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ملی  وحدت  حکومت  رییس  غنی  اشرف  محمد 
ناوقت یکشنبه با  اعضای رهبری جنبش روشنایی، 

دیدار و گفت و گو  نمود.
مجلس  عضو  احمد بهزاد  ارگ،  خبرنامۀ  اساس  بر 
گفت:  و  صحبت کرد  حاضرین  از  به نمایندگی 
شما)غنی( چه در دوران وزارت و چه در دوران 
از  به خصوص  مناطق  تمام  از  ریاست جمهوری، 
ما  داشتید،  درست   درک  افغانستان  مرکزی  مناطق 

با  مفکوره های شما آشنا  هستیم.
جنبش  مردمی  عالی  شورای  که  افزود  وی  
اعالم نموده  ملغی  را  اسد  دوم  تظاهرات  روشنایی 
و با حکومت حاضر به گفت وگو می باشند. بهزاد با 
اشاره به حرکت مدنی جنبش روشنایی اضافه کرد که 
مبارزه ما برای عدالت و یک افغانستان دموکراتیک 

بوده و مطالبات ما برای حل مشکالت می باشد.
نظام  برای  عزت  خواهان  ما  که  گفت  احمد بهزاد 
افغانستان، تصحیح مناسبات و اصالحات می باشیم 
و مطالبات مشروع مردم را از حکومت می خواهیم.

در این دیدار محمدسرور دانش معاون دوم ریاست 
اهمیت  و  به ارزش  و  صحبت کرد  نیز  جمهوری 
اشاره نمود.  چالش ها  حل  راستای  در  گفت وگو 
بوده،  حکومت   در  که  پانزده سالی  طی  گفت:  او 
غنی  رییس جمهور  نیک  اقدامات  و  نیت  شاهد 
و  می باشد  افغانستان  مرکزی  مناطق  توسعۀ  برای 
این تالش ها برای انکشاف و توسعۀ مناطق مرکزی 

جریان دارد.
صحبت های  شنیدن  از  پس  غنی  محمداشرف 
به عنوان  ده مزنگ   – اسد  دوم  حادثۀ  از  حضار، 
فاجعۀ قرن۲۱ یاد کرد و گفت: ما در وضعیتی قرار 
داریم که از یک سو در گلیم غم نشسته ایم و از سوی 

دیگر باید برای آینده، فکر و برنامه داشته باشیم.

آقای غنی گفت که حرکت های مدنی مورد استقبال 
افغانستان  اساسی  قانون  و  قرار دارد  حکومت 
تضمین  را  شهروندان  حق  ملی،  وثیقۀ  به عنوان 

نموده است.
 او پیشنهاد  نمود تا برای انکشاف و توسعۀ مناطق 
وی  آغاز گردد.  اساسی  بحث  افغانستان  مرکزی 
دشت   ساحۀ  توسعۀ  و  بازسازی  پالن  که  افزود 

برچی تحت کار می باشد.
از  گرامی داشت  مراسم  که  گفت  غنی  آقای 
خانواده های  با حضور  اسد-ده مزنگ  دوم  شهدای 
فیصله  شد  اخیر جلسه  در  می گردد.  برگزار  شهدا 
برق  موضوع  و  گردد  ایجاد  تخنیکی  کمیسیون  تا 
بحث  مورد  اساسی  به صورت  را  بامیان  والیت 

قرار دهد.
قرار بود جنبش روشنایی به مناسبت سالروز حادثۀ  

دوم اسد سال پار تظاهرات نماید. 
اما برخی آگاهان می گویند که سران جنبش به دلیل 
معامله  به  وادار  گذشته  حوادث  تکرار  از  هراس 

شدند. 
از  یک  هیچ  به  حکومت  اما  آگاهان،  باور  به 

خواست های جنبش روشنایی تن نخواهد داد. 
سال  اسد  دوم  حادثۀ  مسوولیت  روشنایی،  جنبش 
تن  صدها  شدن  زخمی  و  کشته  به  که  را  گذشته 
انجامید، به عهدۀ شورای امنیت ملی کشور انداخته 

است. 

احمدولی مسعود
ــی  ــرزخ رویاروی ــت در ب ــن حکوم ای
میــان جنایــات طالبانــی و مقاومــت 
مردمــی تــا هنــوز جایــگاه خــود را 
تعریــف نکــرده، وفــا داری اش مجهــول 

ــت.  ــکوک اس ــه اش مش و برنام
ــت  ــل پایتخ ــی در کاب ــا وقت ــم ت گفتی
سیاســی و مرکــز فرماندهــی، تغییــر 
نیامــده، تغییــر در والیــات، چــه تیــوره 
باشــد یــا هـــرگوشۀ دیگــر ایــن وطــن، 
ــان  ــرآب همچن ــک س ــد ی ــط در ح فق
ــد.  ــد مان ــی خواه ــی باق ــت نیافتن دس
تغییــر در فضــای سیاســی کابــل، در 
ــرط های  ــری آن، ش ــام و رهب درون نظ
اساســی بــرای بهبــود وضعیــت کل 
ــا  ــهادت صده ــد. راز ش ــور می باش کش
ســرزمین  ایــن  جوانــان  هــزاران  و 
و جلوگیــری از آن را از درون نظــام 
جــات  دســته  میــان  از  و  حاکمــه 
مخــوف داخــل آن بایــد ســراغ گرفــت. 
اصلــی اش  پایه هــای  نظامی کــه 
ــای  ــود، و پایگاه ــده می ش ــرروز بری ه
ــودش  ــا خ ــت ب ــی اش در مخالف مردم
فریــاد می کشــد، مشــروعیت قانونــی اش 
دیــر زمانیســت از دســت رفتــه اســت، 
وجاهــت ملــی نــدارد، اعتمــاد مردمــی 
را بــه بــاد داده اســت، رهبــری آن 
بــه خاطــر حفــظ  تــا  تــالش دارد 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــردم را هرچ ــدرت، م ق
ــرق  ــه متف ــودی و بیگان ــای خ گروه ه
ســازد و بــر ســرهم بکوبــد، حــاال حتــا 
اگــر قصــد هــم کنــد، نمی توانــد از 
تراژیــدی تیــوره و تیوره هــا جلوگیــری 

ــد. نمای
ــوره و  ــهدای تی ــرروح ش ــه ب در حالیک
غــرب کابــل درود می فرســتیم و بــا 
قربانیــان ایــن تراژیدی هـــا هـــمدردیم، 
ــم  ــا ه ــه ب ــور، هم ــران غ ــا مقاومتگ ب
هـــمراه و همســفر می باشــیم. برتمامــی 
ــا  نیروهــای سیاســی و متعهــد اســت ت
ــه، فروپاشــی  ــل از عمیق شــدن فاجع قب
ــم  ــته ازهـ ــدای ناخواس ــام و خ کل نظ
پاشــییدگی کشــور، هرچــه زودتــر 
فضــای  در  را  تغییــر  هــای  زمینــه 
آورنــد،  بوجــود  کابــل  سیاســی 
نیروهــای  پراگندگــی  ادامــۀ  چــون 
منافــع  خــط  در  فقــط  سیاســی مان، 
دیگــران و حفــظ وضعیــت فاجعــۀ بــار 

ــت. ــود اس موج

جنبش روشنایی تن به معامله داد
غنـــی: حمله بر جنبش روشنایی فاجعۀ قرن۲۱ بود

تیـوره، فاجعـۀ دیگـری 
بـر گـردن دولـت
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اجـازۀ تضعیف نظـام را 
نمـی دهیـم

جنبش روشنایی 
بـه پایـان رسیـد!

پایتخت باردیگر در سوگ نشست
حملۀ انتحاری در غرب کابل30 کشته و ده ها زخمی برجا گذاشت

پنټاګون:

 پـاکستان تـه نور د ترهګـرۍ 

ضـد مبـارزې ځانګړې پیسې نـه ورکوو



ظاهــرا اعضــای جنبــش روشــنایی در دیــدار با 
ــد  ــای بلن ــام ه ــوری و دیگــر مق ــس جمه ریی
پایــۀ کشــور بــه نتایجــی دســت یافتــه و از آن 
در حــال حاضــر راضــی بــه نظــر مــی رســند. 
ولــی مــی گوییــم حــاال راضــی بــه نظــر مــی 
ــال  ــه احتم ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــند، ب رس
ــد  ــا برگردن ــاز ورق ه ــد ب ــد روز بع دارد، چن
ــرار  ــش ق ــرجای اول ــز س ــه چی ــاره هم و دوب
ــی  ــه خوب ــنایی ب ــش روش ــران جنب ــرد. س گی
مــی داننــد کــه آن چــه در نشســت ارگ وعــده 
داده شــده، اگــر کامــال غیرقابــل عملــی شــدن 
ــه  ــت حاضــر ب ــه آســانی دول ــی ب نباشــند، ول
انجــام آن هــا نخواهــد بــود. شــاید بــه برخــی 
ــی  ــای چندان ــد ه ــه پیام ــات ک ــن مطالب از ای
نداشــته باشــند و از جملــه دیــدار بــا خانــواده 
هــای قربانیــان انجــام پذیــرد ولــی وقتــی 
ــی  ــات اساس ــدن مطالب ــی ش ــه اجرای ــت ب نوب
ــکالت  ــاز مش ــه ب ــت ک ــت اس ــد، آن وق برس
ــرا  ــرد. چ ــد ک ــروز خواهن ــر ب ــار دیگ ــک ب ی
ــن  ــد از ای ــی توان ــۀ م ــن برداشــت بدبینان چنی
نشســت بــه دســت آیــد؟ آیــا بهتــر آن نیســت 
کــه همــه چیــز را مثبــت ببینیــم و بــه اصطــالح 
ــه  ــالس ب ــی گی ــه خال ــدن نیم ــای دی ــه ج ب
نیمــه پــرآن توجــه کنیــم؟ تــا چــه زمانــی بایــد 
بــه یــک دیگــر بــه نظــر شــک نــگاه کنیــم، در 
حالــی کــه همــه بــرای یــک کشــور مــی طپیــم 
ــداهلل  ــر عب ــم. داکت ــی خواهی ــی آن را م و خوب
ــدۀ  ــن ای ــا چنی ــور دقیق ــی کش ــس اجرای ریی
ــود  ــخنرانی خ ــد. او در س ــی ده ــاب م را بازت
در روز دوشــنبه در پارلمــان جــوان کشــور 
ــه و  ــک جمل ــی ی ــرد، وقت ــالم ک ــا اع صراحت
یــک کلمــه مــا مــی توانــد کل مصالــح جامعــه 
ــان  ــد آن را برزب ــدازد چــرا بای ــر ان ــه خط را ب
آوریــم. چــرا بــه جــای ایــن کــه بــه یــک دیگر 
مظنــون باشــیم، تــالش نکنیــم کــه یــک دیگــر 
را بفهمیــم و بــه درکــی متقابــل و دو جانبــه از 

یــک دیگــر موفــق شــویم. آن هــم زمانــی کــه 
کشــور روزهــای دشــواری را تجربــه مــی کنــد 
و نیمــی از آن در آتــش جنگــی مــی ســوزد کــه 
ــه  ــتان آن را برافروخت ــی افغانس ــمنان اصل دش
انــد. وقتــی چنــان دشــمن خونخــوار و جنایت 
ــت  ــده اس ــا زیبن ــود دارد آی ــی وج ــه ی پیش
ــام  ــی از نظ ــود را بخش ــه خ ــانی ک ــرای کس ب
مــی داننــد و مصالــح آن را مصالــح خــود فکــر 
ــا صــدای کســانی  ــد، صــدای شــان ب مــی کنن
نزدیــک شــود کــه در صــورت پیــروزی دیگــر 
ــد  ــچ یکــی مجــال تنفــس را نخواهن ــرای هی ب
ــز و از  گذاشــت؟ ایــن پرسشــی وسوســه انگی
ــد باشــد. پرسشــی کــه اگــر  ســردرد مــی توان
کل فضــای موجــود را در نظــر نگیریــم بــدون 
ــی  ــر م ــه نظ ــن ب ــده و متی ــاب کنن ــک مج ش
رســد و بــه آســانی در مقدمــات آن نمــی تــوان 
ــه  ــی ب ــش زمان ــن پرس ــا ای ــد. ام ــک ورزی ش
ــداری  ــه مق ــود ک ــی ش ــه رو م ــت رو ب شکس
ــم  ــود بپردازی ــع موج ــه واکاوی وض ــتر ب بیش
ــت  ــه وضعی ــم ک ــه کنی ــی توج ــه جزییات و ب
ــم  ــتی داری ــن دوس ــد. م ــم زده ان ــی را رق فعل
ــت  ــورد وضعی ــی در م ــیار خوب ــال بس ــه مث ک
کشــور و تعامــل رهبــران بــا مــردم مــی 
ــران  ــی از رهب ــه برخ ــد ک ــی گوی ــد. او م زن
ــته  ــت گذش ــان ذهنی ــره هم ــوز در چنب ــا هن م
ــوز خــود را  ــار هســتند. آن هــا هن خــود گرفت
رهبــر یــک حــزب، گــروه و قــوم مــی داننــد 
در حالــی کــه جامعــه چیــز دیگــری اســت. بــه 
ــف  ــراد مختل ــار و اف ــه از اقش ــه او جامع گفت
ــا  ــف ه ــه ممکــن اســت طی ــده ک تشــکیل ش
ــوان در آن رد  ــی را بت ــای مختلف ــدگاه ه و دی
ــود را  ــد خ ــروزی بای ــر ام ــرد. رهب ــی ک یاب
رهبــر همــه یــی ایــن هــا بدانــد. او بایــد بدانــد 
کــه در جامعــه یــی کــه زنــده گــی مــی کنــد، 
آدم هــای مختلفــی وجــود دارنــد کــه ممکــن 
اســت عــده یــی از آن هــا اصــال بــا شــخص او 

و افــکارش موافــق نباشــند. شــاید او را رهبــر 
و کالن خــود بــه اصطــالح نداننــد ولــی او بــه 
عنــوان رهبــر و کالن نمــی توانــد چنین باشــد. 
ــه  ــن جامع ــی از کل ای ــود را بخش ــد خ او بای
بدانــد و در غــم و شــادی هــای شــان شــریک 
ــا ارگ  ــتی اســت. آی ــن ســخن درس ــد. ای باش
ــی  ــه م ــه ک ــا آن گون ریاســت جمهــوری واقع
ــی  ــه معرف ــده کل جامع ــود را نماین ــد خ گوی
کــرده اســت؟ ایــن کــه چنیــن بگوییــم و ادعــا 
کنیــم یــک چیــز اســت و وقتــی آن را بخواهیم 
ــز دیگــری اســت.  ــم چی ــل نشــان دهی در عم
ــد کــه  رهبــران مــا همــه در حــرف ادعــا دارن
ــان  ــی می ــد و تفاوت ــردم ان ــر کل م کالن و رهب
ــل  ــا در عم ــی آی ــی شــوند ول ــل نم ــان قای ش
نیــز چنیــن بــوده انــد؟ همیــن جاســت کــه آن 
شــکاف بــزرگ فاصلــه دهــان بــاز مــی کنــد و 
مــردم را از زمــام دارنــد دور مــی ســازد. آقــای 
غنــی و دیگــر رهبــران ارگ همــواره دم از 
مــردم داری و مــردم خواهــی مــی زننــد، ولــی 
بیاییــد اعتــراف کنیــم کــه ایــن ادعــا بارهــا  و 
بارهــا از ســوی شــان نقــض شــده اســت. در 
همیــن مســالۀ جنبــش روشــنایی بارهــا زمینــه 
ــگ  ــش از فاجعــه دهمزن ــره پی گفتگــو و مذاک
ــه  ــی صادقان ــچ گفتگوی ــی هی ــود ول ــم ب فراه
در ایــن خصــوص انجــام نیافــت. رییــس 
ــا  ــت ب ــی توانس ــی م ــاده گ ــه س ــوری ب جمه
ــی  ــنایی و معترضان ــش روش ــده گان جنب نماین
ــرده  ــرح ک ــی را مط ــت مدن ــک خواس ــه ی ک
بودنــد، ببینــد و بــه خواســت هــای شــان حــاال 
ــت  ــق و درس ــا برح ــت ه ــن خواس ــه ای چ
باشــد و چــه نباشــد گــوش دهــد و از راه 
ــردازد.  ــان بپ ــاع ش ــه اقن ــت ب ــو و صحب گفتگ
آیــا در آن روزهــای دشــوار رییــس جمهــوری 
حاضــر شــد کــه در ایــن خصــوص کســی را 
مالقــات کنــد؟ کشــور در حــال حاضــر بــر لبه 
پرتــگاه قــرار گرفتــه. جنــگ از هــر ســو زبانــه 
مــی کشــد. هــر روز ده هــا تــن در ایــن کشــور 
ــه بهانــه هــای مختلــف قربانــی مــی شــوند.  ب
ــت؟  ــرد چیس ــل عملک ــت ماحص ــن وضعی ای
عملکــرد چــه کســانی وضعیــت را ایــن قــدر 
وخیــم ســاخته اســت؟ ایــن وضعیــت دشــوار 
ماحصــل جنبــش روشــنایی، رســتاخیز تغییــر و 
یــا ایتــالف نجــات افغانســتان نیســت، بــل این 
ــود  ــت موج ــه وضعی ــش ب ــا واکن ــت ه حرک
اســت. حــاال هــم وضــع فــرق نکــرده اســت، 
ــای  ــت. اعض ــود اس ــرجای خ ــز س ــه چی هم
جنبــش روشــنایی هــم مــی داننــد کــه تغییــری 
را کــه آن هــا خواهــان آن بودنــد، جامــه عمــل 
نخواهــد پوشــید ولــی بــرای ایــن کــه چگونــه 
ــال  ــد در ح ــان دهن ــی نش ــز را طبیع ــه چی هم

ــد. ــد بزنن ــد لبخن ــور ان حاضــر مجب
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جنبش روشنایی 
بـه پایـان رسیـد!

