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در  کـه  می گویـد  داخلـه  امـور  وزارت 
یـک هفتـه گذشـته تلفـات سـنگینی بـه 
ایـن  در  و  شـده  وارد  مسـلح  مخالفـان 
مـدت نزدیـک به 500 تروریسـت کشـته 

و زخمـی شـده انـد.
وزارت امور داخله، روز شـنبه )12 حوت( 
گفـت نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور 
در 7 روز گذشـته، 111 عملیات مشترک 
والیت هـای  در  را  افگنـی  هـراس  ضـد 

مختلـف کشـور راه انـدازی کردند.
در خبرنامـه وزارت امـور داخلـه آمده که 
ایـن عملیات هـا در مربوطـات والیت های 
لوگـر،  وردک،  میـدان  پکتیـکا،  غزنـی، 
زابـل، قندهار، ارزگان، هلمنـد، غور، فراه، 
بدخشـان،  قنـدوز،  جوزجـان،  فاریـاب، 

راه  پکتیـا  و  ننگرهـار  کاپیسـا،  پـروان، 
انـدازی شـدند.

وزارت امـور داخلـه گفتـه اسـت کـه در 
نتیجـه ایـن عملیات هـا 302 تروریسـت 
بـه شـمول شـماری از فرماندهـان آنـان 
کشـته، 187 تروریسـت دیگـر زخمـی و 
28 تروریسـت دیگـر بازداشـت شـده اند.

کـه  کـرده  تاکیـد  داخلـه  امـور  وزارت 
نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور در یک 
هماهنگـی کامـل، بـر مبنـای برنامه های 
امنیتـی خویـش، متعهد بـه تامین امنیت 
تمامـی مناطـق کشـور بـوده و بـا تمـام 
تـوان در جهت سـرکوب و نابـودی هراس 
افگنـان و فعالیت هـای تخریبـی و اخـال 

گرانـه آنـان، تـاش خواهنـد کرد.

مسـووالن در وزارت امـور مهاجریـن و عـودت 
نـام  ثبـت  رونـد  کـه  می گوینـد  کننـدگان 
پاکسـتان  در  قانونـی  اسـناد  فاقـد  افغان هـای 
پـس از هفـت مـاه پایـان یافته و بیـش از 850 
هـزار افغـان در ایـن مـدت ثبت نـام کـرده اند.

مطبوعاتـی  مشـاور  میاخیـل،  احمـد  حفیـظ 
وزارت امـور مهاجریـن بـه صـدای امریـکا گفت 
کـه ایـن رونـد تحـت نظـارت کمیته مشـترک 
افغانسـتان و پاکسـتان هفـت مـاه قبـل آغـاز 

بود. شـده 
دولـت  توافـق  افزود:«بـه  میاخیـل  آقـای 
افغانسـتان و پاکسـتان، آن عـده از افغان هـای 
مهاجـر در پاکسـتان کـه پیـش از ایـن، ثبـت و 
راجسـتر نبودنـد، آنان ثبت و راجسـتر شـدند و 
ایـن پروسـه پـس از مدتـی بـه پایـان رسـید و 
850 هـزار هموطنـان مـا در پاکسـتان ثبـت و 
راجسـتر شـد، اکنـون بـرای آنـان کارت های به 
نـام ای.سی.سـی داده می شـود و اقامت آنان در 

قانونـی می شـود«. پاکسـتان 
نـام  ثبـت  مشـترک  کمیتـه  گـزارش  بربنیـاد 
افغان هـای بـدون اسـناد قانونـی در پاکسـتان، 
220 هـزار و 169 خانـواده افغـان کـه تعـداد 
شـان بـه 861 هـزار و 702 تـن می رسـد ثبـت 

اند. نـام شـده 
بربنیـاد ایـن گـزارش، از ایـن میـان، 359 هزار 
و  زن   493 و  هـزار   303 مـرد،  تـن   156 و 

اسـت. کـودک  و 53  199هـزار 
در  اسـناد  بـدون  افغان هـای  نـام  ثبـت  رونـد 

پاکسـتان، در ماه اسـد سـال جاری خورشـیدی 
آغـاز شـد و در پنـج مـاه حـوت سـال روان بـه 

رسـید. پایان 
خیبرپشـتونخواه،  ایالت هـای  در  پروسـه  ایـن 
از  مرکـز  در 21  سـند  و  پنجـاب  بلوچسـتان، 
سـوی وزارت امـور مهاجریـن و مناطـق مـرزی 
و  افغانسـتان  حکومـت  »سـفران«،  پاکسـتان 
تحـت نظـارت برخی از ادارات دیگر انجام شـده 

. ست ا
المللـی مهاجـرت »آی.او.اِم« بـرای  اداره بیـن 
ایـن رونـد کمک هـای مالـی و تخنیکـی کـرده 

. ست ا
بـا تکمیـل شـدن ایـن رونـد، بـرای افغان هـای 
مهاجـر در پاکسـتان، کارت هـای موقـت اقامت 
مسـأله  همزمـان،  کـه  شـد  خواهـد  داده  نیـز 
در  قانونـی  اسـناد  بـدون  افغان هـا  حضـور 

پایـان می رسـد. بـه  نیـز  پاکسـتان 
قـرار اسـت کـه تـا دو روز آینـده رونـد توزیـع 
کارت هـای موقـت اقامت بـرای ایـن افغان ها در 

پاکسـتان بـه پایان برسـد.
در حـال حاضـر، حـدود یک میلیون و سـه صد 
هـزار افغان با اسـناد قانونی در پاکسـتان اقامت 

دارند.
بربنیـاد معلومـات کمیشـنری عالـی مهاجریـن 
دو  بـه  نزدیـک  اکنـون  همیـن  متحـد،  ملـل 
میلیـون و صد هـزار افغان در پاکسـتان زندگی 

می کننـد.

ن  خمی شد ز کشته و
هفته یک  در  تروریست   500

مهاجرین  نام  ثبت  روند 
یافت پایان  پاکستان  در  اسناد  فاقد 

سفير جديد هند 
در افغانستان معرفي شد

وزارت امـور خارجـه هند نماينده پيشـين 
ايـن کشـور در سـازمان ملـل را بـه عنوان 
تعييـن  افغانسـتان  سـفير جديـد هنـد در 

. د کر
وزارت امـور خارجه هند روز شـنبه اعالم 
کـرد، وينـاي کومـار Viney Kumar به 
عنـوان سـفير جديـد هنـد در افغانسـتان 

منصوب شـده اسـت.
ايـن ديپلمـات ارشـد هنـدي، جايگزيـن 
 Manpreet Vohra وهـرا  مانپريـت 
مي شـود کـه از سـال 2015 تاکنـون ايـن 

وظيفـه را بـر عهـده داشـته اسـت.
وينـاي کومـار از سـال 1992 بـه عنـوان 
ديپلمـات در وزارت امـور خارجـه هنـد 
بيانيـه  براسـاس  و  اسـت  کـرده  فعاليـت 
وزارت خارجـه ايـن کشـور وي به زودي 
آغـاز  افغانسـتان  در  را  خـود  فعاليـت 

. مي کنـد
هنـد از جمله کشـورهاي منطقه اسـت که 
نقـش قابـل توجهـي در رونـد بازسـازي 
افغانسـتان و توسـعه اقتصادي کشور دارد.
بهـره بـرداري از سـد دوسـتي در واليـت 
هـرات در سـال 2016 کـه توسـط هنـد 
سـاخته شـد، از پروژه هـاي کالنـي بـوده 
کـه اين کشـور آنرا در افغانسـتان بـه اجرا 

اسـت. درآورده 
بـا  گذشـته  سـال هاي  در  کـه  افغانسـتان 
کاهـش کمک هـاي بين المللـي بـه رونـد 
بازسـازي آن کشـور مواجـه شـده اسـت، 
تـالش دارد از ظرفيـت هاي گسـترده هند 

در ايـن زمينـه اسـتفاده کنـد. 

200 سرباز حمایت قاطع در میمنه جابجا می شود
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ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  اشـرف غنی 
به صـورِت کم سـابقه طـی سـفری بـه هـرات 
بـه بهانـۀ گشـایش پـروژۀ تاپـی، بـرای چهار 
روز در ایـن شـهر مسـکن گزین شـد. هـدف 
باقـی مانـدِن آقـای غنـی در هـرات، دیـدار با 
اقشـار مختلـِف مـردم و توجه به حـوزۀ غرِب 
کشـور عنـوان شـد؛ امـا سـوای ایـن هـدِف 
رسـمی، او هدف هـای سیاسـِی ویـژۀ خـود را 

در هـرات دنبـال کـرد. 
والیـت،  یـک  در  جمهـوری  رییـس  مانـدن 
تبعـاِت خـود را دارد کـه از آن جملـه بایـد 
بـه مسـالۀ امنیتـی توجـه نشــان داد. ارگ 
ریاسـت جمهـوری امکاناتـی دارد کـه هیـچ 
جـاِی دیگری در داخـِل افغانسـتان نمی تواند 
جایگزیـِن آن شـود. ایـن امکانـات بـه کمـِک 
نیروهای خارجی طی بیشـتر از شـانزده سـال 
ایجـاد شـده تا بـرای مقـاِم رییـس جمهوری 
مکانـی امـن و مرفـه بـه شـمار رود. وقتـی 
رییـس حکومـت بخواهـد بـه هـر شـهر دیگِر 
افغانسـتان سـفر کنـد، بایـد امکاناتـی از نـوِع 
ارگ بـرای تأمیـن امنیت و آسـایِش او فراهم 
شـود. این امکانـات از نظر مالی، بسـیار گزاف 
اسـت و بـه همیـن دلیـل به صرفـه نمی نماید 
کـه رییـس حکومـت بـرای مـدت طوالنی در 

یـک والیـت باقـی بماند.
از  گرامی داشـت  مراسـم  در  غنـی  آقـای 
توزیـع  بـه  بحـث  وقتـی  کشـور،   سـربازان 
خانواده هـای شـهدای  بـه  مالـی  کمک هـای 
گفـت  رسـید،  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 
کـه ایـن کمک هـا بسـیار کـم اسـت و نشـان 
می دهـد کـه ما بـه یـک کشــوِر فقیـر تعلق 
بـه  دولـت  کمک هـای  این کـه  در  داریـم. 
خانواده هـای بازمانـده گاِن نیروهـای امنیتـی 
بسـیار ناچیز بود، هیچ شـک و حــرفی وجود 
نـدارد. واقعـاً دولـت افغانسـتان بـا اهـدای ده 
هـزار افغانـی بـه هـر خانـوادۀ شـهید و پنـج 
هـزار افغانـی بـرای هـر زخمی، زخمی ناسـور 
بـر دردهـای آن هـا اضافـه کـرد. در این هـم 
جای شـک نیسـت و رییـس حکومت راسـت 
می  گویـد؛ امـا آیـا کسـی هسـت کـه از آقای 
بپرسـد کـه مصـارِف جنـاِب شـما در  غنـی 
هـرات بـه چنـد میلیـون دالـر رسـیده بـود؟

 حداقـل بـر اسـاس برخـی گزارش هـا، هـزار 
سـرباز از کابـل بـه ایـن والیـت اعـزام شـده 

در  امنیتـی  مختلـف  کمربندهـای  و  بودنـد 
هـرات  ولسـوالی های  و  اقامتـگاه  اطـراف 
تشـکیل شـده بود. صدها نیـروی امنیتی طی 
چهـار روز مصـروِف مراقبت های ویـژه از آقای 
غنـی و تیـِم او بودنـد کـه اگـر ایـن مصـارف 
بـرای خانواده هـای شـهدای نیروهـای امنیتی 
اختصـاص می یافـت، بـودن شـک مبالـغ قابل 
توجهـی می بـود. امـا آقـای غنی چنیـن نکرد 
و بـه صـورِت عوام فریبانه تاش کـرد که خود 

را حامـی نیــروهای امنیتـی نشـان دهد.
 از جانبـی سـفر هرات، یک سـفر پُردسـتاورد 
بـرای آقـای غنـی و باشـنده گاِن این شـهر به 
هیـچ صـورت نبـود. باشـنده گان هـرات طـی 
چهـار روز اقامـت آقـای غنـی، بـار سـنگیِن 
از  و  کشـیدند  دوش  بـه  را  امنیتـی  تدابیـر 
بسـیاری کارهـای روزمـرۀ خود عقـب افتادند. 
آقـای غنی در سـفر بـه هرات، عـاوه بر بحث 
افتتـاح پـروژۀ تاپی، چنـد هدِف مـوازِی دیگر 
را نیـز دنبـال می کـرد. او در آسـتانۀ برگزاری 
دومیـن نشسـت رونـد کابـل، می خواسـت به 
جامعـۀ جهانـی نشــان دهـد کـه هنـوز فـرد 
پُرقـدرِت این کشـور اسـت و می توانـد آزادانه 
میـاِن مـردم بـرود و بـا آن هـا گفت وگـو کند.
بـرای  مسـّکن  عنـوان  بـه  هـرات  سـفر   
آقـای غنـی بـود. او کـه دیگـر جایگاهـی در 
والیت هـای شـمالی کشـور بـه دلیـل حضـور 
مخالفانـی چـون عطـا محمـد نـور و جنـرال 
بـه  کشـور  جنوبـی  والیت هـای  در  دوسـتم؛ 
دلیـل ســیطرۀ حامد کرزی رییـس جمهوری 
پیشـین و خانـواده اش و والیت هـای شـرقی 
نفـوذی  بـا  افـراد  حضـور  دلیـل  بـه  کشـور 
چـون ظاهـر قدیر نـدارد، هـرات را بـه عنوان 
خـود  سیاسـِی  مانورهـای  و  تنفـس  روزنـۀ 
انتخـاب کـرد. آقـای غنـی در ایـن سـفر آن 
گونـه کـه گفتـه می شـود، بـا هیـچ گـروه و 
جریـان مردمـی و منتقـد دیدار نداشـت. اکثر 
دیدارهـای آقـای غنـی از قبـل تنظیـم شـده 
بـود و او بـا کســانی دیدارکـرد کـه عمـًا در 
خدمـت سیاسـت های او و تیمش قـرار دارند.
 فرامـوش نبایـد کرد کـه وضعیت در شـمال، 
جنـوب و شـرق بـه هیـچ صـورت به نفـع تیم 
ارگ نیسـت و مخالفت هایـی که بـا آقای غنی 
از ایـن والیت هـا بـه دلیـل سیاسـت هایش به 
وجـود آمـده، حتـا جامعۀ جهانی را نسـبت به 

مدیریـت سیاسـِی او دچـار تردیـد کـرده و به 
همیـن دلیـل، آقـای غنی تـاش کـرد که در 
سـفر بـه هرات بـه جامعۀ جهانی نشــان دهد 
کـه هنـوز پایـگاه مطمینـی در میـان مـردم 
نـوع پوشـش خبـری سـفر  افغانسـتان دارد. 
هـرات، عمـًا ایـن هدِف آقـای غنـی و تیِم او 

را آشـکار می سـازد. 
هـدف دیگـِر آقـای غنـی از سـفر بـه هـرات، 
رسـاندن ایـن پیـام بـه والیت هـای جنوبـی، 
او  کـه  بـود  افغانسـتان  شـمالی  و  شـرقی 
می توانـد جایگزین هـای مناسـب بـرای خـود 
در ایـن والیت هـا دسـت وپا کنـد. آن چـه کـه 
منابـع بی طـرف در هـرات می گوینـد، آقـای 
غنـی هیـچ برنامـۀ عام المنفعـه و زیربنایی در 
هـرات نداشـته و نـه در ایـن عرصـه اقدامـی 
کرده اسـت. در دیدارهـای مختلف و متعددی 
هـم کـه در این سـفر داشـته، به گفتـۀ منابع 
کارکردهـای  از  و  قربـان شـنیده  بلـی  فقـط 
و  ســیاسی  مدیریـت  عرصـۀ  در  بی مثالـش! 

