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وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده امریــکا در بروکســل 
گفــت کــه ایــن پیمــان نظامــی بایــد وظیفــه اش 
ــر آن  ــه انجــام برســاند، در غی را در افغانســتان ب
ــود دارد.  ــت ها وج ــری تروریس ــر انتقام گی خط
ناتــو بــه افزایــش ســربازانش در افغانســتان 

ــرده اســت. ــق ک تواف
ــر  ــکا از تذک ــده امری ــاالت متح ــاع ای ــر دف وزی
ایــن نکتــه خــودداری کــرد کــه رییــس جمهــور 
ترامــپ در اســتراتژی جدیــدش چــه تعــداد 

ــتد. ــتان می فرس ــه افغانس ــی ب ــربازان اضاف س
اعتمــاد  طالبــان  اخیــر گــروه  پیشــروی های 
و  کــرده  تضعیــف  را  افغانســتان  آینــده  بــه 
گفت وگوهــا بــر ســر فرســتادن ســربازان بیشــتر 
ــرس  ــن ت ــو ای ــورهای عض ــان کش ــو در می نات

ــگ  ــک جن ــر در ی ــار دیگ ــه ب ــت ک ــرده اس ــاد ک را ایج
ــا  ــه ب ــی ک ــم در زمان ــر شــوند، آن ه ــرد درگی ــل ب غیرقاب
تهدیدهــای جدیــدی از ســوی روســیه، تروریســم و 

ــد. ــه ان ــایبری مواج ــات س حم
جیمــز ماتیــس بعــد از دیــدار بــا همتایانــش از ۲۹ کشــور 

ــای  ــه نیروه ــن ک ــورد ای ــل در م ــو در بروکس ــو نات عض
ــد،  ــد مان ــی در افغانســتان خواهن ــا چــه زمان امریکایــی ت
بــه خبرنــگاران گفــت: »مــن بــرای جنــگ برنامــه زمانــی 
ــل  ــده غیرقاب ــک پدی ــَا ی ــگ اساس ــم، جن ــن نمی کن تعیی

ــت.« ــی اس پیش بین
وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده امریــکا افــزود: »دلیــل 

اساســی ایــن اســت کــه ناتــو بــرای آزادی 
ــرده و  ــد ک ــرور تعه ــراس و ت ــتان از ه افغانس
رهایــی از تــرور متقاضــی ایــن اســت کــه شــما 

بگذاریــد.« ناتمــام  را  کار  نمی توانیــد 
ایــن جنــرال متقاعــد نیــروی دریایــی امریــکا بــا 
ــر  ــارج از زی ــق خ ــتان و مناط ــه افغانس ــاره ب اش
کنتــرول حکومتــی در ســوریه کــه گــروه »دولــت 
اســامی« در آنجاهــا رشــد کــرده اســت، گفــت: 
ــن  ــن از ای ــه "م ــد ک ــد بگویی ــما نمی توانی »ش
]جنــگ[ خســته ام" و بــه خانــه برگردیــد و 

ــد.« ــرار بگیری ــدف ق ــاره ه ســپس دوب
ناتــو فعــًا ۱۳۵۰۰ ســرباز در ماموریــت حمایــت 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــع در افغانســتان دارد ک قاط
افغانســتان را آمــوزش و مشــورت داده و بــه 
آن هــا کمــک می کننــد. دیپلومات هــا گفتــه انــد کــه 
ــرای افغانســتان  ــو ب ــب نات ــش ۳۰۰۰ ســرباز از جان افزای
ــز  ــکا نی ــاالت متحــده امری در نظــر اســت و مقام هــای ای
ــد. ــه ان ــرباز ســخن گفت ــی ۴۰۰۰ س ــتادن احتمال از فرس

ــی بیــش از ۱۰۰ هــزار  ــکا کــه زمان ــاالت متحــده امری ای

ســرباز در افغانســتان داشــت، در حــال تدویــن اســتراتژی 
ــانزدهمین  ــه در ش ــت ک ــگ اس ــن جن ــرای ای ــد ب جدی
ــت  ــی وضعی ــرال امریکای ــرار دارد و جن ــود ق ــال خ س

ــد. ــوان می کنن ــت« عن ــن بس ــاری را »ب ج
ــن اش  ــا متحدی ــت ب ــد از صحب ــه بع ــت ک ــس گف ماتی
حــدود ۷۰ درصــد نیازمندی هــای برنامــه جدیــد تکمیــل 
شــده و او در تــاش اســت شــکاف باقــی مانــده را پــل 

بزنــد.
ــن  ــه ای ــرد ک ــد ک ــو تایی ــرکل نات ــس اســتولتنبرگ، دبی ین
پیمــان نظامــی روی افزایــش نیروهــا در افغانســتان 
ــش  ــرای افزای ــَا ب ــو قب ــور عض ــرده و ۱۵ کش ــق ک تواف
ســربازان شــان اعــام آمادگــی کــرده انــد، امــا در عیــن 
زمــان او تاکیــد کــرد کــه ایــن ســربازان بــه نقــش جنگــی 

برنمی گردنــد.
ــا  اســتولتنبرگ گفــت: »مــا فکــر نمی کنیــم کــه امســال ی
ســال آینــده یــا آینــده نزدیــک افغانســتان صلــح آمیــز و 
عــاری از منازعــه و خشــونت خواهــد بــود، امــا مــا بــاور 
ــه  ــگ علی ــه جن ــد ب ــع و متعه ــا قاط ــه افغان ه ــم ک داری

طالبــان انــد تــا کشــور شــان را بــا ثبــات بســازند.«
ــو اصــرار کــرد کــه ختــم ماموریــت نظامــی  دبیــرکل نات
ناتــو در ســال ۲۰۱۴ اشــتباه نبــود. امــا وزیــر دفــاع امریکا 
بــا ایــن دیــدگاه موافــق نبــود و گفــت کــه »اجمــاع بســیار 
ــود را  ــربازان خ ــااَل س ــا احتم ــه م ــود دارد ک ــاد وج زی

کمــی ســریع خــارج کردیــم.«

ــار  ــس کنده ــده پولی ــرازق، فرمان ــرال عبدال جن
مبنــی  گزارش هــای  و  آوازه هــا  می گویــد، 
ــر  ــر ب ــان و جهانگی ــق لقم ــذاری مناط ــر واگ ب

ــت. ــایعه اس ــتانی، ش ــان پاکس نظامی
ــپین بولدک  ــرز س ــی م ــق در نزدیک ــن مناط ای

ــد. ــت دارن موقعی
کــه  می گویــد  کندهــار  پولیــس  فرمانــده 
ــوی  ــتان در دو س ــتان و پاکس ــان افغانس نظامی
مــرز حضــور دارنــد و هیــچ پیشــرویی صــورت 

ــت. ــه اس نگرفت
بــه گفتــۀ او، پاکســتان در آن ســوی مــرز 
ــم در  ــه آن ه ــرده ک ــراز ک ــگاه اف ــن پاس چندی
ــه  ــان اســام آباد-کابل صــورت گرفت تفاهــم می

ــت. اس
ــتان و  ــان پاکس ــش نظامی ــاه پی ــک م ــدود ی ح
افغانســتانی در گــذرگاه ســپین بولدک-چمن 
ــن  ــن ت ــه در نتیجــۀ آن چندی ــر شــدند ک درگی
از نظامیــان دو کشــور کشــته و زخمــی شــدند.
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ــی  ــان برخ ــه می ــور ترکی ــه در کش ــه ک آن چ
ــاده،  ــاق افت ــادی اتف ــی و جهـ ــزاب سیاس اح
ــال  ــه ح ــا ب ــِج آن ت ــًا نتای ــه واقع ــدون آن ک ب
ــه در  ــه ریش ــش از آن ک ــد، بی ــخص باش مش
مناســبات میان حزبــی ناشــی از فهــم کاِن 
سیاســی بــرای نجــاِت کشــور داشــته باشــد، 
ریشــه در ســوءمدیریت و فشـــارهای دارد که 
ــِم  ــاِس فه ــر اس ــوری ب ــت جمه ارگ ریاس
خــود از انحصــار قــدرت ایجــاد کــرده اســت.

 هنــوز مشــخص نیســت کــه در ترکیــه میــان 
ســه حــزب جمعیــت، وحــدت و جنبــش چه 
گفت وگوهایــی صــورت گرفتــه و اقــدام 
ــی از  ــود بخش ــه خ ــران ک ــن رهب ــدِی ای بع
ــده  ــد، در آین ــه شــمار می رون ــت ب ــۀ دول بدن
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــود. ام ــد ب ــه خواه چ
کــه یــک بــارِ دیگــر ارگ ریاســت جمهــوری 
حذف گرایانــه،  سیاســت  همــان  بــه  بنــا 
ــه  ــرده اســت ک ــزی ک ــی را طرح ری برنامه های
ــه  ــا را ب ــه آن ه ــه مرحل ــه ب ــد مرحل می خواه

ــذارد.  اجــرا بگ
ــیار  ــط بس ــه رب ــای ترکی ــاید گفت وگوه ش
داشــته  برنامه هــا  این گونــه  بــه  نزدیــک 
بعــدی  اقدام هــای  برابــر  در  واکنشــی  و 
ــه  ــه ک ــوری گفت ــت جمه ــد. ارگ ریاس باش
مشــکاِت  حــِل  بــرای  اقدامــی  هــر  از 
کشــور حمایــت می کنــد؛ در حالــی کــه 
ــا  ــل ب ــًا در تقاب ــه عم ــای ترکی گفت وگوه
ــی  ــده و احزاب ــزار ش ــت های ارگ برگ سیاس
ــن نشســت ها شــرکت داشــته  ــه در ای هــم ک
ــدازی نظــام  ــد کــه در پــی بران ــه ان ــد، گفت ان
نظــام  در  کــه  می خواهنــد  امــا  نیســتند 
اصاحــات بــه وجــود آیــد و بــه تمرکزگرایی 
منجمدکننــدۀ فعلــی کــه از ســـوی ارگ اعمال 
می شــود، پایــان داده شــود، تــا همــۀ نیروهــا 
و جریان هــای موجــود در کشــور بــه عنــوان 
واقعیت هــای غیرقابــل انــکار، خــود را در 

ــد.  ــام ببینن ــۀ نظ آیین
شــاید انتقادهــای فراوانــی بــا توجــه بــه 
گذشــتۀ ایتــاف هــای سیاســی در افغانســتان 
داشــته  وجــود  رهبــران  ایــن  آدرس  بــه 
ــراز  ــه غی ــرد ک ــد ک ــکار نبای ــی ان ــد، ول باش
جریان هــای موجــود فعلــی کــه بتواننــد 
ــوری  ــت جمه ــای ریاس ــو خودکامه گی ه جل
ــری  ــروی دیگ ــوند، نی ــد ش ــدی س ــا ح را ت
فعــًا در عرصــۀ سیاســی کشــور دیــده 
نمی شــود. شــاید افغانســتان هنــوز بــا آن 
ــه  ــی فاصل ــعۀ سیاس ــد و توس ــه از رش مرحل
ــن  ــته از بط ــال های گذش ــرف س ــه ظ دارد ک
مناســباِت حاکــم بــر کشــور جریان هــای 
ــه  ــِی بیشــتر ب ــدرت مانورده ــازه و دارای ق ت

می  نشســت.  ظهــور 

ــه نشســت ها از حــاال  ــه ایــن گون برخی هــا ب
ــا  ــد و حت ــان داده ان ــود را نش ــاوری خ بی ب
گفتــه انــد کــه نشســت های ترکیــه بیشــتر از 
ــه مســایل اساســی کشــور بپــردازد،  آن کــه ب
ــِت ایــن  ــه وضعی واکنشــی مقطعــی نســبت ب
ــه  ــت. ب ــی اس ــای سیاس ــران و جریان ه رهب
بــاور ایــن طیــف از منتقــدان، مــردم بــه ایــن 
ــد و از  ــاور ندارن ــر ب ــا دیگ ــه حرکت ه گون

ــرد.  ــد ک ــت نخواهن ــا حمای آن ه
ــا  ــادی ب ــِد زی ــا ح ــت ت ــن برداش ــاید ای ش
کشــور  اخیــِر  ســال های  واقعیت هــای 

ــی  ــتی عین ــد و برداش ــته باش ــی داش همخوان
از یــک جامعــۀ در حــال گــذار باشــد، ولــی 
ــد از  ــز نبای ــأله را نی ــن مس ــال ای ــن ح در عی
نظــر دور  داشــت، کــه بــه همــان میزانــی کــه 
ــده  ــه ســتوه آم ــی از وضعیــت ب ــراِن فعل رهب
انــد، بیشــتر از آن هــا مــردم افغانســتان نســبت 
ــد. اعتــراض مــردم  بــه وضعیــت معتــرض ان
بــه وضعیــت موجــود، شــاید یکــی از دالیلــی 
باشــد کــه برخــی رهبــران سیاســی افغانســتان 
ــم  ــی تصمی ــه در پ ــد ک ــرده باش را وادار ک

ــد.  ــر آن برآین ــرای تغیی ــی ب جمع
فرامــوش نبایــد کــرد کــه در روزهــای اخیــر، 
اعتراض هــا نســبت بــه عملکــرد دولــت، 
مربــوط  سیاســی  جناح هــای  بــه  تنهــا 
اخیــر،  مــاه  ســه  در  حداقــل  نمی شــود. 
ــهرونداِن  ــی، ش ــای سیاس ــر جناح ه ــزون ب اف
ــورد  ــتان در م ــهرهای افغانس ــیاری از ش بس
ــی  ــا و بی توجه ــش ناامنی ه ــه افزای ــه ک آن چ

ــده مــی شــود،  ــن مســأله خوان ــه ای ــت ب دول
بــه صــورت جمعــی بــه خیابان هــا ریختــه و 
نســبت بــه ایــن ناامنی هــا صـــدای اعتــراض 
ــخ ارگ  ــا پاس ــد. ام ــرده ان ــد ک ــود را بلن خ
ــدۀ  ــوج فزاین ــن م ــه ای ــوری ب ریاســت جمه

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــا چ نارضایتی ه
ایــن  بــه  ارگ  واکنــش  کــه  آن چــه  از   
می تــوان  فقــط  می شــود،  گفتــه  مســایل 
ــه  ــرد و آن این ک ــتنباط ک ــه را اس ــک نتیج ی
ــدرت را در  ــار ق ــود انحص ــه می ش ــه گون چ
ــفانه  ــید. متأس ــم بخش ــا تعمی ــۀ عرصه ه هم
ــه  ــخ ب ــای ارگ در پاس ــه از اقدام ه ــه ک آن چ
ــرد،  ــتنباط ک ــوان اس ــه می ت ــکات جامع مش
ــی  ــی و انحصارطلب ــز زیاده خواه ــزی ج چی
وقتــی  باشــد.  نمی توانــد  لجام گســیخته 
ــدرت  ــود در ق ــای موج ــن جناح ه اصلی تری
ــوری  ــت جمه ــاون اول ریاس ــامل مع ــه ش ک
ــه انحصــار  می شــوند، رییــس جمهــوری را ب
غیرقانونــی قــدرت متهــم می کننــد، آیــا 
می تــوان گفــت کــه وضعیــت افغانســتان 

ــت؟ ــوب اس خ
 در دو و نیــم ســال پــس از بــه وجــود آمــدِن 
دولــت وحــدت ملــی، ایــن دولــت در هیــچ 
عرصه یــی کارنامــۀ قابــل تأییــد نداشــته 
اســت. ایــن دولــت نــه تنهــا در عرصــۀ تأمین 
ــه  ــته ب ــل نتوانس ــته، ب ــی نداش ــت موفقیت امنی
اصلی تریــن وظایــِف خــود بــرای ایجــاد 
ــاال  ــن ح ــد. همی ــل کن ــت عم ــات و امنی ثب
ــا  ــه ب ــوۀ قضایی ــه و ق ــی، کابین ــورای مل ش
مشــکل مشــروعیت روبــه رو اســتند و دولــت 
ــِی  ــل قانون ــته در تکمی ــی نتوانس وحــدت مل
ایــن ســه نهــاد موفقیتــی داشــته باشــد. مــردم 
ــم ســال  ــس از دو و نی ــه پ انتظــار داشــتند ک
ــل  ــه حداق ــد ب ــی بتوان ــدت مل ــت وح دول
خواســت ها و مطالبــاِت جامعــه پاســخ دهــد، 
ولــی هیــچ مــوردی وجــود نــدارد کــه نشــان 
دهــد دولــت در ایــن عرصه هــا گام هــای 

ثمربخشـــی برداشــته باشــد.
در دو و نیــم ســال گذشــته، دولــت وحــدت 
ــت  ــابقه یی در جه ــورِت کم س ــه ص ــی ب مل
انحصارطلبــی گام برداشــته و ایــن مســأله 
فاصلــه میــان دولــت و مــردم را بیــش از هــر 
زمــاِن دیگــری پُررنــگ کــرده اســت. واکنــش 
ــای  ــه اعتراض ه ــوری ب ــت جمه ارگ ریاس
ــه  ــا ب ــاد حت ــن نه ــه ای ــان داد ک ــی نش مردم
ارزش هــای جمهوریــت نیــز وفــادار نیســت.

