
معاون  با  دیدار  در  کرزی  رییس جمهور 
رییس جمهوری هند گفته است که هند برای 
مردم افغانستان خود را به عنوان یک دوست 

قوی ثابت کرده است. 
حمید  آقای  با  گذشته  روز  کرزی  آقای 
در  که  هند  رییس جمهور  معاون  انصاری 
رأس یک هیات عالی رتبه به منظور اشتراک 
در مراسم تشییع جنازۀ مارشال محمد قسیم 

گفت وگو  و  دیدار  بود،  کرده  سفر  کابل  به  فهیم 
کرد. 

دیدار  این  در  ریاست جمهوری،  خبرنامۀ  بربنیاد 
جمهور  رییس  معاون  انصاری  حمید  آقای  ابتدا 
را  خویش  همدردی  و  تسلیت  مراتب  هند 
افغانستان  مردم  و  کشور  جمهور  رییس  به 
به خاطر وفات معاون اول ریاست جمهوری 

ابراز داشت.
هر دو جانب در این دیدار در مورد روابط و 
همکاری های دو جانبه میان افغانستان و هند 

بحث و تبادل نظر نمودند.
حامد کرزی...                  ادامه صفحه 6
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يك بينش اصولي بايد بر مبناي گذشته ساخته 
شود، نه اين كه گذشته را ناديده بگيرد.
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وداع با مارشال

با تکمیل مراسم تدفین و به خاک سپاری 
کسی  چه  این که  بحث  فهیم،  مارشال 
جانشین او به عنوان معاون رییس جمهوری 
خواهد شد، در محافل سیاسی و در میان 

شهروندان کشور باال گرفته است. 
افغانستان،  اساسی  قانون  حکم  بربنیاد 
هرگاه یکی از دو معاون ریاست جمهوری 
»استعفا و یا وفات کند«، رییس جمهوری 
مجلس  تایید  به  را  دیگری  فرد  می تواند 

نماینده گان جایگزین او کند.
با توجه به ترورهای زنجیره یی چهره های 
طیف  نفوذ  پر  فرماندهان  و  سیاسی 
فهیم  مارشال  که  طالبان  برضد  مقاومت 
که  میرسد  نظر  به  داشت  تعلق  آن  به  نیز 
فقط چند چهره به عنوان این که جانشین 

مارشال فهیم یا معاون اول رییس جمهور کرزی از  میان 
آنان انتخاب شود مطرح استند.

از این رو، اکنون در رسانه ها و محافل سیاسی و حتا ارگ 
ریاست جمهوری، از احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید 
بریتانیا،  در  افغانستان  پیشین  سفیر  و  مسعود  احمدشاه 
محمد یونس قانونی رییس پیشین مجلس و عضو مجلس 
شانزدهم، صالح الدین ربانی رییس شورای عالی صلح و 
رییس جمعیت اسالمی افغانستان و بسم اهلل محمدی وزیر 
دفاع ملی و حتا استاد عطا محمد نور والی بلخ، به عنوان 

گزینه های احتمالی جانشین مارشال فهیم یاد می شود.
اما با توجه به برخوردهای پیشین آقای کرزی و وضعیتی 
با سران  او  که او و کشور را احاطه کرده است، ممکن 
طیف سیاسی مقاومت و چهره های پرنفوذ مجاهدین، در 

این خصوص مشورت ها و رای زنی هایی داشته باشد.  
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گوشه یی از حضور مردم



فهیم  محمدقسیم  مارشال  یک شنبه،  روز 
گونۀ  به  ریاست جمهوری  اول  معاون 
همه  هرچند  درگذشت.  غیرمنتظره 
می دانستند که او به بیماری شکر مبتالست، 
برهۀ حساس  در  مرِگ وی  بازهم خبر  اما 
تکان  کشور  سراسِر  در  را  مردم  انتخابات، 
خود،  مزمن  بیماری  به رغم  مارشال  داد. 
حضور  داشت  رسمی  محافِل  در  همواره 
دیده  بیماری  بستر  در  را  او  هیچ کس  و 
با  بسیاری ها  که  بود  این رو  از  نتوانست. 
شنیدن خبر درگذشت وی، نخست نسبت 
به صحِت خبر تردید کردند و پس از اعالم 
قطعِی خبر مرِگ او نیز به شوک دچار شدند.
میدان  در  نام  پُرهیبت ترین  فهیم«،  »مارشال 
سیاسِت افغانستان طی سال های اخیر بود. اما 
این هیبت و هیمنه، صرفاً مولود رتبۀ مارشالی 
سال های  او  بلکه  نبود؛  او  معاونت اولی  و 
قرار  مسعود  احمدشاه  شهید  کنار  در  سال 
داشت و  قدرت و قاطعیِت خود را به نحوی 
از هم سنگری با او به میراث برده بود. او در 
جبهۀ مقاومت، برجسته ترین فرمانده مسعود 
و پس از شهادت وی، جانشین ِ او به حساب 
می آمد. اکثر فرماندهانی که روزی در کنار 
شهید مسعود قرار داشتند، پس از مسعود به 
مارشال اقتدا کردند و پیراموِن او گرد آمدند. 
از این رو هیچ کس نتوانست نقش مارشال را 
در میدان سیاست و قدرِت افغانستان نادیده 

بگیرد. 
کرزی  حامد  پهلوی  در  مارشال  حضور 
مایۀ  افغانستان،  پُرچالش  فضای  در 
اعتماد به نفسش  دل گرمِی رییس جمهور و 
از  حمایت  با  او  بود.  حکومت داری  در 
گذشتۀ  پُرتنِش  انتخابات  در  کرزی  آقای 
و  خشم  موج  توانست  ریاست جمهوری، 
فرو  حکومت  به  نسبت  را  مردم  اعتراِض 
بحران  در  افغانستان  سقوط   از  و  نشاند 
انتخابات  سومین  برگزاری  آستانۀ  تا  ـ 

ریاست جمهوری ـ جلوگیری کنـد. 
تعیین کنندۀ وی در  نقِش  مارشال و  قدرِت 
همه  از  بیشتر  را  کشور  سیاسِی  معادالت 
کرده  تجربه  و  درک  رییس جمهور  شخِص 
اعالم بی طرفی اش  به رغِم  آقای کرزی  بود. 
در امر انتخابات، در این دور تالش ورزید 
تا نامزد مورد نظرش ـ زلمی رسول ـ را با 
استفاده از قدرت حکومتِی خود تقویت کند 
نفوذ  از ظرفیت و  و در صورت ضرورت، 
مارشال  اما  ببرد.  سود  راه  این  در  مارشال 
و  همراهی  رییس جمهور  با  نه تنها  این بار 
هم نظری نشان نداد، بلکه وقتی تالش های 
این  در  کرزی  آقای  شبانه روزِی  و  مداوم 
انتخابات  در  بی پرده اش  دخالِت  و  مسیر 
عبداهلل  آقای  نامزدِی  از  نیز  خود  دید،  را 
عبداهللـ  دوست و هم سنگر دیرینشـ  اعالم 

حمایت کرد. 
آقای عبداهلل، اصلی ترین رقیِب آقای کرزی 
حمایت  مورد  و  بود  گذشته  انتخاباِت  در 
وقتی  که  بود  او  داشت؛  قرار  مردم  پُرشور 
انتخابات میاِن وی و آقای کرزی به دور دوم 
رفت، به دلیل پذیرفته نشدِن شروطش توسط 
حکومت، اعالم انصراف داد و به نحوی آقای 
کرزی را با بحراِن مشروعیت روبه رو کرد. 
انتخابات گذشته،  در  که  بود  در حالی  این 
با خود  را  نه حمایِت مارشال  آقای عبداهلل 
داشت و نه معاونینی به سنگینی و شهرِت 
استاد محقق و انجنیر محمد خان را. مسلمًا 
این موضع گیری مارشال، برای آقای کرزی 
بسیار گران بود و می توانست تمام محاسباِت 

وی را در انتخابات برهم ریزد.
دخالِت آقای کرزی در این دور از انتخابات، 
پیش  مدت ها  او  است.  آشکار  همه  بر 

سران  با  خود  دیدارهای  در  انتخابات،  از 
کشورهای خارجی، برای آقای زلمی رسول 
کمپاین  کرد. او هم چنین شمار قابل توجهی 
از نامزداِن فعلی را به طور جداگانه به حضور 
انتخابات  در  نامزدی  به  را  آن ها    پذیرفت، 
به حمایِت  به نحوی  ترغیب  کرد و همه را 
او  هم  پیش  چندی  ساخت.  امیدوار  خود 
با تالِش فراوان و فراخواندِن ریش سفیدان 
کرد  وادار  را  کرزی  قیوم  برادرش  قومی، 
کنار  انتخابات  از  رسول  آقای  نفع  به  که 
جریان  او  تالش های  نیز  هم اکنون  رود.  
آقای  جمله  از  ـ  دیگر  نامزد  چند  تا  دارد 
مورد  نامزد  نفِع  به  را  ـ  وردک  عبدالرحیم 
نظرش به کناره گیری سوق دهد. او هم چنین 
دوم،  به دور  انتخابات  احتمالی  رفتن  برای 
آماده گی ها و یارگیری هایی را صورت داده 

است. 
مردم  که  هستند  دخالت هایی  همه  این ها 
نیز  کرزی  آقای  و  آگاه اند  آن  از  به خوبی 
باِک زیادی از افشای آن ندارد. برعالوۀ این، 
را  حکومتی  وسیِع  امکانات  رییس جمهور 
در اختیار دارد و می تواند آن را در خدمِت 

اهداِف خود در انتخابات قرار دهد. 
در  حکومت  دخالِت  اوصاف،  این  با 
انتخابات، یک واقعیِت تلخ است و با توجه 
و  بودن  و  مارشال  نقش  واقعیت،  این  به 
برجسته  انتخابات  از  دور  این  در  نبودنش 

می  شود. 
در  استوانۀ محکم  بدون شک یک  مارشال 
میان مردم  قوی در  حکومت و یک محورِ 
در  حضورش  سایۀ  که  می آمد  به حساب 
توجهی  قابِل  بخش  می توانست  انتخابات، 
را  توازن  هم  یا  و  مهار  را  خیره سری ها  از 
نامزدان  از  حکومت  جانب داری  میزاِن  در 
اکنون  مارشال،  اما  سازد.  برقرار  مطرح، 

به  هم چنان  کرزی  آقای  و  نیست  زنده 
حمایت  و  انتخابات  امر  در  خود  مداخلۀ 
این  در  می دهد.  ادامه  خاص  نامزد  یک  از 
حال، آقای عبداهلل و معاونینش و هم چنین 
همه  اولش،  معاون  و  احمدزی  اشرف غنی 
انتخابات  پیروزِی حتمِی خود در میداِن  از 
حکومت  به  نسبت  مردم  می گویند.  سخن 
آقای  ارادۀ  غلبۀ  از  و  بدگمان اند  به شدت 
کرزی بر انتخابات بیـزاری می جویند. عالقۀ 
کشورهای غربی به سرنوشت افغانستان نیز 
طی سیزده سال حضور پُرهزینۀشان در این 
کشور، کاماًل به تحلیل رفته و نزدیک است 
تصور  اکنون  واگذارند.  به حاِل خود  را  ما 
مارشال  نبود  در  کرزی  آقای  اگر  که  کنیم 
به دخالت و مهندسِی  و در چنین وضعی، 
و  شدت  بخشد  انتخابات  در  خود  آشکارِ 
سرانجام موفق شود شخِص دل خواهش را 
پیـروز میداِن انتخابات سازد، چه اتفاقی رخ 

خواهــد داد؟
مسلماً رییس جمهور کرزی در حاِل بازی با 
آتشی ست که شعله  اش در نهایت دامِن همه 
ـ از جمله خودشـ  را می سوزاند. کافی ست 
مردم و نامزدان، نتیجۀ انتخابات را نپذیرند 
رقابِت مدنی و دموکراتیک، جای  میدان  و 
خود را با آشوب و هرج ومرج عوض کنـد؛ 
آن  وقت است که پشیمانی فایده یی ندارد و 
کرزی  آقای  نصیِب  تاریخی  سیاه  لکه  یک 

شده است!
مبتنی بر  آن چه گفته شد، فقط یک هشدارِ 
اتفاقی  هیچ  هنوز  است.  تجربه  و  واقعیت 
جناب  عهدۀ  به  تصمیم  اما  نداده؛  رخ 
رییس جمهور است که به دخالت های خود 
در انتخابات ادامه دهد و یا این که راه رفته 
را باز گردد و بگذارد مردم خود سرنوشِت 

انتخابات را تعیین کننــد.
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روح اهلل یوسف زاده

مرِگمارشالوآتشبازیباانتخابات  

تأثیرگذارترین  از  یکی  فهیم،  محمدقسـیم  مارشال 
سیاست مداران کشور، روز گذشته در کابل در میاِن هزاران 
تن از مردمِ افغانستان و با حضور شماری از مهمانان خارجی، 

در آغوش خاک آرام گرفت.
به گفتۀ اکثر آگاهان سیاسی، مارشال فهیم نه تنها به عنوان 
سیاسِی  رهبر  یک  عنوان  به  بلکه  رییس جمهور،  معاون 
تعیین کننده در تعامالِت سیاسی کشور شناخته می شد و اکنون 
در فقداِن چنین سیاست مداری که نقطۀ وصِل اپوزیسیون و 
حکومت در طول سال های اخیر محسوب می شد، ساختار 

سیاسی افغانستان کاماًل ناقص شده است. 
فکر  به  اکنون  کرزی  حامد  پیشامدی،  چنین  به  توجه  با 
تعیین معاون اوِل ریاست جمهوری است. اما سیاست مداراِن 
اوِل  معاون  جانشیِن  کسی  چه  که  نمی دانند  هنوز  کشور 
رییس جمهوری می شود و مردم هم حیرت زده از یک دیگر 
می پرسند که »چه  کسی می تواند جای مارشال را پُر کنـد؟«... 

