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افغانستان 
در دور بـاطِل جنـگ وصلـح
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ســفارت پاکســتان  در  کابــل از آغــاز دوبــاره 
ــهروندان افغانســتان  ــه ش ــزه ب ــد صــدور وی رون

خبــر می دهــد.
ــام  ــی اع ــتۀ توییت ــروز در رش ــفارت دی ــن س ای
کــرده کــه تمامــی خدمــات بخــش کنســولی اش 
ــرد. را امــروز، یک شــنبه، ۸ جــدی از ســر می گی
ســفارت پاکســتان در کابــل بــه تاریــخ 13 
ــش  ــه بخ ــرد ک ــام ک ــاری اع ــال ج ــرب س عق
ــه علت هــای  ــل ب کنســولی ایــن ســفارت در کاب
ــود. ــد ب ــته خواه ــدی بس ــاع بع ــا اط ــی ت امنیت
آن زمــان  در  نیــز  پاکســتان  خارجــۀ  وزارت 
اعــام کــرد کــه شــارژدافیر ســفارت افغانســتان 
در اســام آباد را از بهــر پاســخ گویی در بــارۀ 
دیپلومات هــای  از  شــماری  »آزارواذیــت« 

ــت. ــرده اس ــار ک ــل، احض ــتان در کاب پاکس
ــه  ــود ک ــده  ب ــن وزارت آم ــۀ ای ــک خبرنام در ی
ــته در مســیر  ــا در دو روز گذش ــن دیپلومات ه ای
راه ســفارت پاکســتان در کابــل بــا موانــع روبه رو 

شــده اند.
وزارت خارجــۀ پاکســتان از حکومــت افغانســتان 
ــداد را بررســی  ــن روی ــا ای ــود ت ــز خواســته ب نی

کنــد.
وزارت امــور خارجــۀ افغانســتان آن  زمــان در 
یــک خبرنامــه از فراخوانــدن یــک مقــام ســفارت 
ــه 6 ــه صفح افغانســتان...                      ادام

افزایــش  از  نماینــده گان  انتقــاد 
ــد  ــبب ش ــور س ــا در کش ناآرامی ه
تــا رییــس مجلــس تصمیــم بگیــرد 
مقام هــای امنیتــی را در یکــی از 
نشســت های هفتــۀ آینــدۀ ایــن 

ــد. ــتجواب کن ــس اس مجل
گســترده  انتقادهــای  از  پــس 
نماینــده گان در نشســت دیــروز 
افزایــش  بــر  مبنــی  مجلــس 
والیت هــای  در  ناامنی هــا 

ــی  ــان رحمان ــر رحم ــف، می مختل
گفــت کــه مقام هــای امنیتــی را در 
یکــی از نشســت های هفتــۀ آینــدۀ 
مجلــس اســتجواب خواهــد کــرد.
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
امنیتــی  مشــکات  نماینــده گان 
دیــروز  نشســت  در  را  زیــادی 

کردنــد. مطــرح  مجلــس 
حبیبــه دانــش نماینــدۀ مــردم تخــار 
فرمانــده پولیــس ایــن والیــت 

زورمنــدان  از  پشــتیبانی  بــه  را 
ــه  ــت ک ــرد و گف ــم ک ــی مته محل
ــای«  ــا »قلدره ــس ب ــده پولی فرمان
ســازش  تخــار  در  معلوم الحــال 
کــرده و چنــد روز پیــش یــک 
پســر جــوان را بــدون حکــم دادگاه 
و دادســتانی بــه شــکل فجیــع 

ــت. ــته  اس کش
بــه گفتــۀ او، مــردم دو روز جنــازه 
ــا  ــد ت ــن نکردن ــوان را دف ــن ج ای
ســوی  از  بی عدالتــی  ایــن  بــه 
ــود؛  ــیده گی ش ــه رس وزارت داخل
امــا از آن جایــی کــه ایــن فرمانــده 
بــا مســعود اندرابــی سرپرســت 
وزارت داخلــه از یــک قــوم اســت 
بــه شــکایت مــردم رســیده گی 

ــت. ــده اس نش
او از مجلــس خواســت تــا بــا 
ارســال یــک هیــات ایــن موضــوع 
را بررســی کنــد.... ادامــه صفحــه 6

تهاجـم قشـون سـرخ، تـوازن ۶۰ سـالۀ افغانسـتان را 
برهـم زد، فضـای آرامـش و صلـح نسـبی را برچیـد. 
۴۰ سـال می شـود که سـرزمین مـا میـدان رقابت های 
منطقه یـی و لشکرکشـی های فـرا منطقه یی قـرار گرفته 
و مـردم مـا قربانـی اصلی آن می باشـند. امـروز نه تنها 
روزنه یـی بـرای خاصـی از درون ایـن منازعات دیده 
نمی شـود، بلکـه بـا گذشـت زمـان بازیگران بیشـتری 
وارد میـدان شـده، رقابت هـا تشـدید و پیکـرۀ ایـن 

وطـن خونین تـر گردیده اسـت.
اما مشـکل ما ریشـۀ در خانـۀ خود ما دارد. افغانسـتان 
و  منطقـه  در  جغرافیایـی  مهـم  موقعیـت  دلیـل  بـه 

بحران هـای مختلـف داخـل، بـه شـدت آسـیب پذیر 
می باشـد. بـرای رهایـی، بایـد پـای خـود را از درون 
رقابت هـا و  منازعـات بیرون بکشـد که ممکن نیسـت 
تـا ابتـدا میان خـود به صلـح منصفانه و پایدار نرسـد. 
وابسـتگی شـدید گروه هـا و رهبـران سیاسـی داخـل 
که بیشـتر ممثـل منافـع بازیگران خارجی می باشـند و 
بـرای بقای سیاسـی خـود بـه حمایت آنـان ضرورت 
دارد یـک رابطـۀ دو سـویه می باشـد کـه عامـل اصلی 

جنگ هـا در افغانسـتان بـوده اسـت.
1۹ سـال پیـش، افغانسـتان در کنفرانـس بُـن، فرصت 
تاریخـی داشـت تا از توافـق جامعۀ جهانـی در مبارزه 
رهبـران  می نمـود.  بهینـه  اسـتفادۀ  تروریسـم  علیـه 
سیاسـی مـا نیـز در داخل با یـک وفاق، دولـت ملی و 
مقتـدر ایجـاد می کردند تا امـروز افغانسـتان از رقابت 
خـودش  میـدان  و  محـور  در  کشـورها  اسـتراتژیک 
بهره منـد می شـد، بـا تعریف منافـع خـود، جایگاهش 
در محیـط بین المللـی مشـخص و تثبیـت می گردیـد.
امـا اکنـون گزینۀ برگشـت به ثبات و رسـیدن به صلح 
در ایـن بـازی بزرگ، کشـیدن پای افغانسـتان از درون 
منازعـات و رقابت هـای ویرانگرانه یـی می باشـد که با 
منافـع بیشـتر رهبـران سیاسـی گـره خورده اسـت، اما 
مـردم و کشـور هـر روز تـاوان آن را بـا جـان و خون 

می پردازند. خویـش 
کلیـد صلـح در خانـۀ خـود ماسـت، کلیـد جنـگ در 

می باشـد. بیـرون 
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

تجاوز شوروی در رسزمین رقابت ها و از دست دادن فرصت ها

بخشکنسولیسفارتپاکستانمـقامهـایامنیتـیاستـجوابمیشـونـد
درکابل،خدماتویزهراامروزازسرمیگیرد

 د افغـانستان د سیـنام روان

 وضیـعت د انـدېښنـې وړ دی
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بـازخـوانـیافغـانستـاِن
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آگاهان:
آتـش بـِس  یـک هفته یی هیـچ کمکی 

به بـرقـراری صلـح نمی کنـد

صلِح آتش پرچۀ طالبان ـ امریکا
 در بــاور گــروه طالبــان، صلــح بــا دولــت افغانســتان در میــز مذاکــره، مغایــِر اهــداِف امــارت اســامِی 
آن هاســت و بــرای طالبــان بهتــر ایــن اســت کــه تــا شــکل دادن بــه حکومــِت مــورد نظرشــان، بــه 
جنــگ چنــان ادامــه دهنــد کــه ضــرورِت تشــکیل حکومتــی بــه رهبــری طالبــان، بــه یــک واقعیــِت 
ــادی و  ــای م ــود هزینه ه ــی خ ــۀ بین الملل ــی آن جامع ــه ط ــی ک ــود؛ واقعیت ــل ش ــی تبدی بین الملل

معنایــی ایــن گــذارِ بــزرگ را فراهــم آورد. 
این کــه امریکایی هــا در کنــار توافــق صلــِح خودشــان و طالبــان، از آتش بــس ایــن گــروه بــا دولــت 
ــِی  ــا واقعیت هــا و حقایــِق جنــِگ طالبــان همخوان افغانســتان در آینده یــی نزدیــک خبــر می دهنــد، ب
چندانــی نــدارد. زیــرا طالبــان بــا همــۀ ادعاهــای بزرگــی کــه دارنــد، یــک گــروه نیابتــی محســوب 
ــژه پاکســتان اســت و  ــه به وی ــه  دســِت اســتخبارات کشــورهای منطق ــا ب ــرِل آن ه ــه کنت می شــوند ک
بــرای ایــن کشــورها، خــروج امریــکا نقطه یــی اگرچــه بســیار مهــم امــا آغــاز ابتکاری ســت کــه در 
افغانســتان روی دســت گرفته انــد و ایــن ابتــکار بــا صلــح یــا آتش بــِس عجوالنــۀ طالبــان و دولــت 

افغانســتان در ســایۀ تحمیــل و نظــارت امریــکا، کامــًا برهــم می خــورد...
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در حالی کــه طالبــان و امریکایی هــا از توافــِق صلــِح قریب الوقــوِع 
خــود خبــر می دهنــد، خشــونت ها در افغانســتان هماننــِد گذشــته 
ــزوده شــده  ــز اف ــر شــدِت آن نی ــاط ب ــه دارد و در برخــی نق ادام
اســت. روز گذشــته منابــع محلــِی والیــت هلمنــد گــزارش دادنــد 
کــه طالبــان در حملــه بــه یــک پاســگاه اردوی ملــی، 1۰ ســرباز را 
بــه شــهادت رســانده  و ۴ ســربازِ دیگــر را زخمــی کرده انــد. ایــن 
درحالــی اســت کــه طالبــان از کشــتن 2۶ ســرباز اردوی ملــی در 
ایــن پاســگاه خبــر داده و افزوده انــد  کــه تجهیــزاِت ایــن نیروهــا 

ــد. ــا خــود برده ان را ب
شــمارِ حمــاِت مشــابه بــا ایــن رویــداد در ســایر والیــاِت کشــور 
و آن هــم در جریــان گفت وگوهــای صلــِح امریــکا - طالبــان بســیار 
ــه یــک پایــگاه  ــا حملــه ب ــاد اســت؛ چنان کــه طالبــان اخیــراً ب زی
ارتــش در ولســوالی بلــخ والیــِت بلــخ، ۶ ســرباز اردوی ملــی را 
بــه شــهادت رســاندند. ایــن وقایــع در 3۴ والیــِت کشــور در کنــار 
درگیری هــای نســبتًا بزرگــی کــه در برخــی از والیــات شــمالی و 
جنوبــی میــان نیروهــای دولتــی و طالبــان جریــان دارنــد، حکایــت 
ــح دارد.  ــای صل ــرمِ گفت وگوه ــونت ها در گرماگ ــدید خش از تش
پرســش اساســی امــا ایــن اســت کــه آیــا صلــح امریــکا و طالبــان 

ــه ختــم ایــن تلفــات و درگیری هــا منتهــی شــود؟ ــد ب می توان
ــل زاد  ــای خلی ــِح آق ــای صل ــاز گفت وگوه ــان از آغ ــۀ طالب روحی
تــا بــه امــروز، مبتنــی بــر یــک نکتــۀ کلیـــدی بــوده و آن این کــه: 
ــدرت  ــک ابرق ــواِن ی ــه عن ــکا ب ــا امری ــح ب ــه صل ــدر ک همان ق
بــرای ایــن گــروه اهمیــت دارد، صلــح بــا دولــِت افغانســتان بــه 
ــت  ــی از  اهمی ــانده خال ــف و دست نش ــک ادارۀ ضعی ــوان ی عن
نماینــده گاِن طالبــان در دورهــای آغازیــِن  اســت. چنان کــه 
می بایــد  کــه  می گفتنــد  به صراحــت  گفت وگوهای شــان 
ــی  ــای امریکای ــروج نیروه ــر خ ــح، ب ــِق صل ــرات و تواف مذاک
متمرکــز باشــد و حــِل مســالۀ طالبــان و حکومــت افغانســتان بــه 
ــت  ــه دول ــی زمانی ک ــود؛ یعن ــول ش ــل موک ــروِج کام ــد از خ بع
ــت داده  ــًا از دس ــی را کام ــِی خارج ــت نظام ــتان حمای افغانس

ــت.  اس
بــه نظــر می رســد به رغــم تمــام فشــارهایی کــه از جانــب امریــکا 
بــر هیــأت صلــِح طالبــان در ایــن رابطــه وارد شــده، ایــن روحیــه 
ــه  ــی ب ــان راض ــده و طالب ــی  مان ــود باق ــوِت خ ــه ق ــان ب همچن
ــت افغانســتان  ــر دول ــا کاهــش خشــونت در براب ــس و حت آتش ب
ــا دولــت افغانســتان در  ــاور گــروه طالبــان، صلــح ب نیســتند. در ب
میــز مذاکــره، مغایــِر اهــداِف امــارت اســامِی آن هاســت و بــرای 
طالبــان بهتــر ایــن اســت کــه تــا شــکل دادن بــه حکومــِت مــورد 
ــان ادامــه دهنــد کــه ضــرورِت تشــکیل  ــه جنــگ چن نظرشــان، ب
ــی  ــِت بین الملل ــک واقعی ــه ی ــان، ب ــری طالب ــه رهب ــی ب حکومت
ــود  ــی خ ــۀ بین الملل ــی آن جامع ــه ط ــی ک ــود؛ واقعیت ــل ش تبدی
ــزرگ را فراهــم آورد.  ــن گــذارِ ب ــی ای ــادی و معنای هزینه هــای م
ــان،  ــِح خودشــان و طالب ــق صل ــار تواف ــه امریکایی هــا در کن این ک
از آتش بــس ایــن گــروه بــا دولــت افغانســتان در آینده یــی 
ــا واقعیت هــا و حقایــِق جنــِگ طالبــان  نزدیــک خبــر می دهنــد، ب
ــای  ــۀ ادعاه ــا هم ــان ب ــرا طالب ــدارد. زی ــی ن ــِی چندان همخوان
بزرگــی کــه دارنــد، یــک گــروه نیابتــی محســوب می شــوند کــه 
کنتــرِل آن هــا بــه  دســِت اســتخبارات کشــورهای منطقــه به ویــژه 
پاکســتان اســت و بــرای ایــن کشــورها، خــروج امریــکا نقطه یــی 
ــتان  ــه در افغانس ــاز ابتکاری ســت ک ــا آغ ــم ام ــیار مه ــه بس اگرچ
ــِس  ــا آتش ب ــح ی ــا صل ــکار ب ــن ابت ــد و ای ــت گرفته ان روی دس
عجوالنــۀ طالبــان و دولــت افغانســتان در ســایۀ تحمیــل و نظــارت 
ــه،  ــش از هم ــه را بی ــن نکت ــورد. ای ــم می خ ــًا بره ــکا، کام امری
ــرا  ــه چ ــا این ک ــد؛ ام ــی درک می کنن ــت های امریکای استراتژیس
ــه  ــد نکت ــد در چن ــد، می توان ــی می نماین ــار خوش بین ــم اظه بازه

نهفتــه باشــد. 
ــۀ  ــه در برنام ــد ک ــا امیدوارن ــاید امریکایی ه ــه ش ــت این ک نخس
صلــح خــود، حمایت گــراِن طالبــان را دور بزننــد و نتیجــۀ 
ــه  ــازند. دوم این ک ــرون س ــا بی ــاراِت آن ه ــاِف انتظ ــح را خ صل
ــه  ــات، ب ــان انتخاب ــه زم ــی ب ــل نزدیک ــکا به دلی ــت امری حکوم
ــو ناقــص و ناقــض میــان خــود و طالبــان  دنبــاِل یــک توافــِق ول
ــاع  ــِل دف ــات 2۰2۰ قاب ــا برگــزاری انتخاب ــه دســت کم ت اســت ک
ــری در  ــان تصمیم گی ــن زم ــه بهتری ــوم این ک ــد. س ــه باش و توجی
ــس از برگــزاری  ــگ افغانســتان در نظــر کاخ ســفید، پ ــورد جن م
انتخابــات اســت؛ در ایــن زمــان، ایــاالت متحــدۀ امریــکا یــا طالبان 
ــا  ــازد و ی ــع می س ــی رام و مطیـ ــای بین االفغان را در گفت وگوه
هــم این کــه بــرای جنگــی بزرگ تــر بــا حامیــان منطقه یــِی آن هــا 

در زمیــِن افغانســتان آماده گــی می گیــرد! 

