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قــرار اســت شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد 
ــه افغانســتان برگــزار می شــود.  امــروز در رابطــه ب
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــت س ــات معاون ــر هی دفت
ــه   ــه اســت ک ــی گفت ــا نشــر خبرنامه ی افغانســتان ب
ــروز در  ــد ام ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش

ــد. ــث می کن ــتان بح ــورد افغانس م
ــل  ــازمان مل ــت س ــات معاون ــر هی ــا دفت ــا ی یونام
در افغانســتان دیــروز گفــت کــه در ایــن نشســت 
در نیویــارک در خصــوص گــزارش اخیــر انتونیــو 
گوتــرش، سرمنشــی ســازمان ملــل در مــورد 

افغانســتان بحــث می شــود. 
بــه گفتــۀ یونامــا، در بخشــی از ایــن نشســت 
تدامیچــی یاماموتــو نماینــدۀ خــاص ســازمان ملــل 
بــرای افغانســتان نیــز گــزارش اش را ارایــه خواهــد 

کــرد. 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــه ش ــا گفت ــۀ یونام در خبرنام
ــروز  ــل ام ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــت ش نشس
ــت  ــه وق ــر ب ــس از ظه ــه پ ــاعت س ــنبه س دوش
ــل  ــه وقــت کاب ــازده و ســی شــب ب ــارک و ی نیوی

می شــود. آغــاز 
مــورد  در  درحالــی  امنیــت  نشســت شــورای 
چالش هــای  کــه  می شــود  برگــزار  افغانســتان 
میــان جریان هــای  تنــش  افزایــش  انتخابــات، 
سیاســی و کمیســیون مســتقل انتخابــات و دولــت، 
ــی  ــای اصل ــی از دغدغه ه ــش ناامن ــان افزای هم چن

در ایــن کشــور حســاب می شــود.  
احــزاب و جریان هــای سیاســی ادعــا می کننــد 
ــتقل  ــیون مس ــا کمیس ــی ب ــت در تبان ــه حکوم ک
انتخابــات  ســازمان دهی  تــاش  در  انتخابــات 
آینــده اســت، شــماری از رهبــران سیاســی هشــدار 
داده انــد، در صورتی کــه تقلــب در رونــد انتخابــات 
ریاســت جمهــوری صــورت گیــرد، به شــکل 
دســته جمعی ایــن رونــد را تحریــم می کننــد. 

هم چنــان، برخــی از اعضــای ایتــاف بــزرگ ملــی 
بــا هشــدار می گوینــد، تــا زمانی کــه سیســتم 
ــن  ــر ای ــد، در براب ــر نکن ــی تغیی ــات پارلمان انتخاب

ــد شــد. ــد ایســتاده خواهن رون
پیــش از ایــن دفتــر معاونــت ســازمان ملــل 
ــات  ــش تلف ــا( از افزای ــتان )یونام ــد درافغانس متح
ــد در  ــای هدف من ــان، قتل ه ــان و هم چن غیرنظامی

ــود. ــرده ب ــی ک ــراز نگران ــور اب ــن کش ای

شـورای امنیت  امـروز 
در مورد افغـانستان بحـث می کنـد
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مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش، رمز زندگی همین است.
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په کنـدهار کـې پوځـي عملیـاتو پیـل شـو
شــمېر  یــو  د  والیــت  کندهــار  د  ځواکونــو  افغــان 

ــل  ــات پي ــي عملی ــې پوځ ــیمو ک ــو س ــه هغ ــوالیو پ ولس

ــله والو  ــوا د وس ــو راپدیخ ــو کلن ــرو څ ــې د تې ــړي چ ک

ــه دي. ــه ولک ــو پ طالبان

ــۍ دي. دا  ــږدې او غرن ــه نې ــې ت ــډ کرښ ــیمې ډیورن دا س

ســیمې د وســله والو طالبانــو لــه لویــو پټنځایونــو څخــه 

شــمېرل کیــږي.

ــی  ــل چ ــه ووی ــوز ت ــوع نی ــه طل ــي ځواکون ــان امنیت  افغ

لــه دې ســیمو څخــه د کندهــار والیــت ســپین بولــدک، 

لــه ګــواښ رسه  پــل ولســوالۍ  تختــه  او  ارغســتان 

مخامــح دي.

ــه  ــوږ دلت ــدوي:« م ــه څرګن ــح الل ــری، ذبی ــان رستې افغ

ــي  ــه امنیت ــوږ ل ــیمه زم ــرو دا س ــه ل ــتې ن ــي پوس امنیت

ــه  ــا کل ــه ن ــوږ کل ــو م ــري ده، خ ــره ل ــه ډي ــد څخ کمربن

ــو  ــان د ماینون ــا طالب ــو، ام ــاره راځ ــو لپ ــه د عملیات دلت

ــوي«. ــتفاده ک ــره اس ــه ډی څخ

بــل رستېــری، محمــد الله زیاتــوي:« پــر الرو او ســړکونو 

 پاتــی موخــه 6
بانــدي ماینونــه ځــای پرځــای...             

هشدار وزارت داخله به ایتالف بزرگ ملی:

مقاومت تا از   دانشگاه

تجلیل از سال روز شهادت قهرمان ملی از سویدن تا هرات و کابل
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زنگ نخستین 
خطر  

نتخـابات ا  
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ــاد  ــوی بنی ــری از س ــی و همدیگرپذی ــت اجتماع ــو عدال ــی در پرت ــاق مل ــام وف ــر ن ــۀ زی برنام
ــس  ــعود ریی ــی مس ــه احمدول ــن برنام ــد.  در ای ــزار گردی ــرات برگ ــت ه ــعود والی ــهید مس ش
ــاد  ــور بنی ــم در مح ــرات می خواه ــریف ه ــردم ش ــت: از م ــی گف ــدای مل ــی اجن ــان سیاس جری
شــهید مســعود، حلقه یــی به نــام وفــاق  ملــی را تشــکیل دهنــد تــا مــا بتوانیــم برنامــۀ وفــاق  

ــم.   ــدازی کنی ــز راه ان ــی را در والیــت هــرات نی مل

غنی در پی 
راه اندازی 
استبداد
 و اختناق



ــر  ــی ب ــازمان های سیاس ــزاب و س ــد اح تاکی
برگــزاری  مــورد  در  شــان  خواســت های 
ــدون تقلــب و لجاجــت  ــات شــفاف و ب انتخاب
ــت ها  ــن خواس ــش ای ــدم پذیری ــرای ع ارگ ب
ســبب شــد کــه برخــی از کمیســیون های 
انتخابــات در مهم تریــن شــهرهای  والیتــی 
ــزاب و  ــن اح ــواداران ای ــرف ه ــور از ط کش
ــد  ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــته ش ــازمان ها بس س
کــه ارگ بــه ســاده گی خواهــان برگــزاری 
انتخابــات کــم تقلــب و نســبتآ شــفاف در 
کشــور نیســت و یــا از ایــن امــر هــراس دارد. 
هرچنــد پاســخ بــه مطالبــات احــزاب سیاســی 
کــه دور از مناســبات دموکراتیــک هــم نیســت، 
ــت،  ــات اس ــزی انتخاب ــیون مرک ــۀ کمیس وظیف
ــروز ارگ و شــخص  ــا ام ــه ت ــا از آن جایی ک ام
اشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
انتخابــات  در مســالۀ  مــواردی  بــه چنیــن 
پرداختــه، این بــار نیــز انگشــت انتقــاد احــزاب 
و  ارگ  به ســوی  سیاســی  ســازمان های  و 
ــاور  ــه ب ــت. ب ــه اس ــانه رفت ــی نش ــای غن آق
ایــن احــزاب و ســازمان های سیاســی ارگ 
در حــال مهندســی انتخابــات آینــده اســت 
مهلــک  و  مرگ بــار  ضربــه  می توانــد  کــه 
بــه رونــد دموکراتیــزه کــردن کشــور وارد 
کنــد. دموکراســی بــدون داشــتن نهادهــای 
ــه  ــتقل و ب ــی مس ــی و عدل ــذار، اجرای قانون گ
ــه  ــدرت ب ــاح ق ــت اندازی های جن دور از دس
همــان شــیر معــروف می مانــد کــه خداونــدگار 
ــه  ــخن گفت ــوی از آن س ــوی معن ــخ در مثن بل
ــه دارد  ــردی عاق ــوی م ــۀ مول ــه گفت اســت. ب
کــه بــر بــازوی خــود تصویــر شــیری را نقاشــی 
ــوب  ــزد خال ک ــه ن ــور ب ــن منظ ــرای ای ــد ب کن
ــذارد.  ــان می گ ــش را در می ــی رود و تقاضای م
در جریــان خال کوبــی از آن جایــی کــه طاقــت 
مــرد از تحمــل درد بیــرون شــده، از خال کــوب 
ــدام  ــی ک ــال نقاش ــه در ح ــد ک ــوال می کن س
خال کــوب  مــرد  هســتی؟  شــیر  قســمت 
ــم.  ــی می کن ــیر را نقاش ــاال ُدم ش ــد ح می گوی
ــرش  ــای دیگ ــذار ج ــد ُدم را بگ ــرد می گوی م
ــرد  ــر م ــم درد ب ــد بازه ــن. بع ــی ک را خال کوب
ــاز از خال کــوب می پرســد  ــره می شــود و ب چی

کــه حــاال کــدام قســمت اش را خال کوبــی 
می کنــی؟ خال کــوب می گویــد حــاال ســر 
ــد  ــرد می گوی ــم. م ــی می کن ــیر را خال کوب ش
ــرد  ــت م ــن. عاقب ــا  ک ــز ره ــیر را نی ــر ش س
می گویــد  و  می شــود  عصبانــی  خال کــوب 
ایــن چه گونــه شــیر اســت کــه نــه ســر دارد و 
نــه ُدم، پــس مــن کجایــش را نقاشــی کنــم. این 
حکایــت دقیقــا شــبیه بــه وضعیــت افغانســتان 
و دموکراســی آن اســت کــه آهســته آهســته بــه 
همــت زمام دارانــش از ماهیــت ارزش هــای آن 
ــباهت  ــوی ش ــیر مثن ــه ش ــود و ب ــی می ش ته
پیــدا می کنــد. عــدم توجــه بــه خواســت 
ــان  ــات نش ــورد انتخاب ــی در م ــزاب سیاس اح
ــی  ــاد پارلمان ــان ایج ــه ارگ خواه ــد ک می ده
ــت.  ــردم نیس ــه آرای م ــی ب ــد و متک قدرت من
آقــای غنــی کــه تجربــه انتخابــات ســال 
ــود دارد،  ــا خ ــوری را ب ــت جمه 1393 ریاس
می دانــد کــه در موجودیــت یــک پارلمــان 
ــودش  ــروعیت خ ــد، مش ــروع و قدرت من مش
ــاس از  ــن اس ــه ای ــود. ب ــز می ش ــوال برانگی س
ــر  ــتیکر ب ــب اس ــام و نص ــت ن ــد ثب ــاز رون آغ
شــناس نامه های واجدیــن شــرایط رای دهــی 
عمــا بــه تخریــب ایــن رونــد همــت گماشــته 
اســت، تــا آن جایــی کــه حــاال بــه اثبات رســیده 
کــه میلیون هــا شــناس نامه و اســتیکر تقلبــی در 
ــار برخــی افــراد و نهادهــا گذاشــته شــده  اختی
ــود  ــه س ــا ب ــات از آن ه ــان انتخاب ــا در جری ت
ــد.  ــتفاده ببرن ــت اس ــر حاکمی ــورد نظ ــراد م اف
می تــوان  بازهــم  در چنیــن وضعیتــی  آیــا 
از انتخابــات شــفاف و عادالنــه در کشــور 
ــای رای  ــای صندوق ه ــه پ ــود و ب ــن ب مطمئ
ــی  ــه بخش های ــرایطی ک ــم در ش ــت؟ آن ه رف
از کشــور امنیــت الزم را نــدارد و طالبــان و 
ــاش  ــه روزه ت ــا آن، هم ــو ب ــای هم س گروه ه
ــوط  ــه مراکــز و نهادهــای مرب ــد کــه ب می ورزن
ــن  ــر در چنی ــد. اگ ــه کنن ــات حمل ــه انتخاب ب
وضعیتــی احــزاب و ســازمان های سیاســی 
و  شــفاف  انتخابــات  برگــزاری  خواهــان 
ــد، در حقیقــت نگــران جــان  عــاری از تقلب ان
مــردم و آینــده سیاســی کشــور خــود هســتند. 
ــه  ــری ب ــردم افغانســتان چــه چــوب ت مگــر م

