور شــده بودنــد، چنــان بــاال گرفــت کــه 
ــی و زمینــی،  روس هــا در عملیات هــای میدان
از آرم و پرچــم فاطمیــون روی نفربرهــا و 
تــا  می کردنــد  اســتفاده  تانک های شــان 

ــد. در  ــاد کنن ــراس ایج ــمن ه ــب دش در قل
ــک  ــر ی ــر اث ــی، ب ــلی و بخش ــام، توس فرج
انفجــار در هشــتم اســفند/حوت 13۹3 در 
»درعــا«ی  توابــع  از  »تل قریــن«  منطقــۀ 
ــن دو  ــد. ای ــان باختن ــم ج ــوریه، در کناره س
فرمانــده چنــد روز بعــد، در ردیــف ۸۸، 
بلــوک 30 قبرســتان »بهشــت رضــا«ی مشــهد 
ــا این وجــود،  در نزدیــک هــم دفــن شــدند. ب
در نبــود فرمانــده و معــاون فاطمیــون، خللــی 
در بیــن فاطمیــون ایجــاد نشــد و ایــن لشــکر 
تاکنــون کمــاکان بــه بقایــش ادامــه داده اســت. 
تعــداد جنگجویــان فاطمیــون و همچنیــن 
تلفــات ایــن نیروهــا، مــورد اختــاف اســت. 
»ســید زهیــر مجاهــد« معــاون فرهنگــی 
لشــکر فاطمیــون، در قــوس/آذر 13۹۶ بــا 
حضــور در »برنامــۀ۵7« شــبکۀ پنــج تلویزیــون 
ــر،  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــان داش ــران، بی ای
ــر  ــه ۲0 هــزار نف ــون ب تعــداد اعضــای فاطمی
می رســد. وی در همیــن برنامــه تصریــح 
ــون حــدود  ــون »لشــکر فاطمی ــه تاکن ــرد ک ک

ــت«. ــرده اس ــم ک ــهید تقدی ۲000 ش
ســوریه،  در  جنــگ  اوج  بــا  هم زمــان   
متحدانــش در ششــم حمــل  و  عربســتان 
13۹۴ بــه یمــن حملــه کردنــد کــه بــا شــروع 
ــات  ــری از مناقش ــۀ دیگ ــگ، صفح ــن جن ای
در  رقــم خــورد.  بین المللــی  و  منطقه یــی 
ــی  ــن، برخ ــه یم ــتان ب ــۀ عربس ــازِ حمل آغ
جریان هــا در افغانســتان از جملــه »حــزب 
ــار«،  ــن حکمتی ــری »گلبدی ــه رهب ــامی« ب اس
ــرای  ــت از ائتــاف عربســتان، ب ضمــن حمای
ــام  ــا اع ــا حوثی ه ــگ ب ــرو در جن ــزام نی اع
ــار  ــم حکمتی ــه تصمی ــد. اینک ــی کردن آمادگ
بــرای اعــزام نیــرو بــه جنــگ یمــن، تأثیــری 
روی رفتــن تعــدادی از جنگجویــان افغــان بــه 
یمــن داشــت یــا خیــر، معلــوم نیســت؛ امــا در 
ــن از شــهروندان  ــا ت ــته ده ه ــال گذش ــه س س
افغانســتان بــه حمایــت از عربســتان بــه 
ســال  بی بی ســی  رفته انــد.  یمــن  جنــگ 
ــن  ــماری از ای ــا ش ــی ب ــته، در گزارش گذش

ــرد.  ــه ک ــان مصاحب جنگجوی
ســخن آخــر اینکــه: تــا کنــون شــمار زیــادی 
از جنگجویــان افغــان در کشــورهای دور و 
ــه  ــا ب ــه ســوریه، یمــن و حت ــک از جمل نزدی
عنــوان نیــروی ذخیــره بــرای تنش هــای 
احتمالــی در کشــمیِر پاکســتان حضــور دارنــد. 
ایــن برگــی از تاریــخ معاصــر افغانســتان بــود 
کــه چگونــه شــهروندان آن در منازعــات 
منطقه یــی و بین المللــی شــرکت کردنــد و 
یــا در حــال حاضــر نیــز در چنیــن مناقشــاتی 

ــد. حضــور دارن

محمـد مرادی- روزنامه نگار 
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ــه  ــد ک ــکار نمی کن ــت را ان ــن واقعی ــدی ای ــچ خردمن هی
ســلفی ها توجــه زیــادی بــه حدیــث دارنــد و یگانــه 
ســرمایۀ آن هــا کــه هرازگاهــی آن را بــه رِخ دیگــران 
ــث  ــار حدی ــزان و معی ــا می ــت و ب ــث اس ــند، حدی می کش
اســت کــه دیگــران را ســنجیده و رد و یــا قبــول می کننــد. 
بــه همیــن لحــاظ در گذشــته ها ایــن گــروه را »اهــل 
مکتــب  ایــن  پیــرواِن  و  می نامیدنــد  اثــر«  و  حدیــث 
بــا کمــال اعتمــاد تمــام احادیــث در بــاِب شــرف و 
بزرگداشــِت آن عــده کــه بــه احادیــث رســول خــدا توجــه 
ــد؛  ــی کردن ــق م ــرواِن خــود تطبی ــر خــود و پی ــد را ب دارن
زیــرا گذشته گان شــان نیــز چنیــن تصــوری داشــتند و 
حاشــا کــه آن هــا بــدون علــم، بــه رســول خــدا چیــزی را 
نســبت دهنــد کــه او علیه الســام آن چیــز را نگفتــه باشــد. 
هــرگاه آن هــا ایــن ســخن رســول خــدا را می خواننــد کــه 
ــخصی را  ــدارد ش ــازه نگه ــر و ت ــد ت ــد: »خداون می فرمای
کــه گفتــۀ مــرا بشــنود و آن را از بــر نمــوده، همچنــان کــه 
شــنیده اســت بــه دیگــران برســاند، چــون خیلــي از کســاني 
ــر و  ــنونده خوب ت ــنوند، از ش ــخنان را مي ش ــن س ــه ای ک
ــن  ــل ای ــاد و حافظــه مي ســپارند«، در ذی ــه ی ــر آن را ب بهت
ــه وی  ــد ک ــل می کنن ــی نق ــن عرب ــر ب ــث از ابوبک حدی
ــث  ــای حدی ــه: »علم ــت ک ــته اس ــود نوش ــیر خ درتفس
ــد  گفته انــد هرکســی کــه در طلــب حدیــث باشــد، خداون
ــر  ــرا پیامب ــد؛ زی ــادابی می آفرین ــراوت و ش ــرۀ او ط در چه
فرمــوده اســت: »خداونــد تــر و تــازه نگهــدارد شــخصی را 
ــرای  کــه گفتــۀ مــرا بشــنود« و ایــن دعــای آن حضــرت ب
حامــان علــم اســت و البــد کــه بــه فضــل و احســان الهــی 

ــد.«  ــت را درمی یابن آن برک
در زمینــۀ توصیــف و تبجیــل اهــل حدیــث ســخناِن زیــادی 
ــه در  ــی ک ــروده اند و هرجای ــدی س ــعار بلن ــد و اش گفته ان
فضــل اهــل علــم در احادیــث نبــوی ســخنی مــی رود، آن 
ــت  ــر روای ــد. از پیامب ــق می کنن ــث تطبی ــل حدی ــر اه را ب
ــن در روز  ــه م ــردم ب ــن م ــود: »نزدیک تری ــه فرم ــت ک اس
ــه بیشــتر  ــه از هم ــد ک ــي ان ــراي شــفاعت( آنان ــت )ب قیام
ــن  ــث در شــرح ای ــل حدی ــتند«. اه ــن درود مي فرس ــر م ب
ــر  ــل اســت ب ــن حدیــث دلی ــد کــه در ای حدیــث می گوین
ــه رســول خــدا در  ــن مــردم ب اینکــه نزدیک تریــن و بهتری
ــامی  ــت اس ــرا در ام ــد؛ زی ــث ان ــل حدی ــت اه روز قیام
ــول خــدا صــاه و  ــه رس ــا ب ــتر از این ه ــی بیش ــچ قوم هی
ــِت دیگــر را  ســام نمی فرســتند«، و ده هــا حدیــث و روای
ذکــر می کننــد کــه دربــارۀ فضیلــت نقــل حدیــث و توجــه 
بــه آن از رســول خــدا روایــت شــده اســت، و تمــام ایــن 
احادیــث، آثــار و روایت هــا را می گوینــد کــه دربــارۀ 
اهــل حدیــث وارده شــده انــد امــا یــک حدیــث را کــه در 
آن بــه گونــۀ صریــح از اهــل حدیــث یــاد شــده، آن را بــر 
ــدا  ــول خ ــه در آن رس ــد ک ــق نمی کنن ــث تطبی ــل حدی اه
ــه  ــد ک ــور مي کنن ــي ظه ــان گروه ــد: »درآخــر زم می فرمای
ــد درایــت  جوانســال هســتند. از نظــر علمــی ســفیه و فاق
ــد،  ــدا را مي گوین ــوق خ ــن مخل ــخنان بهتری ــتند. س هس
قــرآن را مي خواننــد امــا قــرآن از گلــوي آن هــا بــه پاییــن 
ــي رود،  ــرون م ــان بی ــر از کم ــه تی ــه ک ــي رود. همان گون نم
ــن گــروه  آن هــا هــم از دیــن خــارج مي شــوند، هــرگاه ای
را دیدیــد، بــا آن هــا بجنگیــد. کشــتن آن هــا در روز قیامــت 