اما مسلمًا پاسخ به این پرسش بسیار دشوار است!
رییس جمهوری در شرایطی قرار دارد که نمی تواند به راحتی 
در تعیین معاونِت اول تصمیم بگیرد و فردی را به مجلس 
مجلس  این  از  رای  گرفتن  با  که  کند  معرفی  نماینده گان 
همین  در  نماید.  وظیفه  ایفای  او  معاوِن  عنوان  به  بتواند 
سیاست مداراِن  و  از حلقه ها  برخی  میان  حال، صجت هایی 
جانشین  خصوص  در  مقاومت  به  سیاسی  طیف  به  مربوط 
برای  که  آن چه  اما  دارد.  وجود  رییس جمهور  اوِل  معاون 
این سیاست مداران و مردمِ مربوط به مقاومت برضد طالبان 
به  فقط  نه  فهیم  مارشال  است که خالی  این  دارد،  اهمیت 
عنوان معاون رییس جمهور، بلکه به عنوان یک رهبر سیاسی 

مقتدر و متنفذ باید در فضای سیاسی افغانستان پُر گردد.
اکنون، هم در ارگ ریاست جمهوری و هم در حلقات بیرون 
از ارگ، از افراد مختلفی در این خصوص نام برده می شود که 
باید یکی از آن ها به عنوان معاون اول به مردم معرفی گردد. 
مسلمًا تعیین هرچه سریع تِر معاون اول رییس جمهور، به خیر 
و صالِح حکومت و مردم است و از تأثیرات منفِی خالی 
به  نیز  را  انتخابات  روند  و  می کاهد  نظام  در  آمده  به وجود 
چالش دچار نمی سازد. اما مشکل این است که رییس جمهور 
به تنهایی نمی تواند در این خصوص تصمیم بگیرد؛ زیرا به او 
مشوره هایی زیادی داده می شود و افراد مختلفی به او معرفی 
می گردند تا او در این میان یکی را به عنوان معاون برگزیند.

جانِب دیگر هم، جریان مقاومِت دیروز است که باید روی 
رییس جمهور  به  را  آن  و  برسند  تفاهم  به  موثر  چهرۀ  یک 
نیز او را به مجلس نماینده گان  تا آقای کرزی  معرفی کنند 
آیا  که  است  مطرح  پرسش  این  حاال  اما  نماید.  معرفی 
رییس  جمهوری می خواهد معاونی داشته باشد که هم بتواند 
در کنار او، امور کشور را به پیش بَرد و هم با فعالیت های 
اجتماعی و سیاسِی موثِر خود  از تمام مردم نماینده گی کند؟ 
و یا این که آقای کرزی به یک معاوِن ضعیف عالقه مند است 
با  صرفًا  و  باشد  نداشته  تصمیم گیری ها  در  نقشی  هیچ  که 
حضور سمبولیک خود، ضلِع خالِی ریاست جمهوری را پُر 

کند؟
اوِل  معاون  عنوان  به  کسی  باید  که  است  این  ما  پیشنهاد 
رییس جمهوری به مجلس نماینده گان معرفی شود که بتواند 
در فرصت کمی که به پایان مأموریِت آقای کرزی باقی مانده، 
خلِل وارد شده به نظامِ موجود را رفع سازد. همه می دانیم 
که مارشال فهیم یک رکن اصلِی نظام و ثبات در افغانستان 
بنابراین  پیکرۀ نظام آسیب رسید.  به  با درگذشتش،  بود که 
کسی در جایگاهِ او باید قرار گیرد که اوالً گذشتۀ نیک و ثانیًا 
باشد؛  داشته  قدرت  مسالمت آمیز  انتقاِل  برای  عالی  اندیشۀ 
را در کشور  تعادِل سیاسی  بتواند همانند وی،  شخصی که 
برقرار سازد و تا روی کار آمدِن دولت جدید، از بروز بحران 

جلوگیری کند.
فردای  به  که  باشد  باید  شخصی  رییس جمهور  اوِل  معاون 
بهتِر افغانستان اندیشه کند و زمینۀ گشایِش یک صفحۀ نو در 
تاریِخ کشور را فراهم آورد. شخصیت ملی یی باشد که در 
حال حاضر به هیچ یک از کم پ های انتخاباتی مربوط نشود. 
در غیر آن، اگر رییس جمهور فقط به سربازگیری بپردازد و 
فردی بیگانه با این صفات را به عنوان معاون انتخاب کند، 

مسلمًا روزهای ناگواری در انتظارِ همۀ ما خواهد بود. 

چهکسیمعاوناول
خواهدشد؟
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چینقدرتکمیتهسیاسیوحقوقی
حزبحاکمراکممیکند

چین قدرت کمیته سیاسی و حقوقی حزب 
حاکم کمونیست، هیات مرموزی را که بر 
محدود  دارد،  نظارت  امنیتی  سرویس های 
قانونی  پرونده های  اکثر  بتواند در  تا  کرده 
مهم  اصالح  یک  که  اقدامی  کند؛  دخالت 
به  نسبت  عمومی  نارضایتی های  زمان  در 

اشتباهات قضایی محسوب می شود.
این اقدام که به صورت علنی توسط حزب 
نشست های  در  اما  نشده  اعالم  حاکم 
بال  و  پر  است،  شده  مطرح  داخلی 
مسائل  در  حزب  این  هیات  عالی ترین 

قضایی و امنیتی را می چیند.
حزب  حقوقی  و  سیاسی  کمیته  دخالت 
از  بسیاری  صدور  باعث  کمونیست 
حکم های نادرست شده که برخی از آنها 
توسط رسانه ها گزارش شده و حتی شی 
جینپینگ، رییس جمهوری چین نیز به آنها 
به عنوان مساله ای تاکید کرده که باید فورا 

به آنها رسیدگی شود.
اصالحات  بسته  یک  از  بخشی  اقدام  این 
شی  دولت  تمایل  به  که  است  قانونی 
قضایی اش  سیستم  اصالح  برای  جینپینگ 
مادامی که کنترل کلی این حزب را تهدید 

نکند، اشاره دارد.
دادگاه  رتبه ترین  عالی   خلق،  عالی  دادگاه 
چین، روز دوشنبه گزارش کاری خود را 

به پارلمان ارائه داد که احتماالً به صورت جامع به برخی 
از این اصالحات اشاره دارد.

اما این حزب همچنان درباره پرونده های حساس سیاسی 
به سیاستمداران  مربوط  قومی و مسائل  همچون مسائل 
استفاده  دادگاه ها  این  از  و  می زند  را  آخر  حرف  ارشد 
می کند تا افرادی را که اختیاراتش را به چالش کشیده اند، 

محکوم کند.
کمیته  مقام های  و  دادستان ها  پلیس،  با  معموال  قضات 
سیاسی و حقوقی جلسه ای برگزار می کنند تا درباره حکم 
ثبات اجتماعی  به  یا  تاثیر سیاسی دارند  پرونده هایی که 
مربوط می شوند، مذاکره کنند. این پرونده ها از قتل گرفته 

تا تجاوز و فساد را در بر می گیرد.
و  سیاسی  علوم  دانشگاه  حقوقدان  گوانگژونگ،  چن 
برای چین  این مشکلی است که  حقوق چین می گوید: 

منحصر بفرد است. اگر احزاب حاکم در کشورهای غربی 
در امور قوه قضایی دخالت کنند، باید کنار بکشند.

وی افزود، حزب حاکم خلق محدود کردن قدرت کمیته 
سیاسی و حقوقی را آغاز کرده اما جزئیات اندکی درباره 

این خط مشی وجود دارد.
منگ جیانژو، رییس کمیته سیاسی و حقوقی در نشستی 
داخلی گفت: مقامات اجازه ندارند در پرونده های خاص 

و حساس دخالت کنند.
جیانگ پینگ، معاون رییس کمیته قانونگذاری کنگره ملی 
از  بسیاری  میالدی گفت:  تا 1993  از سال 1988  خلق 
سوء استفاده های پیشین از اجرای قانون می تواند ناشی از 
ژو یونگکانگ، رییس سابق سازمان امنیت باشد که دوره 

ریاستش باعث ضربه سنگینی به سیستم قضایی شد.
باید  دادگاه ها  گفت،   ریاستش  دوره  در  یونگکانگ  ژو 
قانون  و  مردم  حق  حتی  چیز  همه  به  را  حزب  منافع 

اساسی ارجح تر بدانند.
جیانگ پینگ افزود: قرار دادن منافع حزب 
همه  که  معناست  بدان  چیز  همه  راس  در 
چیز باید مطابق با کمیته سیاسی و حقوقی 

باشد.
تحت  یونگکانگ  ژو  کرده اند،  اعالم  منابع 
حبس خانگی قرار دارد در حالی که حزب 
حاکم در حال تحقیق درباره اتهامات فساد 

علیه وی است.
گذشته  سال  نوامبر  خلق  عالی  دادگاه 
منافع دولت در  میالدی گفت، در راستای 
اصالحات قانونی، استفاده از شکنجه برای 
اعتراف را ممنوع می کند، مقام های  گرفتن 
محلی را از دخالت در تصمیمات حقوقی 
متوقف کرده و به قضات اجازه می دهد تا 

تصمیمات خود را اتخاذ کنند.
در  چین  کارشناسان،  و  مقامات  گفته  به 
جرائمی  تعداد  اصالح  درباره  حاضر  حال 

که حکمشان اعدام است، مذاکره می کند.
گروه های حقوق بشر می گویند، چین بیش 
از هر کشور دیگری از اعدام استفاده می کند 
و باعث افزایش نگرانی های عمومی نسبت 
شده  قضایی  اشتباهات  ناپذیری  تغییر  به 

است.
حکم اعدام در چین برای 55 جرم از جمله 
غیرقانونی، صادر  پولشویی  و  کالهبرداری 

می شود.
افرادی  برای  اعدام  گفت، چین حکم  گوانگژونگ  چن 
را که به فساد محکوم شده اند حذف نمی کند. چین در 
حال حاضر پرونده های مهمی در مورد فساد دارد و اگر 
حکم اعدام را حذف کند، بسیاری از مردم عادی مخالف 

آن خواهند بود.
دولتی،  اسرار  همانند  چین  در  شده  اعدام  افراد  تعداد 
محرمانه هستند. اما موسسه »دوئی هوآ« مستقر در سان 
فرانسیسکو که به دنبال آزادی زندانیان سیاسی در چین 
است، برآورد کرده که 3000 تن در سال 2012 میالدی 
مرکز  گزارش  به  بنا  مقابل  در  شده اند.  اعدام  چین  در 
تنها 43 تن در  اعدام، در سال 2012 میالدی  اطالعات 

امریکا اعدام شدند.

سازمان ملل نسل کشی مسلمانان
 در آفریقای مرکزی را بررسی می کند

یانوکوویچ:
باال گرفتن تنش در شورای  من رییس جمهورم! 

