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زمونـــږ بـــا همتـــه خلکـــو تـــل پـــه ســـختو رشایطـــو کـــې د هیـــواد د آبـــادۍ لـــه پـــاره یـــو بـــل تـــه الس 

ـــه ددې  ـــړی دی. البت ـــد ک ـــه اوهان ـــې هڅ ـــې ی ـــدې الره ک ـــود پ ـــوان درل ـــې ت ـــې ی ـــه چ ـــه ځای ـــړی او ترکوم ورک

ـــروژو  ـــو پ ـــا وزارت د مـــي پیوســـتون پروګـــرام د ټولګټ ـــی او پراختی ـــود بیارغون ـــو کلی ـــوه بیلګـــه م رښـــتینو هڅـــو ی

ـــې  ـــو خپل ـــودو رسه کلي ـــه درل ـــزم پ ـــاري میکانی ـــجم او معی ـــوه منس ـــو د ی ـــږ کلیوال ـــده . زمون ـــې ولی ـــق ک ـــه تطبی پ

ـــې د واک ،  ـــړي ي ـــوی غ ـــړې او د هغ ـــوړې ک ـــې ج ـــه مخ ـــو ل ـــو ټاکن ـــوراګانې د آزادواو دموکراتیک ـــي ش پراختیای

ـــرام د  ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــاکل . د م ـــو رسه وټ ـــې نیول ـــر ک ـــه نظ ـــو پ ـــورو خصلتون ـــې ، او ن ـــتینولۍ ، وطنپالن رښ

ـــدې د  ـــې وتوانی ـــرڅ ک ـــه ت ـــت پ ـــودې کار او فعالی ـــې م ـــه د زیات ـــیزې ن ـــوې لس ـــوراګانې د ی ـــي ش ـــو پراختیاي کلی

ـــو رسه د  ـــه لرل ـــب پ ـــډ ترکی ـــه د ګ ـــا رین ـــځينه او ن ـــکاره يش ، د ښ ـــه را ښ ـــه توګ ـــټ پ ـــي بنس ـــم نیونک ـــوه تصمی ی

ـــاوو  ـــل يش او دهغـــوی دغوښـــتنو اســـتازیتوب وکـــړې . دغـــو شـــوراګانو د هغـــو وړټی ـــځ کـــې ومن ـــه من ـــو پ کلیوال

ـــو ډول  ـــې د ی ـــې ی ـــه کي ک ـــته راوړل پ ـــې الس ـــې ی ـــوده ک ـــدې م ـــې پ ـــو رسه چ ـــه لرل ـــو پ ـــتناکو ظرفیتون او ارزښ

ـــو  ـــی ش ـــه کول ـــه ترین ـــه توګ ـــې پ ـــۍ د بیلګ ـــزې واکمن ـــیمه ای ـــي س ـــوې ښ ـــې د ی ـــړې چ ـــررسه ک ـــډه ت ـــرۍ ون ره

ـــوراګانې   ـــي ش ـــو پراختیاي ـــرام د کلی ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــا وزارت د م ـــې او پراختی ـــو د بیارغون ـــړو. د کلی ـــه وک یادون

ـــت  ـــاره دغـــه هوی ـــه پ ـــدو ل ـــي کی ـــروژ د پ ـــو پ ـــو ټولګټ ـــډو کـــې د زرګون ـــو او بان ـــه کلی ـــواد پ ـــول هی ـــدې د ټ وتوانی

ـــه  ـــو پ ـــخړو د حلول ـــې د ش ـــډو ک ـــواو بان ـــډو کلی ـــه اړون ـــې پ ـــګ ی ـــق ترڅن ـــروژو د تطبی ـــه د پ ـــته راوړي  . البت الس

ـــس  ـــې  ل ـــې ي ـــي کار ک ـــل اوعم ـــه متوی ـــروژو پ ـــره د پ ـــه دې رس بی ـــې او پ ـــې لرل ـــانه کارنام ـــم روښ ـــې ه ـــه ک برخ

ـــیی  .   ـــده ښ ـــه ون ـــوی مثبت ـــې د هغ ـــه ک ـــه برخ ـــق پ ـــروژو د تطبی ـــې د پ ـــته  چ ـــم اخیس ـــډه ه ـــلنه ون س

ـــي  ـــو پراختیاي ـــه رســـیدلی، دغـــه وګړنیزاوجوړونکـــې بنســـټونه )د کلی ـــای ت اوس چـــې د مـــي پیوســـتون پروګـــرام پ

شـــوراګانې ( يـــې د یـــوې لویـــې الســـته راوړنـــې پـــه توګـــه پـــه ځـــای پریښـــي دي . د کلیـــو پراختیايـــي شـــوراګانې 

ـــتونزو  ـــزو س ـــرۍ ، د ټولنی ـــه ره ـــه ، د کي پ ـــه بیارغون ـــي دي  پ ـــو د ارادې ممث ـــې د کلیوال ـــت ک ـــه حقیق ـــې پ چ

پـــه حلولـــو، د کي پـــه اقتصـــادي وده او پراختیـــا او نـــورو مســـایلوکې د خپلـــو خلکـــو دونـــډې اســـتازیتوب 

ـــو  ـــی ش ـــه ډاډ رسه ویل ـــاملې وې پ ـــوراګانې ش ـــي ش ـــو پراختیاي ـــې د کلی ـــې چ ـــه کار ک ـــه هرهغ ـــې پ ـــوي. یعن ک

ـــړې دي . ـــو پریک ـــړې ، د خلک ـــورا پریک ـــامل دي  او د ش ـــې ش ـــه کار ک ـــه هغ ـــک پ ـــې خل ـــت ک ـــه حقیق ـــې پ چ

ـــه وايل، د  ـــد ښ ـــې، د ژون ـــارونو بیارغون ـــو او ښ ـــی ، د کلی ـــۍ کموال ـــا ، د بیوزل ـــان پراختی ـــو ش ـــې ی ـــاره چ ددې لپ

ـــه عمـــل کـــي  ـــې وي او پ ـــو نورومهمـــو مســـایلو دوام موندل ـــواد کـــې داســـې ځین ـــه هی ـــې اقتصـــادي ودې او پ ټولڼ

ـــي  ـــرام د » ول ـــع پروګ ـــوی اوجام ـــل ل ـــو ب ـــیدو رسه ی ـــه رس ـــای ت ـــه پ ـــرام پ ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــق يش  د م تطبی

ـــي  ـــو . د ول ـــام ش ـــوا اع ـــه خ ـــت ل ـــوري دول ـــامي جمه ـــتان داس ـــه د افغانس ـــه نام ـــرام « پ ـــي پروګ ـــړون م ت

ـــې  ـــته راوړن ـــې الس ـــانه او جوړونک ـــر روښ ـــه څی ـــرام پ ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــم د م ـــه ه ـــرام ب ـــي پروګ ـــرون م ت

ـــه  ـــې دغ ـــًا چ ـــي . یقین ـــور، بوځ ـــه ل ـــو پ ـــو برخ ـــه وايل د بیابیل ـــه د ودې اوښ ـــد ب ـــو ژون ـــې د هیوادوال ـــري چ ول

ـــو او  ـــواد د کلی ـــې د هی ـــرام ک ـــوړي پروګ ـــه نوم ـــه پ ـــې وي ځک ـــې اواغیزمن ـــکاره، لوی ـــرې ښ ـــه ډی ـــې ب ـــته راوړن الس

ـــې،  ـــل ذات ک ـــه خپ ـــامله ده او پ ـــم ش ـــا ه ـــزه وده او پراختی ـــارونو ټولنی ـــواد د ښ ـــره د هی ـــا رسبی ـــه پراختی ـــډو پ بان

ـــرام دی .   ـــموله پروګ ـــتان ش ـــو افغانس ی

ـــک  ـــډه ده . خل ـــو ون ـــې د خلک ـــق ک ـــه تطبی ـــرام پ ـــي پروګ ـــړون م ـــي ت ـــې د ول ـــم  ټک ـــې وړمه ـــدې اړه د یادون پ

ـــرونو  ـــه د کلس ـــې، البت ـــوکاټ ک ـــه چ ـــوراګانو پ ـــی ش ـــوايل پراختیاي ـــاري اوکلی ـــم د ښ ـــې ه ـــرام ک ـــدې پروګ ـــه پ ب

ـــرام  ـــي پروګ ـــړون م ـــي ت ـــږو د ول ـــې پوهی ـــه چ ـــړي. څرنګ ـــررسه ک ـــډه ت ـــايس ون ـــه اواس ـــې، مهم ـــو ک ـــه جوړول پ

ـــې  ـــه ده  چ ـــزه ژمن ـــوه دوه اړخی ـــځ ی ـــت ترمن ـــو او دول ـــې د خلک ـــګ ی ـــرام دې او ترڅن ـــوزاريت پروګ ـــن ال ـــو بی ی

دا پخپلـــه پـــه پراخـــه توګـــه پـــه پروګـــرام کـــې د خلکـــو د ښـــکاره ونـــډې د ارزښـــت څرګنـــدوی ده اومـــي 

ـــي . ـــا وربخښ ـــزه ځانګړټی اووګړنی

پـــه یقیـــن رسه ویلـــی شـــو چـــې زموږخلـــک د پراختیایـــي شـــوراګانو د یـــوې لســـیزې نـــه د زیاتـــو کړنـــو او 

ـــوي  ـــه ورس ـــو ت ـــوب پوړی ـــم د بریالیت ـــرام ه ـــي پروګ ـــړون م ـــي ت ـــی يش د ول ـــې کول ـــړي چ ـــه دا زده ک ـــو ن تجرب

ـــه ډول  ـــړي ، څ ـــوړ ک ـــه ل ـــل ظرفیتون ـــه خپ ـــې څرنګ ـــړل چ ـــې زده ک ـــرام ک ـــتون پروګ ـــي پیوس ـــه م ـــو پ . خلک

ـــي  ـــه عم ـــاب ورکون ـــفافیت او حس ـــه ډول  ش ـــړي ، څ ـــی ک ـــی پل ـــل ک ـــه عم ـــتون پ ـــی او پیوس ـــې ، یووال ورورول

ـــتینې  ـــه رښ ـــان پ ـــدا ش ـــاتنې او هم ـــروژو د س ـــړي، د پ ـــه وک ـــه ډول څارن ـــه څ ـــوايل ن ـــروژو د کار څرنګ ـــړي، د پ ک

ـــروژې د  ـــې پ ـــږي چ ـــوی پوهی ـــړي .هغ ـــل وک ـــه ډول رسه عم ـــي څ ـــق ک ـــه تطبی ـــو پ ـــتنې رسه د هغ ـــډې اخیس ون

ـــه  ـــد دهغ ـــیدلی او بای ـــه رس ـــو رسه رست ـــې تویول ـــار اوخول ـــه زی ـــوی پ ـــې دهغ ـــه چ ـــت دی ، ځک ـــل ملکی دوی خپ

ـــړي .  ـــه وک ـــده هڅ ـــه ح ـــر زیات ـــم ت ـــې ه ـــه ک ـــه برخ ـــاتنې او دوام پ ـــفافیت ، س ـــې ، ش ـــق، څارن د تطبی

ـــو  ـــډو وزارتون ـــت ) داړون ـــه د دول ـــو ن ـــو کارون ـــه مهم ـــو ل ـــو ی ـــې د خلک ـــرام ک ـــي پروګ ـــه م ـــړون پ ـــي ت د ول

( لـــه اجراآتـــو نـــه څارنـــه  او دهغـــو پیســـوپه اړه حســـاب ورکونـــه او مســـؤولیت منـــل دي چـــې پـــه پـــروژو 

کـــي لګـــول کیـــږي . یعنـــې اوس خلـــک د اســـايس ونـــډې پـــه اخیســـتو او زیـــات مســـؤولیت اوواک پـــه 

ـــه  ـــه پایل ـــل پ ـــل عم ـــې د خپ ـــاءالله چ ـــي او ان ش ـــه اخ ـــې برخ ـــرام ک ـــي پروګ ـــه م ـــړون پ ـــي ت ـــورسه د ول لرل

کـــی بـــه روښـــانه الســـته راوړنـــې ولـــري . لـــه بلـــې خـــوا د اړونـــدو وزارتونـــو لـــه اجراآتـــو نـــه د کلیـــو د 

پراختیایـــي شـــوراګانو یعنـــې خلکـــو لـــه خـــوا، څارنـــه تـــررسه کیـــږي . څرنګـــه چـــې د هیـــواد ولســـمرش د 

کلیـــود پراختیایـــي شـــوراګانو اســـتازو تـــه دايس وویـــل : 

ـــږي  ـــتل کی ـــاب اخیس ـــه حس ـــو ن ـــه تاس ـــه ل ـــۍ ن ـــرې افغان ـــه ه ـــو ل ـــئ، خ ـــاب واخل ـــه حس ـــۍ ن ـــرې افغان ـــه ه »  ل

ـــه  ـــې ن ـــت هڅ ـــووايل حکوم ـــي ی ـــه د م ـــو ک ـــږي ، خ ـــول کی ـــور لګ ـــاد ت ـــره ورځ د فس ـــه دی؟ ه ـــل څ ، ددې دلی

ـــارزې  ـــې د مب ـــل ک ـــه مقاب ـــاد پ ـــم د فس ـــتیا ه ـــه رښ ـــږ پ ـــې مون ـــړی وای چ ـــت ورک ـــه قناع ـــړۍ ت ـــه ن ـــا ب وای ، چ

ـــږ رسه  ـــه مون ـــدې ل ـــرام بان ـــړي پروګ ـــارد دال ـــو میلی ـــه ی ـــه پ ـــړۍ ب ـــې ن ـــو کاوه چ ـــوچ م ـــرو ؟ س ـــان او اراده ل پ

ـــارسي  ـــه رست ـــفافیت پ ـــې ش ـــو چ ـــې ی ـــت ک ـــوه آزمایښ ـــه ی ـــږ پ ـــه مون ـــدې کبل ـــه هم ـــیږي؟ ل ـــه ورس ـــې ت موافق

ـــن يش .« ـــه تأمی توګ

دوليس تړون ميل پروګرام په پيل کیدو کې د خلکو ونډه
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بـه  افغانسـتان  امنیتـِی  وضعیـت  این کـه  در 
خـط سـرخ رسـیده، کمتـر کسـی تردید نشـان 
می دهـد. پـس از ایجـاد دولـت وحـدت ملـی 
و  کم کاری هـا  بـه  کـه  می شـد  بـرده  انتظـار 
مشـکالت در اکثـر عرصه هـا و به ویـژه مسـایل 
امنیتـی نقطـۀ پایـان گذاشـته شـود و ما شـاهد 
پیشـرفت هایی مثبـت در همـۀ امـور باشـیم. اما 
بـه نظر می رسـد کـه انتظارها از دولـت وحدِت 
ملـی چنـدان موجه نبـوده و حتا ایـن دولت در 
مقایسـه بـا دولـت پیشــین، خیلـی کم کارتـر و 

می کنـد.  جلـوه  ناکام تـر 
شـاید بخشـی از ناکامی هـای دولـت وحـدت 
ملـی، بـه دلیـِل تغییراتـی کـه هم زمان بـا روی 
متحـدان  بـا  کشـور  روابـط  در  آن  آمـدِن  کار 
اسـتراتژیِک کشـور و مقدار کمک هـای پولی یی 
قابـل  می گرفـت،  افغانسـتان صـورت  بـه  کـه 
توجیـه باشـد؛ ولـی بدون شـک بخـش دیگری 
از مشـکالِت موجـود به رهبـری دولت وحدت 
ملـی مربوط می شـود. دولت مـرداِن فعلی وعده 
سـپرده بودنـد کـه افغانسـتان را تغییـر خواهند 
داد و کشـور را از بحرانـی کـه در آن گیـر مانده 

بـود نجـات می بخشـند؛ امـا با گذشـت بیش از 
دو سـال از عمـر دولـت وحـدت ملـی، مـا نـه 
تنهـا کـه شـاهد پیشـرفتی در عرصه هـای مهـِم 
زنده گـی مردم نیسـتیم، بـل بحران هـای امنیتی، 
اقتصــادی و سیاسـی به صـورِت فاجعه انگیزی 

در حـاِل گسـترش اند. 
حمـالت انتحارِی روز سه شـنبه نشـان دادند که 
هنوز افغانسـتان تا رسـیدن بـه وضعیت مطلوب 
پیـش  در  را  دشـواری  و  راه طوالنـی  امنیتـی، 
دارد. نبایـد خوش بـاور بـود و بـه حرف هایـی 
کـه بـه صـورِت دوام دار مسـووالِن رده بـاالی 
کشـور و بـه تبـع آن ، سخنگویان شـان تحویـل 
اعتمـاد زمانـی  اعتمـاد کـرد.  مـردم می دهنـد، 
معنـادار اسـت کـه رهبـران کشــور واقعـًا بـه 
مسـوولیت های خود آن گونه که بایسـته اسـت، 

