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 شبکه حقانی 
به افغانستان گریخته است

استـانکزی، اتمـر و جاهـد 
استعفـا دهنـد عامـالن تیرانـدازی ها را شنـاسایی 

و مجـازات کنیـد

د امریکا سفارت: 

نړیواله ټولنه له افغان حکومت 

رسه په کلکه والړه ده
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مشکل مردم 
و حکومت باید روشن شود

احمد ولی مسعود
جنايــات طالبانــی، جفاهـــای دولتــی، کیمیســیون های 
پشــت  عمومــی  تســلیت های  و  يابــی  حقیقــت 
ســرهم، عمــق فاجعــه را ســنگین تر، گســترۀ آن 
ــر، از خــط صبــر مــردم گذشــته، وضعیــت  را کالن ت
ــت. ــدارباش درآورده اس ــت هش ــه حال ــور را ب کش

شــنیدن  آمــادۀ  می گويــد:  حکومــت  حــاال 
خواســت های مشــروع مــردم انــد. امــا از ديــر 
مدتي ســت کــه مــردم بــه زبان هــای مختلــف، 
زبــان رســانه ای، تدويــر اجتماعــات، راه انــدازی 
ــل  ــرانجام حم ــی و س ــات مدن ــا، اعتراض کنفرانس ه
ــان  ــد زب ــه ص ــان ب ــان ش ــن جوان ــای خونی پیکره
ــت  ــری حکوم ــه رهب ــد اين ک ــد و مي گوين ــه ان گفت
موجــود را نمی خواهنــد، مصرانــه تقاضــا دارنــد 
پائیــن  از مقــام مســوولیت مــردم  جاللت مآبــان 
شــوند، حــق رأی مــردم را بــا انتخابــات زود هنــگام 
ــف  ــل تکلی ــا حداق ــد، ي ــه خودشــان مســترد نماين ب
ــه مرجــع  ــا تحويل دهــی قــدرت ب فــردی خــود را ب
ــه هــر شــیوۀ  ــی، مشــخص ســازند. باالخــره ب قانون
ــردم  ــر م ــت از س ــند، دس ــع میباش ــه قان ــن ک ممک
ــردم خودشــان سرنوشــت  ــد م ــد، اجــازه دهن بردارن
خــود را بــه گونــۀ ديگــری غیــر از انفجــار وانتحــار 
و فاجعــه و فقــر و فــرار و تــرور و صدهــا مصیبــت 

ــد.  ــم بزنن ــر، رق ديگ
ــی را  ــات مردم ــات و اعتراض ــد احساس ــعی نکنی س
ــا حريــف ســازی  ــد خــود و ب ــغ قومــی مانن ــا تبلی ب
ــی  ــان عموم ــود در اذه ــمرنگ خ ــای هـ ــره ه مه
مخــدوش ســازيد. چــون جنبش هــای عدالتخواهانــۀ 
ــن و درد  ــه از بط ــری هم ــی ديگ ــی پ ــی يک مردم
ــج  ــان، رن ــی ت ــف واقع ــد و حري ــردم برخاســته ان م
ــروه  ــخص و گ ــه ش ــد، ن ــردم مي باش ــت م و خواس
ــۀ  ــد، در لفاف ــالش نکنی ــی. ت ــه خصوص ــاد ب و نهـ
ــل  ــاالری، اص ــت های کالن س ــا و نشس مصلحت هـ
ــر  ــۀ  ديگ ــه گون ــی را ب ــوش مردم ــان خودج جري
ــم  ــه و نی ــی س ــد. چــون ط ــف نمايی ــیر و تعري تفس
ســال حکومتــداری شــما، مــردم بــا گوشــت و 
پوســت و اســتخوان، راز اصلــی ايــن مصلحــت هــا 

ــد. ــرده ان ــه ک ــما را تجرب ــاالری ش و کالن س
ــن  ــردم تمکی ــی م ــت واقع ــه خواس ــت ب ــر اس بهت
ــه ايــن تراژيــدی نقطــۀ پايــان گذاشــته  ــا ب نمائیــد ت

ــید. باش
در يــك ســفر و از راه دور، بــه روح شهـــدای ضــد 
انتحــار و اســتبداد دعــا مینمايــم، قلبــآ بــا غــم 
هـــمهء خانــواده هـــای داغــدار شــريك میباشــم و با 
ــت و  ــف حکوم ــده، موق ــد روز آين ــتم در چن برگش

مــردم را هـــمه بــا هـــم بايــد روشــن نمايیــم.
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نمایش قدرت در نقطۀ باژگونی

به دنبال حمالت انتحاری در مراسم جنازۀ سالم ایزدیار:

از داخل با توطیه مواجه هستیم

غنی: نباید به دام دشمن بیفتیم

چنـد نـکته

گـارنیزیون کـابل 
و پیش گویـِی واقعیت بخش

ایــن  قاطعانــه  می خواهیــم  مــا  اکنــون 
ســوال های جــدی را از آقــای غنــی احمــدزی 
رییــِس حکومــِت موجــود کنیــم کــه: آیــا وظیفــۀ 
گارنیزیــون کابــل، پیش گویــی حــوادث اســت یــا 
پیش گیــری از آن؟ اگــر صرفــاً تجمعــاِت مردمــی 
هــدِف انتحــار و انفجــار اســت، چــرا تجمعــاِت 
ــتدیوم ها و  ــار در اس ــای حکمتی ــاِن آق هواخواه
ــه خــون کشــیده  محــات و مکان هــای مختلــف، ب
تجمعاتــی  فقــط آن  چــرا دشــمنان  نمی شــود؟ 
ــراض در  ــه اعت ــه ب ــد ک ــرار می دهن ــدف ق را ه
رأِس دســتگاه  در  بی کفایتــی  و  برابــِر فســاد 
ــد  ــدی می توان ــا خاســته اند؟ چــه پیون حاکــم به پ
و مشــکوِک  فاســد  اضــاِع  و  میــان دشــمنان 
حکومــت وجــود داشــته باشــد کــه هــرگاه مــردم 
طــِی تجمعات شــان خواهــان برکنــارِی آن هــا و 
اصــاِح وضعیــت شــوند، دشــمنان خــود را در 

میــاِن آن هــا منفجــر می ســازند؟ 
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ــا  ــل، ب ــهروندان کاب ــۀ ش ــراِت دادخواهان تظاه
شــلیك ســربازاِن گارنیزيوِن اين شــهر به ســوی 
تظاهرکننــده گان کــه فاجعــۀ روز چهارشــنبه را 
بــه شــکِل ديگــری تکــرار کــرد، وارد مرحلــۀ 
ــال  ــه دنب ــل ب ــهروندان کاب ــد. ش ــی ش تازه ي
چهارشــنبۀ خونیــِن ايــن شــهر در واکنــش 
ــه حمــالت انتحــاری و عملکــرد مســووالن  ب
امنیتــی، روز جمعــه دســت بــه تظاهــراِت 
ــی  ــرات زمان ــن تظاه ــد. اي ــالمت آمیز زدن مس
بــه خشــونت گرايیــد کــه تظاهرکننــده گان بــه 
ــیدند.  ــوری رس ــت جمه ــی ارگ رياس نزديک
ــه  ــتور ب ــه دس ــن نقط ــدرت در همی ــین ق ماش
ــت  ــده گان داد؛ نخس ــدِن تظاهرکنن ــده ش پراکن
ــال  ــه دنب ــاش و ب ــین های آب پ ــیلۀ ماش به وس
ــو  ــد جل ــه نمی توان ــد ک ــه ش ــی متوج آن، وقت
تظاهرکننــده گان را بگیــرد، متوســل بــه شــلیِك 

ــه شــد.  گلول
حکومــت در حالــی بــه ســوی تظاهرکننــده گان 
هیــچ  بــا  کــه  داد  شــلیك  بــه  دســتور 
ــوی  ــقوط از س ــتانۀ س ــت در آس ــی دول منطق
تظاهرکننــده گان قــرار نگرفتــه بــود. شــايد 
تظاهرکننــده گان  شــعارهای  از  برخــی 
ــی  ــِت مدن ــك حرک ــر از ي خواســت هايی فرات
ــم  ــا آن ه ــی ب ــت، ول ــان داش ــود پنه را در خ
ــام  ــه نظ ــت متوج ــدی نمی توانس ــچ تهدي هی
ــی  ــتقیم تلق ــورِت مس ــه ص ــردان ب و دولت م

ــود.  ش
ــه  ــش ب ــی در واکن ــای بین الملل ــش نهاده واکن
ــًا در  ــده گان، دقیق ــه روی تظاهرکنن ــلیك ب ش
ــرار  ــراد ق ــهروندِی اف ــوق ش ــت از حق حماي
دارد. ايــن نهادهــا بــا نگرانــی از وضعیــت 
اعــالم کردنــد کــه بايــد دســتوردهنده گاِن 
ــت  ــده گان، بازداش ــه روی تظاهرکنن ــلیك ب ش
ــد.  ــرار گیرن ــی ق ــرد قانون ــورد پیگ ــده و م ش
البتــه ايــن بــارِ نخســت هــم نیســت کــه 
حکومــت بــه گونه هايــی تــالش مــی ورزد کــه 
ــۀ  ــرای مطالب ــی را ب ــدام مدن ــه اق ــو هرگون جل
ــرد. ايجــاد ديوارهــای  حقــوِق شــهروندان بگی
ــاًل  ــته، عم ــای گذش ــری در تظاهرات ه کانتین
ــازد.  ــال می س ــینان را برم ــِت ارگ نش ــن نی اي
فاصلــۀ  نشــانۀ روشــِن  ارگ،  مردم هراســی 
کسانی ســت  و  مــردم  از  حکومــت  ســراِن 
ــعارهای  ــان ش ــش برای ش ــال پی ــه س ــه س ک
ــر  ــر را س ــی بهت ــت، کار و زنده گ ــن امنی تأمی
ــال  ــه س ــده، س ــعارهای فريبن ــد. آن ش می دادن
ــد.  ــان دادن ــود را نش ــِی خ ــِت اصل ــد ماهی بع
کــه خواهــان حمايــِت  حــاال همان هايــی 
ــد. ــه می بندن ــه گلول ــا را ب ــد، آن ه ــردم بودن م

ــرده  ــوض ک ــره ع ــتان چه ــی افغانس دموکراس
ــه  ــوان ب ــردن را می ت ــوض ک ــره ع ــن چه و اي
وضاحــت در رفتــار و منــِش دولت مــردان 
روی  بــه  شــلیك  بــا  ارگ  بــود.  شــاهد 
ــِی  ــۀ تاريخ ــان حیل ــه هم ــده گان، ب تظاهرکنن
دولت هــای مســتبد متوســل شــد: نمايــش 
قــدرت. ارگ در روز جمعــه، قــدرِت خــود را 

ــت! ــش گذاش ــه نماي ب
ــود  ــمند خ ــاب ارزش ــی در کت ــارف دانیال  ع
"میشــل فوکــو؛ زهــد زيبايی شناســانه بــه 
ــدرت را از  ــداری"، ق ــد دي ــان ض ــۀ گفتم مثاب
چهره هــای  اصلی تريــن  از  يکــی  ديــدگاه 
فلســفۀ يــك ســدۀ گذشــته يعنــی فوکــو، 
ــی در  ــاور دانیال ــه ب ــد. ب ــکافی می کن کالبدش
ــۀ  ــت، نقط ــدرت "در حقیق ــش ق ــث نماي بح
ــه  ــت ک ــی اس ــان جاي ــش، هم ــدرت نماي ق
باژگونــی اش را ممکــن می ســازد؛ نمايــش، 
اســت:  قــدرت  صرفه جويــِی  و  اقتصــاد 
ــراد  ــِك اف ــك ت ــد ت ــدرت نمی توان ــون ق چ
را شــکار کنــد و اساســًا چنیــن رويه يــی، 
ــی  ــت و منته ــر اس ــر و هزينه ب ــش زمان ب براي
بــه فرســايش و اســتهالکش می شــود، بــه 
ناگزيــر صحنــۀ نمايشــی ترتیــب می دهــد کــه 
ــا  ــان "بســیاران"، ب ــب "يکــی" از می ــا تعذي ب
ــی  ــِت عظیم ــرژی، جمعی ــرو و ان ــن نی کمتري
ــی"  ــه دارد: "يک ــت نگ ــب و وحش را در رع
ــن  ــه شــکل نمادي ــه گان ب ــا هم را می کشــیم ت
کشــته شــوند. نمايــش تعذيــب، تکثیــر ارعــاِب 
همه گانــی بــود؛ حاکــم مســتبد بــا تکــرار 
ــاره تهديــد خــود را خطــاب بــه  نمايــش، هرب
توده هــای بیچــاره تکــرار می کــرد؛ تــرس 
ــدِن  ــه ب ــدِن محکــوم ب ــر می شــد و از ب منتشـ
ــم  ــی مکانیس ــت؛ ول ــال می ياف ــت انتق جمعی
تولیــد ايــن رعــِب همه گانــی، افشاســازی 
قــدرت  شــگردها و تکنیك هايی ســت کــه 
بــرای ســلطه بــه کار می بنــدد: تعمیــم از 
طريــق جلــوه نمايــی. چرخ دنــدۀ ماشــین 
نمايــش، زمانــی کار می کنــد کــه ديده شـــود". 
ارگ در روز جمعــه دســت بــه خلــِق نمايــش 
ــه از  ــد هم ــه باي ــدرت و اين ک ــش ق زد؛ نماي
ــاب  ــش، حس ــاد نماي ــد! ايج ــاب ببرن آن حس
گرفتــن از توده هاســت. ســوال اين جاســت 
کــه چــه کســی دســتور شــلیك را صــادر 
ــود در  ــربازان موج ــك س ــدون ش ــرد؟... ب ک
ــد،  ــتور نمی گرفتن ــه دس ــی ک ــا زمان ــه ت صحن
ــًا  ــانی حتم ــد. کس ــه نمی بردن ــه ماش ــت ب دس
بــرای نمايــش روز جمعــه آن را تــدارک ديــده 
بودنــد. صحنــه را کســانی در ارگ چیــده 

ــه  ــاز آرام ب ــل در آغ ــن دلی ــه همی ــد و ب بودن
ــتند  ــا می دانس ــد. آن ه ــگاه کردن ــرات ن تظاه
کــه کســـی جــرأت داخل شــدن بــه درون ارگ 
ــاعد  ــه مس ــن زمین ــد اي ــی باي ــد، ول را نمی ياب
ــه  ــن بهان ــه اي ــلیك ب ــتور ش ــا دس ــد ت می ش

ــود. ــادر ش ص
ــز اســت.  ــه ارگ، خــط قرم ــك شــدن ب  نزدي
اســتبداد بــرای خــود حــد و مــرز تعییــن 
ــدون  ــرباز ب ــورت س ــچ ص ــه هی ــد. ب می کن
داشــتن دســتور از بــاال و بــاال نیــز بــدون 
داشــتن دســتور از باالتــر نمی توانســت چنیــن 
فاجعه يــی را رقــم زنــد. داکتــر عبــداهلل در روز 
جمعــه نبايــد در رســانه ها ظاهــر می شــد و در 
حمايــت از تمامیت خواهــان بــه کســانی پشــت 
ــاپیِش  ــش در پیش ــال پی ــه س ــه س ــرد ک می ک
آن هــا فريــاد عدالت خواهــی و مبــارزه بــا 
ــردم از  ــن م ــل اي ــی داد. حداق ــر م ــب س تقل
ــن انتظــاری نداشــتند. گاهــی ســکوت  او چنی

ــت. ــن اس ــخن گفت ــر از س بهت
ــهید  ــد ش ــا چن ــه ب ــراِت عدالت خواهان  تظاه
دموکراســی  نمی يابــد؛  پايــان  زخمــی  و 
خوبــی اش همیــن اســت کــه مــردم را بیـــدار 
نگــه مــی دارد. مــردم حــاال بــا رفتــن بــه پــای 
اصلی شــان  قــدرت  بــه  رای  صندوق هــای 
پــی بــرده انــد. مــردم هرگــز نمی خواهنــد کــه 
بــه دموکراســی »نــه« بگوينــد، بــل می خواهنــد 

ــند.  ــت بخش ــای آن را تقوي ــه پايه ه ک
مــردم  کــه  اســت  روشــی  دموکراســی 
رذل  "حاکمــان  آن  طريــق  از  می تواننــد 
اندازنــد.  بیــرون  قــدرت  از  را  فاســد"  و 
ــت؛  ــد ياف ــه خواه ــان ادام ــرات همچن تظاه
ــا  ــا ت ــد. آن ه ــن می خواهن ــردم چنیـ ــون م چ
ــن  ــند، اي ــان نرس ــه مطالبات ش ــه ب ــی ک زمان
يگانــه روِش مطمیــن بــرای دســت يافتــن بــه 
ــد گذاشــت.  ــرو نخواهن ــان را ف خواسته های ش
حکومــِت موجــود بــرای حفــظ آرامــش، 
چاره يــی جــز شــنیدِن صــدای مــردم و اجابــِت 
ايــن  نــدارد.  را  برحق شــان  خواســته های 
مــوج، بــه قــدرِت تمــام جــاری شــده و هیــچ 
ــوق  ــه حق ــی ب ــت و دادرس ــز عدال ــز ج چی
ــرد!   ــد ک ــد نتوان ــردم، آن را س ــدۀ م تضییع ش
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ــای  ــط نیروه ــه توس ــه ک ــِی روز جمع ــراِت مردم ــس از تظاه پ
امنیتــی و قطعــۀ محافظــت از ارگ بــه خــون و خشــونت کشــیده 
ــان و  ــه راهپیماي ــدار داد ک ــل هش ــون کاب ــده گارنیزي ــد، فرمان ش
ــد  ــش را بردارن ــراِض خوي ــای اعت ــد خیمه ه ــده گان باي تحصن کنن
ــرا  ــد، زي ــز کنن ــده پرهی ــای آين ــتر در روزه ــاِت بیش و از تجمع
»دشــمن« قصــد دارد در میــان اجتماعــاِت آن هــا دســت بــه انتحــار 

