
سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1853   سه    شنبه       9 سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   24 ذ والقعد ة الحرام y 1437   30 ا  ِگست   2016

پیروزی از آِن
 »مهماِن 

رییس جمهور« 
2است!

4

5

منا بع تار 
یخ  افغا 

نستان

در برگ ها

سلفیت
از دیــروز 
تا امـــروز

آموزشرادرخانواده،دانشرادرجامعهوبينشرادرتفكراِتتنهاييميآموزند.
نيــچـــــه

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامةصبحافغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 3

صفحه 6

یک نمایندة مجلس:
وزیر دفاع از محاصرۀ ولسوالی جانی خیل باخبر نبود

وزارت دفاع: 

عملیات واپس گیری در راه است

کارزارحق دسترسی 
به اطالعات افتتاح شد

و  رســانه ها  كــه  خوشحالی ســت  جــای 
ــگ  ــت فرهن ــی در كارزاِر تقوی ــۀ مدن جامع
ســهيم  اطالعــات  بــه  دسترســی  حــق 
ــز اســت، چــون   ــم ني هســتند و بســيار مه
جامعــۀ  كــه  را  فعاليت هایــی  واقــع  در 
می دهنــد،  انجــام  رســانه ها  و  مدنــی 

اســت" قانــون  عملی شــدن  زمينه ســاز 

کوټه کې سلګونه افغانی 

کډوال نيول شوي

 او افغانستان ته اړول کېږي

"پــه دې هکلــه مــو د وزيــر اعــى، افغــان کمېشــر او يــو، ان، 

ــوى  ــوې دي، هغ ــرې ش ــو رسه خ ــه دفرتون ــچ، يس، آر ل اې

ــرې  ــرت رسه خ ــه دف ــو ل ــه ځواکون ــوږ د ملېش ــې م ــي چ واي

کــوو، خــو علت يــې مالــوم نــه دى چــې افغــان کــډوال ولــې 

نيــول کېــږي، دا چــې نيــول شــوي ټــول غريــب کاره خلــک 

دي او اکرثيت يــې مهاجــر کارټونــه هــم لــري، ماشــومان هــم 

په کــې شــامل دي. زمــوږ ســفري صاحــب پــه اســام اباد کــې 

لــه پاکســتاين چارواکــو رسه خــرې کــړي دي هغــوى ورتــه 

ويــي چــې دا پروســه بــه ودرول يش او نيــول شــوي افغانــان 

بــه خوشــې يش."
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ظریف به ربانی: 

اعتقادی به تروریسم خوب
 و بد نداریم

شــوم  پدیــدة  گســترش  بــر  تأكيــد  بــا  ظرفيــف  دكتــر 
افراط گرایــی و تروریــزم در منطقــه، بــر ضــرورت مبــارزه 
بــا تروریســم تأكيــد كــرد و گفــت: مــا اعتقــادی بــه تروریــزم 
خــوب و بــد نداریــم و الزم اســت بــا تمــام گروه هــای افراطــی 

ــود ــه ش ــری مقابل و تکفي

بــه  رابطــه  در  دفــاع  وزارت  ســخنگوی 
بــه دســت  جانی خيــل  ولســوالی  ســقوط 
طالبــان می گویــد كــه فشــار دشــمن بيشــتر 
ــتقر در آن  ــای مس ــه نيروه ــود ك ــن  ب از ای
كننــد.   دفــاع  آن  از  بتواننــد  ولســوالی 
جنــگ در والیــات متعــدد كشــور جریــان 
دارد و علــت نرســيدن نيروهــای حمایه یــی 
بــه ایــن ولســوالی نيــز همين مســأله اســت

همزمان با سفر ارشف غنی به بامیان 

خبرنگاران و معترضان
 سرکوب شدند

ACKU



و  شـمال  در  فرسایشـی  جنگ هـای  از  پـس 
مـردم  روزگارِ  از  دمـار  کـه  کشـور  جنـوِب 
بـرآورده، بحـث جالـِب دیگـِر ایـن روزهـای 
شـورای  رییـس  علی زایـی  کامـران  رسـانه ها، 
والیتـِی هرات اسـت که ناگهان ترکیــد و او را 

تبدیـل کـرد. بـه چهـرۀ مهـِم رسـانه یی 
فضایـی  وارد  آن  از  پـس  علی زایـی  کامـران   
فراقانونـِی  اقدام هـای  بـا  کـه  شـد  رسـانه یی 
خـود توانسـت توجـه همـه را جلـب کنـد. او 
اخیـراً بـرای آزادسـازی یک تـن از افـراد خود 
بـه دادســتانی هـرات وارد شـد و مـرد مظنون 
بـه رشـوه گیری را هنـگام تحقیـق از دادسـتانی 
بـه زور بیـرون کشـید. بـه دنبـال ایـن حادثـه، 
دادسـتانی ُکِل کشـور، حکم بازداشـت و تعلیق 
وظیفـۀ آقـای علی زایـی را صادر کرد. امـا او به 
جـای این که در بازداشـتگاه به سـر بـرد، دو روز 
بعـد بـه کابـل آمـد و مهمـاِن رییس جمهـوری 

 . شد
تعلیـِق  بازداشـت و  نیـز حکـم  دادسـتانی ُکل 
آقـای  داسـتاِن  امـا  کـرد.  لغـو  را  او  وظیفـۀ 
علی زایـی در همین جـا پایان نیافت، بل کسـانی 
کـه از حکـم دادسـتانی به شـدت متحیـر شـده 
بودنـد، این داســتان را ادامـه دادند و تصمیم به 
نشـر مطالـب در فضـای مجـازی و رسـانه های 
کشـور در خصوِص حکم دادسـتانی و شـخص 

آقـای علی زایـی گرفتنـد. 
روز دوشـنبه در روزنامـۀ هشـت صبـح، مطلبی 
نشـر  علی زایـی  آقـای  کارنامـۀ  از  انتقـاد  در 
شـد کـه در نسـخۀ هـرات ایـن روزنامـه، جای 
اسـت. مسـووالن هشـِت  ایـن مطلـب خالـی 
صبـح دلیـل ایـن اقـدام را "اعتراض سـفید" به 
انـد.  آقـای علی زایـی خوانـده  زورگویی هـای 
امـا پرسـش این جاسـت کـه چـرا هشـت صبح 
ایـن نوشـته را در کابـل منتشـر کرد؟ اگـر آقای 
علی زایـی آن گونـه کـه مسـووالِن ایـن روزنامه 
روزنامه نـگاران  بـرای  خطـری  می گوینـد، 
ایـن  بـدون شـک  شـود،  محسـوب  می توانـد 
خطـر همچنـان باقی سـت و عـدم نشـر یـک 
اقدام هـای  جلـِو  نمی توانـد  انتقـادی  مطلـِب 
فراقانونـِی آقـای علی زایـی را بگیـرد. امـا اگـر 
ایـن اقـدام واقعـًا "اعتـراض سـفید" بـود، پس 
چـرا یـک روز بعـد مسـووالِن ایـن روزنامه در 

مـورد آن سـخن گفتنـد؟ 
فکـر می شـود کـه عـدم نشـر نوشـتۀ انتقـادی 
در نسـخۀ هـرات، بیشـتر تصمیمـی آنـی بـرای 
حفـِظ جـان بـوده باشـد، تا اعتـراض سـفید به 

علی زایـی!  آقـای  حرکت هـای 
یـک روز بعـد امـا دادسـتانی کل اعـام کرد که 

احـکام صادر شـده 
علیـه آقـای علی زایـی همچنـان پابرجاسـت و 
هیـچ تغییـری در موضـِع ایـن نهاد وارد نشـده 
اسـت. امـا جالـب این جاسـت کـه گزارش هـا 
شـاهدان  نمی کننـد.  تأییـد  را  مـوردی  چنیـن 
عینـی از هـرات می گوینـد کـه آقـای علی زایی 
بـه محـض برگشـت از کابـل، در یک نشسـِت 
بـودن  بری الذمـه  از  و  کـرد  خبـری شــرکت 

خود بـه همـه اطمینـان داد.
 اگـر آقـای علی زایـی آن گونه که دادسـتانی کل 
مدعـی اسـت، تعلیـق وظیفـه شـده، پـس چـرا 
نشسـت خبـری برگـزار می کنـد و از جایـگاه 

حقوقـِی خـود سـخن می گویـد؟
 در ضمـن، شـاهدان عینـی می گویند کـه آقای 
علی زایـی همچنـان بـه عنـوان رییـس شـورای 
والیتـی بـه وظایـِف خـود در ایـن شـورا ادامه 

می دهـد. 
آقـای  سـفر  دیگـر،  سـوال برانگیِز  موضـوع 
زمانـی  دقیقـًا  او  اسـت.  کابـل  بـه  علی زایـی 
هـرات را بـا شـماری از افـراد متنفـذ قومـی به 
قصـد کابـل تـرک گفـت کـه بـر اسـاِس حکم 
دادسـتانی کل، باید در بازداشـت به سـر می برد. 
امـا او بـه جای این که بازداشـت شـود، به کابل 

مـی رود و مهمـاِن ارگ می شـود. 
شـاید مشـکل در فهم بعضی احـکام و فرمان ها 
باشـد. بـرای برخی هـا بازداشـت همـان زندان 
بازداشـت  دیگـر  برخـی  بـرای  ولـی  اسـت، 
می توانـد بـه معنـای مهمانـی رفتـن و برائـت 
گرفتـن باشـد. در ضمن دادسـتانی کل گفته که 
پرونـدۀ آقـای علی زایـی دنبـال می شـود، ولـی 

ایـن مسـأله نیـز سـوال برانگیز اسـت. چگونـه 
دنبـال  را  کسـی  پرونـدۀ  می توانـد  دادسـتانی 
کنـد کـه عمـًا چنـد موتـر افـراد مسـلح از او 

می کننـد؟ محافظـت 
 بحـث اصلی، بحِث دشـمنی با کسـی نیسـت، 
ولـی بحـث قانون مـداری و قانون گرایـی بدون 
شـک هسـت. آقـای علی زایـی شـاید پول های 
زیـادی داشـته باشـد و همیـن حـاال از جایگاه 
ولـی  باشـد؛  برخـوردار  نیـز  حقوقـی  خـوِب 
این هـا بـه هیـچ صـورت بـه معنـای آن بـوده 
نمی تواننـد کـه او مغایر بـا قوانیِن کشـور عمل 

کنـد و آن  را بـه بـازی بگیـرد.
 آقـای علی زایـی در زماِن بدی برای دادسـتانی 
کِل کشـور درد سـر آفریـد. در زمانـی کـه تازه 
مرکـز عدلـی و قضایـِی مبارزه با فسـاد بـه کارِ 
خـود آغـاز کـرده اسـت، و بـدون شـک پرندۀ 
آقـای علی زایـی بـه صـورِت مسـتقیم می تواند 

بـه همین مرکـز ارجـاع یابد. 
موضـوع علی زایـی از این بُعد هم جالب اسـت 
کـه یک بـارِ دیگـر قانون گرایی در کشـور را به 
چالـش طلبیـده اسـت. اگـر بـرای یک بـار هم 
قانـون می توانسـت در برابِر یـک زورمنِد قومی 
قـد علـم کنـد، آنـگاه در تاریـخ کشـور صفحۀ 
بـاز  قانون گرایـی  و  قانـون  نفـع  بـه  تازه یـی 
می شـد، ولـی افسـوس کـه این بـار هـم قانـون 
متحمـل شکسـتی ذلت بار شـد. آیا پـس از این، 
کسـی بـاور خواهـد کرد کـه نهادهـای عدلی و 
قضایـی کشـور می تواننـد در برابـر زورگویـان 
و قلـدران، اقتـدار و صاحیـِت خـود را نشـان 
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ــل  ــوالی جانی خی ــقوط ولس ــه س ــد ک ــع آگاه می گوین مناب
والیــت پکتیــا از یــک  هفتــه بــه این ســو بــه دســِت 
ــش داده  ــت را افزای ــن والی ــِت ای ــی از امنی ــان، نگران طالب
ــه در حــاِل  ــن منطق ــا، ای ــاد گزارش ه ــر بنی ــرا ب اســت؛ زی
ــان در شــرق  ــه یکــی از مراکــِز مهــِم طالب تبدیــل شــدن ب
ــاد در کنــدز  کشــور اســت. البتــه ســقوط ولســوالی  خان آب
و چنــد ولســوالی دیگــر در ســایر والیت هــا در روزهــای 
اخیــر، نشــان از آن دارد کــه طالبــان برنامه هــای جدی یــی 
ــت  ــت روی دس ــر دول ــردن ب ــار وارد ک ــدِف فش را به ه
دارنــد. در ایــن میــان امــا گفتــه می شــود کــه وضعیــت در 
ــز شــکننده اســت. این همــه  ــراه نی ــد و ف ننگرهــار و هلمن
ــا  ــوازن ب ــِگ نامت ــک جن ــت در ی ــه دول ــد ک ــان می کن بی
طــرِف نظامــی خویــش قــرار دارد، ولــی هیــچ گاه عالمانــه 

ــد.  ــه نمی کن ــأله توج ــن مس ــه ای ب
بارهــا گفتیــم کــه دولــت افغانســتان در یــک جنــِگ بســیار 
ــا  ــمن ب ــت. دش ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــدۀ فرسایش حساب ش
ــه راه  ــا ب ــه م ــی را علی ــی فرسایش ــات، جنگ ــام امکان تم
ــوری  ــِی درخ ــتراتژِی نظام ــچ اس ــوز هی ــا هن ــه، ام انداخت
ــت. از  ــده اس ــی نش ــگ طراح ــن جن ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
ــه متصــرف می شــویم،  ــی را ک ــه مناطق ــن روســت ک همی
ــوان  ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــم. ب ــت می دهی ــاره از دس دوب
گفــت؛ کنــار زدِن طالبــان از جــادۀ خان آبــاد- تخــار، 
ــاره  ــا دوب ــًا ســبِب آرامــش در آن جــا شــود ام شــاید موقت
ــت  ــاده را به دس ــرل ج ــان کنت ــه، طالب ــود برنام ــر نب ــر اث ب
ــن،  ــای خونی ــن نبرده ــِع ای ــت. حاصل جم ــد گرف خواهن
ــردم  ــزد م ــارِ آن ن ــت و اعتب ــه دول ــنگینی ب آســیب های س

می رســاند. 
این همــه نشــان می دهــد کــه دولــت در برنامــۀ نظامــی اش، 
اصاحــات و تغییــراِت مثبتــی وارد نکــرده و همچنــان در 
حــاِل ادامــۀ تجــارِب نــاکامِ گذشــته در میدان هــای جنــگ 
اســت. در هــر ولســوالی یی کــه به دســِت طالبــان یــا 
ــا و  ــک جنگ افزاره ــدون ش ــد، ب ــقوط می کن ــش س داع
عراده جــاِت نظامــی بــه دســت دشـــمن می افتــد و تکــرارِ 
مکــررِ ایــن واقعــات، بــه تقویــِت دشــمن منجــر می گــردد. 
متأســفانه هنــوز نــگاه و تعلــِق قومــی بــه طالبــان در ارکاِن 
ــا  ــه م ــده ک ــث ش ــر باع ــن ام ــود دارد و همی ــام وج نظ
شــاهِد تلفــاِت روزافــزون در صفــوف ارتــش و نیروهــای 
پولیــس باشــیم. اطاعــات می رســانند کــه نیروهــای 
امنیتــی در ولســوالی جانی خیــل، ماه هــا در محاصــره 
بوده انــد و هیــچ اقدامــی از ســوی مقامــات بــرای نجــاِت 
ــربازان  ــه س ــا این ک ــه ت ــورت نگرفت ــره ص ــان از محاص آن
ــای  ــا ماین ه ــینی ب ــن عقب نش ــینند و در ای ــب می نش عق
می شــوند،  مواجــه  طالبــان  جانــب  از  جاگذاری شــده 
به نحــوی کــه هــم تلفــاِت جانــی می دهنــد و هــم وســایل 
ــد.  ــا می گذارن ــه ج ــان را در منطق ــات ِ نظامی ش و امکان