صلـِح آتـش پـرچـۀ 
طالبـان ـ امریکـا

ــان در  ــا و طالب ــد امریکایی ه ــر می رس ــه نظ ب
یــک مقطــِع بســیار حســاس بــه توافــق صلــح 
ــۀ  ــه گفت ــوند. ب ــل می ش ــود نای ــان خ در می
ــد در  ــه قص ــان ب ــأت طالب ــران، هی گزارش گ
اختیــار گذاشــتن مســایلی کــه در دوحــه میــان 
آن هــا و نماینــده گان امریــکا گذشــته اســت بــه 
ــد.  ــفر کرده ان ــتان س ــه پاکس ــود، ب ــران خ رهب
در حــال حاضــر برخــی تحلیل گــران کــه 
ــد، بســیار  ــال می کنن ــک دنب مســایل را از نزدی
خوشــبین بــه نظــر می رســند کــه طالبــان 
افــزون بــر توافــق بــا امریکایی هــا، بــرای یــک 
آتش بــِس کوتاه مــدت بــا نیروهــای افغانســتان 

ــز توافــق خواهنــد کــرد.  نی
ــکا در  ــژۀ امری ــده وی ــل زاد نماین ــی خلی زلم
امــور صلــح افغانســتان هــم به واشــنگتن ســفر 
کــرده تــا بحث هــای دوحــه را بــا مقــام هــای 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــریک کن ــی ش امریکای
ــل  ــا مث ــات گفت وگوه ــه از جزیی ــانی ک کس
ــِب  ــراِن غاص ــد، حکومت گ ــه بی خبرن همیش
ــدرت را  ــه زور ق ــه ب ــانی ک ــد؛ کس ــور ان کش
ــبرد  ــی پیش ــاال توانای ــد و ح ــب کرده ان تصاح
مذاکــرات صلــح را ندارنــد، حتــا توانایــی 
آن را ندارنــد کــه از امریکایی هــا بخواهنــد 
کــه برخــی جزییــات را در اختیــار آن هــا نیــز 
بگذارنــد. بــه هــر حــال، اگــر چنیــن توافقــی 
میــان امریکایی هــا و طالبــان بــه امضــا برســد، 
ایــن توافــق در یــک زمــاِن بســیار حســاس و 

ــاک انجــام خواهــد شــد.  خطرن
می خواهنــد  حالــی  در  امریکایی هــا 
امضــا  را  طالبــان  بــا  صلــح  توافق نامــۀ 
ــم حاکــم  ــه وســیلۀ تی ــات ب ــد، کــه انتخاب کنن
ــت  ــن اس ــده و ممک ــه ش ــروگان گرفت ــه گ ب
ــی  ــاز تازه ی ــی آن، ف ــج نهای ــام نتای ــه اع ک
از بحــران را بــه روی کشــور بــاز کنــد. 
ــه  ــتان ب ــات در افغانس ــه انتخاب ــال این ک احتم
ســوی بحــران پیــش بــرود، نــه تنهــا در ایــن 
ــه یقیــن  روزهــا بســیار محتمــل اســت، بــل ب
ــاِت  ــج انتخاب ــام نتای ــه اع ــت ک ــوان گف می ت
در  سیاســی  معــادالت  تمــام  تقلب آمیــز، 
ــن  ــفانه ای ــد داد. متأس ــر خواه ــور را تغیی کش
بــار جامعــۀ جهانــی چنــدان توجهــی بــه 
مســایل افغانســتان در زمــان انتخابــات و پــس 
اولویــِت خــود  امریکایی هــا  نــدارد.  از آن 
را گفت وگوهــای صلــح می داننــد و حتــا 

ــی  ــه توافق ــان ب ــا طالب ــر ب ــه اگ ــد ک گفته ان
هــم نرســند، در مــورد بیــرون کــردن حداقــل 
چهــار هــزار نیــروی خــود بــه صــورِت 
فــوری درنــگ نمی کننــد. وزیــر دفــاع امریــکا 
ــاال  ــه ح ــرد ک ــام ک ــح اع ــورِت واض ــه ص ب
نظامیــاِن  برابــر  در  دیگــری  اولویت هــای 
امریکایــی قــرار دارد کــه بایــد بــه آن هــا 
ــده  ــا را هج ــه آن ه ــی ک ــه جنگ ــد و ن بپردازن
ســال اســت درگیــِر خــود کــرده بــدون آن کــه 
ــرون  ــه بی ــان را از صحن ــند طالب ــته باش توانس
براننــد. بحــث چیــن و روســیه بــرای امریــکا 
فعــًا در اولویت هــای منطقه یــی قــرار دارد 
ــتقرار  ــا اس ــه ب ــد ک ــور می کوش ــن کش و ای
ــود  ــای خ ــی پایگاه ه ــتر در برخ ــروی بیش نی
ــد.  ــم بخش ــود را تحکی ــع خ ــه، مناف در منطق
ــگ  ــه جن ــت ک ــم نیس ــا مه ــرای امریکایی ه ب
افغانســتان بــه کجــا خواهــد رســید و یــا 
ــه از  ــبدی ک ــای سرس ــور گل ه ــن کش در ای
ــم مردم ســاالری فرســتاده  ــرای تحکی غــرب ب
ــا  ــازِی خطرناکــی ب شــده اند، در حــال چــه ب
همــان ارزش هایــی هســتند کــه هجــده ســال 
ــه افغانســتان  ــی را ب ــاِی جامعــۀ جهان ــش پ پی
ــز خواهــان  ــه مــردم افغانســتان نی کشــاند. البت
دموکراســی و ارزش هــای حقــوق بشــری 
بودنــد و بــه همیــن لحــاظ در آن برهــۀ 
ــع  ــا مناف ــی ب ــۀ جهان ــع جامع ــی، مناف تاریخ
مــردم افغانســتان گــره خــورد و دور بی نظیــری 
از همکاری هــای مشــترک را در تاریــخ جهــان 
ــن هجــده  ــی متأســفانه ظــرف ای ــم زد. ول رق
ســال، جامعــۀ جهانــی نتوانســت واقعیت هــای 
جامعــه را ببینــد و دچــار اشــتباهاِت ســنگینی 
شــد. امــروز ایــن کشــورها تقصیــر بخشــی از 
ــی بخــش  ــد ول اشــتباه هاِی خــود را می پردازن
اساســی و عمــدۀ آن را مــردم افغانســتان بایــد 

ــد.  تحمــل کنن
بــا  امریــکا  به ویــژه  و  جهانــی  جامعــۀ 
در  بی مــورد  گاه  و  بی جــا  دخالت هــای 
افغانســتان، بــه گروه هــا و  امــور داخلــی 
افــرادی کمــک کردنــد تــا بــه قــدرت برســند 
کــه هیــچ توانایی یــی در مدیریــت کشــور 
ــراد فقــط دارای گواهی نامــه   ــن اف نداشــتند. ای
و اســناد دکتــری و ماســتری از کشــورهای 
خــوب  را  انگلیســی  و  بودنــد  اروپایــی 
ــه  ــتر از آن، ن ــی بیش ــد ول ــت می کردن صحب

ــت و  ــه سیاس ــتند و ن ــی می دانس جامعه شناس
ــا افغانســتاِن امــروز کــه از گــرداب  ــه هــم ب ن
جنگ هــای بــزرگ بیــرون شــده، آشــنایی 
ــار از  ــندزده گی، دم ــن س ــی ای ــتند. گاه داش
بیــرون می کنــد. ممکــن  روزگار کشــورها 
اســت کــه یــک نفــر کــه جــِو دو خــر را جــدا 
ــا  ــه ب ــندی ک ــل س ــه دلی ــد، ب ــرده نمی توان ک
خــود آورده، در موقعیتــی کلیــدی قــرار گیــرد 
ولــی فــرد دیگــری کــه ســندی پایین تــر دارد 
و یــا از داخــل ســند تحصیلــی گرفتــه ولــی از 
صــد متخصــِص از اروپــا برگشــته مدیریــت و 
جامعه شناســی می دانــد، راننــدۀ تاکســی شــده 
باشــد. بــای چنیــن تخصص گرایی هایــی، 
ــک  ــار ش ــز دچ ــا را نی ــا اروپایی ه ــاال حت ح
ــل  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــرده اس ــد ک و تردی
ــدی  ــان هن ــاِن کشورهای ش ــن متخصص بهتری

ــد.  ــی ان و چینای
امــروز اگــر وضعیــت افغانســتان ملتهــب 
اســت، نــه بــه دلیــل افــراد کم ســواد و بــدون 
ــل  ــن دلی ــه ای ــل ب ــت، ب ــری اس ــدرک داکت م
ــارج  ــای از خ ــن مدرک داره ــه همی ــت ک اس
ــن حــال و روزی  ــه چنی برگشــته، کشــور را ب
ــر،  ــۀ اخی ــا در دو ده ــکل م ــد. مش انداخته  ان
هم تیمی های شــان  و  اشــرف غنی  و  کــرزی 
ــای  ــه پول ه ــد ک ــا بودن ــت. این ه ــوده اس ب
ــد  ــل کردن ــی را حیف ومی ــدۀ جهان ــک ش کم
ــتان را  ــتند افغانس ــه نتوانس ــد ک ــا بودن و این ه
بــه شــاهراه صـــلح، آرامــش و ترقــی هدایــت 
ــی  ــت ول ــان اس ــع هم ــم وض ــاال ه ــد. ح کنن
امریکایی هــا  کــه  کان تــری  معضــِل  بــا 
می خواهنــد طالبــان را نیــز در میــدان سیاســِت 
افغانســتان رهــا کننــد. این جاســت کــه معلــوم 

ــدۀ کشــور چــه خواهــد شــد. نیســت آین
همیــن  فانــی  و  فانــی  و  اشــرف غنی   
ببیننــد وضــع بــه نفع شــان نیســت،  کــه 
ــه  ــاره ب ــد و دوب ــود را می بندن ــای خ بکس ه
خانه های شــان برمی گردنــد، چنانچــه ده هــا 
ــی آن  ــته اند. ول ــال برگش ــه ح ــا ب ــان ت تن ش
ــد و کشــوری  ــردم افغانســتان می مانن ــت م وق
ــا  ــات و ظرفیت ه ــول، امکان ــده از پ ــی ش خال
ــه ممکــن اســت  ــر لحظ ــه ه ــی ک و گرگ های

ــد و ویــران کننـــد. همــه چیــز را بدرن

افغانستان 
در دور بـاطِل جنـگ وصلـح
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روزنامـۀ والسـتریت ژورنـال امریکایـی نوشـته اسـت کـه 
از  رهبـری سیاسـی طالبـان در شـورای کویتـۀ پاکسـتان 
آتش بـس یـک هفته یی در رونـد مذاکرات صلح پیشـتبانی 

کرده انـد. 
بـه گـروه طالبـان  منابـع نزدیـک  از قـول  ایـن روزنامـه 
در قطـر نگاشـته اسـت کـه شـورای کویتـۀ پاکسـتان از 

کرده انـد.  حمایـت  هفته یـی  یـک  آتش بـس 
در همیـن حـال، برخـی از فرماندهـان پیشـین طالبـان نیـز 

توافـق آتش بـس از طـرف طالبـان را تأییـد می کننـد. 
امـا آگاهـان بـاور دارند کـه آتش بس یـک هفته یـی معنا و 

مفهـوم بـرای برقراری صلـح ندارد. 
غـام جیانـی زواک، آگاه سیاسـی می گویـد کـه نفـس 
آتش بـس یـک هفتـۀ در عمـل کارایـی خـاص نـدارد، اما 
می توانـد بـرای دوبـاره آغـاز مذاکـرات امریـکا – طالبـان 
یـک امیتـاز برای گـروه مذاکره کنندۀ واشـنگتن محسـوب 

 . د شو
آقـای زواک در گفت وگـو بـا روزنامـۀ ماندگار با اشـاره به 
ایـن  کـه موضـوع می گویـد: آتش بس یـک هفتـۀ می تواند 
یـک پیـام برای مـردم امریکا داشـته باشـد و پیـام انعطاف 

طالبـان را برای واشـنگتن منعکـس نماید. 
آقـای زواک ادعـا می کند کـه این آتش بـس نتیجۀ ملموس 
بـرای صلـح افغانسـتان ندارد؛ زیـرا طالبان هنـوز مذاکرات 

بین االفغانـی را در برنامـۀ خود جـای نداده اند. 
امریـکا حـدود 15 روز پیـش مذاکـرات را بـه دلیـل حملۀ 
موتـر بـم طالبـان بـه یـک بیمارسـتان در نزدیکـی پایـگاه 
نظامـی ایـن کشـور بگـرام – افغانسـتان کـه در آن دو تـن 
کشـته و 7۰ تـن دیگـر زخمـی شـدند، متوقـف سـاخت. 
گـروه مذاکره کنندۀ واشـنگتن بـه ر هبـری زلمی خلیل زاد، 
گفته انـد کـه بـه دلیـل بی پروایـی طالبـان رونـد را متوقف 
کرده انـد، امـا آگاهـان ایـن توقـف را ناشـی از اختـاف 

نظـری روی آتش بـس می داننـد. 
آقـای زواک مدعـی اسـت کـه آتش بـس یـک هفتـۀ تنهـا 
یـک بهانـه اسـت بـرای دوبـاره آغـاز مذاکـرات امریکا – 
رونـد   ایـن  در  بین االفغانـی  گفت وگوهـای  امـا  طالبـان، 

شـامل نیسـت. 
زلمـی خلیـل زاد، نماینـد ۀ ویـژۀ وزارت خارجـۀ امریـکا 
بـرای صلح افغانسـتان، پیـش از این از طالبان خواسـته بود 
کـه پیـش از امضـای هرگونه توافـق باید یـک آتش بس ده 
روزه اعـام کننـد. اطاعـات می رسـاند کـه هفتۀ گذشـته 
ماهـب اهلل رهبـری فعلـی گـروه طالبان در شـورای کویته 
بـه آتش بـس یـک هفتـۀ توافـق کرده اند. امـا گـروه طالبان 
بـه صـورت رسـمی ایـن موضـوع را تأییـد یـا تکذیـب 

نکرده انـد. 
همچنـان، سـید اکبـر آغا یـک فرندۀ پیشـین گـروه طالبان 
گفتـه اسـت کـه آتش بـس دو جـزء داشـت اسـت، یـک 
جـزء ایـن بـود کـه قبـل از امضـای توافق نامـه بـا امریکا، 
آتش بـس شـود. و جـزء دیگـر این کـه آتش بـس عمومـی 
باشـد؛ هـم بـا افغان هـا و هـم بـا خارجی هـا، امـا احتماالً 

طالبـان روی جـزء دوم توافـق نداشـته اند. 
پیـش از ایـن نماینـدۀ سیاسـی  طالبـان از قطر به پاکسـتان 
رفته انـد تـا بـا رهبـری ارشـد ایـن گـروه کـه در شـورای 

کویتـه – پاکسـتان مشـورت کنند. 
شـورای کویتـه رهبری ارشـد گـروه طالبان هسـتند که در 
رابطـه بـه حمـات و سرنوشـت راهبردهـای نظامـی ایـن 

گـروه تصمیـم گیـری می کنند. 
در همیـن حـال، مقامـات سـفارت پاکسـتان در افغانسـتان 
بـودن رونـد  نتیجـۀ بخـش  بـرای  امیـداواری  ابـراز  نیـز 

کرده  انـد.  صلـح  مذاکـرات 
ابـراز  کابـل،  در  پاکسـتان  سـفیر  خـان،  نصـراهلل  زاهـد 
امیـدواری می کنـد کـه تاش هـای صلـح نتیجـه بدهنـد.