ــد.  و انفجــار بزن
ــیت ها و  ــی و حساس ــارِب قبل ــه تج ــه ب ــا توج ــدار ب ــن هش اي
ــا اعتراضــاِت مردمــی، از همــان  برخوردهــای خشــِن حکومــت ب
لحظــۀ نخســت ترس هــا و ترديدهايــی را در اذهــاِن عمومــی 
ــته،  ــت. روز گذش ــت گرف ــِگ حقیق ــیار زود رن ــت و بس برانگیخ
ــهدای  ــی از ش ــار، يک ــالم ايزدي ــپارِی محمدس ــم خاک س در مراس
تظاهــراِت روز جمعــه و فرزنــد آقــای محمدعلــم ايزديــار معــاون 
اول مجلــس ســنا، ســه انفجــارِ انتحــاری در میــان جمعیــِت 
ــن  ــا، 7 ت ــتین گزارش ه ــوع پیوســت و در نخس ــییع کننده به وق تش
بــه شــهادت رســیدند و ده هــا تــِن ديگــر زخمــی شــدند. بــه ايــن 

ــد! ــت از آب برآم ــل درس ــون کاب ــِی گارنیزي ــب، پیش گوي ترتی
ــِی  ــد سیاس ــات ارش ــِب آن، مقام ــۀ متعاق ــم و حادث ــن مراس در اي
کشــور نظیــر داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، صالح الديــن ربانــی و امــراهلل 
صالــح نیــز حضــور داشــته اند. آقــای عبــداهلل چگونه گــِی حضــور 
يافتــِن ايــن ســه انتحــاری در میــاِن تشــییع کننده گان را بــا عالمــِت 
ــی را  ــووالِن امنیت ــل و مس ــون کاب ــرد و گارنیزي ــه ک ــوال مواج س

موظــف بــه ارايــۀ پاســخ بــه مــردم دانســت. 
 گارنیزيــون کابــل در روز جمعــه، در تظاهــراِت دادخواهانــۀ 
مــردم بــرای قربانیــاِن حادثــۀ چهارراهــی زنبــق و ســاير حمــالِت 
ــرد،  ــاه را می گی ــه جــاِن شــهرونداِن بی گن مکــررِ تروريســتی يی ک
بی طــرف واقــع نشــد و تمــام تــالِش خويــش را بــرای ســرکوِب 
راهپیمايــان بــه خــرج داد. در ايــن تظاهــرات اگرچــه مــردم شــعار 
حمايــت از نیروهــای امنیتــی را ســر می دادنــد، امــا مــورد اصابــِت 

گلولــۀ پولیــس و نیروهــای امنیتــی قــرار گرفتنــد. 
گارنیزيــون کابــل در گذشــته نیــز جنبــش روشــنايی را هشــدار داده 
بــود کــه بــرای پیش گیــری از وقــوع حملــۀ انتحــاری، تظاهراتــش 
را ســامان ندهــد. آن هشــدار نیــز به ســرعت بــه واقعیــت بــدل شــد 
و انفجــاری مهیــب در انبــوه تظاهرات کننــده گاِن آن جنبــش، صدها 
تــن را شــهید و مجــروح ســاخت. از همــان هنــگام، ايــن ســواِل 
ــدارهای  ــان هش ــی می ــه رابطه ي ــه: »چ ــد ک ــان آم ــه می ــزرگ ب ب

ــل و حمــالِت واقعیت بخــش وجــود دارد؟«  ــوِن کاب گارنیزي
در آن زمــان، ايــن ســواِل بســیار جــدی، متأســفانه در هیاهوهــا و 
ــۀ روزِ  ــا حادث ــون ب ــا اکن ــه گشــت؛ ام ــالِت داِغ سیاســی خف معام
گذشــته ايــن ســوال چنــان فربــه شــده کــه شــايد بی پاســخ مانــدِن 

ــا سرنوشــِت حکومــت دارِی موجــود گــره بخــورد!  آن، ب
ــل  ــار، الاق ــای ايزدي ــهیِد آق ــد ش ــپارِی فرزن ــم خاک س در مراس
به دلیــِل حضــور برخــی مقامــاِت ارشــد کشــور، می بايســت 
ــی  ــای امنیت ــِی شــديدتری اتخــاذ می شــد و نیروه ــداِت امنیت تمهی
و گارنیزيــوِن کابــل نیــز نظــر بــه رســالت و هشــدارهای خودشــان، 
می بايســت تمــام منفذهــا بــرای ورود دشــمن بــه میــاِن جمعیــت 
را ســد می کردنــد. امــا چنیــن نشــد و به راحتــی حادثــۀ دهمزنــگ 

تکــرار گشــت! 
اکنــون مــا می خواهیــم قاطعانــه ايــن ســوال های جــدی را 
ــه:  ــم ک ــود کنی ــِت موج ــِس حکوم ــدزی ريی ــی احم ــای غن از آق
ــا  ــت ي ــوادث اس ــی ح ــل، پیش گوي ــون کاب ــۀ گارنیزي ــا وظیف آي
ــی هــدِف انتحــار  ــاِت مردم ــًا تجمع ــری از آن؟ اگــر صرف پیش گی
و انفجــار اســت، چــرا تجمعــاِت هواخواهــاِن آقــای حکمتیــار در 
ــه خــون کشــیده  اســتديوم ها و محــالت و مکان هــای مختلــف، ب
ــرار  ــدف ق ــی را ه ــط آن تجمعات ــمنان فق ــرا دش ــود؟ چ نمی ش
ــِر فســاد و بی کفايتــی در رأِس  ــه اعتــراض در براب ــد کــه ب می دهن
ــان  ــد می ــدی می توان ــه پیون ــته اند؟ چ ــا خاس ــم به پ ــتگاه حاک دس
ــته  ــود داش ــت وج ــکوِک حکوم ــد و مش ــالِع فاس ــمنان و اض دش
ــارِی  ــان برکن ــان خواه ــِی تجمعات ش ــردم ط ــرگاه م ــه ه ــد ک باش
آن هــا و اصــالِح وضعیــت شــوند، دشــمنان خــود را در میــاِن آن هــا 

ــازند؟  ــر می س منفج
ــه  ــت ک ــزرگ اس ــواِل ب ــك س ــان ي ــروِح هم ــوال ها، مش ــن س اي
ــالِت  ــل و حم ــون کاب ــدارهای گارنیزي ــان هش ــی می ــه رابطه ي »چ

واقعیت بخــش وجــود دارد؟«
وظیفــۀ وزارت داخلــه، رياســت امنیــت ملــی و گارنیزيــون کابــل 
ــق  ــی را مطاب ــاِت مردم ــوع اجتماع ــر ن ــِت ه ــه امنی ــن اســت ک اي
قانــون تأمیــن کننــد. مــردم طبــق قانــون اساســی، حــِق تظاهــراِت 
ــی از  ــای امنیت ــاير نهاده ــون و س ــر گارنیزي ــد و اگ ــی را دارن مدن
حمله يــی علیــه اجتماعــاِت مردمــی آگاهــی می يابنــد، بايــد تدابیــِر 
ويــژه و ويژه تــری بــرای حفــظ جــاِن شــهروندان و تطبیــق قانــوِن 
آزادی بیــان اتخــاذ کننــد تــا ناامنــی بــه بهانه يــی بــرای ســرکوب 

و خفقــاِن اجتماعــی تبديــل نشــود. 
مــا از آقــای اشــرف غنی احمــدزی می خواهیــم کــه پیــش 
پیش گويی هــاِی  حقیقــِت  از  مردمــی،  خشــم  انفجــار  از 
ــی  ــکار عموم ــه اف ــد و ب ــدزی بپرس ــی احم ــِش گل نب واقعیت بخ

پاســِخ قناعت بخــش ارايــه دهــد. 

گـارنیزیون کـابل 
و پیش گویـِی واقعیت بخش
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دموکراسی روشی است که مردم 
می توانند از طریق آن "حاکمان 

رذل و فاسد" را از قدرت بیرون 
اندازند. تظاهرات همچنان ادامه 
خواهد یافت؛ چون مردم چنیـن 
می خواهند. آن ها تا زمانی که به 
مطالبات شان نرسند، این یگانه 

روِش مطمین برای دست یافتن به 
خواسته های شان را فرو نخواهند 

گذاشت. حکومِت موجود برای 
حفظ آرامش، چاره یی جز شنیدِن 

صدای مردم و اجابِت خواسته های 
برحق شان را ندارد. این موج، به 

قدرِت تمام جاری شده و هیچ چیز 
جز عدالت و دادرسی به حقوق 
تضییع شدة مردم، آن را سد 

نتواند کرد!  



ــه مســووالن  ريیــس حکومــت وحــدت ملــی ب
ــتور داد  ــتانی ُکل دس ــی و دادس ــای امنیت نهاده
کشیده شــدن  بــه خشــونت  تــا چگونه گــی 
راه پیمايــی روز جمعــه در کابــل را بررســی 
کــرده و عامــالن کشــتار معترضــان را شناســايی 

ــد. ــازات کنن و مج
ــداهلل،  ــداهلل عب ــر عب ــی و دکت محمــد اشــرف غن
ديــروز  ملــی  وحــدت  حکومــت  رهبــران 
)شــنبه، 13 جــوزا( در ارگ جلســۀ ويــژۀ امنیتــی 
ــزار  ــی برگ ــد امنیت ــات ارش ــور مقام ــا حض ب
کردنــد و تأکیــد ورزيــد کــه عامــالن خشــونت 
مجــازات  جمعــه  روز  تظاهرکننــده گاِن  بــا 

. می شــوند
ــه  ــت ک ــه اس ــر خبرنامه يــی گفت ــا نش ارگ ب
مســووالن امنیتــی در ايــن جلســه پیرامــون 
ــل  ــرات کاب ــدن تظاه ــیده ش ــونت کش ــه خش ب
گــزارش داده انــد و در ايــن جلســه فیصلــه شــده 
کــه در ايــن مــورد تحقیــق صــورت می گیــرد و 
ــد نیــز  مســووالنی کــه از قانــون تخطــی کرده ان

مجــازات شــوند.
"زعامــت  اســت:  آمــده  ارگ  خبرنامــۀ  در 
ــوی  ــی، ل ــۀ امنیت ــتان در جلس ــت افغانس حکوم
سارنوالی)دادســتانی کل( را وظیفــه داد هرکســی 
ــن حرکــت اشــتباهاتی را مرتکــب  ــه در اي را ک
ــتور داده  ــه دس ــانی ک ــه کس ــند چ ــده باش ش
باشــند و چــه کســانی کــه ايــن عمــل را انجــام 
ــان  ــا آن ــده و ب ــق ش ــان تحقی ــند، از آن داده باش

برخــورد قانونــی می شــود".
در ايــن جلســه هم چنــان تأکیــد گرديــده اســت 
کــه نیروهــای امنیتــی بهتــر از گذشــته در زمینــۀ 

تامیــن امنیــت شــهروندان عمــل کننــد.
ــا نشــر ايــن خبرنامــه، جنــرال مــراد  همزمــان ب
علــی مــراد، معیــن ارشــد امنیتــی وزارت امــور 

ــد و از  ــر ش ــری حاض ــت خب ــك نشس ــز در ي ــه نی داخل
ــاالی  ــد ب ــل تهدي ــه دلی ــا ب ــده گان خواســت ت ــر کنن تظاه

ــند. ــت بکش ــرات دس ــۀ تظاه ــی از ادام امنیت
ــت حاضــر  ــه دول ــت ک ــه گف ــد وزارت داخل ــاون ارش مع
بــا نماينــده گان معترضــان گفت وگــو کنــد و  اســت 
ــد." ــه دقــت گــوش کن ــان را "ب پیشــنهادات و نظــرات آن

ــزاری  ــتانۀ برگ ــتان در آس ــه افغانس ــزود ک ــراد اف ــای م آق
نشســتی بــا اشــتراک نماينــده گان کشــورها در کابــل اســت 
و بــرای بهتــر برگــزار شــدن ايــن نشســت "مهــم امنیتــی" 

بايــد ايــن تظاهــرات خاتمــه يابــد.
ــی  ــت وحــدت مل ــرار اســت حکوم ــه ق ــی اســت ک گفتن
ــل« را  ــۀ کاب ــی »پروس ــت بین الملل ــنبه نشس ــه روز سه ش ب

میزبانــی کنــد.

محمــد اشــرف غنــی پیشــتر بــا انتشــار يــك بیانیــه گفتــه 
ــزار  ــده برگ ــن ش ــد تعیی ــت در موع ــن نشس ــه اي ــود ک ب
ــده گان  ــت نماين ــن نشس ــود در اي ــه می ش ــود. گفت می ش
بیــش از ده کشــور بــه منظــور بحــث و گفت وگــو بــاالی 
ــد  ــی افغانســتان اشــتراک خواهن وضعیــت سیاســی و امنیت

کــرد.
ــده گان  ــی از نماين ــن حــال، حکومــت وحــدت مل در همی

ــا  ــت ت ــته اس ــده خواس ــتراک کنن ــورهای اش کش
ــود امنیــت  ــرای بهب پیشــنهادهای عملــی خــود را ب

ــد. ــه کنن ــه اراي ــتان و منطق افغانس
ايــن نشســت بــزرگ بین المللــی در حالــی برگــزار 
افغانســتان  در  امنیتــی  وضعیــت  کــه  می شــود 
ــی  ــزان نارضايت ــود و می ــر می ش ــه روز وخیم ت روزب
ــش اســت. ــز در حــال افزاي ــت نی ــردم از حکوم م

ــه  ــش ب ــهروندان کشــور در واکن ــن از ش ــا ت صده
انفجــار خونیــن روز چهارشــنبه )1۰ جــوزا( در 
ــرات  ــه تظاه ــت ب ــه دس ــل، روز جمع ــهر کاب ش
ــد  ــد. گرچن ــل آمدن ــای کاب ــه خیابان ه ــد و ب زدن
ــار  ــالمت آمیز آغ ــان را مس ــان، تظاهرات ش معترض
ــای  ــوی نیروه ــرات از س ــن تظاه ــا اي ــد، ام کردن
ــا  ــان ب ــد و آن ــیده ش ــونت کش ــه خش ــی ب امنیت
ــونت آمیز  ــورد خش ــدند. برخ ــر ش ــان درگی معترض
نهادهــای امنیتــی بــا معترضــان بــا موجــی از 
ــه رو شــده اســت. ــی روب ــی و جهان ــا داخل انتقاده
ــده  ــد ش ــی تأکی ــی در حال ــه امنیت ــن جلس در اي
اســت کــه خشــونت بــا تظاهــر کننــده گان بررســی 
می شــود کــه پیــش از ايــن، ســازمان ملــل متحــد، 
ــتان  ــهروندان افغانس ــر و ش ــوق بش ــیون حق کمیس
ــه  ــده گان ب ــا تظاهــر کنن ــز از برخــورد پولیــس ب نی
ــۀ  ــتار محاکم ــد و خواس ــرده بودن ــاد ک شــدت انتق

ــه معترضــان شــدند. ــدازی ب ــالن تیران عام
ــه  ــه ک ــرات روز جمع ــا، در تظاه ــاد گزارش ه بربنی
ــۀ  ــۀ انفجــاری روز چهارشــنبۀ هفت ــال حمل ــه دنب ب
گذشــته در محــل ايــن حادثــه برگــزار گرديــد بــود، 
ــه و  ــن جــان باخت ــس، 9 ت ــدازی پولی ــر تیران در اث

بیــش از بیســت تــن ديگــر زخــم برداشــتند.
ــۀ  ــن جلس ــت اي ــه رياس ــت ک ــادآوری اس ــل ي قاب
ــده  ــه عه ــی ب ــرف غن ــد اش ــی را محم ــژۀ امنیت وي
ــی  ــس اجراي ــداهلل ريی ــر عب ــت و در آن، دکت داش
حکومــت، ســرور دانــش معــاون دوم ريیــس 
امــور  در  دولــت  وزيــر  صالــح،  امــراهلل  حکومــت، 
اصالحــات در نهادهــای امنیتــی، عبدالســالم رحیمــی، 
ــای  ــس ارگان ه ــل، ريی ــی پوپ ــور، عبدالباق ــس ادارۀ ام ريی
محلــی و جنــرال جــان نیکلســون، فرمانــده عمومــی 

ــتند. ــرکت داش ــز ش ــو نی ــای نات نیروه
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عامـالن تیرانـدازی ها را شنـاسایی 
و مجـازات کنیـد

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
اعتراضــات در واکنــش بــه ناامنی هــا و حملــۀ خونیــن 
ــن روز در  ــرای دومی ــه ب ــنبه و جمع ــای چهارش روزه

