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اداره شناســـنامه های الترونیکـــی اعـــام کـــرد کـــه تمامـــی 
دســـت  روی  شناســـنامه ها  توزیـــع  بـــرای  آماده گـــی 
ـــاه  ـــان م ـــا پای ـــد ت ـــن رون ـــت ای ـــرار اس ـــده و ق ـــه ش گرفت
اســـد ســـال جـــاری عمـــًا در شـــهر کابـــل آغـــاز شـــود.
ـــی  ـــنامه های الکترونیک ـــس اداره شناس ـــاط ریی ـــون محت همای
بـــه خبرگـــزاری جمهـــور بیـــان داشـــت: ایـــن اداره، ۵۵۰ 
کارمنـــد را اســـتخدام نمـــوده و نیـــز پنـــج مرکـــز را بـــه 
ـــف  ـــاط مختل ـــنامه ها در نق ـــی شناس ـــع آزمایش ـــور توزی منظ

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــل ایج ـــهر کاب ش
آقـــای محتـــاط افـــزود، تمامـــی چالش هـــای حقوقـــی بـــر 
ســـر آغـــاز توزیـــع شناســـنامه هـــای الکترونیکـــی حـــل 

شـــده اســـت و هیـــچ گونـــه مانعـــی جـــود نـــدارد.
او خاطرنشـــان کـــرد کـــه در ابتـــدای ایـــن رونـــد، بـــرای 
۵۰۰ صـــد هـــزار باشـــنده کابـــل شناســـنامه هـــای الکترونیکـــی 
ـــت  ـــه والی ـــد ب ـــن رون ـــد از آن ای ـــود و بع ـــی ش ـــع م توزی

ـــت. ـــد یاف ـــترش خواه ـــز گس ـــر نی ـــای دیگ ه
ـــد  ـــاز رون ـــذاران، از آغ ـــون گ ـــی از قان ـــم، برخ ـــویی ه از س
ـــه  ـــوده و آن را ب ـــتقبال نم ـــی اس ـــنامه های برق ـــع شناس توزی

فـــال نیـــک می گیرنـــد.
حمیـــرا ایوبـــی یـــک عضـــو مجلـــس نماینـــدگان گفـــت، 
جنگـــی  شـــرایط  در  برقـــی  شناســـنامه های  توزیـــع 
ـــه  ـــه گفت ـــرا ب ـــود، زی ـــد ب ـــذار خواه ـــیار تاثیرگ ـــتان بس افغانس
ـــی  ـــای برق ـــنامه ه ـــی از شناس ـــا گروه ـــرد و ی ـــچ ف وی، هی

ســـوء اســـتفاده نمـــی تواننـــد.
ـــفافیت  ـــی ش ـــای برق ـــنامه ه ـــه شناس ـــزود ک ـــی اف ـــم ایوب خان

ـــی آورد. ـــود م ـــه وج ـــا ب ـــش ه ـــی بخ را در تمام
ـــبکه  ـــع ش ـــس مجتم ـــی ریی ـــزاهلل رفیع ـــر، عزی ـــوی دیگ از س
جامعـــه مدنـــی نیـــز از تبدیـــل شـــدن مســـاله شناســـنامه 

ـــی  ـــراز نگران ـــی اب ـــث قوم ـــه بح ـــه ب ـــی ب ـــای الکترونیک ه
دارد.

آقـــای رفیعـــی گفـــت، "امیـــدوارم کـــه مســـاله شناســـنامه 
ـــن  ـــد ای ـــود، بای ـــدل نش ـــی مب ـــث قوم ـــه بح ـــی ب ـــای برق ه
ـــنامه  ـــتان شناس ـــردم افغانس ـــام م ـــا تم ـــود ت ـــا ش ـــت مهی فرص
ـــی  ـــت درســـت و مناســـب مل ـــوان هوی ـــه عن ـــی را ب هـــای برق
ـــت  ـــه دس ـــور ب ـــوس کش ـــق نف ـــار دقی ـــا آم ـــد ت ـــت کنن دریاف

آید".
ـــناد  ـــی، اس ـــای برق ـــنامه ه ـــع شناس ـــا توزی ـــه او، ب ـــه گفت ب

ـــود. ـــد ب ـــتفاده نخواه ـــل اس ـــر قاب ـــز دیگ ـــی نی جعل
ـــای  ـــال ه ـــال جنج ـــه س ـــس از س ـــی پ ـــای برق ـــنامه ه شناس
ــاده توزیـــع بـــه  سیاســـی و چالـــش هـــای حقوقـــی، آمـ

باشـــندگان کابـــل مـــی شـــود.
ـــور  ـــس جمه ـــن ریی ـــش از ای ـــه پی ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
غنـــی طـــی فرمانـــی بـــه اداره توزیـــع شناســـنامه هـــای 
الکترونیکـــی دســـتور داده اســـت تـــا رونـــد توزیـــع ایـــن 

شناســـنامه هـــا را در مـــدت ســـه مـــاه آغـــاز کنـــد.
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بر بنیاد گزارش ها، دست كم 70 
تن از نیروهای امنیتی هر هفته 
در سراسر كشور جان می بازند. 
این رقم به نیروی 300 هزار 

نفری افغانستان فاجعه بار است. 
ضعف رهبری،  نبود فرماندهی 
و مدیریت مناسب و حیف ومیل 

امکانات و منابع، عامل اصلی 
قتل عام سربازان مظلوم كشور 

محسوب می شود. حکومت وحدت 
ملی، هیچ گونه برنامه یی برای 
جلوگیری از تلفات سربازان و 

نظامیان ندارد. 
عده یی از مسووالن امنیتی در 

حکومت در تالش تصفیۀ قومی و 
گروهی از صفوف نیروهای امنیتی 

هستند تا جلوگیری از تلفات 
نظامیان و غلبه بر تروریسم  
كه دشمن مشترک همۀ مردم 
افغانستان محسوب می شود. 

نماینده گان والیت کندز:

جنگکندزدرفصلبرداشتمیوه
خساراتزیادیبهکشاورزانواردکرده

مته ده پر پاکستان د امریکا فشار 

افغان سولې ته زمینه برابره کړي

مقـصر وضعیـتفعـلی 
كـی هـا انـد؟

آقایغنی!
پیشازآنکه
دیرباشدبرگرد

احمدولی مسعود در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم:

حکومتوحـدتملیافغانستان
درآستـانۀفروپـاشیاست

سربازاندرتیرطالبانونیرویهایامریکایی



ــت  ــاون دوم ریاس ــش، مع ــرور دان ــخنان س س
ــور  ــر کش ــای اخی ــورد قضای ــوری، در م جمه
همــه   بــا  کــه  اســت  هراســی  از  حاکــی 
ــرای کــم  تاش هــای ارگ ریاســت جمهوری ب
ــی  ــق بحران ــا از عم ــوه دادن آن ه ــت جل اهمی
حکایــت می کنــد کــه افغانســتان بــا آن درگیــر 

ــت.  ــده اس ش
حکومــت آقــای غنــی کــه خــود را در مدیریت 
ــکات  ــه مش ــد و هم ــاق می دان ــا خ بحران ه
می دهــد،  حوالــه  قبلــی  ادارۀ  دوش  بــه  را 
چنــان بحرانــی را در کشــور رقــم زده کــه 
ــد از  ــانی بتوان ــن آس ــه ای ــی رود ب ــان نم گم
پــس از آن بیــرون شــود. از یــک طــرف مســاله 
ــت  ــان اعضــای ارشــد دول بحــران سیاســی می
مطــرح اســت و از طــرف دیگــر بحــران 
ــه  ــده ک ــترش یابن ــده و گس ــای فزاین ناامنی ه
ــور  ــمال کش ــای ش ــی از والیت ه ــا نیم تقریب
کــه  شــده  باعــث  عمــا  و  درنوریــده  را 
باشــنده گان ایــن مناطــق در تــرس و هــراس از 
تکــرار فاجعــه کنــدز بــه ســر ببرنــد. براســاس 
ــانه ها در  ــوی رس ــره از س ــای منتش گزارش ه
روزهــای پســین والیت هــای بغــان، فاریــاب 
و بدخشــان شــاهد خونیــن تریــن نبردهــا میــان 
نیروهــای امنیتــی کشــور و گــروه طالبــان بــوده 
ــاب و  ــه فاری ــد ک ــران ان ــا نگ ــت. برخی ه اس
ــه سرنوشــت یــک  بغــان در شــمال کشــور ب
ســال پیــش والیــت کنــدز دچــار شــوند. 
ــه  ــم ب ــال ه ــاد دور از احتم ــی زی ــن اتفاق چنی
ــزارش  ــه از گ ــه ک ــد. آن گون ــی رس ــر نم نظ
ــن  ــد ای ــوان فهمی ــی ت ــا م ــانه ه ــای رس ه
ــه  ــورت فاجع ــمال کشــوربه ص ــه ش ــت ک اس
ــده  ــن ش ــای خونی ــگ ه ــر جن ــاری درگی ب
کــه چنــدان نیــز از ســوی مقــام هــای کشــور 
ــت  ــا دول ــیاری ه ــود. بس ــی نمیش ــدی تلق ج
ــرای  ــد الزم ب ــدم تعه ــی و ع ــی کفایت ــه ب را ب
جلوگیــری از چنیــن درگیــری هــای متهــم مــی 
کننــد کــه در آن هــا همــه روزه تعــداد زیــادی 
از افــراد نظامــی و غیرنظامــی قربانــی مــی 
ــود  ــا وج ــه ب ــن جاســت ک ــب ای ــوند. جال ش
تاییــد جنــگ هــای خونیــن در مناطــق شــمال 
کشــور از ســوی منابــع معتبــر و مســتقل مقــام 

ــت در  ــش و امنی ــاع از آرام ــای وزارت دف ه
ایــن مناطــق اطمنیــان می دهنــد و بــاور دارنــد 
کــه هیــچ نشــانه تهدیــد جــدی در ایــن حــوزه 
ــی از  ــۀ شــاهدان عین ــه گفت ــده نمی شــود. ب دی
ــروه  ــه گ ــی ک ــور در حال ــمال کش ــق ش مناط
پیــش روی  مصــروف  هراس افکــن  هــای 
و کشــتار افــراد غیرنظامــی انــد، نیروهــای 
ــود را  ــا خ ــن درگیری ه ــر در ای ــی کمت خارج
دخیــل می کننــد. در حالــی کــه بــه بــاور ایــن 
ــای  ــی نیروه ــیبانی هوای ــی پش ــاهدان عین ش
ــی  ــت جنگ ــد در وضعی ــی می توان ــن الملل بی
شــمال بســیار موثــر باشــد. جنگنده هــای 
ناتــو بــه جــای دفــع حمــات نیروهــای 
هراس افکــن در شــمال کشــور، در والیــت 
ــای  ــود نیروه ــی خ ــات هوای ــد در عملی هلمن
دولتــی را هــدف قــرار می دهنــد. آن چــه کــه 
ــا  ــته واقع ــوع پیوس ــه وق ــد ب ــت هلمن در والی
جــای تاســف و تاثــر دارد. امــا آیــا بــا تاســف 
ــرد؟  ــارت ک ــع خس ــه دف ــود ک ــر می ش و تاث
وقتــی 12 پولیــس کشــور در حملــه اشــتباهی 
ناتــو کشــته می شــوند،  نیروهــای  هوایــی 
ــم  ــا ه ــن نیروه ــه ای ــه ب ــود ک ــه می ش چگون
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرد؟ ب ــاد ک ــان اعتم چن
ــی و  ــای بین الملل ــان نیروه ــی می ــا هماهنگ ن
ــش  ــه حــدی افزای ــی کشــور ب ــای امنیت نهاده
یافتــه کــه منجــر بــه خلــق فاجعــه مثــل 
هلمنــد می شــود. حــاال بــه دنبــال ایــن حادثــه 
مقام هــای دولتــی و بــه ویــژه فرمانــده کل قــوا 
چــه پاســخی دارد کــه بــه مــردم بدهــد؟ آقــای 
ــی  ــت تخصص ــد و مدیری ــدام تعه ــی از ک غن
خــود در امــر کشــور داری ســخن می گویــد؟ 
وقتــی نمی تــوان جلــو تلفــات خــودی را 
ــه در  ــه ممکــن اســت ک ــت آن گاه چگون گرف
ــت  ــه دس ــی ب ــت موفقیت ــن امنی ــه تامی عرص
ایتاف هــا  ایجــاد  از  حالــی  در  ارگ  آورد. 
ــه خــود  ــد ک ــی و تشــویش می کن ــراز نگران اب
ــت.  ــم آورده اس ــور ک ــت کش ــر مدیری در ام
ایــن مســایل را نمی شــود بــا راه انــدازی مــوج 
ــه نفــع رییــس جمهــوری ســامان  فیســبوکی ب
ــه  ــا ب ــن روزه ــه در ای ــه را ک ــید، آن چ بخش
صــورت افسارگســیخته یــی شــاهد آن هســتیم. 

آقــای دانــش از ایجــاد ایتاف هــا و برگــزاری 
همایــش هایــی کــه در آن کارنامــه دولــت نقــد 
شــود، انتقــاد می کنــد و آن را مغایــر منافــع ملی 
ــود  ــی خ ــدی مدیریت ــا نارکارآم ــد، ام می خوان
ــور  ــر اصــاح ام و رییــس جمهــوری را در ام
اصــا نمی بینــد. اگــر ارگ ریاســت جمهــوری 
ــای  ــه ج ــرد و ب ــل می  ک ــا مســووالنه عم واقع
پرداختــن بــه مســایل جزیــی و فرعــی در 
مدیریــت کان کشــور تغییــرات و اصاحــات 
را بــه رســمیت می شــناخت بــدون شــک 
امــروز مشــکات ایــن همــه نگرانــی عمومــی 
ــه  را برنمی انگیخــت. چــرا حاکمــان کشــور ک
در پــی غصــب عــام و تــام قــدرت انــد، یــک 
ــد.  ــک نمی ببینن ــار عملکــرد خــود را از نزدی ب
ــد  ــه می گوی ــود دارد ک ــی وج ــفه اصل در فلس
ــدار  قضــاوت شــخص در مــورد خــودش پدی
دیگــران  مــورد  در  ولــی  اســت  شناســانه 
ــد.  ــاوت می کن ــانه قض ــه رفتارشناس ــه گون ب
ــی  ــرای عملکــرد خــود همــواره دالیل ــی ب یعن
ــاوت او  ــی قض ــد ول ــد بتراش ــه می توان موج
ــق  ــاس منط ــران براس ــرد دیگ ــورد عملک در م
حــب و بغــض اســتوار اســت. بحــران فعلــی 
ــی  ــد امنیت ــد سیاســی و چــه در بع چــه در بع
مثــل  نیســت کــه جنبــش هــای  چیــزی 
ــاف  ــا ایت ــر و ی ــتاخیر تغیی ــنایی و رس روش
ــن  ــند. ای ــبب آن باش ــتان مس ــات افغانس نج
بحــران هــا دقیقــا ماحصــل عملکــرد ارگ 
ــوده  ــران ب ــر دیگ ــوری در براب ــت جمه ریاس
ــرای جلــو گیــری از  اســت. اگــر حــاال هــم ب
آن هــا بــه گونــه عقانــی عمــل نشــود و واقعــا 
ــا  ــه ه ــه زمین ــی در هم ــارکت کان سیاس مش
ــود  ــای موج ــران ه ــات بح ــود تبع ــاظ نش لح
بــرای کشــور بســیار ســنگین خواهــد بــود. بــا 
بیانیــه و شــعاردادن هــا هــم نمــی شــود وضــع 
را تغییــرو یــا بــه گونــه دیگــر نشــان داد. 
اوضــاع بدتــر از چیــزی اســت کــه آقــای غنــی 
ــدام  ــا اق ــد ب ــد. بای ــی زنن ــدس م ــش ح و دان
ــد  ــران متعه ــوان رهب ــه عن ــووالنه ب ــای مس ه

ــت. ــت گرف ــه در راهس ــۀ را ک ــو فاجع جل
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ــان افغانســتان  ــات نظامی ــا امنی هــا و گســتردگی تلف ــش ن افزای
ــه خصــوص در هفته هــا و روزهــای اخیــر،  در ســال جــاری ب
ــش  ــدی پی ــت. چن ــار آوره اس ــه ب ــدیدی را ب ــای ش نگرانی ه
ــود کــه تنهــا در  ــه ب ــان خــود گفت ــه زب ــی، ب رییس جمهــور غن
ــی  ــزار نظام ــی، هفتادوپنج ه ــدت مل ــت وح ــال دول ــم س دونی
کشــور کشــته شــده انــد. رقمــی کــه ممکــن بــه دالیــل زیــادی، 
نصــف رقــم واقعــی باشــد. امــا آقــای غنــی در آن زمــان ایــن 
رقــم را بــه گونه یــی اعــان کــرد کــه گویــی هیــچ اتفاقــی نفتاده 
اســت. هیــچ نگرانی یــی در ســیمایش دیــده نمی شــد حتــا بــه 
ــا  ــد ت ــان از هلمن ــه طالب ــا ک ــن روزه ــا حــاال در ای ــر. ام تظاه
قنــدوز تــا بغــان و بدخشــان دســت بــه عملیات هــای مهمــی 
زده انــد و توانســته اند تلفــان نظامیــان کشــور را افزایــش دهنــد؛ 
امــا هیــچ درنگــی را در دســتگاه ریاســت جمهوری و نهادهــای 
ــه  ــت در حالی ک ــت. درس ــرده اس ــاد نک ــور ایج ــی کش امنیت
طالبــان بــا شــدت تمــام در والیت هــای مختلــف کشــور 
ــتند و  ــتان هس ــی افغانس ــای امنیت ــا نیروه ــگ ب ــال جن در ح
والیت هــای بزرگــی ماننــد بدخشــان، قنــدوز و بغــان، هلمنــد 
و فاریــاب را مــورد حمــات شــدید قــرار داده انــد و تلفاتــی 
را وارد کــرده انــد؛ امــا حکومــت آقــای غنــی بــه جــای اینکــه 
بــه ایــن مهــم بپــردازد و اقدامــات عاجلــی را روی دســت گیــرد 
ــر مخالفــان سیاســی  ــه مســایل دیگــر توجــه کــرده و در براب ب
ــله  ــک سلس ــه ی ــن ب ــد و در ضم ــدان می کش ــغ و دن اش تی