اقتصـادی کشـور تمجیـد شـده اسـت. 
کابـل  بـه  سـفری  چنیـن  بـا  غنـی  آقـای 
بـه  موسـوم  نشسـِت  دومیـن  در  و  برگشـت 
رونـد کابـل شـرکت کـرد. سـیماِی او پـس از 
سـفر هـرات، بازتـر و روشــن تر از گذشـته به 
نظر می رسـید و بار فشـاری را کـه در ماه های 
از جانـِب مخالفـان سیاسـِی خـود در  اخیـر 
درون حکومـت متحمـل می شـد، بـه میـزان 
زیـادی کاهش داده بود. شـاید بـرای چند روِز 
دیگـر نیـز آقـای غنی هنـوز در حـال و هواِی 
سـفر هـرات و تحسـین های برنامه ریزی شـده 
در ایـن شـهر باشـد، ولـی بدون شـک پس از 
چنـدی دوباره بـا افزایش فشـارها و باال رفتن 
میــزان مخالفت ها روحیـه و عملکرد او همان 

چیـزی خواهـد شـد کـه قبـًا بود.
تیـم ارگ و به ویـژه آقـای غنـی برای کاسـتن 
از  بایـد  خودشـان،  بـر  جـاری  فشـارهاِی  از 
حذف گرایانـۀ  و  انحصارطلبانـه  برنامه هـای 
قومـی و تبـاری  دسـت بکشـند و وفـاق ملـی 
جناحـِی  و  قومـی  نفـاق  بـازی  جایگزیـن  را 
حاکـم بـر اذهان و رفتارشـان بسـازند. در غیر 
ایـن صـورت، ایـن فشـارها تا سـر حـِد انفجار 
و فروپاشـی حکومـِت موجـود پیـش خواهـد 
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در نزدیـک بـه چهار سـال حکومت دارِی آقای غنـی، او بارها 
سـخنانی بـر زبـان رانـده اسـت کـه نقض کننـدۀ سـخناِن 
پیشـتِر او بوده انـد. امـا جالـب زمانـی اسـت که سـخناِن وی 
بـا سـخناِن مقامـاِت امریکایی مـوازی می شـود و هرچه آنان 
گفتنـد، غنـی نیز همـان را تکـرار می کند؛ از جمله سـخناِن 

او در مـورد جنگ وصلـح بـا طالبان. 
آقـای غنـی در نشسـت هاِی زیـادی بـا چهره هـای سیاسـی 
و جهـادِی افغانسـتان، در نشسـت هایی بـا مهمانـاِن خارجی 
و در مجالـس و کنفرانس هـای مختلـف، سـخنانی بـر زبـان 
رانـده کـه در نشسـت  و نشسـت هایی دیگـر، مخالـِف آن هـا 
را بیـان نمـوده اسـت. بـه عنـوان نمونـه، در اظهـاراِت آقای 
غنـی در مـورد گفت وگوهـای صلـح، تناقضاتـی بـه چشـم 
می خـورد کـه در همـان نگاِه اول خود را برجسـته می سـازد 
و همیـن امـر سـبب شـده کـه مـردم سـخناِن وی را جـدی 
نگیرنـد. از یک طـرف آقـای غنـی زیر فشـاِر افـکار عمومی و 
انتقادهـای برخـی رهبـراِن سیاسـی و جهـادی می گویـد که 
در مـورد مذاکـرات صلـح، »هیـچ چیـزی پنهــان از چشـم 
کنفرانـس  در  آن  از  پـس  امـا  نمی گیـرد؛  مـردم« صـورت 
خبـری خـود، وقتی بـا پرسشـی در خصوِص پیشـرفت ها در 
رونـد گفت وگوهـای صلـح مواجـه می شـود، پاسـخ قاطع در 

ایـن مـورد را »خطرنـاک« می خوانـد.
پنهانـی  گفت وگوهـاِی  بحـث  کـه  می بینیـم  آن،  از  بعـد   
بیشـتر مطرح می شـود و سـفرهایی مشـکوک به کشـورهاِی 
متهـم صـورت می گیـرد. گویـا آقای غنـی فرامـوش می کند 
کـه در گذشـته چـه گفته اسـت و اکنون می آیـد و می گوید 
کـه بـرای وارد شـدِن طالبـان به پروسـۀ صلح، حاضر اسـت 
کـه قانـون اساسـی را بـه نفـع آنـان تعدیـل کنـد؛ ولـی روز 
بعدتـر از آن، بـار دیگـر از جنـگ در برابـر طالبـان سـخن 
می گویـد. ایـن دوگانه گویـی در اظهـاراِت رییـس حکومـت 
به صـورِت آشـکار از پیچید ه گـی وضعیـت پـرده برمـی دارد 
و نشـان می دهـد کـه رونـد گفت وگوهـای صلـح، آن گونـه 
کـه وی می نمایانـد، رونـدی سـاده و بـدون دردسـر نیسـت 
و حکومـت توانایـی تصمیم گیـرِی مسـتقانه در ایـن زمینه  

ندارد.  را 
امـا تناقـض در سـخناِن آقـای غنـی زمانی جالب تر می شـود 
که بعد از حملۀ مرگباِر طالبان به مرکز شـهِر کابل و کشـته 
و زخمـی شـدِن صدهـا نفـر، آقـای ترامـپ رییس جمهـور 
امریـکا اعـام می کنـد کـه دیگر بـا طالبـان مدارایـی در کار 
نیسـت و بایـد آن گـروه را نابود کـرد. آقای غنـی نیز فردای 
آن، از قطـع امیـد بـا طالبـان سـخن می گویـد و چنـان بـر 
جنـگ در برابـِر ایـن گـروه و نابودسـازِی آنان در هر سـوراخ 
تأکیـد مـی ورزد کـه گویی همیـن فـردا گلیِم طالبـان جمع 
می گـردد. امـا فـردای آن  کـه البی گـراِن کاخ سـفید موضـع 
ترامـپ را اندکـی تعدیـل می بخشـند و از نیاز بـه ایجاد روند 
صلـح و گفت وگـو بـا طالبان سـخن می گویند، غنـی هم آن 
سـخنان و مواضـع را تکـرار می کنـد. بـه همین گونـه، نفـِس 
موضع گیری هـاِی او در برابـر پاکسـتان نیـز متأثـر از نحـوۀ 
موضع گیری هـای امریـکا، همـواره متناقض و سرشـار از فراز 

و فرودهـاِی فوق الذکر اسـت. 
موضع گیری هـای  و  دوگانـه  برخورد هـاِی  چنیـن  امـا 
شـکننده بـرای هـر سیاسـت مدار و دولت مـردی می توانـد 
زیانبـار و شـرم آور باشـد؛ چه رسـد به این که چنیـن رفتاری 
از یـک رییـِس دولـت و حکومـت سـر بزنـد. مسـلماً کسـی 
کـه خـود را رییس جمهـوِر یـک کشـور و مملکـت حسـاب 
می کنـد، بایـد قبـل از همـه، بـا دقـت در گفتـار و ثبـات در 
مواضـع، لیاقـت و اهلیـِت خویـش را بـه اثبـات برسـاند. زیرا 
وقتـی مـردم احسـاس کننـد شـخصی کـه خـود را نمایندۀ 
نخسـِت ملـت می داند، هیـچ ارادۀ مسـتحکم و مسـتقلی در 
تصمیم گیـری نـدارد و فقـط سـخنان و مواضِع دیگـران را به 
گونـۀ تناقض آلـود بازتـاب می دهـد، بـر طالـِع نحـِس خود و 

حـاِل زاِر چنیـن زمـام داری »وااسـفا« می فرسـتند.
مسـتحِق  را  خـود  افغانسـتان  مـردِم  تردیـدی،  هیـچ  بـی  
رهبـری خردمنـد، دوراندیـش، صـادق، قاطـع و مسـتقل در 
مدیریـت و تصمیم گیـری می  داننـد و رییـس حکومتـی را 
کـه دنبالـه رِو خارجی هـا و متکی بـه امداد ها و سیاسـت هاِی 
بیرونـی باشـد، عنصـری وارداتـی و ُمخـِل عـزت و اعتـاِی 
کشـور می شـمارند و بـرای تغییـِر احسـن در وضعیـت، کمِر 

همـت را می بندنـد.

غنـی و ِسّر 
تناقض گـويی هـاِی او

احمد عمران



ــه  ــرات جامع ــتون فق ــان س ــعارِ »جوان ش
انــد«، خیلــی بــه جــا و منطقــی اســت، امــا 
در افغانســتان کمتــر بــه ایــن شــعار تأمــل 
شــده اســت. بســیاری در افغانســتان فکــر 
ــال  ــودن، ح ــوان« ب ــا »ج ــد تنه می کنن
ــان  ــک، جوان ــدون ش ــت. ب ــکات اس مش
از ســرمایه های اساســی و انســانی هــر 
ــه در ردۀ  ــد ک ــمار می آین ــه ش ــوری ب کش
ــف  ــرای انجــام وظای ــس ب ــای تازه نف نیروه
ــای  ــی را در نهاده ــوالت، آموزش های و تح
ــه  ــور را رو ب ــد و کش ــرا می گیرن ــی ف علم
می دهنــد.  ســوق  ترقــی  و  پیشــرفت 
افغانســتان هــم از جمله کشــورهایی اســت 
ــروی  ــه نی ــی و پیشــرفت، ب ــرای ترق کــه ب

ــی دارد. ــاز اساس ــان نی کاری جوان
بررســی ســطحی هــم  یــک  بــا  امــا 
می تــوان گفــت کــه دغدغــۀ اکثریــت 
جوانــان افغانســتان موضوعاتــی اســت کــه 
ــور  ــان و کش ــدۀ آن ــامت آین ــد س می توان

را شــدیداً صدمــه بزنــد. جوانــان افغانســتان 
بیشــتر مصــروف ســرگرمی های ناســالم 
ــتفادۀ  ــر، اس ــت دخت ــتن دوس ــد داش مانن
بی رویــه و بی حــد و حصــر از فیســبوک 
و دود کــردن چــرس، تابلیــتKو دخانیــات 
دیگــر انــد. از روز تولــد تــا کنــون  در 
ــم  ــوان ه ــر ج ــوده ام و از قش ــتان ب افغانس
هســتم، امــا در میــان هم نســانم کمتــر بــا 
کســانی بــر می خــورم کــه دغدغــۀ فکــری 
ســالم داشــته باشــند. دیــده می شــود 
ــل  ــه حداق ــی ک ــدۀ جوانان ــه بخــش عم ک
ــه فکــر  ــد، بیشــتر ب ــل حضــور دارن در کاب
داشــتن یــک »پروفایــل« در فیســبوک 
بــرای پیــدا کــردن دوســت دختــر یــا دود 

ــتند. ــگرتی« هس ــردن »س ک
بــه نظــر می رســد بــرای جــوان افغانســتانی 
دود کــردن چــرس و گذاشــتن عکــس 
ــت  ــردن دوس ــدا ک ــرای پی ــبوک ب در فیس
هــدِف  عمده تریــن  بــه  بــدل  دختــر، 

ــان  زنده گــی شــده اســت. بســیاری از جوان
ــدف  ــن ه ــرای همی ــاً ب ــبوک را واقع فیس
ــرای  ــختی ب ــت س ــد؛ رقاب ــال می کنن دنب
ــر میان شــان وجــود  داشــتن دوســت دخت
دارد. برخــی هــم نداشــتن دوســت دختــر 
را نشــاِن »عقب مانده گــی« و »نفهمــی« 
می داننــد. بســیاری دیگــر هــم دود کــردن 
ســگرت و چــرس را نشــاِن »کاکه گــی 
ــن  ــان ای ــور آن ــد. تص ــاری« می دانن و عی
اســت کــه »کلــۀ آدم بی عمــل مثــل کــدو 
ــد  ــا نمی خواهن ــد ی ــان نمی دانن اســت.« آن
بداننــد همان گونــه کــه دود کــردن چــرس 
و اســتفاده از دخانیــات، انســان را بــه مــرور 

زمــان از پــا می انــدازد و زار و ضعیــف 
از  بی حــد و حصــر  اســتفادۀ  می کنــد، 
ــه  ــد ب ــز می توان ــی نی ــبکه های اجتماع ش
ســامت انســان شــدیداً صدمــه بزنــد. ایــن 
ــتفاده  ــا اس ــت ب ــای مخالف ــه معن ــرف ب ح
ــدف  ــت؛ ه ــی نیس ــبکه های اجتماع از ش
اســتفادۀ بی حــد و حصــر از آن اســت کــه 

ــت. ــار اس ــدت زیان ب ــه ش ب
ــر،  ــت دخت ــبوک و دوس ــگرتی«، فیس »س
حتــا نقــش و نــگارِ محافــل و مجلس هــای 
نیــز  افغانســتان  جوانــان  دانشــگاهی 
ــا  ــت و ی ــد دوس ــی چن ــت. وقت ــده اس ش
ــم  ــردم ه ــتورانتی گ ــگاهی در رس هم دانش
می آینــد یــا در کافــۀ دانشــگاه خلــوت 
صحبــت  ســر  بی درنــگ  می کننــد، 
کــردن  بــاز  دخانیــات،  کــردن  دود  از 
فیســبوک و چــت کــردن بــا دوســت 
ــت،  ــو نیس ــاً غل ــود! واقع ــاز می ش ــر ب دخت
ایــن چیزهایــی اســت کــه بــه چشــم ســر 
دیــده شــده اســت. بســیار درصــدی کمــی 
از جوانــان در کشــور اســت کــه بــه آمــوزش 
و پــرورش بهــا می دهنــد و در پــی کســب 
ــرح  ــه و ط ــده برنام ــرای آین ــد و ب ــم ان عل
ــم  ــدت ک ــه ش ــدار ب ــن مق ــا ای ــد؛ ام دارن
ــد امیــدوار کننــده باشــد. اســت و نمی توان

بــه هــر رو، واقعیــت ایــن اســت کــه چنیــن 
طــرز و فکــری در ایــن جامعه به وفــور دیده 
شــده و در حــال گســترش اســت. فرهنــگ 
ــای  ــا از پدیده ه ــه ج ــر و ب ــتفادۀ موث اس
جهــان مــدرن در افغانســتان نیــز بســیار به 
نــدرت شــکل گرفتــه و رایــج شــده اســت. 