سـفیر پاکسـتان در افغانسـتان گفته اسـت که امیدواریم که 
امریـکا - طالبـان بـه توافقـی دسـت یابند که منجـر به یک 
آتش بـس شـود و گفت وگوهـای بین االفغانـی آغاز شـود.

امـا نهادهـای بین المللـی کـه از منازعـه مطالعـه  دارنـد، 
گفته انـد کـه احتمـاالً جنـگ در سـال آینـده در افغانسـتان 

ادامـه خواهـد داشـت.

گـروه بین المللـی بحران در یـک گزارش خود، افغانسـتان 
را در میـان ده کشـوری قرار داده اسـت کـه جنگ در آن در 

سـال آینده میـادی نیـز ادامه پیـدا خواهد کرد.

غنی مانع صلح
ایـن در حالـی اسـت کـه نماینـدۀ ویـژه ایـاالت متحـدۀ 
امریـکا در امـور مصالحـۀ افغانسـتان نزدیـک بـه سـه مـاه 
پیـش از حکومـت افغانسـتان خواسـت تا با یک فهرسـت 
همـه جانبـه نماینـده گان از افغانسـتان را بـرای گفت وگـو 
بـا طالبـان تهیـه کنـد. اما دولـت افغانسـتان هنـوز موفق به 

تشـکیل چنین فهرسـتی نشـده اسـت. 
بیشـترین باورهـای بـر ایـن اسـت کـه محمد اشـرف غنی 
رییـس حکومـت وحـدت ملی خـود بـه عنوان یـک مانع 

فـرا راه مذاکـرات صلح اسـت. 
غـام جیانی زواک، در قسـمت از سـخنان خود با اشـاره 
بـه این کـه رونـد مذاکـرات صلـح طوالنـی خواهـد شـد، 
گفـت کـه این رونـد با موانـع در داخـل افغانسـتان مواجه 
اسـت و رهبـری حکومـت بـه ویـژه محمـد اشـرف غنی، 

خواهـان موفقیـت رونـد مذاکـرات صلح نیسـت. 
آقـای زواک،  عامـل داخلـی را یکـی از چالـش بـزرگ در 
رونـد مذاکـرات صلـح می  داننـد و می گویـد کـه  یکـی از 
ایـن سـد ها خـود »محمـد اشـرف غنـی« رییـس حکومت 
وحـدت ملی اسـت کـه تا هنوز نتوانسـته اسـت فهرسـت 

همـه شـمول از مذاکـره کننـده گان را تهیـه کنند. 

آقـای زواک بـاور دارد کـه واشـنگتن در پهلـوی مذاکرات 
صلـح هـدف دومـی را نیـز روی دسـت دارد، امـا روشـن 

نیسـت کـه چـه هدفی اسـت. 
بـه گفتـۀ او، رونـد مذاکـرات صلـح به صـورت قصدی از 

طـرف امریکایی هـای طوالنی سـاخته می شـود. 
ایـن در حالی اسـت که برخـی از سیاسـیون در روز جمعه 
در مراسـم گرامـی داشـت از مطلـب بیگ، نمایندۀ پیشـین 
مـردم سـمنگان در مجلس، اظهار داشـتند، رونـد مذاکرات 

صلـح بایـد در محور حکومت افغانسـتان باشـد. 
آنـان عـدم اجمـاع داخلـی را یکـی از چالش هـای فـرا راه  
رونـد مذاکـرات صلح دانسـته و می گویند که نبـود اجماع 
سیاسـی در داخل کشـور، سـبب شـده تا روند صلح نتیجۀ 
بخـش نباشـد. گـروه طالبـان تا هنـوز موضع روشـن برای 
گفت وگـو بـا حکومـت افغانسـتان روی دسـت ندارنـد. 
پیـش از ایـن نیز ایـن گروه آتش بـس با نظامیـان امریکایی 
را در افغانسـتان پذیرفته انـد، امـا آتش بـس عمومـی کـه 
در آن نیروهـای امنیتـی – دفاعـی کشـور شـامل شـوند را 

نپذیرفته انـد. 
طالبـان و امریـکا تقریبـًا 1۰ مـاه به صـورت پراکنـده باهم 
گفت وگـو کردنـد و قرار اسـت بـه زودی زلمـی خلیل زاد، 
نماینـدۀ ویـژه وزارت خارجـۀ امریـکا در امـور مصالحـۀ 
بـرای از سـر گیـری مذاکـرات بـه قطـر بـرود و رونـد 

آتش بـس موقتـی اعـام گـردد.

ــي، د افغانســتان د ســینام روان  ــم چارواکــي واي د افغــان فل

ــنې وړ دی. ــت د اندېښ وضیع

افغانستان کې د سینامګانو سوړ بازار.

ــې  ــین ۲ بج ــه، د ماسپیښ ــینام مخ ــارک س ــار د پ ــل ښ د کاب

ســینام تــه د تــګ د دوهــم ټایــم پیــل خــو څــوک د فلــم لیــدو 

تــه نــه دي راغــي.

ســینام اوس لکــه پخــوا د افغانانــو ترمنــځ د ژبــو پــر رس نــوم 

نــه دی او پــه ســینام ګانــو کــې فلــم کتونکــي پــه اســانۍ نــه 

مونــدل کېــږي.

ــه  ــینام ت ــور س ــې ن ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــکاري چ ــې ښ داس

ــه  ــې د ل ــری ي ــږي او ډې ــه کې ــې پیک ــر بل ــو دود ورځ ت د تلل

ــري. ــم ل ــنه ه ــو اندېښ ــه تلل منځ

ــي،  ــن واي ــل الرحم ــوول فض ــینام مس ــارک س ــل د پ د کاب

ــري. ــه ل ــه ن ــدان مین ــدو رسه چن ــم لی ــک اوس د فل خل

هغــه زیاتــوي: »پخــوا بــه خلــک پــه یــو خــاص یونیفــرم کــې 

د فیلــم لیــدو تــه راتلــل ان کورنــۍ خــو اوس دغــه فرهنــګ 

پــه ټلویزیونونــو کــې د رسیالونــو او فلمونــو پــه راوتلــو رسه 

پیکــه شــوې خلــک دومــره عالقــه نــه لــري.«

د فضــل الرحمــن پــه خــره، پــارک ســینام پــه یــو وخــت د 

۵۵۰ نندارچیانــو ظرفیــت لــري خــو اوس پــه ورځینــي ډول 

لــه ۱۵ تــر ۲۰ پــورې کســان د فیلــم لیــدو ورځــي.

ــاړی  ــو لوبغ ــوا د فلمون ــو راپدېخ ــه ۳۰ کلون ــیرین داد ل ش

ــینامګانو  ــه س ــا پ ــر او اریان ــې د پامی ــم ی ــوی او ه ــې ش پات

ــړی. ــت کار ک ــه صف ــور پ ــې د مام ک

دی راتــه د کابــل ســینامګانو د اوس او تېــرو دیرشــو کلونــو 

مخکــې توپیــر کیســه کــوي او زیاتــوي: »دیــرش کالــه 

ــا،  ــر، اریان ــو رسه پامی ــو کورنی ــه خپل ــک ل ــه خل ــدې ب وړان

پــارک، زینــب او خیرخانــې ســینامګانونو تــه د فلــم لیدوتــه 

ــه  ــۍ څ ــو اوس کورن ــت وه خ ــه وخ ــو ښ ــه ی ــل او هغ راتل

ــاره  ــو لپ ــه د تل ــه انفــرادي ډول هــم خلــک ســینمه ت چــې پ

زړه نــه ښــه کــوي، نــا امنــي، نــا ســم اقتصــادي وضیعــت او 

ــه دي چــې خلــک یــې  ــه هغــه الملون ــه پاملرن د حکومــت ن

ــړي دي.« ــې ک ــې عالق ــینام رسه ب ــه س ل

ــي: »اوس  ــا واي ــد بی ــېدونکی محم ــو اوس ــار ی ــل ښ د کاب

بیــکاري ده خلــک پیســې نــه لــري کنــه اوس زمــوږ د تفریــح 

وخــت دی بایــد د خپــل ذهــن بدلولــو لپــاره هــم ســینام تــه 

الړ شــو.«

ــې رسه  ــې ورځ ــه نړېوال ــینام ل ــه د س ــمر ۲۸ م ــن د ډېس ن

ــره ده. براب

لــه دغــې ورځــې پــه افغانســتان کــې پــه داســې حــال کــې 

ــه کېــږي چــې د افغــان فلــم رئیســه صحــرا کریمــي  منانځن

هــم د افغــاين ســینام کورنــۍ وضیعــت د اندېښــنې وړ 

ــويل. ب

نومــوړې چــې د شــنبې پــه ورځ لــه ازادي راډیــو رسه خــرې 

کولــې وویــل، د دغــې ســتونزې د هــواري لپــاره دوی ځینــي 

ځانګــړي پروګرامونــه تــر الس النــدې دي.

ــې  ــواد ک ــه هې ــه پ ــت دنن ــینام وضیع ــي: »د س ــوړې واي نوم

د اندېښــنې وړ دی، نــه بودجــه ورتــه شــته او نــه هــم د 

ــه  ــم پ ــان فل ــو افغ ــه خ ــه پاملرن ــوري الزم ــه ل ــت ل حکوم

ــري  ــدې ل ــر الس الن ــه ت ــې پروګرامون ــې ځین ــې ک راتلونک

چــې پــه پــي کېــدو رسه بــه یــې د افغــاين ســینام وضیعــت 

ــه يش.« ښ

سینام افغانستان ته د شلمې پېړۍ په پیل کې راغله.

دوه لســیزې وړانــدې هــم پــه افغانســتان کــې د والیتونــو او 

پالزمېنــې پــه ګــډون پنځــه څلویښــت ســینام ګانــو فعالیــت 

درلــود چــې یــوازې درویشــتې یــې پــه کابــل کــې وې.

خــو اوســمهال پــه پالزمېنــې کابــل کــې یــوازې دوه ســینام 

ــا او پــارک، فعالــې دي. ګانــې اریان

ــو شــمېر ســینامګانو  ــو جګــړو کــې د ی ــرو څــو کلون ــه تې پ

ودانــۍ ویجــاړې او یــو شــمېر نــورې پــه ســوداګریزو ودانیــو 

او دولتــي ادارو بدلــې شــوې.

د افغان فلم چارواکي:

 د افغانستان د سینام روان وضیعت د اندېښنې وړ دی

آگاهان:
آتشبِسیکهفتهییهیچکمکیبهبرقراریصلحنمیکند ابوبکر صدیق
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چالش انساِن امروز در رابطه با آزادی
یادداشت

شـاید  بیندازیـم،  نگاهـی  گذشـته گان  زنده گـی  بـه  اگـر 
بتوانیــم بـر این نکتـه توافق نظـر حاصل کنیم کـه زنده گی 
و اندیشـۀ آدمیـان در آن دوران هـا تحـت سـیطره و تفـوق 
مذهـب بـوده اسـت. در واقـع در جهـان گذشـته )در مقابل 
جهـان جدیـد پـس از رنسـانس و روشـن گری(، کم وبیـش 
اندیشـه های انتزاعـی و قایم بـر فراواقعیت زنده گی بشـری 
بـر واقعیـت زنده گـی او تسـلط داشـته اند. آدمیـان خـود و 
زنده گی شـان را تحـت نفـوذ نیروهـا و اشـیای »مقدس« می 
دیده انـد و خـود را موظـف و منقـاد بر تبعیـت از »تکالیف« 
مقررشـده دانسـته و در جهان بینی شـان، این جهـان را محل 
گـذر و پلـی بـه »آن سـوی بی سـو« می پنداشـته اند کـه در 
جایگاهـی فراتـر از »اراده و عقانیـت« آن هـا قـرار گرفته و 
آزادی  می نمایـد.  اداره  را  زنده گی شـان  اساسـی  تحـوالت 
نـزد آن هـا چیـزی بیـش از »آزادی از ظلـم و سـتم بیرونـی 
و آزادی از نفـس درونـی« نبـود. عمیق تریـن دغدغـۀ ذهنی 
آن هـا ایـن بـود کـه از سـتم و جباریـت پادشـاهان وقـت، 
خاصـی یافتـه و از سـویی بـا تأکید بـر انضبـاط مذهبی و 
یـا تکیـه بـر زهـد، تصـوف و عرفـان از »خصـم درون« نیز 
رهایـی یابنـد. هرچند که شـاید بتـوان چنین برداشـت کرد 
کـه خویشـتن داری، درون گرایـی، قناعـت و ظلم پذیـری در 
میـان آن هـا، از محبوبیـت بیشـتری نسـبت بـه اندیشـه های 

برون گـرای سیاسـی برخـوردار بـود.
در چنیـن شـرایطی، عـوام بـا گـردن نهـادن بـر شـریعت و 
شـعایر مذهبـی و بـا گرایـش بـه روزمره گـی با پـاک کردن 
صـورت مسـأله، ذهـن و قلب شـان را از دغدغه هـا رهـا 
و آزادی شـان را کسـب می کردنـد و خـواص در محـراب 
عبـادت و یـا کنـج ریاضت های طاقت فرسـا و یا در گوشـۀ 
تنـگ و تاریـک اتاق شـان بـا حداقـل جـوع و آرزو در پنـاه 
بـردن بـه ادبیـات و هنـر و احساسـات ماورایـی بـه هـر آن 
چیـز کـه در پـی اش بودنـد، می رسـیدند و آزادی شـان را 

محقـق می سـاختند.
در واقـع بـرای اکثـر گذشـته گان زنده گـی بـدون تمسـک 
بـه یـک نیـروی برتـر و مسـتحیل سـاختن ارادۀ خـود در 
ارادۀ یـک شـخصیت روحانـی غیـر قابـل تصـور می نمـود 
و ایـن گرایـش از ایـن بینـش ریشـه یی نشـأت می گرفـت 
کـه چنیـن بـه گذشـته گان تلقین شـده بـود و خودشـان نیز 
آشـکارا چنیـن پذیرفتـه بودنـد کـه فقـط بـا تکیـه بـر عقل 
بشـری قـادر به ادارۀ امور زنده گی فردی و کسـب سـعادت 
شـخصی نمی باشـند و تنهـا در پناه بردن بـه امدادهای غیبی 
و الزامـات روحانی از سـوی یک »مرجعیت« مذهبی اسـت 
کـه می تواننـد سـعادت خویـش را تضمین نماینـد. در واقع 
مرجعیـت مذهبـی در آن زمان از چنان قـدرت کاریزماتیکی 
برخـوردار بـود کـه خود می توانسـت بـرای پیروانش غایت 
بیافرینـد و آزادی مریـدان خویش را )به رضایت خودشـان( 