ــد.  ــن میزن ــی دام ــای قوم بازی ه
واقعیــت ایــن اســت کــه مــردم افغانســتان، از بلنــد رفتــن رقــم 
تلفــات نگــران انــد و دولــت بایــد بــه ایــن مهــم توجــه کنــد 
و در ضمــن بــه ایــن ســوال پاســخ دهــد کــه چگونــه ممکــن 
اســت کــه تلفــات نظامیــان کشــور اینگونــه بــاال بــرود و جنــگ 
ــن ســوال  ــه ای ــا پاســخ ب ــه گســترده شــود؛  ام ــان اینگون طالب
ــه  ــت و آن اینک ــح اس ــیار واض ــتان بس ــردم افغنس ــزد م در ن
ســرقوماندانی/فرماندهی اعــای قــوای مســلح کشــور، یکــی از 
مهمتریــن بخــش مشــکات بــرای نظامیــان کشــور اســت؛ زیــرا 
ــرای  ــه مســایلۀ، خــردی ب ــی ب ــگاه قوم ــن بخــش جــز ن در ای
بهتــر کــردن امــور نظامــی کشــور وجــود نــداد و ایــن مهمتریــن 
ــر  ــل دیگ ــت. دلی ــی اس ــای امنیت ــه نهاده ــی ب ــل بی توجه دلی
ایــن اســت کــه دولــت آقــای غنــی سیاســت ســرکوب طالبــان 
را روی دســت نــدراد و بــه طالبــان بــه عنــوان ابزارهای سیاســی 
در برابــر رقبــای سیاســی و بــه عنــوان یــک گــروه قومــی نــگاه 
می کننــد و همیــن امــر ســبب دیگــری بــر رشــد طالبــان شــده 
ــردن  ــی ک ــه قوم ــت ب ــه حکوم ــال، توج ــن ح ــت. در عی اس
نهادهــای امنیتــی و تصفیــۀ قومــی در کل دولــت ســبب شــده 
ــوان  ــه عن ــان ب ــا طالب ــه مســالۀ امنیتــی و جنــگ ب اســت کــه ب
یــک اولویــت الزم توجــه نشــود و ایــن جنــگ بــدون داشــتن 
ــام  ــه ن ــط ب ــت، فق ــب حکوم ــر از جان ــی و موث ــی مل برنامه ی

ــر تــرور، جریــان دارد.  جنــگ در براب
ــری  ــل دیگ ــور، دلی ــی کش ــای امنیت ــاد در نهاده ــش فس افزای
اســت کــه تاثیــرش را بــر بلنــد رفتــن تلفــات نیروهــای امنیتــی 
می گــذارد و وقتــی ایــن مســأله بــا ضعــف و بی مایه گــی 
ــده  ــس و فرمان ــا ریی ــر ت ــی از وزی ــای امنیت ــری در نهاده رهب
یکــی می شــود، ســبب می شــود کــه نهادهــای امنیتــی زمینگیــر 
ــیده  ــر رس ــه نش ــکایت هایی ب ــا ش ــه باره ــی ک ــوند و چنان ش
اســت مبــی برایــن کــه برخــی از واحدهــای سیاســی کشــور، 
نــه تنهــا رهبــری درســت ندارنــد بلکــه بــا کمبــود تجهیــزات 
ــی از  ــا عکس های ــتند و باره ــه هس ــز مواج ــی نی ــواد غذای و م
ایــن وضعیــت در ســطح فیســبوک نشــر شــده اســت. بنابریــن 
ضفــف رهبــری در نهادهــای نظامــی در ســطح وزیــران و هــم 
ــک  ــتن ی ــاالت، نداش ــطح اکم ــان و در س ــطح فرمانده در س
ــرکوب  ــره و س ــرای محاص ــی ب ــرد نظام ــی و راهب ــه مل برنام
ــل  ــن دلی ــان، مهم تری ــی آن ــگ فرسایش ــر جن ــان در براب طالب
ــگ شــده  ــان و گســترش جبهــات جن ــات نظامی ــن تلف بلند رفت

اســت. 
ــان  ــر شــمردیم، نظامی ــه ب ــی ک ــن ضعف های ــا وجــود ای ــا ب ام
ــن  ــه در چنی ــرانی ک ــربازان و افس ــوص س ــه خص ــور ب کش
ــی  ــبب اصل ــد، س ــان می جنگن ــمنان ش ــر دش ــی در براب وضع
ــرای  ــزرگ ب ــد و ایــن یــک غنیمــت ب حفــظ نظــام موجــود ان
کشــوری اســت کــه اعتمــاد در آن مــرده اســت. بنابریــن آقــای 
غنــی بــه عنــوان کســی کــه کل قــدرت را قبضــه کــرده اســت، 
ــد و  ــازی نکن ــور ب ــربازان کش ــون س ــه خ ــن ب ــتر از ای بیش
خیال هــای باطــل را رهــا و بــه عنوتــن یــک شــهروند مســوول 
و یــک رییس جمهــور خدمتگــذار بــه وطــن بــرای بهتــر کــردن 
ــر  ــه دی ــد شــد ک ــه روزی متوجــه خواه ــور بیاندیشــد، ورن ام

باشــد. 

آقایغنی!
پیشازآنکهدیرباشدبرگرد
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اشـاره: احمدولـی مسـعود، بـرادر احمدشـاه مسـعود و 
از رهبـران سیاسـی برجسـتۀ افغانسـتان معتقد اسـت که 
غنـی بـا سیاسـت های مسـتبدانه  یی که در حکومت داری 
در پیـش گرفتـه بـه زودی حکومـت وحدت ملـی را به 

پرتگاه سـقوط خواهـد برد. 
احمدولـی مسـعود طـراح طـرح آجنـدای ملـی و رییـس 
ملـی  قهرمـان  مسـعود،  احمدشـاه  شـهید  بنیـاد  عمومـی 
افغانسـتان، بـا قاطعیـت معتقـد اسـت حکومـت وحـدت 
ملی افغانسـتان در آسـتانۀ فروپاشـی قـرار دارد، او می گوید 
تمامـی برنامه هـای »اشـرف غنی« رییس جمهـور افغانسـتان 
تمامـی  و  اسـت  اسـتبدادطلبی  روحیـه  یـک  بـر  مبتنـی 
مشـکات ایـن سـه سـاله که هنـوز چتـری به نـام وحدت 
ملـی ایجـاد نشـده ریشـه در همیـن روحیـه اسـتبدادطلبی 

غنـی دارد.
بـا  اختصاصـی  گفت وگـوی  در  مسـعود،  ولـی  احمـد 
خبرگـزاری بین المللـی تسـنیم، ُرخ دادهـای اخیـر کابـل بـه 
ویـژه ایتـاف برخـی دولت مـردان ایـن کشـور در انقـره را 
ضربه یـی جـدی بـه حکومـت افغانسـتان توصیـف کـرد.
چـون  دیگـری  موضوعـات  بـا  ارتبـاط  در  همچنیـن  او 
او  نزدیکـی  علـت  و  پرده هـای حضـور حکمتیـار  پشـت 
بـا اشـرف غنی، جنبـش رسـتاخیز تغییـر و سـرکوب گری 
معترضـان، نـگاه قومیتـی رییس جمهـور افغانسـتان و تأثیـر 
رأی آوری  در  عبدالرشـید دوسـتم  افـرادی چـون  حضـور 
غنـی در انتخابـات صحبت کـرد که مشـروح آن را در ادامه 

نیـد می خوا
تسـنیم: ضمـن عـرض ادب و احترام، جناب مسـعود در 
ابتـدا بفرماییـد نظـر حضرتعالـی در ارتبـاط بـا ایتالف 
»شـورای عالـی نجـات افغانسـتان« بـا محوریـت عطـا 
محمـد نـور، ژنرال دوسـتم و محمد محقق چیسـت؟ آیا 
ایـن ایتـالف را موثر می دانیـد؟ علت عدم حضور شـما 

در ایـن ایتالف چـه بود؟
احمدولـی مسـعود: بـه نظـر من وقتـی چهار نفـر از بزرگان 
حکومـت )ژنـرال دوسـتم، عطا محمـد نور، محمـد محقق، 
صاح الدیـن ربانـی( از سـاختار دولـت خـارج شـوند بـه 
اسـت،  پیکـرۀ دولـت  بـه  بـزرگ  بسـیار  معنـی ضربه یـی 
اشـرف غنی، رییس جمهـور افغانسـتان متأسـفانه در تمامـی 
این سـه سـال نتوانسـت چتری ملی بـه نام دولـت را ایجاد 
کنـد و همـه را بـا خـود همراه سـازد، ایـن ناتوانی تـا آنجا 
پیـش رفته کـه امـروز می بینیم شـاکله های اصلـی حکومت 
وحـدت ملـی بـا خـروج خـود، حکومـت را تـا آسـتانه 

فروپاشـی سـوق داده اند.
بـه طریقـی می شـود گفت معنـای ایتـاف شـکل گرفته در 
ترکیـه هم همین اسـت، خـروج از دولت و اتحـاد در مقابل 
دولـت، آن هـم دولتـی کـه مشـروعیتش روزبـه روز رو بـه 

افول اسـت.
امـا سـوال اینجاسـت کـه در قـدم بعـدی واقعا ایـن ایتاف 
چـه کاری می توانـد انجـام دهـد؟ ایـن صحبت هـای بعـد 
اسـت کـه آیـا این ایتـاف می تواند یـک جایگزین مناسـب 
بـرای حکومـت و یـا کمکـی برای دیگـر نیروهای سیاسـی 
باشـد یـا خیـر؟ ایـن مـوارد در موضـوع ایتـاف شـورای 
بایـد بگذاریـم کمـی زمـان بگـذرد و بعـد در  نجـات را 
مـوردش نظـر بدهیـم امـا آنچـه مشـخص و روشـن اسـت 
پیـام ایـن ایتـاف اسـت کـه نشـان از فروپاشـی حکومـت 

دارد.
در حـال حاضـر پیش بینی هایـی کـه می شـود در ارتبـاط بـا 
ایـن ایتـاف کرد ایـن بوده کـه در مرحله نخسـت آنچه که 
برداشـت می کنـم این اسـت که خـروج اصلی تریـن نفرات 
حکومـت چـون معـاون رییس جمهـور کـه در تیـم تحـول 
و تـداوم، معـاون رییس اجرایـی کـه در تیـم اصاحـات و 
همگرایـی بـود و باالخـره افـراد رده باالی حـزب جمعیت 
اسـامی افغانسـتان بـه معنـی ایـن بـوده کـه دیگـر چیـزی 
بـرای حکومـت نمانده، مشـروعیتش را از دسـت داده، قابل 

قبول نیسـت و در آسـتانۀ سـقوط قـرار دارد.
از  کـه  جریان هایـی  ایـن  کـه  کنیـم  فرامـوش  نبایـد 
مهره هـای  شـده اند،  خـارج  افغانسـتان  حکومـت  داخـل 
قدرت منـدی هسـتند کـه بـرای تیـم کـرزی رأی آور بودنـد 
و گرنـه اشـرف غنی و تیـم همفکـرش کـه ریشـه مردمـی 
نداشـته و ندارنـد و اتفاقـًا رأی هـم نداشـتند، مـا بـه یـاد 
داریـم کـه در انتخابـات قبـل از این دوره اشـرف غنی تقریبًا 
یـک و نیـم تـا دو درصد رأی بیشـتر نداشـت و بـه یک باره 
توانسـت آن همـه رأی را جمـع کـرده و پیـروز انتخابـات 
شـود، علـت چـه بـود؟ حضـور همیـن افـرادی کـه امروز 
از سـایه حکومـت خـارج شـده اند بـرای غنـی رأی آورد و 
مشـخصًا امـروز هـم در نبـود کسـانی چـون نور، دوسـتم، 
محقـق و ربانـی رأی عمـده مـردم هم از بدنـه دولت خارج 
و تمـام مشـروعیت حکومـت وحـدت ملـی بطـور جـدی 

زیرسـوال مـی رود.
تسـنیم: جنـاب مسـعود، نظرتـان را در ارتباط بـا ورود 
حکمتیـار بـه کابـل بگوییـد، اصـاًل برنامـه آمـدن وی 
بـه کابـل در ایـن شـرایط سیاسـی و امنیتـی افغانسـتان 
بـه چـه علـت بـود؟ بـا وجـود ایـن همـه شـعار کـه 
حکمتیـار مشـوق طالبـان بـرای صلـح خواهد بـود، آیا 
فکـر می کنیـد وزنـه حکمتیار بـرای تغییر شـرایط آنقدر 
سـنگین هسـت؟ یعنـی تاثیـری در تشـدید جنـگ و یا 
ترغیـب بـرای صلـح دارد؟ اگـر موضـوع صلـح مطرح 
بـوده پـس داسـتان توزیـع سـالح بـه افـراد وابسـته به 
حزب اسـالمی در شـمال افغانسـتان دیگر چـه حکایتی 

؟ ست ا

احمدولـی مسـعود: ببینیـد ایـن ادعـای دولت کـه می گوید 
حـزب اسـامی و حکمتیار بـه روند صلح پیوسـته و قانون 
اساسـی افغانسـتان را قبول کرده  و سـاح ها و افراد مسـلح 
خـود را تحویـل دولت خواهند داد، اینهـا تنها ادعای دولت 
و شـخص حکمتیـار اسـت ولـی واقعـًا حقیقـت چیسـت؟ 
هنـوز معلوم نیسـت کـه حکمتیار چـه می خواهـد، من فکر 
می کنـم در واقـع، حکمتیـار می خواهد بخشـی از حکومت 
باشـد و یـک نـوع ایتـاف میـان اشـرف غنی با خـودش را 
شـکل دهـد، نظـر مـن ایـن اسـت که مـا امـروز نبایـد این 
دسـت از حرف هـای حکمتیـار کـه می گویـد از کارهـای 
گذشـته پشـیمانم و بـرای صلـح آمـده ام را جـدی بگیریـم 
بلکـه بایـد به دنبـال وجوه مشـترک حکمتیار و غنی باشـیم 
چـرا کـه هـدف حکمتیـار بیشـتر حضـور در حکومـت و 
نزدیکـی با غنـی و راه انـدازی یک ایتاف بـا محوریت این 
دو نفـر اسـت و امـا صحبت از تأثیـر حضور او در شـرایط 
فعلـی افغانسـتان کردیـد، ببینیـد حکمتیار همـان طوری که 
در جنـگ هـم تأثیر نداشـت امروز بـا آمدنـش در صلح نیز 
تأثیـری نخواهـد داشـت، با نگاهی به دو یا سـه ماه گذشـته 
شـاهدیم کـه بـا وجـود صلح حـزب اسـامی بـا حکومت 
وحـدت ملـی، جنگ ها شـدیدتر شـده و فاصله مـا از صلح 

دورتـر، ایـن تناقضـی اسـت که نبایـد از آن غفلـت کرد.

گرچـه ایـن را هـم بگویـم، رونـد صلـح دولـت افغانسـتان 
تاکنـون هیـچ دسـت آوردی نداشـته و رونـدی نـاکام بـوده 
اسـت کـه نـه تنهـا شـعله جنـگ را خامـوش نکـرده بلکـه 
شـاهد تشـدید ناامنی هـا هسـتیم و بـا درنظرگیـری تمامـی 
ایـن مـوارد بایـد گفت متأسـفانه صلح بسـیار دور اسـت و 
دسـت مان به ایـن راحتی به برقـراری آرامش در افغانسـتان 

رسـید. نخواهد 
تسـنیم: در ماه هـای اخیـر شـاهد شـکل گیری جنبـش 
معترضـان  طرفـی  از  بودیـم،  تغییـر  بـرای  رسـتاخیز 
امنیتـی  وضعیـت  بـه  بیشـتر  رسـیده گی  خواسـتار 
و  بوده انـد  کابـل  ناآرامی هـای  به ویـژه  و  افغانسـتان 
از سـویی شـاهد سـرکوب معترضـان از سـوی دولـت 
بودیـم، موضـع شـما در قبـال تظاهرات های اخیـر و به 

ویـژه جنبـش رسـتاخیز چیسـت؟
 احمدولـی مسـعود: چیزی که شـما دیدید در مـدت دو ماه 
اخیـر کـه جوان ها آمدنـد و تظاهـرات کردنـد، تصویری از 
یـک مطالبـه بـر حق بـوده و اینهـا خواسـتار تغییر هسـتند، 
یقینـًا آینده سـازان افغانسـتان ایـن جوانـان تحصیل کـرده و 
پویـا هسـتند کـه فهـم کاملـی از شـرایط افغانسـتان دارنـد، 
ایـن جوانـان در واقـع هـم دکتـران افغانسـتان هسـتند و 
هـم درد افغانسـتان را می فهمنـد و هـم بـا درد افغانسـتان 

کرده انـد. زنده گـی 
بایـد ایـن را بگویم که جوانان پیشـتازی کـه در جنبش های 
تغییـر، جنبـش تبسـم و یـا جنبش روشـنایی حضور داشـته 
و دارنـد در واقـع یـک درد بزرگ از افغانسـتان را در وجود 
خـود حـس می کننـد، از جنـس آالم ملـت بوده و بـه همین 

دلیـل ایـن افراد همیشـه مورد حمایـت ما بوده و هسـتند.
مـا می دانسـتیم کـه دولـت در ایـن بخش هـا بسـیار ضعیف 

اسـت کـه بـود و در مقابـل معترضـان دسـتپاچه شـد و بـه 
همیـن دلیـل بـر روی جوانان شـلیک شـد، آنان نتوانسـتند 
ایسـتاده  تروریسـم  بـا  مبـارزه  به خاطـر  کـه  جوانانـی  بـا 
بودنـد بـا یـک زبـان تفاهـم صحبـت کننـد و در حقیقـت 
حکومـت بـه جـای هم نوایـی، هم دلـی و هم زبانـی بـا آنان 
و بـه جـای تشـکر از آنـان بـه دلیل بیـداری ملت اقـدام به 

سـرکوب گری آنـان کـرد.
گویـا حکومـت فرامـوش کـرده که ایـن سـرکوب گری در 
تاریـخ افغانسـتان ثبـت خواهـد شـد و یقینـًا ایـن اقدامات 
نمی توانـد خواسـت مـردم افغانسـتان را عقیـم سـازد، ایـن 
بـه جمـع  آینـده  در  امـروز جمـع شـده اند  کـه  جوان هـا 
بزرگتـری از مـردم مبـدل خواهنـد شـد و در نهایـت یـک 
ملـت به پاخاسـته و آمـاده، مطالبـه حق ملـت را خواهد کرد 
و در ایـن میـان آنانـی کـه معترضـان را سـرکوب کردند در 
حقیقـت تاریک تریـن نقطه هـای تاریخ این کشـور هسـتند.
بـه طـور مثـال، دولـت اگـر خواسـتار اجـرای توافق نامـۀ 
حکومـت وحـدت ملـی می بـود ایـن بحـران دامن گیـر این 
کشـور نمی شـد و حال نیـز من فکـر می کنم با اجـرای این 
معاهـده یـک بخـش از بحـران افغانسـتان حل خواهد شـد 
و اگـر حکومـت ایـن اقـدام را انجـام ندهـد ما بـه این فکر 
هسـتیم کـه از تمـام نیروهای موجـود، یک نیروی مشـروع 