همکاری خلیج فارس جمهوری  رییس  یانوکوویچ،  ویکتور 
روز  کوتاه  سخنان  در  اوکراین  مخلوع 
سه شنبه خود بار دیگر تاکید کرد رییس 

جمهور است.
به گزارش اسکای نیوز عربی، این دومین 
از  پس  یانوکوویچ  تلویزیونی  سخنان 

برکناری و رفتن به روسیه است.
با  اوکراین  شده  برکنار  رئیس جمهور 
تاکید بر اینکه وی همچنان رئیس جمهور 
آنچه  تاکید کرد که  قانونی کشور است، 

در اوکراین رخ داد کودتا علیه مشروعیت بود.
و  اوکراین  جدید  دولت  ادامه  در  یانوکوویچ 
حاکمان جدید این کشور را »نازی های تندرو« 
قدرت  به  تازگی  به  که  آنهایی  گفت:  و  خواند 
در اوکراین چنگ زده اند قصد دارند تمام کشور 
که  را  که  هر  و  درآورند  خود  کنترل  تحت  را 

مخالف خود می بینند از میان بردارند.
و  فرماندهان  که  دارم  اعتقاد  من  گفت:  وی 
و  نیستند  افراد  این  با  اوکراین  نظامی  نیروهای 
دستورات آنها را برای کشتن مردم اجرا نمی کنند.
همچنان  اینکه  بر  تاکید  با  یانوکوویچ 
مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  و  رئیس جمهور 
اوکراین است، گفت: من بر اساس قانون اساسی 
اوکراین همچنان در سمت خود هستم و کسی 
مرا از این سمت برکنار نکرده است.  امریکایی ها 
می گویند که من از کشور فرار کرده ام و به همین 
از  رئیس جمهوری  عنوان  به  را  دلیل مشروعیتم 
دست داده ام اما همگان باید بدانند من در زمانی 
که کودتا صورت گرفت در کشور بودم و پس از 
آن تالش های زیادی برای ترور من انجام گرفت 
و باعث شد که از کشور خارج شوم، اما مجددا 

به کی یف بازخواهم گشت.
»کودتا  را  قدرت  کنترل  در  مخالفان  اقدام  وی 
به  که  آنهایی  گفت:  و  مشروعیت« خواند  علیه 
تازگی در کی یف به قدرت نشسته اند مشروعیت 
ندارند و انتخابات آتی در اوکراین نیز غیرقانونی 
است. هر نظام جدیدی که از دل انتخابات آتی 

بیرون بیاید از نظر ما مشروعیت ندارد.
جامعه  از  اوکراین  شده  برکنار  رئیس جمهوری 
تا از »تروریستم و افراطگری«  جهانی خواست 
حمایت نکنند و گفت: افراطگرایان در اوکراین 
داخلی  جنگ  به  را  کشور  که  می کنند  تالش 

بکشانند.
برای  دالر  میلیون ها  امریکا  اینکه  بیان  با  وی 
حمایت از »کودتاچیان« صرف کرده، گفت: من 
نهادهای  دیگر  و  امریکا  عالی  دیوان  کنگره،  از 
تصمیم گیرنده در این کشور می خواهم که مانع 

دخالت های کاخ سفید در اوکراین شوند.
در  اقتصادی  اوضاع  پایان گفت:  در  یانوکوویچ 
کشور بسیار بدتر خواهد شد و کودتاچیان گر 
چه تالش خواهند کرد تا آن را به گردن من یا 
بر  امر  این  کامل  مسئولیت  اما  بیاندازند  روسیه 

عهده آنهاست.

درباره  نگرانی ها  بحبوحه  در  ملل  سازمان  بازرسان 
نسل کشی و پاکسازی قومی مسلمانان در آفریقای مرکزی، 
برای بررسی نقض گسترده حقوق بشر به این کشور رفتند.
ملل  سازمان  بازرس  سه  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
آفریقای  جمهوری  به  هفته یی  دو  سفر  یک  است  قرار 
مرکزی داشته باشند؛ کشوری که صحنه درگیری مذهبی 
این گروه قرار است  میان مسلمانان و مسیحیان است و 
با قربانیان و شاهدان این درگیری ها و عامالن اصلی این 

ناآرامی ها گفت وگو کند.
از  فهرست  یک  تدوین  احتماال  گروه  این  بعدی  گام 
عامالن اصلی ناآرامی هاست تا بعدا درباره تحت تعقیب 
مورد  بین امللی  کیفری  دادگاه  جانب  از  آن ها  دادن  قرار 

استفاده قرار گیرد.
جانب  از  که  تحقیق  کمیسیون  رئیس  آچومونا،  برنارد 
ژانویه سال جاری  در  ملل  سازمان  دبیرکل  کی مون،  بان 
گفت:  باره  این  در  شد،  منصوب  سمت  این  به  میالدی 
و  هستیم  درگیری ها  این  به  بخشیدن  پایان  دنبال  به  ما 
امیدواریم که این هیات سه نفره به نسل کشی در آفریقای 
مرکزی کمک کند. ما امیدواریم که حضورمان در آفریقای 
مرکزی و تحقیقات صورت گرفته به پایان این درگیری ها 

منجر شود.
رییس جمهوری  بوزیزه،  فرانسوا  سرنگونی  زمان  از 
که  سلکاها  توسط   ،2013 مارس  در  مرکزی  آفریقای 
اسالمگرا هستند و به دست گرفتن قدرت توسط میشل 
به دو  این گروه شبه نظامی کشور عمال  دجوتودیا، رهبر 

بخش تقسیم شده است.
خشونت ها از جمله تجاوز،  قتل و غارت منازل مسلمانان 
از آن زمان ادامه دارد و مسیحیان این کشور مسلمانان را 
کشته  مسلمان  هزاران  تاکنون  می دهند.  قرار  فشار  تحت 
کشور  این  میلیونی   6/4 جمعیت  از  چهارم  یک  و  شده 

بی خانمان شدند.
عالوه بر این، 8000 نیروی حافظ صلح فرانسه و اتحادیه 
آفریقا در این کشور حضور دارند و به مقابله با اقدامات 

تروریستی شبه نظامیان علیه غیرنظامیان می پردازند.
نسل کشی  از  جلوگیری  امر  در  ملل  سازمان  مشاور 
خالی  حال  در  مرکزی  آفریقای  کشور  گفت:  مسلمانان 

شدن از جمعیت مسلمان است.
تبلیغات  افزود:  ملل  سازمان  تحقیق  کمیسیون  رییس 
است.  مسلمانان  نسل کشی  وقوع  اصلی  علت  منزجرانه 
من در 1994 همزمان با نسل کشی روآندا که 800 هزار 
با  فعالیت می کردم. نسل کشی ها همواره  تن کشته شدند 
تبلیغات آغاز می شدند و مردم را به واسطه این تبلیغات 
قانع می شوند که گروهی دیگر از مردم دشمن هستند، بد 

هستند و بایستی نابود شوند.
بین الملل  جامعه  این  من،  عقیده  به  گفت:  ادامه  در  وی 
افرادی  مقابل  در  سرسختانه  موضعی  بایستی  که  است 
داشته باشد که به انتشار این تبلیغات می پردازند. باید آن ها 
رهگیری شوند و از فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آید.

این گروه سه نفره از محققان و بازرسان قرار است گزارش 
اولیه خود را جوالی سال جاری میالدی به شورای امنیت 
سازمان ملل ارائه دهند و گزارش نهایی نیز شش ماه بعد 

تحویل داده می شود.

در پی باال گرفتن تنش ها میان کشورهای عرب حوزه خلیج 
در  کشورها  این  که  کردند  اعالم  اماراتی  مسووالن  فارس، 
صدد هستند تا تحریم های دیگری از جمله تحریم هوایی و 

بستن مرزهای خود با قطر علیه دوحه اعمال کنند.
کشور  این  مسووالن  از  نقل  به  امارات   »Gulfnews« روزنامه 
اعالم کرد که اگر قطر حمایت از »گروه های تروریستی« را 
متوقف نکند، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 

تحریم های جدیدی را علیه دوحه وضع خواهند کرد.
به گفته مسووالن اماراتی این تحریم ها شامل بستن مرزهای 
هواپیماهای  پرواز  ممنوعیت  و  قطر  با  همجوار  کشورهای 

قطری بر فراز خاک این کشورها خواهد بود.
نیز قصد  اعالم کردند که کویت  اماراتی  همچنین مسووالن 
دارد به دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای اعمال 

تحریم  علیه دوحه بپیوندد.
که  بود  کرده  فاش  پیشتر  امریکا  پست  هافینگتون  روزنامه 
عربستان تهدید کرده  است، در صورتی که قطر رابطه خود را 
با اخوان المسلمین قطع نکند دوحه را از راه زمینی، دریایی و 
هوایی محاصره می کند و شبکه خبری الجزیره و سایر مراکز 

قطری را می بندند.
سعود  سوی  از  تهدیدات  این  مذکور،  روزنامه  گزارش  به 
بن فیصل، وزیر خارجه عربستان در نشست وزرای خارجه 

شورای همکاری خلیج فارس بیان شد.

                                                                                                                              گزارش - رويترز
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سرطان دهان چه قدر خطرناک 
است؟

سرطان های دهان، 2 تا 4 درصِد مجموع سرطان ها را تشکیل می دهد که با وجود شیوع 
نسبتًا کم آن به دلیل قابل پیش گیری بودن، حایز اهمیت است. پس از 40 ساله گی، خطر 

ابتال به این سرطان افزایش می یابد و میانگین سن ابتال به این بیماری 60 سال است. 
این سرطان، هشتمین سرطان شایع در مردان و پانزدهمین سرطان شایع در میان زنان است. 

باال بودن شیوع آن در مردان، احتماالً به دلیل مصرف بیشتر سگرت در آن هاست. 
این سرطان با مصرف سگرت و نصوار رابطۀ مستقیم دارد

آمار دقیقی دربارۀ شمار مبتالیان به سرطان دهان وجود ندارد، اما طی تحقیقاتی که انجام 
مبتال  از سرطان  نوع  این  به  دیگران  از  بیش  نصوار و سگرت  از  استفاده کننده گان  شده، 
می گردند. سرطان دهان بخش های مختلف از جمله لب، کف دهان، مخاط دهان، سقف 
دهان و قاعدۀ زبان را می تواند درگیر کند و بر همین اساس به انواع مختلف تقسیم می شود. 
به عنوان مثال، سرطان لب بیشتر در افرادی دیده می شود که پیپ استفاده می کنند. استفاده 
از نیکوتین، قلیون و توتون هایی که مواد آروماتیک دارند، محرک های خطرناکی هستند. 
بیشترین عامل خطر برای سرطان دهان نیز استفاده از سگرت و دخانیات و مواد مخدر 
و البته ابتال به برخی ویروس هاست. اما نکتۀ امیدوارکننده دربارۀ این نوع از سرطان این 
است که اگر به موقع و در مراحل اولیه تشخیص داده شود، بیمار می تواند عمر طبیعی داشته 
باشد. اما در صورتی که سرطان متاستاز داده باشد، ممکن است دردسرساز شده و بیمار 
را از درمان ناامید کند. افراد باید توجه داشته باشند که در صورت وجود ضایعات سفید 
در دهان و وجود پالک های سفید و قرمز )لوکوپالزی(که در نهایت منجر به آفت دهان 

می شود، به پزشک مراجعه کرده و نسبت به تشخیص به موقع اقدام کنند.

عوامل خطر در سرطان دهان:
ـ وجود سابقۀ فامیلی ابتال به سرطان دهان 

ـ وجود ویروس HPV16 در بدن 
ـ جویدن تنباکو خطر ابتال را 50 برابر می کند 

ـ مصرف سگرت و نصوار خطر ابتال را شش برابر می کند

عادت ها:
ـ مصرف نوشیدنی های الکولی خطر ابتال را 6برابر می کند. 

ـ 25 درصد از افراد مبتال به سرطان دهان، نه سگرتی هستند و نه نوشیدنی های الکولی 
مصرف می کنند.

عالیم:
ـ گوش درد طوالنی مدت 
ـ بیره های قرمز یا سفید 

ـ وجود زخم طوالنی مدت در دهان 
ـ خون ریزی 

ـ از دست دادن دندان ها 
ـ وجود برجسته گی در ناحیۀ گردن 

ـ بی حسی در ناحیۀ لب یا چانه 
ـ وجود درد هنگام بلع

تشخیص:
مهم ترین نکته تشخیص زودهنگام است.

ـ 14 درصد از تشخیص ها زمانی است که سرطان در مرحلۀ پایانی است. 
ـ 46 درصد از تشخیص ها در مرحله ناحیه یی است.

ـ 7 درصد وضعیت سرطان مشخص نیست. 
ـ 33 درصد از تشخیص ها در مرحلۀ موضعی است.

ولسکوپ:
ـ از نور برای تشخیص طبیعی یا غیرطبیعی بودن بافت استفاده می کند. 

ـ بهترین وسیله برای تشخیص زودهنگام است. 
ـ انجام آن تنها یک تا 2 دقیقه طول می کشد. 

ـ تعداد زیادی از داکتران دندان از آن استفاده می کنند. 
ـ یک روش غیرتهاجمی است.  

