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فاجعـــۀ هـــرات نـــه اول ماجراســـت و نـــه هـــم 
ـــف  ـــکال مختل ـــه اش ـــود؛ ب ـــد ب ـــرا خواه ـــر ماج آخ
و در زمان هـــا و مکان هـــای متفـــاوت ادامـــه 
ـــر، زن  ـــوان و پی ـــا ج ـــان صده ـــت و ج ـــد یاف خواه
ـــر  ـــت، مگ ـــد گرف ـــرزمین را خواه ـــن س ـــرد ای و م
این کـــه در کابـــل پایتخـــت کشـــور در نهادهـــای 
ـــی  ـــرات اساس ـــی تغیی ـــی و امنیت ـــر سیاس تصمیم گی

ـــد. بیای
امـــا رهبـــری موجـــود هیچ گونـــه ارادۀ ملـــی 
ـــط  ـــی، فق ـــرات اساس ـــای آوردن تغیی ـــه ج ـــدارد. ب ن
ـــا کارت  ـــازی ب ـــا و ب ـــی مهره ه ـــض تاکتیک ـــا تعوی ب
ـــی  ـــان سیاس ـــل حریف ـــاش دارد در مقاب ـــب ت طال
ـــاک  ـــردم خ ـــم م ـــه چش ـــد و ب ـــدازی نمای ـــم ان به
ـــا در  ـــا و تراژیدی ه ـــدۀ فاجعه ه ـــل عم ـــد. دلی بپاش
همیـــن سیاســـت کابـــل نهفتـــه اســـت. در غیـــر ایـــن 
ـــۀ  ـــال، توافقنام ـــه س ـــدت س ـــی م ـــرا ط ـــورت چ ص
سیاســـی را عملـــی نســـاخت تـــا بـــا تشـــکیل دولـــت 
ــع  ــردم از موضـ ــروع، مـ ــد و مشـ ــی، قانونمنـ ملـ
ـــی مســـوولیت جمعـــی  ـــی مل ـــا همگرای ـــدرت و ب ق

می گرفتنـــد و بـــه دشـــمنان پاســـخ می دادنـــد.
ازیـــن رو تغییـــرات یـــا از طریـــق فشـــار داخلـــی رونما 
ـــای  ـــی نیروه ـــاب همگرای ـــه ایج ـــد ک ـــد ش خواه
ـــا  ـــی، ت ـــم بیرون ـــم تفاه ـــا ه ـــد ی ـــی را م ینمای سیاس
افغانســـتان بـــه یـــک تعـــادل برســـد و فرصـــت 
ـــتون  ـــان و س ـــی طالب ـــته جات نیابت ـــکاری از دس تبه

پنجمی هـــای درون حکومتـــی گرفتـــه شـــود.
بـــه رروح هــــمه شهــــدا دعـــا می کنیـــم و بـــا هراتیـــان 

دردمنـــد، غمشـــریک م یباشـــیم.
از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
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ګـرشک کـې د طالبـانو یـوه بـرید

 ۵ افغـان رستیـري وژلـي

سرگیچه های
 رهـبر حـزب اسالمی

خفـه شـدن آزادی بیـان 
در افغـانستان

امریکا در جنگ افغانستان برنده نیست

ــر  ــه خاط ــه( ب ــروز )جمع ــی دی ــت وحــدت مل ــس حکوم ریی
ــن  ــه ای ــرات ب ــتی ه ــداد تروریس ــان روی ــا قربانی ــریکی ب غم ش

ــت.  ــت رف والی
ــداد  ــان روی ــای قربانی ــا خانواده ه ــفر ب ــن س ــی در ای ــای غن آق
ــدار و  ــرات دی ــی ه ــای محل ــه و مقام ه ــن مســجد جوادی خونی

ــرد.  ــات ک ماق
مــردم هــرات بــه شــدت از ناتوانــی حکومــت وحــدت ملــی در 

امــر تأمیــن امنیــت ایــن والیــت شــاکی هســتند. 
ــه حکومــت وحــدت  ــد ک ــا اشــرف غنی گفتن ــدار ب ــان در دی آن
ملــی حتــا قــادر بــه تأمیــن امنیــت عبادت گاه هــا نشــده اســت. 
اعضــای خانــوادۀ شــهدای هــرات بــه رییــس حکومــت وحــدت 
ملــی گفتنــد کــه اگــر نیروهــای امنیتــی امنیــت مــردم را تأمیــن 

ــم. ــن می کنی ــا خــود امنیــت خــود را تأمی ــد، م کــرده نمی توان
ــا اشــرف غنی گفتنــد کــه  مســووالن محلــی هــرات در دیــدار ب

مشــکل اصلــی هــرات نبــود نیــروی امنیتــی کافــی اســت. آنــان 
همچنــان گفتنــد کــه ســربازان اجــازۀ فیــر ندارنــد و ایــن مســأله 
ســبب شــده اســت تروریســتان بــه ســاده گی بــه ه-ر جــا برســند. 
ــه  ــی هــرات خطــاب ب ــار یــک عضــو  شــورای والیت ــر ایث کبی
رییــس حکومــت وحــدت ملــی گفتــه اســت: پرسشــی دارم، زیر 
ســایه دولــت وحــدت ملــی شــما، چرا حتــا عبادتــگاه هــای مردم 

ــت؟ امن نیس
مــردم هــرات از کم توجهــی حکومــت مرکــزی در زمینــۀ 

رســیده گی بــه خواســت های شــان انتقــاد دارنــد. 
هراتیــان پــس از حادثــۀ خونیــن مســجد جوادیــه کــه در نتیجــه 
آن بیــش از 40 تــن جــان باختــه و چندیــن تــن دیگــر زخمــی 
شــدند، بــا حضــور گســترده در جــاده بــه تروریســتان نــه گفتنــد 
و از حکومــت بــه خاطــر ناتوانــی در امــر تأمیــن امنیــت و جــان و 

مــال شــان انتقــاد کردنــد. 
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ــار رهبــر یکــی از شــاخه های  گلبدیــن حکمتی
حــزب اســامی، مدعــی اســت کــه دولــت در 
شــانزده ســال گذشــته امنیــِت شــمال را تأمیــن 
کــرده نتوانســته اســت، امــا اگــر بــه او اجــازه 
داده شــود، در ظــرف شــش ماه ایــن کار را 

انجــام خواهــد داد. 
ایــن ســخن اگــر از روی بی ماحظه گــی و 
عــدم مســوولیت بــر زبــان نیامــده باشــد، بدون 
ــی  شــک از روی بلنـــدپروازی و خودبزرگ بین
مطــرح شــده اســت. تقلیــل مســایل کاِن 
ــه چنــد عامــِل جزیــی و موجودیــِت  امنیتــی ب
چنــد گــروه مســلح، ســطحی نگرِی بســیار 
ــود  ــای موج ــه دور از واقعیت ه ــده و ب فریبن

ــد.  ــد باش ــتان می توان ــگ افغانس جن
ــور،  ــمال کش ــای ش ــی از ناامنی ه ــاید بخش ش
عمــًا از ســوی افــرادی انجــام شــود کــه زیــر 
پرچــِم حــزب اســامی فعالیــت می کننــد، 
ولــی همیــن افــراد هــم اگــر از جنــگ دســت 
مدعــی  نمی تــوان  به آســانی  بــاز  بکشــند، 
تأمیــن امنیــت در منطقــۀ بزرگــی بــه وســعت 

شــمال کشــور شــد. 
یــک چیــز  حرف هــای بی مســووالنه زدن، 
اســت و متعهدانــه ســخن گفتــن، چیــزی 
یکــی  را  حرف هــا  همیــن  اگــر  دیگــر. 
از ناراضیــاِن آقــای غنــی در شــمال بیــان 
ــزرگ  ــی ب ــاِن او غوغای ــرد، حــاال جارچی می ک
ــه  ــام را ب ــد اته ــد و ص ــه بودن ــه راه انداخت ب
ــی  ــد. ول ــار می کردن ــخنان ب ــن س ــدۀ ای گوین
ــامی  ــزب اس ــای ح ــه هدف ه ــی ک از آن جای
ــه  ــده ک ــام ش ــر ادغ ــان در یکدیگ و ارگ چن
ــر کاری  ــا از همدیگ ــردِن آن ه ــدا ک ــاال ج ح
ــا  ــه ادعاه ــت، این گون ــکل اس ــت مش ــه غای ب
هیــچ مشــکلی بــرای ارگ ریاســت جمهــوری 
ــه  ــی هــم کــه ب ــد داشـــته باشــد. آنان نمی توان
این گونــه ســخنان گــوش می دهنــد، یــک 
ــما  ــر ش ــه "اگ ــند ک ــان نمی پرس ــار از ایش ب
چنــان معجــزۀ کان در عرصــۀ تأمیــن امنیــت 
ــته اید  ــرا آرام نشس ــس چ ــد، پ ــرده می توانی ک
و به اصطــاح "طــرح مشــخص"ِ خــود را 

نمی دهیــد؟"  ارایــه 
ــۀ  ــچ جنب ــخنان هی ــن س ــه ای ــوم اســت ک معل
عملــی و کاربــردی ندارنــد و تنهــا بــرای 
ــی  ــۀ زبان ــی و دادن حرب ــان عموم ــب اذه فری
ــای  ــواداراِن آق ــرف داران و ه ــی ط ــرای برخ ب
در  آن هــا   تــا  شــده اند  بیــان  حکمتیــار 
توانایی هــای  شفایی شــان  رویارویایی هــای 

خارق العــادۀ رهبــر خــود و حزب شــان را 
بــه رخ دیگــران بکشــند. شــاید در جنــگ 
ــا  ــی ت ــای خارج ــت و نیروه ــتان دول افغانس
شــده  کان  اشــتباه های  دچــار  حــال  بــه 
باشــند و عمــًا مأموریتــی را کــه بــرای خــود 
تعریــف کــرده بودنــد، نتوانســـتند بــه وقــت و 
ــی از جانــب  ــان برســانند؛ ول ــه پای ــاِن آن ب زم
دیگــر انــکار نبایــد کــرد کــه جنــگ افغانســتان 
جنــگ یــک عــده شورشــی و بغاوت گــِر 
عــادی نیســت کــه بتــوان آن هــا را بــه آســانی 

ــد.  ــرون ران ــه بی از صحن
 انتظــار می رفــت کــه دولــت افغانســتان و 
بین المللــی طــی شــانزده ســال  نیروهــای 
ــگ  ــی جن ــل اصل ــایی عوام ــا شناس ــته ب گذش
ــه  و نقــاط آســیب پذیر، موفــق می شــدند ک
بــارِ جنــگ را بــه میــزان باالیــی کاهــش دهنــد؛ 
ــگ  ــه جن ــی ک ــه فرصت های ــا توجــه ب ــرا ب زی
و  منطقه یــی  قدرت هــای  بــرای  افغانســتان 
ــار  ــوان انتظ ــود آورده، نمی ت ــه وج ــی ب جهان
ــک  ــیلۀ ی ــه وس ــانی و ب ــه آس ــه ب ــت ک داش
حــزب بتــوان آن را بــه صفــر تقلیــل بخشــید. 
آقــای حکمتیــار و حــزِب او شــانزده ســال بــا 
ــت و  ــن دول ــر همی ــام در براب ــی تم بی رحم
ــِر  ــک س ــدازۀ ی ــه ان ــا ب ــد، آی ــا جنگیدن نیروه
ســوزن توانســتند موفقیــت بــه دســت آورنــد و 
یــا نقــِش ایــن حــزب در جنــگ چنــان پُررنگ 
بــه نظــر برســـد کــه فکــر شــود بــا کنــار آمدن 
ــرض  ــده ف ــگ را تمام ش ــوان جن ــا آن می ت ب

کــرد؟ 
شــانزده  در  حزبــش  و  حکمتیــار  آقــای 
ــی  ــام فعل ــر نظ ــی در براب ــته وقت ــال گذش س
و  کوچک تریــن  از  یکــی  می جنگیدنــد، 
کم بهاتریــن نیروهایــی بودنــد کــه ایــن جنــگ 
ــی  ــام دوره ی ــز در تم ــد. هرگ ــه می دادن را ادام
کــه آقــای حکمتیــار در برابــر نظــام فعلــی قرار 
ــه نشــر نرســید  ــری ب ــان خب داشــت، از او چن
در  او  حــزِب  عظیــم  توانایی هــای  از  کــه 
جنــگ خبــر دهنــد. ایــن طــور هــم نبــود کــه 
ــای  ــد زور و توانایی ه ــار نخواه ــای حکمتی آق
ــه  ــذارد، بلک ــش بگ ــه نمای ــود را ب ــی خ جنگ
ــا تمــام وجــود می خواســت نشـــان دهــد  او ب
کــه قــدرت و توانایــی جنگــِی او را هیــچ یــک 
از عناصــر موجــود در جنــگ ندارنــد. امــا 
ــن  ــت ای ــی می توانس ــرو و توانای ــدام نی ــا ک ب

ــد؟ ــام ده ــدرت را انج ــش ق نمای
جنــگ  امــروز،  بــه  تــا  زمــان  همــان  از 

افغانســتان یــک جنــِگ ســاده و در حــِد چنــد 
ــت.  ــوده اس ــرا نب ــی و افراط گ ــروه شورش گ
جنــگ افغانســتان پهلوهــای متکثــر و مختلفــی 
ــه  ــادی را ب ــای زی ــورها و گروه ه دارد و کش
ــی  ــرده اســت. وقت ــویق ک ــت در آن تشـ دخال
ــِگ  ــدان جن ــتان می ــه افغانس ــود ک ــه می ش گفت
نیابتــی اســت، بــه چــه معناســت؟ آیــا معنــاِی 
آن غیــر از ایــن اســت کــه منافــع قدرت هــای 
ــه ایــن  ــای آن هــا را ب ــادی در افغانســتان، پ زی

ــرده اســت؟  ــاز ک کشــور ب
آقــای حکمتیــار بــا گفتــن ایــن ســخنان عمــًا 
ــِی  ــن انتخابات ــش کمپای ــود و  حزب ــرای خ ب
ــش  ــه و او خــود بی ــت راه انداخت ــش از وق پی
ــه  ــن لحظ ــر همی ــه اگ ــد ک ــران می دان از دیگ
قــدرت بــه دســِت او بیفتــد، افغانســتان دوبــاره 
برمی گــردد بــه دهــۀ هفتــاد و جنگ هــای 
ــِت  ــای آن، پش ــور خاطره ه ــه هن ــی ک مدهش
ــی  ــل و برخ ــه در کاب ــانی را ک ــِت کس اکثری
زنده گــی  افغانســتان  دیگــر  شــهرهای  از 

می لرزانــد. می کننــد، 
ــر کاِن  ــه فک ــتان ب ــگ در افغانس ــار جن  مه
ــتفادۀ  ــن اس ــد ضم ــا بتوان ــاز دارد ت ــی نی مل
معقــول از نیروهــای موجــود در دفــع آن، 
ــرده و  ــایی ک ــز شناس ــگ را نی ــای جن زمینه ه
از بیــن ببــرد. وقتــی آقــای حکمتیــار می گویــد 
کــه کاری را کــه در شــانزده ســال دولــت 
ــن  ــی در تأمی ــای بین الملل ــتان و نیروه افغانس
امنیــت کــرده نتوانســته اند در ظــرف شــش ماه 
می کنــد، بــا کــدام چشـــم انداز و نیروهــا 
ایــن مأموریــت را بــه انجــام می رســاند؟ 
جنــگ  در  کــه  گروه هایــی  و  افــراد  اگــر 
ــار  ــای حکمتی ــد از آق ــت دارن افغانســتان دخال
ــروز و  ــه ام ــا ب ــرا ت حرف شــنوی داشــتند، چـ
پــس از پیوســتن ایشــان بــه رونــد صلــح، هیــچ 
ــار  ــای حکمتی ــد؟ آق ــت نکردن از ایشــان متابع
ــه  ــار دارد ک ــی در اختی ــای پنهان ــه نیروه چ
بــا واگــذار کــردن امنیــت بــه ایشــان، آن 
ــانی  ــه آس ــوند و ب ــه  می ش ــا وارد صحن نیروه
ــن  ــت تأمی ــح و امنی و در ظــرف شــش ماه صل

می گــردد؟
حــرِف  کشــور  ایــن  در  کــه  افســوس   
قانونی یــی  پیامــد  هیــچ  زدن  بی مســووالنه 
در پــی نــدارد، ورنــه بایــد آقــای حکمتیــار در 
مــورد ســخنانی کــه گفتــه اســت، جــواب پــس 

ــی داد.  م
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ــه(  ــع )جوادی ــر یــک مســجد جام ــۀ روز سه شــنبۀ گذشــته ب حمل
در هــرات کــه عمدتــًا شــیعیان در آن مصــروِف عبــادت اند، نشــان 
داد کــه بازی هــای پیچیــده و وحشــت ناکی در افغانســتان در حــاِل 
گســترش اســت. البتــه اعتــراِض هزاران نفــرِی فــرداِی آن رویــداد 
ــر هــر دسیســه  ــد در براب در هــرات نشــان داد کــه مــردم می  توانن
ــتند.  ــد، بایس ــته باش ــی داش ــرِق مذهب ــوی تف ــه ب ــی ک و برنامه ی
ــز  ــه و نی ــجد جوادی ــار در مس ــد از انفج ــا بع ــراِت هراتی ه تظاه
ــزرِگ انتحــارِی چهارراهــی  ــس از انفجــار ب ــان پ ــراِت کابلی تظاه
ــرای  ــی الزم ب ــه پخته گ ــتان ب ــردمِ افغانس ــه م ــق، نشــان داد ک زنب