در ایـن بخـش ایجاد شـود و ایـن نیروی مشـروع بتواند که 
یـا بر سـر حکومـت فشـار آورده و یا خودشـان یک اجماع 
یـا یـک برنامـه ایجاد کننـد، زمانی کـه ما اجمـاع می گوییم 
منظـور مـا ایـن نیسـت که هـر فـرد برود بـرای خـود یک 
تشـکیاتی را ایجـاد کنـد، بـه نام جرگۀ سـنتی، نـه و بطور 
مثـال کاری کـه اشـرف غنی انجـام می دهـد کـه می گوید ما 
اجمـاع علمـا را خواهیـم آورد و یـک سـری صحبت هـای 

سرشـار از فرافکنـی و فریـب کاری، خیر...
وقتـی ما صحبـت از اجمـاع می کنیم باید جایـگاه قانونی و 
حقوقـی ایـن صحبت را در نظر بگیریم و روندی را شـروع 

کنیـم کـه بتواند افغانسـتان را از این بحران خارج سـازد.
دهـد  تشـکیل  نمی توانـد  را  اجمـاع  ایـن  اگـر حکومـت 
می بایسـت ایـن کار بـه یـک نهـاد مشـروعیت بخش کـه 
در  شـود،  سـپرده  دهـد،  انجـام  را  اقدامـات  ایـن  بتوانـد 
تاریـخ افغانسـتان دیده شـده که چنیـن نهادهایـی می توانند 
افغانسـتان را نجـات دهنـد، بـه هـر صـورت مـا بایـد در 
محـور قانـون حرکـت کنیـم، امـا در عیـن حـال آنچـه کـه 
بسـیار اهمیت دارد تغییر اسـت و تا زمانی که سـاختارهای 
سیاسـی ایـن نظام تغییـر نکرد یقینـًا افغانسـتان نمی تواند به 
تعـادل برسـد و زمانـی کـه بـه تعـادل نرسـیم، بی برنامه گی 

همچنـان ادامـه دارد.
حـرف مـا اینسـت که یـا اینگونه تغییر در سـاختار سیاسـی 
حکومـت افغانسـتان ایجـاد شـود و یـا این که کشـورهایی 
کـه در رونـد افغانسـتان دخیـل هسـتند اینها به یـک تفاهم 
برسـند تا افغانسـتان را آرام گذاشـته و این کشـور را میدان 

تقابـل خود قـرار ندهند.
تسـنیم: جناب مسـعود! براسـاس صحبت هایـی که قباًل 
مطـرح می شـد، قـرار بـود توافقاتـی صـورت گیـرد و 

قانـون اساسـی تعدیل شـود و حکومـت از ریاسـتی به 
پارلمانـی تغییـر کنـد امـا ایـن هم بـه بن بسـت خورد، 

علـت چـه بود؟
احمدولـی مسـعود: علت این امـر عـدم ارادۀ رییس جمهور 
می خواهـد  اشـرف غنی  بـود،  زمینـه  ایـن  در  افغانسـتان 
افغانسـتان را همان طـور مثـل گذشـته داشـته باشـد، قدرت 
را تک محـور و بـا انحصارطلبـی نگـه دارد و بـا ابـزار نـو 
ولـی افغانسـتان را بـا همـان سیاسـت قدیم دوبـاره رجعت 
دهـد، اشـرف غنی دوبـاره می خواهد مناسـباتی کـه جهاد و 
مقاومـت افغانسـتان آنـان را نابود سـاخته دوباره احیا سـازد 
و دالیلـش همین هـا بـود کـه گفتم و بـه همین خاطـر تغییر 

نکرد. ایجـاد 
سـند مشـروعیت و توافق میان دو تیم وجود داشـت تا یک 
تعـادل در نظـام شـکل گیرد، ولـی اشـرف غنی اراده نکرد و 
به خاطـر ذهنیـت قدیمـی و سـنتی که قبـًا توضیـح دادم او 

نخواسـت که ایـن تغییر اجرا شـود.
اشـرف غنی در واقـع بـه دنبـال انحصـار قـدرت اسـت و 
می خواهـد قـدرت را متمرکز در دسـتان خود داشـته باشـد 
و بـه شـیوه عبدالرحمـان خانـی افغانسـتان را اداره کنـد و 
حکومـت انحصارگـرا و یـک دسـت باشـد تـا بـا مشـت 
آهنیـن بـر سـر مخالفیـن خـود بکوبـد کـه البتـه ایـن خیال 

اسـت و غیرممکـن.
آنچـه کـه اشـرف غنی در پیـش گرفتـه تـاش بـرای ایجاد 
یـک اسـتبداد مطلـق در افغانسـتان بوده و این فکـر و برنامه 
و اسـتراتژی غنی اسـت، تا امـروز او اگر حمایـت از خارج 
از کشـور دارد به خاطـر همیـن اسـتبدادش اسـت و تمـام 
اقدامـات داخلـی غنـی نیـز بـه همیـن خاطـر اسـت و حتا 
اگـر از نـام قـوم خاصـی اسـتفاده می کنـد، نـه بـه خاطر آن 
قـوم بلکـه بـه خاطـر خواسـت های شـخصی اسـت، حتـا 
درگیری هـای سیاسـی و اختافاتـی کـه ایجـاد می کنـد در 
همیـن راسـتا بـوده، منافـع شـخصی از طریق اسـتبدادگری 
کـه بـه نظـر مـن ایـن یـک ذهنیـت مریـض اسـت کـه در 

افغانسـتان نمی توانـد جایگاهـی داشـته باشـد.
تسـنیم: جنـاب مسـعود! سـوال مـا از حضرتعالـی در 
ارتبـاط بـا حضـور داعش در افغانسـتان اسـت، پشـت 
پـرده حضـور داعش در افغانسـتان چیسـت؟ ایـن گروه 
تروریسـتی از طریـق چـه کسـانی حمایـت می شـوند 
و دیگـر اینکـه چـه تفاوتـی میـان داعـش و طالبـان در 

افغانسـتان وجـود دارد؟
احمدولـی مسـعود: بـه نظر مـن  داعـش محصـول و تولید 
کشـورهای منطقـه و فرامنطقـه و در واقع تولیـد رقابت های 
هسـتند  فرامنطقه یـی  و  منطقه یـی  کشـورهای  اسـتراتژیک 
چراکـه قدرت هـای بومـی بـرای تشـکیل چنیـن گروه هایی 
نبایـد فرامـوش کـرد کـه  ببینیـد  ندارنـد،  توانایـی  آنقـدر 
در افغانسـتان فعـًا مراکـز قـدرت زیـادی وجـود دارد و 
کشـورهای زیادی نیز در محور افغانسـتان منافع استراتژیک 
خـود را دنبـال می کننـد بـه همیـن دلیـل اسـت کـه جنـگ 
هـای نیابتـی ادامـه دار بـوده و مـدام نیروهـای بیشـتری بـه 
همـان دالیلی که گفته شـد در افغانسـتان مسـتقر می شـوند.
ایـن که سـرانجام این کشـمکش ها بـه کجا خواهـد انجامید 
بـه نظـر مـن این یـک بازی بسـیار بزرگ اسـت کـه در این 
بـازی هیچ کـس نمی توانـد پیش بینـی کنـد در نهایـت چـه 
اتفاقـی خواهـد افتـاد، چـرا؟ بـه ایـن دلیـل که کشـورهای 
بسـیار زیـادی از جملـه سـازمان های اطاعاتـی قدرت های 
دخیـل  کشـور  ایـن  ناامنی هـای  و  افغانسـتان  در  بـزرگ 
هسـتند به طوریکـه ایـن کشـور تبدیل بـه میدان کشـمکش 
قدرت هـای بـزرگ شـده اسـت و شـرایط تـا جایـی پیـش 
رفتـه کـه خـود آنـان نیـز نمی داننـد تا کجـا پیـش خواهند 
رفـت و سـرانجام چـه خواهـد شـد؟ شـاید برنامـه و منافع 
دقیـق خـود را دارنـد و بـر آن واقـف هسـتند امـا اینکـه با 
ایـن شـرایط آنـان چـه نتیجه یـی می گیرند و چه سرنوشـتی 
در انتظـار افغانسـتان اسـت، از مـواردی بـوده که متأسـفانه 
اصـًا در برنامـه آنهـا جایـی نـدارد و فقـط به دنبالـت امین 

منافـع خود هسـتند.
از  افغانسـتان هـم  بیچاره گـی مـردم  بدبختـی و  متأسـفانه 
بدشانسـی آنـان اسـت کـه یک دولت بسـیار ضعیـف دارند 
و اکثریـت رهبـران حاضـر در دولـت وابسـته بـه یکـی از 
قدرت هـای بیرونـی هسـتند، بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
هیـچ امیـدی از ایـن حکومـت نمی تـوان داشـت، حکومتی 
ضعیـف، وابسـته و کوتاه نگـر کـه خـود هـم نمی دانـد بـه 
کـدام طـرف در حـال حرکت اسـت، نیروهای سیاسـی هم 
کـه فعالیـت پراکنـده داشـته و نمی داننـد کـه چه بایـد کنند 
و بـه کجـا برسـند و در حقیقت سـازمان یافته گـی میان این 
نیروهـا وجـود نـدارد کـه بتوانند بـه مـردم این اطمینـان را 

. بدهند
گاهـی شـما می شـنوید کـه سـتون پنجمی هـا در دسـتگاه 
دیـده  پراکنده گـی در دولـت  دارنـد و  حکومـت حضـور 
می شـود، معنـی ایـن حـرف ایـن اسـت کـه یـک حکومت 
منسـجم و منظـم و بـا برنامـه که قابـل اعتماد و بـرای ملت 

باشـد، نداریـم و ایـن بزرگ تریـن مشـکل ماسـت.
بـا شـرایط موجـود از ایـن حکومت به انـدازه ذره یـی نباید 
امیـد و انتظـار داشـت، ایـن حکومت یـک حکومـت ناکام 
بـوده کـه به دنبال یک سـری فکرهای عجیب در افغانسـتان 
اسـت کـه هیچ همخوانـی با منافع افغانسـتان نـدارد و قطعا 

نمی توانـد در ایـن شـرایط بـه این کشـورکمک کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

احمدولی مسعود در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم:

حکومتوحـدتملیافغانستان
درآستـانۀفروپـاشیاست
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ــه از  ــت ک ــده اس ــِث پیچی ــک بح ــث، ی ــن بح ای
زوایــای مختلــف بــا دیــدگاه و برداشــِت متفــاوت 
مــورد بررســی قــرار می گیــرد. امــا قبــل از آن بایــد 
ــت  ــا، هوی ــینۀ تاجیک ه ــی، پیش ــۀ اجمال ــه گون ب
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــه م ــا در منطق و حضــور آن ه
ــا ایــن نقطــه روش شــود کــه تاجیک هــا  ــرد ت گی
ــِش  ــود، بخ ــی خ ــِن تاریخ ــیار که ــابقۀ بس ــا س ب
مهمــی از مدنیت ســازان و حکومت گــراِن یــک 
ــِی  جغرافیــای بــزرگ و یــک حــوزۀ بــزرِگ تمدن
ــیای  ــه و آس ــیای میان ــه، آس ــه در خاورمیان منطق

ــد.   ــر بوده ان ــیای صغی ــا آس ــی و حت جنوب

الف: تاجیکان قبل از اسالم  
ــک  ــِث ی ــه حی ــی ب ــاظ تاریخ ــا از لح تاجیک ه
ــان  ــون زب ــه اکن ــی ک ــا زبان ــت ب ــک مل ــوم و ی ق
ــی  ــِث مردم ــه حی ــم ب ــت و ه ــی دری اس فارس
ریشــه های  دولت ســاز،  و  حکومت گــر 
طوالنــی در تاریــخ دارنــد. آنــان در حــوزۀ وســیع 
جغرافیایــی کــه در برخــی منابــع "آریانــا" خوانده 
ــام  ــا ن ــا در همیــن جغرافیایــی کــه ب می شــود و ی
ــردد،  ــی می گ ــران معرف ــای حکومت گ خانواده ه
ــناخِت  ــع ش ــی از مناب ــته اند. بخش ــی داش زنده گ
تاجیک هــا یــا بخشــی از منبــع تاریــخ تاجیک هــا، 
تاریــخ اســاطیری اســت کــه در شــاهنامه از آن بــه 

ــی رود.  ــل ســخن م تفصی
تاجیک هــا از نــژاد آریایــی خوانــده می شــوند کــه 
در ســرزمین آریانــا ـ کــه یــک جغرافیــای وســیع 
شــامل ایــران امــروز، افغانســتان، آســیای میانــه و 
مناطقــی در جنــوب آســیا بــا اقــوام دیگــر آریایــی 
کــه  هرچنــد  داشــته اند؛  زنده گــی  ـ  اســت 
ــی  ــی و ادعای ــی را غیرواقع ــژاد آریای ــا ن برخی ه

ــد.  ــم می دانن ــوم و مبه موه
ــوم  ــار و ق ــم از ۵۵ تب ــاِن قدی ــا و خراس در آریان
نــام بــرده می شــود کــه تاجیک هــا یکــی از 
ــان زارع و  ــش زیادش ــت. بخ ــِن آن هاس ــم تری مه
شهرنشــین بودنــد و در شــکل دهی مدنیــت و 

ــد. ــش آفریدن ــت نق دول
 امیــر خســرو دهلــوی تاجیــکان را شــجاع و 

می خوانــد: جنگ جــو 
تاجیکان گردن کش و لشکرشکن

بیشترین نیزه ور و تیغ زن 
ــیح،  ــاد مس ــش از می ــال پی ــدود 2۵۰۰ س در ح
ــان از حــوزۀ میــان رود ســیحون و جیحــون  آریایی
وارد بلــخ شــدند و اولیــن دولــت را بــه نــامِ 
ــد کــه حاکــم اوِل آن هــا  پیشــدادیان تشــکیل دادن
از آن، خانــوادۀ  نــام داشــت. بعــد  کیومــرث 
کیانیــان آریایــی تشــکیل حکومــت دادنــد و 
ــود  ــوادۀ بعــدی هــم در حکومــت "اســپ" ب خان
کــه حاکــم اول آن لهراســپ نــام داشــت. در زمــان 
ــود  ــام گشتاســپ ب ــه ن ســلطنِت پســر لهراســپ ب
ــن او را  ــاه، دی ــرد و ش ــور ک ــت ظه ــه زردش ک

ــت.  پذیرف
از:  می تــوان  آریاییــان  اســاطیری  شــاهان  از 
ــرج،  ــدون، ای ــید، فری ــنگ، جمش ــرث، هوش کیوم
کیقبــاد، کیــکاس، لهراســپ، بهمــن، همــای، 

این هــا  از  پــس  بــرد.  نــام  غیــره  و  داراب 
ــا،  ــد ماده ــا مانن ــری از آریایی ه ــای دیگ دولت ه
هخامنشــی ها، اشــکانیان، کوشــانیان، یفتلیــان و 
ساســانیان در بلــخ و غــرِب آریانــا یــا ایــراِن امروز 
تشــکیل دولــت دادنــد. کــورش شــاه هخامنشــیان 
اســت کــه ایــن خانــواده تــا 229 ســال حکومــت 
ــرنگون  ــی س ــکندر مقدون ــا تســط اس ــد و ب کردن
شــدند. کوشــانیان را تخاریــان هــم می گوینــد 
ــال 1991  ــده در س ــف ش ــتۀ کش ــه سنگ نوش ک
میــادی در رباتــک میــان ســمنگان و بغــان 
نشــان می دهــد کــه کنیشــکا شــاه معــروِف 
ــد.  ــی می کن ــی معرف ــواده خــود را آریای ــن خان ای
ــه  ــاختند ک ــی را س ــوری بزرگ ــانی ها امپرات ساس

ــرد.  ــام داوم ک ــور اس ــا ظه ت

ب: تاجیکان پس از ظهور اسالم 
بعــد از ظهــور اســام و گســترش فتوحــات 
ــامی  ــت اس ــه خاف ــا ب ــرب، آریان ــلمانان ع مس
ــان  ــرقی را خراس ــش ش ــه بخ ــت ک ــق گرف تعل
ــی  ــوی و عباس ــی ام ــت عرب ــد و خاف ــام نهادن ن
تــا دوصــد ســال در خراســان ادامــه یافــت. 
امــا بعــداً بــا شــورش های جدایی خواهانــه و 
اعــراب،   اســامی  خافــت  از  اســتقال طلبانه 
شــکل  خراســان  در  مســتقل  حکومت هــای 
ــوری  ــی و مح ــش اصل ــکان نق ــه تاجی ــت ک گرف
ــه  ــود ک ــک ب ــانی تاجی ــلم خراس ــتند. ابومس داش
ــان تاجیــک  خافــت امــوی را برانداخــت. طاهری
 2۰۵ ســال  در  هــرات  پوشــنگ)زنده جان(  از 
هجــری قمــری حکومــت مســتقل را شــکل 
ــی  ــان فارس ــرد. زب ــال دوام ک ــه ۵4 س ــد ک دادن
ــان  ــِت طاهری ــا حکوم ــارت و ی ــال های ام در س
ــار زده  ــوان کن ــر و دی ــمیت و از دفت ــه از رس ک
شــده بــود، دوبــاره در مســیر تکامــل و دگرگونــی 
ــی  ــان فارس ــاعران زب ــتین ش ــت. نخس ــرار گرف ق
در ســلطنت طاهریــان ظهــور یافتنــد. حنظلــۀ 
ــروزی و ابوحفــص صفــدی  ــاس م بادغیســی، عب
از شــاعران زبــان فارســی در دورۀ پادشــاهی 

ــد.  ــان بودن طاهری
ــوی  ــک ام ــت عبدالمل ــی در خاف  زبــان فارس
ــی  ــود. زمان ــده ب ــوع گردی ــوان ممن ــر و دی از دفت
ــارت  ــه ام ــک ب ــوی عبدالمل ــاج از س ــه حج ک
بین النهریــن و خراســان منصــوب شــد، زبــان 
دفتــر و دیــوان، زبــان فارســی بــود؛ امــا او توســط 
ــان  ــر دو زب ــه ه ــه ب ــن ک ــن عبدالرحم ــح ب صال
ــه  ــوان را ب ــت، دی ــلط داش ــی تس ــی و عرب فارس
عربــی تبــدل کــرد. زبــان فارســی و تمــام زبان هــا 
ــی،  ــغدی، خوارزم ــون س ــروج چ ــای م و لهجه ه
پهلــوی و غیــره در جغرافیــای ایــن زبــان و 
ــوام دیگــر تنهــا  ــای زیســت تاجیــک و اق جغرافی
بــه عنــوان زبــان شــفاهی میــان مــردم باقــی مانــد.  
صفــاری  لیــث  یعقــوب  طاهریــان،  از  بعــد 
والیــت  )مرکــز  زرنــج  متولــد  تاجیک تبــار 
ــان  نیمــروز افغانســتان( حکومــت مســتقل صفاری
را بنــا نهــاد. یعقــوب لیــث صفــاری، اولیــن 
پادشــاه تاجیــک صفــاری، زبــان فارســی را دوبــاره 

