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حقوق  فعاالن  از  شماری  و  مدنی  نهادهای  نماینده گان 
عامالن  زودتر  هرچه  تا  می خواهند  حکومت  از  زن، 
سنگسار رخشانه را دستگیر کند. آن ها همچنین از عدم 
می کنند.  انتقاد  شدت  به  فرخنده  پروندۀ  به  رسیده گی 
به پروندۀ فرخنده و  برابر بی پروایی  آن ها گفتند که در 

رخشانه بی تفاوت نخواهند نشست. 
در  سه شنبه  روز  زنان،  شبکه  رییس  صافی  حسینه 
هشت  که  گفت  مدنی  جامعۀ  نماینده گان  گردهمایی 
هم حکم  هنوز  اما  می گذرد،  فرخنده  قتل  واقعۀ  از  ماه 
نهایی پروندۀ وی صادر نشده است. به گفتۀ بانو صافی، 
دادگاه عالی دلیل عدم صدور حکم نهایی را حجم باالی 
پرونده های این وزارت خوانده و می گوید که رسیده گی 
کامل به پروندۀ فرخنده بسیار زمانگیر است. بانو صافی 
بر این باور است که تأخیر در صدور حکم دادگاه عالی، 

سبب بی اعتمادی هرچه بیشتر مردم به نهادهای عدلی و 
قضایی خواهد شد.

از سوی دیگر، فروزان مشعل فعال حقوق زنان می گوید 
فرخنده  سوزاندن  و  قتل  از  که  ماهی  هشت  در  که 
می گذرد، خشونت ها در برابر...            ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اشرف غنی رییس جمهور کشور با دینگ شیجون نمایندۀ 
ریاست  کاخ  در  پاکستان  و  افغانستان  برای  چین  ویژۀ 

جمهوری دیدار و گفت وگو کرد.
دینگ  »آقای  است:  آمده  جمهوری  ریاست  خبرنامۀ  در 
شیجون در این دیدار گفت که افغانستان یک شریک مهم 
مشترک  صورت  به  خاطر  همین  به  و  است  چین  برای 
از  منطقه  در  را  تروریزم  تا  می کنیم  تالش  کشور  این  با 
انکشاف  و  پایدار  صلح  برقراری  زمینۀ  در  و  ببریم  بین 
اقتصادی افغانستان کار کنیم«....                ادامه صفحه 6

روح اهلل بهزاد
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی می گوید که انتخابات پارلمانی تا 

یک سال دیگر برگزار خواهد شد.
ریاست  فرهنگی  مشاور  سانچارکی،  فاضل  حسین  آقا  سید 
کمیسیون  پیشنهادی  بستۀ  کردن  عملی  در  تأخیر  علت  اجرایی، 
اصالح انتخاباتی را، انتخاب اعضای کمیتۀ گزینش و دقت بیشتر 
روی موارد پیشنهاد شده دانسته می گوید که در روزهای آینده، 

این کمیسیون میکانیسم روشنی را ارایه خواهد کرد. 
کمیسیون ویژۀ اصالح نظام...                        ادامه صفحه 6

هفت  شدن  بریده  سر  به  اعتراض  در  غزنی  شهروندان 
مسافر در والیت زابل می گویند که سکوت حکومت در 
قبال این رویداد، سهم گیری در جنایت تروریستان است.
هزاران شهروند غزنی روز سه شنبه در حالی که پیکرهای 
دو زن، یک کودک دختر و چهار مرد سربریده شده در 
زابل را بر دوش می کشیدند، تا در ساختمان این والیت 

راهپیمایی کردند.
این راهپیمایان که شعارهای »مرگ به قاتالن و مرگ به 
طالبان« را سر می دادند، از حکومت وحدت ملی خواستند 
به  این گونه جنایت ها شکسته و  برابر  تا سکوتش را در 

»کشتار هزاره ها« در افغانستان پایان دهد.
و  عمومی  عزای  اعالم  خواهان  هم چنان  معترضان  این 
نام  به  کشور  رسمی  تقویم  در  روزی  دادن  اختصاص 
تأمین  گروگان گیری«،  و  تروریستی  اعمال  با  »مبارزه 
تشکیالت  افزایش  غزنی،  ولسوالی های  راه های  امنیت 
نظامی و امکانات مالی نیروهای امنیتی در غزنی و آزادی 

11 مسافر باقی مانده در چنگال طالبان شدند.
به ویژه زنان و کودکان،  آن ها که سربریدن غیرنظامیان، 
اسالمی می خوانند،  و  انسانی  ارزش ها  تمامی  را خالف 
فجیع ترین  از  یکی  کارشان،  این  با  طالبان  که  می گویند 

جنایت ها در تاریخ افغانستان را مرتکب شده اند.
شورای سراسری عالمان دینی غزنی نیز اعالم کرد که این 

کار خالف تمامی ارزش های اسالمی است.
انتقاد  با  غزنی  دینی  عالمان  از  یکی  توسلی،  قربان علی 
به  خطاب  رویداد،  این  برابر  در  حکومت  سکوت  از 
سران حکومت می گوید، مردمی که به تمامی ارزش های 
دولت داری باور دارند، نباید چنین مورد بی توجهی قرار 
بگیرند....                                       ادامه صفحه 6

غنی در دیدار با نمایندۀ ویژۀ چین برای افغانستان و پاکستان: 
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از  یکی  فروزی  خلیل  شراکِت  موضوع 
دولت  و  پیشین  کابل بانِک  قضیۀ  مجرمان 
پس  حاال  هوشمند،  شهرک  ساخت  برای 
به  تازه یی  رنِگ  رییس جمهوری  واکنش  از 
رییس جمهور  است. سخنگوی  گرفته  خود 
این  در  فروزی  آقای  نقش  به  واکنش  در 
از سوی  به شدت  قضیه  که  پروژه می گوید 
آقای غنی دنبال می شود و به زودی نتایج آن 

اعالم خواهد شد.
موضوع  این که  از  پس  غنی  رییس جمهور   
ساخت  پروژۀ  در  فروزی  آقای  شراکت 
از  موجی  و  رسانه یی شد  شهرک هوشمند 
انتقادهای سخت به راه افتاد، آن را لغو کرد و 
بعدتر دستور داد که این موضوع را نهادهای 
آقای غنی گفته است  کنند.  بررسی  مربوط 
کسانی که آقای فروزی را از زندان رها و در 
یک پروژۀ اقتصادی شامل کرده اند، مجازات 
خواهد کرد. اما پرسِش مهم و شگفت انگیز 
از  رییس جمهوری  چه گونه  که  این جاست 
چنین طرحی بی اطالع بوده و کسانی تالش 

کرده اند او را دور بزنند؟
 در روزی که پروژۀ شهرک هوشمند گشایش 
می یافت، عالوه بر این که نزدیک ترین افراد 
به آقای غنی در این مراسم حضور داشتند، 
مفصل  سخنرانی  با  ایشان  حقوقی  مشاور 
را  او  رهایی  و  کرد  تشکر  فروزی  آقای  از 
بدهی های  پرداخت  برای  موثر  اقدامِ  یک 
غنی  آقای  کرد.  عنوان  پیشین  کابل بانِک 
را  موضوعی  چنین  می تواند  چه گونه 
این مسأله  انکار کند و حاال که در اطراف 
گرفته،  شکل  قانونی  و  حقوقی  بحث های 

خود را برائت دهد؟ 
 در این که آقای غنی از این پروژه خبر داشته، 
هیچ جای شک و تردید وجود ندارد. آقای 
غنی از زمانی که به عنوان رییس جمهوری 
به شدت  است،  خورده  سوگند  افغانستان 

و  داشته  مراقبت  و  نظر  را تحت  همه چیز 
حتا از تغییر و تبدیلی در یک حوزۀ کوچک 
وقتی  غنی  آقای  است.  نگذشته  بی خبر  نیز 
زنگ  پولیس  حوزۀ  یک  آمر  به  شب هنگام 
شود،  می  جویا  او  از  را  مسایلی  و  می زند 
حاال چه گونه از یک پروژۀ کالن ساختمانی 
بی اطالع بوده است؟ این جای پرسش دارد 
و بدون شک در عقب این مسأله، رازها و 
ناگفته هایی پنهان است که به مرور زمان باز 

خواهند شد. 
از جانب دیگر، آقای غنی وقتی از محاکمۀ 
را  فروزی  آقای  که  کسانی صحبت می کند 
بگوید؟  کرده اند، می خواهد چه  رها  بند  از 
وجود  قضیه  این  در  متهمانی  اگر  زیرا 
و  شده  شناخته  افراد  چنان  باشند،  داشته 
بررسی  به  نیاز  که حتا  معلوم الحالی هستند 

و شناسایی ندارد.
از  مجهول  و  گمنام  افراد  را  فروزی  آقای   
دنبال  به  آقای غنی  زندان رها نکرده اند که 
عامالن اصلِی این قضیه باشد. آقای فروزی 
بدون شک  باشد،  بوده  زندان  واقعًا در  اگر 
برای رهایی او نیاز به حکم رییس جمهوری 
را  موضوع  این  غنی  آقای  اگر  و  بوده 

می خواهد انکار کند، بحث دیگری است.
کشورها  همۀ  در  قضایی  سازوکارهای   
با  نمی توان  و  است  معلوم  و  مشخص 
کرد  فکر  یا  و  پوشید  چشم  آن ها  از  انکار 
که می شود مردم را با چنین اظهاراتی فریب 
داد. آقای غنی به جای انکار، باید صادقانه به 
اشتباه بزرِگ خود اعتراف می کرد و از مردم 

افغانستان، پوزش می خواست. 
موضوع تنها بر سِر رهایی یک مجرم نیست 
که از سوی دادگاه به ده سال زندان محکوم 
صداقت  سِر  بر  موضوع  بل  است،  شده 
کسی است که سکاِن شهریاری را به دست 
این  جمهوری  رییس  عنوان  به  و  گرفته 

صادقانه  که  است  کرده  یاد  سوگند  کشور 
و  بود  مردمش خواهد  و  میهن  در خدمِت 
سوال  گفت.  نخواهد  دروغ  آن ها  به  هرگز 
یک  جمهوری  رییس  آیا  که  این جاست 

کشور می تواند دروغ بگوید؟
به عنوان یک بحث   در مورد دروغ گفتن 
زیادی  اظهارنظرهای  و  سخن ها  اخالقی، 
شده است. بسیاری از فیلسوفان و دانشمنداِن 
عرصه های اخالق و معرفت، گفتن دروغ را 
بسیاری ها  نکرده اند.  تأیید  زمانی  هیچ  در 
گرفته اند  ُخرده  سعدی  اجل  شیخ  بر  حتا 
به  مصلحت آمیز  »دروغ  می گوید  که  آن جا 
سیاسی  بحث های  در  فتنه انگیز«.  راست  از 
هم  حساس تر  و  پیچیده تر  موضوع  اما 
می شود. برخی نظریه پردازان باور دارند که 
و  است  صداقت  سکۀ  دیگر  روی  عدالت 
نخواهد  هم  عادل  نباشد،  کسی صادق  اگر 
ویژه گی های  از  یکی  دلیل  همین  به  و  بود 
زمام داران را صداقت شان می دانند. به گفته 
این اندیشمندان، زمام داری که با شهروندان 
کشور خود صادق نباشد، عدالت هم کرده 

نمی تواند. 
چه گونه  غنی  آقای  اوصاف،  این  با  حاال 
خویش  برای  خود  که  دامی  از  می خواهد 
که  می خواهد  آیا  یابد؟  نجات  کرده،  پهن 
برای  این که  یا  و  باشد  صادق  زمام داری 
بزرگ تری  اشتباهِ  به  اشتباه  یک  از  نجات 
می برد.  پناه  است،  دروغ گویی  همانا  که 
با وجداِن خود  را  تکلیفش  باید  آقای غنی 
امروز  کند.  مشخص  به درستی  جامعه  و 
محکوم  یک  رهایی  سِر  بر  تنها  موضوع 
یک  که  هست  هم  این  سِر  بر  بل  نیست، 
مردمش  و  خدا  پیشگاه  در  جمهور  رییس 

چه گونه ظاهر می شود! 
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سیاسی بازی،  اکنون؛  تا  آغاز  از  کابل بانک  رویداد  در 
رسیدگی  دادگاه  است.  داشته  وجود  دوبینه گی  و  عجله 
به بحران کابل بانک، در ماه حوِت 1۳۹1 شیرخان فرنود 
و خلیل اهلل فیروزی رییسان پیشیِن کابل بانک را، هر کدام 
به پنج سال حبس محکوم کرد. این بانک در سال ۲۰1۰ 
شده  ورشکست  دالر  میلیون  صدها  اختالس  دلیِل  به 
هیأت  رییس  فیروزی  خلیل اهلل  همچنان  دادگاه  آن  بود. 
عامِل کابل بانک را به بازپرداخت نزدیک به ۵۳1 میلیون 
را  کابل بانک  مدیرۀ  هیأت  ریس  فرنود  شیرخان  و  دالر 
کرده  محکوم  دالر  میلیون   ۲۷۸ از  بیش  بازپرداخت  به 
بود. اما به زودی دیده شد که در قضیۀ کابل بانک برخوردِ 
از  این دو تن بخشی  سیاسی صورت گرفته و در واقع 
دانه درشت تر  متهماِن  و  بوده اند  کابل بانک  قضیۀ  متهماِن 

اصاًل مورد توجه قرار نگرفته اند.  
قدرت،  به  رسیدن  از  پس  اشرف غنی  محمد  آقای  اما 
فرمانی  طی  ارگ،  در  کاری اش  روزهای  آغازین  در 
و  شد  کابل بانک  مالِی  فساد  پروندۀ  بازگشایی  خواستار 
گفت که یگانه هدفش، حل وفصِل سریِع بحران کابل بانک 
و استرداد دارایی های کاله برداری شدۀ این بانک است. 
 ۳ طی  که  بود  تعیین شده  ضرب االجلی  فرمان،  آن  در 
اما  شوند؛  بازداشت  کابل بانک  مالی  فساد  عامالن  روز 
کرد  اعالم  کابل  پولیس  فرماندهی  بعد،  روز   ۲۰ حدود 
کابل بانک  مالی  فساد  پروندۀ  متهماِن  سایر  بازداشت  که 
خارج از صالحیِت پولیس است. در آن زمان، خلیل اهلل 
که  گفت  بانک  این  سرمایۀ  حیف ومیِل  دربارۀ  فیروزی 
فقط »۹۶ میلیون دالر دارایی سهام داراِن این بانک توسط 
بخشیده  افراد  سایر  به  افغانستان  سابِق  رییس جمهوری 

شده است.« اما هیچ گاه به آن ادعاها توجه نشد. 
مسلم است که برخورد آقای کرزی و آقای غنی با قضیۀ 
بوده  عجوالنه  و  عوام فریبانه  سیاسی،  کاماًل  کابل بانک 
فیروزی  بازداشت  از  سال  چهار  گذشت  با  حاال  است. 
و فرنود، دیده می شود که هنوز هم مسالۀ کابل بانک به 
گونۀ درست بررسی نشده و بازهم حرکت هایی که در 

این خصوص صورت می گیرند، سیاسی  اند. 
ساخت  در  فیروزی  خلیل اهلل  ساختِن  سهم دار  و  رهایی 
یک شهرک هوشمند و بعد از دو روز، بازداشِت دوباره 
و مسترد کردِن دارایی های او از طریق ریاست جمهوری 
نشان می دهد که پشت رویداد کابل بانک و محکومیت و 
رهایِی فیروزی، نکته هایی دیگری نهفته است که این همه 
اقداماِت ناسنجیده و عجوالنه را در پی داشته است. ورنه 
مرد  این  جمهوری  ریاست  روز  یک  که  نیست  ممکن 
را از زندان رهـا کند و با او کارِ شریکی راه بیـندازد و 
استرداد  به  بازداشت کند و حکم  او را  بعد دوباره  روز 

دارایی های او بدهد. 
که  است  گفته  ریاست جمهوری  سخنگوی  به تازه گی    
آقای رییس جمهور در جریاِن رهایی و سهم دار ساختِن 
خلیل اهلل فیروزی در ساخت شهرِک هوشمند نبوده است. 
اما این ادعا نمی تواند منطقی برای قبول داشته باشد؛ زیرا 
مشاور حقوقی رییس جمهور خود دالیِل حقوقِی رهایی 
از  است.  کرده  مطرح  جدیت  و  به صراحت  را  فیروزی 
این رو معلوم است که در قضیۀ کابل بانک از آغاز عجله، 
اشتباه و سیاسی بازی صورت گرفته است و تا اکنون هم 
و  فساد  اوِج  از  و  می شود  آفتابی  روز  هر  و  دارد  ادامه 
سیه روزی از ارگ گرفته تا همۀ نهادها حکایت می کند. 