 

بــا گذشــت هــر روز می بینیــم کــه حمــالت طالبــان 
افزایــش یافتــه اســت و شــهرها و ولســوالی های مختلــف در 
والیت هــای کشــور از جنــوب تاشــمال و غــرب دســتخوش 
حادثــه شــده اســت. کابــل، پایتخــت افغانســتان، ناامن تریــن 
بخــش کشــور اســت و تاریخی تریــن انفجارهــا و انتحارهــا 
را شــاهد اســت. صیــح دیــروز، یــک انفجــار در یک واســطه، 
ــرب  ــی در غ ــی و سیاس ــز فرهنگ ــد مرک ــی چن در نزدیک
کابــل بــه وقــوع پیوســت و ده هــا تــن را بــه خــاک و خــون 
ــر از آن، غــور شــاهد شــکل گیری  ــک روز پیش ت کشــاند. ی
ــود کــه توســط طالبــان صــورت  جنایت هــای وحشــتناکی ب
ــت  ــتانات والی ــوالی کوهس ــان ولس ــت و همچن ــه اس گرفت
ــط  ــن توس ــا ت ــل ده ه ــقوط و قت ــاهد س ــز ش ــاب نی فاری
طالبــان بــود و همچنــان ده هــا تــن دیگــر در شــرق کشــور، 
ــی  ــده اند و باق ــه ش ــروگان گرفت ــه گ ــروه ب ــن گ ــط ای توس

مردمــان آن محــل بیخان مــان گردیده انــد. 
ــرای  ــتان ب ــل افغانس ــوری مث ــط در کش ــا فق ــن اتفاق ه ای
ــان  ــه مردم ــاعاتی ک ــت؛ در س ــاله یی نیس ــووالنش مس مس
ــه  ــدند و ب ــته جمعی می ش ــل دس ــان قت ــط طالب ــور توس غ
ــم  ــم رح ــاع ه ــان بی دف ــض و مردم ــرس و مری ــر و ن داکت
از  هوایــی  یــک ســخن  در  رییس جمهــور  نمی کردنــد، 
امــکان بازدیــد پنج هــزار ســیاح یــا توریســت بــه افغانســتان 
ــه  ــی در کشــور صــورت نگرفت ــی اتفاق ــی داد و گوی ــر م خب
ــاد و پنج هــزار  ــی کــه از کشــته شــدن هفت ــا زمان اســت و ی
ــر  ــی خب ــدت مل ــت وح ــش در دول ــر در دوران ماموریت نف
ــی اصــال کســی  ــه گوی ــد ک ــان ســخن می گوی ــد چن می ده
آمــده و ســر هفتــاد و پنــج بــال مــرغ را بریــده باشــد. ایــن 
نــوع بــی احساســی، بی مروتــی و بــی دردی وقتــی در وجــود 
ــول خــودش  ــه ق ــا ب ــوان رییــس حکومــت ی ــه عن کســی ب
ــده  ــوای مســلح دی ــالی ق ــرقوماندان اع ــور و س رییس جمه
می شــود، دل مــردم بــه کفیــدن می آیــد کــه بــا چــه 
مخلوقاتــی مواجــه انــد. ایــن نــوع بــی احساســی، مســلمًا در 
وجــود دیگــر مســووالن بلندرتبــۀ دولتــی هــم تســری میابــد 
و یافتــه اســت. چنانــی کــه وقتــی جنایتــی در غــور بــه ایــن 
ــد  ــقوط می کنن ــوالی ها س ــز ولس ــد و نی ــی رخ می ده بزرگ
خانواده هــا در گــرو طالبــان می ماننــد هیــچ واکنشــی را 
از طــرف مســووالن بلندرتبــه امنیتــی شــاهید نیســتیم. 
ــر  ــی، وزی ــت مل ــس امنی ــه ریی ــای اینک ــه ج ــس ب برعک
داخلــه، مشــاور امینــت ملــی و سرپرســت وزارت دفــاع بــه 
ــوای  ــالی ق ــرقوماندان اع ــد و س ــه کنن ــی توج ــأله امنیت مس
ــت  ــه وضعی ــاس متوج ــرایط حس ــن ش ــد در ای ــلح بای مس
ــپند  ــن می چسس ــه ای ــان ب ــد، بیشترش ــی باش ــی امنیت نظام
کــه جنبــش روشــنایی تظاهــرات نکنــد و جنبــش رســتاخیر 
ــر  ــود و دیگ ــتان نش ــتم وارد افغانس ــد و دوس ــت نکن حرک
اقداماتــی کــه همــه بــه هــدف خودکامــه ســاختن قــدرت در 

ــرد. ــکل می گی ــتان ش افغانس
 ایــن درحالــی اســت کــه رییس جمهــور غنــی، بایــد اشــک 
خجالــت بریزانــد کــه در خدمــت رســانی بــه مــردم ناتــوان 
ــل اینکــه در  ــه دلی ــی ب ــز دیگــر مســووالن امنیت اســت و نی
ــتعفا  ــد خــود اس ــد بای انجــام مســوولیت های شــان ناتوان ان
دهنــد و ایــن خواســتی اســت که توســط مردمــان افغانســتان 
بارهــا مطــرح شــده اســت. امــا متأســفانه اخــالق اســتعفا کــه 
وجــود نــدارد، یــک بی توجهــی محــض همــه مســووالن را 
ــا  ــی ندانم کاری ه ــه روزه قربان ــرم هم ــت و م ــه اس فراگرفت
ــه شرشــان را از دوش  ــد ک ــی مســوولیتی مســووالنی ان و ب

ــد. ــم نمی کنن ــان افغانســتان ک مردم
 جــدا از ایــن همــه، آقای غنــی در کنــار آنکه خــود کاری در 
خــوری انجــام نمی دهــد و فقــط بــه ریــاکاری و خودنمایــی 
ــی و  ــل بیکاره گــی، ناتوان ــه دلی ــچ گاه ب ــه اســت، هی پرداخت
ــتی  ــی بازخواس ــور از کس ــی کش ــای نظام ــی فض بی مدیریت
نــدارد و نمی کنــد و بــه آن اهمیــت نمی دهــد. بنابریــن 
ــه خــاک  ــر آنانــی کــه ناتوانــی شــان ســبب ب مــردم در براب
ــی  ــای غن ــد؛ آق ــه کار بکنن ــود، چ ــاندن می ش ــون کش و خ
ــاره  ــردم بیچ ــی از م ــووالن امنیت ــت و مس ــار چیس در انتظ
چــه می خواهنــد؛ زیــرا کشــته و زخمــی و بیچــاره و آوارده 

شــده اند.

مسـووالن بی کفـایت اند 
و باید رفـع زحمت کنند

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2069  سه    شنبه      3ا سد   /   مرد ا د        y    1396   2 ذ ی  القعد ه   y 1438  25 جو ال ی    2017

احمدعمران



3 www.mandegardaily.com2017    25 جو ال ی  y 1438   2 ذ ی  القعد ه   y    1396        سه    شنبه      3ا سد   /   مرد ا د  y 2069     شما  رة y        سا  ل    نهم گزارش

ریاســت  ســخنگوی  دفتــر  سرپرســت 
ــه ریاســت جمهــوری  ــد ک جمهــوری می گوی
ســاختن  سیاســی  بــرای  نیتــی  هیــچ 
ــی  ــای عدل ــوط نهاده ــه مرب ــی ک پرونده های
ــی  ــچ دلیل ــدارد و هی ــود ن ــی ش ــی م و قضای
نیــز وجــود نــدارد کــه حکومــت بخواهــد بــا 

ــد. ــش برس ــه هدف ــازی ب ــده س پرون
شــاه حســین مرتضــوی سرپرســت دفتــر 
ســخنگوی ریاســت جمهــوری روز دوشــنبه ) 
ــل  ــری در کاب ــت خب ــک نشس ــد ( در ی ۲ اس
گفــت کــه پرونــده ژنــرال عبدالرشــید دوســتم 
یــک پرونــده عدلــی و قضایــی اســت و 
ــدارد. ــی در آن ن ــوع دخالت ــچ ن ــت هی حکوم
ــی  ــای دولت ــماری از مقام ه ــن ش ــش از ای پی
ــت  ــاون اول ریاس ــر مع ــت و دفت ــد دول منتق
ــده  ــورد فرســتاده شــدن پرون جمهــوری در م
ریاســت  اول  معــاون  دوســتم  عبدالرشــید 
ــود کــه  ــه ب ــه دادســتانی کل؛ گفت جمهــوری ب
حکومــت ایــن پرونــده را سیاســی کــرده 

ــت. اس
مــی  مرتضــوی  آقــای  حــال  همیــن  در 
ــر آورده شــدن  ــرای ب ــت ب ــه حکوم ــد ک گوی
ــرای سیاســی ســاختن  اهدافــش هیــچ نیتــی ب
و  عدلــی  نهادهــای  در  کــه  پرونده هــای 

ــدارد. ــت ن ــی اس قضای
آقــای مرتضــوی گفــت:" بــه هیــچ وجــه؛ مــن 
ــه صراحــت کــه هیــج  ــه تاکیــد مــی کنــم ب ب
نیــت سیاســی کــه پشــت هیــچ دوســیه ای کــه 
ــی اســت وجــود  ــی و قضای در نهادهــای عدل
نــدارد و هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه 
حکومــت بخواهــد از مجرایــی دوســیه ســازی 

ــه هــدف خــود برســد". ب

وی تاکیــد کــرد کــه نهادهــای عدلــی و 
ــی را  ــر تصمیم ــت و ه ــتقل اس ــی مس قضای
کــه در ایــن زمینــه بگیرنــد مــورد احتــرام ارگ 

ــت . ــوری اس ــت جمه ریاس
ــا اشــاره بــه شــکل گیــری  آقــای مرتضــوی ب
ایتالف هــای  و  جریان هــا  از  شــماری 
ــفانه  ــه متاس ــت ک ــز گف ــت نی ــد حکوم منتق
ــه  ــیون ک ــک اپوزیس ــون ی ــتان تاکن در افغانس

معیــاری باشــد شــکل نگرفتــه اســت .
ــون  ــه اکن ــای ک ــه جریان ه ــرد ک ــد ک وی تاکی
ــی  ــای سیاس ــیون و جریان ه ــام اپوزیس ــه ن ب
ــی  ــون حت ــا کن ــال در افغانســتان هســتند ت فع
ــت  ــا حکوم ــل را ب ــرح بدی ــه ط ــک صفح ی

ــد. شــریک نکــرده ان
ریاســت  ســخنگوی  دفتــر  سرپرســت 
جمهــوری از اپوزیســون و دیگــر جریان هــای 
ــل  ــای بدی ــت طرح ه ــال خواس ــی فع سیاس
شــان را ارایــه کننــد و حکومــت از آن اســتفاده 

ــرد. ــد ک خواه

مقام هـــای وزارت داخلـــه می گوینـــد کـــه در جریـــان ۱0 روز 
ـــرودگاه  ـــدر از ف ـــواد مخ ـــال م ـــام انتق ـــه اته ـــن را ب ـــته ۱5 ت گذش

کابـــل بازداشـــت کرده انـــد.
ـــا  ـــارزه ب ـــت مب ـــی معینی ـــؤول مطبوعات ـــی، مس ـــیدمهدی کاظم س
ــد  ــالم وطندار می گویـ ــه سـ ــه بـ ــدر وزارت داخلـ ــواد مخـ مـ
ــه  ــد بـ ــن را در پیونـ ــته ۱5 تـ ــان ۱0 روز گذشـ ــه در جریـ کـ
ـــار  ـــرزی گرفت ـــرودگاه حامدک ـــن از ف ـــرام هیرویی ـــال 6 کیلوگ انتق

کرده انـــد.
ـــری از قاچـــاق  ـــرای جلوگی ـــن اداره ب ـــای کاظمـــی ای ـــۀ اق ـــه گفت ب
ــات  ــرزی اقدامـ ــرودگاه حامدکـ ــژه از فـ ــه ویـ ــدر بـ موادمخـ

جدیـــی را روی دســـت گرفتـــه اســـت.
ـــه 95  ـــد ک ـــان می ده ـــان نش ـــفی آن ـــات کش ـــۀ او، معلوم ـــه گفت ب
ـــد و 5  ـــه هن ـــل ب ـــرودگاه کاب ـــدر از ف ـــواد مخ ـــاق م ـــد قاچ درص

ـــرد. ـــورت می گی ـــر ص ـــورهای دیگ ـــه کش ـــد ب درص
ـــواد  ـــا م ـــارزه ب ـــخنگوی وزارت مب ـــیار، س ـــف دانش ـــد حنی محم
ـــال  ـــا امس ـــش ناامنی ه ـــت افزای ـــه عل ـــد، ب ـــز می گوی ـــدر نی مخ
ـــش  ـــدر افزای ـــواد مخ ـــد م ـــت و تولی ـــال پار کش ـــه س ـــبت ب نس

ـــت. ـــد داش خواه
بـــه گفتـــۀ آقـــای دانشـــیار بـــه شـــمول دو ولســـوالی بلـــخ، 
کشـــت وتولید مـــواد مخـــدر در والیت هـــای هلمنـــد، ارزگان، 

فاریـــاب، کندهـــار و ننگرهـــار افزایـــش داشـــته اســـت.
ــه  ــد کـ ــدر می گوینـ ــا موادمخـ ــارزه بـ ــای وزارت مبـ مقام هـ
کشـــورهای همســـایه بـــه آنچـــه در نشســـت منطقـــۀ بـــرای 
ـــل  ـــد، عم ـــرده بودن ـــد ک ـــدر تعه ـــواد مخ ـــاق م ـــا قاچ ـــارزه ب مب
نکرده انـــد و متاســـفانه، هنوزهـــم ایـــن کشـــورها راه امـــن 

ترانزیـــت مـــواد مخـــدر انـــد.

ده هـــا تـــن از باشـــنده گان غـــور روز گذشـــته در یـــک 
ـــوره  ـــه ولســـوالی تی ـــان ب ـــۀ طالب ـــی اعتراضـــی حمل گردهمای
ـــوالی  ـــن ولس ـــفاخانۀ ای ـــاران ش ـــکان و بیم ـــاران پزش و تیرب
را جنایـــت بشـــری خواننـــد. معترضـــان می گوینـــد، در 
ـــایه و  ـــورهای همس ـــور، کش ـــورۀ غ ـــه تی ـــان ب ـــۀ طالب حمل
ـــل  ـــار دخی ـــن حکمتی ـــری گلبدی ـــه رهب ـــالمی ب ـــزب اس ح

ـــت. اس
ــور  ــی غـ ــورای والیتـ ــان، رییـــس شـ ــق احسـ فضل الحـ

ــد.  ــان حمایـــت می کنـ ــران از طالبـ ــه ایـ گفـــت کـ
ـــران  ـــدۀ ته ـــه نماین ـــرات ک ـــران در ه ـــولگری ای ـــا کنس ام
در غـــرب کشـــور اســـت، بـــا رد گفتـــه هـــای اعضـــای 
ـــران و  ـــد، ای ـــی گوی ـــان م ـــور و معترض ـــی غ ـــورای والیت ش

ـــد. ـــتانه دارن ـــط دوس ـــتان رواب افغانس
همچنـــان ده هـــا تـــن از باشـــنده گان غـــوری در مقابـــل 
ســـاختمان مقـــام والیـــت هـــرات گـــرد هـــم آمده انـــد 
و بـــا انتقـــاد از حکومـــت بـــه ویـــژه نهادهـــای امنیتـــی 
در زون غـــرب کشـــور می گوینـــد، خاموشـــی حکومـــت 
ســـبب شـــده تـــا ده هـــا تـــن از باشـــنده گان ولســـوالی 

تیـــوره، از ســـوی طالبـــان »قتـــل عـــام شـــوند.«
ایـــن معترضـــان می گوینـــد کـــه طالبـــان در تـــالش 
ــت  ــان از حکومـ ــد. آنـ ــلما انـ ــد سـ ــه بنـ ــیدن بـ رسـ
ـــد. ـــدی کن ـــه ج ـــور توج ـــت غ ـــه امنی ـــه ب ـــد ک می خواهن
ـــه  ـــوره را ب ـــوالی تی ـــان ولس ـــنبه طالب ـــک ش ـــداد روز ی بام
ـــی  ـــای محل ـــۀ مقام ه ـــه گفت ـــد و ب ـــود درآوردن ـــرف خ تص
ــکان،  ــماری از پزشـ ــوالی، شـ ــن ولسـ ــه ایـ ــا ورود بـ بـ
ــه  ــاختمان آن را بـ ــتند و سـ ــودکان را کشـ ــاران و کـ بیمـ

آتـــش کشـــیدند.

مرتضوی:

نیتی برای سیاسی ساختن پرونده 
جنرال دوستم نداریم

بازداشت ۱5 قاچاقبر مواد 
مخدر در ۱0 روز

اعتـراض هـا 
به سقـوط تیورۀ غور

ــتان  ــه پاکس ــاع وزارت ل ــو دف ــدو ایالت ــکا متح د امری

ــړې  ــده ک ــته بن ــرو مرس ــو ډال ــلګونو مېلیون رسه د س

او ویــي یــې دي چــې اســام ابــاد پــه پاکســتان کــې 

دېــره د حقــاين شــبکې پــه وړانــدې کايف اقــدام نــه دی 

کــړی.