بــه زبــان رســمی و دفتــری تبدیــل کــرد، هرچنــد 
ــان  ــان فارســی در ســلطنت طاهری ــای زب ــه احی ک
ــت.  ــاز یاف ــکوت آغ ــرن س ــم ق ــس از یک ونی پ
ــپس  ــان و س ــلطنت طاهری ــی در س ــان فارس زب
صفاریــان متأثــر از زبــان عربــی بــود کــه در شــکل 
ــی  ــان فارس ــای زب ــگارش ج ــش و ن ــد گوی جدی
پهلــوی ساســانی و فارســی باســتان را گرفــت. این 
ــا  ــادری تاجیک ه ــان م ــوان زب ــه عن ــه ب ــان ک زب
ســپس در دوره هــای ســلطنت ســامانیان، غزنویــان 
ــارس از آن ســوی  و تمــام ســاطین خراســان و ف
جیحــون و ســیحون تــا اطــراف حجــاز و از 
دهلــی تــا اناتولــی گســترش یافــت، همیــن زبــان 
ــل  ــود کــه اکنــون در تهــران، کاب فعلــی فارســی ب
ــان  و دوشــنبه صحبــت می شــود. دری، صفــت زب
فارســی شــد کــه بــا الفبــای عربــی نــگارش یافــت 
ــت  ــان کتاب ــح و روان، زب ــان فصی و به صــورت زب
ــان ادبــی و علمــی درآمــد.  ــان رســمی و زب و زب

ــوادۀ ســامانیان  بعــد از طاهریــان و صفاریــان، خان
 1۰۰6 تــا  کــه  کردنــد  ســلطنت  تاجیک تبــار 
میــادی برابــر بــه 39۵ هجــری قمــری دوام کــرد. 
ســامانیان از خانــوادۀ متنفــذ و مقتــدر تاجیــِک بلخ 
بودنــد کــه دولــت مقتــدری را در جغرافیای بســیار 
وســیع بــه پایتختــی شــهر بخــارا تشــکیل دادنــد. 
ــد  ــامانیان هرچن ــت س ــامانی و دول ــاهان س پادش
مســتقل از تأثیــر و نفــوذ دینــی و مذهبــی خلفــای 
عباســی بغــداد به ســر نمی بردنــد و گــوش ناشــنوا 
در برابــر دســتورات خلفــای عباســی نداشــتند، امــا 
ــِت  ــد و تقوی ــا در رش ــرد آن ه ــت و عملک سیاس
ــان و  ــتقِل خراس ــت مس ــی دری، هوی ــان فارس زب
فــارس را تثبیــت کــرد و زبــان فارســی بــه دومیــن 
ــدل  ــان در حــوزۀ اســام و تمــدن اســامی مب زب
ــان فارســی در  ــروِف زب شــد. شــاعران بســیار مع
دربــار ســاطین ســامانیان ظهــور کردنــد کــه یکــی 
ــی  ــد رودک ــن محم ــر ب ــداهلل جعف ــا ابوعب از آن ه
شــاعر دربــار نصــر بــن احمــد ســامانی بــود کــه 
شــعر معــروف "بــوی جــوی مولیــان" را ســرود و 
ــرد،  ــر می ب ــرات به س ــفر  ه ــه در س ــلطان را ک س
ــات  ــدر ادبی ــی پ ــه ســوی بخــارا کشــاند. رودک ب
فارســی شــناخته می شــود و از نقــش او در تغییــر 
ــروج اســت، ســخن  ــون م ــه اکن خــط فارســی ک
ــا بیشــتر از نظــم  ــان فارســی حت ــر زب ــی رود. نث م
ــف  ــه و تألی ــا ترجم ــامانیان ب ــعر در دورۀ س و ش
انکشــاف و گســترش یافــت. تاریــخ بلعمــی، 
ــری و  ــیر طب ــۀ تفس ــم، ترجم ــاب حدودالعال کت
ــر  ــم نث ــای مه ــه از نمونه ه ــه و دمن ــاب کلیل کت

ــود.  ــمرده می ش ــِی آن دوره ش فارس
پــس از ســامانیان، غزنوی هــای ترک تبــار ســلطنت 
را به دســت گرفتنــد و بــه انکشــاف زبــان فارســی 
ادامــه دادنــد. بعــد از آن هــا غوری هــای تاجیــک، 
امپراتــوری ســاختند کــه تــا دهلــی ادامــه یافــت. 
ترک تبــار  خوارزمشــاهیان  غوری هــا،  از  بعــد 
مســتقل  امــرای  هرچنــد  کردنــد،  حکومــت 
ــرات  ــه در ه ــق از جمل ــی مناط ــک در برخ تاجی
ــرت  ــوکان آل ک ــام مل ــه ن ــیع آن ب ــوزۀ وس و ح
ــار  ــان ترک تب ــد از آن تیموری ــد. بع ســلطنت کردن
آمدنــد و ســپس حــوزۀ خراســان و کشــور فــارس 
در ســه ســلطنت شــیبانیان در ســمرقند، صفویــان 
در اصفهــان و بابریــان در دهلــی تجزیــه شــد. تــا 
ــیۀ  ــا و روس ــتعماری بریتانی ــدرت اس ــه دو ق آن ک
ــه و  ــیای میان ــر آس ــلط ب ــوذ و تس ــا نف ــزاری ب ت
حکومت گــراِن  و  تاجیک هــا  هنــد،  شــبه قارۀ 

ــد. ــف کردن ــا را تضعی آن ه

تاجیـکان افغانستان 
و چالش اقتـدار سیاسی

کمیتۀ فرهنگی 
ســال 1378 خورشــیدی بــود، عقب نشــینِی مجاهدیــن از مناطــق 
ــه  ــت. فاجع ــه داش ــیر ادام ــه پنجش ــل ب ــماِل کاب ــا و ش ــروان، کاپیس پ

بســیار عمیــق و غیرقابــِل پیش  بینــی بــود.
ــرد و  ــجم ک ــود را منس ــای خ ــب قوت  ه ــام، آمرصاح ــاز ش ــد از نم بع
از چندیــن اســتقامت، تعــرض را بــاالی نیروهــای اشــغال گِر طالبــان و 
پاکســتان از داخــل درۀ پنجشــیر بــه اســتقامت گلبهــار و جبل الســراج و 

دربنــد و کاپیســا آغــاز کــرد.
ــد و  ــاز ش ــب آغ ــاعِت 8 ش ــد از س ــق، بع ــی مناط ــرض در بعض تع
ــا و  ــراج، کاپیس ــار، جبل الس ــِق گلبه ــام مناط ــح تم ــاعت ده صب ــا س ت
ــازی  ــان پاک س ــتانی  ها و طالب ــود پاکس ــروان از وج ــمت  هایی از پ قس

ــدند. ــیر ش ــته و اس ــا کش ــادی از آن ه ــمارِ زی ــدند و ش ش
صبــح آن  روز، انجنیــر محمداســحق، رییــس کمیتــۀ فرهنگــی بــه مــن و 
اســتاد اســحاق فایــز، وظیفــه داد کــه بــه منطقــۀ تــازه فتــح شــده رفتــه 

و گــزارش تهیــه کنیــم.
در ســرک پنجشــیر به جــز موترهــای نظامــی، هیــچ موتــری رفت وآمــد 
نداشــت، مــا پای پیــاده از ولســوالی ُرخــه طــرف گلبهــار و جبل الســراج 
حرکــت کردیــم. بعــد از چندیــن ســاعت پیــاده روی، ســاعت ۵ یعنــی 

حوالــی نمــاز شــام، بــه منطقــۀ منــارۀ جبل الســراج رســیدیم. 
ــه  ــان خام ــه در آن زم ــراج ک ــار و جبل  الس ــرک گلبه ــه از س ــی  ک زمان
بــود، گذشــتیم، از عقــِب مــا مجاهدیــن صــدا زدنــد کــه ایــن راه مایــن 
دارد، احتیــاط کنیــد! بــا شــنیدن ایــن صــدا و پیــام مــرگ، تمــام وجــودم 
ماننــد قــوِغ آتــش گــرم شــد، فکــر کــردم ماینــی حــاال یــا دقایقــی بعــد 

انفجــار می کنــد. بــه  هــر صــورت، از آن جــا بخیــر گذشــتیم.
ــان  ــای طالب ــه مرده  ه ــم ک ــیده بودی ــراج رس ــارۀ جبل  الس ــک من نزدی
ــۀ دوم  ــۀ فرق ــا منطق ــا ت ــن مرده  ه ــم. ای ــرک دیدی ــای س را در کناره  ه

ــدند.  ــده می ش ــی دی ــرِک عموم ــای س ــان در کناره ه همچن
نیروهــای مقاومــت، اســیراِن پاکســتانی را در یــک قســمت بــه مــا نشــان 

دادنــد کــه بــه زبــاِن اردو صحبــت می کردنــد. 
از قســمت آغــازِ درۀ ســالنگ جایــی کــه آن جــا را تاجــکان می گوینــد، 
ــاره برگشــتیم و در یکــی از قرارگاه  هــای طالبــان در نزدیــک فرقــۀ  دوب
ــان  ــه خودش ــان ک ــرارگاه طالب ــتاندیم. در ق ــب را گذش ــراج ش جبل الس
ــی وجــود  ــان و آب ــر، ن ــد، به جــز دوشــک  های پخته  پُ ــرده بودن ــرار ک ف

نداشــت، مــا شــب را گرســنه گذشــتاندیم.
ــرار  ــان از جبل الســراج ف ــن، طالب ــای مجاهدی ــات برق آس ــد از عملی بع
ــای  ــان را در زمین  ه ــماری از طالب ــردم ش ــوز م ــا هن ــد، ام ــرده بودن ک
ــد و  ــدا می کردن ــروک پی ــای مت ــا و کوچه ه ــت دیواره ــواری و پش ج

ــرد. ــفته می ک ــا را آش ــواِب م ــرر، خ ــلیک  های مک ــدای ش ص
مــن و اســتاد محمداســحاق فایــز، شــب را بــا دلهــره و ناآرامــی 
ــتقامِت  ــه اس ــگ زده ب ــق جن ــرف مناط ــه ط ــح زود ب ــتاندیم و صب گذش
ــۀ  ــم و در منطق ــاد خســته شــده بودی ــکار در حرکــت شــدیم. زی چاری
ــد،  ــده نمی ش ــی دی ــه کس ــدیم. در فرق ــۀ دوم ش ــل فرق ــک داخ پل مت
اتاق  هــای فرقــه را یکی یکــی دیدیــم، طالبــان به حــدی غافل  گیــر 
ــا  ــترخواِن آن ه ــه، دس ــای فرق ــیاری از اتاق ه ــه در بس ــد ک ــده بودن ش
ــراب  ــد از خ ــد و بع ــورده بودن ــان را خ ــه  یی از ن ــود و گوش ــوار ب هم
ــرار  ــورده ف ــان ناخ ــا ن ــی از طالب ه ــا بعض ــه، حت ــع منطق ــدن وض ش

ــد. ــرده بودن ک
ــر  ــک موت ــود، روی آن ی ــا ب ــاالی دری ــه ب ــی ک ــاره، پُل ــمت من در قس
داتســن طالبــان مکمــل آتــش گرفتــه بــود، در نزدیــک ســرک شــاهراه 
ســالنگ مرده  هــای طالبــان زیــاد بــه نظــر می  رســید. در هــر صــد متــر، 

ــد. ــده می ش ــته  دی ــماری کش ش
در یــک حادثــۀ غم انگیــز، زِن مســنی را دیــدم کــه ســِر خــود را برهنــه 
کــرده بــود و فریــاد مــی زد: »بچه  هــای مــرا کشــتین، خانــوادۀ مــرا تبــاه 

ــان را داد!« ــن، خــدا جزای ت کردی
ــِر  ــر س ــت و ب ــنگ ها را می گرف ــود س ــت های خ ــا دس ــرزن ب ــن پی  ای

مرده  هــای طالبــان و پاکســتانی  ها می  کوبیــد.

پاره اهی ویپستهبخش پنجاهـم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

محمداكرام اندیشمند / /////////////////////////////// بخش دوم
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غنوشـی از بارزتریـن چهره هـای جنبـش اسـامِی تونس و 
از معروف تریـن اسـام گرایاِن معاصـر در جهـاِن عـرب در 
دو دهـۀ اخیـر بـه حسـاب می آیـد. وی از جملـه کسـانی 
اسـت کـه نام شـان بـا عصـر بیدارگـرِی اسـامی در افریقـا 
بنیان گـذاری جنبـش  در  عمده یـی  و سـهم  گـره خـورده 
اسـامی معاصـر در تونـس ایفـا کـرده و یکـی از منادیـاِن 
برقـراری وحـدت در جهـان اسـام می باشـد. وی بـه اثـر 
تجربه هـای علمـی و عملی یـی کـه در عرصه های سیاسـت 
و اجتمـاع دارد، گاهـی اندیشـه هایی را طـرح می کنـد کـه 
بـرای دیگـران قابـل هضـم نیسـت، بـه همین لحـاظ مورد 
بی مهـری جریان های سـلفی تکفیـری و گروه هـای افراطی 
و برخـی مذهبیـون قـرار می گیرد. به همین لحاظ، خواسـتم 
تـا بـه معرفـِی وی و اندیشـه های اصاح طلبانـۀ او بپـردازم 
تـا بتوانیـم وی را همان گونـه کـه هسـت، بشناسـیم و از 
اندیشـه های نابـش بـرای رهایی از مشـکاتی کـه دامن گیر 

مـا و جامعـۀ ماسـت، اسـتفاده کنیم. 
شرح حال راشد غنوشی 

در  شـهری  الحامـه  در  1941م  سـال  در  غنوشـی  راشـد 
والیـت قابـس در جنـوب شـرقی تونـس و در خانواده یـی 
مذهبـی دیـده بـه جهـان گشـود و در دوران کودکـی زیـر 
نظـر پـدرش، قرآن کریم را حفظ کرد. وی پـس از گذراندن 
دورۀ تحصیـات ابتدایـی خـود در زادگاهـش، راهی قابس 
و پـس از آن عـازم پایتخت شـد تـا تحصیاِت خـود را در 

الزیتونـه بـه پـای اکمال رسـاند. 
بـا بـه پایـان رسـانیدن تحصیـات مقدماتـی، بـرای ادامـۀ 
شـیفتۀ  آن جـا  در  و  رفـت  قاهـره  بـه  عالـی  تحصیـات 
دیدگاه هـا و تجربـۀ جمـال عبدالناصـر شـد. یـک سـال و 
نیـم در آن جـا مانـد و پـس از آشـفته گی در روابط سیاسـی 
مصـر و تونـس، قاهـره را به مقصد سـوریه ترک گفت و در 
سـال 1968م در آن کشـور نخسـتین مقطع تحصیات عالی 
را در رشـتۀ فلسـفه بـه پایـان بـرد. وی سـپس بـرای ادامـۀ 
تحصیـل بـه دانشـگاه سـوربن فرانسـه رفـت و هم زمـان با 
ادامـۀ تحصیـل در فرانسـه، فعالیت هـای اسـامی خـود را 
میـان دانشـجویان عـرب و مسـلماِن آن جا شـروع کرد و در 

همان جـا بـا جماعـت »دعـوت و تبلیغ« آشـنا شـد. 
امـا بـه دالیـل خـاص خانواده گـی نتوانسـت دورۀ دکتراِی 
خـود را بـه پایان برسـاند، بـه همین دلیل تحصیـل در اروپا 
را رهـا کـرد و در اواخـر دهـۀ 6۰ بـه تونـس بازگشـت و 
بـه عنوان اسـتاد فلسـفه در کشـور مشـغول به کار شـد. در 
کنـار تدریـس، وی فعالیت هـای خـود را این بـار در تونس 
متوسـطه  مقطـع  دانش آمـوزاِن  و  دانشـجویان  میـان  در  و 
دنبـال کرد و ایـن دانشـجویان و دانش آموزان بعدها هسـتۀ 

نخسـتین جنبـش النهضـۀ تونـس را تشـکیل دادند.
غنوشـی زمانی کـه به کشـور خـود آمـد و فعالیت های خود 
را شـروع کـرد، در قـدم اول بـا گرایش های سکوالریسـتی 
در خطابه هـای خـود  و  مخالفـت ورزیـد  بورقیبـه  رژیـم 
خواسـتار اجـرای نمونـۀ حکومت اسـامی در تونس شـد. 
غنوشـی پـس از مدتـی بـا »عبدالفتـاح مـورو« و »حمیـده 
اسـام گرایان  از  کـه  جورشـی«  »صاح الدیـن  و  النیفـر« 
تونس بودند، آشـنا شـد که هسـتۀ اولیۀ »جمعیت پاسـداران 
قرآن کریـم« را تشـکیل می دادنـد. وی پـس از آشـنایی بـا 

آن هـا، همـکاری بـا جمعیـِت مذکـور را شـروع کرد.