دكتور لعل زاد

مقدمه
در بخِش اول این مقاله، نکات مهِم برنامۀ 
بررسی  مختصر  به صورِت  ملی”  “اجندای 
شده که دربرگیرندۀ اهداف عمده، مراحل 
پنجگانه و نتیجه گیرِی آن مبنی بر ایجاد یک 
نیروهای  و  )نخبه گان  ملی  وحدت  دولت 
مطرح( و اصالحاِت گسترده به خاطر حل 
بحراِن سیاسی کشور است. در بخش دوم، 
ایجاد  مقابِل  در  که  موانعی  و  مشکالت 
بررسی  دارد،  قرار  ملی”  وحدت  “دولت 
در  پیروزی  سوم،  بخش  در  است.  شده 
پارلمانی  نظام  یک  برقراری  و  انتخابات 
و  ساختار  )با  دموکراتیک  صدارتی  ـ 
مناسبات آن( به حیث یگانه راه حل بحراِن 
سیاسی کشور مطرح شده و در پایان، یک 

نتیجه گیری کوتاه به عمل آمده است.

بخش اول ـ نکات عمدۀ برنامه
“اجندای ملی” نام رساله یی ست که توسط 
جناب احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید 
احمدشاه مسعود نوشته شده و با راه اندازی 
محضِر  در  سمینارها،  و  کنفرانس ها 
نظرخواهی و گفتماِن صاحب نظراِن کشور 

قرار گرفته است.
قبل از همه، اقدام جناب مسعود در جهت 
تدارک این رساله، برگزاری کنفرانس ها و 
اقدامی ست  آزاد،  گفتمان  یک  راه اندازی 

میان  نظر  تبادِل  و  ارتباط  ایجاد  در جهت 
راستای  در  گامی ست  و  شخصیت ها، 
روشن گری و تولید فکر و اندیشه که قابل 

تقدیر و ستایش است.

اهداف عمده
سیاسی،  )رهبران  نخبه گان  به  مراجعه  ـ 
شخصیت های  متنفذین،  دینی،  علمای 
مدنی،  جامعۀ  مجموعه های  تأثیرگذار، 
روشن فکران و... برای دریافت یک راه حل 

برای بحران کشور(
ـ فراهم آوری زمینه برای گفت وگو و تفاهم 
“تفکر  یک  ایجاد  به خاطر  نخبه گان  میان 
ملی” و اجماع بر محور یک “پروسۀ ملی” 

که متضمن منافع مردم باشد.

مراحل پنجگانه
1ـ راه اندازی دیالوگ بین االفغانی، گفتمان 

ملی مدنی
2ـ توافق روی دیدگاه مشترک ملی و اتخاذ 

استراتژی واحد
3ـ راه اندازی پروسۀ اعتمادسازی

دولت  تشکیل  پایه های  روی  توافق  4ـ 
وحدت ملی

5ـ ریفورم یا اصالحات گستردۀ سیاسی ـ 
ایجاد صلح پایدار

جمالِت  و  بسیار  حقایِق  برنامه،  این  در 
زیبایی وجود دارند:

جدی  بحث  از  سیاسی  رهبران  امتناع  ـ 
دربارۀ واقعیت ها

ـ توسعۀ سیاسی مقدم بر هر توسعۀ دیگری 
است

ـ هر مشکلی در وهلۀ اول ناشی از شرایط 
داخلی کشور است

بحران  مشروعیت،  بحران  موجودیت  ـ 
و  مشارکت  بحران  هویت،  بحران  اعتماد، 

غیره در کشور
و  نفر  یک  دست  در  قدرت  تمرکز  ـ 
سربازگیری عده یی از اقوام در محور خود 

زیر عنوان مشارکت ملی
کامِل  روشنی  در  ما  مردم  که  زمانی  تا  ـ 
جریان ها و مسایل اساسی و سرنوشت سازِ 

خویش قرار نگیرند، نمی توان توقع داشت 
که آرمان های آنان توسط عناصر و حلقاِت 

فرصت طلب به یغما نرود.

اما، ایشان بدین باوراند که:
حالل  نمی تواند  تنهایی  به  انتخابات  ـ 
مشکالِت افغانستان در وضع کنونی باشد. 
 ،2014 انتخابات  فرایند  در  باید  ـ 
سیاسی  نیروهای  از  ملی  وحدت  دولت 
مکانیزم  اساس  )بر  گردد  تشکیل  مطرح 
تصمیم گیری مشترک در قبال مسایل کالن 

کشوری(
ساختاری  تغییرات  و  قانونی  اصالحات  ـ 

صورت گیرد.

یعنی راه خروج از مشکالت و حل بحران 
دولت  یک  ایجاد  را،  کشور  در  سیاسی 
وحدت ملی و اصالحات سیاسی از طریق 

مراجعه به نخبه گان می دانند.

ایجاد دولت وحدت ملی را چنین  شرایط 
گفته اند:

ـ کشور در حالت اضطرار یا شرایط جنگی 
قرار داشته باشد

تهدید و چالش مواجه  با بحران،  ـ کشور 
باشد.

بخش دوم ـ مشکالت و موانع
نخبگان،  به  مراجعه  که  حالی  در  من 
ایجاد  و  برای گفت وگو  زمینه  فراهم آوری 
مفاهیم  می کنم،  تأیید  را  آزاد  گفتماِن 
و  ملی”  “تفکر  بین االفغانی”،  “دیالوگ 
واقعیِت  بازتاب  را  ملی”  وحدت  “دولت 

جامعۀ چندقومی کشور نمی دانم. زیرا:
ـ در جامعه یی که هنوز ملتی شکل نگرفته، 
چه گونه می توان از تفکر ملی سخن گفت؟ 
در  متضادی  نظرات  که  جامعه یی  در  ـ 
مورد مسایل تاریخی، قومی، زبانی، هویت، 
نظام سیاسی، مرزها و غیره وجود دارد و 
می توان  چه گونه  نگرفته،  شکل  “تفکری” 
از هم بسته گی و تفاهم بر محور آن سخن 

گفت؟ 
قوم  یک  هویِت  و  نام  که  جامعه یی  در  ـ 
چه گونه  می گردد،  تحمیل  اقوام  سایر  بر 

می توان از وحدت ملی حرف زد؟
“نیروهای  و  “نخبگان”  که  جامعه یی  در  ـ 
هر  ثروت  و  قدرت  مقابِل  در  آن  مطرح” 
روز جامه بدل می کنند، چه گونه می توان از 
آن ها  ملی” توسط  تشکیل “دولت وحدت 

سخن گفت؟
تجمِع  محل  کرزی،  فعلِی  دولت  آیا  ـ 
در  مطرح  نیروهای  و  نخبگان  همین 
ترکیب مشاورین ریاست جمهوری، شورای 
وزیران، شورای عالی صلح، شورای علما، 
بی محتوای  نهاد  ده ها  و  جهادی  رهبران 

دیگر نیست؟ 
ـ در شرایطی که کدام “فشار جدی/مردمی” 
باالی حکومت/دولت وجود نداشته باشد، 
دولت  که  دارد  نیازی  چه  رییس جمهور 
وحدِت ملی بسازد )صالحیت های خود را 
خود  کنار  در  بغل”  “خار  یا  کنید(  تقسیم 

ایجاد نموده و فیصله های آن را بپذیرد؟ 
محصول  کشور،  در  موجود  وضع  آیا  ـ 
همین  عمدِی  و  آگاهانه  عمل کرد 
به خاطر  آن ها  طرف داراِن  و  دولت مردان 
تأمین منافع شخصی، خانواده گی، قومی و 
قبیله یی خود آن ها نیست )آیا تحمیل کرزی 
در بن، تحمیل نظام ریاستی و مصطلحاِت 
برادرخوانی  اساسی،  قانون  در  جعلی 
طالبان، طرح دیورند، فراخوانی جرگه های 
و  قومی/زبانی  مسایل  تشدید  مشورتی، 

غیره شاهد مدعا نیست(؟ 
و  ریاستی  نظام  بنیادگذاران  همین  آیا  ـ 
غنی،  کرزی،  )خلیل زاد،  آن ها  طرف داران 
را  نظام  این  و...(  اتمر  جاللی،  احدی، 
نمی دانند؟  کشور  برای  گزینه”  “بهترین 
انکار  را  آن  در  بحرانی  هرگونه  وجود 
بی سابقه  را  آن  دستاوردهای  نمی کنند؟ 
نمی خوانند؟ علت وجود )بعضی( مشکالت 
و  نمی دانند؟  خارجی ها  مداخلۀ  را  آن  در 
نظام غیرمتمرکز را باعث تجزیه و فروپاشی 

کشور نمی دانند؟

)یادداشت: چکیـدة این مقاله، در »كنفرانس اجندای ملی« در دانشگاه بُركبیک لندن به تاریخ 23 فبروری 2014 
ارایه شده است. اكنون متِن كامِل مقاله تقدیم تان می گردد.(

نگاهیگذرابهبرنامۀ»اجندایملی«
وراهحِلبحرانسـیاسیکشور

بخش نخست



نصر حامد ابوزید
برگردان: حبیب حکیمی

یادداشت مترجم:
که  متفکرانی ست  جمله  از  ابوزید  حامد  نصر  زنده یاد 
اندیشۀ دینی و گفتمان اسالمِی معاصر را در همۀ سطوح و 
گرایش های آن؛ از رسمی و مخالف تا افراطی و معتدل و چپ 
و راست و سلفی و نوگرا، تحلیل و تجزیه و نقِد موشکافانه 
کرده است. او با کاوش و بازشناسی مفاهیم مرکزی و کلیدی 
نموده و  را آسیب شناسی  در گفتمان اسالمی معاصر، آن ها 
پیامدهای منفی آن ها را در عرصۀ سیاست و جامعه و تفکر 
و نوآوری و خالقیِت علمی نشان داده است. او با رنجی که 
بخش  می برد،  کنونی  جهان  در  اسالمی  جوامع  انحطاط  از 
بزرگی از آن را در گرِو عقب مانده گی فکری در جهان اسالم 
می دید که گفتمان دینی، نقش به سزایی در آن ایفا کرده است. 
بنابراین، اصالح دینِی بنیادین را به صورت علمی و عقالنی، 
ضرورِت اجتناب ناپذیر در دنیای اسالم می دانست. او باور 
داشت که بدون اصالح دینی، جوامع اسالمی نمی توانند به 
در  را  یابند و جایگاه خود  رفاه دست  و  پیشرفت  و  ترقی 
جهان متمدِن امروز احراز نمایند. از این رو، در این مقاله به 
نقد و بررسی برخی مفاهیِم مهم در حوزۀ سیاست و اجتماع، 
به گونه یی که آن را اندیشۀ اسالمی معاصر می فهمد و مطرح 

می کند، پرداخته است.
او در این مقاله به مواردی در قانون اساسی مصر در زمان 
حاکمیِت رژیم حسنی مبارک اشاره می کند و با نگاه ژرف 
به این مفاهیم، نشان می دهد که دولت مصر درحالی که خود 
را مخالف اسالم گرایی می داند، چه گونه با طرِح این مفاهیم 
در سنگر آن قرار می گیرد و از آن دفاع می کند. فارغ از این 
نکته، این نوشتار به مقوله ها و مفاهیم کلِی فراتر از زمان و 

مکاِن معین می پردازد.
نویسندۀ این ُجستار، در سال 2010 پیش از تحوالت مصر و 
برخی از کشورهای عربی، چشم از جهان بست و شاهد آن  
نبود. امروز در پی این تحوالت، شعار اسالمی کردِن دولت 
و جامعه از سوی گروه های بنیادگرا در شماری از کشورهای 
نیز  افغانستان  در  و  می شود  مطرح  بیشتر  قوِت  با  اسالمی 
بنیادگرایانۀ  افکار  جوالِن  برای  فرهنگی  و  فکری  فضای 
رژیم  سرنگونی  از  دهه  یک  از  بیشتر  گذشِت  با  اسالمی 
این رو مصلحت  از  است.  مساعدتر شده  طالبان،  بنیادگرای 
دیدم این نوشته را به زبان فارسی برگردانم تا خواننده گاِن 
اندیشه های  از  با گوشه یی  و  گرفته  بهره  آن  از  فارسی زبان 

نصر حامد ابوزید آشنا شوند.

