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 )CSIS( "ــل ــتراتژیک و بین المل ــات اس ــز مطالع "مرک
بــرای  پناهگاهــی  پاکســتان همچنــان  داد،  گــزارش 
ــت  ــی اس ــبکه حقان ــان و ش ــبه نظامی طالب ــای ش گروه ه
و بیشــتر از آنکــه متحــد باشــد،  تهدیــد محســوب 

می شــود.
بــه گــزارش پایــگاه زی نیــوز، ایــن اندیشــکده امریکایــی 
ــه  ــد ب ــکا بای ــرد،  امری ــد ک ــن تاکی ــناس همچنی سرش
وضــوح اعــام کنــد کــه در تعهداتــش بــه افغانســتان و 
عملکــرد افغان هــا یــک بازنگــری ســاالنه علنــی انجــام 

می دهــد.
ــد،  ــر ش ــنبه منتش ــه دوش ــی ک ــز در گزارش ــن مرک ای
ــا  ــارزه ب ــم در مب ــون ه ــتان هم اکن ــت: افغانس آورده اس
ــی و  گروه هــای شــبه نظامی و هــم در سیاســت های مدن
حکومتــداری و فقــر عملکــرد مناســبی نــدارد و پاکســتان 
همچنــان یــک پناهــگاه بــرای گــروه  شــبه نظامی طالبــان 
ــک متحــد  ــی اســت و بیشــتر از آنکــه ی و شــبکه حقان

باشــد، تهدیــد اســت.
ــد  ــت دونال ــد، دول ــد ش ــزارش تاکی ــن گ ــه ای در ادام
ترامــپ، رییس جمهــوری امریــکا بایــد بــه وضــوح 

ــر  ــه اگ ــد ک ــام کن ــتان اع ــه پاکس ب
گروه هــای  ایــن  از  حمایــت  بــه 
ــم   ــا تحری ــد، ب ــه ده ــتی ادام تروریس

می شــود. مواجــه 
و  اســتراتژیک  مطالعــات  مرکــز 
ــد  ــکا بای ــرد: امری ــد ک ــل تاکی بین المل
ــرای پاکســتان مشــخص کنــد  کامــا ب
کــه اگر بــه حمایــت از طالبان و شــبکه 
ــش را  ــد، کمک های ــه ده ــی ادام حقان
قطــع کــرده و آنهــا را تحریــم می کنــد. 
ــد  ــه روســیه هــم بگوی ــد ب ــکا بای امری
تحریم هــای  پایــان  هرگونــه  کــه 
ــاله بســتگی دارد  ــن مس ــه ای ــکا ب امری
ــکا  ــن امری ــد. همچنی ــت نکنن ــان حمای ــا از طالب ــه آنه ک
بایــد بــه چیــن بگویــد کــه همــکاری آنهــا در برخــورد 
بــا افغانســتان و پاکســتان هــم در راســتای منافــع چیــن 

ــت. ــم امریکاس و ه
ــد اســتراتژی و  ــد دارد، بای ــن تاکی ــن گــزارش همچنی ای
رویکــرد بهتــری بــرای ابعــاد نظامــی و غیرنظامیــان ایــن 
ــدن  ــرای مان ــی ب ــه دلیل ــد ک ــته باش ــود داش ــگ وج جن
ــاز داشــته باشــد.  ــان ب ــد پای ــچ تعهــدی نبای باشــد و هی
ــری  ــرد بهت ــتر و عملک ــاش بیش ــد ت ــم بای ــا ه افغان ه
ــادار  ــده معن ــکا در آین ــدات امری ــا تعه ــد ت ــان دهن نش

باشــد.
ایــن اندیشــکده امریکایــی تاکیــد دارد: بــا ایــن وجــود، 
افغانســتان تــا زمانــی کــه نتوانســته دســتاوردهای طالبــان 
و شــبکه حقانــی را معکــوس کنــد، نمی توانــد عملکــرد 
بهتــری داشــته باشــد. واشــنگتن بایــد بــه وضــوح 
ــار  ــی افغانســتان، کن ــه در صــورت ناکام ــد ک ــام کن اع
می کشــد. ایــاالت متحــده در صــورت لــزوم بایــد 

ــد. ــدی بزن ــن تهدی ــه چنی دســت ب

ــرد  ــام کـ ــرات اعـ ــس هـ پولیـ
ــجد  ــل مسـ ــار مقابـ ــه انفجـ کـ
جامـــع ایـــن شـــهر هنـــگام 
ـــن  ـــس ای ـــده پولی ـــروج فرمان خ
ـــی  ـــته و ۱۸ زخم ـــت، ۷ کش والی

ــته اســـت. ــا گذاشـ برجـ
مســـجد  مقابـــل  در  انفجـــار 
ـــروج  ـــگام خ ـــرات هن ـــع ه جام
مـــردم  و  پولیـــس  فرمانـــده 
مراســـم  در  شـــرکت کننده 
وقـــوع  بـــه  فاتحه خوانـــی 

پیوســـت.
ورودی  در  انفجـــار  ایـــن 
ــه« و  ــه »دروازه کهنـ ــوم بـ موسـ
در پارکینـــگ مســـجد جامـــع 

داد. رخ 
ــس  ــات پولیـ ــه مقامـ ــه گفتـ بـ
جاســـازی  بمـــب  هـــرات، 

شـــده در ســـه چرخـــه عامـــل 
ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــار ب ـــن انفج ای
ــته و  ــر کشـ ــر آن ۷ نفـ ــر اثـ بـ
ـــی  ـــر زخم ـــن دیگ ـــتکم ۱۸ ت دس

ند. شـــده ا
چندیـــن  حادثـــه  محـــل  در 
موتورســـیکلت ســـه چرخـــه 
ــت. ــده اسـ ــق شـ ــار حریـ دچـ

ـــرات  ـــی ه ـــی وال ـــف رحیم آص
ـــه  ـــت ک ـــگاران گف ـــه خبرن ـــز ب نی
ـــردم  ـــتی م ـــه تروریس ـــن حمل ای
ــرارداده و  ــدف قـ ــاه را هـ بی گنـ
ـــل  ـــه تحم ـــت ک ـــانی اس کار کس
ــن  ــات در ایـ ــاه  وثبـ امنیت،رفـ

والیـــت را ندارنـــد.
را  حادثـــه  ایـــن  مســـوولیت 
هنـــوز فـــرد یـــا گروهـــی بـــه 

عهـــده نگرفتـــه اســـت.

اندیشکده امریکایی: 

پاکستان هنوز مرکز شبکۀ حقانی و طالبان است
انفجار مقابل مسجد جامع هرات 
7 کشته و 18 زخمی برجا گذاشت

غنی در کنفرانس »پروسۀ کابل«:
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بزرگي كه انجام داده اي، كدام را بيشتر مي پسندي. او پاسخ داد: كار بعـدي را!

جان ماكسول 

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 6

صفحه 3

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 2

که مو غوښتنې ومنل يش له 
 

حکومت رسه خربو ته چمتو یو

۶۰ درصـد مبتالیـان به ایـدس
 از مـراقبت های صحـی 

محـروم اند

در برگ ها

صفحه 3

نشست پروسه کابل 
و جنبش تغییر

پیـام نشست کابل

پروسـۀ کابـل

 و اوج تنش های داخـلی



از  موجی  میان  در  کابل"  پروسه  نشست" 
پایتخت  در  گذشته  روز  نگرانی  و  ناآرامی ها 
افغانستان برگزاری شد. نشست" پروسۀ کابل" 
که با شرکت نماینده گان بیش از بیست کشور و 
گفتۀ  به  برگزارشد،  منطقه یی  و  جهانی  سازمان 
را  صلح  تهداب  نخستین  آن  کننده گان  برگزار 
گذاشت.  اساس  افغانستان  دولت  مدیریت  با 
را  کابل"  پروسه  نشست"  حالی  در  دولت 
گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  از  که  برگزارکرد 
ظرف  را  خود  روزهای  دشوارترین  کابل 
شانزده سال اخیر سپری می کند. روزچهارشنبه 
انتحاری  مهیب  انفجار  دنبال  به  گذشته  هفته 
موجی  شهرکابل،  زنبق  چهارراهی  منطقۀ  در 
که  آنچه  دلیل  به  دولت  برابر  در  اعتراض ها  از 
ناتوانی در تامین امنیت به وسیله نهادهای امنیتی 
گستردۀ  تظاهرات  گرفت.  شکل  شد،  خوانده 
به  زمانی  ناامنی ها  به  واکنش  در  جمعه  روز 
خشونت گرایید که نیروهای گارنیزیون کابل به 
از  روی تظاهرکننده گان آتش گشود و شماری 
جوانان تظاهر کننده را به خاک و خون کشیدند. 
خشونت ها در روزشنبه هم چنان ادامه پیدا کرد 
و به صورت مشکوکی در مراسم جنازۀ یکی از 
در  گرفت.  صورت  انفجار  سه  تظاهرکننده گان 
این مراسم شماری از مقام های کشور و از جمله 
وحدت  حکومت  اجرایی   رییس  داکترعبداهلل 
ملی نیز حضور داشت. با آنکه در این انفجارها 
به دولت مردان آسیب جدی وارد نشد ولی تعداد 
زیادی از شرکت کننده گان این مراسم کشته و 
زخمی شدند. برایند این وضعیت جنبش موسوم 
و  شعارها  با  لحظه  همین  که  تغییراست  به 
مطالبات خاص خود پا به عرصه گذاشته است. 
هرچند با تجربه های گذشته از شکل گیری چنین 
جنبش هایی در سال های اخیر گمان نمی رود 
خواست  ترین  مهم  به  بتواند  تغییر  جنبش  که 
هایش برسد و یا به جنبشی فرا گیر تبدیل شود؛ 
تواند در سمت و سو دهی  با آن هم می  ولی 
کند و حداقل  بازی  مهم  نقش  مطالبات جامعه 
این شرایط را به وجود آورد که در آینده چنین 
به خواست  و  نماند  باقی  نطفه  در  جنبش هایی 
های خود برسد. جنبش تغییر هرچند در معرض 
بهره برداری های سیاسی قرار گرفت ولی برگزار 
کننده گان به زودی متوجه وضعیت شدند و تا 
با  مواجه شدن  از  را  جنبش  توانستند  اندازه یی 
این خطرهم  چنین خطری نجات بخشند. ولی 
چنان پا برجاست و ارگ ریاست که به شدت 
می کوشد  ترسیده  مردمی  اعتراض های  موج  از 

کردن  وارد  جمله  از  و  ممکن  هرشکل  به  که 
حرکت  به  جناحی  و  سیاسی  های  برچسپ 
خود جوش مردمی آن را سبوتاژ کند. در چنین 
کابل  پروسه  نشست  افغانستان  دولت  وضعیتی 
ترین  مهم  از  برخی  آن  در  که  کرد  برگزار  را 
چهره های سیاسی کشور حضور نداشتند. صاح 
از  افغانستان  خارجه  امور  وزیر  ربانی  الدین 
دیده  کابل  نشست  در  که  است  افرادی  جمله 
خصوص  به  ها  چهره  این  حضور  عدم  نشد. 
ربط  کابل  پروسۀ  نشست  در  خارجه  وزیر 
مستقیم با مسایل چند روز اخیر کشور دارد، به 
اسامی  جمعیت  های حزب  خواست  به  ویژه 
افغانستان که روز دوشنبه به وسیله صاح الدین 
این حزب در یک نشست خبری  ربانی رییس 
خبری  نشست  این  در  ربانی  آقای  شد.  مطرح 
جدی  اصاحات  کردن  وارد  تقاضای  ضمن 
امنیتی کشور، خواهان برکناری  در ساختارهای 
اتمر  حنیف  شد.  امنیتی  های  مقام  از  شماری 
رییس  استانکزی  معصوم  و  ملی  مشاورامنیت 
هستند.  افراد  این  جمله  از  ملی  امنیت  عمومی 
به  پاسخ  در  بافاصله  جمهوری  ریاست  ارگ 
از  حمایت  در  اسامی  جمعیت  های  خواست 
" فداکاری"  امنیتی قرار گرفت و  این دو مقام 
های شان را در تامین امنیت کشور مورد تمجید 
زمام  روزهای  نخستین  از  غنی  آقای  داد.  قرار 
داری خود نشان داده که به برخی افراد به دالیل 
خاص چنان ارادت می ورزد که به هیچ صورت 
نمی خواهد حرفی در مخالفت به آن ها بشنود 
شان  مقام های  از  را  آن ها  که  این  به  برسد  چه 
پذیری  مسوولیت  عدم  و  کفایتی  بی  دلیل  به 
کنار بزند. رییس جمهورغنی در آستانۀ برگزاری 
انجام  که  مهمی  کار  تنها  کابل  پروسۀ  نشست 
داد، کریم خلیلی معاون شورای عالی صلح را به 
ریاست این شورا گماشت. شاید طی سه سال 
گذشته مهم ترین کار آقای غنی در راستای تامین 
گفتگوهای  رساندن  موفقیت  به  ضمن  صلح 
صلح با حزب اسامی شاخه گلبدین حکمتیار 
رییس  عنوان  به  خلیلی  آقای  انتخاب  همین 
حالی  در  غنی  آقای  باشد.  صلح  عالی  شورای 
تروریسم  با  جنگ  از  کابل  پروسه  نشست  در 
می گوید  سخن  مخالفان  با  صلح  گفتگوهای  و 
به  کشور  سیاسی  مدیریت  عرصه  در  عما  که 
بن بست خورده و متوسل به آخرین گزینه ها 
شده است. خشونت های به وجود آمده در کابل 
افروزی های  جنگ  در  ریشه  آن  از  بخشی  اگر 
طالبان و گروه های هم راستا به آن دارد، بخش 

ارگ  سیاست های  از  شک  بدون  آن  دیگر 
ریاست جمهوری نشات می گیرد. آقای غنی در 
حالی که از مواجه شدن با مردمی که در اطرافش 
زنده گی می کنند، می هراسد چگونه می تواند دم 
که کمر  بزند  با گروه هایی  گفتگوهای صلح  از 
در  غنی  آقای  اند؟  بسته  کشور  این  نابودی  به 
که  داده  نشان  گذشته  سال  سه  این  طی  عمل 
او  نیست.  گفتگو  و  مدارا  صلح،  اهل  انسان 
چهرۀ خشن خود را در نقاب برخی شعارهای 
غنی  آقای  چرا  است.  کرده  پنهان  فریبانه  عوام 
امنیت کشور چنین  به  نسبت  مردم  اعتراض  از 
عصبانی است؟ چون او دوست ندارد که کسی 
دست به اعتراض و راهپیمایی بزند و یا چیزی 
برای  باشد.  داشته  شهروندی  مطالبات  نام  به 
شهروند  همان  خوب  شهروند  رییس جمهوری 
مرده است. آقای غنی می خواهد که وقتی انفجار 
می گیرد  صورت  کشور  شهرهای  در  انتحار  و 
ناکارآمدی  به  اعتراض  در  سخنی  هیچ  مردم 
مهار  در  دولت  ناتوانی  یا  و  امنیتی  نهادهای 
جمهوری  رییس  دید  از  نگویند.  ها  خشونت 
تمام  در  و  است  عادی  این وضعیت، وضعیت 
کشورهای جهان چنین است. وقتی واکنش آقای 
غنی را در روزهای پسین در رابطه به حوادث 
اخیر می بینم به یاد حرف های هیتلر در روزهای 
پایانی عمرش می افتم. هیتلر در روزهای پایانی 
عمرش وقتی جنگ به داخل برلین کشیده شد 
و شهروندان عادی کشته می شدند در پاسخ به 
پرسش به فرمانده جنگ که پرسید آیا جنگ را 
متوقف  غیرنظامیان  کشتار  از  جلوگیری  برای 
آن  در  که  نیست  جنگی  این  که  گفت  سازد؟ 
باشد. حاال  داشته  نام شهروند وجود  به  چیزی 
هم برای آقای غنی چیزی به نام شهروند وجود 
ندارد که خواهان مطالبه حقوق خود باشد. برای 
آقای غنی صلح یک بازی سیاسی و بیشتر قومی 
است که از آن می تواند در جهت منافع شخصی 
خود استفاده کند. چنان چه گماردن آقای خلیلی 
پروسه  نشست  برگزاری  به  مانده  ساعت  چند 
رییس  گرفت.  صورت  راستا  همین  در  کابل 
عنوان  به  خلیلی  آقای  گماردن  با  غنی  جمهور 
این  دروازه  عما  تنها  نه  صلح  شورای  رییس 
شورا را بست بل برخی از نگرانی هایش را نیز 
که به دنبال به وجود آمدن جنبش تغییر و دید و 
بازدیدهای سیاسیون در کابل افزایش یافته بود، 

تاش کرد که به این صورت مدیریت کند.
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ــی و  ــدید امنیت ــر ش ــان تدابی ــل، در می ــۀ کاب ــروز، پروس دی
ــی،  ــای غن ــل برگــزار شــد و آق اوج بحــران سیاســی در کاب
ســخنانش را در حضــور مهمانــان و اعضــای ایــن برنامــه بیان 
ــت و  ــی نداش ــی خاص ــی تازه گ ــای غن ــخنان آق ــت. س داش
ــود کــه در  فقــط تکــرار همــان برداشــت ها و حرف هایــی ب
کنفرانس هــای مختلــف بیــان شــده اســت. نشســت کابــل در 
حالــی برگــزار شــد تــا روی صلــح و جنــگ افغانســتان بــه 
تفاهماتــی دســت یابنــد کــه دولــت وحــدت ملــی، بیشــتر بــا 
مشــکات داخلــی و سیاســی مواجــه اســت. عــدم اعتمــاد 
شــرکای آقــای غنــی بــر او و تیــم کاری اش، از اصلــی تریــن 
مشــکات او اســت. آقــای غنــی در حالــی از حل مشــکات 
سیاســی در داخــل حکومــت وحــدت ملــی در ایــن نشســت 
ســخن گفــت کــه مشــکات سیاســی میــان او دیگــر 
ــه  ــش در مرحل ــریک در تیم ــا ش ــی حت ــای سیاس جناح ه
ــای  ــی هم تیمی ه ــور غن ــیده اســت. رییس جمه ــد رس تصاع
ــر خــودش قــرار  ــه شــدت در براب خــود و تیــم رقیــب را ب
داده اســت. آنــان بــه زبــان حــال می گوینــد کــه غنــی قصــد 
ــم  ــم در مراس ــاری پیه ــه انتح ــان را دارد و حمل ــذف آن ح
جنــازۀ ســالم ایزدیــار بــر همیــن معیــار ارزیابــی شــده اســت 
ــراض شــدیدش  ــت اســامی اعت ــل جمعی ــن دلی ــه همی و ب
ــرده  ــزار ک ــی اب ــای امنت ــور و نهاده ــر رییس جمه را در براب
ــعود از  ــا مس ــتم و احمدضی ــرال دوس ــار زدن جن ــت. کن اس
هــم تیمی هــای آقــای غنــی بــال دیگــر مشــکات سیاســی 
اوســت کــه نشــان می دهــد آقــای غنــی همــه تاش هایــش 
ــته  ــه کار بس ــودش ب ــتان خ ــدرت در دس ــار ق ــرای مه را ب
اســت. اگــر همیــن حــاال نیروهــای معتــرض در برابــر آقــای 
ــد،  ــش نرون ــه پی ــه ب ــند و صبوران ــتن دار نباش ــی خویش غن
ــن  ــود. بنابرای ــوار می ش ــی در ارگ دش ــای غن ــور آق حض
آقــای غنــی بایــد درک کنــد کــه برخــی از دالیــل مشــکات 
ــتبدادی  ــه و اس ــک تازان ــت های ت ــود او وسیاس ــود خ موج
اش هســت. از جانــب دیگــر بحــث آمــدن صلــح افغانســتان 
بزرگ تــر از چیــزی اســت کــه در بیانیــه آقــای غنــی بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. بنابریــن پروســه کابــل کــه گذشــت 
فقــط یــک حرکــت سیاســی و تشــریفاتی تاکیــدی درجهــت 
ــس.  ــتان اســت و ب ــان از افغانس ــدار جه ــای دوام حمایت ه
همــۀ انتقادهــا را متوجــه ارگ ریاســت جمهــوری و برخــی 
دیگــر از نهادهــای دولتــی ســاخته اســت. ایــن در حالی ســت 
بی نظمی هــاِی  و  ناامنی هــا  دارد  تــاش  حکومــت  کــه 
ــه  ــی شــواهدی ک ــد. ول ــه اســام آباد نســبت ده ــر را ب اخی
از ســاختار و اعضــاِی حکومــت بیــرون داده می شــود، 
ــه اصــل مشــکل، ریشــه در خــودِ  ــد ک ــت از آن دارن حکای
حکومــت دارد و انگشــِت انتقــاد اول بــه ســمِت حلقاتــی در 

