
 

 

2مطلب در صفحه   (Www.oqabnews.com ***   ارگان نشراتی نهاد فرهنگی و اجتماعی مردم روشن ضمیر میهن *** سایت خبرگزاری عقاب:  )   

 علما چه نقشی در روند صلح دارند؟!
 )صلح پیش از هر چیزی یک گفتمان دینی و علمایی است(

هرگاه در جوامع انسانی بیداد و بی عدالتی اوج گیرد، کار به انقالب می کشد و تووده             

های محروم و ستم کشیده به تناسب سطح آگاهی شان وارد کارزاری سهمگویوم موی                  

شوند که قدیمی تریم شکل آن در حماسهی کهم ملی ما قیام مردم با پیشوایی یک نفر   

کارگر بنام کاوهی آهنگر است که در برابر ستمگری ضحاک مار دوش، بر می خیزد،       

از آن عهد اساطیری تا انقالب های بعد از عصر رنسانس در اروپا چون انقالب کویویور              

در روسیه و انقالب های دیگر به تناسب شعور اجتماعی ۹۱۹۱فرانسه و انقالب اکتیر در 

و سطح آگاهی توده ها و پیشوایان جنیش ها، در کنار خود آشوب هایی را می آفریند                 

که به تیاهی خانواده ها و تجاوز به حریم  زندگانی گروه هایی می انوجوامودن انوقوالب                     

زنگیان در عصر خالفت عیاسی به کیم توزی و انتقام جویی و ظلم بیحد و غوار  و                     

کشتار های بیرحمانهی مردم در بصره و دیگر شهر های عراق کشید، به طوری که هور        

فرد زنگی نزدیک به یک صد زن و دختر مردم را در خدمت خود اسیور گورفوتن در               

انقالب فرانسه هم بی گناهانی از آتش سوزان انقالب برکنار نوموانودنودن در انوقوالب                       

پرولتاریایی اکتیر در روسیه نیز خاندان رومانوف ها قتل عام شدندن گاهی اگر انقالبیون     

هم دست به اعمال ناروا و اذیت و آزار مردم و غار  و کشتار نیرند، افراد و حلقه های 

 جنایتکار و سارق فضا را برای اعمال پلید شان مساعد دیده آشوب می آفرینندن

پس جوامع انسانی اگر به دادگری و عدالت روی نیاورند و قشر حاکم و موموتواز بور                       

استیداد و ستمگری پای بیفشارند،  بر اثر قیام توده های ستم کشیده آن جوامع دچار بال 

ها و آشوب ها می شوندن آن چه را ایم فقیر به عرض رسانید و کتاب های بسیاری در                  

باب آن نگاشته اند ، حافظ دریم یک بیت خالصه کرده است:  ساقی به جام عدل بوده          

 باده، تا گدا= غیر  نیاورد که جهان پر بال کندن   )سید مخدوم رهیم(

شناسنامه مختصر 
 شاعران معاصر /
سیدعبد الکبیر 

 متوکل

3                 در صفحه   

فلسفه و حکمت 

 روزه در چیست؟

3                 در صفحه   

آزمون و خطای 
امریکا در جنگ 
 و صلح با طالبان

۲                در صفحه   

در برگ های این 
 شماره می خوانید: 

د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د افغان سولې په هکله په ترریر ره 
مه پره اسرترانر رول ۴۲یې د جوړېدونکي ینفرانس چې ټایل شوې وه د اپر ل په 

 یې جوړ شي، وا ي چې طال ان س اسي هویړې او سولې ته ت ار نه دي.
/ پره پرپرلره رسرمري ۱د دې ادارې رئ س فضل محمود فضلي چهارشن ه/د ثور 

فېس وک پاڼه ل کلي، افغان حکومت د تری رې یرنرفررانرس تره  شرپرړ چرمرترووالر  
لري، پو په و نا  ې په دې ناسته یې د طالر رانرو نره  رښون ودروده ده چرې نره 

  سولې او نه هم س اسي تفاهم ته ت ار دي.
د افغانستان اسالمي جمهور ت  اد ینرفررانرس تره پره  شرپرړه “نوموړی ز اتوي، 

تو ه اماده دی. جمهور رئ س د ینفرانس عمومي اصولو ته په درناوي حت  د 
سولې حکومت  وه طرحه هم وړاندې یړه او د افغان وژنرې درولرو پره مروپره 
 ې د هر هغه شرط منلو لپاره غاړه ا دې چې نت جره  رې پرا رداره او  را عرزتره 

 ”سوله وي.
دده په پ ره چې حکومت سولې ته ژمن دی او استازي  ې هر وپت او په هرر 
ځای یې مذایراتو ته ت ار دي، پو ز اتوي چې یرلره د افرغران وژنرې د درولرو 

 پرېکړه یېږي طال ان شاته ځي.
اوس د دې وپت را رسېدل  چرې ټرول افرغرانران پره “د داغلي فضلي په پ ره، 

اتحاد او اتفاق سره د جمهور رئ س د مد ر زعامت الندې  و موټي شو تر څرو 
پپل ولس ته پدمات په سمه تو ه ورسوو او د هغوی په وړاندې ودر ږو چرې 
ځان  ادار، هود ار او جامع الکمالت  ڼي، د ولس په درا ت او قضراوت هرېر  

 ”ښول  اور نه لري او غواړي چې افغانان د دوی ظلم ته تسل م شي.
 طال انو تر اوسه د نوموړي پ رو ته یوم غ ر ون نه دی دودل .

د یادونې ده چې دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډیږي، لووړو ی 
ړوه ۶۱ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له ړخې د اپریل 

ړوې هوه وځونوډول ۴۲نېټه ټاکل شوې وه او بیا دا نېټوه د اپوریول 
شوه.خو د اسهانبول غونډې هرسره کوونکي هېوادونه وایي چې 
دا ناسهه ښو پرړخهګونو هه د شرایطوو د بورابورېودو پوه پوار لوه 

 ښکېلو لوریو سره هر پراخو ړشورو وروسهه ځنډېدلې ده.