ــره  ــون ډال ــوه مېلی ــدې درې س ــه بان ــه وزارت څ دغ

ــرو  ــې د ترهګ ــه ی ــتان ت ــوې وه، پاکس ــاکل ش ــې ټ چ

ــه  ــه خاطــر ورکــړي، ن ــدې د جګــړې پ ــه وړان ــو پ ډل

ورکــوي او وایــي چــې دغــه هېــواد د حقــاين شــبکې 

ــو  ــره د طالبان ــه پاکســتان کــې دی ــدې چــې پ ــه وړان پ

یــوه څانګــه ده، څنګــه چــې الزمــه وه، اقــدام نــه دی 

ــړی. ک

ــوي  ــې ک ــه هغ ــته ل ــان وروس ــه اع ــاع وزارت دغ دف

چــې د تېــرې جمعــې پــه ورځ پــه ســپینه ماڼــۍ کــې د 

افغانســتان لپــاره د امریــکا پــر نــوې ســراتیژۍ چــې 

ــث  ــې و، بح ــم په ک ــس ه ــز مټی ــر جیم ــاع وزی د دف

وشــو.

د فــارن پالیســۍ خپرونــې پــه وینــا، ویــل کېــږي چــې 

د ټرمــپ اداره بــه داســې یــوه ســراتیژي تصویــب کړي 

چــې هغــه رول تــه پــه پــام رسه چــې پاکســتان یــې د 

افغانســتان پــه جګــړه کــې لوبــوي، د اســام ابــاد پــه 

وړانــدې ســخته تــګاره غــوره يش.پ

ــوه  ــه ی ــټمپ پ ــد اډم س ــاع وزارت ویان ــکا د دف د امری

ــه اوس وخــت  ــان کــې ویــي چــې پ ــاره کــړي بی خپ

ــه حکومــت رسه  ــتې د پاکســتان ل ــه دغــه مرس کــې ب

ونــه يش، ځکــه دفــاع وزیــر دا تاییدولــی نه شــول 

ــدې کايف  ــه وړان ــبکې پ ــاين ش ــتان د حق ــې پاکس چ

ــړي دي. ــات ک اقدام

ــه  ــوه برخ ــتې ی ــرو مرس ــو ډال ــو ۹۰۰ مېلیون دا د هغ

ــوا  ــې پخ ــره ی ــه ډال ــوه مېلیون ــم س ــه نی ــې پنځ ده چ

ــړي دي. ــه ک ــر الس ــتان ت پاکس

ــه  ــه کل ــه ۲۰۰۲ مېــادي کال راهیســې، ل پاکســتان ل

ــدې د  ــه وړان ــرۍ پ ــې د ترهګ ــتان ک ــه افغانس ــې پ چ

امریــکا پــه مــرۍ جګــړه پیــل شــوې او دغــه هېــواد 

ــااوخوا ۱۴  ــکا ش ــه امری ــوی، ل ــای ش ــو ځ ور رسه ی

ــر الســه کــړې ده. ــره مرســته ت ــارډه ډال مېلی

ــدوق  ــي صن ــړي وجه ــاف مات ــته د ائت ــه مرس دغ

له خــوا د ترهګــرۍ د ځپلــو پــه مقصــد د پاکســتان لــه 

ــوې ده. ــت رسه ش حکوم

ــه  ــه پ ــځ ت ــوي دری ــه ن ــوې ادارې دغ ــکا د ن د امری

ــاين شــبکې  ــه د حق ــاد ب ــا اســام اب ــام رسه چــې ای پ

ــه د  ــواد ب ــه هې ــا دغ ــړي او ای ــدام وک ــدې اق ــه وړان پ

افغانســتان پــه وړانــدې خپلــه پالیــي چــې کابــل یــې 

ــتنه  ــړي؟ دا پوښ ــه ک ــويل، بدل ــي ب ــمنۍ پالی د دښ

ــف  ــوه لطی ــه کارپ ــارو ل ــیايس چ ــیمې د س ــې د س م

ــړه. ــه وک ــدي څخ افری

ــه  ــر اوس ــپ ادارې ت ــي، د ټرم ــدی واي ــاغلی افری ښ

داســې نښــې ښــوديل چــې امریــکا نــوره د پاکســتان 

ــدي ده. ــدې ج ــه وړان پ

ښاغي افریدي زیاته کړه:

ــی ګام  ــو ړومب ــۍ ی ــت د پالیس ــپ د حکوم "دا د ټرم

ــړه  ــه وک ــح فیصل ــوی واض ــې هغ ــکاري چ دی او ښ

چــې مــوږ د پاکســتان د دغــو دروغــو، غلطــو بیانونــو، 

کــوم چــې بــاور ورکــوي چــې مــوږ بــه داســې وکــړو، 

هســې وکــړو، پــر دې خــرو نــور دوی مطمــن نــه دي 

ــره  ــاف ډې ــتان خ ــې د پاکس ــورې چ ــو پ ــر څ او ت

ســختي ونــه يش، نــو د افغانســتان پــه هکلــه بــه 

ــور یــې  هغــه الره او نظــر چــې د پاکســتان پــوځ او ن

ــدل  ــط دي، ب ــرن اوغل ــي خی ــم بیخ ــه ه ــري او هغ ل

نه شــی، هغــوی پــه افغانســتان کــې د خپلــې خوښــې 

د حکومــت را وســتل غــواړي او غــواړي چــې طالبــان 

ــا مســلط کــړي." بی

ــپ اداره د  ــایي د ټرم ــا، ښ ــه وین ــدي پ ــاغي افری د ښ

ــور اقدامــات هــم وکــړي. ــدې ن ــه وړان پاکســتان پ

لــه دې مخکــې د امریــکا د ســنا د پوځــي خدماتــو د 

کمېټــې د مــر جمهــوري غوښــتونکي ســناتور جــان 

ــو  ــناتورانو څ ــي س ــرۍ د امریکای ــه م ــن پ مک کې

ــو  ــه کتن ــل ل ــاد او کاب ــام اب ــم د اس ــې ه ــیزې ډل کس

وروســته ویــي وو چــې پاکســتان بایــد خپلــه پالیــي 

ــه د  ــکا ب ــړي، امری ــې ونه ک ــه داس ــړي او ک ــه ک بدل

دغــه هېــواد پــه وړانــدې خپلــه پالیــي بدلــه کــړي.

د فــارن پالیســۍ پــه وینــا، د امریــکا پوځــي چارواکــو 

ــه میاشــتو میاشــتو راهیســې دا  او د کانګــرس غــړو ل

خــره کــړې چــې د افغانســتان د جګــړې پــه اړه نــوې 

ســراتیژي بــه یواځــې پــر افغانســتان متمرکــزه نــه وي، 

بلکــې ټولــه ســیمه بــه رانغــاړي.

پــه دغــې ســراتیژۍ کــې دغــه راز لــه پاکســتانه هــم 

ــه  ــواد پ ــه هې ــې د دغ ــږي چ ــتل کې ــه غوښ ــه کلک پ

ــبکې  ــاين ش ــو او حق ــې د طالبان ــه ک ــه برخ لوېدیځ

ــويس. ــه ی ــه منځ ــه ل مرکزون

دواړه ډلې له دې ځایه پر افغانستان حملې کوي.

پنتاګــون پــر پاکســتان د ســلګونو مېلیونــو ډالــرو 

ــوي  ــې ک ــه هغ ــته ل ــان وروس ــو اع ــتو د بندول مرس

چــې د امریــکا د بهرنیــو چــارو وزارت تېــره اونــۍ پــه 

نــړۍ کــې د ترهګــرۍ پــه اړه پــه خپــل کلنــي راپــور 

کــې پاکســتان هغــه هېــواد یــاد کــړی چــې تــر اوســه 

ــې  ــخت دریځ ــر س ــه څې ــبکې پ ــاين ش ــې د حق پک

ــري. ــه ل ــن ځایون ــې ام ډل

خــو د پاکســتان د بهرنیــو چــارو وزارت دغــه تورونــه 

ــه  ــو ترهګــرو پ ــې دي چــې د ټول رد کــړي او ویــي ی

وړانــدې یــې بــې توپیــره اقدامــات کــړي دي.

پنټاګون:

 پـاکستان تـه نور د ترهګـرۍ 

ضـد مبـارزې ځانګړې پیسې نـه ورکوو
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ــه آســماِن صــاف  ــدار شــدم، ب ــک بی ــای شــب از ســردی و خن نیمه ه
و پُــر از ســتاره نــگاه کــردم و دیــدم هواپیماهــای مســافربری از 
ــد،  ــنیده نمی ش ــا ش ــدای آن ه ــد. ص ــور می کنن ــدی عب ــای بلن فاصله ه
تنهــا از اشــارۀ چراغ هــای ســرِخ آن هــا معلــوم می شــد کــه هواپیماهــا 

ــتند.  ــماِن افغانســتان اس ــور از آس ــاِل عب در ح
ــر از ماجــرا خیــره شــدم؛  ــه درخشــِش ســتاره ها و آســمان پُ دقایقــی ب
شــهاب های ثاقــب هرثانیــه از کهکشــان ها بــا ســرعِت فوق العــاده 

ــدند. ــد می ش ــات ناپدی ــی کاین ــای الیتناه ــده و در فض ــا ش ره
ــا خــود گفتــم: مــن و افغانســتان در ایــن فضــاِی بی کــران و در ایــن  ب
گــردوِن گــردان و در ایــن دنیــای پُرعظمــت و الیتناهــِی جهــان چیســتیم 

ــم.  ــازی می کنی و چــه نقشــی را ب
لحظاتــی خــود را در ایــن فضــای عظیــم گــم کــردم و آســمان همچنــان 

ــود. ــا ب ــر از رفت وبرگشــِت ســتاره ها و هواپیماه پُ
بــه اطرافــم نــگاه کــردم، همراهانــم در خــواب بودنــد. خورجیــِن اســپی 
در پهلویــم بــود، ســرما خــورده بــودم، آن را بــه ســِر خــود کــش کــرده، 

بوت هــا و کرتــی خــود را زیــر ســرم مانــدم.
دقایقــی بــه فکــر خانــواده ام فــرو رفتــم؛ آن هــا چــه فکــر می کننــد، مــن 
بــه  کجــا رســیده باشــم. آن هــا خــط حرکــِت مــرا نمی دانســتند، شــاید 
ــم  ــت و چش ــد گش ــاز خواه ــوهرش ب ــد روزی ش ــر کن ــرم فک همس

فرزنــدان بــه دیــدار پدرشــان روشــن خواهــد شــد. 
امــا مــن در ایــن بیابــان، فکــِر دیگــری داشــتم؛ می ترســیدم همراهانــم، 
کســانی  کــه اســپ را بــه مــن کرایــه داده بودنــد، بــه تصــورِ این کــه مــن 
ــم  ــر فرق ــدِن ســنگی ب ــا کوبی ــی داشــته باشــم، شــبی ب ــول و نقدینه ی پ

ــد. ــان دهن ــه زنده گــی ام پای ب
ــود  ــداِن خ ــا، وج ــه موقعیت ه ــان ها در این گون ــدادی از انس ــًا تع واقع
ــردِن  ــل پایمــال ک ــا مث ــزد آن ه ــد، کشــتن انســان ن را از دســت می دهن

مورچــه اســت.
ــواده ام  ــم را آزار مــی داد و همــواره خان ــن فکــر و ذکــر، روح و روان ای

ــد. ــبز می ش ــرم س در نظ
ــی  ــواِب عمیق ــه خ ــد و ب ــم کردن ــاالت رهای ــن خی ــی، ای ــد از مدت بع

ــم. ــرو رفت ف
پیــش از اذان صبــح، بیــدار شــدم و بعــد از ادای نمــاز، بــه راهــم ادامــه 
ــد  ــوِل نق ــن پ ــه م ــردم ک ــم ک ــم تفهی ــتاِن همراه ــه دوس دادم. در راه ب
ــه  ــن ب ــم. همچنی ــان را می ده ــیدم، پول ت ــه رس ــه قری ــی ب ــدارم؛ وقت ن
آن هــا گفتــم کــه از مامایــم کــه رییــس ارکان معاونیــت تخنیکــی اســت، 

ــرم. ــرای شــما می گی ــز ب ــی نی ــوت عســکری و دریشــی نظام ب
بعد از این قصه دلم جمع شد.

واقعــًا آدم هــا چــه موجــوداِت عجیبــی هســتند؛ گاهــی تنهــا بــه آرامــِی 
ــا غــم دیگــران! ــد ت خــود فکــر می کنن

حرمت به فرهنگیان
ــز  ــتم از مرک ــه می خواس ــود ک ــر ب ــی عص ــت، حوال ــال های مقاوم س
ــازه  ــر ت ــد، خب ــاد می ش ــامِ ۲5 ی ــه ن ــه ب ــۀ ســریچه ک ــره در منطق مخاب
ــردم  ــادی از م ــع زی ــا جم ــه ب ــدم ک ــب را دی ــرم. در راه آمرصاح بگی

پیــاده می رفــت.
مــن هــم دور از نظرشــان، از یــک گوشــه داخــِل ایــن حرکــت شــدم. 
آمرصاحــب عــادت داشــت کــه هرلحظــه چهارطــرِف خــود را می  دیــد، 
ــید:  ــه پرس ــدون مقدم ــورد و ب ــن خ ــه م ــمش ب ــا چش ــن اثن در همی
ــدم؛  ــور آمرصاحــب را فهمی ــن منظ ــام خــودت چیســت؟« م ــی ن »هم
ــر.  ــا خی ــی دارد ی ــم هماهنگ ــا تخلص ــم ب ــه نام ــد ک ــت بدان می  خواس
ــت:  ــب گف ــه«. آمرصاح ــت: »بیگان ــلیم گف ــان  س ــوی عطاءالرحم مول
ــخ دادم:  ــودم پاس ــار خ ــیدم. این ب ــش را پرس ــم، نام ــه را می  دان بیگان

ــت. ــزی نگف ــر آمرصاحــب چی ــا دیگ ــم رحمــت اهلل اســت. ام نام
ــِب  ــز از عق ــادی نی ــراد زی ــا و اف ــه موتره ــی ک ــاِن پیاده روی ی در جری
ــاه محمد،  ــامِ ش ــه ن ــا ب ــۀ م ــِن قری ــن از مجاهدی ــد، یک  ت ــا روان بودن م
ــتش  ــرم. راس ــا بگی ــب امض ــا از آمرصاح ــن داد ت ــه م ــی را ب عریضه  ی
اولین  بــار بــود کــه می خواســتم چنیــن چیــزی را بــه آمرصاحــب پیــش 

 کنــم. 
آمرصاحــب توقــف کــرد و بــه همراهــاِن خــود گفــت: »پیــاده روی بــس 

نیســت؟« همــه گفتنــد: »بــس اســت آمرصاحــب!« 
ــاندم و  ــب رس ــه آمرصاح ــه را ب ــرده، ورق ــتفاده ک ــت اس ــن از فرص م
گفتــم: آدمِ مظلومی ســت، ســه  بــار اســت کــه زخمــی می شــود و یــک 
پایــش هــم در جنگ  هــا قطــع شــده. آمرصاحــب چیــزی نگفــت و در 

ورقــه چیــزی نوشــت و گفــت: »بــه کســی نشــان ندهــی!« 

بخش پنجاودوم

2 - انگلیس ها و تاجیک ها 
انگلیس هــا  یــا  بریتانیــا  دولــت 
در قــرن ۱9 کــه از ســوی مشــرق 
افغانســتان  ســوی  بــه  جنــوب  و 
ــز برخــورد مشــابهی  ــد نی پیــش آمدن
ــیۀ  ــزاری و روس ــیۀ ت ــون روس همچ
تاجیک هــا  برابــر  در  بلشــویکی 
همــان  از  انگلیس هــا  داشــتند. 
کشــور  را  افغانســتان  ورود،  آغــاز 
قومــی  هویــت  بــا  ســرزمینی  و 
خراســان  نــام  حتــا  و  می دیدنــد 
ســوی  از  کــه  افغانســتان  بــه  را 
باشــنده گان ایــن ســرزمین بــه شــمول 
ــت  ــد، نادرس ــوان می ش ــتون ها عن پش
در  نمی پذیرفتنــد.  و  می پنداشــتند 
ــی )۱984  ــه عبدالحــی حبیب ــی ک حال
ــورخ معاصــر  - ۱9۱0( نویســنده و م

می نویســد:  افغانســتان 
مخصوصــًا  افغانســتان  »مــردم 
از  وقتی کــه  کوچــی  پشــتوزباناِن 
ــار  ــاِت ننگره ــود در والی ــاکِن خ مس
و پختیا)پکتیــا( و غزنــی و قندهــار در 
ــت  ــرق حرک ــوی ش ــه س ــتان ب زمس
می کننــد و در آن جــا از ســرزمین های 
کوهســتانی خــود بــه مراتــع تاریخــی 
ــند  ــای س ــای دری ــم در وادی ه قدی
ــی  ــردم  بوم ــون م ــد، چ ــای می نهن پ
از وطــن اصلی شــان بپرســند، گوینــد 
از خراســان آمدیــم و در وادی پیشــین 
بیــن هنــد و بــاغ و قلعــۀ ســیف اهلل تــا 
کنــون جایــی بــه نــام خراســان کاکــر 
نامیــده می شــود کــه وســعت شــرقی 
ــای  ــاند.« )جغرافی ــام را می رس ــن ن ای
ــی  ــر عبدالح ــتان، اث ــی افغانس تاریخ
حبیبــی، چــاپ کابــل، بنــگاه نشــراتی 

