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دلخوری ملل متحد 
از بی برنامه گی 

در کار برگزاری انتخابات

نماینــده ویــژه دبیــرکل ملــل متحــد 
بــرای افغانســتان خواهــان انتخابــات 
شــفاف و بــه موقــع پارلمانــی و ریاســت 

ــد. ــتان ش ــوری در افغانس جمه
ــنبه )17  ــو روز پنجش ــی یاماموت تدامیچ
ــخنرانی اش در  ــان س ــوت( در جری ح
ــد  ــل متح ــت مل ــورای امنی ــت ش نشس
ــزار شــده  ــورد افغانســتان برگ ــه در م ک
ــای الزم  ــی ه ــه آمادگ ــت ک ــود، گف ب
بــرای برگــزاری انتخابــات در افغانســتان 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــدم  ــه ع ــزود ک ــن اف ــی همچنی تدامیچ
ــات و  ــزاری انتخاب ــرای برگ پیشــرفت ب
انتقــاد هــا در مــورد کارکــرد کمیســیون 
ــب  ــتان، موج ــات افغانس ــتقل انتخاب مس
شــد تــا رئیــس کمیســیون انتخابــات آن 

ــار شــود. ــف اش برکن کشــور از موق
کــه  کــرد  تاکیــد  یاماموتــو  آقــای 
بــه  و  شــفاف  انتخابــات  برگــزاری 
ــار  ــو اعتب ــک س ــد از ی ــی توان ــع م موق
کمیســیون هــای انتخاباتــی افغانســتان را 
ــن  ــر، چنی ــوی دیگ ــد و از س ــاده کن اع
کار الزمــه تطبیــق قوانیــن در آن کشــور 

ــت. اس
افزود:«برگــزاری  یاماموتــو  آقــای 
ــاد و  ــل اعتم ــع، قاب ــه موق ــات ب انتخاب
قابــل قبــول بــرای نظــم قانــون اساســی 

ضــروری اســت.«
ــی  ــرف غن ــد اش ــته، محم ــۀ گذش هفت
رییــس جمهــور ضمــن تاکیــد بــر 
اســتقاللیت  کمیســیون های انتخاباتــی و 
اجتنــاب از هــر گونــه گرایــش سیاســی 
و تصرفــات غیرمســلکی ایــن کمیســیون 
هــا گفــت کــه حکومــت وحــدت ملــی 
مکلــف بــه فراهــم آوری منابــع الزم 

ــت. ــات اس ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
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ماندگار: از بیست وسـومین سال روز شهادِت 
عبدالعلـی مزاری، رهبر سـابِق حزب وحدت 
اسـالمی افغانسـتان در کابل با حضور داشِت 
بـزرگان جهـاد، مقام هـای برحـال و پیشـین 
حکومتـی و هـزارن تـن از باشـنده گان کابل 

یادبود شـد.
ایـن مراسـم گفـت  احمدولـی مسـعود در 
کـه سـران حکومـت باید مشـارکِت ملـی را 
هم دیگرپذیـری  و  انحصارگرایـی  جاگزیـِن 

را جاگزیـِن تعصـب و تبعیِض سیسـتماتیک 
. کنند

همزمـان بـا ایـن، محمـد محقـق می گویـد 
بایـد  ملـی  وحـدت  حکومـت  سـران  کـه 
ریاسـت  کارزارهـای  دوران  وعده هـای  بـه 

جمهـوری شـان عملـی کننـد.
بنیـاد  عمومـی  رییـس  مسـعود،  احمدولـی 
مراسـم  ایـن  در  مسـعود  احمدشـاه  شـهید 
گفـت که آنچه در امر گرامی داشـت از شـهدا 

مهـم اسـت، بازتـاِب آرا و افکار آنـان در امر 
مـردم داری و حکومت داری و درس و عبرت 

گرفتـن از کارنامه هـای آنـان اسـت.
و  مشـارکت  کـه  می گویـد  مسـعود  آقـای 
هم دیگرپذیـری، یگانـه راه حـل بیرون رفـت 
از نابسـامانی های جـاری در کشـور اسـت. 
احمدشـاه  شـهید  بنیـاد  عمومـی  رییـس 
مسـعود بـه ایـن بـاور اسـت کـه در کنـار 
»قطب بندی هـای  تروریسـتی،  گروه هـای 
قومـی«، »تعصب«، »تفرقه افگنـی« و »تبعیِض 
سیسـتماتیک«، سرسـخت ترین دشـمن مردم 

افغانسـتان اسـت.
او می گویـد کـه »تبعیـِض سیسـتماتیک« در 
برابـر بخشـی از مـردم افغانسـتان بـه هـدِف 
خاصـی صـورت می گیـرد کـه دوام آن بـه 
»خیر و فالح مملکت و حتا دسـت اندرکاران 

ایـن توطیـه« نخواهـد بود.
آقـای مسـعود با اشـاره به این که »مشـارکت« 
و »هم دیگرپذیری«، فرمول هـای زیبایی برای 
حـل مشـکالِت تبعیـض و تعصـب اسـت، 
اظهار داشـت: »یادمان باشـد که روزی طالبان 
فـرو خواهنـد پاشـید و داعشـیان شکسـت 
بسـیار  کـه  چیـزی  امـا  خـورد،  خواهنـد 
خطرنـاک و وحشـتناک اسـت، عصبیت های 
قومـی و تفرقۀ مذهبی و زبانی اسـت که باید 

پیـش از پیـش جلـوش گرفته شـود«.
بـه گفتـۀ احمدولـی مسـعود، نیـاز اسـت تا 
بـه جـای انحصارگرایـی و تمامیت خواهـی، 
مشـارکت و بـه جـای تعصـب و تبعیـض، 
هم دیگرپذیـری به میـان بیایـد. او تأکید دارد 
کـه مـردم بـا هـم...          ادامـه صفحـه 6

احمدولی مسعود:
مشارکت و همدیگرپذیری تنها راه حل است

استاد محقق:
مناطق مرکزی از حصار بیرون شوند

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 
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امنیت شورا د افغانستان په 

سوله کې د سیمه ییزو لوبغاړو پر 

همکارۍ ټینګار وکړ

تلفات رسبازان نیروهای امنیتی در تخار

17 پولیس کشته و 13 تن زخم برداشتند
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استاد سیاف در واکنش به طرح حکمتیار:

را  کشـور  هستیـم  زنـده  تا 
نمـی تـوانـد تجـزیه  کسـی 

سا    ل  هشتِم 
با کدام مجوِز قانونی؟ شورا 



ملی  شورای  گذشته،  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز 
کرد.  آغاز  را  خود  تازۀ  کارِی  ساِل  افغانستان 
با آغاز این سال، مجلس نماینده گان به صورِت 
شد.  خود  کارِی  سال  هشتمین  وارد  بی پیشینه 
هیچ  حاال  نماینده گان  مجلس  شانزدهِم  دور 
مشروعیِت قانونی ندارد و تنها می تواند نمایشی 
از تقسیم قوا در کشوری باشد که گویا بر اساِس 

ارزش های دموکراتیک بنا یافته است.
گذشته  سال  سه  در  ریاست جمهوری  ارگ   
بدون آن که انتخابات برگزار کنـد، دور شانزدهِم 
ادامه  قانونی  اساس  هیچ گونه  بدون  را  مجلس 
که  است  رسانده  جایی  به  را  کار  حاال  و  داد 
در  حضور  با  خود  حکومت،  رییس  شخص 
بی قانونی  این  کاری،  جدیِد  سال  گشایش 
افغانستان  در  اگر  فرض  به  می کند.  تأیید  را 
نیز  آینده  سال  در  که  آید  میان  به  شرایطی 
انتخابات برگزار نشودـ  که احتمال آن نیز بسیار 
زیاد است و از حاال می توان احساس کرد که 
خالف وعده های داده شده، ممکن که در سال 
بازهم  آیا  ـ  نباشیم  انتخاباتی  هیچ  آینده شاهد 
سال  همین طور  و  نهم  سال  ریاست جمهوری 
دهم و یازدهِم مجلس را تمدید خواهد کرد؟ 
آیا سران حکومت و به ویژه آنانی که فرمان به 
ادامۀ کار مجلس داده اند، می توانند ثابت سازند 
سال  گشایش  و  انتخابات  با  آن ها  برخورد  که 

جدید کاری مجلس، مبنای قانونی دارد؟
 در قانون اساسی افغانستان صراحت یافته که 
مجلس نماینده گان فقط برای یک دورۀ پنج ساله 
انتخاب می شود و نه هشت یا نُه ساله. اگر گفته 
شده که پس از پنج سال با برگزاری انتخابات 
این معناست که  به  پایان می گیرد،  کار مجلس 
پس از پنج سال که کار مجلس نماینده گان پایان 
یافت، از راه انتخابات باید نماینده گاِن تازه وارد 
کسی.  فرماِن  یا  و  امر  با  نه  و  شوند  مجلس 
تفسیر  بد  اساسی همواره  قانون  از  بند  این  اما 
شده  سبب  من درآوردی  تفسیِر  این  و  می شود 
این  در  را  منِت کمتری  بار  است که حکومت 
نیست و پس  مورد بکشد. در حالی که چنین 
از پنج سال کاری، عماًل کار مجلس نماینده گان 
نظر  از  نشود،  چه  و  شود  انجام  انتخابات  چه 

قانونی مشروعیِت خود را از دست می دهد.
مجلس  نبود  از  که  می کنند  استدالل  برخی ها   
غیرقانونی  مجلِس  همین  وجود  نماینده گان، 
بهتر است. شاید این توجیهی برای وضعیِت به 
وجود آمده با توجه به مشکالِت امنیتی و مالی 
به  هیچ صورت  به  ولی  کند،  فراهم  افغانستان 
معنای آن بوده نمی تواند که مجلس نماینده گان 
و  است  برخوردار  قانونی  مشروعیِت  از 
ندارد.  قانونی  مشکل  هیچ گونه  آن  فیصله های 
باز  اگر  که  می کنند  استدالل  دیگر  برخی های 

یا  افراد و  اکثر همین  انتخاباتی برگزار می شد، 
افرادی شبیه به آن ها به مجلس نماینده گان راه 
می یافتند. این هم درست است که ممکن بخش 
بزرگی از اعضای فعلِی مجلس که از دوره های 
دیگر  و  دارند  در مجلس حضور  پانزدهم  حتا 
می کنند،  فکر  خود  شخصِی  مایملِک  را  آن 
دوره های  در  که  ترفندهایی  همان  با  دیگر  بار 
قبلی خود را به مجلس رساندند، دوباره عضو 
مجلس شوند؛ ولی این نیز زمانی میسر است که 
انتخابات در کشور برگزار شود و آن ها دوباره 

رای مردم را  اصطالحًا به دست آوردند. 
بازی های دموکراتیک تا زمانی که شکل واقعی 
و حقیقی به خود بگیرد، با چنین اُفت وخیزهایی 
که  بازی هاست  همین  ولی  روست،  به  رو 
و  حساس  حاکمان شان  برابر  در  را  جوامع 
در  می سازد.  مجبور  پاسخگویی  به  را  حاکمان 
جایی خوانده بودم که دموکراسی یعنی نظامی 
یافته بر سکوی  افراد اوباش و راه  که می توان 
انداخت.  دور  قانونی  راه های  از  را  قدرت 
کارل پوپر نیز همیشه این سخن را که گویا به 
وینستون چرچیل نخست وزیر شوخ طبِع بریتانیا 
تعلق دارد، تکرار می کرد که: »دموکراسی نظام 
بدی است منهای نظام های بدتری که در جهان 

می توانند وجود داشته باشند.« 
آقای غنی با گشایش سال هشتم کاری مجلس، 
هدف های خاصی را دنبال می کند که مهم تریِن 

آن ها می توانند از این قرار باشند: 
مجلس  در  حضور  با  که  می خواهد  نخست، 
جمهوری  رییس  همچنان  او  که  دهد  نشـان 
افغانستان است و هر تصمیمی که بگیرد، آن را 

اجرایی می سازد. 
دوم، به احتمال زیاد آقای غنی از بخش بزرگی 
در صورت  که  گرفته  تعهد  اعضای مجلس  از 
برنامه های وی عمل  به  ادامۀ کار آن ها، مطابق 

کنند. 
از  مناسبی  وضعیت  در  خود  غنی  آقای  سوم، 
براساس  و  ندارد  قرار  قانونی  مشروعیِت  نظر 
از هشتاد روز دیگر  تا کمتر  برخی محاسبات، 
زمان کاری او بر اساِس قانون پایان می یابد و 
برخی از سیاسیون با توسل به همین موضوع، 
خواهان کنار رفتِن او از قدرت هستند. با توجه 
به چنین وضعیتی، آقای غنی می کوشد که راهی 
در  حتا  قدرت  در  نیز  خود  ماندن  باقی  برای 
صورت برگزار نشدن به موقع انتخاباِت بعدِی 

ریاست جمهوری فراهم سازد.
 چهارم، آقای غنی در داخل حکومت نیز وضِع 
خوبی ندارد و بخش های وسیعی از کارگزاران 
حکومت در کابل و برخی والیت ها از او بریده 
اند. در چنین اوضاعی باید تمسکی قانونی برای 
خود فراهم سازد که حداقل بار مشکالِت او را 

کمتر ساخته و در برخی مواقع با پادرمیانی و یا 
بلنـد کردن صدا در برابر مخالفان حکومتی او، 

از او حمایت کنند. 
با توجه به این نکات، نمی توان از مجلس فعلی 
بر  نظارت  و  قوانین  توقع تصویب  نماینده گان 
در  مجلس  این  داشت.  را  مجریه  قوۀ  کارکرد 
تا  بود  بهترین حالت، آلت دست ارگ خواهد 
برنامه های سیاسی خود را از مجرای آن صورِت 
قانونی ببخشد. احتمال این که بحران مشروعیت 
شود،  غایله آفرین  افغانستان  در  آینده  سال  در 
وجود دارد. اگر ارگ نتواند بر مشکالت درونی 
خود فایق آید و همچنان تعداد مخالفاِن خود را 
افزایش بخشد، بدون شک احتمال حتا گسستن 
به  مرکزی  حکومت  بدنۀ  از  والیت ها  برخی 
وضعیتی،  چنین  در  است.  باقی  خود  قوِت 
افغانستان به سمت هرج و مرجی خواهد رفت 

که مهار آن بسیار مشـکل خواهد بود. 
آقای غنی متأسفانه متوجه چنین اوضاعی نیست 
می تواند  ممکن  زماِن  هر  تا  که  می کند  فکر  و 
بر سکوی قدرت باقی بماند و به کارش ادامه 
به  به طرح  آقای غنی معطوف  ُکِل نقشۀ  دهد. 
پیشکش  طالبان  به  که  اوست  صلِح  اصطالح 
معجزه یی  آینده  سال  در  می کند  فکر  و  کرده 
به صورِت حزب  به وقوع می پیوندد و طالبان 
جنگ،  جای  به  افغانستان  داخل  در  سیاسی 
مصروف فعالیت های حزبی و سیاسی می شوند. 
چنین چیزی اگر نگوییم که غیرممکن خواهد 
برنامۀ  به  که  کسانی  زیاد  احتماِل  به  ولی  بود، 
افرادی  گفت،  خواهند  لبیک  غنی  آقای  صلح 
در  جنگ  روند  بر  تأثیری  که  بود  نخواهند 
افغانستان داشته باشند؛ همان گونه که با پیوستن 
حکمتیار به روند صلح نه تنها که از بارِ جنگ 
کاسته نشد، بل به صورِت کم سابقه افزایش نیز 