سکوالریسم؛ دین سیاسی و نقد اندیشۀ دینی
داد،  رخ  اروپا  در  که  دینی یی  اصالح  بدون  سکوالریسم، 
خواهند  ما  به  دینی  اندیشۀ  فیلسوفان  اما  نمی یابد.  تحقق 
پیدا  نیاز  دینی  اصالح  به  »کلیسا«  به سبب  اروپا  که:  گفت 

کرد؛ بیماری یی که اساسًا در تمدِن ما وجود ندارد. 
دقیقًا اشتباه این جاست. ما نه تنها کلیسا، بل کلیساها داریم. 
اگر کلیسا به معنای داشتن سلطه و یا سلطه هایی باشد که 
آن  با  که  هر  و  می گیرد  خود  انحصار  در  را  دینی  معنای 
مخالفت کند او را تکفیر می کند؛ ما تعداد زیادی از این گونه 
معنای  دینی،  معنای  انحصار  کنار  در  که  داریم  را  سلطه ها 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اخالقی و روحی را نیز منحصر 

به خود می دانند.
تمامی این معانی، در درون معنای دینی وجود دارند که  این 

سلطه ها آن را تولید می کنند.
مشکل گفتمان دینی این است که همواره از »ویژه بودن« و 
»خاص  بودن« حرف می زند. گویی ما افرادی خاص در میان 
بشر هستیم و هیچ شباهتی به دیگران نداریم و آن چه برای 

جهان سازگار است، برای ما نیست.
بدون آن که فریب خورده گان مفهوم »ویژ ه گی« که در گفتمان 
دینی مطرح است، درک کنند که این »ویژه گی« بسیار بیچاره 
و ناتوان و بسته است؛ زیرا هویِت چندبعدی انسان را تنها 

در یک بعد که »دین« است، خالصه می کند.

اسالمی کردن دولت
مشکل تنها این نیست که برخی از گروه ها اسالم را احتکار 
می کنند و فقط خود را منسوب به اسالم می دانند، این یکی 
از بازتاب های این معضل است نه کل آن. اگر مسأله بر سر 
پیوستن به گروهی باشد که تنها خود را »اسالمی« می داند 
باشد که آن را به عنوان  این آگاهی را داشته  و جامعه هم 
یک گروه یا حزب تلقی کند، در این صورت مشکلی وجود 
در  اخوان المسلمین  تأسیس  از  مصر  در  مشکل  این  ندارد. 
انصار  »جماعۀ  اخوان المسلمین،  کنار  در  شد.  آغاز   1928
السنۀ  المحمدیه« )گروه رهروان سنت محمدی( و گروه ها 
که  داشتند  وجود  مختلف  نام های  به  زیادی  انجمن های  و 
دولت فهم و تفسیِر هیچ کدام از آن ها را از دین نمی پذیرفت.
این به مثابۀ نشانه هایی از جامعۀ مدنی در مصر شبه لیبرالی 
برگزاری  در  شهروندان  همۀ  حقوق  از  دولت  زیرا  بود؛ 
اتحادیه ها،  انجمن ها،  احزاب،  تشکیل  گردهمایی ها، 
و  مسیحی  اسالمی،  دینی،  سازمان های  خیریه،  سازمان های 

یهودی در چارچوب قانون حمایت می کرد. 
اما حاال فاجعه این است که دولت با نظام سیاسِی دیکتاتوری 
می   گمان  و  می کند  استفاده  شیوه  همان  از  سرکوب گر،  و 
کند که اسالمی است و در ساختن قوانین تالش می کند تا 
موافقِت نهاد دینی را به دست آورد. عالوه بر این، در نظام 
استفاده  اسالمی«  »اقتصاد  چون  مفاهیمی  از  خود  اقتصادی 
می کند که جایگاه خاصی در داخل تمامی بانک ها در مصر 

دارد.
 این جاست که مسالۀ لباس اسالمی، شعار اسالمی، برنامه های 
اسالمی در رادیو و تلویزیون مطرح شده و برخی از مردم، 
لقب متفکر اسالمی را به خود گرفته اند. خطر در این اسالمی 
کردن است که هدف از آن جزء احتکار اسالم و جمع کردن 

گلیم مخالفین، چیز دیگری نیست.
این  با  ـ  مصر  در  سیاسی  نظام  که  گفت  می توان  بنابراین، 
در  می گیرد،  قرار  اسالمی اش  مخالفین  سنگر  در  ـ  روش 

حالی که مدعی جنگیدن با آنان است.
قدرت  به  آن که  بدون  اسالم گرا،  مخالفین  صورت،  این  به 
برسند، در اسالمی کردِن جامعه و دولت پیروز شده اند. این 

امر، خود را در برنامه های سیاسی آنان نشان می دهد. 
مخالفین  سوی  از  که  را  است«  راه حل  یگانه  »اسالم  شعار 
تبدیل  نوعی سیاست  به  داده می شود، دولت  اسالم گرا سر 
تنها  می آید،  پیش  وضعیتی  چنین  در  که  مشکلی  می کند. 
دامن گیِر یک مسلمان که این گونه اسالمی کردِن اجباری را 
نمی پذیرد نمی شود؛ بل برای یک غیرمسلمان که با اکراه و 
هراس در سایۀ قانون اسالم زده در جامعه یی زنده گی می کند 
سخناِن  با  جز  دینش  به  ارزشی  و  ندارد  را  او  پروای  که 
جذاب و لفاظی های زبانی قایل نیست، این مشکل پیچیده تر 
می شود. در چنین فضایی، جایگاه زن بدتر و بدتر و جایگاه 
اندیشه و اندیشمندان و نوآوری و نوآوران، روشن است و 

نیازی به توضیح ندارد.

پیش زمینۀ انقالب علمی
این پیش زمینۀ سکوالریسم است که دولت و نظامِ سیاسی 
قدرِت  که  است  سکوالریسم  تنها  می کند.  جدا  دین  از  را 
و  عقالنیت  و  آزادی  روی  به  را  جدید  فضاهای  گشودن 
دین  سکوالریسم،  منظر  از  دارد.  متعدد  مفاهیِم  آفریدِن 

مربوط به دین داران است و دولت مسوولیت دارد تا آزادی 
یک دیگر  به  شهروندان  تجاوز  از  و  تضمین  همه  برای  را 
به نام دین یا تفسیری از دین جلوگیری کند. اما سکوالریسم 
در  که  دینی یی  اصالح  نمی یابد؛  تحقق  دینی  اصالح  بدون 
که  را  فلسفی یی  انقالب  کرد.  ظهور  شانزدهم  قرن  اروپای 
فیلسوفان اروپایی به راه انداختند، سنگ پایۀ انقالب اجتماعی 
جایگزین  را  »شهروند«  مفهوم  که  گذاشت  را  سیاسی یی  و 
مفهوم  بر  تأکید  به رغم  که  مفهومی  کرد؛  »رعیت«  مفهوم 
شهروندی در قوانین اساسی کشورهای اسالمی، تا هنوز بر 

جوامِع ما حاکم است.
بود  سکوالریسم  و  فلسفی  تفکر  در  انقالب  دینی،  اصالح 
که انسان را از اسارِت استبداد سیاسی و تفسیر کلیسایی از 

جهان، آزاد و انقالب علمی را پدید آورد.
نه  ـ  مدرن شده  آگاهی  در  مدرنیته  شدِن  چندپارچه  به دلیل 
مدرن ـ همه چیز در کشورهای ما ناقص تولد شده است. 
جوامِع ما تکنولوژی را پذیرفت، اما پایۀ علمی و مؤلفه های 
عقالنی و سکوالرآن را مردود دانست. دموکراسی را قبول 
برنتابید.  است،  آن  اساس  که  را  فردی  آزادی  ولی  کرد، 
که  را  اندیشه  و  فکر  آزادی  و  کرد  استقبال  آزاد  اقتصاد  از 
قوای  میان  جدایی  نکرد.  تحمل  است،  آن  زیرین  سنگ 
سه گانه صورت نگرفت و نمی توانست صورت بگیرد؛ زیرا 
»راعی«  مانند  وسطایی  قرون  مفاهیِم  با  این جا  در  قدرت 
الهام شده«، »رییس  »هدایت کننده یا چوپان«، »حامی »»رهبر 

مؤمن« و »امیرالمومنین« پیوند خورده است.
دارد.  وجود  دولت  از  دین  جدایی  برای  جدی  نیاز  امروز 
در جهان  دولت  و  دین  میاِن  کاتولیکی  و  نامشروع  ازدواج 

عرب، نتایج فاجعه باری به بارآورده است.
از دین تنها گروه های رادیکال و اسالم گرا استفاده نمی کنند، 
بل دولت هم از آن استفاده می کند و این چیزی ست که از 
تمامی کشورهای عربی و  تا حال در  بیستم  نیمۀ دوم قرن 

جهان اسالم ادامه دارد.

جدایی دین از دولت نه از جامعه
از جامعه است.  از دولت، غیر از جدایی دین  جدایی دین 
دین  زیرا  کند؛  جدا  جامعه  از  را  دین  نمیتواند  هیچکس 
عنصر  یک  تا  است  اجتماعی  عنصر  یک  تاریخی،  نظر  از 

فردی و شخصی. گاهی برخی از تجربه های دینی به عنوان 
تجربۀ شخصی آغاز میشوند و این گونه ادامه مییابند و گاهی 
تبدیل  مشترک  دینی  تجربۀ  به  شخصی  دینی  تجربه های 
میشوند که یک گروه را پدید میآورند و این گروه به جامعه 
و سرانجام به یک ملت تبدیل میشود و در شکل اخیرش، به 

نیرویی مبدل میگردد که زدودِن آن از جامعه ممکن نیست.
دولت جامعه نیست، بل ساختار اداری و سیاسی است که 
وظیفۀ آن، تنظیم کردِن زنده گی افراد جامعه است. دین هم به 
عنوان نیروی اجتماعی، جامعه نیست؛ زیرا جامعه از گروهها 
و ادیاِن مختلف تشکیل میشود و این وظیفۀ دولت است که 
از همۀ گروه ها حمایت کند. این جاست که دولت به عنوان 
نهاد تنظیم کنندۀ مسیر زنده گی در یک جامعه کهـ  به صورت 
طبیعی دارای ادیان گوناگون است ـ باید بی طرف باشد و از 

یک دیِن خاص دفاع و حمایت نکند. 
به رغم همۀ ادعاهای موهوم، هیچ گاه دین از جامعه کنار زده 
نشده است. دولت دین ندارد و نباید داشته باشد. شعار »دین 
به  نه  دولت  است.  نادرست  جمله یی  است«،  اسالم  دولت 
به  نه  و  میگیرد  روزه  نه  میخواند،  نماز  نه  و  میرود  مسجد 
نظام  به حیث  دولت  می دهد.  زکات  هم  نه  و  می رود  حج 
سیاسی، در برابر جامعه با همۀ گروه ها و طیف ها و ادیانش 

مسوولیت دارد.
ادیان است.  از کشورهای عربی و اسالمی، موزیم  بسیاری 
پیرو  که حقوق شهرونداِن  است  این  معنایش  دینی،  دولت 
ادیاِن دیگر را پایمال می کند. و باالتر از آن، پیرواِن یک دین 
آزار  به گونۀ دیگر می فهمند، مورد شکنجه و  را  آن  را که 
»شهروندی«  چون  مفاهیمی  صورت،  این  به  می دهد.  قرار 
و »برابری« و »قانون« بی معنا می شوند. حرفی بسیار بیهوده 
است که در قانون اساسی بر اصل شهروندی تأکید شود و در 
عین زمان، در همان قانون شریعت یا مبادی شریعت، مصدر 
اصلی قانون گذاری شناخته شود. این یک تناقِض جدی در 
دو مادۀ قانون اساسی است که یکی دیگری را نفی می کند. و 
زمانی این تناقض آشکارتر می شود که همان قانون اساسی، 

تشکیل احزاب را بر مبنای دین ممنوع اعالم می کند. 
و  می زند  را  قانونی  حرف  همین  هم  دینی  حزب  یک 
می گوید: »اسالم، دین دولت است و شریعت، مصدر اصلی 
قانون گذاری«. دولت چه گونه حزبی را از فعالیت باز می دارد 
که به ارزش های قانونی یی باور دارد که دولت به آن باورمند 
دفاع  به قوت  آن ها  از  مصر،  در  حاکم  ملی  حزب  و  است 
یا حزب  است،  بازیچه  اساسی  قانون  یا  این جا  در  می کند. 

حاکم هم مانند احزاب دینی، غیرقانونی است.

