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ریاسـت امنیـت ملـی در پاسـخ بـه انتقادهـا 
مراسـم  بـر  انتحارکننـده گان  نفـوذ  مبنـی 
کـه  می گویـد  ایزدیـار  سـالم  جنـازۀ 
انتحارکننـده گان مـواد انفجـاری همراه شـان 
را در بوت های شـان جاسـازی کـرده بودند.
ایـن ریاسـت همچنـان گفتـه کـه یکـی از 
انتحارکننـده  گان را پیش از رسـیدن به هدف 

کرده انـد. بازداشـت 
امـا برخـی از شـاهدان عینـی بـا رد ادعـای 
ادارۀ امنیـت ملـی می گوینـد کـه همـۀ بـدن 
انتحارکننـده گان نابود شـده بود، به اسـتثنای 

پاهـا و بوت هـای شـان. 
آنـان با نشـر تصاویر اجسـاد انتحارکننده گان 
انتحارکننـده گان  بوت هـای  کـه  می گوینـد 
کامـًا سـالم مانـده و ایـن نشـان می دهد که 

گفته هـای امنیـت ملـی بی بنیاد اسـت. 

شـخصیت های  از  برخـی  حـال،  ایـن  در 
بـه  را  انتحارکننـده  چنـد  رسـیدن  سیاسـی 
مراسـم جنـازۀ سـالم ایزدیـار کار "طالبـان 

می داننـد.  حکومـت  و  ارگ" 
صالـح محمـد ریگسـتانی، فرمانـده جهادی 
کـه  گفـت  مجلـس،  پیشـین  نماینـده  و 
انتحارکننـده گان در مهمان خانه هـای طالبـان 
ارگ منتظـر هسـتند تا اهدافـی را هدف قرار 
دهنـد. ریگسـتانی این سـوال را مطرح کرده 
اسـت کـه چگونه ممکن اسـت کـه انتحاری 
بـا ایـن همـه زودی  خودشـان را بـه  هـا 
اهـداف برسـانند و عملیـات شـان را انجـام 
بدهنـد ایـن خـود نشـان می دهد کـه آنان از 
جاهـای نزدیـک و امن بـه مقاصد رسـانیده 

می شـوند.
پیشـتر از این هـا عطـا محمـد نـور، حملـه 

بـه نمازگـزاران و مراسـم جنـازه را توطیـۀ 
سـازمان یافته علیـه یـک جریـان مشـخص 

سیاسـی خوانـده بـود. 
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وضعیت له امله پانګونه درېدلې

شورای امنیت ملی:

باکسانیکهدرتأمینامنیتنمازجنازه
سهلانگاریکردندبرخوردجدیمیشود

جلســه شــورای امنیــت ملــی دیــروز تحــت ریاســت 
رییــس حکومــت وحــدت ملــی در ارگ دایــر 

ــد. گردی
ــه  ــه، حادث ــاز جلس ــۀ ارگ، در آغ ــاس خبرنام براس
ــاز  ــم نم ــر مراس ــه ب ــتۀ حمل ــتی روز گذش تروریس
جنــازه مــورد بررســی قــرار گرفــت و رویــداد 
ــد. ــوم گردی ــاظ محک ــدیدترین الف ــه ش ــور ب مذک

ــهدا  ــای ش ــه خانواده ه ــا ب ــود ت ــد نم ــه تأکی جلس
ــن  ــداوی مجروحی ــه ت ــود و در زمین ــیده گی ش رس
ــتفاده صــورت  ــته اس ــات دســت داش ــام امکان از تم
گیــرد. همچنــان بــا آنانی کــه در زمینــه تامیــن 
ــد،  ــرده ان ــهل  انگاری ک ــور س ــم مذک ــت مراس امنی

ــود. ــی ش ــدی و قانون ــورد ج برخ
ــه  ســپس، جلســه شــورای امنیــت ملــی در رابطــه ب
ــت  ــت نشس ــن امنی ــی تامی ــا و چگونگ ــی ه آمادگ
ــت  ــی دول ــه میزبان ــرار اســت ب ــل کــه ق پروســه کاب
نماینــده گان  و  مقامــات  اشــتراک  بــا  افغانســتان 
بین المللــی در کابــل برگــزار گــردد، صحبــت نمــود 
و بــر اهمیــت برگــزاری ایــن نشســت تاکیــد گردیــد.
در ادامــه، فریــد حمیــدی دادســتان کل کشــور 
ــرای  ــه آمادگی هــا ب گــزارش خویــش را در رابطــه ب
تحقیــق رویــداد تظاهــرات روز جمعــه ارائــه کــرد و 
خاطرنشــان نمــود کــه دادســتانی کل از لحــاظ هیــات 
تحقیــق و همچنــان از لحــاظ تخنیکــی، آمادگــی های 
الزم را در ایــن خصــوص دارد و رویــداد مذکــور را 
بــا جدیــت و درنظرداشــت ابعــاد مختلــف آن، مــورد 

بررســی قــرار خواهــد داد.
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واگــذاری 144 جریــب زمیــن در یکــی از 
ــوی  ــل از س ــهر کاب ــای ش ــن موقعیت ه بهتری
دولــت بــرای شــرکت الکــوزی، نه تنهــا باعــث 
جریحــه دار شــدِن احساســاِت اکثــر بازرگانــان 
ــه  ــز ب ــایبه را نی ــن ش ــل ای ــده، ب ــور ش کش
ــی  ــن حاتم بخش ــِل چنی ــه دلی ــراه آورده ک هم
بــه یکــی از شــرکت های تجارتــی، امــری 
خــاِف قانــون و عدالــِت اجتماعــی اســت. آیــا 
ــای  ــِل فعالیت ه ــه دلی ــا ب ــوری تنه رییس جمه
بازرگانــی ایــن شــرکت، چنیــن ارفــاِق بزرگــی 
را در حــِق آن روا داشــته و یــا مســایِل دیگــری 
ــن  ــه چنی ــن شــرکت ب ــه ای ــد ک مطــرح بوده ان

ــه اســت؟ ــاز بزرگــی دســت یافت امتی
موضــوع واگــذاری زمیــن بــه شــرکت الکوزی 
ــه  ــی ب ــۀ بزرگ ــود فاجع ــا وج ــا ب ــن روزه ای
ــا  ــل، ام ــنبۀ کاب ــۀ روز چهارش ــعِت فاجع وس
و  دارد  قــرار  رســانه ها  ســرخط  در  هنــوز 
نشــان می دهــد کــه مــردم عمــِق ایــن فاجعــه 
را کمتــر از فاجعــۀ انفجــار روز چهارشــنبه 

ننــد. نمی دا
ــز  ــده گان نی ــس نماین ــوع در مجل ــن موض ای
ــود  ــا وج ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــدان  ــس چن ــای مجل ــماری از اعض ــه ش آن ک
ــه  ــن ب ــن مقــدار زمی مشــکلی در واگــذاری ای
شــرکت الکــوزی نمی دیدنــد، ولــی کمیســیون 
ــی  ــه قانون ــس، ب ــراِت مجل مواصــات و مخاب
ــو  ــتار لغ ــرد و خواس ــادر ک ــودِن آن رای ص نب

ــد.  ــوزی ش ــرکت الک ــا ش ــرارداد ب ــن ق ای
نماینده گــی  افتخــار  آن کــه  از  پیــش  مــن 
مــردم را در شــورای ملــی نصیــب شــوم، 
یــک صنعتــکار بــودم و در دو دور بــه عنــوان 
ــکاران هــرات  ــۀ صنعت ــی اتحادی ــس انتخاب ریی
آن  در  مــن  تلــِخ  تجربه هــای  کــرده ام.  کار 
ــن  ــت کمتری ــه دول ــد ک ســال ها نشــان می دهن
توجــه را بــرای رشــد و توســعۀ صنعــت، 
تولیــداِت داخلــی و ســرمایه گذاری در کشــور 
ــرده  ــا نک ــی از آن ه ــِت چندان ــته و حمای داش
اســت. در حالــی کــه یکــی از راه هــای رشــد و 
ــار  پیشــرفِت کشــور و بیــرون شــدن از زیــر ب
ــت  ــت حمای ــای خارجــی، می توانس کمک ه
داخلــی  تولیــدات  و  ســرمایه گذاری ها  از 

ــد.  باش
دولــت  اساســی  کارویژه هــای  از  یکــی 
در کنــار حفــظ نظــم و امنیــت، حراســت 
از حقــوق طبیعــی افــراد، ایجــاد و حفــظ 
همبســته گی اجتماعــی و بــدون تردیــد تأمیــن 
ــت.  ــهروندان اس ــایِش ش ــاه و آس ــل رف حداق
وظیفــۀ دولــت به خصــوص در کشــورهایی 
مثــل افغانســتان کــه ســال های طوالنــی را 
ــی  ــی و ویران در بحــران، کشــمکش های داخل
بنیادهــای اقتصــادی ســپردی کــرده انــد، ایجــاد 
ــکوفایی  ــرای ش ــترهای الزم ب ــا و بس زمینه ه
اقتصــادی اســت تــا مــردم بتواننــد از زیــر بــار 

ــوند. ــرون ش ــته گی بی ــر و وابس فق
ــته  ــال گذش ــانزده س ــی ش ــه ط ــی ک کمک های
ــتان  ــرای افغانس ــی ب ــۀ جهان ــوی جامع از س
صــورت گرفــت، در کنــار این کــه بخــش 
ــع  ــه رف ــی از آن می توانســت معطــوف ب بزرگ
ــش  ــی بخ ــود، ول ــور ش ــۀ کش ــای اولی نیازه
دیگــِر آن می بایســت در راه ارتقــای وضــع 
اقتصــادی کشــور بــه مصــرف می رســید. 
دولــت وظیفــه داشــت کــه بــا حمایــت 
تولیــدات  و  خصوصــی  ســرمایه گذاری  از 
بــه  بیــکاری را در کشــور  نــرخ  داخلــی، 
ــن ســال ها کاهــش  ــإ چشــمگیری طــی ای گون

ــد. بخش
عرضــۀ  بــه  تنهــا  خــوب  حکومــت داری 
خاصــه  نظامــی  بخش هــای  در  خدمــات 
بــه  خدمــات  عرضــۀ  بایــد  و  نمی شــود 
از  و  عرصه هــا  تمــام  در  متــوازن  شــکل 
جملــه حمایــِت قاطــع از ســرمایه گذاری و 
ــتغال زایی  ــاد اش ــرای ایج ــی ب ــدات داخل تولی
ــتر از  ــه بیش ــن لحظ ــود. همی ــام ش ــتر انج بیش
800 هــزار تــن در کشــور بــا مشــکل بــی کاری 
اســاس  بــر  می کننــد.  نــرم  دســت وپنجه 
گزارش هــای معتبــر رســانه یی، 36 درصــد 
مــردم افغانســتان زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد 
ــی اســت  ــم تکان دهنده ی ــدون شــک رق ــه ب ک
ــون  ــه میلی ــتر از س ــه بیش ــادان ب ــمار معت و ش
تــن رســیده اســت. آیــا یکــی از دالیــل چنیــن 
وضعیــِت بحرانــی و خطرناکــی نمی توانــد 
ــی  ــد اقتصــاد مل ــه رش ــت ب ــه دول ــدم توج ع

ــد؟ باش
ــا وجــود ســروصداهای زیــادی کــه   دولــت ب
ــرای  ــی را ب ــل توجه ــه، کار قاب ــه راه انداخت ب
شــکوفایی اقتصــادی ملــی صــورت نــداده 
اســت. مــن هیــچ مشــکل شــخصی بــا شــرکت 
الکــوزی نــدارم ولــی وقتــی می بینــم کــه 
ــود،  ــت نمی ش ــه رعای ــن عرص ــت در ای عدال
واقعــًا نســبت بــه عملکــرد دولــت و بــه ویــژه 
ــان و صــداِی  ــد زب ــه بای ــوری ک ــس جمه ریی
ــت  ــا دول ــوم. آی ــی می ش ــد، عصبان ــه باش هم
مهاجرت هــا  افزایــش  دلیــل  غنــی  آقــای 
از کشــور را می دانــد؟ آیــا رقــِم دقیــق و 
ــن  ــور را در ای ــه کش ــانی ک ــی از کس واقعی ی
ســال ها تــرک کرده انــد، در اختیــار دارد؟

متأســفانه اکثــر افــرادی کــه مجبــور بــه 
ــی کار را  ــم توانای ــد، ه ــرک کشــور شــده ان ت
ــوده  ــرده ب ــراد تحصیل ک ــم اف ــته اند و ه داش

انــد. دلیــل ایــن مهاجرت هــا چیســت؟
ــوج  ــِی م ــل اصل ــی از دالی ــد یک ــدون تردی ب
مهاجرت هــای تــازه در کنــار ناامنــی، بــی کاری 
بــوده اســت. وقتــی بــرای یــک خانــواده زمینــۀ 
کارِ آبرومنــد در کشــور میســر نمی شــود، بایــد 
ــور در  ــای آن کش ــه جوان ه ــت ک ــار داش انتظ
آب هــای کشــورهای دیگــر طعمــۀ نهنــگ 

شــوند.
 در شــهر هــرات ده هــا بــازرگان را می شناســم 
ــت از آن هــا  ــد در صورتی کــه دول کــه حاضرن
مختلــِف  عرصه هــای  در  کنــد،  حمایــت 
تولیــدی ســرمایه گذاری کننــد و زمینــۀ کار 
ــم  ــواده فراه ــزاران خان ــا و ه ــرای صده را ب

ــازند. س
بســیار  کابــل  در  مرغــوب  زمیــِن  یافتــن 
ــی را می شناســم  ــن بازرگانان دشــوار اســت. م
کــه حاضرنــد زمین هایــی را کــه شــرکت 
کــرده،  خریــداری  دولــت  از  الکــوزی 
ــووالنه  ــد و مس ــر بخرن ــت ت ــت چنِد قمی بیس
ایــن  بــه  کننــد.  آن هــا ســرمایه گذاری  در 
ــه  ــپارند ک ــد بس ــت تعه ــه دول ــه ب ــا ک معن
می خرنــد،  کــه  زمین هایــی  برابــر  در 
ظرفیت ســازی های مشــخصی را در عرصــۀ 

دهنــد. انجــام  اشــتغال زایی 
شــرکت  بــه  زمیــن  واگــذاری  این کــه  در 
هیــچ  دارد،  سیاســی  رنگ وبــوِی  الکــوزی 
دلیــل  بــه  شــرکت  ایــن  نیســت.  شــکی 
حمایت هایــی کــه در زمــان انتخابــات از رییس 
جمهــوری انجــام داد، این همــه محبــوب شــده 
و بهتریــن امتیازهــا را بــه دســت آورده اســت؛ 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ها ب ــه حاتم بخش ــی این گون ول
ــارت  ــع تج ــه نف ــوزی، ب ــرکت الک ــینۀ ش پیش
و بازرگانــی در کشــور نیســت. ایــن نــوع 
ــرار  ــه ف ــد ب ــز می توان ــای تبعیض آمی برخورده
ــک  ــش کم ــش از پی ــور بی ــرمایه ها از کش س

ــاند. رس
ــارهای  ــا فش ــم ب ــش از این ه ــرکت پی ــن ش ای
زمین هــای  پولیــس،  ویــژه  بــه  و  دولــت 
کــرده  غضــب  را  صنعتــکار  بیســت وچهار 
ــرکت  ــۀ ش ــوارد در کارنام ــه م ــت. این گون اس
ــه ســرمایه گذارِی  ــد اعتمــاد ب الکــوزی می توان
ــد.  ــه وارد کن ــه صدم ــدار را در جامع ارزش م
ــت  ــرای دول ــۀ خــاص ب ــه گون ــن ب مشــورۀ م
ایــن اســت کــه دســت از مداخلــۀ ویران گرانــه 
در عرصــۀ بازرگانــی و تجــارت بــردارد و 
بگــذارد کــه ایــن عرصــه بــه شــکل طبیعــی بــه 
شــکوفایی و خودبســنده گی برســد. در همیــن 
حــال نیــاز اســت کــه دولــت سیاســِت متــوازن 
ــال  ــه اعم ــن عرص ــه را در ای و غیرجانب داران
کنــد و کشــور را در مســیر خودکفایــی کمــک 
رســاند. مــا بیــش از هــر زمــان نیــاز بــه ایــن 
ــاِی  ــادی روی پ ــۀ اقتص ــه در عرص ــم ک داری
ــم  ــت می توان ــا قاطعی ــویم. ب ــتاد ش ــود ایس خ
ــتان در عرصــۀ  ــه افغانس ــی ک ــا زمان ــم ت بگوی
اقتصــادی بــه شــکوفایی و خودبســنده گی 
ــدار  ــِت پای ــح و امنی ــه صل ــز ب ــد، هرگ نرس
ــت  ــح و امنی ــاز صل ــید. زمینه س ــد رس نخواه
در کشــور، شــکوفایی اقتصــادی اســت و بــس. 
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سـه حملـۀ انتحـاری در مراسـم تشـییع و تدفیِن جنازۀ سـالم 
بـا  جـوزا،   12 جمعـه  روز  تظاهـراِت  شـهدای  از  ایزدیـار، 
هشـدارهای فرمانـده گارنیزیـوِن کابـل و نیز دسـتور شـلیک 
ایـن  می رسـند.  نظـر  بـه  مرتبـط  جـوزا   12 معترضـاِن  بـر 
وضعیـت زنـِگ خطری را بـرای همه به صدا درآورده اسـت. 
ویدیوهـای نشرشـده نشـان می دهنـد کـه چگونـه معترضـان 
کشـته می شـوند و بعـد بـه روی آنان، توسـط نظامیـان چادر 
انداختـه می شـود و همچنـان کشـته شـدِن جوانـاِن  سـفید 
معتـرض و خشـونت بـر همصفان شـان نیـز نشـان می دهـد 
کـه آن کشـتار کامـًا عمـدی، دسـتوری و حساب شـده بوده 

