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مســـووالن وزارت مالیـــه بـــا ایجـــاد 
پاســـگاهی در شـــاهراه هرات-کابـــل 

ــد. ــاذی می کننـ ــان اخـ از بازرگانـ
اتـــاق  رییـــس  خطیبـــی،  ســـعد 
هـــرات  صنایـــع  و  تجـــارت 
کـــه  پاســـگاه  ایـــن  می گویـــد، 
تحـــت مدیریـــت گمـــرک والیـــت 
ـــش 100  ـــه بی ـــت، روزان ـــروز اس نیم
ــی  ــای تجارتـ ــر از کاالهـ ــزار دالـ هـ

می گیـــرد. بـــاج 
بـــه گفتـــۀ آقـــای خطیبـــی، معلـــوم 
ـــه  ـــول ب ـــدار پ ـــن مق ـــه ای ـــت ک نیس
چـــه دلیـــل گرفتـــه می شـــود و بـــه 

ــردد. ــز می گـ ــا واریـ کجـ
ــور  ــرب کشـ ــوزۀ غـ ــان حـ بازرگانـ
ــه  ــر بـ ــه اگـ ــد کـ ــدار می دهنـ هشـ
خواسته های شـــان توجـــه نشـــود، 
خواهنـــد  را  هـــرات  گمـــرک  درِ 

بســـت.
امـــا صالح محمـــد نیکـــزاد، رییـــس 
می گویـــد،  نمیـــروز  گمـــرک 

ــوان  ــچ عنـ ــه هیـ ــگاه بـ ــن پاسـ ایـ
از بازرگانـــان اخـــاذی نکـــرده و 

. نمی کنـــد
معترضـــان  می کنـــد،  تأکیـــد  او 
در  را  مـــدارک خـــود  می تواننـــد 
ایـــن مـــورد بـــه آنـــان بســـپارند و 

در ایـــن صـــورت، آن هـــا آمـــادۀ 
ــد. ــه انـ ــن رابطـ ــخ گویی در ایـ پاسـ
عبدالرحیمـــزی،  حمیـــد  اجمـــل 
نیـــز  مالیـــه  وزارت  ســـخنگوی 
ـــروز  ـــرک نیم ـــس گم ـــای ریی گفته ه

می کنـــد. تأییـــد  را 

اخـاذی »کارمنـدان وزارت مالیـه«
 از مـوترهـای باربـری
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حزب وطن دوباره 
اعالم موجودیت کرد

ـــن روز  ـــزب وط ـــین ح ـــای پیش ـــماری از اعض ش
ـــزب  ـــن ح ـــت ای ـــمی فعالی ـــۀ رس ـــه گون ـــه ب جمع

ـــد. ـــام کردن ـــار دوم اع ـــرای ب را ب
رییـــس ایـــن حـــزب می گویـــد: وضعیـــت 
بحرانـــی کشـــور آنـــان را مجبـــور ســـاخت تـــا 

ــد. ــیس کننـ ــزب را تاسـ ــن حـ ایـ
عبدالجبـــار قهرمـــان، رییـــس حـــزب وطـــن در 
ـــت:”  ـــزب گف ـــن ح ـــت ای ـــام موجودی ـــم اع مراس
ـــده  ـــاق دی ـــور نق ـــداران کش ـــت م ـــخنان سیاس درس
می شـــود و بـــر یکدیگـــر تهمـــت می زننـــد. 
منافـــع  بـــر  را  شخصی شـــان  خواســـت های 

ملـــی ترجیـــح میدهنـــد.”
وی تاکیـــد می کنـــد کـــه بـــرای تامیـــن صلـــح 
ــر  ــد و در برابـ ــی کار می کننـ ــت اجتماعـ و عدالـ

اســـتفاده جویـــان بـــی تفـــاوت نمی ماننـــد.
قهرمـــان می افزایـــد:” همـــه زیـــر یـــک ســـقف، 
ـــی  ـــاش م ـــح ت ـــرای آوردن صل ـــک آواز، ب ـــه ی ب

ـــم.” کنی
ـــد  ـــن تاکی ـــزب وط ـــو ح ـــک عض ـــاب، ی ـــل نای ایم
ـــت  ـــد دس ـــی بای ـــرایط کنون ـــه” در ش ـــد ک می نمای
بـــه دســـت هـــم داده بـــرای بیـــرون رفـــت از 

ـــود.” ـــته ش ـــی برداش ـــی گام های ـــت کنون وضعی
ـــور  ـــدن دوکت ـــس از روی کار آم ـــن پ ـــزب وط ح
ـــزاب  ـــدن اح ـــا ش ـــدرت از یکج ـــه ق ـــب اهلل ب نجی
ــا پـــس  ــد امـ خلـــق و پرچـــم بـــه وجـــود آمـ
ــزب  ــن حـ ــت ایـ ــن فعالیـ ــروزی مجاهدیـ از پیـ

متوقـــف شـــد.
ــای  ــزب از بقایـ ــن حـ ــر چندیـ ــال حاضـ در حـ
حـــزب وطـــن بـــه نام هـــای مختلـــف فعالیـــت 

دارنـــد.
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رییــس جمهــوری در حالــی از نظامیــان کشــور در 
والیــت هلمنــد دیــدار کــرد کــه شــاید افغانســتان 
ــقوط  ــس از س ــود را پ ــای خ ــن روزه ــوار تری دش
طالبــان از نظــر امنیتــی شــاهد اســت. جنــگ هــای 
ویــران گــر گــروه هــای تمامیــت خــواه و افراطــی 
ــه  ــه و از جمل ــه کمــک برخــی کشــورهای منطق ب
پاکســتان موجــی از خشــونت هــای وحشــیانه را از 
شــمال تــا جنــوب و از غــرب تــا بــه شــرق کشــور 
بــه نمایــش گذاشــته اســت. در طــی هفتــه گذشــته 
ــای  ــت ه ــه در والی ــد منطق ــگ در چن ــل جن حداق
شــمالی، جنوبــی و غربــی فجایعــی را بــه نمایــش 
گذاشــت کــه کمتــر مــی تــوان مثالــی بــرای آن در 
ــوره  ســال هــای قبــل جســتجو کــرد. ولســوالی تی
غــور در هفتــه گذشــته بــه دســت نیروهــای طالبــان 
ســقوط کــرد و ایــن گــروه جنایــات ضــد بشــری 
ــاد گار  ــه ی ــود ب ــه از خ ــن منطق ــی را در ای فروان
گذاشــتند. از کشــتار غیرنظامیــان بــه دفــاع در 
شــفاخانه ایــن ولســوالی شــروع تــا ویــران کــردن 
ــام  ــز ع ــا و مراک ــه ه بخــش هــای وســیعی از خان
ــه  ــوره ب ــخیر تی ــات تس ــی از عملی ــه بخش المنفع
ــف  ــل ضع ــه دلی ــت ب ــود. دول ــان ب ــیله طالب وس
مدیریتــی نتوانســت بــه موقــع از ایــن منطقــه 
اســتراتژیک دفــاع کنــد و ایــن موضــوع ســبب شــد 
ــه  ــور و از جمل ــر غ ــق دیگ ــه مناط ــمن ب ــه دش ک
ــا نزدیکــی هــای ســد ســلما در هــرات خــود را  ت
ــورت  ــه ص ــته ب ــط روز گذش ــوره فق ــاند. تی برس
کامــل دوبــاره بــه تســخیر نیروهــای دولتــی درآمــد. 
ــته از  ــه گذش ــز در هفت ــتانات نی ــوالی کوهس ولس
ــرای  ــد و ب ــرف ش ــان تص ــای طالب ــوی نیروه س
ــرون وســطایی  ــت ق ــروه حاکمی ــن گ ــد روز ای چن
ــوب  ــار در جن ــرد. قنده ــتقر ک ــود را در آن مس خ
ــای  ــز شــاهد رویداده ــل پایتخــت نی کشــور و کاب
بســیار خونیــن و اســفناکی بودنــد. در یــک حملــه 
ــه  ــی ب ــا غیرنظام ــار ده ه ــه چه ــاری در کارت انتح
شــمول زنــان و کــودکان بــه خــاک و خــون 
ــم  ــر تهاج ــه اث ــی ب ــا نظام ــدند و ده ه ــیده ش کش
طالبــان بــر یــک پاســگاه امنیتــی در قندهــار کشــته 
شــدند. ولســوالی تــگاب والیــت بدخشــان از چنــد 
ــابقه  ــم س ــورد تهاجــم ک ــرف م ــن ط ــه ای ــه ب هفت
نیروهــای مخالــف قــرار دارد و براســاس گــزارش 
هــای مســتند همیــن لحظــه ده هــا فــرد شورشــی 
بــه کمــک برخــی تنــدروان پاکســتانی این ولســوالی 
را بــه شــدت آمــاج حمــات خــود قــرار داده انــد. 
ــه  ــگاب بدخشــان ب ــی از ولســوالی ت شــاهدان عین
ــت کمــک  ــر در اســرع وق ــه اگ ــد ک ــاور ان ــن ب ای
ــه از  ــن منطق ــتقر در ای ــی مس ــای نظام ــه نیروه ب
مرکــز نرســد، احتمــال ســقوط ولســوالی تــگاب بــه 

دســت طالبــان حتمــی اســت. ایــن تصویــر گــذرا 
و کوچکــی اســت از واقعیــت هــای تلــخ جنــگ و 
ــیانی  ــیله شورش ــه وس ــه ب ویرانگــری در کشــور ک
انجــام مــی شــود، کــه دولــت بــه هــزار ترفنــد در 
پــی قانــع کــردن آن هــا بــرای پیوســتن بــه رونــد 
ــن حــال و  ــب دیگــر در چنی ــح اســت. از جان صل
هوایــی رییــس جمهــوری و جارچیــان او در ارگ از 
وضعیــت اســتثنایی بهبــود امنیــت در کشــور گــوش 
ــی در  ــور غن ــس جمه ــد. ریی ــرده ان ــر  ک ــا را ک ه
ــان مســتقر در  ــا نظامی ــدار ب ــد و دی ــه هلمن ســفر ب
ایــن والیــت اعــام کــرد کــه در مقایســه بــا ســال 
هــای گذشــته وضعیــت جنگــی بــه نفــع نیروهــای 
امنیتــی تغییــر یافتــه و حــاال نیروهــای امنیتــی 
ــی  ــت تهاجم ــه حال ــی ب ــت تدافع ــور از حال کش
ــه  ــرد ک ــا ک ــن ادع ــم چنی ــد. او ه ــه ان ــرار گرفت ق
در ســال روان افغانســتان شــاهد جنــگ هــای 
کمتــری نســبت بــه ســال هــای قبــل بــوده اســت. 
ایــن ســخنان بــا آب و تــاب فــراون از ســوی 
ــرچ  ــه م ــی ک ــوری در حال ــس جمه ــان ریی جارچی
ــه انــدازه کافــی اضافــه شــده  و مصالحــه آن نیــز ب
ــت.  ــاب یاف ــازی بازت ــای مج ــق فض ــود، از طری ب
ــه  ــی ک ــی در حال ــا غن ــان آق یکــی از ســخنان گوی
ــه لحظــه از  ــرد ســفر او را لحظــه ب ــی ک ــاش م ت
طریــق فیســبوکش پوشــش دهــد، مدعــی شــد کــه 
ــر  ــوری کمت ــس جمه ــاال ریی ــته ح ــاف گذش خ
ــاص  ــی اختص ــایل جنگ ــه مس ــود را ب ــت خ وق
ــا نظامیــان و  مــی دهــد و بیشــتر مشــغول دیــدار ب
ــواده  ــا و خان ــت آن ه ــه وضعی ــیدن ب ــود بخش بهب
ــه  ــن اســت؟ ب ــا چنی ــا واقع ــای شــان اســت. آی ه
نظــر نمــی رســد کــه هیــچ یــک از واقعیــت هــای 
ــد.  ــد کن ــایعات را تایی ــن ش ــتان ای ــگ افغانس جن
ــردم  ــم م ــر چش ــان در براب ــتان چن ــگ افغانس جن
ــایعه  ــه ش ــازی ب ــچ نی ــه هی ــد ک ــی افت ــاق م اتف
ــدارد. کاش آنچــه را کــه  پراکنــی و دروغ ســازی ن
رییــس جمهــوری مدعــی آن اســت و جارچیــان او 
بــدون ماحظــه شــعور مــردم آن را چنــد برابــر مــی 
خواهنــد بــه خــورد آن هــا بدهنــد واقعــا حقیقــت 
ــی  ــزی م ــت جنگــی چی ــی داشــت. کاش وضعی م
ــاید  ــای آن را دارد. ش ــی ادع ــای غن ــه آق ــود ک ب
آقــای غنــی در چنــان هالــۀ از ناواقعیــت هــا قــرار 
ــه  ــراف او چ ــد در اط ــی دان ــا نم ــه اص ــه ک گرفت
ــا شــاید ارگ ریاســت جمهــوری  ــی گــذرد. و ی م
چنــان شــعور مــردم را دســت کــم گرفتــه کــه فکــر 
ــی  ــد، م ــته باش ــه خواس ــه را ک ــر چ ــد، ه ــی کن م
ــاور عمومــی تبدیــل کنــد.  ــه ب ــه آســانی ب ــد ب توان
ــه اســت  ــای خــود کام ــت ه ــژه گــی دول ــن وی ای
کــه مــی کوشــد بــا ایجــاد فضــای دروغ و ناراســتی 

ســلطه خــود را انــکار ناپذیــر معرفــی کنــد و چنــان 
فضایــی را بــه وجــود آورد کــه همــه گان در برابــر 
دســتورات آن مطیــع باشــند. جــورج اورل نویســنده 
ــان  ــری در رم ــای توتالیت ــام ه ــد نظ ــروف ض مع
ــه  ــای را ب ــام ه ــن نظ ــا چنی ــه" 1984" دقیق پرجاذب
ــه  تصویــر مــی کشــد. نظــام هــای کــه تاریــخ را ب
ــا از آن چــه  ــد و حت ــی کنن ــع خــود مصــادره م نف
کــه مــردم شــاهد آن انــد، تفســیرهای مــن درآوردی 
مــی ســازند. آن هــا کــه بــر مســند قــدرت نشســته 
ــت شــان را  ــردم روای ــه م ــد ک ــی کنن ــد، فکــر م ان
ــم  ــدون ک ــذرد ب ــی گ ــه در کشــور م ــه ک از آن چ
ــه  ــه در الی ــی ک ــد در حال ــول دارن ــت قب و کاس
ــد هــم  هــای جامعــه خــرد و تفکیــک خــوب از ب
چنــان پرســه مــی زنــد. حــاال هــم هــر قــدر آقــای 
ــد  ــی توانن ــد، نم ــاش کنن ــان او ت ــی و جارچی غن
ــان  ــزی نش ــور را چی ــش کش ــگ مده ــت جن روای
دهنــد کــه خودشــان بــه آن بــاور دارنــد. شــاید در 
حقیقــت بــی شــعوری نصیــب آن هــا شــده اســت 
ــد.  ــخیص دهن ــا تش ــت ه ــد واقعی ــی توانن ــه نم ک
ــر را  ــه گ ــاط حیل ــب خی ــه فری ــاهی ک ــل آن ش مث
خــورد و بــاور مــی کــرد کــه لبــاس بــه تــن دارد، 
ــد و از  ــی ببینن ــو آن را نم ــای دروغ گ ــا آدم ه ام
ــه  ــد ک ــی فهمی ــز در دل م ــود نی ــه خ ــی ک آن جای
ــای  ــاس زیب ــل لب ــن دلی ــه همی ــد ب ــی گوی دروغ م
ــد. واقعیــت جنــگ  ــادر نیســت کــه ببین تنــش را ق
افغانســتان ایــن اســت کــه بــه صــورت کــم ســابقه 
شــدت یافتــه و هــر روز بــر گســتره و ابعــاد آن نیــز 
ــی  ــه زمان ــر، چ ــوی دیگ ــود. از س ــی ش ــزوده م اف
ــجاعانه در  ــه ش ــربازان ک ــت س ــه وضعی ــت ب دول
در ســنگر پاســداری از کشــور قــرار دارنــد، توجــه 
ــان  ــان چن ــه ش ــه و اباط ــت. اعاش ــان داده اس نش
اســت کــه در تصویــر هــای منتشــر شــده در برخــی 
رســانه هــا دیدیــم. حقــوق و امتیازهــای شــان هــم 
ــورد دســتبرد  ــا م ــع نمــی رســد و حت ــه موق ــه ب ک
واقــع مــی شــود. و حتــا وقتــی جــام شــهادت مــی 
ــه  نوشــند، کســی نیســت کــه پیکرهــای شــان را ب
ــت  ــن اس ــا ای ــاند.  آی ــان برس ــای ش ــواده ه خان
ــه  ــان کشــور ک ــت نظامی ــه وضعی ــه ب ــای توج معن
آقــای رییــس جمهــوری در ایــن خصــوص غوغــا 
بــر پــا کــرده اســت؟  آیــا هــر روز بــا گزارشــی در 
رســانه هــا رو بــه رو نیســتیم کــه از خانــواده هــای 
بازمانــده گان نیروهــای امنیتــی حکایــت دارد؟ آیــا 
ــاید ارگ  ــا شــرم آور نیســتند؟ ش ــزارش ه ــن گ ای
ریاســت جمهــوری چنیــن گــزارش هــای را نبینــد 
ولــی واقعیــت آن هــا بــدون شــک از چشــم مــردم 

