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اجرایــی  رییــس  نــور  عطامحمــد 
حــزب جمعیــت اســامی در مراســمی 
در شــهر مزارشــریف اعــام کــرد 
ــه  ــد ب ــی نبای ــورهای خارج ــه کش ک
ــاف  ــر ائت ــی در براب ــۀ حلقات دسیس
در  بایــد  و  گیرنــد  قــرار  نجــات 
قضایــای داخلــی افغانســتان بی طــرف 

ــند.  باش

او گفــت کــه اگــر ایــن کشــورها 
ــد  ــور خواهن ــند، مجب ــرف نباش بی ط
شــد از هرکشــوری حمایــت و کمــک 
دریافــت نماینــد؛ امــا مــزدوری هیــچ 

ــد.   ــد ش ــوری نخواهن کش
آقــای نــور گفــت کــه ائتاف شــورای 
عالــی نجــات افغانســتان شــکننده 
و بیــن اشــخاص محــدود نیســت، 

و  شــاخص  شــخصیت های  بلکــه 
ــد،  ــار، هلمن ــی قنده ــای مردم چهره ه
ــز  ــرق نی ــوب و ش ــار از جن و ننگره
ــام  ــرا در تم ــد زی ــور دارن در آن حض
بــه  از عملکــرد حکومــت  کشــور 

آمده انــد. ســتوه 
مواضــع  از  انتقــاد  بــا  وی 
ــی  ــورهای خارج ــفارتخانه های کش س
نیــز  دوســتم  جنــرال  پرونــده  در 
گفــت کــه حکومــت افغانســتان از 
ــده  ــک پرون ــی ی ــده حقوق ــک پرون ی
نظــر  اظهــار  و  می ســازد  سیاســی 
شــرکای بین المللــی در ایــن مــورد 

قابــل قبــول نیســت.
داد  هشــدار  ادامــه  در  بلــخ  والــی 
ــد  ــی از ح ــان خارج ــد حامی ــه نبای ک
مشــاوره تجــاوز کننــد و علیــه ائتــاف 
سیاســی فعالیــت کننــد زیــرا ایــن 
ــه  ــق جامع ــته از عم ــاف برخواس ائت

ــت. ــور اس ــن کش ای
شــرکای  گفــت  نــور  عطامحمــد 
بین المللــی نبایــد طــرف ایــن ائتــاف 
برخــاف  نبایــد  و  بگیرنــد  قــرار 
ــوق بشــر  ــاره حق ــه درب شــعارهایی ک
ســر می دهنــد از حکومتــی کــه فســاد 
معترضــان  و  می زنــد  مــوج  آن  در 
مدنــی...           ادامــه صفحــه 3

هشدار والی بلخ به کشورهای خارجی:
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آزادی بیـان 
بـه سبـک اشـرف غنـی

وزیـر  بلخـی  حنیـف  اسـداهلل 
معـارف مـی گویـد کـه در سـال 
دانـش  درصـد   ۳۵ تنهـا  گذشـته، 
مختلـف  والیت هـای  در  آمـوزان 
درسـی  کتاب هـای  بـه  کشـور 

داشـتند. دسترسـی 
 ۲۵( یکشـنبه  روز  بلخـی  آقـای 
کابـل  در  مراسـمی  در  سـرطان( 
بـرای  درسـی  کتاب هـای  کمبـود 
دانـش آمـوزان مکاتـب کشـور را 
وزارت  ایـن  عمـده  مشـکات  از 
در سـال های گذشـته عنـوان نمود.
وی گفت که در سـال های گذشـته 
تنهـا ۳۵ درصـد دانـش آمـوزان به 
دسترسـی  درسـی  کتاب هـای 
داشـتند و متباقـی دانـش آموزان از 
دسترسـی بـه این کتاب هـا محروم 

بودند.

وزیـر معارف، کمبـود بودجه، نبود 
ظرفیـت چـاپ در داخل کشـور و 
و  چـاپ  بـودن  زمان گیـر  رونـد 
انتقـال کتاب های درسـی از خارج 
کشـور را از عوامل عمده برشـمرد 
کـه در کمبـود کتاب هـای درسـی 

نقـش داشـته اند.
آقـای بلخی تاکید کـرد که وزارت 
معـارف در نظـر دارد که برای رفع 

مشـکل کمبـود کتاب هـای درسـی 
در مکاتـب کشـور، نزدیـک به ۵۰ 
میلیـون جلـد کتاب درسـی جدید 

را در سـال جاری چـاب کند.
بـه گفتـه وی، چـاپ ایـن تعـداد 
حـدودا  کـه  جدیـد  کتـاب  جلـد 
خواهـد  هزینـه  دالـر  میلیـون   ۱۸
برداشـت از بودجه اداره انکشـاف 
 )USAID( ایاالت متحـده امریکا

تمویـل خواهـد شـد.
وزیـر معـارف کشـورخاطر نشـان 
سـاخت کـه این تعـداد جلد کتاب 
کـه تـا حـد امـکان در مطبعه هـای 
داخلـی کشـور چاپ خواهد شـد، 
بخـش عمـده ای از مشـکل کمبود 
کتاب هـای درسـی در مکاتـب را 

حـل خواهـد کرد.

وزیـر معـارف:

سال گذشته ۳۵  درصد دانش آموزان به کتاب های درسی دسترسی داشتند
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اوج مخالفت ها 
غنـی را 

به کجـا می کشاند؟

گمرکات افغانستان عرصی می شود

در مراسم اعالم موجودیت »محور مردم افغانستان« مطرح شد:

کارنامۀ اشرف غنی سیاه تر از عبدالرحمن  خان است 

آقای دانش ُسرنا را از سِر کالنش پُف می کند



ــت جمهوری  ــاون دومِ ریاس ــش مع ــرور دان س
خصومت هــا  کــه  می گویــد  افغانســتان 
ــرده  ــک ک ــقوط نزدی ــگاه س ــه پرت کشــور را ب
ــی  ــش، حلقه های ــای دان ــۀ آق ــه گفت ــت. ب اس
ــه  ــا دامــن زدن ب ــد ب در کشــور تــاش می کنن
اختاف هــای قومــی، زبانــی و مذهبــی شــرایط 
را بحرانــی بســازند. هرچنــد کــه آقــای دانــش، 
ــرد،  ــام نمی ب ــی ن ــای خاص ــراد و گروه ه از اف
ولــی مشــخص اســت کــه منظــورِ او از چنیــن 

باشــند.  گروه هایــی، کی هــا می تواننــد 
بــدون شــک منظــور آقــای دانــش از گروه های 
ــت و  ــان اس ــروه طالب ــه گ ــن، ن خصومت آفری
ــن  ــر از چنی ــون او اگ ــش. چ ــروه داع ــه گ ن
بگویــد،  ســخن  می خواســت  گروه هایــی 
الزم نمی دیــد کــه نام شــان را پنهــان کنــد. 
ــه  ــی ک ــش، گروه های ــای دان ــر آق ــس از نظ پ
ــی، قومــی و  در افغانســتان خصومت هــای زبان
ــش  ــان و داع ــد، طالب ــن می زنن ــی را دام مذهب
نتیجــه  نمی تــوان  گفتــه  ایــن  از  نیســتند. 
ــت  ــال برائ ــش در ح ــای دان ــه آق ــت ک گرف
دادِن ایــن گــروه هاســت؟... از جانبــی، منظــور 
آقــای دانــش از ایــن گروه هــا، گــروه خــودش 
ــد  ــه بخواهن و رییس جمهــوری هــم نیســت ک
ــم  ــه زع ــد. ب ــی کنن ــِت کشــور را بحران وضعی
او، آن هــا در جهــت بهبــود امــور کار می کننــد 
و تــاش دارنــد کــه جلــو چنیــن برنامه هایــی 
ــوان نتیجــه گرفــت کــه  ــد. پــس می  ت را بگیرن
در فهرســت آقــای دانــش، گروه هایــی کــه بــا 
ارگ مرتبــط انــد هــم شــامل نمی شــوند. پــس 
ــد،  ــی می مانن ــه باق ــرادی ک ــا و اف ــا گروه ه تنه
همین هایــی انــد کــه بــه عنــوان معتــرض و یــا 
منتقــد از کارنامــۀ دولــت انتقــاد می کننــد و در 
روزهــای اخیــر، دســت بــه برخــی اقدام هــای 
ــی زده  ــکار عموم ــیج اف ــت بس ــی در جه عمل

انــد.
ــا و  ــان گروه ه ــوی هم ــه نح ــش ب ــای دان  آق
افــرادی را بــه خصومــت ورزی متهــم می کنــد 
کــه از هم پیمانــان و متحــداِن سیاســِی او و 
می رونــد.  شــمار  بــه  جمهــوری  رییــس 
سیاســت های  از  افــراد  ایــن  کــه  روزی 
ــه  ــم ب ــد، مته ــت می کردن ــی حمای ــای غن آق
ــه  ــه ب ــاال ک ــی ح ــد ول ــت ورزی نبودن خصوم
نقــد کارنامــۀ حکومــت آغــاز کــرده انــد، 
متهــم بــه دامــن زدن بــه خصومت هــای زبانــی 
ــن نشــان می دهــد کــه  ــد. ای و قومــی شــده ان
برداشــِت دولت مــردان کشــور از سیاســت 
چقــدر برداشــِت ســطحی و متکــی بــر منافــع 
ــد  ــر کنن ــانی فک ــی کس ــت. وقت ــخصی اس ش

کــه آن  هــا همــه چیــز را از دیگــران بهتــر 
ــز آغــاز  ــان فاجعــه نی ــد، از همــان زم می فهمن

می شــود!
و  آرا  تکثــر  دلیــل  بــه  بشــری  فاجعــۀ 
ــه  ــن نهفت ــل در ای ــوده، ب ــان نب برداشت های ش
ــِت خــود را  ــم و برداش ــی فه ــه عده ی ــوده ک ب
ــت از  ــق و درس ــِت دقی ــم و برداش ــه فه یگان
ــی و  ــه بدفهم ــران را ب ــته و دیگ ــایل دانس مس
خصومــت بــا منافــع عمومــی متهــم کــرده انــد. 
ــا،  ــفید دیدن ه ــیاه و س ــن س ــواره در چنی هم
ــده و آن  ــته ش ــه داش ــان نگ ــز پنه ــک چی ی
ــج  ــا از تروی ــن گروه ه ــه ای ــوده ک ــی ب منافع

ــد.  ــی آورده ان ــت م ــتی به دس ــن سیاس چنی
ارگ ریاســت جمهــوری همیــن حــاال بــا 
ــرواِن رســانه یی و  ــاِت ف ــر و امکان داشــتن مناب
غیررســانه یی، چنــان جــوی را در کشــور رقــم 
ــی،  ــای فیزیک ــا صف بندی ه ــًا ت ــه عم زده ک
فقــط یــک انگشــت فاصلــه باقــی مانــده 
ــِت  ــانی مدیری ــی کس ــی، وقت ــت. از جانب اس
یــک کشــور را بــه دســت دارنــد، بایــد 
نســبت بــه همــه نــگاه یکســان داشــته باشــند 
ــد کــه عده یــی  ــه وجــود نیاورن و فضایــی را ب
ــا  ــه دور از تصمیم گیری ه ــه و ب ــود را بیگان خ
ــم  ــور رق ــروز در کش ــه ام ــی ک ــد. فضای بدانن
کــه  سیاست هایی ســت  خــورده، محصــول 
ــه و  ــش گرفت ــوری در پی ــت جمه ارگ ریاس
باعــث شــده کــه نزدیک تریــن متحــدان خــود 

