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صفحه 3

ـــفرش  ـــور در س ـــی کش ـــت مل ـــاور امنی مش
بـــر  تأیـــد  ضمـــن  ازبکســـتان  بـــه 
همکاری هـــای دو کشـــور در مبـــارزه 
ـــه  ـــتان ب ـــه افغانس ـــت ک ـــم گف ـــا تروریس ب
هیـــچ گـــروه تروریســـتی اجـــازه عبـــور 
از مـــرز و صدمـــه بـــه ازبکســـتان را 

. هـــد نمی د
محمـــد حنیـــف اتمـــر کـــه در راس 
ــتان  ــه ازبکسـ ــی بـ ــأت دولتـ ــک هیـ یـ
ــش از  ــه دیدارهایـ ــت در ادامـ ــه اسـ رفتـ
ـــا  ـــروز ب ـــزی، دی ـــیای مرک ـــورهای آس کش
مـــراد عطائـــوف مشـــاور امنیـــت ملـــی 

ــرد. ــدار کـ ــتان دیـ ازبکسـ
شـــورای امنیـــت ملـــی افغانســـتان در 
ــدار  ــه در دیـ ــرد کـ ــام کـ ــی اعـ بیانیه یـ
ــاره  ــتان دربـ ــان و ازبکسـ ــات افغـ مقامـ
تروریســـم،  بـــا  مبـــارزه  چگونگـــی 
جلوگیـــری از قاچـــاق مـــواد مخـــدر 
منطقـــه ای  ســـازمان یافته  جرایـــم  و 
مشـــترک  تهدیدهـــای  همچنیـــن 

اســـت. شـــده  گفت وگـــو 
اتمـــر اظهـــار داشـــت: نیروهـــای امنیتـــی 
ــتی  ــروه تروریسـ ــچ گـ ــه هیـ ــان بـ افغـ
ــه  ــه بـ ــرز و صدمـ ــور از مـ ــازه عبـ اجـ

ازبکســـتان را نخواهنـــد داد.
ـــت افغانســـتان  ـــه حکوم ـــرد ک ـــد ک وی تاکی
دشـــمن ازبکســـتان را دشـــمن خـــود 

ــی  ــچ اقدامـ ــه آن از هیـ ــد و علیـ می دانـ
دریـــغ نخواهـــد کـــرد.

ــش  ــه افزایـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
گروه هـــای  حضـــور  و  فعالیـــت 
ـــث  ـــتان باع ـــمال افغانس ـــتی در ش تروریس
نگرانـــی کشـــورهای آســـیای مرکـــزی و 

ــت. ــده اسـ ــیه شـ روسـ
چنـــدی پیـــش نیـــز عبدالســـتار درزابـــی 

ــان  ــان در پارلمـ ــردم جوزجـ ــده مـ نماینـ
گفتـــه بـــود: پســـر طاهـــر یولـــداش 
ـــتان در  ـــامی ازبکس ـــش اس ـــرکرده جنب س
ـــتان  ـــمال افغانس ـــرو در ش ـــذب نی ـــال ج ح

اســـت.
گـــروه  ایـــن  درزابـــی،  گفتـــه  بـــه 
ـــگاه  ـــر 80 پای ـــال حاض ـــتی در ح تروریس
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از صفحه فیسبوک احمدولی مسعود
شــکی نیســت کــه گماشــتن اشــخاص 
نخبه، کاردان، وطندوســت و متعهـــد از 

ــد. ــر ان ــرای تغیی ــا ب اولویت ه
در  بــا  تغییــر  اساســی  هــدف  امــا 
تاریخــی  ناکامی هـــای  نظرداشــت 
ــیار  ــیار بس ــا، بس ــور م ــه و کش جامع
فراتــر از عــزل و نصــب اشــخاص 
ــای  ــه ج ــت ب ــرار اس ــر ق ــت. اگ اس
مــن، وی باشــد یــا بجــای وی، مــن، در 
ــی را  ــی جــای باطل ــج حق ــت هی حقیق
نگرفتــه و هـــیچ تغیــری در کار نیســت.

در افغانســتان، تغییــر در گــرو بازخوانی 
ســاختارها در هــردو بُعــد ســاختاری و 
محتوایــی در کل، و بازخوانــی ســاختار 
ــۀ مشــخص در  ــه گون ــام سیاســی ب نظ
ــروع  ــتقل، مش ــاد مس ــک نه ــگاه ی جای
و کارآســت، تــا قــادر باشــد مســیر 
عرصه هــای  در  را  جامعــه  حرکــت 
ــمت  ــه س ــی اش ب ــات مل ــف حی مختل

بهـــبود، تغییر دهـــد.
ــرور،  ــًا در یــک ســاختار فســاد پ طبیعت
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــازی چنی ــدۀ ب قاع
ــد،  ــد می کن ــاد تولی ــداوم فس ــۀ م گون
ــمه  ــر هـ ــال اخی ــی ١٦ س ــه ط چنان چ
شاهـــد مــوج روزافــزون فســاد دولتــی 
ایــن  پــس  بوده ایــم.  نظــام  درون 
ســاختارها و تولیــد آن هاســت کــه 
فســادها،  اصلــی جنگ هــا،  مســبب 
تاریخــی  ناکامی هــای  و  عقبگردهــا 

ــت. ماس
هرچنــد رهبــران سیاســی و دولتــی 
روش،  و  رنــگ  بــار  بــار  کشــورما 
شــکل و شــمایل، صــدا و ســیما تغییــر 
ــه  ــاره ب ــرانجام دوب ــا س ــد، ام می دهن
همــان نقطــۀ صفــری می رســند. چــرا؟ 
چــون بــرای تغییــر اساســی، اراده و 

ندارنــد. برنامه یــی 
ــت.  ــه اس ــت ک ــازی همانس ــدۀ ب قاع
ممکــن یکــی از روی خــدا ترســی، 
یکــی بــا وجــدان ملــی، یکــی بــا پــاک 
نفســی، ســعی خــود را بنماینــد، امــا در 
ــاکام و فاســد، بازدهــی  یــک سیســتم ن
ــرای کشــور، فســاد و ناکامــی اســت. ب

ــه  ــی ک ــن و مبارزان ــا صالحی ــه بس چ
ــه فســاد  ــرور ب ــام فســاد پ ــک نظ در ی
ــدل  ــخ مب ــتبدان تاری ــه گان و مس پیش

ــد. ــده ان ش
اینجاســت کــه تغییــر ســاختارها در 
همــۀ عرصه هــای حیــات اجتماعــی 
بــه  تــا  اســت  اجتناب ناپذیــر  مــان 
رســید.  آرامــش  و  صلــح  ثبــات، 
ــر،  ــل تغیی ــانی که در مقاب ــترین کس بیش
خــود  مي دهـــند،  نشــان  لجاجــت 
بازتولیــد ســاختارهای فســاد پــرور 
ــای  ــده گشایی هـ ــر عق ــه بخاط ــد ک ان
براي شــان  اســتبداد  فقــط  تاریخــی، 

تســکین بخــش اســت.
ــاد  ــر و فری ــای تغیی ــدای پ ــروز ص ام
مــردم را از هـــر گوشــه و کنــار کشــور 

مي شــنویم؟

اتمر در ازبکستان:

دشمن ازبکستان دشمن افغانستان است

آغاز شمارش معکوس تغيير 
یا فروپاشی، و اما چه تغيير؟
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سقوط دولت وحدت ملی 
متحمل است؟

محمد اشرف غنی:

افغانستان ظرفيت پذیرش 
۵ ميليون گردشگر را دارد

نهادهای ناظر برانتخابات:

تنش های سياسی درون حکومتی برگزاری 
هر نوع انتخابات را ناممکن ساخته است

سياست زمين سوختۀ طالبان در غور
طالبان تأسيسات عامه را به آتش کشيده و بيماران و پزشکان را کشتند



وقتــی احمدولــی مســعود رییــس بنیــاد قهرمان 
دولــت  ســقوط  احتمــال  از  کشــور  ملــی 
ــا آن را  ــت، برخی ه ــی ســخن گف وحــدت مل
ــه  ــیار بدبینان ــم بس ــدادی ه ــز و تع ــه آمی مبالغ
ــا واقعــا احتمــال ســقوط  ــد. ام توصیــف کردن
ــده  ــود دارد؟ آن ع ــی وج ــدت مل ــت وح دول
کــه چنیــن پیــش بینیــی را مبالغــه آمیــز 
می داننــد عمدتــا بــه ایــن جانــب قضیــه 
ــت وحــدت  ــه ســقوط دول ــد ک توجــه می کنن
ــه ســقوط کل نظــام منجــر می شــود و  ــی ب مل
چنیــن اتفاقــی در شــرایط فعلــی بــا توجــه بــه 
ــت  ــو در کشــور و حمای حضــور ســربازان نات
نظــر  بــه  محتمــل  نظــام  از  بین المللــی 
نمی رســد. ایــن برداشــت کامــا می توانــد 
درســت باشــد و از جانبــی هــم هیــچ تناقضــی 
ــت  ــعود از وضعی ــای مس ــت های آق ــا برداش ب
ــقوط  ــه س ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــته باش نداش
دولــت وحــدت ملــی کــه در برهــۀ خــاص و 
بنــا بــه مجبوریت هــای سیاســی شــکل گرفــت 
نمی توانــد معنــای ســقوط نظــام را نیــز تداعــی 
کنــد. ســقوط نظــام حتــا نمی توانــد بــا توجــه 
ــای  ــرای گروه ه ــود ب ــای موج ــه واقعیت ه ب
کــه دم از ســقوط آن می زننــد، بــه صرفــه 
ــن احتمــال را در  ــد ای ــا بیایی تلقــی شــود. مث
نظــر بگیریــم کــه طالبــان روزی موفــق شــوند، 
دولــت فعلــی را ســقوط دهنــد، آیــا بازهــم بــه 
نفــع شــان خواهــد بــود و یــا خواهند توانســت 
ــام آن  ــا تم ــی خــود را ب ــان نظــام قبل ــه هم ک
ویــژه گــی هــای آن دوبــاره احیــا کننــد. فکــر 
ــت  ــای تمامی ــروه ه ــا گ ــه حت ــم ک ــی کن نم
خــواه و افراطــی نیــز دیگــر آن مجــال را بیابنــد 

کــه قرایــت خــود از دولــت داری را بــر جامعه 
تحمیــل کننــد. آن هــا نیــز مجبــور مــی شــوند 
کــه واقعیــت هــا را بــرای بقــا و ادامــه حیــات 
سیاســی خــود قبــول کننــد. حــاال شــاید همــه 
ــدون  ــی ب ــد ول ــروز نباش ــه ام ــه گون ــز ب چی
شــک خیلــی از ارزش هــای امــروزی را حفــظ 
ــا  ــا، تنه ــن ارزش ه ــرا ای ــرد. زی ــد ک خواهن
ارزش هــای یــک گــروه و یــا حــزب خاصــی 
نیســت کــه در نبــود آن هــا ایــن ارزش هــا نیــز 
ــروف  ــخن مع ــن س ــد ای ــوند. هرچن ــود ش ناب
کارل پوپــر بــرای دموکراســی هــای جهــان در 
ــواره  ــه هم ــت ک ــداز اس ــن ان ــا طنی ــوش م گ
ــد  ــکان نخواه ــته دور از ام ــه گذش برگشــت ب
بــود. ولــی تعمیــق ارزش هــای مــردم ســاالرانه 
در نزدیــک بــه صــد ســال گذشــته راه چنیــن 
برگشــتی را بســیار تنــگ ســاخته و بــه مشــکل 
ــوان محتمــل دانســت کــه جهــان یــک  مــی ت
ــای  ــام ه ــری نظ ــکل گی ــه ش ــر ب ــار دیگ ب
چــون شــوروی ســابق و یــا کوریــای شــمالی 
ــت  ــن منظرعینی ــد. از ای ــه بده ــروزی زمین ام
موجــود در ســخنان آقــای مســعود قابــل فهــم 
مــی توانــد باشــد. از جانــب دیگــر وقتــی بــه 
ــه  ــد پای ــام هــای بلن حــرف هــا و ســخنان مق
کشــور نیــز توجــه صــورت گیــرد ایــن تــرس 
را در کام شــان مــی تــوان شــاهد بــود. وقتــی 
ســرور دانــش معــاون دوم ریاســت جمهــوری 
مــی گویــد کــه بدیــل هــای چــون حکومــت 
ــات  ــا برگــزاری زود هنــگام انتخاب موقــت و ی
ــی  ــع مل ــا مناف ــر ب ــوری مغای ــت جمه ریاس
ــد باشــد کــه  ــا مــی توان ــه ایــن معن ماســت، ب
ــن  ــدن چنی ــی ش ــور از اجرای ــای کش ــام ه مق

گزینــه هــای بــه شــدت ترســیده انــد. آن هــا از 
ایــن نمــی ترســند کــه ســقوط دولــت وحــدت 
ملــی منافــع ملــی کشــور را متضــرر مــی ســازد 
بــل تــرس آن هــا از ایــن اســت کــه در نتیجــه 
ــود  ــدرت خ ــی ق ــت وحــدت مل ــقوط دول س
ــه در  ــن ک ــا ای ــد داد و ی ــت خواهن را از دس
بدبینانــه تریــن وضعیــت ممکــن اســت بــرای 
پاســخ دادن در مــورد عملکــرد شــان بــه میــز 
محاکمــه کشــانده شــوند. آن هــا از ایــن نمــی 
هراســند کــه ارزش هــای نظــام بربــاد خواهــد 
رفــت، زیــرا بــه بــاور بســیارها و تحلیــل 
هــای کــه انجــام مــی شــود، دولــت وحــدت 
ــوری  ــژه بخــش ریاســت جمه ــه وی ــی و ب مل
آن بــه انــدازه کافــی از ارزش هــای نظــام 
فاصلــه گرفتــه و دیگــر آن تعهــد الزم بــه ایــن 
ارزش هــا در آن هــا دیــده نمــی شــود. وقتــی 
خــود کارگــزاران دولــت بــه ارزش هــای 
نظــام پشــت کــرده باشــند، آن گاه مســوولیت 
دیگــران در قبــال نظــام و بــه ویــژه آنانــی کــه 
ــت؟  ــد، چیس ــد دارن ــا تعه ــن ارزش ه ــه ای ب
ســخنان آقــای مســعود دقیقــا پاســخ بــه چنیــن 
وضعیتــی مطــرح شــده اســت. آقــای مســعود 
از اســتبدادی شــدن قــدرت هشــدار مــی 
ــداد از  ــل گسســتن تع ــد دلی ــی گوی ــد و م ده
ــد  ــی توان ــقوط آن م ــای س ــه معن ــت ب حکوم
ــعود  ــای مس ــاور آق ــه ب ــرا ب ــود، زی ــی ش تلق
همیــن افــراد بودنــد کــه اجمــاع آن هــا باعــث 
ایجــاد دولــت وحــدت ملــی شــد و اگــر ایــن 
اجمــاع از هــم بگســلد، نتیجــۀ آن نیــز دیگــر 
مشــروعیت خــود را حفــظ کــرده نمــی توانــد. 
یــا بــه تعبیــری کــه آقــای مســعود آن را چنیــن 
تــراز بنــدی: "بــه  نظــر مــن وقتــی چهــار نفــر 
ــا  ــتم، عط ــرال دوس ــت )جن ــزرگان حکوم از ب
ــن  ــق، صاح الدی ــد محق ــور، محم ــد ن محم
ــه   ــت خــارج شــوند ب ــی( از ســاختار دول ربان
ــره  ــه پیک ــزرگ ب ــیار ب ــی بس ــه  ی ــی ضرب معن
رییس جمهــور  اشــرف غنی  اســت،  دولــت 
افغانســتان متأســفانه در تمامــی ایــن ســه 
ــت  ــام دول ــه  ن ســال نتوانســت چتــری ملــی ب
ــراه  ــود هم ــا خ ــه را ب ــد و هم ــاد کن را ایج
ــه  ــش رفت ــا پی ــا آن ج ــی ت ــن ناتوان ــازد، ای س
اصلــی  شــاکله های  می بینیــم  امــروز  کــه 
ــود،  ــروج خ ــا خ ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
حکومــت را تــا آســتانه فروپاشــی ســوق 
ــای  ــت معن ــود گف ــی می ش ــه  طریق داده اند.ب
ــن  ــم همی ــه ه ــه در ترکی ــاف شــکل گرفت ایت
ــل  ــت و اتحــاد در مقاب اســت، خــروج از دول
دولــت، آن هــم دولتــی کــه مشــروعیتش 
روزبــه روز رو بــه افــول اســت." معنــای ایــن 
ــن  ــن ســخنان ای ــای ای ســخنان چیســت؟ معن
اســت کــه دیگــر بــرای باقــی دولــت وحــدت 
ــن  ــی ای ــده ول ــی نمان ــروعیت باق ــی مش مل
هرگــز بــه معنــای فروپاشــی نظــام بــوده نمــی 
توانــد. اصــا در جهــان امــروز دیگــر بــا روش 
ــلطه  ــال س ــوان اعم ــی ت ــیک نم ــای کاس ه
کــرد. کودتــا و برانــدازی نظــام هــای سیاســی 
ــان کاســیک  ــول در جه ــای معق ــه روش ه ک
ــده و  ــاع کنن ــز اقن ــدند، هرگ ــی ش ــمرده م ش
مشــروعیت بخــش نبــوده انــد. آقــای مســعود 
اصــل ســخنش همیــن اســت کــه بایــد دوبــاره 