ــگ  ــترش فرهن ــازی و گس ــازِ فرهنگ س نی
ــی  ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــِر اس موث
و نیــز جــدی گرفتــِن جلوگیــری از پخــش 
مــواد مخــدر در میــان جوانــان افغانســتان، 
ــن  ــه ای ــر ب ــه شــدت حــس می شــود. اگ ب
ــود و  ــه نش ــت پرداخت ــا جدی ــا ب معضل ه
ــه نشــود،  ــرای آن انداخت ــۀ ب طــرح و برنام
ــک  ــاهد ی ــده ش ــال آین ــا ده س ــاید ت ش

ــۀ انســانی در کشــور باشــیم. فاجع
حکومــت  بی توجهــی  و  بی برنامه گــی 
در ایــن زمینــه نگــران کننــده اســت. 
فرهنــگ  و  اطاعــات  وزارت  هرچنــد 
اداره یــی بــه نــام »معینیــت جوانــان« دارد 
کــه گفتــه می شــود بــرای رســیده گی 
ــت،  ــده اس ــاخته ش ــان س ــور جوان ــه ام ب
ــون،  ــا کن ــن اداره ت ــاد ای ــدو ایج ــا از ب ام
ــل لمســی  ــت محســوس و قاب ــچ فعالی هی
ــه مشــاهده نرســیده اســت.  ــن اداره ب از ای
ــه  ــیده گی ب ــه رس ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
مشــکات جوانــان بــا ایجــاد یــک معینیــت 
ــه فرهنگ ســازی و  ــازِ ب بســنده نیســت. نی
جلوگیــری از افتیــدن جوانــان بــه منجاب 
ســطح  در  مصیبت هــا،  و  بدبختی هــا 

رهبــری حکومــت دیــده می شــود.
ــه  ــن زمین ــواده را در ای ــر خان ــش موث نق
نمی تــوان نادیــده گرفــت. خانــواده و در 
رأس پــدران و مــادران، نقــش ارزنده یــی در 
جلوگیــری از افتیــدن فرزندان شــان در دام 
مصیبت هــای اجتماعــی می تواننــد داشــته 
باشــد. خانــواده، بهتریــن بســتر بــرای تربیه 

ــِد ســالم اســت. فرزن
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دوست دختر، فیسبوک و »سگرتی«؛
دغدغه های عمدۀ جوانان افغانستان

ــس شــورای  ــی ریی ــر رحمان ــد طاه محم
والیتــی فاریــاب مدعــی اســت کــه اکثــر 
ــرل  ــاب در کنت ــت فاری ــای والی بخش ه
ــت  ــن والی ــت و ای ــلح اس ــان مس مخالف
او  کــرد.  خواهــد  ســقوط  زودی  بــه 
ــا اداره ی  می گویــد کــه ایــن موضــوع را ب
ــا  ــته؛ ام ــان گذاش ــت در می ــی والی محل
توجــه  او  گفته هــای  بــه  محلــی  اداره 

. نمی کنــد
والیتــی  شــورای  رییــس  گفتــۀ  بــه 
ــا 3  ــا 2 ت ــوالی تنه ــر ولس ــاب، از ه فاری
ــر  ــت و دیگ ــت اس ــرل دول ــه در کنت قری
مســلح  مخالفــان  اختیــار  در  قریه هــا 
اگــر  کــه  می کنــد  اضافــه  او  اســت. 
مســووالن بــه هشــدارهای او توجــه نکنــد 
بــا برپایــی تظاهــرات صــدای خــود را بــه 
ــاند  ــان می رس ــووالن و جهانی ــوش مس گ
تــا فاریــاب بــه سرنوشــت قنــدوز گرفتــار 

ــود. نش
والــی  ســخنگوی  بیــدار  جاویــد  امــا 
فاریــاب ســخنان رییــس شــورای والیتــی 
ــن  ــرده و آن را آب ریخت ــاب را رد ک فاری
او  می خوانــد.  دشــمن  آســیاب  بــه 
نمی کنــد؛  ســقوط  فاریــاب  می گویــد 
زیــرا عملیــات نظامــی در آینــدۀ نزدیــک 

ــد. ــد ش ــام خواه انج
قومندانــی  ســخنگوی  یــورش  کریــم 
امینــه نیــز ادعاهــای رییــس شــورای 
می افزایــد،  و  می کنــد  رد  را  والیتــی 
عملیــات پاکســازی جریــان دارد و فاریاب 

نمی کنــد. ســقوط 
امــا شــهروندان فاریــاب از حضــور طالبــان 
ــت  ــن والی ــای ای ــیاری از بخش ه در بس
کــه  می گوینــد  کــرده  نگرانــی  ابــراز 
ــده؛  ــل ش ــدان تبدی ــه زن ــه ب ــهر میمن ش
زیــرا نظامیــان و غیرنظامیــان نمی تواننــد 

ــد.   ــرون از شــهر برون بی
ــود  ــان می ش ــی بی ــا در حال ــن گفته ه ای
ــدان  ــن قومن ــان اهلل مبی ــرال ام ــه جن ک
قــول اردوی 209 شــاهین در ســفری کــه 
ــت،  ــه داش ــهر میمن ــه ش ــش ب ــه پی هفت
بــه شــهروندان ایــن والیــت اطمینــان داد 
ــه  ــاب را ب ــر فاری ــاه دیگ ــک م ــا ی ــه ت ک
ــدل  ــن کشــور مب ــای ام یکــی از والیت ه
خواهــد کــرد. او بــه مــردم قــول داد کــه  
ــات  ــت عملی ــن والی ــازی ای ــرای پاکس ب
نزدیــک  آینــده ی  در  را  گســترده یی 

ــرد. ــد ک شــروع خواه
و  سیاســی  احــزاب  درگیری هــای 
و  ســو  یــک  از  جهــادی  فرماندهــان 

از  محلــی  شــبه نظامیان  بی تفاوتــی 
ــی  ــاب را بحران ســوی دیگــر، اوضــاع فاری
ــه  ــترده ب ــت گس ــۀ فعالی ــاخته و زمین س

طالبــان را فراهــم ســاخته اســت. 
جابجــا  میمنــه  در  ناتــو  نیروهــای 

ند می شــو
در ایــن حــال، مقام هــای امنیتــی در 
اســت  قــرار  کــه  می گوینــد  فاریــاب 
ناتــو »حمایــت  نیروهــای  از  شــماری 
مشــوره،  ارایــه  منظــور  بــه  قاطــع« 
ــای  ــی نیروه ــت هوای ــی و حمای هماهنگ
ــت  ــن والی ــده در ای ــۀ آین ــی، هفت امنیت

جابجــا شــوند.
ــدان  ــل قومان ــت گل کروخی ــرال جن جن
شــاهین   209 اردوی  قــول  اول  لــوای 
طــی  فاریــاب،  والیــت  در  مســتقر 
ــژواک  ــه آژانــس خبــری پ مصاحبــه ای ب
ــای  ــن از نیروه ــدود 60 ت ــه ح ــت ک گف

ناتــو )حمایــت قاطــع( طــی هفتــۀ جــاری 
ــاب  ــت فاری ــز والی ــه مرک ــهر میمن در ش

می شــوند. جابجــا 
ــی  ــزود: »مقامــات قوماندان ــل اف کروخی
در  سفرشــان  طــی  قاطــع،  ماموریــت 
ــد  ــده دادن ــرق، وع ــمال و شمالش زون ش
کــه در هفتــه جــاری، حــدود 60 ســرباز 
بــا تجهیــزات الزم وارد شــهر میمنــه 

ــد.« ــد ش خواهن
ایــن افســر امنیتــی گفــت کــه نیروهــای 
هــای  درعملیــات  قاطــع،  حمایــت 
زمینــی، از اردوی ملــی و قطعــات خــاص 
ــی و  ــای هوای ــات ه ــد و عملی کار میگیرن
توپچــی را خــود آنــان انجــام مــی دهنــد.

وی بــه مخالفــان مســلح، هشــدار داد کــه 
بــا اســتفاده از فرصــت، بــه میــز مذاکــره 
ــی  ــود م ــر آن  ناب ــوند؛ در غی ــر ش حاض

شــوند.

او گفــت کــه تحــرکات مخالفیــن مســلح 
طــی ســال جــاری در فاریــاب، افزایــش را 
نشــان مــی دهــد و اکنــون در نـُـه ســاحۀ 

ایــن والیــت درگیــری جریــان دارد.
ــع امنیتــی کــه  ــک منب ــن حــال، ی ــا ای ب
ــت  ــود، گف ــه ش ــش گرفت ــت نام نخواس
نیروهــای  از  تــن   200 اســت  قــرار 
حمایــت قاطــع در فاریــاب جابجــا شــوند؛ 
امــا درمرحلــه اول 60 تــن از آنهــا درایــن 

ــد. ــتقرخواهند ش ــت مس والی
نماینــدگان  و  فاریــاب  هــای  باشــنده 
مــردم در شــورای والیتــی، همــواره از 
گســترش نــا امنی هــا و تنــگ شــدن 
ــز  ــه و مراک ــهر میمن ــرۀ ش ــه محاص حلق
نمــوده،  نگرانــی  ابــراز  هــا  ولســوالی 
دولــت مرکــزی را بــه بــی توجهــی متهــم 

. می کننــد

»فاریاب 
به زودی سقوط می کند«

روح اهلل بهزاد

200 سرباز حمايت قاطع در ميمنه جابجا می شود
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د:پرهیزازتجملگراییواسرافورزی
بـه  وابسـته  افـراد  ویژه گی هـای  از  یکـی      
جماعـت تبلیـغ ایـن  اسـت کـه تجمل گرایی در 
خانـه، موتـر، لبـاس و غیـره را دوسـت ندارند و 
در میهمانی هـا و مناسـبت های شـرعی تـاش 
می کننـد که از تهیـۀ غذاهای متنـوع که گاهی 

اسـراف و ریـا را بـا خـود دارد، دوری  جوینـد.
    در جماعـت تبلیـغ بسـا اوقـات بـه برخـی 
برمی خوریـم کـه بسـتر خـواب و مـواد  افـراد 
غذایـی و اسـباب پخت وپـز را بـرای تبلیـغ در 
راه خـدا بـه پشـت خویـش حمـل می کننـد، 
درحالی کـه ثـروت و سرمایۀشـان بـه میلیون ها 
دالـر می رسـد و تمـام انـواع تسـهیات زنده گی 
ماننـد: موتر، خانه و توانمندی سـیر و سـیاحت 
بـه سـرزمین های بیـرون را دارنـد و همـواره از 
سـوی مـردم، مـورد مامـت و سـرزنش قـرار 
ُخـرده  زنده گی شـان  روش  بـر  و  می گیرنـد 

می شـود.  گرفتـه 
ایمانـِی  انگیـزۀ  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت      
نیرومنـدی در نهـاد پیروان جماعـت تبلیغ زنده 
می شـود و محبـت مـال و زن و فرزنـد را بیرون 
می نمایـد و آن هـا را بـه درویشـانه زیسـتن در 
دنیـا تشـویق و ترغیـب می کنـد و دوسـتی بـا 
افـراد فقیـر و بی بضاعـت را نسـبت بـه روابط با 
مردمـان اهل دولـت و ثروت، ترجیـح می دهند. 

هـ:محبتبهافرادگنهکارومشرک
    افـرادی کـه در صفـوف جماعت تبلیغ تربیت 
شـده اند، بدیـن بـاور انـد که افـراد گنـه کار که 
در داِم هـوا و هـوس گیـر مانـده انـد و صفحـۀ 
قلب شـان بـا گناهان متنوع زنگار بسـته اسـت، 
خیلـی نسـبت بـه دیگـران مسـتحق نـوازش و 
محبـت انـد؛ آن هـا همچـون کودکانـی انـد که 

نتوانسـته انـد خیـر را از شـر تفکیـک نمایند.
    دعوت گـر در مقابـل چنیـن افـراد، به جـای 
پـدر در قبـال فرزنـد یا طبیـب در مقابـل بیمار 
اسـت کـه بـا کمـال شـفقت و عطوفـت بـر وی 
دسـت باید کشـید؛ با قلبی سرشـار از محبت و 
صمیمیـت بـا وی برخـورد بایـد کـرد و با روش 
تأکیـد نمـوده  بـر آن  حکیمانه یـی کـه قـرآن 
اسـت، تـاش نهایـی باید کرد تـا چنیـن افراد، 

راه خیـر و سـعادِت ایمانـی را دریابنـد.
ابی طالـب رض  از علـی بـن  امـام بخـاری      
روایـت نمـوده اسـت کـه پیامبـر اکـرم صلی اهلل 
علیـه وسـلم در خطـاب به ایشـان  فرمـود: »به 
خـدا قسـم، اگر شـخصی به واسـطۀ تـو هدایت 
شـود، برایـت بهتـر از شـتران سـرخ مو اسـت.« 

)1،ج5/ص18ش3701( 
    بدیـن لحـاظ، جماعـت تبلیـغ در مقابل کفار 
روش  همیـن  بـا  و  نمـوده  مکلفیـت  احسـاس 
انسـانی سرشـار از محبـت، عطوفـت، مهرورزی 
و اخـاص و احسـاس درونِی برخاسـته از کمال 
باورمنـدی بـه خـدا و محبـت بـه پیامبـر اکـرم 
غیرمسـلمین  وقتـی  وسـلم  علیـه  اهلل  صلـی 
دعـوت شـوند، خداونـد متعـال دروازه های قلب 

آن هـا را بـه پذیـرش اسـام بـاز می فرمایـد.
و: آزادی بـرای حضـور عاقه منـدان در مجالس 

تبلیغ
و  تبلیـغ  جماعـت  دعوتـی  نشسـت های      
اجتماعـات سـاالنۀ ایـن حرکـت، بـه روی تمام 
عاقه منـدان اعم از مسـلمان و غیرمسـلمان باز 

اسـت و خیلـی دوسـت دارنـد که هـر طایفه یی 
در نشسـت های آنان اشـتراک ورزد و بدین باور 
انـد هـر شـخصی کـه در حلقـات دعوتـی آن ها 
مشـارکت کنـد، از آن بـه نوعـی فیـض خواهـد 

 . برد
جماعـت  نشسـت های  در  کـه  شـخصی       
جماعـت  افـراد  می کنـد،  اشـتراک  تبلیـغ 
تـاش می نماینـد کـه بـا وی بیشـتر تعـارف و 
محبـت کننـد و او را بـه خـروج در راه خـدا بـا 
خـود همـراه سـازند و بـا برنامه هـای دعوتـی و 
تربیتی یـی کـه دارنـد، وی را بـه کاروان دعوتی 

بـزرگ جماعـت، جـذب نماینـد.
 