پوشــیده نیســت.
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ــد و سیاســتمدار  ــروز، نوازشــریف؛ نخســت وزیر قدرتمن دی
کهنــه کار پاکســتان، از طــرف دادگاه عالــی کشــور، بــه فســاد 
متهــم شــد و از صاحتیــش کنــار زده شــده اســت. ســاعتی 
بعــد او بــه عنــوان نخســت وزیر، از ســمتش بــه احتــرام رای 
دیــوان عالــی پاکســتان کنــار رفــت و قــرار اســت کــه حــزب 
او فــردی دیگــری را بــه مقــام نخســت وزیر پاکســتان تعییــن 
کنــد. اتهام هایــی کــه بــه نخســت وزیــر) کــه حــاال برکنــار 
شــده اســت( در پاکســتان وارد شــده اســت فســاد ســنگین 
ــت؛  ــه اس ــر گرفت ــوده اش را درب ــه او وخان ــت ک ــی اس مال
امــا در نهایــت بــا وجــود ایســتاده گی و سیاســت هایی 
ــت،  ــده اش داش ــی پرون ــرای الپوش ــریف ب ــای ش ــه آق ک
ســرانجام او نتوانســت در برابــر رای دیــوان عالــی پاکســتان 
ــۀ  ــول فیصل ــز قب ــی ج ــت، راه ــد و در نهای ــتاده گی کن ایس

دیــوان عالــی کشــورش نیافــت.
 البتــه ایــن نخســتین بار نیســت کــه دادگاه پاکســتان مقامــات 
ــوان در  ــن دی ــد. ای ــار میزن ارشــد کشــورش را از مســند کن
ــار  ــی را از ســمتش برکن ــز یوســف راضــا گیان ــته نی گذش
ــز  ــین را نی ــور پیش ــس جمه ــرف ریی ــز مش ــرد و پروی ک
ــاری نوازشــریف، در کشــور  ــرار داد. برکن مــورد مواخــذه ق
همســایه، بــرای افغانســتان در امــر مبــارزه بــا فســاد خالــی 
از دلچســپی نیســت. دیــده می شــود کــه دولــت پاکســتان بــا 
ــق  ــر افغانســتان خل ــه در براب ــا و مشــکاتی ک ــه بدی ه هم
کــرده اســت، حــد اقــل بــه دلیــل داشــتن یــک نظــام وارســته 
ــه را  ــه قضائی ــتقال قوی ــه اس ــت ک ــته اس ــی، توانس حقوق
حفــظ کنــد و نیــز ســاختار نهــادی سیاســی پاکســتان چنــان 
بســته و تنومنــد اســت کــه بــا اتهامــی کــه بــه نخســت وزیــر 
زده شــده اســت، قــرار نیســت کــه حــزب او از قــدرت خلــع 
ــان  ــرد. همچن ــکل بگی ــور ش ــدی در کش ــاق ب ــود و اتف ش
ــران هــم  ــا ای ــد روز پیــش در کشــور همســایه دیگــر م چن
عیــن اتفــاق افتــاد و قــوه قضائیــه آن کشــور برابــر درییــس 
جمهــور برحــال ایــران را کــه رییــس دفتــر اوســت بــه فســاد 

متهــم و بــه زنــدان فرســتاده اســت.
ــوب  ــک درس خ ــد ی ــتان بای ــرای افغانس ــا، ب ــن قضای ای
ــکل  ــا ش ــط ب ــاد، فق ــا فس ــارزه ب ــرا مب ــد زی ــد باش می توان
ــا چنیــن قوتــی  دادن قــوۀ قضائیــه مســتقل ممکــن اســت ت
ــرل  ــر نظــارت و بررســی و کنت ــت را زی ــد ســران دول بتوان
داشــته باشــد. وقتــی کــه در افغانســان قــوۀ قضائیــه مســتقل 
وجــود نــدارد، چگونــه رییس جمهــور غنــی و یــا هــر 
مســوول دیگــر، نگرانــی از ایــن داشــته باشــد کــه فــردا در 
ــراس از  ــت و ه ــع پاسخ گوس ــوان و مرج ــن دی ــگاه ای پیش
ــا ســتره محکــه  ایــن داشــته باشــد کــه ایــن دادگاه عالــی ی
پرونــدۀ او را نگشــاید. همیــن نداشــتن قــوۀ قضائیــه مســتقل، 
ســبب شــده اســت کــه آقــای غنــی هــر نحــوی کــه بخواهــد 
ــد  ــی باش ــار او و حلقه ی ــز در اختی ــه چی ــد و هم بدرنگان
کــه اصــًا بــرای کشــور نمی اندیشــد. بســیار دشــوار 
اســت در کشــوری کــه مردمانــش انتظــار مبــارزه بــا فســاد 
دشــته باشــند و مرجعــی بــرای عملــی ســاختن ایــن مبــارزه 
وجــود نداشــته باشــد و مقامــات بــا اســتفاده از ایــن وضــع 
خودشــان را در دوران ماموریــت شــان پــول دارتریــن فــرد 
ــد  ــروزه کســی نمــی توان ــی کــه ام در منطقــه ســازند. چنان
ســرمایه هــای حامدکــرزی را بشــمارد فــردا هــم از اشــرف 
ــا  ــه وجــود میداشــت آی ــوۀ مســتقل قضائی ــر ق ــی را. اگ غن
ــتان  ــر از افغانس ــا دال ــه ملیارده ــن هم ــه ای ــود ک ــن ب ممک

ــده شــود. دزدی
 در افغانســتان همیشــه بحــث مبــارزه بــا فســاد شــعاری در 
دســت کســانی بــوده اســت کــه خــود تــا گلــو غــرق فســاد 
بــوده انــد و نهادهایــی کــه بــه نــام مبــارزه بــا فســاد ایجــاد 
ــا  ــر م ــن اگ ــد.  بنابرای ــز فســاد گشــته ان شــدند خــود مرک
ــا رییس جمهــور  ــه مســتقل میداشــتیم، آی امــروز قــوۀ قضائی
غنــی می توانســت کمیتــه تــدارکات را قبضــه کنــد و آیــا او 
مــی توانســت در برابــر ســرکوب و قتــل معترضان خاموشــی 
باشــد یــا چنیــن عملــی را حمایــت کنــد. زیــرا قــوۀه قضائیۀ 
مســتقل، جلــو خودســری ها را و بــد مشــی  هــا را می گیــرد. 
واضــح اســت کــه افغانســتان بــه داشــتن یــک قــوۀ مســتقل 
قضایــی نیــاز دارد و تــا زمانــی کــه چنیــن قوتــی قدرتمنــد 
ــت  ــا دول ــه م ــد ن ــته باش ــود نداش ــی وج ــاد مل ــا اعتم و ب
ــه عدالــت می رســیم. ــه هــم ب مســوول میداشــته باشــیم و ن

افغانستان به سان پاکستان 
به قوۀ قضائیه مستقل نیاز دارد
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بـرای بهبـود وتقویـت نیروهای هوایی کشـور، ۶80 میلیون 
دالر هزینه شـده اسـت.

محمـد اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی در 
سـفری کـه به والیـت هلمند داشـت در دیدار بـا نیروهای 
ایـن  بیـان  بـا  ایـن والیـت  در  امنیتـی کشـور  و  دفاعـی 
مطلـب گفتـه کـه بـرای سـربازانی که در خـط مقـدم نبـرد 
بـا تروریسـتان قـرار دارند، امتیـازات خـاص در نظر گرفته 

است. شـده 
آقـای غنـی در دیدار با خانواده  های شـهدای ولسـوالی ناوۀ 
هلمنـد گفـت که بـه منظور بررسـی حادثـۀ این ولسـوالی، 
یـک هیـأت مختلـط از وزارت هـای داخله و دفاع گماشـته 

است.
رییـس حکومـت وحـدت ملـی بـا بیـان این که رسـیده گی 
بـه خانواده هـای شـهدا در اولویـت برنامه هـا قـرار دارد و 
بـرای درمـان زخمیان جدیـت را به خـرچ می دهند. گفت: 
هـدف ایـن سـفر ضمـن تسـلیت بـه خانواده هـای شـهدا، 
تبریکـی بـه منسـوبان قـول اردوی ۲1۵ میونـد اسـت کـه 
در بازپـس گیـری ولسـوالی نـاوه تـاش کردند و دشـمن 

دادند. را شکسـت 
نـاوه،  ولسـوالی های  در  نظامـی  عملیـات  غنـی  آقـای 
نهرسـراج، مارجـه و نادعلـی را کـه در آن نیروهـای امنیتی 
و دفاعـی از خـود شـهامت و دلیـری نشـان دادنـد، مـورد 
سـتایش قـرار داد، گفـت: ایـن پیـروزی نتیجـۀ هماهنگـی 
خـوب میـان نهادهـای امنیتـی و دفاعـی بوده که بر اسـاس 
راهبـرد منظـم قـول اردوی ۲1۵ راه انـدازی گردیـده بـود.
آقـای غنـی خاطرنشـان کرد کـه حکومت در زمینـۀ تمویل 
و تجهیـز نیروهـای امنیتـی و دفاعـی توجـه زیـادی را بـه 
خـرچ می دهـد و بـزودی بـه منظـور تقویت قـوای هوایی 

کشـور ۶80 میلیـون دالـر به مصـرف خواهد رسـید.
آقـای غنـی در نشسـت جداگانـه بـا بریدمـان و افسـران 
ارتـش تعهـد کـرد کـه بـاالی تمـام پیشـنهادات آنـان غور 

صـورت  خصـوص  ایـن  در  عملـی  اقدامـات  و  نمـوده 
خواهـد گرفـت.

محمـد اشـرف غنـی، در ایـن نشسـت اطمینـان داد کـه 
حکومـت بـه زنده گـی هر سـرباز، بریدمـل و افسـر توجه 
و  فیصله  هـا  آنـان،  پیشـنهادات  ارزیابـی  از  پـس  و  دارد 

اقدامـات مناسـب صـورت خواهـد گرفـت.
آقـای غنی گفت که در سـال جاری به همـکاری ماموریت 
حمایـت قاطـع و هماهنگـی درسـت نیروهـای امنیتـی و 
دفاعـی، از حالـت دفاعـی بـه حالـت تعرضـی برگشـته اند 
و پیـروزی در جنـگ نـاوه مثـال خـوب این حالت اسـت.
او تصریـح کـرد کـه در گذشـته در ایـن فصل بـر نیروهای 
امنیتـی و دفاعـی مـا فشـار زیـاد بـود، مگردر سـال جاری 
برعکس دشـمن تحت فشـار قـرار دارد و نیروهـای امنیتی 
و دفاعـی بایـد انحصار مشـروع اسـتعمال قوه را به دسـت 
گیرنـد و بعـداً ایـن قـوه را بـه گونـه مشـروع در مقابـل 

دشـمن اسـتعمال کنند.
آقـای غنـی تاکیـد کـرد کـه تاخیـر در پرداخـت معاشـات 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور قابـل قبـول نیسـت. هر 
سـرباز بایـد اطمینان حاصل کنـد که معاشـات اش به وقت 

معینـۀ آن پرداخـت می شـود.
او در رابطـه بـه امتیـازات سـاحه یی گفـت کـه بایـد میـان 
آنانـی کـه عقب میـز نشسـته اند و آنانـی که در خـط مقدم 
جبهـه مـی جنگند، تفـاوت وجود داشـته باشـد و امتیازات 

خـاص بـرای سـربازان میـدان نبـرد در نظر گرفته شـود. 
محمـد اشـرف غنـی در رابطـه بـه تقاضـای بریدمـان که 
بـه افسـری ارتقـا کننـد، گفـت: در مرحلـه اول، صـد تـن 
آنـان ارتقـا می یابنـد.او افزود کـه باید تجربه جنگی شـما، 
تجربـه تحصیلی حسـاب شـود و باور داشـته باشـید که از 
ایـن تجربـه شـما اسـتفاده شـده و به چشـم احتـرام به آن 

نگریسـته می شـود.
آقـای غنـی بیـان داشـت کـه وزارت دفـاع بایـد سیاسـت 

کادری را تعقیـب کنـد، تـا افراد شایسـته به سـطح رهبری 
یابند.  ارتقـا 

ولسـوالی نـاوه والیت هلمنـد تقربیَا 10 ماه پیش به دسـت 
گـروه طالبـان افتـاد کـه درایـن حملـه فرمانـده امنیـه ایـن 

ولسـوالی نیـز از طرف طالبان کشـته شـد. 
پیـش از ایـن برخی منابـع محلی والیت هلمند بـه روزنامۀ 
مانـدگار گفتـه بودنـد کـه جنگ والیـت هلمنـد یک جنگ 
مافیایـی اسـت کـه بـرای کشـت و قاچـاق مـواد مخـدر 

راه انـدازی می شـود.
در همیـن حـال، آگاهـان بـاور دارنـد تـا زمانـی کـه در 
امنیتـی اصاحـات الزم وارد نشـود،  نیروهـای  مدیریـت 

یافـت. ادامـه خواهـد  بدامنی هـا  و  سـقوط 
ایـن در حالی اسـت کـه ولی محمد احمـدزی فرمانده قول 
اردوی ۲1۵ میونـد،  بـا بیـان این کـه باوجـودی که دشـمن 
در سـال جـاری تمـام تـوان خـود را بـه کار گرفـت تـا به 
هلمنـد فشـار بیاورد، گفـت: امـا نیروهای امنیتـی و دفاعی 
ما پاسـخ دندان شـکن به دشـمن دادند و برنامه های شـوم 

آنـان را خنثـی کردند. 
آقـای احمـدزی گفت کـه عملیات مـا زیر نام خالد بسـیار 
موفـق بـود ولسـوالی نـاوه از وجـود دشـمن پـاک  کاری 
شـده، او افـزود: ولسـوالی های مارجـه، نادعلـی و نـاوه را 
بـا هـم وصل کردیـم و وعده سـپرد کـه مرحله هـای دیگر 

ایـن عملیـات نیـز بـه موفقیت انجـام خواهـد یافت.