 آن چــه کــه در ترکیــه اتفــاق افتــاده، ســوای 
این گونــه  می توانــد  کــه  ماحظاتــی 
ایتاف هــا داشــته باشــد، پاســـخی فراخــور به 
یکــی از نیـــازهای اصلــی جامعــه بــرای تغییر 

ــت.   ــات اس و اصاح
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ــِگ  ــور، آهن ــا در کش ــش ناامنی ه ــوازاِت افزای ــه م ــا ب ــن روزه ای
ــت  ــورهاِی دوس ــاِی کش ــا و حمایت ه ــِش کمک ه ــه و افزای ادام
ــت. در  ــه اس ــوت گرفت ــز ق ــتان نی ــی از افغانس ــۀ جهان و جامع
ــدۀ  ــاالت متح ــاع ای ــر دف ــس وزی ــز متی ــوارد، جیم ــن م تازه تری
امریــکا، عقب نشــینِی نیروهــای امریکایــی در ســال ۲۰۱۴ از 
افغانســتان را "شــتاب زده و پیــش از وقــت" خوانــده و بــر افزایــِش 
دوبــارۀ ایــن نیروهــا در افغانســتان تأکیــد کــرده اســت. همچنیــن 
آقــای متیــس گفتــه کــه بــرای جنــِگ افغانســتان ـ هماننــد گذشــته 
ـ زمان بنــدی نمی کنــد؛ زیــرا اساســًا جنــگ یــک پدیــدۀ غیرقابــل 

ــت.  ــی اس پیش بین
دبیــرُکل ناتــو نیــز در نشســِت کشــورهای عضــو در بروکســل، بــر 
مأموریــِت حمایــت و پشــتیبانِی قاطــِع ایــن ســازمان از نیروهــای 
امنیتــی افغانســتان تأکیــد کــرده اســت. آقــای اســتولتنبرگ دبیــرکل 
ــه فرســتادن نیروهــای بیشــتر  ــو ب ــو، از موافقــِت ۱۵ عضــو نات نات
بــه افغانســتان خبــر داده و گفتــه اســت کــه تعــداد ایــن کشــورها 

افزایــش نیــز خواهنــد یافــت.
اگرچــه ناتــو به صــورِت رســمی از میــزان افزایــش نیروهــاِی خــود 
ــا  ــا برخــی خبرگزاری ه ــه نکــرده، ام در افغانســتان گزارشــی ارای
ــع غیررســمی از افزایــش ســه هزار نفــری شــمارِ نیروهــای  و مناب

ناتــو در افغانســتان خبــر داده انــد. 
ــه  ــه ک ــز گفت ــا نی ــاع بریتانی ــر دف ــون، وزی ــکل فال ــن مای همچنی
ــر شــمارِ نیروهایــش در  ــروی تازه نفــس ب ــا حــدود ۱۰۰ نی بریتانی

ــزود. ــد اف ــتان خواه افغانس
ــرو و  ــِش نی ــر افزای ــی ب ــا مبن ــن وعده ه ــاِل ای ــه از خ ــا آن چ ام
ــل اســتخراج و اســتنباط اســت،  ــاِت افغانســتان قاب ــت از ثب حمای
ــِش  ــو از نق ــده و نات ــاالت متح ــی، ای ــۀ جهان ــی جامع بی توجه
ــای  ــر از کمک ه ــا ُمض ــد ی ــتفادۀ مفی ــتان در اس ــِت افغانس حکوم

ــت.  ــگ اس ــح و جن ــیر صل ــِت آن در مس ــی و هدای بیرون
ــخ از  ــی تل ــاهد درامه ی ــردم افغانســتان ش ــته، م ــال گذش در ۱۵ س
ــِل آن   توســط  ــی و حیف ومی ــای بیرون ــِش کمک ه ــش و کاه افزای
ــی و  ــای خارج ــد. نیروه ــت بوده ان ــاص در حکوم ــی خ حلقات
ــانِی  ــور و کمک رس ــش حض ــا از افزای ــت، باره ــاِی دوس دولت ه
خــود بــه افغانســتان ســخن گفته انــد و بارهــا نیــز از پایــان 
ــِل کمک های شــان.  مأموریت  شــان در کشــور و احتمــاِل قطــِع کام
در هــر دو ُرِخ ایــن ماجــرا امــا اشــخاص و حلقاتــی فرصت طلــب 
ماهــِی  کــه  کوشــیده اند  بوده انــد  افغانســتان  حکومــِت  در 
دلخواه شــان را از ایــن قبــض و بســط ها بگیرنــد و اگــر الزم 

ــرای خــود بتراشــند. ــز ب ــه نی ــاد، ژســِت قهرمانان افت
در  چهــره  مهم تریــن  کــرزی  آقــای  گذشــته،  ســال های  در 
ــی   ــای خارج ــورِ نیروه ــدمِ حض ــور و ع ــتاِن حض ــا داس ــازی ب ب
ــود. او تمــام بزرگــی و اهمیــِت ایــن قضیــه را در  در افغانســتان ب
محــورِ منافــِع شــخصی و تیمــِی خــود خاصــه می کــرد و از ایــن 
رهگــذر، در برهه هایــی خــاص خارجی هــا را فرشــتۀ نجــاِت 
ــرحِد  ــا س ــا را ت ــر، آن ه ــای دیگ ــد و در برهه ه ــتان خوان افغانس

ــرد.  ــی ک ــغال گر  معرف ــاوز و اش متج
ــد  ــیِر حام ــِط س ــان خ ــورد، در هم ــن م ــز در ای ــی نی ــای غن آق
ــامِ  ــرزی، تم ــای ک ــاِن آق ــم به س ــد. او ه ــت می کن ــرزی حرک ک
ــود  ــرۀ خ ــا را در چنب ــوِی خارجی ه ــادی و معن ــای م حمایت ه
و تیــِم مــورد اعتمــادِ خویــش می خواهــد. در نتیجــۀ چنیــن 
ــِت  ــای هنگف ــِم هزینه ه ــون به رغ ــا کن ــه ت ــوده ک ــردی ب رویک
جهــان در افغانســتان، همــۀ دســتاوردها در کشــور بــا خطــِر 
شکســت و بازگشــت بــه گذشــته مواجــه اســت و ناتــو و امریــکا 
ــد. ــتان می چرخن ــح در افغانس ــِل جنگ وصل ــرۀ باط ــوز در دای هن
اگــر یــک ســِر گــرهِ کــورِ ثبــات در کشــور بــه طالبــان و پاکســتان 
می رســد، ســِر دیگــِر آن مطمینــًا بــه سیاســِت فســاد و تبعیــض و 
اســتبداد در ارگ وصــل اســت؛ فســاد و تبعیــض و اســتبدادی کــه 
ــد و  ــس نمی ده ــد و تنف ــاِل رش ــتانی مج ــی افغانس ــه دموکراس ب

ــازد. ــح و پیشــرفت را ناممکــن می س ــه صل ــیدن ب رس
ــود،  ــه نش ــن نکت ــه ای ــی متوج ــۀ جهان ــه جامع ــا زمانی ک ــًا ت یقین
ــظ  ــم و حف ــا تروریس ــارزه ب ــامِ مب ــه ن ــرو ب ــک و نی ــدر کم هرق
ثبــات در افغانســتان هزینــه کنــد، نه تنهــا هیــچ پیروزی  یــی 
نصیب شــان نخواهــد شــد، بلکــه هیــچ پایانــی بــرای مأموریــت و 

ــود.  ــد ب ــور نخواه ــتان متص ــا در افغانس ــِی آن ه قربانی ده
اســتبداد و انحصارگری یــی کــه در ارگ ریاســت جمهوری در 
کابــل آشــیان دارد، دشــمِن درجه یــِک دســتاوردهای جامعــۀ 
بین الملــل در افغانســتان اســت. جامعــۀ جهانــی بایــد حمایــت از 
دموکراســی و توزیــع عادالنــۀ قــدرِت سیاســی در افغانســتان را در 
خــط نخســِت فعالیت هــای صلح خواهانــه و تروریســم افکنانۀ 
خــود قــرار دهــد. مســلمًا شکســِت تروریســم و آهنــِگ پیشــرفت 
در افغانســتان، نخســت از همــه مســتلزمِ گشــوده گی در ســاختارِ 
سیاســت و قــدرت اســت. یعنــی جامعــۀ جهانــی قبــل از شکســِت 
ــد انحصارگــری در قــدرت و  ــدان جنــگ، بای تروریســت ها در می

ــکناند!  ــتان را بش ــت جمهوری افغانس ــت در ارگ ریاس سیاس

افزایش حمایت های بیرونی 
در فضای گرگ ومیش
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فرامــوش نبايــد كــرد كــه در روزهــای 
ــرد  ــه عملك ــبت ب ــا نس ــر، اعتراض ه اخی
سیاســى  جناح هــای  بــه  تنهــا  دولــت، 
ــاه  ــه م ــل در س ــود. حداق ــوط نمى ش مرب
اخیــر، افــزون بــر جناح هــای سیاســى، 
شــهرهای  از  بســیاری  شــهرونداِن 
افغانســتان در مــورد آن چــه كــه افزايش 
ناامنى هــا و بى توجهــى دولــت بــه ايــن 
ــورت  ــه ص ــود، ب ــى ش ــده م ــأله خوان مس
جمعــى بــه خیابان هــا ريختــه و نســبت 
اعتــراض  ناامنى هــا صـــدای  ايــن  بــه 
خــود را بلنــد كــرده انــد. امــا پاســخ ارگ 
رياســت جمهــوری بــه ايــن مــوج فزاينــدة 

نارضايتى هــا چــه بــوده اســت؟

ACKU
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یکــی از ســوژه هایی کــه در روزهــای پســین، 
گفت وگوهــای  در  را  افغانســتان  شــهروندان 
مصــروف  اجتماعــی  شــبکه های  و  خــودی 
ــری  ــرویس های خب ــا و س ــرای میزه ــاخته و ب س
ــت  ــود، حکای ــرده ب ــدا ک ــوراک پی ــانه ها خ رس
دیــدار عطامحمــد نــور، عبدالرشــید دوســتم، 
ــه  ــی در ترکی ــن ربان ــق و صاح الدی ــد محق محم

ــت.  اس
ایــن چهره هــا بــرای ایجــاد یــک ایتــاف جدیــد 
بــا هــم دیــدار و رأی زنــی کردنــد و پــس از 
ــتان«  ــات افغانس ــرای نج ــاف ب ــا، »ایت رأی زنی ه

ــد. ــامان دادن ــر و س را س
صبــح دیــروز جمعــه، ۹ ســرطان بــود کــه پخــش 
شــد، شــورای عالــی ایتــاف بــرای نجــات 
افغانســتان، متشــکل از احــزاب جمعیــت اســامی، 
جنبــش ملــی و وحدت اســامی مــردم افغانســتان، 

ــد. ــت کردن ــام موجودی اع
ــه  ــدت از آنچ ــه ش ــزب ب ــه ح ــن س ــران ای رهب
کــه انحصارگرایــی قــدرت از ســوی محمــد 
اشــرف غنی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی 

هســتند. ناراضــی  می داننــد، 
آنــان بــر ایــن بــاور انــد کــه شــکننده گی اوضــاع 
شــمال، مشــکل های حکومــت داری، گســترش 
ــه  ــی ب ــی و خودکامه گ ــاد، بی عدالت ــی، فس ناامن
ــش  ــل آفرین ــزرگ و عوام ــای ب ــوان چالش ه عن
ــا  ــته ت ــان را واداش بحــران در کشــور اســت و آن
ــا  ــن چالش ه ــدن از ای ــرون ش ــرای بی ــری ب فک

ــد. کنن
اعضــای ایــن ایتــاف در اولیــن گام اعــام کردنــد 
کــه بــرای جلوگیــری از فروپاشــی نظــام و هــرج 
و مــرج سیاســی در کشــور، بــه زودی اجاســی بــا 
ــای  ــرای تصمیم ه ــو ب ــای هم س ــور جریان ه حض

الزم برگــزار خواهنــد کــرد.
ــرای  ــاف ب ــی ایت ــورای عال ــای ش ــمارِ اعض ش
ــت  ــده اس ــام ش ــر اع ــتان، ۳۰ نف ــات افغانس نج
ــر از  ــه گانه ۱۰ نف ــزاب س ــک از اح ــر ی ــه از ه ک
رهبــران طــراز اول ایــن احــزاب، بــه عضویــت آن 
در خواهنــد آمــد. اعضــای ایــن ایتــاف گفته انــد 
ــاف  ــری ایت ــورای رهب ــای ش ــمار اعض ــه ش ک

ــد شــد. ــرای نجــات افغانســتان بیشــتر خواه ب
ــه در  ــیس دارای 8 کمیت ــازه تأس ــاف ت ــن ایت ای
بین الملــل،  روابــط  و  سیاســی  بخش هــای 
ــش  ــی و بخ ــی، فرهنگ ــردی، امنیت ــای راه ب کاره
بخــش  و  حقوقــی  اداری،  و  مالــی  رســانه ها، 
زنــان، علمــا و روحانیــون و جوانان و دانشــجویان 

ــود. ــد ب خواه
نیروهــای  الــزام  ملــی،  اعتمــاد  بازگردانــدن 
سیاســی و حکومــت بــه اجــرای تفاهم نامــۀ 
ــون  سیاســی تشــکیل دولــت وحــدت ملــی و قان
اساســی، تــاش بــرای تقویــت نیروهــای دفاعــی 
ــد  ــت از رون ــم، حمای ــا تروریس ــه ب ــرای مقابل ب
صلــح، ایجــاد تــوازن در اجــرای طرح هــای 
ــی  ــی و دفاع ــای امنیت ــش کادره ــعه و گزین توس
و تأمیــن حقــوق شــهروندی و آزادی اجتماعــات 
ــن شــورا اعــام  ــی، بخشــی از برنامه هــای ای مدن

ــت. ــده اس ش
ــا  اعضــای ایــن شــورا می گوینــد کــه اتحــاد و  ی
ــی  ــای سیاس ــا و جریان ه ــا ایتاف ه ــکاری ب هم
مؤثــِر دیگــر کشــور بــا مشــورت و تفاهم شــورای 

ــی ایتــاف تصویــب می گــردد. عال
بــاز گردانــدن اعتمــاد ملــی بیــن اطــراف و 
و  حکومــت  داخــل  سیاســی  جهت هــای 
ــی  ــون اساس ــام و قان ــه نظ ــزم ب ــای ملت جهت ه

کشــور، حمایــت موثــر از پروســۀ صلــح و ثبــات 
ــرح  ــب ط ــدم تناس ــه ع ــه ب ــا توج ــور، ب در کش
ــی  ــای امنیت ــش اردو و نیروه ــی و وضع الجی امنیت
ــر  ــال اخی ــا در  یک س ــرایت جنگ ه ــور و س کش
بــه مناطــق شــمال، ارایــۀ طــرح جامــع امنیتــی و 
ــمال،  ــق ش ــزی و مناط ــق مرک ــرای مناط اداری ب
ــرای  ــوب و غــرب کشــور و تــاش ب شــرق، جن
تطبیــق انکشــاف متــوازن و تأمیــن مشــارکت ملــی 
ــی و  ــی و دفاع ــای امنیت ــش کادره ــر گزین در ام
ــی  ــای اساس ــی از اولویت ه ــی، بخش ــور ملک ام
شــورای عالــی ایــن ایتــاف اعــام شــده اســت.
ایــن ایتــاف از جامعــۀ جهانــی خواســته اســت تا 
بــرای مبــارزه بــا تروریســم و گروه هــای افراطــی، 
مواضع شــان را یکــی کــرده و پیــش از بدتــر شــدن 

اوضــاع، برنامه ریــزی منظــم داشــته باشــند.
از  ایتــاف  ایــن  دیگــر خواســت  بخــش  در 
ــنتی  ــت س ــت: "سیاس ــده اس ــی آم ــۀ جهان جامع
بی طرفــی  و  اســتقال  افغانســتان،  تاریخــی  و 
کامــل در منازعــات بین المللــی و منطقه یــی و 
همــکاری و دوســتی بــا همــه کشــورهای جهــان 
بربنیــاد منافــع متقابــل بــوده، بنــأ از جانــب 
ــان  ــیه و متفقین ش ــان و روس ــکا و متحدان ش امری
می خواهیــم کــه بــا رعایــت ایــن اصــل و احتــرام 
ــه اســتقال و بی طرفــی افغانســتان، از  گذاشــتن ب
بهــر امنیــت جهانــی و مهــار تروریســم بین المللــی 

ــد". ــکاری کنن ــتان هم ــردم افغانس ــا م ب
در اعامیــۀ ایتــاف بــرای نجــات افغانســتان آمده 
ــی،  ــات فراقانون ــکنی، اقدام ــه قانون ش ــت ک اس
ــد  ــوی محم ــخصی از س ــلیقه های ش ــال س اعم
اشــرف غنــی، مداخلــه و عملکــرد غیــر قانونــی از 
ــای  ــا و نهاده ــب مشــاوران ارگ در وزارت ه جان
و  وزیــران  در صاحیــت  مداخلــه  و  قانونــی 
رییســان مســتقل اوضــاع را به ســوی هــرج و 

ــت. ــرده اس ــیده گی ب ــرج و پاش م
ــس  ــی، ریی ــرف غن ــد اش ــاف از محم ــن ایت ای
اســت  خواســته  ملــی  وحــدت  حکومــت 
را  خــود  فراقانونــی  اقدامــات  تمامــی  کــه 
ــور و  ــی کش ــون اساس ــه قان ــرده و ب ــف ک متوق
رییســان  و  وزیــران  قانونــی  صاحیت هــای 

بگــذارد. احتــرام  مســتقل 
ــه  ــت ب ــمی حکوم ــخنگویان رس ــه، س ــا این هم ب
گونــۀ واضــح در پیونــد بــه ایجــاد ایتــاف بــرای 
نجــات افغانســتان ســخن نمی زننــد، امــا یکــی از 
ســخنگویان ارگ در چنــد روز پیوســته بــا ایمــا و 
اشــاره در ایــن زمینــه واکنــش نشــان داده اســت.