نــزد پــروردگار موجــب اجــر و ثــواب اســت.« 
و تاش هــای خســته گی ناپذیر  هیــچ گاه خدمــات  مــا 
ســلفی ها در زمینــۀ ســنت و تدویــن و وضــع قواعــد 
ــی و  ــرور و خودبرتربین ــا غ ــم ام ــکار نمی کنی ــر آن را ان ب
فخرفروشــِی آن هــا نســبت بــه ســایر امــت را مــورد انتقــاد 
قــرار می دهیــم و ایــن برتری جویــِی آن هــا باعــث شــده تــا 
از کالبــد امــت اســامی جــدا شــده و گــروه خاصــی شــوند 
و چنیــن تصــور کننــد کــه رســول خــدا جــز بــا آن هــا بــا 
دیگــران ســخن نگفتــه و رحمــِت او هــم تنهــا شــامل حــال 

آن هــا اســت.
بــه همیــن لحــاظ سرمنشــای انحــراف در میــراث ســلفی، 
فرقه گرایــِی نفرت انگیــِز آن هــا اســت و آن هــا را بــه 
گونه یــی ســاخته کــه فکــر می کننــد کــه تنهــا آن هــا 
اهــل حدیــث انــد و دیگــر مســلمانان چنیــن نیســتند ولــو 
کــه در تمــام زنده گــی پیــرو راه و رســِم رســول خــدا بــه 
ــلفی،  ــی س ــرا در جهان بین ــند. زی ــی آن باش ــوم قرآن مفه
اهــل حدیــث دارای شــروط خاصــی انــد و هرکــس در آن 
شــروط بــا آن هــا بــود، اهــل حدیــث بــه حســاب می آیــد 
ــر و  ــی از اج ــظ و نصیب ــود، ح ــه دارای آن نب ــی ک و کس
ــد! ــع می کنن ــا توزی ــاداش را آن ه ــون پ ــدارد، چ ــاداش ن پ

شــیخ ســلفی ها ابــن تیمیــه بــا نــگاه برتربینانــه می نویســد: 
ــه اینکــه فرقــۀ ناجیــه باشــند: اهــل  »ســزاوارترین مــردم ب
ــه جــز از رســول خــدا  ــد، کســانی ک ــث و ســنت ان حدی
ــد.«  ــب نمی ورزن ــرای او تعص ــز ب ــد و ج ــروی نمی کنن پی
ــام  ــه و تم ــن تیمی ــق اب ــاس منط ــر اس ــث ب ــل حدی اه
ــن  ــا ای ــد و ب ــده و شــالودۀ امــت اســامی ان ســلفی ها، زب
ــاع  ــا اط ــرا آن ه ــد؛ زی ــه ندارن ــا صحاب ــی ب ــار تفاوت اعتب
ــی  ــد. یک ــدا دارن ــر خ ــوال پیامب ــام اح ــترده یی از تم گس
ــد،  ــر ان ــل پیامب ــث اه ــل حدی ــد: »اه ــا می گوی از این ه
گرچــه بــا نفــس آن حضــرت مصاحبــت نداشــته اند امــا بــا 

ــد.«  ــت نموده ان ــرت مصاحب ــاس آن حض انف
ــه  ــد اگرچ ــی می کنن ــه نه ــنام دادن صحاب ــلفی ها از دش س
ــت و  ــد نیس ــل پاپن ــن اص ــه ای ــه ب ــن تیمی ــان اب شیخ ش
ــی وارد  ــام عل ــام ام ــه مق ــک و غیرمناســب ب ســخناِن رکی
ــلفی ها  ــۀ س ــد، هم ــن کنن ــران چنی ــر دیگ ــه اگ ــد ک می کن
بــر آن هــا می شــورند! و اگــر کســی هــم چنیــن بــدی کــرد 
ــر  ــلفی ها او را تکفی ــنام داد، س ــر را دش ــاب پیامب و اصح
ــر و  ــث را تحقی ــل حدی ــی اه ــر کس ــا اگ ــد؛ ام نمی کنن
ــرای  ــد! ب ــر می کنن ــرار داد، او را تکفی ــن ق ــورد طع ــا م ی
ــن را  ــه محدثی ــن تقیل ــه: اب ــد ک ــه ش ــد گفت ــام احم ام
ــت  ــا برخاس ــام از ج ــد، ام ــرار می ده ــخر ق ــورد تمس م
ــق  ــت: او زندی ــد گف ــود را می تکان ــاس خ ــه لب درحالی ک

ــت!  ــق اس ــت، زندی ــق اس ــت، زندی اس
ــلفی  ــی س ــراث دین ــکات در می ــه های مش ــن ریش بنابرای
و  ســلفی ها  اگــر  اســت  نفرت انگیــز  فرقه گرایــی 
ــتند  ــل می داش ــان تعام ــوی چن ــث نب ــا حدی ــان ب سلف ش
کــه امــت اســامی بــا قــرآن کریــم داشــت هرگــز کار بــه 

انحرافــات  این همــه  در  و  نمی کشــید  هــم اینجــا 
نمی افتادنــد... بــرای اینکــه قــرآن و حدیــث هــر دو 
وحــی الهــی انــد و هــردو منبــع اساســی دیــن بــه حســاب 
ــا  ــان آن ه ــاوت می ــه تف ــد این هم ــرا بای ــس چ ــد، پ می آین

شــد؟! قایــل 
از اینکــه کتــاب خــدا از دســت درازی شــیاطین بــه حفــظ 
ــای شــیطانی نتوانســت  ــوظ اســت، پروژه ه ــد محف خداون
بــه قــرآن کریــم آســیبی برســاند و یــا بــه ســان امت هــای 
گذشــته آن را تحریــف کنــد، بــه همیــن لحــاظ بــرای جنگ 
بــا قــرآن از احادیــث اســتفاده کــرد و بــرای اینکــه در ایــن 
برنامــه موفــق شــود از گــروه ناجیــه! کســانی را اجیــر کــرد 
ــت  ــیده اس ــا رس ــه از روایت ه ــق آنچ ــرآن را مطاب ــا ق ت
تفســیر کننــد؛ روایت هایــی کــه در آن هــا خــوب بــا 
خــراب و عقــل بــا خرافــات و مقــدس بــا ملــوث درهــم 

آمیختــه اســت. 
در ذیــل به طــور فشــرده بــه انحرافــات بزرگــی کــه میــراث 
ــار  ــه آن دچ ــوی ب ــث نب ــا احادی ــل ب ــلفی ها در تعام س
ــن نتیجــه  ــه ای ــق اســتقرا ب ــم و از طری شــده اند، می پردازی
ــۀ  ــزرگ در زمین ــتباه ب ــج اش ــلفی ها پن ــه س ــیده ایم ک رس

ــن  ــدام از ای ــه هرک ــد ک ــوی دارن ــث نب ــا احادی ــل ب تعام
ــنت  ــیدن س ــزوا کش ــه ان ــی در ب ــهم عمده ی ــتباهات س اش
ــوی ســنت  ــه جــای ســنت نب ــه ب ــته ک ــر داش ــوی مطه نب
ــز  ــم ج ــی ه ــنت مذهب ــرده و س ــن ک ــی را جاگزی مذهب
ــد  ــذاری کرده ان ــلفی ها آن را پایه گ ــلف س ــه س ــی ک آرای
ــرآن  ــه تفســیر ق ــن آرا ب ــا ای ــه ب ــز دیگــری نیســت ک چی
ــد  ــر می پردازن ــز دیگ ــر چی ــوی و ه ــث نب ــم و حدی کری

ــد:  ــل ان ــرار ذی ــن اشــتباهات ق ــه ای ک
ــت و  ــگاه روای ــث از ن ــا حدی ــل ب ــی در تعام 1ـ فرقه گرای

درایــت؛
۲ـ خودباوری در قبول و رد راویان؛

3ـ اعتماد به نفس در تشخیص علل حدیث؛
۴ـ خودباوری در تفسیر و تأویل احادیث؛

۵ـ مزاحمــت ایجــاد کــردن بــا روایــت از ســلف در برابــر 
حدیــث.