ــی  ــد قربان ــه بای ــد ک ــان فروخته ان ــان ش حاکم
ــن  ــا رفت ــوند؟ آی ــان ش ــی ش ــای سیاس بازی ه
ــان  ــا ج ــازی ب ــای رای، ب ــای صندوق ه ــه پ ب
خــود نیســت؟ اگــر مــردم قبــول می کننــد 
ــد  ــازی کنن ــات خــود ب ــا زنده گــی و حی ــه ب ک
امــا بــه پــای صندوق هــای رای برونــد تــا 
پارلمانــی ســالم و قدرت منــد در کشــور شــکل 
ــن خواســت انســانی  ــه ای ــد ب ــرد، چــرا بای بگی
شــان چنیــن بی رحمانــه پاســخ داده شــود؟ 
احــزاب و ســازمان های سیاســی در ضمــن 
هشــدار داده انــد کــه اگــر تغییــرات الزم بــرای 
برگــزاری انتخابــات در روزهــای آینــده رونمــا 
ــات را در  نشــود، کمیســیون های والیتــی انتخاب
بیســت والیــت عمــدۀ کشــور خواهنــد بســت. 
ــم  ــد، در ظاهــر امــر تصمی ــم هرچن ــن تصمی ای
خوبــی بــه نظــر نمی رســد امــا در ماهیــت امــر 
ــفاف در  ــات ش ــزاری انتخاب ــه برگ ــد ب می توان
کشــور کمــک رســاند. اگــر واقعــآ ارگ خواهان 
برگــزاری انتخابات شــفاف و عادالنه در کشــور 
اســت، چــرا تــا بــه امــروز بــه خواســت احزاب 
ــش  ــخ قناعت بخ ــی پاس ــازمان های سیاس و س
ــاز  ــورد نی ــایل م ــر آوردن وس ــداده و در ام ن
بــرای جلوگیــری از تقلــب اقــدام نکرده اســت؟ 
چــرا آقــای غنــی هروقــت کــه بــا نماینــده گان 
ــات  و ســران احــزاب سیاســی در مــورد انتخاب
ــه بســتن و  ــد ب ــا را تهدی ــته آن ه نشســت داش
کشــور  در  سیاســی  احــزاب  منحل ســاختن 
کــرده اســت؟ وقتــی می شــنوم کــه آقــای غنــی 
ــت  ــک نشس ــی را در ی ــزاب سیاس ــون اح قان
ــان داده  ــزاب نش ــن اح ــران ای ــه س ــار ب چندب
ــق دارد  ــون ح ــن قان ــاس ای ــه براس ــه ک و گفت
ــل  ــتان منح ــی را در افغانس ــزاب سیاس ــه اح ک
ــف  ــخنرانی های ادل ــی از س ــاد یک ــه ی ــازد ب س
ــه  ــم ک ــازی می افت ــان ن ــور آلم ــر دیکتات هیتل
ــرا  ــه چ ــد ک ــاد می کنن ــن انتق ــت: » از م می گف
حــزب کمونیســت را متاشــی کــردم، مــن 
پاســخ می دهــم کــه نــه تنهــا حــزب کمونیســت 
را در آلمــان متاشــی کــردم بــل تمــام احــزاب 
ــز  ــی نی ــای غن ــاختم.« آق ــدم س سیاســی را منه
کــه شــباهت های زیــاد ظاهــری و باطنــی 
ــر  ــات او را در براب ــن جم ــر دارد، عی ــا هیتل ب
ــان  ــه زب ــور ب ــی در کش ــزاب سیاس ــران اح س
ــر  ــا هیتل ــی ب ــای غن مــی آورد. تنهــا تفــاوت آق
در ایــن اســت کــه نــه تــوان و قــدرت سیاســی 
ــه  ــه ب ــار دارد و ن ــر را در اختی ــی هیتل و نظام
ــه  ــت کام دارد ک ــت و باغ ــدازۀ او فصاح ان
ــال در  ــه هرح ــازد. ب ــیفتۀ خــود س ــردم را ش م
صورتی کــه ارگ حاضــر نشــود کــه بــه ســمت 
انتخابــات بــدون تقلــب بــرود، بســیار مناســب 
اســت کــه در کشــور هیــچ انتخاباتــی برگــزاری 
نشــود؛ زیــرا از برگــزاری یــک انتخابــات 
سراســر تقلــب و نیرنــگ چــون انتخابــات 
ریاســت جمهوری گذشــته کــه مــا تجربــۀ تلــخ 
ــان  ــه زی ــزاری آن  ک ــدم برگ ــیدیم، ع آن را چش
را مــردم افغانســتان ببیننــد و فایــدۀ آن را گــروه 
ــه نظــر  تمامیــت خــواه ببــرد، بســیار منطقــی ب

می رســد.
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اخیــراً وزارت داخلــه دســتور داده اســت کــه در برابــر آنانــی 
کــه بــه بسته شــدن دروازه هــای کمیســوین انتخابــات اقــدام 
کننــد از زور کار گرفتــه شــود. ایــن ســخنان را معیــن ارشــد 
وزارت داخلــه در برابــر ایتــاف بــزرگ ملــی بــه زبــان رانده 
اســت. ایتــاف بــزرگ ملــی دو روز پیــش اعــام کــرد کــه 
دروازۀ دفتــر والیتــی کمیســیون انتخابــات را در چهاروالیــت 
ــدار داده و  ــر هش ــه در براب ــا وزارت داخل ــت. ام ــته اس بس
گفتــه اســت کــه بــرای بازکــردن دفترهــای کمیســیون 
ــات از زور کار می گیــرد. کمیســیون انتخابــات نیــز از  انتخاب
جریان هــای سیاســی خواســته اســت کــه برنامــۀ بســته کردن 
دروازه هــای کمیســیون در والیت هــا را بــه تعویــق اندازنــد. 
ــلمآ از  ــه مس ــۀ وزارت داخل ــورد زورگویان ــاال برخ ــا ح ام
ــه اســت و  ــوری صــورت گرفت ــب ارگ ریاســت جمه جان
بــه نظــر می رســد کــه حــاال آقــای غنــی فکــری و ســودایی 
بــرای هموارکــردن بســتر اســتبداد و ســرکوب در افغانســتان 
ــی حــرف اول را  ــه فســاد و زورگوی دارد. در افغانســتانی ک
ــن دو  ــه در ای ــد ک ــعی می کن ــم س ــی ه ــای غن ــد، آق می زن
ــد. چنان کــه گــزارش ســیگار از  مــورد از کســی عقــب نمان
ناکامــی پــروژۀ پرومــوت در افغانســتان و حیــف و میــل 280 
میلــون دالــر خبــر داده اســت کــه مســوولیت آن مســقیمآ بــه 
ارگ و بانــوی اول برمی گــردد و نیــز در مــورد دســت یازیدن 
آقــای غنــی هــم بــه اســتبداد و ســرکوب مثال هــای زیــادی 
وجــود دارد کــه ایــن عــزم او را جزم شــده نشــان می دهــد. 
ــه گلوله بســتن معترضــان در چهاراهــی زنبــق و نیــز  مثــا ب
ــه و کشــتن  ــک و گلول ــا تان ــده گان ب ســرکوب تحصــن کنن
ــتن  ــه گلوله بس ــان ب ــده گان. هم چن ــن کنن ــماری از تحص ش
شــماری از افرادی کــه در کابــل در روز هجدهــم ســنبله 
اعتراضــی گشــت و گــذار می کردنــد،  در کاروان هــای 
ــتگاه  ــی و دس ــای غن ــه آق ــد ک ــان می ده ــه نش ــه و هم هم
تحــت امــر او بــرای بقــای خودشــان دســت بــه هراقدامــی 
ــا  ــی از تظاهرات ه ــه برخ ــد. چنانی ک ــد می زنن ــه بخواهن ک
ــز  ــده اســت و نی ــرکوب ش ــم س ــا ه ــی از والیت ه در برخ
داســتان آقــای قیصــاری، کشــتن شــماری از محافظــان او نیــز 
و بازداشــت خــود او بــه کابــل بــه شــکلی که دیگــر در قــرن 
ــان  ــه نش ــه و هم ــت، هم ــول نیس ــل قب ــک قاب ــت و ی بیس
از آن دارد کــه روح اســتبداد و جوالن گــری امینانــه در 
کالبــد حکومــت آقــای غنــی دارد، جوانــه می زنــد و افــرادی 
هســتند کــه ســعی می کننــد کــه بــا همــان شــیوه های 
ــن  ــه چنی ــا توجــه ب ــد. ب ــای کمونیســتی عمــل کنن دوران ه
وضعیتــی اســت کــه هشــدار اخیــر وزارت داخلــه می توانــد 
ــوز  ــتان هن ــه افغانس ــود. اگرچ ــم داد ش ــاک قل ــیار خطرن بس
ــال  ــن هفده س ــت و در ای ــده اس ــته نش ــی آراس ــه دمکراس ب
ســعی شــده اســت کــه همــواره ایــن ارزش متعالــی بشــری 
ــا  ــرد ام ــب و دروغ بگی ــای آن را تقل ــود و ج ــرکوب ش س
ــال  ــای انتق ــدن رونده ــه دموکراتیزه ش ــدت ب ــه ش ــردم ب م
قــدرت بــاور دارنــد و ایــن را در چندیــن حماســۀ سیاســی 
ــن  ــه در همی ــفانه آنانی ک ــا متاس ــد؛ ام ــان داده ان ــان نش ش
بوده انــد،  دموکراســی  شــکل گیری  مخالــف  هفده ســال 
ــردم را  ــب و دروغ م ــام تقل ــا انج ــه ب ــد ک ــعی کرده ان س
ــای  ــه جریان ه ــاال ک ــا ح ــازند. ام ــزار س ــی بی از دموکراس
ــک  ــه در ی ــد ک ــعی کرده ان ــت س ــرض دول ــی و معت سیاس
انتخابــات  اعتــراض مدنــی دروازه هــای کمیســیون های 
ــده  ــی آم ــای غن ــد، آق ــخصی ببندن ــای مش را در والیت ه
ــر  ــه اگ ــت ک ــح اس ــد. واض ــتفاده می کن ــت و از زور اس اس
ــدن  ــای تسلیم ش ــد و ج ــی بیای ــن زور و زورگوی ــار ای این ب
ــرد،  ــی را بگی ــای سیاس ــی جریان ه ــت های سیاس ــه خواس ب
دیگــر آخریــن امیدهــای مــردم بــه دموکراســی هــم از بیــن 
ــر از  ــود را درازت ــای خ ــه پ ــم این گون ــی ه ــی رود و غن م
ــک  ــود و ی ــد نم ــتی  خواه ــای کمونیس ــان دولت ه رییس
اســتبداد و خفقــان دیگــر زیــر ریــش امریــکا در افغانســتان 
ــی  ــع هیچ کس ــه نف ــفانه ب ــه متاس ــت ک ــد گرف ــکل خواه ش
ــب  ــم انحصارطل ــی و تی ــه غن ــاید روزی ک ــم نیســت. ش ه
ــه خانه هــای  ــد ب ــگ بیاین ــردم تن ــر م و زورگــوی او در براب
ــردم  ــا م ــد ام ــر گردن ــان ب ــی ش ــن اول ــان در وط ــی ش اول
افغانســتان را در یــک آتــش دیگــر در کنــار آتــش طالــب و 
ــد  ــد ســوخت و خــود از دور تماشــا خواهن داعــش خواهن
ــای  ــه به ج ــت ک ــن اس ــا ای ــنهاد م ــن پیش ــر ای ــرد. بناب ک
ــن  ــفافیت را تضمی ــه ش ــد ک ــد کاری کنی ــی بیایی زورگوی
ــرای  ــآ ب ــد کــه واقع ــن اعتمــاد را بدهی ــردم ای ــه م ــد و ب کن

افغانســتان کار می کنیــد. 
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صرفــًا  معاونیــت  یــک  کابــل، 
ــل را  ــرب کاب ــت غ مســوولیت امنی
ــت  ــه سرپرس ــان ب دارد. وی هم چن
وزارت معــارف هدایــت داد کــه 
ــب  ــران مکات ــا مدی ــورت ب در مش
خصوصــی، روی تعدیــل مقــررۀ 
مکاتــب  کار کننــد و نشســتی را بــا 
مدیــران مکاتــب خصوصــی انجــام 

ــد. ده
ــد  ــه بای ــرد ک ــد ک ــی تاکی ــای غن آق
مکاتــب خصوصــی از یــک مرجــع 
جــواز خویــش را اخــذ کننــد و بــه 

ــان داده شــود. ــی پای کاغذپران
ــه وزارت  ــان ب ــی هم چن ــای غن آق
مالیــه، ادارۀ امــور و شــرکت برشــنا 
خواســت های  تــا  داد  هدایــت 
در  خصوصــی  مکاتــب  مدیــران 
ــت  ــات و قیم ــش مالی ــۀ کاه زمین
ــرار داده  ــی ق ــورد بررس ــرق را م ب

ــد. ــدام نماین ــل آن اق ــرای ح ب
ــد  ــدار، محم ــن دی ــان در ای هم چن
ســیدعبداهلل  و  فطــری  عــارف 
از  نماینده گــی  بــه  احمــدی 
دیگــران مشــکات امنیتــی مکاتــب 
خصوصــی غــرب کابــل  را  بــا 
رییــس حکومــت وحــدت  درمیــان 
گذاشــته و خواســتار توجــه جــدی 
بــه تامیــن امنیــت مراکــز آموزشــی 

ــدند.  ــل ش ــرب کاب غ
دشــمنان  کــه  گفتنــد  آنــان   
علمــی  مراکــز  از   افغانســتان 

و  هراس انــد  در  آموزشــی  و  
ضــرورت بــه تامیــن امنیــت بیشــتر 
اســت. محســوس  مراکــز  ایــن 
ــه  ــتند ک ــت  خواس ــان از حکوم آن
بــه امنیــت کابــل - به خصــوص 
ــل و نهادهــای آموزشــی  غــرب کاب
بگیــرد  بیشــترصورت  توجــه   -
و گفتنــد کــه مــردم و مدیــران 
ــه  نهادهــای آموزشــی آمــادۀ هرگون
ــی و  ــای دولت ــا نهاده ــم کاری ب ه

ــتند.  ــی هس امنیت
کابــل  غــرب  مکاتــب  مدیــران 
غنــی  آقــای  بــا  دیدارشــان  در 
ــرب  ــمن غ ــه دش ــد ک ــد کردن تاکی
ــرار داده  ــدف ق ــورد ه ــل را م کاب
رســاندن  آســیب  هدف شــان  و 
ــردم  ــی م ــی و مذهب ــدت مل به وح
اجــازه  مــا  و  اســت  افغانســتان 
ــه  ــتان ب ــه تروریس ــم داد ک نخواهی

چنیــن هدفــی دســت یابنــد.