 . ست ا
در عیـن حـال، زخمی شـدِن ده ها معتـرِض دیگـر در آن روز 
نیـز بـه امـر مقامـاِت بـاال توسـط سـربازان صـورت گرفتـه 
اسـت؛ زیـرا عکس هـا، ویدیوهـا و شـاهداِن عینـی، همـه و 
همـه ثابـت می کننـد کـه شـلیک ها بر معترضـان، زمینـی و به 

سـمِت صـورت و دسـت و شـکِم آنـان بوده اسـت. 
هـزاران تـن روز جمعـه، در اعتـراض بـه انفجار مهیـِب روز 
چهارشـنبۀ کابـل کـه بیـش از دوصد نفـر در آن جـان باختند 
و صدهـا تـِن دیگـر زخـم برداشـتند، بـه جاده هـا ریختنـد 
و اعتراض  شـان را در یـک راهپیمایـی گسـترده بـه نمایـش 
گذاشـتند. اعتـراِض آنان که خودجـوش و غیرمسـلحانه بود، 
توسـط نظامیاِن دولتی به خشـونت کشـانده شـد و به تعقیب 
بـه  نزدیـک  اجتماعـِی  شـبکه های  فعـاالن  و  رسـانه ها  آن، 
حلقـاِت خـاِص دولتـی و تفکـِر طالبانـی نیـز اتهام هایـی را 
بـر معترضـان وارد کردنـد کـه نشـان مـی داد ایـن اتهام هـا به 
هـدِف تبرئـه کـردِن عمِل غیرانسـانی و نظامی گـرِی حکومت 

بـر معترضـان صـورت می  گیـرد. 
 در کنـار این کـه بـه خشـونت کشـاندِن تظاهـرات توسـط 
نیروهـای نظامـی، خـاِف قانون اساسـی و دولت داری سـت، 
بـه همـان پیمانـه نیـز عملی سنجیده شـده و سیاسـی بـه نظر 
می رسـد. روزِ بعد از آن و سـاعاتی بعد از هشـدار گارنیزیون، 
مراسـم جنـازۀ یکـی از کشته شـده گاِن آن رویـداد در کابل که 
بـا حضور مقاماِت سیاسـی و اهالـِی جامعۀ مدنـی و فرهنگِی 
کشـور برگزار می شـد، با سـه انتحار اسـتقبال شـد کـه بازهم 
رابطه یـی را میـاِن آن هشـدار و انتحـار بـه نمایـش می گذارد. 
در عیـن حـال، ریاسـت اجراییـۀ دولـت و نیـز مقـام والیـِت 
بلـخ و رییـس جمعیـت اسـامی افغانسـتان و وزیـر خارجـه 
و برخـی شـخصیت های ملـی و تحلیل گـران بـاور دارنـد که 
حملـۀ انتحـاری در مراسـم نمـاز جنـازه، مشـکوک بـوده و 

کسـانی در داخـِل نظـام ایـن کار انجـام داده اند. 
کـه  اسـت  گرفتـه  بـاال  چنـان  اتهام هـا  و  بدگمانی هـا  ایـن 
طالبـان نیـز در اعامیه یـی گفته انـد کـه حملـۀ روز شـنبه کارِ 
آنـان نیسـت و ناشـی از اختاف هـای دشـمناِن آنـان اسـت. 
شـلیِک  بـا  مظاهره چیـان  سـرکوِب  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
گلولـه و نیـز انتحـار در مراسـم تشـییع جنازۀ یـک معترض، 
ریشـه در یـک فرمـان و حلقـه و برنامـه داشـته باشـد و ایـن 
چیزی سـت کـه همـه گان به زبـان می راننـد. بنابرایـن با توجه 
بـه شـک و بی اعتمـادِی بزرگی کـه در دولِت موجود رسـوخ 
یافتـه، بایـد بررسـی رویدادهـای روزهـای گذشـتۀ کابـل، به 
نهادهـای بی المللـی گذاشـته شـود؛ زیـرا مـردم نمی تواننـد 
ایـن  اعتمـاد کننـد؛  بـه کمیسـیون های حقیقت یـاِب دولـت 
کرده انـد.  حقیقت زدایـی  رویدادهـا  از  همیشـه  کمیسـیون ها 
مـردم می پرسـند کـه چگونه آن تانکـِر مملو از مـواد انفجاری 
توانسـت بـه آن سـاده گی به هدف برسـد؟ چگونـه معترضان 
بر آن انفجار، به رگبار بسـته شـدند و چگونه مراسـم تشـییع 
جنـازۀ یـک معتـرض بـا انفجارهـای پیهـِم انتحاریـان مواجه 
شـدـ درحالی کـه همیشـه در محافلـی کـه مقامـات و رجـاِل 
برجسـته شـرکت می کننـد، امنیـت در سـطح بـاالِی آن تأمین 

می شـود؟
ممکـن نیسـت کـه به ایـن سـوال ها از طـرِف نهادهـای متهم 
و از طـرِف دولـت پاسـِخ درسـت داده شـود، بایـد نهادهـای 
بین المللـی وارد عرصـه شـوند و دریابنـد کـه چـرا و بـه چه 
دلیل مردم انگشـِت انتقادشـان را از طالبان و داعش، به سمِت 
شـاخه هایی در حکومت  نشـانه برده اند. یقینـًا برخی نهادهای 
خـاِص امنیتـی و برخـی حلقه هـا  و افـراد در حکومـت، در 
نظـِر بخـش بزرگـی از مـردم، خطرنـاک و غیرقابـِل اعتمـاد 
شـده اند. از ایـن رو هیأت هـای فرمایشـی دولت نـه، بلکه یک 
هیـأِت بی طـرِف بین المللـی بایـد رویدادهـای اخیـِر کابـل را 

بررسـی کند.

نهادهایبینالمللیبایدرویدادهای
اخیِرکابلرابررسیکنند
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دولتازتبعیض
درعرصۀاقتصاددستبردارد
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کــه  دادخواهانه یــی  اعتراض هــای  دامنــۀ 
ــزار  ــل برگ ــوزا( در کاب ــه )12 ج روز جمع
ــز  ــر نی ــای دیگ ــه والیت ه ــود، ب ــده ب گردی

ــت. ــده اس ــیده ش کش
شــهروندان  از  تــن  هــزاران  جمعــه  روز 
ــک  ــت در ی ــف پایتخ ــاط مختل ــل از نق کاب
ــق  ــی زنب ــه چهارراه ــی اعتراضــی ب راهپیمای
–جایــی کــه حملــۀ روز تروریســتی رخ 
داده بــود- ســرازیر شــدند و بــا برپایــی 
ــران  ــاری س ــتار برکن ــن، خواس ــۀ تحص خیم

ــدند. ــی ش ــدت مل ــت وح حکوم
شــهروندان  تظاهــرات،  ایــن  دنبــال  بــه 
ــتند و  ــا خیس ــه پ ــای ب ــماری از والیت ه ش
ــام  ــان را اع ــل حمایت ش ــرات کاب از تظاه
کردنــد و خواســتار برکنــاری شــماری از 

ــدند. ــی ش ــک امنیت ــه ی ــووالن درج مس
و  گروه هــا  از  شــماری  هــم،  ســویی  از 
احــزاب سیاســی نیــز تــا کنــون از معترضــان 
مــورد،  تازه تریــن  در  کرده انــد.  حمایــت 
ــق  ــری انوارالح ــه رهب ــن ب ــی نوی ــۀ مل جبه
احــدی بــه معترضــان پیوســته اســت و 
گفته هــای نیــز وجــود دارد کــه ممکــن 
اســت حــزب جمعیــت اســامی نیــز از 

معترضــان حمایــت کنــد.
آقــای احــدی دیــروز در یــک نشســت خبــر 
هم چنــان گفــت کــه محمــد اشــرف غنــی و 
عبــداهلل عبــداهلل تــوان حکومــت را ندارنــد و 

بایــد اســتعفا دهنــد.
کســانی  نخســتین  بادغیــس  شــهروندان 
ــل  ــرات کاب ــت از تظاه ــه در حمای ــد ک بودن
ــان در  ــد. آن ــا کردن ــی اعتراضــی برپ راهپیمای
ــتانی  ــد پاکس ــعارهای ض ــی ش ــن راهپیمای ای
ــان  ــه خواه ــد ک ــد کردن ــد و تأکی ــر دادن س

ــی و  ــت امنیت ــووالن بی کفای ــاری مس "برکن
ــن از اعضــای شــبکۀ  ــازده ت ــی ی ــدام علن اع

ــتند." ــی هس حقان
معترضــان بادغیســی گفتنــد: "راه حــل بحــران 
ــتحکام  ــی، اس ــیج مل ــور در بس ــی کش کنون
ــی و  ــای امنیت ــت نیروه ــی، تقوی وحــدت مل
سیاســت گذاری های  در  بیشــتر  وضاحــت 
ــار  ــت، انتح ــس اس ــکوت ب ــت. س ــی اس مل

بــس اســت، انفجــار بــس اســت".
نهادهــای  مســووالن  پیــش،  روز  دو 
شــهر  در  خبرنــگاران  و  مدنــی  جامعــۀ 
ــار  ــۀ مرگب ــش حمل ــن نکوه ــبرغان، ضم ش
تظاهــرات  از  کابــل،  در  چهارشــنبه  روز 

کردنــد. حمایــت  کابــل  دادخواهانــۀ 
ــی  ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــد ک ــان گفتن آن
ــن  ــووالن ای ــت و مس ــوان اس ــاکاره و نات "ن
اســتعفا  وظایف شــان  از  بایــد  حکومــت 

ــد". دهن
والیــت  باشــنده گان  دیگــر،  ســویی  در 
ــن  ــا ریخت ــته و ب ــوش ننشس ــز خام ــور نی غ
والیــت،  ایــن  مرکــز  جاده هــای  بــه 
حمایت شــان را از تظاهــرات روز جمعــه 

اعــام کردنــد. 
آنــان گفتنــد از حکومــت خواســتند تــا 
ــای  ــی مصلحت ه ــت را قربان ــت و امنی عدال

نکننــد. سیاسی شــان 
همزمــان بــا ایــن، روز گذشــته شــماری 
از شــهروندان، فعــاالن مدنــی و برخــی از 
نماینــده گان مــردم هــرات در مجلــس، دیروز 
در یــک راه پیمایــی در مقابــل ســاختمان مقــام 
ایــن والیــت، بــا خانواده هــای قربانیــان 
و  کــرده  غم شــریکی  اخیــر  رویدادهــای 
ــام  ــل اع ــرات کاب ــان را از تظاه حمایت ش

ــد. کردن
ــد  ــد کردن ــان تأکی ــی هم چن ــاِن هرات معترض
کــه خواهــان تأمیــن امنیــت، عدالــت و 
ارگ  داخــل  از  پنجــم  ســتون  برچیــدن 

هســتند. ریاســت جمهوری 
ــت  ــنده گان والی ــروز باش ــال، دی ــن ح در عی
ــرد  ــت گ ــن والی ــوک ای ــز در چ ــار نی تخ
رهبــران  کناره گیــری  خواســتار  و  آمــده 

حکومــت وحــدت ملــی گردیدنــد.
ــروز  ــت نیم ــِی والی ــاالن مدن ــماری از فع ش
ــروز  ــی اعتراضــی، دی ــک گردهمای هــم در ی
یکشــنبه حمــات مرگبــار اخیــر در کابــل را 
ــن  ــان ای ــرده و بربازداشــت عام ــوم ک محک

ــد. ــد کردن ــا تأکی رویداده
اگــر  گفته انــد،  نیمــروز  مدنــی  فعــاالن 
دســتگیری  و  امنیــت  تأمیــن  در  دولــت 
اقــدام  کابــل  مرگبــار  عامــان حمــات 
ــات  ــه اعتراض ــت ب ــان دس ــد؛ آن ــدی نکن ج

زد. خواهنــد  گســترده 
بــرای  عدالت خواهانــه  تظاهــراِت 
تأمیــن امنیــت شــهروندان تنهــا در بُعــد 
داخلــی خامــوش نمانــد و صــدای ایــن 
عدالت خواهــی بــه امریــکا و اروپــا نیــز 

رســید.
در  مقیــم  افغانســتانی های  از  شــماری 
امریــکا در برابــر کاخ ســفید گردهــم آمدنــد 
ــا  ــتند ت ــور خواس ــن کش ــت ای و از حکوم
ــه  ــروط ب ــتان را مش ــه افغانس ــش ب کمک های
ــد. ــتان کن ــهروندان افغانس ــت ش ــن امنی تأمی
آنــان بــا بیــان این کــه پاکســتان عامــل اصلــی 
امریــکا  و  اســت  افغانســتان  ناامنی هــای 
بی تفــاوت  ایــن کشــو  مقابــل  در  نبایــد 
امریــکا  کــه  گفتنــد  هم چنــان  باشــد، 
بایــد در بــدل حمایتــی کــه از حکومــت 
افغانســتان و پاکســتان می کنــد، از ســران 
ایــن حکومت هــا در برابــر آنچــه انجــام 

می دهنــد، پاســخ معقــول بطلبــد.
مقیــم  افغانســتانی  باشــنده گان  هم چنــان، 
ــر  ــی ب ــی مبن ــدام اعتراض ــک اق ــان در ی آلم
ــی  ــت وحــدت مل ــران حکوم ــی س بی توجه
ــت شــهروندان افغانســتان، در  ــن امنی در تأمی
ــن کشــور  ــر ای ــۀ دیگ ــد نقط ــرودگاه و چن ف
شــم روشــن کردنــد و گفتنــد کــه طالبــان را 

ــد. ــود نمی دانن ــرادران خ ب
در حملــۀ مرگبــاری کــه روز چهارشــنبۀ 
هفتــۀ گذشــته در چهاراهــی زنبــِق شــهر 
کابــل اتفــاق افتــاد، بیــش از 100 تــن کشــته 
ــۀ  ــر روان ــن دیگ ــش از 400 ت ــدند و بی ش

ــدند. ــتان ش بیمارس

کابـل تـا دو روز دیگر میزبان نشسـت جهانی 
زیـر نام »پروسـه کابـل« خواهد بود. "پروسـه 
کابـل" به هـدف پایـان  دادن جنگ افغانسـتان 
در همکاری با کشـورهای منطقـه و جهان در 

کابـل آغاز می شـود.
بـه گـزارش سـام وطندار، دواخـان مینه  پـال، 
جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی  معـاون 
روز  کابـل،  پروسـه  نشسـت  می گویـد، 
سه شـنبه شـانزدهم مـاه روان خورشـیدی، بـا 
اشـتراک شـماری از نماینـده گان کشـورهای 
منطقـه و جهـان، در کابـل پایتخـت برگـزار 

. می شـود
به گفتـۀ او، در ایـن نشسـت نماینـده گان 24 
کشـور منطقـه و جهـان بـه  شـمول سـفیران 
شـماری از کشـورهای مقیم در کابل اشـتراک 
کـرده و در بـارۀ آغـاز رونـد صلـح و ابعـاد 

می کننـد. بحـث  آن  گونه گـون 
رهبـری نشسـت پروسـه کابـل را حکومـت 
بنیـاد  آن  در  کـه  دارد  عهـده  بـه  افغانسـتان 
صلـح بـا طالبـان و دیگـر گروه هـای مخالف  
دولت گذاشـته خواهد شـد. از دیگـر اهداف 
این پروسـه این اسـت که کشـورهای شرکت 
کننـده در راسـتای مبـارزه بـا هراس افگنی به 

اجمـاع و توافـق واحـد دسـت یابند.
جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی  معـاون 
تدابیـر  امنیتـی،  نهادهـای  کـه  می گویـد 
جدی یـی را بـرای تأمیـن امنیت این نشسـت 

دارنـد. دسـت  روی 
شـماری از آگاهان سیاسـی برگزاری نشسـت 
پروسـه کابـل را بـرای تأمین صلح در کشـور 

بسـیار مهـم می داننـد. معیـن مرسـتیال، آگاه 
مـور سیاسـی می گویـد که جنـگ افغانسـتان 
ابعـاد منطقه یـی و جهانـی دارد و هـر گامـی 
کـه بـرای تأمیـن صلـح در کشـور برداشـته 
می شـود، بایـد کشـورهای منطقـه و جهان در 

باشـند. آن دخیل 
آقـای مرسـتیال می گویـد، هـر گامـی کـه بـا 
اشـتراک کشـورهای منطقـه و جهـان بـرای 
پایـان جنـگ در افغانسـتان برداشـته می شـود 
روی تأمیـن امنیت اثرگذار اسـت، اما این کار 
بـه زودی و بـا برگـزاری یک نشسـت امکان 

نیسـت. پذیر 
جاویـد غفـور، یکی دیگر از آگاهان سیاسـی، 
برگـزاری این گونـه نشسـت ها را در وضعیت 
کنونـی کشـور یک نیـاز اساسـی می دانـد. به  
گفتـۀ آقـای غفـور، بـه میـان آمـدن اجمـاع 
سیاسـی بـرای تأمیـن صلـح، ثبات و توسـعۀ 
کشـور از هدف هـای بنیادی نشسـت پروسـۀ 
کابـل بـه شـمار می روند و در این نشسـت از 
کشـورهای منطقـه و جهان خواسـته می شـود 
در  را  افغانسـتان  ثبـات،  تحکیـم  بـرای  تـا 
پشـتی بانی  اقتصـادی  و  نظامـی  بخش هـای 

. کنند
پروسـه کابـل یـک ابتـکار جدیـد اسـت کـه 
بـه  پایـان دادن  بـرای  افغانسـتان  حکومـت 
منطقـه  کشـورهای  بـا  همـکاری  در  جنـگ 
را  عملی یـی  گام هـای  جامعه جهانـی،  و 
برمی دارنـد، ایـن پروسـه تعهـدات صلـح و 
ثبـات دایمـی را در افغانسـتان در پـی خواهد 

داشـت.