به پرواز آً و شاهینی بیاموز= تالش دانه در خاشاک تا کی -قبای زندگانی چاک تا کی= چو موران آشیان در خاک تا کی   
)عالمه اقبال الهوری(                

 طالبان سیاسي هوک ې هه هیار نه دي د ولسړشرۍ ړاڼۍ د چارو اداره:

بندی جهانی آزادی    رده(سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارش   

کشور، در موکوان    ۹82نوشته است که افغانستان از بیم  )020۹ها    رسانه

 قرار دارد و همچنان مرگیارتریم کشور برای روزنامه نگاران استن ۹00

ای نوشتوه اسوت کوه در           حمل با نشر خیرنامه   1۹شنیه    ایم نهاد روز سه   

که در میان خیرنوگواران دسوت        ۹۱-افغانستان افزون بر ویروس کووید    

ها کشته برجای نهاده اما ویروس دیگری نیز از درون به افغانستان  کم ده

 رساندن آسیب می

ای کوه       گورایوانوه      در خیرنامه نوشته شده که ویروس خشونوت افورا           

کم شوش      خیرنگاران و به ویژه خیرنگاران زن را هدف قرار دادن دست           

به شکل هودفومونود بوه قوتول               0202خیرنگار و همکار رسانه  در سال        

 اندن رسیدندن چهار تم دیگر  از آغاز سال میالدی روان کشته شده

افغانستان با آنکه به دلیل افت و یا تغییرا  دیگر “ایم سازمان نوشته که 

کشورها در جایگاه خود مانده است اما همچنان یکی از مرگویوارتوریوم       

 ”کشورهای جهان برای خیرنگاران استن

گران بدون مرز درباره ایم کشتارها ضمم هشدار بورای تووفو          گزارش

نگاران از مقاما  حکومت افغانسوتوان خوواهوان             زنجیره کشتار روزنامه  

بوه ویوژه سوه          –تحقی  و بررسی جدی شد و همزمان از جامعه جهانوی          

کشور ایاال  متحده امریکا، آلمان و فرانسه درخواست کورده کوه از               

الومولولوی      گران بدون مرز به دادستان دیوان کیفری بیم فراخوان گزارش 

برای افزودن جنایا  اخیر بر تحقی  و بررسی درباره افغانستان، حمایت      

هوا گوردآوری شوده از سووی                بندی جهانی آزادی رسوانوه        کنندن ده  

نوگواری    سال وضعیت روزنامه    گران بدون مرز که در مد  یک        گزارش

ی  دهد که انجام حرفه کند، نشان می    کشور جهان بررسی می     ۹82را در   

تریم واکسم برای ویروس اطوالعوا  نوادرسوت              نگاری اصلی   روزنامه

اند،  درصد کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته ۱1استن اینگونه در  

دولت جهان به شکل ناگواری مختل  ۹82کشور از     ۱1ایم واکسیم در    

 کشور در تنگنا قرار گرفته استَن ۳1شده است و در

جهان قرار گورفوتوه و موقواموا                ۹۱۱به نقل از خیرنامه، ایران در رتیه        

تر کردن مهار اطالعا  و افزایش بازداشوت و            حکومتی ایران با سخت   

های سنگیم، تالش کردن شموار        نگاران به حیس    محکوم کردن روزنامه  

 را کم نشان دهندن ۹۱-میتالیان و کشته شدگان بر اثر کووید 

 3ادامه مطلب ص 
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2 صفحه  1000ثور/ اردیبهشت  5/ یک شنبه/  262سال: دوازده هم / شماره:   

 بجای پیشگفتار: 

در حالی که جو بایدن، زمان تکمیل خروج نویوروهوای اموریوکوایوی از                     

سپتامیر سال جاری میالدی اعالم کرده، جنورال فورانوک              ۹۹افغانستان را   

گوویود گوروه         مکنزی؛ فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا )سنتکام( موی          

مکنزی افزوده است: )موم       .وجه قابل اعتماد نیست     طالیان برای او به هیچ    

ولوی     … نسیت به قابل اعتماد بودن طالیان تردیدهای بسیار جودی دارم            

او گفته که طوالویوان بورای آیونوده                ) کنند  باید بیینیم که در عمل چه می      

هوای     خودشان هم که شده، باید دست از خشونت و حموایوت از گوروه          

به گفته او اگر )طالیان( خواهان پذیرش جهانی خوود     .تروریستی بردارند 

 .هستند، ناگزیر اند به توافقا  خود عمل کنند

جنرال مکنزی همچنیم گفته که نظار  بر عملکرد طالیان از راه دور و              

 .های خود را خواهد داشت در عدم حضور نظامی در افغانستان، دشواری

اظهارا  ایم فرمانده بلندپایه امریکایی نشان می دهد که واشنوگوتوم در             

زمینه صلح با طالیان نیز بر پایه سیاست دیرینه خود عومول کورده اسوت؛                   

 .سیاستی که آزمون و خطا تنها شناسه ثابت آن بوده است

میالدی تاکنون پیوسته در    022۹امریکا از زمان اشغال افغانستان در سال     

سال گذشتوه   02حال آزمون و خطا بوده استن رهیران امریکایی در طول  

بارها راهیرد خود در رابطه با جنگ افغانستان را تغییر داده اند؛ رویودادی             

که تنها یک معنای محصل دارد و آن فقدان یک اسوتوراتوژی پوایودار و                   

 .بلندنظرانه میتنی بر حساب و کتاب است

در نخستیم روزهای حمله نظامی امریکا بر افغانستان، رهیران امریکوایوی              

به طور مرتب درباره آزادی، دموکراسی، امنیت، رفواه، دولوت سوازی،                

ملت سازی و برچیدن بسا  تروریزم و افورا  گورایوی در افوغوانسوتوان                     

سخنرانی می کردندن رسانه های غربی هم پر بود از تحلیل هوای خووش                 

بینانه ای که به طور سازمان دهی شده و هماهنگ، کلما  قصار جوورج          

بوش و زلمی خلیلزاد وننن درباره افغانستان و آینده آن را تجزبه و آنوالویوز           

 .می کردند

ایم رویکرد اما به مرور کنار گذاشته شد؛ زیرا امریکا بوا یوک اقولویوت                     

فاسد و قوم گرا در کابل، تیانی کرد تا به جای دولت سازی و توقوویوت             

مردم ساالری، گونه ای دولت دست نشانده را مدیریت کند که در اموور     

داخلی از جمله اعمال عریان و بی پرده سیاست های قومی و نیز فسواد و          

اختالس و قاچاق وننن آزاد باشد؛ اما سیاست خارجی و مسایل راهویوردی      

را به واشنگتم و متحدانش واگذاردن در والیا  هم توعوامول بوا جوزایور                      

خودخوانده قدر ، رهیران سرکش و مرکزگریز، سرشاخه های نیرومنود         

تولید و قاچاق مواد مخدر و رهیران پرنفوذ قومی، جای سویواسوت هوای              

میتنی بر مردم ساالری و قانون گرایی ایالت متحده را گرفت و امونویوت                  

نظامیان امریکایی و تامیم منافع استراتژیوک و سوودهوای کوالن موالوی                   

 .واشنگتم، بر هر امر دیگری اولویت و ترجیح پیدا کرد

بی میلی نسیت به توسعه دموکراسی تا آنجا گسترش یافت که امریکا نوه               

تنها دستیردهای وقیح در نتایج انتخابا  ملی را نادیده گرفت؛ بلوکوه در                

کنار متقلیان ایستاد و با به رسمیت شناختم نتایج برآمده از تقلب و تزویور       

 .و خیانت و سرقت از آنها حمایت کرد

پس از آن اما کلیت انتخابا  از حیز انتفاع برای امریکا خارج شد و بوه        

همیم دلیل، زلمی خلیلزاد، پارسال سعی فراوانی کرد تا مانع از برگوزاری             

انتخابا  ریاست جمهوری شود؛ زیرا آن را مانعی در مسویور صولوح بوا                    

همزمان، میارزه با تروریزم نیز از فوهورسوت اولوویوت           .طالیان می دانست 

های راهیردی امریکا خارج شد و در نتیجه، طالیان بوه مورور قودر  از                  

دست رفته خود را بازیافتند و هسته های ترور خود را در کوهسوتوان هوا،       

روستاها و پس از آن در شاهراه ها و حتی مراکز شهری احیوا کوردنود و             

 .گسترش دادند

با انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، جنگ با تروریزم، رسموا             