ــم. ــام برگردی ــه مشــروعیت نظ ب
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ســقوط ولســوالی تیــورۀ والیــت غــور و کوهســتانات فاریــاب، 
بــه دســت طالبــان و کشــتار مردمــان ملکــی توســط آنهــا نشــان 
ــوخته  ــن س ــت زمی ــم از سیاس ــوز ه ــان هن ــه طالب ــد ک می ده
دســت برنداشــته و هنــوز هــم قتــل عــام در ســرلوحۀ کارشــان 
قــرار دارد. منابــع در والیــت غــور می گوینــد کــه صدهــا تــن 
ــده  ــور آم ــه غ ــی ب ــای جنوب ــر از والیت ه ــه اکث ــان ک از طالب
ــوالی های  ــی از ولس ــوره، یک ــوالی تی ــته اند ولس ــد، توانس بودن
ــن ولســوالی  ــد. ای ــور را ســقوط بدهن ــت غ ــتراتیژیک والی اس
ــود و یکــی از مراکــز مهــم  ــان ســقوط نکــرده ب در زمــان طالب
مقاومــت بــه فرماندهــی داکتــر ابراهیــم بــوده اســت. امــا حــاال 
ــن  ــه ای ــه ب ــک هفت ــه از ی ــت ک ــده دوران مقاوم ــان فرمان هم
طــرف در برابــر طالبــان جنگیــده اســت، بعــد از کشــته شــدن 
تعــدادی از افــرادش و نداشــتن امکانــات بــرای جنــگ ســاحه 
ــد  ــع می گوین ــن مناب ــن حــال، ای ــرده اســت. در عی ــرک ک را ت
کــه دولــت هیــچ حمایتــی از جنگجویــان محلــی ضــد طالبــان 
در آن ولســوالی نکــرد و ده هــا مــرد مســلح در کنــار نیروهــای 
ــا  ــه ب ــک هفت ــور، ی ــت غ ــوره والی ــوالی تی ــس در ولس پولی
امکانــات دســت داشــته شــان، در برابــر طالبــان جنگیدنــد؛ امــا 
بــا ختــم مهمــات و امکانــات نظامــی و تلفاتــی کــه بــرای شــان 
وارد شــد، ولســوالی را تــرک کرده انــد. گزارش هــا مشــعر 
انــد کــه طالبــان بــا یــورش بــه تنهــا کلینیــک صحــی در ایــن 
ــه شــمول کارمنــدان صحــی و مریضــان  ولســوالی صــد تــن ب
را بــه قتــل رســانده و ســپس در بــازار ولســوالی هــم بــه قتــل 
عــام دســت زدنــد. اگــر چنیــن ادعایــی درســت ثابــت شــود، 
طالبــان یکــی از غیــر اســامی تریــن عمــل ممکــن را در کنــار 
دیگــر اعمــال مشــابه شــان انجــام داده انــد زیــرا چنیــن عملــی 
ــا  سراســر در مخالفــت بــا شــعایر و اخــاق اســامی اســت. ب
ــه  ــی ب ــچ تمایل ــان هی ــه طالب ــده می شــود ک ــن اوصــاف، دی ای
ــد و افزایــش جنــگ در غــرب  ــا دولــت کنونــی ندارن صلــح ب
و شــمال کــه یبشــتر بــه دلیــل تهاجــم طالبــان صــورت گرفتــه 
ــرد،  ــورت می گی ــان ص ــام طالب ــر ن ــی زی ــه عبارت ــا ب ــت ی اس
ــرف  ــد. از ط ــون می کن ــح را دگرگ ــرای صل ــار ب ــوع انتظ هرن
دیگــر وقتــی دولــت در برابــر حمــات بــزرگ طالبــان 
خاموشــی اختیــار می کنــد و هیــچ کمکــی بــه گروه هایــی کــه 
ــای آن  ــه معن ــام نمی دهد،ب ــد، انج ــان می جنگن ــر طالب در براب
ــل نیســت کــه برخــی مناطــق  ــی می ــدان ب اســت کــه ارگ چن
گاهــی میــان طالبــان و نیروهــای بومــی دســت به دســت شــود؛ 
به خصــوص مناطقــی کــه بیشــتر ســاکنانش را گروه هایــی 
ــتاده  ــان ایس ــر طالب ــته در براب ــه در گذش ــد ک ــکل می دهن ش
بودنــد و حاالهــم در صــف مخالفــان سیاســی آقــای غنــی قــرار 
ــه دارد و  ــه ادام ــوع برداشــت از مدت هاســت ک ــن ن ــد. ای دارن
ــت در کشــاندن  ــه شــاخه هایی در دول ــد ک ــد ان ــا معتق برخی ه
ــان از طریــق  ــا طالب ــد و حت ــه شــمال کشــور ان ــان ب ــای طالب پ
ــم  ــان را فراه ــاالت ش ــزات و اکم ــه تجهی ــن هم ــوا و زمی ه
ــی کــه در غــور، بغــان و بدخشــان و  ــا رویدادهای ــد. ب می کنن
فاریــاب اتفــاق می افتــد ایــن گمــان بیشــتر از جانــب منتقــدان 
تقویــت شــده اســت کــه جنــگ کنونــی یــک جنگــی تصفیــه 
ــه  ــد ک ــت می خواه ــی در دول ــت و حلقه های ــی اس ــن سیاس ک
از طالبــان بــه عنــوان ابــزاری بــرای درهــم کوبیــدن حریفــان و 
مخالفــان سیاســی شــان اســتفاده کننــد. چنیــن برخــوردی یــک 
ذهنیــت متقابــل در برابــر ارگ را شــکل داده اســت و در عیــن 
ــه  ــت ک ــرده اس ــاال ب ــم ب ــداهلل را ه ــر عب ــاد از داکت ــال انتق ح
کــه گویــا در برابــر چنیــن برنامــۀ خطرناکــی ســکوت اختیــار 
ــه  ــازه شــکل گرفت کــرده اســت؛ اتهامــی کــه حــاال جبهــات ت
ــی  ــای غن ــر آق ــاال اگ ــد. ح ــرح می کنن ــم آن را مط ــی ه سیاس
نتوانــد بــه مــردم ثابــت کنــد کــه در جنــگ کنونــی هیــچ برنامــۀ 
پنهانــی از جانــب حلقه هایــی در دولــت اعمــال نمی شــود 
ــردم  ــه م ــید ک ــد رس ــی خواه ــر روز فرصت ــت ه ــا گذش ب
ــی  ــه و حلقــات نفــوذی داخــل نظــام فرق ــان شــورای کویت می
نخواهنــد گذاشــت و اگــر اینگونــه اعتمــاد از بیــن بــرود، همــه 
ــد و  ــوق میاب ــی س ــه تباه ــور ب ــد و کش ــم می پاش ــز از ه چی
ــه  ــود ب ــاعد می  ش ــی مس ــای داخل ــرای جنگ ه ــازی ب زمینه س
خصــوص کــه بــا آمــدن آقــای حکمتیــار و رویدادهــای دیگــر 

سیاســی، چنیــن ذهنیتــی هــم شــکل گرفتــه اســت. 
ــه یی از  ــچ گوش ــان هی ــه مردم ــود ک ــر داده ش ــد تذک ــا بای ام
کشــور از خشــونت و جنــگ در امــان نمانــده اســت. همــۀ مردم 
ــن  ــای هراس افگ ــایر گروه ه ــان و س ــی طالب ــتان قربان افغانس
ــش  ــط خوی ــای غل ــا بازی ه ــخص ب ــۀ مش ــا حلق ــتند.  ام هس

ــاخته اند. ــک س ــگاه نزدی ــه پرت ــتان را ب افغانس
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ـــی و  ـــا، تاریخ ـــت زیب ـــم، طبیع ـــار تروریس ـــا مه ب
ـــون  ـــرش ۵ میلی ـــت پذی ـــتان ظرفی ـــتانی افغانس باس

ـــگر را دارد.   گردش
ـــدت  ـــت وح ـــس حکوم ـــی ریی ـــرف غن ـــد اش محم
ملـــی، دیـــروز یـــک شـــنبه )١ول اســـد( در 
ســـیمنار تحقیقـــی تحـــت عنـــوان )تهدید هـــای 
ـــن،  ـــخ که ـــزم( از تاری ـــه توری ـــی علی ـــراس افگن ه
زیبایی هـــای طبیعـــی و اهمیـــت تجارتـــی و 
ـــه  ـــت ک ـــرد و گف ـــاد ک ـــتان ی ـــگری افغانس گردش
ـــرش  ـــت پذی ـــتان ظرفی ـــم افغانس ـــار تروریس ـــا مه ب

۵ میلیـــون گردشـــگر را دارد. 
آقـــای غنـــی بـــا بیـــان این کـــه افغانســـتان بـــه 
دلیـــل داشـــتن طبیعـــت زیبـــا و باســـتانی از 
ــایان و  ــور گشـ ــه کشـ ــور توجـ ــته در خـ گذشـ
ـــه درۀ  ـــزود ک ـــت. اف ـــته اس ـــرار داش ـــگران ق گردش
بدخشـــان ، هـــرات، بامیـــان، پنجشـــیر، انـــدراب 
و ...، در طـــول تاریـــخ از اهمیـــت فراوانـــی 

بوده انـــد. برخـــوردار 
ــم  ــی، تروریسـ ــدت ملـ ــت وحـ ــس حکومـ رییـ
را تهدیـــد بزرگـــی در برابـــر گردشـــگری، آثـــار 
ـــد  ـــد و تاکی ـــتان خوان ـــگ افغانس ـــتانی و فرهن باس
کـــرد کـــه مـــردم افغانســـتان بایـــد دســـت بـــه 
ــی و  ــته های ملـ ــد و از داشـ ــم بدهنـ ــت هـ دسـ

باســـتانی خـــود حفاظـــت کننـــد.
بـــه گفتـــه او، افغانســـتان همانگونه یـــی کـــه 
قبـــل از اســـام در زمـــان اســـکندر مقدونـــی و 
ـــرار  ـــا ق ـــه دنی ـــورد توج ـــایان م ـــان گش ـــایر جه س
ـــی  ـــم دین ـــز مه ـــز مرک ـــام نی ـــس از اس ـــت، پ داش

و فرهنگـــی بـــوده اســـت.
آقـــای غنـــی بیـــان داشـــت کـــه افغانســـتان بـــا 
ــتانی  ــی و باسـ ــی، طبیعـ ــار فرهنگـ ــتن آثـ داشـ
ــد  ــت و آمـ ــگری و رفـ ــل گردشـ ــه محـ همیشـ
ـــوده و در حـــال حاضـــر ســـاالنه  ســـیاحان جهـــان ب
ـــگر را دارد. ـــون گردش ـــم میلی ـــک و نی ـــت ی ظرفی
ـــا یـــاد آوری از برخـــی مزایـــای دیگـــر کشـــور،   او ب
ـــق  ـــرین، مناط ـــون آب ش ـــرمایه هایی چ ـــت: س گف
ــروری،  ــی پـ ــم ماهـ ــای مهـ ــی، مکان هـ تفریحـ
چشـــمه های آب گـــرم و معـــادن سرشـــار ایـــن 
ـــت. ـــیده نیس ـــی پوش ـــچ کس ـــرای هی ـــن ب ـــر زمی س
آقـــای غنـــی افغانســـتان را دارای تاریـــخ کهـــن 
و حداقـــل ۲۵00 ســـاله خوانـــد و تاکیـــد کـــرد: 
ـــردم  ـــام م ـــار تم ـــر ب ـــخ پ ـــاز و تاری ـــن امتی در ای
ــتان شـــریک و از حقـــوق مســـاوی بـــر  افغانسـ

خوردار انـــد.
ـــگاه  ـــه از ن ـــتان چ ـــی، افغانس ـــای غن ـــه آق ـــه گفت ب
شـــخصیت های فرهنـــگ ســـاز و چـــه از نـــگاه 
ـــت. ـــه اس ـــان نمون ـــی در جه ـــتانی فرهنگ آثارباس

ـــز  ـــی افغانســـتان نی ـــت تجارت ـــه اهمی ـــی ب ـــای غن آق
ـــک  ـــرزمین از ی ـــن س ـــت در ای ـــرد و گف ـــاره ک اش
هـــزار و پنجصـــد ســـال پیـــش ســـامانۀ  حوالـــه 
حاکـــم بـــوده کـــه از طریـــق یـــک ورق کاغـــذ پـــول 
ـــت  ـــب و خیان ـــف، تقل ـــدون تخل ـــره ب ـــا و نق ط

ــد. ــال داده می شـ انتقـ

ـــای  ـــهر زیب ـــه ش ـــزود ک ـــه اف ـــی در ادام ـــای غن آق
کابـــل در طـــول تاریـــخ محـــل تقاطـــع تاجـــران 
شـــرق و غـــرب عالـــم بـــوده و همـــواره مـــورد 

ـــت. ـــته اس ـــرار داش ـــان ق ـــه جهانی توج
ــتان را  ــه افغانسـ ــم کـ ــه او، راه ابریشـ ــه گفتـ بـ
بـــه چیـــن و کشـــورهای دیگـــر جهـــان وصـــل 
ـــزی  ـــات مرک ـــی والی ـــیرهای تجارت ـــد و مس می کن
ـــه  ـــرف ب ـــان از یک ط ـــور و بامی ـــق غ ـــه از طری ک
شـــمال افغانســـتان و از طرفـــی هـــم بـــه کابـــل 
ـــی  ـــای تجارت ـــن راه ه ـــود از مهمتری ـــل می ش وص

ـــرود. ـــمار می ـــه ش ب
بـــه گفتـــۀ او، افغانســـتان بـــا مهـــار تروریســـم 
ظرفیـــت پذیرایـــی ۵ میلیـــون گردشـــگر را دارد 
کـــه می توانـــد بـــه اقتصـــاد کشـــور کمـــک 

بـــزرگ باشـــد.
رییـــس حکومـــت وحـــدت ملـــی تاکیـــد کـــرد 
کـــه فرهنـــگ بـــزرگ تجارتـــی همـــواره در 
ــهروندان در  ــه شـ ــوده کـ ــم بـ ــتان حاکـ افغانسـ
ـــیدن  ـــق بخش ـــرای رون ـــور ب ـــف کش ـــق مختل مناط

آن نقـــش حیاتـــی داشـــته انـــد.
ـــا،  ـــن مزیت ه ـــام ای ـــتن تم ـــا داش ـــه او، ب ـــه گفت ب
ــی  ــرمایه های ملـ ــه سـ ــا والزم اســـت کـ ــر مـ بـ
خـــود را طبقـــه بنـــدی کـــرده و از آن در برابـــر 
ـــه  ـــری ک ـــر اث ـــم و ه ـــت کنی ـــدی حفاظ ـــر تهدی ه
ـــه  ـــاز ب ـــم و آنچـــه نی ـــازی دارد ترمی ـــه بازس ـــاز ب نی

ـــود. ـــت ش ـــد مراقب ـــت دارد بای مراقب
ـــۀ  ـــر در زمین ـــه اگ ـــزود ک ـــد اف ـــا تأکی ـــی ب ـــای غن آق
مراقبـــت از داشـــته های تاریخـــی و فرهنگـــی 
افغانســـتان توجـــه جـــدی نشـــود، نســـل آینـــده 

ـــرد. ـــد ک ـــت خواه ـــا را مام م
او هم چنـــان، عـــاوه کـــرد گردشـــگری داخلـــی 
در کشـــور متاســـفانه یـــک موضـــوع فرامـــوش 
ـــاوه  ـــد ع ـــی توان ـــه م ـــی ک ـــت، در حال ـــده اس ش
ـــان  ـــدت می ـــه وح ـــهروندان، نقط ـــیاحت ش ـــر س ب

ـــد. ـــتان باش ـــف افغانس ـــوام مختل اق
هم چنـــان، محمـــد رســـول بـــاور، ســـر پرســـت 
ـــه در حـــال  ـــگ گفـــت ک وزارت اطاعـــات و فرهن
ــیاحتی  ــرکت سـ ــتان ۷00 شـ ــر در افغانسـ حاضـ
وجـــود دارد و بیـــش از ١۲0 مهمانخانـــه بـــرای 
ــش از  ــرای بیـ ــه بـ ــود دارد کـ ــگران وجـ گردشـ
ــرده  ــم کـ ــۀ کار فراهـ ــن زمینـ ــزار تـ ــش هـ شـ

اســـت. 
آقـــای بـــاور افـــزود کـــه در ســـال گذشـــته ۲۵ 
ــد  ــگری در آمـ ــی از درک گردشـ ــون افغانـ میلیـ

داشـــته انـــد.
ـــاحۀ  ـــر و س ـــد امی ـــتان بن ـــر، افغانس ـــال حاض در ح
واخـــان بدخشـــان را بـــه عنـــوان پـــارک ملـــی 
ـــود  ـــی، نب ـــش بدامن ـــا، افزای ـــرده اســـت. ام اعـــام ک
ـــگران و  ـــذب گردش ـــب و ج ـــرای جل ـــات ب امکان
هم چنـــان، نبـــود  جاده هـــای مواصاتـــی بـــه 
برخـــی از ســـاحات و مکان هـــای دیدنـــی از 
ـــتان  ـــوز در افغانس ـــا هن ـــه ت ـــت ک ـــکاتی اس مش

فـــرا راه گردشـــگری قـــرار دارد. 

