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جنرال جان نیکلسون با رییس ستاد ارتش پاکستان 
دربارۀ اوضاع امنیتی افغانستان و مرز مورد مناقشه 
دیورند در حالی دیدار و گفت وگو کرد که اخیرا نیز 
رییس ستاد مشترک ارتش امریکا موفقیت کشورش 
را وابسته به افزایش همکاری های پاکستان دانسته 

بود.
بیانیه یی اعالم کرد  انتشار  با  وزارت دفاع پاکستان 
که جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای امریکایی 
باجوه  جاوید  قمر  جنرال  با  افغانستان  در  ناتو  و 
رییس ستاد ارتش پاکستان دیدار و گفت وگو کرده 

است.
بر  عالوه  دیدار  این  محور  گزارش ها،  اساس  بر 
امنیتی  وضعیت  طرف،  دو  عالقه  مورد  مسایل 
مناقشه  مورد  مرز  درباره  گفت وگو  و  افغانستان 

»دیورند« بوده است.
در این دیدار دیوید هیل سفیر امریکا در اسالم آباد 

نیز حضور داشته است.
به  امریکا  سنای  هیأت  گذشته  ماه  سفر  از  پس 
افغانستان و پاکستان، مقامات کابل و اسالم آباد که 
متهم  تروریسم  از  حمایت  به  را  یکدیگر  همواره 
مشترک  اقدام  طرح  اجرای  به  حاضر  می کردند، 
مناقشه  مورد  مرز  سوی  دو  در  تروریست ها  علیه 

»دیورند« شدند.
غفور  آصف  جنرال  نیز  پیش  چندی  همچنین 
هزار   200 استقرار  از  پاکستان  ارتش  سخنگوی 
نیرو و ساخت حدود یکهزار پاسگاه در امتداد مرز 

مشترک با افغانستان خبر داد.

بدون  را  عملیاتی  پاکستان  ارتش  حال،  این  با 
که  می کند  آغاز  افغانستان  حکومت  با  هماهنگی 
افغانستان  پارلمان  داخلی  امنیت  کمیسیون  واکنش 

را در پی داشت.
بهانه  به  اسالم آباد  که  کرد  عنوان  کمیسیون  این 
راه اندازی عملیات نظامی در نزدیکی خط دیورند 
شمال  به  تروریستی  گروه های  تا  می کند  تالش 

افغانستان انتقال یابند.
که  دادند  هشدار  همچنین  کمیسیون  این  اعضای 
نمایشی  عملیات  فریب  نباید  افغانستان  حکومت 
امنیتی را  تدابیر  تا  نیاز است  پاکستان را بخورد و 
برای جلوگیری از استقرار گروه های تروریستی در 

شمال افغانستان افزایش دهد.
نیز  افغانستان  شمالی  والیت های  نمایندگان 

از طریق  تا  است  در تالش  پاکستان  که  می گویند 
منطقه کوهستانی چترال گروه های تروریستی را در 

شمال و شمال شرق افغانستان مستقر کند.
ارتش  مقر  راولپندی  به  در حالی  نیکلسون  جنرال 
پاکستان سفر کرده که جنرال جوزف دانفورد رییس 
ستاد مشترک ارتش امریکا نیز اخیرا اظهار کرد که 
افغانستان  قبال  در  امریکا  استراتژی جدید  بررسی 

هنوز ادامه دارد.
در  امریکا  موفقیت  اینکه  بر  تاکید  با  نیکلسون 
گفت  است،  پاکستان  همکاری  گرو  در  افغانستان 
را  این  و  موفق شویم  افغانستان  در  نمی توانیم  که 
ظرف چند سال گذشته دیدیم، مگر اینکه همکاری 

بیشتری از جانب پاکستان را داشته باشیم.

مســووالن امنیتــی در شــمال کشــور 
ــی  ــالت هوای ــه حم ــد در نتیج می گوین
فاریــاب  شــب گذشــته در والیــت 
دســت کم ۱۴2 جنگجــوی طالبــان از 
جملــه ۹ فرمانــده برجســته ایــن گــروه 

ــدند. ــته ش کش
پولیــس  فرمانــده  دالور  شــاه  دالور 
فاریــاب گفــت کــه ایــن حمــالت 
لــوالش،  ولســوالی های  در  هوایــی 
ــگاب انجــام شــده  قیصــار و شــیرین ت

ــت. اس
ــز از  ــدو نی ــای کامن ــخنگوی نیروه س
واردکــردن تلفــات ســنگین بــه طالبــان 
خبــر داده اســت. جاویــد ســلیم گفــت 
کــه تنهــا در یــک منطقــه طالبــان بیشــتر 

ــد. از چهــل کشــته داده ان
ــاب دو  ــت فاری ــوالش والی ولســوالی ل
روز قبــل از کنتــرل دولــت خــارج شــد 

و بــه دســت طالبــان افتــاد.
ــاهین  ــول اردوی 20۹ ش ــه ق در خبرنام
کــه روز سه شــنبه، ســوم اســد بــه 
ــه  ــده ک ــده، آم ــتاده ش ــانه ها فرس رس
نیروهــای امنیتــی بــرای جلوگیــری 
ــی، از  ــراد غیرنظام ــدن اف ــیب دی از آس
مرکــز ولســوالی لــوالش، عقــب نشــینی 

ــد. ــرده بودن ــی ک تاکتیک
ــاب  ــت فاری ــس والی ــخنگوی پولی س
یــک روز پــس از ســقوط ولســوالی 
لــوالش گفــت کــه حــدود دوصــد 
ــای  ــی و نیروه ــای امنیت ــر از نیروه نف
ــوالی در  ــن ولس ــی در ای ــزش مردم خی

ــدند. ــره ش ــه محاص ــک قلع ی
 20۹ اردوی  قــول  خبرنامــه  در 
ــی  ــالت هوای ــه حم ــده ک ــاهین آم ش
شــب گذشــته در حمایــت از افــراد 
محاصره شــده انجــام شــده کــه تلفــات 
ســنگینی بــه مخالفــان وارد ســاخته 

ــت. اس
امــا ذبیــح اهلل مجاهــد ســخنگوی گــروه 
طالبــان ادعاهــای نیروهــای امنیتــی 
دولــت را رد کــرده و گفتــه اســت 
کــه در عملیــات هوایــی شــب گذشــته 
ــج  ــا کشــته و پن ــا ۳ جنگجــوی آنه تنه

ــدند. ــی ش ــان زخم نفرش
مقامــات محلــی گفته انــد کــه ســربازان 
بــرای  افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای 
پاکســازی ولســوالی لــوالش از حضــور 
آمــاده  و  تجهیــز  مســلح  مخالفــان 
شــده اند....         ادامــه صفحــه 6
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یک طرفه شدن 
کار دوستم به وسیلۀ ارگ

د افغان پوځ د یونیفورم پر انتخاب 

او لګښت د جیمز متېس انتقاد

ایجاد شمارۀ تیلفون ویژه برای رسیده گی به قضایای خشونت علیه زنان

تسهیل مراجعۀ زنان قربانی به پولیس

کمیتۀمصونیتخبرنگارانباانتقادازبرخیرسانهها:



ــا نداشــته  چــه حــاال قبــول داشــته باشــیم و ی
ــاون اول  ــتم مع ــرال دوس ــده جن ــیم، پرون باش
ــت و  ــده اس ــی ش ــوری سیاس ــت جمه ریاس
دیگــر نمــی شــود بــه آن تنهــا بــه عنــوان یــک 
ــرد.  ــگاه ک ــی ن ــا جنای ــی و ی ــده حقوق پرون
ــه  دلیــل سیاســی شــدن آن هــم تنهــا منــوط ب
ــای  ــخص آق ــای ش ــرد ه ــا و عملک ــدام ه اق
ــواداران او نیســت. ارگ ریاســت  دوســتم و ه
ــده  ــن پرون ــاختن ای ــی س ــوری در سیاس جمه
ــرد و چــون  ــازی ک ــی نقــش ب ــدازه کاف ــه ان ب
ــت  ــت دس ــی خواس ــه م ــای ک ــدف ه ــه ه ب
ــچ  ــه هی ــود ک ــی ش ــی م ــاال مدع ــت، ح نیاف
تالشــی در جهــت سیاســی شــدن ایــن پرونــده 
از ســوی آن انجــام نشــده اســت. اگــر واقعــا 
چنیــن اســت و ارگ راســت مــی گویــد چــرا 
بــه جنــرال دوســتم اجــازه داده شــد، بــدون آن 
کــه پرونــده اش حــل و فصــل شــود بــه ترکیــه 
بــرود؟ ایــن در حالــی اســت کــه رییــس 
ــتم  ــای دوس ــه آق ــت ک ــی اس ــوری مدع جمه
ــه  ــان ب ــرای درم ــتانی کل ب ــازه دادس ــه اج ب
ــاون  ــر مع ــا دفت ــرد، ام خــارج کشــور ســفر ک
اول ریاســت جمهــوری چنیــن ادعایــی را 
ــد و  ــی دان ــون اساســی م ــه قان ــف روحی مخال
ــرای خــارج  ــای دوســتم ب ــه آق ــد ک ــی گوی م
ــه از  ــدارد ک ــازی ن ــچ نی ــور هی ــدن از کش ش
ــور  ــدن از کش ــارج ش ــرای خ ــتانی کل ب دادس
اجــازه بگیــرد. ایــن نشــان مــی دهــد کــه حتــا 
ــز  ــت نی ــد دول ــان اعضــای ارش ــی می هماهنگ
در ایــن مســاله وجــود نــدارد و چیــزی را کــه 
ــد،  ــی کن ــت آن را م ــای صح ــام ادع ــک مق ی
ــد؟ از  مقــام دوم آن را کــذب محــض مــی دان
جانــب دیگــر چــرا پــس از ایــن کــه در ترکیــه 
ایتــالف نجــات افغانســتان بــا حضــور برخــی 
ــد  ــا محم ــه شــمول عط ــت ب ــران حکوم از س
نــور والــی بلــخ و محمــد محقــق معــاون 
ریاســت اجرایــی شــکل گرفــت، ارگ ریاســت 
جمهــوری معصــوم اســتانکزی رییــس عمومــی 
ــا  ــتاد ت ــور فرس ــن کش ــه ای ــی را ب ــت مل امنی
ــد  ــق را متقاع ــد محق ــتم و محم ــرال دوس جن
ــازه  ــالف ت ــرون شــدن از ایت ــا بی ــه ب ســازد ک
ــابقش  ــای س ــاز ه ــده، امتی ــه ش ــکل گرفت ش
ــای  ــفر آق ــت آورد؟ در س ــه دس ــاره ب را دوب
اســتانکزی بــه انــدازه کافــی اســناد و شــواهد 
ــود، آن  ــی ش ــه نم ــود دارد ک ــی وج ــانه ی رس
ــه  هــا را رد کــرد و مســایلی هــم کــه در ترکی

میــان آقــای دوســتم و آقــای اســتانکزی مطــرح 
شــده، چنــان اظهرمــن الشــمس اســت کــه حاال 
دیگرهمــه از محتــوای آن بــه انــدازه کافــی خبر 
دارنــد. ایــن هــا بــرای ایــن گفتــه شــد کــه بــاز 
ــد  ــا نکن ــردا ادع ــوری ف ــت جمه ارگ ریاس
ــه  ــچ ربطــی ب ــتانکزی هی ــای اس ــفر آق ــه س ک
ــرای مســایل  ــته و او ب ــالف نداش موضــوع ایت
ــود و  ــرده ب ــفر ک ــن کشــور س ــه ای دیگــری ب
ــر ایــن کــه خبــر ســفر آقــای  ــا از همــه بدت ی
ــذب  ــاس تک ــه را از اس ــه ترکی ــتانکزی ب اس
ــرا  ــه چ ــت ک ــن اس ــر ای ــوع دیگ ــد. موض کن
وقتــی آقــای دوســتم مــی خواســت دوبــاره بــه 
ــتان  ــه افغانس ــتش ب ــردد، از برگش ــور برگ کش
جلوگیــری صــورت گرفــت؟ اگــر او بــه اجازۀ 
ــه  ــه خــارج رفت ــان ب ــرای درم دادســتانی کل ب
ــان  ــه هم ــت ب ــی توانس ــک م ــدون ش ــود، ب ب
ــور  ــه کش ــاره ب ــود، دوب ــه ب ــه رفت ــکلی ک ش
برگــردد. چــه شــد کــه ایــن بــار ارگ برگشــت 
آقــای دوســتم را چیــز دیگــری تشــخیص داد 
ــا  ــن ه ــد؟ ای ــد ش ــت او را س ــو برگش و جل
همــه شــواهد و مدارکــی انــد کــه مــی تواننــد 
ــه  ــای دوســتم ک ــده آق ــه پرون ــد ک نشــان دهن
مــی توانســت یــک پرونــده عدلــی و قضایــی 
باقــی بمانــد، از ســوی همــان هایــی کــه حــاال 
ادعــا دارنــد کــه ایــن پرونــده حقوقــی اســت، 
سیاســی شــده اســت. مســاله دیگــر ایــن اســت 
کــه وقتــی معــاون ســخنگوی ارگ مــی گویــد 
ــی  ــچ هدف ــتم هی ــای دوس ــده آق ــه در پرون ک
وجــود نــدارد، خــود طــرح ایــن موضــوع کــه 
ــز  ــوال برانگی ــدارد، س ــود ن ــی وج ــچ هدف هی
ــر دارد.  ــد، دزد ســر خــود پ ــی گوین اســت. م
وقتــی کســی از چیــزی هــراس دارد بــه گونــۀ 
آن را در رفتــار و گفتــارش برمــال مــی ســازد. 
عیــن ســخنان معــاون ســخنگوی ریاســت 
ــا  ــم ت ــل کنی ــد نق ــا بای ــن ج ــوری را ای جمه
ــد.  ــان ده ــود را نش ــاگر آن خ ــش افش آن بخ
ــی  ــوری م ــت جمه ــخنگوی ریاس ــاون س مع
ــی  ــد م ــن تاکی ــه؛ م ــچ وج ــه هی ــد:" ب گوی
ــی  ــت سیاس ــج نی ــه هی ــت ک ــه صراح ــم ب کن
ــای  ــه در نهاده ــی ک ــیه  ی ــچ دوس ــت هی پش
عدلــی و قضایــی اســت، وجــود نــدارد و 
ــت  ــه حکوم ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ دلیل هی
بخواهــد از مجــرای دوســیه ســازی بــه هــدف 
ــود،  ــی ش ــه م ــه گفت ــن ک ــد". ای ــود برس خ
ــود  ــدف خ ــه ه ــازی ب ــیه س ــرای دوس از مج

ــن  ــر از ای ــا غی ــت؟ آی ــه معناس ــه چ ــد ب برس
اســت کــه ایــن ســخنان نیــات گوینــده شــان 
ــه  ــد ک ــی دهن ــد و نشــان م ــی کنن ــال م را برم
ــود"  ــدف خ ــوان " ه ــه عن ــزی را ب ارگ چی
پیــش فــرض گرفتــه اســت و پیــش از آن کــه 
ــرون  ــرض بی ــش ف ــن پی ــران ای ــن دیگ از ده
ــر  ــت. از نظ ــرده اس ــود آن را رد ک ــود، خ ش
منطقــی وقتــی چیــزی وجــود نداشــته باشــد، 
نیــاز بــه رد نــدارد. همــان مثــل معــروف اســت 
کــه اســکناس هــای تقلبــی زمانــی وارد بــازار 
مــی شــوند کــه اســکناس هــای اصلــی وجــود 
داشــته باشــند، اگــر در جایــی هیــچ اسکناســی 
ــر  ــه فک ــم ب ــی ه ــد، کس ــته باش ــود نداش وج
ــی نمــی شــود.  ســاختن اســکناس هــای جعل
ارگ هــم بــدون آن کــه چیــز بــه عنــوان 
ــته  ــود داش ــتم وج ــده دوس ــدف آن در پرون ه
باشــد، چــرا آن را رد کــرده اســت؟ ایــن خــود 
ــه ارگ در  ــت ک ــی اس ــن از هدف ــانه روش نش
ــت  ــال آن اس ــه دنب ــتم ب ــای دوس ــده آق پرون
ــن طــول  ــا چنی ــم ب ــده ســازی ه ــر پرون و اگ
و تفصیلــی صــورت گرفتــه بــرای دســت 
یافتــن بــه آن هــدف بــوده اســت. اگــر آقــای 
ــی پذیرفــت و  دوســتم شــرط هــای ارگ را م
از ایتــالف پــا پــس مــی کشــید بــدون شــک، 
تردیــد نداشــته باشــید، لحن و ســخنان ارگ در 
ــد. در  ــده او چیزدیگــری مــی بودن مــورد پرون
آن صــورت از عدلــی و قضایــی بــودن پرونــده 
ســخن گفتــه نمــی شــد بــل بــا هــزاران 
ــل تــالش صــورت مــی گرفــت  ــف الحی لطای
ــوالی  ــم س ــر ه ــد و اگ ــی از آن نپرس ــه کس ک
کــرد، چنــان پاســخی بشــنود کــه قانــع شــود، 
ــده خاصــی در  ــچ پرون ــتم هی ــای دوس ــه آق ک
ــود  ــام خ ــه ن ــی ب ــی و قضای ــای عدل ــاد ه نه
ــته  ــود داش ــزی وج ــن چی ــر چنی ــدارد و اگ ن
ــا  ــه گوی ــت ک ــان او هس ــد، از آن محافظ باش
ــا یکــی از شــهروندان  یــک مســاله شــخصی ب
کشــور داشــته انــد. پــس مــی تــوان بــا توجــه 
بــه ســخنان اخیــر معــاون ســخنگوی ریاســت 
جمهــوری مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه ارگ 
ــرده  ــه ک ــک طرف ــتم را در ی ــرال دوس کار جن
ــتم  ــرال دوس ــوان جن ــه عن ــی ب ــر کس و دیگ
ــت  ــوری در فهرس ــت جمه ــاون اول ریاس مع
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2 www.mandegardaily.com

احمدعمران

یک طرفه شدن 
کار دوستم به وسیلۀ ارگ

 

ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــای غن ــت آق ــواهد درحکوم ــن و ش قرای
افغانســتان بــه زودی وارد مرحلــۀ خطرناک تــری از جنــگ و 
ــه  ــردد ک ــدار می گ ــی آب ــخن زمان ــن س ــود. ای ــری می ش درگی
ــور  ــیه در ام ــت روس ــدۀ صاحب صالحی ــوف، نماین ــخنان کابل س
ــه  ــد ک ــر دادن ــل از او خب ــه نق ــانه ها ب ــم. رس افغانســتان را بخوانی
مســکو نگــران افزایــش فعالیت هــای داعــش در افغانســتان اســت 
و اگــر نیروهــای خارجــی جلــو فعالیت هــای آن گــروه را نگیــرد 
ــع آن در  ــر مواض ــی ب ــه اقدامات ــت ب ــت دس ــور اس ــیه مجب روس
افغانســتان بزنــد و کابلــوف بــه طــور واضــح گفتــه اســت کــه حتــا 
روســیه برخــی مواضــع داعــش در افغانســتان را بمبــاران خواهنــد 
ــد،  ــامان ده ــی را س ــن اقدام ــیه چنی ــه روس ــی ک ــرد. حــاال وقت ک
ــد کــه  ــد و می گوی ــه ســوخت می آی ــکا ب ــی امری ــدون شــک بین ب
حملــۀ روســیه بــه افغانســتان بــه هــر بهانه یــی حملــه بــه مواضع و 
منافــع امریــکا اســت. و اینگونــه افغانســتان وارد یــک مرحلــۀ تــازه 
می شــود و در یــک چشــم به هــم زدن خواهیــم دیــد کــه وضعیــت 
ــۀ کامــل در افغانســتان شــکل یافتــه اســت. ایــن  ــه گون ســوریه ب
چنــدان بعیــد بــه نظــر نمی رســد؛ زیــرا آنچــه کابلــوف می گویــد 
ــت و او بارهــا از حمایــت روســیه از  کــه حــرف روســیه اس
طالبــان گفــت و در نهایــت دیدیــم کــه چنــان هــم شــد و روس هــا 
ــوال  ــاال س ــا ح ــد. ام ــم کرده ان ــان فراه ــا طالب ــم ب ــی ه رابطه های
اساســی ایــن اســت کــه آیــا روس هــا مقصــر وضعیــت احتمالــی 
ــا  ــه امریکایی ه ــن ک ــم ای ــد و یاه ــتان ان ــدن افغانس ــوریه ش س
ــه ایــن ســوال  می خواهنــد چنیــن کاری صــورت گیــرد؟ پاســخ ب
هــم بســیارواضح اســت. اگــر هــر دو عامــل را در  ســوریه شــدن 
احتمالــی افغانســتان بــه گونــۀ قاطــع رد نکنیــم بایــد ایــن ســوال 
ــی در ســوریه ســازی  ــه نقــش غن ــم ک ــز مطــرح کنی فرعــی را نی
افغانســتان چیســت و رویکردهــای آقــای غنــی چگونــه افغانســتان 
ــگ  ــه همیشــه حــوزۀ جن را ســوریه دوم می ســازد؛ افغانســتانی ک
ــه  ــازع هم ــۀ تن ــت، عرص ــک دول ــل ی ــد اق ــوده و ح ــا ب قدرت ه
ــرده اســت و  ــه ک ــی تجرب ــای داخل ــام جنگ ه ــر ن ــا را زی بازی ه
ــا همــان شــکل و اندکــی تفــاوت و  امــروز هــم چنیــن چیــزی ب
ــی در واقعیــت  ــت اســتاد ربان ــه اســت. دول ــداوم یافت پیشــرفت ت
ــرار  ــی ق ــر بازی های ــا در براب ــد ی ــی ش ــی بازی های ــه، قربان کلم
ــف از  ــورهای مختل ــع کش ــه نف ــر ب ــای دیگ ــه گروه ه ــت ک گرف
ــه  ــا ب ــد و امــا حــاال کــه م ــازی می کردن جملــه پاکســتان نفــش ب
ــار دیگــر امــا ایــن  کمــک جهــان از آن وضــع بیــرون شــده ایم، ب
بــار از آدرس دولــت در نقــش حافــظ منافــع کشــوری هایی عــرض 
انــدام می کنیــم کــه حاصلــش بربــادی افغانســتان اســت. اقدامــات 
ــی  ــۀ او و برخ ــه های تمامیت خواهان ــکار و اندیش ــی اف ــای غن آق
تحرکاتــی کــه در ســطح منطقــه بــه نظــر میرســد، نشــان می دهــد 
کــه فراینــدی بــرای تحریــک روس هــا در همســوی بــا چند کشــور 
ــازی  ــدا از آن، تک قوم س ــت. ج ــه اس ــکل گرفت ــتان ش در افغانس
ــت  ــه در نهای ــی می شــود ک ــدرت، ســبب شــکل گیری عقده های ق
قــوت  براندازنــده و ویران کننــده  خواهــد بــود و نیــز حــدف ســایر 
اقــوام از بدنــۀ قــدرت، بــه بهانه هــای مختلــف، ســبب شــده اســت 
ــی در کشــور  ــازۀ قوم ــرای شــکل گیری های ت ــی ب ــه فرصت های ک
مطــرح شــوند. همچنــان انتقــال ناامنــی بــه شــمال و غــرب کشــور 
ــان  ــه طالب ــه ب ــی ک ــوال برانگیز آن و امکانات ــیار س ــکل بس ــه ش ب
میرســد و نیــز بی توجهــی در حمایــت صدهــا ســربازی و افســری 
ــا طالبــان بــه حمایت هــای محتلــف نیــاز دارنــد،  کــه در جنــگ ب
همــه ســوال هایی انــد کــه پاســخ بــه آن نشــان دهنــدۀ رفتــن و یــا 
هــم کشــاندن افغانســتان بــه یــک وضعیــت ســیاه جدیــد اســت. 
برزگ نمایــی داعــش در افغانســتان هــم ســوال دیگــری اســت کــه 

هنــوز پاســخ داده نشــده اســت.
 امــا در عیــن حالــی کــه آقــای غنــی کل قــدرت را در کنتــرل دارد 
ــت و  ــر سیاس ــتان در ام ــدون ارادۀ او در افغانس ــی ب ــچ برگ و هی
نظــام و جنــگ قــرار نیســت تــکان بخــورد، ایــن برداشــت پدیــده 
ــه عنــوان رییــس یــک  ــه جــای اینکــه ب آمــده اســت کــه غنــی ب
حکومــت عــرض انــدام کنــد بــه عنــوان تطبیق کننــدۀ پــروژۀ یــک 
ــد  ــدام می کن ــرص ان ــه ع ــتان و منطق ــد در افغانس ــت جدی وضعی
ــت می شــود  ــم حمای ــه توســط برخــی کشــورهای خارجــی ه ک
ــتفاده  ــزار اس ــوان اب ــه عن ــوم ب ــن مســیر از ق ــی در ای ــای غن و آق

می کنــد. 
ــکل  ــه، ش ــورهای منطق ــتان و کش ــون در افغانس ــن درک، اکن ای
ــخص او و  ــی و ش ــای غن ــت آق ــه دول ــه ب ــت و هم ــه اس گرفت
ــاد  ــل اعتم ــر قاب ــۀ غی ــک نقط ــوان ی ــه عن ــش ب ــی همکاران برخ
ــت  ــه ثای ــز این ک ــدارد ج ــی ن ــی، راه ــر غن ــاال داکت ــد. ح می بینن
کنــد تطبیق کننــدۀ پــروژۀ سوریه ســازی افغانســتان نیســت و یاهــم 
ثابــت کنــد کــه کســان دیگــری ایــن پــروژه را بــه پیــش می برنــد 
ــد. امــا صدســال  ــروژه را تطبیــق می کن ــا هــم او خــود ایــن پ و ی
ــن حــرف خــود  ــد؛ ای ــی قضــاوت می کن ــارۀ غن ــردم در ب ــد م بع

اوســت.

غنــــی؛ 
پروژه دار سوریه  سازی افغانستان؟
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ــه همــکاری وزارت داخلــه شــماره  ــان ب وزارت امــور زن
ــای  ــه قضای ــیده گی ب ــرای رس ــی را ب ــون مخصوص تیلف
خشــونت علیــه زنــان ایجــاد کرده اســت. زنانی کــه مــورد 
ــا  ــد ب ــد، می توانن ــرار می گیرن ــت ق خشــونت و آزار و اذی
وزارت داخلــه تمــاس بگیرنــد و خواســتار کمــک شــوند.
دختــران و زنانــی کــه بــا آزار و اذیــت روبــرو می شــوند، 
ــتار  ــد و خواس ــاس بگیرن ــماره ۹۹۸ تم ــه ش ــد ب می توانن
کمــک شــوند. براســاس اظهــارات مقامــات وزارت زنــان، 
ــد  ــد می توانن ــرار می گیرن ــونت ق ــورد خش ــه م ــی ک زنان
ــاس،  ــرد تم ــه مج ــد و ب ــماره تماس بگیرن ــن ش ــه ای ب
ــه  وزارت داخلــه اقــدام می کنــد و عامــالن خشــونت را ب

ــپارد. ــون می س ــه قان پنج
ســپوژمی وردک، معیــن وزارت امــور زنــان روز ســه شــنبه 
در یــک کنفرانــس خبــری گفــت: »وقتــی زنــان مــورد آزار 
ــد.  ــد، از شــماره ۹۹۸ اســتفاده کنن و اذیــت قــرار می گیرن
ــم  ــه مته ــف اســت ک ــه مکل ــد و وزارت داخل ــگ بزنن زن
ــن  ــل ای ــه دلی ــه چ ــه ب ــد ک ــا از او بپرس ــد ی ــزا ده را ج
ــان  ــت.« وزارت زن ــرده اس ــت ک ــر را اذی ــا دخت ــم ی خان
ــه  ــونت مواج ــا خش ــه ب ــی ک ــران و مردان ــد پس می گوی
ــا وزارت  ــق شــماره ۹۹۹ ب ــد از طری ــز می توانن هســتند نی

ــد و خواهــان کمــک شــوند. داخلــه تمــاس بگیرن
آمار پایین خشونت

وزارت امــور زنــان بــا ارایــه آمــار خشــونت علیــه زنــان 
مدعــی اســت کــه خشــونت در برابــر زنــان کاهــش یافتــه 
اســت. ایــن وزارت از اول ســال جــاری تاکنــون کــه پنــج 
مــاه را در بــر می گیــرد ۱۶۳ مــورد خشــونت علیــه زنــان 
ــای  ــوب، ازدواج ه ــت و ک ــل، ل ــرده اســت. قت ــت ک را ثب
ــزاب  ــت و نوشــیدن تی ــل از وق ــاری، ازدواج هــای قب اجب
نوعیــت خشــونت هایی اســت کــه علیــه زنــان روا داشــته 

شــده اســت.
خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان همــواره بحــث 
برانگیــز بــوده اســت. نهادهــای حقــوق بشــری بــا 
گذشــت هــر ســال آمــار بیشــتر از خشــونت علیــه زنــان 
ــا افزایــش  ــد کــه ب ــن باورن ــه ای ــد و ب ــه دســت می دهن ب
ــش  ــز افزای ــان نی ــه زن ــونت علی ــی، خش ــگ و ناامن جن
ــای  ــد برنامه ه ــان می گوی ــور زن ــا وزارت ام ــد. ام می یاب
آگاهی دهــی ســبب شــده اســت تــا خشــونت علیــه زنــان 

ــد. ــش یاب کاه

معیــن وزارت امــور زنــان گفــت کــه در پنــج مــاه گذشــته 
ــه  ــان و ۶۴ قضی ــه زن ــونت علی ــی خش ــه عموم ۹۹ قضی
حــاد خشــونت در ریاســت های والیتــی زنــان ثبــت 
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــم وردک ب ــت. خان ــده اس ش
کمپاین هــای مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان نتیجــه داده 
و ســبب کاهــش خشــونت علیــه زنــان شــده اســت: »ایــن 
جــای خوشــبختی اســت کــه از چهــار هــزار و پنــج هــزار 
ــدر رســیده اســت. هماهنگــی وزارت حــج و  ــن ق ــه ای ب
ــمار  ــا ش ــده ت ــبب ش ــا س ــر وزارت خانه ه ــاف و دیگ اوق

ــر شــود.« خشــونت کمت
ارقام متفاوت

همــه ســاله وزارت امــور زنــان، کمیســیون مســتقل حقوق 
بشــر افغانســتان و بخــش حقــوق بشــر یونامــا آمــار ثبــت 

ــانند.  ــر می رس ــه نش ــان را ب ــه زن ــونت علی ــده از خش ش
ــر از  ــد بســیار کمت ــه می کن ــان ارائ ــه وزارت زن ــاری ک آم

ــه می شــود. آن اســت کــه توســط نهادهــای دیگــر ارائ
بــه گونــه نمونــه گــزارش ســال ۱۳۹۵ کمیســیون مســتقل 
ــال  ــک س ــول ی ــه در ط ــد ک ــان می ده ــر نش ــوق بش حق
۵۵۷۵ مــورد خشــونت علیــه زنــان صــورت گرفتــه اســت. 
ــه ســبب  ــاده ای انجــام نشــده ک ــچ کار فوق الع ــرا هی ظاه
ــه یــک بارگــی از هــزاران  ــان ب ــه زن شــود خشــونت علی
ــورد در نیمــه امســال کاهــش  ــه ۱۶۳ م ــورد در ســال ب م

یابــد.
وزارت امــور زنــان نیــز می پذیــرد کــه ایــن وزارت 
ــدارد و  ــار ن ــان را در اختی ــه زن ــی خشــونت علی ــار کل آم
ــار  ــده در اختی ــورت پراکن ــه ص ــونت ب ــام خش ــار ارق آم

نهادهــای مختلــف قــرار دارد. خانــم وردک گفــت: »ایــن 
ارقــام را مــا ارقــام نهایــی نمی گوییــم. تعــدادی از قضایــا 
ــترس مــا نیســت. تعــدادی از قضایــا در لــوی  در دس
ــه و کمیســیون مســتقل حقــوق  ســارنوالی و وزارت عدلی
بشــر ثبــت می شــوند. ایــن ارقــام تنهــا آمــاری اســت کــه 

ــت شــده اســت.« ــان ثب ــور زن توســط وزارت ام
تغییر دیدگاه علمای دینی

ــیار  ــان بس ــوق زن ــه زن و حق ــبت ب ــردم نس ــدگاه م دی
ــن  ــه ای ــه کار ب ــنتی و محافظ ــر س ــت. قش ــاوت اس متف
ــه  ــه باشــند و هرگون ــد در خان ــان بای ــاور اســت کــه زن ب
فعالیــت آن هــا در اجتمــاع خــالف اصــول و ارزش هــای 
دینــی اســت. شــدیدترین برداشــت از ایــن نــوع را گــروه 
طالبــان بــه نمایــش گذاشــت. ایــن گــروه حقــوق زنــان را 
ــد  ــازه نمی ده ــان اج ــه آن ــد و ب ــمیت نمی شناس ــه رس ب
ــاع  ــت در اجتم ــل، کار و فعالی ــم، تحصی ــا از حــق تعلی ت
ــرول  ــت کنت ــق تح ــه در مناط ــی ک ــد. زنان ــتفاده کنن اس
ــن  ــرن 2۱ از ابتدایی تری ــد، در ق ــی می کنن ــان زندگ طالب

حقــوق انسانی شــان محرومنــد.
ــه رو  ــدگاه میان ــه دی ــاجد ک ــان مس ــماری از امام ــا ش ام
نســبت بــه حقــوق زنــان دارنــد، طالبــان و ســایر 
ــد  ــم می کنن ــری مته ــه افراطی گ ــدرو را ب ــای تن گروه ه
و بــه ایــن باورنــد کــه اســالم مخالــف تعلیــم، تحصیــل و 

ــت. ــان نیس کار زن
ــاد دعــوت علمــای  ســید عبدالهــادی هدایــت رییــس بنی
ــان از  ــه زن ــرد ک ــد ک ــس تاکی ــن کنفران ــتان در ای افغانس
تمــام حقــوق انســانی برخوردارنــد: »زن مدرســه و مکتــب 
اســت، علمبــردار علــم و معرفــت اســت. فرهنــگ و 
دینــداری در سرشــت زن و تشــکیل دهنــده نصــف مهــم 
جامعــه اســت. زن بــه عنــوان انســان قابــل حرمــت، دارای 
حقــوق فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت.«
آقــای هدایــت گفــت کــه آنچــه گروه هــای تنــدرو 
ــت:  ــالم اس ــه اس ــا ب ــد، جف ــام می دهن ــان انج ــه زن علی
»انجــام اعمــال ناشایســته و خشــونت بار داللــت بــه 
اسالم ســتیزی و افراطیــت دارد و دشــمنی بــا اســالم 
و  ارزش هــا  اعمــال خــالف  همچــو  انجــام  اســت. 

اســت.« اســالم  آموزه هــای 

گلبدیــن حکمتیــار، رهبــر حــزب اســالمی افغانســتان 
می گویــد کــه ارادۀ مشــارکت در حکومــت را نــدارد، 
امــا بحــران موجــود در کشــور، بــه زودی بــه پایــان 

خواهــد رســید.
آقــای حکمتیــار بــا اشــاره بــه افزایــش ناامنی هــا در 
ــش  ــا افزای ــه ب ــد ک ــای از افغانســتان می گوی بخش ه

ــد. ــان نمی یاب نیروهــای خارجــی  جنــگ پای
آقــای حکمتیــار کــه دیــروز در یــک نشســت خبــری 
ــا کــدام  صحبــت می کــرد، مشــخص نســاخت کــه ب
طرح هــا بحــران موجــود را بــه پایــان خواهــد 
ــقوط  ــا و س ــد کودت ــه قص ــت ک ــا گف ــاند، ام رس
نظــام را نــدارد و بــه هیــچ کــس ایــن اجــازه را نیــز 

ــد داد. نخواه
ــک  ــتان را ی ــگ افغانس ــالمی، جن ــزب اس ــر ح رهب
ــی  ــگ بین الملل ــک جن ــه ی ــه؛ بلک ــی ن ــرد داخل نب
ــورهای  ــه کش ــزود ک ــد و اف ــده خوان ــل ش و تحمی
خارجــی از بی ســوادی و فقــر مــردم افغانســتان 
ــش از  ــور بی ــگ را در کش ــعله های جن ــتفاده و ش اس

پیــش داغ می کننــد.
او گفــت کــه بــرای جنــگ در افغانســتان بایــد یــک 
ــا تــوپ و تفنــگ و  راه حــل سیاســی پیــدا شــود و ب
ــگ  ــن جن ــوان ای ــی نمی ت ــای خارج ــش نیروه افزای

ــان بخشــید. را پای
بیــان داشــت کــه دولــت در تأمیــن  حکمتیــار 
ــن امنیــت  ــا در تأمی امنیــت شــهروندان کشــور و حت

خودشــان عاجــز انــد. بــه گفتــۀ او: حــزب اســالمی 
به خاطــر پایــان جنــگ در کشــور تالش هــای را 

ــد داد. ــام خواه انج
ــاد  ــن انتق ــتان ضم ــالمی افغانس ــزب اس ــس ح ریی
امنیــت مــردم  تأمیــن  از عملکــرد حکومــت در 
افغانســتان اظهــار داشــت کــه اصالحــات و تغییــرات 

در نظــام بایــد از راه مســالمت آمیز باشــد.
ــد  ــان جنــگ در کشــور تأکی ــر پای ــار ب ــای حکمتی آق
ورزیــد و یــادآور شــد کــه جنــگ افغانســتان از 
ســوی خارجی هــا دامــن زده می شــود و نیــز برخــی 
ــل  ــح را مخت ــد صل ــا رون ــد ت ــالش ان ــات در ت حلق