بنابراین، برای آقای غنی خوب تر این است که اگر صداقتی 
در مورد مبارزه با فساد دارد، پروندۀ کابل بانک را یک بارِ 
آن  متهمان سقوِط  و همۀ  قرار دهد  بازبینی  مورد  دیگر 
را بازداشت کند و نه یکی ـ دو نفر را. حتا کسانی که 
بر گردِ او حلقه زده اند و عامل سقوط بزرگ ترین بانک 

خصوصی کشور بوده اند، باید بازداشت شوند! 

کابل بانک 
و برخورد عجوالنۀ ارگ
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ACKU است  مصادف  تقریبًا  من،  امروز  روایت 
قبل،  سال  دو  در  روزها  و  همین شب  با 
یعنی شنبه ۲۳ عقرب 1۳۹۲ اشرف غنی، 
این دو سال، تصویری کاماًل  در فاصله ی 
یکی  قبل،  روز  چند  است.  یافته  متفاوت 
استناد  با  معتبر،  خبری  سایت های  از 
ریاست  ارگ  فیس بوکی  صفحه ی  به 
در  غنی  اشرف  که  کرد  اعالم  جهموری، 
 1۵۰۰ متوسط  طور  به  هفته  یک  طول 
خبرگزاری  این  می کند.  دریافت  فحش 
ادعا کرد که شواهدی دارد که تعداد زیادی 
این  پست های  ذیل  در  که  فحش هایی  از 
مدیران  طرف  از  می شوند،  نوشته  صفحه 

صفحه پاک می شوند.
از برخوردهای  اتهام سنگینی  اشرف غنی 
قومی را بر خود حمل می کند. گفته می شود 
به  ارگ نشینان،  سیاست های  و  ارگ  که 
طور بی سابقه ای پشتونی مدیریت می شود. 
طور  به  ارگ  ساکنان  کندز،  حادثه ی  در 
»ستون  یا  طالبان«  پنجم  »ستون  آشکار 
مقام  پنج  گرفتند.  لقب  آی اس آی«  پنجم 
ارشد امنیتی کشور بدون استثنا پشتون اند. 
اشرف غنی متهم است که ارگ و اداره ی 
امور و شورای امنیت ملی خود را به طور 
یک دست از پشتون های افراطی و متعصب 
پر کرده است. وی متهم است که با نگاه 
و تحلیل پشتونی، تمام پروژه های عمرانی 
و انکشافی و توسعه ی مدنی در کشور را 
متوقف نگه داشته است. می گویند اشرف 
و  اسالم  با  بیگانه  و  بی سواد  آنقدر  غنی 
در  را  امام حسین  که  است  تاریخ  و  دین 
روز عاشورا، »نواسه ی رسول خدا« خطاب 
می کند و یا آنقدر بی تعهد است که رسوایی 
مرگ فرخنده و رخشانه را نه کوچک ترین 
خود  جمهوری  ریاست  هویت  بر  سوال 
حساب می کند و نه بر فردیتش به عنوان 

یک انسان مدنی این ُملک.
این همه حرف، فاصله ای را پر می کند که 
اشرف غنی در ظرف دو سال، طی کرده 
است. آیا او دو سال قبل هم چنین پندار 
و رفتاری را در خود نشان می داد؟ آیا او 
و  بی خار  اندازه  این  تا  هم  قبل  سال  دو 

بی خاصیت و سوال برانگیز بود؟
روزها،  و  شب  همین  در  قبل،  سال  دو 
برای ورود  ابتدای راهش  در  اشرف غنی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  رقابت  در 
قرار داشت. افراد زیادی در کنارش بودند. 
افراد زیادی هم صف کشیده بودند تا در 
کنارش بایستند و در قدرتی که او مدیریت 
می کرد، سهیم شوند. من هم یکی از این 

نزدیک ترین  می کردم  فکر  که  بودم  افراد 
شریک  و  دارم  غنی  اشرف  با  را  رابطه 
قسمت زیادی از حرف ها و برنامه های او 
آیا آن زمان اشرف غنی چیزی را  هستم. 
پنهان می کرد که اکنون آفتابی شده است؟ 
آیا من چیزی را در او می دیدم که عامدانه 
واقعًا  آیا  می کردم؟  چشم پوشی  آن  از 
بر  پرده ای  خاص،  امیدی  و  طمع  حس 
که  بود  انداخته  من  قضاوت های  و  درک 
باور  را  غنی  اشرف  واقعیت  نمی توانستم 

کنم؟
دو  را  غنی  اشرف  که  کسانی  نیستند  کم 
قضاوت  زبانی  و  نگاه  همان  با  قبل  سال 
می کنند:  قضاوت  حاال  که  می کردند 
تعصب  و  و خشونت  نفرت  از  »کپسولی 
از  افراد  این  که  نمی دانم  دقیقًا  توطیه«.  و 
اشرف غنی چه برداشت داشتند و برداشت 
شان از کجا آب می خورد. اما روایت من 
دلیل  که  می دهد  نشان  را  متفاوتی  فرد 
خاصی برای بدبینی و نفرت از او نداشتم. 
برعکس، دلیل زیادی داشتم که باید از او 
به  او  با  همراهی  در  و  می کردم  حمایت 
آینده ی بهتر سرزمین و نسل خود امیدوار 

می شدم.
من در ماه سنبله ی 1۳۸۹، با حشمت غنی، 
برادر اشرف غنی، گفت وگویی داشتم در 
تلویزیون نور. اشرف غنی این گفت وگو را 
از اول تا آخر دیده بود و از آن به خوبی 
و  خود  مورد  در  من  نظر  وی  بود.  مطلع 
کارنامه ی انتخاباتی اش در سال 1۳۸۸ را در 
کتاب »بگذار نفس بکشم« به دقت خوانده 
سابقه ی  او  داشت.  آگاهی  آن  از  و  بود 
زندگی مرا می دانست و با فکر و نگاهم در 
رابطه با مسایل سیاسی و فرهنگی نیز آشنا 
بود. او از معرفت دیدار کرده بود و کارها 
برنامه های مرا در یک شعاع گسترده تر  و 
نیز ارزیابی می کرد. بنابراین، دلیلی نداشتم 
که بگویم او در عالم ناآشنایی با من، یا من 
در عالم ناآشنایی با او، کنار هم ایستاده ایم 

و با هم دست داده ایم.
تصویری که در ماه عقرب 1۳۹۲ از اشرف 
غنی داشتم، به حد کافی مرا در همراهی 
با او دلگرم می ساخت: می دیدم که هرگاه 
و  آرام  می یافت،  شنیدن  مستعد  را  فردی 
شمرده، افکارش را بیان می کرد. به تفصیل 
هرگاه  می زد.  حرف  دقیق  و  سنجیده  و 
سخنی می یافت که به تأمل نیاز داشت و 
فکر او را به حرکت می انداخت، دقیق و 
آرام گوش می کرد و از مداخله در وسط 
اجتناب  شدت  به  مقابل  نظر  و  حرف 

می کرد.

غنی  اشرف  با  من  نشست های  از  برخی 
او نه  تا چهار ساعت دوام می کرد.  از دو 
خسته می شد، نه بی حوصله. برای من هم 
بودند.  حرف ها و سخنانش مهم و جدی 
از سر تعارف  او  دلیلی نداشتم که بگویم 
و یا تظاهر سخنی می گوید که فردا تلک 

گردنش شود.
من  از  غنی  اشرف  صحبت ها،  اغلب  در 
بگویم.  اول  را  می خواست که حرف هایم 
است  حرف هایت  در  »تسلسلی  می گفت: 
تمام شد، من  که می خواهم بشنوم. وقتی 
روی  از  اغلب  من  می گویم«.  را  حرفم 
می کردم،  آماده  قباًل  که  یادداشت هایی 
نظریاتم را شرح می دادم و تا ختم نمی شد، 
هم  اغلب  و  می کرد  گوش  غنی  اشرف 
یا  پاسخ ها  در  تا  می کرد  یادداشت برداری 
باشد.  داشته  یاد  به  را  آن ها  واکنش هایش 
به همین گونه، من هم موردی نداشتم که 
مجبور  او  نظریات  و  حرف ها  وسط  در 
شوم چیزی را بپرسم و یا امری را توضیح 
دهم. این نشست ها، از ماه جوزا تا عقرب 
احتوا  را  ماه  از شش  بیش  چیزی   ،1۳۹۲

می کرد.
خود  عملی  تصویرهای  در  غنی  اشرف 
نیز کاستی ای را برای من نشان نداده بود: 
جوزای  ماه  در  نشست  اولین  در  من،  با 
1۳۹۲، متعهد شد که بهبود رابطه ی اقوام، 
در  را  پشتون ها  و  هزاره ها  مخصوصًا 
اولویت سیاست های خود داشته باشد. به 
به معضل کوچی ها  که  پذیرفت  صراحت 
پایان  نقطه ی  هزاره ها  با  آنان  رابطه ی  و 
بگذارد. به همین دلیل، در اولین صحبتش 
مسأله ی  که  گفت  صراحت  به  خلیلی،  با 
در  مسأله  مهم ترین  عنوان  به  را  کوچی 
رابطه ی هزاره ها و پشتون ها به طور بنیادی 
را  او خلیلی  می کند.  برای همیشه حل  و 
مرجع  و  »مجتهد  هزاره،  سیاست های  در 
تقلید« خود خطاب کرد و از او خواست 
که بگوید تا چه کار کند. این ها اگر تعارف 
هم بود، از مرجع قابل اعتنایی بود و برای 

من جدی محسوب می شد.
وقتی بحث رابطه با تاجیک ها مطرح شد، 
پذیرفت که با تمام شخصیت های محوری 
تاجیک تبار دیدار کند و نقطه نظراتش برای 
ساختن یک افغانستان باثبات را با آن ها در 
میان بگذارد. وقتی پای همراهی با جنرال 
از یک درنگ و  به میان آمد، بعد  دوستم 
دقت، وارد اقدام شد و در برابر هیچ فشاری 
زانو  درون اجتماعی اش  روابط  ناحیه ی  از 

خم نکرد.
دعوتش  قبال  در  وقتی  ترتیب،  همین  به 
در  که  خواستم  انتخابات،  در  همراهی  به 
را  دفترش  ریاست  من  پیروزی،  صورت 
از همراهانم  دیگر  نفر  پنج  و  باشم  داشته 
در  بود،  آنان  از  یکی  محمدی  عبدال  که 
جمهوری  ریاست  نهاد  کمیسیون های 
شوند،  پذیرفته  عضو  و  رییس  عنوان  به 
این  تمام  حضورداشت  در  و  بی درنگ 
که  شد  متعهد  و  کرد  قبول  همراهان، 
به  نیز  را  انتخاباتی اش  تیم  ارشد  اعضای 

صراحت در جریان بگذارد.
***

مسایل  به  که  می داد  نشان  غنی  اشرف 
سیاسی، برخالف اکثر سیاستمداران افغانی، 
بیشتر از تعارفات شفاهی و غیر عملی، از 
منظر یک فرد اکادمیک نگاه می کند. او به 
فکر  برای  »موضوعی  عنوان  به  مسأله  هر 
می کرد  کوشش  و  داشت  توجه  کردن« 

برای آن راه حل عملی و واقع بینانه بیابد.

3 www.mandegardaily.com2015     11 نوا مبر   y 1437    28محرم    ا  لحرام  y   1394       چهار    شنبه       20 عقرب    /   آ  با   ن  y 1656     شما  رة y        سا  ل    هفتم گزارش

اشـرف غنـی
 در فاصـلۀ دو سـال

منسجم  برنامه های  از  ملی  دفاع  وزارت 
مخالفان  با  رویارویی  برای  اثرگذاری  و 
مسلح دولت سخن  زد و  گفت که در دو 
تا سه هفته ی بعد امنیت در کشور بهبود 
خواهد یافت؛ این درحالی است که همه 
ساله با نزدیک شدن به فصل سرما طالبان 

عملیات های خود را کمتر می کنند.
دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت 
ملی اظهارداشت: »در ۲ یا سه هفته آینده 
خواهد  تغییر  کشور  در  امنیتی  وضعیت 
کرد و ما برای بهار سال آینده برنامه های 
منظمی داریم و نیروهای تازه نفس وارد 

جنگ خواهند شد.«
فصل  پایان  در  افغانستان  از  بخش هایی 
نبرد  شعله های  در  هم  هنوز  جنگ 
نهادهای  اطالعات  بربنیاد  می سوزند. 
هشت  اداره ی  طالبان  اکنون  هم  امنیتی 
به  کشور  در  کامل  بگونه ی  را  ولسوالی 

دست دارند.
هلمند،  در  دیشو  و  بغران  ولسوالی های 
غزنی،  در  ناوه  زابل،  در  افغان  خاک 
دشت  و  زال  قلعه  فاریاب،  در  غورماچ 
بدخشان  در  وردوج  و  کندز  در  ارچی 
ولسوالی هایی هستند که حکومت در آنها 

تسلط ندارد.
عتیق اهلل امرخیل نظامی پیشین خاطرنشان 
کرد: »پاکسازی باید از کابل و اطراف آن 
شروع شود و به همینگونه تا به سرحدها 
برسند؛ مقامات باید برای حفظ بخش های 

تصفیه شده برنامه داشته باشند.«
نیروهای دولتی از همان آغاز فصل جنگ 
مشغله ای  پر  شب های  و  روزها  تاکنون 
داشته اند، هر چند کارکردهای این نیروها 
شده  ستوده  بارها  طالبان  سرکوب  در 
در  جنگ  رهبری  چگونگی  اما  است، 
را  زیادی  انتقادهای  از کشور  بخش هایی 

به بار آورده است.
»عدم  است:  معتقد  سناتور  حارس  نثار 
هماهنگی سبب شد که کندز سقوط کند، 
عدم هماهنگی سبب شده است که جنگ 
شود.  کشانده  درازا  به  هلمند  مارجه  در 
که  است  این  حکومت  از  ما  خواست 
هماهنگی را بگونه جدی در برنامه هایشان 

مدنظر بگیرد«.
گرفتن  جدی  و  عملیات ها  افزایش 
مهم  برنامه های  از  دشمن  تهدیدهای 

امنیتی حکومت پنداشته می شود.
برنامه  عملیات   1۴ ارتش  تنها  اکنون  هم 
ریزی شده را در 11 والیت کشور به پیش 

می برد.
ملی می پذیرد که در بخش  دفاع  وزارت 
دولتی  نیروهای  میان  هنوز هم  کارها  راه 

هماهنگی وجود ندارد.
حکومت  که  هستند  باور  این  بر  آگاهان 
وحدت ملی یک طرح روشن امنیتی ندارد 
و ادامه ی بی پروایی های حکومت در این 
زیادی  دشواری های  با  را  افغانستان  باره 

روبرو خواهد کرد.