ایــن نــوع تجــارب، بارهــا تکــرار شــده اند. ایــن وضعیــت 
ــِل  ــتاها، دالی ــهرها و روس ــقوط ش ــه س ــد ک ــان می ده نش
ــی،  ــای امنیت ــاد در نهاده ــد: فس ــخص دارن ــکار و مش آش
ضعــِف دانــش نظامــی و مدیریــِت جنگــی، نبــود رهبــرِی 
ــرد  ــم و راهب ــۀ منظ ــود برنام ــز نب ــگ و نی ــع در جن قاط

ــِگ فرسایشــی.  ــر جن ــر در براب ــِی موث جنگ
نبــود راهبــرد موثــِر جنگی ســت کــه باعــث می شــود 
دولــت یــک بــار از یــک منطقــه بــا دادِن تلفــاِت ســنگین 
عقــب بنشــیند و ســپس بــا هزینــه کــردِن نیــرو و تجهیزاِت 
ــاره  ــرد و دوب ــت گی ــه را به دس ــرِل آن منطق ــراوان، کنت ف
ــِت  ــۀ برگش ــد و زمین ــا کن ــود ره ــاِل خ ــه ح ــه را ب منطق
طالبــان را مســاعد نمایــد. بنابرایــن، دولــت نیــاز دارد کــه 
نخســت از همــه، ماهیــِت ایــن جنــگ را شناســایی کنــد و 
بــر اســاس آن، برنامــه و راهبــرد موثــِر جنگــی را تدویــن 

ــد.  ــق نمای و تطبی
ــد  ــواره می گوین ــا هم ــِی م ــاِن نظام ــره گان و کارشناس خب
ــتراتژی  ــت و اس ــی اس ــی فرسایش ــگ، جنگ ــن جن ــه ای ک
آن  برابــِر  در  پاســخ  بهتریــن  ســرکوب،  و  محاصــره 
ــرد  ــه ک ــد اضاف ــز بای ــن را نی ــه ای ــد. البت ــد باش می توان
ــگ،  ــان فیصله بخــش جن ــن اســتراتژی و پای ــه اتخــاذ ای ک
مســتلزمِ پُــر کــردِن خألهــای فــراوان در نگــرِش مقامــاِت 
عالی رتبــه بــه مســالۀ جنــگ و نیــز اصاحــاِت اساســی در 

ــت.  ــور اس ــِی کش ــی ـ دفاع ــای امنیت ــاختارِ ارگان ه س

نگــرانی
 از سـقوط هـای پی هـم
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آقــای علی زایــی در زمــاِن بــدی بــرای دادســتانی ُكِل كشــور درِدســر آفریــد. در 

زمانــی كــه تــازه مركــز عدلــی و قضایــِی مبــارزه بــا فســاد بــه كاِر خــود آغــاز كــرده 

اســت، و بــدون شــک پرنــدة آقــای علی زایــی به صــورِت مســتقيم می توانــد بــه 

هميــن مركــز ارجــاع یابــد. 

دیگــر  بــاِر  یــک  كــه  اســت  جالــب  هــم  ُبعــد  ایــن  از  علی زایــی  موضــوع 

ــار هــم  ــک ب ــرای ی ــر ب ــده اســت. اگ ــش طلبي ــه چال ــی در كشــور را ب قانون گرای

قانــون می توانســت در برابــِر یــک زورمنــِد قومــی قــد علــم كنــد، آنــگاه در 

تاریــِخ كشــور صفحــۀ تازه یــی بــه نفــع قانــون و قانون گرایــی بــاز می شــد. ولــی 

افســوس كــه این بــار هــم قانــون متحمــل شکســتی ذلت بــار شــد
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کارزار حق دسترسی به اطالعات افتتاح شد
كسانی كه به رسانه ها اطالعات ندهند، به دادستانی 

معرفی می شوند

ــق  ــر تطبی ــارت ب ــیون نظ اعضــای کمیس
ــات  ــه اطاع ــی ب ــق دست رس ــون ح قان
در روز "افتتــاح کارزار حــق دست رســی 
ــانی که  ــد: کس ــه ان ــات" گفت ــه اطاع ب
اختیــار  در  به موقــع  را  اطاعــات 
رســانه ها و مــردم قــرار ندهنــد، بــه 

ــد.  ــد ش ــی خواهن ــتانی معرف دادس
ــی در  ــای حکومت ــی نهاده ــان از تمام آن
ــا  ــتند ت ــور خواس ــات کش ــز و والی مرک
ــخص  ــان را مش ــووالن اطاع دهی ش مس
کــرده و بــه زودتریــن فرصــت بــه مــردم 

ــد. ــات دهن ــانه ها اطاع و رس
بــه بــاور آنــان، محرومیــت و ممنوعیــت 
در قانــون یــک اســتثنا اســت؛ امــا قاعــده، 

ــه اطاعــات اســت. دست رســی ب
همزمــان بــا ایــن، نماینــدۀ ســازمان 
علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد یــا 
یونســکو می گویــد، اهــداف اساســی 
یونســکو تقویــت آزادی بیــان و فرهنــگ 
ــا  ــت و ب ــات اس ــه اطاع ــی ب دست رس
ــون  ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــیون نظ کمیس
دست رســی بــه اطاعــات، همــکاری 

. می کنــد
ــون  ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــیون نظ کمیس
ــا 13 عضــو  ــه اطاعــات ب دست رســی ب
گذشــته  ســال  ســرطان  مــاه  اول  در 
ایجــاد شــد و بعــد از ســه مــاه توانســت 
کارشــیوۀ ایــن کمیســیون را آمــاده و 

ــد. ــاب کن ــود را انتخ ــای خ اعض
مســووالن ایــن کمیســیون می گوینــد، 
بــه  دست رســی  نظــارت  کمیســیون 
ــاد  ــا از ایج ــوولیت دارد ت ــات مس اطاع
ایــن  اتبــاع  دست رســی  زمینه هــای 

ــد. ــارت کن ــات نظ ــه اطاع ــور ب کش
ــس کمیســیون  ــی، ریی ــرام افضل ســید اک
حــق  قانــون  تطبیــق  بــر  نظــارت 
ــه اطاعــات دیــروز حیــن  دست رســی ب
برنامــۀ آغــاز کارزار ترویــج و تقویــۀ 
اطاعــات  بــه  دست رســی  فرهنــگ 
برای شــان  کــه  رســانه هایی  گفــت: 
بــه  بایــد  نمی شــود،  داده  اطاعــات 
ــون  ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــوین نظ کمیس
حــق دست رســی بــه اطاعــات مراجعــه 

ــد. کنن
آقــای افضلــی در ادامــۀ ســخانش افــزود: 
"از امــروز بــه بعــد، آغــاز کارزار تقویــِت 
فرهنــِگ حــق دست رســی بــه اطاعــات 
ــاه و  ــد از یک م ــم و بع ــام می کنی را اع
بــه تاریــخ 28 ســبتمبر، برنامــۀ کنفرانــس 
ــا در  ــت و در آن ج ــم داش ــی خواهی مل
مــورد دســت آوردها و چالش های مــان 

خواهیــم گفــت."
ــق  ــر تطبی ــارت ب ــیون نظ ــس کمیس ریی
ــات  ــه اطاع ــی ب ــق دست رس ــون ح قان
ــا  ــی م ــام اصل ــاخت: "پی ــان س خاطرنش
ــه  ــی ب ــق دست رس ــه ح ــت ک ــن اس ای
اســت،  هرشــهروند  حــق  اطاعــات 
ــن  ــه در ای ــوولیت دارد ک ــت مس حکوم
راســتا کار کنــد و براســاس تقاضــای 
دســت رس  در  را  اطاعــات  مــردم 

رســانه ها و مــردم قــرار بدهــد".
بــه گفتــۀ آقــای افضلــی: "این کمیســیون 
مســوولیِت نظــارت از تطبیــق قانــون 
ــده  ــه عه ــات را ب ــه اطاع ــی ب دست رس
مرجــع  کمیســیون  آن،  کنــار  در  دارد، 
ســمع شــکایات نیــز اســت، هــر نهــادی 
حکومتی یــی کــه بــه رســانه ها و یــا 
ــه شــکل عمــوم اطاعــات  شــهروندان ب
کننــده  مراجعــه  نمی کنــد؛  فراهــم  را 
می توانــد مــا را در جرایــان بگــذارد 
و مــا در مــواردی کــه بــدون دلیــل 
ــردم  ــه دســت رس م ــات ب ــه اطاع موج
اقــدام  نمی گیــرد،  قــرار  رســانه ها  و 

می کنیــم".
آقــای افضلــی تصریــح می کنــد کــه 
ــا در  ــت دارد ت ــیون صاحی ــن کمیس ای
ــدون  ــه ب ــی ک ــای حکومت ــر نهاده براب
ــار  ــات را در اختی ــه، اطاع ــل موج دالی
ــد،  ــرار نمی دهن شــهروندان و رســانه ها ق

ــد. ــات کن اقدام
ــار داشــت: "کســانی  ــی اظه ــای افضل آق
بــه  موقــع  بــه  را  اطاعــات  کــه  را 
نمی دهــد،  قــرار  رســانه  دســت رس 
اداراتــی کــه بــا کمیســیون مــا همــکاری 
نکنــد و فیصلــۀ کمیســیون را نپذیــرد، بــه 

ــم". ــد کردی ــی خواه ــتانی معرف دادس
ــی  ــای حکومت ــی نهاده ــی از تمام افضل
در مرکــز و والیــات کشــور خواســت تــا 
ــخص  ــان را مش ــوولین اطاع دهی ش مس
کــرده و بــه زودتریــن فرصــت بــه مــردم 

ــد. ــات دهن ــانه ها اطاع و رس
ــی  ــاور او، ســخنگویان ادارات دولت ــه ب ب
کــه اطاعــات را در اســرع وقــت در 
نمی دهنــد،  قــرار  رســانه ها  اختیــار 
ــد و  ــان می ده ــت را نش ــف حکوم ضع
ادامــۀ ایــن وضعیــت، فاصلــه میــان مــردم 
ــد ســاخت. ــت را بیشــتر خواه و حکوم
نماینــدۀ  ریــکاردو  حــال،  همیــن  در 
ســازمان علمــی و فرهنگــی ســازمان ملل 
متحد)یونســکو( در ایــن نشســت گفــت: 
ــکو  ــازمان یونس ــداف س ــی از اه "بخش
دست رســی  حــق  فرهنــگ  تقویــت 

ــه  ــت ب ــان اس ــات و آزادی بی ــه اطاع ب
ــا  ــا همــکاری خــود را ب ــل م ــن دلی همی
کمیســیون نظــارت بــر حــق دست رســی 

ــم." ــام می کنی ــات اع ــه اطاع ب
ــای  ــت: "ج ــان داش ــکاردو بی ــای ری آق
ــۀ  ــانه ها و جامع ــه رس خوشحالی ســت ک
ــگ حــق  ــت فرهن ــی در کارزارِ تقوی مدن
ســهیم  اطاعــات  بــه  دست رســی 
هســتند و بســیار مهــم نیــز اســت، چــون  
در واقــع فعالیت هایــی را کــه جامعــۀ 
می دهنــد،  انجــام  رســانه ها  و  مدنــی 
ــت." ــون اس ــدن قان ــاز عملی ش زمینه س
ــون تعهــد  ــاور آقــای ریــکاردو، قان ــه ب ب
سیاســی یــک نظــام را بــرای دست رســی 
ــا تنهــا  ــه اطاعــات نشــان می دهــد، ام ب
ــرای  ــت، ب ــی نیس ــن کاف ــب قوانی تصوی

ــود. ــدام ش ــد اق ــز بای عملی شــدن آن نی
ــل، از  ــش کروخی ــر، دان ــویی دیگ در س
ــق  ــر تطبی ــارت ب ــیون نظ اعضــای کمیس
ــت  ــه اطاع ــی ب ــق دست رس ــون ح قان
ــام  ــت: از تم ــت گف ــن نشس ــز در ای نی
ــا  ــم ت ــا داری ــور تقاض ــانه ها در کش رس
بــرای بــه دســت آوردن حق شــان در 

ــد. ــکاری کنن ــا هم ــا م ــن ب ــن کمپای ای
ــه  ــی ک ــا زمان ــزود: ت ــل اف ــای کروخی آق
ــال  به صــورت مشــترک و هم صــدا در قب
ــم و  ــارزه نکنی ــی و بی نظمــی مب بی عدالت
بــاالی حکومــت فشــار نیاوریــم، قانــون 
حــق دست رســی بــه اطاعــات بــه 

ــد داد. ــی نتیجــه نخواه تنهای
آقــای کروخیل خاطرنشــان ســاخت: "در 
هفتــۀ آینــده کمیســیون حــق دست رســی 
ــه اطاعــات، ورکشــاپی ســه روزه یی را  ب
ــگاران  ــرای خبرن ــی ب ــت آگاهی ده جه
اطاعــات  به دســت آوردن  نحــوۀ  از 
از مراجــع دولتــی برگــزار می کنــد و 
خبرنگاران شــان  می تواننــد  رســانه ها 
را بــرای ایــن ورکشــاپ معرفــی کننــد."

عــدم دست رســی بــه اطاعــات همــواره 
ــانه ها،  ــدی رس ــای ج ــی از نگرانی ه یک
خبرنــگاران و نهادهــای حامــی رســانه یی 
ــتا  ــن راس ــون در ای ــه تاکن ــت ک بوده اس

ــادی موجوداســت. ــای زی چالش ه
ــات  ــه اطاع ــی ب ــق دست رس ــون ح قان
ــارچ  ــاه م ــاده در م ــل و 32 م در 6 فص
ســوی  از  میــادی  گذشــتۀ  ســال 
توشــیح  غنــی  اشــرف  رییســجمهور 
ــای  ــا عملی نشــدن آن انتقاد ه ــد، ام گردی

ــت. ــه اس ــر انگیخت ــادی را ب زی

کرده  اعام  کشور  داخله  امور  وزارت 
امرخیل،  امین اهلل  استعفای  که  است 
یافت  در  را  غزنی  والیت  امنیه  قوماندان 

نموده است.
یا  رد  مورد  در  که  می گوید  وزارت  این 
تایید استعفای آقای امرخیل تصمیم گرفته 

خواهد شد.
در خبرنامه ای  داخله کشور  امور  وزارت 
تا زمان  نگاشته است که  منتشر کرده  که 
امنیه  قوماندان  وی،  استعفای  رد  یا  تایید 

وضعیت  داشت  درنظر  با  باید  غزنی 
امنیتی غزنی، طبق قانون با توجه بیشتر به 

مسوولیت هایش رسیدگی کند.
چند  امرخیل،  امین اهلل  که  می شود  گفته 
روز قبل استعفای خود را به وزارت امور 

داخله کشور فرستاده است.
دلیل  امرخیل  آقای  گزارش ها  اساس  بر 
استعفایش را نبود عدالت در وزارت امور 

داخله کشور خوانده است.