متوقف شد و امریکا و دیگر قوای خارجی برای تأمیم منافع استراتوژیوک        

 .غرب به آنسوی حصارهای مراکز نظامی خود خزیدند

در نهایت هم میارزه با تروریزم جای خود را به صلح با تروریست ها داد             

 .تا زمینه برای خروج کامل قوای خارجی از افغانستان فراهم شود

به ایم ترتیب از آغاز تا امروز، رویکرد امریکا در افغانستان همواره میتنوی     

بر آزمون و خطا بوده و پیمان صلحی که میان واشنگتم و طوالویوان امضوا         

شده نیز از همیم رویکرد پیروی می کندن بنابورایوم، اظوهوارا  جونورال                    

مکنزی یک اعتراف شرم آور درباره دستگاه معیوب سیاست خارجوی و            

امنیتی یک ابرقدر  است که مغلوب یک نیروی تروریستی آمواتوور و                

پابرهنه شده و در حالی که نمی داند آینده چگونه رقم خواهد خورد، بوا          

طالیان بی پروا پیمان صلح امضا کرده و بدون آنکه منتظور عومولوکورد و            

  .تعهد طالیان بماند، تصمیم به خروج کامل نیروهای خود گورفوتوه اسوت             

 عیدالمتیم فرهمند  

آزمون و خطای 
امریکا در جنگ و صلح 

 با طالبان

پیشینه خواست و یا طرح تمرکززدایی از ساخوتوار قودر  در               

توریوم و       گرددن صریح    افغانستان، به دهه پنجاه خورشیدی برمی     

تریم گروه سیاسی که خواستار تمرکززدایی در ساخوتوار           جدی

قدر  بود، گروهی بود که توسط محمد طاهر بدخشی رهیری    

شدن ضرور  غیرمتمرکزسازی و مشخصوا  فودرالوی شودن            می

افغانستان در خطو  اساسی سازمان متعل  بوه موحومود طواهور                 

بدخشی و بعد از آن در نشریه ایم سازمان در اواخر دهه شصت 

عولوی      خورشیدی به صراحت آمده استن به گوفوتوه سولوطوان                

بعضی از اعضوای      کشتمند، فدرالی شدن در آن دوران خواسته  

حزب دموکراتیک خل  افغانستان نیز بوودن حوداقول بویورک                  

کارمل، رییس جوموهوور آن وقوت کشوور در بوعوضوی از                        

ها و دیگر مقاما  محولوی    هایش به انتخابی شدن والی      سخنرانی

تأکید کرده استن در دوران دولوت اسوالموی بوه رهویوری                      

الدیم ربانی، حزب وحد  به رهیری عیدالعولوی موزاری         برهان

خواهان فدرالی شدن افغانستان شد که در ایوم موورد موقوالوه،            

ایم خواسوت و     022۹استن پس از   رساله و کتاب منتشر کرده 

گان غیرپشتون مطرح و تیوریزه شوده          تر توسط نخیه    طرح بیش 

 استن

نشست استانیول که با اشتراک حکومت کنونی، مخالفان مسلح       

های بزرگ سیاسی، کشورهای منطقه و ایاال       حکومت، گروه 

متحده امریکا زیر رهیری و نظار  سازمان ملل متحد بورگوزار            

تریم فرصتی است که طی چهل سال جنوگ و     شود، بزرگ  می

ریزی برای افغانستان میسر شده استن ایم نشست به امویود               خون

پایان دادن به جنگ چهل ساله افغانستان و آشتی ملی بورگوزار            

شودن اهمیت دیگر آن در ایم است که در ایم نشست روی        می

گیردن بوحوث روی         نظام سیاسی افغانستان نیز بحث صور  می      

نظام آینده از ایم جهت مهم است که نظام ریاستی کنونی ذاتوا              

های افغانستان کویویورالوقووموی را             گویی نیازمندی   ظرفیت پاسخ 

 نداردن

نظام ریاستی موجود ماهیتا  فردمحور استن به دلیل شورایوط و              

موحوور     مناسیا  قومی و تاریخی افغانستان، ایم نظام اکنون قوم        

هم شده استن نظام موجود چون فردموحوور اسوت، مواهویوت                  

غیردموکراتیک دارد و ضد عدالت اجتومواعوی اسوتن نوظوام                  

هوا و       ریاستی جز را فدای کل کرده است؛ تمرکز صوالحویوت    

عدم توجه به موحوال  و نشونویودن               ها در مرکز،      گیری  تصمیم

هوای بوزرگ آن          های کوچک محلی از عیب    صداها و هویت  

های قوموی و فورهونوگوی موجوال                 استن در ایم سیستم، اقلیت     

دسترسوی عوادالنوه بوه مونوابوع و حضوور تواثویورگوذار در                           

های ملی را ندارندن نوادیوده گورفوتوم موحوال ،                   گیری  تصمیم

هوا و صودای آنوان             ها و نشنیدن خواسوت      توجهی به اقلیت    بی

عدالتی ملی است و براساس شهاد  تاریخ معاصر افغانستان،       بی

عدالتی در نهایت به مقاومت و یوا شوورش              روی و بی    ایم تک 

عدالتی اسوت،     مسلحانه در برابر مرکز که جای ظهور ظلم و بی         

محور نویوز    انجامیده استن نظام ریاستی فردمحود که اکنون قوم       

شده است، به دلیل ناکامی در تامیم عدالت در سطوح مختلف           

جامعه، با مخالفت اکیریت جواموعوه موواجوه اسوت و دیوگور                   