در آن جهـت محـدود نماید.
از سـوی دیگر، گذشـته گان در جهان سـاده یی زیست کرده 
و در هماهنگـی کامـل بـا طبیعـت و فراواقعیـِت خویش به 
سـر می بردنـد و بـا »یقیـن« زنده گـی می کردنـد و ایـن در 
مقابـل اندیشـۀ غالـب در جهـان جدیـد قـرار می گیـرد کـه 
یقیـن« زنده گـی را بگذراننـد.  »بـدون  آدمیـان می آموزنـد 
از شـواهد چنیـن برمی آیـد کـه بـرای گذشـته گان فلسـفۀ 
سیاسـی و تأکیـد بـر حقـوق انسـانی، از اهمیـت چندانـی 
برخـوردار نبـوده، که شـاید بتوانیم عدم گرایـش آن ها )اعم 

از خـواص و عـوام( بـه ایـن مضامیـن را بـه موجـب چهار 
دلیـل عمـده بدانیم: 

نخسـت، پشـتوانه ها و توجیـه کننده هـای معنوی یـی بـود 
کـه برخی پادشـاهان بـرای حکومت های خویـش به وجود 
می آوردنـد و هـر یک حکومـت خویش را سـایه یی از ارادۀ 
خداونـدی بـر زمیـن می دانسـتند کـه بدین لحاظ شـوریدن 

بـر آن، نوعـی شـوریدن بر علیه خدا تفسـیر می شـد. 
دوم این کـه بـه طـور کلـی، مفهـوم عدالـت بسـیار بیـش 
از مفهـوم آزادی در میـان آن هـا اهمیـت داشـت و عدالـت 
عبـارت بـود از مسـاوات در برابـر قانـون و نه شـوریدن بر 
علیـه قوانیـن غیرعادالنـه؛ بـه همیـن لحـاظ اگـر ظلمـی بر 

همـه می رفـت، بـه طـور کل پذیرفتنـی بـود. 
دلیل سـوم را شـاید بتـوان تجربیات تاریخی آن هـا از ظهور 
و سـقوط پادشـاهان و سلسـله ها دانسـت. آن هـا دریافتـه 
بودنـد کـه هـرگاه بـا تحمـل مصایـب بسـیار و بـه بهـای 
ریختـه شـدن خون های فـراوان بتواننـد پادشـاه و نظامی را 
سـرنگون نماینـد، پادشـاهی دیگـر و نظامـی دیگر کـه اگر 
بدتـر از قبلـی نباشـد بهتر نیسـت، بر سـر کار خواهد آمد و 
بـاز روال بـه همـان صورت گذشـته ادامه خواهـد یافت؛ به 

همیـن لحـاظ مصلحت و عقانیـت تاریخی شـان یک چنین 
گرایشـات انقابـی را تأییـد نمی کـرد و نهایـت ایـن بـود 
کـه تمـام کوشش شـان صـرف این می شـد کـه حداقـل در 
اصـاح فـردی شـخص پادشـاه بکوشـند و سـعی کنند که 

پادشـاه را متقاعـد نماینـد کـه عادالنه تـر رفتـار نماید. 
و چهارمیـن دلیـل، شـاید تأثیـری اسـت کـه درون گرایی بر 
زنده گـی واقعـی فـرد می گـذارد. کسـی کـه روزگار را بـا 
»خـودش« می گذرانـد )ماننـد اکثـر هنرمنـدان و شـاعران 
کـه نخبـه گان آن جوامـع بـه شـمار می آمدنـد(، از یک سـو 
بزرگتریـن دغدغـه اش رهایـی از تمایـات نفسـانی اسـت 
)در گرایـش مذهبـی اش( و از سـوی دیگـر، بهره بـری از 
جاذبه هـا و زیبایی هایـی کـه فـرد در آشـنایی بـا »خـود« 
کشـف می کنـد، کـه در هر دو رویه حساسـیت وی نسـبت 
بـه آن چـه در محیـط و جهـان خارجـش می گـذرد، کاهش 

می یابـد.
بـه هـر حـال، نتیجـۀ منطقـی تمامـی ایـن عوامـل در کنـار 
یک دیگـر باعـث گردیـد کـه هـر چـه بیشـتر آزادی )بـه 
معنـای امـروزی آن( نـزد گذشـته گان محجورتـر بنمایـد و 
هم چنـان بـر ابعاد درونـی، مذهبی و عرفانـی آن تأکید رود.

بـا وقـوع پدیدۀ رنسـانس و پیدایـش عصر روشـن گری که 
همـراه بـود با ظهور پروتستانتیسـم به مثابـۀ قرائت جدیدی 
از مسـیحیت، در طـی چنـد قـرن )15 تـا 1۸( اندیشـه های 
جدیـدی شـکل گرفـت کـه بـا انقـاب فرانسـه در سـال 
ایـن  بـه شـکل رسـمی مطـرح سـاخت.  را  17۸۹ خـود 
جهان بینـی جدیـد، به شـکل بنیادینـی خـود را از جهان بینی 
گذشـته گان تمایـز بخشـیده بـود. اگـر جهان بینـی گذشـته 
بـر مرجعیـت مذهب بـه عنـوان تنهـا منبـع »معنی بخش« و 
»الزام بخـش« تأکیـد می ورزیـد، جهان بینـی جدیـد دو منبـع 
دیگـر را نیـز بـدان افـزود کـه یکـی »علـم« بـود و دیگری 
»عقـل«، که اصالت بخشـی آن عبارت اسـت از سیانتیسـم و 
راسیونالیسـم، و در کنـار این هـا پروتستانتیسـم کـه تحولی 
بـود از درون مذهـب مسـیحیت بـر تطبیق پذیـری ایمـان با 

روشـن گری. اندیشـه های 
شـاید بتـوان این تحـوالت را رادیکالیسـم به معنـای واقعی 

کلمـه دانسـت، چـرا که در ایـن انقـاب همه جانبه
در جهت علمی:

علـم از تحلیل قیاسـی بـه تحلیـل اسـتقرایی روی آورد )به 
کوشـش فرانسـیس بیکـن پدر علـم جدید(.

در جهت عقانی:
بـه  را  خـود  جـای  گذشـته گان،  غایت اندیـش  عقانیـت 
همـۀ  کـه  عقانیتـی  داد؛  امروزیـان  ابـزاری  عقانیـت 
در  می پنداشـت  مـوادی  هم چـون  را  طبیعـی  پدیده هـای 
جهـت بهـره وری و تصـرف هرچـه بیشـتر آدمـی در جهت 

برخـورداری. و  رفـاه  ایجـاد 
در جهت رفورمیسم مذهبی:

لوتـر پیشـوای مکتب پروتستانتیسـم به صراحـت گفت: »هر 
یک از ما کشیشـی هسـتیم«، و بدین طریـق آزادی فرد را از 
مرجعیت هـای روحانـی اعام داشـت. و در جهت فلسـفی: 
فلسـفه از تفسـیر جهـان بـه سـوی تغییـر جهـان گرایـش 
یافـت )تبییـن مارکـس و انگلـس( و کانـت کـه بـر خـرد 
اخاقـی و »خـود خواسـته گی« ارادۀ آدمـی تأکیـد ورزیـد. 
و در ادامـۀ همیـن رونـد اگزیستانسیالیسـم »آزادی مطلـق« 
و »تقـدم وجـود بـر ماهیـت« را مطـرح سـاخت و فوئـر 
بـاخ کـه در »ذات مسـیحیت« تمامـی انگیزه هـای مذهبـی 
و ارادت ورزی هـای معنـوی بشـریت را بـه عنـوان فرافکنی 
عناصـری از تجربـۀ بشـری در چیزهـای مـورد پرسـتش 
معرفـی کـرد، و در نهایـت و به طور کل انسـان گرایی جای 

خداگرایـی را گرفـت.
و این چنیـن در یـک گرایـش فراگیـر، اندیشـۀ بشـری از 
مرجعیـت توحیـدی مذهـب، به تثلیث علـم، عقل و مذهب 
روی آورد و بشـر مـدرن بـه واقعیـت زنده گـی بازگشـته و 
مفاهیـم جدیـدی هم چون حقوق بشـر پدید آمـد و به جای 
»تکالیـف«، بـر »حقـوق« فـردی، انسـانی و اجتماعـی آدمی 
تأکیـد رفـت، و در بسـتر این تغییرات ریشـه یی، بنیــادهای 

جهـاِن گذشـته به معنـای واقعـی کلمه ویران گشـت.
بدیـن لحـاظ انسـان جدیـد در ارتبـاط بـا منابـع جدیدتـر 
معرفـت، صاحـب ثروت هـای عظیـم معنوی، فکـری و حتا 
اقتصـادی شـده بـود و به بازنگـری اساسـی از تصویر خود 
از خـودش دسـت یازیـده بـود. بنـا بر ایـن تصویـر جدید، 
نیـازش را بـه آزادی منطبـق بر صورت هـای جدید زنده گی 
خویـش بیـش از پیش احسـاس می کـرد. و در یک حرکت 
تدریجـی آزادی لیبرالـی، به مثابۀ قرائت متفاوتـی از آزادی، 
پـا بـه عرصـۀ وجـود نهـاد. لیبرال هـای اولیـه می کوشـیدند 
واقعیـت و فراواقعیـت زنده گی آدمیـان را از هر گونه قیدی 
رهـا سـازند، بـه همین لحـاظ هم بـا مذهب و هم بـا قانون 
)قراردادهـای اجتماعـی( مخالفت می کردند، چـرا که معتقد 
بودنـد هـم شـریعت و هـم دموکراسـی آزادی هـای آن ها را 
کانالیـزه می کنـد. لیبرالیسـم آن هـا بـر آزادی انتخـاب که به 
تبـع آن آزادی اندیشـه و بیـان را نیـز شـامل می شـد، بنـا 
شـده بـود و سـامان فکری شـان را بـر ایـن نهـاده بودند که: 
»جامعه و انسـان ها همـواره در موقعیت انتخـاب قرار دارند 
و هیـچ گاه بـه مرحلـۀ »بعـد از انتخـاب« نمی رسـند؛ آن هـا 
همـواره می تواننـد در شـکل زنده گـی، شـغل، نـوع مذهب 
و دیگـر جنبه هـای زنده گی شـان دسـت بـه انتخـاب بزننـد 
بـدون این کـه الزامـی بـر آینـده داشـته باشـند«، و از طرفی 
دیگـر، عدالـت در پیشـگاه آن هـا عبـارت بـود از »امـکان 
فرصت هـای یک سـان برای همـه در جهت بـروز و نمایش 
اسـتعدادهای فـردی خویش«. شـاید بتوان از اعتقادات شـان 
چنیـن برداشـت کـرد که آن هـا می خواسـتند با هـر آن چیز 
کـه رشـد تکاملـی انسـان را از جریـان طبیعـی اش خـارج 
می سـازد مقابلـه کننـد، حـال این موانـع چه فرهنگ باشـد، 
چـه مذهـب و چـه قانـون. آن هـا معتقـد بودنـد که انسـان 
بایـد بر اسـاس آن چه خـود می اندیشـد و انتخـاب می کند، 

حرکـت کند.
عدالـت،  و  آزادی  مفهـوم  از  متفـاوت  قرائت هـای  ایـن 
لیبرالیسـم را کـه فرزنـد روشـن گری بود، به شـکل بنیادینی 
از اندیشـه های گذشـته تمایـز بخشـید. اگـر گذشـته گان به 
درون گرایـی و آزادی از امیـال نفسـانی اهمیـت می دادنـد، 
لیبرال هـا بـر برون گرایی و آزادی همه جانبه در شکل بخشـی 
بـه زنده گـی فـردی در تمـام حوزه هـای زنده گـی بـا توجه 
بـه حقوقـی کـه فـرد بـرای خویـش بـه عنـوان یک انسـان 
تلقـی می کـرد، تأکیـد داشـتند و اگـر آن هـا از آزادی آدمـی 
بـر  لیبرال هـا  می راندنـد،  سـخن  معیـن  چهارچوبـی  در 
»رهاسـازی« اراده و اندیشـۀ بشـری تأکیـد می ورزیدنـد و 
سرنوشـت فـرد را به خـود فرد واگذار می کردنـد. پیامدهای 
راسیونالیسـم  )به خصـوص  متفـاوت  نگرش هـای  ایـن 
و  »فایده گرایـی  منطقـی،  شـکلی  بـه  پروتستانتیسـم(  و 
فردگرایـی« بـود؛ دو نگـرش متفـاوت نسـبت به جهـان که 
برخـی آن هـا را معـادل یک دیگـر می گیرنـد، به خصـوص 

»چپ«هـا در اروپـا کـه چنیـن نگرشـی دارند. 

این نوشته، در حد توان، متکی است بر »ابهام زدایی« از مفهومی که تا آغاز پیدایش 
بشر بر این خاک قدمت داشته و به میزان رشد فکری و خودآگاهی فردِی آدمیان در 
میان آن ها از اهمیِت افزون تری برخوردار گردیده و به خصوص در اندیشۀ معاصر 
به شکل جدیدتری دنبال شده و معانی جدید و متفاوتی از آن مطرح گردیده است. 
کاویده  امروزیان  و  نزد گذشته گان  را  آزادی  متفاوِت  معانی  نوشته می کوشد  این 
و در بسط این تحلیل، ارتباط آن را با تحقق انسانیت آدمی در طول تاریخ اندیشۀ 
بشری نشان دهد و بر آسیب های وارده انگشت گذارده و به بازنمایی آن بپردازد، 
وضعیت  به  نخست  بپیماید:  را  جداگانه یی  راه های  می کوشد  رهیافت  این  در  که 
آزادی نزد گذشته گان و امروزیان می پردازد و در مرحلۀ بعد، به چالش های انسان 

امروز در ارتباط با این مفهوم خواهد پرداخت.