مسلم یار:
برخیسفارتها،ستونپنجمیهاودشمناندرپینفاقافگنیهستند

»پروسۀکابل«سهشنبهبرگزارمیشود

در  ســنا  مجلــس  رییــس 
ــم  ــار پی ه ــه انفج ــورد س م
جنــازه  تشــیع  مراســم  در 
ــار  ــم ایزدی ــد عل ــر محم پس
ایــن  هــدف  کــه  گفــت 
ــان  ــی در می ــه نفاق افگن حادث

مــردم افغانســتان بــود.
مســلم یار  فضل هــادی 
رییــس مجلــس ســنا کــه 
یــک  روز  نشســت  در 
شــنبه )14 جــوزا( گفــت: 
ــتون  ــفارت ها، س ــی س "برخ

ــاق  ــد کــه نف ــر آن ان پنجمی هــا و دشــمنان ب
ــتان  ــردم افغانس ــان م ــمتی در می ــی و س قوم

بیاندازنــد".
آقــای مســلم یار افــزود کــه در حادثــه دیــروز 
همــه رهبــران و ســران جهــادی حضــور 
ــی  ــت خوب ــمن فرص ــر دش ــتند و از نظ داش

ــود. ــتان ب ــی در افغانس ــه افگن ــرای تفرق ب
ــردم را در  ــمنان م ــری دش ــه او، رهب ــه گفت ب
ــا در  ــی و روس ه ــای افغانســتان، پنجاب قضای

ــد. دســت دارن
رییــس مجلــس ســنا گفــت: "دشــمن بــه مــا 
ــد هوشــیار باشــند؛  ــردم بای ــد، م رحــم ندارن
مــا نبایــد در برابــر دشــمن ُچــپ باشــیم؛ تــا 
دیــروز آی اس آی و حــاال پاکســتان، ایــران، 
ــردم افغانســتان دســت  ــر م و روســیه در براب

بــه دســت هــم داده انــد".
ــد کــه دشــمن اراده  ــد ورزی ــار تاکی مســلم ی
ــتان  ــردم افغانس ــی م ــی دارد ول ــه افگن تفرق
ــی  ــای امنیت ــی و نیروه ــام کنون ــد از نظ بای

ــد. ــت کنن حمای
ــر  ــازه پس ــیع جن ــم تش ــنبه در مراس روز ش
ــس  ــاون اول مجل ــار مع ــم ایزدی ــد عل محم
ســنا ســه حملــه انتحــاری پــی هــم صــورت 
ــدند و  ــته ش ــه 20 کش ــه در نتیج ــت ک گرف

ــتند. ــم برداش ــر زخ ــن دیگ ــدود 80 ت ح
ــه  ــی رخ داد ک ــن حمــات انتحــاری زمان ای

ــت،  ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب عب
برخــی وزرای کابینــه و شــماری زیــاد از 
اعضــای شــورای ملی در مراســم خاکســپاری 

ــتند. ــار شــرکت داش جســد ســالم ایزدی
جملــه،  از  دولتــی  مقام هــای  از  شــماری 
فضل هــادی مســلم یــار رییــس مجلــس 
ســنا، ابــدال اهلل محمــدی نماینــده مــردم 
ــروز  ــن فی ــروز الدی ــس، فی ســمنگان در مجل
ــداد  ــن روی ــز در ای ــه نی ــت عام ــر صح وزی

زخم هــای ســطحی برداشــته انــد.
ســناتوران  از  شــماری  حــال،  همیــن  در 
از  مراســم  ایــن  امنیــت  کــه  می گوینــد 
ــاحه  ــی موظــف در س ــای امنیت ســوی نیروه
بــادام بــاغ کابــل گرفتــه نشــده اســت و ایــن 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــداد اتف روی
معلــم الالگل یــک عضــو مجلــس ســنا 
ــود؛  ــان شــده ب ــروز پ گفــت: "حمــات دی
ــرای  ــی ب ــورای مل ــی ش ــه امنیت ــرا قطع زی
ــا  ــی ب ــه اســت ول ــت ســاحه رفت ــن امنی تامی
ممانعــت محافظــان مســتقر در تپــه بــادام بــاغ 

مواجــه شــده انــد".
الالگل افــزود کــه ایــن حملــه از ســوی 
برخــی حلقاتــی در درون دولــت ســازماندهی 
ــه صــورت  ــزرگان مجاهــدان را ب ــا ب شــده ت

ــد. ــن ببرن ــی از بی ــته جمع دس
اعضــای مجلــس ســنا خواســتار بررســی 
جــدی ایــن موضــوع از ســوی دولت شــدند.

روح اهلل بهزاد

جمعیتاسـالمیگفتوگـوباارگراردکـرد
رییــس اجرایــی حــزب جمعیــت اســامی 
ایــن  رهبــری  می گویــد،  افغانســتان 
ــه  ــد ب ــا ارگ در پیون ــو ب حــزب گفت وگ

ــت. ــرده اس ــر را رد ک ــوادث اخی ح
ــس  ــخ و ریی ــی بل ــور، وال عطــا محمــد ن
اجرایــی حــزب جمعــت اســامی بــا 
دکتــر  از  هم چنــان  اعامیه یــی  نشــر 
ــش را  ــا "صف ــت ت ــته اس ــداهلل خواس عب

ــد. ــخص" کن مش
ــده اســت کــه  ــور آم ــای ن ــۀ آق در اعامی
ــأت  ــک هی ــت ی ــری جمعی ــورای رهب ش
10 نفــری را موظــف کــرده تــا بــا داکتــر 
ــت وارد  ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل، ریی عب

گفت وگــو شــود.
بــه گفتــۀ آقــای نــور، هیــأت حــزب جمعیــت بــا 
ــس  ــه ریی ــد ک ــخص کن ــد مش ــداهلل بای ــای عب آق
ــار  ــای خون ب ــت رویداده ــا "درنظرداش ــی ب اجرای
اخیــر کــه قربانــی مســتقیم آن مــردم بــوده اســت، 
ــانی  ــا کس ــا ب ــد ی ــود می مان ــردم خ ــار م در کن
همدســت می شــود کــه مــردم بی گنــاه را بــه 

ــتند". ــه بس ــار گلول رگ ب
در اعامیــه آمــده اســت: "جلســۀ اضطــراری 
ــتان  ــامی افغانس ــت اس ــری جمعی ــورای رهب ش
بــه  جنایت کارانــه  حملــۀ  از  پــس  ســاعاتی 
مراســم تدفیــن شــهدا برگــزار شــد و در نخســتین 
گام، دعــوت رســمی ارگ از رهبــری جمعیــت 
اســامی در روز یکشــنبه، چهاردهــم جــوزا بــرای 
ــر را  ــوادث اخی ــورد ح ــم در م ــو و تفاه گفت و گ

ــرد." رد ک
آقــاق نــور در ایــن اعامیــه هم چنــان گفتــه 
ــوولیت  ــامی مس ــت اس ــری جمعی ــت: "رهب اس
ــار  ــرایط در کن ــن ش ــه در ای ــد ک ــش می دان خوی

خواســته های  و  دل  درد  بــه  ایســتاده،  مــردم 
خانواده هــای قربانیــان گــوش داده و بــا فریــاد بــر 
حــق آنــان هم صدایــی کننــد و در مرحلــۀ بعــدی، 
در مــورد راهــکار عملــی تطبیــق خواســته های 
برحــق مــردم و مبــارزه بــا تــرور و توطیــه، تصمیــم 

ــرد." ــع بگی قاط
ــز  ــن نی ــش از ای ــخ پی ــی بل ــه وال ــی اســت ک گفتن
ــم  ــه مهاج ــتی س ــۀ تروریس ــه حمل ــش ب در واکن
ــای  ــر آق ــپاری پس ــم خاک س ــر مراس ــاری ب انتح
ایزدیــار گفتــه بــود کــه حلقاتــی در درون نظــام در 

ــد. ــت دارن ــر دس ــات اخی ــازماندهی حم س
کشــتار  کــه  بــود  کــرده  تأکیــد  نــور  آقــای 
ســالم  شــهید  جنــازۀ  نمازگــزاران  بی رحمانــۀ 
ایزدیــار، "توطیــۀ ناجوان مردانــه و حملــۀ مســتقیم 
بــه یــک جریــان مشــخص سیاســی اســت و 
در  حلقاتــی  داشــتن  دســت  بــر  را  گمانه هــا 
درون نظــام در ســازماندهی ایــن حمــات بیشــتر 

" . می ســازد
هرچنــد رییــس اجرایــی حــزب جمعیــت در 

ــروه  ــا گ ــرد و ی ــود ف ــازۀ خ ــارات ت اظه
مشــخصی را متهــم بــه تیرانــدازی بــاالی 
ــل  ــه در کاب ــده گان روز جمع ــر کنن تظاه
تظاهــرات  ایــن  در  امــا  نمی کنــد، 
ــد و  ــان باختن ــن ج ــت ت ــی هف اعتراض
بیــش از ده تــن دیگــر زخمــی گردیدنــد 
مظاهره کننــده گان،  ادعــای  بــه  کــه 
و  ارگ  محافظــان  از ســوی  شــلیک ها 
گارنیزیــون کابــل صــورت گرفتــه اســت.
جریــان  در  جان باختــه گان  از  یکــی 
ــار، پســر  ــرات، محمــد ســالم ایزدی تظاه
ایزدیــار، معــاون نخســت  محمدعلــم 
ــته در  ــه روز گذش ــود ک ــنا ب ــس س مجل
ــد  ــای ارش ــور مقام ه ــا حض ــازه اش ب ــم جن مراس
حکومتــی چــون، عبــداهلل عبــداهلل و ســران جهــادی 
ــۀ انتحــاری رخ داد  ــت، ســه حمل و حــزب جمعی
ــن دیگــر هــم کشــته و زخمــی شــدند. و ده هــا ت
قابــل یــاد آوری اســت کــه پیــش از ایــن در 
ــزب  ــت ح ــری موق ــورای رهب ــام ش ــم اع مراس
ــت  ــور نداش ــداهلل حض ــداهلل عب ــز عب ــت نی جمعی
ــور پیــش از آن مقاطعــۀ سیاســی  و عطــا محمــد ن
ــد  ــود. امــا جاوی ــرده ب ــام ک ــداهلل را اع بــا عب
اجرایــی  رییــس  ســخنگوی  معــاون  فیصــل، 
ــای  ــی از اعض ــان یک ــداهلل هم چن ــه عب ــت ک گف
انتخابات هــای  در  و  اســت  جمعیــت  حــزب 
ریاســت جمهوری نیــز از آدرس همیــن حــزب 

ــت. ــده اس ــت ش ــزد و حمای نام
ــل  ــات در کاب ــه اعتراض ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــان  ــد. هم چن ــود ش ــومین روز خ ــروز وارد س دی
ــز در  ــار نی ــرات و تخ ــای ه ــروز در والیت ه دی
حمایــت از تظاهــرات کابــل، تظاهــرات اعتراضــی 

ــا شــد. برپ



افغانسـتان حـدود یـک قـرن اسـت کـه از بیماری 
از  تاهنـوز  و  می کشـد  عـذاب  قومـی  شوونیسـِم 
پایـاِن این بیماری اثری سـراغ نمی شـود. مناسـبات 
اجتماعـی، نظـام اقتصادی، فعالیت هـای فرهنگی و 
هنـری در ایـن سـرزمین، بـه درجـاِت متفاوتـی از 
شوونیسـِم قومـی متأثر انـد. این که چـه نظریه هایی 
در خلـِق ایـن بلیـه سـهیم بوده انـد و قوم مـداری 
چه سرگذشـتی در چهار دهۀ پسـین داشـته اسـت، 
گفتنی سـت  دارد.  را  اجمالـی  بررسـِی  ایجـاب 
کـه جهـاد )1371-1357 هــ خ( بـه عنـوان یـک 
رویـداد عظیـم، بـرای نخسـتین بار مناسـباِت قومی 
افغانسـتان زیـر و رو کـرد. جهانی شـدن و  را در 
تحـوِل  افغانسـتان  در  دموکراسـی  آن،  تـداوم  در 
دیگـری بود که سـرزمیِن مـا را نیـز درنوردید و بر 
انحصارطلبـِی قومی ضرباِت کوبنـده وارد آورد؛ در 
حـدی کـه می تـوان وضعیـِت شوونیسـِم قومـی را 

در حـال حاضـر "نیمه جـان" توصیـف کـرد.  

مبانی نظری
عالـم  گوشـه وکنارِ  در  دور،  گذشـته های  در 
نسـِب  کـه  بودنـد  زمـام داران  از  خانواده هایـی 
خـود را بـه آسـمان می رسـاندند، القابـی همچـون 
بـه خـود  آسـمان  و  ابـر  یـا خـداِی  پسـر خـدا، 
خـود،  میـان  صـورت،  بدیـن  و  بر می گزیدنـد 
خانـواده و بقیـۀ مردم تفـاوِت ذاتی قایل می شـدند 
و بـر پایـۀ آن، امتیازاتـی را به دسـت می آوردنـد.
در میـان پیـروان ادیـان، یهودی ها اعتقـاد به برتری 
قـومِ یهـود دارنـد و خـود را قـوم برگزیـدۀ الهـی 
ده گانـه،  فرمان هـای  از  اول  فرمـان  می شـمارند. 
در  مـی دارد.  بیـان  یهودیـت  در  را  اصـل  همیـن 
اساسـی  طبقـۀ  چهـار  بـه  انسـان ها  هندوییسـم، 
تقسـیم می گردند و اسـاِس این دسـته بندی از روی 
مبـدای خلقِت آن هـا صورت گرفته اسـت. طبقات 
چهارگانـه عبارت انـد از: 1( براهمـه؛ 2( شـترا؛ 3( 
ویـش؛ 4( شـودر. بـر اسـاس تعالیـم هندوییسـم، 
براهمـه از دهـان، شـترا از بازوهـا، ویـش از ران ها 
و شـودر از پاهـا توانـای مطلـق آفریـده شـده اند. 
و  مقـام  هندوییسـم،  در  طبقـات  ایـن  از  هریـک 
یـاراِی  را  دارنـد کـه کسـی  منزلتـی تعریف شـده 
عبـور از آن مرزهـا نمی باشـد، و هریـک می باید پا 
را در حـِد گلیـِم خویـش دراز کند و تسـلیم بدون 
براهمـه  باشـد.  چون وچـراِی سرنوشـِت خویـش 
در هندوییسـم در جایـگاه نیمه خدایـی قـرار دارد، 
درحالی کـه شـودر، نجـس خوانـده می شـود و بـا 
حیواناتـی ماننـد سـگ و قورباغـه برابـر می باشـد. 
هرچنـد از رهگـذر اعتقـادی در اسـام طبقه بنـدی 

وجـود نـدارد، لیکـن هـر فرقـۀ اسـامی خـود را 
گـروه "ناجیـه" خوانـده و بـه باطل بودِن سـایرین 
معتقـد اسـت. امـا از لحـاظ فرهنگـی، اشـخاص و 
خانواده هـا بـر پایـۀ شـغل و درآمدشـان، رده بندی 
می شـوند و بـر آن اسـاس، هـر یـک اخـِذ موقـع 

می کننـد. 
سرشـِت  کـه  کسانی سـت  نخسـتین  از  افاطـون 
جایـگاه  و  دانسـت  متفـاوت  هـم  از  را  انسـان ها 
هـر یـک را حسـِب گوهـر و سرشـتش در نظـر 
گرفـت. از نظـر او، ذاِت معدود کسـانی )فاسـفه( 
از طاسـت کـه سـزاوار سـروری و حکمرانی اند. 
عـدۀ دیگـر گوهـر وجودشـان از نقره می باشـد که 
می بایـد در جایـگاه دومِ فرمانروایـی قـرار گیرنـد. 
بقیـه از آهـن سرشـته شـده انـد کـه می بایـد بـه 
امـور شـاقه پرداختـه و خدمـِت شـاه و درباریـان 
هـم  شـماری  افاطـون،  دیـد  از  آرنـد.  به جـا  را 
انـد کـه ناقص الخلقـه و کـودن بـه دنیـا می آینـد 
و هستی شـان مخـِل "دولـت – شـهر" می گـردد. 
فیلسوف شـاه صاحیـت دارد کـه بـه منظـور بهبود 
وضعیـت شـهر، دسـت بـه نابـودی آن ها بزنـد. از 
نظـر این فیلسـوف، عدالت آن اسـت که هر کسـی 
در جایـگاه در خـور شـأنش قـرار گیـرد، و هـرگاه 
کسـی از حـد خویـش عبـور کنـد، عدالـت زیر پا 
کشـانده  هرج ومـرج  بـه  شـهر  نظـم  و  می گـردد 

می شـود. 
تاریـخ،  درازنـای  در  افاطـون  ذات انگارانـۀ  نظـر 
مبنایـی بـرای بسـیاری از شوونیسـت های قومـی و 
زبانـی شـده اسـت. بـه گونه یـی کـه قومـی خـود 
را "نجیـب" و دیگـران را "نانجیـب" می خوانـد، 
دیگـری مدعـی اسـت بهشـتیان بـه زبـان قـومِ او 
سـخن می گوینـد و قوم گرایانـی هـم بوده انـد کـه 
غیرخودی هـا را "موالـی" لقـب داده اند. ابـن تیمیه 
از اندیشـمندان نامدارِ مسـلمان اسـت که به تفاوِت 
گوهـرِی انسـان ها معتقد اسـت. بـه بـاور او، خون 

و زبـاِن عـرب نسـبت به سـایرین برتـری دارد. 
دیدگاه دیگری که ریشـه در زمیـن دارد و به نظریۀ 
طبیعـی موسـوم اسـت، بـه وسـیلۀ چارلـز داروین 
جهـان  نظریـه،  ایـن  اسـاس  بـر  گردیـد.  مطـرح 
محـِل تنـازع و کشـمکش اسـت و هـر یـک بـرای 
مبـارزه آن هایـی  ایـن  بقـاِی خـود می کوشـد. در 
برنـده می شـوند کـه از قـدرت و شایسـته گی الزم 
بهره منـد بوده باشـند. در نظریۀ طبیعی، میان انسـان 
و سـایر جانـوران کـدام تمایزی وجود نـدارد و هر 
یـک بـرای بقـاِی خـود تـاش مـی ورزد؛ بنابراین 
جنـگ بـه منظـور کسـب تفـوق و برتـری در میان 
گروه هـای انسـانی، یـک امر طبیعی شـناخته  شـده 

