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واکنش ها به حملۀ تروریستی برتلویزیون شمشاد:

و رسانه  ها متوقف نخواهند شد بیان  آزادی 

مجلــس ســنا بــا انتقــاد از افزایــش نــا 
آرامی هــا در کشــور می گویــد کــه اگــر 
ــوان  ــران نات ــن بح ــرل ای ــت در کنت حکوم
ــردم افغانســتان مراجعــه  ــه م ــد ب اســت بای

ــد. کن
ــس  ــاون اول مجل ــار مع ــم ایزدی محمــد عل
ســنا گفــت: »بحــران امنیتــی در کشــور 
ــن  ــت در تامی ــر حکوم ــان دارد و اگ جری
امنیــت مــردم ناتــوان اســت بایــد بــه مــردم 

ــد«. ــه کن ــتان مراجع افغانس
آقــای ایزدیــار خاطــر نشــان کــرد کــه 
ــدم  ــی را از ع ــورای مل ــد ش ــت بای حکوم

توانایــی خــود در تامیــن امنیــت کشــور در 
ــذارد. ــان بگ جری

ــی در  ــا آرام ــش ن ــه افزای ــاره ب ــا اش او ب
شــمال کشــور گفــت کــه ایــن مســاله مــردم 

ــرده اســت. ــران ک را نگ
در همیــن حــال، برخــی ســناتورها در 
فعالیت هــای  افزایــش  از  ســنا  مجلــس 
تروریســتی در والیــت قنــدوز، ســرپل، 
فاریــاب، جوزجــان و ســرپل ابــراز نگرانــی 

ــد. کردن
والیــت  ســناتور  زاده  مصطفــی  نبیــه 
جوزجــان گفــت کــه وضعیــت امنیتــی 
ــردم  ــت و م ــراب اس ــت خ ــن والی در ای

جوزجــان تــا هنــوز چندیــن بــار از دولــت 
مرکــزی تقاضــا کــرده اســت کــه عملیــات 
ــازی  ــدف پاکس ــه ه ــترده را ب ــی گس نظام
ــا  ــت انجــام دهــد ام ــن والی ــان از ای مخالف
بــه گفتــه او، تــا هنــوز بــه ایــن درخواســت 

ــت. ــده اس ــخ داده نش ــردم پاس م
ســنا  مجلــس  از  مصطفــی زاده  خانــم 

ــات  ــدازی عملی ــرای راه ان ــه ب خواســت ک
تصفیــه ای در ایــن والیــت، حکومــت 
را زیــر فشــار قــرار دهــد. او هشــدار 
داد کــه اگــر عملیــات اجــرا نشــود، در 
ولســوالی های درزاب، قوش تپــه و آقچــه 
ــد  ــانی رخ خواه ــه انس ــت فاجع ــن والی ای
داد....                    ادامــه صفحــه 6

حملـه بر شمشـاد، قطعـًا باید تعریف روشـنی از 
دشـمن داده باشـد. طالبـان یا با مـارك داعش، به 
مثابۀ شمشـیر دشـمن، بدون خونریزی، وحشت، 

انتحـار و انفجـار برنامه یی نداشـته و ندارند.
صلـح،  بنـام  مي بـود  ممکـن  اگـر  زمـان  یـك 
سیاسـی یـا اقتصـادی و یـا هــم مالـی، فقـط بـا 
کنـار آمـدن بـا یـك بازیگـر خارجـی ایـن غایله 
را متوقـف مي سـاخت، امـا امروز بـرای مهار این 
تراژیدی هـای خونیـن پـی در پـی، همزمـان باید 
بـا چندیـن بازیگـر بتوافـق رسـید کـه ایـن برای 
حکومـت موجـود یـك امـر غیرممکـن اسـت. 
حکومتـی کـه تـا هنـوز همـۀ تـاش را دارد تـا 
زمـان  مـدت  بـه  شمشـیر  همیـن  از  خـودش 

نامعلـوم در مقابـل حریفـان اسـتفاده ببـرد.
درود  شمشـاد  حادثـۀ  شهــدای  روح  بـه 

. سـتیم مي فر
احمدولی مسعود

تـوران سنـا ر  هشـدا
شمـال در  منیتـی  ا ن  بحـرا ز  ا  

حمله بر شمشاد را 
محکوم می کنیم

خبر ها فرهنگستان خیابان گزارش سیاست
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صفحه 3

سهل انگاری در اجرای پروژه ها 
پیگیری می شود

یک و نیم دهه تحول 
از چشم دید فکر، فرهنگ و دین

جنِگ خیالب
زور آزمایی شوروی ها وح کومت نجیب با شورای نظار

حمله های هدفمند بر شیعیان 
افزایش چشم گیر یافته است

آزادی بیان 
و رسانه هر لحظه در خطر

یک عضو شورای 
والیتی هرات دیروز ترور شد

محمد فاضل عفیف جمشیدی، عضو بر حال 
افراد  توسط  دیروز  والیتی هرات  شورای 

مسلح ناشناس ترور شد. 
هرات  والیتی  شورای  عضو  حدید،  مهدی 
مسوول  جمشیدی  عفیف  آقای  كه  گفته 
كمیتۀ سمع شکایات شورای والیتی هرات 

بوده است. 
صفحه 6



با یك  رهبران دولت وحدت ملی در دیداری 
دیگر اعام کرده اندکه از آزادی بیان و رسانه ها 
در کشور حمایت می کنند و هیچ فرد و نهادی 
نمی تواند بر این آزادی ها محدودیت وضع کند.

نگرانی های  که  شد  انجام  زمانی  دیدار  این   
انترنیتی  شبکه های  شدن  مسدود  به  نسبت 
»واتس اپ و تلگرام« در روزهای اخیر به وجود 
دلیل هم  بدون  البته  نگرانی ها  این  است.  آمده 
رییس  و  جمهوری  رییس  که  همین  و  نیست 
کرده اند  دیدار  باهم  خصوص  این  در  اجرایی 
شهروندان  حق  در  تضییعی  که  می دهد  نشان 

کشور اعمال شده است. 
اداره  سوی  از  که  نامه های  حال،  همین  در 
“اترا” یا تنظیم کنندۀ فعالیت های مخابراتی که 
کشور  مخابرات  وزارت  مجموعه های  زیر  از 
بر  قرار گرفته که  اختیار رسانه ها  نیز در  است 
از  یکی  در  می زند.  تایید  مهر  تصمیمی  چنین 
صادر  روان  سال  میزان   30 در  که  نامه ها  این 
کام«  تیلی  نام«یونین  با  شرکت  یك  از  شده 
خواسته شده که »هر چه عاجل بنا بر حساس 
تمام  نمودن  مسدود  مورد  در  موضوع  بودن 
تویتر  و  فیسبوك  اکونت های  سایت ها،  ویب 
اشخاص و افراد لیست ارسالی این اداره، اقدام 
به  آینده  از اجراآت خویش طی 24 ساعت  و 
این اداره اطمینان دهید«. در نامۀ دیگر که تاریخ 
چنین  است،  روان  سال  عقرب  آن10  صدور 
بدون  ذیصاح،  مقامات  هدایت  »طبق  آمده: 
تاخیر در مورد مسدود نمودن خدمات اجتماعی 
انترنتی »تلگرام و وتس اپ« اعتبار از تاریخ 10 
تاخیر  بدون  روز،   20 مدت  به   1396 عقرب 
اداره  این  به  از اجراات خویش  نموده و  اقدام 

اطمینان دهید«. 
سیاب،  اهلل  نقیب  دست خط  با  نامه  دو  هر 
در  اما  است.  شده  صادر  اترا،  اداره  معاون 
بیانیه یی که ارگ ریاست جمهوری صادر کرده 
آمده است که »قانون اساسی افغانستان، آزادی 
بیان را تضمین کرده است و حکومت وحدت 
ملی متعهد به اجرا و پاسداری از ارزش های آن 
قانون  صراحت  برحسب  بیان  آزادی  می باشد. 
حکومت  و  بوده  مصوون  تعرض  از  اساسی 
و  رعایت  به  مکلف  را  خود  ملی  وحدت 
ارگ  اعامیۀ  ادامه  در  می داند«.  آن  از  حمایت 
به  پیوند  در  خبرهایی  »اخیراَ  که  است  آمده 
در رسانه ها  تلگرام(  و  )واتساپ  مسدود شدن 
به نشر رسیده که باعث بروز پرسش ها در اذهان 

»حکومت  که  گفته  ارگ  است«.  گردیده  عامه 
که  زمینه تصریح می دارد  این  در  ملی  وحدت 
نمودن  مسدود  اجازۀ  نهادی  و  نشانی  هیچ  به 
نمی دهد  را  بیان  آزادی  ابزارهای  از  یك  هیچ 
و  تعقیب  مورد  اخیر  شدۀ  منتشر  موضوع  و 
ارگ  اگر  واقعا  گیرد.«  می  قرار  رسیده گی 
ریاست جمهوری در این مورد چیزی نمی داند 
مسدود  به  تصمیم  شخص  و  نهاد  کدام  پس 
کردن شبکه های اجتماعی را صادر کرده است؟ 
آیا کسی می تواند بدون مجوز یکی از مقام های 
اصطاح  به  و  طوری  همین  کشور  پایۀ  بلند 
عشقی امر به مسدود کردن این شبکه ها را داده 
که  نیست  گونه  آن  موضوع  بدون شك  باشد. 
در اعامیه ارگ ریاست جمهوری بازتاب یافته 

است.
 در همین حال، فراموش نکنیم که این بار اول 
روزها  این  که  اجتماعی  شبکه های  که  نیست 
کشور  شهروندان  میان  در  را  کاربرد  بیشترین 
هرازگاهی  می شوند.  مواجه  تهدید  با  دارند 
می شود،  باز  کشور  مسایل  در  کان  بحثی  که 
دچار  فیسبوك  ویژه  به  اجتماعی  شبکه های 
محدودیت های می شود که کاما تعمدی بودن 
آن مشخص است. در بحث »جنبش روشنایی« 
و بعدا در »جنبش تغییر« می شد به آسانی رد این 
خواهان  که  کسانی  کرد.  پیدا  را  محدودیت ها 
جامعه  داغ  مسایل  با  شهروندان  رابطه  قطع 
بودند بر این آزادی ها محدودیت وضع کردند 
که جامعه در فقدان اطاعات قرار گیرد. جالب 
گونه  این  کردن  وضع  همواره  که  جاست  این 
محدودیت ها زیر نام منافع ملی و مسایل امنیتی 
برانگیزد  نیز  واکنشی  اگر  تا  می گیرد  صورت 
بتوان برای آن استدالل کرد. در حالی که هیچ 
زمانی آزادی های اجتماعی و فردی آسیبی برای 
نداشته  پی  در  کشور  یك  ملی  منافع  و  امنیت 
است. حتا در بدبینانه ترین نگاه این آزادی های 
فردی و اجتماعی نبوده که باعث بی ثباتی یك 
بل چیزهای دیگری مسبب  کشور شده است، 
اصلی آن بوده اند. گاهی دولت ها برای فرار از 
مسوولیت های خود به چنین ترفند های موذیانه 
دست می زنند و می خواهند به این شکل سلطه 
به  هم  آنانی که  بگسترانند.  کشور  بر  را  خود 
اداره اترا دستور داده اند که شبکه های اجتماعی 
از  فراتر  هدفی  ببندد،  را  تلگرام  و  اپ  واتس 
می کنند.  دنبال  را  ملی  منافع  و  امنیتی  مسایل 
این  و  می ترسند  چیزهای  از  بدون شك  آن ها 

ترس باعث می شود که فضای رعب و وحشت 
که  نکنیم  فراموش  سازند.  حاکم  جامعه  در  را 
وضع محدودیت بر شبکه های اجتماعی از نظر 
روانی جامعه را دچار هراس می سازد. هراسی 
برای یك کشور  تبعات خطرناکی  که می تواند 
می ترسد،  که  جامعه یی  باشد.  داشته  قبال  در 
است.  سرگویی  پشت  و  بدبینی  دچار  جامعه 
همان چیزی که برای قدرتمندان می تواند قدرت 
بیشتر ببخشد و برای مردم تنگناهای خفه کننده 

را ارمغان کند. 
امر  به صورت عمدی  ریاست جمهوری  ارگ 
و  داده  اجتماعی  شبکه های  شدن  مسدود  به 
این مسأله با خواست های اساسی این نهاد در 
منافات قرار ندارد. از آغاز ایجاد دولت وحدت 
ملی می توان نظر نامساعد رییس جمهوری را به 
رسانه ها و فضای مجازی شاهد بود. او تا دیر 
خبرنگاران  برابر  در  که  نمی شد  حاضر  زمانی 
حتما  شده  ظاهر  که  نیز  گاهی  و  شود  ظاهر 
مشکلی به وجود آمده است. این ها همه نشان 
می دهند که ارگ نگاه خوشبینانه به آزادی های 
فردی و اجتماعی ندارد و اگر چیزهای به این 
نام را گاهی حمایت می کند، تعریفی است که 
خود این نهاد از آزادی های فردی و اجتماعی 
دارند. حاال هم خطر محدودیت بر رسانه های 
اجتماعی کامَا رفع نشده است. دولت خواست 
به این صورت شمۀ از اقدام های خود را در برابر 
شهروندان به نمایش بگذارد و واکنش آن ها را 
محك زند. این نمایش در آینده نیز ادامه خواهد 
یافت در صورتی که اقدام های بازدارنده از سوی 
نهادهای دفاع از آزادی اجتماعی و فردی روی 

دست گرفته نشوند. 
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احمدعمران

آزادی بیان
 و رسانه هر لحظه

 در خطر

 

حملـه بـه تلویزیـون شمشـاد، دیـروز در کابـل یـك بار 
دیگـر نشـان داد کـه رسـانه ها در کشـور بـا خطـر جدی 
مواجـه انـد. ایـن چندمیـن بـار اسـت کـه رسـانه ها در 
کشـورمورد حملـه قـرار گرفتـه انـد و این دومیـن حمله 
بـه دومیـن رسـانۀ تلویزیونی اسـت کـه در کابل نشـرات 
دارد. اگرچه هنوز مشـخص نشـده اسـت که چه کسـانی 
بـه تلویزیـون شمشـاد حملـه کرده اند امـا نه طالبـان و نه 
هیـچ گـروه دیگر، مسـوولیت آن را بـه عهـده نگرفته اند. 
بـه نظـر می رسـد کـه تلویزیـون شمشـماد از یـك سـال 
بـه ایـن طـرف تهدیـد می شـده اسـت و اطاعاتـی از 
حملـه بـه ایـن تلویزیون وجود داشـته اسـت؛ امـا ظاهراً 
هیـچ تاشـی بـرای جلوگیـری از آن از جانـب نهادهـای 
کـه  رسـانه ها  بـه  حملـه  اسـت.  نشـده  دیـده  مسـوول 
مشـمول نهادهـای خدمـات عامه اسـت، نبایـد از اهداف 
گروه هـای جنگـی باشـد؛ امـا تروریسـم بـه ایـن چنیـن 
ارزش هایـی بهـا قایـل نیسـت و در عیـن حـال معلـوم 
نیسـت کـه چـرا شمشـاد هـدف حملـه تروریسـتی قرار 

اسـت. گرفته 
مـا در حالـی کـه حملـه بـه تلویزیون شمشـاد   
را محکـوم می کنیـم و خواهـان تامیـن امنیـت رسـانه ها 
از جانـب حکومـت هسـتیم، یك بـار دیگـر، ایـن سـوال 
همـه  ایـن  بـا  انتحاریـان  کـه چگونـه  می شـود  مطـرح 
سـاح و مهمـات و ملبـس با لبـاس پولیـس وارد اهداف 
شـان می شـوند و می تواننـد سـاعت ها بـه قدرت نمایـی 
ایـن همـه  از  بعـد  ادامـه دهنـد و چـرا  و حضورشـان 
حمله هـای پیهـم و تکـراری هنـوز آدرس ایـن نیروها در 