خصوصــی   مکاتــب  مدیــران 
خواســتار تغییــر در قوانیــن مکاتــب 
ــو  ــات، لغ ــش مالی ــی، کاه خصوص
ــتیابی   ــروری، دس ــای غیرض جوازه
بــه کتــاب از طریــق وزارت معــارف 
مراکــز  بــرق  قیمــت  کاهــش  و 
هم چنــان  و  شــدند  آموزشــی 
از  ســه تن  عضویــت  خواهــان 
نماینده هــای مکاتــب خصوصــی 
ــری  ــع بش ــی مناب ــورای عال در ش

ــد. گردی
ــورت  ــی  ص ــا درحال ــن دیداره  ای
می گیــرد کــه روز چهارشــنبه 24 
اســد انفجــاری در مرکــز آموزشــی 
موعــود در دشــت برچــی صــورت 
گرفــت کــه 48نفــر کشــته و 67نفــر 
در  هم چنــان،  برداشــت.  زخــم 
باشــگاه  در  پی هــم  حمــات 
ورزشــی میونــد نیــز شــماری کشــته 

ــدند. ــی ش و زخم
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محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــت  ــل گف ــرب کاب ــب غ ــران مکات ــا مدی ــدار ب در دی
ــه مکاتــب  ــدات علی ــع تهدی ــرای رف کــه حکومــت ب
ــد. ــدام می کن ــل اق خصوصــی و آموزشــی غــرب کاب
 آقــای  اشــرف غنــی  از مدیــران مکاتــب خصوصــی 
غــرب کابــل خواســته کــه مشــکات و تهدیــدات را 
در هماهنگــی بــا نهادهــای امنیتــی شناســایی و مــورد 
ــف  ــوول موظ ــای مس ــرارد داده و نهاده ــی ق بررس

اســت کــه بــرای رفــع آن اقــدام کنــد.  
در خبرنامه یــی کــه از طــرف ارگ نشــر شــده، آمــده 
ــا  ــه ب ــداری ک ــی در دی ــرف غن ــه محمداش ــت ک اس
شــماری از مدیــران مکاتــب خصوصــی غــرب کابــل 
ــرده  ــد ک ــت، تاکی ــنبله( داش ــنبه )24 س ــام روز ش ش
کــه امنیــت نهادهــای آموزشــی غــرب کابــل در 

ــرار دارد.  ــت ق اولوی
ــرب  ــاالی غ ــه ب ــه حمل ــه ک ــی گفت محمداشــرف غن
کابــل، حملــه بــاالی وحــدت ملــی، اتحــاد و وفــاق 

ــد. ــا می باش ــی م مذهب
ــی  ــت امنیت ــه به خاطــر بهترشــدن وضعی ــزوده ک او اف
ــرات  ــل تغیی ــی کاب ــری امنیت ــل، در رهب ــهر کاب در ش
ــه کار  ــه ب ــا تجرب ــده و اشــخاص ب ــان آم جــدی به می

ــده اند. ــته ش گماش
آقــای غنــی از آنــان خواســت کــه مشــکات و 
تهدیــدات را در هماهنگــی بــا نهادهــای امنیتــی مــورد 
بررســی قــرار داده و حکومــت بــرای رفــع آن اقــدام 

می کنــد.
محمداشــرف غنــی گفــت کــه کابــل بــه چهــار زون 
پولیــس  فرمان دهــی  در  و  تقســیم شــده  امنیتــی 

بــه  واکنــش  در  کشــور  داخلــه  امــور  وزارت 
ــات  ــیون  انتخاب ــی کمیس ــای والیت ــدن دفتره بسته ش
از ســوی ایتــاف بــزرگ ملــی، گفتــه اســت کــه در 
صــورت لــزوم از قــوۀ قهریــه در برابــر ایــن ایتــاف 

می کنــد. اســتفاده 
 اختــر محمــد ابراهیمــی، معیــن ارشــد امنیتــی 
ــا  ــری ب ــوار تصوی ــک ن ــه در ی ــور داخل وزارت ام
هشــدار بــه ایتــاف بــزرگ ملــی می گویــد: در 
ــای  ــد از قوت ه ــه یاب ــد ادام ــن رون ــه ای صورتی ک
دروازه هــای  بازکــردن  بــرای  دفاعــی   - امنیتــی 

کمیســیون انتخابــات اســتفاده خواهنــد کــرد.
ــای  ــتن دروازه  ه ــه بس ــد ک ــی می گوی ــای ابراهیم آق
کمیســیون های انتخاباتــی در والیت هــا، خــاف 
ــتن  ــق بس ــس ح ــد و هیچ ک ــی می باش ــون اساس قان

ــد. ــی را ندارن ــای اجتماع ــای نهاده دروازه ه
معیــن ارشــد امنیتــی وزارت امــور داخلــه می گویــد: 
ــای  ــت دفتره ــه امنی ــد ک ــی مکلف ان ــای امنیت نیروه
کمیســیون انتخابــات را در سراســر افغانســتان تامیــن 
نماینــد و در صــورت ضــرورت، از زور نیــز اســتفاده 

. کنند
ــردم افغانســتان خواســته در  ــان، او از م ــن زم در عی
ــا  ــات در کشــور ســهم شــان را ایف برگــزاری انتخاب

ــد. نماین
 ایــن درحالی ســت کــه روز گذشــته، ایتــاف بــزرگ 
ملــی اعــام نمــوده، دفترهــای کمیســیون انتخابــات 

را در ســه - چهــار والیــت افغانســتان بســته اند.
 بــه اســاس ادعای ایــن ایتــاف، دفترهای کمیســیون 
ــد و  ــخ، هلمن ــرات، بل ــای ه ــات در والیت ه انتخاب
ــته  ــور بس ــهروندان کش ــی ش ــوی برخ ــدز از س کن
شــدند. ایــن جریــان سیاســی تاکیــد کردنــد کــه اگــر 
ــای  ــود، دروازه ه ــرآورده نش ــان ب ــت های ش خواس
کمیســیون انتخابــات در ســایر والیت هــای نیــز 

ــد شــد. مســدود خواهن
رییــس  صیــاد،  عبدالبدیــع  حــال،  همیــن  در 

ــروز یک شــنبه )25  ــات دی کمیســیون مســتقل انتخاب
ســنبله( در نشســت علنــی ایــن کمیســیون از احــزاب 
و جریان هــای سیاســی معتــرض خواســت تــا رونــد 
بســتن دروازه هــای ایــن کمیســیون را متوقف ســازند 
و بــرای برگــزاری انتخابــات شــفاف هــم کاری کننــد.
رییــس کمیســیون انتخابــات گفــت کــه بســتن 
ــد اســت و  ــگ ب ــک فرهن ــیون ی ــای کمیس دروازه ه

ــود.  ــان داده ش ــد پای ــگ ب ــن فرهن ــه ای ــد ب بای
آقــای صیــاد می گویــد کــه کمیســیون مصمــم اســت 
ــده  ــن ش ــات تعیی ــیم اوق ــق تقس ــات را طب انتخاب
برگــزار کنــد، امــا بســتن دروازه هــای ایــن کمیســیون 
ممکــن اســت انتخابــات را بــا تاخیــر مواجــه ســازد. 
آقــای صیــاد از عــدم هــم کاری حکومــت و احــزاب 
بــا کمیســیون انتخابــات انتقــاد کــرده گفــت: احزاب، 
ــهروندان  ــی و ش ــاالن مدن ــی، فع ــای سیاس جریان ه
هــر نظــری کــه در مــورد رونــد کار کمیســیون 
انتخابــات دارنــد، بایــد بــا ایــن نهــاد شــریک ســازند 

تــا راه  حــل بــرای مشــکات پیــدا شــود.
 رییــس کمیســیون انتخابــات از حکومــت نیــز 
و  والیــات   در  مســووالن  بــه  کــه  می خواهــد 
ولســوالی ها هدایــت دهــد کــه کارمنــدان کمیســیون 
انتخابــات را تحــت فشــار قــرار ندهنــد تــا شــفافیت 

ــرود. ــش ن ــر پرس ــات زی انتخاب
تاکنــون  کــه  گفــت  هم چنــان  صیــاد  آقــای 
ــده گان وارد  ــن از رای دهن ــون ت ــخصات 8 میلی مش
ــر آن  ــون دیگ ــک میلی ــش از ی ــده و بی ــتم ش سیس
بــه زودی وارد سیســتم خواهنــد شــد. او افــزود 
ســرپل،  والیــات  رای دهنــده گان  مشــخصات 
پنجشــیر، زابــل و فــراه به صــورت کامــل درج 

ادامــه دارد. ایــن رونــد  سیســتم شــده اند و 
 از ســویی هــم، پولیــس والیــت هــرات گفتــه اســت 
کــه افــراد معترضــی کــه درب کمیســیون انتخابــات 
ایــن والیــت را بســته بودنــد، متــواری شــده و 
ــه فعالیــت آغــاز کــرده اســت.  ــن نهــاد مجــددا ب ای

امیــن اهلل امرخیــل، فرمانــده پولیــس هــرات بــه 
ــا  ــچ شــخص و ی ــه هی ــه اســت کــه ب رســانه ها  گفت
ــاد  ــت نه ــع فعالی ــه مان ــد ک ــی اجــازه نمی ده گروه

ــود. ــی ش انتخابات
ــظ  ــا حاف ــت ت ــف اس ــس موظ ــۀاو، پولی ــه گفت  ب
امنیــت و فعالیــت کمیســیون انتخابــات باشــد و 
ــرای  ــای الزم را ب ــروز قوت ه ــور ام ــن منظ ــه همی ب
ــرده  ــزام ک ــل اع ــه مح ــاد ب ــن نه ــت ای ــن امنی تامی
اســت. از ســویی دیگــر جیانــی فرهــاد، ســخن گوی 
ــدام  ــن اق ــی ای ــد: هــدف اصل ــرات می گوی ــی ه وال
پولیــس، رســیده گی مســووالن و کارمندان کمیســیون 
انتخابــات بــه امــور نامــزدان پارلمانــی بــوده اســت. 
او هــم گفتــه کــه در حــال حاضــر درب ایــن نهــاد 
ــه  ــن درحالی ســت ک ــت دارد. ای ــاز اســت و فعالی ب

ــۀ  ــروز دروازه ــی، دی ــزرگ مل ــاف ب ــواداران ایت ه
دفترهــای چهــار والیــت را بســته کردنــد. آنــان ادعــا 
دارنــد کــه اثــری از ســامت و شــفافیت در انتخابات 
زمینه ســازی های  و  نمی شــود  دیــده  رو  پیــش 
تقلــب در حــد باالیــی انجــام شــده اســت. پشــتیبان 
ــه  ــور از جمل ــی کش ــران سیاس ــراض، س ــن اعت ای
ــرق  ــین آب و ب ــر پیش ــان، وزی ــماعیل خ محمداس
در غــرب افغانســتان اســت. اســماعیل خــان در 
آخریــن ســخنرانی خــود در مراســم بزرگداشــت از 
ــود  ــه ب ــی، گفت ــان مل ــۀ شــهید و شــهادت قهرم هفت
ــب اســت.  ــش رو، تقل ــات پی ــه 50 درصــد انتخاب ک
او خواهــان سیســتم رای  دهــی از طریــق بایومتریــک 

ــود. شــده ب

غنی در دیدار با مدیران مکاتب خصوصی غرب کابل:
حمله بر غرب کابل، حمله باالی وحدت، اتحاد و  وفاق مذهبی ماست

هشدار وزارت داخله به ایتالف بزرگ ملی:

اززورکـارمـیگیـریـم
ابوبکر صدیق

داود مکارم
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اشـتراک کننده گانی کـه بـر عوامـل داخلـی به 
عنـوان علـت اصلـی منازعـه تأکیـد می کنند، 
تامیـن  در  دولـت  ناتوانـی  کـه  معتقدنـد 
ناتوانـی  و  قانـون،  تطبیـق  و  کشـور  امنیـت 
در ارائـۀ خدمـات اساسـی از عوامـل اصلـی 
را  مهمـی  بسـتر  و  بـوده  طالبـان  گسـترش 
بـرای سـربازگیری ایـن گـروه فراهـم کـرده 
اسـت. ایـن مصاحبه شـوندگان اعتقـاد دارنـد 
در  را  بنیـادی  اصاحـات  بایـد  دولـت  کـه 
بخش هـای تطبیـق قانـون، امنیـت و عرضـۀ 
مـردم  بـه  تـا  بگیـرد  خدمـات روی دسـت 
اطمینـان دهـد کـه بدیـل بهتـری نسـبت بـه 
طالبـان اسـت. حکومـت افغانسـتان عوامـل 
داخلـی را رد نمی کنـد، امـا معتقـد اسـت که 
منابـع داخلـی ایـن منازعـه بـا مجموعه  یی از 
وقایـع و عوامـل در سـطح منطقه یی و جهانی 
پیونـد دارد. طبـق گفتـۀ شـورای امنیـت ملی 
افغانسـتان، هیـچ توافقـی در مـورد ترتیـب/ 

درجهبنـدی عوامـل منازعـه وجـود نـدارد:
... یـک شـاخۀ طالبـان از آغاز تشـکیل طالبان 
از میـان مـردم محلـی ظهـور کـرده اسـت که 
را  خشـونت  و  جنـگ  مختلفـی  دالیـل  بـه 
ترجیـج داده انـد. اختافـات محلی، شـکایات 
در  درونقومـی  و  درونقبیله یـی  مشـکات  و 
جنـوب و غرب، و اختافـات درونگروهی و 
نارضایتـی گسـترده، به ویـژه گسـترش جنگ 
در شـمال، غـرب و سـایر نقاط کشـور، علت 
اصلـی منازعـه اسـت... دلیـل دوم این اسـت 
کـه در دورۀ پـس از بُن، طالبـان رهبری خود 
را از دسـت دادنـد. در حقیقـت، ایـن گـروه 
تجزیـه شـد. اکثـر افـرادی کـه در ایـن دوره 
بـرای ]گفت وگوهـای صلـح[ حاضـر شـدند 
از  نماینده گـی  بـرای  کافـی  قـدرت  از  یـا 
طالبـان برخـوردار نبودنـد یـا به گونـۀ فردی 
وارد گفت وگوهـای صلـح شـده بودنـد. پس 
از برخـی تحـوالت در منطقـه و تاش هـای 
برخـی از کشـورها بـرای مقاومـت در برابـر 
کشـورها[  ]ایـن  غـرب،  و  متحـده  ایـاالت 
عـاوه بـر تاش هـای دیگـر، سـعی داشـتند 
از طالبـان بـرای رسـیدن بـه اهـداف تاکتیکی 
خـود اسـتفاده کنند. بنابر این بـا طالبان تماس 
برقـرار کردنـد و برای شـان حمایت های مالی 
و سـاح فراهـم کردند. ایـن تاش هـا نه تنها 
طالبـان را تقویـت کرد، بلکه دسـت آویزی به 
پاکسـتان داد کـه ادعا کند جنگ افغانسـتان و 
حمایـت طالبـان تنها به پاکسـتان برنمی گردد. 

بنابـر ایـن، منازعـه شـکل منطقه یی بـه خود 
گرفـت و بـا گذشـت زمـان پیچیده شـد.