کابــل ادامــه يافــت. 
ــوزا( در  ــنبه )13 ج ــروز ش ــان دي ــی از معترض جمع
يــك نشســت خبــری در واکنــش بــه شــلیك نیروهــای 
امنیتــی بــه روی معترضــان ابــراز داشــتند کــه در نتیجــۀ 
شــهروندان  بــاالی  امنیتــی  نیروهــای  گلوله بــاری 
ــت و  ــهید و بیس ــان ش ــن از معترض ــج ت ــرض، پن معت

ــر ديگــر مجــروح شــدند.  ــك نف ي
معتــرض  شــهروندان  طــرف  از  اعالمیه يی کــه  در 
منتشــر شــد، آمــده اســت کــه حکومــت دلیــل چنیــن 
ســوی  از  اســلحه  حمــل  را  جنايت کارانــه  عمــل 
ــان  ــان و دادخواه ــد، معترض ــوان می کن ــان عن معترض
چنیــن اتهامــی را از بنیــاد رد کــرده و حمــل و اســتفاده 

ــان  ــرم و ســرد و حضــور مخالف ــه اســلحۀ گ ــر گون ه
سیاســی معتــرض حکومــت وحــدت ملــی را در 

جريــان تظاهــرات تکذيــب می کنــد.
معترضــان يــك بــار ديگــر اذعــان می دارنــد کــه تأمیــن 
ــی  ــراض و تجمع ــر اعت ــان ه ــردم در جري ــت م امنی
از وظايــف اصلــی حکومــت اســت و مســوولیت 
ــه دوش  ــوص ب ــن خص ــی در اي ــه حادثه ي ــر گون ه
حکومــت می باشــد و هــر نــوع تــالش بــرای تخريــب 
هم نوايــی  مــا  نظــر  از  دادخواهانــه  حرکت هــای 
بــا گروه هــای تروريســتی و طراحــان فاجعــۀ روز 

چهارشــنبه پنداشــته می شــود. 
در ايــن اعالمیــه ذکــر شــده اســت: از نظــر مــا دولــت 
افغانســتان بــرای ســرکوب اعتراض هــای مدنــی و 
ــی  ــتبدانه و جنايت کارانه ي ــیوه های مس ــهروندی، ش ش
سیســتماتیك  صــورت  بــه  کــه  کــرده  پیشــه  را 

ــه،  ــتبداد و توطی ــه اس ــل ب ــا توس ــد؛ ب ــالش می کن ت
اعتراض هــای مســالمت آمیز  ظرفیت هــای مدنــی و 

ــکاند. ــه بخش ــك را در ريش دموکراتی
در اعالمیــه گفتــه شــده کــه پیــام مــا بــه جامعــۀ جهانی، 
ــن  ــل اي ــازمان مل ــری و س ــوق بش ــازمان های حق س
ــا  ــار آورده ت ــتان فش ــت افغانس ــر حکوم ــه ب ــت ک اس
دســت از اســتبداد و ســرکوب معترضــان برداشــته و بــه 
ــه کنــد. ــان پاســخ روشــن اراي خواســته های برحــق آن
معترضــان از جامعــۀ جهانــی، نهادهــای حقــوق بشــری 
بین المللــی، نهادهــای همــکار در امــر مبــارزه بــا 
ــا  ــد، ت ــد، می خواهن ــل متح ــازمان مل ــم و س تروريس
ــد  ــت ض ــوان جناي ــه عن ــنبه را ب ــداد روز چهارش روي
بشــريت شــناخته، در پی گــرد قانونــی عامــالن آن مــردم 
ــی  ــن بین الملل ــد و از متحدي ــاری کنن ــتان را ي افغانس
)ناتــو و ايــاالت متحــدۀ امريــکا( می خواهنــد تــا 
ــمنان  ــه دش ــم ک ــی تروريس ــی و خارج ــان داخل حامی

ــد. ــرکوب کن ــتند را س ــا هس مشــترک م
ــه شــده کــه حکومــت وحــدت ملــی  ــه گفت در اعالمی
ــۀ ايــن  فاقــد مشــروعیت اســت و سیاســت های خاينان
ــزون  ــد روز اف ــردم و رش ــدن م ــی ش ــت، قربان حکوم

نفــاق ملــی اســت.
ــی  ــل بی کفايت ــه دلی ــداهلل ب ــداهلل عب ــان از  عب معترض
و ناتوانی شــان در پاســداری از ارزش هــای حقــوق 
شــهروندان  امنیــت  تامیــن  در  ناتوانــی  و  بشــری 
ــر اســتعفای خويــش  ــا هــر چــه زودت ــد ت خواســته  ان

ــد. ــم کنن ــت تقدي ــگاه مل ــه پیش را ب
هم چنــان، در ايــن اعالمیــه گفتــه شــده کــه مــا 
خواهــان برکنــاری و بــه محاکمه کشــاندن مشــاور 
شــورای امنیــت، محمــد حنیــف اتمــر، ريیــس امنیــت 
ملــی معصــوم اســتانکزی و تــاج محمــد جاهــد وزيــر 

ــتیم. ــه هس داخل
در ادامــۀ ايــن قطع نامــه آمــده اســت کــه در اعتــراض 
روز هفتــم مــاه رمضــان، شــماری از شــهروندان در اثــر 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــان ريی ــی محافظ گلوله پراکن
ــدند.  ــی ش ــهید و زخم ــل ش ــون کاب ــی و گارنیزي مل
معترضــان از حکومــت می خواهــد تــا عامــالن رويــداد 

ــه گارد  ــتقیم آن متوج ــوولیت مس ــه مس ــی را ک امنیت
امنیتــی ريیــس حکومــت وحــدت ملــی و گارنیزيــون 
ــت  ــر تح ــه عاجل ت ــر چ ــايی و ه ــت، شناس ــل اس کاب

ــاند. ــه دادگاه بکش ــرار داده و ب ــی ق ــرد قانون پی گ
در هیمــن حــال، نهادهــای حقــوق بشــری در واکنــش 
بــه رگبــاری معترضــان واکنــش نشــان داده اند. ســازمان 
ــا  ــته ت ــتان خواس ــت افغانس ــل،  از دول ــو بین المل عف
ــل را  ــده گان در کاب ــه تظاهــر کنن ــدازی ب عامــالن تیران

ــه داد گاه بکشــاند. شناســايی و ب
ــل منتشــر  ــی کــه از ســازمان عفــو بین المل در اعالمیه ي
ــزار کشــنده و شــديد  ــتفاده اب ــده اســت،  اس شــده آم
ــر معترضــان، بیانگــر  ــروی نظامــی در براب از طــرف نی

ــردم اســت.  ــه جــان م ــت ب ــات دول ــی مقام بی حرمت
در خبرنامــه ســازمان عفــو بین الملــل آمــده کــه مــردم 
ــت دسترســی داشــته  ــه عدال ــد ب افغانســتان حــق دارن
ــه در  ــه جانب ــدی و هم ــات ج ــد تحقیق ــند و باي باش
ــا  ــرد ت ــورت بگی ــنبه( ص ــار)روز چهارش ــورد انفج م

ــوند.  ــايی ش ــالن آن شناس عام
از ســويی هــم، کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر 
افغانســتان، در واکنــش شــلیك بــه معترضــان از طــرف 
نیروهــای امنیتــی، گفتــه کــه تظاهــرات و راه پیمايــی از 
حــق شــهروندان در نظام هــای دموکراتیــك اســت کــه 
قانــون اساســی افغانســتان و مــدارک بین المللــی آن بــه 

رســمیت شــناخته اســت.  
ــت  کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر افغانســتان از دول
افغانســتان خواســته تــا عامــالن بــه خشــونت کشــیده 
شــدن تظاهــرات روز جمعــه و کســانی را کــه مرتکــب 
کشــته و مجــروح شــدن تظاهــرات کننــده گان شــده اند، 
ــن  ــکام قوانی ــوب اح ــرده و در در چارچ ــايی ک شناس

نافــذه مــورد تعقیــب عدلــی قــرار دهــد.
ــازمان  ــت س ــر معاون ــا ) دفت ــال، يونام ــن ح در همی
ــی روز  ــر  راه پیماي ــز ب ــونت آمی ــاری خش ــل( رگب مل
ــه در آن شــماری کشــته و مجــروح شــدند،  ــه ک جمع

ــت. ــده اس ــده خوان ــر کنن متاث
ــدۀ خــاص ســر منشــی ســازمان  ــو نماين دامچــی يامات
ملــل و ريیــس يونامــا، در افغانســتان گفتــه کــه قانــون 
ــالمت  ــرات مس ــدازی تظاه ــتان راه ان ــی افغانس اساس
ــر شــهروند، افغانســتان  ــات را حــق ه ــز و اجتماع آمی

دانســته اســت.  
ــته  ــتان خواس ــت افغانس ــو، از دول ــای دامچــی يامات آق
تــا بــا تظاهــرات کننــده گان بــه اســاس قانــون برخــورد 
کنــد و کســانی که در برابــر مظاهــر کننــده گان مرتکــب 

جــرم شــده اند بــه پنچــۀ قانــون ســپرده شــوند. 

شهروندان معترض:

استانکزی، اتمر و جاهد استعفا دهند



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2038  یک   شنبه        14جو  ز ا   /   خرد ا  د        y    1396   9 رمضا ن     y 1438  4 جو ن    42017 www.mandegardaily.com

داکتـر   ،1371 ثـور  مـاه  در  مجاهديـن  بی وقفـۀ  فتوحـاِت  تعقیـب  بـه 
نجیـب اهلل از ارگ فـرار کـرد و بـه دفتـر سـازمان ملـل متحـد در کابـل 

برد. پنـاه 
آقـای  نجیـب اهلل،  داکتـر  حکومـت  خارجـۀ  وزيـر  روزهـا،  همـان  در 
عبدالوکیـل، تسـلیمی بـدون قید وشـرِط دولـِت خـود را بـه احمدشـاه 

کـرد. اعـالم  مجاهديـن،  محبـوب  فرمانـده  مسـعود، 
اسـالمی  احـزاب  نجیـب اهلل،  دولـت  بی قید وشـرط  تسـلیمِی  اعـالم  بـا 
به عجله در پاکسـتان تشـکیل جلسـه داده و حکومت موقـت و عبوری را 
بـه رهبـری صبغت اهلل مجـددی و اسـتاد برهان الدين ربانی اعـالن کردند.

در ايـن توافـق، تمـام احزاب اسـالمی شـامل بودند و هر يك سـهم الزم 
ِخـود را در حکومت هايـی کـه در بیـرون از افغانسـتان آمـاده شـده بـود، 

داشتند.
در جريـان ايـن تحوالت سـريع، بعد از فـرار داکتر نجیب اهلل، سرپرسـتی 
رياسـت جمهوری بـه عهـدۀ عبدالرحیـم هاتف قرار گرفـت. رحیم هاتف 
مـدت کوتاهـی سرپرسـت مانـد و بعدتـر دولـت را بـه حکومـت موقِت 
مجاهديـن کـه در رأس آن صبغـت اهلل مجددی قرار داشـت، تسـلیم کرد. 
مجـددی بعـد از شـش ماه رياسـت جمهوری، بـا دِل ناخواسـته دولـت را 

بـه برهان الديـن ربانی سـپرد. 
درگیـرودارِ ايـن حوادِث سـريع و بسـیار شـگفت انگیر، به تاريـخ چهارم 
ثور 1371 خورشـیدی، قطعات شـورای  نظـار، به فرماندهـی بابه جلندر، 
شـامِ آن روز از اسـتقامِت شـاهراه کابـلـ  جالل آبـاد، وارد کابـل گرديدند 
و تـا حوالـی شـام بـه منطقـۀ مـا، قسـمِت يکه تـوت کابـل رسـیدند. من 
اصـاًل باورم نمی  شـد که بـه اين سـرعت، نیروهای مسـعود وارد پايتخت 
جانبیـن  نیروهـای  گسـترده،  عملیـات  ايـن  در  اين کـه  جالـب  شـوند. 

هیچ گونـه تلفـات و ضايعات نداشـتند.
بـه  هـر صـورت، حوالـی شـام، يکـی از قطعـاِت بابه جلنـدر يك تـن از 
فرماندهـاِن مشـهور وابسـته بـه شـورای  نظـار، بـه قوماندانـی نجیم خـان 
ملسـپه وارد آمريـت تخنیـك لـوای 22 شـد. ايـن قطعـۀ منظـم کـه تمام 
اعضـای آن  دريشـی پلنگـی بـه تن و پکول به سـر داشـتند، بـه رهنمايِی 
شـیرمحمد بزرگـر آمـر سیاسـی لـوای 22 در مربوطـات لـوا جابه جـا 
 گرديـد. آقـای بزرگـر کـه قبـاًل با من شـناخت داشـت، مرا بـه مجاهدين 

معرفـی کـرد و از مـن خواسـت کـه بـا آن هـا همـکاری کنم. 
مجاهديـن،  آمـدن  بـا  بودنـد،  تولـی  ايـن  در  مـن  بـا  کـه  عسـاکری 
آهسته آهسـته رخصـت گرفتـه و قطعـه را تـرک کردنـد. در تاريـخ 4 
ثـور 1371 خورشـیدی، مـن تنهـا بـه عنـوان رهنمـای مجاهديـن کـه با 
منطقـه ناآشـنا بودنـد، باقـی مانـدم. من بـا هیچ مرکـزی در کابـل ارتباط 
مخابره يـی نداشـتم و بنابـرآن، از وضعیـت عمومـی پايتخـت نیـز کامـاًل 
نـاآگاه و بی خبـر بـودم. حتـا نمی دانسـتم کـه در پهلـوی قطعـۀ مـا چـه 

می گـذرد و کـدام نیروهـا قـرار دارنـد.
فـردای آن روز از طريـق مخابـرۀ مجاهديـن آگاه گرديدم که قسـمت های 
مسـووالن  از  رفیـع، يك تـن  توسـط جنـرال  کابـل،  مناطـق  از  زيـادی 
بلندپايـۀ حکومـت داکتـر نجیـب اهلل، بـه نیروهـای حزب اسـالمی واگذار 

است. شـده 
در ايـن هنـگام که مسـعود هنوز به کابل نرسـیده بود، داکتـر عبدالرحمان 

صالحیـت اجرايـی قطعات در کابل را به عهده داشـت.
بـا ورود نیروهـای حـزب  اسـالمی گلبديـن حکمتیـار و سـنگر گرفتـن 
نیروهـای اتحاد اسـالمی، حزب وحدت اسـالمی، حزب اسـالمی مولوی 
خالـص، حـزب حرکت اسـالمی، حـزب انقالب اسـالمی، جنبـش  ملی، 
حـزب محـاذ ملی، حـزب نجات ملـی و ديگر نیروهای مسـلح، وضعیت 
کابـل، نظامـی و بسـیار شـکننده گرديـد. مـن بـا همـکاری مجاهديـن 
شـورای نظـار در سـاحۀ يکه تـوِت شـاهراه کابـل ـ ننگرهـار، در اولیـن 
روز تشـکیل دولت اسـالمی در 8 ثور 1371 خورشـیدی، تعداد زيادی از 
مقامـات بلندپايـۀ دولتـی را کـه همـراه با موترهـای خود می خواسـتند از 

شـاهراه جالل آبـاد بـه پاکسـتان فرار کننـد، متوقـف کردم. 
در منطقـۀ يکه تـوت کابـل، صدهـا موتـِر دولتی مربـوط خـاد، ارگان های 
نظامـی و ملکـی ديـده می شـدند. مقامـات کـه می خواسـتند از اين طريق 
از کابـل خـارج شـوند، وقتـی بـا ممانعـت و پرسـیدِن اسـناد توسـِط مـا 

روبـه رو می شـدند، موترهـای خـود را رهـا کـرده و فـرار می کردنـد. 
تـا جايـی  که امکان داشـت، ما از انتقـال و غارت امـوال دولتی جلوگیری 
کرديـم و مانـع دزدان و غارتگـران شـديم؛ اما با آغاز جنگ هـای گلبدين 
حکمتیـار و راکت باراِن کابل توسـط نیروهای وی، شـیرازۀ حکومت داری 

از هـم گسسـت و دارايی های حکومتی چور و چپاول شـد. 