داخــل نظــام نشــانه مــی رود.
بــا ایــن حســاب، آقــای غنــی بــا کــدام محاســبه می خواهــد 
کــه از نشســِت کابل توشــه بــردارد و کلیــد صـــلح را بنوازد. 
واضــح اســت کــه شــدِت ناامنــی و نابســامانی در کابــل، بــه 
خصــوص در روزهــای اخیــر و انفجــار تانکــِر مملــو از مــواد 
ــت  ــود را روی نشس ــراِت خ ــهر، تأثی ــز ش ــره در مرک منفج
ــی  ــذر فیصله های ــن رهگ ــذارد و از همی ــل می گ ــۀ کاب پروس
ــع  ــد راهگشــا واق ــه ان ــن نشســت صــورت گرفت ــه در ای ک
نخواهنــد شــد؛ زیــرا همیــن اکنــون ارگ بــا پیشــنهاد 
برکنــاری مســووالن امنیتــی و مشــاور ارشــد شــورای امنیــت 
ملــی از جانــب شــریک اصلــِی قــدرت مواجــه اســت و ایــن 
در واقــع اعضــای کنفرانــِس کابــل را بــا ســوال هایی مواجــه 

می ســازد.
ــوری در  ــت جمه ــه ارگ ریاس ــت ک ــوب اس ــن خ بنابرای
آغــاز بــه فکــر حــِل مشــکاتی باشــد کــه خــود خلــق کــرده 
ــی وارد  ــای غن ــه صــِف آق ــروز ب ــه ام ــی ک اســت. اتهام های
می شــود، اتهام هــای اندکــی نیســتند و ســوال هایی هــم 
کــه خلــق شــده، ســاده و آســان نیســتند. پروســۀ کابــل در 
ــه  ــری ب ــتان ثم ــرای افغانس ــد ب ــداً نمی توان ــرایط اب ــن ش ای
بــار آوردـ بمانــد این کــه کنفرانس هــای گذشــته مثــل 
ــن  ــه و چندی ــکو، چهارجانب ــام آباد، مس ــیا، اس ــب آس قل
ــودی  ــچ س ــز هی ــاع نی ــن اوض ــر در آرام تری ــِس دیگ کنفران

ــد. ــان نیاوردن ــه ارمغ ــتان ب ــرای افغانس ب

پروسـۀ کابـل
 و اوج تنش های داخـلی
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ملک ستیز
از  حمایــت  هــدف  بــه   کــه  کابــل  نشســت 
خوکفایــی دولــت بــر مدیریــت بحــران و اســتقرار 
امنیــت و صلــح طرح ریــزی شــده اســت، بــه ســه 

ــد:  ــرم می کن ــه ن ــت و پنچ ــش کان دس چال
۱. ضعف مقبولیت اجتماعی 

بی ثباتــی امنیتــی در کشــور ســبب نارضایتــی 
ــت.  ــده اس ــت ش ــر دول ــردم در براب ــترده م گس
تنهــا در یــک هفتــه نزدیــک بــه ۱۲۰۰ نفــر 
ــهروندان  ــون ش ــش ملی ــد و ش ــه ان ــون ریخت خ
کابــل زخــم روحــی برداشــته انــد. بی ثباتــی 
ــتراتژیک قندهــار، بلــخ،  ــت، والیــات اس پایتخ
ــرده  ــم ک ــار توه ــز دچ ــار را نی ــرات و ننگره ه
ــردم  ــی م ــی ســطح نارضایت ــی امنیت اســت. بی ثبات
ــه پایین تریــن مــرز رســانیده  ــر دولــت ب را در براب

ــت.  اس
۲. بحران سیاسی و ساختاری دولت

ــهروند  ــزاران ش ــی ه ــت اجتماع ــف مقبولی ضع
ــرات  ــرون آورد. تظاه ــل ب ــای کاب ــه جاده ه را ب
در  گســترده  دگرگونی هــای  خواهــان  مدنــی 
ــاص  ــورت خ ــه ص ــی و ب ــام سیاس ــاختار نظ س
تغییــر مدیریــت و اســتراتژی امنیتــی گردیــد. 
دولــت بــه گونــهء بی ســابقه، غیــر قابــل تصــور و 
برخــاف قانــون اساســی تظاهــرات را بــه رگبــار 
ــت  ــای سیاســی در حمای کشــید. برخــی از گرو ه
ــر خارجــه  ــد. وزی ــرض برآمدن ــهروندان معت از ش
ــان  ــت را دارد خواه ــزب جمعی ــری ح ــه رهب ک
امنیتــی  سیاســت گذاران  و  رهبــران  برکنــاری 
شــد. جمعیــت کــه یکــی از بازی گــران حکومــت 
اســت بحــران سیاســی و ســاختاری حکومــت را 

ــم زد.  رق
۳. بحران اعتماد

برخــی شــعارهای تظاهــرات رنــگ قومــی گرفتنــد 
ــور  ــد. حض ــار آوردن ــه ب ــیت هایی را ب و حساس
ــرات  ــان تظاه ــی در می ــکال قوم ــای رای چهره ه
ــی ایــن روی کــرد را نمایان تــر گردانیــد. ایــن  مدن
روش ســبب شــد تــا برخــی گروه هــای قومــی در 
مخالفــت بــا تظاهــرات مدنــی شــعارهای تبــاری، 
حتــا در حمایــت از مدیــران امنیتــی و رییــس 
جمهــور ســر دهنــد. ایــن واکنش هــا وضعیــت را 
آســیب پذیرتر از همیشــه ســاخته و بانــگ بحــران 

ــه صــدا در آورده اســت. اعتمــاد را ب
در چنیــن وضعیتــی، نشســت کابــل چــه چیــزی را 
ــا  ــه ب ــی ک ــه نمایــش می گــذارد؟ جامعــهء جهان ب
ــا  حضــور فعــال خــود در افغانســتان اوضــاع را ب
ــن  ــد ای ــد، پی آم ــال می کن ــک دنب ــت و از نزدی دق
ــد.  ــی درک می کن ــه خوب ــش کان را ب ــه چال س
حکومــت وحــدت ملــی بــه هیــچ صورتــی 
چالش هــا  ایــن  روی  بــه  پــرده  نمی توانــد 
بکشــد. ایــن کار در حالــی صــورت می گیــرد 
کــه صاح الدیــن ربانــی وزیــر خارجــه کــه 
نقــش هم آهنــگ کننــدهء ایــن نشســت را دارد بــر 
چالــش ســاختاری حکومــت اثــر گذاشــته اســت.

بهتر می بود تا:
نخســت، دولــت ایــن نشســت را تــا تامیــن ثبــات 
ــق می انداخــت. حداقــل روســای  ــه تعوی نســبی ب
ــکوی  ــاختاری را در س ــران س ــی بح ــدت مل وح

ــد.  ــوع می گردانی ــی مرف ــت امنیت مدیری
دوم، دولــت شــواهد الزم را در شناســایی عاملیــن 
حمــات انتحــاری اخیــر تهیــه می کــرد و آن را در 
اختیــار جامعــهء جهانــی قــرار مــی داد و تقاضــای 

ــرد.  ــن آن می ک ــر عاملی ــر را ب ــار بیش ت فش
بــرای  را  امنیتــی  جدیــد  اســتراتژی  ســوم، 
جلوگیــری از حمــات تروریســتی در کابــل تهیــه 
و بررســی می گرفــت و بــرای جلــب حمایــت آن 
ــت. ــری راه می انداخ ــل البی گ ــطح بین المل در س

وزارت صحــت عامــه کشــور می  گویــد کــه 
هــم اکنــون بیــش از ۶۰ درصــد از مبتایــان 
ــتان از  ــروس "اچ آی وی" در افغانس ــه وی ب

ــد. ــای صحــی محــروم ان مراقبت ه
احمدجــان نعیــم معیــن پالیســی وزارت 
حــال  در  کــه  می  گویــد  عامــه  صحــت 
ــروس  ــه وی ــا ب ــراد مبت ــت اف ــر اکثری حاض
ــات  ــه خدم ــور ب ــطح کش اچ آی وی در س
ــد. ــی ندارن ــی دسترس ــای صح و مراقبت ه
آقــای نعیــم بــه خبرگــزاری جمهــور گفت:" 
ــه  ــه دلیــل ذهنیــت منفــی حاکــم نســبت ب ب
ــون  ــتان تاکن ــروس اچ آی وی در افغانس وی
ــه  ــروس ب ــن وی ــه ای ــان ب ــت مبتای اکثری
فــاش شــدن و تــداوی امــراض شــان حاضــر 
نشــده انــد، بــه ایــن دلیــل هــم اکنــون بیــش 
از ۶۰ در صــد ایــن مبتایــان از دسترســی بــه 
مراقبــت هــای صحــی محــروم مــی باشــند".
ــار  ــان حــدود ۲۲۹۰ بیم ــه وی، ازمی ــه گفت ب
ــور،  ــروس اچ آی وی در کش ــه وی ــا ب مبت
ــت هــای  ــر مراقب ــان زی ــن از آن ــا ۹۰۰ ت تنه

ــد. ــرار دارن صحــی ق
اکثریــت  نشــدن  حاضــر  نعیــم  آقــای 
ــل  ــروس اچ آی وی را عام ــه وی ــان ب مبتای
ــت  ــراد از مراقب ــن اف ــت ای ــی محرومی اصل
ــه  ــت ک ــان داش ــته، بی ــی دانس ــای صح ه

وزارت صحــت بــرای مبــارزه بــا ایــن عامــل 
ــترده ای را  ــی گس ــی ده ــای آگاه ــه ه برنام
در ســطح کشــور روی دســت گرفتــه اســت.
تصــرح  وزارت صحــت  پالیســی  معیــن 
ــان برنامه هــای  ــن وزارت همچن ــه ای کــرد ک
ــه در  ــه ک ــت گرفت ــترده ای را روی دس گس
ســال هــای آینــده تمــام مبتایان بــه ویروس 
اچ آی وی را زیــر مراقبــت هــای ویــژه 
صحــی قــرار داده و از انتشــار ایــن ویــروس 
ــری خواهــد کــرد. در ســطح کشــور جلوگی
ــی  ــه مال ــه از هزین ــن برنام ــه وی، ای ــه گفت ب
"صنــدوق بیــن المللــی کنتــرول توبرکلــوز، 
ــده  ــال آین ــج س ــا و اچ آی وی" در پن ماری

ــل خواهــد شــد. تموی
گفتنــی اســت کــه بــر اســاس تخمیــن 
ــرول اچ آی وی  ــی کنت ــن الملل ــازمان بی س
ــدود  ــتان ح ــوس افغانس ــام نف ــان تم از می
بیــش از ۶۰۰۰ شــهروند کشــور از ابتــا بــه 
ــه  ــد ک ــی برن ــج م ــروس اچ آی وی رن وی
ــه افزایــش مــی  تعــداد ایــن افــراد نیــز رو ب

ــد. باش
ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا حــدود۲۲۹۰ 
مــورد از ایــن واقعــات از ســوی وزارت 
صحــت عامــه کشــور بــه ثبــت رســیده 

ــت. اس

اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت 
ــه  ــان حاضــر ب ملــی گفــت کــه اگــر طالب
اجــازۀ  باشــند،  صلــح  گفت وگوهــای 
بازکــردن دفتــر را بــرای آنــان خواهنــد داد.
ــتین  ــنبه در نخس ــه ش ــی روز س ــای غن آق
کنفرانــس تحــت نــام »پروســۀ کابــل« 
بــا  کــه  همــکاری  و  پیرامــون صلــح 
 ۲۷ پایــۀ  بلنــد  نماینــده گان  حضــور 
در  بین المللــی  ســازمان های  و  کشــور 
ــد، گفــت: مــا امــروز  ــل برگــزار گردی کاب
ــا همبســتگی خــود را  ــم ت گردهــم آمده ای
در برابــر تــرور و وحشــت ابــراز نمــوده و 
ــح  ــه صل ــج ب ــه منت ــدی ک ــک رون روی ی

ــم. ــث بپردازی ــه بح ــود، ب ــه ش عادالن
او اظهــار داشــت : گروه هــای تروریســتی 
ــان  ــگ ش ــای جن ــه مبن ــد ک ــا می کنن ادع
دیــن اســت، امــا اســام دیــن صلــح 
ــه  ــان ب ــن جانی ــه ای ــی را ک ــت و آنان اس
قتــل می رســانند همــه مســلمان انــد. آنهــا 
هــزاران مــرد، زن و کــودک مســلمان را بــه 
ــرور و  ــدر، ت ــواد مخ ــانند. م ــل می رس قت
ســرقت، پدیده هایــی هســتند کــه بــا دیــن 
مــا هیــچ ربطــی نــدارد، امــا تروریســتان از 
ــد.  ــتفاده می کنن ــیله اس ــث وس ــا به حی آنه

ــد. اینهــا تروریســت ان
ــر  ــتان به خاط ــه افغانس ــرد ک ــار ک او اظه
صعب العبــور  و  جغرافیایــی  موقعیــت 
ــرار  ــی ق ــزم جهان ــدف تروری ــش، ه بودن
می خواهــد  داعــش  و  گرفته اســت 
تــا بــه افغانســتان و ســایر کشــورهای 
ــد،  ــدا کن ــی پی ــی دست رس ــیای جنوب آس
ــدام  ــم ک ــر ه ــی در ظاه ــراد حت ــن اف ای
هــدف مثبــت ندارنــد و تنهــا خــون مــردم 
مــا را می ریزنــد تــا بســتری را بــرای 
ــه و  ــان در منطق ــی ش ــای جرم فعالیت ه

ــازند. ــم بس ــان، فراه جه
ــی  ــه جهان ــه جامع ــرد ک ــح ک وی تصری
تعهــد کــرده اســت کــه حمایــت کشــورها 
از تروریــزم و تمویــل فرامــرزی آن را 
ــان  ــا از جهانی ــرد و م ــد ک ــل نخواه تحم
ــه ســپرده اند،  ــی ک ــه تعهدات ــم ب می خواهی
عمــل کننــد تــا خشــونت ها و تــرور 

ــد. ــه یاب خاتم
ــد  ــتان را چن ــگ افغانس ــی، جن ــای غن آق
ــا  ــه م ــا زمانی ک ــزود: ت ــده اف ــدی خوان بع
ــل  ــرای ح ــخص ب ــوب مش ــک چهارچ ی
ــم،  ــاد نکنی ــزم ایج ــکل تروری ــی مش تمام
ــای کوچــک آن  ــراردادن بخش ه هــدف ق

ــود. ــد ب ــاز نخواه کار س
بیــن ســال های ۲۰۱۵  وی گفــت کــه 
و ۲۰۱۶ ، هــزاران شــهروند افغانســتان 
کشــته یــا زخمــی شــدند و بیــش از چهــار 
خشــونت ها  به خاطــر  افغــان،  میلیــون 
مهاجــر شــده اند. مــردم مــا خواهــان 
زندگــی خــوب بــرای کــودکان شــان 
هســتند، امــا بــا افزایــش خشــونت ها، 
اقتصــاد مــا نمی توانــد رشــد کنــد و مــردم 

ــد. ــد می مانن ــکار و ناامی ــا بی م
ــر  ــی خاط ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــا  ــت افغانســتان ب ــه حکوم ــرد ک نشــان ک
ــارزه علیــه فســاد،  چالش هــای اعــم در مب
پاشــیدگی  ازهــم  و  ضعیــف  رهبــری 
ــز در  ــده و نی ــراث مان ــه می ــه ب ــی ک داخل
حــل مشــکات ناشــی از درگیری هــا 
آن  بــا  کــه  سیاســی  نخبه هــای  میــان 
مواجــه  می باشــد  گریبــان  و  دســت 
ــود را  ــات خ ــه اصاح ــا برنام ــت، ام اس
ــز در  ــخ و نی ــا و مونی ــل، وارس در بروکس
کابــل بــه حضــور جامعــه جهانــی تقدیــم 
کردیــم و باوجــود چالش هــای بــزرگ 
ماننــد رســیدگی بــه مســایل امنیتــی، ایجاد 
اشــتغال پــس از رونــد انتقــال امنیتــی 
و مشــکات درونــی سیاســی، برنامــه 

ــت. ــر رسیده اس ــه ثم ــا ب ــات م اصاح
ــه کــرد کــه اصاحــات  ــی اضاف ــای غن آق
ــان  ــون جری ــن اکن ــه همی در وزارت داخل
دارد و مــن، داکتــر صاحــب عبــداهلل و 
ــات  ــه آوردن اصاح ــت ب ــی حکوم تمام
تــا  متعهــد هســتیم  در وزارت داخلــه 
ــر دو  ــد روی ه ــا بای ــی م ــای امنیت نیروه