سفیر افغانستان در پاکستان:

جامعۀ مدنی در بهبود روابط کابل- 
اسالم آباد نقش مهمی دارد

وزارت دفاع: 

وضع امنیتی تا یک ماه آینده 
بهتر می شود

سفیر کابل در اسالم آباد گفت که مذاکرات 
غیرمستقیم میان پاکستان و افغانستان اقدام 
مثبتی است و در چارچوب آن دو طرف 
می توانند راهکارهایی برای حل مسائل و 

مشکالت دوجانبه پیدا کنند.
جانان  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان  در  افغانستان  سفیر  موسی زی 
مقام های  رهبران،  که  زمانی  کرد:  اعالم 
دولتی و مردم افغانستان و پاکستان در یک 
به طور صریح گفت وگو  جا می نشینند و 
کنیم  پیدا  راهکارهایی  می توانیم  می کنند، 
و به راهبردهای مثبت و سازنده ای دست 

یابیم.
که  است  طریق  این  از  داد:   ادامه  وی 
می توانیم به تصمیم های منحصر به فردی 
برسیم که نتیجه آن بهبود روابط دو طرف 

خواهد بود.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم جامعه مدنی 
در پاکستان و افغانستان می تواند در روابط 
دو کشور و توسعه همکاری های فی مابین 

نقش بسیار مهمی ایفا کند.
وزیر  دستاگیر،  خرم  حال  همین  در 
دولت  که  کرد  اعالم  پاکستان  بازرگانی 
دادن  پایان  به  بسیاری  تمایل  اسالم آباد 
پاکستان  و  افغانستان  میان  به خصومت ها 

دارد.
فکر  مساله  این  به  باید  ما  داد:  ادامه  وی 
خصومت  و  اعتماد  عدم  نوعی  که  کنیم 
میان دو کشور وجود دارد و باید از طریق 
پاکستانی  وزیر  این  برود.  میان  از  مذاکره 
گفت: بسیار مهم است که اصحاب رسانه 
از دو کشور در این راستا وارد عمل شده 

و کمک کنند.

عزیر رویش- جامعه باز



ACKU

محمدخان مدقق
درآمد

سخن گفتن از جنبش ها و نهضت ها و پرداختن 
به دالیل و علل شکل گیری آن ها، حرِف تازه و 
متعلق به زماِن ما نیست؛ بلکه پرداختن به یک 
امر بدیهی است که در تاریخ بشر ریشه دارد. 
زیرا در طول تاریخ، هر از گاهی، جنبش ها یا 
یا  نوع اصالحی  از  اعم  نهضت های گوناگون، 
انقالبی دینی یا غیر دینی، در مواجهه با شرایط 
آنتی تز  سیاسی  فلسفی-  تعبیر  به  یا  موجود 
با  این جنبش ها  وضع موجود شکل گرفته اند. 
نبرد  وارد  خاصی  منافع  و  هدف  ایدیولوژی، 
به  دستیابی  راستای  در  و  شده اند  اجتماعی 
اهداف نهایی خود به پیش گام برداشته اند؛ یا به 
پیروزی قطعی دست یافته اند و یا هم در مسیر 
راه متوقف شده اند. این روند کماکان ادامه دارد 
ادامه  “نفخ صور”  تا  ناتمام”  “دیالکتیک  این  و 

خواهد یافت. 
ـ  شرقی  جوامع  در  پسین،  سده های  در 
اسالمی نیز یک سلسله جنبش ها در واکنش به 
نهضت ها  این  گرفتند.  شکل  خارجی  استعمار 
به دالیل  اروپایی  درست زمانی که کشورهای 
مختلف فکری، فرهنگی و سیاسی به این بالد 
تمام  با  و  کردند  آوردند، عرض وجود  هجوم 
اعتقادات  نوامیس،  سرزمین،  از  دفاع  در  توان 
استعمار  برابر  در  ملی  و  دینی  ارزش های  و 
اسالمی،  هدفمند  جنبش های  این  ایستادند. 

به  ناگزیر  را  اروپایی  کشورهای  سرانجام 
را  خود  استقالل  و  کرده  سرزمین ها  این  ترک 
دوباره به دست آوردند. اما این پایان کار نبود؛ 
استعمار پس از خروج نیز باقی ماند و با قوت 
در  خویش  فرهنگ  توسعۀ  و  ترویج  به  تمام 
مهره های  استعمار  پرداخت.  سرزمین ها  این 
کلیدی خود را در ساختارهای مختلف، به ویژه 
ساختارهای سیاسی جابه جا نمود و این مهره ها 
برای کسب اعتماد هرچه بیشتِر باداران خویش 
زیر نام نوسازی، به ریشه کن کردن ارزش های 
در  شدند.  متوسل  ملت ها  تاریخی  و  دینی 
عوض؛ یک سره فرهنگ غربی را تجویز کردند. 
حرکت های  شکل گیری  زمینه ساز  کار  این 
تازه یی شد که هدف نهایی شان پاسخ دادن به 

این اقدامات خصمانه بود.
“جنبش النهضه” یکی از جنبش های صد سال 
اخیر است که پس از استقالل تونس، در پیوند به 
چنین اقدامات ناروا شکل گرفت. بورقیبه ریس 

مهره های  وفادارترین  از  یکی  تونس،  جمهور 
استعمار در دهۀ پنجاه میالدی به شمار می رفت. 
بورقیبه، مانند اتاترک، یک سکوالر خشن بود 
بهانۀ  به  حکومتش،  روزهای  نخستین  در  و 
دروازه های  کردن  مسدود  به  سنت،  با  مبارزه 
او  پرداخت.  جامعه الزیتونه  و  دینی  مدارس 
را  آموزشی  نهادهای  و  مراکز  سکوالرسازی 
او  تعبیری؛  به  و  می کرد  تلقی  نوگرایی  نشانۀ 
به بهانۀ مبارزه با سنت به ریشه کن سازی دین 
را  نخبه گانی  بورقیبه  آن،  بر  افزون  کمربست. 
مخالف  فکری  لحاظ  از  او  سیاست های  با  که 
را  همه  غیرمسلمان،  و  مسلمان  از  اعم  بودند، 
روانۀ زندان می کرد و در نتیجه یک فضای بسته 

و یکنواخت در تونس حاکم شد. 
در پاسخ به این امر، حرکت هایی از طیف های 
کردند.  علم  قد  رژیم  برابر  در  فکری  مختلف 
مسلمانی  و  متعهد  جوانان  میان،  این  در 
و  متفکرین  آرای  و  افکار  و  نهضت ها  از  که 
شخصیت های بزرگ جهان اسالم، به خصوص 
بودند،  پذیرفته  تأثیر  اخوان المسلمین  جریان 
فعالیت  به  و  دادند  سازمان  را  وسیعی  تشکل 
نشست  یک  طی  مدتی  از  پس  اما  پرداختند. 
جداگانه  دستۀ  دو  به  تشکل  این  زیرزمینی 
با  همسو  ترقی خواهان  گروه  شدند:  تقسیم 
به  راشدالغنوشی  رهبری  به  گروهی  و  نظام 
فعالیت های خود ادامه داد و بعدها این گروه به 
حزب سیاسی یی بنام “االلتجاه االسالمی” تغییر 

نام داد. اما علی رغم تقاضای جواز فعالیت، از 
از  و  نشد  شناخته  رسمیت  به  سوی حکومت 
این رو تنش ها میان اسالم گرایان و حکومت باال 
گرفت و منجر به زندانی شدن چهره های مهم و 
کلیدی این جریان گردید که پس از کنار رفتن 
بورقیبه از قدرت و روی کارآمدن زین العابدین 
بن علی از زندان رها شدند. این بار این حزب 
به النهضه تغییر نام یافت و پسوند اسالمی آن 
دلیل  به  حزب  این  وجود؛  این  با  شد.  حذف 
آن  رهبراِن  و  شد  اعالم  منحل  بودنش  دینی 

پراکنده شدند و راشد غنوشی تبعید شد. 
تمام  با  النهضه،  جنبش  اعضای  حال،  هر  به 
انقالب  از  پس  جنبش،  این  فراراه  چالش های 
در تونس )۲۰11( به وطن برگشتند و تشکیل 

دولت ایتالفی را به عهده گرفتند.
نحوۀ  به  گذرا،  گونۀ  به  نوشته،  این  در 
فراراه  چالش های  و  پیشرفت  شکل گیری، 

النهضه پرداخته شده است.

جنبش النهضه 
تاریخ شکل گیری جنبش اسالمی در تونس در 
حقیقت تاریِخ موازی یا متضاد حبیب بورقیبه و 
در یک چهارچوب وسیع تر خود غرب است. 
در  تونس،  جمهور  ریس  عنوان  به  بورقیبه، 
ارزش های  و  به غرب  نسبت  تمایل خود  بیان 
برخاسته از دل آن بسی گستاخ، بی پروا و قاطع 
بود. او در پیوند به اعالم وفاداری نسبت به این 
ارزش ها و ترویج و توسعۀ آن ها، به یک سری 
از اقدامات اهانت آمیز به باورهای دینی و کهِن 
مردم تونس دست یازید. و در این راستا چنان 
ناسیونالیسم  به  که حتا  شتاب زده عمل می کرد 
عربی ـ که در دهۀ شصت قرن بیستم به عنوان 
ایدیولوژی حاکم و تنها نقطۀ وحدت بخش ملل 
عرب در این مقطع از تاریخ بود ـ نه تنها روی 
خوش نشان نمی داد، بل برعکس عقب مانده گی 
ایدیولوژی  همین  به  را  عربی  ملل  انحطاط  و 

پیوند می زد.
این امر در این برهه از زمان، مختص به بورقیبه 
در  از رضاشاه  آن می توان  در همسانی  و  نبود 
ایران و مصطفی کمال اتاترک در ترکیه نام برد 
فرهنگی و سیاسی  افق  که هر سه تن در یک 
با  تونس  زمانی  لحاظ  به  هرچند  گرفتند.  قرار 
به  تن  هرسه  اما  بود،  متفاوت  کشور  دو  این 
در  یعنی  شدند.  گرفتار  مشترکی  سرنوشت 
)مدرنیزاسیون(  نوسازی  روند  کشور  سه  هر 
دین  به خصوص  و  سنت  مخالِف  جهت  در 

راه اندازی شد و سرانجام به شکست انجامید. 
در  اسالم گرایی  شکل گیری  در  موثر  عوامل 

تونس 
این عوامل را می توان این گونه برشمرد: 

که  بتوان گفت  شاید  معکوس:  1. غرب گرایی 
در  تونس  جامعۀ  بارزِ  شاخص  غرب گرایی 
روندی  غرب گرایی  است.  بوده  بیستم  قرن 
است که با پایان استعمار در این کشور از میان 
کشورهای  دیگر  همچون  کشور  این  و  نرفت 
تقویت  و  گسترش  معرض  در  افریقا،  شمال 
فرهنگ اروپایی ـ فرانسوی قرار گرفت. انگار 
می خواستند هدف نامیمونی را که استعمارگراِن 
تغییر  با  برسند،  آن  به  نتوانستند  چکمه  پوش 
روش و ترویج فرهنگ خویش به دست آورند. 
شدت  که  است  باور  بدین  بورجا  فرانسوا 
فعالیت های فرهنگی اروپاییان در شمال افریقا، 
از  پس  است.  بوده  کشورهای شرقی  از  بیشتر 
استقالل تونس )1۹۵۶ میالدی( این روند شدت 
جنبش  شعار  چتر  زیر  بورقیبه  گرفت.  بیشتر 
یازید  دست  اقداماتی  به  ملی،  آزادی بخش 
و  اداری  دینی،  مراکز  و  نهادها  نقش سنتی  که 
آموزشی را به شدت تضعیف کرد. وی به ملی 
کردن اوقاف و تغییر بسیاری از قوانینی که از 
اقدام  بودند،  اسالمی سرچشمه گرفته  شریعت 
کرد و با ترفند غیردینی کردِن سیستم آموزشی، 
آن،  از  گذشته  نمود.  مسدود  را  زیتونه  جامعۀ 
حکومت  سیاست های  مخالِف  احزاب  تمامی 
به  را  فعالیت های شان  حداقل  یا  و  منحل  را 
روش  اتاترک  کمال  و  رضاشاه  درآورد.  تعلیق 
آن،  علی رغم  اما  گرفتند؛  پیش  در  را  مشابهی 
قم  علمیۀ  حوزۀ  دروازۀ  سد  به  موفق  رضاشاه 
استبدادی  نظام های  از  نمونه های دیگری  نشد. 
از  مقطع  همین  در  تونس  اطراف  در  متفاوت 
واقع  در  المغرب  و  مصر  داشتند.  وجود  زمان 
مستبد  به شدت  ساختارهای  دارای  کشور  دو 
بودند و در عین زمان، نسبت به تونس وضعیت 
مساعدی  شرایط  مصر  در  داشـتند.  بهتری 
به  داخلی  آزادی های  چون  داشت،  وجود 
شهروندان داده شده بود و آن هم نه در شرایط 
اضطراری، بلکه به شکل نهادینه در آن جریان 
نه  جامعه االزهر  نظامی،  چنین  یک  در  داشت. 
و  رشد  به  بل  نشد،  مسدود  دروازه اش  تنها 
پویایی اش افزوده شد. احزاب سیاسی علی رغم 
مخالفت با نظام و فراز و فرودهایی که در پیش 
قانونی  موانع  و  می کردند  فعالیت  داشتند،  رو 

فراراه شان وجود نداشت.
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بخش نخست

خجـالتی ها
 مشکـِل روانـی دارنـد؟

بخش نخست

تونس از استبداد 
تا اسـالم گرایی مـردم سـاالر

دل تان می خواهد وقتی وارد یک جمع می شوید، چه طور با شما رفتار شود؟ 
قطعًا دوست دارید از شما استقبال شود، به حرف های تان گوش داده شود. 
معذب  وارد شده اید،  آن  به  که  در جمعی  کنیـد  احساس  قضا  از  اگر  اما 
دیگران بدزدید و خدا خدا  از نگاهِ  هستید و مدام می خواهید خودتان را 
می کنید کسی با شما صحبت نکند، احتماالً جزِو آدم های خجالتی هستید. 