همزمان با سفر ارشف غنی به بامیان 

خبرنگاران و معترضان
  سرکوب شدند

دیدبــان رســانه های آزاد افغانســتان 
ــه در  ــت ک ــرده اس ــام ک ــی( اع )ن
ــور  ــروز رییس جمه ــفر دی ــان س جری
از  شــماری  بامیــان،  بــه  غنــی 
خبرنــگاران از ســوی نیروهــای امنیتی 
ایــن والیــت لت وکــوب و تهدیــد 

ند. شــده ا
ــید  ــه س ــت ک ــزارش داده اس ــی گ ن
محمــد هاشــمی، خبرنــگار خبرگزاری 
ــگار  ــری خبرن ــاس طاه ــور، الی جمه
رادیــو ســام وطنــدار، نجیــب اهلل 
الفــت خبرنــگار رادیــو محلــی نســیم، 
کلیــد،  خبرنــگار  اکرمــی  اســحق 
عبــاس نــادری و تعــداد دیگــری 
از خبرنــگاران کــه می خواســتند از 
بامیانی هــا در  تظاهــرات  تجمــع و 
ــوری  ــفر رییس جمه ــه س ــراض ب اعت
ــد،  ــه کنن ــه آن والیــت گــزارش تهی ب
پــس از بــه خشــونت کشــانده شــدن 
ایــن اعتراضــات، لت وکــوب شــده و 
تــاش شــده آنــان را بازداشــت کننــد.
ــت  ــده اس ــاد آم ــن نه ــه ای در خبرنام
ایــن خبرنــگاران موفــق بــه  کــه 
ــا  ــا کمره ه ــده ام ــل ش ــرار از مح ف
و وسایل شــان شکســتانده شــده و 
نیروهــای  نیــز  را  موبایل های شــان 

امنیتــی بــا خــود برده انــد.
در  بامیــان  از شــهروندان  شــماری 

اعتــراض بــه سیاســت های حکومــت 
در جریــان ســفر رییس جمهــور غنــی 
ــت  ــن والی ــز ای ــان، در مرک ــه بامی ب

ــد. ــرات زدن ــه تظاه دســت ب
بــر اســاس گزارش هــا از بامیــان، 
بــا  را  تظاهرات کننــده گان  پولیــس 
گاز  از  اســتفاده  و  ضرب وشــتم 
اشــک آورد متفــرق کــرده اســت.

ــه  ــس از آن ک ــز پ ــنبه نی ــک ش روز ی
بامیــان  والیــت  امنیــه  قومانــدان 
در  تظاهــرات  برگــزاری  جــواز 
ــاالن  ــدگان فع ــرای نماین ــان را ب بامی
مدنــی بامیــان نــداد، اداره امنیــت 
ــن  ــی ای ــتور وال ــه دس ــان ب ــی بامی مل
والیــت، شــماری از فعــاالن مدنــی و 
یــک خبرنــگار را بازداشــت کــرد.
معــاون  بــا  غنــی  رییس جمهــور 
ــاون ریاســت  ریاســت جمهوری و مع
وزیــران  از  برخــی  و  اجرایــی 
ــاح برخــی از  ــدف افتت ــه ه ــه، ب کابین
پروژه هــای انکشــافی بــه والیــت 

ــفر کردنــد. بامیــان س
آقــای غنــی در ایــن ســفر خــود، 
نــام  بــه  را  بامیــان  میدان هوایــی 
»میــدان هوایــی شــهید وحــدت ملــی 
ــرک  ــزاری« و س ــی م ــتاد عبدالعل اس

ــرد. ــاح ک ــدان را افتت ــان ــــ می بامی

وزارت داخله تاکنون استعفای روح اهلل بهزاد
امرخیل را نپذیرفته است
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بخش نخست

بخش سوم

جغرافیای مذهبی جهان اسالم 
ســر  و  عثمانــی  حکومــت  ضعــف  بــا 
بــرآوردن حکومــت صفــوی و ســپس تأســیس 
ــۀ  ــث، نقش ــل حدی ــعودی- اه ــت س حاکمی
ــی  ــای مذهب ــر جغرافی ــام از نظ ــان اس جه
ــمیت  ــا رس ــرد. ب ــدا ک ــابقه پی ــی بی س تحول
یافتــن مذهــب تشــیع در ایــران صفــوی، 
یکپارچه گــی حــوزۀ حنفــی- ماتریــدی از 
ــرار  ــی ق ــرف عثمان ــت؛ در یک ط ــم گسس ه
ــیای  ــد و آس ــر، هن ــرف دیگ ــت و در ط گرف
میانــه، بــا منطقه یــی محــل نــزاع میــان ایــران 
و حاکمــان افغــان. بــا ســقوط اســپانیا و اخراج 
مســلمانان از آن دیــار، منطقــۀ مالکی- اشــعری 
بــه مغــرب و شــمال افریقــا خاصــه شــد، و 
ــع  ــه مصــر و تواب منطقــۀ شــافعی- اشــعری ب
ــد  ــکیل ش ــی تش ــز حکومت ــاز نی آن. در حج
ــت  ــر حکوم ــث. اگ ــل حدی ــرد اه ــا رویک ب
ــه  ــم ک ــر بگیری ــم در نظ ــان را ه ــی عم اباض
ادامــۀ مذهــب خــوارج اســت، نقشــۀ مذهبــی 

ــود.  ــل می ش ــام تکمی ــان اس جه
پیــش از آن، درگیری هــای سیاســی و حتــا 
گاه جنگ هایــی خونیــن میــان سلســله های 
حکومتــی مختلــف روی داده اســت، امــا 
ــته  ــری داش ــش کمرنگ ت ــب نق ــر مذه عنص
ــش  ــک گرای ــه ی ــه ب ــه هم ــرا ک ــت، چ اس
ــل  ــار، تقاب ــن ب ــا ای فکــری تعلــق داشــتند؛ ام
سیاســی بــا تقابــل مذهبــی عجیــن می گــردد. 
ــود  ــیعی خ ــگ ش ــوی رن ــت صف ــم حکوم ه
ــاط  ــر نق ــد ب ــد و می کوش ــت می کن را تقوی
ــلمانان  ــۀ مس ــود از بقی ــاوِت خ ــز و تف تمای
انگشــت تأکیــد بگــذارد، و هــم حاکمــان 
ــام  ــادی اس ــود را من ــند خ ــاز می کوش حج
اصیــل معرفــی کننــد و از ایــن راه، مشــروعیتی 
خــاص بــرای خــود تأمیــن نماینــد. در طــرف 
مقابــل هــم، دیگــر مناطــق مسلمان نشــین 
می کوشــند خــود را وارث و حافــظ خــط 
ــا  اصیــل دینــی کــه توســط "ســواد اعظــم" ی
اکثریــت عظیــم مســلمانان در تاریــخ ترســیم 

ــا تجســمی از اجمــاع مســلمانان  شــده و گوی
بــوده اســت، معرفــی کننــد. در ایــن میــان تنها 
جریــان اباضــی اســت کــه بــی هیــچ ادعایــی 
ــد. ــظ می کن ــه را حف ــت دیرین ــان وضعی هم

ــس  ــه از آن پ ــث ک اگرچــه تفکــر اهــل حدی
ــده،  ــناخته گردی ــلفیت ش ــام س ــا ن ــتر ب بیش
ــری از  ــق دیگ ــه مناط ــود را ب آرام آرام راه خ
ــد  ــبه قارۀ هن ــر، ش ــد مص ــام، مانن ــان اس جه
و شــمال افریقــا گشــود، هــم هســته های 
خوابیــدۀ حنابلــه را جــذِب خــود کــرد و هــم 
ــب  ــر مذاه ــروان دیگ ــدودی از پی ــمار مح ش
را؛ امــا هنگامــی قضیــه رنــِگ جــدی بــه خــود 
گرفــت کــه عربســتان ســعودی بــه اســتخراج 
ــن ســرمایۀ هنگفــت  ــد. ای ــق گردی نفــت موف
ــعودی،  ــت س ــا دول ــرد ت ــم ک ــی فراه فرصت
به ویــژه بــه خاطــر جایــگاه حرمیــن شــریفین، 
ســودای رهبــری جهــان اســام را به ســر 
راه دهــد. از آن جایــی کــه ایــن کشــور فاقــد 
ــوده  ــزی ب ــرای برنامه ری ــدرن ب ــای م نهاده
اســت تــا بتوانــد عرصه هــای ســودمندتری را 
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا دیگــر کشــورها و 
تقویــت جایــگاهِ خــود در پیــش بگیــرد، همان 
راه ســنتی ترویــج ســلفیت را کــه ایدیولــوژی 
ــن هــدف انتخــاب  ــرای ای آن نظــام اســت، ب

کــرده اســت. 
در مقابــل، بــرای ایــران شــیعی، اســتفاده 
از عنصــر مذهــب بــه کمــک اقلیت هــای 
بــه  تبدیــل  کشــورها،  دیگــر  در  شــیعی 
گزینه یــی اســتراتژیک شــده اســت. ایــن امــر 
ــامی  ــاب اس ــه انق ــد ک ــر ش ــی غلیظ ت وقت
ــت  ــید و روحانی ــروزی رس ــه پی ــران ب در ای
ــدرت  ــۀ ق ــر اریک ــیعه ب ــی ش ــدیداً مذهب ش
تکیــه زد. ایــن رویــداد در واقــع جنگــی 
ــب تشــیع و ســلفیت  ــان دو مکت ــار می تمام عی
ــۀ  ــد ده ــه وجــود آورده اســت، و در چن را ب
در سراســر  مالــی  مبالــغ هنگفــِت  اخیــر 
جهــان هزینــۀ ایــن جنــگ شــده اســت. 
ــز  ــوز نی ــه هن ــدی ک ــان اشــعری - ماتری جری
اکثریــت را در میــان مســلمانان جهــان تشــکیل 
اساســی  نقشــی  نبــرد  ایــن  در  می دهــد، 
ــر  ــد االزه ــدۀ آن مانن ــز عم ــته و مراک نداش
تونــس،  زیتونــۀ  دیوبنــد هنــد، و  مصــر، 
طــرف دار کشــمکش های تنــد مذهبــی بــا 

ــا تولیــد  دیگــران نیســتند. تشــیع و ســلفیت ب
ادبیاتــی خصمانــه در چنــد ســدۀ اخیــر، 
ــان  ــی از جه ــی را در بخش های ــمنی عمیق دش
اســام نهادینــه ســاخته اند و دیگــر مناطــق را 
هــم کمابیــش درگیــِر ایــن کشــمکش ســاخته 
یــا می ســازند. البتــه اســتثنائاتی در هــر طــرف 
ــن  ــا ای ــد در نظــر گرفــت، ام هســت، کــه بای

اســتثناها قاعــده را عــوض نمی کنــد. 
ــا و  ــام، الیه ه ــان اس ــاری در جه ــگ ج جن
ــای  ــی از الیه ه ــا یک ــی دارد، ام ــاد مختلف ابع
غلیــظ آن گرایشــی اســت کــه ریشــه در 
ــا  ــی ب ــلفی دارد، یک ــرد ارتدوکســی/ س رویک
ــیعی.  ــۀ ش ــا صبغ ــری ب ــنی و دیگ ــۀ س صبغ
همــۀ پوشــش های دیگــری کــه بــه ایــن 
ــری  ــای دیگ ــا نام ه ــود، ی ــگ داده می ش جن
نــوع  از  می شــود،  گذاشــته  آن  بــر  کــه 
پروپاگندایی ســت کــه جهت هــای سیاســی 
درگیــِر ایــن جنــگ بــه شــکل تاکتیکــی بــرای 
ــد.  ــه کار می گیرن ــی ب ــت عموم ــال ذهنی اغف
ایــن جنــگ در حقیقــت یــک جنــگ مذهبــی 
ــی اســت، چــه کســانی  ــاِن مذهب ــان متعصب می
منتســب  ســنت  اهــل  بــه  را  خــود  کــه 
ــای  ــیع. قتل ه ــل تش ــه اه ــه ب ــازند و چ می س
نفــرت  و  پُردامنــه  ویرانی هــای  گســترده، 
ــه  ــۀ خاورمیان ــون در منطق ــه هم اکن ــی ک عمیق
یــک  چیــز  هــر  از  قبــل  دارد،  جریــان 
ــرات  ــت. تعبی ــی اس ــی/ فرقه ی ــگ مذهب جن
ــد  ــاختگی نمی توان ــات س ــریفاتی و تعارف تش
هیــچ تغییــری در ماهیــِت ایــن جنــگ بدهــد. 
ســوریه،  جنگ هــای  در  حــزب اهلل  نقــش 
توســط  شــیعیان  مذهبــی  مراکــز  انفجــار 
جیش المهــدی  نظامــی  عملیــات  داعــش، 
ــتی  ــای تروریس ــنیان و فعالیت ه ــد س ــر ض ب
ــوند و  ــام ش ــه انج ــی ک ــر نام ــا ه ــده، ب القاع
ــه  ــرای آن ارای ــه ب ــی ک ــل و توجیه ــر تأوی ه
ــی  گــردد، در نهایــت، جنگــی مذهبــی/ فرقه ی
ــن رویکــردی  ــا چنی ــه ب ــی ک اســت. گروه های
ــدِس  ــان را تق ــرۀ فکری ش ــد، جوه می جنگن
ــده از  ــراث مان ــه می ــای ب ــته و هویت ه گذش
ســده های میانــه تشــکیل می دهــد و ایــن 
همــان جوهــرۀ ســلفیت اســت، چــه نــامِ ســنی 

ــیعی.  ــه ش ــند و چ ــته باش داش

سلفیت، نمای بیرون، سیمای درون
سلفیت، نمای بیرونی 

ــری  ــادی و فک ــِر اعتق ــد ام ــه چن ــلفیت ب س
ــت و  ــهره اس ــلمانان ش ــر مس ــان دیگ در می
کســانی کــه از بیــرون بــه آن می نگرنــد، 
مــاک  و  شــاخصه  را  ویژه گی هــا  ایــن 
مهم تریــن  می داننــد.  گروه هــا  دســته بندی 
آن  بــه  ســلفیت  کــه  اعتقادی یــی  امــور 

شــناخته می شــود ایــن مــوارد اســت:
اعتقــادی  آموزه هــای  میــان  در  توحیــد: 
توحیــد  از  مهم تــر  اصلــی  هیــچ  اســام، 
ــود  ــه وج ــاد ب ــی اعتق ــد یعن ــت. توحی نیس
ــزاور  ــان ها را س ــِق انس ــه خال ــه ک ــی یگان ذات
ــر  ــلمانان ب ــۀ مس ــت. هم ــرده اس ــتش ک پرس
ایــن امــر اتفــاق نظــر دارنــد و اختصاصــی بــه 