دفتــر  سرپرســت  مرتضــوی،  شاه حســین 
ســخنگوی ریاســت حکومــت وحــدت ملــی پــس 
از نشــر اعامیــۀ ایتــاف بــرای نجــات افغانســتان 
ــه  ــخه های کهن ــت: نس ــبوکش نوش ــۀ فیس در برگ
ــب  ــل و مناس ــرح بدی ــد، ط ــفابخش نمی باش ش
ــد. ــک کن ــکات کم ــور از مش ــد در عب می توان

بــه نوشــتۀ آقــای مرتضــوی: "مــا از هرگامــی کــه 
در راســتای منافــع ملــی و آبادانــی کشــور باشــد 
اســتقبال می کنیــم، مــردم کشــور بــا حافظــۀ 
تاریخــِی کــه دارنــد، وضعیــت دشــوار گذشــته را 
ــرایط جــاری کشــور ایجــاب  ــد. ش ــاد دارن ــه ی ب
ــه  ــو ب ــی از یک س ــاع سیاس ــا اجم ــا ب ــد ت می کن
اصاحــات و بهبــود امــور کمــک کــرده و از 
ــمن  ــر دش ــم در براب ــاق ه ــا اتف ــر، ب ــرف دیگ ط

ــم". ــه کنی ــترک مقابل مش
بــا تاش هــای پی هــم، موفــق بــه دریافــت 
ــن  ــپیدار در ای ــر س ــمی ارگ و قص ــدگاه رس دی

ــدیم. ــه نش زمین

امنیتــی اعــام  مســووالن در نهادهــای 
کردنــد کــه برنامــۀ ویژه یــی را بــرای 
ــت  ــل روی دس ــهر کاب ــت ش ــن امنی تأمی

ــد. دارن
آنــان کــه در نشســتی از بهــر تأمیــن امنیــت 
ــوی  ــد از س ــای عی ــل در روزه ــهر کاب ش
ســتایش  فرهنــگ  و  اطاعــات  وزارت 
ــه همــکاری شــهروندان  ــد ک شــدند، گفتن
بــا نیروهــای امنیتــی بســیار مهــم و حیاتــی 

اســت.
ــزار  ــده گان و برگ ــتراک کنن ــۀ اش ــه گفت ب
ــانی در درون  ــه، کس ــن برنام ــده گان ای کنن
ــان  ــه برنامۀش ــتند ک ــام هس ــرون نظ و بی

ــت.  ــی اس ــای امنیت ــف نیروه تضعی
سرپرســت  احســاس،  ســالم  محمــد 
ــه  ــن برنام ــل در ای ــس کاب ــی پولی فرمانده
نظرداشــت  در  بــا  کــه  کــرد  تأکیــد 
در  امنیتــی  برنامه هــای  از  تجربه یی کــه 
روزهــای عیــد حاصــل کــرده انــد، تــاش 
ــت  ــن امنی ــرای تأمی ــا ب ــرد ت ــد ک خواهن
امکانات شــان  تمامــی  از  بهتــر  هرچــه 

اســتفاده کننــد.
اکنــون  کــه  افــزود  احســاس  آقــای 
هم آهنگــی الزم میــان نیروهــای امنیتــی 

افغانســتان بــه میــان آمــده اســت. 
ــس  ــی پولی ــت فرمانده ــۀ سرپرس ــه گفت ب
کابــل: "مــا بــه شــهروندان کابــل اطمینــان 
تجربــۀ  از  اســتفاده  بــا  کــه  می دهیــم 
تطبیــق  قســمت  در  عیــد  روزهــای 
برنامه هــای امنیتــی خــود بــه صــورت 
ــا  ــم. م ــاش می کنی ــعی و ت ــترکانه س مش
توان مندی هــای  و  امکانــات  تمــام  از 
ــل و  ــرای تأمیــن امنیــت شــهر کاب خــود ب

می بریــم". اســتفاده  شــهروندان 
آقــای احســاس بــا اشــاره بــه این کــه 
ــکاری  ــی و هم ــای امنیت ــای نهاد ه برنامه ه
مــردم ســبب بهبــود امنیــت در کشــور 
شــده اســت، امــا گفــت: بــا تجــارب 
واقعــات گذشــته، نهادهــای امنیتــی در 
ــاش  ــردم شــب و روز ت ــا م هم آهنگــی ب
ــی  ــی امنیت ــای تطبیق ــه برنامه ه ــد ک می کنن

ــازند. ــی س را عمل
آقــای احســاس در ادامــۀ ســخنانش گفــت: 
ــه  ــت ک ــده اس ــبب ش ــی س ــگ تحمیل جن
ــه  ــس ب ــف، پولی ــیوۀ وظای ــاد کارش بربنی
کــرده  رســیده گی  خــود  مکلفیت هــای 

ــد. نتوان
ــار  ــتان اظه ــردم افغانس ــه م ــاب ب او خط
ــما آرزو دارم،  ــه از ش ــزی ک ــت: "چی داش
کــه  اســت  ایــن  جوانــان،  از  به ویــژه 
ــا کمــک  ــا م ــه کــه در گذشــته ب همان گون
کرده ایــد، در آینــده نیــز در قســمت ترویــج 
فرهنــگ امنیتــی مــا را کمــک برســانید. مــا 

بــه شــما نیــاز داریــم".
برخوردعقدهمندانه

عبدالنصیــر  جنــرال  دیگــر،  ســویی  در 
ضیایــی، فرمانــده قــول اردوی ۱۱۱ ارتــش 
در ایــن برنامــه گفــت کــه برخــی افــراد و 
ــال  ــر در قب ــی و تحلیل گ ــخاص سیاس اش
ــورد  ــت، برخ ــژه امنی ــم به وی ــایل مه مس

عقده یــی و اشــتباه دارنــد.
در  کــه  می گویــد  ضیایــی  آقــای 
فرهنگ ســازی  ایجــاد  پیش زمینــۀ 
از  دفــاع  در  ملــت"  "اتحــاد  سیاســی، 
نیروهــای امنیتــی نقــش دارنــد و می توانــد 

کننــد. آسیب شناســی  را  آن  کــه 
نیروهــای  از عمل کــرد  بــا ســتایش  او 
و  بــا هراس افگنــان  مقابلــه  در  امنیتــی 
کــه  خانواده هایــی  از  ســپاس گزاری 
نیروهــای  صفــوف  در  را  فرزندان شــان 
امنیتــی می فرســتند، گفــت: "از یــاد نبریــم 
کــه در جامعــۀ مــا افــکاری مختلفــی 
وجــود دارد، خــوب و بــد، امــا مســوولیت 
مــا ایــن اســت کــه اجــازه ندهیــم دشــمنان 
ــد،  ــرداری سیاســی کنن ــا بهره ب کشــور از م
ایــن  عده یــی  می شــود  دیــده  زیــرا 

روزهــا در پــی سم پاشــی هســتند".
فرمانــده قــول اردوی ۱۱۱ ارتــش بــه 
را  "خــود  او،  گفتــۀ  بــه  کــه  کســانی 
کــه  گفــت  می داننــد  واجب االحتــرام" 
برای شــان  "خــدا  انــد،  مأیــوس  اگــر 
امیــد بدهــد"، امــا اگــر سیاســی برخــورد 

مصالــح  در  را  عقده  های شــان  می کننــد، 
ــانند. ــی نکش مل

تالشبرایتضعیفروحیۀنظامیان
ــس  ــی، ریی ــن فدای ــن، فردی ــان باای همزم
جامعــۀ مدنــی جوانــان افغانســتان و یکــی 
ــتایش از  ــل س ــده گان محف ــزار کنن از برگ
نیروهــای امنیتــی در ایــن برنامــه گفــت که 
ــب"  ــرض و فرصت طل ــراد "مغ ــی اف برخ
می خواهنــد کــه روحیــۀ نیروهــای امنیتــی 

افغانســتان را ضعیــف بســازند.
ــه  ــم ک ــا می گویی ــی گفــت: "م ــای فدای آق
امــروز بیاییــد از منفی گرایــی در قبــال 
ــا در  ــم؛ م ــود بگذری ــی خ ــای امنیت نیروه
ــی  ــب و مردمان ــان فرصت طل ــر مردم براب
نیروهــای  روحیــۀ  می خواهنــد  کــه 
ــازند  ــف بس ــا را ضعی ــی م ــی و دفاع امنیت
ــای  ــان مفســدان و مهره ه ــم. آن ــرار داری ق
ــتند". ــب هس ــراد فرصت طل ــوخته و اف س
ــان از مســووالن ارشــد نهادهــای  او هم چن
امنیتــی خواســت تــا مکافــات و مجــازات 
در صفــوف پولیــس، اردو و امنیــت ملــی را 
در نظــر داشــته باشــند، زیــرا بــه بــاور او، 
ــاالی  ــی ب ــر ویژه ی ــازات اث ــتایش و مج س
ــان  ــذارد و هم چن ــربازان می گ ــۀ س روحی
کمــک می کنــد تــا آنــان بــا روحیــۀ قــوی 

دشــمن را شکســت بدهنــد.
ایــن گفته هــا درحالــی ابــراز می گــردد 
ــاه  ــور م ــر کش ــهروندان در سراس ــه ش ک
ــن  ــات خونی ــوع حادث ــا وق ــان را ب رمض
ســپری کردنــد. امــا رییــس حکومــت 
بــا  عیــد  در روزهــای  ملــی  وحــدت 
ــرای  ــه ب ــرد ک ــد ک ــل تعه ــنده گان کاب باش
تأمیــن امنیــت ایــن شــهر برنامه هــای 

دارد. نظــر  در  را  ویژه یــی 
مســووالن نهادهــای امنیتــی حمایــت و 
ــوان  ــان مهــم عن ــا آن ــردم را ب همــکاری م
کــرده می گوینــد کــه در ایــن اواخــر 
امنیتــی  نیروهــای  از  مــردم  حمایــت 
افزایــش یافتــه و ایــن کار بــه گفتــه آنــان، 
ــت  ــر امنی ــه بهت ــن هرچ ــد در تأمی می توان

ــد. ــک کن کم

یـک مـاه پیش سـفارت آلمـان در کابل مورد 
یـک حملـه تروریسـتی قـرار گرفـت. ایـن 
حمله که منجر به کشـته شـدن بیـش از ۱۵۰ 
تـن گردیـد، بنا به گزارشـی غیرمنتظـره نبود.

طبـق یک گـزارش، ماه ها پیـش از این حمله 
ویرانگـر بر سـفارت آلمان در کابـل پایتخت 
افغانسـتان، دسـتگاه های اسـتخباراتی شواهد 
مطروحـه  حملـه  یـک  مـورد  در  اولیه یـی 
از  رادیـو"  انفـور  بـی-  بـی  "آر  داشـتند. 
داده  گـزارش  اسـتخباراتی  حلقه هـای  قـول 
اسـت کـه  دسـتگاه های اسـتخباراتی آلمانـی 
هشـدارهائی در این ارتبـاط داده بودند. حتی 
معلـوم بـود کـه این حملـه چه گونه بـه اجرا 

در خواهـد آمـد.
داده  انفـو رادیـو" گـزارش  بـی -  بـی  "آر 
اسـت که قبـًا در ۱8 جنوری، یعنی درسـت 
پنـج مـاه قبـل از ایـن حملـه،"ام ای دی" یا 

دسـتگاه اسـتخبارات نظامی آلمـان معلوماتی 
در مـورد طـرح ایـن حملـه به دسـت آورده 
بـود. حتـی در آن زمـان از حمله یـی بـا موتر 
تانکـر فاضاب سـخن گفته شـده بـود. بعداً 

بازهـم هشـدارهایی داد شـده بود.
دود  از  کوهـی  سـپس  و  مهیـب  صـدای 
انفجـار  کـرد.  شـوکه  را  کابـل  باشـندگان 
حوالـی سـاعت هشـت و نیم صبح بـه وقوع 
عـازم  ادارات  کارمنـدان  اکثـر  کـه  پیوسـت 

بودنـد. شـان  کاری  دفاتـر 
طبـق گـزارش ایـن رادیـو، مـواد انفجـاری 
جـا سـازی شـده در ایـن تانکـر ده مرتبـه 
بیشـتر از آنچـه بـود کـه تـا آن زمـان فکـر 
می شـده اسـت. ایـن مـواد انفجـاری ۱۰۰۰ 
کیلوگـرام نبـود کـه تـا پیـش از وقـوع حمله 
فکر می شـد، بلکـه ۱۰ هـزار کیلوگـرام مواد 
فاضـاب وجـود  تانکـر  ایـن  در  انفجـاری 

داشـت.

ایتالف برای نجات افغانستان:
اقدامات سلیقه یی غنی هرج ومرج 

ایجاد کرده است

مسووالن امنیتی کابل:

برنامه یی ویژه برای تأمین امنیت پایتخت داریم

پنج ماه پیش دربارۀ حمله به چهارراهی زنبق هشدار داده شده بود

هارون مجیدی

روح اهلل بهزاد
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احمدشـاه مسـعود بـرای مقاومـت برضـد طالبـان، بـرای سـالیاِن دراز 
آماده گـی گرفتـه بـود. یک نشـانۀ ایـن ادعـا، ذخیرۀ وافـِر تیـِل هلیکوپتر 
در منطقـۀ تپـۀ سـریچه بـود. آمرصاحـب در سـریچه ذخیره هـای بزرگی 

بـرای تیـل سـاخته بـود که آثـار آن هنـوز پابرجاسـت.
آمرصاحـب به خاطـر این کـه جلسـاتش با فرماندهـاِن جنگ مـورد هدف 
قـرار نگیـرد، بلندداژ بـزرگ و محکمی در نزدیک دفتِر خود سـاخت، که 
بعـد از اعمـار، تنهـا یک بـار، آن هـم بعـد از آمـدن از اروپا، در آن جلسـه 

دایـر کـرد که خوشـبختانه من نیز در این جلسـه شـرکت داشـتم.
آمرصاحـب در ایـن جلسـه بـر اهمیـِت رابطـۀ بیرونـی بـه قوماندانـان 
روشـنی انداختـه گفـت: اکثریـت قوماندان هـا که به بیـرون از افغانسـتان 

می رونـد، لبـاس مقـدس جهـاد و مقاومـت را از تـن می َکــنند.
در آسـتانۀ سـفر اروپـا، داکتـر صاحـب عبـداهلل بـرای مـن نیـز چندیـن 
جـوره دریشـی آورده بـود و دیگـر همـکاران هـم تأکیـد بـر پوشـیدن 
دریشـی داشـتند. امـا اسـتقبالی کـه از ایـن لبـاس و پکـوِل مقاومـت در 
اروپـا شـد، بی سـابقه بـود؛ ایـن لباِس عـزت و حرمِت افغانسـتان اسـت.
در طـول تاریـخ درۀ پنجشـیر، مسـعود اولیـن و آخریـن فردی سـت کـه 
توانسـته ایـن مـردمِ سـرکش و بعضـًا خودخـواه را بسـیج کنـد و بـرای 

اهـداِف بـزرِگ خـود بـه کار گیرد.
شـگفت انگیز این کـه مسـعود تمـام مسـایِل مناطـِق اختافـِی دره را کـه 
در سـال های قبـل محـِل مناقشـه بـود، با فراسـِت تمـام و قابـِل تمجیدی 
حل وفصـل کـرد و از آن هـا بـرای کارهـای عام المنفعه اسـتفاده بـرد. این 
مناطـق در سراسـر پنجشـیر مـورد منازعـه بودند، مسـعود بزرگ بـه اکثِر 
ایـن منازعـات پایـان داد. آخریـن منطقـۀ جنجالـی در پنجشـیر، منطقـۀ 
سـریچه بـود کـه آمرصاحـب آن منطقـه را قـرارگاهِ خـود سـاخت. ایـن 
همـان منطقه یـی اسـت کـه حـاال مقبـرۀ ایـن بزرگ مـرد را در خـود جـا 

است.  داده 
مسـعود بـزرگ، یکی از چهره های اسـتثنایی تاریِخ دنیاسـت کـه مبارزاِت 

آزادی خواهانـه اش  در اوراق زریـِن تاریخ ثبت گردیده اسـت.
امـروز اگـر یـادی از مقاومـت و ایسـتاده گی شـود، نـام مسـعودِ بـزرگ 

اسـت. آن  آذین بخـِش 
توطیه هـا در بدنام سـازی پنجشـیر و پنجشـیری ها از گذشـته تـا حـال 
جریـان دارد؛ امـا حرکـت و ایسـتاده گی و مبـارزۀ مسـعود و یارانـش در 

ایـن دره، ایـن توطیه هـا را خنثـا کـرده و خواهـد کـرد. 
امـروز هر پنجشـیری بـه مبارزۀ نسـتوه و صادقانۀ مسـعود بـزرگ افتخار 
و مباهـات می کنـد و نـامِ ایـن قهرمان بـا نـامِ درۀ مقاومت و ایسـتاده گی 

پیونـِد گسسـت ناپذیر و مانـدگار یافته اسـت.

رهبرافسانهیی
سـال های مقاومت، شـهر کابل به شـهِر ارواح شباهت داشـت. در آن زمان 
در پنجشـیر زنده گـی داشـتم ولـی گاه  گاهـی، پنهانـی بـه کابـل می آمدم. 
زمانـی کـه بـه کابـل می رسـیدم، همه چیـز رنـِگ حقـارت داشـت؛ مردم 
بـا چهره  هـای عجیـب، رنگ های پریـده و ریش هـای دراز و لبـاِس کهنه 
بسـیار ناآشـنا بـه نظـر می  خوردنـد. کابل بـه "قفسـی آهنیـن" می  ماند که 
باشـنده  گانش بـدون کوچک  تریـن آزادی، زنده گـی می کردنـد. قفس آب 

و نـان دارد؛ امـا طالبـان، آب و نـاِن مـردم را نیز گرفتـه بودند.
همـه بی کار و بی روزگار، تنها در سـایۀ دیوارِ خانه های خود می نشسـتند. 
برگـزاری مجلـس و نشست وبرخاسـت در خانه  هـا خطرآفریـن بـود، بـه 

 همیـن دلیل مـردم از مهمانـی و گردهمایی پرهیـز می کردند. 
طالبـان تمـام جبهـاِت مجاهدیـن و دیگـر جبهـات را شکسـته بودند. در 
افغانسـتان هیچ  کـس به جـز فرمانده احمدشـاه مسـعود، در صحنـۀ مبارزه 
برضـد طالبـان حضور نداشـت. مردم چشـم بـه مقاومِت فرمانده مسـعود 

بسـته بودنـد و او بـه یگانه امیـِد آن هـا تبدیل شـده بود.
دژ  بـه  کردنـد  تـاش  مختلـف  راه هـای  از  پاکسـتانی  ها  و  طالبـان 
تسـخیرناپذیِر پنجشـیر مرکـز مقاومِت مسـعود رخنـه کنند، امـا امکاِن آن  
را نیافتنـد. برای اشـغال پنجشـیر طالبـان راه های زیـادی را تجربه کردند، 
از محاصـرۀ کامـِل دره گرفتـه تـا داخـل کـردِن عوامل نفوذی  شـان؛ اما از 
این کـه مقاومـت یک پارچـه بـود، نیرنگ هـا و دسیسـه ها  کارگـر نیفتـاد. 
پنجشـیر بـا تدبیـر فرمانـده محبـوب، همچنان تنهـا و تسـخیرناپذیر باقی 
مانـد. طالبـان در حسـرِت داخل شـدن به ایـن دره و در جنـگ و تعرض 
از جوانـب مختلـف، کشـته  های زیـادی دادند امـا هیچ گاه بـر ارادۀ آهنین 
و قاطـِع احمدشـاه مسـعود فرمانـده محبـوِب مـردم افغانسـتان، کامیـاب 

نشدند.
تـا این کـه درۀ پنجشـیر بـه مرکز مقاومِت ضد تجاوز، و شـهید احمدشـاه 

مسـعود به رهبر افسـانه  یِی مردم افغانسـتان تبدیل شــد.

