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احمدولی مسعود
ــاال  ــم، ح ــی گفت ــة خودمان ــه گون ــی ب ــناى نزديك ــه آش ب
کــه ســن و ســال ات ماشــااهلل از شــصت بــه بــاال رســیده، 
ــی،  ــرمايه گذارى کن ــودت س ــاالى خ ــه ب ــت ک ــش اس وقت
گفــت يعنــی چــه ؟ گفتــم بــراى بســیارى از ماهــا زند گــی 
زنده گــی،  خــودش،  مشــغولیت هاى  از  اســت  لبريــز 
خانــواده، دوســتان، کار، وظیفــه، کــه همــواره تــوأم اســت 
ــزى، فشارهـــا و بســیارى از  ــا روزمــره گــی، از خودگري ب
جــار و جنجال هــاى ديگــرش کــه هرکــدام مــان، بــه 

ــم. ــیده گی مي کنی ــا رس ــمة آنهـ ــه هـ ــوان، ب ــدازۀ ت ان
ــه پختگــی ســنی رســیده يی،  ــون کــه ب روي هـــمرفته، اکن
ــگاه  ــی، از ن ــودت برس ــود خ ــه خ ــتر ب ــت بیش ــر نیس بهت
معنــوى، روحــی، بــا يــاد خــدا، بــا نیــت خالصانــه، 
ــام،  ــا ش ــح ت ــر کار صب ــت، مگ ــک ... گف ــنیت نی ــا ذهـ ب
مســوولیت فامیــل، نمــاز، روزه، حــج، ...عبــادات نیســت؟ 
گفتــم حقــا کــه همــه آش عبــادات انــد، بــه خصــوص کــه 
بــا نیــت خیــر صــورت بگیــرد. امــا بــراى بســیارى از ماهــا، 
بســیارى از اعمــال روزانــة مــا، شــايد، احتمــال دارد از روى 
مجبوريــت، تظاهــر، حســادت، ريــا، سیاســت، رقابــت ... و 

ــا احتمــاالت ديگــر همــراه باشــد. ــا ب ي
ــر  ــة زندگــی بهت ــاور مــن ايــن اســت کــه در ايــن مرحل ب
اســت حــواس خــود را بیشــتر جمــع کــرد، بــا نیــت قلبــی، 
ــا ارادۀ  ــروردگار، ب ــه خاطــر رضــاى پ ــی، ب احســاس درون
ــا  ــان ي ــتة ت ــال گذش ــاى ٦٠ س ــرون از دغدغه ه ــوى، بی ق
هـــواى دنیايــی، بــه ســرمايه گــذارى بــاالى خــود پرداخت 
ــت و  ــه فضیل ــی ب ــت روح ــی و تقوي ــوت درون ــا ق ــا ب ت
ــی  ــانی اســت، گام ــرت انس ــزء فط ــه ج ــوى ک ــال معن کم
فراتــر نهـــاد. چــه بســا کــه وقــوع ايــن امــر میمــون، کــی 
ــت و رحمــت  ــان هداي ــد هم ــد، خــدا بخواهـ چــه مي دان
خداونــدى باشــد کــه وعــدۀ خــدا و آرزوى سراســر 
ــه خصــوص در واپســین  ــن مســلمان، ب ــر موم ــی ه زند گ

ــت. ــی اش اس ــال هاى زندگ س

از آمـوزه هـايى کـه 
به آن بـاورمنـدم نشست هـای چـهارجـانبه 

از سر گـرفته مى شـود
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به جرأت مي توان ادعا كرد كه زنده گانِي حقيقِي برخي
 از مشاهير و رجال بعد از مرگ شان شروع شده است.

سامويل اسمايلز

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 2 صفحه 6 صفحه 6 صفحه 3

حکمتیار؛
ابزاری تازه 
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بیشتر جاده های کابل توسط 
مقامات دولتى مسدود شده است

ننګرهار کې امنیتی ځواکونو 

تورې بوړې ته د داعش د 

رسیدلو مخه نیولې

چین همکاِر افغانستان 
در مبارزه با تروريسم

قـربانیـانى کـه اثـری 
از آنـان باقـى نمانـده است

ــنبه  ــداد چهارش ــی روي ــه قربان ــوادة س ــای خان ــی از اعض يک
بــه مانــدگار گفــت كــه پــس از روزهــا تــاش تنهــا توانســتند 
نمبــر پلیــت موتــر ســه خويشاوندشــان را دريافــت كننــد و 
بــر اســاس همیــن نمبــر پلیــت، مراســم فاتحــه و ختــم قــرآن 

برگــزار كردنــد

ارگ: پاکستان متعهد به مبارزه با تروریسم شده است

جمعیت اسالمى
 در برزخ اقتـدار و اضمحالل قدرت سیاسى



نفــرۀ   ٦4 رهبــرِى  شــوراى  ســوگند  اداى  از 
تلويزيونــی،  دوربین هــاى  برابــر  در  جمعیــت 
روزهــاى زيــادى نمی گــذرد. افزايــش شــوراى 
رهبــرى، تغییــر در ســاختار تشــكیالتی و بازســازى 
ــه  ــت ک ــت از آن داش ــود و حكاي ــاختار ب ــن س اي
جمعیــت اســالمی افغانســتان پــس از ايــن بــه مثابــة 
يــک حــزب سیاســی مقتــدر و يكدســت در میــداِن 
ــه  ــرد و تشــتت ب ــر می شــود و از تف سیاســت ظاه
ــن  ــی آورد. اي ــی روى م تصمیمــاِت جمعــی و حزب
ــا  ــه آن را ب ــه هم ــوگندنامه يی ک ــن س ــد در مت تعه

ــود.  ــر ب ــز مضم ــد نی ــد خواندن صــداى بلن
تعهــد  از آن ســوگند و آن  هنــوز چنــد روزى 
نگذشــت کــه شــمارى از چهره هــاى اصلــی و 
مهــِم ايــن شــورا بــه راه خــود رفتنــد و ســازِ خــود 
ــو  ــاون و عض ــعود مع ــا مس ــد. احمدضی را نواختن
ــِن  ــع معترضی ــت در جم ــرى جمعی ــوراى رهب ش
ــی  ــدت مل ــت وح ــوزاى 139٦، حكوم روز 12 ج
ــار  ــتار کن ــد و خواس ــی خوان ــزدور و غیرقانون را م
ــت  ــكیل حكوم ــی و تش ــور غن ــن ريیس جمه رفت
ــم اهلل  ــی و بس ــس قانون ــد يون ــد. محم ــت ش موق
محمــدى اعضــاى ارشــد ديگــر شــوراى رهبــرى، 
ــان در  ــورِ خودش ــت و حض ــه عضوي ــان ب همچن
جمــع "شــوراى حراســت و ثبــات افغانســتان" 
ــی پیشــیِن  ــد. محمداســماعیل خــان وال ــه دادن ادام
در  رهبــرى  شــوراى  ارشــد  عضــو  و  هــرات 
نشســت خبــرى در شــهر هــرات )17 جــوزاى 
ــی  ــت وحــدت مل ــه حكوم ــرد ک ــالن ک 139٦( اع
ــدارد. او از  ــی را ن ــايل مل ــِت مس ــی مديري تواناي
متحــدۀ  ايــاالت  به خصــوص  جهانــی  جامعــة 
امريــكا تقاضــا کــرد کــه بــه حمايــت مالــی از ايــن 
ــات  ــتار انتخاب ــد. وى خواس ــان ده ــت پاي حكوم

ــد.   ــه ش ــه جرگ ــكیل لوي ــا تش ــگام و ي زودهن
جماعتــی ديگــر بــه نــام شــوراى انســجام جمعیــت 
افزايــش  از همــان آغــاز  از آدرس جمعیــت و 
ــه مخالفــت برخاســت و آن را  ــرى، ب شــوراى رهب

ــد. ــول خوان ــل قب ــر قاب غی
 ايــن در حالــی اســت کــه شــوراى رهبــرى 
ــس  ــی پ ــن ربان ــت صالح الدي ــه رياس ــت ب جمعی
ــهید  ــازۀ ش ــم جن ــار در روز مراس ــار مرگب از انفج
کــه  )13 جــوزاى 139٦(  ايزديــار  محمدســالم 
ــمارى  ــنا و ش ــس س ــاون مجل ــار مع ــاى ايزدي آق
ــر  ــمول داکت ــه ش ــرى ب ــوراى رهب ــاى ش از اعض
ــه  ــن حمل ــت از اي ــی حكوم ــس اجراي ــداهلل ريی عب
جــان بــه ســالمت بردنــد، موضــع رســمِی جمعیــت 
را در برابــر حكومــت، روز 15 جــوزا بــه برکنــارى 
مشــاور شــوراى امنیــت ملــی، تطبیــق موافقت نامــة 
سیاســی و تحقیقــات حــوادث اخیــر، فیــر پولیــس 
بــر مظاهره چیــان و انفجــار در مراســم جنــازه، 
ــا اعــالن ايــن شــرايط، از حضــور  اعــالم کــرد و ب

ــد.  ــاع ورزي ــل امتن ــة کاب ــس پروس در کنفران
انتشــار  بــا  بالفاصلــه  رياســت جمهورى  ارگ 
جمعیــت  ريیــس  خواســت هاى  اعالمیه يــی، 

اســالمی را کــه وزيــر خارجــة حكومــت نیــز 
ــف  ــارى محمدحنی ــاى برکن ــژه تقاض ــت، به وي اس
ــرد و آن  ــد ک ــی را تردي ــت مل ــاور امنی ــر مش اتم
ــه  ــان کناي ــا زب ــد و ب ــی خوان ــة صحراي را محاکم
ــن  ــان چنی ــه زم ــت ک ــالمی گف ــت اس ــه جمعی ب

محاکمه هــا پايــان يافتــه اســت. 
در  رياســت جمهورى  ارگ  تهديدآمیــز  ترديــد 
مــورد برکنــارى مشــاور شــوراى امنیــت ملــی کــه 
بــا زبــان گلبديــن حكمتیــار روز 18 جــوزاى 139٦ 
در يــک کنفرانــس خبــرى در کابــل نیــز بیــان شــد، 
ريیــس و شــوراى رهبــرى جمعیــت اســالمی را در 
ــور  ــس جمه ــا ارگ و ريی ــدى ب ــل ج ــِت تقاب حال
غنــی قــرار داده اســت. ايــن تقابــل بــه کجــا 
ــالمی  ــت اس ــراى جمعی ــات آن ب ــد و تبع می انجام

ــت؟ چیس
اگــر ريیــس و شــوراى رهبــرى جمعیــت اســالمی 
حملــة خونیــن در مراســم جنازۀ شــهید محمدســالم 
ايزديــار را يــک حملــة تروريســتی هدفمنــد و 
دســته جمعی  تــرور  بــراى  برنامه ريزى شــده 
ــل  ــراى ح ــد و ب ــی می کنن ــت تلق ــران جمعی رهب
ــود از  ــه گانة خ ــروط س ــتار ش ــكل خواس ــن مش اي
ارگ کابــل انــد، پرســش هايی در ايــن تلقــی و 

ــخ و بحــث اســت:  ــل پاس ــن راه حــل قاب اي
ــريک  ــوان ش ــه عن ــالمی ب ــت اس ــرا جمعی 1 - چ
اصلــِی دولــت و قــدرت سیاســی حاکــم افغانســتان 
کــه بخشــی از مســوولین نهادهــاى امنیتــی و نظامی 
در ســطوح مختلــف از وزيــر داخلــه تــا معــاون اول 
ــوى  ــا ل ــش ي ــترک ارت ــتاد مش ــس س ــت، ريی امنی
ــا  ــان، رؤس ــران، معین ــاد وزي ــمار زي ــتیز و ش درس
ــد،  ــق می گیرن ــه آن تعل ــت ب ــراالن در پايتخ و جن
نتوانســت امنیــِت خــود را در مراســم جنــازۀ يــک 

عضــو خويــش تأمیــن کنــد؟ 
ــوان شــريک اصلــی  ــه عن 2 - جمعیــت اســالمی ب
ــن  ــه اي ــتداللی ب ــا چــه اس ــه و ب ــت، چگون حكوم
ــارى مشــاور امنیــت ملــی،  نتیجــه رســید کــه برکن
بــه  واقــع  در  را  آن  و  اســت  بحــران  راه حــِل 
ــه ايــن  عنــوان يــک هــدِف اســتراتژيِک خويــش ب

برجســته گی مطــرح کــرد؟ 
3 - آيــا ريیــس و شــوراى رهبــرى جمعیــت 
ــی را  ــس اجراي ــويی ريی ــد همس ــالمی می توانن اس
ــند؟  ــته باش ــود داش ــا خ ــان ب ــن مطالبات ش در تأمی
4 - اگــر داکتــر عبــداهلل ريیــس اجرايــی کــه 
غربی شــان  متحديــن  و  امريكايی هــا  ســوى  از 
پايــگاه  کــه  مردمــی  آراى  از  نماينــدۀ بخشــی 
اجتماعــی و جغرافیــاى جمعیــت اســالمی شــمرده 
ــت  ــرى جمعی ــس و شــوراى رهب ــا ريی می شــود، ب
ــة  ــد و در رابط ــان نده ــويی نش ــی و همس همراه
ــی  ــت اجراي ــه کارش در رياس ــا ارگ ب ــود ب موج
ادامــه دهــد، برخــورد و کار عملــی آن هــا در ايــن 

ــود؟  ــد ب ــه خواه ــورد چ م
ــی  ــس اجراي ــی ريی ــدم همراه ــورت ع 5 - در ص
ــت و  ــس جمعی ــا ريی ــكا، آي ــرش امري ــدم پذي و ع

ــان  ــن مطالبات ش ــراى تأمی ــرى آن ب ــوراى رهب ش
بــه حمايــت از خیمه هــا و معترضیــن خواهنــد 
پرداخــت و بــا وارد شــدن بــه اعتراضــات خیابانــی 
ايــن اعتــراض را بــا هرگونــه تبعــات آن تــا 
ــد  ــه خواهن ــان ادام ــه خواست هاى ش ــی ب دسترس

داد؟ 
٦ - اگــر ارگ و حكومــت وحــدت ملــی بــه 
برچیــدن خیمه هــا و ســرکوب اعتراضــات خیابانــی 
کــه مقدمــات آن را بــا اخــذ فتــواى شــوراى علماى 
حكومتــی در دســتور کار قــرار داده اســت، بپــردازد 
و حتــا بــه برکنــارى صالح الديــن ربانــی از وزارت 
خارجــه کــه قبــاًل مــورد ســلب صالحیــت از 
ــدام  ــت اق ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــی جرگ ــوى ولس س
ــر از  ــی ديگ ــه را يك ــر خارج ــاى وزي ــد و ج کن
افــراد منســوب بــه جمعیــت و بــا معرفــی و توافــق 
ريیــس اجرايــی بگیــرد، پاســخ و امكانــاِت جمعیت 

ــود؟    ــه ايــن پاســخ چــه خواهــد ب نســبت ب
7- اگــر ريیــس جمعیــت اســالمی و شــوراى 
و  امريكايی هــا  فشــار  بــا  جمعیــت،  رهبــرى 
ــت هاى  ــروصدا از خواس ــی بی س ــورهاى غرب کش
ــه  خــود دســت بكشــد و در مســند وزارت خارج
ــات  ــت در حی ــدۀ جمعی ــد، آين ــه ده ــه کار ادام ب

ــد؟  ــد ش ــه خواه ــِی آن چ ــی و اجتماع سیاس
ــل  ــر در تقاب ــِخ ديگ ــش هاى بی پاس ــا و پرس اين ه
میــان جمعیــت اســالمی و ارگ، جمعیــت را در 
ــم در  ــم از ک ــا ک ــالل و ي ــدار و اضمح ــرزخ اقت ب
ــات سیاســِی خــود  موقعیــت تضعیــف ُکشــندۀ حی
قــرار داده اســت. جمعیــت هنــوز در درون شــوراى 
ــه و  ــايل، برنام ــن مس ــر اي ــر س ــا ب ــرى حت رهب
ــاى  ــدارد. ضعف ه ــفاف ن ــد و ش ــتراتژى واح اس
درونــی جمعیــت اســالمی کــه از نظــر ارگ و رقیبان 
سیاســی آن پوشــیده نیســت، جمعیــت را بیشــتر از 
ــل قــرار  پیــش در معــرض دشــوارى هاى ايــن تقاب
می دهــد و عــزم آن هــا را در تضعیــف بیشــتر 
ــدار  ــارکت در اقت ــدان آن از مش ــا ران ــت ت جمعی
ــت  ــخص نیس ــوز مش ــد. هن ــزم می کن ــی ج سیاس
ــه  ــالمی ب ــت اس ــس جمعی ــاى ريی ــه مالقات ه ک
ــده گان  ــفیران و نماين ــا س ــه ب ــر خارج ــوان وزي عن
کشــورهاى مختلــف، بــه خصــوص امريــكا و اروپــا 
و گفت وگوهــاى جمعیــت بــا احــزاب و گروه هــاى 
ــت  ــت جمعی ــد موقعی ــه ح ــا چ ــی ت ــر سیاس ديگ
ــت  ــت تقوي ــا ارگ و دول ــل ب ــالمی را در تقاب اس
می کنــد و موجــب رســیدن بــه خواســت هايش 

می شــود؟
ــة  ــه نقط ــالمی ب ــت اس ــل ارگ و جمعی ــر تقاب اگ
غیرقابــل برگشــت برســد و ارگ و حكمتیــار بــراى 
ــی  ــدار سیاس ــارکت در اقت ــت از مش ــدِن جمعی ران
و ســرکوبی آن وارد اقــدام عملــی شــوند، آيــا 
امريكايی هــا وارد ايــن تقابــل بــا جمعیــت اســالمی 
خواهنــد شــد و بــراى ســرکوبی جمعیــت در کنــار 

ــت؟   ــد گرف ــرار خواهن ــار ق ارگ و حكمتی
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جمعیت اسالمى
 در برزخ اقتـدار و اضمحالل قدرت سیاسى

 

ظاهرشدن گلبدين حكمتیار رهبر يكی از شاخه هاى حزب اسالمی با 
همین نام در نقش سخنگوى ارگ رياست جمهورى در آخر هفتة گذشته، 
اتفاقی تعجب آمیز و خارق العاده  نبود؛ زيرا مأموريِت او از آغاز پیوستن 
به روند صلح، چیزى غیر از اين نبوده است. آقاى حكمتیار مترصد 
ارگ در سیاست هاى قومی و تبارى آن است، وقتی که خود نمی تواند 
از چنین پايگاهی به صورِت مستقیم سخن بگويد. آقاى حكمتیار چنین 
نقشی را به آسانی براى ارگ بازى می کند تا به اصطالح قدرِت سیاسی در 

افغانستان بی موازنه نشود. 
اما سخناِن آقاى حكمتیار در اين نشسِت خبرى از جهاتی قابل تأمل 
است، آن هم به اين دلیل که او براى کشورى تعیین تكلیف می کند که 
خود از فضاى سیاسی و اجتماعِی آن سال ها به دور قرار داشته و هیچ 
تصور روشنی از آن چه که حداقل در بیست ساِل اخیر رخ داده، ندارد. 