ــا حــوادث رســیده اند.  ــه ب دادخواهــی و برخــوردِ آگاهان
مــردم افغانســتان بــا صــدور بیانیه هــا و ارایــۀ خواســته های 
ــر  ــم ب ــه ه ــد ک ــان دادن ــداد نش ــن دو روی ــس از ای ــی پ قانون
ــا  ــم از ضعف ه ــد و ه ــف ان ــِی خــود واق ــِت دشــمناِن بیرون ماهی
ــتی  ــوادِث تروریس ــا ح ــارزه ب ــت در مب ــایی هاِی حکوم و نارس

نیســتند.  بی خبــر 
ــده  ــه عه ــش ب ــروه داع ــات را گ ــن حم ــوولیِت ای ــه مس اگرچ
ــا بی اعتنایــی و ســرکوِب حکومــت  ــوام ب گرفــت، امــا ســکوِت ت
نســبت بــه اعتراض هــا و خواســته های برحــِق مــردم، ایــن ســوال 
را خلــق می کنــد کــه »آیــا به راســتی انفجارهــای اخیــر کارِ داعــش 
اســت؟ آیــا داعشــی کــه در مرکــِز خــود شســکت خــورده و تقریبًا 
ــن  ــتان چنی ــهرهای افغانس ــد در ش ــت، می توان ــده اس ــود ش ناب

قــوی ظاهــر شــود؟«
ــروزی،  ــدۀ ام ــای پیچی ــم در دنی ــه تروریس ــت ک ــل درک اس قاب
تروریســم  بــه  حتــا  و  یافتــه  مضاعــف  پیچیده گی هــاِی 
ــل  ــا آن چــه قاب ــه اســت؛ ام جهانی شــده و شــبکه یی شــهرت یافت
ــامِ  ــا ن ــزاری و اســتخباراتی ب ــای اب ــه: بازی ه ــکار نیســت این ک ان
ــی از  ــز بخش ــب نی ــش و طال ــد داع ــتی مانن ــای تروریس گروه ه
می  کننــد. احتــوا  را  تروریســتی  فعالیت هــای  پیچیده گی هــای 
در مــوارد متعــددی مــردم افغانســتان شــاهد حمــاِت انتحاری یــی 
ــوولیِت آن  ــتی مس ــای تروریس ــک از گروه ه ــه هیچ ی ــد ک بوده ان
ــِم  ــِم تروریس ــۀ هم وغ ــه هم ــد؛ در حالی ک ــده نگرفته ان ــه عه را ب
نمایش هــای وحشــت ناک و  راه انــدازی  نویــن،  هویت محــورِ 
ــت.  ــش اس ــاِن خوی ــام و نش ــه ن ــانه ها ب ــق رس ــاعۀ آن از طری اش
حملــه بــه مســجد باقرالعلــوم شــیعیان در کابــل و انفجــار در میــان 

ــد.  ــن دســت ان ــی از ای ــنایی، نمونه های ــش روش معترضــاِن جنب
ــایت ها  ــه وب س ــد ک ــن دارن ــت از ای ــا حکای ــی از تحلیل ه برخ
و آدرس هــای مجازی یــی کــه زیــر نــامِ داعــش مســوولیِت 
ــا  ــد و ب ــی ان ــد، جعل ــده می گیرن ــات را به عه ــیاری از حم بس
داعــِش اصلــی هیــچ ارتباطــی نمی رســانند. در عیــن حــال، 
ــی  ــت مل ــس پیشــیِن امنی ــه ریی برخــی از سیاســت مداران از جمل
ــتان و  ــش در افغانس ــه داع ــت ک ــه اس ــا گفت ــح باره ــای صال آق
ــد  ــدارد و گروه هــاِی دیگــری همانن ــل حضــور ن به خصــوص کاب
طالبــان هســتند کــه بــه نــامِ داعــش دســت بــه عملیــات می زننــد. 
ــناخته،  ــرکت های ناش ــماری از ش ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب باوره
چنیــن پروژه هایــی را از آدرس هــای اســتخباراتی بــه دســت 
ــد  ــامِ داعــش می توان ــان ن ــن می ــد؛ در ای ــد و اجــرا می کنن می آورن
ُمهــر و مومــی محکــم بــر ســایِر نشــانی ها به ویــژه نشــانِی اصلــی 

باشــد. 
ــونری  ــۀ فرماس ــرکت هایی، حلق ــن ش ــه چنی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــرکت های  ــد. ش ــتان ان ــتی در افغانس ــوادث تروریس ــِی ح و نامرئ
ــز خاصــی  ــه مرک ــه اگرچــه ب ــی ک ــی و داخلی ی متخصــِص بیرون
ــی در همــکاری و بده بســتاِن منظــم  در جهــان وصــل نیســتند، ول

ــد. ــر می برن ــر به س ــا یکدیگ ب
ــه  ــد ک ــا می گوی ــه م ــی ب ــِن واقع ــر قرای ــی ب ــۀ مبتن ــن گمان ای
ــورت  ــب ص ــا طال ــش و ی ــام داع ــه ن ــراً ب ــه اخی ــی ک حمات
ــتند  ــوردار نیس ــی برخ ــادی و معنای ــِت الزمِ م ــد، از اصال می گیرن
ــیِ ِ فرماســون وار  ــاِت نامرئ و پشــت ســِر آن هــا، شــرکت ها و حلق

ــد. ــود دارن وج
ــه  ــت ک ــی اس ــه حکومت ــه متوج ــا هم ــوال ها و دغدغه ه ــن س ای
رییــِس آن و تیــِم مخصوصــش از تأمیــن امنیــت، مبــارزه بــا فســاد 
ــِل  ــه ح ــادر ب ــا ق ــد، ام ــطوح دم می زنن ــۀ س ــات در هم و اصاح
معمــای ناامنــی در افغانســتان و حتــا پایتخــت نشــده اند. حکومــِت 
موجــود موظــف اســت کــه حمــاِت مشــکوک و خطرنــاِک اخیــر 
ــد و  ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــش م ــدا و پنهان ــه های پی ــا ریش را ب
ــدارک  ــی را ت ــِی ویژه ی ــِر امنیت ــات و تدابی ــر آن، اصاح ــی ب مبتن
ببینــد تــا دیگــر ایــن نــوع حمــات تکــرار نشــوند. در غیــر ایــن 
ــت  ــد از حکوم ــا می توان ــات نه تنه ــن حم ــۀ ای ــورت، ادام ص
ــد  ــه می توان ــد، بلک ــت کن ــروعیت و صاحی ــِل مش ــلِب کام س
ــی و  ــوب های کاِن فرقه ی ــا و آش ــِق فتنه ه ــه عم ــتان را ب افغانس

ســمتی فــرو ببــرد!

افزایش حمالت تروریستِی 

مشـکوک و خطـرناک در افغانستان
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ــه  ــزارش داده ک ــوزٰ، گ ــی نی ــی س ــۀ اِن ب روزنام
دونالــد ترامــپ رییــس جمهــور امریــکا در یــک 
نشســت امنیتــی بــا مشــاوران نظامــی خــود گفتــه 
ــده نیســت.   کــه امریــکا در جنــگ افغانســتان برن
ــن  ــکا در ای ــور امری ــس جمه ــپ ریی ــای ترام آق
ــن کشــور  ــی ای ــدم پیشــرفت نظام نشســت از ع
در جنــگ افغانســتان انتقــاد کــرده و تأکیــد کــرده 
اســت می خواهــد بدانــد کــه چــه زمانــی جنــگ 

ــان خواهــد یافــت. در افغانســتان پای
ــه  ــگ در افغانســتان ب ــتی جن ــداوم و بی سرنوش ت
ــه  ــد ب ــد ترامــپ، تأکی ــی کشــانیده کــه دونال جای
ــدم  ــرده و از ع ــل ک ــن معض ــت از ای ــرون رف بی
ــده  ــاکی ش ــور ش ــن کش ــگ در ای ــرفت جن پیش

اســت.
از  شــماری  قــول  از  امریکایــی  رســانه های 
ــه  ــور ک ــن کش ــی ای ــۀ نظام ــد پای ــات بلن مقام
نخواســته اند نام شــان افشــا شــوند؛ گــزارش 
داده انــد کــه ترامــپ در جریــان یــک نشســت در 
مــاه گذشــته بــا مشــاوران خــود از عــدم پیشــرفت 
در جنــگ افغانســتان انتقــاد کــرده و تقاضــا نموده 
تــا بدانــد، چــه زمانــی جنــگ در افغانســتان پایــان 

ــت. ــد یاف خواه
ایــن مقامــات گفته انــد کــه رییــس جمهــور 
ــکا  ــه امری ــه ک ــود گفت ــاوران خ ــه مش ــپ ب ترام
برنــده جنــگ در افغانســتان نمی باشــد و حتــی بــه 
جیــم متیــس وزیردفــاع و جــوزف دنفــورد رییس 
ســتاد مشــترک ارتــش امریــکا دســتور داد کــه در 
ــرال جــان نیکلســن، فرمانــده  مــورد برکنــاری ژن
ــای  ــع قوت ه ــت قاط ــت حمای ــی ماموری عموم

ــد. ــور کنن ــی در افغانســتان، غ ــن الملل بی
ــبت  ــپ نس ــای ترام ــک و تردیده ــی و ش ناراحت
بــه بــن بســت موجــود در جنــگ افغانســتان بــه 
جــای رســیده کــه حتــی آقــای ترامــپ برکنــاری 
عمومــی  فرمانــده  نیکلســن،  جــان  جنــرال 
ماموریــت حمایــت قاطــع نیروهــای بیــن المللــی 

ــت. ــرده اس ــنهاد ک ــتان را پیش در افغانس
رییــس جمهــور ترامــپ در حالــی از تــداوم 
جنــگ و نتایــج کار ژنــرال نیکلســن در افغانســتان 
اظهارناراحتــی کــرده کــه آقــای نیکلســن چنــدی 
پیــش گفتــه بــود کــه جنــگ در برابــر گروهــای 
پایــان  افغانســتان  در  افگــن  دهشــت  فعــال 
خواهــد یافــت، امــا او تأکیــد کــرده کــه ایــن امــر 

کار ســاده و چنــد روزه نمی باشــد.
آقــای نیکلســن هم چنــان، تأییــد کــرده بــود کــه 
ــه  ــیده و ب ــت رس ــن بس ــه ب ــتان ب ــگ افغانس جن
خاطــر از بیــن بــردن ایــن بــن بســت، او نیازمنــد 
ــکا در آن کشــور  ــی امری ــربازان اضاف حضــور س
اســت. جنــرال جــان نیکلســون، فرمانــدۀ عمومــی 
ــود  ــه ب ــن المللــی در افغانســتان گفت نیروهــای بی
گروه هــای  ســرنگونی  و  مبــارزه  بــرای  کــه 
ــان  ــه نظامی ــاز ب ــتان نی ــت افگن در افغانس دهش

ــت. ــتان اس ــتر در افغانس بیش
نگاشــته  خبرگزاری هــا  از  برخــی  هم چنــان، 

بودنــد کــه پنتاگــون تصمیــم بــه فرســتادن چهــار 
هــزار نظامــی تــازه نفــس را بــه افغانســتان گرفتــه 
ــان  ــه از جری ــی ک ــات امریکای ــا، مقام ــت. ام اس
ــد،  ــفید خبرداده ان ــته قصرس ــاه گذش ــت م نشس
ــپ  ــای ترام ــای آق ــه شــک و تردیده ــد ک گفته ان
در مــورد جنــگ در افغانســتان باعــث تاخیــر 
ــرای  ــاالت متحــده ب ــد ای اعــام اســتراتیژی جدی

ــت. ــده اس ــز ش ــتان نی افغانس
ــود کــه راهبــردی جدیــد نظامــی امریــکا  قــرار ب
ــه  ــا ب ــود، ام ــام ش ــه زودی اع ــتان ب در افغانس
ــد  ــی، دونال ــد امریکای ــات ارش ــن مقام ــۀ ای گفت
ترامــپ در نشســت مــاه گذشــته کــه در رابطــه بــا 
ــورد  ــود، در م ــزار شــده ب ــگ افغانســتان برگ جن

ــاورد. ــان نی ــه می ــی ب ــچ حرف ــرد هی ــن راهب ای
براســاس اســتراتیژی جدیــد نظامــی امریــکا 
بــرای افغانســتان، انتظــار مــی رود کــه از ســه الــی 
پنــج هــزار ســرباز اضافــی امریــکا بــه افغانســتان 

فرســتاده شــود.
دیــدار رییــس جمهــور ترامــپ بــا مشــاور 
نظامــی اش یــک روز پــس از آن صــورت گرفتــه 
ــان  ــروه از نظامی ــا گ ــپ ب ــای ترام ــه آق ــود ک ب
ــت  ــتان خدم ــه در افغانس ــی ک ــابقه دار امریکای س
ــان  ــات آن ــع آوری نظری ــر جم ــه خاط ــد، ب کردن
ــت  ــتان صحب ــگ افغانس ــروزی در جن ــرای پی ب

ــود. ــره ب ک
در ایــن دیــدار، آقــای ترامــپ گفتــه بــود، 
می خواهــد از کســانی بشــنود کــه عمــًا در 

میــدان جنــگ افغانســتان تجربــه دارنــد.
ــس  ــن ریی ــان مکی ــناتور ج ــال، س ــن ح در همی
از  امریــکا  ســنای  مجلــس  خارجــی  کمیتــۀ 
ــاد  ــورد افغانســتان انتق ــکا در م بی برنامه گــی امری

ــت.  ــرده اس ک
ــت  ــاه از ریاس ــش م ــه ش ــه ک ــن گفت ــای مکی آق
ــا  ــا ت جمهــوری ترامــپ ســپری شــده اســت، ام
ــه  ــی ب ــت یاب ــرای دس ــردی ب ــچ راهب ــوز هی هن

ــت. ــده اس ــاد نش ــتان ایج ــت در افغانس موفقی
ــور  ــال از حض ــه ۱۶ س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــکا در  ــری امری ــه رهب ــو ب ــای نات ــی نیروه نظام
ــی  ــا اوضــاع امنیت افغانســتان ســپری می شــود، ام

ــت.  ــده اس ــر ش ــته بدت ــتان از گذش افغانس
ــمالی  ــات ش ــته والی ــال گذش ــان دو س در جری
ــه  ــدز دو مرتب ــت کن ــن شــده اند، والی بیشــتر ناام
بــه دســت گــروه طالبــان ســقوط کــرد و طالبــان 
در والیــت ســرپل و بدخشــان، نورســتان، بغــان، 
ننگرهــار، هلمنــد، غــور، بادغیــس و چنــد والیت 

ــد. ــای خــود را گســترش دادن ــر فعالیت ه دیگ
بــه اســاس گفته هــای ســخنگویان نهادهــای 
ــوالی  ــش از ۱۵ ولس ــر بی ــال حاض ــی در ح امنیت
در قلمــرو طالبــان قــرار دارد. هــر چنــد مســووالن 
امنیتــی همــه روزه بــه بهتــر شــدن اوضــاع امنیتــی 
در کشــور صحبــت می کننــد، امــا برخــی اوقــات 
ــقوط  ــی و س ــووالن امنیت ــای مس ــان صحبت ه می
ــا  ــان ۵ ت ــت طالب ــه دس ــوالی ها ب ــی از ولس برخ

مجیدی
یــک نظرســنجی تــازۀ دفتــر حمایــت 
افغانســتان  آزاد  رســانه های  کننــدۀ 
بیشــتر  کــه  می دهــد  نشــان  )نــی( 
ــع  ــی از وض ــانه های اجتماع ــران رس کارب
ــه  ــر شــبکه های اجتماعــی ب ــت ب محدودی

نگران انــد. شــدت 
کــه  نشــان می دهــد  نظرســنجی  ایــن 
اجتماعــی  کاربــران شــبکه های  بیشــتر 
خواهــان تعدیــل ُکدهــای جــزای ســایبری 
انــد، زیــرا بــه گفتــۀ آنــان، برخــی از 
کدهــای جــزای ســایبری درســت تعریــف 

نشــده و دارای ابهــام می باشــند.
کننــدۀ  حمایــت  نهــاد  در  مســووالن 
می گوینــد  افغانســتان  آزاد  رســانه های 
ــا براســاس  ــزم اســت ت ــت مل ــه حکوم ک
و  خبرنــگاران  جانــی  امنیــت  قانــون، 
شــهروندان را تأمیــن و تضمیــن کننــد. 
ــی  ــس اجرای ــر، ریی ــب خلوتگ عبدالمجی
بــه  نهــاد  ایــن  کــه  می گویــد  نــی 
اجتماعــی  رســانه های  هفتــۀ  مناســبت 
یــک نظرســنجی را در میــان کاربــران 
ــرده  ــدازی ک ــی راه ان ــانه های اجتماع رس

ــت. اس
ــۀ  ــنبۀ هفت ــه روز پنج ش ــر ب ــای خلوتگ آق
گذشــته، در یــک نشســت خبــری گفــت: 
ــک  ــش از ی ــا بی ــنجی ب ــن نظرس "در ای
هــزار کاربــر رســانه های اجتماعــی در 

ــایبری  ــد س ــون جدی ــورد قان ــل در م کاب
بــر  محدودیــت  وضــع  و  افغانســتان 
شــبکه های اجتماعــی از ســوی حکومــت، 