از سـویی هـم، در جریـان هفتۀ گذشـته ولسـوالی تیوره در 
والیـت غـور و ولسـوالی کوهسـتانات در والیـت سـر پل 

به دسـت طالبـان افتاد.
در همیـن حـال، حیـات اهلل حیات، والی هلمند با اشـاره به 
عملکردهـای بـی رحمانه دشـمن گفت: آنـان در جاده های 
عمومـی مایـن گـذاری می کننـد کـه همـه روزه جـان پنج 

الـی ده نفـر را می گیرد. 
آقـای حیـات خواهـان تسـریع کار در رونـد احـداث بنـد 
کجکـی و پروژه هـای دیگـر گردیـد کـه در اثـر آن بیکاری 
کاهـش خواهـد یافـت و جوانـان بـه عـوض جذب شـدن 
بـه صفـوف دشـمن، در کارهای عمرانی مصـروف خواهند 

. شد
والـی هلمنـد ضمـن سـتایش از نیروهـای امنیتـی و دفاعی 
کشـور، با اشـاره به جنگ های اخیر که در اثر آن شـماری 
از مـردم از خانه هـای شـان بیجـا شـده بودنـد، گفـت کـه 
دشـمن در جریـان عملیـات، مـردم ملکـی و خانه های آنان 
را سـپر سـاختند که سـبب خسـارات مالی و جانـی گردید 

و مـردم مجبـور بـه ترک خانه های شـان شـدند.
والیـت هلمنـد از والیـات ناامنـی در جنـوب کشـور بـه 
حسـاب مـی رود کـه در جریان دو سـال طالبـان چند مرتبه 
در حمـات تهاجمی توانسـتند با نزدیکی شـهر لشـکر گاه 
مرکـز ایـن والیـت خـود را برسـانند، اما عقب زده شـدند. 
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روز  تغییـر«  رسـتاخیز  »جنبـش  اعضـای  از  تـن  صدهـا 
بـه  سـوم  بـار  بـرای  اسـد(   ۵( گذشـته  هفتـۀ  پنج شـنبۀ 
مدنی شـان  اعتراض هـای  و  آمدنـد  پایتخـت  خیابان هـای 
نشـدن  "شـنیده  آنـان  سـوی  از  کـه  آنچـه  دلیـل  بـه  را 
صدای های شـان از سـوی حکومـت" خوانـده می شـود، از 

سـر گرفتنـد.
آنـان در ایـن راه پیمایـی کـه از چهـارراه لِب جـر خبرخانه 
آغـاز و تـا فـرودگاه بین المللی کابـل ادامه یافت، خواسـتار 
اسـتیضاح و اسـتعفای رهبـران حکومت وحدت ملی شـده 
و گفتنـد کـه پروندۀ سـران حکومـت وحدت ملـی باید به 
اتهـام »جنایـت ضد بشـری« در محکمۀ جـزای بین المللی، 

پیگری شـود.
اعتـراض کننـده گان در ایـن راه پیمایـی هم چنـان تابوتی را 
بـا خود حمـل کردند و گفتنـد، از آنجا که سـران حکومت 
وحـدت ملـی اراده یـی بـرای اصـاح و تغییر ندارنـد و در 
تأمیـن امنیـت شـهروندان نیـز کوتـاه آمده انـد، جنـازۀ این 

حکومت خوانده شـده اسـت.
آثـار حکیمـی، یکـی از برگـزار کننـده گان ایـن راهپیمایـی 
گفـت کـه حکومـت وحـدت ملـی بـه دلیـل شـلیک بـه 
معترضـان در مـاه جـوزا، مرتکـب »جنایـت بشـری« شـده 
اسـت؛ امـا هیـچ کسـی و مرجعـی اقدامـی بـرای معرفـی 
قاتـان معترضـاِن عضـو »رسـتاخیز تغییـر« نکـرده اسـت.
آقـای حکیمـی هم چنـان افـزود کـه معترضـان خواسـتار 
اسـتعفای آقـای غنـی و آقـای عبـداهلل، رییـس اجرایـی و 
حنیـف اتمر، مشـاور امنیـت ملی رییس جمهوری هسـتند.
معترضـاِن جنبـِش رسـتاخیِز گفتنـد کـه حـوادث اخیـر در 

برخـی از والیت هـا بـه دلیـل بی کفایتـی و نبـود ارادۀ قاطع 
در مبـارزه بـا تروریسـم در نـزد رهبـری دولـت بـه وقـوع 
پیوسـته و سـازمان ملـل متحـد بایـد توجـه جدیی بـه این 

مسـأله داشـته باشد.
آنـان افزودنـد کـه سـازمان ملـل متحد بایـد در برابـر آنچه 
می دهـد،  انجـام  افغانسـتان  در  ملـی  وحـدت  حکومـت 
حسـاب بخواهـد؛ زیرا دسـت آورهای کشـورهای خارجی 

در افغانسـتان در معـرض خطـر قـرار گرفتـه انـد.
راه پیمایـان هم چنـان گفتند، تا زمیانی که خواست های شـان 
بـه  نشـود،  پذیرفتـه  ملـی  وحـدت  حکومـت  سـوی  از 
اعتراض های شـان ادامـه خواهنـد و بـار دیگـر بـه جاده هـا 

ریخت. خواهنـد 
اعضـای ایـن جنبـش در اخیـِر راه پیمایی شـان قطع نامه یـی 

صـادر کردند.
در ایـن قطع نامه آمده اسـت کـه محمداشـرف غنی، رییس 
برقـراری  ناتوانـی در  دلیـل  بـه  ملـی  حکومـت وحـدت 

امنیـت، نتوانسـته حقـوق شـهروندان را تأمیـن کنـد.
گذشـت  بـا  "اکنـون  دارد:  صراحـت  هم چنـان  قطع نامـه 
نزدیـک بـه دومـاه از جنایت رفته بـر شـهروندان معترض، 
مشـروع  خواسـت های  بـه  پیونـد  در  نه تنهـا  حکومـت 
معترضـان و محاکمـه و معرفـی عامـان قتـل شـهرونداِن 
امنیـت  تأمیـن  از  بلکـه  اسـت،  نکـرده  اقدامـی  معتـرض 
شـهروندان نیـز کـه وظیفـه اصلـی حکومـت اسـت، عاجز 
مانـده و اراده یـی بـرای اصاح و تغییر در خود نشـان نداده 

است".
در قطع نامـه از مجلـس نماینـده گان خواسـته شـده اسـت 

کـه در ایـن مـورد مطابق مـاده ۶9 قانون اساسـی با رهبری 
حکومـت برخـورد کنـد، چـرا کـه از نظـر نویسـنده گان 
قطع نامـه، ناتوانـی رهبـران حکومـت در تأمیـن امنیـت و 

حقـوق شـهروندان »جـرم« شـمرده می شـود.
اسـت:  آمـده  هم چنـان  تغییـر  رسـتاخیز  قطع نامـۀ  در 
و  بشـری  حقـوق  مدافـع  نهادهـای  از  تغییـر  "رسـتاخیز 
سـازمان ملـل متحد می خواهـد تا پروندۀ رهبـران حکومت 
وحـدت ملـی را کـه بـه اتهـام جنایـت بشـری و نقـض 
صریـح اعامیـۀ جهانـی حقـوق بشـر در رخداد شـلیک بر 
تظاهـرات مسـالمت آمیز و مدنـی اعضای جنبش رسـتاخیز 
تغییـر متهـم انـد، دردادگاه بین المللی کیفری مـورد پیگیری 

دهند". قـرار 
قطع نامۀشـان  از  قسـمتی  در  تغییـر  رسـتاخیز  اعضـای 
و  تظاهـرات  تجمعـات،  قانـوِن  جدیـد  پیش نویـِس  بـه 
اعتصابات که از سـوی حکومت طرح شـده اسـت، اشـاره 
کـرده و گفتنـد: برپایـی تجمعات و اعتراضـات حق قانونی 
شـهروندان کشـور بـوده و هرگونـه اعمـال محدودیـت بر 
حرکت هـای مدنـی، زمینـه را بـرای اسـتبداد و دکتاتـوری 
مسـاعد می سـازد. بنابرایـن، از دیـد مـا پیش    نویـس قانـون 
تجمعـات، تظاهـرات و اعتصابـات حکومـت، در مخالفت 
صریـح بـا مـواد قانون اساسـی افغانسـتان، اعامیـۀ جهانی 
مدنـی و  و حقـوق  بین المللـی  میثاق هـای  بشـر،  حقـوق 
سیاسـی شـهروندان قرار داشـته و آن را به صورت آشـکار 

نقـض می کنـد.
معترضـان در قطع نامـۀ خـود از کشـورهای حامـی دولـت 
افغانسـتان و سـازمان ملل خواسـته اند کـه نگذارند گروهی 
کوچـک حکومـت ایـن کشـور را »گـروگان« بگیـرد و بـا 
نظـام  فروپاشـی  زمینـۀ  خـود  »فراقانونـی«  کارکردهـای 

سیاسـی افغانسـتان را فراهـم کنـد.
عامل راه بندان؛ حکومت یا معترضان؟

روز پنج شـنبه بسـیاری از بخش هـای شـهر کابـل مسـدود 
بـود و بـه همین دلیـل، راه بندان سـنگین در شـهر به وجود 

آمـده بـود. اعضـای جنبش رسـتاخیز تغییر گفتنـد که آن ها 
پیـش از راه پیمایی مسیرشـان را مشـخص کـرده بودند، اما 
حکومـت بـه خاطـر بدنام سـازی ایـن راه پیمایـی، راه هـای 
منتهـی بـه مرکز شـهر و اطراف ارگ را به روی شـهروندان 

بود. سـاخته  مسدود 
در صفحۀ رسـمی فیس بوک جنبش رسـتاخیز تغییر نوشـته 
شـده اسـت: "رسـتاخیز تغییر صرفًا در جاده فرودگاه مابل 
راه پیمایـی دارد؛ امـا نیروهـای امنیتی تمـام جاده های منتهی 
بـه مرکز شـهر و اطـراف ارگ را بسـته اند. ایجـاد راه بندان 
انتقـام از مـردم در برابـر  توسـط حکومـت بـرای  عمـداً 

دادخواهـی و راهپیمایـی مردمـی صـورت می گیرد."
در عیـن حـال، فرماندهـی گارنیزیـون کابـل از تظاهـرات 

کننـده گان روز پنج شـنبه، قدردانـی کـرده اسـت.
اسـت:  آمـده  نهـاد  ایـن  فیسـبوک  رسـمی  صفحـۀ  در 
"قوماندانـی عمومـی گارنیزیـون کابـل از عملکـرد نیک و 
قانونـی اشـتراک کننده گان تظاهـرات مسـالمت آمیز جنبش 
نافظـۀ  قوانیـن  نمـودن  مراعـات  تغییـر جهـت  رسـتاخیز 
کشـور در جریـان تظاهرات و همکاری بـا نیروهای امنیتی، 
سـپاس گزاری نمـوده و خواسـتار همکاری همه جانبۀ شـان 
بـا نیروهـای امنیتـی به خاطـر یـک افغانسـتان بـا ثبـات و 

رفـاه می باشـد".
گفتنـی اسـت کـه دادسـتانی ُکل بـه دنبـال رویدادِ شـلیک 
نیروهـای حکومتـی بـر معترضـان جنبـش رسـتاخیز تغییر 
در تاریـخ 1۲ جـوزا، فعالیـت جنـرال گل نبـی احمـدزی، 
فـروغ،  حسن شـاه  جنـرال  و  کابـل  گارنیزیـون  فرمانـده 
فرمانـده پولیـس کابـل را به حالـت تعلیـق در آورد و ارگ 

ریاسـت جمهوری هـم از ایـن اقـدام اسـتقبال کـرد.
»جنبـِش رسـتاخیر تغییـر« بـه دنبـال یـک رشـته حمـات 
مهاجمـان وابسـته بـه گـروه طالبـان در مـاه جـوزا همیـن 
سـال در کابـل تظاهـرات و تحصـن کردنـد. در جریان این 
اقدام هـای اعتراضـی، دسـتِ کم هفـت نفـر از معترضان در 

درگیـری بـا نیروهـای امنیتی کشـته شـدند.

غنی در هلمند:

برای سربازان خط مقدم نبرد 
امتیازات ویژه در نظر گرفته می  شود

معترضان به سازمان ملل و پارلمان:

سران حکومت باید به دادگاه 
جزای بین المللی کشانده شوند

روح اهلل بهزاد ACKU
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توجه به مطبوعات
سال 1379 خورشیدی، من و عبدالحفیظ منصور مدیرمسوول هفته نامۀ پیام مجاهد 
در پنجشیر، برای گرفتن معلومات تازه، می  خواستیم به دیدار آمرصاحب برسیم. 
هنگامی  که به دروازۀ  خانۀ آمرصاحب در منطقۀ جنگلک رسیدیم، ناصر یک تن از 
دستیاراِن احمدشاه مسعود به ما گفت: آمرصاحب امروز کسی را نمی  خواهد ببیند.

ما رفتیم و هفته نامۀ پیام مجاهد را چاپ کردیم.
نزدیک شام، هنگامی که هفته  نامۀ چاپ شده را برای توزیع می بردیم، با آمرصاحب 
در منطقۀ دشتک سر خوردیم که طرِف گلبهار در حرکت بود. زمانی  که ما را دید، 

موتر را توقف داد. 
آمرصاحب  شدیم.  پایین  خود  موتِر  از  منصور  و  من  آمرصاحب،  احترام  به 
درحالی که دروازۀ موتِر خود را باز کرده و یک پاِی خود را به زمین گذاشته بود، 

از آقای منصور پرسید: »اخبار را چاپ کردین؟« منصور گفت: بلی آمرصاحب!
آمر صاحب بسیار ناراحت شد و گفت: چرا یک  بار مرا ندیدید، گپ های زیادی 

به شما داشتم! 
امروز  آمرصاحب  گفت  آمرصاحب(  )سکرتر  ناصر  اما  آمدیم  ما  گفت:  منصور 

کسی را نمی  بیند.
مسعود رو به طرِف ناصر که در عقِب موتِر آمرصاحب نشسته بود، کرد و گفت: 

بسیار آدمِ گنگس  استی، من قوماندان  ها را گفته بودم نه این ها را!

اسیران پاکستانی
حمایِت  و  هدایت  اساِس  بر  پنجشیر  در  مقاومت  زمان  مجاهد،  پیام   هفته نامۀ 

احمدشاه مسعود نشر می  شد.
یکی از شماره های این هفته  نامه را بعد از چاپ، به آمرصاحب رساندم. او پرسید: 

موضوع جالب تان در شمارۀ قبلی چه بود؟
گفتم: آمرصاحب هفتۀ قبل نام اسیراِن پاکستانی را نشر کردیم که مورد استقبال 
قرار گرفت و رادیو بی  بی  سی به نقل از هفته نامۀ پیام  مجاهد، این گزارش را نشر 

کرد.
آمرصاحب به من گفت: همین  لحظه موتِر مرا گرفته، نزد انجنیر عارف برو و باقی 
شهرِت اسیراِن پاکستانی یی که نزد او است را بگیر و در شمارۀ پیِش رو نشر کن. 
مسوول  آن زمان  که  سروری  محمدعارف  انجنیر  بودوباِش  محِل  به  راننده  با 
اطاعاِت جبهه بود، رفتم. انجنیر عارف مصروف بازی فوتبال بود و محافظیِن وی 

به من اجازه ندادند که با ایشان صحبت کنم.
دوباره برگشتم، شام شده بود، آمرصاحب می  خواست به طرف خانۀ خود برود، 

همین که مرا دید، پرسید: چه کردی؟
موضوع را به آمرصاحب گفتم، آمرصاحب به یک  تن از دستیارانش دستور داد که 

انجنیرعارف را عاجل بخواهند.
من به خانه برگشتم. 

فردا صبح، هنگامی که به دفتر هفته  نامه رسیدم، دیدم که شهرت اسیراِن پاکستانی 
نیز به دفتر رسیده است. 

بخش اوِل نام ونشاِن اسیران جنگی پاکستانی در شمارۀ ۲۵ مورخ 17 سنبلۀ 1379 
خورشیدی، درست یک سال پیش از شهادت آمرصاحب، چاپ شد.

اولین گزارش اسیراِن پاکستانِی گرفتارشده در جبهات جنگ شامل 39 نفر می شد 
که نام، نام  پدر، ولسوالی، والیت، سن، ملیت، تنظیم مربوطه، محل اسارت و تاریخ 

اسارت آن ها نشر و درج گردیده بود. 
والیت بلخ: 3 نفر اسیر در سال 137۶  -

والیت تخار: ۶ نفر اسیر در سال 1377  -
ولسوالی جبل الرسراج: 3 تن اسیر در سال 137۶  -
والیت پروان: 9 تن اسیر در سال 137۵ و 137۶  -

ولسوالی سالنگ: 1۲ تن اسیر در سال 137۵ و 137۶  -
والیت کاپیسا: 4 تن اسیر در سال 137۶  -

ولسوالی قره باغ کابل: ۲ تن اسیر در سال 137۶  -
آی اس آی،  پاکستان،  علمای  مربوط: حرکت االنصار، جمعیت  اسیران جنگی  این 
کشور  تبلیغی  جماعت  و  مسلم لیک  حزب  اسامی محاذ،  حرکت المجاهدین، 

پاکستان بودند. 
بخِش دومِ شهرت اسیران پاکستانی، در شمارۀ ۲۶ مورخ ۲4 سنبلۀ 1379 چاپ 
 1377 و   137۶  ،137۵ سال  های  در  که  می شد  تن     38 شامل  فهرست  این  شد. 

خورشیدی، در والیات پروان و تخار در جبهات نبرد دستگیر شده بودند. 
بخش سومِ شهرت اسیران به تاریخ 31 سنبلۀ 1379 خورشیدی، در شمارۀ ۲7 
هفته  نامۀ پیام  مجاهد چاپ شد. این فهرست شامل سال های 137۵، 137۶، 1377 
و 1378 می شد و جنگجویان پاکستانی از مناطق بگرام، بلخ، قره باغ، دره  صوف، 

غوربند، سالنگ و کاپیسا دستگیر شده بودند. 
در  که  بود  پاکستانی  ها  آشکارِ  مداخلۀ  بر  دلیلی  موثق،  و  محکم  اسنادِ  این  نشر 
رسانه  های بیرون از کشور غوغا برپا کرد؛ اما باعث هیچ  گونه فشار باالی پاکستان، 

از طرف سازمان ملل  متحد و دیگر کشورها نگردید.

