
صدور قطع نامه شورای 
امنیت سازمان ملل برای 

مقابله با گروه داعش

ونگر: باید به سانچز 
استراحت دهم ولی 

نمی توانم

سطح هشدار امنیتی 
در بروکسل به باالترین 

حد ممکن افزایش 
یافت

الپورتا: نیمار جانشین 
رونالدینیو است

قیمت آدم خبرها چه گونه به مقام ها می رسد؟

شورای امنیت ملی؛ 
پاشنه آشیل امنیت

تکرار گروگان گیری در زابل؛
 20 مسافر هزاره در شاهراه کابل- 

قندهار گروگان گرفته شدند

هیئت حقیقت یاب:
 قندوز به دلیل ضعف در رهبری 

سقوط کرد 

اطالعات روز: شورای امنیت سازمان ملل روز 

جمعه با رای قاطع اعضای این شورا قطع نامه ای 

را صادر کرد.

این  به تمام کشورهای عضو  این قطع نامه   در 

سازمان اجازه داده شد تا همه تدابیر الزم برای 

مبارزه با گروه داعش را در پیش بگیرند. 

به نقل از بی بی سی، این قطع نامه یک هفته 

با رای قاطع اعضای  پس از حمالت پاریس و 

این شورا تصویب شد.

فرانسه با تهیه پیش نویس این قطع نامه از تمام 

تا  است  خواسته  سازمان  این  عضو  کشورهای 

برای پیشگیری و سرکوب...

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال عنوان کرد که باید 

به الکسیس سانچز، هافبک تیمش استراحت 

در  مصدومیت  بحران  خاطر  به  ولی  بدهد 

تیمش، نمی تواند این کار را انجام دهد.

آرسنال  به  که  ماهی   15 طول  در  سانچز 

پیوسته، حدود 69 بازی انجام داده و هم چنین 

در تیم ملی شیلی نیز حضور داشته و قهرمان 

کوپا آمریکا شده است. با این حال، ونگر که 

نیاز دارد، مدعی  به استراحت  می داند سانچز 

شد که چاره ای به جز بازی دادن به او ندارد.

سرمربی فرانسوی گفت: نگران بودم زیرا او به 

اردوی تیم ملی شیلی رفت و خسته...

رقم  دیگر  بار  یک  زابل  در  گروگان گیری 
خورد. اوایل صبح روز گذشته، افراد مسلح 
ناشناس 20 مسافر دیگر را در منطقه نورک 
پیاده  مسافربری  وسایط  از  زابل  والیت 
گزارش ها،  براساس  بردند.  باخود  و  کرده 
از قوم هزاره می باشند و  افراد ربوده شده 
از  هدفمند  شکل  به  را  آنان  گروگان گیران، 
گروگان  به  و  مسافربری شناسایی  وسایط 
گروگان ها  سرنوشت  از  تاکنون  گرفته اند. 
اطالعات دقیقی در دست نیست اما براساس 

برخی روایت ها بخشی از گروگان ها...

مرگ بار  حمالت  از  پس  روز:  اطالعات 

هشدار  سطح  بلژیک  دولت  اکنون  پاریس، 

به  را  این کشور  پایتخت  بروکسل،  امنیتی در 

باالترین حد ممکن رسانده است.

است  آن  معنای  به  بلژیک  دولت  اقدام  این 

که خطری جدی و قریب الوقوع پایتخت این 

کشور را تهدید می کند.

به نقل از بی بی سی، شارل میشل، نخست وزیر 

بلژیک گفته است اطالعات نشان می دهد که 

امکان وقوع حمله ای مشابه آن چه یک هفته 

پیش در پاریس اتفاق افتاد،...

بارسلونا  باشگاه  سابق  رئیس  الپورتا،  خوان 

در  رونالدینیو  جانشین  نیمار،  که  است  معتقد 

بارسلونا است و شاید بتواند جانشین مسی هم 

باشد.

مهاجم برزیلی در هفته های اخیر و در غیاب 

عملکرد  و  کشیده  دوش  به  را  تیم  بار  مسی، 

بسیار خوبی داشته است. با این حال، شایعاتی 

با  قراردادش  شرایط  از  او  نارضایتی  بر  مبنی 

بارسا و پرونده مالیاتش شنیده می شود و پدرش 

تیم  این  از  او  احتمال جدایی  که  کرد  عنوان 

وجود دارد.

الپورتا در این رابطه گفت: فکر می کنم باشگاه 

لئو  کند.  امضا  جدیدی  قرارداد  نیمار  با  باید 

بهترین بازیکن...

این یادداشت اشاره ی مجملی در باره ی »قیمِت آدم« است. چند 
روز پیش، قبل از واقعه ی پاریس، با دوست خوبم عارف یعقوبی 
باره ی  در  لینکی  هم  پژواک  خلیل  می زدم.  باره حرف  این  در 

ارزش خبری واقعات گذاشته بود.
این روزها تنور این سوال داغ است که مگر جان ما جان نیست؟ 

این سوال اعتراضی را بعضی از آن جهت می پرسند...

مقام های افغانستان هر کدام ویژه گی ها، خصوصیات و عادات 
فن  و  مقام هاولوژی  علم  لحاظ  از  دارند.  را  خودشان  خاص 
رهبراتژیک، تمام کسانی که به نحوی با این مقام ها در ارتباط 
و  خصوصیات  مطابق  مقام ها  این  از  یکی  هر  با  باید  هستند، 
عادات خاص شان رفتار کنند. مثاًل با مقامی که تند مزاج است و 

خیلی زود مرچ آگین می شود، باید به نحوی صحبت...

سرانجام هیئت حقیقت یاب شهر قندوز نتایج تحقیقات شان 
از سقوط  پس  ملی  کرد. سران حکومت وحدت  منتشر  را 
خالی  شانه  مورد  این  در  پاسخ  هرگونه  از  قندوز،  شهر 
تا اعالم نتایج تحقیق از سوی  کردند و تمام پرسش ها را 
هیئت حقیقت یاب به آینده واگذار کردند. اینک هیئت، پس از 

انتظارهای بسیار گزارش خود را منتشر کرد. 
پرسش این است: آیا این بود آن حقیقتی که حکومت ماه ها 
مردم را در انتظار آن گذاشت؟ هیئت حقیقت یاب گفته است 

که گزارش خود را در 200 صفحه جمع آوری و...

گروگان گیری؛ استراتژی تفُرق و عادی پنداری حکومت

یک شنبه | 1 قوس 1394 | سال چهارم

والیت  در  صحت  اداره  مسئوالن  روز:  اطالعات 
بعد  کودکان،  فلج  بیماری  مورد  اولین  ثبت  از  فاریاب 

از ۵ سال خبر داده اند. 
فلج  بیماری  هیچ  تاکنون  میالدی   ۲۰۱۱ سال  از 

کودکان در شمال کشور گزارش نشده بود.
به نقل از بی بی سی، عبدال معروف ثمر، رییس صحت 
دو  ویروس  به  متبال  کودک  که  گفته  فاریاب  والیت 
ولسوالی  زعفران  روستای  در  و  دارد  عمر  نیم  و  سال 

قیصار والیت فاریاب زندگی می کند.
آقای ثمر افزوده که در سال های گذشته با وجود ناامنی 
در بعضی از ولسوالی های این والیت، واکسین ضد فلج 
کودکان در سراسر فاریاب بدون وقفه به کودکان داده 

شده  است.
به  که  بوده  مهاجران  این کودک، جزء  او،  گفته ی  به 

تازگی از خارج کشور برگشته   است.
این  سراسر  در  شنبه،  یک  روز  از  سر  که  افزوده  او 
خواهد  اجرا  کودکان  فلج  واکسیناسیون  برنامه  والیت 
شد و قرار است که تمام مکاتب این والیت نیز تعطیل 

شوند.
به گفته ی رییس صحت والیت فاریاب، تمام معلمان، 

بزرگان محل و علمای دینی نیز کارمندان صحت را در 
اجرای این برنامه همکاری خواهند کرد.

افغانستان، پاکستان و نیجریه سه کشوری هستند که 
نشده    ریشه کن  آن ها  در  کودکان  فلج  بیماری  هنوز 
است. براساس اعالم وزارت صحت عامه از آغاز سال 
در  کودکان  فلج  بیماری  مورد  هفت  تاکنون   ۲۰۱۵

کشور گزارش شده  است.
این  از  که  بود  کرده  اعالم  قباًل  عامه  وزارت صحت 
در  مورد   ۴ هلمند،  والیت  در  مورد  یک  مورد،  هفت 
والیت  شیندند  ولسوالی  در  مورد  یک  فراه،  والیت 
ثبت  ننگرهار  والیت  در  دیگر  مورد  یک  و  هرات 

شده اند.

پس از پنج سال 
اولین مورد فلج کودکان در شمال کشور ثبت شد
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چرا کودکان افغانستان 
به عنوان جاسوس و 

بمب گذار انتحاری استفاده 
می شوند؟

برنامه » ملی اشتغال زایی« 
ناامید کننده بود 
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از  که  حقیقت یاب  هیئت  روز:  اطالعات 
سوی ریاست جمهوری برای بررسی سقوط 
قندوز بدست طالبان تعیین شده بود، به روز 
شنبه، 30 عقرب، در نشست خربی در مرکز 
رسانه های حکومت، بخشی از گزارش 200 

صفحه ی خود را ارائه کرد.
امرالله صالح، رییس کمیسیون حقیقت یاب 
که  گفت  هیئت  این  کار  نحوه ی  مورد  در 
هیئت حقیقت یاب کارش را بر سه موضوع 
اسرتاتژیک،  »رهربی  کرد:  متمرکز  اصلی 
وضعیت  و  نهادها  ساختاری  وضعیت 

دست رسی به امکانات.«
این هیئت پنج نفره به ریاست مشرتک امرالله 
فاروق  و  ملی  امنیت  پیشین  رییس  صالح، 
اعالم  ضمن  معارف  پیشین  وزیر  وردک، 
و  رهربی  »ضعف  می گوید  خود  گزارش 
دالیل  از  دولتی«  ساختارهای  پیچیدگی 
بوده  طالبان  بدست  شهر  این  سقوط  اصلی 

است.
به نقل از بی بی سی، آقای صالح گفت: »ما 
ما  کردیم.  بررسی  و  نقد  را  اقدام  اسرتاتژی 
را  افغانستان  ملی  امنیتی  شورای  بنام  نهادی 
که ریاست آن با رییس جمهوری افغانستان 
ما  کردیم.  تحلیل  و  بررسی  نقد،  است، 
خالءهایی را که در شیوه کار این نهاد است 
روش  با  نهاد[  این  ]این که  کردیم.  آشکار 
موجودش چقدر باعث فضای ابهام شده، ما 

آن را آشکار کردیم.«

»بزرگ ترین  این  که  بر  تأکید  با  آقای صالح 
برخی  گفت  است«،  رهربی  در  ناکامی 
نهادهای دولتی »در سطح اسرتاتژیک و در 
سطح عملیاتی دروغ می گویند. ما این دروغ 

را در گزارش آشکار کرده ایم.«
بزرگ  اشتباهات  از  »یکی  افزود:  او 
را  چهاردره  که  بود  این  دولت  اسرتاتژیک 
منی گیرد،  صورت  اقدام  و  می گیرند  طالبان 
اقدام  و  می گیرند  طالبان  را  ارچی  دشت 
پیرشوی  آن ها  بعداً  منی گیرد.  صورت 
آقتاش  می گیرند.  را  آقتاش  و  می کنند 
بزرگ ترین روستای خان آباد است در رشق 

قندوز.«
طالبان  اقدامات  این  دنبال  به  گفت،  صالح 
در چند ماه گذشته، »دولت به ابتکار ضعیفی 
ایجاد  را  مردمی  خیزش  و  می شود  متوسل 
می کند. نیروی بی نظم در رشق قندوز بوجود 
می آورد. یعنی قبل از ورود به قندوز، طالبان 

شهر قندوز را به محارصه کشیده بودند.«
امرالله صالح »پیچیدگی ساختارها« را دومین 
و بزرگ ترین دلیل ناکامی در دفاع از قندوز 
خوانده و به عنوان مثال گفت که نبود تعریف 
مشخص در روابط بین والی و فرمانده پولیس 
در والیت، باعث رسدرگمی میان نیروها شده 
چه  از  که  منی دانند  بحران  روز  در  آن ها  و 

کسی اطاعت کنند.
کمبود  در  مشکلی  که  گفت  صالح  آقای 
است.  نبوده  آن  به  دست رسی  یا  امکانات 

عدم  دلیل  به  رسبازی  هیچ  او،  گفته ی  به 
عقب نشینی  مهامت  و  غذا  به  دست رسی 
جنگ  از  بخشی  برعکس،  بلکه  نکرده، 

افزارهای آن ها بدست طالبان افتاده است.
به گفته ی صالح، این هیئت برای تهیه گزارش 
200 صفحه ای خود، بیش از دو هزار صفحه 
را  قندوز  سقوط  به  مربوط  مدارک  و  اسناد 
بررسی کرده و با افراد مختلفی، از مقام های 
کرده  مصاحبه  عادی  افراد  تا  گرفته  دولتی 

است.
این  در  اصلی  سوال  که  افزود  صالح  آقای 
سقوط  اصلی  دلیل  آیا  که  بود  این  تحقیق 

قندوز »دسیسه بود یا ناکامی یا هر دو؟«. 
به گفته ی صالح، این هیئت به دسیسه سازمان 

یافته برنخورده است.
تا 7  ثور  ماه  از  خود  گزارش  در  هیئت  این 
به  را  قندوز  سقوط  از  پس  روز  یک  میزان 

بررسی گرفته است.
در  دشواری ها  توضیح  ضمن  صالح  آقای 
در  طالبان  زمانی که  گفت  عملیاتی  سطح 
تهاجمی  عملیات  میزان   ۶ بامداد   3 ساعت 
آغاز  قندوز  شهر  به  سو  چهار  از  را  خود 
کردند، بسیاری از زمینه های این عملیات را با 
استفاده از ضعف نیروهای دولتی آماده کرده 
بودند و به این دلیل توانستند تا ساعت ۴:30 

عرص هامن روز این شهر را ترصف کنند.
برای ترصف  به گفته ی صالح، گروه طالبان 
شهر اسرتاتژیک قندوز به سه تاکتیک روی 

با  خسته کن  و  طوالنی  جنگ  اول  آورد: 
پولیس محلی، دوم پراگنده کردن جغرافیای 
نیروهای  کردن  پراگنده  هدف  به  جنگ 

ارتش از قندوز و سوم نفوذ در درون شهر.
آقای صالح افزود وقتی که نیروهای پولیس 
کامالً خسته شدند و واحدهای ارتش هم به 
بدخشان، بلخ و برخی مناطق دیگر پراگنده 
شدند، طالبان مرکز اصلی ارتش را دور زدند 
و به مواضع پولیس به عنوان نقطه های ضعف 

دولت حمله کردند. 
حتا  ارتش  حالتی  چنین  در  او،  گفته ی  به 
نتوانست که در برابر پیرشوی طالبان به درون 

شهر واکنش نشان دهد.
امرالله صالح گفت: »ارتش حتا نتوانست که 
در برابر پیرشوی طالبان به درون شهر واکنش 

نشان دهد.«
به گفته ی صالح گزارش هیئت حقیقت یاب 
دولت  است  قرار  و  شده  سپرده  دولت  به 
یک  روز  به  آن  درباره  را  خود  دیدگاه های 

شنبه، اول قوس اعالم کند.
 ۶ در  کشور  رشق  شامل  در  قندوز  والیت 
میزان سال جاری بدست طالبان سقوط کرد 
و مدت سه روز پرچم های سفید طالبان در 
بخش های از شهر قندوز برافراشته شده بود. 
جدید  نظام  در  سال  چهارده  از  بعد  طالبان 
کشور،  در  بین املللی  نیروهای  حضور  و 
رقم  را  خود  پیروزی  بزرگ ترین  توانست 

بزند.