ــش مواجــه ســازد. ــا چال ــرده و نظــام را ب ک
حکمتیــار در مــورد مشــارکت حــزب اســالمی 
نمی خواهــد  کــه  گفــت  دولــت  بــه  افغانســتان 
زمینــۀ  زیــرا  کننــد؛  اشــتراک  نــاکام  دولــت  در 
خدمت گــذاری بــه مــردم مهیــا نخواهــد شــد.
ــس  ــه هیچ ک ــالمی ب ــزب اس ــه ح ــرد ک ــد ک او تأکی
ــی  ــه زور حکمران ــا در ارگ ب ــد داد ت ــازه نخواه اج
کنــد. آقــای حکمتیــار بــه ایــن بــاور اســت: هرکســی 
کــه می خواهــد بــاالی مــردم حکومــت کنــد، رأی و 
ــاورد. ــد به دســت بی ــردم افغانســتان را بای ــاد م اعتم

ــه  ــت ک ــتان گف ــات افغانس ــالف نج ــورد ایت او در م
ــد  ــت و بای ــردم اس ــق م ــالف ح ــردن ایت ــور ک ج
هدفــش پایــان ســاختن بحــران باشــد و اگــر هدفــش 
ــه  ــدرت و اســتقاده از آن باشــد، هرگــز ب ــش ق افزای

ــید. ــد رس ــود نخواه ــدف  خ ه
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــه این ک ــاره ب ــا اش ــار ب حکمتی
صلــح می خواهنــد تأکیــد ورزیــد کــه در ایــن راســتا 
بــا ســران تمامــی احــزاب در کشــور گفت وگوهــای 
ــه یــک تصمیــم جمعــی و  ــا ب ــدازد ت ــه راه می ان را ب

مشــترک برســند.
ــگ افغانســتان  ــه جن ــان دادن ب ــرد، پای ــح ک او تصری
افغانســتان در  این کــه مــردم  یــک راه دارد و آن 
آوردن صلــح و امنیــت بــا حکومــت همــکاری کننــد.
ــران  ــه بح ــان داد ک ــتان اطمین ــردم افغانس ــه م او ب
ــت  ــان خواهــد یاف ــه زودی پای موجــود در کشــور ب
و تأکیــد کــرد کــه بــه آینــدۀ کشــور امیــدوار اســت.
بــه گفتــۀ حکمتیــار، شــب ســیاه مــردم افغانســتان در 

حــال پایــان رســیدن اســت.
ناامنی هــا  و  اســت کــه جنــگ  ایــن در حالــی 
ــد روز  ــل از چن ــه و حداق ــش یافت ــور افزای در کش
گذشــته تــا حــال، چندیــن ولســوالی در والیت هــای 
ــرده  ــقوط ک ــان س ــت طالب ــه دس ــور ب ــف کش مختل

ــت. اس
ناتوانــی حکومــت در تأمیــن امنیــت مــردم افغانســتان 
بــا انتقادهــای ســایر چهره هــای سیاســی کشــور نیــز 
مواجــه شــده اســت و همــه بــر تغییــرات اساســی در 
آوردن اصالحــات در نهادهــای امنیتــی تأکیــد دارنــد.

از ســویی هــم، آقــای حکمتیــار بــر حمایــت از نظــام 
تأکیــد ورزیــد و گفــت: از نظــام فعلــی بــه خاطــری 
ــن  ــه ای ــه ب ــد، بلک ــت نمی کن ــراکت در آن حمای ش
ــه  ــد کــه سرنوشــت کشــور ب خاطــر حمایــت می کن

ایــن نظــام وابســته اســت.
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــت هم ــۀ او: "سرنوش ــه گفت ب
ــوراخ  ــتی س ــک کش ــه در ی ــت و هم ــان اس یک س
ــن اســت کــه  ــا در ای ــردم م ــر م ســوار اســتیم و خی
ــا غــرق  ــم ت ــم کنی ــن کشــتی را ترمی ســوراخ های ای
ــن کشــتی را غــرق  ــم کســی ای نشــویم و نمی گذاری
کنــد می خواهیــم کــه ایــن کشــتی بــه ســاحل 

ــد". برس
پیــش از پیوســتن گلبدیــن حکمتیــار بــه رونــد صلــح 
ــی تبلیغــات و زمزمه هــای  ــا حکومــت وحــدت مل ب
ــای  ــار فض ــای حکمتی ــدن آق ــا آم ــه ب ــود ک ــن ب ای
ــت  ــرد و امنی ــد ک ــش خواه ــگ افغانســتان فروک جن
بهتــر خواهــد شــد. امــا پــس از ســپری شــدن چنــد 
مــاه از پیوســتن او بــه رونــد صلــح اوضــاع امنیتــی و 
جنگــی در مناطقــی کــه اعضــای ایــن حــزب بیشــتر 

فعــال انــد، زیــاد شــده اســت.

ایجاد شمارۀ تیلفون ویژه برای رسیده گی به قضایای خشونت علیه زنان

تسهیل مراجعۀ زنان قربانی به پولیس

حکمتیار:

بحران به پایان خواهد رسید

غنـــی:

افغانستان کشور توطیه نیست 

رییــس حکومــت وحــدت ملــی گفتــه کــه دشــمنان مــردم افغانســتان بــه 
دنبــال ایجــاد تفرقــه و نفــاق میــان قشــرهای مختلــف جامعــه انــد امــا 

ــه ایــن هــدف شوم شــان نخواهنــد رســید. هرگــز ب
آقــای غنــی روز سه شــنبه در مراســم معرفــی محمــد المــاس زاهــد بــه 
حیــث مشــاور ارشــد و نماینــده ویــژه رییــس جمهــور در امــور انســجام 
ــردم  ــاد م ــی و جه ــا قربان ــه قرن ه ــا نتیج ــاک م ــه خ ــت ک ــی گف مل
افغانســتان اســت و حفاظــت از ارزش هــای جهــاد، در اولویــت قــرار دارد 

ــازیم. ــور را عملی س ــاد کش ــان جه ــت های قهرمان ــد خواس و بای
محمــد اشــرف غنــی بیــان داشــت، هــدف اساســی حکومــت وحــدت 
ملــی تأمیــن اتحــاد و همبســتگی ملــی می باشــد، زیــرا ایــن آرزوی همــه 
ــح  ــدارم و ترجی ــی ن ــواده سیاس ــن خان ــه م ــت ک ــردم اســت. وی گف م

ــی و خــادم واقعــی وطــن باشــم. می دهــم کــه مل
آقــای غنــی اظهــار داشــت، مشــکل دشــمن، اتفــاق و اتحــاد ملــت مــا 
اســت و می خواهنــد در ایــن راســتا موانــع ایجاد کننــد، امــا بایــد بداننــد 
کــه هــدف مــا هیــچ گاه تغییــر نمی کنــد، مــا قــدم به عقــب برنمی داریــم 
و آرزوی مــردم خــود را کــه رفــاه و ثبــات اســت، تأمیــن خواهیــم  کــرد.
وی، مــردم را عنصــر مهــم بــرای تأمیــن امنیــت، ثبــات و رفــاه دانســت و 
از همــکاری اقشــار مختلــف مــردم بــا حکومــت قدردانی کــرد. او گفــت 

کــه مــا نیــاز به مشــوره داریــم و متعهــد به ایــن امــر نیــز مــی باشــیم.
ــازی  ــاالی ملت س ــا ب ــرمایه گذاری م ــزود:" س ــی اف ــرف غن ــد اش محم
ــت از شــما و شــما از دولــت  ــا اســت، دول و انســجام وحــدت ملــی م
ــی  ــه به ناکام ــر توطئ ــت ، ه ــه نیس ــور توطئ ــور، کش ــتید، این کش هس
منتــج خواهــد  شــد و مــا بایــد میــراث نیــک از خــود به جــا بگذاریــم".
ــد  ــت تاکی ــافی حکوم ــای انکش ــه  برنامه ه ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه ریی
ــا،  ــل، کاپیس ــات کاب ــامل والی ــه ش ــت ک ــرح زون پایتخ ــه ط ــرد ک ک
ــافی،  ــوازن انکش ــر ت ــود، به خاط ــر می ش ــدان وردک و لوگ ــیر، می پنجش

ــت. ــده اس ــه ش ــت گرفت روی دس
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ــه از  ــت ک ــده اس ــِث پیچی ــک بح ــث، ی ــن بح ای
ــاوت  ــِت متف ــدگاه و برداش ــا دی ــف ب ــای مختل زوای
ــد  ــل از آن بای ــا قب ــرد. ام ــرار می گی ــورد بررســی ق م
ــت و  ــا، هوی ــینۀ تاجیک ه ــی، پیش ــۀ اجمال ــه گون ب
ــرد  ــرار گی حضــور آن هــا در منطقــه مــورد مطالعــه ق
تــا ایــن نقطــه روش شــود کــه تاجیک هــا بــا 
ــی  ــِش مهم ــود، بخ ــی خ ــِن تاریخ ــیار که ــابقۀ بس س
از مدنیت ســازان و حکومت گــراِن یــک جغرافیــای 
ــه در  ــِی منطق ــزرِگ تمدن ــوزۀ ب ــک ح ــزرگ و ی ب
ــا  ــی و حت ــیای جنوب ــه و آس ــیای میان ــه، آس خاورمیان

آســیای صغیــر بوده انــد. 

ب: عوامل داخلی تضعیف و سقوط کامل تاجیک ها 
ســوال اصلــی کــه تــا حــاال پاســخ قانع کننــده بــه آن نمی تــوان 
ــکان  ــی تاجی ــف و فروپاش ــی تضعی ــل داخل ــه عوام ــت، ب یاف
در میــدان اقتــدار و سیاســِت جغرافیــای افغانســتان پــس 
ــس از آن  ــدۀ پ ــم س ــام دو و نی ــی و در تم ــاه ابدال از احمدش

برمی گــردد.
 هیــچ مقاومــِت ســخت و قابــل توجــه نــه بــرای مخالفــت بــا 
ــرای تصاحــب ریاســت  ــه ب ــت و سیاســت های آن، و ن حاکمی
ــورت  ــه ص ــا ک ــه تنه ــت. ن ــورت نگرف ــت ص ــری دول و رهب
ــرباز  ــور و س ــوان مأم ــه عن ــک ب ــِع تاجی ــه جوام ــت، بلک نگرف
بــرای دولت هــا و حکومــِت آن هــا ـ حتــا در جنگ هــای 
ــد.  ــدرت ـ جنگیدن ــِر ق ــر س ــی ب ــی و درون خانواده گ قبیله ی
علی رغــم نــکات مبهــم و ناروشــِن عوامــل داخلــِی تضعیــف و 
شکســت اقتــدار سیاســی تاجیک هــا و عــدم بازگشــت بــه ایــن 
اقتــدار و حتــا ظهــور ارادۀ جــدی و مقاومــت در کســب اقتــدار 
ــن  ــِل ای ــوان عام ــه عن ــر را ب ــکات زی ــوان ن سیاســی، شــاید بت

ضعــف و ناکامــی، مــورد توجــه و مطالعــه قــرار داد: 

ــت  1 -  تعریــف ناروشــن و نامشــخص از تاجیــک و هوی
تاجیکــی 

علی رغــم حضــور و نقــش تاجیک هــا بــه عنــوان یــک 
قــوم، جامعــه و ملــِت بســیار تأثیرگــذار و نقش آفریــن در 
ــی و  ــی، تمدن ــی، فرهنگ ــات سیاس ــف حی ــای مختل عرصه ه
اجتماعــی در یــک حــوزۀ کالن تمدنــی و جغرافیایــی گســترده 
ــا  ــت تاجیک ه ــف روشــن و مشــخص از هوی ــه، تعری در منطق
ــر  ــز ب ــی نی ــود. توافق ــه نمی ش ــکان ارای ــوی تاجی ــا از س حت
ــه شــمول  ــدارد. برخــی ب ــت وجــود ن ــن هوی ــف ای ســِر تعری
ــه گان  ــکاِن اهــل سیاســت و تحصیل یافت ــادی از تاجی شــمار زی
و روشــن فکران تاجیــک در افغانســتان، هویــت تاجیــک را 

ــی.  ــت قوم ــا هوی ــد، ت ــی می دانن ــت فرهنگ هوی
ــت در  ــه حقیق ــن ب ــناخِت درســت تر و قری ــف و ش ــر تعری اگ
هویــت تاجیــک، هویــت فرهنگــی باشــد تــا قومــی و نــژادی، 
پــس یکــی از عوامــل عــدم تمایــل و نبــودِ عالیــق تاجیــک در 
کســب رهبــری و محوریــت قــدرت سیاســی و رهبــری دولــت 

ــد جســت وجو و مطالعــه کــرد.  ــن موضــوع بای را در ای
محــض  فرهنگــِی  ســالیق  و  عالیــق  فرهنگــی،  هویــت 
ــن  ــمولیِن ای ــدارِ مش ــیج پای ــزه و بس ــب انگی ــد موج نمی توان
ــب  ــوص در کس ــی و به خص ــدار سیاس ــب اقت ــت در کس هوی
ــِی  ــت فرهنگ ــود. هوی ــی ش ــدار سیاس ــت و اقت ــری دول رهب
ــت  ــاظ موقعی ــه از لح ــوص ک ــری و به خص ــۀ بش ــک جامع ی
ــرار  ــته ق ــم و ناپیوس ــر جــدا از ه ــی به صــورِت جزای جغرافیای
داشــته باشــند، شــوق و عصیــاِن دسترســی بــه اقتــدار سیاســی 

ــد.  ــاد نمی کن ــدار ایج ــن اقت ــه ای ــیدن ب ــرحد رس ــا س را ت
نکتــۀ دیگــر در تعریــف و شــناخِت هویــت فرهنگــی بــه عنــوان 
هویــت تاجیک هــا کــه عامــل تأثیرگــذار و تعیین کننــده در 
ــدار سیاســی  ــری اقت ــرای کســب رهب ــزه و بســیج آن هــا ب انگی
ــت فرهنگــی  ــه مشــارکت هوی ــود، ب ــت نمی ش و تشــکیل دول
ــی  ــت مذهب ــا در هوی ــردد. تاجیک ه ــر برمی گ ــوام دیگ ــا اق ب
ــزای  ــوان اج ــه عن ــی ب ــان فارس ــوص در زب ــی به خص و زبان
ــِت  ــتند و هوی ــر شــریک هس ــوام دیگ ــا اق ــت فرهنگــی ب هوی
ــالف  ــت برخ ــی هوی ــارکت فرهنگ ــن مش ــد. ای ــان دارن یک س
آن کــه موجــب ظرفیــت و توانایــی تاجیک هــا در رهبــری 
ــی از  ــود، نوع ــی ش ــدار سیاس ــرای اقت ــا ب ــِت آن ه و محوری
بی تفاوتــی و بی اراده گــی را میــان آن هــا در ایــن جهــت ایجــاد 
ــا اراده و  ــه تاجیک ه ــت ک ــن اس ــگفت آور ای ــت. ش ــرده اس ک
ظرفیــِت حمایــت از هویــت فرهنگــِی خــود را در عرصــۀ زبــان 
و مذهــب یعنــی زبــان فارســی)دری( و مذهــب حنفــی از 
دســت داده انــد و در افغانســتان نتوانســتند بــه عنــوان صاحبــان 
اصلــِی ایــن دو بخــش از هویــت فرهنگــِی خــود ظاهــر شــوند. 

2 -   ساختار غیرقبیله یی 
ــوص  ــه و به خص ــر در منطق ــوام دیگ ــالف اق ــا برخ تاجیک ه
ــاختار  ــی دارای س ــاظ اجتماع ــتان از لح ــای افغانس در جغرافی
ــوان  ــه عن ــا ب ــتند. تاجیک ه ــد و نیس ــی نبودن ــت قبیله ی و باف
یــک قومیــِت جداگانــه و مشــخص در جامعــۀ چندقومــی 
افغانســتان دارای زیرمجموعه هــای متشــکل از عشــایر و قبایــل 
ــه کــه در جامعــۀ قومــی پشــتون وجــود دارد،  تاجیکــی آن گون
ــک  ــۀ تاجی ــک و جامع ــی تاجی ــاختار اجتماع ــا س ــتند. حت نیس
در افغانســتان را نمی تــوان و یــا به ســختی می تــوان یــک 
جامعــۀ قومــی و دارای هویــت واحــد قومــی تعریــف و تثبیــت 
کــرد. از همیــن جهــت اســت کــه تاجیک هــا در افغاســتان بــه 
جــای آن کــه بــا هویــت قومی شــان شــناخته شــوند و خــود را 
بــا ایــن هویــت معرفــی کننــد، بــا نــام محــل و منطقــۀ زیســت 
و سکونت شــان شــناخته می شــوند. بدخشــی، پنجشــیری، 

ــمالی و... . ــی، ش ــزاری، هرات تخــاری، م
ــا  ــه باوره ــری اســت ک ــی و فط ــت طبیع ــی، هوی ــت قوم هوی
و مشــترکاِت زیــاد در آن وجــود دارد. ایــن همســانی ها و 
ــود:  ــی می ش ــته گی قوم ــت و همبس ــب عصبی ــترکات موج مش

زبــان مشــترک، دیــن و مذهــب مشــترک، ســنت ها و رواج هــای 
ــتراکات،  ــیاری از آن اش ــه بس ــر ک ــتراکاِت دیگ ــترک و اش مش
منحصــر و ویــژۀ آن قــوم می باشــد و نقــش اصلــی را در 
ــیاری  ــا بس ــد. ام ــازی می کن ــی ب ــت قوم ــته گی و عصبی همبس
ــب  ــان، مذه ــون: زب ــتان چ ــا در افغانس ــترکات تاجیک ه از مش
و حتــا نــژاد و تــا حــدی ســایر ســنت های اجتماعــی در میــان 
ســایر اقــوام وجــود دارد. ایــن اشــتراکاِت هویــت قومــی میــان 
ــت  ــزه، همبســته گی و عصبی ــوام دیگــر، از انگی ــا و اق تاجیک ه
به ســختی  و  به نــدرت  و  می کاهــد  تاجیک هــا  قومــِی 

ــزد.  ــا برمی انگی ــان آن ه ــت را می ــته گی و عصبی همبس
وقتــی زبــان فارســی یــا دری بــه عنــوان زبــان مــادری تاجیکان، 
ــان  ــا زب ــی و حت ــان بین القوم ــوام، زب ــایر اق ــترک س ــان مش زب
ــته گی  ــزه و همبس ــت، انگی ــر اس ــوام دیگ ــی اق ــادری برخ م
میــان تاجیــکان بــر ســر اســتحکام و انکشــاف ایــن زبــان کمتــر 
ــر  ــی منحص ــای هویت ــه ویژه گی ه ــرد. درحالی ک ــکل می گی ش
ــد  ــوام دیگــر می انجام ــِت اق ــه همبســته گی و عصبی ــرد، ب ــه ف ب
و انگیــزۀ نیرومنــد و پایــدار را میــان آن هــا در جهــت آن چــه کــه 
ــد.  ــاد می کن ــود، ایج ــف می ش ــی و تعری ــان تلق ــع قومی ش مناف
ــا  ــی ب ــی و قوم ــنت های قبیله ی ــتو و س ــد پش ــان واح ــاًل زب مث
نــام پشــتونوالی کــه منحصــر بــه هویــت قومــی و جامعــۀ قومــی 
ــان  ــی می ــدید قوم ــزۀ ش ــته گی و انگی ــت، همبس ــتون ها اس پش