بــه ایــن ترتیــب، از غربــال اهــل حدیــث جــز آن احادیثــی 
کــه بــه مذاق شــان جــور درمی آیــد و یــا بــه آن هــا 

ــت.  ــد یاف ــات نخواه ــاند، نج ــرری نمی رس ض
ــان  ــک می ــۀ تفکی ــه در زمین ــتین کاری ک ــلفی ها نخس س
ــان  ــده از محدث ــه آن ع ــت ک ــن اس ــد ای ــث می کنن احادی
ــه در  ــتند اگرچ ــق نیس ــا مواف ــا آن ه ــه ب ــی را ک و راویان
مرحله بلنــدی از حفــظ و اتقــان هــم باشــند، آن هــا را 
نمی پذیرنــد.  را  روایت های شــان  و  ســاخته  محــروم 
ــت،  ــث گف ــا حدی ــوای آن ه ــق میل وه ــه مطاب ــس ک هرک
خــودش را موثــق پنداشــته و حدیثــش را بــا چشــم و ســر 
می پذیرنــد و هــر آن کــس کــه بــا آن هــا مخالفــت ورزیــد، 
ــد،  ــف می کنن ــش را تضعی ــته و حدیث ــف پنداش او را ضعی
ــتند در  ــه نتوانس ــود ک ــی ب ــه گونه ی ــث وی ب ــر حدی و اگ
ــند  ــت س ــه صح ــد ک ــد، می گوین ــن وارد کنن ــند او طع س
ــۀ  ــای خفی ــر علت ه ــث به  خاط ــه حدی ــت بلک ــی نیس کاف
ــی  ــد و علت ــس می رون ــود. پ ــف می ش ــز تضعی ــر نی دیگ
ــا را در  ــم آن ه ــس ه ــچ ک ــد و هی ــت وجو می کنن را جس
ــر از  ــرا تعبی ــد؛ زی ــرده نمی توان ــبه ک ــه محاس ــن زمین ای
ــام  ــم از تم ــر بازه ــت. اگ ــه طاقت فرساس ــای خفی علت ه
ــی  ــه گونه ی ــت، آن را ب ــث نجــات یاف ــا حدی ــن ترفنده ای
ــر  ــد. اگ ــور دربیای ــان ج ــا مزاج ش ــه ب ــد ک ــیر می کنن تفس
بازهــم از چنیــن تفســیرهایی نجــات یافــت و نتوانســتند آن 
را آن گونــه کــه می خواســتند حمــل کننــد، در آن صــورت 
بدین وســیله  تــا  می کننــد  ذکــر  را  ســلف  از  اقوالــی 
ــرا ســخنان  ــد؛ زی ــث ایجــاد کنن ــرای آن حدی ــی ب مزاحمت
ــم و  ــرآن کری ــر از ق ــا حرمت ت ــا ب ــر آن ه ــلف از منظ س

ــر اســت. ــوی مطه ســنت نب
ــۀ  ــان در زمین ــلفی ها و سلف ش ــِم س ــت راه و رس ــن اس ای

تعامــل بــا احادیــث نبــوی. 

میراثحدیثِیسلفیها

سلفی ها نخستین کاری که در 
زمینۀ تفکیک میان احادیث 
می کنند این است که آن عده 
از محدثان و راویانی را که با 
آن ها موافق نیستند، اگرچه در 
مرحله بلندی از حفظ و اتقان هم 
باشند، آن ها را محروم ساخته و 
روایت های شان را نمی پذیرند. 
هرکس که مطابق میل وهوای 
آن ها حدیث گفت، خودش را 
موثق پنداشته و حدیثش را با 
چشم و سر می پذیرند و هر 
آن کس که با آن ها مخالفت 
ورزید، او را ضعیف پنداشته و 
حدیثش را تضعیف می کنند، و 
اگر حدیث وی به گونه یی بود 
که نتوانستند در سند او طعن 
وارد کنند، می گویند که صحت 
سند کافی نیست بلکه حدیث 
به  خاطر علت های خفیۀ دیگر نیز 
تضعیف می شود. پس می روند 
و علتی را جست وجو می کنند و 
هیچ کس هم آن ها را در این 
زمینه محاسبه کرده نمی تواند؛ 
زیرا تعبیر از علت های خفیه 
طاقت فرساست. اگر بازهم از 
تمام این ترفندها حدیث نجات 
یافت، آن را به گونه یی تفسیر 
می کنند که با مزاج شان جور 
دربیاید

بخش دوم

احمد ذكی خاورنیا

ACKU
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ــرد. ــد ک خواهن
ــی  ــراد در تبان ــه برخــی اف ــرد ک او خاطرنشــان ک
ــت  ــا سرنوش ــال ب ــده س ــول هف ــه در ط و معامل
مــردم بــازی کردنــد و تیــم وفــاق ملــی بــه ایــن 
پایــان خواهــد گذاشــت.  نقطــۀ  معامله هــای 
ــه عمــر حکومــت  ــرد ک ــد ک ــای مســعود تأکی آق
ــد و  ــان می یاب ــوزا پای ــاه ج ــی در م ــدت مل وح
ــه  ــا همــکاری مــردم اجــازه ب تیــم وفــاق ملــی ب

ــد. ــت نمی دهن ــن حکوم ــر ای ــۀ عم ادام
ــدن  ــزار نش ــورت برگ ــه در ص ــان این ک ــا بی او ب
ــت  ــرای ادارۀ موق ــی ب ــاق مل ــم وف ــات، تی انتخاب
نیــز آماده گــی دارد، اظهــار داشــت: »اهــداف 

مــا روشــن اســت، بن بســت 17 
براســاس  و  بشــکند  بایــد  ســاله 
ــد  ــا بای ــه طرف ه ــه، هم ــک برنام ی
آینــدۀ  نظــام  تصمیم گیــری  در 
افغانســتان دخیــل باشــند. ایجــاد 
همه شــمول  و  ملــی  نظــام  یــک 
شــهید  برنامه هــای  و  اهــداف  از 
ــود  مســعود، قهرمــان ملــی کشــور ب
و مــا امــروز بــرای تحقــق آن تــاش 

. می کنیــم«
او گفــت کــه در معــادالت افغانســتان 
ــدا  ــردم بی ص ــزرگ م ــف ب ــک طی ی
باقــی مانــده انــد و در حــال حاضــر، 
برنامه هــای جنــگ و صلــح نیــز 
حکومــت  و  مــردم  دســت  در 
افغانســتان نیســت و نیــاز داریــم 
ــویم و  ــتاده ش ــه ایس ــا قدرت مندان ت

ــم. ــد کنی ــود را بلن ــدای خ ص
رهبــر جریــان سیاســی آجنــدای 

ــته،  ــال های گذش ــول س ــه در ط ــرد ک ــح ک تصری
یــک گــروه  خــاص بــاالی گرده هــای مــردم 
ســوار شــده انــد، امــا وقتــش رســیده تــا بــه ایــن 
ــای مســعود  ــم. آق ــان بگذاری ــا نقطــۀ پای معامله ه
ــات  ــه انتخاب ــت ک ــخنانش گف ــی از س در بخش
ــی کمیســیون  ــری کنون ــا رهب ریاســت جمهوری ب
نیــاز اســت در  انتخابــات ممکــن نیســت و 
رهبــری ایــن نهــاد تغییــرات و اصاحــات بنیــادی 

ــد. ــان بیای ــه می ب
او گفــت: »صلــح بــه معنــای قطــع جنــگ نیســت، 
رســیدن بــه صلــح بــه معنــای رســیدن بــه عدالت 

و رفــاه اجتماعی شــهروندان اســت«.

ــوول  ــش، مس ــی دان ــب عل ــم، رج ــویی ه از س
سیاســی حــزب وحــدت ملــی اســامی افغانســتان 
در ایــن نشســت بــا اعــام حمایــت از کارکرد هــا 
وبرنامه هــای تیــم وفــاق ملــی گفــت: صلــح بایــد 
ــه ســال ها  ــرد ک ــت صــورت گی ــۀ مقاوم ــا جبه ب

در برابــر گــروه طالبــان مبــارزه کــرده انــد. 

آقــای دانــش افــزود، جریــان مقاومــت کــه یکــی 
ــد  ــا در رون ــح اســت، ام ــم صل ــای مه از طرف ه
گفت وگوهــای صلــح نقــش ایــن جریــان مدنظــر 

گرفتــه نشــده اســت.
همزمــان باایــن، محمداکبــر نجــات، نماینــدۀ 
ــت  ــز گف ــتان نی ــامی افغانس ــت اس حــزب حرک
کــه راه حــل افغانســتان جنــگ نیســت، امــا 
ــوند  ــف ش ــد تعری ــح بای ــد صل ــای رون طرف ه

ــرد. ــورت گی ــح ص ــد صل ــا بای ــا کی ه ــه ب ک
ــای  ــت از برنامه ه ــام حمای ــا اع ــای نجــات ب آق
ــه  ــه چنان چ ــت ک ــار داش ــی اظه ــاق مل ــم وف تی
ــتیم،  ــرار داش ــور ق ــی کش ــان مل ــار قهرم در کن
ــت  ــز حمای ــی نی ــاق مل ــم وف ــای تی از برنامه ه

می کنیــم و گام بــه گام بــه پیــش می رویــم.
محمــد بهــا، حقــوق دان و اســتاد دانشــگاه در ایــن 
ــکننده  ــور را ش ــی کش ــت کنون ــت، وضعی نشس
خوانــده و گفــت، تــا زمانــی کــه سرنوشــت خــود 
را بــه دســت خــود رقــم نزنیــم، چالش هــای مــا 

حــل نخواهــد شــد. 