اسـت کـه از آن گریـزی وجود نـدارد. 
ظهـور دو پدیـدۀ عصر جدیـد؛ یکی دولـِت ملی و 
دیگـری دموکراسـی در بسـیاری از نقـاط جهان به 
فردگرایـی میـدان داد و امتیـازاِت گروه هـای قومی 
از  افغانسـتان  امـا در  نابـود گردانیـد.  و زبانـی را 
ایـن دو، بـه سـودِ قوم گرایـی کار گرفتـه شـد. زیرا 
دولت سـازی در افغانسـتان بـا الگـوی ژرمنـی آغاز 
شـد. تیـوری این الگو در مرحلۀ نخسـت از سـوی 
محمـود طـرزی و سـپس بـه وسـیلۀ عبدالمجیـد 
زابلـی و غام محمـد فرهـاد بـه افغانسـتان آورده 
یکسان سـازی  بـر  ژرمنـی،  الگـوی  اسـاس  شـد. 
قومـی و زبانـی اسـتوار می باشـد. در یـک کشـور 
چنـد قومـی ماننـد افغانسـتان، اجـرای ایـن نظریه 
بـا خسـاراِت فراوانـی بـه همـراه بـود؛ بسـیاری از 
آثـار تاریخـِی بلخ و هـرات ویران گردیـد، نام های 
تاریخـِی پاره یـی از مناطق عوض شـد، هویت یک 
قـوم بر سـایرین تحمیل شـد و بدین منظـور تاریخ 
رسـمی نوشـته شـد و همـۀ نمادهـا و افتخـاراِت 
بـه یـک قـوم نسـبت داده شـد. یـک  افغانسـتان 
قـوم بـا تکیـه بـر قـدرت دولتـی، "گفتمـان ملی"ِ 
دلخواهـش را رقـم زد، خـود را اکثریـت وانمـود 
گردانید و موسـِس افغانسـتان عنوان کـرد و به مدد 
رسـانه های همه گانـی و نصاب تعلیمـی معارف، آن 
را بـه گـوِش فرد فردِ کشـور رسـاند. امـا این مدل 
چنـان بـر قامـِت افغانسـتان تنـگ و نارسـا افتاد که 
نتواسـت رضایـِت همه گانـی را کمایـی بـدارد، لذا 
بـا واکنش هـای دوامـداری روبـه رو گردیـد کـه تا 

دارد.  ادامـه  هنوز 
کـه  دموکراسـی  از  قوم گـرا  غرب دیده هـای 
ظاهـر  بـا  و  گرفتنـد  مـدد  اسـت،  روز  مضمـون 
آراسـته بـه میـدان وارد شـدند. آن هـا از "کمیـت" 
و   برخاسـتند  دفـاع  بـه  "حقیقـت"  جـای  بـه 
ایـن  کردنـد.  "اکثریـت"  فـدای  را  "انسـانیت" 
اشـخاص، سـخن از اکثریت و اقلیـت ِ قومی گفتند 
و بـر پایـۀ همیـن منطق، همـۀ امتیازات سیاسـی را 
حـق مسـلِم "اکثریـت قومـی" خواندنـد. بـه گونۀ 
مثـال؛ انوارالحـق احـدی زعامت و رهبـری را حق 
انکارناپذیـِر پشـتون ها دانسـته و بر هویت پشـتونِی 
در  تره کـی  روسـتار  مـی ورزد.  تأکیـد  افغانسـتان 
کنـار اکثریـت قومـی از نظـر خصایـص انسـانی، 
پشـتون ها را نسـبت بـه سـایر باشـنده گان برازنـده 
می شـمارد کـه به آن هـا شایسـته گی زعامـت را در 

افغانسـتان بخشـیده اسـت. 
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افغـانسـتان 
و تقالی شـوونیسم 

بـه تاریـخ 12 ثـور 1371 خورشـیدی، با عقـب راندن نیروهای حزب  اسـامی از قـومی
داخـل شـهر کابـل و ختـم درگیری های مسـلحانه، شـهر آرام گردیـد و مکتب ها 
و نهادهـای دولتـی دوبـاره فعـال شـدند. اما دیری نگذشـت که به تاریـخ 14 ثور 
1371 خورشـیدی، گلبدیـن حکمتیار که در چهارآسـیاب کابل سـنگر گرفته بود، 
عقده مندانـه شـهر کابـل را بـه راکـت بسـت و در اولیـن روز بیـش از سـی راکت 

بـه شـهر کابل فیر شـد.
گروه هـای مختلفـی کـه در اداراِت دولتی سـنگر گرفته بودند، از ایـن وضعیت به 

نفـِع خود اسـتفاده کـرده و تمام امکانـاِت ادارات را چپاول نمودند.
کابـل پُـر از افـراد مسـلح گردیـد و هیـچ جایـی مصونیـت نداشـت. در پهلـوی 
ایـن افـراد، تنظیم هـا و گروه هـای مسـلح حکومت داکتـر نجیب اهلل و ملیشـه های 
مسـلح مربـوط خدمـات دولتـی در کابـل و اطـراف کابـل نیـز فعـال بودنـد و به 

نوبـۀ خـود، در بی ثباتـی شـهر کابـل نقش داشـتند.
راکت پراکنـی گلبدیـن حکمتیـار از آغـاز ایجاد دولت اسـامی تا شکسـت دولت 
پروفیسـور برهان الدیـن ربانـی، در کابـل ادامـه یافت. حتـا آقای گلبدیـن در روز 
معرفـی آقـای عبدالصبور فرید به سـمت صدارت، دسـت از راکت باران شـهریان 
کابـل برنداشـت و بـه اسـتقباِل آقـای فریـد ـ که خـودش موصوف را بـه عوِض 
خـود بـه حیـث صدراعظـم معرفـی کـرده بـود ـ بیش از شـصت راکت به شـهر 

کابل فرسـتاد. 
در ایـن درگیری هـا و حـوادث خونیـن، ادارات دولتـی کم وبیـش فلـج گردیدنـد 
و افغانسـتان قسـمِت مهمـی از نیروهـای انسـانی و مـادِی خود را از دسـت داد.

متأسـفانه پیـروزی انقـاب اسـامی نوید خوشـی برای مردم افغانسـتان نداشـت 
و بـار دیگـر مـردم با سـیاهی و بی ثباتـی روبـه رو گردیدند.

در جنـگ و بی ثباتـی افغانسـتان، همسـایه های مـا هیـزم و نفـت ریختنـد تـا کـه 
ایـن آتـِش خـوب زبانـه کشـید و بیشـترین امکانـات مـادی و معنوِی افغانسـتان 

را سـوزاند.
ناامنـی می سـوخت و هـر روز گوشـه یی از آن داغـی  کابـل در اثـر جنـگ و 

می شکسـت. آن  در  قامتـی  و  برمی داشـت 
نتوانسـت  ناامنـی  این کـه گلبدیـن حکمتیـار در مـدت سـه سـال جنـگ و  از 
حکومـت اسـامی را سـاقط کنـد، پاکسـتان بـا همـکاری دولت هـای غربـی، 
گـروه دیگـری بـه نـامِ طالـب را شـکل داد کـه شـعار آن هـا تأمیـن امنیـِت راه ها 
و برداشـتن پوسـته های غیرمسـوول از کوچـه و پس کوچه هـای شـهر کابـل و 

والیـات افغانسـتان بـود.
گـروه طالبـان بـه نـامِ شـریعت به سـرعت رشـد کـرد و در مـدت زمانـی کوتـاه، 
اکثـِر والیـات افغانسـتان را از شـِر گروه هـای مختلـِف مسـلح نجـات داد. آن هـا 
بـا حمایـت قاطـِع پاکسـتان و امکانـات عربسـتان سـعودی و امـارات و کمـک 
کشـورهای غربـی، در مـدِت کمتـر از دو سـال اکثـِر مناطق افغانسـتان را اشـغال 

کردنـد و نظـام مسـتبد خـود را در افغانسـتان حاکـم سـاختند.
ایـن گـروه ظالـم کـه در ابتدا ذهنیـِت مردم را بـا خود داشـت، با توانایـی بلندی 
از چنـد اسـتقامت بـر کابـل حملـه کـرد و بـه تاریـخ 20 میـزان 1375 در یـک 
حملۀ سـریع والیات شـرقی افغانسـتان را تصـرف و نیروهای دولتـی را قلع وقمع 
کـرد و بـه تاریـخ 23 میـزان 1375 خورشـیدی، خـود را بـه سـروبی رسـاند و 
قوت هـای دولتـی کـه انگیـزۀ جنگی خـود را در مقابل آن ها از دسـت داده بودند، 

کردند.  عقب نشـینی 
نیروهـای مسـلِح طالبان توانسـتند تا حوالی شـام 23 میزان، خـود را به حومه های 
کابـل برسـانند. در ایـن هنـگام مسـعود بـرای جلوگیـری ازهم پاشـیده گی بیشـتِر 
نیروهـای خـود و ویرانی شـهر، فرمان عقب نشـینِی تمـام نیروهـا را از تمام نقاط 

شـهر کابـل تا شـام 23 میزان 1371 خورشـیدی، صـادر کرد.
نیروهـای مسـعود، همـراه بـا تجهیزات خود، کابـل را ترک و ابتدا به شـمال کابل 
و بعدتـر بـه پـروان و جبل السـراج عقـب نشسـتند و در تصمیمـی دیگـر، با تمام 

قوت هـای نظامـی و مردم، داخل درۀ تنگ پنجشـیر شـدند.
پاکسـتانی ها بـه کمـک طالبـان، شـِب آن روز درحالی که تنهـا قسـمتی از کابل را 
تصـرف کـرده بودند، داخل ارگ ریاسـت جمهوری شـدند و به تعقیـب آن، داکتر 
نجیـب اهلل رییس جمهـور مخلـوع افغانسـتان را از دفتر سـازمان ملـِل متحد بیرون 
کشـیدند و در نیمه هـای شـب، او را همـراه بـا بـرادرش به صـورِت بی رحمانـه 

رسـاندند. قتل  به 
طالبـان و پاکسـتانی ها بـا کشـتن بـدون محکمـه و صحرایـی داکتر نجیب، نشـان 

دادنـد کـه بـه هیچ اصـول و قانونـی پای بند نیسـتند.
طالبـان بعـد از اشـغال پایتخت کشـور، بـرای حمله به پنجشـیر و والیات شـماِل 

کشـور آماده گـی گرفتند.
در اولیـن واکنـش احمدشـاه مسـعود، طالبـان را "نیروهـای مـزدور" خوانـد و 

پاکسـتان را متهـم بـه همـکارِی نزدیـک بـا طالبـان در سـقوط پایتخـت کـرد.
بـا وجـود تسـلط طالبـان بـر اکثـر مناطـق افغانسـتان، بـه جز یکـیـ  دو کشـور، 

دیگـر کشـورها ایـن نیـروی نظامـی را به رسـمیت نشـناختند.
اشـغال 90 درصـد خـاک  پنـج سـال و  بـا حضـور خـود در جریـان  طالبـان 
افغانسـتان، اکثـر قوماندانـاِن دوران جهاد را خلع سـاح نموده و تعـدادی از آن ها 

را از کشـور راندنـد.
جهـاد افغانسـتان در مدت زمـاِن چهـارده سـال، قوماندان هـای زیـادی را به وجود 
آورده بـود کـه هرکـدامِ آن هـا بـه نوبـۀ خـود در سـقوط حکومِت دست نشـاندۀ 

شـوروی و تحـوالت مهـِم افغانسـتان، نقش اساسـی امـا متفاوتی داشـتند.

پاره اهی ویپستهبخشبیسـتوششم
خاطراتیازرحمتاهللبیگانه

ِ أْتقاُكم« »إِنَّا َخلَْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َو أُْنثى َو َجَعْلناُكْم ُشُعوباً َو َقباِئَل لَِتعاَرُفوا. إِنَّ أْكَرَمُكْم ِعْنَد للاَّ

عبدالحفیظ منصور   //////////////////////////////////////////////////////// بخش نخست
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از  بــه عصمــت، تأســی  ارتبــاط  قــدر متفق علیــه در 
ــته  ــاه واگذاش ــر گن ــام ب ــا علیهم الس ــه انبی ــت ک ــن اس ای
ــبحانه و  ــد س ــد: »خداون ــه می گوی ــن تیمی ــوند. اب نمی ش
تعالــی گنــاه هیــچ پیامبــری را ذکــر نکــرده، مگــر این کــه 
از توبــۀ او نیــز یــادآوری کــرده اســت؛ بــه همیــن لحــاظ، 
مــردم در ارتبــاط بــه عصمــت انبیــا بــه دو قــول انــد: یــا 
ــوم  ــان معص ــام گناه ــران از انج ــد پیامب ــه می گوین این ک
ــاه در  ــر گن ــرار ب ــد از اق ــه می گوین ــا این ک ــد، و ی ــوده ان ب
عصمــت انــد، به ویــژه در مســایلی کــه بــه تبلیــغ رســالت 
ــن متفــق اســت کــه  ــر ای بســته گی دارد. امــت اســامی ب
ــا و  ــر خط ــد و ب ــوم ان ــالت معص ــغ رس ــران در تبلی پیامب
ــن  ــر چنی ــه اگ ــرای این ک ــوند؛ ب ــذار نمی ش ــتباه واگ اش
ــوِل معجــزه از  شــود، مقصــد رســالت نقــض شــده و مدل

ــی رود« .  ــن م بی
یکــی از امامــان اشــعری مذهب بــه نــام باقانــی و برخــی 
ــا معصــوم  ــد کــه انبی ــاور ان ــن ب ــه ای ــه ب از علمــای معتزل
ــره؛  ــان صغی ــه از گناه ــره و ن ــان کبی ــه از گناه ــتند، ن نیس
درحالی کــه ابــن تیمیــه ایــن رأی را ترجیــح می دهــد کــه 
انبیــا از گناهــان کبیــره معصــوم انــد امــا از گناهــان صغیــره 
ــای  ــر علم ــر اکث ــن رأی و نظ ــه ای ــد ک ــه. وی می گوی ن
ــت.  ــان اس ــِب مختلف ش ــارب و مذاه ــا مش ــلمان، ب مس
ــر  ــا از کبائ ــه انبی ــه این ک ــول ب ــد: ق ــه می گوی ــن تیمی اب
معصــوم انــد نــه از صغائــر، قــول اکثــر علمــای اســام و 
تمــام گروه هــا، حتــا قــول اکثــر اهــل کام همیــن اســت... 
و همچنــان قــول اکثــر اهــل تفســیر، حدیــث و فقهــا اســت 
کــه می گوینــد انبیــاء از گناهــاِن صغیــره معصــوم نیســتند 
ــع  ــن و تاب ــه، تابعی ــان، صحاب ــلف، امام ــای س و از علم
تابعیــن خــاف ایــن ســخن روایــت نشــده اســت«. ابــن 
ــت  ــای ام ــان از گروه ه ــتین کس ــد: »نخس ــه می افزای تیمی
ــق  ــۀ مطل ــه گون ــا ب ــت انبی ــه عصم ــول ب ــه ق ــامی ک اس
نموده انــد، همانــا رافضی هــا می باشــند]هدف شــیعیان 

اســت[« . 
ــام  ــا از تم ــت انبی ــه عصم ــانی که ب ــر کس ــه ب ــن تیمی اب
گناهــان صغیــره و کبیــره معتقــد انــد، رد کــرده و آن هــا را 
متهــم بــه تحریــف کامِ خداونــد نمــوده اســت؛ زیــرا در 
ــا و  ــان انبی کام الهــی، نصــوص صریحــی در زمینــۀ عصی
ســپس آمــرزش گناهان شــان از طــرف خداونــد بــه گونــۀ 

صریــح بیــان شــده اســت« . 
امــا مخالفــاِن ترابــی در فتوایــی کــه ضــد وی صــادر کــرده 
بودنــد، نوشــته بودنــد کــه »در شــریعت مــا ـ اهل ســنت و 
جماعــت ـ انبیــا در آن چــه از خداونــد بــه مــا می رســانند، 
از شــرک و گناهــان کبیــره پیــش و بعــد از بعثــت معصــوم 
ــر  ــه اگ ــت ک ــتی اس ــِم نادرس ــخنی، تعمی ــن س ــد«. چنی ان
تکفیرکننــده گاِن ترابــی در ارتبــاط بــه عصمــت انبیــا 
این گونــه  می خواندنــد،  را  تیمیــه  ابــن  نوشــته های 
ــه  ــن تیمی ــد. اب ــان نمی آوردن ــه زب ــطحی را ب ــخناِن س س
ــای  ــر علم ــر تکفی ــان ب ــدن جاه ــلط ش ــد: »مس می گوی
مســلمان از جملــه بزرگ تریــن منکــرات اســت... علمــای 
ــوان  ــز نمی ت ــه هرگ ــد ک ــاق دارن ــر اتف ــن ام ــه ای اســام ب
ــد،  ــه دارن ــا منازع ــت انبی ــارۀ عصم ــه درب ــی را ک علمای

ــرد« .  ــر ک تکفی
آن چــه گفتــه آمدیــم، آرایــی بــود کــه ترابــی بــا جمهــور 
علمــا در آن زمینه هــا مخالفــت نشــان داده و وی رحمــه اهلل 
ــته ها  ــه در گذش ــوده، بلک ــا نب ــن آرا تک وتنه ــم در ای ه
هــم علمایــی ایــن اقــواِل شــاذ را گفتــه و مطابــِق آن عمــل 
ــول  ــن اق ــر ای ــد و به خاط ــی بیاین ــه گروه ــد. این ک  کرده ان
ــود  ــِش خ ــه ری ــت ب ــد، در حقیق ــر کنن و آرا وی را تکفی
ــر  ــود و ب ــر خ ــق را ب ــث و تحقی ــوزۀ بح ــده و ح خندی