ــد.  ــت بده را از دس
آقــای دانــش یــک بخــش واقعیــت را می بینــد، 
ــروم  ــا مح ــِر آن ی ــش دیگ ــدن بخ ــی از دی ول
اســت و یــا نمی خواهــد از آن یــاد کنــد. 
ــاون  ــخنان مع ــت در س ــِر واقعی ــش دیگ بخ
اوِل مجلــس نماینــده گان تبلــور یافتــه کــه 
هم زمــان بــا ســخنان آقــای دانــش، از تربیــون 
مجلــس نماینــده گان بازتــاب یافــت. همایــون 
همایــون معــاون اوِل مجلــس نماینــده گان 
در یــک ســخنرانی تنــد در ایــن مجلــس، 
ــات  ــاد اختاف ــه ایج ــوری را ب ــس جمه ریی
در کشــور متهــم کــرد و هشـــدار داد کــه اگــر 
او دســت از چنیــن سیاســت هایی برنــدارد، 
ــای  ــود. آق ــه رو می ش ــفید روب ــای س ــا کودت ب
ــت های  ــردم از سیاس ــه م ــت ک ــون گف همای
ــد و  ــده ان ــتوه آم ــه س ــۀ ارگ ب تبعیض گرایان
ــد  ــر ض ــی ب ــه حرکت ــود ک ــث می ش ــن باع ای
دســتگاه فعلــی در سراســر کشــور بــه راه افتــد 

ــد.  ــد ش ــقوط آن خواه ــه س ــر ب ــه منج ک
چــرا یــک تــن بــه عنــوان معــاون اول ریاســت 
ــن زدِن  ــه دام ــم ب ــران را مته ــوری، دیگ جمه

ــر  ــِن دیگ ــک ت ــی ی ــد، ول ــات می کن اختاف
در شــورای ملــی، ایــن اتهــام را متوجــه خــود 
ایــن افــراد می ســازد؟ حقانیــت بــا کــدام 
ــا معــاون ریاســت جمهــوری  ــک اســت؟ آی ی
مجلــس  معــاون  یــا  و  می گویــد  درســت 

ــده گان؟   نماین
بــدون شــک وقتــی کســی خــود را محــِک حق 
و باطــل بدانــد، بــه چنیــن قضاوتــی می رســد 
می پیمایــد  را  درســت  راه  خــودش  کــه 
می برنــد.  به ســر  ضالــت  در  دیگــران  و 
ــد  ــخن می گوی ــی س ــش از جایگاه ــای دان آق
ــت. او  ــرده اس ــا ک ــش مهی ــدرت برای ــه ق ک
بلندگــوی ســاختاری اســت کــه همــه چیــز را 
قبضــه کــرده و بــه دیگــری فرصــت نمی دهــد 

ــد.  ــراز وجــود کن ــه اب ک
ــا در  ــش خصومت ه ــث افزای ــه باع ــه ک آن چ
و  سیاســی  تشــکل های  می شــود،  کشــور 
نیســت،  انتقــادی  نوشــته های  و  ایتاف هــا 
بــل سیســتمی اســت کــه بــه صــورِت بی مهابــا 
می زنــد.  دامــن  را  بی عدالتــی  و  تبعیــض 
افغانســتان بــا شــانزده ســاعت کارِ رییــس 
ــه ســمت گسســت های  جمهــوری، هــر روز ب
ــی رود.  ــش م ــی پی ــی و سیاس ــتر اجتماع بیش
ــه  ــازه را شــاهد هســتیم ک ــر روز تاشــی ت ه
ــا از  ــد ت ــع کن ــم جم ــه دور ه ــی را ب عده ی
آن چــه کــه فکــر می شــود بــه اضمحــال 
ــری  ــد، جلوگی ــد انجامی ــه خواه ــی جامع ُکل
شــود. اگــر فکــر کنیــم کــه این هــا همــه 
ــه قــدرت را  ــری و رســیدن ب دغدغــۀ امتیازگی
ــم،  ــر می کنی ــتباه فک ــک اش ــدون ش ــد، ب دارن
هرچنــد کــه نمی تــوان انــکار کــرد کــه هــدف 
ــا باشــد.  ــن چیزه ــی ممکــن اســت همی عده ی
گرفــت  دســت کم  چنــان  را  مــردم  نبایــد 
کــه نمی داننــد در کشــور چــه می گــذرد و 
پــی چــه هدف هایــی هســتند.  کی هــا در 
ــۀ این همــه ســال درد و رنــج، بــه  الاقــل تجرب
مــردم دیــدی نســبتًا واضــح از آن چــه کــه در 
کشــور می گــذرد، داده اســت. ضرب المثــل 
معروفــی در میــان مــردم وجــود دارد در مــورد 
کســانی کــه واقعیت هــا را نمی بیننــد و یــا 
ــن درآوردی  ــای م ــا تعبیره ــد از آن ه می خواهن
ارایــه دهنــد. ایــن ضرب المثــل می گویــد 
فانــی ســرنا را از ســِر کانــش پــف می کنــد. 
ــا  ــای بعضی ه ــه صحبت ه ــی ب ــم وقت ــاال ه ح
توجــه شــود، ایــن ضرب المثــل مصــداق پیــدا 

می کنــد. 
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آقای دانش ُسرنا را 
از سِر کالنش پُف می کند

 

ــا گذشــت هــر روز، شــکل گیری جریان هــای سیاســی در  ب
ــتر  ــدِت بیش ــا، ش ــا و حرکت ه ــا و ایتاف ه ــب اتحاده قال
ــی  ــدت مل ــت وح ــتون های حکوم ــِی س ــد. ازهمپاش می یاب
ــه  ــود ک ــم نب ــی، ک ــای غن ــت های آق ــه سیاس ــش ب در واکن
ــکل  ــِر او ش ــم در براب ــازه ه ــای ت ــی جریان ه ــاال برخ ح
گرفته انــد. روز شــنبۀ گذشــته، شــصت تــن از اعضــای 
ــِت  ــاون نخس ــون مع ــون همای ــت همای ــه ریاس ــس ب مجل
ــی، در  ــک گردهمای ــی ی ــد و ط ــار رفتن ــه قنده ــس ب مجل
ــفید در  ــای س ــد و از کودت ــرار گرفتن ــی ق ــای غن ــر آق براب
ــه ارگ  ــه در حالی ســت ک ــد. این هم ــِر وی ســخن گفتن براب
ــر حکومــت  ریاســت جمهوری از ایجــاد مخالفت هــا در براب
وحــدِت ملــی انتقــاد کــرده و گفتــه اســت کــه ایــن وضــع 

ــاند.  ــقوط می رس ــۀ س ــه مرحل ــت را ب دول
روز گذشــته نیــز، گــروه دیگــری از منتقــدان سیاســی آقــای 
غنــی، زیــر نــام »محــور ملــی« اجتماعــی شــکل دادنــد و در 
ــه  ــد. ب ــی اخــذ موضــع کردن ــای غن ــِر سیاســت های آق براب
نظــر می رســد کــه آقــای غنــی حــاال از چندیــن جهــت بــا 
ــای  ــه مبن ــت. این ک ــه اس ــی مواج ــِف سیاس ــای مخال نیروه
ایــن اختاف هــا چــه چیــزی می توانــد باشــد مهــم نیســت، 
ــوغ و سخت کوشــی"ِ  ــن اســت کــه به اصطــاح "نب مهــم ای
ارگ  و  داده  قــرار  او  برابــِر  در  را  همــه  غنــی،  آقــای 
ــی  ــتبدادِ قوم ــه اس ــمت ها ب ــۀ س ــت جمهوری از هم ریاس
ــات  ــاف نج ــه ائت ــت. چنان ک ــده اس ــم  ش ــی مته و سیاس
ــی  ــت و گردهمای ــکل گرف ــا ش ــن مبن ــر همی ــتان، ب افغانس
ــز آقــای غنــی را متهــم  شــصت تــن از اعضــای مجلــس نی
ــم او را  ــی ه ــور مل ــرد و مح ــتبداد ک ــی و اس ــه قوم گرای ب

ــد.  ــرکوب گر خوان ــتبد و س ــخص مس ــک ش ی
ــرکاِت  ــر تح ــروز در براب ــه ام ــا ب ــی ت ــای غن ــِت آق سیاس
ــری  ــوده و موضع گی ــل ب ــرکوب و قت ــِت س ــی، سیاس مدن
ــِت بیشــتر  ــن رهگــذر وجاه ــاِن سیاســی وی، از همی مخالف
یافتــه اســت. از طــرف دیگــر، آقــای غنــی بــا اعتراض هــای 
مدنــِی جنبــش روشــنایی و جنبــش رســتاخیز مواجه اســت و 
در چنیــن حالتــی، اولویــِت او مواجهــه بــا ایــن مخالفت هــا و 
ــرای حفــظ موقعیتــش در حکومــت  اعتراض هــا و تــاش  ب

می باشــد. 
مــردم افغانســتان به شــدت بــه »تغییــر« نیــاز دارنــد و 
ــت ِِ  ــِت حکوم ــورد حمای ــِت م ــد دســت کم وضعی می خواهن
آقــای غنــی را کــه در نهایــت بــه خیــِر افغانســتان بــه نظــر 
نمی رســد، تغییــر دهنــد. امــا آقــای غنــی کــه مؤتلفانــی مثــِل 
آقــای حکمتیــار را بــا خــود دارد، بیشــتر بــر ُدهــل قوم گرایی 
ــد و در جهــِت تشــکیل مناســباِت تنــگ و بســته در  می کوب
ــک  ــد. اگرچــه از ی ــازی می کن ــش ب سیاســِت افغانســتان نق
درس خوانــدۀ غــرب بعیــد بــه نظــر می رســید کــه تعامــاِت 
تقریبــًا مــدرِن سیاســی را بــه ســاختارهای قبیله  یــی و بــدوی 
رجعــت دهــد، امــا آقــای غنــی در عمــل چنیــن چیــزی را به 
اثبــات رســاند و همیــن امر، ســبب بــروز مشــکاتی کان در 
کنــار فســادی کــه در دســتگاه او وجــود دارد، شــده اســت. 
ــوند،  ــه می ش ــی حوال ــای غن ــه آق ــون ب ــه اکن ــی ک اتهام های
ــرار  ــا ف ــی ب ــای غن ــدک و ســبک نیســتند و آق ــدام ان هیچ ک
ــرکوب  ــًا س ــدرت و عم ــز ق ــی و تمرک ــون، قوم گرای از قان
ــر و  ــه روش هــای اســتبدادِی حاکمیت هــای جب معترضــان ب
قهــر، نشــان می دهــد کــه او بــا اخــاِق سیاســِی دمکراتیــک 
ــاِش  ــه در ت ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــنا نیس ــدان آش چن
حکومــت کــردن بــا زور بــر دیگــران اســت و جامعــۀ جهانی 
ــار هشــدارهایی از  ــت چندین ب ــن وضعی ــه ای ــز نســبت ب نی

آدرس هــای مختلــف داده اســت. 
هم اکنــون آقــای غنــی در برابــر اعتراض هــای گســتردۀ 
داخلــی و اعتراض هــای مهــِم خارجــی قــرار دارد؛ امــا 
ــرده  ــود وارد نک ــت هاِی خ ــری در سیاس ــم تغیی ــوز ه هن
ــا و  ــه شــکِل زیب ــای غنــی همــواره ســخنانی را ب اســت. آق
ــه او  ــم ک ــل می بینی ــا در عم ــد ام ــان می ران ــر زب ــه ب موج
در تقابــل بــا آن هــا قــرار دارد. او همــواره در این گونــه 
مواقــع، در پــِی فریــب و اغفــاِل منتقــدان و معترضــان اســت 
ــود  ــردار از خ ــار و ک ــی در گفت ــاص و صداقت ــچ اخ و هی
ــه  ــت ک ــی کافی س ــه تنهای ــل ب ــن عام ــد. ای ــروز نمی ده ب
حکومــت داری اش بــا خطــِر ســقوط مواجــه گــردد و تــوپ 
ــر معترضــاِن  ــد از او در در براب ــز نتوان ــگ نی ــک و تفن و تان