رفتارهای  در  که  است  اجتماعی  عواطِف  جمله  از  کمرویی  و  خجالت 
اجتماعِی برخی افراد بروز می کند. این که این حالت از کجا می آید، ذاتی 
است یا اکتسابی، چه قدر از آن طبیعی است و چه قدرش آزاردهنده است و 
راهکارهای مقابله با آن، همه گی از جمله سوال هایی ست که در این مطلب 

به آن ها پاسخ داده شده است.

خجالتی بودن چه طور تعریف می شود؟
عادِی  زنده گی  از  را  افراد  می تواند  که  رفتارهایی ست  جمله  از  خجالت 
روزمره باز دارد. اغلب افراد خجالتی آن قدر با موضوع خجالت شان درگیر 
هستند که تیپ شخصیتی به نام تیپ شخصیِت اجتنابی به خود می گیرند. 
این افراد در جمع های ناآشنا سخت وارد می شوند و برای ایجاد دوستی های 

جدید دچار مشکل هستند و معموالً مشکل جرأت مندی دارند.
یکی از مواردی که بیشتر این افراد با آن درگیر هستند، در »نه« گفتن است. 
»نه«  نمی توانند  انجام دهند،  نخواهند  آن ها خواسته شود که  از  کاری  اگر 
قرار  دیگر  افراد  سوءاستفادۀ  مورد  خجالت شان  به خاطر  اغلب  و  بگویند 
می گیرند. فرد خجالتی حتا زمانی که نظر مخالف دارد، نمی تواند نظرش را 

بگوید، چون نگران است که طرد شود. 
برعکس افراد درون گرا، این افراد میل به دوستی دارند و خیلی عالقه دارند 
در جمع پذیرفته شوند؛ ولی از ترس طرد شدن شروع به دوستی نمی کنند، 
چون احساس ترس و اضطراب دارند و فکر می کنند کفایِت الزم را برای 

این که مورد قبوِل جمع واقع شوند، ندارند. 
به طور کلی، همۀ این عالیم در اختالل شخصیِت اجتنابی مشخص می شود. 
جالب است بدانید که شیوع این اختالل 1۰ تا 1۲ درصد است و در آقایان 
و خانم ها چندان تفاوتی ندارد. سن شیوع آن هم معموالً از نوجوانی است، 

گرچه مزاج خجالتی بودن از کودکی در برخی افراد وجود دارد.

آیا افرادی که اضطراب اجتماعی دارند هم درجاتی از خجالتی بودن را 
نشان می دهند؟

اصطالح دیگری به نام ترس اجتماعی هم وجود دارد که خصوصیاتی بسیار 
شبیه اختالل اجتنابی دارد. قطعًا همۀ ما درجاتی از ترس اجتماعی را تجربه 
می کنیم، مثاًل وقتی قرار است سخنرانی داشته باشیم یا به صورت شفاهی 
درس جواب دهیم. این اضطراب ۲ نمونه دارد؛ یکی نمود ذهنی و شناختی 
است که در آن فرد مدام در ذهنش نگراِن قضاوِت دیگران است و می ترسد 
نتواند از عهدۀ اجرای نقشی که به او سپرده شده بربیاید. یکی دیگر نمود 
جسمی است که با حالِت برافروخته گی صورت، لرزش صدا و دست، تپش 

قلب و تعریق خودش را نشان می دهد. 

منبـع: هفته نامۀ زنده گی مثبت 
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عبدالبشیر فکرت بخشی- استاد دانشگاه کابل 

بخش دوم

شرط  و  عدد  در  تحدید  با  اسالم  در  چندهمسری 
بر تحدید  از یک سو  اسالم  است.  بوده  عدالت همراه 
عدالت  از سویی،  و  نهاده  انگشت  کمِی چندهمسری 
را شرِط الزمِ چندهمسری به حساب آورده است. قید 
َفَواِحَدًۀ«، نشان می دهد که عدمِ  »فإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا 
چندهمسری  اباحِت  شرط  عدالت،  تأمین  از  خوف 

است. 
عدالت نه تنها در رابطه با همسران، که در تمام شئون 
زنده گی یک اصل است و یکی از اهداف پیامبران الهی 
 .]۲۵ است]حدید:  بوده  مردم  میان  عدالت  تأمین  نیز 
مواردی ست  از  همسران  میان  عدالت  همین سان،  به 
که اختصاصًا در قرآن بدان توصیه شده است و عدم 
عدالت، مساوی با عدم اباحت چندهمسری قرار گرفته 
است. در روایتی از پیامبر اکرم ص آمده است: »عن أبي 
هریرۀ : عن النبي قال إذا کان عند الرجل امرأتان فلم 
یعدل بینهما جاء یوم القیامۀ وشقه ساقط » از ابوهریره 
روایت است که نبی کریم ص فرمودند: هرگاه مردی 
سرپرستی دو خانم را به عهده داشته باشد و در میاِن 
آن ها عدالت نکند، در روز قیامت چنان حاضر می شود 
که یک بدنۀ وی از بین رفته است. از این جا می توان 
و  کرد  درک  را  همسران  میان  عدالت  تأمین  اهمیت 
وعیِد شدیدی که بر آن وارد است، ترک عدالت میان 

همسران را در زمرۀ گناهاِن کبیره قرار می دهد. 
ظاهر آیۀ سوم سورۀ نساء نشان می دهد که عدم خوف 
است.  چندهمسری  حکم  اباحِت  شرط  عدالت،  از 
در این میان، برخی ها علم به اجرای عدالت را شرط 
گفته اند که در آن صورت، این شرط سنگین تر می شود 
و افزون به عدم خوف از تأمین عدالت، علم به اجرای 
کریمه،  آیۀ  به  توجه  با  می گیرد.  بر  در  نیز  را  عدالت 
عدمِ خوف از تأمین عدالت، شرط حکم چندهمسری 
اجرای  به  علم  است.  سازگارتر  آیه  منطق  با  و  بوده 
عدالت در آیه قید نشده است و آیۀ کریمه فقط یک 
که  است  داده  قرار  زوجات  تعدد  اباحت  برای  شرط 
مقید  که  و حکمی  است  عدالت  تأمین  ترِس  نداشتن 
باقی  مطلق  شرط،  آن  ماسوای  در  باشد،  یک شرط  به 
می ماند و نمی توان شرط و شرط های دیگری اجتهاداً 

به آن افزود. 
شرط  تحقق  صورِت  در  که  می برند  گمان  برخی ها 
)عدم خوف از تأمین عدالت( مرد باید لزومًا به ازدواج 
چنین  حالی که  در  نماید،  اقدام  چهارم  و  و سوم  دوم 

وجودِ  این که،  کما  می رسد.  نظر  به  نادرست  برداشتی 
شرط مستلزم وجودِ مشروط نیست، اما وجودِ مشروط 
وابسته به وجودِ شرط است. علمای اصول فقه شرط 
را چنین تعریف کرده اند »ما یتوقف وجود الشي علي 
وجوده، و کان خارجًا عن حقیقته،  وال یلزم من وجوده 
الشی  ذالک  عدم  عدمه  من  یلزم  ولکن  الشی،  وجود 
باشد  موقوف  آن  به  شی  وجود  که  است  آن  شرط   «
و شرط خارج از حقیقت آن شی است، وجودِ شرط 
شرط مستلزم  اما عدمِ  نیست،  مشروط  مستلزم وجودِ 
عدم مشروط است. مثاًل حضورِ شاهدان در عقد نکاح 
شرط صحت عقد است و بدون حضور شاهدان، عقد 
اما ممکن است شاهدان حضور  بود،  صحیح نخواهد 
یابند اما عقد نکاح صورت نگیرد، چه حضور شاهدان 
آن ها  از حضورِ  و  است  نکاح  عقِد  از حقیقت  خارج 

نمی توان تحقق عقد را نتیجه گرفت.
با این توضیح، نداشتن خوف از تأمین عدالت، شرِط 
در  جز  چندهمسری  و  است  چندهمسری  اباحت 
باشد،  نداشته  عدالت  تأمین  از  خوف  مرد  صورتی که 
عدالت  تأمین  از  خوف  عدم  اما  بود؛  نخواهد  مباح 
)شرط( مستلزم اقدام به چندهمسری )مشروط( نیست؛ 
چه وجودِ شرط لزومًا به وجود مشروط نمی انجامد و 
ممکن است کسی علی رغم آن که از تأمین عدالت میان 
اقدام به ازدواج دوم و سوم و  همسران ترسی ندارد، 

چهارم نکند.
مانع  عدالت  عدمِ  از  خوف  نساء،  سورۀ  سوم  آیۀ  در 
حکم اباحت چندهمسری خوانده شده است و در آیۀ 
یک صدوبیست و نهم این سوره، از عدم توانایی نسبت 
به عدالت در بین همسران سخن به میان آمده است. 

این آیه چنین است:
ْيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفَل َتِيُلوا ُكلَّ  ْعِدُلوا بـَ ﴿َوَلن َتْسَتِطيُعوا َأن تـَ
ُقوا َفِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفورًا  تـَّ َتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقِة َوِإن ُتْصِلُحوا َوتـَ اْلَمْيِل فـَ

رَِّحيًما﴾ ]نساء:١٢٩[ 
ترجمه: و شما هرگز نمی توانید در میان زنان، عدالت 
تمایل خود  ولی  نمایید!  کنید، هرچند کوشش  برقرار 
را  دیگری  که  نسازید  طرف  یک  متوّجه  به کّلی  را 
به صورت زنی که شوهرش را از دست داده درآورید! 
خداوند  گیرید،  پیش  پرهیزکاری  و  راه صالح  اگر  و 

آمرزنده و مهربان است. 
میان  عدالت  تأمین  بر  استطاعت  عدم  از  فوق  آیه 
این  آیۀ سوم  حالی که  در  است،  گفته  همسران سخن 
سوره، تعدد زوجات را منوط به عدمِ خوف از تأمین 
عدالت، قرار داده است.  برخی ها از این مسأله نتیجه 
گرفته اند که تعدد زوجات در اسالم جواز ندارد؛ چه 
تعدد زوجات منوط به عدالت است و آیۀ 1۲۹ صراحتًا 
عدالت  همسران  میان  نمی تواند  شما  که  می دارد  بیان 
کنید ولو بر این کار حریص هم باشید. پس نتیجه عدمِ 
جواز تعددِ همسران است. این استدالل در یک قیاس 

منطقی چنین می شود:
تعدد  باشد،  داشته  وجود  عدالت  عدم  خوف  هرگاه 

زوجات جواز ندارد )نساء: ۳(

عدالت )اگر به آن حریص هم باشید( کرده نمی توانید 
)نساء: 1۲۹(

---
پس تعدد زوجات جواز ندارد!

بدان  آن  نادرستی  و  است  نادرست  استدالل  نوع  این 
جهت است که منظور از عدالت در آیۀ سوم، عدالت 
و  دارد،  قرار  انسان  اختیار  حدود  در  که  است  مادی 
 1۲۹ آیۀ  در  آن  بر  توانایی  عدمِ  و  عدالت  از  منظور 
انسان است و  اختیار  از  قلبی است که خارج  عدالِت 
عبارت »فالتمیلوا کّل المیل« نیز این استنباط را قوت 

می بخشد.
قرآن کریم با بیان این که، عدالِت قلبی  ولو به تأمین آن 
حریص باشید - میسر نیست، به یکی از ویژه گی های 
قلبی  میِل  این که  و  می کند  اشاره  انسان  روان شناختی 
به  است  ممکن  بشر  و  نیست  بشر  اختیار  حدودِ  در 
داشته  قلبی  تمایل  دیگر  همسراِن  از  بیش  همسرانی 
عدالت  باب  در  پیامبر ص  که  همین جاست  از  باشد. 
میان همسراِن خویش همواره دعا می کردند: »اللَُّهمَّ َهَذا 
أَْملُِک ».  َواَل  تَْملُِک  فِیَما  تَُلْمنِی  َفاَل  أَْملُِک  فِیَما  َقْسِمی 
این تقسیم من است در آن چه که مالک آن  خداوندا! 
هستم. پس مرا در آن چه که تو مالک آن هستی و من 
کرد  نباید  فراموش  مکن.  ندارم؛ مالمت  تسلطی  برآن 
که نامیسر بودن عدالت قلبی مانع اباحِت تعدد زوجات 
عدالِت  به  مشروط  چندهمسری  اباحِت  بلکه  نیست، 

مادی است که تأمین آن ناممکن به نظر نمی رسد.
خداوند  که  نیست  پذیرفتنی  و  معقول  سویی  هم،  از 
حکیم عقدی را مباح قرار دهد و سپس آن را معّلق به 
شرطی قرار دهد که تحقِق آن محال باشد. اگر چنین 
باشد، امر عبثی از خداوند سر زده است، در حالی  که 

صدور امِر بیهوده از شارِع حکیم محال است.
َکالُْمَعلََّقِۀ«  َفتََذُروَها  الَْمیِْل  ُکلَّ  تَِمیُلوا  »َفاَل  عبارت 
عینی  رفتارهای  در  نباید  قلبی  میِل  که  می دهد  نشان 
اندیشۀ  و  تمام ذهن  و  نشان دهد  را  شخص خودش 
مرد معطوف به یک جهت شود، در حالی که همسران 
و  کند  اصالح  باید  مرد  بمانند.  باقی  پادرهوا  دیگری 
یکی  به  او  توجه  تمام  که  نگذارد  و  نماید  پیشه  تقوا 
عنایت  این  از  دیگران  و  شود  معطوف  همسرانش  از 

بی نصیب مانند.