ــه ــت ک ــده اس ــه ش مصاحب
بیــش از ۸۳ درصــد از مصاحبــه کننــده گان 
ایــن نظرســنجی بــه شــدت مخالــف وضع 
اجتماعــی  شــبکه های  بــر  محدودیــت 

اند".
دفتــر نــی در آغــاز طــرح ایــن قانــون نیــز 
ــن  ــه ای ــود ک ــه ب ــی گفت ــار نگران ــا اظه ب
قانــون آزادی هــای شــهروندی به ویــژه 

آزادی بیــان را محــدود می کنــد.
کــه وضــع  آنچــه  از  آقــای خلوتگــر 
ــی از  ــانه های اجتماع ــر رس ــت ب محدودی
ــدت  ــه ش ــد ب ــت می خوان ــوی حکوم س
ــای  ــرده و آن را خــاف ارزش ه ــاد ک انتق

ــد. ــان خوان آزادی بی
ــت  ــی نهــاد حمای ــۀ رییــس اجرای ــه گفت ب
افغانســتان:  آزاد  رســانه های  کننــدۀ 
ــار  ــر فش ــال اخی ــن دو س ــت در ای "دول
زیــادی بــاالی رســانه های اجتماعــی آورده 
ــر خلیــل نرم گــوی،  ــه داکت اســت؛ از جمل
رییــس بیمارســتان بغان مرکــزی از طرف 
یکــی ارگان هــای دولتــی بــه دلیــل این کــه 
او تعــداد کشــته شــده گان و زخمیــان 
حملــۀ حکومــت در بغــان مرکــزی را بــه 
رســانه ها داده و بــا رســانه ها مصاحبــه 
کــرده بــود، بازداشــت کــرده اســت و 

ــگاران  ــادی از خبرن ــداد زی ــور تع همین ط
بــه دلیــل پوســت های فیســبوکی بازداشــت 
ــد". ــده ان ــران کنن ــا نگ ــه این ه ــدند ک ش

مجیــب خلوتگــر می گویــد کــه ایــن 
ــانه ها  ــر رس ــار ب ــوی فش ــه نح ــل ب عم

می شــود.  محســوب 
او بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تهدیــد طالبان 
در برابــر خبرنــگاران بــه ویــژه در والیــت 
بغــان و هلمنــد بــه شــدت افزایــش یافتــه 
اســت، گفــت کــه کار خبرنــگاری در 
ــه روز دشــوارتر می شــود. افغانســتان روزب
آقــای خلوتگــر بیــان داشــت کــه بــه 
دلیــل تهدیدهــای طالبــان، شــماری از 
خبرنــگاران والیــت بغــان را تــرک کــرده 
انــد. طالبــان ایــن خبرنــگاران را متهــم بــه 
نشــر آمارهــای نادرســت از شــمار تلفــات 

ــد. ــرده ان ــان مســلح ک مخالف
رییــس اجرایــی نــی از حکومــت خواســت 
ــان در کشــور نشــده و  ــع آزادی بی ــا مان ت
ــن  ــرای تأمی ــی را ب ــدی و عمل ــر ج تدابی
روی  رســانه ها  و  خبرنــگاران  امنیــت 

ــرد. دســت گی
ــت  ــرح اس ــال مط ــا درح ــن نگرانی ه ای
نزدیــک  میــادی  کــه در ســال ۲0۱۶ 
ــوی  ــه نح ــگار ب ــل خبرن ــد چه ــه دوص ب
ــه  ــد ب ــف تهدی ــای مختل ــوی نهاده از س

ــد. ــده بودن ــرگ ش م

بــر  تروریســتی  حمــات  افزایــش  بــا 
ــماری از  ــتان، ش ــی در افغانس ــکان مذهب ام
آگاهــان سیاســی می گوینــد، نفاق افگنــی 
و ایجــاد اختافــات میــان اقــوام و مذاهــب 
گروه هــای  اهــداف  از  افغانســتان،  در 

می باشــد. تروریســتی 
احمــد ســعیدی، آگاه امــور سیاســی گفــت، 
حمــات تروریســتی در اماکــن مذهبــی در 
ــه  ــاد تفرق ــدف ایج ــه ه ــا ب ــتان تنه افغانس
ــان مــردم و مذاهــب افغانســتان ســازمان  می

ــوند. ــی می ش ده
حمــات  گونــه  ایــن  ســعیدی،  آقــای 
شــیطانی  دسیســه های  را  تروریســتی 
خوانــده و بیــان داشــت کــه در ایــن مقطــع 
ــتان  ــردم افغانس ــا م ــت ت ــی، الزم اس زمان
دسیســه ها،  ایــن  ســازی  خنثــی  بــرای 

هوشــیارانه عمــل کننــد.
ــردم افغانســتان  ــر م ــه اگ وی هشــدار داد ک
ــرای جلوگیــری  ــر ایــن گروه هــا و ب در براب
از اهــداف شــان، هوشــیارانه اقــدام نکننــد، 
ممکــن اســت کــه ایــن گــروه هــا بدگمانــی 
ــان اقــوام و مذاهــب ایجــاد کننــد  هــا را می
ــای  ــگ ه ــای آن، جن ــه و پیامده ــه نتیج ک

مذهبــی خواهــد بــود.
ــر  وی از عــدم توانمنــدی حکومــت در براب
ــال  ــه در ح ــت ک ــخن گف ــش، س ــن چال ای
حاضــر حکومــت ضعیــف اســت و در برابــر 

ایــن همــه بحــران، کوتــاه آمــده اســت.
عزیــز رفیعــی رییــس مجتمــع شــبکه جامعه 
گروه هــای  کــه  می گویــد  نیــز  مدنــی 
تروریســتی بــه دنبــال نفــاق قومــی در 
افغانســتان اســت، زیــرا اختافــات مذهبــی 
دیگــر در میــان مــردم افغانســتان جــای 

ــت. ــول نیس ــل قب ــته و قاب نداش
ــردم  ــمنان م ــه دش ــزود ک ــی اف ــای رفیع آق
افغانســتان، نظــام کنونــی را آســیب شناســی 
نمــوده و بــرای تضعیــف شــدن افغانســتان، 
از دریچــه متفاوتــی تــری چــون حملــه بــر 
مســاجد، اهــداف شــان را دنبــال مــی کننــد.

رییــس مجتمــع شــبکه جامعــه مدنــی تاکیــد 

کــرد کــه بــرای جلوگیــری از هرگونــه 
ــی را  ــر امنیت ــردم، تدابی ــمنان م ــه دش دسیس
در مکان هــای مذهبــی بیشــتر کنــد، تاکنــون 
ــن  ــی انجــام شــده، عاملی هــر آنچــه حمات

ــد. ــا را شناســایی کنن آن ه
گروه هــای  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
تروریســتی بــه ویــژه گــروه داعــش، در یک 
ــه تروریســتی  ــن حمل ــته، چندی ســال گذش
باقرالعلــوم،  چــون  مســاجدی  بــر  را 
ــجدی  ــخی، مس ــگاه س ــجدالزهرا، زیارت مس
ــه  ــخ و ب ــت بل ــال والی ــوالی چمت در ولس
ــت  ــه در والی ــجد جوادی ــم، مس ــی ه تازگ

هــرات را انجــام داده انــد.

دونالد ترامپ:
امریکا در جنگ افغانستان برنده نیست

خفه شدن آزادی بیان در افغانستان

آگاهان:
تروریستان در تالش راه اندازی جنگ های مذهبی هستند

ابوبکر صدیق
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ـــای  ـــه از زوای ـــده اســـت ک ـــک بحـــِث پیچی ـــن بحـــث، ی ای
ــورد  ــاوت مـ ــِت متفـ ــدگاه و برداشـ ــا دیـ ــف بـ مختلـ
ـــۀ  ـــه گون ـــد ب ـــل از آن بای ـــا قب ـــرد. ام ـــرار می گی ـــی ق بررس
ـــا  ـــور آن ه ـــت و حض ـــا، هوی ـــینۀ تاجیک ه ـــی، پیش اجمال
ـــه  ـــن نقط ـــا ای ـــرد ت ـــرار گی ـــه ق ـــورد مطالع ـــه م در منطق
روش شـــود کـــه تاجیک هـــا بـــا ســـابقۀ بســـیار کهـــِن 
ـــازان و  ــِش مهمـــی از مدنیت س ــود، بخـ ــی خـ تاریخـ
ـــوزۀ  ـــک ح ـــزرگ و ی ـــای ب ـــک جغرافی ـــراِن ی حکومت گ
ـــه و  ـــیای میان ـــه، آس ـــه در خاورمیان ـــِی منطق ـــزرِگ تمدن ب

آســـیای جنوبـــی و حتـــا آســـیای صغیـــر بوده انـــد. 

ـــی  ـــتاد ربان ـــری اس ـــه رهب ـــتان ب ـــامی افغانس ـــت اس جمعی
و احمدشـــاه مســـعود در عرصه هـــای مختلـــِف اداره 
ــرو  ــی، از نیـ ــی و نظامـ ــای ملکـ ــِت بخش هـ و مدیریـ
و توانایـــی کافـــی و موثـــر برخـــوردار نبـــود. بدتـــر از 
ایـــن نقـــص و ناتوانـــی، فســـاد و بی صداقتـــی اعضـــا و 
ـــادی و  ـــای جه ـــایر تنظیم ه ـــم و س ـــن تنظی ـــوبیِن ای منس
ـــیاري  ـــود. بس ـــت ب ـــت و حکوم ـــریک در دول ـــامی ش اس
ـــای  ـــن تنظیم ه ـــا و فعالی ـــه کدره ـــري ک ـــراد و عناص از اف
خـــود در هـــر دو عرصـــۀ نظامـــي و ملکـــي بودنـــد و 
ـــه  ـــت ب ـــد، دس ـــرار گرفتن ـــي ق ـــي هاي دولت ـــداً در کرس بع

سوءاســـتفاده و خیانـــت مالـــي زدنـــد. 
ـــه  ـــت اســـامي ب ـــي ســـقوط دول ـــل درون در بررســـي عوام
ـــوان  ـــعود نمي ت ـــاه مس ـــی و احمدش ـــتاد ربان ـــری اس رهب
ـــم  ـــي چش ـــاد مال ـــترش فس ـــرِب گس ـــي و مخ ـــر منف از اث
ــهور  ــورخ مشـ ــدون مـ ــن خلـ ــول ابـ ــه قـ ــید. بـ پوشـ
ـــاع  ـــزۀ دف ـــرو و انگی ـــه نی ـــه" ک ـــدرت "عصبی ـــلمان، ق مس
ــاد  ــۀ فسـ ــود، در نتیجـ ــوب مي شـ ــت محسـ از حاکمیـ

مالـــي بـــه انحطـــاط و اضمحـــال رفـــت.

دوران مقاومت و بازنگری اشتباهاِت پیشین 
رهبران تاجیک تبار دولت اسالمی 

ــزان  ــان در میـ ــت طالبـ ــل به دسـ ــقوط کابـ ــس از سـ پـ
ــار و  ــه تخـ ــت را بـ ــر دولـ ــی مقـ ــتاد ربانـ ۱۳7۵، اسـ
مزارشـــریف و ســـپس بـــه بدخشـــان بـــرد. احمدشـــاه 
را  طالبـــان  علیـــه  مقاومـــت  فرماندهـــی  مســـعود 
به دســـت گرفـــت و در صـــدد آن شـــد کـــه در هـــر دو 
ـــتباهاِت دوران  ـــرار اش ـــی از تک ـــی و خارج ـــۀ داخل عرص
ـــران  ـــه جب ـــا ب ـــد و حت ـــری کن ـــل جلوگی ـــت در کاب حکوم

ــردازد.   ــتباهات بپـ آن اشـ
میانجی گـــری اســـتاد ربانـــی و احمدشـــاه مســـعود کـــه 
ــا  ــتان بـ ــام گرای تاجکسـ ــان اسـ ــتی مخالفـ ــرای آشـ بـ
ــان  ــی رحمـ ــت امام علـ ــه ریاسـ ــور بـ ــِت آن کشـ دولـ
ـــه  ـــود، ب ـــده ب ـــاز ش ـــل آغ ـــان در کاب ـــان حضورش در زم
ـــت تاجیکســـتان  ـــا دول ـــا ب ـــط آن ه کرســـی نشســـت و رواب

ـــد. ـــک ش ـــیار نزدی بس
ـــامی  ـــت اس ـــزب نهض ـــر ح ـــوری رهب ـــداهلل ن ـــید عب  س
تاجکســـتان بـــا امام علـــی رحمـــان رییس جمهـــور 
آن کشـــور را در فرخـــار افغانســـتان میزبانـــی کردنـــد و 
ـــاد  ـــرف ایج ـــر دو ط ـــان ه ـــح می ـــق و صل ـــای تواف پایه ه
ــروف  ــوان صدیـ ــا رضـ ــعود حتـ ــاه مسـ ــد. احمدشـ شـ
ـــت  ـــِف دول ـــدر مخال ـــروف و مقت ـــان مع ـــی از فرمانده یک
ـــول  ـــه قب ـــود، وادار ب ـــح ب ـــف صل ـــه مخال تاجیکســـتان را ک
ــتان  ــه تاجیکسـ ــا نیروهایـــش بـ صلـــح کـــرد و او را بـ
ــورد  ــان در مـ ــِت طالبـ ــار و سیاسـ ــه رفتـ ــتاد. البتـ فرسـ
ـــراد  ـــن، حضـــور اف ـــدۀ چیچی ـــت خودخوان ـــت از دول حمای
اســـام گرای ازبکســـتان بـــه رهبـــری جمعـــۀ نمنگانـــی 
ــور از  ــام گراهای اویغـ ــور اسـ ــان، حضـ ــان طالبـ در میـ
ـــورهای  ـــام گرا از کش ـــرد اس ـــزاران ف ـــور ه ـــن و حض چی
ــتان،  ــای تاجکسـ ــان، دولت هـ ــان طالبـ ــف در میـ مختلـ
قزاقســـتان، روســـیه، هنـــد، ازبکســـتان و ایـــران را بـــه 
حمایـــت و همـــکاری بـــا احمدشـــاه مســـعود و اســـتاد 

ربانـــی کشـــاند. 
ــی را در  ــگاه هوایـ ــک پایـ ــوالب یـ ــتان در کـ  تاجیکسـ
ــه  ــعود بـ ــرار داد. مسـ ــعود قـ ــاه مسـ ــار احمدشـ اختیـ
ســـفرهای متعـــدد بـــه تاجکســـتان، هنـــد، ازبکســـتان و 
ـــم  ـــتم و کری ـــرال دوس ـــا جن ـــل ب ـــران پرداخـــت. در داخ ای
ــان  ــترک را در خنجـ ــۀ مشـ ــۀ جبهـ ــی موافقت نامـ خلیلـ
)۱9 میـــزان ۱۳7۵ برابـــر بـــه ۱۱ اکتوبـــر ۱99۶( امضـــا 

ـــرد.  ک
ـــدید  ـــگ ش ـــه در جن ـــم آن ک ـــعود علی رغ ـــاه مس احمدش
بـــا طالبـــان به ســـر می بـــرد و طالبـــان تـــا ســـال ۱۳77 
ـــه  ـــا ب ـــد، ام ـــلط یافتن ـــان تس ـــا تالق ـــمال ت ـــات ش ـــر والی ب
ـــام  ـــت از تم ـــۀ مقاوم ـــاختن جبه ـــترده س ـــت و گس مقاوم
ـــرب و  ـــدگاه غ ـــه دی ـــرد ک ـــاش ک ـــه داد. او ت ـــوام ادام اق
به خصـــوص امریـــکا را در مـــورد دخالـــت پاکســـتان و 
نقـــش ایـــن کشـــور در حمایـــت از طالبـــان و القاعـــده 
ــوت  ــه دعـ ــل ۱۳۸0 بـ ــل حمـ ــد. در اوایـ ــر دهـ تغییـ
ـــه شـــهر استراســـبورگ فرانســـه  ـــا ب ـــان اروپ ریاســـت پارلم
ـــرد. او  ـــا ســـخنرانی ک ـــر پارلمـــان اروپ ـــرد و در مق ســـفر ک
ـــر  ـــت و خط ـــه ماهی ـــرب ب ـــکا و غ ـــه امری ـــود ک ـــدوار ب امی
ــا او  ــا بـ ــرد. امریکایی هـ ــی می بـ ــده پـ ــان و القاعـ طالبـ
نخســـت بـــر ســـر بازخریـــد موشـــک اســـتینگر رابطـــه 
ـــر ســـفارت  ـــده ب ـــۀ القاع ـــا حمل ـــد و ســـپس ب ایجـــاد کردن
امریـــکا در نایروبـــی و دارالســـام در 7 آگســـت ۱99۸ 
ـــات  ـــکارِی اطاع ـــادل و هم ـــۀ تب ـــن الدن رابط ـــِر ب ـــر س ب