و  مذهـب  متـداول،  روایـات  برخـاف 
در  ثانـوی  عامـل  عنـوان  بـه  ایدئولـوژی 
رفـت.  تذکـر  طالبـان  سـربازگیری  تسـهیل 
مصاحبه شـونده گانی کـه مذهب را بـه عنوان 
عامـل گسـترش طالبـان عنـوان کرده انـد، بـر 
ایـن باورنـد کـه طالبـان از جوامـع بی سـواد 
شـرق  و  جنـوب  در  محافظـه کار  بسـیار  و 
امـا  می کننـد.  سـربازگیری  افغانسـتان 
برخـاف روایـات متـداول کـه طالبـان را به 
از جنبـش جهـادی جهانـی  عنـوان بخشـی 
ایـن  اکثـر شـرکت کننده گان در  می پندارنـد، 
تحقیـق معتقدنـد کـه طالبـان اساسـآ دارای 
گرفتـن  بـه  کـه  داخلی انـد  سیاسـی  برنامـۀ 
دوبـارۀ قـدرت در افغانسـتان مرتبـط اسـت. 
بـه عنـوان مثـال، محی الدیـن مهـدی، عضـو 
شـورای رهبـری جمعیـت اسـامی و عضـو 
پارلمان افغانسـتان، معتقد اسـت کـه آجندای 
فعلـی طالبـان سیاسـی و در راسـتای گرفتـن 
قـدرت در کابـل اسـت. “بعـد از 11سـپتامبر 
هـم طالبـان بـا همـان انگیزه هـای پنهانـی که 
پاکسـتان داشـت، جنـگ را ادامـه دادنـد، اما 
علیالظاهـر ایـن بار بـا انگیزه یی بـرای گرفتن 
حاکمیـت از دسـت رفته. یـک بخش کوچک 
از طالبان هم شـاید احساسـات بسـیار مفرط 
دینـی داشـته باشـند. از دید آن ها جنگ شـان 

ادامـۀ جهـاد اسـت.”
اختافـات محلـی و درون قبیله یـی در جنوب 
از عوامـل  یکـی دیگـر  افغانسـتان  و شـرق 
اصلـی شـورش گری طالبـان از سـوی شـورای امنیت 
ملـی عنـوان شـده اسـت. بـه گفتۀ یک مشـاور ارشـد 
شـورای امنیـت ملـی کـه بـه شـرط افشانشـدن نامش 
صحبـت می کـرد، چندیـن قبیلـه و طایفـه در مناطـق 
جنوبـی و غربـی افغانسـتان که از روند پسـا-کنفرانس 
بُـن سـود نبرده اند، بـرای تأمیـن امنیت شـان در مقابل 
سـران قبایـل رقیب شـان کـه بـا دولـت و امریکایی ها 

روابـط نزدیـک داشـتند، بـه طالبـان پیوسـته اند. 
گفته هـای ذیـل بـه عوامـل قبیله یـی شـورگری 

طالبـان می پـردازد:
طالبـان  از  وسـیع  طیـف  یـک  شـک  بـدون 
برخاسـته از مـردم محل انـد کـه از آوان ایجـاد 
و  راه جنـگ  بنابـر دالیـل مختلـف  امـروز  تـا 
خشـونت را در مقابـل دولـت افغانسـتان اختیار 
مشـکات  و  شـکایات  تنش هـا،  نموده انـد. 
میانقومـی و قبیله یـی در حـوزۀ جنـوب غـرب 
و اختافـات تنظیمـی و نارضایتی هـای گسـترده 
از جملـه عوامـل تـداوم جنـگ آن ها در شـمال، 
غرب و سـایر نقاط کشـور بوده. بدون شـک در 
ابتـدا کتلـۀ بزرگـی از طالبـان در حـوزۀ جنوب 
غـرب را عمدتـًا اقوامـی کـه از گذشـته ها خـود 
میداننـد،  رانده شـده  حاشـیه  بـه  و  محـروم  را 
همچـون قـوم نـورزی، علیزی و اسـحاقزی و یا 
هوتـک تشـکیل میدهـد... یـک علت عمـده که 
چـرا امـکان برگشـت طالبـان در حـوزۀ جنوب 
غـرب بعـد از 2001 از بیـن رفـت، چه گونه گی 
شـکلگیری وضعیـت بعد از فروپاشـی آن ها بود. 
بـه مجـرد فـرار ماعمـر از کندهار و محوشـدن 
طالبـان از آنجـا قـدرت بـه دسـت کسـانی افتاد 
کـه نه تنهـا از لحـاظ قومـی بـا اکثریـت رهبـری 
طالبـان تنـش و خصومت هـای عمیـق داشـتند، 
بلکـه کسـانی بودند کـه طالبان آن ها را دشـمنان 
ایـن جهـت  از  درجـه یـک خـود میشـمردند. 
طالبـان از تـرس انتقـام فـراری شـدند. در نتیجه 
ایـن امـر باعـث عقده هـای بیشـتر میـان طالبـان 

. شد
مصاحبهشـونده گان  گسـتردۀ  توافـق  علی رغـم 
مجـدد  ظهـور  چندالیـۀ  عوامـل  مـورد  در 
طالبـان، منابـع خارجـی تـا حـد زیـادی دربـارۀ 
ماهیـت شـورش گری طالبـان بـا منابـع داخلـی 
مخالف انـد. در حالـی کـه منابـع داخلـی تأکیـد 
می کننـد کـه طالبان بدون داشـتن روابـط بیرونی 
و حمایت های خارجـی نمی توانند دوام بیاورند، 
در  خارجـی  تحلیل گـران  و  دیپلمات هـا  اکثـر 
کابـل، طالبـان را بـه عنـوان یک گروه شورشـی 

خلـی  ا د
یـا محلـی می پندارنـد. به طـور مثـال، پییِـر مایـودون، 
افغانسـتان  در  اروپـا  اتحادیـۀ  نماینده گـی  رییـس 
می گویـد: »بـدون شـک آن هـا یـک گـروه شورشـی 
داخلـی هسـتند، امـا بُعـد ایدئولوژیـک نیز دارنـد. اما 
بُعـد داخلـی، علـت اصلی اسـت. این موضـوع واضح 
اسـت کـه مـا از ایـن تیـوری کـه طالبـان بـرای یـک 
هـدف جغرافیـای سیاسـی اسـتفاده می شـود، آگاهـی 
داریـم، امـا علی رغـم آن، بـه نظر من آجندای اساسـی 

طالبـان، داخلـی یـا ملـی اسـت.« 
مامـور سیاسـی یونامـا کـه قبًا به وی اشـاره شـد نیز 
طالبـان را بیشـتر یک جریان شورشـی داخلـی می داند 
تـا یـک گـروه فراملـی. همچنیـن زاهـد نصراللهخـان 
سـفیر پاکسـتان در کابـل بر این باور اسـت کـه طالبان 
یـک گـروه محلـی اسـت. وی در ایـن بـاره چنیـن 
توضیـح داد: »از نظـر مـن آن هـا یـک گـروه بسـیار 
محلـی محلی انـد. آن ها همیشـه چنیـن بوده انـد. آن ها 
هیچ گاهـی ادعای خافـت را مطرح نکـرده و هیچ گاه 
ادعـای گسـترش ایدئولـوژی خود... یا تفسـیر خود از 
اسـام را بـه کشـورهای دیگر نیـز پیش نکشـیده اند.«
همچنیـن، هـو شیشـینگ، رییـس مطالعـات جنوب و 
جنـوب شـرق آسـیا و اقیانوسـیه در انسـتیتوت روابط 
بین المللـی معاصـر چیـن، بـاور دارد کـه فعالیت هـای 
اخیـر طالبـان نشـان می دهنـد کـه ایـن گـروه مشـی 
محلـی دارنـد تـا یـک مشـی منطقه یـی یـا جهانـی. 
برعـاوه، بـه گفتـۀ علی رضـا قلی پـور، رییـس گـروه 
و  سیاسـی  مطالعـات  انسـتیتوت  آسـیای  مطالعـات 
ایـران، طالبـان در  امـور خارجـۀ  بین المللـی وزارت 
آغـاز بـا ابعـاد منطقه یـی ظهـور کردنـد، امـا در حـال 
حاضـر ایـن گروه بـه »یک نیروی مسـتقل سیاسـی و 
اجتماعی« در افغانسـتان تبدیل شـده اسـت. بالعکس، 
و  پیچیده تـر  پدیـدۀ  یـک  را  طالبـان  داخلـی،  منابـع 
خارجـی  و  داخلـی  پیوندهـای  دارای  چندبُعـدی 
می پندارنـد. بـه طـور مثـال، عبدالحفیظ منصـور، یکی 
از اعضـای شـورای ملـی افغانسـتان طالبـان را به سـه 
دسـته تقسـیم کرده و تأکیـد می کند که برخـورد با هر 

دسـته، نیازمنـد سیاسـت های ویـژه اسـت:

طالبـان چندالیـه هسـتند: الیـۀ اول مردمان سـادهدلی 
کـه مـدارس دینـی را خوانده انـد و در سـا ل های اخیر 
جوانـان بیـکار و بیمضمـون هـم بـه آن ها پیوسـته اند. 
و امـا الیـۀ دوم کشـورهای منطقه اسـت کـه طالبان را 
حمایـت و پشـتیبانی می کننـد و الیۀ سـوم قدرت های 
جهانـی اسـت کـه اینهـا در مجمـوع پدیده یـی بـه نام 

طالـب را می سـازند.
بـه همیـن ترتیـب، عزیـزاهلل رفیعـی، رییـس مجتمـع 
جامعـۀ مدنـی افغانسـتان، طالبـان را بـه چهاربخـش 
تقسـیم کـرده و پیشـنهاد می کنـد برخورد بـا هر بخش 

نیازمنـد اقدامـات ویژه اسـت:
طالبـان از نقطهنظـر سـاختاری خـود به چندیـن گروه 
تقسـیم می شـوند؛ طالبـان یـک گروه مسـتقل نیسـت. 
بخـش اول از طالبـان گروه هـای بیـکار یـا گروه هـای 
نسـل جنـگ هسـتند کـه متأسـفانه هیـچ کار دیگـری 
جـز تفنگداشـتن و نـان درآوردن از طریـق تفنـگ را 
بلـد نیسـتند. بخـش دوم طالبـان کسـانی هسـتند کـه 
سیاسـی  مشـکات  یـا  خانواده گـی  مشـکات  بنابـر 
یـا هـم بنابـر قربانیشدنشـان، بـه طالبـان پیوسـته اند تا 
علیـه بیعدالتی هـا بجنگنـد؛ ]بیعدالتی هایـی[ که ناشـی 
می شـوند از فسـاد دولـت افغانسـتان و عمل کرد هـای 
عملکرد هـای  از  هـم  یـا  دولـت  گروهمحـورِ 
قومندان هایـی کـه در داخـل نظـام جابه جـا شـده اند. 
]ایـن بخـش از طالبـان[ می جنگنـد تـا از اینهـا انتقـام 
بگیرنـد... بخش سـوم طالبـان گروه هـای مافیایی مواد 
مخـدر اسـت که یک حلقۀ بسـیار قـوی را از نقطهنظر 
سیاسـی و اقتصـادی در داخل طالبان تشـکیل می دهد. 
بخـش چهـارم طالبان گروه های ایدئولوژیک اسـت که 
این هـا به صورت بسـیار گسـترده بـا تفکـر بنیادگرایانه 
یـا رادیکالیسـتی اسـامی می جنگنـد و باور شـان ایـن 
اسـت کـه جنـگ علیه کفـر در افغانسـتان مشـروعیت 
دارد و بایـد جنگیـد. ایـن گروه غیرقابل آشـتی با نظام 
سیاسـی دموکراتیک در افغانسـتان اسـت و بدون شک 
کـه این گـروه تـا آخریـن لحظـه می جنگد. متأسـفانه 
ایـن گـروه توانایـی رهبـری و توانایی نفـوذ باالیی در 

سـطوح دیگـر طالبـان را دارد...

سناریوی 
پایان بخشیدن 

به منازعه 
از طریق 
مذاکره

الگوهای حل منازعه در افغانستان:
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البیرونــی در آغــاز کتــاب  پیرامــون لســانیات مقایســه یی 
ــا  ــا تنه ــه زبان ه حــرف زده اســت چــون می دانســت ک
ــه  ــد ک ــه آیینه هایی ان ــه بلک ــو ن ــم و گفت وگ ــزار تفاه اب
در  او  می یابنــد.  بازتــاب  آن  در  ملت هــا  جهان بینــی 
ــرادف و مشــترکات لفظــی و حــروف  ــه ت ــن رابطــه ب ای
و آواهــا اشــاره می نمایــد. البیرونــی بــرای شــناخت بهتــر 
ــان رو  ــن ادی ــی ای ــای اصل ــن زبان ه ــه آموخت ــان ب ادی
ــای سانســکریت و ســریانی  ــر زبان ه آورد و توانســت ب
و یونانــی و عربــی برعــاوۀ خوارزمــی و فارســی تســلط 
ــم و  ــم مه ــی او مفاهی ــوان نمونه ی ــد. به عن ــل نمای حاص
ــی و  ــای عرب حساســی چــون »اهلل« و »رب« را در زبان ه
ــد،  ــای متفاوتی ان ــه دارای مدلول ه ــریانی ک ــری و س عب
مــورد مطالعــه قــرار داد. او می خواهــد بگویــد کــه 
ــای  ــادی در تفاوت ه ــدود زی ــا ح ــی ت ــات دین اختاف
ــه  ــن ب ــک دی ــان ی ــتن زب ــد و ندانس ــه دارن ــی ریش زبان
ــد  ــوم می انجام ــورت عم ــن به ص ــناخت آن دی ــدم ش ع
و در نتیجــه عــدم شــناخت، تصــوری خــاف حقیقــت 
را بازتــاب می دهــد، و سرشــت انســان بــا مجهــول و نــا 

ــدارد. ــازگاری ن ــر س ــناخته ها س ش
ــوده  ــاره نم ــه آن اش ــی ب ــه البیرون ــری ک ــکل دیگ مش
ــد  ــت می دان ــه حقیق ــیدن ب ــع رس ــی از موان و آن را یک
ــت و از  ــب اس ــمن تعص ــی دش ــت. البیرون ــب اس تعص
ــۀ«  ــار الباقی ــد« و »اآلث ــا للهن ــای »م ــن رو در کتاب ه همی

ــد.   ــاره می نمای ــه آن اش ب
ــاده یی  ــود کار س ــوده ب ــاز نم ــی آغ ــه البیرون کاری را ک

ــد: ــت. او می نویس ــوده اس نب
» أّن األصــل الــذي أصلتــه والطریــق الــذي مّهدتــه لیــس 
ــل  ــل جم ــي تدخ ــل الت ــرۀ األباطی ــب المنال...لکث بقری

ــث« . ــار واألحادی األخب
ــه همــوار  ــه و راهــی را ک ــه نهادین ــی را ک ترجمــه: اصل
ســاخته ام کار آســانی نیســت.. از ایــن جهــت که ســخنان 
ــار و ســخنان مردمــان گردیــده  ــی وارد اخب باطــل فراوان

اســت.
در حالی کــه دیگــران ادیــان را از عینــک دوگانه گی هــای 
»کفــر« و »ایمــان« و »خطــا« و »صــواب« و »حــق« و 
ــی  ــد، البیرون ــود« می دیدن ــوم« و »محم ــل« و »مذم »باط
ــی آورد و از  ــم نم ــان و قل ــر زب ــی ب ــم حرف ــدون عل ب
ــات و رســوم و ســنت ها  ــا آن کــه کســی مکون نظــر او ت
را  ادیــان  زبان هــای  و  ســمبول ها  و  اســطوره ها  و 
ــدون  ــی ب ــردد. البیرون ــن عرصــه گ ــد وارد ای ــد نبای ندان
ــی  ــورد روایات ــم در م ــد و می بینی ــرف نمی زن ــم ح عل
ــت،  ــرده اس ــاد ک ــم ی ــان قدی ــتی در یون ــه از بت پرس ک

می گویــد:
»والیجوز أن نقضی بما ال علم لنا به«. 