تواند اعتیار کسب کندن برای برگرداندن اعتیار حکومت و        نمی

اعتماد ملی و تحق  وحد  ملی واقعی، راه دیگری جز فراهوم            

گیری مردم تا سطح محوال         کردن فرصت مشارکت و تصمیم    

وجود ندارد و ایم فقط با تمرکززدایی در ساخوتوار قودر  و                

رود در کنوفورانوس     نظام سیاسی میسر استن امری که انتظار می        

مهم استانیول مورد بحث جدی قرار بگیرد و بوه عونووان مودل          

 راه حل جامعه قومی افغانستان، عملی شودن –جدید سیاسی 

نظام ریاستی تمام امور کشور را به دست یک فرد سپرده استن         

  ها و محال  کوچوک هویوچ کواره             ها، ولسوالی   اکنون والیت 

هوا بورای انوجوام            ها و ولسوالی    هستند و متصدیان امور والیت    

وظایف، همیشه منتظر هدایت مرکز اندن در ایم شیوه مدیریت،           

ها و محال  و مردم آن، نقشی ندارند و هیچ موردی از      والیت

شوودن بورای         امور براساس خواست و یا طرح آنان انجام نوموی          

کنند که جمهوری ملکیت شخصی فورد         همیم، مردم تصور می   

شوود؛ زیورا       است که با مصرف پول گزاف به دست آورده می         

گو به موردم و نوهواد         فردی که در رأس جمهوری است، پاسخ      

 دیگر نیستن

نظام ریاستی کنونی به رییس جمهور زمینه هرگونه اقوداموی را      

های جدید و اغلب موازی  فراهم کرده استن غنی با ایجاد اداره  

ها، کنترل امور اقتصادی      با دیگر اداره  

و سیاسی را در قیضه خوود گورفوتوه             

استن در یک مورد، غنی در اولویوم           

سووال ورودش بووه ارگ ریوواسووت           

( خوالف قوانوون         02۹۳جمهووری )    

اساسی، کمیسیون تدارکا  مولوی را        

هوای     ایجاد کرد که مصورف پورو ه       

کونودن      ای را خودش کنترل می      توسعه

ایجاد ایم کمیسیون موخوالوف نو            

صریح قانون اساسوی اسوتن گواهوی            

وزار  مالیه، داخله، دفاع و امونویوت          

اند که غنی ایجاد کرده است؛        گو به افراد و نهادهایی      ملی پاسخ 

 گو به خود غنی هستندن نهادها و افراد فقط پاسخ

نامه بم و در قانوون اسواسوی       نظام سیاسی کنونی که در موافقت   

رو اسوتن ایوم       های فراوانی روبه شکل گرفت، با کاستی     ۹180

های افغانستان، با دور زدن        نظام با عجله و بدون مطالعه واقعیت      

رهیری حکومت اسالمی مجاهدیم، برای پایان دادن به جونوگ      

رفته شکل گرفت که اکونوون حوتوا             و شکل دادن نظم از دست     

گان آن خواستار تعدیل قانون اساسوی و ایوم              بعضی از سازنده  

نظام هستندن نظام ریاستی موجود حوتوا اگور مشوروعویوت آن                   

پذیرفته شود و مخالف مسلح هم نداشته باشد، باز چون ماهیوتوا            

فردمحور و انحصاری است، از کارآیی و توسوعوه بورخووردار              

نخواهد بود و دلیل اصلی و بنیادی آن مرکزگرایی و تومورکوز        

 امور افغانستان در پایتخت استن

های ساختار متمرکز یکی ایم است که نظام با متمورکوز          از بدی 

چیز در مرکز، کارش را با اعمال سلطه و سورکووب              کردن همه 

گویورد و        های خوب محلی را نادیده می    برد و ظرفیت    پیش می 

چیز در پایتخت ابتکوار   کندن تمرکز همه   گاهی حتا سرکوب می   

گیورد و از گسوتورش و تووسوعوه و رشود                        را از محال  می   

کندن حکومت مورکوزی         دموکراسی در محال  جلوگیری می    

اطوالع    های محال  همیشه بی     ها و اولویت    چنان از نیازمندی    هم

هوای     ریزی و حتا اجورای بورنواموه         استن در ایم سیستم، برنامه 

 محال  از صالحیت مرکز استن

افغانستان از زمان به وجود آمدنش تاکنون با سیستم هومویوشوه               

گوذاری     ساز متمرکز، مدیریت شده استن پوایوه          ناکام و چالش  

در قندهار انجام    ۹۱۱۱حاکمیتی که توسط احمدشاه ابدالی در       

ای و ساختار شهنشاهی مطلقوه مووروثوی بوا          شد، بر محور قییله  

تمرکز قدر  در مرکز تعریف شدن ایم ساختار متومورکوز بور                 

که در سیر تواریوخوی     محور قییله و قومیت شکل گرفت و با آن     

چنان موتومورکوز و        کشور با تغییراتی به همراه بوده، اما نظام هم      

هایی پس از احمدشاه ابدالوی        فردمحور باقی مانده استن دولت     

ای داشتندن برای همیم، در هموه ادوار      ای و عشیره  نیز منشا قییله  

موحووری و        ها مرکزگرایی، اسوتویوداد، قووم         گی ایم نظام    ویژه

فردمحوری بوده استن از زمان احمدشاه ابدالی تاکونوون، ایوم       

 ساختار با چهار گونه  یا تیار عرض اندام کرده است:

 قیایلی؛ –حاکمیت توافقی  -۹

 ها؛ حاکمیت خانواده -0

 جمهوریت متمرکز ناسیونالیستی؛ -1

های متمورکوز ایودیوولوو یوک )موارکسویوسوتوی و                      دولت  -۱

 اسالمیستی(ن

تمامی ایم تیارها با متمرکز کردن قدر  در مرکز و پایتخت کشور 

شان قدر  را تعریف     و در حیطه خویش و خویشاوندان یا نزدیکان       

مرکزگرایوی  »ها    کردندن وجه مشترک همه ایم تیار از حکومت          می

تمرکززدایی و   »)نگاه شود به   «سازی هرم قدر  استن      و سلطانی 

( ۹1:  ۹1۱۱، نوشته کامیخش نیکویی،     «توسعه سیاسی در افغانستان   

گوی     نیافتوه  بر پایه ایم پژوهش، یکی از دالیل اصلی و عمده توسعه          

تمرکزگرایی و نگاه  –سیاسی جامعه افغانستان همیم ساختار قدر  

ای و قومی به سیاست افغانستان است که متأسفانوه ایوم روش                 قییله

 جان بر سر کار استن چنان نیمه هم

های متمرکز چه در شکل شاهی و چه بوا شوکول و                   ساختار دولت 

صور  جمهوری، در تمام دوران تاریخ افغانسوتوان سویوب خولو              

رفت  ها شده و از هرگونه توسعه و پیش       مشکال  فراوان و دشواری   

تریم مشکل و دشواری ایم سویوسوتوم        جلوگیری کرده استن عمده 

تقابل دایمی مرکز و پیرامون بوده که گاهی ایم تقابل مونوجور بوه                  

جنگ و در نهایت کشتم رأس سیستم و فروپاشی نظام شده اسوتن             

توان گفت که افغانستان هرگز دولوت کوارآمود و              برای همیم، می  

نداشته؛ دولت همیشه ترکییی از قویوایول        مورد حمایت همه مردم     

تریم وفاداری را به ملت و  ای کم بوده و ایم گروه قومی و قییله     

مردم داشته استن مرکزگرایی و به فراموشی سپردن پیرامون یوا      

اهمیت ندادن به خواست و نظریا  پیرامون، چوالوش تواریوخ               

اعتنایوی بوه موحوال  و             افغانستان بوده استن تمرکزگرایی بی     

نادیده گرفتم ظرفیت و استعداد محال  است که ایم مسأله از        

گسترش دموکراسی و توسعه سیاسی و فورهونوگوی توا سوطوح               

کندن بنابرایم، توسعه سیاسی و مشارکت         محال  جلوگیری می  

واقعی مردم از پایتخت تا سطح محال ، گریز از مرکزگورایوی      

 و رفتم به طرف ساختارهای غیرمتمرکز استن

های متمرکز طوی صود سوال پسویوم              حاال که حکومت و نظام    

اند، ثیا  و توسعه را در جامعه حاکم بسازند و مویوان                 نتوانسته

مرکز و پیرامون پل دوستی بزنند، راه حل، تومورکوززدایوی از           

هوای     قدر  استن یعنی تمرکززدایی و واگذاری صوالحویوت       

ها و محال  از طوریو  انوتوخوابوا  یوا بوه                     مشخ  به والیت  

های دیگر دموکراتویوکن تومورکوززدایوی از قودر  و                     شیوه

هوا و       گیری به والیت های مشخ  تصمیم   واگذاری صالحیت 

شوود و       ها باعث اعتماد مردم به نظام و دموکراسی می   ولسوالی

پیامدش وحد  ملی واقعی استن افوغوانسوتوان کشوور اقووام،                 

 –های مختلف استن واقعیت جامعه افغانستان          ها و فرهنگ    زبان

کند  های مختلف و گوناگون ایجاب می واقعیت تیاری و هویت  

که ایم کشور غیرمتمرکز شودن ایم امر برای استعداد، زبوان و            

فرهنگ تمام اقوام افغانستان در موحوال  خوودشوان فورصوت                

 دهدن شکوفایی و بارور شدن را می

کنند که با ستوم مولوی موواجوه               اغلب اقوام افغانستان تصور می    

هستند که ایم دریافت درست و دقی  استن جنوجوال زبوان و                  

قومیت، جنجال روزانوه پوارلوموان، نویوروی انسوانوی داخول                     

گان کشور اسوتن موردم تصوور             ها و باالخره نخیه     خانه  وزار 

کنند که رأس حکومت که با تقلب و تزویر خودش را بور                می

مردم تحمیل کرده است، تیعیض و تعصب را در ح  آنان روا             

هوای     فکوران مولویوت       گان و روشم    داردن از ایم جهت، نخیه       می

کونونود کوه بوا تومورکوززدایوی فورصوت                       غیرپشتون فکر می  

گیری برای همه مردم افغانستان تا سطح محال  فوراهوم      تصمیم

های غیرپشتون و شایود       تمرکززدایی خواست اصلی ملیت   شودن     می

حتا حلقا  مسوول و با تدبیری در درون جامعه پشتون استن زیورا       

طوری که در آغاز گفته شد، ایم طرح در عومووم فورصوت                   همان

مشارکت را برای کل مردم افغانستان تا سطح موحوال  کووچوک               

های قومی را از زیر سلوطوه،    سازد و در سطح دیگر هویت    فراهم می 

دهدن برای همیوم، در حوال            فردمحوری و تیعیض قومی نجا  می     

حاضر حزب جمعیت اسالمی، حزب وحد  و حزب جنیش مولوی            

اسالمی افغانستان خواستار نظام سیاسی دیگری هستند که انوتوظوار             

رود در نشست استانیول و بعد از آن مورد بحث و تصویب قورار       می

گیردن اما طالیان، گلیدیم حکمتیار، محمد اشرف غونوی و حوامود                 

 کرزی خواستار نظام متمرکز قوی هستندن
تمرکززدایی به معنای انتخابی بودن مقاما  محلی و اسوتوقوالل ادارا  در           

ها و محال  باید در تامیم و مصورف       والیت و محال  استن یعنی والیت    

بورد اموور روزانوه از             بودجه و استخدام منابع انسانی خودشان برای پویوش         

تواننود   گونه، مردم محل می     صالحیت و استقالل کامل برخوردار باشندن ایم       

 برای سامان دادن امور خویش نقش الزم را ایفا کنندن

عزل و نصب و ارتقای تمام ماموران دولتی و نظامی نیاید تنهوا از            صالحیت

رییس جمهور باشدن در چنیوم شورایوطوی تومورکوز             آن و در اختیار یک فرد، میال     

رود که نموونوه    گویی از میان می   شود و نظار  و پاسخ      قدر  باعث حکومت فردی می    

صود هوزار رأی،          خوب ایم مورد، نظام کنونی استن رییس جمهور غنی که بوا شوش         

بر مردم تحمیل شده است، هر روز اقداما  خالف قانون      هم تقلیی     آن

کس و هیچ  اساسی دارد و در قیال ایم اقداما  خالف قانون به هیچ

 نگو نیست نهادی پاسخ

 حبیب حمیدزادهچرا تمرکززدایی؟/ 



 

 

3 صفحه  1000ثور/ اردیبهشت  5/  یک شنبه/  262سال: دوازده هم / شماره:   

 نام و تخل : -۹
 سیدعید الکییر متوکل 
 نام پدر: محمدنیی -0
سال و محل تولد: بدخشان        -1

۹111 
 تحصیال : بکلوریا -۱
فعالیت های فورهونوگوی و           -۳

ادبی: چاپ مجموعه شوعوری        
 کوکب سپهر، تکمیل و به چاپ سپردن سیالب سرشک

 حالت مدنی: متاهل  -1
 نمونه های شعر:  -۱

 الهی قلب خاشع، دیده ی گریان نصییم کم
 خود به مم درمان نصییم کم ِمریضم از گناه 

 توی غفار، ای اهلل بکم عفو جمله تقصیرم
 رحیم هستی، ز دربار  به مم غفران نصییم کم 

 مم عاصی گنهگارم، بکردم التجاء سویت
 خطایم درگذر، توجنت رضوان نصییم کم 

 به وقت تلخی و جان کندنم آب صفایم ده
 دخول جنتت را از دری ریحان نصییم کم 

 قیول فرما ز مم صوم و صلواة، عشر و ذکاتم را
 به روز وهفته و ماه، خواند قرآن نصییم کم 

 به دنیای دوسه روز بده کسب حاللم را 
 ز کاری ایم جهان تو دانش و عرفان نصییم کم

 بخواهد متوکل از در  اهلل سوالش را 
 قیول کم ایم دعایم، وقت مرگ ایمان نصییم کم

**** 
 بنازم ای وطم آب و هوای عنیر آسایت
 نسیم صیحدم اندر فضایی عطر اسایت

 بنازم آسمان نیلگون الجوردینت
 مه و خورشید و انجم می کنیم هردم تمنایت
 یما، شاه جوان تو که بوده شیرازه ی بخدی