ــاخته اند.  ــگ س ــران تن دیگ
ــا  ــه ب ــم ک ــادی داری ــای زی ــام علم ــخ اس ــا در تاری م
جمهــور نه تنهــا در مســایل فقهــی فرعــی، بــل در مســایل 
اعتقــادی مخالفــت  کرده انــد، امــا هیــچ گاه از طــرف 
ــر و تفســیق نشــده اند، و اســف بارتر  ــا تکفی ــور علم جمه
ــر علمــا باعــث  ــه برخوردهــا در براب این کــه رواِج این گون
ــده و در  ــامی ش ــۀ اس ــر و اندیش ــتایِی فک ــود و ایس جم
برخــی حالت هــا بــه تــرور فکــری می انجامــد کــه خیلــی 

ــت. ــی اس ــرور فیزیک ــر از ت زیان بارت
ــل  ــۀ اه ــاد جبه ــۀ ایج ــی در زمین ــش های تراب کوش

ــاب  کت
دکتــر ترابــی پــس از این کــه بی دینــی در کشــورهای 
یافــت و  به ویــژه در جهــان اســام رونــق  مختلــف 
کمونیســت ها توانســتند زمــام امــور برخــی از کشــورهای 
اســامی را به دســت گیرنــد، بــه ایجــاد جبهــۀ اهــل 
ــو  ــد جل ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــود، ت ــوت نم ــاب دع کت
آن  در  کــه  بگیــرد  را  بی دینــی  گســترش  و  توســعه 
ــود. وی  ــی آن ب ــت، حام ــدرت وق ــن ق ــان، بزرگ تری زم
در کنفراســی کــه بــه همیــن مناســبت دایــر گردیــده بــود، 
چنیــن گفــت: »دیــن، جهانــی اســت، خداونــد بــرای همــه 
اســت، خداونــد حــدود طبیعــِی سیاســی را ترســیم نکــرده؛ 
ــد« . در  ــی ان ــی جهان ــی همه گ ــان اله ــه ادی ــرای این ک ب
ــۀ الوعــی  ــه مجل ــس چنان ک ــن کنفران ــای ای یکــی از بنده
ــاب،  ــان کت ــام صاحب ــه »تم ــده اســت ک ــد، آم ــل می کن نق
ــی  ــل، همه گ ــا انجی ــورات و ی ــا ت ــرآن ی ــروان ق ــواه پی خ
مؤمــن انــد و همه گــی بــه عبــادت خــدا می پردازنــد 
ــکاری  ــاظ، هم ــن لح ــه همی ــد؛ ب ــجده می کنن ــه او س و ب
ــر  ــا در براب ــت ت ــا الزم اس ــان این ه ــدت می ــاد وح و ایج

بی دینــان بایســتند« . 
مجلــۀ "المجتمــع" از ترابــی نقــل قــول کــرده کــه وی گفته 
ــاِت  ــن موضوع ــی از بزرگ تری ــی یک اســت: »وحــدت مل
مــورد توجــه ماســت، مــا در جبهــۀ اســامی بــه وحــدت 
ملــت  اســاس  بــر  اســام  به وســیلۀ  یکپارچه گــی  و 
ــراث  ــا می ــا مســیحیان، ب ــا را ب ــه م ابراهیمــی می رســیم ک
تاریخــی مشــترک و پشــتوانۀ تاریخــی از باورهــا و اخــاق 
ــد،  ــع می کن ــم جم ــتیم، گرده ــی دارای آن هس ــه همه گ ک
مــا دیــن را بــه عنــوان وســیلۀ دشــمنی نمی خواهیــم، بلکــه 
آن را بــه عنــوان وســیلۀ بــرادری در ایمــان بــه ذاِت یکتــا 

 . می خواهیــم« 
ــا  ــان، چالش ه ــان ادی ــو می ــس »گفت وگ ــی در کنفران تراب
و امیدهــا« کــه در خارطــوم بــه تاریــخ 4-6/5/1415 
ــه  ــروز ب ــن ام ــت: »م ــه اس ــده، گفت ــد گردی هـــ ق منعق
ــاب"  ــم، و "کت ــوت می کن ــاب دع ــل کت ــۀ اه ــاد جبه ایج
ــت...  ــی اس ــای اله ــام کتاب ه ــم تم ــم، هدف ــه می گوی ک
دوری از تعصبــات دینــی و مذهبــی، دروازه یــی بــه ســوی 
ــروان  ــرگاه پی ــان اســت، ه ــان ادی ــی می گفت وگــوی واقع
ــدام  ــر ک ــد و ه ــود را واگذارن ــِی خ ــِب دین ــان تعص ادی
ــد،  ــاز بپردازن ــن ب ــا ذه ــان ب ــوِن ادی ــق پیرام ــرای تحقی ب
بــدون تردیــد بــه ایــن واقعیــت می رســند کــه اصــل همــۀ 
ــه آن  ادیــان یکــی اســت، و در ارزش هــای اساســی کــه ب
ــن  ــروز ای ــا ام ــوت م ــد، و دع ــق ان ــد متف ــرا می خوانن ف
اســت کــه: جبهــۀ اهــل کتــاب ایجــاد گــردد، و )کتــاب( در 
ــزد  ــه از ن ــه می شــود ک ــی گفت ــام کتاب های ــه تم ــرآن، ب ق

ــده اند«.   ــازل ش ــد ن خداون
ایــن ســخنان و بیانــات ترابــی بازهــم دانشــمندان زیــادی 
را بــه شــور آورد و آن هــا لــب بــه اعتــراض گشــوده و وی 
ــلمانان  ــارا و مس ــود و نص ــان یه ــه می ــد ک ــم کردن را مته
ــد،  ــن می دان ــی را مؤم ــت و همه گ ــل نیس ــی قای تفکیک
ــل  ــارا قای ــد و نص ــه توحی ــل ب ــلمانان قای ــه مس درحالی ک
بــه تثلیــت انــد، و چگونــه می شــود میــان عقیــدۀ توحیــد 
و تثلیــث وحــدت ایجــاد کــرد و همــه را مؤمــن خوانــد. 
محمــد مختــار شــنقیطی اســتاد اخــاق سیاســی و تاریــخ 
ــی  ــه یک ــر ک ــامِی قط ــای اس ــکدۀ  پژوهش  ه ــاِن دانش ادی
از مریــدان ترابــی اســت، توضیــح داده کــه »ترابــی 
ــه  ــاب ب ــِل کت ــن اه ــه دی ــد ک ــته بگوی ــت نخواس هیچ وق
شــکل کنونــی اش قابــل قبــول اســت و نــه آنــان خواســتار 
ــِث  ــا و تثلی ــِد م ــه اســام اند و او هرگــز توحی ــدن ب گروی

ــت«.  ــته اس ــر ندانس ــان را براب آن
ــل  ــًا قای ــی صراحت ــه تراب ــد ک ــح می کن ــنقیطی تصری ش
بــه کفــر اهــل کتــاب و شــرِک آنــان بــوده و کســانی کــه 
ــا از آن  ــت ام ــرآن را می دانس ــی ق ــی معان ــد تراب می گوین
ــتباه  ــرد، در اش ــرح نمی ک ــا آن را مط ــد ی ــت می ورزی غفل
ــل  ــدِن اه ــرک خوان ــر و مش ــد و وی کاف ــض بوده ان مح
ــه از  ــک صفح ــه در ی ــه مرتب ــی را س ــط تراب ــاب توس کت
کتابــش »السیاســۀ والحکــم« چــاپ 2003 اثبــات می کنــد، 
ــاب را  ــل کت ــا اه ــاب باره ــان کت ــی در هم ــه تراب چنان ک

ــد«.  ــر می دان کاف
ــن شــنقیطی متذکــر می شــود کــه »فــرق گذاشــتن  همچنی
ــز  ــوع تمی ــک ن ــرکان ی ــاب و مش ــل کت ــان اه ــی می تراب
ــن  ــرآن دارد و همچنی ــه ریشــه در ق اصطاحــی اســت ک
تفــاوت گذاشــتنش میــان اهــل کتــاب و کفــار نیــز تفاوتــی 
ــد  ــرای تأیی ــرآن دارد و ب اصطاحــی اســت و ریشــه در ق

آن از ابن تیمیــه مــواردی را ذکــر می کنــد«.
ــد  ــته باش ــی خواس ــه تراب ــت ک ــر آن اس ــنقیطی منک ش
روزی میــان اســام و دیگــر ادیــان در توحیــد و حنفیــت 
ــد کــه وی بارهــا  ــد می کن ــد و تأکی ــرار نمای مســاوات برق
ایــن را نفــی کــرده اســت و ســخِن وی در نفــی توحیــد از 
مســیحیان را نقــل می کنــد کــه »مســیحیان بــا واســطه  های 
کلیســاها از خداونــد فاصلــه گرفتنــد و از اصــل دیــِن خود 
نیــز جــدا شــدند« و ســپس می پرســد: کــدام انســان 
باانصــاف پــس از ایــن می گویــد کــه ترابــی میــان وحــی 
اســامِی نــاب و کتــاب تحریف شــده تفاوتــی قایــل 

نیســت.
ترابی و مفهوم مدرِن شهروندی

در حکومــت اســامی هــر انســانی بــه هــر مذهــب 
ــک  ــی در ی ــوِق ثابت ــد، دارای حق ــه باش ــژادی ک ــر ن و ه
زنده گــی شــرافت مندانه اســت. امــا بــا وجــود ایــن، 

ــداف و  ــه اه ــه ب ــت ک ــاب را داراس ــن انتخ ــِق ای وی ح
ــراِت آن را  ــتون فق ــام س ــه اس ــت ک ــن حکوم ــِی ای مبان
ــرد.  ــا را نپذی ــا آن ه ــاورد و ی ــان بی ــد، ایم ــکیل می ده تش
اگــر وی بــه ایــن اهــداف ایمــان داشــت و مســلمان بــود، 
ــه  ــاز دیگــری ک ــچ امتی جــز شایســته گی های شــخصی هی
ــد  ــد نخواه ــدا کن ــلمانش ج ــرادران مس ــر ب او را از دیگ
ــت  ــر می بایس ــت، ناگزی ــا را نپذیرف ــر آن ه ــت، و اگ داش
ــت  ــه حکوم ــهروندی ب ــوق ش ــورداری از حق ــرای برخ ب
ــه رســمیت بشناســد.  ــادار باشــد و مشــروعیِت آن را ب وف
بنابرایــن، وی حــق نــدارد بــا رویارویــی مســلحانه و یــا بــا 
ــِی آن را  ــام عموم ــت، نظ ــمنان حکوم ــه دش ــته گی ب وابس

ــد. ــد کن تهدی
ــرایطی  ــن ش ــلمان در چنی ــک غیرمس ــهروندِی ی ــا ش ام
برخــوردار از وضعیتــی ویــژه اســت و تــا هنگامــی کــه وی 
بــه اســام درنیامــده، ایــن وضعیــت همچنــان باقــی اســت. 
او از ســویی، در پاره یــی از مســایل از قبیــِل خــوردن، 
ــی  ــه زنده گ ــه ب ــخصی ک ــوال ش ــامیدن، ازدواج و اح آش
فــردی مربــوط می شــود، از آزادی هایــی برخــوردار اســت 
کــه گاهــی بــرای یــک مســلمان فراهــم نیســت. از ســویی، 
ــد  ــلمان دارن ــهرونداِن مس ــه ش ــی ک ــی از حقوق از پاره ی
ــه  از قبیــل حــق تصــدی مناصــِب عمــدۀ حکومتــی کــه ب
هویــِت حکومــت مربــوط می شــود )ریاســت عامــه(، 

محــروم اســت .  
تصــور عمومــِی فقهــا و دانشــمندان اســامی همیــن 
ــل  ــن اص ــی ای ــر تراب ــا دکت ــم. ام ــه آمدی ــه گفت ــت گ اس
ــوم  ــه مفه ــاور اســت ک ــن ب ــه ای ــته و ب ــا گذاش ــر پ را زی
»شــهروندی« بــه معنــای برابــری میــاِن افــراد یــک کشــور 
بــدون تبعیــض دینــی و نــژادی میــان آنــان اســت، و بــرای 
تطبیــق ایــن ایــده حتــا پیــش از رســیدن بــه قــدرت، آن را 
در جماعــت اســام گرایان پیــاده کــرده و بــرای عضویــت 
ــاز گذاشــته و در  غیرمســلمانان در جبهــۀ اســامی راه را ب
مرام نامــۀ ایــن جبهــه بــر ایــن امــر تصریــح نمــوده اســت. 
ــت  ــام گرا را واداش ــای اس ــر جریان ه ــدام، دیگ ــن اق ای
ــِت شــریعت متهــم  ــر اســام و ثواب ــه خــروج ب ــا او را ب ت
کننــد؛ چــون بــه جــای عقیــدۀ توحیــد، عقیــدۀ شــهروندی 

ــرار داده اســت.  ــای خــود ق را مبن
ترابی سیاست مدار

ــه  ــن زمین ــود و در ای ــر ب ــک متفک ــی ی ــه تراب ــا این ک ب
ــا  ــن اکتف ــه ای ــز ب ــا هرگ ــت، ام ــم داش ــی ه موفقیت های
نکــرد، بلکــه بــه دنیــای سیاســت قــدم گذاشــت و همــواره 
تــاش کــرد کــه حرکــِت سیاســی اش را رنــِگ مشــروعیت 

ــد.  ــک ده ــت و پوشــش ایدیولوژی و عقانی
ــق  ــدان موف ــت چن ــوزۀ سیاس ــای وی در ح ــا تاش ه ام
ــد  ــر بُع ــختی ب ــۀ س ــوارد لطم ــی م ــا در برخ ــود و حت نب
ــر  ــِی او ب ــد سیاس ــان بُع ــاخت و چن ــرِی وی وارد س فک
ــه  ــت او را ب ــای سیاس ــرد و دنی ــه ک ــری اش غلب ــد فک بُع
جاهایــی کشــاند کــه دوست داشــتنی نبــود؛ زیــرا بــر یــک 
ــد و پای بنــد یــک موضــوع  رای و دیــدگاه پایــدار نمی مان
ــرد  ــوض می ک ــگ ع ــرعت رن ــه به س ــد، بلک ــم نمی ش ه
ــن عرصــه، دســِت کمــی  ــه هدفــش برســد. او در ای ــا ب ت
ــد  ــث ش ــن روش باع ــت... و ای ــت ها نداش از ماکیاولیس
ــد  ــردم از دســت بده ــاِن م ــِت خــود را در می ــه محبوبی ک
و مــردم میــان شــخصیت فکــری و شــخصیِت سیاســی اش 
تفاوت هــای زیــادی ببیننــد. بــرای مثــال، ترابــی کــه 
همه جــا از اهمیــت شــورا و احتــرام بــه رأی توده هــا 
ــت،  ــخن می گف ــی، س ــکام فقه ــا در اح ــت، حت و جماع
ــل  ــن اص ــه ای ــی ب ــم، ذره ی ــان و قل ــوزۀ زب ــارج از ح خ

ــل نشــد. ــت قای اهمی
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ابوبکر صدیق
بــه دنبــال انفجارهــای پیهــم و گلولــه 
ــن از  ــا ت ــل، ده ه ــان در کاب ــتن معترض بس
مــردم، اســتادان دانشــگاه، اعضــای شــورای 
ــرات در  ــردم ه ــای م ــی و نماینده ه والیت
مجلــس بــا حضــور در مقابــل والیــت 

ــد. ــراض زدن ــه اعت ــت ب ــرات، دس ه
ــای روز  ــت از راه پیمایی ه ــا حمای ــان ب آن
جمعــه در کابــل، می گوینــد کــه راه پیمایــی 
حــق هــر شــهروند اســت و حکومــت 
نبایــد مانــع ایــن اعتراضــات مدنــی شــود.
نماینــدۀ مــردم هــرات،  ناهیــد فریــد، 
در مجلــس نماینــده گان در جمــع ایــن 
ــد  ــراض و بلن ــه اعت ــت ک ــان، گف معترض
کــردن صــدا، حــق مســلم مــردم افغانســتان 
اســت و نبایــد حکومــت در برابــر آن 

ــد. ــی کن ــون اقدام ــاف قان خ
بانــو فریــد افــزود کــه  مقاومــت حکومــت 
ــان  ــر معترض ــی، در براب ــای نظام و نیروه
در کابــل بــه نشــانۀ مقابلــه بــا تمــام مــردم 
افغانســتان اســت و مــردم هــرات در برابــر 

ــینند.  ــاکت نمی نش ــه س ــن قضی ای
ــرد  ــد ک ــرات تأکی ــردم ه ــدۀ م ــن نماین ای
ــه  ــگاه ب ــی هیچ ــای مردم ــه اعتراض ه ک
ــروعیت  ــردن مش ــش ب ــر پرس ــای زی معن
ــود  ــرای بهب ــی ب نظــام نیســت بلکــه حرکت

عملکــرد حکومــت می باشــد.
آن  دنبــال  بــه  اعتراضــی  تجمــع  ایــن 
صــورت می گیــرد کــه در جمعــه گذشــته، 
ــر روی معترضــان شــلیک  ــل ب ــس کاب پولی

کــرده کــه در نتیجــه پنــج تــن کشــته و شــماری مجــروح 
ــدند. ش

و  دانشــگاه  اســتادان  از  شــماری  هــم،  ســویی  از 
ــتیبانی از  ــا پش ــرات ب ــت ه ــی در والی ــاالن فرهنگ فع
ــت،  ــن امنی ــه تأمی ــد ک ــل گفتن ــردم کاب ــای م اعتراض ه
کمتریــن خواســته مــردم یــک جامعــه می باشــد کــه بایــد 

ــود. ــن ش ــت تأمی ــوی حکوم از س
ــه  ــت: حمل ــرات گف ــتاد در دانشــگاه ه ــی، اس ــارق نب ط
ــه  ــل، دور از هرگون ــرض کاب ــردم معت ــه م ــده گان ب کنن
حــس انســان دوســتی عمــل کرده انــد و رفتارشــان 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــف ب تخل
ــانیت و  ــاف انس ــت خ ــورد حکوم ــه برخ ــه ک او گفت
شــریعت می باشــد و بایــد رهبــران ایــن حکومــت پاســخ 

ــه مــردم داشــته باشــند. روشــنی را ب
ــت  ــاد امنی ــرای فری ــد ب ــه نبای ــد کــرد ک ــی تاکی ــای نب آق
و عدالــت خواهــی، صــدای اعتــراض مــردم را خامــوش 

کــرد.
بــه گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه، ســرکوب معترضــان کابــل 
ــه  ــدۀ ب ــتان عقی ــت افغانس ــه حکوم ــد ک ــان می ده نش
ــا  ــر ب ــن مغای ــدارد و ای ــاالری ن ــردم س ــی و م دموکراس

ــک اســت. ــام دموکراتی ــداف نظ ــعارها و اه ش
ــد  ــادآوری می کنن ــان، ی ــدگان هم چن ــراض کنن ــن اعت ای
ــردم  ــای م ــل، اعتراض ه ــان کاب ــا معترض ــا ب ــم پ ــه ه ک

ــه خواهــد داشــت. هــرات هــم ادام
ــی  ــاالن مدن ــماری از فع ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
دروالیــت تخــار نیــز حمایــت خــود را از راه پیمایی هــای 

ــد. ــل اعــام کــرده ان ــی در کاب مدن
آنــان در ایــن گردهمایــی اعتراضــی، رگبــار 
ــده گان  ــرات کنن ــه روی تظاه ــه ب روز جمع
از طــرف نیروهــای پولیــس در کابــل را 

ــد. ــوم کردن محک
در همیــن حــال، انــور الحــق احــدی، رییس 
حــزب جبهــه نویــن ملــی، در یــک نشســت 
خبــری گفــت کــه حملــه چهــار شــنبه بــه 
کابــل نتیجــۀ بی کفایتــی حکومــت اســت. 