پیـدا کرد. 
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احمــد عمران

سا    ل  هشتِم 
با کدام مجوِز قانونی؟ شورا 

 

از دو  یادبـود  روز جمعـۀ گذشـته، کابـل شـاهد تجلیـل و 
شـخصیِت سیاسـِی کشـور بـود. مراسـم یابـود از درگذشـت 
مارشـال فهیـم، معـاون پیشـین رییس جمهـور در تـاالر لویـه 
جرگـه و مراسـم یادبـود از کشـته شـدِن عبدالعلـی مـزاری 
رهبـر فقیـد حـزب وحـدت اسـالمی افغانسـتان در »مصالی 
مـزاری« در غـرب کابـل. در هر دوی این مراسـم، سـخنرانان 
بـه توصیـِف هـر دو شـخصیِت سیاسـِی کشـور پرداختنـد و 
کارنامه هـاِی آنـان را یـادآوری کردنـد امـا نکتۀ مهـم این بود 
کـه قریب به اتفاِق سـخنراناِن این دو مجلـس، از کارکردهای 
دولـت وحـدت ملـی انتقـاد کـرده و گفتنـد که سیاسـت های 
مدیریـِت  آدرس  از  نفاق افگنانـه  حرکت هـای  و  تبعیضـی 
سیاسـی کشـور، افغانسـتان را به مرحلۀ خطرناکی سـوق داده 
اسـت. اتفـاق نظـِر سـخنرانان ایـن بود کـه دولِت آقـای غنی 
دارد روی طرح هایـی کار می کنـد کـه دیگـر بـه نفـع نظـام 
و کشـور نیسـت؛ از جملـه بحـث واگـذاری چندیـن والیت 
بـرای طالبـان و سیاسـت  هاِی غیرمنصفانه یـی بـا ایـن محتـوا 
 کـه یـک ملـت قربانـی بدهـد و دیگـری حاتم بخشـی کند. 

سیاسـت های حکومـت ولـو زیـر نـام صلـح، بـرای مـردم 
پرسـش برانگیز و غیرقابـل اعتمـاد شـده و حتـا آه و افغـاِن 
متحدانـش را نیـز بلنـد کـرده اسـت. ایـن وضعیـت، نشـان 
به شـدت  غنـی  آقـای  کـه سیاسـت های حکومـِت  می دهـد 
متأثـر از انگیزه هـای نفاق افگنانـه بـه خیـاِل باطـِل جـاِی پـا 
بـاز کـردن بـرای خـود در بین یـک قـومِ خاص اسـت. حال 
آن کـه ایـن رویکـرد به شـدت مـورد انتقادِ همـۀ نخبـه  گاِن از 
همـۀ اقوام شـریِف کشـور قـرار گرفتـه اسـت. در برابر چنین 
سیاسـتی امـا طرح هـای مختلفـی نیز ارایه شـده اسـت همین 
اکنـون، بیشـتر جریان هـا و شـخصیت ها چـه در داخـل و چه 
هـم در بیـرون حکومـت آقای غنـی، در برابـر برنامه هاِی وی 
قـد علـم کرده انـد و همـه در صـددِ ارایه طرح هایـی به هدِف 

تغییـر وضعیـت برآمده انـد. 
ایـن نشــان می دهـد کـه واکنش هـای یکسـان در سرتاسـِر 
انحصارگرایانـه  شـدیداً  سیاسـت هاِی  برابـِر  در  افغانسـتان 
در  ایـن واکنش هـا  اسـت.  ارگ شـکل گرفتـه  و تک روانـۀ 
صورتـی کـه انسـجام یابنـد، می توانـد فشــاری باشـد بـرای 
اصـالح سیاسـت هاِی آقـای غنـی و یـا هـم جرقه یـی بـرای 

بدیل. یـک  ارایـۀ 
اکنـون آقـای غنـی با سیاسـت های به شـدت قومـی و در عیِن 
حـال مافیایـی و انحصارگرایانـه اش، سـبب شـده کـه همـۀ 
گروه هـا و جریان های ســیاسی به نحوی از انحـا در برابر آن 
عـرض انـدام کنند. این خـود فرصتـی را برای ایـن جریان ها 
مسـاعد می سـازد تـا در برابر آن، بـه یک صف آرایِی درسـت 
احسـاس  نیـز  هم اینـک  چنان کـه  بیابنـد.  دسـت  منطقـی  و 
سیاسـت های  برابـر  در  سیاسـی  جریان هـای  کـه  می شـود 
آقـای غنـی، بـه یک وفـاق ملـِی اعالن نشـده دسـت یافته اند؛ 
امـا خـوب اسـت کـه همـۀ ایـن حرکت هـا و واکنش هـا در 
محـورِ یـک سلسـله مشـترکات بسـیج گردنـد تـا در نهایت، 
بـه یـک وفـاِق ملـِی اعالن شـده در برابـر کارنامه هـای منفـِی 

یابند.  ارگ دسـت 
ایـن مهـم، بـه مـردمِ افغانسـتان ایـن نویـد را می دهـد کـه 
دیگـر هیـچ حاکـم و زمـام داری نمی توانـد به خواسـِت ملت 
بی توجـه باشـد و بـا بازی هـای قومـی، کشــور را به سـمِت 
بی ثباتـی و تجزیـه سـوق دهـد. هم اکنـون خطراتـی کـه از 
ناحیـۀ سیاسـت های ارگ و حلقۀ انحصارطلِب آن افغانسـتان 
را تهدیـد می کنـد، به مراتـب جــدی تر از خطـراِت امنیتـی و 
نظامی یـی اسـت کـه از سـوی طالبـان بـر مـا وارد می شـود. 
تدویـن سیاسـت های تبعیض آمیـز و داغ سـاختِن اختالفـات 
بی نظمی هـا  تمـام  منشـاِی  ارگ،  توسـط  تبـاری  و  قومـی 
ایـن  بایـد  اسـت.  اخیـر  سـه ونیم  سـاِل  نابسـامانی هاِی  و 
سیاسـت ها متوقـف گردنـد و ارگ از محاصـرۀ توطیه گـراِن 
تمامیت خـواه بیـرون شـود. این رسـالِت نخبه گان، سیاسـیون 
و همـۀ جریان های ســیاسی و تأثیرگذارِ کشـور اسـت که در 
برابـر وضعیـت موجـود، زیـر چتـر »وفــاق ملـی« گـرد آیند 
و از اتفاقـاِت دلهـره آوری کـه در آینـده گریبـان افغانسـتان را 

خواهـد گرفـت، پیش گیــری کننـد.

وفـاق ملِی نانوشته 
در برابـِر سیاست های ارگ

متوجـه  متأسـفانه  غنـی  آقـای 
چنیـن اوضاعـی نیسـت و فکـر 
می کنـد که تـا هر زمـاِن ممکن 
قـدرت  سـکوی  بـر  می توانـد 
باقـی بمانـد و بـه کارش ادامـه 
غنـی  آقـای  نقشـۀ  ُکِل  دهـد. 
معطـوف بـه طـرح به اصطـاح 
صلـِح اوسـت کـه بـه طالبـان 
پیشـکش کـرده و فکـر می کند 
در سـال آینـده معجزه یـی بـه 
طالبـان  و  می پیونـدد  وقـوع 
بـه صـورِت حـزب سیاسـی در 
جـای  بـه  افغانسـتان  داخـل 
فعالیت هـای  مصـروف  جنـگ، 
می شـوند.  سیاسـی  و  حزبـی 
چنیـن چیـزی اگـر نگوییـم که 
ولـی  بـود،  خواهـد  غیرممکـن 
بـه احتماِل زیـاد کسـانی که به 
برنامـۀ صلـح آقـای غنـی لبیک 
خواهنـد گفت، افـرادی نخواهند 
بود کـه تأثیـری بر رونـد جنگ 
باشـند؛  داشـته  افغانسـتان  در 
پیوسـتن  بـا  کـه  همان گونـه 
نـه  صلـح  رونـد  بـه  حکمتیـار 
تنهـا کـه از بـاِر جنـگ کاسـته 
نشـد، بـل به صـورِت کم سـابقه 

افزایـش نیـز پیــدا کرد
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از چهارمیـن سـال یادِ درگذشـت مارشـال محمدقسـیم 
فهیـم، از فرماندهـان جهادی و معاون ریاسـت جمهوری 
حکومـت پیشـین در یک مراسـم ویـژه با حضور سـران 
و  ملـی  وحـدت  حکومـت  سیاسـت مدارن  جهـادی، 
حکومـت پیشـین، مقام هـای بلندپایۀ حکومتـی و هزاران 

تـن از شـهروندان در کابـل گرامی داشـت شـد.
سـخنرانان ایـن مراسـم از مارشـال محمدقسـیم فهیـم به 
عنـوان چهره یـی یـاد کردنـد کـه همـواره در کنـار مردم 
بـود و تـا آخـر عمر در مسـیر دین و وطن گام گذاشـت.
محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی در 
پیامـی کـه بـه این مراسـم فرسـتاده بـود، گفت مارشـال 
فهیـم یکـی از چهره های نامداری اسـت که نـام و یادش 
در تاریـخ معاصـر کشـور مـا بـه جاودانه گـی ثبت شـده 

است. 
تعهد بزرگان عامل ماندگاری شان است

محمداشـرف غنـی با بیـان این که »میـزاِن تعهد بـزرگان« 
»مرحـوم  می گویـد:  می شـود،  ماندگاری شـان  سـبب 
مارشـال فهیـم یکی از این شـخصیت های عیـار و نامدار 
ایـن سـرزمین بـود کـه در روزهـای سـخت در کنـار 
مردمـش قرار داشـت، در جهـت همدلی اقشـار مختلف 
ملـت ما تالش ورزید، برای اسـتقرار نظـام و دولت داری 
آخریـن  تـا  و  داد  نشـان  جهـد  و  جـد  افغانسـتان  در 
روزهای حیاتش با احسـاس مسـوولیتی کـه درخور یک 

شـخصیت ملـی اسـت، رفتار کـرد«.
رییـس حکومت وحدت ملی در قسـمتی از پیامش گفته 
اسـت، کشـورهایی که گرفتـار »مصیبت تهاجـم خارجی 
و بحران هـای داخلـی« می شـوند، در معرض آسـیب های 
کـه  آسـیب هایی  از  یکـی  و  می گیرنـد  قـرار  شـدیدی 
همـه هسـتی آن را بـه چالـش مواجـه می سـازد، پیدایش 
»شـکاف های داخلی و سسـت شـدن شـیرازۀ انسـجام و 

وحـدت ملی« اسـت.
در بخـش دیگـر پیـام محمداشـرف غنـی گفتـه شـده 
اسـت کـه آبـاد کـردن ویرانی های به جـا مانـده از جنگ، 
سروسـامان دادن بـه شـرایط اقتصـادی، غلبـه بـر فقـر و 
بیـکاری، بـه کار انداختن چرخ صنعـت و ده ها کار دیگر 
امکان پذیـر می شـود، »بـه شـرط آنکـه نیروهـای ملـت 
در مسـیر منافـع علیـای کشـور متحدانـه بـه کار بیفتنـد، 
وحـدت صـف محفـوظ بمانـد، تشـتُّت و پراکنده گی از 
میـان رخـت بربنـدد و جایـی بـرای نزاع هـای بیهـوده و 

کمشـک های زیان بـار نمانـد«.
 در بدترین حالت قرار داریم

همزمـان بـا ایـن، داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایی 
حکومـت وحـدت ملی در این مراسـم گفت که مارشـال 
فهیـم زنده گـی اش را وقـِف خدمـت بـه مردم کـرده بود 
و بـا تمسـک بـه آیۀ قـرآن کریـم و حکم خداونـد، گفته 

می تـوان کـه مارشـال فهیم زنده اسـت.
داکتـر عبـداهلل می گویـد کـه مارشـال محمدقسـیم فهیـم 
عطـف توجـه بـه وحـدت و جلوگیـری از بازگشـِت 
بـه گذشـته های خون بـار داشـت و تـالش  افغانسـتان 

می ورزیـد میـان مـردم تفرقـه بـه میـان نیایـد.
رییـس اجرایـی حکومت وحدت ملی، کشـور را آبسـتِن 
تفرقـه می دانـد و می گوید که بیشـتر شـدن عصبیت های 

قومی در میان مردم، نشـانگرِ »ناآگاهی از وضعیت و عدم 
تعهـد واقعـی به آرمان هـا مردم و عدالت« اسـت.