ــدارد.  ــلفیت ن س

سلفیت
از دیــروز 

تا امـــروز

رژيم 
غذايي

 در بيماراِن
 فشار خوِن   باال

-----محمد محق-----
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باشــد  بســیار 
و  مامــت  مــورد  کــه 
ــًا  ــه مث ــرم، ک ــرار گی ــخ ق توبی
ــتان  ــخ هندوس ــه تاری ــه ب ــرا این هم چ
چســپیده ام؛ چــرا در بــاره ِی مســایل جــاری 
ــواز  ــه پیش ــرا ب ــم، و چ ــزی نمی نویس ــور چی کش
هــر پیشــآمدی، بــا نوشــته ای حاضــر نمی شــوم.
البتــه از حســِن نیــِت آنانــی کــه ایــن درخواســت را دارنــد، 
ــاره ِی  ــن در ب ــِر م ــار نظ ــم، اظه ــه گمان ــا ب ــتم؛ ام ــل نیس غاف
مســایل روز، فایــده ای بیــش از »اظهــار نظــر« نــدارد؛ چــه، بــه 
محــض نــگارِش مطلبــی در ایــن خصــوص، بــه ده هــا و بعضــًا 
صدهــا واکنــش و کنــش مواجــه می شــوم، شــناخته و ناشــناخته، 
ــرار  ــی ق ــه و بی حرمت ــورد حمل ــع م ــا موض ــا و صده از ده ه
ــن  ــی و از ای ــی و ادب ــاِی تاریخ ــه نگاره ه ــرم. درحالي ک می گی
ــر مــن قــرار می دهــد.  قبیــل مباحــث، فقــط ناآگاهــان را در براب
ناآگاهــان پیونــد ایــن نوشــته ها را بــا تاریــخ افغانســتان، و 
ــان  ــًا آن ــد. مث ــا رویدادهــاِی جــاری نمی دانن ــا را ب ــاط آن  ه ارتب
ــه ِی  ــام افغانســتان ـ قســمًا ـ از بدن ــد کــه کشــوری به ن نمی دانن
ــوی، و  ــت صف ــر دول ــمًا از پیک ــوری، قس ــد تیم ــتان عه هندوس
قســمًا از هیّئــت دولــت ازبکیــه ِی بخــارا جــدا شــده؛ افغانســتان 
کنونــی عبــارت اســت از گســترده ِی دو صوبــه ِی کابــل و 
قندهــارِ عهــد گورکانــی، و هــراِت و بلــخ عهــد صفــوی و جانیــه. 
بخش هــاِی شــرقی، مرکــزی و شــمال شــرقِی افغانســتان کنونــی، 
شــامل صوبــه ِی کابــل؛ و بخش هــاِی جنــوب غــرب آن داخــل 
ــه  ــازع فی ــوارد متن ــد. قندهــار یکــی از م ــه ِی قندهــار بودن صوب
ــوده، کــه طــی دوصــد  ــی ب ــان دولت هــاِی صفــوی و گورکان می
ــه دســت شــده اســت. ایــن شــهر را  ــار دســت ب ســال چهــار ب
ــود،  ــه ب ــرات گرفت ــوری ه ــت تیم ــدگان دول ــر از بازمان ــه باب ک
پســرش همایــون، در اِزاِی کمکــی کــه از شــاه طهماســب صفوی 
بــرای باز  پس گیــری تــاج و تخــت دهلــی دریافــت کــرد، بــه او 
واگــذار شــد؛ امــا اخــاف او ایــن حاتم بخشــی را نپذیرفتنــد، و 
ــن  ــتان، ای ــام افغانس ــتانه ِی تشــکیل کشــوری به ن القصــه در آس

ــود.  ــا ب ــار صفوی ه ــه - در اختی ــن صوب ــع ای شــهر - در واق
شــاید ناآگاهــان نداننــد کــه حــوزه ِی غربــی افغانســتاِن کنونــی 
ــرو  ــا جــزِو قلم ــد صفوی ه ــا آخــر عه ــرات، ت ــت ه ــه مرکزی ب
ــا  ــان صفوی ه ــی می ــاِی خونین ــال، جنگ ه ــا این ح ــود؛ ب ــان ب آن
و شــیبانیان )بــا مرکزیــت بخــارا( بــر ســِر تصاحــب ایــن خطــه 
ــوی  ــدرت منطق ــن دو ق ــان ای ــار می ــته؛ دو ب ــوع پیوس ــه وق ب
دســت بــه دســت شــده اســت. حــدود شــرقی هــرات آن 
ــان  ــا بامی ــا بلــخ، و مرزهــاِی غــور ب ــاب ب ــان، مرزهــاِی فاری زم
ــار  ــالفت هاِی قنده ــه مش ــه ب ــا توج ــه، ب ــن مرحل ــود. در ای ب
ــت  ــت دول ــرات را از هیئ ــاْن ه ــا، و ابدالی ــروج هوتکی ه و ع
صفــوی منتــزع ســاخت؛ تــا آن کــه نــادر افشــار ضمــن  ســرکوب 
ــاِی  ــان، حکومت ه ــران از آن ــه ِی ای ــری هم ــان و بازپس گی یاغی
محلــی قندهــار و هــرات را نیــز برانداخــت. یعنــی در آســتانه ِی 
تشــکیل کشــوری به نــام افغانســتان، هــرات ماننــد قندهــار جــزو 

ــود.  ــادر ب امپراطــوری ن
ــخ،  ــت بل ــا مرکزی ــه شــمال افغانســتان ب ــد ک ــان ندانن ــاید این ش
ماننــد قندهــار، همــواره مــورد منازعــه میــان گورکانیــان و 
ــل،  ــه کاب ــش ب ــن ســفر خوی ــود؛ شــاه جهان در دومی شــیبانیان ب
ــس از  ــا پ ــود؛ ام ــخ نم ــتخاص بل ــور اس ــب را مأم اورنگ زی
ــخ  ــه از بل ــراِی همیش ــرف، ب ــان دو ط ــنگین می ــاِی س برخورده

ــتانه ِی  ــید. در آس ــم پوش ــه - چش ــله ی جانی ــع سلس ــه نف - ب
تشــکیل کشــور افغانســتان، بلــخ و مضافــات آن را نــادر افشــار از 
سلســله ِی مذکــور بازســتاند. بــه ایــن ترتیــب، طــی قــرون دهــم، 
یازدهــم و دوازدهــم هجــری، ســه شــهر از ســرزمینی کــه بعــداً 
افغانســتان خوانــده شــد، میــان ســه قــدرت منطقــوی دســت بــه 

ــار، و بلــخ  ــار، هــرات دو ب دســت می شــد: قندهــار چهــار ب

ــن  ــد آیی ــه هرچن ــد ک ــان ندانن ــاید ناآگاه ــره ش ــار. باالخ ــه ب س
ــًا ـ  ــی ـ مخصوص ــد، ول ــد بردن ــه هن ــانیان ب ــام را  خراس اس
ــی  ــِز دین ــدارس و مراک ــن م ــد، ای ــه بع ــب ب ــد اورنگ زی از عه
ــوا و مــا صــادر  ــه جانــب خراســان فت هندوســتان اســت کــه ب
از  خــود  قرائت هــاِی  و  برداشــت ها  اورنگ زیــب  می کننــد. 
ــا داد؛ و  ــری« ج ــاواِی عالمگی ــام »فت ــه ن ــی ب ــام را در کتاب اس
ســپس موافــق بــه آن برداشــت ها، مدارســی در اطــراف و اکنــاف 
هنــد ســاخته شــد. نوروزســتیزی کــه بــه عنــوان فتــواِی شــرعی 
در کتــاب مذکــور راه یافتــه، از اندیشــه هاِی اورنگ زیــب اســت. 
ــي  ــه شــیوه ِی اروپای ــوان ب ــخ افغانســتان، نمی ت ــگارش تاری در ن
هــا عمــل کــرد و مبــداِی مشــخص زمانــی بــراِی آن تعییــن نمود. 
ــا  ــری ب ــور انکارناپذی ــی به ط ــات تاریخ ــوادث و جریان ــرا ح زی
ــوي  ــی منطق ــد؛ رویدادهای ــره خورده ان ــم گ ــته و به ــم پیوس ه
ــور  ــی )حض ــلط خارج ــل مس ــار عام ــه در کن ــی ای ک و داخل
ــه تشــکیل کشــور  ــی ب ــان مخصوصــًا انگلیســی ها(، منته اروپایی
ــه  ــتان ریش ــراف افغانس ــرزمین هاِی اط ــدند، در س ــتان ش افغانس

ــد.  دارن
بــه ایــن ترتیــب، اســناد و ادبیــات موجــود بــراِی مطالعــه 
ــناد  ــوند: 1. اس ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــه، ب ــخ منطق ِی تاری
ــم  ــه قل ــده ب ــناد نوشته ش ــان؛ 2. اس ــم اروپایی ــه قل ــده ب نوشته ش
نویســنده گان منطقــه. مهم تریــن مبنــا و منبــِع اروپایــی بــراِی ایــن 
ــخ  ــل، تاری ــلطنت کاب ــتن)گزارش س ــاِی الفنس ــق، کتاب ه تحقی
هندوســتان( و کتــاب فیریــر فرانســوی )افغان هــا( اســت. اســناد 
منطقــوی را بــه ســه دســته تقســیم می کنیــم: الــف- نوشــته هایی 
ــته  ــن دس ــد. ای ــر می گیرن ــتان را در ب ــرب افغانس ــخ غ ــه تاری ک
ــد. از  ــر می گیرن ــد را در ب ــه بع ــاهرخ ب ــد ش ــل از عه ــار الاق آث
ــاب  ــًا - کت ــوی – مخصوص ــد صف ــار عه ــد، آث ــه بع ــا ب این ه
»عالــم آراِی عباســی«، آثــار عهــد نــادر – مخصوصــًا - آثــار میــرزا 
مهــدی خــان اســترآبادی )دره ِی نــادره و جهانگشــاِی نــادری(، و 

ــد.  ــار محمــود افشــار مهــم ان باالخــره آث
ــخرالباد،  ــده اند؛ مس ــته ش ــرارودان نوش ــه در ف ــاری ک ب- آث
بحراالســرار، آثــار شــمس الدین شــصت کلــه، و آثــار صدرالدیــن 

عینــی قابــل اعتنــا انــد.
ــن  ــر م ــه نظ ــده اند. ب ــته ش ــتان نوش ــه در هندوس ــاری ک ج- آث
ــزوک  ــن دوره( ت ــخ ای ــه ِی تاری ــراِی مطالع ــان )ب ــن این مهم تری
بابــری بــرای مرحلــه ِی اول، و آثــار اورنگ زیــب بــراِی مرحلــه 
ــارف  ــه ِی دایرۀالمع ــه مثاب ــب ب ــار اورنگ زی ــت. آث ِی دوم اس
ــات  ــاوی اطاع ــان ح ــد؛ این ــث ان ــورد بح ــایل دوره ِی م مس
دســت اول در موضوعــات تاریخــی- سیاســی، جغرافــی- اداری، 
ــم شــخص اوِل  ــه قل ــه ب ــد ک ــی ان ــی - اجتماع و تحــوالت دین

کشــور نوشــته شــده اســت. 
ــرده  ــی ک ــب را معرف ــار اورنگ زی ــتی از آث ــن، فهرس ــش از ای پی
ــری« و  ــات عالمگی ــی از »رقع ــا نمونه های ــان آن ه ــودم؛ از می ب
ــه ِی  ــک نمون ــردم. این ــر ک ــری« منتش ــد اول »آداب عالمگی جل

ــاط  ــا ارتب ــورد بحــث م ــه موضوعــات م ــه ب بســیار مهمــی - ک
تنگاتنــگ دارد - از جلــد دوم کتــاب »آداب عالمگیری« را منتشــر 
ــه  ــب ب ــه ای از اورنگ زی ــه بازهــم نام ــه ک ــن نمون ــم. ای می نمای
شــاه جهان اســت، پایــاِن دوره ِی تســامح دینــی، و آغــاز دوره ِی 
تعصــب و ســخت گیری از جانــب زمامــداران مســلمان را نشــان 
ــز  ــون نی ــا اکن ــع- ت ــن منب ــه نظــر مــن - از همی می دهــد، کــه ب

ــه دارد.  ادام
جلــد دوم آداب عالمگیــری در ٧00 صفحــه )هــر دو جلــد 
ــه -  ــر نام ــری اســت. ه ــع وزی ــه قط ــم 1348صفحــه( ب روي ه
ــان  ــه زب ــده ای ب ــه ِی آگاهی دهن ــا مقدم ــد - ب ــر دو جل در ه
ــر  ــردد. ناش ــاز می گ ــری( آغ ــور چوده ــم عبدالغف ــه قل اردو)ب
ــد  ــاب، آن را در دو مجل ــم شــدن کت ــراز از ضخی ــل احت ــه دلی ب
ــه  ــد ب ــان دو جل ــی می ــاوت مضمون ــچ تف ــه هی ــده، وگرن گنجانی
ــب  ــاِی اورنگ زی ــاْب آن نامه ه ــد دوم کت نظــر نمی رســد. در جل
بــه شــاه جهان )12نامــه( درج گردیــده کــه در ایــام »عزلــت« )در 

ــد.  ــده ان ــته ش ــه او نگاش ــس( ب ــال حب ــع ده س واق
ــف  ــه از آن دســته اســت؛ صــادق مطلبی)مول ــن نخســتین نام ای
کتــاب( ایــن دســته نامه هــا را این گونــه معرفــی می کنــد: 
»ارقامــی کــه حضــرت ظــل الهــی بعــد فتــح ممالــک محروســه و 
شکســت ناسپاســان، باعلــیٰ حضــرت در هنــگامِ عزلــت گزینــی 
ــوده،  ــوم نم ــه، مرق ــتقر الخاف ــاد مس ــه ِی اکبرآب ــان، بقلع ایش
معــذرِت بعضــی امــور کــه بحســب تقدیــر نســبت بمــزاِج اقدس 
ــه جــواب نامــه ِی شــاه  واقعــه شــد، خواســته اند:«. ایــن نامــه ب
جهــان اســت کــه در 20صفــر 1069 ق بــه اورنــگ زیــب نوشــته 
شــده؛ ایــن زمانــی بــوده کــه اورنگ زیــب از مهــم دارا شــکوه و 
ــرادر دیگــرش  ــده، متوجــه شاه شــجاع - ب ــارغ گردی پســرانش ف
- حکمــران بنــگال و بهــار بــوده اســت. اورنگ زیــب خــِط ایــن 
نامــه را »نامعــروف« خوانــده، چــون بــه امــاِی شــاه جهان ولــی 
بــه قلــم کــِس دیگــری نوشــته شــده اســت. اینــک اصــل نامــه: 
»عرضداشــت باعلی حضــرت: بعــد ادایء وظایــف عقیــدت، 
بعــرض اقــدس می رســاند کــه بیســتم شــهر صفــر، خــِط 
نامعــروف، در جــواِب عریضــه ِی ایــن مریــد صــادر شــده بــود، 
ــٌوِ وصــوْل انداخــت و کیفیــت مضمــون،  در احســِن اوقــات پرت