برخوردهای قرون وسطایی
یا دولت دین دار چیست؟ جدال حزب  معنای دولت دینی 
حاکم و یک حزب دینی بر سر حاکمیت بر مبنای شریعت چه 
مفهومی دارد؟... این به معنای به حاشیه راندِن غیرمسلمانان 
است. شما می توانید وضعیت قبطی ها را در مصر ببینید که 
اکثریت ایشان »کلیسا« را کشور و سرزمیِن خود می دانند نه 
مصر را. هم چنان نقش زن در سازمان های سیاسی و آموزشی 
است. هیچ  رانده شده  به حاشیه  به نام شریعت  و رسانه یی 
زنی به من نمی گوید که این درست نیست، چون من می دانم 
در جهانی که در آن سازمان ها و نهاد های بین المللی حقوق 
بر حکومت ها و احزاب  برای رعایِت آن  بشر وحقوق زن 
سیاسی فشار وارد کنند، برخی کار های تجملی را نظام ها در 

این زمینه انجام می دهند. 
مشکالتی را که یک شهروند مسلمان به دلیل داشتن تفسیر 
متفاوت از آن چه دولت از دین دارد می بیند، بیشتر و تلخ تر 
است. اتهاماتی از قبیل ارتداد و خروج از امور ثابت در دین، 
به آن ها زده می شود و مورد پیگرد پولیس قرار گرفته و به 
زندان انداخته می شوند. حتا کار به جایی می رسد، کسانی که 
خود را »قرآنیین« یا »اهل قرآن« می خوانند، اعضای خانواده 

و نزدیکان شان را آزار و اذیت می کنند.
در این دهه ـ دهۀ اول قرن بیست ویکم که به پایانش نزدیک 
و  دین  انتخاب  در  دیگر  زمان  هر  از  بیش  دولت  ـ  شده 
آن  در  که  دولتی  است.  شده  رادیکال  مخالفانش  پیگرد 
می دهد  آزار  و  را شکنجه  شیعه  دارد،  اکثریت سنی وجود 
اثر  در  و  را.  سنی  است،  شیعه  اکثریت  دارای  که  دولتی  و 
بیانیه ها و گفتار های رسانه یی غیر مسووالنه، پیروان یک  دین 
به دسته های مختلف تقسیم شده اند که هر کدام یک دیگر را 
تکفیر می کند. وضعیت عراق با وجود داشتن سابقۀ طوالنی 
میان شهروندان  در زنده گی مشترک و روابط خویشاوندی 
است.  اسف ناک  کشورشان،  به  نسبت  مشترک  احساس  و 
در لبنان، بحران مذهبی در عرصۀ سیاست کاماًل هویداست. 
یگانه راه حل این بحران ها، دوری جستن دولت از دین است. 
اعضای کمیسیون پیش نویس قانون اساسی 1923 در مصر، 
در مورد مادۀ »دین دولت اسالم است«، شک و تردید داشتند 
که آیا این یک ضرورت است یا می توان از آن چشم پوشی 
کرد. چیز قابل تعجب در این داستان این است که، اعضای 
قانون  در  متنی  چنین  که  گفتند  به صراحت  قبطی مذهب 
اساسی مشکلی ایجاد نمی کند. بعداً طه حسین در پیوند به 
آن گفت که »ما تمامی ضررها را در آن یافتیم«، یعنی عماًل 
ثابت شد که مضر بوده است. به باور من، نماینده گان قبطی 
را خورده  انقالب 1919  فریب شعار  که  این کمیسیون  در 
خواستند  همه«،  از  کشور  و  خداست  از  »دین  که  بودند 
اعتماد شان را به برادران مسلمان شان نشان داده و به زیستن 

در فضای فرهنگی عربی ـ اسالمی افتخار کنند. 
مجدد  اعتماد  کسب  برای  که  دارند  مسوولیت  مسلمانان 
برادران قبطی مذهب شان، این ماده را از قانون اساسِی مصر 

بردارند. آیا آن ها این کار را خواهند کرد؟
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فقداِنمارشالوشایعاِت...
که  می شود  یاد  کرزی  جمهور  رییس  دفتر  رییس 
و  کوچ  شبانه  مارشال،  خانۀ  همسایه گی  از  گویا 

بارش را منتقل کرده است. 
به هر صورت، این حکایت ها از حلقاِت خصوصی 
گرفته تا سایت های انترنتی و شبکه های اجتماعی، 
تردیدها  و  شک  از  انبوهی  بر  کماکان  و  پیچیده 
افزوده است. پرسش این است که چرا مسووالن در 
این باره توضیح یا تذکری نمی دهند. البته مسأله این 
نیست که ثابت شود مارشال فهیم کشته شده است. 
به  مارشال، مدت های طوالنی  زیرا جناب مرحوم 
این، شایعۀ  بر  بار قبل  بیمار بودند و چند  این سو 
قصد  به  بارها  نیز  و  بود  شده  پخش  ایشان  مرِگ 
مداوا از کشور خارج شده بودند. اما از آن جایی که 
بسیار حساس و سرنوشت ساز  ایشان  زمان وفاِت 
در  تعیین کننده یی  بسیار  نقش  او  نیز  و  است 
این  کند،  ایفا  می توانسته  سیاسی  صف آرایی های 
تمام  خطرناک  و  بسیار حساسیت برانگیز  شایعات 

می شوند.
ریاست  ارگ  مسووالن  که  می طلبد  بنابراین، 
جمهوری به جای خاموشی اختیار کردن، در این 
راستا چند سخنی بگویند و اصل قضیه را روشن 
به  شایعات  این  است  ممکن  بسیار  چون  کنند؛ 
که  برسد  وقتی  شاید  و  شوند  مرورخطرناک تر 
اول  بحث  نباشد.  چاره ساز  مقامات  توضیح  دیگر 
این است که منطقًا باید پیکر معاون رییس جمهور، 
کالبدشکافی می شد؛ امری که در همۀ جهان و در 
صورت  جهان  مهِم  شخصیت های  همۀ  مرگ  پی 
تردیدها  و  شک  تمام  کالبدشکافی  زیرا  می گیرد. 
را برطرف می کند و جایی برای شایعه پراکنی باقی 

نمی گذارد. 
گفته می شود که شماری از کارشناسان آلمانی، در 

این زمینه دست به کار شده اند. اما تا کنون صحت 
و سقِم این گفته، روشن نیست و هم چنین، نتایجی 

بیرون نیامده که جلو این شایعات را بگیرد.
ارگ  دوش  بر  تنها  مسوولیت،  که  داد  تذکر  باید 
ریاست جمهوری نیست. بل از وظایف همراهان و 
بازمانده گان مارشال فهیم فقید نیز شمرده می شود 
که اگر چیزی در این باره می دانند باید در رسانه ها 
در  هم  می تواند  نظر  ابراز  این  کنند.  ابراز  را  آن 
راستای طبیعی بودن مرگ جناب مارشال فهیم باشد 
و یا هم در زمینۀ کشته شدن ایشان. اگر مرگ جناب 
معاون رییس جمهور طبیعی بوده باشد، وضاحت 
شایعات  این  بیشتر  انتشار  از  کم  دست  موضوع، 
و  آسان؛  را  قضیه  تحلیل  نیز  و  می کند  جلوگیری 
اما اگر برعکس باشد، زمینه یی برای تحقیق بیشتر 
برمال  رویداد  این  کیف  و  کنه  و  می آید  به وجود 
می شود و این به نوبۀ خود، در سرنوشت کل کشور 

می تواند تاثیرگذار باشد.
روز  هر  از یک طرف،  که  در شرایطی  اکنون،  اما 
و هر لحظه، سروکلۀ یک شایعۀ نو از یک سایت 
انترنتی و یا از اکانِت مستعار و یا غیر مستعار در 
طرف  از  و  می شود،  بیرون  اجتماعی  شبکه های 
تسلیت  و  عزاداری ها  برگزارِی  مراسم  دیگر، 
فرستادن ها ادامه دارد، وضعیت بغرنجی خلق شده 
برگزاری  آستانۀ  در  ما  که  زمانی  در  آن هم  است ـ 
انتخابات قرار داریم و ممکن است که این وضع، 

مورد بهره برداری اشخاِص مغرض قرار گیرد.
و  مقامات  هم  که  است  آن  توقع  هر صورت،  به 
هم یاران و وفاداراِن آن مرحوم  در این زمینه اقدام 
مردم  برای  موضوع  بیشتِر  هرچه  حقیقِت  تا  کنند 
کدام  فهیم  مارشال  زیرا  گردد؛  روشن  افغانستان 
به  ـ  نبود که چه گونه گِی مرگش  شخصیِت عادی 
فراموش  و  بماند  مسکوت  ـ  باشد  که  دلیلی  هر 

گردد!

نخست  معاون  فهیم  قسیم  محمد  مارشال  پیکر 
ریاست جمهوری افغانستان و یکی از شخصیت های 
تأثیرگذار جهاد و مقاومت، روز گذشته با حضور 

تپۀ  در  کشور  سراسر  شهروندان  از  هزارتن  ده ها 
بادام باغ شهر کابل به خاک سپرده شد.

در مراسم نماز جنازۀ مارشال فهیم که به امامت استاد 

ریاست جمهوری  ارگ  در  الرسول سیاف  عبدرب 
برگزار شده بود، به شمول مقام های ارشد حکومت 
افغانستان ده هاتن از نماینده گان کشورهای خارجی 

نیز حضور داشتند. 
ادای  از  رییس  جمهوری کشور، پس  حامد کرزی 
همکار  و  برادر  را  او  فهیم،  مارشال  جنازۀ  نماز 

نزدیک خود در 12 سال گذشته خواند.
آقای کرزی گفت: »مارشال محمد قسیم فهیم یک 
تمام  در  بود.  دوست شناس  و  وطن دوست  انسان 
قضایای ملی، مهم و سرنوشت ساز به این خاک به 
تمام معنا همراه و همکارم بود. درک ما از اوضاع 
یکی بود. من امروز دوست عزیز و برادر خود را 
از دست دادم و مردم افغانستان خدمتگار خود را. 

و  می سوخت  دلش  بود،  خاک  این  خدمتگار  او 
شخصیت کالن این مملکت بود.«

از سوی دیگر، ادیب فهیم یکی از فرزندان مارشال 

به خاطر  مردم  و  حکومت  از  فهیم  قسیم  محمد 
ارج گذاری به شخصیت پدرش، سپاس گذاری کرد.
او گفت که مارشال فهیم نجات وطن را وابسته به 
برگزاری یک انتخابات شفاف در کشور می دانست.
آقای ادیب فهیم گفت: »از همدردی، غم شریکی 
رسمی  مراسم  در  عزیز  هموطنان  همه  اشتراک  و 
ابراز  فهیم،  مارشال  پدرم  مرحوم  تدفین  دولتی  و 
سپاس و تشکر می کنم. پدرم مارشال فهیم برگزاری 
راه  یگانه  کشور  در  را  سالم  و  شفاف  انتخابات 

نجات وطن از بی نظمی و بی ثباتی می دانست.«
مارشال محمد قسیم فهیم روز یکشنبه 18 حوت 
اثر  بر  خانه اش  در  شمسی،  هجری  جاری  سال 

بیماری  یی که داشت، درگذشت.
اول  معاون  قسیم  فهیم  محمد  مارشال  پیکر 
باغ  بادام  تپۀ  در  سه شنبه  روز  ریاست جمهوری  
شهر کابل با حضور هزاران شهروند اندوهگین به 

خاک سپرده شد.
هزارتن  ده  ها  فهیم،  مارشال  تدفین  مراسم  در 
جهادی،  شخصیت های  حکومتی،  مقامات  از 
شهروندان کشور و دیپلومات های خارجی اشتراک 

داشتند.
سترجنرال بسم اهلل محمدی وزیر دفاع ملی در این 
نامۀ مارشال فهیم،  مراسم ضمن خوانش زنده گی 
پسین  سال های  سیاسی  چهرۀ  تأثیرگذارتین  را  او 

افغانستان خواند.
همچنان، محمد یونس قانونی از همسنگران مارشال 
فهیم گفت که حضور صدها هزار نفری شهروندان 
کشور در این مراسم می رساند که مارشال فهیم از 

چه جایگاهی در میان مردمش برخوردار بود.  
او گفت که تالش مارشال فهیم در راستای تأمین 
فراموش  در کشور  ملی  مشارکت  و  ملی  وحدت 

ناشدنی است.
دهۀ  سه  از  بیش  در  فهیم  قسیم  محمد  مارشال 
گذشته، نقش اساسی در بخش های سیاسی، نظامی 

و اجتماعی کشور داشته است. 
بحث  فهیم،  مارشال  مرگ  از  در همین حال پس 
بعد  هفته  انتخابات سه  در  او  نبود  تاثیر  مورد  در 
است.  گرفته   باال  افغانستان  جمهوری  ریاست 
می توانست  فهیم  می گویند  تحلیلگران  از  شماری 
نقش مهمی در برگزاری انتخابات شفاف ایفا کند 
و به عنوان یکی از موازنه های داخل حکومت از 

عملکرد کمیسیون های انتخاباتی نظارت کند.
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هنددرگرمیوسردی...
ضمن اظهار تشکری از معاون رییس جمهور هند 
و هیات همراه اش، گفت که سفر امروز شما به 
افغانستان و اشتراک تان در مراسم جنازه معاون اول 
ریاست جمهوری کشور ما، عمق دوستی و روابط 

میان دو کشور را نشان می دهد.
رییس جمهور افزود که دوستی هند برای حکومت 
و مردم افغانستان اهمیت زیادی دارد و افغانستان 
و  ماند  خواهد  باقی  هند  دوست  بهترین  منحیث 
حکومت آینده افغانستان نیز برای گسترش بیشتر 

روابط میان دو کشور تالش خواهد کرد.
کشور  که  کرد  خاطرنشان  کرزی  رییس جمهور 
با  قوی  دوست  منحیث  شرایط  گونه  هر  در  هند 
افغانستان خود را ثابت کرده و در گرمی و سردی 

روزگار با افغانستان همراه بوده است.