علیرضا عزیزی
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زمــان چندپــاره  بعــد  در  کــه  پیل گریــم 
شــده، بــا عبــارت »یــک ســاِس بــه دام افتــاده 
ــتعاره یی  ــود؛ اس ــف می ش ــا« توصی در کهرب
درخــور بحــران وجــودی اش. وی کامًا اســیر 
لحظــات گسســتۀ بی شــمار در پاره هــای 
ــن  ــۀ ترالفامادورهــا، ای ــه گفت ــان اســت. ب زم
ــد  ــا می کن ــان آزادی عط ــه انس ــدی ب زمان من
از  ناشــی  نگرانی هــای  آن،  طریــق  از  تــا 
ــی  ــرو نشــاند. ول ــر را ف ــدرت اراده و تقدی ق
فاعلیــت  فروپاشــی  پیل گریــم،  مــورد  در 
و هویتــش بــه مقــدار زیــادی اضطــراب 
در  »می گویــد  می شــود.  منجــر  وجــودی 
ــز  ــرا هرگ ــرد، زی ــر می ب ــه س ــم ب ــرس دای ت
نمی دانــد در مرحلــه بعــد، کــدام نقــش 
ــان  ــد.« هم چن ــا کن ــد ایف ــی اش را بای زنده گ
در  بیهوده گــی  کمــال  در  پیل گریــم  کــه 
ــد،  ــد می کن ــان رفت وآم ــت زم ــر باف سرتاس
ــش  ــه نمای ــت بشــری را ب ــی وضعی بیهوده گ
می گــذارد. وی یک ســره مقهــور حــوادث 

ــت. ــر اس ــری تقدی ــخ و فهم ناپذی تاری

هایدگــر فعــل »ســکونت داشــتن« را بــه 
هایدگــر  )آن چــه  بــودن  نحــوۀ  معنــای 
»دازایــن«ـ »آن جــا بــودن« می نامــد( و رونــد 
از  کــه  می بــرد  بــه کار  آشــکارکننده یی 
ــان  ــه جه ــود را ب ــتن خ ــق آن، خویش طری
پیل گریــم  زنده گــی  می کنــد. کل  عرضــه 
ــه  ــت آمیخت ــی از واقعی ــه ابلهانه ی ــا ملغم ب
ــخ و  ــاختارهای تاری ــش در س ــت و هویت اس
جهــان، محــو شــده اســت ـ آن چــه هایدگــر 
ایــن  در  می نامــد.  ســقوط«  در  »بــودن 
نمی توانــد  پیل گریــم  هایدگــری،  طــرح 
ــن  ــچ دازای ــی، هی ــودن اصیل ــوۀ ب ــچ نح هی
ــام  ــه در مق ــرا ک ــد؛ چ ــه کن ــی عرض حقیق
ــه  ــا«، ب ــاده در کهرب ــه دام افت ــاس ب ــک س »ی
ــت.  ــخ اس ــیر تاری ــری اس ــرز عاج ناپذی ط
ونــه گات بارهــا از آرزویــش بــه رهایــی 
خویشــتن از بندهــای محتــوم تاریــخ، زمــان 
و مــکان ســخن می گویــد؛ آرزویــی کــه 
ــی  ــت مبن ــری اس ــل هایدگ ــدازِ تمای طنین ان
ــل در  ــودِن اصی ــوه ب ــک نح ــۀ ی ــر عرض ب
ــرای  ــه ب ــقوط«. البت ــودن در س ــِل »ب و مقاب
ــش،  ــن آرزو در ادبیات ــای ای ــه گات اعت ون

ــک  ــت. وی از ی ــاده یی نیس ــدان س ــر چن ام
یــا  ســاده لوحانه  واقعیت گریــزی  ســو، 
ــتی(  ــه )و فاشیس ــی آرمان گرایان فرجام شناس
ــد  ــر را رد می کن ــاِص هایدگ ــرت بار خ حس
و از ســوی دیگــر بــه دلیــل همدلــی اصالــت 
ــانی در  ــرد انس ــذارد ف ــودی اش، نمی گ وج
دیالکتیــک خردکننــدۀ زمــان تاریخــی منحــل 
تنــش  ایــن  نماینــدۀ  ســاخ خانه  شــود. 

ــت. اس
ــداوم  ــدی و م ــرار اب ــان، تک ــر رم در سراس
آزرده  و  پریشــان  را  پیل گریــم  حــوادث، 
بی پایــان  تکــرار  ترالفامادورهــا  می کنــد ـ 
پیل گریــم  می دارنــد.  گرامــی  را  تاریــخ 
بی وقفــۀ  نشــخوار  بــه  اســت  محکــوم 
ضایعــۀ روحــی اش، آن چــه نیچــه در حکمت 
ــان  ــد. می ــار« می نام ــنگین ترین ب ــادان »س ش
کونــدرا کــه در بــار هســتی بــا تکــرار ابــدی 
ــه  ــد »اگــر هــر ثانی ــی رود، می گوی کلنجــار م
تکــرار  بارهــا  و  بارهــا  زنده گی مــان  از 
ــه ابدیــت میخکــوب  می شــد، آن وقــت مــا ب

ــه  ــل عیســی مســیح ب می شــدیم، درســت مث
ــه گات  ــی!« ون ــور هول ناک ــه تص ــب. چ صلی
ــی  ــر چیزهای ــق اســت ـ »اگ ــدرا مواف ــا کون ب
کــه بیلــی پیل گریــم در ترالفامــادور آموختــه 
ــم  ــر ه ــا، اگ ــه م ــند، ک ــت باش ــت راس اس
ــده  ــیم، همیشــه زن ــرده باش ــی م ــی خیل گاه
خوشــحال  هــم  چنــدان  مــن  می مانیــم 
نمی شــوم.« در ســاخ خانه نیــز ونــه گات، 
ــت« نشــان  ــه ابدی ــم را »میخکــوب ب پیل گری

می دهــد.
 پیل گریــم بارهــا دربــارۀ ســبکی و ســنگینی 
)دوگانه گــی وام گرفتــه از کونــدرا( وجــودش 
نظریه پــردازی می کنــد. در قســمتی از رمــان، 
خیــال می کنــد »بــه بخــار تبدیــل شــده، روی 
درخت هــا شــناور خواهــد شــد.« وی بارهــا 
خــود را مایعــی ســیال تصــور می کنــد؛ 
ــع  ــی کــه دیگــر مای برخــاف »جســد مرده ی
ــود«  ــده ب ــدل ش ــنگ ب ــه س ــود. ب ــیال نب س
)در اقتباســی دردنــاک از داســتان مــارک 
توایــن، ونــه گات »رودی از امریکایی هــای 
ــل  ــه مث ــد ک ــف می کن ــده« را توصی تحقیرش
در  دره یــی  میــان  از  می سی ســی پی  رود 

آلمــان جــاری بــود(. پیل گریــم آرزو دارد 
ــا  ــود ت ــناور ش ــخ ش ــرۀ تاری ــراز زنجی ــر ف ب
ــی  ــزد و تعال ــر بگری ــار حــوادث و تقدی از ب
یابــد. ولــی در کمــال تأســف، »یــک ســاس 
ــد و  ــی می مان ــا« باق ــاده در کهرب ــه دام افت ب

ــود. ــه می ش ــخ ل ــار تاری ــر ب ــر زی ناگزی
توســط  دو  هــر  پیل گریــم،  و  ونــه گات 
ــد  ــا درآمده ان ــخ از پ ــدۀ تاری ــی کوبن بیهوده گ
کــه  بپرورنــد  را  چیــزی  نمی تواننــد  و 
ــر«  ــه تقدی ــق ب ــا »عش ــه amor fati ی نیچ
ــار  ــل ب ــرای تحم ــه ب ــزی را ک ــد، چی می نام
عظیــم تکــرار ابــدی حــوادث الزامــی اســت. 
ــم هرچــه بیشــتر  ــد: »می خواه نیچــه می گوی
بیامــوزم کــه واقعیــت محتــوم را زیبــا ببینــم. 
پــس مــن کســی خواهــم بــود کــه واقعیــت 

را زیبــا می ســازم.«
ترالفامادورهــا بــا انــکار وحشــت از تاریــخ و 
ــر لحظــات دلپذیــر، مشــتاقانه ایــن  تمرکــز ب
ــه گات  ــی ون ــد. ول amor fati را برمی گزینن
نمی توانــد جبــر ویران گــِر تکــرار ابــدی 
ــد از  ــد. وی نمی توان ــل کن ــوادث را تحم ح
ترالفامادورهــا  رضایت آمیــز  خودمحــوری 
ــد:  ــگ می گوین ــارۀ جن ــه درب ــد ک ــروی کن پی
برنمی آیــد،  دســت مان  از  هــم  »کاری 
می گیریــم.  نادیــده  را  جنــگ  بنابرایــن 
ســاعت های بی پایــان را صــرف تماشــای 

می کنیــم.« دلپذیــر  لحظه هــای 
ــه  ــدی ب ــد زمان من ــوم جدی ــن مفه گرچــه ای
ــک  ــه ی ــه ب ــد ک ــکان می ده ــرد انســانی ام ف
ــن  ــود )»مهم تری ــره ش ــرگ چی ــر م ــا ب معن
چیــزی کــه در ترالفامــادور یــاد گرفتــم 
ــا  ــرد، تنه ــی کســی می می ــه وقت ــود ک ــن ب ای
بــه ظاهــر مــرده اســت«(، ولــی تســلیم 
ــاوان ناچیــزی در  ــر تقدیــر، ت صــرف در براب
ــه گات  ــت. ون ــخ اس ــت از تاری ــال وحش قب
و  نمی شــود  راضــی  اراده  فروپاشــی  بــا 
ــیاری  ــه بس ــی را ک ــی صوفی مآبانه ی جبرگرای
بــه وی نســبت می دهنــد، طــرد می کنــد. 
ــلیم  ــر تس ــادوری بیان گ amor fati ترالفام
ــت  ــگ اس ــت و جن ــز مصیب ــخ و نی ــه تاری ب
کــه عمیقــًا موجــب رنــج و نگرانــی ونــه گات 
هم چــون  ونــه گات  نظــر  در  می شــود. 
بــا خشــونت و  پیل گریــم، زمــان حــال 
ضایعــه عجیــن شــده و بــر هنرمنــد واجــب 
ــخ  ــی تاری ــوی بیهوده گ ــه فراس ــه ب ــت ک اس
ــا  ــاخ خانه را ب ــه گات س ــد. ون ــت کن حرک
عبــارت »رقــص اجبــاری بــا مــرگ« معرفــی 
می کنــد و وظیفــۀ هنرمنــد را  رودررویــی 
ــد.  ــی می دان ــرگ و بیهوده گ ــا م ــتقیم ب مس
کــه  می کنــد  نقــل  ســلین  زبــان  از  وی 
ــری  ــش هن ــرگ، آفرین ــا م ــص ب ــدون رق »ب

نیســت«. امکان پذیــر 
دانســت  روایتــی  بایــد  را  ســاخ خانه 
و  رمان نویســی  ساخت شــکنی  بــا  کــه 
ســرپیچی از آن، قصــد دارد تــا فروپاشــی 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــس کن ــان را منعک جه
ــی و  ــی تخیل ــدوار اســت فضای ــه گات امی ون
زیبایی شناســی بــه وجــود آورد کــه خواننــده 
بتوانــد در آن، خویشــتن و جهــان را نقــد 
کنــد و در بهتریــن حالــت، بــرای دگرگونــی 
ــان  ــن رم ــه گات ای ــد. ون ــتحاله بکوش و اس
هم چــون  را  شــیزوفرنیک«  و  »تلگرافــی 
فرهنگــی  و  زیبایی شــناختی  تجربه یــی 
ــان  ــه از جه ــی ک ــد؛ تجربه ی ــه می کن عرض
ــاره آن را در  ــا دوب ــد ت ــنایی زدایی می کن آش

ــرد. ــرو ب ــام ف ــردۀ ابه پ
در خودآگاهــی ونــه گات، جنــگ بی معنــا 
و تاریــخ بیهــوده اســت. ولــی یــک روایــت 
و  رنــج  نمی توانــد  ســطحی  تک بُعــدی 
ــرای  ــد و ب ــرف کن ــه گات را برط ــذاب ون ع
حقیقــی  تســا یی  وی،  وجــودی  دلهــرۀ 
فراهــم ســازد. رمــان ریالیســتی بــرای انتقــال 
تجربــۀ جنــگ کافــی نیســت. بــه نظــر 
ــه گات، تاریــخ بی نظــم و آشــفته اســت و  ون
ــن  ــت خطــی و خوش ســاخت، ای ــک روای ی
ــب کــرده و آن  ــع نظــم و ترتی آشــوب را تاب

را وارونــه جلــوه می دهــد.

روایتــی  بایــد  را  ســاخ خانه 
ساخت شــکنی  بــا  کــه  دانســت 
آن،  از  ســرپیچی  و  رمان نویســی 
ــان را  ــی جه ــا فروپاش ــد دارد ت قص
منعکــس کنــد. بــه ایــن ترتیــب، 
فضایــی  اســت  امیــدوار  ونــه گات 
ــود  ــه وج ــی ب ــی و زیبایی شناس تخیل
آورد کــه خواننــده بتوانــد در آن، 
خویشــتن و جهــان را نقــد کنــد و 
ــی  ــرای دگرگون ــت، ب ــن حال در بهتری
ــن  ــه گات ای ــد. ون ــتحاله بکوش و اس
رمــان »تلگرافــی و شــیزوفرنیک« 
تجربه یــی  هم چــون  را 
ــه  ــی عرض ــناختی و فرهنگ زیبایی ش
جهــان  از  کــه  تجربه یــی  می کنــد؛ 
آشــنایی زدایی می کنــد تــا دوبــاره 
بــرد. آن را در پــردۀ ابهــام فــرو 
جنــگ  ونــه گات،  خودآگاهــی  در 
اســت.  بیهــوده  تاریــخ  و  بی معنــا 
ولــی یــک روایــت تک بُعــدی ســطحی 
نمی توانــد رنــج و عــذاب ونــه گات را 

ــد ــرف کن برط

ویلسون تایلر/ ترجمه: محمدطاهر ریاضی ارسی

بخش دوم و پایانی

ونه گات 
در آرزوِی 

گریز از تاریخ
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قـول اردوی 215 دیـروز میونـد بـا نشـر خبرنامه یـی نوشـته 
اسـت کـه طالبـان شـب گذشـته )جمعـه،۶ جـدی( بر پاسـگاه 
نیروهـای لـوای دوم پیـادۀ ارتـش در ولسـوالی سـنگین هلمند 

کردند. حملـه 
بـر بنیـاد خبرنامـه، در ایـن حملـه کـه در پاسـگاه موسـوم بـه 
خنجـر رخ داده اسـت 1۰ سـرباز ارتـش جـان باختنـد و ۴ تن 

دیگـر زخـم برداشـته اند.
خبرنامـه می افزایـد کـه هنگام حمله در این پاسـگاه 1۸ سـرباز 
ارتـش حضور داشـتند که به ۴ تن  آنان آسـیبی نرسـیده اسـت.
طالبـان بـا نشـر خبرنامه یـی ادعا کرده انـد که در ایـن حمله 2۶ 
نیروی دولتی کشـته شـدند، ادعای که از سـوی مسـووالن قول 

اردوی 215 هلمند رد شـده است.
از سـوی دیگـر 3 سـرباز ارتـش در انفجـار ماین کنـار جاده یی 

در شـاهراه جوزجان-بلخ جـان باختند.
عبدالمعـروف آذر، سـخنگوی والـی جوزجـان می گویـد، ایـن 
رویـداد روز گذشـته هنگامـی رخ داده اسـت کـه یـک تانـک 
هامـوی نیروهـای ارتـش در ایـن شـاهراه بـا مایـن بـر خـورد 
کـرد. در ایـن رویـداد یـک سـرباز دیگر زخم برداشـته اسـت.
بـه گفتـۀ آقـای آذر، ایـن سـربازان ارتـش بـرای کمـک بـه 

می رفتنـد. ولسـوالی  ایـن  در  مسـتقر  نیروهـای 
سـخنگوی والـی جوزجـان کارگـذاری ایـن مایـن را بـه گروه 
طالبـان نسـبت می دهـد، طالبـان اما تاکنـون در این بـاره چیزی 

نگفته انـد.