ــت-  ــوح یاف ــَمِت وض ِس
بــر رائ خورشــید ضیــا پوشــیده نمانــد کــه ایــن مریــد بتوفیــِق 
الهــی حقیقــت دنیــا و عــدم ثبــاِت دنیــای بــی بقــا را، نوعــی کــه 
هســت، دانســته، در »اطیعــوا اهلل« آن قــدر مقصــر، اســت کــه پیش 
رســول علیــه الســام، خجالت هــا دارد، دعــوئ مرتبــۀ ســیوم را 
چــون توانــد کــرد –لیکــن نســبت باهــل روزگار، بقــدرِ مقــدور 
در اطاعــِت اوامــر و نواهــئ الهــی و پیــروی شــریعِت مصطفــوی 
کوشــیده –تــا وقتــی کــه عنــاِن جهــان بانــی بقبضــۀ اقتــدارِ اعلــی 
ــی حکــم  ــزدی ب ــاِن ای ــاِس فرم ــرای پ ــود، محــض ب حضــرت ب
واال، بتمشــیِت هیــچ مهمــی و مطلبــی نپرداختــه، هرگــز قــدم از 
ــر  ــم الســر و الخضیــات، ب حــِد خویــش فراتــر نگذاشــته، و عال

صــدِق ایــن تزویــِج دعــوی، شــاهد و گــواه اســت -
پادشــاهزادۀ  کــه  بــود  انجامیــده  بتحقیــق  کــه  آنجــا  از 
کان]داراشــکوه[، در ایــام بیمــاری اعلی حضــرت، اســتقاِل تمــام 

ــدا  پی
در  کــرده، 

ــودِ  ــن هن ــج آئی تروی
کفــار و هــدمِ بنیــاِن دیــِن 

رســوِل مختــار، علیــه الصلــواۀ و 
ــار  ــِر اهتمــام چســت بســته غب الســام، کم

و  انگیختــه  بــر  مملکــت  عرصــۀ  در  الحــاد، 
سررشــتۀ انتظــامِ مهــام حــال را، بعــرِض اشــرف 

ــان  ــتۀ فرم ــتحقاق، شایس ــدمِ اس ــا ع ــاند و او خــود را ب رس
روای دانســته، مربــی و ولی نعمــت را، معــزوِل مطلــق ســاخته – 
چنانچــه ایــن مقدمــه بخــِط مبــارک، در مناشــیِر پیشــین منــدرج 

ــده  – ش
ــادا تهــاون در اصــاِح  ــه مب ــد از اندیشــۀ آن ک ــن مری ــران ای بناب
ــبب  ــاد، س ــۀ عب ــاد و تفرق ــی ب ــر بخراب ــه منج ــاد ک ــن فس ای
بازخواســت و مواخــذۀ اخــروی گــردد- تحصیــِل مثوبــات را در 
ــد و در آن  ــن ســمت ش ــۀ ای ــور، روان ــان پ ــته، از بره ــر داش نظ
وقــت، غیــِر آن دشــمِن دیــِن مبیــِن آن واال مرتبــت، کــه مخالفــت 

ــود – ــان نب ــاه باشــد، در می ــا او گن ب
ــِت الهــی کــه  ــی اعان ــح و ظفــر، ب ــن چــون فت و قطــِع نظــر ازی
ــِد  ــه قص ــری ک ــر تقدی ــد، ب ــت، رو نمی ده ــت اس ــۀ اطاع نتیج
ــد،  ــی را خــوش نمی آی ــود، حــق تعال ــد صــواب نمی ب ــن مری ای
ــاص  ــدات اختص ــون تائی ــِد درگاه، بگوناگ ــن نیازمن ــه ای چگون
ــِت آنحضــرت، اندیشــۀ  ــر بحمای ــته اگ ــدا نخواس ــت –خ می یاف
ــر و  ــِت کف ــم از ظلم ــد و عال ــل می آم ــوه بفع ــش از ق آن بدکی
ــاد،  ــق می افت ــریف از رون ــرِع ش ــته، کارِ ش ــک گش ــدوان تاری ع
روزِ جــزا از عهــدۀ جــواب بــر آمــدن، بغایــت صعــب و دشــوار 
ــک  ــک المل ــِر مال ــر آنچــه بتقدی ــن صــورت در براب باشــد –دری

ــده، شــکرها واجــب اســت –  ــر بمنصــۀ ظهــور آم قدی
ــه  ــت ک ــر ازان س ــد افزون ت ــن مری ــۀ ای ــر ذم ــت، ب ــوِق تربی حق
ســپاس گزاری آن مقــدور توانــد بــود و حاشــا کــه آن همــه 
تفضــات را فرامــوش ســاخته، بــرای چنــد روزۀ زنده گــی 
ــز  ــه ج ــد ک ــت را روا دارد- نمی دان ــی نعم ــر ول ــدورت خاط ک
آنچــه بخواهــش و مشــیِت الهــی بجهــت مصلحــِت ملــک 
ــبت  ــدی نس ــدام ب ــد ک ــن مری ــده، از ای ــع گردی ــت، واق و مل

ــید؟ ــریفه رس ــرِت ش بآنحض
ــر  ــه ب ــت ک ــری نیس ــجاع ام ــاهزادۀ ش ــورِش پادش ــۀ ش مقدم
کســی مســتور بــوده باشــد – یــا آن را وســیلۀ تشــریف نیــاوردِن 
ــردم ِ  ــون م ــوان داد- چ ــرار ت ــه ق ــرت، بدارالخاف ــی حض اعل
ایشــان باندیشــۀ ســتیز و پرخــاش از]شــهِر[پتنه روان شــده، داخِل 
ــدان  ــه ب ــه زاد نوشــته ک ــد بخان ــن مری ــد، ای ــده ان ــارس گردی بن
ــآن  ــاد ب ــاه جهان آب ــز از ش ــود نی ــب، خ ــتابد و متعاق ــوب بش ص
ــد ازآنکــه  ــیٰ بع ــد نمــود – انشــاءاهلل تعال طــرف نهضــت خواه
ــته،  ــروض داش ــه مع ــی ک ــردازد، نوع ــدود وا بپ ــر از آن ح خاط
ــد  ــاِت ســفر خواه ــش دانســته، ســرانجامِ ضروری ســعادِت خوی
ــان کــه از  ــی کــه بمــردم نمــوده، از چن ــه و رعایت کــرد- و اضاف
ــد،  ــل نمی آم ــر بفع ــود، اگ ــه برخاســته ب ــردِ فتن ــار طــرف َگ چه
ــدوِن آن  ــد و ب ــی می نمودن ــده، چســان همراه ــروهِ زر بن ــن گ ای
چگونــه کار از پیــش می رفــت – خطابــه ای کــه در ایــن هنــگام 
ــز  ــن بمــردم تجوی ــش ازی ــه پی ــه ای ک داده می شــود، اگــر خطاب
ــه  ــدام طایف ــه ک ــردد ک ــدا گ ــاید هوی ــد، ش ــنجیده آی ــه، س رفت

ــد –  ــوده ان ــته تر ب ــات شایس ــن عنای بچنی
ــب  ــم صاح ــه بیگ ــاهزادۀ کان، آنچ ــِد پادش ــای فاس از مظنه ه
ــد  ــاخته اند – گِل اولســت – بع ــر س ــم[ ظاه ــان آرا بیگ جی]جه
ازانکــه خبــِث طینــت و اعتقــادِ باطلــش، مفصــًا بعــرض برســد، 
معلــوم خواهــد شــد کــه از چــه قمــاش آدمــی بــوده و دفــِع او 

چــه قســم عطیــۀ اســت-
ــایۀ  ــاد و س ــار ب ــده آث ــِن روزگارِ فرخن ــت، قری ــت و عافی صح
بلندپایــه مســتدام بمانــاد!« ]آداب عالمگیــری؛ ج2، صــص1132-
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-------- ابوبکر صدیق
ملیشه های  با  جنگ  در  پولیس  منسوبان  از  تن   55

پاکستانی در ولسوالی جانی خیل شهید شده اند.
یک نماینده مردم پکتیکا در مجلس نماینده گان با بیان 
این مطلب به روزنامۀ ماندگار می گوید: وقتی از وزیر 
شده اند،  جانی خیل  ولسوالی  به  کمک  خواهان  دفاع 
دریافته اند که وزیر دفاع از محاصره این ولسوالی بی خبر 

بوده است. 
این منبع می گوید که در جنگ با ملیشه های پاکستانی 
پولیش  منسوبان  از  تن   55 جانی خیل  ولسوالی  در 
این  به  توجهی  هیچ  مرکزی  دولت  و  کشته شد ه اند 

ولسوالی نکرده است.
عملیات  که  می گویند  دفاع  وزارت  در  مسووالن  اما، 

پس گیری ولسوالی جانی خیل آغاز شده است.
منگل  سعادت  راضیه  بانو  که  است  حالی  دردر  این 
نماینده مردم پکتیا در مجلس می گوید که هیچ عملیات 
تا هنوز در این ولسوالی از طرف دولت راه اندازی نشده 

است.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، در مصاحبه 
با روزنامۀ ماندگار می گوید: در ولسوالی جانی خیل که 
در حال حاضر زیر کنترل طالبان قرار دارد، گروه حقانی 
امنیتی  نیروهای  اما  است.  پایگاه  یک  ایجاد  تاش  در 
کشور به هیچ گروهی مهلت ایجاد مراکز تروریستی را 

در این خاک نمی دهند.
تندر  اردوی 203  فرمانده قول  آقای وزیری گفت که 
با قطعات ویژه نیروهای امنیتی در ولسوالی جانی خیل 
از  ولسوالی  این  پس گیری  عملیات  و  دارند  حضور 
چنگ دشمن آغاز شده است؛ اما به علت این که  طالبان 

فرش  ماین  ولسوالی  این  به  ورودی  راه های  تمام  در 
کرده اند، این عملیات به کندی پیش می رود.

پولیس  پولیس،  خاص  قطعات  وزیری،  آقای  گفتۀ  به 
هوایی  قطعه  و  کماندو   قطعه  ملی،  ارتش  سرحدی، 
ارتش در اطراف مرکز ولسوالی جانی خیل عملیات را 
وجود  از  را  ولسوالی  این  زودی  به  که  کرده اند  آغاز 

طالبان پاکسازی خواهند کرد.
ولسوالی  سقوط  رابطه  در  دفاع  وزارت  سخنگوی 
دشمن  فشار  که  می گوید  طالبان  دست  به  جانی خیل 
ولسوالی  آن  در  مستقر  نیروهای  که  بود  این   از  بیشتر 
والیت  در  جنگ  گفت:  او  بکنند.  دفاع  آن  از  بتوانند 
نیروهای  نرسیدن  علت  و  دارد  جریان  کشور  متعدد 

حمایه یی به این ولسوالی نیز همین مسأله است.
هم چنان، آقای وزیر تصریح کرد که در والیات کندز، 
بدخشان، نورستان، هلمند، ننگرهار و...، عملیات طرح 

شده پاکسازی از دشمن راه اندازی می شود.

اما، راضیه سعادت منگل نماینده مردم پکتیکا در مجلس 
می گوید: در طول یک ماه که ولسوالی جانی خیل تحت 
محاصره قرار داشت، چندین مرتبه به نهادهای امنتیتی، 
کرده  مراجعه  امنیت  شورای  و  دفاع  داخله،  وزارت 
اما توجهی صورت نگرفته  خواهان کمک شده است؛ 
و روز پنج شنبه گذشته ولسوالی به دست ملیشه های 

پاکستانی سقوط کرده است.
بانو منگل افزود: در حملۀ تهاجمی ملیشه های پاکستانی 
در  که  پولیس  منسوبان  تن  ولسوالی جانی خیل 55  به 

محاصره قرار داشتند، شهید شده اند.
به گفتۀ بانو منگل، والیت پکتیکا را آقای اشرف غنی به 
دین محمد تحفه داده است و فرزند بیست و چند ساله  
دین محمد را والی  تعین کرده که در حال حاضر در 

والیت حضور ندارد". 
کرده،  متهم  بی توجهی  به  را  مرکزی  دولت  منگل  بانو 
می گوید که "وقتی از وزیر خواهان کمک به ولسوالی 

جانی خیل شده، وزیر دفاع از محاصره این ولسوالی به 
دست دشمن آگاه نبود.

محلی  حکومت  رهبری  که  می کند  ادعا  هم چنان،  او 
پکتیا بسیار ضعیف است.

 این نماینده مردم می گوید که نیروهای امنیتی به ولسوالی  
سمکنی رسیده اند؛ اما داخل ولسوالی جانی خیل نشده اند 
وعملیاتی که وزارت دفاع ادعامی کند که آغاز کرده هنوز 

آغاز نشده است.
ولسوالی  سقوط  اثر  به  که  می کند  تأکید  منگل  بانو 
و  مجروح  آن  باشنده گان  زیاد  شمار  جانی خیل 
که  مانده  باقی  میدان  در  مرده ها  و جسد  کشته شده اند 

هیچ رسیده گی برای شان صورت نگرفته است. 
بانو منگل تصریح کرد سه تن از  ملیشه های پاکستانی 
در این جنگ توسط مردم محل بازداشت شده بودند، 
ریش و بروت مصنوعی داشتند. او گفت  در این جنگ 
برخی از منازل مسکونی را ملیشه های پاکستانی به آتش 

کشیده اند.
بند های داخلی  به زد و  را  نو منگل، رهبران دولت  با 
از  پس  نگیرد،  صورت  توجه  اگر  گفت:  کرده  متهم 
سقوط ولسوالی جانی خیل هفت ولسوالی دیگر پکتیکا 

در خطر سقوط قرار دارد.
روز  پکتیکا  ولسوالی جانی خیل والیت جنوب شرقی 
پنج شنبه گذشته به دست طالبان سقوط کرد که گفت 
می شود رهبری این حمله را گروه تروریستی حقانی به 

دست داشته است.
رسانه ها  به  جانی خیل  ولسوال  زرمتی،  عبدالرحمان 
گفته است که او و افرادش 9 روز تحت محاصره قرار 
و  نرسید  برای شان  کمکی  نیروی  هیچ  اما  داشته اند؛ 

ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است.
آقای زرمتی گفته که او با 90 تن از افرادش در برابر 
1200 طالب می جنگیدند و 23 تن از افراد ش کشته شده 
طالب  این جنگ 130  در  و  شد ه اند  مجروح  شمار  و 

کشته شده است.
هم چنان، جنت خان سمکنی معاون شورای والیتی پکتیا 
در  امنیتی  نیروهای   منسوبان  از  برخی  که  است  گفته 
اما این نیروها به  تاش واپس گیری ولسوالی بوده اند؛ 

حمایت هوایی نیاز داشتند که در دست رس نبود.
داشته  به دست  را  این حمله  که رهبری  گروه حقانی 
سقوط  درتاش  جانی خیل  ولسوالی  از  پس  است، 
پایگاه  یک  می خواهد  و  است  سمکنی  ولسوالی 

تروریستی را در این والیت ایجاد کند.

یک نمایندة مجلس:

وزیر دفاع از محاصرۀ ولسوالی جانی خیل باخبر نبود
وزارت دفاع: 

عملیات واپس گیری در راه است

ظریف به ربانی: 
اعتقادی به تروریسم خوب و بد نداریم

کوټه کې سلګونه افغانی کډوال نيول شوي او افغانستان ته اړول کېږي
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صاح الدیــن ربانــی وزیــر امــور خارجــه افغانســتان دیــروز در تهــران بــا جــواد ظریــف 
وزیــر خارجــۀ ایــران دیــدار کــرد. 