رییس  معاون  انصاری  حمید  آقای  حال،  این  در 
میان  دوستی  که  کرد  نشان  خاطر  هند  جمهور 
افغانستان و هند بر مبنای اعتماد و باور مستحکم 
استوار است. وی گفت که دوستی هند و افغانستان 
باشد، در  میان دولت های دو کشور  اینکه  از  قبل 

اصل دوستی میان مردمان دو کشور بوده است.
کابل،  به  سفرش  در  را  هند  رییس جمهور  معاون 
از  شماری  و  هند  نخست وزیر  خاص  نماینده 
همراهی  افغانستان  در  کشور  آن  اسبق  سفرای 

می کردند.

وداع با مارشال

مرگمارشالفهیمخالی...
او اضافه کرد،  اما نباید حاال این طور تصور کنیم که 
نیست، پس روند شفافیت  ما  میان  در  مارشال  چون 
انتخابات هم از کنترول خارج شده؛ بل برعکس باید 
یک  برگزاری  راستای  در  فهیم  مارشال  یاران  همه 
انتخابات شفاف و سالم که خواست ایشان بود، تالش 
کنند و اجازه ندهند که حکومت در انتخابات مداخله 

کند.
انجام  طوری  نباید  تالش  این  ولی  کرد،  تصریح  او 
شود که سبب آشوب و بی نظمی در کشور گردد و اما 
اگر چنین شود، مسوول آن طیف های سیاسی کشور 
نه، بل رهبری سیاسی کشور خواهد بود که با انجام 

تقلب کشور را به طرف آشوب سوق خواهد داد.  
میالدی   1957 سال  در  فهیم  قسیم  محمد  مارشال 
شد  متولد  پنجشیر  والیت  عمرض   روستای  در 
پایان  به  زادگاهش  در  را  ابتدایی  تعلیمات  دوره  و 
به  بیشتر  تحصیالت  فراگیری  و سپس جهت  رساند 
از  بعد  دارالعلوم عربی کابل شد،  کابل رفت و وارد 
احمد شاه  به  توسط شوروی سابق  افغانستان  اشغال 

مسعود)قهرمان ملی افغانستان( پیوست. 
افغانستان  از  سرخ  قشون  های  نیروی  ازخروج  بعد 
وزارت  حیث  به  فهیم  مارشال  مجاهدین  پیروزی  و 
امنیت کشور گماشته شد و پس از شهادت احمد شاه 

مسعود جای نیشن قهرمان ملی شد. 
طالبان  از  پس  حکومت  آمدن  کار  روی  از  پس 
گماشته  کشور  دفاع  وزارت  کرسی  به  فهیم  مارشال 
شد و  به رتبه مارشالی رسید و پس از انتخابات دور 
ریاست  اول  معاون  حیث  به  ریاست جمهوری  دوم  
جمهوری  ایفای وظیفه کرد و تا هنگام مرگ در این 

پست باقی ماند.



یک خبرنگار سویدنی- بریتانیایی در کابل 
کشته  ناشناس  فرد  یک  گلولۀ  ضرب  به 
شد. این حادثه در منطقه به شدت تحت 
تشییع  مراسم  روز  در  کابل  امنیتی  تدابیر 
معاون  فهیم،  قسیم  محمد  مارشال  جنازه 
وقوع  به  افغانستان  جمهور  رییس  اول 

پیوست.
پولیس  ستانکزی، سخنگوی  اهلل  حشمت 
بعد  این شهروند خارجی  که  کابل گفت 
به شفاخانه  قرار گرفت  که هدف  این  از 
عاجل انتقال داده شد و در آنجا جان داد.

این خبرنگار زمانی هدف قرار گرفت که 
بیرون  راننده اش در  با ترجمان و  همراه 
یک  داشتند.  قرار  لبنانی  رستورانت  یک 
گفت  زبیر  نام  به  رستورانت  این  محافظ 
که دو تن با لباس های غربی به او نزدیک 
او،  به گفته  او شلیک کردند.  بر  شدند و 

صرفًا یک شلیک صورت گرفت.
این  مرگ  خبر  کابل  در  سویدن  سفارت 
شهروندش را تایید کرد. پیتر سیمنبی، سفیر 
سویدن گفت که فرد کشته شده خبرنگار 
ما  »متاسفانه  بود:  سویدن  ملی  رادیوی 
خبر تاییدی را به دست آوردیم که نیلس 
سویدن،  ملی  رادیوی  خبرنگار  هورنر، 
قرار  شلیک  هدف  کابل  در  صبح  امروز 

گرفته و کشته شده است«. سفیر سویس 
در کابل به خبرگزاری فرانس پرس افزود: 
شهروندی  برعالوه  او  که  می دانیم  »ما 
به  داشت.  نیز  بریتانیایی  تابعیت  سویدن، 
یک  است«.  شده  داده  اطالع  او  خانواده 
او  گفت  کابل  ایمرجنسی  شفاخانه  داکتر 
زمانی که به شفاخانه انتقال داده شد، جان 

باخته بود.
گروه طالبان که از سال 2001 به این سو 
نیروهای  علیه  را  حمالتی  و  شورشگری 
به  کرزی  حامد  حکومت  و  المللی  بین 
پیش می برد، شمولیت در این قضیه را رد 
کرد. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی این گروه 
گفت که هیچ یک از اعضای آن ها در این 
مسوولیت  »ما  است:  نداشته  حمله دست 

این حمله را به دوش نمی گیریم«.
تحقیقات  رییس  هاشمی،  آقا  گل  سید 
فرد  دو  که  گفت  کابل  پولیس  جنایی 
خارجی  خبرنگار  این  قتل  به  مظنون 
نیز  این  از  پیش  اند.  شده  بازداشت 
رستورانت ها  مهمانخانه ها،  در  خارجی ها 
و هوتل ها در کابل هدف قرار گرفته اند. 
اما حوادث این گونه که یک فرد خارجی 
بگیرد،  قرار  در روی سرک هدف شلیک 

نادر بوده است.

وزیر معادن:

استخراجمعادنتنهاراهپیشرفتاقتصادیاست
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برای  که  گفتند  دوشنبه  روز  مقام ها 
با  افغانستان  معادن  از  بیشتر  بهره برداری 
سرمایه گذاران خارجی همکاری می کنند. 
ایاالت متحده به این منظور نقشه برداری 
اختیار  در  پیشرفته یی  فن آوری  طریق  از 

افغانستان گذاشته است.
معادن  وزیر  بارکزی،  اکبر  محمد 
تنها  »ما  گفت:  واشنگتن  در  افغانستان 
معدنی  مواد  استخراج  معادن،  طریق  از 
پیشرفت  می توانیم  هیدروکاربون ها  و 
این  به  باید  ما  باشیم...  داشته  اقتصادی 
منظور دقت کنیم که این گونه معامالت 

با شفافیت انجام شوند«.
بارکزی گفت که افغانستان هر سال 146 
درآمد  معادن  استخراج  از  دالر  میلیون 
سال  تا  را  رقم  این  می خواهد  اما  دارد، 

2020 به میلیاردها دالر برساند.
سفارت  در  را  سخنان  این  بارکزی 
ابراز  امریکا  متحده  ایاالت  در  افغانستان 
شناسی  زمین  اداره  که  جایی  داشت، 
جزییات  مورد  در  را  اطالعاتی  امریکا 

بسیار پیشرفته معادن طی یک مراسم به 
مقام های افغان واگذار کرد. کابل به این 
ذخایر  از  دقیقی  بسیار  جزییات  ترتیب 

مواد معدنی در کشورش به دست آورد.
این اطالعات را زمین شناسان امریکایی 
از طریق تصویربرداری فراطیفی به دست 
آوردند که یک نوع پیشرفته نقشه برداری 
با استفاده از فن آوری های عصری می 

باشد.
زمین  اداره  سرپرست  بال،  کیم  سوزان 
با  افغانستان  که  گفت  امریکا  شناسی 
است  جهان  کشور  تنها  اطالعات،  این 
طریق  از  آن  های  قسمت  بیشترین  که 
برداری  نقشه  فراطیفی  تصویربرداری 

شده است.
 2010 سال  در  امریکایی  شناسان  زمین 
)یک  تریلیون  یک  افغانستان  که  گفتند 
هزار میلیارد( دالر منابع معدنی به شمول 
مس، آهن و لیتیوم دارد. لیتیوم یک ماده 
باطری  ساخت  برای  ضروری  و  کلیدی 
مقام های  باشد.  الکتریکی می  موترهای 

معدنی  مقدار ذخیره  این  برابر  افغان سه 
را  ها  امیدواری  که  زنند  می  تخمین  را 

افزایش می دهد.
اندازه  به  گذاری  سرمایه  وجود  این  با 
بستگی  ها  ساخت  زیر  به  زیادی  بسیار 
براندازی  زمان  از  افغانستان  در  که  دارد 
طالبان تا اندازه بسیار زیادی بهبود یافته 
و  دارد  وجود  مشکالتی  هنوز  اما  اند، 
نیز در  امنیتی  براین مساله اوضاع  افزون 

افغانستان مطرح می باشد.
از  خارجی  نیروهای  خروج  آستانه  در 
جمهور  رییس  کرزی،  حامد  افغانستان، 
ایاالت  با  توافقنامه  یک  امضای  کشور 
امضای  با  می اندازد.  تعویق  به  را  متحده 
از  کمتری  شمار  امنیتی،  موافقتنامه  این 
همچنان  توانند  می  خارجی  نیروهای 
باشند. بارک  افغانستان حضور داشته  در 
متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما، 
تهدید کرده که در صورت عدم امضای 
از  را  نیروهایش  همه  موافقتنامه،  این 

افغانستان بیرون می کشد.
جوزف  بالتکلیفی ها،  این  وجود  با 
معامالت  کاری  گروه  رییس  کاتالینو، 
در  سازی  باثبات  عملیات  و  تجاری 
برای  شدیدی  عالقه  که  گفت  پنتاگون 
سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان 

وجود دارد.
نیروهای  حضور  ادامه  مورد  در  کاتالینو 
»من  گفت:  افغانستان  در  امریکایی 
گذاری  سرمایه  مساله  آیا  که  نمی دانم 
داشته  بستگی  ها(  آن  حضور  )به  واقعًا 
فرصت  دنبال  به  گذاران  سرمایه  باشد... 
برداری  نقشه  سیستم  این  و  گردند  می 

پیشرفته به نفع آن ها است«.
زمینه  در  متحده  ایاالت  که  حالی  در 
افغانستان  در  شناسی  زمین  تحقیقات 
گذار  سرمایه  یک  چین  است،  پیشقدم 
حق   2007 سال  در  که  باشد  می  عمده 
از  را  عینک  مس  کالن  معدن  استخراج 

آن خود کرد.

با اعالم این که دو شکل مختلف  پله 
می گوید  دارد  وجود  مسی  لیونل  از 
مطمئن است برزیل در جام جهانی به 

قهرمانی خواهد رسید.
برزیل میزبان جام جهانی 2014 و در 
گروه یک با تیم های کامرون، کرواسی 
در  و  است  شده  همگروه  مکزیک  و 
با  باید  جام  این  در  دیدار خود  اولین 

کرواسی دیدار کند.
بازیکن  بهترین  او را  پله که خیلی ها 
 9 تنها  دانند  می  جهان  فوتبال  تاریخ 
جام  فینال  در  کشورش  که  بود  ساله 
اروگوئه  برابر  خانه  در   1950 جهانی 
شکست خورد تا سلسائو قهرمانی در 
جام جهانی را از دست بدهد. او سپس 

موفق شد در سه دوره به همراه برزیل 
قهرمانی در جام جهانی را تجربه کند و 
به یکی از بهترین بازیکنان تاریخ جام 

جهانی تبدیل شود.
اسطوره فوتبال برزیل امیدوار است تا 
این بار نیمار بتواند نقش او را در جام 
جهانی ایفا کند و برزیل را به قهرمانی 

در جام جهانی برساند.
شهر  در  خبری  نشست  در  پله 
بسیار  بازیکن  نیمار  گفت:  پاریس 
می  خوبی  به  را  او  من  است.  بزرگی 
تیم سانتوس  شناسم، زیرا مدت ها در 
به  را  او  بازی  من  و  می کرد  بازی 
که  می دانم  می کردم.  مشاهده  دقت 
چه  و  است  کیفیتی  با  بازیکن  چه  او 
فکر  دارد.  تیمش  برای  ارزش های 
زیادی  فشار  حاضر  حال  در  می کنم 
روی تیم ملی برزیل است، اما معتقدم 
که نیمار می تواند این فشارها را از تیم 
ملی برزیل بردارد و با تجربه یی که در 
فوتبال اروپا به دست آورده بتواند در 
از خود  زیبایی  بازی های  جهانی  جام 
به نمایش بگذارد و برای تیمش موثر 

باشد.

