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مســووالن وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی 
تمــام  روان  ســال  ختــم  تــا  کــه  می گوینــد 
ــه  ــوری ب ــر ن ــق فایب ــتان از طری ــای افغانس والیت ه

می شــوند. همدیگــر وصــل 
وزارت  سرپرســت  ســادات،  احمدشــاه  ســید 
مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی می گویــد کــه کار 
۵ هــزار دســتگاه تلفــن دیجیتــل در والیــت خوســت 
و هم چنــان، ۱۵۰ کیلومتــر لیــن شــبکه فایبــر نــوری 
ــت خوســت  ــا و والی ــت پکتی ــز والی در شــهر گردی
امــروز تکمیــل و بــه بهــره داری ســپرده شــده اســت.
سرپرســت وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی 
عــاوه نمــود کــه قــرار اســت تــا پایــان ســال جــاری 
ــز  ــده در کشــور نی ــی مان ــت باق ــیدی ۹ والی خورش

از طریــق فایبــر نــوری بــا همدیگــر وصــل شــوند.
ــور از  ــت کش ــن ۲۵ والی ــش از ای ــه پی ــزود ک او اف
طریــق فایبــر نــوری بــه همدیگــر وصــل شــده انــد 
ــه  ــر ک ــت دیگ ــداد ۹ والی ــه تع ــال ۲۰۱۷ ب و در س
نیمــروز،  پنجشــیر، ســرپل،  شــامل والیت هــای 
فــراه، غــور، ارزگان، نورســتان، بادغیــس و دایکنــدی 
انــد نیــز بــا وصــل شــدن فایبــر نــوری بــه خدمــات 

ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــت دسترســی پی ــن و انترن تلف
ــل  ــا وص ــرات، ب ــووالن وزارت مخاب ــه مس ــه گفت ب
ــت  ــوری، قیم ــر ن ــبکه فایب ــه ش ــا ب ــدن والیت ه ش
انترنــت و تماس هــای تلفنــی در کشــور کاهــش 

ــت. ــد یاف خواه
ــه در حــال حاضــر ۵ شــرکت  ــر اســت ک ــل ذک قاب
ــی  ــی و انترنت ــی در افغانســتان خدمــات تلفن مخابرات
عرضــه می کننــد، امــا شــهروندان افغانســتان همــواره 
از عــدم دسترســی بــه انترنــت ارزان و باکیفیــت 

ــد. ــاکی بوده ان ش

ــه،  ــرق مدیتران ــوزۀ ش ــور ح ــان ۲۴ کش ــتان در می افغانس
ــع تنباکــو از ســوی  ــی من ــزۀ امســال روز جهان ــدۀ جای برن

ــده اســت. ــی ش ــازمان بهداشــت جهان س
ــال  ــه دنب ــتان ب ــد، افغانس ــه می گوی ــت عام وزارت صح
ــات در  ــتفاده از دخانی ــش اس ــرای کاه ــه ب ــی ک تاش های

ــده اســت. ــزه ش ــن جای ــدۀ ای کشــور انجــام داده، برن
براســاس ارزیابــی ســال ۲۰۱۰ در افغانســتان، بیــش از ۳۵ 
ــد، ۱۶  ــو دود می کنن ــاالن در کشــور تنباک درصــد بزرگ س
ــل  ــال، حداق ــا ۱۵ س ــن ۱۳ ت ــن س ــان بی ــد نوجوان درص
یکبــار تنباکــو دود کــرده انــد و ۴۰ درصــد کســانی کــه در 
خانوادۀشــان ســیگار کشــیده می شــود، از دود آن متضــرر 

می شــوند.
تشــکیل کمیســیون اجــرای قانــون کنتــرل تنباکــو و 
دخانیــات، دو برابــر ســاختن تعرفــۀ گمرکــی واردات 
ــی و  ــای دولت ــاختن دفتره ــاری س ــای ع ــیگار، راه کاره س

ــب  ــان، نص ــو و قلی ــتوران ها از دود تنباک ــی و رس غیردولت
عایــم منــع اســتفاده از تنباکــو در امــکان عمومــی، وضــع 
محدودیــت کامــل بــر تبلیغــات محصــوالت تنباکــو، تبلیــغ 
در مــورد ضررهــای اســتفاده از تنباکــو و راه انــدازی 
از  کابــل؛  شــهر  از  قلیان هــا  جمــع آوری  کارزارهــای 
ــه در  ــت عام ــاله وزارت صح ــم س ــتاوردهای یک ونی دس
ــور  ــن کش ــات در ای ــتفاده از دخانی ــش اس ــتای کاه راس

ــت. ــده اس ــده ش خوان
ــی  ــت روان ــش بهداش ــر بخ ــروری، آم ــد س ــیر احم بش
وزارت بهداشــت در مراســم روز جهانــی منــع تنباکــو 
دیــروز )۲۸ جــوزا( گفــت: راه مهمــی کــه می توانــد 
جلــوی افزایــش مصــرف تنباکــو را در افغانســتان بگیــرد، 

ــت. ــر واردات آن اس ــات ب ــزان مالی ــردن می ــد ب بلن
امــا فــدا محمــد پیــکان، معــاون وزارت صحــت می گویــد 
ــان  ــان و هم چن ــه روی قاچاق چی ــا ب ــودن مرزه ــاز ب ــه ب ک

ــتفاده  ــداد اس ــن تع ــاال رفت ــر ب ــی ب ــگ و ناامن ــۀ جن ادام
ــت. ــته اس ــادی گذاش ــر زی ــو تأثی ــای تنباک کننده ه

ــی منتشــر  ــازمان بهداشــت جهان ــه س ــاری ک براســاس آم
کــرده، تنباکــو، جــان نیمــی از مصــرف کننــده گان خــود را 
می گیــرد و ســاالنه نزدیــک بــه ۶ میلیــون نفــر در سرتاســر 
جهــان بــه دلیــل اســتفاده از دخانیــات، جــان می بازنــد کــه 
۹۰۰ هــزار آنــان افــرادی هســتند کــه در نتیجــۀ تنفــس دود 

ــد. ســیگار دیگــران جــان می دهن
ــود  ــه وج ــن رابط ــی در ای ــار دقیق ــا آم ــتان، ام در افغانس
ــا  ــرآورد کــرده کــه ت ــی ب ــدارد. ســازمان بهداشــت جهان ن
ســال ۲۰۳۰ میــادی شــمار افــرادی کــه در نتیجــۀ اســتفاده 
ــن در  ــون ت ــش از ۸ میلی ــه بی ــد ب ــان می دهن ــو ج از تنباک
ســال برســد کــه هشــتاد درصــد ایــن تلفــات مربــوط بــه 

ــده اســت. ــا درآمــد پاییــن و عقــب مان کشــورهایی ب
تنباکــو یکــی از عوامــل مهــم بــه وجــود آمــدن بیماری های 
ســرطان، شــکر و بیماری هــای مزمــن تنفســی و قلبــی در 

جهــان خوانده شــده اســت.
مقامــات وزارت بهداشــت افغانســتان از آمارگیــری در مورد 

ــرای  ــات، برنامه هــای آموزشــی ب ــزان اســتفاده از دخانی می
اجــرای قانــون کنتــرل تنباکــو، آگاهی دهــی در مــورد منــع 
اســتفاده از دخانیــات در مکاتــب و بســیج همگانــی مــردم 
بــرای اجــرای قانــون کنتــرل تنباکــو بــه عنــوان برنامه هــای 
آیندۀشــان در راســتای کاهــش منــع اســتفاده از تنباکــو یــاد 

می کننــد.
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ــه  ــکا در حــال بررســی طرحــی اســت ک امری
ــربازاِن خــود  ــمار س ــد ش ــاِس آن بتوان ــر اس ب
در افغانســتان را افزایــش دهــد. رییــس جمهور 
ترامــپ بــه وزیــر دفــاع ایــن کشــور صاحیت 
داده کــه در مــورد افزایــش ســربازاِن امریکایــی 
از ســخنان  بگیــرد.  افغانســتان تصمیــم  در 
وزیــر دفــاع امریــکا چنیــن برمی آیــد کــه 
احتمــاالً ایــن کشــور تعــداد ســربازاِن خــود در 
افغانســتان را افزایــش داده و حــدود چهارهــزار 
ســربازِ دیگــر را وارد میــدان جنــگ کنــد؛ 
جنگــی طوالنــی کــه بیشــتر از ۱۵ ســال امریــکا 
ــاِن آن  ــوری از پای ــًا تص ــه واقع ــدون آن ک را ب

ــِر خــود کــرده اســت.  داشــته باشــد، درگی
پیشــیِن  رییــس جمهــوری  اوبامــا  بــاراک 
ــۀ ایــن کشــور  ــکا، نخســتین مقــام بلندپای امری
ــی  ــِگ افغانســتان پ ــِت جن ــه وخام ــه ب ــود ک ب
بــرد و تاش هایــی را بــرای نجــاِت کشــورش 
ــه  ــا ب ــای اوبام ــت. آق ــت گرف از آن روی دس
مقــدار زیــاد موفــق شــد کــه نقــش امریــکا را 
در جنــگ افغانســتان کمرنــگ ســازد. او شــمار 
دوبــاره  را  امریکایــی  ســربازاِن  از  زیــادی 
ــِی  ــش جنگ ــد و نق ــان بازگردان ــه کشورش ب
ــی و  ــش آموزش ــه نق ــی را ب ــربازان امریکای س

ــل داد.  ــده تقلی تمویل کننـ
دونالــد ترامــپ رییــس جمهــوری فعلــِی 
ــی اش  ــارزاِت انتخابات ــز در دوران مب ــکا نی امری
در  امریکایــی  ســربازان  حضــور  از  بارهــا 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــرد و گف ــاد ک ــتان انتق افغانس
ــد.  ــده ان ــر ش ــوده درگی ــِگ بیه ــک جن در ی
ــس  ــه پ ــوده ک ــای ترامــپ وعــده ســپرده ب آق
ــوری  ــت جمه ــی ریاس ــه کرس ــیدن ب از رس
ــام  ــه تم ــازد ک ــم س ــرایطی را فراه ــکا ش امری
ــد.  ــه کشــورِ خــود برگردن ــکا ب ســربازاِن امری
ــای  ــن آق ــاه از رفت ــد م ــس از چن ــا حــاال پ ام
ترامــپ بــه کاخ ســفید، نــه تنهــا بحــث پایــان 
ــتان  ــی در افغانس ــربازان امریکای ــِت س مأموری
مطــرح نیســت، بــل ایــن کشــور تصمیــم 
گرفتــه کــه نفــراِت بیشــتری را بــه ایــن جنــگ 

گســیل دارد. 
و  تحلیل گــران  گفته هــای  اســاِس  بــر 
ــر  ــر، بدت ــن ام ــل ای ــی، دلی ــان امریکای نظامی
ــر  ــتان و در خط ــی افغانس ــاع امنیت ــدِن اوض ش
ــۀ  ــم ده ــتاوردهای یک ونی ــِن دس ــرار گرفت ق
ــه  ــل ب ــن دلی ــاید ای ــت. ش ــور اس ــن کش ای
ــد  ــدازۀ کافــی قناعت بخــش باشــد کــه بتوان ان
مالیه دهنــده گاِن امریکایــی را متقاعــد ســازد 
ــور  ــاِن آن کشـ ــه حضــور نظامی ــه نســبت ب ک
ــاد  ــاِک آن انتق ــر از خ ــر دورت ــزاران کیلومت ه
ــز  ــتان نی ــردم افغانس ــرای م ــا ب ــا آی ــد. ام نکنن
ــرش  ــل پذی ــدار قاب ــن مق ــه همی ــد ب می توان

ــد؟ باش

یک ســانی  پاســِخ  ســوال،  ایــن  بــرای   
ــه  ــا ک ــرد. برخی ه ــت وجو ک ــوان جس نمی ت
اصلی تریــن  را  خارجــی  نظامیــاِن  حضــور 
ــد  ــر می کنن ــد، فک ــگ می دانن ــۀ جن ــل ادام دلی
ــد  ــی نمی توان ــربازاِن امریکای ــش س ــه افزای ک
بــه نفــع امنیــت تمــام شــود. تعــدادی از ایــن 
ــوری  ــس جمه ــرزی ریی ــد ک ــل حام ــراد مث اف
حضــور  خواهــان  حواریونــش  و  پیشــین 
مشــروط ســربازان امریکایــی در افغانســتان 
انــد. آن هــا مــی گوینــد حــاال کــه قــرار 
اســت ســربازان امریکایــی در افغانســتان باقــی 
ــدی  ــای ج ــور اقدام ه ــن کش ــد ای ــد، بای بمانن
ــه  ــتن ب ــرای پیوس ــان ب ــویق مخالف ــرای تش ب
رونــد صلــح انجــام دهــد. بــه گفتــۀ این افــراد، 
کلیــد صلــح در دســِت امریکایی هاســت و اگــر 
ایــن کشــور از زیاده خواهی هایــش دســت 
ــازد  ــم س ــرایطی را فراه ــد ش ــردارد، می توان ب
ــگ  ــا جن ــس از دهه ه ــتان پ ــردم افغانس ــه م ک
ــازنده گی  ــح و س ــای صل ــه فض ــی، ب و ویران

ــند.  برس
ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــا ب ــر ام ــی دیگ عده ی
اصــًا حضــور ســربازان امریکایــی قابــل 
ــر  ــن کشــور هرچــه زودت تحمــل نیســت و ای
بایــد افغانســتان را تــرک کنــد. ایــن افــراد کــه 
شــاید بارزتریــن نمونــۀ آن، گلبدیــن حکمتیــار 
رهبــر شــاخۀ حــزب اســامی باشــد )هرچنــد 
کــه او نیــز در ایــن روزهــا برخــاف مواضــع 
ــش ســربازان  ــر احتمــال افزای ســابقش در براب
امریکایــی خامــوش اســت( بــه ایــن نظــر انــد 
ــزی  ــگ و خون ری ــل جن ــن دلی ــه اصلی تری ک
ــی  ــای شورش ــان و گروه ه ــتان طالب در افغانس
نیســتند، بــل نیروهــای خارجــی انــد. بــه گفتــۀ 
ایــن افــراد، اگــر نیروهــای خارجــی افغانســتان 
را تــرک کننــد، آن وقــت دلیــل جنــگ از بیــن 
ــت  ــگ حمای ــی از جن ــر کس ــی رود و دیگ م
نخواهــد کــرد. ایــن افــراد جنــِگ فعلــی را بــه 
ــگ  ــدس همچــون جن ــِگ مق ــک جن ــی ی نوع
ــد و  ــوروی می دانن ــه ش ــتان علی ــردم افغانس م
بــاور دارنــد کــه مــردم افغانســتان از شورشــیان 

ــد.  ــت می کنن ــی حمای ــد دولت ض
ــا حضــور ســربازان خارجــی  ــِف دیگــر ام طی
ــد  ــت می دانن ــح و امنی ــن صل ــع تأمی ــه نف را ب
ــه  ــتان ب ــوز افغانس ــه هن ــد ک ــر می کنن و فک
آن مرحلــه از خودبســنده گی نرســیده کــه 
بتوانــد از خــود دفــاع کنــد. ایــن گــروه البتــه 
ــل  ــی مث ــتند. عده ی ــان نیس ــت و همس یکدس
ــت  ــۀ وضعی ــه ادام ــی ک ــای دولت تکنوکرات ه
ــد و  ــود می دانن ــع خ ــه نف ــی را ب ــِد فعل نیم بن
از پایگاه هــای مردمــی نیــز برخــوردار نیســتند، 
بــاور دارنــد کــه حضــور ســربازاِن خارجــی نه 
تنهــا جلــو پیشــروی های مخالفــان را می گیــرد، 

ــز  ــاله نی ــظ دســتاوردهای پانزده س ــه حف ــل ب ب
ــه  ــش از این ک ــده پی ــن ع ــد. ای ــک می کن کم
نگــران وضعیــت کشــور و مــردم باشــند، 
ــه  ــد ک ــی ان ــود و امکانات ــت خ ــران وضعی نگ
ــرده اســت.  ــا ک ــان مهی ــی برای ش ــرایط فعل ش
بــا ایــن همــه، بــرای اکثریــت مــردم افغانســتان 
حضــور نیروهــای خارجــی همــواره یــک 
ــورد  ــن م ــوال در ای ــت. س ــوده اس ــوال ب س
ــح و  ــن صل ــا در تأمی ــن نیروه ــش ای ــه نق ک
ــزده  ــس از پان ــدر هســت؟ چــرا پ ــت چق امنی
خارجــی  نیروهــای  ممتــِد  ســال حضــور 
در افغانســتان، نــه تنهــا ســطح تهدیدهــا و 
ــر روز  ــا ه ــل م ــه، ب ــش نیافت ــا کاه ناامنی ه
ــگ  ــن جن ــترده گی ای ــش و گس ــاهد افزای ش
ــی  ــرای جنــگ افغانســتان پایان ــا ب هســتیم؟ آی
وجــود دارد و امریکایی هــا می داننــد کــه ایــن 
ــان خواهــد  ــه پای ــی و چگون ــگ چــه زمان جن

ــت؟ یاف
ــد  ــر ان ــن نظ ــه ای ــتان ب ــیاری ها در افغانس  بس
ــتر  ــکا بیش ــرای امری ــتان ب ــگ افغانس ــه جن ک
باشــد،  نظامــی  مأموریــِت  یــک  آن کــه  از 
رقابــِت سیاســی بــا قدرت هــای منطقه یــی 
ــی  ــاز، تمایل ــان آغ ــور از هم ــن کش ــت. ای اس
ارزش هــای  تحکیــم  و  جنــگ  پایــان  بــه 
ــع  ــران مناف ــتر نگ ــک نداشــت و بیش دموکراتی
ــای  ــا رقب ــود ب ــِی خ ــای سیاس و رویارویی ه
ســابق و تــازه اش بــوده اســت. در چنیــن 
شــرایطی، افزایــش نیروهــای نظامــی چــه 