کابـل، بـه نهادهـای امنیتـی معلـوم نیسـت؟ 
همین مسـاله اسـت که شـك در مورد بسیاری   
از چنیـن حمله هـا را بـاال می بـرد و ایـن تهـام را یـك 
باردیگـر مطـرح می کند که کسـانی در دورن نظام هسـتند 
و میداننـد کـه دشـمن چـه می کنـد و در کجاسـت امـا 
بـه دلیـل تبانـی بـا آنـان، مانـع کارشـان نمی شـوند. ایـن 
تهـام سـختی اسـت کـه بارها مطرح شـده اسـت اما هیچ 
تغییـری در عملکـرد نهادهـای امنیتـی وارد نکرده اسـت. 
ایـن حملـه یك بـار دیگـر نشـان داد کـه حمله   
کننـده گان بـه همـه امکاناتـی کـه دارنـد، از همیـن کابل 
تصمیـم می گیرنـد و کارشـان را انجـام میدهنـد و چنیـن 
نیسـت کـه آنان یك بـاره از وزیرسـتان وارد کابل شـوند. 
ایـن حملـه همچنـان نشـان داد کـه نهادهـای امنیتـی بـه 
خصـوص مسـوالن رده اول و رهبـری ایـن نهادهـا، همه 
بی کاره تریـن آدم ها در نهادهای امنیتی اند. بی مسـوولیتی 
و ناتوانـی و بیکفایتـی ایـن افـراد در کنـار این کـه افـراد 
نفـوذی در سـطح احتماال بلنـد در درون نهادهـای امنیتی 
و سیاسـی بادشـمن همـکاری می کننـد، سـبب قربانـی 

گرفتـن بیشـتر از مـردم افغانسـتان شده اسـت. 
بنابرایـن تازمانـی کـه نهادهـای امنیتـی کشـور   
از وجـود افـراد نفـوذی دشـمن پـاك کاری نشـود و بـه 
جـای افـراد بیکفایـت و ناالیـق افـرادی صاحـب کفایت 
اصاحـات  یـك  همچنـان  و  نشـوند  گماشـته  الیـق  و 
عمـودی و افقـی در سـطوح مختلف ایـن نهادها صورت 
نگیـرد و به جـای قوم گرایـی در ایـن نهاهـا کشـورگرایی 
مطـرح نشـود، ممکن نیسـت که نهادهـای امنیتـی بتوانند 
در برابـر دشـمنان ایـن چنینـی بـه گونـۀ دقیـق و اصولی 

مبـارزه کننـد و مانـع اقدامـات آنـان شـوند. 
کـه  بـود  حمله هایـی  شـاهد  بارهـا  wکابـل   
مراتـب خطرناك تـر و خونین تـر از حملـه بـه تلویزیـون 
شمشـاد بـوده اسـت و یـك بـار ایـن نـوع حمله هـا بـه 
دلیـل مشـکوك بـودن آن و ناتوانـی مسـووالن امنیتـی، 
پـای مـردم را بـه خیابان کشـاند و سـبب اعتـراض مردم 
شـد کـه در نهایـت همیـن حکومـت بـه روی آن هـا بـه 
گلولـه زد و هفـت جـوان تحصیـل یافتـه را بـه شـهادت 
رسـاند. بنابرایـن، دیگـر هیچ کـس نمی دانـد کـه چگونـه 
از حکومـت موجـود بپرسـد کـه چـرا چنیـن حمله هایی 
در کابـل بـا یـك روش و پیشـنیۀ خاص اتفـاق می افتد و 
شـما مانعـش نمی شـوید. ایـن همان سـوالی اسـت که به 
آسـانی جـواب نخواهـد یافت؛ اما به شـدت مشـروعیت 

حکومـت آقـای غنـی را صدمـه میزنـد.

حمله به شمشاد چرا؟

امر  عمدی  به صورت  ریاست جمهوری  ارگ 
و  داده  اجتماعی  شبکه های  شدن  مسدود  به 
نهاد در  این  با خواست های اساسی  این مسأله 
منافات قرار ندارد. از آغاز ایجاد دولت وحدت 
ملی می توان نظر نامساعد رییس جمهوری را به 
رسانه ها و فضای مجازی شاهد بود. او تا دیر 
خبرنگاران  برابر  در  که  نمی شد  حاضر  زمانی 
حتما  شده  ظاهر  که  نیز  گاهی  و  شود  ظاهر 
مشکلی به وجود آمده است. این ها همه نشان 
می دهند که ارگ نگاه خوشبینانه به آزادی های 
فردی و اجتماعی ندارد و اگر چیزهای به این 
نام را گاهی حمایت می کند، تعریفی است که 
خود این نهاد از آزادی های فردی و اجتماعی 
دارند. حاال هم خطر محدودیت بر رسانه های 
اجتماعی کامَا رفع نشده است. دولت خواست 
به این صورت شمۀ از اقدام های خود را در برابر 
شهروندان به نمایش بگذارد و واکنش آن ها را 
محك زند. این نمایش در آینده نیز ادامه خواهد 
یافت در صورتی که اقدام های بازدارنده از سوی 
نهادهای دفاع از آزادی اجتماعی و فردی روی 

دست گرفته نشوند
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یونمـا )دفتـر معاونـت سـازمان ملـل متحد 
در افغانسـتان(  بـا نشـر گزارشـی در رابطه 
بـه حملـه بـر اماکـن مذهبـی، نمازگـزاران 
عبادتگاه هـای شـیعیان، می گوید کـه در 42 
حملـه ۸33 تـن کشـته و مجروح شـده اند.
یونمـا گفته کـه از اول جنوری سـال  2016 
در حمله هـای جداگانـه بـر تجمعـات  اهل 
تشـیع ۸33 تـن افـراد ملکـی تلف شـده اند 
کـه از این میـان 261 کشـته و ۵۷2 مجروح 

شـده اند.   
به بـاور دفتـر معاونت سـازمان ملـل متحد 
در افغانسـتان، از آغـاز سـال 2016، تلفـات 
افـراد ملکـی از اثـر چنین حمله هـا دو برابر 
مجمـوع تلفـات ملکـی از سـال 2009 تـا 

201۵ بـوده اسـت.
تدامیچـی یاماتو، نمایندۀ ویژه سـازمان ملل، 
در امور افغانسـتان گفته اسـت که »به قانون 

احترام داشـته باشـید، لطفاً هدف قـراردادن 
نمازگـزاران و رهبـران مذهبـی را متوقـف 

سازید«.
افغانسـتان  حکومـت  از  دامیچـی،  آقـای 
همـۀ  از  محافظـت  بـرای  تـا  خواسـته 
شـهروندان افغانسـتان، به ویـژه افـرادی کـه 
در حمله هـای فرقه یی آسـیب پذیر هسـتند، 
همـه اقدامـات الزم را روی دسـت گیـرد تا 
از حـق آزادی مذهـب و اعتقـادات خـود 
اسـتفاده کـرده و در مصوونیت عبادت کنند.

در ایـن گـزارش آمـده: یـك طـرح مخرب 
حمله هـای عناصـر ضـد دولتـی در برابـر 
به ویـژه  عبادت گاه هـا  در  غیرنظامیـان 
یونمـا  می کنـد.  عمـل  شـیعه  مسـلمانان 
قتل هـای  گـزارش  ایـن  در  هم چنـان، 
هدفمنـد عالمـان دینی و رهبران که توسـط 
عناصـر ضـد دولتـی به جـرم طرفـداری از 
دولـت متهم ا ند و کشـتار هدفمند کارمندان 
امنیتـی در میـان دیگر نمازگـزاران در داخل 

مسـاجد را ثبـت کـرده اسـت.

در گـزارش یونامـا آمـده کـه از آغـاز سـال 
از  سلسـله  ایـن  تاکنـون  میـادی   2016
حمله هـای هدفمنـد در برابـر نمازگـزاران 
شـیعه انجام شـده که مسـوولیت بیشتر این 
حمله ها را شـاخه خراسـان گـروه داعش به 

عهـده گرفته اسـت.
از اول جنـوری 2016 تـا اکنـون یونامـا 12 
حملۀ هدفمند در برابر نمازگزاران را شـیعه 
در اماکـن مذهبـی ثبـت کـرده اسـت که در 
آن 230 تن کشـته و 4۵9 نفر دیگر مجروح 

شـده اند.
دفتـر معـاون سـازمان ملـل در افغانسـتان 
افـزوده اسـت که چهـار حملـه از 12 حمله 
در سـال 2016، ۸ حمله در 10 ماه نخسـت 

سـال 201۷ صـورت گرفته اسـت.
از  مـورد  آخریـن  در  کـه  افـزوده  یونمـا 
حمله هـای هدفمنـد بـر نمازگـزاران شـیعه 
در افغانسـتان، یـك حملـه کننـدۀ انتحاری 
خـود را در جمـع نمازگزاران »مسـجد امام 
زمـان واقـع در ناحیه سـیزدهم شـهر کابل« 
منفجـر کـرد. در ایـن حمله بیـش از ۵0 تن 
کشـته و ۷0 تـن دیگـر زخـم برداشـتند که 
داعـش مسـوولیت ایـن حملـه را بـه دوش 

بود. گرفتـه 
حمله هـای  بـر  عـاوه  بـه  هم چنـان 

هراس افگنـان بـر اماکن مذهبی، شورشـیان 
از  شـماری  اکنـون  تـا   2016 سـال  از 
حمله هـای هدفمند،کشـتار و اختطـاف در 
برابـر رهبـران مذهبی را نیـز انجـام داده اند. 
یوناما 2۷ مـورد حمله های هدفمند در برابر 
ایـن افـراد را بـه ثبـت رسـانده کـه توسـط 
مخالفـان دولـت صـورت گرفته اسـت. در 
ایـن حمـات 2۸ تن کشـته و 23 تن دیگر 
زخمی شـده اند که بیشـتر در سـال 201۷ از 

سـوی طالبـان انجام شـده اسـت.
یونامـا از سـال 2016 تاکنـون 3 مـورد از 
حملـه نیروهـای طرفـدار دولـت را ثبـت 
کـرده کـه بـرای هـدف قـرار دادن مخالفان 
دولت در مسـاجد انجام شـده اسـت. بیشتر 
ایـن حمله هـا در جریان عملیات  کشـفی و 
حمله هـای هوایـی زمانـی انجـام شـده کـه 
از ایـن مکان ها توسـط شورشـیان اسـتفاده 

می شـده اسـت.
بـر  حملـه  افزایـش  از  درحالـی  یونامـا 
مکان هـای مذهبی ابـراز نگرانـی می کند که 
پیـش از این در ماه سـنبله سـال جـاری نیز 
گفتـه بود که حمـات پی درپی که شـیعیان 
را هـدف قـرار می دهد، قابل توجیه نیسـت.

دفتـر معـاون سـازمان ملل در افغانسـتان افزوده اسـت کـه چهار حملـه از 12 حمله در سـال 2016، ۸ 
حملـه در 10 ماه نخسـت سـال 201۷ صورت گرفته اسـت.

یونمـا افـزوده کـه در آخرین مورد از حمله های هدفمند بر نمازگزاران شـیعه در افغانسـتان، یك حمله 
کننـدۀ انتحـاری خـود را در جمـع نمازگزاران »مسـجد امام زمان واقع در ناحیه سـیزدهم شـهر کابل« 
منفجـر کـرد. در ایـن حمله بیش از ۵0 تن کشـته و ۷0 تن دیگر زخم برداشـتند که داعش مسـوولیت 

ایـن حمله را بـه دوش گرفته بود

حملـۀ افراد مسـلح بردفتر مرکـزی تلویزیون 
بـا  کابـل  شـهر  در  شمشـاد  خصوصـی 
واکنش هـای گسـترده یی مواجه شـده اسـت. 
افـراد مسـلح بامـداد دیـروز بـر تلویزیـون 
شمشـاد در کابـل حملـه کـرده و 1 تـن را 
دیگـر زخمـی سـاختند.  تـن  کشـته و 20 
مسـوولیت ایـن رویـداد را گـروه داعـش بر 

عهـده گرفتـه اسـت. 
فیصل زالند یك خبرنگار تلویزیون شمشـاد 
گفتـه کـه مهاجمـان ابتـدا بـاالی محافظـان 
تلویـزون حمله کرده و سـپس داخل محوطۀ 
ایـن تلویـزون شـدند و بـه شـلیك شـروع 

کردند.
وزارت امورداخلـه اعـام کـرده اسـت کـه 
مهاجمـان ایـن حملـه انتحـاری پس از سـه 
سـاعت درگیـری بـا پولیـس، کشـته شـدند.
ایـن حمـات بـا محکومیت گسـترده روبرو 

 . شد
ریاسـت جمهـوری بـا نشـر اعامیه یـی این 
حملـه را بـه شـدت محکـوم کـرده و گفتـه 
کـه گروه های تروریسـتی با هدف قـرار دادن 
بـر  نمی توانـد هیـچ محدودیـت  رسـانه ها، 

آزادی بیـان و اطـاع رسـانی وارد کنـد.
تروریسـتان  اسـت،  آمـده  ارگ  اعامیـۀ  در 
نمی تواننـد بـا راه اندازی ایـن چنین حمات 
را  بیـان  آزادی  و  رسـانه ها  جنایتکارانـه، 
و  اساسـی  قانـون  بـزرگ  ارزش هـای  کـه 
دسـت آوردهای مهـم حکومـت می باشـند را 
محدود سـازند و اراده رسـانه ها و خبرنگاران 
را در راسـتای اطـاع رسـانی تضعیف کنند.
ریاسـت جمهـوری بـر حفاظـت نهادهـای 
رسـانه   یی تاکیـد کـرده و گفتـه کـه تدابیـر 
جـدی در زمینـۀ تامیـن امنیـت خبرنـگاران 

گرفتـه خواهـد شـد.
اعامیـه افـزوده: حکومـت بـرای حفاظـت 
نهادهـای رسـانه یی کشـور و خبرنـگاران که 
در شـرایط دشـوار جهـت اطـاع رسـانی به 
هموطنان شـان از وضعیت افغانسـتان، منطقه 
و جهـان فعالیـت می کننـد، تدابیـر جـدی را 

روی دسـت خواهـد گرفـت.
همزمـان بـا این، ریاسـت اجرایی نیز با نشـر 
اعامیه یـی ایـن حمله تروریسـتی را محکوم 
و  قوانیـن جنگـی  را خـاف  آن  و  نمـوده 

ارزش هـای انسـانی خوانده اسـت.

رسـانه ها  قـراردادن  افزوده:«هـدف  اعامیـه 
و خبرنـگاران، خـاف تمـام قوانیـن جنگی، 
اسـت و  انسـانی  ارزش هـای  و  بین المللـی 
تروریسـتان کور دل بابت چنین اعمالی مورد 

بازپـرس و مأخـذه قـرار خواهنـد گرفـت«.
ریاسـت اجرایـی، ضمـن وعـده بـر تأمیـن 
امنیـت نهادهـای رسـانه یی گفتـه  گروه های 
هـراس افگن با هـدف قرار دادن رسـانه ها و 
آزادی بیـان هیـچ گاه بر اهداف شـان که مانع 
آزادی بیـان و کار رسـانه  یی اسـت، دسـت 

یافت. نخواهـد 
رسـانه ها  آزادی  اسـت:  آمـده  اعامیـه  در 
همـۀ  بـرای  افغانسـتان  در  مطبوعـات  و 
کشـورهای منطقـه و جهـان الگـو و نمونـه 
اسـت. خبرنگاران و جامعۀ رسـانه یی کشور، 
علی رغـم تهدیدهـا و فشـارهای گروه هـای 
تروریسـتی در طـول شـانزده سـال گذشـته 
در کنـار مـردم افغانسـتان و نیروهـای امنیتی 
بـرای دفاع از حاکمیت ملـی، تمامیت ارضی 

و پاسـداری از ارزش هـای اسـامی و ملـی 
کشـور قرار داشـته اند و قربانـی داده اند. تعهد 
حکومـت بـه آزادی بیـان و رسـانه ها پابرجا 
و اسـتوار اسـت و مـا خـود را مکلـف بـه 
تأمیـن امنیـت رسـانه ها و خبرنگاران کشـور 

می دانیـم.
در همیـن حـال، دبیر کل ناتو نیـز این حمله 
را بـه شـدت محکـوم کـرده و آن را نشـانۀ 
مقابـل  تروریسـتی در  شکسـت گروه هـای 
نیروهـای امنیتـی و دفاعی افغانسـتان خوانده 

است.
بـه  حملـه  نیـز  بین الملـل  عفـو  سـازمان 
تلویزیـون شمشـماد را محکـوم کـرده و آن 
را »جنایتـی وحشـتناك« خوانده اسـت. عفو 
بین الملـل گفتـه کـه ایـن نشـان دهنده میزان 
خطری اسـت کـه خبرنـگاران افغانسـتان به 
خاطـر کار »برحـق »شـان انجـام می دهنـد.