جامعــۀ قومــی پشــتون بــه وجــود مــی آورد. 
نبــود ســاختار قبیله یــی در جامعــه و قــوم تاجیــک و حتــا نبــود 
ــۀ  ــک جامع ــه ی ــک را ب ــی، تاجی نشــانه ها و شــاخص های قوم
ــه  ــدار در دسترســی ب ــزه و ارادۀ واحــد و پای برخــوردار از انگی
اقتــدار سیاســی و به خصــوص در رســیدن بــه رهبــری قــدرت 

ــد.  ــل نمی کن سیاســی تبدی

3 - شهرنشینی و فرهنگ محافظه کاری 
برخی هــا زنده گــی مدنــی و شهرنشــینی تاجیک هــا را بــه 
ــی  ــدرت تلق ــب ق ــِع کس ــده و مان ــل بازدارن ــک عام ــوان ی عن
ــا،  ــی تاجیک ه ــهری و مدن ــی ش ــد. زنده گ ــی می کنن و ارزیاب
پیوندهــا و عصبیت هــای قومــِی آن هــا را کــه در حیــات 
ــت  ــت، سس ــه دار اس ــور دارد و ریش ــالقی تبل ــتایی و قش روس
ــک را بیشــتر  ــۀ تاجی ــن ویژه گــی جامع و متالشــی ســاخت. ای
روزمــره  زنده گــی  بــه  وابســته و عالقه منــد  محافظــه کار، 
ــه  ــا ب ــِق آن ه ــل و عالی ــرد و از تمای ــان ک و روزگار درونی ش

ــت.  ــی کاس ــدار سیاس ــت و اقت سیاس

4 -   پراکنده گی جمعیتی 
ــتان  ــر افغانس ــا در سراس ــِت تاجیک ه ــق زیس ــی مناط پراکنده گ
ــی  ــی جمعیت ــن پراکنده گ ــت. ای ــاهده اس ــه و مش ــل مطالع قاب
ــرای  ــت ب ــترک و یک دس ــل مش ــات و عم ــا را از تصمیم آن ه
تــالش و مقاومــت در رســیدن بــه قــدرت سیاســی کــه 
ــی  ــم تلق ــیار مه ــتان بس ــِی افغانس ــنتی و قبیله ی ــۀ س در جامع
می شــود،  بــاز مــی دارد. تاجیک هــا در افغانســتان و حتــا 
ــی  ــم زنده گ ــدا از ه ــدد و ج ــر متع ــۀ جزای ــه گون ــه ب در منطق

ــا را در  ــی آن ه ــت و توانای ــت، ظرفی ــن حال ــه ای ــد ک می کنن
ــب  ــرای کس ــته ب ــدرت به هم پیوس ــد و ق ــت واح ــاد مش ایج
ــاد  ــع ایج ــرد و مان ــان می ب ــظ آن از می ــی و حف ــدرت سیاس ق

انگیــزه و قــدرت همبســته گی در ایــن جهــت می شــود.

5 -  نبودِ تشکیالت سیاسی منظم  مدرن 
تاجیــکان افغانســتان ضعف هــا و کمبودهــای متذکــره را در 
ایجــاد انگیــزه و ارادۀ جــدی کســب قــدرِت سیاســی نتوانســتند 
ــا ایجــاد تشــکیالت منظــم و مــدرِن سیاســی برطــرف کننــد.  ب
درحالی کــه تشــکیالت سیاســی منظــم و مــدرن می توانســت و 
می توانــد آن هــا را بــه یــک نیــروی سیاســی و اجتماعــی توانــا 
ــه اقتــدار سیاســی و رهبــری ایــن اقتــدار  در جهــت رســیدن ب
تبدیــل کنــد. تاجیــکان از ظرفیــت بــزرگ فرهنگــی برخــوردار 
هســتند و ایــن ظرفیــت تســهیل کنندۀ ظرفیــت سیاســی و 
ــود تشــکیالت سیاســی  ــد باشــد. نب ــی توان ــا م اجتماعــی آن ه
ــای  ــد از ظرفیت ه ــکان نتوانن ــه تاجی ــت ک ــده اس ــبب آن ش س
ــره  ــی به ــا اجتماع ــی و حت ــدار سیاس ــود در اقت ــی خ فرهنگ

ــد.  بگیرن

6 -  ناتوانی در محوریت و رهبری اقوام دیگر 
تاجیک هــا بنــا بــه هــر علــت و عواملــی، چــه بنــا بــر نداشــتن 
ــاختار  ــتن س ــر نداش ــا ب ــه بن ــم و چ ــی منظ ــکیالت سیاس تش
ــی  ــۀ کثیرالقوم ــی، نتوانســتند در جامع ــی و قبیله ی منســجم قوم
ــه  ــرای دسترســی ب ــِت سیاســی ب ــری و محوری افغانســتان رهب
ــر  ــش توزیع گ ــد و در نق ــاد کنن ــی ایج ــدار سیاس ــری اقت رهب
ــن  ــار در ای ــران تاجیک تب ــد. رهب ــل کنن ــی عم ــدرت سیاس ق
مــورد به خصــوص در تحــوالت چهاردهــۀ اخیــر بــا ضعف هــا 

ــدند.  ــر ش ــیاری ظاه ــای بس و خبط ه

7 -  رهبری ناموفِق درونی 
رهبــران تاجیک هــا نتوانســتند رهبــری و محوریــِت قابــل 
افغانســتان  قومــی  مختلــِف  گروه  هــای  بــرای  پذیــرش 
ــد. تمــام  ــر ایجــاد کنن به خصــوص در تحــوالت دهه هــای اخی
عناصــر و چهره هــای مدعــی رهبــری برخاســته از جامعــۀ 
تاجیــک افغانســتان و منســوب بــه تاجیک هــا، بــا تفکــر بســته 
و انحصــاری بــه ســوی رهبــری نــگاه می کننــد. آن هــا بــا ایــن 
ــری  ــن رهب ــا ای ــه حت ــوند ک ــل حاضــر نمی ش ــر و در عم تفک
ــِی خــود  ــان خون ــواد و وارث ــرون از خان ــه بی ــاکامِ خــود را ب ن
منتقــل ســازند. رهبــری در میــان تاجیک هــا، رهبــری انحصــاری 
و شــخصی اســت و قبــل از همــه بهره گیــری از ایــن موقعیــت 
و مالکیــِت ایــن رهبــری را حــِق فرزنــدان و وارثــاِن خــود تلقــی 
ــق  ــن ح ــش و ای ــن نق ــم ای ــدد تعمی ــز در ص ــد و هرگ می کنن
ــی در  ــن انحصارگرای ــوند. ای ــک نمی ش ــه گان تاجی ــرای نخب ب
ــۀ  ــا در درون جامع ــه تاجیک ه ــری موجــب آن می شــود ک رهب
خــود از داشــتن یــک رهبــری فراگیــر و مــورد پذیــرِش همــه 
ــدرت بســیار  ــری ق ــد و نقش شــان در رهب ــی بمانن محــروم باق

ــر باشــد.  ضعیــف و غیرموث

8 -   عدم حمایت خارجی 
تاجیک هــا در کســب اقتــدار و حتــا حفــظ اقتــداری کــه 
به خصــوص در دو دورۀ کوتــاه در اوایــل و اواخــر ســدۀ 
بیســتم میــالدی در افغانســتان بــه آن دســت یافتنــد، از حمایــت 
خارجی یــی کــه هزینــۀ پایــداری اقتــدار آن هــا را تأمیــن کنــد، 
برخــوردار نشــدند. درحالی کــه برعکــس، مخالفیــن حکومــت و 
محوریــت سیاســِی آن هــا در هــر دو دوره از ســوی کشــورهای 
خارجــی به خصــوص پاکســتان، دولت هــا و کشــورهای عــرب 
ثروتمنــِد همســو بــا پاکســتان و حتــا امریــکا و انگلیــس مــورد 
ــِت  ــن حمای ــایۀ ای ــد و در س ــرار گرفتن ــترده ق ــِت گس حمای
ــل پایتخــت افغانســتان دســت یافتنــد.  ــه کاب ــی، ب نظامــی و مال
بخشــی از نبــودِ حمایــت خارجــی، بــه ضعــف و ناتوانی هــای 
درونــِی تاجیک هــا و نخبــه گان سیاســی و اجتماعــی تاجیک هــا 
ــوص در دو  ــی به خص ــچ دوره ی ــا در هی ــردد. تاجیک ه برمی گ
ســدۀ اخیــر موفــق نشــدند کــه حمایــت و همــکاری قدرت هــا 
و منابــع خارجــی را بــه ســوی خــود معطــوف دارنــد. 
تاجیک هــا هیچــگاه در البی گــری کــه یکــی از شــیوه های 
ــی و  ــورهای صنعت ــت کش ــب حمای ــذار در جل ــم و تأثیرگ مه
ــیایی  ــرقی و آس ــورهای ش ــی در کش ــی و اروپای ــدر غرب مقت
به خصــوص کشــورهای اســالمی اســت، موفــق نبودنــد و 
ــر  ــچ دکت ــتند. از هی ــورد نداش ــن م ــی در ای ــچ برنامه ی ــا هی حت
ــی در  ــی و عرب ــان انگلیس ــه زب ــتان ب ــک افغانس ــتِر تاجی و ماس
ــان، در  ــن دو زب ــی ای ــی و بین الملل ــِر منطقه ی ــچ نشــریۀ معتب هی
ــی چــاپ و منتشــر  ــته و مقاله ی ــر نوش ــۀ اخی ــار ده ــه و چه س
نشــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه رهبــری وزارت خارجــه 
و بخــش قابــل مالحظــۀ دیپلماســی افغانســتان را در ســه دهــۀ 
ــۀ  ــت و جامع ــه قومی ــق ب ــای متعل ــران و دیپلمات ه ــر، وزی اخی

ــه دوش داشــتند.    ــِک کشــور ب تاجی
ــت  ــب حمای ــا در کس ــی تاجیک ه ــی و ناکام ــر ناتوان ــزون ب اف
ــن  ــت، بزرگ تری ــن جه ــه در ای ــری موفقان ــی و البی گ خارج
ــدگاه و  ــر دی ــدم تغیی ــا در ع ــِی آن ه ــط و ناکام ــف، خب ضع
سیاســِت پاکســتان بــود کــه بــا تاجیک هــا ســِر دشــمنی 
در  رهبران شــان  به خصــوص  آن هــا  گرفــت.  و خصومــت 
چهل ســال اخیــر نتوانســتند پاکســتان را قانــع ســازند کــه 

ــد. ــمنی ندارن ــتان دش ــا پاکس ــا ب تاجیک ه

9 - عدم حمایت همسایه گان 
ــت  ــه در حاکمی ــه ـ ک ــدرِ منطق ــوذ و مقت ــور بانف ــران کش ای
ــِت  ــه اکثری ــار ب ــورت اجب ــوی به ص ــت صف ــا و دول صفوی ه
ــد ـ  ــل گردی ــیعه تحمی ــب ش ــنی مذهب آن، مذه ــلماناِن س مس
ــخ  ــگ و دارای تاری ــان، هم فرهن ــنی مذهِب هم زب ــکاِن س تاجی
مشــترک بــا خــود را در عرصــۀ سیاســت و حتــا عرصــۀ 
ــران  ــاهی ای ــت ش ــداد. دول ــرار ن ــت ق ــورد حمای ــی م فرهنگ
ــا  ــی ب ــراد و مخالفت ــچ ای ــوی هی ــا پهل ــلطنت محمدرض در س
سیاســت اجباری ســازی زبــان پشــتو در صــدارت محمدهاشــم 
ــا در  ــان فارســی حت ــه جــای زب خــان در معــارف افغانســتان ب
ــام  ــر ن ــتان، تغیی ــی زبان افغانس ــۀ فارس ــق و جامع ــام مناط تم
ــن و  ــی اماک ــای تاریخ ــض نام ه ــه دری، تعوی ــی ب ــان فارس زب
ــداد.  ــه پشــتو نشــان ن مناطــق مختلــف افغانســتان از فارســی ب
درحالی کــه کشــورهایی چــون ترکیــه و پاکســتان پیوســته 
جوامــع نزدیــک بــه خــود را از لحــاظ فرهنگــی و تاریخــی در 
ــورد  ــه م ــورهای منطق ــا در کش ــود و حت ــایه گی های خ همس

ــد.  ــرار داده ان ــت ق حمای
پاکســتان به خصــوص در چهــار دهــۀ اخیــر بــا جــرأت و 
ــورد  ــی را در افغانســتان م ــی شــگفت آور، سیاســت قوم قاطعیت
عنایــت و عمــل قــرار داد و تــا اکنــون نیــز در رویکــردِ معطــوف 
ــرف  ــز مش ــرال پروی ــد. جن ــل می کن ــت عم ــن سیاس ــه همی ب
زمــام دار پاکســتان حتــا پــس از حملــۀ امریــکا و ســقوط 
ــان کــه بایــد یکــی از متهمیــن اصلــی حمایــت  حکومــت طالب
ــود، در  ــرای امریکایی هــا می ب ــان ب از تروریســم القاعــده و طالب

ــد: ــان می گوی ــاع از طالب ــورد دف م
»امتنــاع از همــکاری بــا طالبــان بــرای مــا ممکــن نبــود. طالبــان 
همــه از قــوم پشــتون منطقــۀ هم مــرز بــا ایالت هــای بلوچســتان 
ــت  ــک جمعی ــه ی ــد ک ــتان بودن ــرحد پاکس ــمال غربی س و ش
بــزرگ پشــتون دارد. مــا رابطــۀ خانواده گــی و نــژادی محکمــی 
بــا طالبــان داریــم. مخالفــان طالبــان، ائتــالف شــمال متشــکل از 
ــت  ــت حمای ــه تح ــد ک ــا بودن ــا و هزاره ه ــا، ازبیک ه تاجیک ه
ــت  ــن اس ــه ممک ــتند. چگون ــرار داش ــد ق ــران و هن ــیه، ای روس
ــد؟  ــمال باش ــالف ش ــه ائت ــل ب ــتان متمای ــی در پاکس حکومت
چنیــن تمایلــی می توانســت باعــث ســتیزۀ جــدی و مشــکالت 
ــش،  ــط آت ــتان در خ ــتان شود.«)پاکس ــل پاکس ــی در داخ امنیت

ــز مشــرف، ص ۳2۸( ــف پروی تألی
ــل از ســقوط ســلطنت  ــران قب ــای ســلطنتی ای ــد دولت ه هرچن
در ســال ۱۳۵۷، در هیــچ دوره یــی بــا تاجیک هــا روابــط 
ــی را در عرصــۀ  ــه توجــه و حمایت نزدیــک نداشــتند و هیچ گون
سیاســی و فرهنگــی از تاجیک هــا نکردنــد، امــا پــس از ســقوط 
شــاه و تشــکیل جمهــوری اســالمی، سیاســت زمــام داران ایــران 
بیشــتر مذهبــی و ایدیولوژیــک گردیــد و حتــا در مخالفــت بــا 
تاجیک هــا قــرار گرفــت. سیاســت مذهبــی و شــیعه گرایی 
ــرِب  ــکا و ع ــا امری ــش ب ــران و مخالفت ــالمی ای ــوری اس جمه
ــرب  ــۀ ع ــام جامع ــتان تم ــه پاکس ــد ک ــه آن ش ــر ب ــنی منج س
ــکا  ــری امری ــه رهب ــرب ب ــعودی و غ ــتان س ــری عربس ــه رهب ب
را در افغانســتان بــه دنبــال سیاســِت خــود بکشــاند. پــس 
از تشــکیل دولــت مجاهدیــن در ســال ۱۳۷۱ )۱۹۹2( بــا 
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــالمی، جمه ــت اس ــت جمعی محوری
ــا سیاســت فرقه یــی و ایدیولوژیــِک خــود  ســال های نخســت ب