بخشسیوششم

فرآیند 
ملت سازی 

در بستر 
تنوع 
قومی

ــوط  ــی مرب ــی از لحــاظ قوم ــب اهلل کلکان حبی
بــه قــوم تاجیــک بــود و ســلطنت را از 
ــوم پشــتون  ــه ق ــوط ب ــان اهلل خــان کــه مرب ام
بــود، گرفــت و بعــد بــا نادرخــان کــه او هــم 
ــا  ــت؛ ام ــرد پرداخ ــه نب ــود ب ــتون تبار ب پش
امیــر هرگــز بــه نبردهــای خــود چــه در برابــر 
ــادر،  ــر محمدن ــه در براب ــان و چ ــان اهلل خ ام
رنگ وبــوِی قومــی نــداد. حتــا آن گاه کــه 
ــه  ــری ک ــعودی و وزی ــل مس ــیلۀ قبای به وس
ــد محاصــره  ــده بودن ــد آم ــرف دیورن از آن ط
ــعار  ــا ش ــه ب ــت ک ــز نخواس ــود نی ــده ب ش
قومــی، اقــوام غیرپشــتون یــا الاقــل تاجیــکان 
را بــرای مقابلــه بــا آن هــا بســیج کنــد. شــعار 

ــود.  ــی ب ــه مذهب او همیش
ــی وارد  ــعار قوم ــا ش ــًا ب ــان دقیق ــا نادرخ ام
ــد  ــتان ش ــدرت در افغانس ــب ق ــۀ کس معرک
ــه  ــادر در کشــور ب )۵: ۹8(. پــس از این کــه ن
قــدرت می رســد، بــرای حــدود نیم قــرن 
او و خانــواده اش بــه شــمول محمــدداوود 
خــان بــرادرزادۀ او بــر افغانســتان حکمروایــی 
بــه  )از  نیم قرنــه  دورۀ  ایــن  می کننــد. 
ــر ۱۹۲۹  ــان در اکتوب ــیدن نادرخ ــدرت رس ق
الــی کودتــای حــزب دموکراتیــک خلــق 
افغانســتان در ۱۹۷8( در تاریــخ معاصــِر مــا از 
ــِت  ــی برخــوردار اســت؛ اهمی اهمیــت ویژه ی
ــًا تمــام  ــن اســت کــه تقریب ــن دوران در ای ای
حــوادث و اتفاقاتــی کــه در چهــار دهــۀ 
ــد،  ــاده ان ــاق افت ــا اتف ــور م ــته در کش گذش
ــی  ــوالت سیاس ــرود تح ــراز و ف ــه در ف ریش
دارنــد.  نیم قرنــه  دورۀ  ایــن  اجتماعــِی  و 
از جانــب دیگــر، برخــی از اساســی ترین 
روش هــا و پالیســی های حکومــت داری در 
حکومــات ایــن چهــار دهــۀ اخیــر یــا ادامــۀ 
ــد  ــرن ان ــا در آن نیم ق پالیســی های حکومت ه
و یــا از آن پالیســی ها الهــام گرفتــه انــد و یــا 
ــی ها.  ــر آن پالیس ــد در براب ــوده ان ــی ب واکنش
در ایــن نیــم قــرن افغانســتان فرصــِت خوبــی 
ــازی  ــت و ملت س ــت – مل ــرای ایجــاد دول ب
ــا  ــروزِ م ــت ام ــفانه وضعی ــه متأس ــت؛ ک داش
نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه آن فرصــت 
بــدون اســتفادۀ مؤثــر از دســت رفتــه اســت و 

ــردد.  ــز برنمی گ هرگ
ــد  ــتان ش ــل افغانس ــی داخ ــادر وقت ــد ن محم
و قبایــل پشــتون جنــوب را بــرای مقابلــه بــا 
ــعارش  ــود؛ ش ــیج نم ــی بس ــب اهلل کلکان حبی
ــود.  ــدرت ب ــه ق ــان اهلل خــان ب ــدن ام بازگردان
ــادی  ــداد زی ــت تع ــعار توانس ــن ش ــا ای او ب
از قبایلــی را بســیج کنــد کــه هنــوز بــه 
امــان اهلل خــان بــه دیــدۀ شــاه مشــروع کشــور 

از  خــان  محمدنــادر  البتــه  می نگریســتند. 
نیــز  انگلیــس  بی چون وچــرای  حمایــت 
برخــودار بــود؛ او نــه تنهــا اجــازه یافــت تــا 
از راه هنــد بریتانــوی وارد مناطــق قبایلــی در 
ــرباز  ــا س ــردد و در آن ج ــد گ ــاورای دیورن م
گیــری نمایــد، بلکــه تســلیحات و تجهیــزات 
ــبرد  ــرض پیش ــا غ ــز از انگلیس ه ــی نی نظام

ــت آورد. )6: ۳۱۵( ــه دس ــگ ب جن
مصــادف  کــه  نیم قرنــه  دوره  ایــن  آغــاز 
ــان  ــلطنت محمدنادرخ ــال س ــا ۵ س ــت ب اس
و بعــداً حــدود ۱۳ ســال نخســت وزیری 
ــم  ــاق، ظل محمدهاشــم؛ دوران اســتبداد، اختن
و ســتم بــاالی مــردم و روشــن فکران کشــور 
ــا  ــان ب ــن دوران، نادرخ ــاز ای ــت. در آغ اس
ــاران  ــی و ی ــب اهلل کلکان ــام حبی ــاوِت تم قس
نزدیکــش را علیرغــم تعهــدش بــه قــرآن 
شــریف، اعــدام نمــود و بعــداً بــرای ســرکوب 
نمــودن مــردم شــمالی، قبایــل جنــوب کشــور 
ــاول در  ــارت و چپ ــه غ ــه ب ــازه داد ک را اج
شــمال کابــل و والیــت پــروان بپردازنــد. 
ــان دادِن  ــرای نش ــن کار را ب ــان ای ــادر خ ن
ــه  ــش از جمل ــۀ مخالفین ــه هم ــر چشــم ب زه
طــرف داران امــان اهلل خــان انجــام داد تــا 
ــد  ــاه جدی ــت ش ــرگاه از اطاع ــه ه ــد ک بدانن
تمــرد و سرکشــی نماینــد، بــر هیــچ متمــردی 
ــا او  ــت و ام ترحمــی صــورت نخواهــد گرف
ــاق را  ــداوت و نف ــذر ع ــن کارِ خــود ب ــا ای ب
میــان اقــوام کشــور پاشــید؛ بــذری کــه ثمــرۀ 
ــتان  ــردم افغانس ــوز م ــا هن ــِن آن را ت زهرآگی

 . می چشــند
ــیدن، در  ــدرت رس ــه ق ــس از ب ــان پ نادرخ
خــود  قــدرِت  پایه هــای  تحکیــم  صــدد 
ــع و  ــِت تطمی ــور سیاس ــن منظ ــد و بدی برآم
ــت  ــت. او می پنداش ــش گرف ــد را در پی تهدی
کــه بــرای تثبیــت قــدرِت خــود در افغانســتان 
نیــاز دارد کــه موقــف خانــوادۀ نــو بــه دولــت 
رســیدۀ شــاهی را در میــان قبایــل پشــتون کــه 
ــوز  ــان اهلل خــان هن ــا ام ــرای برخــی از آن ه ب
هــم شــاه مشــروع کشــور بــود، تثبیــت نمایــد 
ــث  ــتون را منحی ــل پش ــِف قبای ــد موق و بع
ــان  ــود در می ــلطنِت خ ــه گاه س ــی و تکی حام
ــن  ــد. ای ــم ببخش ــور تحکی ــوام کش ــایر اق س
سیاســت توســط جانشــیناِن او نیــز ادامــه 
پیــدا کــرد کــه در نتیجــه منجــر بــه تصادمــاِت 
ــور  ــف کش ــوام مختل ــان اق ــی می ــدید قوم ش

ــد. گردی
بــا  مومنــد  محمــدگل  میــان  ایــن  در 
ــۀ  ــِت برتری جویان ــق، سیاس ــزی دقی برنامه ری
قومــی را در کشــور بــه پیــش می بــرد. او 
در مقدمه یــی کــه بــرای کتــاب »د پشــتو 
ــی« نوشــته اســت، متذکــر می شــود  ــی لیال ژب
ــظ  ــوم، در حف ــک ق ــار ی ــدرت و اعتب ــه »ق ک
ــت.« )۷:  ــگ آن اس ــان و فرهن ــای زب و اعت
ــه  ــد ک ــه نظــر می ده ــد در ادام ــه( و بع مقدم
ــری  ــی و سراس ــان مل ــد زب ــتو بای ــان پش زب
ــه  ــاب ب ــن کت ــردد. او در همی ــتان گ افغانس
ــک  ــی ی ــه ط ــد ک ــنهاد می نمای ــت پیش دول
ــن درســی در  ــام مضامی ــاهانه« تم ــان ش »فرم

ــد  ــس گردن ــتو تدری ــان پش ــه زب ــب ب مکات
ــاز از  ــال، آغ ــه س ــدت س ــرف م ــم ظ و ه
ســال ۱۳۱۷ خورشــیدی زبــان دیوانــی و 
رســمی کشــور زبــان پشــتو شــود. دولــت در 
راســتای تحقــق ایــن برنامــه، تدریــس در تمام 
ــان پشــتو می ســازد  ــه زب مکاتــب کشــور را ب
ــه  ــی وظیف ــن دولت ــام مأموری ــان تم و همچن
ــد و  ــرا گیرن ــتو را ف ــان پش ــا زب ــد ت می یابن
فراگیــری زبــان پشــتو بــرای مأموریــن دولتــی 
ــری آن  ــاز محســوب شــده و عــدم فراگی امتی
ــد. ــان می گردی ــا از شغل ش ــزل آن ه ــبب ع س
آقــای ســید مســعود پوهنیــار در کتابــش 
تحــت عنــوان »ظهــور مشــروطیت و قربانیــان 
ــت  ــا عمومی ــه ب ــتبداد در کشــور« در رابط اس
ــان  ــه زب ــب ب ــن مکات ــس مضامی ــن تدری یافت
شــدید  »لطمــۀ  می نــگارد:  چنیــن  پشــتو 
دیگــری کــه بــر پیکــر معــارف حوالــه گردید، 
در ســال ۱۳۱8 خورشــیدی )۱۹۳۹ میــادی( 
بــود کــه در سراســر مکاتــب افغانســتان 
همــۀ مضامیــن از زبــان دری بــه زبــان پشــتو 
ــق  ــل در مناط ــن عم ــۀ ای ــد، صدم ــل ش تبدی
پشــتوزبان کمتــر محســوس می شــد، امــا 
آمــوزش  و  تعلیــم  دری زبــان  مناطــق  در 
ــه  ــن ک ــرا متعلمی ــد، زی ــج گردی ــدازه فل بی ان
بیســواد  تقریبــًا  فارغ التحصیــل می شــدند، 
بــه  پوهنیــار  آقــای   )۱88 :8( می بودنــد.« 
دنبــال ایــن توضیحــات می نــگارد زمانــی 
ــار  ــای پوهنی ــدر آق کــه میرسیدقاســم خــان پ
ــتان و  ــارِف افغانس ــگامان مع ــی از پیش و یک
یکــی از کســانی کــه طــرح تدریــس بــه زبــان 
ــت  ــس از هف ــود، پ ــوده ب ــه نم ــتو را ارای پش
ــردار محمــد  ســال از زنــدان آزاد شــد؛ س
ــزد خــود  ــت او را ن ــارِف وق ــر مع ــم وزی نعی
ــن  ــب چنی ــه میرصاح ــاب ب ــته و خط خواس
اولیــن  شــما  قبــل  »ســال ها  می گویــد: 
کــورس پشــتو را در وزارت معــارف تأســیس 
ــتید،  ــتو را داش ــم پش ــد و آرزوی تعمی کردی
ــتو  ــاخته و پش ــرآورده س ــا آن را ب ــک م این
ــعت  ــتان وس ــارف افغانس ــر مع را در سرتاس
دادیــم و همــۀ مضامیــن را بــه پشــتو ســاختیم. 
لهجــۀ  همــان صراحــِت  بــا  میرصاحــب 
ــج  ــه رای ــت ک ــار داش ــود اظه ــه گِی خ همیش
ســاختن پشــتو در مکاتــب مناطــق پشــتوزبان 
ــد  ــوی آن بای ــا در پهل ــدارد، ام ــاد ن ضــرر زی
ــون در  ــک مضم ــث ی ــم به حی ــان دری ه زب
ــن  ــه چــون متعلمی آن جــا درس داده شــود ک
ــه  ــادر ب ــد، ق ــارغ می گردن ــل ف آن از تحصی
خوانــدن و نوشــتن و افــادۀ مطلــب بــه زبــان 
دری کــه در مملکــت عمومیــت دارد، باشــند. 
امــا در مکاتــب مناطــق دری زبــان اگــر همــۀ 
ــان  ــود، زی ــتو درس داده ش ــه پش ــن ب مضامی
بــزرگ وارد می کنــد؛ زیــرا متعلمیــن در ایــن 
ــند،  ــه می باش ــکل مواج ــا دو مش ــورت ب ص
ــم اصــل  ــد و ه ــان را نمی دانن ــم زب ــی ه یعن
مضمونــی کــه بــه او درس داده می شــود.« 

 )۱۹۱  ،۱۹۲  :8(

كاوه آهنگر////////////////////////////////////  بخش سوم

پاره اهی ویپسته
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

ACKU



5سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2051   شنبه     10 سرطا ن  /   تیر        y    1396   7 شوا ل    y 1438  1 جو ال ی    2017 www.mandegardaily.com

شـاه ولـی اهلل کـه به شـدت تحـت تأثیـر فروپاشـی اقتـدار 
مسـلمانان  قـدرِت  رفتـِن  دسـت  از  آن  پـی  در  و  مغـول 
قـرار گرفتـه بـود، کوشـید با اسـتناد بـه مفهـوم دو مرجع و 
خلیفـۀ مکمـل )یکـی سیاسـی و دیگـری فقهی( بـه احیای 
یـک مرجعیـِت قـوی مرکزی بپـردازد؛ ایـن مراجـع هر دو 
مسـؤولیت حفـظ اسـام را به عهـده دارند. شـاه ولی اهلل در 
همـۀ علـوم متـداوِل آن روز در جهـان اسـام تبحـر کامـل 
داشـت؛ از تفسـیر تـا حدیـث و از اصول تفسـیر تـا اصول 
فقـه و از مقاصـد و مصالـح نهفته در شـریعت وقوِف کامل 
داشـت. او پایه گـذار ترجمـۀ قـرآن بـه فارسـی اسـت کـه 
آن  در  کـه  را  قـرآن  مفاهیـم  می خواسـت  طریـق  ایـن  از 
روزگار کسـی از آن اطـاع نداشـت، در اذهـان مسـلماناِن 
فارسـی زبان زنـده کنـد. امـا شـهکار اساسـِی وی کـه او را 
یـک اصاح گـِر آگاه بـه رمـوز شـریعت و احیاگـر بیـدار 
بـه نمایـش می گـذارد، کتـاب گرانسـنِگ »حجـۀ اهلل البالغه« 
اسـت. ایـن کتـاب را بایـد دائرۀالمعارفـی خوانـد کـه منبع 
الهـام اصـاح و اصاح گـران قـرار گرفتـه و جنبش هـای 

دینـی برخاسـته از هنـد در سـایۀ آن شـکل گرفته انـد.
کارنامۀاصالحِیشاهولیاهلل

پـروژۀ اصاحـی شـاه ولی اهلل نسـبت بـه سـایر جریان های 
می نمایـد؛  گسـترده تر  و  عمیق تـر  وی،  معاصـر  اسـامی 
نقطـۀ  یـک  بـر  خویـش  حرکـت  در  شـاه  این کـه  بـرای 
مشـخص ماننـد عقیـده و یـا سیاسـت و حکومـت تمرکـز 
نکـرد. درحالی کـه تأکیـد بیشـتِر سـلفیت بـر عقیـدۀ نـاب 
و  بـود  صالـح  سـلف  برداشـت های  مبنـای  بـر  اسـامی 
حرکـت سنوسـی ها تاشـی بـود بـرای برپایـی حکومـت 
پـروژۀ  درحالی کـه  مبنـای حکومـت خلفـای سـلف؛  بـر 
اصاحـی شـاه ولـی اهلل از عقیـده تـا احـکام و از تاریـخ تا 

بـر می گرفـت. در  را  حکومـت 
یکـی از کارهـای اساسـی شـاه ولـی اهلل، تـاش وی بـرای 
احیـای مفهـوم مصلحـت اسـت کـه آن را بـا تمـام مهارت 
حتـا در مسـایلی همچون خافـت و نزاع میان خداشناسـی 
جزمـی و صوفی گـری بـه کار می بسـت. او نه تنهـا مفهـوم 
مصلحـت یـا منفعـِت عامـه را از منظـر فقـه مالکـی زنـده 
کـرد؛ بلکـه بـر تمایـز جاافتـادۀ صوفیانـه میـان شـریعت 
وحقیقـت تکیه کرد. شـریعت امری اسـت تاریخی و بسـته 
بـه زمـان و مـکان، ولـی حقیقـت از جنـِس حـق و صـدق 
اسـت کـه بـا بینـش معنـوی کـه بـه حـق منتهـی می شـود، 
به دسـت می آیـد. از سـوی دیگـر، او نگاهی نقادانه نسـبت 
بـه سـاختار شـریعت در پیـش گرفـت و توانسـت تقلید و 
سـر سـپرده گی کورکورانـه  را رد کند. احیای اصـل اجتهاد 
او را قـادر سـاخت کـه از تاریـخ راکد پژوهـِش فقهی عبور 

. کند

از جانـب دیگـر، شـاه ولـی اهلل همۀ تاریـخ اسـام را با دید 
انتقـادی مـورد بازبینـی قـرار داد. تـا آن جـا کـه او اولیـن 
شـخصی اسـت کـه بـه تفـاوِت بنیانـی و باریـِک تاریـخ 
اسـام بـا تاریـخ مسـلمانان پـی بـرده اسـت و از دیـدگاه 
تاریـخ اسـام، تاریـخ مسـلمانان را مـورد نقـد و بررسـی 
قـرار داده و کوشـیده اسـت بدانـد ملت هایـی کـه در طـول 
و  حقیقـت  آورده انـد،  روی  اسـام  بـه  متوالـی  قرن هـای 
واقعیـِت اسـام در میـاِن آنـان چه جایگاهی داشـته اسـت. 
شـاه بـا تمـام موشـگافی بـه تهاجـم انحرافـات پرداختـه و 
کوشـیده بـه انحرافـات بنیادینـی پـی ببـرد کـه شـجره نامۀ 
همـۀ انحراف هـای دیگـر بدان جا رسـیده اسـت. در نهایت، 
او بـه دو چیـز انگشـت نهـاده اسـت: یکـی منتقـل شـدن 
قـدرت سیاسـی از خافـت بـه ملوکیـت و دیگـری از بین 
رفتـن روح اجتهـاد و مسـلط شـدِن تقلیـد کورکورانـه بـر 
اذهـان. او انحرافـاِت نخسـتین را در کتـاب »ازالـۀ الخفا« به 
نمایـش گذاشـته و بـه صراحـِت تمـام بـه گونه یـی کـه در 

کام گذشـته گان سـابقه نـدارد، بـه آن پرداختـه اسـت.
مـودودی مهم تریـن کارنامۀ اصاحی شـاه ولـی اهلل را چنین 
برمی شـمارد:  ۱ـ او در فقـه یـک مسـلک نهایـت معتـدل 
ارایـه می کنـد کـه در آن طـرف داری از یک مذهـب و ایراد 
و انتقـاد از مذاهـِب دیگـر مشـاهده و احسـاس نمی شـود. 
۲ـ او تقلیـد کورکورانـه را کـه بـر اذهـان مسـلمانان سـایه 
افگنـده بـود، به شـدت تاخـت، چیزی کـه سـخن گفتن در 
مورد آن در روزگار شـاه ولی اهلل کاری بود نهایت دشـوار و 
گـران. بـه همین خاطـر وی کتاب »االنصـاف« را به نگارش 
درآورد. ۳ـ همچنـان اوکوشـید کل نظـام فکـری، اخاقـی، 