آقاى حكمتیار هنوز افغانستان را از همان عینک سال هاى "جهاد" و 
اشاعه  را که وى  تفكرى  نوع  اين رو  از  "جنگ هاى داخلی" می بیند. 
و  انتخابات  از  او  تصورِ  است.  سنتی  و  غیرمدرن  به شدت  می دهد، 
بازى هاى دموکراتیک نیز بیشتر برساخته هاى ذهِن او از يک مدِل حكومِت 
عشايرى است تا حكومتی مبتنی بر حقوق شهروندى و ساختارهاى 
دموکراتیِک قدرت. شايد اين نوع مدل حكومت، نزديک ترين مدل به 
تفكراِت ارگ نشینان باشد که براى آقاى حكمتیار اين فرصت را مهیا 

کرده اند که از جانب آن ها سخن بگويد. 
مخاطبان بخِش اعظِم سخناِن آقاى حكمتیار مشخص بود که کی ها 
به  اين سخنان و حتا پاسخ  او در  و کدام جريان ها هستند. مخاطِب 
پرسش هايی که مطرح شد، عمدتاً بخش بزرگی از مردمِ افغانستان و 
رستاخیزِ تازه به وجود آمدۀ "تغییر" بود که طبعاً نمی توانند با آرزوهاى 

باطِل حكمتیار همراهی نشان دهند.
 آقاى حكمتیار برپا کردِن خیمه هاى اعتراضی را غیرقابل توجیه دانست 
و گفت که نبايد "راه مردم" را بست. اما او نمی داند که نفس برپا کردِن 
خیمه هاى اعتراضی چیست و اصاًل چرا يک عده در اين روزهاى گرمِ 
ماه صیام به جاده ها ريخته اند. او فكر می کند که اين عده در مخالفت با 
مصالح کالِن کشور می خواهند نظامی را از بین ببرند که او تازه به آن 
ملحق شده است. درحالی که هدِف معترضان رستاخیزِ تغییر که عمدتاً به 
هیچ جناح و حزبی تعلق ندارند و اين مسأله را  نیز بارها توضیح داده اند، 

حرکتی مدنی براى مطالباِت مدنی است و نه سقوط نظام.
از جانبی، نبايد نظام را به افراد خالصه کرد. شايد معترضاِن رستاخیز 
تغییر خواهاِن استعفاى يک عده باشند ولی اين هرگز به معناى سقوط 
نظام نیست. خواست معترضان رستاخیز تغییر، يک خواسِت روشن و 
کاماًل انسانی است، هرچند که ممكن است در برخی نقاط کابل براى 
بخشی از باشنده گاِن اين شهر مشكالتی را به وجود آورده باشند. آن ها 
برخی شهرهاى  و  کابل  و خونیِن  فزاينده  ناامنی هاى  به  اعتراض  در 
ديگرِ افغانستان به جاده ها ريخته اند و خواهان پاسخ گويی دولت به اين 

ناامنی هاى گسترده و به شدت ويرانگر شده اند. 
البته اين يک خواسِت تازه هم نبود. شهروندان کابل و برخی شهرهاى 
ديگرِ کشور به دنبال حمله هاى خونین به شفاخانة چهارصد بستر و شهر 
مزارشريف هشدار داده بودند که دولت بايد جلو اين گونه حمالت را 
بگیرد. اما انفجار کم سابقة چهارراهی زنبق که فاجعة خونینی خلق کرد، 
نشان داد که دولت و به ويژه مقام هاى ارشد امنیتی قادر به تأمین امنیت 
شهروندان نیستند. آيا اگر شهروندان در اعتراض به قربانی شدن هاى شان 
به جاده ها بريزند، کارِ خالف انجام داده اند؟ پس معناى حرکت هاى 
مدنی در جامعه يی که خود را استوار بر ارزش هاى دموکراتیک می داند، 

چیست؟ 
آقاى حكمتیار فراموش کرده که تا همین سه ماه پیش، خود در صِف 
مخالفاِن مسلِح همین نظام قرار داشت و با تمام توش وتواِن نظامی و 
انتحارى می خواست که ُکل بساط نظام فعلی را برچیند. آقاى حكمتیار 
فراموش کرده که در شانزده سال گذشته مردم اين کشور آزمون هاى 
فراوانی را از سر گذشتانده اند و درس هاى زيادى خوانده اند. اين مردم 
ديگر آن مردمِ زمان طالبان و يا زمان جنگ هاى داخلی نیستند که هیچ 
فهمی از مردم ساالرى و حقوق بشرى نداشته باشند. همین هايی را که 
آقاى حكمتیار در روى جاده ها و خیمه هاى اعتراضی می بیند، در هر 
انتخابات به پاى صندوق هاى راى رفته اند و به يک نظام دموکراتیک 
که خودشان بر سرنوشت شان حاکم شوند، راى داده اند. اين که چنین 
خواستی به يُمِن برخی رهبران جاه طلب و فاسد چقدر محقق شده، 
مساله يی ديگر است، ولی نبايد شک کرد که اين مردم سال هاست که با 

ديدگاه هاى تمامیت خواهانه و هژمونی هاى تبارى وداع گفته اند. 
آقاى حكمتیار از وضعیتی دفاع می کند که در آن مردم عادى قربانی 
چنین  او  از  حكومتی  و  ارگ نشین  حلقاِت  برخی  گويا  می شوند. 
خواسته اند. آقاى حكمتیار چندين بار در اين نشست خبرِى خود از پايان 
جنگ و انتخابات سخن گفت، ولی هیچ معلوم نیست که او از پايان چه 
جنگی سخن می گويد؟ مگر او يكی از عوامل اصلی ِتداوم جنگ در 

چهل ساِل گذشته نبوده است؟
حكمتیار هیچ زمانی به انتخابات باور نداشته و هرگز در پی برگزارى 
آن نبوده است. تصورِ او از انتخابات، چیزى شبیه انتصابات است تا به 
هرشكِل ممكن خودش را در رأس قدرت ببیند. آقاى حكمتیار می گويد 
که نظام فعلی را به عنوان يک واقعیت قبول دارد. اما هیچ معلوم نیست 
که با چنین واقعیتی، چگونه وارد تعامل شده و نظام ايده آِل او کدام 

است؟ 

حکمتیار؛
ابزاری تازه در دسـِت ارگ

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2041   شنبه        20جو  ز ا   /   خرد ا  د        y    1396   15 رمضا ن     y 1438  10 جو ن    2017
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از آنـان باقـى نمانـده است

ــی  ــارِ چهارراه ــار مرگ ب ــه 1٠ روز از انفج در حالی ک
ــا  ــی از خانواده ه ــذرد، عده ي ــل می گ ــهر کاب ــق ش زنب
کــه  بسته گان شــان  از  اطالعــی  هیــچ  هنوزهــم 
ــاورده و  ــه دســت نی ــداد شــده اند، ب ــی ايــن روي قربان

ســرگردان نشــانه يی از بسته گان شــان هســتند.
ــه  ــن حادث ــر اي ــه از اث ــی ک ــود، قربانیان ــه می ش گفت
ــس،  ــاى پولی ــد، بیشــتر شــامل نیروه ــود شــده ان مفق

نگه بانــان، مســافران و راننــده گان  می شــوند.
بــر بنیــاد گزارش هــا، حــدود 3٠ تــن از قربانیــان ايــن 
رويــداد تــا هنــوز ناپديــد و يــا هــم در ســردخانه هاى 

ــد. ــناخته مانده ان ــتان ها ناش بیمارس
در عیــن حــال، شــمارى از بســته گان قربانیــان حملــة 
ــه  ــم فاتح ــان مراس ــراى قربانیانِ ش ــنبه ب روز چهارش

ــد. برگــزار کردن
ــدگار  ــة مان ــگار روزنام ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ آن
ــان  ــت وجوى بسته گان ش ــا در جس ــه روزه ــد ک گفتن
ــد  ــا امی ــره ن ــد و بالخ ــر َدرى زدن ــه ه ــرگردان ب س

ــد. ــالش و بردارن ــدند دســت از ت ــور ش ــده مجب ش
ــت در  ــه درس ــی ک ــوران ترافیك ــی از مأم ــر يك پس
ــه  ــت ک ــرد، گف ــرا می ک ــه اج ــداد وظیف ــل روي مح
هشــت روز تمــام هیــچ بیمارســتانی نمانــد کــه از بهــر 
ــا  ــند، ام ــزده باش ــر ن ــه آن س ــان ب ــردن پدرش ــدا ک پی

همــه تالش هــاى شــان بی نتیجــه مانــد.
او در گفت وگــو بــا روزنامــة مانــدگار می گويــد 
ــارى در  ــة انتح ــوع حمل ــدن از وق ــد از آگه ش ــه بع ک
ــا  ــد، ام ــون می کن ــدرش تلف ــه پ ــق ب ــی زنب چهارراه
تلفــون پــدرش خامــوش می باشــد، بعــد تــالش 
می کنــد ســراغ پــدرش را از همكارانــش بگیــرد، 
ــد. ــی می کن ــار بی اطالع ــز اظه ــدرش نی ــكاران پ هم
فرزنــد ايــن منســوب پولیــس ترافیــک کــه عبدالمنــان 
ــته گانش  ــواده و بس ــه خان ــد ک ــت، می گوي ــام داش ن
هیــچ اثــرى از عبدالمنــان پیــدا نكردنــد. او می گويــد: 
ــد  ــا چن ــم. در آنج ــی رفتی ــب عدل ــه ط ــار ب "چندب
ــود.  ــناخته نمی شــدند، آورده شــده ب ــه ش جســدى ک
ــتند.  ــدرم را خواس ــخصات پ ــر و مش ــن تصوي از م
امــا  ســپردم،  را  پــدرم  مشــخصات  براى شــان 
مشــخصات وفــق نكــرد و از آنجــا کــه پــدرم در میــان 
زخمیــان و شــهیدان نبــود، کمــی امیــدوار شــديم کــه 
پدرمــان شــايد زنــده باشــد، امــا بــا ســپرى شــدن هــر 
ــراى  ــنبه ب ــد شــديم و بالخــره روز پنج ش ــا امی روز ن

ــم". ــزار کردي ــم فاتحــه برگ ــدرم مراس پ
از ســويی هــم، روز چهــار شــنبه هفتــة گذشــته، 
ــی  ــرس ت ــبكة »پ ــگاران ش ــی از خبرن ــوادۀ يك خان
وى« کــه در ايــن حادثــه ناپديــد بــود، پــس از ســپرى 
شــدِن ٦ روز از حادثــه، از روى کارت هويتــش در 

ــد.  ــايی کردن ــی شناس ــب عدل ــة ط ــرد خان س
ــر  ــال اخی ــجوى س ــه دانش ــار اين ک ــب اهلل در کن حبی
ــگاه هاى  ــی از دانش ــل در يك ــط بین المل ــته رواب رش
خصوصــی در کابــل بــود، از چهــار ســال بــه اين ســو 
ــا  ــرى ب ــگر تصوي ــردار و ويرايش ــث تصويرب ــه حی ب

ــرد. ــران کار می ک ــی وى اي ــرس ت پ
او بامــداد چهارشــنبة گذشــته هنگامــی کــه از خانــه به 

ــد اکبرخــان  ــة وزيرمحم ــر کارش در منطق ســوى دفت
ــار راه  ــار در چه ــار مرگ ب ــة انفج ــت، در نتیج می رف

زنبــق جــان باخــت.
همزمــان باايــن، شــمارى از خانواده هايی کــه تــا هنــوز 
از سرنوشــت بسته گان شــان بعــد از ايــن رويــداد خبــر 
ندارنــد، عكــس و مشــخصات بسته گان شــان را بــه در 
و ديــوار بیمارســتان ايمرجنســی و وزيــر محمــد اکبــر 
خــان نصــب کرده انــد تــا اگــر کســی ســراغی از آنــان 

پیــدا کــرد، بــه خانــواده اش خبــر دهــد.
در ايــن حــال، يكــی از اعضــاى خانــوادۀ ســه قربانــی 
ــس از  ــه پ ــت ک ــدگار گف ــه مان ــنبه ب ــداد چهارش روي
روزهــا تــالش تنهــا توانســتند نمبــر پلیــت موتــر ســه 
خويشاوندشــان را دريافتنــد و بــر اســاس همیــن نمبــر 
پلیــت، مراســم فاتحــه و ختــم قــرآن برگــزار کردنــد. 
روز چهارشــنبه )11، جــوزا(، يــک تانكــر پُــر از 
مــواد انفجــارى در نزديــک ســفارت آلمــان در منطقــة 
ــه در  ــد ک ــر ش ــل منفج ــهر کاب ــق ش ــی زنب چهارراه
ــد و در  ــان باختن ــن ج ــش از 1٠٠ ت ــداد، بی ــن روي اي

ــتند. ــم برداش ــر زخ ــن ديگ ــدود 4٠٠ ت ح
بیشــترين  اخیــر،  روزهــاى  در  کشــور  پايتخــت 
رويدادهــاى خشــونت بار و خونیــن را در جريــان 
بــوده اســت. يــک روز  ســال هاى اخیــر، گــواه 
ــار روز چهارشــنبه، هــزاران تــن  پــس از حملــة مرگب
ــه  ــت ب ــف پايتخ ــاط مختل ــل از نق ــهروندان کاب از ش
ــت  ــک حكوم ــووالن درجه ي ــد و مس ــا ريختن جاده ه
وحــدت ملــی را متهــم بــه خیانــت ملــی و بی توجهــی 

ــد. ــردم کردن ــی م ــی و مال ــت جان ــن امنی ــه تأمی ب
ــل از ســوى حكومــت  ــا راه پیمايــی شــهروندان کاب ام
وحــدت ملــی بــا شــلیک گلولــه، پاشــیدن آب کثیــف 
ــخ  ــک آور پاس ــلیک گاز آش ــان و ش ــه روى معترض ب
داده شــد کــه در نتیجــة شــلیک نیروهــاى امنیتــی بــر 
معترضــان، 7 معتــرض بــه شــهادت رســید و بیــش از 
بیســت تــن ديگرشــان زخمــی شــدند.  بــا ادامــة ايــن 
ــة  ــق خیم ــی زنب ــهروندان در چهارراه ــت، ش وضعی
ــا  ــر« برپ ــتاخیر تغیی ــش رس ــامِ »جنب ــر ن ــن زي تحص
کردنــد و خواســتار کنــار رفتــن محمــد اشــرف غنــی، 
ــووالن  ــر و مس ــف اتم ــد حنی ــداهلل، محم ــر عب دکت

ــی شــدند. ــاى امنیت ــة نهاده بلندپاي
ــترش  ــل گس ــهروندان کاب ــاى ش ــه اعتراض ه رفته رفت
يافــت و افــزون بــر برپايــی خیمه هــاى متعــدد 
ــن  ــة اي ــت، دامن ــف پايتخ ــاط مختل ــن در نق تحص
ــه ســطح  ــا ب ــه واليت هــاى ديگــر و حت اعتراض هــا ب
جهــان نیــز کشــانیده شــد. بــه گونه يــی کــه مهاجــران 
ــه  ــی ب ــورهاى اروپاي ــر کش ــم در اکث ــتانی مقی افغانس
ــد  ــن کردن ــم روش ــنبه ش ــهداى روز چهارش ــاد ش ي
و حمايــت شــان را از اعتراض هــاى کابــل اعــالم 