مشکالتجماعتتبلیغ
    جماعـت تبلیـغ ماننـد سـایر جنبش هـای 
اسـامی معاصـر، خالی از مشـکات نیسـت، اما 
این کـه برخـی پژوهش گران مانند اسـتاد حمود 
بـن عبـداهلل التویجری با نوشـتن کتـاب »القول 
البلیـغ فـی التحذیـر مـن جماعـه التبلیـغ« در 
ایـن بـاب، قضـاوت نمـوده و تمـام ایـن حرکت 
را یک َسـر بدعـت و نامشـروع و بیگانـه از دیـن 
می باشـد  عدالـت  از  دور  بـه  اسـت،  خوانـده 
درحالی کـه صدهـا هـزار نفر توسـط آن به دین 
میلیون هـا  و  اسـام مشـرف گردیـده  مقـدس 
انسـاِن دیگـر از اعمال زشـت و گناهـان ُمهلک، 
به سـوی دیـن برگشـته و توبـه نمـوده اسـت. 
وی در رابطـه بـا کتـاب »فضائـل اعمـال« کـه 
مهم تریـن  یـا  نصـاب«  »تبلیغـی  عنـوان  بـه 
منبـع جماعـت به حسـاب مـی رود، می نویسـد: 
کتاب هـای  جـزو  را  کتـاب  ایـن  »تبلیغی هـا 
عمـده و مرجـع )خـود( برای مسـلمانان کشـور 
هنـد و دیگـر مسـلمانان غیرعـرب می داننـد )و 
متأسـفانه( شـرکیات و بدعت هـا و خرافـات و 
احادیـث دروغیـن و ضعیِف زیـادی در آن وجود 
دارد و در حقیقـت ایـن کتاب، شـر و گمراهی و 

فتنـه اسـت«. )2ص11( 
 امـا پاره یـی از مسـایل کـه بـه جماعـت تبلیغ 
نسـبت داده می شـود را به گونـۀ مختصـر روی 

نقـاط ذیـل، بـه بحـث و بررسـی می گیریـم: 
الف:دوریگزیدنازسیاستوجهاد

    یکـی از انتقادهایـی کـه متوجـه جماعـت 
تبلیـغ اسـت، دوری گزیدن از سیاسـت و جهاد 
اسـت درحالی کـه فعالیت های سیاسـی و یا ِجد 
و ُجهـد برای حاکمیت سیاسـی اسـام و تنفیذ 
قانـون عـدل الهـی در زمیـن بـه اتفـاق تمـام 
مذاهـب فقهـی، یـک وجیبۀ مهـِم دینـی مانند 
نمـاز و روزه و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
بـه شـمار مـی رود و کسـی که در ایـن راسـتا با 
جماعتـی بیعـت یـا تعهـد نداشـته باشـد، اگـر 
مـرگ بـر وی فرا رسـد، به مـرِگ جاهلـی مرده 

ست. ا
کـه  اسـت  بـاور  بدیـن  تبلیـغ  جماعـت      
اسـت؛  اصـاح جامعـه  ایشـان،  هـدف دعـوت 
وقتـی جامعـه اصـاح شـود، حکومـت از میـان 
توده هـای مـردم زاده می شـود و از ایـن طریق، 
بنـده گان خداونـد بـدون جنـگ و خون ریـزی 
می تواننـد حاکمیـت عـدل الهـی را در زمیـِن 

خـدا حاکـم بسـازند. 
    بـه نظـر جماعـت تبلیـغ، پیامبـر اکـرم صلی 
از  اهلل علیـه وسـلم در حیـات مکـی و مدنـی 

همیـن روش بـرای رسـانیدن دیـن بـه مـردم 
بـه سـوی  طریـق  همیـن  از  و  کـرد  اسـتفاده 

نمـود. حرکـت  اجتماعـی  سـاختارهای 
    البتـه جماعـت تبلیـغ، هرگـز از اصـل جهاد 
و سیاسـت بـه  عنـوان یکـی از ارکان اجتماعـی 
دیـن مقدس اسـام منکر نیسـت، اما بـه باور و 
اجتهـاد بـزرگان این حرکت، در شـرایط کنونی، 
خیـر و مصلحـِت مسـلمانان ایجـاب نمی کنـد 
فعالیت هـای  بـه  یـا  مسـلحانه  جهـاد  بـه  کـه 
سیاسـی با روش هـای جدید و مـروج در جوامع 
اسـامی، بـه تغییـر نظام هـای سیاسـی حاکـم 
افـراد  کـه  همین جاسـت  از  شـود؛  پرداختـه 
وابسـته بـه جماعـت هیـچ نـوع عاقه منـدی به 
جهـاد و سیاسـت مطابـق بـه روش هـای معاصر 
اسـامی  حرکت هـای  برخـی  برداشـت های  و 

ندارند.
    جهـاد بـه باور جماعت تبلیـغ، تنها به معنای 
جنـگ مسـلحانه علیـه غیرمسـلمانان نیسـت؛ 
آن،  لغـوی  ریشـه های  درنظرداشـت  بـا  بلکـه 
بـه مفهـوم گسـتردۀ ِجـّد و ُجهـد بـرای اصاح 
جامعـه و تبلیـغ دیـن خـدا به انسان هاسـت که 
مـا می توانیـم در صـورت ایجـاب مصلحـت، از 

طریـق دعـوت زبانی نیـز آن را انجـام دهیم؛ در 
صورتـی کـه دروازه هـای دعـوت در کشـورهای 
غیر اسـامی به روی مسـلمانان باز باشـد، بهتر 
اسـت بـه جـای گزینـۀ جنـگ و خـون ریـزی 
بـرای رسـیدن بـه هـدف حاکمیـت عـدل الهی 
در زمیـن، گزینـۀ نـرم روی دسـت گرفته شـود 
کـه همـان دعوت مردم به سـوی خیـر و صاح 
و سـعادت ابدی اسـت. هدف از جهاد مسـلحانه، 
برچیدن مفاسـد از روی زمیـن و حاکمیت نظام 
الهـی اسـت؛ در صورتـی کـه مـا بتوانیـم افـراد 

از علما و دانشمندان معاصر، وهبی غاوچی 
در کتابش االمام االعظم ابوحنیفه، به نقل از 

شیخ محمود حسن خان گفته است:
احادیث امام ابوحنیفه را گروه های بی شماری 
از علما و حفاظ حدیث جمع آوری کرده اند 
را  ذیل  دانشمندان  آن جمله می توان  از  که 

نام برد:
ابراهیم  بن  محمد  ابوبکر   -1

االصفهانی از علمای حنابله.
حافظ و ثقه امام ابوعبداهلل محمد   -2

بن احمد هروی بغدادی.
بن  موسی  صدرالدین  حافظ   -3

زکریا مصری معروف به حصکفی.
حافظ نجم الدین احمد بن عمر   -4

زاهد مشهور به حافظ.
محمد  بن  عبداهلل  ابومحمد   -5

حارثی معروف به استاد.
حافظ ابوالقاسم طلحۀ بن محمد   -6

بغدادی.
محمد  ابوالحسن  حجت  حافظ   -7

بن المظفر بن موسی بغدادی.
بن  احمد  ابونعیم  مشهور  حافظ   -8

عبداهلل اصفهانی.
شیخ حافظ محمد بن عبدالباقی   -9

انصاری.
حافظ ابو احمد عبداهلل جرجانی   -10

معروف به ابن عدی.
حافظ حسن بن زیاد لؤلؤای.  -11
حافظ عمر بن حسن اشتانی.  -12
حافظ عمر بن حسن کاعی.  -13

بن  یعقوب  ابویوسف  قاضی   -14
ابراهیم انصاری.

امام محمد بن حسن شیبانی.  -15
شیخ حماد بن ابی حنیفه.  -16

بن  عبداهلل  ابوالقاسم  حافظ   -17
محمد بن ابی العودم السعدی.

بن  حسین  عبداهلل  ابو  حافظ   -18
محمد خسرو بلخی و دیگران. 

حافظ  و  امام  ابوحنیفه،  امام  روی هم رفته 
حدیث بوده که به حدیث رسول اهلل صلی اهلل 
فقه  و  فهم  و  حفظ  لحاظ  از  وسلم  علیه 
آن  صحِت  به  و  داشته  زیاد  اهتمام  آن 
فقهِی  مذهب  و  نموده  مبذول  توجه خاص 
احکام  و  مسایل  نموده،  بنا  آن  بر  را  خود 
از احادیث رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  را 

استخراج و استنباط نموده است. 
این خود بسنده می باشد که شعبه بن حجاج 
امیر مؤمنین در حدیث، با آن که در حکم به 
رجال متشدد است، راجع به امام می گوید: 
کان واهلل حسن الفهم و جید الحفظ. : به اهلل 
سوگند که )ابوحنیفه( از فهِم خوب و حفِظ 

بهتر برخوردار بود. 
این تصریح واضح و شهادِت راست به قوِت 
حفظ ابوحنیفه است و آن هایی را که او را 
و  مبهوت  تهمت می زنند،  به ضعِف حدیث 

سرگشته می سازد. 
متشدد  دین داری ست  امام  از  شهادت  این 
اهلل  به  با سوگند  توأم  در رجال حدیث که 

جل جاله، به برتری حفظ ابی حنیفه صادر 
حفظ  تضعیف  شهادت،  این  با  است.  شده 
نشأت  حقد  و  تعصب  از  که  ابوحنیفه  امام 
او  ثابت می شود که  کرده است، رد شده و 
از کبار حفاظ حدیث بوده و از کسانی ست 
که احادیثش را حفاظ می گیرند و در حفظ 

و روایتش اعتماد دارند.

شروطقبولروایتحدیث
هر عالم و محدث در روایت حدیث، اخذ و 
تحمِل آن شروطی دارد و آن عبارت از اصول 
و مبانی یی است که منهج و روش حدیثِی 
خود را بر آن بنا نموده، خواه به آن اصول و 
شروط صراحت نموده و یا این که صراحتی 
گونۀ  به  باشد.  نیامده  مورد  این  در  وی  از 
مثال: امام بخاری در روایت حدیث، مازمت 
زیاد شاگرد با استاد را شرط می داند و مسلم 
با استاد  تنها ثبوِت ماقات و دیدار شاگرد 

را کافی می داند.
ائمۀ حدیث برای روایت   بدین سان، سایر 
شروطی دارند. اگرچه صراحت نکرده اند که 
ندارند،  قبول  شروط  این  بدون  را  حدیث 
لیکن علما از مناهج و روِش ایشان در روایت 
می کنند.  استنباط  را  آنان  شروط  حدیث، 
ائمۀ  شروط  در  رساله هایی  اساس،  بدین 
»شروط  مثل:  است،  شده  تألیف  حدیث 
تألیف  مقدسی  حافظ  که  الستۀ«  االئمۀ 
نموده و »شروط االئمۀ الخمسۀ« که حازمی 

تألیف کرده است.
همین گونه امام ابوحنیفه رحمه اهلل در روایت 
حدیث شروطی دارد که ما آن را از منهج و 
از اصول مذهب فقهِی وی و از نحوۀ تعاملش 

با احادیث درک می کنیم.
تشدد  روایات  و  اخبار  قبول  در  ابوحنیفه   
قبول  در  را  سخت  شروطی  و  می کرد 
که  خاطر  بدان  این  و  می گذاشت.  احادیث 
در عصر وی، حرکت وضع و ساختن حدیث 

قوت گرفته و هر طرف انتشار یافته بود.
عراق در آن روزگار، مصدرحرکت های فکری 
این رو،  از  بود.  اسام  جهان  در  انقابات  و 
و  وسیع  میداِن  و  وضع  برای  خوبی  بستر 
می رفت،  حساب  به  وضاعین  برای  نرمی 
که این امر ابوحنیفه را وا داشت تا در باِب 
قبول حدیث، احتیاط بیشتر و تثبیِت زیادتر 
داشته باشد. بدین اساس، امام جز احادیث 
را  معتمد  ثقات  میان  در  منتشر  و  مشهور 
از  تشدد  و  احتیاط  باب  در  و  نمی پذیرفت 
محدثاِن دیگر فراخ تر فکر می کرد. روی این 
امر، احادیثی را تضعیف می نمود که در نزد 

دیگران صحیح و مقبول بودند. 
البته باید دانست که مراد از شروط در این 
چون  علما  میان  متفق علیه  شروط  بحث، 
نیست،  آن ها  امثال  و  عدالت  بلوغ،  اسام، 
از شروط همان شروطی ست که  مراد  بلکه 
بدان  اخبار  قبول  و  حدیث  روایت  در  امام 
اسباِب  روِی  این  و  است  یافته  اختصاص 
خاصی بود که به امام تعلق داشت و از این 
آن  در  که  روزگاری  فکری  فضای  اسباب 

در  روِش خاصش  و  منهج  داشت،  زنده گی 
استدالل و اصول و مبانی یی که مذهبش را 

بر آن بنا نموده، می تواند باشد. 
به  ابوحنیفه در سال80 هجری چشم  امام 
دنیا گشود و در پایان قرن اول و اوایل قرن 
دوم به نضج و پخته گی فکری رسید. وی در 
این  از  و  می آید  تابعین  متأخِر  نسِل  شمار 
بنا بر چارچوب زمانی،  لحاظ حق دارد که 
در عرصۀ علم، با نسِل گذشته، چون صراف 
و  اخبار  تفکیک،  خراب  از  را  خوب  ناقدی 
احادیِث دخیل را از اصیل جدا ساخته و در 

این زمینه، صاحِب قول و نظر باشد. 
به همین پایه، امام رأی خودش را در صحت 
و ضعف احادیث ابراز داشته و نظر خویش 
را در مورد ضعف و قوِت اشخاص به کار برده 
است و از شروطی که امام در جواز روایت 
حدیثی  راوی  که  است  آن  نموده،  شرط 
شنیده  که  روزی  از  می کند،  روایت  که  را 
در  می گوید،  دیگری  کِس  به  که  روزی  تا 
حفظ داشته باشد. صاحب الطبقات السنیه 
را  موضوع  این  الحسان  الخیرات  صاحب  و 

ذکر کرده اند. 
این سخت ترین شروط در باِب روایت است و 
اندک راویان شده می توانند که بدین صفت 
برابر باشند. از این سبب احادیث امام نسبت 
از  زیرا  است؛  روایت شده  دیگران کمتر  به 
در  بیشتر  امام  اهتماِم  و  المام  دیگر  ناحیۀ 
مورد احادیث احکام و احادیثی که در آن ها 
نکته های فقهی مضمر می باشد، بوده است. 
خطیب از اسرائیل بن یونس روایت می کند 
کان  النعمان  الرجل  نعم  است:  گفته  که 
أحفظه لکل حدیث فیه فقه وأشد فحصه عنه 
وأعلم بما فیه من الفقه. : نعمان )ابوحنیفه( 

چه خوب مردی است، هرحدیثی که در آن 
در  و  دارد  حفظ  خوب  است  فقهی  نکات 
مورد آن سخت تحقیق و کنجکاوی می کند 

و فقه آن را خوب می داند. 