 خراسان نام نیکویت ابومسلم دالرایت
 بنازم مم هریرود، کوکچه، آمو و هلمند 

 بنازم قلعه هدوکش و پامیر و بابایت
 نظام نو ز قانون و عدالت بهرو ور گردید 

 حکومت افتخار ایم زمان و نسل فردایت
 بود حفظ و حراست ح  هر فرد وطم امروز
 از آن جهت سپارد متوکل جان در پایت

**** 
 منم خدمت گزار اهل عرفان

 رفیقم با جوان، مرد سخندان 
 نیاشد هر لئیمی هم کالمم  
 به جز آنانی که دارند درس قرآن  

 از آن بعد اندیوال نیک بختم
 همان شخصی که دارد لطف و احسان 
 منم چون دوستدار اهل توحید   
 بری ام مم ز یار و دوست نادان  

 برای عابد و زاهد بگویم
 شما هستید گروه پارسایان 
 به اخالق کریم پای بند گشتم  
 ندارم احترام با سفله خویان   

 منم مشتاق علم و فم و  فرهنگ
 که باشم در قتار اهل ایمان 
 تمدن را بخواهد متوکل   
 نگهدارش باشد حی سیحان 

شناسنامه مختصر 
روزه معنای فارسی وا ة عربی)صیام( استن ماه رمضان را              شاعران معاصر 

ماه صیام یا ماه روزه می گویند که مسلمانان در ایوم مواه                 
مکلف به صوم یا روزه داشتم استندن صوم به معونوی خوود        
داری، امساک، توقف، ترک کردن، اجتنواب و پورهویوز               
استن اجتناب از خوردن و نوشیودن در وقوت موعویوم و               
مشخ )قیل از طلوع تا غروب آفتاب( و خوود داری از              
آنچی که به ابطال صیام می انجامود و ایوم اجوتونواب از                    

 الزاما  صیام و یا روزه محسوب می شودن
وقتی صیام و روزه به معنی پرهیز و اجتناب است و به ویژه             
اجتناب از خوردن و نوشیدن در جریان روز کوه صوور              
متعارف و معمول روزه و روزه داری را نشان می دهد، ایم   
پرسش مطرح می شود که فلسفه و حکمت ایم اجتناب و            

 پرهیز از خوردو و نوش در چیست؟
چرا مسلمانان مکلف می شوند که از بام تا شام هر روِز ماه             
رمضان خود را گرسنه و تشنه نگهدارند و از خووردن و                

 نوشیدن خود داری کنند؟
اگر فلسفه و حکمت روزه ایم باشد که مسلماناِن روزه دار           
با گرسنگی و تشنگی خویش، سختی و حالت گرسنگان و         
تشنگان را درک کنند، هر آدمی و هر مسلمانی حتی بدون     
آنکه خود را گرسنه و تشنه نگهدارد، به خوبی می فوهومود        
که گرسنگی و تشنگی بسیار سخت و تلخ استن بنا بر ایم،    

حکمت و فلسفۀ دینی روزه که فرضیت و وجوب آن برای 
مسلمانان محرز شده است ریشه در درک گورسونوگوی و               

 تشنگی گرسنگان و تشنگان نداردن
پس روزه برای چیست و فلسفه و حکمت دینی آن در چه            

 نکته ای نهفته است؟
پاسخ ایم پرسش را بصور  بسیار روشم و آسان در ایوم            

 ( می توان دریافت:۹81آیۀ قرآن کریم)سورة بقره آیه 
)ای مومنان)مسلمانان( روزه بر شما نوشته )واجوب( شوده،          
همانگونه بر کسانیکه قیل از شما بودند، تا متقی یا پر هویوز              

 گار شویدن(
در ایم آیه که تیییم صریح فرضیت و وجوب روزه بورای             
مسلمانان است، حکمت و فلسفۀ روزه نویوز بودون هویوچ                 

 ابهامی بیان می شود:
روزه برای مومنان یا مسلمانان فرض شده است تا به تقووی            
و پرهیزگاری برسندن یعنی حکمت و فلسفوۀ فورضویوت و            
وجوب روزه به ایم بر نمی گردد که مسلمانان از صیح توا            

 شام خود را گرسنه و تشنه نگهیدارندن
اگر صیام و یا روزه، امساک و اجوتونواب از خووردن و                    
نوشیدن و پرهیز از سایر اعمال ابطال کنندة روزه است، ایم 
اجتناب و امساک باید مسلمان را به تقوی و پرهیز گواری             
برساندن پس روزه در واقع تمریم تقوی و پرهیزگاری است 

” امسواک و اجوتونواب        “ که از راه روزه داری یعنی از راه    
حاصل می شودن و ایم امساک و اجتناب تنها به خوورد و            
نوش محدود نمی شود که مسلمانان از بام تا شوام، شوکوم               

 های خود را از آب و نان دور نگهدارندن
ایم تقوی چیست که موجب دلیل و فلسوفوۀ فورضویوت و                

 وجوب روزه برای مسلمانان می شود؟
تقوی؛ اجتناب از تمامی اعمال و رفتاری که در شوریوعوت             
اسالم شامل منهیا  و منکرا  است و عمل به آنچی کوه             

 در اسالم، معروف و واجب شرعی محسوب می شودن
ستمگری، ح  تلفی، بی عدالتی، قتل، انتوحوار، انوفوجوار،              
ویرانگری، تجاوز، مردم آزاری، بد امنی، دروغ، توقولوب،           
دزدی، رشو  خواری، احوتوکوار، غویویوت، مونوافوقوت،                  
فرییکاری، حقه بازی، تعصب، تیعیض قووموی، موذهویوی،             
زبانی و نژادی، کینه ورزی وننن همه از منکرا  اند که در            
ماه رمضان و روزه داری همچون امسواک از خووردن و               
نوشیدن، باید از انجام و ارتکاب آن اجتونواب و امسواک               
شودن زیرا در فضای ایم پرهیز و امساک از منکرا  اسوت        
که روزه، روزه دار مسلمان را به مقام و منزلت تقووی موی      
رساندن در غیر آن، روزه داری همراه با انجام انواع منکرا  
و ارتکاب خیانت و جنایت و فسواد و رذالوت، توظواهور                   

 ریاکارانه و دروغینی بیش نیستن

 محمداکرام اندیشمندفلسفه و حکمت روزه در چیست؟ 

 بارترین کشور برای روزنامه نگاران است...  افغانستان همچنان مرگ
گوید کوه     سازمان گزارشگران بدون مرز می    

برای پنجمیم سال پیاپوی نواروی بوا آنوکوه               

ها از تنگنواهوایوی در دسوتورسوی بوه                  رسانه

گیری کورونوا انوتوقواد            اطالعا  درباره همه  

داشتند، اما رده نخست را در فوهورسوت رده       

ها حوفوظ کورد،          بندی جهانی آزادی رسانه   

( 1+، ۹فنالند در رده دوم خود ماند و سوئد )       