ــت.  ــت گام برداش ــن دول ــف ای در تضعی

تاجیـــــکان افغـــــانستان 
و چـــــالــــش اقتــــــدار سیــــاســـــی

محمداكرام اندیشمند / /////////////// بخش چهارم
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ــودِن  ــی ب ــه غرب ــی ب ــه غنوش ــر چ ــب، اگ ــن ترتی ــه ای ب
زادگاه دمکراســی یقیــن دارد و بــه عناصــر مثبــِت موجــود 
ــی  ــر منفی ی ــود عناص ــی وج ــد، ول ــراف می کن در آن اعت
ــۀ  ــی اندیش ــت جایگزین ــرای رهیاف ــدی ب در آن را درآم
ــد.  ــی ده ــرار م ــی ق ــفه های غرب ــای فلس ــالمی به ج اس
ــه  ــت ک ــر آن اس ــالم گرایان ب ــر اس ــان دیگ ــز به س او نی
حکومــت اســالمی، اصــول بدیلــی را در اختیــار دارد کــه 
ــه  ــرا اگرچ ــوق دارد؛ زی ــی تف ــت غرب ــول حکوم ــر اص ب
ــر اصــل مشــروعیت  ــکا ب ــه ســبب ات ــی ب ــت غرب حکوم
ــوان  ــه عن ــت ب ــاظ مل ــون و لح ــت قان ــی در حاکمی متجل
منبــع حاکمیــت مفتخــر اســت؛ امــا حکومــت اســالمی بــه 
ــز  ــر دو اصــل نــص و شــورا، متمای ــکا ب ــا و ات ســبب ابتن
ــام  ــروعیت در نظ ــرا مش ــت؛ زی ــی اس ــت غرب از حکوم
ــاس  ــر اس ــه داوری ب ــل ب ــزام کام ــرو الت ــالمی، در گ اس
ــا پذیــرش کامــل حکمیــت  ــازل کــرده و ی آن چــه خــدا ن
شــرع خداســت و نــص الهــی، حقیقتــی اساســی در 
ــرعی یی  ــکام ش ــه اح ــت. چنان ک ــالمی اس ــت اس جماع
کــه در کتــاب و ســنت آمــده اســت، مبــادی برتــر و ثابــت 
ــت از  ــه حاکمی ــر این ک ــص ب ــه ن ــه این ک ــت و خالص اس
ــک  ــرا او مالک المل ــی ورزد؛ زی ــد م ــت، تأکی ــدا اس آن خ
ــر  ــریعت ب ــی ش ــت و برپای ــر اس ــدرِت برت ــب ق و صاح
هــر مســلمانی واجــب اســت و توجیــه وجــود حکومــت 
اســالمی، پیــاده کــردن شــریعت و ســپس وجــوب اطاعــت 
از حاکــم تــا زمانــی کــه شــریعت را پیــاده می کنــد، 
اســت)همان، ص ۱۱0 مختصــراً نقــل شــده اســت(. وی در 
پایــان بــه اصــل دومِ حکومــت اســالمی یعنــی شــورا بــاز 
ــار  ــان آث ــه بی ــش را ب ــوم کتاب ــدود یک س ــردد و ح می گ
مثبــت آن و توســعه دادِن حوزه هــای آن، بــه قصــد اظهــار 
ــد  ــی جدی ــا دموکراس ــه ب ــال آن در مقایس ــوق و کم تف
ــی و  ــاد حقوق ــد. غنوشــی از ابع ــی اختصــاص می ده غرب
ــورا  ــپس بحــث ش ــد و س ــورا ســخن می گوی ــِی ش سیاس
ــه  ــم ب ــی را ه ــی و تربیت ــادی و فرهنگ ــوزۀ اقتص در ح
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــان ب ــد. وی همچن ــان می کش می
ــه شــامل  ــدان گســترده اســت ک اصطــالح دمکراســی چن
ــرۀ  ــن ثم ــود و همچنی ــی می ش ــی متنوع ــای سیاس نظام ه
ــان اســت: »از آن جــا کــه دمکراســی مفهــوم  ــزاع اروپایی ن
ــر را  ــا همدیگ ــاد ب ــاًل متض ــای کام ــت و نظام ه ــی اس کل
ــًا  ــی صرف ــک نظــام حکومت ــارۀ ی ــه، داوری درب در برگرفت
ــام دمکراســی را برخــود دارد دشــوار  بدیــن عنــوان کــه ن
ــرای شــناخت ماهیــت  ــن رو می بایســت ب اســت و از همی
ــی  ــه نام ــه چ ــر از این ک ــی، صرف نظ ــر نظام ــِی ه واقع
ــی  ــه بررس ــل ب ــور کام ــت، به ط ــاده اس ــود نه ــر خ را ب
شــرایط و بســتر پیدایــش آن و ارزش هــا، افــکار، ادبیــات، 
هنرهــا و فلســفه های رایــج در حــوزه حاکمیــِت آن 
ــه  ــد ک ــت و آن گاه دی ــط او پرداخ ــان و رواب ــارۀ انس درب
در روابــط داخلــی مــردم بــا همدیگــر و نیــز روابــط آنــان 
ــی از  ــردی واجتماعی ی ــار ف ــه رفت ــا چ ــر ملت ه ــا دیگ ب
ــرد.  ــمه می گی ــات سرچش ــه ها و ادبی ــکار و اندیش ــن اف ای
بیانیه هــای  و  دمکراســی  صــورت  وجــود  بنابرایــن، 
رســمی از قبیــل اعــالم حاکمیــِت ملــت یــا حقــوق بشــر 
ــات و  ــث انتخاب ــزاب و بح ــان و اح ــود پارلم ــا وج و ی
اکثریــت نمی توانــد معیــار و مــالک باشــد؛ چــه در طــول 
ــای  ــخت ترین نظام ه ــر در س ــخ و در روزگاراِن حاض تاری
دیکتاتــوری نیــز صــورت دمکراســی وجــود داشــته و یــا 

ــان، ص ۸۹( ــود دارد«.)هم وج
ــرا،  ــش و واقعیت گ ــری آزاداندی ــوان رهب ــه عن ــی ب غنوش
ــه  ــه و ب ــۀ دمکراســی پرداخت ــه نقــد اخالقــی و واقع بینان ب
ــی و  ــی اخالق ــام آن، فروپاش ــه فرج ــت ک ــاور اس ــن ب ای
ــردن فســاد، بهره کشــی و انحــراف خواهــد  ــی ک ــا قانون ی
بــود. وی می گویــد: »امــروز بســیاری از ســتمکاری ها 
از  ملت هــا  دیگــر  بــر  ســتم  قبیــل  از  تباهی هــا  و 
آنــان،  از  بهره جویــی  و  ســرزمین ها  اشــغال  رهگــذر 
ــوه  ــاد، رش ــق، فس ــترش فس ــون گس ــی چ ــا تباهی های ی
ــی  ــام دمکراس ــود را از نظ ــروعیِت خ ــب کاری، مش و فری
ریشــه دارترین  کــه  اســت  آن  نــه  مگــر  می گیــرد. 
ــی  ــوز وزارت های ــه هن ــا و فرانس ــی ها در بریتانی دمکراس
بــرای مســتعمرات یــا امــور مــاورای بحــار دارنــد؟ 
ــه گــور  ــده ب ــواط و زن ــه آن اســت کــه قمــار و ل مگــر ن
کردن هــای معاصــر )ســقط جنیــن و محــدود بــودن 
موالیــد( را قانونــی می کننــد؟ و مگــر نــه آن اســت کــه در 
ــاع  ــه اوض ــی ب ــا بی اعتنای ــا، ب ــر ملت ه ــا دیگ ــادالت ب مب
فاجعه آمیــز زنده گــی آنــان، شــروط اجحاف آمیــزی را 

بــر آن هــا تحمیــل می کنند؟...«)همــان، ص ۸۹(.
غنوشــی در بحــث آزادی عقیــده، فــراوان از آیــۀ »ال اکــراه 
فــی الدیــن« )بقــره/۱۵۶( بهــره می گیــرد. وی معتقــد 
ــرد در  ــن اســت »کــه حــق ف ــن آیــت بیانگــِر ای اســت ای
انتخــاب یــک عقیــده، دور از هرگونــه اکــراه اســت. آییــن 
ــوازمِ  ــار و ل ــی از آث ــوان یک ــه عن ــن آزادی را ب ــالم ای اس
ــل و  ــه عام ــرده و هرگون ــن ک ــودِن وی تضمی ــوول ب مس
زمینــۀ اکــراه و اجبــار را ممنــوع شــمرده، و در کنــار آن، از 
هیــچ تالشــی در تأکیــد بــر ضــرورِت بیــان آشــکار حــق و 
اقامــۀ برهــان بــر عقیــدۀ درســت، ســپردن مســوولیت دفاع 
ــتن  ــا، بازداش ــراد و گروه ه ــه اف ــده ب ــداری از عقی و پاس
فتنــه از گرونــده گان، هرچنــد از رهگــذر اســتفاده از 
ــا کــردن نقشــه های  ــدرت، و ســرانجام کوشــش در خنث ق

ــت«.)همان، 22(  ــرده اس ــذار نک ــمنان، فروگ دش
ــدان توســعه می دهــد کــه  ــده، چن وی در فهــم آزادی عقی
ــد  ــازه می ده ــالمی اج ــت اس ــلمانان در حکوم ــه غیرمس ب

»از دیــن اســالم انتقــاد کنند«)همــان، ص2۶( و »آزادی 
ــتایند« و  ــدۀ خــود را بس ــه عقی ــد داشــت ک ــل خواهن کام
»غیرمســلمانان در حکومــت اســالمی بــر عقیــده و رفتــاری 
کــه مخالــف وجدان شــان باشــد، مجبــور نخواهنــد بــود.« 

ــان، ص 2۸( )هم
در دهــۀ هفتــاد، غنوشــی هماننــد دیگــر اســالم گرایان بــه 
ایــن بــاور بــود کــه کافــر و مرتــد مســتحق مجــازاِت اعدام 
اســت. ایــن موضــوع از همــان زمــان مــورد گفت وگــوی 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــلماِن تونس ــمندان مس ــماری از اندیش ش
کــه در اعتــراض بــه چنیــن بــاوری کــه تــارک دیــن اســالم 
مســتحقق اعــدام اســت، از پیوســتن بــه جنبــش »االتحــاد 
االســالمی« کــه بعــداً بــه ریاســت غنوشــی تأســیس شــد، 

منصــرف و از جریــان غنوشــی منشــعب شــدند. 
ــدۀ  ــن عقی ــی در ای ــی جزی ــۀ هشــتاد، تحول در اواخــر ده
ــداد  ــه »ارت ــد ک ــاور می رس ــن ب ــه ای غنوشــی رخ داده و ب
جرمــی اســت کــه بــا مســألۀ آزادی عقیــده کــه اســالم آن 
ــا  ــدارد و تنه ــی ن ــت، ارتباط ــناخته اس ــمیت ش ــه رس را ب
مســألۀ سیاســی اســت و هــدف از تعییــن کیفــر بــرای آن، 
پاســداری از مســلمانان و حفاظــت از تشــکیالت حکومــت 
ــه در  ــت و آن چ ــمنان اس ــاوز دش ــر تج ــالمی در براب اس
ــار  ــه اعتب ــه، ب ــام پذیرفت ــر انج ــب پیامب ــاره از جان این ب
ــن  ــه. بدی ــورت گرفت ــرت ص ــِی آن حض ــت سیاس والی
ــر  ــک حــد بلکــه نوعــی تعزی ــه ی ــد ن ــر مرت ــب، کیف ترتی
ــه  ــی سیاســی اســت ک ــداد هــم جرم ــه ارت اســت. چنان ک
بــا جــرم قیــام مســلحانه برضــد نظــام حکومــت و تــالش 
بــرای ایجــاد تزلــزل در آن در دیگــر نظام هــا برابــری 
ــا گســترده گی و مقــدار خطــری کــه  ــد و مناســب ب می کن

ــت هایی در  ــوان سیاس ــالمی دارد، می ت ــۀ اس ــرای جامع ب
ــان، ص ۳2( ــت.« )هم ــش گرف ــا آن در پی برخــورد ب

غنوشی و ناسیونالیسم
در ابتــدای ایــن نبشــته تذکــر دادیــم کــه غنوشــی مراحــِل 
متعــددی را در مســیر حرکــت فکــرِی خــود پیمــوده 
ــش ناسیونالیســتی  ــدا گرای ــه در ابت ــی ک ــه گونه ی اســت، ب
ــرزِ تفکــر  ــن ط ــام از ای ــرورِ ای ــه م ــا ب ــی داشــت، ام عرب
دســت کشــید و بــه تعبیــر خــودش، از نــو مســلمان شــد. 
غنوشــی بــه مــدِت یک ســال عضــو حــزب اتحــاد 
ــاد  ــزب اتح ــاخۀ ح ــزب ش ــن ح ــد، ای ــتی ش سوسیالیس
ــود کــه توســط جمــال عبدالناصــر  ــی ب سوسیالیســتی عرب
ــری مــی شــد و بعدهــا توســط انورالســادات منحــل  رهب
غنوشــی  ملــی جایگزینــش شــد.  و حــزب  گردیــد 
ــی  ــی عرب ــم آرزوی همنوای ــه دریافت ــد: »آن دم ک می گوی
و قومیــت، فریبــی بیــش نبــوده اســت؛ شــوِک عمیقــی بــه 
ــا  ــا در شــمال افریق ــه م ــی ک ــی عربیت ــن وارد شــد. یعن م
می شناســیم و منافاتــی بــا اســالم نداشــت، همــان عربیتــی 
ــود،  ــده ب ــیس ش ــای آن تأس ــر مبن ــزب ب ــه ح ــت ک نیس
ــش و در ســتیز  ــود منفصــل از روح خوی ــی ب بلکــه عربیت
بــا خــود«. او چنیــن ادامــه می دهــد »در درون حــزب، بــه 
موضــوع رابطــۀ قومیــت و عربیــت با اســالم کشــیده شــدم. 
ــرد،  ــث می ک ــن بح ــا م ــد و ب ــوولی می آم ــار مس ــر ب ه
]از ایــن رو[ خواســتار مشــخص شــدن جایــگاه اســالم در 
ــه ایــن نتیجــه  ــودم. ب ــه اســالم ب ــگاه حــزب ب حــزب و ن
ــزب  ــا ح ــی ب ــط و رابطه ی ــچ رب ــالم هی ــه اس ــیدم ک رس
ــالمیه  ــه االس ــاه الحرک ــن نش ــوار م ــی واط ندارد«)الغنوش
ــی از  ــرای جدای ــی را ب ــاور، غنوش ــن ب ــس(. ای ــی تون ف

ــان  ــن می ــی در ای ــد. غنوش ــم می کن ــزب مصم ح
ــه  ــه ب ــم و سرنوشت ســازِ دیگــری ک ــه نتیجــۀ مه ب
ــید.  ــود، رس ــی از حــزب ب ــر از جدای ــب مهم ت مرات
او می گویــد: »در عیــن حــال متوجــه شــدم اســالمی 
ــی  ــالم صحیح ــودم، اس ــده ب ــزرگ ش ــا آن ب ــه ب ک
ــی اســت  ــدوی و آمیزه ی نیســت؛ اســالمی ســنتی، ب
ــتی و  ــه هس ــی ب ــی کل ــاط، نگرش ــراث انحط از می
برنامه هــای کامــل بــرای زنده گــی نــدارد«. بــا 
ــه  ــش گرفت ــدی را پی ــری وی راه جدی ــن بازنگ ای
ــۀ  ــن ۱۹۶۶م نقط ــم ژوئ ــب پانزده ــد: »ش و می گوی
عطفــی در زنده گــی ام بــود. آن شــب، کاســۀ صبــرم 
ــتم  ــید. دانس ــرا رس ــی ف ــۀ نهای ــد و لحظ ــز ش لبری
ــه حــول وقــوۀ الهــی، بایــد از دنیــای خــارج  کــه ب
ــب  ــوم. آری! در آن ش ــری وارد ش ــای دیگ ــه دنی ب
مســلمان شــدم. در آِن واحــد دو چیــز را همان زمــان 
از خــود رانــدم؛ قوم گرایــی ســکوالر و اســالم 
ــالم  ــدم. اس ــرف ش ــالم مش ــن اس ــه دی ــنتی. ب س
اصیلــی کــه آن را از منبــع اصلــی اش، »وحــی« 
ــۀ  ــاخته و پرداخت ــالمِ س ــه آن اس ــودم، ن ــه ب گرفت
تاریــخ و ســنت ها... اتحــاد سوسیالیســتی را در 
ــرده، وارد  ــرک ک ــوریه ت ــم در س ــومِ اقامت ــال س س
ــن  ــوار م ــان اســالم گرا شــدم.« )الغنوشــی واط جری

ــس(  ــی تون ــالمیه ف ــه االس ــاه الحرک نش
در مصاحبه یــی کــه غنوشــی بــا مجلــۀ کیــان، 
شــمارۀ ۱۷ انجــام داد، در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
"آیــا میــان اســالم بــه عنــوان مقولــۀ دینــی ابــدی و 
جــاودان و ناسیونالیســم بــه عنــوان مقولــۀ اجتماعی، 
ــا  ــت ی ــر قومی ــت: »اگ ــود دارد؟" گف ــی وج تناقض
ناسیونالیســم بــه معنــای وابســته گی بــه ملتــی باشــد 
کــه زبــان، فرهنــگ، تاریــخ و منافــع مشــترک، آن هــا 
را به هــم پیونــد می دهــد و اســالم بــه مفهــوم 
ــان ها را  ــه انس ــد ک ــک باش ــام ایدیولوژی ــک نظ ی
بــه عبــادت و اطاعــت خداونــد و بــرادری فیمابیــن 
بــرادری  و  وابســته گی  می کنــد؛  دعــوت  خــود 
ــر اســت.  ــوع وابســته گِی دیگــر برت ــر ن ــی از ه دین
ــض  ــن تناق ــم و دی ــان ناسیونالیس ــت می ــن اس ممک
ــی و  ــض قطع ــن تناق ــا ای ــد، ام ــته باش ــود داش وج
ــد  ــن می توان ــوب دی ــرا چارچ ــت؛ زی ــی نیس حتم
ــن  ــه ای ــد، ب ــی باش ــای قوم ــرای چارچوب ه پذی
ــای  ــه ویژه گی ه ــی ب ــوم و ملت ــر ق ــه ه ــوم ک مفه
ــگ  ــوب فرهن ــود در چارچ ــی خ ــژادی و فرهنگ ن
ــرش  ــرای پذی ــرام بگــذارد و خــود را ب ــر احت فراگی
ویژه گی هــای فرهنــگ فراگیــر آمــاده کنــد. در 
کــه  می بینیــم  اســالمی  بــزرگ  تمــدن  تاریــخ 
ایرانیــان،  اعــراب،  نظیــر  مختلــف  ملت هــای 
ــا و  ــا، هندی ه ــا، بربره ــا، کرده ــا، مالوی ه ترک ه
ــظ  ــود را حف ــای خ ــا ویژه گی ه ــه تنه ــا ن چینی ه
ــا،  ــراب، ترک ه ــر اع ــا نظی ــی ملت ه ــه برخ ــد بلک کردن
ایرانیــان، رهبــری سیاســی امــت را نیــز در دســت گرفتنــد 
ــد: ــه می گوی ــت ک ــرآن اس ــۀ ق ــان آی ــیر هم ــن تفس و ای

 یــا أَیَُّهــا النَّــاُس إِنَّــا َخَلْقناُکــْم مـِـْن َذَکــٍر َو أُنْثــی َو َجَعْلناُکْم 
ُشــُعوبًا َو َقبائـِـَل لِتَعاَرُفــوا ...: »ای مــردم! مــا شــما را از یــک 
ــم،  ــرار دادی ــا ق ــا و قبیله ه ــم و تیره ه ــرد و زن آفریدی م
تــا یکدیگــر را بشناســید...«. قومیــت یــا ناسیونالیســم 
ــرد  ــرار می گی ــن ق ــا دی ــاد ب ــا تض ــض ی ــی در تناق هنگام
ــک  ــِت ایدیولوژی ــه وضعی ــت« ب ــۀ »موجودی ــه از مرحل ک
منتقــل شــود. در چنیــن شــرایطی، ناسیونالیســم از دیــدگاه 
ــا  ــالق و حت ــای اخ ــود و منش ــفۀ وج ــه فلس ــش ب پیروان
نتیجه یــی  کــه  می شــود  تبدیــل  نــژادی  فخرفروشــی 
ــوامِ  ــر اق ــلط ب ــی و تس ــی و چیره خواه ــر از برتری طلب غی
دیگــر نخواهــد داشــت. ایــن همــان رویکــردی اســت کــه 
ــدا  ــا پی نظریه هــای ناسیونالیســتی عصــر انقالب هــای اروپ
کردنــد، یعنــی از دیــن رویگــردان شــدند و بیشــتر بــه دیــن 
ــمانی روی  ــان آس ــل ادی ــم در مقاب ــا سکوالریس ــری ی بش

ــد.«  آوردن
ــه در پیکــر  ــد ک غنوشــی ناسیونالیســم را ویروســی می دان
جوامــع اســالمی رخنــه کــرده و همزیســتی مســالمت آمیز 
ــاور وی، عرب هایــی  ــه ب مســلمانان را برهــم زده اســت. ب
کــه علــم ناسیونالیســم را بلنــد کردنــد، هیــچ گاه نتوانســتند 
در محــور قومیــت گردهــم جمــع شــوند و حقــوق حقــۀ 
خــود را از دیگــران بگیرنــد، بلکــه بیشــتر از پیــش پراکنــده 
و متفــرق شــدند. وی می افزایــد »ناسیونالســیم عــرب 
ــورداری از  ــم برخ ــادی و به رغ ــعۀ اقتص ــش توس در بخ
ــوردار  ــری برخ ــانس بهت ــی از ش ــم طبیع ــای عظی ثروت ه
ــرق  ــرب غ ــورهای ع ــی کش ــروزه تمام ــرا ام ــود؛ زی نب
در بدهی هــای خارجــی هســتند. همچنــان در مــورد 
آزادی هــای اجتماعــی و مقولــۀ حقــوق بشــر و مشــارکت 
مــردم در قــدرت، ناسیونالســم عــرب، اســتبداد را بــه یــک 