آثار فقدان شرط عدالت
شرط  با  اسالم  در  چندهمسری  که  نیست  تردیدی 
عدالت،  سایۀ  در  جز  و  است  همراه  عدالت  سنگین 
اگر کسی  این وصف،  با  نمی یابد.  چندهمسری جواز 
حتا  و  است  هراسان  عدالت  تأمین  از  آن که  علی رغم 
نماید،  عدالت  همسران  میان  نمی تواند  که  می داند 
چه  می زند،  سوم...  و  دوم  ازدواج  به  دست  بازهم 
مسأله  این  که  باید گفت  مرتب می شود؟  آن  بر  اثری 
عدالت  شرِط  دانستِن  وضعی  یا  و  دانستن  تکلیفی  با 
رابطه می گیرد. اگر عدالت شرط قانونی صحت و نفاذ 

عقد باشد، ازدواج در فقدان آن با بطالن مواجه بوده و 
در غیاب شرط عدالت، اصاًل و وصفًا نامشروع دانسته 
می شود، انگار هیچ عقد دومی و سومی و چهارمی یی 
صورت نگرفته است و افزون بر آن که شخص مرتکب 
بنیاد باطل است.  معصیت و گناه می شود، عقد نیز از 
این در صورتی ست که اجرای عدالت جنبۀ تکلیفی و 

وضعی داشته باشد.
دارای جنبۀ  را  اجرای عدالت  فقیهان اسالمی  اکثریت 
نشده اند.  قایل  وضعی  اثر  آن  به  و  دانسته اند  تکلیفی 
با این بیان، تخلف از اجرای عدالت – خواه در ابتدا 
این  بطالن.  نه  گناه است  بقا - موجب  در  یا  و  باشد 
عده، عبارت »ذالک ادنی أال تعولوا« را نیز ناظر به جنبۀ 
تکلیفی اجرای عدالت دانسته اند که فقداِن آن موجب 

ابطال نه، بلکه موجِب گناه خواهد بود . 
آیا می توان قید دیگری نیز بر چندهمسری اضافه کرد؟

در رابطه با این که آیا می توان شرط و یا شرایط دیگری 
افزون بر عدالت نیز برای چندهمسری در نظر گرفت و 
یا چندهمسری فقط با یک شرِط مورد اتفاق که همان 
عدالت است، مشروع گردانیده شده است، باید گفت 
که این مسأله برمی گردد به این که اصل در ازدواج بر 
بر  را  اصل  کسانی  که  تک همسری.  یا  و  است  تعدد 
تعدد نهاده اند، افزودِن هر شرط دیگری را نفی کرده ، 
و  گرفته اند  نظر  در  اصل  عنوان  به  را  و چندهمسری 
این  نموده اند.  تلقی  استثنایی  حالِت  را  تک همسری 
گروه، خطاب آیۀ کریمه را مبنی بر نکاح با دو، سه  و 
یا چهار زن دلیلی برای اصل بودن چندهمسری دانسته 
استثناء  از عدالت،  را در حالت خوف  و تک همسری 
و  است  اصل  چندهمسری  اساس،  بدین  خوانده اند. 
این که پیامبر اکرم  نیز به کثرت امت مباهات می ورزد 
نیز این اصل را تقویت می بخشد. چندهمسری را که 
با شرط اجرای عدالت همراه است، نمی توان با شروِط 
دیگری محدود کرد، بلکه مشروط در ماسوای شروط 
خودش، مطلق باقی می ماند و افزودن شرِط دیگری بر 

آن جواز ندارد. 
مندوب  به  قدامه  ابن  جمله  از  اسالمی  فقیهان  برخی 
بودِن چندهمسری تأکید دارند و با این رویکرد، اصل 
را بر چندهمسری می دانند. ابن قدامه استدالل می کند 
که پیامبر دارای چندین همسر بوده و صحابۀ کرام نیز 
چندهمسری را رعایت کرده اند. از آن جایی که پیامبر و 
اصحاب وی جز به افضل عمل نمی کنند، چندهمسری 
و  اباحت  مسألۀ  که  نشود  فراموش   . می یابد  افضلیّت 
جنبه های  که  جایی ست  در  چندهمسری  استحباب  یا 
پهلوهای  و  باشد  نظر  موردِ  چندهمسری  تکلیفی 
وضعی آن موردِ نظر قرار نگیرد. مسلم تر این است که 
چندهمسری را می توان همچون حکِم نکاح متناسب به 
حالِت شخص، به کراهیت، استحباب، حرمت، وجوب 
حاالت  و  وضع  رویکرد،  این  در  کرد.  توصیف  و... 
اهمیِت خاصی می یابند و حکم چندهمسری با توجه 

به اوضاع و احوال شخص و جامعه تعیین می شود.

چنــد
همسری 

یا تک 
همسری 

در 
اسـالم
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صلح دو بُعد دارد...
شیجون نقش افغانستان را در راستای بهبود وضعیت امنیتی 

منطقه مهم دانست.
در ادامۀ این خبرنامه آمده است که رییس جمهور غنی نیز از 
کمک های چین به افغانستان در عرصه های مختلف تشکر کرد 
و تالش های آن کشور را راستای ترقی و پیشرفت افغانستان 

و برقراری امنیت در این کشور و منطقه ستایش کرد.«
افغانستان  اساسی  نیاز  پایدار  و  باعزت  صلح  که  گفت  وی 

است.
آقای غنی افزود: »صلح در افغانستان دو بُعد دارد، یکی صلح 

با پاکستان و دوم با طالبان.«
گروه های  علیه  باید  پاکستان  حکومت  که  کرد  تأکید  وی 
تروریستی که در مقابل مردم افغانستان اعالن جنگ می کنند، 
در  را  خویش  و صداقت  همکاری  کار  این  با  و  کند  اقدام 
نشان  افغانستان  در  پایدار  صلح  تأمین  و  تروریزم  با  مبارزه 

دهد.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: »تروریزم تهدید مشترک برای 
و  مشترک  مبارزه  بر  و  است  منطقه  و  پاکستان  افغانستان، 

صادقانه برای از بین بردن این پدیده شوم تأکید کرد.«
این درحالی است که هفته گذشته معاون رییس جمهور چین 
امضا  به  را  افغانستان  با  مهم  قرارداد  چند  کابل  به  سفر  در 

رساند.

ناجیه نوری 
استخبارات پاکستان با سربازگیری از میان دانشجویان 
دانشگاه ننگرهار در صدد عملی کردن برخی از اهداف 

خویش می باشد. 
روز  نفوذ  می گویند:  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
برای  دانشگاه ها  درون  در  پاکستان  آ ی اس آی  افزون 
سربازگیری از دانشجویان آغاز شده و این مساله برای 

افغانستان بسیار خطرناک و یک فاجعه است.
و اما شماری از استادان می گویند: در کنار استخبارات 
عربی  کشورهای  در  که  استادانی  از  برخی  پاکستان 
گونه  این  دهی  سازمان  در  نیز  اند  کرده  تحصیل 

تظاهرات نقش دارند.
افراطی  دیدگاه  که  استادان  از  برخی  آنان،  گفته  به 
از طریق  ندارد،  مردم خریدار چندانی  میان  در  شان 

را  شان  نظریات  می خواهند  دانشجویان 
عملی سازند.

ننگرهار  دانشگاه  دانشجویان  از  تن  ده ها 
روز دوشنبه هفته جاری با برافراشتن پرچم 
های گروه طالبان، داعش و حزب اسالمی 
اعالم  ها  گروه  این  از  را  شان  حمایت 

نمودند. 
این دانشجویان با ترک نمودن کالس های 
درسی در شهر و در منظر عام تجمع نموده 
با برافراشتن پرچم گروه های طالبان و  و 
داعش شعارهای ضد حکومتی سر دادند. 

از  که  گفته  دانشجویان  از  تن  یک 
جمهوری خسته شدیم، ما خالفت اسالمی 
می خواهیم، ما خالفت عادالنه میخواهیم ما 

نظام اسالمی می خواهیم.
این در حالیست که آگاهان رشد افراطیت 

در میان مردم را خطرناک و حکومت و جامعه جهانی 
را در جلوگیری از این کار ناکام می دانند.

عملکرد  این  نظامی  سیاسی  آگاه  کوهستانی  جاوید 
اقدام  این  گفت:  کرده  عنوان  سربازگیری  را 
استخبارات  توسط  دانشجویان  بیان گرسربازگیری 
پاکستان است که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.

در  پاکستان  آ ی اس آی  نفوذ  کرد:  تاکید  کوهستانی 
دانشگاه ها روز افزون شده و این مساله برای افغانستان 

بسیار خطرناک است.
طالبان  از  ننگرهار  دانشگاه  دانشجویان  حمایت  وی 
و داعش را یک فاجعه خوانده گفت: در گذشته نیز 
سایر  در  وهم  کابل  دانشگاه  در  هم  اتفاقاتی  چنین 
دانشگاه ها رخ داده و نشانگر آماج قرار گرفتن نسل 

جوان توسط استخبارات پاکستان است.

به گفته این آگاه نظامی سیاسی، این اقدام دانشجویان 
دیدگاهی  هنوزهم  که  می دهد  نشان  را   ننگرهار 

افراط گرایانه در افغانستان خریدار بسیار دارد.
او می گوید: اما یک بخش این عملکرد بیان گرنارضایتی 
مردم از وضعیت موجود است، ناهنجاری هایی که در 
درون جامعه شکل می گیرد، زمینه واکنش های مردمی 
این  از  هم  منطقه  استخبارات  و  آورد  وجود  به  را 

معضل به نفع خودشان استفاده می کنند.
او تصریح کرد: این اقدام یک فشار روانی بر حکومت 
وحدت ملی از سوی محصالن می تواند تلقی شود، 
زیرا برای کاهش فساد که به اوج خود رسیده، هیچ 

اقدامی صورت نمی گیرد.
و اما یکی از استادان دانشگاه کابل که نخواست نامی 
از او گرفته شود می گوید: برخی از استادان که دیدگاه 

افراطی شان در میان مردم خریداری چندانی ندارد، از 
طریق دانشجویان می خواهند نظریات شان را عملی 

سازند.
به گفته او: شماری از استادان که در کشورهای عربی 
تحصیل کردند و چون بیشترین تحصیالت شان تحت 
تاثیر مذاهب همان کشورها انجام شده، بنابراین برای 
پیاده کردن همان افکار خود که درآن جا فرا گرفتند؛ از 

دانشجویان استفاده می کنند.
می کنند  تالش  استادان  حاضر  درحال  افزود:  وی 
دیدگاه همان کشوری را که در آن جا تحصیل کرده 
اند، به مغز محصالن تزریق کنند و این مساله سبب 
شده  احساسات  حرکات  طرف  به  جوانان  کشانیدن 

است.
این استاد دانشگاه با انتقاد از حکومت گفت: حکومت 

آینده  برای  است  ممکن  که  مساله  این  از  بی خبر 
افغانستان یک فاجعه باشد، به فکر منافع خود است.

حرکت های  را  حرکات  گونه  این  اینکه  ضمن  او 
مذهبی  دینی-  حرکت های  نه  می داند  استخباراتی 
همسایه  کشورهای  استخباراتی  دست های  می گوید: 
به  رسیدن  برای  جوانان  از  استفاده  صدد  در  اکنون 

مقاصد شان هستند.
در  پاکستان  آ ی اس آی  بدون شک دست  افزود:  وی 
این مساله دخیل است و باید حکومت برای جلوگیری 
ازاین مساله اقدام جدی کند، ورنه عاقبت این گونه 
حمایت ها آن هم توسط دانشجویان بسیار خطرناک و 

فاجعه بار خواهد بود.
کردن  بلند  از  نیز  سنا   مجلس  اعضای  حال،  این  با 
پرچم طالبان، داعش و حزب اسالمی به شدت انتقاد 
نموده و حکومت را در این خصوص به بی 

کفایتی متهم کردند. 
به گفته سناتوران: بلند کردن پرچم طالبان، 
دانشجویان  توسط  اسالمی  و حزب  داعش 
گسترده  فعالیت  بیان گر  ننگرهار  دانشگاه 
خطرناک  بسیار  و  ها  دانشگاه  در  مخالفان 

است.
تقنین  الدین منصف رییس کمیسیون  محی 
در  که  گفته  خصوص  این  در  سنا  مجلس 
نیست؛  مقصر  دانشگاه  رییس  تنها  ننگرهار 
بلکه تمام مسووالن مقصراند از والی شروع 
تا نهادهای امنیتی؛ زیرا وقتی چنین موضوع 
در یک نهاد اکادمیک مطرح می شود؛ از آنجا 
به سایر دانشگاه ها، مکاتب و مساجد نشات 

خواهد کرد.
در همین حال محمدعلم ایزدیار معاون اول 
مجلس سنا به کمیسیون های ذیربط این مجلس وظیفه 
داد تا مسووالن مربوطه را فرا بخوانند و این مساله را 

بررسی کنند.
اما مسووالن وزارت تحصیالت عالی با آنکه حاضر به 
گفت وگو با ما نشدند؛ اما تاکید کردند که این مساله را 
به طور جدی پی گیری می کنند که آیا تظاهرکننده گان 
مطبوعات  با  را  آن  سپس  و  خیر  یا  بودند  دانشجو 

شریک خواهند ساخت.
را  شان  اعتراض  دالیل  از  یکی  معترض  دانشجویان 
فساد اداری، وضعیت بد دانشگاه ننگرهار، عدم رسیده 
و  دانشگاه  استبدادی  مدیریت  دانشجویان،  به  گی 
می  و  دانند  می  اعاشه خود  بدل  پرداخت  در  تاخیر 

گویند که آنان به اعتراض ها ادامه خواهند داد.
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بی تفاوتی به پرونـدۀ...
غور مصداقی  در  است؛ سنگسار رخشانه  یافته  افزایش  زنان 
از این مدعا است. بانو فروزان، کار نهادهای عدلی و قضایی 
قتل  پروندۀ  پیگیری  را در  ملی  و همچنین حکومت وحدت 

فرخنده ضعیف و ناکام خواند.
نجال راحیل یکی از وکالی مدافع پروندۀ فرخنده می گوید که 
بر اساس قانون، دادگاه عالی موظف است تا در مدت چهار 
ماه حکم نهایی خود را اعالم کند. به باور بانو راحیل، نزدیک 
این  نهایی گذشته و در  تعیین شدۀ حکم  از زمان  ماه  به سه 
صورت، قانون از سوی خود دادگاه عالی نیز نقض شده است. 
خانم راحیل از ریاست دادگاه عالی خواست تا حکم دادگاه 
اول و دوم پروندۀ فرخنده را رد کند؛ زیرا به باور وی این دو 

دادگاه احکامی غیرعادالنه صادر کرده بودند.
وکیل مدافع پروندۀ فرخنده می گوید که از میان ۴۹ نفری که 
بازداشت شده  فرخنده  قتل  پروندۀ  در  داشتن  اتهام دست  به 

بودند، تنها 1۲ نفرشان هنوز هم در بندند.
مزارشریف،  در  زنان  شبکۀ  مسؤول  صفار  عارفه  همچنین 
دستگاه قضایی کشور را در رسیده گی به پرونده فرخنده، متهم 

به کم کاری و سهل انگاری کرد.
دادگاه استیناف از میان ۴۹ متهم قتل فرخنده، ۴ تن را به اعدام 
و ۸ تن را به 1۶ سال حبس محکوم کرد و 1۸ تن دیگر را 
بی گناه شناخت. فرخنده در نخستین روزهای سال جاری در 
مردان  توسط  قرآن،  اتهام سوزاندن  به  دوشمشیره  شاه  منطقۀ 
خشمگین مورد لت وکوب قرار گرفت و سپس به آتش کشیده 

شد.