از  زیـادی  فرصت هـای  کـه  می گویـد  عبـداهلل  داکتـر 
کنفرانس بن تا کنون از دسـِت سیاسـت مدارن رفته اسـت 
و هنـوز هـم سیاسـت مدارن فرصت سـوزی می کننـد. او 
پیشـرفت هایی  و  دسـتاورها  کـه  حالـی  »در  می گویـد: 
اسـت، اما کشـور مـا در خطرناک ترین حالت قـرار دارد؛ 
اگـر یـک غفلـت دیگـر صـورت بگیـرد و مـا بـه طرف 
تفرقـۀ قومـی و بی عدالتـی برویـم، چیـزی کـه دوبـاره 

سـبب وحـدت مـا شـود، وجـود نخواهد داشـت«.
رییـس اجرایـی حکومت وحدت ملـی اظهـار امیدواری 
کـرد کـه جنگ کنونی کشـور پایان پیدا کنـد. او گفت که 
بایـد پیام های سیاسـی به طالبان واضح باشـد تـا در آینده 

سـبب ایجاد مخالفت و تشـویش برای طرف ها نشـود.
بـه گفتـۀ داکتـر عبـدااهلل، هیـچ راهِ دیگـر بـرای تعدیـل 
قانـون اساسـی به جز برگـزاری »لویه جرگـه« که تعریف 
شـده می باشـد، وجود نـدارد. او می گویـد: انتخابات یک 
»اصـل« اسـت که بـا قربانی هـای فـراوان مردم به دسـت 

آمـده و نبایـد آن را بی اعتبار بسـازیم.
داکتـر عبـداهلل بـا بیـان این کـه حکومـت وحـدت ملـی 
اعتمـاد مـردم را بـه برگـزاری انتخابـات ایجـاد کـرده 
نتوانسـته اسـت، اظهـار داشـت: مردم نگـران انـد که اگر 
انتخابات پیِشـرو مانند انتخابات گذشـته باشـد، کشور به 

مـی رود.  بحران 
کشور همیشه با دسیسه روبرو است

در سـوی دیگـر، حامـد کـرزی، رییـس جمهور پیشـین 
کشـور می گویـد کـه رابطـۀ خـوب کاری و دوسـتی بـا 
مارشـاِل افغانسـتان داشـت و باور دارد که مارشـال فهیم 

پیونـد »ریشـه یی« بـا مـردم و خاِک کشـورش داشـت.
آقـای کـرزی می افزایـد کـه افغانسـتان همیشـه مـوردِ 
دسیسـه و توطیه هـای کشـورهای بیرونـی قـرار داشـته 
اسـت، اما شـخصیت هایی مانند مارشـال فهیـم بودند که 

ایـن دسیسـه ها و توطیـه را دفـع کـرده انـد.
تا زنده هستیم اجازۀ تجزیه نمی دهیم

از سـویی هـم، اسـتاد عبـدرب الرسـول سـیاف، رهبـر 
جهـادی و رییس شـورای حراسـت و ثبـات می گوید که 
در مـورد مجاهدیـن، قـول حضرت پیامبـر )ص( برای ما 
سـند اسـت که می گوید: پاهایـی که در راه خـدا گردآلود 
شـده باشـد، آتش جهنـم به آن نمی رسـد. مارشـال فهیم 

یـک مجاهـد و پاهایش همیشـه گردآلـود بود.
آقای سـیاف بیان می دارد که مارشـال فهیم بازوی راسـت 
و امیـِن قهرمـان ملـی کشـور بـود و بـرای رسـیده گی به 
بسـیار مسـایل خطیر و مهم، شـهید احمدشـاه مسعود او 

را می فرسـتاد.
او بـا بیـان این کـه »قـوم مـا را به جنـت نمی بـرد«، اظهار 
داشـت کـه مسـلمان بـه تفرقـه و حساسـیت های قومی 
دامـن نمی زنـد. آقای سـیاف می گوید: »اتحاد شـمال، نام 
مجاهدیـن نبـود، بلکـه این نـام بـاالی مجاهدین تحمیل 
شـده بود؛ دشـمن می خواسـت زمینـۀ تفرقه را بـا این نام 

فراهـم کند کـه به هدف نرسـید«.
آقـای سـیاف بـه ایـن باور اسـت کـه طـرح »والیت های 
خودمختـار« بـه طالبـان یـا طـرح »والیـت صلح« کـه از 

سـوی گلبدیـن حکمتیـار، رییس شـاخۀ حزب اسـالمی 
مطـرح شـده اسـت، طـرح ناکام اسـت. 

ایـن رهبـر جهـادی، طـرح آقـای حکمتیـار را »میـِخ مال 
نصرالدیـن« می خوانـد و می گویـد: »منطقه یـی اگـر بـه 
طالبـان واگذار شـود، آن منطقۀ امن نـام نمی گیرد، منطقۀ 
فسـاد نـام می گیـرد، آن منطقـه خطرنـاک می شـود. از 
جیـب ملـت کسـی کته بخشـی نکنـد، این که بایـد فالن 
والیـت بـه طالبـان واگـذار شـود. تـا زمانـی که مـا زنده 
هسـتیم، کسـی ایـن کشـور را تجزیـه کـرده نمی تواند«.

رییس شـورای حراسـت و ثبـات از طالبـان می خواهد تا 
»بـا مـردم کنار بیایند« تا با این کار، زمینه برای شـان فراهم 
شـود که »صاحب تمام افغانسـتان« شـوند. او هم چنان از 
سیاسـت مداران می خواهـد تـا »سلیقه های شـان را بـاالی 
دیـن و مذهـب« تحمیل نکنند. آقای سـیاف بـه این  باور 
اسـت کـه حـالل و حـرام دیـن مشـخص اسـت و نباید 

برداشـت شـخصی افراد به دین برچسـپ زده شود.
نبود مارشال محسوس است

در عیـن حـال، عبدالـرووف ابراهیمـی، رییـس مجلـس 
نماینـده گان می گویـد که مارشـال فهیم به سـبب درایت 
و فهمیده گـی اش، هـم در دوران جهـاد و مقاومـت و هم 
در نظـام جدیـِد پسـاطالبان، در محـور تصمیم گیری های 

قرار داشـت.
آقـای ابراهیمـی می افزایـد کـه نبـود مارشـال فهیـم در 
تمـام عرصه هـای دولت داری کشـور محسـوس اسـت و 
در فقـداِن حضور او، شـرایط سیاسـی کشـور مسـیرهای 

پیچیده یـی را پیمـود و امنیـت برهـم خـورد.
در سـوی دیگـر، فضل هـادی مسـلمیار، رییـس مجلـس 

سـنا بـه ایـن باور اسـت کـه امنیت نسـبی و نظـام جدید 
و این کـه هـزاران تن در مراسـم گرامی داشـت از سـال یادِ 
مارشـال فهیـم گردهم آمـده اند، همـه از برکت مارشـال 

فهیـم و چهره هـای مانند او اسـت.
سلیقه های شخصی کنار گذاشته شود

همچنـان، عبدالهـادی ارغندیـوال، رییس حزب اسـالمی 
در ایـن مراسـم گفت که مردم افغانسـتان نیازمند وحدت 
انـد و کسـانی که صـدای اختـالف را بلند می کنـد، »آب 
بـه آسـیاِب دشـمن« می اندازنـد و خواهان »دوام اشـغاِل« 

هستند. افغانستاسن 
آقـای ارغندیـوال به مردم افغانسـتان »التمـاس« می کند تا 
در کنـار هم قرار گیرنـد و جلو حاکمیت »ملوک التوایفی« 
در کشـور را بگیرنـد. او می گوید: »افغانسـتان در شـرایط 
حساسـی قـرار دارد. جامعۀ جهانی می خواهد افغانسـتان 
شـاهد صلح باشـد، اما به هیچ صـورت نمی خواهد نظامِ 
مبتنـی بر ارادۀ مردم، حامی حاکمیـت ملی و حافظ منافع 
ملـی ایـن کشـور حاکـم باشـد. آنـان می خواهنـد هرچه 
را دوسـت دارنـد، از ایـن کشـور ببرنـد و هرگونـه کـه 

بخواهنـد، حاکمیت کنند«.
رییـس حـزب اسـالمی در حالـی کـه از گـروه و یـا 
کشـوری نـام نمی بـرد، امـا می گویـد آنانـی کـه جنگ را 
در افغانسـتان شـعله ور سـاخته اند، در پی کسـپ سرمایه 
هسـتند و تا کنـون میلیاردهـای دالر سـرمایه از این درک 

بـه جیـب زده اند.
او تأکیـد دارد کـه در امر حکومـت داری و نظام داری باید 
سـلیقه های شـخصی کنار گذاشـته شـده و منافع عمومی 

مـردم در نظر گرفته شـود. 
مارشال به همدیگرپذیری باور داشت

ادیـب فهیـم، پسـر ارشـِد مارشـال فهیـم در این مراسـم 
گفـت که مارشـال فهیم به صلـح و مصاله بـه عنوان یک 
»اصـل« بـاور داشـت. آقـای فهیـم می افزاید که مارشـاِل 
افغانسـتان معتقد بود که برای رسـیدن به یک افغانسـتان 

آبـاد، آزاد و مرفـع راهـی جـز مصاله وجـود ندارد.
پسـر ارشـد مارشـال فهیـم تأکیـد دارد که مارشـال فهیم 
بـه ایـن بـاور بـود که بایـد مذاکـره و مصالحـه از موضع 
قـدرت صـورت بگیرد و مـردم هم در ایـن ارتباط اجماع 

داشـته باشند.
بـه گفتـۀ رییـس عمومـی بنیـاد مارشـال فهیم، مارشـال 
افغانسـتان اعتقادِ راسـخ بـه حمایت از نظامی داشـت که 

خـود یکـی از بنیان گـذاران آن بـود.
ادیب فهیم می گوید: »مارشـاِل کشـور بـه هم دیگرپذیری 
بـه عنـوان مهم تریـن مسـأله برای گـذار از بحراِن کشـور 
باورِ راسـخ داشـت. در شـرایط امروز که ما با بحران های 
سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی روبـه رو هسـتیم، بیشـتر 
از هـر زمـان دیگـر، نیـاز بـه هم دیگرپذیـری داریـم، امـا 
هم دیگرپذیـری زمانـی مفهـوم پیـدا می کند، همه شـمول 
باشـد، هم دیگرپذیـری یعنـی عبـور از حالتـی کـه طرف 

قربانـی دهـد و طـرف دیگـر عقده گشـایی کند«.

روح اهلل بهزاد

استاد سیاف در واکنش به طرح حکمتیار:

نمی تواند را کسی تجزیه  زنده هستیم کشور  تا 



محمد محسن شاهکویی 
از آن جـا کـه سیاسـت اجـرای فلسـفه در عمـل اسـت و فلسـفه )یـا جهان بینـی( 
ذات سیاسـت؛ از ایـن رو ماهیـت هـر فلسـفه یی را به طـور اعم و فلسـفۀ هایدگر 
را به طـور اخـص نمی تـوان شـناخت مگـر در عمل سیاسـی. زیـرا تنهـا در عمل 
اسـت کـه ذات فلسـفه ها یعنـی منافعی که خاسـتگاه آن هاسـت، عیان می شـود و 
بـد و خـوِب آن هـا محـک می خـورد. این مقصـود البتـه در ارزیابی سیاسـت هم 
کـه خـود نوعـی عمـل اسـت، کم وبیـش می توانـد حاصل شـود و فـرق نمی کند 
کـه سیاسـت بـس عوامانـه و مبتـذل شـده، و سـخت تنگ نظرانه و حقیر باشـد. 

اگـر بپرسـیم: کـدام اسـت آن موجـودی کـه او را بایـد پیش مضمـون خـود کرده 
به عنـوان پیش پدیـدار پژوهـش تثبیت کرد؟ پاسـخ می دهند: اشـیا. اما با گذاشـتن 
نـام شـیء بـر موجوداتـی کـه »دادۀ پیشـینی« فـرض شـده اسـت، ایـن تحلیل از 
لحـاظ هستی شناسـی راه بـه جایـی نمی بـرد )هسـتی و زمـان ـ صـص 203 ـ 
202(. بـه همیـن دلیـل، پیـش از هـر چیـز بایـد میـان هسـتی و موجـودات فرق 
گذاشـت )همـان- ص 516(، زیـرا ایـن جهـان بیرونـی هرگـز بـه معنـای جهان 
نیسـت، کـه بـه معنـای موجـودات درون جهانـی اسـت )همـان- ص 482(. پس 

مقصودمـان کـدام جهـان اسـت؟)همان- ص 198( 
آن چـه مـا می جوییـم آنـی اسـت که خـود را به هیأت هسـتی و سـاختار هسـتی 
نشـان می دهـد )همـان- ص 193(، جهانـی کـه نـه ایـن جهـان اسـت و نـه آن 
جهـان، و جهـان بودنش از حیث کلی اسـت )همـان- ص 195(. از این رو، آن چه 
تاریخـی اسـت موجودی سـت کـه در مقـام درـ  جهـان- بـودن هسـت به عنـوان 
اگزیسـتانس )همـان- ص 799( بـه معنـی از آن خـود بـودن و بـرون ایسـتادن، 
کـه همـواره خـود مـن هسـتم )همـان- صـص -170 169(. چنان کـه، موضـوع 
تاریخ نـگاری امکانـی اسـت که واقعـًا دارای اگزیسـتانس 
بـوده اسـت )همـان- ص 810(، امکانـی کـه توسـط آن، 
مـورخ بـا اگزیسـتانس خـود، »مـن« را در گذار بـه »نامن« 
آشـکاره می کنـد )همـان- مفهوما در صـص 810 ـ 808(. 
و بدین سـان، شـناخت، شـناختن جهـان بیرونی یی نیسـت 
کـه رهـزن فهـِم مـا دربـارۀ هسـتی اسـت،  کـه شـناختن 
پدیـدار ـ در ـ بـودن اسـت )همـان- ص 185(. معنی اش 
این اسـت که: شـناخت حالتی از حالت های دازاین اسـت 
در رابطـۀ او بـا جهانـی کـه در خـود دازایـن بـه صـورت 
منظـره تازه یـی از هسـتی کشـف و پیـدا می شـود و با آن، 
او می توانـد مسـتقل و متکـی به خود پیوسـته بالیده شـود، 
می توانـد بـه صـورت یـک تکلیـف درآیـد و می تواند در 
مقـام علـم بـرای در  جهان بـودن، نقش راهنمـا و راهبر را 
بـه  عهده بگیرد )همـان- صـص 192-191(. بنابراین، اگر 
ضـرور آن باشـد کـه پرسـش در هسـتی بـه نحـوی گویا 
و واضـح طـرح و تنظیـم شـود، آن چـه می طلبـد، فراهـم 
آوردن امـکان انتخـاب موجـود نمونـه اسـت و اصالـت 

شـیوۀ وارسـی بـرای دسترسـی به آن. 
بازشـکافتِن پرسـش در هسـتی بدین معنی اسـت: تعریف 
جامـع و مانـع موجـود از حیـث هسـتی اش. ایـن موجود 
کـه درون هـر یـک از خـود ماسـت و پرسـش یکـی از 
می کنیـم  اصطـالح  دازایـن  را  آن  مـا  اوسـت،  امکانـات 

)همـان- صـص 73 ـ 72(. 
در بررسـی هایدگـر، کسـی کـه او را نـادرۀ قـرن بیسـتم 
دانسـته اسـت، قاعدتـًا بایسـتی نشـان داده باشـد کـه چرا 
هایدگـر در شـرایط آلمـاِن آن روز کـه آبسـتن فاشیسـم 
بـود، مفهـوم »وجـود« را با چنیـن فراخی وصـف می کرد: 
پیشـینی تر از هـر سـوژه یی، و دسـت کم زمانی مسـتقل از 
موجـود یـا چیزهـا، خودآییـن، خودشـکل دهنده به روش 
خویـش، و حاضـر در جهـان ولـی ناپیـدا در چیزهـا یـا 
پدیدارهـا؟ چـرا هایدگـر بـا چنیـن وجه یـی بیانـی کـه 
بـوی اقتدار کلیسـای توماس اکویناسـی و قرون وسـطایی 
می دهـد، بـر اهمیـت »وجـود« تأکیـد می گذاشـت؟ ولـی 
آیـا بـاور او بـه »وجود« به عنـوان وجود حاضـر در جهان، 

او را زمینـی نمی کـرد؟ 
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چالش هـا و نگرانی هـای موجـود در والیت 
بادغیس

