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شــهادت  ســالگرد  ســومین  و  بیســت  از   
فقیــد  رهبــر  مــزاری،  عبدالعلــی  اســتاد 
ــروز  ــتان، دی ــامی افغانس ــدت اس ــزب وح ح
بلــخ  یک شــنبه ) ۱۳ حــوت( در والیــت 

شــد. گرامی داشــت 
ــن مراســم   ــخ در ای ــی بل ــور، وال عطامحمــد ن
حکومــت را متهــم کــرد کــه بــرای فروپاشــی 
ســربازگیری  آنــان  میــان  از  احــزاب، 
ــی  ــای عملیات ــان پول ه ــرای آن ــد و ب می کن
ــروز  ــه ام ــرد ک ــان ک ــد. وی خاطرنش می ده
ــز  ــتان نی ــامی افغانس ــت اس ــان جمعی از می

ســربازگیری جریــان دارد.
آقــای نــور کــه در جمــع هزارهــا تــن از 
شــهروندان مزارشــریف ســخن می گفــت، 

»مــا  این کــه  بیــان  بــا 
بــه  احــزاب  نمی خواهیــم 
ــن  ــوند، ای ــه ش ــن گرفت توهی
ســوال را مطــرح کــرد کــه 
بــه  مخابــرات  وزارت  »چــرا 
ــای محقــق داده نمی شــود؟ آق

ــزود  ــد اف ــا تأکی ــور ب ــای ن آق
فعلــی  حکومــت  در  کــه 
ــی داد  ــی ب ــک قوم ــت  ت سیاس

. می کنــد
ــرد  ــان ک ــخ خاطرنش ــی بل وال
ــان  ــی چن ــات درون کــه اختاف

ــروز  ــا ام ــه ت ــرده ک ــه ک ــا رخن ــان م در می
ــی  ــه او، »وقت ــه گفت ــم. ب ــش را می بینی اثرات
ــاس  ــی را اس ــام فعل ــم، نظ ــد بودی ــا متح م
گذاشــتیم، امــا امــروز تــاش وجــود دارد کــه 

ــویم«. ــزوی ش ــا من م
ــک  ــا در ی ــه م ــه »هم ــرد ک ــد ک وی تأکی
محــور، در رأس مــا صاح الدیــن ربانــی قــرار 

دارد«.
آقــای نــور تصریــح کــرد کــه مــا ســتون نظام 
هســتیم و اگــر مــا نباشــیم ایــن نظــام فــرو 
ــدار  ــا طرف ــم، م ــتانه می گویی ــزد. دوس می ری
نظــام هســتیم، امــا در برابــر بی عدالتــی 

ــم. ــرخم نمی کنی س
او خاطرنشان کرد:...          ادامه صفحه6 

مزاری مطرح شد: بیست وسومین سالگرد شهید  مراسم  در 

سیاست  قومی در حکومت بیداد می کند

کمیسیون حقوق بشر:
مـعاینۀ بکـارت دختـران 

غیرقانـونی و غیرانسـانی است

می گوید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 
که آزمایش اجباری بکارت دختران غیرقانونی 

بوده و خالف ارزش های انسانی است.
 13  ( یکشنبه  روز  زنان،  از  حمایت  موسسه 
چگونگی  منظور  به  نیز  را  نشستی   ) حوت 
حضور  با  پدیده،  این  گسترش  از  جلوگیری 
کارشناسان،  دانان،  حقوق  از  زیادی  شماری 
داکتران و نمایندگان در کابل برگزار کرده بود.

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در این نشست بر حفظ کرامت 
انسان ها تاکید کرده می گوید که معاینه اجباری 
بکارت برای زنان و دختران غیرقانونی بوده و 

خالف ارزش های انسانی است.
وی تاکید کرد که معاینه اجباری نسایی والدی 
نیاز  و  بوده  آموز  تحقیر  دختران  و  زنان  برای 
آن تالش  بردن  بین  از  زمینه  در  تا همه  است 

کنند.
جزایی  کد  شدن  اجرایی  از  انتقاد  با  وی 
زمینه  در  هنوزهم  کد  این  که  گفت  افغانستان 
با  زنان،  نسایی  اجباری  معاینه  چگونگی 
مشکالتی روبرو است. او گفت که آنان تالش 
مساعد  کد  این  تعدیل  برای  زمینه   تا  می کنند 

شده و کرامت انسان ها حفظ شود.
افغانستان  رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
گونه  به  که  ندارد  حق  کسی  هیچ  که  گفت 
اجباری زنان و دختران را تحقیر نموده و چنین 
معایناتی را باالی شان تطبیق کنند. خانم سمر 
تاکید کرد که هدف آنان در زمینه جلوگیری از 
معاینات اجباری نسایی زنان، ترویج بد اخالقی 
تا  می کنند  تالش  آنان  بلکه  نبوده  جامعه  در 

همه ای انسان ها به گونه مصوون زندگی کنند.
که  افزود  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  رییس 
از  بسیاری  دختران  عالوه   بر  حاضر،  حال  در 
اطفال که زیر سن 6 سالگی هستند، نیز به گونه 
او  اجباری تحت معاینه نسایی قرار می گیرند. 
را  روحی  ضربه  بزرگترین  کار  این  که  گفت 

برای زنان، دختران و اطفال وارد می کند.
خانم سمر بیان کرد که هدف کمیسیون مستقل 
برای مصوونیت  میکانیزمی  ایجاد  حقوق بشر، 

و حفظ کرامت انسان ها است.
قربانی   همواره  افغانستان  در  دختران  و  زنان 
آزمایش  است.  بوده  جامعه  ناپسند  سنت های 
در  دختران  و  زنان  برای  بکارت  اجباری 
افغانستان اتفاق تازه ای نیست. در طی سال های 
این  قربانی  دختران  و  زنان  از  بسیاری  گذشته 

موضوع بوده اند.
این  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  هرچند، 
مسووالن  اما،  ندارد  دست  در  را  آماری  زمینه 
بیشتر  که  می گویند  زنان،  از  حمایت  موسسه 
40 مورد از زنانی که قربانی معاینه های اجباری 
نسایی بودند، تنها در سه والیت افغانستان در 

سال 2017 میالدی به ثبت رسیدند.
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ــرده  ــام ک ــی اع ــت مل ــت امنی ریاس
»کلیدی تریــن«  از  نفــر  دو  کــه 
گــروه  حمــات  ســازماندهندگان 
موســوم بــه دولــت اســامی یــا 
ــرده  ــل بازداشــت ک ــش را در کاب داع

اســت.
ایــن نهــاد می گویــد کــه عمــر، 
ــل  ــش در کاب ــی داع ــئول نظام مس
و  جلــب  مســئول  احســان اهلل،  و 
ــه  ــهر ک ــن ش ــش در ای ــذب داع ج
در ســازماندهی حمــات بــه مســاجد 
و امــکان شــیعه در کابــل دســت 
بازداشــت  دلــو  مــاه  در  داشــتند، 

شــدند.
کــه  می گویــد  ملــی  امنیــت 

احســان اهلل و عمــر »طــراح اصلــی 
ــان در  ــام زم ــجد ام ــه مس ــه ب حمل
خیرخانــه کابــل بــوده« و آنهــا دو 
ــتعار  ــام مس ــه ن ــاری ب ــم انتح مهاج
»ابــو زبیــر خراســانی« و »ابــو جنداهلل 
ــی  ــا نزدیک ــار ت ــی« را از ننگره ازبک

ــاندند. ــجد رس ــن مس ای
از  کــه  ویدئویــی  در  همچنیــن 
ــراد منتشــر شــده،  ــن اف ــات ای اعتراف
یکــی از بازداشت شــدگان مشــخصا 
ــام  ــجد ام ــه مس ــه ب ــی حمل چگونگ
زمــان در خیرخانــه کابــل را توضیــح 

می دهــد.
در حملــه بــه مســجد امــام زمــان در ماه 
سنبله/شــهریور...       ادامــه صفحه 3
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مرکـز عدلـی و قضایـِی مبـارزه بـا جرایـم که 
توسـط  بسـیار  سـروصداِی  و  طمطـراق  بـا 
ملـی  وحـدت  حکومـِت  رییـس  اشـرف غنی 
گشـایش یافـت، طـی نزدیـک بـه دو سـال 
فعالیـِت کم نظیـر! موفـق شـده کـه بـه چهار 
یـا پنـج پرونـدۀ اختاس و رشـوه رسـیده گی 
کنـد. امـا افـرادی کـه از سـوی ایـن مرکـز 
هنـوز  کـه  هنـوز  مجـرم شـناخته شـده اند، 
داخلـه  وزارت  نشـده اند.  بازداشـت  اسـت 
در پاسـخ می گویـد کـه پولیـس در تعقیـِب 
ایـن افـراد اسـت و آن هـا را حتمـاً بازداشـت 
و زندانـی می کنـد. ولـی ایـن در حالی اسـت 
کـه تعـدادی از ایـن افـراد در خـارج به سـر 
می برنـد و تعـدادی هـم در داخـل، آزادانـه 

می کننـد. گشـت وگذار 
 فرامـوش نکنیـم کـه آقـای غنـی در زمـان 
بارهـا  بعـداً  و  خـود  انتخاباتـِی  مبـارزات 
در  راسـخش  عـزِم  و  تصمیـم  از  بارهـا  و 
مبـارزه بـا فسـاد سـخن می گفـت و همـواره 
حکومـِت قبلـی تحـِت رهبـری حامـد کرزی 
ایـن  ارادۀ کافـی در  بـه نداشــتن  را متهـم 
مبـارزه می سـاخت. او می گفـت کـه پـس از 
رسـیدن بـه قـدرت، بـا نخسـتین چیـزی که 
مبـارزۀ جـدی خواهـد کـرد، فسـاد اداری و 
مالـی اسـت. امـا حـاال پـس از گذشـِت بیش 
از سـه سـال از حکومـت داری آقـای غنی، چه 
تغییـری در وضعیـت مبـارزه بـا فسـاد ایجـاد 
شـده اسـت؟ آیـا او همان گونه که وعـده داده 
بـود، توانسـت از میـزان فســاد اداری و مالی 

در کشـور بکاهـد؟ 
بـدون شـک کـه پاسـخ بـه ایـن سـوال منفی 
اسـت. بـر اسـاِس آخریـن گـزارش سـازمان 
سـال  در  افغانسـتان  بین المللـی،  شـفافیت 
گذشـتۀ میـادی رتبـۀ چهـارم را از آِن خـود 
کـرده اسـت. افغانسـتان بـر اسـاس گـزارش 
ایـن نهـاد معتبـر بین المللی پس از سـومالی، 
اداری  فسـاد  بیشـترین  سـودان،  و  سـوریه 
را دارد. یـادم هسـت وقتـی آقـای غنـی در 
 2009 سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
می کـرد  رقابـت  کـرزی  برابـر  در  میـادی 
و فقـط سـه درصـد آرا را موفـق شـد از آن 
خـود سـازد، در یـک گفت وگـو بـا بی بی سـی 

کـه  اسـت  شـرم آور  کـه  گفـت  فارسـی 
افغانسـتان پنجمین کشـوِر فاسـد از نظر مالی 
و اداری در جهان می باشـد. عین سـخِن آقای 
غنـی چنین بـود: »حـاال افغانسـتان پنجمین 

فاسـدترین کشـور جهـان شـده اسـت.«
 آقـای غنـی آن سـال، رتبـۀ پنجـم را بـرای 
افغانسـتان در فسـاد اداری و مالـی ننـگ آور 
می دانسـت، ولـی حاال کـه خودش زمـاِم امور 
را بـه دسـت گرفته، چـرا افغانسـتان یک رتبه 
در فسـاد مالـی و اداری ارتقـا یافته اسـت؟ آیا 
مبـارزۀ آقـای غنـی با فسـاد این بود کـه رتبۀ 
افغانسـتان را بـاال ببـرد و یـا میـزان فسـاد را 
کاهـش دهـد؟... بـه نظر می رسـد کـه رییس 
حکومـت وحـدت ملـی حتـا نتوانسـت همان 
رتبـۀ قبلـی را نیـز در مبـارزه بـا فسـاد حفظ 
کنـد و حـاال افغانسـتان جایـگاِه بـه مراتـب 
شـرم آورتری را از آِن خود کرده اسـت. سـوال 
این جاسـت کـه چـرا وضعیـت چنیـن سـیر 

نزولی داشـته اسـت؟
 پاسـِخ آن بـه نظـر زیـاد دشـوار نمی نمایـد؛ 
زیـرا بـا توجـه بـه عملکـرد آقـای غنـی طـی 
بیشـتر از سـه سـال گذشـته، می تـوان بـرای 
چنیـن رتبـۀ شـرم آوری دالیـِل فراوانـی پیدا 
کـرد. آقـای غنـی طـی ایـن سـه سـال، فقط 
شـعار مبـارزه بـا فســاد را داده و نـه این کـه 
گام عملـی و دقیـق در ایـن راسـتا بـردارد. او 
بـرای این که خـود را در چشـم جامعۀ جهانی 
یـک عنصـِر فعـال و قدرتمنـد در مبـارزه بـا 
فسـاد نشــان دهد، شـعارهای زیادی سـر داد 
و مانورهـای نمایشـِی زیـادی به انجام رسـاند. 
بـا فسـاد و  تدویـن اسـتراتژی ملـی مبـارزه 
ایجـاد مرکز عدلـی و قضایی برای رسـیده گی 
مقام هـای  ادارِی  فسـاد  پرونده هـای  بـه 
نمایـش  ایـن  از  بخشـی  بلندپایـۀ حکومـت، 
بـوده می توانند. امـا او هرگز به صـورِت واقعی 
و عملی گامی در این راسـتا برنداشـته اسـت. 
شـاهد اصلـی آن هـم همیـن مرکز مبـارزه با 
فسـاد اسـت که طـی بیشـتر از دو سـال فقط 
توانسـته بـه پنـج پرونـده رسـیده گی کند که 
متهمـان و مجرمـاِن آن نیـز هنوز هیـچ پیامد 

قانونـی را شـاهد نبـوده اند. 
آیـا مبـارزه با فسـاد با احـکام غیابـی که هیچ 

پیگـرد قانونـی برای مجرمـان در پی نداشـته 
باشـد، می توانـد نقطـۀ عطفـی در مبـارزه بـا 
فسـاد به شـمار رود؟... بدون شـک که پاسـخ 
آن منفی اسـت. چرا؟... چون با شـعر و شـعار 
و ایجـاد کمیسـیون نمی توان پدیـدۀ مذمومی 
چون فســاد را از میان برداشـت. اگر قرار  بود 
کـه بـا رفتارهـای شـعاری، مبـارزه با فسـاد و 
یـا هـر پدیـدۀ دیگـری در جامعه به سـرانجام 
برسـد، بـدون تردیـد آقـای کـرزی در این راه 

می شـد.  قهرمان 
تغییـری  هیـچ  فسـاد  بـا  مبـارزه  وضعیـِت 
آقـای  چـون  نمی کنـد؛  و  نکـرده  کشـور  در 
غنـی از آغـاز برخـورد پروژه یـی و شـعاری بـا 
ایـن پدیـده صـورت داد. او بـرای این کـه بـه 
جامعـۀ جهانـی نشــان دهـد کـه مصمـم بـه 
مبـارزه بـا فسـاد اسـت و حمایـِت کشـورهای 
متحـد افغانسـتان را بـه دسـت آورد، بـا چند 
افـکار  نتیجـه،  بـدون  و  نمایشـی  حرکـِت 
عمومـی را فریـب داد. او هرگـز نخواسـت کـه 
به ریشـه های فسـاد برسـد. او نتوانسـت درک 
کنـد کـه اقدام های خـودش بیشـتر از همه به 
گســترش فسـاد اداری در کشـور کمک کرده 