غـور  والیـت  در  محلـی  مسـووالن 
می گوینـد کـه طالبـان پـس از تصرف 
ولسـوالی تیـورۀ ایـن والیـت تمامـی 
تأسیسـات دولتـی را بـه آتش کشـیده 

بیـن برده انـد. از  و 
به گفتـۀ آنان، گروه تروریسـتی طالبان 
مسـلح پس از تصرف ولسـوالی تیوره 
ایـن  شـفاخانه  وارد  والیـت  ایـن 
و  بیمـار  ده هـا  و  شـده اند  ولسـوالی 

پزشـک را بـه گلولـه بسـتند.
غـور  والیـت  در  محلـی  مسـووالن 
شـب  یک شـنبه  کـه  می گوینـد 
ولسـوالی تیـورۀ این والیـت در نتیجۀ 
چندیـن  از  طالبـان  شـدید  حمـات 
جهـت، بـه تصـرف این گـروه درآمده 

اسـت.
بـه گفتـۀ غام ناصـر خاضع والـی این 
والیـت، بـر بنیـاد گزارش هـا، شـمار 
طالبـان در ایـن حمله به بیـش از 800 

تـن می رسـد.
گفتـه می شـود کـه نفـرات طالبـان از 
جنوب کشـور بـه والیت غـور هجوم 

بودند.  بـرده 
از  والـی غـور می گویـد کـه تاکنـون 
شـمار تلفـات درگیری هـای نیروهای 
بـا طالبـان خبـری در دسـت  امنیتـی 

نیسـت.
بـه گفتـۀ خاضـع، هم اکنـون نشسـت 
و  شـده  تشـکیل  نظامـی  شـورای 
ایـن  بازپس گیـری  بـرای  تاش هـا 

دارد. ادامـه  ولسـوالی 
باشـنده گان ولسـوالی تیـوره می گویند 
بـه  مـردم  خانه هـای  از  طالبـان  کـه 
عنـوان جبهـه اسـتفاده می کننـد. صبح 
والیـت  در  محلـی  مقامهـای  دیـروز 
غـور گفتنـد کـه طالبـان مسـلح پـس 
ایـن  تیـوره  ولسـوالی  تصـرف  از 
والیـت وارد شـفاخانه ایـن ولسـوالی 
بیمـار و پزشـک را  شـده اند و ده هـا 
بـه گلوله بسـتند. محمد اقبـال نظامی، 
سـخنگوی پولیـس غـور در گفت وگو 
کـه  می گویـد  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا 
طالبـان همـه بیمـاران ایـن بیمارسـتان 
به شـمول زنـان و کودکان را کشـته اند 
و ایـن شـفاخانه را بـه آتـش کشـیده 

. ند ا
هرچنـد مسـووالن محلی ایـن والیت 
در بـاره تلفات نیروهـای امنیتی چیزی 
نمی گویند، اما شـماری از باشـنده گان 
ایـن ولسـوالی می گوینـد کـه در ایـن 
درگیری هـا بیـش از ۳0 تـن از نیـرو 

هـای امنیتـی نیز جـان باختـه اند.
خطیبـی،  عبدالحـی  هـم،  سـویی  از 
سـخنگوی والـی غـور می گویـد کـه 
ولسـوالی "پسـابند" ایـن والیـت نیـز 

دارد. قـرار  طالبـان  محاصـره  در 
در ایـن حـال، محمـد مهـدوی عضـو 
کـه  غـور می گویـد  شـورای والیتـی 

ایـن  مناطـق  اکثـر  در  طالبـان  نفـوذ 
والیـت افزایش یافتـه و باعث نگرانی 
دولـت و مـردم ایـن والیـت گردیـده 

اسـت.
او می گویـد کـه بـا سـقوط ولسـوالی 
تیـوره تلفات سـنگینی به افـراد ملکی 

وارد شـده است.
آقـای مهدوی بیان داشـت کـه والیت 
غـور از سـه طـرف بـا والیـات ناامن 
هـم مـرز بـوده و ایـن موضوع سـبب 
ناامنـی  غـور  در  همـواره  تـا  شـده 

بوجـود بیایـد.
او تاکیـد کـرد کـه بی توجهـی دولـت 
مرکـزی بـه وضعیت امنیتـی غور یکی 
دیگـر از دالیـل ناامنی های پـی در پی 

در ایـن والیـت عنوان می شـود.
گفتـه می شـود کـه در حـدود ۲0 روز 
اسـت کـه ناامنـی هـا در والیـت غور 
در حـال  روزبـه روز  و  یافتـه  شـدت 
افزایـش اسـت و خـواب را از چشـم 

مـردم ایـن والیـت ربوده اسـت.
و  پسـابند  تیـوره،  ولسـوالی های 
بـا  همزمـان  غـور  والیـت  شـهرک 
تهدیـدات جدی مخالفان مواجه شـده 
کـه باعث دگرگونی هر سـه ولسـوالی 

اسـت. گردیـده 
غـور  والیتـی  شـورای  اعضـای 
می گوینـد کـه درگیـری بیـن نیروهای 
دولـت و طالبـان در ولسـوالی تیوره از 
سـه روز بدین سـو جریـان داشـته کـه 
صبـح دیـروز ایـن ولسـوالی به دسـت 

طالبـان سـقوط کـرده اسـت.
گفتـه می شـود کـه عـدم توجـه دولت 
مرکـزی بـه والیـت غـور باعـث ایـن 
همـه ناامنـی در ایـن والیـت گردیـده 

. ست ا
محمـد مهـدوی عضو شـورای والیتی 
غـور می گویـد کـه حکومـت مرکزی 
و محلـی پیـش از ُرخ دادن ایـن حمله 
از موضـوع آگاهی داشـتند امـا باز هم 
اقدامـات جدی را روی دسـت نگرفته 

ند. ا
امکانـات  تمـام  بـا  محلـی  نیروهـای 
اولیـه و ناچیـزی که در اختیار داشـتند 
بـا طالبـان مقابلـه کردنـد امـا تعـداد 
و تـوان نیروهـای دولتـی نسـبت بـه 
و  بـوده  کـم  مخالـف  گـروه  تعـداد 
تـوان عقـب رانـدن طالبان را نداشـتند 
و باالخـره بـا سـقوط ولسـوالی تیوره 

مواجـه شـده انـد.
آقـای مهـدوی خاطـر نشـان می کنـد: 
اکثـر بـزرگان ولسـوالی تیوره بـه دلیل 
کمبـود نیروهـای امنیتـی در خـط اول 
جنـگ قـرار گرفتـه و از خـاک خـود 

دفـاع می کننـد.
او می گویـد: "اگـر تمامـی ارگان هـای 
امنیتـی والیـت غـور را محاسـبه کنیم 
بیـش از ۲۷00 نفـر نیسـتند اما شـمار 

نیروهـای امنیتـی در والیـت هلمنـد، 
از۳0-۲۵  بیـش  بـه  بادغیـس  و  فـراه 
هـزار تـن می رسـند. والیـات متذکـره 
نتوانسـتد بـا ایـن همـه نیـرو امنیـت 
حکومـت  بگیرنـد،  را  شـان  والیـت 
محلـی غـور هـم بـا ایـن نیـروی کـم 
بـه تنهایـی نمـی توانـد امنیـت را در 

سراسـر ایـن والیـت برقـرار کنـد."
تـا هنـوز از آمـار دقیـق خسـارات و 
تلفـات ایـن جنـگ جزییـات کامل در 
دسـت نیسـت، امـا مسـووالن محلـی 
می گوینـد کـه طالبـان پـس از تصرف 
ولسـوالی، تمامـی تاسیسـات دولتی را 
بـه آتـش کشـیده و نابـوده کـرده اند. 
والیـت غور تقریبًا در مرکز جغرافیایی 
والیت هـای  میـان  در  و  افغانسـتان 
بامیـان، والیـت دایکنـدی، جوزجـان، 
و  فـراه  هـرات،  بادغیـس،  فاریـاب، 
هلمنـد قـرار دارد و فیروزکـوه مرکـز 
غـور، تولـک، شـهرک، سـاغر، تیوره، 
لعـل و سـرجنگل، دولتیـار،  پسـابند، 
چهارسـده و دولینـه از ولسـوالی ایـن 
والیـت انـد کـه بـا وضعیتـی کـه در 
ولسـوالی تیـوره حاکـم شـده اسـت، 
احتمـال سـقوط چنـد ولسـوالی دیگر 

غـور نیـز متصـور اسـت.
کـه  می گوینـد  آگاهـان  از  برخـی 
در  را  زمین سـوخته  سیاسـت  طالبـان 
غـور راه انداختنـد. چیزی کـه در دورۀ 
شـمالی  جغرافیـای  بـر  شـان  سـلطۀ 
روا داشـتند.  آنـان بـا حملـه بـر غـور  
بیـن  از  را  عامـه  تأسیسـات  فاریـاب 

بردنـد. 
اشغال کوهستانات فاریاب

هجـوم  بـا  طالبـان  دیگـر،  سـوی  از 
بـر بخش هایـی از فاریـاب ولسـوالی 
اشـغال  را  والیـت  ایـن  کوهسـتانات 

کردنـد. 
یـک مقـام محلـی گفت که شورشـیان 
درگیـری  از  پـس  توانسـتند  طالبـان 
اداره  امنیتـی،  نیروهـای  بـا  شـدید 
را  کوهسـتانات  ولسـوالی  مرکـزی 

کننـد. تصـرف 
ایـن مقـام گفـت کـه در نبـرد میـان 
دو  امنیتـی،  نیروهـای  و  طالبـان 
پولیـس کشـته شـدند و به طالبـان نیز 
تلفـات وارد شـد. عبدالکریـم یورش، 
سـخنگوی پولیس فاریـاب اضافه کرد 
کـه ایـن حملـه طالبـان از ناوقت روز 
شـنبه بـر ولسـوالی کوهسـتانات آغاز 
شـد و سـاختمان ولسـوالی صبح روز 

یکشـنبه بـه دسـت طالبـان افتـاد.
دفتـر  و  پولیـس  فرماندهـی  مرکـز 
ولسـوال در ایـن سـاختمان ولسـوالی 
موقعیـت دارنـد. مقامـات فاریـاب از 
تاش هـا و آمادگـی برای پـس گرفتن 
ایـن ولسـوالی از طالبان خبـر داده اند.

محمد اشرف غنی:

افغانستان ظرفيت پذیرش 
۵ ميليون گردشگر را دارد

سياست زمين سوختۀ طالبان در غور
طالبان تأسيسات عامه را به آتش کشيده و بيماران و پزشکان را کشتند

ابوبکر صدیق

مجیدی
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  همکاران صادق 
ـــا  ســـال ١۳۷8 خورشـــیدی، در یکـــی از جلســـات فرهنگـــی ب
ـــد،  ـــام ش ـــای وی تم ـــه هدایت ه ـــی  ک ـــودم. زمان ـــب ب آمرصاح
ـــه  ـــری ب ـــز دیگ ـــن، چی ـــِت م ـــد از حرک ـــا بع ـــردم. ام ـــت ک حرک
ـــرا  ـــه م ـــت ک ـــود خواس ـــکارِن خ ـــد و از هم ـــب آم ـــاد آمرصاح ی

ـــردم. ـــا برگ ـــد ت ـــر کنن خب
ـــره  ـــن مخاب ـــا م ـــردم. ب ـــرک ک ـــه را ت ـــی منطق ـــر جیپ ـــا موت ـــن ب م
ـــب  ـــا آمرصاح ـــس ب ـــن مجل ـــه در ای ـــی  ک ـــود. برخ ـــون نب و تلیف
ـــِق  ـــر طری ـــا از ه ـــدند ت ـــن ش ـــاِل م ـــه دنب ـــتند، ب ـــور داش حض

ـــانند. ـــن برس ـــه م ـــوع را ب ـــن موض ممک
در ســـرک پنجشـــیر، موتـــری متواتـــر هـــارن می کـــرد و مـــن 
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــرض چگون ـــرک کم ع ـــن س ـــه در ای ـــتم ک نمی  دانس
ـــت  ـــن پیشـــی گرف ـــر از م ـــدۀ موت ـــره رانن ـــم. باالخ ـــر راه بده موت
ـــر  ـــرادر فک ـــت: ب ـــت گف ـــا عصبانی ـــتاد و ب ـــم ایس ـــش روی و در پی

ـــب کار دارد! ـــما را آمرصاح ـــت، ش ـــر اس ـــت ک ـــم گوش های کن
ــن  ــدم، یقیـ ــب دیـ ــا آمرصاحـ ــردم را بـ ــکاری مـ ــی همـ وقتـ
ــی،  ــوِب مردمـ ــخصیِت محبـ ــن شـ ــه ایـ ــردم کـ ــل کـ حاصـ

ــورد. ــد خـ ــت نخواهـ ــچ  گاه شکسـ هیـ
ـــن  ـــه م ـــان ب ـــیدم، جناب ش ـــب رس ـــر صاح ـــزد آم ـــه ن ـــی ک زمان
ـــر  ـــزد انجنی ـــه ن ـــتانی ک ـــیران پاکس ـــت اس ـــۀ فهرس ـــورد تهی در م
ـــن  ـــت: ای ـــر داد و گف ـــود، تذک ـــی ب ـــت مل ـــس امنی ـــارف ریی ع

ـــد! ـــر کنی ـــد نش ـــام مجاه ـــت را در  پی فهرس

  چاکلیت
ـــرال،  ـــورِ چت ـــای صعب العب ـــیدی، از راه ه ـــال ١۳۷9 خورش س
کوتـــل انجمـــن و ولســـوالی اســـکازر والیـــت بدخشـــان، بـــه 
درۀ پنجشـــیر رســـیدم. راهـــی طوالنـــی، ســـفری پُرمشـــقت و 
تنهایـــی. در ایـــن مســـافرت، مـــن چنـــد جلـــد کتـــاب و دو 

ـــتم.  ـــود داش ـــا خ ـــت ب ـــت چاکلی پاک
چندیـــن روزی از ایـــن ســـفر ســـپری شـــده بـــود؛ در یکـــی 
ــه  ــزی بـ ــب هنگام چیـ ــان، شـ ــاحات بدخشـ ــای سـ از دره هـ
ــود،  ــپاِن خـ ــن اسـ ــم از خورجیـ ــم. همراهانـ ــوردن نیافتیـ خـ
نان هـــای قـــاق و ســـوخته را پیـــدا کردنـــد و می خواســـتند آن 

را بخورنـــد، زیـــرا بســـیار گرســـنه بودیـــم.
آن هـــا کـــه چنـــد عـــدد گیـــاس بـــا چای جـــوش کهنه یـــی 
داشـــتند، از مـــن پرســـیدند: »چیـــزی بـــرای خـــوردن در 
ــت از  ــت امانـ ــت چاکلیـ ــم: دو پاکـ ــت؟« گفتـ ــه ات نیسـ بقچـ

ماماهایـــم اســـت.
ـــت  ـــب اس ـــنه گی قری ـــا از گرس ـــه م ـــدند ک ـــر ش ـــفرانم قه همس

ـــرده ای. ـــره ک ـــا را ذخی ـــو چاکلیت ه ـــم و ت بمیری
چـــای را بـــا خس وخاشـــاک جـــوش کردیـــم و بـــه دامنه یـــی 
ـــا  ـــای را ب ـــه و چ ـــود، رفت ـــان ب ـــاد در ام ـــه از ب ـــی ک ـــوه، جای از ک

چاکلیت هـــای امانتـــی خوردیـــم.
ـــده  ـــته ش ـــیار خس ـــرده و بس ـــفر ک ـــادی را س ـــاحاِت زی ـــا س م
ــه  ــوار بـ ــنگ های همـ ــته گی روی سـ ــرط خسـ ــم، از فـ بودیـ

خـــواب رفتـــم. 

بخش پنجاویکم

ــکان  ــروف تاجی ــخصیت های مع  ش
در عرصــۀ فرهنــگ و علــوم 

در تمامــی ایــن دوره هــا، شــخصیت های 
معروفــی از تاجیک هــا در علــوم انســانی 
ــد  ــارز کردن و طبیعــی و علــوم دینــی تب
و آثــار عظیمــی را به جــا گذاشــتند. 

برخــی از آن هــا عبــارت بودنــد از:
رازی،  زکریــای  ســینا،  بوعلــی 
ــی  ــی، فردوس ــد بلخ ــن محم جال الدی
ــه،  ــام ابوحنیف ــی، ام ــام غزال ــی، ام طوس
امــام  فارابــی،  ابونصــر  البیرونــی، 
بخــاری، جابــر بــن حیــان طوســی، 
ابوســعید ابوالخیــر، رودکــی ســمرقندی، 
نیشــاپوری،  خیــام  خســرو،  ناصــر 
نظامــی گنجــوی، عطــار نیشــاپوری، 
حافــظ شــیرازی، ســعدی شــیرازی، 
ــی،  ــن جام ــدی، عبدالرحم ــال خجن کم
بلخــی،  ابوزیــد  جوینــی،  بــرادران 
الســراج  منهــاج  سیســتانی،  فرخــی 
جوزجانــی، ابوعلــی احمــد بلخــی، امــام 

فخــر رازی و غیــره. 

ــا  ــقوط تاجیک ه ــف و س   تضعی
در عرصۀ دولت و حاکمیت 

ــامانیان  ــس از س ــع پ ــا در واق تاجیک ه
و غوریــان در عرصــۀ دولــت داری و 
دولت ســازی بــه عنــوان رهبــر و محــور 
دولــت تضعیــف شــدند. بــا تجزیــۀ 
شــیبانی،  دولــت  ســه  در  خراســان 
صفــوی و بابــری و بــا اقتــدار احمدشــاه 
ــار در  ــادر افش ــان ن ــی از فرمانده ابدال
خراســان، نقــش تاجیک هــا در مرکــز و 
محــور قــدرت و دولــت تضعیــف شــد 
ــت و  ــری دول ــا در رهب ــور آن ه و حض
ــد  ــد. هرچن ــد گردی ــا ناپدی حاکمیت ه
و  دوره هــا  تمــام  در  تاجیک هــا  کــه 
خانواده هــای  رهبــری  ســده های 
دورۀ  در  به خصــوص  غیرتاجیــک، 
ــدرت  ــروم از ق ــامی، مح ــان اس خراس

ــگ  ــترده و پُررن ــور گس ــش و حض ــد و نق نبودن
در اقتــدار دولتــی داشــتند. به ویــژه از لحــاظ 
فرهنگــی و اداری، نقشــی بســیار برجســته در بدنــۀ 
ــا  ــم آن، تاجیک ه ــد. علی رغ ــا کردن ــدرت ایف ق
پــس از تجزیــۀ خراســان و تشــکیل دولــت ابدالــی 
ــی و  ــدار سیاس ــری اقت ــتند رهب ــی نتوانس ــا دران ی

دولــت را به دســت بگیرنــد.
پــس از تجزیــۀ دولــت خراســان و در تمــام 
جابه جایی هــای  اخیــر،  ســده های  و  ســال ها 
تبــاری، تصــرف مناطــق و تغییــر نــام اماکــن 
و مناطــق بــدون مقاومــت تاجیک هــا انجــام 
می شــود. هیــچ شــورش و مقاومــِت جــدی بــرای 
دســت یابی بــه قــدرت سیاســی و تصاحــِب 
ــتان  ــک در افغانس ــع تاجی ــوی جوام ــت از س دول
ــتحق  ــود را مس ــا خ ــا تاجیک ه ــد. حت ــع نش واق
و  نمی بیننــد  کــردن  حکومــت  شایســتۀ  و 
ــیر،  ــگ و شمش ــه در جن ــد ک ــد، هرچن نمی دانن
ــًا در  ــد. مث ــان می دهن ــجاعت نش ــارت و ش مه
ــا را  ــی انگلیس ه ــا، وقت ــا انگلیس ه ــگ دوم ب جن
ــد،  ــت می دهن ــمالی شکس ــل و ش ــمال کاب در ش
عبدالقــادر اوپیانــی از فرماندهــان و رهبــران آن هــا، 
منتظــر آمــدن امیــر و امیــرزادۀ محمدزایــی و 
یــا ســدوزایی می باشــد. او در ســکه هایی کــه 