پاره اهی ویپستهبخش پنجاوسوم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

اقتــدار  بــرای  تــاش  و  تاجیک هــا 
میــادی  بیســتم  ســدۀ  در  سیاســی 

پــس از ظهــور و پیشــروی اســتعمار انگلیــس 
ــه  ــا ب ــد و روس ه ــبه قارۀ هن ــوی ش ــه س ب
پایــان ســدۀ  ســوی آســیای مرکــزی در 
هفدهــم و شــروع ســدۀ 18، تــاِش هرچنــد 
ــۀ  ــوی جامع ــال 19۲8 از س ــا س ــف ت ضعی
تاجیــِک افغانســتان بــرای کســب اقتــدار 
سیاســی و رهبــری دولــت بــه نظــر نمی رســد. 
ــت.  ــر یاف ــاع تغیی ــتم اوض ــدۀ بیس ــا در س ام
ــوم و  ــۀ س ــان ده ــار در پای ــا دو ب تاجیک ه
ــر ســدۀ بیســتم وارد کارزار کســب  دهــۀ اخی
رهبــرِی اقتــدار سیاســی شــدند، هرچنــد کــه 
دسترســی حبیــب اهلل کلکانــی تاجیک تبــار بــه 
ــاش  ــوان ت ــت اول را نمی ت ــلطنت در نوب س
بــرای  هدف منــد  و  شــده  برنامه ریــزی 
ــری  ــت تاجیکــی و کســب رهب تشــکیل دول

ــد. ــا خوان ــوی تاجیک ه ــت از س دول
  

1 - سلطنت حبیب اهلل کلکانی )1929( 
حبیــب اهلل کلکانــی از نخســتین شــورش گران 
نبــود.  امــان اهلل  شــاه  ســلطنت  مخالــِف 
شــورش و قیــامِ او را به ســختی می تــوان 
یــک قیــام تاجیکــی بــرای تصاحــب ســلطنت 
ــل  ــن شــورش مســلحانه در اوای ــد. اولی خوان
ــل  ــوی قبای ــوب از س ــادی در جن 19۲4 می
منــگل به وقــوع پیوســت. ســپس قبایــل دیگــر 
ــلیمان خیل  ــی و س ــی، جاج ــون احمدزای چ
نیــز ســر بــه شــورش برداشــتند. این شــورش 
تــا شــروع ســال بعــدی دوام یافــت. امــان اهلل 
خــان، شورشــیان را پــس از جنگ هایــی کــه 
ــر کشــانیده شــد،  ــی و لوگ ــا غزن ــۀ آن ت دامن
ــدام  ــتگیری و اع ــا دس ــت و ب ــم شکس دره
تعــدادی از آن هــا در مــی 19۲۵، ایــن بغــاوت 

ــرو نشــاند.  را ف
و  امــان اهلل  شــاه  علیــه  شــورش  دومیــن 
ــت.  ــاز یاف اصاحــاِت وی از ســال 19۲7 آغ
پــس از ســفر اروپایــی شــاه در 19۲8 و پــس 
از تدویــر لویــه جرگــۀ پغمــان، محمدصــادق 
محمدمعصــوم  بــرادرزاده اش   و  مجــددی 
مجــددی بــا جمعــی از ماهــای همفکــر 
علیــه  شــورش  ایجــاد  بــرای  خویــش 
ــا در  ــد آن ه ــدـ هرچن ــوب رفتن ــه جن ــاه ب ش

ــدادی از  ــد و تع ــاکام ماندن ــورش ن ــن  ش ای
شــورش گران زندانــی و اعــدام شــدند.

 ســومین شــورش در مشــرقی از میــان قبیلــۀ 
شورشــیان  سردســتۀ  برخاســت.  شــینوار 
مشــرقی محمــد علــم خــان شــینواری و 
ــهر  ــه ش ــه ب ــد ک ــان بودن ــل خ ــد افض محم
چهارمیــن  کردنــد.  حملــه  جال آبــاد 
شــورش کــه در واقــع ادامــۀ شــورش مشــرقی 
بــود، در تــگاب آغــاز یافــت کــه ایــن 
ــت  ــان اهلل و حکوم ــاه ام ــه ش ــورش را علی ش
او، آخنــدزادۀ تــگاب کــه قبــًا از ســوی شــاه 
ــری  ــود، رهب ــه ب ــب "فخرالمشــایخ" گرفت لق

می کــرد.
ــداد  ــاه و در امت ــه ش ــورش علی ــن ش پنجمی
ــه کوهســتان و کوهدامــن  ــگاب، ب شــورش ت
ــورش ها  ــن ش ــری ای ــت و رهب ــترش یاف گس
ــن  ــاد. ای ــی افت ــب اهلل کلکان ــت حبی ــه دس ب
ــی در  ــب اهلل کلکان ــه حبی ــود ک ــی ب در حال
شــورش های نخســت، از ســربازان قطعــۀ 
نمونــه در ســلطنت امــان اهلل خــان بــود و 
بــرای تحکیــم پایه هــای ســلطنت دولــت 
ــه  ــپس ب ــا س ــد. ام ــان می جنگی ــان اهلل خ ام
ــش،  ــان اهلل و اطرافیان ــاه ام ــتباهات ش ــر اش اث
حبیــب اهلل کلکانــی برضد ســلطنت وی دســت 
بــه شــورش زد. او کــه در شــمال پایتخــت و 
از تمــام  قبایــل و دســته های شورشــی دیگــر 
ــتفاده از  ــا اس ــود، ب ــک  ب ــت نزدی ــه پایتخ ب
ــل  ــه شــهر کاب ــات در کشــور ب اوضــاع بی ثب
حملــه کــرد و بــه روز پانزدهــم جنــوری 
19۲9 در بــاغ مهمان خانــۀ شــهر، هــواداران و 
لشــکریانش او را بــه عنــوان "امیــر حبیــب اهلل 
اعــان  پادشــاه  رســول اهلل"  دیــن  خــادم 

ــد. کردن
 حبیــب اهلل کلکانــی پــس از اعــان پادشــاهی 
ــار  ــه دو ب ــم آن ک ــلطنت علی رغ ــاه س و 9 م
هجــوم محمــد نادرخــان و برادرانــش را 
بــه  عقب نشــینی  از  پــس  داد،  شکســت 
ــگ  ــیر دام نیرن ــراج اس ــکار و جبل الس چاری
نادرخــان قــرار گرفــت و بــا پــای خــود کابــل 
رفــت و تســلیم نادرخــان شــد. تســلیمی 
داوطلبانــۀ او بــه نادرخــان که رفتــن داوطلبانه 
ــدم  ــت از ع ــود، حکای ــای دار ب ــه چوبه ه ب
برنامــه و دیــد اســتراتژیِک وی و همراهانــش 

از جایــگاه هویــِت قومــی بــرای کســب 
ــت.  ــت داش ــری دول ــی و رهب ــدرت سیاس ق

 ۲ - دولــت اســامی بــه رهبــری اســتاد 
میــادی(   199۲ ربانی)1371خورشــیدی 
به خصــوص  افغانســتان،  در  بســیاری ها   
ــا،  ــی غیرتاجیک ه ــی ـ قوم ــای سیاس گروه ه
از  پــس  مجاهدیــن  دولــت  و  حکومــت 
دموکراتیــک  حــزب  دولــت  فروپاشــی 
ــر  ــه ریاســت داکت ــن ب ــا حــزب وط ــق ی خل
ــکان  ــِت تاجی ــت و حکوم ــب اهلل را، دول نجی
ــای  ــگاه تاجیک ه ــه ن ــی ک ــد. در حال می دانن
حاکــم و رهبــران آن هــا در حاکمیــت مذکــور، 
ــی را  ــت تاجیک ــت و حکوم ــک دول ــگاه ی ن

ند.  نمی رســا
بعــد،  ســال های  و  ســال ها  آن  در  مــا 
و  حکومــت  آن  رییســاِن  و  رهبــران  از 
به خصــوص از اســتاد ربانــی و احمدشــاه 
مســعود چنیــن تعریفــی از دولــت نداریــم کــه 
ــا دولــت آن هــا دولــت تاجیــکان باشــد؛  گوی
ــاری  ــاظ تب ــا از لح ــود آن ه ــه خ ــد ک هرچن

متعلــق بــه تاجیک هــا بودنــد. 
اما واقعیت چه بود؟

ــاِن  ــت کتم ــوان گف ــاید بت ــا ش ــاض و ی اغم
ایــن امــر کــه دولــت مجاهدیــن در آغــاز دهۀ 
آخــر ســدۀ بیســتم میــادی، دولــت تاجیــکان 
نبــود، بــه تعلــق ایدیولوژیــِک ایــن دولــت و 
اســام گرایی  بــه  تاجیک تبــار آن  رهبــران 
و یــا اســام سیاســی بــه مثابــۀ یــک جریــان 
ــن  ــردد. ای ــی برمی گ ــا فرامل ــی و حت فراقوم
ــدد  ــارِ آن در ص ــران تاجیک تب ــت و رهب دول
آن بودنــد کــه دولــت اســامی یعنــی دولتــی 
ــاور  ــامِی امت ب ــای اس ــای ارزش ه ــر مبن ب
ــه در  ــردم و جامع ــت م ــد و هوی ــاد کنن ایج
قلمــرو ایــن دولــت، هویــت دینــی و اســامی 
باشــد، نــه قومــی. آن هــا در ایــن نیــت موفــق 
و  ربانــی  اســتاد  آن،  علی رغــم  نشــدند. 
ــاری  ــت تب ــر هوی ــعود از منظ ــاه مس احمدش
خــود، تاجیــک بودنــد. ارادۀ آن هــا بــرای 
ــری و  ــدرت سیاســی و کســب رهب کســب ق
ــت  ــت، دول ــن هوی ــا ای ــت ب ــت دول محوری
ــت  ــی و تثبی ــی معرف ــت تاجیک ــا را دول آن ه
می کنــد. تــاش آن هــا در رســیدن بــه رهبــری 
ــدگاه  ــم از دی ــی، ه ــدار سیاس ــت و اقت دول
گروه هــای سیاســِی داخــل افغانســتان و هــم 
ــت و ارادۀ  ــی، نی ــورهای خارج ــد کش از دی
ــود.  ــی می ش ــدار تلق ــن اقت ــه ای ــا ب تاجیک ه

تاجیـکان افغانستان 
و چالش اقتـدار سیاسی

محمداكرام اندیشمند / /////////////////////////////// بخش پنجم
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غنوشی و سلفی گری
گرایــش  معاصــر،  اســامی  جریان هــای  اکثــر 
صدســال  تجربــۀ  طوری کــه  و  دارنــد،  ســلفی 
ــر و  ــا تحج ــا ب ــن جریان ه ــاخت، ای ــت س ــر ثاب اخی
ــاد  ــتند در ابع ــتند، نتوانس ــه داش ــی یی ک خشک اندیش
داخلــی و بین المللــی پاســخ گوی نیازهــای زمــان 
ــع رکــود و جمــود  ــه رف باشــند. نه تنهــا ســلفی گری ب
ــِی  ــاط داخل ــلمانان و انحط ــِی مس ــری و اجتماع فک
ــود  ــًا خ ــه اساس ــرد، بلک ــی نک ــام کمک ــان اس جه
ــلمانان  ــی مس ــدید عقب مانده گ ــی در تش ــِل مهم عام

ــد. ش
ــا درِک ایــن مســأله کــه ســلفی گری، طــرز  غنوشــی ب
تفکــری ســطحی نگر و جزیی نگــر اســت، از ایــن 
مکتــِب کامــی فاصلــه گرفــت؛ زیــرا طوری کــه 
از البــه الی کتاب هــا و مقــاالت غنوشــی دانســته 
می شــود، وی دارای اندیشــۀ بــاز و رویکــرد کان نگــر 
اســت و چنیــن آدمــی بــا چنیــن طــرز تفکــری هیچ گاه 
ــلفی گری  ــِر س ــی و تحج ــزم اندیش ــا ج ــد ب نمی توان
ــرد.  ــه ک ــد ک ــد راه عــوض کن ــد بای ــد و الب ــار بیای کن
ــم  ــر، ســلفی گری را پذیرفت ــدو ام ــد: »در ب وی می گوی
امــا بعــد از بازگشــت بــه میهــن و بــه محــک تجربــه 
و  ســطحی نگر  متعصــب،  فکــر  ایــن  از  کم کــم 
ــطۀ  ــه واس ــلفی گری ب ــم. س ــه گرفت ــر فاصل جزیی نگ
ــدا  ــر پی ــردی کان نگ ــد رویک ــات نمی توان ــن صف ای
ــان دارای  ــود. محیط م ــا ش ــط م ــرده و مناســب محی ک
ــود.  ــری ب ــعری و صوفی گ ــی اش ــنتی مالک ــراث س می
ــا ریشــه های  ــا فرهنگــی وجــود دارد ب ــار این ه در کن
عمیــق در مدرنیتــه، فضــای فکــری جامعــه، بــه دور از 
خرافه گرایــی و مجــادالت کامــی و لفظــی اســت کــه 
بــا رویکردهــای نویــن بحــث علمــی، بــه مطالعــۀ آثــار 

ــردازد.«  ــامی می پ اس
ذکــر  بــاال  در  غنوشــی  زنده گی نامــۀ  از  آن چــه 
کردیــم، بیانگــِر ایــن اســت کــه وی راه برون رفــت از 
ــاز و  ــه های ب ــد را در اندیش ــای جدی ــای دنی بحران ه
ــه در ســلفی گریِ  متحجــر  ــد، ن ــر می دان نگــرِش فراگی
و دگم اندیشــی کــه جهــان اســام را بــه ســوی بحــران 

ســوق داده اســت. 
غنوشی و سکوالریسم

موضعگیــری  نویســندگان،  از  برخــی  اعتقــاد  بــه 
غنوشــی در برابــر سیکوالریســم و سیکوالریســت 
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ــا خاکســتری اســت. ام ه
غنوشــی موضعگیــری روشــنی در برابــر سیکوالریســم 
ــه طــور عــام و سیکوالریســت هــای جهــان اســام  ب
ــش  ــاب های ــته اســت. و در کت ــور خــاص داش ــه ط ب
هــر ازگاهــی از آن هــا نــام بــرده و بــه نکوهــش شــان 

ــت.   ــه اس پرداخت
و  معتــدل  را  امریکایــی  سکوالریســِم  غنوشــی 
دیانــت  و  دیــن  بــا  زیــرا  می خوانــد،  میانــه رو 
ســِر ســتیز و مخالفــت نــدارد. امــا سیکوالریســم 
ــد.  ــتیز می دان ــن و دین س ــی، خش ــوی را افراط فرانس
ــروه  ــه دو گ ــان اســام را ب او سیکوالریســت های جه
تقســیم می کنــد: ســکوالرهای افراطــی و ســکوالرهای 
میانــه رو. افراطی هــا را نوکــر و منافــق و دشــمِن 
دیــن می پنــدارد کــه پــس از افــول ســتارۀ کمونیســم، 
خیلــی ســریع چهــره عــوض کردنــد و در زیــر پــردۀ 
دمکراســی، جامعــۀ مدنــی و حقــوق بشــر، خــود 
ایــن طریــق می خواهنــد  از  و  را مخفــی ســاخته 
ــرده و  ــا ک ــاره احی ــود را دوب ــتیزی خ ــروژۀ دین س پ
حتی المقــدور ضربــات مهلکــی بــر پیکــر دیــن و 
ــانی  ــه رو کس ــکوالرهای میان ــد. و س ــت وارد کنن دیان
ــد و در  ــام منتســب می دانن ــه اس ــود را ب ــه خ ــد ک ان
ــعایر  ــد، ش ــا کن ــی تقاض ــر مصلحت ــوارد اگ ــی م برخ
دینــی را نیــز انجــام می دهنــد و حتــا برخــی از آن هــا 
در ایــن اواخــر خــود را بــه عنــوان مجــدد و مجتهــد و 
مدافــع اســام معرفــی کــرده و فقهــای بــزرگ را متهــم 
بــه نادانــی بــه مقاصــِد شــریعت نمــوده و جریان هــای 
ــه  ــم ب ــان را مته ــرده و آن ــی ک ــامی را عیب جوی اس
ــه اهــداف سیاســی  ــرای رســیدن ب ابزارســازی دیــن ب
می کننــد. ایــن طیــف از سکوالریســت ها، دیــن را 
ــی  ــند و جایگاه ــی می شناس ــراث تمدن ــوان می ــه عن ب
ــل  ــش قای ــذاری برای ــت و قانون گ ــوزۀ حکوم در ح

ــتند.  نیس
ــرار داده  ــورد هجــوم ق ــز م ــروه را نی ــن گ غنوشــی ای
ــه روی  ــدال و میان ــی اعت ــا مدع ــه این ه ــد ک و می گوی
ــتند. او  ــدرو هس ــی و تن ــت افراط ــا در حقیق ــد، ام ان
آن هــا را مــورد تمســخر قــرار می دهــد کــه قوانیــن و 
ــی  ــن بین الملل ــد و قوانی ــام را رد می کنن ــرایع اس ش
و نهادهــا و عهدنامه هــای آن را از جملــه اعامیــۀ 

ــد.  ــر را می پذیرن ــوق بش ــی حق جهان
غنوشــی نمونه هایــی از ایــن طیــف از سکوالریســت ها 
ــری و  ــد مص ــر ابوزی ــه نص ــد، از جمل ــر می کن را ذک