والیـت بادغیـس از اوایـل شـکل گیری نظـام 
نویـن دولـت تـا تشـکیل حکومـت وحـدت 
و  چالش هـا  از  سـری  یـک  حامـل  ملـی، 
و  می باشـد  خـود  به خصـوِص  مشـکالِت 
از  مـردم  کـه  اسـت  پـی  در  پـی  دوره هـای 
اساسـی ترین نیازهـا و امکانـاِت رفاهی بی بهره 
انـد. گرچـه در تمـام ایـن سـال ها شـهروندان 
امکانـات  بـه  دسـتیابی  طـرح  والیـت  ایـن 
آسایشـی )آب، بـرق و سـرک(، رفـاه اقتصادی 
)اشـتغال زایی، درآمدزایـی و کار(، مؤلفه هـای 
عدالت خواهـی، سـهیم بـودن در اقتـدار ملـی 
)داشـتن وزیـر، والـی و قوماندان( و مشـارکت 
در تصمیم گیری هـا را بـه گونه هـای مختلـف 
مطـرح کـرده اند امـا با نگاهی عمیـق و پس از 
سـال ها تجربـه، احسـاس و درک می شـود کـه 
هنـوز هم مشـکالت وجـود دارد و چالش های 

گذشـته بیـش از پیـش تقویـت یافتـه اسـت.
موجـود  مشـکالِت  از  برخـی  بـه  ذیـل  در   
گـذرا خواهیـم  نگاهـی  بادغیـس  در والیـت 
انداخـت و نتایـج حاصـل از طـرِح ایـن بحث 

را مفصـل شـرح خواهیـم نمـود:
فقدان ثبات سیاسی

ثبـات سیاسـی بـه عقیـدۀ مارتیـن  منظـور از 
مبتنـی  نظامـی   )Martin Needler( نیدلـر 
 )Ake( بـر قانـون و انتخابـات اسـت و آکـه
ثبـات  را  سیاسـی  تعامـالت  بـودن  منظـم 
نگـرش،  ایـن  بـا  می نمایـد.  قلمـداد  سیاسـی 
حکومت هایـی دارای ثبـات سیاسـی انـد که به 
روش قانون منـد و عقالیـی بـر مـردم حکومت 
می کننـد و بـرای تامیـن منافـع، ترقـی جامعـه 
و توانمندسـازی مـردم تـالش جمعـی دارنـد. 
می تـوان  را  نظامـی  بـاور،  ایـن  بـر  اتـکا  بـا 
بی ثبـات خوانـد کـه تغییرهـا و چالش هـا امـر 
عادی محسـوب شـود و تهدیدات، شورش ها، 
خطـرات، سـر نگونی هـا، تخریبـات، جنگ ها، 
بـه  توجـه  عـدم  بی عدالتی هـا،  نابرابری هـا، 
خواسـته ها، نیازهـا و تمایـالت مـردم، فقـدان 
مشـارکت ملـی، توسـعۀ ناکافی و سـایر مظاهر 
بدبختـی بـر مـردم و اجتمـاع مسـلط باشـد. 
بی ثباتـی سیاسـی بر رشـد و توسـعه، امنیت و 
اقتصـاد، دانـش و ترقـی افـراد و اجتمـاع، آثار 
منفـی و مخـرب دارد و بـه عـالوۀ عوامـل یاد 
شده سـبب رشـد مدیریِت سـوء در حکومت، 
روی کار آمـدن افراد ناشایسـت در سـاختار و 

فـرار مغزهـا از جامعـه می شـود.
بـا طـرح ایـن مقدمـه، والیـت بادغیـس دارای 
ثبـات سیاسـی نیسـت و بی ثباتـی اجتماعـی ـ 
سیاسـی بـه شـکل حـاد آن در جامعـه حاکـم 

اسـت و میـزان ایـن بی ثباتـی در حـدی اسـت 
کـه مانـع توسـعۀ سیاسـی، توسـعۀ اقتصـادی، 
توسـعۀ اجتماعـی و توسـعۀ همه جانبـه شـده 
اسـت و بالتکلیفـی چندین سـالۀ ایـن والیـت 
و  بـوده  سیاسـی  ثبـات  فقـدان  از  محصولـی 
می باشـد. تـا در ایـن والیـت ثبـات سیاسـی 
شـکل نگیـرد، اوضـاع بـر همیـن منـوال ادامه 
خواهـد یافـت و ایده آل تریـن روش دسـتیابی 
بـه ثبـات سیاسـی، بلند بردن شـعور سیاسـی، 
درک اجتماعـی و دانـش افـراد، عـزم راسـخ 
انسـانی و کادر متخصـص  نیــروی  بـزرگان، 
بـرای تغییر، بسـیج منابع، امکانات و داشـته ها، 
رفـع  سـازش،  و  آرامـش  امنیـت،  تأمیـن 
اختالفـات، یکدیگرپذیـری و طرح اسـتراتیژی 
قـوی به منظور پیشـرفت، ترقـی و تعالی مردم 

و منطقـه اسـت.
بحـران امنیـت و میـزان بـاالی نگرانی هـای 

اجتماعـی از وضـع حاکم
بـرای  بشـر  نیازهـای  اساسـی ترین  از  امنیـت 
تـداوم حیـات و زیسـِت عـاری از مشـکالت 
اسـت کـه در حوزه هـای مختلف، دانشـمندان 
تـا  داده انـد  ارایـه  متنـوع  تعاریفـی  آن  از 
جایـی کـه بوزان)Buzan(معتقـد اسـت کـه: 
معنـای  و  مفهـوم  درک  بـرای  کوششـی  هـر 
و  تناقضـات  از  کافـی  آگاهـی  بـدون  امنیـت 
مفهـوم  ایـن  در خـود  موجـود  نارسـایی های 
ساده اندیشـانه اسـت. مفهـوم امنیـت در عیـن 
حالـی کـه پیچیـده اسـت، در هاله یـی از ابهـام 
قـرار دارد و بـا در نظـر گرفتـن ایـن ابهامـات 
و پیچیده گی هـا، داریـوش آشـوری امنیـت را 
فراغـت نسـبی از تهدیـد یـا حمله یـا آماده گی 
بـرای رویارویـی بـا تهدیـد و حملـه تعریـف 
 )Ian Bellany( نمـوده اسـت. ایـان بالنـی
رهایـی نسـبی از جنـگ را امنیـت می گویـد و 
معتقـد   )Lurene Martin(مارتیـن الرونـی 
اسـت کـه امنیـت تأمیـن و تضمین رفـاه مادی 
 John. E.(می باشـد و بـه بـاور ژان ای مـورز
Morrs( امنیـت عبـارت از رهایـی نسـبی از 
تهدیداِت ضررآفرین اسـت و با در نظر گرفتن 
ایـن تعابیـر و مفاهیـم؛ امنیـت از اساسـی ترین 
و  مبنـا  و  اسـت  جامعـه  در  انسـان  نیازهـای 
دسـتیافت های  و  پیشـرفت ها  تمـام  اسـاس 
بـدون  و  می دهـد  تشـکیل  امنیـت  را  بشـری 
تأمیـن امنیـت، تغییـرات و تحـوالت اجتماعی 
ارمغـان  بـه  تالش هـا  و  کنش هـا  علی رغـم 
و  امنیـت  کـه  در جامعه یـی  و  آمـد  نخواهـد 
آرامـش تأمین نباشـد، اجتمـاع، اقتصـاد، تعلیم 
حکومـت داری،  فنـاوری،  فرهنـگ،  تربیـه،  و 

قانونمنـدی و اتبـاع رشـد نخواهـد نمـود.
بـه هر روی، والیت بادغیس در شـمار والیات 

ناامـِن کشـور بـه حسـاب می آیـد و جز شـهر، 
مابقـی حـدود قلمـرو در معـرض تهدیـداِت 
جـدی مخالفیـِن مسـلح دولت قـرار دارد و در 
بسـیاری از نقـاط شـهر نیـز مخالفیـن مسـلِح 
دولـت شـب هنگام آزادانـه گشـت وگذار دارند 
و بـه میـل و رغبـِت امارت شـان فعالیت هایـی 
نیـز هماننـد بمب افگنـی در منـازل بـه منظـور 
انجـام  تـرور  و  اخـاذی  وحشـت،  خلـق 
و  سـربازان  از  واهمه یـی  بی آن کـه  می دهنـد 

باشـند. موجودیت شـان در شـهر داشـته 
نبـود امنیـت اجتماعـی، امنیـت جانـی، امنیـت 
مالـی و امنیـت روانـی در ایـن والیـت تأثیـر 
مسـتقیمی بـر زنده گـی، شـغل و آزادی افـراد 
آرامـش  شـدن  مختـل  موجـب  و  گذاشـته 
و  گردیـده  شـهروندان  فـردی  و  اجتماعـی 
میـزان بـاالی نگرانی هـای اجتماعـی، سـالمت 
موجـب  و  ریختـه  برهـم  را  خانواده هـا 
اسـت.  شـده  اجتماعـی  شـدید  افسـرده گی 
تاثیـرات سـوء ناامنـی را عـالوه بـر اجتمـاع و 
افـراد می توان بر سـاختار، نهادهـا و هنجارهای 
وابسـته بـه نظـام نیز به وضـوح مشـاهده نمود 
و عـدم کارایـی، مفیدیـت و اثربخشی شـان را 
مسـتقیمًا بـه ناامنی ربـط داد و دلیـل عقب مانی 
ایـن والیـت در تمـام ابعاد و جوانب ریشـه در 

ایـن مؤلفـۀ اساسـی دارد.
فقر اقتصادی

مهم تریـن چالـش واگیـر، فراگیـر و همه گانـی 
موجـود در والیـت بادغیـس، فقـر اقتصـادی 
در  ریشـه  بدبختـی  مظاهـِر  سـایر  کـه  اسـت 
ایـن چالـش نگران کننـده دارد. منظـور از فقـر 
اقتصـادی، محرومیـت افـراد از ثـروت، شـغل 
آبرومندانـه، سـطح زنده گـی مناسـب، خوراک 
و پوشـاک برابـر، سـطح ایـده آل بهداشـت و 

مسـکن معیـن اسـت.
همـه  کـه  بدیهی سـت  بادغیـس  والیـت  در 
بـه نوعـی گویـا از لحـاظ اقتصـادی شـرایط 
نامطلوبـی دارنـد و فقـر اقتصـادی به صـورت 
می کنـد.  بیـداد  جامعـه  در  توجهـی  قابـل 
افـراد به طـور نگران کننـده در ایـن والیـت از 
و  می برنـد  رنـج  طاقت فرسـا  بیکاری هـای 
حصـول وسـایل امـرار معـاش به سـختی های 
جانـکاه در تقابل و تضارب اسـت. مسـلمًا اگر 
بـه ریشـه یابی ایـن چالـش اساسـی بپردازیـم، 
بـه یـک نتیجه دسـت خواهیـم یافت کـه همانا 
ناامنـی و عـدم ثبـات سیاسـی موجب تشـدید 
فقـر اقتصـادی در ایـن والیـت گردیده اسـت.

نبود بازار کار و اشتغال برای فارغ التحصیالن 
جوان

در  آزاردهنـده  و  از چالش هـای عمـده  یکـی 
والیـت بادغیس، نبـود بازار اشـتغال و کاریابی 
کـه  می باشـد  جـوان  فارغ التحصیـالِن  بـرای 
دیگـر  ناهنجـارِی  و  نگرانـی  هـر  بـه  نسـبت 
می توانـد تبعـات و آثار مخرب بـر پیکر جامعه 
برجـای بگـذارد؛ زیـرا نیـروی انسـانی جـوان 
در صـورت عـدم تأمیـن نیازهـا و خواسـته ها 
دسـت بـه هـر کنـش و واکنشـی می زننـد کـه 
جبـران آن عـالوه بـر هزینه هـای مـادی بـرای 
حکومـت، خسـارات معنـوِی قابـل توجهی در 

بـر می داشـته باشـد.
در والیـت بادغیـس، نـرخ بـی کاری بـه پیمانۀ 
افزایـش  قبـل  تناسـب سـال های  بـه  وسـیعی 
میـزان  و  اقتصـادی  مشـارکت  نـرخ  و  یافتـه 
افزایـش در عرضـۀ نیـروی کار، روی اشـتغال 
پایـدار تأثیـراِت فـراواِن خود را داشـته اسـت. 
و  کیفـی  و  کمـی  آینده شناسـی  بـا  شـاید 
شناسـایی همـۀ ظرفیت هـا و فرصت هـا بتـوان 
برای توسـعۀ بـازار کار، اشـتغال زایی و کاهش 
نـرخ بیـکاری در این والیـت برنامه ریزی نمود 
و فرصت هـای شـغلی ایجـاد کـرد. در والیـت 
بادغیـس، چالـش نبـود بـازار کار و اشـتغال را 
بـا تکیـه بـر منابـع و ظرفیت هـا می تـوان در 
درازمـدت بـا برنامه ریـزی، تبدیل اشـتغال زایی 
بـه سیاسـت حکومـت محلـی، مدیریـت بازار 
بـا  و  بـرد  بیـن  از  اشـتغال  طـرح ضربتـی  و 
کاری  فرصت هـای  هوشـمند،  سـازمان دهی 
بـرای همـۀ اقشـار بـه ویـژه فارغ التحصیـالن 

نمود. ایجـاد 

سید محمود انتظارـ استاد دانشگاه

بخش دوم

بررسی اوضاع سیاسی ـ اجتماعی 
بادغیس در حکومت وحدت ملی
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می خواهـم قبـل از پرداختـن بـه موضـوع مـورد نظر، 
من بـاب یـادآوری، رفتـار نیکـو و تحـول و انقـالِب 
بزرگـی کـه پیامبـر اعظـم - صلـی اهلل علیه وسـلم- و 
تأثیر رفتار آسـمانِی وی بر زنده گـی زنان آن روزگاران 
آورد را یـاد آورشـوم.  محمـد ـ صلـی اهلل علیه وسـلم 
ـ غبـار ذلـت و خـواری را از چهـرۀ زنـان زدود و 
اسـالم و قرآن کریـم عادت هـای جاهلـی و رفتار هـای 
غیرانسـانی با زنان را تقبیح نمود و هویِت انسـانِی زن 
را بـه همـه  معرفی کـرد و ندای انسـانیت و برابری هر 
دو جنـس بشـر را در تمـام جهـان طنین افکـن نمود.