ناشناس حوالی  مسلح  افراد  روز:  اطالعات 
 20 دست کم  عقرب،   30 شنبه،  صبح 
»ناورک« ولسوالی  منطقه  از  را  مسافر هزاره 
شاه جوی والیت زابل از موترها پیاده کرده 

و با خود به محل نامعلوم برده اند.
که  می گویند  والیت  این  محلی  مقام های 
این افراد از یک موتر مسافربری 303 ربوده 
شده اند و هنوز مشخص نیست، تروریستان 

این افراد را به کجا منتقل کرده اند.
محمد قاسم، یکی از مسافرانی که صبح شنبه 
از غزنی به طرف قندهار می رفت، می گوید 
که  کالشینکوف  و  پیکا  با  مسلح  نفر  پنج 
داشت  تن  بر  پلنگی  لباس  آن ها  فرمانده 
قالت  منطقه  به  نارسیده  ناورک  منطقه   در 
دنبال  و  داده  توقف  را   303 موترهای 

مسافران هزاره می گشتند.
داخل  زمانی که  افراد  این  می افزاید،  قاسم 

که  کردند  سوال  پشتو  زبان  به  شدند  موتر 
»تول رسه پشتانه ده؟« 

قوم  از  اکرثاً  که  مسافران  قاسم،  گفته ی  به 
می دانستند  که  باوجودی  بودند  پشتون 
در  اما  هستند،  هزاره  قوم  از  آن ها  میان  در 

جواب گفتند که بله همگی پشتون هستند.
به گفته ی قاسم، افراد مسلح بعد از بازرسی 

موتر، اجازه حرکت دادند.
که  منطقه ی  در  دقیقاً  شنبه  روز  آدم ربایی 
صورت  می کند،  یاد  آن  از  قاسم  محمد 
افراد مسلح  به گفته ی مسافران  گرفته است. 
که  کردند  بازرسی  منطقه ی  در  را  موترها 
مستقر  امنیتی  نیروهای  طرف تر  آن  کمی 

می باشند.
هر  ما  موتر  از  بعد  می گویند،  مسافران  این 
موتری که این جا رسیده باشد، آن ها گروگان 
گرفته شده اند و تروریستان فقط هزاره ها را 

گروگان گیری  پی  در  و  می کردند  شناسایی 
آن ها بودند.

نیز  زابل  والیت  امنیتی  و  محلی  مقام های 
و  کرده  تایید  را  آدم ربایی  رویداد  این 
را  موتر  چندین  مسلح  افراد  که  می گویند 

بازرسی کرده اند.
تایید  ضمن  زابل  والیت  پولیس  فرمانده 
این خرب به خربگزاری مرکزی گفته که آمر 
محل  به  رویداد  این  تحقیق  برای  را  امنیت 

فرستاده است.
از  مسافران  این  که  نیست  معلوم  تاکنون 
تاکنون  شده اند.  ربوده   گروه  کدام  سوی 
هیچ گروهی به شمول طالبان مسئولیت این 

حمله را به عهده نگرفته است.
از  بیش  تاکنون  گذشته  سال  حوت  ماه  از 
والیت های  در  گروگان گیری  مورد  هشت 
غزنی و زابل رخ می دهد که بیشرت گروگانان 

از قوم هزاره هستند.
 31 گذشته،  سال  حوت  ماه  چهارم  در 
مسافر از مسیر شاه کابل- قندهار در زابل به 
گروگان گرفته شدند، 19 تن آنان در 21 ماه 
ثور آزاد شدند، 5 تن آنان در 19 ماه عقرب 
شدند  کشته  یا  گروگان ها  بقیه  و  شده  آزاد 

یا هم رسنوشت آنان تاهنوز معلوم نیست.
هفت  تروریستان  عقرب   1۶ تاریخ  به 
گروگان به شمول دو زن، یک دخرت 9 ساله 
و ۴ مرد را رس بریدند. مرگ آنان با اعرتاض 
در  بی سابقه  و  میلیونی  تظاهرات  و  گسرتده 

کابل همراه شد.
به تاریخ 19 عقرب هشت تن از گروگان ها 
که پنج تن از جمله 31 مسافر و 3 تن دیگر 
از باشندگان ولسوالی جاغوری که به تاریخ 
19 جوزا از سوی تروریستان گروگان گرفته 

شده بودند، آزاد شدند.

اطالعات روز: وزیر مالیه افغانستان می گوید 
بودجه  تا  منوده  تالش  نهایت  وزارت  این 
درک  با  عادالنه  به طور  را   1395 سال  ملی 

واقعیت ها و نیازمندی ها ترتیب مناید.
شنبه، 30 عقرب،  به روز  که  اکلیل حکیمی 
در مجلس سنا حضور یافته بود، در پاسخ به 
سواالت اعضای این مجلس گفت: »بودجه 
امکانات، ساختار  به اساس  ملی سال 1395 
دولت، تعادل میان مصارف و عواید، تعهدات 

دونرها، عواید داخلی، پروژه های بزرگ مالی 
و تکمیل پروژه های در حال جریان و مترکز 
روی مثمریت و مؤثریت پول ترتیب گردیده 

است.«
وزارت مالیه به تاریخ 17 عقرب سال جاری 
طرح بودجه ملی را به مجلس سنا ارائه منوده 
بود و از اعضای این مجلس خواسته بود تا 
نظریات و پیشنهاد شان را با وزارت مالیه در 

میان بگذارند. 

پس از آن، در نشست روز شنبه اعضای این 
انکشافی،  بودجه عادی،  مجلس در قسمت 
پروژه های  بودجه،  درجه  تعادل  والیتی، 
انکشافی، پروژه های اختیاری و غیر اختیاری 
وضاحت  مالیه  وزیر  از  دیگر  موارد  و 

خواستند. 
میلیارد   ۴۶1.8 مبلغ   1395 سال  ملی  بودجه 
این  از  که  است  شده  گرفته  نظر  در  افغانی 
میان، 283.3 میلیارد افغانی آن شامل بودجه 

شامل  آن  افغانی  میلیارد   178.5 و  عادی 
بودجه انکشافی می شود.

بودجه ملی و توزیع آن در ادارات و مناطق 
و  توازن  عدم  دلیل  به  افغانستان  مختلف 
است.  بوده  نقد  مورد  همواره  عادالنه  توزیع 
دلیل  به  ملی  بودجه  تخصیص  از  بسیاری ها 
عدم رعایت توازن در تخصیص بودجه انتقاد 
دارند و حکومت را متهم به نقض عدالت در 

تخصیص و توزیع بودجه می منایند. 

وزیر  ضمیر،  اسدالله  روز:  اطالعات 
جهت  مالداری  و  آبیاری  زراعت، 
زراعت  روابط  بیشرت  چه  هر  تقویت 
متحده  ایاالت  به  امریکا  و  افغانستان 

سفر منود. 
به  زراعت  وزیر  سفر  این  از  هدف 
آشنایی  و  دیدار  امریکا  متده  ایاالت 

زراعت  پیرشفته ی  تخنیک های  با 
ترویجی  سیستم های  و  کشور  این 
شده  خوانده  امریکا  کوپراتیف های 

است. 
امریکا  متحده  ایاالت  انکشافی  اداره ی 
گفته که به اداراتی که در قسمت افزایش 
روستاها  زراعتی  خدمات  موثریت  و 

 20 دارند،  مترکز  افتاده  دور  مناطق  و 
میلیون دالر کمک خواهد منود. 

مرکز  رییس  فرگوسن،  لوییس  داکرت 
معلوماتی و تحقیقاتی میوه های خشک 
است،  گفته  دیویس  دانشگاه  تازه  و 
خالص  و  کیفیت،  اورگانیکی،  طبیعت 
استثنایی  کامالً  افغانستان  پسته  بودن 

اروپایی  مارکیت های  به  اگر  که  است  
راه یابد، ممکن است یک کیلو گرام آن 

به ۴0 یورو به فروش برسد.
است  زراعتی  کشور  یک  افغانستان 
جهانی  شهرت  از  آن  خشک  میوه  که 

برخوردار است. 
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هیئت حقیقت یاب: 

قندوز به دلیل ضعف در رهبری سقوط کرد 

تکرار گروگان گیری در زابل؛ 
20 مسافر هزاره در شاهراه کابل- قندهار گروگان گرفته شدند

اکلیل حکیمی:
 بودجه ملی سال 1395 براساس واقعیت ها و نیازها تنظیم شده است

اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا 
20 میلیون دالر به زراعت روستاهای دور افتاده کشور کمک می کند

شورای امنیت ملی؛ 
پاشنه آشیل امنیت

سرانجام هیئت حقیقت یاب شهر قندوز نتایج تحقیقات شان را منتشر 

کرد. سران حکومت وحدت ملی پس از سقوط شهر قندوز، از هرگونه 

پاسخ در این مورد شانه خالی کردند و تمام پرسش ها را تا اعالم نتایج 

تحقیق از سوی هیئت حقیقت یاب به آینده واگذار کردند. اینک هیئت، 

پس از انتظارهای بسیار گزارش خود را منتشر کرد. 

را  بود آن حقیقتی که حکومت ماه ها مردم  این  آیا  این است:  پرسش 

در انتظار آن گذاشت؟ هیئت حقیقت یاب گفته است که گزارش خود را 

در 200 صفحه جمع آوری و به حکومت سپرده است. این که حکومت 

چه وقت نظر خود را در مورد این گزارش بیان می کند، معلوم نیست. 

اما چند نکته:

بیرون  را  اول، هیئت حقیقت یاب جزئیات گزارش 200 صفحه ی خود 

نداد و صرفًا به مسایل کالن پرداخت که قبل از نشر گزارش، مردم و 

بنابراین، هیئت پرده از روی هیچ  رسانه ها در مورد آن حرف می زدند. 

واقعیت تازه  و سر به مهر شده ی برنداشت. انتظار از هیئت باال بود و 

امید می رفت این هیئت با صرف زمان طوالنی و صالحیت هایی که به 

آن واگذار شده بود، سخن از »حقیقت« می گفت. اشرف غنی مردم را 

در انتظار نشر گزارش هیئت گذاشت اما چرا اعضای هیئت حقیقت یاب 

جزئیات را با مردم در میان نگذاشت؟ جزئیات گزارش برای مردم مهم 

است، مردم در قندوز قربانی دادند و هزینه های گزاف مالی و معنوی 

را متقبل شدند. بنابراین نباید به چشم مردم خاک زد و آن ها را از اصل 

واقعیت دور نگهداشت. این هیئت یک بار دیگر با نشر گزارش خود نه 

تنها از حقیقت تازه سخن نگفت بلکه به بدگمانی ها در مورد هیئتی که 

از جانب حکومت تعیین می شود، افزود. 

دوم، در کنار این که هیئت مذکور، حرف های گذشته را تکرار کرد و از 

عوامل بیرونی که در سقوط قندوز نقش داشتند، سخن گفت، بر یک 

واقعیت عریان و بر همه کس معلوم نیز مهر تأیید زد: ضعف در رهبری 

حکومت و مشخصًا شورای امنیت ملی.  

با شکل گیری حکومت وحدت ملی اوضاع امنیتی رو به وخامت گذاشت، 

انتقادها از سوی مردم به دلیل سیاست های ناکارامد و مشکوک حکومت 

بیشتر شد و سرانجام با سقوط قندوز بدست طالبان، این حدس ها در 

که  تازه ی  واقعیت  تنها  شدند.  تبدیل  یقین  به  امنیتی  دکتورین  مورد 

هیئت حقیقت یاب قندوز از آن سخن می گوید، همین مورد است. یعنی 

ضعف رهبری و خالهای که در شیوه های کار شورای امنیت ملی کشور 

وجود دارد. در واقع حکومت به این هدف هیئت را به قندوز فرستاد تا 

بلکه معجزه شود و عوامل سقوط قندوز در شمال یافت شود اما اکنون 

هیئت می گوید عامل اصلی سقوط این شهر، شورای امنیت ملی است.

شورای امنیت در دوران حامد کرزی یک نهاد ملی –مشورتی بود. اکنون 

این شورا به یک نهاد تصمیم گیرنده تبدیل شده است. در حال حاضر 

شورای امنیت بخش اعظمی از صالحیت های نهادهای امنیتی را سلب 

کرده و زیر کنترل خود در آورده و دست وزارت های دفاع، داخله و امنیت 

با سقوط قندوز مسئوالن  به عنوان مثال،  از پشت بسته است.  را  ملی 

امنیتی در پارلمان گفتند که آن ها گزارش های شان را از فعالیت های 

مشکوک طالبان در قندوز به حکومت گزارش داده اما به دالیل نامعلومی 

شورای امنیت هیچ اقدام پیش گیرانه انجام نداد. مثاًل قول در اردوی 

209 شاهین در قندوز، 7000 هزار نیرو وجود داشت، در کنار این که 

امنیت ملی و پولیس نیز حضور داشتند. اما این قول اردو اجازه حمله را 

نداشت. فرمانده هان مستقر در قندوز گفته بودند که آن ها اجازه شلیک 

ندارند. بنابراین، شورای امنیت به جای رسیدگی به مسایل امنیتی، تمام 

تالش هایش را برای تمرکز قدرت به خرج داده است. بنابر آن چه هیئت 

امنیتی  نهادهای  فقرات  ستون  نه  امنیت  شورای  است،  داده  گزارش 

کشور بلکه تبدیل به پاشنه  آشیل امنیت افغانستان شده است. 

امنیت  ابهام در شیوه کار شورای  اکنون، ضعف در رهبری حکومت و 

به عنوان عوامل  آن  از  قندوز  آشکارترین حقیقتی است که هیئت  ملی 

سقوط این شهر بیان کرده است. پس از نشر گزارش هیئت حقیقت یاب 

اکنون کی ها، چه کسانی را باید مورد مجازات یا مکافات قرار دهند؟ 

اشرف غنی هم رییس حکومت وحدت ملی است و هم در رأس شورای 

امنیت قرار دارد و از جمله کسانی است که هیئت آن را ضعیف خوانده 

مورد  را  غنی  یا  اتمر  حنیف  نهاد  کدام  حاال  دیگر،  جانب  از  و  است. 