 . ست ا
سـلب  و  متعـدد  کمیسـیون های  ایجـاد 
صاحیـت کـردِن وزارت خانه هـا سـرانجام بـه 
ایـن می انجامـد کـه فسـاد بیشـتر از پیش در 
جامعـه ریشـه بدوانـد. این که پولیـس عاجز از 
دسـتگیری چند فرد فاسـد و مجــرمی اسـت 
کـه از سـوی دادگاه نیـز حکم گرفتـاری آن ها 
صـادر شـده، بـه چه معناسـت؟ آیا این نشـانۀ 
عـدم تعهـد بـه امـر مبـارزه بـا فســاد بـوده 

نمی توانـد؟
 آقـای غنـی در سـال های باقـی مانـده نیـز 
نخواهـد  به دسـت  راسـتا  ایـن  در  موفقیتـی 
آورد و حتـا احتمـال دارد که رتبۀ افغانسـتان 
در میـان کشـورهای آلـوده بـه فسـاد از ایـن 
هـم بدتر شـود. زیـرا حکومت تحت امـِر آقای 
غنی بیشـتر از گذشـته به فسـاد آغشـته شده 
و امـروز گرفتـن رشـوه و اختـاس تقریبـاً بـه 
یـک امـر عـادی و پذیرفته شـده تبدیل شـده 
اسـت. در کـدام ادارۀ دولتـی می تـوان بـدون 
حتـا  داد،  انجـام  را  کاری  رشـوه  پرداخـِت 
اگـر کامـًا یـک امـِر عـادی و قانونـی باشـد؟ 
گرفتـن یـک تذکـره بـدون پرداخـت مبلغـی 
بـه عنـوان رشـوه امکان پذیر نیسـت، آن وقت 
قراردادهـای میلیـون دالـری چگونـه ممکـن 
اسـت کـه عـاری از فســاد مالی انجام شـود؟ 
آقـای غنـی باید بـه جای شـعار و برخوردهای 
مقطعـی، عمـًا فسـاد اداره را جـدی بگیـرد و 
گام هـای عملـی در ایـن رابطـه بـردارد. اگـر 
اصلـی  فسـادکننده گاِن  و  دانه درشـت  افـراِد 
بـه پنجۀ قانون سـپرده نشـوند، از دسـتگیری 
افـراد پایین رتبـه چیـزی حاصل نخواهد شـد!
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غنی قـای  آ مِی  ناکـا

د با فسـا ه  ز ر مبـا ر  د  

 

سـقوط  از  به تازه گـی  فاریـاب،  والیتـی  شـورای  رییـس 
قریب الوقـوِع ایـن والیـت بـه  دسـِت مخالفاِن مسـلح خبـر داده 
اسـت. محمدطاهـر رحمانـی اذعـان کـرده کـه از هر ولسـوالی 
در فاریـاب، تنهـا دو یـا سـه قریـه در کنتـرِل دولـت قـرار دارد 
و سـایر قریه هـا در تصـرِف مخالفـاِن حکومـت به سـر می بـرد. 
اگرچـه مقـام والیـت و فرماندهـی پولیـس فاریـاب، اظهـاراِت 
آقـای رحمانـی را مـردود و آب انداختـن در آسـیاِب دشـمن 
خوانـده اسـت؛ امـا شـهروندان فاریـاب از حضـور طالبـان در 
بخش هـای مختلـِف ایـن والیـت چنـان نگـران انـد کـه شـهر 
میمنـه ـ مرکـز فاریـاب ـ را بـه زندانی بـزرگ بـرای نظامیان و 
غیرنظامیانـی تشـبیه می کننـد کـه به بیرون از این شـهر سـفر 

نمی تواننـد. کـرده 
ادارۀ محلـی والیـِت فاریـاب و فرماندهـی پولیـِس ایـن والیـت 
امـا خـاف بـاور مـردم، اطمینـان می دهند کـه فاریاب سـقوط 
نمی کنـد و چنیـن دلیـل می آورنـد کـه در آینـدۀ نزدیک! یک 
عملیـاِت نظامـی بـرای نابـودی مخالفین در این والیـت به اجرا 
خواهـد آمـد. همچنیـن مقام هـای امنیتـی از حضـور عنقریـِب 
ده هـا سـرباز نیـروی حمایـِت قاطـع بـه رهبـری ناتـو در شـهر 
میمنـه جهـِت مشـوره دهی بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان و 
پشـتیبانی هوایـِی از آن هـا در روزهـای آینـده! خبـر می دهند.

امـا همـۀ ایـن اطمینان بخشـی ها بـه چنـد دلیـل نمی توانـد 
بـه مـردم اعتمـاد و آرامـِش الزم را برگردانـد: نخسـت این کـه 
در گذشـته نیـز حکومـت دربـارۀ نگرانی هـای امنیتـِی مـردم 
کـرده  صـادر  اطمینان بخشـی  پیام هـای  کنـدز  والیـتِ  در 
بـود کـه هیچ کـدام درسـت ثابـت نشـدند. ایـن والیـِت مهـم و 
اسـتراتژیک دو بار به دسـِت طالبان سـقوط کـرد و فجایِع جانی 
و مالـِی فراوانـی از ایـن رهگـذر بـه بـار نشسـت. خاطـرۀ تلـخ 
کنـدز همچنـان در اذهـاِن عمومـی زنـده اسـت. دوم این کـه 
در دانـش نظامـی، رعایـِت عنصـِر وقـت و زمـان و ارایـۀ پاسـِخ 
سـریع و حساب شـده بـه تحـرکاِت دشـمن، یـک اصِل اساسـی 
در پیـروزی و حفـظ مواضـع و اسـتحکامات اسـت. ایـن اصـل، 
شـباهتی تـام بـه حملـۀ قلبـی در بـدِن یـک بیمـار دارد کـه 
اگـر پزشـک نتوانـد اقدامـاِت سـریع و مقتضی را صـورت دهد، 
مـرگ بـر بیمـار مسـتوالی خواهـد شـد. در مـورد فاریـاب نیز، 
واکنش هـای سـریع و حساب شـده در برابـر تحـرکات دشـمن، 
بهتـر از عملیات هـای بـزرگ و موکـول بـه آینـده اسـت. سـوم 
این کـه میان آن چه از مسـووالِن حکومت در رسـمیات شـنیده 
می شـوند و آن چـه مـردم در واقعیـت می بیننـد، فرسـنگ ها 
فاصلـه اسـت. مقامـات عالـی حکومتـی همـواره بـا نازیـدن به 
تحـِت  »اوضـاع  بگوینـد  می خواهنـد  خارجـی،  حمایت هـای 
بـه چشـِم سـر می بیننـد کـه  مـردم  ولـی  اسـت«  مدیریـت 
وضعیـت امنیتـی از کنتـرِل دولـت خـارج شـده و هـر لحظـه 
خطـر تکـراِر تجربـۀ کنـدز بـا حضورداشـِت نظامیـان داخلی و 

خارجـی وجـود دارد. 
ناگفتـه نبایـد گذاشـت کـه فاریـاب هماننـد کندز، یـک والیِت 
مهـم و کلیـدی در شـمال افغانسـتان اسـت کـه ناامنـی در آن 
مـردم  یابـد.  تّسـری  بـه سـایر والیت هـا  به سـرعت می توانـد 
فاریـاب می گوینـد کـه طالبـان بـدون هیچ تـرس و هراسـی از 
»عملیات هـای عنقریـب«، در ولسـوالی هاِی ایـن والیـت حضور 
دارنـد و ایـن حضـور، عرصـه را نه تنهـا بـر مـردِم محـل بلکـه 
بـر نظامیـان دولتـی تنـگ کـرده اسـت؛ نظامیانـی کـه همانند 
حملـۀ  از  تـرس  و  می برنـد  به سـر  والیـت  مرکـز  در  زندانـی 

طالبـان، مانـع حضـور آن هـا در بیـرون از شـهر می شـود. 
ایـن نـکات روی هـم رفتـه، ذهـن را بـه ایـن سـمت هدایـت 
می کنـد کـه چـرا حکومـِت آقای غنـی به جای پرداختـِن جدی 
بـه ناامنی هـای دلهـره آور در والیت هایـی چـون فاریـاب، بـه 
توطیه هـا و اقدامـاِت سیاسـی در والیت هـاِی امنـی نظیـر بلـخ 
و سـمنگان دسـت می زنـد؟ چـرا والیـِت امـن و آبـادی ماننـد 
بلـخ بـرای حکومـِت موجـود یـک دغدغـه و نگرانـی اسـت، اما 
نسـبت بـه والیـت و والیت هایـی کـه اکثـر قریه هـا و قصبـاِت 
آن  در کنتـرل مخالفیـِن مسـلِح دولـت قـرار دارد، بـا اهمـال و 

می شـود؟ رویـه  خون سـردی 
به نظر ما و اکثریِت مردِم به سـتوه آمده از شـیوۀ حکومت داری 
موجـود، راِز ایـن دوگانه   گی در خـوِی انحصارطلبانۀ ارگ نهفته 
اسـت کـه مصـادرۀ کامـِل قـدرت را بـر مقابلـۀ قاطع بـا ناامنی 
چنـان ارجحیـت داده کـه می توانـد از سـقوط یـک والیـت بـه 
دسـِت طالبـان و تروریسـتان چشـم بپوشـاند ولـی آبـادی و 
آرامـِی یـک والیـت را بـدوِن مراعـاِت آییـن سرسـپرده گی بـه 

برنمی تابـد.   ارگ، 

از الِف انحصار
  تا سیِن سقوط

احمـد عمران

ــی  ــال های باق ــی در س ــای غن  آق
مانــده نیــز موفقیتــی در ایــن راســتا 
حتــا  و  آورد  نخواهــد  به دســت 
ــتان  ــۀ افغانس ــه رتب ــال دارد ک احتم
در میــان کشــورهای آلــوده بــه 
ــود.  ــر ش ــم بدت ــن ه ــاد از ای فس
ــای  ــِر آق ــت ام ــت تح ــرا حکوم زی
ــه فســاد  غنــی بیشــتر از گذشــته ب
آغشــته شــده و امــروز گرفتــن 
بــه  تقریبــًا  اختــاس  و  رشــوه 
ــده  ــه ش ــادی و پذیرفت ــر ع ــک ام ی
تبدیــل شــده اســت. در کــدام ادارۀ 
ــِت  ــدون پرداخ ــوان ب ــی می ت دولت
رشــوه کاری را انجــام داد، حتــا اگــر 
ــی  ــادی و قانون ــِر ع ــک ام ــًا ی کام
باشــد؟ گرفتــن یــک تذکــره بــدون 
پرداخــت مبلغــی بــه عنــوان رشــوه 
وقــت  آن  نیســت،  امکان پذیــر 
قراردادهــای میلیــون دالــری چگونــه 
ممکــن اســت کــه عــاری از فســـاد 

ــود؟  ــام ش ــی انج مال
آقــای غنــی بایــد بــه جــای شــعار و 
ــاد  ــًا فس ــی، عم ــای مقطع برخورده

اداره را جــدی بگیــرد

ACKU
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احمدولـی مسـعود، رییـس عمومـی بنیاد شـهید 
مسـعود در نخسـتین جشـن فراغـت دانشـجویان 
دانشـگاه فانوس دیروز)یکشـنبه( در کابل گفت که 
سیاسـت های خاینانـه و مبنـی بـر حـذف دیگران، 
سـبب می شـود کـه همـۀ گروه هـای سیاسـی و 

اجتماعـی در افغانسـتان ناکام شـوند. 
آقـای مسـعود خطـاب بـه فارغ التحصیـان گفـت 
که شـما نسـل جـوان، وارد یـک افغانسـتان جدید 

افغانسـتان  می شـوید.  فرصـت  و  چالـش   از  پـر 
تـوأم بـا گره هـای تاریخـی، پدیده هـای امـروزی و 
چلنج های پیشـرو؛ افغانسـتان در گذار و کشمکش 
میـان گذشـته و آینده. افغانسـتانی که تـا هنوز در 
قـرن 2۱ جایـگاه خود را تعریف و تثبیت نتوانسـته 
اسـت. افغانسـتانی کـه بیشـرین خـوب و بـد آن 
تاهنـوز متعلـق به ما نیسـت، نه صلح نـه جنگ، نه 
دیموکراسـی نه دیکتاتوری، نه آبادی نـه ویرانی، ... 

کدامش از ماسـت؟ 
آقـای مسـعود بـا اشـاره بـه طـرح صلـح حکومت 
گفـت کـه همیـن پروسـۀ صلـح کابـل را مـرور 
کنیـد. نماینـدگان کشـورها دعوت می شـوند تا در 
مشـورت بـا آنـان بـه کشـور صلـح برگـردد، امـا با 
خـود مـردم افغانسـتان که صلـح و جنـگ و درد و 
تراژیدی هـای پیهـم با سرنوشت شـان گـره خورده 
و هـرروز صدهـا قربانـی می دهنـد حتـا مشـورت 
ابتدائـی صـورت نگرفته اسـت. میلیون ها شـهروند 
ایـن سـرزمین رأی می دهنـد و سـرانجام کسـی 
می آیـد کسـی را تحمیـل می کنـد و بـاز  می آیـد 

وی را تمدیـد می کنـد. 
او تصریح کرد: در سـایر جوامع حکومت ها مسـئول 
انـد تـا فرصت هـا، امکانـات، ظرفیـت و زمینه های 
برابـر را بـرای نسـل جـوان تحصیـل کـرده فراهم 
سـازد، امـا در این جـا هـزاران جوان کشـور را ترک 
می گوینـد و در مقابـل رهبـری حکومت به اسـاس 
آجندای شـخصی خود، چند جوان هـم ایدیولوژی 
خـودش، آورده شـده، ناشـناخته، بیگانـه بـا درد و 
نبـض مـردم را به گونـۀ تحمیلی و قشـرگرایانه در 
هـرم مدیریـت قـرار می دهنـد. ایـن سیاسـت ها با 
معیـارات دوگانـه و اقدامـات غلط، عـوارض جانبی 
داشـته اسـت که نسـبت به مفیدیت آن چند برابر 

بوده اسـت.
آقای مسـعود خاطر نشـان سـاخت که شما جوانان 
بـه خاطـر داشـته باشـید کـه منحیـث داکتـران و 
معمـاران این سـرزمین، دشـمن بزرگتـر از انتحار، 
انفجـار، طالـب، داعـش و هـر پدیـدۀ شـوم دیگـر 
در مقابـل خـود داریـد و آن قـوم پرسـتی و قـوم 
فروشـی اسـت. دامـن زدن بـه همچـو مسـایل بـه 
معنـی هاکت کشـور می باشـد. هیـچ گزینه یی به 
جـز وفـاق و وحـدت نداریـم، یـا همـه برنده ایـم یا 
همـه بازنـده، هیـچ یـک بـه ایـن توهم نباشـد که 
بـه قیمـت حذف دیگـران، برندۀ میدان افغانسـتان 
می شـوند. از شـما جوانان خواهشـانه تقاضـا داریم 
تا با آگاهی کامل دشـمنان اصلی تان را بشناسـید.