ــم  ــدان نداری ــم ب ــزی کــه عل ــد در مــورد چی ــی: نبای یعن
ــم. حکمــی صــادر نمایی

ــی جســت وجوگر ســخت کوش حــق و حقیقــت  البیرون
ــود. او در  ــم ب ــخت گیر ه ــی س ــن راه خیل ــود و در ای ب

ــد:  ــش می نویس ــۀ« خوی ــار الباقی »اآلث
بعــد تنزیــه النفــس عــن العــوارض المردیــۀ أکثــر الخلــق، 
واألســباب المعمیــۀ لصاحبهــا عــن الحــق، وهــي کالعــادۀ 
المألوفــۀ، والتعصــب، والتظافــر، وإتبــاع الهــوی، والتغلــب 
بالریاســۀ، وأشــباه ذلــک.. وبغیــر ذلــک، ال یتأتــی لنــا نیــل 

المطلــوب ولــو بعــد العنــاء الشــدید والجهــد الجهیــد‹‹ 
»پــس از آن کــه نفــس را از عواضــی کــه بیش تریــن مــردم 
را هــاک نمــوده اســت و اســبابی کــه بیش تریــن مــردم 
را از دیــدن حــق کــور کــرده اســت، ماننــد عادت هــا و 
تعصــب و غلبــه بــر خصــم و پیــروی هــوی و هــوس و 
ــه  ــوان ب ــدون آن نمی ت ــال آن... و ب ــی و امث ــدرت طلب ق
ــو کــه دشــواری ها را متحمــل شــده و  هــدف رســید ول

کوشــش ســخت هــم نمــود.«
البیرونــی یکــی از پیش گامــان مطالعــات مقایســه یی 
ــش آن  ــن و نق ــناخت دی ــرای ش ــه ب ــت ک ــان اس ادی
ــد،  ــم می دان ــر را مه ــج عنص ــتان پن ــۀ هندوس در جامع
ــار  ــی، رفت ــدس مذهب ــای مق ــکرت، کتاب ه ــان سانس زب
ــران.  ــا دیگ ــردم ب ــار م ــل و رفت ــنت ها، تعام ــی، س مذهب
از  برخــی  کــه  اســت  ویژگی هایــی  دارای  او  کار 
ویژگی هــای دین شناســی البیرونــی را می تــوان قــرار 

ــمرد: ــل برش ذی
ــرا  ــی زی ــدس دین ــون مق ــی مت ــان اصل ــن زب 1- آموخت
ــانند.  ــن را برس ــی مت ــوم اصل ــد مفه ــا نمی توانن ترجمه ه
2- تســلط و احاطــۀ خیلــی گســترده بــر موضــوع مــورد 

بحــث. 
ــران  ــی و رهب ــمبول های دین ــا س ــتقیم ب ــاس مس 3- تم

آن هــا. 
4- شکاکیت و پابندی به امانت علمی

در مراجــع اســامی پیونــدی قدیمــی میــان ســنت 
بت پرســتی و ســرزمین هندوســتان وجــود داشــته و 
بت پرســتی در تاریــخ ادیــان از هندوســتان آغــاز گردیــده 
اســت. نویســنده گان زیــادی را بــاور بــر ایــن بــوده کــه 
ــد.  ــرود آم ــتان ف ــر ســرزمین هندوس ــار نخســت ب آدم ب
می گوینــد زمانــی کــه آدم پــدرود حیــات گفــت جســد 
او را در غــاری کــه در کــوه »بــود« و یــا »نــود« واقــع بود، 
گذاشــتند. در همــان اثنــاء یکــی از فرزنــدان قابیــل آمــد 
و بــه فرزنــدان شــیث پیشــنهاد نمــود تــا به رســم یــادگار 
بتــی چــون آدم تراشــیده و آن را پرســتش نماینــد، و ایــن 
ــد.  ــه ســاخته شــد و پرســتش گردی ــود ک ــی ب ــن بت اولی

ــزرگ و نیکــوکاری به نام هــای »ود«  ــردان ب ــس از آن م پ
ــد و  ــر« آمدن ــوث« و »نس ــوق« و »یغ ــواع« و »یع و »س
آن هــا هــم زمانــی کــه رحلــت نمودنــد فرزنــدان قابیــل 
ــردم آن  ــاختند و م ــت س ــی ب ــکل هرکدام ــام و ش به ن
ــی  ــوح طوفان ــا آن کــه در عصــر ن بت هــا را پرســتیدند ت
از زمیــن و هــوا جوشــیدن گرفــت و همــۀ آن بت هــا را 

بــه شــهر جــده در جزیــرۀ عربســتان افگنــد . 
نویســنده گان دیگــری ماننــد محمدقاســم هندوشــاه 
ــد  ــد بوده ان ــه معتق ــتر رفت ــم پیش ــن ه ــترآبادی از ای اس
ــه  ــه مک ــام ب ــش از اس ــتان پی ــای هندوس ــه برهمن ه ک
ــه جابه جــا  ــه در کعب ــی ک ــر بت های ــا در براب ــد ت می رفتن

ــد.  ــرض ارادت نماین ــد، ع ــده بودن ش
امــا البیرونــی آییــن هندویــزم را در جمــع ادیــان توحیدی 
ــا توحیــد آغــاز  قــرار داده اســت. از نظــر او هندویــزم ب
ــد  ــیر توحی ــر مس ــدی دیگ ــان توحی ــد ادی ــد و مانن ش
را رهــا نمــود و بــه بت پرســتی و شــرک رو آورد، 
ــدم  ــی در آن پیش ق ــر دین ــاس ه ــه عوام الن ــی ک انحراف
ــدو  ــه گان هن ــم یافت ــاظ او تعلی ــن لح ــد و از همی بوده ان
را موحــد و یکتاپرســت خوانــد. او گفــت عامــۀ هنــدوان 
ــلمانان  ــان مس ــه در می ــوری ک ــان ط ــت اند هم بت پرس

ــم. ــا »مشــبهه« را داری م
ــیم  ــواص تقس ــوام و خ ــۀ ع ــه دو طبق ــا را ب  او هندوه
ــا در  ــواص آن ه ــدۀ خ ــه عقی ــت ک ــد اس ــوده و معتق نم
پیونــد بــه توحیــد بــا عقیــدۀ مســلمان ها تفاوتــی نــدارد 
ــل شــده و از  ــرای خــدا حــواس قای ــا ب ــوام آن ه ــا ع ام
او موجــودی افســانه یی تصویــر کشــیده اند کــه بــه 

ــد.  ــباهت دارن ــلمانان ش ــان مس ــبهه در می ــب مش مذه
از البیرونی خود دربارۀ عبادت بت ها بشنویم:

ــی عوامهــم  ــد إل ــن الهن ــۀ الخــواص م ــا طبق »إن تجاوزن
إختلــف األقاویــل عندهــم وربمــا ســمجت کمــا یوجــد 
مثلــه فــي ســائر الملــل بــل فــي اإلســام مــن التشــبیه«. 
ــه  ــم و ب ــان بگذری ــاص هندی ــۀ خ ــر از طبق ــی: »اگ یعن
عــوام آن هــا برســیم می بیینیــم کــه آن هــا ســخن 
ــر ســخن  ــم ب ــاید ه ــد و ش ــان می آورن ــر زب ــی ب متفاوت
خویــش اصــرار ورزنــد همان طــوری کــه در میــان ســایر 
مردمــان و حتــی در میــان مســلمانان دیــده می شــود کــه 

ــۀ آن اســت«. ــبهه نمون مش
ــم در  ــا و تعظی ــود بت ه ــه وج ــود ک ــد ب ــی معتق البیرون
ــا از  ــه آن ه ــوده بلک ــرک نب ــوم ش ــه مفه ــان ب ــر ایش براب
ــد. آن چــه در  ــا خــدا را پرســتش می نمودن خــال بت ه
ــود  ــرام ب ــت ســجود احت ــا صــورت می گرف ــر بت ه براب

نــه ســجود عبــادت.
ــرای کســانی می نوشــت کــه توحیــد اســاس  ــی ب البیرون
اعتقــاد شــان بــود و از همیــن رو الزم می دیــد تــا مفهــوم 

توحیــد را در هندویــزم شــرح و بســط کافــی مــی داد.  
ــه ایــن  ــی معتقــد ب ــادت بت هــا البیرون ــه عب ــد ب در پیون
ــات را درک  ــتر محسوس ــاس بیش ــوام الن ــه ع ــت ک اس

ــدرکات را.  ــم و م ــه مفاهی ــد ن می کنن
او خود می نویسد: 

»معلــوم أن الطبــاع العامــي نــازع إلــی المحســوس نافــر 
إلــی المعقــول الــذي ال یعقلــه إال العالمــون الموصوفــون 
ــال  ــی المث ــکونه إل ــۀ، ولس ــکان بالقل ــان وم ــي کل زم ف
عــدل کثیــر مــن أهــل الملــل إلــی التصویــر فــي الکتــب 
والهیــاکل کالیهــود والنصــاری ثــم المنانیــۀ خاصــۀ، 
ــت  ــو ابدی ــک ل ــه: إن ــا قلت ــی م ــاهدا عل ــک ش وناهی

ــۀ لعامــي  ــه أو مکــۀ والکعب صــورۀ للنبــي صلــی اهلل علی
أو إمــراۀ لوجــدت مــن النتیجــۀ اإلستبشــار فیــه دواعــي 
التقبیــل وتعفیــر الخدیــن والتمــرغ کأنــه شــاهد المصــور 
ــو  ــذا ه ــرۀ، وه ــج والعم ــک الح ــک مناس ــی بذل وقض
الســبب الباعــث علــی ایجــاد األصنام بأســامي األشــخاص 
المعظمــۀ مــن األنبیــاء والعلمــاء والمائکــۀ مذکــرۀ أمرهم 
عنــد الغیبــۀ والمــوت مبقیــۀ آثــار تعظیمهمــن فــي 
ــا  ــد بعاملیه ــال العه ــی أن ط ــوت إل ــدی الف ــوب ل القل
ودارت القــرون واألحقــاب علیهــا ونســیت أســبابها 

ــتعملۀ.«  ــنۀ مس ــما وس ــارت رس ــا وص ودواعیه
یعنــی: »ایــن هویــدا اســت کــه سرشــت انســان به ســوی 
ــا  ــوده و از آن چــه ب آن چــه حــس می شــود در کشــش ب
ــا  ــل ب ــد. تعام ــزان می باش ــود گری ــناخته می ش ــل ش عق
ــژۀ دانشــمندان  ــه عقلیــات می شــود وی ــوط ب آن چــه مرب
ــان  ــمار ش ــا ش ــا و مکان ه ــۀ زمان ه ــه در هم ــت ک اس
انــدک بــوده اســت. بــه عنــوان مثــال، می بینیــم یهودیــان 
ــر و  ــه کشــیدن تصوی ــژه مانوی هــا ب و مســیحیان و به وی
ســاختن مجســمه رو آورده انــد. بــرای اثبــات ایــن ادعــا 
همیــن مثــال کافــی اســت کــه اگــر تصویــری از پیامبــر 
اســام و یــا مکــه و یــا هــم کعبــه را بــه مــردی عامــی 
ــی در  ــرور و خوش ــانۀ س ــی نش ــان ده ــی نش ــا زن و ی
ســیمایش هویــدا گردیــده و خواهــی دیــد کــه چه گونــه 
تــو  می مالــد،  آن  در  را  رخســارش  و  بوســیده  آن را 
ــده  ــه چشــم ســر دی ــه را ب ــر و مکــه و کعب گویــی پیامب
ــت  ــت. عل ــام داده اس ــره را انج ــج و عم ــک ح و مناس
ــام شــخصیت های بزرگــی  ــه ن اصلــی ســاختن بت هــا ب
ــران و دانشــمندان و فرشــته گان از همین جــا  چــون پیامب
ــرگ شــان  ــا م ــن و ی ــا رفت ــه ب نشــأت نمــوده اســت ک
آثــار بزرگــی شــان در دل هــا می مانــد، تــا آن کــه 
ــد و  ــم آمدن ــر ه ــت س ــا پش ــت و قرن ه ــال ها گذش س
رفتنــد و علــت »بت تراشــی« فرامــوش شــده و بــه رســم 

ــد.« و ســنتی تبدیــل گردی
البیرونی در صفحۀ 93 و 94 ما للهند می نگارد: 

»ولیتحقــق مــا قلنــا مــن ان هــذه االصنــام منصوبــۀ للعوام 
الذیــن ســفلت مراتبهــم وقصــرت معارفهــم فامــا عمــل 
صنــم قــط بأســم مــن عــا المــادۀ فضــا عــن اهلل تعالــی 
ولیعــرف کیــف یعبــد الســفل بالتمویهــات ولذلــک قیــل 
ــي  ــون ف ــاس یتقرب ــرا مــن الن ــا«: ان کثی ــاب »کیت ــي کت ف
ــی بغیــري ویتوســلون بالصدقــات والتســبیح  مباغیهــم ال
لهــا  وأوفقهــم  علیهــا  فأقویهــم  لســواي  والصــاۀ 

ــم.«  ــی إرادتهــم الســتغنائي عنه ــم إل وأوصله
ــرای  ــا ب ــه بت ه ــن هم ــه ای ــم ک ــد می داری ــی:« تاکی یعن
عــوام ســاخته شــده انــد؛ کســانی که دارای مرتبــۀ پاییــن 
و معرفــت اندکــی بــوده و به نــام آن چــه عالی تــر از 
ــاخته  ــمه س ــدا، مجس ــه خ ــد ب ــه رس ــوده، چ ــاده ب م
ــن اشــیای بیهــوده از  ــه ای ــد دانســته شــود ک ــد، و بای ان
ــن  ــد و از همی ــرار می گیرن ــود ق ــیده معب ــای پوش راه ه
ــادی  ــان زی ــده اســت، مردم ــا« آم ــاب »کیت لحــاظ در کت
بــه هــدف رســیدن بــه مــن از غیــر مــن اســتعانت جســته 
ــرای  ــا ب ــاز و تســبیح را در پیشــگاه آن ه ــه و نم و صدق
ــا را  ــن آن ه ــازند، و م ــیله می س ــن وس ــه م ــیدن ب رس
ــا را  ــم بخشــید و آن ه ــرو خواه ــن موجــودات نی ــر ای ب
ــازی  ــا نی ــه آن ه ــن ب ــون م ــانم چ ــان می رس ــه مرادش ب

ــدارم«.  ن

ابـو ریحـان بیـرونی

خواجه بشیر احمد انصاری -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش سوم