پاسـداران  »جمعیـت  در  وی  فعالیت هـای  گسـترش 
قرآن کریـم« باعـث شـد کـه در سـال 197۰م جمـع غفیری 
از مردم در حلقات درسـی وی در مسـجد »سـیدی یوسف« 
حضـور یابنـد. اکثـر افـراد شـرکت کننده در ایـن جلسـات، 
دانشـجویان جوانـی بودنـد کـه در آکادمـی ابن شـرف در 

مقطـع لیسـانس شـاگرد غنوشـی بودنـد. 
از آغـاز دهـۀ شـصت میـادی، حکومـت تونـس توانسـت 
تمـام وابسـته گان بـه مدرسـۀ زیتونـه را بـه خـود جـذب و 
همـراه کنـد؛ بـه همین لحـاظ نسـل جدید جنبش اسـامی 
تونـس بـه رهبر غنوشـی به شـیوخ زیتونـه ایـراد می گرفتند 
را  الهـِی خـود  امانـت  کـه  می دانسـتند  نسـلی  را  آنـان  و 
حفـظ نکـرده و در مـورد کشـور کوتاهـی کـرده و آن را به 

سـکوالرها تحویـل داده بودنـد. 
تقصیـر شـیوخ زیتونـه باعـث شـد تـا جوانـان به خصوص 
آنانی کـه گـرد غنوشـی جمع شـده بودنـد، دیگر به مدرسـۀ 
زیتونـه بـه عنوان الگویی کـه از آن تبعیت شـود، نگاه نکنند 
و بـه اندیشـمنداِن دیگـری ماننـد اقبـال، مـودودی، سـید 
قطـب، محمـد قطب، حسـن البنـا، مصطفی سـباعی، مالک 
بـن نبـی، و ابوالحسـن نـدوی، چشـم بدوزند؛ زیـرا هدف 
ایـن جوانـان، مبـارزه بر ضـد سکوالریسـم و فسـاد بود که 
متأسـفانه شـیوخ زیتونه دل و ُگردۀ چنین کاری را نداشـتند.
سـال  اوایـل  در  »المعرفـه«  ماهنامـۀ  انتشـار  بـا  غنوشـی 
197۰م نخسـتین گام بـرای تشـکیل جنبش اسـامی تونس 
را برداشـت و در ایـن راه بـا مشـکات و ناهمواری هـای 
زیـادی دسـت وپنجه نـرم کـرد و پـای او حتـا بـه چوبۀ دار 
هـم رسـید، امـا سـرانجام بـه بیـرون از کشـور تبعید شـد. 
زنـدان سیاسـی  بـرای نخسـتین بار   وی در سـال 198۰م 
را تجربـه کـرد و پـس از رهایـی از زنـدان، بـه کشـورهای 

حاشـیۀ خلیـج فـارس، ایـران سـودان و لبنـان سـفر کـرد.
بازگشـت او بـه تونـس در سـال 1981 موجـب دسـتگیری 
مجـددِ او بـه دلیـل فعالیت هـای اسـامی -  سیاسـی شـد و 
این بـار وی بـه 11 سـال زنـدان محکـوم شـد، امـا  بـا بـه 
قدرت رسـیدن بن علی در سـال 1987م از زندان آزاد شـد. 
وی هنگامـی که از زنـدان آزاد گردید، دوباره به فعالیت های 
سیاسـی شـروع کرد و پس از شـکل دادن هسـتۀ نخسـتین 
النهضـه، روزنامه یـی را تحـت عنـوان »الفجـر« منتشـر کرد 
کـه حمـادی الجبالـی دبیـر کل کنونـی جنبـش، آن را اداره 
می کـرد. امـا زمانی کـه جنبش وارد مبـارزات انتخاباتی شـد 
و %17 آرای انتخابـات پارلمانـی سـال 1989م را از آِن خود 
کـرد، رژیـم بـن علـی بـه سـرکوب و ممنوعیـت فعالیـِت 

جنبـش النهضه اقـدام نمود.
ایـن موضوع باعث شـد تا در سـال 1989م غنوشـی تونس 
را بـه قصـد الجزایر و در سـال 1991م به سـوی لندن ترک 
کنـد، درحالی کـه دادگاه نظامـی تونـس، وی و دیگر رهبران 
حـزب را در سـال 1992م بـه اتهـام توطیـه علیـه رژیـم به 

حبـس ابد محکـوم کرد. 
غنوشـی پـس از سـپری کـردن بیسـت سـال مهاجـرت در 
غـرب، در سـال 2۰11م پـس از سـرنگونی رژیـم بـن علی 
بـه کشـورش تونس برگشـت و جنبـِش وی پس از کسـب 
مجـوز فعالیـت، به عنـوان یک حـزب وارد عرصۀ سیاسـی 
تونـس شـد و در انتخابـات مجلـس موسسـان این کشـور، 
کـه در 23 اکتبـر برگـزار شـد، توانسـت از 217 کرسـی 9۰ 

کرسـی را بـه خـود اختصـاص دهد. 
وی برخـاف سـنت دیرینـۀ سیاسـت مداران جهان اسـام، 
پـس از پیـروزی در انتخابات، خود و نزدیـکان و هم حزباِن 
خـود را بـرای احـراز مناصـب حکومتـی معرفـی نکـرد و 
همـواره ایـن موضـوع را بـرای مـرد دومِ حـزب النهضه به 

نـام الجبالـی گـوش زد می کرد.
بـه ایـن ترتیـب، غنوشـی در انتخابـات مجلـس مؤسسـان 
خـود را نامـزد نکـرد، همان گونـه کـه اعـام کرد کـه برای 

انتخابـات ریاسـت جمهوری نیـز نامـزد نخواهـد شـد. 
در میـان احزابـی کـه احـزاب سیاسـِی اسـام گرا در تونس 
خوانـده می شـوند، حـزب النهضـه را باید جنبشـی بی مانند 
خوانـد. خـود غنوشـی جنبـش خـود را »حـزب اسـامی 
آن چـه  برخـاِف  را  خـود  او  و  می خوانـد  دمکراتیـک« 
مخالفانـش وی را توصیـف می کننـد، فـردی تنـدرو یا مبلغ 

مذهبـی در معنـا و مفهـوم قدیمـِی آن نمی دانـد. 
اخوان المسـلمون  بـا جماعـت  تنگاتنگـی  رابطـۀ  غنوشـی 
مصـر دارد و از زمانـی کـه از تبعیـد بازگشـته، تـاش کرده 
جنبـش خـود را بـه عنـوان حزبـی معتـدل شـبیه حـزب 

عدالـت و توسـعۀ ترکیـه معرفـی کنـد.
او گفـت کـه خواهـان تشـکیل تونسـی آزاد و مسـتقل و 
شکوفاسـت کـه در آن، زن و مـرد و سـکوالر و بنیادگـرا از 
حقـوق برابـر و مسـاوی برخوردار باشـند »چـون تونس از 
آِن تمـام تونسی هاسـت«. همان گونـه تأکیـد کـرد، حجـاب 
را بـرای هیچ یـک از زنـاِن تونسـی اجبـاری نخواهـد کـرد. 
»حمـادی الجبالـی«، دبیـرکل حـزب النهضـه اعـام کـرد 
کـه جنبـش مقـرر کرده کـه نیمـی از کرسـی های خـود در 
مجلـس مؤسسـان را بـه زنـان فعـال جنبش، چـه محجبه و 
چـه غیرمحجبه، اختصـاص دهد و عمًا سـعاد عبدالرحیم، 
زِن  شـخصیت های  برجسـته ترین  از  یکـی  عنـوان  بـه 
غیرمحجبـۀ تونـس، توسـط حـزب بـرای احـراز یکـی از 

پسـت های دولـِت جدیـد نامـزد شـد.
 همچنیـن حـزب النهضـه اعـام کـرد کـه بـا احـزاب و 
جریان هـای سیاسـِی دیگـر همـکاری خواهـد داشـت؛ بـه 
اعـام کـرد کـه حـزب، »منصـف  الجبالـی  گونه یـی کـه 
جعفـر«  بـن  »مصطفـی  یـا  حـزب  دبیـرکل  المرزوقـی« 
آزادی هـا را کـه  بـرای کار و  اتحـاد دمکراتیـک  دبیـرکل 
دو چهـرۀ چپ گـرای میانـه رو هسـتند، بـرای احراز پسـت 

می کنـد.  معرفـی  ریاسـت جمهوری 
 بـه هـر حـال، غنوشـی بـا تعقیـب چنیـن راه و رسـمی 
توانسـت محبوبیـِت زیادی میان مردم کسـب کند و کشـور 
تونـس را از آفت هـای زیـادی کـه در کمینـش بـود، نجات 

دهد.
اینـک پیـش از وارد شـدن بـه اصـل بحـث، می خواهـم به 
بیـان مراحـِل تفکـِر وی بپـردازم تـا خواننـده گان گرامـی 
آشـنا  خوب تـر  وی  اندیشـه های  بـا  بدین وسـیله  بتواننـد 

. ند شو
مراحل سیر فکرِی غنوشی

طرح هـا،  در  غنوشـی  کـه  گفـت  می تـوان  جـرأت  بـه 
اندیشـه ها و تأماتـش بـا دیگران تفـاوت دارد، بـه گونه یی 
کـه در عقـل خویش میـاِن اندیشـۀ انقابی یی کـه از مکتب 
اعتـدال اسـامی سرچشـمه می گیـرد بـا آرامـش بی نظیـر 
بـه  پیچیـده، جمـع می کنـد؛  بـا پرونده هـای  تعاملـش  در 

همیـن لحـاظ هیـچ گاه از صحنـۀ فکـری در تمـام مراحـِل 
آن ناپدیـد نشـده اسـت. وی در انقابی گـری اش متأثـر از 
اندیشـمند اسـامی ابواالعلی مودودی و سـید قطب بوده و 
خواننـدۀ خـوِب اندیشـه های مفکـر جزائری مالـک بن نبی 
نیـز می باشـد. بـا پیـروی از ایـن اندیشـه ها توانسـته اسـت 
میـان اندیشـۀ انقابـی و راه و رسـِم آرام عملـی همگونـی 

کند.  ایجـاد 
غنوشـی از جملـه تجددگرایـاِن انگشت شـماری اسـت کـه 
توانسـته اند اندیشـۀ اسـامی را از موضـع دفاعـی به موضع 
تعامـل بکشـانند. او در زنده گـی علمـی، فکـری و عملـِی 
خـود چهـار مرحلـه را پشـِت سـر گذاشـته اسـت، کـه بـر 
اسـام گرایان و تجددطلبـان الزم اسـت آن را مـورد توجـه 
قـرار داده و از آن عبـرت گرفتـه و بـه ُکنـه اسـرارِ عظمـِت 

ایـن اندیشـمند و توانایی هـای او آگاه شـوند. 
مرحلۀ اول: در جست وجوی هویت و بیداری

 در میانه هـای قـرن بیسـتم، غنوشـی خـود را در دنیایـی 
غربـی  اندیشـه های  یافـت؛  متضـاد  اندیشـه های  از  مملـو 
کـه تمـام دانشـگاه ها و رسـانه ها را از آِن خـود کـرده بـود 
و اندیشـۀ ملی گرایـِی عربـی کـه پیـرواِن زیـادی بـه خـود 
جلب وجـذب نمـوده بـود و اندیشـۀ اسـامی کـه از زیـِر 
آوارهـا بـا تاش هـای شـخصِی برخـی از اندیشـمندان در 
مصـر و سـوریه و مغـرب و هنـد بیـرون کشـیده شـده بود.
درحالی کـه  غنوشـی  متراکـم،  اندیشـۀ  این همـه  میـان  در 
خـود در مصـر به سـر می بـرد، می پرسـد: »راه حـل چیسـت 
و پناهـگاه فکـری کجاسـت؟« او نخسـت، حرکـِت خود را 
بـا ناسیونالیسـم عربـی شـروع می کنـد و به این باور اسـت 
کـه بیـداری از ذاِت عرب هـا برمی خیـزد؛ امـا پـس از مدتی 
بـه ایـن حقیقـت پـی می برد کـه راه بیـداری باید از فلسـفۀ 
وجودی یی شـروع شـود کـه ناسیونالیسـِم عـرب دارای آن 
نیسـت. غنوشـی تنهـا در پـی جسـت وجوی اندیشـۀ قومی 
نبـود، بلکـه می خواسـت از این اندیشـه های متراکم، پاسـخ 

ایـن پرسـش ها را بیابـد:  
»چگونـه امتـی می توانـد هویـت تاریخـِی خـود را حفـظ 

کنـد؟ و بـرای نجـاِت هویـت چـه بایـد کـرد؟
راه بیـداری همه گانـی ایـن امـت در چیسـت؟ و آیـا ایـن 

امـت می توانـد دوبـاره بـه راه تمدنـِی خـود برگـردد؟«
پرسـش های  جملـه  از  لحظـه  همیـن  تـا  پرسـش ها  ایـن 
محوری یـی اسـت کـه فکـر غنوشـی را مشـغول سـاخته 
اسـت؛ بـه همین منظـور وی زمانی که در سـوریه به سـر می 
بُـرد، بـه اسـام فکـری و حرکتـی روی آورد و بـا بـزرگان 
اندیشـۀ اسـامی ماننـد مصطفی سـباعی و محمـد مبارک و 

دیگـران ماقـات کرد.
تاریخـی سـیر فکـری اش، گم شـدۀ  در همیـن لحظه هـای 
خـود را یافت، به سـوی اسـام بـا اشـتیاق و اخاص روی 
آورد و بـه ایـن باور شـد که رهایـی فکـری از مصیبت های 
امـت، در اسـام اسـت و راه بـرای احیـای مجـدد امـت، 
هم زمـان  کـه  دارد  همه گانی یـی  شـعور  ایجـاد  بـه  نیـاز 
بتـوان توسـط آن بـا جمـود فکـری و فقهی و با اسـتعمار و 

دنباله روانـش مبـارزه کـرد. 
مرحلۀ دوم: پایه گذاری فکری

در اواخـر سـال های شـصت و ابتـدای سـال های هفتاد قرن 
بیسـتم میـادی، پـس از طـی مراحـل فکـری مشـقت باری 
کـه از تونـس شـروع شـد و هـدف از آن، دریافـت پاسـخ 
بـه پرسـش هویـت و کشـمکش تمدنـی بـود. ایـن سـفر با 
رسـیدن بـه سـرزمین های مصـر و شـام بـه پایـان رسـید؛ 
جایـی کـه کشـمکش های فکـری و تمدنـی بـه اوج خـود 
رسـیده بـود، و بـا تجربـۀ تلـخ و در عیـن حـال سـودمند 
سـفر بـه فرانسـهـ  کشـوری کـه در حقیقـت مرکـز تمـدن، 
رهبـری و اسـتعمار دانسـته می شـدـ  و برگشـت دوبـاره به 
زادگاهـش تونـس کـه ظاهراً از اسـتعمار فرانسـه آزاد شـده 
بـود امـا از نگاه زبانی، فکـری و فرهنگی هنـوز در دامِن آن 
قـرار داشـت. در این مرحله، غنوشـی با جمعـی از نخبه گان 
دسـت بـه تأسـیِس عمـل اسـامی یی زد کـه هـدف از آن 
اعـادۀ هویـت بـرای سـرزمین زیتونـه بـود. بدون شـک که 
از  کـه  اسـت  بزرگـی  کاری، خواهـان تاش هـای  چنیـن 
عهـدۀ آن نهادهـای جهانـی می توانـد برآیـد، اما غنوشـی و 
همراهـاِن خردمنـد و جوانـان تونس، این مسـوولیِت بزرگ 
را متحمـل شـده و بـا گذشـت زمـان کوتاهـی، توانسـتند 
اندیشـۀ اسـامی را در دل هـای نوجوانانـی زنـده کننـد کـه 
غـرب زده شـده بودنـد و یـا در شـرِف غرب زده گـی بودند. 
در همیـن مرحلـۀ مهـم، غنوشـی کتاب هـای باارزشـی را 
صـادر کـرد کـه می توانسـت از هویـت پاسـداری کـرده و 
داشـته  تمدنـی  کشـمکش های  در  سـالمی  موضع گیـری 
باشـد. نسـل جـوان ایـن مرحله بـا کتاب هـای »طریقنـا الی 
الحضـاره« و »نحـن والغـرب« و کتاب مهِم دیگـری زیر نام 

»القدرعنـد ابـن تیمیۀ« آشـنا شـدند. 
بـه  گرچـه  نیسـت.  و  نبـوده  اندیشـه  مـرد  تنهـا  غنوشـی 
کارهـای فکـری اولویـت زایدالوصفـی قایـل هسـت و بـه 
ایـن بـاور اسـت کـه شـروِع درسـت و موفقانـه آن اسـت 
کـه از عالـم افـکار و اندیشـه ها سرچشـمه بگیـرد؛ امـا وی 
مـردِ عمـل و حرکـت و پان گـذاری نیـز بـود و هسـت، به 
گونه یـی کـه بـا رفیقـان فکـرِی خـود بـه تأسـیس جماعت 
میانـه رو اسـامی زیـر نام »االتجاه االسـامی« دسـت زد که 
هدف از تأسـیس آن، احیای مجدد اسـام در دل شهرونداِن 
تونسـی مسـلمانی بـود کـه سـال ها زیر فشـارِ غربی سـازی 

هولناکـی قـرار گرفتـه بودند.

غنـوشـی؛
 اندیشـــه ورز و سیاست مداری کامیاب 

احمد ذكی خاورنیا / ///////////////////////////////بخش دوم
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        ناجیه نوری 
والیتــی  شــورای  و  مجلــس  در  کنــدز  نماینــده گان 
ــوالی  ــر ولس ــان ب ــه طالب ــد: حمل ــت می گوین ــن والی ای
خان آبــاد بــرای کشــاورزان زیان هــای زیــادی را وارد 

ــت. ــرده اس ک
بــه گفتــۀ آنــان: از دیــروز تــا اکنــون طالبــان توانســتند در 
ــاد و  ولســوالی  ــوت در خان آب ــورآبه و چهارت ــق ش مناط
ــن مناطــق را  ــرده و بخشــی از ای ــش روی ک ــاردره پی چه

تصــرف کننــد.
ــه  ــس ب ــدز در مجل ــردم کن ــده م ــان نماین ــوود پیم عبدال
ــل  ــدز در فص ــگ کن ــد: جن ــدگار می گوی ــه مان روزنام
ــرده  ــاورزان وارد ک ــه کش ــاراتی ب ــوه خس ــت می برداش

ــت. اس
پیمــان تاکیــد کــرد: اگــر جنــگ ادامــه پیــدا کنــد، بــدون 
ــد  ــاورزان وارد خواه ــه کش ــادی ب ــای زی ــک زیان ه ش
شــد، زیــرا ادامــه جنــگ و تصــرف مناطــق توســط طالبان 

ــردد. ــن می گ ــدن دهاقی ــبب آواره ش س
ــه  ــان از س ــد: طالب ــدز می گوی ــردم کن ــده م ــن نماین ای
حــال  در  و  کــرده  حملــه  خان آبــاد  بــه  اســتقامت 
ــرار دارد،  ــه ق ــه در منطق ــش روی هســتند و پاســگاه ک پی
ــد  ــن بای ــدارد، بنابرای ــان را ن ــا طالب ــدن ب ــی جنگی توانای

ــود. ــتاده ش ــه فرس ــه منطق ــتری ب ــای بیش نیروه
او تأکیــد کــرد: طالبــان در صــدد گرفتــن تپــه اســتراتیژیک 

ــان  ــط طالب ــه توس ــن منطق ــر ای ــتند و اگ ــورآبه هس ش
ــتر  ــدز را بیش ــز کن ــقوط مرک ــکان س ــد، ام ــقوط کن س
می ســازد، در حــال حاضــر  تنهــا یــک پاســگاه و 
نیروهــای محلــی درمقابــل طالبــان در ایــن منطقــه درگیــر 

ــتند. ــگ هس جن
پیمــان افــزود: نیروهــای اصلــی ارتــش و پولیــس در ایــن 
منطقــه حضــور ندارنــد وتنهــا یــک پاســگاه و نیروهــای 
ــر  ــن اگ ــد؛ بنابرای ــگ ان ــر جن ــان درگی ــا طالب ــی ب محل
خان آبــاد ســقوط کنــد، مرکــز والیــت کنــدز نیــز ســقوط 

خواهــد کــرد.
باایــن حــال، امرالدیــن ولــی عضــو شــورای والیتــی کندز 
می گویــد: چــون اکنــون فصــل برداشــت میــوه در کنــدز 
ــری  ــن ادامــه جنــگ زیان هــای جبران ناپذی اســت، بنابرای

بــرای دهاقیــن و کشــاورزان وارد می کنــد.
ــوه  ــت می ــل برداش ــن فص ــه  درای ــد دارد ک ــی تأکی ول
ــان را  ــای ش ــدند خانه ه ــور ش ــن مجب ــماری از دهاقی ش
تــرک کننــد و بــه مناطــق امــن پنــاه ببرنــد و محصــوالت 

ــد.  ــا کنن خــود را ره
ــه بخشــی های  ــق شــدند ک ــان موف ــی: طالب ــه ول ــه گفت ب
ــت  ــر دول ــد و اگ ــرف کنن ــاد را تص ــوالی خان آب از ولس
زودتــر اقــدام نکنــد، ولســوالی ســقوط خواهــد کــرد کــه 
درایــن صــورت مرکــز والیــت نیــز مــورد تهدیــد قــرار 

خواهــد گرفــت.