می کنـــد؟ دوا  را  دردی 
ــش  ــا افزای ــان ب ــد هم زم ــل بای ــکا حداق  امری
ــح  ــی از صل ــود، دورنمای ــربازاِن خ ــمار س ش
ــز ترســیم  ــه نی ــت در افغانســتان و منطق و امنی
ــه  ــتان ب ــا پاکس ــور ب ــن کش ــط ای ــد. رواب کن
ــی  ــوز در هاله ی ــم هن ــی تروریس ــوان حام عن
ــه  ــت ک ــخص نیس ــرار دارد و مش ــام ق از ابه
ــور  ــن کشـ ــاری از ای ــکا چــه انتظ ــًا امری واقع
دارد. در همیــن حــال، امریکایی هــا در بــه 
متکــی  و  پاســخ گو  دولتــی  آوردن  وجــود 
ــتان  ــاالرانه در افغانس ــای مردم س ــه ارزش ه ب
ــه  ــی ک ــه میزان ــد. ب ــوده ان ــق نب ــدان موف چن
آیینــه دار  نمی توانــد  افغانســتان  دولــت 
خواســت ها و مطالبــاِت مــردم باشــد، بــه 
همــان میــزان جنــگ و ناامنــی در کشــور 
ــت افغانســتان در ســه  ــد. دول گســترش می یاب
ســال گذشــته ثابــت کــرد کــه دولتــی ناکارآمــد 
حمایــت  اســت.  مردم گریــز  به شــدت  و 
از چنیــن حکومتــی بــا افزایــش ســربازان، 
ــوخ در آب  ــتن کل ــه گذاش ــد ب ــتر می توان بیش
ــدامِ  ــک اق ــا ی و گذشــتن از آن شــبیه باشــد ت

ــت.   ــدِن وضعی ــر ش ــرای بهت ــر ب موث
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افـزایش سربـازان امریکـایی 
کی ها مــوافق اند و کی ها مخــالف؟

 

رییــس حکومــت وحــدِت ملــی طــی یــک اعامیــه 
زودتــر  هرچــه  کــه  اســت  خواســته  معترضــان  از 
ــده  ــه ش ــه گفت ــن اعامی ــد. در ای ــان را بردارن خیمه های ش
اســت کــه راه بنــدان از طریــق خیمه هــای معترضــان، دیگــر 

ــت.  ــول نیس ــل قب قاب
ایــن اعامیــه درحالــی صــادر شــده کــه فقــط یــک خیمــۀ 
اعتراضــِی رســتاخیِز تغییــر در ســطح پایتخــت باقــی مانــده و 
ســایر خیمه هــا و یــا چادرهــای دیگــر از ســایر مناطــِق کابــل 
برداشــته شــده اســت. اکنــون امــا گزارش هایــی مشــعر انــد 
ــت های  ــوری، درخواس ــت جمه ــۀ ریاس ــد از اعامی ــه بع ک
زیــادی از طــرِف برخــی از اعضــای مجلــس نماینــده گان و 
ــا  ــه اســت ت برخــی شــخصیت های سیاســی صــورت گرفت
هرچــه زودتــر یگانــه خیمــۀ اعتراضــی نیــز برداشــته شــود. 
ــته اند  ــان خواس ــس از معترض ــای مجل ــماری از نماینده ه ش
کــه بــه تعلیــق وظایــِف دو تــن از فرماندهــان کابــل )فرمانده 
گارنیزیــون و فرمانــده امنیــه( بســنده کننــد و خیمــۀ مرکــزی  
ــب و  ــه در ش ــد ک ــتدالل می کنن ــان اس ــد. آن ــم بردارن را ه

روزهــای عیــد نبایــد راه هــا بــه روی مــردم بســته باشــد. 
ــن  ــت همی ــه درخواس ــز ب ــان نی ــای معترض ــایر خیمه ه س

ــت. ــده اس ــته ش ــس برداش ــای مجل اعض
 بیــش از پانــزده روز اســت کــه معترضــان خواست های شــان 
عنــوان  کابــل  در  خیمه هایــی  برافراشــتن  طریــق  از  را 
ــده  ــی ش ــای امنیت ــی در نهاده ــتار تغییرات ــد و خواس کرده ان
ــه نظــر می رســد کــه ریاســت جمهــوری  ــد، امــا چنــان ب ان
ــن  ــدارد و در عی ــان ن ــاِت معترض ــه مطالب ــی ب ــًا توجه اص
ــتِن  ــدف برداش ــه ه ــارهایی را ب ــه فش ــعی دارد ک ــال س ح
خیمه هــای معترضــان اعمــال کنــد. تنهــا دلیلــی هــم کــه از 
ــه  ــن خیم ــه ای ــن اســت ک ــب ارگ مطــرح می شــود ای جان

راه بنـــدان ایجــاد کــرده اســت.
ــک  ــزی معترضــان ســبب ی ــۀ مرک ــه خیم شــکی نیســت ک
سلســله راه بندی هــا در اطــراِف خــودش می شــود، امــا 
ــط  ــهر توس ــطِح ش ــود در س ــدِی موج ــزرِگ راه بن ــِش ب بخ
ــل و  ــون کاب ــع کانتینــری، ســمنتی و واســطه یی ِِ گارنیزی موان
ارگ ایجــاد شــده اســت. بنابرایــن ارگ ریاســت جمهــوری 
ــد  ــِی حــِل مشــکِل راه بنــدان اســت، بای اگــر به راســتی در پ
ــده را  ــاد ش ــازه ایج ــِع ت ــا و موان ــدمِ نخســت کانتینره در ق
بــردارد و بعــد هــم برخــی از جاده هــا و ســرک هایی را کــه 
توســط برخــی از مقامــات و ادارات بنــد شــده انــد، بــاز کند. 
ــای غنــی به جــای  ــن اســت کــه آق ــر از این هــا ای ــا مهم ت ام
این کــه از برافراشــته بــودِن خیمــه بنالــد، بایــد اصــِل مشــکل 
را بجویــد و بــه اجابــِت حداقــل خواســت هایی کــه مطــرح 
ــان را  ــا معترضــان خــود خیمه های ش ــردازد ت ــد، بپ ــده ان ش

برچیننــد. 
امــا اگــر ارگ همچنــان بــه قلــدری و بی توجهــی بــه 
خواســت های مدنــِی شــهروندان ادامــه دهــد، شــکی نیســت 
کــه اعتراض هــا وســعت خواهــد یافــت و آن گاه ِگرهــی کــه 
بــه دســت بــاز می شــد، بــه دنــدان هــم بــاز نخواهــد شــد. 
ارگ ریاســت جمهــوری اگــر قلدرمآبانــه و ملیشــه گرایانه در 
برابــر مــردم عمــل کنـــد، افغانســتان بــه دامــِن بحران هایــی 
ــا ناممکــن اســت. از  ــارِ آن ه ــه مه ــرد ک ــد ک ســقوط خواه
ــی کــه از آدرس خیمــه دادخواهــی  جانــب دیگــر، معترضان
می کننــد، بایــد هوشــیار باشــند کــه خــامِ ســیاه بازاِن عرصــۀ 
ــه در راســتای  سیاســت و آنانــی نشــوند کــه صــد دام و دان
منافــِع خــود بــر مســیِر آنــان پهــن کرده انــد. ایــن معترضــان 
ــارزه و  ــرای مب ــی ب ــِق خوب ــه سرمش ــد ک ــت کنن ــد ثاب بای
ــی  ــچ قیمت ــه هی ــد و ب ــور ان ــی در کش ــِی مدن عدالت خواه
ــدول  ــارزه ع ــیوۀ مب ــی در شـ ــداف و پاک ــت در اه از صداق
ــا را  ــِق آن ه ــاِت برح ــردم و مطالب ــد م ــا بای ــد. آن ه نمی کنن
محــورِ مبــارزه قــرار دهنــد و قدم هــای خــود را متناســب بــا 
خواســِت اکثریــِت جامعــه بردارنــد. معترضــان بایــد قاطعانــه 
بــه ارگ بفهماننــد کــه از حیلــه و دسیســه و تهدیــد و تطمیــع 
دســت بــردارد و تحقــِق مطالبــاِت مردمــی را بــه عنــواِن تنهــا 

راهِ پایــان دادن بــه وضــِع موجــود روی دســت بگیــرد.
و  ارگ  هــم  کــه  گفــت  می تــوان  حســاب،  ایــن  بــا 
ــوِن  ــک آزم ــاس و ی ــۀ حس ــک نقط ــان در ی ــم معترض ه
ــا و  ــارۀ آن ه ــخ درب ــد و تاری ــرار گرفته ان ــاز ق سرنوشت س

کارنامۀشــان قضــاوت خواهــد کــرد!  

ارگ و معترضان 
در آزمونی سرنوشت ساز
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ــا  ــدار ب ــی در دی ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــه اســت  ــده گان گفت هیــأت اداری مجلــس نماین
ــرای  ــت ب ــاد مزاحم ــا و ایج ــدش راه ه ــه "بن ک
ــل پذیرفتنــی  مــردم" از ســوی معترضــان در کاب

نیســت.
مجلــس  اداری  هیــات  دیــدار،  ایــن  در 
ــن در  ــای تحص ــورد خیمه ه ــده گان در م نماین
ــد کــه تظاهــرات در مطابقــت  ــل گفتن شــهر کاب
ــت،  ــور اس ــهروند کش ــر ش ــق ه ــون ح ــه قان ب
امــا موجودیــت خیمه هــا مشــکات فراوانــی را 
بــرای مــردم بــه وجــود آورده اســت و بایــد بــه 

ــود. ــته ش ــان گذاش ــه پای ــکل نقط ــن مش ای
ــه تظاهــرات در چــوکات  ــی گفــت ک ــای غن آق
ــا  ــت، ام ــور اس ــهروندان کش ــق ش ــون، ح قان
ــردم  ــرای م ــا و ایجــاد مزاحمــت ب ــدش راه ه بن

ــت. ــی نیس پذیرفتن
در  گذشــته  روز  چنــد  در  کــه  افــزود  وی 
ــردم در  ــف م ــار مختل ــا اقش ــه ب ــی ک دیدارهای
ــا در  ــت خیمه ه ــان از موجودی ــت، آن ارگ داش
ــتند و  ــکایت داش ــا ش ــدش راه ه ــرک ها و بن س
تاجــران و کســبه کاران نیــز خســارات زیــادی را 

ــد. ــده ان ــل ش ــه متقب ــن ناحی از ای
آمادۀ اعتراض بزرگ می شویم

همزمــان بــا اظهــارات غنــی، معترضــان در 
ــه  ــه ب ــد ک ــی گفتن ــش اعامیه ی ــا پخ ــل ب کاب

ادامــه می دهنــد.  اعتراضــات شــان 

ــت:  ــه اس ــی گفت ــر در اعامیه ی ــتاخیز تغیی رس
ــا فریــب و نیرنــگ  ــاکاره و فاســد ب حکومــت ن
از زیــر بــار مطالبــات برحــق رســتاخیز تغییــر که 
ــتان در داخــل  ــردم افغانس ــت م خواســت اکثری
و خــارج اســت، شــانه خالــی نمــوده و از 
ســویی بــا توســل بــه توطیــه، ارعــاب و تهدیــد، 
می خواهــد دادخواهــی شــهروندان را خفــه 
کــرده و حــق مشــروع مــردم را نادیــده بگیــرد.
ــام  ــپردن زم ــت: س ــده اس ــه آم ــن اعامی در ای
ــر  ــکوک و غی ــای مش ــه آدم ه ــت ب ــور امنی ام
ــه  ــت ک ــده اس ــبب ش ــردم، س ــاد م ــل اعتم قاب
ــای  ــری نهاده ــه رهب ــبت ب ــردم نس ــاد م اعتم
امنیتــی از بیــن بــرود و دامنــۀ بحــران و ناامنــی 
ــه  ــم ک ــاور داری ــا ب ــر شــود. م در کشــور فراگی
بحــران امنیتــی کــه در حکومــت وحــدت ملــی 
بــه وجــود آمــده و باعــث قربانــی شــدن هــزاران 
ــده، پیامــد بازی هــای سیاســی و  شــهروند گردی
ــه  ــت ک ــی اس ــای امنیت ــا نهاده ــتخباراتی ب اس
ایــن حکومــت  امنیــت  در شــورای  ریشــه 
ــاری  ــان برکن ــا خواه ــن رو م ــد دارد. از ای فاس
ــت  ــه محاکمه کشــاندن مشــاور شــورای امنی و ب
ــی  ــت مل ــس امنی ــر و ریی ــف اتم ــد حنی محم
معصــوم اســتانکزی و تــاج محمــد جاهــد وزیــر 

ــتیم. ــه هس داخل

در پــی ایــن اعامیــه آمــده اســت کــه مــا نگــران 
ــا قربانــی  ســامت نظــام هســتیم، نظامــی کــه ب
فــراوان مــردم مــا و همــکاران بیــن المللــی بــه 
ــاد،  ــی و فس ــا ناکارای ــت، ام ــده اس ــود آم وج
ــض  ــزون و نق ــی روز اف ــی عدالت ــض و ب تبعی
مکــرر قانــون اساســی توســط ســران حکومــت، 
دامنــه بحــران را گســترش داده و خطــر ســقوط 
ــی متصــور ســاخته  ــر زمان ــام را بیشــتر از ه نظ
اســت کــه بــه زودی رســتاخیز تغییــر، طــی یــک 
ــه  ــون را ک ــض قان ــوارد نق ــری م ــس خب کنفران
ســبب افزایــش بحــران شــده بــه پیشــگاه مــردم 
ــکش  ــی پیش ــن الملل ــکاران بی ــتان و هم افغانس

خواهــد نمــود.
ــد  ــت فاس ــم: حکوم ــه می خوانی ــن اعامی در ای
ــه  ــه گلول ــهروندان را ب ــراض ش ــتبد، اعت و مس
ــهید و ۲۱  ــن ش ــش ت ــه ش ــه در نتیج ــت ک بس
تــن زخمــی شــدند، بــا گذشــت ۱۶ روز از ایــن 
رویــداد، هنــوز هیــچ اقــدام جــدی در پیونــد بــه 
گرفتــاری و برکنــاری مســئوالن قتــل معترضــان 
ــد  ــر تأکی ــار دیگ ــک ب ــت. ی ــده اس ــام نش انج
ــه  ــه زود ب ــد هرچ ــت بای ــه حکوم ــم ک می کنی
ــردن مســئوالن  ــه دادگاه تســلیم ک ــاری و ب برکن
ــای  ــه خانواده ه ــدام نمــوده و ب ــت اق ــن جنای ای
ــف  ــق وظای ــا تعلی ــردازد. م ــت بپ ــان غرام قربانی
فرمانــده گارنیزیــون و فرمانــده پولیــس کابــل را، 
ــب  ــرای فری ــی ب ــته و آن را اقدام ــی ندانس کاف

ــم. ــه می دانی ــکار عام اف
ــه  ــیدن ب ــا رس ــه ت ــه ک ــر گفت ــتاخیز تغیی رس
خواســت های شــان، اعتراضــات خویــش را 
ــرون از کشــور  ــات و بی ــل، والی کمــاکان در کاب

ــد داد. ــه خواهن ادام
اســت:  آمــده  تغیــر  رســتاخیز  اعامیــۀ  در 
اکنــون پــس از ۱۶ روز تحصــن، مــا بــرای 
ــزرگ مردمــی در  ــراض ب برگــزاری یــک اعت
ــان  ــه زم ــویم ک ــاده می ش ــات آم ــز و والی مرک
ــردم  ــه م ــت هم ــه زودی خدم ــزاری آن، ب برگ
ــام  ــرون اع ــل و بی ــتان در داخ ــریف افغانس ش
ــریف  ــردم ش ــه م ــاپیش از هم ــد شد.پیش خواه
ــراض  ــن اعت ــرکت در ای ــا ش ــا ب ــم ت می خواهی
ــان  ــدان ش ــود و فرزن ــده خ ــده، آین ــر آورن تغیی
را مصــون بســازند، و در ایجــاد آینــده ای بهتــر 

ــوند. ــهیم ش ــتان س ــردم افغانس ــرای م ب
در پایــان اعامیــه تذکــر رفتــه اســت کــه بــرای 
ــان،  ــر روز در خیاب ــه ه ــن ک ــری از ای جلوگی
محــل کار و خانه هــای مــان توســط تروریســتان 
ــویم،  ــته نش ــان کش ــی ش ــتان حکومت و همدس
ــه  ــم از هم ــه باه ــر، هم ــک تغیی ــرای ی ــد ب بای
ــه دســت هــم دهیــم  اقــوام و گروه هــا دســت ب
تــا حکومــت پاســخگو و خــادم مــردم بــه میــان 

آیــد.
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مفقود شدن دو دیپلمات پاکستانی در ننگرهار

ــرد،  ــام ک ــتان اع ــه پاکس وزارت خارج
ــر  ــه در دفت ــور ک ــن کش ــات ای دو دیپلم
کنســولگری در شــهر جــال آبــاد واقــع 
ــون  ــه تاکن ــتند از روز جمع ــت داش فعالی

مفقــود شــده اند.