دهنیرویارتشدرحملۀگروهی
طالباندرهلمندجانباختند

مـقامهـایامنیتـیاستـجواب...
غــام فــاروق مجــروح نماینــدۀ مــردم هــرات در 
مجلــس نیــز بــا اشــاره بــه افزایــش ناامنی هــا در 
ایــن والیــت گفــت کــه در نهادهــای امنیتــی تــوازن و 
ــار  ــران چه ــود و افس ــه نمی ش ــر گرفت ــت در نظ عدال
والیــت برگــرده 3۰ والیــت دیگــر حکومــت می کننــد. 
ــت ســبب گســترش  ــن وضعی ــه همی ــه او، ادام ــه گفت ب

ــت. ــده اس ــور ش ــا در کش ناامنی ه
اقبــال صافــی نماینــدۀ مــردم کاپیســا در مجلــس نیــز بــا 
اشــاره بــه کشــته شــدن دو فرمانــده جهــادی در مســیر 
شــاهراه عمومــی کابــل- شــمال در منطقــۀ تانــک تیــل 
ــاهراه  ــه ش ــت ک ــل، گف ــت کاب ــاغ والی ــوالی قره ب ولس
ــد  ــده و بع ــل ش ــرگ تبدی ــاده م ــه ج ــمال ب ــل- ش کاب
ــرده  ــد ک ــت و آم ــاهراه رف ــن ش ــی در ای ــام کس از ش

نمی توانــد.
نماینــده گان خواســتار اســتجواب سرپرســت  ایــن 

وزیــران امنیتــی از ســوی مجلــس شــدند.
ــس  ــس مجل ــی ریی ــان رحمان ــر رحم ــام، می ــر انج س
ــای  ــا در والیت ه ــش ناامنی ه ــه افزای ــاره ب ــا اش ــز ب نی
ــور  ــی کش ــاهراه های عموم ــیر ش ــژه مس ــف به وی مختل
ــه  ــل بلک ــهر کاب ــا در ش ــه تنه ــا ن ــه ناامنی ه ــت ک گف
در ســایر والیــت نیــز بــه بلندتریــن حــد خــود 

رسیده اســت.
او افــزود کــه اســتجواب مســووالن امنیتــی را از طریــق 
ــس  ــدۀ مجل ــۀ آین ــدای هفت ــامل آجن ــا ش ــۀ روس کمیت

خواهــد کــرد.

افغانسـتان در سـال میـادی کـه گذشـته بیـش از ده ها 
حمـات انتحـاری خونیـن و حماتـی را در والیـات 
توسـط گـروه طالبـان بـه هـدف تصـرف ایـن والیات 
تجربـه کـرد. حمـات کـه بیـش از هزارهـا کشـته و 

زخمـی برجـا گذاشـت.
از  بیـش  شـاهد  افغانسـتان  مـردم  این کـه  وجـود  بـا 
هشـت دور گفت وگوهـای صلح میان طالبـان و امریکا 
بودنـد. امـا ایـن گفت وگوهـا به هیـچ عنوان نتوانسـت 
از حمـات انتحاری، کشـتار غیر نظامیان در شـهرهای 
بـزرگ بـه خصـوص کابـل  و حملـه بـر والیـات بـه 

هـدف تصـرف را جلوگیـری کند.
گـروه طالبـان به هـدف تصـرف کامل والیـات قندوز، 
بغـان، تخـار و بدخشـان، حمـات خونیـن را انجـام 
دادنـد و ایـن را حمات تا آسـتانه سـقوط این والیات 

بردند. پیـش  به 
حمله بر موسسۀ کاونترپارت

روز چهارشـنبه ۹ مـه شـمار تلفـات حملـه انتحاری به 
یـک نهـاد خارجـی در کابـل بـه ۹ کشـته و 2۰ زخمی 

رسید.
حملـه بـر موسسـه  »کاونترپـارت« پنج  تـن از نیروهای 
امنیتـی، یـک تن از محافظان موسسـه و سـه غیرنظامی 
کشـته و بیـش از 2۰ غیرنظامـی دیگـر را زخمـی کرد. 
پنـج مهاجـم انتحاری وابسـته به گـروه طالبـان حوالی 
سـاعت 11:۴۰ روز چهارشـنبه ۹  مـه بر دفتر مؤسسـه 
بین المللی »کاونترپارت« در سـاحه شـهرنو شـهر کابل 

پایتحـت افغانسـتان حمله کـرده بودند.
وزارت امـور داخلـه پـس از حمله انتحـاری اعام کرد 
کـه یـک مهاجـم انتحـاری موتـر بمـب گـذاری را در 
مقابـل دفتـر این مؤسسـه انفجـار داد و مهاجمان دیگر 
وارد سـاختمان ایـن نهـاد شـدند. مهاجمـان پـس از 
چندیـن سـاعت درگیری سـرانجام با شـلیک نیروهای 
امنیتـی کشـته شـدند. گـروه طالبـان مسـئولیت ایـن 

حملـه را بـه عهـده گرفت.
مؤسسـه بیـن المللـی »کاونترپـارت« بـا حمایـت مالی 
بخش هـای  در  امریـکا  بین المللـی  انکشـاف  اداره 
آمـوزش خبرنـگاری، توانمندسـازی زنـان و تقویـت 
جامعـه مدنـی فعالیـت دارد و در 3۴ والیت افغانسـتان 

دارد. نماینده گـی 

حمله بر کمپ گرین ولیچ 
شـام گاه سـه سـپتامبر 2۰1۹ حوالـی سـاعت ۹:55 یک 
تراکتـور مملـو از مـواد انفجاری در کابل منفجر شـد و 

چندیـن کشـته و زخمی برجای گذاشـت.
انفجـار در نزدیکـی دیـوار جنوبـی کمپ گریـن ولیج 
محـل اسـتقرار موسسـات و نهادهـای بین المللـی در 
شـرق کابـل روی داد و در نتیجـه آن 1۶ غیـر نظامـی 
و کارکنـان کمـپ کشـته و 11۹ نفـر دیگـر زخمـی 

شـده اند و ایـن انفجـار باعـث آتش گرفتـن یک پمپ 
بنزیـن در نزدیکـی گریـن ولیـج نیز شـد.

ایـن حملـه درسـت زمانـی رخ داد که فرسـتاده امریکا 
در امـور صلـح افغانسـتان گفـت، کشـورش بـه طـور 

اصولـی بـا طالبان بـه توافق رسـیده اسـت.
درسـت همان زمـان آقای خلیلـزاد به کابل سـفر کرده 
بـود تـا محمـد اشـرف غنـی را در جریـان جزییـات 

پیش نویـس صلـح بـا طالبـان قـرار دهد.

حمله بر یک مراسم عروسی
 در نتیجـۀ یـک حمله انتحاری در یک سـالن عروسـی 
در غـرب کابـل دسـت کم ۶3 نفـر کشـته و 1۸2 نفـر 
دیگـر زخمـی شـده اند. تمـام قربانیـان ایـن رویـداد 

غیرنظامـی شـامل کـودکان و زنـان بوده انـد.

گـروه موسـوم بـه دولـت اسـامی )داعـش( با انتشـار 
خبرنامـۀ مسـوولیت ایـن حملـه را بـه عهـده گرفت و 

گفـت کـه شـیعیان را هدف قـرار داده اسـت.
داعـش همچنیـن عکس مهاجم انتحاری را منتشـر کرد 

و نوشـته اسـم او ابو عاصم و از پاکسـتان بوده است.
ایـن حملـه حوالـی سـاعت 1۰ و نیـم شـب 27 اسـد 
در حـوزه ششـم امنیتـی کابـل در داخـل هوتل »شـهر 
دوبـی« رخ داد و زنـان و کودکان قربانیـان اکثریت این 

حملـه انتحـاری بودند.

حمله بر چهاراهی ملی بس
صبـح  25 جنـوری )سـوم اسـد سـال روان( دو انفجار 
در منطقـه چهـار راه ملـی بـس در حـوزه شـانزدهم و 
یـک انفجـار دیگـر در منطقـۀ »دسـپیچری« در حـوزه 

نهـم امنیتی شـهر کابـل رخ داد.
در نتیجـه ایـن سـه انفجـار 11 غیر نظامی کشـته و ۴5 
نفـر دیگـر زخم برداشـته اند. در میان کشـته شـدگان 5 

زن و یـک کـودک نیز شـامل بود.
در حملـه اول کـه حوالـی سـاعت هشـت صبـح روز 
پنجشـنبه 3 اسـد رخ داد، مهاجـم انتحـاری سـوار بـر 

موترسـایکل
 ملـی بس )کاسـتر( حامل تعـدادی از کارمندان وزارت 

معـدن را مورد حمله قـرار دادند.
وزارت داخلـه دقایقی پـس از آن انفجار دوم در همین 
سـاحه و انفجـار سـومی ناشـی از منفجـر شـدن یـک 
موتـر بمب گـذاری شـده را در حـوزه نهـم شـهر کابل 

تاییـد کردند.
گـروه طالبان مسـوولیت انفجار سـومی در حـوزه نهم 
شـهر کابـل را پذیرفـت و گفـت کـه کاروان نیروهـای 
خارجـی را مورد حملـه قرار داده اند. ایـن گروه تاکید 
کـرد کـه انفجـار حوزه شـانزدهم شـهر کابـل ربطی به 

طالبـان ندارد.

حمله به درب ورودی حوزه ششم شهر کابل 
انفجـار صبـح 1۶ اسـد سـال روان در  تلفـات  آمـار 
دسـت کم  بـه  کابـل،  امنیتـی  ششـم  حـوزه  ورودی 
1۸ کشـته و 1۴5 زخمـی رسـید. پـس از ایـن حملـه 
خوشـحال سـادات، معاون ارشـد امنیتی وزارت داخله 
گفـت کـه دسـت کم ده غیـر نظامـی و ۴ پولیـس در 
میـان کشته شـدگان هسـتند. آقـای سـادات اضافه کرد 
۹2 نفـر از زخمی هـا نیـز افـراد غیرنظامـی هسـتند که 
زنـان و کـودکان نیـز شـامل زخمی هـای ایـن رویـداد 

. هستند
گـروه طالبـان مسـوولیت ایـن رویـداد را بـه عهـده 
جـذب  و  جلـب  مرکـز  یـک  کـه  گفـت  و  گرفـت 

انـد. داده  قـرار  هـدف  را  امنیتـی  نیروهـای 

حمله انتحاری بر درب دانشگاه کابل 
 از اثـر انفجـار در درب ورودی دانشـگاه کابـل صبـح  
1۹ جنوری سـال روان میادی هشـت دانشـجو کشـته 

و ده هـا تـن دیگـر را زخمی شـدند.
مقام هـای امنیتـی تائیـد کردنـد کـه حوالـی سـاعت 7 
صبح یـک انفجار انتحـاری در مقابل ورودی دانشـگاه 

کابـل، در حـوزه سـوم این شـهر رخ داده اسـت.
مقامـات امنیتی تأییـد کردند که مهاجم انتحاری سـوار 
بـر موتـر نوع کروال بـوده و در مقابل ورودی دانشـگاه 
کابـل مـواد همراهش را منفجر کرده اسـت. ۸ کشـته و 
33 زخمـی از ایـن رویداد به بیمارسـتان ها منتقل شـد.
قـرار بـوده امتحـان کنکـور داوطلبـان »سـتاژ قضـا« و 
»شـورای پزشـکی« دراین دانشـگاه برگزار شـود. هیچ 
گروهـی مسـوولیت ایـن رویـداد را به عهـده نگرفت.

شـدن  کشـته  از  یادبـود  گردهمایـی  در  انفجـار 
مـزاری  عبدالعلـی 

در 7 مـارچ انفجـاری گردهمایـی یادبـود کشـته شـدن 
عبدالعلـی مـزاری را برهـم زد. اصابـت چنـد گلولـه 
کشـته  سـالروز  و چهارمیـن  بیسـت  مراسـم  راکـت، 
شـدن عبدالعلـی مـزاری، رهبر پیشـین حـزب وحدت 
اسـامی افغانسـتان را برهـم زد.  ایـن حمله دسـت کم 

3 کشـته و 37 زخمـی داشـت.
منطقـه دشـت  پنجشـنبه 1۶ حـوت در  ایـن مراسـم 
برچـی در غـرب کابـل برگـزار شـده بـود و شـمار 
داکترعبـداهلل  جملـه  از  دولتـی  مقام هـای  از  زیـادی 
عبـداهلل، رییـس اجراییه، حامد کـرزی، رییس جمهوری 
انتخابـات  نامـزد  اتمـر،  حنیـف  محمـد  پیشـین، 
ریاسـت جمهوری، صـاح الدیـن ربانـی، رییس حزب 
افغانسـتان، محمـد محقـق، رهبـر  جمعیـت اسـامی 
حـزب وحـدت اسـامی مـردم افغانسـتان و شـماری 
دیگر از شـخصیت های سیاسـی در آن اشتراک داشتند.

حمله بر والیت قندوز و بغالن 
شـبه نظامیـان طالبـان روز شـنبه 3 جـون سـعی کردند 
شـهر قنـدوز در شـمال را تصرف کنند و روز یکشـنبه 
عملیاتـی علیـه شـهر پلخمـری، مرکز والیـت همجوار 
بغـان را نیـز انجـام دادنـد. مقام هـای امنیتـی تأییـد 
کردنـد کـه نیروهـای ارتش حملـه به پلخمـری را دفع 

کرده انـد و در قنـدوز هـم مانع سـقوط شـهر شـدند.
بـا ایـن حـال وزارت داخلـه یـک روز پـس از حملـه 
از  واحدهـای  میـان  در  انفجـاری  کـه  داد  گـزارش 
نیروهـای تامیـن امنیـت شـاهراه در منطقه »سـه درک« 
والیـت قنـدوز در شـمال  رخ داده اسـت و در آن حادثه 
۶ نفـر از نیروهـای امنیتـی کشـته و 15 نفـر دیگـر از 

جملـه 11 غیـر نظامـی و ۴ پولیـس زخمـی شـدند.
گـروه طالبـان مسـوولیت حملـه بـه والیـت قنـدوز و 

بغـان را بـه عهـده گرفـت.

و در نهایت حمله بر تخار و بدخشان
طالبان در سـال روان بر بخش های از والیت بدخشـان 
حملـه کـرده و موفـق شـدند تا بیـش از 12 ولسـوالی 

بدخشـان را تحـت تصرف خـود دربیاورند.
نیروهـای امنیتـی تأیید کردند که ولسـوالی های وردوج 
و یمگان کَا زیر کنترول طالبان اسـت و ولسـوالی های 
جـرم، ارغنجخـواه، تگاپ، کران و منجـان دچار تهدید 
کـم امنیتی اسـت و نیروهـای امنیتی از این ولسـوالی ها 

دفـاع می کنند.
درۀ خسـتک از جملـه دره هـای اسـت کـه در کنتـرول 
جنگجویـان خارجـی قـرار دارد و باشـنده گان این دره 

مجبـور بـه تـرک خانه های شـان شـده اند.
در همیـن حـال والیـت تخـار در سـال میـادی کـه 
بـه پایـان آن نزدیـک هسـتیم خونین ترین حمـات را 
شـاهد بـوده و طالبان موفق شـدند تا چندین ولسـوالی 

ایـن والیـت را تحـت تصرف خـود در بیـاورد.
اکنـون بایـد منتظـر شـد و دیـد کـه آیـا گفت وگـو بـا 
طالبانـی کـه بیـش از صدها هـزار غیر نظامی را کشـته 
و یـا زخمـی کردنـد بـه صلـح خواهـد انجامیـد و یـا 
افغانسـتان ماننـد سـال 2۰1۹ میـادی سـال خونیـن 

دیگـری را تجربـه خواهـد کـرد.