احمد ولی مسعود:

یا همه برنده ایم یا همه بازنده

ــع  ــی در مجام ــپ و تاش های ــاز ت از دیرب
بینالمللــی، منطقــه و کشــور رویــکار بــوده 
ــه  ــرایطی ک ــر ش ــت ه ــان را تح ــا طالب ت
ــز  ــر می ــه س ــد ب ــد، بای ــر باش امکان پذی
ــه  ــح را ب ــۀ صل ــاند و پروس ــره کش مذاک

ــرد. ــاز ک ــان آغ اشــتراک طالب
آخریــن دســتاوردی کــه در ســطح کشــور 
صــورت گرفتــه، تاش هــای ظاهــراً نــاکاِم 
پروســۀ کابــل و شــورای صلــح اســت کــه 
ــن  ــان شــد. ای ــای پســین نمای در هفته ه
دســتاورد ضمــن این کــه بــه طالبــان 
ــد  ــنهاد می کن ــری را پیش ــل دفت در کاب
و بــه خواســت آنــان قانــون اساســی 
حکومــت  رییــس  می دهــد،  تغییــر  را 
ــت  ــی وانمــود کــرده کــه دول وحــدت مل
ــا  افغانســتان حاضــر اســت مذاکــرات را ب
اعضــای گــروه طالبــان در هــر جایــی کــه 

ــد. ــاز کن ــند، آغ ــته باش خواس
بــه پنــدار مســووالن ارشــد حکومــت 
وحــدت ملــی، گویــا جنــگ در افغانســتان 
ــته  ــرب جس ــود تق ــان خ ــۀ پای ــه نقط ب
ــا آنکــه ایــن پیشــکش از ســوی  اســت. ب
طالبــان هیــچ واکنشــی در پــی نداشــت، 
ــال  ــه در ح ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ام
حاضــر، در افغانســتان ایــن تنهــا طالبــان 
و  تروریســتی  حمــات  کــه  نیســتند 
ــه  ــد، بلک دهشــت افکنی را انجــام می دهن
عــاوه بــر گــروه تروریســتی داعــش، بیش 
از بیســت گــروه تروریســتی دیگــر کــه از 
کشــورهای منطقــه و برخــی از کشــورهای 
ــی  ــورهای غرب ــز کش ــه و نی ــیای میان آس

ــد. ــال ان ــراز شــده، در افغانســتان فع اف
ــار  ــه انتظ ــوز طــوری ک ــا هن داعشــیان ت
مرکــز خافتــش  قلمــرو  از  می رفــت، 
ــده  ــرون نش ــًا بی ــراق- کام ــام و ع -ش
ــوریه  ــین، در س ــای پس ــد و در هفته ه ان
دســته های داعــش از ســوی نیروهــای 
نظامــی ســوریه و طیــارات روســی مــورد 
ــوردی  ــد. م ــرار گرفتن ــدید ق ــات ش حم
قابــل  و  میــان گفتنــی  ایــن  کــه در 
ــه  ــت ک ــن اس ــت، ای ــدی اس ــه ج توج
نبایــد جهــان و حکومــت افغانســتان، 
ــه دامــن  ــه دنبــال صلــح تنهــا دســت ب ب
ــا  ــش ب ــه داع ــی ک ــود، در حال ــب ش طال
بیشــتر،  و  مــدرن  تجهیــزات  و  نیــرو 
در  را  بیشــتری  و  بزرگتــر  انفجارهــای 

می کننــد. ســازمان دهی  کشــور 
از ســوی دیگــر، نــام طالبــان در حمــات 
کمرنگ تــر شــده اســت و ایــن بــدان 
ــروه  ــال گ ــای فع ــه اعض ــت ک ــا اس معن
ــته  ــش پیوس ــه داع ــب ب ــتی طال تروریس
ــده،  ــی مان ــان باق ــۀ طالب و آنچــه در حلق
بیشــتر شــامل کســانی اســت کــه کمتــر 
ــماً  ــگ قس ــداوم جن ــا از ت ــد و ی ــال ان فع
خســته شــده باشــند. در چنیــن وضعیتــی 
و  نیرومندتــر  روزبــه روز  داعــش  کــه 
ــانیدن  ــد، کش ــل می کن ــیانه تر عم وحش
و  داعــش  مذاکــره،  میــز  بــه  طالــب 
گروه هــای فعــال تروریســتی دیگــر را 
ــی دارد،  ــه م ــه دور نگ از محــراق توجــه ب
ــا  ــر م ــا تی ــود ت ــبب می ش ــر س ــن ام ای
کامــًا بــه نشــان اصابــت نکنــد و هماننــد 

یک دهــه پیــش، در ایــن بزنــگاه اغــوا 
ــۀ  ــیم؛ نمون ــدان باش ــدۀ می ــویم و بازن ش
غافل گیــری،  ایــن  کنونــی  َآشــکار 
ــه  ــار اســت ک ــن حکمتی دعــوت از گلبدی
تبلیغــات حلقــات سیاســی کشــورها و 
نهادهــا بــر ایــن محــور می چرخیــد، 
یگانــه  حکمتیــار  آمــدن  می گفتنــد: 
کلیــد راه آغــاز صلــح و انصــراف طالبــان 
از جنــگ اســت. تجربــۀ چندیــن ماهــه به 
صراحــت بطــان ایــن رویــداد را بــه اثبات 
رســانید و نشــان داده کــه حکمتیــار دیگر 
ــت  ــامی نیس ــزب اس ــر ح ــر موث آن رهب
ــه او  ــان ب ــروز طالب ــات جنگ اف ــه حلق ک
ــل،  ــه کاب ــش ب ــا آمدن ــد و ب ــن کنن تمکی
ــر  ــند. ب ــت بکش ــی دس ــگ و ویران از جن
خــاف، بــا آمــدن او حمــات طالبــان نــه 
ــر، بلکــه بیشــتر و وحشــیانه تر شــد. کمت
اکنــون ارزیابــی معادلــۀ طالــب و داعــش 
ــروز  ــن، ام ــه اســت. بنابرای ــز همین گون نی
حلقــات سیاســی در داخــل و خــارج 
ــه  ــد ک ــه ان ــنی دریافت ــه روش ــور ب کش

ســازمان اســتخبارات پاکســتان بــرای 
ــه  ــتراتژی های جنگ افروزان ــه اس ــه ب آنک
ــازه داده  ــازوکاری ت ــود س ــر خ و ویران گ
باشــد و طالــب از نقــش افتــاده و کمرنــگ 
شــده را رویــکار داشــته باشــد، گاه گاهــی 
نمایــش  بــه  را  طالبــی  رقص هــای 
ــتار و  ــان کش ــاز، هم ــا س ــذارد، ام می گ
ــدل  ــا قیافه هــای مب ــه ب ــی اســت ک ویران
زیــر نــام داعــش، شــبکۀ حقانــی و...، 

زمیــن و زمــان را در می نــوردد.
ســران حکومــت وحــدت ملــی بایــد 
فریــب زرق و بــرق نام هــا را نخــورد. بایــد 
حلقــات حکومتــی در داخــل و نهادهــای 
موثــر  سیاســت مداران  و  سیاســی 
ــِگ افغانســتان،  ــای جن خارجــی در قضای
ــای  ــه در جغرافی ــند ک ــد و آگاه باش بدانن
جنــگ افغانســتان تنهــا گــروه تروریســتی 
ــش و  ــه داع ــد؛ بلک ــان حضــور ندارن طالب
ــمار  ــه ش ــر ک ــای تروریســتی دیگ گروه ه
آن را بعضــی منابــع اســتخباراتی و امنیتی 
ــد،  ــن کرده ان ــت تخمی ــتر از بیس ــا بیش ت

جنگــی،  عــرادۀ  گروه هــا  ایــن  همــۀ 
تباهــی و کشــتار شــهروندان بی گنــاه 

ــد. ــش می برن ــه پی ــتان را ب افغانس
ــح  ــی پروســۀ صل ــد محمداشــرف غن نبای
و زنده گــی میلیون هــای باشــندۀ ایــن 
ــی  ــۀ انتخابات ــی معامل ــرزمین را قربان س
و قومــی خــود بســازد. مــردم انتظــار 
ــان  ــن سالۀش ــتاورهای چندی ــد دس دارن
ــظ  ــود، حف ــه می ش ــی ک ــر قیمت ــه ه ب
گــردد و بــه دســت گروهــی کــه ســال ها 
خون شــان را ریختــه اســت، دلبخــواه 
تغییــر نیابــد. مــردم بــه چشــم ســر 
محمداشــرف  چگونــه  کــه  می بیننــد 
غنــی و اطرافیانــش ســال ها بــه خواســت 
بخــِش بزرگــی از مــردم و حتــا جنــاح 50 
درصــدی حکومــت وحــدت ملــی، مبنــی 
بــر برگــزاری لویــه جرگــه و تعدیــل برخی 
از ماده هــای قانــون اساســی دســت رد 
زد و اکنــون بــه خواســت طالبــان حاضــر 

ــد. ــر بده ــت آن را تغیی اس

صلح با طالبان؛ تکلیف گروه های 
تروریستی  دیگر  چه  می شود؟

هارون مجیدی

بازداشت دو عضو کلیدی...
ســال جــاری در منطقــه خیرخانــه در شــمال شــهر کابــل بیش 
از 20 غیرنظامــی کشــته و بیــش از ۳0 نفــر زخمــی شــدند. این 

حملــه حیــن برگــزاری نمــاز جمعــه رخ داده بود.
امنیــت ملــی می گویــد کــه عمــر، احســان اهلل و دو مهاجــم بــر 
مســجد امــام زمــان همــه از اهالــی والیــات شــمالی افغانســتان 

. هستند
ــته  ــل رش ــارغ تحصی ــر ف ــع، عم ــات منب ــاس معلوم ــه اس ب
ــز  ــایبری نی ــاد س ــای زی ــوده و فعالیت ه ــاینس ب ــر س کمپیوت

ــت. ــته اس داش
بازداشــت شــدگان در اعترافــات خــود گفته انــد کــه بــا رهبــری 
گــروه داعــش خراســان در آچیــن ننگرهــار در ارتبــاط بــوده و 
توانســتند دســت کــم 20 نفــر از دانشــجویان و دیگــر اعضــای 
ــل در نتیجــه تبلیــغ  نســبتا تحصیــل کــرده جامعــه را در کاب

عضــو گــروه داعــش بســازند.
امنیــت ملــی مــی گویــد ایــن افــراد همچنیــن آشــنایی زیــادی 
بــا کابــل داشــته اند و اهــداف مــورد حملــه داعــش را در کابــل 

ــد. ــن می کردن تعیی
ــی را کــه داعــش  ــد کــه حمات ــی می گوین ــع امنیــت مل مناب
مســئولیت آن را بــه عهــده می گیــرد، »از جانــب مثلــث لشــکر 
ــی  ــی و معمــوال در هماهنگ ــبکه حقان طیبــه، داعــش و ش
میــان ایــن ســه گــروه« انجــام می شــود امــا بــرای خدشــه دار 
ســاختن اذهــان عامــه، مســئولیت آن را تنهــا داعــش بــه عهده 

می گیــرد.
ــده  ــتان پدی ــش در افغانس ــه داع ــد ک ــی می گوی ــت مل امنی
بســیار پیچیــده ای اســت: »مثــا در کابــل بــا لشــکر طیبــه و 
شــبکه حقانــی همــکاری دارد، در شــرق افغانســتان بــا طالبــان 
می جنگــد و در شــمال میــان داعــش و طالبــان تفکیکــی وجود 
نــدارد، چــون هــر دو گــروه یکجــا در کنــار هــم می جنگنــد.«

ــورد  ــیعیان را م ــگاه ش ــن عبادت ــون چندی ــش تاکن ــروه داع گ
ــرار داده اســت. یونامــا تنهــا در ســال 20۱۷، کشــته  ــه ق حمل
شــدن ۱۶0 نفــر و زخمــی شــدن 252 نفــر را در شــش حملــه 
بــه عبادتگاه هــا و رهبــران مذهبــی از ســوی گــروه موســوم بــه 

دولــت اســامی یــا داعــش ثبــت کــرده اســت.

ACKU
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پرســشی  کـه در ایـن زمینـه باقـی می مانـد، 
دوری گزیـدن جماعـت تبلیـغ از فعالیت هـای 
سیاسـی نرم در فضـای مسـالمت آمیِز مبارزاتی 
به خصـوص  دیگـر،  سیاسـی  گروه هـای  علیـه 
اسـامی  ارزش هـای  برضـد  کـه  آنانی  سـت 
فعالیـت می نماینـد. برخـی حرکت هـای دیگـِر 
معاصـر اسـامی کـه بـه اصاحـات اجتماعـی 
کنـار  در  دارنـد،  بـاور  تبلیـغ  و  دعـوت  راه  از 
آن، فعالیت هـای سیاسـی نـرم بـرای رسـیدن 
بـه قـدرت را نیـز یکـی از وجیبه هـای دینـی 
و بخشـی از جهـاد می داننـد کـه بـا جامعیـِت 
دیـن مقـدس اسـام پیونـد دارد. جامعیـت و 
کمـال دیـن مقـدس اسـام و فراگیـری دعوت 
اسـامی بـه بـاور برخـی حرکت هـای دیگـر که 
بدیـن  می گیرنـد،  ُخـرده  تبلیـغ  جماعـت  بـر 
معناسـت کـه هـم در میـدان دعـوت و تبلیـغ، 
هـم در بخش هـای علمـی و اکادمیـک و هم در 
راسـتای مبـارزاِت سیاسـی فعالیـت بایـد کرد و 
تمـام فعالیت هـا را بـه هـدِف اصـاح اجتماعـی 
از چنـد  زمانی کـه  تـا  بایـد سـاخت.  معطـوف 
بُعـد بـه سـوی اصاحـات اجتماعـی بنیادیـن 

حرکـت نکنیـم، نمی توانیـم به حاکمیـت واقعی 
عـدل الهـی در تمـام ابعـاد سیاسـی، اقتصادی، 
اجتماعـی، تعلیمـی و ارزش های واقعی انسـانی 

بـه  گونـۀ اساسـی و پایـدار دسـت یابیـم. 
    طوری کـه دیـده می شـود، جماعـت تبلیـغ 
نسـبت به احزاب سیاسـی و رسـیدن بـه قدرت 
نگریسـته  بدبینانـه   اسـامی،  کشـورهای  در 
و  سـازمان ها  بـا  روابـط  بـه  عاقه  یـی  هیـچ  و 
اشـخاص سیاسـی در اندیشـۀ پیـروان جنبـش 
اگـر  لحـاظ،  بدیـن  نمی   شـود.  دیـده  تبلیـغ 
ناعادالنـه داوری نکـرده باشـیم، در نهایـت امر، 
پرسـش دوری گزیـدن از جهـاد و سیاسـت بـه 
روش  در  ماحظـه  قابـل  خـای  یـک  عنـوان 

احسـاس می شـود. تبلیـغ  دعوتـی جماعـت 
ب: عدم استفاده از رسانه ها

    جماعـت تبلیـغ در پیونـد بـه اسـتفاده از 

رسـانه های مـدرن بدیـن نظر اسـت کـه پیامبر 
اکـرم صلـی اهلل علیـه وسـلم و صحابـه و تابعین 
ایـن  از  آمدنـد،  آن هـا  از  بعـد  کسـانی که  و 
رسـانه ها در تبلیـغ اسـام اسـتفاده نکرده انـد؛ 
بدیـن لحـاظ، از رسـانه ها تا حـدی کناره گیری 
می نمایـد. حتـا در برخـی مسـاجد بـرای اذان 
گفتـن و وعـظ و تدریـس کـه سـخت نیـاز بـه 
بلندگـو احسـاس می شـود، ترجیـح می دهند از 

آن اسـتفاده نکننـد.
رسـانۀ  هیـچ  امـروز  کـه  از همین جاسـت      
چاپـی، سـمعی، بصـری، آناین و حتـا صفحات 
اجتماعـی ماننـد فیسـبوک و توییتـر بـه گونـۀ 
وجـود  تبلیـغ،  جماعـت  آدرس  از  رسـمی 
و  وسـیع  خیلـی  امکانـات  درحالی کـه  نـدارد؛ 
دارد.  اختیـار  در  زمینـه  ایـن  در  چشـم گیری 
    زمانی کـه اجتماعاِت سـاالنه برگزار می شـود، 
بـدون چـاپ بروشـر یـا برگـۀ تبلیغاتـی  بـرای 
اشـتراک مـردم، صدها هـزار نفر از وابسـته گان 
از  معیـن،  زمـان  و  روز  در  حرکـت،  ایـن 
دوردسـت ها بـه محـِل مشـخص حضـور پیـدا 
می کننـد بـدون این کـه اعـان تصویری یـی را 