ــال ۱378، ص3۱6( ــد، س میون
امــا جنــرال اســتورات الفنســتون کــه 
ــر  ــی در اکتوب ــات انگلیس در رأس هی
۱808 بــه دربــار شاه شــجاع کابــل 

مــی رود و بعــداً کتــاب ســلطنت کابــل را 
ــه  ــم آن ک ــان به رغ ــام خراس ــا ن ــد، ب می نویس
می گویــد ســاکنان ایــن ســرزمین، کشــور 
مخالفــت  می خواننــد،  خراســان  را  خــود 
می کنــد. او می نویســد: »نامــی کــه توســط 
ــالق  ــور اط ــام کش ــر تم ــرزمین ب ــاکنان س س
مــی شــود خراســان اســت امــا واضــح اســت 
کــه بــه کار بــردن ایــن نــام درســت نیســت؛ از 
ــان در محــدودۀ  ــرزمین افغان ــام س ــو تم یک س
ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــل نیس ــان داخ خراس
ــاکن  ــان س ــت، افغان ــم آن ایال ــش مه در بخ

ــتند.«  نیس
از ســوی دیگــر، اولین بــار در مکاتبــات و 
ــی،  ــای خارج ــا دولت ه ــمی ب ــدات رس معاه
واژۀ افغانســتان را "الرد اکلنــد" زمــام دار هنــد 
ــاه  ــی ش ــه عنوان ــود ب ــۀ خ ــی در نام برتانیای
ــادی  ــالدی )جم ــت ۱838 می ــجاع در آگس ش

ــرد. ــه کار ب ــری( ب ــری قم االول ۱۲04 هج
ــا  ــتعمار بریتانی ــام دوران اس ــا در تم انگلیس ه
ــا ۱947 در  ــد را ت ــی هن ــت انگلیس ــه دول ک
شــبه قارۀ هنــد تشــکیل دادنــد، در جهــت 
عمــل  افغانســتان  در  تاجیک هــا  تضعیــف 
ــتعمار و  ــا از دوران اس ــت آن ه ــد. سیاس کردن
ســلطۀ استعماری شــان بــر شــبه قارۀ هنــد، 
ــا  ــه ســوی افغانســتان ت ــت و پیشــروی ب دخال
ســال ۱9۱9 و بعــد از آن تــا اکنــون در رابطــه 
بــا افغانســتان، بــا دیــدگاه و رویکــرد معطــوف 
اســتوار  و  تدویــن  قومــی  حاکمیــِت  بــه 
ــه  ــت را ب ــن سیاس ــپس ای ــا س ــد. آن ه گردی
وارث و جانشــین سیاســت های اســتعماری 
خــود، ایــاالت متحــدۀ امریــکا منتقــل ســاختند. 
تبعیــت از ایــن رویکــرد و سیاســت انگلیس هــا 
استعماری شــان  سیاســت های  وارث  و 
ــب اهلل  ــلطنت حبی ــوادث س ــا در ح امریکایی ه
ــن  ــت مجاهدی ــاه، دول ــی و محمدنادرش ککان
ــان،  ــا طالب ــت پس ــان و حکوم ــارت طالب و ام
ــت.   ــه اس ــاهده و مطالع ــل مش ــنی قاب به روش

ــقوط  ــف و س ــی تضعی ــل داخل ب: عوام

تاجیک هــا  کامــل 
ســوال اصلــی کــه تــا حــاال پاســخ قانع کننــده 
ــی  ــل داخل ــه عوام ــت، ب ــوان یاف ــه آن نمی ت ب
تضعیــف و فروپاشــی تاجیــکان در میــدان 
اقتــدار و سیاســِت جغرافیــای افغانســتان پــس 
از احمدشــاه ابدالــی و در تمــام دو و نیــم ســدۀ 

پــس از آن برمی گــردد.
ــه  ــه ن ــل توج ــخت و قاب ــِت س ــچ مقاوم  هی
ــت و سیاســت های  ــا حاکمی ــت ب ــرای مخالف ب
ــری  ــرای تصاحــب ریاســت و رهب ــه ب آن، و ن
کــه  تنهــا  نــه  نگرفــت.  دولــت صــورت 
صــورت نگرفــت، بلکــه جوامــِع تاجیــک 
ــا  ــرای دولت ه ــرباز ب ــور و س ــوان مأم ــه عن ب
جنگ هــای  در  حتــا  ـ  آن هــا  حکومــِت  و 
ــدرت  ــِر ق ــر س ــی ب ــی و درون خانواده گ قبیله ی

ـ جنگیدنــد. 
ــل  ــِن عوام ــم و ناروش ــکات مبه ــم ن علی رغ
ــدار سیاســی  ــف و شکســت اقت ــِی تضعی داخل
ــدار  ــن اقت ــه ای ــدم بازگشــت ب ــا و ع تاجیک ه
و حتــا ظهــور ارادۀ جــدی و مقاومــت در 
ــکات  ــوان ن ــاید بت ــی، ش ــدار سیاس کســب اقت
زیــر را بــه عنــوان عامــِل ایــن ضعــف و 
ــرار داد:  ــه ق ــه و مطالع ــورد توج ــی، م ناکام

1 -  تعریــف ناروشــن و نامشــخص از 
تاجیــک و هویــت تاجیکــی 

علی رغــم حضــور و نقــش تاجیک هــا بــه 
ــیار  ــِت بس ــه و مل ــوم، جامع ــک ق ــوان ی عن
عرصه هــای  در  نقش آفریــن  و  تأثیرگــذار 
ــی  ــی، تمدن ــی، فرهنگ ــات سیاس ــف حی مختل
و اجتماعــی در یــک حــوزۀ کالن تمدنــی 
و جغرافیایــی گســترده در منطقــه، تعریــف 
روشــن و مشــخص از هویــت تاجیک هــا حتــا 
ــی  ــود. توافق ــه نمی ش ــکان ارای ــوی تاجی از س
ــود  ــت وج ــن هوی ــف ای ــِر تعری ــر س ــز ب نی
ــادی از  ــمار زی ــمول ش ــه ش ــی ب ــدارد. برخ ن
تاجیــکاِن اهــل سیاســت و تحصیل یافتــه گان و 
ــت  ــتان، هوی ــک در افغانس ــن فکران تاجی روش
تاجیــک را هویــت فرهنگــی می داننــد، تــا 

ــی.  ــت قوم هوی
ــن  ــت تر و قری ــناخِت درس ــف و ش ــر تعری اگ
بــه حقیقــت در هویــت تاجیــک، هویــت 
ــس  ــژادی، پ ــی و ن ــا قوم ــد ت ــی باش فرهنگ
ــق  ــودِ عالی ــل و نب یکــی از عوامــل عــدم تمای
محوریــت  و  رهبــری  کســب  در  تاجیــک 
ــن  ــت را در ای ــری دول ــدرت سیاســی و رهب ق
ــرد.  ــه ک ــت وجو و مطالع ــد جس ــوع بای موض
هویــت فرهنگــی، عالیــق و ســالیق فرهنگــِی 
ــیج  ــزه و بس ــب انگی ــد موج ــض نمی توان مح
پایــدارِ مشــمولیِن ایــن هویــت در کســب 
کســب  در  به خصــوص  و  سیاســی  اقتــدار 
رهبــری دولــت و اقتــدار سیاســی شــود. هویت 
ــۀ بشــری و به خصــوص  ــک جامع ــِی ی فرهنگ
کــه از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی به صــورِت 
ــرار داشــته  ــر جــدا از هــم و ناپیوســته ق جزای
باشــند، شــوق و عصیــاِن دسترســی بــه اقتــدار 
سیاســی را تــا ســرحد رســیدن بــه ایــن اقتــدار 

ایجــاد نمی کنــد. 
ــت  ــناخِت هوی ــف و ش ــر در تعری ــۀ دیگ نکت
ــه  ــا ک ــت تاجیک ه ــوان هوی ــه عن ــی ب فرهنگ
عامــل تأثیرگــذار و تعیین کننــده در انگیــزه 
ــدار  ــری اقت ــرای کســب رهب ــا ب و بســیج آن ه
سیاســی و تشــکیل دولــت نمی شــود، بــه 
ــر  ــوام دیگ ــا اق ــی ب ــت فرهنگ ــارکت هوی مش
برمی گــردد. تاجیک هــا در هویــت مذهبــی 
ــه  ــی ب ــان فارس ــوص در زب ــی به خص و زبان
ــوام  ــا اق ــی ب ــت فرهنگ ــزای هوی ــوان اج عن
دیگــر شــریک هســتند و هویــِت یک ســان 
هویــت  فرهنگــی  مشــارکت  ایــن  دارنــد. 
ــی  ــت و توانای ــب ظرفی ــه موج ــالف آن ک برخ
تاجیک هــا در رهبــری و محوریــِت آن هــا برای 
ــی و  ــی از بی تفاوت ــدار سیاســی شــود، نوع اقت
بی اراده گــی را میــان آن هــا در ایــن جهــت 
ــت  ــن اس ــگفت آور ای ــت. ش ــرده اس ــاد ک ایج
کــه تاجیک هــا اراده و ظرفیــِت حمایــت از 
ــان و  ــت فرهنگــِی خــود را در عرصــۀ زب هوی
ــان فارســی)دری( و مذهــب  مذهــب یعنــی زب
افغانســتان  حنفــی از دســت داده انــد و در 
ــن  ــِی ای ــان اصل ــوان صاحب ــه عن ــتند ب نتوانس
ــر  ــود ظاه ــِی خ ــت فرهنگ ــش از هوی دو بخ

ــوند.  ش

تاجیـکان افغانستان 
و چالش اقتـدار سیاسی
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پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی
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غنوشــی نیــز بــه یــادآوری تاریــخ جهــان عــرب پرداختــه 
ــألۀ  ــش هایی را در مس ــاال، پرس ــش های ب ــان پرس و به س
الجزایــر، تونــس و غیــره مطــرح می کنــد و بــه ایــن 
ــر  نتیجــه می رســد کــه »ظلــم و ســتم وحشــتناک« در براب
ــه از آن  ــرد ک ــاد ک ــی را ایج ــالمی »فضای ــای اس جنبش ه

ــروان خــط فکــرِی آن سرکشــیدند«.  ــده و پی القاع
مخالفــان  اتهامــات  بــه  کتــاب،  ایــن  در  غنوشــی 
دندان شــکنی  پاســخ های  نیــز  اســالمی  جنبش هــای 
ــد  ــا می گوین ــه آن ه ــه این ک ــت. از جمل ــرده اس ــه ک ارای
ــد. وی  ــه خشــونت می زنن ــای اســالمی دســت ب جنبش ه
ــد:  ــد و می گوی ــا برمی گردان ــه خــود آن ه ــام را ب ــن اته ای
اتهــام خشــونت بیشــتر بــر سکوالریســت ها صــدق 
می کنــد تــا اســالم گرایان، طوری کــه سکوالریســت ها 
ــات  ــای انتخاب ــردن صندوق ه ــه ک ِ ــرای »ل ــان ب از نظامی

توســط جعبه هــای مهمــات« کمــک خواســتند. 
در ارتبــاط بــه آزادی عقیــده، غنوشــی بــه آیــت »ال اکــراه 
فــی الدیــن« اســتناد جســته و می گویــد: ایــن آیــت 
ــن قاعــدۀ بزرگــی از قواعــد اســالم اســت، و مدنظــر  مبی
قــرار دادن ایــن قاعــده، منتــج بــه نتایــج سیاســِی بزرگــی 
خواهــد شــد. اکــراه مــردم بــه ایمــان ممنــوع اســت؛ زیــرا 
مــکان باورهــا »دل« اســت و دل را نمی تــوان بــه زورِ 
ــوع  ــن موض ــه ای ــان ب ــرد. او همچن ــخیر ک ــرنیزه تس س
ــی  ــه گونه ی ــاِل آن ب ــت و امث ــن آی ــه ای ــد ک ــاره می کن اش
ــاد  ــات جه ــا آی ــد، ب ــور می کنن ــردم تص ــی از م ــه برخ ک
ــات علمــی  ــد: »تحقیق منســوخ نشــده اســت. وی می گوی
جدیــد، بطــالن چنیــن تصــوری )نســخ ایــن آیــات 
ــن،  ــت«. بنابرای ــاخته اس ــت س ــاد( را ثاب ــات جه ــه آی ب
ــاًل  ــن تصــور کــه اســالم »دیــن شمشــیر اســت« را کام ای

می دانــد.  بی اســاس 
دمکراســی،  مقوله هــای  بــه  کلــی  به طــور  غنوشــی 
حقــوق بشــر، آزادی هــا و همچنــان رابطــۀ ایــن مقوله هــا 
ــن  ــت. او در ای ــه اس ــالم گرایان پرداخت ــالم و اس ــا اس ب
آیــات،  بــه  را  خــود  فکــرِی  فرآورده هــای  زمینه هــا 
ــت.  ــاخته اس ــن س ــا مزی ــواِل فقه ــخ و اق ــث، تاری احادی
غنوشــی فصــل خاصــی در زمینــۀ اثبــات وجــود ارتبــاط و 
»تــالزم میــان آزادی و تمــدن« و همچنــان اثبــات »تــالزم 
میــان اســتبداد و انحطــاط« نوشــته اســت. او پــس از بحــث 
پیرامــون اشــکاالتی کــه فالســفه در ارتبــاط بــه آزادی بیــان 
ــِث  ــفر مبح ــه س ــد ک ــن نتیجــه می رس ــه ای ــد، ب ــرده ان ک
ــه  ــه »ب ــی ک ــه گونه ی ــت، ب ــیده اس ــان رس ــه پای آزادی ب
ــه  ــل و یگان ــب ب ــوب مناس ــوان چارچ ــه عن ــی ب دمکراس
ــون  ــه پیرام ــوض مجادل ــِت آزادی در ع ــرای ممارس راه ب

ــود«. ــده می ش ــفی، دی ــای فلس تیوری ه
در ایــن فصــل، غنوشــی بــه عنــوان اندیشــمند آگاه 
حــوزۀ  در  تاریخــی  دگرگونی هــای  پذیــرای  و 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــت، ب ــدن و مدنی تم
همگونی هایــی میــان نظریــات اندیشــمندان غربــی و 
ــده  ــل، دی ــن حنب ــه و اب ــد معتزل ــالم گرایان مانن آرای اس
ــع  ــل مان ــن حنب ــالب اب ــی، انق ــاور غنوش ــه ب ــود. ب می ش
ــا  ــد؛ ام ــت ش ــن و دیان ــر دی ــت ب ــت حکوم ــام وصای قی
ــای  ــیخته گی قدرت ه ــه لجام گس ــر ب ــه »منج ــفانه ک متأس
ــه بحــث  ــد ک ــث ش ــن باع ــد«. و ای ــف آزادی گردی مخال
حقــوق و آزادی هــای مــردم، مــورد بی توجهــی زمــام داران 
ــر گــردد و  ــه محدودت ــن زمین ــرد و ســخن در ای ــرار گی ق
بــه جــای ایــن مســایل، انــواع »تملــق بــرای زمــام داران و 
وصیت نامه هــای کتاب هــای میــراث تیوکراســی دربــار 

ــرد.  ــای آن را بگی ــانی« ج ساس
بــه بــاور غنوشــی، از همیــن بــاب بــود کــه انحطــاط وارد 
جامعــۀ اســالمی گردیــد »و تــا کنــون بــر دنیــای مســلمانان 
خیمــه زده اســت«. بنابرایــن، بــرای رهایــی از ایــن مصیبت 

بــه بــاور وی، بایــد بــه نقــد اندیشــۀ اســالمی و ضــرورت 
ــت،  ــده اس ــاط ش ــث انحط ــه باع ــی آن ک ــۀ تاریخ مراجع

پرداختــه شــود.  
غنوشــی کتــاِب دیگــری تحت عنــوان »آزادی هــای عمومی 
در حکومــت اســالمی« نوشــته اســت . او ایــن کتــاب را در 
مرحلــۀ ســومِ رشــد فکــرِی خــود کــه در آن مرحلــه بــرای 
ساخت وســازِ خــرد اســالمی تــالش می کــرد، نوشــته 
اســت. بــه همیــن لحــاظ بــرای شــناخت اندیشــه های وی 
در زمینــۀ آزادی و دمکراســی، ایــن نبشــته کمــک زیــادی 
می کنــد؛ لــذا جســته وگریختــه بــه ایــن کتــاب نیــز ســری 

می زنیــم. 
ــندازیم و از  ــاب بیـ ــن کت ــه ای ــی ب ــه نگاه ــل از این ک قب
البــه الی آن مســایلی را کــه مربــوط بــه بحــث دمکراســی، 
ــن  ــه ای ــرون بکشــیم، ب ــوق بشــر می شــود بی آزادی و حق
نکتــه ـ چنان کــه قبــاًل اشــاره کــردم ـ توجــه داشــته 
باشــیم کــه هــر گــروه یــا جریانــی کــه همیشــه در معــرِض 
ــش از  ــد بی ــرد، بای ــرار گی ــاق ق ســرکوب و فشــار و اختن
ــِت دمکراســی و آزادی  ــر ضــرورِت حاکمی ــزی ب ــر چی ه