ــوالی  ــزود: ولس ــدز اف ــی کن ــورای والیت ــو ش ــن عض ای
چهــاردره نیــز مــورد تهدیــد طالبــان قــرار دارد و طالبــان 
امــروز صبــح بــه ایــن ولســوالی نیــز حملــه کــرده بودنــد 
و اگــر دولــت نیــروی بیشــتر نفرســتاد، ممکــن اســت کــه 
درایــن ولســوالی نیــز جنــگ آغــاز شــد و منطقــه ســقوط 

کنــد.
از ســویی هــم، مقام هــای امنیتــی در شــمال کشــور 
می گوینــد کــه در نتیجــه حملــه طالبــان بــر پاســگاه هــای 
ــن  ــار، ای ــاهراه کندز-تخ ــیر ش ــی در مس ــای امنیت نیروه

ــت. ــده اس ــته ش ــد بس ــت و آم ــه روی رف ــاهراه ب ش
ــم  ــوای نظ ــس ارکان ل ــی، ریی ــم کوهدامن ــد رحی محم
عامــه در شــمال شــرق کشــور بــه رســانه ها گفتــه کــه در 
ــی در  ــر پاســگاه های امنیت ــان ب حمله هــای تهاجمــی طالب
شــاهراه کنــدز - خــان آبــاد - تخــار بخش هــای از ایــن 
شــاهراه در ادارۀ طالبــان در آمــده انــد و نبــردی ســختی 

در ایــن شــاهراه، ادامــه دارد.
ــای  ــد: »نیروه ــی گوی ــاره م ــن ب ــی در ای ــای کوهدامن آق
کمکــی را فرســتاده ایــم و نیروهــای دیگــر را نیــز خواهیم 

فرســتاد، و بــه زودی راه را بــاز خواهیــم ســاخت.«
در همیــن حــال، شــماری راننــده گان در ایــن مســیر نیــز 
ــای  ــت ه ــیر، ایس ــن مس ــان در ای ــه طالب ــد ک ــی گوین م

ــد. بازرســی ســاخته ان
گفتنــی اســت کــه بخش هــای دیگــری کنــدز نیــز گــواه 
ــتند؛  ــان اس ــی و طالب ــای دولت ــان نیروه ــا می ــری ه درگی
عملیــات پــاک ســازی حومه هــای شــهر کنــدز کــه 
ــون در  ــم اکن ــت ه ــده اس ــدازی ش ــش راه ان ــدی پی چن
چنــد کیلومتــری شــهر در منطقــه حضــرت ســلطان ادامــه 

دارد.
ــت بغــان  ــدز در والی ــن حــال در همســایه گی کن ــا ای ب
نیــز میــدان نبــرد داغ تــر از گذشــته هــا اســت؛ نزدیــک 
بــه یــک هفتــه اســت کــه نیروهــای دولتــی دربخش هــای 
از ایــن والیــت بــا طالبــان در نبــرد اســتند، اکنــون 
ــن  ــکر« و چندی ــه ش ــر »فابریک ــزون ب ــا اف ــه نبرده دامن
ــه  ــزی، ب ــان مرک ــوالی بغ ــز ولس ــر در مرک ــش دیگ بخ
ــز  ــان نی ــت بغ ــز والی ــری، مرک ــهر پلخم ــای ش حومه ه

ــیده  اســت. رس
ــز  ــدز نی ــان- کن ــاهراه بغ ــه ش ــی اســت ک ــن در حال ای
ــم،  ــویی ه ــت. از س ــته اس ــد بس ــت و آم ــه روی رف ب
گزارش هــا مــی رســانند کــه طالبــان بــر ولســوالی 
ــه  ــز حمل ــت نی ــن والی ــن« ای ــور« و »نهری ــذرگاه ن »گ
ــده  ــب زده ش ــن عق ــان در نهری ــه طالب ــد؛ حمل ــرده ان ک
ــور هشــدار  ــی در  گــذرگاه ن ــا مقام هــای محل اســت، ام
ــه ایــن ولســوالی  می دهنــد کــه اگــر نیروهــای کمکــی ب

ــد. ــد ش ــر خواه ــت بدت ــند، وضعی نرس
ــی مهــم در شــمال  ــدز دو والیت والیت هــای بغــان و کن
ــن  ــون بســیاری از بخش هــای ای کشــور اســتند. هــم اکن
دو والیــت، در اداره طالبــان اســتند. تهدیدهــا و ناامنی هــا 
در کنــدز و بغــان، می تواننــد خطــری باشــند جــدی بــر 
هفــت والیــت دیگــر در شــمال و شــمال شــرق کشــور 

ایجــاد کنــد.

تلفــات نیروهــای امنیتــی کشــور بــه شــدت نگران کننــده 
و مایــۀ انــدوه و تأثــر اســت. 

ــی در  ــس محل ــربازان پولی ــماری از س ــی ش ــه تازه   گ ب
والیــت بدخشــان از ســوی طالبــان گــردن زده شــدند و 
ــای  ــوی نیروه ــد از س ــت هلمن ــر در والی ــماری دیگ ش

ــدند.  ــته ش ــی کش امریکای
ــت  ــتیدپرس گف ــه اسوش ــنبه ب ــان روز ش ــی بدخش وال
ــی  ــای امنیت ــان نیروه ــری شــدید می ــه در نتیجــه درگی ک
افغانســتان و شورشــیان طالبــان در ولســوالی تــگاب ایــن 
والیــت، دســت کــم 11 پولیــس کشــته شــده و شــش تــن 

ــد. دیگرشــان زخمــی شــده ان
احمــد فیصــل بیگــزاد گفــت کــه 2۰ تــن دیگــر از 
ــی ایــن درگیــری مفقــود  نیروهــای پولیــس محلــی در پ
ــا  ــه آی ــده ک ــه دســت نیام ــی ب ــوز اطاعات شــده اند و هن

ــد. ــرار کرده ان ــه ف ــا از منطق ــده اند و ی ــوده ش رب

ــت  ــس در والی ــربازان پولی ــن از س ــال، 16 ت ــن ح در ای
ــی کشــته شــده اند.  ننگرهــار از ســوی نیروهــای امریکای
ــه  ــات حمل ــمار تلف ــه ش ــد ک ــی گفته ان ــات محل مقام
هوایــی نیروهــای امریکایــی بــر نیروهــای افغــان در 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــن افزای ــه 16 ت ــد ب هلمن
ســام افغــان، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس هلمنــد روز 
ــه  ــن حمل ــه ای ــت ک ــه گف ــزاری فرانس ــه خبرگ ــنبه ب ش
ــی رخ داد  ــه زمان ــج عصــر روز جمع ــاعت پن ــی س هوای
ــا شورشــیان و  ــارزه ب کــه نیروهــای پولیــس در حــال مب

ــد. ــان بودن ــک روســتا از عناصــر طالب پاکســازی ی
ــه  ــن حمل ــر ای ــد نی ــی هلمن ــر زواک، ســخنگوی وال عم
هوایــی و شــمار کشــته شــدگان را تاییــد کــرد. وی گفــت 
کــه دو تــن از نیروهــای پولیــس افغانســتان نیــز در ایــن 

ــد. حملــه زخمــی شــده ان

والــی والیــت هلمنــد روز گذشــته بــه خبرگــزاری 
اسوشــیتدپرس گفــت کــه دو تــن از فرماندهــان نیروهــای 
امنیتــی افغــان نیــز در میــان کشــته شــدگان ایــن رویــداد 
هســتند. وی گفــت کــه نیروهــای افغــان در یــک محوطــه 
جمــع شــده بودنــد و یونیفــرم بــه تــن نداشــتند. او افــزود 
ــی  ــروی هوای ــه نی ــده ک ــث ش ــر باع ــن ام ــاال همی احتم

ــد. ــه کن ــر آنهــا حمل ــکا اشــتباهاً ب ــاالت متحــده امری ای
فرماندهــی نیروهــای امریکایــی در افغانســتان بــا پخــش 
اعامیــه ای از کشــته شــدن "اشــتباهی" شــماری از 
نیروهــای افغــان در یــک حملــه هوایــی شــان خبــر داده 
ــوع  ــه چگونگــی وق ــد کــه تحقیقــات در زمین ــه ان و گفت

ــده اســت. ــاز ش ــداد آغ روی
در خبرنامــه نیروهــای امریکایــی آمــده اســت: »مــا مراتب 
همــدردی عمیــق خــود را بــا خانــواده هــای قربانیــان این 
ــی  ــای امریکای ــم«. نیروه ــی داری ــراز م ــوار اب ــه ناگ حادث
ــوب  ــه در چهارچ ــتند ک ــی هس ــای خارج ــه نیروه یگان
ــی  ــات هوای ــا حم ــو، ب ــع نات ــت قاط ــت حمای ماموری
شــان از نیروهــای افغــان در عملیــات هــای جنگــی 

پشــتیبانی می کننــد.
تلفــات نیروهــای امریکایــی بــه گونــۀ روزافــزون افزایــش 

می یابــد. 
ــای  ــن از نیروه ــت کم 7۰ ت ــا، دس ــاد گزارش ه ــر بنی ب
امنیتــی هــر هفتــه در سراســر کشــور جــان می بازنــد. ایــن 
رقــم بــه نیــروی 3۰۰ هــزار نفــری افغانســتان فاجعه بــار 
ــت  ــی و مدیری ــود فرمانده ــری،  نب ــف رهب ــت. ضع اس
ــع، عامــل اصلــی  مناســب و حیف ومیــل امکانــات و مناب
ــوم کشــور محســوب می شــود.  ــل عــام ســربازان مظل قت
ــرای  ــی ب ــه برنامه ی ــی، هیچ گون ــدت مل ــت وح حکوم

ــدارد.  جلوگیــری از تلفــات ســربازان و نظامیــان ن
ــاش  ــت در ت ــی در حکوم ــووالن امنیت ــی از مس عده ی
ــی  ــای امنیت ــوف نیروه ــی از صف ــی و گروه ــۀ قوم تصفی
ــر  ــه ب ــان و غلب ــات نظامی ــری از تلف ــا جلوگی ــتند ت هس
تروریســم  کــه دشــمن مشــترک همــۀ مــردم افغانســتان 

محســوب می شــود. 
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د افغانســتان د مرانــو جرګــې مــر د امریــکا لــه دې اقدامــه 

هرکلــی کــړی چــې لــه پاکســتان رسه یــې د پوځــې مرســتې 

پنځــوس میلیونــه ډالــره ســتانه کــړي دي.

ــو  ــه ازادي راډی ــه ورځ ل فضــل الهــادي مســلمیار د شــنبې پ

ــرۍ د  ــې د ترهګ ــه کار ده چ ــل، پ ــې ووی ــرو ک ــه خ رسه پ

ځپلــو لپــاره پــر پاکســتان د امریــکا فشــارونه نــور هــم زیــات 

يش.

ښــاغيل مســلمیار زاتــه کــړه: "پــه نســبي توګــه یــې زه هرکلــی 

ــور هــم جــدي  ــه دا وای چــې فشــارونه ن کــوم، خــو ښــه ب

شــوي وای ځکــه دا ډول فشــارونه او ژمنــې پخــوا هــم تــررسه 

شــوي، خــو پــه عمــل کــې یــې نتیجــه بېرتــه منفــي شــوې، 

خــدای دې وکــړي چــې د دې فشــار نتیجه مثبتــه وي او د دې 

المــل يش چــې پــه ســیمه او پــه ځانګــړي ډول پــه افغانســتان 

کــې جنــګ ختــم او ســولې تــه زمینــه برابــره يش."

ــې  ــته دا څرګندون ــې وروس ــه هغ ــر ل ــې م ــو جرګ د مران

کــوي چــې تــازه پنټاګــون یــا د امریــکا دفــاع وزارت پاکســتان 

تــه د ۲۰۱۶ کال لــه پوځــي مرســتې پنځــوس میلیونــه ډالــر 

ســتانه کــړي دي.

دغــه اقــدام وروســته لــه هغــې کېــږي چــې د امریــکا دفــاع 

ــې  ــيل چ ــه وی ــرس ت ــکا کانګ ــس د امری ــز متې ــر جیم وزی

ــه  ــدې کايف اقدامــات ن ــر وړان پاکســتان د حقــاين شــبکې پ

ــړي. دي ک

ــرز  ــټمپ رویټ ــد ادم س ــوه ویان ــاع وزارت ی ــکا د دف د امری

ــړې ده. ــد ک ــئله تائی ــه مس ــه دغ ــس ت ــري اژان خ

ــه  ــه قول ــټمپ ل ــان د ادم س ــه ش ــس دغ ــري اژان ــرز خ رویټ

ویــيل چــې د امریــکا لــه لــورې د پاکســتان د مرســتې د یــوې 

ــکا د  ــه اړه د امری ــیمې پ ــتان او س ــتنېدل د افغانس ــې س برخ

متحــدو ایالتونــو جوړېدونکــې ســراتیژۍ پــورې اړه نــه 

ــري. ل

ټــاکل شــوې وه چــې پاکســتان پــه ۲۰۱۶ میــادي کال کــې 

لــه امریــکا څخــه ۹۰۰ میلیونــه ډالــره پوځې مرســتې ترالســه 

کــړي، کــه څــه هــم د یــادې مرســتې ډېــره برخــه پاکســتان تــه 

ورکــړل شــوې خــو د پنټاګــون د نــوې پریکــړې لــه مخــې بــه 

لــه یــادې مرســتې پیســو ۵۰ میلیونــه ډالــره ســتانه يش.

ــه  ــه ل ــتان ت ــم پاکس ــر کال ه ــو تې ــدو ایالتون ــکا متح د امری

پوځــې مرســتې درې ســوه میلیونــه ډالــر مرســته ســتنه کــړې 

وه.

د امریــکا متحــده ایــاالت د ائتــاف د ماتــړ پــه نــوم د 

ــو  ــه هغ ــې ل ــې ی ــه مخ ــې ل ــري چ ــدوق ل ــو صن ــتې ی مرس

ــرو  ــې د ترهګ ــوم چ ــوي ک ــتې ک ــايل مرس ــو رسه م هېوادون

ــوي. ــات ک ــد عملی پرض

ــر  ــې ه ــواد دی چ ــه هې ــتان هغ ــې پاکس ــه مخ ــو ل د راپورون

کال د امریــکا لــه ائتــاف څخــه د ماتــړ لــه بودجــې د نــورو 

هېوادونــو پــه پرتلــه ډېــرې مرســتې ترالســه کــوي.

لــه دې ټولــو رسه ـ رسه د افغــان حکومــت د رســنیو د مرکــز 

ــتانه  ــه پاکس ــد ل ــکا بای ــي امری ــي واي ــق صدیق ــس صدی رئی

ــن  ــاف اغیزم ــرۍ خ ــې ولــې د ترهګ ــړي چ ــتنه وک پوښ

ــوي. ــه ک ــه پورت ــه ن ګامون

ښاغيل صدیقي زیاته کړه:

"پاکســتانیانو رسه بایــد هیــڅ مرســتې ونــي بلکــې لــه دوی 

ــو رسه  ــو ډل ــه هغ ــې ل ــې ول ــتنه ويش چ ــد پوښ ــه بای څخ

ــه افغــان جګــړه کــې ښــکیلې دي مرســتې کــوي او  چــې پ

ــا د  ــو او حت ــه برابــروي ځکــه دغــه ډلــې د افغانان ــه ورت زمین

ــري." ــې الس ل ــه ک ــه وژن ــو پ امریکایان

د ســیايس چــارو کارپــوه بشــیر هاتــف وايــي د پاکســتان پــه 

ــورو  ــواد د ن ــه هې ــر دغ ــدام پ ــاع وزارت اق ــکا د دف اړه د امری

نړیوالــو بندیزونــو لپــاره ښــه پیامــه کېــدای يش.

د ښــاغيل هاتــف پــه خــره پاکســتان تــه د امریــکا له لــورې د 

پوځــي مرســتو نــه ورکــړه بــه نــه یــوازې پــر پاکســتان نړیوالــو 

ــه  ــه ب ــه کــور دنن ــه الړ هــواره کــړي بلکــې پ ــه فشــارونو ت ت

هــم د پاکســتان حکومــت لــه ننګونــو رسه مــخ کــړي.

نماینده گان والیت کندز:

جنگکندزدرفصلبرداشتمیوه
خساراتزیادیبهکشاورزانواردکرده

سربازاندرتیرطالبانونیرویهایامریکایی

مسلمیار: 
مته ده پر پاکستان د امریکا فشار 

افغان سولې ته زمینه برابره کړي
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ورزش
داوود عرفان

ــای تســلط  ــه معن ــی تخصــص ب ــت وحــدت مل در حکوم
ــان انگلیســی  ــر زب ــا تســلط ب ــان انگلیســی اســت. ب ــر زب ب
می تــوان بــه مقام هــای بــاالی دولتــی دســت یافــت. 
ــس  ــکا اســت. پ ــفیر افغانســتان در امری ــأله، س ــن مس ــی ای مصــداق عین
از افتضــاح ســلفی کــردن در مراســم تحلیــف ترامــپ، ایشــان شــاهکار 
دیگــری نمایــش داده انــد و از مهم تریــن تریبــون سیاســت خارجــی یــک 
ــوام افغانســتان را مهاجــر  ــه یکــی از اق ــا رویکــردی نژادگرایان کشــور، ب

ــده اســت. خوان
ــه افتــراق ملــی دامــن  ــا چنیــن اندیشــه یی ب وقتــی ســفیر یــک کشــور ب
می زنــد؛ امیــد بــه وفــاق ملــی ســرابی بیــش نیســت. اگــر رییس جمهــور 
بــه وحــدت ملــی معتقــد باشــد و برتری جویــی قومــی را نکوهــش کنــد؛ 

بافاصلــه چنیــن ســفیری را عــزل خواهــد کــرد.