فرانســه،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــنبه  ــتان روز یکش ــه پاکس وزارت خارج
در بیانیه یــی اعــام کــرد: پاکســتان از 
ــی  ــرده تمام ــت افغانســتان تقاضــا ک دول
منظــور  بــه  را  ممکــن  تاش هــای 

ســریع تر  هرچــه  یافتــن  تضمیــن 
مقامــات انجــام داده و مســببان ایــن جرم 
ــپارند. ــت بس ــت عدال ــه دس ــنیع را ب ش
براســاس اعــام وزارت خارجه پاکســتان 
ایــن دو دیپلمــات پاکســتانی زمانــی کــه 
تــاش داشــتند از مســیر زمینــی بــه 

ــدند. ــود ش ــد مفق ــان برون کشورش
کــه  گفــت  همچنیــن  آبــاد  اســام 
تحقیقاتــی  گــروه  ســه  افغانســتان 
ــن  ــورد ای ــق در م ــرای تحقی ــف ب مختل

اســت. داده  تشــکیل  حادثــه 
مشــخص  پاکســتان  خارجــه  وزارت 
ــت  ــن اس ــی ممک ــه کس ــه چ ــرد ک نک
ــات  ــن دو دیپلم ــدن ای ــود ش ــل مفق عام
ــروه  ــن گ ــته چندی ــا در گذش ــد ام باش
ــی را  ــای خارج ــر دیپلمات ه ــراط گ اف

ــد. ــرار داده بودن ــدف ق ه

دادستانی کل:
قانون باالی عامالن به رگبار بستن معترضان تطبیق می شود

ایزدیار: 

بی تفاوتی خشم مردم را برمی انگیزد

غنی به معترضان: 

مزاحمت به مردم پذیرفتنی نیست
رستاخیز تغییر:

برای برگزاری یک اعتراض بزرگ 
مردمی آماده می شویم

ــۀ  ــان حادث ــات از مظنون ــه تحقیق ــد ک ــتانی کل می گوی دادس
ــن خصــوص  ــل آغــاز شــده و کســانی که در ای جمعــۀ در کاب
مقصــر و مســوول شــناخته شــوند، مــورد پیگــرد قــرار 

می گیرنــد. 
جمشــید رســولی، ســخنگوی دادســتان کل در پیونــد بــه 
تحقیقــات در مــورد به خشــونت کشــیده شــدن تظاهــرات روز 
جمعــه ۱۲جوزا/خــرداد، کــه در اثــر آن ۶ تــن کشــته و ۲۱ تــن 
دیگــر زخمــی شــدند بــه روزنامــه مانــدگار گفــت: همــکاران 
مــا از افــراد و اشــخاصی کــه مظنــون انــد، تحقیقــات را انجــام 
می دهنــد و در نهایــت تصمیــم قانونــی را در قبــال ایــن افــراد 

خواهنــد گرفــت.
او  در خصــوص بازداشــت ایــن افــراد می گویــد: چــون 
ــه  ــذه ب ــن ناف ــراآت در قوانی ــایر اج ــق و س ــت و تحقی بازداش
عنــوان تدابیــر احتیاطــی پیش بینــی شــده اســت؛ امــا در 
صورتی کــه مظنونیــن آدرس مشــخص داشــته و ضمانــت 
معتبــر بدهنــد و حاضــر بــه دادن تحقیــق باشــند دیگــر نیــازی 
ــوارد،  ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ــن ب ــت؛ بنابرای ــت نیس ــه بازداش ب
ــق و  ــال تحقی ــخاص در ح ــراد و اش ــن اف ــا از ای ــکاران م هم

ــد. ــی ان بررس
او افــزود: همــکاران مــا در کنــار جمــع آوری شــواهد و مــدارک 
بــا جدیــت برخــورد دارد و در کنــار ســایر افــراد و اشــخاصی 
کــه مســوولیت داشــتند و یــا ادعــا بــاالی شــان وجــود دارد و 
ــات و  ــان تحقیق ــد؛ از آن ــناخته شــده ان ــه مســوول ش در قضی

ــان دارد. ــی ها جری بررس
ــای  ــم و آمره ــم، یازده ــای پانزده ــت: از حوزه ه ــولی گف رس
جنایــی حوزه هــا و کســانی که مســوولیت داشــته اســت، عمــًا 
تحقیقــات از آنــان شــروع شــده، چــون رســیدن بــه حقیقــت 
یــک مســاله مهــم اســت؛ بنابرایــن نیــاز بــه تحقیــق و بررســی 

بیشــتر دارد و مــا در حــال تحقیــق و بررســی هســتیم.
ــاش  ــا ت ــکاران م ــتانی کل: هم ــخنگوی دادس ــه  س ــه گفت ب

بــه  کــه  معلوماتــی  یــا  و  مــدارک  و  می کننــد شــواهد 
و  بکننــد  آزمایــش  را  آن  می گیــرد،  قــرار  دسترس شــان 
براســاس نتایــج تحقیــق کــرده و نتایجــی را بــه دســت بیاورنــد 
ــا رســانه ها شــریک  ــات را ب ــه زودی معلوم ــا ب کــه انشــااهلل م

ــاخت. ــم س خواهی
او گفــت: دادســتانی کل در اولیــن اقــدام در قبــال ایــن قضیــه 
ــه،  ــی قضی ــات بررس ــی، هی ــی های ابتدای ــاس بررس ــر اس و ب
وظایــف دو نفــر را بــه حالــت تعلیــق در آورد و اکنــون عمــًا 

تحقیقــات آغــاز شــده اســت.
معــاون ســخنگوی  مینه پــال  ایــن حــال، دوا خــان  بــا 
ــد: وظایــف بعضــی از مســوولین از  ریاســت جمهوری می گوی
جملــه رییــس گارنیزیــون کابــل بــه حالــت تعلیــق درآمــد و 
دادســتان کل در حــال بررســی و تحقیــق ایــن موضــوع اســت.
مینه پــال گفــت: بــدون شــک خواســت های مشــروع معترضیــن 
ــن طــور دادســتان کل در حــال  ــه خواهــد شــد و همی پذیرفت
تحقیــق و بررســی اســت و پــس از اتمــام کار نتایــج را بــا مردم 

ــد ســاخت. و رســانه ها شــریک خواهن
ــا وجــود  ــد: ب ــع می گوین ــه برخــی مناب ــی اســت ک ــن حال ای

اینکــه وظیفــه رییــس گارنیزیــون کابــل بــه حالــت تعلیــق در 
آمــده اســت؛ امــا او همــه روز بــه وظیفــه خــود رفتــه و طبــق 

ــرد. ــش می ب ــود را پی ــول کار خ معم
ــه پســرش ســالم  ــاون اول مجلــس ک ــار مع ــم ایزدی ــا عل و ام
ــه ۱۲ جــوزا/ خــرداد، کشــته  ــرات جمع ــار در رور تظاه ایزدی
شــد، گفتــه کــه اگــر در پیونــد بــه حملــه خونیــن روز جمعــه، 
شــلیک بــر معترضــان و حملــه هــای انتحــاری و انفجــاری در 
کشــور پاســخ داده نشــود، خشــم مــردم بــر افروختــه شــده و 
بــا افزایــش خشــم مــردم وضعیــت بــد خواهــد شــد و مــا نیــز 

ــت. ــم گرف ــدی را روی دســت خواهی ــای بع گزینه ه
ــل و  ــق کاب ــی زنب ــار راه چهارشــنبه ۱۰ جوزا/خــرداد، در چه
در چنــد متــری ریاســت اجراییــه و ریاســت جمهوری انفجــار 
ــی  ــته و ۴۶۰ زخم ــش از ۱۰۰ کش ــه بی ــدیدی روی داد ک ش

برجــای گذاشــت.
صدهــا تــن از شــهروندان افغانســتان در اعتــراض بــه آنچــه که 
"بی کفایتــی دولــت در حفــظ امنیــت" می خواننــد، جمعــه ۱۲ 

جوزا/خــرداد بــه خیابان هــای کابــل آمدنــد.
معترضــان تــاش داشــتند خود را بــه چهــار راه 'زنبق' برســانند 
امــا نیروهــای امنیتــی بــا شــلیک هوایــی، در صدد جلوگیــری از 
حرکــت آنــان برآمدنــد. تظاهرکننــدگان جســد یکــی از قربانیان 

ایــن حادثــه را بــا خــود بــه محــل تظاهــرات آوردند.
یکــی از کشــته شــدگان تظاهــرات روز جمعــه پســر محمــد 

ــود. ــار، معــاون مجلــس ســنای افغانســتان ب علــم ایزدی
بیــش از ایــن نیــز در تظاهــرات جنبــش تبســم فــردی انتحاری 
خــود را در میــان مظاهــر کننــده گان منفجــر کــرده و تظاهــرات 
ــته و  ــن کش ــا ت ــش از ده ه ــد و بی ــیده ش ــونت کش ــه خش ب

صدهــا تــن زخمــی شــدند.

ناجیه نوری
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ــر در  ــن افغانســتان، بهت ــدرت سیاســی در مت ــرۀ ق دای
ــه چرخــش درخواهــد  ــی ب ــُدِل حقوق ــِب کــدام م قال
ــک بیشــتر  ــِت کدام ی ــا محوری ــی ب ــع مل ــد؟ و مناف آم

تأمیــن خواهــد شــد؟
 افغانســتان تجربــۀ هــر دو نظــام ریاســتی و پارلمانــی 
را دارد و در ســه بُرهــه از تاریــخ معاصــِر ایــن 
کشــور، از ثبــاِت شــکننده یی برخــوردار بوده انــد. 
زمــام داری  دورۀ  در  پارلمانــی  نظــام  آزمایــش  دو 
محمدظاهرشــاه و بعــداً در زمــان برگشــِت مجاهدیــن 
بــه کابــل راه افتــاد، امــا ناپختــه گــی سیاســی، کمبــود 
ــبب  ــتان س ــاعد در افغانس ــترهای نامس ــه و بس تجرب
گردیــد کــه نظــام پارلمانــی نتوانــد قــدرِت سیاســی را 
درســت رهبــری و مدیریــت نمایــد؛ چنــان کــه تنهــا 
ــال های ۱۹۷۳-۱۹۶۳م  ــن س ــی بی ــۀ دموکراس در ده
حــدود شــش صدراعظــم بــر کرســی صــدارت تکیــه 
زدنــد و بســیار زود هریــک از دایــرۀ قــدرِت سیاســی 

ــرون کشــیده شــدند. بی
ــی،  ــام پارلمان ــِق نظ ــبتًا مؤف ــه نس ــار دو تجرب  در کن
افغانســتاِن پســاکنفرانس بـُـن بــه تجربــۀ نظــام ریاســتی 
پرداخــت و تــا امــروز ایــن نظــام بــا فــراز و فرودهــای 
عمیــق و لــرزان گام می بــردارد و نتوانســته همــۀ 

شــهرونداِن کشــور را در آغــوش جــا دهــد. 
ــِت  ــود آگاهــِی حقوقــی و سیاســی اکثری ضعــف و نب
اقشــار جامعــۀ کشــور ســبب قرائت هــای متفــاوت و 
ــام  ــن دو نظ ــه از ای ــط و درهم آمیخت ــواردی غل در م
گردیــده و تفکیــک روشــن از هــر دو نظــام ریاســتی 
ــی،  ــن وضعیت ــه اســت. چنی ــی شــکل نگرفت و پارلمان
زمینه ســاز ســردرگمی محــض بــرای شــهروندان 
از سیاســیون  بــرای کمپایــِن عده یــی  و شــعاری 
ــور  ــِی کش ــای سیاس ــی از جریان ه ــده و هرگاه گردی
زمزمه هایــی از نظــام فدرالیســم و شــق شــدِن جامعــه 
شــنیده می شــود کــه متأســفانه ایــن صداهــا در بطــِن 
ــط  ــز َخل ــد غیرمتمرک ــام واح ــوع نظ ــا ن ــه ب جامع
می گــردد و ســوءتفاهماِت جــدی را بیــن عامــۀ مــردم 

ــد.  ــاد می کن ــام ایج ــر نظ ــه تغیی ــبت ب نس
دولــت هــا از لحــاظ ســاختار بــه دولــت هــای بســیط 
یــا ســاده و دولــت هــای مرکــب )فــدرال و کنفــدرال( 
ایــن  درون  در  این کــه  امــا  می گردنــد.  منقســم 
ســاختارها چــه نوعــی از تفکیــک قــوا را می پذیرنــد، 
ــاد  ــاع دارد و ایج ــاب اتب ــه انتخ ــته گی ب ــتر بس بیش
ــخیص  ــبب تش ــوا س ــق ق ــا مطل ــبی ی ــک نس تفکی

نظام هــای پارلمانــی و ریاســتی می شــود.
ماده هــای  در  افغانســتان  نافــذ  اساســی  قانــون 
۱۳۷،۱۳۶،۱ ســاختار ســاده یــا واحــد را بــا نــوع نــگاه 
غیرمتمرکــز پذیرفتــه اســت، امــا بــا اســتنتاج از مــادۀ 
۱۴۹ ایــن قانــون اساســی بــه اســتثنای "اصــل پیــروی 
ــوری  ــام جمه ــام و نظ ــدس اس ــن مق ــکام دی از اح
اســامی"، تعدیــل و بازنگــری تمامــی احــکام و 
ــاِت عصــر  ــه تجــارب و مقتضی ــر ب ــاِت آن نظ محتوی

مجــاز می باشــد.
نظام های پارلمانی و ریاستی

ــرای نخســتین بار "مونتســکیو" بحــث تفکیــِک قــوا  ب
ــت:  ــاخت و گف ــرح س ــِی آن مط ــکل واقع ــه ش را ب
"قــدرت مانــع قــدرت" می گــردد و در صــورت 
ــوا، قــدرت سیاســِی ســرکش  ــول تفکیــک ق عــدم قب
ــی،  ــاظ حقوق ــود. از لح ــد نم ــق خواه ــتبداد خل اس
اصــل تفکیــک قــوا بهتریــن فورمولتــی و محــک بــرای 
ــت و  ــۀ دول ــوای ثاث ــن ق ــدرِت سیاســی بی ــع ق توزی
تعریــف یافتــن نظام هــای پارلمانــی و ریاســتی از 
همدیگــر انــد. در نظــام پارلمانــی قــوای ثاثــۀ دولــت 
ــا حضــور  ــه( ب ــوۀ مقنن ــان )ق بیشــتر در محــور پارلم
ــا  ــت ی ــزب اکثری ــک ح ــد و ی ــزاب دور می زنن اح
ایتافــی از احــزاِب برنــده در پارلمــان، حکومــت 
ــت  ــد. حکوم ــم( را شــکل می ده ــه و صدراعظ )کابین

ــدرت  ــی متشــکل از دو ســاختمان ق ــام پارلمان در نظ
ــی(  ــت صدراعظم ــوری و پُس ــت جمه ــاد ریاس )نه

می باشــد.
در نظام هــای ریاســتی، قــوای ثاثــۀ دولــت بیشــتر در 
ــک  ــا حضــور ی ــت( ب ــه )حکوم ــوۀ اجرایی محــراق ق
نهــاد پُرقــدرت ریاســت جمهــوری مانــور می زننــد و 
رییــس جمهــوری برآینــد فرآینــد انتخابــات مســتقیم 
مــردم می باشــد. علی رغــم نظام هــای ریاســتی و 
ــت  ــام تح ــر دو نظ ــی از ه ــۀ معجون ــی، تجرب پارلمان
عنــوان "نظــام نیمه ریاســتی" هــم در تاریــخ کشــورها 
ــته گی  ــتر بس ــا بیش ــن نظام ه ــاب ای ــا انتخ ــت؛ ام اس
ــک  ــه کدام ی ــورها دارد ک ــِب کش ــترهای مناس ــه بس ب
ــان  ــع ملی ش ــرای مناف ــدرت ب ــای ق ــر در دهلیزه بهت

ثمــر خواهــد داد.
امریــکا بهتریــن الگــوی یــک نظــام ریاســتی بــا 
خوب تریــن  انگلســتان  اســت،  فدرالــی  ســاختار 
ــاهی  ــم ش ــوع رژی ــا ن ــی ب ــام پارلمان ــه از نظ نمون

اســت و نظــام فعلــی افغانســتان بــا توجــه بــا مقارینــه 
خصوصیــات هــر دو نظــام، یــک مــُدل "نیمــه 

ریاســتی" اســت.
مخالفان و موافقاِن هر دو نظام در افغانستان

ــۀ مــردم و  در یــک مقایســۀ ُکلــی، قرائــت غلــط عام
در برخــی مــوارد قشــر سیاســی جامعــه، ســلیقه هــای 
شــخصی و گروهــی و منــش ارثــی بــودِن قــدرت در 
ــد  ــرز دی ــکل گیری ط ــبب ش ــتان، س ــۀ افغانس جامع
ــی و  ــای پارلمان ــه نظام ه ــبت ب ــاوت نس ــای متف ه
ریاســتی می شــود. از طــرف دیگــر، چیــدن نادرســت 
و  بُــن  کنفرانــس  در  مخصوصــًا  قــدرت  توزیــع 
بعــداً در لویه جرگــۀ قانــون اساســی ســال ۲۰۰۴م 
زمینه ســاز بــروز مشــکات و طــرز فکــر هــای 
متفــاوت در خصــوِص هــر دو نظــام گردیــده اســت. 
ــاِن  ــان و موافق ــث مخالف ــی، بح ــی ُکل ــک بررس در ی
هــر دو نظــام را می تــوان در چهــار محــور ذیــل 

ــود: واکاوی نم
ــردم  ــه، م ــن جامع ــده و بط ــردم: در قاع ــام م ۱ـ ع
ــت، بازســازی  ــات، امنی بیشــتر در فکــر عرضــۀ خدم
ــد  ــان ان ــادی و اجتماعی ش ــِت اقتص ــود وضعی و بهب
ــردازی  ــم نظریه پ ــام حاک ــوع نظ ــورد ن ــر در م و کمت