ــی را  ــت وحــدت مل ــای احــدی، حکوم آق
ــی  ــی و ناتوان ــی امنیت ــه بی برنامه گ ــم ب مته
بــر تأمیــن امنیــت شــهروندان کــرده و 
می گویــد کــه  ا ظهــارات اخیــر رییــس 
ــه ایجــاد  ــی ب حکومــت وحــدت ملــی، مبن
عــوام  امنیتــی  نهادهــای  در  اصاحــات 
ــای  ــد، راه ه ــت بای ــه اســت و حکوم فریبان
ــهروندان  ــت ش ــن امنی ــرای تأمی ــی ب اساس

ــرد. ــت گی روی دس
بــه گفتــۀ او، حکومــت وحــدت ملــی، تنهــا 
وقــت مــردم را هــدر می  دهــد و تــوان حــل 
ــی  ــران سیاس ــدارد. رهب ــکل را ن ــچ مش هی
بایــد در تفاهــم بــا نهادهــای و ســازمان ملل 
ــت  ــران حکوم ــل رهب ــۀ بدی ــد، گزین متح
وحــدت ملــی را بایــد روی دســت گیــرد. 
ــر  ــق ه ــی ح ــه راه پیمای ــرد ک ــد ک او تأکی
شــهروند اســت، امــا ناتوانــی حکومــت در 
تأمیــن امنیــت مــردم نمی توانــد توجیــه 
ــن  ــر ای ــد در براب ــردم بای ــد، م ــر باش پذی
ناتوانــی حکومــت بــه پــا خیزنــد و رهبــران 

ــد.  ــتفعا کنن ــه اس را وادار ب
آقــای احــدی حمایــت خــود را از راه پیمایــی روز جمعــه 
ــه  ــی ب ــای امنیت ــار نیروه ــه  رگب ــت ک ــرد و گف اعــام ک
روی تظاهــرات کننــد ه گان خــاف قانــون اســت و  بایــد 

ــه دادگاه کشــانیده شــوند. ــت ب ــن جنای ــان ای مرتکب
ــای  ــای و ناتوانی ه ــرای حــل تنش ه ــه ب ــرد ک ــان ک او بی
حکومــت بایــد یــک اجمــاع ملــی برگــزار شــود و گزینــه 
بدیــل بــرای رهبــران فعلــی حکومــت روی دســت گرفته 

  . د شو
بــا وجــود اینکــه شــماری از نیروهــای نظامی دولتــی روز 
ــت  ــودند، حکوم ــش گش ــان آت ــه روی معترض ــه ب جمع
وحــدت ملــی دســتور داده تــا عامــان ایــن تیراندازی هــا 

شناســایی و محاکمــه شــوند.
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د افغانســتان د ســوداګرۍ او صنایعــو خونــه وايــي، د 

کابــل وروســتیو خونړیــو پېښــو نــه یــوازې پانګونــه پــه ټپــه 

ــه  ــې ل ــوري ي ــه ل ــو ل ــو شــمېر پانګه وال ــه بلکــې د ی ودرول

افغانســتانه د پانګــو د ایســتلو پــه اړه جــدي اندېښــنې پیــدا 

ــړي دي. ک

ــنبې  ــوزي د یکش ــان الک ــان ج ــتیال خ ــې مرس ــه خون د دغ

پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل، کــه پــه کابــل کــې امنیتــي 

ــې د  ــه ده چ ــرې ن ــو لې ــړي ن ــې دوام وک ــت همدغس حال

ــرې يش. ــې ډې ــتونزې الپس ــې س ــه ک ــه برخ ــې پ پانګون

نوموړی وايي:

"د ناامنــۍ د وروســتي وضعیــت لــه املــه پانګونــه درېدلې، 

ــدا شــوې  ــه دې اړه اندېښــنه پی ــو شــمېر پانګه والــو رسه پ ی

ــتانه  ــه افغانس ــې ل ــې پېس ــې خپل ــوي چ ــه ک او دوی هڅ

ــه يش،  ــم کــه امنیــت ښــه ن ــاور ی ــه دې ب ــو زه پ وبــايس، ن

پــه دې برخــه کــې بــه افغــان ســوداګر لــه جــدي ســتونزو 

ــخ يش." رسه مخام

ښــاغيل الکــوزی وايــي چــې پــه تېــرو څــو کلونــو کــې پــه 

ــو  ــده خ ــوداګري ډېرې ــه او س ــې پانګون ــت ک روژې میاش

ســږ دا میاشــت د ناامنیــو لــه املــه پانګونــه پــه ټپــه دریدلــې 

ده.

ــې د  ــوداګرۍ خون ــې د س ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

چارواکــو د معلوماتــو لــه مخــې پــه کابــل کــې د وروســتیو 

خونړیــو پېښــو لــه املــه د ځــاين زیانونــو ترڅنــګ نېــږدې 

خصــويص رشکتونــو تــه شــل میلیونــه ډالــره زیــان رســیدلی 

دی.

دغــه موټــر بــم چاودنــه چــې د تېــرې چهارشــنبې پــه ورځ 

د کابــل ښــار زنبــق څلــور الري تــه څېرمــه رامنــځ تــه شــوه 

ــايل  ــر م ــه س ــکتور ت ــويص س ــې خص ــې ي ــیمه ک ــه س پ

ــه واړول. زیانون

ــه  ــدراڼ ل ــان ځ ــار خ ــوداګر اعتب ــان س ــې افغ ــه ک ــه ورت پ

امنیتــي ځواکونــو غوښــتنه کــوي چــې د عمومــي وضعیــت 

د ښــه کېــدو پــه هــدف خپلــې هلــې ځلــې تېــزې کــړي.

ښــاغيل ځــداراڼ ازادي راډيــو تــه وویــل چــې دولــت بایــد 

د امنیــت د ســاتنې لپــاره جــدي کار وکــړي ترڅــو بهــر تــه 

د پانګــې د ایســتو مخنیــوی ويش:

ــت دی،  ــوداګرو امنی ــو س ــوږ د ټول ــتنه زم ــايس غوښ "اس

ــه مــو  ــه حکومت ــو جــدي ګــواښ، ل ــاره ی ناامنــي زمــوږ لپ

غوښــتنه دا ده چــې بایــد پــه دې برخــه کــې جــدي پاملرنــه 

ــوی ويش." ــه مخنی وکــړي ترڅــو د پانګــې د ایســتلو ن

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت 

ــاتنه  ــد س ــې او د ژون ــو پانګ ــې د پانګه وال ــوي چ ډاډ ورک

يــې لومړیتــوب دی او لــه همــدې املــه یــې امنیتــي 

ارګانونــو تــه دنــده ســپارلې چــې پــه دې برخــه کــې جــدي 

ــړي. ــې وک ــې ځل هل

د دغــه وزارت د ویانــد د دفــر رسپرســت نجیــب دانــش پــه 

دې اړه ازادي راډيــو تــه وویــل:

"کورنیــو چــارو وزارت د ســوداګر او د دوی د کار د امنیت د 

خونــدي کولــو لپــاره چــې بهــر امنیــت ورتــه ونیــول يش د 

ترورېــزم پــه وړانــدې د مبــارزې ریاســت تــه دنــده ســپارلې 

ــه تــوان کــې یــې لــري د دوی  چــې هــر هغــه څــه چــې پ

د کارونــو د ښــه تــررسه کېــدو لپــاره بایــد اقــدام وکــړي."

ــه  ــې ل ــي چ ــان واي ــمېر کارپوه ــو ش ــارو ی ــادي چ د اقتص

افغانســتانه څنګــه د پانګــې احتــايل تېښــته بــه پــه هېــواد 

کــې بــې وزيل او بــې کاري زیاتــه او د خلکــو پــه ژونــد بــه 

بــد اغېــز وکــړي.

ــار ازادي راډيــو تــه وویــل،  لــه دې ډلــې عبداللــه واحــد ی

پــه داســې یــو حــال کــې چــې حکومــت ال د مخــه د ســرو 

ــه روان  ــی ک ــې راغل ــق کــې پات ــه تطبی ــروژو پ اقتصــادي پ

ســوداګریز فعالیتونــه او پانګونــه هــم رضبــه وینــي، زیــان 

یــې ټــول دولــت تــه رســېږي.

معترضان هرات:

هـمپابامعترضـانکابـلمیمانیـم!
الکوزی:

 افغانستان کې د ناامنۍ د وروستي 

وضعیت له امله پانګونه درېدلې

شــماری از ســناتورها در مجلــس ســنا می گوینــد 
کــه خواســت تظاهــرات کننــدگان مبنــی بــر اســتعفای 

ــت. ــول نیس ــی معق ــس اجرائ ــور و ریی ــس جمه ریی
ــی  ــتعفای غن ــز از اس ــه ج ــه ب ــد ک ــناتورها می گوین س
ــداهلل از دیگــر خواســت های تظاهــرات کننــدگان  و عب

ــد. ــت می کنن حمای
ــت: "درخواســت  ــک عضــو ســنا گف ــی ی ــس وکیل قی
اســتعفای رییــس جمهــور و رییــس اجرایــی از ســوی 
تظاهــرات کننــدگان کار درســتی نیســت؛ امــا در بخــش 
ــدار  ــا طرف ــی م ــت امنیت ــی کفای ــای ب ــاری مقام ه برکن

آنانیــم".
ــد و  ــت ان ــی کفای ــی ب ــووالن امنیت ــه وی، مس ــه گفت ب

ــد. ــتعفا دهن ــی اس ــل ناتوان ــه دلی ــد ب بای
ــور  ــس جمه ــز گفــت، اســتعفای ریی ــق نی ــداهلل قرل عب
ــد در  ــان بای ــت و آن ــل نیس ــی راه ح ــس اجرای و ریی
ــی  ــد و از تمرکزگرای ــرات بیاورن ــود تغیی ــرد خ عملک
قــدرت و تفکــر انحصــار طلبانــه شــان دســت بردارنــد.

ــر  ــتان از جب ــردم افغانس ــه م ــد ک ــناتوران می گوین س
حکومــت وحــدت ملــی را پذیرفتــه انــد و در شــرایط 

ــدارد. ــن حکومــت وجــود ن ــرای ای ــی ب ــی بدیل کنون
دیگــر عضــو ســنا هــم گفــت:  حنیــف حنفــی 
و  غنــی  جمهــور  رییــس  اســتعفای  "درخواســت 
رییــس اجرایــی خواســت دشــمنان اســت؛ بدیــل ایــن 
ــا  حکومــت داعــش و طالبــان اســت. مــا بایــد همــه ب
ــت  ــی حرک ــاق مل ــوی اتف ــه س ــی ب ــاق مل ــم از نف ه

ــم". کنی
ــل در  ــندگان کاب ــماری از باش ــته ش ــه گذش روز جمع
ــه افزایــش حمــات انتحــاری و انفجــاری  اعتــراض ب
در کابــل دســت بــه تظاهــرات گســترده زدنــد، امــا این 
تظاهــرات بــه خشــونت کشــیده شــد و تظاهرکننــدگان 

بــا شــلیک گلولــه نیروهــای امنیتــی اســتقبال شــدند.

ــی  ــنا م ــس س ــس مجل ــار ریی ــلم ی ــادی مس فضل ه
برابــر  امنیتــی در  نیروهــای  گویــد کــه عملکــرد 

تظاهــرات کننــدگان قابــل توجیــه نیســت.
آقــای مســلم یــار افــزود کــه افــرادی از اقــوام مختلــف 
کشــور بــرای عدالــت خواهــی در تظاهــرات روز 
جمعــه شــرکت کــرده بودنــد و نبایــد بــه آن ســمت و 

ــی داده شــود. ســوی قوم
ــره  ــر مظاه ــه ب ــی ک ــر کس ــت، ه ــق گف ــداهلل قرل عب
ــت  ــدازی داده مرتکــب جنای ــر ان ــدگان دســتور تی کنن

ــرد. ــرار گی ــرد ق ــر پیگ ــد زی ــده و بای ش
بــه گفتــه وی، گل نبــی احمــدزی فرمانــده گارنیزیــون 
پایتخــت، مســوول تیــر انــدازی بــر تظاهــرات کنندگان 

اســت و او بایــد برکنــار شــود.
ــز  ــالمت آمی ــرات مس ــه تظاه ــد ک ــناتوران می گوین س
ــر  ــی ب ــچ کس ــت و هی ــور اس ــاع کش ــلم اتب ــق مس ح
تواننــد، چنیــن  نمــی  افغانســتان  قوانیــن  اســاس 

ــد. ــرکوب کنن ــی را س حرکات
تصمیــم  آرا  اکثریــت  بــا  ســناتوران  انجــام  ســر 
گرفتنــد تــا وزیــر داخلــه، فرمانــده پولیــس و فرمانــده 
گارنیزیــون کابــل را در پیونــد بــه حملــه خونیــن 
ــرات  ــر تظاه ــدازی ب ــر ان ــته، تی ــنبه گذش ــار ش چه
کننــدگان و حمــات انفجــاری در مراســم خاکســپاری 
پســر محمــد علــم ایزدیــار معــاون اول ســنا، بــه ایــن 

ــد. ــرا بخوانن ــس ف مجل

سناتورها:

کنارهگیریغنیوعبداهللراهحلنیست
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ورزش
عبداهلل احمدی

1- بــر تمامــی شــهروندان واجــب اســت تــا از برانگیختــن 
احساســات قومــی، زبانــی و ســمتی در فضاهــای مجــازی 
بپرهیزنــد. قربانیــان حملــۀ روز چهارشــنبه از تمامــی اقــوام 
بودنــد و آن فاجعــۀ خونیــن درد مشــترک ایــن ملــت اســت. دشــمنی بیــن 
اقــوام یــک فاجعــۀ بــزرگ اســت و نبایــد بــه دشــمنان اجــازه دهیــم بــه 

ــام قــوم و زبــان و ســمت بین مــان فاصلــه بینــدازد.  ن
2- بــرای بــه وجــود آمــدن حــس اعتمــاد بیــن مــردم و حکومــت، نیــاز 
اســت تــا ســران حکومــت وحــدت ملــی از شناســایی و محاکمــۀ عامــان 
داخلــی و خارجــی حملــۀ چهارشــنبۀ خونیــن بــه مــردم اطمینــان دهنــد 
و بــه آن عمــل کننــد. دولــت نبایــد فرامــوش کنــد کــه یکــی از وظایــف 
اصلــی اش تأمیــن امنیــت شــهروندان اســت کــه در انجــام آن ناتــوان بوده. 
ــاز  ــت، نی ــن مــردم و دول ــه وجــود آمــدن حــس اعتمــاد بی ــه خاطــر ب ب
اســت تــا جزئیــات حادثــۀ روز چهارشــنبه و حــوادث تعقیبــی آن بــا مردم 
شــریک شــود. وقتــی مــردم از حزئیــات حادثــه و تاش هــای حکومــت 
بــرای امنیــت شــهروندان اطمینــان پیــدا کننــد، موجــب بــه وجــود آمــدن 
حــس اعتمــاد متقابــل می گــردد و بالعکــس. یکــی از راه هــای بــه وجــود 
ــون  ــدان گارنزی ــل قومن ــردن عاج ــار ک ــاد، برکن ــِس اعتم ــن ح ــدن ای آم
ــد، می باشــد.  کابــل و مســووالن امنیتــی کــه در وظیفۀشــان غفلــت کردن

دولــت بایــد بــا ملــت صــادق باشــد تــا اعتمــاد شــکل بگیــرد. 
ــای  ــی و معیاره ــون اساس ــاف قان ــده گان خ ــر کنن ــه تظاه ــه ب 3- حمل
ــه  ــر ب ــه دســتور فی ــد کســانی را ک ــت بای ــوق بشــری اســت. حکوم حق
طــرف تظاهــر کننــده گان را صــادر کــرده، بازجویــی، محاکمــه و مجــازات 

کننــد. 
ــد و از  ــور دارن ــازی حض ــای مج ــه در فض ــان ک ــده از هم وطن 4- آن ع
فضــای واقعــی وحشــت و جنــگ کابــل بــه دور هســتند و شــاید کمتــر 
ــا نوشــتن  ــرده و ب ــر لطــف ک ــد، اگ ــی را درک کنن ــت بحران ــن وضعی ای
ــترش  ــه و گس ــبب تفرق ــووالنه س ــر مس ــاتی و غی ــت های احساس پس

هرج ومــرج نشــوند، کمــک بزرگــی بــه هم وطنان شــان کرده انــد. 
5- از رهبــران سیاســی فرصت طلــب خواهشــمندیم کــه از خــون 
قربانیــان بشــرمند و بــا اســتفاده از فضــا موج ســواری نکننــد. مــردم آگاه 

شــده اند و دیگــر فریــب موج ســواران را نخواهنــد خــورد.