ارکــون جزائــری و برخــی از اســام گرایان ایرانــی. بــه 
ــاور غنوشــی، ایــن گرایــش در حقیقــت ادامه دهنــدۀ  ب
راه صوفی هــای غالــی از اقطــاب فلســفۀ حلــول، 
ذوق، وجــد و تفســیر اشــاری انــد؛ بــه همیــن لحــاظ 
ــول و  ــه اقطــاب فلســفۀ حل جــای شــگفت نیســت ک
ــان  ــر جری ــدی در نظ ــگاه بلن ــا جای وحده الوجودی ه
ســکوالر پیــدا کننــد. بــه بــاور غنوشــی، ایــن جریــان 
چیــز جدیــدی بــر گفتارهــای علــی عبدالــرازق نیفزوده 
اســت، بلکــه سال هاســت گفته هــای وی را تکــرار 
گفته هــای  از  او  می داننــد  درحالی کــه  می کننــد، 

ــود.   ــه کــرده ب خــود توب
برابــر  در  غنوشــی  موضع گیــری  بخواهیــم  اگــر 
ــت  ــش تح ــه کتاب ــم، ب ــتر بدانی ــم را بیش سکوالریس
ــي«  ــۀ والمجتمــع المدن ــي العلمانی ــات ف ــوان »مقارب عن
ــذارد  ــی می گ ــاب عنوان ــن کت ــم. در ای ــری می زنی س
ــد  ــا آم ــرای م ــا ب ــیلۀ تانک ه ــه »سکوالریســم به وس ک
ــن  ــد«. ای ــت می کنن ــا از آن حمای ــون تانک ه ــا کن و ت
عنــوان حامــل ناگفته هــای زیــادی اســت؛ امــا غنوشــی 
نمونــۀ وضعیــت الجزایــر را بیــان مــی دارد کــه چگونــه 
حکومــت  بــر  تانک هــا  توســط  سکوالریســت ها 
ــه  ــر کار ب ــد: »در الجزای ــدند.   او می گوی ــتولی ش مس
ــری از سکوالریســت ها  ــه جمــع غفی ــی کشــید ک جای
ــه  ــت ب ــامی، دس ــاذ اس ــه انق ــروزی جبه ــس از پی پ
کــه  می خواســتند  تانک هــا  از  و  زده  تظاهــرات 
مانــع قیــام حکومــت اســامی شــود، درحالی کــه 

ــور  ــدون حض ــم ب ــه سکوالریس ــتند ک ــود می دانس خ
تانک هــا و طیاره هــا نمی توانــد بــه حیــاِت خــود 

ــد.« ــه ده ادام
این کــه  بــه  ارتبــاط  در  غنوشــی  همچنــان   
ــد:  ــتند، می گوی ــام نیس ــان اس ــت ها خواه سکوالریس
ــدی  ــا صــدای بلن ــد و ب ــه وجــود آم »سکوالریســم ب
ــه  ــتیم و ن ــت هس ــان عربی ــه خواه ــه ن ــی زد ک ــدا م ن
خواهــان اســام... . چنیــن ســخنانی را صراحتــًا 
ــِن  ــاد مجتهدی ــا اجته ــه مشکل شــان ب ــان داشــتند ک بی
ــت  ــام ضدی ــود اس ــا خ ــه ب ــت، بلک ــلمان نیس مس
ــت ها  ــی سکوالریس ــوارد، غنوش ــی م ــد«. در برخ دارن
ــت  ــد: »اکثری ــد و می گوی ــادان می خوان ــل و ن را جاه
این هــا اهــل علــم و فرهنــگ نیســتند، بلکــه بیشــتر بــه 

می ماننــد.«  مافیایــی  گروه هــای 
غنوشی و جامعۀ مدنی

مدنــِی  نویســنده گان، وجــود جامعــۀ  از  بســیاری 
نیرومنــد را شــرط اساســِی دوام و اســتقرار دمکراســی 
می داننــد. جامعــۀ مدنــی مجموعــۀ نهادهــا، انجمن هــا 
و تشــکیاِت اجتماعی یــی اســت کــه وابســته بــه 
دولــت و قــدرِت سیاســی نیســتند، ولــی نقــش 
سیاســی  قــدرِت  صورت بنــدِی  در  تعیین کننده یــی 
ــی،  ــش سیاس ــوزش دان ــیریه، ام ــن بش ــد. )حس دارن

ص3۲4( 
جامعــۀ مدنــی در تاریــخ اســامی نقــش بســیار 
برازنده یــی در زنده گــی مســلمانان داشــته اســت، 

ــژه زمانی کــه زمــام داران در انجــام وظایــف  به وی
و مســؤولیت ها تقصیــر و یــا ضعــف نشــان 
ــت  ــه فعالی ــت ب ــی دس ــۀ مدن ــد، جامع می دادن
زده و مشــکات فــراراهِ حکومــت را کــه از حــِل 
ــه  ــوع می ســاخته اســت؛ ب ــوده، مرف آن عاجــز ب
ــع  ــتین منب ــی، نخس ــۀ مدن ــه جامع ــی ک گونه ی
ــا و نهادهــای  ــدۀ پروژه ه ــده و اجراکنن تمویل کنن
تعلیمــی در تمــام ســطوح جامعــۀ اســامی بــوده 
زمینــۀ  در  می تــوان  همین گونــه،  و  اســت. 
ــز نشــانه هایی  ــات اجتماعــی و زیربنا هــا نی خدم
از فعالیت هــای جامعــۀ مدنــی را مشــاهده کــرد.  
ــورهای  ــر کش ــا ب ــلط غربی ه ــس از تس ــا پ ام
اســامی، آن هــا تمــام نهادهــای محلــی مردمــی 
زیرســاخت های  و  برداشــته  میــان  از  را 
و  کردنــد  ویــران  را  اســامی  جامعه هــای 
پــس از اســتقال کشــورهای اســامی نیــز 
بــاداراِن  رســِم  و  راه  دست نشانده های شــان 
خــود را تعقیــب کــرده و از احیــای مجــددِ 
ــد.  ــری نمودن ــی جلوگی ــی مردم ــای محل نهاده
در نتیجــه، سرنوشــِت فــرد و جامعــه بــه دســِت 
ــع اســامی  ــردم در جوام ــد و م حکومت هــا افتی
ــه  ــد ک ــرار گرفتن ــان ق ــرِو حکومت های ش در گ
بــا بیمــاری آن هــا، بیمــاری و بــا بهبــودی آن هــا 
گذشــته ها  در  درحالی کــه  می یابنــد.  بهبــود 

ــود.  ــن نب ــن چنی ای
ــت و نقــش جامعــۀ  ــا درِک اهمی ــز ب غنوشــی نی
ــخ اســام و چــه در عصــر  ــی، چــه در تاری مدن
حاضــر، بــه ایــن بــاور اســت کــه مفهــوم جامعــۀ 
مدنــی، مفهومــی راســخ و متیــن اســت؛ زیــرا این 
ــۀ اســام سرچشــمه  ــِت متمدنان ــوم از طبیع مفه
گرفتــه و رســالت اســام و مقاصــد متمدنانــۀ آن 
را در انتقــال مســلمانان از وضعیــت بدوی گــری 

ــد. ــق می بخش ــری تحق ــت مدنی گ ــه وضعی ب
وی در ارتبــاط بــا تاریــخ تطــورِ مفهــوم جامعــۀ 
ــام  ــان اس ــا جه ــه ب ــرب در مقایس ــی در غ مدن
ــرای  ــی ب ــای غرب ــارزات ملت ه ــد: »مب می گوی
آزادی انســان، جامعــه و حکومــت از تســلط 
بــود؛  نابودکننــده  و  کوبنــده  مقدس مابــان، 
درحالی کــه مبــارزات ملت هــای مســلمان در 
جهــان معاصــر بــرای آزادی انســان، جامعه و دین 
ــی  ــن می باشــد؛ حکومت ــِت نوی از تســلط حکوم
ــاور  ــه ب ــت«. ب ــرده اس ــال ک ــه را پام ــه جامع ک
وی، وظیفــۀ جنبــش اســامی در عصــر حاضــر، 
همــان ایجــاد جامعــۀ محلــی اســامی اســت کــه 
ــد. او  ــادرت ورزن ــای آن مب ــه ایجــاد نهاده ــرادش ب اف
تاش هــای محمــد خاتمــی در ایــران را تحســین 
ــود  ــت داری خ ــروژۀ حکوم ــه وی پ ــد، طوری ک می کن
را بــر ایجــاد جامعــۀ مدنــی اســامی در ســایۀ ســلطۀ 
ــل را  ــز ثق ــن کاری مرک ــود، و چنی ــتوار نم ــون اس قان
ــال  ــت انتق ــه مل ــت ب ــردم و از دول ــه م ــت ب از حکوم
امــام  ســخن  بــه  این بــاره  در  غنوشــی  می دهــد. 
ــد. وی  ــتدالل می کن ــمس الدین اس ــدی ش ــد مه محم
ــه  ــد، ن ــدس ان ــا مق ــراد و گروه ه ــه »اف ــود ک ــه ب گفت

ــران«.  دیگ
ــه  ــامی را ب ــی اس ــۀ محل ــرد جامع ــی عقب گ غنوش
ــامی  ــت داری اس ــرب در روش حکوم ــات غ مداخ
نســبت می دهــد؛ غربــی کــه خافــت را بــه ارث 
بــرد و نخســتین کاری کــه انجــام داد، منــزوی ســاختن 
ســلطۀ شــریعت و تبدیــل آن بــه قانــون وضعــِی غربــی 
ــه  ــت ترکی ــوزان، دول ــدۀ ل ــه در معاه ــا این ک ــود. کم ب
ــت  ــامی دس ــریعت اس ــه از ش ــاخت ک ــور س را مجب
ــث  ــی ـ باع ــر غنوش ــن کار ـ از منظ ــه ای ــد، ک بکش
نهادهــای  ملی ســازی  اســامی،  اوقــاف  مصــادرۀ 
جامعــۀ محلــی اســامی، ملی ســازی نهادهــای تعلیمــی 
و وابســته ســاختن آن بــه دولــت، تبدیــل علمــا ـ کــه 
ســازنده گان اندیشــه و فرهنــگ بودنــد ـ بــه گروهــی از 

ــد. ــی گردی ــدارس غرب ــان م فارغ التحصی
ــلمان،  ــمندان مس ــیاری از اندیش ــد بس ــی همانن غنوش
ــۀ غــرب  ــی دارد و تجرب ــۀ مدن ــه جامع ــی ب ــگاه مثبت ن
را نیــز در ایــن زمینــه تحســین می کنــد. بــه بــاور وی، 
بــرای جلوگیــری از تســلط حکومــت بــر هســت وبود 
مــردم، بایــد جامعــۀ مدنــی تقویــت شــود تــا از 
مســلمان  ملت هــای  کــه  حکومت هــا  ســلطه گرِی 
روزگاراِن زیــادی از آن رنــج برده انــد، جلوگیــری 

ــد.  کن
گفتمــان غنوشــی در ارتبــاط بــه اهمیــت جامعــۀ 
ــه  ــا آن چ ــت؛ ام ــن فکرانه یی اس ــان روش ــی، گفتم مدن
ــه  ــن اســت ک ــد مــی ورزد ای ــر آن تأکی کــه غنوشــی ب
ــرای  ــد ب ــامی بای ــورهای اس ــی در کش ــۀ مدن جامع

ــد.  ــامی کار کن ــداِف اس ــق اه تحق
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ــت وزیر  ــریف نخس ــتان، نوازش ــی پاکس دادگاه عال
ــرم  ــی مج ــاد مال ــا فس ــاط ب ــور را در ارتب ــن کش ای
شــناخته و رد صاحیــت کــرد. در پــی اعــام ایــن 

ــرد. ــواز شــریف اســتعفا ک حکــم، ن
 بــر اســاس حکــم دادگاه عالــی نــواز شــریف دیگــر 
تــا آخــر عمــر حــق نــدارد فعالیــت سیاســی داشــته 
ــواز  ــم دادگاه ن ــاس حک ــر اس ــن ب ــد. هم چنی باش
شــریف و خانــواده اش ممنوع الخــروج شــده اند.

دادگاه عالــی پاکســتان در اپریــل ســال جــاری 
ــرای  ــی ب ــواهد کاف ــه ش ــرد ک ــام ک ــادی اع می
برکنــاری نــواز شــریف، نخســت وزیر در ارتبــاط بــا 
ــا  ــی آنه ــواده اش و فســاد مال ــه خان ــه علی اتهاماتی ک
ــا  ــتور داد ت ــدارد و دس ــت ن ــده، در دس ــرح ش مط

ــق تشــکیل  ــم تحقی ــده تی ــن پرون ــرای بررســی ای ب
ــود. ش

ایــن تیــم متشــکل از بازرســان غیــر نظامــی و 
ــکار  ــض آش ــک تناق ــه ی ــدند ک ــه ش ــی متوج نظام
ــوۀ  ــریف و نح ــواز ش ــواده ن ــای خان ــان درآمده می
ــل  ــه دادگاه در اوای زنده گی شــان در گزارشــی کــه ب

ــود دارد. ــده، وج ــه ش ــادی ارای ــاری می ــاه ج م
دادگاه عالــی در اپریــل ســال جــاری میــادی حکــم 
کــرد کــه بــه دلیــل نبــود شــواهد کافــی نمی توانــد 
ــار  ــت وزیری کن ــمت نخس ــریف را از س ــواز ش ن
ــی را در  ــأت تحقیقات ــا هی ــتور داد ت ــا دس ــد ام بزن

ــاره انجــام دهــد. ایــن ب
ایــن تیــم مشــترک تحقیقاتــی در مــاه جــاری میادی 
در گــزارش ۲۵4 صفحه یــی خــود اعــام کــرد کــه 
دارایی هــای خانــواده نــواز شــریف بــا درآمدهایشــان 
برابــری نمی کنــد. ایــن هیــأت تحقیقاتــی همچنیــن 
ــریف  ــم ش ــه مری ــریف من جمل ــواز ش ــدان ن فرزن
ــدن،  ــی در لن ــت آپارتمان های ــه مالکی ــرش را ب دخت

انگلیــس متهــم کــرده اســت.
ــواز شــریف دیگــر  ــی، ن ــوان عال ــا رأی دیــروز دی ب
حــق نــدارد تــا آخــر عمــر فعالیــت سیاســی داشــته 

ــواز  ــه ن ــت ک ــوم اس ــار س ــرای ب ــن ب ــد. ای باش
ــه  شــریف نمی توانــد دورۀ ۵ ســاله کاری خــود را ب

ــان برســاند. پای
وی دو بــار دیگــر در دهــۀ 90 میــادی نخســت وزیر 
ــزل  ــش ع ــار از مقام ــر دوب ــا ه ــد، ام ــتان ش پاکس
ــلم  ــزب مس ــی ح ــریف یعن ــزب ش ــا ح ــد. ام ش
لیــگ پاکســتان، می توانــد تــا انتخابــات بعــدی کــه 
ــی  ــدرت باق ــرد در ق ــام می گی ــال ۲018 انج در س
ــواز  ــت شــخص ن ــدم صاحی ــد. رأی دادگاه ع بمان
شــریف را اعــام کــرده اســت و در عمــل پارلمــان 

منحــل نشــده اســت.
پیشــتر و در ســال ۲01۲ میــادی نیــز اتفاقــی 
مشــابه بــرای دولــت وقــت حــزب مــردم افتــاد و آن 

هنگامــی بــود کــه یوســف رضــا گیانــی بــه اهانــت 
ــته  ــار گذاش ــش کن ــد و از مقام ــم ش ــه دادگاه مته ب
شــد، بــدون آن کــه پارلمــان منحــل شــود و حــزب 
حاکــم راجــه پرویــز اشــرف را بــه جــای او معرفــی 

کــرد.
هنــوز مشــخص نیســت چــه کســی جانشــین نــواز 
شــریف می شــود امــا در روزهــا گذشــته از افــرادی 
ــریف و  ــواز ش ــرادر ن ــریف" )ب ــهباز ش ــد "ش مانن
ســروزیر پنجــاب( و یــا "چــودری نثــار" از اعضــای 

حــزب نــام بــرده شــده اســت.
ــۀ  ــر مالی ــن از وزی ــتان همچنی ــی پاکس ــوان عال دی

ــت. ــرده اس ــت ک ــلب صاحی ــم س ــتان ه پاکس
تاکنــون در پاکســتان هیــچ نخســت وزیر غیرنظامــی 
نتوانســته اســت دورۀ پنــج ســاله نخســت وزیری را 

تکمیــل کنــد.
تصمیــم دادگاه عالــی پاکســتان نشــان دهدۀ اســتقال 
ــن  ــی در ای ــوای واقع ــک ق ــه و تفکی ــوۀ قضایی ق

کشــور می باشــد.  
ــۀ  ــه فاصل ــم ک ــاه در می یابی ــۀ کوت ــک مقایس در ی
افغانســتان  میــان دادگاه عالــی  بســیار طوالنــی 
و دادگاه عالــی پاکســتان وجــود دارد. متأســفانه 