باشـند.  پرداخته 
حمـالت  کشـور  پارلمـاِن  نزدیکـی  در  وقتـی 
انتحـاری صـورت می گیـرد و نیروهـای امنیتی، 
ریاسـت  ارگ  بـه  ورودی  راه هـای  و  اطـراف 
شـدیدترین  تحـت  بالفاصلـه  را  جمهـوری 
تدابیـر امنیتـی قـرار می دهنـد، هیـچ اعتمـادی 
نمی توانـد میـان مـردم و دولـت شـکل بگیـرد. 
جالب تـر این کـه پـس از ایـن حمـالت، بازهم 
شـان  پیشــرفت های  از  دولـت  سـخنگویان 
امنیـِت کشـور سـخن می گوینـد و  تأمیـن  در 
مرتـب ایـن ترجیع بنـد را تکـرار می کننــد کـه 
در ماه هـای پسـین، در عمل کـرد و هماهنگـی 
دگرگونی هـای چشـم گیری  امنیتـی،  نیروهـای 

رونمـا شـده اسـت. 
اما مسـلمًا بـا تحویـل دادِن سـخنان پرطمطراق 
عینـِی  واقعیت هـای  نمی تـوان  بی پشـتوانه،  و 
کشـور را تغییـر داد و یـا بـه مـردم قبوالنـد که 
تحـوالت عظیمـی در زنده گی شـان بـه وجـود 
یـاد  بـه  افغانسـتان هنـوز  آمـده اسـت. مـردم 
دارنـد آن سـال هایی را کـه رسـانه های دولتـی 
و مقام هـای کشـور، یک سـره در حـال تزریـِق 
دروغ و فریـب بـه جامعـه بودنـد؛ سـال هایی 
و  چـپ  چـه  ایدیولوژیـک،  دولت هـای  کـه 
چـه راسـت، بـر کشـور حاکمیـت می راندنـد 
و واقعیـت را آن گونـه کـه خودشـان دوسـت 

داشــتند، تعریـف می کردنـد. 
البتـه در آن سـال ها جهــان این قـدر کـه امروز 
از برکـت فنـاوری بـه هم نزدیک شـده، نزدیک 
نبـود و گاهـی صحـت و سـقِم قضایـا را واقعًا 
نمی شـد به درسـتی تشـخیص داد؛ امـا بـا ایـن 
مـی داد  نشــان  کشـور  عـادِی  شـرایط  حـال 
کـه وضعیـت بـه هیـچ صـورت آن گونـه کـه 

نیسـت. می زننـد،  را  آن  الِف  دولت مـردان 

 اکنـون نیـز بلندگویـاِن حکومتـی می خواهنـد 
کـه واقعیت هـا را کتمـان کرده و یـا روایت های 
دیگـری مطابـق بـه میل و سـلیقۀ خـود از آن ها 
بسـازند. امـروزه روز، بـه برکـت فناوری هـای 
بـدون  می تـوان  را  مسـایل  خیلـی  پیشـرفته 
دســترسی بـه منابع دولتـی و رسـمی، از منابع 
اصلـی به دسـت آورد و در موردشـان قضاوت 

 . د کر
نیسـت.  خـوب  کشـور  امنیتـی  وضعیـت 
هیـچ  بـا  نمی تـوان  کـه  اسـت  واقعیتـی  ایـن 
ایدیولـوژی و سـازۀ فکـری آن را پوشـیده نگه 
داشـت. دولت مـردان کشـور بـه جـای کتمـان 
مـردم  کـه  واقعیت هایـی  آن هـم  واقعیت هـا، 
به خوبـی از آن هـا اطـالع دارنـد، بهتر اسـت به 
واقعیت هـا وفـادار باقـی بماننـد و بـرای تغییـر 

بردارنـد.  گام  وضعیـت 
یکـی از اعضـای پارلمان وقتی حـوادث خونیِن 
روز سه شـنبه اتفـاق افتـاد، حرف هـای جالبـی 
بـه دیگـر  او خطـاب  کـرد.  بیـان  در مجلـس 
نماینـده گان گفـت کـه "رییس امنیت ملِی شـما 
انجنیـر سـاختمان اسـت، وزیر داخلۀتـان میداِن 
تعلیـم را ندیـده و وزیر دفاع تان در روز روشـن 
و ایسـتاده خواب مـی رود؛ آن وقت شـما انتظار 

داریـد کـه امنیت کشـور چگونه باشـد؟"
 این سـخنان شـاید بـه دلیِل دردی کـه در خود 
نهـان دارد، چنیـن بـار انتقـادِی تنـدی را حمل 
می کنـد؛ ولـی اگـر نیـک بنگریـم، واقعیـت نیز 

غیـر از ایـن نمی نماید. 
رییس جمهورِی کشـور که بسـیار دوسـت دارد 
در همـه جـا از خـود بـه عنـوان سـرقوماندان 
در  کنـد،  یـاد  امنیتـی کشـور  نیروهـای  اعلـی 
ظـرف بیشـتر از دو سـالی کـه بر مسـند قدرت 
تکیـه زده، هیچ اقـدام بنیادی یی بـرای بازنگری 
اسـتراتژی ها و برنامه هـای امنیتـی صورت نداده 
اسـت. در حالـی که بخش بزرگی از مشـکالت 
امـروز جامعـه، بـه برنامه هـا و اسـتراتژی هایی 
مربوط می شـود کـه در سـرلوحۀ کار و فعالیِت 
نهاد هـای امنیتـی قـرار دارنـد. ایـن برنامه هـا از 
دیرزمانـی در انتظـار بازنگـری و تجدیـد نظـر 
انـد، ولـی دیـده می شـود کـه رهبـران دولـت 
را  کاری  چنیـن  فرصـِت  یـا  ملـی،  وحــدت 
ندارنـد و یـا ضرورِت آن را احسـاس نمی کنند.
 اگـر وضعیت بـه همین منـوال ادامه پیـدا کند، 
پیش بینـی شـده  کـه  همان گونـه  بـدون شـک 
اسـت، سـال آینـده بدتـر از امســال از لحـاظ 

بود!  امنیتـی خواهـد 
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ــای  ــر از شــرم و اشــِک آق ــاه از داســتاِن پُ بیشــتر از یــک م
ایشــچی ـ از بــزرگاِن قومــی در جوزجــان ـ و جنــرال 
ــوز  ــت و هن ــت جمهوری گذش ــاون اوِل ریاس ــتم مع دوس
هیــچ ســِرنخی از صحت وســقِم ماجــرا و یــا اثــری از 
به چشــم  آن  بــه  قانون مندانــه  و  عادالنــه  رســیده گِی 
نمی خــورد. ایــن قضیــه از آن جــا کــه در یک طــرِف آن 
طــرِف  در  و  ایشــچی،  نــام  بــه  قومی یــی  ریش ســفیِد 
ــرال  ــه بلنـــدای جن دیگــرش ریش ســفید و مقامــی ارشــد ب
ــز آزار و  ــوع آن نی ــرار دارد و موض ــتم ق ــید دوس عبدالرش
ــه  ــاِن عام ــه اذه ــی ب ــوِک بزرگ ــت، ش ــی اس ــرض جنس تع
و وجــدان جمعــِی مــردم وارد کــرد؛ از ایــن رو بایســته 
ــورد  ــفافیت م ــت و ش ــِت دق ــه در نهای ــود ک ــته ب و شایس
بررســی قــرار می گرفــت و بــا رســاندِن آن بــه نتیجــۀ 
قانونــی و نهایــی، بــارِ گــراِن وارد آمــده بــر ســالمِت جامعــه 
از آن رهگــذر برداشــته می شــد. امــا متأســفانه آن چــه کــه تــا 
کنــون مــا از ایــن پرونــده دیدیــم و شــنیدیم، فیســبوک بازی 
و غوغاســاالری در رســانه ها و بلندگوهــاِی حکومتــی بــوده 

اســت. 
ــوازاِت شــوِک بزرگــی  ــه م ــه، ب ــد روزِ نخســِت قضی در چن
کــه بــه رواِن جمعــِی مــردم وارد شــده بــود، اکت هــا 
از  نیــز  بزرگــی  ظاهــراً  و  پُرطمطــراق  واکنش هــای  و 
ــت و  ــه از جدی ــه هم ــد ک ــادر ش ــف ص ــکوهای مختل س
ــر  ــالوه ب ــه ع ــی داد؛ چنان ک ــر م ــوع خب ــیِت موض حساس
ــی  ــورهای خارج ــفارت خانه های کش ــت جمهوری، س ریاس
و ســازمان های بین المللــِی ملکــی و نظامــی، همــه بــر 
ــِق  ــچی و تطبی ــای ایش ــدۀ آق ــه پرون ــع ب ــیده گِی قاط رس
ــن واکنش هــا،  ــا از وراِی همــۀ ای ــد. ام ــد کردن ــت تأکی عدال
آن چــه از پــرده بــرون افتــاده، بــازی سیاســِی چندجانبــه بــا 
قضیــه و قربانــی کــردِن قانــون و عدالــت در پــاِی آن بــوده 
اســت. حــال آن کــه ســزاوار بــود پیشــتر و بیشــتر از هــر اکت 
ــن از ارکان  ــک رک ــواِن ی ــه عن ــه ب ــوۀ قضایی ــی، ق و واکنش
نظــام دموکراتیــک و قایــل بــه تفکیــک قــواِی مــا، موضــوع 
ــی  ــورد بررس ــالمی م ــانی و اس ــوِق انس ــۀ حق را از دریچ
ــاجراِت  ــایعه پراکنی ها و مش ــۀ ش ــی داد و دروازۀ هم ــرار م ق

بیهــوده را می بســت. 
در ایــن یک مــاه و انــدی، مــا فقــط شــاهد وعده هــا و 
ــرال دوســتم  ــدۀ چن ــه پرون ــر رســیده گی ب ــداِت ارگ ب تأکی
ــز  ــی و نی ــش مل و شاخ وشــانه کشــیدن های ســخنگوی جنب
افواهــاِت  نیــز  و  رســانه یی  و  فیســبوکی  قیل وقال هــای 
ــی در  ــچ. یعن ــر هی ــم و دیگ ــگ بوده ای ــاق و نیرن ــر از نف پُ
ــته،  ــراب نداش ــی از اع ــه محل ــزی ک ــا چی ــط تنه ــن وس ای
ــای  ــر قضای ــت در براب ــِی دول ــای قانون ــون و مکلفیت ه قان
ــتم و  ــای دوس ــهمگینی آق ــه س ــی ب ــم قضیه ی ــی، آن ه جرم
ــای  ــر روز به ج ــدت، ه ــن م ــت. در ای ــوده اس ــچی، ب ایش
ــِی دولــت، ماشــیِن شــایعه  ــی و قضای فعالیــِت دســتگاه عدل
ــدت  ــن م ــت. ارگ در ای ــاده اس ــردش  افت ــه گ ــه ب و تفرق
ــه  ــه ب ــم ک ــت دیدی ــا در نهای ــت داد ام یک ســر وعــدۀ عدال
ــه فراموشــی گذاشــته  ــی توجهــی شــد و قصــه ب ــت ب عدال
ــد  شــد. امــا مــا و همــۀ آن هایــی کــه دغدغــۀ عدالــت دارن
ــِن  ــِت یکــی از طرفی ــا برائ ــت و ی ــر مجرمی ــه ب ــدون ِ آن ک ب
رســیده گِی  درخواســت  باشــیم،  کــرده  حکــم  ماجــرا 
ــر  ــت را واالت ــم و عدال ــه را کردی ــفاِف قضی ــی و ش حقوق
از هــر مقــام و مصلحتــی دانســتیم و از همــۀ طرف هــا 
ــی  ــا پ ــه ب ــتیم ک ــی خواس ــی و اجتماع ــراِن سیاس و کنش گ
گرفتــِن ایــن رویکــرد، تلک هــای سیاســِی را بشــکنانند و بــر 
آفتابــی کــردن حقیقــت، ارگ را و نهادهــای عدلــی را فشــار 
ــان برســد.  ــه پای ــه گونــه الزمــش ب ــا ایــن قصــه ب بدهنــد ت
ــِت  ــاید فرص ــده، ش ــپری ش ــدِی س ــاه و ان ــه یک م ــاال ک ح
ــی را درک  ــن نگران ــه ای ــی باشــد ک ــۀ آنان ــرای هم ــی ب کاف
ــن،  ــد. بنابرای ــنیده گرفتن ــت را نش ــدای عدال ــد و ص نکردن
اکنــون کــه قضیــه همچنــان در مــدارِ گذشــته، یعنــی در هالــۀ 
ــت  ــه ایشــچی عدال ــه ارگ ب ــد و ن ــام می چرخ ــام و اته ابه
ــر  ــارِ دیگ ــک ب ــت؛ ی ــتم برائ ــه دوس ــه ب ــه محکم داده و ن
ــاالری و  ــارغ از غوغاس ــِی ف ــم عدالت خواه ــه می کنی توصی
ــرای  ــن رویکــردِ ممکــن ب ــای سیاســی، بهتری حب وبغض ه
رســیدن بــه عــزت و ثبــات و وقــارِ سیاســی اســت. در غیــر 
ــه  ــت و ب ــرای ذل ــزرگ ب ــی ب ــۀ »ایشــچی« مقدمه ی آن، قضی
عبارتــی، »هیچــی« شــدِن همــۀ گروه هــا و جریان هــای 

ــود! ــد ب ــا ارگ خواه ــس ب ــِی نامتجان سیاس

ایشچی و دیگر هیچی!

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1943   یک    شنبه      26جد  ی /  د  ی        y    1395   16ربیع الثانی    y 1438   15 جنو ر ی   2017

رییس جمهورِی كشور كه بسیار 
دوست دارد در همه جا از خود به 
عنوان سرقوماندان اعلی نیروهای 

امنیتی كشور یاد كند، در ظرف 
بیشتر از دو سالی كه بر مسند 
قدرت تکیه زده، هیچ اقدام 

بنیادی یی برای بازنگری استراتژی ها 
و برنامه های امنیتی صورت نداده 
است. در حالی كه بخش بزرگی از 
مشکالت امروز جامعه، به برنامه ها 
و استراتژی هایی مربوط می شود كه 
در سرلوحۀ كار و فعالیِت نهاد های 
امنیتی قرار دارند. این برنامه ها 
از دیرزمانی در انتظار بازنگری و 

تجدید نظر اند، ولی دیده می شود 
كه رهبران دولت وحـدت ملی، یا 
فرصِت چنین كاری را ندارند و یا 
ضرورِت آن را احساس نمی كنند
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ارگ در واکنش به اظهارات معاون شورای عالی صلح:

گستاخی به آدرس شخصیت های ملی 
پذیرفتنی نیست

گدشـته  هفتـۀ  سه شـنبۀ  روز  درحالی کـه 
در  انتحـاری  پیهـم  حمـالت  در  طالبـان 
شـهرهای بـزرگ کشـور ده هـا خانـواده را 
آن،  از  پـس  روز  دو  سـوگ  نشـاندند،  بـه 
عبدالحکیـم مجاهد، مشـاور ارشـد شـورای 
عالـی صلـح در یک نشسـت خبـری، طالبان 
را فرشـته گان صلـح خواند و افـزون بر این، 
از قهرمـان ملی کشـور به عنـوان بغاوت گر و 
از شـهید صلـح افغانسـتان بـه عنـوان عامـل 

نابـه سـامانی  در کشـور یـاد کـرد. 
ایـن اظهـارات عبدالحکیـم مجاهـد، خشـم 
حکومـت، بنیـاد شـهید احمدشـاه مسـعود، 
سیاسـی،  چهره هـای  و  اجرائیـه  ریاسـت 
داشـت. پـی  در  را  رسـانه ها  و  شـهروندان 

ارگ  کـه  بـود  اعتراضـات  ایـن  از  پـس 
خبرنامه یـی  پخـش  بـا  ریاسـت جمهوری 
مشـاور شـورای  اظهـارات  بررسی شـدن  از 
عالـی صلـح خبـر داده و گفتـه اسـت کـه 
بـا  تـا  داد  نخواهـد  اجـازه  هیچ کسـی  بـه 
مـردم  قاتـالن  بیـان،  آزادی  از  اسـتفاده 

افغانسـتان را فرشـته گان صلـح بخوانـد و به 
کنـد.  توهیـن  کشـور  ملـی  شـخصیت های 
بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود در اعالمیه یی 
گفته اسـت، مالعبدالحکیم مجاهد از تسـلیم 
تروریسـتی  شـبکه های  از  یکـی  شـده گان 
جهـان اسـت و از او بیـش از ایـن نمی تـوان 

داشـت. انتظار 
بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمـان ملی 
طـی  گفته هـا  ایـن  بـه  واکنـش  در  کشـور 
خوانـده  مسـووالنه  راغیـر  آن  اعالمیه یـی 
در  افغانسـتان  شـهروندان  اسـت،  گفتـه  و 
مشـاور  غیرمسـووالنۀ  صحبت هـای  مـورد 
ارشـد بـه اصطالح شـورای عالـی صلح، در 
مـورد قهرمـان ملـی و شـهید صلـح کشـور 
منتظـر اقدامـات قانونـی مسـووالن حکومتی 

می باشـند.
بنیـاد شـهید احمدشـاه مسـعود در ادامه بیان 
داشـته اسـت: "این کـه مالحکیـم از تسـلیم 
شـده گان دیـروز شـبکۀ تروریسـتی طالبـان 
و القاعـده می باشـد و نبایـد از گروهـی کـه 
هـرروز و هنـوز مـردم مـا را بـا انتحـار و 
انفجـار و بـه دسـتور اسـتخبارات بیرونی به 
خـاک و خـون می کشـاند، انتظـاری غیـر از 