اقسامحدیث
ناگفته نماند که احادیث نزد علمای مصطلح 
به دو  به ما رسیده است،  این که  از دیدگاه 
قسِم متواتر و آحاد تقسیم می گردد. سپس 
آحاد به مشهور، عزیز و غریب منقسم است. 
از آن جا که حدیِث متواتر علم یقین را افاده 
می کند، نزد همۀ علما و نزد امام ابوحنیفه 
بدون تردید حجت بوده و شرطی در قبول و 
روایتش نیست و از امام هیچ حکایتی نشده 
که ایشان حدیِث متواتر را رد و انکار کرده 

باشند.  
که  است  احادیثی  آن  مشهور،  احادیث  اما 
در طبقۀ اول و دوم راویاِن آن ها آحاد بوده 
نموده  روایت  گروهی  و  یافته  انتشار  بعد  و 
که اتفاق شان بر دروغ گمان برده نمی شود. 
امام  نزد  و  نزد جمهور  نیز  نوع حدیث  این 
ابوحنیفه مقبول بوده و حتا زیادت بر کتاب 

اهلل را بر آن درست می داند. 
اما راجع به قبول احادیث آحاد، امام تشدد 
داشته و این تشدد از روی احتیاط در دین 
بوده، به این جهت که در زماِن وی دروغ در 

لذا  بود.  یافته  و وضع در آن شیوع  حدیث 
امام در قبول احادیِث آحاد شروطی دارد که 

ذیا ذکر می گردد:

و قبول در ابوحنیفه امام شروط بیان
روایتحدیثواحد

نزد  که  مبانی یی  و  اصول  با  آحاد  خبر   -1
آمده  فراهم  شرع  موارد  استقرای  از  بعد  او 
مخالفت نداشته باشد و هرگاه مخالف آید، 
به دلیل قوی تر خبر آحاد را  به خاطر عمل 

ترک می کند و خبر را شاذ می داند.
عموم  و  اهلل  کتاب  ظاهر  با  واحد  خبر   -2
معارض  هرگاه  و  نشود.  واقع  معارض  آن 
واقع گردد، بازهم برای عمل به دلیل قوی 
اهلل  کتاب  ظاهر  نموده،  ترک  را  واحد  خبر 
بیان  واحد  خبر  اگر  اما  می دهد.  ترجیح  را 
مجمل یا نص برای حکم جدید و تازه بود، 
باب  در  واستداللش  می نماید  عمل  آن  به 
که  است  این  اهلل  کتاب  عمومات  و  ظواهر 
ثبوتش قطعی الظواهر و عمومات  کتاب اهلل 
آن قطعی الدالله است. البته جمهور علما در 
این مسأله با امام مخالفت دارند و می گویند: 
عمل به خبر آحاد با آن چه که در کتاب اهلل 
به  واحد  هرگاه خبر  و  ندارد  تعارض  است، 

صحت رسید، عمل به آن واجب است.

غالم حسین دوانی

استاد عزیز احمد حنیف
بخش ششم

بخش دوم

وظایفحسابرساندرمبارزهبافسادمالی
انجمــن حســابداران خبــرۀ انگلســتان )ICAEW( و انجمــن حســابداران امریــکا )CPA( طــی رهنمودهــای 

خاصــی وظایــِف زیــر را بــرای حسابرســاِن مســتقل در مــورد مبــارزه بــا فســاد مالــی برشــمرده اند: 
ـ بررسی معامات مشکوک؛ 

ـ شناسایی معاماتی که اهداف رشوه خواری برای مقامات دولتی دارد؛ 
ـ آموزش های کاربردی خاص برای مبارزه با فساد مالی؛ 

ـ کشف پرداخت های نامشروع؛ 
ـ بررســی روابــط اســتخدامی افــراد مشــکوک کــه ممکــن اســت بــه آن هــا پرداخــت صــورت گیــرد، امــا در 

شــرکت خدمتــی ارایــه ندهنــد و یــا احــکام مشــاورین. 
تجربــۀ یک صدســالۀ اخیــر حسابرســی در جهــان، نمونه هــای زیــر را از جملــه مــوارد بــارز فســاد مالــی کــه 

در صورت هــای مالــی منعکــس می شــود، برشــمرده اســت: 
ــات خــارج از  ــت مطالب ــات و دریاف ــق ســوخت مطالب ــی از طری ــۀ حســاب های دریافتن ـ کاهــش غیرمترقب

ــی؛ ــای مال صورت ه
ـ دریافت صورت حساب های غیرواقعی؛ 

ـ »Over invoice« و خروج پول از شرکت و زد و بند مقامات با فروشنده گان؛ 

ــوم و  ــای مرس ــاف روش ه ــه برخ ــرک مناقص ــا ت ــا ب ــه ی ــریفات مناقص ــدون تش ــات ب ــذاری مناقص ـ واگ
ــی؛  ــد قبل ــا زد و بن ــات ب ــذاری مناقص ــا واگ ــی و ی ــداول قانون مت

ـ تعدیــل مبلــغ قراردادهــا حیــن انجــام کار یــا پــس از انجــام کار بــه طــوری کــه مبلــغ تعدیــل درصــدی از 
کل کار را تشــکیل دهــد و مثــًا مبلــغ تعدیــل + مبلــغ اولیــۀ قــرارداد از مبلــغ پیشــنهادی نفــر دوم بیشــتر 

شــده باشــد؛ 
ـ خرید اجناس به قیمتی بیشتر از قیمت عادالنۀ بازار؛ 

ـ فروش کاال و خدمات به قیمتی کمتر از قیمت عادالنۀ بازار؛ 
ـ واگذاری امکانات و منابع مالی شرکت به سایر اشخاص غیرمرتبط با فعالیت های شرکت؛ 

ـ پرداخت وجه از شرکت به اشخاص یا نهادهایی که در ارتباط با فعالیت شرکت نیستند؛ 
ـ خرید سهام به قیمت باال و بافاصله یا مدت کمی بعد از فروش آن به قیمت کمتر یا برعکس؛ 

ـ واگذاری امتیاز فروش کاال و یا اعطای نماینده گی انحصاری به افراد خاص. 
ــک،  ــخ چ ــا در تاری ــود ی ــول نمی ش ــرر وص ــد مق ــا در موع ــه نماینده گی ه ــن گون ــای ای ــوالً چک ه ]معم

ــاری([  ــتمهال انحص ــور نمی شود)اس ــاب منظ ــه حس ــک ب چ
مــوارد پیش گفتــه حکایــت از ابعــاد گســترده، سراســری و جهانــی فســاد مالــی )مشــتمل بــر پول شــویی( 
در جهــان کنونــی دارد. از آن جــا کــه امــر توســعه و آبادانــی و رفــاه اجتماعــی مــردم کشــورهای جهــان در 
ــا فســاد مالــی در قالــب  گــرو ســامت و امنیــت اقتصــادی اســت، وظیفــۀ حسابرســان در قبــال مبــارزه ب
ــان  ــزرگ جه ــای ب ــتر دولت ه ــه بیش ــوری ک ــه ط ــت. ب ــت اس ــا اهمی ــیار ب ــی بس ــوولیت های اجتماع مس
حسابرســان را بــه عنــوان اولیــن نهادهــای مبــارزه بــا فســاد مالــی می شناســند؛ بنابریــن حسابرســان امــروز 
نمی تواننــد تنهــا بــه اظهارنظــر حرفه یــی در قالــب اســتندردهای خــاص اکتفــا کننــد، زیــرا در قوانیــن ضــد 
فســاد مالــی و ضــد پول شــویی، قصــور از جانــب حسابرســان در ایــن مبــارزه را هــم مشــمول جرایــم قــرار 
داده انــد. در عــرض ســه چهــار ســال گذشــته، چنــد حادثــۀ جهانــی اذهــان عمومــی و بــه ویــژه جوامــع 

حســابداری را زیــر شــعاع قــرار داده کــه یــادآوری آن مناســبت ایــن گــزارش اســت. 
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جامعـه را اصـاح کنیـم، مفاسـد به گونۀ طبیعـی برچیده می شـود و هیچ 
زمینه یـی بـرای بـه وجـود آمـدن مشـکات سیاسـی و دسـت بـردن بـه 

سـاح و خون ریـزی انسـان ها باقـی نمی مانـد.
    برخـی روایاتـی کـه در بـاب تـداوم قتـال تـا روز آخـرت، در کتاب های 
حدیـث نقـل گردیـده اسـت، بـه بـاور جماعـت تبلیـغ، مقیـد به شـرایط 
و  مـادی  ظرفیت هـای  داشـتن  سیاسـی،  اسـتقالیت  ماننـد:  ویژه یـی 
معنـوی، قیـادت و مصلحـِت مسـلمانان بـوده کـه هیـچ گروهـی از آن 

نمی توانـد سـر بـاز زنـد.

با     فسادحساب داری   و     مبارزه   

جایگاه 
لحـنیفه)رح( حـدیث نـزد امـام ا



سـاده يی  بحـث  شـايد  ملکـی  تلفـات 
کسـی  هيـچ  کـه  اسـت  افغانسـتان  در 
آن صحبـت  بـه  رابطـه  در  نمی خواهـد 

کنـد.
آمـار  بـه  افغانسـتانی ها  ملکـی  تلفـات 
تـکان  دهنده يـی رسـيده اسـت. بيـش از 
2۸000 هزار کشـته  و 50000 هزار ديگر 
پس از 2009 زخمی شـده اند. به اسـاس 
گفته  هـای دفتـر معاونـت سـازمان ملـل 
متحـد در افغانسـتان )يونامـا( ايـن آمـار 
سـال های  ميـان  ديگـر  قربانـی  هزار هـا 

2001 –  200۸ را شـامل نمی شـود. 
و  هـزار  سـه   (  ۳۴۳۷  ،201۷ سـال  در 
چهـار صـد و سـی و هفـت( تـن کشـته  
تـن  پانـزده(  و  هـزار  )هفـت   ۷015 و 
تلفـات  درصـد   65  – زخمی شـده اند. 
افـراد ملکـی توسـط گروه هـای مخالـف 
گـروه  و  طالبـان  ماننـد  دولـت  مسـلح 
داعـش صـورت گرفته اسـت. 25 درصد 
ايـن تلفـات به گروه هـای دولتـی ارتباط 
داده شده اسـت. » 16 درصد به نيروهای 

دفاعـی – امنيتی افغانسـتان و 2 درصد به 
نيروهـای بين المللی منسـوب اسـت. 11 
درصـد اين تلفـات به جنگ هـای مغلوبه 
[ ميـان نيروهای دولتی و دشـمن] ارتباط 
داده شـده اسـت. 1 درصـد ايـن تلفـات 
بـه  پاکسـتان  موشـک پرانی های  بـه 
ارتبـاط  افغانسـتان  مـرزی  واليت هـای 
دارد، در حالـی کـه آخريـن آمـار به هيچ 
يـک گروه هـای دشـمن ارتبـاط نـدارد. 

در مـاه جنـوری 201۸ به اثـر انفجار يک 
موتـر امبوالنس که توسـط گـروه طالبان 
کشـته  تـن   10۳ بـود  شـده  بم گـزاری 
بيـش از 200 زخمـی بجـا گذاشـت کـه 
به شـمار  از جنايت هـای جنکـی  نمونـۀ 

مـی رود. اين چنيـن اتفاقات در سـاحات 
مزدحـم کـه مـردم ملکـی به خاطـر کار 
روزمره شـان رفـت و آمـد دارند صورت 
گرفتـه اسـت. اين حمله نزديـک وزارت 
داخلـه ) وزارت داخلـۀ پيشـين( و يـک 
جای کـه  گرفـت  صـورت  بيمارسـتان 
مـردان، زنـان و کـودکان بـا هـم بـرای 
دسـت يابی بـه خدمـات عامـه می رونـد.

چالش
اساسـی ترين چالـش  يـک سياسـت غير 
اسـت.  افغانسـتان  در  جنگـی  متعـرف 
دولـت افغانسـتان در برابـر بيـش از 20 
گـروه تروريسـتی و مافيايی مـواد مخدر 
می جنگـد. در حـال تـالش بـرای دوباره 
سـازی يـک  بنياد ضعيف اسـت. مشـکل 
ديگـر کم توجهـی بازی گـران بين المللی 

و ملـی بـه افـراد ملکـی بوده اسـت. 
هيچ گاهـی  حادثـه،  از  پـس  حادثـه 
بـرای  افغانسـتان  دولـت  وعده هـای 
نيافـت.  پايـان  آن   بررسـی های 
مسـووالن دولت بـه روح قربانيـان درود 

گفتنـد، ولـی هيـچ اقدامـی جـدی برای 
جلوگيـری از قربانی بيشـتر انجام نشـده 
افغانسـتان  دينـی  عالمـان  اخيـر  اسـت. 
به شـکل آشـکار بحـث تلفـات ملکی را 
اعـالم کردنـد. به بحث جلوگيـری تلفات 
ملکـی درگفت  وگوهـای صلح نيـز تأکيد 
شـده اسـت و ايـن موضـوع در برنامـۀ 
گـروه  همکاری هـای چهـار جانبـۀ صلح 
ميان افغانسـتان، پاکسـتان چيـن و اياالت 

به نظـر می رسـد.  نيـز  امريـکا  متحـدۀ 
راهحل

افغانسـتان  امنيتـی   – دفاعـی  نيروهـای 
بايـد معتقـد شـوند کـه عمليات شـان به 
غير نظاميـان صدمه نمی رسـاند. حمايت 

اولويت شـان  در  بايـد  نظاميـان  غيـر  از 
به شـکل  افغانسـتان  مرزهـای  باشـد. 
چالش هـا  شـود،  کنتـرول  بايـد  جـدی 
موضوعـات  و  شـود  شکسـتانده  بايـد 
تلفـات ملکـی بـه سـازمان ملـل و ديگر 
المللـی شـريک سـاحته   بيـن  نهادهـای 
شـود. در ميـان نيروهـای بين المللـی کـه 
نظاميـان امريکايی بيشـتر حمالت هوايی 
را در افغانسـتان انجـام می دهنـد انگيـزۀ 
تمرکـز بـه ملکی هـا ندارند. امـا هم چنان 
بـه داليـل ويـژۀ ايـن موضـوع را مدنظر 
نظاميـان  ارشـد  مسـووالن  می گيرنـد. 
امريـکا ماننـد جنـرال پتـروس و کيـرس 
کلينـدا، خاطـر نشـان کرده اند کـه تلفات 
ملکـی جنـگ را در افغانسـتان مشـتعل 
افـراد  زنده گـی  بـه  توجـه  نگهميـدارد، 
ملکـی يکـی از نيـاز جـدی اسـت کـه 
می توانـد سـبب موفقيـت برنامـۀ امريکا 
نهادهـای  اخيـراَ  شـود.  افغانسـتان  در 
بين الملـی و نهادهـای حمايـت از حقوق 
بشـر کـه مسـووليت بلنـد کـردن صدای 
افـراد قربانـی را دارند، توجـه به زنده گی 
تلفـات  از  جلوگيـری  و  ملکـی  افـراد 
ملکـی را نيـاز جـدی می داننـد. نهادهای 
بين المللـی، ماننـد سـازمان ملـل متحـد، 
همکاری هـای  سـازمان  اروپـا،  اتحاديـه 
اسـالمی  و برخـی از نهادهـای ديگر که 
نيروهـای دفاعـی – امنيتـی افغانسـتان را 
حمايـت می کننـد نيـز از تلفـات ملکـی 
نگرانـی دارنـد و تأکيـد بـه توجـه جدی 
بـه زنده گـی افـراد ملکـی می کننـد. اگـر 
سـهيم  صلـح  رونـد  در  طالبـان  گـروه 
شـوند و از حمـالت و هدف قـرار دادند 
افـراد ملکـی دست بکشـند، چـون جنگ 
موجـود برنـدۀ نـدارد، دولت افغانسـتان 
يـک بسـتۀ ايجاد کـرده تـا گـروه طالبان 
وارد رونـد صلـح شـوند. شـايد طالبـان 
خـود را آمـادۀ صلـح با دولت افغانسـتان 
کننـد. ايـن گـروه شـايد آتش بـس اعالم 
ناحيـه  ايـن  از  ملکـی  مـردم  کـه  کننـد 
ضربـه ديـده اسـت. مدت  طوالنـی افراد 
رنـج  از کشـمکش ها  افغانسـتان  ملکـی 
ديده انـد. آنـان منتظـر مناظره هـای ملی و 
بين المللـی در رابطـه بـه صلـح بوده انـد. 
تلفـات ملکـی شـايد بحـث سـاده يی در 
افغانسـتان اسـت ماننـد فيـل در اتاقی که 
هيـچ کسـی نمی خواهـد در رابطـه به آن 