از طریـق تلویزیـون مشـاهده کـرده باشـند یـا 
موضـوع در روزنامه یـی بازتـاب یافته باشـد و یا 

باشـد. ایشـان رسـیده  بـه  دعوت نامه یـی 
    البتـه در رابطـه بـا عـدم اسـتفاده از وسـایل 
در  فقهی یـی  فتـوای  کـدام  جدیـد،  تبلیغاتـی 
سـطح جماعـت تبلیـغ وجـود نـدارد، بلکـه در 
حـد یـک تعامـل چنیـن معضله یی به مشـاهده 

می رسـد. 
ج: اخذ احادیث ضعیف

    یکـی از مـوارد انتقـادی دیگـری کـه متوجه 
جماعـت تبلیغ اسـت، عمل به احادیـِث ضعیف 
قابـل  فنـی،  لحـاظ  بـه  کـه  اسـت  روایاتـی  و 
اخـذ و اسـتدالل حتـا در بـاب فضایل نیسـتند. 
صالحـان  خواب هـای  اشـعار،  نقـل  همان طـور 
و حکایت هـای دلچسـپ، بـدون در نظرداشـِت 
در  آن  تجزیـۀ  و  تحلیـل  یـا  سـقم  و  صحـت 

چـوکات اندیشـه و باورهـای فقهـی، بـه هـدف 
جلـب توجـه مخاطبـان، از جملـه  مسـایلی انـد 
کـه به گونۀ مشـهود میـان اکثریت افراد وابسـته 
بـه جماعـت تبلیـغ زبان بـه زبان نقل می شـود. 
    موجودیـِت داسـتان ها و روایـات بی اسـاِس 
زیـادی در کتاب هـای بـزرگان جماعـت تبلیـغ 
بـه دلیـل این کـه بـه فنـون حدیـث دسترسـی 
و  ضعیـف  حدیـث  نتوانسـته اند  و  نداشـته اند 
غیرقابـل اسـتدالل را از حدیـث صحیح تفکیک 
نماینـد، بدون شـک بـر باورهـا و برداشـت های 
افـراد وابسـته بـه ایـن نهضـت تأثیـر گذاشـته 

ست. ا
    کتـاب »فضایـل اعمال« معـروف به »تبلیغی 
»رونـق  و  چشـت«  مشـایخ  »تاریـخ  نصـاب«، 
نوشـته  اردو  زبـان  بـه  همـه  کـه  المجالـس« 
شـده اند، از تألیف هـای شـیخ محمـد زکریـای 
کاندهلـوی و همچنان »حیـات الصحابه« تألیِف 
موالنـا محمـد یوسـف کاندهلـوی فرزنـد شـیخ 
محمـد الیـاس رح کـه از جملـه منابـع معتبـر 
جماعـت تبلیـغ بـه شـمار می رونـد، قصه هـای 
عجیـب و بی بنیـادی را نقـل کرده انـد کـه بـه 

لحـاظ سـند، مشـکات زیـادی دارنـد.
د: نبود برنامۀ منظم برای زنان

    جماعـت تبلیـغ تـا چنـد سـال پیـش بـرای 
زنـان کـه از منظر دینـی در بُعد تکلیـف دینی، 
مسـاوی بـا مردان انـد امـا در نتیجـۀ حاکمیت 
بـه  نسـبت  فرهنگـی  برداشـت های  و  باورهـا 
مـردان از آگاهـی دینـی کمتـر برخـوردار انـد، 
هیـچ برنامه یـی نداشـت و بی توجهـی جماعـت 
نسـبت به دیـدگاه فقهـی مخصوص بـه بزرگان 
ایـن جنبـش برمی گـردد کـه نسـبت بـه زنـان 
مردهـا،  کنـار  در  آنـان  اجتماعـی  تکلیـف  و 
متفـاوت از برخـی حرکت هـای اسـامی دیگـر 
می اندیشـند کـه گویـی تکلیـف شـرعی زنـان 
به خصـوص در بـاب پیشـبرد دعـوت نسـبت به 
مـردان، متفـاوت بـوده و نیـازی به سـهم گیری 
آنـان در برنامه های دعوتی احسـاس نمی شـود.

بیان شـروط امـام ابوحنیفـه در قبول 
و روایـت حدیـث واحد

...
۳- خبـر واحد با سـنت مشـهور، چـه قولی 
نباشـد. هـرگاه خبـر  فعلـی، مخالـف  چـه 
در  آیـد،  مخالـف  مشـهور  خبـر  بـا  واحـد 
این صـورت عمـل بـه خبـر واحد را درسـت 
نمی دانـد. چـه از نظـر وی، نفـس معارضـۀ 
بـا مشـهور، علـت قادحـه در  خبـر واحـد 

صحـِت حدیـث اسـت.
4- خبـر واحـد بـا خبـر هماننـدش تعارض 
ننمایـد و در صـورت تعارض، یکـی از آن ها 
روی اسـباب ترجیـح، ترجیح داده شـود. به 
این کـه یکـی از دو صحابـی فقیه تـر از دیگر 
یـا این کـه یکـی فقیـه و دیگـری غیـر فقیه 
یـا این کـه یکی جـوان و دیگری سـالخورده 
از  دوری  به خاطـر  ترجیـح  ایـن  و  باشـد 

اشـتباه و خطا اسـت. 
و  حیاتـه  »ابوحنیفـه  کتـاب  در  ابوزهـره 
اصـل،  ایـن  بـر  بنـا  می گویـد:  عصـره« 
ابوحنیفـه خبـر آحاد را پذیرفتـه و در قبول 
ضبـط  قضیـۀ  در  ولـی  نـدارد؛  تردیـد  آن 
راوی، تشـدد دارد و هنـگام تعارض روایات، 
بـه اسـاس فقـه راوی ترجیـح می دهـد. از 
ایـن رو، حدیـث راویـاِن فقیـه را بـر حدیِث 

می دهـد. ترجیـح  غیرفقیـه 
حنفـی می گویـد: اسـاس ترجیـح فقیـه بـر 
َِّذیـَن یَْسـَتْنِبُطونَُه«  غیرفقیـه آیـۀ »لََعلَِمُه ال
سـورۀ نسـاءآیۀ 8۳ می باشـد کـه اهلل متعال 
صریحـاً مسـتنبطین را عالـم معرفـی کرده 
و نـص اسـت بـر این کـه آنـان را فقیـه و 

می داننـد.  مجتهـد 
5- این کـه راوی برخـاف حدیثـش عمـل 
ننمایـد. ماننـد حدیـث ابوهریـره در هفـت 
بـار شسـتن ظرفـی کـه سـگ بـه آن دهن 
زده اسـت، کـه ایـن حدیـث مخالـِف فتوای 
ابوهریره اسـت. اما جمهـور، روایِت ابوهریره 
را اعتبـار داده، عملـش را مـورد اعتبـار قرار 
بـه  را  راوی  احنـاف عمـل  ولـی  نداده انـد. 
منزله ناسـخ دانسـته و عمل مخالـِف روایت 
و  می داننـد  حدیـث  صحـِت  در  طعـن  را 
در تحلیـل ایـن مطلـب می گوینـد: هـرگاه 
خـاف حـق باشـد، اسـتدالل بـه حدیـث 
باطـل اسـت و اگـر خـاف، باطـل باشـد، 
روایتـش سـاقط می گـردد؛ زیـرا عدالتـش 

زیر سـوال مـی رود. 
بـه اتفـاق فقهـا آن چه بـه بول سـگ نجس 
شـود، بـه سـه دفعه شسـتن پاک می شـود، 
پـس چطور آن چـه زبانش بدان رسـیده، به 

شسـتن سـه دفعه پاک نمی شـود؟!
۶- این کـه خبـر واحـد دربـارۀ مسـایلی که 
عمـوم بـه آن مبتا اند )عموم بلـوی( نبوده 
باشـد؛ زیـرا در ایـن صـورت بایـد بـه حـد 
شـهرت یـا تواتـر برسـد. جمهور بدیـن نظر 
انـد کـه هـرگاه ثابـت شـد کـه خبـر واحد 
اسـت، عمـل بـه آن الزم می باشـد و احناف 
بـا جمهـور در مـورد خبـری که ارتبـاط به 
عمـوم بلـوی داشـته باشـد، مخالـف بـوده 

می گوینـد:
آن چـه کـه بسـیار واقع می شـود، سـوال از 

آن زیـاد می گـردد و بـر ایـن اسـاس بیـن 
مـردم شـایع شـده و مشـهور می شـود؛ زیرا 
کسـی نمی توانـد از آن اسـتغنا نمایـد و اگر 
حدیـث صحیـح بـوده باشـد، شـهرت یافته 

راویـان و ناقـان آن زیـاد می گـردد. 
۷- خبـر منفـرد بـه زیادت در متن یا سـند 
نبـوده باشـد کـه در ایـن صـورت از بـاب 
احتیـاط، عمـل بـه حدیثـی که زیـادت در 

آن نیسـت، صـورت می گیـرد.
حکـم  در  کـه  صحابـی  دو  از  این کـه   -8
اختـاف دارنـد، اسـتدالل به حدیثی شـود 
کـه یکـی از آنان روایت نمـوده و هیچ کدام 
عمـل بـه آن را ترک نکند؛ زیـرا اگر حدیث 
باشـد، قطعـاً یـک تـن از آن هـا بـه حدیـث 

اسـتدالل می نمایـد. 
9- این کـه هیـچ فـردی از علمـای سـلف 
در مـورد آن حدیـث طعـن و جـرح ننموده 

 . شد با
۱0- این کـه راوی حدیثـی را کـه روایـت 
نمـوده، انـکار ننمایـد و هـرگاه حدیثـی را 
روایـت کنـد و سـپس از آن انـکار نمایـد. 
بـه  ابویوسـف می گوینـد: کـه  ابوحنیفـه و 
امـام  امـا  نمی شـود.  عمـل  حدیـث  ایـن 
شـافعی و محمـد رحمهمـااهلل می گوینـد به 

می گیـرد. صـورت  عمـل  آن 
۱۱- احادیثـی کـه در مورد حدود و عقوبات 
وارد اسـت، در وقـت اختـاف روایـات، بـه 

روایـت اصـح عمـل صـورت می گیرد.
۱2- راوی حدیثـی را کـه روایـت می کنـد، 
از آغـازی کـه تلقی کـرده و از اسـتادی که 
اخـذ نمـوده تـا هنگامـی کـه ادا می کنـد، 
حفـظ داشـته، نسـیان و فراموشـی در میان 

باشـد.  نیامده 
۱۳- حدیـث بـا عملـی که در میـان صحابه 
این کـه  بـدون  اسـت،  متـوارث  تابعیـن  و 

خـاِص شـهری باشـد، مخالـف واقع نشـود.  
)در ختـم شـرایط قبـول حدیـث، یکـی از 
احادیـث خاص به شـهر را ان شـاءاهلل تعالی 

می نویسـم.( 
۱4- احادیـث مرسـل راویان ثقـات معتمد، 
اگـر بـا قوی تـر از آن معـارض واقـع نشـود، 
مقبـول اسـت و در قـرون فاضلـه عمـل و 
احتجـاج بـه آن صـورت می گرفـت. بدیـن 
لحـاظ ابـن جریـر گفتـه اسـت: رد مطلـق 
مرسـل، بدعتی سـت کـه در آغاز قـرن دوم 

بـه میـان آمده اسـت.
مهم تریـن  نمودیـم،  ذکـر  آن چـه 
شروطی سـت کـه امـام ابوحنیفـه در صحت 
خبـر واحـد و عمـل بـه آن گذاشـته اسـت. 
از آن چه ذکر شـد، روشـن می شـود که امام 
ابوحنیفـه رحمه اهلل در راوی همان شـروطی 
را کـه سـایر فقهـا و محدثین کـه عبارت از 
عدالـت و ضبط اسـت، شـرط می دانـد مگر 
این کـه در تفسـیر معنـی ضبـط بیشـتر از 
دیگـران تشـدد نموده اسـت. طـوری که در 
اصـول فخراالسـام بـه زدوی آمـده اسـت؛ 
تفسـیر ضبـط عبـارت از شـنیدن صحیح و 
کامل سـخن )حدیث( سـپس فهـم معنایی 
کـه از آن اراده شـده و بعـد حفظ آن با بذل 
سـعی و تـاش و سـپس ثابت مانـدن بر آن 
بـا رعایـت حـدود و مراقبِت آن بـا مذاکره و 
تکـرار می باشـد و آن هـم بنا بر سـوءظن به 

خـود، تـا هنگامـی که ادا می شـود. 
ضبط به دو نوع است: 

۱- ضبـط متـن بـا صیغـه و معنـای لغـوی 
آن.

2- این کـه بـا ایـن ضبـط، معنـای فقهـی و 
شـرعی اش یک جـا شـود  و ایـن کامل ترین 
را  کامـل  ضبـط  مطلـق،  ضبـط  و  آن هـا 
در بـر می گیـرد و از ایـن لحـاظ، حدیـث 

کسـی که غفلتـش یـا روی خلقـت یـا بـر 
اسـاس سـهل انگاری و عـدم سـنجش زیـاد 
شـود، حجـت نمی باشـد و هنـگام معارضـه 
بـا کسـی که معـروف به فقـه باشـد، در باب 

ترجیـح کوتاهـی می کنـد. 
کـه  می رسـد  اثبـات  بـه  بیـان  ایـن  بـا 
در  او  و  بـوده  حدیـث  اهـل  از  ابوحنیفـه 
روایـت حدیـث و در قبـول و اسـتدالل بـه 

دارد. شـرایطی  و  اصـول  حدیـث، 

انحصار روایت امام در ثقات
صحابـه  از  تعـدادی  ابوحنیفـه،  اسـتادان 
بـوده،  عـدول  همـه  صحابـه  می باشـند. 

نیسـت. آن هـا  دربـارۀ  حرفـی 
امـا از تابعیـن و غیرتابعیـن، بنا بـه قول ابن 
حجـر هیثمـی که تعدادشـان بـه چهارهزار 
می رسـد، همـه ثقات یـا اکثر و غالـِب آن ها 
ثقـات بـوده و یـا کسـانی اند کـه احادیـِث 
ایشـان نزدیـک و قریـب بـه احادیـِث ثقات 
اسـت؛ زیـرا امـام جـز از ثقـۀ معتمـد اخـذ 
و سـمع حدیـث نمی نمـود و ایـن یکـی از 

امتیـازاِت امـام محسـوب می شـود.
 محدث شـهیر و مؤرخ کبیر العارف الشـیخ 
یوسـف  بـن  محمـد  شـمس الدین  االمـام 
کتـاب  چهـارِم  بـاب  در  دمشـقی  شـافعی 
عقودالجمـان از صفحـۀ ۶2 الـی 80 در ۱8 
صفحـه اسـاتذه امـام ابوحنیفه رحمـه اهلل را 
در حدیـث بطریق الفبا تبرکا باسـم محمد، 

چون برکت شـباهت نام رسـول اهلل صلی اهلل 
علیـه وسـلم را دارد، شـروع نمـوده و بعد از 
الـف الی یاء شـرح حـاِل هرکدام شـان را در 
کتـاب دیگرش: تسـهیل السـبیل الی معرفۀ 
الثقـات والضعفاء والمجاهیل مفصًا نوشـته 

است. 
ابوحنیفـه رحمـه اهلل حدیـث را از اصحـاب 
عبـداهلل  الخطـاب،  بـن  عمـر  شـاگردان  و 
بـن مسـعود و عبـداهلل بـن عبـاس رضی اهلل 

عنهـم اخـذ نمـوده اسـت. 
خوارزمـی بـه سـندش از ربیـع بـن یونـس 
روایـت می کنـد: ابوحنیفه بـر امیرالمؤمنین 
بـن  وارد شـد و عیسـی  ابوجعفـر منصـور 
موسـی به منصـور گفت: این شـخص امروز 
عالـم دنیا اسـت. منصـور گفـت: ای نعمان! 
علـم را از کـدام اشـخاص فـرا گرفتـی. امام 
رحمـه اهلل گفت: از اصحـاب عمر بن الخطاب 
رضـی اهلل عنـه و عنهـم و از اصحـاب علـی 
بـن ابی طالـب رضـی اهلل عنـه و عنهـم و از 
اصحـاب عبـداهلل بن مسـعود رضـی اهلل عنه 
و عنهـم و از اصحـاب عبـداهلل بـن عبـاس 
رضـی اهلل عنهمـا و عنهـم و در زمان عبداهلل 
بـن عبـاس عالم تـر از وی در روی زمیـن 
را  خـود  کـه  حقـا  گفـت:  منصـور  نبـود. 