انتخابات پارلمانی یک...
سال  سنبلۀ   ۸ در  را  خود  پیشنهادی  بستۀ  انتخاباتی 
استقبال  با  بسته  این  که  دولت سپرد  به رهبران  روان 
رهبران دولت وحدت ملی رو به رو شد و آنان به عملی 
کردِن بی درنگ این بسته وعده سپردند، اما با گذشت 
بیشتر از دو ماه از عملی سازی آن پیشنهادها خبری 

نیست.
اجرایی  ریاست  فرهنگی  مشاور  سانچارکی  آقای 
بستۀ  در  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در 
پیشنهادی کمیسیون اصالح انتخاباتی مواردی وجود 
داشت که باید مورد دقت و ارایۀ جزییات بیشتر قرار 
اصالح  به کمیسیون  دوباره  خاطر،  به این  می گرفت. 

نظام انتخاباتی ارجاع و سبب تأخیر  شد.
بستۀ  اصالحی  موارد  به  پیوند  در  سانچارکی  آقای 
احزاب  مشارکت  انتخاباتی،  گفت:«نظام  پیشنهادی 
سیاسی در انتخابات پارلمانی و همچنان افراد منفردی 
که می خواهند خود را نامزد پارلمان بسازند،از جملۀ 
باید  کمیسیون  زمینه،  این  در  که  بود  موارد  این 

مکانیسم روشن و مشخصی باید ارایه می کرد.«
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی بیان داشت: »کمیسیون 
متعددی  جلسات  رابطه  این  در  انتخاباتی  اصالح 
را  خود  دیدگاه های  تا  دارند  تالش  و  کرده  برگزار 
جمع بندی کنند که احتماالً در روزهای نزدیک در این 

رابطه نیز به دیدگاه های مشخصی برسند.«
آقای سانچارکی در ارتباط به آغاز کار کمیتۀ گزینش 
گفت: در این کمیته باید نماینده گان نهاد های جامعۀ 

مدنی و نهاد های فعاِل خارج از چارچوب حکومت 
از  نماینده ها  این  اسم های  که  باشند  داشته  حضور 
کار  نیز  زمینه  این  در  و  شده  خواسته  نهاد های شان 
به پیش رفته و تقریبًا رو به اکمال است و این کمیته در 

آیندۀ نزدیک به کار آغاز خواهد کرد.
دوام  آیا  که  پرسشی  به  پاسخ  در  سانچارکی  آقای 
دارد؟،  مشروعیت  انتخابات  کمیسیون  اعضای  کار 
خود  کار  گزینش  کمیتۀ  این که  »به محض  گفت: 
مشخص  را  آینده  کمیسیون  ترکیب  و  کند  آغاز  را 
به اتمام  کارش  انتخابات  فعلی  کمیسیون  سازد، 
ناتوانی، ضعف  به دلیل  این کمیسیون  می رسد، چون 
و مشکالتی که داشت، نتوانست انتخابات گذشته را 
به درستی مدیریت کند، هم از نظر دو تیم و هم از نظر 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی قابل قبول نیست و 

دیگر مشروعیتی برای ادامۀ کار خود ندارند.«
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی در پیوند اعالم  زمان 
ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
گفت: برای اِعمال اصالحات الزم در نهادها و قوانین 
انتخاباتی، یک مجال و فرصت یک ساله نیاز است و 
احتماالً انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی ها، 
عقرب  و  میزان  ماه های  حوش  و  حول  آینده  سال 

برگزارگردد.
نظام  و  کمیسیون ها  در  اصالحات  سانچارکی  آقای 
افغانستان را از موارد درشت عنوان کرده،  انتخاباتی 
اعتماد  که  باشد  به گونۀ  باید  اصالحات  این  افزود: 
انتخاباتی را جلبکرده و   به پروسه های  اعتبار مردم  و 

اطمینان دهند که انتخابات آینده شفاف، سالم و قابل 
قبول خواهد بوده و از هر رأی شان حفاظت خواهد 

شد.
کمیتۀ نا تکمیل

از سوی دیگر، معاون سخنگوی رییس جمهور گفته 
که معرفی اعضای کمیته گزینش تاکنون تکمیل نشده 

است.
سیدظفرهاشمی معاون سخنگوی رییس جمهور، گفته 
حقوق  و  مدنی  نهادهای  سوی  از  که  افرادی  است: 
بشری به گونۀ انتصابی معرفی شده اند در حالی که 

این روند باید به شکل انتخابی صورت می گرفت.
هاشمی با آن که زمان را برای تکمیل کمیته گزینش 
از  پس  کمیته  این  که  گفت  اما  نکرده،  مشخص 
معرفی دوباره اعضای جامعه مدنی و حقوق بشر و 

تکمیل شدن اعضا کارش را آغاز خواهد کرد.
هوتک،  نادر  گران،  دین محمد  رسانه ها،  از  نقل  به 
لطف الرحمان، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی 
نماینده گان  عنوان  به  ترتیب  به  لنگری  احمدضیا  و 
دادگاه عالی، کمیسیون های اصالحات اداری، نظارت 
بر تطبیق قانون اساسی، نهادهای رسانه یی، نهادهای 
مدنی، نهادهای دفاع از حقوق زن و کمیسیون حقوق 

بشر اعضای این کمیته معرفی شده اند.
رهبران  از  نماینده گان  مجلس  رییس  این،  از  پیش 
برگزاری  زمان  عاجل  هر چه  تا  بود  دولت خواسته 
روشن  را  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  انتخاباتی 

سازند. 

اعتراض گستردۀ شهروندان...
آقای توسلی می گوید: »از دولت افغانستان تقاضا می کنم آماده 
و  هزاره  تاجیک،  پشتون،  از  کند.  خاموش  را  بحران  و  شود 
ازبک می خواهم مشت واحدی شوند علیه مزدوران بی گانه و 
اجیرشده هایی که جنگ سوم بین المللی سوم را در فرق خود 

مسلمان ها آغاز کرده است«.
محمدامان حمیمی، والی غزنی نیز در جمع معترضان گفت که 
خواسته های مردم غزنی را به دولت مرکزی منتقل کرده و از 

تکرار مشکالت در این والیت جلوگیری می کنند.
بر بنیاد یک خبر دیگر، هشت تن از ربوده شده هایی که در بند 
طالبان زابل بودند، صبح امروز آزاد و به مقام های محلی در 

ولسوالی جاغوری والیت غزنی تحویل داده شده اند.
ریاست امنیت ملی کشور با نشر اعالمیه یی نوشته است، این 
از  هستند،  نوجوان  یک  و  زن  دو  مرد،   ۵ شامل  که  مسافران 

سوی نیروهای امنیت ملی آزاد شده اند.
این در حالی است که شماری از این مسافران نزدیک به ۹ ماه 

در بند طالبان بوده اند.
امنیت ملی هم چنان ادعای طالبان و شماری از رسانه ها مبنی 
بر اعدام شدن قاتالن این مسافران از سوی طالبان را رد کرده 
و گفته است که این مسافران از سوی طالبان سر بریده شده 
اند. به نوشتۀ ریاست امنیت ملی، طالبان می خواهند با انداختن 
مسؤولیت این رویداد به دوش گروه داعش، روی جنایت های 

خودشان سرپوش بگذارند.
از  شماری  در  ناامنی  ملی،  وحدت  حکومت  ایجاد  از  پس 
شاهراه های کشور افزایش یافته و ربودن مسافران از مسیر این 
شده  تروریستی  گروه های  میان  فرهنگی  به  تبدیل  شاهراه ها، 
است. در چند ماه گذشته چندین رویداد گروگان گیری والیت 

زابل و مسیرهای ولسوالی های والیت غزنی رخ داده است.

فاجعۀ نفوِذ آی اس آی 
در دانشگـاه های افغانسـتان
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رهیاب علي آبادي

از  هر ملتي در سالنماي خویش روزهایي دارد که همه ساله 
آن ها به عنوان روزِ پیروزي تجلیل به عمل مي آورد. و همچنان 
روزهاي دیگري در تقویم ملت ها به مشاهده مي رسد که آن 

را روز سیاه یا ماتم ملي مي نامند.
قاعده  این  از  است،  جهاني  جامعۀ  جزو  که  نیز  افغانستان 
مستثنا نبوده و در تاریخ خویش، روزهاي پیروزي و شکست 
از  مثال:  به طور  دارد.  فراوان  باشد،  تقبیح  یا  تجلیل  قابل  که 
روزهاي ۲۸ اسد، ۲۶ دلو و ۸ ثور به عنوان روزهاي آزادي و 

از ۶ جدي به نام روز سیاه، یادبود به عمل مي آید.
روزهاي  اتنخاب  معیار  که:  مي شود  مطرح  سوال  این  حال 

تاریخِي قابل تجلیل یا تقبیح چیست؟ 
یادآوري،  قابل  تاریخي  روزهاي  گفت  مي توان  پاسخ  در 
از  است  عبارت  آن  و  دارند  را  خود  خاِص  قانون مندي 
این که همچو روزها به صورت آشکار، نقطۀ پایان یک مرحلۀ 
ویژه گي هاي  با  دیگر،  تاریخي  مرحلۀ  سرآغاز  و  تاریخي 
افغانستان   ،1۹1۹ سال  از  قبل  چنان که  مي باشند.  متفاوت 
سرزمین  این  مردم  همین رو  از  و  نداشت  سیاسي  استقالل 
احساس حقارت مي کردند؛ اما با اعالم استقالل کشور در روز 
۲۸ اسد سال 1۲۹۸ خورشیدي برابر با 1۹ اگست سال1۹1۹ 
میالدي)1( از طرف شاه امان اهلل، وضعیت تغییر کرد و پس از 
آن مردم افغانستان به عنوان ملتی مستقل و با افتخار، زنده گي 
آبرومندانه خویش را آغاز نموده و ادامه دادند. به همین گونه 
توسط  کشور  اشغال  دورۀ  پایان  نقطۀ   ،1۳۶۷ دلو   ۲۶ روز 
شوروي و روز اعادۀ استقالل و خودارادیت ملت افغانستان 
تثبیت گردید. و همچنان روز ۸ ثور1۳۷1، پایان بخش دورۀ 
تاریخِي آغاز شده از روز ۷ ثور1۳۵۷، شناخته شد. در همین 
راستا مي توان گفت که ۶ جدي1۳۵۸، به دلیِل شکسته شدِن 
حریم کشور ما توسط ابرجناور وقت، یعني شوروي سابق که 
نابودي همۀ ارزش ها و داشته هاي معنوي و مادي  پیامد آن 
مردم افغانستان بود، همه ساله به عنوان روز سیاه و ماتم ملي 

تقبیح مي گردد.
قابل  و  تاریخي  انتخاب روزهاي  معیار  که  بپذیریم  اگر      
دورۀ  آغاز  و  تاریخي  دورۀ  یک  به  بخشیدن  پایان  یادبود، 
تاریخي دیگر است که هر دوره از هم تفاوت آشکار داشته 
باشند، باز این سوال مطرح مي شود که حکومت خودخواندۀ 
طالبان که از سال1۳۷۵ الي1۳۸۰ بر بخش اعظِم کشور مسلط 
به  و  داد  قرار  المللي  بین  انزواي  در  را  افغانستان  گردید، 
پناهگاه امن تروریسم جهاني و دهشت افکنان خارجي مبدل 
کرد، در کدام روز پایان یافت، و نظام مردم ساالر کنوني که 
مردم افغانستان در حال حاضر آن را تجربه مي کنند، در کدام 
تاریخ پایه گذاري شده و آغاز فصل جدید در تاریخ کشور، 

کدام روز است؟
میان  فاصل  زماِن  اهمیت، کشف و شناخت  براي درک      
دورۀ طالبان و نظام فعلي که تفاوت میان این دو دورۀ تاریخي 
از زمین تا آسمان است، ضرورت احساس مي شود که اندکي 
به عقب برگشته، در مورد ماهیت رژیم طالبان و چه گونه گي 
رویدادهاي تأثیرگذار در سقوط آنان و ایجاد ادارۀ مؤقت که 
زمینه را براي حکومت هاي انتقالي و انتخابي مساعد ساخت، 
روشني بیندازیم. به منظور جلوگیري از طوالني شدن بحث، 

ازسقوط کابل به دست طالبان آغاز مي کنیم:

سقوط کابل به دست طالبان در 5 میزان 1375
    گروه طالبان که با تصرف قندهار و هرات در سال هاي 
خود  کنترول  تحت  را  افغانستان  ثلِث  یک   ،1۳۷۴ و   1۳۷۳
نمود.  کابل حمله  بر  اشغال جالل آباد،  از  بعد  بود،  درآورده 
آن ها بعد از این که رهبري دولت اسالمي تحت ریاست استاد 
نمود،  تخلیه   1۳۷۵ میزان   ۵ در  را  کابل  رباني  برهان الدین 
بر پایتخت مسلط گردیدند. از این تاریخ به بعد، موازنۀ قوا 
بنابراین  کرد.  تغییر  طالبان  نفع  به  پرستیژ حکومتي  لحاظ  از 
تصرف  با   ،1۳۷۷ سال  تا  داده  ادامه  پیشروي شان  به  آن ها 
مزارشریف و بامیان، توانستند ۹۰ درصد خاک افغانستان را 
در  افغانستان  سال ها  این  طي  درآورند.  خود  کنترول  تحت 
انسان  هیچ  براي  که  داشت  قرار  مأیوس کننده  نهایت  حالِت 
متمدن و امروزي اعم از مردم افغانستان و جهان، قابل تحمل 

و پذیرش نبود.
    در دورۀ حکومت طالبان مردم افغانستان به طور سیل آسا و 
درحالي که هیچ روزنۀ امیدي براي بازگشت در چشم اندازشان 

وجود نداشت، به مهاجرت روي آوردند.
در نظام پولیسي طالبان، همۀ مردم به گونۀ زندانیان تحت نظر 
قرار داشتند و حتا کسي اختیار انتخاب شیوۀ زنده گي شخصي 
خود را نداشت. همان گونه که زندانیان همیشه تحت نظر قرار 
دارند و سر و صورت شان از طرف مأمورین زندان تراشیده 
و  مي تراشیدند  را  مردم  سر  موي  نیز  طالبان  گروه  مي شود، 
کساني را که ریش نداشتند، مورد اهانت قرار مي دادند. گروه 

از زنان مي باشد،  پیکر اجتماع را که عبارت  از  نیمي  طالبان 
در خانه ها محبوس ساخته بودند و در تمام قریه ها و قصبات 
به  بار  پنج  روزانه  بودند  مجبور  مردم  آنان،  کنترول  تحت 

طالبان حاضري دهند.
    در آن زمان شهرها خالي از سکنه شده بود و در پایتخت 
کشور که امروز بیش از پنج میلیون انسان را در آغوش خود 

جاي داده است، کمتر از پنج صدهزار نفر زنده گي مي کردند.
چشم  پیش  در  دیگر  بار  طالبان  رژیم  ماهیت  که  حال      
چه گونه  که  موضوع  اصل  به  مي پردازیم  گردید،  مجسم  ما 
جریان تاریخ از حرکت به سوي بدویت، وحشت و خشونت، 
در جهت مدنیت و انسانیت تغییر مسیر داد. و با کنار رفتن 

استبداد، مردم بر سرنوشت شان حاکم شدند. 
    واقعیت این است که بعد ازسقوط کابل به دست طالبان، 
جهانیان  حتا  مردم  همۀ  و  شد  دگرگون  عمومي  ذهنیت 
سقوط  القاعده  کام  در  همیشه  براي  افغانستان  که  پذیرفتند 
کرده است و هر نوع تالش براي نجات آن، خواب و خیالي 

بیش نخواهد بود.