ــد. کردن
ــرات،  ــس، ه ــاى باغی ــهروندان واليت ه ــان، ش هم چن
ــاب،  ــور، فاري ــدز، غ ــمنگان، کن ــان، س ــار، بدخش تخ
ــد  ــا ريختن ــه جاده ه ــت ديگــر ب ــن والي ــخ و چندي بل
و از اعتراضــات جنبــش رســتاخیز تغییــر اعــالم 

ــد. ــت کردن حماي

گسـترش روز افـزون تروريسـم و گروه هـاى تروريسـتی 
در منطقـه، دولت هـا و شـهروندان منطقـه را نگـران کـرده 
اسـت. مسـووالن کشـورهاى منطقـه از هر امكانـی در پی 
مبـارزه بـا تروريسـم برآمـده انـد و در تـالش انـد تـا بـا 
برنامـة مدون و همه شـمول، النه هـاى تروريسـتان را نابود 

. کنند
سـازمان همكارى هـاى منطقه يـی شـانگهاى در اين روزها 
محـل خوبی بـراى بحث و تبـادل نظر بـاالى اين موضوع 

بوده اسـت.
برخـی از کشـورهاى منطقـه بـه ايـن نتیجـه رسـیده اند که 
افغانسـتان در خـط نخسـت مبـارزه بـا تروريسـم جهانـی 
قـرار دارد و بايـد هم آهنگـی و تشـريک مسـاعی بیشـتر 
بـا  مبـارزه  و  نابـودى  جهـت  بین المللـی  و  منطقه يـی 

تروريسـم شـكل گیـرد.
در تازه تريـن مورد، شـی جینگ پینـگ، ريیس جمهور چین 
کـه با محمداشـرف غنی، ريیس حكومـت وحدت ملی در 
حاشـیة نشسـت سـازمان همكارى هـاى شـانگ هاى ديدار 
کـرده و از ادامـة همكارى هـاى کشـورش در بخش هـاى 
مختلـف، بـه ويژه مبارزه با تروريسـم با افغانسـتان سـخن 

است. زده 
در ايـن ديـدار هـر دو طـرف روى تقويـت و تعمیق بیش 
و  تروريسـم  بـا  مبـارزه  امنیتـی،  همكارى هـاى  پیـش  از 
تأمیـن صلـح و ثبـات و گسـترش همكارى هـاى اقتصادى 

و بازرگانـی گفت وگـو کـرده انـد.
کـه  اسـت  گفتـه  ديـدار  ايـن  در  چیـن  ريیس جمهـور 
تروريسـم يـک دشـمن مشـترک بـراى منطقـه اسـت. او 
گفـت که دولـت چیـن از برگزارى پروسـة کابـل به خاطر 
آمـدن ثبـات در منطقـه، تحـت رهبـرى دولـت افغانسـتان 

می کنـد. قدردانـی 
نشسـت پروسـة کابـل بـه روز سه شـنبة هفتـة گذشـته در 
ارگ برگـزار شـد و در آن نشسـت روى چگونه گی مبارزه 

بـا ترورسـم بحـث و تبـادل نظر صـورت گرفت.
و  افغانسـتان  کـه  داشـت  بیـان  پینـگ  آقـاى شـی جینگ 
چیـن بـا هم ديگر همـكارى نزديـک دارنـد. ريیس جمهور 
چیـن می گويـد کـه کشـورش آماده اسـت تا يک نشسـت 
سـه جانبه را میـان افغانسـتان، پاکسـتان و چیـن راه اندازى 

. کند
ريیس جمهـور چیـن در مـورد کشـورش نگفـت کـه اگـر 
ايـن شسـت برگـزار گردد چـه موقفی را خواهد داشـت و 
ايـن را هـم ذکـر نكرده اسـت که بـه میزبانی کدام کشـور 

برگـزار خواهد داشـت.
از  ملـی  وحـدت  حكومـت  ريیـس  ديـدار،  ايـن  در 
در  چیـن  مـردم  و  دولـت  حمايت هـاى  و  همكارى هـا 
افغانسـتان تشـكرى و دوطـرف  بـا  بخش هـاى مختلـف 
بـر تـداوم توسـعة مناسـبات و تحكیـم روابط بیشـتر میان 

کردنـد. تأکیـد  افغانسـتان و چیـن 
میـان  سـه جانبه  نشسـت  نیـز  ايـن  از  پیـش  سـويی،  از 
افغانسـتان چیـن و پاکسـتان برگـزار گرديـده بـود، امـا آن 

نداشـت. پـی  را در  نتیجه يـی  نشسـت هیـچ 
ريیس جمهـور چیـن موافقـت کـرده اسـت تا در راسـتاى 
مبـارزه بـا دهشـت افگنی بـا دولـت افغانسـتان همـكارى 
کنـد و گفـت کـه پكن آماده اسـت تـا در زمینـة تجهیزات 
و  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـاى  ضـرورت  مـورد  وسـايل 
هم چنـان در فراهـم آورى تجهیـزات بـراى مبـارزه موثر با 

تروريسـم بـا افغانسـتان همـكارى کند.
همزمـان بـا ايـن، محمداشـرف غنـی، ريیـس حكومـت 
منطقـه،  در  تروريسـم  به خطـر  اشـاره  بـا  ملـی  وحـدت 
همـه  بـراى  مشـترک  خطـر  تروريسـم  کـه  می گويـد 
کشـورهاى منطقـه و جهـان اسـت و نیـاز می باشـد تـا بـا 
همـه گروه هـاى تروريسـتی بـدون تفكیـک خـوب و بـد، 

مبـارزه مشـترک و جـدى صـورت گیـرد.
بیسـت گـروه تروريسـتی  اکنـون  آقـاى غنـی می گويـد: 

فراملـی افغانسـتان را مـورد هدف قرار داده انـد که اهداف 
اصلـی آنـان طـرح و انجـام حمـالت تروريسـتی در برابر 

کشـورهاى منطقه اسـت. 
ريیـس حكومـت وحـدت ملـی گفـت: درحـال حاضـر، 
تمامـی  مقابـل  در  تروريسـم  مشـترک  خطـر  و  تهديـد 
کشـورهاى منطقـه بـه شـمول افغانسـتان و چیـن شـكل 
در  منطقـه  کشـورهاى  تـا  اسـت  الزم  گرفتـه  جديـدى 
قسـمت مهـار و نابـودى ايـن پديـدۀ شـوم براسـاس يک 
اسـتراتژى واحـد يـک اقدامـات عاجـل و عملـی را روى 

دسـت گیرنـد.
در عیـن حـال، ريیـس جمهـور چیـن موافقـت کـرد کـه 
هـر دو کشـور بايـد تمـاس و مشـوره هاى خويـش را در 
عرصه هـاى همكارى هـاى سیاسـی، امنیتـی و اقتصادى در 
سـطوح دوجانبـه، سـه جانبه و چندجانبـه تقويت بخشـند 
و آن را بـراى امنیـت، ثبـات و پیشـرفت اقتصـادى منطقـه 
و نیـز ايجـاد و تحكیـم اعتمـاد و همكارى هـاى عملـی، 

ضـرورى قلـم داد کرد.
ريیس جمهـور چیـن می گويد: افغانسـتان در خط نخسـت 
کـه  گفـت  او  دارد.  قـرار  جهانـی  تروريسـم  بـا  مبـارزه 
بايـد هم آهنگـی و تشـريک مسـاعی بیشـتر منطقه ايـی و 
بین المللـی جهـت نابـودى و مبـارزه بـا تروريسـم شـكل 

. د گیر
بخش هـاى  در  را  افغانسـتان  حكومـت  تالش هـاى  او 
زيربنايـی و انكشـافی سـتود و از ايجـاد مسـكن، شـبكة 
فايبـر نـورى و خـط آهـن کـه می توانـد سـبب گسـترش 
روابـط، بـه ويژه میـان چیـن و افغانسـتان گـردد، حمايت 

. د کر
بـه عضويـت و حضـور  اشـاره  بـا  ريیس جمهـور چیـن 
افغانسـتان در سـازمان همكارى هـاى منطقه يـی شـانگهاى 
گفـت: "مـا از نقـش افغانسـتان در ايـن سـازمان حمايـت 
می کنیـم و می خواهیـم تعامـل ايـن سـازمان بـا افغانسـتان 
افزايـش يابـد. دولـت چیـن در مـورد تقاضـاى عضويـت 
همیشـه گی افغانسـتان در سـازمان همكارى هاى شانگهاى 

نیز نظـر مثبـت دارد".
همزمـان بـا ايـن، پـس از ديـدار ريیس حكومـت وحدت 
ملـی و ريیس جمهـور چیـن، دو تفاهم نامـة همـكارى در 
بخش هـاى احـداث خـط آهـن شـیرخان بندر-هـرات و 
تطبیـق پـروژۀ بـرق روى حـوزۀ آب کابل-کنـر از سـوى 
پنـگ  و  چیـن  در  افغانسـتان  سـفیر  موسـی زى،  جانـان 
امضـا  و شـرکت چیـن،  پـل  کمپنـی  معـاون  شـیاوجون 

يد. گرد
ريیـس حكومـت وحـدت ملی، احـداث خطـوط آهن که 
کشـورهاى منطقـه، بـه ويـژه چیـن را بـا ايـران و دهلیـز 
اقتصـادى چیـن را بـه آسـیاى میانه–غرب آسـیا از طريـق 
منطقه يـی  هم گرايـی  بـراى  می سـازد،  وصـل  افغانسـتان 

دانسـت. موثر 
سـازمان همـكارى شـانگهاى يـک سـازمان میـان دولتی-

منطقه يـی بـوده و افغانسـتان بـه حیـث کشـور مطـرح در 
جفرافیـاى ايـن حوزه، از سـال 2٠12 به حیـث عضو ناظر 

با آن پیوسـته اسـت.  
ايـن سـازمان کـه در سـال 2٠٠1 بـه هـدف همكارى هاى 
چندجانبـة امنیتـی، اقتصـادى و فرهنگـی در آغـاز توسـط 
رهبران چین، روسـیه، قزاقسـتان، قرقیزسـتان، تاجیكسـتان 
و بعداً ازبیكسـتان تشـكیل گرديد. کشـورهاى مغولسـتان، 
ايـران، پاکسـتان، هندوسـتان و افغانسـتان را نیـز يكی پس 

از ديگـرى بـه حیـث اعضاى ناظـر، در خود جـا داد. 
باورهـا بـر ايـن اسـت کـه ايـن سـازمان بـه عنـوان يـک 
سـازمان جـوان، می توانـد بـه حیـث يـک نهـاد بالنـده و 
رشـد يابنـده بـا عضويت بیشـتر کشـورها در آن،  همچون 
بـه جهـت   پیوسـتن  بـراى  زمینـة خوبـی  يـک حلقـه و 
همكارى هـا بیـن کشـورهاى شـامل ايـن نهـاد در منطقـه 

محسـوب گـردد.

روح اهلل بهزاد

هارون مجیدی

يکــی از اعضــای خانــوادة ســه قربانــی رويــداد چهارشــنبه بــه مانــدگار گفــت كــه پــس از 
روزهــا تــاش تنهــا توانســتند نمبــر پلیــت موتــر ســه خويشاوندشــان را دريافــت كننــد و 

بــر اســاس همیــن نمبــر پلیــت، مراســم فاتحــه و ختــم قــرآن برگــزار كردنــد

چیـــن 
همکاِر افغانستان در مبارزه با تروريسم
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ــت:  ــرای بازگش ــاش ب ــن و ت ــس ب 1. کنفران
جبهــة مقاومــت بــا وجــود آن کــه کابــل را 
ــرى  ــود، زعامــت و رهب ــاره تصــرف کــرده ب دوب
ــی  ــم، قانون ــان فهی ــپرد. آقاي ــتون ها س ــه پش را ب
و عبــداهلل بــه "درجــه دوم" بــودِن قــومِ تاجیــک 
ــش،  ــدام خوي ــن اق ــه اي ــد و در توجی ــن دادن ت
ــان  ــد؛ درســت هم ــا ســخن گفتن ــا و آن ج اين ج
ــه  ــتون ب ــی پش ــاى افراط ــه نخبه ه ــی ک حرف هاي
ــتوِن  ــک پش ــه ي ــدرت ب ــا ق ــد. ام ــان می راندن زب
درانی تبــار داده شــد. محمدظاهــر از روم بــه 
افغانســتان برگردانیــده شــد و لقــب "بابــاى 

ــت.  ــت" گرف مل
ــكا در  ــرى امري ــه رهب ــی ب ــة جهان حضــور جامع

ــه همــراه آورد: ــز ب ــد نی ــد پیام افغانســتان چن
مرحله يــی  وارد  را  نظامــی  درگیرى هــاى   )1
ــد  ــران جدي ــم بازيگ ــه در آن ه ــرد، ک ــازه ک ت
ــی  ــاى نوين ــم تاکتیک ه ــد و ه ــه آمدن روى صحن
ــاده  ــرا نه ــة اج ــه منص ــارى - ب ــالت انتح -حم

شــد.
2( نخبه هــاى پشــتون بــا اتــكا بــه حضــور جامعــة 
جهانــی، در پــی اعــادۀ ســلطة تاريخی شــان 
برآمدنــدـ بــه شــمول زلمــی خلیــل زاد کــه 
در  امريــكا  ريیس جمهــور  ويــژۀ  فرســتادۀ 
ــر،  ــاى ديگ ــران قوم ه ــا از س ــود. ام ــتان ب افغانس
ــت  ــِت "هوي ــوم و اهمی ــان مفه ــی در آن زم کس
ــه  ــرد، و آن چ ــون" را درک نمی ک ــی" و "قان قوم
در نظرشــان مهــم می افتــاد، پــول و کرســی 
ــی آن را  ــس از اندک زمان ــه پ ــود، ک ــت ب مأموري

ــد. ــف دادن ــز از ک نی
3( بــه صــورت غیرمكتــوب قــدرت میــان اقــوام 
ــی در  ــاس تازه ي ــد و اس ــیم گردي ــف تقس مختل

ــاده شــد. ــت دارى افغانســتان نه عرصــة دول
جانــب پشــتون ها در قانــون اساســی مصوبــة 
نفــع خويــش  بــه  را  امتیازاتــی  هـــ خ   1382
ــتی؛  ــام رياس ــه: 1( نظ ــد، از جمل ــجیل کردن تس
ــاى  ــث "باب ــه حی ــابق ب ــاه س ــر، ش 2( محمدظاه
ملــت"؛ 3( پشــتو شــدن ســرود ملــی؛ 4( حفــظ 
مصطلحــات ملــی کــه از ديــِد آن هــا حفــظ 
ــاص  ــد؛ 5( اختص ــاده می کن ــتو را اف ــاى پش نام ه
ــا  ــه کوچی ه ــده گان ب ــس نماين ــی مجل ده کرس

ــد.  ــتون تبار ان ــه پش ــه هم ک
ــه کوشــش  ــم ب ــی ه ــون اساســی، نكته هاي در قان
ــد  ــده ش ــه گنجانی ــاى لويه جرگ ــمارى از اعض ش
کــه فكــر می شــود منافــع همــة مــردم افغانســتان 
ــه: 1(  ــورت نمون ــه ص ــت، ب ــر اس در آن مضم

تســجیل جهــاد و مقاومــت بــه عنــوان دو رويــداد 
ــام اقــوام  افتخارآمیــز مــردم افغانســتان؛ 2( درج ن
ــد؛  ــروم بودن ــته از آن مح ــه در گذش ــف ک مختل
3( رســمی شــدن همــة زبان هــا؛ 4( رســمیت 
ــی؛ 5(  ــه حنف ــار فق ــرى در کن ــه جعف ــن فق يافت
توظیــف وزراى دوتابعیتــه بــه صالحیــت مجلــس 
نماينــده گان؛ ٦( آمــوزش کــودکان بــه زبــان 
ــراى  ــت ب ــد دو پســت معاونی ــان؛ 7( قی مادرى ش

مقــام رياســت جمهورى.  
آن چــه در مــدت پانــزده ســال پســین، دموکراســی 
ــی  ــوق بشــرى در عصــر جهان ــاى حق و ارزش ه
ــِم  ــر شوونیس ــع ب ــاد، در واق ــا نه ــر ج ــدن ب ش
قومــی تاحــدى مهــار زد. جهانــی شــدن در 
ــی  ــاى مل ــِف دولت ه ــه تضعی ــم ب ــر عال سراس
انجامیــده، امــا قومیــت در برابــر ايــن ســیل، 
ــذا فصــل نوينــی از  سرســختی نشــان می دهــد؛ ل
مبــارزات بــر ســر "هويت"هــاى قومــی و زبانــی 
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا اي ــت، ب ــرده اس ــد ک ــر بلن س
انحصارطلبــی و تمامیت خواهــی ـ بــا توســل 
ــد.  ــق افتاده ان ــن ـ ديگــر از رم ــه شــیوه هاى که ب
ــی  ــر جهان ــی در عص ــه دموکراس ــِب کالم اين ک ُ ل
شــدن، مفاهیــِم کارســازى را وارد قانــون اساســی 
ــد  ــم عبارت ان ــی از آن مفاهی ــه پاره ي ــد ک گردانی