ــد.  ــاع کن ــی اش دف مدن

اوج مخالفت ها 
غنـی را به کجـا می کشاند؟

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2063  د  و   شنبه     26 سرطا ن  /   تیر        y    1396   23 شوا ل    y 1438  17 جو ال ی    2017

احمـد عمران
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ــه کنوانســیون "آروشــا"  ــه پیوســتن افغانســتان ب تفاهمنام
میــان ســازمان جهانــی گمــرک و وزارت مالیــه افغانســتان 

روز یکشــنبه ۲۵ ســرطان امضــا شــد.
ــا  ــارزه ب ــه مب ــا را ب ــد دولت ه ــا تعه ــیون آروش کنوانس
قاچــاق کاال، تســهیل تجــارت قانونمنــد، مبــارزه بــا فســاد 
در گمــرک، شــفافیت قوانیــن گمرکــی و ایجــاد روابــط باز 

ــردارد. ــا جامعــه تجــاری در ب و شــفاف ب
ــی  ــازمان جهان ــر کل س ــا، دبی ــو میکوری ــه کونی ــه گفت ب
ــه اســاس ایــن تفاهمنامــه، همکاری هــای ایــن  گمــرک، ب
ــازی  ــت س ــامل ظرفی ــتان، ش ــرک افغانس ــا گم ــازمان ب س
ــتم  ــازی سیس ــری س ــتان، عص ــرک افغانس ــدان گم کارمن
ــه  ــرکات افغانســتان ب ــن کشــور و اتصــال گم ــرک ای گم

جهــان می باشــد.
ــی  ــوران گمرک ــتان مام ــم، افغانس ــن تفاه ــاس ای ــه اس ب
ــا  ــتد ت ــان می فرس ــدا و آذربایج ــد، اوگان ــه هن ــود را ب خ

ــد. ــورها بیاموزن ــن کش ــق ای ــارب موف از تج
اکلیــل حکیمــی، وزیــر مالیــه در مراســم دیــروزی گفــت 
افغانســتان پــس از ایــن یــک اتشــه یــا نماینــده به ســازمان 
جهانــی گمــرک کــه مقر آن در بروکســل اســت، می فرســتد 
تــا از ایــن طریــق رابطــه میــان گمــرک افغانســتان و ســایر 

کشــورها تحکیــم شــود.
او گفــت کــه رابطــه مســتقیم بــا گمــرک کشــورهای دیگــر 
باعــث خواهــد شــد از تجــارب آنــان در برچیــدن فســاد 
و جمــع آوری هــر چــه بهتــر درآمدهــای گمــرک اســتفاده 

. د شو
وی گفــت: "اگــر مــا در گمــرک خــود شــرایط ســهل را به 
خصــوص بــرای همســایه ها و کشــورهای منطقــه فراهــم 
ــارت  ــت تج ــود، ترانزی ــم ش ــهولت ها فراه ــازیم و س س
مــا رونــق و ســرعت بگیــرد، بتوانیــم طرزالعمل هــا، 
ــرکات  ــود را گم ــرکات خ ــناد گم ــتم ها، اوراق و اس سیس
کشــورهای همســایه همخوانــی داده و ســاده بســازیم، بــه 
ــا  ــدی م ــات و اجــراات بع ــادل معلوم ــل، تب ســرعت عم

ــد." ــک می کن ــیار کم بس
دبیــر کل ســازمان جهانــی گمــرک نیــز در مراســم امــروز، 
ــه  ــب ب ــی متناس ــوان و گمرک ــتان را ج ــرکات افغانس گم
ــاش  ــه ت ــت ک ــد و گف ــگ خوان ــس از جن کشــورهای پ
ــت  ــردن ظرفی ــد ب ــا عصــری ســاختن آن و بلن ــد ب می کنن
کارمنــدان آن، در گمــرکات ایــن کشــور اصاحــات آورده 
و آن را برابــر یــا هماهنــگ بــا معیارهــای جهانــی بســازند.
ــا ایــن کار تجــارت قانونــی ســهل شــده  بــه گفتــه وی، ب
و از ورود امــوال بــی کیفیــت و قاچاقــی نیــز جلوگیــری 
ــر می شــود. ــار اقتصــاد، امنیــت هــم بهت می شــود و در کن
او گفــت: "افغانســتان نقطــه اتصــال و یــک چهــارراه در 
ــه  ــتان ن ــرای افغانس ــا ب ــکار تنه ــع این ــت و نف ــه اس منطق
بلکــه بــرای تمــام کشــورهای جهــان اســت زیــرا در حــال 
ــم  ــر به ــل زنجی ــان مث ــورهای جه ــاد کش ــر اقتص حاض
ــد  ــف باش ــر ضعی ــه زنجی ــک حلق ــر ی ــت اگ ــل اس وص

ــورد." ــم می خ ــال به ــر اتص دیگ
آقــای مکوریــا افــزود کــه ســازمان جهانــی گمــرکات ۱۸۲ 
ــد تمامــی کشــورهای عضــو  عضــو دارد و تــاش می کنن
را مثــل زنجیــر بهــم وصــل کــرده و آنهــا را جــز اقتصــاد 

جهانــی بســازند.
افغانســتان در ســال ۲۰۱۴ میــادی عضــو ســازمان جهانــی 
ــا  ــتان ت ــه افغانس ــه وزیرمالی ــه گفت ــا ب ــد ام ــرکات ش گم

ــد. ــای آن نتوانســته اســتفاده کن ــوز از مزای هن
ــتان  ــی افغانس ــای دولت ــی از نهاده ــتان یک ــرک افغانس گم
ــورد  ــاد م ــه فس ــودن ب ــوده ب ــل آل ــه دلی ــه ب ــت ک اس

انتقادهــای زیــادی قــرار دارد.

دامنــۀ نارضایتــی و اعتــراض از حکومــت داری مســووالن 
ــود و  ــر می ش ــر روز درازت ــی، ه ــدت مل ــت وح حکوم
ــهروندان  ــتان از ش ــۀ افغانس ــی از جامع ــای مختلف بخش ه
ــکوه  ــه ش ــب ب ــی ل ــه گان سیاس ــا نخب ــه ت ــادی گرفت ع

گشــوده اند.
ــد و  ــته ان ــتگاه ارگ آرام ننشس ــم، دم و دس ــی ه از طرف
از راه هــای گوناگــون در تــاش کم رنــگ و محــدود 
ســاختن آزادی بیــان و حرکت هــای مدنــی بــر آمــده انــد. 
ایــن وضعیــت تــا آنجــا بــه پیــش رفتــه کــه بــه تازه گــی 
ــد  ــل اعــام کــرده ان ــو بین المل مســووالن در ســازمان عف
کــه حکومــت افغانســتان آزادی هــای مدنی-سیاســی را بــا 

خطــر مواجــه ســاخته اســت.
 مســووالن در ســازمان عفــو بین الملــل از جامعــۀ جهانــی 
و اتحادیــۀ اروپــا منحیــث تمویــل کننــده گان دولــت 
ــه  ــل را ب ــت کاب ــا حکوم ــت ت ــته اس ــتان خواس افغانس
ــات و  ــان و آزادی اجتماع ــازی آزادی بی ــر محدودس خاط
ــگاران روا  ــر معترضــان و خبرن خشــونت هایی کــه در براب

ــد. ــرار دهن ــخ گویی ق ــورد پاس ــت، م ــته اس داش
ــل  ــو بین المل ــازمان عف ــر س ــدق، پژوهش گ ــه مص حوری
در امــور افغانســتان در نشســتی در مقــر پارلمــان اتحادیــۀ 
ــان و  ــل آزادی بی ــت کاب ــه حکوم ــت ک ــه اس ــا گفت اروپ
ــه رو ســاخته اســت.  ــا خطــر روب ــات را ب آزادی اجتماع

پژوهش گــر ســازمان عفــو بین الملــل در امــور افغانســتان 
برابــر  اختنــاق و بی بــاوری« در  گفتــه کــه »فضــای 
ــی و  ــات مدن ــا اعتراض ــورد ب ــر برخ ــه خاط ــت ب حکوم

ــت. ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب سیاس
ویــژه  بــه  ســال   ۱6 طــول  در  کــه  پیشــرفت هایی   
آزادی  و  آزادی  بیــان  بشــر،  حقــوق  عرصه هــای  در 
ــش  ــت، بی ــده اس ــت آم ــتان به دس ــات در افغانس اجتماع
از هــر زمــان دیگــر و توســط خــود حکومــت افغانســتان 
بــه خطــر و چالــش مواجــه گردیــده کــه ایــن مــورد نیــز 

ــت.  ــدق اس ــه مص ــو حوری ــخنان بان ــی از س برش
ــی  ــورای امنیت ــین ش ــاور پیش ــپنتا، مش ــر س ــن دادف رنگی
ملــی نیــز دیــروز در نشســتی بــا اشــاره بــه محــدود شــدن 
ــه  ــت ک ــی گف ــای مدن ــرکوب حرکت ه ــان و س آزادی بی
ــه  ــد، می کوشــد ب ــگاه ســرکوب و تهدی ــا ن ــی ب ــای غن آق

عمــر حکومتــش ادامــه دهــد.
ــت وحــدت  ــرد حکوم ــل ک ــه عم ــت ک ــپنتا گف ــای س آق
ــش  ــی جنب ــای مردم ــردن جنبش ه ــرکوب ک ــی در س مل
ــوده و  ــیانه ب ــنایی وحش ــش روش ــر و جنب ــتاخیز تغیی رس
ایــن کار حکومــت بدتــر از حکومــت عبدالرحمــن خــان 

ــردم اســت. در ســر کــوب م
ــون  ــل قان ــرح مکم ــگار ط ــۀ مان ــته، روزنام ــۀ گذش هفت
اجتماعــات و اعتراضــات مدنــی را بــه نشــر رســاند کــه در 
آن راه هــای گوناگــون بــرای محــدود ســاختن اعتراضــات 

شــهروندان گنجانیــده شــده اســت.
ــار  ــن اختی ــس ای ــه پولی ــی ب ــرح قانون ــن ط ــی از ای بخش
را می دهــد کــه بــا در نظــر داشــت وضــع امنیتــی و 

و  اعتصــاب  اجتمــاع،  برگــزاری  اجازه نامــۀ  وجــود 
تحصــن را منحــل کنــد، اگــر تشــخیص دهــد کــه محــل 
ــده گان  ــتراک کنن ــازمان دهنده گان و اش ــد س ــن می باش ناام
اعتراض هــا پــس از اباغیــۀ پولیــس بایــد بی درنــگ 
محــل را تــرک کــرده و تحصــن بیشــتر از ســه روز ممنــوع 

ــام شــده اســت. اع
ــرای  ــت ب ــی حکوم ــرح قانون ــد ط ــد بن ــن چن ــا همی تنه
ــۀ  ــق فاصل ــده عم ــان کنن ــور بی ــا در کش ــرل اجتماع ه کنت
ــا زور و اعمــال قوانیــن  ــا مــردم می باشــد کــه ب قــدرت ب
ــه جــای  ــه ب ــد ک ــت می پردازن ــه محدودی ســخت گیرانه ب
راه هــای کم هزینــۀ گفت وگــو، خشــونت را گســترش 

دهــد.
ــس  ــردم در مجل ــده گان م ــه نماین ــود ک ــن ب ــس از ای از پ
ــات  ــرات و تجمع ــون تظاه ــل قان ــد از تعدی ــاد تن ــا انتق ب
مدنــی گفتنــد کــه حکومــت تحمــل نظــام دموکراســی را 
در کشــور نــدارد و می خواهــد نظــام شــاهی مطلقــه را بــر 

مــردم حاکــم ســازد.