مطمیـن سـاخته ای. 
امـام  اسـتادان  از  برخـی  ذکـر  بـه  اینـک 
و اقـوال علمـای جـرح و تعدیـل در مـورد 

می پردازیـم:  ذیـًا  ایشـان 
احمـد،  المنتثـر:  محمـد  بـن  ابراهیـم   -۱
ابوحاتـم، نسـائی، ابـن معیـن و غیـره هم او 

ثقـه گفته انـد.  را 
2- جبلـۀ بـن سـحیم: شـعبۀ، ثـوری، ابـن 
او را  معیـن، عجلـی، نسـائی و غیـره هـم 

کرده انـد. توثیـق 
۳- حسـن بـن عبیـداهلل بـن عـروۀ نخعـی 
کوفـی: ابـن معیـن و ابـن حبـان او را ثقـه 
خوانده انـد و او از بهترین هـای اهـل کوفـه 

 . د بو
4- حمـاد بـن ابـی سـلیمان: از انـس و زید 
بـن وهـب و سـعید بن المسـیب و غیرهـم 
روایـت نمـوده اسـت. مغیـره می گویـد بـه 
ابراهیـم نخعـی گفتم: حمـاد در مجلس افتا 
نشسـته اسـت؟ گفت: چـه مانعی اسـت که 
فتـوا دهـد درحالی کـه او بـه تنهایـی خود، 
آن مقـدار مسـایلی را از مـن پرسـیده کـه 
شـما همه، عشـر آن را نپرسـیده اید. عجلی 
می گویـد: حمـاد ثقـه و فقیه تریـن اصحاب 

اسـت.  ابراهیم 
5- خالـد بـن علقمـه همدانی: ابـن معین و 

نسـائی او را ثقـه خوانده اند. 

غالم حسین دوانی

استاد عزیز احمد حنیف
بخش هفتم

بخش سوم

حادثــۀ شــوم شــرکت انــرون و مضمحــل شــدن بزرگ ترین موسســۀ حسابرســی جهــان )آرتورآندرســن(، 
ــته گی  ــی، ورشکس ــاالت ایتالیای ــرکت پارم ــی در ش ــاد مال ــای فس ــدکام و افش ــرکت ورل ــب در ش تقل
ــاز  بانک هــای معــروف هم چــون لمــان بــرادرز و ســیتی بانــک، پــای حسابرســان را بــه ایــن مهلکــه ب
کــرده و برخــی از مدیــران ارشــد حسابرســی موسســات بــزرگ بین المللــی، بازداشــت و محاکمــه شــده 

انــد. 
ــی و  ــدۀ فســاد مال ــا پدی ــان موسســات حسابرســی ب ــۀ حســابداران و کارکن ــنایی جامع ــن رو، آش از ای
راهکارهــای مبــارزه بــا آن الزامــی اســت، بــه ویــژه آن کــه قانــون ضــد پول شــویی و آیین نامــۀ اجرایــی 
ــد گریبان گیــر حسابرســان شــود.  ــه یقیــن، عارضه هــای آن می توان آن منتشــر و الزم االجــرا شــده و ب
بــه عنــوان کام پایانــی، مســوولیت حسابرســان در جهــان کنونــی بســی ســنگین و التــزام بــه آییــن 
ــه آن  ــد ب ــه بای ــت ک ــدی اس ــوارد موک ــی از م ــتقال رای و بی طرف ــژه اس ــه وی ــی ب ــار حرفه ی و رفت
پای بنــد باشــند تــا بتواننــد در مبــارزه بــا فســاد مالــی و نقــش و جایــگاه مســوولیت اجتماعــی خــود، 

موفــق شــوند. 
ــل  ــادی مخت ــعۀ اقتص ــه توس ــت ک ــاد اس ــۀ فس ــذارد؛ در نتیج ــی می گ ــر منف ــز اث ــر همه چی ــاد ب فس
می شــود، ســرمایه گذاران اعتمــاد خــود را از دســت می دهنــد، کارآفرینــان بــا هزینــۀ بیشــتر و مخاطــرۀ 

ــخاص  ــار اش ــد، اعتب ــزل می کن ــاری تن ــدی اعتب ــوند، رتبه بن ــه رو می ش ــب و کار روب ــری در کس باالت
حرفه یــی، تجــاری و دولتــی بــه میــزان زیــادی از دســت مــی رود، و جامعــه در ســطحی وســیع حرمــت 
ــود.  ــادی می ش ــی بی اعتم ــور کل ــه ط ــا ب ــون و نهاده ــت قان ــه حاکمی ــد و ب ــت می ده ــود را از دس خ
ــی و خارجــی می شــود  ــای اقتصــادی داخل ــی موجــب کاهــش ســرمایه گذاری و کمک ه ــن وضع چنی
ــات  ــش نامایم ــۀ آن، افزای ــادی و در نتیج ــعۀ اقتص ــر توس ــدیدی ب ــی ش ــار منف ــت آث ــن اس و ممک

اجتماعــی، بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه، بگــذارد. 
ــه صــورت عمومــی و در همــۀ ســطوح جامعــه صــورت گیــرد و نیازمنــد  ــد ب مبــارزه علیــه فســاد بای

ــن،  ــی از قوانی ــی اســتوار و یک پارچــه شــامل مجموعه ی ــت و وجــود چهارچوب ــد دول تعه
ــی اســت کــه فســاد را منــع کنــد و  ــی و معیارهــای اخاق مقــررات، سیســتم های کنترل
جرایــم ســخت بــرای مرتکبــان آن در نظــر بگیــرد. عــاوه بــر آن، قوانیــن باید از اشــخاصی 
کــه بــه موجــب وظیفــه یــا بــه حکــم اخــاق بــا فســاد مبــارزه می کننــد، حمایــت کنــد. 
ــوان  ــه عن ــا ب ــردازد، ام ــارزه بپ ــن مب ــه ای ــی ب ــه تنهای ــد ب ــابداری نمی توان ــۀ حس حرف
عضــوی از اعضــای کل جامعــه و واحــدی مهــم، آمــاده اســت ســهم خــود را در ایــن عرصــه 
ادا کنــد. اگــر زیرســاخت های الزم و حمایــت عمومــِی کافــی وجــود داشــته باشــد، حرفــۀ 
ــم از خصوصــی و  ــای تجــاری، اع ــا و نهاده ــار ســایر حرفه ه ــد در کن حســابداری می توان

عمومــی در مبــارزه علیــه فســاد، مشــارکت کنــد. 
درک ایــن نکتــه کــه فســاد چــه اقداماتــی را در برمی گیــرد، موضوعــی مهــم اســت؛ زیــرا 
ــا پول شــویی،  فســاد اشــکال متفاوتــی دارد؛ از رشــوه، تقلــب، پرداخت هــای غیرقانونــی ت
ــد.  ــق کن ــد خل ــه می توان ــه های مجرمان ــه اندیش ــری ک ــدد دیگ ــکال متع ــاق و اش قاچ
ــت و  ــکل حمای ــه ش ــت ب ــن اس ــود و ممک ــام نمی ش ــول انج ــیلۀ پ ــاً به وس ــاد لزوم فس

طرفــداری و اعمــال نفــوذ هــم بــروز کنــد. 
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    امـا در سـال های اخیـر بـرای زنـان در اجتماعـات 
سـاالنه محـل مخصوصی تـدارک دیده می شـود و تعداد 
قابـل ماحظه یـی از زنـان در حلقـات گشـتی جماعـت 
نیـز تنظیـم گردیده و با محارم شرعی شـان به سـفرهای 
تبلیغـی می پردازنـد، امـا مسـاجد و محـاِت ویـژه برای 
زنـان آن چنـان که جماعت اسـامی در پاکسـتان و هند 
از جنبش هـای  دیگـر  برخـی  و  اخوان المسـلمین  یـا  و 
وجـود  دارد،  اسـامی  کشـورهای  در  معاصـر  اسـامی 

ندارد.
هــ: محدود سـاختن ابـواب جامع دیـن در اصول 

شـش گانه
    یکـی دیگـر از انتقادهـای قابـل توجـه در پیونـد بـه 
جماعـت تبلیـغ، انحصار دین در اصول شـش گانه اسـت. 
شـکی نیسـت که افـراد جماعـت بـه مفاهیـم جامعیت، 
شـمول و فراگیـری دیـن نسـبت بـه زنده گی انسـان ها و 
همچنـان رسـمیت دین مقدس اسـام از سـوی خداوند 
متعـال تـا پایان تاریـخ، باور دارنـد اما بی توجهی ایشـان 
بـه اصـول و ارکان مهـم دیـن، ماننـد جهـاد بـه معنـای 
سیاسـی آن، کسـب علـم بـا در نظرداشـت مقتضیـات 
ایـن عرصـه،  عصـر حاضـر و عقب مانـی مسـلمانان در 
خاقیت هـای فرهنگـی و تمدنـی، احسـاس مسـوولیت 
در قبـال چالش هـای اسـتعماری یی که تمام کشـورهای 
اسـامی حداقـل در یـک قـرن اخیـر از آن رنـج می برد، 
نشـان دهندۀ یـک نـوع بی بـاوری یـا حداقل عـدم تعمق 
در نگرش جماعت تبلیغ نسـبت به سـایر ابواب شـریعت 

است.  اسـامی 
    همان طـور کـه نماز یکی از ارکان اسـام اسـت، زکات 
و حـج نیـز از جملـه ارکان مهِم اسـام به شـمار می رود 
امـا در خطابه هـای بـزرگان جماعـت تبلیـغ، آن قـدر که 
بـه شـرح و تفسـیر و بیـان فضایـل و حکمت هـای کلمۀ 
توحیـد و نمـاز پرداخته می شـود، بـا زکات و روزه و حج 
کمتـر تمـاس گرفتـه می شـود و همان گونه به مسـایل و 
مشـکات مدیریـت اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی یـی 

کـه امـروز دنیای اسـامی از آن سـخت رنـج می برد.

با     فسادحساب داری   و     مبارزه   

جایگاه 
لحـنیفه)رح( حـدیث نـزد امـام ا

ACKU



رییـس حکومـت  غنـی،  محمداشـرف 
وحـدت ملـی در سـال ۱۳92 مقاله یـی 
نوشـته بـود زیر عنـواِن »فصلـی ناتمام 
در تاریخ افغانسـتان«. آقـای غنی در آن 
مقالـه ادعـا کـرده بود کـه شـاه امان اهلل 
خـان بـر تمام کشـور سـلطه داشـت و 
نیز بـا افکار »تجددخواهانـه« در پی آن 
بـود تا تمام مـردم از »حقـوق و وجایت 

حقوقـی« برخوردا باشـند.
برداشت محمداشـرف غنی در آن مقاله 
این اسـت که تمـام کارهـای بنیادیی را 
کـه امـان اهلل خـان در رابطـه بـه ایجـاد 
یـک »دولت-ملـِت مدرن« روی دسـت 
افغانسـتان  حاکمـان  را  بـود  گرفتـه 
او  از  پـس  از هشـتاد سـال  بیـش  در 

نتوانسـتند بـه انجام برسـانند.
سـال ۱۳92 که مرحلۀ گـرِم کارزارهای 
انتخاباتـی هـم بـود، محمداشـرف غنی 
در مقالـه اش تلویحـاً خـود را متعهـد به 
امانـی«  برنامـۀ دورۀ  ادامـۀ »آجنـدا و 
تفکـر  ایـن  خواننـده  بـه  و  می خوانـد 
می خواهـد  او  کـه  می کنـد  عرضـه  را 
»فصـل ناتمـام تاریـخ« را ادامـه بدهد و 

به سـرانجام برسـاند.
قانـون«، »حکومـت داری«  »حاکمیـت 
»حقـوق و وجایب هموطنان« و »پایگاه 
و دیـدگاه فرهنگـی نظام سـازی«، چهار 
بخش عمـدۀ آجندای دورۀ امانی اسـت 
کـه در آن مقالـه از آن هـا یاد شـده و به 
بـاور آقای غنی، دارای »اهمیت اساسـی 
از نکتـه نظر فصل ناتماِم تاریخ« اسـت.
ایـن مقالـه و چنـد نبشـتۀ دیگـر که با 
الهام از مقالۀ محمداشـرف غنی نگاشته 
شـده انـد، ایـن روزهـا در شـبکه های 
می شـود.  دست به دسـت  اجتماعـی 
نویسـنده گان آن ها در تـاِش القای این 
تفکـر هسـتند کـه محمداشـرف غنـی 
»تیوریسـِن دولت-ملت«سـازی است و 
دارد در مسـیری سـاختن یک »دولت-
افغانسـتان حرکـت  در  ملـت مـدرن« 

می کنـد.
امـا آیـا بـه راسـتی شـاه امـان اهلل خـان 
یـک شـاهِ »تجددخـواه«، »قانون مـدار« 
و باورمنـد بـه »کثرت گرایـی سیاسـی-
فرهنگـی« بود؟ و آیا محمداشـرف غنی 
واقعاً »تجددخـوا« و باورمند به »عدالت 

اجتماعـی و حاکمیـت قانون اسـت«؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه شـاه امـان اهلل 
خـان در امـر حکومـت داری یـک آدم 
متناقـض بود. بـه روایت تاریـخ، امان اهلل 
»مدرنیتـه«  و  »سـنت«  بیـن  خـان 
نمی توانسـت دسـت به انتخـات عقانی 
می خواسـت  یک سـو  از  یعنـی  بزنـد؛ 
جامعـۀ افغانسـتان را -با الهـام از جامعۀ 
سکوالرِ اروپا-، سـکوالر و اروپایی بسازد 
و از سـوی دیگر، ارزش هـای قبیله یی را 
در فرهنـگ حکومـت داری خـود دخیل 
سـاخته بود. امـان اهلل خان می خواسـت 
سـنِت مذهبی را از بدنـۀ حکومت داری 
دور کنـد، امـا در جایگزینـی آن دچـار 
اشـتباه می شـد و سـنت های قبیله یـی 

و قومـی را جایگزیـِن سـنت مذهبـی 
می کـرد.