ــیب کار  ــا را س ــان "م ــه اصطــاح خودش ــد. ب می کنن
اســت، چــه از درخــت بیــد باشــد یــا ســیب." ولــی 
ــی  ــدرت سیاس ــرم ق ــود در رأس ه ــای موج تنش ه
ــه نظــام  ــوط ب ــدون شــک ایجادگــِر دغدغه هــای من ب
ــکان  ــز ت ــه را نی ــدۀ جامع ــی، قاع ــوی قوم ــا رنگ وب ب
می دهــد و ســبب برداشــت هــای متضــاد و ناهمگــون 

از نظام هــای پارلمانــی و ریاســتی می گــردد.
۲ـ قشــر سیاســی و نخبــه گان جامعــه: بیشــترین تعبیــر 
ــام داران  ــیون، زم ــن سیاس ــام در بی ــیرها از نظ و تفس
امــور، حاکمــان قــدرت و بخــش روشــن فکر جامعــه 
ــیوِن  ــدادی از سیاس ــت. تع ــرح اس ــتان مط در افغانس
کشــور، سرســخت مخالــِف نظــام پارلمانــی انــد 
ــر  ــه تغیی ــد ب ــا باورمن ــان حت ــه کم وزن ش ــا توجی و ب
ــی از  ــتند. برخ ــی نیس ــام فعل ــی و نظ ــون اساس قان
ــام  ــا نظ ــت ب ــور در مخالف ــی کش ــای سیاس چهره ه
ــاد جــو حاکــِم جبهــۀ اولــی  ریاســتی انــد، ولــی تندب
در  به شــدت  طبقــه  ایــن  فکــرِی  چمنــزار  روی 
وزیــدن اســت و جــواز حمایــت علنــی از یــک نظــام 
ــن  ــد و ای ــا نمی ده ــه آن ه ــی را ب ــز پارلمان غیرمتمرک
ــد.  ــه ان ــه گاِن جامع ــکل از نخب ــتر متش ــوری بیش کتک
ــراد  ــکل از اف ــه متش ــه ک ــدۀ جامع ــرهای باقی مان قش
بــه قــوت  روشــن فکر و چهره هــای سیاســی اند، 
ــرای  ــد و ب ــت می کنن ــی حمای ــام پارلمان ــک نظ از ی
ــون  ــر قان ــرای تغیی ــود ب ــرمنزل مقص ــه س ــیدن ب رس
اساســی و مســاعد شــدِن دیگــر پیش شــرط های الزم 
بــرای تغییــر نظــام، آســتین تــاش بــر زده انــد. کمیــِت 
ــان  ــع کردن ش ــورت جم ــراد در ص ــته از اف ــن دس ای
بــا قشــر افتــاده در بیــن مخالفیــن و موافقیــن، بیشــتر 
از کمیــِت حامیــان نظــام ریاســتی در افغانســتان رقــم 
خواهــد خــورد. بــه طــور مثــال: داکتــر عبــدهلل عبــداهلل 
از مخالفیــن نظــام ریاســتی اســت، داکتــر اشــرف غنی 
احمــدزی از موافقیــن نظــام ریاســتی اســت ولــی در 
وســط راه بیشــتر نخبــه گان انــد کــه کفــۀ تــرازوِی دو 
ــد.  ــه می دارن ــن نگ ــاال و پایی ــان ب ــرف را در نردب ط
۳ـ جامعــۀ بین المللــی: کشــورهای مطــرح در جامعــۀ 
بین المللــی بــدون شــک در مســایل افغانســتان درگیــر 
ــاد  ــرای ایج ــر ب ــا دال ــرف ملیارده ــا مص ــد و ب بوده ان
ســاختارها در داخــل افغانســتان کار کردنــد. امــا 
ــتاِن  ــال افغانس ــرح در قب ــورهای مط ــر کش ــرز فک ط
پســاطالبان در خیلــی از مســایل بــا همدیگــر ناهمســو 
ــر از همــۀ  ــد امریکایی هــای غالب ت ــوده اســت و دی ب
ــکا  ــاالت متحــدۀ امری ــد. ای ــوه می کن ــش جل همکاران
در اوایــل از یــک طــرح نظــام ریاســتی قویــًا حمایــت 
کــرد، ولــی در مســیر راه دریافــت کــه نظــام ریاســتی 
ــد، از  ــوده نمی توان ــر ب ــاد موث ــتان زی ــِن افغانس در مت
ایــن رو بــا نســخۀ "حکومــت وحــدت ملــی" موافــق 
ــوی  ــۀ آن کرســی صــدارت اجرایی ــه در بدن ــد ک برآم
ــات و گــذار  ــور انتخاب ــردن گره هــای ک ــاز ک ــرای ب ب
از بُن بســت ها و بحران هــای سیاســی مشــق شــده 
اســت. چنان کــه در انتخابــات ۲۰۰۹م طــرح حکومــت 
وحــدت ملــی مطــرح شــد ولــی مجــال تطبیــق را در 

ــات ۲۰۱۴م افغانســتان یافــت. انتخاب
نظــام  یــک  از  اروپــا  اتحادیــۀ  علنــی  حمایــت 
غیرمتمرکــز، داشــتن نســخۀ حکومت وحــدت ملی در 
ــتاندن بُن بســت های  ــرای شکس ــا ب ــِت امریکایی ه دس
ــرح روی  ــای مط ــتان و بحث ه ــی در افغانس انتخابات
ایجــاد یــک طــرح جامــع بــرای آینــدۀ افغانســتان در 

کنفرانــس منطقه یــی و بین المللــی، نشــان دهندۀ تغییــر 
ــای  ــوص نظام ه ــی در خص ــۀ بین الملل ــت جامع ذهنی
ــه  ــد و ممکــن هم ــی در کشــور ان ــتی و پارلمان ریاس
ــر در  ــام فراگی ــک نظ ــِف ی ــکل تلویحــی تعری ــه ش ب
ــی  ــام پارلمان ــک نظ ــب ی ــتر در قال ــتان را بیش افغانس

ــام ریاســتی. ــا نظ ــد ت ــز دریابن غیرمتمرک
۴ـ مخالفیــن مســلح حکومــت: از ســر میزهــای 
ــد  ــن برمی آی ــان چنی ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
کــه در صــورت موفقیــت پروســۀ صلــح دولــت 
مخصوصــٌآ  مســلحش  مخالفیــن  بــا  افغانســتان 
طالبــان، ایــن گــروه معتقــد بــه یــک دولــِت فراگیــر و 
همه شــمول اســت و ایــن ذهنیت هــا بــدون شــک در 
قالــب مــُدل نظــام پارلمانــی غیرمتمرکــز بیشــتر معنــی 

ــرد. ــد ک ــدا خواه پی
پیش شرط های گذار

گــذار از یــک نظــام ریاســتی بــه نظــام پارلمانــی، کارِ 
ــرط های  ــه پیش ش ــدی ب ــاز ج ــت و نی ــاده یی نیس س
عمــدۀ ذیــل دارد کــه بــدون شــک تحقــِق ایــن 
پیش شــرط ها زمان گیــر بــوده و نیــاز جــدی بــه 
ــۀ  ــت جامع ــی و حمای ــِی مل ــای همه گان ــاش ه ت

دارد: بین المللــی 
ــاظ  ــد از لح ــی: هرچن ــزاب سیاس ــت اح ۱. موجودی
ــت،  ــی اس ــزاب سیاس ــب اح ــتان صاح ــی افغانس کم
ــر  ــی کمت ــر و مل ــوز شــاهد احــزاب فراگی ــا هن ــا ت ام
بوده ایــم و ضــرورت اســت کــه احــزاب فعلــی خــود 
را آمــادۀ یــک خانه تکانــی نماینــد و بــرای رقابــت در 

ــد. تشــکیل پارلمــان آینــده ســهم فعــال گیرن
۲. تحقیــق و آسیب شناســی: هــر تغییــر بایــد در 
روشــنایی معلومــات و داده هــای دقیــق صــورت 
ــک کمیســیون متخصــص  ــه ی ــاز اســت ک ــرد و نی گی
حقوقی-سیاســی، پیرامــون قانــون اساســی افغانســتان 
ــد و راه را  ــه نمای ــق همه جانب ــام، تحقی ــر دو نظ و ه
ــن دو  ــت بی ــاِب درس ــاوت و انتخ ــک قض ــرای ی ب

ــازد. ــوار س ــی هم ــتی و پارلمان ــام ریاس نظ
۳. برگــزاری لویه جرگــه و تغییــر قانــون اساســی: 
بــرای هــر نــوع تغییــر در قانــون اساســی بایــد 
شــرایط برگــذاری لویــه جرگــه بــه شــمول انتخابــات 
ولســوالی ها را تکمیــل کــرد تــا راه بــرای تغییــر 

ــردد. ــاز گ ــام ب ــی و نظ ــون اساس قان
محقــق  بــرای  سیاســی:  ارادۀ  و  آگاهی دهــی   .۴
ــتن  ــت در کار و برداش ــوق و مؤثری ــوارد ف ــدِن م ش
ســوءتفاهمات از اذهــان مــردم، اجماع و ارادۀ سیاســی 
ــرای حرکــت در  ــر و آگاهــی مــردم ب ــرای هــر تغیی ب

ــت. ــری اس ــرمِ دیگ ــرورِت مب ــیری، ض ــر مس ه
نتیجه گیری

ــینیم و  ــام بنش ــر دو نظ ــۀ ه ــفرۀ مقایس ــرگاه در س ه
مزایــا و نواقــِص نظام هــای پارلمانــی و ریاســتی، 
فکــری  و  قومــی  متنــوِع  جامعــۀ  واقعیت هــای 
دو  هــر  از  افغانســتان  مــردم  تجربــۀ  افغانســتان، 
نظــام، احــکام قانــون اساســی نافــذ کشــور، نظریــاِت 
ــم و  ــی نمای ــت حاج ــن را درس ــن و مخالفی موافقی
ــردد،  ــه گ ــر مطالع ــدۀ آخ ــبک و سنگین ش ــج س نتای
ــی  ــام پارلمان ــع نظ ــه نف ــی ب ــج نهای ــت نتای بدیهی س
ــن،  ــا نظــام ریاســتی. بنابرای ــرد ت ســنگینی خواهــد ک
ــی  ــدان موفق ــدۀ چن ــتان آین ــتی در افغانس ــام ریاس نظ
نخواهــد داشــت و در مســیر راه سیاســی کشــور، 
ــک  ــون اساســی و ایجــاد ی ــر قان ــرای تغیی بســترها ب
نظــام فراگیــر ملــی در چهارچــوب یــک نظــام 
پارلمانــی غیرمتمرکــز بیشــتر همــوار خواهــد گردیــد 
ــام  ــا نظ ــه ب ــی در مقایس ــام پارلمان ــت نظ و سرنوش

ریاســتی باثبات تــر  و کاراتــر خواهــد بــود.
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ــرم  ــر اک ــه پیامب ــوب ب ــی منس ــخن معروف س
ــه  ــی ب ــه گوی ــلم اســت ک ــه وس ــی اهلل علی صل
ــرا  ــم را ف ــت: »عل ــتور داده اس ــلمانان دس مس
گیریــد ولــو کــه در چیــن باشــد«. ایــن روایــت 
بــا وجــود آن کــه از لحــاظ فــن حدیــث، 
درســت نیســت؛ امــا بــه لحــاظ مفهــوم و 
دســت آوردهای  درنظرداشــِت  بــا  محتــوا 
ــت  ــه، درس ــرون اولی ــلمانان در ق ــی مس علم
ــل  ــن عام ــال: مهم تری ــاور اقب ــه ب ــد. ب می نمای
علــوم  کاروان  از  مســلمانان  عقب افتاده گــی 
معاصــر، دوری از آیین شــان اســت. »آن چــه 
اقبــال را مــی آزارد، دسیســه های رنگارنــِگ 
بــرای  نام هــای فریبنــده  اســتعمار در زیــر 
نفــود و دخالــت در ســرزمین های اســامی 
ــت،  ــرت وا می داش ــه حی ــه او را ب ــود و آن چ ب
در  نســلش  خودباخته گــی  و  سرگشــته گی 
ــل  ــه عم ــه او را ب ــود و آن چ ــرب ب ــر غ براب
ــام و  ــت اس ــی از حقیق ــد، آگاه ــرا می خوان ف
ــۀ بشــری  ــر جامع احســاس مســوولیت در براب
ــود«)۹، ص۱۲۵(.  ــه خصــوص مســلمانان ب و ب
ــه مســلمانان  ــز، خطــاب ب ــی، انتقادآمی او در بیت

می گویــد: 
ای ز کار عصر حاضر بی خبر
چرب دستی های یورب را نگر

قالی از ابریشم تو ساختند
باز او را پیش تو انداختند

ــه  ــی را ب ــتعمار غرب ــر، اس ــی دیگ     و در جای
شــاهین و مســلمانان را بــه گنجشــِک گیرمانــده 

ــد:  ــبیه می نمای ــاهین تش ــگ ش در چن
ترا نادان امید غمگساری ها ز افرنگ است

دل شــاهین نســوزد بهــر آن مرغــی کــه در 
ــت ــگ اس چن

اقبــال مســلمانان را بــه ســعی و تــاش و عمــل 
تشــویق می کنــد تــا زمــام رهبــری عالــم را بــه 
ــه  ــاور دارد کــه اســام یگان ــد و ب عهــده بگیرن
ــی،  ــح جهان ــد صل ــه می توان ــت ک ــی اس آیین
ــان انســان های شــرقی و  ــری می ــرادری و براب ب
ــوع تبعیــض  ــد و هــر ن ــن نمای ــی را تضمی غرب
ــردارد؛  ــان ب ــی را از می و ســودجویی های طبقات
جهان بینــی اســامی در پیونــد بــه خــدا، انســان 
ــم  ــم از نقطــه نظــر فلســفی و ه و طبیعــت، ه
از دیــدگاه تجربــت اندیشــانۀ فقهــی و عرفانــی 
و هــم بــه لحــاظ تاریخــی بــرای اقبــال ســخت 
درخــور توجــه اســت؛ امــا قرائت هــای ناقــص 
کــه  دکان دارانــی  و  اســام  از  دین مــداران 
ــازار ســیاه اســتعمار  ــه ب ــی را ب ارزش هــای دین

ــد. ــخت آزارش می ده ــد، س ــرده ان ــام ک لی
ــوری را  ــال اله ــد: »اقب ــری می گوی ــتاد مطه اس
ــان  ــب در جه ــان اصاح طل ــک قهرم ــًا ی قطع
ــه اندیشــه های  ــمار آورد ک ــه ش ــد ب اســام بای
ــت.  ــم گذش ــورش ه ــرز کش ــش از م اصاحی
اقبــال فرهنــگ غــرب را می شــناخته و بــا 
اندیشــه های علمــی و اجتماعــی غــرب آشــنایی 
داشــته تــا آن جــا کــه در غــرب نیــز بــه عنــوان 
ــا  ــه شــمار آمــده اســت. ب مفکــر و فیلســوف ب
ــک  ــد ی ــرب را فاق ــگ غ ــنایی، فرهن ــۀ آش هم
و  می دانســته  انســانی  جامــع  ایدیولــوژی 
معتقــد بــوده اســت کــه مســلمانان تنهــا مردمــی 
هســتند کــه از چنیــن ایدیولــوژی برخــوردار و 

ص۵۱-۵۰(   ،۱۸( بهره مندنــد. 
ــزی  ــلمانان، از دل آوی ــه مس ــاب ب     او در خط
ــدای  ــا ص ــتعمار ب ــزی اس ــزی و چنگی و پروی
رســایی فریــاد برمــی آورد، تــا امــت در خــواب 

ــد: ــدار کن ــه را بی رفت
فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ
فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ

عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ
معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز

از خــواب گــران، خــواب گــران، خــواب گــران 
خیــز؛ از خــواب گــران خیــز!

بدیــن ترتیــب، بــه مســلمانان پیشــنهاد می کنــد 
کــه در ســطح فــردی و اجتماعــی بــه خویشــتن 
ــد و ارتباطــات سیاســی و اجتماعــی  ــاز گردن ب
ــتوار  ــی اس ــت ایمان ــای معنوی ــر مبن ــود را ب ِخ
ســازند و علمــای دیــن، شــور و جذبــۀ ایمانــی 
ــن  ــا از ای ــد ت ــا نماین ــان احی ــاد جوان را در نه
ــم  ــدازِ تهاج ــیل  بنیان بران ــل س ــق در مقاب طری
ــتادگی  ــی ایس ــد به خوب ــرب، بتوانن ــری غ فک
ــداری  ــش پاس ــی خوی ــای فرهنگ و از ارزش ه

کننــد.