این سـازمان از حکومت افغانسـتان خواسـته 
اسـت که در حفاظت رسـانه های این کشـور 

تـاش زیـاد کننـد تـا ایـن رسـانه ها بتوانند 
آزاد و بـدون هـراس کار کنند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسـانه های افغانسـتان، 
حملـه تروریسـتی بـه تلویزیـون شمشـاد را 

جنایت علیه بشـریت دانسـته اسـت.
عمومی دفتـر  خلوتگر،رییـس  عبدالمجیـب 
نـی گفتـه کـه حمله بـه محـات و نهاد های 
ملکـی مصـداق بر جنایـت جنگی بـوده و از 
آنجایی کـه رسـانه ها اهداف نظامی  به شـمار 
نمی رونـد، این عمل تروریسـتان، جنایت در 
برابـر بشـریت بوده کـه باید از سـوی جامعۀ 

جهانـی جدی گرفته شـود.
دفتـر نـی حمایـت کننـدۀ رسـانه های آزاد 
افغانسـتان حملـه بـه تلویزیـون خصوصـی 
شمشـاد را بـه شـدت محکـوم نمـوده و از 
حکومـت افغانسـتان می خواهـد تـا طراحان 
ایـن جنایـت را شناسـایی و مجـازات کنـد.
تلویزیـون  بـه  حملـه  نیـز  سـنا  مجلـس 
خصوصـی شمشـاد را حملـه بـر آزادی بیان 

در کشـور خوانـد و آن را بـه شـدت محکوم 
. د کر

 اعضـای مجلـس سـنا در نشسـت دیـروز 
ایـن مجلـس، گفتنـد کـه حملـه مهاجمـان 
تروریسـتی بـر تلویزیـون شمشـاد، حمله بر 
آزادی بیـان و در واقـع خفـه کـردن گلـوی 

عدالـت خواهـی مـردم افغانسـتان اسـت.
اول مجلـس  معـاون  ایزدیـار  علـم  محمـد 
سـنا گفـت: »حمله تروریسـتی بـر تلویزیون 
شمشـاد را جـداً محکوم می کنیـم؛ این حمله 
در واقـع حملـه بـر آزادی بیـان و جنایـت 

اسـت«. جنگی 
را  تروریسـتی  حملـه  ایـن  ایزدیـار  آقـای 
جنایـت نا بخشـیدنی خواند و تاکیـد ورزید 
کـه عامـان این جنایـت باید به پنجـه قانون 

شوند. سـپرده 
او از حکومـت خواسـت کـه بـرای تامیـن 
کارمنـدان رسـانه ای در  امنیـت رسـانه ها و 

کشـور تـاش کنـد.
معـاون اول مجلـس سـنا گفـت: »مـردم و 
نهادها در افغانسـتان به نوبـت مورد حمات 
تروریسـتان  و  می گیرنـد  قـرار  تروریسـتی 
هماننـد حمله گرگ بر گوسـفندان، مـردم را 
می درنـد؛ نهادهـا و مـردم در انتظـار انـد کـه 
چـه وقـت نوبت شـان می رسـند و توسـط 

گـرگان درنـده، دریـده شـوند«.

واکنش ها به حملۀ تروریستی برتلویزیون شمشاد:

و رسانه  ها متوقف نخواهند شد بیان  آزادی 

افغانستان: دفتر معاونت سازمان ملل متحد در 

شیعیان  بر  هدفمند  حمله های 
است یافته  چشم گیر  افزایش 

ماندگار

ابوبکر صدیق

دفتر نی حمایت کنندۀ رسـانه های افغانسـتان، 
حملـه تروریسـتی بـه تلویزیـون شمشـاد را 

جنایت علیه بشـریت دانسـته اسـت.
عمومی دفتـر  خلوتگر،رییـس  عبدالمجیـب 
نـی گفتـه کـه حمله بـه محـات و نهاد های 
ملکـی مصـداق بـر جنایت جنگی بـوده و از 
آنجایی کـه رسـانه ها اهداف نظامی  به شـمار 
نمی رونـد، این عمل تروریسـتان، جنایت در 
برابـر بشـریت بوده کـه باید از سـوی جامعۀ 

جهانـی جدی گرفته شـود.
دفتـر نـی حمایـت کننـدۀ رسـانه های آزاد 
افغانسـتان حملـه بـه تلویزیـون خصوصـی 
شمشـاد را بـه شـدت محکـوم نمـوده و از 
حکومـت افغانسـتان می خواهـد تـا طراحان 
ایـن جنایـت را شناسـایی و مجـازات کنـد



و  شـویم  خـارج  پنجشـیر  از  آنکـه  از  پیـش 
پیـش از آنکـه نجیـب جـای کارمـل را بگیـرد. 
از یـك سـند محرمانـۀ جنـراالن  آمرصاحـب 
شـوروی و هنـدی در مـود جبهـات جهـاد در 
افغانسـتان یاد کرد که به دسـت او رسـیده بود؛  
اظهـار تاسـف کـرد کـه حاجـی عظم الدیـن به 
خواهـش فـرد نفـوذی خـود، اصـل سـند را از 
بیـن بـرده و تنهـا ترجمـۀ ناقـص آن را بـرای 
او فرسـتاده اسـت. شـهید احمدشـاه مسـعود 
گفت: در آن سـند از سـه والیت در افغانسـتان 
بـه عنـوان قدرت مندتریـن جبهـات جهـاد، یاد 
کـرد ه انـد و اعتـراف کرده اند که در شکسـت 
دادن آنـان کوتـاه آمـده انـد. در بـارۀ پنجشـیر 
به طـور مشـخص گفتـه بودنـد، جبهۀ پنجشـیر 
مانند دانۀ سـرطان اسـت کـه از عاج بـر آمده 
و بایـد اطـراف آن را پیچکاری کـرد تا به جای 

دیگـر سـرایت نکند.
 درآن وقـت شـبکه یی در خـاد ایجـاد شـد کـه 
»زاغ« نام داشـت )اسـم مسـتعار برای مسـعود( 
و فعالیـت آن منحصـر و مخصـوص بـه پیـدا 
کـردن رد پـا و فعالیت هـای آمـر صاحـب بود. 
غیـر از سـازماندهی پروپاگنـد در برابـر او، هر 
جـا رد پایـی از فعالیـت شـورای نظـار دیـده 
می شـد، آن محـل بـا حملـۀ هوایـی یـا زمینـی 
مجـازات می شـد و می خواسـت بدیـن وسـیله 

مـردم را از دادن پایـگاه بـه شـوری بترسـاند.
جبهـۀ  آمـر  تازه گـی  بـه  تخـاری  هاشـمی 
ولسـوالی فرخـار و ورسـج تعیـن شـده بـود. 
او مـردی ریـز انـدام، فـارغ فأکولتـۀ سـاینس 
و از روشـنفکران پارسـا بـود. قطعـۀ مـا بـرای 

حمایـت از او و همراهیـش به فرخار فرسـتاده 
شـد. او پیـش از ایـن در دوران معلمـی اش بـا 
ایـن مـردم آشـنا بـود، به این سـبب بـه خوبی 

اسـتقبال گردیـد.
در  نفـری  نفری-چهـار  سـه  برنامـه،  طبـق 
تـا  شـدیم  تقسـیم  سراسرفرخارورسـج 
گروپ هـای تـازه تاسـیس ضربتـی و متحـرك 
را تعلیـم بدهیـم. مـا که بـه تعبیر اقبال “آتشـی 
از نیـاکان” در سـینه داشـتیم، رفتـار و گفتـار 
مـا در تغییـر فکـر و اخـاق شـاگردان نیـز اثر 
می گذاشـت. در مقایسـه بـا مجاهـدان محلـی 
کـه کمتـر محبـوب بودنـد. اخـاق و کاراکتـر 
مجاهـدان قطعـۀ مرکـزی تعجـب و تحسـین 

می انگیخـت. بـر  را  مـردم 
چهارنفـر بـرای تربیـه قطعـۀ ضربتی میان شـهر 
و پیـو توظیف شـدیم. معلم فاتح، مالك سـیاه، 

نبـی فرغانبـل و من.
در بـاالی میان شـهر، میـان دو کـوه، حوضـی 
بسـیار بـزرگ )حـوض وغنـان( قـرار دارد، بـا 
طـول و عرضـی کـه با قایـق باید پیمـود. محل 
زنده گـی ماهی آب های سـرد “ماهـی خال دار” 

یکـی از خوش مزه تریـن ماهیـان جهـان.
در دهانـۀ حـوض کـوه بچـه صخره یـی، شـبیه 
از  یکـی  مـردم  دارد،  آسـمان خـراش وجـود 
بـا  کـه  می بردنـد  نـام  را  محلـی  سـوارکاران 
ترکیبـی از تهـور و مهـارت، بـر نـوك آن بـاال 
شـده، در حالی کـه مهـار اسـپش را در دسـت 
بـر آخریـن صخـره کـه یـك پرتـگاه  داشـته 

بـود. ایسـتاده  واقعـی و هول نـاك اسـت، 
مـا در موسـم شـکار پرنـده گان مهاجـر کـه از 
مـردم  بودیـم؛  آنجـا  می گذرنـد  زرد  کوتـل 
بـرای شـکار آنـان در پشـت دیوارهایـی کـه 
انـد، پنهـان می شـوند،  دور از آبـادی سـاخته 
هنـگام عبـور شـان، با تورهـای بـزر گ، به دام 

می اندازنـد.
مهمـان  صبـح  چـای  در  کـه  روز  یـك 
خانـه  صاحـب  بودیـم،  بریـان  گنجشـك های 
حلقـۀ کوچـك المونیمـی را نشـان داد کـه از 
پـای یك گنجشـك بـر آورده بودنـد. در آن به 
”maskava“ :حـروف انگلیسـی نوشـته بـود

آیا این پرنده گان از مسکو می آمدند؟
وقتـی مصـروف پیش بـرد تعلیمـات چریکـی 
بودیـم، شـب را در یـك مدرسـه می گذراندیم، 
در آنجا با طالبان مدرسـه دوسـت شدیم.عاوه 
بـر آن، یك روز کـه مولوی مدرسـه هم حضور 
داشـت، بـا آنان سـخن گفتم؛ آیـات و احکامی 
از قـرآن را کـه بـا مبـارزه بـر ضـد شـوروی 
منطبق می پنداشـتم، شـرح دادم. آنـان داوطلبانه 
حاضرشـدند گروپی از طالبان را تشـکیل دهند 

و در جهـاد مسـلحانه سـهم بگیرند. 
سـر دسـتۀ گـروپ طالبـاِن مـا، مـا... بـود که 

دانشـگاه  دو  اسـت  سـعادت  مولـوی  اکنـون 
به نـام خـود در بلـخ و تخـار و یـك کتاب خانۀ 
بـزرگ در کابـل دارد. امـا بعـد چنـد روز معلم 
آمـوزش گـروپ شـان  کـه مسـوولیت  فاتـح 
را بـه عهـده گرفتـه بـود، در نامه یـی بـه مـن 
نوشـت که آنـان پراکنده شـدند. ظاهـراً مولوی 
صاحـب به کمـك خانواده های شـان آنهـا را به 

مدرسـه بـاز گردانـده بود.
اولیـن  ایجـاد  بـرای  مـا  تـاش  خوشـبختانه 

انجامیـد. شکسـت  بـه  طالبـان  گـروپ 
ودود  و  اشـکمش  اهلل  رفتیـم صفـی  کـه  پیـو 
کومانـدو بـا مـن بودنـد، آنوقـت خانـوادۀ کاکا 
تاج الدیـن آنجـا بودنـد. راشـدین و شـاهدین 
کـه کوچـك بودنـد، در مدرسـۀ خانقـاه درس 

ندنـد. می خوا
آنجـا گروپـی از شـیعیان اسـماعیلی را تعلیـم 
دادیـم؛ مردمـی در نهایـِت شـرافت و صداقت. 
وحشـی  گاوان  از  گله هایـی  صاحبـان  آنـان 
)غژگاو(هسـتند. گاوهایی پشـمالو و کوهان دار 
می کننـد.  زنده گـی  کـوه  ارتفاعـات  در  کـه 
گرگ هـا از آنـان می ترسـند و در زمسـتان بـا 

کوچانـدن برف هـای ضخیـم، علـف می جویند 
.تقریبـًا هـرروز مهمـان گوشـت آهو یـا غژگاو 

بودیم.
شـاید ایـن به قـول مردم ورسـج “پیـو چی”ها، 
احفـاد مـردم متمـدن و شهرنشـینی باشـند کـه 
بعـد قتـل عام هـای تاریخـی و فشـار معانـدان، 
بـه ایـن کـوه پنهـان آورده انـد. بـه یـاد آوردم 
سـلطان محمـود غزنـوی را کـه در نامه یـی بـه 
خلیفـۀ بغـداد بـه منشـی خـود دیکتـه می کنـد 
:”بـه ایـن خلیفـه ُخرف شـده بباید نوشـت که: 
مـن از بهـر أمیـر المومنین انگشـت گـردِ جهان 

کـرده قرمطی)اسـماعیلیه(می جویـم”.
سـال 136۵بـود، نجیب تـازه به قدرت رسـیده 
بـود. غـرش پـرواز طیـارات و بمباردمـان همه 
روزه و تمـام سـاعات روز ادامه داشـت. هدف 
اصلـی روس ها و نجیب نابـودی فزیکی، )زاغ( 

یعنـی آمر صاحـب بود.
 ناگهـان دشـمن یك شـانس اسـتثنایی به دسـت 
آورد. قطعـات بـه هـر طـرف گسـیل شـده و 
خـود آمـر صاحب با پانـزده نفر در انجیرسـتان 
تنهـا مانـده بود. دشـمن بـا اطاع دقیقـی که از 
موقعیـت و شـمار افـرادش حاصـل کـرده بود 
بـه هـدف دسـتگیری یـا نابـودی او حملـه را 

برنامه ریـزی کـرده بـود.
  یـك روز دسـتور یافتیـم به خیـاب برگردیم. 
در مسـیر راه، در نمـك آب قصـد دم گرفتـن 
داشـتیم کـه خط آمـر صاحب که پیـك آن یك 
گجـر ناشـناس بود رسـید صفـی چنین بـه یاد 
مـی آوَرد: مسـلم آن را در جمـع قرائـت کـرد: 
“هرجـا ایـن نامـه را دریافـت کردیـد، بـدون 

معطلـی حرکت کـرده خود را به من برسـانید”.
مـا دو کوتلـی را کـه بیـن فرخـار و نمك آب و 
نمـك آب - مانـدره موقعیـت دارد بدون توقف 
پیمودیـم و شـبانه راه میان ماندره و انجیرسـتان 
را در حالی کـه بسـیاری را ماننـد معلـم دادخدا 
در حـال راه رفتـن خـواب می بـرد. همـه راه 
رادر 24 سـاعت در کردیم. شـش صبح خود را 
به آمـر صاحـب رسـانیدیم. خوشـبخت بودیم 
کـه دشـمن حملـه نکـرد، وقفـه آن روز را بـا 

اسـتراحت و حمـام سـپردن کردیم .
 آمـر صاحـب افـراد مـا را کـه بـه پنجـاه تـن 

. کـرد  تقسـیم  دسـته  بـه سـه  نمی رسـید 
1 .سـید یحی آغـا بـا دوازده نفر، پیـکا برهان و 

دهشـکه صدیـق به گردنه راسـت دره.
2 .نـواب مالـه را بـا دوازده نفـر دیگر بـه اضافۀ 

دهشـکه یحـی به سـمت چپ دره فرسـتاد.
کوه هـا  بـاالی  مواضـع  بـه  را  دیگـران   وقتـی 
تقسـیم کـرد، بـه مـن گفـت: تـو بـه کـوه نـرو 
چـون پایـت تکلیـف دارد، بـه مسـلم گفت: تو 

فشـارت بـاال سـت نرو. 
پیـاده  قطعـات  در  هـم  آن  بـدون  را   صالـح 

نمی فرسـتاد. شـاید می خواسـت، سـید یحـی و 
نواب را که هر دوی شـان تازه سـوق و اداره را 
تمریـن می کردنـد از مزاحمـت ما که سـابقه یی 
در فرماندهـی داشـتیم فـارغ سـازد. یا شـاید ما 
را بـرای مقابلـه بـا اتفاقـات پیش بینـی ناشـده 
نـزد خـود نگه داشـت .بـه هـر حـال ما هشـت 

نفـر مترصـد دهانـۀ دره ماندیم .
  اوایـل صبح بود کـه پس از بمباردمـان دقیق و 
شـدید مواضـع مـا، هلیکوپترها نمودار شـدند. 
سـید یحـی از طریـق مخابـره بـه آمـر صاحب 

داد: گزارش 
هلیکوپترهـا بـه طـرف مـا می آیند.   —
شمارشـان آن قـدر زیـاد اسـت که آخـرش، تا 

پیداسـت. نـا  هـم  افـق  نقطـه  دورتریـن 
آمر صاحب گفت:

اسـت  ممکـن  شـید،  بـا  متوجـه   —
تعـدادی از آنهـا در مقابـل شـما نشسـت کنند.