داشـت." این 
در اعالمیـۀ بنیـاد شـهید احمدشـاه مسـعود 
بـه  تجـاوز  کـه  اسـت  آمـده  هم چنـان 

از  حمایـت  و  افغانسـان  بـزرگان  حریـم 
جنایت کارتریـن گـروه تروریسـتی، گناهـی 
می کنـد  ایجـاب  کـه  نابخشـودنی  اسـت 
حکومـت در برابـر آن اقدامات جدی داشـته 

باشـد.
بنیـاد قهرمـان ملـی کشـور این مقام شـورای 
عالـی صلـح را از مهره هـای اصلـی گـروه 
می افزایـد:  و  می دانـد  طالبـان  تروریسـتی 
فرشـته گان  قطـار  ایـن مهره هـا در  "امـروز 
صلـح بـا معاشـات دالری، بـا تغییـر موضع، 
دقیقـًا همـان مأموریـت قبلـی را بـه پیـش 
می برنـد و کشـورمان را تحـت عنـوان صلح 
سـوز  خانمـان  و  بی پایـان  جنگ هـای  بـه 

" می کشـانند.
ریاسـت جمهوری  ارگ  ایـن،  بـا  هم زمـان 
نیـز نسـبت بـه اظهـارات اخیر آقـای مجاهد 
واکنـش نشـان داده و در اعالمیه یـی آورده 
اسـت: حکومـت افغانسـتان بـه هیـچ فردی 
آزادی  از  اسـتفاده  بـا  کـه  نمی دهـد  اجـازه 
فرشـته گان  را  مـا  هم وطنـان  قاتـالن  بیـان، 

صلـح بخوانـد.
ارگ گـروه تروریسـتی طالبـان را "مسـتحق 
می افزایـد:  و  می دانـد  نابودن شـدن" 
نیروهـای امنیتـی و دفاعی افغانسـتان بر ضد 
آنـان در سـنگرهای دفـاع از وطـن مبـارزه 

می کننـد. برحـق 
در اعالمیۀ ارگ آمده اسـت: "شـخصیت های 
همـه  بـرای  افغانسـتان  رهبـران  و  ملـی 
و  می باشـند  احتـرام  قابـل  مـا  هم  وطنـان 
هرنـوع بی احترامـی و گسـتاخی علیـه آنـان، 
عظیـم  ملـت  رنجـش  و  ناراحتـی  سـبب 
رفتـار  چنیـن  و  شـد  خواهـد  افغانسـتان 
قبـول  قابـل  هرگـز  شوم شـان  اعمـال  و 

" . شـد نمی با
اظهـارات  بررسی شـدن  از  هم چنـان  ارگ 
داده  خبـر  صلـح  عالـی  شـورای  مشـاور 
خاطرنشـان می سـازد کـه در چـوکات قانون 
در برابـر آن اقـدام خواهد کـرد و نتیجۀآن را 

بـا مـردم شـریک خواهنـد سـاخت.
پیـش از ایـن، داکتـر عبـداهلل و عبـداهلل عطـا 
ان  برایـر  در  واکنش هایـی  نـور هـم  حمـد 
اظهـارات داشـته انـد. یـک منبـع نزدیـک به 
داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایـی، بـه روزنامـه 
مانـدگار گفـت کـه داکتـر عبـداهلل در حالـی 
کـه راهـی سـفر بـود، در تمـاس تلفنـی بـه 
محمـد حنیـف اتمـر مشـاور شـورای امنیت 

ملـی کشـور وظیفه سـپرد تـا ااظهـارات مال 
مجاهـد را بررسـی کنـد. عبـداهلل بـه اتمـر 
گفـت کـه بـه نظـر میرسـید کـه آن عـده از 
افـراد طالبـان کـه زیـر سـایه نظـام کنونـی 
مشـغول انـد، بـا گذشـته ننگیـن شـان وداع 
کـرده باشـند امـا حـاال کـه چنیـن نیسـت، 
قابـل قبـول نیسـتند و بایـد بعـد از بررسـی 
ایـن قضیـه در مـورد آنـان تصمیـم بگیریـم.

سرپرسـت  نـور،  محمـد  عطـا  چنـان  هـم 
حـزب  اجرایـی  رییـس  و  بلـخ  والیـت 
جمعیت اسـالمی افغانسـتان بر لزوم "تصفیه 
کـردن دشـمنان در درون نظام" تأکید کرده و 
از رییس جمهـور غنـی خواسـته بـود که مال 
مجاهـد را دسـتگیر و به پنجۀ قانون بسـپارد.
قانونـی،  یونـس  محمـد  دیگـر،  سـویی  از 
معـاون پیشـین ریاسـت جمهوری بـا پخـش 
خبرنامه یـی گفتـه اسـت: ارزش هـای جهاد 
جهـاد  اسـت،  طالبانـی  ذهنیـت  از  بلندتـر 
موهبـت الهـی بـود کـه مردم مان با گوشـت 
و پوسـت خود آن را در بر کشـیدند و در راه 
خداونـد سـر و مال خویـش را قربانی دادند.

آقـای قانونـی در ادامـه بیـان داشـته اسـت، 
 ISI افـرادی کـه تـا هنوز بـا شـناخت کارت
از پاکسـتان دیـدار می کننـد، دون تـر از آن اند 
کـه بیاییـد و در مـورد جهـاد و مجاهدیـن 

ابـراز نظـر کنند.
شـهید  "اسـتاد  قانونـی:  آقـای  گفتـۀ  بـه 
و  مسـعود،نایاب ترین  آمرصاحـب  و 
افغانسـتان  حاضـر  قـرن  ارزنده ترین هـای 
بودنـد کـه بعـد از سـال ها اسـتبداد، مـردم 
را به سـوی عدالـت اجتماعـی و ارزش های 
کـه  افـرادی  از  و  رهنمـون شـدند  انسـانی 
دارنـد،  در سـر  را  طالبانـی  اسـتبداد  هنـوز 
بعیـد اسـت کـه ارزش چنیـن گوهرهـای را 
بدانند.امـا، مـردم شـریف افغانسـتان به رهبر 
خـود و قهرمـان ملـی خـود احتـرام دارند و 
تاریـخ در مـورد اینـان بی طرفانـه قضـاوت 

کـرده اسـت."
در حیـن حـال، احمدضیـا مسـعود، نماینـدۀ 
ویـژه رییس جمهـور در امـور اصالحـات و 
حکومـت داری خـوب گفته اسـت: قضاوت 
انسـانان در مـورد شـخصیت ها و پدیده های 
مختلـف، متعلق به سـطح زنده گـی، فرهنگی 
و فکـری آنـان اسـت، نـه برداشت شـان از 

واقعیت هـای تاریخـی.
او افـزوده اسـت: کسـانی کـه عمـر خـود را 
در خدمـت بیگانـه گان سـپری کرده باشـند، 
کشـور خود را به دسـتور پاکستانیان تخریب 
در  زنده گی شـان  فرهنـگ  و  باشـند  کـرده 
جنـراالن  نهـی  و  امـر  و  غالمـی  نوکـری، 
پاکسـتانی شـکل گرفتـه باشـد، نبایـد توقـع 

بیـش از ایـن داشـت.
آقـای نور ُهشـدار داده بود کـه اگر حکومت 
در ایـن زمینـه اقدامـی نکنـد، مـردم اقـدام 
خواهنـد کـرد و "پاسـخ دندان شـکنی به این 

مـزدور بیگانه" خواهنـد داد."
در عیـن حـال، شـهروندان نیـز از اظهـارات 
عبدالحکیـم مجاهـد خشـم گین شـده و او را 

خوانده انـد. آی اِس آی  جاسـوس 
داکتـر نجیب سـالم، یکـی از کاربران شـبکۀ 
نوشـته  صفحـه اش  در  فیسـبوک  اجتماعـی 

. ست ا
عبدالحکیـم مجاهـد، چهـرۀ کلیدی شـورای 
عالـی صلـح در رژیـم طالبـان نماینـدۀ ایـن 

گـروه در ایـاالت متحـدۀ امریـکا بود. 
افراطـی  را  افغانسـتان  کنونـی  نظـام  او 
می خوانـد کـه بـه بـاور او، جنـگ طالبان در 

اسـت. دولـت  افراط گرایـی  برابـر 
نـام  زیـر  "حکومـت  اسـت:  گفتـه  او 
دموکراسـی و جمهوریـت افـراط می کننـد، 
هـم  قبـول  و  می کنـد  افـراط  فعلـی  رژیـم 

اسـت.  افراطـی  کـه  نـدارد 

مجیدی
ــراض  ــل اعت ــه دلی ــی ب ســند بودجــه مل
برخــی نماینــده گان در خصــوص در 
ــان،  ــنهادات آن ــدن پیش ــه نش ــر گرفت نظ
ــول  ــس موک ــدی مجل ــت بع ــه نشس ب

ــد. ش
ــی ۱۳۹۶  ــال مال ــی س ــۀ مل ــند بودج س
ــروز  ــی دی ــت عموم ــدای نشس در آجن
)شــنبه، ۲۵جــدی( مجلــس گرفتــه شــده 
ــی  ــراض برخ ــل اعت ــه دلی ــا ب ــود؛ ام ب
نماینــده گان بــه رأی گیــری گذاشــته 

ــد. نش
ــی  ــیون مال ــس کمیس ــار ریی ــر خان ی امی
و بودجــه مجلــس گفــت کــه در دوهفتــه 
ــۀ  ــند بودج ــی روی س ــته، کار کاف گذش
ملــی ۹۶ صــورت گرفتــه و بســیاری 
ــده گان در  ــنهادات نماین ــات و پیش نظری

ــده اســت. ــده ش آن گنجانی
ــور درج  ــه منظ ــه ب ــت ک ــار گف ــای ی آق
نماینــده گان  پیشــنهادی  پروژه هــای 
بخــش  در  دالــر  میلیــون  حــدود ۶۳ 
ــزوده شــده اســت. بودجــه انکشــافی اف
بودجــه  و  مالــی  کمیســیون  رییــس 
ــن  ــه ای ــرد ک ــان ک ــر نش ــس خاط مجل
ــه  ــترک ب ــۀ مش ــن جلس ــند در چندی س
ــوازن  ــوان ت ــد ت ــه و در ح ــث گرفت بح
در اختصــاص بودجــه انکشــافی بــه 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــات در نظ والی
ــی  ــد عثمان ــق احم ــال، صدی ــن ح در ای
دیگــر عضــو کمیســیون مالــی و بودجــه 
مجلــس نیــز خاطر نشــان کــرد کــه برای 
درج پروژه هــای پیشــنهادی نماینــده گان، 
ــه  ــی بودج ــند مل ــادی در س ــه ع بودج
ــافی  ــه انکش ــده و در بودج ــص ش تنقی

ــه شــده اســت. اضاف
ــه  ــرد ک ــر نشــان ک ــی خاط ــای عثمان آق
در ســند بودجــه بــرای هــر والیــت 
حــدود ۶صدهــزار دالــر امریــکا بودجــه 
ــه شــده اســت. انکشــافی در نظــر گرفت
در  مجلــس:  ایــن عضــو  گفتــۀ  بــه 
ــن نشســت مشــترک روی بودجــه  آخری
۹۶ نیــز توافــق نظــر وجــود داشــت 
آن  بــه  نســبت  کمیســیونی  هیــچ  و 

نداشــت. اعتراضــی 
خاطــر  صمیــم  ســمیع اهلل  هم چنــان، 
ــه جــز از پیشــنهادات  نشــان کــرد کــه ب
ــچ  ــی و بودجــه دیگــر هی کمیســیون مال
پیشــنهادی در ســند بودجــه درج نشــده 

اســت.
ــر  ــر انجــام اعتراضــات شــماری دیگ س
و  گرفــت  بــاال  نیــز  نماینــده گان  از 
ــس  ــس مجل ــی ریی ــروف ابراهیم عبدال
نماینــده گان، بحــث در داخــل مجلــس را 
ــی و  ــی دانســت و از کمیســیون مال منتف
بودجــه خواســت کــه امــروز یک شــنبه، 

ــار دیگــر روی ســند بودجــه نشســت  ب
مشــترک برگــزار کنــد و بــه روز دو 
ــکل  ــه ش ــرح را ب ــن ط ــده، ای ــنبه آین ش
پختــه بــه تــاالر عمومــی پیشــکش کنــد.
پیــش از ایــن و هم زمــان بــا ارایــۀ 
در  مســووالن   ۱۳۹۶ بودجــۀ  طــرح 
ــه بودجــه  ــد ک ــه بودن ــه گفت وزارت مالی
ــغ  ــال ۱۳۹۶، مبل ــافی س ــادی و انکش ع
4۶۶ میلیــارد افغانــی در نظــر گرفتــه 
شــده کــه از ایــن رقــم ۲87 میلیــارد آن 
بودجــه عــادی و ۱78 میلیــارد دیگــر آن 
ــد. ــکیل می ده ــافی تش ــه انکش را بودج
اکلیــل حکیمــی وزیــر مالیــه گفتــه بــود، 
ــع  ــق مناب ــده از طری ــال آین ــه س بودج
ــود و  ــل می ش ــی تموی ــی و خارج داخل
در آن موثریــت، رشــد اقتصــادی پایــدار 
ــردن  ــد ب ــغل و بلن ــاد ش ــوازن، ایج و مت
ظرفیت هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــه،  ــووالن در وزارت مالی ــۀ مس ــه گفت ب
۱۱7پــروژۀ   ،۱۳۹۶ ســال  بودجــۀ  در 
ــای  ــی در بخش ه ــک مل ــزرگ و کوچ ب
امنیــت، آمــوزش و پــرورش، بهداشــت، 
کشــاورزی و زیربنــا بــرای ســایر والیات 
ــه طــور متــوازن در نظــر گرفتــه شــده  ب
و توجــه بیشــتر حکومــت در بخــش 
ــافی،  ــای انکش ــت، پروژه ه ــکتور امنی س

ــد.  ــت می باش ــت و بهداش زراع
ــم  ــرح را در هفت ــن ط ــنا، ای ــس س مجل
ــنهاد  ــۀ پیش ــا ارای ــال روان، ب ــوس س ق
ــامل  ــرای ش ــافی ب ــروژۀ انکش ــا پ ده ه
ــرد و  ــد ک ــرح، تایی ــن ط ــاختن در ای س
ســپس بــه مجلــس نماینــده گان فرســتاد. 
بربنیــاد مــادۀ ۹8 قانــون اساســی، بودجــۀ 
بــه  انکشــافی،  برنامههــای  و  دولــت 
مجلــس ســنا و پــس از نظــر و مشــورۀ 
نماینــده گان  مجلــس  بــه  ســناتوران، 
ــب  ــا تصوی ــد از رأی زنی ه ــه و بع ارای

می شــود.  
ایــن در حالــی اســت کــه مجلــس 
نماینــده گان بــه دنبــال مصــرف کــم 
بودجــه توســعه یی در ادارات دولتــی، 
شــانزده وزیــر کابینــه را اســتیضاح و 
ــت  ــلب صالحی ــان را س ــر ش ــت نف هف

ــرد. ک
اعضــای مجلــس نماینــده گان پیشــتر 
ــت  ــر حکوم ــه اگ ــد ک ــدار داده ان ُهش
ــر را  ــت وزی ــت هف ــم رد صالحی تصمی
ــس طــرح بودجــه را  ــد، مجل ــول نکن قب

نمی کنــد. تصویــب 
گفتنــی اســت کــه ســند بودجــه ملــی ۹۶ 
ــس  ــدی مجل ــت بع ــه نشس ــی ب در حال
ــاه  موکــول می شــود کــه حــدود یــک م
از ســال مالــی ایــن ســال گذشــته اســت.