اتحاد عالَم اسالم
ــی  ــت سیاس ــت وضعی ــا در نظرداش ــال، ب اقب
ــاال از آن تذکــر  آشــفتۀ جهــان اســام کــه در ب
ــخ  ــه تاری ــه ب ــیعی ک ــرِش وس ــا نگ ــت و ب رف
سیاســی اســام داشــت، راه نجــاِت مســلمانان 
از پســتی و ذلــت در عرصه هــای علمــی و 
سیاســی و بازگشــت بــه عــزت و شــوکِت 
و  اتحــاد  در  را  تاریخــی  رفتــۀ  دســت  از 
ــات  ــا و مقتضی ــا معیاره ــدد ب ــته گی مج هم بس
ــن راســتا  ــرد و در ای عصــر حاضــر، مطــرح ک
نیــز  عملــی  فعالیت هــای  یک سلســله  بــه 
پرداخــت؛ چنان کــه در نشســت های ســاالنۀ 
کنفرانس هــای  اســام،  حمایــت  انجمــن 
علمــی در دانشــگاه های هنــد و مقــاالت و 

اشــعارش به شــدت روی آن تأکیــد کــرد.
از  مســلمانان  هم بســته گی  و  اتحــاد      
ــلمانان از  ــاِت مس ــرای نج ــا ب ــال، تنه ــر اقب نظ
اســتعمار غربــی و رشــد اقتصــادی کشــورهای 
اســامی نیســت، بلکــه بــه هــدف بازگشــت بــه 
ــت و مســاوات  ــی، عدال ــت جهان ــح و امنی صل
انســانی، ایجــاد و اســتحکام پیوندهــای عمیــِق 
انســانی میــان فرزنــدان آدم، برداشــتن پرده هــای 
ــی  ــف ویژه ی ــا تعری ــی ب ــی و ملی گرای تبارگرای
ــه می دهــد،  ــگ اســامی ارای ــن فرهن ــه از مت ک
اســت؛ زیــرا وحــدت مســلمانان می توانــد 
ــری  ــوی رهب ــه س ــن ب ــرای رفت ــی ب مقدمه ی
جهــان و فراهــم آوری خیــر و ســعادت بــه 
ــک   ــاد ی ــل، ایج ــد اق ــا ح ــر و ی ــی بش زنده گ
ــان قدرت  هــای اســتعماری  ــۀ سیاســی می موازن
شــرق و غــرب بــرای جلوگیــری از تجــاوز بــر 

ــد. ــان باش ــتضعف جه ــای مس ملت ه
ایــن  کــه  زمانــی  »تــا  می گویــد:  اقبــال 
ناسیونالیســم  ایــن  فرمایشــی،  دموکراســی 
افراطــی مشــئوم و ایــن امپریالیســم فاســد نابــود 
نشــود؛ مــادام کــه بشــر عمــًا ثابــت نکنــد کــه 
ــی اســت از  ــان خانواده ی ــاد او ُکل جه ــه اعتق ب
خداونــد؛ تــا وقتــی کــه اختــاف بــر ســر نــژاد، 
رنــگ و ملیــت کامــًا از میــان برداشــته نشــود، 
انســان هرگــز نخواهــد توانســت زنده گــی 
ــم آورد و  ــعادتمندی را فراه ــز و س رضایت آمی
ــری و  ــای آزادی، براب ــای زیب ــرم آرمان ه الج
بــرادری هرگــز تحقــق نخواهنــد یافــت.« )۱۷، 

ص۸۸( 
ــیزدهم ســورۀ  ــۀ س ــه آی ــه ب ــا توج ــال ب     اقب
حجــرات کــه خــدای متعــال در آن، تمــام 
بنده گانــش را صــدا مــی زنــد: » هــای مردمــان! 
مــا شــما را از مــرد و زنــي آفریده ایــم، و شــما 
ــا  ــم ت ــه نموده ای ــه قبیل ــه و قبیل ــه طایف را طایف
ــن  ــان گرامي تری ــید. بي گم ــر را بشناس همدیگ
ــت« و  ــن شماس ــدا متقي تری ــزد خ ــما در ن ش
همچنــان خطابــۀ تاریخــی پیامبــر بزرگــوار 
ــه وســلم در ســال دهــم  ــی اهلل علی اســام صل
ــود:  ــه فرم ــوداع ک ــگام حجه ال ــه هن ــری ب هج
ــما  ــدای ش ــه خ ــید ک ــردم! آگاه باش ــای م »ه
یکــی اســت؛ و پــدر شــما )هــم( یکــی اســت؛ 
ــر عجــم  آگاه باشــید! هیــچ برتری یــی عــرب ب
ــه سرخ پوســت  ــرب و ن ــر ع ــدارد و عجــم ب ن
بــر  سیاه پوســت  نــه  و  سیاه پوســت  بــر 
ــای واقعــی  ــوا«، معن ــه تق سرخ پوســت، مگــر ب
ــن آســمانی اســام را  مســاواِت انســانی در آیی

ش»۲۳۴۸۹«(  ص۴۷۴  ج۳۸،   ،۱( می یابــد. 
ــر و  ــوق بش ــه حق ــش از آن ک ــرن پی ــیزده ق س
ــل  ــازمان مل ــرۀ س ــانی از حنج ــاوات انس مس
ــن مقــدس اســام در  ــرون شــود، دی متحــد بی
جزیره العــرب، بــا زیباتریــن تصویــر در دل 
ــه  ــه تجرب ــی ب ــۀ عمل ــه گون ــخ، آن را ب تاری
گرفــت؛ چنان کــه در روزگار پیامبــر اســام، 
ــف در  ــرب در یک ص ــزرگاِن ع ــرده گان و ب ب
کنــار پیامبــر نشســتند و تمــام تفاوت هــای 
انســانی از میــان آن هــا برداشــته شــد. »در ســال 
ــر بزرگــوار  ــه پیامب ــی ک هشــتم هجــری هنگام
اســام صلــی اهلل علیــه وســلم بــا هــزاران نفــر 
مســلمان، مکــۀ معظمــه را فتــح نمــود، بــه بــال 
ــام کعبــه برآمــده و  ــر فــراز ب دســتور داد کــه ب
بانــگ نمــاز را ســر دهــد؛ در حالــی کــه کعبــۀ 
مشــرفه در اندیشــۀ اعــراب و مســلمانان، یگانــه 
محــل مقــدس و گرامــی بــود کــه بایــد یکــی از 
ــام آن بلنــد می شــد  ســاداِت عــرب بــر فــراز ب
و بانــگ نمــاز ســر مــی داد؛ پیامبــر اکــرم صلــی 
اهلل علیــه و ســلم بــا ایــن روش خواســت، 
تمــدن اســامی را بــرای مســلمانان بــه نمایــش 

بگــذارد کــه بــر مبنــای مســاوات میــان افــراد 
ــتوار اســت. )۵، ص۵۴(  ــر اس بش

اقبــال بــا ملی گرایی یــی کــه بی اعتمــادی 
ــد و  ــاد کن ــر، ایج ــوع بش ــان ن ــمنی می و دش
ــته  ــال داش ــه دنب ــمکش ها را ب ــا و کش تنش ه
باشــد، ســخت مخالــف اســت. »مخالفــِت او 
ــن اســت  ــی، ناشــی از ای ــا مفهــوم ملی گرای ب
کــه جهان بینــِی وســیعی بــا انگیــزۀ انســانی و 
دامنــۀ کامــل و گســترده دارد. امــا ملی گرایــی 
پایمــال  بــر تنگ نظــری و  مبتنــی  غربــی 
هم فکری هــای  و  همدردی هــا  کــردن 
ــد  ــاف مقاص ــر خ ــن ام ــت. ای ــری اس بش
از  را  زنده گــی  و  اســت  حیــات  عالــی 
ــد،  ــته باش ــد داش ــه بای ــی ک ــو و خلوص عل
ــا  ــال را ب ــِت اقب ــا مخالف ــازد. ام ــی می س ته
این گونــه ناسیونالیســم نبایــد مخالــف بــا 
ــه همیشــه  ــرد، چــرا ک ــر ک میهن پرســتی تعبی

ــوم  ــه مفه ــم ب ــرد: ناسیونالیس ــد می ک تأکی
عشــق یــک فــرد بــه کشــورش و حتــا 
آماده گــی بــرای جــان دادن در راه افتخــار 
و ســربلندی آن، قســمتی از ایمــاِن یــک 

مســلمان اســت«. )۲، ص۶۹(  
    اســام، اســاس امــت را بــر مبنــای عقیــدۀ 
توحیــد گذاشــت و روابــط افــراد و جوامــع 
ــد  ــق و نیرومن ــِی عمی ــای ایمان ــر معیاره ب
تنظیــم گردیــد و ارزش هــای انســانی معنــا و 

ــت. ــه خــود گرف ــومِ گســترده یی ب مفه
ملت ما را اساِس دیگر است

این اساس اندر دِل ما مضمر است 
مدعای ما مآِل ما یکیست

طرز و انداز خیاِل ما یکیست
ــک  ــام ی ــه اس ــت ک ــاور اس ــن ب     او بدی
ایدیولــوژی دارای ثوابــت و متغیــرات اســت 
کــه از یک طــرف بــرای حیــات بشــری 

ــدون درنظرداشــت مســلمان و غیرمســلمان  ب
دارد و یک جــا  بــودن، دســتور مشــخص 
و  می کنــد  حرکــت  مــکان  و  زمــان  بــا 
ــر،  ــوی دیگ ــدارد و از س ــی ن ــز کهنه گ هرگ
بــا تقلیدهــای متحجرانــه و کورکورانه یــی 
ــم  ــه چش ــروز ب ــامِی ام ــع اس ــه در جوام ک

می خــورد، مخالــف اســت.
دریــای  اطــراِف  و  خلیــج  کشــورهای 
ملت هــای  این کــه  به نســبت  مدیترانــه، 
بــزرِگ مســلمان و بــرادر به ســاِن تــرک، 
ــرار  ــم ق ــار ه ــان در کن ــارس و افغ ــرب، ف ع
ــی  ــِت ویژه ی ــتعمار از اهمی ــرای اس ــد، ب دارن
سال هاســت  چنان کــه  اســت؛  برخــوردار 
تــاش می کنــد در میــان آن هــا فاصلــه و 

کنــد. ایجــاد  بی اعتمــادی 
    در جاویدنامــه بــه هنــگام ماقــات و 
افغانــی،  بــا ســید جمال الدیــن  صحبــت 
می کنــد؛  شــکایت  نام بــرده  ملت هــای  از 
ــود  ــِت خ ــه آزادی و هوی ــه این ک ــکایت ب ش
را در مقابــل تمــدِن فریبنــدۀ غــرب بی باکانــه 
ــرب  ــرق و غ ــه ش ــان ب ــد و جه ــار کردن قم

ــد: ــمت گردی قس
ترک و ایران و عرب مست فرنگ

هریکی را در گلو شست فرنگ
مشرق از سلطانی مغرب خراب
اشتراک از دین ملت برده تاب

پیامبــر خــودی قــرن بیســتم، نــدای      
ــلماناِن از  ــرای مس ــی ب ــی تکان دهنده ی ملکوت
خــود رفتــه دارد و می خواهــد ملــل مســلمان 
مســوولیت  و  بنده گــی  جایــگاهِ  بــه  را 
گران مایۀشــان در قبــال خــدا و خلــق متوجــه 
بســازد و از این طریــق، می خواهــد آن هــا 
ــد  ــرا  بخوان ــتن ف ــه خویش ــت ب ــه بازگش را ب
جوامــع  در  ایمانی یــی  خــاق  نیــروی  و 
ــتعمار  ــای اس ــه زنجیره ــد ک ــامی بیافرین اس
خویــش  دســت وپای  از  به یک باره گــی  را 

ــایند. بگش
امتی بودی امم گردیده ای

بزم خود را خود ز هم پاشیده ای
آن چه تو با خویش کردی کس نکرد

روح پاک مصطفی آمد به درد
خویشتن را ترک و افغان خوانده ای

وای بر تو، آن چه بودی مانده ای
ای که تو رسوای نام افتاده ای

از درخت خویش خام افتاده ای
معنــای اتحــاد عالـَـم اســام و مخالفــت اقبــال 
ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــی ب ــا ملی گرای ب
ــود،  ــته ش ــان برداش ــی از می ــای سیاس مرزه
بلکــه  مســلمانان می تواننــد از طریــق امضــای 
عرصه هــای  در  اســتراتژیک  پیمان هــای 
نظامــی  و  سیاســی  فرهنگــی،  اقتصــادی، 
میــان هــم، ارتباطــات دیپلماتیــک خویــش را 
تقویــت نماینــد و از ایــن طریــق اســتقالیت 

سیاسی شــان را حفــظ نماینــد.
    او بدیــن بــاور اســت کــه اســتعمار 
میــان  سیاســی  مرزکشــی های  در  غربــی، 
کشــورهای اســامی نقــش داشــته و همــواره 
مســلمانان  میــان  کــه  مــی ورزد  تــاش 
ــد و از  ــود کن ــندازد و آب را گل آل ــه  بیـ تفرق
ــر  ــه ه ــرد؛ چنان ک ــی بگی ــق ماه ــن طری ای
از گاهــی زمــام داراِن معامله گــر را در ایــن 
کشــورها، همچــون بــرده می خــرد و از آن هــا 
ــادی  ــع اقتص ــر مناب ــا ب ــد ت ــت می کن حمای
و سیاســت گزاری های داخلــی و خارجــی 

ــد. ــته باش ــوذ داش نف

تداوم اجتهاد
ــم  ــرآن کری ــزاری ق ــِت ارج گ ــا در نظرداش ب
ــیدن  ــرای اندیش ــرر ب ــد مک ــل و تأکی ــه عق ب
در پیونــد بــه سرشــت و سرنوشــت خویشــتن 
ــادر  ــی از مص ــی یک ــاد عقان ــه اجته و این ک
تشــریعی در فرهنــگ اســامی بــه شــمار 
ــال در بازســازی اندیشــۀ  ــه اقب مــی رود، عام
دینــی، اجتهــاد را موتــور محرکــۀ اســام 
ــلمانان را  ــای مس ــل بدبختی ه ــده و دلی خوان
در عصــر حاضــر، توقــف اجتهــاد و دوری از 
ــویق و  ــدان تش ــرآن ب ــه ق ــی ک عقل گرایی ی

ــد. ــت، می دان ــوده اس ــد نم تأکی
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ابوبکر صدیق
ــت  ــی امنی ــت عموم ــای ریاس ــنا مقام ه ــس س مجل
ملــی، وزارت امــور داخلــه و گارنیزیــون کابــل را در 
پیونــد بــه حملــۀ موتربــم، تیرانــدازی بــر معترضــان 
در هفته هــای گذشــته و حمــات انتحــاری بــر 
ــرا  ــار ف ــم ایزدی ــد عل ــر محم ــازۀ پس ــم جن مراس

ــد. خوان
معصــوم اســتانکزی رییــس عمومــی امنیــت ملــی، 
محمــد ســالم احســاس رییــس امــور پولیــس 
معینیــت ارشــد امنیتــی وزارت داخلــه و مســووالن 
گارنیزیــون کابــل در نشســت دیــروز )یک شــنبه ۲۸ 
ــر  جــوزا( پاســخگویی در خصــوص حــوادث اخی

ــه مجلــس ســنا حاضــر شــدند. ب
ــم  ــورد چگونگــی انفجــار تانکــر ب ســناتوران در م
ــان و  ــر معترض ــدازی ب ــق، تیران ــی زنب در چهارراه
ــازه  ــپاری جن ــم خاکس ــم در مراس ــای پیه انفجاره
ــس  ــاون اول مجل ــر مع ــار پس ــالم ایزدی ــد س محم

ــتند. ــات خواس ــنا، توضیح س
معصــوم اســتانکزی رییــس امنیــت ملــی، در مــورد 
ــه در  ــت ک ــل گف ــن کاب ــنبه خونی ــار چهارش انفج
ارتبــاط بــه ایــن حملــه تــا هنــوز ۴ فــرد مشــکوک 
بررســی   تحــت  قضیــه  و  شــده اند  بازداشــت 

همه جانبــه قــرار دارد.
ــی در  ــات قبل ــه معلوم ــزود ک ــتانکزی اف ــای اس آق
ــق  ــی دقی ــت ول ــود داش ــه وج ــن حادث ــورد ای م
نبــود، بــه همیــن خاطــر بــا وجــود تقاضــای کمــک 
ــه  ــق ب ــم موف ــی بازه ــی و آلمان ــع امریکای از مراج

ــدیم. ــار نش ــن انفج ــری از ای جلوگی
ــاالی  ــدازی ب ــورد تیران ــی در م ــت مل ــس امنی ریی
ــر بررســی قــرار دارد  ــه زی معترضــان، گفــت: حادث

ــیم. ــات باش ــج تحقیق ــر نتای ــد منتظ و بای
ــس  ــا پولی ــرات ب ــه تظاه ــت ک ــان داش ــا او بی ام
هماهنــگ نشــده بــود و بــه همیــن دلیــل روش هــای 
قانونــی از ســوی دو طــرف، هــم نیروهــای امنیتــی 
و هــم تظاهــرات کننــده گان رعایــت نشــده اســت.
ــاری  ــات انتح ــورد حم ــتانکزی در م ــوم اس معص
در مراســم جنــازه محمــد ســالم ایزدیــار گفــت کــه 
ترتیبــات امنیتــی درســت گرفتــه نشــده بــود، بعضی 
از کارمنــدان و ســربازان مــا کــه بــرای تامیــن امنیت 
بــه محــل تدفیــن رفتــه بودنــد بــا “ســیلی زده شــده 
انــد”. امــا او مشــخص نکــرد کــه چــه کســانی مانــع 

تامیــن امنیــت مراســم تشــیع جنــازه شــده اند.
ــم  ــاالی مراس ــه ب ــزود، حمل ــتانکزی اف ــای اس آق
تشــیع جنــازه ســالم ایزدیــار از قبــل برنامــه ریــزی 
نشــده بــود. امــا، دشــمنان افغانســتان پــس از 
انفجــار چهاراهــی زنبــق زمانــی کــه متوجــه شــدند 
وضعیــت بحرانــی شــده بــا راه انــدازی انفجارهــای 
پیهــم تــاش کردنــد تــا عمــق بحــران را در کشــور 

ــازند. بیشــتر س
آقــای اســتانکزی خاطــر نشــان کــرد کــه تحقیقــات 

و تعقیــب درمــورد ایــن انفجارهــا ادامــه دارد.
رییــس امنیــت ملــی بــا اشــاره بــه حملــه انتحــاری 

ــایعات  ــرا، ش ــجد الزه ــزاران در مس ــاالی نمازگ ب
نشســت هلیکوپترهــا و ســتون پنجمی هــا در نظــام، 
ــرا  ــجد الزه ــر مس ــه ب ــورد حمل ــه در م ــت ک گف
ــه  ــر گرفت ــت، تدابی ــود داش ــی وج ــات قبل معلوم
شــده بــود و بــه همیــن خاطــر تــا حــدی از حملــه 