دقایقی بعد باز صدای آغا بلند می شود:
دو هلیکوپتـر در مقابـل مـا فـرود    —

. نـد مد آ
 هلیکوپترهـا در مقابل سـید یحـی آغا در فاصله 
پنجاه-صـد متـری او به زمین نشسـتند و جنگ 

شد. آغاز 
 تصـور حالـت چنـد چریـك که در پشـت یك 
درخـت کوچـك ارچـه یـا سـنگ پنهـان شـده 
انـد در مقابـل ابهـت و غریـو نیـروی هوایـی 
و قطعـات کومانـدوی ورزیـده و بلنـد قامـت 
ارتـش سـرخ کـه آسـمان و زمیـن را بـه لـرزه 
در آورده اسـت، در فاصله یـی بـه آن نزدیکـی 

مشـکل اسـت .

جـز بـا درك معنـی تـوکل، امـا تـوکل حرفـی 
نیسـت که بـر زبـان می آوریم بلکه یـك حالت 
بی نهایـت  ذره یـی  پیوسـتن  سـت؛  عرفانـی 

کوچـك بـه ذاتـی بی نهایـت بـزرگ .
بابـا شـاه نقل کـرد: اولین راکت غـوث االحمد 
در  و  شـد  احساسـاتی  او  رفـت،  خطـا  بـه 
حالی کـه راکـت دوم را در rpg سـوار می کرد، 
در حالتـی وجـد گونـه گفـت خدایـا مگـر مـا 
به خاطـر تـو نمی جنگیـم؟! مـن و ناصـر هـم با 

هیجـان فریادزدیـم: خدایـا کمـك کن! 
راکـت دوم غـوث هلیکوپتر را به آتش کشـید، 
چنانکـه گویـی بـه دو نیـم شـد. ما هم زمـان به 

سـوی پیاده دشـمصن آتـش کردیم. 
فـرود  هلیکوپترهـا  از  کـه  دشـمن  از   افـرادی 
آمـده بودنـد بـه زیر ضربـه ماشـین دارها از بین 
رفتنـد. هلیکوپترهـای دیگـر که هنـوز باالی ما 
می چرخیدنـد، مثـل هجـوم ملخ هـا، آسـمان را 
پوشـانیده بودنـد، پیـش از اینکه فـرود بیایند از 
فیرهای دهشـکه و پیکا و کاشـینکوف آسـیب 

دیدند.
بعـد از حـدود نیـم سـاعت، سـید یحیـی بـاز 

تمـاس گرفـت: قومانـدان روس هـا در نزدیکی 
ماکشـته شـده، من بکـس خریطـۀ برنامۀ شـان 

را از او بـه دسـت آوردم.
–آمر صاحب دستور داد:

همین لحظه آن را به من بفرست.
اسـماعیل خوستی که در دهشـکه با یحی عنابه 
بیباکانـه در درون  بـود می گویـد: هلیکوپترهـا 
پـرواز  دهشـکه  از  پایین تـر  ارتفـاع  در  و  دره 
دهشـکه  رسـام  مرمی هـای  مـن  و  می کردنـد 
را کـه یحـی عنابـه فیـر می کـرد، می دیـدم کـه 
آن تیرهـای آتشـین از بـدن هلیکوپتـر گذشـته 
در حالی کـه هنـوز فـروزان بودند بـه روی رود 
خانـه فـرود می آمدنـد بـا بـر خـورد بـه زمیـن 

می شـد. خامـوش 
جنگـی  هلیکوپترهـای  دره  پاییـن  از  ماهـم 
)گنشـپ( را تماشـا می کردیـم کـه در ار تفـاع 
بی وقفـه  مـا  رفقـای  سـر  بـاالی  بـر  پاییـن 
گوش خـراش  شـلیك  بـا  می چرخیدنـد، 
راکت هـا و ضربـۀ پیوسـته ماشـین دارهای ثقیل 

می آفریدنـد. وحشـت 
وجـود  خندقـی  و  موضـع  هیـچ  گردنـه   در 
نداشـت. آنـان در مقابـل آتـش بی امان دشـمن 
کـه نقطـۀ عریـان کـوه را غربـال می کـرد پنـاه 

نداشـتند. ارچـه  بته هـای  جـز 
 ایـن حملـه بیشـتر بـا آتـش دهشـکۀ صدیـق، 
پیـکای برهـان اندرابـی و آتش کاشـینکوف ها 
دفـع شـد. در ایـن مقابلـۀ شـدید و امـا نسـبتًا 
کوتـاه،  حدود هشـت هلیکوپتر سـقوط کرده با 
سـر نشینانشـان نابود شـدند. اسـکلیت دو تای 
آنـان در همـان موضع سـید یحی تاکنـون باقی 

. است 
بـا رسـیدن خریطـه دشـمن دیده شـد کـه آنان 
نقاطـی را در ایشـول، سـرکوتل سلطان شـیره، 
نمـك آب و نقاطـی در فرخـار ورسـج، بـا قلم 
سـرخ بـه عنـوان نقـاط دیسـانت، نشـانی کرده 

بودند.
نقشـه و  دادن  از دسـت  بـا  ترتیـب،  ایـن   بـه 
یـك  بـا  هلیکوپترهـا  برنامـه،  شـدن  عقیـم 
برگشـت ناگهانـی، در حالـی کـه مـردم بغـان 
آنهـا را تماشـا می کردنـد. ماننـد خیـل ملخ هـا 
به سـوی پایگاه هـای خـود فـرار کردنـد و چند 
لحظـه بعـد، آسـمان از هلیکوپترهـا پـاك شـد. 
امـا طیـارات جـت آسـمان را تـرك نکردنـد و 
همچنـان بمـب می باریدنـد و طیـارات کشـف 
کـه در ارتفـاع کمـی پـرواز می کردند در شـب 
نیـز حرکـت مـا را تعقیـب کردنـد. ما بـه قصد 
شـب  اوایـل  در  دره،  باالتـر  بـه  عقب نشـینی 
یك جـا  مـا  بـا  صاحـب  آمـر  کـه  حالـی  در 
صندوق هـا را حمـل می کـرد، راکت هـای سـام 
هفـت و مهمـات را در جاهـای محفـوظ پنهان 

کردیـم.
سـحر بود که در گذشـتن به سـوی بـاالی دره، 
چشـمم به مـرد نیمه سـال و کوسـه یی افتاد که 
در دهنـۀ غـاری بر بـاالی رود خانـه رو به قبله 
نشسـته بـود و به رسـم صوفیـان نقشـبندی “با 
اشـاره پیاپی سـر به سـوی قلب”، مشـغول ذکر 

بود، “ملنگ انجیرسـتان”.
مـا صوفـی نبودیم، اما من شـعار هـوش در دم، 
سـفر در وطـن، و خلوت در انجمـن عارفان را 
و تـرك تعلـق شـان را بـا خواسـته های حقیـر 

مـادی می پسـندیدم .
از این طـرِف رود خانـه، بـا اشـاره دسـت از و 

خواهـش کـردم بـه مـا دعـا کند .
آمرصاحـب قبـًا او را ماقـات کـرده بـود و 
در مقابـل مخالفـت سـید یحـی مبنـی بـر خطر 
اشـاعه رسـم ترك دنیا و ترك جهاد در جامعه، 
گفتـه بـود، چـه کاری به آنان داریـم. اینان خود 
را وقـف عبـادت خـدا کـرده انـد و بـه مـا هم 

دعـای خیـر می کننـد .
 شـب در دامنـۀ کوتل رسـیده بودیم کـه توقف 
کردیـم. آمرصاحـب بـه قطعه دسـتور برگشـت 
بـه مواضـع قبلـی داد، در مـورد علـت آن بعـداً 
از  را  آمرصاحـب  میـرزا  قومانـدان  شـنیدم 
گذشـتن بـه نمـك آب مانـع شـده و گفتـه بـود 
مـردم اینجـا به قاعـده جنگ و گریز کمتر آشـنا 
انـد، رفتـن مـا نتیجـۀ ایـن پیـروزی را در نـزد 

افـکار عامـه شکسـت معرفـی خواهـد کـرد.
 ما چنـد کیلومتـر پایین تر آمدیم و چـون معلوم 
نبـود دشـمن در تاریکی تا کجا رسـیده اسـت، 
در ییـاِق نزدیـك بـه مواضـع پیشـین، توقـف 
کردیـم تـا بـا دمیـدن اولیـن سـپیده صبـح بـه 
ارتفـاع بـاال شـویم. در زیـر آسـمان پُـر سـتاره 
بـه خـواب رفتیـم. و طیـاره کشـاف بـا صدای 
مـال آور یك نواخت باالی سـر مـا دور می زد.
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 شـب در دامنـۀ کوتل رسـیده بودیـم که توقف 
کردیـم. آمرصاحـب بـه قطعه دسـتور برگشـت 
بـه مواضـع قبلـی داد، در مـورد علـت آن بعـداً 
شـنیدم قوماندان میرزا آمرصاحب را از گذشـتن 
بـه نمـك آب مانع شـده و گفتـه بود مـردم اینجا 
بـه قاعـده جنـگ و گریـز کمتر آشـنا انـد، رفتن 
مـا نتیجـۀ ایـن پیـروزی را در نـزد افـکار عامـه 

شکسـت معرفـی خواهـد کرد.
 مـا چند کیلومتـر پایین تـر آمدیم و چـون معلوم 
نبـود دشـمن در تاریکـی تا کجا رسـیده اسـت، 
در ییـاِق نزدیـك بـه مواضـع پیشـین، توقـف 
کردیـم تـا بـا دمیـدن اولیـن سـپیده صبـح بـه 
ارتفـاع بـاال شـویم. در زیـر آسـمان پُـر سـتاره 
بـه خـواب رفتیـم. و طیـاره کشـاف بـا صـدای 
مـال آور یـك نواخت باالی سـر مـا دور می زد

زور  آزمایی شور وی ها  و حکومت 

نجیب با شورای نظار

محمدحسین سعید
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به صورت ُکلی می توان مدعی 
این  کان  آفت  تقلید  که  شد 
کردن  قاده  و  است  سرزمین 
کار  دیگران  اندیشۀ  و  فکر 
که  است  بی تکلیفی  و  آسان 
طیف های مختلف به آن دست 
این  در  میانه روی  زده اند. 
مازم  آنکه  سبب  به  جغرافیا، 
دانسته  تقلید  گردنۀ  از  عبور 
دشواری  بس  کار  می شود، 
این جاده  این جهت،  از  است. 
در فضایی که یك سره تقلید بر 
آن غلبه یافته و از گذشته های 
است،  شده  نهادینه  دور 
دارد  انگشت شماری  رهروان 
جریان  یك  آنکه  از  بیش  و 

باشد، یك جرقه است.
و  مدنی  نهادهای 

مرجعیّت زدایی دینی
شکل گیری جامعه مدنی اتفاق 
یك ونیم  در  که  بود  دیگری 
دهۀ اخیر در این کشور روی 
تأسی  به  مدنی  جامعۀ  داد. 
جوامع  در  حاکم  ساختار  از 
غربی به میان آمد و از طریق 
آنکه  تا  شد،  تبلیغ  رسانه ها 
انکارناپذیر  واقعیّتی  امروزه 
قابل  شمار  می شود.  شناخته 
مدنی  فّعاالن  از  ماحظه یی 
یا  و  غرب دیده  چهره های  را 
تحصیل کرده در غرب تشکیل 
می دهند. اینان با بهره گیری از 
خارجی  مالی  سرشار  منابع 
که  کردند  ایجاد  نهادهایی 
مرز  از  آنان  شمارۀ  امروزه 
و  است  گذشته  نهاد  صدها 
چه بسا از هزار نهاد هم بیشتر 
نهادهای  باشد. تکثّر و تشتّت 
تأثیرگذاری  میزان  از  مدنی، 
آن ها می کاست و از این رو نیاز بود تا نهادهای چتر به وجود 
آیند که آمدند. نهادهای چتر کارشان هم آهنگی میان فّعالیت  
نهادهای مدنی بود تا بر تأثیرگذاری فعالیّت های آنان بیفزاید 

و جایگاه آنها را بیش از پیش تثبیت کنند.
تاش  افغانستان  کردن  دموکراتیزه  و  کردن  مدرنیزه  پروژۀ 
نهادهای  با  را  دینی  علمای  مرجعیِّت  جایگاه  تا  داشت 
مالی  حمایت های  فرایند،  این  در  کند.  تعویض  مدنی 
برخی  جانِب  از  بسیاری  میل های  و  حیف  با  که  هنگفتی 
متولیّان جامعۀ مدنی نیز همراه بود، از جامعۀ مدنی صورت 
را  مدنی  فّعاالن  از  بخشی  پول،  بدل  در  استخدام  گرفت. 
به مزدبگیرانی تبدیل کرده است که به ارزش های مدنی از 
دریچۀ جیب شان می نگرند. در یك  چنین نگاهی، ارزش ها 
اصالت شان را از دست می دهند و منافع و مصالح شخصی 
به  منفعت جویانه  نگاه  آنچه  می یابد.  موضوعیّت  گروهی  و 
فضای  می بخشد،  عمومیّت  را  مدنی  و  مدرن  ارزش های 
بر  سودطلبی  و  نفع جویی  آن  در  که  فکری یی ست  مسّلِط 

حقانیّت رفتارها سیطره یافته است.

جامعۀ مدنی پس از تقریبًا یك ونیم فّعالیت نتوانسته جایگاه 
را  مردم  اعتماد  و  بیابد  جامعه  میان  در  چندانی  اجتماعی 
در  می توانست  حرکت هایی  چنین  زیرا  کند.  جلب  به خود 
برخوردارند،  باالیی  عمومی  سواد  سطح  از  که  کشورهایی 
نتیجه بخش باشد، اّما در جامعه یی سنتی که هنوز منازعات 
و قضایای مردم توسط جرگه ها و میانجی گری بزرگ ساالن 
سنتی  تفّکر  است.  نبرده  دهی  به  راهی  می شود،  حل 
سخت جان و حاکم بر جامعه یکی از موانع جّدی در برابر 
فعالیّت های مدنی شمرده می شود. فرهنگ سنتی به دشواری 
انعطاف می پذیرد و جای الزمی برای برخوردهای مدنی و 
است  قرار  وقتی  طبیعی،  به صورت  نمی گذارد.  باقی  مدرن 
تحّولی در جامعه روی دهد، نیروهای حاکم محافظه کار در 
پی حفظ وضعیّت موجود تاش می ورزند و به هیچ تحّولی 
رضایت نمی دهند. از این جهت، شکل گیری نهادهای مدنی 
در واقع به چالش کشیدن سلطه یی بود که مراجع عرفی و 
دینی از سده ها بدین سو صاحب آن بودند. از این جاست که 
نزاع بر سر مرجعیّت جامعه به حوزۀ منافع کشیده می شود 
و هر یك از نیروهای ذی نفع به گونه یی از مصلحت گرایی 

که ماك آن را خودشان تعیین می کردند، به میدان می آیند.
بی رویه گی در فعالیِّت نهادهای مدنی عامل دیگری است که 
این فعالیّت ها را به چالش برده است. آنها در برابر برخی وقایع 
ناگوار به خیابان ها می ریزند و ندای اعتراض برمی دارند، در 
حالی که در برابِر وقایع ناگوارتر دیگری ُمهر سکوت بر دهان 
می نهند. رویۀ دوگونه در برابِر حوادث، صداقت آنان را در 
معرض تردید قرار می دهد. آنچه این دوگونه  گی در رفتارها 
مذهبی  زبانی،  قومی،  چندپارچه گی  می بخشد،  شّدت  را 
درون  به  کشور  اجتماعی  ساختار  از  که  جغرافیایی ست  و 
نهادهای جامعۀ مدنی نفوذ کرده است. اگر حادثه یی متعّلق 
به یك قوم خاص باشد، تنها نهادهایی که کارگزاران آنان از 
آن قوم است، دست به اعتراض می زنند و نهادهای دیگر از 

معرکه کنار می کشند.
مهم تر از همه، فّعاالن مدنی –چنان نیروهای محافظه کار و 
سنتی- فاقد چارچوب های نظری اند و شمار قابل ماحظه یی 
از آنان حتا معنای شعارهایی را که سر می دهند، به صورت 
در  گام  تا  شده  باعث  امر  این  نمی دانند.  علمی  و  دقیق 
آنها  در  نظری  از بحث های  بیش  پراکتیك  و  بزنند  تاریکی 
برجسته باشد. به گواهی تاریخ، عمل در سرزمین ما بر نظر 
پیشی داشته است و ما پیش از آنکه واقعیت ها را به درستی 
به  باشیم،  داشته  نظر  در  آن  برای  مناسبی  بدیل  و  بشناسیم 
میدان آمده ایم و پس از تحّمل شکست های پیاپی به شناخِت 