بودجۀ 96 روز دوشنبه بررسی 
می شود
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محمدمجید عبدالهی 
ــون سیاســت  ــه مباحــث پیرام ــه ب ــاب السیاســته ک ــادی در کت ــر آب از امی
مدنــی و کشــورداری می پــردازد و در رســالۀ فــی اثبــات النبــوت فلســفۀ 

ــد. او:  ــران را می گوی ــت پیامب بعث
ــه ســعادت  ـ هــدف نهایــی یــک جامعــۀ مدنــی و سیاســی را رســیدن ب

می دانــد؛ 
ـ برای وحی و نبوت بعد سیاسی قایل است؛ 

ـ قانون و سیاست را دو ستون اصلی جامعه متمدن می داند؛ 
و  قانون گــذار  می توانــد  کــه  می دانــد  کســی  تنهــا  را  پیامبــر  ـ 

باشــد؛  جامعــه  سیاســت مدار 

ـ در رسالۀ فی اثبات النبوت می گوید: 
ــته اند،  ــه داش ــردم داری ک ــت و م ــن مدیری ــت و ف ــا سیاس ــر ان ب پیامب
ــه یــاری مکتــب فلســفی الهــی  ــد و ب امــور مــادی مــردم را ســامان دادن

ــیدند.   ــال بخش ــردم کم ــرای م ــو ی را ب ــی معن زنده گ
۱( ابــو نصــر فارابــی: ابونصــر فارابــی از فالســفۀ مشــهور اســالمی الگوی 
اندیشــه و نظــام سیاســی را مدینــۀ فاضلــه بــر اســاس بنیادهــای فلســفی 
و سیاســت را حاصــل خدمــات حاکــم بــه مــردم بــه منظــور رســیدن بــه 
ســعادت می دانــد »از دیــد فارابــی حکومــت خــوب حکومتــی اســت کــه 
ــوان  ــا می ت ــو آن ه ــه در پرت ــکات اداری را ک ــنن و مل ــال، س ــد افع بتوان
ــی  ــد و حکومت ــن کن ــردم جای گزی ــید، در م ــی رس ــعادت حقیق ــه س ب
ــت  ــا حکوم ــی ی ــت جاهل ــد، ریاس ــاد می کن ــعادت پنداری ایج ــه س ک

جاهلیــت اســت«. 
ــالمی  ــتۀ اس ــروف و برجس ــران مع ــی از متفک ــی: غزال ــد غزال ۲( ابوحام
ــد.  ــاًل سیاســی می دان ــن را کام ــوم، دی ــاب احیاء العل ــی در کت اســت. غزال
از نظــر غزالــی، زنده گــی اجتماعــی انســان بــه چهــار صنعــت کشــاورزی، 
پارچه بافــی، بنایــی و سیاســت وابســته اســت کــه مهم تریــن ایــن صنایــع 
ــن و  ــم دی ــان عل ــک می ــی، تفکی ــد غزال ــون، سیاســت اســت. از دی و فن

سیاســت امــری ناممکــن اســت. 

دانشمندان غربی: 
ــروای  ۱( ســقراط: ســقراط حکومــت را در پنــچ شــکل، حکومــت فرمان
ــر  ــراف و قش ــا )اش ــت نجب ــتبد، حکوم ــلطان مس ــت س ــادل ـ حکوم ع
ــرح  ــی مط ــی و مردم ــا مل ــه ی ــت عام ــا و حکوم ــت اغنی ــاز( حکوم ممت
می کنــد. ســقراط حکومــت عامــه را کــه مســتلزم دخالــت افــراد ناصالــح 
می باشــد، رد می کنــد و حکومــت فرمــان روای عــادل باتقــوا و بافرهنــگ 

ــد.  ــح می ده را ترجی
۲( افالطــون: افالطــون در کتــاب جمهوریــت و رســاله های خــود، 
حکومــت را از چنــد زاویــه بررســی می کنــد. گرچــه نظریــات افالطــون 
را بــه جهــت کثــرت و تنــوع آن نمی تــوان بــه یــک جمع بنــدی 
مشــخص رســاند، ولــی او فصــل نــوی در اندیشــۀ سیاســی در زمینه هــای 
حکومــت و جامعــه بــه و جــود آورد. عده یــی معتقــد انــد کــه حکومــت 
از دیــد افالطــون بــه پنــچ حکومــت فالســفه، نظامیــان، اغنیــا، عامــۀ مردم 
ــت  ــح حکوم ــن ترجی ــون ضم ــت. افالط ــده اس ــیم ش ــتبدادی تقس و اس
فالســفه می گویــد: زمــام دار بایــد فیلســوف باشــد و بهتریــن دولت هــا آن 
اســت کــه بهتریــن مــردم حکومــت کننــد و حکیــم حاکــم باشــد و حاکــم 
ــاب جمهوریــت و  ــد بعــد از کت ــۀ جدی ــم شــود. افالطــون در نظری حکی
عــدول از آن، وظیفــۀ دولــت و نظــام سیاســی را تعلیــم و تربیــت مــردم 

ــر کــرد.  ــان تعبی ــا چوپ ــه شــبان ی ــان را ب دانســت. فرمان روای
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بخش سـوم
تعــریفبخش نخسـت

 سیــاست

عبدالمنان دهزاد

ـــن  ـــخن گفت ـــه س ـــی رخ داده ک »اتفاق
از آن دشـــوار اســـت و ســـکوت 

ــن!«     ــارۀ آن ناممکـ دربـ
ادموند بِرگ

چکیده
این نبشته به بررسی مفهوم بنیادگرایی، آفت 
و آیندۀ این پدیده می پردازد؛ مفهومی که در 
به  دِل جهان مدرن تولد شد، رشد کرد و 
بالنده گی رسید. اگر جهان مدرن را با تنوِع 
و  بپذیریم  باورها  و  دیدگاه ها  ارزش ها، 
آن ها  خیاباِن  در  شده  رها  را  امروز  انساِن 
تعریف کنیم، بنیاد گرایی  به دلیِل گریز از این 
ارزش ها و ستیز با آن ها، آفِت جهاِن مدرن 
به شمار می رود. البته این بدین معنا نیست 
که بنیادگرایی در جهاِن ماقبِل مدرن وجود 
نداشته است؛ قطعًا که این پدیده در جهان 
ماقبِل مدرن وجود داشته و انسان ها با آن  
هرازگاهی درگیر بوده اند، اما نه به  پیمانه یی 
قدیم،  جهان  در  می شود.  دیده  امروز  که 
بنیاد گرایان از وسایل و ابزارهای کالسیک 
استفاده  دیگران  با  برخورد  در  ابتدایی  و 
می کردند ؛ ولی در جهان امروز، بنیاد گرایی 
گذشته  جهاِن  به  نسبت  دلیل  این  به 
بنیادگرایان  که  می شود  تلقی  خطرناک 
با  را  خویش  سنتِی  باورهای  و  مفاهیم 
استفاده از ابزارهای مدرن به کار می گیرند. 
اگر تفاوت میان بنیاد گرایاِن دیروز و امروز 
را در نظر بگیریم، به یک واقعیت می رسیم 
مدرن«  و  کالسیک  »ابزار  از  عبارت  که 
است؛ یعنی تفاوتی میان بنیاد گرایاِن دیروز 
و امروز به لحاظ ذهنی وجود ندارد، آن چه 
این دو را از همدیگر جدا می کند، ابزارها و 

»سبک«ِ زنده گی  است. 
و  جدید  پدیدۀ  هر  برابر  در  بنیاد گرایان   

خردورز  و  سازنده  فکِر  هر  و  مدرن 
دلیِل  به  آن ها  می دهند.  نشان  مخالفت 
مدرن  دانش های  از  تهی  ذهن شان  این که 
مواجهه  در  را  خود  است،  این جهانی  و 
امروز  تحصیل یافته گاِن  و  روشن فکران  با 
ناتوان می بینند، به همین دلیل تنها راهِ ادامۀ 
در  را  خویش  یخ زدۀ  اندیشه های  حیاِت 
می دانند.  دیگرستیزی  و  خشونت  ترویج 
آفت  جهان  هیچ جای  در  پدیده  این 
از  شماری  و  افغانستان  در  باشد،  نداشته 
کشورهای اسالمی آفت زاست. بنیادگرایان 
در همه جای جهان با بحراِن هویت روبه رو 
زنده گی،  شدن  غیرمذهبی  روند  هستند. 
پسااستعمار  عصر  مدرنیته،  شدن،  جهانی 

و... به این بحران تشدید بخشیده است.
اسالم،  جهان  بنیادگرایی،  کلیدواژه ها:   

جهان مدرن، افغانستان.

درآمد
بنیادگرایی را در جهان  پاِی پدیدۀ  اگر ردِ 
دنبال  دیگرستیزی اش  و  تندروی  منظِر  از 
به  پدیده  این  که  ریشۀ  می بریم  پی  کنیم، 
ولی  برمی گردد.  دور  بسیار  گذشته هاِی 
آن چه که بنیادگرایی قدیم را با بنیادگرایِی 
جدید از هم جدا می کند، مفهوم آن نیست؛ 
بل سبک و روِش به کارگیری ابزارهایی ست 
که آن فکر را در جهاِن امروز عملی می کند.

به  ماقبِل  مدرن  جهان  در  بنیادگرایی  اگر   
نبود،  وحشت آور  و  امروزآفت زا  پیمانۀ 
سنتی  ابزار  با  آن ها  که  است  این  دلیلش 
به سراغ پیاده نمودِن مفاهیم ذهنِی خویش 
بودند، اما بنیادگرایی مدرن مفاهیم سنتی را 
با ابزارهای مدرن به کار می گیرد. بنیادگرایی 
نوین زمانی به جهاِن کنونی پای گذاشت که 
تحوالِت بنیادینی در جهان رونما شده بود 
و انسان ها به لحاظ ذهنی و عینی از مراحل 
سنتی قدم به  جهاِن مدرن می نهادند. شماری 
ارزش ها  ناسازگاریافتِن  به دلیل  انسان ها  از 
و  معاصر  جهان  در  خویش   باورهای  و 
طبل  آن ها،  دیگِر  پی  یکی  شدِن  کم رنگ 
برگشت به  گذشته را کوبیدند و پدیده های 
زیان بار  خویش  برای  را  مدرن  جهاِن 
خواندند و کسانی هم که به  خواسِت آن ها 
نه  گفتند، نسبت به آن ها به دیدۀ تحقیر و 
این  نگریستند.  باورهای خویش  به  بیگانه 
طرز دید، از نفرت و مخالفت آغاز شد و 
در نهایی ترین مرحلۀ آن، به حذف فیزیکی 
و نابودی دیگران منتهی گردید که امروز ما 
آن را به نامِ بنیادگرایی عمل گرا )تروریسم( 

می شناسیم. 
این که  وجود  با  تروریسم  و  بنیادگرایی   
به شکل  بشریت  میان  در  قرن هاست 
ناگهانی و نامنتظر ُرخ می دهد و بسیار سِر 
و  بررسی  مطالعه،  کمتر  ولی  زبان هاست؛ 
شناخته شده  است. از دید من، بدون آگاهی 
به  نمی توان  آن  نوعیِت  و  تاریخی  سیِر  از 
شناخِت درست و واقعِی آن دست  یافت. 

گذشتن از کنار بنیادگرایی و جدی ندانستِن 
این  مردماِن  زنده گی  رفته رفته  پدیده،  این 
مردم  می کند.  مبدل  جهنم  به  را  سرزمین 
بنیادگرایی  پدیدۀ  با  هم اکنون  افغانستان 
درگیر  سیستماتیک  به صورِت  افراطیت  و 
پدیدۀ  این  که  نمی کند  فرقی  هستند. 
ما  برای  را  خشونت پیشه  و  نفرت انگیز 
یا  باشند  آورده  پدید  انگلیس  و  امریکا 
که  آن چه  سعودی.  عربستان  و  پاکستان 
مهم به نظر می رسد، این است که باالخره 
قرار  بازی  این  سوخِت  هیزمِ  و  ابزار  ما 
گرفته ایم و همۀ هست وبودمان زیر پرسش 
رفته است و ناگزیریم آن را مورد بازبینی 
حداقل  تا  دهیم  قرار  مجدد  بازپرسِی  و 
پدیدۀ  این  قربانِی  کمتر  بعدی،  نسل های 

شوم و ویران گر شوند. 
 اگر نسل آگاه و دانش آموختۀ امروز از کنار 
به ساده گی  تروریسم  و  بنیادگرایی  پدیدۀ 
عبور کند و آن را دقیق و معرفت شناسانه 
به دوِش  سنگین  بارِ  این  نکند،  واکاوی 

نسل های آینده خواهد افتاد.  
ذهن و کلۀ  پرسشی که همیشه طنین اندازِ 
این است که  این سرزمین می شود،  انساِن 
چرا سرزمیِن ما در این برهه  از تاریخ ـ که 
دیگر ملت ها به اوج رفاه و توسعه رسیده اند 
ـ ، به پا یگاه و میدان نبرد تروریزم منطقه یی 
با  آن هم  است،  شده  تبدیل  بین المللی  و 
شکلش؟  ناانسانی ترین  و  ظالمانه ترین 
یک طرف  از  ما   که  است   این  دلیلش 
ملی گرا  و  مردم ساالر  دولت های  هیچ گاه 
نداشته ایم که ملت را طوری کانالیزه کنند 
دگرگونی های  آسیب پذیر  زود  الاقل  که 
از  و  نشود،  بیگانه گان  دسایِس  و  سیاسی 
سوی دیگر مردماِن این سرزمین از رهگذرِ 
یک  در  همیشه  دینی،  باور های  و  فرهنگ 
این  برده اند.  به سر  کامل   ناآگهِی  و  خأل 
ناآگاهی هرازگاهی زنده گی انساِن امروز را 

با چالش روبه رو کرده است. 
 اگر امروز مردماِن این سرزمین به ساده گی 
دهشت افگن  و  بنیادگرا  گروه های  جذب 
آن ها  تبلیغات  به  زود   خیلی  و  می شوند 
کرسی نشاندِن  به  برای  و  می کنند  باور 
کشته  و  می ُکشند  می رزمند،  تبلیغات  آن 
همیشه  ما  که  است  این  دلیلش  می شوند، 
نَفس کشیده ایم.  در غیاب ِخرد و معرفت 
حاکمان  برای  مذهبی  باورهای  و  اسالم 
این مرز و بوم، چیزی کمتر از ابزار و پُِل 
خانواده گی  شخصی،  اهداف  به  رسیدن 
در  سیاسی  تجربۀ  است.  نبوده  گروهی  و 
این سرزمین نشان می دهد که عالمان دینی 
خدمت  در  که  بودند  دینی  عالِم  جایی  تا 
قدرت  دستگاهِ  نامطلوِب  سیاست های 
معرفت  و  دانش  و  باشند  گفته  سخن 
کردِن  توجیه  راستای  در  را  خویش  دینِی 
سیاست های حاکم هماهنگ نموده و برای 
و  قلم  به حکومت ها  بخشیدن  مشروعیت 

قدم زده باشند. 

از   بنیادگرایی

 تا 
تروریسم

ACKU



امیر نعمتی لیمایی
خیــام و حافــظ دو ســتارۀ  تابنــاِک آســمان ادب، از 
ــخ  ــای تاری ــن پارسی ســرایان در درازن ــۀ نام آورتری جمل
ــن کــه ایــن دو سخن ســرای  ــا ای ــد. ب ــه شــمار می آین ب
نامــدار در دو برهــۀ زمانــی متفــاوت از یک دیگــر 
می زیســته اند، امــا تشــابه هایی فــراوان در افــکار و 
ــت  ــده اس ــبب ش ــه س ــود ک ــده می ش ــان دی ــوال آن اق
ــی در شــعر العجــم،  ــی چــون شــبلی نعمان ادب پژوهان
بهاءالدیــن خرمشــاهی در حافظ نامــه، محمــد امیــن 
ریاحــی در گلگشــت در شــعر و اندیشــۀ حافــظ و تنــی 
چنــد دیگــر از نامــداران ایــن عرصــه، حافــظ را خیامــی 

ــد.  ــد و بدانن دیگــر بخوانن
امــا آیــا به راســتی این گونــه بــوده و حافــظ را بــه 
ســبب همســانی برخــی اندیشــه هایش بــا خیــام، 

ــد؟  ــد خوان ــر بای ــی دیگ خیام
نگارنــده بــر آن بــاور اســت کــه افــکار خیــام و حافــظ 
امــا  اســت،  مشــترک  ویژه گی هــای  بســی  واجــد 
ناهمســانی گفتــار و پنــدار آن دو نیــز کــم نیســت و از 
ایــن رهگــذر تــالش مــی دارد بــا بیــان برخــی از مــوارد 
افتــراق بــه تبییــن ایــن مدعــا بپــردازد. بــا وجــود ایــن، 
ــام  ــتراکات خی ــۀ  نخســت ســخن از برخــی اش در وهل
ــۀ  ــه ســوی ارای و حافــظ خواهــد گفــت و آن گــه رو ب
ــه  ــرا ک ــاد، چ ــد نه ــالف خواه ــوارد اخت ــماری از م ش
ناگفتــه پیــدا اســت تــا تشــابه ها ملمــوس نشــوند، ذکــر 
ــد.  ــد ش ــر خواه ــی جلوه گ ــا بی معن ــِث تفاوت ه حدی

الف: همسانی های افکار خیام و حافظ
ــود  ــده می ش ــه دی ــی چندگان ــام مضامین ــعر خی در ش
ــده  ــز دی ــظ نی ــم در ســروده های حاف ــان مفاهی ــه هم ک
می شــود و از آن جملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر 

ــرد:  ــاره ک اش
ــز و  ــی از رم ــدم آگاه ــان و ع ــرت در کار جه ۱ـ حی
ــی  ــر خیام ــی تفک ــای اصل ــی از ویژه گی ه راز آن: یک

ــت:  ــان اس ــی از کار جه ــرت ناآگاه حی
در دایره یــی کآمــدن و رفتــن ماســت /  آن را نــه بدایــت 
ــن  ــی در ای ــد دم ــس می نزن ــت  /  ک ــت پیداس ــه نهای ن

معنــی راســت /  کایــن آمــدن و رفتــن بــه کجاســت 
ــط  ــن خ ــن /  وی ــه م ــی و ن ــو دان ــه ت ــرار ازل را ن اس