و  »آمنـوا«  »النـاس«،  مثـل:  الفاظـی  بـا  قرآن کریـم   
ده هـا مـورد دیگـر، هـر دو نوع بشـر را بـه دور از هر 
نـوع تبعیـض جنسـیتی مـورد خطـاب قـرار می دهـد. 
چنان چـه خداونـد متعـال در قرآن کریم همۀ بشـریت 
را نفـس واحـد، و برتریـت را بـر اصـل تقـوا اسـاس 
گذاشـت و فرمـود: »یـا ایهـا النـاس إنـا خلقناکـم من 
ذکـر وأنثـی وجعلناکـم شـعوبا و قبائـل لتعارفـوا إن 

اکرمکـم عنـدا هلل أتقاکم«]حجـرات٬ 13[
در ایـن نوشـته در پی تبیین حقـوق زن و نحوۀ اجرای 
آن در اسـالم نیسـتیم؛ زیرا در مقاالت گذشته از همین 
روزنامـه بـه تفصیـل بـه راهکارهای محو خشـونت و 
حقـوق زن در قـرآن و صـدر اسـالم پرداختـه شـده 

است.
 قابـل بـه ذکـر اسـت کـه رویکـرد پیامبـر وتحـول 
عظیـم حالـت و وضعیـت زنـان، بیشـتر از سـه قـرن  
او  غم هـای  داسـتان  و  زن  انـگار  و  نکـرد٬  دوام 
تـا  داشـت  ادامـه  وفـات رسـول اهلل  از  پـس  قرن هـا 
آن جـا کـه  از سـال 350 هجـری تـا سـال 1286 در 
هیچ جـا سـخن چندانـی از زن نبـود. در اواخـر قـرن 
هژدهـم و اوایـل قـرن نوزدهم، آغـاز و ظهور حرکت 
غـرب  در  حقوق شـان  احقـاق  بـرای  زنـان  آزادی 
معطـوف  دیگـر  بـار  را  اسـالمی  دانشـمندان  توجـه 
رویکـرد  می تـوان  کـه  طـوری  نمـود،  زنـان  مسـألۀ 
بـالد اسـالمی در  سـنت گرایی و تجددگرایـی را در 
مواجهـه با فرهنـگ غرب، در محـدودۀ مطالعات زنان 
محسـوب نمـود. البته شـایان ذکر اسـت کـه آن چه در 
مطالعـات اندیشـمندان مسـلمان از ایران تا شـبه قاره و 
کشـورهای عربـی مطرح می شـد٬   بیشـتر برخاسـته از 
دغدغه هـای متنـوع و پایگاه هـای فکـری متفـاوت اما 
پسـوند اسـالمی بـوده اسـت. با آن کـه ایـن رویکردها 
از خاسـتگاه های فرهنگـی و پایه هـای فکـری متفاوت 
برخورداربـوده٬  امـا در مواجهـه بـا فرهنـگ غربی در 

کشـورهای اسـالمی رخ داده بـود.
بایـد اذعان داشـت کـه ایـن روی کردهـا نتوانسـته اند 
در تمـام  مـواردی کـه مربـوط بـه مسـایل زنـان در 
جامعـۀ نویـن اسـالمی می شـود،  پاسـخ گو باشـد کـه 
ایـن ضعـف در بیـان تمـام جوانـب شـخصیت زن در 
نگـرش فمینیسـت ها نیز مشـهود اسـت. با یـک مرور 
سـاده بـه جریان هـای فمینیسـتی در غـرب درمی یابیم 
کـه اگرایـن جنبش بـه یک بُعد یـا ابعـادی از زنده گی 
زنـان پرداختـه، از جهات بسـیاری غافل مانده اسـت. 
وجهـۀ  دارای  هم زمـان  زن  شـخصیت  آن کـه  حـال 
از  هریـک  و  اسـت  اجتماعـی  و  فردی٬ خانواده گـی 
ایـن جهـات نیـز بـه نوبـۀ خـود از زوایـای مختلف و 
متنوعـی برخوردارنـد. بنابراین تفکیک مسـایلی چون 
اشـتغال ٬ حقوق شـهروندی و یا مشـارکت سیاسـی و 
ابعـاد اخالقـی٬  تربیتـی٬ نقش هـای ویـژۀ خانواده گی 
فـردی٬  تکالیـف  مـادری٬  و  همسـری  درجایـگاه 
احتیـاج بـه یـک سیسـتم و نظـام جدیـد بـا توجـه به 

زمانـی کـه درآن زنده گـی می شـود، داریـم.
پـس از 1954م/ 1333هجـری٬ تحـوالت وسـیعی در 
وضعیـت زنان در جهان رخ داد.  بررسـی های تاریخی 
اندکـی در آن زمـان در مـورد زنـان خاورمیانه صورت 
گرفته اسـت٬ امـا در ُکل تغییرات اساسـی و مهمی در 
عرصـۀ زنده گـی زنـان به میـان آمـد. بعد از آن، سـران 

دولت هـای مـدرن کـه همـه جانشـین حکومت هـای 
شـاهی شـده بودند٬  حقوق زنان را ارتقـاء دادند٬  ولی 
در عیـن حـال به سـلطۀ سـازمان یافته بر سـازمان های 
در  جدیـدی  وضعیـت  و  پرداختنـد٬   زنـان  مسـتقل 
مختلـف  ابعـاد  در  جهـان  تمـام  در  زنـان  زنده گـی 
تحصیلـی و سیاسـی پدیـد آمـد٬ کـه زنـان مسـلمان 
شـرقی در همان زمان خواسـتار تفسـیر جدید از متون 
موجود شـدند. تفسـیرهای ضدونقیـض در مورد زنان 
در میان مسـلمانان اسـالم گراها و محافظـه کاران حامی 
غربی هـا رخ مـی داد   ٬ در بیشـتر کشـورهای اسـالمی 
امپریالیسـتی٬   ایـن مباحـث را جزیـی از برنامه هـای 
فرهنـگ  تخریـب  بـرای  صهیونیسـتی٬  مسـیحی٬ 
اسـالمی قلمـداد می نمودنـد٬  و ایـن سـیر شـتابان در 
کشـورهای خـاور و کشـورهای عربی جریان داشـت.
رفته رفتـه ایـن مباحـث در زمان شـاه امـان اهلل خان در 
سـال 1929ـ1919م/ 1298-1308هجری شمسی٬ آن 
زمـان کـه تسـلط قبایـل و سـلطۀ مردانه رواج شـدید 
داشـت٬  به افغانسـتان کشـانیده شـد٬ امـا کار چندانی 
در عرصـۀ تجـدد زندگـی زنـان  افغانسـتانی جـز در 
خلـع حجـاب و فراهم سـازی زمینـۀ آموزشـی انـدک 
صـورت نپذیرفـت.  زمانی که شـاه امان اهلل در راسـتای 
آزادی زنـان و هم پایـی آنـان بـا زنـان غربـی٬ خلـع 
حجـاب را مطـرح نمود، با واکنش های شـدید اقشـار 
مختلـف مـردم٬  حتـا کسـانی کـه بـر سـر سـفرۀ او 
پروریـده شـده بودنـد٬ مواجه شـد. در زمـان زعامت 
ظاهرشـاه در سـال 1352-1312  جـز در مـورد قانون 
ازدواج کار مهمـی صـورت نگرفـت. در زمـان داوود 
خـان کـه حکومـت جهمـوری برقـرار شـد، قانـون 
ازدواج تصحیـح گشـت امـا ایـن قانـون چنـدان جنبۀ 
اجرایـی نیافـت. در این دوره، عالوه بر اعالن تسـاوی 
جنسـیتی، یـک سـازمان زنانـه نیز ایجـاد شـد. بعد از 
وی در زمـان دیگـر زعمـا٬  فرصت هایی بـرای آزادی 
در انتخاب همسـر   و تعیین سـن ازدواج و سواد آموز٬ 
فراهـم شـد. امـا دیـری نپاییـد کـه جنگ هـای داخلی 
و بـه تعقیـب آن دوران مقاومـت در برابـر تروریـزم 
بین المللـی واقـع شـد کـه بـا جـرأت تمـام می تـوان 
گفـت کـه کار چشـم گیری در عرصـۀ تجـدد زنده گی 

و احقـاق حقـوق زن افغانسـتانی صـورت نگرفـت.
زمـان  در  2001م٬   سـپتمبر  یـازده  واقعـۀ  از  پـس 
ملـی  شـورای  تشـکیل  و  کـرزی  رییس جمهـور 
افغانسـتان٬ و ایجـاد نهادهـا و ادارات دولتـی٬ حضور 
زنـان در رده هـای مختلـف اجتماعـی و سیاسـی٬ تـا 
امـروز محسـوس بـوده اسـت. بـدون پرداختـن بـه 
برنامه هـای  و  طرح هـا  ناکامـی  و  کامیابـی  موضـوع 
غربی هـا و دیگـر کشـورها در راسـتای احقـاق حقوق 
زنـان در این سـال ها مبالغه آمیـز نیسـت کـه بگوییـم:  
صدهـا و هـزاران پـروژه بـرای بهبـود وضعیـت زنان 

افغانسـتان و هم سـان  شـدن ایشـان بـا زنده گـی نوین 
غربـی انجـام پذیرفـت.

و  تحصیلـی  نهادهـای  در  زنـان  پُررنـگ  حضـور 
وزارت  خانـه ه٬ و تـالش بـرای آمـوزش دختـران بـر 
هیچ کـس پنهـان نیسـت٬  امـا بـا این همـه نیـز زنـان 
افغانسـتان در جامعه یـی زنده گـی می کنند کـه هر روز 
در معـرض انـواع خشـونت ها  قـرار می گیرنـد. زنـان 
افغانسـتان در سـال های پسـین با مـوج پُرتالطم و تند 
امـواج تجـدد و مدرنیسـم روبـه رو شـده انـد٬ و ایـن 
مسـیر را هم پـای دیگـر کشـورها نپیموده انـد٬  بلکـه 
حـاال بـا تأخیـر نزدیک بـه یک قـرن برای رسـیدن به 
آ ن تـالش می کننـد.  امـا پرسـش این جاسـت کـه چرا 
زنـان افغانسـتانی بـا توجـه بـه وجـود ده هـا و صدها 
نهـاد٬ و تطبیـق صدها پـروژه٬  هنوز قربانی خشـونت 

انـد؟ پاسـخ  شـاید در ایـن مـوارد خالصه شـود: 
و  رسـوم  و  دیـن  به شـدت  افغانـی  جامعـۀ  در   1-
عنعنـات درهـم آمیختـه شـده اسـت. قرائـت عنعنوی 
از  درسـت  فهـم  و  علمـی  قـدرت  نبـود  و  دیـن  از 
اسـالم٬ و تفکیـک درسـت شـریعت از رسـوم٬ زنـان 
را بـا مشـکالت جـدی مواجـه سـاخته اسـت. بـرای 
نیـاز  اجتماعـی،  این همـه آسـیب های  از  بیرون رفـت 
مبـرم بـه فهـم درسـت آموزه هـای بلنـد شـریعت و 

تفکیـک سـنت های بومـی از دیـن هسـت. 
نیازمنـد  درافغانسـتان  زنـان  وضعیـت  تغییـر   2-
بازخوانـی مجـددِ پروژه هـای حقـوق زنـان و نحـوۀ 
اجـرا و مجریـان آن در جامعه هسـت. زن افغانسـتانی 
نیازمنـد ُمـدل جدیـدی از حضـور خویـش در ابعـاد 
رویکـرد  ایـن  بایـد  می باشـد.  جامعـه  مختلـف 
تبانـی  بـا مطالعـۀ عمیـق جامعه شناسـی٬ در  جدیـد 
اعتمـاد مـردان این کشـور انجـام پذیـرد.  زیـرا مردان 
افغانسـتان سـال ها بـرای عقایدشـان در اثـر تلقینی که 
از نامـوس داری برای شـان شـده اسـت٬ تـا پـای جان 
رزمیده انـد و بـه زودی بـه هرکـس اعتمـاد نمی کننـد. 
-3 اگـر از همان نخسـت کشـورهایی کـه برای کمک 
به زنان افغانسـتان اقـدام نمودند٬ به اوضـاع اجتماعی 
مـردم افغانسـتان توجـه می نمودنـد٬ امید نسـبی مهار 
خشـونت وجـود داشـت. مـن خـود بارهـا واکنـش 
مـردان حتـا خـود زنـان در برابـر مصطلحاتـی چـون 
حقـوق زن را دیـده ام کـه ایـن واکنـش و عکس العمل 
را بایـد برخاسـته از فهـم بومـی از اسـالم دانسـت. با 
آن کـه تمـام مـردم افغانسـتان مسـلمان هسـتند و نماز 
افغانسـتانی  زنـان  امـا  می گیرنـد  روزه  و  می گزارنـد 
خیلـی به ندرت از سـهم االرث که حق مسـلم شـرعی 

و اسـالمی زن هسـت، مسـتفید می شـوند.
اثـر  در  افغانسـتان  دختـران  کـه  روزی  امیـد  بـه   
عقده هـای  و  نادرسـت  و  ظالمانـه  خشـونت های 
ناشـی از نـکاح بدل و شـغار و بـه زور سـتانیدن حق 

ارث شـان و گـوش وبینـی بریدن هـا و محکمه هـای 
صحرایـی وحرمـان آمـوزش و پـرورش٬ بـه مـادران 
عقده یـی و مریـض فـردا مبدل نشـوند و بـا مصونیت 
در تمـام عرصه هـای جامعـه در راسـتای رسـیدن بـه 

آرمان هـای بلنـد تـالش و کوشـش نماینـد.

نتیـجه
 می تـوان آن چـه امروز بر سـِر زنـان افغانسـتان می آید 
سـنت های  و  دیـن  شـدیِد  درآمیختـن  از  ناشـی  را 
ناپسـند قبیلـوی از یک سـو و عـدم قبـول مفاهیمی که 
مـردم آن را بـه غرب نسـبت می دهند٬ و عـدم اعتماد 
مـردان و در برخـی مـوارد خـود زنان بـه کارگزاران و 
بانیـان حقـوق زن٬ از جانب دیگر دانسـت.  حال آن که 
زنـان مسـلمان قرن هـا قبـل در زمـان حیـات محمد  - 
صلـی اهلل علیـه وسـلم- در اوج مدنیت می زیسـته اند٬ 
زنـان افغانسـتانی امـا تا حـال در هیچ مسـجدی جایی 
بـرای حضـور ندارنـد و خیلی به نـدرت برای شـان از 
منابـر داد خواهـی می شـود. حـال آن کـه اسـالم قرن ها 
قبـل زنـان و مـردان را یکسـان بـه سـوی مسـجد ندا 
می نمـود و مـرد وزن در آن جـا بـرای اصالحـات و 
پیـکار  هم سـان  به طـور  اسـالمی  مدنیـت  و  پویایـی 
می نمودنـد.  پـس راهـی جـز تبییـن الگـوی مناسـب 
و جامعـی از شـخصیت  زن مسـلمان امـروزی همگام 
بـا زنـان مسـلمان جهـان نداریـم. بـا تربیـت درسـت 
دختـراِن امـروز و مـادران فـردا٬ تربیت پسـران امروز 
و مردان آینده به دسـت ایشـان٬ نسـلی از مردان فهیم 
و مؤمـن را بـه جامعـه تقدیـم می نماییم تـا هرگز زنی 

را مـورد خشـونت و آزار و اذیـت قـرار ندهند.
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مسـلمان٬  جلـد نخسـت٬ مرکـز مدیریـت حوزه هـای 
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سـبزواری. 