ــد.    پافشــاری کن
در کشــور تونــس جریــان طــوری بــود کــه بورقیبــه نظــام 
ــعه را  ــعار توس ــه ش ــود ک ــرده ب ــتبدادی یی را ایجــاد ک اس
در شــکل ضــد دینــی اش دنبــال می کــرد و آن را بهانه یــی 
جریــان  بــود.  داده  قــرار  آزادی هــا  ســرکوب  بــرای 
ــات از  ــرای نج ــه ب ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــالم گرا ب اس
ایــن اختنــاق و همچنــان بــرای ارزش بخشــیدن بــه 
آموزه هــای دینــی، راهــی جــز تثبیــِت دمکراســی و توجــه 
زایدالوصــف بــه آزادی هــای عمومــی وجــود نــدارد. تأکید 
بــر آزادی و دمکراســی باعــث شــد کــه جریــان اســالم گرا 
از رقیبــان لیبــراِل خــود عقــب نمانــد و در عیــن حــال، از 
مزایــای متمایــز و متفــاوت بــودِن اندیشــۀ اســالمِی خــود 
نیــز بهــره بــرد. بــر همیــن اســاس، اقــدام غنوشــی بــرای 
تألیــف کتابــی زیــر نــام »آزادی هــای عمومــی در حکومــت 
اســالمی« موجــه و قابــل درک اســت. وی در مقدمــۀ ایــن 
ــود  ــر ده ســال ب ــزون ب ــی اف ــر زمان ــد: »دی ــاب می گوی کت
ــالمی«  ــت اس ــردم در حکوم ــای م ــالۀ »آزادی ه ــه مس ک
مــرا بــه خــود مشــغول داشــت، از آن هنــگام کــه حرکــت 
اســالمی تونــس مرحلــۀ دعــوت بــه اصــول و مبانی اســالم 
در برابــر فرهنــگِ مســلط بیگانــه را پســِت سرگذاشــت تــا 
ــِش  ــش، دوران کن ــن خوی ــه دوران نوی ــه ب ــگام ک آن هن
ــور  ــرب به ط ــۀ ع ــال جامع ــه ها و آم ــا اندیش ــویه ب همه س
عــام و جامعــۀ تونــس بــه طــور خــاص، کــه مســألۀ آزادی 
ــوده و هســت، گام نهــاد. در ایــن دورۀ  مهم تریــن آن هــا ب
نویــن، ضــرورت بــه دســت دادن پاســخ های روشــن 
ــژه در  ــالمی، به وی ــۀ اس ــراروی اندیش ــش های ف ــه پرس ب
کشــوری چــون تونــس ـ کــه در مســیر پیشــرفت فرهنگــی 
ــد برداشــته اســت  ــای بلن ــی شــدن گام ه ــن غرب و همچنی
ــر  ــناختی و گریزناپذی ــی ش ــوان ضرورت ــه عن ــود را ب ـ خ
بــرای حرکــت اســالمی مطــرح می ســاخت«. )راشــد 
غنوشــی، آزادی هــای عمومــی در حکومــت اســالمی، 

ــری، ص ۲5(  ــۀ حســین صاب ترجم
کتــاب آزادی هــای عمومــی در حکومــت اســالمی در 
حقیقــت چکیــدۀ مواضــع جنبــش اســالمی تونــس و رهبــر 
آن نســبت بــه اصــول اساســی حکومــت اســالمی، قــدرت 
سیاســی و آزادی هــای عمومــی در حکومــت اســالمی، هــم 
از بُعــد تاریخــی و هــم از حیــث برنامــۀ آیندۀشــان بــرای 
ــای  ــاب، تضمین ه ــن کت ــت. در ای ــی اس ــن حکومت چنی
عــدم ظلــم یــا آزادی هــای عمومــی در نظــام اســالمی نیــز 
مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. غنوشــی در ایــن کتــاب 
بــر آن اســت کــه قــدرت و حکومــت در اســالم، ضــرورت 
ــر  ــن ام ــی و ضــروری. وی ای ــی اســت اجتماع ــا طبیعت ی

محــل  را 
اجمــاع میــان مســلمانان می دانــد البتــه بــه 
ــاخه یی  ــه و ش ــای معتزل ــی از علم ــتثنای یک اس
کوچــک از خــوارج کــه »برپایــی حکومــت 
اســالمی یــا امــام را وظیفــۀ دینــی ندانســته، بلکــه 
آن را مصلحتــی شــرعی شــمرده اند کــه بــه 
انــدازۀ نیــاز بایــد از آن بهــره جســت، امــا هــرگاه 
برپایــی عــدل بــدون امامــت امکان پذیــر گــردد، 
ــرورت  ــن ض ــود و ای ــد ب ــدان نخواه ــازی ب نی
ــا  ــان، ص95(. ام ــت« )هم ــد رف ــان خواه از می
غنوشــی اضافــه بــر اجمــاع، بــه دلیلــی تاریخــی 
نیــز تمســک می جویــد کــه وجــود جامعــه 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــه اس ــِت مدین ــا حکوم ی
عهدنامــه یــا قانــون اساســی مدینــه پدیــد آمــد. 
ــات  ــاِی دیگــری کــه غنوشــی در اثب ــع و مبن منب
ضــرورت حکومــت اســالمی از آن یــاد می کنــد، 
ــت  ــان ها اس ــان انس ــی در می ــنت های اجتماع س
ــه امورشــان اســت  کــه مقتضــی سامان بخشــی ب
و از ایــن رو نیســت کــه اســالم دســتور مســتقیمی 
ــد  ــدرت دهــد، بلکــه آن چــه نیازمن ــه ایجــاد ق ب
تضمین هــای  اســت،  شــرع  توجــه  و  نــص 
اساســی بــرای عــدم خــروج حکومــت از وظیفــۀ 
ــت)همان،  ــت اس ــۀ عدال ــی اقام ــی اش یعن اساس
ص 99(. غنوشــی نیــز بــه ســبک قدمــا، قــدرت 
ــرای حراســت از دیــن  ــی اجتماعــی ب را وظیفه ی
و دنیــا می شــمارد و می افزایــد کــه متولیــان 
قــدرت، صرفــًا کارگــزاران و خادمــان امــت 
ــرد  ــه می گی ــب، نتیج ــن ترتی ــه ای ــتند. و ب هس
کــه حکومــت اســالمی »حکومتــی از هــر جهــت 
ــی های  ــا دموکراس ــی ب ــه تفاوت ــت ک ــی اس مدن
معاصــر جــز از حیــث تعالــی حاکمیــت شــریعت 
یــا قوانیــن الهــی بــر همــۀ حاکمیــت هــای دیگــر 
ــد،  ــی می مان ــه باق ــدارد. آن چ ــام، ن ــن نظ در ای
ــام  ــن انج ــه در حس ــت ک ــی اس ــث ابزارهای بح
ایــن وظیفــه ـ کــه از میــان بــردن ظلــم و برپایــی 
ــت ـ  ــی اس ــریعت اله ــای ش ــه مقتض ــت ب عدال
ــان، ص  ــرار گیرند)هم ــتفاده ق ــورد اس ــد م بای

 .)۱0۲
مســالۀ بعــدی پــس از اثبــات وجــود حکومــت 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــی و اصول ــالم، مبان در اس
حکومــت بــر آن مبتنــی اســت. آیــا هــدِف ایــن 
ــت،  ــورا اس ــی و ش ــق دموکراس ــت، تحق حکوم
حتــا اگــر بــه زیــان اصــول دیگــری ماننــد عبادت 
ــی  ــا غنوش ــد؟... در این ج ــت باش ــدت ام و وح
ــان  ــر، می ــالم گرایان معاص ــر اس ــد دیگ ــز مانن نی

ــان ابزارهــا  ــده و می ــا عقی ــوان اصــل ی ــه عن دموکراســی ب
ــازمان ها  ــا و س ــه در نهاده ــازوکارهای دموکراســی ک و س
اســت  این جــا  در  می نهــد.  تفــاوت  می یابــد،  نمــود 
ــی از  ــه یک ــس ک ــالمی تون ــان گرای اس ــان انس ــه جری ک
شــاخه های جنبــش اســالمی تونــس اســت، بــا بــن بســت 
ــتخالف  ــان گرایی و اس ــان انس ــرا می ــود؛ زی ــه می ش مواج
ــه در  ــت ک ــر آن اس ــی ب ــد. غنوش ــروز می کن ــی ب تناقض
نظریــۀ انســان گرایی، انســان در واکنــش بــه تمــدن قــرون 
ــده  ــدا بری ــرده، از خ ــال ک ــان را لگدم ــه انس ــطا ک وس
ــزی در  ــدۀ مرک ــه ای ــی ک ــوریده؛ در حال ــر او ش ــا ب و ی
تمــدن اســالمی ایــن اســت کــه انســان از ســوی خــدا بــه 
خالفــت برگزیــده شــده اســت. غنوشــی رکــن اســتخالف 
را رکنــی اساســی در فلســفۀ سیاســی اســالم می دانــد کــه 

متضمــن »اعتــراف بــه یگانه گــی خداونــد و ایــن حقیقــت 
کــه او ـ منــزه و پیراســته اســت ـ پــروردگار و مالــک همــه 
ــون  ــه بازخواســت نشــود و قان ــز و حاکمــی اســت ک چی
ــت«)همان، ص  ــون اس ــر قان ــر از ه ــر و برت ــز فرات او نی
ــه  ــه ب ــت ک ــودی اس ــان موج ــد »انس ۱08(. وی می افزای
عقــل، آزادی، مســوولیت و رســالِت الهــی گرامــی داشــته 
ــی را  ــم حقوق ــن گرامی داشــت ه ــه اقتضــای ای شــده و ب
به دســت آورده اســت کــه کســی بــر آن هــا تســلطی نــدارد 
ــچ  ــه هی ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــر دوِش او ق ــی ب ــم تکالیف و ه
روی از آن هــا جدایــی نــدارد. این هــا همــه در کلیــِت خــود 
ــق  ــه مطاب ــد: این ک ــکیل می ده ــد را تش ــا عق ــد ی ــا عه ی
آییــن الهــی خداونــد را بپرســتد و هیــچ چیــز را شــریِک او 
نگیرد«)همــان، ص ۱08(. ایــن بــه معنــای تعالــی شــریعت 
ــن  ــت. وی در عی ــری اس ــدرِت دیگ ــلطه و ق ــر س ــر ه ب
ــرد از آزادی اراده و عمــل محــروم  ــا ف حــال می کوشــد ت

نشــود. 
اوضــاع سیاســِی خفقان آمیــز تونــس در دهــۀ هشــتاد، 
ــرای  ــردازی ب ــردازی و مبناپ ــه نظریه پ ــالم گرایان را ب اس
دمکراســی و ســنگر گرفتــن در پشــِت آن واداشــت. جنبش 
ــس در ســال ۱984م به صراحــت و روشــنی،  اســالمی تون
پذیــرش همــۀ شــرایط بــازی دموکراتیــک و نتایــج مترتــب 
ــرای  ــد: »ب ــرد. فرانســو ابورجــا می گوی ــر آن را اعــالم ک ب
نخســتین بار بنــا بــه اطالعــات مــا، معارضــان اســالم گرای 
ــه  ــبت ب ــح نس ــی صری ــرب موضع ــان ع ــی در جه سیاس
ــوند  ــِت آن می ش ــان حاکمی ــد وخواه ــی می گیرن دمکراس
و بــه رغــم اختالفــات ایدیولوژیــک، از حــق بیــان و 
تشــکیالت بــرای همــۀ احــزاب موجــود حتــا اگــر صــد در 
صــد مخالف شــان باشــد، مثــل احــزاب کمونیســت ســخن 
ــد  ــه می گوین ــیده ک ــی رس ــه جای ــان ب ــد و کارش می گوین
آماده گــی دارنــد قــدرت کمونیســت ها را در صورتــی 
ــک کســب  ــردم و در ســازوکاری دموکراتی ــا ارادۀ م ــه ب ک
کــرده باشــند، مشــروع بشــمارند«) فرانســوابورجا، االســالم 
السیاســی، صــوت الجنــوب، ترجمــۀ لویــن زکــری، قاهــره، 

ــث، ۱99۲، ص۱94(.   ــم الثال دارالعال
حکومــت  در  عمومــی  )آزادی هــای  غنوشــی  کتــاب 
بــرای  فکــری  تالشــی  آمــد،  کــه  چنــان  اســالمی( 
ــوق  ــی و آزادی و حق ــت دمکراس ــا تثبی ــازی و ی بومی س
و  جوامــع  و  اســالمی  جنبش هــای  اندیشــۀ  در  بشــر 
حکومت هــای اســالمی اســت. وی بــر آن اســت دمکراســی 
بیــش از آن کــه گویــای انتقــال قــدرت بــه مــردم و تعییــن 
مقامــاِت قــوۀ مجریــه و مقننــه از طریــق انتخابــات عمومــی 
و آزاد و بــه رســمیت شــناخته شــدِن حقــوق بشــر باشــد، 
ــان  ــی از انس ــی معین ــی و ارزیاب ــی جهان بین ــای نوع گوی
و جهــان و هســتی اســت کــه کرامــت و آزادی انســان را 
ــی و  ــگاه برده گ ــقوط در پرت ــد و او را از س ــت می کن تثبی

ــای نظــام دمکراســی  ــی دارد. وی نیکویی ه اســتبداد دور م
را بــه نقــاط ایجابــی انــگارۀ انســانی یی برمی گردانــد 
کــه فلســفۀ عصــر نوزایــی و اصــالح دینــی عرضــه 
ــر  ــد وی عناص ــگاره از دی ــن ان ــد ای ــت، هرچن ــرده اس ک
ــاده  ــان روح و م ــک می ــد تفکی ــم دارد، مانن ــلبی یی ه س
ــل در  ــاندن عق ــر از آن، نش ــه مهم ت ــل و روح و بلک و عق
مقــام خدایی)همــان، ص ۱06(. وی در نقــد ایــن رویکــرد 
ــای  ــر پ ــه ب ــری ک ــل را از زنجی ــد: »عق ــفی می گوی فلس
ــد و راه  ــیر کن ــاق س ــا در آف ــده ت ــت، رهانی ــوده اس آن ب
شــناخت را بپیمایــد و گاه ایــن شــناخت را در چارچــوب 
ــای  ــای هوس ه ــِت ارض ــه خدم ــیطانی ب ــردی ش عملک

گیــرد«.  گناه آلــود  برخورداری هــای  و  ســلطه گری 
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ــح دوشــنبه  ــه در انفجــار صب ــد ک ــه می گوی وزارت داخل
ــن  ــل 30 ت ــس کاب ــی پولی ــوم امنیت ــوزۀ س ــاحۀ ح در س

ــن مجــروح شــدند. کشــته و 4۲ ت
ــو از  ــر ممل ــح موت ــروز صب ــاری دی ــدۀ انتح ــۀ کنن حمل
مــواد انفجــاری خــود را در نزدیکــی دانشــگاه  خصوصــی 
زاول در ســاحۀ حــوزۀ ســوم امنیتــی پولیــس منفجــر کرد.
 مســووالن در وزارت داخلــه می گوینــد کــه تمــام 
ــم  ــد میث ــا، امی ــد. ام ــراد ملکی ان ــه اف ــن حادث ــان ای قربانی
ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــت اجرای ــخنگوی ریاس ــاون س مع
ــق  ــد محق ــان محم ــی از محافظ ــان یک ــان مجروح در می

ــت. ــامل اس ــز ش ــی نی ــت اجرای ــاون دوم ریاس مع
ــه اســت  ــه گفت ــش، ســخنگوی وزارت داخل ــب دان  نجی
کــه براســاس اطالعــات اولیــه تمــام قربانیــان ایــن 

ــتند. ــی هس ــراد غیرنظام ــداد اف روی
ــا نشــر خبرنامه  یــی افــزوده کــه انفجــار  وزارت داخلــه ب
ســاعت 6:50 دقیقــه صبــح بــه وقــت کابــل اتفــاق افتــاده 
ــای  ــوع تویوت ــر ن ــاری موت ــدۀ انتح ــه کنن ــت و حمل اس
مملــو از مــواد انفجــاری را در نزدیکــی موسســه آموزشــی 

عالــی زاول در منطقــه ســر کاریــز، در ســاحۀ حــوزه ســوم 
امنیتــی شــهر کابــل منفجــر کــرده اســت. 