کند صحبـت 

شـورای عالـی صلـح افغانسـتان می گویـد 
کـه این شـورا آمـاده اسـت بـاالی مطالبه 
قـدرت  در  طالبـان  درصـدی   50 سـهم 

مذاکـره کنـد.
نشسـت  دومیـن  برگـزاری  از  پـس 
صلـح  راه  نقشـه  اعـام  و  کابـل  پروسـه 
پیشـین  مقـام  یـک  افغانسـتان،  دولـت 
طالبـان گفتـه اسـت کـه ایـن گروه سـهم 
افغانسـتان  در  را  قـدرت  درصـدی   50

. هـد ا می خو
ایـن مقـام طالبـان گفته اسـت، در غیر آن 
طالبـان هیـچ الزامیتـی را نمی بینـد کـه 

شود. تسـلیم 
امـا مولـوی عبدالخبیـر اوچقـون یک عضو 
ایـن  افغانسـتان در  عالـی صلـح  شـورای 
مـورد بـه خبرگـزاری جمهـور گفـت کـه 
ایـن شـورا حاضـر اسـت، اظهـارات اخیـر 
برخـی از فرماندهان مخلـوع طالبان مبنی 
بـر سـهمیه 50 درصـدی ایـن گـروه در 

قـدرت را بشـنود.
آقـای اوچقـون گفـت: »مـا حاضریـم روی 
طالبـان  در50   50 سـهم  درخواسـت 
و  کنیـم؛ دالیـل  بحـث  مذاکـره  روی  در 
مطابـق  و  بشـنویم  را  آنـان  پیشـنهادات 
قوانیـن کشـور شـیوه برخـود بـا طالبان و 
دالیـل و پیشـنهادات خـود را نیـز مطـرح 
را  طالبـان  مشـروع  هرمطالبـه  و  کنیـم؛ 

مـورد غـور و بررسـی قـرار دهیـم«.
صاحیـت  بـا  نماینـدگان  او،  گفتـه  بـه 
طالبـان و شـورای عالی صلـح باید در روی 
میـز مذاکره بنشـیند و ایـن مطالبات خود 

کنند. را مطـرح 

آقـای اوچقـون خاطـر نشـان کـرد کـه در 
میـز مذاکره دالیـل منطقی دوطـرف بهتر 

شـنیده خواهد شـد.
ایـن عضو شـورای عالی صلح گفـت، امتیاز 
بـه رسـمیت شـناختن طالبـان منحیـث 
بـه  حـزب سیاسـی کـه رییـس جمهـور 
منظـور نشسـتن طالبان روی میـز مذاکره 

مطـرح کـرده اسـت، »بـی نظیر« اسـت.
اوچقـون یـاد آور شـد کـه بـرای تامیـن 

صلـح در کشـور فقـط خط سـرخ شـورای 
قانـون  افغانسـتان  دولـت  و  صلـح  عالـی 
اساسـی و دسـتاورد تامیـن حقـوق زنـان 
در کشـور اسـت و اال شـورای عالـی صلـح 
دیگـر  مطالبـه  »هـر  روی  اسـت  حاضـر 

طالبـان« مذاکـره کنـد.
او، امیـدواری وجـود دارد کـه  بـه گفتـه 
مخالفیـن مسـلح افغانسـتان از فرصتی که 
پـس از فراخوان رییس جمهـور در دومین 

نشسـت پروسـه کابـل بـه وجـود آمـده، 
اسـتفاده بهینـه کنند و نیز پاکسـتان، این 
گروه را متقاعد بسـازد تـا مطالبات خود را 

در روی میـز مذاکـره مطـرح کنند.
ایـن در حالـی اسـت که یـک وزیر سـابق 
کابینـه طالبـان بـه دیلـی بیسـت گفتـه 
اسـت کـه طالبـان نمـی خواهـد جنـگ 
افغانسـتان بـه قتل عـام افغان ها به دسـت 
افغان هـا تبدیـل گـردد و بایـد ایـن رونـد 

شـود. متوقف 
ایـن وزیـر سـابق طالبـان کـه در گـزارش 
نامـی از او گرفتـه نشـده گفتـه اسـت: »ما 
در  قـدرت  درصـدی   50 سـهم  خواهـان 
تمامـی وزارت خانه هـا و ریاسـت خانه های 
عمـده در 34 والیت افغانسـتان هسـتیم... 
تـا بـا آزادی کامـل، طالبـان بـه تدریـج از 
حـزب  یـک  بـه  نظامـی  نیروهـای  یـک 
سیاسـی تبدیل شـود و زندانیـان این گروه 

شـوند«. رها 
او همچنین گفته اسـت کـه در آن صورت 
طالبـان طرفـدار یـک دولـت موقـت برای 
دو تـا پنـج سـال اسـت کـه بـا ضمانـت 
و  ناتـو  امریـکا،  متحـد،  ملـل  سـازمان 

ایجـاد گـردد. افغانسـتان  همسـایگان 
ایـن در حالـی اسـت کـه رییـس جمهـور 
غنـی نیـز بـا ارائـه طـرح صلـح، گفـت که 
یـک  منحیـث  طالبـان  شـناختن  بـرای 
سیاسـی  چارچـوب  بـه  سیاسـی  حـزب 
یـک  طالبـان  زندانیـان  رهایـی  بـرای  و 

می شـود. تنظیـم  حقـوق  چارچـوب 

بـاور  وايـي،  او صنایعـو خونـه  د سـوداګرۍ  افغانسـتان  د 

د  منـځ  تـر  د دواړو هېوادونـو  پاکسـتان دې  لـري چـې  نـه 

سـوداګریزو سـتونزو د حـل پـه هـدف، پـه خپلو ژمنـو عمل 

وکـړي.

ظاهـرًا پاکسـتان دې تـه چمتو شـوی چـې د افغان سـوداګرو 

مالونـو تـه د اسـانتیاوو برابرولـو پـه خاطـر، یـوه نـوې طرحه 

عمـي کـړي چې په بـاور يـې، د سـوداګریزو مالونو پـه لېږد 

رالېـږد کې چټکتیـا رامنځتـه کوي.

خـو د افغانسـتان د سـوداګرۍ او صنایعـو خونه پـه دې برخه 

کـې د پاکسـتان پـه عمي کړنـو باور نـه لري.

د یـادې خونې مرسـتیال خـان جان الکـوزی وايي، پاکسـتان 

تـل د افغـان د سـوداګرو مالونـه درويل او د لېـږد رالېـږد پـه 

وخـت کـې یـې، افغـان سـوداګرو ته سـتونزې جـوړې کړې 

دي.

ښـاغي الکـوزي د شـنبې پـه ورځ ازادي راډيـو تـه وویل، له 

دې درکـه افغـان سـوداګرو ته ګـڼ اقتصادي زیانونه رسـېديل 

دي.

نوموړي زیاته کړه:

»کـه دا سـتونزې حـل نـه يش، مونږ بایـد په راتلونکـي کې له 

۸۰٪ څخـه تـر ۹۰٪ پـورې خپـل صـادرات ودروو او ټولـې 

مېـوې بـه مـو په افغانسـتان کـې خرابـې يش، په داسـې حال 

کـې چـې مونـږ د خپلـو مالونـو لېـږد تـه اړتیا لـرو، پاکسـتان 

تـل د مېـز پـه رس ژمنـې کـوي، خـو بیـا پـرې عمل نـه کوي، 

خـو مونـږ پـه دې ټینـګار لـرو چـې بایـد له هغـه هېـواد رسه 

سـتونزې حل يش.«

د معلوماتـو  او صنایعـو خونـې  د سـوداګرۍ  افغانسـتان  د 

لـه مخـې، پـه تېـر کـې د افغانسـتان ۹۰ سـلنه ټرانزیـټ او 

سـوداګري د کراچـۍ بنـدر له الرې کېـده، خو د پاکسـتان له 

لـورې د سـتونزو لـه جوړېـدو وروسـته، دغه کچـه اوس ۲۰ 

سـلنې تـه راټیټـه شـوې ده.

د سـوداګرۍ خونـې مسـؤلین وايـي، لـه هنـد رسه د هوايـي 

دهلیـز، د چـاه بهـار بنـدر د بیـا رغونـې، او د تـور غنـډۍ او 

اقینـې بنـدر پـه جوړېـدو، تر یـو بریده سـتونزې حل شـوي، 

خـو پاکسـتان تـه د مېـوو د لېـږد او د سـوداګریزو توکـو د 

وارداتـو پـه برخـه کـې، سـتونزې هـم حـل تـه اړتیـا لري.

لـه دې ټولـو رسه پاکسـتانۍ چـاپ ده نیشـن ورځپاڼـې، د 

پاکسـتان د مالیـې د وزیـر رانـا محمـد افضـل لـه قولـه ویي 

چـې نومـوړي لـه افغـان پـاوي رسه پـه کتنـه کـې، د هغـې 

طرحـې د عمـي کېـدو خـره کـړې چـې لـه مخـې يـې د 

تـه الزمـې  افغـان سـوداګرو  کـې  پـه ګمروکونـو  پاکسـتان 

يش. کېـدای  رامنځتـه  اسـانتیاوې 

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې د افغانسـتان د سـوداګرۍ او 

صنایعـو خونـې د معلوماتـو له مخې، پـه ورسـتیو کلونو کې 

د افغان سـوداګرو د سـوداګریزو توکو ډکې الرۍ د پاکستاين 

پولیسـو لـه خوا پـه بندرونو کې درول شـوي چې لـه کبله يې 

سـوداګرو تـه میلیونونـه افغانۍ زیان هم رسـېدلی دی.

خـو د سـوداګرۍ وزارت ویانـد مسـافر قوقندي پـه دې برخه 

کـې د حکومـت د بې کفایتـۍ ادعا ردوي او وايـي چې دوی 

تـل لـه پاکسـتانه غوښـتي چـې د سـوداګرۍ او ټرانزیـټ پـه 

برخـه کـې، د افغانسـتان پر وړانـدې دوه ګونی سیاسـت پای 

ته ورسـوي.

لـه دې رسه د اقتصـادي چـارو کارپوه سـیف الدین سـیحون 

وايـي چـې د افغانسـتان او پاکسـتان ترمنـځ د سـوداګرۍ پـه 

برخه کې سـتونزې سـیايس اړخ لـري او پاکسـتان هڅه کوي 

چـې د افغانسـتان اقتصـادي او سـوداګریزو ګټـو تـه زیـان 

ورسوي.

دی وایي:

»مونـږ هیلـه لـرو چـې پاکسـتان نـور لـه عقلـه کار واخي او 

بایـد پـوه يش چـې د دواړو هېوادونـو برخلیـک، ناغېـړي او 

بـې وزيل د سـیمې پـه کچـه راکـړې ورکړې تـه اړتیا لـري او 

کـه اوس دا پوهـه رامنځتـه شـوې وي، نـو لېـرې نـه ده چـې 

لـه مخـې بـه یـې د دواړو هېوادونـو تـر منـځ اقتصـادي او 

سـوداګریزې اړیکـې ښـې يش.«

ښـاغلی سـیحون ټینـګار کوي چې که پاکسـتان پـه دې برخه 

کـې خپل سـراتژیک سیاسـت بدل نه کـړي او له افغانسـتان 

رسه د سـتونزو د هـواري پـه هـدف، پـر نویـو ژمنو عمـل ونه 

کـړي، هغه هېواد بـه هم له سـوداګریزو او اقتصـادي زیانونو 

خونـدي نـه وي، بلکـې لـه دې اړخه بـه ډېر تـاوان وکړي.
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فساد 62 ميليون دالری...
که از مجموعۀ تجهیزات خریداری شده، تنها 
آن  از  و  کابل نصب گردیده  میدان هوایی  در 

استفاده صورت می گیرد.
اما بر اساس یافته های سیگار، این تجهیزات 
در  آمریکایی  نیروهای  توسط  که  آن  از  پس 
به  و  گردید  نصب  مرزی  های  گذرگاه  چهار 
حکومت افغانستان تحویل داده شد، از فعالیت 

بازمانده است.
که  دهد  می  نشان  اداره  این  های  یافته 
خارجی  مربیان  که  آن  از  پس  تجهیزات 
به حکومت  تجهیزات  و  را ترک کردند  مرزها 
افغانستان تسلیم داده شد، در بیرون از کابل 

غیرفعال گردید.
افزایشحمالتهوایی

ثبات  بی  که  است  داده  گزارش  ملل  سازمان 
غربی  و  شرقی  ساحات  شامل  مناطق  ترین 
از  درصد   56 مسئول  که  شود  می  افغانستان 
های  نیرو  باشند.  می  امنیتی  حوادث  تمام 
استراتژی جدید  براساس  المللی  بین  و  افغان 
ایاالت متحده عملیات های هوایی شان را بر 

این مناطق افزایش داده اند.
 215 به  شان  تعداد  که  هوایی  حمات  این 
درصد   73 رسد،  می  سال  ربع  این  در  حمله 
زمانی  پریود  همین  با  مقایسه  در  را  کاهش 
این  است.  داشته  میادی   2016 درسال 
افزایش در حمات هوایی در یک فیصدی بلند 

و قابل توجه بوده است.
جنوبی  والیت  در  هوایی  حمات  این  اکثر 
هلمند و والیت شرقی ننگرهار واقع شده اند. 
متحد  ملل  سازمان  های  گزارش  اساس  بر 
طالبان نیز در مقابل عملیات های گسترده یی 
را برای باز پس گیری مراکز این والیت ها به 
راه انداخته اند. آنان به صورت مکرر بر ولسوالی 
اندر در غزنی، شیب  های معروف در قندهار، 
کوه در فراه و شاهد حساس در ارزگان یورش 
برده اند. در تمام این حمات نیروهای امنیتی 
خارجی  نیروهای  حمات  کمک  با  افغان 

طالبان را دوباره به عقب رانده اند.
تصریح  افغانستان  در  آمریکا  نظامی  نیروهای 
طالبان  که  دراین  متحده  ایاالت  با  که  کرده 
مکررا بر شاهد حساس یا معروف حمله کرده 
اند، موافق نیست. سربازان افغان در عین حال 
ولسوالی غورک کندهار را باز پس گرفته اند؛  
جایی که از نوامبر 2016 میادی تحت کنترل 
طالبان قرار داشته اند. در نوامبر و دسامبر سال 
2017 میادی رییس جمهور غنی حداقل دو 
برای  اش  امنیتی  ارشد  مقامات  با  را  جلسه 
گفتگو در مورد والیت هایی که حوادث امنیتی 
در آنان برجسته تر می باشد، دایر نموده اند: 
کندهار،  ارزگان،  کنر،  غزنی،  بلخ،  فاریاب، 