پرسش قرار دهد؟ 

حکومت گفته بود که با نشر گزارش هیئت، دست به اقدام عملی خواهد 

شد.  خواهند  مجازات  دارند،  دست  قندوز  سقوط  در  که  کسانی  و  زد 

نبود  یا  سهل انگاری  به خاطر  قندوز  شهر  است،  گفته  هیئت  چنان چه 

ابزارهای جنگ توسط یک سرباز عادی سقوط نکرده است، پس باید 

مجازاتی که حکومت در نظر گرفته بود به مرحله اجرا گذاشته شود. این 

مجازات باید شامل مهره های درشت شود نه افراد یا سربازان عادی.
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گروگان گیری در زابل یک بار دیگر رقم خورد. اوایل 
صبح روز گذشته، افراد مسلح ناشناس 20 مسافر دیگر 
را در منطقه نورک والیت زابل از وسایط مسافربری 
افراد  گزارش ها،  براساس  بردند.  باخود  و  کرده  پیاده 
گروگان گیران،  و  می باشند  هزاره  قوم  از  شده  ربوده 
آنان را به شکل هدفمند از وسایط مسافربری شناسایی 
و به گروگان گرفته اند. تاکنون از سرنوشت گروگان ها 
برخی  براساس  اما  نیست  دست  در  دقیقی  اطالعات 
و  شده  آزاد  تاکنون  گروگان ها  از  بخشی  روایت ها 
پدیده  در دست گروگان گیران اند.  هنوز  دیگر  برخی 
به  از حدود یک سال  زابل  گروگان گیری در والیت 
به  تن  چندین  مدت  این  در  و  شده  تشدید  سو  این 
ربوده  ناشناس  مسلح  افراد  توسط  مختلف  اشکال 
شدند که برخی آزاد، برخی سر بریده شدند و برخی 

هم تا کنون به اسارت باقی مانده اند. 
گروگان گیری به یکی از حساس ترین مسایل امنیتی در 
کشور مبدل گردیده است. عامل اصلی گروگان گیری 
داعش و طالبان می باشند که به شکل هدفمند به این 
آن  گروگان گیری  بودن  گزینشی  می زنند.  دست  کار 
را از یک واقعه ی محض امنیتی بیرون کرده و آن را 
مشخص  پیامدهای  و  تبعات  با  جدی  مسئله  یک  به 
از  بخشی  گروگان گیری،  در  است.  نموده  تبدیل 
بدنه ی جامعه هدف قرار می گیرد و این کار به شکل 
می شود.  انجام  بی رحمانه  و  متعصبانه  سیستماتیک، 
جامعه  اعضای  کلیت  دیگر،  وقایع  در  حالی که  در 
در مواجهه با دشمن مشترک قربانی می دهند و مردم 
فارغ از گرایشات قومی، مذهبی و سمتی با این پدیده 
گروگان گیری  واقعه  اساس،  بدین  می کنند.  برخورد 
متفاوت از هر واقعه ی دیگری است که همه روزه در 
گوشه و کنار کشور اتفاق می افتد. گروگان گیری با این 
رویکرد، پیامدهای متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. 
شیوه  این  با  گروگان گیری  دیگر،  پیامد  هر  از  فارغ 
تشدید  را  جامعه  در  موجود  شکاف های  می تواند 
بازتعریف  صدد  در  آگاهانه  کار  این  با  دشمن  کند. 
به  افغانستان  می باشد.  در جامعه  موجود  شکاف های 
قومی  چند  و  متکثر  جامعه ی  یک  ساختاری،  لحاظ 
است که بخش عمده ی منازعات حول محور قومیت 
اتفاق افتاده است. بنابراین، در شرایط موجود دشمن 
درصدد بازتعریف این شکاف در میان مردم افغانستان 
تا از یک طرف جایگاه خود را در میان بخشی  شده 
را  دولت  دیگر  طرف  از  و  بخشیده  تقویت  مردم  از 
بیشتر قرار دهد. این سیاست تفرقه سازی  تحت فشار 
در کشورهای دیگر از جمله عراق و سوریه نیز پیگری 
با موفقیت عملی گردید. تجربه ی آن کشورها  شد و 
هر  از  بیش  اندازی  تفرقه  سیاست  که  می دهد  نشان 
داعش  نفوذ  گسترش  و  پیشرفت  در  دیگری  عامل 
است.  بوده  موثر  دولت  مسلح  مخالف  گروه های  و 
در  بالقوه  ظرفیت های  به  توجه  با  نیز  افغانستان  در 
دارد.  برنامه وجود  این  موفقیت  امکان  سطح جامعه، 

زابل  و  جاغوری  ولسوالی های  در  اخیر  تحرکات 
به دنبال وقوع چندین حادثه  این حرف است.  موید 
گروگان گیری در زابل و بی تفاوتی حکومت نسبت به 
مشابه  اقدام  به  مجبور شد دست  مردم جاغوری  آن، 
تا سطح یک جنگ  را  منطقه  این کار مردمان  بزنند. 
مردم  که  را  اعتمادی  و  ساخت  نزدیک  عیار  تمام 
به  بودند،  کرده  ایجاد  طوالنی  مدت های  طی  منطقه 
بدبینی تبدیل ساخت. بنابراین، هدف اصلی دشمنان 
از انجام این کار تا حدودی با موفقیت به همراه بود. 
منجر  کامل  شکست  به  شکاف ها  این  هنوز  هرچند 
نشده است، اما تداوم وضع موجود اندک اندک این 

وضعیت را رقم خواهد زد. 
با  تاکنون  دولت  مسئله،  این  حساسیت  علی رغم 
آن که  از  پس  است.  کرده  برخورد  آن  با  بی تفاوتی 
سی و یک نفر در زمستان سال قبل بدست داعش به 
گروگان رفت، دولت تحت فشار شدید افکار عمومی 
واکنش خیلی عادی به مسئله نشان داد. در آغاز واقعه، 
عملیات برای رهایی گروگان ها انجام شد اما بی نتیجه 
از سوی  اقدامی موثری  از آن هیچ  یافت. پس  پایان 
که  گروگانی   31 از  تن   19 و  نگرفت  صورت  دولت 
آزاد گردید، با پا در میانی بزرگان محل و مردم منطقه 
تنها  نه  گروگان ها  این  رهایی  زمینه  در  دولت  بود. 
نادرست  به مردم اطالعات  بلکه مرتب  کوتاهی کرد، 
داد و با این کار افکار عمومی را منحرف کرده و قضیه 
را مسکوت نگه داشت. باوجود وقوع چندین رویداد 
دیگر گروگان گیری در این منطقه، حکومت هم چنان 
از  اقدامی  هیچ  و  کرد  نظاره  را  بی تفاوتی وضعیت  با 
خود نشان نداد. این سکوت با سربریدن هفت تن از 
گروگانان در زابل شکسته شد و اعتراض مردم باعث 
به  مسئله  حل  جهت  در  را  وعده هایی  حکومت  شد 
سرکوب  بر  ظاهراً  حکومت  وعده های  بدهد.  مردم 
داعش و مخالفان دولت در این منطقه متمرکز بود و 
این مسئله  دایمی  برای حل  معترضان  مطالبات دیگر 
به ده روز  نزدیک  اما هنوز که  نشد.  واقع  قبول  مورد 
حکومت  می گذرد،  مردمی  گسترده ی  اعتراضات  از 
هیچ اقدامی حتا برای سرکوب داعش و طالبان در این 
منطقه نکرده است. هنوز این منطقه با تهدیدات بلند 
مواجه می باشد و وضعیت نه تنها بهبود نیافته بلکه در 
پیچیده تر و دشوارتر گردیده  بی تفاوتی حکومت  اثر 

است. 
ظاهراً حکومت مسئله گروگان گیری را در ردیف وقایع 
دیگر امنیتی در کشور تلقی نموده و آن را در شرایط 
موجود یک امر عادی می پندارد. همین عادی پنداری 
امنیتی،  مثابه یک مسئله جدی  به  و عدم پذیرش آن 
صورت  زمینه  این  در  موثری  اقدام  هیچ  شده  باعث 
اقدام خود،  این  با  ماهرانه  نگیرد. در حالی که دشمن 
عمالً زمینه رویارویی مردم با حکومت را فراهم ساخته 
است. بدون شک تداوم وضعیت موجود و تعلل بیش 
مسئله گروگان گیری  به  از حد حکومت در رسیدگی 

در زابل و عدم اجرای تعهدات اش به مطالبات مردم، 
این بار حکومت را در شرایط دشوارتری قرار خواهد 
داد. شاید دولت مردان ما فراموش کرده اند که با تعلل 
به  را  از مردم  ناخواسته ی جدیدی  این چنینی، صف 

روی خود قرار می دهند. 

33 گروگان گیری؛ 
استراتژی تفُرق و عادی پنداری حکومت
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خاص  عادات  و  خصوصیات  ویژه گی ها،  کدام  هر  افغانستان  مقام های 

متام  رهرباتژیک،  فن  و  مقام هاولوژی  علم  لحاظ  از  دارند.  را  خودشان 

کسانی که به نحوی با این مقام ها در ارتباط هستند، باید با هر یکی از این 

مقام ها مطابق خصوصیات و عادات خاص شان رفتار کنند. مثالً با مقامی 

که تند مزاج است و خیلی زود مرچ آگین می شود، باید به نحوی صحبت و 

برخورد شود که ایشان فکر کند بعد از خدا، قدرت مندترین رهرب است. با 

مقامی که برایش مهم نیست در دنیا چه اتفاقی افتاده، طبیعی است که به 

هر نوعی هم اگر برخورد شود، فرقی منی کند. با مقامی که هیچ چیز جز 

چند میلیون رای قومی ندارد، باید اول چند جمله یا چند سطر در وصفش 

سخن گفت، سپس مطلب را به عرضش رساند. با مقامی متام افتخارش 

باید طور دیگر برخورد و  داشنت بوریا در زمین و ستاره در آسامن است، 

معامله کرد. 

طرف  از  و  است  زیاد  واجب االحرتام  مقام ها  تعداد  یک طرف  از  خالصه 

خرب  از  پر  ما  محیط  هم  سویی  از  متفاوت.  شان  عادت  و  خوی  دیگر، 

مقام ها  به  چه گونه  خربها  که  است  مهم  همین رو  از  است.  گزارش  و 

عالی رتبه ی حکومت می رسد. با آن که منی توان همه را در لست شامل کرد 

اما در حد شش تا جا وجود دارد. ما در این جا جریان گزارش دادن بیست 

نفری که دیروز از موتر پایین و به گروگان گرفته شده را خدمت مقام ها به 

عرض می رسانیم. 

با سعادت  رحمته الله جل شأنه! خدمت  و  علیکم  السالم  غنی:  به ارشف 

محمد ارشف غنی رییس جمهور مملکت می عرضانم که بازهم بیست تن 

هرچند  شده.  گرفته  گروگان  به  مجهول الهویت  افراد  توسط  هزارگان  از 

منی توان گفت اوضاع تحت مدیریت است اما هههههههههههههه جان 

رییس جمهور جور باشد تحت مدیریت خواهد شد. 

به جرنال دوستم: مقام معاونیت اول ریاست جمهوری الحاج سرتجرنال 

عبدالرشید دوستم رهرب حزب جنبش اسالمی افغانستان! السالم علیکم! 

محرتما بنده که شهرتم در فوق ذکر است، می خواهم خدمت شام به عرض 

برسانم که طالبان و داعشیان باز هم بیست تن از شهروندان بی گناه وطن 

را به اسارت گرفته اند. والسالم! نامه متام! 

به رسور دانش: مطابق فقره ی شصتم ماده ی سیزدهم قانون احوال پرسی 

و ترشیفات، جرباً به عرض سالم و تقدیم احرتام می پردازم. منی دانم ما در 

کجای کار قرار داریم اما بیست نفر را به اسارت برده، بازهم از زابل، بازهم 

از هزاره های این وطن! 

و  فایقه  را سالم  عبدالله  عبدالله  دوکتور  عبدالله: جاللت مآب  عبدالله  به 

تقدیم می کنم.  ذایقه دار  انشاءالله های  بخواهد  اگر خدا  و  عایقه  احرتام 

و  کت شلوار  وصف  در  چیزی  منی توانم  که  ببخشید  را  بار  این  امیدوارم 

و  گروگان  مسئله  چون  بگویم  فرانسوی  نکتایی  و  گران قیمت  باالپوش 

به رسانه ها درز کند،  نامه  این  اگر  گروگان گیری است. خدای نخواسته 

مثل معاونت بی آب خواهیم شد. خدمت دوکتور صایب عبدالله عبدالله خرب 

توقف موترهای مسافرین و گزینش بیست نفر مشخص و به اسارت بردن 

شان را تقدیم می کنم. امیدوارم خوش شام بیاید و معاشات ما را حواله 

کنید.

به محمدخان: خدمت انجنیر صاحب محمد خان، معاون اول مقام ریاست 

اجرائیه! السالم علیکم و رحمته الله و برکاته. بعد از عرض سالم، قال الله 

تبارک العظیم فی کتابه الکریم »قل هوالله احد.« به همین قل هوالله احد 

قسم که در ارسع وقت خرب به اسارت رفنت بیست مسافر را از زابل به کابل 

مخابره می کنم. می گویند این بیست نفر از افغانستان بوده، با آن که نیاز 

نیست شام تشویش بکنید، اما اگر دست از سکوت بردارید، برای دوره ی 

بعدی خوب است. 

به محمد محقق: ای نام تو بهرتین پس انداز/ بر شانه چپن دو دانه انداز.

 الصلوه والسالم علی سیدنااملرسلین محمد االمین و اصحابه اجمعین، اما 

بعد؛ خدا را شاکرم که دست توطئه گران از رسارس جهان کوتاه و بیرق شام 

با آن که مردم رشیف والیت زابل تصمیم داشتند در  بلند شد.  دیگر هم 

زودترین فرصت ممکن به دربار رهرب فرزانه ترشیف آورده و بیعت خویش 

را برای هزارمین بار با شام تازه و قوی کنند، اما متاسفانه حادثه ی املناک 

گروگان گیری از مردم دلیر افغانستان یک بار دیگر تکرار شده که این جانب 

حاجی حسین شمشیری این حادثه را به مقام معاونیت دوم ریاست اجرائیه 

جمهوری اسالمی افغانستان تسلیت عرض منوده و از بارگاه خداوند برای 

مسافرین بی گناه صرب و سالمتی آرزو دارم. این خرب را محرض استاد بدون 

هیچ دخل و ترصفی ارائه می دارم تا هرطور که صالح مملکت بود، در آن 

دخل و ترصف شود. در ضمن منتظر دستور شام هستم، اگر الزم می بینید 

ما همین فردا به طرف کابل حرکت کرده و در محرض متام رسانه ها حامیت 

خویش را از شام اعالم می داریم تا هامن چهار نفر بی ستاره و بی بوریا که 

شده رقیب سیاسی شام، بیشرت از پیش رشمنده شده و نول شان به خاک 

نداشته  افغانستان هیچ رقیب سیاسی  امید روزی که در متام  به  بخورد. 

امور  بااحرتام حاجی حسین شمشیری مناینده ی مقام رهربی در  باشید. 