فــرد   30 کشته شــدن  عــالوۀ  بــه  انفجــار  ایــن  در 
غیرنظامــی و مجروح شــدن 4۲ تــن، ۱5 معــازه نیــز 

دیده انــد. صدمــه 
مســوولیت ایــن انفجــار را گــروه تروریســتی طالبــان بــه 
عهــده  گرفتــه  اســت، گــروه طالبــان بــا نشــر خبرنامه  یــی 
ــه  ــته اند ک ــن را کش ــه 37ت ــداد ک ــن روی ــد در ای گفته ان
همــۀ آنــان کارمنــدان ریاســت 40 امنیــت ملــی افغانســتان 

هســتند. 
ــا  ــی ب ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــال، رهب ــن ح در همی
ــه  ــد ک ــتی گفته ان ــۀ تروریس ــن حمل ــردن ای ــوم ک محک
ــد  ــنگین دیده ان ــات س ــگ تلف ــدان جن ــتان در می تروریس
ــد. ــی خــود نشــان می  دهن ــا انجــام ایــن حمــالت زبون ب
امــا، ایتــالف نجــات افغانســتان کــه اخیــراَ تأســیس شــده 
اســت، خواســتار اصالحــات در رهبــری نهادهــای امنیتــی 

شــده اســت.
ــه  ــده حمل ــر ش ــرف ارگ نش ــه از ط ــی ک در خبرنامه ی

ــدان ملکــی را شــدیداً محکــوم  ــاالی کارمن تروریســتی ب
نمــوده و گفتــه اســت کــه هــدف قــرار دادن افــراد ملکــی 

زبونــی گــروه هــای تروریســتی را ثابــت مــی ســازد.
 بــه گفتــۀ ریاســت جمهــوری، هــدف ایــن حملــه 
کارمنــدان غیــر نظامــی بــوده و مدعــی شــده کــه 
ــنگینی را  ــات س ــگ، تلف ــای جن ــتان در میدان ه تروریس
ــل  ــتان متقب ــی افغانس ــی و دفاع ــای امنیت از ســوی نیروه
ــان  ــتی، زبونی ش ــالت تروریس ــام حم ــا انج ــده اند و ب ش

ــاختند. ــت  س  را ثاب
از ســویی هــم، ریاســت اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی 
ــه اســت  ــرده و گفت ــه انتحــاری را محکــوم ک ــن حمل ای
ــا چنیــن حمالتــی در پــی  کــه تروریســتان بــد صفــت ب
رعــب و وحشــت و ایجــاد تــرس در میــان مــردم هســتند. 
بــه گفتــۀ ریاســت اجرایــی، گروه هــای تروریســتی 
برنامه یــی جــز خشــونت و کشــتار ندارنــد و در روزهــای 
اخیــر بیشــتر از گذشــته نشــان دادنــد کــه تــا چــه پیمانــه 

ــتند. ــنگ دل هس ــی القب" و س "قس
ریاســت اجرایــی گفتــه کــه حملــه بــر بیمــاران، کارکنــان 
شــفاخانه ها، غیرنظامیــان بی گنــاه و بــزرگان قومــی، 
ــاِن  ــه هراس افگن ــده ب ــپرده ش ــت س ــی از مأموری بخش

ــت. ــزدور اس ــن و م خای
ریاســت اجرایــی گفتــه اســت کــه امــا، مــردم افغانســتان 
ــگان از  ــه بیگان ــن تروریســتان وابســته ب ــا ای ــارزه ب در مب
پــا نخواهنــد افتیــد. ایــن حمــالت بــه جــز رو ســیاهی بــه 

ــان نتیجــۀ دیگــری نخواهــد داشــت. هراس افگن
ریاســت اجرایــی تاکیــد کــرده اســت کــه نیروهــای امنیتی 
ــا تمــام تــوان تــالش می نماینــد تــا توطیه هــای  کشــور ب
دشــمنان را نــاکام، عامــالن توطیه هــا و ُکشــتارهای مــردم 
مــا را شناســایی و مجــازات نمــوده و امنیــت و ثبــات را 

در کشــور تامیــن نماینــد. 
ــک  ــخ و ی ــی بل ــور وال ــد ن ــا محم ــن حــال، عط در همی
عضــو ایتــالف نجــات افغانســتان، گفتــه اســت کــه مــردم 
مــا هــروز در گوشــه و کنــار کشــور بــه اثــر سیاســت های 

ــوند.  ــروح می ش ــته و مج ــاکام کش ن
ــات الزم در  ــی اصالح ــا زمان ــه ت ــزود ک ــور اف ــای ن آق
ــان شــاهد  ــردم هم چن ــی ایجــاد نشــود، م ــای امنیت نهاده

ــند.   ــن می باش ــات خونی ــن اتفاق ای
ــی بلــخ تأکیــد کــرده کــه تســلیت گفتــن و محکــوم  وال

کــردن دردی را دوا نمی کنــد.

شــماری از فعــال مدنــی و نماینــده گان شــورای ولســوالی 
والیــت هلمنــد در یــک گردهمایــی حمایت شــان را از 
حکومــت وحــدت ملــی افغانســتان اعــالم کــرده و گفتنــد 

ــد. ــه کســی نمی دهن ــام را ب ــف نظ ــازۀ تضعی ــه اج ک
آنــان در ایــن گردهمایــی گفتنــد: مــا بــه اشــرف غنی 
احمــدزی رای دادیــم و از ایــن رای دفــاع می کنیــم، 
ــع از  ــور قاط ــه ط ــه ب ــم ک ــالم می کنی ــا اع ــن ج ــا از ای م

می کنیــم. حمایــت  رییس جمهورخــود 
ــه در  ــتر از هم ــا بیش ــه هلمندی ه ــد ک ــد کردن ــان تاکی آن
ــۀ  ــتر از هم ــد و بیش ــتان جنگیدن ــمنان افغانس ــر دش براب
ــام  ــه ن ــدارد ب ــد و هیــچ کــس حــق ن مــردم شــهید داده ان
هلمندی هــا قضــاوت کنــد و مــا ایــن اجــازه را نمی دهیــم 

ــد.  ــی کنن ــا نماینده گ ــه از م ک
ــن  ــد در ای ــت هلمن ــی والی ــال مدن ــدر فع شــال محمــد ان
گردهمایــی گفــت: از حکومــت  وحــدت ملــی بایــد 
ــه  ــت ب ــه وضعی ــم ک ــازه نمی دهی ــم و اج ــت کنی حمای

ــرود. ــران ب ــرف بح ط
ــت  ــه وضعی ــبت ب ــد نس ــا نبای ــد: م ــد می گوی ــال محم ش
ــیم،  ــاوت باش ــر بی تف ــیم، اگ ــاوت باش ــی کشــور بی تف فعل
ــت  ــد حکوم ــن بای ــد؛ بنابرای ــد ش ــر خواه ــت بدت وضعی

ــم. ــتیبانی کنی ــت و پش ــی را حمای ــدت مل وح
از  ناشــی  پیش آمــده  وضعیــت  به گفته او:  
ــه  ــد نســبت ب ــن دیگــر نبای بی تفاوتی هــای ماســت؛ بنابرای
اوضــاع فعلــی کشــور و تحــوالت پیــش آمــده بی  تفــاوت 

باشــیم.
ــن  ــاوه ای ــوالی ن ــورای ولس ــس ش ــق اهلل ریی ــاج عتی الح
والیــت درایــن گردهمایــی بــر حمایــت از حکومــت 
وحــدت ملــی و محمــد اشــرف غنی احمدزی رییــس 

ــرد. ــد ک ــتان تاکی ــت افغانس حکوم
عتیــق اهلل درایــن گردهمایــی گفــت: مــا آزادنــه رای دادیــم 
ــم در  ــالم می داری ــم و اع ــت می کنی ــود حمای و از رای خ
کنــار رییس جمهــور خــود ایســتاده هســتیم و از او حمایــت 

ــم. ــه می کنی ــه جانب هم
وی همچنــان گفــت: آن عــده از کســانی که از چوکــی 
بایــد  برکنــار می شــوند، در صــدد کودتــا می شــوند، 

ــم داد  ــان نخواهی ــرای آن ــازه را ب ــن اج ــا ای ــه م ــد ک بدانن
ــه از او  ــم ک ــور می دهی ــه رییس جمه ــان را ب ــن اطمین و ای

ــود. ــم ب ــار او خواهی ــم ودر کن ــت می کنی حمای
ایــن اظهــارات در حالــی ابــراز می شــودکه چنــد روز 
ــز  ــار نی ــا و قنده ــای پکتی ــی در والیت ه ــش گردهمای پی
ــود. ــه حمایــت از اشــرف غنی احمــدزی برگــزار شــده ب ب
ایــن گردهمایی هــا و نشســت ها نشــان می دهــد کــه 
اشــرف غنی احمــدزی رییــس حکومــت وحــدت ملــی در 
صــدد تقویــت حمایــت خــود، توســط شــماری از بــزرگان 
ــت. ــتان اس ــرقی  افغانس ــوب و جنوب ش ــای جن والیت ه
ــا  ــن گردهمایی ه ــزاری ای ــه برگ ــت ک ــن اس ــا برای باوره

ــه  ــکل گرفت ــازه ش ــای ت ــر ایتالف ه ــک در براب ــدون ش ب
شــده ) اتیــالف نجــات بــرای افغانســتان( برگــزار می شــود 
ــی اســت. ــن برنامه های ــت چنی و حکومــت در صــدد تقوی
ــری  ــه رهب ــد پیــش حــزب اســالمی ب از ســویی هــم  چن
ــالف  ــن اتی ــکل گرفت ــس از ش ــز پ ــار نی ــن حکمتی گلبدی
ــر  ــا نش ــان داده و ب ــش نش ــتان واکن ــرای افغانس ــات ب نج

ــرد. ــم ک ــی مته ــگ طلب ــه جن ــای آن را ب ــه ی اعض اعالمی
ــی اســت کــه چنــدی پیــش  جنــرال دوســتم،  ایــن درحال
ــق  ــد محق ــی و محم ــن ربان ــور، صــالح الدی ــا محمدن عط
ــت  ــی و اســالمی، جمعی ــش مل ــری احــزاب جنب ــه رهب ک
اســالمی و حــزب وحــدت اســالمی مــردم افغانســتان را بــه 

عهــده دارنــد و در گذشــته از فرماندهــان اتحــاد مجاهدیــن 
ــه اتحــاد سیاســی شــان  ــد،در ترکی در شــمال کشــور بودن
ــات  ــرای نج ــالف ب ــام » ایت ــت ن ــت تح ــه حکوم را علی
ــه شــده  ــه آنهــا گفت ــد و در اعالمی افغانســتان« اعــالم کردن
کــه ایــن ایتــالف بــه طــور رســمی در کابــل اعــالم 

موجودیــت می نمایــد.
ــرار  ــت ق ــری دول ــطح رهب ــالف در س ــن ایت ــای ای اعض
دارنــد امــا انتقــاد دارنــد کــه رییــس جمهورغنــی صالحیت 
جنــرال دوســتم معــاون اول ریاســت جمهــوری و معاونــان 
ــتار  ــت و خواس ــرده اس ــدود ک ــی را مح ــت اجرای ریاس
تطبیــق توافقنامــه کامــل تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی 

می باشــند.
ــمال،  ــاع ش ــکننده گی اوض ــه ش ــد ک ــاور ان ــن ب ــان برای آن
مشــکل های حکومــت داری، گســترش ناامنــی، فســاد، 
چالش هــای  عنــوان  بــه  خودکامه گــی  و  بی عدالتــی 
ــت و  ــور اس ــران در کش ــش بح ــل آفرین ــزرگ و عوام ب
ــن  ــرون شــدن از ای ــرای بی ــا فکــری ب ــته ت ــان را واداش آن

چالش هــا کننــد.
اعضــای ایــن ایتــالف در اولیــن گام اعــالم کردنــد کــه برای 
ــی  ــرج سیاس ــرج و م ــام و ه ــی نظ ــری از فروپاش جلوگی
ــای  ــور جریان ه ــا حض ــی ب ــه زودی اجالس ــور، ب در کش
ــرد. ــد ک ــزار خواهن ــای الزم برگ ــرای تصمیم ه ــو ب هم س

بازگردانــدن اعتمــاد ملــی، الــزام نیروهــای سیاســی و 
حکومــت بــه اجــرای تفاهم نامــۀ سیاســی تشــکیل دولــت 
ــت  ــرای تقوی ــالش ب ــی، ت ــون اساس ــی و قان ــدت مل وح
ــت  ــم، حمای ــا تروریس ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــای دفاع نیروه
از رونــد صلــح، ایجــاد تــوازن در اجــرای طرح هــای 
ــن  ــی و تأمی ــی و دفاع ــای امنیت ــش کادره ــعه و گزین توس
حقــوق شــهروندی و آزادی اجتماعــات مدنــی، بخشــی از 

ــت. ــده اس ــالم ش ــورا اع ــن ش ــای ای برنامه ه
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داکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت پــس از 
ــدواری  ــراز امی ــل، اب ــهر کاب ــر در ش ــن دیگ ــه خونی ــک حمل ی
ــا آوردن  ــا ب ــد ت ــت دهن ــت فرص ــه حکوم ــردم ب ــه م ــرده ک ک
ــد. ــاد کن ــر ایج ــور تغیی ــی کش ــت امنیت ــات، در وضعی اصالح
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل کــه روز دوشــنبه )دوم اســد( در جلســه 
ــردم  ــه م ــت ک ــان داش ــرد، بی ــت می ک ــران صبح ــورای وزی ش
ــن  ــد از ای ــق دارن ــتند و ح ــی نیس ــی راض ــت کنون از وضعی

ــند. ــی نباش ــت راض وضعی
وی؛ حملــه انتحــاری صبــح روز گذشــته در غــرب شــهر کابــل 
ــدت  ــه ش ــت را ب ــای گذاش ــی برج ــته و 4۲ زخم ــه ۲4 کش ک

محکــوم کــرد.
ــن  ــا ای ــت، ب ــی گف ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرایی ریی
حملــه، یــک جنایــت دیگــر بــه نــام تروریســتان و جنایــت کاران 

ــد.  ثبــت گردی
داکتــر عبــداهلل بــا اشــاره بــه اوضــاع امنیتــی و سیاســی کشــور 
ــه  ــه هم ــرام ب ــا درک و احت ــی - ب ــه در شــرایط کنون ــت ک گف
ــا دشــمن در صــف  ــارزه ب تفاوت هــا و دیدگاه هــا- بایــد در مب

واحــد قــرار گیریــم. 
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه صــف دشــمن و دوســت واضــح 
ــت  ــت:" امنی ــود، گف ــوش ش ــف مغش ــن ص ــد ای ــت و نبای اس
ــت  ــردم از وضعی ــن مســوولیت ماســت. م ــهروندان بزرگتری ش

ــع نباشــند". ــد قان ــی راضــی نیســتند و حــق دارن کنون
ــت  ــردم فرص ــه م ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــی اب ــس اجرای ریی
ــر  ــی تغیی ــت امنیت ــات، در وضعی ــه اصالح ــا ادام ــا ب ــد ت بدهن

ــود. ــاد ش ایج
ــاری در  ــه انتح ــک حمل ــروز ی ــح ام ــه صب ــت ک ــی اس گفتن
منطقــه ســرکاریز در مربوطــات حــوزه ســوم امنیتــی شــهر کابــل 
ــوع  ــر ن ــک موت ــک مهاجــم انتحــاری ی ــوع پیوســت. ی ــه وق ب
کــروال مملــو از مــواد انفجــاری را در ایــن منطقــه منفجــر کــرد.
ــادن  ــدان وزارت مع ــل کارمن ــر حام ــه، موت ــن حمل ــدف ای ه
بــود. در ایــن حملــه انتحــاری، ۲4 نفــر کشــته و 4۲ تــن دیگــر 

زخمــی شــدند.
گروه طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفت.
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ورزش
امراهلل صالح

 
تلفــات مــردم عام در ایــن دوره بیشــتر از دوره های حزب 
ــار،  ــن حکمتی ــی گلب الدی ــتارهای راکت ــک، کش دموکراتی
مجاهدیــن و دورۀ مقاومــت بــر ضــد طالــب اســت. مــرگ 
ــروز را  ــه دی ــی حادث ــچ حافظه ی ــر حســاب نمی شــود. هی و کشــتار خب
ــه خــون  ــان و ب ــرای قربانی ــا ب ــز تنه ــروز نی ــۀ ام ــدارد و حادث ــاد ن به ی
نشســته گان حادثــه اســت نــه بــرای حاشــیه نشــینان و بــه قــول حافــظ: 

ســاحل ها.
اگــر در کشــورهای دیگــر تلفــات ســگ ها، حیوانــات در حــال انقــراض 
ــود شــماری از مســوولین  ــدازه می ب ــن ان ــه ای ــی ب ــا گاوهــای فارم و ی
اســتعفا می دادنــد، بنیــاد تحقیقــات ســاینس در آن کشــور مــورد 
ــدند.  ــیج می ش ــل بس ــرای راه ح ــردم ب ــت و م ــرار می گرف ــوال ق س
ــی در  ــات نمایش ــا ارزش حیوان ــا حت ــرزمین م ــان های س ــرگ انس م

ــدارد ــورها را ن ــر کش ــده دیگ ــت ش ــای حفاظ جنگل ه
ــه  ــار ک ــر ب ــت. ه ــده اس ــم ش ــای ُگ ــا از پدیده ه ــا دو ت ــرم و حی  ش
ــه  ــم ک ــر می کن ــنوم فک ــری را می ش ــل جلوگی ــای قاب ــر حادثه ه خب
بایــد مســوولین کمــی شــرم و حیــا کننــد و تغییــر بیاورنــد. روز بعــد 
ــد.  ــده ان ــر ش ــا ت ــی حی ــد. ب ــده ان ــفیدتر ش ــم س ــه چش ــم ک می بین
ــت.  ــده اس ــان ش ــر ش ــورش کرکت ــی خ ــزی و ناکام ــی خون ری گوی
ــد  ــش را نمی دانن ــاری خوی ــی و شرم س ــه ناکام ــز احصایی ــان نی خودش
ــد شــماری از  ــز همانن ــا نی ــان نیســت. م ــع ش ــه نف ــد چــون ب و ندارن
ــن  ــه ای ــم ک ــول کرده ای ــل قب ــای قب ــی در دهه ه ــورهای افریقای کش
ــد.  ــی دارن ــق حکم ران ــد ح ــه ان ــر چ ــا ه ــی حی ــا و ب ــا ناکام ه مقام ه
ــا در جــای خــود. نشــرمیدن و  ــد و م ــا در جــای خــود مقصــر ان آنه
حیــا نداشــتن در برابــر ملــت یــک بحــث اســت، ولــی مــن نمی دانــم 
ــه  ــینند چ ــود می نش ــواده خ ــا خان ــترخوان ب ــه سردس ــی ک ــا گاه اینه
ــت  ــر وق ــاد دارم ه ــن به ی ــتم. م ــه کاره هسس ــن چ ــه م ــد ک می گوین
ــه  ــت می کشــیدم حلق ــه خجال ــن کســی ک ــدم از اولی ــاکام می ش ــه ن ک
خانــواده و مــردم کوچه یــی مــا بــود. شــاید مــن فرامــوش کــرده ام کــه 
ــی خانواده شــان اینجاســت و  ــه حلقه ی ــروزی ن ــات ام شــماری از مقام
نــه در کوچه یــی بــا مــردم زیســت می نماینــد. اینــان خــود ماننــد نــوع 
آدم هــای در حــال انقــراض در محــل خــاص حفاظــت می شــوند. بیاییــد 
ــن  ــا ای ــم و ب ــا شــرم کنی ــت بکشــیم و به جــای اینه ــا و شــما خجال م

ــوع دیگــر باشــیم. ــم و از ن ــر دهی شــرم خــود را تغیی

دستگیر روشنیالی 

ــورو  ــه ن ــا فکــر وکــړي. پ ــا او بي ــا، بي ــور دي بي پښــتانه مجب

ــل ځــان فکــر وکــړي.  ــه خپ ــه، پ ن

ــه  ــه ن ــو دا معلوم ــي خ ــه ځ ــږي او مخت ــره ورځ بدلي ــا ه دني

دی چــي د پښــتنو پــه ســيمو کــي بــه کلــه د افــراط ســنگرونه ړنگيــږي او 

کلــه بــه لــه انســان ځورونکــو او انســان توهــن کوونکــو قبيلــوي دودونــو 

ځــان را بــايس.