از:
1( آزادى بیــان و رســانه ها کــه مرزهــاى ممنوعــه 

را درهــم شكســته اســت. 
ــة  ــة آن هم ــه در نتیج ــی، ک ــات عموم 2( انتخاب
ــد. ــر برخــوردار شــده ان شــهروندان از حــِق براب
ــان  ــر می ــاى براب ــوق و آزادى ه ــجیل حق 3( تس
ــه  ــک جامع ــعة ي ــر توس ــه در ام ــرد، ک زن و م
ــع  ــاى مداف ــد. نهاده ــذار می باش ــدت اثرگ به ش
ــود  ــان بهب ــت زن ــی در وضعی ــوق زن، اندک حق

آورده اســت.
4( تفكیــک قــوا، هرچنــد ابتدايــی میــان نهادهــاى 
ــا پیمانه يــی از خودســرى  ســه گانة دولــت، کــه ت

حكومــت کاســته اســت.
 5( فعالیــت نهادهــاى خصوصــی در عرصــة 
ــدودى  ــا ح ــه ت ــی، ک ــالت عال ــارف و تحصی مع
بــه دور از سانســورِ قشــر حاکــم بــه توســعة علــم 

ــانده اســت. ــارى رس ــش ي و دان
طــی ايــن ســالیان، تحوالتــی در دو جبهــة نظامــی 
ــل آن،  ــه حاص ــت ک ــوع پیوس ــه وق ــی ب و سیاس
نتايــج متضــادى در راســتاى حــل مســايل قومــی 
ــگ  ــی، دوام جن ــة نظام ــت داد. در جبه ــه دس ب
عمدتــًا  مناطــق  در  طالبــان  گــروه  به وســیلة 

پشــتون ها   )1 شــد:  باعــث  پشتون نشــین 
متحمــل تلفــات و خســاراِت بیشــتر گردنــد؛ 
ــادى از  ــمار زي ــوزش ش ــو آم ــگ جل 2( دوام جن
کــودکان و جوانــان آن هــا را گرفــت؛ 3( دوام ايــن 
جنــگ بــه اعتبــار جهانــی پشــتون ها آســیب وارد 
ــر  ــی زي ــردم ملك ــتار م آورد؛ 4( خشــونت و کش
ــارِ  ــش وزن و اعتب ــه کاه ــب ب ــن و مذه ــام دي ن
ــر  ــگ منج ــد. جن ــام ش ــدارى تم ــن و دين م دي
ــد و در  ــتون ها گردي ــِی پش ــرِت گروه ــه مهاج ب
مجمــوع در تناســب نفــوس، تأثیــر به ســزا برجــا 

ــت.  گذاش
ــگ  ــگ رن ــت از فرهن ــر، سیاس ــة ديگ در عرص
ــاِس  ــر اس ــی ب ــِم دولت ــی هاى مه ــت؛ کرس گرف
انتخابــات  ســه  در  و  گرديــد  توزيــع  زبــان 
ــد  ــناخته ش ــی ش ــده کس ــت جمهورى، برن رياس
ــن  ــت. در آخري ــتو اس ــادرى اش پش ــان م ــه زب ک
ــت  ــتان، رقاب ــت جمهورى افغانس ــات رياس انتخاب
میــان دو نامــزد پشــتون تبار صــورت گرفــت، 
جلــو برنــدۀ انتخابــات به دلیلــی گرفتــه شــد کــه 
ــبت  ــا نس ــه تاجیک ه ــادرش ب ــود و م ــه ب دورگ
می رســاند؛ امــا بــر اثــر پادرمیانــی ايــاالت متحــدۀ 
امريــكا حكومتــی شــكل گرفــت کــه کرســی هاى 
ــان  ــور مســاويانه می ــی ـ به ط آن ـ به صــورت کتب
دو نامــزد تقســیم شــد، و به صــورِت بالقــوه 

ــد.  ــاد گردي ــدارت ايج ــت ص پس

ذبح دموکراتیک شوونیسم
ــه ســوى  ــی ب ــرى، گام هاي پــس از اين همــه درگی
برابــرى میــان اقــوام گذاشــته شــده، امــا هنــوز کار 
بــه پايــان نرســیده اســت. هســتند کســانی کــه در 
ــه در  ــد، ک ــل ان ــة جه ــه ده ــت ب ــالى برگش تق
آن زمــان از صــدر تــا ذيــل دولــت، منســوبیِن يــک 
قــوم قــرار داشــت و حــرِف اول و آخــر از زبــاِن 

ــد.  ــرون می گردي ــوم بی ــک ق ي
از  انحصارجويــی  و  تمامیت خواهــی  رســِم 
آن جايــی کــه بــا طبیعــِت انســانی ســازگار 
نیســت، در درازمــدت زمینــة بقــا نــدارد. الكســی 
توکويــل، حــِس برابرى خواهــی را در نهــاد بشــر 
ــض  ــه تبعی ــد، چندان ک ــد می دان ــدت نیرومن به ش
ــدل" را  ــز "ع ــیرازى نی ــظ ش ــد. حاف را برنمی تاب
بــه مفهــوم "برابــرى و مســاوات" در نظــر دارد، از 
ايــن رو نظــم و بی باليــی اجتماعــی را در برابــرى 

ــد: ــبت گوي ــن مناس ــد. او بدي می دان
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
غیرت نیاورد که جهان پُربال کنـد

افغـانسـتان 
و تقالی شـوونیسم 

شهر درد و غصه قـومی
ــح  ــه از صب ــهرى ک ــل؛ ش ــنوم: کاب ــی می ش ــاى خارج از راديوه
ــا  ــر روز صده ــوزد و ه ــش می س ــعله  هاى آت ــام در ش ــا اذاِن ش ت

ــد.  ــت می کن ــهر اصاب ــن ش ــه اي ــت ب راک
شــهر کابــل از تمــام امكانــاِت انســانی خالــی اســت، در ايــن شــهر 
ــت،  ــته اس ــود، ادارات بس ــدا نمی ش ــل پی ــدارد، تی ــود ن ــرق وج ب

مكاتــب و دانشــگاه ها رخصت انــد.
ــواب  ــه خ ــت ب ــداى راک ــا ص ــت ب ــهِر بدبخ ــن ش ــردم در اي م
می رونــد و برمی خیزنــد؛ کمتريــن شــمار مرگ ومیــر در ايــن 

ــت.  ــر اس ــد نف ــه يک  ص ــهر، روزان ش
ــهر  ــود در ش ــالح هاى خ ــا س ــراه ب ــا هم ــلِح تنظیم  ه ــراد مس اف
ــی و  ــهر نظام ــک ش ــه ي ــاًل ب ــل کام ــد، کاب ــت و گذار می کنن گش

ــت!  ــده اس ــل ش ــی تبدي جنگ

عاصی دیگر زنده نبود!
حوالــی 5 عصــِر ٦ میــزان ســال 1373 خورشــیدى بــود کــه دروازۀ 
ــرادرم عزيــزاهلل ايمــا  ــه پــروان تق تــق شــد. ب ــة مــا واقــِع کارت خان
در را بــاز کــرد و مــرا بــا صــداى بلنــد بــه بیــرون خواســت. مــن 
ــار  ــدم عبدالقه ــرون شــدم. دي ــودم، بی ــده ب ــه آم ــازه از وظیف ــه ت ک

ــردم. ــا عاصــی ســالم وعلیک ک عاصــی اســت. ب
عاصــی کــه تــازه از ايــران برگشــته بــود، گفــت: برويــم بیــرون؛ هوا 
خــوب اســت، چكــر بزنیــم و شــعرهاى تازه  يــی کــه ســروده ام را 

بــا هــم بخوانیــم.
ــديد و  ــگ ش ــتان، جن ــالمی در افغانس ــت اس ــكیل حكوم ــا تش ب
راکت بــاراِن پايتخــت توســط حــزب اســالمی بــه رهبــرى گلبديــن 
ــام  ــِی تم ــی و بی امنیت ــل در ناامن ــهر کاب ــار دوام داشــت. ش حكمتی

ــت. ــت نداش ــه يی مصونی ــا و گوش ــچ ج ــوخت، هی می س
راســتش در اين گونــه اوضــاع، دِل مــن بــه بیــرون رفتــن نبــود. بــه 
عاصــی گفتــم: صــداى انفجــار می آيــد، بیــا در خانــه قصــه   کنیــم. 

امــا او قبــول نكــرد.
مــن و عبدالقهــار عاصــی و بــرادرم عزيــزاهلل ايمــا، از خانــه حرکــت 
ــنیده  ــه صــداى انفجــار از چهارگوشــة شــهر ش ــر لحظ ــم. ه کردي

می شــد. 
ــا در  ــد و م ــعر می خوان ــی ش ــود؛ عاص ــان ب ــاد پريش ــم زي حواس
ــم. ــت می کردي ــاال حرک ــاغ ب ــرف ب ــه ط ــر ب ــرِک قی ــاى س کناره ه

عاصــی صحبــت می کــرد، شــعر می خوانــد و مــن و ايمــا شــنونده 
ــاى  ــداى انفجاره ــی ص ــنوديم و گاه ــعر می ش ــی ش ــم؛ گاه بودي
ــل  ــهر کاب ــه ش ــیاب ب ــوى چارآس ــه از س ــا را ک ــِم راکت ه پی ه
ــه خــود  ــم را ب ــاب می شــد. انفجارهــا و صداهــا، ذهــن و روان پرت

ــرد. ــغول می ک مش
ــم. دشــت  ــال رفتی ــل انترکانتیننت ــا قســمت ســرک هوت خالصــه، ت
برچــی و قســمت هاى داراالمــان از گرد وخــاک پوشــیده بــود. 
ــاال،  ــل باغ ب ــمت دهن ن ــتیم و در قس ــده برگش ــعر خوان ــاره ش دوب
ــن  ــه يكــی از اي ــاد شــد، احســاس  کــردم ک ــن بســیار زي ــرِس م ت

ــد.  ــت می کن ــا اصاب ــه م ــًا ب ــا حتم راکت ه
از عاصــی و بــرادرم ايمــا خواهــش کــردم کــه از راه  هــاى گوشــه  تر 
حرکــت کنیــم؛ چــرا کــه اگــر راکــت بــه ســرک قیــر اصابــت کنــد، 
ــه  ــد و ب ــول کردن ــرا قب ــت. آن دو گــِپ م ــا را هــم خواهــد گرف م
ــته  ــی نگذش ــوز دقايق ــم. هن ــاالى ســرک دور زدي ــی ب کوچــة فرع
بــود کــه ديگــر ندانســتم چــه شــد و چگونــه هــر ســة مــا، ماننــد 

ــم.  ــه کوچــه افتادي ــاى تیرخــورده ب پرنده  ه
ــودم،  ــته ب ــم برداش ــخت زخ ــت، س ــاى راس ــة پ ــه از ناحی ــن ک م
به ســختی پــاى خــود را محكــم گرفتــه، ســِر خــود را بلنــد کــردم 
ــه خــاک  ــزاهلل ايمــا و عبدالقهــار عاصــی هــر دو رو ب و ديــدم عزي

ــد. ــند، افتاده ان ــته باش ــی داش ــه صداي ــدون اين ک ب
ســرم قیامــت گذشــت؛ فريــاد زدم: او مــردم! برادرهايــم را برداريــد 

ــد! ــه لحــاظ خــدا کمک مــان کنی کــه شــهید شــده اند، ب
فكــر نمی کــردم کــه بــرادرم و عاصــی زنــده باشــند. زيــرا هــر دو 
ــده  ــد زن ــر نمی ش ــه فك ــد ک ــاده بودن ــه افت ــكلی روى کوچ ــه ش ب
باشــند. ديگــران هــم آن هــا را بــه  نــامِ شــهید بــه شــفاخانه انتقــال 

دادنــد.
ــود،  ــته ب ــه برداش ــی ک ــاى کارى و عمیق ــا زخم ه ــا ب ــرادرم ايم  ب
ــا  ــد، ام ــوش آم ــه ه ــاره ب ــی، دوب ــاعت بی هوش ــد س ــد از چن بع

ــود! ــده نب ــر زن عاصــی ديگ

پاره اهی ویپستهبخشبیسـتوهشـتم
خاطراتى 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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روایتی از صحنۀ انفجار 

در مراسم جنازۀ سالم ایزدیار

صبـح قبـل از مراسـم تشـیع جنازۀ محمدسـالم 
سـناى  معـاون  ايزديـار  محمدعلـم  ايزديـار، 
افغانسـتان، از مـن خواسـت کـه زنده گی نامـة 
فرزند شـهیدش را در مراسـم تدفیِن او بخوانم. 
آماده گـی خـود را گرفتـم، سـاعت 2:4٠ پس از 
چاشـِت روز شـنبه تاريخ 13 جـوزاى 139٦ از 
دفتـر، همـراه بـا نظـرى پريانـی مدير مسـوول 
روزنامـة مانـدگار حرکـت کـردم و بـه بادام باغ 

رسیديم.
راسـتش اولین بـار طـِی اين سـال ها بـود که من 
داخـِل محوطـة اين باغ می شـدم. در گذشـته ها 
کـه راه رفت وبرگشـِت مـردم شـماِل کشـور و 
خیرخانـه از ايـن سـرک بـود، بـراى رفتـن بـه 

مكتـب، از ايـن راه می گذشـتم.
بـاِغ بـزرگ را می ديـدم کـه  ايـن  بـاغ،  بـادام 
تـازه آباد شـده بـود و درختانش سـاية چندانی 

نداشـتند.
دولتـی،  بـزرگ  بـاغ  ايـن  مقابـل  در  آن زمـان 
پهلـوى قبرسـتان نوآبـاد ده کیپـک، بـاغ نسـبتًا 
بـزرِگ شـخصِی ديگـرى نیـز وجـود داشـت 
از هم صنفی هايـم  يكـی  پـدرِ  بـه  کـه مربـوط 

. می شـد
ايـن بـاغ متروک امـا زيبا در وسـط خـود خانة 
قشـنگی داشـت کـه آدم را بـه ياد داسـتان هاى 

رومانتیـک می انداخـت.
در نوجوانـی وقتـی مادرم مـرد، خواهر کوچكم 
بسـیار ناآرامـی می کرد، مـن با هم صنفـی ام اين 
موضـوع را در میـان گذاشـتم. او بـراى اين کـه 
باغ شـان  بـه  را  مـا  مـا دور شـود،  کمـی غـِم 

کرد. دعـوت 
بـارى در گرمـاى تابسـتان از خیرخانـه کـه بـه 
جزيره يـی می مانـد، بـراى تفريـح بـه ايـن بـاغ 
رفتـم. آب جـارى کـه توسـط اسـپی کشـیده 
می شـد و جويچه هـاى پـر آب، گل هـا و میـوه 
را  آدم  بـاغ،  قشـنگ  درختـان  رنگیـن،  هـاى 

می سـاخت. خـود  مسـحور 
امـا حـاال از آن  نعمت ها اثرى نبـود، باغ مذکور 
بـه پروژه يـی سـاختمانی تبديل شـده کـه اثرى 

از زيبايـی و طـراوت در آن ديده نمی شـود.
و امـا بـادام بـاغ دولتی، احاطة خوبـی دارد و از 
بزرگـی اش کـم نشـده اسـت، ولـی آن درختان 
بـادام بـا وجـود گذشـت سـالیاِن زيـاد چنـدان 
پُررونـق ديـده نمی شـوند. تعـدادى از درختـان 
کهـن، بـراى پیوند جديد، شـاخه برى شـده اند، 
سـاية کمتـرى از درختان بادام، در سـطح زمین 

می شـود. ديده 
وقتـی بـا موتـر دولتـی همراه بـا نظـرى پريانی 
داخـل بـادام بـاغ شـدم، موترهـاى زيـادى بـا 
افـراد مسـلح سـاحه را مزدحـم کـرده بودنـد. 
پسـر  جنـازۀ  در  می خواسـتند  کـه  مقاماتـی 
ايزديـار صاحـب شـرکت کننـد، يگانـه سـرِک 

موتـررو را بنـد سـاخته بودنـد.
 پريانـی بـا ديـدِن اين حالـت گفت: خـدا خیر 
کنـد، کـدام حادثه يـی در اين جا اتفاق نیــفتد!