بسیج مردمی در والیت زابل. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

خبرها 
چه گونه به مقام ها می رسد؟

عرفان مهران

گروگان گیری به یکی از حساس ترین مسایل 
امنیتی در کشور مبدل گردیده است. عامل 
اصلی گروگان گیری داعش و طالبان می باشند 
که به شکل هدفمند به این کار دست می زنند. 
گزینشی بودن گروگان گیری آن را از یک 
واقعه ی محض امنیتی بیرون کرده و آن را 
به یک مسئله جدی با تبعات و پیامدهای 
مشخص تبدیل نموده است. در گروگان گیری، 
بخشی از بدنه ی جامعه هدف قرار می گیرد 
و این کار به شکل سیستماتیک، متعصبانه و 
بی رحمانه انجام می شود. در حالی که در وقایع 
دیگر، کلیت اعضای جامعه در مواجهه با 
دشمن مشترک قربانی می دهند و مردم فارغ 
از گرایشات قومی، مذهبی و سمتی با این 
پدیده برخورد می کنند. بدین اساس، واقعه 
گروگان گیری متفاوت از هر واقعه ی دیگری 
است که همه روزه در گوشه و کنار کشور 
اتفاق می افتد. گروگان گیری با این رویکرد، 
پیامدهای متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. 
فارغ از هر پیامد دیگر، گروگان گیری با این 
شیوه می تواند شکاف های موجود در جامعه 
را تشدید کند. دشمن با این کار آگاهانه در 
صدد بازتعریف شکاف های موجود در جامعه 
می باشد. افغانستان به لحاظ ساختاری، یک 
جامعه ی متکثر و چند قومی است که بخش 
عمده ی منازعات حول محور قومیت اتفاق 
افتاده است. بنابراین، در شرایط موجود دشمن 
درصدد بازتعریف این شکاف در میان مردم 
افغانستان شده تا از یک طرف جایگاه خود را 
در میان بخشی از مردم تقویت بخشیده و از 
طرف دیگر دولت را تحت فشار بیشتر قرار 
دهد. این سیاست تفرقه سازی در کشورهای 
دیگر از جمله عراق و سوریه نیز پیگری شد و 
با موفقیت عملی گردید. تجربه ی آن کشورها 
نشان می دهد که سیاست تفرقه اندازی بیش 
از هر عامل دیگری در پیشرفت و گسترش 
نفوذ داعش و گروه های مخالف مسلح دولت 
موثر بوده است. 
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نجیب الله قریشی از کارمندان »فرانت الین«، جنگ جویان داعش را 

دیده بود که با زندگی ساکنان محلی ادغام شده اند و درحال آموزش 

ایدئولوژی خود در مدرسه ی محلی هستند. 

محیط هایی  »در  تروریست  و  شورشی  گروه های  بلوم،  گفته ی  به 

سرمایه گذاری می کنند که در آن ناامیدی وجود دارد و مردم احساس 

آن چه  بنابراین،  دارد،  وجود  آن ها  روی  پیش  در  آینده ای  نمی کنند 

آن جا  در  که  است  مرگ  از  پس  زندگی  یک  می دهند  وعده  آن ها 

همه چیز عالی است. ازآن جا که کودکان، خوردسال تر از آن هستند 

را  خاصی  ایدئولوژی  یا  بیاورند،  رو  افراط گرایی  به  درحقیقت  که 

بپذیرند، آن ها اغلب با مواد غذایی یا شکالت اغوا می شوند و گروه ها 

این تصور را در کودکان تقویت می کنند که آن ها درحال انجام کاری 

با هدفی بزرگ هستند«. 

از  عمیقی  »حس  سرباز،  کودکان  بین المللی  سازمان  گفته ی  به 

مسئولیت فرزندی و قدر و منزلت« و میهن پرستی، تاحدی در پیوستن 

کودکان به پولیس ملی افغانستان یا پولیس محلی افغانستان نقش 

ملی  پولیس  یا  محلی  پولیس  به  کودکان  پیوستن  برای  اما  دارد. 

افغانستان، هنوز هم فقر انگیزه ی اصلی است. حقوق ماهیانه برای 

پولیس محلی افغانستان بین 103 تا 155 دالر و حقوق پولیس ملی 

افغانستان بین 172 تا 310 دالر است. 

پیک ها، جاسوسان، بمب گذاران انتحاری

زمانی که کودکان استخدام می شوند، ممکن است برای طیف وسیعی 

گفته های  براساس  شوند.  استفاده  جنگ  به  مربوط  فعالیت های  از 

که  گروهی  به عنوان   ،2007 سال  از  طالبان  متحد،  ملل  سازمان 

کودکان را استخدام می کند، شناخته شده است. کودکانی که توسط 

می شوند،  جذب  افغانستان  در  شورشی  گروه های  دیگر  و  طالبان 

به عنوان پیک، دیده بان و هم چنین برای جاسوسی و حتا در موارد 

شدیدتر، در حمالت انتحاری مورد استفاده قرار می گیرند. در فبروری 

نزدیکی یک  در  را  خود  منفجره ی  مواد  ساله   14 پسر  یک   ،2014

پسر 17 ساله ی افغان، درحالی که تفنگی در دست دارد و آن را به جلو 

افغانستان، جنگ جویان  در  و عقب حرکت می دهد، می گوید: »ما 

ارتباط  گفت وگو،  زمان  در  او  می آموزیم«.  آن ها  از  ما  می بینیم.  را 

چشمی برقرار نمی کند. »اگر خواست خدا باشد، ما می خواهیم مانند 

آن ها باشیم«. 

نام او نعمت الله است و می گوید برای انجام یک مأموریت انتحاری 

یک  دارد،  مشخص  هدف  یک  حتا  او  است.  شده  داده  آموزش 

جنگ ساالر محلی طرفدار دولت افغانستان که فرمانده اش قصد دارد 

او را بکشد. 

اسالمی  دولت  به  وفاداری  قَسم  که  دره،  چپه  ولسوالی  فرمانده ی 

و هم چنین یک  نعمت الله  ادا کرده است، می گوید  و سوریه  عراق 

پسر 13 ساله ی دیگر به نام بشرالله، برای انجام حمالت انتحاری 

آموزش دیده اند. 

نعمت الله می گوید: »فرماندهان ما از داعش دستور می گیرند. اگر 

آن ها یک خودروی بمب گذاری شده آماده کنند، هرجایی که آن ها 

بگویند من آن کار را انجام خواهم داد«. 

جدید  مستند  در  اما  می آید،  به حساب  بزرگ ساالن  جزو  نعمت الله 

داعش  افغانستان«، جنگ جویان  در  »داعش  به نام  »فرانت الین« 

از سن 3 سالگی  را  آموزش کودکان درمورد جهاد  ادعا می کنند که 

آغاز می کنند. 

در کشوری که تقریباً به طور مدام، بیش از 30 سال تجربه ی جنگ 

و درگیری دارد، کودکان افغان به طور منظم به عنوان نیروی خدمت 

جذب شده  و به گروه های شبه نظامی پیوسته اند که شامل طالبان، 

شبکه ی حقانی، شبه نظامیان تحت حمایت دولت و نیروهای ملی و 

پولیس محلی افغانستان می شوند. 

اما ظهور شبه نظامیان طرفدار داعش در افغانستان، احتمال پیوستن 

کودکان به مبارزات را بسیار باال برده است. کارشناسان می گویند که 

با افزایش خشونت و ناامنی، محافظت از کودکان از چشم اندازی که 

در آن آن ها به عنوان پیک، جاسوس، جنگ جو و حتا گاهی اوقات 

بمب گذار انتحاری استفاده می شوند، دشوار شده است. 

آن ها چه گونه استخدام می شوند؟

چارو التا هاگ، مدیر سیاست گذاری و اجرایی گروه حقوق بشری 

و  »استخدام  می گوید:  سرباز«  کودکان  بین المللی  »سازمان 

استفاده از کودکان در بسیاری از نقاط، از جمله در افغانستان، باید 

نبود فرصت، عدم دست رسی به آموزش و  در زمینه ی فقر گسترده، 

اشتغال، و شکست کامل در حاکمیت قانون، بررسی شود«. 

دولت دست رسی اندکی به مناطقی دارد که توسط طالبان، نیروهای 

کنترل  افغانستان  در  شورشی  گروه های  دیگر  و  داعش،  به  وابسته 

و  جذب  برای  مختلفی  روش های  مسلح،  گروه های  این  می شوند. 

کمک های  اجبار،  جمله  از   – می کنند  استفاده  کودکان  استخدام 

مالی، یا پیشنهاد حفاظت از کودک یا خانواده اش. 

و  افغانستان  در  »طالبان  می گوید:  »فرانت الین«  به  بلوم  میا 

پاکستان این قدرت را دارند که مردم را با گفتن »شما یا این مقدار 

پول –که معموالً بیش تر از حقوق و دست مزد سالیانه ی آن هاست- 

را به ما پرداخت می کنید، یا می توانید یکی از کودکان تان را به ما 

بدهید« مجبور به تسلیم کودکشان کنند... و از آن جا که خانواده ها 

قرار  انتخاب دشوار  این  مقابل  در  مادر  و  پدر  بزرگ هستند،  بسیار 

می گیرند که کدام یک از کودکان شان را به آن ها تسلیم کنند«. 

بلوم که استاد ارتباطات در دانشگاه گرجستان است، درحال حاضر در 

نوشتن کتابی به نام »سالح های کوچک: کودکان و ترور« همکاری 

می کند که به بررسی استخدام و استفاده از کودکان توسط گروه های 

تروریستی می پردازد. او می گوید که در بعضی موارد، ممکن است 

به خانواده هایی که یک کودک را به یک گروه شورشی مسلح مانند 

طالبان می دهند، پولی  پرداخت شود. درواقع، یکی از بچه ها برای 

رفاه خانواده قربانی می شود.  

پیشنهاد  کودکان  این  خود  به  که  غرامت هایی  و  مزیت ها  انواع 

از گذشته هستند. هاگ می گوید:  بیشتر  بسیار  امروز  نیز،  می شود 

از  بود که  اعتباری  و تفنگ، و سطح  تنها یک موبایل  »در گذشته 

آن ناشی می شد. اما اکنون پول نقد واقعی دست به دست می شود«. 

راه دیگر برای پیوستن کودکان به گروه های مسلح، ازطریق خانواده 

به  متعلق  کودکان  این  برادر  یا  پدر  اگر  است.  اجتماعی  روابط  یا 

همان  به  نیز  آن ها  که  دارد  وجود  بیشتری  احتمال  باشند،  گروهی 

گروه ملحق شوند. 

از اعضای گروه مطالعات ضدتروریسم دانشگاه سیدنی،  لی فارل، 

می گوید: »اگر این گروه ها بر یک قلمرو مسلط شده و در سیستم 

باشد که  راه هایی  دیگر  از  نیز می تواند  این  کنند،  نفوذ  آن  آموزشی 

می توانند از آن طریق کودکان را استخدام کنند«. به نظر می آید این 

همان اتفاقی است که در روستای شیگل رخ داده است؛ جایی که 

ایست بازرسی پولیس در والیت پکتیکا منفجر کرد که به کشته شدن 

خودش، شش غیرنظامی و زخمی شدن پنج افسر پولیس منجر شد. 

درمورد  ملل  سازمان  دبیرکل  توسط  تهیه شده  گزارش  به  باتوجه 

حمالت  در  پسربچه   20 درکل،  مسلحانه،  درگیری های  و  کودکان 

انتحاری از سپتامبر 2010 تا دسامبر 2014 کشته شده اند. شاهدانی 

توصیف  را  حادثه ای  است،  شده  استناد  آن ها  به  گزارش  در  که 

کرده اند که در آن، فردی مظنون به عضویت طالبان »پسربچه ای 

را مجبور کردند تا دوچرخه ای را که مواد انفجاری به آن بسته شده 

که  ببرد  افغانستان  ملی  ارتش  نقلیه ی  وسیله ی  یک  به سمت  بود، 

انجامید«. در موارد دیگر، در  به قتل خودش و هشت غیر نظامی 

انتقال  برای  سال،  شش  سن  درحدود  پسربچه هایی   ،2014 سال 

ندانسته ی مواد منفجره استفاده شدند و دو نفر از سه نفر آن ها زمانی 

این مواد، کشته شدند. در سال 2013، پسران  انفجار  از  که پس 

شش ساله ی دیگری درحال آماده سازی یک بمب دست ساز زخمی 

شدند. 

کلی  برداشت  هستند،  ناکافی  زمینه  این  در  تحقیقات  درحالی که 

درمیان کارشناسان این است که گروه هایی مانند طالبان، از کودکان 

احتمال  چراکه  می کنند،  استفاده  بمب گذاری هایی  چنین  برای 

کم تری وجود دارد که کودکان باعث برانگیخته شدن سوءظن شوند. 

به گفته ی هاگ، »کودکانی که عملیات ها را انجام می دهند، کم تر 

استخدام  آسان تر  می گیرند،  قرار  بازرسی  هدف  بزرگ ساالن  از 

است.  ساده تر  آن ها  آموزش  و  هستند،  انعطاف تر  قابل  می شوند، 

استفاده ی آن ها برای بمب گذاری های انتحاری راحت تر است، که 

در آن آن ها قربانیان بهره کشی می شوند، چراکه آن ها بیشتر تحت 

تاثیر قرار می گیرند«. 

به گفته ی بلوم، زمانی که ستیزه جویان کودکان را برای انجام چنین 

آن ها  اگر  که  گفت  خواهند  کودکان  »به  می کنند،  آماده  حمالتی 

نمی کنند...  احساس  انفجار  لحظه ی  در  دردی  هیچ  شوند،  شهید 

آن ها حتا از حرکت هایی استفاده می کنند که در آن، کودکان بزرگ تر 

آن ها را زنده زیر خاک می کنند تا به این ایده باور بیاورند که آن ها بعد 

از مرگ دوباره زنده می شوند، یا این که با گلوله های جعلی به آن ها 

شلیک می کنند تا نشان بدهند که آن ها شکست ناپذیر هستند«. 

به گفته ی فارل، استخدام کودکان هم چنین به ساختن »طول عمر 

مستقر  مرکزی،  داعش  می کند.  کمک  گروه  انعطاف پذیری«  و 

القاعده  هوادار  که  نصرت  جبهه ی  آن  رقیب  و  سوریه،  و  عراق  در 

آموزش  برای  تالش های شان  با  رابطه  در  دو  هر  است،  سوریه  در 

تبلیغات می کنند. آن ها ادعا دارند که درحال آموزش نسل  کودکان 

بعد جهادی ها هستند. این به اصطالح »کودکان خالفت« بخشی از 

برنامه ی استراتژیک بلندمدت برای ایجاد چیزی است که آن ها یک 

ارتش »از لحاظ ایدئولوژی، خالص« می دانند. 

بلوم، که درمورد استفاده از کودکان توسط گروه های مسلح ازجمله 

جمهوری  و  سیرالئون،  لیبریا،  در  سرباز  کودکان  تامیل،  ببرهای 

شما  »این که  می گوید:  است،  کرده  تحقیق  کنگو  دموکراتیک 

آن ها  که شما  می دهد  نشان  می دهید،  آموزش  را  کودکان  چه گونه 

)به معنای سربازان  یا خوراک توپ  بعدی می بینید  به عنوان نسل  را 

و وسایلی که تنها برای قربانی کردن در جنگ استفاده می شوند(«. 

درمیان گروه های متحد با دولت، ممکن است کودکان پیش از آن که 

درنهایت برای سالح بدست گرفتن آموزش داده شوند، به عنوان آشپز 

و پاک کار کار  کنند. سازمان بین المللی کودکان سرباز اشاره کرد، 

نقاط  از  برخی  در  فرماندهان  که  است  کرده  دریافت  گزارش هایی 

افغانستان، در طول روز از کودکان به عنوان محافظ استفاده می کنند 

و در طول شب آن ها را مورد سوءاستفاده ی جنسی قرار می دهند. 

آیا راه نجاتی وجود دارد؟ 

هیچ برآورد روشنی از این که چه تعدادی از کودکان درحال حاضر در 

افغانستان درحال جنگیدن هستند وجود ندارد. نزدیک ترین تخمین 

توسط سازمان ملل فراهم شده است که استخدام و استفاده از 556 

پسر و 4 دختر را در دوره ی زمانی سپتامبر 2010 تا دسامبر 2014 

دولت  علیه  که  گروه هایی  توسط  آن ها  درصد  است. 75  کرده  ثبت 

می دهد  تذکر  ملل  سازمان  اما  شده اند.  استخدام  می کنند،  مبارزه 

که نگرانی هایی جدی نسبت به این که برآورد گزارش کم تر از میزان 

واقعی است وجود دارد.