محمـود طـرزی کـه از نزدیـکاِن دربـاِر 
خـان  امـان اهلل  و  بـود  خـان  امـان اهلل 
در امـر حکومـت داری بیشـتر بـه او و 
عـدۀ دیگـری از مشـروطه خواهان اتـکا 
گرایش هـای  بـه شـدِت  نیـز  می کـرد 
قومـی و تباری داشـتند تـا گرایش های 
مدرن. بحث »افغان«سـازی سـایر اقوام 
و سـتیزش بـا زبـان و تمـدن فارسـی 
هـم در همیـن دوره شـکل گرفـت و 
مانفیسـت امان اهلل خان، محمود طرزی 
و اطرافیانـش را ایجاد کـرده بود. بخش 
عمـدۀ مشـکات و تنش هـای قومِی که 
امروز دامن گیر مردم افغانسـتان اسـت، 
در واقـع ریشـه اش برمی گـردد بـه دورۀ 
شـاهی امـان اهلل خـان. محمـود طـرزی 
بـه قلـم خـود »آرزوی قلبـی« خـود را 
برداشـته شـدن زیان فارسـی از مکاتب 
اداری و جاگزینـی »زبان افغانی« }زبان 

پشـتو{ بـه جـای آن می خوانـد.
و  عدالـِت  قانون مـداری،  رو،  هـر  بـه 
ملت سـازی دورۀ امـان اهلل قومـی و تبـار 
بـود؛ امـا به نظر می رسـد کـه این تصور 
اشـتباه را اشـرف غنـی می خواهـد بـا 
تفکـر ارتجاعـی و قومی خـود هم چنان 
در  غنـی  محمداشـرف  بدهـد.  ادامـه 

مقالـه اش ادعـا دارد کـه بـه برگـزاری 
انتخابـات و رسـیدن اریکـۀ قـدرت بـه 
گونـۀ »دموکراتیـک«، بـا »رأی مـردم« 
بـاور  اساسـی«  قانـون  بـه  »مطابـق  و 
دارد؛ حاالنکـه هیـچ نشـانۀ تاریخی دال 
بـر تمایـل شـاه امـان اهلل بـه برگـزاری 
انتخابـات و انتقـال قـدرت بـه شـخص 
دسـترس  در  خانـواده اش  از  بیـرون 
نیسـت. بـه قـول امـراهلل صالـح، شـاید 
اشـرف غنـی می خواهـد »همـان فصل 

را ادامـه بدهـد و تجربۀ ناکام و پوسـیده 
را کـه زعامـت بـه خواسـت ارگ، نـه به 
خواسـت ملـت بـه میـان آیـد، بـاز بـه 
تجربـه بگیـرد.« اکنـون نیـز کـه سـه 
سـال از عمـر حکومـت وحـدت ملـی 
می گـذرد؛ هیـچ نشـانه یی از برگـزاری 
چشـم  بـه  افغانسـتان  در  انتخـاب 
از  زمزمه هـای  هرازگاهـی  نمی خـورد. 
برگزار نشـدن انتخابات و تمایل اشـرف 
غنـی بـه باقـی مانـدن در قـدرِت »غیر 
قانونـی« و »مغایـِر قانـون اساسـی« و 
»نظـام مـدرن دموکراتیـک« بـه گوش 

می رسـد.
تنهـا سـنخیتی کـه میـان اشـرف غنی 
و امـان اهلل خـان می توانـد دیـد، تناقض 
بی بـاوری  و  قانون گریـزی  تفکـر،  در 
بـه اجمـاع داخلـی و مـردم اسـت. آن 

زمـان امـان اهلل خـان اجمـاع سیاسـی 
در داخـل ایجـاد کـرده نتوانسـت و بـه 
مـردم به دیـدۀ تحقیری آمیز نـگاه کرد 
و در تصمیم گیری هـا بـا آنـان مشـورت 
نکـرد؛ امروز محمداشـرف غنـی خود را 
»عقـل« کل تصـور می کنـد، بـا مـردم 
مشـوره نمی کند و افسـار اجماع داخلی 
دیـروز  اسـت.  گسـیخته  دسـتش  از 
امـان اهلل خـان نماینـده گان اقـوام را از 
حلقـۀ تصمیم گیری خارج کـرد؛ اکنون 

»تیوریسـن« محمداشـرف غنـی حلقۀ 
قومـی در ارگ ایجـاد کـرده و دسـت 
رد به سـینۀ نماینـده گان اقـوام می زند. 
امـان اهلل  دیـروز نتیجـۀ حکومـت داری 
بـه  مرگزگریـز  حکومـِت  یـک  خـان 
وجـود آورد؛ اکنون محمداشـرف غنی با 
سیاسـت های تبـاری و ارتجاعی خود، از 
یک سـو میـان اقـوام تفرقه ایجـاد کرده 
و از سـوی دیگـر، سـبب شـده اسـت 
پیرامون هـا بـه مرکـز وصـل نباشـند و 
به دسـت گروه های تروریسـتی سـقوط 
کننـد. دیـروز امـان اهلل خان بـا تکیه به 
پشـتیبانی و حمایـت خارجـی بـا ایـن 
او  از  خارجی هـا  حمایـت  کـه  تصـور 
دایمـی و ثابـت اسـت، در برابـر مـردم 
ارزش هـای  همـه  بـه  و  گرفـت  قـرار 
مـردم پشـِت پـا زد؛ امروز محمداشـرف 
غنـی بـا تکیـه بـه حمایـت خارجی هـا 
بـه ایـن تصـور اسـت کـه می توانـد بـه 
سیاسـت های تبـاری و ارتجاعـی خـود 
جامـۀ عمـل بپوشـاند، غافـل از این کـه 
حمایـِت خارجـی و پشـتیبانی بیرونـی 
صـورت  خاصـی  اهـداف  راسـتای  در 
می گیـرد کـه بـه محـض رسـیدن بـه 
آن، می توانـد ۳۶0 درجـه تغییـر کنـد 
و صاحـب چنیـن بـاور را ببلعـد. تاریـخ 
گـواه اسـت که کشـورهای حامـی نظام 
امـان اهلل خـان روزی در کودتـاه علیـه 
حکومتش سـهیم شـدند و او را از اریکه 

قـدرت بـه زیـر کشـیدند و...
کسـی ایـن واقعیـت را نمی توانـد انـکار 
کنـد که مردم امروز به شـعور سیاسـی 
رسـیده انـد و می توانند سیاسـیت های 
حکومـت را به خوبـی حاجی و تحلیل 
کننـد. مـردم می داننـد کـه مانفیسـت 
محمداشـرف غنـی و کسـانی کـه بـا او 
هم فکـر هسـتند، قـوم و تبار و رسـیدن 
و  منفعت هـای شـخصی، گروهـی  بـه 
قومـی اسـت. محمداشـرف غنـی یـک 
می رسـد،  نظـر  بـه  و  اسـت  تبارگـرا 
سـال ها در کشـورهای جهـان اول هم با 
تفکـر ارتجاعـی و قومی زنده گـی کرده 
اسـت. هیـچ نشـانۀ آشـکاری مبنـی بر 
تغییـر تفکر او از زنده گی در کشـورهای 
دموکـرات و مـدرن دیده نمی شـود؛ بناً 
بـه نظـرم ادعـای »تیوریسـِن دولـت-

ملت«سـازی بودن محمداشـرف غنی از 
اسـاس غلط و تمسخر به سـواد و دانش 
مدعی آن اسـت! اشـرف غنـی تنها یک 
تیوریسـن تفرقـه می توانـد باشـد بس!

ــه  ــه حکومت ــټ ل ــار بنس ــفافیت د څ ــتان د ش د افغانس

ــه ګمرکونــو او پــه تېــره د  غــواړي چــې د هېــواد ل

حیرتــان لــه ګمرکــه دې د زورواکــو الســونه لنــډ کــړي.

د افغانســتان د شــفافیت د څاربنســټ وايــي، د هېــواد 

د ګمرکونــو دعوایــدو پــه راټولــو کــې د دولــت د څــار 

ــه  ــو ت ــدو راټول ــوين عوای ــو غیرقان ــتوايل د ګمرکون نش

الره هــواره کــړې.

ــه  ــنبې پ ــي د یکش ــرام افض ــس اک ــټ رئی ــه بنس د دغ

ــه  ــو ت ــه« ازادي راډی ــب ۱۳ م ورځ »د ۱۳۹۶ کال د ک

وویــل، پــه دې کــې هېــڅ شــک نشــته چــې د ګمرکونو 

ــاد او  ــې دې فس ــو ک ــوين راټول ــه غیرقان ــدو پ د عوای

ــه وي شــوي. ــه اخیســتنه ن ــاوړه ګټ ن

د ده په خربه، په دې کې زورواکي هم شامل دي.

نوموړی زیاتوي:

»پــه دې کــې شــک نــه شــته چــې ســیمه ایــز زورواکــي 

ــه  ــې الس ون ــتنو ک ــو اخیس ــاوړو ګټ ــو ن ــه دغ دې پ

ــه جــدي توګــه  ــې اخیســتنې پ ــاوړې ګټ ــري، دغــه ن ل

ــه  ــو پ ــدو د ټولول ــو د عوای ــودې دي، د ګمرکون موج

برخــه کــې بایــد، د زورواکــو د الســوهنو مخــه ونیــول 

يش، دغــې ســتونزې افغانســتان لــه یــوه مــات حالــت 

ــړی دی.« ــخ ک رسه م

ــوه  ــه ی ــې پ ــه دې وروســتیو کــې ایکونومیســټ مجل پ

ــواين وايل د  ــخ پخ ــې د بل ــړې چ ــا ک ــې ادع ــور ک راپ

حیرتانــو لــه ګمرکــه پــه کلنــي ډول ۹۰ میلیونــه ډالــره 

ــړي دي. ــه ک ــد ترالس عوای

خــو پــه راپــور کــې د شــوې ادعــا پــه اړه، د اســنادو د 

موجودیــت خــربه نــه ده شــوې .

وموغوښــتل پــه دې اړه د عطامحمــد نــور د ویانــد 

نظــر هــم ولــرو، خــو بریــايل نــه شــو او د افغانســتان 

ــه څــه ویلــو  ــه اړه ل د مالېــې وزارت هــم د موضــوع پ

ــړه. ډډه وک

پــه ورتــه وخــت کــې د بلــخ پخــواين وايل چــې خپلــه 

اســتعفا یــې منتفــي بللــې او ال هــم خپلــې دنــدې تــه 

دوام ورکــوي، پــه خپلــه توېټرپاڼــه دغــه ادعــا رد کــړې 

ده.

ــو غــړی رمضــان برشدوســت هــم  د ولــي جرګــې ی

وايــي، د هېــواد د ګمرکونــو عوایــد ټــول حکومــت تــه 

نــه رســېږي او ډېــری زورواکــي او پخــواين چارواکــي 

دغــو عوایــدو تــه الس وروړي چــې حکومــت یــې پــه 

مخنیــوي کــې پاتــې راغلــی دی.

دی وایي:

ــي  ــې وې ــو ک ــو منځون ــه خپل ــد پ ــه عوای »دوی دغ

ــه ورکــوي، زمــوږ  ــت ت ــې دول ــږه فیصــدي ی ــوه ل او ی

ګمرکونــه د داســې کســانو پــه الس کــې دي چــې 

قانــون تــه هېــڅ درنــاوی نــه لــري، ایکونومیســټ چــې 

ــه دې  ــې ب ــای ده چ ــه ځ ــه ده، پ ــهوره مجل ــوه مش ی

ــه کومــه  ــدې کــړي چــې د بلــخ وايل ل اړه اســناد وړان

راهیســې د حیرتانــو د بنــدر د عوایــدو پــه خپلولــو کــې 

ــم چــې د دغــو غلــو الس  ــد ی ــه من الس لــري، زه هیل

ــه ورســېږی.« ــای ت ــه پ ــې ب وهن

ــد  ــتان عوای ــه د افغانس ــي، ک ــت واي ــاغلی برشدوس ښ

جــدي وڅــارل يش، څــه بانــدې دوه میلیــارده ډالــره بــه 

تــرې ترالســه يش او کــه چېــرې د ګمرکونــو د عوایــدو 

ــري،  ــه ول ــوهنې ادام ــو الس ــې د زورواک ــو ک ــه راټول پ

ــاهد  ــو ش ــو زیانون ــه منونک ــربان ن ــه د ج ــتان ب افغانس

وي.
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تیـوریسین تفـرقـه

د شفافیت د څار بنسټ:
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روح اهلل بهزاد

سیاست  قومی در حکومت... 
ــم و  ــاز نداری ــه دو نی ــک و درج ــه ی ــهروند درج ــا ش »م
ــهم  ــت س ــن حکوم ــد در ای ــتان بای ــوام افغانس ــام اق تم
داشــته باشــند. تــا هنــوز عدالــت تقلبــی در ایــن کشــور 
ــه  ــت سیاســی و اجتماعــی ب ــد عدال وجــود داشــته و بای
شــکل درســت تأمیــن شــود. مــا می خواهیــم یــک 
ــرادری دراز  ــت ب ــا دس ــیم. م ــته باش ــد داش ــور واح کش

می کنیــم«.
والــی بلــخ در عیــن حــال افــزود: »مــا مالــک ایــن وطــن 
هســتیم. مــا حــق داریم کــه دعــوای مالکیــت افغانســتان 
ــده،  ــده و آم ــرون درس خوان ــه در بی ــم. کســی ک را کنی
ــی  ــوای حقیق ــا دع ــا م ــد، ام ــت می کن ــوای مالکی دع
می کنیــم و از حــق خــود یــک خــط عقــب نمی رویــم«.
والــی بلــخ در پایــان تأکیــد کــرد کــه آرمــان شــهدا را بــه 
ــت  ــاون اول ریاس ــا مع ــاند و ب ــود می رس ــرمنزل مقص س
ــی  ــان، احمدول ــق، اســماعیل خ ــتاد محق ــوری، اس جمه
مســعود، جنــرال رازق، همایــون همایــون، امــان اهلل گــذر 

ــه ایــن راه  ــاران تعهــد دادیــم کــه ب و صدهــا جــوان و ی
ادامــه بدهیــم.

ــت  ــاون دوم ریاس ــق، مع ــد محق ــال، محم ــن ح در همی
ــم  ــن مراس ــز در ای ــی نی ــدت مل ــت وح ــی حکوم اجرای
ــای  ــر حکومت ه ــا مظاه ــزاری ب ــهید م ــه ش ــت ک گف
اســتبدادی مبــارزه داشــت، بــا تبعیــض مبــارزه می کــرد 

ــود. ــوت می نم ــرادری دع ــدت و ب ــه وح ــردم را ب و م
معــاون دوم ریاســت اجرایــی خاطرنشــان کــرد: »مــزاری 
ــزاره  ــر ه ــه دیگ ــد ک ــزاره بگویی ــدر ه ــت: این ق می گف

ــودن در ایــن ســرزمین جــرم نباشــد«. ب
وی افــزود: »مــزاری روحیــه زنــده بــودن و بــاال رفتــن را 
بــه مــردم یــاد داد. او می گفــت اســتفاده از زور و ســاح 

ــه نمی خــورد«. ــه درد جامع ب
ــان  ــه دست ش ــانی ک ــرد: »کس ــح ک ــق تصری ــای محق آق

ــد«. ــود، روز خــوش ندیدن ــوده ب ــه خــون مــزاری آل ب
وی در عیــن حــال در مــورد وضعیــت کشــور، ایــن ســوال 
را مطــرح کــرد کــه چــرا امــروز ملــت مــا از مملکت شــان 

گریــزان انــد؟ او در پاســخ گفــت: »امــروز مــردم در ایــن 
وطــن احســاس عــزت نمی کننــد!