وقتـی ديديم راه بن بسـت اسـت، از موتر پايین 

شـده، به طـرف نمازجـا حرکت کرديم. سـرک 
کامـاًل از موترهـا مملـو بـود، حتـا آدم هـا بـه 

سـختی می توانسـتند راه برونـد.
افـراد مسـلح در هر قـدم به چشـم می خوردند. 
بـراى اين کـه از اداى نمـاز جنـازه نمانـم، بـه 
عجلـه خـود را بـه میـدان بزرگـی کـه مـردم و 
نمـاز  اداى  آن جـا جهـت  در  دولتـی  مقامـات 

جنـازه صـف کشـیده بودنـد، رسـاندم.
را  ايزديـار  سـالم  شـهید  زنده گی نامـة 
عبدالحفیـظ منصـور، نماينـدۀ مـردم در پارلمان 
افغانسـتان نوشـته بـود. وى در اولین سـطر اين 
زنده گی نامـه نوشـته بـود: "بـاى ذنـب قتلـت" 

يعنـی بـه کـدام گنـاه کشـته شـده اى.
دقیقـًا نمی دانسـتیم کـه بـار ديگر نیـز اين آيت 
و  بی گنـاه  آدم هـاى  و  می کنـد  پیـدا  مصـداق 

مظلـومِ ديگـرى نیـز در ايـن بـاغ شـهید و تكه 
تكـه می شـوند و يـا خیر، مراسـم بـدون حادثه 

ختم می گردد!
مـا کـه موتـر را ترک کـرده و خود را بـه میدان 
مـرگ رسـانده بوديـم، پريانی را پیـش انداخته، 
بـه دهلیـزى از کارمنـدان امنیت رسـیديم. آن ها 
هرکـس را بـا دقـت می ديدنـد و با شـناختِن ما 

از تالشـی مـا دو نفـر صرف نظـر کردند.
داخـل محوطـة بـزرگ و خشـكی شـديم که از 
دو طـرِف آن بـا درختان و موانع پوشـیده شـده 
بـود و جوانـب ديگـر آن، بـه تپة مارشـال فهیم 

می شـد. منتهی 
رخ  انفجـار  کـه  نقطه يـی  همـان  در  درسـت 
مـی داد، مـن و آقـاى پريانی ايسـتاديم. چشـمم 
کـه  داخلـه  وزارت  مقامـاِت  از  يک تـن  بـه 
دوسـتم اسـت خـورد، او را نیـز صـدا زدم تـا 
عقـب بیايـد. بـا جنـرال غیـور و پريانـی گـرمِ 
صحبـت بوديـم کـه صدا شـد صف هاى تـان را 
منظـم کنیـد. مـردم پـس و پیـش رفتنـد و بـار 
ديگـر صـدا شـد که کمـی عقـب برويـد. چند 
قـدم رفتیـم. بـار ديگر صدا شـد عقـب برويد. 
پنجـم،  گرفتـه، صـف  را  پريانـی  دسـِت  مـن 
ششـم، هفتـم و... صف هـا را تـرک کـرده و در 

ايسـتاديم. نمـاز  آخرين صف هـاِى  از  يكـی 
در  مـال  کـه  بـود  نگذشـته  ثانیـه  هنـوز چنـد 
بلندگـو بـه مـردم هدايـت داد کـه نیـت کننـد.
نظـرى پريانی در پهلوى راسـتم ايسـتاد و ما در 
اسـتقامت در عقـِب جايی کـه انتحـار صـورت 
گرفـت، قـرار گرفتیـم. پیشـتر از مـا، صف هاى 

زيادى بسـته شـده بود.
مـا  و  شـد  بلنـد  اکبـر(  )اهلل  تكبیـر  صـداى 
هنـوز دسـتاِن خـود را بـه گـوش نبـرده بوديم 
کـه تكبیـر دومـی از بیـن صـف شـنیده شـد و 
متصـل آن، صـداى مهیب و انفجار وحشـتناکی 
گوش هايـم را پـت کـرد! نظـرى پريانـی لباس 
قشـنگ و سـفیدى به تن داشـت، چیزى به من 

نفهمیدم. امـا  گفـت، 
طرِف صِف اول روى گشـتاندم، میدان از آدم ها 
به سـرعت خالـی شـد. فكر کـردم ما تنهـا زنده 
مانده ايـم؛ ايسـتاده بودم و نمی دانسـتم چه کنم. 
هنـوز چنـد ثانیه نگذشـته بـود که انفجـار دوم 

و متصل آن، انفجار وحشـتناِک سـوم رخ داد.
پريانـی خـود را در همـان انفجـار اول به زمین 
انداخـت و بـا فريـاد از من خواسـت کـه خود 

را بـه زمیـن بیندازم.
مـن کـه تازه دريشـِی خـود را از خشكه شـويی 
گرفتـه بـودم و بوت هايـم نیز پاِک پـاک بودند، 
حیفـم آمـد کـه خـود را بـه زمیـن بینـدازم. بـا 

انفجـار سـوم امـا روى پاهايم نشسـتم و انتظار 
انفجـارِ چهارمـی را داشـتم، اما ديگـر انفجارى 

! نشد
پريانـی که خـود را به زمیـن انداخته بـود، بلند 

شـد و از سـاحه دور گرديد.
ايـن  بـزرِگ  و  بـاز  فضـاى  از  دود  و  خـاک 
سـاحه در حـاِل دور شـدن بـود. طـرف صـِف 
اول جايـی کـه جنـازه مانـده شـده بـود رفتـم، 
هیچ کـس ديـده نمی شـد. مـردم سراسـیمه هـر 
طـرف می دويدنـد. واقعـًا گیـچ و منـگ شـده 

بـودم، در جـاِى خـود ايسـتادم.
مـن کـه در دهـة هفتـاد و زمـاِن مقاومـت بـا 
راکت هـاى گلبديـن حكمتیـار و جنـِگ طالبان 
خـو گرفتـه بـودم، در دو انفجـارِ نخسـت زياد 
نترسـیدم، اما با انفجارِ سـومی تعادِل خود را از 
دسـت دادم. بـا وجـود آن، امیـد زنده گی از من 
سـلب نشـده بود، چهـار اطراِف خـود را ديدم، 
جسـت وجوى  در  انگشت شـمارى  آدم هـاى 

دوسـتاِن خـود بودند.
از مـن جويـاى احـوال دوسـتم داوود  کسـی 
صاحـب  نعیمـی  اصـاًل  گفتـم  شـد.  نعیمـی 
گفـت:  لـرزان  صـداى  بـا  او  نديـده ام.  را 

اسـت! خامـوش  تلیفون هايـش 
مـن هـم زنـگ زدم، بلـه تلیفون هـاى نعیمـی 

خامـوش بـود!
همراهـم  تلیفـون  و  دادم  جـرأت  خـود  بـه 
و  وحشـتناک  صحنه هـاى  از  و  کشـیدم  را 
هول انگیـز تصويـر گرفتـم. متوجـه شـدم  کـه 
از خانـه دختـرم حسـنا زنـگ می زنـد. بـراى 
اين کـه تصويـر قطـع نشـود، تلیفـون را پاسـخ 
نـدادم امـا او بـار بار زنـگ زد و به ناچار جواب 
دادم. بـه دختـرم گفتم کـه من زنده ام اما شـمار 

زيـادى شـهید و مجـروح شـده اند. 
هنـگام تصويربـردارى متوجـه شـدم کـه هـر 
سـه انفجـار حـوِل مـا رخ داده اسـت؛ پیراموِن 

موقعیتـی کـه مـا قـرار گرفتـه بوديـم. 
با شـرم و احتیـاط، میداِن جنايـت و صحنه هاى 
خشـن و غیرانسـانِی به جـا مانـده از آن را بـا 
تلیفـون همراه ثبـت کردم. نظرى پريانی پشـت 
بـه پشـت بـه مـن زنـگ مـی زد و مـن جـواب 

نمی دادم.
گاردهـاى امـراهلل صالـح را در صحنـه ديـدم. 
اظهـار  آن هـا  پرسـیدم،  صاحـب  صالـح  از 

کردنـد. بی اطالعـی 
در همیـن اثنـا متوجه پیـام برادرم عزيـزاهلل ايما 

در فیسـبوک شدم:
»سالم!

کجا استی؟

انتحارى در جنازه مرا بسـیار پريشـان سـاخت. 
امیدوارم خیرت باشـد!«

به پاسِخ پیام برادرم نوشتم:
»من خوب استم.
در حادثه بودم!«

واقعـًا نمی دانسـتم چـه بنويسـم. در همیـن اثنا 
جـالل محمودى، معاون پیشـیِن رياسـت راديو 
از  يک جـا  او  بـا  و  ديـدم  را  ملـی  تلويزيـون 

صحنـه دور شـدم.
راننـده ام جويـاى احوالـم شـد. گفتـم خوبـم، 

می آيـم. حـاال 
در راه هـر کسـی از کشـته شـدن ها حكايـت 
داشـت، هیچ کـس به درسـتی نمی دانسـت کـه 
واقعـًا گـپ از چـه قرار اسـت، کی زنده اسـت 

و کی شـهید شـده اسـت.
از زخمـی شـدِن داکتـر عبـداهلل عبـداهلل ريیـس 
اجرايیـه شـنیدم. بعـد گفتند امـراهلل صالح وزير 
امـور امنیتـی نیـز زخمـی اسـت. شـنیدم کـه 
معـاون سـناى کشـور نیز زخم برداشـته اسـت!
يـک تمـاس از بلخ به مـن آمد و کبیـر درويش 
بـود، او از کشـته شـدن جنـرال قره بیـک خبـر 
راه  در  را  قره بیـگ  مـن  درحالی کـه  مـی داد، 

ديدم.
خالصه از فضا و هوا غم می باريد.

فلم بـردارى  را  کشـته ها  و  زخمی هـا  وقتـی 
می کـردم، اکثريـت آن هـا سـوخته بودنـد، سـر 
و روى همةشـان سـیاه بـود کـه شناختن شـان 
مشـكل شـده بود، دسـت و پـا و تنـة آدم ها هر 

بود. پراکنـده  طـرف 
زخمی هـا بـه زمیـن نشسـته بودند، خاموشـانه 
و حیرت انگیـز بـه آدم هـاى جـور و سـالم نگاه 
کمـک  از  کـه  آن هـا  از  تعـدادى  می کردنـد. 
خـود  پـاى  بـا  بودنـد،  شـده  ناامیـد  ديگـران 

می کردنـد. موتـررو حرکـت  سـرِک  جانـِب 
بـود،  گرفتـه  فـرا  را  صحنـه  مطلـق  سـكوت 
چشـن ها همراهـاِن خـود را می پالیدنـد؛ کسـی 

نداشـت. ناله يـی  درد  از 
صـداى مهیـِب حادثـه همه را منـگ و خاموش 
سـاخته بـود. هـر کس بـراى اين که زنـده مانده 

بـود، خـدا را سـپاس می گفت.
از جزيـرۀ وحشـت و مـرگ بیـرون شـدم، تازه 
امبوالنس هـا بـه سـاحه رسـیدند و مـن بـراى 
پیوسـته  کـه  تماس هـاى دوسـتانم  بـه  اين کـه 
زنـگ می زدنـد جـواب دهـم، سـاحه را تـرک 

کردم. 
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ابوبکر صديق
ــش  ــبوک، در واکن ــران فیس ــهروندان و کاب ــی از ش برخ
بــه گفته هــاى برخــی  از عالمــان دينــی کــه برپايــی 
جاده هــا  و  چهارراه هــا  در  را  معترضــان  خیمه هــاى 
ــه در حــال حاضــر  ــد ک ــد، می گوين ــر شــرعی می دانن غی
ــات  ــط مقام ــا توس ــاده روه ــا و پی ــد از جاده ه ٦٠ درص

ــت. ــده اس ــدود گردي ــی مس حكومت
آنــان می گوينــد کــه بیشــتر مســووالن دولتــی، بــا 
اطــراف  بــه  ســمنتی  ديوارهــاى  و  حصارکشــی ها 
ســال ها  بــراى  را  کوچه هــا  و  جاده هــا  منازل شــان، 
مســدود کرده انــد، امــا خیمه هــا بــراى چنــد روزى 

به خاطــر عدالــت خواهــی برپــا شــده اســت. 
ــا  ــه در چهارراه ه ــی ک ــه خیمه هاي ــد ک ــاور دارن ــان ب آن
ــت و حــق  ــن عدال ــر تأمی ــا شــده، به خاط ــا برپ و جاده ه
ــوش  ــه گ ــردم را ب ــكالت م ــه مش ــت ک ــهروندى اس ش

حكومــت می رســاند.
ــی  ــان دين ــمارى از عالم ــه ش ــت ک ــی اس ــن درحال اي
ــهروند  ــر ش ــق ه ــی ح ــت خواه ــه عدال ــد ک می گوين
ــاى  ــد از راه ه ــی باي ــت خواه ــن عدال ــا  اي ــت، ام اس

ــود.  ــال ش ــب اعم مناس
مولــوى ســمیع اهلل ريحــان يكــی از عالمــان دينــی گفتــه 
ــت  ــار راه هــا و راه هــاى رف ــی خیمه هــا در چه ــه برپاي ک
و آمــد، به جــاى راه  حــل مشــكل، زمینــه را بــراى 

فراهــم می ســازد. بهره بــردارى دشــمن 
ــی  ــی و زبان ــوع قوم ــه تن ــی ک ــة او، در جامعه ي ــه گفت ب
وجــود دارد، بايــد در ايجــاد سیاســت و نظام از ارشــادات 

قــران کريــم، دســتور بگیريــم. 
ــد  ــز می گوي ــت نی ــادى هداي ــوى عبداله ــان، مول هم چن

ــی و  ــاى مدن ــالمی حرکت ه ــد اس ــاد عقاي ــر بنی ــه ب ک
عدالــت خواهــی را در يــک جامعــة اســالمی رنــگ قومی 

ــردود اســت. دادن م
او گفتــه کــه بســتن راه هــا راه حــل مشــكل نیســت و مــن 
ــان  ــان و آن جوان ــن از هموطن ــک آگاه دي ــوان ي ــه عن ب
ــته اند  ــا را بس ــتند و جاده ه ــان هس ــع معترض ــه در جم ک

ــر وطــن نیســت. ــه خی ــن کار ب ــه اي ــم ک می گوي
ــن  ــه اي ــش ب ــبوک، در واکن ــران فیس ــی از کاب ــا، برخ ام
هیــچ  کــه خیمه هــاى تحصــن  گفته هــا، می گوينــد 
ــه   ــان آگاهان ــته و جوان ــهر نداش ــک ش ــر ترافی ــرى ب تاثی
ــراى  ــاب ب ــر آفت ــا زي ــن خیمه ه ــنه در اي ــا شــكم گرس ب

تأمیــن عدالــت می نشــینند.
داوود ناجــی فعــال سیاســی در فیســبوکش نگاشــته اســت 
ــی را  ــچ صداي ــه هی ــم ک ــی طرفی ــا حكومت ــی ب ــه وقت ک
نمی شــنود، چــه بايــد کــرد؟ وقتــی بــا ريیــس حكومــت 
ــه تحصــن  وحــدت ملــی، طــرف هســتیم کــه يــک هفت
پايتخــت نمی توانــد پــاى او را بــه يكــی از ايــن خیمه هــا 
ــرآورده کــردن خواســته هاى  ــه ب ــا حاضــر ب بكشــاند و ي
ــه  ــن هم ــه اي ــدون توجــه ب برحــق معترضــان شــود و ب
بحــران و نارضايتــی مــی رود شــانگهاى، پــس چــه بايــد 

کــرد؟ 
ــر  ٦٠  ــال حاض ــه در ح ــرده ک ــه ک ــی اضاف ــاى ناج آق
درصــد جاده هــاى کابــل از ســوى حكومــت و يــا 
ــا  ــل مســدود اســت، آي هــم "رجــال برجســته!؟" در کاب
ــراى مــردم  بســتن ايــن جاده هــا ســبب ايجــاد مشــكل ب
ــردم  ــه راى م ــه ب ــت ن ــی حكوم ــا وقت نشــده اســت؟ ام
ــه گامــی در  ــراض مــردم، ن ــه اعت ــه ب اهمیــت می دهــد ن
ــه تغییــر مثبتــی را می پذيــرد،  راه اصــالح برمــی دارد و ن

ــد.  ــی نمی مان ــردم راه ــراى م ب
بــه گفــة  او، حكومــت مســوول مشــكالت کنونــی اســت، 
ــه خواســت  ــد ب ــت باي ــرض، حكوم ــه شــهروندان معت ن

ــد.   ــیده گی کن ــهروندان رس ش
او افــزوده کــه اتفاقــَا علــت اينكــه حمــالت تروريســتی از 
مــردم عــادى قربانــی می گیــرد، همیــن اســت کــه رجــال 
ــتن  ــی و بس ــات حكومت ــتفاده از امكان ــا اس ــته ب برجس
ــا  ــدف آنه ــد، ه ــی خــود را مصــون کرده ان ــر عموم معاب

ــد.  ــردم می دهن ــات را م ــا تلف ــد، ام  ان
هم چنــان عبــداهلل درويــش يكــی از کابــران ديگــر نگاشــته 
کــه  ديــروز از بامــداد تــا شــام جاده هــاى عمومــی چهــل 
متــره، شــهرنو، زيرزمینــی، شــش درک، پــل محمودخــا بــا 