تشـریعی و تمدنـی اسـام را به صـورِت منظـم ارایـه کند.
بعـد از درگذشـت شـاه ولـی اهلل، خلـِف وی بـه دو گـروه 
منقسـم شـدند: نواده های وی شـاه اسـماعیل شـهید و سید 
احمـد بریلـوی آموزه هـای سیاسـِی وی را الگو قـرار دادند 
و فرزنـد وی شـاه عبدالعزیـز آموزه هـای علمـی پـدرش را 
در پیـش گرفـت. آن چه را که شـاه ولـی اهلل انجـام داده بود، 
آن بـود کـه بـا آمـوزش قـرآن و حدیـث و تأثیر شـخصیِت 
خویـش تعـداد زیادی افـراد صالـح و خوش فکر بـه وجود 
آورد. دو شـخصیتی کـه افـکار شـاه ولـی اهلل در آنـان نفـوذ 
گسـترده داشـت و تـاش ورزیدند کـه حکومتی بـر مبنای 
سـید  یکـی  آورنـد:  به وجـود  شـاه  سیاسـی  آموزه هـای 
اسـماعیل  شـاه  دیگـری  و  بریلـوی)۱8۳۱-۱۷86(  احمـد 
شـهید)۱۷۷۹-۱8۳۱( بودند. در واقع نهضت اصاحی شـاه 
ولـی اهلل تبلـور کامـِل خـود را در کوشـش های سـید احمـد 
بریلوی و شـاه اسـماعیل شـهید نواده گان شـاه یافت. تاش 
آنـان در محـور مفهوم مصلحـت می چرخید؛ یعنی تأسـیس 
نوعـی دولـِت خیرخـواه و رفاه جـوی کـه مبتنـی بـر پیونـد 
رشـد انسـان با نیروی خـاِق جهـان باشـد. کارنامه های آن 

دو را می شـود در مـوارد آتـی خاصـه نمـود:
 ۱ـ آنـان مسـؤولیت اصاح دینی، اخـاق و معامات عامۀ 
خایـق را بـه عهـده گرفتند و تـا نقاطی که اثـر فعالیت های 
اصاحـی آنـان می رسـد، چنان تغییـر و تحوِل شـگرفی در 
زنده گـی پدیـد می آمـد کـه یـاد دوران زنده گـی صحابـه 

می شـد. تازه 
۲ـ آنـان خـود را بـرای جهـاد مسـلحانه در کشـورِ وسـیع 
و عقب افتاده یـی چـون هندوسـتان در آغـاز قـرن نوزدهـم 

آمـاده کردنـد کـه امکانـش بسـیار دشـوار بود.
۳ـ فرصت هـا و امکاناتی در منطقـۀ محدود و مدِت محدود 
بـرای حکومـت یافتنـد و طـی آن عینًا همان گونـه حکومت 
نمودنـد کـه بـر آن خافـت بـر منهـج نبـوت اطاق شـده 
اسـت. امـا کوشـش های ایـن دو شـخصیت هـم از جهـِت 
روزگار زیسـِت آنـان و هـم از ایـن جهت کـه واقعیت های 
موجـود جامعـۀ هنـد در آن نادیـده گرفتـه انگاشـته شـده 
بـود، به شکسـت روبه رو گشـت. در نتیجـه هرچند حرکت 
احیاگرایانـۀ شـاه ولـی اهلل از نـگاه فقهـی و ابهام زدایـی از 
اندیشـه اسـامی موفق بـود؛ امـا در میدان سیاسـی حرکِت 
وی بـرای روی کار آوردن یـک مـودل سیاسـی ایـده آل که 
وی در تـاش آن بـود، بـه جایـی نرسـید و از ایـن جهـت 
بـه سرنوشـت افـکار اصاح طلبانـۀ عبدالحمیـد بـن بادیس 
در الجزایر بیشـتر شـباهت دارد. درحالی کـه حرکت معاصِر 
وی بـه رهبـری محمـد بـن عبدالوهـاب در یـک ایتاف با 
آل سـعود، موفق به روی کار آوردِن دولت قدرتمندی شـد 
کـه مبنـای تئوریِک آن را پیشـوای سـلفیت تمویل می نمود.

دیوبند  
حرکـت اصاحِی شـاه ولـی اهلل در شـبه قارۀ هنـد در بخش 
در  استعمارسـتیزی  روح  زنـده شـدِن  بـه  منجـر  سیاسـی 
میـان مسـلمانان گردیـد. حضور اسـتعمار انگلیـس در هند 
از یـک طـرف سـلطۀ سیاسـی مسـلمانان را بـه اضمحـال 
می کشـید و از جانـب دیگـر، تهدیـدی بـود جـدی علیـه 
باورهـا و اخـاق اسـامی در هند. به همیـن علت، حضور 
اسـتعمار درشـبه قـاره، واکنـش تنـِد مسـلمانان را علیه آنان 
برانگیخـت. در نتیجـه مسـلمانان در سـال ۱8۵۷ دسـت به 
یـک انقـاب و عصیـان علیـه انگلیس هـا زدنـد؛ امـا ایـن 
شـورش با سـرکوب شـدید اسـتعمار، ازهم پاشـید و جمع 
بـه شـهادت  انقابیـون و علمـای دیـن در آن  از  کثیـری 
رسـیدند. زمانی کـه حرکـت نظامـی و اسـتفاده از قـوا از 
طـرف مسـلمانان محتـوم بـه شکسـت گردیـد و کارآیـی 
چندانـی نشـان نـداد، تعـدادی از علمـا و مسـلمانان بـرای 
حفـظ ارزش هـای اسـامی و ایجـاد پایـگاهِ محکـِم فکری 
کـه روح استعمارسـتیزی را در میـان مسـلمانان زنـده نگـه 
دارد، دسـت به تأسـیس دارالعلـوم دیوبند زدنـد. دیوبند نام 
دهکده یـی اسـت در ایاالت سـهارنپور هند چـون دارالعلوم 

در ایـن دهکـده اسـاس گذاشـته شـد، بـه دیوبنـد شـهرت 
یافـت. ایـن مدرسـۀ مذهبـی در سـال ۱86۷ یعنـی هفـت 
سـال بعـد از آن انقـاب خونیـن، بـه دسـت موالنـا محمد 
امـداداهلل  بـه همـکاری معنـوی موالنـا  نانوتـوی و  قاسـم 
مهاجـر مکـی بنیادگـذاری شـد. علـت تأسـیس دارالعلـوم 
شـمرده  مهـم  چیـز  دو  عمدتـًا  روزگار،  آن  در  دیوبنـد 
می شـود: ۱ـ نخسـت جلوگیـری از نفـوذ فرهنگی اسـتعمار 
و تربیـت روحیـۀ جهـاد در میـان مسـلمانان هنـد و تضمین 
حفـظ ارزش هـای اخاقـی. ۲ـ دومیـن علـت مهم تأسـیس 
دارالعلـوم دیوبنـد در شـبه قاره، واکنش مسـلمانان و علمای 
سـنتی در برابـر دانشـگاه علیگـره بـود کـه توسـط سرسـید 
احمـد خـان تأسـیس گردیـده بـود و پایـگاه علـوم مـدرن 
و نمـاد مدرنیسـم در هنـد بـه شـمار می رفـت. در نتیجـه، 
دیوبنـد بـه کانون مسـتحکِم علوم اسـامی در شـبه قارۀ هند 

مبـدل گردیـد و بـه االزهـر آسـیا معـروف گردید.
سـبک  بـه  اسـامی  علـوم  صـرف  دیوبنـد  دارالعلـوم  در 
بـه تدریـس گرفتـه می شـد و گویـا  و روش قدیمـِی آن 
تحـوالت علمـی کـه در جهـان در قـرن ۱۹ به وجـود آمده 
بـود، هیـچ اثـری در جهـت دادِن آن بـه سـوی تجدیـد نظر 
در سیسـتم آموزشـی نداشـت. بدیـن جهـت، علـوم تجربی 
و جدیـد در آن بـه چشـم نمی خـورد. فقـه حنفـی، کام 
اندیشـه های عرفانـی در فضـای آن به شـدت  ماتریـدی و 
حاکـم بـود. از جانـب دیگـر، روح تصوف در میـان رهبران 
و دانش آمـوزان دیوبنـد به شـدت جـا افتـاده بـود. سلسـلۀ 
پیـری و مریـدی در میـان علمـای دیوبنـد حتـا تـا امـروز 
نیـز مشـاهده می شـود. دیوبنـد در امتـداد حرکـت علمـی 
خویـش، شـخصیت ها و دانشـمندانی چـون: رشـید احمـد 
تهانـوی،  اشـرف علی  مدنـی،  احمـد  حسـین  گنگوهـی، 
انورشـاه کشـمیری، مفتـی شـفیع عثمانی و صدها دانشـمند 
دیگـر بـه جهان اسـام تقدیـم کرده اسـت. از سـوی دیگر، 
از دل ایـن پایـگاه علـوم اسـامی، نهضت هـا و حرکت های 
دیگـری نیـز سـر بـرآورده و پا بـه عرصۀ اصـاح و دعوت 
نهاده انـد. چنان چـه جماعـت تبلیـغ که توسـط شـیخ محمد 
الیـاس کاندهلـوی و زکریـا کاندهلـوی تأسـیس گردیـده و 
بـا تعالیـم سـاده و شـیوه های نـرم مسـلمانان را بـه  سـوی 
روییـده  دیوبنـد  دل  از  می خواننـد،  فـرا  اخاقـی  فضایـل 
اسـت؛ چون رهبـران آن درس آموختۀ دیوبنـد اند. از جانب 
کـه  جمعیت العلمـا  چـون:  سیاسـی یی  گروه هـای  دیگـر، 
بعدهـا در تحـوالت سیاسـی جدایـی پاکسـتان از هند نقش 
موثـر داشـته اند نیـز دیوبندی بـوده و حتا گروه هـای نظامی 
چـون تحریـک طالبـان نیـز از شـاگردان دیوبنـد محسـوب 

می گردنـد.
در نتیجـه می بینیـم کـه ایـن پایـگاه دینـی در امتـداد تاریخ 
خویـش در پهلـوی خدمات ارزنـدۀ علمی که به مسـلمانان 
انجـام داده اسـت؛ از بطـِن آن گروه هـای مختلـِف دینـی 
و سیاسـی بـا رویکردهـا و مبانـی تیوریـک گاه متضـاد بـه 
میـدان آمده انـد. هرچنـد دیوبنـد در سـیر تاریخـی خویش 
از چارچوب هـای تفکر سـنتی اسـامی فراتـر نرفت و هیچ 
تحـول روش شـناختی در شـیوه های آن پدیـد نیامـد و بـه 
همیـن علـت نقـش کمتـری در اصـاح اندیشـۀ اسـامی 
داشـت، امـا بـا آن هـم وجـود آن در میان مسـلمانان به سـاِن 
افتخـار  بـا آن احسـاس عـزت و  بـود کـه آن هـا  آفتابـی 

می کردنـد.
در پهلـوی دارالعلـوم دیوبند، یک نهاد علمـی معتبِر دیگری 
کـه در میان مسـلمانان هند وجود داشـت و شـخصیت های 
تأثیرگـذاری در عرصـۀ اصـاح  تقدیم جهان اسـام نموده 
اسـت، نـدوۀ العلمـا می باشـد. ندوۀ العلمـا برخـاف دیوبند 
تنهـا بـه تدریـس علـوم اسـامی آن هـم در چـوکات کتـب 
پاره یـی  پهلـوی آن  بلکـه در  نکـرد؛  متـون قدیـم بسـنده 
ازعلـوم معاصـر را نیـز درمنهـج درسـی خویـش گنجانیـد. 
در  معتـدل  و  میانـه  بـود  پایگاهـی  ندوۀ العلمـا  واقـع  در 
میـان مدرسـۀ به شـدت سـنتی دیوبنـد و دانشـگاه به شـدت 
غـرب زدۀ علیگرۀ سـید احمد خـان. از میان شـخصیت های 
برخاسـته از ایـن کانـون علمی، می تـوان به شـخصیت های 

ذیـل اشـاره کرد: 
ابوالحسـنندوی:  ابوالحسـن علی حسـنی نـدوی، متفکر، 
اسام شـناس، ادیـب و دانشـمند تأثیرگذار در فکر اسـامی 
اسـت کـه معتدل تریـن شـخصیت در میـان سـایر متفکـراِن 
شـبه قارۀ هنـد شـمرده می شـود. اگر شـاه ولی اهلل منبـع الهام 
باشـد،  همـۀ جریان هـا و اصاح طلبـان مسـلمان در هنـد 
دانشـمندان  و  جریان هـا  همـۀ  کـه  متفکری سـت  نـدوی 
مسـلمان هنـد کارنامـۀ وی را می سـتایند. از همیـن خاطـر، 
وی از محبوبیـت قابـل توجهـی در میـان همـۀ طوایـف در 
شـبه قاره برخـوردار اسـت. وی از توانایی زیـادی در عرصۀ 
زبـان و ادبیـاِت عربی برخـوردار بوده و ادیبـان نامور عربی 
قـدرت و ظرفیـِت وی را در زبـان عربـی سـتوده اند. ندوی 
تألیفـات ارزشـمندی در زمینـۀ فکـر اسـامی بـه یـاد گار 
گذاشـته اسـت. وی بـا نـگارش کتاب هایـی در مـورد قرآن 
کریـم، کوشـید تـا نگـرش جدیـدی پیرامـون قـرآن ایجـاد 
کنـد. همچنـان او بـا نوشـتن کتاب هـا و ایـراد سـخنرانی ها 
تـاش ورزیـد  کـه گوهـر تصوف را بـه نمایش گذاشـته و 
عرفان اسـامی را از دسـتبرد شـطحیات و مفاهیـم وارداتی 
از تفکرهـای بیگانـه نگه دارد. او وارونه جلـوه دادِن مفاهیم 
و مقـوالت اصیـِل اسـامی را  در عرصۀ تصـوف خیانت به 

می شـمرد.  این مشـرب 

ماجرای 
اصالح 
اندیشۀ 
اسالمی 

در شبه قارۀ 
هند

از ولی اهلل دهلوی تا ابواالعلی مودودی
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رســانه های پاکســتانی می گوینــد کــه دولــت، بــه شــدت 
نگــران برگشــتن آن دســته از شــهروندان ایــن کشــور کــه 
در عــراق و ســوریه در صفــوف داعــش قــرار داشــته انــد، 

می باشــد.
ــه  ــت ک ــی آورده اس ــه در گزارش ــوز روز جمع داون نی
بســیاری از پاکســتانی هایی کــه طــی دو ســال اخیــر 
در صفــوف گروه هــای تروریســتی نظیــر داعــش و 
ــه  ــد؛ حــاال قصــد عزیمــت ب ــه نصــرت می جنگیدن جبه

ــد. ــان را دارن کشورش
ایــن افــراد کــه تجربــه شــرکت در جنگ هــای چریکــی و 
ــه را کســب کــرده انــد؛ حــاال  اندیشــه های ســلفی گرایان
ــل  ــی در داخ ــی امنیت ــن نگران ــه بزرگتری ــد ب ــی توانن م
خــاک پاکســتان منجــر شــوند " کشــوری کــه خــود مهــد 
ــرات  ــرورش تفک ــرای پ ــبی ب ــتر مناس ــم و بس تروریس

ــه اســت. بنیادگرایان
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه پاکســتانی ها در 
ــوی  ــجم و ق ــروه منس ــک گ ــراق، دارای ی ــوریه و ع س
ــات  ــوده و عملی ــرت ب ــه نص ــش و جبه ــب داع در قال
ــه  ــرده ب ــام ب ــای ن ــت ه ــر ضــد دول ــیعی را ب ــای وس ه
راه انداختــه بودنــد. ایــن خــود بزرگتریــن تجربــه بــرای 
ــه خــاک پاکســتان و  ــا ب ــال تجــارب تروریســتی آنه انتق
ــن کشــور  ــی مشــخص در ای ــرای اهداف ــتفاده از آن ب اس

ــود. ــی ش ــوب م محس
جمعــه گذشــته ۱۲ تــن، از جملــه ۵ پولیــس در نزدیکــی 
ــدف  ــورد ه ــی م ــهر کراچ ــی در ش ــگاه امنیت ــک پاس ی
بمبگــذاری انتحــاری قــرار گرفتنــد. نگرانــی از ایــن 
حملــه زمانــی بــه اوج خــود رســید کــه گروهــی نوپیــدا 
ــام "انصارالشــریعه" مســوولیت ایــن حملــه را بــه  زیــر ن

ــرار دادن  ــدف ق ــه ه ــود ک ــام نم ــت و اع ــده گرف عه
نیروهــای امنیتــی پاکســتان، از برنامــه هــای اصلــی آنهــا 

ــود. ــد ب خواه
پولیــس پاکســتان پــس از تحقیقــات الزم در ایــن زمینــه 
ــن  ــای مطــرح ای ــره ه ــه بســیاری از چه ــه اســت ک گفت
گــروه تــازه تاســیس، از کســانی هســتند کــه قبــا تجربــه 
حضــور در ســوریه و عــراق را در قالــب گروههــای 

ــد. ــته ان ــتی داش تروریس
ــن  ــی از ای ــراز نگران ــا اب ــتانی ب ــانه های پاکس ــاال رس ح
ــای  ــور گروهه ــر ظه ــزون ب ــه اف ــد ک ــاله می گوین مس
ــه ای  ــا تجرب ــراد ب ــتان، اف ــر در پاکس ــتی دیگ تروریس
ــه  ــد ک ــد ش ــور خواه ــن کش ــم ای ــه تروریس وارد عرص
بــه شــدت و دقــت حمــات دیگــر گروههــای بنیادگــرا 

ــرد. ــد ک ــک خواهن کم

ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــه بس ــت ک ــوری اس ــتان کش پاکس
فعالیــت گروههــای تروریســتی و افــراط گــرا دارد و 
ــکاری  ــوارد، هم ــاره ای م ــاد و در پ ــام آب ــی اس کوتاه
بــا ایــن گروههــا بــا اهــداف منطقــه ای، باعــث شــده تــا 
خــاک ایــن کشــور، جغرافیــای مســتعدی برای رشــد روز 

ــد. ــتان باش ــزون تروریس اف
ــه فعالیــت و حضــور  ــا پیــش از ایــن، هرگون پاکســتان ت
ــه  ــا ب ــرد؛ ام ــی ک ــب م ــور را تکذی ــن کش ــش در ای داع
ــا  نظــر مــی رســد کــه رســانه هــای پاکســتانی چنــدان ب
سیاســت انــکار اســام آبــاد همــراه نیســتند و بــا انتشــار 
حقایــق، بــه وجــود داعــش و شــیوع افــکار ســلفی گــری 

در ایــن کشــور اذعــان دارنــد.