زِن  افغانسـتانی و  امواج  پُرتالطِم  تجدد
زینب موحـد 



طالبـان مسـلح پنجشنبه شـب بـر پوسـته های امنیتـی 
در ولسـوالی خاجـه غـار والیـت تخار حملـه کردند 
کـه در نتیجـۀ آن، 17 تن از پولیس محلی و سـربازان 

کشـته و 13 تـن دیگـر مجروح شـده اند.
مولـوی محمـد عمر، ولسـوال خواجه غـار به صدای 

امریـکا گفـت کـه شـب گذشـته طالبـان مسـلح بـر 
پوسـته های پولیـس محلـی و اردوی ملـی در مناطـق 

»پـل مومـن« و »گورتپـه« حملـه کردند.
مولـوی عمـر افـزود کـه در ایـن حملـۀ طالبـان، 10 
آنـان  قومندانـان  از  تـن  دو  شـامل  محلـی  پولیـس 

موسـوم بـه »محمد حسـین و گل محمد« کشـته و 9 
تـن دیگر آنـان مجروح شـدند همچنان هفـت تن از 
سـربازان اردوی ملـی کشـته و چهار تـن آنان زخمی 

اند. شـده 
از  100تـن  حـدود  طالبـان  گـروه  کـه  گفـت  او 
جنگجویـان ایـن گـروه را از والیـات مختلـف جمع 

کـرده و بـر ایـن دو پوسـته حملـه نمـوده انـد.
ولسـوالی خواجـه غار افـزود که در میان ایـن طالبان، 
جنگجویـان قطعه سـرخ این گـروه با تجهیـزات، نیز 

داشتند. حضور 
حـدود یـک ماه قبـل، نیروهـای پولیس در ولسـوالی 
درقـد والیـت تخـار به مراکـز طالبان حملـه کردند و 
شـهرک موسـوم بـه »عمـری« را کـه از سـوی گـروه 

طالبـان اعمار شـده بـود، تخریـب کردند.
ذبیـح اهلل مجاهـد، سـخنگوی گـروه طالبان با ارسـال 
پیـام تیلفونـی بـه رسـانه ها گفته اسـت کـه طرفداران 
آنـان در حملـه به پوسـته های پولیس محـل و اردوی 
ملـی در ولسـوالی خواجـه غـار، 29 سـرباز افغـان را 

کشـته اند.
در ایـن پیـام طالبـان آمـده اسـت کـه چهـار تـن از 
قومندانـان پولیـس محلـی نیـز شـامل افـراد کشـته 

شـده، انـد.

وزارت امـور خارجـه امریـکا اظهـار کرد، واشـنگتن 
در ازای اطالعـات درباره مال فضـل اهلل، رییس طالبان 
پاکسـتان، پنج میلیـون دالر پاداش تعیین کرده اسـت.
بـه گزارش خبرگـزاری رویتـرز، وزارت امور خارجه 
امریـکا در بیانیـه ای همچنیـن اظهار کرد کـه در ازای 
اطالعـات دربـاره »عبدالوالی«، رییس یک تشـکیالت 
وابسـته بـه طالبـان و »منگال بـاغ«، رییس یـک گروه 
تروریسـتی متحـد بـا طالبان که بـه حمله بـه کاروان 
نظامـی ناتـو متهـم شـده نیز سـه میلیـون دالر پاداش 

تعیین کرده اسـت.
انتشـار ایـن بیانیـه از جانـب وزارت امـور خارجـه 
تهمینـه  کـه  گرفـت  صـورت  حالـی  در  امریـکا 
جانجـوا، سـخنگوی وزارت امـور خارجـه پاکسـتان 
بـرای مذاکـره بـا مقامـات امریکایی درباره گسـترش 
همکاری ها در زمینه مبارزه با تروریسـم و اسـتراتژی 
دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـور امریـکا بـرای پایان 
دادن به جنگ در افغانسـتان، از واشـنگتن دیدار کرد.
واشـنگتن و کابـل، پاکسـتان را بـرای پنـاه دادن بـه 
نیروهـای طالبان افغانسـتان و نیروهای شـبکه حقانی 
تکذیـب  را  ادعـا  ایـن  اسـالم آباد  می کننـد.  متهـم 

می کنـد.
کمـک  پرداخـت  جنـوری  مـاه  در  ترامـپ  دونالـد 
حـدودا دومیلیـارد دالری خـود به پاکسـتان را در پی 

اتهـام عدم همکاری در سـرکوب طالبان افغانسـتان و 
شـبکه حقانـی متوقـف کرد.

وزارت امـور خارجـه امریـکا در بیانیـه خـود اذعـان 
کـرد، دلیـل تعییـن ایـن پاداش هـا در ازای اطالعات 
دربـاره ایـن سـه رهبـر گروه هـای تروریسـتی ایـن 
ائتـالف نظامـی  اسـت کـه آنـان بـرای پاکسـتان و 

بـه رهبـری امریـکا در افغانسـتان، تهدیـد محسـوب 
می شـوند.

ایـن وزارت افـزود: هـر یـک از ایـن افـراد اقداماتی 
و  امریـکا  امنیـت  کـه  داده انـد  انجـام  تروریسـتی 
شـهروندان ایـن کشـور را به طور جـدی تهدید کرده  
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تلفات سربازان نیروهای امنیتی در تخار

17 پولیس کشته و 13 تن زخم برداشتند
امنیت شورا د افغانستان په سوله کې د 

سیمه ییزو لوبغاړو پر همکارۍ ټینګار وکړ

اطالعات  دریافت  برای  امریکا 
کرد تعیین  پاکستان جایزه  طالبان  رهبران  از 
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د ملګروملتونــو د امنیــت شــورا پــه غونــډه کــې چــې پــرون 

پنجشــنبه پــه نیویــارک کــې جــوړه شــوه، د افغانســتان پــر 

ــرې  ــولې خ ــر س ــواد پ ــه هې ــا د دغ ــره بی ــه تې ــو، پ حاالت

وشــوې.

د دې شــورا ځینــو غــړو د افغانســتان د ســولې پــه بهیــر کــې 

ــه  ــکاري مهم ــډون او هم ــده ګ ــو رغن ــیمې د هېوادون د س

وبللــه.

د امنیــت شــورا د مــارچ د میاشــتې دوره يــي مــري د 

ــاړه ده. ــه غ ــډ پ هالن

ــايف  ــوداګرۍ او انکش ــۍ س ــډ د بهرن ــه د هالن ــډې ت غون

ــتان د  ــل، د افغانس ــیګرید کاګ ووی ــرې س ــکارۍ وزی هم

ــه  ــه الرې پ ــرو ل ــزو خ ــر اړخی ــرۍ د ه ــه م ــت پ حکوم

ــای يش. ــوله رات ــې س ــواد ک دې هې

دې پــه عیــن حــال کــې وویــل، دا کار د ســیمه ییــزو 

ــه  ــې پرت ــتینې ژمن ــکارۍ او رښ ــده هم ــه رغن ــو ل رشیکان

ممکــن نــه دی.

نوموړې زیاته کړه:

»مــوږ د افغانســتان د حکومــت پــه مــرۍ یــوازې د جامــع 

خــرو لــه الرې ســوله ټینګــوالی شــو، نړیوالــه ټولنــه دې 

ــړي،  ــزه ک ــرو متمرک ــرو ات ــر خ ــولې پ ــرژي د س ــه ان خپل

ــه زغــرده ســیايس وي او دا کار د ســیمې  ــد پ حــل الره بای

د ټولــو رشیکانــو لــه رغنــده او حقیقــي ژمنــې پرتــه امــکان 

نــه لــري.«

ــې د  ــال ک ــې ح ــه داس ــورا پ ــت ش ــو امنی ــرو ملت د ملګ

ــتان  ــې د افغانس ــوي چ ــرې ک ــولې خ ــر س ــتان پ افغانس

ولســمر محمــد ارشف غنــي ۱۰ ورځــې وړانــدې د کابــل 

ــوې  ــوه ن ــولې ی ــې د س ــس ک ــم کنفران ــه دوه ــې پ پروس

ــړه. ــدې ک ــه وړان طرح

ده وویــل، د افغانســتان حکومــت چمتــو دی چــې بــې قیــد 

او رشطــه لــه وســله والــو طالبانــو رسه خــرې وکــړي او دا 

ډلــه د یــوه ســیايس ګونــد پــه توګــه پــه رســمیت وپېــژين.

د  افغانســتان  د  پــورې  تراوســه  طالبانــو  والــو  وســله 

حکومــت د ســولې دا وړاندیزونــه رســًا رد کــړي نــه دي.

خــو پخــوا یــې ویــي چــې د افغانســتان لــه حکومــت رسه 

نــه؛ بلکــې لــه امریــکا رسه خــرې کــوي.

د امنیــت شــورا پــه غونــډه کــې د ســویډن د بهرنیــو چــارو 

مرســتیالې وزیــرې انیــکا ســودر لــه طالبانــو وغوښــتل چــې 

ــل  ــرې پی ــولې خ ــړي او د س ــتفاده وک ــه اس ــه دې فرصت ل

کــړي.

دې وویل:

ــد ودرول  ــی بای ــورې تاوتریخوال ــه ل ــو ل ــتي ډل »د ترورېس

يش، شــخړه یــوازې د ســیايس خــرو لــه الرې حــل کېدای 

يش، د کابــل پروســې دوهــم کنفرانــس تېــره اوونــۍ دایــر 

ــړ کــې  ــه ل ــډې پ شــو او د افغانســتان حکومــت د دې غون

ــړه،  ــدې ک ــاره وړان ــولې لپ ــه د س ــده نقش ــوه رغن د الرې ی

ــار يش،  ــه تی ــرو ت ــو غــواړو چــې خــرو ات ــه طالبان مــوږ ل

ــه  ــولې پ ــې د س ــږي چ ــه کې ــاړو هیل ــزو لوبغ ــیمه یی ــه س ل

ــوي.« ــل رول ولوب ــو کــې خپ هلوځل

ــاص  ــو خ ــاره د ملګروملتون ــتان لپ ــوا د افغانس ــې خ ــه بل ل

ــو د افغــان ولســمر د ســولې  اســتازي تداميچــي یاماموت

نــوې طرحــې تــه پــه اشــارې وویــل، طالبــان دې را وړاندې 

يش او د افغانانــو د کړاوونــو او دردونــو د پــای تــه رســېدو 

لپــاره دې، د افغانســتان لــه حکومــت رسه خــرو تــه کېنــي.

د ملګروملتــو د امنیــت شــورا پــه غونــډه کــې د افغانســتان 

پــه اړه د روان میــادي کال پــه وروســتیو کــې د یــوه نړیــوال 

کنفرانــس د جوړېــدو یادونــه هــم وشــوه.

متــه ده چــې دا کنفرانــس د ملګروملتونــو پــه کوربــه تــوب 

د نومــر پــه ۲۸ مــه د ســویس پــه جینیــوا ښــار کــې جــوړ 

يش.

همــداراز ټــاکل شــوې ده چــې شــااوخوا ۲۰ ورځــې 

وروســته د ازبکســتان پازمېنــه تاشــکند د افغانســتان د 

ســولې او امنیــت پــه اړه د غونــډې کوربــه وي.

مشارکت وهمدیگرپذیری... 
مشـکل نـدارد، مشـکل در رأس و در میـان نخبـه گان 

اسـت کـه نیاز بـه حـل شـدن دارد.
رییس عمومی بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود می گوید 
کـه نخبـه گان پیـش از آنکـه کشـورهای دنیـا را بـرای 
بایـد  ابتـدا  فرابخواننـد،  افغانسـتان  در  صلـح  آوردِن 

خودشـان بـا مـردم صلـح کنند.
آقـای مسـعود بـه ایـن باور اسـت کـه سـران حکومت 
بایـد نخسـت صلـح را در چارچـوب دولت بـه وجود 
بیاورنـد و بعـد از »موضـع قـدرت« وارد گفت وگوها و 

مذاکـرات صلح شـوند.
او می افزایـد کـه اقـوام بـا هـم هم سرنوشـت انـد و 
وفـاق  مقاومـت  و  جهـاد  دوران  در  کـه  همان گونـه 
داشـتند، نیـاز دیده می شـود کـه این وفاق امـروز هم به 

وجـود بیایـد و قانون منـد و روش منـد شـود. 
احمدولـی مسـعود بیـان داشـت کـه مشـارکت ملی به 
معنـای تضمیـِن مطالبـات و آرمان های مردم اسـت، نه 
بـه معنای گلچیِن سـلیقه یی افـراد در داخل نظـام. آقای 
مسـعود تأکیـد دارد مسـیرِ در حرکِت حکومـت و نظام 

در افغانسـتان، نامعلوم و تاریک اسـت.
در سـوی دیگـر، محمـد محقـق، معـاون دوم ریاسـت 
اجرایـی در ایـن مراسـم ضمـن اشـاره بـه کارکردهای 
شـهید مزاری گفـت که رهبری حکومـت وحدت ملی 
بایـد وعده هـای انتخاباتی شـان مبنـی بـر بیـرون کردن 

هزاره جـات از حصـار طبیعـی را عملـی کنند.
آقـای محقـق گفـت کـه پـس از قتل عـام هزاره هـا در 
120 سـال پیـش در زمـان عبدالرحمـن، مـردم مناطـق 
مرکـزی در یـک حصـار و زندان طبیعی قرار داده شـده 
و در محرومیـت تاریخـی قرار گرفتند و بیرون شـدن از 
ایـن حصـار طبیعی و دسـت یابی بـه بازارهـای داخلی 
و خارجـی از خواسـته های دیرینۀ مـردم مناطق مرکزی 

می شود. محسـوب 
او افـزود کـه حکومت که متشـکل از دو تیـم انتخاباتی 
بـوده و بـه مـردم مناطـق مرکـزی وعـدۀ شکسـتن این 
حصـار طبیعـی را داده بـود، باید در راسـتای تحقق این 

آرمـان اقدامـات جـدی را روی دسـت بگیرد.
آقـای محقـق وصـل شـدن سـرک حلقه یـی هـرات به 
مـزار، بامیـان بـه غـور و درۀ صـوف بـه بامیـان را از 
عمده تریـن اقداماتـی خوانـد کـه در خـارج سـاختن 
هزاره جـات از حصـار طبیعـی نقـش اساسـی داشـته و 
دسترسـی مـردم ایـن مناطـق را بـه بازارهـای داخلی و 

خارجـی تضمیـن می کنـد.
او همچنان تعدیل واحدهـای اداری را در هزاره جات از 
دیگر خواسـتۀ جدی مردم دانسـته بیان داشـت، ارتقای 
سـه ولسـوالی جاغـوری، دایزنگی و بهسـود به والیت 
و ایجـاد چندیـن ولسـوالی دیگر در مناطـق مختلف پُر 
جمعیـت هـزاره   نیـاز دیرینـه مردم اسـت و در ایـن راه 

باید گام های اساسـی برداشـته شود.
معـاون ریاسـت اجرایـی در همین رابطـه »برنامۀ جامع 
امنیتـی اداری« هزاره جات که توسـط خـودش و معاون 
ریاسـت جمهـوری تهیـه شـده و امنیـت هزاره جـات 
و سـایر مناطـق را تضمیـن می کنـد، یـادآوری کـرده از 
رهبـری حکومت خواسـت کـه برای تطبیق ایـن برنامه 

اقداماتـی را روی دسـت بگیرد.
محمـد محقـق تطبیـق ایـن برنامـه کـه تشـکیل تعداد 
15 ولسـوالی جدیـد تشـکیل، اسـتقرار دو تا سـه هزار 
نیـروی پولیـس و جابه جایـی یـک لوا وهشـت کندک 
نظامـی در بخش هـای مختلف مناطق مرکزی را شـامل 
می شـود، اقدامـی خواند که در بهبود وضعیـت اداری و 