متحد  ملل  سازمان  با  عملی  طرح  یک  افغانستان   ،2011 سال  در 

به منظور پایان دادن به استخدام و استفاده ی افراد زیر سن قانونی 

که  کرد  برنامه ای  اجرای  به  آغاز  دولت  گذشته،  سال  و  کرد  امضا 

توسط  کودکان  از  استفاده  و  استخدام  مجرمانه شمردن  شامل 

که  وضعیت  از  خالصه ای  در  بااین حال،  می شد.  امنیتی  نیروهای 

توسط سازمان بین المللی کودکان سرباز در ماه جون ارائه شد، این 

تعهدات  اجرای  برای  اشاره کرده است که »توانایی دولت  سازمان 

خود،  ملی   سیاست های  و  قوانین  به  آن  پایبندی  و  بین المللی اش 

ناکافی است«. 

چالش دیگر در غیاب هرگونه چارچوب برای جرم انگاری استخدام و 

استفاده از کودکان، عدم وجود برنامه های توان بخشی برای کسانی 

مبارزه کرده اند.  یا  آموزش دیده  به عنوان گروه های مسلح  است که 

همان طور که هاگ یادآوری می کند، »در آن جا هیچ حمایتی برای 

روانی،  ازلحاظ  چه  ندارد،  وجود  آن ها  توان بخشی  و  قوا  تجدید 

جسمی، عاطفی یا آموزشی. درحال حاضر، هیچ گونه خدماتی در آن 

منطقه موجود نیست«.

چرا کودکان افغانستان
 به عنوان جاسوس و بمب گذار انتحاری استفاده می شوند؟

فرانت الین/ پریانکا باغانی

ترجمه: معصومه عرفانی

باتوجه به گزارش تهیه شده توسط دبیرکل سازمان ملل درمورد 
کودکان و درگیری های مسلحانه، درکل، 20 پسربچه در حمالت 

انتحاری از سپتامبر 2010 تا دسامبر 2014 کشته شده اند. شاهدانی 
که در گزارش به آن ها استناد شده است، حادثه ای را توصیف 

کرده اند که در آن، فردی مظنون به عضویت طالبان »پسربچه ای را 
مجبور کردند تا دوچرخه ای را که مواد انفجاری به آن بسته شده 

بود، به سمت یک وسیله ی نقلیه ی ارتش ملی افغانستان ببرد که به 
قتل خودش و هشت غیر نظامی انجامید«. در موارد دیگر، در سال 

2014، پسربچه هایی درحدود سن شش سال، برای انتقال ندانسته ی 
مواد منفجره استفاده شدند و دو نفر از سه نفر آن ها زمانی که پس 
از انفجار این مواد، کشته شدند. در سال 2013، پسران شش ساله ی 

دیگری درحال آماده سازی یک بمب دست ساز زخمی شدند.
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4000Annual افغانی 2500 افغانی
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دبیر خبر: عصمت اهلل سروش 
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ویراستار: الیاس نو اندیش

صفحه آرا:  صمیم صالحی و هادی دریابی
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این یادداشت اشاره ی مجملی در باره ی »قیمِت آدم« است. چند 
روز پیش، قبل از واقعه ی پاریس، با دوست خوبم عارف یعقوبی 
باره ی  در  لینکی  هم  پژواک  خلیل  می زدم.  حرف  باره  این  در 

ارزش خبری واقعات گذاشته بود.
این روزها تنور این سوال داغ است که مگر جان ما جان نیست؟ 
فکر  که  می پرسند  جهت  آن  از  بعضی  را  اعتراضی  سوال  این 
می کنند مثاًل مردم جهان یا حاکمان شان به جان بعضی آدم ها، 

مثاًل به جان شهروندان پاریسی، اهمیت بیشتری می دهند.
این که  دارد.  قیمت مشخص  آدم یک  هر  که  است  آن  واقعیت 
می گویند کل دنیا یک طرف و تو یک طرف، یا به عالمی نفروشم 
این گونه سخنان نشان  موی تو را، شعر است. حداکثر،  تارِ  دو 
می دهند که گوینده شما را چقدر دوست دارد. اما این دوست 
تهدیدها و  منابع و فرصت ها و  بازار  قیمت شما در  بر  داشتن 

ناگزیری ها تاثیر چندانی نمی گذارد.
مثالی بدهم:

فرض کنید یک هفته از عروسی تان می گذرد و خانم یا شوهر 
به چند می خرید؟ ممکن  او را  بیمار می شود. جاِن  تان سخت 
است بگویید من حاضرم تمام جهان را فدای او کنم و جانش را 
نجات بدهم. اما دریغا که همه ی جهان مال شما نیست. شما تنها 
همان امکاناتی را که در دست رس دارید، می توانید برای نجات 
دادن او خرج کنید )آن هم نه همه اش را(. چه امکاناتی دارید؟ 
آن  از  مقدار  چه  است؟  چند  امکانات  آن  کردن  فراهم  قیمت 
امکانات را واقعًا می توانید صرِف نجات همسر تان بکنید؟ شما 
اگر می خواهید »جان« بخرید، ناگزیرید »قیمت« اش را بپردازید. 
تعیین  شما  عشق  را  مثال(  این  )در  تان  همسر  جاِن  قیمت  و 
زندگی  آن  درون  در  شما  که  می کند  تعیین  مارکیتی  نمی کند. 
می کنید و در آن به تعامل با دیگران می پردازید. اگر شما به منبع 
بسیار ناچیزی از پول و توابع مالی آن دست رسی داشته باشید، 
مجبورید با خود فیصله کنید که چقدر از آن منبع را برای صحت 
همسر خود استفاده کنید و تهدید مرگ را از او دور نگه دارید 
و چقدر از آن منبع را صرف نیازهای دیگری بکنید که ازشان 
نمی توانید چشم پوشی کنید. هیچ میزان از عشق و عالقه ی شما 
که  زیرنشین  و  سخت  واقعیت  این  در  تان  محبوب   همسر  به 
همسر شما قیمت مشخصی دارد، تغییری نمی آورد. اگر محبوب 
دو  تنها  شما  ولی  داد  نجات  یورو  با صدهزار  می توان  را  شما 
جان  خریدن  برای  مجبورید  شما  دارید،  اختیار  در  یورو  هزار 
محبوب خود به قیمت بسیار پاییِن دوهزار یورو چانه بزنید. اگر 
هیچ کسی نتواند یا نخواهد جان همسر شما را به صدهزار یورو 
بخرد، قیمت آن آدم در ملک شما کم تر از صدهزار یورو است. 
و حتا شاید کم تر از ده هزار یورو. فکر کنید شما در افغانستان 

هستید.
اما در پاریس ممکن است وضع متفاوت باشد. شاید در آن جا 
قیمت  خود  محبوب  جان  دادن  نجات  برای  بتواند  آدم  یک 
باالتری بپردازد. این »توانایی« در این زمینه، ربط محکمی دارد 
با دست رسی ای که این فرد به منابع توانْ بخش دارد. اسم دیگر 
این منابع توانْ بخش همان اقتصاد شکوفا، درآمد بهتر و ظرفیت 
کّمی و کیفی باال برای تولید امکانات زند گی است. جامعه یی که 
این چنین باشد، جامعه ی فرصت هاست و طبیعی است که در 
چارچوب یک برخورد عقالنی همه ی مردمان جهان از داشتن 
نسبت یا رابطه یی مثبت و گرم با چنین جامعه یی سود می برند 

و استقبال می کنند.
معنای این وضع به زبان ساده این است که بلی، خون شهروند 
آدم  جاِن  اما  است.  باالتر  خونش  بهای  و  سرخ تر  پاریسی 

افغانستانی چنان ارزشی ندارد.
در امریکا یک خانم کارمند در یک شرکت خصوصی انگشت 
خساره  دالر  میلیون  چند  و  می دهد  دست  از  را  خود  دست 
می گیرد. اما ناتو و امریکا برای جان هر آدم غیرنظامی تلف شده 
در افغانستان )در موارد مشخصی که الزم دیدند( سه هزار دالر 
دادند. این که ما در عالم انتزاع ذهنی یا عاطفی خود برای جان 
شهروندان کشور خود چه مایه ارزش قایل هستیم، چیز زیادی 
را تغییر نمی دهد. اگر می خواهیم بهای ما واقعًا باال برود، باید 
با  کیفیت،  با  آموزش  )با  بسازیم  باکیفیت تر  را  مان  جنس جان 
کاالهای خواستنی،  و  با عرضه ی خدمات  دنیا،  ثبات  به  کمک 
با نشان دادن توانایی تکنالوژیک، با نشان دادن قدرت ملی(؛ به 

گونه یی که جهان با تاوان ما تاوان کند.
در وضعیتی که حاال در آن هستیم و با رفتاری که اکنون می کنیم 
و با میزان توسعه یی که حاال در جامعه ی خود داریم، قیمت جان 

ما نیز دو پول است.

قیمت آدم
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)واکنش جنبش ضد بیکاری در پیوند به سخنرانی رییس 

جمهور در محفل افتتاح پروگرام ملی اشتغال زایی(

انجام  بیکاری«  ضد  »جنبش  که  تحقیقاتی  براساس 

جدی  معضل  یک  به  افغانستان  در  بیکاری  است،  داده 

اجتماعی،  معضل  این  است.  شده  تبدیل  اجتماعی 

تکان دهنده است. نرخ باالی بیکاری و پیامد های سنگین 

آن؛ چون، فرار از کشور، خشونت های خانوادگی، اعتیاد 

به مواد مخدر، پیوستن به گروه های جانی و تروریست از 

کمک  مؤسسات  و  کشورها  دولت،  بی توجهی  و   یک سو 

از  پژوهش گران  و  اجتماعی  تاثیرگذار  نیروهای  کننده، 

سوی دیگر، این معضل اجتماعی را نگران کننده تر جلوه 

داده است. بی توجهی و بی پروایی در مقابل این معضل 

اجتماعی و مرض مهلک، بی توجهی به سالمت جامعه ی 

ناتوان  و  ضعیف  مرض،  این  توسط  روز  هر  که  است 

به  را  بی پروایی، جامعه  و  بی توجهی  این  تداوم  می شود. 

پرتگاه سقوط نزدیک می کند.

جنبش ضد بیکاری باورمند است که بیکاری یک معضل 

جهانی است که در هر کشوری وجود دارد. هیچ کشوری 

از این مسئله مستثنا نیست؛ اما نرخ بیکاری، کشورها را از 

هم متمایز می کند. در بعضی کشورها، نرخ بیکاری باال و 

تکان دهنده است و در بعضی کشورها،  همان حد معمولی 

خود را دارد. نرخ بیکاری در افغانستان، 25 فیصد است. 

اوسط بیکاری بین مردان 52 فیصد و در بین زنان باالتر 

عنوان  به  امنیت،  از  بعد  بیکاری  می باشد.  فیصد   60 از 

است.  مطرح  افغانستان  در  اکنون  اجتماعی  دوم  مسئله 

اما حکومت وحدت ملی از کنار این معضل اجتماعی به 

سادگی می گذرد. بی پروا و بی توجه است. 

پیامدهای  و  موجود  درک شرایط  با  بیکاری،  جنبش ضد 

سنگین بیکاری، در 16 سنبله سال جاری، صدای اعتراضی 

و  اشتغال زایی  )وضعیت  موجود  شرایط  به  نسبت  را  خود 

توجه سران حکومت وحدت  و جلب  بیکاری(  باالی  نرخ 

ملی، بلند نمود و در یک راهپیمایی مسالمت آمیز از پیش 

قصرداراالمان الی دروازه ی شمالی پارلمان این معضل را 

رسانه ی کرد و در ختم، خیمه ی تحصن خود را در مقابل 

در وازه ی شمالی پارلمان برافراشت. بعد از گذشت یک ماه 

و چند روز از خیمه ی تحصن جنبش ضد بیکاری، حکومت 

به  دیگری  پاسخ  نصیحت،  و  عجز  جزء  به  ملی  وحدت 

در  بیکاری،  ضد  جنبش  بنابراین،  است.  نداشته  جنبش 

ادامه ی راهپیمایی های قبلی خود، در چهارمین نافرمانی 

که  را  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  دروازه ی  مدنی اش، 

قطع نامه ی  در  و  نمود  بسته  دارد،  کار  با  مستقیم  ارتباط 

پانزده ماده ی خود، از این وزارت و حکومت وحدت ملی 

خواست تا زمانی که به خواست های آن ها رسیدگی نشود به 

هیچ کارمند این اداره اجازه ی کار نمی دهند و شب و روز 

در پیش دروازه ی وزارت کار و امور اجتماعی خواهند ماند. 

اما به خاطر سناریو سازی حکومت وحدت ملی و تهدیدات 

وزارت  پیش  در  که  نتواست  بیکاری  جنبش ضد  امنیتی،  

بماند و به خیمه ی خود برگشت. 

برافراشتن خیمه ی تحصن در مقابل پارلمان و دادخواهی 

کنار  در  افغانستان،   در  بیکار  انسان  میلیون  سیزده  برای 

نکته های  آن،   از  ناشی  و ماللت های  نامالیمات  همه ی 

این نکته ها، حاکم بودن  از  قابل توجه وجود دارد: یکی 

»بی سازمانی اجتماعی« در حکومت وحدت ملی است که 

بار آورده است. از جمله  مشکالت زیادی را در کشور به 

عدم  از  حاکی  اجتماعی،  بی سازمانی  بیکاری.  معضل 

توفیق مقررات است و بر سه نوع می باشد: بی هنجاری، 

به وضعیتی گفته  بی هنجاری،   اختالل.  و  فرهنگی  ستیز 

وجود  فعالیت  و  کار  انجام  به منظور  مقررات  که  می شود 

نداشته باشد. ستیزفرهنگی، حاکی از وضعیت است که دو 

نوع مقررات متضاد وجود دارد و کنش گر نمی داند براساس 

کدام یک عمل کند. اختالل، وضعیت است که هم نوایی 

بی سازمانی  بنابراین،  ندارد.  وجود  موجود،  مقررات  با 

اجتماعی، یکی از مشخصات حکومت وحدت ملی است و 

شما در سیمایی هر اداره ی این حکومت، دیده می توانید 

و جنبش آن را در این دادخواهی خود تجربه کرده است.  

نشانه های  که  است  اداره ی  همان  از  یکی  کار،  وزارت 

این  یافت.  آن  در  می توان  را  اجتماعی  بی سازمانی  از 

وزارت، با داشتن یک وزیر، چهار معین و بیش از 7600 

است؟  کرده  چه  حاال  تا  افغانستان،  سراسر  در  کارمند 

برنامه ی  چه  رخصتی،  روزهای  اعالم  جزء  به  وزارت  این 

برای اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری داشته و دارد؟ آیا 

از  بازار کار و نداشتن معلومات  از  نداشتن معلومات بروز 

نیروی کار و عدم پیش بینی این وزارت در مورد بیکاری و 

عدم تطبیق و نظارت از قانون کار، ناشی از کدام عوامل 

اند: نبود امکانات یا بی سازمانی اجتماعی؟ 

توجیه  امکانات،  نبود  کردن  پیشکش  جنبش،   نظر  به 

ناکام این وزارت برای پنهان کردن بی سازمانی اجتماعی 

حاکم در این وزارت است. برداشت جنبش از مالقات های 

از قصه ی  این وزارت داشت حاکی  با وزیر و رؤسای  که 

تلخ و ناکامی این وزارت است. آن قصه نتیجه ی همان 

مالقات ها و جواب وزیر با این جنش است: وزارت کار و 

امور اجتماعی می گوید که ما به همه ی خواست های شما 

رسیدگی می کنیم و این خواست های شما جزء برنامه های 

وزارت کار و امور اجتماعی است. این وزارت، برنامه های 

برای اشتغال زایی و  کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت 

کاهش نرخ بیکاری دارد. اما وقت جنبش ضد بیکاری از 

این وزارت می خواهد که  همین صحبت های خود را در یک 

کنفرانس مطبوعاتی در خیمه ی تحصن جنبش ضدبیکاری 

در حضور رسانه ها و از طریق رسانه ها به مردم افغانستان 

بیان کنید، این وزارت، عجز نشان داده و پای خود را پس 

می کشد. این امر، خود حاکی از  بی برنامگی این وزارت 

که ناشی از بی سازمانی اجتماعی می شود،  است. 