ــتند. ــش بایس ــای خوی پ

وی عــاوه کــرد کــه فســاد اداری در 
پولیــس بایــد خاتمــه یابــد، پولیــس بایــد 
نیــروی ثبــات باشــد نــه محــرک بــی ثباتی 
ــان، نیروهــای  ــن می و خشــم مــردم؛ در ای
پــاک دامنــی در پولیــس نیــز وجــود دارنــد 
ــن  ــد آن ۱۳ ت ــد مانن ــط مقدم ان ــه در خ ک
ــته  ــتی کش ــه تروریس ــرا در حمل ــه، اخی ک
شــدند و در بســیاری مــوارد، ایــن پولیــس 
اســت کــه قربانــی فســاد اداری و روابــط 

ــود. ــط می ش ــر ضواب ب
رییــس  حکومــت افــزود کــه تقویــت 
ــت  ــن معناس ــه ای ــا ب ــی م ــای امنیت نیروه
ــی  ــد از لحــاظ نظام ــان نمی توانن ــه طالب ک
ــم  ــام کرده ای ــا اع ــا قب ــوند، م ــده ش برن
ــه  ــرای صلــح اســت و ن ــا ب کــه هــدف م
بــرای پیــروزی و نمی توانیــم در شــرایطی 
ــا  صلــح کنیــم کــه طالبــان آمــاده صلــح ب

ــا نباشــند. م
ــد تنهــا  ــای غنــی گفــت کــه صلــح بای آق
بــه موافقنامــه خاصــه نشــود بلکــه صلــح 
عادالنــه به گونــۀ پایــدار آن تأمیــن گــردد. 
ــرای  ــتان ب ــا پاکس ــا ب ــه م ــزود ک وی اف
تأمیــن صلــح چندیــن بــار از طریــق 
گفت وگــو  وارد  چندجانبــه  مذاکــرات 
شــدیم، امــا نتایــج آن از ســوی آن کشــور 

ــد. ــه نش پذیرفت
ــا  ــه م ــرد ک ــان ک ــی بی ــور غن رییس جمه
خواهــان صلــح هســتیم و می خواهیــم 
ــه  ــکاری ک ــا فرصــت هم ــم  ت ــح کنی صل
باعــث رشــد و کاهــش فقــر شــود، ایجــاد 
گــردد. وی افــزود کــه یــک افغانســتان بــا 
ثبــات بــه نفــع منطقــه اســت و مــا بــاالی 
پاکســتان صــدا می کنیــم تــا آجنــدای کــه 
ــیم را  ــح برس ــه صل ــم ب ــور می توانی چط

ترتیــب کنــد.
ــد از  ــح بای ــه صل ــت ک ــور گف رییس جمه
ــن شــود و  ــی تأمی ــک بحــث مل ــق ی طری
ــه  ــن زمین ــی را درای ــان مل ــک گفتم ــا ی م
دایــر خواهیــم کــرد و بایــد توجــه خــاص 
ــی  ــه مدن ــا و جامع ــای خانم ه ــه تقاض ب
ــح  ــان صل ــت گفتم ــیم. موقعی ــته باش داش
بایــد در موافقت نامــه دوجانبــه باشــد، 
اگــر موافقــت صــورت گیــرد، بــه طالبــان 
ــاز  ــانرا ب ــر ش ــا دفت ــم داد ت اجــازه خواهی
کننــد، امــا ایــن فرصــت بــرای همیشــه بــه 

ــم نیســت. ــا فراه آنه
پالیســی های  کــه  کــرد  خاطرنشــان  او 
ــوی  ــط ق حکومــت افغانســتان، ایجــاد راب
ــا کشــورهای همســایه ماســت،  سیاســی ب
ــا در  ــم ت ــاد کنی ــی ایج ــط امنیت ــد رواب بای
ــم. وی  ــل گردی ــزم نای ــا تروری ــارزه ب مب
ــه  ــورهای منطق ــه کش ــت ک ــان گف همچن
ــه  تحــت تهدیــد اســت و هرکــدام مــان ب
خشــونت هــای داخلــی مواجــه هســتیم و 
بایــد بــرای مبــارزه بــا آن، قــوت خــود را 
نشــان دهیــم و مــا خــود را متعهد ســازیم.
وی اضافــه کــرد کــه بایــد تمرکــز و 
صلــح  تأمیــن  بــرای  بیشــتر  مشــوره 
ــن  ــردم در ای ــی م ــرد و نگران صــورت گی
زمینــه جمــع آوری گردیــده جــزء گفتمــان 
ــه چطــور  ــم ک ــز کنی ــح شــود و تمرک صل
امنیــت در منطقــه تأمیــن شــود، زیــرا 
تأمیــن صلــح در افغانســتان، باعــث ثبــات 

همســایه ها و جهــان خواهــد شــد.
رییــس حکومــت وحــدت ملــی، از جامعه 
جهانــی خواســت کــه بــا صداقــت کامــل، 
ــا را  ــری افغان ه ــه رهب ــح ب ــۀ صل پروس
ــاوه  ــد. وی ع ــرام بگذارن ــت و احت حمای
ــا  ــده هســتیم ت ــان آم ــا همچن ــه م ــرد ک ک
بــرای تأمیــن صلــح کار کنیــم، امــا صلــح 
ــن  ــا تأمی ــوق م ــه قیمــت حق ــد ب نمی توان
شــود و تروریســتان بایــد بداننــد کــه مانــع 

ــد. ــده نمی توانن ــا ش ــول م تح
برگــزاری  خصــوص  در  اشــرف غنی، 
مــا  کــه  کــرد  خاطرنشــان  انتخابــات 
ــس  ــات مجل ــزاری انتخاب ــه برگ ــد ب متعه
ــات  ــتیم و انتخاب ــن آن هس ــان معی در زم
زمــان  در  نیــز  ریاســت جمهوری 
برگــزار   ۲۰۱۹ ســال  در  و  تعین شــده 

خواهــد شــد.

اعتراضات به بلخ، بدخشان و کندز کشید

وزارت صحت عامه:

۶۰ درصـد مبتالیـان به ایـدس
 از مـراقبت های صحـی محـروم اند

غنی در کنفرانس »پروسۀ کابل«:

جـهان به تعهـدش عمـل کنـد 
تا تـروریسم پایـان یابـد 

ــدز  ــنده گان کن ــن از باش ــزار ت ــدود دو ه ح
ــتی روز  ــۀ تروریس ــی حمل ــک راهپیمای در ی
کابــل،  زنبــق  چهارراهــی  در  چهارشــنبه 
گلولــه بســتن معترضــان کابلــی و حمله هــای 
ــار،  ــالم ایزدی ــازۀ س ــم جن انتحــاری در مراس
پســر معــاون مجلــس ســنا را نکوهــش کــرده 
ــای  ــازات مقام ه ــاری و مج ــتار برکن و خواس

ــدند. ــی ش امنیت
ــی  ــورای والیت ــو ش ــی، عض ــی ربان غام ربان
کنــدز، بــا خوانــش قطعه نامــۀ می گویــد 
کــه معترضــان خواســتار تغییــرات بنیــادی در 
نهادهــای امنیتــی و دســتگاه های اســتخباراتی 

انــد.
ــه  ــد ک ــدار می دهن ــدزی هش ــان کن معترض
بی اعتنایــی  خواست های شــان  بــه  اگــر 
را  اعتراض هــای گســترده تری  بــه  شــود، 

می کننــد. راه انــدازی 
برخــی از باشــنده گان بلــخ نیــز در یــک 
راهپیمایــی اعتراضــی، حکومــت وحــدت 
ملــی را عامــل اصلــی کشــته و زخمی شــدن 
صدهــا شــهروند در رویدادهــای اخیــر کابــل 

می داننــد.
معترضــان  از  یک تــن  خیرخــواه  ســمیرا 
بــا خوانــش قطعنامــۀ از حامیــان جهانــی 
افغانســتان خواســت کــه بــر حکومــت فشــار 
بیاورنــد تــا از خشــونت در برابــر معترضــان 

ــی  ــت های مدن ــه خواس ــته و ب ــت برداش دس
ــذارد. ــرام بگ ــان احت آن

در بدخشــان نیــز بیــش از هــزار تــن از 
از  ایــن والیــت در حمایــت  باشــنده گان 
ــان  ــد. آن ــی کردن ــل راهپیمای ــان کاب معترض
نیــز بــر خواســت های معترضــان کابلــی 
تأکیــد کــرده و یک بــار دیگــر خواســتار 
رییــس  جمهــور،  رییــس  کناره گیــری 
ــدند. ــی ش ــد امنیت ــای ارش ــی و مقام ه اجرای
وارد  نیــز  کابــل  باشــنده گان  اعتــراض 

شــد. روزش  چهارمیــن 
ــان  ــر خواست های ش ــان ب ــان همچن معترض
ــی  ــا زمان ــه ت ــد ک ــد و می گوین ــد دارن تأکی
کــه پاســخی مثبــت دریافــت نکننــد بــه 
ادامــه  مدنی شــان  حرکــت  و  دادخواهــی 

می دهنــد.
معرتضــان برکنــاری محمدحنیــف اتمــر، 
ــر  ــه خاط ــی را ب ــت مل مشــاور شــورای امنی
حکومــت،  بــا  گفت وگــو  درِ  بازشــدن 

گذاشــتند. پیش شــرط 
باشــنده گان  از  برخــی  ایــن،  از  پیــش 
والیت هــای هــرات، بغــان و تخــار نیــز 
ــه جاده هــا  ــل ب ــت از معترضــان کاب در حمای
ــان  ــابه معترض ــت های مش ــد و خواس ریختن
ــد. ــرح کردن ــخ را مط ــان و بل ــدز، بدخش کن
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اسـتبداد قومـی از منطـق "حقانیِت اکثریـت" بهره 
اکثریـِت  درحالی کـه  دیگـر  جوانـِب  و  می گیـرد 
هیـچ قومی را در افغانسـتان نمی پذیرند، از پیشـینۀ 
تاریخـی اسـتمداد می جوینـد و پشـتوانۀ تمدنـی و 
غنـای فرهنگـِی خـود را بـه رِخ دیگران می کشـند. 
از غنـای  پارسـی و  زبـان  از سـیطرۀ  ایـن دسـته 
فرهنگـی آن می گویـد، سلسـله یی از حکمروایـاِن 
بدین سـو  تاریـخ  دوردسـت های  از  را  پارسـی گو 
ردیـف مـی دارد و بدین گونـه بـه طـرف می فهماند 
آن  داد،  کسـی  بـه  می بایـد  امتیازاتـی  اگـر  کـه 
جانـب بایـد دارای اسـتحقاِق تاریخـی و تمدنـی 
باشـد. بیشـتر دالیلـی کـه در ایـن معرکه از سـوی 
می گـردد،  ارایـه  فارسـی باوران  و  پارسـی زبانان 
از همیـن بـاب صـورت می پذیـرد. گروهـی هـم 
می رونـد  فـرو  قوم گرایـی  در  چنـان  کـه  اسـتند 
کـه بـه حـذف تاریـخ و افتخـاراِت عهـد اسـامی 
پیونـد  ساسـانی ها  بـه  را  خـود  و  می پردازنـد 
می دهنـد، کـه خـود گونـۀ دیگـری از شوونیسـِم 
قومـی تلقی می شـود. دسـته یی دیگـر از تاجیگ ها 
ناسیونالیسـِم قومـی را بـا مارکسیسـم درآمیختـه، 
بنیـاد "سـازا" و "سـفزا" را نهاده انـد، که به "سـتم 

ملـی" شـهرت یافته انـد.
برخـی از اقـوام دیگـر، هرچند در مقـام واکنش، پا 
از حـدود جغرافیایـِی افغانسـتان فراتر نهاده، شـعار 
شـعار،  ایـن  زیـر  و  سـرمی دهند  "ترک تبـاران" 

مطالبـۀ حقـوِق خویـش را مطـرح می سـازند. 
هـر اجتمـاع بشـری بـرای بقـای خـود می کوشـد؛ 
روایتـی تاریخـی می سـازد، قهرمانانـی می تراشـد 
و افتخاراتـی را بـه خـود نسـبت می دهـد تـا هـر 
عضـو اجتمـاع بـه آن دل گـرم و ُخرسـند باشـد. از 
همین جاسـت کـه هیـچ اجتماعـی ـ چـه سـنتی و 
چـه مـدرن ـ فاقد روایت نیسـت و هیـچ اجتماعی 
تهی دسـت  را  خـود  مباهـات،  و  فخـر  بـازار  در 
صـورت  قومـی  برتری جویـِی  زمانـی  نمی دانـد. 
اهـداف  و  اقتصـادی  مقاصـِد  پـای  کـه  می بنـدد 
مفاهیمـی  آن گاه  و  می آیـد  میـان  در  سیاسـی 
و  می گیـرد  شـکل  بزرگ تـر"  "بـرادر  همچـون 
زیـر نـام حفـظ "وحـدت ملـی" و یـا "مصلحـت 
می گیـرد.  وزیـدن  قومـی  شوونیسـِم  بـاد  ملـی"، 
سیاسـت مداران، تاریخـی از افتخـارات می سـازند 
و عواطـِف عـوام را مـورد هجـوم قـرار می دهنـد، 
این کـه  می گیرنـدـ  ماهـی  گل آلـود  آِب  از  آن گاه 
بـه وسـیلۀ آن چـه مصایبـی بـر عامـۀ مـردم وارد 

نمی آیـد!  بـه حسـاب  می آیـد، اصـًا 

 قومیت، افغانستان و جهانی شدن
جنـگ چهل سـالۀ افغانسـتان همه چیـز ـ از جملـه 
مسـالۀ قومیت ـ را در این کشـور در معرِض تندبادِ 
تغییـر و تحـول قـرار داده اسـت؛ زیـرا جنـگ همۀ 
مـردم را در یـک سـطح قرار داد و فـارغ از تعلقات 
قومـی، زبانی و مذهبی شـان مسـلح گردانید. جنگ 
فرصـِت مسـاویانه را بـه همـه گان مسـاعد کـرد تا 
در برابـر دشمنان شـان برزمنـد و از خـود لیاقـت 
مهاجرت هـای  گذارنـد.  نمایـش  بـه  فـداکاری  و 
ملیونـی مـردم به کشـورهای خارجی، چشـِم مردم 
را نسـبت بـه وقایـِع جهان بـاز کـرد و انگیزه هایی 
از بهبـود زنده گـی و پیشـرفت را در دروِن مـردم 
زرع داشـت. موفقیت های بشـر در عرصـۀ فناوری 
ایـن  در  سـومی،  عامـل  عنـوان  بـه  اطاع رسـانی 
برهـۀ زمانـی، موجـب گردید که مـردم افغانسـتان 
بهتـر از هـر وقِت دیگر بـه تحوالِت جهـان آگاهی 
یابنـد و متوجـه کاسـتی های زنده گی شـان گردند و 
بـرای دسـتیابی بـه یـک زنده گـِی بهتر تقـا کنند. 
جنـگ چهل سـاله را از رهگذر تحـوالِت اجتماعی 
و فرهنگـی بـه سـه دورۀ اساسـی می تـوان تقسـیم 

: کرد

بـه  شـوروی  تجـاوز  و  کودتاهـا  وقـوع   .۱
اقـوام  از  کسـانی  دوره  ایـن  در  افغانسـتان: 
راه  دولتـی  بلنـِد  مقامـات  بـه  نیـز  غیرپشـتون 
یافتنـد و در میـدان سیاسـت فرصـِت حضـور پیدا 
بـه  نسـبت  تـازه  دیدگاه هایـی  ایـن رو  از  کردنـد؛ 
افغانسـتان مطـرح گردیـد و خانواده هـای  تاریـخ 
حکومت گـر به شـدت بـه نقـد کشـیده شـد. جنگ 
کـه بـا رویارویـی مارکسیسـم و اسـام شـعله ور 
شـده بـود و هـر دو جانـب، شـعار "جهان وطنـی" 
سـر می دادنـد، در پایـان بـه "قوم گرایـی" افتادنـد 
و در فرجـام، جنـگ پیامد هایـی را تحویـل داد کـه 
منجـر به تغییر سـاختار اجتماعی افغانسـتان گردید 
و ایـن تغییـرات عبارت انـد از: ۱( اعتماد به نفس و 
تقویـت احسـاس برابری در میان مردم؛ ۲( اشـتیاق 
و عاقه منـدی نسـبت به حضور در دولت؛ ۳( سـر 
بـرآوردن فرماندهـان جهـادی به جـای ارباب هـا و 
خوانیـن در میـان مردم؛ 4( لغزیدن قـدرت در میان 
قـوت   )۵ غلزایی هـا؛  بـه  درانی هـا  از  پشـتون ها 

گرفتـن اسـام سیاسـی بـه جای اسـام سـنتی. 
۲. سـقوط رژیم وابسـتة ماسـکو: سـقوط نجیب، 
در سـطح جهانـی، پیـروزی مجاهدیـن پـس از ۱4 
سـال نبرد عنوان داده شـد، اما در درون افغانسـتان 

یـک تعبیـر دیگـر هـم داشـت. احـدی در مجلـۀ 
سیاسـت خارجی امریکا از آن به "زوال پشـتون ها" 
تعبیـر و تفسـیر کـرد. چـرا؟ بدیـن دلیـل کـه رژیم 
دکتـر نجیب اهلل به وسـیلۀ یـک فرمانـده تاجیک تبار 
سـقوط داده شـد. شـماری از نخبه هـای پشـتون از 
ایـن پیـروزی چندان خوشـحال نبودند؛ زیـرا آن ها 
پشـتون ها را محـور اساسـی تحـوالت افغانسـتان 
می دانسـتند امـا در میـدان رقابـت بـا تاجیک ها کم 
آورده بودنـد. بـر پایـۀ چنیـن پنداری، با مسـعود و 
ربانـی از درِ مخاصمـت برآمدنـد و فصـل تازه یـی 
بـه راه  افغانسـتان  در  را  خون ریـزی  و  جنـگ  از 
انداختند. کسـانی "سـقاوی دوم" نوشتند و طی آن، 
بـی پـرده و عریـان دیدگاه های شوونیسـتِی خود را 
بیـان داشـتند. گـروه طالبـان توصیه هـای "سـقاوی 
دوم" را با سـوختاندن کوهدامـن و کوچاندن مردمِ 
آن جـا بـه منصـۀ اجـرا گذاشـتند و قتل عام هایـی 
بـه راه  خواجه غـار  و  مزارشـریف  یکاولنـگ،  در 
انداختنـد کـه اثراِت بـِد آن برای سـالیاِن مدید باقی 
خواهـد ماند. طالبان "شـریعت" و "قومیت" را در 
هـم آمیختـه بودند. وقتی شـرارت جامـۀ تقدس به 
تـن می کند، هیـوالی مخوفی سـر برمـی آورد؛ زیرا 

هـر جنایتـی توجیـه خدایـی می یابد! 
مسـعود و ربانـی پـس از نزدیـک بـه پنـج سـال 
درگیـری، کابـل و بخـش وسـیعی از افغانسـتان را 
بـه طالبـان واگـذار کردنـد؛ امـا مقاومـت در داخل 
و مشـروعیِت سیاسـی در سـطح جهانـی توسـط 
مسـعود و ربانـی برقـرار نگه داشـته شـد، تـا این که 
جامعـۀ جهانـی در واکنـش به حادثۀ ۱۱سـپتمبر در 
نیویـارک، بـا رهبـری مسـعود و ربانـی همدسـت 
مـدت، شـعار  ایـن  در  طالبـان  و همنـوا گردیـد. 
بایـد  تاجیک هـا  افغان هاسـت.  ملـک  "افغانسـتان 
بـه تاجیکسـتان رونـد، ازبیک هـا بـه ازبیکسـتان و 
هزاره هـا بـه گورسـتان" را سـر دادنـد. ایـن شـعار 
فاشیسـتی باعـث شـد کـه از آن زمـان بـه بعـد، 
عده یـی در پـی دونامـه سـاختن کشـور برآینـد و 
را  "خراسـان"  تاریخـی  نـام  افغانسـتان،  کنـار  در 
بلنـد کننـد. جنـگ در برابـر دولـت اسـتاد ربانـی 
و مقاومـت در برابـر ادارۀ طالبـان، سـخن از یـک 
و  سیاسـی  حیـات  در  بنیـادی  و  عمیـق  تحـوِل 
اجتماعـِی افغانسـتان بـه میـان آورد، و آن این کـه 
شـده  سـپری  تک قومـی  دولت هـای  دورۀ  دیگـر 
اسـت و کسـی دیگـر حاضـر نیسـت مطابـق نظـِر 
افاطـون یـا فرمـاِن تـورات، خـادم و نوکـِر یـک 

خانـواده و یـا یـک قـوم باشـد.