تدریجی و عملی دست یافته ایم.
گفت استر با شتر کای خوش رفیق 

در فراز و شیب و در راه دقیق
تو نه آیی در سر و خوش می روی

من همی آیم به سر در چون غوی
من همی افتم به رو در هر دمی

خواه در خشکی و خواه اندر نمی
این سبب را بازگو با من که چیست

تا بدانم من که چون باید بزیست
گفت چشم من ز تو روشن تر است

بعد از آن هم از بلندی ناظر است
چون بر آیم بر سر کوه بلند

آخر عقبه ببینم هوشمند
پس همه پستی و باالیی راه

دیده ام را وانماید هم اله
هر قدم من از سر بینش نهم

از عثار و اوفتادن وارهم
تو ببینی پیش خود یك دو سه گام

 دانه بینی و نبینی رنج دام
یستوی االعمی لدیکم والبصیر
فی  المقام و النزول و المسیر 

حرکت پیش از فهم معروض با شکست است و شبیه قدم 
زدن در تاریکی است، هر آنی ممکن است در حفره یی یا 
تجربۀ  این  به  مدنی  فّعاالن  که  دریغ  با  فروبیفتد.  پرتگاهی 
تاریخی )تقدم عمل بر نظر( تداوم بخشیده اند و این اشتباه 
را  مدنی  نهادهای  اگر  می کنند.  تکرار  عمًا  را  تاریخی 
شیوه های  پیش کسوتان  و  جامعه  ساختار  در  تغییر  متولیّان 
جدیِد اعتراض بر عمل کردهای دولتی و غیردولتی بینگاریم، 
آنگاه اینان در پی گذار از وضعیّت موجود به سوی وضعیّت 
چنین  تحقق  برای  می دانند.  مطلوب  را  آن  که  جدیدی اند 
گذاری، ضروری است تا وضع موجود به درستی واکاوی و 
تبیین شود. برای گذار از آن چه هست، ابتدا باید »هست ها« 
وضع  این  دالیل  سپس  و  توصیف(  )مرحلۀ  شوند  شناخته 
)مرحلۀ  گیرد  قرار  کنکاش  مورد  علمی  و  دقیق  به صورت 
تبیین( و از آن پس، بدیل مورد نظر )وضعیّت مطلوب( ارایه 
گردد. نهادهای فّعال مدنی، نه توصیف جامعی از وضعیّت 
بدیل  و  می شناسند،  را  آن  دالیل  و  ریشه  هم  نه  و  دارند 
مناسبی نیز برای وضعیّت موجود در دست رس آنها نیست. 
توجه به حقوق زن را می توان نقطۀ ثقل فعالیّت های مدنی 
معطوف  مدنی  فعالیّت های  از  آورد. بخش عظیمی  نظر  در 
است. حقوقی  زنان  تأکید روی حقوق  و  زنان  به وضعیّت 
که فّعاالن مدنی برای زنان در نظر دارند، با نگرش علمای 
مسأله  این  و  می شد  واقع  تعارض  در  زن  حقوق  به  سنتی 
ایجاد کرده است.  این دو طیف  میان  تقاطع دیگری  طبیعتًا 
اعتقاد علمای سنتی مبنی بر عدم حق امامت کبرا برای زنان 
در  قضاوت  صاحیِّت  نداشتِن  جامعه(،  سیاسی  )رهبری 
مسألۀ  در  نابرابری  میراث،  در  نابرابری  قصاص،  و  حدود 
شهادت، تعدد زوجات و ... بالطبع در تقابل با نهادهای فّعال 
حقوق زن قرار می گرفت که تاش داشتند حقوق زن را بر 
نزدیك سازند.  یا  نظام حقوقی غرب عیار و  الگوهای  پایۀ 
گذشت  از  پس  زن  حقوق  فّعاالن  از  برخی  وجود،  این  با 
دینی  آموزه های  بر  تکیه  بدون  که  بردند  پی  سال  چندین 
در  این،  از  گذشته  یافت.  دست  الزم  موفقیّت  به  نمی توان 
جامعۀ افغانستان که به صورِت عموم عرف های ناپسند بیش 
از شریعت اسامی کاربرد دارد، مبارزه با چنین عرف هایی 
در  مردان  و  زنان  نابرابری  که  آن چه  با  رویارویی  از  بیش 
دینی  آموزه های  دارد.  اولویّت  می شود،  خوانده  اسام 
می تواند در مصاف در برابر سنّت های ناپسند و خاف شرع، 
از این رو، در جامعه یی که  نهادهای مدنی را یاری رسانند. 
رسوب یافتۀ  و  حاکم  سنت های  حاکمیّت  سبب  –به  هنوز 
تاریخی- حقوق اسامی زنان به آنها داده نشده و نمی شود، 
زیر سوال بردن نظام حقوقی اسام به سبب نابرابری یی که 
در آن میان زن و مرد به چشم می خورد، در اولویّت نیست. از 
این جهت، نیروهای مدنی سعی کردند که علمای سنتی را نیز 
در امر احیای حقوق زنان با خویش همراه سازند و از حق 
میراث زن، حق اختیار در امر ازدواج، حق انتخاب، حق کار، 

حق تحصیل، حق آزادی و ... به دفاع برخیزند.
نتیجه گیری

با تکیه بر موارد پیش گفته، چنان به نظر می رسد که افغانستان 
پس از دهۀ هشتاد عمٌا وارد فاز تازه یی شده است که در 
آن درگیری با فکر و فرهنگ غربی بیش از هر پدیدۀ دیگری 
برجسته گی یافته است. در این مرحلۀ جدید تاریخی، سرعت 

تحّوالت فکری و فرهنگی به یمِن حضور نیرومند تکنولوژی 
و رسانه ها بسیار چشم گیر بوده است. شتاِب تحّوالت فکری 
و فرهنگی یی که در یك ونیم دهۀ پسین روی داده است، را 
قیاس  این کشور  تاریخ  از  دیگری  مرحلۀ  با هیچ  نمی توان 
کرد. دگرسانی های این چنینی در پی حوادث بزرگ سیاسی، 
از آن جمله حادثۀ یازدهم سپتامبر امریکا، به وجود آمد و به 
افغانستان  که  بود  حادثه  آن  از  پس  بود.  شبیه  انقاب  یك 
کانون توجه جهانیان قرار گرفت و حضور نیروهای خارجی 
توأم با تکنولوژی، فرهنگ و تمدن غربی، عمًا افغانستان را 

وارد فصل جدیدی از تاریخ این کشور کرد. 
و  فکر  با  آشنایی  از  پیش  هشتاد،  دهۀ  از  پس  افغانستان 
فرهنگ غربی، با تکنولوژی غرب رویارو شد و از آن پس، 
مفاهیم و ارزش های مدرن نیز به این کشور سرازیر شدند. 
در  ما  و  رقم خورد  تأخیر  با  بسی  مدرنیته  با  ما  رویارویی 
دهۀ اول سدۀ بیست ویکم با غرب مواجه شدیم، در حالی که 
چنین  نزده هم  قرن  در  مصر،  آن جمله  از  دیگر،  کشورهای 
این وصف،  با  کرده اند.  تاریخ  ثبت جریدۀ  را  رویارویی یی 
ما با تأخیری بیش از یك ونیم سّده با غرب مواجه شدیم و 
از آن جایی که این دگرگونی ها تقریبًا به صورت یکباره و در 
پی حوادث سیاسی ُرخ داد، جامعه آماده گی الزم برای این 
مواجهه نداشت و از این جهت، یك ونیم دهۀ پسین، علی رغم 
تأثیری که بر حوادث بعدی تاریخ می گذارد، در تاریکی و 

سرخورده گی میان سنت و مدرنیته سپری شده است. 
و  سنت گرا  نوگرا،  جریان  سه  از  یك  هیچ  افغانستان  در 
آنکه  از  بیش  همه  بلکه  نیافتند؛  شکل  به  درستی  میانه رو 
با  و  مانده اند  باقی  افراد  حّد  در  باشند،  مستمر  جریانی 
زوال آنها، داعیۀ آنان نیز به خاموشی خواهد گرایید و این، 
تراژیدی تلخ تاریخی ما است. در این میان، تنها گروه های 
سنتی را می توان چونان جریانی همیشه  حاضر در نظر آورد 
آینده  به  نیز  اکنون  از  و  یافته  ادامه  اکنون  به  از گذشته  که 
از  فراتر  چیزی  اّما،  دیگر  جریان های  یافت.  خواهد  تداوم 
کشورهای  از  بسیاری  که  حالی ست  در  این  نیستند.  افراد 
دیگر، مثًا مصر، راهی را که سید جمال الدین افغانی آغاز 
رضا  رشید  و  عبده  محمد  توسط  تفاوت هایی  با  می کند، 
امروز  تا  و  می یابد  ادامه  دیگران  و  کواکبی  عبدالرحمن  و 
اندیشه ها،  اّما،  افغانستان  همچنان رهروان بسیاری دارد. در 
علی  که  نکته یی ست  این  و  می میرند  یکجا  صاحبان شان  با 
امیری در »خواب خرد« بدان توجه داده است. از باب نمونه، 
تفّکر بلندباالی عّامه سلجوقی با وفات او خاموشی می گیرد 
و این راه پس از او ادامه نمی یابد. شاید یکی از دالیل آن 
نبود و نداشتِن شاگردان وفاداری است که می توانست  هم 
فروزان  بود، همچنان  کرده  استادشان روشن  که  را  مشعلی 

نگه دارند. 
به جسارت می توان اذعان کرد که، هر سه رویکرد پیش گفته 
در این کشور از آفِت تقلید –که ما از آن به نسخه برداری نیز 
تعبیر کرده ایم- برکنار نبوده اند. تقلید همواره سایۀ سنگینش 
را بر فّعالیت و شیوه های کار گروه ها و جریان ها گسترانده 
یافته  نوسان  تفریط  و  افراط  سرحّد  تا  نیز  هرازگاهی  و 
است. از سویی هم، تقلید جایی برای اندیشیدن نمی گذارد 
و اندیشه ها با حضور نیرومنِد تقلید و دنباله روی به جمود 
نظر  بر  تقّدم عمل  بر آن،  تعطیل کشانده می شوند. مزید  و 
درگیر  آن  با  مختلف  گروه های  که  است  دیگری  معضل 
بوده  اند. عمل کردِن پیش از فهم دنباله یی جز شکست ندارد 
و از این رو، بسیاری از این جریان ها و گروه ها را می توان از 

پیش محکوم به شکست دانست. 

افغانستان پس از دهۀ 
هشتاد، پیش از آشنایی با 
فکر و فرهنگ غربی، با 
تکنولوژی غرب رویارو 
شد و از آن پس، مفاهیم 

و ارزش های مدرن نیز 
به این کشور سرازیر 

شدند. رویارویی ما با 
مدرنیته بسی با تأخیر 

رقم خورد و ما در دهۀ 
اول سدۀ بیست ویکم با 
غرب مواجه شدیم، در 

حالی که کشورهای دیگر، 
از آن جمله مصر، در قرن 

نزده هم چنین رویارویی یی 
را ثبت جریدۀ تاریخ 

کرده اند. با این وصف، ما 
با تأخیری بیش از یك ونیم 

سّده با غرب مواجه 
شدیم و از آن جایی که 

این دگرگونی ها تقریبًا به 
صورت یکباره و در پی 
حوادث سیاسی ُرخ داد، 

جامعه آماده گی الزم برای 
این مواجهه نداشت و از 
این جهت، یك ونیم دهۀ 

پسین، علی رغم تأثیری که 
بر حوادث بعدی تاریخ 
می گذارد، در تاریکی و 

سرخورده گی میان سنت و 
مدرنیته سپری شده است. 
در افغانستان هیچ یك از 

سه جریان نوگرا، سنت گرا 
و میانه رو به  درستی شکل 

نیافتند؛ بلکه همه بیش 
از آنکه جریانی مستمر 

باشند، در حّد افراد باقی 
مانده اند و با زوال آنها، 

داعیۀ آنان نیز به خاموشی 
خواهد گرایید و این، 

تراژیدی تلخ تاریخی ما 
است. در این میان، تنها 

گروه های سنتی را می توان 
چونان جریانی همیشه  
حاضر در نظر آورد که 

از گذشته به اکنون ادامه 
یافته و از اکنون نیز 

به آینده تداوم خواهد 
یافت. جریان های دیگر 
اّما، چیزی فراتر از افراد 

نیستند. این در حالی ست 
که بسیاری از کشورهای 

دیگر، مثًا مصر، راهی را 
که سید جمال الدین افغانی 

آغاز می کند،

یک ونیم دههتحول

از چشم دید فکر، فرهنگ و دین

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه كابل
بخش سوم و پایانی
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وزارت انکشاف دهات:

سهل انگاری در اجرای پروژه ها 
پیگیری می شود

یک عضو شورای والیتی هرات 
دیروز ترور شد

چاِپ بیش از 135 میلیون 
کتاب درسی

په افغانستان ښوونځیو کې 

د زده کوونکو پر شکنجې 

محمد فاضل عفیف جمشیدی، عضو بر حال شورای والیتی د »سیف د چلدرن« اندېښنه
هرات دیروز توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد. 

آقای  که  گفته  هرات  والیتی  شورای  عضو  حدید،  مهدی 
شورای  شکایات  سمع  کمیتۀ  مسوول  جمشیدی  عفیف 

والیتی هرات بوده است. 
رخ  مناره ها(  )سرك   14 هرات  در  رویداد  این  می گوید  او 

داده است.
گفته شده که یك تن از سربازان وی در شفاخانۀ هرات جان 

باخته است.
ترور  هرات  پلیس  سخنگوی  ولی زاده،  عبداالحد  همچنین 
آقای جمشیدی را تائید کرده و می گوید افرادی که  سوار بر 

یك موتر کروال باالی وی شلیك کردند.
یافتن به شورای والیتی هرات، به  از راه  آقای عفیف پیش 
سنگی  رباط  کشك  ولسوالی  انکشافی  شورای  عنوان عضو 

فعالیت داشته  است.
 این حادثه در حالی رخ داده است که قرار بود تا چندی دیگر 
انتخابات ریاست شورای والیتی هرات برگزار شود. عفیف 
والیت  شورای  ریاست  گذشته  انتخابات  دو  در  جشمیدی 
کنونی  زایی رییس  کامران علی  تیم مخالف  کنار  هرات در 

شورای والیتی هرات قرار داشت. 

ادارۀ توسعۀ جهانی آمریکا مرحلۀ دوم پروژۀ چاپ و توزیع 
 13۵ از  بیشتر  که  را  آموزان  رهنمود  و  درسی  کتاب های 
دالر  میلیون   ۷۵ ارزش  به  می گیرد،  بر  در  را  کتاب  میلیون 

آمریکایی راه اندازی کرد.
به  دانش آموزان  دسترسی  را  پروژه  این  هدف  اداره،  این 

مضمون های درسی عنوان می کند.
روز  افغانستان  در  آمریکا  هوگو الرنس، سرپرست سفارت 
سه شنبه می گوید، کتاب های درسی و رهنمود آموزگاران طی 

سه مرحله چاپ و توزیع می شود.
به گفتۀ سفیر آمریکا، در صورتی که از کتاب ها به صورت 

آگاهانه استفاده شود، نیاز دانش آموزان را رفع می کند.
کتاب های  توزیع  تأخیر در چاپ و  آقای الرنس می افزاید، 
درسی در افغانستان به یك امر معمول مبدل شده است؛ اما 
آنان سعی دارند از طریق پان گذاری و هماهنگی گسترده با 
وزارت معارف در کابل و والیت ها به این مشکل فایق آیند.

کمبود  معارف  وزارت  سرپرست  بلخی،  حنیف  اسداهلل 
جدی  چالش های  از  یکی  را  مکاتب  در  درسی  کتاب های 
می داند؛ اما می گوید، این وزارت متعهد به رساندن کتاب های 

درسی به دانش آموزان در زمان مناسب است.