ــان این کــه صلــح بایــد حیثیــت  ــا بی آقــای بهــا ب
مــردم افغانســتان را اعــاده کنــد، افــزود کــه صلــح 
ــرا  ــرد، زی ــورت گی ــدرت ص ــع ق ــد از موض بای
صلــح بــا تضــرع »ممکــن و آبرومندانــه« نیســت.
از  دیگــر  یکــی  عبدالنصیــر ضیایــی  جنــرال 
اشــتراک کننــده گان ایــن نشســت گفــت کــه تیــم 
وفــاق ملــی در طــول 17 ســال تحــت برنامه هــای 
مختلــف از کشــور آسیب شناســی داشــته اســت، 
اکنــون و در اوضــاع کنونــی، ضــرورت اســت تــا 
ــت  ــاد و مقام ــزد مســتقل از حــوزۀ جه ــک نام ی

ــی شــود. ــای انتخابات وارد کارزاره
او گفــت کــه حــوزۀ جهــاد و مقاومــت از برنامــۀ 
ــا ارادۀ  ــد و ب ــت می کن ــی حمای ــاق مل ــم وف تی

محکــم بایــد وارد کارزارهــای انتخاباتــی پیشــرو 
ــه  ــا اشــاره ب ــان، ب ــی همچن ــای ضیای شــویم.  آق
ــه  ــرد ک ــد ک ــح تأکی ــای صل ــد گفت وگوه رون
ــد  ــتان بای ــگ در افغانس ــح و جن ــای صل طرف ه

ــف شــوند. تعری
ــوزگاران  ــۀ آم ــس اتحادی ــکان، ریی ــار پی عبدالجب
افغانســتان گفــت کــه صلــح در گــرو یــک اقلیــت 
خــاص قــرار گرفتــه اســت و بــه همیــن ســبب، 
ایــن رونــد موفــق نبــوده اســت. آقــای پیــکان بــا 
ــرو،  ــت جمهوری پیش ــات ریاس ــه انتخاب ــاره ب اش
ــی  ــان سیاس ــر جری ــعود، رهب ــی مس از احمدول
ــدن در  ــا وارد ش ــا ب ــت ت ــی خواس ــدای مل آجن
رونــد انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
ــه  ــتان را ب ــتۀ« افغانس ــتی شکس »کش

ــاند. »ســاحل مقصــود« برس
ــورای  ــس ش ــری، ریی ــده ناص فرخن
شــهروندان افغانســتان گفــت کــه 
مــردم از نامــزدی احمدولــی مســعود، 
انتخابــات  در  وفــاق  تیــم  رییــس 
ــوی  ــد. مول ــت می کنن ــرو حمای پیش
اشــتراک  از  یکــی دیگــر  نظامــی، 
ــح  ــه صل ــار داشــت ک ــده گان اظه کنن
ــت  ــۀ مقاوم ــتراک جبه ــا اش ــد ب بای

ــرد. ــورت گی ص
کــه  داشــت  بیــان  نظامــی  آقــای 
ــات  ــرای انتخاب ــی ب ــاق مل ــم وف تی
ریاســت جمهوری ســال آینــده و نیــز 
در پیونــد بــه پایــان جنــگ و رســیدن 
ــرای ادارۀ موقــت  ــا ب ــه صلــح و حت ب

ــد. ــته باش ــور داش ــه و منش برنام
گفتنــی اســت کــه اشــتراک کننــده گان 
ــعود  ــای مس ــت از آق ــر دو نشس ــخنرانان ه و س
در  نامــزد  عنــوان  بــه  خــود  تــا  خواســتند 
انتخابــات ریاســت جمهوری وارد شــود و نیــز 
ــه  ــی اش را ب ــت انتخابات ــان و تک ــه زودی معاون ب
مــردم و جامعــۀ سیاســی افغانســتان معرفــی کنــد. 
آقــای مســعود در پاســخ بیــان داشــت کــه در نظــر 
ــه  ــف جامع ــای مختل ــار و جریان ه ــا اقش دارد ب
ــی  ــم نهای ــد و تصمی ــت کن ــورد صحب ــن م در ای
ــی،  ــای سیاس ــردم، جریان ه ــا م ــورت ب را در مش

ــرد. ــی بگی ــۀ مدن ــزاب و جامع اح

www.mandegardaily.com

آماده گی ها برای معرفی نامزِد واحد از جبهۀ مقاومت
احمدولی مسعود:

 تیم وفاق ملی باید بُن بست 17ساله را بشکند
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حکومـت روزهـای پیـش درحالـی از روز 
جهانـِی مبـارزه بـا فسـاد تجلیـل کـرد کـه 
از  بیشـتر  نهـاد  ایـن  زیرمجموعـۀ  اداراِت 
شـده اند.  اداری  فسـاد  در  غـرق  هرزمانـی 
بـا آنکـه سـران حکومـت مدعی انـد کـه در 
رونـد مبـارزه با فسـاد موفق عمـل کرده اند، 
بررسـی های جهانـی هنـوز افغانسـتان را در 
صدرِ کشـورهای دستخوِش فسـاد قرار داده 
و بررسـی های داخلـی نیز از گسـترش دامنۀ 
فسـاد در سـاختار  حکومـت وحـدت ملـی 

دارند. حکایـت 
یـک سـروی تـازۀ نهـاد دیدبـان شـفافیِت 
جریـان  در  کـه  می دهـد  نشـان  افغانسـتان 
سـال جـاری میـادی، ۶.۴ میلیـون تـن در 
افغانسـتان ناگزیـر شـده اند کـه بـه مقام های 
ایـن  کننـد.  پرداخـت  رشـوه  حکومـت 
گـزارش حجـم پولـی کـه بـه عنوان رشـوه 
دسـت  سـال  ایـن  جریـان  در  ادارات  در 
بـه دسـت شـده را بالـغ بـر یـک میلیـارد و 
هفتصـد میلیـون دالـر تخمیـن کـرده اسـت.
گزارش هـای مقایسـه یی سـاالنۀ ایـن نهـاد 
از سـال ۲010 تـا کنـون نشـان می دهـد کـه 
مالی یـی کـه همه سـاله در چـوکاِت  فسـاد 
حکومـت صـورت می گیرد، رو به گسـترش 
بـوده اسـت. بر اسـاس تخمین سـال ۲010، 
بالـغ بـر یک ونیـم میلیـارد دالـر بـه عنـوان 
رشـوه بـه حکومـت پرداخـت شـده و ایـن 
مبلـغ در سـال ۲01۶ بـه حـدود 3 میلیـارد 

دالر رسـیده اسـت. 
کـه  غنـی  آقـای  به ویـژه  حکومـت  سـران 
امـر  بـه  نسـبت  بهانه جویـی  بـا  همـواره 
فسـاد برخـورد می کنـد، هرازگاهـی دامنـۀ 
گسـتردۀ فسـاد در حکومـت وحـدت ملـی 
چیـزی  می خوانـد؛  گذشـته  از  میراثـی  را 
کـه زیـاد مناقشـه انگیز هـم نیسـت به دلیـل 
آنکـه نحـوۀ شـکل گیری حکومـت پـس از 
یـک بـار نابـودی کامـِل ایـن نهـاد در دورۀ 
یـاد آوریـم، سیاسـیون  بـه  اگـر  طالبـان را 
کمک هـای  سـیل  کـه  درحالـی  افغانسـتان 
جامعـۀ جهانـی بـه افغانسـتان سـرازیر شـد 
مسـاعد  را  مالـی  گسـتردۀ  فسـاد  زمینـۀ  و 
سـاخت، رونـد نهادسـازی را از صفـر آغاز 
نمودنـد. در سـال های بیـن ۲001 تـا ۲00۴ 
نهادهایـی کـه بتوانند وزن سـنگیِن مدیریت 
کمک هـای بین المللـی را تحمـل کننـد و آن 
را بـه سـمت ایجـاد و انکشـاف زیربناهـای 
اقتصـادی و سیاسـی هدایـت  کننـد، وجـود 
داکتـر  داشـتند.  کمتـر وجـود  یـا  نداشـتند 
سـپنتا مشـاور پیشـین امنیـت ملـی در کتاب 
»سـاختار  نگاشـته  این بـاره  در  خاطراتـش 
نهادهـای دولتـی در دور اول حکومت حامد 
تیم هـای  بـود و  به شـدت ضعیـف  کـرزی 