می نویســد:  می زنــد،  ضــرب 
می کنم  دیوانه گی  تا  بر  سرم  غوغا  شود
سکه  بر  زر می زنم تا صاحبش  پیدا  شود

وقتــی صاحبــش امیــر عبدالرحمــن می آیــد، او را 
ــد. ــه پادشــاهی برمی گزین ب

چرا چنین شد؟ 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــیار مه ــی و بس ــش اصل پرس
کــه  مدنیت ســاز  و  دولت ســاز  تاجیک هــای 
و  حکومت گــر  خانــوادۀ  و  دولــت  این همــه 
آن همــه عالــم و دانشــمند در حــوزۀ وســیع و 
بــزرِگ جغرافیایــی آریانــا و خراســان داشــتند، چه 
شــد کــه یک بــاره ضعیــف و منــزوی گردیدنــد و 
ــد  ــت ناپدی ــدار و حاکمی ــور اقت ــری و مح از رهب

ــدند؟  ش
ــِف تاجیک هــا در دسترســی  ــزوا و تضعی عامــل ان
بــه رهبــری و محوریــت اقتــدار سیاســی و دولــت 

وســیع  در جغرافیــای  اخیــر  ســده های  طــی 
حــوزۀ خراســان بــه شــمول فــرارودان به صــورت 
کل، و به صــورت خــاص در افغانســتان، در دو 
عامــل خارجــی و داخلــی قابــل مطالعــه و بررســی 

اســت: 

الف ـ عوامل خارجی 
بریتانیــا و روس هــا، عوامــل خارجــی تضعیــف و 

ــا: ــدار فرهنگــی و سیاســی تاجیک ه ــقوط اقت س
ــا و  ــتعماری بریتانی ــدرت اس ــد دو ق ــدون تردی ب
ــوان  ــه عن ــیۀ بلشــویک و کمونیســت ب ــد روس بع
عوامــل خارجــی، نقــش بســیار اصلــی در تضعیف 
و رانــدن تاجیک هــا از قــدرت و حاکمیــت و 
ــه خصــوص  ــا، ب ــِگ آن ه ــان و فرهن ــف زب تضعی
زبــان فارســی دری بــه عنــوان زبــان مــادری 
و اصلــی تاجیک هــا، داشــتند. هــر دو دولــت 
ــگ مســلط  ــان و فرهن ــا، زب ــتعماری، تاجیک ه اس
ــیای  ــیا و آس ــوب آس ــوزۀ جن ــا را در ح تاجیک ه
ــد.  ــک قیچــی، قطــع کردن ــغ ی ــد دو تی ــه مانن میان

 1 - روس ها و تاجیک ها 
ــون اساســی اتحــاد  ــی در ســال ١9۲۲ قان وقت
شــوروی تصویــب شــد، مناطــق آســیای مرکــزی 
کــه ترکســتان روســی نــام گرفتــه بــود، به اســتثنای 
بخــارا و خیــوه بــه عنــوان جمهــوری خودمختــار 
سوسیالیســتی  جمهــوری  جــزو  سوسیالیســتی 
فدراتیــف روســیه قــرار گرفــت. ســپس در مــارچ 
ســال ١9۲4 طــرح ادغــام جمهــوری خلــق بخــارا 
و خلــق خــوارزم بــه اتحــاد شــوروی عملــی شــد. 
ــد  ــای جدی ــرح، مرزبندی ه ــن ط ــای ای ــر مبن ب
سیاســی و جغرافیایــی بــا تشــکیل جمهوریت هــای 
سوسیالیســتی جداگانــه در کشــور اتحــاد شــوروی 
بــا نــام و هویت هــای ملــی در جهــت گویــا حــِل 
ــۀ مســالۀ ملــی به وجــود آمــد. امــا در ایــن  عادالن
راه حــل و تقســیم بندی مرزهــا، تاجیک هــا نــه 
تنهــا بــه عدالــت نرســیدند، کــه قربانــِی بی عدالتــِی 

روس هــای بلشــویک شــدند. 
از  یکــی  عنــوان  بــه  نخســت  تاجیک هــا 
ملت هــای ســاکن در ایــن حــوزه از داشــتن 
نماینــده گان رســمی و ممثــل اراده و مطالبــاِت 
ــر ســر تشــکیات  خــود در کمیســیون موظــف ب
محــروم  اداری  و  ملــی  جدیــد  تقســیمات  و 
ــه  ــا ب ــری از تاجیک ه ــر عناص ــپس اگ ــدند. س ش
عضویــت کمیســیون درآمدنــد، به جــای دفــاع 
ــات  ــث و تصمیم ــا در مباح ــوق تاجیک ه از حق
ــت شــوروی  ــده گان دول ــدگاه نماین کمیســیون، دی
از  بلشــویک تر  را  بیــان می کردنــد و خــود  را 

می دادنــد.  نشــان  روســی  بلشــویک های 
خودمختــار  جمهــوری  بعــدی،  قــدم  در 
جمهــوری  چهارچــوب  در  تاجیکســتان 
سوسیالیســتی ازبکســتان تشــکیل شــد. شــهرهای 
بخــارا، ســمرقند، ترمــذ، اندیجــان، وادی ســرخان 
دریــا، فرغانــه و غیــره شــهرها و مناطقــی کــه اکثراً 
ــتان  ــوری تاجیکس ــد، از جمه ــین بودن تاجیک نش
ــه  ــارا ک ــهر بخ ــوص ش ــد. به خص ــرون ماندن بی
و  بودنــد  تاجیک هــا  آن  باشــنده گان  اکثریــت 
ــمرده  ــا ش ــی تاجیک ه ــی و سیاس ــز فرهنگ مرک
ــد.  ــزع گردی ــتان منت ــرو تاجیکس ــد، از قلم می ش
ــا  ــر تاجیک ه ــردن س ــدا ک ــع ج ــن، در واق و ای
ــنده گان و  ــی از نویس ــه برخ ــود ک ــان ب از بدن ش
ــه گان فرهنگــی تاجیــک در ماوراءالنهــر آن را  نخب

ــد.  ــیم" خواندن ــر تقس "تب
ــش  ــزی، بخ ــیای مرک ــد آس ــیم بندی جدی در تقس
شــرقی بخــارا بــه تشــکیل جمهــوری تاجیکســتان 
ــه  ــک ب ــدۀ کوچ ــک دهک ــت و ی ــاص یاف اختص
ــت  ــر جمعی ــد نف ــر از ص ــه کمت ــنبه ک ــام دوش ن
ــا  ــد. تاجیک ه ــی گردی داشــت، پایتخــت آن معرف
ــمرقند و  ــارا، س ــان در بخ ــهرهای اصلی ش در ش
ــت  ــا از هوی ــد ت ــرار گرفتن ــار ق ــر فش ــذ زی ترم
ملــی و زبــاِن خــود صــرف نظــر کننــد. ســال های 
بعــد، تاجیک هــا در ازبکســتان مجبــور شــدند کــه 
خــود را در تذکــرۀ تابعیــت یــا شناســنامه، ازبیــک 
ــان  ــه زب ــوزش ب ــه و آم ــم و تربی ــند. تعلی بنویس
ــت  ــان جمعی ــی در می ــان تاجیک ــا زب ــی ی فارس
ــب و  ــد. مکات ــوع ش ــتان ممن ــای ازبکس تاجیک ه
ــپس  ــد. س ــدود گردی ــکان مس ــگاه های تاجی دانش
بــه   ١9۲9 اکتوبــر  در  تاجکســتان  جمهــوری 
جمهــوری جداگانــۀ سوسیالیســتی شــوروی ارتقــا 

ــت.  یاف

تاجیـکان افغانستان 
و چالش اقتـدار سیاسی
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پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی



  مرحلۀ سوم: اجتهاد مستقل 
ــری و  ــد فک ــا تجدی ــی ب ــامی از دیرزمان ــرب اس مغ
فقهــی آشــنا اســت؛ مثــًا ابــن حــزم ظاهــری کــه از ایــن 
ــد  ــی مانن ــوِت زنان ــام از نب ــوِت تم ــا ق ــود، ب ــرزمین ب س
ــه  ــوف فقی ــرد، و فیلس ــاع ک ــی دف ــادر موس ــم و م مری
ــه  ــه، ب ــد فق ــه تجدی ــان ب ــه هم زم ــد ک ــن رش ــب، اب طبی
ــن  ــود، و اب ــرب ب ــز از مغ ــت نی ــب پرداخ ــفه و ط فلس
ــوم  ــذار عل ــی و بنیان گ ــفۀ اجتماع ــب فلس ــدون صاح خل
ــک مفکــر  ــوان ی ــه عن ــه زنده گــی خــود را ب اجتماعــی ک
و فقیــه شــروع کــرد از تونــس بــود، و ابــن عاشــور مفســر 
بــزرگ، صاحــب نظریــاِت تجددگرایانــه در حــوزۀ تفســیر، 
از فارغ التحصیــان مدرســۀ زیتونــه بــود. بــه همیــن 
لحــاظ، غنوشــی نخســتین کســی کــه بــه اجتهــاد مســتقل 
در ســرزمین مغــرب روی آورده باشــد، نیســت؛ امــا 
اهمیــِت اجتهــاد وی بــرای ایــن اســت کــه وی نخســتین 
ــان  ــتایِی گفتم ــود و ایس ــۀ رک ــه در مرحل ــت ک کسی س
اســامی در ایــن ســرزمین بعــد از خــروج اســتعمار، 
ــک  ــوآوری زده اســت. گرچــه مال ــاد و ن ــه اجته دســت ب
ــا  ــن زمینه ه ــی در ای ــه فعالیت های ــم دســت ب ــی ه ــن نب ب
ــن  ــارِج ای ــِت وی از خ ــه حرک ــل  ک ــن دلی ــه ای ــا ب زد، ام
ــد.  ــق به درنیام ــدان موف ــت، چن ــورت گرف ــرزمین ها ص س
ــۀ  ــی، غنوشــی اندیشــه های تجددگرایان ــن مرحله ی در چنی
خــود را طــرح کــرد کــه نخســت از طــرف اســام گرایان و 
ــد،  ــه رو ش ــی خشــن روب ــا عکس العمل سکوالریســت ها ب
امــا بــا گذشــت ایــام و بــا صبــر و شــکیبایی، اکثــر مکاتــب 
فکــری میانــه رو در جهــان اســام دیدگاه هــای فکــرِی وی 
ــد. نخســتین طــرح فکــرِی  را در حــوزۀ سیاســت پذیرفتن
ــرد،  ــد نخســت از آزادی شــروع ک ــه بای ــود ک ــن ب وی ای
ــت، و  ــدم اس ــریعت مق ــر ش ــه ب ــگاه مطالب و آزادی از ن
ــت و رحمــت  ــد اســت، و شــریعت عدال برده گــی قیدوبن
ــه ضــد آزادی شــود،  ــر اســت، و هرآن چــه منجــر ب و خی

هیــچ ربطــی بــه شــریعت الهــی نــدارد.  
غنوشــی در ایــن مرحلــه کتاب هــای مهمــی را بــرای 
برابــر  در  بتوانــد  کــه  اســامی  خــرد  ساخت وســازِ 
ــۀ آن هــا  ــه از جمل توفان هــای فکــری بایســتد، نوشــت ک
»المــرأۀ بیــن القــرآن و واقــع المســلمین« و »حقــوق 
ــامیۀ  ــۀ االس ــامیۀ« و »الحرک ــۀ االس ــي الدول ــۀ ف المواطن
الدولــۀ  العامــۀ فــي  التغییــر« و »الحریــات  و مســألۀ 

االســامیۀ« اســت.
ایــن مرحلــه از ســیر فکــرِی غنوشــی، از مهم تریــن 
در  زیــرا  می آیــد؛  شــمار  بــه  زنده گــی وی  مراحــل 
دســت وپنجه  زیــادی  مشــقت های  بــا  مرحلــه  ایــن 
ــر  ــال ١9۷١م به خاط ــه در س ــی ک ــه گونه ی ــرد، ب ــرم ک ن
اندیشــه های روشــن فکرانه و اســامی اش محکــوم بــه 
ــان مســلمان، بیشــتر از  ــا جمعــی از جوان ــدان شــد و ب زن
ــدان ســپری کــرد. ســپس  ده ســال را پشــت میله هــای زن
ــال ١98۷م  ــار در س ــد و چندین ب ــد ش ــرزمینش تبعی از س
محکــوم بــه حبــس ابــد گردیــد. دوبــاره در ســال ١99١م 
ــۀ وی  ــن محاکم ــد و آخری ــرار ش ــکلی تک ــه به ش محاکم
ــان در  ــه در آن زم ــت ک ــورت گرف ــال ١989م ص در س
تبعیــدگاه به ســر می بــرد و از آن بــه بعــد تــا ســال ۲0١١م 
در تبعیــدگاه مانــد. در ایــن مرحلــه بیشــترین افــکارِ خــود 
را مطــرح کــرد و بــه عنــوان شــخصیتی از شــخصیت های 
اجتهــاد و اندیشــۀ اســامی شــناخته شــد. او بــا مخالفیــن 
ــان  ــا صاحب ــت و ب ــو نشس ــث و گفت وگ ــه بح ــری ب فک
ــا دالیــل مبــارزه کــرد و در برابــر  اندیشــه های تقلیــدی، ب
دیکتاتورهــا بــا رویارویــی و شــجاعت بــه میــدان رفــت و 
ــد و  ــتوار مان ــد اس ــای بلن ــاِن کوه ه ــش به س ــر ارزش های ب

ــزل نســاخت.  ــی او را متزل ــچ توفان هی
مرحلۀ چهارم: تعامل و زنده گی مشترک با دیگران

ــت  ــادی، ام ــت ویکم می ــرن بیس ــۀ دوم ق ــدن ده ــا آم ب
ــه  ــه آن مرحل ــرد ک ــپری ک ــی را س ــۀ مهم ــامی مرحل اس
ــود. بعــد از آن، خیزش هایــی در مناطــق  رکــود سیاســی ب
مختلــف جهــان اســام صــورت گرفــت کــه دیکتاتــوران 
زیــادی ماننــد: بــن علــی، مبــارک، قذافــی و علــی عبــداهلل 
ــای  ــید و کاخ ه ــر کش ــه زی ــدرت ب ــۀ ق ــح را از اریک صال
دیگــری را بــه لــرزه درآورد و نخســتین بار در تاریــخ 
امــت اســامی در عصــر حاضــر ثبــت شــد کــه بــا قــدرت 

ــود.  ــاخته می ش ــده س ــردم، آین م
ــه  ــود ک ــدی ب ــه اســامِی جدی ــان فق ــه، خواه ــن مرحل ای
بتوانــد ارای جدیــدی را مطــرح کنــد کــه زنده گــی 
ــران را  ــاختِن دیگ ــزوی س ــرد و من ــالمت آمیز را بپذی مس
ــه  ــی ب ــی غنوش ــور از دیرزمان ــن منظ ــه همی ــد. ب رد کن
ــرد و  ــوت می ک ــردم دع ــۀ م ــا هم ــترک ب ــی مش زنده گ
ــود  ــان تشــکیل تونســی آزاد و مســتقل و شــکوفا ب خواه
کــه در آن زن و مــرد و ســکوالر و بنیادگــرا از حقــوق برابر 
و مســاوی برخــوردار باشــند، »چــون تونــس از آن تمــام 
ــی  ــود را وص ــد خ ــی نتوان ــچ طرف ــت« وهی تونسی هاس
ــاف  ــا اخت ــی ب ــه همه گ ــد، بلک ــرار ده ــردم ق ــه م علی
ــی  ــرای آبادان ــان، ب ــی و ایدیولوژی ش ــای سیاس دیدگاه ه
ــه همیــن لحــاظ حــزب النهضــه  ــد. ب کشــور ســهم بگیرن
از حکومــت کــردن دســت کشــید؛ تــا بتوانــد فقــه جدیــِد 
ــال ۲0١4م  ــات س ــاخته و در انتخاب ــر س ــود را پخته ت خ
تصمیــم گرفــت کــه در میــدان سیاســت در صــدارت قــرار 
نگیــرد، بلکــه بــه عنــوان قــدرت سیاســی نــه در حکومــت، 
ــدام  ــن اق ــد. ای ــی بمان ــِر آن باق ــام توجیه گ ــه در مق بلک
ــازگارِی  ــی، س ــی و مکان ــگاه زمان ــی، از ن ــی فقه سیاس

ــه داشــت. ــن مرحل ــا ای ــی ب خوب
ــر  ــایل زی ــی در مس ــتثنایی غنوش ــی اس ــت و بزرگ عظم

ــت: ــه اس نهفت
أ - در تعامل با خواسته ها

ــق تحــوالت و  ــی، مطاب ــری و فقه ــای فک ب -  فرآورده ه
دگرگونی هــا

ت -  قرائت عمیق از دین و فرهنگ  
ــب اســامی و  ــا دمکراســی و شــورا در قال ث -  تعامــل ب

تمدنــی 
ج - راهنمایــی نوجوانــاِن مســلمان تــا بــه دام افراطی گــری 

  . نیفتند
نوآوری هایــی  انقــاب،  از  بعــد  مرحلــۀ  در  غنوشــی 
ــی،  ــای ضدانقاب ــس از حرکت ه ــم پ ــروز ه ــت و ام داش
ــا  ــد ضدانقابی ه ــا بتوان ــی زده ت ــه نوآوری های ــت ب دس
انقــاب هنــوز  امــا آتــش  بنشــاند؛  را در جای شــان 
ــد.  ــروزی می رس ــه پی ــا زود ب ــر ی ــت و دی ــعله ور اس ش
ــزرگ دارد  ــداِن ب ــه خردمن ــاز ب ــا نی ــن انقاب ه مســلمًا ای
ــد کــه آرزوهــای  ــد اندیشــه هایی را طراحــی کنن ــا بتوانن ت
ــرآورده ســازد،  امــِت اســامی را در نهضــت جدیدشــان ب
ــام  ــان اس ــمندان در جه ــن اندیش ــی از مهم تری و غنوش
اســت کــه می توانــد فقــه جدیــدی را تقدیــم کنــد کــه بــا 