و  احیـا  وزارت  سرپرسـت  کریمـی  مجیب الرحمـن 
انکشـاف دهـات بـه شـرکت های خصوصی قـراردادی 
انـگاری در  ایـن وزارت سـهل  هشـدار می دهـد کـه 
تطبیـق بـا کیفیـت پروژه هـا با جدیـت پیگیـری خواهد 

. د کر
آقـای کریمـی روز سه شـنبه )16 عقرب( در نشسـتی با 
حضور نماینده گان 130 شـرکت سـاختمانی، مشکات 
تدارکاتـی آنـان در تطبیق پروژه ها را به بررسـی گرفت.
آقـای کریمـی گفـت که هدف این نشسـت محو فسـاد 
شـفافیت،  آوردن  شـرکت ها،  قـرارداد  تـدارکات  در 
جلـب همکاری شـرکت های سـاختمانی، کار مشـترك 
، حسـاب دهـی دو طرفـه، حل مشـکات شـرکت های 

سـاختمانی می باشـد.
آقـای کریمـی بـه شـرکت های قـراردادی گفـت کـه 
وزارت احیـا و انکشـاف دهـات می خواهـد کـه همـه 
پروژه هـا مطابـق قـرارداد بـا رعایـت مشـخصات درج 
شـده عملـی شـوند .آقـای کریمـی گفـت تاکیـد مـا 
همیشـه بـر این اسـت کـه پروژه هـای انکشـافی مطابق 
مشـخصات تخنیکـی مـواد قـرارداد در سـاحه تطبیـق 

. د شو
خواسـت  قـراردادی  خصوصـی  شـرکت های  از  وی 
زمانیکـه در پروسـه داوطلبی موفق شـدند، پـروژه را با 
کیفیـت تعییـن شـده در زمـان معیـن آن به پایـه اکمال 

نند. برسا

دهـات  وانکشـاف  احیـا  وزارت  همچنـان سرپرسـت 
بـه شـرکت های خصوصـی قـراردادی هشـدار داد کـه 
وزارت احیـا وانکشـاف دهـات هیـچ نـوع گذشـت در 
مقابـل بـی توجهـی و سـهل انـگاری وکیفیـت پـروژه 
بـا شـرکت های قـراردادی نخواهـد کرد.همچنـان وی 
تاکیـد کرد کـه با شـرکت های متخلف برخـورد قانونی 

صـورت خواهـد گرفت.
وی به شـرکت های سـاختمانی گفت:« مشـکات شـان 
را بـه ایـن وزارت در میـان بگذارند تا باهـم در حل آن 

اقـدام کنیم«.
همچنـان وی از شـرکت های قـراردادی خواسـت تـا 
در رفـع نواقـص کـه مربوط به شـرکت های قـراردادی 
را  پروژه هـا  شـما  اگـر  »زیـرا  کنیـد  اقـدام  می گـردد 
بـه موقـع آن در سـاحه تطبیـق نکنیـد مـا نمی توانیـم 
خدمـات  الزیـم و بـه موفـع را بـه هموطنـان خویـش 

عرضـه کنیـم«.
احیـا  وزارت  گذشـته  سـال های  در  کـه  گفـت  او 
وانکشـاف دهـات به دلیـل ادغام سـاختارهای موازی و 
آوردن اصاحـات باالترین مصرف بودجه ی انکشـافی 

دهـات را داشـته اسـت .
آقـای کریمـی تاکیـد کـرد کـه وزارت احیا و انکشـاف 
دهـات از ایـن بـه بعـد نیـز تـاش می کنـد تـا بهتـر از 
پیـش هم در مبارزه با فسـاد وهـم در آوردن اصاحات 

کنند. کار 

ــدرن«  ــیف د چل ــه »س ــړ موسس ــه د مالت ــومانو ن ــه ماش ل

وايــي، د افغانســتان پــه یــو شــمېر ښــوونځیو کــې د 

ښــوونکو لخــوا د زده کوونکــو د شــکنجه کولــو پېښــې مــخ 

پــه زیاتېــدو دی چــې دوی تــه د اندېښــنې وړ دي.

ــا د  ــره بی ــه تې ــت او پ ــتان حکوم ــه افغانس ــه ل ــه موسس دغ

پوهنــې لــه وزارت نــه غــواړي چــې د پوهنــې د منــل شــویو 

اصولــو رسه ســم دې، د زده کوونکــو لپــاره، د زده کــړو 

ــړي. ــر ک ــال براب ــدي چاپېری ــب او خون مناس

ــؤلې  ــايت مس ــې مطبوع ــړ موسس ــه د مالت ــومانو ن ــه ماش ل

مریــم عطايــي پــه دې اړه د ســې شــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو 

تــه وویــل:

»ښــوونځی بایــد داســې ځــای وي چــې ماشــومان پــه کــې 

ــړي، د  ــه ورک ــه ادام ــونو ت ــي او درس ــدي وګڼ ــه خون ځانون

ــه  ــت او پ ــان حکوم ــه افغ ــه ل ــړ موسس ــومانو د مالت ماش

ځانګــړي ډول د پوهنــې لــه وزارت نــه غــواړي، هغــه قوانیــن 

چــې د زده کوونکــو د فزیکــي مجازاتــو د ممنوعیــت لپــاره 

نافــذ شــوي، اجــراء کــړي، دغــه تــاو تریخوالــی نــه یــوازې 

دا چــې د زده کوونکــو ذهنونــه نــا کــراره کــوي، بلکــې کلــه 

چــې دوی لــوی يش، بیــا لــه نــورو رسه ورتــه تاوتریخوالــی 

کــوي.«

ــه  ــخ پ ــه بل ــي، پ ــې راغ ــه ک ــه اعالمی ــې پ ــې موسس د دغ

ــو  ــږي ی ــل کې ــې وی ــه چ ــه امل ــکنجو ل ــې د ش ــت ک والی

ــي وژل  ــوه زده کوونک ــري، د ی ــې الس ل ــه ک ــوونکی پ ښ

ــه ده. ــې پیښ ــوه دردونک ــدل، ی کې

د بلــخ د امنیــه قوماندانــۍ ویانــد شــېرجان دراين ازادي 

ــه  ــر پ ــف د باخ ــزار رشی ــره ورځ د م ــل، تې ــه ووی ــو ت راډی

ــوی او  ــدل ش ــړی مون ــي م ــوه زده کوونک ــې د ی ــه ک لېس

کورنــۍ یــې د وژلــو پــړه، د یــادې لېســې پــر یــوه ښــوونکي 

ــې ده. اچول

ــض  ــد فی ــور محم ــب ن ــون رسطبی ــخ روغت ــان د بل همداش

ــه د شــکنجې نښــې  ــر تن ــل، د مــړي پ ــه ووی ــو ت ازادي راډي

ــه دي. ــوي ن ــپړې ش ــې ال بش ــو څېړن ــوي، خ ــدل ش لی

ــه ښــوونځي کــې شــکنجه  ــي، پ ــن واي ــې متخصصی د پوهن

شــوي زده کوونکــي کېــدای يش، پــه راتلونکــې کــې پــه یــوه 

نــاوړه کــس بــدل يش.

د دغــو کارپوهانــو لــه ډلــې د کابــل د اســتاد رباين د ښــوونې 

او روزين د پوهنتــون اســتاد عبدالجبــار څپانــد ازادي راډیــو 

تــه وویــل، د پوهنــې پــه اصولــو کــې دزده کوونکــو فزیکــي 

شــکنجه نشــته.

نوموړي زیاته کړه:

»پوهنــه د ټولــو دولتــي او غیــر دولتــي ســکټورونو راتلونکــې 

ــې  ــه وروزل يش، د ټولن ــي ښ ــه زده کوونک ــږي، ک ــل کې ګڼ

ــنی روان  ــړه، اوس ــدای مک ــه خ ــږي او ک ــه کې ــه کدرون ښ

حالــت دوام وکــړي، پایلــې بــه یــې لــه روانــې جګــړې نــه 

ــاوړه وي.« هــم ن

د پوهنــې وزارت د خپرونــو رئیــس کبیرحقمــل بیــا وايــي، د 

هېــواد پــه اوســنیو جنګــي حاالتــو کــې د خشــونت له پېښــو 

ــه  ــې وزارت پ ــو دوی د پوهن ــی، خ ــه يش پټېدل ــرګې ن س

ــه  ــه ورکــوي چــې ل ــه اجــازه ن ــڅ چــا ت ښــوونځیو کــې هې

ــړي. ــد وک ــي چلن ــو رسه فزیک زده کوونک

نوموړي زیاته کړه:

ــه  ــونت ل ــه د خش ــه کل ــوږ کل ــې م ــینۍ رسه چ ــه خواش »پ

ځینــو پیښــو رسه مــخ کېــږو خــو ښــه والــی پــه دې کــې دی 

چــې پــر وړانــدې یــې اقــدام کــوو، د پوهنــې د قانــون ۳۹ 

مــه مــاده وايــي، کــه وهــل ډبــول د تهذیــب او تاءدیــب لپــاره 

ــوونکي  ــې ښ ــه ځین ــر اوس ــوږ ت ــع دي، م ــم من ــا ه وي بی

څارنوالــۍ تــه پېژندلــی او ځینــې مــو لــه دنــدو لېــرې کــړي 

دي، پــه پوهنــه کــې هېــڅ ډول خشــونت تــه ځــای نشــته.«

ــو د  ــو ناامنی ــې روان ــواد ک ــه هې ــي، پ ــې وزارت واي د پوهن

پوهنــې پــر نظــام هــم نــاوړه اغېــز کــړی خــو د حکومــت د 

امنیتــي او نــورو ادارو پــه مرســته هڅــې روانــې دي چــې د 

ــدي وســايت. ــه هــر ډول ســتونزو خون ــې نظــام ل پوهن

بازی قدرت ولیعهد... 
کمپین به عنوان فرصتی برای به حاشیه راندن مخالفان و تقویت جایگاه خود استفاده کرده است.

از سوی دیگر اگر بخواهیم سیاسی بازی های داخلی را کنار بگذاریم محمد بن سلمان ولیعهد 
به عنوان »معماری یك  از مرزهای خود  آمیز را در خارج  عربستان همچنین یك راه جنجال 
سیاست خارجی مقابله ای و قدرتمند« انتخاب کرده است که کریم فهیم این سیاست خارجی را 

حول مقابله با ایران می داند.
 همین اساس است که می تواند توجیه علت استعفای ناگهانی نخست وزیر لبنان باشد. حریری 
یك مسلمان سنی و متحد دیرینه ریاض بوده و وی تاکنون اتحاد شکننده سیاسی با حزب اهلل، 

گروه شیعه نزدیك به ایران داشته است.
بر اساس این شاخص ها، غیرممکن است که اتهامات حریری به ایران مبنی بر تاش برای ترور 
وی و اجبار او برای استعفا از سوی مقامات سعودی را خارج از مساله رقابت عربستان و ایران 

مشاهده کرد.
حریری ایران را متهم به دخالت در لبنان کرده و گفته، تهران با حمایت از حزب اهلل به دنبال 
تصمیم  از  سخنانی  در  حزب اهلل  رهبر  نصراهلل،  حسن  همچنین  است.  دولت  با  کاری  موازی 

حریری انتقاد و تاکید کرد که وی منتظر خواهد ماند تا ببیند که چرا عربستان سعودی رئیس یك 
دولت را مجبور به استعفا کرده است.

در واقع محمد بن سلمان توسط ترامپ هم جسور شده است. روز یکشنبه ترامپ که در سفر 
به آسیا به سر می برد اعام کرد که موشك حوثی ها که به طرف ریاض پرتاب شده، اقدامی از 

سوی ایران بوده است.
همچنین ترامپ به پادشاه عربستان درباره منزوی کردن قطر کارت سبز نشان داده است. این 
مشاهده  منطقه  در  آن  تاثیرات  هنوز  که  است  شده  ژئوپلتیك  بحران  یك  ایجاد  باعث  مساله 

می شود.
اما ریدل این اتفاقات اخیر از سوی عربستان سعودی را به عنوان کم شدن درخشش ریاض در 
منطقه می داند. وی می نویسد، پادشاهی عربستان در یك تقاطع قرار گرفته است که از یك سو 
اقتصاد این کشور به دلیل قیمت پایین نفت دچار چالش شده است، جنگ در یمن پیچیده شده 
است، بایکوت کردن قطر شکست خورده و نفوذ ایران در لبنان، سوریه و عراق افزایش یافته 
و درنهایت جانشینی در این کشور به یك سوال بزرگ تبدیل شده است. در واقع دوران کنونی 
یکی از آسیب پذیرترین دوران ها در تاریخ سعودی در طول بیش از نیم قرن گذشته بوده است.«

. . ن. ا تـور سنـا ر  هشـدا
عبــداهلل قرلــق دیگــر عضــو ســنا نیــز گفــت کــه نــا امنی هــا در ولســوالی دشــت ارچــی قنــدوز و خواجــه غــار 

تخــار افزایــش یافتــه و طالبــان بیــرق داعــش را بلنــد کــرده انــد و همــه روزه مــردم را می کشــند.
گل محمــد رســولی دیگــر عضــو مجلــس ســنا نیــز گفــت کــه وضعیــت امنیتــی در فاریــاب، ســرپل و جوزجــان 

تشــدید یافــت اســت و داعــش در حــال تصــرف قریــه جات هــا و ســربازگیری در ایــن والیت هــا هســتند.
ــا امنــی هــای  ــه ایــن طــرف شــاهد ن آقــای رســولی خاطرنشــان کــرد کــه شــاهراه فاریــاب- بلــخ از دو مــاه ب

ــد. ــرده نمی توانن ــد ک ــت و آم ــن راه رف ــی از ای ــوران دولت گســترده اســت و مام
او هشــدار داد کــه اگــر دولــت عملیــات تصفیــه ای در ایــن والیت هــا راه انــدازی نکنــد، مــردم مجبــور انــد کــه 

بــه صفــوف داعــش بپیوندنــد.
ــان  ــان آن ــرده و از می ــتفاده ک ــوء اس ــاب س ــردم فاری ــر م ــز از فق ــون نی ــم اکن ــش ه ــروه داع ــه او، گ ــه گفت ب

می کنــد. ســربازگیری 
گفتنــی اســت کــه برعــاوه طالبــان، فعالیت هــای گــروه داعــش اخیــراً در والیت هــای شــمالی کشــور گســترش 

یافتــه و نگرانی هــای زیــادی را بــه بــار آورده اســت.
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مطیع اهلل تائب

زباِن قدرت و قدرِت زبان
ــازی  ــاِب ب ــا از ب ــناس«، ام ــای »زبان ش ــه در قب ــاال ن ح
ــت.  ــد نوش ــزی بای ــده، چی ــه ش ــم ک ــات ه ــا کلم ب
ــان  ــه زبان شناس ــخصًا ب ــن ش ــت و م ــم اس ــك عل ــی ی زبان شناس
مســتفید  صحبت های شــان  از  و  دارم  احتــرام  تخصص شــان  و 
ــدۀ  ــه گوین ــم هســتم ک ــاور ه ــن ب ــه ای ــن، ب ــا وجــود ای می شــوم. ب
ــرف  ــودش ح ــان خ ــارۀ زب ــق دارد در ب ــم ح ــان ه ــك زب ــی ی بوم
ــر  ــه در آخ ــناس، چ ــای زبان ش ــر از قالب ه ــای فرات ــد، حرف ه بزن
ــای  ــا و نورم ه ــه فرم ه ــتند ک ــان هس ــك زب ــده گاِن ی ــن گوین روز ای
ــان را  ــند، زب ــی می بخش ــا معان ــه واژه ه ــد، ب ــکل می دهن ــان را ش زب
ــان  ــا زبانِ ش ــده، ب ــی ش ــر بهانه ی ــه ه ــه ب ــا این ک ــازند و ی ــا می س زای
ــۀ  ــك رابط ــه ی ــن ب ــرد. م ــان می می ــان در آن ــد و زب ــه می گردن بیگان
ژرف و محکــم میــان زبــان و قــدرِت سیاســی بــاور دارم. جایــی کــه 
ــی و  ــدرِت سیاس ــاختن ق ــه س ــرای فرب ــردد ب ــیله می گ ــان« وس »زب
ادامــۀ آن، آن را »زبــاِن قــدرت« می نامــم و در مقابــل، وقتــی زبان هــا 
بــرای زنــده ماندنِ شــان مقاومــت می کننــد و بــه سیاســت های 
ــان«. ــدرت زب ــم »ق ــه آن می گوی ــوند، ب ــلیم نمی ش ــتیزانه تس زبان س
در »زبــان قــدرت«، بــه ویــژه بــا ظهــور دولت-ملت هــا، زبــان 
ــه  ــود، ب ــی می ش ــای هویت ــی از مولفه ه ــه یک ــدازه ک ــان ان ــه هم ب
ــاِن  ــود. »زب ــم می ش ــتیزی ه ــزار زبان س ــی از اب ــدازه یک ــان ان هم
ــرای  ــا ب ــد و نه تنه ــن می کن ــه ت ــی ب ــتبداد هویت ــای اس ــدرت«، عب ق
ــۀ  ــه کار بســته می شــود، بلکــه گاهــی آین بلعیــدِن زبان هــای دیگــر ب
ــود  ــای خ ــم زبان ه ــر ه ــردد و ب ــی می گ ــدرت سیاس ــاِی ق تمام نم
هــم می تــازد و برای شــان خــط و نشــان می کشــد. زیان هــای 
ــه  ــع چندزبان ــدرت« در جوام ــاِن ق ــای »زب ــته از زیاده روی ه برخواس
پُــر مشــهود می باشــد، بــه ویــژه وقتــی هژمونــی زبانــی، هنجار هــای 
قانونــی بــه خــود می گیــرد و بخشــی از پالیســی های »قــدرِت 