انکشـاف والیتـی قـوای آیسـاف بـه مراتب 
می کردنـد  عمـل  نهادهـا  ایـن  از  قوی تـر 
کـه ایـن مسـأله اتوریتـۀ حکومـت را بیـن 
شـهروندان به شـدت زیر پرسـش قـرار داده 
بـود«. در همیـن کتـاب تصریح شـده اسـت 
کـه ایـاالت متحـده امریـکا در اوج حضـور 
نیروهایـش در افغانسـتان به سـختی پذیرفت 
کـه ارتـش افغانسـتان بایـد روی پـای خود 
ایسـتاده و تـوان مقابله بـا تهدیدهای داخلی 
را کسـب نمایـد. ایـن مسـایل نشـان دهندۀ 
اوایـل شـروع  تـا  آن اسـت کـه دسـت کم 
حامـد  ریاسـت جمهوری  دور  دومیـن 
کرزی، روی روند نهادسـازی در افغانسـتان 
توجـه الزم صـورت نگرفتـه کـه بی توجهی 
بدیـن پیمانـه، در سـاختارمند شـدِن فسـاد 
نقـش  افغانسـتان  حکومـت  دسـتگاه  در 

چشـمگیر داشـته اسـت.
عـاوه بـر ایـن، بحـث مکتب هـای خیالـی 
تشـکیل  اوایـل  در  کـه  خیالـی  پولیـس  و 
حکومـت وحـدت ملـی علنـی شـده و از 
کـه  نهـادی  دو  در  فسـاد  گسـتردۀ  حجـم 
بـه خـود  را  موظفیـِن حکومـت  بیشـترین 
اختصاص داده اند حکایت داشـت، رسـوایی 
سیاسـیونی را بـه نمایش گذاشـت که بدون 
مسـاعدت های  مسـوولیت پذیری  کمتریـن 
بین المللـی را بـه جای هزینـه روی زیربنای 
سـواد و امنیـت حیف ومیـل کـرده بودنـد. 
اقتصـاد  چرخـش  دامنـۀ  روزافـزون  رشـد 
جرمـی و بیـرون مانـدِن بیـش از 3 میلیـون 
فسـادهای  نتیجـۀ  نیـز  مکاتـب  از  کـودک 
در  کـه  می شـود  محسـوب  ماورایی یـی 
دسـتگاه حکومـت پیشـین صـورت گرفت. 
بـه  رفتـه می پذیریـم کـه فسـاد  روی هـم 
حکومـت وحـدت ملـی بـه ارث گذاشـته 
کـه  کـرد  نبایـد  هـم  فرامـوش  امـا  شـد؛ 
سـران حکومـت وحـدت ملـی پایـان دادن 
بـه مشـکل فسـاد یـا دسـت کم کاهـِش این 
مشـکل در دسـتگاه فسـادآلودی کـه به ارث 
بـرده بودنـد را بـرای مـردم تعهـد سـپردند. 
بـا آنکه شـعارهای تنـد علیه فسـاد در طول 
دوران حکومت وحدت ملی سـر داده شـده 
امـا در عمـل هیـچ اقـدامِ قانع کننده یـی کـه 
ثابـت کنـد حکومـت وحـدت ملـی به ویژه 
رییس جمهـور در امـر مبارزه با فسـاد صادق 
بـوده، صـورت نگرفتـه اسـت. هرازگاهـی 
تغییرات شـکلی در پروسۀ کانکور، استخدام 
کارکنان بسـت های خدمـات ملکی و تمرکز 
قراردادهـا در ادارۀ تـدارکات ملـی به حیث 
مصداق هـای برنامـۀ اصاحـی حکومت در 
مبـارزه بـا فسـاد عنـوان می شـود، امـا هیـچ 
یـک از برنامه هـای یاد شـده جلوگیر فسـاد 
نبـوده بلکـه بـه فسـادهای گسـترده بیشـتر 

زمینه سـازی کرده اسـت.
خدمـات  بسـت های  کارکنـان  اسـتخدام 
ملکـی را اگـر بـه عنـوان نمونـه یـادآوری 
کنیـم، هرچنـد برحسـب ظاهـر و به شـکل 
اسـتخدام  و  اعـام  مکلفیـت  عوام فریبانـه 
اصاحـات  کمیسـیون  بـه  بسـت ها  ایـن 
امـر  واقعیـت  در  امـا  اداری سـپرده شـده، 
همـان فسـاد گذشـته روی ایـن روند سـایه 
افکنـده و مأمـوران آغشـته به فسـاد ادارات 
از صاحیـتِ اول و آخـر بـرای اسـتخدام 
کارمنـد در ادارات شـان بهره منـد می باشـند. 
کـه  دارنـد  وجـود  نیـز  روایت هایـی 
اصاحـات  کمیسـیون  اعامـی  بسـت های 
پیشـاپیش  غالبـًا  دولـت  در سـاختار  اداری 
در بـدل پـول یـا وابسـته گی های سیاسـی و 
خانواده گـی در اختیـار افـراد قـرار می گیـرد 
و کسـانی کـه بعـداً به ایـن بسـت ها معرفی 
چیـزی  سـرگردانی  مدتـی  جـز  می شـوند 

نمی شـود. نصیب شـان 
واسـطه بازی ها و اعمـال تعصـب و تبعیـض 
قومـی که بـه عنوان نوع دیگری از فسـاد در 
اداره های حکومت افغانسـتان معمول اسـت، 
نه تنهـا کـه در جریان حکومـت وحدت ملی 
کـم نشـده، بلکـه دامنـۀ آن گسـترش یافتـه 
اسـت. بـاری یکـی از فعالیـن مدنی نوشـته 
وزارت  در  بسـتی  اشـغال  بـرای  کـه  بـود 
انکشـاف دهـات تا مـرز شـروِع کار به پیش 
رفتـه بـود امـا وقتی مدیـر بخـش از قومیِت 
استخدام شـونده مطلـع می شـود، از وجـود 
بسـتی به همـان نامی کـه وی در آن کامیاب 
شـده، منکـر می شـود. روایت هایـی از ایـن 
حکومـت  در  گسـترده  شـکل  بـه  دسـت 
شـدِن  رسـانه یی  به دلیـِل  کـه  دارد  وجـود 
برخـی از آن هـا حکومت قـادر به انـکار آن 

 . نیست
در پروسـۀ کانکـور کـه حکومـت از روی 
بـه  مجبـور  دسـتاورد  فقـدان  و  ناگزیـری 
قبـول پاره یـی از اصاحات در آن شـده بود 
برنامه هـای  بزرگتریـن  از  یکـی  همـواره  و 
عنـوان  فسـاد  بـا  مبـارزه  در  نهـاد  ایـن 
می شـد نیـز شـفافیت و شایسته سـاالری در 
چهارچـوب آن قابـل تحمـل دانسـته نشـده 
و بـا اعمـال برنامـۀ سـهمیه بندی ۲۵ درصد 
از عمده تریـن رشـته های تحصیلـی کانکـور 
زیـر نـام عطف توجه بـه باشـنده گان مناطق 
و گروه هـای محـروم، عمـًا اصل شـفافیت 
و شایسته سـاالری به اتاق فراموشـی سـپرده 
می شـود. هرچنـد شـعار داده می شـود کـه 
در اختصـاص سـهمیۀ ۲۵درصـدی کانکـور 
بـه دواطلبـاِن مناطـق و گروه هـای محـروم، 
سراسـر  در  انکشـاف یافته  کمتـر  نواحـی 
امـا شـیوۀ  بـود،  کشـور مشـمول خواهنـد 
تقسـیم بندی زون های هشـتگانه که جمعیت 
کوچی هـا بـه هـر یـک اضافـه شـده، دروِغ 
ایـن  بزرگی سـت کـه ماهیـِت تبعیض آلـودِ 

برنامـه را فـاش می سـازد.
 روی هـم رفتـه، حکومـت هم زمـان با آنکه 
غـرق در فسـاد اسـت و در نظام منـد شـدِن 
تقویـت دسـتگاه  بـا  برمـی دارد،  فسـاد گام 
اقدام هـای  کـه  آنسـت  تـاش  در  دروغ 
برنامه هـای  نـامِ  بـه  را  فریبکارانـه اش 
اصاحـی قالـب کـرده و بـه مـردم بقبوالند. 
هرچنـد شـهرونداِن افغانسـتان بـه آن بلـوغ 
اقدام هـای  و  ادعاهـا  پشـِت  و  رسـیده اند 
درک  را  حکومـت  عوام فریبانـۀ  و  شـکلی 
می کننـد، امـا نهادینه شـدِن معضل فسـاد در 
دسـتگاه، مشـکل بزرگی اسـت که حکومت 
آن را تقویـت کـرده و فرصت هـای مغتنـِم 
داده  بـه هـدر  را  افغانسـتان  در  نهادسـازی 
کارگـزاراِن  بابـت  ایـن  از  تاریـخ  اسـت. 