تصمیم فرماندهان مجاهدین بر مقاومت علیه اشغالگران
انتظار  ناامیدي و یأس و برخالف      اما در این لحظه هاي 
مقاومت  میزان 1۳۷۵، رهبران جهاد و  تاریخ ۹  به  همه گان، 
افغانستان هریک شهید احمدشاه مسعود، محمد کریم خلیلی 
و عبدالرشید دوستم در ولسوالی خنجان والیت بغالن، طی 
علیه  مقاومت  به  تصمیم  فوق العاده،  و  تاریخی  نشست  یک 
نپایید  دیري  نمودند.  اتخاذ  طالبان  و  القاعده  اشغالگر  گروه 
که آنان اعتماد مردم را به دست آورده و با استحکام مقاومت 
در والیات شمال شرق کشور، توانستند عالوه بر بدخشان و 
پنجشیر، جلو پیشروي جنگ جویان گروه طالبان را در والیات 

پروان، کاپیسا، بغالن، قندوز و تخار بگیرند.
کامل  طور  به  کشور  والیات  بقیۀ  که  است  درحالي  این 
شهید  رهبري  به  مقاومت  وجبهۀ  بود  طالبان  درتصرف 
احمدشاه مسعود، در والیات شمال کابل و شمال شرق کشور، 

سخت تحت فشار قرار داشت.
در  موقتًا  که  محقق  محمد  حاجي  استاد  زمان  این  در      
احمدشاه  نزد  نموده،  عودت  کشور  به  می برد،  به سر  خارج 
مسعود در والیت تخار آمد. آقاي محقق به جاي این که در 
تخار یا بدخشان که دور از دسترس طالبان بود، ماندگارشود، 
به احمدشاه مسعود پیشنهاد نمود که مي خواهد در ولسوالي 
در  که  افرادش  یک تعداد  جمع  به  سرپل  والیت  و  بلخاب 
در  او  از  و  شود.  ملحق  است،  گرفته  قرار  طالبان  محاصرۀ 
انتقالش تقاضاي همکاری نمود. شهید احمدشاه مسعود  امر 
هلیکوپتر  بال  یک  به  محقق،  آقاي  حد  بیش  اصرار  اثر  در 
وظیفه سپرد که او را به بلخاب برساند.  بدین ترتیب، استاد 
حاجي محمد محقق، به تاریخ 1۸ عقرب1۳۷۷، با دوازده تن 
آقاي  نمود.  مواصلت  بلخاب  به  از مجاهدین و همراهانش، 
قرار  طالبان  گستردۀ  حملۀ  چندین  هدف  بلخاب  در  محقق 
او  دستگیري  از  دشمن  این که  تا  نمود،  مقاومت  اما  گرفت 

مأیوس شد و سرانجام خطوط دفاعي دو طرف، تثبیت گردید 
و جبهه مقاومِت بلخاب شکل گرفت.

   این جبهه با رفتن استاد محقق و آمدن استاد عطا محمد نور 
به دره صوف، به نام جبهه دره صوف شهرت یافت.

 1۲ تاریخ  به  صوف  دره  ولسوالي  مرکز  این که  از  بعد     
دراین  مقاومت  جبهۀ  شد،  آزاد  طالبان  اشغال  از  دلو1۳۷۷، 
نظامي  وضعیت  تاریخ،  این  از  بعد  و  گردید  تثبیت  ساحه 
نظامي  پیروزي  از  دشمن  و  شد  دگرگون  مجاهدین  نفع  به 
بنابراین از روي ناگزیري، طرح ترور فرمانده  ناامید گردید. 
عمومي جبهۀ مقاومت را روي دست گرفتند. تا این که دو تن 
احمدشاه  به  را  خودشان  خبرنگار،  نام  به  عرب  تروریست 
مسعود رسانیده و اورا در 1۸ سنبله 1۳۸۰، ذریعۀ انفجار مواد 
ولسوالي خواجه  در  فلم برداري شان  کمرۀ  در  جاسازي شده 

بهاءالدین والیت تخار، ناجوان مردانه به شهادت رسانیدند. 
    گرچه شهادت احمدشاه مسعود به عنوان فرمانده عمومي 
جبهۀ مقاومت، بر روحیۀ مقاومت گران تأثیرات منفي خود را 
داشت، اما جهادگران جبهۀ دره صوف، روحیۀ تهاجمي شان 
مسعود،  فرمانده  شهادت  از  بعد  هفته  یک  نموده،  حفظ  را 
دست به حملۀ انتقام جویانه زده و یکي از سنگرهاي مستحکم 
نام سفید کوتل، از چنگ  به  طالبان را در شمال دره صوف 
در  دره صوف،  مقاومت  جبهۀ  باالخره  آوردند.   بیرون  آنان 
درهم  از  بعد  تروریسم،  بین المللي ضد  ائتالف  با  هماهنگي 
و  ولسوالي هاي کشنده  فتح  و  طالبان  مقدم  شکستن خطوط 
شولگرۀ و الیت بلخ، شهر مزارشریف را آزاد نمودند و این 

فتح، کلید فتح کل افغانستان تثبیت گردید. بدین شرح:

روزشمارِ آزادي افغانستان از اشغال القاعده و طالبان
- 1۵ میزان 1۳۸۰، آغاز حمالت هوایي امریکا علیه پایگاه هاي 

نظامي طالبان در افغانستان.
- اوایل عقرب 1۳۸۰، اسامه بن الدن رهبر سازمان القاعده، 
شخصًا فرماندهي جنگ علیه امریکا را در افغانستان به عهده 
نداشت،  اعتماد  طالبان  فرماندهان  به  این که  نسبت  و  گرفت 
طي فرماني قوماندان هاي افغاِن چند فرقۀ نظامي را برکنار و 

به جاي آنان، عرب هاي اصیل را توظیف نمود.
- 1۴عقرب 1۳۸۰، یک ماه بعد از حمالت هوایي بي نتیجۀ 
امریکا، خط دفاعي طالبان در شمال دره صوف توسط جبهۀ 

مقاومت ملي کشور، سقوط کرد.
- 1۵عقرب 1۳۸۰، ولسوالي کشندۀ والیت بلخ در شمال دره 

صوف، آزاد شد.
- 1۶عقرب1۳۸۰، ولسوالي شولگرۀ والیت بلخ، توسط جبهۀ 

مقاومت دره صوف فتح گردید.
- 1۷عقرب 1۳۸۰، رهبران جبهۀ مقاومت دره صوف آقایان: 
جنرال  و  نور  محمد  عطا  استاد  محقق،  محمد  حاجي  استاد 
و  مزارشریف  شهر  منظورآزادسازي  به  دوستم،  عبدالرشید 
در  آن،  کنترول  و  اداره  نظم،  حفظ  براي  الزم  تدابیر  اتخاذ 

ولسوالي شولگره، تشکیل جلسه دادند. 
به  بلخ  والیت  مرکز  مزارشریف  شهر   ،1۳۸۰ 1۸عقرب   -

عنوان قلب تپندۀ شمال کشور، توسط مقاومت گران جبهۀ دره 
صوف با همکاري مردم شهر، از اسارت گروه طالبان آزاد شد.
- 1۹عقرب 1۳۸۰، مردم والیات فاریاب، سرپل و جوزجان، 
بیرون  طالبان  اشغال  از  را  وشبرغان  سرپل  میمنه،  شهرهاي 

آوردند.
- ۲۰عقرب 1۳۸۰، شهرهاي بامیان، قلعه نو و تالقان، مراکز 

والیات بامیان، بادغیس و تخار، از تسلط طالبان آزاد شد.
- ۲1عقرب 1۳۸۰، آزادي هرات و پلخمري.

تحت  مقاومت  جبهۀ  نیروهاي  ورود  با   ،1۳۸۰ ۲۲عقرب   -
فرماندهي مارشال محمد قسیم فهیم وزیر دفاع دولت وقت 
به  مجاهدین  ورود  از  امریکا  ممانعت  به رغم  کابل،  شهر  به 
شهر، پایتخت کشور تحت کنترول دولت اسالمي به رهبري 
به  ترتیب رسمًا  بدین  و  قرار گرفت.  برهان الدین  پروفیسور 

دوره سیاه طالبان، پایان داده شد.
- ۲۳عقرب 1۳۸۰، عقب نشیني طالبان از مراکز والیات میدان 

وردک و لوگر.
غزني،  شهرهاي  از  طالبان  عقب نشیني   ،1۳۸۰ ۲۴عقرب   -

جالل آباد و خوست.
- ۲۵عقرب 1۳۸۰، عقب نشیني طالبان از مراکز والیات زابل 

و ارزگان.
- ۲۶عقرب 1۳۸۰، عقب نشیني طالبان از مرکز والیت هلمند.
- اوایل قوس 1۳۸۰، مال محمد عمر رهبر تحریک طالبان، 
امارت اسالمي اعالم نمود،  پایتخت  را  قندهار  این که  ضمن 

شکست قریب الوقوع امریکا را به هوادارانش مژده داد.
- ۴ قوس 1۳۸۰، تصفیۀ مرکز والیت قندوز از وجود طالبان 

محاصره شده.
- ۴ قوس 1۳۸۰، آغاز اجالس »بن« براي افغانستان در کشور 

آلمان)۲(.
براي  بن  امضاي موافقت نامۀ  - 1۴ قوس 1۳۸۰، پذیرش و 
افغاني  هیأت  طرف  از  افغانستان،  در  مؤقت  ادارۀ  تشکیل 
پشاور  گروپ  مقاومت،  جبهۀ  نماینده گان  از:  متشکل 
»نماینده گان مهاجرین مقیم پاکستان«، هیأت روم »نماینده گي 
قبرس  گروپ  و  غرب«  در  ساکن  افغان هاي  و  ظاهرشاه 

»نماینده گان مهاجرین مقیم ایران«)۳(.
- 1۴ قوس 1۳۸۰، عقب نشیني طالبان از مرکز والیت قندهار.

- 1 جدي 1۳۸۰، پروفیسور برهان الدین رباني رییس دولت 
اسالمي افغانستان، طي مراسمي که

       در آن، اراکین دولت، رهبران جبهۀ مقاومت، نمایندۀ 
سازمان ملل متحد و نماینده گان باصالحیت    

       کشورهاي همسایه، امریکا و اروپا حضورداشتند، قدرت 
سیاسي کشور را به حامد کرزي رییس 

       ادارۀ توافق شده در اجالس بن، رسمًا واگذار شد)۴(.

جمع بندي و نتیجه گیري
      از مجموع آن چه گفته آمدیم، به این واقعیت پي مي بریم 
و  بد  وضعیت  در  افغانستان   ،1۳۸۰ عقرب   1۸ از  قبل  که 
سال،  همین  عقرب   1۸ از  بعد  ولي  داشته  قرار  ناامیدکننده 
به گونۀ  یافته و  بهبود  به صورت شگفت آور  وضعیت کشور 
زنجیر  و  گردیده  مساعد  تکامل  و  رشد  زمینۀ  نکردني  باور 

اسارت از دست و پاي مردم باز شده است.
بنابراین با صراحت و قاطعیت مي توان گفت که روز        
1۸ عقرب، سرنوشت سازترین و ارزشمندترین روز در تاریخ 
درسالنماي  که  است  آن  شایستۀ  و  بوده  افغانستان  معاصر 
کشور با خط زرین نوشته شود و به عنوان بزرگ ترین روز 

تاریخي، برجسته گردد.
چه  شده،  نشر  سالنماهاي  از  یک  هیچ  در  متأسفانه  اما      
دولتي و چه غیر دولتي، روز آزادي کشور از اسارت تروریسم 

بین المللي، مشخص نشده است.
    وقتي مي گوییم در دورۀ بعد از طالبان پیشرفت هاي زیادي 
صورت گرفته یا مي گوییم در نظام فعلي زن و مرد از حقوق 
مساوي برخوردارند ولي در دورۀ طالبان زنان اجازۀ حضور 
دورۀ  دو  این  نمي گوییم   چرا  پس  نداشتند؛  را  اجتماع  در 
از هم جدا شدند؛ درحالي که  متفاوت، در کدام روز  شدیداً 
استقالل  دورۀ  از  انگلیس  استعمار  دورۀ  مي گوییم:  تکرار  به 
اشغال  دورۀ  گردیده،  مجزا   1۲۹۸ اسد   ۲۸ در  افغانستان، 
رژیم  و   1۳۶۷ دلو   ۲۶ در  سابق  شوروي  توسط  افغانستان 

کمونیستي افغانستان در ۸ ثور1۳۷1، پایان یافته است.
    از نظر این جانب، در کتمان روز پیروزي مقاومت ملي 
مردم افغانستان و شکست حاکمیت انحصاري طالبان، تعمد 
وجود دارد؛ زیرا کساني در دستگاه دولت این افتخارات را از 
بنابراین عقده مندانه  آِن خود و سمت وسوِي خود نمي دانند. 
یک حقیقِت بزرگ را انکار مي کنند. اما مایۀ نگراني این است 
عظیم،  افتخارات  و  بزرگ  پیروزي  این  اصلِي  صاحبان  که 
دستاورد سال ها تالش، فداکاري و مبارزۀ خود و هم سنگراِن 
شهیدشان را که عبارت از شکستن طلسِم استبداد و خلق یک 

روز تاریخي و سرنوشت ساز است، فراموش کرده اند!