نماینــده گان تأکیــد دارنــد کــه هــر قانونــی کــه آزادی هــای 
مدنــی را در کشــور محــدود کنــد، نفــی اســت و مجلــس 

بــا قاطعیــت آن را رد خواهــد کــرد.
ــل  ــو بین المل ــازمان عف ــر س ــدق، پژوهش گ ــه مص حوری
ــت  ــرح حکوم ــه ط ــاره ب ــا اش ــز ب ــتان نی ــور افغانس در ام
بــه خاطــر تعدیــل قانــون اجتماعــات و اعتراضــات 
ــازدادن  ــت ب ــور دس ــه منظ ــن ب ــل قوانی ــد: "تعدی می گوی
بــه حکومــت و محدودســازی آزادی بیــان و اجتماعــات، 
ــای  ــت و تهدیده ــن حرکت هاس ــای ای ــی از نمونه ه یک
ــی و  ــن مدن ــن حقــوق بشــر و فعالی ــه فعالی ــزون ب روز اف
ــوولین و  ــورد مس ــه برخ ــبت ب ــت نس ــی جکوم بی تفاوت
حملــه مســلحانه پولیــس بــاالی معترضــان در شــهر کابــل، 
ــاق  ــای اختن ــود آوردن فض ــه وج ــر ب ــای دیگ از نمونه ه

توســط حکومــت اســت". 
ــۀ  ــد جامع ــه بای ــرده ک ــح ک ــدق تصری ــه مص ــو حوری بان
جهانــی از تعدیاتــی کــه بــه منظــور محدودســازی 
آزادی هــای بنیــادی مــردم، یعنــی حــق اجتماعــات و حــق 

آزادی بیــان اســت، از حکومــت افغانســتان وضاحــت 
بــردن محدودیت هــا تمامــی  بیــن  از  بخواهنــد و در 
تاش های شــان را بــه خــرچ دهنــد. عفــو بین الملــل 
ــدۀ  ــه پرون ــته ک ــی خواس ــای بین الملل ــان از نهاده هم چن
ــب  ــری و تعقی ــت پیگ ــا جدی ــل را ب ــان کاب ــل معترض قت

ــد.  کنن
پیــش از ایــن و هم زمــان بــا گســترش اعتراضــات مدنــی 
شــهروندان در جنبــش رســتاخیز تغییــر، آقــای غنــی گفتــه 

بــود کــه بــرای آزادی بیــان بایــد حــدود تعییــن شــود.
در خبرنامه یــی کــه بــه تاریــخ ۲۳ جــوزای ۱۳96 از 
ــل  ــه نق ــده ب ــش ش ــانه های ارگ پخ ــر رس ــانی دفت نش
ــگاه  ــد از ن ــا بای ــت: "م ــده اس ــی آم ــرف غن از محمداش
اجتماعــی، اجماعــی را ایجــاد کنیــم و حــدود آزادی بیــان 

ــم". ــن کنی را تعیی
ــن  ــا در ای ــت ت ــهروندان خواس ــا از ش ــی حت ــای غن آق

زمینــه صدای شــان را بلنــد کننــد.
ــت  ــدود صحب ــن ح ــی ای ــه از چگونه گ ــن اعامی در ای
ــن  ــس از ای ــه پ ــی ک ــا در حرکت های ــود و ام ــده ب نش
ــون اعتراضــات و  ــرح قان ــا مطــرح شــدن ط ــه و ب اعامی
ــای  ــد و آق ــن حــدود آرام آرام مشــخص ش ــات، ای تجمع
غنــی نیــت اصلــی خــود را از ایــن محدودســازی روشــن 

کــرد.
پیــش از ایــن نیــز خبــری پخــش شــد کــه ادارۀ امــور پــس 
ــده گان  ــت دهن ــی درخواس ــات اجتماع ــی صفح از بررس
کار در نهادهــای دولتــی آنــان را اســتخدام می کننــد. 
ــرده  ــت شــکایت ک ــی از حکوم ــر درخواســت دهنده ی اگ

ــود. ــتخدام نمی ش ــد، اس باش
ایــن در حالــی اســت کــه قانــون اساســی و دیگــر قوانیــن، 
بیــان و فعالیــت رســانه های آزاد در کشــور را  آزادی 
تضمیــن کــرده و دولــت نیــز همــواره بــرای تأمیــن آزادی 

بیــان در کشــور تعهــد ســپرده اســت. 
ــی  ــگ و ناامن ــا جن ــهروندی در دهه ه ــوق ش ــق و حق ح
جــز فرامــوش شــده در افغانســتان بــوده، امــا در یک ونیــم 
دهــۀ گذشــته بــا بــاال رفتــن ســطح آگاهــی مــردم و وجــود 
ــه  ــت ک ــار می رف ــی انتظ ــای مدن ــی و نهاده ــون اساس قان
دموکراســی نوپــا نوشــته شــده بــه خــود رنــگ واقعیــت در 
اجتمــاع بگیــرد. حکومــت محمداشــرف غنــی بــا تمامــی 
ــتبداد  ــراری اس ــت و برق ــاش در ایجــاد محدودی ــرو ت نی
ــوق  ــه حق ــر نشــانی از آزادی و مطالب ــردن ه ــان ب و از می

مردمــی برآمــده اســت.
ــن  ــۀ ای ــه ادام ــت، این ک ــن اس ــه مبره ــر رو، آنچ ــه ه ب
رونــد جــز گســترده شــدن دامنــۀ اعتراضــات و نارضایتــی 
شــهروندان حاصــل دیگــری بــه عمــر باقــی مانــدۀ 
ــای  ــت و نهاده ــد داش ــی نخواه ــدت مل ــت وح حکوم
ــز  ــت نی ــادی حکوم ــی اقتص ــورهای حام ــی و کش جهان
هــم صــدا در کنــار مــردم خواهنــد مانــد و معلــوم نیســت 
کــه آقــای غنــی بعــد از درک ایــن موضــوع بــا چــه دیــده 

ــد داد. ــه خواه ــری ادام ــه حکومت گ ــروی ب و نی

آزادی بیان به سبک اشرف غنی
اشرف غنی: 

»ما باید از نگاه اجتماعی، اجماعی را ایجاد کنیم و حدود آزادی بیان را تعیین کنیم«

گمرکات افغانستان عصری می شود

هارون مجیدی

طـرف نشـویـد!... 
ــود  ــی خ ــت مال ــد حمای ــرکوب می کن ــه س ــا گلول را ب

ــد. کنن
رییــس اجرایــی حــزب جمعیــت اســامی اظهــار داشــت 
ــد در  ــی و کشــورهای متحــد افغانســتان بای جامعــه جهان
مــدل کاری خــود در ایــن کشــور تجدیــد نظــر کننــد و بــا 

ایــن ائتــاف سیاســی مذاکــره کننــد.
 وی بــا انتقــاد از عملکــرد ریاســت جمهــوری افغانســتان 
تصریــح کــرد کــه اســتبداد اداری بیــداد می کنــد و فرمــان 
ــرای  ــارات وزرا ب ــلب اختی ــور و س ــس جمه ــر ریی اخی
اخــذ قــرارداد، عــزل و نصب هــا و ســایر اختیــارات 
اجرایــی در آن، مخالــف قانــون اساســی ایــن کشــور 
ــور  ــس جمه ــی ریی ــان غیرقانون ــه فرم ــن ب ــا م اســت، ام
ــون  ــق قان ــا مطاب ــرد و کار خــود را تنه عمــل نخواهــم ک

ــرد. ــم ب ــش خواه ــه پی اساســی ب
والــی بلــخ تاکیــد کــرد کــه اداره تمــام ایــن کشــور را ســه 
ــارات  ــه اختی ــد و هم ــت گرفته ان ــر در دس ــار نف ــا چه ی

ــد. ــه کرده ان ــز قبض وزرا را نی
ــه اینکــه قبــا داعــش وجــود نداشــت،  ــا اشــاره ب ــور ب ن
اظهارداشــت کــه اکنــون ایــن گــروه تروریســتی در 
ــد و و در نتیجــه  ــی از افغانســتان فعالیــت می کن بخش های
سیاســت های اســتبدادی حکومــت وحــدت ملــی از نظــر 

ــرو اســت. ــا فروپاشــی روب ــی و اقتصــادی ب امنیت
ــا اشــرف غنــی تمــام  وی افــزود کــه هنــوز مذاکراتــش ب
نشــده بــود کــه وقــوع ایــن حادثــه او را بیــن حــق مــردم 
و امتیــازات ریاســت جمهــوری قــرار داد امــا او نیــز 

ــح داد. ــردم ترجی ــر م ــازات را ب امتی
والــی بلــخ در ادامــه بــا انتقــاد از عبــداهلل گفــت: »رییــس 
اجرایــی در حالــی هیــچ کاری نکــرد کــه عضــو شــورای 
امنیــت در حکومــت بــود و شــرم بــاد بــر او کــه از حــق 
جوانانــی کــه بــه او رای داده بودنــد ولــی در خــون 

ــاع نکــرد«. ــد دف غلطیدن
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جنگ استخبارات 
طالبــان کــه زادۀ اســتخباراِت منطقه انــد، در زمانــی کوتــاه کابــل 
ــور  ــه در تص ــد ک ــش رفتن ــرعت پی ــان به س ــد و چن ــغال کردن را اش

 . نمی گنجیــد
در عملیات  هــای طالبــان شــاهد بودیــم کــه در بعضــی از مناطــق 
ــر پیشــروی داشــتند،  ــر و صــد کیلومت ــا در یــک روز پنجــاه کیلومت حت
ــت.  ــن نیس ــرک ممک ــدار تح ــن مق ــگ ای ــدان جن ــه در می درحالی ک
ــن کار را ممکــن  ــان ای ــِع برخــی قوماندان ــول و تطمی ــا پ ــان ب ــا طالب ام

ــاختند.  س
ــا یک  تــن از فرماندهــان انــدراب )خلیــل اندرابــی(  در والیــت تخــار ب
ــان در  ــت طالب ــگام شکس ــرد: »هن ــه ک ــم قص ــودم، او برای ــی ب هم اتاق
ــری  ــد، از موت ــده بودن ــیر آم ــرۀ پنجش ــد محاص ــه قص ــه ب ــدراب ک ان

ــم.« ــت آوردی ــدار را به دس ــر و کل ــزار دال ــا ه صده
طالبــان در ســال ۱۳7۸ خورشــیدی، مــدت کوتاهــی اکثریــِت والیــات 
ــا  ــخ ۱9 اســد ۱۳7۸ خــود را ت ــه تاری ــد و ب افغانســتان را اشــغال کردن

ــاندند. ــیر رس ــای درۀ پنجش حومه  ه
ــش  ــه بی ــتخباراتِی منطق ــازمان های اس ــل، س ــراف کاب ــای اط در جنگ  ه
ــان  ــداری فرمانده ــت خری ــدند و جه ــال ش ــری فع ــِت دیگ ــر وق از ه
ــه  ــا دسیس ــه ب ــا این ک ــد، ت ــرف کردن ــی را مص ــای کان ــگ، پول  ه جن
ــادی از  ــداد زی ــد و تع ــغال ش ــتان اش ــق افغانس ــِر مناط ــگ، اکث و نیرن
ــاح  ــع س ــارج و خل ــگ خ ــۀ جن ــف از صحن ــلِح مخال ــای مس نیروه