ــان  ــا سیاست شـ ــد امریکایی هـ ــد. هرچنـ ــرار کردنـ برقـ
ایـــن بـــود و تـــاش می کردنـــد کـــه از ایـــن رابطه هـــا 
ـــاور  ـــا ب ـــرد، ام ـــود نب ـــان س ـــه طالب ـــگ علی ـــعود در جن مس
ـــِت  ـــدگاه و سیاس ـــر دی ـــد ب ـــه بتوان ـــود ک ـــن ب ـــعود ای مس
ـــاد  ـــر ایج ـــان تغیی ـــتان و طالب ـــر پاکس ـــر س ـــا ب امریکایی ه
ـــن  ـــا آخری ـــت و ت ـــت نداش ـــا موثری ـــن تاش ه ـــد. ای کن
ــاهد تغییـــر موقـــِف امریـــکا در  لحظـــات حیاتـــش شـ
ـــر  ـــن تغیی ـــود. ای ـــتان نب ـــِر افغانس ـــر س ـــتان ب ـــورد پاکس م
ـــس از ۱۱  ـــدود پ ـــت و مح ـــۀ موق ـــه گون ـــدی و ب ـــا ح ت
ــاد  ــکا ایجـ ــِت امریـ ــش و سیاسـ ــپتمبر ۲00۱ در بینـ سـ
شـــد، امـــا احمدشـــاه مســـعود دو روز پیـــش از آن بـــا 
ـــه  ـــده در خواج ـــرب القاع ـــو ع ـــاری دو عض ـــۀ انتح حمل

ـــود.  ـــیده ب ـــهادت رس ـــه ش ـــار ب ـــت تخ ـــن والی بهاءالدی

ـــی  ـــقوط تدریج ـــکا و س ـــان، ورود امری ـــقوط طالب س
ـــی  ـــدار سیاس ـــکان از اقت تاجی

ــکی  ــی و موشـ ــِت هوایـ ــا حمایـ ــان بـ ــت طالبـ حکومـ
امریـــکا توســـط نیروهـــای جبهـــۀ مقاومـــِت ضـــد 
ـــعود  ـــاه مس ـــًا احمدش ـــی اش را قب ـــه فرمانده ـــان ک طالب
بـــه دوش داشـــت، ســـاقط شـــد. کابـــل در ۱۲ نوامبـــر 
ــت  ــط نیروهـــای تحـ ــرب ۱۳۸0( توسـ ۲00۱ )۲۱ عقـ
ـــعود  ـــاه مس ـــین احمدش ـــم جانش ـــیم فهی ـــاِن محمدقس فرم
تصـــرف گردیـــد؛ امـــا رهبـــران مقاومـــت و جانشـــیناِن 
مســـعود کـــه در آغـــاز بـــر تمـــام نهادهـــای امنیتـــی و 
ـــن و  ـــاس ب ـــاز اج ـــان آغ ـــتند، از هم ـــلط داش ـــی تس نظام
ـــرزی  ـــد ک ـــت حام ـــه ریاس ـــت ب ـــت موق ـــکیل حکوم تش
خبط هـــای بزرگـــی را گام بـــه گام انجـــام دادنـــد. 
ـــزوا و  ـــف، ان ـــا تضعی ـــه تنه ـــا ن ـــتباهاِت آن ه ـــات اش تبع
ــه  ــا بـ ــه آن خبط هـ ــود، بلکـ ــدرت بـ ــان از قـ راندن شـ
ــکل گیری  ــی و شـ ــون اساسـ ــب قانـ ــن و تصویـ تدویـ
نظـــام ریاســـتی متمرکـــز انجامیـــد کـــه امـــروز قـــدرت 
سیاســـی را به صـــورت قانون منـــد در اختیـــار یـــک 
فـــرد بـــه عنـــوان رییـــس جمهـــور قـــرار داده اســـت. 

ـــعود،  ـــاه مس ـــینان احمدش ـــی جانش ـــتباه سیاس ـــتین اش نخس
پذیـــرش حامـــد کـــرزی از زاویـــۀ هویـــِت تبـــاری بـــه 
عنـــوان پشـــتون و تردیـــد ریاســـت عبدالســـتار ســـیرت 
ـــود.  ـــک ب ـــوان ازبی ـــه عن ـــارِی او ب ـــت تب ـــای هوی ـــر مبن ب
ـــه خصـــوص محمدقســـیم  جانشـــینان احمدشـــاه مســـعود ب
ـــرزی  ـــد ک ـــت حام ـــرای ریاس ـــداهلل ب ـــر عب ـــم و داکت فهی
در حکومـــت به شـــدت تـــاش و جانـــب داری کردنـــد. 
مارشـــال فهیـــم ایـــن حمایـــت را اشـــتباهِ خـــود تلقـــی 
ـــن  ـــل زاد ای ـــی خلی ـــرار زلم ـــه اص ـــه ب ـــت ک ـــرد و گف ک
کار را انجـــام داده، درحالی کـــه ســـید مخـــدوم رهیـــن و 
ـــا  ـــن ب ـــه م ـــتند ک ـــد داش ـــن تأکی ـــن از ب ـــر عبدالرحم داکت

ـــرزی.   ـــه ک ـــم، ن ـــه کن ـــیرت موافق ـــت س ریاس
ــه  ــرزی بـ ــیدن کـ ــدی در رسـ ــه حـ ــداهلل بـ ــر عبـ داکتـ
ریاســـت حکومـــت تـــاش کـــرد کـــه جیمـــز دابینـــز 
رییـــس هیـــأت امریکایـــی در اجـــاس بـــن می گویـــد: 
»در واقـــع، وحـــدت نظـــری کـــه در ســـطح بین المللـــی 
ـــه  ـــکل گرفت ـــرزی ش ـــد ک ـــتیبانی از حام ـــت و پش در حمای
بـــود، محصـــول تاش هـــای داکتـــر عبـــداهلل بـــود. 
ـــه  ـــرزی ب ـــوری ک ـــت کاندیدات ـــج و تقوی ـــر تروی ـــاوه ب ع
ـــان  ـــکار و اذه ـــنهاد را در اف ـــن پیش ـــذر ای ـــداهلل ب ـــن، عب م

 ، روس هـــا
دیپلمات هـــای  و  ایرانی هـــا  ترک هـــا،  هندی هـــا، 

متعـــدد اروپایـــی دیگـــر نیـــز کاشـــته بـــود.«
ــی در اول  ــتاد ربانـ ــت را از اسـ ــرزی حکومـ ــد کـ حامـ
ــد و در  ــلیم شـ ــمبر ۲00۱( تسـ ــدی ۱۳۸0 )۲۲ دسـ جـ
ـــًا  ـــه عمدت ـــت ک ـــۀ مقاوم ـــران جبه ـــار رهب ـــه و انحص حلق
ــرد.  ــاز کـ ــود را آغـ ــت خـ ــد، حکومـ ــکان بودنـ تاجیـ
ـــس  ـــرزی پ ـــت ک ـــکان در حکوم ـــران تاجی ـــتباهات رهب اش
ـــترده گی  ـــا گس ـــان ب ـــت همچن ـــان حاکمی ـــن و در جری از ب
بیشـــتر ادامـــه یافـــت. در لویـــه جرگـــۀ اضطـــراری )۲۱ 
ـــه ۱۱ جـــون ۲00۱( در کمیســـیون  ـــر ب جـــوزای ۱۳۸۱ براب
تدویـــن و تدقیـــق قانـــون اساســـی و در لویـــه جرگـــۀ 
ـــش  ـــا نق ـــوس ۱۳۸۲( ب ـــی )۲۲ ق ـــون اساس ـــب قان تصوی
ـــه  ـــز ب ـــتی متمرک ـــام ریاس ـــران نظ ـــن رهب ـــیاری از ای بس

ـــید.   ـــب رس تصوی
ــًا  ــک متدرجـ ــران تاجیـ ــدن رهبـ ــل رانـ ــی از عوامـ یکـ

از اقتـــدار سیاســـی و حتـــا مشـــارکت در ایـــن اقتـــدار 
ــه  ــاور بـ ــت و بـ ــن ذهنیـ ــن ایـ ــه تلقیـ ــرزی، بـ ــا کـ بـ
امریکایی هـــا و غربی هـــای حامـــِی ایـــن حکومـــت 
برمی گشـــت کـــه تاجیک هـــا در رهبـــری قـــدرت 
ــا  ــوند و این هـ ــتان می شـ ــی در افغانسـ ــب بی ثباتـ موجـ
نمی تواننـــد محـــور قـــدرت باشـــند و مـــورد پذیـــرش 
ــعود در  ــیناِن مسـ ــد. جانشـ ــرار گیرنـ ــر قـ ــوامِ دیگـ اقـ
ـــپس  ـــه و س ـــکل گرفت ـــِد ش ـــاختار جدی ـــن و س ـــاس ب اج
ــار و  ــا رفتـ ــان، بـ ــی خودشـ ــون اساسـ ــاختار قانـ در سـ

عمـــِل خـــود بـــه ایـــن تلقـــی صحـــه گذاشـــتند. 

سـخن آخر 
ـــث  ـــی و بح ـــن تلق ـــتِی ای ـــتی و نادرس ـــر از درس صرف نظ
ـــا در  ـــرای تاجیک ه ـــی ب ـــدار سیاس ـــش اقت ـــِر چال ـــر س ب
افغانســـتان از منظـــر قومـــی، نکتـــۀ اصلـــِی قابـــل پرســـش و 
ـــلمًا  ـــردد. مس ـــش برمی گ ـــن چال ـــور از ای ـــه عب ـــث ب بح
ـــورد و  ـــن م ـــی در ای ـــف و متفاوت ـــای مختل دیدگاه ه
ـــه گان  ـــت و نخب ـــل سیاس ـــوی اه ـــوص از س به خص
ـــه  ـــک ارای ـــۀ تاجی ـــه جامع ـــق ب ـــن فکراِن متعل و روش
ــر  ــی دیگـ ــی و قومـ ــای سیاسـ ــود. گروه هـ می شـ
در افغانســـتان نیـــز بـــه ایـــن موضـــوع نگاه هـــای 
ــاورِ مـــن ایـــن  ــا نـــگاه و بـ مختلـــف دارنـــد. امـ
ــا در  ــتان و حتـ ــا در افغانسـ ــه تاجیک هـ ــت کـ اسـ
ـــت  ـــا هوی ـــد، ت ـــِت فرهنگـــی دارن ـــه بیشـــتر هوی منطق
ـــد  ـــی بای ـــدار سیاس ـــش در اقت ـــل چال ـــاری. راه ح تب
ـــرد.  ـــرار گی ـــی ق ـــورد بررس ـــت م ـــن هوی ـــِر ای از منظ
ـــی  ـــل اصل ـــت راه ح ـــن هوی ـــن از ای ـــه م ـــه را ک آن چ
و پایـــدار بـــرای جامعـــه و کشـــور افغانســـتان در 
ـــی  ـــی تلق ـــی و اجتماع ـــاِت سیاس ـــِف حی ـــاد مختل ابع
می کنـــم، رفتـــن بـــه ســـوی جامعـــۀ شـــهروندی و 
ـــل  ـــوام. راه ح ـــت اق ـــه مل ـــت، ن ـــهروند اس ـــت ش مل
چالـــش اقتـــدار سیاســـی در افغانســـتان و جوامـــع 
قومـــی و گروه هـــای سیاســـی متعلـــق بـــه اقـــوام 
و هویت هـــای قومـــی، علی رغـــم تظاهـــر بـــه 
کتمـــان ایـــن تعلـــق، تقویـــت جامعـــۀ شـــهروندی 
و سیاسی ســـازی قـــدرت بـــه جـــای قومی ســـازی 
سیاســـت و قـــدرت در جهـــت شـــکل گیری ملـــت 

ـــت.  ـــهروندی اس ـــۀ ش ـــی و جامع مدن
ممکـــن اســـت ایـــن دیـــدگاه و ایـــن تصـــور بـــا 
توجـــه بـــه قومـــی بـــودن سیاســـت در افغانســـتان 
و رویکـــرد شـــمار کثیـــری از افـــراد و گروه هـــای 
مختلـــف بـــه ایـــن سیاســـت و تقویـــت جامعـــۀ 
قومـــی بـــه جـــای جامعـــۀ شـــهروندی، یـــک 
آرمان گرایـــی محـــض و غیرعملـــی تلقـــی شـــود. 
ــدگاه از  ــر آن، ممکـــن اســـت ایـــن دیـ ــزون بـ افـ
ــی  ــتِم قومـ ــض و سـ ــه تبعیـ ــانی کـ ــوی کسـ سـ
ــتان  ــی را در افغانسـ ــی قومـ ــی از برتری جویـ ناشـ
ـــات و  عاملـــی مهـــم در بی عدالتـــی و ناپایـــداری ثب
توســـعۀ سیاســـی و اجتماعـــی می داننـــد، حمایـــت 
ــی  ــض ارزیابـ ــی و تبعیـ ــن بی عدالتـ ــداوم ایـ از تـ
ـــی از  ـــی بخش ـــی و ارزیاب ـــن تلق ـــر ای ـــا اگ ـــود. حت ش
ـــد  ـــکاس ده ـــتان را انع ـــروز افغانس ـــای ام واقعیت ه
ـــت  ـــن عدال ـــت تأمی ـــدرت در جه ـــازی ق و قومی س
و ثبـــات، گریزناپذیـــر باشـــد، ایـــن یـــک راه حـــِل 

ــت. ــدار اسـ ــدت و ناپایـ ــت، کوتاه مـ نادرسـ
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ــور  ــان کش ــت. زب ــکوالر نیس ــور س ــک کش ــس ی »تون
ــرای  ــا ب ــا م ــت. ام ــام اس ــن آن اس ــی و دی ــس، عرب تون
باشــند و چــه  تونــس، چــه ســکوالر  مــردم  تمــام 
اســام گرا، تضمیــن می کنیــم کــه دولــت بــر اســاس 
موازیــن جامعــۀ مدنــی اداره شــود. همــۀ مــردم اعــم از زن 
ــن  ــان در ای ــد از حقوق ش ــر گرایشــی، بای ــا ه ــرد و ب و م
ــه  ــر از این ک ــا صرف نظ ــند. آن ه ــوردار باش ــور برخ کش
ــر  ــون براب ــل قان ــند، در مقاب ــام گرا باش ــا اس ــکوالر ی س

ــود.« ــد ب خواهن
»بیــن ترکیــه و تونــس نیــز شــباهت های بســیاری وجــود 
ــی و  ــعۀ تاریخ ــوب توس ــور در چهارچ ــر دو کش دارد. ه
نزدیکــی بــه تجربــۀ غــرب و اصاحــات ســدۀ نوزدهــم، 
شــباهت های زیــادی دارنــد و رابطــۀ مــا بــا حــزب 
عدالــت و توســعه و هــر حــزب اســامی میانــه روِی دیگــر 
ــوان  ــه عن ــه ب ــۀ ترکی ــه تجرب ــا ب ــت. م ــق اس ــیار عمی بس
ــتاوردهای آن  ــژه دس ــم و به وی ــاور داری ــرو ب ــک پیش ی
ــان  ــۀ اقتصــاد و حقــوق بشــر و دمکراســی برای م در زمین
ــه هــر کشــوری ویژه گی هــا و  ــل اســتفاده اســت و البت قاب

ــودش را دارد.«  ــاِص خ ــت خ ــرایط و موقعی ش
ــان  ــه زی ــتند ک ــی هس ــاب گروه های ــر انق ــًا در ه »طبع
ــکل  ــاب ش ــای ضدانق ــا، نیروه ــان آن ه ــد و از می می بینن
می گیــرد. ایــن نیروهــا نــه نومیــد و نــه به راحتــی تســلیم 
ــای  ــی، نیروه ــق مل ــو و تواف ــیوۀ گفت وگ ــوند. ش می ش
ضدانقــاب را محاصــره می کنــد و کشــورِ مــا را بــه 
ــش  ــک پی ــال دموکراتی ــد انتق ــازی فراین ــمت ایمن س س

می بــرد.«
»مــردم تونــس بــه جهانیــان ثابــت کردنــد کــه دموکراســی 
ــام  ــان اس ــارج از جه ــا در خ ــه تنه ــت ک ــی نیس رؤیای
ــل  ــا قاب ــاداِن دنی ــاط آب ــام نق ــه در تم ــود، بلک ــق ش محق

ــت.« اجراس
آزادی  دوســت داراِن  و  جهانیــان  بــه  امــروز  »تونــس 
می گویــد هیــچ تعارضــی بیــن اســام و دموکراســی وجــود 
نــدارد و اســام گراها در رأس نیروهــای مدافــع حــق 
ــی، آزادی  ــوع سیاس ــی، تن ــی فرهنگ ــاف، چندگانه گ اخت
بیــان، حقــوق زن و تمــام ارزش هــای جهانی یــی کــه 
ــان  ــه ارمغ ــه ب ــرای جامع ــعه را ب ــت و توس آزادی و عدال

ــد.« ــرار دارن ــی آورد، ق م
»بــه گمــان مــن، نظــام اســامی نظــام شوراســت و امــروزه 
ــه  ــک اســت ک ــه آن، نظــام دموکراتی ــن نظــام ب نزدیک تری
قــدرت را در دســِت مــردم قــرار می دهــد و حاکــم به جــز 

قدرتــی کــه مــردم بــه او می دهنــد، قدرتــی نــدارد.«
»بــه نظــر مــن، نظــام پارلمانــی بــه نظــام شــورایی 
ــتقیمًا از  ــدرت را مس ــت ق ــون دول ــت، چ ــر اس نزدیک ت
ــع از  ــی مان ــوع دموکراس ــن ن ــرد و ای ــده گان می گی نماین