مآخذ:
خارجۀ  امور  وزارت  خورشیدي   1۳۸۸ سال  تقویم   -  1

جمهوري اسالمي افغانستان
۲- رادیو بي بي سي و صداي امریکا در تاریخ وقوع رویدادها.
۳ - صفحۀ حقایق، نشریۀ دفتر نماینده گي سازمان ملل متحد 

)UNAMA( در کابل
 1۳۸۰ جدي  اول  افغانستان،  ملي  تلویزیون  و  رادیو   -  ۴

خورشیدي.    
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اپوزیسیون  که  می دهد  نشان  میانمار  انتخابات  از  تازه  نتایج 
کنترل بیشتر مناطق و همچنین تشکیل دولت آتی را به دست 
گرفته و همین امر اختیارات گسترده ای را برای »آنگ سان 

سوچی« و تغییر چشم انداز سیاسی میانمار به همراه دارد.
از  که  میانمار  حاکم  حزب  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
خونتای سابق تشکیل شد و از سوی افسران نظامی بازنشسته 
رهبری می شود، روز دوشنبه به شکست در انتخابات اذعان 
برای  میانمار  ناهموار  نقطه عطف مهمی در مسیر  این  کرد؛ 

عبور از دیکتاتوری به سمت دموکراسی محسوب می شود.
نشان  کرد،  اعالم  میانمار  انتخابات  کمیسیون  که  نتایجی 
در  تنها  نه  توسعه  و  همبستگی  اتحادیه  حزب  که  می دهد 
شد.  سنگینی  متحمل شکست  بلکه  خورده  انتخابات ضربه 
نیز  سوچی  سان  آنگ  به  متعلق  دموکراسی  برای  ملی  لیگ 
از دو سوم  بیش  آنها  نتایج نشان می دهد که  گفته است که 
کرسی های مجلس سفلی پارلمان را بدست می گیرند و این 
میزان برای تشکیل اولین دولت منتخب دموکراتیک میانمار 

از اوایل دهه ۶۰ میالدی کافی خواهد بود.
دموکراسی  برای  ملی  لیگ  کرد،  اعالم  انتخابات  کمیسیون 
)NLD( توانسته تا ظهر روز سه شنبه ۷۸ کرسی از مجموع ۸۸ 
کرسی اعالم شده برای مجلس سفلی ۴۴۰ کرسی  را در دست 
بگیرد و در مقابل حزب حاکم تنها پنج کرسی گرفته است. بر 
اساس قانون اساسی که به دست خونتای سابق میانمار تدوین 
شده، یک چهارم کرسی ها )۲۵ درصد( غیر منتخب و متعلق 
انتخابات  که  می دهد  نشان  رسمی  نتایج  است.  نظامیان  به 
در  پیروزی چشمگیری  با  برای حزب سوچی  یکشنبه  روز 
تاکنون ۹۷  توانستند  آنها  و  بود  منطقه ای همراه  مجلس های 
کرسی از مجموع 1۰۷ کرسی اعالم شده برای قانونگذاران 
محلی را در دست بگیرند و حزب حاکم )USDP( تنها سه 

کرسی بدست آورده است.
با وجود پیروزی حزب سوچی در انتخابات، ارتش همچنان 
یک  آنها  اینکه  بر  عالوه  می آید.  به حساب  توانمند  قدرتی 
تضمین  خود  برای  قبل  از  را  پارلمان  کرسی های  از  سری 
با  کرده اند، رییس کل قوا روسای سه وزارت خانه قدرتمند 
بودجه باال را که شامل وزارت کشور، دفاع و امنیت مرزی 
می شود، خودش نامزد می کند و همچنین قانون اساسی این 

حق را به آنها داده تا در شرایط خاص دولت را اداره کنند.
اما  است  پذیرفته  را  انتخابات  نتایج  میانمار  ارتش  گرچه 
تحلیلگران معتقدند که یک دوره بی ثباتی احتماال بر میانمار 
چگونه  سوچی  نیست  مشخص  چراکه  شد  خواهد  چیره 
می خواهد قدرت را با ژنرال ها به اشتراک بگذارد. واشنگتن 

روز دوشنبه با استقبال از نتایج انتخابات میانمار، این پیروزی 
را به مردم این کشور تبریک گفت اما تاکید کرد که به دقت 
روند دموکراتیک میانمار را پیش از تسهیل تحریم های بیشتر 
نظارت می کند. دنیل راسل ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا 
پنجاه سال دیکتاتوری  از  امور شرق آسیا گفت که پس  در 
نظامی، روند دموکراتیک در برمه آغاز شده اما به گفته وی 

بخش دشواری در پیش رو باقی مانده است.
در همین حال یک گروه حقوق بشری مستقر در واشنگتن 
نسبت به وقوع تنش های قومی و مذهبی در میانمار هشدار 
داده است. این گروه موسوم به »اتحاد برای پایان نسل کشی« 
تاکید دارد که جامعه بین الملل به دقت شرایط در میانمار را 
که حدود ۵۰۰ هزار رای دهنده واجد شرایط از اقلیت مسلمان 
۳ / 1 میلیونی روهینجا نتوانستند در رای گیری شرکت کنند، 

زیر نظر داشته باشند.
در بیانیه این گروه حقوق بشری آمده است: نمی توان فضای 
با  را  روهینجا  اقلیت  خصوصا  و  مسلمانان  علیه  مسموم 
انتخابات ممکن است  انتخابات زدود. در پی  برگزاری یک 

شرایط بی ثبات و خطرناکی ایجاد شد که نهایتا به خشونت 
در راستای منافع نظامیان برسد. جامعه بین الملل باید به دقت 

شرایط میانمار را در نظر داشته باشد.
سوچی: انتخابات میانمار آزاد نبود اما منصفانه بود

رهبر حزب مخالف دولت میانمار با ابراز رضایت نسبی از 
پارلمانی، در مورد برگزیدن فردی  انتخابات  نحوه برگزاری 
برای تصدی ریاست جمهوری سخن گفته و همزمان، یک 
نشریه دولتی چین در مورد نزدیکی میانمار به آمریکا هشدار 

داده است.
سوچی در مصاحبه با بی بی سی گفته است که این انتخابات 
نخستین  در  سوچی  شد.«  برگزار  منصفانه  اما  نبود  »آزاد 
روز  رای گیری  از  پس  با یک شبکه خارجی  مصاحبه خود 
در  آنان  گسترده  شرکت  خاطر  به  میانمار  مردم  به  یکشنبه، 
انتخابات تبریک گفت و افزود که انتظار دارد این انتخابات 
به تسریع روند استقرار دموکراسی کامل و توسعه و پیشرفت 

اقتصادی و اجتماعی در کشورش کمک کند.
در مورد فردی که باید سمت ریاست جمهوری را در دست 

بگیرد، آنگ  سان سوچی با اطمینان از اینکه با پایان شمارش 
آرا مشخص خواهد شد که رهبری حزب اکثریت در پارلمان 
را در دست دارد، گفت »به عنوان رهبر حزب اکثریت، کسی 
را برای این سمت خواهم یافت.« وی تلویحا گفته است که 
اداره  در  رییس جمهوری،  عنوان رسمی  داشتن  بدون  حتی 

امور کشور نقشی اساسی ایفا خواهد کرد.
طبق قانون اساسی فعلی میانمار، رییس جمهوری این کشور 
با رای یک »مجتمع انتخاباتی« برگزیده می شود که دو سوم 
اعضای آن را نمایندگان پارلمان و یک سوم را ارتش تعیین 
می کنند. همچنین قانون اساسی فعلی تصریح کرده است که 
افرادی که اعضای درجه اول خانواده هایشان تابعیت خارجی 
دارند نمی توانند به ریاست جمهوری برسند. همسر مرحوم 
شهروند  نیز  وی  پسران  و  داشته  خارجی  تابعیت  سوچی 

خارجی هستند.
اصالح بخش هایی از قانون اساسی کنونی که در سال ۲۰۰۸ 
اعضای  چهارم  سه  اکثریت  کسب  مستلزم  شد،  تصویب 
پارلمان است و بخش های دیگری از آن هم تنها با برگزاری 
همه پرسی قابل تغییر است. در این قانون اساسی آمده است 
که یک چهارم اعضای پارلمان میانمار از میان نامزدهای مورد 
نظر ارتش انتخاب می شوند. در نتیجه، بعید به نظر می رسد 
که حزب لیگ ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت 
قابل توجه پارلمانی بتواند بدون برخورداری از حمایت سایر 
ریاست  سمت  تصدی  ممنوعیت  به  مربوط  اصل  احزاب، 

جمهوری توسط سوچی را تغییر دهد.
انتخابات کنونی آزادترین و منصفانه ترین انتخابات طی چند 
شرکت  اجازه  احزاب  تمامی  به  و  شده  توصیف  اخیر  دهه 
ناظران  از  میانمار  دولت  و  شد  داده  انتخاباتی  مبارزات  در 
نظارت  انتخابات  برگزاری  روند  بر  کرد  دعوت  بین المللی 
انتخابات را کمابیش  کنند. ناظران بین المللی روند برگزاری 
و  احزاب  تنها  قبلی،  انتخابات  در  دانسته اند.  رضایتبخش 
نامزدهایی حق شرکت داشتند که صالحیت آنها مورد تایید 

نهادهای منصوب از طرف ارتش قرار می گرفت.
حدی  تا  فضایی  در  پارلمانی  انتخابات  نیز   1۹۹۰ سال  در 
آزاد برگزار شد و حزب لیگ ملی برای دموکراسی توانست 
اینکه  با اعالم  ارتش،  اما  یابد  پیروزی چشمگیری دست  به 
تفویض قدرت به این حزب با منافع و امنیت ملی در تضاد 
سوچی  آنگ  سان  و  کرد  ابطال  را  انتخابات  نتیجه  است، 
سال ها در حبس خانگی بود و تنها کوتاه مدتی پس از تصمیم 
به  را  خود  آزادی  سیاسی،  اصالحات  روند  آغاز  به  ارتش 

دست آورد.

وزرای داخلۀ اتحادیه اروپا قول دادند که سرعت 
با  مقابله  مورد  در  وعده هایشان  شدن  براورده 

بحران مهاجرت را تشریع بخشند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این در حالی است 
که لوکزامبورگ که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا 
وقوع  از  جلوگیری  خواستار  دارد  عهده  بر  را 
فصل  به  شدن  نزدیک  با  همزمان  انسانی  فاجعه 

زمستان شد.
از  پیش  اروپا  اتحادیه  کشور  وزرای  نشست  این 
نشست ویژه آفریقا- اروپا در کشور مالت برگزار 

شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سوی کمیسیون 
اروپا تحت فشار هستند که به وعده هایشان برای 
اتخاذ تدابیر سختگیرانه در مرزهای خارجی عمل 

نکرده اند
اما وزرای داخله ر اتحادیه اروپا قول دادند که به 

وعده هایی که داده اند به سرعت عمل کنند.
بحران  بدترین  با  حاضر  حال  در  اروپا  اتحادیه 
مواجه  دوم  جهانی  جنگ  زمان  از  مهاجرت 
است. رهبران اروپایی نیز همچنان در مورد نحوه 

رسیدگی به این بحران دچار اختالف هستند.

هند قصد دارد یکی از اولین کشورهایی 
»پردیتور  مسلح  پهپادهای  که  باشد 

اَونجر« را از آمریکا می خرد.
در  بلومبرگ،  شبکه  پایگاه  گزارش  به 
صورتی که هند به این پهپادها دست پیدا 
کند می تواند هر نقطه از خاک پاکستان را 

با آنها هدف قرار دهد.
این پهپادهای تولید شده توسط شرکت 
»جنرال اتومیکس ایرونوتیکال سیستمز« 
در  سریع  کشنده  هواپیماهای  جمله  از 
می  پهپادها  این  با  هند  هستند.  جهان 
تواند شبه نظامیان را در سراسر پاکستان 
آنها  از  هدف قرار دهد و در عین حال 
به عنوان یک گزینه راهبردی در مناقشه 

های مرزی با چین استفاده کند.
در صورت تصویب فروش این پهپادها 
توسط آمریکا به هند این نشانه دیگری 
از گسترش روابط دفاعی میان واشنگتن 
دومین  هند  بود.  خواهد  نو  ودهلی 
در  آمریکا  های  سالح  بزرگ  خریدار 
پنج سال  که  در حالی  بوده  سال ۲۰1۴ 

هیچ  عمال  آن  از  قبل 
نمی  آمریکا  از  سالحی 
پردیتور  پهپادهای  خرید. 
توانند  اونجر همچنین می 
تغییری کوچک اما مهم در 
منطقه  در  راهبردی  توازن 
قدرت  سه  آن  در  که  ای 
درصد   ۴۰ و  هسته ای 
هستند  جهان  جمعیت 

صورت دهد.
اندیشکده  محقق  ویزمان،  سایمون 
که  استکهلم  بین الملل  صلح  پژوهش 
نظارت  در جهان  تسلیحاتی  تبادالت  بر 
دارد گفت: مشاهده این که روابط آمریکا 
کرده  پیدا  توسعه  سریع  انقدر  وهند 

شگفت آور است.
موانع  با  هند  به  پهپاد  نوع  این  فروش 
خاص خودش روبرو است. قبل از آن که 
هند بتواند به این پهپادها دست پیدا کند 
»تکنولوژی  به  موسوم  گروه  عضو  باید 
کشوری   ۳۴ گروه  این  شود.  موشکی« 
صادرات  برای  مشترک  قوانینی  دارای 
سیستمهای تسلیحاتی است. در تاریخ ۹ 
اکتبر نشست ساالنه این گروه در حالی 
به پایان رسید که هند به عنوان عضو آن 
معرفی نشد. بعد از آن که هند عضو این 
گروه شود، وزارت امور خارجه آمریکا 
را  هند  به  پهپادهای مذکور  باید فروش 
تصویب کند و بعد به منظور بررسی آن 

به کنگره اطالع دهد.

یک مقام بلندپایه چین تاکید کرد، چین باید 
مثل امریکا به دنبال تمرکز بیشتر بر توسعه 
یک مجموعه صنعتی-نظامی باشد تا به یک 
ارتش قدرتمند متناسب با جایگاه پکن در 

جهان دست پیدا کند.
یک  در  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  اخیر  روزهای  در  که  تالیفات  مجموعه 
سوی مقام های ارشد چین درباره سیزدهمین 
انتشار  کشور  این  توسعه  ساله  پنج  طرح 
یافته، شو کیلیانگ، معاون رئیس کمیسیون 
کرد،  اظهار  چین  قدرتمند  نظامی  مرکزی 
پکن نیازمند امنیت است تا بتواند اقتصادش 

را توسعه دهد.

یانگ،  شانگ  اقدامات  به  استناد  با  شو 
فیلسوف شناخته شده چینی در تاریخ باستان 
که به ایجاد یک نیروی نظامی قدرتمند در 
یکی از اولین دولتها در کشور چین کمک 
بدون  تواند  نمی  کشور  یک  گفت،  کرد، 

نیروهای مسلح شایسته ثروتمند شود.
توسعه  شرط  پیش  امنیت  کرد:  اظهار  وی 
است و توسعه نیز ماده اساسی امنیت است. 
بسیاری از کشورها تاکنون منابع غیرنظامی 
را با توسعه نظامی در هم تنیده اند و این نیز 

برای چین یک انتخاب ضروری است.
این مقام چین نوشت: پروژه منهتن و برنامه 
بزرگ  برنامه های  امریکا و برخی  آپولو در 
ماه  کاوشگر  و  شنژو  فضاپیمای  مثل  چین 
چانگ از جمله مثالهای خوب در این زمینه 

هستند.
به گفته این مقام چینی،  این دست اقدامات 
در عین حال فرصتهای جدیدی برای توسعه 
اقتصادی در چین ایجاد می کند. وی تاکید 
برای  جدیدی  فضاهای  رویکرد  این  کرد: 
توسعه می آفریند و »کشتی کشور چین« را 

به خوبی از میان امواج هدایت می کند.
دورنمای  این  در  گفته شو،  به  این حال  با 
مطرح  زیادی  مشکالت  چین  روی  پیش 
غیر  تکرار  و  منابع  اتالف  نظیر  هستند 

ضروری پروژه ها.

آنـگ سـان سوچـی برمی گردد

پافشاری وزرای داخلۀ اتحادیۀ اروپا
 بر تسریع روند حل و فصل بحران مهاجرت

هند به دنبال خرید پهپادهای پیشرفته از امریکا تأکید مقام چینی بر الگوبرداری از توسعۀ 
مجموعۀ صنعتی-نظامی امریکا