محمدجــواد ظریــف در ایــن دیــدار ضمــن ابــراز خیرمقــدم بــه همتــای افغانســتانی خود 
ابــراز داشــت: کشــور افغانســتان بــرای جمهــوری اســامی ایــران از اهمیــت بــه ســزا 
ــات  ــی مقام ــا تمام ــات ب ــا در ماق ــه باره ــور ک ــی برخــوردار اســت و همانط و ویژه ی
افغانســتانی اعــام کــرده ام، پیشــرفت، ثبــات و امنیــت شــما را مــا نیــز پیشــرفت، ثبــات 

ــم. ــود می دانی ــت خ و امنی
ــرای هــر دو کشــور مــا از اهمیــت  وی همچنیــن تأکیــد کــرد البتــه موضــوع امنیــت ب
خاصــی برخــوردار اســت و الزم اســت طرفیــن همــواره بــه رایزنی هــای مســتمر خــود 

در ایــن خصــوص ادامــه دهنــد.
دکتــر ظرفیــف بــا تأکیــد بــر گســترش پدیــده شــوم افراط گرایــی و تروریــزم در منطقــه 
ــزم  ــه تروری ــادی ب ــا اعتق ــرد و گفــت: م ــد ک ــا تروریســم تأکی ــارزه ب ــر ضــرورت مب ب
ــه  ــری مقابل ــی و تکفی ــای افراط ــام گروه ه ــا تم ــت ب ــم و الزم اس ــد نداری ــوب و ب خ

شــود.
صاح الدیــن ربانــی وزیــر امــور خارجــه کشــور در ایــن ماقــات گفــت: ایــن دیدارهــا 
بیانگــر اهمیتــی اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران بــرای دولــت و ملــت افغانســتان 

دارد.
وزیــر امــور خارجــه افغانســتان در ادامــه از رهبــران ایــران در خصــوص صــدور مجــوز 

تحصیــل کــودکان افغانــی در جمهــوری اســامی ایــران تشــکر و قدردانــی کــرد.
وی همچنیــن بــر اهمیــت بنــدر چابهــار بــرای توســعه افغانســتان تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــاء  ــی افغانســتان ایف ــود نقــش بســزایی در توســعه و آبادان ــد ب ــادر خواه ــدر ق ــن بن ای

نمایــد.
همچنیــن طرفیــن در خصــوص تشــکیل کمیتــه آب، لــزوم صــدور پاســپورت 
الکترونیکــی بــرای افغانســتانی ها، تعرفــه کمرگــی، قانونمنــد کــردن حضــور مهاجــران 
ــا جعــل اســناد  افغانســتانی در ایــران، تخفیــف مجــازات و تبــادل زندانی هــا، مبــارزه ب
ــای  ــاس ه ــور در اج ــکاری دو کش ــارکت و هم ــت و مش ــوع ترانزی ــولی، موض کنس

ــد. ــر کردن ــادل نظ ــی و تب ــی رایزن ــی و بین الملل منطقه ی
همچنــان وزیــر خارجــۀ کشــور دیــروز بــا دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت ملــی ایــران 

دیــدار کــرد.
ــرزی و  ــق م ــادی در مناط ــق اقتص ــت: رون ــه اس ــدار گفت ــن دی ــمخانی در ای ــی ش عل
ــور و  ــای حض ــش زمینه ه ــب کاه ــق موج ــن مناط ــروم ای ــردم مح ــدن م ــد ش بهره من
ــتان  ــران و افغانس ــرای ای ــت ب ــات و امنی ــت ثب ــتی و تقوی ــای تروریس ــت گروه ه فعالی

خواهــد شــد.
پیشتر آقای ربانی با علی الریجانی رییس مجلس ایران دیدار کرده بود. 

ــرو څــو ورځــو کــې شــاوخوا  ــه تې ــه کــې پ کوټ

۵۰۰ تنــه افغــان کــډوال نيــول شــوي او تــر 

پولــې افغانســتان تــه اړول کېــږي. پــه دغــو نيــول 

ــي  ــمېر کارټ لرونک ــڼ ش ــې ګ ــانو ک ــويو کس ش

ــامل دي. ــم ش ــان ه افغان

د کوټــې ســوداګر د افغــان تجارانــو نيــول غنــدي 

ــه دې  ــي، پ ــل واي ــرال قونس ــتان ج او د افغانس

ــرې  ــو رسه خ ــه چارواک ــتان ل ــې د بلوچس اړه ي

ــم يش. ــه ت ــړۍ بېرت ــه دا ل ــړي او ژر ب ک

لــه تېــرو ۱۲ ورځــو راهيســې د بولــدک- چمــن 

تــر منــځ تړلــې پولــه ال نــه ده پرانیســتل شــوې او 

افغانســتان تــه پــه لســګونو ســتنېدونکې کورنــۍ 

هــم ال د پولــې د تــړل کېــدو لــه املــه بنــدې پاتې 

دي، خــو دلتــه پــه کوټــه کــې د افغــان کډوالــو د 

نيــول کېــدو لــړۍ پيــل شــوه.

د ملېشــه ځواکونــو له خــوا پــه خپــره شــوې 

ــرو دوو  ــه تې ــې پ ــوي چ ــل ش ــې وي ــه ک اعامي

ــان  ــه افغان ــاوخوا ٣٥٠ هغ ــې ش ــې ي ــو ک ورځ

ــر  ــويل او ت ــرل، ني ــې نه ل ــناد ي ــوين اس ــې قان چ

ــه اړويل. ــتان ت ــې افغانس ــې ي پول

ــې  ــه ورځ د کوټ ــنبې پ ــې د يکش ــرڅ ک ــه دې ت پ

ــوه دينــي مدرســه هــم  ــه ختيځــه ســيمه کــې ي پ

تــړل شــوې او لــه هغــې څخــه ســل تنــه افغــان 

ــوين  ــه قان ــي، ل ــې واي ــوي چ ــول ش ــان ني ځوان

ــې. ــړې کول ــي زده ک ــې دين ــه ي ــنادو پرت اس

د ملېشــه ځواکونــو نيــول کېــدو پــه کوټــه کــې پــر 

مېشــتو افغــان کډوالــو ځمکــه رسه کــړې او ډېرى 

يــې لــه ډاره خپلــو کارونــو او مزدوريــو تــه نــه يش 

. ى تلا

د کوټــې پــه نــوې اډه کــې د شــړيو يــو دوکانــدار 

افغــان نجيب اللــه وايــي، د ده د تــره زوى او 

نــور خپلــوان نيــول شــوي خــو ده پــه تېښــته لــه 

ــرو ځــان خــاص کــړ. ملېشــه رستې

نجيب الله وايي:

"مــوږ دېــرش- پنځــه دېــرش کالــه دلتــه تېــر کــړي 

بيــا مــو هــم دوى پــه ذاللــت بــايس زمــوږ ژونــد 

ــه پــورې مــو بيايــي او  ــاه کــړى، تــر چمن يــې تب

تــر پولــې مــو اړوي، د کارټــو واال يــې هــم نيويل 

کارټونه يــې ځینــې څیرلــې دي، زمــوږ غوښــتنه دا 

ده چــې مــوږ تــه وخــت راکــړل يش او لــه افغــان 

حکومتــه غــواړو چــې هلتــه زمــوږ غــم وخــوړل 

يش چــې خپــل وطــن تــه پــه عــزت الړ شــو."

د کوټــې د تجارانــو اتحاديــې د دوشــنبې پــه 

افغــان  د  له خــوا  ځواکونــو  ملېشــه  د  ورځ 

ــه  ــول پ ــو ني ــان تجاران ــًا د افغ ــو خصوص کډوال

ــه  ــره کــې وغنــدل او ل ــوه احتجاجــي مظاه ي

ــان  ــو افغ ــې دغ ــړه چ ــتنه وک ــې غوښ حکومته ي

کډوالــو تــه بايــد افغانســتان تــه د ســتنېدو لپــاره 

ــې د اوس  ــه دا چ ــړل يش، ن ــت ورک ــاکى وخ ټ

غونــدې پــه بــې عزتــۍ نيــول کېــږي او تــر پولــې 

اړول کېــږي.

د تجارانــو اتحاديــې مــر عبدالرحيــم کاکــړ 

ــي: واي

دلتــه  دوکانــداران  افغــان  او  مهاجــر  "افغــان 

ــه  ــې نېټ ــد ټاکل ــه باي ــري، دوى ت ــه ل جايدادون

اعــان يش چــې دوى دا خپــل دوکانونــه او 

ــپني  ــا الړ يش. س ــړي او بي ــرڅ ک ــه خ جايدادون

ــور  ــه ک ــې پ ــار ي ــور پ ــپني رسې م ــري او س ږي

واړوي  پولــې  تــر  زامــن  يــې  دوى  کــې وي 

ــه  ــۍ ورپســې پرېښــانه وي. د هــر ســړي پ کورن

ميلينونــو او ميلياردونــو روپــۍ دلتــه بنــدې دي."

د کوټــې تجــاران خــردارى ورکــوي، کــه د افغان 

ــزدورکاره  ــاران او م ــې تج ــې اکرثه ي ــو چ کډوال

ــو دوى  ــه يش، ن ــم ن ــړۍ ت ــو ل ــک دي د نيول خل

به يــې پــر ضــد احتجــاج پيــل کــړي او تــر هغــه 

ــرت  ــر د دف ــى وزي ــتان د اع ــه د بلوچس ــه ب وخت

مختــه ناســت وي چــې حکومــت ورتــه د افغــان 

ــه وي ورکــړى. ــو ډاډ ن ــه نيول ــو د ن کډوال

ــد  ــک د هلمن ــې رشي ــره ک ــي مظاه ــه احتجاج پ

واليــت اوســېدونکى يــو افغــان تجــار الىل 

وايــي، پــه کوټــه کــې پــه زرګونــو افغانــان 

ــه هغــوى  ــي ل ــار کــوي چــې واي تجــاران کاروب

څخــه پــه تېــرو ورځــو کــې تــر زرو زيــات 

کســان نيــول شــوي دي.

اللی زیاتوي:

"مــوږ افغــان تجــاران دا غــواړو چــې مــوږ خپــل 

ــې  ــې راټول ــې پيس ــوږ خپل ــورو، م ــه وپل مالون

کــړو، زمــوږ پــر خلکــو پيســې پاتــې دي د 

خلکــو پــر مــوږ پاتــې دي، مــوږ تــه دې د خپلــو 

کاروبارونــو د ختمولــو لپــاره وخــت راکــړل 

يش."

ــو  ــو د نيول ــان کډوال ــې د افغ ــه ده چ ــده ن څرګن

ــه  ــړي، هڅ ــت دوام وک ــره وخ ــه څوم ــړۍ ب دا ل

مــو وکــړه چــې پــه دې اړه د ملېشــه ځواکونــو لــه 

ــو. ــايل نه ش ــو بري ــړو خ ــرې وک ــد رسه خ ويان

پــه کوټــه کــې د افغانســتان جــرال قونســل 

ښــاغي وحيداللــه مومنــد ازادي راډيــو تــه د 

خپلــو مالوماتــو پــر اســاس وويــل چــې پــه تېــرو 

ــان  ــوه افغ ــپږ س ــاوخوا ش ــې ش ــو ک ــو ورځ څ

ــوي دي. ــول ش ــډوال ني ک

ښــاغى مومنــد وايــي، د بلوچســتان لــه چارواکو 

ــه دې اړه  ــې پ ــچ، يس، آر« رسه ي ــو، ان، اې او »ي

ــي،  ــې واي ــن دى چ ــوې دي او هيله م ــرې ش خ

دا لــړۍ بــه بېرتــه ژر تــم يش.

دی زیاتوي:

افغــان  اعــى،  د وزيــر  مــو  "پــه دې هکلــه 

ــو  ــه دفرتون ــچ، يس، آر ل ــو، ان، اې ــر او ي کمېش

رسه خــرې شــوې دي، هغــوى وايــي چــې مــوږ 

ــرت رسه خــرې کــوو،  ــه دف ــو ل د ملېشــه ځواکون

خــو علت يــې مالــوم نــه دى چــې افغــان کــډوال 

ــول  ــوي ټ ــول ش ــې ني ــږي، دا چ ــول کې ــې ني ول

غريــب کاره خلــک دي او اکرثيت يــې مهاجــر 

کارټونــه هــم لــري، ماشــومان هــم په کــې شــامل 

ــې  ــام اباد ک ــه اس ــب پ ــفري صاح ــوږ س دي. زم

ــړي دي  ــرې ک ــو رسه خ ــتاين چارواک ــه پاکس ل

ــه ودرول  ــه ب ــې دا پروس ــي چ ــه وي ــوى ورت هغ

ــې يش." ــه خوش ــان ب ــوي افغان ــول ش يش او ني

د يادونــې وړ ده چــې پــه بلوچســتان کــې پخــوا 

ــو  ــنادو د نه لرل ــوين اس ــډوال د قان ــان ک ــم افغ ه

پــه جــرم نيــول شــوي او تــر پولــې افغانســتان تــه 

ــه دومــره زيــات  اړول شــوي دي، خــو دا ځــل پ

شــمېر افغــان کــډوال پــه داســې حــال کــې نيــول 

کېــږي چــې څــو ورځــې وړانــدې شــاوخوا ۱۰۰ 

تنــه پاکســتانيان چــې پــه کندهــار کــې د کار پــر 

ــه راواړول  ــتان ت ــوي وو، پاکس ــول ش ــال ني مه

شــول.

ACKU
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ورزش

پارلمـان  اگـر  کـه  گفـت  دیگـر  بـار  ترکیـه  رییس جمهـوری 
کشـورش بـه بازگشـت مجـازات اعـدام رأی دهـد، آن را تایید 
خواهـد کـرد. این اظهـارات در پـی کودتای ناکام ماه گذشـته و 

بـا هـدف مجـازات عامـان مربوطـه مطـرح می شـود.
رجـب طیب اردوغان، رییس جمهـوری ترکیه در جمع حامیانش 
گفـت: کشـورم مجازات مـرگ می خواهد. این تصمیـم بر عهدۀ 
مجلـس ملـی بـزرگ ترکیـه اسـت. مـا تروریسـت هایی کـه بـه 
آسـیب زدن بـه کشـور تهدیـد می کننـد، نابـود می کنیـم. آن ها را 
هماننـد یـک سـلول سـرطانی پاکسـازی می کنیـم. مـا آن هـا را 

پیـدا کـرده و مجـازات می کنیم.
مجـازات اعـدام در ترکیـه تـا سـال 2004 قانونـی بـود. بـا این 
حـال، ایـن مجـازات در عمل از سـال 1984 اجرا نشـده اسـت. 
مجـازات اعـدام محـل بحـث و جدل هـای بسـیاری در ترکیـه 
شـده اسـت و بسـیاری نگراننـد کـه از سـرگیری آن می توانـد 
پیوسـتن بـه اتحادیـۀ اروپـا را تحت الشـعاع قرار دهـد. مجازات 

اعـدام مغایـر منشـور حقـوق بشـری اتحادیۀ اروپاسـت.
اردوغـان کـه به شـهر غازی آنتـپ رفته بود که هفته گذشـته یک 
بمب گـذاری انتحـاری یـک مجلـس عروسـی را در آن جا هدف 
گرفـت، گفـت: ترکیـه تسـلیم هیچ گونه تروریسـمی نمی شـود. 
ایـن خاینـان در خونـی کـه ریخته انـد غـرق می شـوند. ترکیـه 
تسـلیم هیچ گونـه سـازمان تروریسـتی و یـا روش تروریسـتی 

نمی شـود.
رییس جمهـوری ترکیـه افـزود: می دانیـم کـه چه کسـانی پشـت 
ایـن حملـه هسـتند. ترکیه اکنون بـا حماتی از جانـب داعش و 
نیز پ.ک.ک روبه روسـت و علیه پ.ک.ک و ی.پ.د در سـوریه 
هیچ گونـه  ترکیـه  می کنـد.  حمایـت  سـوریه"  آزاد  "ارتـش  از 
فعالیت  سـازمان های تروریسـتی در داخـل و نزدیکی مرزهایش 
را نمی پذیـرد. عملیات هـای مـا علیـه ایـن سـازمان جدایی طلب 

بـدون وقفـه ادامـه می یابد.
اردوغـان هم چنیـن با اشـاره بـه عملیات های ترکیـه در جرابلس 
سـوریه و عملیـات آموزشـی در شـمال عـراق گفـت: مـا برای 
همیـن در جرابلـس هسـتیم. اگـر الزم باشـد، بـرای بـه دسـت 
گرفتـن مسـوولیت ها در سـایر مناطـق تردیـد نمی کنیـم. ارادۀ 
ترکیـه در امحای پ.ک.ک/پ.ی.د همانند امحای داعش اسـت.