افغـانسـتان 
و تقالی شـوونیسم 

سالمتی قـومی
ششـم میـزان ۱۳۷۳، هنگامی کـه بـا بـرادرم عزیـزاهلل ایمـا و عبدالقهـار 
عاصـی در معـرض اصابـِت موشـک قرار گرفتم، پای راسـتم شکسـت و 

جراحـاِت عمیقی برداشـتم.
خوش بختانه به کوشـش داکتراِن دل  سـوزِ شـفاخانۀ وزیـر محمداکبرخان؛ 
داکتـر وحیـد و داکتـر محمداشـرف، بعـد از گذشـت هفتـاد روز، بهبـودِ 

نسـبی یافتم.
سـال های زیـادی از آن حادثـۀ غم انگیـز می  گـذرد، امـا هنـوز آهسـته و 
بااحتیـاط قـدم برمـی دارم و آن پـاِی درددیـده را مراقبـم که دیگر آسـیبی 

. نبیند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دیگر عضوها را نماند قرار
امـا دیـده می شـود کـه آدم هـا در این سـرزمین، با هم نیسـتند. اگـر آن ها 
عضـوی از یـک بـدن باشـند، در خوشـی و غـِم همدیگـر به صـورِت 
طبیعـی شـریک می  شـوند و درد آن یکـی را، ایـن دیگـری نیز احسـاس 

می کنـد. سـوگ  مندانه کـه این گونـه نیسـت.
تـا زمانـی  کـه ما به چنین احساسـی نرسـیم، سـخت اسـت که نـامِ خود 

را »انسـان« بگذاریم! 

ترجمان ببرک کارمل و داکتر نجیب 
جـوزای سـال ۱۳۷۳ خورشـیدی، روزی بـا عبدالرحیم رفعـت که زمانی 
ترجمـان ببـرک کارمـل و داکتـر نجیـب اهلل بـود، بـه رادیـو تلویزیـون 
افغانسـتان رفتـم. مـن مأمـور رادیـو تلویزیـون بـودم و رفعـت کاری در 

رادیـو تلویزیـون داشـت کـه مـن او را همراهـی می کـردم.
رحیـم رفعت از شـخصیت  های خوش  نام، ترجمان و نویسـندۀ زبردسـِت 

بود. کشور 
شـماری از کارمنـدان رادیـو تلویزیـون، در مدیریت ارزیابـی دورِ رفعت 
جمـع شـدند و هرکـس از هرجـا سـوال  می کـرد. گپ هـا روی سیاسـت 
چرخیـد و یک  تـن از مدیـراِن رادیـو تلویزیـون گفـت: رفعـت صاحـب، 
چـه زمانـی بـود، مـا بهترین دسـتگاه را داشـتیم و چـه و چنـان. مأموران 
رادیـو تلویزیـون از نابسـامانی ها و چـور و چپاوِل بعضـی از مجاهدین و 
اسـتفاده جویان و جنگ هـا و راکت بـاراِن کابـل توسـط گلبدیـن حکمتیار 

صحبـت کردند. 
رفعـت گفـت: ارزش آزادی زیـاد اسـت، امـا در مـورد دزدی کـه گفتید، 
مـن در جریـان اسـتم؛ دزدِ کان داکتـر نجیـب بـود. شـما نمی دانیـد، او 
بزرگ تریـن گنجینـۀ ایـن وطـن را دسـتبرد زد و چیـز دیگـری را بـه 

خبرنـگاراِن خارجـی تحفـه داد.
آقـای رفعـت همچنـان گفت: مجاهدیـن اگر بردنـد، چند دانه دسـتک و 
چـوب را دزدی کردنـد؛ امـا کارمل و نجیب سـرمایه های ملی افغانسـتان 

را نابـود کردند.
شـنیدِن ایـن حرف ها آن هـم از زبان ترجمـاِن کارمل و نجیـب، به بعضی 

از همکاران رادیو تلویزیون بسـیار سـخت و ناگوار تمام شـد. 

شهر بی تبسم 
شـب اسـت و شـهِر دردمنـد و آزردۀ کابل، در زیـر نورِ مـاه از زخم های 
روز، نالـه دارد و اشـک می ریـزد؛ ناله یـی پُرسـوز و گـداز. امـا نالـۀ ایـن 

شـهِر غریـب و بی چـاره را جز خداوند کسـی نیسـت بشـنود.
ایـن شـهر به حـِد کافی زخم خـورده و هنوز هـم زنده اسـت و زنده گی 

در این شـهِر آزرده جریان دارد.
روزی نیسـت که سـاکنین این شـهر، در دِل زمین فرو نروند و خون شـان 

بـر زمیِن این شـهر نریزد.
کابل، شـهِر افسـانه های جنایت و سـرزمینی شـده که در آن لبی به تبسـم 

بـاز نمی گـردد؛ زیرا این جا تبسـم گناه اسـت. 
مـن در بلندی  هـای کـوهِ کارته پروان قـرار دارم و از آن جا شـهر را نظاره 
می کنم؛ شـهر در سـکوِت مطلق فرو رفته. شـاید جنگجویان شـهر، برای 

فـردا پـاِن جنگی طـرح می کنند.
شـهر کابـل از چهار طـرف از جانب شـورای هماهنگی )حزب اسـامی، 
حـزب وحـدت اسـامی و جنبـش ملـی( در محاصـرۀ کامـل قـرار دارد. 
مـردم در نهایـِت فقـر و فاقـه به سـر می برند. این جـا نه کاری اسـت و نه 
مصروفیتـی؛ مـردم از آغـاز صبح تا شـروع شـب، راکت هایی که به شـهر 

می  ریزنـد را شـمار می کنند.
گفتـه شـده که تنهـا به تاریخ ۶ حمـل ۱۳۷۳، دوصدوهفتاد راکت توسـط 

افـراد گلبدین حکمتیار، به شـهر کابل پرتاب شـده اسـت.  

پاره اهی ویپستهبخشبیسـتوهفتم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

ِ أْتقاُكم« »إِنَّا َخلَْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َو أُْنثى َو َجَعْلناُكْم ُشُعوباً َو َقباِئَل لَِتعاَرُفوا. إِنَّ أْكَرَمُكْم ِعْنَد للاَّ
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ترابــی در رفتارهــای سیاســی اش، چنــان مســتبد بــود کــه 
هیــچ احترامــی بــه آرا و اجتهــاداِت دیگــران قایــل نبــود و 
جــز رأی و نظــِر خــود را نمی شــناخت. بــه همیــن دلیــل، 
بزرگ تریــن مشــکِل او بــا دوســتانش، یعنــی رهبــران 
ــواره  ــه هم ــود ک ــن ب ــودان، ای ــامی س ــای اس جنبش ه
ــه  ــی ک ــا جای ــان را ت ــرد و آرای ش ــخره می ک ــان را مس آن
ــود، مــورد اســتهزا قــرار مــی داد. یکــی  مخالــف رأیــش ب
از ایــن افــراد، علــی عثمــان طــه، نفــر دومِ حــزب ترابــی 
ــی در حــزب  ــزد جانشــینی تراب ــه نام ــا این ک ــه ب اســت ک
ــت.  ــرار می گرف ــورد تمســخِر او ق ــًا م ــود، مکــرراً و علن ب
ــران  ــن از رهب ــه ده ت ــد ک ــار آن ش ــه رفت ــۀ این گون نتیج
ــز  ــی نی ــاگردان تراب ــه از ش ــودان ک ــامی س ــش اس جنب
بودنــد، روِش ترابــی را برنتابیدنــد و در نامه یــی بــه 
ــه نامــه عشــرۀ  عمرالبشــیر رییس جمهــور ســودان ـ کــه ب
معــروف اســت ـ از او خواســتند قــدرت و اختیــارِ ترابــی 

ــود. ــتبدادورزِی وی ش ــع اس ــد و مان ــش ده را کاه
ــس از  ــود هرک ــرده ب ــام ک ــش اع ــال ها پی ــه س ــی ک تراب
ســِن شــصت ســال بگذرد بایــد کار سیاســی تشــکیاتی را 
کنــار بگــذارد تــا فرصــت بــرای نســل جــوان فراهــم آیــد، 
تــا زمــاِن مرگــش رییــس حــزب مانــد و هیــچ گاه بــه نســِل 

جــوان فرصــِت رهبــری نــداد! 

ترابی و مخالفت با اخوان المسلمین 
نواندیشــی ترابــی و دیدگاه هــای تجدیــدی اش در مســایل 
سیاســی، موجب انشــعاِب وی از ســازمان اخوان المســلمین 
شــد. وی در ســفری کــه بــا کادر رهبــری اخوان المســلمین 
ــا  ــردن ب ــت ک ــت، از بیع ــر داش ــور مص ــه کش ــودان ب س
ــی مرشــد دومِ اخوان المســلمین پــس  شــیخ حســن هضیب
ــی  ــد، ول ــاع ورزی ــود امتن ــدان ب ــه در زن ــن البناء ک از حس
دیگــران از جملــه صــادق عبــداهلل عبدالماجــد بیعــِت خــود 
ــدی  ــا مرش ــت: »ب ــی گف ــر تراب ــد.  دکت ــام نمودن را اع
ــرد،  ــر می ب ــدان به س ــت و در زن ــد نیس ــوط الی ــه مبس ک
ــک  ــد از نزدی ــد بای ــود. مرش ــت نم ــوان بیع ــه می ت چگون

ــد امــور را بررســی کــرده و فعــال باشــد...«. بتوان
ترابــی بــه ایــن بــاور بــود کــه بیعــت ســازمان های 
اخوانــی در جهــان فقــط بــا »مرشــد مصــری« مقیــم 
»قاهــره«، بــا اصــول اســامی ســازگار نیســت و مفهومــی 

ــی  ــه مبان ــاداری ب ــول و وف ــظ اص ــا حف ــه ب ــدارد، بلک ن
ــد«  ــد »مرش ــوری بای ــر کش ــواِن ه ــی، اخ ــری اخوان فک
ــره، در دروِن  ــری در قاه ــه رهب خــاِص خــود را متصــل ب
ــا  ــده ب ــن ای ــا ای ــه بعده ــند. البت ــته باش ــور داش آن کش
اختصــاص عنــوان جدیــد »المراقــب العــام« بــرای رهبــران 
ــد و  ــه ش ــر، پذیرفت ــاد دیگ ــی در ب ــازمان های اخوان س
ــِت  ــدم بیع ــان ع ــر حــال، هم ــه ه ــی ب ــت. ول ــق یاف تحق
ــه  ــروه ب ــت گ ــس از مراجع ــه پ ــد ک ــث گردی ــی باع تراب
»خارطــوم«، در عمــل انشــعابی در ســازمان اخــواِن ســودان 
ــده  ــه عه ــت را ب ــروهِ اکثری ــری گ ــی رهب ــد و تراب رخ ده
ــادق  ــیخ ص ــری ش ــه رهب ــر ب ــروه کوچک ت ــرد و گ بگی
ــه  ــد ک ــه ده ــِت خــود ادام ــه فعالی ــداهلل عبدالماجــد، ب عب
البتــه تحــت فشــار حکومــت ژنرال هــای حاکــم، فعالیــِت 
هیچ یــک از آن هــا چشــمگیر نبــود، ولــی ترابــی توانســت 
ــوی  ــه س ــان را ب ــِت جوان ــازمان، اکثری ــام س ــر ن ــا تغیی ب

ــد.  ــذب کن ــد ج ــازماِن جدی س
ــِل  ــۀ عم ــه در عرص ــیاری یی ک ــا ذکاوت و هوش ــی ب تراب
حزبــی داشــت، توانســت بــا تغییــر ظاهــر و حفــظ اصــول، 
ــد و در  ــت بزن ــه فعالی ــت ب ــف دس ــای مختل ــر نام ه زی
هــر برهه یــی بــه فعالیت هــای سیاســِی خــود ادامــه 
ــد،  ــاره ش ــه اش ــور ک ــرانجام همان ط ــه س ــا این ک ــد ت ده
ــیر،  ــرال بش ــا ژن ــدید ب ــن و ش ــاِف بنیادی ــت اخت ــه عل ب
ــار شــد و در  ــۀ سیاســی برکن ــدان رفــت و از صحن ــه زن ب
ــتافت. در  ــی ش ــار باق ــه دی ــارچ  ۲۰۱۶م ب ــنبه ۵ م روز ش
ــِف  ــای مختل ــر از طیف ه ــزاران نف ــازۀ او، ه ــییع جن تش
ــد و دوســت و دشــمن  سیاســی و دینــی اشــتراک ورزیدن
ــزرگ،  ــخصیت ب ــن ش ــات ای ــا وف ــتند. ب ــش گریس برای
ــی ـ  ــر سیاس ــد و رهب ــمندی مجته ــام اندیش ــان اس جه
ــل در  ــل تأم ــی را از دســت داد. آن چــه قاب ــِی واالمقام دین
ایــن شــخصیِت بزرگــوار بــود، ایــن بــود کــه: پیروانــش تــا 
ــش عشــق  ــتند و برای ــتخوان وی را دوســت داش ــِز اس مغ
گروه هــای  به ویــژه  افراطــی  گروه هــای  می ورزیدنــد؛ 
ســلفی، وی را مرتــد و خــارج از دیــن می دانســتند؛ 
ــد؛  ــاد می کردن ــه وی را انتق ــی اش بی رحمان ــان اخوان رفیق
ــیاه« و  ــت س ــای تروریس ــی وی را »باب ــانه های غرب و رس

ــد.  ــام« می نامیدن ــگ اس ــی تون »مائوتس
امــا ترابــی مفکــر و اندیشــمندی آزاداندیــش بود، موســیقی 
و  می نمــود  محکــوم  را  فرقه گرایــی  می کــرد،  گــوش 
در برخــی مــوارد بــه مســخره می گرفــت، چنان کــه 
ــخ  ــه تاری ــی ب ــنوب" روس ــایت "س ــا س ــه ب در مصاحب
ــا  ــا یســوع مســیح ارتودوکــس ی ۲۱/۰۸/۲۰۱۳ گفــت: "آی
کاتولیــک یــا پروتســتانت بــود؟... مســلمانان بــه گروه هــای 

ــه  ــن چ ــد، ای ــده ان ــیم ش ــنی تقس ــیعه و س ــِف ش مختل
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــر م ــدارد... اگ ــی ن ــچ معنای ــی دارد؟! هی معن
گذشــته گان مان ارتبــاط قایــم کنیــم، هرگــز نخواهنــد 

دانســت کــه شــیعه و ســنی یعنــی چــه".
ترابــی بــا تمــام اشــتباهاتی کــه در عرصــۀ سیاســت مرتکب 
شــده بــود و خــود بــه آن معتــرف بــود، خدمــاِت زیــادی 
بــرای اســام و مردمش بــه انجام رســاند. از کشــوری مانند 
ــز اســام و پناهــگاهِ مســتضعفان ســاخت و  ســودان، مرک
بــا تــاش و کار و مبــارزۀ خســته گی ناپذیر چنــان در 
ــام  ــِر تم ــه در براب ــد ک ــهامت دمی ــرور و ش ــش غ مردم
زورگویی هــای غــرب و کشــورهای مــزدور عــرب مردانــه 
ایســتادند. امــا ســنِت روزگار ایــن اســت کــه ملت ســازان 
بایــد بســوزند و فرصت طلبــان و معامله گــران زمــام امــور 
ــه رو،  ــه از ســودان دنبال ــی ک ــد. ترابی ی ــه دســت گیرن را ب
کشــوری مســتقل ســاخت، توســط شــاگرداِن معامله گــرش 
ــن ســال را  ــار زده شــد، بلکــه چندی ــدرت کن ــا از ق نه تنه
پشــت ســلول های زنــدان ســپری کــرد ولــی هرگــز تســلیم 
نشــد و هیــچ گاه بــه کشــورِ دیگــری پنــاه نبــرد و ترجیــح 
ــا  ــود نامایمت ه ــا وج ــودان ب ــورش س ــه در کش داد ک

ه گــی  ند ز
ــد.  ــن تســلیم نمای ــه جان آفری ــد و در آن جــا جــان را ب کن
هــر بــار کــه او بــه زنــدان می رفــت و دوبــاره آزاد 
ــه  ــود ک ــی ب ــش کتاب ــرای همفکران ــه اش ب ــد، تحف می ش
ــر  ــتۀ تحری ــه رش ــدان ب ــای زن ــل در تنهایی ه ــِر تأم ــر اث ب

ــود.    ــده ب درآم
ــا  ــام گرایان و حت ــاِن اس ــه می ــهرتی ک ــِم ش ــی به رغ تراب
غربیــان داشــت، و خــود نیــز درس خوانــدۀ غــرب و 
متخصــص در فقــه دســتوری بــود و چندیــن قانون اساســِی 
کشــورهای عربــی و افریقایــی زیــر نظــر او ســاخته شــده 
بــود؛ انســانی فروتــن بــود کــه خــوش داشــت بــا همــه گان 
ــرای  به ســاِن یــک فــرد عــادی برخــورد کنــد. زمانی کــه ب
ــد،  ــوم می آم ــگاه خارط ــجد دانش ــه مس ــح ب ــاز تراوی نم
درحالی کــه رهبــر بزرگ تریــن حــزِب کشــورش بــود، نــه 
بــا خــود محافظــی داشــت و نــه از کســی احســاِس خطــر 
ــی  ــا وی ماقات ــن می خواســتند ب می کــرد. هــرگاه محصلی
داشــته باشــند، بــا کمــال میــل و بــا جبیــِن بــاز و بــا همــان 
ــت.  ــا را می پذیرف ــودش آن ه ــوِص خ ــای مخص خنده ه
بســیار دوســت داشــت بــا محصلیــن محشــور باشــد و از 
آمــال و آرزوهــاِی خویــش بــه آن هــا بگویــد و راه ترقــی و 
ــد. برداشــِت مــن از کارهــای  ــی را برای شــان بیاموزان تعال
ایشــان ایــن بــود کــه چشــِم امیدشــان بــه جوانــان به ویــژه 