ــری شــد. جلوگی
آقــای اســتانکزی، نشســت هلیکوپترهــا در مناطــق 
ــی  ــگ روان ــایعه و جن ــان را ش ــرو طالب تحــت قلم
دشــمنان یــاد کــرد و موجودیــت ســتون پنجمی هــا 
را در نظــام نیــز رقابت هــای سیاســی افــراد عنــوان 

کــرد.
ــن در  ــای تحص ــی چادره ــا برپای ــان ب اما،معترض
ــاری  ــان برکن ــا خواه ــا و چهارا راه ه ــی جاده ه برخ
ــا  ــد ت ــده  اند و گفتۀان ــی ش ــد امنیت ــووالن ارش مس
ــا  ــد چادره ــار نرون ــن مســووالن کن ــه ای ــی ک زمان

برنمی چیننــد. را 
ــه  ــده امنی ــۀ فرمان ــه وظیف ــت ک ــی اس ــن در حال ای
کابــل و فرمانــده گارنیزویــون کابــل از طــرف 
ــده اســت. ــق در آم ــت تعلی ــه حال ــتانی کل ب دادس
ــان، محمــد ســالم احســاس رییــس پولیــس  هم چن
معیــن ارشــد امنیتــی وزارت داخلــه، در مــورد 
ــه خشــونت کشــیده شــدن تظاهــرات  چگونگــی ب
گفــت کــه پولیــس بــه شــکل رســمی از راه انــدازی 
تظاهــرات آگاه نشــده بــود، ولــی آماده گــی داشــت.
آقــای احســاس افــزود، در نتیجــه خشــونت ها 
برعــاوه کشــته و زخمــی شــدن معترضــان ۱۷ 
ــی  ــنگ زخم ــورد س ــه برخ ــز در نتیج ــس نی پولی

ــد. ــده ان ش
ــس  ــار ریی ــلم ی ــادی مس ــال، فضل ه ــن ح در همی

ــار  ــه انفج ــه حادث ــد ک ــد ورزی ــنا، تاکی ــس س مجل
تانکــر بــم بــرای مــردم افغانســتان حیاتــی اســت و 

ــا مــردم شــریک شــود. ــج تحقیقــات ب ــد نتای بای
ــه  ــن ک ــورد ای ــه در م ــزود ک ــار اف ــای مســلم ی  آق
ــانده  ــونت کش ــه خش ــرات را ب ــانی تظاه ــه کس چ
ــده گان چــه کســانی  ــی تظاهــرات کنن ــا اصل و قات

ــوند. ــد مشــخص ش هســتند بای
او هم چنــان، خواســتار تحقیقــات همــه جانبــه 
انفجارهــا بــر مراســم تشــیع جنــازه ســالم ایزدیــار و 

ــه شــد. ــن قضی ــل در ای ــراد دخی شناســایی اف
ــاون اول  ــار، مع ــم ایزدی ــم محمــد اعل از ســویی ه
ــه  ــه حمل ــد ب ــه در پیون ــت ک ــنا گف ــس س مجل
خونیــن روز چهــار شــنبه هفتــۀ گذشــته  و شــلیک 
ــاری  ــاری و انفج ــای انتح ــان و حمله ه ــر معترض ب
در کشــور، اگــر پاســخ داده نشــود، خشــم مــردم بــر 
افروختــه شــده و بــا افزایــش خشــم مــردم وضعیت 
بدخواهــد شــد و مــا نیــز گزینه هــای بعــدی را روی 

ــم داشــت. دســت خواهی
پــس از آن کــه روز چهــار شــنبه هفتــۀ گذشــته، موتر 
ــار  ــل انفج ــت کاب ــق والی ــی زنب ــم در چهاراراه ب
ــش از ۴۰۰  ــته و  بی ــن کش ــه ۱۰۰ ت ــرد و نتیج ک
تــن مجــروح شــدند. برخــی از شــهروندان دســت 
ــان  ــه روی معترض ــس ب ــد، پولی ــراض زدن ــه اعت ب
ــدند شــش  ــه کشــته ش ــه منجــر ب ــرد ک ــلیک ک ش
تــن و مجــروح  شــدند بیــش از ۱۰ تــن معترضــان 
شــد. اعضــای رهبــری معترضــان مســوول شــلیک 
ــل را  ــن کاب ــنبه خونی ــار ش ــان روز چه ــر معترض ب
فرمانــده گارنیزیــون کابــل و مخافظــان ویــژۀ رییــس 

ــد. ــی می دانن ــدت مل ــت وح حکوم

ــوب شــرق  ــا در جن ــت پکتی ــی در والی ــع محل مناب
افغانســتان تاییــد کرده انــد کــه مهاجمــان انتحــاری 
حوالــی ســاعت ۶:۳۰ دقیقــه بــه وقــت محلــی بــه 
ــهر  ــت در ش ــن والی ــس ای ــی پولی ــز فرمانده مرک

ــد. ــه کرده ان ــت حمل ــن والی ــز ای ــز مرک گردی
ــی  ــر مطبوعات ــوول دفت ــیم، مس ــی نس ــردار ول س
پولیــس والیــت پکتیــا، گفتــه کــه ۵ در ایــن 

حادثــه ۵ پولیــس کشــته و ۱۰ نفــر دیگــر مجــروح 
شــده اند.

اســداهلل شــیرزاد، فرمانــده حــوزه ۳۰۳ پولیــس 
ــه  ــه اســت ک ــی گفت ــه بی بی س ــز ب ــر، نی ــپین غ اس
ــده در  ــذاری ش ــم گ ــر ب ــک موت ــد از انفجــار ی بع
دوازه ورودی ایــن پایــگاه پولیــس انفجار داده شــده  

ــدند. ــس ش ــگاه پولی ــاری وارد پای و ۷ انتح

ــد  ــز گفته ان ــت نی ــن والی ــتانی ای ــای بیمارس مقام ه
ــی  ــز درمان ــه مراک ــی ب ــر نظام ــون ۲۰ غی ــه تاکن ک
منتقــل شــده کــه شــمار از آنــان ســرپا مــداوا شــدند 
ــه  ــوده ب ــم ب ــان وخی ــت ش ــه وضعی ــرادی ک و اف

ــده اند. ــل ش ــل منتق کاب
ــام  ــه اع ــخنگوی وزارت داخل ــش، س ــب دان نجی
کــرده کــه ایــن حملــه صبــح  یکشــنبه ۲۸ جــوزا بــر 
فرماندهــی پولیــس حــوزه ۳۰۳ اســپین غــر والیــت 

پکتیــا انجــام شــده اســت.
ــود  ــبوک خ ــمی فیس ــه رس ــش در صفح ــای دان آق
نگاشــته کــه درابتــدا یــک موتربــم گــذاری شــده در 
ورودی ایــن پایــگاه پولیــس منفجــر و ســپس چهــار 

ــگاه شــده اند. ــن پای مهاجــم انتحــاری وارد ای
ســخنگوی وزارت کشــور افغانســتان افــزوده کــه دو 
نفــر از ایــن مهاجمــان در گام نخســت کشــته شــدند 
ــاعات ها  ــس از س ــز پ ــان نی ــن مهاجم ــایر ای و س

ــد. ــن رفته ان ــت از بی مقاوم
آقــای دانــش افــزوده کــه دو پولیــس در ایــن حملــه 
ــای  ــد و نیروه ــده ان ــی ش ــس زخم ــته و ۵ پلی کش
ــت.  ــده اس ــری ش ــل درگی ــس وارد مح ــژه پولی وی
ــان  ــروه طالب ــه را گ ــن حمل ــوولیت ای ــان مس طالب
پذیرفتــه و گفتــه کــه بــه نیروهــای پولیــس مســتقر 
ــرده اســت. ــات ســنگین وارد ک ــن محــل تلف در ای

ـــتونزه  ـــۍ س ـــزم بهرن ـــي، ترورې ـــاع وزارت واي ـــي دف ـــتان م د افغانس

ـــې  ـــه افغانســـتان کـــې حمل ـــې چـــې پ ده ځکـــه هغـــه تروریســـتي ډل

ـــري. ـــې ل ـــايل رسچین ـــې م ـــر ک ـــه به ـــتې دي او پ ـــر مېش ـــوي، به ک

ـــې  ـــون ک ـــه غربګ ـــه اړه پ ـــو پ ـــو رپوټون ـــاع وزارت د هغ ـــي دف د م

دا څرګندونـــې کـــړي چـــې وايـــي، د افغانســـتان د جګـــړې پـــه 

ـــارونو  ـــتان د فش ـــر پاکس ـــې پ ـــړن الره ک ـــوې ک ـــه ن ـــکا پ اړه د امری

ـــوی دی. ـــام ش ـــه پ ـــو ت زیاتول

د افغانســـتان مـــي دفـــاع وزارت وايـــي، د افغانســـتان د ســـتونزو 

د حـــل یوازینـــۍ الر پـــر پاکســـتان د فشـــار زیاتـــول او هلتـــه د 

تروریســـتانو د ځالـــو او مـــايل رسچینـــو بنـــدول دي.

د دې وزارت ویانـــد جـــرال دولـــت وزیـــري پـــرون شـــنبه ازادي 

ـــه  ـــکا پ ـــه اړه د امری ـــړې پ ـــتان د جګ ـــل، د افغانس ـــه ووی ـــو ت راډی

ـــوي. ـــی ک ـــام هرکل ـــه د پ ـــئلې ت ـــې دې مس ـــړن الره ک ک

جرال دولت وزیري وايي:

ـــونه  ـــرين الس ـــه به ـــه ده بلک ـــئله ن ـــۍ مس ـــئله کورن ـــتان مس "د افغانس

ـــه  ـــوي. ک ـــوی متویل ـــوي او هغ ـــړ ک ـــتانو مالت ـــې د تروریس دي چ

د امریـــکا متحـــد ایـــاالت او هغـــه ټـــول نـــور هېوادونـــه چـــې 

ـــار وارد  ـــو فش ـــتخبارايت کړی ـــو اس ـــر هغ ـــږي، پ ـــه کړې ـــه ترورېزم ل

ـــاع  ـــکا دف ـــه د امری ـــږي. ک ـــل کې ـــئله ح ـــر دا مس ـــه فک ـــا پ ـــړی، زم ک

ـــو  ـــر تروریســـتي حلقـــو فشـــار راويل ن ـــه افغانســـتانه بهـــر پ وزارت ل

ـــه دې  ـــم ل ـــاع وزارت ه ـــتان دف ـــل يش او د افغانس ـــه ژر ح ـــتونزه ب س

ـــوي." ـــړ ک ـــه مالت اقدام

واشـــنګټن ایکزمایـــر د امریـــکا د دفـــاع وزارت د یـــوه مهـــم 

چارواکـــي پـــه حوالـــه ویـــي چـــې د افغانســـتان د جګـــړې پـــه 

ـــامل  ـــم ش ـــز ه ـــتانو مترک ـــو تروریس ـــر هغ ـــې پ ـــراتيژي ک ـــوې س ن

دی چـــې پـــه پاکســـتان کـــې دېـــره دي.

ـــم کار روان  ـــړن الره ال ه ـــر ک ـــې پ ـــه چ ـــه دې امل ـــي ل دې چارواک

ـــدو  ـــې کې ـــټ پات ـــت د پ ـــل هوی ـــه د خپ ـــر ت ـــنګټن ایکزمای دی، واش

ـــر  ـــه پ ـــاره ب ـــو لپ ـــبکې د ځپل ـــاين ش ـــې د حق ـــي چ ـــه رشط وی پ

ـــات يش. ـــار زی ـــه فش ـــتان ب پاکس

ـــه  ـــرس ت ـــۍ کانګ ـــره اوون ـــس تې ـــز متې ـــر جېم ـــاع وزی ـــکا دف د امری

ـــتان د  ـــه د افغانس ـــي ب ـــر نیامي ـــتې ت ـــوالی میاش ـــې د ج ـــل چ ووی

ـــړي. ـــالن ک ـــپړه او اع ـــړن الره بش ـــه ک ـــه اړه خپل ـــړې پ جګ

متېـــس افغانســـتان تـــه د ۳ او ۵ زرو ترمنـــځ عســـکرو او پوځـــي 

ـــوي. ـــور ک ـــم غ ـــکان ه ـــر ام ـــتولو پ ـــالکارانو د اس س

د دې سراتيژي جزئیات ال رساًم نه دي اعالن شوي.

ـــي  ـــاه بهرام ـــارق ش ـــت ط ـــاع وزارت رسپرس ـــتان د دف ـــو د افغانس خ

ـــوي  ـــه ن ـــاع وزارت پ ـــکا د دف ـــې د امری ـــړ چ ـــد ک ـــاور څرګن ـــرون ب پ

ســـراتیژۍ کـــې بـــه د تروریســـتانو د مرکزونـــو پـــر ویجاړولـــو 

ـــز ويش. مترک

ــاالت د  ــده ایـ ــل، متحـ ــه وویـ ــو تـ ــي خربیاالنـ ــاغي بهرامـ ښـ

افغانســـتان، پاکســـتان او ټولـــې ســـیمي پـــه اړه خپلـــه کـــړن الره 

ـــه  ـــز ب ـــي مرک ـــر اص ـــزم پ ـــې د ترورې ـــري چ ـــاور ل ـــوي او دی ب بدل

غـــور کـــوي.

د افغانســـتان دولـــت د پاکســـتان پـــر اســـتخباراتو تـــور پـــورې 

ـــاوره  ـــه خ ـــه خپل ـــوي او پ ـــړ ک ـــو مالت ـــتي ډل ـــې د تروریس ـــوي چ ک

کـــې یـــې ځـــای ورکـــړی خـــو اســـالم اباد تـــل د کابـــل داســـې 

ادعـــاوې رد کـــړي دي.

رییس امنیت ملی:
در مورد حمله بر مسجد الزهرا، معلومات قبلی وجود داشت

در حمله بر مرکز فرماندهی 
والیت پکتیا ۲۰ غیر نظامی مجروح شدند

دفاع وزارت:

 افغانستان کې حمله کوونکي 

تروریستي ډلې بهر مېشتې دي
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ورزش
شبیر كاكر

رســیدن چهارهــزار ســرباز تــازه دمِ امریــکا بــه افغانســتان، 
ــر  ــه خاط ــه ب ــت، بلک ــان نیس ــا طالب ــگ ب ــر جن ــه خاط ب
جلوگیــری از ســقوط دولــت بــه دســت طرفــداران اتحــاد 
شــمال اســت، زیــرا بــا بــه قــدرت رســیدن اتحــاد شــمال، گلیــم طالــب 

ــود. ــته می ش ــور برداش ــش از کش و داع
ــان و داعشــیان را تحمــل  ــل، هرگــز فروپاشــی و شکســت طالب ارِگ کاب
ــرای دوام  ــز ب ــکا نی ــد. امری ــی می دان ــرادران ناراض ــان را ب ــدارد و آن ن
ــای اتحــاد شــمال در  ــل نیروه ــردن کام ــن ب ــا از بی ــی ت ــگ و بی ثبات جن
ــن  ــیان از بی ــان و داعش ــه طالب ــد ک ــاب می کن ــش ایج ــتان منافع افغانس
نرونــد. خلــع ســاح نشــدن نیروهــای حــزب اســامی، بــه رهبــری بــرادر 
ــار نیــز در راســتای آغــاز دور جدیــد جنگ هــای فرقه یــی شــیعه  حکمتی

و ســنی، پشــتون و غیــر پشــتون همچــو یمــن، قابــل توجیــه اســت.

یعقوب یسنا

ــراری فعــال  ــی و ناق ــا وارخطای ــی ب ــن روزهــا خیل ارگ ای
ــی  ــای امنیت ــا نیروه ــا، ت ــا م ــبه کار ت ــت؛ از کس ــده اس ش
ایــن  می کنــد؛  ماقــات  و  می خواهــد  ارگ  در  را  و... 
ــژه  ــهروندان، به وی ــی ش ــس از راهپیمای ــای ارگ پ ــدِن وارخط ــال ش فع
ــت در مراســم  ــِن ســران حــزب جمعی ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل ــس از م پ

خاک ســپاری شــهید ســالم ایزدیــار، صــورت می گیــرد.
ــپاری  ــاری در خاک س ــۀ انتح ــس از حمل ــد پ ــز بای ــت نی ــران جمعی س
ــه  ــد گرفت ــند و پن ــورده باش ــکان خ ــدت ت ــه ش ــار ب ــالم ایزدی ــهید س ش
باشــند؛ زیــرا ایــن حملــه، خیلــی تاکتیکــی بــرای حــذف ســران جمعیــت 
تــدارک دیــده شــده بــود... بنابــر ایــن، بهتــر اســت ارگ و حکومــت در 
ــر  ــد نظ ــه اش تجدی ــش گرفت ــی پی ــای سیاس ــت گذاری و برنامه ه سیاس
کنــد و ســران جمعیــت نیــز بــا تدبیــر، مــدارا، بــا توجــه بــه مــردم َو بــا 
گفت وگــو بــا جامعــۀ جهانــی، متوجــه وضعیــت بــرای اصــاح وضعیــت 
در سیاســت گذاری ارگ باشــند تــا اتفاق هــای بدتــر از ایــن پیــش نیایــد!