ــرای  ــی ب ــل برخــی کشــورهای اروپای صدراعظــم آلمــان تمای
ــلمان را  ــی آواره گان مس ــه برخ ــوز ورود ب ــدور مج ــدم ص ع

ــد. ــول خوان ــل قب غیرقاب
درحالــی کــه آلمــان خواســتار ســهمیه بندی تقســیم آواره گان در 
میــان کشــورهای اتحادیــۀ اروپاســت، آنــگا مــرکل، صدراعظم 
ایــن کشــور در اظهاراتــی، امتنــاع برخــی کشــورهای اتحادیــۀ 
اروپــا از پذیــرش آواره گان، صرفــًا بــه ایــن خاطــر کــه مســلمان 

هســتند، را غیرقابــل قبــول خوانــد.
ــی »ای آر دی ــی دولت ــبکۀ تلویزیون ــا ش ــه ب ــرکل در مصاحب م
ARD« آلمــان در ایــن بــاره گفــت: این کــه برخــی از کشــورها 
بــه  مســلمان ها  نمی خواهنــد  ُکلــی  به طــور  می گوینــد 

ــت. ــی نیس ــدا پذیرفتن ــوند، اب ــان وارد ش خاک ش
ــر ســهمیه بندی  ــر پیشــنهادش مبنی ب ــد ب ــا تأکی ــار دیگــر ب او ب
تقســیم آواره گان میــان کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اروپــا، 
ــته  ــأله داش ــن مس ــهمی از ای ــد س ــس بای ــرد؛ هرک ــح ک تصری
ــل  ــک راه ح ــال ی ــه دنب ــد ب ــران، بای ــن بح ــرای ای ــد و ب باش

ــیم. ــترک باش مش
آلمــان در ســال 2015، حــدود یــک میلیــون اواره را در خــاک 
خــود پذیرفــت کــه اکثــر آن هــا از ســوریه، عــراق و افغانســتان 

بودنــد.
ــل، معــاون صــدر اعظــم آلمــان  ــن، زیگمــار گابری پیــش از ای
ــر  ــد ب ــرکل و تأکی ــی م ــت های پناهنده گ ــاد از سیاس ــا انتق ب
ــت  ــران از دس ــن بح ــل ای ــادی را در ح ــان زی ــا زم ــه م این ک
ــرای  ــده را ب ــون پناهن ــک میلی ــاالنۀ ی ــرش س ــم، پذی داده ای

ــت. ــور دانس ــل تص ــورش غیرقاب کش
ــا  ــۀ تابســتانی خــود ب ــان در مصاحب ــاون صــدر اعظــم آلم مع
"زد-دی-اف"آلمــان  خواســتار در نظــر گرفتــن ســقفی بــرای 

ــود. ــده ب ــده گان ش ــازی پناهن یک پارچه س

ــی  ــوان آماده گ ــگ بان ــزاری لی ــرای برگ ــتان ب ــال افغانس ــیون فوتب فدراس
ــی  ــات ابتدای ــا امکان ــش ب ــال پی ــران، ده س ــال دخت ــم فوتب ــرد. تی می گی
راهــش را بــه میــدان بــازی بــاز کــرد و تــا حــاال در دو لیــگ داخلــی بــازی 

کــرده اســت.
برابــر  در  میــادی   2008 ســال  در  بیرون مرزی شــان  مســابقۀ  اولیــن 

ــود. ــتان ب پاکس
دختــران فوتبالی ســت افغانســتان بــا وجــود چالش هــای امنیتــی، امــا 
ــدان در  ــته و راه می ــم و رواج را شکس ــورده در رس ــره خ ــای گ زنجیره
پیــش گرفته انــد. ایــن راه کــم هزینــه نداشــته و بــرای بســیاری، هزینــۀ آن 

ــوده اســت. ســنگین هــم ب
ــازی  ــران، ب ــال دخت ــدان ســبز، تیم هــای فوتب ــه می در ورزشــگاه موســوم ب
دوســتانه برگــزار کرده انــد. ســنت های حاکــم در افغانســتان آن هــا را 
مجبــور کــرده تــا بــا روســری و حجــاِب ســر تــا پــا وارد میــدان شــوند. در 
جریــان تمریــن تیم هــای دختــران، اجــازۀ ورود بــه مــردان داده نمی شــود، 

ــده نمی شــود. ــدان دی ــز در می ــا تماشــاچی زن نی ام
ــران  ــای دخت ــور، تیم ه ــارج از کش ــازی در خ ــرای ب ــی ب ــار آماده گ در کن
بــرای حضــور در لیــگ برتــر بانــوان کــه ســومین دور آن قــرار اســت برگزار 
ــگ  ــومین لی ــزاری س ــان برگ ــوز زم ــا هن ــد. ام ــی می گیرن ــود، آماده گ ش
ــوان در  ــر بان ــگ برت ــته لی ــال گذش ــوم نیســت. در دو س ــوان معل ــر بان برت

ــد. ــزار می ش ــتان برگ ــر افغانس ــگ برت ــی لی ــۀ نیمه نهای مرحل
ــات  ــدف از تمرین ــتان، ه ــال افغانس ــیون فوتب ــووالن فدارس ــۀ مس به گفت
تیم هــای فوتبــال دختــران، حضــور در مســابقات خــارج از کشــور اســت.
افغانســتان،  فوتبــال  فدراســیون  علــی کاظمــی، مســوول مطبوعاتــی 

می دانــد. چشــم گیر  را  دختــران  فوتبــال  تیــم  دســت آورد 
او می گویــد: برعــاوۀ دو لیــگ در کابــل، "در والیــت بلــخ ده تیــم بانــوان، 
در والیــت هــرات هشــت تیــم، در بامیــان چهــار تیــم، در ســرپل یــک تیــم 

و در بســیاری از والیــات دیگــر تیم هــای منتخــب بانــوان فعــال اســت".
ده هــا تیــم فوتبــال دختــر در کابــل و والیــات افغانســتان ثبــت اداره ورزش 
ــر  ــده و ه ــاد ش ــال زی ــه فوتب ــور ب ــران در کش ــدی دخت ــده اند. عاقه من ش

ــد. ــا می پیوندن ــن تیم ه ــع ای ــه جم ــتر ب ــمار بیش روز ش
ــر 28 ســاله افغانســتان، هشــت ســال پیــش عضــو  هاجــر ابوالفضــل، دخت
تیــم فوتبــال دختــران شــد. او در دو لیــگ ســال های قبــل بــرای تیــم ملــی 

بــازی کــرده اســت.
ــات کمــپ  ــرای تمرین ــن دور ب ــرای چهارمی ــه حــاال ب ــد ک هاجــر می گوی
راهــی امریــکا اســت. در تمرینــات کمــپ، برعــاوه بازیکنــان افغانســتان، 

ــد. ــرکت می کنن ــز ش ــورها نی ــایر کش ــتان از س فوتبالیس
هاجــر بنــد کفش هایــش را می بنــدد تــا در میــدان ســبز در فاصلــۀ نزدیــک 

غــازی اســتدیوم بــا دیگــر بازیکنــان تمریــن کنــد.
ورزشــگاه غــازی از محــات معــروف ورزشــی در کابــل اســت. در زمــان 
حاکمیــت گــروه طالبــان، ایــن اســتدیوم شــاهد اجــرای احــکام مجــازات، 
از جملــه اعــدام و سنگســار افــرادی بــوده کــه توســط ایــن گــروه مجــرم 

ــدند. ــناخته می ش ش
گــروه طالبــان در دهــۀ نــود، یــک زن را بــه جــرم زنــا در همیــن ورزشــگاه 

بــه گلولــه بســت و تصاویــر آن را منتشــر کــرد.
ــرای هــر  ــدان ســبز محــل تمریــن تیم هــای مطــرح افغانســتان اســت. ب می
ــران  ــای دخت ــود. تیم ه ــدان داده نمی ش ــن می ــازی در ای ــازۀ ب ــم اج ــم ه تی

ــد. ــن می کنن ــا تمری ــت در این ج ــدون محدودی ــا ب ام
ــان  ــن بی ــران چنی ــران و پس ــای دخت ــال تیم ه ــش را از فوتب ــر ارزیابی هاج
ــم.  ــران مقایســه کنی ــم دخت ــا تی ــم ب ــردان را نمی توانی ــال م ــد: "فوتب می کن
اگــر در مــورد تیــم خــود مــا بگویــم، مــا از جایــی کــه آغــاز کردیــم حــاال 
ــا  ــار م ــبز را در اختی ــدان س ــم می ــیون ه ــم. فدارس ــات داری ــی امکان خیل

گذاشــته."
ــان  ــر بازیکن ــر امســال در براب ــاه اکتب ــران در م ــال 1٧ ســال دخت ــم فوتب تی
ــو  ــل عض ــازی آرزوی مرس ــن ب ــرد در ای ــد. ب ــاف می رون ــه مص ــدی ب هن

ایــن تیــم اســت.
ــم،  ــی می گیری ــد آماده گ ــا هن ــر ب ــاه اکتب ــابقه م ــرای مس ــد: "ب او می گوی

ــم." ــرای افغانســتان افتخــار کســب کنی ــم ب ــدوارم بتوانی امی
بــه شــمول کابــل، در هفــت والیــت کمیتــۀ فوتبــال دختــران فعــال اســت. 
ــرز یــک هــزار گذشــته و  ــر حــاال از م ــان فوتبالی ســت دخت شــمار بازیکن

ــد. ــان می افزای ــه جمعیت ش ــر روز ب ــش ورزش ه عط
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لوی سارنوال يا کامران علیزايی؟ 
مسأله اين است

علیزایی عضو  کامران  ممنوع الخروج بودن  لغو  و  رهایی 
شورای والیتی هرات، یک بار دیگر ارادۀ حکومت وحدت ملی برای 
و  قاچاق بران  از  علیزایی  کامران  گرفت.  آزمون  به  را  فساد  با  مبارزه 
و  حمایت  از  که  است  کشور  غرب  در  معلوم الحال  جنایت پیشه گان 
پیش  چندی  می باشد،  برخوردار  کابل  در  بلندرتبه  مقام  چند  نوازش 
پس از آن که یک مجرم را از سارنوالی هرات فراری داد و سارنواالن را 
مورد ضرب وشتم قرار داد، از سوی لوی سارنوال کشور ممنوع الخروج 
و وظیفه اش به حالت تعلیق درآمد. اما پس از آن، موضوع به ارگ رسید، 

حکم لوی سارنوال کشور ملغا و کامران دوباره به وظیفه اش برگشت.
تراژید  قصۀ  ملی،  در حکومت وحدت  فساد  با  مبارزه  قصۀ  متاسفأنه 
و پُر دردی است. برخاف آن چه در ظاهر امر مبنی بر ضد فساد گفته 
این مبارزه کامًا گزینشی و سیاسی می باشد.  می شود، در پشت پرده 
باعث شده  ارگ،  در  قدرت  تمرکز  و  انحصار  برای  شهوتناک  عطش 
حقوقی  افراد  و  نهادهای  از  بسیار  آبروی  و  حیثیت  اعتبار،  تا  است 
در ساختار دولت به بازی گرفته است. رهبری حکومت وحدت ملی 
به جای این که خود را مکلف به دفاع از حکم لوی سارنوال مملکت 
- شخصی به غایت پاک و نیک می باشد، بداند، برعکس در این قضیه 
و  اعتبار  و  می گیرد  را  معلوم الحال  جنایت پیشه  قاچاق بر  یک  جانب 
حیثیت نهاد سارنوالی کشور را زیر پرسش می برد. لوی سارنوال کشور 
که چندی پیش از حمایت و پیشتیبانی رهبران حکومت وحدت ملی از 
تصامیم و ا قدامات این نهاد در مبارزه با فساد به مردم اطمینان داد، اما در 
عمل دیده می شود که این پیشتیبانی و حمایت، نهایتًا سیاسی و گزینشی 
می باشد. حکومتی که حیثیت و آبروی نهاد سارنوالی و شخص دادستان 
کل کشور را در برابر یک جنایت پیشه، نادیده می گیرد، معلوم است که 
شعار مبارزه با فساد جز یک عوام فریبی و سخن کمپاین، چیزی بیش 

نیست!