کــه  اســت  هویــدا  ایــن 
ــوی  ــه س ــان ب ــت انس سرش
ــش  ــود در کش ــس می ش ــه ح آن چ
ــا عقــل شــناخته  ــوده و از آن چــه ب ب
می باشــد.  گریــزان  می شــود 
تعامــل بــا آن چــه مربــوط بــه 
عقلیــات می شــود ویــژۀ دانشــمندان 
و  زمان هــا  همــۀ  در  کــه  اســت 
ــوده  ــدک ب مکان هــا شــمار شــان ان
ــم  ــال، می بینی ــوان مث ــه عن اســت. ب
یهودیــان و مســیحیان و به ویــژه 
ــر و  ــیدن تصوی ــه کش ــا ب مانوی ه
ســاختن مجســمه رو آورده انــد. برای 
اثبــات ایــن ادعــا همیــن مثــال کافی 
اســت کــه اگــر تصویــری از پیامبــر 
اســام و یــا مکــه و یــا هــم کعبــه را 
بــه مــردی عامــی و یــا زنــی نشــان 
ــی در  ــرور و خوش ــانۀ س ــی نش ده
ســیمایش هویــدا گردیــده و خواهــی 
ــیده و  ــه آن را بوس ــه چه گون ــد ک دی
رخســارش را در آن می مالــد، تــو 
گویــی پیامبــر و مکــه و کعبــه را بــه 
چشــم ســر دیــده و مناســک حــج و 

ــت ــام داده اس ــره را انج عم
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پیش شرط طالبان برای گفت وگوی مستقیم با امریکا:

انس حقانی را از زندان رها کنید

تجلیل از سال روز شهادت قهرمان ملی از سویدن تا هرات و کابل

از دانشـگاه تا مـقاومت

انجمن صنایع:
روند قاچاق دالر به ایران 

شدت گرفته است 

یــک عضــو ارشــد، گــروه طالبــان بــه بــی بــی ســی 
ــن  ــرط های ای ــش  ش ــی از پی ــه یک ــت ک ــه اس گفت
ــاالت  ــا ای ــح ب ــرات صل ــاز مذاک ــرای آغ ــروه ب گ
ــی  ــزاران زندان ــش از ه ــی بی ــکا، رهای ــدۀ امری متح

ــب اســت. طال
ــرای  ــد ب ــه بای ــد ک ــان گفته ان ــروه طالب ــان، گ هم چن
ــب از  ــان طال ــن از زندانی ــرات هزاران ت ــاز مذاک آغ

ــوند.  ــتان آزاد  ش ــای افغانس زندان ه
ــی،  ــن حقان ــی، پســر جال الدی ــس حقان ــی ان رهای
رهبــر پیشــین شــبکۀ حقانــی  یکــی  یکــی از 

ــا  ــان ب ــروه طالب ــرات گ ــاز مذاک ــر ط های آغ پیش ش
ــد. ــکا می باش ــدۀ امری ــاالت متح ای

یــک مقــام ارشــد گــروه طالبــان در والیــت هلمنــد 
ــرات  ــاز مذاک ــر آغ ــان به خاط ــه آن ــت ک ــه  اس گفت
صلــح بــا امریــکا، رهایــی هــزاران فــرد آن گــروه را 

ــد. ــا زندانی ان ــه فع ــتند ک خواس
ــدن  ــرط فاش نش ــه ش ــان ب ــروه طالب ــام گ ــن مق ای
ــه  ــان ب ــنهادی آن ــت پیش ــه، در فهرس ــام اش گفت ن
ــس  ــام ان ــان، ن ــان ش ــی از زندانی ــای امریکای مقام ه
ــامل   ــز ش ــی نی ــن حقان ــال الدی ــر ج ــی، پس حقان

ــت. اس
تاهنــوز مقام هــای امریکایــی در ایــن مــورد چیــزی 

نگفته انــد.
ــود دارد  ــا وج ــی از گزارش ه ــم، برخ ــویی ه از س
کــه داکتــر زلمــی خلیــل زاد، مشــاور وزارت خارجــۀ 
امریــکا در امــور افغانســتان بــه روز ســه شــنبۀ هفتــۀ 
ــر  ــان در قط ــروه طالب ــده گان گ ــا نماین ــته ب گذش

دیــدار کــرده  اســت.
ــته،  ــۀ گذش ــان هفت ــه در جری ــت ک ــن درحالی س ای
ــان  ــروه طالب ــه گ ــید ک ــر رس ــه نش ــی ب گزارش های
بــرای آغــاز مذاکــرات دور جدیــد بــا امریــکا، اعــام 

کرده اســت. آماده گــی 
آغــاز  اصلــی  شــرط  آنــان،  زندانیــان  آزادی 
گفت وگــو میــان دوطــرف گفتــه شــده بــود و 
ــب  ــر هردوجان ــه اگ ــد ک ــان گفتن ــای طالب مقام ه
ــرات  ــند، مذاک ــق برس ــه تواف ــوع ب ــن موض روی ای

بــود.  خواهــد  نتیجه بخــش 
 انــس مشــهور بــه عبــداهلل پســر جال الدیــن 
حقانــی را همــراه بــا حافــظ  رشــید فرمانــده نظامــی 
شــبکۀ تروریســتی حقانــی، در 22 میــزان ســال 

شــده اند.  بازداشــت   1393
پیــش از آن نصیرالدیــن حقانــی بــرادر انــس حقانــی 
ــن  ــام آباد و بدرالدی ــادی در اس ــال 2013 می در س
حقانــی یــک عضــو مهــم دیگــر شــبکۀ حقانــی در 
ــادی در وزیرســتان شــمالی کشــته  ســال 2012 می

شــدند. 
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ــاق  ــه قاچ ــد ک ــتان می گوین ــع افغانس ــن صنای ــووالن انجم مس
دالــر از کشــور بــه ایــران ســبب شــده تــا قیمــت پــول افغانــی 

ــر کاهــش یابــد.  در برابــر دال
ــورد  ــع کشــور در م ــس انجمــن صنای ــان، ریی ســخی احمد پیم
ــر گفــت: ایــن اتفــاق باعــث شــده  ــرات افزایــش قیمــت دال اث
ــد و  ــدا کن ــش پی ــدت کاه ــز به ش ــی نی ــول افغان ــه ارزش پ ک
ــران شــدت  ــه ای ــر از افغانســتان ب ــد قاچــاق اســکناس دال رون
بگیــرد؛ بــر همیــن اســاس دولــت نظارت هــای خــود را بــرای 

ــران بیشــتر کــرده اســت. ــه ای ــری از قاچــاق دالر ب جلوگی
خبرگــزاری »ایلنــا« بــا اشــاره بــه ســخنان آقــای پیمــان در رابطه 
ــران  ــی از ای ــت واردات کاالهــای چهارگــروه صنعت ــه ممنوعی ب
ــا  ــه م ــی ک ــن صحبت های ــق آخری ــه مطاب ــه ک ــور گفت ــه کش ب
بــا وزارت مالیــه داشــتیم ایــن ممنوعیــت فقــط در مــرز »فــراه« 
ــون  ــا همچ ــایر مرزه ــود و در س ــرا می ش ــت اج ــور موق به ط
»نیمــروز« و »هــرات« مشــکلی بــرای واردات نخواهیــم داشــت. 
او افــزود: بنابــر اظهــارت مســووالن بــه دلیــل اصــاح سیســتم 
گمرکــی در مــرز »فــراه« فعا ایــن گــروه از کاالهــا وارد نخواهد 
شــد. به طــور کلــی ایــن کاالهــا بــرای افغانســتان جــزو کاالهــای 
اساســی محســوب می شــود و هرگونــه خلــل در واردات آن هــا 
باعــث آســیب جــدی بــه رونــد اقتصــادی ایــن کشــور خواهــد 
شــد. بــه گفتــۀ او، حتــی اگــر آمریــکا بخواهــد فشــارهای خــود 
را بیشــتر کنــد در عمــل ایــن اتفــاق صــورت نخواهــد گرفــت؛ 

چــون مــا جای گزینــی بــرای آن نداریــم.
پیمــان هم چنــان گفــت: اگــر بخواهیــم ایــن کاالهــا را از چیــن 
ــاال  ــیار ب ــا بس ــدۀ آن ه ــت تمام ش ــم، قیم ــتان وارد کنی و پاکس
ــا  ــن مرزه ــل از ای ــل و نق ــکان حم ــه ام ــن آن ک ــی رود ضم م

ــدارد.  وجــود ن
ــدۀ کاالی افغانســتان  ــن تامین کنن ــران اصلی تری ــه ای ــزود ک او اف
ــم  ــران حج ــر در ای ــن دال ــس از باالرفت ــا پ ــت؛ مخصوص اس
ــرده  ــدا ک ــادی پی ــۀ اقتص ــتر صرف ــور بیش ــن کش واردات از ای

اســت.
وی در پایــان تصریــح کــرد: البتــه ایــن امــر در بحث نیــروی کار 
معکــوس اســت و در چندمــاه گذشــته بســیاری از افغان هایــی 
ــول  ــود پ ــوادۀ خ ــرای خان ــد و ب ــران کار می کردن ــه در ای ک
می فرســتاندند؛ اکنــون یــا برگشــته اند یــا بــه کشــورهای دیگــر 

ــد. ــرت کرده ان ــرای کار مهاج ب
از  امریکایــی  دالــر  به شــدت گرفتن  رابطــه  در  اظهــارات 
ــه  ــود ک ــان می ش ــی بی ــران درحال ــه ای ــتان ب ــای افغانس مرزه
پیــش از ایــن نیــز پولیــس والیــت مــرزی هــرات گفتــه اســت 

ــت.  ــرده اس ــت ک ــان را بازداش ــن از قاچاقچی ــه 13ت ک

 دانشــجویان هــرات از ســال روز شــهادت قهرمــان 
ملــی کشــور، شــهید احمدشــاه  مســعود زیــر نــام از 

دانشــگاه تــا مقاومــت تجلیــل کردنــد.
 ایــن برنامــه کــه روز شــنبه 14ســنبله/ شــهریور در 
ــداد  ــت تع ــا حضورداش ــرات ب ــتقال ه ــل اس هوت
ــرات  ــگاه ه ــاتید دانش ــجویان و اس ــری از دانش کثی
ــده گان  ــرکت شــماری از نماین ــان بــا ش و هم چن
ــاد  ــی بنی ــس  عموم ــس، ریی ــرات در مجل ــردم ه م
احمدشــاه  مســعود و جریــان سیاســی اجنــدای ملــی 
ــی مســعود و شــماری از شــخصیت های  احمــد ول
سیاســی برگــزار گردیــد. اشــترک کننده گان مســعود 

ــد. را مــرد تکــرار نشــدنی خواندن
ــی  ــاق مل ــام وف ــر ن ــۀ زی ــال برنام ــن ح  در همی
اجتماعــی و همدیگرپذیــری  پرتــو عدالــت  در 
از ســوی بنیــاد شــهید مســعود والیــت هــرات 
برگــزار گردیــد.  در ایــن برنامــه احمدولــی مســعود 
ــت: از  ــی گف ــدای مل ــی اجن ــان سیاس ــس جری ریی
ــاد  ــردم شــریف هــرات می خواهــم در محــور بنی م
ــی را  ــاق  مل ــام وف ــی به ن ــعود، حلقه ی ــهید مس ش
ــاق  ملــی  ــم برنامــۀ وف ــا بتوانی ــا م ــد ت تشــکیل دهن
را در والیــت هــرات نیــز راه انــدازی کنیــم.  حبیــب 
ــس در  ــرات در مجل ــردم ه ــدۀ م ــان، نماین الرحم
ــرای آزادی  ــت: شــهید مســعود ب ــن نشســت گف ای
ــن او را واقعــن  ــارزه می کــرد و م ــردم مب ــاه م و رف

ــبختی اســت   ــای خوش ــون ج ــتم؛ اکن ــت داش دوس
کــه بــرادر شــهید مســعود راه او را در پیــش گرفتــه 

ــته  اســت. ــدم گذاش ــای او ق و جــای پ
او می گویــد: مــن خوشــحال اســتم کــه بــرادر 
شــهید مســعود داعیــۀ قهرمــان ملــی کشــور را بلنــد 
ــۀ  ــک برنام ــه ی ــی ک ــاق  مل ــۀ وف ــد و برنام می کن

ملــی و اقوام شــمول اســت را ارایــه می کنــد.
او تاکیــد کــرد کــه مــا بــا قاطعیــت از طــرح وفــاق  
ملــی حمایــت می کنیــم، زیــرا داعیــۀ قهرمــان ملــی 

کشــور شــهید مســعود وفــاق ملــی بــود.
در همیــن حــال، ناهیــد فریــد نماینــدۀ دیگــر 
مجلــس در ایــن نشســت گفــت: اگــر آمــر صاحــب 
در برابــر طالبــان مبــارزه نمی کــرد، شــاید مــا 
ــرار  ــگاه ق ــن جای ــروز نمی توانســتیم در ای ــان ام زن

ــم.  بگیری
ــای  ــا در نهاده ــرد: حضــور م ــد ک ــد تاکی ــو فری بان
ــاه  ــارزات احمدش ــۀ مب ــی نتیج ــی و غیردولت دولت
ــت. ــان اس ــیاه طالب ــزم س ــر تروری ــعود در براب مس

ــر،  ــینی تحلیل گ ــراق حس ــید اش ــال س ــن ح  باای
ــی  ــدای مل ــان سیاســی اجن نویســنده و عضــو جری
در ایــن نشــت گفــت: احمدشــاه مســعود بــا خــرد 
ــرده  ــتقبال ک ــر اس ــا از خط ــرد، ام ــت می ک سیاس
ــایش  ــرای آزادی و آس ــود و ب ــش ب ــود، دور اندی ب

ــد. ــتان می رزمی ــردم افغانس م
ــن  ــعود ای ــهید مس ــنده: ش ــن نویس ــۀ ای ــه گفت  ب
شــهامت را داشــت کــه بــا پذیرفتــن خطــر و 
ــارزه  ــردم اش مب ــرای آزادی م ــرگ ب ــتقبال از م اس

ــد. کن
ــن  ــرای ای ــرای اج ــه ب ــی ک ــه هیات ــت ک  گفتنی س
ــماعیل  ــر اس ــا امی ــد، ب ــرات رفته بودن ــه ه ــه ب برنام
خــان یکــی از رهبــران جهــاد و مقاومــت نیــز 
ــت  ــن درحالی س ــد.  ای ــو کردن ــدار و گفت وگ دی
کــه از ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور در 
ــران  ــور مهاج ــارج از کش ــل و در خ ــگاه کاب دانش

ــد. ــل کردن ــز تجلی ــویدن نی ــور س ــم کش مقی

ناجیه نوری

په کنـدهار کـې پوځـي... 
کــوي، او کلــه چــي مــوږ عملیــات ورو وباســو بیانــو دوی 

ــږي.« ــه کی ــه پورت ــو ت غرون

امنیتــي ځواکونــه وايــي د وســله والو طالبانــو د ځپلــو پــه موخــه 

پــه دا ډول ســیمو کــې عملیاتــو تــه تــر رسه کــوي، تــر څــو دي 

ــول  ــه ونی ــونه مخ ــي ګواښ ــوالۍ د امنیت ــږدې ولس ــه نی ــیمو ت س

ــګ  ــو د ت ــو طالبان ــله وال ــه د وس ــوري ت ــتان ل ــي او د پاکس ښ

ــړي. ــه ډب ک ــګ مخ رات

افغــان د کندهــار د چټــک غربګــون قومانــدان، څارمــن عصمــت 

ــه  ــوږ پ ــورې زم ــره پ ــر ډې ــې ت ــې دي چ ــیمي داس ــي:« دا س واي

واک کــې نــه وي، مــوږ عملیــات وکــړو، او تهدیدونــه رفــع کــړو 

ــوی  ــم او ل ــه د دوی مه ــتنیږو، دلت ــه س ــیمو ت ــو س ــه خپل او بیرت

ــو  ــه غرون ــه پ ــیدو ځایون ــره د دوی د اوس ــر ډې ــته ت ــه ش پټنځایون

کــې دي چــې بیــا نــو مــوږ اړ یــو چــي د طیــارې څخــه اســتفاده 

وکــړو.«

د ولســوالیو لــه مرکزونــو لــرې ســیمو کــې ځینــي لــوی او واړه 

ــانیتا  ــو اس ــد لومړنی ــه آن د ژون ــر اوس ــې ت ــري چ ــتون ل کيل ش

ــې دي. ــې برخ ــم ب ــه ه څخ

د نــاوې ولســوالۍ اوســېدونکی، دیــن محمــد وايــي:«الرې مــو 

بنــدي دي، وچ کايل ده، ښــوونځي او مدرســې نــه لــرو، پــه 

ــی«. ــه نشــو تل ــازار ت میاشــتو میاشــتو ب

ــورو  ــځ د ن ــهیل لویدی ــه س ــواد پ ــم د هې ــه ه ــه څ ــار ک کنده

ــمېر  ــو ش ــم ی ــو اله ــت دی، خ ــن والی ــه ام ــه پرتل ــو پ والیتون

ــیزې  ــوي لس ــري ی ــې د تې ــته چ ــیمه ش ــي دايس س ــوالیو ک ولس

راپدیخــوا د وســله والو طالبانــو پــه ولکــه کــې دي.