جاوید كوهستانی

های سران و بزرگان، نام تان را نمی گیرم:
از چنـد سـال اخیـر کـه بگذریم، طی همیـن دو سـال به یاد 
داریـد کـه بارها برای تـان طرح کنترل شـبکه های دشـمن را 
را دادم، بـه یـاد داریـد کـه بار هـا از تصامیم دشـمنان داخلی و تروریسـتان 
خدمت تـان صحبـت کـردم؟ بـه یـاد داریـد از تـوان و ظرفیـت و امکانات 
گفتیـم و شـما نشـنیدید؟ اما مـن از اطاع رسـانِی مکـرر و دادخواهی برای 
شـما و آیندۀتان و مردم آخر شـرمیدم و دیگر دسـت از شـما شسـتم. شـما 
مغـرور لندکـروزر، لکسـیس، بادیگارد، پول بی شـمار و خانوادۀتان شـدید. 
بـه یـاد دارید از وزیرسـتان شـمالی سـاختِن شـمال گفتـم، از خالـی کردن 
پایگاه هـای اجتماعی تـان گفتـم؟ به چشـم مـن چگونـه می بینیـد، حال در 
آخـر خـط قـرار داریـد. بـه یاد داشـته باشـید کـه دشـمن دسـت بردارتان 
نیسـت، در تبانـی بـا حلقـات خارجـی در پـی حذف تـان اسـت، اعتمـاد 
نکنیـد. تکیـه کردن به تضرع و خم شـدن ها ابلهیسـت؛ هنوز دشـمن تان را 
نـه شـناخته اید، بار هـا پشـنهاد کـردم و شـما فقـط خیره خیره نـگاه کردید، 
حـال دانسـتید کـه در کجا وضعیت قـرار دارید؟ امید فرصت های خاکسـتر 
شـده را جبـران کنیـد. خودتـان را عقـل ُکل نشـمارید و چالش هـای خلق 

شـده و سـازمان یافته را بـه فرصت هـای طایـی تبدیـل کنید.

مختار وفایی

ــه جنبــش روشــنایی و  شــباهت های دقیقــی میــان حملــه ب
حملــه بــه مراســم جنــازۀ ایزدیــار وجــود دارد.

گذشــته از جزییــات، یکــی از اهــداف نخســت حملــه بــه 
ــوم مشــخصی  ــرده از ق ــک نســل تحصیل ک جنبــش روشــنایی، حــذف ی

ــود. ــداری و روشــن گری کشــانیده ب ــه بی ــردم را ب ــای م ــود کــه پ ب
ــن  ــه ای ــار ب ــازۀ ایزدی ــم جن ــه مراس ــه  ب ــم حمل ــداف مه ــی از اه یک
گســترده گی نیــز کمتــر از نسل کشــی و حــذف ســران یــک قــوم 
ــرای حلقــۀ مســتبد حاکــم اســت،  مشــخص کــه مزاحــم و درد ســری ب

ــت. ــوده اس نب

حسیب عمار

ــا  ــی ی ــی و اخاق ــای دین ــا موعظه ه ــات در افغانســتان ب ثب
ابــراز احساســات میهن دوســتانه، برقــرار نمی شــود. در 
هیــچ جــای دنیــا، یــک نظــامِ عقانــی و جامعــۀ قانون منــد 
و بــا ثبــات، بــر پایه هــای پنــد و اندرزهــای اخاقــی و مذهبــی یــا هــم 
زورگویــی، اســتوار نبــوده. دولت ســازی و هم زیســتی در جامعه یــی 
ــی  ــفاف، مبتن ــی و ش ــوی عقان ــژادی، گفت وگ ــی و ن ــوع قوم دارای تن
ــروز  ــد. ام ــت می طلب ــۀ وضعی ــی صادقان ــی و آسیب شناس ــر واقع گرای ب
جامعــۀ افغانســتان بــه ُکلــی فاقــد آن اســت. شــعارهای ٌرمانتیــِک 
میهن دوســتانه و یــادآوری افســانه های ملــی و تاریخــی، در اوقــات 
ــردم  ــج م ــاک، درد و رن ــل تری ــد، مث ــت خارجــی می توان ــگ و دخال جن
عــادی را بــه طــور موقــت آرام کنــد، امــا بــه هیــچ وجــه درمــان نبــوده و 

مشــکل را حــل نکــرده اســت.

تمریناِت فوتبالران افغانستن 
در امارت چگونه می گذرد؟

رئال مادرید قهرمان اروپا شد

فیـسبـوک نـــامــه

تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان در اردوی امارات وارد سومین روز خود 
شد. سومین جلسۀ تمرینی تیم ملی فوتبال کشور در اردوی تدارکاتی امارات 
امارات  فوتبال  فدراسیون  فنی  در کمپ  بازیکن   23 با حضور  روز گذشته 

برگزار شد.
داشتند.  حضور  بازیکن   23 کشور،  ملی پوشان  تمرین  جلسۀ  سومین  در 
مصطفی زازی و اویس عزیزی بازیکنانی بودند که در ترکیب دیروز شاگردان 
فیستر حضور نداشتند، قرار است این دو بازیکن به زودی به اردوی تیم در 

ُدبی بپیوندند. 
تمرین ملی پوشان در هوای گرم و شرجی ُدبی در حالی وارد سومین روز 
خود می شود که شاگردان فیستر خود را برای مسابقۀ روز سه شنبه در دیدار 

تدارکاتی روز سه شنبه مقابل مالدیو آماده می کنند. 
یکی از نکات قابل توجه تمرین دیروز، استراحت دادن اوتو فیستر به حسن 
امین بود. امین به دلیل فشرده گی مسابقات باشگاهی اش در تمرین گروهی 

بازیکنان حضور نداشت. 
در تمرین سوم تیم ملی در ُدبی، چند بازیکن جدید نیز حضور دارد. بال 
آرزو، نور زدران و قیس شایسته چهره هایی هستند که برای نخستین بار توسط 
فیستر به تیم ملی دعوت شدند. هر چند این بازیکانان در گذشته نیز پیراهن 
تیم ملی را به تن کرده اند، اما این بار نیز فرصت این را دارند تا در دوارن 
کاری سرمربی نام دار تیم ملی، فرصت حضور در رقابت های ملی را پیدا 

کنند.
ملی پوشان در حالی تمرینات را سپری می کنند که هفتۀ آینده در دومین دیدار 
مقدماتی جام ملت های آسیا به مصاف کامبوج خواهند رفت. کامبوجی که 
سال گذشته دوبار به افغانستان باخت و حاال نیز در دیداری حساس میزبان 

شاگردان فیستر است.
مکان  همین  در  نیز  آینده  چندروز  طی  در  ملی  تیم  تمرینات  است  قرار 
برگزار شود. گفته می شود روز سه شنبه همین محل نیز میزبان دیدار تیم های 
افغانستان و مالدیو باشد. انتظار می رود این دیدار نیز از سوی کشور امارات 
پخش تلویزیونی نداشته باشد، اما ظاهراً فدراسیون فوتبال از طریق اینترنت و 

صفحات اجتماعی این مسابقه را به دست نشر خواهد سپرد.

تیم رئال مادرید اسپانیا در یک رقابت تماشایی توانست تیم یوونتوس ایتالیا را 
4-1 شکست دهد و جام قهرمانان اروپا را برای دوازدهمین بار به خانه ببرد.
کریستیانو رونالدوی پرتگالی با به ثمر رساندن دو گول، پیروزی تیم رئال 
را رقم زد و رویای بوفان، دروازه بان کارکشتۀ یوونتوس تیم ملی ایتالیا، را 
برای کسب پیروزی در "شاید آخرین حضورش در جام قهرمانان اروپا" نیمه 

تمام گذاشت.
گزارش ها حاکی از آن است که احتمال دارد بوفان، کپتان تیم یوونتوس و 
دروازه بان ایتالیا، پس از رقابت های جام جهانی 2018 روسیه، با میدان سبز 

فوتبال وداع گوید.
نخستین گول در دقیقۀ 20 نیمۀ اول رقابت توسط رونالدو وارد دروازۀ تیم 
یوونتوس شد. دقایقی بعد، ماندزوجیک، مهاجم تیم یوونتوس، با یک ضربۀ 
دیدنی اکروباتیک، نتیجه را 1-1 مساوی کرد و یکبار دیگر امید پیروزی را 

در میان هواداران تیم لیگ برتر ایتالیا، زنده ساخت.
رئالی ها، نیمۀ دوم را با کنترل بیشتر بر میدان و توپ آغاز کردند. نیمۀ دوم 
وارد دقیقۀ 61 خود شده بود که کاسمیرو، مهاجم رئال، از فاصلۀ بیش از 30 
متر با یک ضربۀ سهمگین و غافل گیرانه، توپ را وارد دروازۀ یوونتوس کرد 

و نتیجه را 2-1 ساخت.
نفوذ سریع در محوطۀ جزای  با یک  یکبار دیگر رونالدو  بعد،  چهار دقیقه 

دروازه بان توپ را وارد دروازه کرد و نتیجه را 3-1 ساخت.
زین الدین زیدان در آخرین دقایق بازی، کریم بنزیما را از میدان خارج کرد 

و اسنسیو، بازیکن 21 سالۀ تیمش، را وارد میدان کرد.
اسینسیو که در لیگ قهرمانان اروپا توانسته بود نه گول به ثمر برساند در دقیقۀ 
90 بازی، دروازه بان ایتالیایی را غافل گیر کرد و توپ را برای چهارمین بار 

وارد دروازه ساخت.
یوونتوس، قهرمان لیگ برتر ایتالیا در این رقابت نتوانست از سد رئال مادرید 
بگذرد. تاش خط تهاجمی یوونتوس برای گذشتن از خط دفاعی رئال به 
جای نرسید و در رقابت نهایی، رئالی ها، دفاع بهتر و منسجم تری از خود 

به نمایش گذاشتند.

ترسازفروپاشییکتوهم
 كاوه جبران

ــه  ــرور، ب ــه و دسیســه و ت ــون توطی در کان
ریاضیکــی  محاســبات  و  گمانه زنی هــا 
ــر  ــاد ه ــر بنی ــرد. ب ــاد ک ــوان اعتم نمی ت
گونــه احتمالــی کــه می توانــد ممکــن 
موضع گرفتــن  و  اندیشــیدن  باشــد، 
واقعیت هــای  ماســت مالی  خطاســت. 
اجتماعــی بــر اســاس ترحــم و درس هــای 
اخاقــی نیــز خطــای مضاعــف اســت. حتــا 

قریب الوقــوع. فاجعه یــی  درک  و  اذعــان 
رویدادهــای جنایت بــار و روزمــرۀ این جــا از روی دیگــر قیــاس و 
ــه  ــط تجرب ــود. فق ــح نمی ش ــته بندی و توضی ــی دس ــتقرا و پیش بین اس
اســت و فهمــی عینــی کــه می تــوان بــر مبنــای آن قضایــا را موقتــًا تبییــن 

ــید.  ــدن کوش ــرای زنده مان ــی ب ــه گونه ی ــرد و ب ک
ــرکوب  ــد س ــراض و بع ــرکوب اعت ــد س ــت و بع ــرای امنی ــراض ب اعت
ســوگواری فقــط همیــن امــروز اتفــاق نیفتــاده کــه آن را بــا گمانه زنــی، 
ــروز اعضــای جنبــش روشــنایی  ــن دی ــۀ دشــمن تلقــی کــرد. همی توطی
تکه تکــه شــدند. نتیجــۀ تحقیــق گــزارش آن ماجــرا چــرا کتمــان شــد و 

چــرا روی ماجــرا ســرپوش گذاشــتند؟
ــه  ــس ک ــد و ب ــاق افتادن ــت هم اتف ــه پش ــی ک ــور رویدادهای ــن ط همی
ــر  ــن و خونین ت ــای خونی ــد گزارش ه ــاال در بک رون ــدند، ح ــار ش انب
ــد.  ــود، می آین ــاده ب ــاق افت ــن... اتف ــش از ای ــای پی ــون رویداده هم چ
حقیقــت آن اســت کــه مــا بــا انبوهــی از نــزول مــرگ جمعــی 
روبه روییــم کــه دیگــر بــه عادت مــان تبدیــل شــده اســت، کلیشــه شــده 
و تــا وقتــی از بســته گان و خویــش و قوم مــان نمیــرد، صدای مــان بلنــد 
ــراض را در  ــت و اعت ــه مقاوم ــت هرگون ــه خصل ــن کلیش ــود. ای نمی ش
مــا کشــته اســت. تــرِس از بــد بدتــرش را در مــا جــا داده اســت. حقیقتــًا 
ــی  ــره و فاجعه ی ــی و روزم ــرگ تدریج ــان م ــاوت می ــم تف ــن نمی دان م
ــان دوراندیــش هــر از گاهــی احتمــال آن را عنــوان  کــه جمعــی از آقای

ــت؟ ــه اس ــد، چ می کن
ــر حــق  ــراض ب ــه اعت ــر گون ــر ه ــوع، در براب ــۀ قریب الوق ــیم فاجع ترس
ــه  ــام، ب ــی نظ ــی فروپاش ــت. پیش بین ــن اس ــه و جب ــانۀ توطی ــردم، نش م
ــانۀ  ــؤوالنۀ و چموش ــرض غیرمس ــراض، ع ــی اعت ــۀ نهای ــوان نقط عن
همان هایــی اســت کــه نفعــی در وضعیــت موجــود دارنــد. پرســش امــا 

ــن اســت کــه فروپاشــی کــدام نظــام؟ ای
آن چه که وجود دارد، نظام نیست.

شــبکه یی از مافیــای قومــی قــدرت اســت کــه بــر اســاس سلســله مراتب 
ــت.  ــده اس ــرون آم ــک بی ــام و مضح ــات بدن ــک انتخاب ــوام، از دل ی اق
ــی و  ــای جهان ــه قدرت ه ــی اســت ک بوروکراســی فاســد و غیرعادالنه ی
ــر اســاس تشــخیص و مصلحــت  شــبکه های استخباراتی  شــان  ــه ب منطق
آن را می چرخاننــد. مثــل یــک بیمــار پوســیده و آماســیده بــه آن تزریــق 
ــه  ــی ک ــد. نظام ــرش می افزاین ــه عم ــد و ب ــغ می زنن ــد، آن را تی می کنن
ســرباز ارتــش و پولیــس آن اجیــر و معتــاد اســت. نظامــی کــه حتــا یــک 
کاریابــی ســاده در آن بــر اســاس واســطۀ قومــی و پــول و رابطــه اســت. 
ــوزانند و  ــد و می س ــار می کنن ــام سنگس ــا ع ــش را م ــه زن ــی ک نظام
ــی و  ــتفادۀ مال ــت اس ــه نی ــش را ب ــود و کودک ــاران می ش ــردش تیرب م

ــد. ــاف می کنن ــی اختط جنس
ــه تصــدی  ــیدن ب ــوم مترصــد احــوال اســت و رس ــک ق ــه ی ــی ک نظام
ــد.  ــار کن ــا چای دارباشــی آن اداره را از کار برکن ــا حت ــی، ت وزارت خانه ی
ــرای  ــی ب ــورهای خارج ــر روز در کش ــی ه ــای قوم ــه البی ه ــی ک نظام
رســیدن بــه امتیازهــای بیشــتر علیــه هم وطــن خــودش توطیــه می کنــد.
دزدی، قاچــاق، تجارت هــای غیرقانونــی، زورگویــی و قانون شــکنی 
متصدیــان  اســت.  پارلمانــش  قانون گــذاران  عمــدۀ  وظایــف  از 
ــادآوردۀ  ــای ب ــه جــان پروژه ه ــدان ب ــگ و دن ــا چن ــش ب وزارت خانه های
ــا را  ــی پول ه ــای خیال ــی برنامه ه ــا طراح ــا ب ــاده ت ــی افت ــۀ جهان جامع
ــن  ــردم، مشــاور رییــس جمهــور تعیی ــول م ــد. دزد پ از دور خــارج کنن
ــد و  ــش می کنن ــی پخ ــرت قوم ــبانه روز نف ــانه هایش ش ــود و رس می ش

ــد. ــه دارن ــر توطی ــه هم دیگ ــی، علی ــع سیاس ــوم و مناف ــای ق ــر مبن ب
همین نظام فرو می پاشد؟

همیــن نظامــی کــه میلیون هــا انســان شــهروند بیــکار را در دل خــود جــا 
داده اســت و کــه حتــا شــهروندش وقتــی تــا دست شــویی هــم مــی رود 

در دلــش خیــر می کنــد کــه شــکار انتحــاری نشــود؟
ــن  ــت و از همی ــردم از وضعی ــۀ م ــم روزان ــره و فه ــن تجــارب روزم ای
نظــام اســت. نظامــی کــه این قــدر فروپاشــی اش علــم می شــود، غیــر از 
ایــن نیســت. مــردم امنیــت می خواهنــد امــا نظــام داران وحــدت را پیــش 
ــه   ــه گلول ــردم را ب ــام داران م ــد، نظ ــراض می کنن ــردم اعت ــند. م می کش
ــاری  ــان انتح ــه میان ش ــام داران ب ــد، نظ ــاه می طلبن ــردم رف ــد. م می بندن
ــد  ــوان می کنن ــام داران عن ــد نظ ــت می خواهن ــردم عدال ــتند، م می فرس