بازیکنانش  باالی  انگیزه  از  منچسترسیتی  سرمربی 
در دور  بارسلونا  برابر  دیدار چهارشنبه شب  برای 
برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا سخن 
در  را  بارسلونا  می تواند  تیمش  می گوید  او  گفت. 

نوکمپ شکست دهد و به دور بعد صعود کند.
دور  دیدارهای  حساس ترین  از  یکی  در  بارسلونا 
اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  هشتم  یک  برگشت 
سیتی  منچستر  از  نوکمپ  در  شب  چهارشنبه 

پذیرایی می کند.
این دیدار در حالی برگزار می شود که منچستر سیتی 
در دیدار رفت با دو گل در ورزشگاه خانگی خود 
تن به شکست داد تا کار این تیم در دیدار برگشت 
پیگرینی،  مانوئل  حال  این  با  شود  سخت  بسیار 
تیمش  که  است  معتقد  سیتی  شیلیایی  سرمربی 

می تواند در بازی برگشت در نوکمپ جبران کند.
او قبل از بازی گفت: اطمینان زیادی به شاگردانم 
را  رفت  می توانیم شکست  که  باورم  این  بر  دارم. 
می توانیم  باشد  یار  ما  با  بخت  اگر  کنیم.  جبران 
خوبی  به  دهیم.  شکست  نوکمپ  در  را  بارسلونا 
در  هم  آن  بارسلونا  برابر  شدن  پیروز  که  می دانیم 
خانه حریف اصال آسان نیست؛ چرا که تماشاگران 
نوکمپ سهم بسزایی دارند. گذشته از این بارسلونا 
بازیکنان تاثیرگذار و خوبی در اختیار دارد که هر 
کدام از آنها می توانند سرنوشت بازی را تغییر دهند.
او افزود: بازی رفت بسیار نظام مند و هدف دار بود 
حتی صحنه پنالتی که منجر به اخراج دمیکلیس شد. 
دیدار برگشت در نوکمپ برای دو تیم اهیمت بسیار 
در  خطرناکی  مهاجمان  منچسترسیتی  دارد.  زیادی 

می توانند  که  دارد  اختیار 
کار را برای ما در نوکمپ 
بتوانیم  اگر  کنند.  آسان 
زود به گل برسیم چه بسا 
اما  کنیم  آشفته  را  حریف 

ما سخت می شود  کار  برسند  به گل  زود  آنها  اگر 
بزنیم و  باید گل های بیشتری  چرا که برای صعود 

این اصال آسان نیست.
آیا  که  سوال  این  درباره  ماالگا  سابق  سرمربی 
جام  نهایی  چهارم  یک  در  ویگان  برابر  شکست 

حذفی روی عملکرد شاگردانش در دیدار حساس 
چهارشنبه تاثیر خواهد گذاشت، گفت: دیدار برابر 
ویگان بدترین بازی ما در فصل جاری بود. باید این 
شکست را در لیگ قهرمانان اروپا و رقابت های لیگ 
برتر جبران کنیم. بازیکنان منچستر سیتی انگیزه و 
اعتماد به نفس باالیی برای شکست بارسلونا دارند. 
ما باید بارسلونا را شکست دهیم. دو گل برابر این 
تیم عقب هستیم و باید بازی هجومی را در دستور 
رو  پیش  سختی  بسیار  بازی  دهیم.  قرار  خود  کار 

ایمان دارم.  بازیکنانم  با این حال به توانایی  داریم 
برای پیروز شدن برابر بارسلونا باید بازی بسیاری 

خوبی را در دستور کار خود قرار دهیم.
فصل  در  سیتی  منچستر  آرژانتینی  مهاجم  آگرو 
جاری عملکرد بسیار خوبی در این تیم داشته است 
اگرچه چند هفته ای را به علت آسیب دیدگی از 
تیم  دو  عالقه  درباره  زیادی  خبرهای  داد.  دست 
گوش  به  آگرو  جذب  به  بارسلونا  و  مادرید  رئال 
می رسید. پیگرینی تاکید کرد که اجازه نخواهد داد 
از »همشهری ها« جدا شود.  آرژانتینی  مهاجم  این 
بسیار خوشحال  سیتی  منچستر  در  آگرو  او گفت: 
است و به تیم دیگری نخواهد رفت. فکر نمی کنم 
باشد. نمی دانم در آینده  اندیشه جدایی  که او در 
چه اتفاقی خواهد افتاد. آگرو بازیکن بزرگی است 
و بدون شک به او نیاز داریم. باشگاه های بزرگ با 
فکر  هستند.  مخالف  خود  بزرگ  بازیکنان  فروش 
نکنم که آگرو از سیتی جدا شود. من با جدایی او 

مخالف هستم.
آگرو در سال 2011 با 42 میلیون یورو از اتلتیکو 
مادرید به منچستر سیتی پیوست. او در 113 بازی 
که برای این تیم انگلیسی انجام داده است 73 گل 
به ثمر رسانده است که مهمترین گل او برای این دو 
فصل قبل در دیدار پایانی لیگ جزیره بود که منجر 

به قهرمانی این تیم پس از 44 سال شد.

پله:
مطمینمبرزیلقهرمانجامجهانیمیشود

ورزش

یکخبرنگارسویدنیـبریتانیایی

درکابلکشتهشد

پیگرینی:
 باید بارسلونا را شکست دهیم
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منوچهر

در  مراسم  به خاک سپردند.  را  مارشال  بی جاِن  پیکر  دیروز 
آرامِش کامل برگزار شد؛ اما در میان هزاران هوادار و ده ها 
یک  مارشال  مرگ  بی شمار.  تردیدهای  و  بی پاسخ  پرسِش 
می کند؛  خبر  قبل  از  مرگ  این که  نه  بود،  غیرمنتظره  واقعۀ 
بسیار  شرایطی  در  فهیم،  مارشال  وفات  که  معنا  این  به  بل 
حساِس سیاسی و تاریخی اتفاق افتاد. در ایامی  که نزدیک به 
بیست روزِ دیگر به انتخابات باقی مانده و در صف آرایی های 
انتخاباتی، موضِع شخصی چون مارشال، سرنوشت کشور را 

می توانست تغییر دهد.
اول  معاون  و  مارشال  مرگ  که  بی تردید  وضعی،  چنین  در 
ریاست جمهوری کشور، شک و شبهه هایی را برمی انگیزد. 
چنان که در همان ساعات نخستین، پرسش ها و ابراز نظرهایی 
در شبکه های اجتماعی مطرح شدند از این دست که: مرگ 

چه  افتاد؟  اتفاق  واقعه  این  چرا  است!،  غیرطبیعی  مارشال 
کسی در این رویداد دست دارد؟ و... .

نیز  شایعات  و  داستان ها  برخی  پرسش ها،  این  کنار  در  اما 
پخش شدند که آمار این سواالت و تردیدها را بیشتر ساخته 
است و جالب این که هیچ یک از مقامات دولتی، به رغم آن 
تا  شنیده  اند،  به وضوح  را  مردم  پرسش های  و  شایعات  که 

کنون در این باره ابراز نظر نکرده اند.
ارگ  در  فهیم  قسیم  محمد  مارشال  که  است  آن  بر  شایعه 
مهمانی یی  در  آن هم  است،  شده  مسموم  جمهوری  ریاست 
شده  داده  ترتیب  جمهور  رییس  دختر  تولد  مناسبت  به  که 
بود. هم چنین به نقل از پسر مارشال، از ناراحتی و عصبانیِت 
ضیافت  که  هنگامی  می شود  صحبت  فقید  مارشال  شدیِد 
از  ادامه،  در  منزل ترک می کند.  به مقصد  را  رییس جمهور 
کوچیدن پنهانی عبدالکریم خرم،...             ادامه صفحه 6

فقداِنمارشالوشایعاِتناتمام

ناجیه نوری
نخست  معاون  فهیم  قسیم  محمد  مارشال  مرگ 
جهاد  برجستۀ  چهره های  از  و  ریاست  جمهوری 
بزرگی را در شرایط حساس  و مقاومت، خالی 

کنونی ایجاد کرده است. 
شماری از نماینده گان و آگاهان سیاسی با تأکید 
شفاف  انتخابات  اگر  می گویند،  مطلب  این  بر 
برگزار نشود و حکومت با استفاده از نبود مارشال 
این  در  کند،  دخالت  انتخابات  در  بخواهد  فهیم 
صورت افغانستان یکبار دیگر به سال های قبل از 

2001 برخواهد گشت.
به باور آنان، در شرایط حساس فعلی موردی که 
می تواند نبود مارشال فهیم را جبران کند، اتحاد و 
اتفاق همراهان و هم رزمان او و حضور گسترده و 

حمایت مردم از انتخابات است .
اول  معاون  فهیم  قسیم  محمد  مارشال 
ریاست جمهوری یکشنبه هفته جاری بر اثر سکته 
قلبی درگذشت و در تپه سرای شمالی واقع بادام 

باغ کابل به خاک سپرده شد.
داکتر محی الدین مهدی عضو مجلس نماینده گان 

می گوید، نبود مارشال فهیم شفافیت انتخابات را 
مشکوک ساخته، زیرا او می توانست جلو تقلب ها 
و مهندسی های انتخاباتی که از سوی ارگ انجام 
نبود وی شفافیت  در  بنابراین  بگیرد؛  را  می شود 

انتخابات زیر سوال است.
که  موردی  ولی  کرد،  اضافه  مجلس  عضو  این 
می تواند نبود مارشال را جبران کند، اتحاد و اتفاق 
همراهان و هم رزمان او است و همین طور حضور 

گسترده و حمایت مردم از انتخابات.
داکتر مهدی تصریح کرد، اما اگر انتخابات شفاف 
انتخابات  در  بخواهد  حکومت  و  نشود  برگزار 
دخالت کند، در این صورت افغانستان یکبار دیگر 

به سال های قبل از 2001 برخواهد گشت.
به گفتۀ داکتر مهدی، مارشال فهیم پس از شهادت 
قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود در سال 2001 
در شکل گیری دولت جدید سهم اساسی داشت 
توانسته  داشت،  مجاهدین  باالی  که  نفوذی  با  و 
بود گروه های پراگنده را  دوباره سازمان دهی کند.
نیز  اساسی  قانون  تصویب  در  کرد:  تأکید  وی 
مارشال فهیم نقش برازنده یی داشت؛ در یک کالم، 
مارشال فهیم سنگ بنای نظام کنونی افغانستان را 
گذاشت. بنابراین، در نبود وی موازنۀ قدرت برهم 
خورده و بدون شک این مسأله تأثیراتی بر روند 

انتخابات خواهد داشت.
در عین حال، سیدآقا فاضل سانچارکی سخنگوی 
چهره های  میان  این  در  می گوید،  ملی  ایتالف 
مربوط به جهاد و مقاومت شخصیت هایی هستند 

که راه مارشال فهیم را دنبال کنند.
یک  فهیم  مارشال  که  نیست  شکی  افزود،  او 
بود  کشور  نظامی  و  سیاسی  برجستۀ  شخصیت 
کشور  سیاسی  معادالت  بر  تأثیرگذاری  نقش  که 
را  بزرگ  بسیار  خالی  یک  وی  نبود  و  داشت 
ثبات  او  خواست  ولی  است؛  آورده  وجود  به 
و  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  و  افغانستان 

فراگیر بود. 
سانچارکی تأکید کرد، فقدان مارشال یک ضایعۀ 
بر  منفی  تأثیر  نمی تواند  اما  است؛  بزرگ  بسیار 
این  برعکس  بل  بگذارد؛  دموکراتیک  روندهای 
انتخابات  در  شرکت  در  را  مردم  انگیزۀ  فقدان 
که آرمان مارشال بود، تقویت می کند و ما شاهد 

حضور گستردۀ مردم در انتخابات خواهیم بود.
به گفتۀ سخنگوی ایتالف ملی، امروز طیف های 
گستردۀ سیاسی، جامعه مدنی و رسانه ها، همه در 
یک صف واحد ایستاده اند که باید روند انتخابات 
باشد و مارشال فهیم می توانست  شفاف و سالم 
که  کند  ایفا  را  برجسته  یی  نقش  راستا  این  در 
متاسفانه چنین نشد....               ادامه صفحه 6
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