ــد.  ــته باش ــازگاری داش ــا س ــای عصــِر م داده ه
ــی از  ــخِن کوتاه ــا س ــود را ب ــِث خ ــش از بح ــن بخ و ای
ــی  ــانم. غنوش ــان می رس ــه پای ــتثنایی ب ــن اندیشــمند اس ای
می گویــد: اســام ســتون فقراتی ســت کــه امــروز و 
امــت  مبــارزات  فــردا 
رهبــری  را  اســامی 
زمــان  اینــک  می کنــد، 
آن  هم پیمانــاِن  و  اســام 
و  اســت،  رســیده  فــرا 
گویــا مــوذِن هســتی صــدا 
ــش در  ــی دارد و صدای برم
دامنه هــای بلنــِد آســمان 
اطــراف  در  و  می پیچــد 
می شــود  پراکنــده  آن، 
نــوح  حضــرت  بــا  و 
بــه  توفــان  وســط  در 
ــد  ــاد می زن ــدش فری فرزن
کــه بیــا بــه ســوی کشــتی 
نجــات و بــا مــا ســوار 
ــا کافــران مبــاش.  شــو و ب
بــا در نظرداشــت ســیر 
بــه  ذیــل  فکــری راشــد غنوشــی، در 
ــه های وی  ــِی اندیش ــوط کل ــی خط بررس
ــی،  ــی، سیاس ــِف دین ــای مختل در زمینه ه
و  می پــردازم  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
ــته های او  ــه نبش ــه ب ــا مراجع ــدوارم ب امی
ــه در  ــه ب ــر موفقان ــن ام ــدۀ ای ــم از عه بتوان

ــم. آی
دیــدگاه غنوشــی در زمینه هــای دمکراســی 

و حقــوق بشــر
از  بشــر  حقــوق  و  دمکراســی  مســالۀ 
بــه  داغ تریــن مســایل جهــان معاصــر 
بیشــترین  شــاید  و  می آیــد  حســاب 
صفحــاِت روزنامه هــا و مجــات مختلــف 
ــن  ــاوِی چنی ــی ح ــی و دین ــی، سیاس علم
مســایلی باشــد. به خاطــر اهمیــت ایــن 
به ویــژه  زیــادی  دانشــمندان  موضــوع، 
اســام گرایان کــه ســال های متمــادی مــورد 
ــوری  ــای دیکتات ــاِف نظام ه ــم و احج ظل
ــال  ــان پام ــوق حقۀ ش ــه و حق ــرار گرفت ق
ــا و  ــه کتاب ه ــن زمین ــود، در ای ــده ب گردی
ــا  ــرا آن ه ــته اند؛ زی ــادی نوش ــای زی مقاله ه

ارزِش  بــه 
ــی  ــی پ ــۀ بین الملل ــوص در عرص ــوع به خص ــن موض ای
بــرده و همــواره تــاش می کننــد خــود را حامــی حقــوق 
در کشورهای شــان  این کــه  از  و  کــرده  معرفــی  بشــر 
ــن  ــد از ای ــد، می خواهن ــرار دارن ــرکوب ق ــرض س در مع
ــرده و  ــتفاده ک ــتبدادی اس ــای اس ــه حکومت ه ــق علی طری
ــد.  ــب کنن ــود جل ــه خ ــان را ب ــی جهانی ــه و همدل توج
جنبش هــای اســامی به خاطــر منافــع عملی یــی کــه 
ــه  ــود، ب ــان می ش ــر عایدش ــوق بش ــألۀ حق ــرح مس از ط
ــبت  ــان را نس ــا موضع ش ــی از آن ه آن روی آورده و برخ
ــن  ــز در ای ــی نی ــته و کتاب های ــان داش ــًا بی ــه آن صریح ب
ــوان از اندیشــمند  ــه می ت ــه از آن جمل ــه نوشــته اند ک زمین
تونســی راشــد غنوشــی نــام بــرد. وی کتابــی تحــت عنوان 
»دمکراســی و حقــوق بشــر در اســام« نوشــته اســت کــه 
ــۀ وی  ــناخِت اندیش ــرای ش ــم ب ــای مه ــه کتاب ه از جمل
در زمینــۀ دمکراســی و حقــوق بشــر بــه حســاب می آیــد.
قابــل ذکــر اســت کــه راشــد غنوشــی در زمینــۀ دمکراســی 
دیگــر  بــه  نســبت  متفاوتــی  آرای  بشــر،  وحقــوق 
طوری کــه  این بــاره  در  و  دارد  اســامی  اندیشــمندان 
ــن  ــت. ای ــته اس ــم نوش ــی ه ــردم، کتاب ــاره ک ــاال اش در ب
کتــاب را زمانــی بــه رشــتۀ تحریــر درآورده کــه تحــرکات 
ــه  ــرب ب ــاِن ع ــای جه ــس از انقاب ه ــژه پ ــی به وی سیاس
اوِج خــود رســیده اســت. طبیعــی اســت کــه در ایــن برهــه 
از زمــان، مقوله هــای دمکراســی و حقــوق بشــر از آســماِن 
ــق  ــورد تطبی ــت آورده شــده و م ــِن حقیق ــه زمی ــا ب واژه ه

قــرار می گیــرد. 
ایــن نکتــه قابــل یــادآوری اســت کــه جنبش هــای 
ــد و  ــده ان ــی ش ــه ردِ دمکراس ــم ب ــواره مته ــامی هم اس
یــا این کــه متهــم شــده اند کــه این هــا دمکراســی را 
ــس. ــد و ب ــدرت می دانن ــه ق ــیدن ب ــرای رس ــیله یی ب وس
نوشــتن چنیــن کتابــی آن هــم توســط خردمندتریــن رهبــِر 
اســامگرا در جنبــش اســامی، دال بــر اهمیــِت این نبشــته 
بــوده و در حقیقــت، پاســخ روشــنی بــه تمــام کســانی از 
ــک  ــود. این ــد ب ــن و برخــی از اســام گرایان خواه مخالفی
ببینیــم چقــدر غنوشــی توانســته اســت بــرای خواننــده گان 
ــۀ  ــوق بشــر رابط ــان اســام و دمکراســی و حق خــود، می

محکــم و قابــل اعتمــادی ایجــاد کنــد.
و  »صلــح  را  خــود  کتــاِب  ســومِ  فصــل  غنوشــی، 
ــن فصــل، ســخن  ــاده اســت. او در ای ــام نه دمکراســی« ن
از شــایعاتی بــه میــان آورده کــه در میــان دشــمناِن جنبــش 
ــبت  ــام ـ نس ــان اس ــارج جه ــل و خ ــامی ـ در داخ اس
ــده  ــایع گردی ــی ش ــا دمکراس ــمنِی اســام گرایان ب ــه دش ب
ــا  و چنــان وانمــود شــده اســت کــه گویــا اســام گرایان ب
دمکراســی ســِر جنــگ و ســتیز داشــته و هیچ گاهــی آن را 

نمی پذیرنــد.
ــِل  ــا تحلی ــه ب ــوده ک ــی نم ــی از دمکراس ــی تحلیل غنوش
می گویــد:  وی  نــدارد.  چندانــی  تفــاوِت  لیبرال هــا 
اختــاف، فطــرت انســانی اســت و دمکراســی، حــق 
اختــاف و ممارســِت آزادِی انســانی را بــه شــکل واضــح 
ــم  ــام مراس ــاد، انج ــه و اعتق ــد آزادی اندیش ــم مانن و منظ
دینــی، آزادی بیــان، ایجــاد جمعیت هــا و احــزاب و حــق 
شــکایت بــه دادگاه هــای مســتقِل موافــق بــا شــروط دادگاه 
عادالنــه را می پذیــرد. غنوشــی تأکیــد مــی ورزد کــه »نظــام 
دمکراتیــک، حامــی آزادی هــای شــخصی و مقومــات 

ــت«.  ــانی اس ــت انس کرام
ــا ارزش  ــی م ــه زمان ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــی ب غنوش
ــت  ــه مصیب ــه ب ــم ک ــک را درک می کنی ــای دمکراتی نظام ه
نظام هــای دیکتاتــوری گرفتــار آییــم. وی اشــاره بــه 
ــاش  ــی ت ــت های افراط ــه سکوالریس ــد ک ــی می کن ایده ی
ــاخته  ــک س ــک را ایدیولوژی ــام دمکراتی ــا نظ ــد ت می ورزن
ــام نظــام دمکراتیــک، دیــن را از حــوزۀ عمومــی  و زیــر ن
و خصوصــی براننــد؛ درحالی کــه واقعیــِت امــر ایــن 
ــر  ــک بیانگ ــوع دمکراتی ــای متن ــق نظام ه ــه تطبی ــت ک اس

ــی را  ــک مکانیســم بی طرف ــام دمکراتی ــه نظ ــن اســت ک ای
ــک  ــدگاه ایدیولوژی ــا دی ــچ ربطــی ب ــه وهی ــش گرفت در پی

ــدارد.  ــی ن ــا دین ــتی و ی سکوالریس
راشــد غنوشــی بــه ایــن واقعیــت نیــز اشــاره می کنــد کــه 
گاهــی خــود »دیــن« اســاس توجیــه نظام هــای تیوکراتیــِک 
ــخ اســام و  ــه در تاری ــرد، چنان ک ــرار می گی ــوری ق دیکتات
تاریــخ ملت هــای دیگــر چنیــن شــده اســت. هم زمــان بــا 
ــد کــه  ــز اشــاره می کن ــه ایــن حقیقــت نی ــن، غنوشــی ب ای
ــا  ــی ی ــول کثرت گرای ــدارا و قب ــۀ م ــد پای ــن« می توان »دی

ــرد. ــرار گی ــالمت آمیز ق ــی مس ــل زنده گ الاق
»مجموعــۀ  می گویــد:  غنوشــی  چنان کــه  دمکراســی 
ســازوکارها و ترتیبــاِت خوبــی اســت کــه نخبه هــای 
ــردم را  ــورِ م ــا ادارۀ ام ــته ت ــق جس ــر آن تواف ــف ب مختل
ــر اســاِس  ــار و ب ــه دور از زور و اجب ــق و ب ــۀ تواف ــه گون ب
برابــری در شــهروندی از نــگاه حقــوق و واجبــات در 

ــد«. ــت گیرن دس
از منظــر وی، در اســام چیــزی مانــِع ایــن ســازوکارهایی 
کــه نظــام دمکراتیــک بــرای جلوگیــری از آفــِت دیکتاتوری 

در نظــر گرفتــه اســت، وجــود نــدارد.
ــای  ــرِی جنبش ه ــل موضع گی ــه تحلی ــان ب ــی همچن غنوش
اســامی پرداختــه کــه برخــی از آن هــا دمکراســی را 
نظــام کفــری دانســته و آن را رد می کننــد و می گوینــد 
دمکراســی حکومــت مــردم اســت و در اســام، حاکمیــِت 
ــه  ــی ب ــن نگاه ــاور وی، چنی ــه ب ــت. ب ــرح اس ــدا مط خ
دمکراســی و اســام، نــگاه ســطحی و ساده اندیشــانه 
ــه از  ــن ســخِن آن هــا کام حقی ســت ک اســت، گرچــه ای

ــت. ــده اس ــل ش آن ارادۀ باط
غنوشــی بــه گونــۀ صریــح از کســانی کــه حامــل این گونــه 
افــکار انــد ماننــد حــزب تحریــر، ســخن زده و ایــن گفتــۀ 
آن هــا را کــه »در اســام آزادی نیســت«، طــرح گســتاخانه 
ــه  ــرور، خــون و نابودســازی ب ــم، وحشــت، ت و حامــل بی
ــا  ــن گروه ه ــر ای ــد: اگ ــد. او می گوی ــام می دان ــام اس ن
ــه  ــک ک ــدون ش ــد، ب ــت گیرن ــت را در دس روزی حکوم
ــر  ــروز پُ ــتر از ام ــا بیش ــرت و زندان ه ــرزمین های هج س
از اســام گرایاِن مخالــِف آن هــا خواهــد شــد. وی بــه ایــن 
ــاح  ــًا مب نتیجــه رســیده اســت کــه آن چــه در اســام کام

اســت، »آزادی« اســت.  
ــه،  ــر پرداخت ــزب تحری ــاد از ح ــه انتق ــا ب ــی نه تنه غنوش
ــه  ــه ک ــامی یی پرداخت ــای اس ــاد جریان ه ــه انتق ــه ب بلک
خواهــان »شــورای اهــل حل وعقــد« بــه عــوض دمکراســی 
انــد. او شــورای آن هــا را »شــورای شــل« نامیــده اســت کــه 
ــدی  ــه آن عاقه من ــران ب ــی، دیگ ــای افراط ــز جریان ه ج

ــد. ــان نمی دهن نش
غنوشــی پرســش ســختی از مخالفــاِن جریان هــای اســامی 
دارد، طوری کــه می گویــد: جنبش هــای اســامی ـ بــه 
اســتثنای اقلیت هــای افراطــی ـ بــا وجــود وضعیــت 
ســرکوب گرانه، توانســتند قدم هــای بلنــدی در جهــِت 
دمکراســی بردارنــد. حــال اگــر وضعیــِت آن هــا بــه گونــۀ 
دیگــر می بــود، چــه وضعـــیتی پیــش می آمــد؟ و اگــر بــه 
ــا در  ــرفت آن ه ــا پیش ــد، آی ــردم می پرداختن ــور م ادارۀ ام
ــه  ــود؟ درحالی ک ــروز نمی ب ــتر از ام ــی بیش ــۀ دمکراس زمین
ــًا اکثــر آن هــا دشــمن  ــا جامعــۀ جهانــی کــه غالب تعامــل ب
ــا  ــای آن ه ــر موضع گیری ه ــم گیری ب ــر چش ــز تأثی ــد نی ان

می گذاشــت. 
غنوشــی از ایــن نقطــه بــه موضع گیــری جهانیــان در 
برابــر حرکــت مقاومــت اســامی حمــاس می پــردازد کــه 
ــه  ــات، ب ــروه در انتخاب ــن گ ــروزی ای ــس از پی ــان پ جهانی
ــد؛  ــه گرفتن ــای خصمان ــکاری، موضع گیری ه ــوض هم ع
ــن  ــا ای ــان ب ــر جهانی ــی اگ ــاور غنوش ــه ب ــه ب درحالی ک
جنبــش از درِ دوســتی وارد می شــدند، هرگــز کار بــه 

این جاهــا کــه امــروز کشــیده اســت، نمی کشــید
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ــرات دوم  ــه تظاه ــرده ک ــام ک ــنایی اع ــش روش جنب
اســد خــود را بــه دلیــل اینکــه دولــت اعــام کــرده کــه 
قــادر بــه تامیــن امنیــت آن نیســت، لغــو کــرده اســت.
ــد  ــه محم ــت ک ــنایی گف ــش روش ــو جنب ــک عض ی
اشــرف غنــی، رئیــس جمهــوری افغانســتان از اعضــای 
ــه نشســت رو در رو داشــته  ــش خواســته ک ــن جنب ای

باشــند.
ــن  ــی ای ــورای عال ــای ش ــی، از اعض ــارف رحمان ع
جنبــش در یک نشســت خبــری، روز یکشــنبه در کابل 
ــای  ــا مقام ه ــادی ب ــای زی ــد از گفتگوه ــه بع گفــت ک
امنیتــی، آنــان اعــام کردنــد کــه تــوان تامیــن امنیــت 
ــرار  ــه ق ــنایی" را ک ــش روش ــرض "جنب اعضــای معت

ــد. ــه خیابانهــا بیاینــد، ندارن اســت دوم اســد ب
ــمی و  ــورت رس ــه ص ــوع ب ــن موض ــه ای ــت ک او گف
ــه شــورای عالــی جنبــش روشــنایی ابــاغ  مکتــوب ب
ــوم  ــروه موس ــه گ ــه ک ــی گفت ــای امنیت ــده و مقام ه ش
بــه دولــت اســامی )داعــش( در هماهنگــی بــا شــبکه 
حقانــی حملــه انتحــاری را بــه تظاهرکننــدگان "جنبش 

ــد. ــزی کرده ان ــه ری ــنایی" برنام روش
ــای  ــه نهاده ــل اینک ــه دلی ــزود، ب ــی اف ــای رحمان آق
ــت  ــن امنی ــوان تامی ــد، ت ــرده بودن ــام ک ــی اع امنیت
ــش  ــرات "جنب ــزاری تظاه ــد، برگ ــرات را ندارن تظاه

ــت. ــاده اس ــق افت ــه تعوی ــنایی" ب روش
ــی  ــورای عال ــر از اعضــای ش ــی دیگ داود ناجــی، یک

ــت  ــت گف ــن نشس ــنایی در ای ــش روش ــی جنب مردم
کــه براســاس تهدیدهــا و هشــدارهایی کــه بصــورت 
مکتــوب از جانــب مقام هــای امنیتــی و مشــخصا 
گارنیزیــون کابــل دریافــت کــرده، "جنبــش روشــنایی" 

ــت. ــق انداخته اس ــه تعوی ــرات را ب ــن تظاه ای
او رفتــار حکومــت را غیرمســووالنه خوانــده و گفــت 
ــار  ــرم فش ــوان اه ــه عن ــم ب ــت از تروریس ــه حکوم ک
ــاد  ــه و ایج ــای دادخواهان ــرکوب حرکت ه ــرای س ب

ــد. ــتفاده می کن ــه اس ــان در جامع ــو خفق ج
ــردم آزاده و عدالتخــواه  ــه از م ــت ک ــای ناجــی گف آق
می خواهــد کــه بــرای شکســتن جــو خفقــان و اعــام 
ــنایی"،  ــدان روش ــهدای "می ــان ش ــه آرم ــا داری ب وف
ــراز  ــب برف ــا ١0 ش ــاعت 9 ت ــد از س ــب اول اس امش
عدالــت  شــعار  و  تکبیــر  فریــاد  خــود  بام هــای 

ــردهند. س
او درایــن مراســم گفــت کــه حکومــت وحــدت ملــی، 
ــد کــه  ــد بدانن ــردم افغانســتان بای ــی و م جامعــه جهان
ــا  ــه ت ــت ک ــم اس ــان مصم ــنایی همچن ــش روش جنب
ــرا  ــه اج ــش ک ــن جنب ــق" ای ــه "برح ــق مطالب تحق
ــط ۵00  ــداد خ ــتان و امت ــرق افغانس ــع ب ــه جام برنام
ــدان وردک اســت، در  ــان- می ــت از مســیر بامی کیلوول
ــع  ــا رف ــارزه ت ــن مب ــود و ای ــارزه خواهــد ب ــدان مب می