تیــوری ثابــت تبدیــل کــرد.«
ویــروس  را  ناسیونالســم  غنوشــی  حــال،  ای  علــی 
بیــان  بــا  و  می دانــد  اســالمی  جوامــع  بنیان برکــِن 
نمونه هــای متعــددی در کتاب هــا و مقــاالت خــود، ثابــت 
ــع  ــی از جوام ــتی برخ ــش ناسیونالیس ــه گرای ــازد ک می س
اســالمی به ویــژه عرب هــا نتوانســت کاری از خــود نشــان 
دهــد و در تمــام کشــمکش های سیاســی و نظامــی، میــدان 
ــارز آن،  ــای ب ــه نمونه ه ــت ـ ک ــه اس ــران باخت ــه دیگ را ب
مســأله فلســطین و اختالفــات میــان حکومت هــای عــرب 

اســت.
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ــوۀ  ــاد از نح ــن انتق ــگاران ضم ــت خبرن ــۀ مصونی کمیت
ــش  ــه در ش ــد ک ــانه ها می گوی ــی رس ــانی برخ خبررس
ــگاران  ــر خبرن ــاه گذشــته ۳۶ درصــد خشــونت در براب م

ــه اســت.  ــش یافت افزای
ــد( در   ــنبه ) ۳ اس ــه ش ــروز س ــاد دی ــن نه ــووالن ای مس
ــونت در  ــه خش ــتند ک ــان داش ــری بی ــت خب ــک نشس ی
ــه  ــگاران در ۶ مــاه اول ســال 20۱۷ نســبت ب ــر خبرن براب
ــان  ــش را نش ــد افزای ــته ۳۶ درص ــال گذش ــاه اول س ۶ م

می دهــد. 
آنــان بــاور دارنــد کــه دولــت در ارایــه معلومــات و آمــار 
ــه عمــل  ــگاران صادقان ــرای خبرن حمــالت تروریســتی ب

نمی کنــد.
ــان،  ــگاران هم چن ــت از خبرن ــاد حمای ــن نه مســووالن ای
ــان  ــت مخالف ــات دور دس ــه در والی ــد ک ــد می کنن تأکی
ــدان  ــاالی کارمن ــدی را ب ــارهای ج ــت فش ــلح دول مس

رســانه یی و خبرنــگاران وارد می کننــد.
نجیــب اهلل شــریفی رییــس کمیتــه مصونیــت خبرنــگاران 
گفــت: مطابــق ارزیابی یــی کــه صــورت گرفتــه در 
شــش مــاه نخســت ســال 20۱۷ بــه تعــداد ۱0 خبرنــگار 

ــروه  ــات گ ــان عملی ــا در جری ــتقیم و ی ــالت مس در حم
ــده اند. ــته ش ــش کش ــان و داع طالب

بــا  طالبــان  ایدیولوژیکــی  مخالفــت  کــه  گفــت  او 
ــونت  ــورد خش ــث برخ ــز باع ــگاران نی ــانه ها و خبرن رس
آمیــز از ســوی ایــن گروه هــا  در برابــر خبرنــگاران 
ــن  ــرف ای ــت تص ــن و تح ــق ناام ــه درمناط ــود ک می ش
ــانه ها  ــگاران و رس ــرکار خبرن ــی ب ــروه  محدودیت های گ

می گــردد. وضــع 
او گفــت کــه طالبــان مانــع نشــر خبرهــای صلــح، 
ــانه ها  ــان در رس ــدای زن ــز ص ــی و نی ــای تفریح برنامه ه

می گردنــد.
رییــس کمیتــه مصوونیــت خبرنــگاران گفــت کــه بربنیــاد 
ارزیابی هــای ایــن گــزارش، از نــگاه کمــی و آمــاری مانند 
گذشــته در شــش مــاه گذشــته، بیشــترین خشــونت علیــه 
خبرنــگاران از ســوی کســانی صــورت گرفتــه اســت کــه 

ــاط داشــته اند. ــه حکومــت ارتب ب
او گفــت کــه بربنیــاد ارزیابــی ایــن گــزارش از ۷۳ مــورد 
خشــونت کــه در کمیتــه مصوونیــت خبرنــگاران بــه ثبــت 

رســیده عامــل ۴۶ درصــد آن افــراد حکومتــی بوده انــد.

او گفــت کــه بیشــترین آمــار خشــونت علیــه خبرنــگاران، 
ــن آن  ــل و کمتری ــمال شــرق کاب ــات  ش ــل و والی در کاب
ــه  ــورت گرفت ــل ص ــرقی کاب ــوب ش ــای جن در والیت ه

اســت.
مــوارد خشــونت بــا خبرنــگاران کــه در کمیتــه مصوونیت 
خبرنــگاران بــه ثبــت رســیده اســت، ۱0 کشــته، ۱2 
ــن،  ــورد توهی ــوب، ۱۸ م ــت و ک ــورد ل ــی، ۱۹ م زخم
ــز   ــد آمی ــورد تهدی ــورد برخ ــت و ۶  م ــورد بازداش ۵ م

می باشــد.
گفــت:  خبرنــگاران  مصوونیــت  کمیتــه  رییــس 
باوجودی کــه قانــون دسترســی بــه اطالعــات نافــذ 
اســت، امــا حکومــت در دادن اطالعــات به خصــوص در 
ــه  ــار تلفــات رویدادهــای تروریســتی صادقان ــی آم ارایه ی

نمی کنــد. عمــل 
ــث  ــأله باع ــن مس ــه ای ــرد ک ــح ک ــریفی تصری ــای ش آق
ــده و  ــگاران ش ــانی خبرن ــالع رس ــردرگمی در کار اط س
ــای  ــان و گروه ه ــات طالب ــتفاده و تبلیغ ــو اس ــۀ س زمین

ــد. ــم می کن ــت را فراه ــف دول مخال
او همچنــان گفــت کــه نبــود مرکــز واحــد آمــار در دولت 
باعــث گردیــده اســت کــه تفــاوت برجســتۀ در آمــاری که 
از ســوی دولــت و نهادهــای غیــر دولتــی ارایــه می شــود 
ــه تقســیم بندی  ــد ب ــای شــریفی در پیون ــد. آق بوجــود آی
ــه  ــت ک ــانه ها گف ــماری از رس ــی ش ــی- مذهب جغرافیای
افغانســتان، عــراق نیســت کــه بتــوان جغرافیــای قومــی-
مذهبــی ترســیم کــرد. پیشــتر شــماری از رســانه ها تیتــر 
زده بودنــد کــه »حملــۀ انتحــاری بــر منطقــۀ شیعه نشــین 
کابــل« ایــن تیتــر انتقاداتــی را بــه همــراه داشــته اســت.  

ــای  ــر از نهاده ــی دیگ ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
حمایــت از رســانه ها و خبرنــگاران در افغانســتان از 
ــی  ــراز نگران ــگاران اب ــر خبرن ــونت در براب ــش خش افزای

کرده انــد.
آزاد در  کننــدۀ رســانه های  یــا حمایــت  نــی  دفتــر 
افغانســتان پیــش از ایــن بــا نشــر اعالمیه یــی از بــر 
خــورد نــا مناســب پولیــس در برابــر خبرنــگاران در 

حادثــۀ روز دو شــنبه خبــر داده اســت. 
نهــاد نــی گفتــه کــه وقتــی برخــی از خبرنــگاران تــالش 
می کردنــد تــا از ســاحۀ مــورد آمــاج قــرار گرفتــۀ حملــۀ 
انتحــاری موتــر بمــب قــرار گرفتــه بــود، تصویــر بــرداری 
ــرار  ــت ق ــورد اهان ــس م ــوبان پولی ــرف منس ــد، از ط کنن

گرفتــه انــد.
ــر  ــگاران در ســال اخی ــر خبرن افزایــش خشــونت در براب
در افغانســتان از طــرف برخــی مســووالن دولتــی، مافیــا و 
ــه  ــش یافت ــان افزای ــای تروریســتی داعــش و طالب گروه ه

اســت.   

ـــو  ـــر خپل ـــر پ ـــاع وزی ـــو دف ـــده ایالتون ـــکا متح د امری

ـــو  ـــاره چـــې د افغـــان پوځیان ـــو د هغـــه څـــه لپ مامورین

د یونیفـــورم پـــه جوړولـــو میلیونونـــه ډالـــره ضایـــع 

ـــړی دی. ـــاد ک ـــوي انتق ش

ــې  ــي چـ ــر دې څرخـ ــاد پـ ــس انتقـ ــز متېـ د جیمـ

ـــاب  ـــې انتخ ـــي جام ـــاره پلنګ ـــوځ لپ ـــان پ ـــې د افغ ول

ـــع  ـــرې ضای ـــره پ ـــه ډال ـــت میلیون ـــه ویش ـــوي او ات ش

شـــوي دي.

ـــتو  ـــکا د مرس ـــاره د امری ـــې لپ ـــتان د بیارغون د افغانس

پـــر رس د څـــار ادارې ســـیګار تېـــره میاشـــت پـــه 

ـــاریه  ـــتان دوه اعش ـــي د افغانس ـــې وی ـــوټ ک ـــوه رپ ی

ـــو  ـــو پوځیان ـــلې، خ ـــګل پوښ ـــاوره ځن ـــد خ ـــو فیص ی

ـــې  ـــه څېړن ـــا ل ـــورم د اغیزمنتی ـــګ یونیف ـــې رن ـــه داس ت

ـــوی دی. ـــوره ش ـــې غ ـــه ۲۰۰۷ کال ک ـــه پ پرت

ـــاع  ـــکا دف ـــې د امری ـــې چ ـــه مخ ـــت ل ـــه یادداش د هغ

ــاع وزارت  ــوا د دفـ ــه خـ ــس لـ ــز متېـ ــر جیمـ وزیـ

ـــرز  ـــوی او رویټ ـــړل ش ـــه ورک ـــو ت ـــوړو مامورین لوړپ

خـــري اژانـــس هـــم پـــرې خـــر دی ویـــل شـــوي 

چـــې د ســـیګار رپـــوټ د یـــوه "خپـــل منـــي" 

ــه ده. ــوري بېلګـ لیدلـ

ـــورم د  ـــو د یونیف ـــان پوځیان ـــې د افغ ـــه مخ ـــوټ ل د رپ

ـــې  ـــوې وه چ ـــت ش ـــه وخ ـــړه هغ ـــه اړه پرېک ـــګ پ رن

ـــر  ـــاع وزی ـــي دف ـــتان د م ـــم وردګ د افغانس عبدالرحی

و.

ـــې  ـــکي چ ـــس لی ـــز متې ـــر جیم ـــاع وزی ـــکا دف د امری

د امریکايـــي مالیـــه ورکوونکـــو د پیســـو د بـــې 

ـــورې  ـــه ن ـــړې ب ـــمې پرېک ـــه اړه ناس ـــت پ ـــه لګښ ځای

تکـــرارې نـــه يش.

اخـــوا د افغانســـتان دفـــاع وزارت مرســـتیال ویانـــد 

ــه ورځ ازادي  ــنبې پـ ــې شـ ــش د سـ ــد رادمنـ محمـ

ـــنۍ اداره  ـــه وزارت اوس ـــې د دغ ـــل چ ـــه ووی ـــو ت راډی

د راتلونکـــو پرېکـــړو پـــه اړه دقیـــق دي.

جرنال محمد رادمنش زیاته کړه:

ــه یـــوه وخـــت پـــورې تړلـــې چـــې  ــئله پـ "دا مسـ

اوس مـــوږ پـــه بـــاور هغـــه وخـــت تېـــر شـــوی، د 

افغانســـتان مـــي دفـــاع وزارت اداره تـــر پخـــوا دې 

مســـئلې تـــه ال دقـــت کـــوي او هـــوډ لـــري چـــې 

د فســـاد هـــر ډول مخکنیـــو بېلګـــو تـــه رســـېدګي 

ويش."

جـــرنال رادمنـــش وویـــل د افغـــان مـــي اردو 

یونیفـــورم اوس هـــم پلنګـــي رنـــګ لـــري.

ــنګټن  ــه واشـ ــه ۲۰۰۲ میـــادي کال راهیســـې پـ لـ

ـــې  ـــتان د بیارغون ـــره د افغانس ـــارده ډال ـــې ۱۱۰ میلی ک

لپـــاره ځانګـــړې شـــوي دي.

ــل  ــس د خپـ ــز متېـ ــر جیمـ ــاع وزیـ ــکا دفـ د امریـ

ـــي  ـــو دفاع ـــه ټول ـــې ل ـــه ک ـــوه برخ ـــه ی ـــت پ یادداش

ـــو  ـــو عوامل ـــو ټول ـــې د هغ ـــړې چ ـــه ک ـــازمانونو مت س

د بندولـــو لپـــاره ګام پورتـــه کـــړي چـــې د پیســـو د 

ضایـــع کېـــدو المـــل کېـــږي.

ـــکا  ـــې د امری ـــو ک ـــرو کلون ـــه تې ـــې پ ـــه دې چ رسه ل

ـــو ډول د  ـــه ی ـــو ډول ن ـــه ی ـــتې پ ـــره مرس ـــه ډال میلیونون

ـــديل  ـــزې لګې ـــر متمرک ـــای غی ـــر ځ ـــدف پ ـــي ه اص

ــه اړه  ــتان پـ ــا هـــم د افغانسـ دي خـــو دا هېـــواد بیـ

ـــور  ـــه څل ـــې ب ـــت ک ـــږدې وخ ـــي نې ـــن دی او واي ژم

ـــتوي. ـــه واس ـــواد ت ـــه هې ـــم دغ ـــري ه ـــور رستې زره ن

پـــه  پوځیـــان  امریکايـــي   ۸۴۰۰ وخـــت  اوس 

ـــورو  ـــږدې څل ـــې د نې ـــت دي چ ـــې مېش ـــتان ک افغانس

ـــه  ـــو روزن ـــه د افغـــان پوځیان ـــدو رسه ب ـــه ورزیاتې زرو پ

ـــک يش. ـــم چټ ـــور ه ـــه ن ـــږ څ ـــول ل ـــوره ورک او مش
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ــرار  ــه ق ــد ک ــارف می گوین ــووالن در وزارت مع مس
ــمال  ــوزه ش ــجو را از ح ــه زودی ۱00 دانش ــت ب اس
کشــور بــرای یادگیــری ادبیــات زبــان ازبکــی بــرای 

ــه ازبکســتان بفرســتد. مــدت دو ســال ب
معینیــت تخنیکی و مســلکی وزارت معــارف، آزمونی 
را بــا اشــتراک ۱۸0 دانشــجو از حــوزه شــمال کشــور 
روز )سه شــنبه ۳ اســد ( در کابــل برگــزار کــرد. قــرار 
اســت از میــان ایــن دانشــجویان بــه تعــداد ۱00 تــن 
ــات  ــری ادبی ــرای یادگی ــال ب ــدت دو س ــه م ــان ب آن

زبــان ازبکــی بــه ازبکســتان فرســتاده شــوند.
ــلکی  ــی و مس ــن تخنیک ــی معی ــد فرمل ــل محم رحی
وزارت معــارف گفــت:" گــروپ اول کــه بــه طــرف 
ــال در  ــدت دو س ــه م ــط ب ــی رود فق ــتان م ازبکس
جمهــوری ازبکســتان در شــهر ترمــز در حــوزه 
ــاره کــه  ــای ازبکــی آمــوزش می بیننــد دوب ــان زیب زب
ــتاد  ــا اس ــارف این ه ــر وزارت مع ــر چت ــد زی می آین

ــود". ــد ب ــای ازبکــی خواهن ــان زیب ــم زب ــا معل ی
ــود  معیــن تخنیکــی و مســلکی وزارت معــارف از نب
ــی  ــراز نگران ــور اب ــازار کار کش ــلکی در ب ــراد مس اف
ــت  ــارف و حکوم ــه وزارت مع ــد ک ــرده می گوی ک
ــاگردان  ــردن ش ــاده ک ــه آم ــا زمین ــد ت ــالش می کنن ت
ــاگردان  ــا ش ــازند ت ــاعد بس ــازار کار مس ــق ب را مطاب
افغــان جایگزیــن شــهروندان ایرانــی و پاکســتانی کــه 

ــازار کار کشــور اســت شــوند. ــون در ب اکن
بــرای  بورســیه ها  ایــن  مســووالن،  گفتــه  بــه 
دانشــجویان کشــور بــه گونــه تخفیفــی بــوده و 
ــت  ــتان پرداخ ــور ازبکس ــه آن را کش ــترین هزین بیش
رییــس  کــه  می گویــد  فرملــی  آقــای  می کنــد. 
جمهــور غنــی بــه وزارت مالیــه دســتور داده تــا مبلــغ 
2۵0 هــزار دالــر را بخاطــر فرســتادن این دانشــجویان 
ــد. ــکاری کن ــارف هم ــا وزارت مع ــتان؛ ب ــه ازبکس ب
و  ملــی  پروژه هــای  مســوول  تمیــم  ابراهیــم 
کــه  می گویــد  جمهــوری  ریاســت  اســتراتیژک 
ــتان  ــتان و ازبکس ــان افغانس ــه  ای می ــاس تفاهنام براس
قــرار اســت کشــور ازبکســتان دانشــجویان افغــان را 
ــص  ــت و تخص ــای ظرفی ــوزش و ارتق ــه آم در زمین
ــد. وی  ــکاری کن ــف هم ــته های مختل ــازی در رش س
ــد کــه پیشــنهاد آمــوزش 200 دانشــجو  ــد می کن تاکی
در ۶0 رشــته تحصیلــی دیگــر نیــز بــه کشــور 

ــت. ــده اس ــتاده ش ــتان فرس ازبکس

کمیتۀمصونیتخبرنگارانباانتقادازبرخیرسانهها:

افغانستان، عراق نیست
100 تن برای فراگیری 

ادبیات ازبکی به ازبکستان 
فرستاده می شوند

د افغان پوځ د یونیفورم پر انتخاب 

او لګښت د جیمز متېس انتقاد

ابوبکر صدیق

تلـفات سنـگین طالبـان... 
ــه  ــد ک ــد کردن ــد تایی ــنبه اول اس ــی روز یکش ــای امنیت مقام ه
ولســوالی لــوالش بــه دســت طالبــان ســقوط کــرده و نیروهــای 

ــد. امنیتــی از مرکــز ایــن ولســوالی عقــب نشــینی کردن
ــده می شــود، از  ــوالش کــه "کوهســتان" هــم خوان ولســوالی ل
چنــد هفتــه پیــش تحــت حمــالت شــدید گــروه طالبــان قــرار 