بخشبیسـتوپنجم

1-تاریخنگاری
نـگاه بـه تاريخ، مبنـای واحدی نـدارد: از يك طرف 
ادعـا می شـود کـه افغانسـتان تاريـخ پنج هزارسـاله 
دارد و از سـوی ديگـر، حاضـر نیسـتند آن سـوتر از 
حـوادِث قـرن 18 قـدم بگذارنـد. تاريخ قومـی را با 
تاريـخ ملـی درمی آمیزنـد و آن را به خـورد مبتديان 

متعلمـان می دهند.  و 
تاريـخ قومـی، بازگـوِی شـکل گیری قومـی خاص، 
تـا بـه مرحلـۀ دسـت يابی بـه اقتدار سیاسـی بـه نام 
دولـت اسـت. در ايـن چهارچـوب وقتـی تاريـخ 
قـوم افغـان را مطالعـه می کنیم؛ رويدادهايـی از قبیل 
تشـکل دولت های لودی و سـور، و ساير دولت های 
محلـی افغان در هند، و تأسـیس و فروپاشـی دولت 
هوتکـی در قندهـار و ابدالـی در هـرات، تاريخ قوم 
افغـان هسـتند، نـه تاريـخ افغانسـتان. اين هـا هم از 
نظـر زمـان، هـم از نظـر مـکان، بـا مباحـث تاريـِخ 

افغانسـتان فـرق دارند. 
سـوری و لـودی که دو طايفـۀ افغاِن مقیـم هند اند، 
در آن کشـور حکومـت کرده انـد؛ امـا هرگـز حدود 
حکمروايـی آن هـا بـه قلمـرو افغانسـتان کنونـی، 
حتـا افغانسـتان تاريخـی )آن سـوی خـط ديورنـد( 
نرسـیده اسـت. پايتخت آنـان دهلی و حـدود غربی 
قلمروشـان الهـور و پنجـاب بـوده؛ و بدنـۀ اصلـی 
حکمرانـی سـوری ها بـر شـرق هنـد يعنـی بِهـار، 
لکهنوتـی و بنگالـه واقـع بـوده اسـت. همین گونـه 
جرياناتـی کـه بـه رهبـری میرويـس خـان به وقـوع 
پیوسـت و حـدود پانـزده سـال )1125-112۰ هــ 
ق( ادامـه يافـت، ادامۀ تاريخ سیاسـی ايـران در عهد 
صفوی اسـت. قلمـرو هوتکی هـا، غـرب قندهار تا 
اصفهـان و مرزهای عـراق و ترکیه بـود. آنان حتا بر 
غزنـی دسـت نیافتند. ايـن حـدود، در آن زمان جزو 

بود.   قلمـرو گورکانی هـا 
بديـن  ترتیـب، حتـا جغرافیـای کنونـی افغانسـتان 
هـم مبنـای تاريخ نويسـی نیسـت، اگر چنین باشـد، 
يفتلـی،  پايتخـت دولت هـای کوشـانی،  دسـت کم 
صفـاری، غزنـوی، غـوری، بخش هايـی از تیموری 
)شـاهرخ و بابـر( و اخیـراً ابدالـی در حـدود همین 
جغرافیـا بـوده اسـت. پـس الزم اسـت به شـاهان و 
زمـام داراِن پیـش از ابدالـی ارج قايل باشـیم؛ و الزم 
اسـت مبنـای تاريـخ افغانسـتان را از متقدمـاِن آنـان 

بگیريـم، نـه از آخريـِن آن ها. 
و  سیاسـت  سـاحۀ  بـر  توهـم  چهـار  ايـن  آری 
حکومت داری افغانسـتان سـايه افکنده  وهوادارانش 
می کوشـند بـر مبنـای همیـن توهمـات و فرضیات 
نادرسـت، نظام سیاسـی و اداری کشـور را تدوين و 
اعمـال کننـد. اما با تجربـه و از روی يقیـن دريافتیم 
کـه ايـن رويکـرد، قريـِن موفقیـت نبـوده اسـت و 
کشـوری بـه ايـن پیچیده گـی  را نمی شـود بـا جعل 

و تزويـر اداره کـرد. 
طــرح

رقابـِت  معـرض  از  رياسـت جمهوری  مقـام   .1
اقـوام بیـرون کشـیده شـود. تجربـه نشـان داد کـه 
هرقـدر ايـن مقـام دارای صالحیـِت بیشـتر باشـد، 
بـه همـان انـدازه حساسـیت آن، بیشـتر و رقابت بر 
سـر تصاحـب آن، خشـن تر می شـود. درحالی کـه 
)چنان کـه گفتیـم( هیـچ قومـی بیـش از ثلـث نبوده 
و سـلطۀ قومـی هیـچ قومـی بـرای ديگـران قابـل 
پذيـرش نیسـت. رهبـر کشـور نبايـد نماينـدۀ قـومِ 
خاص باشـد. فردی کـه مطابق قانون اساسـی کنونی 
ريیـس جمهـور خوانـده می شـود، نماينـدۀ اکثريت 
قومی اسـت، نـه نمايندۀ همۀ مردم افغانسـتان؛ يعنی 
رهبـر ملـی کشـور. انتخابـات رياسـت جمهوری را 
بـه رأی اجـالس مشـترک شـورای ملی و رؤسـای 
شـوراهای واليتی )کـه در درون خويش نماينده گان 
شـوراهای ولسـوالی ها را دارد( منوط بسـازيم. نامزد 
مقـام رياسـت جمهوری، به صـورت نوبتـی از میـان 
شـخصیت های علمـی و روشـن فکرِ اقـوام مختلِف 
سـاکن در کشـور باشـند. اين نوع نظام، دارای فوايد 

اسـت: آتی 
- حساسـیت دسـت يابی به مقام رياسـت جمهوری 

را کاهـش می دهد؛ 
- برای شايسـته های اقوام، فرصت نشسـتن در مقام 

اوِل کشـور به دسـت می آيد؛
- مصارف گزاِف انتخاباتی را کاهش می بخشد؛

گـردد.  محـول  صدراعظـم  بـه  اجرايـی  قـوۀ   .2
صدراعظـم فـردی باشـد کـه رأی اکثريـت مجلس 
بلندرتبـۀ  اراکیـن  دارد.  خـود  بـا  را  نماينـده گان 
حکومـت، بعـد از وزير که رأی مجلـس نماينده گان 
را دارد، توسـط صدراعظـم تعیین گردد. پُسـت هايی 
کـه توسـط امتحـان رقابتـی تعییـن می گـردد، بـه 
ترتیـِب بست شـان توسـط وزرا، رؤسـای عمومی و 

والیـان تعییـن شـوند.
 شخِص دوتابعیته وزير شده نتواند.

3. شـورای ملی، همچنان متشـکل از دو اتاق باشـد. 
اعضـای مجلـس نماينـده گان توسـط رأی مسـتقیِم 
مـردم و اعضـای مجلـس اعیـان را بـه ترتیـب: از 
توسـط   1۰% و  درصـد(،   9۰( واليتـی  شـوراهای 
ريیس جمهـور تعیین نمايـد. عضو انتصابـی، ريیس 
مجلـس بزرگان شـده نمی تواند. هیـچ تبعۀ خارجی 
بـه بهانـۀ دوتابعیته عضو مجلـس نماينده گان شـده 
نتوانـد. ريیس جمهـور می توانـد دو تـن را از میـان 
افـراد دوتابیعتـه بـه حیـث عضـو مجلـس اعیـان 

کند.  معرفـی 
4. به شـوراهای واليتی بايد اختیـارات قانون  گذاری 
)در حـدود واليـت( و صالحیت نظارتی در انتخاِب 
والـی داده شـود. بـرای بااعتبـار سـاختن شـوراهای 

واليتـی، اقدامـات ذيل به عمـل آيد:
نظـر  ملکـی کشـور تجديـد  تقسـیمات  نظـام  در 
صـورت بگیرد. 34 واليت مبنـای دقیِق علمی ندارد 
و جـز تورم تشـکیالتی و هـدر دادن امکاناِت دولت 
و بی کیفیـت شـدِن بازده تمـام فعالیت ها، مخصوصًا 
در سـطح تحصیـالت، حاصـِل ديگـری نداشـته و 
ندارد. کشـور بايد به هشـت زون يا اسـتان يا ايالت 
زيـر نام هـا و حـدود جغرافیايـی ذيل تقسـیم گردد:

شـامل  مرکـزی  اسـتان  يـا  کابلسـتان  يك.اسـتان 
ولسـوالی های کابـل، لوگـر، میـدان، پروان، کاپیسـا 

پنجشـیر؛  و 
شـامل  تخارسـتان  يـا  شـرقی  شـمال  اسـتان  دو. 

کنـدز؛  و  بغـالن  تخـار،  بدخشـان، 
سـه. اسـتان شـمال يـا ايالـت بلخ شـامل سـمنگان، 

بلـخ، جوزجـان، فاريـاب و سـرپل؛ 
چهـار. اسـتان هرات شـامل هـرات، بادغیـس، غور 

فراه؛  و 
پنج. اسـتان مناطق مرکز يا هزارسـتان شـامل بامیان، 
بخش هـای  میـدان،  غربـی  بخش هـای  دايکنـدی، 
شـمال شـرقی غزنی و بخش هـای شـمالی ارزگان؛ 
شـش. اسـتان جنـوب غربـی يـا زابلسـتان شـامل 

ارزگان؛  نیمـروز، هلمنـد، کندهـار و زابـل و 
غزنیـن شـامل غزنـی، بخش هـای  اسـتان  هفـت. 
شـرقی زابـل و پکتیـا و پکتیـکا و جنـوب و شـرق 

ن؛  میدا
هشـت. اسـتان شـرقی يا ننگرهـار شـامل ننگرهار، 

لغمـان، کنر و نورسـتان. 
يادداشـت1: شـهر کابـل به عنـوان پايتخت کشـور، 
از هیأت واليت منتزع گشـته، توسـط شـهردار اداره 

شود. 
يادداشـت 2: هیـأت واليـات حفـظ گـردد، ولـی به 
ترتیـب جغرافیـای تاريخی فوق، هرچنـد واليت در 
زيرمجموعـۀ يـك »ايالـت« يـا زون جابه جـا گردد. 
ريیـس زون يـا ايالـت، منتخـب جلسـۀ مشـترک 
شـوراهای واليت هـای تشـکیل دهندۀ زون باشـد.

5. والـی از میـان اعضـای منتخـب شـورای واليـت 
بـا رای اکثريـت بـه صدراعظمـی معرفـی گـردد. 
صدراعظـم صالحیـت تأيیـد و يـا رد را دارا باشـد. 
6. نظـام اداری کشـور کـه معینـان وزارت خانه هـا 
مأموريـن  و  عمومـی،  رياسـت های  معاونـان  و 
پايین رتبه تر آن را تشـکیل می دهد، نظام غیرسیاسـی 
بـوده و تابـِع سلسـله  مراتِب رشـد و ارتقـاِی ادارِی 
محـض گـردد کـه وزرا کـه عناصـر سیاسـی انـد و 
بـه آن دسـت زده نتواننـد. نظام اصالحـات اداری و 
موسسـه های اکادمیِك وابسـته بـه آن، تقويه و تزکیه 
گـردد. در وزارت دفـاع مقـام رياسـت سـتاد ارتش، 
تابع رشـد سلسـلۀ مراتب گـردد. همین گونـه، نظام 

قضـا از شـايبۀ سیاسـی بـودن مبـرا گردد.

دولت 

چهار توهـم 

در بــرابـــِر

 اسـتقرار 

ملی

           دکتر محیی الدین مهدی   /////////////////////////////////بخش دوم و پایانی

پاره اهی ویپسته
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 
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ـــا  ـــه گوي ـــت ک ـــده اس ـــی آم ـــاری احاديث ـــح بخ در صحی
دجـــال همـــان جـــواِن يهـــودی بـــه نـــام صـــاف بـــن 
ـــی  ـــه زنده گ ـــر در مدين ـــان پیامب ـــه در زم ـــت ک ـــاد اس صی
ـــت اســـت  ـــن منکـــدر رواي ـــرده اســـت. »از محمـــد ب می ک
کـــه می گويـــد: جابـــر بـــن عبـــداهلل را ديـــدم کـــه بـــه 
ـــال  ـــان دج ـــاد هم ـــن صی ـــه اب ـــورد ک ـــم می خ ـــدا قس خ
ـــن  ـــت: م ـــی. گف ـــاد می کن ـــم: قســـم ي ـــش گفت اســـت. براي
ـــم  ـــدا قس ـــول خ ـــور رس ـــه در حض ـــر را ک ـــنیدم عم ش
ـــم  ـــر ه ـــت و پیامب ـــال اس ـــاد دج ـــن صی ـــه اب ـــرد ک ـــاد ک ي
ــر و  ــن عمـ ــرد« . و از ابـ ــکار نمی کـ ــن کارش را انـ ايـ
ـــن  ـــه اي ـــت ک ـــده اس ـــح وارد ش ـــناد صحی ـــه اس ـــوذر ب اب
دو نفـــر هـــر دو قســـم يـــاد می کردنـــد کـــه دجـــال 
همانـــا ابـــن صیـــاد اســـت . کمـــا اين کـــه در صحیـــح 
ـــعید  ـــر و ابوس ـــر عم ـــه دخت ـــن حفص ـــلم از ام المومنی مس
خـــدری روايـــت اســـت کـــه آن هـــا در ارتبـــاط بـــا 
ـــن  ـــد . اب ـــوده ان ـــکوک ب ـــاد مش ـــن صی ـــودن اب ـــال ب دج
حجـــر تـــالش کـــرده کـــه ايـــن اشـــکاالت را مرفـــوع 
ـــه در  ـــود ک ـــیطانی ب ـــاد ش ـــن صی ـــه »اب ـــه ک ـــازد و گفت س
ـــود«   ـــال درآورده ب ـــورِت دج ـــه ص ـــود را ب ـــدت خ آن م
ــد،  ــان می آيـ ــه در آخرالزمـ ــی کـ ــال واقعی يـ و او دجـ
ـــث  ـــه احادي ـــرده ک ـــوش ک ـــر فرام ـــن حج ـــا اب نیســـت. ام
بخـــاری دال بـــر ايـــن اســـت کـــه حتـــا پیامبـــر خـــدا 
در مـــورد دجـــال بـــودِن وی مشـــکوک بـــوده اســـت؛ 
ـــال  ـــر دج ـــت: »اگ ـــر گف ـــرای عم ـــاظ ب ـــن لح ـــه همی ب
ـــر نباشـــد،  ـــر او مســـلط نخواهـــی شـــد، و اگ ـــو ب باشـــد ت
در کشـــتن او خیـــری نخواهـــد بـــود« . چگونـــه ابـــن 
ـــز  ـــیطان چی ـــز ش ـــاد ج ـــن صی ـــه اب ـــن دارد ک ـــر يقی حج
ـــوده، و چنیـــن چیـــزی از رســـول خـــدا، عمـــر  ديگـــری نب
ـــن  ـــر ب ـــر، جاب ـــن عم ـــداهلل ب ـــه، عب ـــاب، حفص ـــن خط ب
ـــیده  ـــدری پوش ـــعید خ ـــاری و ابوس ـــوذر غف ـــداهلل، اب عب

ـــد!؟  بمان
از نمونه هـــای اين گونـــه اضطراب هـــا در احاديثـــی 
ـــال وارد  ـــیح دج ـــم و مس ـــن مري ـــیح ب ـــارۀ مس ـــه درب ک
ـــۀ  ـــه گون ـــه ب ـــح مســـلم ک ـــی اســـت در صحی شـــده، حديث

صريـــح بیـــان مـــی دارد کـــه ظهـــور دجـــال و نـــزول 
ـــطنطنیه  ـــالم از قس ـــکر اس ـــت لش ـــس از برگش ـــیح پ مس
بـــه ســـوی شـــام صـــورت می گیـــرد. »قســـطنطنیه را 
فتـــح می کننـــد و مشـــغول تقســـیم غنايـــم می شـــوند 
درحالي کـــه شمشـــیرهای خـــود را بـــر درختـــان 
ـــان  ـــیطان می ـــاگاه ش ـــه ن ـــد، ک ـــرده ان ـــزان ک ـــون آوي زيت
ــل و  ــال در اهـ ــه دجـ ــد کـ ــدا در می دهـ ــلمانان نـ مسـ
عیـــال شـــما جانشـــیِن شـــما شـــده اســـت. مســـلمانان 
ـــت.  ـــیطان دروغ اس ـــالم ش ـــن اع ـــد و اي ـــت مي کنن حرک
ـــال  ـــند، دج ـــوريه( می رس ـــام )س ـــه ش ـــلمانان ب ـــي مس وقت
ـــرای  ـــود را ب ـــلمانان خ ـــه مس ـــد. درحالي ک ـــور می کن ظه
پیـــکار علیـــه دشـــمن مهیـــا می کننـــد، در مقابـــل هـــم 
ــا  ــاز برپـ ــد، نمـ ــی می پردازنـ ــی نظامـ ــه صف آرايـ بـ
مي شـــود و عیســـی بـــن مريـــم فـــرود مي آيـــد. مـــردم 
ـــال  ـــگاه دج ـــه ن ـــي ک ـــد. وقت ـــت مي کن ـــاز امام را در نم
بـــه حضـــرت عیســـي بـــن مريـــم - علیـــه الســـالم – 
مي شـــود.  ذوب  آب  در  نمـــك  ماننـــد  می افتـــد، 
اگـــر بـــه حـــال خـــود رهـــا شـــود، نابـــود و هـــالک 
ـــالم - او  ـــه الس ـــي - علی ـــرت عیس ـــا حض ـــردد. ام می گ
ــرت  ــزۀ حضـ ــه نیـ ــه بـ ــون او را کـ ــد و خـ را می کشـ
ـــد« .  ـــان مي ده ـــردم نش ـــه م ـــت، ب ـــبیده اس ـــي چس عیس
ـــن اســـت  ـــث وجـــود دارد اي ـــن حدي ـــه در اي  مشـــکلی ک
ـــح  ـــه فت ـــت ک ـــرن اس ـــج ق ـــتر از پن ـــطنطنیه بیش ـــه: قس ک
گرديـــده و از آن، ســـپاهیان اســـالم موفقانـــه برگشـــتند 
و تـــا هنـــوز نـــه مســـیحی و نـــه دجالـــی هیچ کـــدام 
بـــه ظهـــور نپیوســـته اســـت!... نکتـــۀ ديگـــر اين کـــه 
ـــی  ـــور دجـــال احاديث ـــم و ظه ـــث مســـیح پســـر مري احادي
ــی  ــض واضحـ ــراب و تناقـ ــا اضطـ ــه در آن هـ ــد کـ انـ
ــا را در  ــا علمـ ــن تناقض هـ ــه ايـ ــود کـ ــده می شـ ديـ
طـــول تاريـــخ ســـرگردان ســـاخته انـــد. پـــس ترابـــی 