ــت. ــد یاف ــه خواه ــتماتیک ادام ــض سیس تبعی
جنبــش  تظاهــرات  اســد  دوم  در  گذشــته  ســال 
روشــنایی هــدف دو حملــه انتحــاری در میــدان 
ــر کشــته و  ــه 8٦ نف ــت ک ــرار گرف ــل ق ــگ کاب دهمزن
براســاس اعــام جنبــش روشــنایی بیــش از 400 تــن 

ــدند. ــروح ش ــر مج دیگ
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ــدت  ــت وح ــران حکوم ــان رهب ــی می ــای سیاس تنش ه
ملــی، مشــکات امنیتــی و تخنیکــی، مشــکات اساســی 
فــرا راه برگــزاری انتخابــات اســت کــه برگــزاری هرنــوع 

ــازد. ــن می س ــات را ناممک انتخاب
ــد:  ــات می گوین ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ ــماری از نهاده ش
ــکان  ــه ام ــت ک ــم اس ــدازه مه ــه ان ــی ب ــای سیاس تنش ه
دارد لشــکر کشــی های سیاســی صــورت گیــرد و کشــور 
ــا بحــران مواجــه بســازد؛ بنابرایــن در قــدم نخســت  را ب
ــد  ــات بای ــه برگــزاری انتخاب ــرای  فراهــم ســازیی زمین ب

ــود. ــل ش ــی ح ــای سیاس تنش ه
ــات را  ــیون انتخاب ــران کمیس ــی مدی ــدم توانای ــان: ع آن
ــوان  ــات عن ــزاری انتخاب ــرا راه برگ ــری ف ــش دیگ چال
ــد کــه یکــی از چالش هــای  ــاور ان ــن ب ــه ای ــد و ب می کنن
اساســی فــرا راه برگــزاری انتخابــات عــدم توانایــی 

ــت. ــات اس ــیون انتخاب ــران کمیس مدی
امــا کمیســیون انتخابــات ادعــا دارد کــه تــوان برگــزاری 
انتخابــات  زمانی کــه  و  دارنــد  را  انتخابــات  هــردو 
پارلمانــی برگــزار شــود؛ 80 درصــد کارهــا حــل خواهــد 
شــد؛ یعنــی مــا 80 درصــد آمــاده ی برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری خواهیــم بــود و ۲0 درصــد باقــی 

ــد. ــد ش ــاه حــل خواه ــول شــش م ــده در ط مان
بــه بــاور مســووالن کمیســیون انتخابــات: نماینــده گان بــه 
خاطــر ادامــه کار شــان می خواهنــد بــا پیشــنهاد برگــزاری 
پارلمانــی،  و  ریاســت جمهوری  انتخابــات  هم زمــان 
ــر  ــد و عم ــق بی اندازن ــه تعوی ــی را ب ــات پارلمان انتخاب

ــازند. ــر بس ــان را طوالنی ت ــود در پارلم ــودن خ ب
ایــن واکنش هــا در پــی اظهــارات اخیــر نماینــده گان 

مجلــس ابــراز می شــود.
شــماری از نماینــده گان مجلــس گفتــه انــد کــه حکومــت 
بایــد هــردو انتخابــات )ریاســت جمهوری و پارلمانــی( را 
همزمــان برگــزار کنــد تــا هزینــه کمتــر شــود؛ در غیــر آن 

انتخابــات ریاســت جمهــوری عقــب خواهــد افتــاد.
ایــن اعضــای مجلــس مــی گوینــد: اگــر انتخابــات 
ــی  ــات پارلمان ــا انتخاب ــان ب ــوری همزم ــت جمه ریاس
ــات  ــه انتخاب ــود دارد ک ــال آن وج ــود، احتم ــزار نش برگ
ــه  ــون تذکــر یافت ریاســت جمهــوری در زمانی کــه در قان

ــود. ــزار نش برگ
بــه بــاور نماینــده گان مجلــس: تاریــخ برگــزاری انتخابات 
ــه  ــده؛ درحالیک ــن ش ــرطان ١۳9۷ تعیی ــی ١٦ س پارلمان
ــی  ــم م ــوزای ١۳98 خت ــور در ج ــس جمه ــه ریی وظیف
ــول  ــی ط ــات پارلمان ــج انتخاب ــام نتای ــاه اع ــود؛ دو م ش
خواهــد کشــید و انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز بایــد 
ــزار  ــور برگ ــس جمه ــه ریی ــم وظیف ــل از خت ــاه قب دو م
شــود، یعنــی حــدود شــش مــاه بیــن دو انتخابــات فاصلــه 

ــاد. خواهــد افت
آنــان می گوینــد: برگــزاری دو انتخابــات در مــدت شــش 
مــاه بــرای حکومــت ممکــن نیســت؛ بنابرایــن کمیســیون 
انتخابــات بایــد تدابیــری بســنجد کــه انتخابــات  پارلمانی، 
شــورای  و  جمهــوری  ریاســت  والیتــی،  شــورای 
ــر  ــه کمت ــا هزین ــد ت ــزار کن ــان برگ ــوالی ها را همزم ولس

ــردد. گ
ــاور اســت  ــه ایــن ب امــا نعیــم ایــواب زاده رییــس تیفــا ب
کــه حکومــت تــوان برگــزاری هــردو انتخابــات را در هــر 
زمانی کــه باشــد، نــدارد، زیــرا ســه مشــکل عمــده فــرا راه 

برگــزاری انتخابــات وجــود دارد.
ایــواب زاده: مشــکات سیاســی میــان رهبــران حکومــت 
را  تخنیکــی  و  امنیتــی  مشــکات  ملــی،  وحــدت 

ــوان  ــات عن ــزاری انتخاب ــرا راه برگ مشــکات اساســی ف
کــرده می گویــد: تنش هــا میــان رهبــران حکومــت وحــد 
ملــی؛ مســاله امنیــت و مشــکات تخنیکــی مــواردی انــد 

ــازد. ــن می س ــات را ناممک ــزاری انتخاب ــه برگ ک
بــه گفتــه او: افغانســتان هنــوز نــه تنهــا آمــاده برگــزاری 
برگــزاری  تــوان  بــل  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 
ــای  ــی چالش  ه ــدارد؛ یعن ــز ن ــی را نی ــات پارلمان انتخاب
سیاســی؛ امنیتــی و تخنیکــی مــواردی انــد کــه برگــزاری 

ــازد. ــن می س ــات را ناممک ــوع انتخاب هرن
او تاکیــد کــرد: تنش هــای سیاســی بــه انــدازه مهــم 
اســت کــه امــکان دارد لشکرکشــی های سیاســی صــورت 
ــن  ــازد؛ بنابرای ــه بس ــران مواج ــا بح ــور را ب ــرد و کش گی
در قــدم نخســت بــرای  فراهــم ســازیی زمینــه برگــزاری 

ــود. ــل ش ــی ح ــای سیاس ــد تنش ه ــات بای انتخاب
رییــس تیفــا: عــدم توانایــی مدیــران کمیســیون انتخابــات 
ــوان  ــات عن ــزاری انتخاب ــرا راه برگ ــش دیگــری ف را چال
می کنــد و بــه ایــن بــاور اســت کــه یکــی از چالش هــای 
ــات و  ــیون انتخاب ــران کمیس ــی مدی ــدم توانای ــی ع اساس
ــق  ــی از طری ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــاله مهم تراینک مس

ــد. ــاد نشــده اســت، می باش ــردم ایج آرای م
ایــواب زاده می گویــد: امــا اگــر کمیســیون انتخابــات 
ــزار  ــی را برگ ــات پارلمان ــدم نخســت انتخاب ــد در ق بتوان
ــد؛  ــت کن ــت مدیری ــی را درس ــات پارلمان ــد و انتخاب کن
زمینــه بــرای برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــد. ــد ش ــم خواه فراه
ــه  ــد: زمانی ک ــات می گوی ــیون انتخاب ــال کمیس ــن ح باای
ــا  ــد کاره ــود؛ 80 درص ــزار ش ــی برگ ــات پارلمان انتخاب
حــل شــده خواهــد بــود؛ یعنــی مــا 80 درصــد آمــاده ی 
ــود و  ــم ب ــت جمهوری خواهی ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ
۲0 درصــد باقــی مانــده در طــول شــش مــاه حــل خواهــد 

شــد.

عبدالبدیــع صیــاد ســخنگوی کمیســیون مســتقل انتخابات 
بــه روزنامــه مانــدگار می گویــد: ثبــت نامه رای دهنــده گان، 
مشــخص شــدن مراکــز رای دهــی، خریــد ماشــین االت و 
کامپیوتــر بــرای انتخابــات در زمــان برگــزاری انتخابــات 

پارلمانــی تکمیــل خواهــد شــد.
ــن 80 درصــد کار برگــزاری  ــان گفــت: بنابرای وی همچن
ــاه دیگــر  ــا شــش م ــت و ت ــش خواهــد رف ــات پی انتخاب
ــود، ۲0  ــزار می ش ــت جمهوری برگ ــات ریاس ــه انتخاب ک
ــه  ــا ب ــد و م ــد ش ــل خواه ــز ح ــده نی ــی مان ــد باق درص
طــور کامــل آمــاده برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 

خواهیــم شــد.
ــاور صیــاد: نماینــده گان بــه خاطــر ادامــه کار شــان  ــه ب ب
انتخابــات  می خواهنــد بــا ایــن گونــه پیشــنهادات، 
ــودن خــود  ــد و عمــر ب ــق بی اندازن ــه تعوی ــی را ب پارلمان

در پارلمــان را طوالنی تــر ســازند.
کمیســیون انتخابــات ١٦ ســرطان ســال آینــده خورشــیدی 
را زمــان برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای 
ولســوالی اعــام کــرده اســت؛ امــا مطابــق قانــون، 
انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز بایــد شــش مــاه بعــد 

ــود. ــزار ش ــخ برگ ــن تاری از ای
ــات  ــر در انتخاب ــال تاخی ــی از احتم ــده گان در حال نماین
ــات  ــه انتخاب ــد ک ــخن می گوین ــوری س ــت جمه ریاس
پارلمانــی بیــش از دو ســال بــه تاخیــر افتــاده اســت؛ امــا 
رییــس جمهــور غنــی پیــش از ایــن وعــده داده اســت کــه 
انتخابــات ریاســت جمهــوری مطابــق بــه قانــون در زمــان 

معیــن آن برگــزار خواهــد شــد.
برگــزاری انتخابــات آزمونــی بزرگــی در برابــر حکومــت 
تمامــی  زیــرا  شــود؛  مــی  دانســته  ملــی  وحــدت 
انتخابات هــا در ١۷ ســال گذشــته نســبت عــدم شــفافیت، 

ــتند. ــراه داش ــه هم ــادی را ب ــای زی جنجال ه
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ــو  ــي، د پولی ــؤلین وای ــت مس ــا ریاس ــې روغتی ــار د عام د ننګره

ضــد واکســینو پــه تــازه کمپایــن کــې بــه دا ځــل هــم د نــا امنــۍ 

لــه املــه شــااوخوا ۱۳ زره ماشــومان د پولیــو ضــد لــه واکســینه 

بــې برخــې يش.

دغــه څرګندونــې د ننګرهــار د عامــې روغتیــا رسپرســت مرســتیال 

ډاکټــر میرویــس شــاهین د یکشــنبې پــه ورځ د پوليــو واکســینو د 

درې ورځنــي کمپایــن پــه پرانســته کــې وکــړې.

نومــوړي وویــل، پــه هغــو ســیمو کــې چــې د دولــت وســله وال 

مخالفــن په کــې فعــال دي، هلتــه د واکســینو کمپایــن ســتونزمن 

دی.

ښاغيل شاهین زیاته کړه:

"تقریبــا د ۱۳ زرو پــه شــااوخوا کــې لــه پنځــو کلونــو کــم عمــره 

ــې  ــږي چ ــې کې ــینونو پات ــد واکس ــو ض ــه پولی ــه ل ــومان ب ماش

هغــه پــه هغــو ناامنــو ســیمو کــې لکــه، پچیــر اګام، کــوټ او د 

ــیموکې." ــو س ــه ځین ــوالیو پ ــیینوارو ولس ش

نومــوړي وويــل، پــه پــام کــې لــري چــې لــه دې ناامنــو ســیمو 

پرتــه نــور پــه ټــول والیــت کــې بــه شــااوخوا ۷ لکــه ماشــومانو 

تــه د پولیــو واکســین ورکــړي.

پــه ورتــه وخــت کــې دينــي عاملــان وايــي، د پولیــو ضد واکســین 

د اســام لــه نظــره هېــڅ ډول مامنعــت نه لــري او دا د ماشــومانو 

ــق  ــه تطبی ــاره ورت حــق دی چــې د هغــوی د ښــې راتلوونکــې لپ

يش.

دوی وایي:

"زمــا نــوم مولــوی ګل نبــي د حــج او اوقاف ریاســت د مســاجدو 

عمومــي مديــر، واکســن خــو هــر ماشــوم تــه رضوري دی چــې 

د پولیــو ناروغــۍ نــه وژغــورل يش."

"زمــا نــوم مولــوی عزیزالرحمــن پــه رسه رود کــې د جامع مســجد 

خطیــب، پــه دې مســئله ټــول خلــک پوهېــږي چــې دا واکســین 

هېــڅ رضر نه لــري او نــه کــوم مامنعــت شــته، خــو ځينــې 

کســان د خپــل موجودیــت د ښــکاره کېــدو پــه خاطــر خپلــو بچــو 

ــک  ــه ش ــه دې اړه څ ــوک پ ــه څ ــو ک ــوي، خ ــین نه ک ــه واکس ت

ــه قناعــت ورکــړو چــې دا د  ــوو چــې ورت ــري، مــوږ حــارض ي ل

ــین يش." ــد واکس ــې بای ــق دی چ ــومان ح ماش

د ننګرهــار د روغتيــا ریاســت د معلوماتــو له مخــې تــر اوســه پــه 

ننګرهــار کــې د پولیــو وایــروس کومــه پېښــه نــه ده ثبــت شــوې، 

خــو پــه اوبــو کــې د پولیــو وایــروس ښــکاره شــوی دی.

نهادهای ناظر برانتخابات:

تنش های سياسی درون حکومتی برگزاری 
هر نوع انتخابات را ناممکن ساخته است

مسؤلین:

 ننګرهار کې به ۱۳ زره ماشومان 

د واکسین له کمپاینه پاتې يش

ناجیه نوری  

دشمن ازبکستان دشمن...
 در شمال افغانستان ایجاد کرده است.

جنبـــش اســـامی ازبکســـتان از گروه  هـــای تروریســـتی 
ــه در  ـــود کـ ـــوب می ش ــده محس ــه القاعـ ـــته بـ وابس
ـــس از  ـــا پ ـــود ام ـــتقر ب ـــتان مس ـــمالی پاکس ـــتان ش وزیرس
ـــرد  ـــت ک ـــروه بیع ـــن گ ـــا ای ـــش ب ـــت داع ـــام موجودی اع
ـــوریه  ـــش در س ـــن جنب ـــان ای ـــال حاضـــر جنگجوی و درح

ـــتند. ـــگ هس ـــال جن ـــز در ح ـــراق نی و ع
ـــیه  ـــور روس ـــژه رییس جمه ـــده وی ـــوف نماین ـــر کابل ضمی
ـــان داعـــش  ـــز افزایـــش حضـــور جنگجوی در افغانســـتان نی
و تـــاش آن هـــا بـــرای ایجـــاد پایـــگاه در افغانســـتان 
ـــیه  ـــرای روس ـــزی ب ـــیای مرک ـــه آس ـــوذ ب ـــدف نف ـــا ه ب

نگـــران کننـــده می دانـــد.
ـــت  ـــدی حکوم ـــارزه ج ـــتار مب ـــز خواس ـــه نی وی در ادام
ـــا  ـــتان ب ـــتقر در افغانس ـــی مس ـــای خارج ـــل و نیروه کاب
ـــه  ـــردن هرچ ـــن ب ـــد و از بی ـــش ش ـــروه تروریســـتی داع گ

ـــد. ـــروه ش ـــن گ ـــر ای زودت
ـــی  ـــا مشـــاور امنیـــت مل ـــدار اتمـــر ب ـــن حـــال، در دی ـــا ای ب
ـــترک را  ـــه مش ـــود توافقنام ـــرف وج ـــر دو ط ـــتان ه ازبکس

ـــتند. ـــروری دانس ـــا ض ـــرای دوام همکاری ه ب
ـــش از  ـــر پی ـــف اتم ـــد حنی ـــه محم ـــد ک ـــادآور ش ـــد ی بای
ـــات آن  ـــا مقام ـــدار ب ـــتان و دی ـــه قزاقس ـــفر ب ـــن در س ای
کشـــور نیـــز دربـــاره مـــوارد مشـــابه گفت گـــو کـــرده 

ـــود. ب

جنبش روشنایی تظاهراتش را لغو کرد
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ورزش
كاوه جبران

ــۀ  ــه مقــدار از مالی ــه چ ــت ک ــن اس ــی ای ــش اصل پرس
تنخــواه و کار شــهروندهای بدبخــت ایــن ســرزمین، صــرف 
تبلیغــات منفــی و مشــمئزکنندۀ سیاســی مقامــات حکومــت 

می شــود؟
پاســخ انتقــاد گروه هــای اپوزیســیون بــر کارکــردِ حکومــت، از راه 
ــد  ــن می زن ــرت را دام ــًا نف ــی صرف ــبکه های اجتماع ــیاه ش ــات س تبلیغ
و خیانتــی بــزرگ در منابــع مالــی مــردم اســت. پولــی کــه بــه نــام مالیــه 
ــک  ــد روی ســرک نزدی ــرون می شــود، بای ــن بی ــل م ــی مث ــب آدم از جی
ــه  ام هزینــه شــود کــه بیــش از ده ســال اســت گــرد و خــاک تولیــد  خان
می کنــد. مــن مالیــه نمی دهــم کــه آن پــول صــرف تبلیغــات آقــای غنــی 

ــد؟ ــانی راه می اندازن ــه کس ــه را چ ــای احمقان ــن کارزاره ــود. ای بش
ــی را  ــی و غیرحکومت ــی کــه کارگــران مجــازی گروه هــای حکومت آن های