یاسر محسنی

ژنرال دوستم بشاراسد کوچك
گویــا مقامــات چیــن بــه زودی بــرای بازگشــت عبدالرشــید 
دوســتم بــه افغانســتان بــا نهادهــای داخلــی و خارجــی بــه 
تمــاس می شــوند و ایــن طــرح محــوری از ســوی پاکســتان ارایــه شــده 
اســت؛ کشــوری کــه حــد واصــل چیــن و روســیه اســت. انتقــال دوســتم 
ــادی  ــت اقتص ــات، أولوی ــت آن صفح ــتخراج گاز و نف ــمال و اس ــه ش ب
بــرای هــر ســه کشــور فــوق اســت؛ فــارغ از ایجــاد کمربنــد امنیتــی علیــه 
داعــش کــه اکنــون در رشــته کوه هــای تورابــورا در حــال جابه جــا شــدن 
انــد. آیــا ژنــرال دوســتم در چانه زنی هــای سیاســی بیــن امریــکا و روســیه 

بــه »بشــار اســد کوچــک« تبدیــل نشــده اســت؟

آرین آرون

به ویــژه  خارجــی  نیروهــای  ســال،  چنــد  ایــن  در 
ــی  ــای امنیت ــی و نیروه ــراد ملک ــرار اف ــه تک ــا ب امریکایی ه
را مثــًا »اشــتباهی« هــدف قــرار داده و بارهــا صدهــا 
ــد.  ــاخته ان ــه رو س ــان روب ــت دادن عزیزان ش ــم از دس ــا غ ــواده را ب خان
ــد.  ــرار دادن ــدف ق ــان را ه ــم دوازده پولیس م ــورد، بازه ــن م در تازه تری
ــان را  ــای خودش ــی نیروه ــچ گاه ــرا هی ــت چ ــا اس ــش این ج ــا پرس ام
ــند؟  ــتباهی می کش ــا را اش ــا م ــواره تنه ــرا هم ــد؟ چ ــتباهی نمی زنن اش
ــا  ــان باره ــرای تروریســتان و طالب ــه ب ــده شــده ک ــن نیســت، دی ــا ای تنه
مثــًا بــه اشــتباه اســلحه و مــواد خوراکــی و... پرتــاب کــرده. همــه چــه 
ــه  ــا چــه کار می شــه کــرد؟  ب ــن روشــنایی مشــخص اســت، ام ــه همی ب
هــر روی، مــا قربانــی ایــن روزگاریــم و چــه فرقــی می کنــد چــه کســی 

مــا را بکشــد.

عبداهلل وطندار

با استقالل کامل چه کار خواهیم کرد؟
جلوگیــری خارجی هــا )آلمانی هــا( از نشســت طیــارۀ 
اســتقال طلبی  و  وط دوســتی  احســاس  دوســتم، 
خیلی هــا را زخمــی کــرده اســت. پــس از شــنیدن خبــر آن، 
ــی ســخن  ــت مل ــود حاکمی ــد و از نب ــاده ان ــه فکــر اســتقال افت ب
ــوده  ــواب ب ــا خ ــتان ی ــن دوس ــد ای ــر می کن ــد. آدم فک می گوین
ــد  ــوده ان ــته ب ــًا بس ــا کام ــر واقعیت ه ــان را ب ــا چشمان ش ــد، ی ان
ــان قــرض و کاســۀ  ــا ن ــد کــه می شــود ب ــا واقعــًا فکــر می کنن و ی
گدایــی، کاکه گــی کــرد. جهــان و جهانیــان بــر بیچاره گــی و 
ــم  ــا غــرق در وهمی ــا خــود، ام ــد، م ــا می خندند/می گرین ــی م ابله

ــم! ــاب نمی کنی ــان را حس و جه
ــول  ــرز را قب ــروز م ــا ام ــه( ت ــان ن ــا )همۀش ــتون م ــان پش هم وطن
ندارنــد و بــر انگلیــس و پاکســتان و... لعــن می فرســتند کــه 
قلمروشــان را دو نیــم کردنــد. امــا هیــچ گاه دوســت ندارنــد 
ــی را  ــای قبیله ی ــای حاکمیت ه ــه بن ــد ک ــراف کنن ــا اعت ــد و ی بدانن
عبدالرحمــن خــان بــا پونــد و اســلحۀ انگلیــس گذاشــت و چــون 
ــار  ــم ناچ ــن ه ــی دارد، عبدالرحم ــان بهای ــن جه ــز در ای ــر چی ه
بهــای پونــد و اســلحۀ انگلیــس را بــا نوکــری و بخشــیدِن بیــش از 
نصــف از ســرزمین پشــتون ها بــه انگلیــس؛ پرداخــت کــرد. ریشــۀ 
ایــن مســأله هــم بــر می گــردد بــه کاکه گــی در گدایــی! اینــک امــا 
جــای ایــن واقعیــت تلــخ را در گفتمــان ملــی پشــتون ها در مــورد 
ــی، غیــرت، غــرور، جنگجویــی، اکثریت/اقلیــت و  حاکمیــت افغان
ــاِک  ــت را خاش ــخت واقعی ــنِگ س ــت. س ــرده اس ــر ک ــح و... پُ فت

ــن طــور. ــی هــم همی دروغ پوشــانده اســت. در ســطح مل
افغانســتان، فعــًا اســتقال دارد و زیــادی هــم اســتقال دارد. 
ــی از  ــۀ کوچک ــت، گوش ــخص نیس ــش مش ــه مرزهای ــوری ک کش
ــگاه و  ــض در ن ــد، تبعی ــه کن ــود تهی ــد خ ــش را نمی توان مخارج
ــد،  ــداد می کن ــر بی ــه هم دیگ ــبت ب ــش نس ــل مردم ــش و عم بین
ــرای هیچ یــک از مســایل اصلــی ملــی اش توافــق و درک  ــًا ب تقریب
ــد چــه کار  ــل می خواه ــتقال کام ــا اس ــدارد، ب مشــترک وجــود ن
کنــد؟ کلــه منارســازی را تکــرار کنــد؟ جنــگ داخلــی راه بینــدازد؟ 
جهــان  سراســر  در  مهاجــرش  ملیون هــا  بــر  آواره  ملیون هــا 

ــد؟... ــش بکش ــه آت ــه را ب ــد؟ منطق بیافزای

شکستافغانستان

درنخستیندیدارقهرمانی23سالآسیا

برنـامۀکامـل
فصلاللیـگامنتشرشـد

فیـسبـوک نـــامــه

ــال زیــر 23 ســال کشــور در نخســتین دیــدار رقابت هــای  تیــم ملــی فوتب
مقدماتــی قهرمانــی آســیا در مقابــل تیــم فوتبــال عــراق متحمــل شکســت 

ســنگین شــد.
ــد شــهر  ــن فه ــر فیصــل ب ــراق در ورزشــگاه امی ــای افغانســتان و ع تیم ه
ــۀ  ــا نتیج ــت ب ــدار در نهای ــن دی ــه ای ــد ک ــم رفتن ــاف ه ــه مص ــاض ب ری
ســنگین 8 بــر صفــر بــه ســود تیــم فوتبــال زیــر 23 ســال عــراق بــه کار 

ــان داد. خــود پای
ــن  ــابقه آیم ــن مس ــراق در ای ــال ع ــر 23 س ــال زی ــی فوتب ــم مل ــرای تی ب
حســین ۵ بــار، بشــار بــون یــان، علــی موهــاوی و خالــد جومیلــی نیــز هــر 

ــد. ــی کردن ــار ُگل زن ــدام یک ب ک
الیــاس منوچهــر، ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال زیــر 23 ســال افغانســتان در 
ایــن مســابقه تنهــا 2 تعویــض انجــام داد کــه در نهایــت امــان اهلل ســرداری 

ــرای سرخ پوشــان افغانســتان وارد میــدان شــدند. و رامــز فاروقــی ب
افغانســتان در حالــی متحمــل ایــن شکســت ســنگین در نخســتین دیــدارش 
شــد کــه فدراســیون فوتبــال و ســرمربی ایــن تیــم بــه دلیــل انگیــزه دادن 
بــه بازیکنــان داخلــی فوتبــال ایــن کشــور از فوتبالیســتان افغانســتانی مقیــم 

در خــارج اســتفاده نکردنــد.
ــان  ــار بازیکن ــدان در اختی ــوپ و می ــن مســابقه ت ــق ای در بســیاری از دقای
عــراق بــود و بازیکنــان افغانســتان نمایــش چشــم گیری در مقابــل حریــف 

خــود نداشــتند.
ــد  ــید محم ــی، س ــد وکیل ــب حمی ــا ترکی ــابقه ب ــن مس ــتان در ای افغانس
ــداهلل  ــادم، عبی ــد ن ــی زاده، نوی ــین عل ــری، حس ــی جعف ــمی، مرتض هاش
ــواه،  ــت اهلل خیرخ ــل، رحم ــد ذکرخی ــمندری، یارمحم ــد س ــی، روهی افضل
ــت. ــدان رف ــه می ــراق ب ــل ع ــی در مقاب ــن حکیم ــاری و فردی ــااهلل ی رض
ــا  ــیا ب ــال آس ــر 23 س ــی زی ــی قهرمان ــروه دوم مقدمات ــتان در گ افغانس

تیم هــای عــراق، عربســتان و بحریــن هــم گــروه اســت.
ــل  ــه وقــت کاب ــدار افغانســتان روز جمعــه از ســاعت 1۰:2۵ ب ــن دی دومی
در مقابــل میزیــان ایــن گــروه، عربســتان صعــودی برگــزار خواهــد شــد.

ــپانیا  ــگاهی اس ــال باش ــگ فوتب ــد لی ــل جدی ــابقات فص ــل مس ــۀ کام برنام
انتشــار یافــت کــه جــدال ال کاســیکو در تاریــخ 29 قــوس ســال جــاری 

ــرد.  ــام می گی ــانتیاگوبرنابئو انج در س
ورزشــگاه  در  امســال  ال کاســیکو  نخســتین  اســاس،  همیــن  بــر 
ــان  ــوس( می ــامبر)29 ق ــی 2۰ دس ــمس یعن ــل از کریس ــانتیاگوبرنابئو قب س
رئال مادریــد و بارســلونا انجــام خواهــد شــد. درحالی کــه ا ل دربــی 
برگشــت در نیوکمــپ 2 هفتــه قبــل از اتمــام فصــل یعنــی در تاریــخ 6 مــی 

)16 ثــور 97(انجــام می شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه تــا قبــل از شــروع فصــل جدیــد،  2 تیــم بــزرگ 
ــتین آن  ــه نخس ــد ک ــی می کنن ــم صف آرای ــر ه ــه براب ــا، 3 مرتب ماتادوره
ــت در  ــت و برگش ــازی رف ــز 2 ب ــد( و نی ــوالی )7 اس ــخ 29 ج در تاری
چارچــوپ ســوپرجام در نیوکمــپ در تاریــخ 13 اگیســت )22 اســد 96( و 

ــود. ــو 16 اگیســت )2۵ اســد 96( خواهــد ب برنابئ
ــل  ــل مقاب ــازی فص ــن ب ــا در اولی ــده، رئالی ه ــر ش ــۀ منتش ــق برنام مطاب
دیپورتیــو الکرونیــا در تاریــخ 2۰ اگیســت )29 اســد 96( بــه میــدان 
خواهنــد رفــت و آخریــن بــازی خــود را نیــز برابــر ویارئــال در تاریــخ 2۰ 

ــد. ــام می دهن ــور 97( انج ــی )3 ث م
ــا بتیــس مصــاف می د هــد و  بارســلونا نیــز در اولیــن هفتــه در نیوکمــپ ب

آخریــن بــازی فصــل خــود را برابــر سوســیداد انجــام خواهــد داد.
تیــم اتلتیکــو مادریــد بــا هدایــت ســیمئونه، در نخســتین هفتــۀ فصــل بــا 
ــه میــدان مــی رود و آخریــن مســابقه  ــه ب ــازی خــارج از خان ــا در ب خیرون

ــد. ــار انجــام می ده ــر ایب فصــل خــود را براب

درنگبرباریکیهاییکمسأله...!

ــۀ 2 اســد در  ــهدای فاجع ــهیر یکــی از ش ــد ش ــادر محم ــا، م ــم لی خان
میــدان روشــنایی اســت. درد و انــدوه ایــن مــادر بــرای مــن قابــل فهــم 
و قابــل درک اســت. امــا، نکتــۀ جــدی و قابــل تأمــل درد مــادر شــهید 
محمــد شــهیر در ایــن اســت کــه محمــد شــهیر هم زمــان کــه در فاجعــۀ 
ــنایی و  ــش روش ــو جنب ــت، عض ــده اس ــهید ش ــد ش ــی 2 اس نسلی کش
از تظاهــرات کننــده گان نبــوده اســت. شــهیر، همــان کــودک آیســکریم 

فــروش اســت کــه در فاجعــۀ دهمزنــگ شــهید شــده اســت. 
ــنایی در  ــهدای روش ــدام از ش ــچ ک ــادر هی ــن دارم، م ــه م ــات ک اطاع
ــی  ــی مردم ــورای عال ــماری از اعضــای ش ــه ش ــه علی ــانی ک ــع کس جم

ــت.  ــد نیس ــرده ان ــکایت درج ک ش
ــای  ــات از بازی ه ــم. اطاع ــی دیدی ــای داوود ناج ــا آق ــروز ب ــام ام ش
ــی از  ــتیم. یک ــان گذاش ــکایت را در می ــدن ش ــی درج ش ــت پرده ی پش
ــادر  ــا م ــم لی نکته هــای جــدی در ماجــرای درج شــکایت، مســألۀ خان
محمــد شــهیر اســت. مــادر کودکــی کــه از جمــع تظاهــرات کننــده گان 
نبــوده اســت؛ بلکــه پســراش آیســکریم فروشــی بــوده کــه بــا عبــور از 
ــا اســتفاده از بی توجهــی مســووالن و مأمــوران  خالیگاه هــای امنیتــی و ب
امنیتــی، خــودش را بــا کراچــی آیســکریم اش در میــان تظاهــرات 

ــه:  ــد نکت ــوده. حــاال چن ــده گان رســانیده ب کنن
یکم:

مســوولیت رســمی و قانونــی تأمیــن امنیــت تظاهــرات، متوجــۀ حکومت 
)مدیــران و مأمــوران امنیتــی( اســت. نــه مســوولیت تظاهرات کننــده گان. 

دوم:
چــون محمــد شــهیر بــا کراچــی آیســکریم اش از خالیــگاه امنیتــی عبــور 
کــرده و خــودش را در میــان جمعیــت متعــرض رســانده اســت. نفــس 
ــان  ــرات، نش ــک تظاه ــن ی ــکریم در مت ــی آیس ــک کراچ ــدن ی وارد ش
ــال  ــان را در قب ــی، مسوولیت ش ــوران امنیت ــران و مأم ــه مدی ــد ک می ده

ــد.  ــداده ان امنیــت تظاهــرات، درســت و دقیــق انجــام ن
سوم:

ــم،  ــه نگوی ــه توطی ــر ب ــد اگ ــۀ 2 اس ــه صــورت ُکل، مســوولیت فاجع ب
دســتِ کم بــه عــدم مســوولیت پذیری مدیــران و مأمــوران امنیتــی 
حکومــت وحــدت ملــی بــر می گــردد. بــه کســانی کــه مســوولیت تأمیــن 
ــه  ــت. این ک ــوده اس ــان ب ــنایی متوجه ش ــش روش ــرات جنب ــت تظاه امنی
ــدۀ  ــد، پرون ــور کن ــی عب ــای امنیت ــته از خالیگاه ه ــهیر توانس ــد ش محم
عــدم مســوولیت پذیری مدیــران و مأمــوران امنیتــی را ســنگین تر و 

پیچیده تــر و مشــکوک تر ســاخته اســت. 
چهارم:

ــم  ــد، خان ــده در کار نباش ــه ش ــی و برنام ــب سیاس ــه  و ترغی ــر توطی اگ
لیــا بــا لحــن، ادبیــات و اســتدالل ارگ و شــورای امنیــت جلــو کمــره 
ظاهــر نمی شــد. هم چنــان از میــان یــک مجموعــۀ کان در ســطح 
ــا فحــش و ناســزا  ــزاد ب ــد به ــای احم ــنایی از آق ــش روش ــری جنب رهب

ــرد.  ــاد نمی ک ی
پنج:

توطیه گــران بــا چنیــن اقدام هــا در آســتانۀ 2 اســد، بهــخ صــورت 
ــک  ــه ی ــع مســوولیت کــردن از خودشــان، دســت ب ــی رف آشــکارا در پ
ــنایی در  ــش روش ــادا جنب ــه مب ــه این ک ــد. ب ــه زده ان ــدام پیش گیران اق
ــۀ خــود  ــاری و محاکم ــتار برکن ــد، خواس ــۀ 2 اس ــالگرد فاجع ــن س اولی

ــود.  ــران نش ــن توطیه گ ای
شش:

اگــر واقعــًا درج شــکایت از نــام خانواده هــای شــهدای روشــنایی 
ــه، فهرســتی از اســامی شــهدا  ــن برنام ــان ای ــه نیســت، مجری یــک توطی
ــا عکــس شــهدا و اعضــای خانوادۀشــان کــه شــکایت درج  را همــراه ب
کــرده انــد نیــز منتشــر می کردنــد. تــا همــه می فهمیدنــد کــه چــه کســی 

ــد.  ــی می کن ــنایی نماینده گ ــهید روش ــدام ش از ک
هفت:

بــه عنــوان عضــو جنبــش روشــنایی و یکــی از بســته گان شــهید ظاهــر 
معمــار؛ عمویــم، بــاور دارم کــه مســوولیت فاجعــۀ جــدن مشــکوِک در 2 
اســد، بــه ســران حکومــت وحــدت ملــی و مدیــران و مأمــوران امنیتــی 
ــی  ــه کســانی کــه تظاهــرات مدنــی و مثل زدن ــر می گــردد. ب حکومــت ب

جنبــش روشــنایی را در فقــدان تدابیــر امنیتــی قــرار دادنــد. 
پرونــدۀ شــهید شــهیر کــه اصــًا عضــو جنبــش روشــنایی نبــوده اســت، 
باشــد بــه جــای خــودش. امــا، مســألۀ شــهدای کــه عضــو جنبــش بودند، 
ــوولیت پذیری و  ــدم مس ــل ع ــه دلی ــه ب ــکریم فروش ک ــودک آیس ــا ک ب
ــده  ــده گان وارد ش ــرات کنن ــان تظاه ــی در می ــوران امنیت ــی مأم بی توجه
بــود، فــرق دارد. چــون تک تــِک شــهدای روشــنایی بــه پــاس آگاهــی و 
ــرای پیــروی  ــه ب ــد، ن ــان آمــده بودن ــه خیاب شــعور مدنی-سیاسی شــان ب
ــده گان را  ــرات کنن ــی. تظاه ــه دار قوم ــر و تیک ــدام رهب ــه از ک کورکوران