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2051   شنبه     10 سرطا ن  /   تیر        y    1396   7 شوا ل    y 1438  1 جو ال ی    62017

ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــرف غنی، ریی ــد اش محم
در دیــدار بــا باشــنده گان مناطــق غــرب کابــل، خواســتار 
انــزوای کســانی شــده اســت کــه بــه گفتــه او آن هــا را بــه 

نمی گذارنــد.  کار 
آقــای غنــی در ایــن دیــدار گفتــه اســت کــه اگــر 
ــه  ــه ب ــتد، در زمین ــا بایس ــه پ ــتان ب ــد افغانس می خواهی
ــور  ــن کش ــرفت ای ــع پیش ــه مان ــانیدن آنانی ک ــزوا کش ان
ــد. ــد، اجمــاع نمایی ــه کار نمی گذارن ــا را ب می شــوند و م
ــه از  ــت ک ــی گف ــای غن ــۀ ارگ، آق ــاس خبرنام ــر اس ب
چنــدی بدین ســو گفتمــان بــزرگ ملــی را شــروع کــرده 
ــه خواهــد یافــت. وی  ــن گفتمــان ادام ــم و سلســلۀ ای ای
ــی  ــون اساس ــق قان ــا تطبی ــی م ــرح فرهنگ ــه ط ــزود ک اف
ــر  ــان دیگ ــا افغ ــان ب ــر افغ ــاوات ه ــه مس ــد ک می باش
ــی از  ــون اساســی زمان ــن شــده اســت و قان در آن تضمی
ــه عمــل می آیــد کــه یــک گفتمــان ملــی را راه  حــرف ب

ــم. ــدازی کنی ان
اشــرف غنــی افــزود: دو ســال قبــل کــه ایــن بــار 
ــال،  ــار انتق ــا چه ــا ب ــم م ــده گرفتی ــه عه مســوولیت را ب
انتقــال امنیتــی، انتقــال اقتصــادی، انتقــال سیاســی و انتقال 

ــم. ــه بودی ــی مواج فرهنگ
وی افــزود کــه پان هــای شــوم دشــمنان افغانســتان کــه 
ــد  ــون اساســی را ســقوط دهن می خواســتند، نظــام و  قان
و کشــور را بــه دو جغرافیــه سیاســی مبــدل کننــد، نــاکام 

گردیــد. در آن زمــان جهــان از افغانســتان در حــال فــرار 
بــود، امــا امــروز مــا افغانســتان را در محــور توجــه جهــان 

قــرار دادیــم.
ــن از  ــه م ــت ک ــان گف ــه آن ــاب ب ــت خط ــس حکوم ریی
ــی و دفاعــی  ــا نهادهــای امنیت شــما کمــک می خواهــم ت
ــد  ــازیم. وی تاکی ــلکی بس ــی و مس ــاً مل ــور را مطلق کش
کــرد کــه مــن بــه افغانســتان و اســام تعلــق دارم و درد 
هــر افغــان، درد مــن اســت. وظیفــه مــن ایــن اســت کــه 
درد افغان هــا را مــداوا کنــم، نــه آنکــه آن را بیشــتر ســازم.
محمــد اشــرف غنــی تاکیــد کــرد کــه راه تطبیــق قانــون 
لحظه یــی  را  حکومــت  در  متعــادل  خواســت های  و 
فرامــوش نمی کنــم. وی گفــت کــه امحــای فقــر بایــد در 

ــد. ــته باش ــرار داش ــا ق ــای م ــدر برنامه ه ص
رییــس جمهــوری گفــت کــه بــرای مــن فرصــت بدهیــد، 
ــن  ــوولیت م ــازم. مس ــی س ــرا عمل ــته های تان ــا خواس ت
ــدان،  ــر فرزن ــل شــما نیســت، بلکــه در براب ــا در مقاب تنه

ــت. ــای شماس ــوه ه ــه ها و ن نواس
ــث  ــه حی ــتان ب ــم، افغانس ــن می خواه ــه م ــت ک وی گف
قلــب آســیا و مناطــق مرکــزی منحیــث قلــب افغانســتان 
متحــرک باشــند و تــا آخریــن قطــره خونــم در راســتای 

ــدان مناطــق مرکــزی متعهــد هســتم. شکســتاندن زن
اقــای غنــی خاطرنشــان کــرد کــه مــن قــدرت شــخصی 
افــزود کــه  نهادســازی می خواهــم. وی  بلکــه  نــه، 

ــم  ــاالری حاک ــته س ــور شایس ــم در ادارات کش می خواه
ــفافیت و  ــت، ش ــی، فعالی ــدگاه مل ــوولین دی ــود و مس ش

ــند. ــته باش ــت داش موثری
محمــد اشــرف غنــی گفــت کــه عــزت ما فــردی نیســت، 
ــتان  ــزت افغانس ــه ع ــا ب ــزت م ــت، ع ــی اس ــه جمع بلک
بســتگی دارد. وی افــزود کــه آب، خــاک و منابــع طبیعــی 
ــدارد و  غنــی داریــم، امــا متاســفانه فکــر مــا غنامنــدی ن

ــاه مــدت اســت. کوت
محمــد اشــرف غنــی گفــت کــه پســت ها و کرســی های 
ــاز طلبــی و تفــوق پســندی مبــدل شــده  ــه امتی دولتــی ب
ــگ  ــم. فرهن ــه دهی ــگ خاتم ــن فرهن ــه ای ــد ب اســت، بای
ــا زمانیکــه  ــت باشــد و ت ــگ خدم ــد فرهن ــداری بای دولت
همــه شــهروند نشــویم، دولــت پاســخگو پیــدا نمی کنیــم.
ــت  ــات گف ــه انتخاب ــه ب ــی در رابط ــور غن ــس جمه ریی
ــی  ــه مدن ــاد: جامع ــار نه ــه چه ــات را ب ــن انتخاب ــه م ک
بــه شــمول زنــان، احــزاب سیاســی، کمیســیون های 
انتخاباتــی و جامعــه بیــن المللــی ســپردم و صــرف 
ــت  ــن نشس ــم. وی از حاضری ــارت می کن ــن از آن نظ م
خواســت تــا بــه هیــچ کســی اجــازه مداخلــه در انتخابات 

ــد. را ندهن
ــان گفــت کــه  ــه نقــش زن رییــس حکومــت در رابطــه ب
ــل ماحظــه  ــه صــورت قاب ــت ب ــان در دول مشــارکت زن

تغیــر کــرده اســت.
ــان  ــور کشــور در خصــوص همزیســتی می ــس جمه ریی
ــام  ــه ام ــت ک ــتان گف ــنی در افغانس ــیعه و س ــب ش مذاه
ــر  ــم عص ــا ه ــه تنه ــادق ن ــر ص ــام جعف ــه و ام ابوحنیف

ــد. ــکار بودن ــت و هم ــم دوس ــا ه ــه ب ــر، بلک همدیگ
رییــس جمهــور غنــی تاکیــد کــرد کــه افغانســتان نمونــه 
همزیســتی مســالمت آمیــز شــیعه و ســنی و پیــروان فقــه 
حنفــی و جعفــری اســت. کشــور مــا میــدان جنــگ شــیعه 

و ســنی شــده نمــی توانــد.
تمــام جوانــان کشــور  از حاضریــن مجلــس و  وی 
خواســت تــا افغانســتان را از فقــر بــه رفــاه، از جنــگ بــه 

ــد. ــتی بیاورن ــه همزیس ــاد ب ــح و از تض صل
محمــد اشــرف غنــی بــا اشــاره براینکــه نصــاب تعلیمــی 
موجــود بــه بازبینــی و بحــث سرتاســری نیــاز دارد، گفت 
کــه نصــاب تعلیمــی مــورد توجــه جــدی مــن اســت، بــه 
ــال  ــری در ح ــوای بش ــی ق ــورای عال ــور ش ــن منظ همی
ایجــاد اســت تــا روی ایــن مســئله و ســایر موضوعــات 

بحــث سرتاســری را بــه پیــش ببــرد.
رییــس جمهــور گفــت کــه جــواب هویــت مــا در درک 
ــم، هســتیم  ــا مســلمان بودی فرهنــگ اســامی ماســت، م
و تــا ابــد خواهیــم بــود. وی تاکیــد کــرد کــه بزرگتریــن 
مبــارزه مــا، مبــارزه فرهنگــی اســت، پــس بایــد فرهنــگ 
خــود را بســیج کنیــم. رییــس جمهــور از علمــا و 
دانشــمندان کشــور خواســت تــا در ایــن خصــوص طــرح 

ــد. ــه کنن ــش را ارائ هــای مشــخص خوی
رییــس جمهــور کشــور تاکیــد کــرد کــه مــا بایــد بــاالی 
ــم،  ــذاری کنی ــرمایه گ ــه س ــورت آگاهان ــه ص ــگ ب فرهن

ــا پاســخگو نیســت. ــرا نهادهــای فرهنگــی م زی
رییــس جمهــور غنــی از باشــنده گان غــرب کابــل 
خواســت تــا در زمینــه مبــدل نمــودن دشــت برچــی بــه 

ــد. ــکاری نماین ــی، هم ــم پان ــوزه منظ ــه و ح کارت

www.mandegardaily.com

ــه  ــتان پـ ــې د پاکسـ ــي چـ ــي وايـ ــي منـ ــو عمومـ د ناټـ

ـــو د  ـــله وال ـــو وس ـــت د مخالف ـــان حکوم ـــې د افغ ـــرو ک قلم

پټنځایونـــو ســـتونزه بایـــد حـــل يش.

ـــې  ـــل چ ـــټولټنربګ ووی ـــس س ـــي ین ـــي من ـــو عموم د ناټ

پـــه پاکســـتان کـــې د افغـــان حکومـــت د وســـله والـــو 

مخالفینـــو د پټنځایونـــو ســـتونزې تـــه بایـــد د حـــل یـــوه 

ــدل يش. الره ومونـ

ښـــاغلی ســـټولټنربګ د ناټـــو د غـــړو هېوادونـــو د دفـــاع 

وزیرانـــو لـــه غونـــډې وروســـته خربیاالنـــو تـــه وویـــل 

ـــې  ـــه ی ـــل يش او زیات ـــد ح ـــه ده او بای ـــئله مهم ـــې دا مس چ

ـــل  ـــتونزې د ح ـــو د دې س ـــړو هېوادون ـــو غ ـــې د ناټ ـــړه چ ک

ـــويل دي. ـــم نی ـــونه ه ـــتان رسه متاس ـــه پاکس ـــاره ل لپ

نوموړي زیاته کړه:

ـــه  ـــکا، پ ـــره امری ـــه تې ـــې، پ ـــو ی ـــو او ګـــڼ شـــمېر متحدان "ناټ

ـــتي  ـــبکې د تروریس ـــاين ش ـــو او حق ـــې د طالبان ـــتان ک پاکس

ـــه افغانســـتان  ـــو پ ـــه اړه خـــربې کـــړي، ن ـــو پ ـــو د پټنځایون ډل

ـــئله  ـــه دا مس ـــه توګ ـــې پ ـــوې برخ ـــل د ی ـــچ د ح ـــې د کړکې ک

ـــل يش." ـــد ح بای

ـــې د  ـــړه چ ـــه وک ـــداراز یادون ـــي هم ـــي من ـــو عموم د ناټ

ـــه  ـــړ ت ـــل مالت ـــه خپ ـــتان څخ ـــه افغانس ـــه ل ـــړي ب ـــو غ ناټ

دوام ورکـــړي.

د امریـــکا دفـــاع وزیـــر جیمـــز متېـــس هـــم ژمنـــه وکـــړه 

ـــتاتو  ـــې د تروریس ـــتان ک ـــه افغانس ـــې پ ـــه ی ـــواد ب ـــې هې چ

ـــړي. ـــړ وک ـــو مالت ـــان ځواکون ـــې د افغ ـــو ک ـــه ځپل پ

متېـــس پـــه بروکســـل کـــې د افغانســـتان پـــه اړه د ناټـــو د 

دفـــاع وزیرانـــو لـــه غونـــډې وروســـته خربیاالنـــو تـــه د 

څرګندونـــو پرمهـــال وویـــل، ښـــايي امریـــکا او د ناټـــو 

ـــو  ـــې د خپل ـــتان ک ـــه افغانس ـــې پ ـــو ک ـــرو کلون ـــه تې ـــړو پ غ

ـــه  ـــو ده ژمن ـــړی وي خ ـــم ک ـــه ک ـــمېر یوناڅاپ ـــو ش ځواکون

ـــري رسه  ـــه ب ـــت پ ـــل ماموری ـــه خپ ـــکا ب ـــې امری ـــړه چ وک

ـــوي. ـــه ورس ـــای ت پ

ـــتان  ـــه افغانس ـــکا پ ـــې امری ـــه دې اړه چ ـــل، پ ـــس ووی متې

ـــايي  ـــې ښ ـــو ک ـــه کمول ـــمېر پ ـــو د ش ـــو ځواکون ـــې د خپل ک

ـــته. ـــاع ش ـــي اج ـــړې وي عموم ـــړه ک ـــه بی یوڅ

ــتان کـــې د امریکايـــي  ــه افغانسـ پـــه ۲۰۱۱ کال کـــې پـ

پوځیانـــو شـــمېر لـــه یـــو لکـــو زیـــات و خـــو وروســـته 

لـــه دې چـــې پـــه افغانســـتان کـــې د عملیاتـــو د درنـــو 

ــه د امریـــکا پـــر حکومـــت کـــورين  ــه کبلـ ــتونو لـ لګښـ

ـــرو د  ـــا ادارې د رستې ـــول، د اوبام ـــدو ش ـــه زیاتې ـــارونه پ فش

کمولـــو پرېکـــړه وکـــړه.

ـــړ  ـــه زور ورک ـــړو ت ـــو جګ ـــو طالبان ـــله وال ـــه دې رسه وس ل

ـــان  ـــي افغان ـــمېر ملک ـــات ش ـــې زی ـــې ی ـــه ک ـــه نتیج ـــې پ چ

او افغـــان پوځیـــان ووژل شـــول او حکومـــت پـــر ډېـــرو 

ـــړه. ـــه ورک ـــه الس ـــه ل ـــیمو ولک س

ــې د  ــوي چـ ــور لګـ ــتان تـ ــر پاکسـ ــت پـ ــان حکومـ افغـ

ـــان  ـــډون د افغ ـــه ګ ـــورا پ ـــې ش ـــبکې او د کوټ ـــاين ش حق

ـــې ځـــای ورکـــړی. ـــه ی ـــو ت ـــو مخالفین حکومـــت وســـله وال

ــور  ــس تـ ــه ردوي او برعکـ ــل تورونـ ــاد د کابـ ــالم ابـ اسـ

لګـــوي چـــې پـــه پاکســـتان کـــې حملـــې هغـــه وســـله 

ـــره دي. ـــې دی ـــتان ک ـــه افغانس ـــې پ ـــوي چ ـــې ک ـــې ډل وال

د ناټـــو عمومـــي منـــي ینـــس ســـټولټنربګ پـــه خپلـــو 

ـــل چـــې د افغانســـتان بحـــران  ـــو کـــې ووی ـــو څرګندون پرونی

ـــول يش. ـــل الره ولټ ـــه د ح ـــزه کچ ـــیمه یی ـــه س ـــد پ ـــه بای ت

غنــی:

مسلمان بودیم، هستیم 
و تا ابد خواهیم بود!

 چالش جدید پاکستان؛ جنگجویان برگشته از صفوف داعش

ناټو: 

له پاکستان رسه پوله د 

مخالفینو د پټنځایونو ستونزه 

باید حل يش

ACKU
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ورزش
رحمت اهلل بیگانه

بیستوپنج
ــۀ ســریچۀ  ــر صاحــب در تپ ــارت آم ــه زی ــه ب گاهــی ک
برایــم دســت  آرامــش عجیبــی  مــی روم،  پنجشــیر 
ــتایت  ــون س ــه تلف ــک پای ــز ی ــن مرک ــر صاحــب در ای ــد. آم می ده
و مخابره یــی به نــام )۲۵( داشــت کــه توســط آن تمــام خطــوط 

جبهــات مقاومــت را رهبــری و اداره می کــرد.
ــات و  ــرای جلس ــل کاری ب ــر و مح ــب دفت ــر صاح ــریچه آم در س
دیــدار بــا مــردم نیــز داشــت کــه تــازه ســاختمان شــده بــود. روزهــای 
ســختی بــود، مــواد غذایــی و تیــل در پنجشــیر بــه ســختی و بــا بهــای 

ــد. ــه می ش ــران تهی گ
ــاز  ــل نی ــر تی ــد لیت ــد، چهارص ــام مجاه ــۀ پی ــاپ هفته نام ــرای چ ب
داشــتیم، اکثــراً نیازهــای دفتــر فرهنگــی را بعــد از هدایــت تحریــری 
آمــر صاحــب، معــاون صاحــب ممــر محتــرم دگــروال صاحــب اصغــر 
خــان بــدون پرسشــی اجــرا می کــرد؛ امــا این بــار از مــا خواســت تــا 
ــی  ــل اندک ــا تی ــرا در ذخیره ه ــم، زی ــب را بگیری ــر صاح ــت آم هدای
باقــی مانــده بــود. پیشــنهاد دفتــر را بــه آمــر صاحــب رســاندم، حاجــی 
ــد از  ــت و بع ــب آن را گرف ــر صاح ــتیاران آم ــن از دس ــم یکت رحی
ــب  ــر صاح ــن آورد و در آن آم ــه م ــنهاد را ب ــاره پیش ــی دو ب لحظات
هدایــت داده بــود تــا کمیتــۀ فرهنگــی نیــاز خــود را از ذخیــره 

ــد. ــه کن ــراج تهی جبل الس
می خواســتم بــروم، بــار دیگــر گفتــه شــد کــه آمــر صاحــب شــما را 
خواســته اســت. داخــل اتــاق مجلــس شــدم، تمــام قوماندانــان نشســته 
بودنــد. ســام دادم، تمــام چشــم ها متوجــه مــن شــد؛ آمــر صاحــب از 
مــن پرســید، چــرا هفته نامــه را قبــل از چــاپ بــه مــن نشــان ندادیــن؟
رییــس کمیتــۀ فرهنگــی انجینیــر اســحاق و مدیــر مســوول هفته نامــه 
حفیــظ منصــور، بیــرون از کشــور بودنــد. مــن در پاســخ آمــر صاحــب 

گفتــم: آمــر صاحــب اخبــار را آوردیــم شــما تشــریف نداشــتین!
ــز  ــر صاحــب نی ــر آم ــس دفت ــس داوود پنجشــیری، ریی ــن مجل در ای
ــان ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه آمــر  حضــور داشــت. او هم چن
ــود؟  ــه می ش ــد چ ــام مجاه ــکل پی ــین، مش ــما نباش ــر ش ــب اگ صاح
ــه و شــوخی گفــت: مــن کــه  ــه مطایب ــدون درنــگ ب آمــر صاحــب ب

ــد! ــان بدهن ــما نش ــه ش ــه را ب ــودم، هفته نام نب
یادداشــت: از دفتــر مخابــره - ۲۵ چندین بــار بــا آمــر صاحــب 
صحبــت تلفونــی داشــته ام کــه نــوار صــدای آمــر صاحــب را بــه زودی 

پخــش خواهــم کــرد.