ــد؟ ــی ان ــبکه های اجتماع در ش
پول این تبلیغات از کجا تأمین می شود؟

پول کدهای پنهان ارگ و شورای امنیت؟
آن  پول ها از کجا می آیند؟

ــت  ــرمایه داری حمای ــزرگ س ــای ب ــی را کارتل ه ــت. غن ــا نیس ــی تنه غن
ــکا.  ــا و امری ــی چــون شــبکه های اســتخباراتی اروپ ــد. جهان خواران می کن
غنــی را کارگــران مجــازی و مزدبگیــران شــبکه های اجتماعــی همراهــی 
ــاالران  ــرات، جنگ س ــه، دزدان تکنوک ــه داران قبیل ــی را داعی ــد. غن می کن
و جهادگــران پشــتیبانی می کنــد. ایــن منــم کــه تنهاســتم، چــون از پــول 
ــچ کســی صــدای  ــود و هی ــن دزدی می ش ــۀ م ــول مالی ــن، از پ ــب م جی

ــد. ــرون نمی ده ــودش را بی خ

فرید مزدک

افزایــش توجــۀ همســایه ها و همــاوری و رقابــِت »ســازمان 
همــکاری شــانگهای« بــا »ناتــو« می توانــد زمینه ســازِ 
ــات در  ــح و ثب ــن صل ــرای تأمی ــی ب ــاع منطقه ی ــک اجم ی
ــک  ــه ی ــتان ب ــر افغانس ــن ام ــرای ای ــردد. ب ــون آن گ ــتان و پیرام افغانس
ــاز دارد.  ــیار نی ــی آزاد و هوش ــای سیاس ــت و نیروه ــت وطن دوس حکوم
پراکنده گــی جامعــۀ سیاســی مــا مصــرف شــدن در خــط منافــع دیگــران 
ــه  ــردم را ب ــن و م ــد؛ وط ــش آی ــه پی ــی ک ــر حالت ــزاری؛ در ه و خوداف

ــردد. ــون نمی گ ــود رهنم ــواری های موج ــی از دش ــوی رهای س

ملک ستیز

ــفید  ــه کاخ س ــکا را ب ــراالن کان امری ــپ جن ــد ترام دونال
فراخانــده و پرســیده اســت: "می خواهــد بدانــد کــه امریــکا 

ــد؟" ــتان می جنگن ــرا در افغانس چ
بــه نظــرم بهتــر بــود رییس جمهــور ترامــپ البی گــران اســراییل، 
انحصارگــران نفــت، بازرگانــان تجهیــزات جنگــی، مالــکان دوازده بانــک  
ــواد  ــادن م ــتخراج مع ــای اس ــا، دســت اندرکاران کمپنی ه ــت دنی ــا عظم ب
طبیعــی کــه زمینه ســاز انــرژی اتومــی می شــوند را در کاخ ســفید دعــوت 
ــه  ــه ک ــک کوتاه ــا ی ــد. ام ــخ می دادن ــش پاس ــن پرس ــه ای ــا ب ــرد ت می ک

ــن پرســش: ــرای ای احتمــاال پاســخی باشــد ب
آقای رییس جمهور:

ـ اگــر ایــن جنــگ نبــود، چگونــه فکــر جنــگ بــا هراس افگنــی در جهــان 
ــن  ــا زادگاه ای ــت؟ آی ــدار می داش ــما خری ــود ش ــور خ ــژه در کش ــه وی ب
جنــگ جایــی نیســت کــه شــما مهمانــی جنــراالن را دعــوت کــرده ایــد؟
ــد  ــِد ۲4 درص ــن ارزش من ــام دی ــه اس ــود، چگون ــگ نب ــن جن ــر ای ـ اگ
انســان در کــرۀ زمیــن، بــه دیــن وحشــت معرفــی می شــد؟ مگــر رقیــب 
ــرس  ــال ۲0١۲ در کانگ ــن در س ــو کلینت ــما بان ــی ش ــای انتخابات پیکاره
ــت  ــتان حمای ــی را در افغانس ــی و سیاس ــام جنگ ــا اس ــه "م ــت ک نگف

ــد".  ــاع کن ــا دف ــع م ــا از مناف ــم ت کردی
ــکا در گــذرگاه آســیای  ــه حضــور امری ــود، چگون ــگ نب ــن جن ــر ای ـ اگ
مرکــزی، خاورمیانــه و جنــوب آســیا توجیــه می شــد؟ از آقــای کیســنجر 
بپرســید مگــر ایــن »حضــور« یکــی از آرزوهــای رییس جمهــور نیکســن 

نبــود کــه توســط دکتریــن کارتــر بــرآورده شــد. 
ــکا  ــدرن امری ــه ســیلی از ســاح های م ــود، چگون ــگ نب ــن جن ــر ای ـ اگ
بــه کشــورهای خلیــج بــه فــروش می رســید؟ مگــر همیــن شــما نبودیــد 
کــه در مــاه پیــش حــدود دوصــد ملیــارد دالــر بــه ســعودی و قطــر ســاح 

بــه فــروش رســانیدید. 
ـ اگــر ایــن جنــگ نبــود، چگونــه اســتقرار بــا حاکمیــت ناتــو در مرزهــا 
ــۀ ده روز  ــی بیانی ــه خوب ــرد؟ ب ــدا می ک و حیطــۀ سیاســی روســیه جــا پی
ــع ماســت  ــرز مناف ــد: "افغانســتان م ــه گفتی ــاد دارم ک ــما را به ی ــش ش پی

ــل می شــود". ــو تمثی ــه توســط نات ک

پرتو نادری

گاهــی فاجعــه آن قــدر خونیــن و بــزرگ اســت کــه 
نمی توانــی چیــزی بنویســی! نمی دانــی چــه بنویســی! 
ــر مــی دارد،  ــرای کــی بنویســی! کشــتی یی کــه ســوراخ ب ب
ــی،  ــر مدن ــی و غی ــای مدن ــا موش ه ــود؛ ام ــرق می ش ــا زود غ ــر ی دی
ــا  ــه دری ــود را ب ــران خ ــر از دیگ ــی پیش ت ــی و مافیای ــای سیاس موش ه
ــبز و  ــاحل های س ــه س ــود را ب ــد! خ ــرار می کنن ــتی ف ــد و از کش می زنن

خــرم می رســانند!
به گفتۀ استاد میر بهادر واصفی:

کشتی بی لنگر و ما بی خود و توفان به ستیز
ناخدا سکته دوان است، خدا خیر کند

اعزام تيم بسکتباِل بانوان معلول 

به رقابت های آسيایی

نيمار فقط به سوال پاریسی جواب نمی دهد

دانیلو:

هميشه رویای بازی زیر نظر گواردیوال را داشتم

فیـسبـوک نـــامــه

مســووالن فدراســیون ملــی پارالمپیــک کشــور می گوینــد کــه تیــم 
بســکتبال بــا ویلچــر بانــوان معلــول کشــور امــروز دوشــنبه جهــت شــرکت 

در رقابت هــای آســیایی عــازم اندونــزی می شــود. 
ــا  کبیــر خوشــبین، معــاون فدراســیون ملــی پارالمپیــک گفــت: هم زمــان ب
برگــزاری رقابت هــای آســیای ١١ ورزشــکار بانــو بــه همــراه ســه نفــر از 

ــد. ــرکت می کنن ــوالن ش ــتکتبال معل ــای بس ــأت در رقابت ه اعضــای هی
ــخ ۵ اســد  ــا در تاری ــی« اندونزی ــرۀ »بال ــن مســابقات در جزی ــزود: ای او اف

ــه خواهــد داشــت. ــرای 8 روز ادام ــزار و ب ســال جــاری برگ
ــکاران  ــه داد: ورزش ــتان ادام ــک افغانس ــی پارالمپی ــیون مل ــاون فدراس مع
ــت ورزش  ــه حمای ــتند و ب ــوردار هس ــی برخ ــای خوب ــا از آماده گی ه م

ــد. ــاز جــدی دارن ــتان کشــور نی دوس
خوشــبین بیــان داشــت: در ایــن مســابقات 4 کشــور آســیایی نیــز حضــور 
ــه  ــر ب ــت پُ ــا دس ــا ب ــکاران م ــه ورزش ــم ک ــت و امیدواری ــد داش خواه

ــد. ــر گردن افغانســتان ب
ــته های  ــته در رش ــال گذش ــد س ــتان در چن ــول افغانس ــکاران معل ورزش
ــتند. ــی داش ــای جهان ــی از رقابت ه ــتاوردهای خوب ــی دس ــف ورزش مختل

ــه همــه ســواالت  ســتارۀ برزیلــی تیــم فوتبــال بارســلونا اســپانیا گفــت: ب
ــم. ــواب می ده ــس، ج ــارۀ پاری ــوال درب ــر از س غی

جمــع قابــل توجهــی از خبرنــگاران اروپایــی و آســیایی در جریــان 
دیدارهــای تدارکاتــی آمریــکا و چیــن بیــن باشــگاه های بــزرگ جهــان بــه 
ــدۀ مبهــم نیمــار هســتند. ایــن بازیکــن  ــارۀ آین ــال یافتــن پاســخی درب دنب
ــر  ــه حاض ــلونا البت ــن ژرمن دارد و بارس ــام پاری س ــه ن ــی ب ــتری بزرگ مش

ــروش او نیســت. ــه ف ب
مالــک قطــری باشــگاه اول شــهر پاریــس بــر ایــن بــاور اســت کــه فقــط 
ــود و  ــن ژرمن ش ــه پاری س ــار ب ــتن نیم ــع پیوس ــد مان ــز می توان ــک چی ی

ــد. ــزی را نخواه ــن چی ــار چنی ــه خــود نیم آن این ک
ــن  ــش در ای ــوس و درخش ــر یوونت ــش براب ــروزی تیم ــس از پی ــار پ نیم
ــاره  ــا درب ــم، ام ــواب می ده ــما ج ــواالت ش ــه س ــه هم ــت: ب ــازی گف ب

ــد. ــوال نکنی ــس س پاری
خبرنــگار اســپورت کاتالونیــا نیــز بــه شــوخی گفــت: فقــط دربــارۀ پاریــس 
ســوال داریــم، در غیــر ایــن صــورت منطقــی نیســت کــه در ایــن آفتــاب 

منتظــر تــو باشــیم!
ــوب  ــلونا خ ــم در بارس ــت: وضعیت ــگاران گف ــه خبرن ــن ب ــار هم چنی نیم
اســت، مشــکلی در ایــن تیــم نــدارم، امــا ایــن حــق را هــم دارم کــه دربــارۀ 

ــرم. ــم بگی ــدون هــراس از حاشــیه ها تصمی ــدۀ خــود مســتقل و ب آین

بــا  قــرارداد  امضــای  از  پــس  مدافــع فصــل گذشــته کهکشــانی ها 
ــرمربی  ــر س ــر نظ ــته زی ــت داش ــه دوس ــه همیش ــت ک ــیتی گف منچسترس

ــد. ــازی کن ــلونا ب ــین بارس پیش
ــه  ــر ب ــمی خب ــور رس ــه ط ــنبه( ب ــروز )یکش ــیتی دی ــگاه منچسترس باش
ــج  ــراردادی پن ــای ق ــا امض ــد را ب ــو از رئال مادری ــن دانیل ــت گرفت خدم
ســاله اعــام کــرد. پنجمیــن خریــد تابســتانی منچسترســیتی اکنــون خــود 
را آمــاده پیوســتن بــه دیگــر بازیکنــان ایــن تیــم در تــور پیــش  فصــل در 

امریــکا می کنــد.
دانیلــوی ۲٦ ســاله در گفت وگــو بــا ســایت رســمی باشــگاه منچسترســیتی 
گفــت: از این کــه بــه منچسترســیتی ملحــق شــدم، خیلی خیلــی خوشــحالم. 
ــۀ  ــن عاق ــذب م ــه ج ــبت ب ــه نس ــد ک ــم بودن ــری ه ــگاه های دیگ باش
زیــادی داشــتند، امــا همیشــه رویــای بــازی زیــر نظــر پــپ گواردیــوال را 
داشــتم. وقتــی شــنیدم کــه پــپ نســبت بــه جــذب مــن عاقه منــد اســت، 

ــوم. ــیتی بش ــن منچسترس ــم بازیک ــه می خواه ــتم ک  می دانس
شــناخت  و  منچسترســیتی  بــا  کار  منتظــر  بی صبرانــه  داد:  ادامــه  او 

هســتم. پیــش رو  هفته هــای  در  جدیــدم  هم تیمی هــای 

افسانه های عصر شبکه های اجتماعی
یک.

در ســال های پیــش، زمانــی کــه بــازار نهادهــای مدنــی و کًا »فعالیــت مدنــی« در 
کابــل و شــهرهای دیگــر گــرم بــود یــک بــاور، همه جــا مثــل یــک تــب مزمــن 
جوانــان را گرفتــه بــود: این کــه، خبــر و اطاع رســانی نقــش کلیــدی و اساســی 
ــی  ــب، یک ــن ت ــرات ای ــی دارد. از اث ــی و دموکراس ــۀ مدن ــزی جامع در پی ری
ــهروندی  ــم ش ــا ژورنالیس ــام »Citizen Journalism« ی ــه ن ــزی ب ــیوع چی ش
بــود. یعنــی ایــن بــاور کــه هــر شــهروندی می توانــد بــا اســتفاده از کامپیوتــر و 
تلفــون همــراه و انترنیــت و کامره هــای عکاســی، در مــورد رخدادهــای پیرامــون 
ــۀ  ــای جامع ــی، در بن ــی عموم ــردن آگاه ــا باالب ــد و ب ــانی کنن ــود اطاع رس خ

مدنــی و دموکراســی ســهم بگیــرد.
ــودش  ــات خ ــتردِن اطاع ــِس گس ــه نف ــت ک ــن اس ــه ای ــن فرضی ــروض ای مف
ــوان  ــوق و ت ــد و ش ــت می کن ــی هدای ــرادری و هم دل ــی و ب ــه نیک ــردم را ب م
ــا  ــد. گوی ــدار می کن ــردم بی ــی را در م ــوی دموکراس ــه س ــن ب ــت رفت و ظرفی
ــل  ــای مث ــکا و نهاد ه ــفارت امری ــت. س ــری اس ــیر بی خب ــه تقس ــا هم نکبت ه
ــد.  ــاص داده بودن ــن کار اختص ــرای ای ــی را ب ــول هنگفت ــاز« پ ــۀ ب ــاد جامع »بنی
ــا  ــان حت ــک زم ــه ی ــه حــدی ک ــرده ام، ب ــه ک ــب را تجرب ــن ت ــن شــخصن ای م
ــاگ نویســی  ــی ویب ــای مقدمات ــای ژورنالیســم شــهروندی، درس ه در کاس ه
مــی دادم! خاصــه ایــن بــازار گــرم بــود و بــه لطــف دونر هــای غربــی، آدم هــای 
زیــادی مســتقیم یــا غیرمســتقیم وارد کار و بــار اطاع رســانی در مــورد »اهمیــت 
ــی« شــدند!  ــۀ مدن ــزی دموکراســی و جامع ــرای پی ری ــانی ب ــرد اطاع رس و کارب
ایــن صــورت قلمبــه قضیــه اســت، کــه از قضــا در پروپوزل هــا هــم بــه همیــن 

ــد. ــورت می آم ص
ــهروندی  ــم ش ــودِ ژورنالیس ــه خ ــم ک ــته می بینی ــه گذش ــگاه ب ــا ن ــاال ب ــه ح البت
ــا داشــتن موبایــل و انترنیــت و کامــرۀ عکاســی  ــا ایــن وصــف کــه هرکــس ب ب
ایــن  توســعۀ  و  رشــد  رونــد  بــا  چنــان  کنــد،  اطاع رســانی  می توانــد 
تکنولوژی هــا همــراه بــوده اســت کــه تقریبــًا می شــود گفــت، ربطــی بــه برنامــۀ 
ــارت  ــه عب ــر. ب ــت کًا اجتناب ناپذی ــدارد و چیزیس ــهروندی ن ــم ش ژورنالیس
ســاده، یعنــی برنامــۀ ژورنالیســم شــهروندی بــه ایــن معنــای حداقلــی کامیــاب 
ــا و  ــۀ دونر ه ــرم برنام ــد؛ گی ــانی می کنن ــه اطاع رس ــون هم ــت، چ ــده اس ش
ــد، در کامیابــی آن نقــش  افــراد و نهاد هــای کــه از ایــن دونر هــا تغذیــه می کردن

ــی داشــته اســت. اندک
ــرای  ــا ب ــروژۀ ژورنالیســم شــهروندی، از یک ســو امید ه ــی پ ــای کامیاب ــا هم پ ام
ــه  ــت )چنان چ ــه اس ــن رفت ــزون از بی ــورت روزاف ــه ص ــی ب ــق دموکراس تحق
ــا در  ــۀ )حت ــه جامع ــت ک ــت اس ــی در دس ــان های اندک ــم نش ــم(؛ و ه می بینی
حــد شــهرها( بــه مدنیتــی کــه مــورد نظــر بــوده اســت، دســت یافتــه باشــد. بــه 
ــان بیــاورم کــه ســاخی فرخنــده توســط قاتــان او و شــهروندان دیگــری  یادت
کــه غــرق شــور و ولولــه بودنــد »اطاع رســانی« و پخــش شــبکه های اجتماعــی 
شــد. فاجعــۀ فرخنــده نمونــۀ بــارز شکســت پــروژۀ »اطاع رســانی بــرای تحقــق 
ــل  ــه نیســت. فســاد کاب ــه نمون ــی یگان ــی و دموکراســی« اســت. ول جامعــۀ مدن
ــبکه های  ــه ش ــهر ها ب ــت ش ــف جمعی ــتر از نص ــه بیش ــی رخ داد ک ــک، زمان بان
ــبوک و  ــان در فیس ــتان و جه ــری افغانس ــای خب ــات پایگاه ه ــی و صفح اجتماع
ــر شــدن  ــور و فراگی ــات همین ط ــب در انتخاب ــتند. تقل ــر دست ررســی داش تویت
ــد  ــتان می توانی ــدن داس ــن تر ش ــرای روش ــور. )ب ــم همین ط ــاد ه ــی و فس ناامن
نکبت هــای دیگــری کــه در ایــن ســال ها دچــارش شــده ایم یــا تجربــه 