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2331   د  و   شنبه        26  سنبله   /   شهر    یو  ر     y    1397    6محرم الحرام   y 1440  17 سپتمبر      72018 www.mandegardaily.com

ورزش

کپتان تیم ملی کرکیت:
در جام آسیا برای پیروزی آمده ایم

مادری به فرزند نابینایش 
گزارش فوتبال را می گوید

ــا  ــو ب ــور در گفت و گ ــت کش ــی کرک ــم مل ــان تی ــان، کپت ــر افغ  اصغ
ــروزی در جــام  ــرای پی ــم اش ب ــه تی ــه  اســت ک ــد، گفت ــانه های هن رس

آســیا آمده اســت.
ــتین  ــنبله( در نخس ــنبه )26س ــور روز یک ش ــت کش ــی کرک ــم مل  تی
برابــر  آســیا  جــام  رقابت هــای  دور  چهاردهمیــن  در  بازی شــان 

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــت آزمای ــریانکا بخ س
ــر  ــدارش در براب ــتین دی ــریانکا در نخس ــه س ــت ک ــن درحالی س  ای

ــورد.  ــت خ ــاوت 137 دوش، شکس ــا تف ــش ب بنگله دی
 افغانســتان و ســریانکا تــا حــال دوبــار در رقابت هــای پنجــاه آوره در 
برابــر هــم قــرار گرفتــه کــه در نخســتین بــازی درســال 2014 ببرهــای 
ــزار  ــش برگ ــه در بنگله دی ــیا ک ــام آس ــای ج ــور در رقابت ه ــی کش آب

شــده بــود، در برابــر ســریانکا شکســت خــورد.
 در دومیــن دیدارشــان در رقابت هــای جــام جهانــی ســال 2015 
ــاران  ــر ی ــز در براب ــود، نی ــو برگــزار شــده ب ــد ن میــادی کــه در زیان

ــد. ــت خوردن ــگا شکس ملن
ــان  ــون بازیکن ــتان اکن ــه افغانس ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــان ب ــا افغ  ام
ــد در  ــی خیل دارد و می توان ــی عیس ــان و نب ــد آرم ــد راش ــی مانن خوب

ــد. ــته باش ــوب داش ــش رو، خ ــازی پی ب
 رقابت های جام آسیا در امارات متحده عرب، برگزار می شوند.

یـــک مـــادر برازیلـــی بـــرای فرزنـــد نابینایـــش  گـــزارش 
ــد. ــش را می دهـ ــم محبوبـ ــال تیـ فوتبـ

ــه  ــش بـ ــر نابینایـ ــراه پسـ ــه همـ ــی بـ ــادر برزیلـ ــک مـ  یـ
ـــرای  ـــرش را ب ـــوب پس ـــم محب ـــازی تی ـــی رود و ب ـــتادیوم م اس

او گـــزارش می کنـــد.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری خبرآنایـــن: پالمیـــراس برزیـــل یـــک 
ـــادرش  ـــراه م ـــه هم ـــت و ب ـــه نابیناس ـــوان دارد ک ـــوادار نوج ه
بـــه اســـتادیوم مـــی رود و مـــادر ایـــن نوجـــوان بـــازی را بـــرای 

ـــد.  ـــی کن ـــزارش م او گ

سفـر نماینـده گان پارلمـان اروپا به افغـانستان
 پنجشیـر ، قـوس 1379، بازارک

جواب های قهرمان ملی به پرس های هیات اروپایی
جنــرال: همــۀ این هــا را کــه می گوییــد و در 
ــق هســتند؟ ــد همــه مواف ــن پروگــرام کــه داری ای
آمرصاحــب: برای تــان می گویــم کــه 98 درصــد، 
یکــی-دو فیصــدش را کــه بکشــیم دیگــران همــه 

موافــق هســتند.
ــری  ــطح رهب ــد در س ــن دو فیص ــا ای ــرال: آی جن

ــتند؟ هس
ــور  ــاید همان ط ــر ش ــی؛ در ظاه ــب: ن آمرصاح

ــت. ــه او نیس ــق قضی ــا عم ــود ام ــوم ش معل
دپانفلــی:                                                                                                                        کرســتوف  طــرف  از  ســوال 
ــۀ  ــک مصاحب ــن ی ــا م ــش شــما ب ــال پی چندین س
ــان  ــوق رای زن ــارۀ حق ــتید درب ــی داش اختصاص
ــکل  ــودم مش ــه خ ــد ک ــه بودی ــات، گفت در انتخاب
نــدارم امــا بــا دیگــران صحبــت کنــم، اگــر 
ــار  ــان فش ــد خودت ــکیل کنی ــی تش ــاال حکومت ح
یــا  بدهنــد  بایــد رای  می آوریــد کــه زن هــا 

می باشــید؟ دیگــران  منتظــر  این کــه 
ــد  ــه بع ــن ب ــمت از ای ــن قس ــب: در ای آمرصاح

ــدارد. ــود ن ــکلی وج ــچ مش هی
ــما  ــه ش ــی ک ــن صحبت های ــپ: ای ــرال فلی جن
و  اروپــا  بــه  بیاییــد  روز  یــک  اگــر  کردیــد 
ــن  ــن مطمئ ــد م ــردم بگویی ــه م ــکا، آن را ب امری
ــایر  ــانه ها و س ــادی از رس ــداد زی ــه تع ــتم ک هس
و  می شــوند  جمــع  آن جــا  جمعــی  ارتبــاط 
ــام  ــه تم ــد ب ــال می دهن ــان را انتق ــای ت صحبت ه
ــه تنهــا کــه گــوش  جهــان، مســوولین کشــور ها ن
ــوند و  ــل می ش ــه آن ارزش قائ ــه ب ــد بلک می دهن
هم چنــان تصمیم گیــری شــان آســان می شــود. 
ــان  ــاور ت ــاید ب ــرون ش ــد بی ــما بیایی ــه ش این ک
ــدی  ــن ج ــت، م ــکلی نیس ــچ مش ــه هی ــود ک نش
جــدی  بازهــم  می کنــم،  تکــرار  و  می گویــم 
ــورهای  ــه کش ــد ب ــان بیایی ــار خودت ــت یک ب اس
غربــی و همیــن صحبت هــای تــان را بکنیــد، 

وضعیــت تغییــر می کنــد.
آمرصاحب: من با شما موافق هستم.

ــا  ــه این ج ــته ک ــال گذش ــی: س ــتوف دپانفل کرس
ــد  ــال بع ــه س ــد ک ــده داده بودی ــودم وع ــده ب آم

ــور؟ ــاال چه ط ــا، ح ــه اروپ ــد ب می آیی
آمرصاحــب: اول مســالۀ جنگ هــا بــود. دوم، 
تصمیــم بــه ایــن اســت، وقتــی بایــد بیــرون برویم 
کــه دســت پــر باشــیم، ایــن شــورای مــردم، این هم 
اقــوام مختلــف، این هــم نظــرات شــان راجــع بــه 
ــده،  ــه آین ــا را جــع ب ــروز و این هــم پالیســی م ام
در ایــن دو-ســه ســال گذشــته مــا در یــک جنــگ 
ــا  ــم ی ــی می مانی ــه باق ــتیم ک ــرار داش ــده ق پیچی
نــی، دیدیــد کــه جنــگ تــا کجاهــا رفــت و بعــد 
ــن  ــاال مطمئ ــااهلل ح ــت، انش ــب گش ــا عق ــا کج ت

ــرده  ــزی ک ــگ چی ــا جن ــتانی ب ــه پاکس ــتم ک هس
نمــی تواننــد، اگرچــه چنــد روز بعــد جنــگ قــوی 
ــی کــه  ــا آن دوران ــد، ام دیگــری را شــروع می کنن
ــد او  ــگ کاری کن ــا جن ــت ب ــتانی می توانس پاکس
ــگ در  ــروز جن ــه ام ــم ک گذشــت، مختصــر بگوی
ــاد  ــه کــی زی ــب نیســت ک ــه آن ترتی افغانســتان ب
تفنــگ دارد، امــروز جنــگ ســر قلب هــای مــردم 
اســت کــه کــی مــردم را بــا خــود دارد. حــاال شــما 
ــفید ســوال  ــوی س ــد، از م ــد و ببینی ــمالی بروی ش
ــورد و کان  ــا خ ــد، ب ــوال کنی ــم س ــد، از عال کنی
ــه ایــن نیســت، اگــر  مصاحبــه کنیــد، ضــرورت ب
مــن باشــم یــا نباشــم ایــن مقاومــت ادامــه دارد و 
مــن یقیــن دارم کــه فــرد فــرد مــردم این ســرزمین 

ــوند. ــتاد می ش ــتانی ایس ــر پاکس در براب
کردنــد  حرکــت  نماینده هــا  آن روز  فــردای 
کمپ هــای  از  راه  طــول  در  شــمالی  به طــرف 
ــه  ــۀ عناب ــه در منطق ــد ک ــدن کردن ــن دی مهاجری
بــه  تعدادشــان  کــه  بودنــد  شــده  جابه جــا 
صدهــا فامیــل می رســید، آن جــا بــا جوانــان، 
ــردم  ــای م ــا نماینده ه ــودکان و ب ــفیدان، ک موی س
از نزدیــک گفــت و شــنید کردنــد و مــردم از 
بدبختی هــای کــه ناشــی از جنــگ و جنایــات 
طالبــان کــه چه گونــه خانه هــای شــان را بــه 
آتــش کشــیدند و کاریزهــای شــان را خشــکیده اند 
ــان  ــای ش ــا خانه ه ــده اند ت ــاخته ش ــور س و مجب
ــد.  ــه کردن ــک قص ــه ی ــک ب ــد، ی ــا نماین را ره
نماینده هــا فقــط ســوال می کردنــد و باشــنیدن 
ــد و  ــوش می بودن ــردم خام ــان م هرپاســخی از زب

اظهــار تاســف می کردنــد.
در  جنگــی  خط هــای  به طــرف  رفتــن  بعــد 
اســتقامت های غوربنــد و دوســرکۀ بگــرام، آن جــا 
از ســنگرها، مواضــع، از نــوع ســاح ها، حتــا کــه 
ــه  ــف ب ــاح های مختل ــی س ــای مرم از پوچک ه
ــنگرداران  ــرۀ س ــه چه ــد، ب ــدن می کردن ــت دی دق
ــپ  ــرال فلی ــه لباس هــای شــان، جن ــد و ب می دیدن
ــان  ــان ش ــلح و فرمانده ــان مس ــا جوان ــتر ب بیش
دربــارۀ  می کــرد  ســوال  می کــرد،  گفت وگــو 
نحــوۀ جنــگ و یــا این کــه چــرا می جنگیــد. 
یکــی از جوانــان در پاســخ ســوال اش گفــت 
بخوانــم  دانشــگاه  این کــه  بــرای  می جنگــم 
و نماینده هــا حتــا کــه برایــش کــف زدنــد، 
ــم  ــن ه ــت م ــوان گف ــه آن ج ــاب ب ــرال خط جن
ــر  ــم، بعدت ــما را درک می کن ــتم و ش ــی هس نظام
ــرد و در  ــدا ک ــز آن جــا حضــور پی آمرصاحــب نی
ــز فرماندهــی حاجــی  ــه مرک ــا ک یکــی از بلنداژه
ــۀ نشســتند، آمرصاحــب از  ــود چنددقیق المــاس ب
ــه  ــمالی قص ــردم ش ــای م ــدت و کارنامه ه مجاه

ــیر  ــه پنچش ــت ک ــن دو والی ــت در ای ــرد و گف ک
و ســالنگ ها را نیــز در برمی گیــرد، در حــدود 
دوملیــون انســان زنده گــی می کننــد و واقعــآ 
کــه ایــن مــردم شــاهد جنگ هــای شــدید و 
خونیــن بوده انــد، در دوران جهــاد بزرگتریــن 
ــرک  ــن س ــود، ای ــا ب ــا در همین ج ــگاه روس ه پای
ــته  ــت نتوانس ــچ وق ــا هی ــد روس ه ــه می بینی را ک
ــن  ــد، مجاهدی ــت از آن گــذر کنن ــه جرئ ــد ب بودن
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــان را م ــای ش ــه قطاره همیش
ــک  ــار نزدی ــه و کن ــمی که در گوش ــد، قس می دادن
بــه ســرک، چاه هــا حفــر می کردنــد کــه بــه 
ــت و در  ــق می داش ــر عم ــی 15 مت ــدازۀ 10 ال ان
ــا  ــن چا ه ه ــول، از همی ــر ط ــی دوصدمت حــدود ال
بیــرون می شــدند و قطارهــا را مــورد حملــه قــرار 
بم افگــن  جیت هــای  وهمین کــه  می دادنــد 
ــا  ــن چاه ه ــل همی ــاره داخ ــا دوب ــید بچه ه می رس
ــۀ در  ــدازه نتیج ــه آن ان ــان ب ــدند و بمباردم می ش