بـازخـوانـیافغـانستـاِن

2019 
ناجیه نوری   

بخشکنسولیسفارتپاکستان...
ــر  ــاری در براب ــه بدرفت ــد ب ــاد در پیون ــام آب ــدر اس پ
ــرده  ــراض ک ــل، اعت ــتانی در کاب ــای پاکس دیپلومات ه

ــود. ب
ــای  ــای نگرانی ه ــه ادع ــود ک ــده داده ب ــن وزارت وع ای
امنیتــی از طــرف پاکســتان را بــه گونــه جــدی بررســی 
ــت  ــن مصوونی ــه تأمی ــت افغانســتان ب ــد و حکوم می کن
ــفارت خانه ها  ــر س ــور و دیگ ــن کش ــای ای دیپلومات ه

متعهــد اســت.
 بخــش قنســولی ســفارت پاکســتان در کابــل در حالــی 
نزدیــک بــه دو مــاه بســته مانــد کــه ایــن ســفارت پیــش 
از آن نیــز از درخواســت کننــده گان ویــزۀ پاکســتان 
خواســته بــود کــه تنهــا بــرای انجــام ســفرهای »عاجــل 

ــد. ــزه دهن و مهــم« درخواســت وی
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تا سـحرگاه ششـم جدی 135۸)27دسـمبر1۹7۹( بهوسیلۀ 
فرقـۀ  نیروهـای  از  هزارتـن  پنـج  هوایـی  پـرواز  صدهـا 
1۰3کمانـدوی ارتـش سـرخ اتحـاد شـوروی، وارد فروگاه 
کابـل و بگـرام شـدند. تـا ظهـر ایـن روز نیروهـای زرهی 
فرقـۀ 1۰۸ کـه روز 25 دسـمبر باعبور از فـراز آمو راه کابل 
را در پیـش گرفتـه بودنـد، وارد حومـۀ پایتخـت شـدند و 
بـا نیروهـای کماندویـی فرقـه1۰3 ارتبـاط برقرار سـاختند. 
مشـاورین شـوروی در قطعـات ارتش افغانسـتان ورود این 
نیروهـا را انجـام تمرینـات نظامـی وانمود می کردنـد. امین 
ظهـر آن روز در کاخ تپـۀ تاج بیـگ میزبـان اعضـای دفتـر 
سیاسـی حـزب دموکراتیـک خلـق بـود. امیـن بـه اعضای 
بیـروی سیاسـی گفـت: »سـفیر شـوروی بـه نمایندهگی از 
رهبـری دولـت شـوروی بـه او اطمینـان محکم داده اسـت 
کـه دولت شـوروی به قـدر ویتنام به افغانسـتان مسـاعدت 
تخنیکـی، نظامی و مالی می رسـاند و کشـور مـا را در مقابل 
دخالـت و مداخلـۀ پاکسـتان و دیگر کشـورهای منطقه تنها 

نمی گـذارد«.
حفیـظ اهلل امیـن در حالـی بـه اعضـای دفتر سیاسـی حزب 
دموکراتیـک خلـق از کمک هـای نظامـی و مالـی شـوروی 
اطمینان می داد که آشـپز روسـی اش در آشـپزخانه مصروف 
زهرآلـود سـاختن غـذای او بـود و نیروهـای شـوروی در 
بیـرون از کاخ، خـود را بـرای انجـام یـک عملیـات نظامی 
غـرض سـرنگونی حکومـت موصـوف آمـاده می کردنـد. 
طـرح مسـمومیت امین توسـط دیپارتمنت هشـت کی.جی.
اتخـاذ گردیـده  اندروپـوف  بـی تحـت رهبـری شـخص 
را  کی.جی.بـی  ازاعضـای  یکـی  دیپارتمنـت  ایـن  بـود. 
بهنـام تالیبـوف بـه عنـوان آشـپز وارد قصـر امین سـاخت. 
مسـموم  27دسـمبر1۹7۹)۶جدی135۸(  روز  ظهـر  امیـن 
شـد و پـس از صـرف نهـار در بی هوشـی و کومـا رفـت. 
خبـر مسـمومیت امیـن و اعضـای دفتـر سیاسـی حـزب از 
سـوی جانـداد قومانـدان گارد قصر به اطـاع ژنرال والیت 
ژنـرال  رسـید.  ارتـش  بسـتر  رییـس شـفاخانۀ چهارصـد 
مذکـور بـه عجلـه بهسـوی محـل اقامـت امیـن شـتافت 
و سـرطبیب شـفاخانه چهارصـد بسـتر را غـرض انتقـال 
پزشـکان شـوروی موظـف سـاخت. سـرطبیب، دگـروال 
بـا  را  داخلـی  امـراض  متخصـص  کزنیچنکـف  ویکتـور 
یـک متخصـص بیماری هـای میکروبـی و دگـروال اناتولی 
الکسـی یف سـرطبیب گروه دکتوران نظامی شـوروی را در 

شـفاخانۀ چهارصـد بسـتر بـه کاخ تپۀ تاج بیـگ آورد. ژنرل 
لیخافسـکی می نویسـید: »پزشـکان از پلـکان بـاال آمدنـد. 
امیـن در یکـی از اتاق هـا با بـدن نیمه برهنه بـه روی زمین 
افتـاده بـود. فـک و چانه اش آویزان شـده بود و چشـمانش 
بی نـور و سـفید چیـزی را نمی دیدنـد. نشـانه یی از هـوش 
و  کوزنیچنکـف  سـرهنگ  نمی شـد.  دیـده  وجـودش  در 
سـرهنگ الکسـی یـف بانجـات »رهبـر کشـور دوسـت« 
طرح هـای کی.جی.بـی را برهـم می زننـد. امیـن تا سـاعت 
شـش شـام به خودآمـد و بـا شـگفت زدهگی پرسـید: چرا 
در خانـه مـا چنیـن چیـزی رخ داده اسـت؟ چه کسـی این 

کار را کـرده اسـت؟ تصادفـی اسـت یاکـدام توطئـه؟
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حفیـظ اهلل امیـن زمانـی بـه هـوش آمد کـه عملیـات نظامی 
نیروهـای شـوروی بـرای قتـل او آغـاز یافتـه بـود. قـوای 
مهاجـم بعـد از ظهر ششـم جدی)27دسـمبر(در سـه قطار 
بهسـوی مرکـز شـهر، تپـۀ تاج بیـگ و پلچرخـی حرکـت 
کردنـد. آنهـا نخسـت مرکـز مخابـرات را در شـهر منفجـر 
سـاختند و بهسـوی قصـر اقامـت امین یـورش بردنـد. این 
نیروهـا موظف بودند تـا واحدهای ویـژۀ کی.جی.بی را که 
قبـًا در کاخ تپـۀ تاج بیـگ، داراالمـان و سـفارت شـوروی 
جابهجـا شـده بودند کمـک کننـد: »ایـن جزوتام ها)یگان ها 
و واحدهـا( هیـچ تفاوتـی با یک جـز وتام افغانی نداشـتند. 
افـراد آن کـه ملبـس بـا یونیفـورم افغانـی بودنـد، اطـراف 
قصـر را مین گـذاری کردنـد. آنها سـازمان دهی و چگونگی 

تبدیـل پهـره داری قصر امیـن را می دانسـتند. 
محافظـان امیـن را بـه چهـره می شـناختند. از خصوصیـات 
آگاه  نیـز  محاربوی شـان  تجهیـزات  و  مخابـروی  سیسـتم 
بودنـد. در پهلـوی آن، سـاختمان داخلـی قصـر و نقشـۀ 
اتاق هـای داخـل قصـر را نیـز می دانسـتند. قطعـات مهاجم 
»الفـا« را نیکـوالی بریلیف و زینت را بویا رنیف از افسـران 
کی.جی.بـی فرماندهـی می کردنـد. این قطعـات چند عراده 

ماشـین محاربـوی و دسـتگاه شـلیکا در اختیـار داشـتند.
شـامگاه  در   333 یـورش  بهنـام  امیـن  کاخ  بـه  هجـوم 
27دسـمبر1۹7۹ )ششـم جدی135۸( سـاعت ۶ و 25دقیقه 

آغـاز یافـت.
افـراد و  افغانسـتان: »بـرای  بـه نوشـتۀ مولـف توفـان در 
پرسـونل کنـدک مسـلمانان توضیـح داده بودنـد کـه امیـن 
  CIA»بـه انقـاب ثـور خیانت کـرده و بـه زدوبند با »سـیا

پرداختـه اسـت. راسـتش ایـن توضیحـات را کمتـر کسـی 
خـود  از  و  بپذیرنـد  می توانسـتند  افسـران  و  سـربازان  از 
می پرسـند پـس چـرا امیـن سـپاهیان مـا را دعـوت کـرده 

اسـت نـه سـپاهیان امریکایـی را؟«
هنـوز پزشـکان شـوروی امیـن را تـرک نکـرده بودنـد کـه 
آتـش نیروهای شـوروی کاخ را به لـرزه آورد. در حالی که 
امیـن و خانـواده اش در اتاق هـای داخـل کاخ نمی دانسـتند 
کـه مهاجمیـن چه کسـانی هسـتند، نیروهـای گارد محافظ 
او در محوطـه و اطـراف قصـر بـا قـوای شـوروی بـه نبرد 
پرداختنـد. مقاومـت نظامیـان گارد امیـن بـه زودی درهـم 
شکسـت و مهاجمین داخل سـاختمان اصلی کاخ گردیدند.

قتل امین
یکـی از نـکات شـگفت انگیز در داسـتان قتـل حفیـظ اهلل 
امیـن توسـط نیروهـای شـوروی، بـاور و اعتمـاد عمیـق 
امیـن در آخریـن دقایـق عمرش به شـوروی بـود. در حالی 
کـه محـل اقامـت و کار امیـن در کاخ تپـۀ تاج بیـگ مـورد 
هجـوم و آتـش نیروهای شـوروی قـرار گرفـت، حفیظ اهلل 
امیـن اطـاع جانـداد قومانـدان گارد محافظ قصـر خود را 
کـه آتش بـاری از طـرف روس هـا اسـت، نپذیرفـت. خانم 
امیـن سـال ها بعـد در مصاحبـه بـا رادیو بی.بی.سـی گفت: 
»امیـن صاحـب بـه جانـداد قومانـدان گارد گفـت ببیـن که 
فیر)شـلیک(می کند؟ جانـداد معلومـات گرفـت و آمـد بـه 
امیـن صاحـب گفـت: این طـور معلوم می شـود کـه فیر از 

طـرف روس هـا باشـد. امـا امین صاحـب گفـت: نه!«
از  سـخنی  حیاتـش  لحظـات  آخریـن  تـا  حتـا  امیـن 
بـه خانـوادۀ  مـورد شـوروی  در  بی اعتمـادی و سـوءظن 
نیـز  فرزندانـش  و  امیـن  خانـم  زیـرا  بـود.  نگفتـه  خـود 
بـاور نداشـتند کـه حملـه در آن شـام گاه 27 دسـمبر بـه 
کاخ اقامـت امیـن از سـوی نیروهـای شـوروی باشـد. آنها 
گمـان می کردنـد کـه نیروهـای شـوروی در دفـاع از امیـن 
بـا کسـانی می جنگنـد کـه بـه قصـر یـورش آورده انـد. از 
ایـن رو، دختـر امیـن بـه نظامیـان شـوروی کـه وارد اتاقی 
شـدند کـه او با پـدر و اعضای خانـواده اش به سـر می برد، 
گفـت چـرا شـلیک می کنیـد، امیـن ایـن جـا اسـت. او بـه 
ایـن تصـور بـود کـه شـلیک نیروهـای شـوروی در داخل 
کاخ کـه وظیفـۀ حمایـت و حفاظـت از جـان پـدرش را 
بهـدوش دارند، بـه امین صدمه می رسـاند. دختـر حفیظ اهلل 

امیـن نمی دانسـت کـه نیروهـای شـوروی موظـف هسـتند 
تـا پـدرش را بکشـند. همسـر امیـن می گویـد: »تـا وقتـی 
کـه مهمـات داشـتیم، هیچ کـس نتوانسـت وارد کاخ شـود. 
عـده زیـادی از مهاجمیـن کشـته شـدند. مـا نمی دانسـتیم 
کـه روس هـا هسـتند. وقتـی مهمـات مـا تمـام شـد، آنهـا 
داخـل کاخ شـدند. بـه محـض داخـل شـدن با ماشـین دار 
یـا مسلسـل بـه چهـار طـرف شـلیک کردنـد. در اثـر ایـن 
شـلیک ها بـه دخترانـم مالـی و گالـی و پسـرم خـوازک 
گلولـه اصابـت کـرد. در حالـی کـه آنهـا عکـس امیـن را 
بهدسـت داشـتند، بهسـوی دخترم غتـی رفتند. غتـی به آنها 
گفـت چـرا شـلیک می کنیـد، امین صاحـب این جا اسـت. 
گفتنـد کـه امیـن کجاسـت؟ در ایـن حـال متوجـه شـدند 
کـه امین آنجا نشسـته اسـت. بـر او شـلیک کردنـد. بعد از 
آن پسـران و دخترانـم زخمـی شـدند و وقتـی دیدنـد کس 

دیگـری باقـی نمانـده، خامـوش شـدند«.
حفیـظ اهلل امیـن در حالـی با آتش نیروهای شـوروی کشـته 
شـد کـه نـه تنهـا حملـه از سـوی آنها را بـه محـل اقامتش 
نپذیرفـت، بلکـه آن نیروهـا را به دفاع از جانـش فراخواند. 
داکتـر الکسـی یـف داکتر روسـی معالـج او که شـاهد قتل 
امیـن در شـامگاه 27دسـمبر1۹7۹ بـود می گویـد: »امین به 
یاورخـود دسـتور داد بـه مشـاورین نظامـی شـوروی زنگ 
بزنـدو آنـان را خبـر کنـد کـه بـه کاخ حملـه شـده اسـت. 
و آنـگاه گفـت کـه شـوروی ها کمـک می کننـد. یـاور بـه 
امیـن گفـت ایـن شـوروی ها اند کـه آتـش بـاری می کنند. 
ایـن سـخنان، دبیـرکل )امیـن( را از خـود بی خود سـاخت 
خاکسـتردانی سـیگار را گرفتـه بـه سـوی یـاور پرانـد و به 
خشـم فریـاد زد: »دروغ می گویـی ایـن امکان نـدارد.« پس 
خـود کوشـید، بـا رییـس سـتادکل و فرمانده قـوای چهارم 
زرهـدار تمـاس بگیرد. مگـر ارتباطات قطع بـود پس از آن 

بـه آهسـتگی غرید: »دیگر دانسـتم درسـت اسـت««.
نیروهـای شـوروی جسـد امیـن را در قالینـی پیچانیـده در 
زمین هـای بیـرون از کاخ زیرخـاک کردنـد. در برخی منابع 
روسـی از جمله فیلم مسـتند روسـی »تلک افغانستان« گفته 
می شـود کـه حفیـظ اهلل امیـن توسـط یکـی از طـرف داران 

تره کـی بـه قتل رسـید.

محمداکرام اندیشمند

تطـبیقحـدودشـرعی...
تمام اقشار اجتماعی، به  تنهایی مکلف به اجرای حدود نخواهید بود.

هشـت: شـما فکـر نمی کنیـد کـه در سراسـر افغانسـتان یک صدوشـصت  هـزار مسـجد وجـود دارد، اگـر 
حداقـل پنج هـزار خطیـب و عالـم دیـن هم چون شـما، بر بنیاد تفسـیر خویشـتن از دین، به خـود صاحیت 

تطبیـق حـدود شـرعی را دهـد، چـه فاجعه یـی در این کشـور، اتفـاق خواهـد افتاد؟
نُـه: شـما می دانیـد کـه وظیفـۀ تطبیـق حدود شـرعی، مسـوولیت حکومـت اسـت؛ حکومت، شـرعًا مکلف 
اسـت که پیش از قطع دسـت دزد، زمینۀ اشـتغال و درآمد کافی برای شـهروندان را مسـاعد بسـازد تا برای 
اجـرای حـد بـاالی دزد وقتـی گرفتار می شـود، مبـرری برای قطع دسـت در محکمه وجود نداشـته باشـد.

ده: پیشـنهاد احترامانـه  و صمیمانـه ی مـن بـه شـما ایـن اسـت کـه بیایید به جـای این دسـت فتواهـای غیر 
عملـی و عوام برانگیـز، بـه ارشـاد و دعوت مـردم از طریق منابر، مسـاجد و مدارس دینـی بپردازید و مردم را 

به جـای بـر انـدازی نظـامِ نیم بند کنونـی، به همـکاری و اصاح آن از مفاسـد، تشـویق و ترغیـب نمایید.