داشــت.
ــه لــوالش  ــان کــه ب ــد افــرادی از طالب پولیــس فاریــاب می گوی
والیت هــای  در  حمایتــی  منابــع  دارای  کرده انــد،  حملــه 
بادغیــس، غــور و ســرپل هســتند. در نبــرد جــاری هــم افــرادی 

ــد. ــوالش رفته ان ــه ل ــا ب ــن والیت ه از ای
ــن  ــوالی ای ــت ولس ــی در هش ــای دولت ــر نیروه ــال حاض در ح
والیــت درگیــر جنــگ بــا گــروه طالبــان هســتند، امــا بــه جــز 
لــوالش، مراکــز هیچ یــک از ایــن ولســوالی ها بــه دســت 

ــان نیســت. طالب
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ورزش
جاویدفرهاد

ابهام زدایی از غزِل امروز
غــزل  در  مهــم  ویژه گی هــای  از  ابهام زدایــی، 
ــر مبهــم و »ریســمان  ــا تصاوی ــازی ب ــروز اســت. ب ام
ــای  ــر و آرایه ه ــر از عناص ــات«، دیگ ــا کلم ــن ب ــای مزم بازی ه
ــنی  ــه روش ــأله ب ــن مس ــت. ای ــزل نیس ــت در غ ــی ردۀ نخس لفظ
مطــرح شــده کــه غــزل امــروز بــا توجــه بــه دریافــت تــازه اش از 
ــر گــرده اش، شــالق صنعت ســازی های از ســر  زنده گــی، دیگــر ب
ــاب  ــروز، بازت ــزل ام ــد. غ ــل نمی کن ــی را تحم ــن و یاوه گوی تفن

ــت. ــۀ دل اس ــی" در آیین ــن زمان ــای "ای رویداده
ــام  ــروز(، ابه ــزل دی ــژه در غ ــه وی ــان )ب ــعِر پارینی ــه در ش ــا آنک ب
ــته  ــوی دانس ــی و معن ــای لفظ ــا در آرایه ه ــن صنعت ه از مهم تری
ــد: ســرایش گران دبســتاِن  می شــد و ســخن وران بی شــماری ) مانن
ــل  ــت متوس ــن صنع ــرد ای ــه کارب ــدی ب ــۀ عم ــه گون ــدی( ب هن
می شــدند؛ امــا بــا توجــه بــه دریافت هــای نویــن از غــزل، امــروز 
ــه در شــعر  ــام زدایان ــک رویکــردِ ابه ــه ی ــام( ب ــت )ابه ــن صنع ای

ــت. ــَدل شده اس ب
در این جــا بــه گونــۀ نمونــه غزلــی مــی آورم کــه در آن ابهام زدایــی 

ــده است: ش
"می روم شاید کمی حاِل شما بهتر شود

می گذارم با خیالِت روزگارم سر شود
می روم دیگر نمی خواهم برای هیچ کس

حالِت غم گیِن چشمانم مالل آور شود
ماندنم بیهوده است، امکان ندارد هیچ وقت

این مِن دیریِن من یک آدم دیگر شود " )شیرین خسروی(
ــف،  ــام و تکل ــدون ابه ــا ب ــزل، واژه ه ــن غ ــت ای ــت نخس در بی
ــان  ــه در زب ــا آنک ــت. ب ــه اس ــه کار رفت ــت ب ــفاف و یک دس ش
مصــرع: "مــی روم شــاید کمــی حــال شــما بهتــر شــود" طبیعــت 
ــرع  ــرع )و مص ــن مص ــوان در ای ــا می ت ــت؛ ام ــم اس ــر« حاک »نث
ــان  ــه« در زب ــت و »ابهام زدایان ــت یک دس ــی پرداخ ــدی( نوع بع
ــن  ــزل، ای ــن غ ــوم ای ــای دوم و س ــت. در بیت ه ــعر را دریاف ش
ابهام زدایــی، بیشــتر گســترش یافتــه اســت و مفهــوم را -از لحــاظ 
ــت. ــاخته اس ــت س ــل درک و رؤی ــده قاب ــرای خوانن ــی- ب عاطف

یعقوب یسنا

بــه گفتــۀ هانــا آرانــت؛ مــا بــه بــدی عــادت کرده ایــم؛ 
ــا  ــدن ب ــر ش ــن دادن و خوی پذی ــدی، ت ــه ب ــادت ب ع
ــۀ  ــرای جامع ــت ب ــن وضعی ــن بدتری ــدی اســت؛ ای ب
ــاری  ــت ناک انتح ــراش و وحش ــای دل خ ــت. حادثه ه ــانی اس انس
و انفجــاری در حکومــت کنونــی چنــان عــادی شــده کــه بــه تعبیــر 
عــام »گــوش و بینــی مــردم را پُــر کــرده اســت«؛ بنابــر ایــن، حتــا 

ــدارد.  ــری ن ــار خب ــن حادثه هــا دیگــر اعتب ای
ــان و آســایش  ــور اگــر مــردم ن در حکومت هــای مســتبد و دیکتات
کــم دارد، حداقــل امنیــت دارد؛ این گونــه گروه گــروه بــه کام 
ــتبد و  ــای مس ــردم در حکومت ه ــه م ــن ک ــد. همی ــرگ نمی رون م
ــر ســایه همــان  ــه نوعــی زی ــد؛ ب ــن می دهن ــدی ت ــه ب ــور ب دیکتات
ــگاه  ــر ن ــا از ه ــت م ــا وضعی ــت. ام ــن اس ــان تأمی ــدی امنیت ش ب
ــه  ــان آورد، ن ــردم ن ــرای م ــه ب ــت ن ــن حکوم ــار اســت. ای اندوه ب
ــرد،  ــن می ک ــردم را تأمی ــان م ــت ج ــر امنی ــل اگ ــایش؛ حداق آس

ــود! خیلــی خــوب ب
ایــن روزهــا، در همیــن شــهر کابــل روز روشــن، دزدان در 
ــدار  ــر آرام دار و ن ــا خاط ــوند، ب ــل می ش ــردم داخ ــای م خانه ه
ــن  ــردم را پایی ــاهراه ها م ــد؛ در ش ــود می برن ــا خ ــا را ب خانواده ه
ــار و  ــر روز انتح ــهر ه ــز ش ــد؛ در مرک ــردن می زنن ــد، گ می کنن

انفجــار می شــود؛ و...
ــودی  ــفۀ وج ــع دارد؟ فلس ــه توق ــت چ ــهروند از حکوم ــک ش ی
حکومــت بــرای چیســت؟ اصــال اگــر قــرار باشــد، حکومــت بــرای 
جامعــه امنیــت، نــان، آســایش در پــی نداشــته باشــد؛ چــرا جامعــه 
ــام حکومــت کــه هیــچ مســوولیت  ــان و قلــدروان به ن ــه زورگوی ب

در قبــال جامعــه نــدارد، تــن بدهــد!؟

فواد المع

د ســړي زړه چــوي، پــه خــدای! د کابــل د نننــۍ چاونــې هــر 

وژل شــوی کــس، یــوه هســتي وه. چــا ووژل؟ یــو روبــاټ! 

د چــا پــه فتــوا؟ د هغــه چــا پــه فتــوا چــې پــه مدرســې کــې 

یــې د کنــز او قــدوري پــه څېــر یــو دوه دینــي کتابونــه لوســتي. د چــا پــه 

ــوړول  ــاوو ج ــواد د زیربن ــوږ د هې ــې زم ــاره چ ــه اش ــا پ ــه چ ــاره؟ د هغ اش

ــه  ــد ت ــلام بن ــې د س ــه ی ــران ووژل، هلت ــې انجنی ــه ی ــدالی! دلت ــي لی ن

نــژدې عملیــات پیــل کــړي او د غــور تیــوره ولســوايل یــې ونیولــه. هــدف 

ــول دي.  ــتان وران د افغانس

وایــي ســل دې ومــره، د ســلو رس دې مــه مــره. نــن مــو د داســې ککــرۍ پــه 

خــاورو ولــړل شــوې چــې د هــر یــوه علــم یــې، د دوی پــه ټولــو مدرســو 

کــې هــم نــه و!

نپال؛
آخرین حریف برای رسیدن به جام جهانی کرکت

رونالدو ماندنش در رئال مادرید را تأیید کرد

تـوزیع بلیـت هـای رایـگان
 در جـام جـهانی 201۸ روسیـه

فیـسبـوک نـــامــه

رقابت های  در  خود  دیدار  آخرین  در  افغانستان،  سال   ۱۹ زیر  کرکت  تیم 
راهیابی به جام جهانی 20۱۸ ، فردا برابر نپال به میدان می رود.

تیم کرکت زیر ۱۹ سال کشور با شکست دادن تیم کرکت سنگاپور، در یک 
قدمی راهیابی به جام جهانی 20۱۸ زیر نوزده سال، قرار دارد. 

جهانی  جام  به  راهیابی  دیدار  پنجمین  در  گذشته  روز  کشور  کرکت بازان 
کرکت، با تفاوت 2۴۴دوش، سنگاپور را مغلوب ساختند. 

نوید صیام کاکر، مدیر تیم زیر نوزده سال کشور در این باره گغت: "تیم ما 
فردا  تیم حریف را شکست بدهد و  تفاوت زیاد  با  این دیدار  توانست در 
بازی مهمی در پیش رو داریم و امیدوار هستیم که برندۀ آن دیدار شویم و 

راهی جام جهانی شویم". 
در این دیدار، برای تیم زیر نوزده سال کشور در بخش بالینگ، مجیب زدران، 
خوب درخشید و توانست چهار بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند. 
در پایان این دیدار، مجیب زدارن از سوی کادری فنی برگزاری این رقابت ها، 

لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.

فوق ستارۀ پرتغالی کهکشانی ها از عالقه اش برای ماندن در رئال مادرید سخن 
کریستیانو  جدایی  در خصوص  زیادی  شایعات  هم  تابستان  این  در  گفت. 

رونالدو از رئال مادرید مطرح بوده است، درست مانند یکی-دو ساِل اخیر.
فوق ستارۀ پرتغالی کهکشانی ها که بحث بازگشت او به منچستریونایتد مطرح 
بود و از پاری سن ژرمن هم به عنوان یکی از مشتریان اصلی او یاد شده است، 

در جدیدترین اظهار نظرش به تمامی این شایعات پایان داد.
قهرمانی  جمله  از  قهرمانی  عنوان  چهار  رئال  با  گذشته  فصل  که  رونالدو 
گفت وگو  در  کرد،  تجربه  را  اللیگا  در  قهرمانی  و  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 
گذشته  فصل  مهم  قهرمانی  عناوین  گفت: کسب  اسپانیا  »مارکا«  روزنامۀ  با 
این  تکرار  انفرادی.  عناوین  مانند  به  درست  بود،  فوق العاده  رئال مادرید  با 
موفقیت ها فوق العاده خواهد بود. باید سال به سال سخت تالش کرد و این 
دقیقًا همان کاری است که من خواهم کرد. فوتبال زنده گی و عشق من است.
کریس ۳2 ساله که تا سال 202۱ با رئال مادرید قرارداد دارد، امسال شانس 
باالیی برای کسب پنجمین توپ طالی خود دارد و از این حیث می تواند با 

لیونل مسی برابر شود.

فیفــا بــا پیشــنهاد روســیه بــرای توزیــع بلیت هــای رایــگان در جام جهانــی 
بــرای قشــرهای خاصــی موافقــت کــرد.

ــر  ــوروخین، مدی ــی س ــل از آلکس ــه نق ــیه ب ــتیای روس ــۀ ایزوس روزنام
اجرایــی کمیتــۀ ســازماندهی جام جهانــی 20۱۸ از موافقــت فیفــا بــا توزیــع 

ــر داد. ــده، خب ــراد معرفی ش ــرای اف ــگان ب ــای رای بلیت ه
آلکســی ســوروخین در ایــن رابطــه بــه روزنامــۀ روســی گفــت: بــه احتمال 
ــی  ــی 20۱۸ عملیات ــگان در جام جهان ــای رای ــرح بلیت ه ــراوان ط ــیار ف بس
شــود. بــه نظــر می رســد افــراد آســیب پذیر می تواننــد ســتاره های 
فوتبــال جهــان را از نزدیــک تماشــا کننــد. در ایــن رابطــه بــا فیفــا مذاکــره 
کردیــم و تصمیــم نهایــی را آنــان می گیرنــد. ایــن حــق قانونــی فیفــا اســت 

ــان توصیــه کنیــم. ــه آن و مــا فقــط می توانیــم ب
مدیــر اجرایــی کمیتــۀ ســازماندهی جام جهانــی 20۱۸ روســیه ادامــه 
ــع  ــا توزی ــا در رابطــه ب ــا از طــرح پیشــنهادی م ــده گان فیف ــه نماین داد: البت
ــز  ــیه نی ــیون های 20۱۷ روس ــام کنفدراس ــه در ج ــگان ک ــای رای بلیت ه

ــد. ــحال بودن ــیار خوش ــد بس ــرا ش اج
آلکســی ســوروخین در خاتمــه یــادآور شــد: انتظــار مــی رود کــه بلیت هــای 
ــاد،  ــت زی ــا جمعی ــای ب ــار خانواده ه ــی 20۱۸ در اختی ــگان جام جهان رای
ــان  ــی و داوطلب ــدارس ورزش ــوزان م ــوان، دانش آم ــول و نات ــراد معل اف
ــی 20۱۸  ــان جام جهان ــهرهای میزب ــهرداری ش ــرد. ش ــرار بگی ــاری ق افتخ

ــود. ــد ب ــگان خواهن ــای رای ــرح بلیت ه ــیه مجــری ط روس
جام جهانــی 20۱۸ بــا شــرکت ۳2 تیــم در ۱2 ورزشــگاه ۱۱ شــهر روســیه 
ــای  ــی از تیم ه ــز یک ــران نی ــال ای ــی فوتب ــم مل ــد. تی ــد ش ــزار خواه برگ

ــت. ــا اس ــن رقابت ه ــر در ای حاض

خداحافظی با شهید نجیبه حسینی )بهار(
مرتضی برالس

صبـح در خانـه بـودم کـه صـدای انفجـار را شـنیدم. بعـد از آن بـه چنـد نفـر که 
فکـر می کـردم از آن مسـیر گـذر می کنند زنـگ زدم و همـه خوب بودنـد، اما دلم 
را آشـوبی گرفتـه بـود. نمی دانسـتم چـه اتفاقی افتـاده اسـت و دقیقـًا قربانیان این 
رویـداد چـه کسـانی اند. بـه دفتر آمدم. طبـق روال هر روز مشـغول کارهـا بودم و 
گاهـی هـم بـه شـبکه های اجتماعی سـر می زدم کـه انفجار چـه پیامدهایی داشـته 

و چـه کسـانی از ایـن حادثه متأثر شـدند. 
یورونیـوز عکسـی را منتشـر کـرده بود که سـایزش کوچک بود و بـه دلیل ضعیف 
بـودن انترنـت بـزرگ نمی شـد. در نـگاه اول فکر کـردم این عکس مریـم )خواهر 
نجیبـه( اسـت. در حالـت نیمه بیهـوش بـود و دو نفـر دیگـر دسـتانش را گرفتـه 
بودنـد تـا بتوانـد راه بـرود. نگـران شـدم و بـا تالش های زیـاد موفق شـدم عکس 
را بـزرگ کنـم. عکـس، گمـان مـرا بـه یقیـن تبدیـل کـرد. آری، او مریـم بـود و 
اوضاعـش به شـدت خـراب. فکـر کـردم شـاید مریـم در نزدیکـی حادثـه بـوده و 
از شـدت انفجـار ترسـیده اسـت. بـه نجیبـه زنـگ زدم، تلفنـش خاموش بـود. به 
مریـم زنـگ زدم، تلفـن او هـم خامـوش بـود. مجبور شـدم بـه مادرم زنـگ بزنم. 
گفتـم شـمارۀ دیگـری از آنهـا نـداری، گفت نه، همـان شـماره ها را دارم. شـمارۀ 
خـادم )بـرادر نجیبـه( را پیـدا کـردم و زنـگ زدم. گفـت در راه اسـت و از طـرف 
دایکنـدی بـه کابـل می آیـد. خونسـرد بـه نظـر می رسـید و فکـر کـردم از ماجـرا 
خبـر نـدارد. تقریبـًا در حـال خداحافظـی بودیـم کـه گفـت نجیبه زخمی شـده و 
اگـر می توانـی خـود را بـه آنهـا برسـان. گفتـم من چنـد شـماره را دایر کـردم، اما 
از هیـچ کـدام پاسـخی دریافـت نکـردم. شـمارۀ دیگـری به مـن داد. شـمارۀ خان 

)بـرادر دیگـر نجیبه(.
سـریعًا شـماره را دایـر کـردم. مریم گوشـی را جـواب داد. خـودم را معرفی کردم 
و مریـم جیـغ می کشـید. گفـت: »مرتضـی کجایـی؟ بیا. بدبخـت شـدیم، بدبخت 
شـدیم...«. پرسـیدم کجـا بیایـم. گفـت: شـفاخانۀ دوصد بسـتر پولیس در افشـار. 

از دفتـر خـارج شـدم. در راه بـه مـادرم زنـگ زدم و ماجـرا را برایـش گفتـم. 
می خواسـت بیایـد شـفاخانه، امـا مانعـش شـدم و گفتـم هنـوز خبری نیسـت. باز 
خبـرت می کنـم. بـه فرشـته هـم زنـگ زدم و او هـم نگـران بـود. قـرار شـد به او 

هـم خبـر بدهم. 
بـا نگرانـی زیـاد خـودم را به شـفاخانه رسـاندم. هنوز موتـر را پارک نکـرده بودم 
کـه کبـری )دوسـت قدیمـی نجیبه( مرا دید و اشـاره کرد کـه ما این جاییـم. با آنها 
سـالم علیکی کـردم و فهمیـدم کـه مریم داخل شـفاخانه اسـت. هنوز نمی دانسـتم 

دقیقـًا چـه اتفاقی بـرای نجیبه افتاده اسـت.
 کسـی کـه نمی دانـم از کجـا بـود و چـه نسـبتی بـا نجیبـه داشـت از من پرسـید: 
از اقـوام نجیبـه هسـتی؟ گفتـم: آری. شـروع بـه توضیـح دادن کرد و فکـر می کنم 
بـه ایـن خیـال بـود کـه گویا مـن از مـرگ دردناک نجیبـه خبـر دارم؛ امـا واقعیت 
ایـن بـود کـه نمی دانسـتم و حرف هـای آن مـرد، هماننـد پتکـی بـه سـرم کوبیده 
می شـد. گفـت: »یـک جنـازۀ سـوخته این جاسـت. احتماالً همـان جنـازه از نجیبه 
اسـت. یـک دسـت در طـب عدلـی پیـدا شـده که تـا فعاًل مشـخص نشـده از چه 
کسـی اسـت. حـاال هـم الال جـان اگـر می توانـی بـرو داخـل و بعـد از شناسـایِی 
جنـازه آن را بـه طـب عدلی ببر. َسـی کو بـا آمبوالنس ببـری که دیگه رقم از شـما 
تحویـل نمی گیرنـد. اونجـه DNA می گیرنـد و مشـخص می شـود کـه دسـت از 

نجیبه اسـت یـا نه!«.
دنیایـی بـر سـرم خـراب شـد. دسـت و پایـم سسـت شـده بـود و فقـط نشسـتم. 
چنـد دقیقـه بعـد کمی بـه هوش آمـدم و رفتم به طرف دروازۀ شـفاخانه. پولیسـی 
کـه آن جـا بـود گفـت کـه فقـط در صورتـی می توانـی داخل بـروی کـه از داخل 
مخابـره کننـد و تـرا داخـل بخواهنـد. کسـی پیدا نشـد کـه مـرا داخل ببـرد. دیدم 
بادیگاردهـای داکتـر سـتیغ هـم پیـش دروازه هسـتند. از یکـی از آنهـا پرسـیدم 
کـه داکتـر کجاسـت؟ گفـت داخـل رفتـه. بـه داکتـر زنـگ زدم. گفت: »مـا داخل 
سـردخانه هسـتیم. بـه احتمـال بسـیار باالیـی ایـن جنـازه از نجیبـه اسـت و اگـر 
همیـن بـود تـا چنـد دقیقۀ دیگـه بیـرون می آییـم و می رویم طـب عدلی تـا ببینیم 

آن دسـت هـم از نجیبـه هسـت یـا نه؟«. 
این بـار بـه پـدرم زنـگ زدم. دادن خبـر مـرگ نجیبه بـه مادرم کار بسـیار سـختی 
بـود، چـون مـادرم او را خیلی دوسـت داشـت و مطمئن بـودم با شـنیدن این خبر 
از هـوش مـی رود. بـه پـدر گفتـم. صدایـش ضعیـف شـد و واقعـًا بـاور نمی کرد. 