ـــك  ـــث ش ـــن احادي ـــِت اي ـــه صح ـــی که ب ـــتین کس نخس
کـــرده اســـت، نیســـت و آخرين شـــان هـــم نخواهـــد 
ـــد  ـــلمان می دانن ـــطۀ مس ـــوف متوس ـــاگردان صن ـــود. ش ب
ــه  ــی کـ ــام جاهايـ ــه تمـ ــر بـ ــان های معاصـ ــه انسـ کـ
بـــه انـــدازۀ جـــای پايـــی از خشـــکه وجـــود داشـــته، 
رفته  انـــد و حتـــا اطالعـــات وســـیعی از درون زمیـــن، 
ـــر  ـــه تصوي ـــای آن را ب ـــادن و گنج ه ـــن، مع ـــات زمی طبق
ـــالش  ـــك ت ـــرده و اين ـــفر ک ـــاه س ـــرۀ م ـــه ک ـــیده اند وب کش
ـــر  ـــا ب ـــانند؛ آي ـــخ برس ـــرۀ مري ـــه ک ـــود را ب ـــد خ می کنن
مـــا رواســـت کـــه جوانـــاِن خـــود را مجبـــور کنیـــم 
ـــه  ـــم داری ک ـــث تمی ـــلم از حدي ـــه مس ـــه را ک ـــه آن چ ک
ـــد و  ـــول کنن ـــت، قب ـــی اس ـــهور و طوالنی ي ـــِث مش حدي
بـــه آن باورمنـــد باشـــند؟ در آن حديـــث آمـــده اســـت 
کـــه دجـــال در يکـــی از جزيره هـــا بـــا زنجیـــر بســـته 
ـــه راه را  ـــرب ک ـــرِی ع ـــافراِن بح ـــت و او را مس ـــده اس ش
ـــزرگ  ـــای ب ـــك چارپ ـــه ي ـــد ک ـــد، ديدن ـــرده بودن ـــم ک گ
ـــان  ـــه زب ـــال ب ـــد و دج ـــبانی می کن ـــت و پاس از او حراس
عربـــی ســـخن می گويـــد. ايـــن حديـــث طوالنـــی را 
ــلم آن را  ــام مسـ ــان مـــی دارد، امـ ــم داری بیـ ــه تمیـ کـ

بـــه رســـول 
ــالم آن  ــا علیه السـ ــه گويـ ــد کـ ــبت می دهـ ــدا نسـ خـ
ـــه »...   ـــت ک ـــده اس ـــت. در آن آم ـــرده اس ـــق ک را تصدي
ـــن  ـــا اي ـــی را ب ـــامت کس ـــه در جس ـــم ک ـــردی را ديدي م
ـــش  ـــِت او گردن ـــم. دو دس ـــده بودي ـــال ندي ـــا ح ـــی ت کلفت
ـــش  ـــاق پاهاي ـــا دو س ـــو ت ـــد. از دو زان ـــته بودن را در بس
ـــه  ـــو چ ـــو، ت ـــر ت ـــم: وای ب ـــود. گفتی ـــته ب ـــی بس ـــا آهن ب
کســـي هســـتی. گفـــت: شـــما از جريـــان مـــن مطلـــع 
ـــم:  ـــتید. گفتی ـــانی هس ـــه کس ـــما چ ـــد ش ـــديد، بفرمايی ش
مـــا مردانـــی از عـــرب هســـتیم. ســـوار يـــك کشـــتی 
ــرگردانی  ــس از سـ ــد، پـ ــم شـ ــا متالطـ ــديم. دريـ شـ
يـــك مـــاه، مـــا را بـــه ايـــن جزيـــره آورده اســـت. در 
اين جـــا حیـــوان پشـــم آلود را ديديـــم. بـــه او گفتیـــم: 
تـــو چـــه کســـي هســـتی؟ او گفـــت: مـــن جساســـه 
ـــا  ـــه م ـــت. ب ـــزی اس ـــه چی ـــه چ ـــم: جساس ـــتم. گفتی هس
ـــد،  ـــت بروي ـــد اس ـــه در آن معب ـــردی ک ـــزد م ـــت: ن گف
ـــن  ـــت... م ـــت... گف ـــد اس ـــما عالقه من ـــار ش ـــه اخب او ب
دربـــارۀ خـــودم بـــرای شـــما ســـخن مي گويـــم و آن 
اين کـــه مـــن »دجـــال مســـیح هســـتم« ممکـــن اســـت 
ـــالم وجـــود  ـــه اع ـــود ک ـــازه داده ش ـــن اج ـــه م ـــه زودی ب ب
و ظهـــور کنـــم. آن گاه مـــن از معبـــد بیـــرون آمـــده و 
ــل روز در  ــدت چهـ ــردازم. مـ ــن مي پـ ــیر زمیـ ــه سـ بـ
ـــیر  ـــه س ـــه ب ـــه و مدين ـــوای مک ـــا س ـــهرهای دنی ـــام ش تم
و ســـفر مي پـــردازم. وارد شـــدن بـــه مکـــه و مدينـــه 
ـــه  ـــول مک ـــد دخ ـــرگاه قص ـــت. ه ـــرام اس ـــن ح ـــرای م ب
يـــا مدينـــه را داشـــته باشـــم، فرشـــته يی بـــا شمشـــیِر 
ـــه  ـــه مک ـــدنم ب ـــرد و از وارد ش ـــرا می گی ـــِو م ـــه جل برهن

و مدينـــه جلوگیـــري مـــي کنـــد« . 
اين گونـــه داســـتان های عجیب وغريـــب، مشـــتی از 
ـــالم  ـــیح علیه الس ـــزول مس ـــارۀ ن ـــه درب ـــت ک ـــروار اس خ

ـــی  ـــه باق ـــی ک ـــت، و پرسش ـــده اس ـــال آم ـــور دج و ظه
ــد از  ــره بعـ ــن جزيـ ــه: ايـ ــت کـ ــن اسـ ــد ايـ می مانـ
اين کـــه انســـان ها بـــه تمـــام خشـــکه های دنیـــا ســـر 
ـــت آن  ـــت دارد؟ و کجاس ـــا موقعی ـــاال در کج ـــد، ح زدن
ـــا او  ـــود؟ آي ـــته ب ـــن بس ـــای آهنی ـــا زنجیره ـــه ب ـــی ک دجال
ـــاد  ـــن صی ـــام اب ـــه ن ـــه ب ـــود ک ـــودی ب ـــوان يه ـــان ج هم
ــه  ــرد و بـ ــی می کـ ــه زنده گـ ــد و در مدينـ ــاد می شـ يـ
ـــح  ـــه در صحی ـــود، چنان ک ـــه ب ـــم رفت ـــره ه ـــج و عم ح

ـــت؟!    ـــده اس ـــدری آم ـــعید خ ـــث ابوس ـــلم از حدي مس
ديـــن اســـالم، ديـــن علـــم و برهـــان اســـت و هرگـــز 
ــه  ــرب بـ ــاِی مضطـ ــل قول هـ ــا و نقـ ــن روايت هـ چنیـ
ــم و  ــا بیايیـ ــه مـ ــرد. اين کـ ــد کـ ــی نخواهـ آن خدمتـ
ـــه  ـــم ک ـــی بکنی ـــروی از چیزهاي ـــه پی ـــزم ب ـــردم را مل م
بـــا بديهیـــاِت عقـــل و مـــدرکاِت حـــس در تعـــارض 
ـــِن  ـــه پذيرفت ـــم. بلک ـــام نداده اي ـــتی انج ـــت، کارِ درس هس
ــود  ــث می شـ ــرب باعـ ــای مضطـ ــه روايت هـ اين گونـ
کـــه مـــردم از ديـــِن حـــق اعـــراض کننـــد؛ چنان کـــه 
بـــه  را  خـــود  پیـــرواِن  گذشـــته ها  در  مســـیحیت 

تحريفـــات و تأويالتـــی کـــه تناقـــِض کامـــل بـــا علـــم 
ـــه  ـــان عالمان ـــود. همچن ـــرده ب ـــت، وادار ک ـــل داش و عق
و عادالنـــه نخواهـــد بـــود اگـــر کســـانی در اين گونـــه 
ـــد:  ـــد، مانن ـــد کنن ـــك و تردي ـــرب ش ـــای مضط روايت ه
ـــي  ـــد غزال ـــلتوت، محم ـــود ش ـــا، محم ـــید رض ـــیخ رش ش
وحســـن ترابـــي و مـــا آن هـــا را تکفیـــر و يـــا تســـفیق 
ــه  ــم کـ ــم می دانیـ ــا هـ ــودِ مـ ــه خـ ــم. درحالی کـ نمايیـ
چقـــدر شـــك و ترديدهـــا و اضطراب هـــا در ايـــن 
روايت هـــا وجـــود داشـــت، و اهـــل علـــم هـــم اقـــواِل 

خـــود را در ايـــن زمینـــه بیـــان داشـــتند.  
ـــی را  ـــاری حديث ـــام بخ ـــه ام ـــت ک ـــادآوری اس ـــل ي قاب
ـــوده و  ـــرده، رد نم ـــر ک ـــت ذک ـــارۀ خلق ـــلم درب ـــه مس ک
گفتـــه اســـت کـــه ايـــن ســـخن کعب االحبـــار اســـت، 
ـــره  ـــح مســـلم از ابوهري ـــر خـــدا. در صحی ـــه ســـخِن پیامب ن
ـــه  ـــی اهلل علی ـــول اهلل صل ـــت: رس ـــه گف ـــت ک ـــت اس رواي
وســـلم دســـِت مـــرا گرفتـــه و فرمـــود: »خداونـــد خـــاک را 
در روز دوشـــنبه آفريـــده و کوه هـــا را در روز يکشـــنبه 
و درخـــت را روز دوشـــنبه و کارهـــای زشـــت را روز 
ــز  ــده و نیـ ــنبه آفريـ ــور را روز چهارشـ ــنبه و نـ سه شـ
خزنـــده گان را روز پنجشـــنبه خلـــق نمـــود، و آدم 
علیه الســـالم را بعـــد از عصـــِر روز جمعـــه در ســـاعت 
ـــه  ـــن تیمی ـــد«.  اب ـــب آفري ـــا ش ـــر ت ـــان عص ـــر روز می اخی
ـــر  ـــه دانات ـــانی ک ـــث کس ـــن حدي ـــارۀ اي ـــد: »درب می گوي
ـــاری  ـــن، بخ ـــن معی ـــی ب ـــد: يحی ـــد مانن ـــلم بوده ان از مس
و ديگـــران طعـــن کرده انـــد و بخـــاری گفتـــه اســـت 
ـــن  ـــپس اب ـــت« . س ـــار اس ـــخن کعب االحب ـــن س ـــه اي ک
ـــه  ـــه ب ـــرای اين ک ـــرده، »ب ـــد ک ـــن را تأيی ـــن طع ـــه اي تیمی
ـــمان ها و  ـــد آس ـــه خداون ـــت ک ـــده اس ـــت ش ـــر ثاب توات
زمیـــن و میـــان آن هـــا را در شـــش روز خلـــق کـــرده 

ـــت« .  اس
اگـــر امـــام بخـــاری حديثـــی را رد می کنـــد کـــه 
ــه  ــتباهًا بـ ــش آن را اشـ ــی از راويانـ ــا يکـ ــلم و يـ مسـ
پیامبـــر خـــدا  نســـبت داده انـــد و بـــه ايـــن واقعیـــت 
ــر  ــخِن پیامبـ ــور سـ ــث مذکـ ــه حديـ ــرد کـ ــی می بـ پـ
خـــدا نبـــوده بلکـــه ســـخن کعب االحبـــار اســـت؛ آيـــا 
ــم  ــه تراکـ ــد از اين همـ ــه بعـ ــگفت انگیز نیســـت کـ شـ
ـــان  ـــال از زم ـــزار س ـــتر از ه ـــه بیش ـــری ک ـــِت بش معرف
ـــد  ـــد و چن ـــی بیاين ـــذرد، علماي ـــون می گ ـــا کن ـــاری ت بخ
ـــح  ـــل واض ـــۀ دلی ـــا اراي ـــلم را ب ـــاری و مس ـــی از بخ حديث
ـــد  ـــبت داده ان ـــدا نس ـــول خ ـــه رس ـــتباهًا ب ـــه اش ـــازند ک بس
و کشـــف کننـــد کـــه آن ســـخنانی را کـــه بـــه رســـول 
خـــدا نســـبت می داده انـــد، ســـخِن تمیـــم داری بـــوده 
ـــرد و  ـــت ک ـــد و بیع ـــود، آم ـــی ب ـــرد نصران ـــه م ـــت »ک اس
ـــوده  ـــی ديگـــری ب ـــا از ســـخن نصران مســـلمان شـــد«  و ي
کـــه بـــه نـــام کعب االحبـــار يـــاد می شـــده اســـت کـــه 

ـــود؟!  ـــالم آورده ب ـــز اس او نی
کمتريـــن ســـخنی کـــه می تـــوان در ايـــن زمینـــه بیـــان 
ـــق  ـــاد الح ـــی ج ـــر، عل ـــابق االزه ـــیخ س ـــول ش ـــت، ق داش
اســـت. وی می گويـــد: »وقتـــی پايه هـــای عقیـــدۀ 
ــت  ــوت و قطعی الداللـ ــل قطعی الثبـ ــر دالئـ ــالمی بـ اسـ
از قـــرآن و ســـنت ثابـــت اســـت، اگـــر کســـی  نـــزول 
ــد، از  ــکار کنـ ــن را انـ ــه زمیـ ــتش بـ ــی و برگشـ عیسـ
ـــرای  ـــود؛ ب ـــه نمی ش ـــر گفت ـــده و کاف ـــارج نش ـــالم خ اس
ــت،  ــده اسـ ــر شـ ــه را آن شـــخص منکـ ــه آن چـ اين کـ
ـــا ســـنت نیســـت« .  ـــرآن و ي ـــی از ق ـــل قطع ـــه دلی ـــت ب ثاب
ـــت  ـــارۀ عصم ـــی درب ـــخن تراب ـــوان س ـــاب می ت ـــن ب از اي
ـــه  ـــه علی ـــانی ک ـــز دانســـت، کس ـــاء علیهم الســـالم را نی انبی
ترابـــی فتـــوا صـــادر کـــرده و او را تکفیـــر می نماينـــد، 
ــت  ــالغ« و »عصمـ ــت بـ ــان »عصمـ ــراً میـ ــا ظاهـ آن هـ
تاســـی« تفـــاوت قايـــل نیســـتند و میـــان عصمـــت از 
گناهـــان کبیـــره و صغیـــره نمی تواننـــد تفکیـــك کننـــد. 
ـــد  ـــا در چیزهايـــی کـــه از طـــرف خداون ـــدون شـــك، انبی ب
بـــرای بنده گانـــش می رســـانند معصـــوم انـــد، و اگـــر 
ـــی رود، و  ـــن م ـــی از بی ـــه وح ـــاد ب ـــد، اعتم ـــن نباش چنی
ـــکار  ـــا ان ـــك از علم ـــچ ي ـــوزه را هی ـــن ح ـــت در اي عصم
ـــود دارد، و  ـــه وج ـــن زمین ـــاع در اي ـــه اجم ـــرده، بلک نک
ـــزده  ـــخن ن ـــاره س ـــچ گاه در اين ب ـــم هی ـــی ه ـــر تراب دکت
ـــا  ـــه آي ـــا ک ـــن معن ـــه اي ـــی ب ـــت تاس ـــا عصم ـــت. ام اس
پیامبـــران از انجـــام گناهـــان ابتدائـــًا معصـــوم انـــد يـــا 
ــن  ــد. ايـ ــوم انـ ــر آن معصـ ــرار بـ ــا از اقـ ــه تنهـ اين کـ
ـــالم  ـــدر اس ـــه از ص ـــت ک ـــی اس ـــالۀ جدلی ي ـــأله، مس مس
تـــا کنـــون مـــورد بحـــِث علمـــا و دانشـــمندان قـــرار 
گرفتـــه اســـت؛ بـــرای اين کـــه ظواهـــر آيـــات دال بـــر 
ــتباهات و گناهانـــی  ــا اشـ ــه برخـــی از انبیـ اين انـــد کـ
را مرتکـــب شـــده اند. امـــام شـــوکانی می گويـــد: 
ـــالف  ـــا و اخت ـــت انبی ـــارۀ عصم ـــم درب ـــل عل ـــخن اه »س
ـــث  ـــورد بح ـــش م ـــه در جاي ـــن زمین ـــان در اي مذاهب ش

ـــت« .  ـــه اس ـــرار گرفت ق
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رفیع جسور
ــورد  ــل م ــروز در کاب ــار دي ــالم ايزدي ــازۀ س ــم جن مراس

ــت.  ــرار گرف ــاری ق ــدۀ انتح ــه حمله کنن ــدف س ه
ايزديــار در راه پیمايــی روز جمعــه از ســوی  ســالم 

گارنیزيــون کابــل بــه شــهادت رســید.
در مراســم خاک ســپاری ســالم ايزديــار بــه شــمول 
داکتــر عبــداهلل ريیــس اجرايــی حکومــت، امــراهلل صالــح 
ــی،  ــای امنیت ــات نهاده ــور اصالح ــت در ام ــر دول وزي
برخــی وزرای  ربانــی وزيــر خارجــه،  صالح الديــن 
ــووالن  ــادی، مس ــران جه ــادی از س ــمار زي ــه، ش کابین
احــزاب سیاســی، نماينــده گان مــردم در پارلمــان، و 
ــتراک  ــور اش ــهروندان کش ــن و ش ــداد از معترضی يك تع

ــد. ــوده بودن نم
ــه  ــد ثانی ــاوت چن ــا تف ــه ب ــه انتحــاری ک ــن ســه حمل اي
ــازه صــورت  پشــت هــم، در صــف اول نمازگــزاران جن
ــای  ــی برج ــهید و 87 زخم ــم 6 ش ــت ک ــت، دس گرف

ــت.  گذاش
شــاهدان عینــی می گوينــد کــه پــس از انفجــار اول 
مــردم فــرار می کردنــد کــه انفجــار دوم و ســوم صــورت 
گرفــت. بعــد از انفجــار مقامــات بلنــد دولتــی و سیاســی 
يکــی پــس از ديگــر ســاحه را تــرک کردنــد و مجروحیــن 
و شــهدا توســط مــردم و آمبوالنــس کابــل بــه شــفاخانه ها 
انتقــال داده شــده انــد. بیشــتر ايــن زخمی هــا بــه 

ــد.  شــفاخانه ايمرجنســی آورده شــده ان
ــردم و سیاســیون را  ــه واکنش هــای گســتردۀ م ــن حمل اي

بــه دنبــال داشــته اســت. 