امنیتـی هزاره جـات موثـر واقع خواهد شـد.
آقـای محقـق در پاره یی از سـخنانش به موضـوع بروز 
تنش هـا میـان اهالـی دو روسـتا از دو قـوم مختلـف در 
ولسـوالی قره بـاغ والیـت غزنـی اشـاره کـرده، گفـت 

کـه یـک طرف ایـن اختالفات از پشـتوانۀ قـوی نظامی 
برخـوردار اسـت و بی تفاوتـی نسـبت بـه آن، عواقـب 
زیان بـاری چون متواری شـدن مـردم را در پی می تواند 
داشـته باشـد و الزم اسـت که یک نیروی حایل در این 
منطقه جابه جا شـده و از آسـیب دیـدن مردم جلوگیری 

. کند
آقـای محقـق تشـدید ایـن اختالف هـا را در صـورت 
بی توجهـی بـا آن، زمینه سـازی بحـران خوانـده و از 
حکومـت خواسـت کـه بـرای حـل ایـن معضـل جدا 

وارد عمـل شـود.
او در ایـن بـاره تأکیـد کرد کـه رهبری حکومـت برای 
پیشـگیری و جلوگیـری از اختالفـات و تنش هـا بایـد 

اقدامـات جـدی روی دسـت بگیرد.
معـاون دوم ریاسـت اجرایـی در ادامـه مسـألۀ صلـح با 
طالبـان بـا طـرح جدیـد کـه حکومـت بـه ایـن گـروه 
پیشـکش کـرده را شـجاعانه و امیـدوار کننـده خوانـده 
از گـروه طالبان خواسـت کـه به درخواسـت حکومت 
پاسـخ مثبـت گفته و مثل سـایر جریان های سیاسـی در 
یـک فضـای صلح آمیـز آرمان های شـان را مطـرح کرده 

و بـه رقابـت سیاسـی بپردازند.
ایـن گفته هـا در حالـی مطرح می شـود کـه از یک هفته 
به این سـو پس از حمله افراد مسـلح ناشـناس بر اهالی 
روسـتای شـیرآباد والیت غزنی، روسـتاییاِن این منطقه 
دسـت بـه اعتـراض زده و بـرای چهـار روز شـاهراه 

کابل-قندهـار را به روی ترافیک بسـتند.
ایـن معترضـان مدعـی انـد کـه اهالـی قریـۀ نیختـه که 
از دیـری بـه این سـو بـا آنـان روی مسـألۀ آب اختالف 
دارنـد، در حملـه به این روسـتا، دو نفر آنان را کشـته و 

سـه تـن را زخمـی و دو تـن را بـا خود بـرده اند.
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به بهانۀ تبریکی روز زن!
اگــر می خواهیــد خانــواده و جامعــۀ خوشــبخت 
بیشــتر  دختران تــان  بــاالی  باشــید،  داشــته 
ــتر  ــان بیش ــه زن ــد ک ــان می ده ــخ نش ــد. تاری ــرمایه گذاری کنی س
ــد. جامعــه  ــر از مــردان در تربیــت کــودکان نقــش داشــته ان و بهت
زمانــی بــه خوشــبختی می رســد کــه مــا بیشــترین ســرمایه گذاری 
ــام  ــش انج ــدی خوی ــل های بع ــده گان نس ــت کنن ــاالی تربی را ب
دهیــم. بــه یــاد داشــته باشــید کــه هــر زنــی بــر شــما حقــی دارد 
کــه بــا معنویــت و عاطفــۀ بشــری در درون شــما گــره می خــورد. 

ــد. ــق را ادا کنی ــن ح ای

طارق عظیم

بـا عجلـه نک تایـی خـود را بسـت و گفـت: »کمربندم 
کجاسـت او زنکـه؟ بوت هایمـه رنـگ کـدی؟ بیـا ای 
پـدر لعنـت دختـر تـه آرام کو. جیـغ زده دیوانیـم کد«.
چوشک شـه  می کنـم.  آمـاده  »صبحانـه  آشـپزخانه:  از  زن  صـدای 
بـده آرام می شـه. یـک لحظـه صبحانـه آمـاده شـوه بوت تـه رنـگ 

می کنـم«.
مـرد: »کـدام وقـت شـده کـه یـک کاری ره بـه وقتش کده باشـی؟ 
زود شـو کـه سـرم ناوقـت شـد. راسـتی بکـس جیبیـم کجاسـت؟ 
د ای خانـه آدم دیوانـه می شـه، هیچ چیـز سـر جایـش نیسـت. تـو 
پـدر لعنـت هـم شـش سـاعت ره د آشـپزخانه تیـر می کنـی. بیایـم 

د جانـت؟«.
زن: »چی کار کنم، دو تا دست دارم و دو تا پا...«.

مـرد: »تـو آدم نمی شـی. زبـان بـازی هـم می کنـی؟ حالـی حق تـه 
می تـم...«

دو ساعت بعد؛
مـرد میـان کف زدن  حاضران پشـت میز سـخنرانی قـرار می گیرد و 
می گویـد: »... دوسـت دارم سـخنانم را بـا این جملٔه معـروف اقبال 
الهـوری ختـم کنـم کـه گفته اسـت: زن کانـون پُر  فـروغ خانـواده، 
نمونـه عطوفـت و  پاکـی،  نمایش گـر  مهـر، مظهـر عشـق،  مرکـز 
چشـمه عنایـت اسـت«. حاضـران کـف می زنند و یـک زن همچنان 

در کنـج آشـپزخانه گریـه می کند...

محمدهارون مجیدی

رادیـوی آشـنا صـدای امریـکا را می شـنیدم کـه خبـر 
و  مقاومـت  بـا  نامـش  کردنـد.  نشـر  را  شـهادتش 
ٱزادی طلبـی گـره خـورده بـود و اوج درایتـش را در 
بـه  نظام سـازی جدیـد  و  افغانسـتان  مـردم  ملـی  مقاومـت  زمـان 
نمایـش گذاشـت. زمانی کـه فرمانـده امنیۀ پـروان در کنـار تٱمین 

امنیـت بـه توسـعٔه ایـن والیـت نیـز کوشـید.
در زمـان مقاومـت در یکی از بخش های کلیدی و دشـوار مأموریت 
داشـت؛ قهرمـان ملـی کشـور از بهر رشـادت و مبارزات سـنگینش، 
لقـِب »نگهبـان پُـل متک« برایـش را داده و بارها گفته بـود، تا زمانی 
کـه موالنـا عبدالرحمـان سـیدخیلی اسـت، هیـچ اتفـاق بـد و منفی 
بـه جبهـٔه مقاومت نمی افتـد. آخریـن مٱموریتش فرماندهـی پولیس 
کنـدز بـود، او ایـن والیـت را بـه گورسـتان تروریسـتان تبدیل کرد 

تـا اسـتراتژی قتل هـای زنجیره یـی جانـش را گرفت.
فردا هفتمین سالروز شهادت موالنا عبدالرحمان سیدخیلی است.

عارف رحمانی

نقد کردن فحش دادن نیست.
تضــارب  یعنــی  بیــان،  آزادی  یعنــی  دموکراســی 
افــکار و تعاطــی آرا، یعنــی نقــد و ســنجش دیدگاهــا 
و انظــار و ســره را از ناســره جــداد کــردن. این همــه یعنــی 
ــی  ــت واقع ــت و ماهی ــازی حقیق ــف و افشاس ــرای کش ــالش ب ت
ــف در  ــا تأس ــا ب ــهروندان. ام ــراد و ش ــای اف ــکار و دیدگاه ه اف
ــد  ــکار و آرا، فاق ــی اف ــد و ارزیاب ــدۀ نق ــا پدی ــت زدۀ م ــۀ آف جامع
معیارهــای ســالم و زنــده اســت. نقــد و ســنجش افــکار افــراد بــه 
ــا شــده اســت.  ــرده و معن ــزل ک ــی و فحــش و دشــنام تن بداخالق
ــاور خــود یافــت، او را  ــدگاه و ب هــر کــس فــردی را مخالــف دی
بایــد فحــش و دشــنام و توهیــن و تهمــت مــورد حملــه و هجمــه 
قــرار می دهــد. ایــن رویــه، مخالــف بدیهی تریــن اصــول حقوقــی 
ــی،  ــازی هرکس ــای مج ــا در فض ــن روزه ــت. ای ــی اس و اخالق
ــای  ــه ج ــت ب ــود یاف ــد خ ــا و عقای ــف ایده ه ــری را مخال دیگ
ــت  ــاد تهم ــه ب ــاورش، او را ب ــگاه و ب ــتنِد دی ــتدل و مس ــد مس نق
ــان،  ــف آزادی بی ــه مخال ــن روی ــرد. ای ــرا می گی ــن و افت و توهی
ــا و  ــۀ فتنه ه ــت و مای ــی اس ــۀ اخالق ــک جامع ــی ی ــول اساس اص
ــبب  ــد س ــن رون ــی. ای ــی و تنظیم ــای قوم ــا و جنگ ه درگیری ه
ــالمتی و  ــرای س ــت. ب ــی اس ــم اجتماع ــکاف های عظی ــاد ش ایج

ــت. ــد از آن دوری جس ــی بای ــم عموم نظ

بونوچی:

کمی عصبی بودیم و از آرسنال ترسیدیم

ونگـر:
پیروزی بزرگی به دست

 آوردیم، اما هنوز کار تمام نشده است

فیـسبـوک نـــامــه

ــژه  ــه وی ــش ب ــه هم تیمی های ــت ک ــد اس ــونری معتق ــان روس کاپیت
ــنال  ــام آرس ــته از ن ــب گذش ــازی ش ــم در ب ــوان تی ــان ج بازیکن

ــد. ــیده بودن ترس
تیــم فوتبــال میــالن شــب گذشــته در دور رفــت از مرحلــۀ 
یک هشــتم نهایــی لیــگ اروپــا در ورزشــگاه سن ســیرو بــا نتیجــۀ 2 
بــر صفــر مغلــوب آرســنال شــد تــا نــوار 13 بــازی بــدون شکســت 
ــرمربی  ــو، س ــارو گتوس ــه جن ــی ک ــود. در حال ــع ش ــم قط ــن تی ای
ــش  ــهوی بازیکنان ــتباهات س ــل اش ــت را حاص ــن شکس ــالن ای می
ــت  ــی شکس ــل اصل ــرس« را عام ــونری »ت ــان روس ــت، کاپیت دانس

ــرد. ــوان ک ــدن عن ــای لن ــر توپچی ه ــم براب ــن تی ــی ای خانه گ
لئونــاردو بونوچــی بــه شــبکۀ تلویزیونــی »اســکای اســپورت ایتالیــا« 
ــی  ــتیم و از آن جای ــدار را نداش ــن دی ــرای ای ــۀ الزم ب ــت: روحی گف
کــه تیــم بــه نســبت جوانــی هســتیم، از آرســنال کمــی ترســیدیم. 
امیــدوارم از ایــن شکســت درس بگیریــم. کارمــان ســخت اســت، 
ــه کار  ــان را ب ــالش خودم ــام ت ــت تم ــازی برگش ــد در ب ــا بای ام
ببندیــم. در فوتبــال هــر اتفاقــی ممکــن اســت رخ دهــد، بنابرایــن 

بایــد مثبــت فکــر کنیــم.
او افــزود: بازیکنــان آرســنال کیفیــت باالیــی دارنــد و در ایــن دیــدار 
دونده گــی باالیــی داشــتند، امــا مــا نیــز مرتکــب اشــتباهاتی شــدیم. 
مــا بــه صــورت گروهــی بــازی نکردیــم و بایــد بــا هوشــیاری و بــا 
مســوولیت بیشــتری بــازی می کردیــم. کمــی عصبــی و هیجــان زده 
بودیــم و همــه بــه نوعــی مرتکــب اشــتباهاتی شــدیم. در نیمــه دوم 
بــا شــجاعت بیشــتری بــازی کردیــم، امــا کافــی نبــود. بایــد بــرای 
آرســنال کــه نیمــه اول فوق العــاده بــود هــم احتــرام قایــل شــویم.

مدافــع و کاپیتــان میــالن خاطرنشــان کــرد: اگــر بــازی کــه در نیمــه 
دوم ارائــه دادیــم را در لنــدن تکــرار کنیــم، می توانیــم بــرای کســب 

نتیجــه موردنظــر امیــدوار باشــیم.

ــا کار را تمــام  ــروزی تیمــش خوشــحال اســت ام ســرمربی آرســنال از پی
ــد. ــده نمی دان ش

آرســن ونگــر، ســرمربی آرســنال پــس از برتــری 2 بــر صفــر تیمــش در 
ــا از  ــگ اروپ ــی لی ــتم نهای ــه یک هش ــت مرحل ــالن در دور رف ــۀ می خان
ــراز رضایــت کــرد، امــا کار صعــود را تمــام شــده  ــی اب ــم لندن برتــری تی

ندانســت.
ــت  ــه دس ــی ب ــرد مهم ــوس وار ب ــی کاب ــس از هفته ی ــت: پ ــار داش او اظه
ــی نشــده.  ــان قطع ــا صعودم ــم اســت، ام ــردن مه ــوع، ب ــم.در مجم آوردی
ــه  ــه ب ــخی ک ــی و پاس ــه تیم ــم. از روحی ــام کنی ــه تم ــد کار را در خان بای
ــا  ــم، ام ــک نبودی ــت ریس ــحالم.در موقعی ــم، خوش ــر دادی ــاع اخی اوض
نمی توانســتیم بیــش از حــد هــم محتــاط باشــیم چــون در ایــن صــورت 
ــاال  ــا انعطــاف و تطبیــق پذیــری ب ــه هــم می ریخــت. ب ــا ب ــازی  م ــم ب ریت

ــم.  ــاع کردی ــی دف ــه خوب ــازی ب ــان ب ــا پای ت
ــال یــک جــام دشــوار اســت.  ــول شکســت در فین ــزود: قب ــه اف او در ادام
ــش  ــرای واکن ــی ب ــوید، زمان ــاک اوت می ش ــور ن ــک بوکس ــل ی ــی مث وقت
ــکل  ــر ش ــه ه ــا ب ــد، ام ــان داری ــه ج ــت  نیم ــد و حال ــان دادن نداری نش
ــد. موظــف هســتید  ــادی برگردی ــه شــرایط ع ــی زود ب ــد خیل ممکــن بای
ــی  ــروزی بزرگ ــد. پی ــان دهی ــان  را نش ــرور خودت ــزه و غ ــن انگی در زمی
ــت در  ــازی برگش ــده و ب ــام نش ــوز کار تم ــا هن ــم، ام ــت آوردی ــه دس ب
خانــه هــم بــه انــدازۀ کافــی حســاس اســت، چــون میــالن تیمــی بســیار 

حرفه یــی نشــان می دهــد.