کانتینــر ازســوى حكومــت بســته بودند. 
  آقــاى درويــش گفتــه کــه جــاده فرعــی داراالمان توســط 
اللــی حمیــدزى يــک نماينــده مجلــس، ماه هاســت 
ــا  ــان از وزارت تجــارت ت مســدود اســت. جــاده داراالم
دانشــگاه کاتــب از ســوى پارلمــان ســابقه و وزارت 
ــا ديوارهــاى ســمنتی ماه هاســت کــه مســدود  تجــارت ب
اســت و  جــاده ديگــر داراالمــان از ســه راهــی عالالديــن 
ــس سال هاســت از ســوى رياســت شــش  ــا جــاى ريی ت

ــده اســت.  ــت مســدود گردي امنی
او ادامــه داد کــه جــاده داراالمــان از  ســناتوريم تــا قصــر 
دارالمــان، توســط بخــش ادارى پارلمــان و دانشــگاه 
ــی  ــده و جــاده وصل ــی افغانســتان مســدود گردي آمريكاي
داراالمــان و چهــار قلعــه از ســاحة ســناتوريم مــدت چنــد 
ــدود  ــتانی کل مس ــوى دادس ــه  از س ــود ک ــال می ش س
اســت و جــاده  فرعــی داراالمــان تــا چهــار قلعه از ســوى 

ــده اســت.  ــات مســدود گردي وزارت انكشــافی ده
 او گفتــه کــه نصــف جــاده عمومــی چهارقلعــه از ســوى 
دادســتانی ديوارهــاى ســمنتی گذاشــته شــده اســت و هــر 
ــه روى ترافیــک مســدود  ــه ب ــا ن روز از ســاعت هفــت ت

می شــود.
ــراف  ــان در اط ــاده و خیاب ــا ج ــب ده ه ــن ترتی ــه همی ب
چهاراهــی آريانــا از ســوى ارگ و ســفارتخانه ها مســدود 
اســت . جــادۀ وزارت خارجــه سال  هاســت بــه روى 
مــردم عــام مســدود اســت. جــاده وزارت داخلــه ســابق، 
ــدون  ــده.  ب ــدود گردي ــردم مس ــه روى م ــت ب سال هاس
ســرک ســیزده و پانــزده وزيــر اکبــر خــان، متباقــی همــه 
ــود  ــال ها می ش ــاحه س ــن س ــاى اي ــاى و کوچه ه  جاده ه
ــن  ــه در اي ــی ک ــووالن دولت ــی مس ــرف برخ ــه از ط ک

ــده اســت. ســاحه ســاکن هستند،مســدود گردي
ــد کــه چــرا عالمــان ديــن گاهــی  ــران می گوين ايــن کارب
ــادى را  ــكالت زي ــه مش ــا ک ــن جاده  ه ــودن اي ــته  ب بس
ــد! و صــداى  ــد، نمی بینن ــراى شــهروندان ايجــاد کرده ان ب
ــاى ســمنتی  ــن ســدهاى و حصاره ــورد اي خــود را در م
بلنــد نمی کننــد. در حالــی کــه عالمــان ديــن تنهــا برپايــی 

خیمه هــاى عدالت خواهــی را نكوهــش می کننــد.

ســران افغانســتان و پاکســتان بــر از ســرگیرى 
ــن  ــالم آباد، پك ــل، اس ــة کاب ــت هاى چهارجانب نشس

و واشــنگتن توافــق کرده انــد.
شاه حســین مرتضــوى، سرپرســت دفتــر ســخنگوى 
رياســت جمهــورى افغانســتان گفــت، مقام هــاى دو 
کشــور جمعه در حاشــیة نشســت ســران کشــورهاى 

عضــو ســازمان شــانگهاى ديــدار کردنــد.
ــتان از  ــم پاکس ــزود: صدراعظ ــوى اف ــاى مرتض آق
ــا  ــارزه ب ــت مب ــاى آن کشــور، جه تشــديد تالش ه
تررويــزم، اطمینــان داد و ســران دو کشــور روى 
ــد. ــق کردن ــه تواف ــزارى نشســت هاى چهارجانب برگ
آقــاى مرتضــوى بــه صــداى امريــكا گفــت: "قــرار 
ــارزه  ــه خاطــر مب ــه افغانســتان و پاکســتان ب شــد ک
بیشــتر،  هماهنگــی  هم چنــان  و  تروريــزم  بــا 
نشســت هاى چهارجانبــه را کــه در آن چیــن و 
امريــكا نیــز حضــور داشــته باشــند را برگــزار کننــد".

ــح  ــه صل ــز نشســت هاى چهارجانب ــن نی ــش از اي پی
میــان افغانســتان، پاکســتان چیــن و امريــكا، برگــزار 

شــده بــود.
ــان  ــت ها در پاي ــن نشس ــن دور اي ــن و آخري پنجمی
ــاد  ــالم آب ــیدى در اس ــال 1395 خورش ــور س ــاه ث م
برگــزار شــدکه از جانــب افغانســتان، حضــرت عمــر 
زاخیلــوال، ســفیر افغانســتان در پاکســتان و نماينــدۀ 

خــاص ريیــس جمهــور در آن اشــتراک کــرده بــود. 
امــا پــس از آن بــه دلیــل بــروز مشــكالت سیاســی 
در روابــط دو کشــور ايــن نشســت ها برگــزار نشــد.
ــس  ــت: ريی ــوى گف ــاى مرتض ــر، آق ــوى ديگ از س
جمهــور غنــی توافــق پاکســتان را مبنــی بــر اقدامات 
ــور را  ــت دو کش ــه امنی ــی ک ــه گروه هاي ــتر علی بیش

ــت آورد. ــه دس ــد، ب ــد می کن تهدي

بــه گفتــة ســخنگوى رياســت جمهــورى افغانســتان، 
صدراعظــم پاکســتان در ايــن ديــدار حمــالت 
تروريســتی اخیــر را در کابــل محكــوم کــرد و تعهــد 
ــة  ــه پروس ــه ب ــی ک ــر گروه هاي ــه در براب ــود ک نم
ــرد. ــد ک ــدى خواه ــدام ج ــد، اق ــح نمی پیوندن صل
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ـــې د  ـــي چ ـــي واي ـــې چارواک ـــت ک ـــه والی ـــار پ د ننګره

ـــد  ـــه بری ـــش هغ ـــې د داع ـــوالۍ ک ـــه ولس ـــراګام پ پچی

ـــتل د  ـــې غوښ ـــې ډل ـــې دغ ـــوی چ ـــول ش ـــا تنب ـــه ش پ

ـــه ور  ـــه ځانون ـــیمې ت ـــراتېژیکې س ـــوړې س ـــورې ب ت

ـــوي. رس

د وايل ویانـــد عطـــاء اللـــه خوګیاڼـــي امریـــکا غـــږ 

ـــر  ـــې پ ـــو د ډل ـــي خلک ـــي قوم ـــې ځاي ـــل چ ـــه ووی ت

ـــې  ـــت ی ـــخت مقاوم ـــتې او س ـــله راخیس ـــدې وس وړان

وررسه کـــړی دی.

ـــو  ـــو څ ـــه ی ـــیان پ ـــي:" داعش ـــي واي ـــاغيل خوګیاڼ ښ

ـــت  ـــه حال ـــارصې پ ـــار دي او د مح ـــې ایس ـــو ک کورون

ـــای". ـــه يش وت ـــڅ ن ـــې دي، هی ک

ــورې  ــتل تـ ــش غوښـ ــې داعـ ــي چـ ــوړی وايـ نومـ

ـــې  ـــو د دغ ـــوي، خ ـــه ورس ـــه ځانون ـــیمې ت ـــوړې س ب

ـــوه. ـــخ ش ـــې رسه مخام ـــې مات ـــه کلک ـــه ل ـــې دا هڅ ډل

ــی  ــه خوګیاڼـ ــاء اللـ ــد عطـ ــار د وايل ویانـ د ننګرهـ

ـــې  ـــړه ک ـــه جګ ـــو پ ـــو ورځ ـــرو دری ـــې د تې ـــي چ واي

د داعـــش ډلـــې پنځلـــس وســـله وال وژل شـــوي او 

ګـــڼ شـــمېر نـــور زخمیـــان شـــوي دي.

نومـــوړی وايـــي پـــه دغـــه جګـــړه کـــې درې وســـله 

ـــم  ـــړي ه ـــي وګ ـــان دوه ملک ـــدا ش ـــان او هم وال طالب

ـــوي دي. ـــان ش زخمی

ـــر  ـــه ت ـــه امل ـــړې ل ـــې جګ ـــې د دغ ـــوي چ ـــه زیات هغ

ـــوي،  ـــډه ش ـــه ک ـــیمو ت ـــورو س ـــۍ ن ـــوه کورن ـــه س پنځ

ـــوې. ـــه ده ش ـــته ن ـــه وررسه مرس ـــر اوس ـــو ت خ

یـــوې حکومتـــي رسچینـــې امریـــکا غـــږ تـــه ویـــيل 

ــر  ــو رسه تـ ــي پاڅونوالـ ــه ځايـ ــت لـ ــې حکومـ چـ

اوســـه هیـــڅ مرســـته نـــه ده کـــړې.

ــې  ــي چـ ــېدونکی وايـ ــي اوسـ ــو ځايـ ــیمې یـ د سـ

داعـــش وســـله وال اوس پـــه ګـــردرې ســـیمه کـــې 

ــار دي. ایسـ

ــد  ــې د صمـ ــدې یـ ــر دې وړانـ ــي تـ ــوړی وايـ نومـ

ــو اوس  ــې وې، خـ ــیمې نیولـ ــورې سـ ــو او نـ خېلـ

ـــې  ـــې ډل ـــه دغ ـــډه ل ـــه ګ ـــو پ ـــو او طالبان ـــي خلک قوم

ـــا  ـــه ش ـــې پ ـــله وال ی ـــش وس ـــړه او داع ـــړه وک رسه جګ

وتنبـــول.

کوټ کې پر داعش مبباري

پـــه ختیـــځ زون کـــې د مـــيل اردو د ۲۰۱ ســـېاب 

ــري  ــا فقیـ ــېرین اقـ ــن شـ ــد ډګرمـ ــول اردو ویانـ قـ

ـــه  ـــوټ پ ـــار د ک ـــې د ننګره ـــل چ ـــه ووی ـــږ ت ـــکا غ امری

ـــو  ـــو د توپون ـــر مرکزون ـــې د داعـــش پ ولســـوالۍ کـــې ی

ـــې  ـــاعتونو ک ـــرو ۲۴ س ـــه تې ـــې پ ـــړي چ ـــه ک ګوزارون

پکـــې لـــس داعـــش وســـله وال وژل شـــوي دي.

ـــۍ  ـــه نرګس ـــوټ پ ـــه د ک ـــه بریدون ـــي دغ ـــوړی واي نوم

ـــوي دي. ـــې ش ـــیمو ک ـــار س او چین

ـــو  ـــوټ د بریدون ـــو د ک ـــله وال ـــش وس ـــه داع ـــر اوس ت

ـــيل. ـــه دي وی ـــه ن ـــه اړه څ ـــړې پ ـــراګام د جګ او پچی

ـــږدې  ـــر رسه ن ـــي ډګ ـــاد هواي ـــال اب ـــوا د ج ـــې خ د بل

ـــو  ـــپه د بهرنی ـــره ش ـــې تی ـــوالۍ ک ـــه ولس ـــودو پ د بهس

ــي  ــه د تخنیکـ ــه الوتکـ ــې پیلوټـ ــوه بـ ــو یـ ځواکونـ

عوارضـــو لـــه مخـــې راپریوتـــې ده.

ــي  ــه خوګیاڼـ ــاء اللـ ــد عطـ ــار د وايل ویانـ د ننګرهـ

ـــود  ـــې پولیس ـــل، چ ـــه ووی ـــو ت ـــنا راډی ـــږ اش ـــکا غ امری

دغـــې الوتکـــې ماشـــین ترالســـه کـــړی او د جـــال 

ابـــاد هوایـــي ډګرتـــه لیږدولـــی دی.

برخی از شهروندان در واکنش به گفته های عالمان دین:

بیشتر جاده های کابل توسط مقامات دولتى مسدود شده است

نشست های چهارجانبه از سر گرفته مى شود
ارگ:

 پاکستان متعهد به مبارزه با تروریسم شده است

ننګرهار کې امنیتی ځواکونو 

تورې بوړې ته د داعش 

د رسیدلو مخه نیولې
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ورزش
عبداهلل وطندار

تروریستان بومی اند
در پــی حمــالت تروريســتی اخیــر کابــل، افغانســتان ادعــا 
کــرد کــه تروريســتان از پاکســتان آمــده بودنــد. شــايد ايــن 
ادعــا درســت بــوده باشــد. امــا برعكــس برداشــت بســیارى از مــا، جهــان 
ــه  ــدان توج ــم، چن ــتان وارد می کنی ــه پاکس ــا ب ــه م ــی ک ــن اتهامات ــه اي ب

جــدى نــدارد. چــرا؟
ــرارى و  ــاى تك ــک ادع ــد«، ي ــی ان ــتان خارج ــه »تروريس ــاِى اين ک ادع
غیرواقعــی اســت کــه تقريبــًا در تمــام کشــورهاى اســالمِی تروريســت زده، 
ــوريه و  ــتان و س ــران و افغانس ــا اي ــه ت ــراق گرفت ــود. از ع ــرح می ش مط

ــد. ــتان خارجــی ان ــه تروريس ــود ک ــا می ش ــتان و... ادع پاکس
واقعیــت آن اســت کــه تروريســتان، الاقــل هســته هاى اصلــی تروريســتی، 
ــن  ــا اي ــتند. ت ــی هس ــت زده، بوم ــالمی تروريس ــورهاى اس ــام کش در تم
هســته هاى بومــی تروريســتی وجــود نداشــته باشــند و تــا محیــط بومــی 
ــته  ــود نداش ــی وج ــته هاى بوم ــن هس ــاى اي ــد و بق ــراى رش ــب ب مناس

ــد. ــش ببرن ــد از پی ــی نمی توانن ــی کار جدي ــتان خارج ــد، تروريس باش
بــه نفــع افغانســتان اســت کــه بومــی بــودن پديــدۀ تروريســتی را بپذيــرد، 
طالبــان را در افغانســتان بــه عنــوان گــروه تروريســتی مــادر بــه رســمیت 
بشناســد و آن وقــت، روابطــه ايــن گــروه و شــاخه هاى راضــی و 
ناراضــی اش را بــا هــر کشــور خارجــی بــه صــورت مســتند، آشــكار کنــد.
اگــر مــا بومــی بــودن تروريســتان مان را قبــول نكنیــم و ديوانــه وار در پــی 
ــه  شست وشــو دادن تروريســتان بومی مــان باشــیم و مشــكل را يكســره ب
بیــرون از مرزهــا ارجــاع دهیــم، کســی اهمیتــی بــه ادعاهــاى مــا نخواهــد 
داد، حتــا اگــر بــه جــاى يــک پروســه، هــزار پروســة کابــل را راه انــدازى 

. کنیم

باری سام

ــت.  ــان اس ــد، حق ش ــكايت کنن ــدى ش ــردم از را ه بن ــر م اگ
ــت  ــرده اس ــد ک ــل را در بن ــد کاب ــه بندبن ــی ک ــا حكومت ام
از کشــتار  ببرنــد و  به ســر  آســايش  مقاماتــش در  تــا 
ــن  ــدش راه را مهم تري ــی بن ــه حق ــا چ ــند، ب ــان باش ــان در ام برادران ش
مشــكل معترضــان شناســايی کــرده و از ايــن طريــق می خواهــد راه 
اعتــراض را ببنــدد؟ اگــر بزرگ تريــن مشــكل معترضــان بنــدش راه اســت، 
پــس حكومــت در ايــن بخــش صــد مرتبــه مقصرتــر از معترضــان اســت. 
معترضــان بــا بنــدش راه، خطــر کشــته شــدن از ســوى طالــب و حكومــت 
را بــه جــان می خرنــد، امــا حكومــت بــا بســتن راه، فقــط امنیــت مقامــات 
خــود را تأمیــن می کنــد و بــال را بــر پــس مــردم! حكومــت بايــد بدانــد 
ــه  ــرد، س ــانه می گی ــران نش ــوى ديگ ــه س ــت را ب ــک انگش ــی ي ــه وقت ک

ــد. ــانه می رون ــودش نش ــوى خ ــه س ــر ب ــت ديگ انگش
ــچ  ــان هی ــه خودش ــت ک ــن اس ــان اي ــن از معترض ــت م ــال خواس ح
ــی  ــان جاده هاي ــا دادخواهی ش ــا ب ــد، ام ــردم نبندن ــه روى م ــی را ب جاده ي
را بــاز کننــد کــه حكومتیــان بــه روى مــردم بســته اند. ديوارهــاى بــزرگ 
ــان  ــا می ــن ديواره ــون همی ــوند، چ ــته ش ــان برداش ــد از می ــمنتی باي س
مــردم و حكومــت فاصلــه افگنــده و خــون شــهروندان را مبــاح ســاخته 
ــن  ــر م ــم، ب ــر دروغ می گوي ــته اند. اگ ــه داش ــان نگ ــات را در ام و مقام

ــز اســت! ــه انصــاف خــوب چی ــد ک ــه، بپذيري ــت بفرســتید ورن لعن

ملک ستیز

فحاشی سیاسی را کاهش دهیم!
آيـا توجـه کرده ايـد؛ در ايـن روزهـا چقـدر فحـش سیاسـی 
در رسـانه ها رايـج شـده اسـت. فحـش سیاسـی بـر فرهنگ 
اثرگـذارى  سـطح  و  می گـذارد  ناگـوارى  تأثیـر  ملـت  يـک  سیاسـی 
گفتمان هـاى ارزشـی را پايیـن مـی آورد. هرقـدرى کـه يـک سیاسـت مدار 
فحـاش اسـت بـه همـان پیمانـه تأثیرگـذارى اش بـر اذهـان عامـه محدود 
می شـود. شـايد او بـا فحاشـی توجـه را جلـب کنـد، امـا بـر فكرهـاى 
اثـرى کم تـرى می گـذارد. مـا واژه هـاى متعصـب، فاشیسـت،  پرسشـگر 
کثیـف، لنده غـر، دزد، شـغال، خايیـن و جنايـت کار را به سـاده گی پیرامون 
هم ديگـر اسـتفاده می کنیـم. امـا اين کـه جامعـة فحـاش سیاسـی را به بـاور 
می آوريـم، بی تفـاوت هسـتیم. ايـن کار بـر ادبیات سیاسـی جامعة مـا تأثیر 
بـدى می گـذارد. نقـد می توانـد مدلـل و مسـتند ارايـه شـود، امـا فحاشـی 
چیـزى جـدا از نقد پنداشـته می شـود. فحاشـی اخـالق سیاسـت را صدمه 
می زنـد، در حالی کـه نقـِد سـازنده، فرهنـگ سیاسـی جامعـه را حمايـت 
می کنـد. در زيـادى از جوامـع انسـانی، فحاشـی سیاسـی، اتهـام پنداشـته 

می طلبـد.  پی گـرد حقوقـی  و  می شـود 
شـايد بهتر باشـد به جـاى اسـتفادۀ رايـگان اين واژه هـا، آسـیب هايی  را که 

سـبب پیدايـش آن ها می شـود، شناسـايی کنیم.