شما  را  اجتماعی  بی سازمانی  رگه های  این،   از  بدتر  اما 

در  اجتماعی  بی سازمانی  این  شاید  و  می بینید  ارگ  در 

ادارات دولتی، ناشی از بی سازمانی ارگ باشد. اگر خیلی 

اجتماعی  بی سازمانی  باشیم،  نکرده  برخورد  تقلیل گرایانه 

جست وجو  ارگ نشینان  از  یکی  سخنان  در  می توان  را 

تاریخ  به  غنی  ثانیه ی   14 و  دقیقه   15 »سخنرانی  کرد: 

اشتغال زایی«  ملی  پروگرام  افتتاح  در محفل  26 عقرب، 

روی  سخنرانی،  این  است.  تأمل  قابل  جهت،  این  از 

اشتغال زایی و مساعد کردن زمینه ی کار متمرکز بود. در 

این سخنرانی به یکی از علت های بیکاری که همانا خروج 

نیروهای خارجی بود، اشاره شد و نیز به ایجاد پروگرام ملی 

پاک  زارعین،  از  حمایت  پرداختند.  آن  برنامه های  و  کار 

کردن شهر، ساختن سرک های قریه ها، ساختمان سازی 

و تأمین برق برای انکشاف اقتصادی و ایجاد کار از جمله 

برنامه های پروگرام ملی اشتغال زایی خوانده شد. با توجه 

اشتغال زایی،   ملی  پروگرام  و  جمهور  رییس  سخنان  به 

و  آن  باالی  نرخ  و  بیکاری  این است که،  اساسی  سوال 

پیامدهای سنگین اش، چون فرار از کشور، برای حکومت 

وحدت ملی و رییس جمهور به عنوان یک مسئله و معضل 

اجتماعی است؟ اگر هست، آیا صحبت های غنی در رابطه 

مرض  این  برای  دوای  و  قناعت بخش  اشتغال زایی،  با 

مهلک می تواند باشد؟

به عنوان  بیکاری  که  است  معتقد  بیکاری،  ضد  جنبش 

وحدت  حکومت  برای  امنیت،  از  بعد  اجتماعی  معضل 

ملی مطرح نیست. یعنی بیکاری به عنوان یک »تهدید« 

تحقیقات  اما  نیست.  مطرح  ملی  وحدت  حکومت  برای 

نشان می دهد که بیکاری بعد از امنیت، به عنوان مسئله ی 

اجتماعی برای شهروندان است و آن ها را تهدید می کند. 

در  عملی  و  فراگیر  استراتژی  ملی،  وحدت  ولی حکومت 

قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت برای 

مصداق  غنی،  سخنرانی  ندارد.  بیکاری  و  اشتغال زایی 

خوبی بر این مدعاست. باز نکردن خیلی از مباحث مرتبط 

چون،  آن ها،  با  مبارزه  برای  برنامه  نداشتن  و  بیکاری  با 

تخصیص بودجه برای پروگرام ملی اشتغال زایی، بیکاری 

تحصیل کرده ها،  فرار جوانان به خاطر کار،  برنامه ی تقاعد، 

کارگری،  اتشه  ایجاد  ادارات،   خالی  بست های  اعالن 

از  ایجاد دفترهای کاریابی در مرکز و والیات، جلوگیری 

کار کودکان، عدم تطبیق و نظارت از قانون کار، حمایت 

و  علت های  از  یادآوری  عدم  خصوصی،  سکتورهای  از 

پیامدهای  بیکاری،  عدم یادآوری از انواع بیکاری و ... از 

جمله موضوعاتی اند که در سخنان رییس جمهور جایش 

خالی بود. این بی توجهی، ناشی از جدی نگرفتن بیکاری، 

عدم عالقه مندی و بی توجهی به حق شهروندان که همانا 

بی سازمانی  از  ناشی  بی پروایی،  این  است.  باشد،  کار 

چند  به  جنبش  است.  حاکم  ارگ  در  که  است  اجتماعی 

نکته که در  سخنا غنی برای خود جا باز نکرده بود،  اشاره 

می کند:

بودجه ی  که  نکرد  یاد آوری  جمهور،  رییس  اول،  نکته 

و چقدر  تأمین می شود  از کجا  اشتغال زایی  ملی  پروگرام 

است و چه صالحیت ها و برنامه ها دارد و با چه نوع بیکاری 

تحصیل  برای  اشتتغال زایی  دوم،  نکته  می کند؟  مبارزه 

کرده ها و جلوگیری از فرار جوانان چه برنامه دارد و هیچ 

تأمل بر برنامه ی تقاعد و اعالن بست های خالی ادارات 

دولتی که می تواند راه حل کوتاه مدت برای جذب جوانان 

تحصیل کرده باشد،  نکرد. نکته سوم، غافل بودن از عدم 

تطبیق قانون کار. کار کودکان یک چالش است، اما بازار 

به  بی توجهی  چهارم،  است.  کار  کودکان  شاهد  ما  کار 

راه حل های دیگر برای اشتغال زایی چون بررسی بازار کار، 

و  کارگری  اتشه  ایجاد  از سکتورهای خصوصی،  حمایت 

ایجاد دفترهای کاریابی که رییس جمهور به آن نپرداخت. 

انتظار می رفت که حکومت وحدت ملی برنامه ی منسجم، 

نرخ  آوردن  پایین  و  اشتغال زایی  برای  عملی  و  فراگیر 

بیکاری داشته باشد،  اما بعد از گذشت یک سال،  برنامه 

حکومت وحدت ملی برای اشتغال زایی ناامید کننده بود.   

بنابراین، جنبش ضد بیکاری، ایجاد پروگرام ملی کار را به 

فال نیک گرفته و اما،  سخنان رییس جمهور غنی را ناامید 

کننده می داند. امید است که پرواگرام ملی کار استراتژی 

کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برای اشتغال زایی و 

از خواست های  که  باشد  داشته  بیکاری  نرخ  پایین آوردن 

جنبش ضد بیکاری است و برای رسیدن به این خواست ها 

تحصنش  خیمه ی  بیکاری،  ضد  جنبش  می کند.  مبارزه 

و  برجاست  پا  پارلمان  شمالی  دروازه ی  مقابل  در  تاهنوز 

برای پنجمین نافرمانی مدنی خود آمادگی می گیرد. 

جنبش ضد بیکاری

1394/8/29

برنامه » ملی اشتغال زایی«
سخیداد هاتف ناامید کننده بود 



ملل روز  امنیت سازمان  اطالعات روز: شورای 
جمعه با رای قاطع اعضای این شورا قطع نامه ای 

را صادر کرد.
این  به متام کشورهای عضو  قطع نامه  این  در   
سازمان اجازه داده شد تا همه تدابیر الزم برای 

مبارزه با گروه داعش را در پیش بگیرند. 
به نقل از بی بی سی، این قطع نامه یک هفته 

پس از حمالت پاریس و با رای قاطع اعضای 
این شورا تصویب شد.

فرانسه با تهیه پیش نویس این قطع نامه از متام 
تا  است  خواسته  سازمان  این  عضو  کشورهای 
تروریستی  حمالت  رسکوب  و  پیشگیری  برای 
گروه های متعهد به  گروه داعش تالش بکنند و 

با یکدیگر هم آهنگ باشند.

گفته  فرانسه  جمهوری  رییس  اوالند،  فرانسوا 
برای  ملت ها  بسیج  »به  قطع نامه  این  است 

حذف داعش کمک می کند.«
باورند که صدور  براین  فرانسوی  دیپلامت های 
این قطع نامه حامیت های سیاسی قابل اهمیتی 

را برای مقابله با گروه داعش فراهم می سازد.

اطالعات روز: پس از حمالت مرگ بار پاریس، 
در  امنیتی  هشدار  سطح  بلژیک  دولت  اکنون 
بروکسل، پایتخت این کشور را به باالترین حد 

ممکن رسانده است.
است  آن  معنای  به  بلژیک  دولت  اقدام  این 
این  پایتخت  الوقوع  که خطری جدی و قریب 

کشور را تهدید می کند.
به نقل از بی بی سی، شارل میشل، نخست وزیر 
بلژیک گفته است اطالعات نشان می دهد که 
هفته  یک  آن چه  مشابه  حمله ای  وقوع  امکان 
پیش در پاریس اتفاق افتاد، در بروکسل وجود 

دارد.

مواد  نه  اما  سالح  گفته اند  بلژیک  مقام های 
منفجره، در خانه یکی از بازداشت شدگان اخیر 

پیدا شده است.
فردا  تا  بروکسل حداقل  قطار زیرزمینی  و  مرتو 
یک شنبه تعطیل و چندین بازی فوتبال نیز لغو 

شده اند.
مردم  به  بلژیک  داخله  وزارت  بحران  مرکز 
ایمنی  توصیه های  به  است  کرده  توصیه 
مانند  شلوغ  اماکن  در  حضور  از  و  کنند  عمل 
ایستگاه های  کنرست ها،  ورزشی،  رویدادهای 

قطار و فرودگاه ها خودداری کنند.
کشور،  مناطق  سایر  در  امنیتی  هشدار  سطح 

پائین تر از بروکسل اما هم چنان جدی است.
دولت بلژیک به دنبال حمالت مرگ بار پاریس، 
برای تقویت امنیت کشور، تدابیر جدیدی را به 

اجرا در آورده است.
به دنبال حمالت پاریس و اعالم این مسئله که 
و  برنامه ریزی  در  احتامال  بلژیک  در  شبکه ای 
تدابیر  است،  داشته  دست  حمالت  این  انجام 

امنیتی در این کشور تشدید شده است.
نیروهای امنیتی بلژیک طی یک هفته گذشته، 
و  انجام  مختلف  شهرهای  در  را  عملیاتی 

بازداشت هایی انجام داده اند.

که  کرده  اعالم  ترکیه  پولیس  روز:  اطالعات 
با  ارتباط  در  را  فردی  آنتالیا  ساحلی  شهر  در 
کرده  دست گیر  پاریس  شب  جمعه  حمالت 

است.
نقل  به  عقرب،   30 شنبه،  رویرتز،  خربگزاری 
فرد  داده،  گزارش  ترکیه  دوغان  خربگزاری  از 
در  که  پاریس  حمالت  در  رشکت  به  مظنون 
جنوب ترکیه دست گیر شده است، یک جوان 

بلژیکی مراکشی تبار است.
به نقل از رادیو زمانه، فرد مظنونی که بازداشت 
شده، احمد دهامنی نام دارد. دهامنی ۲۶ ساله، 
از ۱۶ نوامرب در یک هوتل پنج ستاره در شهر 

ساحلی آنتالیا به رس می بُرد.
گفته اند  خرب،  این  تأیید  با  ترکیه  مقام های 
دست گیر  رابطه  این  در  نیز  دیگر  مرد  دو  که 

شده اند.
شهروندان  شده،  بازداشت  دیگر  مظنون  دو 
سوریه هستند و در رسِک نزدیکی محل اقامت 
دهامنی پنهان شده بودند. در این گزارش آمده 
است که احمد طاهر ۲۹ ساله و محمد وردی 
به ترکیه آمده بودند  ۲3 ساله، از سوی داعش 
به  ترکیه  از  دهامنی  خروج  مسیر  امنیت  از  تا 

سوریه اطمینان حاصل کنند.
پولیس ضد ترور ترکیه گفته که دهامنی را از 
نظر  تحت  آنتالیا شد،  فرودگاه  وارد  که  زمانی 

گرفته بودند.
پاریس،  به  گذشته  جمعه  حمالت  پی  در 
این  در  که  مظنونانی  یافنت  برای  جست وجو 

عملیات دست داشتند، ادامه دارد.
هفته گذشته  نیز طی  بلژیک  امنیتی  نیروهای 

ویژه  به  و  کشور  این  مختلف  شهرهای  در 
انجام  تجسس  گسرتده  عملیات  آن  پایتخت 

دادند. 
از  شبکه ای  می گویند  بلژیک  مقام های 
برنامه ریزی  در  بلژیک  در  داعش  اعضای 
حمالت پاریس نقش داشتند و احتامل می رود 

در حال طرح ریزی حمله جدیدی باشند.
فرانسه  تبعه  عبدالسالم،  صالح  می شود  گفته 
به رشکت در حمالت  مظنون  افراد  از  و یکی 
هفته  می کرد،  زندگی  بروکسل  در  که  پاریس 

گذشته به این شهر بازگشته است.
اتباع  از  گروهی  ترکیه  گذشته  هفته  طی 
در  داعش  با  داشنت  ارتباط  ظن  به  را  مراکش 
قرنطینه فرودگاه استانبول نگه داشت و توسط 

پولیس مرزی مورد بازجویی قرار داد.

وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  روز:  اطالعات 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطع نامه  از  بریتانیا 
متحد در مورد استفاده از »همه تدابیر الزم« برای 

مبارزه با گروه داعش استقبال کرده است.
فرانسه  توسط  که  قطع نامه  این  پیش نویس 
آرا  اتفاق  به  شب  جمعه  بود،  شده  پیشنهاد 

تصویب شد.
فرانسه از کشورهای عضو شورای امنیت خواسته 
بود »تالش های شان را برای پیشگیری و رسکوب 

گروه های  جانب  از  که  تروریستی«  حمالت 
وفادار به گروه داعش و سایر افراطیون مرتبط با 
القاعده صورت می گیرد، با یکدیگر هم آهنگ 

و دوچندان کنند.
به نقل از بی بی سی، نخست وزیر بریتانیا گفته، 
رای شورای امنیت »بدون شک حامیت گسرتده 
بین املللی« از »ریشه کن کردن« گروه داعش را 

نشان می دهد.
داعش مسئولیت حمالت پاریس را که بیش از 

۱۲0 کشته بر جای گذاشت، به عهده گرفته است.
اعضای  حامیت  جلب  صدد  در  کامرون  آقای 
علیه  هوایی  حمالت  انجام  از  بریتانیا  پارملان 
هیچ  چند  هر  است.  سوریه  در  داعش  گروه 
جدول زمانی برای رای گیری در پارملان بریتانیا 

در این مورد وجود ندارد.
منایندگان پارملان بریتانیا در سال ۲0۱3، به حمله 
هوایی این کشور به نیروهای دولتی سوریه رای 

منفی دادند.