ــی  ــت وحــدت مل ــس حکوم ــی، ريی ــد اشــرف غن محم
در يــك پیــام تلويزيونــی، ضمــن محکــوم کــردن حملــه 
ــار،  ــهید ايزدي ــازۀ ش ــم جن ــده گان مراس ــتراک کنن ــر اش ب
وعــده ســپرد کــه تروريســتان را بــه جــزای اعمــال شــان 

ــد رســاند.  خواهن
او بــه اصالحــات در ســکتور امنیتــی اشــاره کــرد و گفــت 
ــان  ــر در وظايف ش ــه در حــوادث اخی ــا کســانی ک ــه ب ک
ــرد.  ــع صــورت می گی ــد، برخــورد قاط ــی کرده ان کوتاه

ــا  ــد ب ــود، نباي ــاز ش ــت ب ــا دس ــه ب ــی ک ــت: گره او گف
دنــدان بــاز کنیــم. ريیــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــه  ــی ک ــه دام ــد ب ــه نباي ــت ک ــردم گف ــه م ــاب ب خط

دشــمنان بــرای مــا پهــن کرده انــد، بیفتیــم.  
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، ريیــس اجرايــی حکومــت 
ــه  ــت: س ــری گف ــس خب ــك کنفران ــی در ي ــدت مل وح
ــرده  ــا ک ــود را جابه ج ــزاران خ ــان نمازگ انتحــاری در می
بودنــد کــه بــه صــورت پی هــم خــود را منفجــر ســاختند 
ــد. ــه پاســخ بدهن ــن زمین ــد در اي ــی باي و نیروهــای امنیت

ريیــس اجرايــی عامــالن ايــن رويــداد را جنايتــکار خواند 
و گفــت کــه حملــه و تیرانــدازی بــاالی تظاهــرات 
ــت  ــت و حکوم ــش نیس ــل بخش ــَا قاب ــده گان قطع کنن

ــت. ــه اس ــه را ريخت ــن زمین ــات در اي ــات تحقیق ترتیب
آقــای عبــداهلل تأکیــد کــرد بــا آنانــی کــه فرمــان شــلیك 
بــر معترضــان را صــادر کرده انــد برخــورد قانونــی 
ــد  ــالش دارن ــمنان ت ــت: دش ــرد. او گف ــورت می گی ص
ــه  ــد ب ــوند. در پیون ــر ش ــم درگی ــا ه ــتان ب ــردم افغانس م
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــات ص ــز تحقیق ــروز نی ــه ام حادث

ــزاران  ــف نمازگ ــود را در ص ــاری خ ــه انتح ــه س چگون
می رســانند؟

بــه گفتــه ريیــس اجرايــی: مــن در صــف مــردم هســتم و 
ــك  ــه ي ــدارم، ن ــك مســوولیت می پن ــی را ي ــه دولت وظیف
امتیــاز و بــرای مــردم اطمینــان می دهــم کــه از حــق شــان 

در هــر جايــی دفــاع خواهــم کــرد.
او گفــت: افغانســتان مــورد تجــاوز بســیار ظالمانــه قــرار 
ــا  ــن برپ ــه تحص ــه خیم ــی ک ــت و معترضان ــه اس گرفت
گونه يــی  بــه  را  خواست های شــان  بايــد  کرده انــد 
ــه نفــع خــود  مطــرح کننــد کــه دشــمنان نتواننــد از آن ب

ــد. ــودجويی کنن س
داکتــر عبــداهلل در پاســخ بــه ايــن پرســش کــه چــرا بعــد 
از اين همــه انتحــار و انفجــار و ضعــف حکومتــی اســتعفا 
ــر  ــن موث ــاری م ــتعفا و برکن ــر اس ــت: اگ ــد؟ گف نمی ده

ــردم. ــن کار را می ک ــد، اي ــع می ش واق
هم زمــان بــا ايــن عطــا محمــد نــور والــی بلــخ و 
ــتان،  ــالمی افغانس ــت اس ــزب جمعی ــی ج ــس اجراي ريی
ــۀ  ــتار بی رحمان ــه اســت: "کش ــی گفت ــا نشــر خبرنامه ي ب
توطیــۀ  ايزديــار،  ســالم  شــهید  جنــازۀ  نمازگــزاران 
جريــان  يــك  بــه  مســتقیم  و حملــه  ناجوانمردانــه 
مشــخص سیاســی اســت و گمانه هــا را بــر دســت 
ــن  ــازماندهی اي ــام در س ــی در درون نظ ــتن حلقات داش
ــدان گارنیزيــون  حمــالت بیشــتر می ســازد.  وقتــی قومان
میدانــد کــه تهديــد امنیتــی وجــود دارد آيــا ايــن دولــت 
بــا همــه ســاز و کار توانايــی تأمیــن امنیــت يــك ســاحۀ 

ــدارد؟" ــك را ن کوچ
ــر را  ــهید ديگ ــن ش ــت: "چندي ــزوده اس ــخ اف ــی بل وال
تقديــم کرديــم و يــك بــار ديگــر دســته جمعــی در ماتــم 
نشســتیم. متاســفم کــه هــر روز مــردم عزيزمــان قربانــی 
ــرای  ــف می شــوند. حــاال الزم اســت ب سیاســت های کثی
حفــظ جــان خــود و مــردم خــود در مشــوره بــا شــورای 
ــود،  ــی خ ــدان سیاس ــالمی و متح ــت اس ــری جمعی رهب

ــم". ــاد کنی ــذار اتخ ــابی و تاثیرگ ــدی، حس ــم ج تصمی
ــور  ــت در ام ــر دول ــح وزي ــر صال ــر، ام ــوی ديگ از س
ــت:  ــوز گف ــوع نی ــه طل ــی، ب ــای امنیت ــات نهاده اصالح
ــی اتهــام  ــه نشــانی خیال "وقــت آن رســیده اســت کــه ب
ــی  ــۀ امنیت ــب کابین ــد در ترکی ــی باي ــرف غن ــم. اش نبندي

ــد".  ــری کن ــود بازنگ خ
ــار  ــای مرگب ــاهد رويداده ــین ش ــای پس ــل در روزه کاب
روز  در حملــۀ  اســت.  بــوده  انفجــاری  و  انتحــاری 
چهارشــنبه در چهارراهــی زنبــق دســت کم صــد تــن جان 
باختنــد و بیــش از چهارصــد تــن ديگــر زخــم برداشــتند. 
روز جمعــه در نتیجــۀ شــلیك افــراد وابســته بــه گل نبــی 
احمــدزی ريیــس گارنیزيــون کابــل بــه معترضــان، هفــت 

تــن جــان باختنــد و 21 تــن ديگــر مجــروح شــدند.
ديــروز نیــز مــردم بی دفــاع در مراســم نمــاز جنــازه آمــاج 

حملــۀ انتحــاری تروريســتان قــرار گرفتند. 

ــبکه  ــه "ش ــد ک ــکا می گوي ــتان در امري ــفیر پاکس س
حقانــی" بــه افغانســتان فــرار کــرده و کابــل بــه جــای 
متهــم کــردن ايــن کشــور، بــا ايــن گــروه مقابلــه کنــد.

اعــزاز احمــد چوهــدری ســفیر پاکســتان در مصاحبــه 
بــا واشــنگتن تايمــز در اظهاراتــی عجیــب و خنــده آور 
گفتــه اســت کــه ارتــش ايــن کشــور در عملیات هــای 
وســیعی کــه انجــام داده؛ تمــام گروه هــای تروريســتی 

را در مناطــق قبايلــی از بیــن بــرده اســت.
ــراری  ــروه ف ــك گ ــی ي ــبکه حقان ــه وی، ش ــه گفت ب
اســت کــه بــه افغانســتان گريختــه و از آنجــا پاکســتان 
را نیــز مــورد هــدف قــرار مــی دهــد و تصــور اينکــه 
پاکســتان مقصــر ناامنــی افغانســتان اســت؛ ادعايــی بی 
ــود اوضــاع نخواهــد  ــه بهب ــوده و کمکــی ب اســاس ب

کــرد.
او گفــت: "پیــش از اينکــه دولــت افغانســتان چیــزی 
ــن  ــور در کمتري ــن کش ــت اي ــازمان امنی ــد؛ س بگوي
زمــان ممکــن گفتــه اســت کــه شــبکه حقانی مســوول 
ايــن حملــه اســت. اگــر ايــن ســازمان اينقدر هوشــیار 
اســت؛ چــرا جلــو ايــن حملــه بــزرگ را در حســاس 

تريــن منطقــه کابــل نگرفتــه اســت".
انفجــار چهارشــنبه )1۰ جــوزا( در نزديکــی چهارراهی 
زنبــق کابــل کــه نزديــك بــه 1۰۰ نفــر کشــته و 5۰۰ 
ــای  ــه زيربناه ــی ب ــارد افغان ــت؛ 5 میلی ــروح داش مج

دولتــی و خصوصــی کابــل خســارت وارد آورد.
حادثــه  بزرگتريــن  خــود  نــوع  در  حملــه  ايــن 
ــتان  ــر در افغانس ــال اخی ــد س ــرف چن ــتی ظ تروريس

ــود. ب

ــس از  ــاعتی پ ــتان، س ــی افغانس ــت مل ــت امنی رياس
ــی  ــا هماهنگ ــی ب ــبکه حقان ــداد، ش ــن روي ــوع اي وق
ســازمان اســتخبارات پاکســتان "ISI" را مســوول 
ــه  ــا اراي ــم ب ــال ه ــن رياســت قب ــرد. اي ــی ک آن معرف
مــدارک، ثابــت کــرده بــود کــه ســازمان اســتخباراتی 
پاکســتان نقــش مســتقیمی در ناامنــی افغانســتان دارد.
ــه  ــد ک ــی گوي حــاال ســفیر پاکســتان در واشــنگتن م
ــن کشــور  ــی اســاس اســت و اي ادعــای افغانســتان ب
ــل  ــتی قاي ــای تروريس ــان گروهه ــی می ــچ تفاوت هی

ــد. ــی کن ــارزه م ــا مب ــام آنه ــا تم نیســت و ب
او حــل مشــکل افغانســتان را هماهنگــی اســتخباراتی 
دو کشــور ارزيابــی کــرده و تاکیــد نمــود کــه در ايــن 
صــورت مســاله ناامنــی و بحــران در دو کشــور قابــل 

کنتــرل خواهــد بــود.
ــا  ــدارد و باره ــاد ن ــه پاکســتان اعتم ــا افغانســتان ب ام
اعــالم کــرده کــه در صــورت درز اطالعــات بــه ايــن 
کشــور، حتمــا شــبکه هــای تروريســتی از آن بــا خبــر 
ــتان را  ــت افغانس ــن موضــوع امنی ــد و اي ــد ش خواهن
ــا مخاطــره رو بــه رو خواهــد کــرد. بیــش از پیــش ب

ــتان  ــم در افغانس ــا تروريس ــارزه ب ــی مب ــکا مدع امري

اســت؛ امــا نظامیــان ايــن کشــور هیــچ برنامــه ای برای 
ــتان  ــی پاکس ــق قبايل ــده در مناط ــن پدي ــا اي ــه ب مقابل
ــات  ــت افغانســتان اطالع ــازمان امنی ــا س ــدارد. باره ن

ــتان  ــاک پاکس ــتان در خ ــور تروريس ــی از حض موثق
ارايــه کــرده؛ امــا ايــن کشــور تاکنــون اهمیتــی بــرای 

ــوده اســت. ــل نب ايــن موضــوع قاي
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پــه کابــل کــې د امریــکا ســفارت د چهارشــنبې د ورځــې د 

ــت دی  ــي، اوس وخ ــګ واي ــو ترڅن ــې د غندل ــړۍ چاودن خون

ــدې  ــر وړان ــمنانو پ ــې د دښ ــري ي ــوال ملګ ــان او نړی ــې افغان چ

ــي يش. ــو موټ ی

پــه کابــل کــې د امریــکا شــارزدافیر هوګــو لورینــز ویــي د روانــې 

جــون میاشــت پــه ۶ پــه کابــل کــې جوړېدونکــې نړیوالــه غونــډه 

بــه ټولــو هغــو تــه چــې غــواړي افغانانــو او افغانســتان تــه زیــان 

ــان  ــه افغ ــه ل ــه ټولن ــې نړیوال ــوي چ ــام ورس ــا دا پیغ ــوي بی ورس

حکومــت او ولــس رسه پــه کلکــه والړه ده.

ــره  ــن خپ ــې ن ــې چ ــه ک ــه اعالمی ــفارت پ ــو د س ــده ایاالت د متح

شــوه د ښــاغي لورنیــز پــه حوالــه ویــل شــوي چــې د افغانســتان 

ــه کامیــاب نــي. دښــمنان نــي بریالــی کېــدای او هېڅکلــه ب

ــو  ــو نړیوال ــه خپل ــې ل ــت دی چ ــي اوس وخ ــز وی ــو لورین هوګ

رشیکانــو رسه بزدلــه دښــمنانو تــه پــه لــوړ غــږ او ښــکاره دا ووایو 

چــې دوی بــه د یــوه ســوله ییز،شــفاف او ســوله ییــزه افغانســتان 

د جوړولــو لپــاره د زمــوږ هــوډ مــات نــه کــړي.

پــه افغانســتان کــې د متحــده ایاالتــو شــارزدافیر د افغانســتان لــه 

حکومــت او خلکــو رسه د امریــکا د مالتــړ پــه دوام هــم ټنیــګار 

ــو رسه د  ــه افغانان ــه ل ــاالت ب کــړی او ویــي دي چــې متحــده ای

هغــوی د یــوه روښــانه راتلونکــې لپــاره اوږه پــر اوږه والړ پاتــې 

وي.

د امریــکا شــارزدافیر هوګــو لورنیــز د کابــل پــه پرونــۍ مظاهــره 

کــې رامنځتــه شــوي تاوتریخــوايل تــه هــم اشــاره کــړې او 

ویــي چــې ســوله اییــز اعــراض پــه ډیموکراســۍ کــې د خلکــو 

ــۍ  ــا هیل ــې او ن ــره د غوس ــۍ مظاه ــو پرون ــق دی او د افغانان ح

څرګنــدول وو.

خــو د ښــاغي لورینــز پــه خــره یــو شــمېر وړو ســیايس عنــارصو 

لــه دې ســوله اییــزې مظاهــره څخــه د ځــان لپــاره ګټــه پورتــه کــړه 

او تاوتریخوالــی تــه يــې ملــن ووهله.

ــي، دښــمن هڅــه  ــو ســفارت واي ــل کــې د متحــده ایاالت ــه کاب پ

کــوي د خلکــو غوســه او خفــګان د ځــان پــه ګټــه وکاروي او د 

ــه کــړي. ــی رامنځت ــځ درز او تاوتریخوال ــو ترمن افغانان

ــو  ــو هېوادون ــو لوېدیځ ــرو ملتون ــو، ملګ ــده ایاالت ــکا متح د امری

او اســالمي نــړۍ د کابــل د چهارشــنبې ورځــې خونــړی حملــه 

چــې شــااوخوا ســل کســان پــه کــې ووژل شــول او څــه د پاســه 

څلــور ســوه نــور ژوبــل شــول پــه کلکــو ټکــو غندلــې ده.

ــاين  ــد حق ــړی بری ــل خون ــي، د کاب ــت واي ــتان حکوم د افغانس

شــبکې د پاکســتان د اســتخبارايت ادارې ای ایــس ای پــه مرســته 

پــه دغــه هېــواد کــې پــالن کــړی.