يعقوب ابراهیمى

به نــام  در گونه شناســی دولت هــا، دولتــی وجــود دارد 
عمده تریــن   .)clientlist state( بنده پــرور«  »دولــت 
ــخصی  ــبات ش ــت، مناس ــن دول ــا در ای ــد نهاده ــع پیون منب
براســاس قاعــدۀ ارباب-رعیتــی اســت. هــم نیروهــای بــر ســر اقتــدار و 
ــته گی های  ــط و وابس ــز رواب ــی ج ــچ قاعده ی ــه هی ــان آن، ب ــم مخالف ه
شــخصی و گروهــی، پابنــد نیســتند. اربابــان سیاســی، کاســب کاران 
خودشــان را دارنــد و سیاســت ملــی حــول تأمیــن منافــع حلقاتــی کــه در 

ــد. ــه می چرخ ــکل گرفت ــان ش ــن ارباب ــراف ای اط
آنچــه در ایــن میــان غایــب اســت، اهمیــت و کارکــرد نهادهــا بــه مثابــۀ 
ــرور«،  ــای »بنده پ ــت. در دولت ه ــدرن اس ــای م ــرات دولت ه ــتون فق س
مناســبات نه تنهــا در حلقــات کنش گــران سیاســی کــه حتــا میــان 
ــاب- ــدۀ اراب ــخصی و قاع ــط ش ــر رواب ــی ب ــه، مبتن ــران و جامع کنش گ
ــر حســب ایــن قاعــده، دولــت و مخالفــان سیاســی اش  رعیتــی اســت. ب
ــق نهادمندســازی رابطــۀ  ــه توســعۀ سیاســی مملکــت از طری ــی ب عاقه ی
ــات و  ــۀ خدم ــرای ارای ــی ب ــای دولت ــت نهاده ــه و تقوی ــت و جامع دول
تأمیــن عدالــت ندارنــد. منافــع و مناســبات شــخصی بــر منفعــت 
اجتماعــی می چربــد و کشــور مبــدل می شــود بــه میــدان بازیگرانــی کــه 

دغدغه یــی جــز خــود، بنــده گان و کاسب کاران شــان ندارنــد.

فردوس كاوش

تعطیالت"کالن"ها
ــد.  ــور دارن ــرف حض ــد ش ــی در هن ــس اجرای ــاب ریی جن
ــا همسرشــان  ــاون صاحــب دوم ب ــرم ســروردانش، مع محت
بــه آلمــان تشــریف بــرده انــد. اســتاد محقــق، معــاون صاحــب ریاســت 
اجرایــی هــم بــه ترکیــه رفتــه انــد. جنــرال دوســتم هــم مدت هــا اســت 
ــد. بــزرگان سیاســی تعطیــات عیــد فطــر  ــه ســر می برن کــه در ترکیــه ب
ــن  ــوان از ای ــل بخ ــث مفص ــود حدی ــو خ ــد. ت ــارج می گذرانن را در خ

مجمــل.

دستگیر روشنیالى

ــيايس  ــوالي يش س ــب ک ــرت او تعص ــي نف ــت ک ــه سياس پ

ســيايل پــه دوښــمني بدلــه کــړي او هــر لــوری خپــل 

موجوديــت د بــل لــوری پــه نفــي کولــو کــي ووينــي. 

همــدا ډول حالــت دی چــي د ناوريــن پــه لــوري د يــوي ميليــوين ټولنــي 

الرښــوونه کــوي او افغانســتان څــو ځلــه ددي ډول حالــت پــه قربــاين بــدل 

ــوی دی. ش

مسابقات قهرمانی موی تای 
کشور آغاز شد

جام کنفدراسیون های 2۰۱7 - روسیه

موتکو: سیستم امنیتی بدون وقفه کار می کند

فیـسبـوک نـــامــه

ــده گان  ــش نماین ــور گزین ــه منظ ــور ب ــای کش ــی موی ت ــابقات قهرمان مس
ــد. ــاز ش ــتان آغ ــد و ترکمنس ــی تایلن ــای بین الملل ــتان در رقابت ه افغانس
ــای  ــی موی ت ــور نشــراتی فدراســیون مل ــی، مســوول ام ــر عاطف ــی ظف عل
ــه روزه، در  ــابقات س ــن مس ــه ای ــت ک ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ــور ب کش
ــردان در  ــان و م ــاالن در دو بخــش زن ــان و بزرگ س ــنی جوان ــای س رده ه

ــل آغــاز شــد. کاب
ــج  ــل و پن ــم از کاب ــن مســابقات شــش تی ــی، در ای ــای عاطف ــۀ آق ــه گفت ب
تیــم از والیــات هــرات، بلــخ، غزنــی، لوگــر و نیمــروز در کابــل شــرکت 

کرده انــد.
عاطفــی افــزود کــه در ایــن رقابت هــا ۱۰۰ تــن از جملــه ۳۲ موی تایــکار 
بانــو، بــه رقابــت خواهنــد پرداخــت و در پایــان، چهــار موی تایــکار مــرد 
و دو موی تایــکار بانــو، بــه خاطــر حضــور در رقابت هــای قهرمانــی 
ــای  ــرکت در رقابت ه ــور ش ــه منظ ــز ب ــن نی ــت ت ــان و هف ــان جه جوان

ــد شــد. آســیایی هنرهــای رزمــی داخــل ســالون انتخــاب خواهن
ــی  ــای قهرمان ــه رقابت ه ــزود ک ــای اف ــیون موی ت ــران فدراس ــوول نش مس
ــد و  ــوک تایلن ــهر بانک ــد ۱۳۹6 در ش ــاه اس ــان از ۱۹- ۱۲ م ــان جه جوان
رقابت هــای آســیایی از ۲6 ســنبله تــا ۵ میــزان ۱۳۹6 در شــهر عشــق آبــاد 

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ترکمنس
علــی ســهراب احمــدی، یکتــن از موی تایــکاران شــرکت کننــده از کابــل، 
بــا ابــراز خرســندی از برگــزاری ایــن مســابقات گفــت کــه امیــدوار اســت 
ــای  ــور در رقابت ه ــواز حض ــل، ج ــابقات کاب ــی درمس ــا قهرمان ــد ب بتوان

ــت آورد. ــه دس ــی را ب بین الملل
موی تــای یــا بوکــس تایلنــدی، از جملــه هنرهــای رزمــی و دفــاع از خــود 
ــه شــکل  ــا ب ــازو و پ ــج، ب ــون مشــت، آرن ــی از فن اســت کــه در آن ترکیب

ــاع اســتفاده می شــود. ــه و دف ــرای حمل تخصصــی ب

معــاون نخســت وزیر روســیه ضمــن قدردانــی از شــهرهای میزبــان جــام 
ــی  ــات سیســتم های امنیت ــه عملی ــرد ک ــد ک کنفدراســیون های ۲۰۱۷ تأکی

ایــن رقابت هــا بــدون وقفــه اســت.
ــم  ــا شــرکت 8 تی جــام کنفدراســیون های ۲۰۱۷ روســیه از ۲۷ خــرداد ب
در ۲ گــروه A و B آغــاز شــده و تیم هــای ملــی آلمــان و شــیلی برگــزار 
ــورگ  ــن پترزب ــگاه س ــر در ورزش ــال در روز ۱۱ تی ــازی فین ــده ب کنن

خواهنــد بــود.
در ایــن میــان، ویتالــی موتکــو، معــاون نخســت وزیر و رییــس فدراســیون 
ــی ۲۰۱8 را  ــازماندهی جام جهان ــه س ــه ریاســت کمیت ــیه ک ــال روس فوتب
ــع  ــیون ها در جم ــام کنفدراس ــرایط  ج ــارۀ ش ــده دارد، درب ــر عه ــز ب نی
خبرنــگاران گفــت: مــا بــه خــط پایانــی رســیده ایم و فقــط چنــد بــازی 
ــه  ــتیم و هم ــادی نداش ــکل ح ــا مش ــر فیف ــق نظ ــت. طب ــده اس باقی مان
برنامه هــا در ســطح باالیــی اجرایــی شــدند. تمــام زیرســاخت های جــام 
ــان  ــهرهای میزب ــدند. ش ــا ش ــا مهی ــای م ــق برنامه ه ــیون ها طب کنفدراس
ــیار  ــم بس ــال ه ــای فوتب ــد و بازی ه ــان دادن ــئولیت پذیر نش ــیار مس بس
ــت  ــال را دوس ــه فوتب ــانی ک ــی کس ــت. حت ــی داش ــی باالی ــطح کیف س
نداشــتند در جــام کنفدراســیون ها عاشــق آن شــدند. بــه هــر ترتیــب مــا 

خوشــحال و راضــی هســتیم.
ــیون ها  ــام کنفدراس ــر در ج ــزار نف ــد ه ــد ص ــزود: چن ــه اف او در ادام
ــود.  ــران ب ــرل ناظ ــت کنت ــا تح ــه کاره ــد و هم ــت بودن ــغول فعالی مش
ــن ۳۷  ــه میانگی ــه ب ــا توج ــز ب ــا نی ــن رقابت ه ــی ای ــتم های امنیت سیس
هــزار تماشــاگر بــرای هــر بــازی بســیار خــوب بــود. ایــن عملیات هــای 

ــد داشــت. ــه خواه ــه ادام ــدون وقف ــان ب ــی همچن امنیت
ــهرهای  ــت: از ش ــار داش ــه اظه ــیه در خاتم ــت وزیر روس ــاون نخس مع
و  تماشــاگران  لیدرهــای   ،۲۰۱۷ کنفدراســیون های  جــام  میزبــان 
می کنــم،  قدردانــی  مسوولیت پذیری شــان  خاطــر  بــه  شــهروندان 
البتــه هنــوز برنامه هــای دیگــری را بــرای آماده ســازی جام جهانــی 
ــتند  ــال هس ــه فع ــن رابط ــادی در ای ــران زی ــم. ناظ ــش رو داری ۲۰۱8 پی
ــس از  ــوند. پ ــی می ش ــای جام جهان ــه مهی ــم ک ــر را داری ــهر دیگ و ۷ ش
ــز  ــه چی ــا هم ــت ت ــم داش ــتی خواهی ــیون ها نشس ــام کنفدراس ــان ج پای
ــه در  ــار هم ــزاری و رفت ــوه برگ ــم. از نح ــرار دهی ــی ق ــورد ارزیاب را م
ــحال  ــی از آن خوش ــر کس ــتیم و و ه ــی هس ــیون ها راض جام کنفدراس

ــود. ب

شیره و ماندره
مرکـز سوق الجیشی شـورای نظار

محمد حسین سید
بخش نخست

ــه  ــود ک ــاز می ش ــِک آغ ــاده رو باری ــا راه پی ــرک ب ــیره؛ از س ــلطان ش درۀ س
ــداد  ــۀ کوچــک آن، امت ــار رودخان ــگل بکــر و کن ــادی در جن ــا مســافت زی ت
ــه  ــازو ب ــد دو ب ــد مانن ــت. بع ــد اس ــوش آین ــوار و خ ــش هم ــد، راه می یاب
ــارت را کــه محــل  ــه طــوری کــه تپــۀ زی ــاز و وســیع می شــود، ب دوطــرف ب
تعلیمــات نظامــی مــا بــود در آغــوش می گیــرد. ایــن تپــه کــه جایــگاه زیــارت 
ســلطان خواجــه شــیره بــود، بعــداً محــل دفــن اولیــن شــهدای قطعــۀ مرکــز 

ــد. گردی
ــاخته  ــکری س ــای عس ــیوۀ »باَرک«ه ــه ش ــی ب ــۀ دره اطاقک های ــد نقط در چن
ــا  ــه آنج ــی ب ــود. وقت ــل ب ــوه وص ــه ک ــا ب ــی از اطاق ه ــام بعض ــه ب ــده ک ش
رســیدیم، مجاهــدان از والیــات دیگــر افغانســتان نیــز جمــع آمدنــد و شــاید 

ــد. ــی آغــاز گردی ــه تعلیمــات نظام ــم ک ــر بودی حــدود صــد نف
کــوه و دره پُــر از بــرف بــود و تعلیمــات عســکری از »جمع نظــام« تــا 
تاکتیک هــای عملــی و نظــری اســتحکام و نشــان زنی را شــامل می شــد، 
البتــه در روی بــرف ضخیــم. آمرصاحــب شــخصًا آمــوزش عملــی و نظــری را 
ــا او در بســیاری از مــوارد مثــل  ــح محمــد ریگســتانی ب ــرد و صال پیــش می ب

ــرد. ــکاری می ک ــتاد هم ــتانِت اس اسیس
ــود کــه ورزش آغــاز  صبــح اول وقــت نمــاز می خواندیــم و هنــوز تاریــک ب
ــدر  ــتیم. چق ــه داش ــای صبحان ــرف چ ــرای ص ــم ب ــیار ک ــت بس ــد؛ وق می ش
ــرم و  ــای گ ــای چ ــاق و پیاله ه ــوع ات ــی مطب ــدن از گرم ــود دل کن ــخت ب س
ــت  ــک زدن« می توانس ــا »ُجفت ــا تنه ــه در آن ج ــم ک ــدان تعلی ــه می ــتن ب برگش
ــروت«،  ــش« و »پُ ــرف »زنگون کِ ــاز در روی ب ــد. ب ــده باش ــرم کنن ــیلۀ گ وس

ــر. ــا عص ــی«، ت ــی« و »تیت س ــرب، »جمع س ــه و تق تربل
ــت  ــم. نوب ــن کردی ــا تمری ــان برف ه ــز در می ــذاری را نی ــتحکام و ماین گ اس
ــن  ــا اولی ــرد، ام ــارت می ک ــب آن را نظ ــر صاح ــود آم ــید. خ ــان زنی رس نش
تمریــن نشــان زنی مأیــوس کننــده بــود. در دوره اول از ســه-چهار تــن 
ــارت  ــا مه ــتند، ام ــرده نتوانس ــری ک ــا را هدف گی ــطح تخته ه ــا س ــتر، حت بیش
مــن در نشــان زنی خــوب بــود، زیــرا قبــًا بــا تفنگ هــای »ســنایپر« دوره دیــده 
بودیــم. راســتش گاهــی کــه بــا خــودش هــم نشــان زده بودیــم، نشــان زنی مــن 
بهتــر از او بــود. مــرا صــدا کــرد و اخطــار داد: اگــر هــدف را زده نتوانــی، بــا 

ــو کار دارم!  ت
ــای  ــرد و دوت ــت ک ــره اصاب ــز دای ــن در مرک ــی م ــک مرم ــط ی ــم فق ــا آن ه ب
دیگــر در حلقــۀ دوم و ســوم خــورده بــود کــه مطلــوب نبــود. بــه هــر حــال از 
۳۰ نمــره ۱8 نمــره گرفتــم و جــل خــود را از آب کشــیدم. بعــداً درحالی کــه 
مــن در کنــارش بــودم، خــودش یــک مرمــی انداخــت کــرد و از مــن پرســید: 
کجــا خــورد؟ گفتــم: ندیــدم. بعــد مرمــی دوم و ســوم، بازهــم نتوانســتم جــای 
اصابــت مرمــی را ببینــم. منصــرف شــد و گفــت: مــن فکــر کــردم چشــم های 

ــی مثــل کاکا تاج الدیــن تیــز و دقیــق ببینــی. تــو هــم ســبز اســت می توان
ــح  ــا، صال ــرول »بارک«ه ــش و کنت ــر تفتی ــه خاط ــه ب ــق برنام ــک روز طب ی
ریگســتانی بــه اطاق هــا رفتــه بــود، ســپس آمــد و در مقابــل صــف بــا جدیــت 
ــرد.  ــاد ک ــا ی ــپلینی ها و بی انضباطی ه ــی، از بی دس ــز تعلیم ــر مرک ــک مدی ی
ــه ناشــده، در  ــه لول ــرد ک ــاد ک ــک بســترۀ ســفری ی ــا از ی در بحــث از اتاق ه
یــک اطــاق آویــزان بــوده بــدون آنکــه از کســی نــام ببــرد، همــه بــه طــرف 
ــًا از  ــد حتم ــدد و بگوی ــد بخن ــور ش ــم مجب ــد و او ه ــد و خندیدن ــن دیدن م

حســین اســت.
آمــر صاحــب باربــار از تنبلــی مــن اظهــار نارضایتــی کــرده بــود، همیشــه از 
ــادۀ انجــام مســوولیت های  ــکار، آم ــار و اف ــر در رفت ــا تغیی ــا می خواســت ب م
ــرا فضــا و جــّو زنده گــی در آنجــا  ــود، زی ــر موفــق ب بیشــتر باشــیم، امــا کمت
بســیار زاهدانــه بــود. یــادم می آیــد بــا چــه دعــوی و جنجــال توانســت بــاالی 
نــواب شــهید، قوماندانــی یــک قطعــه را بقبوالنــد. از آمــر صاحــب اصــرار کــه 

ــم. ــکار کــه نمی توان ــول کــن! و از او ان قب
ــد از ســر  ــزون دشــمن را بای ــج گارنی ــد پن ــی او می گفــت در ســال جدی وقت
راه برداریــم تــا ســال آینــده بتوانیــم وارد شــهرهای بــزرگ شــویم، معنــی اش 
ــود کــه پنــج ولســوالی بایــد امســال آزاد شــود. درحالی کــه در بســیاری  آن ب
از والیــات برداشــتن یــک پوســته کار مشــکل بــه حســاب می رفــت، معلــوم 
بــود کــه در برابــر او چــه مســوولیت ســنگیِن قــرار دارد. مخصوصــًا بــه قطعــۀ 
مرکــزی کــه ثقــل اصلــی جنــگ، و فتــح ســخت ترین نقــاط بــه دوش آن بــود 
و نظــر بــه تعــداد بســیار محــدود پرســونل اش کــه بــه مشــکل بــه دو صــد نََفــر 
می رســید و بعــد از هــر عملیــات قبرســتانی از جوانــان مــا )قطعــۀ مرکــزی و 

قطعــات دیگــر( در محــل جنــگ باقــی می مانــد. 
بنــًا روحیــه و افــکار آخــرت اندیشــانه بــر ایــن فداییــان حاکــم بــود تــا تــاش 
ــا و  ــای دیگــرش می توانســت حــب دنی ــه معن ــن مســوولیت ها ک ــرای گرفت ب
قدرت طلبــی باشــد. در ایــن مــورد بعدهــا یکــی از دوســتان از مــن پرســید کــه 
شــما ســابق بســیار بــا تقــوی بودیــد؛ حتــا موســیقی نمی شــنیدید درحالی کــه 
ــو  ــه ت ــر ب ــه اگ ــردم ک ــوال ک ــن از او س ــرا؟ م ــد. چ ــرده ای ــر ک ــون تغیی اکن
بگوینــد ایــن روز آخریــن روز زنده گــی تــو اســت، چــه می کنــی؟ آن روز را 
قــرآن می خوانــی یــا موســیقی می شــنوی؟ یعنــی انســان از محیــط و شــرایط 

ــردد. ــر می گ ــی متأث زنده گ
ــهل انگاری و  ــودن س ــی وانم ــورد طبیع ــم در م ــر می کن ــال! فک ــر ح ــه ه ب
تنبلــی در وجــود مــن، دوســتانم نیــز بــه انــدازۀ مــن مقصــر بــوده انــد. گویــی 
ــل  ــی عام ــه نوع ــه ب ــی صوفی مأبان ــودن و تنبل ــاوت ب ــان، متف ــم آن در چش
جذابیــت مــن بــوده اســت. حتــا حــاال کــه حاالســت، نمی دانــم چــرا دوســتان 
ــاب  ــی را در حضــور وغی و هم رزمــان ســابقم، هروقــت داســتان هایی آن چنان
ــن  ــه م ــر ب ــۀ دیگ ــر لحظ ــر از ه ــد، صمیمانه ت ــد و می خندن ــن می گوین م

ــد. ــگاه می کنن ن
ــه  ــت، از جمل ــم هس ــتثنایی ه ــای اس ــا و صمیمیت ه ــی دوره رفاقت ه جوان
دوســتانی کــه رفاقــت خاصــی بــا هــم داشــتیم، یکــی هــم عظیــم شــهید بــود 
کــه یــک لحظــه از مــن دور نمی شــد. بی آالیشــانه ترین و برادرانه تریــن 
محبتــی کــه در میــان دو دوســت ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، نســبت 
بــه مــن داشــت. او جوانــی خــوش اخــاق و خوش ســیما، بــا قامــت کشــیده 
و چشــمان درشــت و صورتــی نورانــی بــود. بیشــتر او بــود کــه بــه ریخــت و 
پاش هــای از ســر تنبلــی و فرامــوش کاری مــن توجــه داشــت و در نظــم دادن 
ــار و کــردار  ــا کمــی مبالغــه از رفت ــه مــن کمــک می کــرد. اگرچــه گاهــی ب ب

ــده دار می ســاخت. ــای خن ــن، طنزه م
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سلطان حمد
روزنامه نگار تاجیک- بى بى سى

۲۷ جـون امسـال بیسـت سـال از امضـای توافـق نامه یی که 
منجـر بـه پاپـان دادن در جنـگ داخلـی شـد، می گذرد.