ســاختار نظــام در افغانســتان ظاهــراً متشــکل از 
ــا در عمــل قوه هــای  ــی می باشــد. ام ــوۀ دولت ســه ق
ــه  ــده و وابســته ب ــه شــدت در هــم تنی ــه ب ســه گان
ــته  ــال گذش ــزده س ــتند. در پان ــور هس رییس  جمه
ــد  ــتان بلن ــۀ افغانس ــتره محکم ــی از س ــچ صدای هی
ــل  ــاف می ــی خ ــچ پرونده ی ــت. در هی ــده اس نش
ــرده  ــل نک ــور عم ــژه رییس جمه ــه وی ــت ب حکوم
ــن  ــه، منفعل  تری ــه گان ــای س ــان قوه ه ــت. در می اس
ــود  ــد ب ــو نخواه ــت. غل ــوده اس ــش ب و بیکاره ترین
کــه ادعــا کنیــم بخــش کان جامعــۀ افغانســتان قــوۀ 

قضاییــه را نمی شناســند! 
متأســفانه ایــن »انفعــال« دادگاه عالــی ریشــه در 
قانــون اساســی دارد. قانــون اساســی افغانســتان نظــام 
به شــدت متمرکــز را پیش بینــی کــرده و تمرکــز 
قــدرت و صاحیــت بــر تمــام ســطوح نظــام دولتــی 
ــون  ــع، قان ــت. در واق ــده اس ــایه افگن ــتان س افغانس
اساســی دســت قوه هــای ســه گانه را از پشــت بســته 
و رییس جمهــور را بــه عنوان »شــاه مطلقــه« در رأس 

ــرار داده اســت.   ــوای نظــام ق هرســه ق
ــد  ــن می کن ــای دادگاه را تعیی ــور، اعض رییس جمه
ــتد.  ــس می فرس ــه مجل ــد ب ــور رأی تأیی ــه منظ و ب
ــور پاســخگو  ــس جمه ــه ریی ــم ب اعضــای دادگاه ه
هســتند و هــم بــه پارلمــان. بنابرایــن، آنــان مجبــور 
ــق  ــون«، طب ــت« و »قان ــه جــای »عدال هســتند کــه ب
خواســت رییــس دولــت عمــل نماینــد و نیــم 
ــته  ــس داش ــده گان مجل ــات نماین ــه مطالب ــی ب نگاه
ــیاری از  ــه در بس ــت ک ــی اس ــن درحال ــند . ای باش
کشــورهای جهــان، شــورای عالــی قضــا وجــود دارد 
و اعضــای دادگاه هــا از طریــق ایــن شــورا برگزیــده 

می شــوند.
شــوربختانه، اعضــای دادگاه عالــی افغانســتان عمدتــًا 
ــی  ــی و گروه ــایق سیاس ــق و س ــاس عای ــر اس ب
ــی  ــای دادگاه عال ــفانه اعض ــوند. متأس ــن می ش تعیی
افغانســتان از مصونیــت چندانــی هــم بهره منــد 
نیســتند. بــر بنیــاد قانــون اساســی، مــدت مأموریــت 
ــه ترتیــب چهــار، هفــت و  اعضــای ســتره محکمه ب
ــه در  ــن ک ــا ای ــت. ب ــده اس ــی ش ــال پیش بین ده س
ــد  ــا می توانن ــه آ ن ه ــه ک ــر رفت ــی تذک ــون اساس قان
ــم دورۀ مأموریــت از حقــوق مشــخص  پــس از خت
بهره منــد شــوند. امــا تنهــا دریافــت حقــوق و 
ــار آورد. ــه ب امتیــازات مالــی نمی توانــد مصونیــت ب
 اعضــای دادگاه هــای بســیاری از کشــورها بــه گونــۀ 
ــن  ــه همی ــوند و ب ــده می ش ــر گزی ــر ب مادام االعم
بــه رییس جمهــور و  دلیــل هیــچ چشم داشــتی 

ــد.   ــی ندارن ــگان سیاس ــر نخب دیگ
از ســوی دیگــر، دادگاه  عالــی افغانســتان، بــه لحــاظ 
مالــی وابســته بــه حکومــت اســت. حکومــت بودجۀ 
ــس می فرســتد.  ــه مجل ــد و ب ــن می کن دادگاه را تعیی
یعنــی از لحــاظ مالــی هــم آنهــا بــه دو قــوۀ دیگــر 

ــند. ــی می باش متک
داشــتن یــک نظــام قضایــی و عدلــی مســتقل 
نخســتین و مهمتریــن رکــن یــک نظــام دموکراتیــک 

می شــود.  محســوب  مردم ســاالر  و 
رهبــری دولــت افغانســتان به منظــور تأمیــن عدالت، 
حاکمیــت قانــون،  نظــم عمومــی و آرامــش عمومــی 
ــل و  ــی را تعدی ــز کنون ــه و متمرک ــد نظــام مطلق بای
اصــاح نمایــد؛ اســتقال قوه  هــای ســه گانۀ دولــت 
ــوان  ــه عن ــه را ب ــوۀ قضایی ــذارد و ق ــت بگ را حرم

یــک رکــن اساســی دولــت احیــا نمایــد.   
بــرای داشــتن یــک نظــام مقتــدر، پاســخگو و 
ــوۀ  ــت و هیبــت ق ــن صاب مسوولیت شــناس، تضمی

قضاییــه حیاتــی می باشــد. 
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ــې د  ــکا ک ــه امری ــارو وزارت، پ ــو چ ــتان د بهرنی د افغانس

ــې،  ــې کواګ ــې چ ــتۍ څرګندون ــفیر وروس ــتان د س پاکس

ــټه  ــې بنس ــې دي، ب ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــتانو ځال د تروریس

ــړې. ــې رد ک ــه ی ــه کلک ــې او پ وبلل

د دغــه وزارت ویانــد شــکیب مســتغني د جمعــې پــه ورځ 

ازادي راډیــو تــه وویــل، افغــان ځواکونــو تــل د تروریســتانو 

ــو  ــړې، خ ــې ورک ــۍ ی ــړې، قربان ــارزه ک ــدې مب ــر وړان پ

اجــازه يــې نــه ده ورکــړې چــې پــه دې هېــواد کــې 

ــړي. ــه جوړک پټنځایون

نوموړي زیاته کړه:

"د افغانســتان د اســامی جمهــوري امنیتــي او د فاعــي مــي 

ځواکونــه هېڅکلــه تروریســتي ډلــو تــه اجــازه نــه ورکــوي 

ــن او ســوکالۍ  ــه ام ــه خــاوره کــې، پ چــې د افغانســتان پ

ــاره  ــو لپ ــل او تجهیزول ــه د متوی ــېږي او د لت ــې و اوس ک

روزنیــز مرکزونــه جــوړ او لــه دې ځایــه د نــورو هېوادونــو 

ــر ضــد، اســتفاده وکــړي." پ

ښــاغي مســتغني وویــل، پاکســتان د هغــو تروریســتانو پــر 

ــه  ــت دي، اغیزمن ــې مېش ــې ی ــاوره ک ــه خ ــې پ ــدې چ وړان

مبــارزه نــه ده کــړې.

دا خــرې پــه داســې حــال کــې کېــږي چــې د ځینــو رســنیو 

ــکا کــې د پاکســتان ســفیر  ــه امری ــه مخــې، پ ــو ل د راپورون

ــه  اعــزاز احمــد چوهــدري ادعــا کــړې چــې ترورســیتان پ

افغانســتان کــې خونــدي ځالــې لــري او پاکســتان د مســئلې 

اړونــد شــواهد هــم لــري.

د پاکســتان ســفیر دا خــرې د ســراتیژیکو مطالعاتــو د 

موسســې پــه یــوې ناســته کــې کــړي او ویــي يــي دي چــې 

ــه  ــه نتیج ــو پ ــو د عملیات ــتاين ځواکون ــتان د پاکس تروریس

ــه هغــه  ــه یــې پ ــو ت ــه تښــتېديل او ځانون کــې افغانســتان ت

ــه جــوړ کــړي دي. ــواد کــې د امــن ځآیون هې

ښــاغي چوهــدري دا هــم ویــي چــې پــه افغانســتان 

ــې  ــو ک ــه دواړو هېوادون ــې، پ ــتې ډل ــتې تروریس ــې مېش ک

ــوي. ــررسه ک ــال ت ــتي اع تروریس

ــه  ــتان پ ــې تروریس ــا چ ــه ادع ــو د غ ــتاين چارواک د پاکس

افغانســتان کــې دي، نــوې خــره نــه ده بلکــې د هغــه 

ــي  ــم وی ــردې ه ــوا ت ــارو وزارت پخ ــو چ ــواد د بهرنی هې

ــې  ــتي ډل ــورې تروریس ــې ن ــبکه او ځین ــاين ش ــې د حق چ

لــه پاکســتانه وتــي او پــه افغانســتان کــې فعالیــت کــوي.

دا هغــه ادعــا ګانــې دي چــې افغــان حکومــت تــل رد کــړي 

دي.

ــي،  ــان واي ــارو کارپوه ــې چ ــې د پوځ ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

پاکســتان اوس اوس د امریــکا او نړیوالــې ټولنــې تــر فشــار 

النــدې دی او هڅــه کــوي چــې لــه دغــو فشــارونو څخــه 

د ځــان ژغورلــو لپــاره، پــر افغانســتان تــور پــورې کــړي.

لــه دغــو کارپوهانــو څخــه حمیــد عزیــزي ازادي راډیــو تــه 

وویــل:

ــه  ــارونه ل ــې فش ــې دی چ ــو ک ــو ځل ــه دې هل ــتان پ "پاکس

ــو رسه، د  ــه لګول ــو پ ــو تورون ــړي او د دغ ــرې ک ــه لې ځان

امریــکا او غــرب بــاور بېرتــه پــر ځــان پیــدا کــړي او پــه دې 

رسه، ټولــې ســتونزې د افغــان دولــت پــر غــاړه واچــوي."

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د امریــکا د بهرنیــو چــارو 

وزارت د یــوې اعامیــې پــه خپرولــو رسه، پاکســتان د 

تروریســتانو ماتــړی بللــی او ویــي یــې دي چــې پــه دوه 

ــه افغانســتان کــې اکــره  ــادي کال کــې پ زره شپاړســم می

تروریســتي بریدونــه، د حقــاين شــبکې او پــه پاکســتان کــې 

ــه خــوا شــوي دي. ــو ل د مېشــتو تروریســتي ډل

ــو کــې چــې  ــو رشایط ــه دغ ــزي وايــي، پ ــاغلی عزی ښ

پاکســتان د نړیوالــو ترفشــار النــدې دی، افغــان حکومــت 

ــر  ــواد پ ــه هې ــي او د هغ ــه واخ ــه ګټ ــع څخ ــه موق ــد ل بای

ــړی. ــي ک ــي پ ــۍ پالی ــه بهرن ــوه فعال ــدې، ی وړان

پیام دادگاه عالی پاکستان 

به »ستره محکمه« افغانستان

کابل په واشنګټن کې د پاکستان 

د سفیر وروستۍ څرګندونې رد کړې

امیری
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ورزش
محمد اكرام اندیشمند

بــه هــر حــدی کــه رابطــۀ امریــکا و متحــدان اروپایــی اش 
بــا روســیه بــر ســر اوکرایــن و ســوریه بــه ســوی تنــش و 

تشــنج بــرود؛ 
بــه هــر حــدی کــه رقابــت و مخاصمــت عربســتان ســعودی بــا جمهوری 

اســامی ایــران در منطقــه تشــدید و گســترش یابد؛
بــه هــر حــدی کــه زبــان ترامــپ در برابــر حاکمــان ایــران تهدیدآمیزتــر 

شــود و دو طــرف در مســیر جنــگ پیــش برونــد؛
ــق و  ــتان عمی ــد و پاکس ــان هن ــمنی می ــه و دش ــه کین ــدی ک ــر ح ــه ه ب

ــود؛ ــی ش طوالن
ــر و  ــت فقی ــک دول ــث ی ــتان منحی ــت افغانس ــه دول ــدی ک ــر ح ــه ه ب
درمانــده در تمــام عرصه هــای حیــات خــود متکــی و وابســته بــه کمــک 

ــان باشــد؛  خارجی
بــه همــان حــد، دسترســی بــه ثبــات و آرامــش در افغانســتان دشــوارتر، 
ــدان  ــوگ مندانه می ــتان س ــود. افغانس ــت نیافتنی تر می ش ــر و دس پیچیده ت
و قربانــی ایــن بازیگــران رقیــب و متخاصــم منطقه یــی و جهانــی اســت و 
فاقــد هــر گونــه تــوان و ظرفیتــی کــه خــود را از ایــن میــدان بیــرون کنــد.

محمد ناطقی

منطق حقوقی و سیاسی
آقای مسلم یار رییس مجلس سنا در یک گفتگوی اختصاصی 
این دلیل  به  نیوز گفت که مقامات درون حکومتی  با طلوع 
که در داخل حکومت هستند نمی توانند ایتاف تشکیل دهند. اشکال که به 
دوستانم استاد محقق استاد عطا و جنرال دوستم و ربانی دارم، دقیقًا از همین 
سیاسی  و  منطق حقوقی  به  رییس جمهور  معاون  دانش  آقای  است.  زاویه 

ایتاف اشاره داشت که گفت، ایتاف ندارد.
آقای مسلم یار رییس مجلس سنا است و می گوید که عضو ارشد شورای 
اپوزیسیون  جریان  یک  حراست  شورای  و  هست  نیز  ثبات  و  حراست 
حکومت است. مجری کم اطاع و غیر مسلط نمی توانست سوال کند که 
چه  حکومت  اپوزیسیون  سیاسی  جریان  یک  در  سنا  مجلس  رییس  شما 
می کنید و به چه دلیل عضو ارشد اوپوزیسیون شده اید؟ این اعتراض که 
اصاحات  برای  ایتاف  ندارند  داخل حکومت حق  در  مقامات حکومتی 

ایجاد کنند، پس چرا خود شما عضو ارشد جریان اپوزیسیون شده اید؟
مجلس سنا در نظام سیاسی رکنی از نظام سیاسی است و تعریف غیر از این 
ندارد. رییس مجلس سنا عضو ارشد جریان مخالف حکومت شده می تواند، 
اما مقامات حکومتی نمی توانند ایتاف سیاسی به خاطر اصاحات داشته 
باشند؛ آنان نگفته اند که ایتاف مخالف و اپوزیسیون حکومت تشکیل داده 
اند. آقای مسلم یار تعریف از جایگاه خود را فراموش و مجری کم اطاع 
هم نتوانست به یادش دهد و بگوید که شما در اپوزیسیون حکومت و نظام 
از  آقای مسلم یار  نظام هستید.  زیرا که رییس مجلس سنای  چه می کنید؟ 
بارۀ  بود که یک مشکل دیگر و ریگی در کفش در  صحبت هایش معلوم 
این  او در  از  دارد و همکارانش  تروریستی هم  به  متهم  گروپ زندانی و 

مورد شکایت کرده اند.

لینا روزبه حیدری

طالبان، قشر آگاه و باسواد افغانستان را هدف قرار می دهند 
را  کرده یی  تحصیل  فرد  چند  همان  بتوانند  طریق  این  از  تا 
با  که در حال حاضر  را  بزدایند و کشوری  دارد،  که وجود 
قحط الرجال در هر سکتور مواجه است؛ برای همیشه در جهالت نگه دارند و 

از آن طریق، افغانستان همیشه وابسته و ذلیل و ضعیف باقی بماند.
در حملۀ انتحاری چند روز پیش، اکثر کارمندان حکومت که کشته شدند، 
دارندۀ تحصیات عالی از کشورهای مختلف جهان بودند. کشتن یک فرد 
آگاه و باسواد برای کشوری که با تحجر و بی سوادی مزمن دست و پنجه 
نرم می کند، فاجعۀ بشری جبران ناپذیری است که تأثیر آن بر جامعه فراتر از 
مردن یک انسان است. اگر تعداد با سوادها در آن کشور بیشتر شود، نه راه 
بهشت از آن خواهد گذشت و نه خاک آن، محل اجرای برنامه و نقشه های 

دیگران خواهد شد.