سیاســی« می گــردد.
»زبــاِن قــدرت« در جامــۀ اســتبداد، ســخت حســاس می گــردد 
و حالــِت دفاعــی را به خــود می گیــرد و بــرای بقــای خــود بــه 
ــره  ــود« محاص ــود را در »خ ــد. خ ــا می کن ــر ره ــم تی ــود ه ــایۀ خ س
می کنــد و بــر گــردِ خــود دیــوار می ســازد و قلعــه و حصــار. »زبــاِن 
قــدرت« در شــکل اســتعماری اش هــم فراتــر از مرزهایــش بــا اســتفاده 
ــه  ــاره ب ــا زواِل »زور«، دوب ــت و ب ــده اس ــر ش ــان برت از »زور«، زب
بســتر های بومی شــان برگشــته انــد. »زبــاِن قــدرت« در جوامــع بســته 
ــد. در  ــی و گســترش را از دســت می دهن ــدرت پویای و اســتبدادی، ق
ــی  ــتد های اجتماع ــه داد و س ــدرت« دســت ب ــاِن ق ــاز، »زب ــع ب جوام

ــد. ــظ کن ــود را حف ــری خ ــا و برت ــا بق ــد ت می زن
هنگامــی کــه ماشــین »زبــاِن قــدرت« در حرکــت می افتــد، بــه ویــژه 
ــه وارد  ــت ک ــان« اس ــدرِت زب ــن »ق ــه، ای ــۀ چندزبان ــك جامع در ی
ــت  ــد. مقاوم ــی می کن ــان« نگه بان ــای »زب ــود و از مرز ه ــدان می ش می
ــان،  ــی و جغرافیای ش ــترش تاریخ ــه گس ــود ب ــوط می ش ــا مرب زبان ه
ــا و  ــدد واژه ه ــه ع ــان، ب ــدرت پویایی ش ــی و ق ــته های ادب ــه داش ب
ــای  ــا زبان ه ــل ب ــن و تعام ــای نوی ــش واژه ه ــدرِت زای ــه ها و ق ریش
ــان« انــد کــه چگونه گــی  دیگــر. این هــا همــه نشــانه های »قــدرِت زب
ــن  ــتیزی تعیی ــم و زبان س ــوع تهاج ــر ن ــل ه ــت آن را در مقاب مقاوم
می کنــد. »قــدرِت زبــان« هــر چنــد فراگیــر باشــد و بتوانــد در مقابــل 
فشــار ها مقاومــت کنــد، بــاور مــن ایــن اســت کــه »زبــان« در پهلــوی 
ــدرِت  ــد از »ق ــود، بای ــی خ ــی و ادب ــای و تاریخ ــته های جغرافی داش
سیاســی« هــم برخــوردار باشــد تــا بتوانــد بمانــد و بدرخشــد، امــا نــه 
ــد هســتند.  ــا نشــانه های خداون ــه حســاب زبان هــای دیگــر. زبان ه ب

ــد دشــمنی نشــاید. ــا نشــانه های خداون ب
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ــه  ــا چندیــن مرکــز قــدرت، عاقبــت ب یــك کشــور ب
خیــر!

آیــا لویــه جرگــه، شــورای ملــی، حکومــت وحــدت 
ــه  ــا چ ــت مداران م ــد سیاس ــروعیت از دی ــات و مش ــی، انتخاب مل
ــم بحــث  ــوز ه ــا هن ــد؟ آی ــی دارن ــد و چــه مفهوم ــی ان بحث های
ــروت  ــدرت، تقســیم قدرت-ث ــز ق ــدرت، تمرک انحصــار ثروت-ق
سیاســت مداراِن  می بخشــند؟  نتیجــه  حــذف  سیاســت های  و 
جنــون زدۀ مــا بایــد بداننــد کــه فقــط دموکراســی و انتخابــات آزاد، 

ــد! ــت بپروران ــازد و مل ــت بس ــد حکوم ــالم می توان ــفاف و س ش

ندا كارگر

در پــی تغییــر اســم »بی بی ســی افغانســتان« بــه 
»بی بی ســی دری«، مدیــران ایــن رســانه امــروز{
ــد کــه  ــه کارمنــدان اعــام کــرده ان دیــروز{ رســمًا ب
پــس از ایــن اجــازه ندارنــد در گزارشهایشــان از واژههــای ماننــد 
دانشــگاه، دادگاه، فــرودگاه... و امثــال اینهــا اســتفاده کنند. فهرســتی 
از »واژه هــای ممنوعــه« هــم آمــاده شــده کــه روزنامه نــگاران حــق 

ندارنــد از آن اســتفاده کننــد. بی بی ســی را دریابیــد.

تیم ملـی فوتسال کشـور 
به چیـن می رود

وزرشکاران افغانستانی در المپیک 

زمستانی کوریا اشتراک می کنند

فیـسبـوک نـــامــه

قـرار اسـت تیـم فوتسـال سـاحلی افغانسـتان بـرای حضـور در رقابت های 
فوتسـال سـاحلی کـه بـه میزبـان چیـن برگـزار می شـود، روانـۀ آن کشـور 

. د شو
روح اهلل رسـتگار، سـرمربی تیـم فوتبال سـاحلی افغانسـتان به سـام وطندار 
بـه هـدف حضـور در مسـابقات  افغانسـتان  نفـرۀ  تیـم 13  گفتـه اسـت، 

»جام  جهانـی فوتسـال« روانـۀ کشـور چیـن شـدند.
در ایـن مسـابقات در کنـار تیـم ملی فوتسـال افغانسـتان، تیم ملی فوتسـال 
عمـان، مالیزیـا و چیـن اشـتراك می کنند. آقای رسـتگار گفته اسـت که با در 
نظرداشـت سـطح بـازی تیم های مقابـل آنان نیـز بازیکنانی را بـرای حضور 

در ایـن مسـابقات انتخـاب کـرده اند که با دسـت پُـر به کشـور برگردند.
بر بنیاد معلومات داده شـده، تیم ملی فوتسـال افغانسـتان نخسـتین دیدارش 
را بـه تاریـخ 10 نوامبـر، بـازی دوم را بـه تاریـخ 11 نوامبر و سـومین بازی 

را بـه تاریـخ 12 نوامبر برگـزار می کند.
ایـن نخسـتین بار اسـت کـه تیـم ملـی فوتسـال افغانسـتان در یـك رقابـت 
چهـار تیمـی در چیـن اشـتراك می کند و پیـش از این هـم در مسـابقاتی به 

میزبانـی مالیزیـا و ویتنـام درخشـش خوبی داشـتند.
جهانـی  رده بنـدی  فهرسـت  در  افغانسـتان  فوتسـال  ملـی  تیـم  هم اکنـون 
جایـگاه ۵1، تیـم ملی فوتسـال چین جایـگاه 43، مالزیا جایـگاه ۷3 و عمان 

هـم جایـگاه 13 را دارد.

دو  فرهنگ  علی شاه  و  حسینی  سجاد  که  می گوید  کشور  سکی  فدراسیون 
سکی باز افغانستانی به نماینده گی از کشور در بازی های المپیك سال 201۸ 

در کوریای جنوبی اشتراك خواهد کرد.
سکی، ورزش هیجان انگیزی است که در هفت سال اخیر در والیت سردسیر 
بامیان رواج یافته است. چنان چه صدها دختر و پسر در بامیان به این رشتۀ 

ورزشی رو آورده و در تاش راهیابی به مسابقات جهانی اسکی اند.
آشنا صدای  رادیو  به  افغانستان  اسکی  فدراسیون  سخنگوی  بامیانی،  خالق 
امریکا گفت که در نشستی که با کمیتۀ المپیك کوریای جنوبی برگزار شد، 
دو ورزشکار افغانستانی را در بازی های المپیك زمستانی 201۸ معرفی کرده 

اند.
سکی باز  دو  حسینی،  سجاد  و  فرهنگ  »علی شاه  می گوید:  بامیانی  آقای 
افغانستانی با سپری  کردن چندین مسابقۀ جهانی در سه سال گذشته، جایگاه 

خوبی کسب کردند که اکنون موفق شدند تا در المپیك 201۸ راه یابند«.
سخنگوی فدراسیون سکی افغانستان می گوید که این دو ورزشکار از سوی 
تمویل  سکی سویسی  وسایل  تولیدی  شرکت  دو  و  کلپ»  سکی  »بامیان 
کشور  سکی  فدراسیون  مقامات  دهند.  انجام  را  الزم  تمرینات  تا  می  شوند 
امیدوارند که علی شاه و سجاد با توجه به تمرینات فشردۀ که انجام داده اند، 

درخشش خوبی داشته باشند.
گرچند در سال های اخیر، چندین سکی باز افغانستانی در مسابقات جهانی 
کشورهای مختلف اروپایی اشتراك کرده اند، اما حضور علی شاه و سجاد، 
در المپیك 201۸ کوریا، نخستین رقابت رسمی افغانستان در بخش سکی با 

ورزشکاران مختلف دنیا خواهد بود.
سجاد حسینی، اکنون مصروف انجام تمرینات سکی در کشور سویس است 
هر  »وقتی  گفت:  او  می گیرد.  آماده گی   201۸ المپیك  رقابت های  برای  و 
ورزشکاری یك رشتۀ ورزشی را انتخاب می کند، هدفش آوردن افتخار در 
که  بودیم  این  در تاش  است. من و علی شاه هم همواره  جامعه و کشور 
با   201۸ المپیك  در  ما  اشتراك  نگیریم،  را  برونز  و  مدال طا  اگر  حداقل 

اهمیت است و تاش خواهیم کرد تا درخشش خوب داشته باشیم«.
برای نخستین بار در مسابقات  پارسال  آنان زمستان  افزود که  آقای حسینی 
قهرمانی سکی جهان در کشور سویس، توانستند جایگاه هفتاد وسوم را در 

بین 124 کشور دنیا کسب کنند.
بیست وسومین دور مسابقات المپیك زمستانی سال 201۸ میادی با میزبانی 
کشور کوریای جنوبی بر گزار می شود که در این المپیك، ورزشکاران بیش 

از 90 کشور دنیا در شش رشتۀ ورزشی با هم رقابت خواهند کرد.
المپیك زمستانی، برای اولین بار در سال 1924 میادی، توسط »بارون پریادو 
کوبرتن«، بنیان گذاری شد. افغانستان تا کنون در 13 بازی المپیك تابستانی 

شرکت کرده، اما هیچگاه در المپیك زمستانی شرکت نکرده است.
 

گسترده گی زبان فارسی 
در بنگال، سیالن و چین

ســخن گفتــن از زبــان فارســی، گفتــِن ســخن از زبــان بین المللــی مســلمانان 
ــان  ــرن، زب ــت ق ــش از هف ــان، بی ــن زب ــت. ای ــان اس ــا عجمی ــرب ی غیرع
رســمی بخشــی از کــرۀ زمیــن بــود کــه نه تنهــا مســلمانان غیرعــرب بــه آن 
تکلــم می کردنــد، بلکــه خلفــای عثمانــی، تزارهــای روســی، شــاهان هنــدی 
و ســرانجام فرمان روایــان ســیان و چیــن نیــز ایــن زبــان را بــه عنــوان نُقــل 
ــترش و  ــب »گس ــله مطال ــد. سلس ــرار داده بودن ــان ق ــل و مجالس ش محاف
نفــوذ زبــان فارســی در جهــان« را دو ســال پیــش از قفقــاز و روســیه شــروع 
کردیــم تــا بــه ترکیــه رســیدیم. »قونیــه« را بــه حــال خــود گذاشــتیم و شــش 
مــاه پیــش، فارســی گویان، وارد دربــار دهلــی شــدیم و از »راضیــه ســلطان« 
ســخن گفتیــم. اکنــون دهلــی را تــرك می کنیــم و گام بــه گام بــا زبــان فارســی 
ــر مالدیــو و ســیان )ســریانکا(  ــه طــرف خلیــج بنــگال، مجموعــه جزای ب
ــاب  ــتم، کت ــن یادداش ــرای ای ــویم. ب ــن می ش ــرزمین چی ــپس وارد س و س
دو جلــدی ســفرنامۀ »ابــن بطوطــه« را انتخــاب کــردم، چــون بــا گزارشــی 
ــذارد. در  ــی نمی گ ــن باق ــرای گفت ــی ب ــر حرف ــد، دیگ ــه می کن ــه او ارای ک
حقیقــت، مطلبــی را کــه مطالعــه می کنیــد، چکیــدۀ همیــن کتــاب دوجلــدی 
اســت کــه بــرای تقویــت آن، ســه منبــع دیگــر را نیــز بــه کمــك طلبیــدم. 
ایــن نکتــه نیــز حایــز اهمیــت اســت کــه در متــن عربــی کتــاب ســفرنامۀ 
ابــن بطوطــه، هــر جــا ســخن از زبــان فارســی اســت، آن را بــا کلمــه و اســم 

»الفارســیه« نوشــته اســت.
بــه هــر حــال، ابــن بطوطــه در ســال ۷2۵ هجــری قمــری، شــهر کوچــك 
ــیر و  ــد س ــه قص ــرب، ب ــا مغ ــش ی ــه« را در مراک ــود »طنج ــدادی خ اج
ســیاحت بخشــی از جهــان از جملــه هنــد، ایــران و افغانســتان فعلــی تــرك 
کــرد. او پــس از گــردش در خراســان کــه بخشــی از ســرزمین فعلــی ایــران 
ــد شــد و  ــر می گرفــت، در ســال ۷34 هجــری، وارد هن و افغانســتان را درب
مــورد اســتقبال »ســلطان محمــد«، حاکــم فارســی زبان دهلــی قــرار گرفــت. 
ــان اعتمــاد ســلطان  ابــن بطوطــه پــس از چنــد ســال حضــور در هنــد، چن
ــمار  ــای بی ش ــا هدای ــی او را ب ــم دهل ــه حاک ــی ک ــا جای ــرد ت ــب ک را کس
ــتاد.  ــن فرس ــار چی ــه درب ــود ب ــدۀ خ ــوان نماین ــه عن ــه، ب ــا خدم و صده
ــن از  ــد چی ــه مقص ــی را ب ــری دهل ــال ۷43 هج ــر س ــم صف او در هفده
ــا، تــرك کــرد. او و همراهانــش پــس از  مســیر جنــوب هنــد و ســپس دری
ماجراجویی هــا و دشــواری های فــراوان، پــس از دو مــاه بــه ســاحل ماالبــار 
در جنــوب هنــد رســیدند. آنــان در همیــن ســاحل بــه شــهری رســیدند کــه 
»کولــم« نــام داشــت. حاکــم ایــن شــهر هنــدو بــود، امــا اقتصــاد و تجــارت 
ــه  ــی خــود را آزادان ــه مراســم مذهب ــرار داشــت ک آن در دســت شــیعیان ق

ــد. ــام می دادن انج
ــت  ــی« ثب ــن آوج ــم را »عاءالدی ــیعیان کول ــر ش ــم رهب ــه، اس ــن بطوط اب
ــاه  ــف کوت ــس از توق ــش، پ ــن ســیاح مراکشــی و همراهان ــرده اســت. ای ک
ــه  ــه مجموع ــه ب ــك هفت ــس از ی ــدند و پ ــا ش ــی دری ــم، راه ــهر کول در ش
جزایــر مالدیــو در خلیــج بنــگال واقــع در اقیانــوس هنــد رســیدند و ســپس 
راهــی ســیان شــدند. آنــان پــس از 9 روز طــی مســافت، در ســاحل جزیــرۀ 
ســیان لنگــر انداختنــد. در آن زمــان، مرکــز ســیان شــهر »بتالــه« بــود کــه 
حاکــم غیرمســلمانی بــه اســم »آریــا شــکروتی«، بــر ایــن شــهر و در مجمــوع 
ــا  ــه، آری ــن بطوط ــۀ اب ــه گفت ــرد. ب ــی می ک ــیان فرمان روای ــر س ــر سراس ب
شــکروتی، شــاه فارســی دان ســیان بــود کــه عاقــۀ خاصــی بــه جمــع آوری 
ــه  ــه چگون ــرزمین های مجــاور داشــت. این ک ــات از کشــورهای و س اطاع
ــك  ــد، ی ــوده ان ــد ب ــی بل ــگال، فارس ــج بن ــیان در خلی ــم س ــردم و حاک م
ماجــرای تاریخــی دیگــر نیــز بــر نفــوذ و گســترش زبــان فارســی در منطقــۀ 
ــد. ــد می کن ــن بطوطــه را تایی ــه صحــه گذاشــته و حــرف اب ــگال و بنگال بن