رهبــر حــزب وحــدت اســامی مــردم افغانســتان در مورد 
فعالیت هــای داعــش در کشــور گفــت کــه از درزآب 
جوزجــان تــا وردوج بدخشــان ظلــم داعــش جریــان دارد.
ــه  ــات علی ــا ۱۶ عملی ــش تنه ــروه داع ــه گ ــزود ک وی اف
ــه  ــرد ک ــد ک ــا تأکی ــام داده، ام ــیعیان انج ــا و ش هزاره ه
مــا در برابــر ظلــم داعــش ایســتاده هســتیم و ایــن 
ایســتاده گی مــا در دوران جهــاد و مقاومــت تجربــه 

ــت. ــده اس ش
آقــای محقــق در عیــن حــال خاطرنشــان کــرد کــه »مــا 
در تصمیم هــای مملکــت شــریک بــوده و در قــدرت 

ــتیم«. ــریک هس ش
عبدالعلــی مــزاری رهبــر حــزب وحــدت اســامی، بیســت 
و ســه ســال پیــش از امــروز توســط گــروه طالبــان 

ــید. ــهادت رس ــه ش ــت و ب بازداش

ACKU
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ورزش
امراهلل صالح

پیش پرداخت برای طالبان تروریست:
در بســتۀ پیشــنهادی آقــای محمداشــرف غنــی بــه 
ــد،  ــاز کنی ــر ب ــل دفت ــه در کاب ــت ک ــده اس ــان آم طالب
ــد،  ــمیت یاب ــان رس ــند، حزب ت ــته باش ــفر داش ــان آزادی س رهبران ت
نیــاز بــه اجــازه دادن بــه رقابــت سیاســی در ســاحات زیــر نفوذتــان 
ــت  ــاز نیس ــم، نی ــر می دهی ــان تغیی ــی را برای ت ــون اساس ــد، قان نداری
ــوند،  ــا می ش ــان ره ــود، زندانیان ت ــع ش ــان قط ــی خارجی ت ــع مال مناب
در انتخابــات اشــتراک کنیــد و دنیــا را مــا قناعــت می دهیــم کــه شــما 

ــازیم! ــان می س ــا خارج ت ــت بده ــد و از فهرس ــوب ای خ
ــس  ــت، پ ــت اس ــن پیش پرداخ ــر ای ــه اگ ــت ک ــا اس ــش این ج پرس
ــتۀ  ــن بس ــه ای ــت؟ دوم این ک ــده اس ــی مان ــه باق ــره چ ــرای مذاک ب
ــوی  ــه نح ــپتمبر را ب ــس از 11 س ــتاوردهای پ ــام دس ــنهادی تم پیش
ــر  ــه اگ ــن اســت ک ــذارد. پرســش دوم ای ــروش می گ ــه و ف ــه معامل ب
ــاع از  ــرای دف ــزه ب ــود، انگی ــت داده ش ــرار اس ــازات ق ــه امتی این هم
ــت،  ــی اس ــی نهای ــه امتیازده ــر ب ــه حاض ــه این هم ــی ک ــام و دولت نظ
بایــد چــه باشــد؟ پرســش ســوم ایــن اســت کــه میکانیــزم و 
ضمانت هــای حراســت از نهادهــا و نیروهــای رســمی و غیــر رســمِی 
ضــد طالبــان در فــردای انجــام معاملــه چیســت؟ آیــا دولــت توانایــی 
ــد  ــارزه می کنن ــب مب ــر ضــد طال ــروز ب ــه ام ــی را ک ــظ جــان آنان حف
را خواهــد داشــت؟ و از روی کــدام تضمیــن و براســاس کــدام طــرح 

ــه شــمول؟ ــی و هم ــق، مل ــل تطبی قاب
ــه  ــی را در جامع ــای عمیق ــت و درزه ــنهادی گسس ــتۀ پیش ــن بس ای
ــده و  ــرح ش ــران ط ــۀ دیگ ــه دیکت ــا ب ــته ی ــن بس ــد. ای ــاد می کن ایج
ــی می کنــم  ــدون مشــوره. مــن سال هاســت الب ــا عجلــه و ب ــا هــم ب ی
ــا  ــد دولــت باشــد، ام ــا دشــمن بای ــده ب ــه نهــاد مذاکــره کنن کــه یگان
ــه قیمــت  امــروز وقتــی می بینــم دولــت چنیــن شــاخه یی زیتــون را ب
ــاور می شــوم.  ــه منطــق خــودم بی ب ــه دشــمن می دهــد؛ ب ــا ب خــون م
دولــت بایــد روایــت صلــح را بــه زبــان مــردم افغانســتان بیــان کنــد. 
بســتۀ صلــح )بســتۀ تضــرع( یــک بیانیــۀ انگلیســی بــود و خطــاب بــه 
ــم  ــردم ه ــاز دارد و م ــت نی ــرد. حکوم ــان می ک ــتانی ها و طالب پاکس
ــی  ــت؟ آماده گ ــالت اش چیس ــن اداره رس ــه ای ــد ک ــد بدانن ــر ان منتظ
ــه  ــل از آنک ــتاوردها؟ قب ــت از دس ــا حراس ــب و ی ــرای آوردن طال ب
ــویم،  ــل ش ــده متوس ــیج کنن ــر و بس ــای رادیکال ت ــتن متن ه ــه نوش ب
ــح  ــم. توضی ــا بدانی ــود م ــان خ ــه زب ــت را ب ــق دول ــم منط می خواهی
پــس از اعــالن بســتۀ صلــح نیــز بــه انگلیســی و بــه جهــان انگلیــس 

ــد. ــود. چنــد وقتــی منتظــر خواهیــم مان ــان ب زب

شبیر كاكر

بــرادر مجاهــد حکمتیــار بعــد از حادثــۀ مســجد جامــع 
ــاب کفــش توســط عبدالواحــد دادشــانی،  هــرات و پرت
ــۀ  ــر خطب ــش، دیگ ــای حزب ــی از قوماندان ه ــر یک پس
ــی را در  ــات درس ــوض، حلق ــد و در ع ــراد نمی کن ــه ای ــاز جمع نم
ــه  ــازی ب ــبکه های مج ــق ش ــرده و آن را از طری ــر ک ــه اش تدوی خان
ــا آخــر  ــای درســی را ت ــن حلقه ه ــی از ای ــن یک ــانند. م نشــر می رس
ــز  ــد؛ ج ــه نمی رس ــه مالحظ ــد در آن ب ــردم. حــرف جدی ــاهده ک مش
ــا کــدام مســتعارنویِس دیگــر ایرانــی یکــی  آنکــه آقــای ســروش را ب

ــد. ــا می زن ــه آن ه ــودن را ب ــد ب ــاد و مرت ــۀ الح ــته و تاپ دانس
از نظــر بنــده، نقــِد افــکار ســروش یــا حکــم تکفیــر او هرگــز بــرای 
ــکار و  ــارۀ اف ــد. در ب ــت نمی بخش ــی و عظم ــار بزرگ ــای حکمتی آق
ــای  ــش از آق ــی پی ــنده گان ایران ــا نویس ــروش حت ــای س ــات آق نظری
ــد. در افغانســتان، عبدالحفیــظ منصــور  ــراز نظــر کــرده ان ــار اب حکمتی
ده ســال پیــش از امــروز راجــع بــه نظریــات ســروش مقالــه نوشــت 
ــزد. در  ــر او ن ــر و الحــاد را ب ــۀ کف ــا تاپ ــرد، ام ــد ک ــکارش را نق و اف
حــال حاضــر، نســل جدیــد نویســنده گاِن اســالم پژوه همچــو آقایــان 
محمــد محــق، خواجــه بشــیر انصــاری، مهــران موحــد و... راجــع بــه 
موضوعــات اســالمی نوشــته انــد و می نویســند. شــیخ الحدیــث اســتاد 
ــن حلقــات درســی را  ــم، چنی ــی کــه مــن می دان ــا جای ــز ت ســیاف نی

ــد. ــر می کن دای
مشــکل مــردم افغانســتان در شــرایط کنونــی، کمبــود حلقــات درســی 
در مــورد شــناخت اســالم و قــرآن نیســت. مشــکل مــردم مــا تناقــض 
ــدی  ــاب محم ــت ن ــه داران حاکمی ــل داعی ــول و عم ــان ق و تضــاد می
اســت. مــردم افغانســتان چــه مســلمان یــا کافــر؛ چــه پشــتون یــا غیــر 
ــن  ــه ای ــند ک ــن ســوال را می پرس ــی ای ــا عام ــال و ی پشــتون، چــی م
داعیــه داران اســالم نــاب محمــدی اگــر خودشــان بــه حرف هایــی کــه 
ــان  ــه حرف های ش ــرا ب ــد، چ ــل دارن ــِن کام ــاور و یقی ــد، ب می گوین
ــرح  ــدی مط ــور ج ــه ط ــوال را ب ــن س ــردم ای ــد؟ م ــل نمی کنن عم
می کننــد کــه اگــر آقــای حکمتیــار بــه وجــود خــدای واحــد 
ــرگ و  ــد از م ــدن بع ــده ش ــه زن ــار ب ــای حکمتی ــر آق ــاور دارد؛ اگ ب
ــته های  ــخنان و نوش ــه س ــرا ب ــاور دارد، چ ــان ب ــاب و پرس روز حس
ــر  ــرآن و پیامب ــرف از ق ــرا ح ــد؟ چ ــرده و نمی کن ــل نک خــودش عم
می زنــد، ولــی عمــل ابوجهــل و ابولهــب را تکــرار می کننــد؟ چــرا از 
منافــق و نقــاق ابــراز نفــرت می کنــد، ولــی خــود بــا مــردم مســلمان 
در نفــاق و دو رویــی بــه ســر می بــرد؟ تــا زمانــی کــه آقــای حکمتیــار 
ــد و  ــه ان ــخ نگفت ــوال ها پاس ــن س ــه ای ــِص او ب ــاگردان مخل ــا ش و ی
صداقــت خویــش را ثابــت نکــرده انــد؛ تدویــر ایــن چنیــن حلقــات 

درســی ضیــاع وقــت اســت.

پاسخ زیدان 
به رجز خوانی هواداران پاری  سن  ژرمن

بلینـد      در      فـهرست     فـروش 
منچستـر       یـونایتـد

فیـسبـوک نـــامــه

ســرمربی تیــم فوتبــال رئال مادریــد تأکیــد کــرد کــه او و مردانــش 
از بــازی در جــو پرالتهــاب پــارک دو پرنــس واهمــه ندارند.

ــاگردانش  ــک ش ــر ی ــروزی 3 ب ــس از پی ــدان پ ــن زی زین الدی
مقابــل ختافــه کــه جبــران باخــت یــک بــر صفــر هفتــۀ 
ــز  ــدن تمرک ــوف ش ــود، از معط ــپانیول ب ــۀ اس ــته در خان گذش
ــن ژرمن  ــل پاری س ــت مقاب ــازی برگش ــه ب ــش ب ــود و مردان خ
ــا گفــت و  ــان اروپ ــگ قهرمان ــی لی ــک هشــتم نهای ــۀ ی در مرحل
ــۀ  ــف فرانســوی روی روحی ــواداران حری ــی ه ــه رجزخوان این ک

کهکشــانی ها تأثیــر نخواهــد گذاشــت.
هــواداران پاری ســن ژرمن اعــالم کــرده  انــد کــه سه شــنبۀ 
ــدان و  ــرای زی ــس را ب ــارک دو پرن ــگاه پ ــاری ورزش ــۀ ج هفت
مردانــش بــه یــک دیــگ جوشــان پـُـر ســروصدا تبدیــل خواهنــد 
ــظ  ــرای حف ــا ب ــی رقابت ه ــوان قهرمان ــع عن ــا کار مداف ــرد ت ک
برتــری اش در بــازی رفــت )بــا نتیجــه 3 بــر یــک( ســخت شــود.
زیــدان در ایــن بــاره بــه خبرنــگاران گفــت: کاری کــه مــا باید در 
پاریــس انجــام دهیــم، انجــام بــازی همیشــه گی خودمــان بــدون 
ــای  ــازی در جوه ــه ب ــا ب ــا اســت. م ــه جــو آنج ــردن ب ــر ک فک
ــز  ــاًل تمرک ــم کام ــازی ه ــن ب ــم. روی ای ــادت داری ــخت ع س
خواهیــم داشــت و بازیکنانــی داریــم کــه می داننــد چطــور بایــد 

آرامــش خودشــان را حفــظ کننــد.
تونــی کــروس و لــوکا مودریــچ هــر دو ناآمــاده هســتند و امــکان 
ــزو  ــد. زی ــل PSG را از دســت بدهن ــال مقاب ــازی رئ ــه ب دارد ک
ــن  ــه ای ــش ب ــک تیم ــا دو هافب ــد آی ــرد نمی دان ــراف ک ــم اعت ه

بــازی خواهنــد رســید یــا نــه.
نکرده انــد.  مــا تمریــن  بــا  داد: نمی دانــم. آن هــا  ادامــه  او 
ــن اســت  ــم ای ــه می خواه ــزی ک ــم. چی ــزی بگوی ــم چی نمی توان
کــه همــه بازیکنانــم بتواننــد تمریــن و دوشــنبه بــه پاریــس ســفر 
کننــد. آن وقــت مشــخص خواهــد شــد کــه کــدام یــک از آن هــا 
در ترکیــب اصلــی قــرار خواهنــد گرفــت. مــا در مــورد بازیکنــان 
ــازی  ــه ب ــل ختاف ــم. مقاب ــام دهی ــم انج ــدوم کاری نمی توانی مص
ــاره  ــد درب ــد بای ــه بع ــا از االن ب ــم ام ــه کردی ــی ارائ بســیار خوب
بــازی سه شــنبه صحبــت کنیــم. بایــد انســجام تیــم را بــاال ببریــم 

ــاده باشــیم. ــل PSG آم ــازی مقاب ــرای ب و ب

مدافــع هلندی شــیاطین ســرخ در فهرســت فروش باشــگاه منچســتریونایتد 
ــه ســران باشــگاه  ــزارش داد ک ــس گ ــرر« انگلی ــت. نشــریۀ »می ــرار گرف ق
منچســتریونایتد قصــد ادامــۀ همــکاری بــا دلــی بلینــد را ندارنــد، از ایــن رو 
ــدی  ــع هلن ــن مداف ــرای ای ــه ب ــنهاداتی ک ــه پیش ــش رو ب ــتان پی در تابس

ــرد. ــد ک ــر خواهن ــد، فک ــت می کنن دریاف
منچســتریونایتد در حالــی در نظــر دارد بلینــد را در فهرســت فــروش خــود 
بگــذارد کــه قصــد دارد بنــد تمدیــد قــرارداد یــک ســاله مدافــع خــود را 
ــا شــیاطین ســرخ قــرارداد  فعــال کنــد تــا او روی کاغــذ 12 مــاه دیگــر ب
ــار  ــه چه ــدی را ک ــون پون ــم 14 میلی ــق رق ــن طری ــا از ای داشــته باشــد ت
ســال پیــش صــرف خریــد ایــن بازیکــن 27 ســاله از آژاکــس کــرده بــود 

را بــه دســت بیــاورد.
ــال  ــال انتق ــه دنب ــگاه رم ب ــر باش ــتانی اخی ــاالت زمس ــره نقل وانتق در پنج
ــه ورزشــگاه المپیکــو بــود، امــا منچســتریونایتد خواهــان  قرضــی بلینــد ب
ــا ایــن پیشــنهاد  انتقــال دایمــی مدافــع هالنــدی خــود اســت، از ایــن رو ب
ــتان  ــود رم در تابس ــه می ش ــود گف ــن وج ــا ای ــرد. ب ــت ک ــا مخالف رمی ه
ــد  ــن بلین ــت گرفت ــه خدم ــرای ب ــود را ب ــانس خ ــر ش ــار دیگ ــش رو ب پی

ــرد. ــد ک امتحــان خواه

دربارۀ خاستگاه واژۀ »افغان«

در بــارۀ خاســتگاه واژۀ افغــان چنــد دیــدگاه اســت: یکــی همــان دیــدگاه 
ــن  ــه شــده اســت. در ای ــان گرفت ــه و فغ ــان از آه و نال ــه افغ ــروف ک مع
ــی آن  ــن افغان ــراوان اســت. چنان چــه ســیدجمال الدی ــات ف ــه روای زمین
را در کتابــش آورده اســت. اســتاد حبیبــی هــم بارهــا ایــن را آورده انــد و 

شــمار دیگــری از نویســنده گان پشــتون ماننــد سیســتانی و...
دو دیگــر این کــه در زمــان ساســانیان، چــون ایرانیــان پارســی زرتشــی و 
خداپرســت بودنــد، ایرانیــان پشــتون ها را کــه زرتشــی نبودنــد، بی خــدا 
ارزیابــی می کردنــد و آنــان را »ابــگان« یــا »ابــوگان« می گفتنــد. بــوگ یــا 
بــگ، بــه معنــای خــدا در زبان هــای هنــدی، روســی و پارســی کاربــرد 
دارد. در روســی همیــن اکنــون خــدا را بــوگ می گویــد. در هنــد بگــوان 
ــراق  ــز در ع ــگالن )معــرب آن( بغــالن و بگــرام و نی ــا ب و در کشــور م