هلمند، فراه، بادغیس، نورستان و هرات.
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ورزش

افغانستان برندۀ هشتمين 
دور مسابقات اسکی در باميان شد

ــا حضــور اســکی بازان  ــی اســکی ب هشــتمین دور مســابقات جهان
داخلــی و خارجــی در درۀ فــوالدی در مرکــز والیــت بامیــان، روز 
جمعــه برگــزار شــده بــود. ایــن مســابقات ورزشــی از هشــت ســال 
ــای  ــوی نهاده ــا از س ــوه باب ــای ک ــرف، در دامنه ه ــن ط ــه ای ب
ورزشــی بــا همــکاری ادارۀ محلــی بامیــان و بــا اشــتراک دختــران 

ــود. ــزار می ش ــران برگ و پس
اســکی  بین المللــی  دور مســابقات  در هشــتمین  بــود  قــرار 
ــه  ــا ب ــد، ام ــرکت کنن ــور ش ــکاران از 15 کش ــان، ورزش در بامی
ــی  ــای مواصات ــی راه ه ــی و ناامن ــای هوای ــود پروازه ــل نب دلی
بامیان-کابــل، ورزشــکاران 12 کشــور خارجــی در مســابقات 
امســال اشــترک نتوانســتند و مســابقه، روز گذشــته تنهــا میــان 

ــد. ــزار ش ــکا برگ ــتان و امری ــتان، انگلس ــکاران افغانس ورزش
در ایــن مســابقه کــه بیشــتر از 50 ورزشــکار از ســه کشــور 
افغانســتان، انگلســتان و امریــکا اشــتراک کــرده بودنــد، افغانســتان 
برنــدۀ مســابقه شــد. مجتبــی حســنی در میــان مــردان مقــام اول 
را در ایــن مســابقه از آن خــود کــرد و تاکیــن کاپــا، از انگلســتان 
ــه  ــوم را ب ــام س ــان مق ــتان همچن ــدی از افغانس ــام دوم و مه مق

ــت آورد. دس
ــوالدی،  ــا و شــاه ف ــد کــه کوه هــای باب ــن ورزشــکاران می گوین ای
بهتریــن مــکان ورزشــی بــرای جوانــان می باشــد و آن هــا بایــد از 
ــوب  ــتقبال خ ــورد و اس ــت، برخ ــق، امنی ــن مناط ــوای ای آب و ه
مــردم بــرای بــاال بــردن مهارت های شــان در ورزش اســکی 

اســتفاده بیشــتر کننــد.
ــابقه  ــن مس ــده گان ای ــزار کنن ــی از برگ ــگ، یک ــاه فرهن علی ش
ــام  ــر ن ــتان زی ــه روش افغانس ــال ب ــابقه امس ــه مس ــد ک می گوی
ــرار  ــده ق ــال آین ــزار شــده و در س ــج« برگ ــان اســکی چلین »افغ
ــام »افغــان اســکی« در المپیــک ثبــت  ــه ن اســت ایــن مســابقه ب

شــود.
آقــای فرهنــگ می گویــد: »هــدف از راه انــدازی چنیــن مســابقات، 
ــش ورزش و دوری  ــان در بخ ــد جوان ــکی، رش ــج ورزش اس تروی

ــواد مخــدر می باشــد«. ــه م ــاد ب ــان از اعتی جوان
ورزشــکارانی کــه از کشــورهای خارجــی در مســابقات ورزش هــای 
ــان  ــه بامی ــد ک ــد، می گوین ــرده ان ــتراک ک ــان اش ــتانی بامی زمس
ــن  ــان ای ــد جوان ــت و بای ــا اس ــای دنی ــن مکان ه ــی از زیباتری یک
والیــت و در مجمــوع جوانــان افغانســتان از ایــن فرصــت اســتفادۀ 
ــات در  ــرده و در فصــل زمســتان مصــروف تمرین ــاد ک ــی زی خیل

بخــش ورزش هــای زمســتانی باشــند.
تاکیــن کاپــا کــه مقــام دوم را در ایــن مســابقات گرفــت، می گوید: 
ــود  ــم ب ــی از آرزوهای ــن یک ــدم. ای ــان آم ــت بامی ــار اس »اولین ب
ــۀ  ــن والیــت شــرکت کنــم. تجرب کــه در مســابقات اســکی در ای

ــود«. ــاده ب فوق الع
ایــن ورزشــکار از برخــورد و رفتــار مــردم بامیــان، امنیــت و فضــای 
عالــی بامیــان شــگفت زده شــده و تأکیــد دارد کــه خیلــی خــوش 
حــال اســت در ایــن برنامــه اشــتراک کــرده اســت و هرگــز هــم 

پشــیمان نیســت.
ــا  ــه ب ــود ک ــوان، امســال ششــمین دور مســابقات ب در بخــش بان
قهرمانــی فاطمــه نظــری ختــم شــد. مســابقات ویــژۀ بانــوان روز 
ــود و در آن شــماری  ــزار شــده ب ــۀ گذشــته برگ چهارشــنبه هفت

ــد. ــرده بودن ــتراک ک ــی اش ــکی باز بامیان ــران اس ــادی از دخت زی
در پایــان ایــن مســابقات، بــرای برنــدۀ مقــام اول، 14 هــزار 
ــدۀ  ــرای برن ــی و ب ــزار افغان ــام دوم 7 ه ــدۀ مق ــرای برن ــی، ب افغان
ــا  ــرای مقــام چهــار ت مقــام ســوم، 3 هــزار و پنجصــد افغانــی و ب

ــد. ــز داده ش ــدی نی ــزۀ نق ــی جای ــزار افغان ــک ه ــم، ی ده
ــرف در زمســتان و  ــر از ب ــای پُ ــتن کوه ه ــل داش ــه دلی ــان ب بامی
هــوای خیلــی مناســب و امنیــت عالــی در تابســتان، از چنــد ســال 
ــتی  ــوب توریس ــای خ ــی والیت ه ــه یک ــل ب ــو، تبدی ــه این س ب
ــن  ــد از ای ــرای بازدی ــر ب ــزار نف ــا ه ــاالنه صده ــت و س ــده اس ش
والیــت، از سراســر افغانســتان و کشــورهای دور و نزدیــک جهــان 

ــد. ــفر می کنن ــت س ــن والی ــه ای ب
منبع:ُهشدار

ده هـا سـال اسـت در مکاتـب و دانشـگاه های داخلـی، تاریـخ افغانسـتان را 
بـه صـورت ناقـص و »اوسـانه بلوسـانه« درس می دهنـد و از ایـن رو، فهـم 
باسـوادان جامعـه از تاریـخ واقعی افغانسـتان ابرآلود و خاکی سـت و آنانی که 
خـود بـه تکاپو و تـاش می پردازند و دسـتیاب به تحلیل درسـت می شـوند، 
از نظـر تعـداد بسـیار انـدک و کـم انـد، امـا بـا آن هـم، شـعار آقـای محمـد 
اشـرف غنـی کـه می خواهـد فصل ناتمام شـاه امـان اهلل را بـه اتمام برسـاند، 

حتـا در دل آنانـی کـه تاریـخ می دانـد نیـز چنـگ نمی زنـد.
مـن از نزدیـکان و حلقـۀ خـودی آقـای رییـس جمهـور نیـز نشـنیده ام کـه 
ایـن شـعار او را تکـرار کننـد و یـا معنـی اش را بداننـد، اما فـرض کنیم یک 
تعـدادی کـه می داننـد شـاه امـان اهلل خـان چـه می خواسـت؟ آیـا می توانند 
میـان برنامه هـای او و آقـای اشـرف غنـی شـباهت منطقی و در عیـن حال، 

مفیـد بـه حال کشـور را پیـدا کنند؟ متکـی به پژوهش هـا و آثار فـراوان که 
در ارتبـاط بـه شـاه امـان اهلل خـان موجود اسـت، در ایـن تبصرۀ کوتـاه من، 
دیدگاه هـا و خیال هـای بـزرگ او را کـه بی نتیجـه مانـد و در نهایـت سـبب 
سـقوط اش گردیـد، فهرسـت می کنـم تـا دریابیم که چـرا ادامـۀ آن روش نه 

یـک افتخـار، بلکـه تجربۀ یـک ناکامی اسـت؟:
1- شـاه امان اهلل خان یک شـاه و شـاهزاده بود. اگر فصل او اخال نمی شـد، 
سلسـلۀ حاکمیت به فرزند ارشـدش یعنی شـهبانو هندیه می رسـید و امروز 
افغانسـتان زیـر ادارۀ ملکـۀ حاکمـه می بـود. هیچ نشـانه یی از این کـه در آن 
زمـان امـان اهلل خـان تمایـل بـرای انتقال قـدرت به شـخص بیـرون خانواده 
داشـته باشـد، وجـود نـدارد. آیا محمد اشـرف غنـی می خواهد همـان فصل 
را ادامـه بدهـد و تجربـۀ ناکام و پوسـیده را کـه زعامت به خواسـت ارگ، نه 

بـه خواسـت ملـت به میـان آید، بـاز به تجربـه بگیرد؟
2- شـاه امـان هلل خـان پـس از سـفر اروپا، مجذوب پیشـرفت های آنجا شـده 
بـود و مـردم افغانسـتان را از دیـد فکـری بسـیار عقـب افتاده می دیـد و باور 
بـه اجمـاع نداشـت و می خواسـت قبـل از اصـاح ذهـِن مـردم، نهاد هـا را 
اصـاح کنـد. حـاال نیز آقای اشـرف غنـی بدون ایجـاد ذهنیـت اصاح طلب 
در جامعـه، مـردم را شایسـتۀ مشـوره و مصلحـت نمی دانـد و می خواهـد 
همـان »فصـل ناتمـام« را ادامـه دهد؛ چون ایشـان نیـز با تجربـه از امریکا و 
بانـک جهانـی، فکـر می کنـد رهبـری اسـت از قـرن 21 در رأس مردم یی از 

قـرن 18 و یـا ما قبـل آن .
3- شـاه امـان اهلل خـان بـه خواسـت های لویه جرگه کـه خود بـه راه انداخته 
بـود، وقعـی و احترامـی نگذاشـت و اکثـر نماینده گان مـردم از تمـام اقوام با 
کینـه و خصومـت، کابـل را تـرک گفتنـد. آقای اشـرف غنی به هیـچ فیصلۀ 
پارلمـان حرمـت نمی گـذارد، چـون باید آن فصـل را ادامه دهـد و تمام کند.

4- شـاه امـان اهلل خـان آدم شـهری بـود و بـاورش به ایـن بود کـه والیات و 
حاشـیه ها در موقعیتـی نیسـتند کـه به مسـایل مرکزی و بـزرگ نظر بدهند 
و بـه همیـن خاطـر، دوران او پُـر از اغتشـاش حاشـیه ها بـود؛ زیـرا مـردم 
نمی دانسـتند او چـه می خواهـد و چـرا می خواهـد؟ او دسـتگاه پیام رسـان 
نداشـت و قشـر های موثـر جامعـه کـه بایـد در رسـاندن روایت و پیـام، او را 
کمـک می کردنـد، همـه از دسـتگاه دولت بیگانه شـده بودند. ادامـۀ فصل او 

در 2018 معنـی اش چیسـت؟ آیـا ادامـۀ همـان روش ناکام اسـت؟
5- ملکـه ثریـا متولـد دمشـق بـود و مـادرش سـوری هـم بـود. او در یـک 
محیـط و خانـوادۀ کامـًا سـکیوالر بـزرگ شـده بـود. بانـوی اوِل آن زمـان 
افغانسـتان از دید احساسـات، هیچ وجه مشـترک با زنان افغانسـتان نداشـت 
و در یـک محیـط کامـًا مجـزا از عـوام بـزرگ شـده بود. شـاه بـه یقین زیر 
تأثیـر نظریـات و احساسـات او، می خواسـت کار هـای انقابی به زنـان انجام 
دهـد. خانـم روال غنـی ممکـن اسـت نظریات خـوب بـرای زنان افغانسـتان 

داشـته باشـد، امـا آیـا دسـتگاه ارگ بـه زنانی کـه برخاسـته از تـه جامعه و 
درددیـده باشـند، تمـاس نهادینـه دارد؟ آیـا به زنـان غیِر دربـاری جایگاهی 

ایجـاد شـده اسـت و یـا این کـه بایـد همان فصـل ادامـه یابد.
6- یکـی از ناکامی هـای بیشـتر زعمـای معاصـر افغانسـتان ایـن اسـت کـه 
روِش سـنجش احساسـات مـردم را نمی داننـد و می خواهنـد مـردم را در 
قفـس فکـری خـود داخل سـازند. هرکسـی کـه در برابر شـاه امـان اهلل خان 
انتقـاد کـرد، شـاه او را نـادان خطـاب کـرد. آیـا هرکس کـه انتقـاد می کند، 
بازهـم نـادان اسـت و بایـد فصـل ناتمـام او بـه پیش بـرود؟ به یقیـن که ما 

نشـانه های ادامـۀ آن فصـل را می بینیـم.
و  داشـت  دیانـت  و  دیـن  از  را  خـودش  تفسـیر  خـان  امـان اهلل  شـاه   -7
برداشـت های او در تضـاد مسـتقیم بـا طبقـه روحانیـت قـرار داشـت. او بـه 
جـای این کـه در امـور دینـی دخالـت نکند و بگـذارد ما هـا و روحانیون کار 
خـود را کننـد؛ هرازگاهـی تـاش می کـرد نشـان دهـد کـه بهتـر از ما هـا 
می دانـد. همـان روش امـروز نیـز در وجود آقای اشـرف غنی دیده می شـود. 
مـردم افغانسـتان هیـچ توقـع از آقـای غنی در ارتبـاط به دانـش و فهم دین 
ندارنـد. افغانسـتان در فقـدان مـا و عالـم دیـن قرار نـدارد. با دیـن بودن و 
از دیـن دانسـتن، فـرق دارد. هـر دین دار و با دیانت که کوشـش کند نشـان 
دهـد در عیـن حـال، دیـن را می دانـد، حداقـل امـروز بـا واکنـش صد هـا 
هـزار عالـم، مـا، نیم چـه مـا و غیره مواجـه می شـود؛ چنان چه آقـای غنی 
مواجـه اسـت، ولـی چـون شـعار داده اسـت کـه بایـد فصـل ناتمـام را ادامه 
دهـد، روش خویـش را تغییـر نمی دهـد. کافی سـت آقـای غنی ثابت سـازد 

کـه بـا دیانـت اسـت، نـه دین شـناس و متخصـص دین.
8- شـاه امـان اهلل خـان در مناسـبات خارجـی بـر کرزما و جذابیت شـخصی 
خویـش بیشـتر حسـاب می کـرد تـا بـر جایـگاه افغانسـتان در مناسـبات 
منطقه یـی و بین المللـی. هـر رهبـر کـه فکـر کنـد حمایـت خارجـی یـک 
ثابـت اسـت، اشـتباه عظیمـی کـرده اسـت. ایـن انتبـاه کـه هرکـه در ارگ 
رسـید ثابـت، غیـر منقـول و غیـر مصرفـی اسـت؛ ذهنیـت و بـاوری اسـت 
ماننـد سـرطان کـه صاحبـش را می پوسـاند و نابـود می سـازد. متأسـفانه 