می شــود.«  فردگــرا  نظــام  شــکل گیری 
ــد بلکــه  ــل نمی کن ــردم تحمی ــه م »شــریعت خــودش را ب
ایــن مــردم هســتند کــه بایــد شــریعت را بخواهنــد. 
ــن  ــان اجــرای احــکام شــرع باشــند، ای ــردم خواه ــر م اگ
احــکام بــر اســاس فهــم و درک مــردم و از طریــق علمــا 
و نماینــده گان اجــرا می شــود. ابزارهــای دموکراتیــک هــم 
ــن  ــرای ای ــان اج ــردم خواه ــا م ــه آی ــد ک ــان می ده نش

ــری.«  ــکام دیگ ــا اح ــد ی احکام ان
ــد  ــول کن ــن را تمــام و کمــال قب ــد دی ــک مســلمان بای »ی
ــردم  ــی م ــی و آگاه ــی و توانای ــرایط زنده گ ــا چــون ش ام
بــا هــم فــرق می کنــد، مســلمان ها در حــِد امــکان و 
ــم  ــدا ه ــد، خ ــرا درمی آورن ــه اج ــن را ب ــان دی توانایی ش

ــد.«  ــی اش نمی ده ــر از توانای ــی فرات ــی تکلیف ــه کس ب
»احــکام شــرع بــرای کســی کــه از آن بــدش بیایــد اجــرا 
ــش  ــه خواهان ــرای کســانی اجــرا می شــود ک نمی شــود، ب
باشــند، چــون دیــن اســام اصــًا بــر اســاس آزادی 
شــروع می شــود: »اشــهد ان ال الــه اهلل« یعنــی این کــه 
مــن تصمیــم می گیــرم کــه خــدا را بپرســتم و دســتوراتش 
را اجــرا کنــم، حــاال اگــر فــرد دیگــری چنیــن تصمیمــی 
ــو  ــث و گفت وگ ــا او بح ــم ب ــط می توانی ــا فق ــت، م نگرف
ــردم  ــت م ــر اکثری ــم. اگ ــارش بکنی ــه اجب ــه این ک ــم ن کنی
ــا  ــم م ــاز ه ــد، ب ــزی نمی خواهن ــن چی ــه چنی ــد ک گفتن
ــا  ــم ت ــو کنی ــا بحــث و گفت وگ ــا آن ه ــم ب ــط می توانی فق
ــه خواســِت خودشــان  ــردم ب ــا نشــوند؛ م ــع بشــوند ی قان
ــت  ــه بهش ــر ب ــا زنجی ــی را ب ــد، کس ــت می رون ــه بهش ب

نمی برنــد.« 
»نهضــت، حــزب بزرگــی اســت و حــزب عده یــی افــراد 
ــی  ــای فراوان ــا و صداه ــت و رنگ ه ــدک نیس ــه و ان نخب
در آن هســت؛ امــا همــۀ اعضــای حــزب بــر ســر مســایل 
ــد. هیچ کــس در حــزب  ــاق نظــر دارن ــم اتف ــا ه ــی ب اصل
نهضــت نیســت کــه در اســام شــکی داشــته باشــد، اســام 
ــدارد،  ــی ن ــر ســرش اختاف مرجــِع ماســت و هیچ کــس ب
هیچ کــس در نهضــت در دموکراســی و در برابــری زن 
ــد  ــت نمی گوی ــس در نهض ــدارد، هیچ ک ــکی ن ــرد ش و م
ــا مــا مخالــف اســت  فــان حــزب کمونیســتی اســت و ب
و بایــد از میــان برداشــته شــود. امــا درون ایــن مجموعــۀ 
ــایل  ــِر مس ــر س ــت و ب ــی هس ــای مختلف ــزرگ، رنگ ه ب
فرعــی اختافاتــی وجــود دارد؛ مــن کــه غنوشــی باشــم، 
گاهــی خــودم را در اقلیــت می بینــم و گاهــی در اکثریــت؛ 
چــون ایــن حــزب یــک نهــاد اســت و نــه یــک طریقــِت 

صوفیــه کــه مــن پیــر و مرشــدش باشــم.« 
ــچ  ــرای نظــام اســامی[ هی ــن کشــورهای اســامی، ب »]بی
ایــن کــرۀ خاکــی  ایده آلــی وجــود نــدارد،  الگــوی 
اساســش بــر ایده آل هــا نیســت بلکــه بــر پایــۀ نقــص بنــا 
شــده؛ بنابرایــن نظــام کامــل پیــدا نمی شــود و همــه چیــز 
ــام  ــام از آن نظ ــن نظ ــم ای ــم بگویی نســبی اســت. می توانی
بــه اســام نزدیک تــر اســت، ایــن نظــام عادالنه تــر اســت، 
ــن نظــام بدی هایــش کمتــر اســت، امــا نمی توانیــم  ای

ــی اســامی اســت.«  ــان نظــام، نظــام آرمان ــم ف بگویی
ــش  ــریعت تمام ــت و ش ــت اس ــریعت، عدال ــاس ش »اس
ــت را  ــه عدال ــی ک ــر نظام ــت اســت و ه ــت و رحم عدال
ــا اگــر  ــر شــریعت اســت، حت اجــرا کنــد، نظامــی مبنــی ب
اســم شــریعت رویــش نباشــد. و هــر نظامــی کــه عدالــت 
را اجــرا نکنــد، مبنــی بــر شــریعت نیســت حتــا اگــر اســم 
ــت  ــرای انســان کرام ــد ب ــد. خداون ــش باش ــریعت روی ش
قایــل شــده، هــر نظامــی بــر ایــن اســاس کــه چقــدر ایــن 
ــود.«  ــک می ش ــام نزدی ــه اس ــد، ب ــت کن ــت را رعای کرام
نوگــرا  جامعه یــی  در  دارنــد  آرزو  مســلمان ها  »همــۀ 
ــی  ــادی و علم ــرفت اقتص ــه در آن پیش ــد ک ــی کنن زنده گ
باشــد و در عیــن حــال، جایــگاه اســام هــم حفــظ شــود. 
در حالــی کــه ســکوالرها در جهــان عــرب می گوینــد اگــر 
ــد،  ــی می خواهی ــادی و علم ــرفت اقتص ــی و پیش نوگرای

ــد.«   ــار بگذاری ــان را کن دین ت
ــکا  ــدارد، امری ــم ن ــه سکوالریس ــی ب ــکا ربط ــع امری »مناف
مثــل کشــورهای اروپایــی نیســت، بلکــه منطقــی عملگــرا 
دارد کــه ربطــی بــه ایدیولــوژی نــدارد و می خواهــد 
ــه  ــر از این ک ــد، صرف نظ ــن کن ــودش را تضمی ــع خ مناف
چــه ایدیولوژی یــی در منطقــه ]خاورمیانــه[ حاکــم باشــد.« 
ــارۀ ایــران بپرســم بــه عنــوان  »]می خواهــم از نظرتــان درب
ــه الگــو و نظــام اســامی خــاص خــودش را  کشــوری ک
ــرای حکومــت اســامی  ــران شــیوۀ خــودش را ب دارد.[ ای

ــی از  ــه یک ــده ک ــرون آم ــری بی ــب جعف ــه از مذه دارد ک
مذاهــب اقلیــت در جهــان اســام اســت... ایرانی هــا هــم 
ــران  ــه. ای ــی ن ــد و در چیزهای ــق بودن ــی موف در چیزهای
توانســته در برابــر تحریم هــا بایســتد و فنــاوری اش را 
ــر  ــداری در براب ــال پای ــش از ۳0 س ــد، بی ــرفت بده پیش
نیســت.  بین المللــی چیــز ســاده یی  تحریــم پرفشــار 
نمونــۀ  ]و   ... داشــته  هــم  ناکامی هایــی  ایــران  امــا 
ناکامی هــاش؟[ مثــًا انتخابــات قبلــی اولیــن انتخابــات در 
تاریــخ ایــران بــود کــه بــر ســرش اجمــاع وجــود نداشــت؛ 
درحالی کــه همــۀ  انتخابات هــای قبلــی از زمــان پیــروزی 
ــته و  ــود داش ــق وج ــاع و تواف ــان اجم ــر سرش ــاب ب انق
ــه  ــت ک ــن اس ــات ای ــامتی انتخاب ــات س ــی از عام یک
مخالفــان، نتیجــه اش را قبــول داشــته باشــند وگرنــه 

ــود دارد.«  ــکلی وج مش
»ترویــج دموکراســی بــه عنــوان ابــزار مقابلــه با تروریســم، 
ــی  ــتی و معرف ــات بهداش ــی، خدم ــد آموزش ــات مفی خدم
نگــرش صحیــح بــه اســام، بســیار الزم و ضــروری 

اســت.« 
ــامِ  ــور اس ــا ظه ــش[، ت ــکال ]داع ــای رادی ــن گروه ه »ای
علمــی و مدافعــان راســتین اســام، خــود را مدافــع اســام 
ــن اســاس، اســام علمــی و  ــر ای ــرد. ب ــد ک ــی خواهن تلق
گروه هــای  و  داعــش  پادزهــِر  و  دموکراتیــک، چــاره 

ــود.« ــد ب ــی خواه افراط
)www.islahweb.org (

) berkleycenter.georgetown.edu/people/
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آثار غنوشـی 
ــت  ــه هایش دس ــکار و اندیش ــج اف ــرای تروی ــی ب غنوش
ــه نوشــتن کتاب هــا و مقــاالِت متعــددی زده اســت کــه  ب
می تــوان گفــت ایــن آثــار، آثــار ارزش منــدی بــه حســاب 

ــار  ــن اطــاع دارم، چه ــه م ــون طوری ک ــا کن ــد. ت می آین
ــده  ــه ش ــران ترجم ــی در ای ــان فارس ــه زب ــاِب وی ب کت

ــد: ــل ان ــرار ذی ــار وی ق اســت. آث
طریقنا الی الحضاره 

الدیمقراطیــه وحقــوق االنســان فــی االســام )ترجمــه بــه 
فارســی(

نحن والغرب 
حق االختاف وواجب وحده الصف 

ــه  ــه ب ــن )ترجم ــرق الطرقی ــی مفت ــطینیه ف ــه الفلس القضی
ــی( فارس

المراه بین القرآن و واقع المسلمین
حقوق المواطنه فی الدوله االسامیه

ــه  ــه ب ــامیه )ترجم ــه االس ــی الدول ــه ف ــات العام الحری
فارســی(

القدر عند ابن تیمیه
مقاربات فی العلمانیه والمجتمع المدنی

الحرکــه االســامیه ومســأله التغییــر )ایــن کتــاب بــا 
ــت.( ــده اس ــته ش ــی نوش ــن التراب ــر حس ــارکت دکت مش

من تجربه الحرکه االسامیه فی تونس.
نتیجه گیـری

شــکل گیری  رونــد  بــه  نگارنــده  نبشــته،  ایــن  در 
ــد  ــه راش ــش النهض ــذار جنب ــۀ بنیان گ ــا و اندیش فعالیت ه
غنوشــی پرداختــه و بیــان داشــته اســت کــه راشــد غنوشــی 
ــر  ــود، در اخی ــی خ ــی در زنده گ ــل مختلف ــی مراح ــا ط ب
جملــه  از  و  پیوســت  اخوان المســلمین  جماعــت  بــه 
شــخصیت های نامــدار ایــن جریــان در عصــر حاضــر بــه 
ــی در  ــری غنوش ــه رهب ــش ب ــن جنب ــد. ای ــاب می آی حس
تمــام مراحــل رشــد خــود تحــت تأثیــر تحــوالت داخلــی 
و بین المللــی، انعطــاف و چرخــش نســبی در مواضــع 
خــود نشــان داد کــه ایــن ویژ ه گــی منحصــر بــه فــرد ایــن 
جنبــش، باعــث شــد تــا پــس از تحــوالت اخیــر در جهــان 
عــرب، بتوانــد جایــگاه خــود را در تونــس حفــظ کنــد کــه 
ــر و  ــلمین در مص ــان اخوان المس ــی را جری ــن ویژه گ چنی

ــتند. ــر نداش کشــورهای دیگ
ــاش  ــواره ت ــش، هم ــن جنب ــیس ای ــدو تأس ــی از ب غنوش
کــرد تــا کشــورش را از چنــگال نظــام ســرمایه داری غــرب 
ــداران غــرب مواجــه  ــا مخالفــت طرف نجــات دهــد کــه ب
ــادی  ــای زی ــکات و ناهمواری ه ــن راه مش ــده و در ای ش
را متحمــل شــد، امــا هرگــز دســت از فعالیــت نکشــید و 

ســر تســلیم فــرود نیــاورد. 
ــن  ــه ای ــام گرایان ب ــیاری از اس ــاف بس ــر خ ــی ب غنوش
ــوق زن در  ــر و حق ــوق بش ــه آزادی، حق ــت ک ــاور اس ب
اســام تضمیــن شــده اســت و بــا برداشــت های تندروانــه 

ــف اســت. از اســام مخال
وی تــاش بــرای تحقــق دمکراســی را یــک نیــاز دانســته و 
مــردم را - بعــد از خداونــد - باالتریــن ســلطه در جامعــه 
می دانــد و بــه انتقــاد جریان هــای اســامی یی مــی پــردازد 

کــه بــا دمکراســی ســِر ســازگاری ندارنــد.
ــر  ــر حاض ــی در عص ــِک غرب ــای دمکراتی ــی نظام ه غنوش
را مثبــت ارزیابــی می کنــد امــا بــه انتقــاد برخــی از 

کارکردهــای آن هــا نیــز می پــردازد.
غنوشــی بــر خــاف دیگــر اندیشــمندان رادیکال اســامی، 
علــوم انســانی غــرب را تحســین کــرده و بــه فراگیــری آن 

ــد. ــویق می کن تش
غنوشــی بــه ایــن بــاور اســت کــه جوامــع اســامی 
ــه  ــام فاصل ــم اس ــان از تعالی ــوق زن ــا حق ــاط ب در ارتب
ــت  ــت و نصرانی ــه های یهودی ــه اندیش ــتر ب ــه  وبیش گرفت
و بوداییســم تمســک جســته انــد. او در زمینــۀ حقــوق زن 
ــارکت  ــور و مش ــام، زن را از حض ــه اس ــد اســت ک معتق
در سیاســت منــع نکــرده اســت و حتــا از ایــن ایــده 
ــزد  ــر نام ــاوه ب ــد ع ــه زن می توان ــد ک ــرف داری می کن ط
ــاوت و  ــب قض ــس، منص ــی مجل ــرای نماینده گ ــدن ب ش
نیــز والیــِت عامــه )امامــت یــا ریاســت حکومــت( را نیــز 

ــد.  ــود کن از آِن خ
ــداد و برگشــتن مســلمانان از  ــارۀ مســألۀ ارت غنوشــی درب
ــألۀ  ــک مس ــأله، ی ــن مس ــه ای ــت ک ــد اس ــز معتق ــن نی دی
ــر  ــر آن تعزی ــن ب ــی، بنابرای ــه عقیدت ــت و ن ــی اس سیاس

ــد.  ــه ح ــردد ن ــاری می گ ج
غنوشــی بــا سکوالریســم ســِر ســازش نــدارد، گرچــه آن 
ــد. ــیم می کن ــه رو تقس ــی و میان ــه سکوالریســم افراط را ب

غنوشــی مفهــوم جامعــۀ مدنــی را مفهــوم راســخ و متیــن 
ــۀ اســام  ــت متمدنان ــوم از طبیع ــن مفه ــرا ای ــد، زی می دان
ــۀ  ــه و رســالت اســام و مقاصــد متمدنان سرچشــمه گرفت
ــه  ــری ب ــِت بدوی گ ــلمانان از وضعی ــال مس آن را در انتق
ــه  ــگاه وی ب ــد. ن ــق می بخش ــری تحق ــت مدنی گ وضعی
ــز در  ــرب را نی ــۀ غ ــوده و تجرب ــت ب ــی، مثب ــۀ مدن جامع
ایــن زمینــه تحســین می کنــد. بــه بــاور وی، بــرای 
ــردم،  ــت وبود م ــر هس ــت ب ــلط حکوم ــری از تس جلوگی
ــلطه گری  ــا از س ــود ت ــت ش ــی تقوی ــۀ مدن ــد جامع بای
ــادی  ــلمان روزگاراِن زی ــای مس ــه ملت ه ــا ک حکومت ه

ــد. ــری کن ــد، جلوگی ــج برده ان از آن رن
ــر  ــن، در عص ــلفی از دی ــت س ــی، قرائ ــاور غنوش ــه ب ب
امــت  نیازمندی هــای  پاســخ گوی  نمی توانــد  حاضــر 
ــد. ــه می دان ــت را متحجران ــن قرائ ــد. او ای ــامی باش اس

کامیاب سیاست مداری و اندیشـــه ورز  غنـوشـی؛ 

احمد ذكی خاورنیا

ACKUبخش دهــم و پایانی
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روح اهلل بهزاد
برگــزاری  بــا  کشــور  حقوق دانــاِن  از  شــماری 
حقوق دانــان  »اجمــاع  نــام  تحــت  همایشــی 
افغانســتان« بــه روز پنج شــنبۀ هفتــۀ گذشــته در 
کابــل، گفتنــد کــه افغانســتان نیازمنــد نظــام حقوقــی 
ــه از  ــی ک ــی حقوق ــام فعل ــرا نظ ــت، زی ــد اس جدی
گذشــته بــه میــراث مانــده، بــه پرونده هــای بــزرگ 