بغــداد کــه معــرب بگــداد اســت.
پیشــوند »آ« در پارســی قدیــم، نشــانۀ نفــی بــود. این گونــه ابــوگ )بــدون 
ــگان  ــوگان و اب ــدن اعــراب و اســالم، اب ــس از آم خــدا، خدانشــناس( پ
ــی  ــدگاه را بســیاری از دانشــمندان ایران ــن دی ــدل شــد. ای ــان مب ــه افغ ب
و خارجــی تاییــد کــرده انــد. دانشــمندان و پژوهش گــران پشــتون 

ــد. ــدگاه ان ــن دی ــر همی ــه افراســیاب ختــک هــم ب پاکســتانی از جمل
دیــدگاه دیگــر ایــن اســت کــه ابــگان متشــکل بــر دو واژۀ »اب« و نشــانۀ 
ــی برخــی از دانشــمندان روســی، اب  ــه ارزیاب ــًا ب ــع »ان« اســت. بن جم
بــه معنــای مــال، دام و رمــه بــا نشــانۀ جمــع »ان« کــه در میــان دو جــز 
ــه  ــگان ب ــی اب ــت یعن ــده اس ــزود ش ــدادار »گ« اف ــرف ص ــدا، ح بی ص
ــه  ــا توج ــت ب ــن برداش ــی. ای ــه دار و کوچ ــدار، رم ــدار، مال ــای دام معن
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــرا ب ــتون ها پذی ــداری پش ــوچ روی و دام ــیوۀ ک ــه ش ب
ــدار و  ــی دام ــدار یعن ــه اب ــوان گفــت ک ــدگاه می ت ــن دی ــه ای ــه ی ــا تکی ب
رمــه دار، اگــر چنیــن باشــد، می تــوان گفــت کــه ابدالــی در آغــاز ابــدار 
و ابــداری بــوده کــه بــا گذشــت زمــان، »دار« بــه دال ابــدال شــده اســت؛ 
در غیــر آن، هیــچ ســند و مدرکــی در دســت نیســت کــه بتوانیــم ثابــت 

بســازیم کــه ابدالــی از عبــدال عربــی گرفتــه شــده باشــد.
ــود  ــه کــرده ب ــی ارائ دیــدگاه دیگــر ایــن اســت کــه اســتاد حبیبــی زمان
کــه ابدالــی از هپتالــی یعنــی یفتلــی گرفتــه شــده اســت. براســاس ایــن 
دیــدگاه، پشــتون ها بایــد از اثــر آمیــزش هپتالیــان بــا تاجیک هــا و 
ــاخه تقســیم  ــه دو ش ــا ب ــه بعد ه ــند ک ــده باش ــان آم ــه می ــا ب دراویدی ه
ــد  ــومِ نســبتًا جــوان ان ــک ق ــن باشــد، پشــتون ها ی ــد. اگــر چنی شــده ان
ــت  ــالدی و شکس ــم می ــدۀ شش ــتر از س ــینه یی بیش ــان پیش ــه تاریخ ش ک
ــدارد؛  ــش ن ــوب هندوک ــه جن ــان ب ــورکان و مهاجرت ش ــان از ت یفتلی
ــتون های  ــن پش ــون ای ــت؛ چ ــه اس ــکارا بی پای ــی آش ــدگاه حبیب ــا دی ام
ــا دراویدی هــا  غلزایــی انــد کــه در اثــر آمیــزش بازمانــده گان هپتالیــان ب
ــه  ــی. چنان چ ــه دران ــد، ن ــده ان ــان آم ــه می ــا و... ب ــرکان و تاجیک ه و ت

ــته اســت. ــز را نوش ــن چی پروفیســور گانکوفســکی روســی همی
یــک روایــت دیگــر هــم همین اســت کــه بــر پایــۀ آن، »آوگان« بــه معنای 
ســوارکار در آثــار شــاپور ساســانی و آثــار هنــدی )اســوگان یــا اســپکان( 
ــد. هیــچ  ــر آن اســتناد می کردن ــی اســتاد حبیبــی ب آمــده اســت کــه زمان
دلیــل محکمــی در دســت نیســت کــه افغــان از اََوگان گرفتــه شــده باشــد، 
ــد منطــق نســبت وجــود  ــوان کــرد؛ یعنــی از دی امــا آن را رد هــم نمی ت

و عــدم آن یک ســان اســت.
از تاریــخ می دانیــم کــه آریاییــان مردمانــی بودنــد اســپ دار و ســوارکار. 
ــرزمین های آن  ــدن از س ــس از آم ــا پ ــه آن ه ــم ک ــال: می دانی ــرای مث ب
ــه  ــش ب ــال پی ــزار س ــج ه ــدود پن ــوب در ح ــگا و دانی ــوی رود ول س
ســرزمین فرهنــگ اندرونــوا یعنــی گســترۀ قزاقســتان نــام ایــن ســرزمین 
ــتند. ــان( گذاش ــوران مهرب ــرزمین ارابه س ــرث )س ــا هوانی ــرث ی را خوانی
ــام  ــه ن ــان ب ــطوره یی کیانی ــه اس ــدان نیم ــه خان ــم ک ــه می دانی همین گون
اســپه یــاد می شــدند و همــه نــام خانواده گی شــان بــا نــام اســپان پیونــد 
ــه اســپکان  ــد گشتاســپ، لهراســپ ویشتاســپ و... این گون داشــت. مانن
ــان  ــه آریایی ــه هم ــه ب ــی ک ــوده عموم ــی ب ــا اوه گان نام ــوگان ی ــا اس ی
ــه  ــق ب ــت متعل ــوده اس ــی ب ــی اوگان نام ــت. یعن ــده اس ــالق می ش اط
ــاید  ــا و ش ــه پارس ه ــران از جمل ــتۀ ای ــپ دارِ پش ــنده گان اس ــه باش هم
ــگان  ــود را اب ــم خ ــانی ه ــاپور ساس ــه ش ــه این ک ــا. طرف ــم هندی ه ه

ــده اســت. خوان
ــی زبانان  ــا و پارس ــان« را ایرانی ه ــام »افغ ــن ن ــه ای ــم ک ــخ می دانی از تاری
ــه  ــر دیگــران. در زمین ــه ب ــد، ن ــرده ان ــر پشــتون ها اطــالق می ک در ُکل ب
ــر  ــام ب ــن ن ــه ای ــد ک ــون ادعــا می کنن ــه اکن صدهــا ســند هســت. چگون
ــر  ــی ب ــرد عموم ــۀ کارب ــه جنب ــت، بلک ــده اس ــالق نمی ش ــتون ها اط پش
ــک  ــا ی ــا حت ــته اســت؟ آی ــی داش ــتان کنون ــندۀ افغانس ــوام باش ــه اق هم
ــه  ــا پشــتو ب ــان پارســی ی ــار زب ــه در آث ــد ک ــرده می توانن ــه ک ــند ارائ س
ــا ســندی هســت  ــه باشــد؟ آی ــه کار رفت مفهــوم دیگــری جــز پشــتون ب
کــه نشــان بدهــد ایــن واژه بــر ســایر اقــوام در ایــن هــزار ســال بــه کار 

رفتــه باشــد؟ روشــن اســت کــه پاســخ منفــی اســت.
در یــک ســخن، از دیــد علــم ایتمولــوژی، نمی تــوان بــا قاطعیــت حکــم 
ــا  ــوده اســت؟ ام ــدام واژۀ باســتانی ب ــان معــرب ک ــه افغ ــرد ک صــادر ک
یــک چیــز بــا صدهــا ســند و برهــان و دلیــل ثابــت اســت کــه تــا ســدۀ 
ــس  ــا پ ــته اســت: پشــتون؛ ام ــا داش ــک معن ــان« همیشــه ی بیســتم، »افغ
ــی  ــا، تالش های ــور م ــه کش ــا ب ــم از اروپ ــاری ناسیونالیس ــدن بیم از آم
ــان  ــوم افغ ــون ق ــان« پیرام ــت افغ ــر تشــکیل »مل ــت دال ب صــورت گرف
ــی  ــت قوم ــا هوی ــد ت ــالش ش ــت آن ت ــر داربس ــه در زی ــتون ک ــا پش ی
ــه در  ــود ک ــن ب ــل شــود. ای ــنده گان تحمی ــه باش ــر هم ــوام ب یکــی از اق
قانــون اساســی ســال 1964 بــر افغــان بــودن همــه باشــنده گان ســرزمین 
ــا مقاومــت ســایر باشــنده گان کشــور  ــد صــورت گرفــت کــه ب ــا تأکی م
روبــه رو گردیــد و کشــور را شــدیداً دچــار دو دســته گی، افتــراق، 
اختــالف، نفــاق و شــقاق گردانیــد. اکنــون آتــش ایــن فتنــه بــار دیگــر از 
ســوی ارگ نشــینان بــه رهبــری اشــرف غنــی احمــدزی شــعله ور شــده 

اســت.
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بـزرگ  مارکیت هـای  از  یکـی  مسـؤوالن 
میوه فروشـی کابـل می گوینـد که حکومـت باید 
جلـو ورود میوه هـای خارجـی را بـه افغانسـتان 
را  میوه هـا  ایـن  گمرکـی  محصـول  و  بگیـرد 

دهـد. افزایـش 
میـوۀ  مارکیـت  بازرگان هـای  نماینـدۀ  مأمـور، 
در  فسـاد  از  کابـل،  غـرب  در  فاضل بیـک 
قراردادهـای میـوه ی نیروهـای امنیتـی شـکایت 
دارد و می گویـد سـران حکومـت نبایـد بگذارنـد 
کـه قراردادی هـا از میوه هـای خارجـی اسـتفاده 
سـاال  امـر سـبب شـده  ایـن  کـه  چـرا  کننـد. 
میلیون هـا افغانـی بـه بازرگان های داخلـی زیان 

وارد شـود.
دکانـداران  از  تـن  دو  سیداسـحاق،  و  عزیـزگل 

ایـن مارکیـت می گوینـد، رییس جمهـور فرمـان 
صـادر کـرده بـود کـه نیروهـای امنیتـی کشـور 
بایـد میـوه ی خـود را از بازارهـای داخلـی تهیـه 
کنـد، امـا اکنون بیشـترین اسـتفاده از میوه های 
خارجـی صـورت می گیـرد. دلیـل آن این اسـت 
کـه محصـول گمرکـی ایـن میوه ها بیـش از حد 

اسـت. پایین 
پسـرلی،  صیام الدیـن  ماجـرا،  دیگـر  سـوی  در 
سـخنگوی اتاق تجارت و صنایع به سـام وطندار 
می گویـد، مارکیت هـای میوه فروشـی در داخـل 
کاهـش  و  سـردخانه ها  نبـود  به دلیـل  کشـور 
صـادرات دچـار زیـان می شـود وگرنـه حکومـت 
بـه قـدر نیـازش از میوه هـای داخلـی اسـتفاده 

می کنـد.

نهـاد جامعـه مدنـی جوانـان افغانسـتان بـه پـاس خدمات 
بی شـایبه نیروهـای امنیتـی در تامیـن امنیـت شـهروندان 

کشـور، ایـن نیروهـا را گل بـاران کرد.
برنامـه گلبـاران نیروهـای امنیتـی کـه روز یکشـنبه )۱۳ 
حـوت( در کابـل برگـزار شـد، مـورد اسـتقبال نیروهـای 
امنیتـی قـرار گرفت و سـربازان شعارشـان را تغییـر دادند.

پیـش از ایـن شـعار نیروهـای امنیتـی ایـن بـود که »سـر 
می دهیـم سـنگر نـه« امـا این شـعار را چنین تغییـر دادند 

کـه »هـم سـر می زنیـم و سنگرشـان را می گیریـم«.
برنامـه چنیـن تنظیـم شـده بـود کـه ابتـدا بـه سـربازان 
دعوت شـده یک شـاخه گل اهدا گردید و سـپس سـربازان 
نهادهـای امنیتـی کشـور رژه می رفتنـد و فعـاالن مدنی بر 
سـکویی ایسـتاده بودنـد و برگ هـای گل تـازه بـاالی آنان 

پـاش می کردنـد.
جوانـان  مدنـی  جامعـه  نهـاد  مسـوول  فدایـی  فردیـن 
افغانسـتان گفـت: »مـا در هـر حالـت از نیروهـای امنیتـی 
حفاظـت  مـا  از  آنـان  زیـرا  می کنیـم؛  حمایـت  خـود 
می کننـد، امـروز نیـز از بخش هـای مختلـف امنیتی دعوت 
کردیـم تـا بـا گل ریختاندن بـاالی این قهرمانان دشـمنان 
مـردم افغانسـتان ذلیـل شـوند و روحیـه نیروهـا امنیتـی 

تقویـت گـردد«.
آقـای فدایـی تاکیـد کـرد کـه مسـووالن امنیتی بایـد جلو 
زورگوهـا و قلدورهایـی را کـه در سـطح شـهر کابـل و یـا 
دیگـر مناطـق کشـور بـه سـربازان توهیـن و تحقیـر روا 

بگرنـد. می دارنـد، 
در همیـن حـال، ژنـرال امـان اهلل امـان فرمانـده گارنیزیون 
کابـل ضمـن سپاسـگزاری از حمایـت مـردم افغانسـتان از 
نیروهـای امنیتـی گفـت که به هیـچ کس اجـازه نمی دهد 
سـربازان نیروهـای امنیتـی را تحقیـر کـرده و یـا بـر آنـان 

کنند. زورگویـی 
مقطـع  ایـن  در  امنیتـی  »نیروهـای  گفـت:  امـان  آقـای 
حسـاس تاریخـی در خدمـت مـردم خود هسـتیم و افتخار 
مـردم  حمایـت  مـورد  منیتـی  نیروهایـا  کـه  می کنیـم 

دارد«. قـرار  افغانسـتان 
او تاکیـد ورزیـد کـه نیروهـای امنیتی برای دسـت یابی به 
صلـح دایمـی در کشـور مبـارزه می کنند و حمایـت مردم، 

روحیـه این نیروهـا را مضاعف می سـازد.
نیـز  داخلـه  وزارت  پالیسـی  معینیـت  معـاون  ولـی  شـاه 
در ایـن برنامـه گفـت کـه حمایـت و همـکاری مـردم بـا 
تطبیـق  در  را  نیروهـا  ایـن  می توانـد  امنیتـی  نیروهـای 

رسـاند. یـاری  شـان،  امنیتـی  برنامه هـای 
ایـن منسـوب پولیـس گفـت کـه وزارت داخلـه بـا آوردن 
اصاحـات جـدی در تاش اسـت تـا پولیس اعتمـاد مردم 

را دوبـاره بدسـت آورد.
داود امیـن سرپرسـت زون آسـمایی نیـز گفت: »تشـویق و 
حمایـت مـردم، مـار در انجام وظایف و پاسـداری از کشـور 
اسـتوار تـر می سـازد و ما پس از این شـعار خـود را تبدیل 
کـرده می گویـم، در دفـاع از وطـن دشـمنان را میزنیـم و 

سـنگر شـان را می گیریم«.
آقـای امین یاد آورد شـد که منسـوبین زون آسـمایی پس 
از ایـن ارتبـاط خـود را بـا مردم بیشـتر می سـازد تـا جلو، 
فسـاد اداری، سـرقت، بـد امنـی و بـد اخاقـی را در شـهر 

بگیرد. کابـل 
مراسـم امـروز بـه مناسـبت نهم حـوت، روز ملـی نیروهای 
امنیتـی برگـزار شـده بـود. مـردم افغانسـتان از چنـد روز 
بدینسـو به همین مناسـبت به اشـکال گوناگون ازنیروهای 

امنیتـی سپاسـگذاری و حمایـت کـرده اند.

گمـرکی محـصول 
یابـد افـزایش  وارداتی  میـوه هـای   

مدنـی نهـاد  یـک  ستـایش 
در کـابل امنیتـی  نیـروهای  از   
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