جمشيد یما اميری

دموکراسـی  نیم بنـد و در چتر آن، فعالیـت جامعۀ مدنی، 
رسـانه های آزاد و راه انـدازی گردهمایی هـا و اعتراضات 
دسـت آورد  عمده تریـن  دموکراتیـک،  و  مسـالمت آمیز 
یک ونیـم دهۀ پسـین اسـت. این دسـت آورد بـا هیچ چیز دیگـری نباید 
معاوضـه شـود. مانـدگاری و اسـتمرار روندهای مدنـی و دموکراتیک، 

بسـتر را بـرای ایجـاد یـک جامعۀ پویـا و آگاه فراهم می سـازد.
افغانسـتان در تاریـخ خویـش، از گسسـت ها و انقطاعـات بـه جـود 
آمـده، بیشـترین زیـان را دیـده اسـت. از ایـن رو، بایـد بـا حرکت ها و 
جنبش هـای اجتماعی-سیاسـی بـا تحمـل، مـدارا و تسـامح برخـورد 
صـورت گیـرد. نقـد و اعتـراض خصیصـۀ جوامـع مـدرن و درحـال 
گـذار اسـت. ایـن رونـد نبایـد متوقـف شـود. اسـتبداد و خودکامگی، 
درهـای گفت وگـو و تفاهـم را می بنند و انجماد و رکـود را جای گزین 

می سـازد.
بـه هـر قیمتـی بایـد مردم سـاالری و آزادی پـاس داشـته شـود و بـه 

گـردد. متوقـف  بندکشـیدن ها 

پرتو نادری

این  که  بیندیشم  آن گونه  ندارم؛  مکلفیتی  هیچ گونه  من 
جهان  انسان های  همه  شمار  به  می اندیشد.  آقا  آن  یا 
اندیشه  اندیشه، حس و عاطفه و جود دارد.  رنگارنگی 
آنانی که  اما هزاران هزار جلوه در مفهوم خود دارد.  یک واژه است؛ 
می اندیشند که گویا همه حقیقت جهان در اندیشۀ آنان و آیین آنان و 
در فرهنگ آنان تجلی یافته است، اندیشه آنان، آیین آنان و فرهنگ آنان 
بیرون  آنانی  جنجرۀ  از  سخنی  و  اندیشه  چنین  است،  جهان  برگزیدۀ 
تاریخ  مغارۀ  یکی  در  هم خرد خود  یا  دارند،  بیمار  که خرد  می شود 

فراموش کرده اند.
آن  به  همه گان  گریخت  به سوی  یکی  که  نیستیم،  گوسفندان  رمۀ  ما 
گریزد. برای آن که رمۀ گوسفندان اختاف اندیشه ندارند. شکوه جامعۀ 

انسانی در گوناگوناگونی اندیشه ها، فرهنگ ها و آیین های آن است.
اگر آنانی که می خواهند با توسل به »اسیملیشن « استبداد هم گان را در 
برابر  مانند خود سازند، در حقیقت در  خود حل کننند و همه گان را 
خداوند قیام کرده اند. اگر به خداوند یاوری ندارد، آن گاه نگاهی به خود 
اندزند و در انسان بودن خود شک کنند. برای آن که چنین اندیشه هایی 

انسانی نیست!
جامعۀ انسانی یعنی من هم هستم، با زبانم، با تاریخم با فرهنگم. شاید 
مرا دوست نداردی، اما من هستم با تاریخ خود با هویت خود، با زبان 
خود و با فرهنگ خود. همه را نا بود می کنی، بفرمای به گفتۀ قدیمیان: 
فرهنگ من  و  تاریخ  من،  بین بردن  از  به  که  تو  میدان!  این  و  گز  این 

کمربسته یی! بدان در آن صورت خود نیز نابود می شوی!
انسان و فرهنگ دیگری را در کنار خود نمی تواند تحمل کند،  آن که 
باید بداند که هنوز انسان غریزی است. از انسان غریزه تا انسان مدنی 
انسان  انسان غریزی  انسانی فاصله بسیار است.  تا آن ویژه گی ها برتر 
این سو  دیگر  داران  پستان  مرز  از  هنوز  غریزی  انسانی  نیست،  مدنی 

گامی نگداشته اند!
باید انسان های غریزی را انسان مدنی ساخت نه این که در برابر تاریخ و 

مدنیت گریم و دوباره بر گردم به مغاره های تاریک غرایز!

فيـسبـوک نـــامــه

ACKU
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کان جهانـی، یـک جنـِگ توافقـی و تعریـف 
سـازوکارهایی  طریـق  از  کـه  اسـت،  شـده 
خـط  سـوی  دو  هـر  در  هم زمـان  پیچیـده، 
توسـط قدرت هـای منطقه یی و جهانـِی رقیب 

می شـود. مدیریـت  همسـو  و 
ایـن  پایـان  چشـم اندازِ  و  اهـداف  چـون 
جنـگ معلـوم نیسـت، ادامـه و تبعـاِت تلفات 
نیروهـای نظامـِی مـا، بـه یـک نگرانـی بزرگ 
مبـدل شـده اسـت. مشـکل اصلـی مـا، عـدم 
تناسـب میان منابع انسـانی جنگ اسـت؛ برای 
دشـمن یک حوزۀ بـزرگ و متنـوع در مقیاس 
تقریبـًا ُکل کشـورهای اسـامی، منبع و بسـتر 
تنهـا  طـرف،  ایـن  در  امـا  سربازگیری سـت. 
یـک منبـع، آن هـم محـدود و عمدتـًا در یـک 
جغرافیـای قومـی خاص بـه عنـوان یگانه منبع 

قابـل دسـترس و قابـل اعتمـاد قـرار دارد. 
پایـان  بـودن  نامشـخص  نظرداشـت  در  بـا 
جنـگ، ادامـۀ ایـن وضـع بی تردیـد بـه برتری 
طـرِف برخـوردار از منابـع پایـدار و گسـتردۀ 
زیـر  در  دیگـر،  منبـع  و  می انجامـد.  انسـانی 
تـا  به تدریـج  انسـانی،  تلفـات  پی هـِم  فشـار 
پیـش  فرهنگـی  و  فیزیکـی  انقـراض  سـطح 

خواهـد رفـت.
بی طـرف  نهـاد  یـک  اگـر  هـم  همیـن حـاال 
در مناطـق و جغرافیـای سـربازگیری دولـت 
تحقیـق کنـد، به دلیل کشـته شـدِن مـردان در 
جبهه هـای نبـرد، تعـداد زنـاِن ایـن مناطـق را 

بسـیار بیشـتر از مـردان درخواهـد یافـت. 
ادامـۀ ایـن وضـع بـرای مـردمِ مـا فاجعه بـار 
اسـت؛ بـرای جلوگیـری از ایـن فاجعـه بایـد 
تشـکیات  در  افسـران  و  سـربازان  ترکیـب 
دفاعـی و امنیتـی کشـور بازنگـری شـود و بر 
اسـاس آن، اقدامـات عملی یـی در جهت تغییر 

بنیـادی و فـورِی ایـن وضـع، بـرای کاهـش 
تلفـات جوانـاِن یـک منطقـه و تقسـیم متوازِن 
بـار جنگ بـر ُکل والیات و جغرافیای کشـور، 

گیرد. صـورت 
نـکات زیـر می تواند بـه عنوان بخشـی از یک 

راه حـل مد نظر گرفته شـود: 
1. نظـام وظیفـه بایـد مجدداً احیا شـود و تمام 
افـراد واجـد شـرایط عسـکری از هـر قـوم و 
تبـار بـه عسـکری سـوق گردنـد و در دفاع از 

وطـن سـهم بگیرند.
2. دولـت نیز همچون دشـمن، منابـع متعدد و 
متنـوع بیرونـی و داخلی را تعریـف و از آن ها 
سـربازگیری کند. )توسـعۀ منابع سـربازگیری(

3. حـاال که هیچ پشـت جبهه یی وجـود ندارد 
و جنـگ عمـداً بـه تمـام والیـات افغانسـتان 
جوانـان  کـه  نیسـت  نیـازی  شـده،  کشـانیده 
و  اعتمـاد  غیرقابـل  فضـای  در  یـک والیـت 
جغرافیـای ناشـناختۀ والیـات دیگـر بجنگند. 
بـرای جلوگیـری از تلفات بیهوده،  بهتر اسـت 
جوانـان هـر والیـت در دفـاع از والیـِت خود 

شـوند.  موظف 
4. سـهمیه بندی های قومـی مقامـات اداری و 
پسـت های فرماندهـی در ارتـش، خاف اصل 
عدالـت و شایسـته گی و در تعـارض با مبادی 
اسـتراتژیک ارتش هاسـت. امـا حاال کـه چنین 
اسـت، بایـد میـان تعـداد افسـران و سـربازان 
از لحـاظ نفـوس و سـهمیه بندی های موجـود، 
نوعـی تناسـب و تـوازن در نظر گرفته شـود. 
ذی نفـوذ  گروه هـای  و  ملـی  نیروهـای   .5
بایـد بـر مراجـع درونـی و جامعـۀ  داخلـی، 
و  تعریـف  تـا  بیاورنـد  فشـار  بین المللـی 
مـرز نیروهـای خـودی و دشـمن، به روشـنی 
مشـخص و ُرخ جنِگ افغانسـتان معلوم شـود. 
بـا حامیـان طالبـان در روسـتاها و سـایر   .6

درون  در  و  آن هـا  جبهـۀ  پشـِت  جغرافیـای 
نهادهـای دولتـی بـا قاطعیـت برخورد شـده و 

عقـب جبهـات آن هـا متاشـی شـود. 
آن  در  تروریسـتان  تصفیـۀ  کـه  والیاتـی   .٧  
و  قاطـع  ضربـاِت  بـا  بایـد  اسـت،  ممکـن 
تـا  گردنـد  پـاک  زودتـر  هرچـه  ُخردکننـده 
دولـت نیـز بـه یـک پشـت جبهـۀ مطمیـن و 

یابـد.  دسـت  پایـدار 
8. بـا رعایـت قاعـدۀ »دشـمن دولت، دشـمن 
متعلـق  بـه هیـچ قومـی  مـردم« و »تروریـزم 
نیسـت«، هـر نـوع سـمپاتی قومی و احسـاس 
تعلـِق تبـاری بـه طالبـان و سـایر گروه هـای 

تروریسـتی بایـد از بیـن بـرود. 
و  نهادهـا  شـدۀ  تعریـف  صاحیت هـای   .9
مقاماِت عسـکری باید واقعًا در اختیارخودشان 
باشـد و صاحیت هـای فرماندهـی میدانـی از 
دفاتـر مرکـزی و مراجع مجهول بـه میدان های 
جنـگ منتقـل شـود و فرماندهان میدانـی باید 
صاحیـتِ ادامـه و توقـِف جنـگ را مطابق به 

الزامـات وضع جنگ داشـته باشـند. 
و  باشـد  عادالنـه  بایـد  پـاداش  و  تنبیـه   .10
تقدیـر سـربازان و افسـراِن فـداکار و آن هایـی 
پیمایـش  قابـل  و  واقعـی  دسـتاوردهای  کـه 

داشـته باشـند، در اولویـت قـرار گیـرد.
و... 

اگـر گزینه هـای دیگـر عملـی نشـود و تغییـر 
اساسـی بـه میـان نیایـد؛ بهترین گزینـه، گزینۀ 
والیتـی کـردِن جنـگ و توظیـف سـربازان در 
والیت هـای خودشـان اسـت. چـون رفتـن به 
یـک جنـِگ مجهـول در کوچه هـا و اراضـِی 
والیاتـی کـه بخـش عمـدۀ مـردمِ آن از طالبان 
حمایـت می کنند، بـه معنای رفتن بـه قربانگاه 

و خودکشـی اسـت. 

خون هـای هدر رفته 
در یـک جنـِگ نافـرجام

رؤسای دولت 
به توافقاتی دست یافتند

و  غنی  که  است  گفته  افغانستان  ملی  وحدت  اجرایی حکومت  ریاست  دفتر 
اند.« در همین حال  یافته  توافقاتی دست  »به  عبداهلل در سومین نشست شان 
 20  -15 شورای  یک  که  است  کرده  پیشنهاد  اجتماعی  سیاسی  سازمان  یک 
نفره از کارکردهای حکومت وحدت ملی نظارت کند و مانع اختافات درون 

حکومتی گردد.
دو هفته پیش اختافات سیاسی بین رییس جمهور غنی و داکتر عبداهلل رییس 
اجرایی، زمانی آشکار شد که عبداهلل انتقادهای تندی از اشرف غنی کرد. پس از 
آن دو رهبر حکومت وحدت ملی سه بار باهم دیدار کردند که آخرین آن روز 

یک شنبه صورت گرفت.
دفتر ریاست اجرایی در یک اعامیه مطبوعاتی گفته است که »در این نشست 
کاری" به ادامه بحث های قبلی" رئیس جمهور و رئیس اجرایی در باره اصاح 
نظام انتخاباتی" توزیع تذکره الکترونیکی"تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی 
توافقاتی دست  به  سیاسی  توافقنامه  تطبیق  بر  نظارت  کمیته  اعضای  تعیین  و 

یافتند که در جریان هفته به صورت رسمی اعان می گردد.«
جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجرایی به رسانه ها گفت که روی این 
چهار موضوع توافق شده و در هفته جاری تا روز جمعه روی در مورد مسایل 

دیگر اقدمات عملی صورت می گیرد.
او راجع به زمان اجرا شدن این توافقات، مثا شروع شدن توزیع تذکره های 
مورد  در  و  است  شده  توافق  فعَا  که  گفت  و  نداد  معلومات  الکترونیکی 

چگونگی و زمان شروع آن باید از نظر فنی کار صورت بگیرد.
پیشنهاد ایجاد یک شورای نظارتی

در همین حال، احزاب و جریان های سیاسی و مدنی افغانستان حاال نگران ادامه 
اختاف ها هستند. برخی از احزاب سیاسی با انتقاد از رهبران حکومت گفته اند 
که این اختافات حکومت داری را به شدت ضربه می زند و فساد و رشوه ستانی 

در ادارات را بیشتر می کند.
یک  در  دوشنبه  روز  واحد  افغانستان  ملی  حرکت  اجتماعی  سیاسی  سازمان 
از  نظارت  صاحیت  که  شد  شورا  یک  ایجاد  خواستار  کابل  در  گردهمایی 

کارکرد حکومت و جلوگیری از اختاف بین دو رهبر را داشته باشد.
طاهر هاشمی، استاد دانشگاه و معاون حرکت افغانستان واحد در این گردهمایی 
گفت که این حرکت طرح جامعی را برای بهبود حکومت داری و جلوگیری از 
اختاف بین دو رهبر حکومت تهیه کرده است: »پیشنهاد مهمی که در این طرح 
وجود دارد این است که یک شورای عالی از شخصیت های با بصیرت، ملی و 

کسانی که دست شان در خون مردم آلوده نیست، تشکیل شود.«
حرکت ملی افغانستان واحد می گوید در رابطه به این طرح با مقام های دولتی 
گفتگو می کند و در صورت پذیرش طرح از جانب حکومت، جزییات آن را در 

اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.
از جانب دیگر، گروه کاری مشترک جامعه مدنی اخیراَ در یک کنفرانس خبری 
در کابل از رییس جمهور و رییس اجرایی خواست تا به اختافات شان پایان 
دهند. این گروه تاکید کرد که فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات عادالنه، آزاد 
و فراگیر به منظور تامین مشروعیت آیندۀ نظام و حفظ دستاوردهای سا ل های 

اخیر، مهمترین مسئولیت های حکومت کنونی است.
این  در  واحد  افغانستان  ملی  حرکت  رهبری  اعضای  از  اچکزی،  توریالی 
گردهمایی گفت: »جنگ ادامه دارد. دشمنان هر روز به شهرها نزدیک می شوند 

و تنها شهرها باقی مانده اند.«
اختافات در سطح رهبری حکومت زمانی بروز کرده است که دو شهر مهم 
نیروهای دولتی حداقل در چهارده  افغانستان در محاصره طالبان قرار دارد و 
والیت مصروف نبرد سخت با طالبان هستند. این نگرانی وجود دارد که اختاف 
در رهبری حکومت سبب ضعف در مدیریت جنگ می شود و شورشیان فرصت 

و فضای بهتری برای پیشروی و موفقیت در میدان جنگ پیدا می کنند.

به  را  افغانستان  بین دو رهبر حکومت  تاکید کرد که اختافات  آقای هاشمی 
سوی بحران شدیدتر می برد: »حاال ما به حکومت کاری نداریم ولی از آینده 
افغانستان هراس داریم. ساختارهای حکومت ما مطابق قانون اساسی تشکیل 
نشده و آنچه حکومت انجام می دهد با بی برنامگی، ما را به طرف یک سقوط 

محتوم می کشاند.«

عزیزاهلل آریانفر
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