ــد.  گردیدن

مسعود؛ الگویی بزرگ 
ــاِل  ــود و در کم ــود؛ آدم ب ــی، فرشــته نب ــان مل احمدشــاه مســعود قهرم

ــرد. ــی ک ــی زنده گ ــانیت و آزاده گ انس
ــرات  ــه  یی از خاط ــودم، گوش ــان ب ــا ایش ــی ب ــدِت کوتاه ــه م ــن ک م
ــزت  ــا ع ــیار ب ــه بس ــخ را ک ــدآوازۀ تاری ــردِ بلن ــن م ــاِی ای و مهربانی ه

زنده گــی کــرد، یــادآور می شــوم.
ــت  ــۀ مقاوم ــِی جبه ــۀ فرهنگ ــد کمیت ــیدی، کارمن ــال ۱۳7۸ خورش س
بــودم. روزی بــا اســتاد محمــد اســحاق فایــزـ  همــکارم در پیــام  مجاهــد 
ــارِ  ــم. ب ــاده پیمودی ــان پی ــع هفته نامۀم ــرای توزی ــادی را ب ــۀ زی ـ فاصل
ــر در  ــرور موت ــور و م ــود و عب ــرده ب ــتۀ مان ک ــران و دوری راه، خس گ
ــب  ــه عق ــت. ب ــدرت صــورت می گرف ــز به ن ــه ســرک پنجشــیر نی یگان
ــز  ــای فای ــه آق ــان شــد. ب ــۀ دور نمای ــر ســیاه از فاصل ــک موت ــدم، ی دی

ــم. ــتاد می  کن ــر را ایس ــن موت ــن ای ــم، م گفت
وقتــی اســتاد فایــز متوجــه موتــر شــد، گفــت: موتــر آمرصاحــب اســت، 

خــوب نیســت کــه دســت دهیــم. 
ــی در  ــر بزرگ ــه موت ــود ک ــته ب ــی نگذش ــا دقایق ــِت م ــوز از صحب هن
پیــش ِ روِی مــا توقــف کــرد. از خوشــحالی دروازۀ موتــِر »امــر« را بــاز 
کــردم. در پهلــوی درِ موتــر فقــط یــک چوکــی بــود، مــن تعــداد زیــادی 
هفته نامــه بــا خــود داشــتم و اســتاد فایــز نیــز دو نــِل بخــاری بــه همــراه 

داشــت. 
اســتاد فایــز تــاش داشــت در طرفــی کــه مــن هســتم، جــای بگیــرد. 
بــه آقــای فایــز گفتــم: یــک چوکــی اســت و دو نفــر جــای نمی شــود!
موتــر  در  فایــز  اســتاد  نشســتن  و  نل هــا  جابه جایــی  باالخــره، 

آمرصاحــب شــاید بیــش از یــک دقیقــه را در بــر گرفــت.
چوکی  هــای موتــر بلنــد بــود، مــن نفهمیــدم کــه در پیــش  روی موتــر، 
ــر  ــناختم، فک ــب را می ش ــدۀ آمرصاح ــت. رانن ــته اس ــب نشس آمرصاح
ــه اســت. خاصــه  ــده صــورت گرفت ــی توســط رانن ــن مهربان ــردم ای ک
ــب  ــه آمرصاح ــدم ک ــه ش ــد، متوج ــی بع ــرد و دقایق ــت ک ــر حرک موت
نیــز در موتــر اســت. او بــا پرســیدن »چــی  گپ هاســت؟« دســِت خــود 
ــی  ــتش، کم ــرد. راس ــد دراز ک ــام  مجاه ــۀ پی ــن هفته  نام ــرای گرفت را ب
دســت پاچه شــدم و در بیــن لوله  هــای اخبــار قرارگاه هــا، اخبــار 
ــتم  ــرا نمی خواس ــردم؛ زی ــت وجو ک ــب را جس ــه آمرصاح ــوط ب مرب
ــِت  ــه دس ــه متوج ــز ک ــتاد فای ــوند. اس ــا ش ــا بی ج ــر هفته نامه ه دیگ
ــماره  ــک ش ــرد و ی ــاز ک ــه را ب ــک لول ــوری ی ــد، ف ــب ش آمرصاح

ــب داد.    ــه آمرصاح ــه را ب هفته نام

پاره اهی ویپستهبخشچهلوهفتم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

قــرن نوزدهــم شــاهد نخســتین شــکوفایی بــزرِگ 
روشــمند  و  غیرفرقه گرایانــه  رهیافت هــای 
ــود.  ــرب ب ــی در غ ــای دین ــۀ پدیداره ــه مطالع ب
دین پژوهــی بــا توجــه بــه کشــف، ترجمــه 
شــرق،  فلســفی  و  دینــی  متــون  تصحیــح  و 
ــش  ــه پژوه ــی ک ــوِق تازه ی ــن ذوق و ش هم چنی
مردم شــناختی جوامــع ابتدایــی بــه بــار آورده 
بــود، به ســرعت روش هــا و مدل هایــی بــرای 
مقایســۀ ســنت های مختلــف بــه دســت داد و 
ــدی در  ــام جدی ــی، مق ــی غرب ــنت های دین ــه س ب

بخشــید.  عینی تــر  و  وســیع تر  زمینه یــی 
در چنیــن زمینــۀ ُکلی یــی بــود کــه ویلهلــم 
وونــت)۴( )۱9۳۰ ـ ۱۸۳۲م( آثــارش را در زمینــۀ 
روان شناســی تجربــی پدیــد آورد. وونــت برخاف 
»طبیعت شناســی و روان شــناختی« کــه علــم را 
ــزه و احســاس  ــن انگی ــی بی ــط کم ــۀ رواب ــر پای ب
کار  در  نمونــه اش  یــک  و  می کــرد  اســتوار 
گوســتاو تئــودور فخنــر)۵( )۱۸۸7ـ۱۸۰۱م( دیــده 
روان شــناختی«  »فیزیولــوژی  نوعــی  می شــد، 
پیــش گرفتــه بــود کــه ناظــر بــه الگوهــای 
بیــن واقعیــات روحــی مربــوط بــه  تــوازی 
ــراه  ــای جســمانی هم ــانی و پدیداره ــی انس آگاه
ــود کــه  ــن ب ــود. هــدف او از آغــاز ای ــا آن هــا ب ب
ــی  ــرِی تجرب ــوزۀ درون نگ ــی را در ح روان شناس
ــق  ــم طبیعــی« درآورد. تعل ــک »عل ــه صــورت ی ب
ــا  ــی ی ــر روح ــی عالی ت ــه رونده ی ــر وی ب خاط
ادراک، هم چنــان او را از تحقیقــات روان شــناختی 
ــر  ــی نزدیک ت ــخ اجتماع ــه تاری ــر و ب ــی دورت عین
ــۀ  ــرای ارای ــه ب ــود ک ــی ب ــن زمینه ی ــرد. در چنی ک
رهیافــت کارکــردی اش بــه منشــای رفتــار دینــی، 
از روش هــای تطبیقــی و مدل هــای تکاملــی رایــج 

می کــرد.  اســتفاده  مردم شناســی  در 
آن چــه یونــگ را از فرویــد متمایــز می کــرد، تعلــق 
ــن، اســطوره و ســنن  ــه دی ــۀ یونــگ ب خاطــر اولی
ــی  ــود، بلکــه ارزیاب ــن( نب ــی )نمادی باطنــی و کنای
ــاد روح  ــوان نمایانگــر ابع ــه عن ــن ب ــش از دی مثبت
بــه نحــوی ژرف تــر و جامع تــر از ســایقۀ جنســی 
بــود. شــخصیت کلیــدی دیگــر در حــوزۀ گرایــش 
کولپــه)6(  اســوالد  فکــر«  »روان شناســی  بــه 

)۱۸6۲ـ ۱9۱۵م( بــود کــه مکتــب ورتســبورگ)7( 
)کــه نامــش را از دانشــگاه ورتســبورگ کــه ایــن 
مکتــب در آن جــا تأســیس شــده بــود، گرفتــه بود( 
ــه  ــرد پرســش نامه، مصاحب ــار کارب ــن ب ــرای اولی ب
و زنده گی نامــۀ خــود را نوشــت و در مطالعــۀ 

پدیدارهــای دینــی بــاب کــرد. 
ــی  ــه روان شناس ــی ب ــات علم ــتین خدم نخس

ــن  دی
بــه  اولیه یــی  انگیــزه و حرکــت  اروپــا  اگــر 
روان شناســی دیــن داد، در ایــاالت متحــده بــود که 
ایــن رشــته بــه عنــوان یــک رشــتۀ مســتقل ریشــه 
پیــدا کــرد. اســتانلی هــال)۸( )۱9۲۴ـ۱۸۴۴م( 
بــه  الیپزیــک  در  وونــت  بــا  ســال ها  کــه 
ــک  ــده ی ــاالت متح ــود، در ای ــه ب ــق پرداخت تحقی
در  کــه  کــرد  برپــا  روان شــناختی  آزمایشــگاه 
ــی  ــات تجرب ــه تحقیق ــن ب ــۀ روان شناســی دی زمین
می پرداخــت. او از ســال ۱۸۸۱ میــادی، تدریــس 
ــن  ــه بی ــۀ رابط ــاروارد را در زمین ــگاه ه در دانش
بلــوغ و رویکــرد بــه دیــن آغــاز کــرد و در ســال 
ــی  ــام روان شناس ــه ن ــریه یی ب ــادی نش ۱9۰۴ می

ــت.  ــه راه انداخ ــت)9( ب ــم و تربی ــن و تعلی دی
ــن،  ــی دی ــف در روان شناس ــۀ عط ــتین نقط نخس

بــا  میــادی   ۱9۰۱ ـ   ۱9۰۲ ســال های  در 
ــز)۱9۱۰ ـ  ــام جیم ــورد« ویلی ــخنرانی های گیف »س
ــن سلســله ســخنرانی ها  ــد. ای ــار آم ــه ب ۱۸۴۲م( ب
در ســال ۱9۰۲ میــادی زیــر عنــوان تنــوع تجربــی 
دینــی )۱۰( انتشــار یافــت. جیمــز پیــش از آن کــه 
ــد  ــاند، مانن ــوف بشناس ــوان فیلس ــه عن ــود را ب خ
وونــت بــه تدریــس روان شناســی تجربــی پرداخته 
و عــدۀ کثیــری از پژوهش گــران دانشــگاهی را 
ــرده  ــی ک ــی ادراکات راهنمای ــات تجرب در مطالع
ــه مطالعــۀ روان شــناختی  ــود. او در زمانــی کــه ب ب
ــه  ــن مغلط ــی از ای ــه کل ــود، ب ــن روی آورده ب دی
بریــده بــود کــه حــاالت ذهــن را بــه حــاالت بــا 
اســتعدادهای خاصــی بدنــی تحویــل کنــد و چنــان 
کــه در خاطــرات مربــوط بــه زمــان آمــاده شــدنش 
بــرای ســخنرانی های گیفــورد نوشــته اســت، 
ــن انســان،  ــه »دی ــود ک ــیده ب ــن نتیجــه رس ــه ای ب
ــاِت  ــن عنصــر در حی ــن و خردمندانه تری عمیق تری
اوســت«. رهیافــت جیمــز، کم تــر تجربــی و 