ــد. ــی فکــر نمی کنن ــد و مل ــوم ان ــه فــان ق ــق ب ــراد متعل کــه اف
ایــن نظــام فقــط هیأتــی پوشــالی دارد. از درون هیــچ چیــز نیســت. نیــز 
هیــچ تعمــدی در تســریع متاشی شــدن آن نــه از ســوی معترضــان و نــه 
از ســوی مردمــی کــه هــر روز در جــاده کشــته می شــوند وجــود نــدارد. 
ــدزی  ــی احم ــون گل نب ــی هم چ ــؤولیت امنیت ــلحه و مس ــه اس ــاال ک ح
ــی  ــز وجدان ــانید، و نی ــردم را از انتحــاری بترس ــد م ــد و نمی توانی نداری
کــه یــک جملــه در دفــاع از قانــون و حــق اعتــراض بنویســید. در دفــاع 
ــاع از  ــوند، در دف ــته می ش ــراض کش ــرای اعت ــط ب ــه فق ــی ک از جوانان
مطالبــات مــردم؛ پــس لطفــًا انــرژی معترضــان را بــا هشــدارهای پیامبرانه 
ــرو  ــن سیاســت مردان و نظــام داران ف ــن نظــام از ســوی همی ــد. ای نگیری
ــر  ــی صف ــن وضعیت ــاد چنی ــان در ایج ــهم معترض ــید و س ــد پاش خواه

خواهــد بــود.
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محمداكرام اندیشمند
فاجعه هــای پُــر از خــون و بــاروِت روزهــای گذشــتۀ کابــل، اگرچــه آهنــِگ 
ــردم  ــِت م ــی و مظلومی ــدِت مل ــاد وح ــِت نام نه ــِی حکوم ــیده گی و بی کفایت پوس
ــر  ــادی ب ــداِی نق ــز ن ــی از آن نی ــا در پاره های ــوازد، ام ــت را می ن ــِن وضعی و معترضی
حرکت هــای اعتراض آمیــِز مردمــی و جنبش هــاِی جــواِن عدالت خــواه شــنیده 
ــی  ــی و کم   تجربه گ ــی خام ــردم، نوع ــر م ــت ب ــای حکوم ــارغ از جفاه ــود. ف می ش
در ایــن خیزش هــای خودجــوِش مردمــی قابــل مشــاهده بــود کــه بــرای رفــِع آن هــا 
ــادی و بازاندیشــی  ــه نق ــارزه، ب ــده و کاســتن از دشــواری های مب در آزمون هــای آین

ــم. محتاجی
در تظاهراتــی بــه بزرگــی و چالش برانگیــزی روز جمعــه، ســزاوار بــود کــه معترضــان 
قبــل از حضــور در خیابان هــا، تیمــی مجــرب بــرای تنظیــِم جمعیــِت راهپیمایــان و 
مدیریــِت حــوادث و رخدادهــای احتمالــی ترتیــب مــی داد. مســلمًا تشــکیِل چنیــن 
ــی  ــتۀ اصل ــد هس ــز بای ــر نی ــاِق فک ــت و ات ــر اس ــاِق فک ــاد ات ــتلزم ایج ــی، مس تیم
مبــارزات و اعتراضــاِت مدنــی را تشــکیل دهــد. مشــخصًا در نبــود چنیــن عنصــری 
ــِت  ــِگ حرک ــان و آهن ــوِف راهپیمای ــه صف ــم ک ــنبه دیدی ــراِت روز چهارش در تظاه
ــای بســیار  ــانه ها تصویر ه ــه رس ــی باعــث شــد ک ــن بی نظم ــود، ای ــا نامنظــم ب آن ه
خــام و نامطلــوب را از ایــن حماســه بــه نمایــش بگذارنــد و حتــا راهپیمایــان را از 
زاویــۀ سیاســت های فرمایشــی و رســانه یِی خــود بــه نمایــش بگذارنــد؛ انســان هایی 

کم ســواد، کم شــعور، خشــونت طلب، بی مضمــون و برنامــه!
ــته،  ــای گذش ــاِک روزه ــای دردن ــه در رویداده ــم ک ــد بپذیری ــی، بای ــچ تعصب بی هی
ــا منطــق و وجاهــِت  ــِت معترضــان، ب خشــونِت حکومــت و فرهیخته گــی و مظلومی
بلنــد بــه روایــت درنیامــد و حتــا هیــچ اکیپــی بــرای حمایــت از زخمی هــا و گرفتــِن 
ــه  ــان در صحن ــا خانواده هــاِی آن ــر ب ــاط موث ــِق مجروحیــن و شــهدا و ارتب آمــار دقی
حضــور نداشــت. بــر اثــر همیــن خاهــا، ارایــۀ آمــار قربانیــان و آســیب دیده گان در 
ــه  ــام و انفــرادی ب ــان به صــورِت گمن ــد و قربانی انحصــار حکومــِت ســرکوب گر مان
خــاک ســپرده شــدند. شــاید همیــن ضعف هــای مدیریتــی، بــه حلقاتــی جــرأت داد 

کــه مراســم خاک ســپارِی فرزنــد آقــای ایزدیــار را نیــز آمــاج قــرار دهنــد.
و امــا روایتــی بــر انــدوهِ ســالم جــان فرزنــِد شــهیِد آقــای محمدعلــم ایزدیــار معــاون 

اوِل مجلــس ســنا:
ــا جســد  ــرای ســالم جــان در )13 جــوزا 1396( در غربت ســرا گریســتم. حــاال ب  ب
خونیــِن او پــدر و مــادر، پــدر بــزرگ و مادربزرگــش وداع کردنــد تــا در دِل خــاک 
آرام بگیــرد. مســلمًا بــرای آن هــا و تمــام اعضــای خانــواده و بســته گانش روز دشــوار 
و بســیار غم انگیــزی بــود. غــِم آن روز را تروریســتاِن بی فرهنــگ و ناانســان بــا ســه 
حملــۀ تروریســتی در محفــل ادای نمــاز جنــازۀ شــهید ســالم ایزدیــار، استخوان ســوز 
و جانگــداز ســاختند. ده هــا نفــر در ایــن حمــات بــه خاک وخــون کشــیده شــدند. 
ــر تبعیــض و  ــاآرام داشــت و در براب ــود. روِح ن ــی سلحشــور ب ــار جوان ســالم ایزدی
بی عدالتــی، حساســیِت بی حــد نشــان مــی داد. بــرای یــاری و کمــک بــه دوســتان و 
هــر نیازمنــد و مظلــوم، شــوِق مفرطــی داشــت و احســاس وجــد می کــرد. مــودب، 
ــا  ــان گذاشــت ت ــِی جمعیــت فکــر را بنی ــود. او ســازمان مدن متواضــع و بااخــاق ب
ــه و در  ــاِت جامع ــک و اصاح ــتری را در کم ــر و بیش ــهم موثرت ــق س ــن طری از ای
برابــر فســاد سیاســِی نظــام ایفــا کنــد. او در رشــتۀ مطالعــات دفاعــی و اســتراتژیک 
در ســطح ماســتری در هندوســتان تحصیــل می کــرد و در ایــن روزهــا بــا اســتفاده از 
ــرای  ــِن دیگــر ب ــود. دیــروز ماننــد هزاران ت ــه کابــل برگشــته ب رخصتــی تابســتانی ب

ــوزا در  ــم ج ــتِی ده ــن تروریس ــۀ خونی ــت در حمل ــخ گویی دول ــی و پاس دادخواه
پایتخــت کــه ششــصد نفــر را بــه خــاک و خــون کشــید، بــه خیابــان آمــد تــا فریــاد 
اعتراضــش را بلنــد کنــد. نــه واســکت انتحــاری بــه تــن کــرده بــود، نــه ســاح بــه 
ــاب کــرد. او  ــه ســوی نیروهــای امنیتــی و نظامــی ســنگ پرت ــه ب شــانه داشــت و ن
ــاند  ــا رس ــن نیروه ــک ای ــه نزدی ــود را ب ــی خ ــان به تنهای ــف مظاهره چی ــان ص از می
ــم  ــه تروریس ــما علی ــِت ش ــما و مقاوم ــت از ش ــا در حمای ــت: م ــان گف و برای ش
و تروریســتان این جــا آمده ایــم، فقــط صــدای خــود را بــه گــوش دولــت و 
ــدا  ــوولیت پی ــاس مس ــخ گویی و احس ــدان پاس ــا وج ــانیم ت ــی رس ــردان م دولت م
ــوی آن  ــگ از س ــت، بادرن ــرات برگش ــف تظاه ــه ص ــاره ب ــی دوب ــا وقت ــد. ام کنن
ــًا  ــرار گرفــت. دقیق ــد مــورد شــکیلِک مرمــی ق ــۀ عمــدی و هدفمن ــه گون نیروهــا ب
رویــش را نشــانه گرفتنــد. گلولــه بــه زیــر چشــمش اصابــت کــرد و از عقــب ســرش 
بیــرون رفــت. ســالم نقــش زمیــن شــد و جــان بــه جــان آفریــن تســلیم کــرد. وقتــی 
ــتان  ــتان در بیمارس ــنای افغانس ــس س ــب اوِل مجل ــار نای ــم ایزدی ــدرش محمدعل پ
ــن  ــۀ خونی ــه زخمی هــای حمل ــد و چشــمانش ب ــن و بی جــاِن او را دی جســد خونی
تروریســتی دهــم جــوزا به خصــوص بــه کــودک ده ســاله افتیــد کــه والدینــش بــاالی 
ســر او ایســتاده اند، گفــت: "خــون پســر مــن از خــون شــما رنگین تــر نیســت." او 
وقتــی بیــرون شــد، بــه قــول ســمیع مهــدی کــه او را همراهــی می کــرد، بــا صــدای 
ــم و  ــه خان ــردی. ب ــام می ک ــت را تم ــت: کاش درس های ــزی گف ــته و غم انگی شکس

ــم؟  ــر دوســاله ات چــه بگوی پســر شــش ماهه و دخت
مســلمًا ســالم ایزدیــار یگانــه قربانــی کشــورِ مــا نیســت و محمدعلــم ایزدیــار تنهــا 
ــه یکــی از  ــِت موجــود افغانســتان ک ــن ســرزمین نیســت. در حاکمی ــدر داغ دارِ ای پ
ــی  ــر قربان ــه به طــور متوســط 30 نف ــان اســت، روزان ــای جه فاســدترین حکومت ه
می شــوند. ایــن قربانیــان، پــدران و مــادارن شکســته و داغدیــده، کــودکان یتیــم و زنان 
ــد.  ــود می گذارن ــِر خ ــت س ــادر را پش ــدر و بی م ــمار بی پ ــدان بی ش ــوه و فرزن بی
ــان  ــی طالب ــروه وحش ــتی گ ــات تروریس ــان حم ــان، قربانی ــن قربانی ــیاری از ای بس
ــا تروریســتان اســت. امــا جنــاب  هســتند و شــماری هــم قربانیــان جنــِگ دولــت ب
ایزدیــار نایــب اوِل مجلــس ســنای افغانســتان نماینــدۀ منتخــب والیــت پنجشــیر در 
ــاالن سیاســِی غیرپوپولیســت و  ــس از انگشت شــمار سیاســت مداران و فع ــن مجل ای
فاقــد تکبــر و تظاهــر در ایــن ســرزمیِن مصیبــت زده و ماتمکــده اســت کــه در برابــر 
مــردمِ خــود تواضــع و صداقــت دارد. او بــه عنــوان نماینــدۀ مــردم در پارلمــان بــه 
دروازه هــای نیازمنــدان و مصیبــت داران، همیشــه و پیوســته ســر می زنــد و دروازۀ او 
بــه روی مــردم بــاز اســت. حتــا در پایــان خســته گی کار روزانــه و تــا دل شــب، بــه 
ــد  ــگ می زن ــد، زن ــه نتوانســته اســت جــواب بده ــد ناشــناس ک ــای هرچن تلیفون ه
ــِل  ــران اه ــا و س ــماری از چهره ه ــه ش ــت ک ــن درحالی س ــد. ای و کارش را می پرس
ــد و  ــابهت دارن ــاد مش ــای فس ــران مافی ــه س ــتر ب ــت، بیش ــن مملک ــت در ای سیاس

ســخت پوپولیســت و ریــاکار هســتند. 
شــهادت حاجــی ســالم جــان را بــرای جنــاب ایزدیــار و تمــام اعضــای خانــواده و 
بازمانــده گان و دوســتانش تســلیت می گویــم و برای شــان از پــروردگار متعــال صبــر 

ــم. ــتدعا می کن ــل اس جمی

دراینغربتسراگریستم! مقامات امنیتی: 

ششپولیسدرحملۀ
خودیکشتهشدند

اتحادیۀ ژونالیستان:

محـدودساختـنخدماتانتـرنتی،
دشمنیآشـکارباآزادیبیاناست

مقامـات می گوینـد کـه شـش تـن از نیروهـای پولیـس در والیـت 
قندهـار پـس از آن کشـته شـدند کـه دو پولیـس دیگـر بر آنـان آتش 

گشـودند. در ارزگان نیـز نیروهـای پولیـس بـا هـم درگیـر شـدند.
دو تـن از مقامـات محلـی در قندهـار بـه شـرط فـاش نشـدن نـام 
شـان بـه خبرگـزاری اسوشـیتدپرس گفتند کـه در این حملـه فرمانده 

پولیـس ناحیـه شـهری قندهـار نیـز زخمی شـده اسـت.
قـاری یوسـف احمدی کـه خـودش را سـخنگوی طالبـان می خواند، 

گفتـه اسـت که طالبـان ایـن حملـه را بـه دوش می گیرند.
وی در خبرنامه یـی کـه بـه رسـانه ها فرسـتاده، گفتـه اسـت کـه هردو 
مهاجـم افـراد آنان بـوده و به نیروهای پولیس پیوسـته بودنـد تا چنین 
حملـه ای را سـازماندهی نماینـد؛ چراکـه بـه گفته وی "هـردوی آنان 

جـان شـان را برای طالبـان اختصـاص داده بودند."
شورشـیان طالبان حمات شـان را علیه نیروهای امنیتی افغانسـتان در 

سراسـر این کشـور افزایش داده اند.
درگیری میان پولیس در ارزگان

همچنـان، دو گروه از نیروهای پولیس افغانسـتان در شـفاخانه مرکزی 
والیـت ارزگان بـر یکدیگر آتش گشـوده اند.

امیـن اهلل توخی رییس شـفاخانه شـهر ترینکوت مرکـز والیت ارزگان 
درگیـری نیروهـای پولیـس را در پی مشـاجره لفظی در این شـفاخانه 
تاییـد کـرده و گفتـه کـه یـک پولیـس در ایـن زد و خـورد مسـلحانه 

کشـته و چهـار تن دیگرشـان زخمی شـدند.
عبدالقـوی عمـری معـاون فرماندهـی پولیـس ارزگان نیـز ایـن زد و 
خـورد میـان نیروهـای پولیـس را تاییـد کرده و گفته اسـت کـه چهار 
پولیـس زخمـی شـده انـد و موضـوع تحـت تحقیـق و بررسـی قرار 

دارد.
والیـت ارزگان در همسـایگی قندهـار یکـی از والیـت هایـی مـی 
باشـد کـه بیشـترین آمار حمـات خـودی در میـان نیروهـای امنیتی، 
مخصوصـا نیروهـای پولیـس را در سـال های گذشـته داشـته اسـت.

اتحادیـۀ ژورنالیسـتان افغانسـتان می گوید که پس از رویـداد انتحاری 
چهارشـنبٔه هفتـٔه گذشـته و اعتراضـات و تظاهراتـی کـه بـه دنبال آن، 
رخ داد، ارایـٔه خدمـات انترنتـی- حـد اقـل در کابـل- بـا مشـکات 

جـدی رو بـه رو بوده اسـت.
ایـن نهـاد رسـانه یی با پخـش خبرنامه یـی گفته اسـت: اکثـر کاربران، 
شـبکه های  کابـران  و  دارنـد  شـکایت  انترنـت  پاییـن  سـرعت  از 
اجتماعـی می گوینـد کـه اسـتفاده از ایـن شـبکه، بـا محدودیت هـای 

فراوانـی همـراه شـده اسـت.
اتحادیـٔه ملـی ژورنالیسـتان افغانسـتان بـه ایـن بـاور اسـت کـه پایین 
آوردن سـرعت انترنـت و محـدود سـاختن شـبکه هـای اجتماعـی، 
امـری تصادفـی نیسـت و افـراد و گروه هایـی در درون دولـت مـی 

خواهنـد بـه ایـن ترتیـب جلـو جریـان آزاد اطاعـات را بگیرنـد.
بـر اسـاس ایـن اعامیه، ما بـه این باور هسـتیم که در شـرایط کنونی، 
زمینه سـازی بـرای بلند شـدن صـدای مردم، بسـیار بهتر از این اسـت 
کـه خواسـته باشـیم، جـول اعتراضـات آن هـا را بگیریـم. اتحادیـه 
رسـانه های  و  ژورنالیسـتان  نهادهـای  فدراسـیون  عضـو  عنـوان  بـه 
افغانسـتان بـه مفـاد اعامیه یـی کـه روز گشـذته از سـوی فدراسـیون 
صـادر شـد پایبنـد اسـت و اسـتفادهد سـؤ از شـبکه های اجتماعی را 

مردمـد می دانـد.
بـا ایـن حـال از دید ایـن اتحادیـه، وقتـی مردم صـدای خـود را بلند 

کـرده نتواننـد، به خشـونت روی خواهنـد آورد.
اتحادیـٔه ملـی ژورنالیسـتان افغانسـتان از حکومـت و به ویـژه وزارت 
مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتـی می طلبـد کـه بـا سـرعت موانـع 

اسـتفاده از انترنـت و شـبکه های اجتماعـی را رفـع کننـد.
ایـن اعامیـه آمـده اسـت: مـا اعـام می کنیـم کـه اعمـال هـر  در 
گونـه محدودیـت در ایـن زمینه هـا، دشـمنی آشـکار بـا آزادی بیـان 
و ارزش هـای پذیرفتـه شـدٔه حقـوق شـهروندی اسـت و در صـورت 
ادامـٔه ایـن روند خواسـتار پیگـرد قانونـی عاملین قضیه خواهیم شـد.
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