از  مالی  امنیتی  نیروهای  روز:  اطالعات 
دست  به  مظنون  فرد  سه  از  بیش  بازداشت 
باماکو،  در  هوتلی  گروگان گیری  در  داشنت 

پایتخت مالی، خرب می دهند.
مالی  امنیتی  مقام های  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
می زنند  تخمین  که  کردند  اعالم  شنبه  روز  به 
بیش  رادیسون،  هوتل  به  جمعه  روز  حمله  در 
رشکت  شده اند،  بازداشت  که  نفری  سه  از 

داشته اند. 
عقرب   ۲۹ نوامرب/   ۲0 جمعه  صبح  حمله  در 
رادیسون  لوکس  هوتل  به  مسلح  گروه  یک 
و  مهامن   ۱۴0 مالی،  پایتخت  باماکو،  شهر  در 

به گروگان گرفته  این هوتل  از کارکنان  تن   30
شدند. در نتیجه عملیات آزادسازی گروگان ها، 

۲0 تن کشته شدند.
این  که  است  گفته  مالی  امنیتی  منبع  یک 
اتفاق در طبقه هفتم هوتل رخ داده و مهاجامن 

از این طبقه تیر اندازی کردند.
هوتل رادیسون، ۱۹0 اتاق دارد و محل اقامت و 

رفت و آمد خارجی ها است. 
پس از این حمله، رییس جمهور مالی، ابراهیم 
کشور  این  در  روز   ۱0 مدت  به  بوبکرکیتا، 
وضعیت اضطراری و از روز دوشنبه، ۲3 نوامرب، 

به مدت سه روز عزای عمومی اعالن کرد. 

اسالم گرای  گروه  را  حمله  این  مسئولیت 
طی  بلمختار،  مختار  رهربی  به  »املرابطون« 
در  گروه  این  است.  گرفته  عهده  به  بیانیه ای، 
بیانیه خود نوشته است که با همکاری »امارات 
این عملیات  القاعده،  الجزایری  صحرا« شاخه 

سازمان دهی شده است. 
هوتل  به  مسلح  گروه  یک  جمعه  روز  صبح 
باماکو، ۱۴0 مهامن و 30 تن  رادیسون در شهر 
به گروگان گرفتند که  را  این هوتل  از کارکنان 
در نتیجه عملیات آزادسازی گروگان ها، ۲0 تن 

کشته شدند. 
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بگو مگو از

ربودن شدن ده ها مسافر دیگر در زابل نشان می دهد که 

حل این مشکل به آن سادگی که فکر می کردیم، نیست. 

اصاًل، راه حل عملی و نهایی در هیچ نوشته، و نظر هیچ 

اندازی  راه  به  توصیه  خشم،  ابراز  منی شود.  دیده  فردی 

حرکت های اعرتاضی بیشرت و خشن تر در مقابل دولت و یا 

توصیه به دست زدن به عمل متقابل، هیچ کدام منی تواند مشکل را به صورت ریشه ای 

حل کند.

چالشی که حوزه های ضد طالب و مخصوصًا هزاره ها با آن روبه رو هستند را می توان 

یکی از جدی ترین چالش ها بعد از قتل عام عبدالرحمن و سلطه ی طالبان در اواخر قرن 

20 /اوایل قرن 21 دانست دانست. تجربه نشان داده است، و دقت در واقعیت های 

پیرامون نشان می دهد که برای روبه رو شدن با این چالش، به چیزی بسیار عمیق تر، 

یا  و  اشخاص،  کردن  آب  بی  خیابانی،  اعرتاض  خشم،  ابراز  از  وسیع تر  و  جدی تر 

رویارویی با دولتی ها نیاز است.

اعرتاض قبلی، پیامدها و رسنوشتش نشان داد که حد اقل نخبگان جامعه، توانایی 

عمل متحدانِه معطوف به هدف را ندارند و حرکت توده ی مردم را به رسعت به وسیله ای 

برای تصفیه حساب های شخصی، گروهی و ... تبدیل می کنند، چیزی که نتیجه اش 

نشان  واقعیت  این  باشد.  کنندگان  اعرتاض  خواست های  برعکس  کاماًل  می تواند 

از  بخشی  حداقل  از سوی  باید  که  آن صورتی  به  پیرشو،  عظیم  چالش  که  می دهد 

نخبگان جامعه، جدی گرفته منی شود. این چالش عظیم است، عمیق است، ویران گر 

است، و رویارویی معنادار با آن نیازمند وحدت، چشم پوشی از منافع فردی و گروهی و 

به کارگیری همه ی توان و نیروی جامعه است. آیا چنین چیزی ممکن است؟

در خرب گروگان گیری ]روز جمعه[ در مالی نوشته شده که 

گروگان گیران از گروگان ها امتحان خواندن قران گرفته و 

هرکس که می توانسته قران بخواند، را آزاد می کردند. من 

به اسالم هراسی در غرب نقد دارم و آن را نوعی ادامه ی 

تاریخ نژادپرستی می دانم. ولی برایم سوال است که چرا مسلامنان معتقد )اگر فکر 

به جا می کند( خودشان  نا  و  ابزاری  از اسالم استفاده  می کنند که گروه داعش دارد 

واکنش جدی علیه گروه هایی مثل داعش نشان منی دهند؟ داعشی ها با آزمون قران به 

دنیا می گویند اگر می خواهید زنده مبانید باید قران بدانید؟ چرا مسلامن های مخالف به 

این گونه استفاده از قران حرکت اعرتاضی منی کنند؟ چرا مثاًل مسلامن ها همین امروز 

قران های شان را به عالمت اعرتاض به این حرکت قران خوانی داعش/القاعده سیاه 

پوش منی کنند؟ این فقط یک مثال است. منظور این که کافی نیست که مسلامن ها 

فقط به مخاطبین غربی یادآوری کنند که ما صلح جو هستیم و اسالم آن نیست و بیایید 

ما را در آغوش بکشید ببینید چقدر گناه داریم. مسلامن ها باید ابتکار عمل را به دست 

لحاظ  از  پرهزینه  و  کنند. حرکت های منادین  اعرتاضی  بگیرند و ضد داعش حرکت 

ارزشی برای داعش. اگر آدم هایی برای رد شدن از آزمون قران خوانی جانشان را از 

دست می دهند، چرا خود مسلامنان برای اعرتاض به این گونه استفاده از قران برای 

پیام به داعش قران شان را منی سوزانند! تقدس قران فقط وقتی شکسته می شود که 

مورد طنز قرار بگیرد؟ تقدس قران وقتی که تبدیل به ابزار رعب و قتل شود شکسته 

منی شود؟ چرا؟ این چه تقدسی ست؟

آورده   بی بی سی  در  مقاله ای  در  اشکوری  یوسفی  آقای 

است:  حرام  رشعًا  داعش  فعل  سه  دست کم  که  است 

ترور، کشنت بی گناهان و محاربه.

کوشش هایی مانند نوشته ی ایشان بی شک از نیِت نیکو 

برمی آید، ولی به نظر می رسد هم از لحاظ تئوریک قابل 

دفاع نیست، هم در عمل راهی منی گشاید:

آیا نظریه ی والیِت فقیه و سپس مصلحت نظام به روایت و تفسیر آیت الله خمینی و 

آیت الله خامنه ای از نظر اغلب فقیهاِن شیعه مقبول است؟ البته که نه. آیا این امر 

نظریه ی آقای خمینی را »غیراسالمی« می کند؟ نه. اجتهاد هامن طور که می تواند به 

فتواها و نظرهای مطابق میل یک گروه بینجامد، می تواند فتواها و نظرهای مطابق 

میل مخالفان آن گروه نیز تولید کند. مشکل این یا آن فتوا نیست؛ مشکل اساسی 

اصل صناعت و صنعت فتوا و فقه است. ابوبکر بغدادی و هم ر دیفان و پیشینیان او 

مانند ابواالعلی مودودی و سید قطب چه چیزی کم تر از آقای خمینی و آقای خامنه ای 

دارند که نتوانند از دستگاِه االهیات و فقه اسالمی آراء جدیدی استخراج کنند و از قضا 

خود را مسلامن تر از مسلامنان ندانند؟

خوب است کمی به تاریخ بنگریم و صدها منونه از این دست را ببینیم. کسانی چون 

حجة االسالم شفتی در اصفهان عهد قاجار همین بسط ید فقیه را برای خود قائل بود.

عالوه بر این، اگر یک فرد یا گروه یا حکومتی کارهایی خالف رشع کرد، نامسلامن 

می شود؟ آیا جمهوری اسالمی را می توان به دلیل ارتکاب اعاملی که از نظر برخی 

فقیهان خالف فقه است، نامسلامن دانست؟ یا حکم به نامسلامن بودن آقای خامنه ای 

و هواداران او داد؟

مشکل اصلی در فقه است. فقه، دستگاِه نظری برشی و ساخته ی فقیهان است. این 

دستگاِه فتواپرداز، استوار بر تبعیض سیستامتیک است. نظام های استوار بر تبعیض 

خشونت زایند. فقه، مولد خشونت و منبع مرشوعیت بخش به آن است. هر گونه تالش 

برای خشونت ستیزی در جهان اسالم، بدون مرشوعیت زدایی از فقه و جایگزینی آن با 

نظام حقوقی سازگار با حقوق برش و شهروندی ناکام خواهد بود.

Abdullah Watandar

Parvaneh Hosseini

Mehdi Khalaji - مهدی خلجی





صدور قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل
 برای مقابله با گروه داعش

سطح هشدار امنیتی در بروکسل به باالترین حد ممکن افزایش یافت

ترکیه یک بلژیکی را در ارتباط با حمالت پاریس دست گیر کرد

نخست وزیر بریتانیا 
از قطع نامه شورای امنیت در مقابله با داعش استقبال  کرد

نیروهای امنیتی مالی 
سه تن را به ظن گروگان گیری در باماکو بازداشت کردند
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ونگر: باید به سانچز اسرتاحت دهم 

دی بروین: مورینیو مانع 
انتقامل به دورمتوند شد

فان خال: از دیپای
 انتظار عملکرد بهرتی داشتم

توخل: مستحق این شکست بودیم

گواردیوال: 
زندگی ام از ترور متاثر اما عوض منی شود

خدیرا: در رئال، لذت فوتبال را از یاد برده بودم

الپورتا: نیامر جانشین رونالدینیو است

فان خال:
پیوسنت یانوزای به دورمتوند اشتباه بود

میهایلوویچ: 
دوناروما می تواند وارث بوفون باشد

آرسن ونگر، رسمربی آرسنال عنوان کرد که باید به الکسیس سانچز، هافبک تیمش اسرتاحت بدهد ولی به خاطر بحران مصدومیت در تیمش، 
منی تواند این کار را انجام دهد.

سانچز در طول ۱5 ماهی که به آرسنال پیوسته، حدود ۶۹ بازی انجام داده و هم چنین در تیم ملی شیلی نیز حضور داشته و قهرمان کوپا آمریکا 
شده است. با این حال، ونگر که می داند سانچز به اسرتاحت نیاز دارد، مدعی شد که چاره ای به جز بازی دادن به او ندارد.

رسمربی فرانسوی گفت: نگران بودم زیرا او به اردوی تیم ملی شیلی رفت و خسته برگشت ولی اگر از او بپرسم که خسته هستی، فکر می کنم 
می دانید پاسخش چیست. گاهی مواقع به او اسرتاحت می دهم. در حال حارض، دستم باز نیست زیرا الکس چمربلین، رمزی، والکات، ویلرش و 

ولبک مصدوم هستند. بازیکنان هجومی زیادی ندارم که بتوانم تغییراتی ایجاد کنم. 
این که  تا  هستید  نزدیک  فرم تان  بهرتین  به  چقدر  که  است  مهم  بیشرت  امروزه  و  شده  کم  تیم ها  بین  فاصله  گفت:  لیگ  رشایط  درباره  ونگر 
حریف تان کیست. در لیگ برتر، متامی بازی ها فیزیکی و رسیع هستند و تیم ها تالش زیادی در بازی انجام می دهد بنابراین جای کوچک ترین 

نیست.  اشتباهی 

که  کرد  عنوان  منچسرتسیتی  هافبک  دی بروین،  کوین 
ژوزه مورینیو، رسمربی سابقش در چلسی، اجازه پیوسنت 

او به دورمتوند را نداد.
یورگن کلوپ در سال ۲0۱3 در تالش بود که دی بروین 
سال  جوان  هافبک  حال،  این  با  بگیرد.  خدمت  به  را 
فصل  یک  از  پس  و  پیوست  ولفسبورگ  به   ۲0۱۴
میلیون یورو راهی سیتی شد.  با 7۴  تیم،  این  عالی در 
باشگاه  از  توافق هم رسیدم.  به  کلوپ  با  من  او گفت: 
خواستم که امکان پیوستنم به دورمتوند را فراهم کند. 
من احساس خوبی از پیوسنت به دورمتوند در آن زمان 
داشتم. در آملان خوب کار کرده بودم و کلوپ واقعا من 
بایرن پیوسته بود. او  به  را می خواست زیرا ماریو گوتزه 
نفر اول تیمی خواهی  با من متاس گرفت و گفت تو 
قهرمان  نایب  و چمپیونزلیگ  لیگا  بوندس  در  که  بود 
شده. در آن زمان فکر کردم که پیوسنت به این باشگاه 
تصمیم خوبی باشد ولی مورینیو به من گفت که باید 
امتحان کنم.  تیم  این  در چلسی مبانم و شانسم را در 
من قبول کردم و پیش رفتیم ولی فکر می کنم کلوپ 
مربی خوبی است. من بازی دورمتوند را متاشا می کردم 
و هامن سبک را در لیورپول می بینم. او سعی می کند 
هامن را تکرار کند و کمی زمان الزم دارد. در 7 سال، او 

عملکرد بسیار خوبی داشت. 

لوئیس فان خال، رسمربی منچسرتیونایتد عنوان کرد که 
انتظار عملکرد بهرتی از ممفیس دیپای، ستاره هلندی 

تیمش تا به این جای کار داشته است.
دیپای با هت تریک مقابل بروژ، گول زنی در منچسرت را 
رشوع کرد ولی پس از آن دیگر نتوانست عملکرد خوبی 
برای شیاطین رسخ داشته باشد. فان خال پیش از دیدار با 
واتفورد از انتظارات باالیش از دیپای و عملکرد ضعیف 

او نسبت به انتظارات صحبت کرد.
او گفت: البته که انتظار بیشرتی از او داشتم، در غیر این 
صورت او همیشه فیکس بود. در غیر این صورت من به 
دنبال راه حلی برای حل مشکل نبودم. من جسی لینگارد 
و پریرا را به عنوان گزینه های جانشینی او به میدان آوردم 
و دیپای برای بازپس گیری جایگاهش باید بجنگد. او در 
مترینات همیشه خوب به نظر می آید. گاهی بازیکنان 
قرار منی گیرند زیرا رقیب شان در آن  در ترکیب اصلی 
لحظه آمادگی باالتری دارد ولی این بدین معنی نیست 

که مشکلی با بازیکن دارم. 

توماس توخل، رسمربی دورمتوند پس از 
شکست 3-۱ تیمش مقابل هامبورگ به 

انتقاد از عملکرد شاگردانش پرداخت.
با   شد  موفق  جمعه شب  هامبورگ 
گول های السوگا، هولتبی و گول به خودی 
هوملس مقابل تک گول اوبامیانگ، ۱-3 
دهد.  شکست  را  خود  قدرمتند  حریف 
دورمتوند که حاال با یک بازی بیشرت، 5  
امتیاز کم تر از بایرن مونیخ دارد، 7 بازی 
اخیر خود را با پیروزی پشت رس گذاشته 
بود و توخل از این روند شاگردانش ابراز 

عصبانیت کرد.
با  دراماتیکی  به طرز  اول  نیمه  او گفت: 
بود.  متفاوت  می خواستیم  ما  که  چیزی 
ما شایسته مجازات شدن بودیم. بی توجه 
این  روند،  این  با  کردیم.  رشوع  را  بازی 
به دستاوردی  ... ، منی توانیم  عملکرد و 

برسیم. 
مارسل اشملتزر در این رابطه گفت: این 
آماده  درصد   ۱00 اگر  بود.  درس  یک 
به  را  لیگا  بوندس  منی توانید  نباشید، 

دست آورید. 