ــرل رد  ــواد الس ل ــې د دې هې ــد ک ــه بری ــل پ ــا د کاب ــتان بی پاکس

ــړي دي. ک

د امریکا سفارت: 

نړیواله ټولنه له افغانستان 

حکومت رسه په کلکه والړه ده

یک مقام پاکستانی:

 شبکۀ حقانی به افغانستان گریخته است

به دنبال حمالت انتحاری در مراسم جنازۀ سالم ایزدیار:

از داخل با توطیه مواجه هستیم
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ورزش
کاوه جبران

ــه  ــش اعــالم کــرده اســت ک ــه واســطۀ نظامیان حکومــت ب
ــردم  ــی بیشــتری از م ــۀ تظاهــرات ممکــن اســت قربان ادام
ــد  ــعی می کنن ــتان س ــه تروريس ــل ک ــن دلی ــه اي ــرد. ب بگی
ــت  ــا واقعی ــد، ام ــرار بدهن ــه ق ــاج حمل ــی و همايشــی را آم ــر اجتماع ه
ــی  ــز ارگ، آدرس ــی ج ــا و تخويف هاي ــن تهديده ــه چنی ــت ک ــن اس اي
ــیوه اش  ــن ش ــی، جدی تري ــت وحــدت مل ــدارد. حکوم ــر ن ــی غی و عامل
بــرای ســرکوب اعتراض هــا همیــن بــوده کــه بــا نــام دشــمن، معترضــان 
ــر  ــا در ه ــد، ام ــی رخ ده ــد. شــايد هــم حوادث خــودش را ســرکوب کن
صورتــش مســؤول اصلــی جــز حکومــت نیســت. هــم بــه ايــن دلیــل کــه 
مــا تجربــۀ جنبــش روشــنايی را پیــش رو داريــم. اين کــه چــه کســانی آن 
حملــه را طراحــی کردنــد و انتحــاری را میــان مــردم معتــرض و بی دفــاع 
ــن  ــه اي ــم ب ــده؛ و ه ــان ش ــون کتم ــا کن ــش ت ــتادند و واقعیت هاي فرس
ــد،  ــار می بندن ــه رگب ــان عمــداً مــردم را ب ــی کــه نظامی ــل کــه حکومت دلی
ــه  ــورت، چ ــر ص ــاک. در ه ــه ب ــان چ ــه میان ش ــاری ب ــتادن انتح از فرس
مــردم معتــرض بــا گلولــه کشــته شــوند و چــه بــا انتحــاری، مســؤولش 

حکومــت اســت.

عبداهلل آزاد خنجانی

سخت كابل گارنیزیون فرمانده كه میكنم فكر من چرا
اشتباهمیكند:

اول: اقای احمدزی از زمانی که به اين پست منصوب شده 
است، نتوانسته به قضايای امنیتی در کابل، تخنیکی، مسلکی و غیرسیاسی 

برخورد کند.
دوم: در چنین مواقع، صادق بودن و جزئیات دادن از حوادث ملی به مردم، 
همیش،  مثل  کابل  گارنیزيون  است.  جهان  در  شده  تجربه  راه حل  بهترين 
از جزئیات  و  پرداخت  امروز  أيندۀ حادثۀ  به حاشیه های  ديگر  بار  امشب 

اصل قضیه خودداری کرد.
پولیس نظم عامه  به  بیشتر  کابل  فعلی  سوم: فکر کنم که نقش گارنیزيون 
استفاده  در  عامه  نظم  پولیس  که  است  مروج  تمام جهان  در  اين  می ماند. 
با روحیۀ  را  الفاظ خود  با قضايای حساس،  برخورد  واژه ها و چگونه گی 
آسیب ديده گان يکسان می سازد. مثاًل کلیدواژه های آرام بخش را نوشته و آن 

را در نشست های خبری به خوانش می گیرد.
چهارم: استفاده از زبان زور و تهديد، تشديد کنندۀ خطرات امنیتی می باشد، 
آقای احمدزی خوب است که به زبان که مسلط است، صحبت کند و از 

کلیمات پیش پا افتاده در برابر مردم جلوگیری کند.
بايد  خاطر  به  نباشد.  تهديد  پیام رسان  بايد  کابل  گارنیزيون  انجام،  سر  و 
امنیت  تأمین  در  حکومت  بی کفايتی  و  ناکارايی  بحران،  منشۀ  که  داشت 
تکرار  سبب  که  باشد  داشته  وجود  امنیتی  خالی  اگر  و  است  شهروندان 
حادثۀ جنبش روشنايی شود، حکومت نبايد تنها به اطالع رسانی وظیفۀ خود 

را تمام شده حس کند.

شفیق اهلل شفیق

تصاوير راهپیمايی روز گذشته نشان می دهد که هیچ پولیسی 
از سوی تظاهر کننده گان کشته و زخمی نشده، با آنکه آخرين 
آب پاشی  و  اشك آور  گاز  برابِر  در  خشمگین  مردم  اسلحۀ 
نیروی های امنیتی، پرتاب سنگ بوده که تقريبًا در همه جای دنیا در حالت 
عصبانی بودن شهروندان امر عادی است، اما به هیچ روی شلیك گلوله به 
روی فرزندان مردم توجیه پذيری نیست. حتا اگر آنان به درب ارگ و کاخ 
سپیدار خود را می رساندند، حرف جدی و تهديدآمیزی نبود؛ چون آنان نه 
انقالب را. به  ارادۀ کودتا و  قصد ترور غنی و عبداهلل را داشتند و نه هم 
هر حالت اش در دولت های دموکراتیك، شهروندان صاحبان و منابع اصلی 

قدرت و مشروعیت اند. 
وضعیت  متوجه  بايد  آنان  قومی  و  فرهنگی  گاردهای  حکومتی،  رهبران 
حساس و باريك باشند که با خشونت، سرکوب گری، شانه خالی کردن از 
تأمین امنیت تظاهرات کننده گان، و لندغر خطاب کردن فرزندان اين خاک 
نمی توانند بقای حکومت ضعیف و چندپارچه را حفظ کنند. بهتر است که 
به مردم فارغ از قومیت و زبان نگاه کنند و از حرف های رکیك و تحريك 

کننده پرهیز نمايند.
مردمی  نهادهای  از  بیشتر  دولت  عادی،  غیر  و  پیچیده  چنین وضعیت  در 
مهار  آن،  غیر  در  دارد.  را  شهروندان  همبسته گی  و  همگرايی  مسوولیت 

وضعیت از دست دولت به نفع شرايط بی دولتی سقوط خواهند کرد.

حسیب معترف

فقــط حکومت هــای قبیلوی منــش، فاقــد مشــروعیت و 
ــوی  ــو به س ــزدل و ترس ــی، ب ــی، غیرانتخاب ــت مردم مقبولی
شــهروندان خــود کــه خواســت های مدنــی دارنــد، شــلیك 
مشــروع  و  انتخابــی  مقتــدر،  مردم ســاالر،  حکومت هــای  می کننــد. 
ــد  ــن می کنن ــی شــهروندان خــود تمکی به جــای شــلیك، به خواســت مدن
و آن را گــوش می دهنــد. کاری کــه ديــروز گارد محافظــت غنــی و 
ــد،  ــل کردن ــردم کاب ــی م ــت مدن ــا حرک ــاختۀ ارگ ب ــون خودس گارنیزي
نهايــت ضعــف، بیچاره گــی، درمانده گــی، تــرس و بزدلــی آنــان را 
ثابــت کــرد. حکومــت وحــدت ملــی به حــدی از چشــم مــردم و جهــان 
ــدن خــود  ــرای مان ــادآورده و بی ريشــه، ب ــرد ب ــد ف ــاده اســت کــه چن افت
در قــدرت حاضرانــد دســت به هــر کاری بزننــد -حتــا کشــتار شــهروندان 
کــه خواســت های مدنــی دارد. شــلیك به ســوی معترضیــن مدنــی، 

ــوت نیســت. نشــانه ق

مسـابقۀ کریکـت افغـانستان 
و هنـد در سـکوت بـرگـزار شـد

پاسخ فیفا به موضوع حق پخش 

جام  جهانی 2۰۱۸ روسیه

فیـسبـوک نـــامــه

تیــم کريکــت افغانســتان نخســتین بــازی بیســت آورۀ خــود را بــا باخــت 
مقابــل هندوســتان بــه پايــان رســاند. 

در سلســله رقابت هــای بازی هــای 2۰ آوره تیــم کريکــت، افغانســتان روز 
ــم  ــن تی ــان اي ــا بازيکن ــم هندوســتان پرداخــت، ام ــه مصــاف تی گذشــته ب

يکــی پــی ديگــری از میــدان خــذف شــدند.
ــازی بیشــترين دوش را راشــد خــان انجــام داد. او توانســت در  ــن ب در اي
دوره اخیــر 33 دوش انجــام دهــد و بــه بديــن ترتیــب، تیــم ملــی کريکــت 

افغانســتان هــدف آســان 111 را بــرای تیــم حريــف تعییــن کــرد.
ــازی  ــوع ب ــن ن ــی اي ــان جهان ــه قهرم ــتان ک ــت هندوس ــی کريک ــم مل تی
ــه هــدف برســاند و در  کريکــت اســت توانســت در 16.3 اوور خــود را ب

ــد. ــت ده ــتان را شکس ــت افغانس ــی کريک ــم مل ــدار تی ــتین دي نخس
ســی آر براتوايــت، کاپیتــان تیــم ملــی هندوســتان بــه صــدای آمريــکا گفتــه 
اســت کــه تیــم افغانســتان را در رقابت هــای بعــدی نیــز جــدی خواهنــد 

. فت گر
او افــزود: مــا افغانســتان را بــه مثابــۀ رقیــب خويــش محتــرم می شــماريم. 
تیــم افغانســتان مــا را در جــام جهانــی شکســت داده اســت. محمــد نبــی و 

راشــد از بازيکنــان شايســتۀ ايــن تیم انــد.
ــتِ کم  ــد دس ــتان را نباي ــم افغانس ــه تی ــرد ک ــه ک ــت اضاف ــای براتواي آق
شــمرد، زيــرا ايــن تیــم ممکــن اســت در روز شــنبه بهتريــن بــازی خويــش 

ــه نمايــش بگــذارد. را ب
بــازی روز گذشــته تیــم افغانســتان بــرای ادای احتــرام بــه قربانیــان رويــداد 
کابــل بــا ســکوت آغــاز شــد. بــر خــالف روال عــادی رقابت هــا، ســرود 
ــی ســکوت  ــرای لحظه ي ــان ب ــه نشــد و بازيکن ــر 2 کشــور نواخت ــی ه مل

اختیــار کردنــد.
ــۀ  ــه واقع ــت ک ــتان گف ــت افغانس ــم کريک ــر تی ــکار، مدي ــیرآغاز هم ش

غم انگیــز کابــل تمامــی بازيکنــان را متاثــر ســاخته اســت.
آقــای همــکار افــزود: حملــۀ وحشــیانه در کابــل رخ داد و شــماری زيــادی 
ــم  ــه در غ ــا همیش ــان م ــدند،  قهرمان ــهید ش ــا در آن ش ــان م از هموطن

مردم شــان شــريك بوده انــد.

ــی  ــر ســر حــق پخــش تلويزيون ــا ب ــا روس ه ــق ب ــه موضــوع تواف ــا ب فیف
کشــور  ايــن  در   2۰18 جام جهانــی  و   2۰17 کنفدراســیون های  جــام 

ــان داد. ــمی نش ــش رس واکن
ــارۀ وضعیــت  ــۀ شــبکۀ آر اســپورت روســیه درب ــه مکاتب فیفــا در پاســخ ب
ــن کشــور شــامل  ــی در اي ــت مهــم فوتبال ــی 2 رقاب حــق پخــش تلويزيون
ــن  ــره طرفی ــه مذاک ــرد ک ــد ک ــی تأکی ــیون ها و جام جهان ــام کنفدراس ج

هم چنــان ادامــه دارد.
روز گذشــته تیناتیــن کاندالکــی، تولیــد کننــدۀ شــبکۀ تلويزيونــی مســابقات 
روســیه گفتــه بــود کــه توافــق نهايــی بــا فیفــا دربــارۀ عقــد قــرارداد حــق 
پخــش بــه زودی حاصــل خواهــد شــد، امــا جزئیــات تفاهــم را نمی توانــد 

اعــالم کنــد.
در ايــن میــان، شــبکۀ »اســپورِت« روســیه بــا فیفــا مکاتبــه کــرد و خواســتار 
پاســخ روشــن فیفــا در رابطــه بــا موضــوع حــق پخــش تلويزيونــی جــام 
ــه  ــه ب ــئله ای ک ــد. مس ــی 2۰18 ش ــام جهان ــیون های 2۰17 و ج کنفدراس

ــل شــده اســت. ــا تبدي ــی روس هــا و فیف يکــی از دغدغه هــای اصل
ــه شــبکه آر اســپورت روســیه آورده اســت: در  فیفــا در پاســخ مکتــوب ب
ــان  ــا همچن ــه مذاکره ه ــم ک ــد اعــالم کنی ــه درخواســت شــما باي پاســخ ب
ــالم  ــان خــودش اع ــه در زم ــن رابط ــات در اي ــام اطالع ــد. تم ــه دارن ادام
ــتری  ــح بیش ــچ توضی ــم هی ــر نمی توانی ــن خاط ــه همی ــد. ب ــد ش خواهن

ــم. دهی
جــام کنفدراســیون ها در روزهــای 27 خــرداد تــا 11 تیــر مــاه ســال جــاری 
در شــهرهای مســکو، ســن پترزبــورگ، کازان و ســوچی بــا شــرکت 8 تیــم 
ملــی برتــر فوتبــال جهــان برگــزار خواهــد شــد. روســیه هم چنیــن میزبــان 
جــام جهانــی 2۰18 بــا حضــور 32 تیــم در 12 ورزشــگاه 11 شــهر اســت.

چنـد نـکته
نوراهلل ولی زاده

در پیونــد بــه رويدادهــای ديــروز، گفتنــی زيــاد اســت کــه اگــر همــه اش يکجــا 
شــود، از حــد نوشــتۀ فیســبوکی زيــاد اســت. بنــًا بــه ابعــاد ايــن رويدادهــا بــه 

صــورت جداگانــه بايــد پرداخــت:
نكتۀاول

از تیــم سیاســی يی کــه دزدانــه و جاعالنــه وارد ارگ شــده اســت، نبايــد انتظــار 
آن را داشــت کــه بــه ارزش هــای مدنــی و مردمــی احتــرام قايــل شــود. چــه رســد 

بــه اين کــه بــه خواســت معترضــان، اســتعفايی در کار باشــد!
پــی پــی اس، يــا همــان گاردهــای ريیــس جمهــوری، جدايــی از نظــام امنیتــی 
افغانســتان اســت. آنــان مثــل گاردهــای يــك شــرکت خصوصــی رويــه می کننــد. 
ــع در  ــه تجم ــتند. هرگون ــك هس ــك بان ــان ي ــه محافظ ــد ک ــر می کنن ــان فک آن
ــر  ــه رروی ه ــه ب ــد ک ــد و حاضران ــر می کنن ــك تعبی ــك را چوربان ــراف بان اط
کســی گلوله بــاری کننــد. آنــان حتــا در صــورت نیــاز، بــر روی نیروهــای امنیتــی 
ــه  ــه ب ــده اند ک ــه ش ــوری تربی ــان ط ــد. آن ــاری می کنن ــز گلوله ب ــتان نی افغانس
هیچ کــس اعتمــاد نکننــد. ريیــس ايــن گاردهــا کــه در هــر نهــاد امنیتــی بــرود، 
پیــش از پیــش پــی پــی اس، تمــام تفنــگ داران آن نهــاد را خلــع ســالح می کنــد.

نكتۀدوم
آتش گشــودن بــاالی مظاهره کننــده گان، نشــانۀ تــرس و جبــن ارگ اســت. 
ــینان  ــوزد«! ارگ نش ــد: »کاله دزد از دور می س ــه می گوين ــت ک ــی اس ضرب المثل
ــۀ  ــد عقب ــدرت را فاق ــود در ق ــور خ ــد و حض ــه ارگ راه يافته ان ــه ب ــه دزدان ک
حمايتــی مردمــی می داننــد، هــر تجمــع مردمــی را »مصــادره مــال دزدی شــده« 
ــش  ــا واکن ــن حرکت ه ــه از اي ــر هرگون ــت در براب ــن باب ــد و از اي ــر می کنن تعبی
خشــم گینانه نشــان می دهنــد. مثــل ســگی کــه بــاالی الش»ســرخ« آمــده باشــد!