به رده سوم رسید که سال پیوش  بوه سوود                

( از دسووت داده بووودن           ۱،-۹دانوومووارک )   

بونودی جوهوانوی آزادی           رده  020۹ویرایش  

 «برتری شمال»ای از  گر گونه ها تایید  رسانه

نمونه  »ای دیگر و کمتر رقابتی   و یا از زاویه   

 اروپاستن «شمال

( قرار گرفته که در  ۹1، -0کشور آلمان نیز )    

نگار در تظواهورا      ها روزنامه   سال گذشته ده  

های بهوداشوتوی از سووی            گیری  علیه سخت 

هوداران نیروهای افراطی مورد حوملوه قورار        

گرفته بودند، از بخش سفید نوقوشوه حوذف            

شده استن سازمان گزارشگران بودون مورز          

در خیرنامه اش نوشوتوه کوه بوا ایوم حوال                  

رسوانوی در آلوموان            وضعیت آزادی اطالع  

خوب استن به مانند ایاال  متحده امریکا )         

 US Press( با آنکه بنا بور آموار          ۱۱+، ۹

Freedom Taracker        سازموان هومویوار

گران بدون مرز در امریکا ، یکی از           گزارش

هوای ریواسوت جوموهووری             های سال   شناسه

دونالد ترامپ شکستوم رکوورد حوملوه بوه             

موورد( و        ۱22خیرنگواران )نوزدیوک بوه            

مورد( بودن  ایوم        ۹12بازداشت خیرنگاران )   

 ۹82کشور از      ۹0گوید که تنها    سازمان می 

درصد ) یوک درصود          ۱کشور جهان یعنی    

تواننود از داشوتوم         کمتر از سال گذشته( می     

زیستگاهی مسواعود بورای اطوالع رسوانوی              

 خرسند باشندن

صلح پیش از هر چیزی یک گفتمان دینی و علموایوی اسوت؛               
زیرا در آنسو طالیان قرار دارند که با خوانش خاص خوود از               
خدا و مذهب و شریعت و کتاب و سنت و جوهواد و صولوح،                   
اعمال و رفتارهای خود را تشریع و توجیه می کونونود و زیور                  
همیم عنوان اقدام به جذب نیرو و کسب حمایت های بوزرگ            
اجتماعی از میان جوامع سنتی روستایی کرده اندن بنابرایوم در            
سوی دیگر ایم روند نیز باید علما در محور و مرکز رویدادهوا      
و تصمیم گیری ها باشند تا بتوانند با همان زبان و ابزار طالیوان،      
مدعاها آنان را مردود اعالم کنند و بر مشروعیت راه و روش       
 و سیستمی که اکنون مستقر است، تأکید و پافشاری ورزندن

رایزنی ها، مذاکرا  و مشور  ها دربواره نشوسوت موهوم و                  
سرنوشت ساز صلح افغانستان که در استانیول ترکیوه بورگوزار             

 خواهد شد، همچنان ادامه داردن
های سیاسی، احزاب، سازمان ها، نهادهای اجوتومواعوی،        جریان

شخصیت ها و رهیران هرکدام طرح های خود را بوه شوورای              
عالی مصالحه سپرده اند و کمیته تهیه و توحید ایم طرح ها در             
ایم شورای نیز در حال بررسی و تنظیم آن در چارچوب یوک     

 طرح جامع استن
در ایم میان، شماری از اقشار، اقوام و سازمان های موخوتولوف               
اجتماعی و سیاسی، همه روزه از اینکه در ایم روند، سوهوم و               
نقش شایسته و متناسیی ندارند، انتقاد و ابراز نگرانی می کنونود    
و درباره هرگونه معامله بر سر نقش و نفوذ و سهم و ح  خوود      

 در روند صلح، هشدار می دهندن
با ایم حال، به نظر می رسد تنها جریانی که در ایم زمینه هیوچ               
دغدغه ای ندارد و هرگز برای ایفای نقشی سوازنوده و قوابول              
توجه در روند صلح و استیفای جایگاه و ح  شایسته خود در             
آینده سیاسی کشور، تالش نمی کند، نهاد روحانیت و علمای          

 دینی هستندن
ایم پرسش برانگیز و نگران کننده است؛ زیرا از یکسوو نشوان          
می دهد که بازیگران اصلی روند صلوح افوغوانسوتوان، شوعوار                  
جمهوری اسالمی سر می دهند و در ایم زمویونوه بوه قوانوون                     
اساسی، استناد می کنند؛ اما از جانب دیگر، هیچ اعتنوایوی بوه               
علمای دینی و حضور به سزا و اثرگذار آنها در روند تصمویوم              

سازی های راهیردی و استراتژیک درباره وضعیت کنوونوی و            
 چشم انداز آینده کشور ندارندن

ایم به چه معناست؟ آیا در افغانستان، دیم از نهاد سیواسوت و               
قدر  جداست؟ صرف نظر از اینکه حاکمیت چه نسیوتوی بوا          
دیم دارد و دیم و دستورا  آن تا چه مویوزان در سویواسوت               
گذاری های کالن و تصمیم گیری های مهم مملکت، مد نظر           
واقع می شود، دست کم روی کاغذ و در همان قانون اساسوی             
که دولت برای حفظ آن تقال می کند و لغو و فسخ آن را بوه        
معنای فروپاشی می داند، تصریح شده که نوع نظام سویواسوی              
افغانستان، جمهوری اسالمی است و هیچ حکمی نموی تووانود          

 مغایر با احکام و دستورا  اسالم باشدن
 «عدم مغایر »بی توجه به اینکه مفسران حقوق ممکم است 

ندانند؛ اما وقتی تصوریوح        «مطابقت کامل »را لزوما به معنای     
می شود که نوع نظام، جمهوری اسالمی است، چه کسانی جز       
علمای دینی می توانند اسالمیت ایم جمهوری را توفوسویور و                
تیییم کنند و در برابر چالش ها و موانوع مووجوود در مسویور                    

 اسالمیت نظام، ایستادگی نمایند؟
شاید به دلیل همیم بی اعتنایی های شیه سکوالریسوتوی اسوت          

نمی داننود و بورپوایوی           «اسالمی»که طالیان، نظام موجود را      
اسوت از     «امار  اسالموی »را که تعییر دیگر   «نظام اسالمی »

 اهداف غیر قابل جایگزیم خود در روند صلح می دانندن
انتقاد دوم به خود علما برمی گرددن طویوفوی کوه ظواهورا بوه                      
سکو  و تماشا و انفعال  و بی عملی در برابر وضعیت جاری،             
تم داده و منتظر است تا دیوگوران چوه تصومویوموی دربواره                      