ــرد.   ــاب می ک ــا حس ــود و روی آن ه ــا ب تحصیل کرده ه
آخرین دیدارِ نگارنده با دکتر ترابی 

ــی در  ــر تراب ــا دکت ــم ب ــا گــزارِش ماقات ــن مبحــث را ب ای
ــان  ــه پای ــت، ب ــام یاف ــه اش انج ــه در خان ــال ۲۰۱۲م ک س
می رســانم. در ســفری کــه بــرای ادامــۀ تحصیــل بــه 
کشــور ســودان داشــتم، پــس از پایــان کارهــای تحصیلــی، 
خواســتم کــه بــا ایشــان دیــداری داشــته باشــم. ســرانجام 
زمینــۀ ماقــات فراهــم شــد و بــا چنــد تــن از محصلیــن 
ــیدم.  ــی رس ــر تراب ــت دکت ــودان، خدم ــتانی در س افغانس
ــاعتی  ــد س ــد و چن ــا کردن ــی از م ــِی خوب ــان پذیرای ایش
ــه  ــف ب ــاِت مختل ــون موضوع ــتند، پیرام ــا نشس ــا م ــه ب ک
ــه  ــده و ب ــی چی ــی ُگل ــر چمن ــد و از ه ــخن آغازیدن س
ــش ها  ــتی از پرس ــن لیس ــد م ــیدند. هرچن ــا پاش ــاِن م دام
ــوری ســخِن خــود  ــا ایشــان ط ــودم، ام ــرده ب ــاده ک را آم
ــام  ــه پاســِخ تم ــان رســاندند ک ــه پای ــرده و ب را شــروع ک
او  دریافتــم.  سخنان شــان  البــه الی  از  را  پرســش هایم 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــام را م ــان اس ــود جه ــِت موج وضعی
ــداری اســامی، از توســعه و گســترش اســام  داد و از بی
ــامی در  ــای اس ــلفی گری و از حرکت ه ــرب، از س در غ
جهــاِن اســام ســخناِن زیــادی گفــت و ســرانجام در پایــاِن 

ســخنان خویــش، از مشــکاِت افغانســتان نیــز یــاد کــرد و 
توصیه هایــی بــه مــا جوانــان نمــود کــه اینــک گلچینــی از 

ــی دارم:   ــم م ــی تقدی ــده گاِن گرام ــت خوانن آن را خدم
امــت اســامی از زمــان بعثــت تــا عصــِر حاضــر مراحــِل 
ــر  ــدت، ه ــن م ــول ای ــت. در ط ــوده اس ــی را پیم مختلف
ــش  ــی خوی ــای دین ــد ارزش ه ــلمانان پابن ــه مس ــان ک زم
روز  بــه  روز  و  بــرق  درخشــیدند  به ســاِن  بودنــد، 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد؛ ام ــترده تر  ش ــان گس ــۀ فتوحات ش دامن
ــت،  ــرار گرف ــورد بی توجهــی ق ــال شــد و م ــا پام ارزش ه
اســامی  امــت  دامن گیــِر  طــرف  هــر  از  مصیبت هــا 
ــار زده شــد و  ــۀ حکومــت داری کن ــن از صحن ــد. دی گردی
ــت  ــرار گرف ــری ق ــورد بی مه ــز م ــک داری نی ــام بان در نظ
و آهسته آهســته در تمــام عرصه هــا نقــِش خــود را از 
ــی از  ــا دنیای ــا ب ــروز م ــاظ، ام ــن لح ــه همی ــت داد. ب دس
مشــکات و ناهمواری هــا مواجــه هســتیم کــه علــت 
ــت.  ــی اس ــت اله ــن و هدای ــا از دی ــی آن، دوری م اصل

ــام  ــاِن اس ــراف جه ــامی در اط ــای اس ــه خیزش ه گرچ
ــادا  ــه مب ــم ک ــن می ترس ــا از ای ــت، ام ــده اس امیدوارکنن
نتواننــد حکومــت کننــد. مســلمًا اســقاط حکومت هــا 

ســهل و آســان اســت امــا حکومت کــردن و نیازهــای مردم 
ــت.  ــکل و طاقت فرساس ــی مش ــاختن، خیل ــرآورده س را ب
ــا  ــادی پ ــامِی زی ــای اس ــر، جنبش ه ــال اخی ــد س در ص
بــه عرصــۀ وجــود گذاشــتند، امــا همۀشــان موفــق نبودنــد. 
ــن عبدالوهــاب نجــدی  ــه، حرکــت محمــد ب به طــور نمون
ــت،  ــیده اس ــهرت رس ــه ش ــری ب ــام وهابی گ ــه ن ــه ب ک
توانســت در عربســتان عــرض وجــود کنــد امــا بــه علــت 
این کــه توانایــی حکومــت کــردن را نداشــت، تمــام 
ــت را  ــه حکوم ــد ک ــن ش ــه ای ــی ب ــان منته تاش های ش
ــه آل ســعود بســپارند و خــود مشــغول محــو بدعت هــا  ب
گردنــد. عربســتان ســعودی کشــوری ثروتمنــد اســت کــه 
اگــر به جــای ذخیره ســازی پول هــای خــود در بانک هــای 
ــورهایی  ــش را در کش ــرمایه های خوی ــی، س ــوی اروپای رب
ــم  ــرد، ه ــد افغانســتان و ســودان ســرمایه گذاری می ک مانن
ســودِ حــال به دســت مــی آورد و هــم کشــورهای مذکــور 
ــد.  ــی می یافتن ــی رهای ــورهای اروپای ــه کش ــدی ب از نیازمن
ــم  ــی ایجــاد کردی ــا نظــام اســامی در ســودان را درحال م
ــان را  ــادی و معنوی م ــرمایه های م ــام س ــتعمار تم ــه اس ک
ــرای  ــتیم ب ــدا توانس ــاری خ ــه ی ــا ب ــود، ام ــرده ب ــود ک ناب
دوبــاره به دســت آوردِن ســرمایه های مــادی و معنــوِی 
ــم  ــده کردی ــی را زن ــان عرب ــًا زب ــم. مث ــش کار بکنی خوی
و دانــش و معــارف دینــی را در میــان مــردم، اعــم از 
ــا  ــن، کمی ه ــود ای ــا وج ــم. ب ــترش دادی ــرد، گس زن و م
ــراف  ــا اعت ــه آن ه ــن ب ــه م ــتیم ک ــز داش ــتی هایی نی و کاس

می کنــم. 
ــا آن مواجــه اســت،  مشــکل دیگــری کــه جهــان اســام ب
ــلمان ها،  ــا مس ــِر م ــلمان، از منظ ــت. مس ــری اس ظاهرنگ
ــۀ اســامی داشــته باشــد.  ــه شــکل و قیاف کســی اســت ک
حــال آن کــه اســام فقــط بــه ایمــان ارج قایــل اســت کــه 
یــک مســالۀ درونــی می باشــد و کار بــه ظواهــر نــدارد. از 
جملــه آثــار و تبعــاِت ایمــان هــم ایــن اســت کــه مومن در 
تمــام کارهــا، خــدای خویــش را حاضــر و ناظــر دانســته و 
ایمانــش همــواره وی را کنتــرول می کنــد. و نشــانۀ ایمــان 
هــم انجــام شــعایر دینــی اســت کــه تمــام آن هــا از وضــو 
و نمــاز گرفتــه تــا تمــام شــعایر تعبــدی، خالــی از حکمــت 
و فلســفه نبــوده و بلکــه روح تعــاون و همــکاری را میــان 

ــده کــرده و توســعه می دهــد. مســلمانان زن
ــرد و  ــت ک ــوره صحب ــۀ من ــده آِل مدین ــۀ ای ــی از جامع تراب
افــزود: مدینــۀ منــوره نمونــۀ بــارزِ زنده گــی مســالمت آمیز 
ــر  ــد. پیامب ــن می باش ــان و منافقی ــلمانان، یهودی ــان مس می
ــا  ــا ت ــناخت ام ــن را می ش ــۀ منافقی ــه هم ــدا درحالی ک خ
ــه  ــا زمانی ک ــرد و حت ــدارا ک ــا ایشــان م ــه ب ــن مرحل اخری
کان منافقیــن وفــات کــرد، او را مشــایعت نمــود و بــر وی 

نمــاز گــذارد.  
• توصیــۀ مــن بــه شــما ایــن اســت کــه بگذاریــد همه گــی 
ــد  ــان را بزنی ــم حرف ت ــما ه ــد و ش ــود را بزنن ــرِف خ ح
ــل  ــایل را حل وفص ــام مس ــوان تم ــو می ت ــا گفت وگ و ب
نمــود و ایــن را هــم بدانیــد کــه یگانــه راه بــرای توســعه، 

ــت.  ــوگ و گفت وگوس ــا دیال همان
ــن  ــید. م ــته باش ــی داش ــتان طرح ــدۀ افغانس ــرای آین • ب
ــاِف  ــۀ اطی ــه هم ــی ک ــتان تنظیم ــه در افغانس ــم ک می دان
ــس  ــدارد، پ ــود ن ــد وج ــع کن ــود جم ــرد خ ــه را گ جامع
شــما دســت بــه کار شــوید و تنظیمــی ایجــاد کنیــد کــه در 
آن شــمالی، جنوبــی، پشــتون، تاجیــک، هــزاره، ازبــک، زن 

ــند.  ــته باش ــت داش ــرد در آن عضوی و م
• بــه یــاد داشــته باشــید تنظیمــی کــه در آن زن هــا وجــود 

ــا اســامی. نداشــته باشــند، آن تنظیــم انحرافی ســت ت
• مفاهیم خویش را تصحیح نمایید.

• رابطۀ خویش را با جهان اسام محکم سازید.
• در تمام حوزه ها به آموزش و پرورش بپردازید.

• ســعی کنیــد تمــام اختافــاِت مذهبــی و غیــره را از بیــن 
ببریــد.

• رسانه ها را در دست بگیرید.
• با مردم باشید و به مردم خدمت کنید. 

تألیفات ترابی
ــود در  ــه های خ ــکار و اندیش ــر اف ــرای نش ــی ب ــه تراب البت
زمینه هــای مختلــِف تجدیدنظرطلبــی و یــا نواندیشــِی 
دینــی آثــار و تألیفاتــی دارد کــه هــر کــدام بــه نوبــۀ خــود، 
ــِد اســامی اســت. از  ــات و اندیشــه های جدی دارای نظری

ــار او اســت:  ــه آث جمل
التفسیر التوحیدی  -۱
الصاۀ عمادالدین  -۲

تجدید الدین  -۳
تجدید اصول الفقه  -4

منهجیۀ التشریع  -۵
الدین والفن  -۶

قضایا الوحدۀ و الحریۀ   -۷
المرأۀ بین تعالیم الدین و تقالید المجتمع  -۸

تجدید الفکر االسامی   -۹
االشکال الناظمه لدولۀ اسامیۀ معاصرۀ  -۱۰

۱۱-  المصطلحات السیاسیۀ فی االسام 
۱۲-  الحرکۀ االسامیۀ و التحدیث
الحرکۀ االسامیۀ فی السودان  -۱۳

السیاسۀ و الحکم   -۱4
االیمان و اثره فی الحیاۀ،   -۱۵

الحرکۀ االسامیۀ، التطور والنهج و الکسب.  -۱۶
خداوند بیامرزدش و از اشتباهاتش درگذرد و با پیامبران و 

صدیقین و شهـدا حشرش کند!
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علی امیدی
پیش شروع  هفته  از  عربستان  و  قطر  روابط  آتش سوزی 
شد؛ زمانی که خبری منسوب به امیر قطر »تمیم بن حمد« 
در خبرگزاری رسمی این کشور آمده بود که در آن علیه 
و  اهلل  و  ایران، حزب  از  حمایت  در  و  سعودی  عربستان 
حماس نقل قول شده بود. هرچند مسئوالن قطری پس از 
ساعاتی این اظهارات را تکذیب و اعام کردند که سایت 
خبرگزاری قطر هک شده بود اما ریاض و قاهره خبر هک 
شدن این سایت را نپذیرفته و با استناد به مواضع مشابه امیر 
قطر در سال های گذشته آن را واقعی دانسته و هک شدن 
را صرفاً بهانه ای بیش ندانستند. با موج رسانه ای که پس 
از آن پیش آمد این آتش سوزی غیرقابل کنترل شد و نهایتًا 
به قطع رابطه ریاض و همپیمان آن با قطر در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ 
منجر شد. قطر آشکارا متهم به حمایت همزمان از اخوان 
القاعده، حزب اهلل، شیعیان عربستان و  المسلمین، داعش، 
نیست.  قابل جمع شدن  که  اتهامی  است؛  ها شده  حوثی 
ولی شکی نیست این اقدام قاطع و اعتماد به نفس ریاض 
به دنبال رقص شمشیری بود که پادشاه این کشور با ترامپ 
پیش از این انجام داد؛ دیگر اوبامایی نیست که نقش ترمز 

حرکات افراطی عربستان را ایفا کند.
قبال یکدیگر، ریشه  همیشه رفتارهای فعلی دولت ها در 
در روابط گذشته آنها نیز دارد. ولی کدورت های گذشته 
نمی تواند به تنهایی اقدامات شوک آور فعلی را تبیین کند. 
هرچند قطر و عربستان از گذشته دچار اختافات ارضی 
و سیاسی در مسائل مختلف جهان عرب و اسامی بوده 
دوشنبه  تنهایی خبر  به  تواند  نمی  اختافات  این  ولی  اند 
شوک آور )۵ جون ۲۰۱۷( را توضیح دهد. با توجه به اینکه 
بحرین عمًا نقش یکی از استان های عربستان را بازی می 
کند، حاکمان مصر هم از بحران عدم مشروعیت رنج برده 
و رابطه با عربستان را با طمع اقتصادی –سیاسی دنبال می 
کنند و امارات نیز بازیگر مستقل و قدرتمند محسوب نمی 
شود عمًا باید تحلیل این حادثه را به روابط ریاض-دوحه 
تقلیل داد. اقدام شدید عربستان می تواند چهار دلیل اصلی 

داشته باشد:
عربی- ممالک  سایر  و  دوحه  به  خواست  ریاض  اول، 
اسامی نشان دهد که ایران خط قرمز روابط استراتژیک با 
آنهاست. هر کشور عربی، خصوصا از منطقه خلیج فارس 

اگر به دنبال رابطه گرم با عربستان است نمی تواند همزمان 
با ایران هم رابطه حسنه داشته باشد. مغازله سیاسی با ایران 
سرنوشت تلخی برای سایر ممالک عربی رقم خواهد زد. 
عربستان که مواضع دوحه را نوعی خیانت ارزیابی می کند 
سزای خائن را پاسخ سریع و کوبنده می داند تا برای بقیه 

سرمشق شود.
نرمش  داد قصد  نشان  کار  این  با  دوم، عربستان همچنین 
مواضع ضد ایرانی خود را ندارد. با توجه به ناکامی های 
ایران  ای،  منطقه  های  بحران  در  عربستان  سیاسی-نظامی 
این،  بر  افزون  می شود.  فرض  مشکات  این  بای  سپر 
ریاض تهران را مسبب ناآرامی های شرق این کشور می داند 
و با اعدام شیخ نمر، انعطاف ناپذیری خود را در قبال ایران 

ثابت کرده است.
اصلی  عامل  را  هیچ وقت خود  معموال  دیکتاتورها  سوم، 
بحران سیاسی نمی بینند؛ از این رو به دنبال عامل بیرونی 
را  سی  بی  بی  هم  ایران  شاه  قبًا  گردند.  می  خارجی  و 
عامل انقاب ایران می دانست. عربستان و مصر هم قطر و 
الجزیره را یکی از عوامل اصلی مشکات سیاسی خود می 
دانند. با توجه به محبوبیت الجزیره و جهان عرب، ریاض 

های  سیاست  تعدیل  قصد  عمل،  شدت  این  با  قاهره  و 
السیسی،  کودتایی  رژیم  قبًا  دارند.  را  الجزیره  ای  رسانه 
زهر چشمی از الجزیره با زندانی کردن خبرنگاران آن در 
قاهره گرفته بود. ولی ریاض و قاهره دیدند که با جنگ نرم 
و رسانه ای نمی توانند حریف الجزیره حرفه ای شوند؛ از 
این رو شمشیر را از رو بسته و به مصاف دیپلماتیک رفتند.
چهارم، عربستان با این اقدام به قطر و دیگران هشدار داد 
که در خیال نقش بازیگری مستقل در منطقه و جهان عرب 
نباشند؛ باید به مرکز ثقل بودن عربستان در تحوالت منطقه 
و خاورمیانه تن بدهند و دوحه به این صرافت نیفتد که با 
در سال  فوتبال  میزبانی جام جهانی  و  الجزیره  بودن  دارا 
۲۰۲۲ و باالترین درآمد سرانه جهان، می تواند در جوالنگاه 
سیاسی هم نقش رقیب و مستقل از عربستان ایفا نماید. بر 
خاف میل عربستان و مصر، با حماس، اخوان المسلمین، 

حزب اهلل و دیگران به راحتی معاشرت داشته باشد.
اما چه آینده ای در بحران روابط عربستان-قطر قابل تصور 
است؟ نگارنده چهار سناریو برای آینده این بحران تصور 

می کند:

سناریوی اول، تبدیل قطر به عراق و سوریه دیگر. منظور 
این نیست که قطر دچار جنگ داخلی و قربانی تروریسم 
همچون سوریه و عراق شود؛ بلکه همانند بغداد و دمشق 
این  بگیرد.  پیش  در  تهران  با  را  استراتژیک  روابط  نوعی 
سناریو با توجه به تحریم زمینی، هوایی و دریایی عربستان 
به جهان خارج  قطر  دسترسی  و  قطر  علیه  آن  متحدان  و 
از طریق ایران، این احتمال را قوت بخشیده است.  صرفاً 
با توجه به سلطه واشنگتن بر منطقه و همچنین خط قرمز 
ایران برای عربستان و تفاوت های گسترده سیاسی  بودن 