ــدارد. ــخی ن پاس
ایــن  کننــده گاِن  اشــتراک  و  کننــده گان  برگــزار 
ــان ســران حکومــت وحــدت ملــی  همایــش هم چن
در ارگ را متهــم بــه تــاش بــرای حــذف فیزیکــی 
ــه  ــیده گی ب ــد، رس ــرده و گفتن ــتم ک ــرال دوس جن
پرونــدۀ معــاون نخســت حکومــت کار دادگاه ویــژه 

ــادی. ــای ع ــه دادگاه ه ــت و ن اس
عبدالعلــی محمــدی، حقــوق دان و مشــاور حقوقــی 
پیشــین محمــد اشــرف غنــی در ایــن همایــش 
ــد  ــی جدی ــام حقوق ــتان نظ ــا در افغانس ــت: م گف
ــا  ــه م ــل ب ــال قب ــد س ــی از ص ــم فعل ــم، نظ نداری

ــل، بســیار ضعیــف  ــن دلی ــه همی ــده و ب ــراث مان می
ــز  ــزرگ نی ــه پرونده هــای ب ــاد آن، ب ــر بنی اســت و ب

نمی شــود. رســیده گی  درســت 
ــاِن  ــا معاون ــت: آی ــار داش ــدی اظه ــی محم عبدالعل
رییــس حکومــت مثــل شــهروند عــادی در محاکــم 
ــا در  ــود؟ ی ــیده گی می ش ــش رس ــه اتهامات ــادی ب ع
عالی رتبــه(  )مقام هــای  دســته ها  ایــن  از  یکــی 
قــرار می گیرنــد؟ اگــر بگوییــم مثــل شــهروند 
ــون  ــوای قان ــق و فح ــاف منط ــت، خ ــادی اس ع

ــت. ــی اس اساس
ــرح  ــش را مط ــن پرس ــان ای ــدی هم چن ــای محم آق
ــر  ــرای وزی ــادۀ 7۸ ب ــه "چطــور می شــود م ــرد ک ک
ــام  ــت انج ــس حکوم ــاون ریی ــت مع ــر دس ــه زی ک
وظیفــه می کنــد، رونــد اختصاصــی و مکانیســم 
معــاون  بــرای  امــا  گرفتــه،  نظــر  در  خاصــی 
رییس جمهــوری کــه از نظــر سیاســی و اداری از 
ــام  ــه )اته ــادی ب ــل شــهروند ع ــر اســت، مث او باالت

علیــه( او رســیده گی شــود؟"
ــی صــورت  ــۀ قضای ــد: در افغانســتان روی او می گوی
نگرفتــه و نظریــات دانشــمندان مدنظــر هــم گرفتــه 
نمی شــود. بــرای حــل بحــران قضایــی کشــور، بایــد 

در ایــن دو مــورد توجــه صــورت بگیــرد.
ــرال دوســتم و احمــد  ــدۀ جن ــه پرون ــا اشــاره ب او ب
ایشــچی بیــان داشــت کــه بــر بنیــاد قانــون اساســی 
کشــور، هیــچ مقامــی صاحیــت عــزل معــاون 
نخســت ریاســت جمهوری را نــدارد، چــون معــاون 
پُســت  ایــن  در  مــردم  رأی  براســاس  نخســت 

گماشــته می شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه تأکیــد کــرد کــه در رأی گیــری 
در زمــان انتخابــات، مــردم بــه ســه نفــر رأی 

ــر از  ــه نف ــر س ــاس، ه ــن اس ــه همی ــد؛ ب می دهن
برخــوردار  حکومــت  در  یک ســان  مشــروعیت 

شــند. می با
بــه گفتــۀ آقــای محمــدی، رییــس حکومــت و 
ــازات یکســان  ــون اساســی از امتی ــش در قان معاونان
ــم خــود  ــه دادگاه حک ــی ک ــا وقت ــد ت برخــوردار ان
ــش صــادر  ــت و معاونان ــس حکوم ــورد ریی را در م
نکــرده، هیــچ کســی حــق نــدارد امتیــازات معــاون 

ــد. ــلب کن ــت را س ــس حکوم ریی
مشــاور پیشــین محمــد اشــرف غنــی اظهــار داشــت: 
"در قانــون اساســی بــه شــهروندان حــق داده شــده 
ــچ  ــد و هی ــفر کنن ــور س ــت کش ــام والی ــه تم ــا ب ت
کســی حــق ممانعــت را نــدارد، تــا وقتــی کــه دادگاه 
ــا  ــد، ام ــت حکــم خــودش را صــادر کن ــا صاحی ب
ــت  ــت حکوم ــاون اول ریاس ــفر مع ــت از س ممانع
بــدون حکــم دادگاه صــورت گرفتــه و خــاف 

ــد". ــی می باش ــون اساس قان
ایــن حقــوق دان در پایــان ســخنان خــود گفــت کــه 

جلــب معــاون نخســت ریاســت حکومــت وحــدت 
نیســت،  ُکل  دادســتانی  از صاحیت هــای  ملــی 
ــک دادگاه  ــرف ی ــاون اول از ط ــۀ مع ــرا محاکم زی
اختصاصــی صــورت می گیــرد و دادســتان نیــز بایــد 

ــد. ــی باش اختصاص
ــین  ــاون پیش ــن، مع ــق پتم ــر، صدی ــویی دیگ در س
وزارت معــارف در ایــن همایــش گفــت کــه ســراِن 
ارگ دســت بــه جنــگ قومــی زده انــد و می خواهــد 

ــد. ــی کنن ــردم افغانســتان نفاق افگن ــن م در بی
ــی  ــت را قوم ــر حکوم ــد: "اگ ــن می گوی ــای پتم آق
ــی  ــچ قوم ــت از هی ــن حکوم ــم، ای ــم ه تصــور کنی
نماینده گــی کــرده نتوانســته؛ بلکــه از گــروه خاصــی 
نماینده گــی می کنــد و ایــن گــروه بــه خاطــر منافــع 
شــخصی خــود، دســت بــه ایجــاد تنش هــای قومــی 

می زنــد".
آقــای پتمــن بیــان داشــت کــه اگــر حکومــت دســت 
ــه  ــردم ب ــر م ــدارد، صب ــر ن ــی ب ــای قوم از تنش ه
پایــان خواهــد رســید و در آن صــورت، ســران 

ــود. ــد ب ــو خواه ــت جواب گ حکوم
همزمــان باایــن، دکتــر عنایــت بابــر فرهمنــد، رییــس 
دفتــر جنــرال عبدالرشــید دوســتم در ایــن همایــش 
مدعــی شــد کــه ســران حکومــت وحــدت ملــی در 
ارگ، بــرای حــذف فزیکــی جنــرال دوســتم آســتین 

بــر زده انــد.
ــد  ــط محم ــه رواب ــان این ک ــا بی ــد ب ــای فرهمن آق
اشــرف غنــی و آقــای دوســتم پــس از شــکل گیری 
حکومــت وحــدت ملــی بــه تیره گــی گراییــد، 
ــی  ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــد: از روزی ک می افزای
روی کار آمــده، روابــط رییــس جمهــور بــا معــاون 
ــۀ  ــه خان ــدی ک ــه ح ــوده، ب ــوب نب ــتش خ نخس

ــاعت در  ــدت ۲4 س ــت م ــِت حکوم ــاون نخس مع
ــت. ــرار گرف ــره ق محاص

ــر  ــاه اخی ــه در طــول هشــت م ــار داشــت ک او اظه
بــه  تــا  گرفــت  صــورت  زیــادی  تاش هــای 
ــه معــاون نخســِت حکومــت  اتهامــات وارد شــده ب
امــا  شــود،  رســیده گی  قانونــی  صــورت  بــه 
ــه ایــن تاش هــا نکــرد. حکومــت هیــچ توجهــی ب
رییــس دفتــر جنــرال دوســتم بــر ایــن بــاور اســت 
ــدۀ  ــون پرون ــه پیرام ــای این ک ــه ج ــت ب ــه حکوم ک
جنــرال دوســتم بــه مــردم مراجعــه کنــد، به ســفارت 
آنــان  از  خانه هــای خارجــی مراجعــه کــرده و 
خواســته تــا در ایــن مــورد، موضع گیــری کننــد کــه 
ایــن کار خــاف قانــون اساســی و حاکمیــت ملــی 

می باشــد.
ــی  ــای بزرگ ــدام از تصمیم ه ــۀ او، در هیچ ک ــه گفت ب
ــی  ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــوی رهب ــه از س ک
ــرال  ــده، جن ــه ش ــته گرفت ــال گذش ــول دو س در ط
دوســتم اشــتراک نداشــته و بــه او ســهم داده نشــده 

اســت.
ــش  ــر بی ــال اخی ــت: "در دو س ــد گف ــای فرهمن آق
از ۲00 حکــم از طــرف معاونیــت اول ریاســت 
جمهــوری صــادر شــده کــه از ایــن جملــه، ۱0 الــی 
۱۵ حکــم آن از ســوی ادارۀ امــور بررســی شــده و 

متباقــی الدرک می باشــد".
دکتــر فرهمنــد بــا اشــاره بــه این کــه جنــرال دوســتم 
ــت،  ــور داش ــرای کش ــی ب ــی امنیت ــای خوب طرح ه
معــاون  بــه طرح هــای  توجهــی  هیــچ  گفــت: 
ــی  ــت امنیت ــود وضعی ــرای بهب ــت ب نخســِت حکوم
کشــور، از ســوی شــورای امنیــت صــورت نگرفــت.
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــتر اش پیش
ملــی در مــورد پرونــدۀ آقــای دوســتم گفتــه بــود که 
ــن  ــا بی ــی اســت، ادع ــی و قضای ــن "مســألۀ عدل ای
دو شــخص اســت. در ایــن مــورد دولــت بی طــرف 

است".
آقــای غنــی هم چنــان گفتــه بــود کــه آقــای دوســتم 
ــه ســفر  ــه ترکی ــا اجــازۀ« دادســتانی ُکل کشــور ب »ب
ــان در  ــه درم ــاز ب ــاری او نی ــه بیم ــرا ک ــرده، چ ک
ــه  ــک ب ــع نزدی ــا مناب ــته، ام ــور داش ــارج از کش خ
ــده  ــت« خوان ــخنان او را »نادرس ــتم س ــای دوس آق
گفتنــد کــه او نیــاز بــه اجــازۀ دادســتانی ُکل نــدارد.
ــرای آقــای دوســتم پرونــدۀ  دادســتانی ُکل کشــور ب
دادگاهــی  اســت  قــرار  و  داده  ترتیــب  جنایــی 
ــام  ــارۀ اته ــی درب ــده حکم ــن پرون ــاس همی براس
ــد. ــه او و 9 محافظــش صــادر کن مطــرح شــده علی
آقــای دوســتم از ۲9 ثــور در ترکیــه بــه ســر می بــرد. 
منابــع نزدیــک بــه او گفتــه انــد کــه معــاون نخســت 
ریاســت حکومــت بــرای درمــان بیمــاری خــود بــه 
ــع دیگــر  ــا برخــی مناب ایــن کشــور ســفر کــرده، ام

گفتــه انــد کــه او بــه نحــوی »تبعیــد« شــده اســت.
ــانه ها پخــش شــد  ــی در رس ــش خبرهای ــدی پی چن
کــه قــرار بــوده آقــای دوســتم بــا هواپیمایــی کــه از 
ــمال کشــور  ــریف در ش ــهر مزارش ــازم ش ــه ع ترکی
ــای  ــا نیروه ــد، ام ــرود آی ــهر ف ــن ش ــه ای ــود، ب ب
ــن  ــرود ای ــع ف ــت مان ــارۀ حکوم ــه اش ــی ب بین الملل
ــن  ــا در ای ــی موالن ــرودگاه بین الملل ــا در ف هواپیم
ــد  ــمی تایی ــع رس ــر را مناب ــن خب ــدند. ای ــهر ش ش

ــد. نکــرده ان
آقــای دوســتم مدت هــا اســت کــه از منتقــدان 
جــدی رییــس حکومــت وحــدت ملــی اســت و او 
را متهــم بــه »انحصــار قــدرت« کــرده اســت. برخــی 
ــای دوســتم  ــا آق ــز ب ــی نی ــای غن منتقــدان دیگــر آق
همنــوا شــده و مــاه گذشــته رهبــران حــزب وحــدت 
ــره،  ــه انق ــفر ب ــا س ــامی ب ــت اس ــردم و جمعی م
پایتخــت ترکیــه، ائتــاف ملــی نجــات افغانســتان را 

ــد. ــا او تشــکیل دادن ب
بــه تاریــخ ۱0 اســد، هــواداران این ســه حــزب بدون 
حضــور آقــای دوســتم در شــهر مزارشــریف تجمــع 
ــت و  ــس حکوم ــدی را ریی ــای تن ــد و انتقاده کردن

مقام هــای نزدیــک بــه او مطــرح کردنــد.
آنــان گفتــه انــد کــه خواســتار اصاحــات گســترده 
در نهادهــای دولتــی، به ویــژه نهادهــای امنیتــی 
عرصه هــای  در  کشــور  وضعیــت  تــا  هســتند 

ــد. ــود یاب ــت بهب ــه امنی ــون، از جمل گوناگ
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افغــان چارواکــي وايــي، د هلمنــد والیــت پــه ګرشــک ولســوالۍ 

کــې نــن د طالبانــو یــوه بریــد پینځــه افغــان رستیــري وژيل دي.

ــړه د  ــو وک ــله وال ــره درې وس ــه خ ــو پ ــې د مقامات ــه چ دا حمل

ګرشــک ولســوالۍ د پیســو د تبادلــې پــر یــوه بــازار شــوی دی.

ــې  ــۍ حمل ــې د ننن ــت ک ــد والی ــه هلمن ــد پ ــوه ویان ــو ی د طالبان

ــتی دی. ــاړه اخېس ــر غ ــؤلیت پ مس

ګرشــک د هلمنــد لــه هغــو نارامــو ولســوالیو څخــه ده چــې پــه 

دې وروســتیو کــې د افغــان امنیتــي ځواکونــو او طالبانــو ترمنــځ د 

ســختو جګــړه شــاهده وه.

بلخــوا د لښــکرګاه پــه درېیمــه امنیتــي حــوزه کــي پنځــه پولیــس 

وژل شــوي دي.

ــې  ــې د درېیم ــي چ ــواک واي ــر ځ ــد عم ــد د وايل ویان د هلمن

ــې  ــیمه ک ــه س ــپ پ ــن د پم ــد د عبدالرحم ــوزې اړون ــي ح امنیت

ــړی  ــد ک ــته بری ــوه پوس ــه ی ــو پ ــدي پولیس ــو د رسح ــله وال وس

ــه  ــمول پنځ ــه ش ــدان پ ــۍ د قومان ــې د ټول ــرڅ ک ــه ت ــې پ دی چ

ــدان  رسحــدي پولیــس وژل شــوي دي او د دوهــم کنــډک قومان

ــوی دی. ــي ش ــخت ټپ ــان س تورج

ځــواک وویــل، د قومانــدان روغتیايــي حالــت نــازک دی. هغــه 

وویــل پــه دغــه بریــد کــې چــې تېــره شــپه ناوختــه تــررسه شــوی 

ــق  ــو دقی ــوي دي، خ ــم وژل ش ــله وال ه ــمېر وس ــڼ ش دی، ګ

ــه دی. شــمېر يــې مالــوم ن

ــه دي  ــه څــه ن ــه دې اړه رســنیو ت ــو پ ــو طالبان تراوســه وســله وال

ویــي.

پخواين معلومات:

د هلمند والیت په ګرشک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.

ــوه  ــې ی ــازار ک ــه ب ــله وال پ ــي، وس ــیدونکي واي ــک اوس د ګرش

ــه  ــو رسه پ ــي دي او د افغــان ځواکون ــه خت ــټ ت شــخيص مارکی

جګــړه بوخــت دي او همــدا شــان د ګرشــک ولســوالۍ د پارچــاو 

پــه ســیمه کــې د امنیتــي ځواکونــو ۲ پوســتې ســقوط شــوي دي 

او دم ګــړی د ګرشــک د بــازار پــه یــوه څنــډه کــې چــې دهمزنــګ 

نومېــږي د طالبانــو او امنیتــي ځواکونــو ترمنــځ نښــته روانــه ده.

ــي  ــه خت ــټ ت ــي، مارکی ــواک واي ــد عمرځ ــد د وايل ویان د هلمن

ځامنرګــي بریــد کوونکــي محــارصه دي او پــه پارچــاو کــې پــر 

ــې دي. ــي پوســتو خــال خــال ډزې روان امنیت

ــه  ــو پ ــه شــوو تلفات هغــه د دغــه دواړو جګــړو پرمهــال د رامنځت

اړه څــه ونــه ویــل.

ــي  ــې د امنیت ــه یخچــال ســیمه ک ــه د ګرشــک پ ــره ورځ ناوخت تې

ــد  ــي بری ــطه ځامنرګ ــه واس ــر پ ــته د موټ ــوه پوس ــر ی ــو پ ځواکون

ــان دي. ــور ټپی ــوي او ۵ ن ــري وژل ش ــې ۳ رستی ک

ــد  ــرې ورځــې د بری ــي، د تې ــي واي ــي رسچین ــې امنیت بلخــوا ځین

تلفــات تــر هغــه ډېــر دي چــې دولتــي مســؤلین يــې وايــي، تــر 

ــه دي ویــي. ــه دې اړه طالبانــو رســنیو تــه څــه ن اوســه پ

پخواين معلومات:

پــه ګرشــک کــې یــو ډلــه ځامنرګــي بریــد کوونکــي د رصافانــو 

مارکیــټ تــه ختــي دي او د امنیتــي ځواکونــو رسه جګــړه روانــه 

ده.