علی رغم  است  معتقد  بایرن  رسمربی 
رخ  پاریس  در  قبل  هفته  که  حوادثی 
داد، بازیکنانش برای از رس گرفنت لیگ، 

حارض و آماده اند.
بایرن  مقابل  شالکه  امشب  بازی  از  قبل 
ضعف  بر  مبنی  گامنه زنی هایی  مونیخ 
که  تیم  دو  ملی پوش  بازیکنان  روحیه 
تیم ملی آملان در  با  جمعه شب همراه 
ناشی  وحشت  و  داشتند  حضور  پاریس 
از حمالت تروریستی را از نزدیک تجربه 
گواردیوال  پپ  می شود.  مطرح  کردند 
در  دیدار  این  از  قبل  خربی  نشست  در 
و  جروم  کومان،  با  من  گفت:  این باره 
توماس صحبت کردم. آن ها انسانند و بر 
آن ها مسلام سخت گذشته است. حتی 
با این که هدف حمالت قرار نگرفتند، اما 
از فاجعه ای که رخ داده غمگین هستند. 
در  حضور  برای  اکنون  هم  حال  این  با 
کارشان  به  و  اند  روبراه  بایرن  ترکیب 
ادامه می دهند. باید زندگی خودمان را از 
بلکه  گواردیوال،  من  تنها  نه  بگیریم.  رس 
باشگاه هم حارض است برای این منظور 
انجام  باشد  الزم  حامیتی  و  کمک  هر 

دهد. او با اشاره به متاثر شدن فرزندانش 
تروریستی  حادثه  این  اخبار  شنیدن  از 
بچه هایم مدام می پرسند چرا چرا  افزود: 
چرا، چرا چنین اتفاقی رخ داده است. اما 
و  باهوشند  خیلی  امروز  فوتبالیست های 
موقعیت شناسی بی نقصی دارند و از این 
وارد منی کنند.  مربی  فشاری روی  لحاظ 
البته مواجه شدن با چنین حادثه ای آسان 
نیست، نه برای من، نه برای هیچ کس. ما 

انسان هستیم.
وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد پذیرفنت 
آن سخت است، تحلیل کردن و تفسیر 
چنین  باید  است.  سخت  آن  کردن 
راه حل هایی  و  شده  ریشه یابی  اتفاقاتی 
است  ممکن  که  چرا  کنند؛  پیدا  برایش 
تکرار شود. اما ما باید به زندگی مان ادامه 
دهیم. من هفته آینده به رستوران و سینام 
خواهم رفت و تغییری در روند زندگی ام 
نخواهم داد. این تاکتیک باید در فوتبال 
هم پیاده شود. باید صد درصد مترکزمان 
را روی کارمان بگذاریم. سیاست مداران و 
نیروهای پولیس حواس شان به امنیت ما 

هست. 

سامی خدیرا پس از 5 فصل حضور در 
یوونتوس  به  امسال  تابستان  مادرید،  رئال 
را  گذشته  فصل  حالیکه  در  پیوست؛ 
رس  به  مصدومیت  در  متناوب  بصورت 
قهرمانی  به  موفق  رئال  با  خدیرا  می برد. 
سطح  در  ممکن  رقابت های  متام  در 
در  قهرمانی  جمله  از  شد  باشگاهی 

چمپیونزلیگ. 
فصل  مورد  در  کیکر،  با  مصاحبه  در  او 
در  حارضش  حال  رشایط  نیز  و  گذشته 
یوونتوس گفت: سال گذشته سال خوبی 
قبل،  سال های  عکس  بر  نبود.  من  برای 

منی بردم  لذت  فوتبال  از  رئال  در  دیگر 
این ورزش چه  که  بودم  کرده  فراموش  و 
به  اوضاع  حاال  اما  دارد  حالی  و  شور 

گونه ای دیگر است. 
بار  فوتبال  یوونتوس،  به  پیوسنت  از  پس 
دیگر به عشق اول من تبدیل شده و همه 
فکر و ذکرم درخشش در ترکیب این تیم 
زیادی  دلخوشی های  زندگی،  در  است. 
اول  درجه  در  من  برای  فوتبال  ولی  دارم 
از  جدایی  می کنم  فکر  است.  اهمیت 
رئال و پیوسنت به یووه، بهرتین تصمیمی 

بود که می توانستم بگیرم. 

باشگاه  سابق  رئیس  الپورتا،  خوان 
جانشین  نیامر،  که  است  معتقد  بارسلونا 
شاید  و  است  بارسلونا  در  رونالدینیو 

بتواند جانشین مسی هم باشد.
در  و  اخیر  هفته های  در  برزیلی  مهاجم 
کشیده  به دوش  را  تیم  بار  مسی،  غیاب 
با  است.  داشته  خوبی  بسیار  عملکرد  و 
نارضایتی  بر  مبنی  شایعاتی  حال،  این 
پرونده  و  بارسا  با  قراردادش  رشایط  از  او 
مالیاتش شنیده می شود و پدرش عنوان 
تیم  این  از  او  جدایی  احتامل  که  کرد 

وجود دارد.

الپورتا در این رابطه گفت: فکر می کنم 
جدیدی  قرارداد  نیامر  با  باید  باشگاه 
تاریخ  بازیکن  بهرتین  لئو  کند.  امضا 
پادشاه  برای سالیان سال  باشگاه است و 
فوتبال خواهد بود ولی نیامر از آن دسته 
را  روندش  اگر  که  است  بازیکن هایی 
بود.  خواهد  مسی  جانشین  دهد،  ادامه 
جانشین  حارض  حال  در  احتامال  او 
رونالدینیو است. سبک بازی او، شادی و 
شور را به هواداران منتقل می کند و بارسا 
مطمنئ  و  دهد  انجام  را  خود  کار  باید 

شود که او در این جا می ماند. 

لوئیس فان خال، رسمربی منچسرتیونایتد 
تصمیم  یانوزای،  عدنان  که  شد  مدعی 
پیوسته  دورمتوند  به  که  گرفته  اشتباهی 
قرارداد قرضی  با  است. هافبک ۲0 ساله 
شد  دورمتوند  راهی  فصل  یک  برای 
ولی هنوز نتوانسته جایی در تیم توماس 
توخل برای خود دست و پا کند. فان خال 
عنوان کرد که او دوست داشت یانوزای به 
بپیوندد  برتری  لیگ  کوچکرت  تیم  یک 
کم تری  مشکل  بودن  فیکس  برای  که 

داشته باشد.
دورمتوند،  مثل  باشگاهی  در  گفت:  او 
متامی بازیکنان در سطح باالیی هستند. 
قبال هم گفته بودم که این یک ریسک 
که  بازیکنانی  با  باید  زیرا  است  بزرگ 

از شام دارند رقابت کنید  باالتری  سطح 
در  همین جا  مثل  نیست.  آسانی  کار  و 
که  بازیکنانی  با  باید  او  است.  یونایتد 
رقابت  دارند  خودش  از  باالتری  سطح 
بازی ها  متامی  در  می خواهم  من  کند. 
که  است  همین  برای  و  کند  بازی 
او  ولی  مباند  برتر  لیگ  در  می  خواستم 
منتظر  باید  کرد.  انتخاب  را  دورمتوند 
او  زیرا  شد  خواهد  چه  ببینیم  و  مبانیم 
مطمئنم  منی کند.  بازی  حارض  حال  در 
باید  بازی کردن را دارد ولی  که استعداد 
استعداد  بگیرد.  یاد  زیادی  چیزهای 
پرورش  برای  شخصیت  ولی  است  مهم 
استعداد بسیار مهم تر است و او می تواند 

این موضوع را یاد بگیرد. 

میالن،  رسمربی  میهایلوویچ،  سینیشا 
دوناروما،  لوئیجی  جان  است  معتقد 
از  می تواند  تیمش،  نوجوان  دروازه بان 
جان لوئیجی بوفون، چیزهای زیادی یاد 

بگیرد.
چند  در  دارد،  سال   ۱۶ تنها  که  دوناروما 
هفته اخیر جای دیگو لوپز را در ترکیب 
دیدار  در  احتامال  و  گرفته  میالن  اصلی 
میدان  به  ابتدا  از  هم  یوونتوس  مقابل 
میهایلوویچ  که  دیداری  رفت؛  خواهد 
زیادی  درس های  می  تواند  است  معتقد 

برای این دروازه بان تازه کار داشته باشد.
فردا  دوناروما  گفت:  خربنگاران  به  او 
او  می کند.  بازی  اسطوره  یک  مقابل 
او  بزرگی  بگیرد.  یاد  بوفون  از  می تواند 
می آید.  اشتیاقش  و  حرفه ای گری  از 
بوفون در ۲0 سال اخیر، بهرتین دروازه بان 
بااستعداد  دروازه بانی  دوناروما  بود.  دنیا 

حرفه ای  دوران  امیدوارم  است.  درخشان 
بوفون  که  می دانم  باشد.  بوفون  مانند  او 
داشته  او  مانند  وارثی  دارد  دوست  هم 

باشد. 
میالنی ها بعد از رشوعی ضعیف در این 
خوبی  نتایج  اخیر  هفته های  در  فصل، 
گرفتند و اکنون با دو امتیاز برتری نسبت 

به یووه، در رتبه ششم قرار دارند. 
کسب  امتیاز   ۱۱ اخیر،  دیدار   5 در  ما 
تنها  خوردیم.  گول   3 تنها  و  کردیم 

ناپولی و رم بهرت کار کردند. 
ادامه  روند  این  به  می توانیم  مطمئنم 
را  فصل  که  است  این  ما  هدف  بدهیم. 
در سه رتبه باالی جدول به پایان برسانیم. 
میانه فصل  ببینیم در  و  کنیم  باید صرب 
منی کنم  فکر  می گیریم.  قرار  کجا  در 
باشد.  ساز  رسنوشت  دیدار  این  نتیجه 
هنوز بازی های زیادی باقی مانده است. 
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کمیسیون  والیتی  دفرت  روز:  اطالعات 
حقوق برش در والیت هلمند، از افزایش 
30 درصدی خشونت ها علیه کودکان در 

این والیت خرب داده است.
بالل  محمد  کلید،  رادیو  از  نقل  به 
صدیقی، رییس این کمیسیون در والیت 
جریان  در  »آنان  است:  گفته  هلمند 
به ثبت  را  ماه گذشته رویدادهایی  یک 
رسانیده اند که نشان می دهد ده هاتن از 
کودکان این والیت به دلیل درگیری میان 
نیروهای امنیتی افغان و طالبان زخمی و 
شامری از این کودکان  برخی از اعضای 

بدن شان را ازدست داده اند.«
دست رسی  عدم  صدیقی،  گفته ی  به 
انجام  و  جنسی  تجاوزهای  آموزش،  به 

خشونت هایی  جمله  از  شاقه،  کارهای 
رنج  آن  از  هلمندی  کودکان  که  است 

می برند. 
مسئوالن  از  یکی  مشتاق،  احمد  علی 
شهدا  و  اجتامعی  امور  کار،  ریاست 
تایید  ضمن  والیت  این  معلولین  و 
»یافته های  گفته:  کودکان  مشکالت 
سال گذشته ی آنان نشان می دهد که در 
این والیت ۱۴00 کودک معلول و بی جا 
شده اند و ۴00 تن دیگر آنان  مرصوف 

انجام کارهای شاقه می باشند.«
با  بود  مصادف  عقرب،   ۲۹ جمعه،  روز 
روز جهانی محو خشونت علیه کودکان. 
افغانستان و بسیاری از کشورهای جهان 

از این روز تجلیل به عمل می آوردند. 

رسانه های  ریاست  روز:  اطالعات 
همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف 
دهات از به بهره برداری رسیدن ۴۲ پروژه 
از  بیش  به هزینه ی  برنامه  این  انکشافی 
3۶ میلیون 5۴۶ هزار افغانی در برخی از 
داده  خرب  پکتیکا  والیت  ولسوالی های 

است. 
گفته  نرشخربنامه ای  با  ریاست  این 
است: »اخیراً ۴۲ پروژه برنامه همبستگی 
در  دهات  انکشاف  و  احيا  وزارت  ملی 
خیل،  احمد  آباد،  احمد  ولسوالی های 
چمکنی، دندپتان، سیدکرم، لجه منگل، 
میرزکه و گردیز مرکزوالیت پکتیا تکميل 

و مورد استفاده مردم قرار گرفت.«
شده  ياد  پروژه های  خربنامه،  از  نقل  به 
طول  به  محافظوی  دیوار  اعامر  شامل 

جریب  برای ۴0  آبیاری  کانال  مرت،   ۲05۲
مرت،   ۱0 طول  به  رو  موتر  پل  زمین، 
اجتامعی،  مراکز  پُل چک،  عدد  چهار 
طول  به  رسک  اندازی  جغل  و  احداث 
۲.835 کیلومرت، حفر۱۲۴ حلقه چاه آب 
مببه های  نصب  با  صحی  آشامیدنی 
این  از مزايای  دستی آن ها می باشند که 
مستفید  خانواده    3۲۶3 حدود  پروژه ها 

خواهند شد.
و  احیا  وزارت  ملی  همبستگی  برنامه 
را در والیت  قريه  انکشاف دهات ۱5۲۲ 
پکتیا تحت پوشش قرار داده است و تا به 
حال توانسته ۲3۴7 پروژه را در سکتورهای 
مختلف تکمیل و مورد بهره برداری قرار 
این  در  ديگر  پروژه  از 70۹  بیش  و  دهد 

والیت نیز تحت كار می باشد.

نرش  با  کنندگان  عودت  و  مهاجرین  وزارت  روز:   اطالعات 
اعالمیه ای خرب داده است که دانش جویان افغان مقیم کانادا یک 
محموله کمکی به ارزش شش هزار دالر را به بی جا شدگان اخیر 

قندوز کمک کردند. 
اجمل رسفراز، هم آهنگ کننده ی این کمک ها گفته است که 

این محموله کمکی شامل روغن، برنج، نخود و لوبیا می باشد. 
به گفته ی وی، در مرحله اول، به روز شنبه برای ۱00 خانواده بی جا 
شده در شهر قندوز کمک توزیع شد و قرار است در مرحله دوم 

حدود ۱50 خانواده دیگر از این کمک ها مستفید شوند.
به نقل از خربنامه، رسفراز گفته است که تعدادی از دانشجویان 
افغان در کانادا که باشنده والیت قندوز می باشند، با جمع آوری 

پول، این مواد خوراکی را خریداری کرده اند.
در  که  گفته  قندوز  مهاجرین  امور  رییس  هاشمی،  عبدالسالم 
جنگ اخیر که ۶ میزان با حمله طالبان به شهر قندوز آغاز شد، 
حدود ۲0 هزار تن بی جا شدند اما با بهبود اوضاع بیشرت از 80 

درصد آنان به محل های اصلی سکونت خود برگشته اند.
به گفته ی وی، تاکنون برای بیش از سه هزارخانواده بی جاشده 
اکنون  تا  بررسی دیگر کسانی که  کمک صورت گرفته و روند 

آواره هستند، ادامه دارد. 

افزایش 30 درصدی 
خشونت علیه کودکان در والیت هلمند

42 پروژه انکشافی در والیت پکتیا
 به بهره برداری رسید

دانشجویان افغان مقیم کانادا به 
جنگ زده های قندوز کمک کردند