امـروز مـا شـاهد همـان رفتـار و ذهنیـت اسـتیم.
9- شـاه امـان اهلل خـان نتوانست/نخواسـت و یـا بـاور بـه سـاختن اجمـاع 
نداشـت و بـا اتـکا به قـوۀ قهریه و منابع دولتی؛ در یک کشـمکش گسـترده 
از  یکـی  اولویت بنـدی  کـرد.  فـرار  باالخـره  و  شـد  زمین گیـر  پراگنـده  و 
مهم تریـن اصـول رهبـری اسـت. اگر تنهـا حبیـب اهلل خان کلکانی دشـمن 
شـاه امـان اهلل می بـود، بـه یقیـن که سـلطنت او سـقوط نمی کرد. بـه دالیل 

تاکتیکـی و جغرافیایـی، حبیـب اهلل خـان توانسـت زودتـر کابـل را تسـخیر 
کنـد؛ درحالـی کـه نارضایتـی از شـاه، سراسـری و فراقومـی بـود. حـاال نیز 
نیـاز اسـت کـه از منابـع و امکانـات دولتـی به صـورت هدفمند و به اسـاس 
اولویت بنـدی اسـتفاده صـورت گیـرد. فهرسـت انتقام های آقای اشـرف غنی 
بسـیار دراز شـده اسـت. حداقل من پنجاه مـورد از وعده هـای او را که گفته 
اسـت: »انتقـام می گیـرم« را بـا خـود دارم؛ چـرا بایـد دو پا را در یـک موزه 
کـرد؟ چـرا انعطـاف و نرمـش نشـان نـداد؟ آیـا ادامۀ فصـل ناتمـام این قدر 
مهـم اسـت؟ آیـا فصل شـاه امـان اهلل خان مهم اسـت، یـا فصل افغانسـتان؟

10- شـاه امـان اهلل خـان یـک شـخصیت در نیمـۀ اول قرن بیسـت بـود که 
در آن زمـان مسـلط ترین قـدرت در منطقـه، انگلیس هـا و روس هـا بودنـد. 
او نـه انگلیسـی می دانسـت و نـه روسـی؛ بـه جـز از تأثیرپذیری احساسـاتی 
از پیشـرفت های اروپـا؛ نشـانه یی از این کـه مطالعـۀ عمیـق داشـته باشـد، 
در دسـت نیسـت. هیـچ اثـر کتبی بـه جز از چنـد سـخنرانی کوتـاه از او به 
جـا نمانـده اسـت، در حالـی کـه او ده ها سـال وقت داشـت تـا خاطرات اش 
را بنویسـد و آنچـه آقـای اشـرف غنـی ادعـا دارد، فصل اش را به قلم بکشـد. 
چیـزی از دسـت و قلـم شـاه و حتـا وزرایـش وجـود نـدارد کـه مـا بـه آن 
مراجعـه کنیـم. منابـع و ماخذی که بـر کارنامه هـای او پرداخته اند، بیشـتر 
خارجـی و انتقـادی انـد. وقتی انگلیس هـا و روس ها دیدند او در برابر خشـم 
مـردم افغانسـتان قـرار گرفته اسـت و حمایـت از او قیمت بلنـدی کار دارد؛ 
هیـچ کاری برایـش نکردنـد و در دسیسـه علیـه او شـریک مسـتقیم و غیـر 
مسـتقیم شـدند. ادامـۀ این روش چه افتخـاری را در پی دارد کـه باید آقای 

اشـرف غنی بـه آن تأکیـد کند؟
بازهـم اگـر فصل شـاه امان اهلل خـان از دید توسـعۀ اقتصادی و دولت سـازی 
مولفه هایـی دارد، بهتـر اسـت بـه صـورت منظـم و کتبـی در اختیـار مـردم 
قـرار گیـرد تـا همـه بداننـد کـه تکمیـل فصـل ناتمـام آن عصـر، معنایـش 
چیسـت؟ در غیـر آن، شـعار »فصـل ناتمـام« بـه جـز سـرگیچی، چیزی در 

اذهـان تداعـی نمی کنـد.  

چرا شعارِ »انجام فصل 
ناتمام شاه امان اهلل خان« به دل ها نمی نشیند؟

امراهلل صالح



و  تنـد  سـخنان  هسـته ای،  تسـلیحات 
جملـه  از  نیابتـی،  خونیـن  جنگ هـای 
مسـایلی انـد کـه در حـال حاضـر جنـگ 
در  کـه  آورنـد  مـی  یـاد  بـه  را  سـردی 
آن آلمـان در مـرز بـا سیسـتم سیاسـی 
متخاصـم قـرار داشـت.غرب چگونـه امروز 
در برابـر بـازی قـدرت پوتیـن پاسـخ مـی 

دهـد؟
والدیمیـر پوتین رییس جمهور روسـیه در 
سـخنرانی  سـالیانه اش در مـورد وضعیت 
کشـور گفت کـه هیچ جایـی در ایـن دنیا 
از راکت هـای روسـی در امـان نیسـت. بـه 
قـول وی راکت هـای جدیـد حمـل کننده 
در  کـه  روسـیه  هسـته یی  کاهک هـای 
سـال 2017 آزمایش گردیدنـد، می توانند 
بـه هـر نقطـه روی زمیـن برسـند. او در 
ادامـه گفت کـه همه سیسـتم های دفاعی 
موجـود در سراسـر جهـان در برابـر راکت 
بالسـتیکی قـاره پیمـای جدیـد و  هـای 
برابـر راکـت هـای جدیـد  همچنیـن در 
مافـوق صـوت موسـوم بـه »قمـه« ناتـوان 
انـد، زیـرا این هـر دو راکت سـرعت خیلی 
زیـاد دارنـد. پوتین گفت که این سیسـتم 
»شکسـت ناپذیر« اسـت. همچنیـن فیلم 
انیمیشـن را کـه او نمایـش داد، یک راکت 
رهبـری شـونده زیـر دریایی را نشـان می 
دهـد کـه قابلیت حمل سـاح هسـته یی 
را دارد. پوتیـن آن را یـک سیسـتم جدیـد 

»فـوق العـاده« عنـوان کرد.
بـا ایـن حـال، پوتیـن نمـی خواهـد ایـن 
سـاح های جدیـد بـه عنـوان تسـلیحات 
یک طرفه، شـناخته شـوند. او می گوید که 
»سیسـتم های جدیـد اسـتراتژیک راکتی 
روسیه، واکنشـی به عقب نشینی یکجانبه 
دفـاع  پیمـان  از  امریـکا  متحـده  ایـاالت 
راکتـی و عمـا اسـتقرار چنیـن سیسـتم 
هایـی از جانـب امریکا در داخـل و خارج از 

مرزهـای ایـاالت متحـده اسـت.«

پوتیـن در جریان سـخنرانی اش، با اعتماد 
بـه نفـس بـر خواسـته از قـدرت، صحبت 
کـرد. او گفـت: »هیچ کس نمی خواسـت 
بـا مـا صحبـت کنـد، هیـچ کـس بـه مـا 
گـوش نـداد، حـد اقـل اینک به مـا گوش 
دهیـد.« سـخنان پوتین با کـف زدن های 

حاضرین اسـتقبال شـد.
واکنشناتووغرب

سـخنرانی پوتیـن دوران جنـگ سـرد را 
بـه خاطـر مـی آورد. در آن زمـان ماسـکو 
و واشـنگتن به عنـوان دو باک به شـدت 
مسـلح در برابـر هـم قـرار داشـتند: از یک 
طـرف کشـور های عضـو »پیمان وارسـا« 
در حمایـت از روسـیه قـرار داشـتند و از 
آنزمـان  دیگـر، کشـورهای عضـو  سـوی 

»پیمـان ناتـو« بـا امریـکا بودند.
ایـن برداشـت کـه جنـگ سـرد در حـال 
بازگشـت اسـت، در ناتو نیز مشـهود است. 
اوانـا لونگسـکو سـخنگوی ناتـو، اظهـارات 
پوتیـن را در مـورد تسـلیحات هسـته یی 
رد کـرده و آنـرا غیـر قابـل قبـول عنـوان 
کـرد. او گفـت کـه ایـن امر مثمر نیسـت 
و منجـر بـه کاهش تنـش ها نمـی گردد. 
او در ادامـه گفـت: »مـا یـک جنگ سـرد 
جدیـد یـا یک مسـابقه تسـلیحاتی جدید 
را نمـی خواهیم.« او همچنین گفته اسـت 
کـه سیسـتم دفـاع راکتـی جدیـد ایاالت 
روسـیه  علیـه  اروپـا  در  امریـکا  متحـده 

. نیست
انـگا مـرکل، صدراعظـم آلمـان و دونالـد 
ترامـپ، رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده 
امریـکا نیـز از خـود واکنـش نشـان دادند. 
حکومـت  سـخنگوی  زایبـرت،  اشـتفان 
آلمـان در برلین پایتخت این کشـور گفت 
کـه آنهـا در یـک مکالمـه تلفونی هشـدار 
دادنـد کـه اظهـارات پوتیـن مـی توانـد 
»تاثیـر منفـی بر تـاش های بیـن المللی 
در قبال کنترول تسـلیحات« داشته باشد.

سـوزانه اشـپان، دانشـمند علـوم سیاسـی 
نظـر مشـابه دارد. او در مصاحبـه با دویچه 
ولـه گفـت کـه سـخنرانی پوتیـن او را بـه 
یـاد دوران مسـابقه تسـلیحاتی آورد. او در 
ادامه گفت: »دشـمن اصلـی ایاالت متحده 
امریکا اسـت. پوتین از الفاظ بسـیار تهدید 
آمیـز علیـه غـرب، اسـتفاده مـی کنـد. به 
این معنی که در گذشـته شـما نخواسـتید 
بـه مـا گـوش دهیـد، پس حـد اقـل حاال 

بایـد به مـا گـوش بدهید.«
ادعاهایایاالتمتحدهامریکا

ایـاالت  از  اظهـارات  از  برخـی  همچنیـن 
متحـده امریکا، زمان مسـابقه تسـلیحاتی 
را بـه یـاد مـی آورنـد. زمانی کـه پنتاگون 
یک ماه پیش اسـتراتژی هسـته یی جدید 
ایـاالت متحده امریـکا را معرفی کرد، هیچ 
شـک و تردیـدی وجـود نداشـت که هدف 
کـی اسـت. وزارت دفـاع ایـاالت متحـده 
امریـکا گفـت: »اسـتراتژی جدیـد مـا بـه 
هـدف حاصـل کـردن اطمینـان در قبـال 
ایـن امـر اسـت کـه روسـیه بایـد بداند که 
هـر گونـه اسـتفاده از سـاح هـای هسـته 
یـی، گذشـته از اینکه در چه محـدوده ای 

اسـت، غیـر قابـل قبول اسـت.«
هنگامـی کـه جـو بایـدن معـاون سـابق 
پیشـین  جمهـور  رئیـس  اوبامـا  بـاراک 
ایاالت متحده امریـکا در کنفرانس امنیتی 
مونشـن در اواسـط مـاه فبـروری امسـال 
دیـدگاه خـود را از روابـط ایـاالت متحـده 
و روسـیه بیـان داشـت، کلماتـی را کـه به 
نظـر می رسـید مسـتقیما از دوران جنگ 
سـرد انـد، اسـتفاده کـرد. بایـدن گفـت: 
»امـروز برخـورد هـای کرملیـن و پوتین با 
این هدف اسـت کـه نظم دنیـای لیبرال را 
نابـود کنند، ناتـو و دموکراسـی های غربی 
را تضعیـف گرداننـد و مشـارکت دو طرف 

اوقیانـوس اطلـس را ازبیـن ببرنـد.«

سیگار گزارش داده که از 15 سپتامبر تا 15 نوامبر 
2017 میادی، در حدود 4 هزار رویداد امنیتی در 
به  که  ثبت شده  ملل  سازمان  از سوی  افغانستان 

طور میانگین 64٫4 رویداد در روز رخ داده است.
براساس این گزارش، میزان رویداد های امنیتی در 
سال 2017 میادی نسبت به زمان مشابه در سال 

2016 میادی دو درصد کاهش داشته است.
در سال 1396 خورشیدی حدود 226٫3 میلیون 
به مصرف  افغانستان  اردوی ملی  برای معاش  دالر 
دالر  میلیون   279 وجود  این  با  است.  رسیده 
افسران  تشویقی  ها  پرداخت  برای  دیگر  اضافی 
و  و سربازان، شهروندان غیرنظامی  افسران  ارتش، 

پیمان کاران به مصرف رسیده است.
نیروهای  مرکزی  فرماندهی  اطاعات  اساس  بر 
 ،)AFCENT( امریکا  متحده  ایاالت  هوایی 
و  طالبان  برابر  در  را  بمب   653 حدود  واشنگتن 
شاخه خراسان داعش در اکتبر سال 2017 میادی 
از سال 2012  رقم پس  این  است.  کرده  استفاده 
میادی بی سابقه بوده و نسبت به ماه اکتوبر سال 

2016 میادی سه برابر افزایش را نشان می دهد.
به گفتۀ نیروی هوایی ایاالت متحده در سال 2017 
در  استفاده شده  افزارهای  مجموع جنگ  میادی 
جنگ افغانستان حدود 4361157 عدد بوده است. 
بر اساس آمارها نیروهای ویژه ایاالت متحده امریکا 
حمله   261 زمینی،  عمیلیات   175 2هزار  حدود 

هوایی از اول جنوری تا 24 نوامبر سال 2017 در 
حمایت از ماموریت ضد تروریستی ایاالت متحده و 

ماموریت مشاوره ای انجام داده است.
فساد۶۲میلیوندالر

جریان  در  که  می دهد  نشان  سیگار  تازه  گزارش 
از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تجهیزات  خریداری 
شده  فساد  دالر  میلیون ها   2014 تا   2006 سال 

است.
سیگار در گزارش تازه یی اعام کرد که این وسایل 
مواد  و  مخدر  مواد  کنترول  برای  تجهیزات  شامل 
منفجره، سایر مواد شیمایی و همچنان کورس های 
آموزشی بوده که 59 الی 62٫5 میلیون دالر هزینه 
برداشته است و در جریان خرید، بخشی از این پول 
ها حیف و میل شده که معلوم نیست در کدام راه 

مصرف شده است.
که  است  نوشته  خود  گزارش  یک  در  سیگار 
 2006 سال  در  متحده  ایاالت  مرکزی  قوماندانی 
میادی تجهیزاتی را خریداری کرده که از آن باید 
قاچاق  از  جلوگیری  برای  مرزی  های  گذرگاه  در 
غیرقانونی  مواد  سایر  و  شیمایی  مواد  مخدر،  مواد 

نصب می شد و مورد استفاده قرار می گرفت.
بازرس ویژۀ ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان 
همچنان گفته است این تجهیزات بین 59 تا 62.6 

میلیون دالر ارزش دارد.
در گزارش گفته می شود...       ادامهصفحه۶

فساد 62 ميليون دالری در نهادهای امنيتی افغانستان
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