د هلمنــد د وايل ویانــد وايــي، د بریــد کوونکــو شــمېره مالومــه نــه 

ده خــو ســیمه يــې محــار کــړې ده او ځواکونــه د بریــد کوونکــو 

رسه پــه جګــړه بوخــت دي.

ځــواک ازادي راډیــو تــه وویــل، د کمربنــد پــر یــو شــمېر پوســتو 

هــم همزمانــه بریدونــه روان دي چــې د ســیمو د احتاميل ســقوط 

د مخنیــوي لپــاره نــوي رستیــري ور لېــږل شــوي دي.

ــک  ــه د ګرش ــره ورځ ناوخت ــې تې ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

اړونــد د یخچــال پــه نــوم ســیمه کــې د افغــان ځواکونــو پــر یــوه 

ــوي او ۵  ــري وژل ش ــې ۳ رستی ــد ک ــي بری ــه ځامنرګ ــته پ پوس

نــور ټپیــان دي، خــو ځینــې امنیتــي رسچینــې دغــه شــمېره لــوړه 

بــويل.

ــه دي  ــه څــه ن ــو رســنیو ت ــه اړه طالبان ــو پ تراوســه د دغــه بریدون

ویــي.

در همایش حقوق دانان کشور مطرح شد:

نیازمند نظام حقوقی جدید هستیم
هلمند چارواکي: 

ګرشک کې د طالبانو یوه برید

 ۵ افغان رستیري وژيل
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ورزش
باسط آریانفر

ــرا  ــا نج ــدیم و ب ــتان ش ــل گورس ــی داخ ــس وقت در پاری
ــی را  ــر زن ــورا می گشــتیم، پی ــگاه ســارتر و دوب ــال آرم دنب
دیــدم کــه آهســته قــدم زنــان در حــال عبــور اســت. صــدا 
ــی فرانســوی  ــه؟ گفــت بل ــا ن ــردم و اول پرســیدم فرانســوی اســتید ی ک
ــی  ــان کن ــر کمک م ــردم و اگ ــارتر می گ ــگاه س ــال آرم ــم دنب ــتم. گفت اس
کــه پیدایــش کنیــم، ممنون تــان می شــویم. گفــت بــا مــن بیــا؛ ســارتر در 
ردیــف نخســت ورودی شــمالی اســت. بــا او راه افتادیــم. گفــت ســارتر 
ــنایی  ــارش آش ــود و آث ــا خ ــش ب ــم و بی ــی، ک ــم بل ــی؟ گفت را می شناس
دارم. گفــت مــن از او و افــکاراش خوشــم نمی آیــد، امــا پــدرم عاشــق او 
و آثــارش بــود. در میــان راه پرســید از کجــا اســتید؟ گفتــم از افغانســتان 
هســتیم. آهــی کشــید و گفــت، تقریبــًا نــزده یــا بیســت ســال عمــر داشــتم 
ــه افغانســتان  ــا یــک گــروه پژوهشــی و جمعــی از گزارش گــران ب کــه ب
ــدی از آنجــا  ــا خبرهــای ب ــود، امــروز ام ــم. جــای قشــنگی ب ــه بودی رفت
می شــنوم. در میــان قصــه و گــپ و گفت مــان پرســیدم، مســعود را 
ــش  ــر و لرزان ــای پی ــی روی لب ه ــح و نمکین ــم ملی ــی؟ تبس می شناس
ســبز شــد و گفــت: "هــر فرانســوی بایــد مســعود را بشناســد! و مــا همــه 

ــم".  ــی می دانی ــت و آزاده گ ــاد مقاوم ــیم و نم او را می شناس
مسعود که چنان زیست، چنین جاودانه شد. 

مهدی منادی

بــه  ســوریه،  و  عــراق  حــوادث  بــه  بانگاهــی 
و  زرقــاوی  کــه  کــرد  درک  می تــوان  آســانی 
ــات  ــر دو از اجتماع ــش( ه ــذاران داع بغدادی)بنیان گ
ــرای جنــگ داخلــی و در نهایــت گســترش  و تجمع هــا مظاهــره ب
نفــوذ، بهــره بــرده انــد و توانســته انــد نفــوذ خویــش را در میــان 
ــال های ۲004  ــًا س ــد. تقریب ــش دهن ــت افزای ــف دول ــردم مخال م
ــام  ــرم ام ــذاری در ح ــتفاده از بمب گ ــا اس ــراق ب ــاوی در ع زرق
ــامرا  ــنی را در س ــیعه و س ــگ ش ــۀ جن ــکری)ع( زمین ــن العس حس
ــه  ــود ب ــرای خ ــری را ب ــِت یارگی ــاخت و از آن، فرص ــم س فراه

وجــود آورد.
ــال  ــد در س ــم اس ــه رژی ــردم علی ــورش م ــت ش ــدادی از فرص بغ
ــرف  ــوریه را تص ــی از س ــی عظیم ــرد و بخش ــتفاده ک ۲0۱4 اس
ــر  نمــود. در عــراق بغــدادی از شــورش معترضــاِن اهــل ســنت ب
ــی  ــه اندازه ی ــرد و نفــوذ خویــش را ب ــم مالکــی بهــره ب ــه رژی علی
ــرد.  ــراق را تصــرف ک ــمال ع ــم ش ــه بخــش اعظ گســترش داد ک
ــی،  ــات مذهب ــات و اختاف ــش از اجتماع ــران داع ــری رهب بهره گی

ــم ســاخته اســت.  ــروه را همیشــه فراه ــن گ ــروزی ای ــۀ پی زمین
بایــد آگاه بــود و بــه آســانی بــا اســتفاده از اجتماعــات ضــد دولتی؛ 
زمینــۀ سوءاســتفاده بــه داعــش را نبایــد داد. امیــدوارم نظــرم یــک 

دیــدگاه دولتــی پنداشــته نشــود.

روح اهلل بهرامیان

نــه آگاهــی داریــم، نــه آزادی؛ ملــت جاهــل و اســیری 
ــا  ــب و جغرافی ــان، مذه ــژاد، زب ــای ن ــتیم. بنده هس
ــای  ــدم صاحیت ه ــازه ع ــد. ت ــان می کن دارد نابودم
ــز  ــا نی ــران م ــه رهب ــگاری( ب ــکاری و بی ــل )بی ــی و یحتم وظیفه ی
ــوده( را  ــام )ت ــه ع ــًا هم ــه قب ــان ک ــت. چن ــرده اس ــرایت ک س
ــه  ــت ک ــدم درک اس ــده ع ــکل عم ــتند. مش ــار آن می پنداش گرفت
ــا  ــم ی ــدم درک و فه ــود. ع ــا ش ــل معن ــف و جه ــد ضع می توان
ضعــف خــود محــرک خشــونت اســت. چــون نمی توانــد معنــای 
واقعــی موقعیــت را درک کنــد. یــا هــم دســت بــه ابتــکار آگاهانــه 
بزنــد. بنــًا تمــام تــوان خــود را در خدمــت خــاف قــرار می دهــد. 
امروزهــا همــه متوســل بــه خشــونت و خــاف شــده انــد، بــرای 
ــوادث  ــی و ح ــای مدن ــی، نافرمانی ه ــم جنای ــزان جرای ــن می همی
ــر  ــس مقص ــچ ک ــت. هی ــه اس ــدت گرفت ــی ش ــتی و نظام تروریس
ــره  ــر هســتی چی ــی ایــن نیســتی ب ــا زمان نیســت جــز خودمــا و ت
خواهــد بــود کــه مــا گرفتــار جهــل و اســارت شــوم هســتیم. ملــت 
ــزی  ــراس چی ــی و ه ــت، بدبخت ــگ، فاک ــل جــز جن ــار جه گرفت

ــد. دیگــری را نخواهــد دی

یعقوب یسنا

ــه  ــب« را ب ــمالی بی صاح ــه »ش ــار} گفت نفر{حکمتی
مــن تســلیم کننــد، تــا شــش مــاه امنیــت را در آنجــا 
ــلیم  ــر از »تس ــور نف ــم منظ ــم. نمی دان ــن می کن تأمی
شــمالی« و »امنیــت در شــمالی« چیســت؟! در ضمــن عــرض شــود، 
در دوره هــای کــه بخش هــای از افغانســتان تســلیم او بــود، چقــدر 
ــری را در  ــود آورد... عم ــلط خ ــت تس ــای تح ــت در بخش ه امنی
گریــز و پنهــان، دست به دســت اســتخبارات ایــن کشــور و آن 

ــی دارد! ــوس ویران ــاز ه ــری ب ــاال در پیرانه س ــد؛ ح کشــور ش

بی توجهی 
مسووالن به بانوان قهرمان

استانکزی تا سه سال دیگر کاپیتان 
تیم کریکت افغانستان خواهد بود

فیـسبـوک نـــامــه

برخــی اعضــای تیــم ملــی بســکتبال بانــوان معلــول کشــور، پــس از کســب 
جــام قهرمانــی در مســابقات آســیایی معلــوالن در هنــد، بــه زادگاه شــان در 

هــرات بازگشــتند.
ــی  ــوان بســکتبال اســتقبال گرم ــن بان ــرات از ای ــرودگاه ه ــد در ف ــر چن ه
ــد  ــوان می گوین ــن بان ــا ای ــی نشــد، ام ــای دولت از ســوی مســووالن نهاده
ــا کمتریــن امکانــات توانســته اند کــه جــام قهرمانــی ایــن مســابقات  کــه ب

ــد. را بگیرن
ــت:  ــول گف ــکتبال معل ــم بس ــان تی ــن از ملی پوش ــک ت ــوری، ی ــمیۀ ن س
"واقعــًا جــای تأســف اســت کــه هیــچ ارگان دولتــی بــه خاطــر اســتقبال 
ــه  ــک ب ــس پارالمپی ــا و ری ــا خانواده ه ــد و تنه ــرودگاه نیامدن ــه ف ــا ب از م

اســتقبال مــا آمــد".
اعضــای تیــم ملــی بســکتبال بانــوان معلــول کشــور پــس از کســب چهــار 
پیــروزی در مقابــل، هنــد، اندونیزیــا و تایلنــد موفــق بــه کســب ایــن عنــوان 

ــده اند. ــی ش قهرمان
ــم ملــی بســکتبال معلــوالن  ــو از هــرات عضویــت تی ــون ســه بان هــم اکن
کشــور را دارنــد و توانســتند کــه در نخســتین مســابقۀ بیرون مــرزی بــرای 

افغانســتان، افتخــار کســب کننــد.
ــه  ــانه های گفت ــه رس ــم ب ــن تی ــن از اعضــای ای ــک ت ــدی، ی ــه احم جمیل
ــن  ــی ای ــام قهرمان ــات مق ــن امکان ــا کم تری ــه ب ــتیم ک ــا توانس ــت: "م اس
مســابقات را از آن خــود کنیــم و بــرای مــا جــای افتخــار و خوشــی اســت 

ــرای مــردم خــود افتخــار کســب کنیــم". کــه توانســتیم ب
در همیــن حــال، مســووالن در ادارۀ پارالمپیــک هــرات، از بی پروایــی 
مقام هــای حکومتــی در راســتای فراهــم ســاختن امکانــات ورزشــی، بــرای 

ــد. ــاد می کنن ــخت انتق ــت س ــن والی ــول در ای ــوان معل بان
نادرشــاه حیــدری، رییــس ایــن اداره می گویــد: "دولــت در بخــش حمایــت 
از ورزشــکاران معلــول بی توجــه اســت و تاکنــون هیــچ کاری بــرای ایــن 
ورزشــکاران نکــرده و ایــن ورزشــکاران کــه امــروز موفــق بــه کســب جــام 
قهرمانــی شــده اند، بــا کم تریــن امکانــات بــه تمریــن مصــروف هســتند".

اصغــر اســتانکزی، کاپیتــان تیــم کرکــت افغانســتان می گویــد، 
صرفــًا بــه خاطــر تمرینــات زیبایــی انــدام خــود در ایــن تیــم اســت 
و وقتــی تمریناتــش پایــان یافــت، بــا تیــم کریکــت هــم خداحافظــی 

می کنــد.
ــم  ــده هــم در تی ــا ســه ســال آین ــه ت ــد ک ــای اســتانکزی می گوی آق
افغانســتان بــه عنــوان کاپیتــان خواهــد بــود و ســپس ایــن کرســی را 

بــه بازیکــن دیگــری واگــذار خواهــد کــرد.
ــت کار  ــن کریک ــک بازیک ــرای ی ــدام ب ــرورش ان ــۀ او، پ ــه گفت ب
آســانی نیســت و علــت اســتعفای نــوروز منــگل هــم، همیــن بــوده 

اســت.
اســتانکزی بیــان داشــت کــه در حــال حاضــر بــا توجــه بــه عضویت 
کامــل تیــم کرکــت در فدراســیون جهانــی ایــن ورزش، بایــد بیشــتر 

تــاش کــرد تــا در مرحله هــای بعــدی نیــز موفــق بــود.
اســتانکزی می گویــد کــه بــه تمــام وعده هایــش وفــا کــرده اســت. 
ــرای پیشــرفت کریکــت  ــا را ب ــد تاش ه ــه بای ــد ک ــد می کن او تأکی

در کشــور بیشــتر از پیــش افزایــش داد.
اصغــر اســتانکزی، یکــی از بازیکنــان بــا پیشــینۀ کریکــت افغانســتان 
اســت. او در 7۵ بــازِی ۵0آوره، 49 بــازی ۲0آوره و ۲۱ بــازی برتــر 
بــه نفــع افغانســتان اشــتراک کــرده و در تمــام ایــن بازی هــا افــزون 
بــر دریافــت 400 دوش )4 ســلیز( موفــق بــه انجــام ۳۵9۱ دوش در 

میدان هــای جهانــی بــرای افغانســتان شــده اســت.

چشم حنا و خشم دیپلومات
صبور سیاسنگ

ــید:  ــت و پرس ــی را برداش ــنید، گوش ــون را ش ــگ تلف ــس زن پولی
ــد. ــو! کیســت؟ از خــود بگویی هل

آواز: حنــا جانســن هســتم از اپارتمــان »اپــر ایســت ســایِد« 
ــم  ــد. یوهاخی ــر بیایی ــه زودت ــم هرچ ــش می کن ــارک. خواه نیوی
هاوبریشــز )شــوهرم( بــا مشــت بــه رویــم زد. گردنــم را زخمــی 
ســاخت، موهایــم را کنــد، تنــم را بــه دیــوار کوبیــد و مــرا زیــر پــا 

ــه اســت. ــه خــواب رفت ــون ب انداخــت. اکن
حنا زنگ دروازه را شنید، در را باز کرد و گفت: بیایید.

پولیس: اوه! چشم تان افگار شده است.
ــی ســاعت 7:۳0 شــام می شــود، حــق  ــت: وقت ــا: شــوهرم گف حن
ــت  ــی و ســاعت ۸:۳0 وق ــل دســت بزن ــون موبای ــه تلف ــداری ب ن
خــواب اســت. پیشــتر بــه او گفتــم: همیــن لحظــه )7:۳0( دوســتی 
ــده آن را  ــازه ب ــه اج ــا دو دقیق ــک ی ــت. ی ــتاده اس ــت فرس تکس
بخوانــم. جــواب نمی نویســم. ســخنم را نشــنیده گرفــت و تلفــون 

ــۀ ماجــرا را از چهــره ام بخوانیــد. را قاپیــد. دنبال
پولیس: آقای یوهاخیم هاوبریشز! شما را باید با خود ببریم.

یوهاخیــم )بــا لبخنــد پیروزمندانــه(: نمی توانیــد مــرا ببریــد. 
دیپلومــات بلندپایــه و دســتیار اتشــۀ دایمــی جرمنــی در ســازمان 
ــت  ــم کارت مصونی ــتم و این ه ــکا هس ــده امری ــاالت متح ملل/ای

ــک... دپلوماتی
پولیس: آیا می بینید و می دانید که چه کرده اید؟

یوهاخیم: می روید یا تلفون کنم بیایند و شما را ببرند؟
پولیــس: حنــا! بــا مــا بیاییــد بــه کلینیــک تــا زخم های تــان 
ــان،  ــس از بهبودی ت ــش پ ــرای رهای ــوند. ب ــان و پانســمان ش درم

هوتــل دیگــری را برگزیده ایــم.
ــه هوتــل دیگــر. ســپاس از شــما.  ــه کلینیــک مــی روم و ن ــا: ن حن

ــر ۲0۱۶ ــداد هژدهــم اکتوب ــارک/ بام نیوی
یوهاخیم: حنا! رویت را چه شده است؟

حنا: شما دیشب با مشت به استخوان زیر چشمم کوبیدید.
ــادم  ــه؟ ی ــت؟ چگون ــه وق ــا؟ چ ــن؟ در کج ــی؟ م ــم: چ یوهاخی

ــذر. ــش و بگ ــده. ببخ ــوب نش ــده، کار خ ــه ش ــت. هرچ نیس
حنا زنگ تلفون را شنید و گوشی را برداشت.

را  دوم  هوتــل  و  کلینیــک  هســتم.  نیویــارک  شــهردار  آواز: 
ــی  ــان قربان ــه "ســرپناه زن ــد ب ــم بیایی ــد. خواهــش می کن نپذیرفتی

بیاییــد. می کنــم  خواهــش  خانواده گــی".  خشــونت 
حنا: ببخشید. نمی توانم.