ــن  ــه م ــی و ن ــو خوان ــه ت ــط ن مقرم
ــابه  ــت و تش ــوت اس ــام مبه ــان خی ــز به س ــظ نی حاف
فکــری آن دو بســی نمایــان و از جملــه در ابیــات زیــر:
ســاقیا جــام میــم ده کــه نگارنــدۀ  غیــب /  نیســت معلــوم 

کــه در پــردۀ  اســرار چــه کــرد 
ــودم /  دریــغ و درد  عیــان نشــد کــه چــرا آمــدم کجــا ب

ــل زکار خویشــتنم  ــه غاف ک
۲ـ چــون و چــرا در کار خلقــت: دیگــر ویژه گــی 
ــت.  ــت اس ــرا در کار خلق ــون و چ ــام، چ ــۀ  خی اندیش
ــه ایــن ســبب  ــد و ب او حکمــت آفرینــش را در نمی یاب

ــت:  ــه اس ــخن گفت ــیار س ــاره بس دراین ب
دارنــده چــون ترکیــب طبایــع آراســت /  از بهــر چــه او 
افکنــدش انــدر کــم و کاســت /  گــر نیــک آمــد شکســتن 
ــب  ــور عی ــن ص ــد ای ــک نیام ــود /  ور نی ــه ب ــر چ از به

کراســت 
حافــظ هــم چون وچــرای بســیاری در اشــعارش دربــارۀ  
اســرار دنیــا داشــته اســت، از آن جملــه می تــوان ابیــات 

زیــر را گــواه آورد: 
مخــوان /   قصــه  نیســت  آگاه  کــس  غیــب  ســر  ز 
ــا  ــود م ــرم دارد /  وج ــن ح ــرم دل ره در ای ــدام مح ک
ــش فســون هســت و  ــه تحقیق ــظ /  ک معمایی ســت حاف

ــانه  فس
ایــن چــه استغناســت یــارب ویــن چــه قــادر حکمــت 
اســت /  کاین همــه زخــم نهــان هســت و مجــال آه 

نیســت 
ــام  ــعر خی ــرگ و زوال در ش ــان: م ــداری جه ۳ـ ناپای
واجــد نمــودی برجســته اســت. یــاد مــرگ در شــعر او 
بــه طــور معمــول بــا گریزهــا و کنایه هــای شــاعرانه بــه 
ــان قــدرت و  ســبزه، ســبو و یادکــرد درگذشــت صاحب

ــت:  ــراه اس ــره گان هم پری چه
هــان کوزه گــرا بپــای اگــر هوشــیاری /  تــا چنــد 
ــف  ــدون و ک ــر گل آدم خــواری /  انگشــت فری ــی ب کن

کیخســرو  /  بــر چــرخ نهــاده ای چــه می پنــداری 
هــر ســبزه کــه بــر کنــار جویــی رســته اســت /  گویــی 
ــر ســر ســبزه  ــا ب ــب فرشــته خویی رســته اســت /  پ ز ل
ــی  ــی /  کان ســبزه ز خــاک الله روی ــه خــواری ننه ــا ب ت

رســته اســت 
ــرده و در  ــای فش ــان پ ــداری جه ــر ناپای ــز ب ــظ نی حاف
ــان  ــه بی ــش را خیام گون ــان خوی ــوارد، گفتم بســیاری م

داشــته اســت: 
ــر زآن کــه ترکیبــش /  ز کاســۀ   ــه شــرط ادب گی قــدح ب

ــاد  ســر جمشــید و بهمــن اســت و قب
روزی کــه چــرخ از گل مــا کوزه هــا کنــد /  زنهــار 

ــن  ــراب ک ــا پرش ــر م ــۀ  س کاس
4ـ  شــادی طلبی و عشــرت جویی: بــه بــاور خیــام، 
ــد  ــد دریاب ــان نمی توان ــت و انس ــار اس ــد اعتب ــا فاق دنی

ســرانجامش در دوران پــس از مــرگ چــه خواهــد بــود؛ 
بهتریــن کار غنیمــت شــمردن وقــت بــه شــادی و قــدر 

دانســتن زمــان بــه عیــش اســت: 
ــه  ــوده ن ــور /  بیه ــوده مخ ــان فرس ــن جه ــم ای ای دل غ
ــوده گشــت و نیســت  ــون ب ــوده مخــور /  چ ــان بیه غم
نابــوده پدیــد /  خــوش بــاش غــم بــوده و نابــوده مخــور 
دهقــان قضــا بســی چــو مــا کشــت و درود /  غــم خوردن 
بیهــوده نمــی دارد ســود /  پــر کــن قــدح می بکفــم درنــه 

زود /  تــا بازخــورم کــه بودنی هــا همــه بــود 
در اشــعار حافــظ نیــز می تــوان رد پــای تفکــر خیامــی 
را بــه عینــه دریافــت و بــه راحتــی پــی بــرد کــه او نیــز 

بــر شــادجویی و شادزیســتی تاکیــد دارد: 
ــزد /   ــقان ری ــون عاش ــه خ ــزد ک ــگر انگی ــم لش ــر غ اگ
ــم /   ــادش براندازی ــازیم و بنی ــم س ــاقی به ه ــن و س م
چــو دردستســت رودی خــوش بــزن مطــرب ســرودی 
ــان  ــم و پاکوب ــزل خوانی ــان غ ــه دست افش ــوش /  ک خ

ــم  ــر اندازی س
۵ ـ جبرگرایــی: اعتقــاد بــه جبــر خصیصه یــی اســت کــه 
ــر او،  ــد. از منظ ــوه  می نمای ــاًل جل ــام کام ــعار خی در اش
انســان دســت خوش بــازی تقدیــر اســت و همــۀ امــور 

ــد:  ــان می یابن ــر جری ــه حکــم و ارادۀ تقدی ب
بــر مــن قلــم قضــا چــو بــی مــن راننــد /  پــس نیــک و 
ــروز  ــن و ام ــی م ــد /  دی ب ــن می دانن ــرا ز م ــدش چ ب
چــو دی بــی مــن و تــو /  فــردا بــه چــه حجتــم بــه داور 

خواننــد 
زیــن پیــش نشــان بودنی هــا بــوده اســت /  پیوســته قلــم 
ــد فرســوده اســت /  در روز ازل هــر آن چــه  ز نیــک و ب
ــوده  ــا بیه ــیدن م ــوردن و کوش ــم خ ــداد /  غ ــت ب بایس

اســت 
دیــوان لســان الغیب شــیراز، حافــظ نیــز سرشــار از 
ــالت  ــر اســت و به وضــوح تمای ــا جب ــط ب ــعار مرتب اش

جبرگرایانــۀ او را نمایــان می ســازد: 
در کار گالب و گل حکــم ازلــی ایــن بــود /  کایــن شــاهد 

بــازاری ویــن پرده نشــین باشــد 
ــش /   ــم و بی ــک نقطــه خــالف از ک ــرۀ ی نیســت در دای

ــم  ــرا می بین ــون و چ ــاله بی چ ــن مس ــه ای ک

 : ب
حافــظ و  خیــام  شــعر  ناهمســانی های 

عــالوه بــر مــوارد یادشــده در شــعر حافــظ، جلوه هایــی 
ــری از  ــام اث ــعر خی ــه در ش ــد ک ــه رخ می نمای چندگان
ــردد،  ــاهده گ ــم مش ــر ه ــا اگ ــود ی ــده نمی ش ــا دی آن ه
ــه  ــوان ب ــه می ت ــد و از آن جمل ــر می نمای ــگ و ابت کمرن

مــوارد زیــر اشــاره کــرد. 
ــی از  ــی جزی ــا و دوروی ــظ ری ــاور حاف ــه ب ــه: ب نکت
صفــات اخالقــی بســیاری از مردمــان معاصــرش شــده 
بــود. بدیــن جهــت، او بــر صوفیــان پشــمینه پوِش 
دروغیــن تاخــت و نازاهــدان زاهدنمــا را مالمــت نمــود. 
درحقیقــت، حافــظ از ســالوس نفــرت داشــت و ریــا را 

ــمرد  ــی برمی ش ــرک خف ش
ــی  ــاد: آخرت اندیش ــه مع ــظ ب ــخ حاف ــاد راس -۱ اعتق
ــبهه های  ــک و ش ــود ش ــا وج ــظ ب ــی حاف و معادگرای
ــت:  ــعر او اس ــات ش ــیرینش، از محکم ــگ و ش کمرن

ــض  ــزا /  فی ــدد روز ج ــم ع ــه علی رغ ــدم ک ــت امی هس
ــر دوشــم  ــه ب ــار گن ــد ب عفــوش ننهن

از نامــۀ  ســیه نترســم کــه روز حشــر /  بــا فیــض لطــف 
او صــد تــوان از ایــن نامــه طــی کنــم 

ایــن در حالــی اســت کــه اعتقــاد بــه جهــان دیگــر در 
ــام دارد: ــت ابه ــام حال ــای خی رباعی ه

ــی اســت  ــد مــرا کــه دوزخــی باشــد مســت /  قول گوین
خــالف دل در آن نتــوان بســت /  گــر عاشــق و میخــواره 
ــف  ــو ک ــت همچ ــی بهش ــردا بین ــد /  ف ــه دوزخ باش ب

دســت 
ــل  ــت /  از اه ــه سرش ــرا آن ک ــه م ــم ک ــچ ندان ــن هی م
ــی و  ــی و بت ــت /  جام ــا دوزخ و بهش ــرد ی ــت ک بهش
بربطــی بــر لــب کشــت /  ایــن هــر ســه مــرا نقــد و تــرا 

ــت  ــیه بهش نس
-۲ ســتایش عشــق در شــعر حافــظ: حافــظ پیــرو 
مکتــب عشــق بــود، عشــق را مایــۀ  امتیــاز انســان 
می دانســت و تمــام ســیر و ســلوک شــخصِی خویــش 

ــاد:  ــاد نه ــۀ آن بنی ــر پای را ب
طفیــل هســتی عشــقند آدمــی و پــری /  ارادتــی بنمــا تــا 

ســعادتی ببــری 

ــه  ــده ب ــت زن ــع نیس ــن جم ــه در ای ــی ک ــر آن کس ه
ــد  ــاز کنی ــن نم ــوای م ــه فت ــرده ب ــر او نم ــق /  ب عش

ــان  ــخن از خوبروی ــه س ــم آن ک ــام به رغ ــعر خی در ش
ــان و لــب لعــل و اصطالحاتــی چنیــن بســیار  و پریروی
ــوع  ــژه ن ــق به وی ــه عش ــی ب ــه چندان ــا توج ــت، ام اس
ــاره  ــن ب ــخنی درای ــم س ــر ه ــده و اگ ــِی آن نش عرفان
ــن  ــش ای ــادجویی و عی ــارۀ  ش ــتر درب ــده، بیش ــه آم گفت
جهانــی اســت. شــگفت آن جاســت کــه در کل رباعیــات 
ــز از عشــق و  ــدازۀ   انگشــتان دو دســت نی ــه ان ــام ب خی
ــدرت  ــم به ن ــر ه ــده و اگ ــرده نش ــام ب ــات آن ن ترکیب
ــه  ــوده، بلک ــتایش آن نب ــچ گاه در س ــده، هی ــادی ش ی
بیشــتر بــر نشــان از تاکیــد بــر شــادخواهی و یــا نمایــان 

ــرگ دارد.  ــت م ــاختن هیب س
رباعی های زیر بر درستی این دعوی گواه اند:

ــه  ــان ک ــد /  ز انس ــه باپرهیزن ــان ک ــر آن کس ــد ه گوین
بمیرنــد چنــان برخیزنــد /  مــا بــا مــی و معشــوقه از آنیــم 

ــد  ــان انگیزن ــه حشــرمان چن ــه ب ــدام /  باشــد ک م
ایــن کــوزه چــو مــن عاشــق زاری بــوده اســت /  در بنــد 
ــر  ــه ب ــته ک ــن دس ــوده اســت /  ای ــگاری ب ــف ن ــر زل س
گــردن او می بینــی /  دســتی اســت کــه بــر گــردن یــاری 

بــوده اســت 
انتقــاد از زهــد و تصــوف ریاکارانــه در شــعر   ۳-
ــی از  ــی جزی ــا و دوروی ــظ ری ــاور حاف ــه ب ــظ: ب حاف
صفــات اخالقــی بســیاری از مردمــان معاصــرش شــده 
بــود. بدیــن جهــت، او بــر صوفیــان پشــمینه پوش 
دروغیــن تاخــت و نازاهــدان زاهدنمــا را مالمــت نمــود. 
درحقیقــت، حافــظ از ســالوس نفــرت داشــت و ریــا را 

ــمرد:  ــی برمی ش ــرک خف ش
گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود 

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود 
دلم از صومعه بگرفت و خرقۀ  سالوس 
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا 

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند 
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند 

ــاًل  ــب اص ــه تقری ــام ب ــعر خی ــی در ش ــن مفهوم چنی
وجــود نــدارد. حتــا می تــوان بــا کمــی اغمــاض گفــت، 
ــه توجهــی معطــوف  ــه زهــد ریاکاران ــا ب ــه تنه ــام ن خی
نداشــته اســت، بلکــه برعکــس بــه ســبب اصــرارش بــر 

ــه اســت.  ــز تاخت ــر زاهــدان راســتین نی شــادجویی ب
قومــی متفکرنــد انــدر ره دیــن /  قومــی بــه گمــان فتــاده 
ــد روزی /   ــگ آی ــه بان ــم از آن ک ــن /  می ترس در راه یقی

ــن  ــه ای ــت و ن ــه آنس ــران راه ن کای بی خب
-4 تبلیــغ اعتــدال و میانــه روی در شــعر حافــظ: رعایــت 
ــه  ــظ ب ــه حاف ــت ک ــی اس ــی راه ــادل و میانه گزین تع
ــفارش  ــه و س ــر کاری توصی ــام ه ــرای آن در انج اج

می کنــد: 
دال داللت خیرت کنم به راه نجات 

مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش 
زیادتی مطلب کار بر خود آسان گیر 

صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس 
میانــه روی  و  اعتــدال  از  نشــانی  خیــام،  تفکــر  در 
ــی  ــن زیاده جوی ــس ای ــه بالعک ــت، بلک ــوان جس نمی ت
ــد:  ــغ می نمای ــام تبلی ــه خی ــت ک ــادی اس ــژه در ش به وی
ــه  ــذار ک ــذرد /  مگ ــی گ ــت ز زنده گان ــک نفس ــر ی گ
جــز بــه شــادمانی گــذرد /  هشــدار کــه پرمایــه ســودای 

ــذرد  ــی گ ــان کــش گذران ــر اســت چن ــان /  عم جه
برآیند سخن

بی گمــان مراتــب تشــابه و تفــاوت افــکار خیــام و 
حافــظ بســی بیــش از ایــن اســت، امــا چــه شــود کــه 
ــام  ــاختن تم ــدا س ــرای هوی ــی ب ــن مختصــر را مجال ای

ــت.  ــا نیس آن ه
ــود  ــا وج ــت ب ــوان گف ــخن می ت ــد س ــوان برآین ــه عن ب
تمــام تشــابه های گفتمان هــای خیــام و حافــظ، در 
ــم  ــدا از ه ــیرهایی ج ــوارد آن دو در مس ــیاری از م بس
ــۀ   ــر، اندیش ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــق می کردن ــی طری ط
خیــام اندیشــه یی سرشــار از تردیــد و اعتــراض اســت. 
ــخ،  ــش تل ــل، کالم ــردورزی و تعق ــتایش خ ــم س به رغ
ســرد و به ســان ســرزنش اســت. او خــود تــا اندازه یــی 
روشــن بینانه ایــن تردیدهــا، اعتراض هــا، ابهام هــا و 
ــوش داروی وی  ــت. ن ــه اس ــخ گفت ــرزنش ها را پاس س
ــج آور، خــردورزی،  ــرای درمــان زخم هایــی چنیــن رن ب
پنــد گرفتــن از سرنوشــت گذشــته گان، بیــدار دل مانــدن 
و به ویــژه بهــره برگرفتــن از حــال اســت. امــا کار 
حافــظ در کنــار ســتایش خــرد؛ کشــیدن دســت نــوازش 
بــر عشــق و رنــدی، از آمــال و آالم زنــده و همیشــه گی 
ــدِی  ــایل اب ــه مس ــن ب ــن و پرداخت ــخن گفت ــان س انس
انســان اســت. بــه بــاور حافــظ دار و نــدار انســان دنیــا 
و آخــرت اســت. نــوش داروی او بــرای التیــام آالم 
ــه آمــال همیشــه گی اش، عشــق  بشــری و نیــل انســان ب
و رنــدی اســت کــه راه رهایــی دنیــوی و راز گشــایش 

ــد.  ــان می ده ــروی را نش ــتگاری اخ و رس
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ابوبکر صدیق
ـــیگار  ـــر س ـــزارش اخی ـــتان، گ ـــاع افغانس وزارت دف

ــد.  ــی می دانـ را نادرســـت و غیرواقعـ
معـــاون ســـخنگوی وزارت دفـــاع می گویـــد کـــه 
ــلحه  ــروش اسـ ــه فـ ــازی بـ ــربازان ارتـــش نیـ سـ
ـــه  ـــع ب ـــه موق ـــاالت ب ـــرا 80 درصـــد اکم ـــد؛ زی ندارن