عبدالحی خراسانی

میان ماه من تا ماه گردون 
تفاوت از زمین تا آسمان است 

دادگاه عالــی پاکســتان نخســت وزیر ایــن کشــور را برکنــار 
کــرد. بــا حکــم دادگاه عالــی پاکســتان، نــواز شــریف، نخســت وزیر ایــن 

کشــور بــه اتهــام پول  شــویی و فســاد مالــی از مقــام خــود برکنــار شــد.
امــور  براســاس تحقیقــات منابــع معتبــر داخلــی و بین المللــی در 
افغانســتان از جملــه )SIGAR(، ادارۀ مبــارزه بــا فســاد و منابــع تمویــل 
ــاد  ــنگین فس ــزرگ و س ــدۀ ب ــش از 3۶۵ پرون ــون بی ــن اکن ــده، همی کنن
ــی،  ــوال عموم ــه ام ــت ب ــاس، خیان ــدر، اخت ــواد مخ ــاق م ــی، قاچ مال
غصــب زمیــن و مســایل مربــوط بــه حقــوق بشــر در افغانســتان بنــا بــه 
ماحظــات سیاســی و قومــی بــه بایگانــی ســپرده شــده اســت تــا مشــمول 

ــان شــود. ــرور زم م
شــخصیت   88 بین المللــی،  معتبــر  منابــع  بررســی های  آخریــن  در 
سیاســی، رهبــران مافیــای قومــی و وزیــران ادوار حامــد کــرزی و 
ــواع قاچــاق  ــی و ان ــه اتهام هــای ســنگین مال برخــی از مســوالن فعلــی ب
ــادپرور  ــت فس ــن حکوم ــفانه ای ــا متأس ــتند، ام ــم هس ــویی مته و پول ش
ــه  ــدارد؛ چ ــدای ده را ن ــد خ ــک ک ــا ی ــه حت ــارت تنب ــرأت و جس ج
ــادر و  ــران بن ــا و تاراج گ ــران مافی ــای س ــه پرونده ه ــه ب ــه این ک ــد ب رس

ســرمایه های ملــی برســد.

هاجر ابوالفضل برندۀ جایزۀ 

»استفادۀ شجاعانه از ورزش« شد

نمایندهگان FIFA و AFC فوتباِل 
افغانستان را بررسی می کنند

فیـسبـوک نـــامــه

ــواِن افغانســتان و  ــال بان ــی فوتب ــم مل ــان ســابق تی هاجــر ابوالفضــل، کاپیت
نماینــدۀ جوانــان ســازمان ملــل متحــد، برنــدۀ جایــزۀ »اســتفادۀ شــجاعانه از 

ورزش« از ســوی ســازماِن »فراتــر از ورزش« شــد.
ــکار  ــوی دو ورزش ــکا از س ــورک امری ــمی در نیوی ــزه در مراس ــن جای ای

ــد. ــدا ش ــه او اه ــو.ای )WWE( ب دبلیو.دبلی
ــا  ــه ب ــود ک ــا می ش ــرادی اعط ــه اف ــجاعانه از ورزش ب ــتفادۀ ش ــزۀ اس جای
ــه  ــود را ب ــت موج ــد و وضعی ــاد می کنن ــری ایج ــتفاده از ورزش، تغیی اس
چالــش می کشــند و تغییــرات مثبــت در جوامــع مختلــف ایجــاد می کننــد.
ــه دلیــل فعالیت هــای اجتماعــی اش  ــو، ب هاجــر ابوالفضــل، فوتبالیســِت بان
ــه گان و  ــا نخب ــادی ت ــردم ع ــطح م ــان از س ــازی زن ــه توان مندس از جمل
ــده  ــزه ش ــن جای ــدۀ ای ــی، برن ــف ورزش ــازمان های مختل ــا س ــکاری ب هم

اســت.
در ایــن مراســم از ۲۵0 درخواســت از 70 کشــور تنهــا 37 ســازمان 
توانســتند کــه بــرای دریافــت »13 جایــزۀ بی نظیــر« بــا هــم رقابــت کننــد.
در بخشــی کــه هاجــر ابوالفضــل نامــزد شــده بــود، مــارک کبیــان، موســس 
»یــاال«، مــت دیماتــو، مدیــر ســازمان »زنده گــی جدیــد بــرای شــیکاگولند« 
ــه  ــت پرداخت ــه رقاب ــم ب ــا ه ــول، از موسســۀ love.futbol ب ــیلوا من و س

بودنــد.
ــای  ــان مکتب ه ــان بازیکن ــه می ــی ک ــک رقابت ــال ۲008 در ی ــر در س هاج
ــوان  ــال بان ــی فوتب ــم مل ــه تی ــود، توانســت ب ــزار شــده ب ــل برگ شــهر کاب
ــر  ــه هاج ــادی ب ــال ۲01۶ می ــل در س ــازمان مل ــد. س ــتان راه یاب افغانس
ابوالفضــل، لقــب ســفیر جوانــان را داد. او هم چنــان لقــب بهتریــن 

ــز دارد. ــال ۲01۶ را نی ــکار س ورزش
تیــم ملــی بانــوان کشــور در ســال ۲004 میــادی تشــکیل شــد و در ســال 
۲007 رســمْا بــه فعالیــت آغــاز کــرد. اکنــون ایــن تیــم، در ســه ردۀ ســنی 

بیــش از 70 بازیکــن دارد و در ســه تیــم فعالیــت می کنــد.

نماینده گاِن  سفر  از  فیس بوکش  رسمی  در صفحۀ  کشور  فوتبال  فدراسیون 
با صاحیت فدراسیون جهانی و آسیایی فوتبال برای بررسی اوضاع فوتبال 

افغانستان به کابل خبر داده است.
فدراسیون فوتبال با نشر اعامیۀ رسمی مدعی شده است که دخالت های اخیر 
در روند برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، پای فیفا و ای اف سی را به 

فوتبال افغانستان باز کرده است.
اخیر  اتفاقات  است:  آمده  کشور  فوتبال  فدراسیون  اعامیۀ  از  قسمتی  در 
فوتبال کشور و مداخات گوناگون ارگان های سوم در امور فدراسیون فوتبال 
افغانستان، پای نماینده گان با صاحیت فیفا و کنفدارسیون فوتبال آسیا را به 

افغانستان کشاند.
اعامیه صراحت دارد که بعد از اتفاقات رخ داده در مورد انتخابات فدراسیون 
فوتبال افغانستان، مسووالن فدراسیون جهانی و آسیایی تصمیم گرفتند برای 
افغانستان  به  را  با صاحیت خود  نماینده گان  فوتبال کشور  اوضاع  بررسی 

بفرستند تا شرایط فوتبال  کشور را از نزدیک بررسی کنند.
شده  نیز صحبت  فوتبال  فدراسیون  انتخابات  در خصوص  اعامیه  این  در 
است. فدراسیون فوتبال می گوید که این نهاد آمادۀ برگزاری انتخابات شفاف 
است. در این خصوص آمده است: "در این اواخر شایعاتی مبنی بر این که 
نماینده گان  حضور  به  عاقه مندی  هیچ گونه  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
موضوع  این  که  است  شده  مطرح  ندارند،  را  آسیایی  و  جهانی  فدراسیون 
تکذیب شده و نشان دهندۀ این است که مسووالن فدراسیون فوتبال افغانستان 
کامًا آمادۀ برگزاری انتخابات شفاف و مطابق با اساس نامۀ فدراسیون جهانی، 
از  عاری  در یک فضای  که  می باشد  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  و  آسیایی 

مداخات انتخابات را برگزار کند".
فدراسیوِن فوتبال کشور، اما در پایاِن این اعامیه اشاره کرده است که زمان 

حضور این نماینده گان بعداً اعام خواهد شد.

برنامۀ بزرگ احمدشاه مسعود
 از دید نظامی و سیاسی چه بود؟

ــد  ــوران ارش ــی از مأم ــم یک ــه قل ــت ب ــی اس ــوان کتاب ــخبارات« عن ــر اس »هن
ســازمان اطاعاتــی امریــکا )ســیاه( –آقــای هنــک کرمپتــون– کــه تــازه چــاپ 
ــا احمدشــاه مســعود نوشــته اســت. مــن  شــده اســت. او از ماقــات خــود ب
ــاه  ــخنان احمدش ــریحات و س ــه تش ــودم و از این ک ــم ب ــات مترج در آن ماق
ــود٬ خواســتم مــن هــم ســهم  ــن یحث هایــش ب مســعود یکــی از ماندگارتری
خــود را ادا ســازم. اگــر قبــل از چــاپ ایــن کتــاب چیــزی می نوشــتم٬ شــاید 

ــداد. ــک روی ــت ی ــه روای ــد٬ ن ــمرده می ش ــردازی ش نظریه پ
برنامۀ بزرگ احمدشاه مسعود از دید نظامی و سیاسی چه بود؟

ــگاران خارجــی، هیأت هــای اســتخباراتی کشــورهای خارجــی و  بارهــا خبرن
ــه دشــمن شــما قســمت  ــد ک ــن ســوال را می کردن ــی از او ای ــه گان داخل نخب
بــزرگ از افغانســتان را تســخیر کــرده اســت؛ بندرگاه هــای تجارتــی در اختیــار 
ــد،  ــت می کن ــان حمای ــی از آن ــورهای عرب ــتان و کش ــرار دارد، پاکس ــان ق آن
شــما در یــک جغرافیــه بســیار دشــوار و فاقــد اقتصــاد حتــا نیمه خودکفــا گیــر 
افتــاده ایــد، کمــک خارجــی برای تــان تــا آن حــد بــزرگ و زیــاد نیســت کــه 
نقطــۀ عطــف ایجــاد کنیــد، تعــدادی از یــاران خیلــی نزدیک تــان شــما را تــرک 
ــد، مــردم در حوزه یــی کــه شــما در آن حاکمیــت داریــد مشــکات  کــرده ان
فــراوان اقتصــادی دارنــد، چگونــه بــاور داریــد کــه از ایــن وضعیــت بیــرون 
ــرون  ــی بی ــکار نظام ــا راه ــت ب ــن وضعی ــر از ای ــا اگ ــد؟ و حت ــد ش خواهی

شــوید؛ راه حــل سیاســی از دیــد شــما چیســت؟
مســعود یکــی از کهن تریــن قواعــد جنــگ را بــا کلیــت اش مراعــات 
ــه  ــن گفت ــن که ــخ چی ــگ در تاری ــطوره یی جن ــۀ اس ــانزو؛ نابغ ــرد. س می ک
اســت: "هرکــس خــود و دشــمن خــود را درســت شــناخت، در هــر جنگــی 
پیــروز اســت". احمدشــاه مســعود دشــمن را خــوب می شــناخت٬ ولــی شــاید 
در شــناخت دوســتان خــود چنان چــه از رفتــار آنــان حــاال بــر می آیــد٬ ایــن 

ــود. اصــل را مراعــات نکــرده ب
احمدشــاه مســعود بــاور داشــت کــه بعــد از آنکــه طالبــان در مناطــق شــمال 
ــام  ــل ع ــگ قت ــد، در یکاولن ــق کردن ــوخته را تطبی ــن س ــت زمی ــل سیاس کاب
ــام  ــل ع ــه قب ــت ب ــزار دس ــد، در م ــن بردن ــان را از بی ــای بامی ــد، بُت ه کردن
زدنــد و در کابــل بــه صــورت آشــکارا برخــورد تبعیض آمیــز بــا مــردم شــهر 
ــود  ــد٬ وج ــدا کنن ــردم راه پی ــای م ــه در دل ه ــکان این ک ــر ام ــتند؛ دیگ داش
نداشــت. بــه بــاور او، خیزش هــا مردمــی در اعتــراض علیــه تعصــب، تبعیــض، 
ــان  ــم طالب ــرون وســطایی، ظل ــار ق ــی، رفت ــات، تفوق جوی ــود عرضــۀ خدم نب
و مهم تــر از همــه، حضــور نیرو هــای پاکســتانی در صحنــه و عرب هــا، 
ــوارترین  ــخت ترین و دش ــه س ــرد ک ــر می ک ــود. او فک ــی ب ــر حتم ــک ام ی
ــتانده  ــر گذش ــود، پشــت س ــال 199۶ – 1998 ب ــا س ــه همان ــش را ک روزهای
ــد. ــاد کن ــت ایج ــی بن بس ــت نظام ــا در وضعی ــرد ت ــر کار می ک ــود و دیگ ب

ــاد  ــود. ایج ــاخته ب ــم س ــی را فراه ــت نظام ــک بن بس ــی ی ــات سیاس مقدم
ــاختار  ــوان س ــتان« عن ــات افغانس ــرای نج ــامی ب ــی اس ــد مل ــۀ متح »جبه
ــد  ــن ســاختار از دی ــه وجــود آورد. ای ــه در ســال 1998 ب ــود ک سیاســی یی ب
ــاحۀ  ــه س ــا آنک ــرد؛ ب ــی می ک ــتان نماینده گ ــام افغانس ــاری از تم ــی و تب قوم
ــود.  ــه ســاحات مشــخص شــده ب ــن ســاختار محــدود ب ــت ای تحــت حاکمی
پاکســتانی ها از روی خصومــت و نفاق افگنــی، بــه آن »ایتــاف شــمال« 

ــت. ــده اس ــاده ش ــتر جاافت ــه بیش ــی ک ــد. اصطاح ــاب می کردن خط
احمدشــاه مســعود از ســاحات درۀ صــوف، جنــوب غــور، کوهســتانات 
ــه  ــر ک ــاط کن ــی و بعضــی نق ــتان غرب ــار، نورس ــور در ننگره ــاب، درۀ ن فاری
ــاد  ــر مقاومــت ی ــه عنــوان جزای ــود، ب در آنجا هــا عمــًا جنــگ آغــاز شــده ب
ــردم  ــن نیرو هــا و م ــه ای ــات اندکــی ک ــا امکان ــه ب ــاور داشــت ک می کــرد و ب
در اختیــار داشــتند، بــرای طالبــان مشــکل بســیار بــزرگ ایجــاد کــرده بودنــد. 
ایــن جزایــر توانســته بودنــد کــه از تمرکــز قــوای دشــمن علیــه یــک نقطــه 
ــی،  ــد توانای ــمن را از دی ــی؛ دش ــای فرسایش ــا جنگ ه ــد و ب ــری کنن جلوگی
ســوق و اداره، حمایــۀ لوجســتیکی پراگنــده کننــد. بــه باور احمدشــاه مســعود، 
بــا گذشــت زمــان و بــا گســترش جنگ هــای فرسایشــی، ایــن جزایــر بــا هــم 

وصــل خواهنــد شــد.
ــرات  ــتون فق ــود و س ــدک ب ــیار ان ــر بس ــن جزای ــه در ای ــروی تعلیم یافت نی
ــان  ــر طالب ــی در براب ــت مردم ــد. مقاوم ــکیل می دادن ــردم تش ــت را م مقاوم
ــری  ــد فک ــه از دی ــی، بلک ــد نظام ــا از دی ــان را نه تنه ــر طالب ــوم دیگ ــه مفه ب
ــل  ــردم قاب ــرای م ــان ب ــر طالب ــر تفک ــود. دیگ ــانیده ب ــش کش ــه چال ــز ب نی
پذیــرش نبــود. امــا بــا آن هــم، بــه اســاس ارقامــی کــه حــاال ســازمان اطاعات 
مرکــزی امریــکا )ســیاه( منتشــر کــرده اســت، تعــداد نیــروی جنگــی طالبــان 
ــود و  ــر نیروی هــای نظامــی تحــت فرماندهــی احمدشــاه مســعود ب ــج براب پن
از دیــد هزینــه؛ ده تــا پانــزده برابــر مصــرف داشــتند. یعنــی در شــمال کابــل 
ُکل نیروی هــای مقاومــت بــه کمتــر از بیســت وپنج هزار می رســیدند، در 
حالی کــه طالبــان در خــط و در ریــزرف همیــن جبهــات باالتــر از صــد هــزار 

ــرو داشــتند. نی
در  پایگاهــی  تحکیــم ســاحات  مقاومــت،  تقویــت جزایــر  پهلــوی  در 
ــی  ــۀ نظام ــل و پنجشــیر بخــش دیگــر اساســی برنام شمال شــرق، شــمال کاب
ــود.  ــز ب ــی مجه ــک، ول ــش کوچ ــک ارت ــاختن ی ــعود در س ــاه مس احمدش
تعلیمــات ایــن ارتــش در والیــت تخــار آغــاز گردیــده بــود و اولیــن دســته ها 
ــداد  ــه تع ــیه ب ــده از روس ــداری ش ــی خری ــین های جنگ ــا و ماش از تانک ه
ــا و  ــن جنگ ه ــا اوج گرفت ــد. ب ــیده بودن ــاحه رس ــازه در س ــن ت ــاد چی هفت
مقاومــت در جزایــر مقاومــت و برنامــۀ هجــوم نیــروی مرکــزی؛ محاســبه ایــن 
ــن  ــد و ای ــدم اول شــمال افغانســتان را از دســت بدهن ــان در ق ــه طالب ــود ک ب
گشــایش از دیــد اقتصــادی و بازشــدن راه هــای اکماالتــی جبهــۀ مقاومــت را 

ــد. ــرار ده ــری ق ــت بهت در حال

داوود نعیمی
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شــماری از شــهروندان افغانســتان و فعــاالن جامعــۀ 
مدنــی فنلنــد در واکنــش بــه آنچــه کــه اخــراج اجبــاری 
پناهجویــان افغانســتان از ایــن کشــور عنــوان می شــود از 
ــف  1۵۶ روز  بدین ســو تحصــن نمــوده و خواســتار توق