ــود.  ــی ب بیشــتر بالین
ــی، در افزایــش دقــت و عینیــت  ظهــور رفتارگرای
کمــی  و  آمــاری  تحلیل هــای  و  تجزیــه  در 
ــی و در  ــه طــور کل ــوم انســانی ب مطروحــه در عل
ــر  ــاص، بی تأثی ــور خ ــه ط ــن ب ــی دی روان شناس
ــوده اســت. در شــرایطی کــه اغلــب تحقیقــات  نب
ــا بی توجهــی بــه دیــن  در انعکاس هــای شــرطی ب
و کنــار گــذاردِن آن انجــام می گرفــت، جیمــز 
واتســون)۱۱( )۱9۵۸ـ ۱۸7۸م( صبغه یــی بــه ایــن 
ــا  ــه آشــکارا ب ــی داد ک شــیوه از روان شناســی عین
ــود.  ــف ب ــی مخال ــا روحان ــوی ی گرایش هــای معن
ــه دارد و  ــم ادام ــروز ه ــه ام ــا ب ــه ت ــن صبغ ای
ــۀ بی.ف.اســکینر)۱۲(  ــه در تخطئ ــر از هم نمایان ت
بــا روش رفتارگرایانــۀ نوینــش از ارزش هــای 
دینــی، بــه عنــوان عوامــل تغییــر و تحــول روانــی 
و نیــز در کوشــش او و ســایر رفتارگرایــان در 
ــه صــورت  ــواع آگاهــی دینــی، ب تحویــل همــۀ ان
ــوی حاصــل از اوضــاع و احــوال  ــای ثان پدیداره

ــر اســت.  ــوه گ ــط جل محی
روان شناسی اعماق 

همــان فضــای فکری یــی کــه در اروپــا وونــت را 
بــر آن داشــت تــا تحقیقاتــش دربــارۀ احســاس را 
بــه مطالعــه دربــارۀ حــاالت عالی تــر روحــی و از 
آن جــا بــه حــوزۀ دیــن بکشــاند، هم چنیــن اثــرات 
ــر علــوم پزشــکی و رهیافتــش نســبت  مشــابهی ب
ــا  ــذارد. در این ج ــی گ ــای روح ــه ناهنجاری ه ب
ــای  ــای رهیافت ه ــه افراط کاری ه ــان علی ــز طغی نی
مکانیســتی، ابتــدا از درون محافلــی بــروز کــرد کــه 

ــد.  ــه کار می بردن ــی را ب روش علم
نخســتین شــخصیت مهــم در ایــن زمینــه، پــی یــر 
ژانــه)۱۳( )۱9۴7 ـ ۱۸۵9م( اســت کــه تجربیاتــش 
در زمینــۀ هیپنوتیــزم و کارهایــش در زمینــۀ بهبــود 
پاالیشــی)۱۴( ناخوشــی عصبــی و روانــی، او 
را بــه وضــع نظریه هایــی راجــع بــه »ضمیــر 
نیمــه آگاه« )۱۵( )کــه ایــن تعبیــر را هــم خــود او 
وضــع کــرده اســت(، بعــد شــخصیت شــامل نظریۀ 
ــت تصــورات  ــوم تثبی ــر مفه ــی ب آســیب زایی مبتن
)۱6( کــه بــه تأســیس روشــی در بــاب تحلیــل و 
ترکیــب روان شــناختی نیــز انجامیــد، راهبــر شــد. 
ــی اش را  ــای توضیح ــش، مدل ه او در اوج فعالیت
بــرای وارســِی دیــن بــه طــور کلــی بــه کار بــرد و 
از آغــاز هــم دیــن بــرای او جاذبــۀ خاصی داشــت. 
وی بــا آن کــه توجــه اصلــی اش را بــه نحــوۀ 
تکویــن و نقــش مفهــوم خــدا کــه او هســتۀ اصلــی 
ــت می دانســت معطــوف داشــت، در  ــن و دیان دی
ــان آوری  ــی، از ایم ــای دین ــله پدیداره ــک سلس ی
عــادی گرفتــه تــا وجــد و خلســه و حــاالت 
روحــی ژرف دیگــر، مطالعــه و تحقیــق کــرد. 
ــن  ــن را در تکوی ــش دی ــه نق ــن حــال ک او در عی
نفــس اخاقــی )۱7( قبــول داشــت، کــه می توانــد 
ــا ســرکوب  ــد ی ــامان ده ــای انســانی را س آرزوه
ــا پیشــرفت  ــن ب ــه دی ــرد ک ــی می ک ــد، پیش بین کن
علــم و فلســفه، نابــود می شــود، و بــر آن بــود کــه 
ــی علمــی از  ــر روان درمان ــد جانشــین هایی نظی بای
یک ســو و پرســتش ترقــی از طریــق پــرورش 
ــدا  ــرای آن پی ــه دیگــران، ب ــه نفــس و ب ــاد ب اعتم

کــرد. 



  آفتاب       رد کتمان
شــماری از صاحب نظــران، عصــر حاضــر را »عصــر 
زبالــه« نامیده انــد؛ عصــری کــه بشــر بــا خودخواهی هــای 
بی حدوحصــر خویــش؛ خــاک، آب و فضــا را آلــوده کــرده 
ــود  ــرای خ ــی را ب ــرۀ زنده گ ــر روز، دای ــِت ه ــا گذش و ب
ــاِن  ــانه ها و جه ــی، رس ــن آلوده گ ــازد. از ای ــر می س تنگ ت
ــد، و بشــِر لگام گســیخته  ــز مصــون نمانده ان ــات نی مطبوع
هرچــه بــه ذهنــش رســیده، بــدون رعایــِت معیــار و قاعــده 
ــباب  ــه اس ــه در نتیج ــت ک ــه اس ــذ ریخت ــر روی کاغ ب
ــت.  ــته اس ــم داش ــت را فراه ــر و خصوم ــی، تنف بدفهم
ــتان  ــخ افغانس ــی، "تاری ــای مطبوعات ــن زباله ه ــی از ای یک
معاصــر" نوشــتۀ ابراهیــم عطایــی می باشــد کــه به وســیلۀ 
دکتــر جمیل الرحمــن کامــگار بــه فارســی برگــردان شــده 

و بــه همــِت انتشــارات میونــد بــه طبــع رســیده اســت.
ــه از  ــت ک ــل اس ــت ویک فص ــور دارای بیس ــاِب مذک کت
عهــد احمدشــاه ابدالــی آغــاز و تــا زمــان مــا محمــد عمر 
ــاد و  ــه ســال های جه ــوط ب ــرد. مســایل مرب ــان می پذی پای
ــه  ــث گرفت ــه بح ــاب ب ــیِن کت ــِل پس ــت در دو فص مقاوم
شــده اســت و مــا بــه ارزیابــِی آن اوراق می پردازیــم. 
زنده گــی  نویســنده،  خلق وخــوی  از  نبشــته  ایــن  در 
ــرا  ــم؛ زی ــردِی او ســخن نمی گوی ــاداِت ف خصوصــی و ع
ــی،  ــات قوم ــازد. تعلق ــأله دور می س ــِل مس ــا را از اص م
زبانــی و سیاســِی نویســنده نیــز محــور بحــِث مــا نیســت، 
ــوم و  ــی می ش ــار ُکلی گوی ــه دچ ــل ک ــن دلی ــم بدی آن ه
ــان در  ــود. همچن ــوب ب ــوان داورِ خ ــی نمی ت ــا کلی گوی ب
ــزی  ــاب چی ــگارش کت ــیوۀ ن ــارۀ ش ــت، درب ــن یادداش ای
نمی گویــم، بدیــن ســبب کــه از یــک  ســو، نقــد ادبــی از 
ــه  ــاب ب نقــِد موضوعــی جداســت و از جانــب دیگــر، کت
زبــان پشــتو نــگارش یافتــه، ســپس بــه پارســی برگــردان 
شــده اســت؛ لــذا می توانــد نواقــص و نارســایی های 

ــف.  ــه مول ــاب متوجــه مترجــم باشــد، ن ــِی کت ادب
ــه  ــود دارد ک ــددی وج ــیوه های متع ــی، ش در تاریخ نویس
هریــک معایــب و محاســِن خــود را داراســت و رفتــن بــه 
ــود  ــیدِن روش و میت ــد کش ــه نق ــی و ب وادی روش شناس
ــه  ــد ک ــر، مجــاِل دیگــری می طلب ــن اث ــگاری در ای تاریخ ن
می ســزد در جایــی دیگــر بــدان پرداختــه شــود؛ امــا آن چــه 
ــلِم  ــای مس ــی رود، نکته ه ــاره م ــدان اش ــته ب ــن نبش در ای
ــِل  ــا عق ــد، ب ــد دارن ــات پیون ــا بدیهی ــه ب ــت ک تاریخی س
ــه  ــان ب ــز داد و در موردش ــا را تمی ــوان آن ه ــلیم می ت س

قضــاوت نشســت. 
در این کتاب به گونۀ مثال آمده است:

ــان ارگ و  ــن کارکن ــا ت ــا صده ص ۳9۸: »... در روز کودت
هــزاران تــن از باشــنده گان کابــل کشــته شــدند.«

نقــد: در شــهر هیــچ کســی کشــته نشــد. در شــهر جنگــی 
صــورت نگرفــت. بــا ســقوط ارگ همه چیــز ختــم شــد.

ص ۴۰۰: »... در روز کودتــا ترانه هــای جدیــد انقــاب بــه 
آواز "ناشــناس" زمزمه شــد.

ــو  ــه م ــاوری تات ــوه ای د آزادی خ ــره ش ــاره تی ــوره تی ت
ــام« س

نقــد: در روز اول و دوم، هیــچ ترانــۀ جدیــدی نبــود. فقــط 
آهنــگ اولمیــر: »ای د آزادی خــاوری تاتــه مــو ســام«، و 
از گل زمــان:  »خــاوره د غیــرت د زلزلــری طوفــان لــری«، 

و نغمــۀ اتــن نشــر گردیــد و بــس.
ص ۴۰۴: »... دهقانــان غریــب، زمیــن ماک هــا را بــه 
ــد. وقتــی فرمــان صــادر شــد، زمیــن  ــه بودن گــروی گرفت
بــه مــاک مانــد و بــرای اکثــر دهاقیــن پــول گروی نرســید 
ــه  ــاز مانــد و کمبــود محصــوالت ب ... زمیــن از زراعــت ب

میــان آمــد.«
گــروی  را  زمیــن  چگونــه  غریــب  دهقانــان  نقــد: 
می گرفــت؟ مــردم ایــن فرمــان را نپذیرفتنــد و آن را 

خــاف دیــن دانســتند.
ص ۴۰۵: »... در محاکمــه جنــرال شــاهپور و میرعلی اکبــر 

اعــدام، کشــتنمد و رفیــع و قــادر زندانــی شــدند.« 
نقــد: کشــتمند هــم حکــم اعــدام داشــت، امــا شــوروی ها 

مانــع اجــرای آن شــدند.
ص ۴۰6: »... در قیــام هــرات )۱۳۵7( ... ایــران کــه در 
ــلحه و  ــردم، اس ــام م ــر قی ــه خاط ــود، ب ــته ب ــن نشس کمی

ــتاد.« ــراد فرس اف
ــاهی در  ــم ش ــرات، رژی ــام ه ــل از قی ــد: ۳۲ روز قب نق
ایــران ســرنگون شــده بــود و ایــران در هرج ومــرِج شــدید 
ــال  ــرای ارس ــی ب ــان فرصت ــذا در آن زم ــرد، ل ــر می ب به س

ــراد نداشــت. ســاح و اعــزام اف
ــتان  ــددی از پاکس ــت اهلل مج ــرت صبغ ص ۴۰6: »... حض
ــه  ــد، ک ــاد خوان ــام را جه ــتاده و در آن قی ــه فرس اعامی
ــد.« ــاز گردی ــام آغ ــراف قی ــهر و اط ــا آن، در ش ــل ب متص
ــه  ــد: پیــش از آمــدن حضــرت مجــددی از دنمــارک ب نق
ــتان  ــار افغانس ــه و کن ــی در گوش ــای مردم ــاور، قیام ه پش