ــد. ــش می رسـ ــای ارتـ نیروهـ
محمـــد رادمنـــش معـــاون ســـخنگوی وزارت 
ــا  ــیگار یـ ــزارش سـ ــش گـ ــی در واکنـ ــاع ملـ دفـ
ــد:  ــتان می گویـ ــکا در افغانسـ ــازرس امریـ اداره بـ
در گذشـــته بـــه علـــت کمـــی اکمـــاالت ارتـــش 
امـــکان داشـــته کـــه برخـــی از افـــراد دســـت بـــه 
ـــر  ـــال حاض ـــا در ح ـــند؛ ام ـــلحه زده باش ـــروش اس ف
ـــای  ـــه نیروه ـــه ب ـــه جانب ـــورت هم ـــه ص ـــاالت ب اکم
ارتـــش صـــورت می گیـــرد و ســـربازان نیـــاز 
ندارنـــد تـــا دســـت بـــه فـــروش اســـلحه بزننـــد.
ـــدۀ  ـــاالت متح ـــژۀ ای ـــازرس وی ـــا ادارۀ ب ـــیگار ی س
در  افغانســـتان  بازســـازی  امـــور  در  امریـــکا 
کـــه  می گویـــد  خـــود  گـــزارش  تازه تریـــن 
مدارکـــی در دســـت دارنـــد کـــه نشـــان می دهـــد، 
ـــداری  ـــالح خری ـــتان س ـــان افغانس ـــان از نظامی طالب

. می کننـــد
مســـووالن ایـــن اداره در ایـــن گـــزارش هم چنـــان 
ــر  ــتان بـ ــت افغانسـ ــرل دولـ ــه کنتـ ــد کـ مدعی انـ
ـــته از  ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــور نس ـــن کش ـــاک ای خ
ـــت.  ـــه اس ـــش یافت ـــد کاه ـــه ۶۳ درص ـــد ب 7۲ درص
امـــا، آقـــای رادمنـــش بـــا رد ایـــن ادعاهـــا 

می گویـــد: 80 درصـــد اکمـــاالت بـــه ارتـــش 
ســـربازان  بنـــٌا  می گیـــرد،  صـــورت  کشـــور 
هیـــچ گاه مجبـــور بـــه فـــروش اســـلحه و ابـــزار 

نمی شـــوند.  داشته شـــان  دســـت 
ـــلحه  ـــروش اس ـــاع ف ـــخنگوی وزارت دف ـــاون س مع
را توطیه یـــی از طـــرف دشـــمنان کشـــور دانســـته 
کـــه می خواهنـــد شـــرکای بین المللـــی افغانســـتان 

ـــد. ـــرار دهن ـــد ق ـــک و تردی را در ش
آقـــای رادمنـــش مراکـــز عمـــدۀ فـــروش اســـلحه 
و ابـــزار نظامـــی و جنگـــی را در آن طـــرف خـــط 
ـــل  ـــه داخ ـــا ب ـــه از آنج ـــزود ک ـــته اف ـــد دانس دیورن
ــراد را  ــد و افـ ــال می یابـ ــلحه انتقـ ــتان اسـ افغانسـ
ـــواد  ـــارت م ـــه تج ـــرده ب ـــلح ک ـــق مس ـــن طری از ای

ــد. ــت می زننـ ــدر دسـ مخـ
آقـــای رادمنـــش گفـــت کـــه دشـــمنان افغانســـتان 

بـــه دنبـــال بدنام ســـازی ارتـــش هســـتند. 
آقـــای رادمنـــش بـــا بیـــان این کـــه محاســـبه 
ـــام  ـــت ۲0۱۶ انج ـــه در ۲8 آگس ـــیگار ک ـــزارش س گ
ــال  ــا در حـ ــزود: امـ ــده نادرســـت اســـت، افـ شـ
حاضـــر پنـــچ مـــاه از تاریـــخ محاســـبۀ ایـــن گـــزارش 
می گـــذرد کـــه در طـــول ایـــن ماه هـــا نیروهـــای 
امنیتـــی کشـــور عملیـــات گســـترده را انجـــام داده 
و چندیـــن ولســـوالی از دســـت دشـــمنان تصفیـــه 

کرده انـــد.
ــوالی های  ــی ولسـ ــای امنیتـ ــه نیروهـ او گفـــت کـ
ـــوالی دوآب  ـــار و ولس ـــن در ننگره ـــراگام و اچی پچی
نورســـتان را از حضـــور دشـــمن پاکســـازی شـــد، در 

ولســـوالی تـــگاب بدخشـــان چالش هـــای امنیتـــی 
را دفـــع نمـــوده و عملیـــات تصفیه یـــی را در 
ـــدازی  ـــان راه ان ـــت بدخش ـــان والی ـــاال و پای ـــل ب یفت

کرده انـــد.
آقـــای رادمنـــش بـــا بیـــان این کـــه عملیـــات 
تصفیه یـــی در بیشـــتر والیـــات کشـــور پـــر 
دســـت آورده بـــوده، گفـــت: در والیـــات فـــراه و 
ـــب   ـــمن تخری ـــازی دش ـــکات ماین س ـــد فابری هلمن
شـــده و در والیـــات شـــمالی از جملـــه کنـــدز و 
ـــی را  ـــات کوبنده ی ـــی ضرب ـــای امنیت ـــاب نیروه فاری

ــد. ــمن وارد کرده انـ ــر دشـ ــر پیکـ بـ
ــال  ــای سـ ــورد چالش هـ ــش در مـ ــای رادمنـ آقـ
ــی  ــتان آماده گـ ــه ارتـــش افغانسـ ۲0۱7 گفـــت کـ
ـــی در دســـترس  ـــای بیشـــتر نظام الزم دارد، هواپیماه
ـــدرن  ـــای م ـــرار دارد، پایگاه ه ـــتان ق ـــش افغانس ارت
ــرفته یی  ــای پیشـ ــن و کمره هـ ــازی مایـ ــا سـ خنثـ
کـــه می توانـــد در عرصـــۀ کارهـــای اســـتخباراتی 

ـــد. ـــترس دارن ـــود، در دس ـــام ش ـــر تم موث
ـــر  ـــور تغی ـــگ در کش ـــت جن ـــه مدیری ـــت ک او گف
کـــرده اســـت، ایـــن تغیـــرات از ســـطح بلـــوک، 
ــه  ــا بـ ــده تـ ــروع شـ ــوا شـ ــدک و لـ ــی، کنـ تولـ

مدیـــرت جنـــگ تاثیـــر بیشـــتر داشـــته باشـــد.
آقـــای رادمنـــش بیـــان کـــرد: کشـــورهایی کـــه از 
ـــض  ـــتباه مح ـــد در اش ـــت می کنن ـــتان حمای تروریس
هســـتند، زیـــرا تروریســـتان هیـــچ مـــرزی را بـــه 

ــند.   ــمیت نمی شناسـ رسـ
ــور خـــاص در  ــد از کشـ ــای رادمنـــش هرچنـ آقـ
ــرد؛  ــام نمی بـ ــتان نـ ــت از تروریسـ ــورد حمایـ مـ
امـــا اخیـــراً روســـیه، پاکســـتان و چیـــن نشســـتی 
در مـــورد امنیـــت افغانســـتان در مســـکو داشـــتند 
ـــا  ـــز افش ـــان نی ـــا طالب ـــران ب ـــۀ ای ـــان رابط و همچن

شـــده اســـت.
از ســـویی هـــم، صالـــح محمـــد ریگســـتانی آگاه 
مســـایل نظامـــی می گویـــد: فـــروش اســـلحه 
از طـــرف ارتـــش کشـــور احتمـــال نـــدارد؛ امـــا 
فـــروش اســـلحه از طـــرف پولیـــس محلـــی را رد 

. نمی کنـــد
آقـــای ریگســـتانی افـــزود کـــه کاهـــش تســـلط 
ـــود  ـــاحات وج ـــی از س ـــه برخ ـــی ب ـــای امنیت نیروه
دارد، زیـــرا طالبـــان در ایـــن اواخـــر بـــه نواحـــی 

ــد. ــدا کرده انـ ــلط پیـ ــات تسـ برخـــی والیـ
آقـــای ریگســـتانی تصریـــح کـــرد کـــه پولیـــس 
ـــام  ـــۀ داخـــل نظ ـــدام پروس ـــتن ک ـــدون داش ـــی ب محل

شـــده و معـــاش دریافـــت می کننـــد.
بـــه گفتـــۀ او، فـــروش اســـلحه از طـــرف برخـــی 
افـــراد گروه هـــا در داخـــل افغانســـتان یـــک امـــر 
معمـــول اســـت؛ امـــا فـــروش اســـلحه از طـــرف 

ـــت. ـــن اس ـــر ممک ـــی غی ـــس مل ـــش و پولی ارت
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د افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزارت د پاکســتان هغــه ادعــا چــې 

ګواکــې ځینــي بهــرين قوتونــه د افغانســتان خــاوره د دوی پرضــد 

کاروي لــه واقعیــت څخــه لــرې بــويل.

د دغــه وزارت ویانــد احمــد شــکییب مســتغني د شــنبې پــه ورځ 

ــر  ــتان ت ــې پاکس ــل چ ــې ووی ــرو ک ــه خ ــو رسه پ ــه ازادي راډی ل

ــې  ــړی چ ــدې ک ــه دی وړان ــوت ن ــې ثب ــڅ ډول داس ــه هې اوس

ــږي. ــد کارول کې ــې پرض ــاوره ی ــتان خ ــې د افغانس ګواک

د ښــاغي مســتغني پــه خــره دا یــو واقعیــت دی چــې وســله وال 

لــه پولــې اخــوا خونــدي پټــن ځایونــه لــري او لــه هامغــه ځایــه 

یــې د افغانســتان امنیــت ګــډوډ کــړی دی.

نوموړي زیاته کړه:

"کــه څــه هــم څوځلــې دا ډول ادعــا وې شــوي خــو پاکســتاين 

ــا یــو ځــل هــم د خپلــې ادعــا پــه اړه مثــال او ثبــوت  لــوري حت

ــه دی وړانــدي کــړی." ن

د افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزارت تــر هغــې وروســته دا 

څرګندونــې کــوي چــې تــازه د امریــکا دفــاع وزارت لپــاره نومانــد 

جیمزماټیــس هــم پــه پاکســتان کــې د بېابېلــو وســله والــو ډلــو 

ــې ده. ــوع بلل ــنې وړ موض ــت د اندېښ موجودی

ښــاغي ماټیــس تېــره ورځ د امریــکا مرشانــو جرګــې تــه پــه خرو 

کــې ویــي چــې پــه پاکســتان کــې د وســله والــو د خونــدي پټــن 

ځایونــو موجودیــت افغــان ځواکونــه لــه ننګونــو رسه مــخ کــړي 

ــر پاکســتان  ــو پ ــه توګــه وټــاکل يش ن ــر پ او کــه دی د دفــاع وزی

ــې  ــرو ځال ــې د ترهګ ــاوره ک ــه خ ــه خپل ــو پ ــار راوړي څ ــه فش ب

ملنځــه یــويس.

لــه دې ټولــو رسه ـ رسه د پاکســتان د بهرنیــو چــارو وزارت بیــا د 

یویــې اعامیــې پــه خپرولــو رسه ویــي چــې پــه افغانســتان کــې د 

امنیتــي وضعیــت د خرابېــدو پــړه بایــد پــر نــورو وانــه چــول يش.

ــرين  ــې به ــې ځین ــوې چ ــا ش ــدا راز ادع ــې هم ــې ک ــه اعامی پ

قوتونــه د افغانســتان خــاوره د پاکســتان پرضــد کاروي هغــه ادعــا 

چــې د افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزارت لــه لــورې بــې بنســټه 

بلــل شــوې ده.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پــه کندهــار کــې تــر هغــه بریــد 

ــو  ــزو چارواک ــیمه یی ــمېر س ــو ش ــار د ی ــې د کنده ــته چ وروس

رسبېــره بهرنیــو ډیپلوماټانــو تــه هــم پکــې مــرګ ژوبلــه واوښــته 

ــاد  ــل چــې ی ــرازق ووی ــدان جــرال عبدال ــه قومان د کندهــار امنی

بریــد لــه پولــې اخــوا د حقــاين شــبکې لــه لــورې پــان شــوی 

وو.

ــه لســګونو  ــل ښــار پ ــه ورځ د کاب ــې پ ــړاو د جمع ــدې ت ــه هم پ

اوســېدونکو او د زرغــون بهیــر پــه نــوم د یــو بنســټ غړیــو هــم 

ــان  ــه افغ ــړه او ل ــره وک ــدې مظاه ــر وړان ــفارت پ ــتان د س د پاکس

حکومــت څخــه یــې وغوښــتل چــې پــه کابــل کــې د هغــه هېــواد 

ســفارت وتــړي.

پــه ورتــه وخــت کــې د نړیوالــو چــارو کارپــوه انتظــار خــادم بیــا 

د پاکســتان دا ادعــا چــې ګواکــې د افغانســتان خــاوره یــې پرضــد 

کارېــږي د هغــه هېــواد د پروپاګنــډ یــوه برخــه بــويل وايــي چــې 

پاکســتان غــواړي پــه دې ډول ځــان د ترهګــرۍ قربــاين وښــیي.

د ښــاغي خــادم پــه خــره ښــه بــه وي چــې پاکســتانیان لــه دې 

ــه  ــولې پ ــتان د س ــای د افغانس ــو پرځ ــمو تبلیغات ــته د ناس وروس

برخــه کــې رېښــتنې همــکاري وکــړي.

نوموړي زیاته کړه:

"پــه اوســنیو حاالتــو کــې د افغانســتان جوړښــت او حکومــت پــه 

ــر بــل چــا حملــه وکــړي،  ــه دی چــې پ داســې وضعیــت کــې ن

ــان د  ــې ځ ــړي چ ــدا ک ــوان پی ــل د دې ت ــد اق ــتان ح ــه افغانس ک

ــې  ــوه ب ــه وي، دا ی ــره ب ــه خ ــم لوی ــايت ه ــره وس ــه خط ــرور ل ت

بنســټه ادعــا ده او پاکســتان بایــد نــور د نړیوالــو اذهــان مخشــوش 

نــه کــړي."

ــي، دا  ــا واي ــزي بی ــد عزی ــوه حمی ــل کارپ ــو ب ــارو ی ــو چ د نړیوال

چــې افغانســتان عمــًا د ده پــه خــره د پاکســتان لــه لــوري لــه نــا 

اعــان شــوې جګــړې رسه مخامــخ دی ښــه بــه وي چــې افغــان 

حکومــت لــه ډیپلوماټیکــو الرو پــر هغــه هېــواد فشــار راوړي.

وزارت دفاع ملی:

دشمنان به دنبال بدنام سازی ارتش هستند

داعش ده ها خانه را در ننگرهار به آتش کشید

د بهرنیو چارو وزارت:

 د پاکستان ادعا بې اساسه 

او هېڅ ثبوت نه لري

ـــد  ـــار می گوین ـــوت ننگره ـــوالی ک ـــنده گان ولس باش
ـــدود  ـــته ح ـــر روز گذش ـــش عص ـــای داع ـــه نیروه ک
ـــیده  ـــش کش ـــه آت ـــوالی ب ـــن ولس ـــه را در ای ۶0 خان

ـــد. ان
ـــن ولســـوالی  ـــی ای ـــزرگان قوم ـــان، یکـــی از ب امیرج
می گویـــد کـــه باشـــنده گان ایـــن خانه هـــا، قبـــاًل 
ــۀ او،  ــه گفتـ ــد. بـ ــرده بودنـ ــرک کـ ــه را تـ منطقـ
ـــن  ـــون در ای ـــه تاکن ـــی ک ـــد تن ـــش چن ـــاالً داع احتم

مناطـــق بوده انـــد را بـــا خـــود بـــرده اســـت.
امیرجـــان می افزایـــد، بـــه خاطـــر فصـــل ســـرما 
تصفیه یـــی  عملیات هـــای  پایـــان  از  پـــس 
پاســـگاهی در ایـــن مناطـــق ایجـــاد نشـــد و 
ــته  ــاره توانسـ ــش دوبـ ــل داعـ ــن دلیـ ــه همیـ بـ

کنـــد. آغـــاز  را  فعالیت هایـــش 
عطـــااهلل خوگیانـــی، ســـخنگوی والـــی ننگرهـــار 
نیـــز ایـــن گفته هـــا را می پذیـــرد و می گویـــد 
کـــه خوش بختانـــه خانه هایـــی کـــه حریـــق 
ـــد و  ـــت دارن ـــه موقعی ـــق متروک ـــد، در مناط ـــده ان ش

ـــرک  ـــه را ت ـــش منطق ـــدی پی ـــا چن ـــنده گان آن ه باش
کرده انـــد.