قطر با ایران، تحقق این سناریو غیرمحتمل است.
مشی  خط  اتخاذ  و  قطر  مواضع  تعدیل  دوم،  سناریوی 
کویت-عمان در سیاست های منطقه ای است. با توجه به 
اختافات فاحش ریاض-دوحه، قطر از این پس متحد صد 
درصدی عربستان نخواهد بود. اما از سوی دیگر، عقانیت 
سیاسی ایجاب می کند که واگرایی شدید هم با عربستان بی 
ماحظه نداشته باشد؛ خصوصا از جهت ژئوپلیتیکی دوحه 
شدیداً آسیب پذیر است. مضافاً، کشورهایی چون آمریکا 
و ترکیه واسطه خواهند شد و تنش در روابط پیش آمده را 
آمریکا  تقلیل خواهند بخشید؛ همانگونه که وزیر خارجه 

فوراً خواستار کاهش تنش و میانجیگری واشنگتن شد.
سناریوی سوم، وقوع کودتا در قطر با کمک عربستان است. 
این قضیه مسبوق به سابقه است و در سال ۱۹۹۵ پدر امیر 
فعلی قطر علیه پدر خود شورید و جای او را گرفت. بعید 
نیست به تحریک و حمایت عربستان، ولیعهد قطر یا یکی 
از افراد خانواده سلطنتی علیه امیر قطر بشورد و مقدمات 
کودتا علیه تمیم بن حمد را دامن بزند؛ همانگونه که نقل 
است عربستان در سال ۱۹۹۶ سعی در بازگرداندن تاج و 
تخت امیر سابق قطر به این کشور را داشت. از آنجا که یکی 
این  اکنون  است،  غافلگیری  اصل  کودتا  تحقق  شرایط  از 
عنصر دیگر وجود ندارد و امکان وقوع کودتا غیرمحتمل 

است.
و در آخر هم، حمله نظامی عربستان به قطر است. پیش 
از این دو کشور سر مسائل مرزی در سال ۱۹۹۲ درگیری 
کرده  تجربه  را  به »جنگ خفوس«  نظامی محدود مشهور 
بودند. اگر آمریکا چنین چراغ سبزی به عربستان نشان دهد 
و ریاض مطمئن باشد در حداقل زمان دوحه را فتح خواهد 
کرد احتمال آن وجود دارد. ولی چون حمله نظامی، احتمال 
از سوی  به وجود می آورد و  ایران و دیگران را  دخالت 
دیگر، اوضاع منطقه شدیدا پیچیده و غیرقابل پیش بینی می 
شود بعید است که آمریکا چنین اجازه ای به ریاض بدهد. 
ضمناً بعید است که عربستان بتواند در حداقل زمان دوحه 

را فتح کند.
از این رو، تنها سناریوی احتمالی قابل وقوع، میانجیگری 
تنش  در  ترکیه  و  عمان  آمریکا،  چون  ثالثی  کشورهای 
سیاسی موجود و تعدیل مواضع طرفین است. آنچه مبرهن 
است اینکه ریاض نمی تواند از این پس، روی قطر همانند 
بحرین حساب باز کند و دوحه نیز مهره دلخواه عربستان در 
مسائل منطقه ای نخواهد بود. قطر نیز تا این لحظه حاضر 
به عقب نشینی نشده است. خصوصا اینکه تمیم بن حمد 
در دامن مادر روشنفکری چون موزه بنت ناصر بزرگ شده 
است و بعید است از جهت فکری آبش با شاهزاده های 
اقتدارگرا و محافظه کار عربستان در یک جوی برود. پیش 
بینی می شود که قطر بعد از فروکش کردن التهابات فعلی، 
نقشی چون کویت و عمان با اولویت بیطرفی در ترتیبات 
منطقه ای خلیج فارس ایفا نماید. ولی قدر مسلم این است 
این حادثه نقطه عطفی در تحوالت منطقه است و قابله زمان 

باید شاهد درد کشیدن های بیشتر منطقه باشد.
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د هېـــواد پـــه پایتخـــت کابـــل کـــې د اعـــراض کوونکـــو 

ـــار  ـــل ښ ـــري او د کاب ـــم دوام ل ـــه ورځ ه ـــه پنځم ـــه پ اعراضون

ــې دي. ــخ تړلـ ــر مـ ــو پـ ــری الرې د ترافیکـ ډېـ

ـــي  ـــوي او واي ـــګار ک ـــتنو ټين ـــو غوښ ـــر خپل ـــي پ ـــراض کوونک اع

تـــر هغـــې چـــې يـــې غوښـــتنې ونه منـــل يش اعراضونـــو تـــه 

ـــړي. ـــه دوام ورک ب

ـــي مســـؤلینو محاکمـــه  ـــو اســـتعفاوې، د امنیت د حکومـــت د مرشان

زندانیانـــو  د  مخالفینـــو  د وســـله والو  او  کېـــدل  لیـــرې  او 

اعدامـــوال د اعـــراض کوونکـــو لـــه غوښـــتنو څخـــه دي.

د دغـــه تحصـــن دوه تنظیموونکـــي هـــارون معـــرف او اثـــار 

حکیمـــي وايـــي، د حکومـــت رسه خـــرو تـــه امـــاده دي خـــو 

ــل يش. ــه ومنـ ــې رشطونـ که يـ

دوی زیاتوي:

"د خـــرو اتـــرو او مذاکراتـــو رسه مـــوږ ســـتونزه نه لـــرو خـــو 

ـــاکار  ـــورا س ـــت ش ـــي امنی ـــړی دې د م ـــې مل ـــه دې رشط چ پ

ـــوږ  ـــه او م ـــا رامنځت ـــاد فض ـــو د اعت ـــرې يش څ ـــدې لی ـــه دن ل

ـــو." ـــه کېن ـــو ت مذاکرات

"مـــوږ د خـــرو ور نـــه دی تړلـــی، خـــو دا مذاکـــرات بـــه هلـــه 

د خلکـــو او زمـــوږ لپـــاره د منلـــو وي چـــې حکومـــت زمـــوږ 

رشطونـــه عمـــي کـــړي او حکومـــت فرمـــان ورکـــړي چـــې 

ـــی  ـــڅ معن ـــرات هې ـــه دې مذاک ـــه ل ـــن دي پرت ـــه ژم ـــو ت اصاحات

نه لـــري."

ــه  ــي، اجرائیـ ــد ارشف غنـ ــمرش محمـ ــدې ولسـ ــه دې وړانـ لـ

رئیـــس عبداللـــه عبداللـــه او د ملګـــرو ملتونـــو ســـازمان لـــه 

ـــه  ـــرو ت ـــت رسه خ ـــې د حکوم ـــتي چ ـــو غوښ ـــراض کوونک اع

کېنـــي.

ـــه هغـــه پیـــل شـــول چـــې د چهارشـــنبې  ـــه وروســـته ل دا اعراضون

ـــه ووژل  ـــې ۹۰ تن ـــړۍ چاودن ـــوې خون ـــې ي ـــل ک ـــه کاب ـــه ورځ پ پ

ـــړل. ـــان ک ـــان يې ټپي ـــور کس ـــه ن ـــه ۴۰۰ پورت او ل

ـــې د  ـــت ک ـــه پایتخ ـــواد پ ـــې هې ـــې ده چ ـــال ک ـــې ح ـــه داس دا پ

ـــدې  ـــه بان ـــې د څ ـــه ده چ ـــډه روان ـــوم غون ـــه ن ـــې" پ ـــل پروس "کاب

۲۵ هېوادونـــو او ســـازمانونو اســـتازي په کـــې ګـــډون لـــري.

ـــي  ـــاص امنیت ـــاره خ ـــډې لپ ـــې د دې غون ـــل ک ـــه کاب ـــه پازمېن پ

ـــه  ـــوازې پ ـــبت ی ـــدې مناس ـــه هم ـــوي دي او پ ـــول ش ـــر نی تدابی

ـــوې ده. ـــان ش ـــي اع ـــي رخصت ـــې عموم ـــار ک ـــل ښ کاب

پـــه ورتـــه وخـــت کـــې د ولـــي جرګـــې له خـــوا د حکومـــت 

ـــو  ـــې ي ـــوړې کمېټ ـــې ج ـــځ د روغ ـــر من ـــو ت ـــراض کوونک او اع

ـــواري يوازنـــۍ حـــل الره  ـــتونزو د ه شـــمېر غـــړي وايـــي، د س

ـــرې دي. ـــرې ات خ

د يادې کمېټې يو تن غړی فرهاد مجددي وویل:

"حکومـــت بایـــد د خلکـــو حقـــه غوښـــتنو تـــه قناعـــت 

ـــوالی  ـــې ک ـــل الره چ ـــۍ ح ـــري او يوازن ـــواب ول ـــونکی ځ بخښ

ــرې دي." ــرې اتـ ــړي، خـ ــت ورکـ ــه قناعـ ــان تـ يش دې جریـ

ـــوي  ـــګار ک ـــر دې ټین ـــم پ ـــاریان ه ـــل ښ ـــان او کاب ـــری کارپوه ډې

چـــې دا اعراضونـــه بایـــد پـــای تـــه ورســـېږي ځکـــه د دوی 

پـــه خـــره د الرو بندېـــدو لـــه املـــه کابـــل ښـــاریان لـــه ګڼـــو 

ســـتونزو رسه مـــخ دي.

اعتراض کوونکي:
 که مو غوښتنې ومنل يش له حکومت 

رسه خربو ته چمتو یو

محمـــد کریـــم خلیلـــی، رهبـــر حـــزب وحـــدت 
ـــورای  ـــس ش ـــث ریی ـــه حی ـــتان ب ـــامی افغانس اس
ــش  ــد. پیـ ــن شـ ــتان تعییـ ــح افغانسـ ــی صلـ عالـ
ــورا  ــن شـ ــاون ایـ ــی معـ ــای خلیلـ ــن آقـ از ایـ
بـــود. آقـــای خلیلـــی روز دوشـــنبه از ســـوی 
رئیس جمهـــوری اشـــرف غنـــی بـــه عنـــوان 
ـــن  ـــتان تعیی ـــح افغانس ـــی صل ـــورای عال ـــس ش رئی
ــرر  ــه تقـ ــد کـ ــران می گوینـ ــت. ناظـ ــده اسـ شـ
ـــح  ـــی صل ـــورای عال ـــمت ش ـــه س ـــی ب ـــای خلیل آق
ـــدارد.  ـــات ن ـــح و ثب ـــد صل ـــر رون ـــری ب ـــچ تاثی هی
ـــی  ـــن ربان ـــان الدی ـــور بره ـــه باحض ـــان ک ـــر طالب زی
و پیرســـید احمدگیانـــی در ایـــن شـــورا صلـــح 
نکردنـــد بـــا حضـــور کریـــم خلیلـــی هـــر گـــز 
ـــرا  ـــوند. زی ـــی ش ـــو نم ـــت و گ ـــح و گف وارد صل
نـــگاه طالبـــان در ایـــن مـــورد بســـیار مذهبـــی و 
قومـــی اســـت. منابـــع مـــی گویـــد کـــه حضـــور 
آقـــای خلیلـــی در شـــورای عالـــی صلـــح بیشـــتر 
ـــد  ـــمبولیک خواه ـــورا س ـــن ش ـــی ای ـــان قبل از رییس

ـــود. ب
پـــس از درگذشـــت پیـــر ســـید احمـــد گیانـــی، 
رئیـــس پیشـــین شـــورای عالـــی صلـــح، پســـت 
ریاســـت ایـــن شـــورا بـــرای چنـــد مـــاه خالـــی 
ـــادی  ـــران جه ـــی، از رهب ـــیداحمد گیان ـــر س ـــود. ی ب
ـــی  ـــاذ مل ـــزب مح ـــری ح ـــه رهب ـــود ک ـــتان ب افغانس
ـــی،  ـــم خلیل ـــد کری ـــت. محم ـــده داش ـــز برعه را نی
ــی  ــورای عالـ ــس شـ ــث رئیـ ــه حیـ ــی بـ در حالـ
ـــک روز  ـــه ی ـــود ک ـــن می ش ـــتان تعیی ـــح افغانس صل
ـــاره  ـــم درب ـــتی مه ـــان نشس ـــل میزب ـــس از آن کاب پ
ـــد  ـــدگان چن ـــتراک نماین ـــا اش ـــتان ب ـــح افغانس صل

کشـــور باشـــد.
ـــال ۱۳۸۹  ـــتان در س ـــح افغانس ـــی صل ـــورای عال ش
بـــا هـــدف زمینه ســـازی بـــرای گفت وگـــو و 
ـــور  ـــن کش ـــت ای ـــلح دول ـــان مس ـــا مخالف ـــح ب صل
ــو از  ــورا دارای ۶۸ عضـ ــن شـ ــد. ایـ ــاد شـ ایجـ
ــی،  ــن ربانـ ــود و آن را برهان الدیـ ــه ۸ زن بـ جملـ
رهبـــر حـــزب جمعیـــت اســـامی افغانســـتان و 

ــرد.  ــری می کـ ــین رهبـ ــوری پیشـ ــس جمهـ رییـ
آقـــای ربانـــی در سنبله/شـــهریور ســـال ۱۳۹۰ 
در یـــک حملـــه انتحـــاری کشـــته شـــد. ســـپس 
صـــاح الدیـــن ربانـــی اکنـــون وزیـــر خارجـــه، 
ـــرر  ـــح مق ـــی صل ـــورای عال ـــس ش ـــوان ریی ـــه عن ب

گردیـــده بـــود.
ــی  ــورای عالـ ــد شـ ــان معتقدنـ ــیاری از آگاهـ بسـ
ـــادی نداشـــته اســـت.  ـــون دســـت آورد زی ـــح تاکن صل
ـــا  ـــرات ب ـــد مذاک ـــه در رون ـــت ک ـــده اس ـــه ش گفت
ـــه  ـــار و امضـــای موافقت نام حـــزب اســـامی حکمتی
صلـــح میـــان دولـــت و حـــزب اســـامی، نقـــش 

ـــت. ـــوده اس ـــگ ب ـــیار کمرن ـــورا بس ـــن ش ای
ـــور  ـــه رئیس جمه ـــد ک ـــزارش ش ـــش گ ـــدی پی چن
ـــد  ـــدارد و تاکی ـــت ن ـــورا رضای ـــاختار ش ـــی از س غن
ـــد  ـــتان بای ـــح افغانس ـــاد صل ـــرای ایج ـــه ب ـــرده ک ک

مکانیســـیم های دیگـــری در نظـــر گرفتـــه شـــود.

کریم خلیلی چهارمین رییس شورای عالی صلح شد

فشارها بر قطر و آینده جهان عرب
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ورزش
همایون پائیز

ـــر  ـــا دیگ ـــعود ب ـــب مس ـــر صاح ـــه آم ـــاد دارم ک ـــه ی ب
یـــاراِن مقاومت گـــرش از اقـــوام مختلـــف؛ یک تنـــه 
ـــود.  ـــام تروریســـم ایســـتاده ب ـــه ن ـــی ب ـــر هیوالی در براب
ـــکا  ـــرب و امری ـــه غ ـــتان و ب ـــه پاکس ـــش ب ـــار در مصاحبه های هرب
ـــا  ـــم دنی ـــِت تروریس ـــر در شکس ـــه اگ ـــی داد ک ـــدار م ـــا ُهش و اروپ
همین گونـــه صرفـــًا نظاره گـــر مقاومت گـــران، در افغانســـتان 
ـــتان،  ـــتان در افغانس ـــۀ تروریس ـــِش افرخت ـــا زود، آت ـــر ی ـــد؛ دی بمان
دامـــن آنـــان را هـــم خواهـــد گرفـــت. امـــا تمامیـــت غـــرب، 
بـــه جـــرم عـــدم وابســـته گی و آزاده گـــی مســـعود، او را تـــا دم 

ـــتند. ـــا گذاش ـــای تنه ـــش تنه مرگ
ـــا  ـــه اروپ ـــتیم ک ـــب هس ـــر صاح ـــی آم ـــاهد پیش بین ـــا ش ـــروز، م ام
ـــا،  ـــور م ـــان در کش ـــط ایادی ش ـــروزی توس ـــا آتش اف ـــکا ب و امری

ـــد زد... ـــی« نخواهن ـــان، »دمِ خوش ـــن در کشورهای ش ـــد از ای بع

میرویس آریا

همیـــن کـــه می گوینـــد مـــا هرگـــز بـــه عقـــب بـــر 
ــد.  ــخره می نمایـ ــی مسـ ــم خیلـ ــم، برایـ نمی گردیـ
ـــه  ـــوب ب ـــم خ ـــد ه ـــم و بع ـــش رفته ای ـــا پی ـــا باره م
ــد  ــم می گفتنـ ــا هـ ــا و پرچمی هـ ــته ایم. خلقی هـ ــب برگشـ عقـ
ـــان  ـــه زب ـــم ب ـــز ه ـــور" و هرگ ـــت ناپذیر ۷ ث ـــاب برگش ـــه "انق ک
نمی آوردنـــد کـــه شکســـت می خورنـــد و می رونـــد. ولـــی 
دیدیـــم کـــه چگونـــه بـــا آن همـــه تـــوپ و تانـــک و طیـــارۀ 
روســـی شکســـت خوردنـــد و انقاب شـــان برگشـــت پذیر 
ـــی  ـــن کار خیل ـــب رفت ـــه عق ـــتن و ب ـــور برگش ـــن کش ـــود. در ای ب
ســـاده اســـت. لطفـــًا خودمـــان را فریـــب ندهیـــم. بـــه خـــود 
ـــت.  ـــده اس ـــادی نمان ـــز زی ـــا چی ـــت م ـــه برگش ـــم. ب دروغ نگویی
ـــیده  ـــیده گی رس ـــیده گی و پاش ـــه پوس ـــام از درون ب ـــه و نظ جامع
اســـت. دشـــمنان نظـــام تـــوان بـــه چالـــش کشـــیدن امنیـــت را 
در هـــر نقطـــۀ کشـــور و در هـــر مقیـــاس دارنـــد. بهتـــر اســـت 
ـــت  ـــه برگش ـــه ب ـــم ک ـــم و بپذیری ـــود کنی ـــان خ ـــر را در گریب س
و عقب گشـــت نزدیکیـــم و بـــا ادعاهـــای واهـــی تنهـــا چیـــزی 
ـــر  ـــت. اگ ـــود اس ـــول زدن خ ـــم، گ ـــام دهی ـــم انج ـــه می توانی را ک
پذیرفتـــم کـــه برگشـــت پذیریم، آنـــگاه در صـــدد چاره جســـتن 
ـــی  ـــوش خیال ـــا خ ـــان را ب ـــه خودم ـــد، ورن ـــم آم ـــر خواهی ـــز ب نی