عبداالحد هادف

کسانی که به عهد و اعتراف خودشان از جمع »امت رسول 
اهلل« خارج شده اند، حق ندارند که جوانان اين امت را تهديد 
کنند؛ فقط می توانند از حكومتی که به تشويق و تالش آن از 

امت رسول برون افتاده اند، دفاع کنند! 
زبان فارسی هم خیلی بزرگتر از آن است که شیوخ تبعیدى پس از حشر 
دوباره در عرصات امريكا، صحت و سقم واژه هاى آن را به ما نشان دهند. 
اين زبان، زبان ابوحنیفه و فردوسی و موالنا و اقبال و حافظ و جامی و بیدل 
و بخارى و سیبويه و فارابی و عطار و دهلوى و دهخدا و هزار امام و نابغه 
ديگر است که نسل شان باقی و علم شان جارى است. شهروند را نفهمیم، 
می رويم دهخدا باز می کنیم تا رفتن به صفحة حبیب الرحمن جان که گاف 

فارسی را در قرن بیست و يک، هنوز پندک دار می نويسد!

صعود 51 پله يى ساحلى بازان کشور 

در تازه ترين رده بندی جهانى

عربستان به خاطر حرکت 

فوتبالیست های خود پوزش خواست

فیـسبـوک نـــامــه

ــال ســاحلی جهــان اعــالم  ــی فوتب ــدى تیم هــاى مل ــن رده بن تازه تري
ــدى  ــن رده بن ــور در تازه تري ــاحلی کش ــال س ــی فوتب ــم مل ــد. تی ش
بهتريــن تیم هــاى جهــان، بــا صعــود 51 رتبه يــی در مــكان 11 آســیا 

قــرار گرفــت. 
در ايــن رده بنــدى تیــم ملــی اوکرايــن بــه لطــف قهرمانــی در 
ــت و  ــان پیوس ــر جه ــم برت ــع 1٠ تی ــه جم ــا ب ــگ اروپ ــچ لی يوروبی
فوتبــال ســاحلی جهــان افغانســتان نیــز 51 رتبــه صعــود کــرده اســت.
در ايــن رده بنــدى، تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی افغانســتان بــا کســب 
158 امتیــاز در جايــگاه 55 جهــان و باالتــر از تیم هــاى قطــر، 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــارک ق ــتان و دانم ــتان، قزاقس بلغارس
پیــش از ايــن، تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی افغانســتان در مــكان 1٠8ام 
ــاحلی  ــال س ــم فوتب ــازۀ تی ــدى ت ــه در رده بن ــرار داشــت ک ــان ق جه
ــرار  ــم ق ــكان يازده ــز در م ــیا نی ــر آس ــاى برت ــن تیم ه ــت بی توانس

گیــرد.
ــرح  ــن ش ــه اي ــان ب ــاحلی جه ــال س ــر فوتب ــم برت ــدى 1٠ تی رده بن

ــت: اس

1- پرتغال ۳۲۸1 امتیاز
2 - روسیه 3٠95
3- برزيل 2٠88
4- ايتالیا 1942
5- ايران 1٦2٠

٦- تاهیتی 1٦19
7- سوئیس 139٠
8- اسپانیا 1114
9- اوکراين 992

1٠- مكزيک 984
11- افغانستان 158

اين  فوتبال  ملی  تیم  بازيكنان  اين که  از  سعودى  عربستان  فوتبال  مسووالن 
نداشتند،  مشارکت  لندن  حملة  قربانیان  براى  سكوت  دقیقه  يک  در  کشور 

پوزش خواسته اند.
که  حالی  در  استرالیا  بازيكنان  و  داشت  بازى  استرالیا  با  سعودى  عربستان 
دستان خود را به نشانه احترام روى شانة يكديگر قرار داده بودند، به اين 
بازى  براى  در جايگاه خود  بازيكنان سعودى  اما  گذاشتند،  احترام  قربانیان 

قرار گرفتند.
»شرم آور«  را  عربستان  بازيكنان  حرکت  اين  استرالیا  مجلس  نمايندۀ  يک 
آنان  فرهنگ  با  رسمی  "چنین  گفته اند،  عربستان  مقام هاى  است.  خوانده 

هم خوانی ندارد."
است.  کرده  عذرخواهی  جمعه  ديروز  سعودى  عربستان  فوتبال  فدراسیون 
"قصد  اين کشور  فوتبالیست هاى  است  گفته  بیانیة خود  در  فدراسیون  اين 

بی احترامی به قربانیان و ناراحت کردن خانواده هاى آنان را نداشتند."
اين فدراسیون تأکید کرده که "اقدامات تروريستی و افراط گرايی" را محكوم 
می کند و به خانوادۀ قربانیان حمالت لندن و دولت بريتانیا تسلیت گفته است.
جام  مقدماتی  بازى هاى  چارچوب  در  سعودى  عربستان  و  استرالیا  بازى 
جهانی صورت گرفت. فدراسیون فوتبال استرالیا گفته است که پیش از بازى 
به مقام هاى سعودى در بارۀ اين يک دقیقه سكوت خبر داده بود و به آنان 
خواهند  »احترام«  سنت  اين  به  سعودى  فوتبالیست هاى  که  بود  شده  گفته 

گذاشت.
کرده اند.  انتقاد  اين حرکت سعودى ها  از  استرالیا  از سیاست مداران  شمارى 
و  فرهنگ  به  "ربطی  کارى  چنین  است  گفته  استرالیا  مجلس  نمايندۀ  يک 
سنت ندارد." دو استرالیايی در میان کشته شده گان حمالت لندن قرار داشتند.

زهر بادا شیر مادر بر کسى...
نجیب بارور

حقیقــت  يــک  زبانــی،  ترافیكی هــاى  ايــن  تمــام  پــس  در 
دقیــق  شــما  می کشــد.  نفــس  ايديولوژيــک  و  ســازمان يافته 
ــا نظــام سیاســی  ــًا ب ــار کــه ماهیّت شــويد، پســر گلبديــن حكمت ي
افغانســتان مشــكل دارنــد، در مــورد »تبعــه« و »شــهروند« نظريــات 
کارشناســانه ارائــه می کنــد. ايــن مســايل در ديــد بســیارى شــايد 
ــم  ــت مه ــد جه ــن از چن ــراى م ــن ب ــد، الک ــوه کن ــی ارزش جل ب
اســت و می خواهــم در مــوردش تبصــره کنــم. استراتژيســت هاى 
فرهنگــی قبیلــه زمانــی کــه اهمیــت زبــان را در مناســبات اجتماعی 
ــان  ــه تحمیل ســازى زب ــد ب دانســتند، در نخســتین گام آغــاز کردن
پشــتو، وقتــی ديدنــد بســتر بــراى ايــن کار شــان مســاعد نیســت، 
بالوقفــه چیــزى را به نــام »درى« آگاهانــه در کنــار »پارســی« 
چســبک زدنــد. اين هــا تالش شــان ايــن بــود کــه مــا را از حــوزۀ 

ــه جــدا ســازند. ــة جدابافت ــا تافت ــان فارســی ب ــی کالن زب تمدن
ــاال  ــه ح ــده اند ک ــق ش ــان موف ــن کار ش ــدى در اي ــا به ح اين ه
ــدارد  ــون اساســی افغانســتان را قبــول ن ــار کــه قان پســر حكمت ي
ــوان يــک مخالــف سیاســی وارد  ــه عن ــا او ب و حكومــت عمــاًل ب
ــاع  ــه اى دف ــث قبیل ــن بح ــد از اي ــت، می آي ــده اس ــره ش مذاک
می کنــد. حــاال پرسشــی کــه مطــرح می شــود ايــن اســت، خــوب 
شــهروند نــی، تبعــه، تــو کــه هیچ کدامــش را قبــول نــدارى و بــا 
ــو کــه کدامــش را  ــراى ت ــد ب آن مشــكل دارى، چــه فرقــی می کن
ــا آن جــا اســت  ــاورى ت ــه تأثیرگــذارى درى ب ــم. البت ــه کار می بري ب
ــه  ــوى آنك ــز در پهل ــی نی ــان سیاس ــه بعضــی از مصلحت انديش ک
ــد به جــاى واژه هــاى  ــح می دهن ــد، ترجی ــول دارن ــت« را قب »افغانی
کــه موالنــا بــا آن شــعر ســروده اســت، بــا واژه هــاى کامــاًل بیگانــه 
ــادا دوغ  ــا مب ــد، ت ــرف بزنن ــا ح ــند و ي ــی بنويس ــان پارس ــا زب ب

ــردد. ــر گ ــان ترش ت ــی در کام ش ــدت مل وح
ــیار  ــز بس ــهروند نی ــورد واژۀ ش ــار در م ــر حكمت ي ــتدالل پس اس
خنــده دار اســت، ايــن اســتدالل نشــان می دهــد کــه ســطح ســواد 
ــا  ــت. واژه ه ــر اس ــدرش صف ــد پ ــه گک مانن ــن بچ ــی اي سیاس
در قامــوس اصطالحــات علمی-سیاســی تحت اللفظــی معنــا 
نمی شــوند، زيــرا اگــر چنیــن شــیوۀ را در نظــر می گرفتیــم، بايــد 
واژه »حكمت يــار« را رفیــق حكمــت می دانســتیم، در حالــی 
کــه حكمت يــار بی حكمت تريــن انســان در ذهــن اجتماعــی 
افغانســتان معنــا يافتــه و گره خــورده بــا خــون و راکــت و کشــتن 

ــت. ــان ها اس انس
ــی  ــهروند« ريشه شناس ــه« و »ش ــن دو واژه »تبع ــورد اي ــر در م اگ
ــه  ــوم ک ــک مفه ــیم، ي ــوم می رس ــه از دو مفه ــه دو نتیج ــم، ب کنی
ــاس  ــر اس ــه ب ــرى ک ــوم ديگ ــت و مفه ــنتی اس ــی و س تاريخ
ــه ســنت  ــا توجــه ب ــده اســت. تبعــه ب فكــر معاصــر به وجــود آم
و  فرمان بــردارى  مفهومــی  پیش رو-پیــرو،  و  قبیله بــاورى 
ــا را به طــرف  ــر مســتقیم م ــار غی ــی دارد. پســر حكمت ي برده خوي
ــت ويک  ــرن بیس ــن در ق ــته راه رفت ــدن و چشم بس ــفند ش گوس
دعــوت می کنــد، امــا مفهــوم شــهروند را »زينــب مقدايــی« چنیــن 
ــهروند را  ــوى ش ــاظ لغ ــم به لح ــر بخواهی ــد: »اگ ــف می کن تعري
تعريــف نمايیــم، بايــد گفــت شــهروند مرکــب از دو کلمــة »شــهر« 
ــاى عضــو وابســته  ــه معن ــد« ب ــة انســانی و »ون ــاى جامع ــه معن ب
ــت  ــرده اس ــان ب ــار گم ــر حكمت ي ــت«. پس ــه اس ــن جامع ــه اي ب
ــی  ــهر زنده گ ــه در ش ــت ک ــی اس ــاى کس ــه معن ــهروند ب ــه ش ک

می کنــد.
بــا توجــه به بحــث دولت-ملــت کــه مــردم در تعییــن سرنوشــت 
شــان بــا توجــه بــه ظاهــر مســأله دســت بــاز پیــدا کرده انــد، بحث 
شــهروندى هــم از اصطالحــات مــدرن و بــا بــار معنايــی سیاســی 
ــن  ــن مســايل، درد آورتري ــام اي ــه تم ــا توجــه ب ــی رود. ب ــه کار م ب
ــه ايــن  موضــوع، غفلــت تاريخــی مــردم بی حافظــة مــا نســبت ب
ــل  ــت نظــام سیاســی در تقاب ــا ماهی ــه ب گفتمــان اســت. کســی ک
ــه، از فكــر اســتراتژيک  ــون اساســی قبیل اســت، می آيــد طبــق قان
قــوم خــود در جهــت تضعیف ســازى ديگــران پشــتیبانی می کنــد، 
ــدرت و  ــدن در ق ــر مان ــا به خاط ــدان موالن ــرف فرزن ــا اين ط ام
ــان  ــا زب ــد کــه ب ــه، هــراس دارن ــه ســرداران قبیل ــی ب خوش خدمت
خودشــان حــرف بزننــد. شــما در چهــار اطــراف تمــام قلدرهــاى 
ــر و  ــا فك ــخاصی را ب ــن اش ــا ذره بی ــا ب ــد، حت ــا ببینی ــی م سیاس
ــاورهاى  ــام مش ــد. تم ــرده نمی توانی ــدا ک ــی پی ــتراتژى فرهنگ اس
ــه  ــد ک ــدا نمی کنی ــی را پی ــد، کس ــر و رو کنی ــا را زي ــزرگان م ب
ــا  ــگ ب ــم فرهن ــت تعمی ــار در جه ــر حكمت ي ــر پس ــل براب الاق

ــان آورده باشــد. ــی به زب ــه حرف ــا کارى چــه ک ــدن م تم
حكمت يــار وقتــی بــه ايــران می گريــزد و ســال ها در دســترخوان 
ــد،  ــه می کن ــان تغذي ــول آن ــان می خــورد و از پ ســپاه پاســداران ن
ــی  ــول ايران ــن پ ــی و اي ــان ايران ــن ن ــه اي ــد ک ــک روز نمی گوي ي
ــد، واژۀ  ــان می آي ــه اش در می ــع قبیل ــاى مناف ــی پ ــا وقت ــت، ام اس
عربــی را بــا بــار معنــاى قبیلــه اى بــراى مــا »درى« معرفــی می کنــد 
ــد. ــی می خوان ــه پارســی ترين واژه اســت، ايران و »شــهروند« را ک

زهر بادا شیر مادر بر کسی
کو زبان مادرى گم کرده است
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وضعیــت در شــهر کابــل عــادى نیســت. معترضانی کــه 
خواهــان اصالحــات در حكومــت هســتند، خیمه هــاى 
بیشــترى برپــا کرده انــد و حكومــت بــه برچیــدن ايــن 
خیمه هــا هشــدار داده اســت. حكمتیــار امــا تاکیــد کرده 
کــه تغییــر در حكومــت تنهــا بــا انتخابات ممكن اســت.
در حالی کــه اختالفــات سیاســی در کابــل بیــش از هــر 
زمانــی شــديدتر شــده اســت و خیمه هــاى معترضــان با 
گذشــت هــر روز بیشــتر می شــود، محمــد اشــرف غنی 
ريیــس حكومــت بــراى اشــتراک در نشســت ســازمان 
ــت. ــه اس ــتان رفت ــه قزاقس ــانگهاى ب ــاى ش همكارى ه
شــهر  راه بندان هــاى  نتیجــه  در  مــردم  ســرگرانی 
ــو  ــک س ــت. از ي ــه ياف ــز ادام ــنبه نی ــل روز پنجش کاب
ــتن  ــا گذاش ــه ارگ را ب ــی ب ــاى منته ــت راه ه حكوم
کانتینرهــا مســدود کــرده و از ســوى ديگــر بــا افزايــش 
ــدود  ــترى مس ــاى بیش ــی، جاده ه ــاى اعتراض خیمه ه
ــت.  ــده اس ــتر ش ــردم بیش ــرگردانی هاى م ــده و س ش
گفــت:  کابــل  شــهر  باشــنده  يــک  رحمــت اهلل 
پیــاده  را  بســیارى جاده هــا  کــه  »مجبــور شــديم 
و  اســت  مســدود  شــهر  مرکــز  راه هــاى  برويــم. 
بايــد پیــاده برويــم. مــردم پیــاده می رفتنــد چــون 
و  حكومــت  طــرف  از  جاده هــا  و  کوچه هــا 
ــود.« ــده ب ــدود ش ــد، مس ــراض دارن ــه اعت ــانی ک کس
کنیــد! جمــع  را  خیمه هــا  حكومــت:  