اوس هغــه وخــت راغلــی چــي پښــتانه لــه ځانــه پوښــتنه وکــړي او پــه ځــان 

کــي وگــوري. هغــه څــه تــه وگــوري چــي پــه شــاوخوا يــي ترييــږي او دي 

پوښــتني تــه ځــواب پيــدا کــړي، پښــتانه ولــې لــه دي حالــت رسه مخامــخ 

ــو  ــن د غوروکول ــړي. ن ــخ ک ــت رسه مخام ــه دي حال ــا ل ــا چ ــوي او ي ش

ــو او د خپلــو  ــه دی. نــن دخپلــو کمزوري ــو وخــت ن ــو د يادول اود افتخارات

نيمگــړو خــواو د پيــدا کولــو وخــت دی. ځــان تــه دگــويت نــه نيــول او پــه 

خپلــو کمزوريــو اعــراف نــه کــول د پښــتنو تــر ټولولويــه ســتونزه ده او دا د 

قبيلــوي غــرور او د يــوې دروغجنــي برتــري نښــاين دي.

ــز مــات کــړی،  ــه مــات کــړي دي" "مــوږ انگري ــړۍ لــوی قوتون "مــوږ د ن

ــر  ــي، مگ ــو" ب ــي ي ــي ... تل ــر ده ــوږ ت ــړی" ’ "م ــات ک ــوږ روس م م

ــړي.  ــات ک ــه م ــو ت ــايب خ ــه؟ پنج ــايب څنگ پنج

دا غــوري، دا اليف او دا لویــي خــري پريــږده لــږ پــه ځــان او لــږ پــه خپــل 

اوســنی حالــت فکــر وکــړه . تــه نــن ســخت مــات شــوی یــي او پنجــايب 

ــو د  ــو گټ ــي د خپل ــي. بلک ــړي ی ــات ک ــي م ــوازي ی ــه ي ــړي او ن ــات ک م

ــد د يب  ــه ض ــا پ ــا د ت ــه ت ــي. ل ــه کار اخ ــه در ن ــه توگ ــيي پ ــاتلو د وس س

فکرانــو لښــکري جــوړوي، تــا، پــه تــا وژين. پــه پښــتون، پښــتون وژين. دا 

د تــا تــر ټولــو لويــه بايلنــه ده. دا د تــا تاريخــي بايلنــه دی.

ــه دی. کــه رښــتيا زور ښــيی او زور  ــه د زور ښــودلو وخــت ن ــورو ت ــن ن ن

لــري دا خپــل واړه ماشــومان او د هغــوي راتلونکــي وژغــوري. د تــا د کــور 

پــه شــاوخوا پــه ســلگونو ښــوونځي تــړيل او لــه لســگونو زرو ماشــومانو 

ــي ده او  ــا راتلونک ــومان د ت ــدا ماش ــوی. هم ــتل ش ــق اخس ــړي ح د زده ک

ــخ  ــی تاري ــن او راتلونک ــم دی. ن ــی زور ه ــا راتلونک ــومان د ت ــدا ماش هم

ددي وړو ماشــومانو او دهغــوي د راتلونکــي پــه ژغورولــو کــي د تــا د "زور" 

او د تــا د "ميــړاين" ازموينــه کــوي.

ــک او  ــزاره، ازب ــک، ه ــه تاجي ــوازي ل ــه ي ــوه، ت ــه ک ــونه م ــه گواښ ــورو ت ن

ــتونزو  ــود و س ــه موج ــي پ ــري ک ــه الس او براب ــو رسه الس پ ــورو قومون ن

غلبــه کــوالي يش او همدارنگــه هغــوي لــه تــا رسه الس پــه الس پــه خپلــو 

ســتونزو غلبــه کــوالي يش. پــه افغانســتان هيــڅ قــوم خپــي ســتونزي پــه 

ــاوی  ــه د درن ــل ت ــو ب ــري او ي ــوالي او دا کار د براب ــل ک ــي ح ــه ن خپل

کولــو پــه اصولــو تکيــه کــوي. نــن ســيايل او ســيايل کــول پــه زده کولــو، 

پوهــه، حرفــوي کيدلــو دی او پــه جوړولــو دی، نــه د مټــو او نــه غاښــونو 

پــه ښــودلو.

دا تاجــک، هــزاره، ازبــک، هنــدو ... نــه دي چــي د پښــتون لــه ماشــومانو 

ــه دی چــي د پښــتون  ــي د زده کــړي حــق ســلب کــړی او دا هــم دوي ن ی

ــتون  ــي د پښ ــږدي چ ــه پري ــا ن ــوزوي او ي ــوونځي س ــي ښ ــل پ ــه ب ــو پ ي

ــي زده کــړه وکــړي،  ــه ســيمه کــي ښــوونځي پرانســتل يش، ماشــومان ی پ

ــو کــړي... ــه چمت ــه ځانون ــواک شــخصيتونه يش او راتلونکــي ت خپل

تیـم بسکتبـال 
بانـوان به اندونیـزیا رفتند

آنری:
 پیشرفت مسی متوقف نشده است

فیـسبـوک نـــامــه

ـــنبه،  ـــروز دوش ـــراده دار، دی ـــی ع ـــا چوک ـــران ب ـــکتبال دخت ـــم بس تی
ـــی  ـــکتبال قهرمان ـــای بس ـــرکت در رقابت ه ـــور ش ـــه منظ ـــد ب ۲ اس

ـــد. ـــا رفتن ـــه اندونزی ـــیا، ب آس
اعضـــای تیـــم بســـکبال بـــا چوکـــی عـــراده دار، تاکنـــون یـــک 
دور تمرینـــات پانـــزده روزه را در تایلنـــد و یـــک دور تمرینـــات 
ــد.  ــتانده انـ ــر گذشـ ــت سـ ــل پشـ ــر را در کابـ ــه دیگـ دو ماهـ
دختـــران بســـکتبالر افغانســـتان می گوینـــد کـــه اکنـــون انگیـــزه 
ـــن  ـــی از ای ـــای خوب ـــت آورده ـــد دس ـــدوار ان ـــد و امی ـــی دارن باالی

ــند. ــته باشـ ــا داشـ رقابت هـ
نیلوفـــر بیـــات، یکـــی از اعضـــای ایـــن تیـــم مـــی گویـــد: »مـــا 
ـــا  ـــرای م ـــز ب ـــل نی ـــتیم و در کاب ـــد داش ـــه در تایلن ـــات را ک تمرین
ـــون  ـــای گوناگ ـــت ه ـــران از والی ـــام دخت ـــود، و تم ـــد ب ـــیا ر مفی بس
ـــوش  ـــت و خ ـــده اس ـــگ ش ـــان هماهن ـــازی ش ـــد، ب ـــده ان ـــه آم ک
ـــرکت  ـــرون ش ـــای بی ـــت ه ـــار در رقاب ـــتین ب ـــرای نخس ـــه ب ـــم ک حال
مـــی کنـــم، و امیـــدوارم کـــه مثـــل افـــراد ســـالم، بتوانیـــم نـــام 

ـــازیم.« ـــد س ـــتان را بلن افغانس
ـــت  ـــد: »معلولی ـــی گوی ـــز م ـــور نی ـــر کش ـــوش دیگ ـــی پ ـــه، مل پلوش
ناتوانـــی نیســـت؛ همیـــن گونـــه کـــه مـــا توانســـتیم ورزشـــکار 
ـــه  ـــد در هم ـــی توانن ـــز م ـــول نی ـــران معل ـــر دخت ـــویم، دیگ ـــر ش برت
عرصـــه هـــای زنـــده گـــی تـــالش کننـــد و مثـــل افـــراد ســـالم 

ـــوند.« ـــن ش ـــه وط ـــت ب ـــدر خدم مص
ایـــن رقابـــت هـــا کـــه قـــرار اســـت در جزیـــرۀ بالـــی برگـــزار 
شـــود، ۱6 ورزشـــکار بـــه نماینده گـــی از افغانســـتان در آن 

ــرد. ــد کـ شـــرکت خواهنـ

ــل  ــه لیون ــت ک ــد اس ــلونا معتق ــابق بارس ــم س ــری، مهاج ــری آن تی
ــت. ــرفت اس ــال پیش ــان در ح ــی همچن مس

شــاگردان ارنســتو والــورده پــس از پیــروزی ۲-۱ مقابــل یوونتــوس، 
ــی  ــد. مس ــا می کنن ــت ه ــه رقاب ــاده ادام ــورک آم ــود را در نیوی خ
یــک فصــل بســیار خــوب دیگــر را پشــت ســر گذاشــت و حــال 
تیــری آنــری بــه تمجیــد از او پرداخــت و مدعــی شــد کــه ســتاره 

آرژانتینــی دائمــا در حــال پیشــرفت اســت.
آنــری کــه حــاال بــه عنــوان ســفیر باشــگاه بارســلونا انتخــاب شــده 
ــازد  ــادی می س ــای زی ــاال گل ه ــی ح ــت: "مس ــه گف ــن رابط در ای
ــی  ــرد تیم ــاره عملک ــی درب ــدازه کاف ــه ان ــردم ب ــم م ــر می کن و فک
ــت. او  ــده اس ــام نش ــی تم ــرفت مس ــد. پیش ــت نمی کنن او صحب

ــتثنایی اســت." ــی اس بازیکن
ــط  ــر خ ــت:" 3 نف ــت و گف ــد از MSN  پرداخ ــه تمجی ــری ب آن
حملــه بارســا بســیار ترســناک هســتند. نحــوه بــازی آنهــا، گلزنــی 
هایشــان و پــاس گل  هایشــان بــه هــم، متوقــف کــردن آنهــا خیلــی 
ســخت اســت. وقتــی یکــی از آنهــا گلزنــی نمی کنــد، مــردم ســوال 
ــد و  ــوده ان ــی ب ــه عال ــت ک ــدت هاس ــا م ــی آنه ــرا ول ــد چ می کنن

ــد ادامــه پیــدا کنــد و موفــق باشــند." امیــدوارم کــه همیــن رون

تأملـی بـر خـالفت 
و خـالفت خـواهـان!
ـــوی  ـــه از س ـــان ک ـــالمی، آن چن ـــت اس ـــث خالف ـــه بح ـــد ب در پیون
ــان  ــود و جوانـ ــرح می شـ ــالمی مطـ ــای اسـ ــی جنبش هـ برخـ
ـــتای  ـــت در راس ـــرک و فعالی ـــرای تح ـــی را ب ـــرم و عاطف خون گ
رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف مقـــدس دینـــی تشـــویق می نمایـــد، 

نقـــاط ذیـــل را در خـــور دقـــت و تأمـــل می دانـــم:
ـــن اســـت  ـــت از اصـــول دی ـــک اصـــل ثاب ـــت در کل، ی ـــک: خالف ی
ـــر  ـــث پیامب ـــم، احادی ـــرآن کری ـــات ق ـــی آی ـــنی پاره ی ـــه از روش ک
ـــردد  ـــت می گ ـــت ثاب ـــاع ام ـــلم و اجم ـــه وس ـــی اهلل علی ـــرم صل اک
ـــتای آن الزم  ـــت در راس ـــالمی، فعالی ـــت اس ـــرد ام ـــرد ف ـــر ف و ب

شـــمرده می شـــود.
ـــی  ـــدت و یکپارچگ ـــظ وح ـــالمی، حف ـــت اس ـــدف از خالف دو: ه
امـــت، اســـتقاللیت سیاســـی، حاکمیـــت عـــدل الهـــی، آزادی و 
ـــعادت  ـــاه و س ـــی، رف ـــح جهان ـــت و صل ـــانی، امنی ـــاوات انس مس
ـــودن  ـــره گش ـــی و باآلخ ـــی و فرهنگ ـــای تمدن ـــری، خالقیت ه بش
ـــای  ـــت و پ ـــتم از دس ـــم و س ـــوس و ظل ـــوا و ه ـــد ه ـــد و بن قی

ـــت.  ـــانیت اس ـــان و انس انس
ـــت  ـــه ســـوی خالف ـــن ب ـــتای رفت ـــه در راس ـــرادی ک ـــرای اف ـــه: ب س
ــر،  ــر و مقدم تـ ــه مهم تـ ــد، از همـ ــت می نماینـ ــالمی فعالیـ اسـ
فهـــم درســـت و دقیـــق از اســـالم و اهـــداف بلنـــد خالفـــت 
اســـالمی بـــا جهـــان بینـــی جامـــع، کامـــل، مبتنـــی بـــر خـــط 
ـــر  ـــروط ب ـــط، مش ـــراط و تفری ـــوع اف ـــر ن ـــه دور از ه ـــدال و ب اعت

داشـــتن تقـــوا و طهـــارت و ایمـــان و تعهـــد بـــه خداســـت.
چهـــار: آنچـــه از روشـــنی روایـــات و تاریـــخ سیاســـی اســـالم 
بـــر می آیـــد، روش رفتـــن بـــه ســـوی خالفـــت و چگونگـــی 
ـــوده  ـــادی ب ـــر اجته ـــک ام ـــق ی ـــور مطل ـــت، به ط ـــاختار خالف س
ـــر  ـــدین ب ـــای راش ـــاب خلف ـــاوت انتخ ـــه و متف و روش چهارگان

مبنـــای اجتهـــاد صحابـــه ایـــن مدعـــا را ثابـــت می ســـازد.
ـــای سیاســـی  ـــای برداشـــتن مرزه ـــه معن ـــت اســـالمی ب ـــج: خالف پن
ـــا  ـــخص، ب ـــک ش ـــوی ی ـــالم از س ـــان اس ـــری جه ـــی و رهب کنون
ـــن  ـــر ممک ـــوده و غی ـــکار ب ـــض آش ـــی در تناق ـــان کنون روح جه

ــود. ــته می شـ پنداشـ
شـــش: اندیشـــمندان و مجتهـــدان فقـــه اســـالمی معاصـــر 
بـــا درنظرداشـــت معیارهـــا و مقتضیـــات عصـــر حاضـــر، 
واقعیت هـــای عینـــی و ملمـــوس، تنش هـــا و کشـــمکش ها 
میـــان قدرت هـــای بـــزرگ جهانـــی و مشـــکالت داخلـــی 
بلنـــد  اهـــداف  درنظرداشـــت  بـــا  می تواننـــد  مســـلمانان 
ـــق  ـــه از طری ـــد ک ـــه کنن ـــرای آن ارائ ـــدی ب ـــدل جدی ـــت، ُم خالف
امضـــای پیمان هـــای راهبـــردی و ســـاختارهای تشـــکیالتی در 
بخش هـــای نظامـــی، اقتصـــادی، سیاســـی و تعلیمـــی می توانـــد 

معنـــا و مفهـــوم پیـــدا کنـــد.
هفـــت: برخـــی جنبش هایـــی کـــه بـــرای خالفـــت گلـــو 
پـــاره می کننـــد و از امپراتـــوری عثمانی هـــا یـــا عباســـی ها 
ــد،  ــاد می کننـ ــالمی یـ ــت اسـ ــوان خالفـ ــه عنـ ــا بـ و اموی هـ
ــا و مفهـــوم خالفـــت، مشـــکل دارنـــد؛  ــًا در فهـــم معنـ اساسـ
خالفت هـــای نامبـــرده، حکومت هایـــی مشـــابه بـــه نظـــام 
کنونـــی آل ســـعود در عربســـتان بـــوده اســـت؛ بـــه اســـتثنای 
این کـــه برخـــی بزرگ مردانـــی ماننـــد: عمـــر بـــن عبدالعزیـــز، 
ـــلطان  ـــلیمان، س ـــاه س ـــح، ش ـــد فات ـــی، محم ـــن ایوب ـــالح الدی ص
ــده یـــی در  ــتاره های تابنـ ــون سـ ــره، همچـ ــوم و غیـ ــراد سـ مـ

ــند.  ــالم می درخشـ ــی اسـ ــخ سیاسـ تاریـ
ـــه  ـــواره س ـــالم، هم ـــی اس ـــام سیاس ـــت نظ ـــا درنظرداش ـــت: ب هش
نـــوع حکومـــت وجـــود داشـــته اســـت: حکومـــت اســـالمی، 
حکومـــت غیـــر اســـالمی و حکومتـــی کـــه قســـمًا اســـالمی 
بـــوده اســـت؛ تکلیـــف مســـلمانان در برابـــر نـــوع اول، بیعـــت 
شـــرعی مبنـــی بـــر ســـمع و طاعـــت و پشـــتیبانی اســـت. در 
ـــر و  ـــوم، صب ـــوع س ـــر ن ـــاد و در براب ـــت دوم، جه ـــر حکوم براب