نكتۀسوم
میــان ارگ و حکومــت بايــد قايــل بــه تفکیــك شــد. نبايــد گفــت کــه حکومــت 
ــاالی مــردم آتــش گشــود.  ــد گفــت کــه ارگ ب ــاالی مــردم آتــش گشــود. باي ب
نبايــد گفــت کــه نیروهــای امنیتــی بــاالی مــردم آتــش گشــود. بايــد گفــت کــه 
ــای  ــان نیروه ــودند. در می ــش گش ــردم آت ــاالی م ــوری ب ــان ريیس جمه محافظ
ــاری  ــت آتش ب ــش باب ــه قلب ــت ک ــانی هس ــزاران انس ــا ه ــی و حکومتی ه امنیت
بــاالی مــردم آتــش گرفتــه اســت. مــن شــخصًا هــر شــلیکی بــر مــردم را شــلیك 
بــر ســینۀ خــودم احســاس می کــردم. مثــل مــن هــزاران فــرد ديگــر در حکومــت 

ــده اند.  ــوکه ش ــان ش ــون مظاهره چی ــن خ ــه از ريخت ــت ک ــتان اس افغانس
ــه را  ــد هم ــت و نباي ــاد اس ــت زي ــی در حکوم ــر مردم ــر، عناص ــان ديگ ــه بی ب
اجیــران غنــی و عبــداهلل تصــور کــرد. ايــن حکومــت برآينــد رأی مــردم اســت. 
ــش  ــردم آت ــر روی م ــت ب ــانی حکوم ــه از نش ــرمنده ام از اين ک ــًا ش ــن عمیق م
گشــوده اســت. ايــن نظــام و حکومــت ثمــره تــالش و مبــارزه مــردم افغانســتان 

ــزدوری اســت.  ــت، تروريســم و م ــواع جهال ــر ان در براب
ــع  ــوده، در واق ــا ب ــردم، کار حکومتی ه ــاالی م ــاری ب ــه آتش ب ــم ک ــر بگويی اگ
ــه پايیــن در صــدد  ــاال ب ــه نفــع ارگ نشــینان ســخن گفته ايــم. آنان انــد کــه از ب ب
قــرار دادن حکومــت من حیــث يــك صــف واحــد در برابــر مردم انــد. نبايــد بــه 
ــه  ــت واحــد علی ــك کلی ــث ي ــم. حکومــت من حی ــان کار کنی ــل آن متقضــای می
مــردم قــرار نــدارد. ايــن بايــد واضــح باشــد. ايــن کــه هــرم قــدرت بــه وســیلۀ 

عناصــر ضــد مردمــی غصــب شــده، بحــث جداســت.
نكتۀچهارم

ارگ از آن رو بی محابــا بــر روی تظاهرکننــده گان ديــروز آتــش گشــود کــه 
ــت  ــه حکوم ــی ک ــق چینل هاي ــد و از طري ــدان آمدن ــه می ــوش ب ــان خودج آن
ــاح  ــك جن ــروز را ي ــرات دي ــر تظاه ــد، وارد نشــدند. اگ ــمیت می شناس ــه رس ب
ــرد. ــاری را نمی ک ــت جــرأت آتش ب ــرد، حکوم ــری می ک ــد رهب سیاســی نیرومن

ايــن نشــان می دهــد کــه ارگ خواســته ناخواســته، مســیر اعتراض هــای مردمــی 
ــی  ــًا قوم ــا غالب ــن چارچوب ه ــه اي ــد ک ــنتی يی می کن ــای س را وارد چارچوب ه
و ســمتی دانســته می شــود کــه البتــه در عین حــال ايــن چارچوب هــا از 

ــم افغانســتان اســت. ــگ سیاســی عقی ــدۀ فرهن ــای عم اپیدمی ه
اگــر ارگ نشــینان کمــی شــعورمندانه رفتــار می کردنــد، بايــد تظاهــرات 
ــرون  ــت بی ــا در جه ــتین گام ه ــا نخس ــد ت ــدان می دادن ــروز را می ــده گان دي کنن

شــدن سیاســت از مســیرهای انحرافــی برداشــته می شــد.
نكتۀپنجم

متحــدان غربــی افغانســتان، بــه ويــژه امريکايی هــا بداننــد کــه نظــام دموکراتیکــی 
ــد، مرتجــع و ســرکوب گر شــده و ســربازان امريکايــی  ــا کرده ان کــه در کابــل بن
امــروزه از نظامــی در ايــن گوشــۀ دنیــا دفــاع می کننــد کــه بــه اصــول و مبانــی 
ــای  ــالف ارزش ه ــن خ ــد و اي ــت می کن ــکارا اهان ــی آش ــك و مدن دموکراتی
اخالقی يــی اســت کــه امريکايی هــا خــود را مدافــع آن در سراســر جهــان 

می داننــد و بابــت آن قربانی هــای بی شــماری داده انــد!
نكتۀششم

ــتباه  ــا بی نتیجــه اســت، اش ــه حرکت ه ــه اين گون ــد ک ــر می کنن ــانی فک ــر کس اگ
می کننــد. مــن ديــروز از تلويزيون هــای هــوادار ارگ و زبان خشــکی کارشناســان 
ــرس و  ــه چــه ت ــدم ک ــا فهی ــن تلويزيون ه ــدۀ سیاســت های ارگ در اي توجیه کنن

هراســی آن اردوگاه را فراگرفتــه بــود.
ــم،  ــم، نخواهی ــا بخواهی ــد. م ــوده نمی توان ــه ب ــی بی نتیج ــت جمع ــچ حرک هی
قربانیــان رونــد ابهام آلــودی هســتیم کــه يــك ســرش تروريســم نــام دارد و يــك 
ــاخته اند،  ــا س ــه اين ه ــی ک ــن در قربانی گاه ــا ت ــه روزه ده ســرش فاشیســم. هم
ــمنان  ــروزی اش، در دل دش ــکل دي ــه ش ــی دادن ب ــا قربان ــم، ام ــی می دهی قربان
ــن  ــن اي ــا گفت ــا ب ــه حرکت ه ــد اين گون ــد. نباي ــاد می کن ــه ايج ــرس و واهم ت
جملــۀ ســاده لوحانه و البتــه مغرضانــه کــه فايــده نــدارد، مختومــه اعــالم شــود.
ــش روشــنايی حکومــت  ــد الهام بخــش باشــد. از جنب ــش روشــنايی می توان جنب
ــه  ــردن ب ــه نک ــه توج ــد ک ــت می گوين ــی در حکوم ــد و منابع ــاد می هراس زي
ــد و از آن  ــزرگ می دان ــتباه ب ــك اش ــت ي ــش را حکوم ــن جنب ــت های اي خواس
بــه شــدت نــادم اســت. چــون جنبــش روشــنايی، پیگیــری شــد و قــرار اســت 

پیگیــری شــود.
نكتۀهفتم

ــده می شــوند  ــای سیاســی اش در ارگ وامان ــگاه کــه رقب ــد آن ــداهلل نباي ــر عب داکت
ــش  ــده و در نق ــدان آم ــه می ــوند، ب ــرف ش ــردم ط ــا م ــا ب ــد ت ــی ندارن و روي
ســخنگوی ارگ وظیفــه اجــرا کنــد. آقــای عبــداهلل نبايــد، آخريــن ته مانده هــای 
اعتمــاد مردمــی خويــش را مفــت و رايــگان بــه ارگ بفروشــد. کســانی کــه بــه 
ــد  ــه ترحمــی نیســتند و نباي ــد، ســزاوار هیچ گون ــاری می کنن ــردم گلوله ب روی م
بــه کمك شــان شــتافت. همیــن کــه مــردم از جــاده برونــد، بازهــم نشــر ســخنان 

ــی، بايکــوت می شــود. ــون ظاهــراً مل ــداهلل در تلويزي ــر عب داکت
نكتۀهشتم

بــه کارگیــری ادبیــات ســخیف در مــورد مظاهره کننــده گان و »لنده غــر« و 
ــان، در واقــع تــداوم ادبیــات طالبانــی در مــورد نیروهــای  »اوبــاش« خوانــدن آن

ــد! ــاد می خواندن ــر و فس ــا را ش ــان م ــت. طالب ــی اس ــد طالبان ض
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 نماينــده گان مجلــس در پــی انفجــار خونین چهارشــنبه 
ــك نشســت  ــی کشــور را در ي ــت امنیت گذشــته وضعی

فــوق العــاده بــه بحــث گرفتنــد.
ــده گان  ــس نماين ــس مجل ــی ريی ــرووف ابراهیم عبدال
ــی  ــت امنیت ــنبه )13 جــوزا(، وضعی در نشســت روز ش
ــه کمیســیون های  ــد و ب ــده خوان کشــور را نگــران کنن
مجلــس هدايــت داد تــا از هــر کمیســیون يــك نفــر و 
يــا از هــر واليــت يــك نماينــده را در يــك کمیســیون 
ــن حــاوی  ــن کمیســیون مت ــا اي ــد ت ــی کنن ــژه معرف وي
ــًا  ــتان را کتب ــی افغانس ــای امنیت ــل چالش ه ــای ح راه ه
ــه  ــا مصوب ــد ت ــی پیشــنهاد کن ــاالر عموم ــه ت ــه و ب تهی

گــردد.
آقــای ابراهیمــی همچنیــن گفــت کــه ايــن کمیســیون 
موظــف اســت تــا طــرح تشــکیل اجمــاع ملــی را نیــز 

آمــاده کنــد.
او از کمیســیون های مجلــس خواســت کــه بــرای حــل 
بحــران افغانســتان راه هــای حــل مشــخصی را پیشــنهاد 

. کنند
"بســیاری  گفــت:  نماينــده گان  مجلــس  ريیــس 
از مناطــق افغانســتان در کنتــرل دشــمن اســت و 
ــده  ــه ش ــهرها خالص ــز ش ــت در مراک ــت دول حاکمی
ــی  ــت تدافع ــی در کل در حال ــای امنیت ــت و نیروه اس

قــرار دارنــد".
ــه چهارشــنبه گذشــته  ــن حمل ــای ابراهیمــی همچنی آق
در شــهر کابــل را جنــگ بــا خــدا، پیامبــر و مســلمانان 

جهــان يــاد کــرد و آن را محکــوم کــرد.
ــت  ــم را گرف ــن تصمی ــس از آن اي ــس، پ ــس مجل ريی
کــه نماينــده گان طــرح بیــرون رفــت از بحــران موجــود 
ــی  ــرايط کنون ــی را در ش ــاع مل ــی و تشــکل اجم امنیت

ــد. کشــور يــك ضــرورت مــی خواندن
ــح محمــد ســلجوقی يــك عضــو مجلــس گفــت  صال
ــت  ــی اس ــن الملل ــالف بی ــی اخت ــتان قربان ــه افغانس ک
ــا  ــیم، ت ــباور باش ــا خوش ــك خارجی ه ــه کم ــر ب و اگ

ــم داشــت. ــی نخواهی ــت خوب ــم حکوم ــت ه قیام
يــا  و  کمیســیون ها  کــه  افــزود  ســلجوقی  آقــای 
نماينــده گان پیشــنهادات شــان را بــه صــورت کتبــی بــه 
مجلــس ارائــه کننــد تــا پــس از تلفیــق بــا رای اکثريــت 

ــردد. ــه گ ــده گان مصوب نماين
عبدالجبــار قهرمــان ديگــر عضــو مجلــس نیــز گفــت: 
"شــورای ملــی بــا ايجــاد يــك هیــات قــوی بــا امريکا، 
ــرب و  ــن، پاکســتان، کشــورهای ع ــیه، چی ــو، روس نات
ــه از  ــد و قاطعان ــو کن ــل گفتگ ــورهای دخی ــاير کش س
آنــان بخواهــد تــا جنــگ شــان را در افغانســتان پايــان 
ــد  ــاش دهن ــاالی مــردم افغانســتان گاز پ ــا ب ــد و ي دهن

ــا يکبارگــی از شــر مــا خــالص شــوند". ت
آقــای قهرمــان افــزود، جنــگ افغانســتان عمیــق بــوده و 
پايــان دادن بــه ايــن جنــگ از تــوان نیروهــای کشــور 

امنیتــی بیــرون اســت.
عبدالقیــوم ســجادی ديگــر عضــو مجلــس نماينــده گان 
ــرون  ــرای بی ــل ب ــردن راه ح ــدا ک ــه پی ــت ک ــم گف ه
ــاع  ــکل اجم ــا تش ــی و ي ــای امنیت ــت از چالش ه رف
ــد از ســوی  ــه باي ــرح اســت ک ــك ط ــد ي ــی نیازمن مل

ــردد. ــاده گ ــده گان آم ــس نماين مجل
آقــای ســجادی افــزود کــه ابتــدا نماينــده گان مجلــس 

بايــد میــان خودشــان ديــدگاه مشــترک در مــورد 
ــرون  ــوب بی ــد چارچ ــد و بع ــاد کنن ــتان ايج افغانس

ــازند. ــاده س ــران را آم ــت از بح رف
نماينــده گان مجلــس بــا اشــاره بــه انفجــار چهارشــنبه 
گذشــته، حکومــت را در تامیــن امنیــت مردم افغانســتان 
ــردم  ــه م ــتند ک ــد داش ــته و تاکی ــاکام دانس ــوان و ن نات

تصمیــم درســت خانــه ملــت چشــم دوختــه انــد.
انفجــار چهــار شــنبه گذشــته بزرگتريــن حادثــه 
ــز  ــش از 1۰۰ غی ــه آن بی ــه در نتیج ــود ک ــل ب در کاب
ــر  ــی ديگ ــر نظام ــش از 45۰ غی ــته و بی ــی کش نظام
زخمــی شــده انــد. ايــن حملــه واکنش هــای داخلــی و 

ــت. ــی داش ــادی را در پ ــی زي خارج
ــه  ــده نگرفت ــر عه ــن انفجــار را کســی ب مســوولیت اي
ولــی دولــت افغانســتان گفتــه اســت کــه ايــن انفجــار 
ــه کمــك مســتقیم ســازمان  ــی ب از ســوی شــبکه حقان
ــده  ــام ش ــزی و انج ــرح ري ــتان ط ــتخباراتی پاکس اس

اســت.

ديــروز در مراســم تدفیــن و بــه خــاک ســپاری محمــد 
ــورت  ــاری ص ــم انتح ــالت پی  ه ــار حم ــالم ايزدي س

گرفــت. 
در ايــن مراســم کــه در تپــۀ آرامــگاه مارشــال محمــد 
ــی  ــس اجراي ــود، ريی ــده ب ــزار ش ــم برگ ــیم فهی قس
معــاون  اســالمی،  جمعیــت  ريیــس  حکومــت، 
ــای  ــه، اعض ــی وزرای کابین ــالمی، برخ ــت اس جمعی

شــخصیت های  و  فرماندهــان  و  ملــی  شــورای 
جهــادی اشــتراک ورزيــده بودنــد. 

در ايــن حمــالت انتحــاری کــه بــا فاصله هــای 
انــدک صــورت گرفــت، شــماری از نمازگــزاران جــان 

ــد. ــروح گرديدن ــن مج ــا ت ــد و ده ه باختن
دقايقــی پــس از ايــن حمــالت، ســران جمعیــت 
ــی  ــر اعالمیه هاي ــا نش ــت ب ــۀ مقاوم ــالمی و جبه اس

مســووالن امنیتــی را بــه بی پروايــی در تأمیــن امنیــت 
ــد.  ــم کردن ــهروندان مته ش

ــده  ــزی ش ــذاری و برنامه ري ــوری پالن گ ــالت ط حم
ــد برخــی از ســران جبهــۀ  ــه در نتیجــۀ آن باي ــود ک ب
مقاومــت و جمعیــت اســالمی از میان برداشــته شــوند. 
امــا خوشــبختانه حمله کننــده گان انتحــاری موفــق 
ــی را از  ــاخص سیاس ــای ش ــه چهره ه ــد ک نگرديدن

ــد.   ــذف کنن ــه ح صحن
ــر  ــی ب ــگ  خطــر جــدی   را مبن ــن حمــالت زن ــا اي ام
بحــران سیاســی- امنیتــی در کشــور بــه صــدا درآورده 
ــود.  ــارج می ش ــرل خ ــهر از کنت ــت ش ــت. وضعی اس
هیــچ کســی در خصــوص حــوادث پســین حاضــر بــه 

پاســخ گــو نیســت. 

مجلس برای نجات کشور طرح می ریزد

عملیات حذف سران جبهۀ مقاومت ناکام شد

معترضان خوستی:

 استخبـارات منطـقه 
بـه دنبـال ناامنـی کشـورانـد

ــی روز  ــك گردهماي ــی خوســت در ي ــی، وال حکم خــان حبیب
گذشــته می گويــد، اســتخبارات منطقــه در تــالش ناامن ســازی 

کشــور انــد و می خواهنــد نظــام کنونــی را براندازنــد.
بــه گفتــۀ آقــای حبیبــی، شــماری از افــراد از احساســات پــاک 
معترضــان کابــل اســتفاده می کننــد و معترضــان بايــد بــه ايــن 
ــونت  ــه خش ــان ب ــت مدنی ش ــه حرک ــد ک ــازه ندهن ــراد اج اف

بکشــد.
مولــوی محمدســردار زدران، ريیــس شــورای سراســری 
ــه  ــد ک ــازه نمی ده ــچ کســی اج ــه هی ــد، ب ــن می گوي مجاهدي

ــد. ــن بزن ــی دام ــژادی و مذهب ــای ن ــه تنش ه ب
ــان  ــی، عالم ــزرگان قوم ــماری از ب ــت ش ــن نشس ــس از اي پ
دينــی، فعــاالن مدنــی و جوانــان در يــك راهپیمايــی صلح آمیــز 
ــاء مســعود  ــدرام، احمدضی ــف پ خواســتار دادگاهی شــدن لطی

و امــراهلل صالــح شــدند.
بــه بــاور معترضــان خوســت، ايــن افــراد در راه انــدازی 
تظاهــرات روز جمعــه کــه در نتیجــۀ آن 5 تــن کشــته و بیــش 

ــتند. ــش داش ــدند، نق ــی ش ــر زخم ــن ديگ از 1۰ ت
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