ــم. ــرق می کنیـ غـ

فواد المع

ـــؤی  ـــرات س ـــایر تأثی ـــار س ـــونت، در کن ـــگ و خش جن
ـــه  ـــک جامع ـــز در ی ـــت را نی ـــت وحش ـــه دارد، قباح ک
از بیـــن می بـــرد. چشـــم ها بـــا خـــون و گوشـــت و 
ـــاره  ـــان دوب ـــی در انس ـــزۀ حیوان ـــد، غری ـــادت می گیرن ـــاد ع اجس
ــان  ــک انسـ ــه یـ ــی کـ ــرس و دلهره یـ ــرد و آن تـ ــان می گیـ جـ
معصـــوم بـــا دیـــدن خـــون و اجســـاد بـــا آن دچـــار می شـــود، 
ـــراش  ـــت دلخ ـــدم نهای ـــری را دی ـــی رود. تصاوی ـــن م ـــر از بی دیگ
ــه  ــروز را بـ ــۀ دیـ ــانی حملـ ــای انسـ ــماری، بقایـ ــه در آن شـ کـ
ـــی را  ـــرده و یک ـــزان ک ـــی را آوی ـــد برهنه ی ـــه و جس ـــخر گرفت تمس
ـــوط  ـــا، مرب ـــه آن بقای ـــت ک ـــم نیس ـــوم ه ـــد. )معل ـــش زده ان ـــم آت ه
حملـــه کننـــده اســـت یـــا کـــدام قربانـــی حملـــه؟( عملکـــرد 
ــردن  ــون کـ ــرم و مصئـ ــاحۀ جـ ــه سـ ــیده گی بـ ــت در رسـ دولـ
ـــد،  ـــم دیده ان ـــه غ ـــز ک ـــه نی ـــراد جامع ـــت. اف ـــر اس ـــواهد، صف ش
ـــۀ  ـــرده و صحن ـــوش ک ـــران را فرام ـــود و دیگ ـــری خ ـــت بش کرام
ـــت! ـــاد رف ـــم برب ـــا ه ـــت م ـــد. معنوی ـــی می آفرینن ـــش گونه ی داع

صالح محمد ریگستانی

دو دســتگاه توطیــه در ایــن حادثه)مراســم جنــازۀ 
ــه  ــد ک ــت دارن ــار( دس ــالم ایزدی ــد س ــهید محم ش
ــرا  ــد٬ زی ــا ریاســت جمهوری و شــورای امنیت ان همان
ــی  ــذف سیاس ــر ح ــه فک ــان ب ــاز کارش ــه از آغ ــد ک ــا ان همین ه
ــدور  ــی مق ــذف سیاس ــه ح ــال ک ــد و ح ــل برآمده ان ــان مقاب جری

ــد. ــی افتاده ان ــذف فزیک ــر ح ــه فک ــت، ب نیس
دســتور کشــتار معترضــان بــه روز جمعــه توســط همیــن دو 
ــٔه  ــت و در حادث ــده اس ــادر ش ــی ص ــه و نفاق افگن ــتگاه توطی دس
اخیــر نیــز رد پــای طالبــان ارگ بــا طالبــان مــرگ دیــده می شــود.
ــت از  ــورای امنی ــت جمهوری و ش ــتگاه ریاس ــده، دس ــر بن ــه نظ ب
ــن  ــی در ای ــه و نفاق افگن ــر توطئ ــی در فک ــرف غن ــاز کار اش آغ
ــه امنیــت  ــه علی ــه مجاهــدان٬ توطی ــه علی ــد. توطی کشــور زخمی ان
ــه جمعیــت٬  ــه علی ــر عبــداهلل٬ توطی ــه داکت ــه علی در شــمال٬ توطی
توطیــه علیــه معترضــان و ده هــا توطیــه دیگــر کــه ادامــه خواهــد 

داشــت.

فوتبال اسپانیا در اروپا حریف ندارد

لواندوفسکی بهترین 

بازیکن فصل بوندسلیگا شد

فیـسبـوک نـــامــه

عناویــن تیمــی و فــردی در ســال های اخیــر در اروپــا بــه تیم هــا و 
ــت. ــیده اس ــگا رس ــر در اللی ــان حاض بازیکن

بــه  گــزارش مــارکا، می تــوان از برنامه ریــزی، امکانــات ورزشــگاه یــا هــر 
چیــزی کــه روی فوتبــال تاثیرگــذار بــوده اســت صحبــت کــرد امــا زمانــی 
کــه صحبــت از تــوپ می شــود اللیــگا در همــه رقابت هــا در جهــان برتــر 
اســت. رقابــت شــدیدی میــان تیم هــای کشــورهای اروپایــی وجــود دارد 
امــا آمــار هرگــز اشــتباه نمی کنــد. فوتبــال اســپانیا از همــه لحــاظ در آمــار 
ــب  ــرای کس ــادی ب ــانس زی ــپانیا ش ــارج از اس ــای خ ــری دارد. تیم ه برت

ــد. ــپانیایی می رس ــای اس ــه تیم ه ــن ب ــر عناوی ــد و بیش ت ــار ندارن افتخ
ــا،  ــا، لیــگ اروپ ــان اروپ ــن تیمــی همچــون لیــگ قهرمان ــر عناوی عــاوه ب
ســوپر جــام اروپــا، افتخــارات فــردی هم چــون کفــش طــا و تــوپ طــا 

ــگا می رســد. ــان حاضــر در اللی ــه بازیکن ــب ب اغل
ــپانیایی  ــای اس ــار تیم ه ــا، پنج ب ــان اروپ ــگ قهرمان ــر لی ــت دوره اخی در هف
ــان  ــه پای ــی ب ــا قهرمان ــر را ب ــد دو دوره اخی ــال مادری ــدند. رئ ــان ش قهرم
رســاند. پیــش از آن بارســلونا قهرمــان شــده بــود و در ســال ۲۰۱4 جــام 
ــوان  ــه عن ــل ۱۱ – ۲۰۱۰ ب ــا فص ــید. کاتاالن ه ــد رس ــه مادری ــی ب قهرمان

ــد. ــی دســت یافتن قهرمان
در لیــگ اروپــا قــدرت اســپانیا بــه لطــف عناویــن ســویا بــود. اتلتیکومادرید 
آغازگــر ایــن دوره درخشــان بــود و در فصــل ۱۲ – ۲۰۱۱ جــام قهرمانــی 
را بــاالی ســر بــرد. تنهــا چلســی و منچســتریونایتد پــس از ایــن تاریــخ دو 
عنــوان قهرمانــی بــه دســت آوردنــد. در ســال های ۲۰۱4 تــا ۲۰۱۶ ســویا 

بــرای ســه فصــل پیاپــی فاتــح ایــن رقابت هــا شــد.
در عناویــن فــردی تنهــا لوییــس ســوارس بــه رقابــت کریســتیانو رونالــدو 
و لیونــل مســی راه پیــدا کــرد. دو ســتاره جهــان هشــت تــوپ طــای اخیــر 
ــاره  ــزن ق ــن گل ــوان برتری ــه عن ــب ب ــد و اغل ــان خــود تقســیم کردن را می
ــد  ــر رش ــال های اخی ــگا در س ــه اللی ــت ک ــکی نیس ــدند. ش ــناخته ش ش
ــان  ــی نش ــای اروپای ــود را در رقابت ه ــدرت خ ــون ق ــت و اکن ــته اس داش
می دهــد. بــا حضــور دو ســتاره جهــان در دو باشــگاه بــزرگ ایــن کشــور 

ــد. ــپانیا می رس ــه کشــور اس ــب افتخــارات ب اغل

درنظرســنجی روزنامــه کیکــر ایــن مهاجــم بایــرن مونیــخ بــود کــه عنــوان 
ــم  ــم ه ــرمربی هوفنهای ــت آورد. س ــه دس ــل را ب ــن فص ــن بازیک بهتری

ــد. ــناخته ش ــرمربی فصــل ش ــن س بهتری
بــه گــزارش کیکــر، بــا وجــود آن کــه پیــر اوبامیانــگ توانســت بــه عنــوان 
آقــای گل رقابت هــای بوندســلیگا در فصــل قبــل انتخــاب شــود امــا ایــن 
ــنجی  ــر س ــه در نظ ــود ک ــخ ب ــرن مونی ــرت لواندوفســکی مهاجــم بای روب

کیکــر بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن فصــل انتخــاب شــد.
ــا  ــکی ب ــه لواندوفس ــد ک ــرکت کردن ــن ش ــنجی ۲4۸ بازیک ــن نظرس در ای
ــای  ــل رقابت ه ــن فص ــن بازیک ــوان بهتری ــه عن ــد آراء ب ــب ۲۵ درص کس

ــد. ــلیگا انتخــاب ش بوندس
نابــی کیتــا هافبــک الیپزیــگ بــا ۱۵.۷ درصــد آرا در رده دوم قــرار گرفــت 
ــا ۱۰ درصــد آرا ســومین  ــگ رســید کــه ب ــه اوبامیان ــت ب و بعــد از او نوب

بازیکــن برتــر فصــل بوندســلیگا در ایــن نظرســنجی کیکــر شــد.
در ایــن نظرســنجی مانوئــل نویــر بــار دیگــر توانســت بــه عنــوان بهتریــن 
رقابت هــای  در  بازیکنــان شــاغل  انتخــاب شــود.  دروازبــان فصــل 
ــوان  ــا عن ــم را ب ــن، ســرمربی جــوان هوفنهای ــن ناگلزم بوندســلیگا هم چنی

ــد. ــی فصــل انتخــاب کردن ــن مرب بهتری
عثمــان دمبلــه بازیکــن جــوان دورتمونــد هــم بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن 

جــوان انتخــاب شــد.

چرا بر علمای دینی باید سخت گرفت؟
عبدالکبیر ستوده

ــان و داعشــیان و...،  ــۀ انتحــاری و انفجــاری، از ســوی طالب بعــد از هــر حمل
موجــی از اعتراض هــا و انتقادهــا علیــه علمــای دینــی بــه راه انداختــه شــده و 
ــری  ــه تروریســتان موقف گی ــد، چــرا علی ــه چــرا ســکوت کرده ان ــود ک می ش
ــد؟  ــرف نمی زنن ــیان و... ح ــان و داعش ــه طالب ــرا علی ــد و چ ــدی نمی کنن ج
ــده  ــد فهمی ــا ب ــه شــده اند، ی ــچ گرفت ــه هی ــا ب ــا، ام ــن اعتراض هــا و انتقاده ای
ــد  ــدۀ گفتن ــده اند. ع ــر ش ــز تعبی ــده و مبالغه آمی ــش ش ــا نکوه ــده اند و ی ش
کــه ایــن اعتراض هــا از ســوی یــک مشــت افــراد هــرزه و یاوه گــو صــورت 
می پذیــرد، عــدۀ دیگــر هــم گفتنــد کــه ایــن اعتراض هــا و انتقادهــا، 
ــم  ــدۀ ه ــت، ع ــن اس ــی و دی ــای دین ــا علم ــمنی ب ــی و دش ــر بدخواه از س
ــد کــه  تعبیرهــا و تحلیل هــای دیگــری داشــتند. عــدۀ دیگــر امــا تأکیــد کردن
ــر اســت و  ــی در خط ــه ُکل ــان ب ــد و زنده گی ش ــت ندارن ــی، امنی ــای دین علم
ــد.  ــرور می کنن ــان را ت ــه ســاده گی آن ــد ب ــی کــه بخواهن تروریســتان هــر زمان
حکومــت هــم در خصــوص تأمیــن امنیــت علمــای دینــی نه تنهــا کــه ناتــوان 
اســت، بلکــه اصــًا بی توجــه اســت. تعــداد زیــادی از علمــای دینــی را عمــًا 
ــای  ــر علم ــد ب ــا نبای ــن، م ــد و... بنابرای ــروگان گرفتن ــه گ ــد و ب ــرور کردن ت
دینــی ســخت بگیریــم و تمــام ســنگ بدنامــی حمــات تروریســتی را بــر ســر 

علمــای دینــی بشــکنیم و آنــان را مســوول بدانیــم.
را  دینــی  علمــای  ممنوعیت هــای  و  محدودیت هــا  محرومیت هــا،  بنــده 
ــان  ــام »عالم ــر ن ــی زی ــکات را در مقاله ی ــن ن ــم و ای ــی درک می کن ــه خوب ب
ــان  ــمرده و بی ــی برش ــه خوب ــی« ب ــتبداد دین ــای اس ــال عمله ه ــی و اعم دین
ــه،  ــن مقال ــا در ای ــپرده ام. ام ــر س ــت نش ــه دس ــه ب ــن دریچ ــرده و از همی ک
بــه نفــع معترضــان و منتقــدان علمــای دینــی اســتدالل خواهــم کــرده تأکیــد 
ــه،  ــه، بدخواهان خواهــم کــرد کــه ایــن اعتراض هــا و انتقادهــا اصــًا هوابندان
ســخت گیرانه و تخریب گرانــه نیســت و بایــد شــنیده شــوند و جــدی گرفتــه 

شــوند.
اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه اعتــراض مــردم و انتقــاد مــردم از علمــای دینــی 
ــد و  ــار دارن ــود انتظ ــی خ ــای دین ــردم از علم ــه م ــن اســت ک ــانۀ ای ــا، نش م
همیــن انتظــار داشــتن، عامــت ایــن اســت کــه مــردم بــاالی علمــای دینــی 
ــن  ــان را در ای ــش آن ــد و نق ــان ارزش قایل ان ــرای آن ــد، ب ــاد دارن ــود اعتم خ
ــه از  ــد ک ــم باش ــواه ه ــر بدخ ــد نف ــاید چن ــد. ش ــل می دانن ــورد بی بدی م
ــای  ــه علم ــردم ب ــا در ُکل، م ــد، ام ــی کنن ــکایت و بدگوی ــی ش ــای دین علم
ــن،  ــد. بنابرای ــت می دهن ــان اهمی ــای آن ــه دیدگاه ه ــد و ب ــرام دارن ــی احت دین
ــه  ــی، ن ــه بدخواه ــت، ن ــی اس ــه بی احترام ــا، ن ــا و انتقاده ــن اعتراض ه در ای
ــن اســت کــه  ــردم ای ــن و...؛ تنهــا حــرف م ــه توهی ــب، ن ــه تخری دشــمنی، ن
ــد،  ــاخی می کن ــردم را س ــدا م ــن خ ــام دی ــدا و به ن ــام خ ــدۀ به ن ــرا ع "چ
زنده گی شــان را بــه بــاد می دهنــد، آبروی شــان را بــه زمیــن می زننــد و 
دارایی هــا مــادی و معنوی شــان را بــه تــاراج می برنــد، امــا علمــای دینــی مــا 
ــر  ــتان بهت ــن تروریس ــان از ای ــم دین شناسی ش ــان و ه ــم خداشناسی ش ــه ه ک
ــه  ــد ک ــر نکن ــد؟ مگ ــتبداد دینی ان ــِر اس ــد و نظاره گ ــکوت کرده ان ــت، س اس
خداونــد همــان باشــد کــه طالــب و داعــش می شناســت و می گویــد و دیــن 
اســام همــان باشــد کــه طالــب و داعــش می فهمــد و بــه آن عمــل می کنــد؟!

ــام خــدا و از آدرس  ــای تروریســتی، به ن ــه گروه ــن اســت ک ــۀ دیگــر ای نکت
دیــن خــدا دســت بــه چنیــن کارهــای می زننــد و اعمــال خــود را مشــروعیت 
دینــی می دهنــد. همیــن نکتــه، عمــوم مــردم را محــق می ســازد کــه از 
ــح داشــته باشــند و  ــری واضــع و صری علمــای دینــی خــود انتظــار موقف گی
در صــورت بــرآورده نشــدن انتظارات شــان، بــر علیــه علمــای دینــی اعتــراض 
و انتقــاد کننــد. چــرا مــردم مــا از علمــای دینــی خــود نمی خواهنــد کــه علیــه 
ــواد مخــدر، اختطــاف  ــران م ــران ســاح، قاچاق ب ــران انســان، قاچاق ب قاچاق ب
گــران، راهزنــان، و... موضع گیــری کننــد؟ چــرا مــردم مــا در ایــن مــوارد بــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــد؟ دلیل ــراض نمی کنن ــورند و اعت ــی نمی ش ــای دین علم
ــرم  ــان ج ــه اعمال ش ــد ک ــم می دانن ــن جرای ــان ای ــم مرتکب ــردم و ه ــم م ه
ــه  ــد ک ــیان می گوین ــان و داعش ــا طالب ــد. ام ــدی می کنن ــد کار ب ــت و دارن اس
ــرای  ــد و ب ــدی نمی کنن ــت، کار ب ــروع اس ــان مش ــد، اعمال ش ــاد می کنن جه
ایــن کارهای شــان دلیــل دینــی هــم می آورنــد و بــه قــرآن کریــم و احادیــث 
ــار  ــی انتظ ــای دین ــه از علم ــتر از هم ــا بیش ــد. این ج ــتناد می کنن ــر اس پیامب
ــدس اســام را  ــن مق ــدگاه دی ــوند و دی ــدان ش ــه وارد می ــه فعاالن ــی رود ک م
بازگــو کننــد تــا مــردم بداننــد حقیقــت چیســت و خــدا بــا کیســت؟. دقیقــًا 
ــن  ــی در ای ــر ســکوت علمــای دین ــردم را در براب ــه م ــه اســت ک ــن نکت همی
ــا  ــی م ــای دین ــی دارد. علم ــراض وام ــه اعت ــازد و ب ــمگین می س ــورد خش م
ــا  ــد، ام ــان می کنن ــام را بی ــدگاه اس ــن« دی ــل داروی ــۀ تکام ــارۀ »نظری درب
ــا  ــد؟ آی ــکوت می کن ــود س ــر خ ــان های دوروب ــۀ انس ــل بی روی ــارۀ قت درب

ایــن خشــم آور نیســت؟
ــی  ــت هیچ کس ــم زده، امنی ــورِ مات ــن کش ــه در ای ــت ک ــن اس ــر ای ــث دیگ بح
ــب،  ــان مکات ــه معلم ــد، ن ــت دارن ــا امنی ــی م ــان دین ــه عالم ــن نیســت. ن تأمی
نــه اســتادان دانشــگاه ها، نــه اندیشــمندان، نــه روشــن فکران، نــه اهــل 
ــس  ــه هیچ ک ــی و ن ــۀ مدن ــاالن جامع ــه فع ــانه ها، ن ــل رس ــه اه ــات، ن مطبوع
ــه صــورت درســت تأمیــن  دیگــری. حکومــت هــم امنیــت هیــچ کســی را ب
نکــرده اســت. اگــر همــه مثــل علمــای دینــی مــا بــه خاطــر امنیــت خودشــان 
ــان  ــۀ طالب ــه و اعمــال ظالمان ــه قرائــت ذلیان ــد، چــه کســی علی ســکوت کنن
ــا  ــی م ــای دین ــن علم ــا ای ــر دارد؟ آی ــدم ب ــد و ق ــم بزن ــیان و... قل و داعش
ــت و  ــوه زن، هم ــک بی ــت فروش و ی ــک دس ــان و ی ــک دهق ــدازۀ ی ــه ان ب
ــک  ــای ی ــر بیدادگری ه ــد و ب ــق را بگوین ــرف ح ــه ح ــد ک ــجاعت ندارن ش