حسیب معترف

ــرای  ــد. ب ــگاه کنی ــار را ن ــای حکمتی ــن روزه ــِت ای وضعی
ــد و  ــا چــه بگوی ــح وظیفــه داده می شــود ت او هــر روز صب
بــه کــی بتــازد. زنده گــی بــاال و پاییــن دارد، امــا ذلتــی کــه 
ــه از  ــد. در ۱۶ روز ک ــل کن ــی آن را تحم ــر کس ــاید کم ت ــد، ش او می کش
اعتــراض رســتاخیز تغییــر می گــذرد، ارگ او را مثــل یــک کانتینــر ســپر 
ســاخته اســت و تــا کنــون، ۱۶ تــا فکاهــه گفتــه اســت کــه جــز تحقیــر 

خــودش، چیــزی دیگــری در پــی نداشــته اســت.
حیــف اســت کــه آدم یــک عمــر ســخن از جهــاد بــا روس هــا و 
کمونیســتان بزنــد، امــا در آخــر بیایــد و ابــزاری شــود در دســت حنیــف 

ــر. اتم
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

شفیق اهلل شفیق

گفتمان قدرت مطلقه و تقسیم قدرت در افغانستان!
قدرت  یک دست سازی  و  مرکزی سازی  گام های  نخستین 
دولتی در زمان امیرعبدالرحمن خان در اواخر قرن نوزدهم در 
افغانستان نهاده شد، اگرچه حکومت های مرکزی با شورش ها و جنگ های 
متوالی هیچ گاهی مجال نیافتند که به ثبات و پایداری برسند. به ویژه نبرد های 
چهل سال اخیر دستِ کم چهار گروه عمدۀ قومی پشتون ، تاجیک ، هزاره  و 
ازبک  را در عرصۀ سیاست افغانستان بیرون داده که هر کدام دارای الگوها 

و منافع متفاوت سیاسی هستند.
از همین روی است که یک دست سازی قدرت سیاسی با شگردهای اکثریت 
از یک  است.  مواجه  بزرگ  دو چالش  با  افغانستان  در  مدرن  قومی عصر 
یک  نفع  به  را  سیاسی  سلطۀ  که  ندارد  وجود  تباری  مطلق  اکثریت  سوی 
لیبرال  با  که  شدن  جهانی  روندهای  دیگر،  طرف  از  و  بدهد  شکل  قوم 
دموکراسی و برابری شهروندی سازگاری دارد، مرکزیت قدرت را تضعیف 
و مرکززدایی را پشتیبانی می کند. به این لحاظ، سیاست کنونی افغانستان در 
با اندیشه های محافظه کارانه و تغییر رادیکال مناسبات  عرصۀ دولت سازی 
قدرت قد برافراشته که اولی به دولت سازی مدرن و یک دست باورد دارد و 
از ملی گرایی محافظه کارانه کمک می گیرد و دومی به تکثیر نهادهای دولتی 
اندیشه های جهانی شدن و پسامدرن  از  تأکید می کند که  و تقسیم قدرت 

مایه می گیرد.
وام  جهانی شدن  از  که  است  روندهای  نفع  به  این وضعیت  سرانجام  اما 
پروسۀ  شدن  "جهانی  می گوید:  گیدنز  آنتونی  که  همان طوری   می گیرند. 
تاریخی و برگشت ناپذیر است که دولت های حداقلی و تکثر فرهنگی را 
در  هنوزهم  هرچند  درنمی آمیزد".  مطلقه  دولت های  با  و  می کند  همراهی 
شماری سرزمین ها حکومت های قدرتمند و خودکامه استقرار دارند؛ ولی 
برای کشورهای هم مانند افغانستان و عراق، برگشت دولت های یک دست و 

مطلقه تقربیًا امکان ناپذیر شده است.
شاید در بدترین حالت در عراِق پساصدام حسین گروه داعش به همسویی 
بقایای رژیم بعث برخی گوشه های آن کشور را تسخیر کنند، اما حاکمیت 
مطلق اقلیت سنی عرب باالی کردها و شیعه های عراقی تکرارناپذیر پنداشته 
طالبانی در  نوع  بازگشت رژیم مذهبی-قومی  برای  این وضعیت  می شود. 
افغانستان نیز مصداق پیدا می کند. تحول پسا سال ۲۰۰۱ فرصت های احیای 

دولت یکدست مذهبی-قومی را در افغانستان نیز ناممکن ساخته است.

فیصل شایسته 
از مردم پوزش خواست

فوتبال 6۰ دقیقه یی می شود

فیـسبـوک نـــامــه

ـــس  ـــور پ ـــال کش ـــی فوتب ـــم مل ـــرمربی تی ـــته، س ـــل شایس فیص
از شکســـت تلـــخ افغانســـتان مقابـــل کامبـــوج در انتخابـــی 
ــمی  ــۀ رسـ ــرانجام در صفحـ ــیا، سـ ــای آسـ ــام ملت هـ جـ

فیســـبوکش از مـــردم پـــوزش خواســـت.
ــار در  ــرای اولین بـ ــه بـ ــت کـ ــته اسـ ــته نوشـ ــای شایسـ آقـ
بـــازی ملـــی احســـاس می کنـــد مردمـــش را ناامیـــد کـــرده 

اســـت.
ـــم  ـــوولیت آن را می پذیری ـــا مس ـــته: م ـــای شایس ـــۀ آق ـــه گفت ب

و نهایـــت ســـعی مان را می کنیـــم تـــا جبـــران کنیـــم.
ـــت  ـــاور اس ـــن ب ـــر ای ـــور ب ـــال کش ـــی فوتب ـــم مل ـــرمربی تی س
کـــه کســـانی در تـــاش انـــد در بیـــن تیـــم ملـــی فوتبـــال 
کشـــور گروه بنـــد کننـــد. او گفتـــه اســـت: می خواهـــم 
ـــی  ـــم مل ـــدار تی ـــان را طرف ـــه خودش ـــانی ک ـــده کس ـــه آن ع ب
می پندارنـــد و یـــا آن عـــده کســـانی کـــه بـــه خـــود عنـــوان 
خبرنـــگار، حامـــی و یـــا دوســـت دار تیـــم ملـــی می دهنـــد؛ 
ـــی،  ـــد و الفاظ ـــرف می زنن ـــاد ح ـــورد فس ـــویی در م ـــا از س ام
چـــون »افغانســـتانی های آلمانـــی« یـــا »افغانســـتانی های 
ســـویدی« را اســـتفاده می کننـــد و تـــاش دارنـــد در درون 
تیـــم ملـــی گروه هایـــی را تشـــکیل دهنـــد، بایـــد بگویـــم، 
ــد، در  ــت نمی توانیـ ــا را حمایـ ــت مـ ــان باخـ ــر در زمـ اگـ

ـــد. ـــت نکنی ـــا را حمای ـــز م ـــرد نی ـــان ب زم
ـــتیم،  ـــتان هس ـــه افغانس ـــق ب ـــا متعل ـــۀ م ـــت: هم ـــزوده اس او اف
ـــن  ـــتیم. تضمی ـــوری هس ـــه کش ـــاکن چ ـــًا س ـــت فع ـــم نیس مه
ــد یـــک ملـــت  ــم، هماننـ ــر تـــاش کنیـ ــه اگـ ــم کـ می کنـ
ـــد را  ـــت عزت من ـــما مل ـــل ش ـــت کام ـــیم و حمای ـــد باش متح
ـــرای  ـــدی ب ـــانس صددرص ـــم ش ـــوز ه ـــا هن ـــیم، م ـــته باش داش

راه یافتـــن بـــه جـــام ملت هـــای آســـیا را داریـــم.

اتحادیــه بیــن المللــی فوتبــال قصــد دارد زمــان بــازی فوتبــال را از 
۹۰ دقیقــه بــه ۶۰ دقیقــه برســاند.

ــال قصــد دارد  ــی فوتب ــه بین الملل ــل، اتحادی ــی می ــزارش دیل ــه  گ ب
ــن  ــه همی ــال داشــته باشــد و ب ــازی فوتب ــی را در ب ــر و تحوالت تغیی
منظــور در تــاش اســت کــه طرحــی را تصویــب کنــد کــه زمــان 
ــل ۶۰  ــازی کام ــک ب ــه باشــد و ی ــا ۳۰  دقیق ــال تنه ــه فوتب ــر نیم ه

ــه طــول بیانجامــد.  دقیقــه ب
ــن  ــال، ای ــی فوتب ــه بین الملل ــی اتحادی ــات اجرای ــر هی ــر نظ ــا ب بن
ــوی  ــه جل ــود ک ــه می ش ــدف گرفت ــن ه ــتای ای ــرات در راس تغیی
ــازی  ــک ب ــور ی ــن ط ــرد و همی ــال بگی ــی را در فوتب ــت کش وق
فوتبــال بــرای هــواداران لــذت بخــش باشــد و در واقــع فقــط زمــان 

ــود. ــرار ش ــم برق ــن دو تی ــازی بی ــد ب مفی
ــرات  ــن تغیی ــردن ای ــی ک ــرای اجرای ــال ب ــی فوتب ــه بین الملل اتحادی
نیــاز بــه پاســخ مثبــت ســران فدراســیون های برتــر فوتبــال در دنیــا 

را دارد تــا در ادامــه  فیفــا نیــز ایــن تغییــرات را تاییــد کننــد.

کنـزالخیـاطیـن 
مـن المـشرقین و المـغربیـن

پرتو نادری
ــود و  ــده ب ــد آم ــوراخ روزی اش بن ــی س ــرد فلک زده ی ــاری م ــد ب گوین
دســت بــه هــرکاری کــه مــی زد، هیــچ آب اش رنــگ نمی گرفــت. هنــری 
ــازد. از  ــی س ــچ را چاره ی ــر پیچ پی ــکم بی هن ــن ش ــا ای ــت ت ــم نداش ه
گرســنه گی و بــی روزگاری ســر بــه کــوه و بیابــان زد. شــامگاه شــده بــود 
ــاد و خــواب ســنگینی  ــر ســر نه ــاد، دســت زی ــوش افت ــن و ت ــه از ت ک
روی ســرش خیمــه زد. در خــواب شــیطان بــر او ظاهــر شــد و صــدا زد: 
ــه گان گرســنه  ــان دیوان ــه ســروکارت چن ــه شــد ک -ای دوســت؛ چگون
ــز کــه تمــام شــهر را برایــت  ــر خی ــان کشــیده اســت؟ ب ــه کــوه و بیاب ب
ــا هــر جلــوه،  ــی و ب ــا هــزار جلــوه در آن بتاب ــا ب ــم ت آیینه بنــدان کرده ای
ــه  ــرد ک ــهر برگ ــه ش ــازی! ب ــور س ــمن را ک ــزار دش ــزاران ه ــم ه چش

ــال رام!- ــگ اقب ــت و خن ــه کام اس روزگار ب
می انــگارد  مــرد  می کنــد،  دراز  مــرد  ســوی  بــه  دســتی  شــیطان 
ــیطان را  ــت ش ــت. دس ــده اس ــدار ش ــر او پدی ــر ب ــرت خض ــه حض ک
بوســه باران می کنــد. بــر چشــمان از حــال رفتــۀ خــود می مالــد! و 
ــهر،  ــتن در ش ــرت دارم. زیس ــهر نف ــام ش ــهر و ن ــن از ش ــد: -م می گوی
ــردد  ــه کاری نمی گ ــتم ب ــت. دس ــرا نیس ــه م ــد ک ــر می خواه ــزار هن ه

ــد!-  ــهریان از آن بیزارن ــه ش ــز کاری ک ج
ــاس  ــه پ ــی اســت. ب ــد دیرینه ی ــم پیون ــا ه ــا را ب ــد: -م ــیطان می گوی ش
آن پیونــد تــرا هنــری نشــان دهــم کــه نانــت در روغــن باشــد. برخیــز 
ــه نــرخ روزگار می خورنــد و پــول  ــان ب تــرا شــهری نشــان دهــم کــه ن
»ســاده لوحان  شــهر  راه  و  برخیــز  اســت،  ســاده لوحی  مروج شــان 

ــر-  ــش گی ــوی« پی گزافه گ
ــه  ــن حلق ــا ای ــد: -ت ــد و می گوی ــوش او می کن ــی در گ ــیطان، حلقه ی ش
ــی از  ــرا رنج ــنید و ت ــی ش ــن خواه ــدای م ــت، ص ــوش اس ــرا در گ ت
ــه از گــوش خــود دور مکــن- ــن حلق ــار ای ــود. زنه ــد ب روزگار نخواه
ــز  ــد ج ــرد و می بین ــواب می پ ــری از خ ــد فن ــته مانن ــردِ روزگاربرگش م
ــرد،  ــی می نگ ــره در تاریک ــد. خی ــم نمی آی ــه چش ــزی ب ــی چی تاریک
ــا شــتاب  ــه ب ــی را می شــنود ک ــی گام های ــا صدای ــد و ام ــزی نمی بین چی
ــه گــوش راســت اش دســت  ــد. ب ــه می آی ــادش از حلق دور می شــوند. ی
ــن اش  ــه ســخنان در ذه ــی در گــوش دارد. هم ــد حلقه ی ــد، می بین می زن
ــه  ــای او ب ــان در پاه ــروی جه ــد همــه نی ــده می  شــوند. حــس می کن زن
حرکــت آمده انــد. چشــم هایش از شــادمانی بــرق زننــد و ماننــد بــاد بــه 

ســوی شــهرمی دود.
ــاده لوحان  ــهر »س ــراغ دار« در ش ــازان چ ــذرگاه »نیرنگ ب ــر در گ روز دیگ
گزافه گــوی« دکانــی بــاز می کنــد بــه نــام: »کنزالخیاطیــن مــن المشــرقین 

و المغربیــن!«
هنــوز درســت پشــت میــز خیاطــی ننشســته اســت کــه مــردی خــوش 
ــۀ  ــد و پارچ ــد. ســامی می ده ــه دکان می آی ــهر ب ــزرگان ش ــی از ب لباس
گــران قیمتــی را روی میــز می گــذارد و می گویــد: -ایــن پارچــه 
ــار  ــزار دین ــاف، ه ــوه ق زربفــت را در ســفر آخــر خــود از آن ســوی ک
ــوره  ــان ج ــه در جه ــدوز ک ــی ب ــن تنبان ــم پیراه ــده ام، برای ــره خری س
نداشــته باشــد. تــا چنــد روز دیگــر در نمایشــگاه جهانــی لبــاس اشــتراک 
ــاس  ــردان خوش لب ــان م ــتین را در می ــام نخس ــد مق ــن بای ــم. م می کن
ــرای  ــن و ب ــرای م ــی باشــد ب ــا افتخــار بزرگ ــه دســت آورم ت ــان ب جه

شــهر ســاده لوحان گزافه گــوی.
کنزالخیاطیــن می گویــد: -چشــم. فــردا شــامگاهان بیاییــد، چیــزی 
ــد. ــاز مان ــگفتی ب ــان از ش ــردم جه ــه م ــه چشــم هم ــدوزم ک ــت ب برای
فــردا، شــامگاهان مــرد بــر می گــردد، می بینــد کــه کنزالخیاطیــن پارچــۀ 
زربفــت او را از میانــه پاره پــاره کــرده و پاره هــا را دراز بــه هــم دوختــه 
اســت. مــرد خوش لبــاس بــا خشــونت می پرســد: -ایــن دیگــر چگونــه 

پیــران تنبانــی اســت؟ چگونــه پوشــیده می شــود؟
ــرادر  ــد: -ب ــب دارد، می گوی ــر ل ــی ب ــی کــه خنده ی ــن در حال کنزالخیاطی
جگــر خــوده خــون نســاز، مــن دیــدم تــو پیراهــن تنبــان تــازه و زیبا یــی 
داری؛ امــا جــای لنگــی کاه بــر ســر کرده یــی. ایــن کاه هویــت شــهر 
ــا  ــد، ب ــته باش ــی داش ــد لنگ ــرد بای ــت. م ــوی نیس ــاده لوحان گزافه گ س
شــف و شــملۀ بلنــد، نــه کاهــی کــه معلــوم نیســت، پوســت آن در کدام 
ــا  ــت ی ــن کاه روا اس ــا ای ــاز ب ــا نم ــت؛ ای ــورده اس ــری آش خ چرم گ
ــه  ــد، ب ــگاه می کنن ــه لنگــی انســان ن ــردم ب ــه؟ لنگــی عــزت اســت، م ن

شــف و شــملۀ او!
بایــد شــما در آن مســابقه بــا ایــن لنگــی زربفــت و شــمله و شــف بلنــد 
ــم شــما  ــا ه ــد ت ــاج خــروس بدرخشــد، اشــتراک کنی ــد ت ــه مانن ــه ب ک
ــه دســت آریــد و هــم هویــت  مقــام خوش لباس تریــن مــرد جهــان را ب
ــد  ــا نبای ــود، م ــای ش ــر ج ــوی ب ــاده لوحان گزافه گ ــهر س ــی ش تاریخ
هویــت خــود را در هیــچ جایــی جهــان فرامــوش کنیــم! مــن ایــن دکان 
از آن ســاخته ام تــا بــا دســتار دوزی هــای خویــش هویــت گــم شــده یی 

ــاره برگردانــم!  ایــن شــهر را دوب
ــتی  ــود، دس ــاز می ش ــوش ب ــا گ ــا بن ــان اش ت ــاس ده ــرد خوش لب م
ــد!  ــت می گویی ــد، درس ــت می گویی ــد: درس ــد و می گوی ــکان می ده ت

خانه آبــاد، خانــه!
ــا این کــه  ــر شــد ت ــد و بلندت ــن بلن او کــه رفــت، خنده هــای کنزالخیاطی
قهقه هایــش تمــام دکان را پــر کــرد. دســتی بــه گــوش راســت خــود زد 
و دیــد حلقــۀ شــیطان ســرجایش اســت و بی اختیــار فریــاد زد: درود ای 
ــال  ــه کام اســت و خنــک اقب دوســت مــن! درود! راســتی کــه روزگار ب

رام!