گفتـم بـه مـادرم بگویـد و اگـر جایی الزم شـد کـه بیاییـد من خبـر می دهم. 
کمـی دیگـر هـم منتظـر مانـدم. خـان )بـرادر نجیبـه( حالـش خـراب بـود. چنـد 
دقیقـه ای او را داخـل موتـر نگـه داشـتیم و بـا آب زدن بـه رویـش سـعی کردیـم 
حـال او را بهتـر کنیـم، امـا حالـش خوب نشـد و یکی از دوسـتان به نـام جعفری، 
خـان را بـا موتـرش به شـفاخانۀ درمـان در کوته سـنگی منتقل کرد. به سـوی طب 
عدلـی حرکـت کردیـم. جـدای از آمبوالنـس پنج موتر جنـازۀ سـوخته و تکه تکۀ 
نجیبـه را همراهـی می کردنـد. دوسـتان و آشـنایان از هـر جایـی کـه با خبر شـده 
بودنـد خـود را بـه شـفاخانه رسـانده بودنـد. طب عدلی، اجـازۀ ورود به کسـی را 
نـداد. چنـد دقیقـه بعـد آقـای رضایـی )شـخصی که قـرار بود بـه زودی بـا نجیبه 
نامـزد شـود( وارد سـاختمان شـد. منتظـر بودیـم و او خبـر را آورد. »آری، ایـن 

دسـت هـم از نجیبه اسـت«. 
مریـم، جنـازۀ خواهـرش را از روی گوشـواره یی کـه بـه صورتـش فـرو رفته بود 
و تکه هایـی از لباسـش در شـفاخانۀ پولیـس شـناخت و حاال او دسـت خواهرش 
را از روی انگشـترش شـناخته اسـت. فضـای سـنگینی بـود. چنـد دقیقه سـکوت 
و بعـد داکتـر سـتیغ اعـالم کـرد کـه بایـد کاری کنیـم. بـه بقیـه بگوییم کـه بروند 
بـه طـرف خانه هـای خـود و بعـداً بـه مسـجد بیاینـد، چـون اینجـا بودن مـا هیچ 
دردی را دوا نمی کنـد؛ امـا کسـی از جایـش تـکان نمی خورد. کمـی بعدتر خبردار 
شـدم کـه مریـم را به خانـه اش برده انـد. با تعـدادی از دختـران )عمومـًا همکاران 
و هم صنفی هـای نجیبـه( بـه طـرف خانه شـان حرکـت کردیم. بـه خانه رسـیدیم. 
خـان را هـم از شـفاخانه آوردنـد. پـدر و مـادرم هـم از راه رسـیدند. غوغایـی به 
پـا شـده بـود کـه گویـی قیامـت را طعنه یـی بـزرگ زده اسـت. بـه اتـاق نجیبـه 
رفتـم و قـاب عکسـی از او را روی طاقچـه دیـدم. دیگـر تحمـل ام بـه سـر آمـد 
و اشـک هایم جـاری شـد. مـادرم هـر چنـد دقیقـه بعـد بیهـوش می شـد و دوباره 
به هـوش می آمـد. مریـم از جمـع کـردن تکه های بـدن خواهـرش بلند بلنـد فریاد 
مـی زد. از یـک طـرف سـر مـادرم را در آغـوش گرفتـم و او را دل داری می دهم و 
از طرفـی مریـم را و گاهـی بـه خـان سـر می زنم. اوضاعم به شـدت خراب شـده 

و توانـی بـرای صحبـت کردن هم نیسـت.
دیگـران خبـر دادنـد کـه بـه طـرف مسـجد حرکت کنیـد. حرکـت کردیـم و چند 
موتـر به سـوی مسـجد رفتیم. جنـازه قبل از ما رسـیده بود. تعداد مردم هم بیشـتر 
شـده بودنـد. همـه حیـران، وحشـت زده، غمگیـن و پژمـرده. تکه های بـدن نجیبه 
را الی دسـتمال سـفید بزرگـی پیچاندنـد. تابوتـی برایـش آوردنـد و این شـهیدی 
کـه همیشـه زنـده اسـت را روی موتر بسـتند. تعـدادی از نزدیکان بـرای همراهی 
او بـه طـرف دایکنـدی حرکـت کردند. پـدر و مادرم هـم رفتند تا مرحمی باشـند 
بـرای آنهـا.  او رفـت و برای همیشـه بـا او خداحافظی کردم. او رفـت و حاال آرام 
و راحـت زیـر خروارهـا خـاک خوابیده اسـت. امـا دیگـران در بیرون می سـوزند 
و می سـازند. بیشـتر از همـه، نگـران مادر او هسـتم. مـادری که فرزنـد بزرگش را 

بیشـتر از همه دوسـت داشت...
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 ریاست جمهوری طی احکام جداگانه دو نامزد وزیر و سه 
مقام عالی رتبه دولتی دیگر را جدیداً معرفی کرده است.

ریاست  از سوی  اسد   ۳ سه شنبه  روز  تعیینات جدید  این 
جمهوری اعالم شده است.

و  طهماسی  حمید  محمد  جدید،  تعیینات  این  اساس  بر 
به  جداگانه  فرمان های  طی  شیرزی  آغا  گل  شفیق  محمد 
ترانسپورت و هوانوردی و  نامزد وزرای  به عنوان  ترتیب 

سرحدات، اقوام و قبایل معرفی شده اند.
آقای طهماسی ماستری حقوق دارد و پیش از این به عنوان 
معین تامیناتی وزارت داخله، رییس تفتیش ریاست عمومی 
اداره امور ریاست جمهوری، آمر ارشد حقوق و حاکمیت 
قانون ملل متحد در افغانستان "یوناما" و مشاور ارشد امور 
ایفای  محلی  ارگان های  مستقل  اداره  بشری  منابع  حقوقی 

وظیفه کرده است.
عنوان  به  این  از  پیش  نیز  شیرزی  آغا  گل  شفیق  محمد 
وزیر فواید عامه، والی قندهار و والی ننگرهار ایفای وظیفه 
ریاست  گذشته  انتخابات  در  شیرزی  آغا  گل  است.  کرده 

جمهوری نیز نامزد بود.
براساس احکام ریاست جمهوری، وزارت دولت در امور 
آغا  گل  و  طهماسی  آقای  که  است  موظف شده  پارلمانی 
نمایندگان  به مجلس  اعتماد  رای  را جهت کسب  شیرزی 

معرفی کند.
ملی،  دفاع  وزرای  نامزد  پیش،  ماه  دو  از  بیش  حکومت، 
معادن و کار و امور اجتماعی را جهت کسب رای اعتماد 
به مجلس نمایندگان معرفی کرده بود؛ اما مجلس به دلیل 
معرفی نشدن تمامی ۱۱ نامزد وزیر، این نامزد وزرا را نیز 

در آجندای خود نگرفت.
نامزد وزرای ترانسپورت و قبایل درحالی معرفی شده است 
ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان دو روز  که عبدالرئوف 
پیش در آخرین نشست اجالس سیزدهم، تاکید ورزید که 
حکومت تا پایان رخصتی های تابستانی نمایندگان باید همه 

نامزد وزرای باقی مانده را به مجلس معرفی کند.
الماس  دیگر  حکمی  طی  جمهور  رییس  دیگر،  سوی  از 
زاهد را به حیث مشاور ارشد و نماینده ویژه رییس جمهور 
در امور انسجام ملی مقرر کرده است. آقای زاهد هم اکنون 
یک  طی  او  است.  مجلس  در  پروان  مردم  برحال  نماینده 
مراسم در ارگ ریاست جمهوری امروز رسمًا به این سمت 

معرفی شد.
عبدالمتین بیگ هم به عنوان رییس ارگان های محلی معرفی 

شده است.
او پیش از این به عنوان معاون امور والیتی ریاست عمومی 
امنیت ملی و معاون اداری و مالی ریاست ارگان های محلی 

وظیفه اجرا کرده است.
جدید  فرمان  براساس  مجددی  اهلل  فضل  هم،  سویی  از 

ریاست جمهوری به حیث والی تخار معرفی شده است.
آقای مجددی پیش از یک دور عضویت مجلس نمایندگان 
را داشت و نیز به حیث والی لغمان ایفای وظیفه کرده است.
تعیینات جدید در حالی صورت می گیرد که حکومت به 
انتقاد  مورد  دولتی  ادارات  از  بسیاری  در  سرپرستی  دلیل 

قرار دارد.
ده ها  و  والیت  چندین  وزارت،   ۱۱ نیز، حدود  اکنون  هم 

ریاست و ولسوالی توسط سرپرستان اداره می شود.

ــتان  ــوری قرغزس ــس جمه ــف ریی ــک آتمبای ــاس بی آلم
ــه  ــه ب ــی منطق ــد امنیت ــت ب ــر وضعی ــه خاط ــد: ب می گوی
خصــوص در مرزهایمــان بــا تاجیکســتان از روســیه 
ــورمان  ــرو کش ــی در قلم ــگاه نظام ــاد پای درخواســت ایج

کرده ایــم.
ــم  آتمبایــف در نشســت رســانه یی گفــت: پیشــنهاد داده ای
ــی  ــد امنیت ــت ب ــرایط و وضعی ــر ش ــه خاط ــیه ب ــه روس ک
ــا  ــور ب ــرزی کش ــق م ــوص در مناط ــه خص ــه ب در منطق
ــورما  ــی در کش ــگاه نظام ــک پای ــیه ی ــتان روس تاجیکس

ــد.  ــداث کن اح
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســئله در دســتور کار مذاکــرات 
ــرای  ــی ب ــم نهای ــه و تصمی ــرار گرفت ــا طــرف روســی ق ب
ســاخت پایــگاه بــا روســیه اســت ، گفــت: مــا نیــاز داریــم 
بــا همــکاری کشــورهایی مثــل روســیه و چیــن نیروهــای 

مســلح خــود را تقویــت کنیــم. 
ــه  ــیه ب ــش روس ــوت ارت ــه از دع ــزود ک ــک اف ــاس بی الم
قرغزســتان و خــاک ایــن کشــور نگرانــی نــدارد و روســیه 
ــته  ــتان داش ــش قرغزس ــی از ارت ــت خوب ــون حمای تاکن

اســت. 
ــور را  ــن کش ــکا در ای ــی آمری ــگاه هوای ــود پای وی وج

ــرد.  ــوان ک ــور عن ــن کش ــت ای ــرای امنی ــدی ب تهدی

ــگرت،  ــوار، س ــرغ، نس ــروش گوشــت م ــش خریدوف داع
ــان  ــوالی درزاِب جوزج ــون را در ولس ــواره و تلویزی ماه

ــرد. ــوع اعــالم ک ممن
ــد،  ــوالی درزاب  می گوی ــت ولس ــد داور، سرپرس بازمحم
نیروهــای داعــش هشــدار داده انــد کــه اگــر کســی از ایــن 

ــد مجــازات می شــود . ــون ســرپیچی کن قان
بــه گفتــۀ داور، نیروهــای داعــش دیــروز افــزون بــر ایــن 
ــوالی  ــن ولس ــی را در ای ــای نسوارفروش ــدار، دکان ه هش

بســته اند.
ــه  ــال ب ــک س ــه درزاب از ی ــد ک ــد داور می گوی بازمحم
ــا  ــرار داشــت، ام ــررس نیروهــای داعــش ق این ســو در تی
نیروهــای حکومتــی در ایــن مــدت نتوانســتند عملیاتــی را 
ــا  ــن نیروه ــن ولســوالی از حضــور ای ــرای پاکســازی ای ب

ــد. برگــزار کنن
گذشــته  روز  کــه  می گوینــد  نیــز  درزابــی  دکان داران 
ممنوعیــت  بــرای  را  اعالمیه هایــی  داعــش  نیروهــای 
فــروش نســوار، ســگرت، گوشــت مــرغ، ماهــواره و 
ــن  ــۀ دکان داران، در ای ــه گفت ــد. ب ــر کردن ــون نش تلویزی
اعالمیــه گفتــه شــده کــه متخلفیــن مجــازات خواهنــد شــد 

و در صــورت تکــرار اشــتباه »کشــته می شــوند.«
 بــه گفتــۀ آنــان، تعلــل حکومــت در راه انــدازی عملیــات 
ــکل  ــا مش ــا ده ه ــه ب ــا روزان ــده ت ــبب ش در درزاب س

دســت وپنجه نــرم کننــد.
تــورن اســماعیل، فرمانــده پولیــس درزاب بــه ســالم 
ــًا در روســتای  ــون صرف ــن قان ــه ای ــد ک وطــن دار می گوی
مقل القانــی وضــع شــده و وضعیــت در مرکــز درزاب 

ــت. ــوب اس خ
داعــش تاکنــون در ایــن مــورد رســمًا چیــزی بــه رســانه ها 

ــت. نگفته اس

وزارت دفــاع ملــی می گویــد کــه پاکســتان پــس از اعمــال 
فشــار امریــکا و آغــاز تعطیــالت تابســتانی مــدارس دینــی 
در ایــن کشــور، طالبــان را بــه تشــدید حمــالت تروریســتی 

در افغانســتان وادار کــرده اســت.
ــور  ــی کش ــاع مل ــخنگوی وزارت دف ــری، س ــت وزی دول
ــل  ــری در کاب ــت خب ــک نشس ــد در ی ــنبه ۳ اس روز سه ش
ــالت  ــتان حم ــل تابس ــاز فص ــس از آغ ــه پ ــت ک پذیرف
ــور  ــف کش ــق مختل ــتان در مناط ــه تروریس ــت افگنان دهش

ــت. ــه اس ــدت گرفت ش
پــس از تشــدید حمــالت دهشــت افگنانــه گــروه طالبــان در 
برخــی مناطــق کشــور ، دو روز پیــش ایــن گــروه توانســت 
ولســوالی کوهســتان والیــت فاریــاب و تیــوره والیــت غــور 

بــه تصــرف خــود درآورنــد.
ــن  ــه ای ــش ب ــی، در واکن ــاع مل ــخنگوی وزارت دف ــا س ام
ــه تشــدید حمــالت توســط  ــد ک ــان می گوی پیشــروی طالب
گروه هــای مختلــف تروریســتی بــه ویــژه تروریســتان 

طالــب بــه دســتور پاکســتان صــورت گرفتــه و ایــن کشــور، 
جنگجویــان طالــب را بــرای تشــدید حمــالت در افغانســتان 

زیــر فشــار قــرار داده اســت.
ــاالت  ــال فشــارهای مکــرر ای ــان داشــت:" اعم ــری بی وزی
متحــده امریــکا بــر پاکســتان بــه دلیــل حمایــت ایــن کشــور 
ــتانی در  ــالت تابس ــاز تعطی ــتی و آغ ــای تروریس از گروه ه
مــدارس دینــی ایــن کشــور از جملــه عواملــی اســت کــه 
پاکســتان را بــه تشــویق و اعمــال فشــار بــر طالبــان بــرای 
تشــدید حمــالت دهشــت افگنانــه در افغانســتان وادار کرده 

است".
ــتان  ــژه پاکس ــه وی ــه ب ــتخبارات منطق ــه وی، اس ــه گفت ب
ــالت دهشــت  ــرای تشــدید حم ــان ب ــردن طالب ــا وادار ک ب
افگنانــه در برخــی مناطــق کشــور، برنامه هــای شــوم ناامــن 
نگــه داری افغانســتان را روی دســت گرفتــه کــه ایــن 
ــد.  ــد ش ــه خواهن ــت مواج ــا شکس ــه زودی ب ــا ب برنامه ه
آقــای وزیــری در ایــن نشســت از آغــاز زود هنــگام 

عملیــات بــاز پس گیــری دو ولســوالی تیــوره غــور و 
کوهســتان فاریــاب خبــر داده تصریــح کــرد کــه هــم اکنــون 
ــل  ــزات کام ــا تجهی ــی ب ــای امنیت ــای خــاص نیروه قطعه ه
در والیــت هــای فاریــاب و غــور مســتقر شــده اند کــه در 
روزهــای نزدیــک ایــن مناطــق را از وجــود شورشــیان بــه 

ــرد. ــد ک ــی پاکســازی خواهن کل
در همیــن حــال وی از شکســت ســنگین گــروه تروریســتی 
داعــش در مناطــق مختلــف کشــور خبــر داده گفــت:" ایــن 
ــات  ــاط محــدود ننگرهــار در تمــام والی گــروه جــز در نق

افغانســتان بــه ســختی شکســت خــورده اســت".
ــه " قصــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــاع مل ســخنگوی وزارت دف
ــه  ــرد ک ــح ک ــت" تصری ــت اس ــتان مف ــش در افغانس داع
ــتی  ــزرگ تروریس ــداف ب ــا اه ــه ب ــی ک ــتان داعش تروریس
بــه افغانســتان آمــده بودنــد، در والیت هــای هلمنــد، فــراه، 
کنــر، ننگرهــار و والیــت هــای شــمالی کشــور بــه ســختی 

شکســت خورده انــد.

تعیینات جدید در حکومت درخواست قرغزستان 
از روسیه برای ایجاد پایگاه نظامی در مرز با تاجیکستان

داعش در جوزجان خریدوفروش »سگرت، 
نسوار و گوشت مرغ« را ممنوع کرد

وزارتدفاع:

جنگ به دستور پاکستان تشدید شده است