ــورند؟ ــکار بش ــت جنایت مش
ــکوت و  ــود س ــان خ ــظ ج ــر حف ــه خاط ــا ب ــی م ــای دین ــه علم ــم ک گیری
ــد از خــود بپرســند کــه اگــر  ــا مــردم مــا حــق ندارن ــد، آی محافظــه کاری کنن
ــورد  ــک م ــن ی ــود در همی ــت خ ــان و امنی ــر ج ــه خاط ــا ب ــی م ــای دین علم
محافظــه کاری می کننــد، چــه دلیلــی وجــود دارد کــه در تمــام مباحــث دینــی 
ایــن محافــظ کاری و مصلحت اندیشــی و نفع پرســتی را نداشــته باشــد؟ مگــر 
نــه ایــن اســت کــه اگــر کســی بتوانــد بــه خاطــر حفــظ جــان خــود در یــک 
ــد  ــخص می توان ــن ش ــد، ای ــق را نگوی ــد و ح ــان کن ــت را کتم ــورد حقیق م
بــه خاطــر منافــع خــود، بــاالی حقایــق زیــادی پــای بگــذارد؟ اگــر این طــور 
باشــد، پــس مــردم مــا بــه کــدام عالــم دینــی اعتمــاد کنــد و مطمیــن باشــند که 
ــرده  ــتی نک ــه کاری و منافع پرس ــد و محافظ ــی حــق را می گوی ــم دین ــن عال ای
اســت؟ در آخــر، آیــا نگفتــن حقیقــت اعتبــار علمــای دینــی مــا را بیشــتر از 

ــان؟ ــردم از ســکوت آن ــه حــق م ــاد ب ــراض و انتق ــا اعت ــرد ی ــن می ب بی
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دســتور اخــراج پناهجویــان را کــدام اداره صــادر 
ــت؟  ــق آن اس ــوول تطبی ــش مس ــدام بخ ــد و ک می کن
چــرا برخــی هــا افــزون بــر دریافــت هشــدار اخــراج 
ــای  ــد؟ الیه ه ــی مانن ــی م ــان باق ــم در آلم ــوز ه هن
ــان  ــون اخــراج و شــرایط اخــراج پناهجوی ــده قان پیچی

ــزارش... ــن گ در ای
بــه گــزارش دویچــه ولــه، از آنجایــی کــه اداره 
)بامــف(  فــدرال  آلمــان  پناهندگــی  و  مهاجــرت 
دوســیه های پناهجویــان را بررســی می کنــد، شــاید 
ــز  ــراج را نی ــم اخ ــن اداره تصمی ــه ای ــود ک ــر ش فک
ــازد  ــخص می س ــا مش ــن اداره تنه ــی ای ــرد. ول می گی
کــه آیــا فــرد متقاضــی حــق سیاســی بــرای مانــدن در 
ــا  ــد تنه ــاد می توان ــن نه ــر؟ ای ــا خی ــان را دارد ی آلم
ــان )هشــدار اخــراج(  دســتور بازگشــت دادن پناهجوی
ــت  ــد در نهای ــن اداره نمی توان ــا ای ــد، ام ــام کن را اع
حکــم کنــد کــه فــرد بایــد بــه گونــه اجبــاری بازگشــت 
ــت  ــای حکوم ــئولیت ه ــر از مس ــن ام ــود. ای داده ش
ــه در  ــت آلمــان اســت ک ــی در شــانزده ایال ــای ایالت ه

ــد. ــکیل داده ان ــدرال را تش ــت ف ــوع دول مجم
ــخ منفــی تقاضــای پناهندگــی یکــی از دالیــل  پاس
ایالــت  هــر  خارجــی  اتبــاع  اداره  بــرای  عــام 
ــد  ــرد بگوی ــک ف ــه ی ــا ب )Ausländeramt( اســت ت
ــل  ــا دلی ــن تنه ــا ای ــد، ام ــرک کن ــان را ت ــاک آلم خ
ــه اجــازه اقامــت آلمــان را  ــی ک نیســت. خارجــی های
ــز در  ــد، نی ــرده ان ــت ک ــی دریاف ــا پناهندگ ــد و ی دارن
صــورت ارتــکاب جــرم شــدید اخــراج مــی شــوند. در 
ایــن حالــت، مقامــات محلــی بــا اداره فــدرال مهاجرت 
و پناهندگــی مشــورت مــی کننــد کــه آیــا اخــراج فــرد 
مذکــور در تقابــل بــا منافــع عامــه قــرار مــی گیــرد یــا 
نــه. بــا ایــن همــه، هــر ایالــت آلمــان مــی توانــد کــه 
دســتور اخــراج اداره فــدرال مهاجــرت و پناهندگــی در 
خصــوص اخــراج یــک پناهجــو را رد کنــد. بــه گونــه 
ــد کــه وضعیــت  ــن ایالــت هــا بپندارن ــال هــرگاه ای مث
ــه  ــده ب ــت داده ش ــرد بازگش ــی ف ــور اصل ــی کش امنیت

ــن نیســت. ــی ام ــدازه کاف ان
آیا تمام اخراج ها یکسان اند؟

ــم  ــزا از ه ــی مج ــوری قانون ــه گ ــع دو کت ــه. در واق ن
در ایــن خصــوص وجــود دارد. هــرگاه ادارات آلمانــی 
تصمیــم بگیرنــد کــه یــک فــرد مســتحق ویــزا یــا اجازه 
اقامــت در آلمــان نیســت، بــه او اطــاع می دهنــد کــه 
ــه در  ــد ک ــرک کن ــان را ت ــه خــاک آلم ــت معین ــا وق ت
در  می گوینــد.   )  Ausweisung( آن  بــه  آلمانــی 
ــود  ــه می ش ــر گفت ــورد نظ ــرد م ــه ف ــراج« ب ــه اخ »برگ
ــا  ــه دلیــل عــدم داشــتن برگــه قانونــی اقامــت ت کــه ب
ــه  ــن ک ــد. ای ــرک کن ــان را ت ــاک آلم ــن خ ــت معی مه
فــرد مــورد نظــر از چــه راه و چگونــه آلمــان را تــرک 
مــی کنــد، مربــوط بــه خــودش مــی شــود. امــا هــرگاه 
بــه نظــر برســد کــه فــرد مــورد نظــر بــه ایــن اطــاع 
نمی کنــد،  تــرک  را  آلمــان  و  می کنــد  بی اعتنایــی 
نوبــت »اخــراج« می رســد کــه در آلمانــی بــه آن 
اســاس،  ایــن  بــر  ( می گوینــد.   Abschiebung(

ــرد. ــورت می گی ــاری ص ــورت اجب ــه ص ــراج ب اخ
آیــا اخراجی هــا حــق دارنــد کــه در برابــر تصمیــم 

حکومــت اقامــه دعــوی کنند؟
ــال، یــک پناهجــوی رد شــده مــی  ــه مث ــه گون ــی. ب بل
توانــد کــه یــک فــورم درخواســت تجدیدنظــر را 
 )Verwaltungsgericht( اداری  عنوانــی محکمــه 
خانــه پــری نمایــد. ایــن محکمــه بررســی مــی کنــد که 
آیــا اداره مهاجــرت و پناهندگــی فــدرال در خصــوص 
فــرد مــورد نظــر تصمیــم درســت اتخــاذ کــرده اســت 
یــا خیــر. ولــی پناهجویــان بایــد ایــن عمــل را خیلــی 

ســریع انجــام بدهنــد. آن عــده پناهجویانــی کــه 
درخواســت پناهندگــی شــان بــه عنــوان »واضحــَا 
ــت  ــه وق ــک هفت ــا ی ــد، تنه ــده باش ــاس« رد ش بی اس
دارنــد کــه درخواســت تجدیــد نظــر کننــد، در حالــی 
ــن  ــام ای ــرای انج ــه ای ب ــان دو هفت ــران زم ــه دیگ ک
ــان  ــد همچن ــی توانن ــردم م ــد. م ــار دارن کار را در اختی
ــز  ــاع خارجــی نی ــت اتب ــات ثب ــم مقام ــر تصامی در براب

ــب شــوند. ــد نظــر طل تجدی
ــرک  ــان را ت ــاک آلم ــد خ ــه بای ــانی ک ــان کس در می
ــف  ــل مختل ــه دالی ــه ب ــانی ک ــم کس ــتند ه ــد، هس کنن
اخــراج فــوری آنــان صــورت نمــی پذیــرد. ایــن افــراد 

شــامل کســانی مــی شــود کــه مثــَا بــه دلیــل بیمــاری 
ــت  ــاده نباشــند، امنی ــرای ســفر آم ــی ب فزیکــی و روان
کلــی کشــور شــان تامیــن نباشــد و یــا نیازمنــد اســناد 
هویــت ماننــد پاســپورت باشــند. ایــن گونــه افــراد تــا 
زمانــی کــه چالــش هــای یادشــده برطــرف شــوند، در 
جامعــه آلمــان تحــت عنــوان )دولدونــگ( یــا تحمــل، 

نگهــداری مــی شــوند.
وقتــی تصمیــم اخــراج گرفتــه شــد، نخســت چــه 

اتفــاق خواهــد افتــاد؟
در نخســت مقامــات انتظــار دارنــد کســانی کــه واجــد 
شــرایط اقامــت در آلمــان نیســتند، بایــد بــه خواســت 
ــدرال  ــت ف ــد. دول ــرک کنن ــور را ت ــن کش ــود ای خ
ــش از ۵۰  ــال ۲۰۱۶ بی ــه در س ــت ک ــه اس ــان گفت آلم
هــزار تــن بــه گونــه "داوطلبانــه" بــه کشــورهای شــان 
بازگشــته انــد. ایــن رقــم باالتــر از کســانی اســت کــه 
در ایــن ســال اخــراج شــده انــد. بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه دولــت آلمــان معمــوال یــک هزینــه بالــغ بــه ۷۵۰ 
یــورو معــادل ۸4۵ دالــر امریکایــی را بــرای بازگشــت 
ــی  ــرج م ــفر خ ــوان س ــت عن ــب تح ــدگان داوطل کنن

ــردازد. پ
آلمــان بــا کســانی کــه بــه گونــه اجبــاری اخــراج 

ــد؟ ــه برخــورد می کن ــی شــوند، چگون م
حتــی وقتــی کــه دســتور اخــراج پناهجویــان از طــرف 
ــادر  ــف( ص ــدرال )بام ــی ف ــرت و پناهندگ اداره مهاج

شــده باشــد، ایــن مســئولیت اداره ثبــت اتبــاع خارجــی 
ــق  ــتور را تطبی ــن دس ــه ای ــت ک ــی اس ــس ایالت و پولی
کننــد. بــرای فــرد مــورد نظــر خبــر داده مــی شــود کــه 
در زمــان مشــخص او از محــل ســکونت اش انتقال داده 
خواهــد شــد. کســانی کــه در گذشــته بعــد از دریافــت 
ایــن اطاعیــه فــرار کــرده و یــا خــود را پنهــان نمــوده 
باشــند، در توقیــف نگهــداری مــی شــوند تــا در وقــت 
ــدان  ــه زن ــا ب ــا آن ه ــند. ام ــترس باش ــراج در دس اخ

ــوند. ــه نمی ش انداخت
پولیــس هــر ایالــت مســئولیت دارد کــه افــراد اخراجــی 
ــس  ــه پولی ــرده و ب ــی ک ــی همراه ــدان هوای ــا می را ت

ــدرال وظیفــه  ــد. پولیــس ف ــدرال آلمــان تســلیم نمای ف
دارد کــه ایــن افــراد را ســوار هواپیمــا کنــد. در برخــی 
مواقــع حتــی بــرای انتقــال ایــن افــراد تیــاره "چارتــر" 
ــای  ــول از پروازه ــه معم ــه گون ــا ب ــده، ام ــه ش کرای
ــی  ــتفاده م ــز اس ــراد نی ــن اف ــال ای ــرای انتق ــه ب روزان
ــوار  ــز س ــدرال نی ــس ف ــاز، پولی ــورت نی ــود. در ص ش
هواپیمــا شــده و بــرای کســب اطمینــان، ایــن افــراد را 

ــد. ــی کنن ــز همراهــی م ــرواز نی در پ
ــی و لوژســتیکی، مقامــات تــاش  ــل مال ــه دالی نظــر ب
ــان را در  ــکان پناهجوی ــورت ام ــه در ص ــد ک ــی کنن م
ــی  ــراج گروه ــی اخ ــد. ول ــت بدهن ــا بازگش ــروه ه گ
همیشــه بحــث برانگیــز بــوده اســت. وزارت داخلــه و 
بخــش هــای دیگــر دولــت فــدرال مــی خواهنــد کــه 
مســئولیت طــی مراحــل اخــراج را کــه در حــال حاضــر 
ــود  ــده خ ــه عه ــت، ب ــی اس ــات ایالت ــه دوش مقام ب
بگیرنــد. ایــن امــر بــر مــی گــردد بــه گذشــته آلمــان. 
ــس از  ــان پ ــدرال آلم ــت ف ــین دول ــه مهندس ــان ک چن
ــز  ــه از تمرک ــد ک ــته بودن ــی خواس ــگ دوم جهان جن
ــد.  ــه عمــل آورن ــری ب ــس جلوگی ــه پولی ــدرت قهری ق
ــئولیت  ــت و مس ــه صاحی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
بــرای پولیــس محلــی هــر ایالــت واگــذار شــده اســت. 
یکــی از پیامدهــای آن ایــن اســت کــه پالیســی اخــراج 
پناهجویــان و تطبیــق آن پیچیــده بــه نظــر مــی رســد.

چنـد نکته مهـم در خصـوص 
پـروسه اخراج پناهجـویان از آلـمان

پیروِز میدان 
و معرکۀ امروز

پــس از مشــروطه خواهی، تظاهــراِت دهــۀ دموکراســی و 
ــا  ــل، ب ــجویاِن کاب ــوزان و دانش ــزرِگ دانش آم ــِی ب راهپیمای
ــخ  ــازِ دیگــری در تاری ــِی تبســم و روشــنایی، آغ ــش مدن جنب
ــر از  ــیار خونین ت ــه بس ــازی ک ــتیم. آغ ــور داش ــرات کش تظاه
ــاِن دیگــری ســرکوب شــد.  گذشــته ها و وحشــیانه تر از هرزم
ــزرِگ  ــارِ ب ــس از انفج ــوزا پ ــم ج ــیاه دوازده ــۀ س ــا جمع ام
ــهروندان  ــن از ش ــه هزارت ــوزا ک ــم ج ــِن ده ــنبۀ خونی چهارش
ــری از  ــود، دوراِن دیگ ــون غلتانده ب ــاک و خ ــه خ ــل را ب کاب
ــه  ــی ک ــم زد. دوران ــتان را رق ــردم افغانس ــی م ــارزات مدن مب
ــی،  ــِر انســاِن مدن ــِد غــرب در براب دموکراســی متقلــب و دربن
ــِن  ــم در زمی ــِب حاک ــتی و فری ــر پلش ــرض ب ــواه و معت دادخ
طوالنی تریــن جنــِگ تاریــخ معاصــِر جهــان، دژخیمانــه 
ایســتاد و بــه روی دادخواهــاِن جوانــی کــه نمــادِ انســاِن مدنــی 
ــار و دیگــر  ــاری کــرد. پیکــِر ســالم ایزدی ــد، گلوله ب ــروز ان ام
ــان،  ــان و معترض ــت های دادخواه ــهدای آن روز، روی دس ش
تجســِم مظلومیــِت مدنیــت در برابــِر جهــِل حاکــم شــد. 
ــۀ  ــور را طعم ــاهِ کش ــاِن بی گن ــزاران انس ــاِن ه ــه ج ــی ک جهل
ــاز و تشــنه به خوِن اژدهــای آدمخــوارِ طالــب و تــرور  دهــاِن ب
ــِخ یــک  کرده اســت. جاهــاِن حاکــِم ســدۀ بیســت ویکم، تاری
ــه  ــد ک ــان می کنن ــد و گم ــرچپه می خوانن ــین را س ــدۀ پس س
ــزاران  ــِر چشــِم روشــِن ه ــی را در براب ــازی عبدالرحمان خان ب
و  مدنــی  انســاِن  ادامه بدهنــد.  می تواننــد  کنونــی  کاتــِب 
ــِش  ــِر آزمای ــوه و کوی ــر از ک ــروز س ــتاِن ام ــواهِ افغانس دادخ
ــاِک  ــر از خ ــان بلندکرده اســت، س ــای جه ــن بمب ه بزرگ تری
ــوخته  ــتان های س ــتان ها و باغس ــر از تاکس ــته، س ــته ها کش پش
ــت.  ــتاده گی برافراشته اس ــت و ایس ــتِر مقاوم ــر از خاکس و س
ــه در  ــد ک ــروز می دان ــتاِن ام ــواه افغانس ــی و دادخ ــاِن مدن انس
کجــای جهــان ایستاده اســت. او تاریــِخ تقســیِم جهــان را 
ــِخ  ــد را. تاری ــم و جدی ــایی قدی ــای جهانگش ــد و معن می دان
تــرورِ ســرکارِی انســاِن مدنــی و دادخــواهِ افغانســتاِن جدیــد از 
ــاز می شــود،  ــدن در دمِ نخســتین توپ هــای انگلیســی آغ پران
از تــرِک جــان و رفتــن بــر دارهــای مشــروطه خواهی، از خــِط 
خــوِن خانــوادۀ مظلــومِ عبدالخالــق، از چنــدواری، از پلیگــوِن 
ــه دســِت ریشــداران و  ــاِن آزاده ب پلچرخــی و از سنگســارِ زن
ــزار. بگــذار قاتــاِن دل و دســتار ســیاه شــعار  ــدکاراِن دین اب ب
تــازه ســردهند، بگــذار خاینــاِن زرانــدوزِ رســمی و غیررســمی 
رنــگ رنــگ جلوه کننــد، بگــذار فرمانروایــاِن مــزدور بــا 
ــازند  ــم بس ــرمِ حاک ــروهِ مح ــان، گ ــای جه ــِی قدرت ه خرپول
ــی و  ــاِن مدن ــد! انس ــو بزنن ــن و ت ــرکوِب م ــه س ــت ب و دس
ــان  ــت. انس ــش را برگزیده اس ــه پی ــتان راهِ ب ــواهِ افغانس دادخ
ــران  ــت را وی ــای پسگش ــتان پل ه ــواهِ افغانس ــی و دادخ مدن
کرده اســت. انســان مدنــی و دادخــواهِ افغانســتان پیــروز 
میــدان و معرکــۀ امــروز اســت، حتــا اگــر چیــزی ســوای بــرگ 

ــد. ــت نداشته باش ــی در دس ــِش دادخواه و درف
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