اگــر تاریــخ هنــد را در قــرن هشــتم هجــری همزمــان بــا ســفر ابــن بطوطــه 
بــه هنــد مطالعــه کــرده باشــید، یکــی از سلســله هایی کــه بــر منطقــۀ بنــگال 
فرمان روایــی می کــرد، سلســلۀ »الیــاس شــاهیان« بــود. »غیاث الدیــن 
ــتدار ادب  ــردی فاضــل و دوس ــن سلســله م ــاه ای ــومین پادش ــاه« س اعظم ش
فارســی و هم عصــر خواجــه حافــظ شــیرازی بــود و بــا ایــن شــاعر بــزرگ 
فارســی گوی مکاتبــه داشــت. دربــارۀ چگونه گــی آغــاز ایــن مکاتبــه 
ــده  ــی و ریاض الســاطین آم ــر ابوالفضــل عام ــری اث ــن اکب ــی در آیی روایت
کــه روزی ســلطان بــه بیمــاری مهلکــی دچــار شــده بــود و بــه ســه تــن از 
ــس از  ــه پ ــتور داد ک ــه« دس ــرو«، »گل« و »الل ــای »س ــه نام ه ــرم ب ــان ح زن
مــرگ بدنــش را بشــویند. چــون ســلطان از بیمــاری نجــات پیــدا کــرد، بــه 
ــان حــرم را  ایــن ســه زن محبــت بســیار می کــرد و ایــن محبــت دیگــر زن
ــد.  ــه اســتهزأ غســاله می گفتن ــه ایشــان ب ــه حســادت واداشــت چنان کــه ب ب
ــی  ــا قصیده ی ــه ب ــد ک ــر آن برآم ــت ب ــی یاف ــر آگاه ــن ام ــه از ای ســلطان ک
دل ایشــان را بــه دســت آورد. پــس مصــرع »ســاقی حدیــث ســرو و گل و 
ــچ یــك  ــد. چــون هی ــا در مصــرع بعــداش مان ــه مــی رود« را ســرود، ام الل
از شــاعران دربــار نتوانســتند او را یــاری کننــد، ســلطان شــعر ناتمــام را بــه 
همــراه دعــوت حافــظ بــه بنــگال بــرای او فرســتاد. حافــظ مصــرع ناتمــام 
ســلطان را بــه مصــرع »ویــن بحــث بــا ثاثــه غســاله مــی رود« کامــل کــرد، 
ــت، از  ــت نداش ــفر را دوس ــه س ــا این ک ــن و ی ــت س ــر کهول ــه خاط ــا ب ام
رفتــن بــه بنــگال خــودداری کــرد و در عــوض، غزلــی را کــه در زیــر آمــده 
بــه ســلطان هدیــه کــرد. آمــدن نــام ســلطان غیاث الدیــن و اشــاره بــه دیــدار 
ــمتی از  ــد. قس ــد می کنن ــت را تایی ــن روای ــی ای ــاظ تاریخ ــگال از لح از بن

شــعر معــروف حافــظ ایــن اســت:
ساقی حدیث سرو و گل و الله می رود

وین بحث با ثاثه غساله می رود
شکرشکن شوند همه طوطیان هند

زین قند پارسی که به بنگاله می رود
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین

غافل مشو که کار تو از ناله می رود

محمد مرادی ///////////////////////// بخش نخست
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نیروهای امریکایی روز سه شنبه اعام کردند که در تحقیقات 
عملیات  نتیجه  در  ملکی  تلفات  مورد  در  شواهدی  شان 
اعضای  قبَا  اند.  نیافته  کندز  چهاردره  ولسوالی  در  هوایی 
شورای والیتی مدعی تلفات ملکی در نتیجه حمات هوایی 

شده بودند.
کرده  تایید  خبری  اعامیه  یك  نشر  با  امریکایی  نیروهای 
اند که در عملیات هوایی روز جمعه در کندز »تعداد زیاد 
جنگجویان دشمن« کشته شده اند، اما افزوده اند که تحقیقات 
آن ها که به صورت »مستقانه« انجام شد، شواهدی در مورد 

تلفات ملکی نیافته است.
»هیچ  است:  آمده  امریکایی  نیروهای  خبری  اعامیه  در 
که  اند  نکرده  اشاره  این  به  محل  در  کلینیکی  و  شفاخانه 
افرادی با زخم های ناشی از منازعه مسلحانه در آن ها مورد 

تداوی قرار گرفته باشند.«
این در حالی است که صفی اهلل امیری، عضو شورای والیتی 
کندز روز یك شنبه به خبرگزاری آلمان )دی پی آ( گفت که 

در این حمات هوایی در سه روستای ولسوالی چهاردره 22 
تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شده اند.

اعضای شورای والیتی نیز آمار متناقضی از تلفات ارائه داده 
اند. خوش باور نصرتیار، عضو شورای والیتی گفته است که 

در این حمله 13 فرد ملکی کشته شده اند.
امیری مدعی شد که این افراد ملکی زمانی کشته شدند که 
برای انتقال اجساد طالبان که در حمله قبلی کشته شده بودند، 

به یك قریه دیگر رفتند.
حمات هوایی نیروهای امریکایی در افغانستان پس از آن 
استراتژی  ترامپ  دونالد  جمهور  رئیس  که  یافت  تشدید 
هوایی  حمات  کرد.  اعام  را  افغانستان  برای  خود  جدید 
که توسط نیروهای امریکایی و قوای هوایی افغانستان انجام 
می شوند، در نُه ما نخست امسال در مقایسه با سال گذشته 

۵2 درصد افزایش یافته است.
در  نفر   20۵ زمانی  دوره  این  در  متحد،  ملل  گزارش  به 

حمات هوایی کشته و 261 نفر دیگر زخمی شده اند.

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو تاکید کرده که خاك پاکستان 
گروه های  سایر  و  طالبان  سران  برای  امنی  پناهگاه  تاهنوز 

تروریستی است.
استولتنبرگ که روز سه شنبه )16 عقرب( در نشست  ینس 
خبری در بروکسل پایتخت بلجیم صحبت می کرد، از وجود 
پناهگاه های امن تروریستان در خاك پاکستان به شدت انتقاد 

کرد.
سایر  و  طالب  و شورشیان  هنوز جنگجویان  که  وی گفت 
پناهگاه های  از  پاکستان  خاك  در  افگن  هراس  گروه های 
افغانستان  خاك  در  را  حمات شان  و  اند  برخوردار  امن 

سازماندهی می کنند.
با  مستقیم  گونه  به  بار  چندین  را  مساله  این  ما  افزود:«  او 
پاکستان در سطح سیاسی و سطح فرماندهی نظامی مطرح 
تروریستان  امن  های  پناهگاه  علیه  باید  کشور  این  کردیم، 

اقدام کند«.
هراس  برای  پناهگاهی  نباید  که،  نمود  تاکید  ناتو  کل  دبیر 
افگنان وجود داشته باشد، سازمان ناتو تاش های منظم را با 
پاکستان آغاز کرده است تا چالش های بزرگی که در رابطه 
ارزیابی  مورد  مشترك  صورت  به  را  دارد  وجود  طالبان  با 

قرار دهند.

دولت  تاش های  از  کشورها  زیادی  شماری  وی،  گفته  به 
اگر  می کنند،  حمایت  تروریسم  با  مبارزه  در  افغانستان 
کشور های منطقه نیز کمك کنند، مبارزه با تروریستان بسیار 

موثرتر به پیش خواهد رفت.
نیروهای  از  ناتو  سازمان  حمایت  با  اشاره  با  استولتنبرگ 
امنیتی و دفاعی افغانستان بیان داشت:«ما تصمیم گرفتیم تا 
حمایت خود را تقویت کنیم، مهم ترین بخش این است که 
ما نیروهای خود را در افغانسان افزایش  می دهیم تا افغان 
ها قادر به شکستن بن بست شده و به طالبان بفهمانند که 
شما نمی توانید، در میدان جنگ پیروز شوید و باید به پروسه 

صلح بپیوندید«.
را  دیگر  سرباز  تعداد  چه  ناتو  سازمان  که  این  درباره  وی 
به افغانستان می فرستد چیزی نگفت اما بیان داشت که این 
بحث  به  ناتو  دفاع  وزرای  نشست  در  آینده  روز  موضوع 

گرفته خواهد شد.
از  ناتو  که حمایت سازمان  افزود  باره  این  در  ناتو  دبیرکل 
تقویت  روی  و  یافته  افزایش  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
بیشتر  تمرکز  افغانستان  ویژه  نیروهای  و  هوایی  نیروهای 

صورت خواهد گرفت.

نیروهای امریکایی:

 غیرنظامیان در کندز کشته نشده اند

دبیرکل ناتو:
نیروهای خود را در افغانستان افزایش می دهیم

روزنامه واشنگتن پست
عربسـتان  اخیـر  اتفاقـات  تحلیلگـران  برخـی 
کشـور  ایـن  از  خـارج  و  داخـل  در  سـعودی 
ولیعهـد  بـن سـلمان،  قـدرت محمـد  بـازی  را 

می پندارنـد. عربسـتان 
کـه  دادنـد  گـزارش  سـعودی  مقامـات  ابتـدا 
طـرف  بـه  شـده  پرتـاب  موشـك  توانسـته اند 
در  حوثی هـا  سـوی  از  ریـاض  شـرق  شـمال 
یمـن - کشـوری کـه مداخلـه نظامی بـه رهبری 
طوالنـی  جنـگ  یـك  بـه  آنجـا  در  سـعودی ها 
مـدت و مخـرب تبدیـل شـده اسـت- را خنثـی 
کننـد. یمـن اکنـون در محاصره کامل قـرار دارد. 
دوم نخسـت وزیر لبنان سـعد حریـری در حالی 
اسـتعفای خـود را اعـام کـرد کـه بـه عربسـتان 
باعـث  اقـدام  ایـن  بـود.  کـرده  سـفر  سـعودی 
لبنـان  و  تحلیلگـران شـده  از  بسـیاری  تعجـب 
را بـار دیگـر وارد بحـران سیاسـی کـرده اسـت. 
هم چنین شـنبه شب مقامات سـعودی شماری از 
اعضـای خانـواده سـلطنتی، وزرای کابینه و تجار 
مشـهور این کشـور را بازداشـت کردنـد؛ اقدامی 
کـه در جهـت تقویـت جایگاه محمد بن سـلمان 
بازداشـت  میـان  در  اسـت.  ولیعهـد  عنـوان  بـه 
رئیـس  عبـداهلل،  بـن  متعـب  شـاهزاده  شـدگان 
گارد ملـی سـعودی و یکـی از پسـران محبـوب 
پادشـاه درگذشـته عربسـتان و نیز شـاهزاده ولید 
بـن طـال، میلیـاردر مشـهور در سـرمایه گذاری 

شـرکت های غربـی نیـز قـرار دارنـد.
همانگونـه کـه »کریـم فهیـم« یکـی از همـکاران 
در یادداشـتی نوشـته ایـن بازداشـت ها در زمانی 
انجـام گرفته کـه تحوالت اقتصـادی، اجتماعی و 
سیاسی بی سـابقه ای در عربسـتان سعودی اتفاق 
می افتد. پادشـاهی عربسـتان تدابیـر قابل توجهی 
بـرای آزاد شـدن اقتصـاد ایـن کشـور و جـذب 
سـرمایه گذاری هـای خارجـی در راسـتای جـدا 
شـدن از وابسـتگی بـه نفـت انجـام داده اسـت. 
ایـن تاش هـا نیـاز بـه پاکسـازی فسـاد در ایـن 
کشـور دارد، کشـوری کـه جمعیت جـوان رو به 
رشـد و پرشـورش احسـاس می کنند کـه درهای 
ثـروت  و قدرت به روی آنها بسـته شـده اسـت.
روزنامه نـگار  کرکپاتریـك،  دیویـد  همچنیـن 
اخیـر  بازداشـت های  دربـاره  تایمـز  نیویـورك 
اعـام می کنـد عربسـتان سـعودی یك سـلطنت 
اجرایـی بـدون قانـون اساسـی نوشـته شـده و 
یـا موسسـات دولتـی مسـتقل نظیـر پارلمـان و 
دادگاه دارد. بـر همیـن اسـاس ارزیابـی اتهامات 
فسـاد بسـیار دشـوار اسـت، مرزهای میـان اموال 
عمومـی و ثـروت خانـواده سـلطنتی مشـخص 
بسـیار  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  فسـاد  و  نیسـت 

گسـترده اسـت.
یـك خبرگـزاری رسـمی  روز شـنبه  در صبـح 
سـلمان  ملـك  سـوی  از  بیانیـه ای  در  سـعودی 

و  نظـارت  بـرای  کمیسـیونی  کـه  کـرد  اعـام 
تحقیـق درباره فسـاد تشـکیل می شـود. ریاسـت 
ایـن کمیتـه را ولیعهـد کـه بسـیاری معتقدنـد در 
آسـتانه کسـب قـدرت از پـدرش اسـت، برعهده 
دارد. بـه نظـر می رسـد ایـن بازداشـت ها نتیجـه 
اقدامـات در طـول بیش از یکسـال گذشـته بوده 

. ست ا
میـان  را  کـه گمانه زنی هـا  اتفاقـی جداگانـه  در 
افزایـش داده اسـت، شـاهزاده منصـور  ناظـران 
بـن مقـرن، معـاون فرمانـدار منطقـه عسـیر در 
یـك حادثـه هلی کوپتـر، بـه همـراه چندیـن تـن 
از  یکـی  شـدند. وی  کشـته  دیگـر  مقامـات  از 
شـاهزادگانی بـود کـه توسـط پادشـاه سـلمان به 

حاشـیه رانـده شـده بـود.
عنـوان  بـه  را  ایـن سـرکوب ها  ناظـران  برخـی 
یـك پیـام روشـن بـه دو طیـف می داننـد؛ اولین 
طیـف چهره هـای قدرتمنـد و پولدار این کشـور 
کـه  اسـت  دیگـر جامعـه گسـترده ای  و طیـف 

عاقه منـد بـه اصاحـات بـزرگ هسـتند.
موسسـه  یـك  اجرایـی  رئیـس  شـیهابی،  علـی 
عربـی کـه مقـر آن در واشـنگتن بـوده و روابـط 
نزدیکـی بـا پادشـاهی سـعودی دارد در پیام هایی 
در توئیتـر اعام کـرد: بدبینان این سـرکوب ها را 
یـك بازی قـدرت می داننـد اما در واقـع اتفاقات 
اخیـر پیامـی بـرای مـردم دارد مبنـی بـر اینکـه 
دوران زیـاده روی هـا به پایان رسـیده اسـت. این 
اقدامـات در واقع بازتاب گسـترده ای از خواسـته 
ایـن مسـاله را  طیفـی بـوده اسـت کـه دهه هـا 

پیگیـری کرده انـد.
بـا ایـن حـال برخـی ایـن اقدامـات را در واقـع 
پایـگاه  حفـظ  بـرای  عربسـتان  پادشـاه  تـاش 

می داننـد. خـود  قـدرت 
اعـام  بروکینگـز  موسسـه  از  ریـدل،  بـروس 
می کنـد ناظـران مطلـع از سیاسـت های داخلـی 
عربسـتان سـعودی بـر ایـن باورنـد که بسـیاری 
از بازداشـت های روحانی هـا و روشـنفکران در 
تابسـتان امسـال نشـانه تنش ها در داخل سیسـتم 
پادشـاهی اسـت. هیچگونه تضمینی وجود ندارد 
کـه اگـر ملـك سـلمان بمیـرد، در ایـن صـورت 
جانشـینی بـه راحتـی انجـام گیـرد. آخریـن دور 
بازداشـت ها ایـن گمانه زنـی را تقویـت می کنـد 
کـه بحـث جانشـینی فراتـر از آنچـه کـه پادشـاه 
و پسـر وی می خواهند، بسـیار دشـوارتر اسـت.
همچنیـن انـدرو بـاون، در گفت وگـو بـا پایـگاه 
خبـری »تـودی ورلـد ویـو« بـر ایـن باور اسـت 
کـه کمپین ضد فسـاد بـه رهبری شـی جینپینگ، 
رویکـرد  درك  بـرای  چیـن  رئیس جمهـور 
پادشـاهی عربسـتان مفیـد اسـت. کمپیـن شـی 
علیـه فسـاد عمومی بـرای درك بیشـتر اهداف و 
ارزش هـای حزب کمونیسـت بـوده امـا در عین 
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