ــد هســتند. ایــن رون
ــی  ــد، در حال ــت فنلن ــینکی« پایتخ ــان در »هلس پناهجوی
تحصــن نموده انــد کــه بــه گفتــۀ آنــان دولــت آن کشــور 
ــکل  ــه ش ــان را ب ــار پناهجوی ــه ب ــم س ــت ک ــون دس تاکن

ــال داده  اســت. ــه افغانســتان انتق ــاری ب اجب
ــد  ــه ســندی دســت یافته ان ــد ب ــده گان می گوین تحصن کنن
ــت  ــی درخواس ــدون برس ــان را ب ــی پناهجوی ــه تمام ک

پناهندگی شــان، اخــراج می کننــد
ــان  ــی، می ــکل پنهان ــه ش ــند ب ــن س ــان: ای ــۀ آن ــه گفت ب
ــه امضــا  نماینــدۀ افغانســتان و وزارت مهاجریــن فنلنــد ب
رســیده و رســانه های فنلنــد نیــز از چگونگــی آن در 

جریــان قــرار نگرفته انــد.
ــه،  ــرار گرفت ــز ق ــدگار نی ــار مان ــه در اختی ــند ک ــن س ای
ــد در صــورت  ــد می توان نشــان می دهــد کــه کشــور فنلن
عــدم تثبیــت هویــت و بــدون طــی مراحــل اســناد خاصی 

پناهجویــان را اخــراج نمایــد. 
تحصــن کننــدگان می گوینــد: در پــی امضــای ایــن 
ــار و  ــی گرفت ــان در حال ــوی افغ ــک پناهج ــه ی تفاهم نام
ــدۀ درخواســت مهاجــرت وی در  ــه پرون اخــراج شــد ک
دادگاه ایــن کشــور تحــت بررســی بــود و بعــد از اخــراج، 

ــد. ــی خوان ــتحق پناهنده گ ــه وی را مس محکم
 بــه گفتــۀ آنــان: ســه هفتــه قبــل نیــز 11 تــن از پناهجویان 
ــود  ــا وج ــده و ب ــتگیر ش ــس دس ــط پولی ــتان توس افغانس
اعتــراض دیگــر پناهجویــان و فعــاالن مدنــی فنلنــد، 
ــتان  ــه افغانس ــاعت ب ــد س ــرف چن ــان روز و در ظ هم

ــدند. ــال داده ش انتق
آنــان می افزاینــد در پــی اقــدام کشــور فنلنــد بــه اخــراج 
ــه  ــدام ب ــن اق ــن ت ــون چندی ــان، تاکن ــاری پناهجوی اجب

خودکشــی نموده انــد. 
ــل  ــا تحم ــان ب ــه آن ــد ک ــتان می گوین ــان افغانس پناهجوی
ســختی ها و مشــکات زیــاد راه مهاجــرت را طــی 
ــه  ــه بازگشــت ب ــی حاضــر ب ــچ قیمت ــه هی ــد و ب نموده ان

ــتند. ــتان نیس افغانس
ــد در  ــل حســینی، پناهجــوی افغانســتان در فنلن عبدالجلی
ــه قیمــت جــان  ــان ب ــت: جوان ــدگار گف ــا مان ــت ب صحب
ــت  ــاری مخالف ــراج اجب ــن اخ ــر ای ــا در براب ــان حت ش
ــد  ــه فنلن ــتان ب ــت افغانس ــزود: :»دول ــد. وی اف می نماین
بــا  و  امــن  زندگــی  وعده هــای  و  می گویــد  دروغ 
ــراج  ــه اخ ــور را وادار ب ــن کش ــد و ای ــهولت را می ده س

مــا پناهجویــان می ســازد.« 
ایــن پناهجــو از دولــت افغانســتان می خواهــد: بــه جــای 
کشــانیدن اجبــاری پناهجویــان جلــو موترهــای انتحــاری 
ــرد، فســاد را ریشــه کن کــرده و آرامــش و امنیــت  را بگی
ــه  ــه خــود ب ــان خــود ب ــان جوان ــد، آن زم ــن نمای را تامی

کشــور برخواهنــد گشــت. 
فنلنــد  در  افغــان  پناهجــوی  دیگــر  بهــروز  صــادق 
ــۀ  ــق نام ــودن تواف ــا نم ــا امض ــت ب ــه دول ــد ک می گوی
ــا جــان شــهروندان خــود  ــان در واقــع ب اخــراج پناهجوی

ــن پناهجــو کــه در خطــر اخراج شــدن  ــد. ای ــازی می کن ب
ــتان  ــه افغانس ــان ب ــت پناهجوی ــت: بازگش ــرار دارد گف ق
ــر فشــار  ــا از اث جــز ایــن ســه پیامــد نخواهــد داشــت: ی
اقتصــادی بــه صــف نیروهــای مخالــف دولــت خواهنــد 
ــه  ــواد مخــدر شــده و یاهــم ب ــه م ــاد ب ــا معت پیوســت، ی

ــد.  ــد ش ــر خواهن ــایه مهاج ــورهای همس کش
ــودکان و  ــا و ک ــامل خانواده ه ــه ش ــدگان ک ــن کنن تحص
نوجوانــان افغانســتان و شــماری از شــهروندان فنلنــد 
ــد  ــد را در چن ــت فنلن ــان از دول ــت ش ــود خواس می ش

مــورد خاصــه می نماینــد: 
»دولــت فنلنــد بایــد اخــراج اجبــاری پناهجویــان را 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــتان را بای ــد، افغانس ــف نمای متوق
ــن بپذیــرد، درخواســت پناهجویــان بایــد  کشــور ناام
ــانی  ــرد و کس ــورت بگی ــی ص ــه برس ــق و همه جانب دقی
کــه از کمــپ هــای پناهجویــان بیــرون رانــده می شــوند، 

ــود.« ــاش داده ش ــود و ب ــکان ب ــان م برایش
پناهجویــان افغانســتان در حالــی خواســتار توقــف اخــراج 
اجبــاری هســتند کــه دو ســال پیــش موجــی از شــهروندان 
افغانســتان، ایــن کشــور را بــه مقصــد اروپــا تــرک کردنــد. 
عبدالجلیــل حســینی می گویــد: »مــا از مــرگ فــرار 
ــم، در  ــه داشــتیم از دســت دادی ــزی ک ــم، همــه چی کردی
ــود جــان خــود را از دســت  ــده ب ــزی نمان مســیر راه چی
ــران و  ــیر ای ــان را در مس ــن پناهجوی ــان باخت ــم، ج بدهی
ترکیــه و یونــان بــا چشــم خــود دیدیــم، و بــرای زنــدن 
ــم  ــا ه ــی از اینج ــم، ول ــاه آوردی ــا پن ــه اروپ ــدن ب مان

ــد«. ــراج نماین ــا را اخ ــد م می خواهن
وی افــزود: » 1۵۶ روز از تحصــن مــا می گــذرد و در 
ــنود؛  ــا را بش ــدای م ــه ص ــت ک ــی نیس ــم کس ــا ه اینج
ــه  ــری ک ــاد دیگ ــر نه ــل و ه ــازمان مل ــر، س ــوق بش حق
ــود.« ــش نب ــک دروغ بی ــودم ی ــنیده ب ــه ش ــمش را ک اس
ــور  ــن کش ــووالن وزارت مهاجری ــال، مس ــن ح  در همی
امضــای هرگونــه تفاهم نامــه ای کــه پناهجویــان را بــدون 
ــان  ــت پناهندگی ش ــی درخواس ــت و بررس ــت هوی تثبی

اخــراج نمایــد، رد می نمایــد. 
حفیــظ احمــد میاخیــل مشــاور مطبوعاتــی وزارت امــور 
ــاه  ــتان م ــت افغانس ــت:: دول ــدگار گف ــه مان ــن ب مهاجری
ــکاری  ــۀ هم ــک تفاهم نام ــادی ی ــال ۲01۶ می ــر س اکتوب
بــا دولــت فنلنــد بــه امضــا رســانیده کــه در آن از حقــوق 
ــت  ــزود:  دول ــت.  وی اف ــوده اس ــاع نم ــان دف پناهجوی
ــورهای  ــا کش ــترک را ب ــه مش ــار اعامی ــتان چه افغانس
اروپایــی بــه امضــا رســانیده کــه در ایــن تفاهم نامه هــا از 
کشــورهای میزبــان خواســته شــده اســت کــه در قســمت 
مــکان بــود و بــاش، درخواســت پناهندگــی و در صــورت 
مایــل بــودن زمینــه بازگشــت را بــرای پناهجویــان فراهــم 

ســازد. 
میزبــان  اگــر کشــورهای  میاخیــل می گویــد:  آقــای 
خــاف تفاهم نامــه عمــل نماینــد دولــت افغانســتان 
اخــراج پناهجویــان را نپذیرفتــه و از آنــان دفــاع خواهــد 

ــرد.  ک
کــه  افــزود  مهاجریــن  وزارت  مطبوعاتــی  مشــاور 
چگونگــی تحصــن پناهجویــان در فنلنــد بررســی خواهــد 

ــد. ش

ــا  ــور ب ــت غ ــه والی ــات بلندپای مقام
تاییــد ایــن خبــر می گوینــد کــه 
ــای  ــوره را نیروه ــوالی تی ــز ولس مرک
دولتــی بامــداد دیــروز از نــزد طالبــان 

پــس گرفته انــد.
مرکــز ولســوالی تیــوره والیــت غــور، 
بــه صــورت کامــل بــه تصــرف 

ــد. ــی درآم ــای دولت نیروه
ــا  ــور ب ــت غ ــه والی ــات بلندپای مقام
تاییــد ایــن خبــر می گوینــد کــه 
ــای  ــوره را نیروه ــوالی تی ــز ولس مرک
دولتــی بامــداد امــروز از نــزد طالبــان 

پــس گرفته انــد.
غــام ناصــر خاضــع والــی غــور 
ــی  ــی حوال ــای امنیت ــد: نیروه می گوی

ســاعت 8:30 بامــداد امــروز درنتیجــه 
حمــات هــوای و زمینــی، مرکــز 
ولســوالی تیــوره را از کنتــرل طالبــان 

ــد. ــارج کردن خ
ایــن  در  کــه  گفتــه  غــور  والــی 
عملیــات بــه طالبــان تلفــات ســنگین 

وارد شــده اســت.
ــی  ــای دولت ــه نیروه ــه ب ــه ک اوگفت
ــیب  ــچ آس ــی هی ــای مردم وخیزش ه

ــت. ــیده اس نرس
مصطفــی  غــام  هــم  ســوی  از 
غــور  پولیــس  فرمانــده  محســنی 
گفتــه کــه عملیــات پــس گیــری 
ــا  ــته ت ــوره از روز گذش ــوالی تی ولس
اکنــون ادامــه داشــته کــه بشــمول دو 

فرمانــده طالبــان ۵9 تــن کشــته و ۵4 
تــن هــم زخمــی شــده اند. 

ــه نیروهــای  ــه ک ــای محســنی گفت آق
را  ولســوالی  مرکــز  تنهــا  دولتــی 
ــش  ــد و پی ــرف در آورده ان ــه تص ب
ــازی  ــرای پاک س ــان ب ــای آن روی ه
وجــود  از  ولســوالی  ایــن  کامــل 

طالبــان ادامــه دارد.
ــن  ــان از هــوا و زمی ــه وی آن ــه گفت ب
مواضــع طالبــان هــدف قــرار داده 

ــت. ــده اس ش
امــا ذبیــح اهلل مجاهــد ســخنگوی 
ــان گفته هــای مقامــات محلــی و  طالب
امنیتــی غــور را رد کــرده و گفتــه کــه 
هنــوز هــم بشــمول مرکــز ولســوالی، 
ــه تصــرف  ــوره ب ــاحات بیشــتر تی س

ــان اســت. آن
بــه بیــان ســخنگوی طالبــان، در ایــن 
زد و خوردهــا یــک تــن از افــراد 

ــت. ــده اس ــته ش ــان کش آن
او ادعــا کــرده کــه 11 عضــو امنیتــی 

دولــت کشــته شــده اســت.
طــرف  از  اســاس  از  ادعــا  ایــن 
حکومــت محلــی غــور رد شــده 

اســت.
ــد،  ــوره، در روز اول اس ــوالی تی ولس
ــاعته  ــی 7۲ س ــری های ــس از درگی پ

ــاد. ــان افت ــه دســت طالب ب

بســیار  اقدامــی  در  پاکســتان  ســابق  رییس جمهــور 
ــتفاده از  ــدی اش اس ــه در دوران تص ــرد ک ــان ک ــادر اذع ن

ــت. ــر داش ــد را در نظ ــه هن ــی علی ــلیحات اتم تس
بــه مناســبت هفتادمیــن ســالروز اســتقال هنــد و پاکســتان 
در  پاکســتان  ســابق  رییس جمهــور  مشــرف،  پرویــز 
مصاحبــه بــا روزنامــه جاپانــی ماینیچــی شــیمبون در 
دوبــی افشــا کــرد کــه در بحبوحــه تنش هــا میــان هنــد و 
پاکســتان بــه دنبــال حملــه تروریســتی ســال ۲001 میادی 
بــه پارلمــان دهلــی نــو اســتفاده از تســلیحات اتمــی علیــه 
ــدام  ــرس از اق ــر ت ــه خاط ــا ب ــر داشــت ام ــد را در نظ هن

ــرد. ــاب ک ــم اجتن ــن تصمی ــه از ای ــی جویان تاف
هنگامــی کــه در دســمبر ســال ۲001 میــادی بــه پارلمــان 
ــتی  ــروه تروریس ــک گ ــاد ی ــام آب ــد، اس ــه ش ــد حمل هن
افــراط گــرا را متهــم کــرد کــه بــا کمــک آژانــس اطاعــات 

ــب داده اســت. ــه را ترتی ــن حمل ــی پاکســتان ای نظام
بــه دنبــال ایــن مســاله هنــد و پاکســتان نزدیــک بــه یــک 
ــود را در  ــی خ ــی و دریای ــی، زمین ــروی هوای ــون نی میلی
ــر  ــا اکتب ــت ت ــن بن بس ــرده و ای ــیج ک ــترک بس ــرز مش م

ــت. ــه یاف ــادی ادام ۲00۲ می
پرویــز مشــرف در جریــان ایــن مصاحبــه گفــت: هنگامــی 
ــن  ــت ای ــاال گرف ــادی ب ــال ۲00۲ می ــا در س ــه تنش ه ک
ــور  ــی از آســتانه اتمــی عب ــه حت خطــر وجــود داشــت ک

ــدم  ــان شــب های بســیاری را نخوابی ــن در آن زم ــم. م کنی
و از خــودم می پرســیدم کــه آیــا بایــد تســلیحات اتمــی را 

مســتقر کنــم یــا خیــر.
در آن زمــان مشــرف بــه صــورت علنــی اعــام کــرده بــود 
کــه احتمــال اســتفاده از تســلیحات اتمــی علیــه هنــد را رد 
ــه  ــاره دارد ک ــت اش ــن حقیق ــه ای ــهادتش ب ــد و ش نمی کن
ــه  ــه واقع بینان ــک گزین ــت ی ــارات وی در حقیق ــن اظه ای

بــوده اســت نــه تنهــا یــک تظاهــر دیپلماتیــک.

ــان  ــت: در آن زم ــه گف ــن مصاحب ــان ای ــرف در جری مش
نــه هنــد و نــه پاکســتان کاهــک اتمــی مســتقر در 
ــا دو روز  ــک ی ــه ی ــتند و در نتیج ــان نداش موشک هایش
ــی  ــک اتم ــاب موش ــاده پرت ــا آم ــا م ــید ت ــول می کش ط
ــه  ــک ها ب ــه موش ــدادم ک ــتور ن ــز دس ــن هرگ ــویم. م ش
کاهــک اتمــی مجهــز شــوند و در موقعیــت شــلیک قــرار 
گیرنــد و خــدا را شــکر فکــر هــم نمی کنــم کــه هنــد نیــز 

ــد. ــرده باش ــن کاری ک چنی
وی افــزود: شــاید تــرس از اقــدام تافــی جویانــه باعــث 

یــک تلنگــر و تامــل در ذهــن هــر دو طــرف شــد.
هنــد و پاکســتان متعاقبــًا از یــک جنــگ تمــام عیــار 

اجتنــاب کردنــد و تنش هــا فروکــش کــرد.

تحصن پناهجویان افغانستان در فنلند
 وارد پنجمین ماه شد

مرکز ولسوالی تیورۀ غور از اشغال طالبان خارج شد

مشرف:
 در سال 2۰۰۱ قصد حمله اتمی به هند را در نظر داشتیم!

حمید فرهادی- ماندگار
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