25 مسلمان در درگیری...
شدیدی رخ نداده است.

در ایـاالت میگاالیـا، در جنـوب آسـام کـه از کانون هـای اصلی 
اعتراض هـا اسـت، مسـووالن محلـی ارتبـاط بـا شـبکۀ جهانی 
ایالـت  مرکـز  از  بخش هایـی  در  و  کردنـد  قطـع  را  انترنـت 
مقـررات منـع عبـور و مـرور وضع شـده اسـت. درگیری ها در 

ایـن ایالـت 2۰ مجـروح برجـا گذاشـته اسـت.
از اصـاح قانون شـهروندی، بیش از همه مهاجران غیرمسـلمان 
بنـگادش، پاکسـتان و افغانسـتان سـود می برنـد کـه پیـش از 

سـال 2۰15 بـه شـکل غیرقانونـی وارد هند شـده اند.
اندکـی بیـش از ۸۰ درصـد جمعیت یـک میلیـارد و 3۰۰ میلون 

نفـری هنـد پیـروان مذهـب هندو هسـتند. مسـلمانان بـه عنوان 
بزرگتریـن اقلیـت دینـی هند حـدود 1۴ درصـد از جمعیت این 

کشـور را شـامل می شوند.
منتقـدان، دولـت حاکـم را بـه رفتـار ناعادالنـه و تبعیـض ضـد 
مسـلمانان متهـم می کننـد. بـا ایـن همـه شـدیدترین اعتراض ها 
در ایالت هـای شـمال شـرق هنـد و نزدیکی مرز بنـگادش رخ 

است. داده 
معترضـان نگراننـد کـه قانـون جدیـد شـهروندی، باعـث ورود 
تعـداد بیشـتری مهاجـر از بنـگادش بـه هنـد شـود. در برخی 
ایالت هـای شـمال شـرق هنـد هـم اکنون نیـز جمعیـت بزرگی 

از مهاجـران بنگادشـی حضـور دارنـد.



مایـی داشـتیم که در هـر کاری مداخله می کرد. کسـی 
را نمی مانـد کـه فاخن بازی کند و تشـله بـازی نماید 

و... ) انـواع بازی های محلی.(
یـک روز ناگهانـی وارد جمعـی شـد کـه تشـله بـازی 
داشـتند. باالی یکـی چیغ زد و دیگـری را تهدید نمود 
و... بـه طـرف فـرد دیگری رفـت و گفت تشـله هایت 
را بـده بـه مـن. آن فـرد که به هیـچ وجـه از مداخله ها 

مـا  بـه  بـود،  نیامـده  مـا خوشـش  فضولی هـای  و 
گفـت: وظیفـۀ تـو مشـخص اسـت و مـن شـاگرد تـو 
هـم نیسـتم و آبـروی خـود را حفـظ کو و برو مسـجد 

و منتظـر نمـاز عصـر بـاش و مـردم را جماعـت بده.
مـا صاحـب دو بار فریـاد زد کـه بده تشـله هایت را؟ 
فـرد سـیلی را دور بـرد و زد بـه صـورت مـا و گفت 
وظیفـه ات را بشـناس و از حـدود خـود تجـاوز نکو و 

تـو حـق نـداری در هـر موضوعـی امـر و نهـی کنی و 
قومانـدان بـازی از خـود در بیـاوری و... وظیفۀ تو پنج 
وقـت نمـاز دادن اسـت و تعلیـم دینـی چنـد کودک و 

امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و بس.
را  خـود  حـدود  و  حـد  صاحـب  مـا  آن  از  بعـد 
می شـناخت و فراتـر از صاحیـت و وظایفـش چیـزی 

نمی کـرد. کاری  و  نمی گفـت 
را  خـود  موقـف  نمی شناسـند،  را  خـود  عده یـی 
تشـخیص  را  خـود  صاحیت هـای  نمی کننـد،  درک 
مداخله یـی  دیگـران  زنده گـی  و  کار  در  و  نمی دهنـد 
نـاروا و نابه جـا و فکـر می کننـد کـه مالـک زنده گی و 
آزادی و آبـروی دیگـران انـد و حـق دارند بـا زنده گی 

و آزادی و آبـروی دیگـران بـازی کننـد.
کشـف جـرم و گرفتـاری مجـرم و تحقیـق و تعقیب و 
متهـم سـازی و محاکمـه و مجـازات و ... از وظایـف 
نهادهـای عدلـی و قضایی اسـت کـه قانونًا ایجاد شـده 
انـد و قانونـًا صاحیـت دارنـد. هیـچ مرجـع دیگـری 
و هیـچ شـخص دیگـری صاحیـت ایـن اجـراآت را 
ندارنـد و هـر نـوع اقـدام شـان غیرقانونی، خودسـرانه 
و تجاوزکارانـه اسـت. فـرق هـم نمی کنـد ایـن مرجع 
و شـخص مـا باشـد یـا مفتی یـا قومانـدان یـا ارباب 

یـا رهبـر یا...
تمـام شـهروندان افغانسـتان مورد حمایـت قانون اند و 
فقـط در برابـر قانـون و نهادهـای قانونـی و ذی صاح 
پاسـخ گو می باشـند و در برابـر هـر متجـاوزی کـه بـه 
حیـات و آزادی و آبروی شـان تعدی نمایـد، حق دفاع 

از خـود دارند.
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تطـبیقحـدودشـرعی
وظیـفۀعلـمانیست!

اخیـراً جنـاب مولـوی صاحـب مجیـب الرحمـن انصـاری، 
یک تـن از علمـای معروف شـهر هـرات در خطابـه اش گفته 
اسـت: در صـورت دسـت گیری افـراد متهـم به زنا، شـراب، 
قمـار و دزدی، حـدود شـرعی را بـاالی آنها تطبیـق خواهیم 

کـرد و منتظـر حکومـت نخواهیم نشسـت.
در این جـا چنـد پرسـش متوجـه جنـاب مولـوی صاحـب 
اسـت کـه امیـدوارم هموطنـان دین دوسـت و تحصیل کـردۀ 

شـهر هـرات از ایشـان بپرسـند:
یـک: آیـا ایـن کار، سـرباز زدن از نظـام نیم بنـِد حاکـم بـا 

وجـود هـزار و یـک مشـکل دیگـر آن، نیسـت؟
دو: شـکی نیسـت کـه فسـاد و بی عدالتـی به انـواع گونه گون 
آن در کنـار هـزاران معضلـۀ اجتماعـی دیگر در کشـور بیداد 
می کنـد؛ امـا پرسـش این جاسـت کـه آیـا راه حل شـرعی یی 

کـه مبتنـی بـر مصلحـت فقهی باشـد، فقط همین اسـت؟
سـه: جناب موالنـا صاحب! اگر دقت کنید ایـن کار را برخی 
ماهـا در سـال های قبل، بدون طـی مراحـل محاکماتی طبق 
روحیـه فقـه اسـامی، به حکم تفسـیر شـخصی خویشـتن از 
شـریعت، در والیـات دیگـری همچـون غـور و فـراه، انجام 

دادنـد کـه نتایـج آن کامـا بر ضرر اسـام تمام شـد.
چهـار: شـما نیـک می دانید که هیـچ فردی صاحیـت تطبیق 
حدود شـرعی را به تنهایـی ندارد. و اگر شـخص تطبیق کنندۀ 
حـدود کـه خود نیـز انسـان اسـت و مرتکب جرم می شـود، 

چـه کسـی باالی وی حـدود را تطبیـق خواهد کرد؟
پنـج: در طـول تاریـخ اسـام، مفاسـد اخاقی-اجتماعـی در 
گوشـه و کنـار مختلـف جهـان اسـام، مشـابه به آنچه شـما 
در خطابـۀ تـان ذکـر کرده اید، وجـود داشـته و حکومت های 
فاسـدتر از حکومـت آقـای غنـی بـر سرنوشـت مسـلمانان 
حکـم رانده اسـت، آیـا در طول چهـارده قرن گذشـته، کدام 
عالـِم دیـن و مجتهـدی را سـراغ داریـد کـه به گونـۀ فـردی، 

بـرای اجـرای حدود شـرعی برخاسـته باشـد؟
شـش: شـما نیـک می دانیـد کـه در چارچـوب دیـن مقـدس 
اسـام بـا در نظرداشـت ویژهگی هـای جامعیـت و شـمول 
آن، تمـام افـراد جامعـه از حیثیـت یک سـان برخـوردار انـد 
و هـر یکـی وظیفـۀ مشـخص خـود را دارد؛ بدیـن معنـا کـه 
هیچ فـردی و هیـچ قشـری به تنهایـی و به گونـۀ انحصـاری، 
نمی توانـد از اسـام نمایندهگـی کنـد. آیـا شـما بـرای یـک 
از دیـن  نیـز در حـوزۀ خـود  آنهـا  یـا طبیـب کـه  انجنیـر 
نمایندهگـی می کننـد، حـق می دهیـد کـه حـدود شـرعی را 
بـاالی مـردم تطبیـق کند؟ پـس، علما نیز یک قشـر از اقشـار 
اجتماعـی انـد کـه همچون اقشـار دیگـر در حوزۀ مشـخص 
خـود کار می کننـد و صاحیـت نمایندهگی از دیـن در تمام 

حوزه هـا را ندارنـد.
هفـت: وظیفـۀ بنیـادی شـما، ارشـاد و دعوت مردم به سـوی 
کار  مملکـت داری،  وظیفـۀ  کـه  همان گونـه  اسـت؛  خیـر 
سیاسـیون و فـن مهندسـی و طبابت کار انجنیـران و دکتوراِن 
طـب و فـن تحقیق جرایم و صدور احکام، کار دادسـتان ها و 
قاضیان اسـت؛ وظیفه  همۀ این اقشـار در سـاحۀ کاری شـان، 
همچون شـغل شـما در محیط مسـجد و مدرسـه، شغل دینی 
اسـت؛ هیـچ برتری یـی میـان اقشـار نام بـرده  نیسـت مگر به 
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خـودسـریممنـوعاست
عبدالکبیر ستوده

بنـگادش،  مهاجـران سـه کشـور  قانـون جدیـد،  در 
می تواننـد  پیـش  از  سـاده تر  پاکسـتان  و  افغانسـتان 
شـهروند هنـد شـوند، امـا این قانون شـامل مسـلمانان 

نمی شـود.
بـر بنیاد یـک تلویزیـون رویتـرز، قانون جدیـد اعطای 
شـهروندی بـا مخالفت شـدید مسـلمانان هنـد روبه رو 

شـده است.
جملـه  از  و  هنـد  مسلمان نشـین  ایالت هـای  سـاکنان 
اوتارپـرادش مخالفـت خـود را بـا این قانون به شـدت 
نشـان دادنـد. در جریـان درگیـری پولیس بـا معترضان 

بـر اسـاس برخـی گزارش هـا 25 نفر کشـته شـدند.
نفیسـه مادر یکی از کشـته شـده گان گفته اسـت: من به 
پسـرم پـول دادم که بـرای گاومـان علف بخرد. پسـرم 
رفـت تـا بـرای گاومان علـف بخـرد. مـن نمی دانم که 
چـه روی داد. فرزنـدم تنهـا بـرای خریـد علـف رفتـه 

بـود. مـن حـاال باید چـه کار کنم.
عیـد االحسـان پـدر یکـی دیگر از کشـته شـده گان هم 
گفتـه اسـت: پسـر مـن بـا موتـور سـه چرخه خـود به 
بیـرون از خانـه رفتـه بـود. او راننـده ایـن سـه چرخه 
بـود. زمانـی که پسـرم در راه خانـه بود بـه او گفتم که 
اوضـاع نامناسـب اسـت و او گفت که موتـور را پارک 
خواهـد کـرد و بـه خانـه بازخواهـد گشـت. ایـن تنها 
تماسـی بـود که با او داشـتم. پـس از آن مـا دیگر هیچ 
خبـری از وی دریافـت نکردیـم. ما تـاش کردیم با او 
تمـاس بگیریـم، امـا ایـن کار میسـر نشـد. او بـه تلفن 
پاسـخ نمـی داد. مـا جسـتجو بـرای یافتـن وی را اغـاز 
کردیـم. پـس از 1۰ شـب فهمیدیـم که او کشـته شـده 

اسـت. گلولـه بـه سـینه وی اصابت کـرده بود.
در  از وحشـت  فضایـی  گفـت:  محمـد صاح الدیـن 
اینجـا حاکـم اسـت. چـرا و چگونـه مـا باید بـه دولت 

یـا پلیـس اعتمـاد کنیم. بـه من بگوییـد چرا مـا باید به 
آن هـا اعتمـاد کنیـم؟ آن هـا باید از مـا محافظـت کنند.
میـرات آجـار کومار یک افسـر پولیس گفـت: هر آنچه 
کـه وجـود دارد و هـر آنچه که انجام شـد ایـن بود که 
گلوله هایـی بـرای تضمین صلح و آرامش شـلیک شـد. 
این موضوع مسـتند شـده اسـت و گزارش اولیه نوشته 
شـده اسـت. یک کمیته تشـکیل شـده اسـت و تمامی 
ایـن مسـایل را بررسـی می کنـد. مـا بـا خانواده کشـته 
شـده گان هـم گفت وگو هایـی داشـته ایم. واقعیت هـای 

قانونـی به همگان نشـان داده خواهند شـد.
همسـایه  کشـور  سـه  مهاجـران  جدیـد،  قانـون  در 
قبـل  از  پاکسـتان( سـاده تر  و  افغانسـتان  )بنـگادش، 
می تواننـد شـهروند هنـد شـوند، امـا این قانون شـامل 

نمی شـود. کشـور ها  ایـن  مسـلمانان 
نارنـدرا  نیـز دولـت ملی گـرا  پیشـتر  مسـلمانان هنـد 
مـودی را بـه اتخـاذ سیاسـت های تبعیض آمیـز متهـم 
غیرمسـلمان  معترضـان  جدیـد  قانـون  امـا  کرده انـد، 
زیـادی هـم دارد کـه بـه خصـوص بـا تسـهیل اعطای 
شـهروندی بـه مهاجـران بنـگادش مخالفـت می کنند.
تجمع هـای اعتراضـی همـراه بـا تحصـن و اعتـراض 
روز پنج شـنبۀ هفتـۀ گذشـته از ایالت آسـام، در شـمال 
شـرق هند آغاز شـد و بـه درگیری خشـونت آمیز میان 

پلیـس و معترضـان انجامید.
مراکـز درمانی محلی از کشـته شـدن دو نفر و مجروح 
شـدن 2۶ نفـر در آسـام خبـر دادنـد کـه ظاهـراً همـه 

هـدف تیرانـدازی نیرو هـای امنیتـی قـرار گرفته انـد.
تظاهـرات ضـد قانـون جدیـد شـهروندی روز جمعـه 
در دهلـی نـو، پایتخـت و برخـی دیگـر از ایالت هـای 
هنـد، از جملـه گجـرات، کراال و بنگال غربـی نیز ادامه 

داشت.
بنابـر گزارش هـا در دهلـی نـو صد هـا دانشـجو ضـد 
قانـون جدیـد تجمـع کردنـد و پلیـس بـرای متفـرق 
بـه  و  کـرده  اسـتفاده  اشـک آور  گاز  از  آن هـا  کـردن 

اسـت. پرداختـه  معترضـان  ضرب وشـتم 
در شـهر گواهایتـی در ایالـت آسـام روز جمعـه نیـز 
هـزاران نفـر در تجمع هـای اعتراضـی شـرکت کردند. 
گفتـه می شـود در این روز میـان معترضـان و نیرو های 
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25 مسلـمان در درگیـري 
با پـولیـس هنـد کشتـه شـدنـد