ACKU



بخش سوم
نویسنده: بهار مهر 

حوالی ساعت ۳ بعد از ظهِر روز ۱۳ جوزای ۱۳۹۶، شماری از 
تا در تشیع جنازۀ  آماده می شدند  تغییر  اعضای جنبش رستاخیِز 
اثر  بر  گذشته  روز  که  شجاع شان  هم رزمِ  و  یار  ـ  ایزدیار  سالم 
شلیک نظامیان حکومت جان داده بود ـ شرکت کنند. فقط یک 
دیدارِ کوتاه در زیر خیمه با شماری از تحصن کننده ها سبب شد 
تا این جمع ناوقت به محل نماز جنازه که در دامنۀ کوه بادام باغ 

تعیین شده بود، برسند و از مرگ حتمی نجات یابند.  
وقتی ما داشتیم از جانب شمال تپۀ سرای شمالی به آرامگاه نزدیک 
می شدیم، سه صدای پیهِم انفجار با تفاوِت چند ثانیه آرامِش محل 
را به هم زد. انفجارها زیاد قوی به نظر نمی رسید، اما هم زمانی 
سه انفجار در محل، صدها تن از اشتراک کننده گان را که دورتر 
از محل واقعه قرار داشتند، هراسان نموده بود. هر یک از دیگری 

می پرسید: چه بود؟ چه شده؟
در عرض چند ثانیه، مخابره های نیروهای امنیتی در محل به صدا 
درآمد: »انفجار در محل جنازه، مقامات زخمی اند، داکتر عبداهلل 
نیز در مراسم شرکت کرده بود، صاح الدین و...«. همه حیرت زده 
افتاده  اتفاقی  واقعًا چه  نمی دانستیم  نگاه می کردیم و  به یکدیگر 

است. 
ده دقیقه پس از انفجار معلوم شد که به مقامات ارشد حکومتی، 
سران  و  افغانستان  اسامی  جمعیت  حزب  رهبری  اعضای 
انتحارکننده گان بودند، آسیبی نرسیده  مجاهدین که هدف اصلی 

است. اما قریب ۱۰۰ تن کشته و مجروح شدند.     
این حمله که به باور آگاهان امور امنیتی، از نادر حمات انتحاری 
گروهی  هیچ  بود،  ممکن  زمان  کمترین  در  شده  سازمان دهی 
اعامیه یی رسمی دست  در  طالبان  و  نپذیرفت  را  آن  مسوولیِت 

داشتن در این حمله را رد کردند. 
رهبری  و  جمهور  رییس  متوجه  دیگر  بارِ  یک  انتقاد  انگشت 
نهادهای امنیتی و افراد نفوذی و مشکوکی شد که ناکامی و ناتوانی 
به  قبل  روز  دو  را  افغانستان  شهروندان  امنیت،  تأمین  در  آن ها 

خیابان های کابل کشانده بود. 
داکتر عبداهلل رییس اجرایی حکومت، ساعاتی پس از این حادثه 
در تلویزیون ها ظاهر شد و با آرامش منحصر به فرد، ضمن اظهار 
تسلیت به خانواده های قربانیان، گفت: چنین حماتی عمق جنایات 
تروریستان را نشان می دهد. او افزود: حمله به مظاهره کننده گان 
غفلت  که  کسانی  و  حادثه  عامان  با  و  نیست  بخشش  قابل 
امر فیر را بر مظاهره کننده گان داده اند، برخورد  وظیفوی کرده و 
افزود، مظاهره کننده گان  این نطق  او در  قانونی صورت می گیرد. 
تحقیقات  خواستار  و  بپرسند  دولت  و  مسووالن  از  داشتند  حق 
در خصوص حادثۀ روز چهارشنبه شوند. من به مردم افغانستان 
اطمینان می دهم جایی که بحث دفاع از حق و حقوِق آن ها مطرح 

باشد، در کنارشان خواهیم ایستاد. 
جمعیت  رییس  و  خارجه  وزارت  سرپرست  ربانی  صاح الدین 
صفحۀ  در  حمله،  این  به  تند  واکنش  در  افغانستان  اسامی 
توتیترش نوشت: »موضعم را در برابر تروریست های داخل نظام 
اعام خواهم کرد«. عطا محمد نور والی  بلخ و عضو جمعیت 
اسامی نیز با الفاظ تند این حمله را محکوم کرد و آن را »حمله یی 
ناجوان مردانه و حمله یی مستقیم به یک جریان سیاسی مشخص 
انفجارها گمانه ها در مورد دست  »این  نور گفت:  آقای  خواند«. 
داشتن حلقاتی در درون نظام در سازماندهی این حمات را بیشتر 

می سازد«. 
ترور  و  توطیه  با  قدم  هر  در  گویی  که  تغییر  رستاخیز  اعضای 
مواجه بودند، پیکر خون آلود هم رزمان شان را از میان دود و خاک 
بلند کردند و در میان گریه و نالۀ صدها تن  به دِل خاک سپردند.
با  باید  و  است  پیش  در  دشواری  روزهای  که  می رسید  نظر  به 

تحمِل تلخی و غصۀ مرِگ هم نسان خود، به راه ادامه دهند...
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بر ما چه رفت؟
روایتـی بـرای تـاریـخ

بل هیکس- بی بی سی
موسســۀ آمــوزش بــرای افغانســتان مــی خواهــد تضمیــن 
کنــد کــه دختــران نیــز در عرصــۀ آمــوزش از فرصــت و 

امــکان مســاوی برخــوردار باشــند.
طــرح بــه کار گرفتــن بــا اســتعدادترین فــارغ التحصیــان 
ــًا  ــرای آمــوزش در مناطــق بســیار محــروم قب کشــور ب
ــکا  ــت. در آمری ــده اس ــرا ش ــا اج ــکا و بریتانی در آمری
اولین بــار توســط نهــادی بــه نــام "آمــوزش بــرای 
آمریــکا" و در بریتانیــا توســط نهــادی بــا عنــوان "ابتــدا 

ــه اجــرا گذاشــته شــد. ــوزش" ب آم
امــا اجــرای چنیــن طرحــی در کشــوری مثــل افغانســتان 
کــه سیســتم آموزشــی آن بــه خاطــر چهــار دهــه جنــگ 

و بحــران فرســوده شــده چگونــه خواهــد بــود؟
ــار  ــت ننگره ــون در والی ــئوال اکن ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــارغ  واقــع در شــرق افغانســتان روی می دهــد کــه ۸۰ ف
چارچــوب  در  افغانســتان  دانشــگاه های  التحصیــل 
ــاز  ــرای افغانســتان" از آغ ــوزش ب ــام "آم ــه ن طرحــی ب
ــزار  ــوزش ۲۳ ه ــغول آم ــاری مش ــی ج ــال تحصیل س

دانش آمــوز دختــر و پســر هســتند.
ایــن طــرح در حقیقــت عملــی شــدن آرزوی بنیانگــذار و 
مدیرعامــل آن رحمــت اهلل آرمــان اســت کــه در ســن ۲۶ 
ــه بســیاری از مصلحــان  ــه ک ســالگی چالشــی را پذیرفت

اجتماعــی ممکــن اســت آنــرا نپذیرنــد.
ــه  رحمــت اهلل آرمــان پــس از تحصیــل در دانشــگاه پون
ــت . او در  ــتان بازگش ــه افغانس ــال ۲۰۱۱ ب ــد در س هن
هنــد نیــز بــه طــور داوطلبانــه در طــرح آمــوزش بــرای 

هنــد فعالیــت مــی کــرد.
بدون میز ولی شاگردان فراوان

او کــه تحــت تاثیــر اصاحــات در مــدارس هنــد قــرار 
گرفتــه بــود، تصمیــم گرفــت طــرح مشــابهی را در 
ــورد آنچــه  ــد در م ــدا بای ــا ابت ــد. ام کشــورش اجــرا کن
ــتان  ــی افغانس ــت اجتماع ــی و باف ــام آموزش ــه از نظ ک

ــرد. ــی ک ــق م ــده تحقی ــی مان باق
رحمــت اهلل درجریــان ایــن رونــد هــم ســخت متعجــب 
ــس از ۱۴  ــتان پ ــت. در افغانس ــام گرف ــم اله ــد و ه ش
ــم ۳.۶  ــوز ه ــکا هن ــت آمری ــا حمای ــازی ب ــال بازس س
میلیــون نفــر از تحصیــل محرومنــد، نیمــی از آمــوزگاران 
آمــوزش و مــدرک تحصیلــی کافــی ندارنــد، ۷۵ درصــد 
از محصــان در ســن ۱۵ ســالگی مدرســه را تــرک 
ــور  ــغ کش ــت بال ــان جمعی ــوادی در می ــد و بیس می کنن

ــت. ــد اس ــدود ۶۰ درص ح

ــا  ــوان و ب ــان ج ــارغ التحصی ــان از ف ــت اهلل آرم رحم
اســتعداد بــرای آمــوزش در مکاتــب افغانســتان اســتفاده 

مــی کنــد.
ــن  ــن بزرگتری ــرای م ــی گوید:"ب ــان م ــت اهلل آرم رحم
منبــع الهــام، مکاتــب بودنــد کــه نــه صندلــی داشــتند و 
نــه میــز و حتــی معلــم هــم ندارنــد ولــی بــا ایــن وجــود 

مکتــب پــر از شــاگردان اســت."
"خانــواده هایــی را دیــده ام کــه حتــی در شــرایطی 
ــد،  ــاری روی ده ــه انفج ــر لحظ ــت ه ــن اس ــه ممک ک
ــود  ــا وج ــتند. ب ــب می فرس ــه مکت ــود را ب ــدان خ فرزن
ــی از آن  ــه خوب ــه ب ــه هم ــی ک ــکات امنیت ــام مش تم
ــه مکتــب  ــون کــودک ب ــوز هــم ۹ میلی ــم، هن ــر داری خب
می رونــد. مــن امیــداری مــردم را دیــدم، روحیــه تســلیم 
ــت  ــود را از دس ــده خ ــا آین ــدم. آنه ــا را دی ــدن آنه نش
ــده ای  ــت آین ــن اس ــا ممک ــدان آنه ــا فرزن ــد ام داده ان

ــند." ــته باش داش
او اطمینــان یافــت کــه می توانــد بــه ایــن کــودکان "نــه 
فقــط آمــوزش بلکــه آمــوزش بســیار خوبــی بدهــد و نــه 

بوســیله دیگــران بلکــه توســط خــود افغان هــا."
ــا کمــک ســازمان  ــب او در ســال ۲۰۱۳ ب ــن ترتی ــه ای ب
همــکاری آمــوزش جهانــی کار تاســیس نهــادی را آغــاز 
ــد.  ــدل ش ــرای افغانســتان" ب ــوزش ب ــه "آم ــه ب ــرد ک ک
ــا  ــه ب ــود ک ــگان" ب ــرای هم ــوزش ب ــاد "آم ــام آن نه ن
ــدا آمــوزش"  ــکا" و " ابت ــرای آمری کمــک " آمــوزش ب

ــه کار کــرد. ــا آغــاز ب بریتانی
ــای  ــوزگاران معیاره ــتخدام آم ــرای اس ــان ب ــای آرم آق
ــه  ــتن ب ــرای پیوس ــان ب ــرد. داوطلب ــن ک ــی را تعیی باالی
ایــن نهــاد عــاوه بــر داشــتن مــدرک لیســانس، حداقــل 
مــی بایســت نمــرات ۷۵ درصــد بــه بــاال داشــته باشــند 
ــه  ــز تجرب ــردم نی ــا م ــاط ب ــری و ارتب ــه رهب و در زمین

ــند. ــته باش داش
ــاده ای روی داد.  ــوق الع ــز ف ــک چی ــد: "ی ــی گوی او م
بــرای ۸۰ فرصــت شــغلی بیــش از ۳ هــزار تقاضــا 
ــتخدامی  ــای اس ــا معیاره ــه آنه ــم، هم ــت کردی دریاف
ــان  ــارغ التحصی ــا ف ــد آنه ــتند و ۹۹ درص ــا را داش م

بودنــد." افغانســتان  دانشــگاه های 
آموزش دختران

ــاران" زن  ــن "همی ــه بســیاری از ای ــود ک ــم ب بســیار مه
باشــند تــا بــه عنــوان سرمشــق بتــوان نشــان داد کــه یــک 
ــغل  ــد و ش ــل ببین ــوزش کام ــد آم ــم می توان ــر ه دخت
ــد ازدواج  ــال می توان ــن ح ــد و در عی ــدا کن ــی پی خوب

ــود. ــد ش ــد و صاحــب فرزن کن
ــدن و نوشــتن  ــط خوان ــع ســنتی افغانســتان فق در جوام
بــرای دختــران کافــی تلقــی می شــد. امــا نهــاد "آمــوزش 

بــرای افغانســتان" دیــدگاه دیگــری دارد.
آقــای آرمــان مــی گوید:"مســئله تغییــر دهنیــت هاســت 

و ایــن رونــد بســیار طوالنــی اســت."
ــام منظــوره شــنید  ــه ن در یــک مــورد، یــک معلــم زن ب
کــه والدیــن دو تــن از شــاگردان کاس/صنفــی کــه ۱۴ و 
ــد. ــد، می خواهنــد آنهــا را از مکتــب ببرن ۱۵ ســاله بودن

ــد و او را  ــا بیاین ــرد ت ــش ک ــا خواه ــن آنه او از والدی
ــد و کاس درس را از  ــوزان آم ــش آم ــادر دان ــد. م ببینن
ــد از  ــرد و بع ــت ک ــوزگاران صحب ــا آم ــد، ب ــک دی نزدی
ــد کــه  ــول کردن ــن قب ــراوان باالخــره والدی بحث هــای ف

ــد.. ــه دهن ــل ادام ــه تحصی دخترانشــان ب
ــداوم  ــه ت ــه ب ــا توج ــیدیم ب ــان پرس ــت اهلل آرم از رحم
ــران  ــا نگ ــتان آی ــونت آمیز در افغانس ــای خش درگیری ه

ــش نیســت؟ ــت خوی امنی
او گفــت: "در حقیقــت نگــران نیســتم. چــون روش 
ــع  ــران جوام ــا رهب ــا ب ــت، م ــی اس ــیار محل ــا بس کار م
ــرار  ــی برق ــه خوب ــی رابط ــوایان مذهب ــور پیش و همینط

" می کنیــم.
"از زمانی کــه فعالیــت خــود را آغــاز کرده ایــم، بــه 
ــچ  ــا هی ــوزان م ــش آم ــب و دان ــا مکات ــا و ی ــاران م همی

ــت." ــده اس ــه ای نش حمل
آمــوزگاران  از  برخــی  کار  ابتــدای  در  می افزایــد  او 
یــا مقامــات فکــر می کردنــد کــه "آمــوزش بــرای 
افغانســتان" رقیــب آنهاســت ولــی خیلــی ســریع مــا را 

ــد.. ــکار پذیرفتن ــوان هم بعن
مقابله با تندروی

کار می کننــد،  ایــن موسســه  بــرای  کــه  همیارانــی 
ــادل  ــه مع ــد ک ــوق می گیرن ــی حق ــزار افغان حــدود ۹ ه
حقــوق یــک آمــوزگار دولتــی اســت. آقــای آرمــان نیــز 
می پذیــرد کــه حقــوق خوبــی نیســت و می افزاید:"ولــی 
ــد  ــری خواهن ــده بهت ــه آین ــم ک ــع می کنی ــا را قان ــا آنه م

ــت." ــر اس ــیار مهم ت ــوق بس ــه از حق ــت ک داش
همیــاران در طــول دو ســالی کــه متعهــد می شــوند بــرای 
ــوزش  ــز آم ــری نی ــه رهب ــد، در زمین ــاد کار کنن ــن نه ای
فرصت هــای  آینــده  در  می توانــد  ایــن  و  می بیننــد 

ــد. ــی برایشــان فراهــم کن شــغلی خوب
ــه  ــه و گفت ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل ــران م ــوزش دخت آم
ــاگردان  ــی از ش ــی گروه ــته در غزن ــاه گذش ــود م می ش

ــده اند ــموم ش ــه مس ــب دختران مکت
رحمــت اهلل آرمــان مطمیــن اســت کــه آینــده افغانســتان 
بــه آزاد کــردن نیــروی بالقــوه نســل جــوان بســتگی دارد. 
ــان  ــت در می ــن جمعی ــد: "افغانســتان جوانتری او می گوی
کشــورهای جهــان را دارد و مــن معتقــدم کــه ایــن مــی 

توانــد عظیــم تریــن ســرمایه مــا باشــد."
ــن  ــوزش موثرتری ــه آم ــال معتقداســت ک ــن ح او در عی
ابــزار بــرای مقابلــه بــا جذابیــت نیروهــای تنــدرو 
ــفزی،  ــه یوس ــل از مال ــه نق ــت. او ب ــم اس و تروریس
می گوید:"مــن  کــودکان  آمــوزش  پاکســتانی  فعــال 
می خواهــم  بکشــم،  را  تروریســت ها  نمی خواهــم 

آمــوزش دهــم." را  تروریســت ها  فرزنــدان 
او می افزایــد: "ایــن راه حقیقــی بــرای ریشــه کــن 

ــت." ــن اس ــور م ــدروی در کش ــردن تن ک
موسســه "آمــوزش بــرای افغانســتان" بــا دریافــت کمک 
ــوزگار  ــته اســت ۳۰ آم ــرا توانس ــه اخی ــدوق مال از صن

دیگــر اســتخدام کنــد کــه ۲۰ تــن از آنهــا زن هســتند.
ــن  ــاه ژوئ ــرار اســت از م ــوزگاران ق ــن آم ــا کمــک ای ب

ــد. ــروع کن ــروان را ش ــت پ ــدارس والی ــوزش در م آم
ــه  ــد ب ــت بتوان ــت در نهای ــدوار اس ــان امی ــای آرم آق
تمامــی ۳۴ والیــت افغانســتان معلــم بفرســتد."نیاز اســت 
کــه سراســری شــویم، ایــن نیــاز عظیــم اســت و مــا بــه 

ــم رفــت." ــن هــدف خواهی ســوی ای

دشـواری آموزش 
جنگ، بی سوادی و امید در افغانستان
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