در حالــی کــه معترضــان کوشــش می کننــد خیمه هــاى 
بیشــترى برپــا کننــد و بــه ايــن ترتیــب فشــار بیشــترى 
جمهــورى  رياســت  نماينــد،  وارد  حكومــت  بــر 
شــام روز چهارشــنبه ابالغیــه اى صــادر کــرد و از 
ايــن خیمه هــا را جمــع  تــا  معترضــان خواســت 
نماينــد. مطــرح  را  شــان  خواســت هاى  و  کننــد 
هموطنــان  عــده  آن  اســت: »به  گفتــه  ابالغیــه 
ــده و در  ــل گردي ــن متوس ــه تحص ــه ب ــا ک ــز م عزي
ــار  ــد اخب ــته ان ــا داش ــر پ ــه ب ــام خیم ــیرهاى ع مس
ــا  ــهروندى ب ــوق ش ــت حق ــا رعاي ــه ب ــردد ک ــی گ م
ــرايط  ــل از ش ــش و درک کام ــز خوي ــان عزي هموطن
حســاس امنیتــی، وضــع اقتصــادى و ارج گــذارى 
ــی  ــک دين ــراى مناس ــان و اج ــارک رمض ــاه مب ــه م ب
ــیرهاي  ــیده و مس ــه بخش ــش خاتم ــن خوي ــه تحص ب
ــد  ــاز نماين ــک ب ــن و ترافی ــه روى عابري ــره را ب متذک
برگــردد.« عــادى  روال  بــه  مــردم  زندگــی  تــا 
ــا  ــته اســت ت ــن خواس ــورى از معترضی رياســت جمه
ــا حكومــت شــريک ســازند. در  تقاضاهــاى شــان را ب
ابالغیــه گفتــه شــده کــه دادســتانی مصــروف بررســی 

قضیــه شــلیک بــر تظاهــرات کننــده گان در روز جمعــه 
ــان  ــت هاى ش ــز خواس ــان نی ــت و معترض ــته اس گذش
را بــا لــوى ســارنوالی شــريک ســازند، تــا ايــن قضیــه 
بــه صــورت دقیــق بررســی شــود. روز جمعــه گذشــته 
ــه  ــود را ب ــتند خ ــدگان می خواس ــرات کنن ــی تظاه وقت
ارگ رياســت جمهــورى برســانند، نیروهــاى امنیتــی بر 
آن هــا شــلیک کردنــد کــه در نتیجــه پنــج يــا شــش تــن 
کشــته شــدند و حــدود 2٠ تــن ديگــر زخــم برداشــتند.

ــی  ــت در صورت ــدار داده اس ــن هش ــت همچنی حكوم
ــا  ــد، ب ــان ندهن ــان را پاي ــت ش ــان فعالی ــه معترض ک
ــورت  ــد: »در ص ــد ش ــی خواه ــورد قانون ــا برخ آن ه
ادامــه وضعیــت، دولــت بــه منظــور حمايــت از حقــوق 
شــهروندان و تامیــن امنیــت و مصونیــت مــردم و 
ــون اجتماعــات،  ــا قان ــدگان، در مطابقــت ب تجمــع کنن
اعتصابــات و تظاهــرات اقدامــات قانونــی مــی نمايــد.«
نكنیــد تــالش  نظــام  تضعیــف  بــراى  حكمتیــار:  

ــزب  ــر ح ــار، رهب ــن حكمتی ــر، گلبدي ــوى ديگ از س
ــح پیوســته  ــه پروســه صل ــه تازه گــی ب ــه ب اســالمی ک
اســت، روز پنجشــنبه در يــک کنفرانــس خبــرى 
ــن  ــونت ممك ــق خش ــام از طري ــر نظ ــه تغیی ــت ک گف
ــی  ــه بديل ــوند ک ــر ش ــان تغیی ــی خواه ــت:  »زمان نیس
ــراى  ــد ب ــام باي ــن نظ ــد و اي ــام باش ــن نظ ــراى اي ب
همــه قابــل قبــول باشــد. بديــل يــک جانبــه نــه 

بلكــه بديلــی کــه قابــل قبــول اکثريــت ملــت اســت.«
معترضانــی کــه ايــن روزهــا در جاده هــاى کابــل 
خیمــه زده انــد، خواســتار محاکمــه کســانی انــد کــه امر 
ــد.  ــدگان را داده ان ــرات کنن ــر تظاه شــلیک مســتقیم ب
خواســت ديگــر آن هــا اصالحــات در حكومــت اســت. 
هرچنــد ايــن اصالحــات مشــخص نیســت، امــا اخیــراَ 
صــالح الديــن ربانــی، وزيــر خارجــه و رئیــس حــزب 
ــوراى  ــاور ش ــدن مش ــار ش ــتار برکن ــت خواس جمعی

امنیــت و وزيــران امنیتــی حكومــت شــده اســت.
ــن  ــراى اي ــی ب ــه بديل ــرد ک ــد ک ــار تأکی ــا حكمتی ام
ــان  ــه او طالب ــه گفت ــرا ب ــدارد زي ــود ن ــت وج حكوم
وضعیــت  ايــن  از  شورشــی  گروه هــاى  ســاير  و 
ســود خواهنــد بــرد: »از ديگــران نیــز می خواهــم 
ــخ  ــد تل ــت هرچن ــک واقعی ــوان ي ــه عن ــن را ب ــه اي ک
قبــول کننــد و مطالبــه تغییــر نداشــته باشــند و تــالش 
نكننــد کــه ايــن نظــام تضعیــف شــود. تضعیــف 
ايــن نظــام بــه نفــع دولــت و کشــور نیســت.«
ــتان  ــر افغانس ــخ معاص ــه تاري ــاره ب ــا اش ــار ب حكمتی
گفــت هرگونــه تــالش يــک جانبــه بــراى عــزل 
بــه  منجــر  مقامــات حكومتــی،  کــردن  نصــب  و 
ــه آن  ــده و نتیج ــتان ش ــی در افغانس ــاى خونین جنگ ه
جــز بربــادى و بیچاره گــی چیــز ديگــرى نبــوده اســت.

عبدالقديــر غفــورى، خبرنــگار راديــو آزادى و مســوول 
ــور از  ــت غ ــتان در والي ــتان افغانس ــة ژورنالیس اتحادي

ســوى امنیــت ملــی بازداشــت شــده بــود. 
عبدالقديــر غفــورى ديــروز در يــک نشســت خبــرى ، 
ــاش  ــی را ف ــت مل ــات بازداشــتش از ســوى امنی جزئی

کــرد.
غفــورى در يــک تمــاس بــا اتحايدٔه ملــی ژورنالیســتان 

ــوى  ــی از س ــه تازه گ ــه ب ــت ک ــه اس ــتان، گفت افغانس
ــه از نشــر  ــد شــده ک ــور تهدي ــی غ ــت مل ــس امنی ريی
ــا شــمارى از  ــن رياســت ب ــط اي ــورد رواب ــار در م اخب

ــد. ــان خــود دارى کن فرماندهــان طالب
ــت  ــه امنی ــد ک ــگاران در غــور می گوين برخــی از خبرن
ــات  ــر گزارش ــا از نش ــت ت ــته اس ــا خواس ــی از آنه مل
در مــورادى چــون، سنگســار رخشــانه، قتــل چنــد تــن 
از مامــوران امنیتــی و کشــتار جمعــی افــراد ملكــی در 

شــمال فیــروز کــوه، خــود دارى کننــد.
غفــورى در مــورد حادثــٔه شــب گذشــته گفتــه اســت: » 
يــک فــرد کــه لبــاس ملكــی بــه تــن داشــت، خواســت 
موتــرم را توقــف بدهد.مــن  در اول اعتنــا نكــردم ؛امــا 
ــی  ــی م ــم چ ــا بدان ــردم ت ــف ک ــر توق ــی دور ت کم
خواهــد و همیــن کــه دروزأه موتــرم را بــاز کــردم، اول 
بــه فحــش گفتــن پرداخــت و تــا هويتــش را پرســیدم 

بــا مشــت و لگــد بــه جانــم افتــاد.«
پــس از آن غفــورى را بــه يكــی از دفاتــر امنیــت ملــی 
ــی در  ــت مل ــد. مســؤوالن رياســت امنی ــرده ان ــور ب غ
ــال داده  ــا انتق ــه آنج ــورى ب ــه غف ــد ک ــه ان ــل گفت کاب
شــد تــا تســلیم يكــی از اعضــاى خانــواده اش شــود، 
ــت بازداشــت  ــی، عل ــت مل ــس امنی ــه ريی ــی ک در حال

غفــورى را اســتفاده از مشــروبات الكولــی گفتــه اســت.
فهیــم دشــتی ريیــس اتحاديــٔه ملــی ژورنالیســتان 
افغانســتان می گويــد:» وقتــی يكــی از همــكاران ، 
ــگ زدم و او  ــر از توقیــف غفــورى داد، برايــش زن خب
ــت  ــوب و بازداش ــت و ک ــه ل ــه چگون ــح داد ک توضی
ــور را از  ــی غ ــت مل ــس امنی شــده اســت. شــمارٔه ريی

ــدم.« ــاس ش ــه تم ــا وى ب ــم و ب ــورى گرفت غف
ــی  ــت مل ــس امنی ــورد ريی ــد: » برخ ــی  افزاي ــتی م دش
ــازارى و توهیــن آمیــز بــود و  غــور، بســیار کوچــه- ب
ــرف  ــی مص ــروبات الكول ــورى مش ــه غف ــت ک می گف
ــی  ــده. وقت ــت ش ــل بازداش ــن دلی ــه همی ــرده و ب ک
گفتــم کــه مــن بــا غفــورى صحبــت کــردم و اثــرى از 
اســتفاده از مشــروبات الكــوى در صحبتــش نبــود، بــار 
ديگــر بــا لحــن توهیــن آمیــزى گفــت- تــو در هــر کار 

ــرد.« ــع ک ــون را قط ــورا دارى- و تیلیف دوکت
اتحاديــٔه ملــی ژورنالیســتان افغانســتان در اعالمیــه 
ــرده  ــد ک ــار داده ، تأکی ــه انتش ــن رابط ــه در هیم اى ک
ــٔه لــت و کــوب و بازداشــت غفــورى  اســت کــه قضی
و برخــورد توهیــن آمیــز ريیــس امنیــت ملــی غــور بــا 
ــرى  ــمی، پیگی ــٔه رس ــه گون ــه را ب ــن اتحادي ــس اي ريی

ــرد. ــد ک خواه

حکمتیار در برابر معترضان قرار گرفت:

تالش برای عزل و نصب يک جانبه منجر به جنگ خونین مى شود

قدیر غفوری:

به دلیل نپـذيرفتن سانسور، لـت وکوب و توقیف شـدم

افتتاح نخستین فابریکة 
تولید و پروسس چرم 

در هرات
بــا افتتــاح اولیــن کارخانــه تولیــد چــرم افغانســتان در هــرات، 
زمینــه کار بــراى ده هــا تــن از باشــنده گان ايــن واليــت فراهــم 
ــرارداد  ــده ق ــد در آين ــه می خواه ــن کارخان ــده اســت. اي گردي
تولیــد بــوت و لــوازم چرمــی مــورد نیــاز نظامیــان را از دولــت 

بگیــرد.
ــه بیــش از  ــن کارخان ــد در اي ــن فابريكــه می گوين مســئوالن اي
ــاالنه  ــده اســت و س ــذارى ش ــرمايه گ ــر س ــون دال شــش میلی
بیــش از دو میلیــون قطعــه پوســت مواشــی بعــد از پروســس 

بــه چــرم تبديــل مــی گــردد.
ــرات  ــس فابريكــه پوســت و چــرم ه ــک ريی ــر هوت عبدالبصی
می گويــد ايــن اولیــن فاريكــه تولیــد چــرم خالــص در 
افغانســتان اســت. وى افــزود در حــال حاضــر در ايــن فابريكــه 
8٠ تــن مصــروف کار شــدند: »مــا در 12 ســال گذشــته پوســت 
را پروســس کــرده و بــراى تولیــد چــرم بــه ايتالیــا صــادر مــی 
کرديــم، امــا حــاال مــی توانیــم چــرم مــورد نیــاز مولدين لــوازم 
ــم  ــی توانی ــا م ــده م ــم. در آين ــن کنی ــان تامی ــی را خودم چرم

افغانســتان را در تولیــد چــرم خودکفــا کنیــم«.
ــووالن وزارت  ــرات از مس ــی ه ــی وال ــف رحیم ــد آص محم
تجــارت کشــور خواســت تــا در راســتاى رشــد فابريكــه تولیــد 

چــرم هــرات تــالش کننــد.
وى افــزود در صورتیكــه امتیــاز تولیــد بوتهــاى نظامــی 
ــن  ــود اي ــه داده ش ــن فابريك ــه اي ــور ب ــی کش ــاى امنیت نیروه
کارخانــه بــه زودتريــن فرصــت رشــد و از عوايــد آن حكومــت 
افغانســتان نیــز بهــره خواهــد بــرد.: »تصــور کنیــد کــه دولــت 
ايــن قــرارداد را بــه ايــن فابريكــه بدهــد. هــر ســال 3٠٠ هــزار 
جــوره و اگــر بــه هــر ســرباز دو جــوره داده شــود، 5٠٠ هــزار 
جــوره بــوت بايــد تولیــد شــود. ايــن باعــث ايجــاد فابريكــه 

هــاى بیشــتر، اشــتغال زايــی و رشــد اقتصــاد مــی شــود«.
والــی هــرات مــی گويــد بايــد در ايــن زمینــه دادخواهــی شــود 

و ايــن موضــوع در شــوراى  عالــی اقتصــادى مطــرح گــردد.
بــا ايــن حــال، احمــد ضیــا ســیدخیلی ريیــس تنظیــم انكشــاف 
ــه  ــن فابريك ــد اي ــا ايج ــد ب ــور می گوي ــارت کش وزارت تج
ــده  ــا گردي ــا خودکف ــرم تقريب ــد چ ــاظ تولی ــتان از لح افغانس
ــدات مــی شــود،  ــد رفتــن ارزش تولی ــن باعــث بلن اســت: »اي
چراکــه مــواد خــام در داخــل تولیــد شــده و باعــث بــه میــان 

ــردد«. ــی گ ــز م ــراد بیشــترى نی ــراى اف ــه کار ب ــدن زمین آم
بنــا بــه اظهــارات وى در ايــن فابريكــه بــوت، کیــف، کمربنــد 
و ديگــر وســايل چرمــی ســاخته خواهــد شــد و ديگــر نیــازى 
ــات  ــا تجــار از کشــورهاى خارجــی وســايل و امكان نیســت ت

چرمــی را وارد کشــور نماينــد.
ــن  ــاح اي ــا افتت ــه ب ــه ک ــت ک ــان گف ــیدخیلی همچن ــاى س آق
ــدات  ــد تولی ــت 5٠ درص ــد توانس ــتان خواه ــه، افغانس فابريك

ــت آورد. ــه بدس ــن فابريك ــود را از اي ــرم خ چ
در همیــن حــال شــمارى از باشــنده گان هــرات بــا ايجــاد ايــن 
فابريكــه اظهــار خرســندى نمــوده مــی گوينــد از ايــن طريــق 

شــرايط کار بــراى شــان فراهــم شــده اســت.
ايــن شــهروندان از دولــت مــی خواهنــد تــا در راســتاى ايجــاد 
کارخانــه هــاى صنعتــی در ايــن واليــت ســهولت هــاى الزم را 
بــراى ســرمايه گــذاران فراهــم ســازد: »در صورتــی کــه دولــت 
در ايــن زمینــه شــرکت هــا را حمايــت کنــد، مــردم نفــع مــی 
برنــد. چــون بــراى مــا کار فراهــم مــی شــود و اقتصــاد بهتــر 
مــی گــردد. امیدواريــم شــاهد ايجــاد کارخانــه هــاى بیشــترى 

از ايــن گونــه باشــیم«.
ايــن فابريكــه در حالــی ايجــاد شــده اســت کــه در يــک ســال 
ــا  ــه تولیــدى در شــهرک صنعتــی هــرات ب گذشــته 25 کارخان
ــه  ــوده ک ــه کار نم ــاز ب ــی آغ ــش خصوص ــرمايه گذارى بخ س

بــراى صدهــا تــن شــرايط کار فراهــم شــده اســت.
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