پــی نمی داشــت.
ــا  ــل باغ ه ــز در داخ ــردم نی ــب م ــن ترتی ــه همی ب
و یــا حویلــی شــان بــه همیــن شــکل چــاه حفــر 
ــق نشــدند کــه  ــچ گاه موف ــد، روس هــا هی می کردن
ــگاه ایجــاد  ــد شــمالی( پای ــن دند)دن در داخــل ای
ــخت ترین  ــا و س ــن مصیب ه ــۀ ای ــا هم ــد، ب کنن
از  را  مهاجــر  کم تریــن  پی هــم،  جنگ هــای 
ــورد و کان  ــتیم، خ ــرون داش ــه بی ــق ب ــن مناط ای
ایــن مــردم در جهــاد ســهم داشــتند و زحمــت و 

ــیده اند. ــادی را کش ــف زی تکلی
بعــد، خط هــای جنگــی را تــرک نمــوده  رهســپار 
بــا  داالن ســنگ  در  گردیدنــد،  پنجشــیر  درۀ 
نماینده هــای اقــوام مختلــف صحبــت کردنــد 
ــیدعلی  ــی، س ــم خلیل ــیاف، کری ــتاد س ــا اس آن ج
وردک،  عبداهلل خــان  محقــق،  اســتاد  جاویــد، 
انــوری، ســباوون، عالمــی و ســیدمصطفی کاظمــی 
حضــور داشــتند و هرکــدام بــه نوبــۀ خــود دربــارۀ 
مداخلــه مســتقیم پاکســتان بــه کشــور شــان، 
ــی در  ــۀ جهان ــی جامع ــان، بی تفاوت ــات طالب جنای
ــارۀ وحــدت خودشــان در  ــال افغانســتان و درب قب

ــد. ــخنرانی کردن ــه، س ــاوز بیگان ــر تج براب
بعــد حرکــت نمودنــد بــه میــدان هلیکوپتــر، 
آن جــا آمــر صاحــب آن هــا را تــا دروازهــۀ 
ــگام  ــان هن ــر همراهــی کــرد، فلیــپ موری هلیکوت
ــرف  ــه به ط ــی ک ــای عمیق ــا نگاه ه ــی ب خداحافظ
ــی  ــن جمله ی ــن آخری ــد ای ــب می دی ــر صاح آم
ــر  ــه آم ــاب ب ــنیدم خط ــان وی ش ــه از زب ــود ک ب
ــا  ــای م ــا قلب ه ــم ام ــا می روی صاحــب گفــت: م

می مانــد. باتــو  این جــا 
کابل پروان دوم 1386/12/10
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وزیــر  نخســت  بابیــش،  انــدری 
در  شــنبه  روز  چــک  جمهــوری 
ــر  ــراوو« ب ــه »پ ــا روزنام ــی ب مصاحبه ی
موضــع قاطــع خــود در قبــال پناهجویان 
تاکیــد کــرد. او گفــت که هیچ اســتثنایی 
پناهجویــان وجــود  پذیــرش  بــرای 
ــل انسان دوســتانه  ــه دالی ــا ب ــدارد، حت ن
پذیــرش  ماننــد  مثــال  به عنــوان 

ســوریه. جنــگ  یتیم هــای 
ــا  ــد آن ه ــا بای ــرا م ــت: »چ ــش گف بابی
ــا در  ــان این ج ــا خودم ــم؟ م را بپذیری
ــد  ــه بای ــم ک ــی داری کشــورمان یتیم های
آن هــا را بــرای زنده گــی آمــاده کنیــم«. 
ــا ایــن همــه، ایــن سیاســتمدار چــک  ب
گفتــه اســت که کشــورش بــا فرســتادن 
کمک هــای مالــی و طبــی مســتقیما 
ــی،  ــق بحران ــر مناط ــوریه و دیگ ــه س ب
همبســتگی خــود را نشــان داده اســت. 
چــک  موضــع  کــه  گفــت  بابیــش 
روشــن اســت. او افــزود: »مــا حتــا 
ــم  ــم نخواهی ــو را ه ــر پناهج ــک نف ی

پذیرفــت.«
بــازرگان  و  سیاســت مدار  بابیــش 
ــان  ــود هم چن ــۀ خ ــاردر در مصاحب میلی

ــا  ــۀ اروپ ــو اتحادی ــورهای عض از کش
ــس فرســتادن  ــا پ ــا ب خواســته اســت ت
مهاجرانــی کــه بــا کشــتی می آینــد، 
بــا  مخالفــت  در  روشــنی«  »پیــام 

بفرســتند. مهاجــرت غیرقانونــی 
نخســت وزیر چــک بــا اشــاره بــه 
ــع  ــرای وض ــا ب ــۀ اروپ ــم اتحادی تصمی
ــد  ــتان و پولن ــه مجارس ــات علی تحریم
ــا را  ــه اروپ ــرح اتحادی ــن ط ــت: »م گف
بــرای وضــع تحریــم علیــه مجارســتان 
کســی  چــه  نمی پذیــرم.  پولنــد،  و 
می دانــد کــه جمهــوری چــک نیــز 
روزی بــا تهدیــد مشــابهی به خاطــر 

ــود«. ــرو ش ــی روب ــار جعل اخب
اروپــا روز چهارشــنبه رای  پارلمــان 
به خاطــر  را  مجارســتان  کــه  داد 
قواعــد  و  نورم هــا  نادیده گرفتــن 
دموکراســی، حقــوق بشــر و فســاد، 
مــورد تحریــم قــرار دهــد. ایــن اقــدام 
بــا واکنــش شــدید پولنــد، بزرگت ریــن 
کشــور اروپایــی بــا ســابقۀ کمونیســتی، 

ــد. ــرو ش روب

سران حکومت وحدت ملی به دیدار عبدالرب رسول سیاف، از رهبران پیشین جهادی رفته اند. 
محمــد اشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل دیــروز یکشــنبه )25ســنبله( بــه دیــدار عبدالــرب رســول ســیاف، 

رهبــر پیشــین جهــادی در ولســوالی پغمــان، کابــل رفتنــد.
ــه  ــه دعــوت اســتاد ســیاف ب ــی ب ــران حکومــت وحــدت مل ــه رهب ــه اســت ک ــی گفت ارگ در خبرنامه ی

ــد. ــدار او رفته ان دی
ــده  ــت ش ــور صحب ــی در کش ــی و امنیت ــت سیاس ــدار روی وضعی ــن دی ــی ارگ، در ای ــاد خبرنامه ی بربنی

اســت.
محمــد اشــرف غنــی در چنــد مــاه اخیــر سلســله مشــورت های را بــا رهبــران پیشــین جهــادی در مــورد 
مســایل مهــم در افغانســتان آغــاز کــرده اســت؛ آقــای غنــی ایــن ماقــات را نیــز در ادامــۀ همیــن برنامــه 

خوانــده اســت.
هرچنــد ارگ در ایــن مــورد جزییــات بیشــتر نــداده اســت؛ امــا آقــای ســیاف، یکــی از منتقدیــن جــدی 

حکومــت وحــدت ملــی اســت و بارهــا رهبــران حکومــت را »نــاکارا« خوانــده اســت.
ــی«  ــزرگ مل ــاف ب ــان در »ایت ــن جری ــز اســت. ای ــات نی ــورای حراســت و ثب ــیاف عضــو ش ــای س آق

ــته دارد. ــش برجس ــتان نق افغانس
رهبــران حکومــت وحــدت ملــی در حالــی بــه دیــدار آقــای ســیاف رفتــه انــد کــه روز گذشــته هــواداران 
ایــن ایتــاف، دفاتــر والیتــی کمیســیون مســتقل انتخابــات را در والیــات هــرات، کندهــار و بلــخ بســتند.

هم چنــان آقــای ســیاف، اخیــرأ گفتــه کــه اســت کــه می خواهــد بــه نماینده گــی از احــزاب سیاســی بــا 
گــروه طالبــان وارد مذاکــرات صلــح شــود؛ آنچــه کــه هنــوز طالبــان بــه آن پاســخ نــداده انــد.

ــا  ــود، ام ــی ب ــرد قوی ــی م ــال زمان ــد اقب محم
امــروز وضعیــت صحــی او چنــان بــد اســت 
کــه نمی توانــد حتــی بــه »کبــدی« یــک نــوع 
ــه  ــه آن عاق ــی ب ــه خیل ــی ک ورزش پهلوان
ــر  ــن کارگ ــش از ای ــد. او پی ــه ده دارد، ادام

ــود. ــد خشــت ب ــک فابریکــۀ تولی ی
به خاطــر فقــر  پاکســتانی  اقبــال 44ســاله 
ــن  ــد. ای ــرده اش را بفروش ــت گ ــم گرف تصمی
پــدر هشــت کــودک، در ســال 2012 بــا ایــن 
تصمیــم زنده گــی خــود را ویــران کــرد. 

اقبــال بــه دویچــه ولــه در رابطــه بــه فــروش 
ــان در  ــن در آن زم ــت: »م ــود گف ــردۀ خ گ
ــی  ــت در نزدیک ــد خش ــۀ تولی ــک فابریک ی
ــورو  ــدود 1600 ی ــردم و ح ــور کار می ک اله
ــودی  ــا وج ــم. ب ــرض گرفت ــم ق از کارفرمای
ــا زحمــت بیــش  ــادی ب کــه مــن ســاعات زی
از انــدازه کار می کــردم، قرضه هــا همــواره 
افزایــش می یافــت. مــن خیلــی مایــوس 

ــا  ــه هــرکاری دســت مــی زدم ت ــودم. مــن ب ب
ــاورم«. ــت بی ــول را به دس ــن پ ای

گرده ات را بفروش
ــاد  ــن فکــر افت ــه ای اشــرف، پســر کاکایــش ب
ــت  ــن وضعی ــات از ای ــرای نج ــال ب ــه اقب ک
گــرده اش را بفروشــد. او می گویــد کــه در 
ــر و  ــا فق ــکان داد، ام ــن فکــر او را ت ــاز ای آغ
ــرد، او را  ــی می ک ــه در آن زنده گ ــی ک بدبخت
ــاره بیشــتر فکــر  ــن ب ــور کــرد کــه در ای مجب

ــد. کن
خــود  کــه  اقبــال  کاکای  پســر  اشــرف، 
ــه  ــرده اش را فروخت ــش از آن گ ــال پی نیم س
ــدام  ــن اق ــد از ای ــرد. بع ــع ک ــود، او را قان ب
ــد.  ــر ش ــردم خراب ت ــی او ه ــت صح وضعی
ــه  ــش، قص ــای زخم های ــان دادن ج ــا نش او ب
ــن  ــه م ــرد: »پســرکاکایم تمــام مراحــل را ب ک
توضیــح داد کــه عملیــات چه قــدر ســاده 

اســت. او بــه مــن اطمینــان داد کــه در اثنــای 
ــی  ــی بزرگ ــن نگران ــرم. ای ــات نمی می عملی

ــتم.« ــه داش ــود ک ب
اشــرف دیــدار او را بــا فقیــر حســین از الهور 
ــا را  ــه گرده ه ــرد؛ مردی ک ــگ ک ــز هماهن نی
ــین  ــد: »فقیرحس ــال می افزای ــت. اقب می فروخ
را حــدود  مــن گفــت کــه گــرده ام  بــه 
940یــورو می فروشــد. مــن موفــق شــدم 
ــورو  ــه 1160 ی ــغ را ب ــی، مبل ــا چانه زن ــه ب ک
ــن آزمایــش  ــد چندی برســانم. پیــش از آن بای
ــد  ــرده ام بای ــدار گ ــردم. خری ــپری می ک را س
ــدید  ــاری ش ــدام بیم ــه ک ــد ک ــن می ش مطمئ

ــته ام.« نداش
انجــام عملیــات 300  بــرای  او  باالخــره  
کیلومتــر دورتــر بــه راولپنــدی رفــت. بعــد از 
ــدت  ــد: »م ــاز ش ــا آغ ــاعت، آزمایش ه چندس
هشــت روز بایــد چندین معاینــه را ســپری 

». می کــردم 
ــات  ــن عملی ــه چنی ــفاخانه هایی ک ــت ش هوی
انجــام می شــود، به شــکل غالــب مجهــول 
اســت. در کلینیکــی کــه اقبــال عملیــات شــد، 
ــذاری  ــم نام گ ــک چش ــی، کلینی ــام جعل ــا ن ب
ــال،  ــا پت ــات او  ب ــود. در روز عملی ــده ب ش

ــرده اش آشــنا شــد. ــدۀ گ گیرن

پیامدهای فاجعه بار عملیات
ــات  ــک روز از عملی ــال بعــد از گذشــت ی اقب
ــا  ــل او انجــام شــد، ب ــا بی هوشــی کام ــه ب ک
ــه  ــت. او ب ــه اش برگش ــه خان ــس ب ــک ب ی
ــاس  ــات را احس ــن عملی ــای ای زودی پیامده
ــن  ــد. او در ای ــاز ش ــازه آغ ــرد و درد او ت ک
ــه  ــی ک ــدود 1160یوروی ــت: »از ح ــاره گف ب
ــد  ــم، بای ــروش گــرده ام گرفت ــت ف ــن از باب م
حــدود 290 یــوروی آن را بــرای ادویــه خــرج 
ــات  ــد بعــد از عملی ــن بای ــع م ــردم. در واق ک
گوشــت گاو بســیار می خــوردم، امــا توانایــی 
ــت  ــرای پرداخ ــن ب ــتم. م ــد آن را نداش خری
قرضه هــای اولــی ام، مجبــور شــدم ریکشــایم 

ــم«. را بفروش
اقبــال  6ســال،  گذشــت  از  بعــد  امــروز 
ــا  ــت. او ب ــار اس ــته و بیم ــرد شکس ــک م ی
ــات،  ــی از عملی ــی ناش ــای صح محدودیت ه
کارش را در فابریکــۀ تولیــد خشــت از دســت 
ــی  ــای مقطع ــط کاره ــود فق ــرای خ داد. او ب
می یابــد و بــه ایــن وســیله قرضه هایــش 

ــی رود. ــاال م ب
ــه از  ــد ک ــه می کن ــه توصی ــه هم ــروز ب او ام
ــان  ــای بدنش ــر اعض ــا دیگ ــرده ی ــروش گ ف

ــد. ــر کنن ــرف نظ ص

پاکستـان  در  خـراج گـرده 
ز  فقـر ا راه نجـات 

نخست وزیر چک:
حتا به یتیمان جنگ هم پناه نمی دهیم

شتاب سران حکومت وحدت ملی به دیدار منتقد حکومت
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