ــود. ــاده ب راه افت
بــود.  ســنگین  وی  قتــل  انعــکاس   ...«  :۴۱۰ ص 
ــه  ــن را ب ــزار ت ــا ه ــی آن، ده ه ــا در انتقام جوی امریکایی ه

قتــل رســانیدند.«
نقد: در کجا و چگونه؟

ــار، گاب زوی و ســروری  ص ۴۱7: »... وطنجــار، مزدوری
ــه  ــدا ب ــا ابت ــوروی در تابوت ه ــفارت ش ــق س ... از طری

ــه مســکو فرســتاده شــدند...« ــا و از آن جــا ب بلغاری
نقــد: حســاب شــود کــه فاصلــۀ میــان کابــل ـ بلغاریــا و 
از آن جــا تــا مســکو چه قــدر اســت تــا روشــن گــردد کــه 
چنــد ســاعت ایــن افــراد در تابــوت به ســر بــرده انــد، آیــا 
ــان  ــک انس ــرای ی ــوت ب ــدن در تاب ــدت خوابی ــن م در ای

ممکــن اســت؟
ص ۴۱۸: »... حفیــظ اهلل امیــن یــک شــخص ضــد شــوروی 

بود.«
ــه  ــن ب ــته گی امی ــر وابس ــواهد ب ــناد و ش ــه اس ــد: هم نق
شــوروی حکایــت دارد، اثبــات ادعــای خــاِف آن دلیــل و 

ــت؟ ــد و آن کجاس ــان می طلب بره
ص ۴۱9: »... در زمــان امیــن ... مــردم می گفتنــد تــا 
ــان نرســیده باشــد،  ــه پای وقتــی کــه حاکمیــت شــوروی ب

مصونیــت، قانونیــت و عدالــت تأمیــن نمی گــردد.«
نقــد: در آن زمــان، نیروهــای شــوروی در افغانســتان 
ــان  ــم در می ــی ه ــن بحث ــن رو چنی ــت، از ای ــود نداش وج

ــود. ــرح نب ــردم مط م
ص ۴۲۰: »... امین بنیان گذار یک دورۀ انارشیستی.«

نقــد: انارشیســم نقطــۀ مقابــل فاشیســم اســت، به جــا بــود 
ــد،  ــده می ش ــتی خوان ــذار دورۀ فاشیس ــن بنیان گ ــه امی ک
ــدرت  ــاختِن ق ــز س ــرای متمرک ــدت ب ــن به ش ــرا امی زی

ــد. ــت ورزی فعالی
ص ۴۲۳: »... ارتباطــات شــخصی امیــن بــا پاکســتان 
ــرب،  ــی غ ــخاص سیاس ــا اش ــاِت او ب ــکا و ماق و امری
ــن را  ــا بســیار زود امی ــع ســاخت ت ــن قان شــوروی را بری

ــردارد.« ــان ب از می
ــع آن  ــت و منب ــا در کجاس ــن ادع ــنِد ای ــل و س ــد: دلی نق
کــدام اســت؟ ایــن ســخنان از ســوی جنــاح پرچــم، بــدون 
مــدرک و ســند بــه منظــور توجیــه اقدام شــان، تبلیــغ شــده 

اســت.
ــه جــان امیــن در داراالمــان  ــه ب ــگام حمل ص ۴۲۵: »... هن
در بیــرون قصــر، بــه تعــداد دوهــزار جــوان منتخــب گارد 
ــر  ــوروی ب ــاکر ش ــا و عس ــد، تانک ه ــتاده بودن ــن ایس امی

ــه قتــل رســاندند.« آنــان حملــه نمــوده و همــه را ب
نقــد: هیــچ منبعــی ایــن گــزارش را تاییــد نکــرده اســت، 

ــد. ــایعه باش ــد ش ــا می توان تنه
تجهیــز  و  تقویــت  مشــغول  »... شــوروی ها  ص ۴۲6: 
ــی در  ــای امریکای ــه کوماندوه ــد ک ــتان بودن اردوی افغانس

ــدند.« ــار ش ــران گرفت ای
ــی آن، در  ــه ط ــد ک ــی باش ــور عملیات ــاید منظ ــد: ش نق

ــی  ــای امریکای ــران هواپیماه ــِس ای طب
دچــار ســانحه شــدند و عملیــات 
ــچ  ــه، هی ــن حادث ــد. در ای ــاکام مان ن
ایــران  در  امریکایــی  کومانــدوی 
گروگان گیــری  نشــد.  گرفتــار 
ــران  ــکا در ای ــفارِت امری ــدان س کارمن

از ایــن مســأله جداســت. 
ص ۴۳۰: »... ریــگان ... هــم امپراتوری 
شــوروی را نیســت ونابود کــرد و هــم 
ــت نجیــب را  ــن، دول توســط مجاهدی

ــرنگون نمود.« س
نقــد: در زمــان ســرنگونی رژیــم 
نجیــب، جــورج بــوش رییس جمهــور 

ــگان. ــه ری ــود، ن ــکا ب امری
در  کــه  شــوروی ها   ...«  :۴۳7 ص 
کار  امنیتــی  و  اطاعاتــی  ادارات 
از  را  مــردم  شــب ها  می کردنــد. 
نیســت ونابود  و  بیــرون  خانه هــا 

» . نــد د می کر
بــه  هیــچ گاه  شــوروی ها  نقــد: 
ــدند.  ــل نمی ش ــردم داخ ــای م خانه ه
قرارگاه های شــان دور از شــهر بــود. 
ایــن فقــط خلقی هــا و پرچمی هــا 
ــد کــه مــردم را از خانه های شــان  بودن

می کشــتند. ظالمانــه  و  می بردنــد 
ص ۴۴۱: »... یــک دســت مخفــی دراز 
شــده بــود، تمــام فعالیــِت آن متوجــه 
ایــن بــود تــا بنیــاد فرهنــگ و اقتصــاد 
ــوروی  ــد. ش ــاد نمای ــتان را برب افغانس
بــا نیــروی نظامــی خویــش تمــام 
ــوده  ــد نم ــراف را تهدی ــهرها و اط ش

و مــورد بمبــاران قــرار مــی داد، ولــی در مقابــل آن دســت 
ــاختن  ــوش س ــرای خام ــب ب ــوع تخری ــچ ن ــان از هی پنه

ــرد.« ــی نمی ک ــگ کوتاه فرهن
ــود کــه  نقــد: کجــای برنامــۀ شــوروی مخفــی و پنهــان ب

ــود. ــده می ش ــی خوان ــِت مخف دس
ص ۴۴۲: »... نجیــب در ســال ۱9۴7 م ... تولــد یافــت ... در 

ســال ۱9۵7 م از فاکولتــۀ طــب فــارغ گردید.«
ــکدۀ  ــاله گی از دانش ــب در ده س ــه نجی ــی این ک ــد: یعن نق

طــب فــارغ گردیــد!
ص ۴۴۲: »... در زمــان کمونیســت ها مطبعــۀ دولتــی کابــل 
کــه ظرفیــت بــزرِگ کاری داشــت، بیــش از ۵۰ فیصــد بــا 

رکــود مواجــه شــد.«
ــیار  ــه بس ــن مطبع ــوروی ای ــان ش ــس در زم ــد: برعک نق
ــی و دولتــی از طریــق  ــق داشــت، تمــام نشــراِت حزب رون
ــم شــاهی در آن  ــان رژی آن چــاپ می شــد و بیشــتر از زم

ــاب چــاپ شــد. کت
ــاد  ــس خ ــی ریی ــدت طوالن ــک م ــب ی ص ۴۴۵: »... نجی
ــود،  ــده ب ــته ش ــزاران کش ــا ه ــکنجه گاه ها ده ه ــود، در ش ب
امــا بــه صــورت مســتند هیچ کــس بــر وی ثبــوت نــدارد.«
نقــد: پــس این همــه افــراد بــه دســتور چــه کســی کشــته 

ــه دســتش ســاتور می گرفــت؟ شــد. مگــر خــودش ب
انتخابــات   ... »... در زمــان دکتــر نجیــب اهلل  ص ۴۴۵: 
صــورت گرفــت، یــک بــر چهــار حصــۀ چوکی هــا بــرای 

ــود.«  ــده ب ــته ش ــی گذاش ــن( خال ــیون )مجاهدی اپوزیس
نقــد: نجیــب بــر کجــای افغانســتان تســلط داشــت کــه در 
آن انتخابــات راه انــدازی کنــد؟ و ایــن انتخابــات چه گونــه 

بــود کــه کســی آن را ندیــده اســت؟
ده هــزار   ... جال آبــاد  بــه  حملــه  در   ...«  :۴۴9 ص 
مجاهدیــن عــرب و چهــار هــزار ملیشــۀ پاکســتان اشــتراک 

ــتند.« داش
نقــد: چــه تعــداد جنگجــوی عــرب در افغانســتان بــود کــه 

ده هــزار تــِن آن در جنــگ جال آبــاد شــرکت ورزیــد؟
ص ۴۵6: »... جنبــش ملــی ... مشــکات زیــادی را در میــان 
ــان  ــه می ــا ب ــا و هزاره ه ــا،  ازبیک ه ــتون ها، تاجیک ه پش
آورد تــا این کــه در همــان راه غلــط خــود از هــم پاشــید.«

ــا نتیجــۀ ازهم پاشــی جنبــش ملــی همیــن اســت  ــد: آی نق
کــه دوســتم اکنــون پســت معاونیــت اوِل ریاســت جمهوری 

افغانســتان را بــه عهــده دارد؟
ــا  ــکار ب ــل در چاری ــار عبدالوکی ــرای اولین ب ص ۴۵۸: »... ب

مســعود دیــدار نمــود.«
نقد: این دیدار در جبل السراج صورت گرفته بود. 