حکومـت را نخواهـد بخشـید! 
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ــای حاشیه های داغ تر از متن از چهــار قــوم عمــدۀ افغانســتان، دوت
شــان را دو توهــم بــزرگ در حــال نابــود 
کــردن اســت. ایــن دو قــوم یکــی پشــتون 
اســت و دیگــری هــزاره. پشــتون ها را 
توهــم »زوال« دچــار ســرگیجی کــرده 
اســت. آنــان فکــر می کنــد کــه همــه 
چیــز در حــال زوال اســت. قــدرت از 
ــوام دیگــر  ــه اســت و اق دســت شــان رفت
قصــد بــه حاشــیه رانــدن آن هــا را دارنــد. 
رییس جمهــور  کــه  در حالــی  امــروزه 
ــم  ــه حک ــز ب ــان را نی ــک دروازه ب ــا ی م
ــم  ــد، توه ــرر می کن ــود مق ــخصی خ ش
ــه گان  ــاق روان نخب ــا اعم ــدرت ت زوال ق
ــوذ کــرده  سیاســی و فرهنگــی پشــتون نف
ــم ناشــی  اســت. ســهمیه بندی کانکــور ه

ــت. ــم اس ــن توه از همی
و  »رشــد  توهــم  امــا  را  هــا  هــزاره 
اســت.  کــرده  زمین گیــر  پیشــرفت« 
هزاره هــا پیشــرفت را مکتــب رفتــن درک 
می کنــد در حالــی کــه آن جــزو خدمــات 
ــد  ــز درک نمی کن ــا هرگ ــت. ام ــه اس اولی
ــم  ــاالی اوالد واجــب التعلی ــه درصــد ب ک
شــان از تحصیــل محــروم اســت و فارغان 
ــام  ــه ســختی ن ــه نــدرت و ب صنــف 1۲ ب
ــد.  ــته می کن ــت نوش ــان را درس ــود ش خ
در صدســال پیــش هزاره هــا مــورخ ماننــد 
ــه  ــروز هم ــا ام ــت، ام ــته اس ــب داش کات
فرهنگیــان هــزاره کــه بســیج شــود معلــوم 
نیســت کــه بتوانــد آثــار کاتــب را بخوانــد. 
مبلــغ در بیســت و چهــار ســاله گی در 
ــت.  ــته اس ــاب نوش ــی کت ــن عرب ــارۀ اب ب
ــان از  ــروز، روح ش ــزاره ام ــان ه فرهنگی
چنیــن چیزهایــی خبر نــدارد. امــا در توهم 
پیشــرفت غــرق اســت. ســقف پیشــرفت 
هــزاره بســیار کوتــاه اســت. حــد اکثــر تــا 
ــم پیشــرفت  ــا توه فیســبوک می رســد. ام
ــر  ــاال اســت. خــود را کمت ــان بســیار ب ش
از »نســل علــم و عــدل« نمی ســتایند و 
ــی  ــی و فرهنگ ــاب علم ــرر دم از انق مک
می زننــد. امــا از کوتــه فکــری چالــه ژرف 
ــل  ــن نس ــد. ای ــان را نمی بین ــی ش دو قدم
ــی  ــور دانای ــه ن ــور ب ــدل و من ــم و ع عل
ــن  ــه ممک ــد ک ــی کنن ــد پیش بین نمی توانن
ــل  ــان تحصی ــر در می ــال دیگ ــت ده س اس
کــرده گان عمومــی و عــادی ایــن جامعــه 
ــک  ــه ی ــک نام ــه ی ــدا نشــود ک کســی پی
ــن  ــط بنویســد. ای ــدون غل ــی را ب صفحه ی
علــم  شــعاع  در  وحشــت ناک  فــردای 

ــدارد. ــی ن ــچ جایگاه ــزاره هی ــی ه کنون
ایــن دو قــوم را ایــن دو توهــم نابــود 
خواهــد کــرد. آن دو قــوم دیگر)ازبیک هــا 
و تاجیک هــا( هــم توهمــات کمــر شــکن 

ــد.  خــاص خــود را دارن

از مدتـی بدین سـو پیرامـون گشـایش راه ترانزیتی 
الجـورد، هیاهـو در رسـانه ها راه انـدازی شـده بود. 
اشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی و 
مهمانـان کشـورهای منطقـه سـرانجام بـه تاریـخ 
۲۲ قـوس 13۹7 ایـن پـروژه اقتصـادی را افتتـاح 
کردنـد.  شـخص رییس حکومـت در تـاالر موالنا 
جال الدیـن محمـد بلخی بـه اهمیت تاریخـی راه 
تجارتـی الجـورد در گذشـتۀ تاریـخ اشـاره کرد و 
گفـت: »مـا بـرای وصـل آمده ایم نـه بـرای فصل«.
محمداشـرف غنی به افشـاگری تبلیغـات خصمانۀ 
مخالفـان منطقه یـی با ارایـۀ مثال های روشـن چون 
انسـداد راه هـا در سـرحدات و بندرهـا پرداخـت و 
بـه تأثیـرات ناگـوار قطـع کمک ها توجـه مخاطبان 
را معطـوف کـرد. او از ارادۀ قـوی در محقق شـدن 
مسـیر تاریخـی راه اتصـال افغانسـتان بـه اروپـا و 
نیـز انتقـال محموله هـای بارزگانـی چـون الجورد، 
پنبـه، کنجد، انگـور، زعفران، میوۀ خشـک و تازه و 
سـنگ های مرمر و رخام چشـت شـریف از طریق 
ترکمنسـتان، آذربایجان و گرجسـتان بـه ترکیه و از 
آن مسـیر به اروپا منجمله کشـور ایتالیا تمرکز کرد. 
عـاوه بـر ایـن، ارتبـاط منطقه یـی را در نزدیکـی 
فرهنگ هـا و جغرافیـای آسـیای میانـه و آسـیای 
تجـارت  تأمیـن  خوانـده،  بااهمیـت  جنوبـی 
بین المللی را نشـانۀ رونق و شـکوفایی ازدست رفتۀ 
راه الجـورد به معرفی گرفت و تأکید بر آن داشـت 
کشـورهایی که در این نقشـه راه قرار دارند، هرگاه 
در تعامات تجاری دسـت افغانسـتان را بفشـارند، 
از آن هـا بـه گرمـی اسـتقبال می کنیـم و برعکـس، 
بـه کشـورهایی کـه بـر مـا در معامات تجـاری نه 
بگوینـد، متقابـًا واکنـش متناسـب ابـراز خواهیـم 
کـرد. آنچـه در فـوق تحریـر گردیـد، مبیـن متـن 
رویدادهـای سـفر اشـرف غنی در هـرات به منظور 

افتتـاح راه تجارتـی الجـورد بود. 
حاشـیۀ داغ تـر از متـن ایـن سـفر، سـکته گی در 
نشـرات زنـدۀ رادیـو و تلویزیـون ملـی بـه دلیـل 
برخـورد یکتن از اشـتراک کننده گان محفل در تاالر 
موالنـا بـود کـه از طریـق شـبکه های اجتماعـی و 
رسـانه ها بازتـاب یافـت کـه بـا او، محافظـان ویژۀ 
ریاسـت جمهـوری برخـورد فزیکی کـرده و گویا 

بـه جـای نامعلـوم منتقـل کـرده اند. 
ایـن امـر مرا انگیزه داد تا سـطوری چنـد در ارتباط 
بـه اهمیـت دموکراسـی و توسـعۀ آن بنویسـم کـه 
یکـی از موضوعـات مهم تاریخ به شـمار می رود و 

معمـوالً دارای مشـخصات ذیل می باشـد:
* دولـت از نماینـده گان مـردم تشـکیل می شـود و 
در بعضـی مـوارد، کارهـای دولتـی به وسـیله خود 

مـردم انجـام می گیرد.
* قوانیـن به وسـیله نماینـده گان مـردم به تصویب 

می رسـد.
* حـق رأی بـه تمـام افرادی که به سـن مشـخص 

می رسـند، اعطا می شـود.
* قوانیـن در دادگاه هـا بر همه مردم کشـور به طور 

مسـاوی اجرا می شود.
* رأی اکثریـت حاکم اسـت، ولـی حقوق اقلیت ها 

محترم شـمرده می شود.   
افـزون بـر آن، شـخص رییـس جمهـور محمـد 
اشـرف غنـی در سـخنرانی هایش از فصـل سـوم 
قانـون اساسـی افغانسـتان که بازتاب دهنـدۀ حقوق 
اساسـی شـهروندان در همـۀ عرصه هـای زنده گـی 
اجتماعـی و اقتصـادی می باشـد، افتخـار کـرده و 
می کنـد؛ بـا آن هـم، اگـر در حین سـفرهای والیتی 
او در آینـده اتفاقـاً چنین رخدادی بـه وقوع بپوندد، 

نـدارد.  عیبی 
نبایـد معترضـان بـه دلیـل عـرض شـان بـه گوش 
رییـس جمهور که سـرقوماندان اعلی قوای مسـلح 
کشـور اسـت، مـورد آزار و اذیـت محافظان جناب 
شـان قرار گیرنـد. همچنان الزم اسـت به محافظان 
ریاسـت جمهوری تفهیم شـود که سـوغات سـفر 
رییـس جمهـور به هـرات باسـتان نبایـد کام مردم 
بسـتن، شـکنجه و  دلیـل زدن و  بـه  را  دیـار  آن 
تعذیـب تلـخ می کـرد و از این گونـه برخـورد جداً 
در آینـده پرهیـز شـود؛ در غیـر آن، مـردم بی دفـاع 
مـا از پیشـگامان ارزش هـای دموکراتیـک می طلبند 
که از شـیوه های اسـتبدادی قرون گذشـته به منظور 
ایجـاد فضـای رعـب و تـرس جلوگیری بـه عمل 
آرنـد و مفـاد ماده هـای فصـل سـوم قانون اساسـی 
کـه تأکیـد بـر حقـوق شـهروندی دارد، بـه دالیـل 

ناموجـه بیشـتر از این آسـیب پذیر نشـود.