شـــکیبایی و تـــالش بـــرای اصـــالح و تغییـــر.
ـــای  ـــالح حکومت ه ـــت اص ـــالش در جه ـــعی و ت ـــوع س ـــه: هرن ن
اســـالمی نســـبی )فیصـــدی( از راه زبـــان، قلـــم، فعالیت هـــای 
ــز  ــاد جـ ــود و جهـ ــته می شـ ــاد پنداشـ ــره، جهـ ــی و غیـ سیاسـ
ـــری  ـــز دیگ ـــف آن، چی ـــواع مختل ـــه ان ـــالش و تحـــرک ب ـــن ت همی

ـــت.  نیس
ده: ســـرزمین های اســـالمی ای کـــه حکومـــت اســـالمی نســـبی 
ـــلمانان  ـــام مس ـــر تم ـــوده و ب ـــالم ب ـــت، داراالس ـــرار اس در آن برق
ـــی،  ـــام سیاس ـــر نظ ـــتای اصـــالح و تغیی ـــا در راس ـــت ت واجـــب اس
نظـــام اجتماعـــی، فرهنگـــی و غیـــره به گونـــه ی فـــردی و 

ـــد. ـــت کنن ـــالش و فعالی ـــی ت گروه
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شکســت های گــروه تروریســتی داعــش در موصــل و در 
ــروه  ــن گ ــت ای ــار موق ــث مه ــا باع ــه صرف ــده در رق آین
تروریســتی شــده و داعــش می توانــد هرگونــه خــأ 

ــد. ــر کن ــد را پ ــدرت جدی ق
ــوال  ــن س ــت: ای ــاره نوش ــن ب ــن در ای ــه گاردی روزنام
گــروه  اخیــر  بــا شکســت های  کــه  می آیــد  پیــش 
ــد؟ و  ــزی پیــش خواهــد آم تروریســتی داعــش چــه چی
داعــش بعــد از موصــل و رقــه بــه کجــا خواهــد رفــت؟ 
و دوران پســاداعش چــه تهدیــدی بــرای منطقــه و جهــان 

ــراه دارد؟ ــه هم ب
ناظــران و سیاســتمداران بــه اتفــاق نظــر می گوینــد، 
هنــوز فاصلــه زیــادی تــا پایــان کار داعــش داریــم. چهــار 
جنبــه می توانــد بــه شــفاف بــودن وضعیــت کمــک کنــد:
ــک  ــا ی ــت داده ام ــود را از دس ــت خ ــش خالف ۱-داع
ســازمان فراملیتــی بــه دســت آورده کــه ســه ســال 
ــک  ــه ی ــراق ک ــابق ع ــده س ــروه القاع ــت. گ ــش نداش پی
ســازمان عمدتــا متمرکــز بــر عــراق بــود و بنیانگذارانــش 
ــد  ــده بودن ــان آم ــراط گرای ــف اف ــگ مختل ــن جن از میادی
ــه در ســال ۲0۱3  ــی ک ــا زمان ــود ت ــی ب ــک گــروه محل ی
ــه ســوریه فعالیت هایــش را گســترش داد و در تابســتان  ب
ــان  ــروه از آن زم ــن گ ــد. ای ــه داعــش ش ــل ب ۲0۱4 تبدی
تاکنــون بــه دنبــال ایجــاد ســلول ها و شــاخه ها در 
ــروه  ــک گ ــوده اســت. داعــش ی ــر از آن ب ــه و فرات منطق
ــاد  ــته جه ــد هس ــه می خواه ــت ک ــا اس ــی نوپ بین الملل
جهانــی را از القاعــده گرفتــه و خــودش جــای آن را 
بگیــرد. جهــان امــروز بــا یــک تهدیــد افراطگــری جهانــی 
ــه  ــا آن مواج ــل از ۲0۱4 ب ــا قب ــه ت ــرو اســت ک دوم روب
نبــود؛ تهدیــدی کــه الگویــش متفــاوت از القاعــده اســت. 
داعــش بــه عنــوان مثــال در مبــارزه فرقــه ای بــا مســلمانان 
شــیعه، مســیحیان قبطــی و دیگــر عملیات هــا تاکیــد دارد 

ــد نداشــت. ــر آن تاکی ــده ب ــه القاع ــی ک در حال
ــون  ــل از ج ــر از دوره قب ــان قدرتمندت ــش همچن ۲- داع
ــت.  ــی اش اس ــرفت های نظام ــل از پیش ۲0۱4 و دوره قب
ایــن گــروه بــا کنتــرل اراضــی قدرتمندتر شــد و توانســت 
ــه دســت آورده و براســاس موفقیت هــای نظامــی  ــول ب پ
خــود مــردم محلــی را بــه خدمــت بگیــرد. ایــن گــروه در 
ــی کــه یــک ســوم عــراق و  ــا اوج، یعنــی زمان مقایســه ب
نصــف ســوریه را تصاحــب کــرد، تضعیــف شــده اســت. 
ــل از آن  ــه قب ــی ک ــا گروه ــه ب ــال در مقایس ــن ح ــا ای ب
بــود داعــش همچنــان بــه میــزان چشــمگیری قدرتمندتــر، 
بزرگ تــر و در بردارنــده تهدیــدی بیشــتر علیــه هــم 
ــک  ــوان ی ــه عن ــش ب ــت. داع ــوریه اس ــم س ــراق و ه ع
گــروه شــبه نظامی محلــی شــبکه بزرگتــری از زمانــی کــه 
ــت  ــه دس ــد، ب ــور ش ــن دو کش ــف ای ــق مختل وارد مناط
آورده اســت. ســاختارهای داخلــی اش اگــر تقویــت نشــده 

باشــند امــا آســیب جزئــی دیده انــد. ایــن گــروه همچنــان 
کنتــرل چنــد پایــگاه در هر دو کشــور را در اختیــار دارد و 
نیروهــای عراقــی بــدون پشــتیبانی هوایــی نزدیــک آمریکا 
ــد و  ــس  بگیرن ــا را بازپ ــن پایگاه ه ــت ای ــد توانس نخواهن
ایــن نشــان داد کــه ایــن گــروه هنــوز یــک نیــروی نظامــی 
قدرتمنــد اســت. داعــش همچنــان در چهارمیــن ســالگرد 
بــه اصطــالح خالفتــش در همیــن زمــان در ســال آینــده 
میــالدی احتمــاال هنــوز برخــی اراضــی را در اختیــار دارد. 
مقام هــای آمریکایــی انتظــار دارنــد جنــگ در شــهر رقــه 
تــا پایــان ســال جــاری میــالدی بــه طــول انجامــد و بــه 
ــردن  ــارج ک ــات خ ــد از آن عملی ــز بع ــزان نی ــن می همی
داعــش از دیرالــزور طــول بکشــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه آمریــکا بــا حکومــت ســوریه و ایرانی هــا و روس هــا 
ــدام  ــزور و در ک ــی در دیرال ــه کس ــه چ ــر اینک ــر س ب

مناطقــش بجنگــد، اختــالف دارد.
3- پایــگاه داعــش در االنبــار بــا وجــود آنکــه بــه 
ــان  ــا همچن ــود ام ــه ش ــس گرفت ــد بازپ ــانی می توان آس
ــه  ــت ک ــد داش ــروه خواه ــن گ ــرای ای ــی ب مخفیگاه های
ــد.  ــه بزن ــات و حمل ــه عملی ــت ب ــد دس ــا می توان از آنج
ــوان پایتخــت  ــه عن ــد ب ــه می توانن ــرزی ک ــن مناطــق م ای
ــف  ــل توصی ــه و موص ــد از رق ــش بع ــروه داع ــوم گ س
شــوند، بــرای عملیات هــای حملــه و فــراری کــه راهبــرد 
داعــش بعــد از ســقوط خالفتــش خواهــد بــود، محــوری 
خواهنــد بــود. آنهــا همچنیــن همــان جایــی هســتند کــه 
ــوریه  ــراق و س ــای ع ــر بخش ه ــه اکث ــوذش ب ــش نف داع

ــرد. ــاز ک ــال ۲0۱4 را آغ در س
ــیم  ــته باش ــر داش ــه خاط ــه ب ــت ک ــم اس ــا مه 4- نهایت
داعــش بــه عــراق و ســوریه بــه لحــاظ توســعه اقتصــادی 
ــه  ــود آنک ــا وج ــرده اســت. ب ــراوان وارد ک ــای ف هزینه ه
شکســت ایــن گــروه تــا حــدی باعــث بهبــود وضعیــت 
مناطــق تاثیــر پذیرفتــه و افزایــش امیــد بــرای یــک شــروع 
ــای  ــته خرابی ه ــش توانس ــا داع ــد ام ــد ش ــد خواه جدی
ــت اجتماعــی بســیاری  ــرای زیرســاخت ها و باف بســیار ب
از مناطــق ایــن دو کشــور بــه وجــود آورد. بنابرایــن 
واقعیــت  و  شــد  خواهــد  کم رنــگ  خوشــحالی ها 
ــربر  ــاره س ــوریه دوب ــراق و س ــا در ع ــا و تنش ه جنگ ه

ــی آورد. م
ــار  ــادی مه ــا حــد زی ــد ت ــک تهدی ــوان ی ــه عن داعــش ب
شــده و دورنمــای توســعه از کنتــرل خــارج شــده داعــش 
ــرح  ــر مط ــت دیگ ــالح خالف ــه اصط ــک ب ــوان ی ــا عن ب
نیســت امــا ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه کار داعــش 
ــه  ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــه ب ــت بلک ــه اس ــان یافت پای
ــن  ــن چنی ــای بنیادی ــاره علت ه ــت دارد درب ــان فرص جه
ــر  ــن تر فک ــا روش ــردن آنه ــن ک ــه ک ــی و ریش گروه های

ــد. کن

ــور  ــژۀ روســیه در ام ــدۀ وی ــوف، نماین ــر کابل ــراً ضمی اخی
افغانســتان گفتــه کــه مســکو نگــران افزایــش فعالیت هــای 
ــی  ــای خارج ــر نیروه ــت و اگ ــتان اس ــش در افغانس داع
ــان دســت  ــد، آن ــا را نگیرن ــن فعالیت ه ــو گســترش ای جل
بــه فعالیت هایــی در داخــل خــاک افغانســتان بــرای 

ــد زد. ــن گــروه خواهن ــا ای ــه ب مقابل
ــر  ــت دفت ــوی، سرپرس ــین مرتض ــال، شاه حس ــن ح ــا ای ب
ســخنگوی رییــس جمهــور روز دوشــنبه در یــک نشســت 
خبــری می گویــد کــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان در خــط 
نخســت مبــارزه بــا تروریســم قــرار دارنــد و بــا بیشــتر از 
۲0 گــروه مختلــف تروریســتی در حــال نبــرد انــد. آقــای 

مرتضــوی می افزایــد، نیروهــای امنیتــی حمــالت شــدیدی 
در برابــر داعــش در ننگرهــار داشــته اند و اخیــراً ســه تــن 

از فرماندهــان کلیــدی ایــن نیروهــا نیــز کشــته شــده اند.
ــد،  ــور می گوی ــس جمه ــخنگوی ریی ــر س ــت دفت سرپرس
ــال جلوگیــری  ــه دنب ــان ب ــا حمایــت طالب کشــورهایی  که ب
ــتباه   ــخت در اش ــتان اند »س ــش در افغانس ــت داع از فعالی

هســتند.«
امــا بــه بــاور آگاهــان، مســکو نــه حــق راه انــدازی 
عملیــات یــا انجــام حمله یــی را در خــاک افغانســتان 
ــارزۀ  ــان مب ــان خواه ــن آگاه ــی آن را. ای ــه توانای دارد و ن
ــد و از  ــش ان ــون داع ــی چ ــر گروه های ــی در براب جدی ی
ــای  ــا نیروه ــدار، ب ــای هش ــه ج ــد، ب ــکو می خواهن مس
ــد. ــک کن ــروه کم ــن گ ــا ای ــرد ب ــتان در نب ــی افغانس امنیت
ــه  ــی ب ــای خارج ــد، نیروه ــلیمان خیل می گوی ــی گل س ح
هــدف مبــارزه بــا تروریســم در افغانســتان حضــور دارنــد 
ــرای  ــی را ب ــه عملیات های ــز روزان ــی نی ــای امنیت و نیروه
ــا  ــۀ او، ب ــه گفت ــد. ب ــدازی می کنن ــش راه ان ــا داع ــرد ب نب
چنیــن وضعیتــی تبدیــل افغانســتان بــه پایــگاه داعــش در 

منطقــه ناممکــن اســت.
ســلیمان خیل در کوچکتریــن مــورد از روســیه می خواهــد 

تــا از نیروهــای امنیتــی افغانســتان حمایــت کند.
ــت  ــر حمای ــی ب ــی مبن ــا گزارش های ــن حت ــش از ای پی
نظامــی روســیه از طالبــان در افغانســتان بــه نشــر رســیده 
بــود کــه گویــا مســکو از طالبــان حمایــت کــرده و 
ــر  ــا در براب ــد ت ــه می کن ــان را تهی ــی آن ــزات نظام تجهی

ــتند. ــتان بیاس ــش در افغانس داع
امــا الکســاندر منتیتســکی، ســفیر روســیه بــرای افغانســتان 
گفتــه بــود کــه آنــان بــرای تأمیــن امنیــت جانــی 

انــد. تمــاس  در  طالبــان  بــا  دیپلومات های شــان 

محمــد حنیــف اتمــر مشــاور امنیــت ملــی رییس جمهــور 
ــی  ــورای عال ــر ش ــا دبی ــنبه ب ــر روز دوش ــتان عص افغانس
ــاره مهم تریــن تحــوالت  امنیــت ملــی ایــران دیــدار و درب
در  جانبــه  دو  همکاری هــای  رونــد  منطقــه،  امنیتــی 
ــارزه  ــرزی، مب ــای م ــی، آب ه ــادی، امنیت ــای اقتص زمینه ه
بــا مــواد مخــدر و مبــارزه بــا تروریســم گفت وگــو کــرد.
ــدای  ــمخانی در ابت ــی ش ــن، عل ــران آنالی ــزارش ای ــه گ ب
ــتی  ــار تروریس ــردن انفج ــوم ک ــن محک ــدار ضم ــن دی ای
ــه کشــته و مجــروح شــدن جمــع زیــادی  در کابــل کــه ب
از شــهروندان کشــور منجــر شــد ایــن واقعــه تاســف آور 
ــتان  ــردم افغانس ــت و م ــدار، دول ــای داغ ــه خانواده ه را ب

ــت. ــلیت گف تس
وی خاطرنشــان کــرد: مقابلــه بــا شــکل گیری و گســترش 
گروه هــای تروریســتی و تکفیــری نیازمنــد اقدامــات 
ــت. ــایه اس ــورهای همس ــان کش ــگ می ــجم و هماهن منس

ــتان  ــت از تروریس ــی از حمای ــراز نگران ــا اب ــمخانی ب ش
ــای  ــی، نزاع ه ــد موجــب گســترش ناامن ــن رون ــزود: ای اف
ــت  ــات دول ــی و  مخــدوش شــدن اقدام ــه ای و مذهب فرق
افغانســتان بــرای پیگیــری فرآینــد توســعه و ســازندگی در 

ــود. ــور می ش ــن کش ای
ــت  ــش تحــرک و فعالی ــر ضــرورت افزای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــع  ــع موان ــه و رف ــکاری دو جانب ــه هم ــای پنج گان کمیته ه
ــت  ــه فعالی ــی ب ــام کاف ــدم اهتم ــرد: ع ــار ک ــود اظه موج
ــرای حــل مشــکالت  ــق ب ــورد تواف ــاختارهای م ــر س موث
موجــود موجــب کنــد شــدن رونــد تحقــق اراده سیاســی 
رهبــران دو کشــور بــرای گام برداشــتن در مســیر مناســبات 

ــر تامیــن منافــع مشــترک خواهــد شــد. مبتنــی ب
محمــد حنیــف اتمــر مشــاور امنیــت ملــی رییس جمهــور 
افغانســتان نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه همکاری هــای 
ســازنده ایــران در مســیر تشــکیل دولــت وحــدت ملــی در 
ــه منظــور تقویــت  ــداوم مســیر مذاکــره ب ــر ت افغانســتان ب

اقتــدار و انســجام دولــت وحــدت ملــی تاکیــد کــرد.
ــی  ــه سیاس ــی و تفرق ــش بی ثبات ــرد: افزای ــار ک وی اظه
در افغانســتان زمینه ســاز تقویــت و نفــوذ تروریســم و 

شــکل گیری ناامنــی قابــل گســترش بــه ســایر کشــورهای 
ــه اســت. منطق

ــا  ــتان ب ــی افغانس ــی و امنیت ــای نظام ــزود: نیروه ــر اف اتم
مســتمر  تــالش  بومــی  توانمندی هــای  از  بهره گیــری 
ــا  ــه ب ــم و مقابل ــی تروریس ــه کن ــرای ریش ــری را ب و موث
تحــرکات اشــرار بــه ویــژه در مرزهــای مشــترک دو 

کشــور اعمــال کرده انــد.

کـار داعـش 
هنوز تمـام نشـده است

روسیه علیه داعش 
در خاک افغانستان »اقدام نظامی خواهد کرد«

دیدار حنیف اتمر با علی شمخانی