ــا را دســتبند  ــم آق ــه بودی ــر(: رفت ــه افســر برت ــس )ب ــد پولی کارمن
ــان بســته هســتند.  ــم کــه دســت های خودم ــم. ندانســته بودی بزنی
"مصونیــت دپلوماتیــک! مصونیــت دپلوماتیــک!" مگــر نمی شــود 
بــزرگان دســتگاه مــا از باالنشــینان جرمنــی خواهــان برداشــتن ایــن 

مصونیــت نفریــن شــده گردنــد؟
افســر پولیــس: مصونیــت دیپلوماتیــک در چهــار حالــت می توانــد 
ــه  ــته ب ــکاری وابس ــی، تبه ــاوز جنس ــل، تج ــود: قت ــته ش برداش
ــد. ــزرگ« ان ــات ب ــا »جنای ــی. این ه ــب کاری مال ــم و فری تروریس
کارمنــد پولیــس: آیــا لگــدزدن بــه پشــت و پهلــوی زن، شکســتن 
ــدن  ــر چشــم، کن ــود و بنفــش ســاختن زی اســتخوان رخســار، کب
ــات  ــا و... »جنای ــر پ ــن زی ــوار، انداخت ــه دی ــدن ب ــا، کوبی موه

ــتند؟ ــزرگ« نیس ب
افســر پولیــس: ببخــش. بایــد بــروم. نیویــارک، بیســت ودوم اکتوبــر 

۲0۱۶
ــه رســانه ها(: یوهاخیــم هاوبریشــز  ــا )ب زن همســایه اپارتمــان حن
ــا  ــان ب ــد زندان ب ــرش مانن ــا همس ــری دارد. ب ــازی هتل ــوی ن خ
ــی از  ــش یک ــۀ پی ــام هفت ــداد ش ــد. روی ــورد می کن ــی برخ زندان
ــا  ــی رود. حن ــمار م ــه ش ــکن او ب ــۀ استخوان ش ــن کارنام چندی
پــول نــدارد. نمی توانــد داشــته باشــد. از حــق بیــرون برآمــدن از 
اپارتمــان، کار کــردن و بــا کســی دوســت شــدن محــروم اســت. 
روزی بــه دیدنــش رفتــم تــا دریابــم چــرا شــوهرش شــب و روز 
ــن ُهشــدار داد:  ــم آمــد و خشــم گینانه چنی ــاد مــی زد. یوهاخی فری
ــا بگــذاری،  ــان م ــک دروازۀ اپارتم ــت را نزدی ــار دوم پای ــر ب "اگ
ــم  ــم نام ــش می کن ــم. خواه ــد.." می ترس ــی دی ــزایش را خواه س

ــکا. ــن گــزارش ننویســید. نیمــه راه جرمنــی– امری را دری
درون هواپیما/ سوم نوامبر ۲0۱۶

حنــا آیینــه کوچکــی را از دســتکول کشــید. دیــد چشــمش 
خــوب نشــده اســت. پیــش از آنکــه از شــوهر بپرســد، بــه خــود 
گفــت: بایــد درســت آماده گــی بگیــرم و ســپس بگویــم: "نوامبــر 
ــی  ــفارت جرمن ــه س ــودم. ب ــاله ب ــزده س ــت؟ ن ــادت هس ۲000 ی
ــادت  ــی: عاشــقت شــده ام. ی ــدی و گفت در اسام آباد/پاکســتان آم
ــویم.  ــوهر می ش ــم. زن و ش ــتگاری می آی ــی: خواس ــت؟ گفت هس
می رویــم جرمنــی. یــادت هســت؟ گفتــی: نماینــدۀ ویــژه ســازمان 

ــت؟" ــادت هس ــت؟ ی ــادت هس ــوم. ی ــارک می ش ــل در نیوی مل
رویــش را برگردانــد. شــوهر بــه خــواب نــاز فرورفتــه بــود. حنــا 
بــدون آنکــه بــه تلفــون موبایــل دســت بزنــد، دانســت کــه ســاعت 
ــتم." و از  ــد می داش ــت: "کاش فرزن ــه گف ــه آیین ــت. ب ۸:۳0 اس
ــا  ــا و دریاه ــت. کوه ه ــن انداخ ــه پایی ــی ب ــا نگاه ــۀ هواپیم شیش

روشــن بودنــد.

ACKU
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کابینــه جدیــد دولــت پاکســتان روز جمعــه در محــل 
کاخ ریاســت جمهــوری ایــن کشــور در شــهر اســام 

آبــاد ســوگند یــاد کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، کابینــه 
ــک  ــس از ی ــه پ ــتان روز جمع ــت پاکس ــد دول جدی
هفتــه اغتشــاش سیاســی در ایــن کشــور ســوگند یــاد 

ــرد. ک
ــه  ــن کابین ــده در ای ــناخته ش ــرات ش ــی از تغیی برخ
ــور خارجــه  ــر ام ــن وزی ــد از اولی 4۳ عضــوی عبارتن
ــه در  ــون چراک ــال ۲0۱۳ تاکن ــتان از س ــت پاکس دول
ــه  ــر امــور خارج ــریف، وزی ــواز ش ــت ن دوره دول
ــه  ــن ســمت ب ــف ای رســمی وجــود نداشــت و وظای
ــواز شــریف  ــز، مشــاور امــور خارجــه ن ســرتاج عزی
ســپرده شــده بــود. در کابینــه جدیــد خواجــه محمــد 
آصــف، وزیــر دفــاع ســابق قــرار اســت وزیــر امــور 

ــود. خارجــه ش
ممنــون حســین، رییس جمهــور پاکســتان نظــارت بــر 
مراســم تحلیــف دیــروز اعضــای کابینــه جدیــد را کــه 
ــه  ــتند، ب ــریف هس ــواز ش ــه ن ــاداران ب ــی از وف همگ

عهــده داشــت.

حــزب نــواز شــریف بــه دنبــال آن اســت کــه شــاهد 
ــت  ــر موق ــت وزی ــوان نخس ــه عن ــی ب ــان عباس خاق
فعالیــت داشــته باشــد تــا بــرادر کوچکتــر نــواز 
ــان  ــات می ــد در انتخاب ــهباز بتوان ــی ش ــریف یعن ش
ــد  ــت آورده و بع ــه دس ــان را ب ــی پارلم دوره ای کرس
از آن وارد فراینــد انتصــاب بــه عنــوان نخســت وزیــر 

ــود. ــد ش جدی
یکــی از اعضــای کابینــه جدیــد بــه نــام اســحاق دار، 
یــک خویشــاند نزدیــک بــه نــواز شــریف اســت کــه 

قبــا وزیــر دارایــی بــود.
ورود او بــه ایــن کابینــه تعجــب برانگیــز اســت 
چراکــه دادگاه عالــی او را متهــم بــه فســاد کــرده بــود.
در کابینــه جدیــد وزیــر داخلــه نــواز شــریف چــودری 
نیســار علــی خــان حضــور نــدارد چراکــه اواخــر مــاه 
جــاری میــادی بــه دلیــل اختــاف بــا نــواز شــریف 

اســتعفا کــرد.
گفتــه شــده کــه قــرار اســت احســن اقبــال کــه وزیــر 
ــریف  ــواز ش ــت ن ــزی در دول ــه ری ــعه و برنام توس
بــود جانشــین چــودری نیســار علــی خــان بــه عنــوان 

وزیــر داخلــه شــود.

کشــور  ملــی  دفــاع  وزارت 
جریــان  در  کــه  می گویــد 
ــی  ــترک تهاجم ــای مش عملیات ه
و تعرضــی نیروهــای امنیتــی و 
ســاعت   ۲4 در  کشــور  دفاعــی 
ــت  ــتکم ۶۳ تروریس ــته، دس گذش

شــده اند. کشــته  طالــب 
وزارت دفــاع ملــی، روز جمعــه 
نشــرخبرنامه یی  بــا  اســد(   ۱۳(
ــه اســت کــه ایــن عملیات هــا  گفت
ــار،  ــات ننگره ــات والی در مربوط
ــدان  ــکا، می ــا، پکتی ــا، پکتی کاپیس
وردک، لوگــر خوســت، غزنــی، 
ــل، قندهــار، بادغیــس،  ارزگان، زاب
بدخشــان،  فاریــاب،   ، بغــان 
قنــدوز و هلمنــد راه انــدازی شــده 

ــد. بودن
ــه در  ــت ک ــده اس ــه آم در خبرنام
 ۶۳ عملیات هــا  ایــن  جریــان 
تروریســت طالــب بــه شــمول 
یــک فرمانــده محلــی آنــان کشــته 
ــی  ــر زخم ــت دیگ و ۲9 تروریس
دســتگیر  دیگرشــان  تــن   ۲ و 

ند. شــده ا
ــرده  ــد ک ــی تاکی ــاع مل وزارت دف
عنــوان  بــه  ملــی  ارتــش  کــه 
ــام  ــا تم ــور ب ــی کش ــروی دفاع نی
نــوع  هــر  بــه  حاضــر  تــوان، 

قربانــی بــرای تامیــن امنیــت و 
ــه خاطــر  ــوده و ب آرامــش مــردم ب
ازبیــن بــردن ایــن تروریســتان 

عــزم و اراده قــوی دارنــد.

کابینه جدید پاکستان سوگند یاد کرد

وزارت دفاع:

63 طالـب تروریست را کشته  ایـم

ایندیپندنت
ــریه ایندیپندنـــت انگلیـــس  نشـ
کـــرد  عنـــوان  تحلیلـــی  در 
رییـــس   ترامـــپ،  دونالـــد 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــکا ب ـــور امری جمه
اقدامـــات فراقانونـــی اخیـــرش 
ــه  علیـــه هرگونـــه چالشـــی کـ
ـــکا  ـــد، امری ـــش باش ـــه دولت متوج
را بـــا ریســـک تبدیـــل شـــدن 
ـــا  ـــه ی ـــل ترکی ـــوری مث ـــه کش ب
ـــت. ـــرده اس ـــه ک ـــا مواج ونزوی
ــن  ــت در ایـ ــریه ایندیپندنـ نشـ
ـــل خـــود نوشـــت: در حـــال  تحلی
حاضـــر بـــه نظـــر می رســـد 
ــال  ــه دنبـ ــان بـ ــه همچنـ ترکیـ
ــا  ــه اروپـ ــت در اتحادیـ عضویـ
اســـت امـــا از زمـــان کودتـــای 
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــام ژوئی نافرج
دســـتگیر  تعـــداد  تاکنـــون 
شـــدگان در ایـــن کشـــور از 
ســـوی دولـــت رجـــب طیـــب 
ـــزار  ـــدود ۵0 ه ـــه ح ـــان ب اردوغ
ــزار  ــا هـ ــیده و ده هـ ــر رسـ نفـ
ـــان  ـــز شغلش ـــت نی ـــد دول کارمن
را از دســـت داده انـــد و اکنـــون 
نیـــز اردوغـــان دســـت بـــه 
ــگاران و  ــه خبرنـ ــی علیـ کمپینـ
ــه  ــود بـ ــف خـ ــاالن مخالـ فعـ
ـــمنانش زده  ـــا دش ـــی ب ـــام تبان اته

ــت. اسـ
تلفـــات  نیـــز  ونزویـــا  در 
ــد  ــرات ضـ ــد تظاهـ دور جدیـ
دولتـــی از عـــدد ۱00 عبـــور 
ــادورو،  ــوالس مـ ــرده و نیکـ کـ
رییس جمهـــور ونزویـــا بـــه 
قانـــون  بازنویســـی  دنبـــال 
ــی  ــوان راهـ ــه عنـ ــی بـ اساسـ
ـــت. ـــع اس ـــار زدن موان ـــرای کن ب
همچنیـــن رودریگـــو دوترتـــه، 
رییس جمهـــور فیلیپیـــن نیـــز 
بـــه تنـــدی بـــه منتقدانـــش 
تاختـــه و بـــه آنهـــا نســـبت 

بـــه تبلیـــغ علیـــه کمپینـــش 
بـــرای مقابلـــه بـــا قاچاقچیـــان 
موادمخـــدر بـــا اســـتناد بـــه 
ــری  ــوق بشـ ــای حقـ نگرانی هـ

هشـــدار داده اســـت.
ـــوان  ـــه عن ـــکا ب ـــوال از امری معم
جایـــی کـــه دموکراســـی در آن 
معنـــی دارد یـــاد می شـــود و 
ـــه  ـــه آنچ ـــبت ب ـــور نس ـــن کش ای
کـــه تبعـــات انحـــراف از ایـــن 
ـــران  ـــه دیگ ـــد ب ـــیر می خوان مس

ــد. ــدار می دهـ هشـ
بـــا ایـــن حـــال مشـــکل ایـــن 
ـــر در  ـــال حاض ـــه در ح ـــت ک اس
ـــکا  ـــب امری ـــله مرات ـــدر سلس ص
وضعیـــت  دیگـــر  اکنـــون 

ــت. ــوب نیسـ ــدان خـ چنـ
ـــاش  ـــکا ت ـــت امری ـــا در دول آی
قـــوه  اســـتقال  تـــا  شـــده 
ـــه.  ـــود؟ بل ـــف ش ـــه تضعی قضایی
ــه  ــه بـ ــده کـ ــاش شـ ــا تـ آیـ
ـــده  ـــه ش ـــگاران حمل ـــه ن روزنام
ـــه  ـــاره ب ـــی درب ـــور علن ـــه ط و ب
زنـــدان انداختـــن آنهـــا خیـــال 
پـــردازی شـــود؟ بلـــه. آیـــا 
ـــاب  ـــن ارع ـــده کمپی ـــاش ش ت
ـــما  ـــه ش ـــه علی ـــانی ک ـــه کس علی
تحقیقـــات انجـــام می دهنـــد 
بـــه راه بیافتنـــد؟ بلـــه. آیـــا در 
خفـــا دربـــاره راه هـــای جدیـــد 
ـــی  ـــرای باق ـــده ب ـــان نش و امتح
ـــورت  ـــدرت در ص ـــدن در ق مان
بـــروز یـــک فاجعـــه از جملـــه 
بـــا عفـــو حتـــی خـــودش، 
صحبـــت شـــده اســـت؟ بلـــه.
دونالـــد ترامـــپ، مـــادورو یـــا 
ـــن  ـــت. او همچنی ـــان نیس اردوغ
ـــد  ـــت، هرچن ـــم نیس ـــه ه دوترت
کـــه دولـــت ترامـــپ بـــه ایـــن 
مـــردی کـــه خـــود را قصـــاب 
مجرمـــان نامیـــده روی خـــوش 
نشـــان داده اســـت. بـــا ایـــن حـــال 

رفتـــار ترامـــپ همـــواره غیرقابـــل 
پیـــش بینـــی بـــوده و هرچـــه 
ـــات  ـــرفت تحقیق ـــا پیش ـــتر ب بیش
مربـــوط بـــه ارتبـــاط کمپینـــش 
آزاردهنده تـــر  روســـیه  بـــا 
ــار  ــا کنـ ــی بـ ــود. او حتـ می شـ
زدن وفادارتریـــن دوســـتانش 
ـــر  ـــدارد و از نظ ـــکلی ن ـــم مش ه
او وفـــاداری یـــک خیابـــان دو 

طرفـــه نیســـت.
ــد پیـــش بینـــی ایـــن  ــا بایـ مـ
وضعیـــت را می کردیـــم. بـــه 
خاطـــر داشـــته باشـــید کـــه 
ـــوط  ـــی مرب ـــار قاض ـــپ یکب ترام
ـــه  ـــگاهش را ب ـــده دانش ـــه پرون ب
دلیـــل اصالـــت مکزیکـــی بـــی 
کفایـــت خوانـــد. همچنیـــن 
امریـــکا  او بـــه دادگاه هـــای 
بـــه دلیـــل مســـدود کـــردن 
تاش هایـــش بـــرای ممنـــوع 
ـــلمان و  ـــاع مس ـــردن ورود اتب ک
ـــه  ـــکا حمل ـــه امری ـــان ب پناهجوی
ـــز  ـــال او جیم ـــن ح ـــرد. در عی ک
ـــی  ـــابق اف ب ـــر س ـــی، مدی کوم
آی را هـــم اخـــراج کـــرد و 
می کنـــد  تـــاش  همچنـــان 
و  خرابـــکاری  بـــه  دســـت 
مولـــر،  رابـــرت  تضعیـــف 
ـــاط  ـــده ارتب ـــژه پرون ـــازرس وی ب

بـــا روســـیه بزنـــد.
ـــم  ـــای تی ـــه اعض ـــن ب او همچنی
ــه  ــه بـ ــه کـ ــی اش گفتـ حقوقـ
بررســـی اهرم هـــای مربـــوط 
رییس جمهـــور  اختیـــار  بـــه 
ـــه  ـــان از جمل ـــو مجرم ـــرای عف ب

حتـــی خـــودش بپردازنـــد.
ـــن  ـــت در چنی ـــه ایندیپندن روزنام
ـــت  ـــه اس ـــه گرفت ـــرایطی نتیج ش
ـــب  ـــن ترتی ـــه ای ـــکا ب ـــه امری ک
کـــم کـــم در حـــال تبدیـــل 
ــوری  ــک جمهـ ــه یـ ــدن بـ شـ

صـــوری و ضعیـــف اســـت.

تـرامپ امـریکا را تبـدیل 
به یک تـرکیه یا ونزویال مـی کند!

ACKU