 سرنوشت مردم و جامعه و کشور می گیرندن
ایم به خودی خود زمینه ساز جدایی دیم از سیاست می شود؛            
زیرا نمازهای جمعه، ترییون های مساجد، صنف های درسوی           
مدارس مذهیی و دیگر رسانه های دینی عومودا و عوموال از               
سیاست فاصله می گیرد و آن را به یک گروه خارج از جامعه             

 روحانیت واگذار می کندن
ایم در حالی است که علمای دینوی در گوذشوتوه، رهویور و                    
پیشاهنگ جریان های بزرگ سیاسی و انقالبی بووده انودن در              
تاریخ معاصر افغانستان، مردم همواره به رهیری علما در بورابور            

بزرگتریم ابرقدر  های جهان، قیام و جهاد کرده، حومواسوه             
 آفریده، خون داده و تاریخ ساز شده اندن

جهاد افغانستان، صرف نظر از انحرافا  و اشتیاهاتی که بوعودا       
پیش آمد، محصول میارزا  علما و رهیری دینی جامعوه بوود             
که توانست ر یم کمونیستی را ساقط کند و اشوغوالوگوران را           

 مجیور به شکست سازدن
در نظام کنونی اما به رغم داللت ن  صریح قوانوون اسواسوی                
درباره اسالمیت سیستم سیاسی جمهوری، علما در برابور ایوم            
اصل استراتژیک، هیچ مسئولیتی احساس نمی کنونود و کوار              

داری و تصمیم گیری درباره مسایل کالن مولوی را بوه         دولت  
 سیاستمداران سکوالر واگذاشته اندن

ایم در حالی است که صلح پیش از هر چیزی یک گفوتوموان                
دینی و علمایی است؛ زیرا در آنسو طالیان قرار دارند کوه بوا                
خوانش خاص خود از خدا و مذهب و شریعت و کوتواب و                 
سنت و جهاد و صلح، اعمال و رفتارهای خوود را تشوریوع و                  
توجیه می کنند و زیر همیم عنوان اقدام بوه جوذب نویورو و                    
کسب حمایت های بزرگ اجتماعی از میان جوواموع سونوتوی               
روستایی کرده اندن بنابرایم در سوی دیگر ایم روند نیز بوایود             
علما در محور و مرکز رویدادها و تصمیم گیری ها باشنود توا               
بتوانند با همان زبان و ابزار طالیان، مدعواهوا آنوان را موردود                  
اعالم کنند و بر مشروعیت راه و روش و سیستمی که اکونوون         

 مستقر است، تأکید و پافشاری ورزندن
نکته آخر و مهم تریم نکته هم اینکه وقتی عولوموا از حضوور             

گویوری در رونود صولوح،             انقالبی و سازنده در صحنه تصمیم  
محافظه کارانه امتناع و احتراز می کنند، بودیوهوی اسوت کوه                 
ابتکار عمل را قدر  های استکیاری و استعماری، ر یم هوای           
حامی ترور و کشورهای سلطه گر منطقه و فرامنطقه در اختیار           
می گیرند و به ایم ترتیب، افغانستان را روزی به نام میوارزه بوا      
تروریزم و روزی دیگر زیر نام صلح با تروریست هوا توحوت                
اشغال و قیمومیت خود قرار می دهند و منابع آن را بوه تواراج                

 می برندن )آوا( 

 علما چه نقشی در روند صلح دارند؟!
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ها برای بویورون رانودن موردم            همزمان با تالش صهیونیست  

های مختلف قدس اشغالی به بهانه نداشوتوم           فلسطیم از محله  

مجوز، اردن اعالم کرد که به تشکیال  خودگردان فلسطیم 

هوا دربواره           اسنادی داده که بر بطالن ادعای صهیونویوسوت         

 نهدن نداشتم مجوز صحه می

وزار        ،۱8به گزارش خیرگزاری عقاب به نقل از عرب          

شنیه، اعوالم کورد کوه اسونوادی               خارجه اردن، شامگاه سه  

تاریخی را به سفار  تشکیال  خودگردان فلسطیم در امان 

 تحویل داده استن

ها اسنادی  امان در ارتیا  با محتوای ایم اسناد گفت که ایم    

های مسکوونوی بوه         تأییدشده از امضای قرارداد اجاره واحد     

ای از اهالی محله الشیخ جراح در قدس اشغالوی اسوت               عده

توان به تواف  بوا آنوروا )آ انوس             که از جمله ایم اسناد می     

امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطیونوی در خواور             

 نزدیک( اشاره کردن

به نقل از وزار  امور خارجه اردن در ایم ارتیا  گوزارش       

داد که وزار  امور خارجه اردن تأیید کرده کوه پوس از                

جو در اسناد رسمی،  و مد  جست چند سال عملیا  طوالنی

دهود وزار        به اسنادی دست پیدا کرده است که نشان می 

تر، قرارداد اجاره واحدهوای       عمران و سازندگی اردن، پیش    

ای از اهالی محله الشیخ جراح  در سوال             مسکونی را با عده   

 امضاء کرده استن ۹۱۳1

سخنگوی رسمی   «ضیف اهلل الفایز»بر اساس ایم گزارش،  

و    02۹۱وزار  خارجه اردن اعالم کرده است که در سال          

های   سال جاری میالدی به درخواست طرف فلسطینی نسخه       

ای از اسنواد موذکوور بوه سوفوار  تشوکویوال                      تأییدشده

 12خودگردان در امان تحویل داده شده که ایم اسنواد بوه              

 گرددن سال پیش باز می

الفایز همچنیم ضمم تأکید بر حمایت اردن از حقوق موردم           

های غویورقوانوونوی و غویورانسوانوی ر یوم                     فلسطیم، تالش 

و       صهیونیستی را برای بیرون راندن فلسطیونویوان از خوانوه              

شان مطلقا محکوم کرد و هورگوونوه توالش بورای                 سرزمیم

 خدشه وارد کردن به حقوق ملت فلسطیم را مردود دانستن

ها خانواده فلسطینی در محله الشیخ جراح هوراس دارنود              ده

که مقاما  ر یم صهیونیستی، در هر لحظه، دستور تخولویوه            

هوا را بوه          آن      منازل را برایشان صادر کونونود و مونوازل              

 ها واگذار شودن صهیونیست

اند که صدور دستور توخولویوه           نهادهای حقوقی تأکید کرده   

منازل برای اهالی الشیخ جراح و همچنیم تخریوب مونوازل،             

مصادر سرزمیم فلسطینیان وننن در راسوتوای اجورای طورح                 

 گیردن سازی شهر قدس صور  می یهودی

وارد    ۹۱۱8مطاب  با اسناد یادشده، فلسطینیان پس از سوال           

اند و با تواف  با آنروا و دولت اردن           منطقه الشیخ جراح شده   

حکومت  ۹۱1۱که بر کرانه باختری و از جمله قدس تا سال    

 اندن داشته، در منطقه مذکور اسکان داده شده

 اهلل تحویل داد اسنادی تاریخی درباره حقوق مردم فلسطین در قدس به رام ،اردن