حکومـــت  می گویـــد،  خوگیانـــی  آقـــای 
ــن  ــش در ایـ ــرکوب داعـ ــرای سـ ــی بـ برنامه هایـ

والیـــت دارد و بـــه زودی ایـــن برنامه هـــا عملـــی 
ــد. ــد شـ خواهنـ

تاکنـــون داعـــش در بـــارۀ ســـوزاندن خانه هـــای 
ـــت. ـــه اس ـــزی نگفت ـــوت چی ک
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ورزش

همزمــان بــا ادامــۀ رقابت هــا میــان القاعــده و داعــش بــرای بــه دســت آوردن 
قلمــرو و طرفــدار بیشــتر در سراســر جهــان، رهبــر القاعــده، داعــش را بــه 

"دیوانه گــی و عبــور از مرزهــای افراطی گــری" متهــم کــرد.
ــه خاطــر  ــی از داعــش ب ــر القاعــده در پیامــی صوت ایمــن الظواهــری، رهب
ــام  ــه نیروهــای خــودش انتقــاد کــرد. او در ایــن پی کشــتار و تهمــت زدن ب
ــتند"  ــدرت هس ــنۀ ق ــه تش ــی ک ــزدل و دروغ گوهای ــش را "ب ــای داع اعض

خطــاب کــرد.
ــور  ــر و عب ــی" در تکفی ــار "دیوانه گ ــش دچ ــت: داع ــری گف ــن الظواه ایم
ــای دروغ هــا،  مســایل  ــر مبن ــان ب از مرزهــای افراطی گــری شــده اســت. آن
ســاخته گی و حتــا اعمــال پیروان شــان دســت بــه اقدامــات تکفیــری 

ــت. ــه اس ــار فرصت طلبان ــن رفت ــد. ای می زنن
ــرای  ــپتامبر ۲00۱ ب ــتی ۱۱ س ــالت تروریس ــان حم ــه از زم ــری ک الظواه
ــا  ســرش ۲۵ میلیــون دالــر جایــزه تعییــن شــده و بــه خاطــر ارتباطاتــش ب
حمــالت تروریســتی جهــان دهــۀ ۱۹۹0 تحــت تحریم هــای جهانــی قــرار 
ــان سوءاســتفاده  ــه کــه "داعــش از شــور، اشــتیاق و غیــرت جوان دارد گفت

می کنــد."
ایــن پیــام الظواهــری بــه زبــان عربــی در حالــی منتشــر شــد کــه فشــارها 
بــرای گروه هــای خــط مقــدم و متحــدان القاعــده در ســوریه افزایــش یافتــه 

و داعــش نیــز در حــال از دســت دادن قلمروهایــش اســت.
او در ایــن پیــام از "کســانی کــه بــه دنبــال حقیقــت هســتند" خواســت تــا 

بــه جــای داعــش بــه القاعــده بپیوندنــد.

پولیس اسرائیل همسر بنیامین نتانیاهو و سردبیر یکی از روزنامه های عبری را 
که قرار بود قراردادی با او برای یک پوشش خبری ویژه به امضا برساند، مورد 
تحقیق و بازجویی قرار داد. گفته می شود به احتمال زیاد، سردبیر این روزنامه 

هم در پرونده فساد نتانیاهو دست داشته است.
نسبت  اتهامات  اثبات  در صورت  که  می گویند  اسرائیل  حقوقی  کارشناسان 
داده شده به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، طبق قوانین اسرائیل اقدام 

نتانیاهو به منزلۀ دریافت رشوه خواهد بود.
"ایندیپندنت" منتشر شد که طی  انگلیسی  هفتۀ گذشته گزارشی در روزنامۀ 
آن نتانیاهو به تالش برای امضای قراردادی با روزنامۀ یدیعوت آحارونوت 
به منظور دستیابی به یک پوشش ویژۀ خبری در جریان انتخابات سال ۲0۱4 

متهم شد.
ُکل  دادستان  دفتر  اقتصادی  بخش  سابق  مدیر  و  اسرائیلی  وکیل  الف،  آویا 
رژیم اسرائیل در گفت وگویی تصریح کرد که اثبات صحت اتهامات وارده به 

نتانیاهو دلیلی خواهد بود بر این که او رشوه دریافت کرده است.
او افزود که به موجب قانون اسرائیل، اقداماتی به منظور اثبات این جرم انجام 

خواهد شد و در صورت اثبات اتهامات، نتانیاهو مجرم شناخته می شود.
قانون  موجب  به  شود،  ثابت  نتانیاهو  رشوۀ  دریافت  اتهام  اگر  است  گفتنی 

اسرائیل او باید ۱0 سال حبس شود.

فرستادۀ سازمان ملل به یمن، ضمن "فاجعه بار" توصیف کردن اوضاع در این 
کشور، تأکید کرد که او برای به جریان انداختن پرونده آتش بس و مذاکرات 

سیاسی تالش می کند.
اسماعیل ولدالشیخ احمد، فرستادۀ سازمان ملل به یمن در مصاحبه با الجزیره 
پیشنهادی  راه  نقشۀ  شده، خالصۀ  مطرح  حاضر  حال  در  که  طرحی  گفت: 
سازمان ملل و طرح جان کری، وزیر خارجۀ آمریکا است. من تالش می کنم تا 
طی سفر قریب الوقوعم به عدن و صنعا این طرح را به عبد ربه منصورهادی، 
و  مردمی  سراسری  کنگرۀ  حزب  رهبران  و  یمن(  مستعفی  )رییس جمهور 

جنبش انصاراهلل ارایه کنم.
یمن از حدود دوسال پیش شاهد درگیری ها و بحران امنیتی و سیاسی است. 
مداخله عربستان در یمن و به راه انداختن جنگی خان مان سوز در این کشور 
سبب شد تمامی تالش ها برای حل این بحران ناکام بماند و هزاران یمنی طی 

این جنگ قربانی شوند.
تمامی  است.  سیاسی  و  امنیتی  مسایل  شامل  طرح  این  گفت:  احمد  الشیخ 
ابریل گذشته در  اوایل  از  از مذاکراتی است که  ناشی  پیشنهادات  طرح ها و 

کویت برگزار شد.
او ضمن فاجعه بار توصیف کردن اوضاع در یمن، گفت: ما برای توقف جدی 
و واقعی درگیری ها بعد از برگزاری جلسه مقدماتی برای طرف های ذیربط 
باید به مسوولیت خود در  تالش خواهیم کرد. کمیتۀ آتش بس و هماهنگی 

این باره عمل کند.
بحران  حل  برای  را  زیادی  طرح های  تاکنون  یمن  به  ملل  سازمان  فرستادۀ 
ارایه کرده، اما هربار با مخالفت برخی طرف ها و شروط غیرقابل اجرای آن ها 

مواجه شده است.
الشیخ احمد گفت: مرحلۀ دوم بررسی طرح صلح از دو بعد سیاسی و امنیتی 
شورای   ۲۲۱۶ قطع نامۀ  اجرای  آغاز  خواهان  یمن  )مستعفی(  دولت  است. 
به  از شهرها و تحویل سالح  انصاراهلل  لزوم عقب نشینی  بر  که  امنیت است 
دولت مبتنی است، اما انصاراهلل و هم پمانان شان تأکید دارند که هرگونه حل 
و فصلی باید با نهایی کردن مسألۀ شراکت سیاسی شامل ریاست جمهوری و 

دولت آغاز شود.

در آخریـــن رده بنـــدی فیفـــا از تیم هـــای ملـــی فوتبـــال جهـــان، 
تیـــم افغانســـتان پنـــج پلـــه پاییـــن ســـقوط کرده اســـت.

ــن  ــته آخریـ ــال روز گذشـ ــی فوتبـ ــیون جهانـ ــا فدراسـ ــا یـ فیفـ
فهرســـت از به تریـــن تیم هـــای ملـــی فوتبـــال را در جهـــان بـــه 

نشـــر رســـانید.
بـــر اســـاس ایـــن رده بنـــدی، تیـــم ملـــی فوتبـــال افغانســـتان از 
ردۀ ۱4۶م بـــه ۱۵۱ ســـقوط کـــرده و هم چنـــان در ســـطح آســـیا 

جـــای گاه ۲8م را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت.
ــر  ــال ۲000 بیش تـ ــس از سـ ــتان پـ ــال افغانسـ ــی فوتبـ ــم ملـ تیـ
ـــن  ـــا به تری ـــت فیف ـــاس فهرس ـــر اس ـــا ب ـــته ام ـــودی داش ـــیر صع س
جـــای گاه را در ایـــن مـــدت در ســـال ۲0۱4 بـــا به دســـت آوردن 

پلـــۀ ۱40م داشته اســـت.
هرچنـــد تیـــم ملـــی فوتبـــال کشـــور پـــس از ۲0۱4 بـــا کســـب 

ــت. ــی را داشته اسـ ــیر نزولـ ــا ۱۵0 سـ ــای ۱4۵ تـ رده هـ
ـــان  ـــن هم چن ـــال ارژنتای ـــی فوتب ـــم مل ـــا، تی ـــت فیف ـــای فهرس ـــر اس ب
ــان،  ــل، آلمـ ــای برازیـ ــس از آن  تیم هـ ــرار دارد و پـ ــدر قـ در صـ
ـــپانیا  ـــوای و اس ـــگال، یوروگ ـــه، پرت ـــا، فرانس ـــم، کلمبی ـــیلی، بلجی ش

ـــد. ـــرار دارن ـــم ق ـــا ده ـــای دوم ت از رده ه

فیـــروز مشـــعوف، فعـــال رســـانه یی ورزش افغانســـتان طـــی 
ــروه  ــم گـ ــای هـ ــت تیم هـ ــه وضعیـ ــی بـ ــتی اختصاصـ یادداشـ
بـــا تیـــم فوتبـــال ســـاحلی افغانســـتان در جـــام جهانـــی فوتبـــال 

ــت. ــه اسـ ــاحلی ۲0۱7 پرداختـ سـ
در ایـــن یادداشـــت آمـــده اســـت: تیـــم ملـــی فوتبـــال ســـاحلی 
ـــی ۲0۱7 در  ـــام جهان ـــود به ج ـــی صع ـــۀ مقدمات ـــتان در مرحل افغانس
ـــن  ـــن، چی ـــران، بحری ـــاحلی ای ـــال س ـــای فوتب ـــا تیم ه ـــروه اول ب گ

ـــت. ـــده اس ـــروه ش ـــم گ ـــزی ه و مال
ســـاحلی بازان افغانســـتان پـــس از درخشـــش در رقابت هـــای 
المپیـــک آســـیایی ویتنـــام و صعـــود بـــه جمـــع 4 تیـــم برتـــر، 
امیدواری هـــای زیـــادی بـــرای صعـــود بـــه جـــام جهانـــی نیـــز 

ایجـــاد کرده انـــد.
ـــی ۲0۱7  ـــام جهان ـــای ج ـــه رقابت ه ـــم ب ـــن تی ـــود ای ـــد صع هرچن
ـــهمیۀ  ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــت، ام ـــی نیس ـــل امکان ـــوع غیرقاب موض
ـــان  ـــود افغانســـتان در می ـــی، صع ـــم آســـیا در مســـابقات جـــام جهان ک
ـــد  ـــارات، تایلن ـــان، ام ـــران، جاپ ـــد، ای ـــی مانن ـــب نام ـــای صاح تیم ه

و بحریـــن کار آســـانی بـــه نظـــر نمی رســـد.
رقابت هـــای مقدماتـــی جام جهانـــی در قـــارۀ آســـیا بـــا شـــرکت 
ــه  ــروه اول کـ ــد. گـ ــد شـ ــزار خواهـ ــروه برگـ ــم در ۳ گـ ۱۳ تیـ
ـــزار  ـــم برگ ـــا شـــرکت ۵ تی ـــد، ب ـــرار دارن ـــران در آن ق افغانســـتان و ای
ـــرای  ـــد ب ـــدودی می توان ـــا ح ـــأله ت ـــن مس ـــه همی ـــد ک ـــد ش خواه

ـــرد. ـــد ک ـــک خواه ـــدی کم ـــۀ بع ـــه مرحل ـــتان ب ـــود افغانس صع
ـــور  ـــواز حض ـــتقیم ج ـــورت مس ـــه ص ـــروه ب ـــت ۳ گ ـــای نخس تیم ه
در مرحلـــۀ نیمه نهایـــی ایـــن رقابت هـــا را کســـب خواهنـــد کـــرد 
ــوب  ــم دوم خـ ــک تیـ ــا یـ ــز، تنهـ ــا نیـ ــایر تیم هـ ــان سـ و از میـ
می توانـــد خـــود را بـــه جمـــع 4 تیـــم برتـــر رقابت هـــا برســـاند.
ــز  ــوم نیـ ــای اول، دوم و سـ ــز تیم هـ ــی نیـ ــۀ نیمه نهایـ در مرحلـ
می تواننـــد بـــه صـــورت ســـهمیۀ آســـیا در جـــام جهانـــی ۲0۱7 

باشـــند.

الظواهری، داعش را به "دروغگویی 

و دیوانگی" متهم کرد

احتمال حبس ۱۰ سالة نتانیاهو
 به اتهام فساد و دریافت رشوه

فرستادة سازمان ملل:

اوضاع یمن "فاجعه بار" است

در رده بندی جدید فیفا 

افغانستان پنچ پله سقوط کرد

کار سخت ساحلی بازان افغانستان 

برای رقابت های جام جهانی 2۰۱7

محمد یحیی مسعود

ـــم  ـــان حکی ـــز از زب ـــات توهین آمی ـــنیدن کلم از ش
مجاهـــد و یـــا زرداد و امثـــال آنـــان بـــه آدرس 
احمدشـــاه مســـعود، قهرمـــان ملـــی افغانســـتان، 
و شـــخصیت های ملـــی کشـــور نبایـــد تعجـــب کـــرد، زیـــرا 
ـــان  ـــه وظیفۀش ـــتند ک ـــاص آی٬اس٬آی هس ـــن خ ـــان مأموری این
تخریـــب عمومـــی افغانســـتان اســـت. بنـــًا فـــرق نمی کنـــد 
ـــا  ـــت و ی ـــتان اس ـــردم افغانس ـــام م ـــل ع ـــب قت ـــن تخری ـــه ای ک
ـــان  ـــت بامی ـــب بُ ـــون تخری ـــور چ ـــی کش ـــار فرهنگ ـــب آث تخری
ـــرور و  ـــم ت ـــا ه ـــی و ی ـــز علم ـــدارس و مراک ـــوزاندن م ـــا س و ی

توهیـــن بـــه شـــخصیت های ملـــی کشـــور.
از ایـــن بایـــد تعجـــب کـــرد کـــه چـــرا حکومـــت وحـــدت 
ملـــی کـــه پاســـداری از نوایـــس ملـــی کشـــور وظیفـــۀ آن 
ـــت  ـــزدوران ای٬اس٬ای فرص ـــتان و م ـــن تروریس ـــه ای ـــت، ب اس

فعالیت هـــای تروریســـتی می دهـــد .