ــد( ــت بیفزای ــن فهرس ــه ای ــم را ب کرده ای
ــد هفــت- ــا از امی ــد حت ــروز کســی بتوان ــه ام ــد ک ــه نظــرم جــرأت می خواه ب
هشــت ســال پیــش بــه دموکراســی در افغانســتان، دم بزنــد و یــا بــه همــان ترتیب 
ــۀ اول کــه از ایــن بحــث  از جامعــۀ مدنــی در ایــن خراب شــده. نتیجــۀ عجوالن
می تــوان گرفــت، ایــن اســت کــه اطاع رســانی حتــا بــا همــان عنــوان چشــم و 
دلگیــر »ژورنالیســم شــهروندی«، راهــش از مدنیــت و دموکراســی و اصاحــات 
ــه  ــد ب ــما می توانی ــد. ش ــم نمی رس ــه ه ــن دو ب ــت. ای ــا جداس ــن چیز ه و ای
ــردی و تکنیکــی( تکه پارچــه کردن/شــدن  ــوع ممکــن )از لحــاظ کارب ــن ن بهتری
ــان  ــد و در صفحه های ت ــم بگیری ــان فل ــا و کامره های ت ــا موبایل ه ــده را ب فرخن
در شــبکه های اجتماعــی هم رســانی کنیــد. همیــن جملــه کل حــرف را در خــود 

دارد:  هــم کمــال اطاع رســانی را و هــم ســقوط مدنیــت را.
ــیار  ــانی بس ــی در خبررس ــبکه های اجتماع ــه ش ــد ک ــوان ش ــن نمی ت ــر ای منک
ــت  ــای پانزده-بیس ــک صفحه ه ــا الی ــد ب ــردی می توان ــر ف ــد. ه ــه کار می آین ب
ــک  ــان را یکجــا در ی ــار سراســر جه ــه اخب ــر دقیق ــری، ه ــگاه خب شــبکه و پای
ــر و  ــه خب ــما ب ــی ش ــد دسترس ــردآورد. ح ــود گ ــم خ ــوی چش ــه جل صفح
ــن  ــه م ــزی ک ــی چی ــای شماســت. ول ــدازۀ الیک ه ــا ان ــک معن ــه ی ــات ب اطاع
)و احتمــاالً اکثــر مــا( در طــی ســال های عضویــت در ایــن صفحه هــا و 
ــودش  ــا خ ــن خبر ه ــدن از ای ــع ش ــه مطل ــت ک ــن اس ــم؛ ای ــبکه ها دریافته ای ش
ــًا اطــاع  ــا ترجمــه نمی شــود. مث ــی در م ــری مثبت ــا موضع گی ــه کنشــی و حت ب
ــۀ  ــر »مــرگ ۳۵ پولیــس محلــی و اعضــای خیــزش مردمــی در حمل مــن از خب
ــه دردبخــور و  ــزی ب ــه خودی خــود چــه چی ــگاب بدخشــان*« ب ــر ت ــان ب طالب
مثبتــی را در مــن بــر می انگیــزد؟ تــوان مــن بــرای انجــام هــر کار مثبتــی بــرای 
ــران  ــا جب ایــن فاجعــه )اگــر امــروزه ایــن چیز هــا مصــداق فاجعــه باشــد!( و ی
ــت.  ــده اس ــدود ش ــودم مح ــت خ ــط وضعی ــدت توس ــه ش ــارت های آن، ب خس
اگــر بــه دقــت بنگریــم، یــک دلیــل اصلــی این کــه اصــًا مــن از ایــن رخــداد بــا 
خبــر شــده ام ایــن بــوده کــه از جریــان خســته کننــدۀ زنده گــی روزمــرۀ خــودم 
ــًا عــادت وار ســر از فیســبوک در آورده ام، کــه  چنــد دقیقــه فــرار کــردم و تقریب
ــه  ــودش ب ــن خ ــت. همی ــر اس ــن خب ــدن از ای ــع ش ــته اش، مطل ــۀ ناخواس نتیج
ــان  ــر جری ــن در براب ــده گی م ــی و مسخ ش ــای ناتوان ــۀ تمام نم ــی آین ــدازۀ کاف ان
ــان  ــِد بدخش ــر ب ــه آن خب ــاال ب ــران نیســت؟ ح ــن و دیگ ــی م ــار زنده گ نکبت ب
ــی  ــی و خارج ــبکه های داخل ــت از ش ــن اس ــه ممک ــر ک ــد دیگ ــر ب ــا خب صد ه
دیگــر در فیســبوک دریافــت کنــم را اضافــه کنیــد. همین طــور خبر هــای مثبــت 
ــج  ــود. پن ــه نمی ش ــوری ترجم ــه دردبخ ــز ب ــه هیچ چی ــًا ب ــن تقریب ــاع م را. اط
دقیقــه بعــد مــن تیلفونــم را گذاشــته ام کنــار و بــه ُکلــی مصــروف چیــزی دگــری 

ــره وضعیــت خــودم شــده ام. در دای
از ســوی دیگــر، مــا چنــد برابــر آنچــه از فیســبوک ممکــن اســت بگیریــم، بــه آن 
پــس می دهیــم. بــرای بیشــتر مــا فیســبوک عمومــًا مکانــی بــرای خالــی کــردن 
ــکان  ــن ام ــاره ای ــر یک ب ــه اگ ــای روحــی خــود ماســت. ک ــا و چیزمیز ه غصه ه
از مــا گرفتــه شــود، در خــود و غضه هــای خــود غــرق گشــته خفــه می شــویم. 
ــج  ــن پن ــل م ــه مث ــرا هم ــت؛ زی ــی نیس ــورد و دیالوگ ــد بازخ ــک، امی ــز الی ج
ــری  ــزی دگ ــی مصــروف چی ــه کل ــار و ب ــته کن ــش را گذاش ــد تیلفون ــه بع دقیق

شــده اســت.

حکمت مانا
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رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی می گویــد، گفتــار 
و عملکــرد ناســنجیدۀ سیاســیت مداران، اوضــاع افغانســتان 

را برهــم خواهــد زد.
ــم  ــنبه در مراس ــروز یک ش ــه دی ــداهلل ک ــداهلل عب ــر عب دکت
ــت  ــان صحب ــن جوان ــان نمادی ــن دور پارلم ــاح دومی اقتت
ــد  ــی بای ــت فعل ــه در وضعی ــت ک ــان گف ــرد، هم چن می ک
شــخصی  ادعاهــای  بــه  نســبت  را  مســوولیت های مان 

ــم. ــح دهی ــود ترجی خ
ــاور اســت  ــر ایــن ب از ســوی هــم، رییــس مجلــس ســنا ب
کــه "مخالفــت از درون نظــام علیــه نظــام دیوانه گــی 

است".
دکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ملــی در ایــن مراســم بــه پیامدهــای کودتــای محمــد داوود 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــاه افغانس ــد پادش ــر ض ــان ب خ
ــا  ــر داوود خــان کوت ــت بهت ــت آوردن وضعی ــه نی ــی ب وقت

ــا را می کشــیم. ــن کودت ــار ای ــروز ب ــا ام ــۀ م ــرد، هم ک
رییــس اجرایــی بــا اشــاره بــه این کــه افغانســتان در شــرایط 
حســاس بــه ســر می بــرد، افــزود: "وقتــی سیاســیون 
ــنجش  ــود را س ــرد خ ــار و عملک ــب گفت ــا عواق ــور م کش
نکــرده باشــند، خــدای ناخواســته ایــن امــکان وجــود دارد؛ 
هرچنــد نیــت نیــک باشــد، یــک اقــدام، یــک حــرف، یــک 

ــه ســبب برهــم زدن اوضــاع کشــور شــود". جمل
ــاب،  ــای فاری ــر در والیت ه ــات اخی ــداهلل از اتفاق ــر عب دکت
ــرد  ــاد ک ــور ی ــای کش ــر بخش ه ــد و دیگ ــان، هلمن بدخش
ــون  ــت خ ــه قیم ــانی[ ب ــا ]کس ــن فض ــت: "در همی و گف
ــور  ــنگر حض ــردم در س ــق م ــاع از ح ــه در دف ــی ک مردم
ــم  ــرایط تروریس ــن ش ــد و از ای ــی می کنن ــد، زنده گ دارن
ــه  ــد ب ــد و بع ــتقبال می کنن ــار اس ــرده از انتح ــت ک را تقوی
ضــم خــود تشــبیه می کننــد کــه قربانــی حضــرت ابراهیــم 

ــماعیل". و اس
رییــس اجرایــی حکومــت در قســمتی از ســخنانش گفــت 
کــه جوانــان نبایــد درس هــای نــاکام و اشــتباهات گذشــتٔه 
تاریخــی را تکــرار کننــد، زیــرا آنــان اکثریــت فعــال نفــوس 
کشــور را تشــکیل می دهنــد و بــه همیــن دلیــل، مســوولیت 

ــد. ــنگین تری دارن س
حکومت متعهد به برگزاری انتخابات به موقع است

دکتــر عبــداهلل در قســمتی از ســخنانش از تعهــد حکومــت 
ــد  ــت و تأکی ــخن گف ــات س ــزاری انتخب ــه برگ ــبت ب نس
ــزاری  ــه برگ ــد ب ــی متعه ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــرد ک ک

ــت. ــع اس ــه و به موق ــفاف، عادالن ــات ش انتخاب

ــارۀ  ــار دوب ــدن اعتب ــرای برگردان ــزود: "ب ــداهلل اف ــای عب آق
ــای  ــاس معیاره ــالم براس ــات س ــزاری انتخاب ــردم و برگ م
دموکراتیــک، نیازمنــد تصمیــم جمعــی هســتیم؛ زیــرا 
همــکاری مــردم بــه معنــای کمــک بــه شــفافیت، نظــارت و 

مشــارکت فراگیــر می باشــد".
ــتان  ــت: افغانس ــان گف ــه جوان ــاب ب ــه خط ــر عبدابب دکت
تنومنــد می مانــد کــه شــاخه ها و  یــک درخــت  بــه 
ــت  ــن درخ ــت. ای ــودکان اس ــان و ک ــه های آن جوان ریش
ــه  ــدن، ب ــار ش ــه آن را از پُرب ــی ک ــرض و آفت ــر م را از ه
ثمــر رســاندن و شــاداب شــدن بــاز مــی دارد، دور ســازید. 
تفرقــه، نفــاق و تبعیــض آفــت ایــن درخــت تنومنــد اســت.
ــس  ــس مجل ــادی مســلمیار، ریی ــن، فضل ه ــا ای ــان ب هم زم

ســنا در ایــن مراســم از ایجــاد ایتــاف بــرای نجــات 
افغانســتان انتقــاد کــرده و آن را ســبوتاژ نظــام خوانــد 
ــن  ــم چنی ــد ه ــام را می خورن ــان نظ ــم ن ــه ه ــت ک و گف

می کننــد. کارهایــی 
آقــای مســلم یار گفــت کــه فعالیــت اعضــای حکومــت بــر 
ــد،  ــه عقــل قبــول می کن ــه منطقــی اســت، ن ضــد نظــام "ن

ــک دیوانه گــی اســت." بلکــه ی
آقــای مســلمیار بــا بیــان این کــه "برخــی احــزاب سیاســی 
ــردن نظــام  ــرای ســپوتاژ ک ــت ب ــی حکوم ــات درون و حلق
ــل  ــا قاب ــا نه تنه ــرای م ــن ب ــزود: ای ــد"، اف ــاش می کنن ت
ــرا  ــم؛ زی ــم می کنی ــوم ه ــه آن رامحک ــت، بلک ــول نیس قب

ــی اســت. ــل نظــام وحشــت و بدبخت بدی

ــه  ــد ک ــد می کن ــال تأکی ــن ح ــنا در عی ــس س ــس مجل ریی
ــنهاد  ــرح و پیش ــۀ ط ــت و ارای ــرد حکوم ــاد از عملک انتق
ــرای اصاحــات در نظــام حــق هــر شــهروند افغانســتان  ب

اســت.
ــد  ــم بای ــوش ه ــان نیکتایی پ ــه طالب ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
ــود  ــال می ش ــانزده س ــت: "ش ــان داش ــوند بی ــازات ش مج
ــام  ــه اس ــًا ب ــت و اص ــام اس ــام اس ــه ن ــگ ب ــک جن ی
ــایه و آی اس آی  ــای هم س ــل غام ه ــدارد، ب ــط ن ــچ رب هی
ــا و شــما را  کــه امــروز روســیه هــم شریک شــان شــده، م

می کشــند".
ــگ  ــن جن ــان ای ــه 90 درصــد قربانی ــت ک ــنا گف ــس س ریی
ــای  ــب بازی ه ــد فری ــد و نبای ــکیل می دهن ــان تش را جوان

ــد. ــی را بخورن ــاران سیاس ــیون و تج سیاس
ــه  ــت ک ــداهلل گف ــر عب ــه داکت ــاب ب ــلم یار خط ــای مس آق
در کابینــه بایــد علیــه مــزدوران و اجیــران جــدی باشــد و 
علیــه آنــان مطابــق بانــون برخــورد شــود تــا قــوای مســلح 
مطمیــن و مــردم باورمنــد شــوند و سیاســیون بایــد از منافــع 
شــخصی گذشــته بــا ملــت هم نظــر شــوند، چــون اغــراض 
ــر  ــلح تأثی ــوای مس ــت ق ــه و مقاوم ــخصی روی حوصل ش

می گــذارد.
ــد  ــه عطامحم ــود ک ــان می ش ــی بی ــا در حال ــن گفته ه ای
ــات  ــاف راه نج ــذاران ائت ــخ و از بنیان گ ــی بل ــور، وال ن
ــه شــدت انتقــاد کــرد و گفــت: "مــا  ــراً از حکومــت ب اخی
ــات را  ــم و اصاح ــش می روی ــه پی ــتوار ب ــوت و اس ــا ق ب
حتمــًا بــه نظــام می آوریــم، تشــکیل ائتــاف بــرای ســقوط 
ــن ائتــاف آوردن  نظــام نیســت؛ بلکــه هــدف از ایجــاد ای

اصاحــات در داخــل نظــام اســت".
ــراً  ــنا ظاه ــس س ــس مجل ــی و ریی ــس اجرای ــارات ریی اظه
در پــی تشــکیل ائتــاف نجــات افغانســتان و برخــی 
ــورت  ــت ص ــه حکوم ــاف ب ــن ائت ــران ای ــدارهای س هُش
می گیــرد، ائتافــی کــه متشــکل از ســه عضــو ارشــد 
حکومــت وحــدت ملــی؛ معــاون اول ریاســت جمهور، 

ــت. ــی اس ــت اجرای ــاون دوم ریاس ــخ و مع ــی بل وال

تـاج محمـد جاهـد وزیـر امـور داخلـه در نشسـتی بـا 
معینـان و روئسـای این وزارت خواهان بررسـی حضور 
کـودکان و افـراد زیر سـن در صفوف پولیس ملی شـد.
آقـای جاهـد در این نشسـت همچنـان بر تامیـن امنیت 

حجـاج کشـور نیز تاکیـد کرد.
وی گفـت قرار اسـت از روز یکشـنبه )اول اسـد( روند 
اعـزام حجـاج بـه عربسـتان سـعودی آغاز گـردد که در 
این راسـتا مسـئولین پولیـس کابل باید بیشـتر در جهت 
تامیـن امنیـت و رفتـار نیکـو بـا حجـاج را بیشـتر مورد 

توجـه قـرار دهند.
همچنـان در این نشسـت وزیـر امورداخله به مسـئولین 
احتمـال  آن  در  کـه  را  ادارات  نخسـت  تـا  دسـتورداد 
هـا،  کمیسـاری  شـمول  بـه  می باشـد  بیشـتر  فسـاد 
ترافیـک، پیژنتـون ، پاسـپورت و بخش های لوژسـتیکی 

وتدارکاتـی را مرحلـه وار در سیسـتم تطبیـق روتیشـن 
گرفتـه و مطابـق ریفـورم افراد شایسـته، عاری از فسـاد 

ومسـلکی را در آن پسـت هـا اسـتخدام نماینـد.
جلـب   ، پیژنتـون  ادارات  بـه  همچنـان  جاهـد  آقـای 
و جـذب ، و ارگانهـای اسـتخباراتی وظیفـه سـپرد تـا 
حضـور برخـی افراد زیر سـن را که احتمـاآل در صفوف 

پولیـس ملـی وجـود داشـته باشـند بررسـی نماینـد.
همچنان در این نشسـت به برداشـتن شـماری از پوسـته 
هـای پولیـس ملـی کـه موجودیت شـان در جـاده های 
باعـث  و  نمی شـود  محسـوب  ضـروری  کابـل  شـهر 
ازدحـام ترافیـک در جـاده ها می شـوند بحـث صورت 
گرفـت کـه در نتیجـه وزیـر امـور داخلـه برداشـتن آن 
هـا را مـورد تائیـد قـرار داده و بـر عملـی شـدن آن بـه 

مسـئولین تاکیـد ورزید.

بـــر اثـــر واژگون شـــدن یـــک موتـــر مســـافربری 
نـــوع 404 در شـــاهراه کابـــل- بلـــخ، دســـت کم 
١٦ نفـــر بـــه شـــمول ٦ زن و ۲ کـــودک کشـــته 

شـــده اند.
ـــد در  ـــنبه اول اس ـــح روز یکش ـــداد صب ـــن روی ای
ــت  ــی والیـ ــوالی دوشـ ــی ولسـ ــه کیله گـ منطقـ

بغـــان بـــه وقـــوع پیوســـته اســـت.
ــر  ــن موتـ ــه ایـ ــد کـ ــی می گوینـ ــاهدان عینـ شـ

مســـافربری از بدخشـــان بـــه طـــرف کابـــل در 
ــه  ــیر راه در منطقـ ــه در مسـ ــود کـ ــت بـ حرکـ
کیله گـــی بـــه دلیـــل ســـرعت بـــاال و بـــی 

ــد. ــون شـ ــده آن واژگـ ــی راننـ احتیاطـ
در ایـــن رویـــداد، ١٦ نفـــر بـــه شـــمول ٦ زن و 
۲ کـــودک کشـــته و ۲٦ مســـافر دیگـــر زخمـــی 

شـــده اند.
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مسلم یار : مخالفت از درون نظام عليه نظام دیوانه گی است

جنرال جاهد خواهان بررسی 
حضور افراد زیرسن در صفوف پوليس شد

16 نفر بر اثر واژگون شدن 
یک موتر مسافربری در بغالن کشته شدند

روح اهلل بهزاد