نقش حیاتی مارشاِل افغانستان 
در گذار به دموکراسی

مانتسـکیو نظریه پـرداز فرانسـوی کـه در قـرن هفدهـم نظریـۀ تفکیک قوا 
و حکومـت مبتنی بـر قانـون و آزادی هـای قانونـی را در کتاب مشـهورش 
»روح القوانیـن« تیوریـزه کـرد، گفـت که این یـک قاعده اسـت که قدرت 
را بـا قـدرت و ثـروت را بـا ثـروت می توان کنتـرل و مهار کرد کـه بعدها 
از مضامیـن آن در اداره کشـورها و دولت هـا و تدوین قوانین اساسـی بهره 

بسـیاری گرفته شد.
امـروزه وقتـی به کشـورهای غربی و کشـورهای کـه گذار به دموکراسـی 
را بـه خوبـی پشـت سـر گذاشـته انـد، نـگاه می کنیـم، از نظـر سیاسـی 
بزرگ تریـن چیـزی کـه نظـر مـا را بـه خـود جلـب می کنـد، نهادهـای 
مقتـدر و قانونـی و تفکیـک قـدرت و چگونه گـی توزیـع صالحیت هـا 
اسـت کـه به سـان یک سیسـتم خـودکار به کار خـود ادامـه می دهند و در 
عیـن حالـی کـه عرضـۀ خدمـات را انجـام می دهنـد، افـراد، سـایر نهادها 
و گروه هـای سیاسـی را نیـز تحـت کنتـرل خـود دارنـد و بـه هیچ کـس و 
فـردی و نهـادی اجازه اسـتفادۀ سـؤ از موقعیت و موقفـش را نمی دهد، اما 
در کشـورهای کـه در حال توسـعه قرار دارنـد و نهادهای مقتـدر و کنترل 
کننـده و یـا تطبیـق کننـدۀ قانـون یا در حـال نضج گیـری اند و یـا اگر هم 
وجـود دارنـد، بـه دالیـل عـدم التـزام بـه قانـون و فرهنـگ قانون گرایـی، 
از کارآیـی الزم هنـوز برخـوردار نیسـتند و یـا بـه گونـۀ تحت تأثیـر افراد 
عمـل می کننـد؛ یعنـی ایـن افـراد اند کـه نهادهـا را در کنترل خـود دارند. 
ایـن را می تـوان وجـه تمایـز اساسـی میان کشـورهای توسـعه یافتـه و در 

حـال توسـعه گفت.
در کشـورهایی کـه نهادهـای قانونـی از اقتـدار الزم برخوردار نیسـتند، اما 
وجـود رهبـران کاریزمـا و مقتـدر و باورمند بـه ارزش های مردم سـاالرانه 
را  کننـده  کنتـرل  مقتـدر  نهادهـای  نقـش  نسـبی  طـور  می تواننـد  نیـز 
بـازی کننـد، چـون ایـن رهبـران و افـراد هـم توانایی بـه چالش کشـیدن 
ترفندهـای افـراد خودکامـه، زورگـو، مسـتبد، حیله گـر و ضدارزش هـای 
دموکراتیـک را دارنـد، هـم قدرت بسـیج مـردم و هم صیانـت از قانون را. 
از ایـن رو می تـوان گفـت کـه فرضیـۀ مانتسـکیو مبتنی بـر »مهـار و تحدید 
قـدرت توسـط قـدرت« تا حـدودی در حضـور همیـن چهره هـا مصداق 
پیـدا می کنـد. پـس حضـور رهبـران مقتـدر کـه بـه ارزش هـا و قواعـد 
بـازی دموکراتیـک معتقـد باشـند، می توانـد یـک غنیمـت بـرای گـذار به 

دموکراسـی و ایجـاد نهادهـای مقتـدر بـه شـمار بروند.
ایـن مقدمـه را آوردم تـا روشـن بسـازم کـه مـا در افغانسـتان نیـز حضور 
تمامیـت  از  دفـاع  در  هـم  کـه  مؤثـر  و  مقتـدر  چهره هـای  از  بعضـی 
ارضـی، ارزش هـای دینـی و میهنـی و هـم در خصـوص عبـور بـه نظـام 
مردم سـاالرانۀ مـدرن، نقـش حیاتـی بازی کـرده انـد را احسـاس می کنیم 
و آن را بایـد غنیمـت بدانیـم. یکـی از ایـن چهره هـای تأثیرگـذار، بـدون 
شـک مارشـال محمدقسـیم فهیم فقید بود که بعد از سـقوط گـروه طالبان 
و بـه میـان آمـدن مرحلـۀ جدیدی از سیاسـی در کشـور، در ایجـاد ارتش 
ملـی و تدویـن و صیانـت از قانـون اساسـی تـا جایـی کـه امکان داشـت، 
نقـش موثـری را ایفـا کـرد و تا زمانـی که در قیـد حیات بـود، تالش کرد 
هرگونـه انحـراف قانونـی و سیاسـی را کنترل کنـد و اجازه ندهـد افراد و 
اشـخاص و گروه هـای خاصـی، دسـتاوردهای نظـام جدید را بـه انحراف 

. نند بکشا
مارشـال فهیم، افغانسـتان را از آِن  همه می دانسـت و به مشـارکت سیاسـی 
مـردم، گروه هـا و اقشـار مختلـف در نظـام بـدون این که یکـی دیگری را 
حـذف کنـد معتقـد بـود و بـه این حـق تـا آخرین لحظـه حیاتـش احترام 
قایـل بود و حتی مشـارکت دشـمنان که علیـه حکومت به گونه مسـلحانه 
میجنگنیـد را نیـز در دولـت ذیحـق می دانسـت اما تاکید داشـت که شـیوه 
مشـارکت در دولـت بایـد از راه ها صلح آمیز و خشـونت پرهیز انجام شـود 
و امـا اگر کسـی می خواسـت قانـون، اعتماد مـردم و قواعد پذیرفته شـده 
سیاسـی را دور بزنـد و خـود را با حیلـه و زور بر مردم تحمیـل کند آنگاه 

آشـکارا در برابرش می ایسـتاد و او را سـرجایش می نشـاند.
بـا آنکـه در انتخابـات سـال 1388 مـا شـاهد بعضـی از دسـت اندازی هـا 
و بی نظمی هـای بودیـم امـا بـا آنهـم وضعیت تحـت کنترول قرار داشـت 
و هرآنچـه اتفـاق افتـاد بادرنظرداشـت مصلحـت عمومـی در پرتـو قانون 
اساسـی بـه آن رسـیدگی صـورت گرفـت امـا بعـد از وفـات ایشـان بـود 
کـه رسـوایی سیاسـی بـه اوج خود رسـید و یگانه سـندی قانونـی )قانون 
اساسـی( کـه اعتبـارش تا آن وقـت محفوظ بود نیز فرش سـرراه اسـتفاده 
جویـان و تقلـب کاران گردید و شـیرازه نظام و دسـت آوردهای 15 سـاله 
زیـر سـوال رفت و خودکامگـی، زورگویی، و انحصارطلبـی دوباره به یک 
فرهنـگ روزمـره تبدیل شـد که ما امـروز داریـم تـاوان آن را می پردازیم.
بنابریـن بـه صراحـت گفتـه می توانیـم تـا زمانیکـه مـا بـه روند عـادی از 
حکومـت داری کـه در آن هیـچ فـرد و گروهـی بـا دور زدن قانـون خـود 
را بـر مـردم تحمیـل نکننـد و ایجـاد نهادهـای معتبـر قانونی کـه از اقتدار 
و اتوریتـه الزم برخـودار باشـند تـا جلو خودسـری ها و فسـاد سیاسـی را 
بگیرنـد نرسـیم، نیـاز بـه حضـور رهبـران باورمنـد بـه عدالـت اجتماعی، 
حاکمیـت قانـون و ارزش هـای مـردم سـاالرانه همچـو مارشـال فهیـم در 
درون و بیـرون حکومـت داریـم چـون ایـن رهبـران بـه خوبـی می توانند 
قـدرت را بـا قـدرت مهـار کننـد، جلـو انحصارطلبـی و فزون خواهـی را 
بگیرنـد و زمینـه را بـرای گـذار بـه دموکراسـی واقعـی مسـاعد بسـازند 
ازیـن رو همیـن حـاال نیـز بایـد قدر رهبـران مقتدر کـه در راسـتای حفظ 
ارزش هـای انسـانی و عدالـت اجتماعـی در کشـور فعالیـت و ایسـتادگی 
می کننـد و توانایـی مهـار زورگویی و خودکامگی را دارند را باید دانسـت.

یاد و خاطره مارشال مرحوم مانا باد.

معروف بیانگر
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در حملـه انتحـاری در کابـل دسـت کم 9 
تـن کشـته و 18 تـن دیگـر مجـروح شـده 

. ند ا
صدهـا تـن دیـروز )جمعـه 9 مـارچ( برای 
بزرگداشـت از سـال روز مـرگ، عبدالعلـی 
مـزاری، رهبـر فقیـد حـزب وحـدت ملـی 
جمـع شـده اند. حملـه سـاعت 11:30 در 
نزدیکـی همیـن گردهمایی رخ داده اسـت.
حملـه  کـه  می گوینـد  پولیـس  مقام هـای 
زمانـی رخ داده اسـت کـه محمـد محقـق، 
از  یکـی  و  اجرایـی  ریاسـت  دوم  معـاون 
رهبـران هـزاره در حـال سـخنرانی بـود.

بـه  حملـه  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 
اسـت. کـرده  محکـوم  را  گردهمایـی 
در پیـام ارگ در صفحه رسـمی فیسـبوکش 
و  مـردم  قـراردادن  هـدف  اسـت:«  آمـده 
تجمعـات آنـان، جنایـت ضـد بشـری بوده 
اسـالمی و  ارزش هـای  بـا  مغایـرت  در  و 
آن  عاملیـن  و  دارد  قـرار  بشـری  حقـوق 

انـد.«. مسـتحق شـدیدترین مجـازات 
در پیامـی بـه رسـانه ها گـروه طالبـان گفته 
اسـت کـه حملـه بـه غـرب کابـل کار این 

گـروه نبوده اسـت.

حملۀ انتحاری در کابل 
دست کم ۹ کشته برجا گذاشت

آلمـان به افغانسـتان
 نیـرو می فرستـد

کابینـه حکومـت آلمـان فـدرال بـا تصویـب چنـد ماموریـت 
اردوی فدرال این کشـور، افزایش شمارسـربازان درافغانستان 
را نیـز تاییـد کـرد. کمیسـار امورصلـح کلیسـای پروتسـتانت 

آلمـان ایـن تصمیـم کابینـه را شـدیدا انتقاد کرده اسـت.
کابینـه فدرال آلمان روز چهارشـنبه ماموریت بعدی سـربازان 
ایـن کشـور را در عـراق و تمدیـد پنـج ماموریـت خارجـی 
دیگـر اردوی آلمـان را بـه تصویـب رسـاند. بـر اسـاس پیش 
نویـس ایـن قعطنامـه، وظایـف سـربازان آلمانـی در چوکات 
ائتـالف بیـن المللـی علیـه شـبه نظامیـان تروریسـت »دولت 
اسـالمی« در عـراق بـه طـور قابـل توجهـی تغییر مـی خورد. 
ماموریـت سـربازان آلمانی در عراق بیشـتر آمـوزش نیروهای 
عراقـی در سراسـر ایـن کشـور و مشـوره دهـی حکومـت 

مرکـزی عـراق عنوان شـده اسـت.
در افغانسـتان قـرار اسـت نیروهـای بیشـتر آلمانـی اسـتقرار 
گردنـد. کابینـه حکومـت آلمان فیصله کرده اسـت که سـقف 
نهایـی نیروهـای آلمانی در افغانسـتان از 980 سـرباز فعلی به 

حـذوذ 1300 سـرباز افزایـش یابد.
رینکـه برامـس، کمیسـار امـور صلـح کلیسـای پروتسـتانت 
آلمـان، فیصلـه کابینـه فـدرال آلمـان در قبـال ماموریت های 
خارجـی اردوی ایـن کشـور را مـورد انتقاد قـرار داده و گفته 
اسـت کـه »ایـن یـک بـار دیگـر ایـن مشـکل را نشـان مـی 
دهـد کـه هنـوز هـم ارزیابـی و بحث مفصـل دربـاره معنی و 
هـدف ماموریـت هـای خارجـی اردوی آلمان وجـود ندارد.« 
او در ادامـه گفتـه اسـت کـه یـک نـوع درماندگی بـه نظر می 
رسـد. به باور برامس »اسـتقرار سـربازان بیشـتر در افغانستان 

مشـکل اساسـی را حـل نمـی کند.«
  برامـس همچنیـن گفته اسـت که گسـترش و تشـخیص این 

ماموریـت هـا بایـد در بوندسـتاگ یـا پارلمان بحث می شـد. 
او گفته اسـت کـه وضعیت امنیتی در افغانسـتان رو به خرابی 
نهـاده اسـت. بـه گفته او حمایـت در بخش بازسـازی پولیس 
و اردوی افغانسـتان مطمئنـا چیـز مفیدی خواهد بـود، اما تنها 
یـک جنبـه از توسـعه الزامی را نشـان می دهـد. او می گوید: 
»خیلـی مهمتـر فعالیـت هـای ملکـی هسـتند کـه بایـد مورد 
حمایـت قـرار گیرنـد و بایـد به ویژه مـردم محلـی در بخش 

توسـعه کمک شوند.«
آلمـان از سـال 2002 بدیـن سـو از افغانسـتان بـرای ایجـاد 
نیـروی پولیـس پایبنـد بـه دولـت و قانـون اساسـی حمایـت 
مـی کنـد. ایـن کار در چهارچـوب یک پـروژه دوجانبـه و به 
عنـوان بخشـی از ماموریـت پولیـس اتحادیه اروپا موسـوم به 

»یوپـول« صـورت مـی گیرد.
و  تمدیـد  امـا  آلمـان  اردوی  در  اسـقف  رینـگ،  زیگـورد   
گسـترش ماموریت هـای خارجـی اردوی آلمـان را اسـتقبال 
کـرده اسـت. او در ارتبـاط بـه ماموریـت اردوی آلمـان در 
کشـور افریقایـی مالـی و در افغانسـتان گفتـه اسـت که هدف 
ایـن بود کـه سـاختارهای دولتی دوبـاره بازسـازی گردند که 

اردوی آلمـان از عهـده ایـن ماموریـت برآمـده مـی توانـد.
او در جریـان سـفرهایش بـه افغانسـتان و مالی، این احسـاس 
را پیـدا کـرده اسـت کـه سـربازان آلمانـی در تمـام سـطوح 
خدماتـی در پشـت ماموریـت شـان ایسـتادگی دارنـد. امـا او 
انتقاداتـی بـه ویـژه در قبـال مشـکالت تجهیزاتـی کـرده می 
گویـد کـه »این مـردان و زنـان برای اجـرای دسـتور پارلمان 
کشـور شـان در شـرایط نامسـاعد زندگی شـان را در معرض 
خطـر قـرار مـی دهنـد. در چنین حاالتـی باید همـه چیزها به 

طـور مناسـب کار کنند.«
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