فاسد   
دولِت کارنامۀ 
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ــام  ــر ن ــی در ارگ زی ــرف غن ــه اش ــه هایی را ک جلس
دیــدار و ماقــات بــا گروه هــای مردمــی برگــزار 
ــناک دارد.  ــب آور و ترس ــای رع ــوالً فض ــد؛ معم می کن
ــردن  ــگارد گ ــا دو بادی ــک ی ــر، ی ــد مت ــر چن ــی ه یعن
کلفــت و قــوی ایســتاد اســتند. حضــور این گونــه 
بادیگاردهــا، اشــتراک کننده ها را در وضعیتــی قــرار 
ــۀ  ــس و روحی ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــه هرگون ــد ک می ده
انتقــادی را از دســت بدهنــد و حتــا حرکتــی معمولــی 

ــد. ــادی نتوانن و ع
طراحــی چنیــن فضایــی در ایــن نشســت ها بیشــتر بــه 
وضعیــت روحــی و روانــی خــود اشــرف غنــی ارتبــاط 
می گیــرد؛ زیــرا شــخصیت روانــی اشــرف غنــی 
ــن  ــت. ای ــات اس ــراب و احساس ــار اضط ــه دچ همیش
اضطــراب موجــب عــدم امنیــت روانــی او شــده اســت. 
بنابرایــن همیشــه نگرانــی دارد. ایــن نگرانــی تــا واقعــی 
ــر  ــای شــخصیتی ایشــان اســت. اگ ــتر فوبی ــد بیش باش
فویبــا نباشــد، کســی انتقــادی کنــد، چــه مشــکل دارد. 
ــد. ــواب بده ــاد را ج ــور، انتق ــد. رییس جمه ــاد کن انتق
همیشــه  غنــی  اشــرف  بــودن  احساســاتی  بنابــه 
می شــود  برگــزار  ارگ  از  بیــرون  جلســه هایی که 
ــه های  ــرا در جلس ــود. زی ــیده می ش ــال کش ــه جنج ب
عمومــی بیــرون از ارگ، آنقــدر بادیــگارد گــردن کلفــت 
ــگارد  ــاالی ســر هــر ســه نفــر یــک بادی نیســت کــه ب
ایســتاد کنــد. در ایــن جلســه ها افــرادی فرصــت پیــدا 
می کنــد انتقــاد کنــد؛ اشــرف غنــی تــا بــه انتقــاد پاســخ 
ــه خونســردی از  ــرد، ب ــاد را درنظــر نگی ــا انتق بدهــد ی
ــر  ــود و در براب ــات می ش ــار احساس ــذرد، دچ آن بگ
کســی که انتقــاد کــرده، خشــونت نشــان می دهــد؛ 
بعــد بادیگاردهایــش آن فــرد را لــت وکــوب می کننــد.
چنــدی پیــش ســفری کــه بــه دایکنــدی داشــت، 

ــه  ــم ب ــک خان ــاد ی ــا انتق ــی ب ــرف غن ــخنرانی اش س
ــا  ــه م ــت ک ــی گف خشــونت کشــیده شــد. اشــرف غن
هزاره جــات را از زنــدان طبیعــی نجــات می دهیــم؛ 
خانــم گفتــه بــود کــه هزاره جــات تــا در زنــدان 
طبیعــت باشــد در زنــدان ذهــن متعصــب شــما اســت. 
هزاره جــات را از ذهــن متعصــب تــان نجــات بدهیــد. 
در ســخنرانی هــرات نیــز فــردی از اشــرف غنــی انتقــاد 
می کنــد کــه بــرای ایــن افتتــاح هیــچ الزم نبــود، 
خــودت بیایــی و ایــن همــه هزینــه بــا آمدنــت مصــرف 
ــه والیــت  ــت را ب ــن آمدن ــۀ ای ــود، هزین ــر ب شــود. بهت
ــک  ــت در ی ــاختمان دو مکب ــه س ــی دادی ک ــرات م ه

ــد. ــاخته می ش ــرات س ــۀ ه گوش
بــرای یــک رییس جمهــور الزم نیســت، بــا احساســات 
بــه ســوی فــردی حرکــت کنــد کــه انتقــاد کرده اســت. 
اشــرف غنــی بــه ســوی آن فــرد حرکــت می کنــد و بــا 
ــده،  ــه ش ــود. گفت ــی می ش ــری لفظ ــرد وارد درگی آن ف
بادیگاردهایــش دهــان و دمــاغ آن فــرد را خونیــن 
ــت  ــوم نیس ــد. معل ــرون می کنن ــاالر بی ــد و از ت می کنن

ــا... . ــد ی ــه بازداشــت کرده ان ک
ایــن هــراس و عــدم اعتمــاد اشــرف غنــی را نســبت بــه 
مــردم می تــوان از ایــن منظــر نیــز مــورد ماحظــه قــرار 
داد کــه ایشــان از طریــق یــک انتخابــات سراســر تقلــب 
وارد ارگ شــد. ایــن انتخابــات مملــو از تقلــب بــود کــه 
ــد. همــۀ  ــی« روی کار آم ــت دوســرۀ »وحــدت مل دول
ــراد  ــی اف ــط جابه جای ــر، فق ــت دوس ــن دول ــۀ ای وظیف
و دعــوا بــر ســر جابه جایــی طــرف داران شــان در 
ــی  ــی گذشــت. ســرانجام اشــرف غن مقام هــای حکومت
ــداهلل  ــر عب ــت ب ــش در حکوم ــی طرفداران در جابه جای

پیــروز شــد.
امــا آنچه کــه از ایــن انتخابــات ســراپا تقلــب در ذهــن 

اشــرف غنــی مانــد، عــدم مشــروعیت انتخابــات بــود. 
ایــن عــدم مشــروعیت انتخابــات طبعــًا بــه معنــای عدم 
مشــروعیت خــود اشــرف غنــی نیــز در قــدرت اســت. 
بنابرایــن ایــن عــدم مشــروعیت، اشــرف غنــی را وادار 
می کنــد کــه همیشــه از انتقــاد نگــران باشــد و تــاش 

کنــد تــا انتقــادات را بــا خشــونت ســرکوب کنــد.
درهرصــورت، انتخابــات گذشــت. اکنــون اشــرف غنــی 
ــم  ــا نخواهی ــم ی ــه بخواهی ــریف دارد. چ در ارگ تش
رییــس دولــت وحــدت ملــی یــا بــه گفتــه ی خــودش 
ــر  ــس بهت ــت. پ ــتان اس ــب افغانس ــور منتخ رییس جمه
ایــن اســت که اعتبــار و ماحظــۀ همیــن مقــام را 
ــر احساســتش مســلط  داشــته باشــد و کوشــش کنــد ب

باشــد.
ــع  ــد. موق ــک نکن ــودش چک چ ــه خ ــه ب ــش از هم پی
ســخنرانی جیــغ و فریــاد نزنــد. کســانی که از او انتقــاد 
می کنــد، دچــار احساســات نشــود و بــا آنهــا خشــونت 
نکنــد. اگــر بــه انتقادهــا پاســخ نمی دهــد، حداقــل بــه 
خونســردی از کنــار انتقادهــا بگــذرد و بــه روی خــود 

نیــاورد.
نخســت وزیــر هنــد در یــک نشســت در کابــل کــه بــا 
اشــرف غنــی داشــت، غیــر مســتقیم بــا اشــاره بــه بیتــی 
ــد،  ــغ نزن ــه جی ــد ک ــی فهمان ــه اشــرف غن ــا ب از موالن
بلکــه بکوشــد لحــن صدایــش را تأثیرگــذار کنــد، زیــرا 
ــت  ــیوۀ صحب ــی ش ــدا و چگونگ ــن ص ــا لح ــان ب انس
ــا داد  ــه ب ــذار ن ــر بگ ــش تاثی ــر مخاطبان ــد ب می توان
ــرف  ــخنرانی های اش ــا س ــغ زدن. واقع ــاد و جی و فری
غنــی، در ذهــن مخاطــب جــز آلوده گــی صوتــی، 

تاثیــری دیگــر به جــا نمی گــذارد.
 

خشــونت در ولســوالی شــنیدند بــه یــک بخش 
زنده گــی روزمــرۀ مــردم تبدیــل شــده اســت. 