حقانیــت یــک داعیــۀ برحــق و مشــروع بــه خیابــان کشــانده بــود. 
بــا توجــه بــه ایــن مســأله، انتظــار دارم کــه ســران شــورای عالــی مردمــی 
ــاری و  ــتار برکن ــد، خواس ــالگرد 2 اس ــده، در س ــتان تصمیم گیرن و دوس
ــای  ــو و فض ــر ج ــه مقص ــوند ک ــال ش ــای معلوم الح ــۀ چهره ه محاکم
ــار  ــال پ ــد س ــرات 2 اس ــی در تظاه ــووالنۀ امنیت ــر مس ــی از تدابی خال

ــتند.  بودند/هس
پ.ن: نقــد و اعتراض هــای درونــی بــه پــاس برخــی از تصامــی، 
ــه  ــد جــدی گرفت ــی، بای ــی مردم ــای شــورای عال ــا و عملکرده فیصله ه

ــود. ــخ داده ش ــود و پاس ش

آصف آشنا
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نماینــده گان می گوینــد کــه ارگ در  اعضــای مجلــس 
تــاش ســاختن دسیســه بــرای برخــی از جریان هــا و 

اســت. شــخصیت ها 
اعضــای مجلــس نماینــده گان در نشســت دیروز شــنبه ) 31 
ســرطان( گفته انــد کــه ارگ در تبانــی بــا برخــی از باندهــا 
ــا و  ــی از جریان ه ــرای برخ ــده ب ــاختن پرون ــاش س در ت

ــت. ــخصیت ها اس ش
برخــی از اعضــای مجلــس نماینــده گان، معصوم اســتانکزی 
ــتانی کل  ــا ارگ و دادس ــی ب ــه در تبان ــد ک ــم می کنن را مته
ــخصیت ها  ــی ش ــرای برخ ــه ب ــاختن دسیس ــاش س در ت

هســتند.
جنبــش  حادثــۀ  جــدی،  بررســی های  خواهــان  آنــان 
ــالم  ــی “س ــار راه ــب چه ــر بم ــار موت ــنایی و انفج روش
ایزدیــار” و شــلیک بــه معترضــان جنبــش رســتاخیز تغییــر 

ــدند. ش
اعضــای مجلــس، حکومــت را بــه بی توجهــی در اتفاقــات 
ــدای  ــه از ابت ــد ک ــرده می گوین ــم ک ــور مته ــن کش خونی
ــا هنــوز عامــان ایــن اتفاقــات  حکومــت وحــدت ملــی ت

ــه دادگاه کشــانیده شــده اســت. ب
ــده گان گفــت  ــر مهــدوی عضــو مجلــس نماین ــر جعف داکت
کــه ارگ در تبانــی بــا برخــی از باندهــا در تــاش ســاختن 
و  عدالت خــواه  جریان هــای  برخــی  بــرای  دسیســه 

شــخصیت ها اســت. 
آقــای مهــدوی، معصــوم اســتانکزی رییــس امنیــت ملــی را 
ــخصیت  ها و  ــی از ش ــرای برخ ــازی ب ــه پروند ه س ــم ب مته
ــا دادن ۵۰  جریان هــا کــرده، گفــت کــه آقــای اســتانکزی ب
هــزار افغانــی و یــک معــاش ثابــت بــرای برخــی افــراد در 
ــده   ــران جنبــش روشــنایی پرون ــر رهب دادســتانی کل در براب
ــنایی از  ــش روش ــای جنب ــا اعض ــه گوی ــت ک ــاخته اس س

ــد.  ــتانی شــکایت کرده ان ــه دادس ــش ب ــن جنب ــران ای رهب
ــت  ــس امنی ــوری و ریی ــت جمه ــه ارگ ریاس ــت ک او گف
ــاش ســرکوب  ــات مشــخص در ت ــی و برخــی از حلق مل

ــتند.  ــواه هس ــت خ ــای عدال جریان ه
آقــای مهــدوی، بــا بیــان این کــه جریان هــای عدالــت خــواه 
ــا دسیســه ســازی متوقــف نمی شــوند، گفــت  هیچ گاهــی ب
کــه ایــن جریان هــای بــرای همــۀ مــردم افغانســتان عدالــت 

را خواهــان هســتند.
ــه در  ــس ک ــای مجل ــر اعض ــی دیگ ــال، برخ ــن ح در همی
ایــن مجلــس صحبــت می کردنــد،  اخیریــن نشســت 
ــای  ــان الیه ه ــات در می ــش اختاف ــه افزای ــتند ک ــان داش بی
حکومــت و سیاســت مــداران باعــث ضعــف مدیریــت در 

ــت.  ــده اس ــی ش ــای دولت نهاده
ــه  ــاره ب ــا اش ــس  ب ــاون اول مجل ــون مع ــون همای همای
گفته هــای اعضــای مجلــس، گفــت کــه از نهادهــای امنیتــی، 
ــای  ــورد انفجاره ــه در م ــم ک ــی می خواهی ــی و قضای عدل
کــه بــاالی جنبــش روشــنایی و ســایر جریان هــای عدالــت 
ــی   ــکل جــدی بررس ــه ش ــه اســت ب ــواه صــورت گرفت خ

کننــد.
ــوز حکومــت  ــا هن ــر این کــه ت ــد ب ــا تأکی ــون ب ــای همای آق
کــه  انفجارهــای  و  اتفــاق  از چندیــن  ملــی  وحــدت 
ــاالی  ــه ب ــراد ک ــرار داد و اف ــاج ق ــورد آم ــهروندان را م ش
ــه دادگاه نکشــانیده  ــرده یکــی آن را ب معترضــان شــلیک ک
ــکات  ــه مش ــه ب ــی این ک ــت به جای ــت: حکوم ــت، گف اس
شــهروندان رســیده گی کنــد بــه اختافــات قومــی و 

ســمتی دســت می زنــد.
نگــران شــهروندان  نظــام،  افزایــش چالش هــای درون 
از افزایــش بدامنــی و فــرار ســرمایه گذران از کشــور از 
ــود.  ــده گان ب ــس نماین ــت مجل ــن نشس ــای اخیری بحث ه

نماینــده گان مجلــس از ســران کشــور خواســتار کنــار 
ــد  ــد کردن ــدند و تأکی ــی ش ــای درون ــتن اختاف ه گذاش
ــم  ــا تفاه ــترک ب ــای مش ــد روی برنامه ه ــران بای ــه رهب ک

ــد.  ــر کار کنن همدیگ
ــه بی احترامــی در  ــوۀ اجرایــی حکومــت را متهــم ب ــان ق آن
ــه  ــد ک ــرده  می  گوین ــی ک ــورای مل ــای ش ــر  فیصله ه براب
ــاد از طــرف رییــس حکومــت  ــن نه بیشــتر فیصله هــای ای

وحــدت ملــی توشــیح نشــده اســت. 
ــت ها  ــا در خواس ــه ب ــد ک ــد می کنن ــان، تأکی ــان هم چن آن
پیهــم بــرای پایــان دادن بــه سرپرســتی وزارت خانه هــا 
ــان  ــچ در خواســت آن ــی هی ــت وحــدت مل ــس حکوم ریی
ــای  ــد از نهاده ــم ۵۰ درص ــوز ه ــت و هن ــه اس را نپذیرفت

اداره می  شــود.  دولتــی توســط سرپرســت ها 
افزایش بدامنی

 برخــی از اعضــای مجلــس هم چنــا بــا اشــاره بــه افزایــش 
ناامنی هــا در کشــور بیــان داشــتند کــه برخــی از والیــت در 

حالــت ســقوط قــرار دارد. 

ــت  ــه والی ــت ک ــس گف ــو مجل ــک عض ــی، ی ــه روف راضی
فاریــاب در حــال ســقوط قــرار دارد و بیشــتر ولســوالی های 
ــت و  ــرده اس ــقوط ک ــان س ــت طالب ــه دس ــت ب ــن والی ای
ــرار دارد.  ــده ق ــت نگــران کنن ــز در حال ــت نی ــز والی مرک

ــاب  ــت فاری ــقوط والی ــه س ــرد ک ــه ک ــی اضاف ــو روف بان
ــد  ــقوط چن ــث س ــمال، باع ــات ش ــوان دروازۀ والی ــه عن ب

ــد.  ــد ش ــمال خواه ــر در ش ــت دیگ والی
در حــال حاضــر برخــی ولســوالی های والیــت فاریــاب در 
دســت مخالفــان مســلح اســت و نیروهــای امنیتــی از ایــن 

ــد.  ــینی کرده ان ــب نش ــوالی ها عق ولس
بــه گفتــۀ او، در برخــی از ولســوالی های ایــن والیــت 
ــن  ــا ای ــده اند، ام ــتقر ش ــور مس ــدوی کش ــای کمن نیروه

ــتند.  ــرو هس ــات رو ب ــود امکان ــا کمب ــا ب نیروه
او گفــت کــه در حــال حاضــر شــاهراه ولســوالی های 
ــان از  ــه مرکــز ایــن والیــت بســته اســت و طالب فاریــاب ب
ــد. ــذار می کنن ــاب گشــت و گ طــرف شــب در شــهر فاری
ایــن درحالــی اســت کــه روز گذشــته در ولســوالی تــگاب 
ــی  ــس در پ ــای پولی ــن از نیروه ــان 3۵ ت ــت بدخش والی
ــهید  ــان ش ــروه طالب ــه گ ــوط ب ــان مرب ــۀ جنگ جوی حمل

ــدند. ش
هم چنــان، در ولســوالی گرشــک والیــت هلمنــد 1۵ تــن از 
نیروهــای پولیــس محلــی در پــی حملــۀ هواپیماهــای بــدون 

سرنشــین نیروهــای خارجــی شــهید شــدند.
در واکنــش بــه ایــن دو روی داد همایــون همایــون، معــاون 
اول مجلــس نماینــده گان نیــز گفــت کــه از یک ســو 
ــت  ــت و از ســوی دیگــر تشــویش از امنی ــی حکوم بی ثبات

ــت. ــات  اس ــقوط والی و س
آقــای همایــون گفــت مســألۀ بدخشــان بســیار مهــم اســت 
ــم  ــاز ه ــکات ب ــیار مش ــی و از بس ــا ناتوان ــن از بس و م
ــرای  ــه ب ــم ک ــی می خواه ــت وحــدت مل ــس حکوم از ریی
ــد.  ــه تعییــن کن ــد پای بررســی ایــن اتفــاق یــک هیــأت بلن
ــان  ــألۀ بمباردم ــه مس ــت ک ــون گف ــای همای ــان آق هم چن
ــا  ــد، م ــهید کردن ــد ش ــا را در هلمن ــه پولیس ه ــانی ک کس
از خارجی هــا تقاضــای کمــک ایــن را داریــم کــه دشــمنان 

ــد. ــود کنن افغانســتان را ناب
ــان اردوی ملــی مــا را هــدف قــرار  ــد آن او گفــت کــه نبای
دهنــد و ایــن مســأله چندیــن بــار تــا بــه حــال تکــرار شــده 
و مــن می ترســیم ایــن مســأله بــه خاطــر تضعیــف انگیــزۀ 

نیروهــای امنیتــی قصــداَ انجــام نشــود.

روح اهلل بهزاد
ریاســت جمهــوری و ریاســت اجرایــی دیــروز شــنبه 31 ســرطان 
از گــروه بانــواِن روبات ســازان افغانســتان در قصــر ســپیدار 

ــرد. ــتایش ک ــان را س ــرده و آن ــی ک پذیرای
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی 
ــد،  ــاز کردن ــواِن روبات س ــه بان ــت، کاری را ک ــدار گف ــن دی در ای
تنهــا یــک نمایــش نبــود، بلکــه گامــی بــزرگ بــود بــرای تغییــر 

ــتان. ــوان افغانس ــی بان زنده گ
از ســویی هــم، گــروه روبات ســازان کشــور بــا تأکیــد بــر 
ــان گفتنــد کــه نگــران امنیــت جان شــان  حمایــت حکومــت از آن

ــتند. هس
ــاز  ــواِن روبات س ــروه بان ــای گ ــی از اعض ــان، یک ــه قادری فاطم
ــه  ــق ب ــم، متعل ــت یافته ای ــه آن دس ــا ب ــه م ــاری ک ــت: افتخ گف

ــام  ــه تم ــن افتخــار ب ــدام ســمت و ســوی خاصــی نیســت، ای ک
ــق دارد. ــتان تعل ــردم افغانس م

ــان را پشــتیبانی  ــو قادریــان می گویــد کــه اگــر حکومــت از آن بان
ــه  ــتری ب ــارات بیش ــده افتخ ــد در آین ــد، می توانن ــت کن و حمای

ــد. کشــور کســب کنن
ــت،  ــان داش ــان بی ــاز هم چن ــواِن روبات س ــروه بان ــو گ ــن عض ای
و  داخلــی  رســانه های  دوربیــن  مقابــل  در  این کــه  از  پــس 
ــت  ــد و حکوم ــر می کنن ــاس خط ــدند، احس ــر ش ــی ظاه خارج

ــد.  ــن کن ــان را تأمی ــد امنیت ش بای
قادریــان بــا بیــان اشــاره بــه این کــه حکومــت بایــد ترانســپورت 
ــه  ــاز ب ــا نی ــد، خاطرنشــان ســاخت: "م ــز برای شــان فراهــم کن نی
ــات  ــم تحصی ــا می خواهی ــم. م ــوی داری ــادی و معن ــت م حمای
عالــی خــود را در خــارج از افغانســتان ادامــه بدهیــم؛ زیــرا رشــتۀ 

ــود". ــس نمی ش ــتان تدری ــگاه های افغانس ــک در دانش روباتی
ــۀ  ــت از ادام ــه دول ــت ک ــداهلل گف ــر عب ــن، دکت ــا ای ــان ب هم زم

تحصیــات ایــن بانــوان حمایــت می کنــد.
ــواِن  ــه دســت آورد گــروه بان ــی حکومــت گفــت ک رییــس اجرای
ــد  ــور می توانن ــوان کش ــه بان ــان داد ک ــتان نش ــاز افغانس روبات س

ــد. در ســطح جهــان بدرخشــند و افتخــار بیافرینن
ــت:  ــاز گف ــواِن روبات س ــه بان ــاب ب ــداهلل، خط ــداهلل عب ــر عب دکت
ایــن دســت آورد نشــان دهنــدۀ تــاش، زحمت کشــی و شــجاعت 

ــد. ــما می باش ش
ــم روبات ســازان کشــور  ــان تی ــی از اســتادان و مربی رییــس اجرای
ــم آوری  ــر فراه ــه خاط ــکا ب ــدۀ امری ــاالت متح ــان از ای و هم چن
ــوان روبات ســاز  ــه بان ــزا در زمــان کــم ب تســهیات و صــدور وی

ــرد.  ــی ک افغانســتان قدردان
رییــس اجرایــی حکومــت گفــت کــه مرحلــۀ بعــدی را برای شــان 
در مواقــع دیگــر زمینه ســازی خواهنــد کــرد تــا ایــن آنــان 

دســت آوردهای بزرگ تــر داشــته باشــند.
دکتــر عبــداهلل گفــت: "بــا عــزم و شــهامت و شــجاعتی کــه مدالش 
ــه  ــود ک ــده می ش ــد، دی ــه ان ــتان گرفت ــک افغانس ــروه روباتی را گ
آینــدۀ خوبــی در پیــش دارنــد و ایــن موضــوع در تغییــر زنده گــی 

مــردم نیــز تأثیــر مثبــت دارد".
در ایــن مراســم، شــماری از اعضــای کابینــه، نماینــده گان هــرات 
در پارلمــان و فعــاالن حقــوق زنــان و جامعــۀ مدنــی نیــز حضــور 

داشــتند.
در عیــن حــال، شــام دیــروز گــروه بانــواِن روبات ســاز بــا 
محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی نیــز دیــدار 

ــد. کردن
در صفحــۀ رســمی فیســبوک ارگ نوشــته شــده اســت: "رییــس 
حکومــت وحــدت ملــی و بانــوی اول در پذیرایــی از تیــم رباتیــک 
دختــران افغانســتانی، افتخارآفرینــی آنــان را ســتایش و از آنــان بــه 

عنــوان الگــو بــرای دختــران یــاد کردنــد".
گفتنــی اســت کــه در رقابت هــای بین المللــی روباتیــک کــه 
هفتــۀ گذشــته در واشنگتن دی ســی ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
برگــزار گردیــده بــود، یــک گــروه شــش نفــری از بانــوان 
ــش از  ــن بی ــه از بی ــره را ب ــدال نق ــابقات م ــتان در آن مس افغانس

ــد. ــت آوردن ــه دس ــان ب ــور جه 16۰ کش
استقبال گسترده از بانوان روبات ساز

ــزرگ از  ــتاورد ب ــا دس ــت ب ــد از بازگش ــاز بع ــواِن روبات س بان
مســابقات جهانــی روباتیــک در واشــنگتن، بــا اســتقبال مقام هــای 
حکومتــی، اعضــای پارلمــان و شــهروندان کابــل روبــه رو شــدند.
افغانســتان بــا اشــتراک ایــن بانــوان در مســابقات جهانــی 
شــجاعانه«  »دســت آوردهای  بخــش  در  توانســت  روبات هــا 
جایــگاه دوم و شــاگردان ســودان جنوبــی، مقــام اول را بــه دســت 

ــد. آوردن
بــه  نخســتین بار  بــرای  افغانســتان،  روبات ســاز  بانــواِن 
نماینده گــی از ایــن افغانســتان در رقابــت جهانــی روباتیــک 
در واشــنگتن  شــرکت کــرده بودنــد. در ایــن رقابت هــا کــه 
نماینــده گان بیــش از 16۰ کشــور اشــتراک داشــتند، روبات ســازان 

ــه  ــگاه دوم را ب جــوان افغانســتان توانســتند در بخــش خــود جای
ــد. ــت آورن دس

ــی خبرســاز شــدند  ــدا زمان ــواِن روبات ســاز افغانســتان، در ابت بان
کــه خبــر رد درخواســت ویــزای آنــان از ســوی ســفارت امریــکا 
ــر  ــا حاض ــان حت ــال، آن ــن ح ــد. در عی ــش ش ــتان پخ در افغانس
ــد،  ــه خودشــان نمی توانســتند شــرکت کنن شــدند در شــرایطی ک
ــکا  ــه امری ــر حضــوری ب ــابقات غی ــرای مس ــان را ب روبات های ش

بفرســتند.
ــماری از  ــکا و ش ــور امری ــپ، رییس جمه ــد ترام ــت دونال دخال
ســناتوران ایــن کشــور، بــا چــراغ ســبز وزارت خارجــه آن کشــور، 
زمینه ســاز ورود ده  روزۀ بــدون ویــزای ایــن بانــوان را بــه امریــکا 

فراهــم ســاخت.
رســانه ها ســفر آنــان را از هــرات تــا کابــل و بعــد تــا واشــنگتن و 
برگشــت آنــان بــه کابــل، بــه صــورت گســترده پوشــش دادنــد و 
در یــک مــاه اخیــر ایــن بانــواِن افغانســتانی، یکــی از خبرســازترین 

گروه هــا، در ســطح جهــان بودنــد.
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