نصیر موحد

رســـانه ها گـــزارش دادنـــد کـــه چندیـــن هـــزار 
آی اس آی  فرمایـــش  بـــا  فیســـبوکی  حســـاب 
بـــرای ایجـــاد تفرقـــه در کشـــور راه انـــدازی شـــده 
اســـت. تفکـــر آی اس آی از طریـــق گلبدینی هـــا، طالب هـــا و 
ــردد.  ــغ می گـ ــدیداً تبلیـ ــته شـ ــرب برگشـ ــای  از غـ تکنوکرات هـ
ــی  ــوم کوچـ ــرال آی اس آی و قیـ ــک جنـ ــان یـ ــی میـ ــا تفاوتـ آیـ
ـــال  ـــد و م ـــم مجاه ـــان عبدالحکی ـــی می ـــا تفاوت ـــد؟ آی ـــما می بینی ش
ـــود دارد  ـــی وج ـــه تفاوت ـــما چ ـــر ش ـــد؟ از نظ ـــن می بینی فضل الرحم
ـــب  ـــان کشـــور از عملکـــرد طال ـــه در پارلم ـــدوز ک ـــل قن ـــان آن وکی می
ـــور دارد؟  ـــدز حض ـــرد کن ـــه در نب ـــتانی ک ـــد و آن پاکس ـــاع می کن دف
ـــی  ـــال گلپ ـــگ و م ـــال بادرن ـــل و م ـــال تره خی ـــان م ـــی می ـــا تفاوت آی
ـــاع و  ـــر دف ـــت؟ مگ ـــاب اس ـــان پنج ـــۀ همۀش ـــی قبل ـــود دارد وقت وج
قباحت زدایـــی از طالـــب، توســـط کـــرزی و حکومـــت فعلـــی در 

اوج خـــود قـــرار نـــدارد؟
ــا  ــرات را بـ ــر تکنوکـ ــی و اتمـ ــه غنـ ــم آنچـ ــر می کنـ ــن فکـ مـ
ــث  ــد، بحـ ــد می دهـ ــد پیونـ ــال مجاهـ ــد مـ ــی ماننـ افراط گراهایـ
"قومیـــت" اســـت. مشـــکل ایـــن خـــراب شـــده فقـــط قومیـــت 
ـــی  ـــد. موس ـــل ش ـــفیق تجلی ـــی ش ـــش از موس ـــد روز پی ـــت. چن اس
شـــفیق از نظـــر داوودخـــان خایـــن و آب فـــروش لقـــب گرفتـــه 
ـــید،  ـــهادت رس ـــه ش ـــنه ب ـــب تش ـــا ل ـــتان ب ـــدان کمونیس ـــود و در زن ب
ـــم  ـــت و ه ـــان اس ـــفیق قهرم ـــی ش ـــم موس ـــور ه ـــن کش ـــا در ای ام
داوود خـــان! حتـــی نـــور محمـــد ترکـــی و حفیـــظ اهلل امیـــن نیـــز 
بـــه مراتـــب بهتـــر از کارمـــل هســـتند، چـــون در کارمـــل شـــایبۀ 

تاجیک بـــودن وجـــود دارد!
ـــی را داشـــت،  ـــر اســـتاد ربان ـــگاه شـــاگردی در براب ـــه جای ـــی ک گلبدین
ـــش دارد  ـــر اقران ـــام ب ـــت ت ـــل  قوقی ـــر قبای ـــه از نظ ـــام مقایس در مق
ـــه  ـــت. خالص ـــاع اس ـــل دف ـــت قاب ـــل و جنای ـــال قت ـــا س ـــا ده ه و ب
ـــوگند  ـــروردگار س ـــه پ ـــد. ب ـــول ندارن ـــی را قب ـــان کس ـــر از خودش غی
اســـت، اگـــر پیامبـــری در ایـــن  قبیلـــه ظهـــور می کـــرد، محـــال 
ـــوز  ـــد، هن ـــان بیاورن ـــلم ایم ـــه و س ـــی اهلل علی ـــد صل ـــه محم ـــود ب ب
ــرار  ــان قـ ــر معیارهای شـ ــرآن در برابـ ــی از قـ ــی حکمـ ــم وقتـ هـ
ـــا  ـــه رویکرده ـــی ک ـــا زمان ـــذا ت ـــد، فل ـــف آن را رد می کنن ـــرد، نص گی
ــی  ــع قبیله یـ ــه آی اس آی نیســـت، مواضـ ــاز بـ ــند، نیـ ــی باشـ قومـ

ـــود! ـــن نش ـــن وط ـــن وط ـــه ای ـــت ک ـــی اس کاف

هارون معترف

مــن، امــا برعکــِس دیگــران، دیــدگاه متفاوت تــر دارم. 
ــر را  ــته ام کم ــه نخواس ــه داراِن بی ُعرض ــچ گاه از تیک هی
بــرای حراســت از ارزش هــا و خطــوط قرمزمــان ببندند 
ــم.  ــان بگماری ــظ ارزش های م ــته اند را حاف ــه دل نخواس ــی ک و آنان
وقتــی بــه مســعود بــزرگ، هــر بی هویتــی توهیــن کنــد و بــر 
ــان  ــای قرمزم ــر خط ه ــیادی ب ــا ش ــد ی ــخر کن ــان تمس ارزش های م
بتــازد، از آدم هــای کــه از نــام مســعود صاحــب نــام و نشــان شــدند 
ــم  ــی ه ــاش توقع ــن قم ــت، از ای ــارت اس ــان تج ــام هم وغم ش و تم
ــوان  ــل ج ــم و از نس ــاب می کن ــوان حس ــل ج ــر نس ــن ب ــدارم. م ن
توقــع دارم تــا کمــر همــت ببندنــد و پاســبان ارزش های مــان باشــند 

ــتند. ــم هس ــه می دان ک
برخــورد غیرادبــی اعجوبــۀ به نــام »مــال حکیــم مجاهــد« بــه مســعود 
ــت و  ــت اس ــان یادداش ــهید در خاطرم ــی ش ــتاد ربان ــزرگ و اس ب
ــود.  ــم ب ــاوت نخواهی ــم و بی تف ــا زنده ای ــرد. م ــم ک ــبه خواهی محاس
کثافت هایــی ماننــد مــال حکیــم مجاهــد و هــم قماشــش، وقتــی نــام 
مســعود را حتــا بــه نیکــی یــاد کنــد، بایــد هفت بــار دهــن خویــش را 
بــا آب گالب بشــویند، بعــد در مــورد بــزرگ مــردی همچــو قهرمــان 

ملــی یــا اســتاد شــهید حــرف بزننــد.

فیـسبـوک نـــامــه
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ماندگار
در  قدرت  متمرکزسازی  با  افغانستان  اساسی  قانون 
راستای  در  را  چالش هایی  جمهوری  ریاست  ارگ 
حکومت داری و ارایۀ خدمات به شهروندان خلق کرده 

است. 
برخی آگاهان حقوقی و استادان دانشگاه  در نشستی با 
ابراز این مطلب بر تغییر ساختار بسته و انحصاری نظام 
تأکید کرده و گفته اند که بحران سیاسی کنونی ریشه در 
پیش بینی  را  متمرکز مطلق  نظام  اساسی است که  قانون 

کرده است. 
آگاهان  بود،  شده  برگزار  کابل  در  که  نشست  این  در 
قابل  غیر  که  نیست  منزل  سیاسی وحی  نظام  که  گفتند 

تغییر باشد. 
پژوهشگران تأکید کردند که قانون اساسی کنونی، قدرت 
و صالحیت را در ارگ ریاست جمهوری متمرکز ساخته 
و این مسأله هرج و مرج سیاسی را به وجود آورده است. 
دکتر امین احمدی، رییس دانشگاه ابن سینا، گفت که در 
نظام های دموکراتیک اصوالً قانون اساسی تعدیل پذیر و 

برای اصالحات منعطف است. 
به گفتۀ او، قانون اساسی به منظور تأمین عدالت، انصاف 
برآورده  را  اهداف  این  اگر  و  می گیرد  شکل  برابری  و 

نتواند، باید تغییر کند. 
آقای احمدی به بیان این که قانون اساسی باید مشارکت 
با  سیاسی  نخبه گان  که  گفت  سازد،  فراهم  را  همگانی 
درنظرداشت پانزده سال تجربۀ قانونی و چالش هایی که 
در نتیجه این قانون به وجود آمده است، باید برای تغییر 

مواد قانون اساسی توافق کنند. 
او گفت که در کنار تلقات انتخاباتی، جنجالی شدن نتایج 
انتخابات، ریشه در ساختار نظام دارد. در جامعۀ متکثر 
برنده  درصد  صد  عده یی  آن  نتیجۀ  در  بازی که  قومی، 
می شوند و شماری صد درصد می بازند، جنجال برانگیز 

و بحران آفرین است. 
هویت های  دارای  جامعۀ  در  که  افزود  احمدی  دکتر 
خود  قوم  نماینده  می تواند  تنها  رییس جمهور  متکثر، 
به همراه  تنش هایی  با کشمکش و  این مسأله  بنًا  باشد. 

می باشد. 
فشرد  پا  ملی"  "دولتی  ایجاد  بر  ابن سینا  دانشگاه  رییس 

و گفت که دولت باید قدرت و ساختار فراقومی داشته 
باشد و قانون اساسی باید این مسأله را تضمن کند. به 
گفتۀ او، قانون اساسی کنونی از این  کار عاجز آمده است. 
او تأکید کرد که در جامعۀ چندپارچه و دارای هویت های 

متکثر، نظام ریاستی متمرکز نمی تواند پاسخگو باشد. 
جعفر کوهستانی استاد حقوق در دانشگاه کابل گفت که 
قانون اساسی به مثابۀ یک چتر حمایتی به همۀ شهروندان 
مطرح است و مقدرات سیاسی یک ملت به آن وابسته 
می باشد. اما به نظر می رسد قانون اساسی کنونی نتوانسته 

است این مأموریت را به درستی ایفا کند. 
اساسی  قانون  در  این که خالهایی  رغم  به  که  گفت  او 
اساسی  قانون  ماده های  از  سیاسیون  می باشد؛  موجود 
چندپارچه گی  دلیل  همین  به  و  کرده اند  سوءاستفاده 

سیاسی به وجود آمده است. 
قانون  ساخت:  نشان  خاطر  کابل  دانشگاه  استاد  این 
اساسی قدرت را به دست عده یی خاص قرار داده است 

و این مسأله بحران آفریده است. 
اساسی کمتر  قانون  مواد  این که  بیان  با  آقای کوهستانی 

عملی شده است، گفت که برای عبور از بن بست کنونی، 
باید قانون اساسی تعدیل شود. 

آصف آشنا، فعال سیاسی از سخنرانان دیگر این نشست 
بود. او ضمن بررسی پیشنۀ قانون اساسی در افغانستان 
بوده  اساسی  قانون  به  نگاه  در  اصلی  مشکل  که  گفت 
به  افغانستان  تاریخ  اساسی در  قانون  او،  به گفتۀ  است. 
قوم  تنظیم شده است که هژمونی سیاسی یک  گونه یی 

مشخص را حفظ کند.
او گفت که قانون اساسی کنونی افغانستان صالحیت های 

شاهان پیشین را به رییس جمهوری داده است.
سخنرانان با اشاره به توافق نامۀ سیاسی تشکیل حکومت 
وحدت ملی که بر برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون 
اساسی تأکید کرده است، از رهبران حکومت خواستند 
که زمینۀ برگزاری جرگه و تغییر قانون اساسی را فراهم 

سازند. 
قانون اساسی ساختار نظام را  تا هنگامی که  آنان گفتند: 
دگرون نسازد، امکان تأمین عدالت و مشارکت سیاسی 

فراهم نخواهد گردید. 

استادان  این  از  پس  که  کرد  اعالم  عالی  تحصیالت  وزارت 
افغانستان  دانشگاه های  در  نمی توانند  پاکستانی  و  ایرانی 
تدریس کنند. در حال حاضر استادان این دو کشور در برخی 
از دانشگاه های خصوصی افغانستان مصروف تدریس هستند.
مقام ها در وزارت تحصیالت عالی گفتند که تعداد زیادی از 
دارای  و  کرده اند  تحصیل  خارجی  دانشگاه های  در  افغان ها 
زمینه  ولی  هستند؛  دوکتورا  و  ماستری  تحصیلی  مدارک 
افغانستان فراهم نیست.  تدریس برای آن ها در دانشگاه های 
به همین دلیل این وزارت تصمیم گرفته است که پس از این 

به استادان این دو کشور همسایه اجازه تدریس داده نشود. 
افغانستان  عالی  تحصیالت  وزارت  سرپرست  مومند  فریده 
روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »خوشبختانه 
تغییری در تحصیالت عالی آمده است، ما به استادان افغان که 
در بیرون از کشور تدریس می کنند، در هر مقطعی که باشند، 

اولویت می دهیم که در داخل کشور بیایند و تدریس کنند.«
دانشگاه های خصوصی 

دانشگاه های خصوصی در افغانستان در چهارده سال گذشته 
دانشگاه ها  این  از  برخی  داشتند.  خوبی  رشد  کمی  نظر  از 
زمینه  ایرانی،  و  پاکستانی  استادان  با جذب  تا  کردند  تالش 
جذب محصلین بیشتری را مهیا کنند و سود بیشتری ببرند. 

اما سرپرست وزارت تحصیالت عالی افغانستان گفت که پس 
استادان داخلی جذب شوند: »یک  تا  این تالش می شود  از 
تعداد از پوهنتون های خصوصی ما معموال استادانی را به نام 
استادان خارجی استخدام می کنند در حالی که در سالیان اخیر 
تعداد زیادی از جوانان ما برای به دست آوردن اسناد ماستری 

و دوکتورا به خارج رفته و برگشته اند اما زمینه کار برای آن ها 
محدود است.«

مسووالن وزارت تحصیالت عالی گفتند که بجز کشورهای 
وضع  دیگر  کشورهای  استادان  بر  محدودیت  این  همسایه، 
نمی شود. مقام های وزارت تحصیالت  عالی می گویند برخی 
از افراد بنام استاد در دانشگاه های خصوصی فعالیت می کنند 
در حالی که از یک طرف صالحیت استادی را ندارند و از 
طرف دیگر برخی مشکالت امنیتی را برای این کشور خلق 
به مشکالت  رابطه  اما وزارت تحصیالت عالی در  می کنند. 
امنیتی ای که این استادان متوجه افغانستان می کنند، جزییات 

ارایه نکردند. 
استفاده از نام دانشگاه های غربی

بعضی از دانشگاه خصوصی با استفاده از نام و عنوان دانشگاه 
کنند.  بیشتری جذب  تا محصل  کرده اند  تالش  غربی  معتبر 
از  که  است  دانشگاه ها  این  از  یکی  یومف سویس  دانشگاه 
از  یکی  که  دارد  ادعا  می کند،  فعالیت  این سو  به  سال  چند 

شاخه های دانشگاه یومف سویس است. 
افغانستان  به  نامه ای  اروپا  در  دیپلوماتیک  منابع  اخیرا  ولی 
هیچ  افغانستان  در  سویس  یومف  که  گفتند  و  فرستادند 
در  یومف  دانشگاه  که  حالیست  در  این  ندارد.  شاخه ای 
را  زیادی  محصلین  نام،  همین  از  استفاده  با  اخیر  سال های 

جذب کرد. 
وزیر تحصیالت عالی افغانستان در این مورد گفت: »نتیجه 
و  ثبت  سویس  در  یومف  پوهنتون  که  داد  نشان  ارزیابی ها 
یک  وقتی  نبود.  اکادمیک  اعتبار  دارای  ولی  بود  راجستر 

نمی تواند  نباشد،  اکادمیک  اعتبار  و  دارای رسمیت  پوهنتون 
در افغاستان شاخه ایجاد کند. از همین خاطر فیصله شد که 

پوهنتون یومف مسدود شود.«
مشکل بورسیه ها

در سال های اخیر فرصت های زیادی برای افغان ها فراهم شد 
در  مقام ها  اما حاال  کنند.  تحصیل  در کشورهای خارجی  تا 
بورسیه ها  این  که  می کنند  اعتراف  عالی  تحصیالت  وزارت 
با   و  داشته اند  واسطه  گرفته که  قرار  افرادی  اختیار  در  بیشتر 
استفاده از روابط توانسته اند بورسیه های تحصیلی را بدست 

آورند. 
لیاقت  بورسیه ها،  این  در  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 
از  شماری  دلیل  همین  به  نشده  گرفته  مدنظر  شایستگی  و 
محصلین وقتی برای تحصیل در کشورهای دیگر رفته اند، به 

صورت مکرر ناکام مانده اند. 
وزیر تحصیالت عالی افغانستان گفت که پس از این تالش 
شود:  توزیع  شرایط  واجد  افراد  برای  بورسیه ها  تا  می شود 
»وزارت تحصیالت عالی تصمیم گرفته است که دیگر نباید 
حق محصلین الیق تلف شود. هر محصلی که نتواند کامیاب 
شود، وزارت تحصیالت عالی تصمیم گرفته است تا آن ها را 
هدر  افغانستان  پول  و  منابع  تا  بخواهد  افغانستان  به  دوباره 

نرود.«
بررسی وزارت تحصیالت عالی در ترکیه و هند نشان می دهد 
دو  این  به  بورسیه  طریق  از  که  کسانی  از  زیادی  تعداد  که 
را  مشکالتی  و  مانده اند  ناکام  رفته اند،  تحصیل  برای  کشور 

برای این وزارت خلق نموده اند.

حقوق دانان:

ساختار نظام سیاسی وحی منزل نیست! 

نیروهـای  از  پیامـی  انتشـار  بـا  افغانسـتان  جمهـوری  رییـس 
امنیتـی و نظامـی این کشـور خواسـت تا نسـبت به اقـدام گروه 
تروریسـتی داعش در آتـش زدن منازل مـردم، واکنش قدرتمند 

نشـان دهنـد و آنـان را قلـع و قـع کنند.
دفتـر مطبوعاتـی رییـس جمهـوری افغانسـتان گـزارش داد که 
محمـد اشـرف غنـی در این پیـام تصریح کرده اسـت آتش زدن 
امـوال عمومـی و ایجاد رعب و وحشـت در میان مـردم، عملی 

نابخشـودنی اسـت و در هیـچ دیـن و آئینی توجیـه ندارد.
عناصـر گـروه تروریسـتی داعـش روز جمعـه ۶0 بـاب منـزل 
مسـکونی مـردم و برخـی امـوال و تاسیسـات عمومـی مـردم 

ولسـوالی »کـوت« والیـت »ننگرهـار« را آتـش زدنـد.
رییـس جمهـوری افغانسـتان در پیـام خـود افـزوده اسـت کـه 
گروه هـای تروریسـتی همـواره بـه دسـتور بیگانـگان دسـت به 
انجام اعمال بیشـرمانه یی چون کشـتار مردم و آسـیب  رسـاندن 
بـه امکانـات عمومی زده انـد و نیروهای امنیتی باید شـدیدتر از 

گذشـته بـه این حمـالت تروریسـتی پاسـخ دهند.
عناصـر داعـش در شـرق افغانسـتان حضـور دارنـد و برخـی 
نماینـده گان مجلـس گفته انـد کـه هواپیماهـای ناشـناس در این 

منطقـه شـب هنـگام بـرای آنـان تجهیـزات ارسـال مـی کنند.

اشرف غنی به نیروهای امنیتی:

 عناصر تروریستی را 

قلع و قمع کنید

وزارت تحصیالت عالی: 

به استادان ایرانی و پاکستانی اجازة تدریس نمی دهیم
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