و  اســت  میلیونــی   3۵ کشــور  افغانســتان 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا مصــروف یکــی از 
طوالنی تریــن جنگ هــا در ایــن کشــور اســت. 
شــماری از ۴07 ولســوالی ایــن کشــور در 
میــان جنــگ و صلــح، ثبــات و خشــونت قــرار 
ــی  ــا وجــود کمک هــای جامعــۀ جهان ــد. ب دارن
بــه رهبــری امریــکا باشــنده گان برخــی از 
ولســوالی ها هنــوز هــم از حقــوق ابتدایــی 
ماننــد: آمــوزش و پــرورش، آب آشــامیدنی 
و یــا خدمــات دولتــی محــروم انــد. بنابرایــن، 

در ولســوالی هایی کــه زیــر کنتــرل طالبــان 
ــی  ــات دولت ــد خدم ــه می توانن ــتند، چگون هس

ــند.  ــته باش را داش
ــرز  ــتان هم ــرب افغانس ــرات در غ ــت ه والی
ــا ایــران اســت.  هــرات یــا »هــری« یکــی از  ب
مهمتریــن والیت هــای اســت کــه در ۸0 مایلــی 
جنــوب آن ولســوالی شــنیدند قــرار دارد. ایــن 
ــت  ــنده اس ــزار باش ــد ه ــوالی دارای ۲ ص ولس

ــد.  ــی دارن ــر زنده گ ــم متغی ــا اقلی ــه ب ک
ــی و  ــای امنیت ــط نیروه ــوالی توس ــن ولس  ای

ــکاری  ــه هم ــی ب ــش مل ــًا ارت ــی عمدت دفاع
ــود،  ــت می ش ــن امنی ــی تأمی ــای امریکای نیروه
ــتی  ــای تروریس ــت گروه ه ــوذ و فعالی ــا نف ام
ــت  ــت. ناوق ــم گیر اس ــوالی چش ــن ولس در ای
ولســوالی  گذشــته  هفتــۀ  سه شــنبه  شــب 
ــت،  ــرار گرف ــان ق ــۀ طالب ــورد حمل ــیندند م ش
بــه اســاس گزارش هــای امنیتــی بیــش از 
1۸تــن ســرباز در ایــن حادثــه کشــته و ۲0 تــن 
دیگــر زخمــی شــدند. در مــاه آگســت ۲017 از 
هــرات بــه شــنیدند رســیدم، یکــی از مســووالن 
ــال  ــر انتق ــورد نظ ــاحۀ م ــه س ــا را ب ــس م پولی
ــر رنجــر و دو عــراده  داد و در آنجــا یــک موت
هامــوی بــه چشــم می خــورد کــه توســط 
طالبــان تخریــب شــده بودنــد و حالــت خیلــی 
متأثــر کننــده داشــتند. ایــن در حالــی اســت کــه 
نیروهــای امریکایــی بیــش از ۵ بیلیــون دالــر را 
ــای  ــز  31۲000 نیروه ــوزش و تجهی ــرای آم ب

ــد. ــرده ان ــۀ ک ــتان هزین ــی افغانس امنیت
در ولســوالی شــنیدند مغازه هــا تنهــا در مســیر 
ــای  ــن  دوکان ه ــد و در ای ــاز ان ــی ب جــادۀ اصل
محلــی از ســبزیجات تــا حبوبــات بــه فــروش 
ــاده  ــایکل از ج ــک موترس ــی ی ــند. وقت می رس
ــود  ــر خ ــت  س ــه پش ــه ب ــد، هم ــور می کن عب
ــای  ــایر گروه ه ــان و س ــون طالب ــد؛ چ می ببین
بــرای  شــگردهایی  چنیــن  از  تروریســتی 
اختطــاف و شــلیک بــاالی مــردم اســتفاده 
ــایکل  ــان موترس ــد. در ســال ۲01۲ طالب می کنن
ســوار، شــهرداری ایــن ولســوالی را بــا چنیــن 

ــد.  ــرار دادن ــدف ق ــک ه تکتی
ولســوالی شــنیدند جایــی اســت کــه گروه هــای 
ــرای  ــا اســتفاده از مــواد مخــدر ب تروریســتی ب
حفــظ نیــروی خــود تقــا می کنند و مســووالن 
ــش  ــن بخ ــاد در ای ــتفاده از فس ــا اس ــی ب دولت

ــد.  ــت می کنن ــتان فعالی افغانس
گــزارش  جامعــۀ جهانــی در ســال ۲017 نشــان 
ــوالی  ــی از دو ولس ــنیدن یک ــه ش ــد ک می ده
هــرات اســت بیــش از ۲700 جریــب زمیــن آن 
خشــخاش کشــت شــده اســت. درگیری هــای 
ــان، خشــونت و  ــان دو گــروه محتلــف طالب می
ناامنــی را در ایــن ســاحۀ افزایــش داده اســت. 
ــان دوگــروه  ــارچ ۲01۶ می ــاه م ــری م در درگی
ــن  ــش از 100 ت ــوالی بی ــن ولس ــان در ای طالب
شــدند. در مــاه آگســت مــردم از تجلیــل 
ــیدند و  ــتان می هراس ــتقال افغانس ــالروز اس س

ــرق  ــردن بی ــد ک ــای بلن ــه معن ــل از آن ب تجلی
ســه رنــگ افغانســتان، در ســاحۀ تحــت قلمــرو  

ــود.   ــان ب طالب
زمانــی کــه مــا بــه دفتــر حکمــت اهلل حکمــت، 
ــه دفتــرکارش  ولســوال شــنیدند رســیدیم، او ب
به ســر  هــرات  والیــت  مرکــز  در  و  نبــود 
ــود را  ــات خ ــتر اوق ــه بیش ــی  ک ــرد، جای می ب
ســپری می کنــد. دیوارهــای دفتــر او کنــده 
و ســوراخ بودنــد. مــن در دفتــر کارش در 
ــردم. او  ــت ک ــا او صحب ــنیدند ب ــوالی ش ولس
گفــت کــه ولســوالی زیــر تهدیــد جــدی قــرار 
دارد. مشــکل اصلــی مــا ســاده اســت: »گــروه 
طالبــان اینجــا هســتند«. او گفــت کــه آنــان بــا 
ــد  ــی را بخواهن ــر ک ــد و ه موترســایکل می آین
امــا  ندارنــد،  راهبــردی  آنــان  می کشــند. 
ــد.  ــرار می دهن ــدف ق ــا را ه ــردم م ــواره م هم
نیروهــای محلــی مــا تجهیــزات ندارنــد تــا بــه 

ــد.  ــخ دهن ــان پاس ــات آن حم
ــت  ــن ولســوالی گف ــس در ای ــک افســر پولی ی
ــد  ــش از ۸0 درص ــته در بی ــال گذش ــه در س ک
ایــن ولســوالی نیروهــای محلــی عملیــات 
ــن  ــت در نظــر دارد ای ــی دول ــد. در حال کرده ان
ــه چنــد ولســوالی تقســیم کنــد. ولســوالی را ب
در بخشــی از ســال ۲017 طالبــان بیــش از ۲1۹ 
مکتــب را در هــرات زیــر کنتــرل خود داشــتند. 
یکــی مقــام محلــی آمــوزش و پــرورش گفــت 
کــه ریاســت آمــوزش و پــرورش ایــن والیــت 
نمی توانــد  امنیتــی  چالش هــای  دلیــل  بــه 
مکاتــب شــنیدند را تحــت نظــر داشــته باشــند؛ 
آنــان از حمــات طالبــان هــراس دارنــد. نویــد 
دانش آمــوز چهــارده ســاله گفــت کــه در ایــن 
ولســوالی بیــش از صــد مکتــب اســت. امــا او و 
دیگــر دانش آمــوزان بــه دلیــل نبــود امنیــت بــه 
مکتــب نمی رونــد. او گفــت: »شــمار زیــاد مــا 

ــم«. ــه مکتــب می روی تنهــا در روز امتحــان ب
ــه  ــت ک ــاله،  گف ــجوی ۲۴ س ــی دانش توریال
مکتــب اســت، امــا بــا ابــراز نگرانــی از امنیــت، 
لحظــات را بــه یــاد آورد کــه پیــش از رســیدن 
ــت  ــود. او گف ــرده ب ــار ک ــم انفج ــا ب ــه آنج ب
ــار و  ــونت انفج ــای خش ــی از نمونه ه ــه یک ک
ــش از  ــا بی ــده ت ــبب ش ــه س ــت ک ــار اس انتح
ــاز  ــن ب ــب رفت ــوز از مکت ــش آم ــا دان هزاره

ــد.  بمانن
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در ولسوالی شنیدند مغازه ها تنها در مسیر جادة اصلی باز اند و در این  دوكان ها 
از سبزیجات تا حبوبات به فروش می رسند. وقتی یک موترسایکل از جاده عبور 

می كند، همه به پشت  سر خود می ببیند؛ چون طالبان و سایر گروه های تروریستی 
از چنین شگردهایی برای اختطاف و شلیک باالی مردم استفاده می كنند. در 

سال 2012 طالبان موترسایکل سوار، شهرداری این ولسوالی را با چنین تکتیک 
هدف قرار دادند. 

ولسوالی شنیدند جایی است كه گروه های تروریستی با استفاده از مواد مخدر 
برای حفظ نیروی خود تقال می كنند و مسووالن دولتی با استفاده از فساد در این 
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