در پایـان دادن بـه جنـگ داخلـی پنج سـاله )۱۹۹۷-۱۹۹۲( 
و برقـراری صلـح و ثبـات در تاجیکسـتان رهبـران بسـیاری 
سـازمان های  و  نزدیـک  و  دور  و  همسـایه  کشـورهای  از 
بین المللـی سـهم ارزنـده ای داشـتند. از میـان رهبـران ایـن 
رونـد  در  دیگـران  از  بیـش  افغانسـتان  رهبـران  کشـورها 

مذاکـرات صلـح بیـن تاجیـکان تأثیرگـذار بودنـد.
قرقیزسـتان،  قزاقسـتان،  پاکسـتان، روسـیه،  ایـران،  رهبـران 
در  تاجیـکان  بیـن  صلـح  گفتگوهـای  در  نیـز  ترکمنسـتان 
بعضی دوره ها مسـتقیما شـرکت کـرده و تأثیـر مثبتی در این 

رونـد بر جـا گذاشـتند.
این امری طبیعی اسـت که افغانسـتان سـهم بیشـتری داشـت 
زیـرا از یـک طـرف اگـر قسـمت اساسـی رهبـران مخالفین 
همـراه با بیـش از ۱۰۰ هـزار نفر از شـهروندان تاجیکسـتان 
به کشـور همسـایه افغانسـتان پناهنده شـده بودنـد، از طرفی 
دیگـر از همیـن کشـور نیروهای مسـلح مخالفین بـرای ادامه 
جنگ هـا وارد نواحـی مرزی تاجیکسـتان شـده و با نیروهای 

دولتـی درگیر می شـدند.
ارتباط با هر دو جانب

در  تاجیکسـتان،  داخلـی  جنـگ  سـال های  از  بخشـی  در 
افغانسـتان اسـتاد برهان الدین ربانـی رییس جمهوری وقت و 
احمدشـاه مسـعود وزیر دفـاع بودند. به بخـت مّلت تاجیک 
ایـن هـر دو سیاسـتمدار با هـر دو جانـب درگیـر، یعنی هم 
بـا حکومـت و هـم بـا مخالفیـن دولـت تاجیکسـتان، روابط 

داشـتند. خوبی 
اولیـن سـفر خارجـی برهان الدیـن ربانـی بـه عنـوان رییـس 
جمهـوری افغانسـتان بـه تاجیکسـتان بـود. در عیـن زمـان 

امام علـی رحمـان، رییـس جمهـوری تاجیکسـتان، اولیـن و 
حتـی می شـود گفت کـه یگانـه رهبر دولتـی بود کـه بعد از 
آمـدن برهان الدیـن ربانـی بر سـر قدرت به افغانسـتان سـفر 

داد. انجام  رسـمی 
در ایـن سـفرها البتـه موضوع حل و فصل قضیه تاجیکسـتان 
بیـن آقـای رحمـان و ایـن دو رهبر افغانسـتان همیشـه مورد 
بحـث بـود. چنانـی کـه در مصاحبه هایـم بعدهـا از اسـتاد 
ربانـی اّطـاع یافتـم او در ماقات هایش بـا رییس جمهوری 
تاجیکسـتان همیشـه بر ضرورت حل مسـالمت آمیز اختاف 

داخلـی این کشـور تأکیـد می ورزیده اسـت.
از سـوی دیگـر، رهبـران وقت دولـت افغانسـتان، مخصوصًا 
پناهنـدگان  بـه  مسـعود،  احمدشـاه  و  ربانـی  برهان الدیـن 
و  قنـدوز  مزارشـریف،  شـهرهای  در  اساسـا  کـه  تاجیـک 
تالقـان در خیمه هـا بـه سـر می بردنـد، از همـه جهـت کمک  
اعتبـار  آبـرو و  نـزد مهاجـران  ایـن رو در  از  می کردنـد و 

بلنـدی داشـتند.
مهاجـرت  اول  روزهـای  همـان  از  سیاسـتمدار  دو  ایـن 
پناهجویـان تاجیـک بـه افغانسـتان در دیدارهـا بـا رهبـران 
اتحـاد  رهبـر  نـوری،  عبـداهلل  سـید  بـا  به خصـوص  آنهـا، 
نیروهـای مخالـف دولت تاجیکسـتان، همیشـه موضوع حل 

می کردنـد. مطـرح  را  تاجیکسـتان  مسـاله  مسـالمت آمیز 
کندیروندمذاکرات

آقایـان ربانـی و مسـعود تنهـا بـه سـخن اکتفـا نمی کردنـد. 
بـا  رسـمًا  اگرچـه  تاجیـکان  بیـن  صلـح  گفتگوهـای 
میانجی گـری سـازمان ملـل متحـد روز ۵ اپریل سـال ۱۹۹۴ 

در شـهر مسـکو شـروع شـد، امـا رونـد آن ُکنـد بـود.
اول  دور  در  نـه  مذاکرکننـده  هیأت هـای  وگوهـای  گفـت 
در مسـکو و نـه در دوره هـای دوم و سـوم، کـه در تهـران 
چشـم گیری  پیشـرفت  چنـدان  شـد،  انجـام  اسـام آباد  و 
نداشـتتد. هرچنـد هیأت هـای مذاکره کننـده هـر دو جانـب 

 ۱۹۹۵ سـال  آوریـل  مـاه  تـا   ۱۹۹۴ سـال  آوریـل  مـاه  از 
کارهـای زیـادی انجـام دادند. بـرای مثال، چارچـوب زمانی 
مذاکـرات را تعییـن کردنـد، اسـناد و پروتکل هـای زیادی را 
بـه امضـا رسـاندند کـه مهم تریـن آنهـا "سـازش نامه درباره 
آتش بـس موقتـی و قطـع دیگر عملیات دشـمنانه در سـرحد 
تاجیکسـتان و افغانسـتان و داخل کشـور در دوره مذاکرات" 
بـود. کمیسـیون مشـتَرک نظـارت بـر آتش بـس هم تأسـیس 

. شد
یک عده سـربازان اسـیر با محبوسـان سیاسـی مبادله شـدند. 
ولـی متأسـفانه، مذاکرات بـه ُکندی پیش می رفـت. و عوض 
شـدن رهبـران در مدت زمـان کوتاه هیأت هـای مذاکره کننده 

نیـز به پیشـرفت کار کمکـی نمی کرد.
بـه همـه معلـوم بـود کـه هیأت هـای مذاکره کننـده قبـل از 
را  خـود  رهبـران  مشـورت های  و  مصلحـت  گفت وگوهـا 
در نظـر می گرفتنـد و طبـق هدایـت آنهـا عمـل می کردنـد. 
ولـی در لحظه هـای خیلـی سرنوشت سـاز در حـل معمـا یـا 
مشـکلی بـاز هـم عاجـز می ماندنـد و ضـرورت مشـورت با 

رهبـران را شـدیدا احسـاس میکردنـد.
همیـن بـود کـه جوانـب مذاکره کننـده حتـی در اظهـارات 
مشـترک خـود که بعـد انجام مشـورت مسـکو در ۲6 آوریل 
سـال ۱۹۹۵ تصویـب شـد، بـر ضـرورت برگـزاری هرچـه 
زودتـر ماقـات امام علی رحمـان، رئیس جمهوری با سـعید 

عبـداهلل نـوری، رهبـر مخالفیـن تأکیـد می کردند.
مالقاتکابل

در همیـن لحظـات دشـوار بود کـه امام علی رحمـان، رییس 
و  داخلـی  رسـانه های  طریـق  از  تاجیکسـتان،  جمهـوری 
خارجـی اعـام کرد کـه آماده اسـت با سـید عبـداهلل نوری، 
قضیـه  مسـالمت آمیز  حـل  بـرای  مخالفیـن،  اتحـاد  رهبـر 

تاجیکسـتان در هـر کجایـی کـه باشـد، دیـدار کنـد.
وقـت  جمهـوری  رییـس  ربانـی،  برهان الدیـن  زمـان  آن 

افغانسـتان، کشـورش را بـه حیـث میانجـی پیشـنهاد کـرد و 
از رهبـران جوانب درگیر خواسـت که شـهر کابـل، پایتخت 
کشـورش را، جـای ماقـات نخسـت خـود تعییـن کننـد. 
رهبـران هـر دو طرف این پیشـنهاد اسـتاد ربانی را با اشـتیاق 

پذیرفتند.
رییـس  رحمـان،  امام علـی  دیدارهـای  ترتیـب،  ایـن  بـه 
جمهـوری تاجیکسـتان بـا سـید عبداهلل نـوری، رهبـر اتحاد 
مخالفـان، گاه رو در رو و جداگانـه و گاه با مشـارکت بعضی 
کاخ  در  می کردنـد  همراهـی  را  آنهـا  کـه  شـخصیت ها  از 

ریاسـت جمهـوری افغانسـتان سـه روز ادامـه داشـت.
روز جمعـه ۱۹ مـه سـال ۱۹۹۵ پس از دیـدار و گفت وگوی 
اخیـر شـان، هـر دو رهبـر در یـک نشسـت خبری مشـترک 
ظاهـر شـدند و بـه سـؤال های خبرنـگاران پاسـخ دادنـد. به 
نظـر می رسـید که هر دو طـرف از نتایج گفتگوهـا راضی اند.
آقـای نـوری بـه خبرنـگاران گفت:"ماقات کابل پلی اسـت 
بـه سـوی تفاهـم. در سـیمای امام علـی رحمـان رهبـری را 
میبینـم کـه حقیقتا هم برای خلق و کشـورش صلـح و ثبات، 

آرامـی و ثبـات می خواهد."
سـودمند  را  کابـل  ماقـات  نتایـج  نیـز  رحمـان  امام علـی 
ارزیابـی کـرد و آن را "قـدم اسـتواری در راه صلـح" نامیـد. 
او افزود:"جنـاب دامـا عبـداهلل نـوری را همچـون شـخص 
دلسـوز ملـت شـناختم. بـا او مـا، انشـاءاهلل، به صلـح پایدار 

می رسـیم."
دیدار در خوستده

بـه باور برخی از تحلیلگران سیاسـی، مهمتریـن و بزرگترین 
دسـتاورد ایـن ماقـات آن بـود کـه سـید عبـداهلل نـوری و 
بـه  طوالنـی  صحبت هـای  نتیجـه  در  رحمـان  امام علـی 

یکدیگـر اعتمـاد و بـاور کردنـد.
بـه ایـن ترتیـب، ماقـات کابـل در سـطح عالـی بـه غیـر از 
اعتبـار توافـق آتش بـس و نشـر اظهـارات  تمدیـد مهلـت 
مشـترک مـورد مهـم دیگـر یعنـی اعتماد بـه پیـروزی نهایی 

رونـد صلـح بیـن تاجیـکان را هـم بـه همـراه داشـت.
اسـتاد ربانـی و احمدشـاه مسـعود بـار دیگر میزبـان ماقات 
رودرروی ایـن دو رهبـر طرف هـای صلح کننده تاجیکسـتان 
بودنـد. ایـن بـار ماقـات امام علـی رحمـان بـا سـید عبداهلل 
بلکـه در یـک گوشـه  نـه در کابـل،  افغانسـتان  نـوری در 
کوهسـتانی دوردسـتی با نـام خوسـتده به تاریخ ۱۱ دسـمبر 

سـال ۱۹۹6 انجام شـد.
دلیلـش ایـن بـود کـه شـهر کابـل، پایتخـت افغانسـتان، در 
اواخـر سـپتامبر سـال ۱۹۹6 به دسـت گـروه طالبان سـقوط 
بـه  مجبـور  ربانـی  برهان الدیـن  حکومـت  و  بـود  کـرده 

بـود. امن تـری شـده  مناطـق  بـه  عقب نشـینی 
در چنیـن شـرایط دشـوار که هر لحظـه هواپیماهـای جنگی 
گـروه طالبان می توانسـتند محل ماقـات را بمباران کنند و یا 
گروه هـای تروریسـتی وابسـته بـه آنها دسـت بـه حمله های 
مـرگ آور بزننـد، برگـزاری چنیـن ماقـات سرنوشت سـاز 

بـرای تاجیـکان، کار چندان آسـانی نبود.
عهـده  از  مسـعود  احمدشـاه  و  ربانـی  برهان الدیـن  ولـی 
میزبانـی چنین ماقات سـودمندی برآمدنـد. امنیت برگزاری 
ایـن ماقـات کـه در آن نماینـدگان سـازمان ملـل متحـد نیز 

شـرکت داشـتند، در سـطح عالـی تأمین شـد.
بـه عـاوه، ایـن دو رهبـر افغانسـتان در ماقات هـای خـود 
بـا رهبـران طرف هـای صلـح تاجیکسـتان توانسـتند آنهـا را 
متقاعـد کننـد کـه تنهـا راه نجـات مّلـت از ورطـه هاکتـی 
کـه در پیـش  رو دارد، همیـن امضـای توافقنامه صلح اسـت.
در  دیـدار  تاجیکسـتان،  صلـح  گفت وگوهـای  رونـد  در 

مـی رود. شـمار  بـه  کننـده ای  تعییـن  مرحلـه   خوسـتده 
در همین جـا بـود کـه طـرح صلـح تاجیـکان تهیـه شـد و 
شـش مـاه بعد در مسـکو رسـما از جانـب رهبـران دولت و 
مخالفیـن و در حضـور نماینـدگان سـازمان ها و کشـورهای 

میانجـی امضا شـد.
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نقـش ربـانـی و مسعـود 
در ایجـاد صلـح در تاجیـکستان

و  ایرانــی  روزنامه نــگار  دویســت وپنجاه  از  ببــش 
ــوادث  ــترک ح ــی مش ــدور بیانیه ی ــا ص ــتانی ب افغانس
تروریســتی کابــل، تهــران و هــرات را محکــوم کردند.
ــا گروهــی  ــده اســت: م ــه آم ــن بیانی در بخشــی از ای
ــی  ــاالن مدن ــنده گان و فع ــگاران، نویس ــه ن از روزنام
ــال  ــور مشــترک از اعم ــه ط ــتان ب ــران و افغانس در ای
ــرات  ــران و ه ــل، ته تروریســتی انجــام شــده در کاب
اعــام انزجــار و نفــرت کــرده و اســتفاده از تروریــزم 
در  مردمــان  درهــم شکســتن وحــدت  بــرای  را 
جغرافیاهــای مختلــف و شــکل دهی قلمروهــای بدون 
ــی  ــا از دولت های ــم. م ــی کنی ــت را محکــوم م حاکمی

کــه قربانــی تروریــزم شــده اند، می  خواهیــم تــا 
ــن  ــی و بی ــزار مشــروع دولت ــی اب ــا اســتفاده از تمام ب
المللــی مبــارزه بــا تروریــزم را ســرلوحه فعالیتهایشــان 
ــا تمــام  ــی ب ــا همــدردی و همنوای ــا ب ــد. م ــرار دهن ق
ــزم  ــی تروری ــه قربان ــی ک ــره خاک ــن ک ــانهای ای انس
شــده اند تــاش می کنیــم تــا جهانیــان را متوجــه 
تبعــات فاجعه بــار و گســترده نفــوذ تروریــزم در 
ــا  ــان ها ب ــان انس ــازیم. ج ــان س ــار جه ــه و کن گوش
ارزش تــر از آن اســت کــه بازیچــه سیاســتمداران برای 

ــود. ــتر ش ــدرت بیش ق
در میــان امضــا کننــده گان نــام پرویــزکاوه مدیــر 

روزنامــه هشــت صبــح، میرحیدرمطهــر مدیــر روزنامه 
آرمــان ملــی، داود محمــدی ســردبیر روزنامــه ایــران، 
افشــین امیرشــاهی ســردبیر روزنامــه شــهروند، کیــوان 
صمیمــی ســردبیر ماهنامــه ایــران فــردا، طاهــر قــادری 
مدیــر تلویزیــون میتــرا، نظــری پریانــی  مدیر مســوول 
ــدی سرپرســت  ــق اهلل توحی ــدگار، صدی ــه مان روزنام

کمیتــه مصونیــت خبرنــگاران افغــان، محمــد عبــداهلل 
ــتان،  ــای افغانس ــو تلویزیون ه ــه رادی ــس اتحادی ریی
مجاهــد اندرابــی از تلویزیــون شــبکه یــک و بســیاری 
دیگــر از چهر ه هــای سرشــناس روزنامه نــگاری و 

ــده می شــود. ــران و افغانســتان دی ــی ای ــاالن مدن فع

بیانیۀ 25۰ روزنامه نگار و فعال مدنی ایرانی و افغانستانی 
در محکومیت عملیات تروریستی تهران و کابل
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