ص ۴۵۸: »... دکتــر نجیــب می دانســت کــه خطــر از کــدام 
ــی و  ــه کاویان ــا آن هــم ب ــی ب ــن اوســت، ول راه هــا در کمی
فریــد مــزدک موقــِع بســیار مــی داد. البتــه ایــن کار بــه میــل 
ــاورین  ــک مش ــدون ش ــت، ب ــورت نمی گرف ــب ص نجی
شــوروی و بــه صــورت خــاص، ایجنت هــای کاجــی بــی 

ــد.« ــل می افروختن ــش تی ــن آت ــر ای ب
ــه  ــود ب ــب خ ــه نجی ــت ک ــل اس ــاف عق ــد: ۱( خ نق
ــب  ــم نجی ــه بپذیری ــز این ک ــد، ج ــع ده ــمنانش موق دش
ــوده اســت؛ ۲( در آن زمــان  ــه ب ــاک دیوان یــک شــخص پ
ــر از فشــار مشــاوران  ــود و دیگ ــیده ب ــرو پاش شــوروی ف
شــوروی خبــری نبــود؛ ۳( بهتــر اســت به جــای اســتعمال 
ــد" اســتفاده شــود.  ــل می ریختن ــد"، "تی ــل می افروختن "تی
ــد  ــل متح ــاص مل ــدۀ خ ــیوان نماین ــن س ص ۴6۳: »... بنی
بــرای افغانســتان ... وضــع عمومــی را چنیــن نمــود 
ــد.  ــه وجــود آی ــک خــا ب ــد ی ــب بای ــن نجی ــا رفت ــه ب ک
ســیوان ایــن کار را دانســته انجــام داد ... می گوینــد کــه از 

ــود...« ــه ب ــول گرفت ــریف پ نوازش
نقــد: نماینــدۀ خــاص ملــل متحــد آقــای بنیــن ســیوان از 
نوازشــریف پــول گرفتــه بــود، بــا کــدام منطــق ســازگاری 
ــرد و  ــاوت ک ــود قض ــان نمی ش ــدون بره ــلمًا ب دارد؟ مس

تاریــخ نوشــت. 
ص ۴6۳: »... نجیــب در خداحافظــی بــا افســران: مــن 
رفتــم و ایــن کار شماســت کــه چگونــه وطــن را حفاظــت 

می کنیــد.«
ــا  ــس، ت ــده. برعک ــا نیام ــچ ج ــان در هی ــن بی ــد: ای نق
ــه  ــا تکی ــا ایســتادند، ب ــه اردو و حزبی ه ــن لحظــه ک آخری

ــود. ــب ب ــورال نجی ــر م ب
ص ۴66: »... موافقت نامــۀ پشــاور ناقــص بــود ... حضــرت 
ــود  ــۀ خ ــت دوماه ــت حاکمی ــددی در وق ــت اهلل مج صبغ
ــده  ــی آن را نخوان ــن اصل ــن مت ــه م ــت ک ــکارا می گف آش

ــد ...« ــا کردن ــم امض ــه آن را باالی ــودم و به عجل ب
ــه  ــد: هرگــز چنیــن مطلبــی را حضــرت مجــددی نگفت نق

اســت. کســی کــه شــک دارد، ســند بیــاورد.
ــار صدراعظــم ســابقه از  ــه خالقی ــی ک ص ۴6۸: »... هنگام
ــراد مســعود  ــد، اف ــر خــارج گردی ــا موت وزارت خارجــه ب
ــد،  ــن نمودن ــر پایی ــه از موت ــل وزارت خارج او را در مقاب
ــا جلنــدر  موتــرش را ربودنــد ... شــام خالقیــار توســط باب
ــول  ــد، از وی پ ــوده ش ــعود رب ــان مس ــی از قوماندان یک
خواســته شــد، ولــی توســط برخــی از افســران رهــا 

ــد.« گردی
نقــد: تــا اخیــر، مقامــات دولــت نجیــب توســط منســوبین 
ــه  ــتند ب ــه خواس ــی ک ــدند و آن های ــت ش ــعود حفاظ مس
بیــرون کشــور برونــد، بــا آن هــا مســاعدت صــورت 
ــدر  ــه جلن ــه باب ــتند ک ــا داش ــول از کج ــا پ ــت. آن ه گرف
ــه بابــه  ــول بخواهــد. واقعیــت آن اســت ک از آن هــا پ
ــرد  ــی می ک ــدد مال ــا خــود م ــه شــماری از آن ه ــدر ب جلن
و دست شــان را می گرفــت. اگــر چنیــن واقعه یــی رخ 
مــی داد، کــدام افســر جــان داشــت کــه وی را رهــا کنــد؟ 
ــت  ــل مأموری ــی کاب ــان در بگرام ــدر در آن زم ــه جلن باب
داشــت و مصــروف دفــع حمــاِت حــزب اســامی بــود.
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د کابــل ښــاروالۍ تــر یــو څــه ځنــډ وروســته، یوځلــې بیــا 

ــو د  ــو او موانع ــمنټي دېوالون ــېمو د س ــو س ــه ځین ــار ل د ښ

ــل کــړی دی. ــن پی ــو کمپای ــرې کول لې

پــه کابــل ښــار کــې د موانعــو د لېــرې کولــو د کمپایــن پــه 

بیــا پیلېــدو رسه، کابــل ښــاروالۍ د یکشــنبې پــه ورځ د 

ــو شــمېر  ــه ســېمه کــې ی ــې پ ــل ښــار د څلورمــې ناحی کاب

ــړل. ــول ک ــه راټ ــمنتي دېوالون ــع او س موان

ــرې  ــو د لې ــو موانع ــي د دغ ــم معصوم ــد فهی ــاغيل احم ښ

کولــو پــر مهــال نــن یکشــنبه ازادي راډيــو تــه وویــل چــې 

د څلورمــې ناحیــې پــه دریــو نــورو برخــو کــې بــه هــم ډېــر 

ــري کــړي. ــع لې ژر دا موان

ښاغيل معصومي زیاته کړه:

"مونــږ پــه دوو مهمــو برخــو کــې خپــل کمپایــن پلــی کــړ، 

یــو د عدليــې وزیــر د کــور لــه شــااوخوا موانــع راټــول شــول 

ــو  ــمنټي دېوالون ــوزې س ــي ح ــې امنیت ــم د څلورم ــل ه او ب

ــړک  ــو س ــو موانع ــورئ، دغ ــې ګ ــې تاس ــول دي چ راټول

بنــد کــړی، د کابــل ښــاروالۍ پــه څلورمــه ناحیــه کــې درې 

ــو  ــه هغ ــه ل ــر ژر ب ــې ډې ــې دي چ ــم پات ــې ه ــورې برخ ن

ــول يش." ــع راټ ســېمو هــم موان

ــه  ــو دغ ــرې کول ــو د لې ــو د موانع ــه واټون ــار ل ــل ښ د کاب

کمپايــن چــې لــه نېــږدې یــوې میاشــتې راهیســې پــه 

وقفه يــي ډول مــخ تــه ځــي، د چارواکــو پــه وینــا، لــه ۵۰۰ 

ډېــر موانــع یــې د ښــار لــه بېالبېلــو برخــو لېــرې کــړي دي.

ــري  ــنه ل ــاریان اندېښ ــل ښ ــمېر کاب ــو ش ــه دې رسه ی ــو ل خ

ــنې  ــیمې د ش ــزي س ــل مرک ــواړي، د کاب ــت غ ــې حکوم چ

ســاحې پــه نــوم د خنډونــو پــه اېښــودلو رسه خونــدي او د 

ــايس. ــه ښــې وب عامــو خلکــو ل

حاجــي میــرا جــان او عبدالواســع احمــدزي پــه دې اړه ازادي 

ــه وویل: ــو ت راډي

"چارواکــو تــه زه دا وایــم چــې تاســې ځان لپاره شــنه ســاحه 

ــته،  ــې رسه نه ش ــم تاس ــو غ ــورو افغانان ــې د ن ــوړوئ، ول ج

ــوړوئ،  ــاحه ج ــنه س ــې ش ــې په ک ــې تاس ــاحه چ ــه س دغ

ــا  ــه اړتی ــک ورت ــه دي چــې عــام خل ــه مهــم روغتونون دغلت

ــو  ــوئ، ن ــاحه اعالن ــنه س ــې دا ش ــرې تاس ــه چې ــري، ک ل

ــول د  ــږ ټ ــږدئ او مون ــل پرې ــې کاب ــئ چ ــه وواي ــو ت افغانان

ــوړوو." ــاحه ج ــنه س ــاره ش ــه ښ ــل ل کاب

ــا  ــڅ اړتی ــه هې ــو ت ــیمې جوړول ــنې س ــر د ش ــه نظ ــا پ "زم

نه شــته، حکومــت بایــد امنیــت ټینــګ کــړي او پــه دې برخــه 

ــې يش." ــه ک ــه لټ ــو پ ــورو طرح ــې د ن ک

کابــل ښــاروالې وايــي، پــه کابــل کــې تــر وروســتيو خونړيــو 

پېښــو وروســته، حکومــت هڅــه کــوي چــې ارګ تــه څېرمــه 

ــه د خلکــو پــر مــخ وتــړي او شــنه ســاحه  يــو شــمېر واټون

یــې تــر اوســنۍ انــدازې هــم پراخــه کــړي.

ــرام د  ــه پروګ ــې، دغ ــو له مخ ــاروالۍ د معلومات ــل ښ د کاب

امنیــت شــورا له خــوا د مهمــو او ډېپلوماتیکــو ســېمو د 

ــوی دی. ــه ش ــاره طرح ــوب لپ ــت د خوندیت امنی

ــد  ــر محم ــه وزی ــار پ ــل ښ ــه د کاب ــه طرح ــي، دغ دوی واي

ــاروالۍ د  ــل ښ ــږي او کاب ــې کې ــې پل ــېمه ک ــان س ــر خ اک

ــړې ده. ــوړه ک ــم ج ــه ه ــو الرو طرح بدېل

برخــی مقام هــای حکومــت پیشــین، نماینــده گان پارلمــان 
و فعــاالن سیاســی دیــروز یــک شــنبه ) ۲۵ ســرطان( بــا 
ــام »محــور  ــان سیاســی تحــت ن اعــام موجودیــت جری
ــرف  ــد اش ــه محم ــد ک ــد کردن ــتان«  تأکی ــردم افغانس م
غنــی  رییــس حکومــت وحــدت ملــی ۱7 مــورد قانــون 

اساســی را نقــض کــرده اســت. 
دکتــر رنگیــن دادفــر ســپنتا مشــاور امنیــت ملــی و 
ــل  ــت اهلل نبی ــین ، رحم ــور پیش ــۀ رییس جمه وزیرخارج
رییــس پیشــین عمومــی امنیــت ملــی و داوود علــی 
ــر از  ــمار دیگ ــپورت و ش ــین ترانس ــر پیش ــی، وزی نجف
ــری  ــت رهب ــرزی عضوی ــد ک ــت حام ــای حکوم مقام ه

ــد. ــت را دارن ــن حرک ای
آنــان رویکــرد حکومــت غنــی را در ســرکوب جنبش های 
مدنــی نیــز ســیاه تر از دورۀ ســیاه عبدالرحمــان خــان قلــم 
داد کــرده، می گوینــد کــه افزایــش اختاف هــا میــان 

مــردم و حکومــت چالــش زا اســت. 
آنــان می گوینــد کــه در حکومــت وحــدت ملــی9۲ 
مــورد قانــون اساســی نقــض شــده اســت کــه ۱7 مــورد 
آن توســط محمــد اشــرف غنــی رییــس حکومــت 

ــت.   ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــدت مل وح
ــی  ــای غن ــش آق ــه پی ــه گفته هــای هفت ــا اشــاره ب ــان ب آن
کــه حکومــت داری دســپلین می خواهــد، می گوینــد کــه 
ــون اساســی  ــه قان ــه ب ــی ایجــاد می شــود ک دســپلین وقت

احتــرام گذاشــته شــود. 
ــت:  ــت گف ــن نشس ــپنتا، در ای ــر س ــن دادف ــر رنگی دکت
ــه چهــل ســال می شــود کــه مــردم افغانســتان  نزدیــک ب
بــا جنــگ خانمــان ســوز و طاقــت فرســا دســت و پنجــه 
ــارزه  ــح مب ــه صل ــت یابی ب ــرای دس ــد و ب ــرم می کنن ن

می کننــد. 
آقــای ســپنتا افــزود کــه ۱6ســال پیــش مــردم افغانســتان 
ســفر جدیــد را بــا آرمان هــای بــزرگ آغــاز کردنــد، امــا 
در حــال حاضــر در بحرانی تریــن و دردآورتریــن مرحلــۀ 

خــود رســیده اســت. 
آقــای ســپنتا بــا بیــان این کــه قربانی هــای بی شــمار 
ــاک و  ــرور، تری ــر ت ــی در براب ــای امنیت ــردم و نیروه م
ــه  ــت: ب ــت. گف ــیده  اس ــه نرس ــه نتیج ــوز ب ــت هن دهش

خــاک خــون کشــانیدن بیــش از ۱۰۰ تــن جوانــان جنبــش 
ــتاخیز  ــش رس ــان جنب ــردن جوان ــار ک ــنایی و رگب روش
ــت  ــرف حکوم ــی از ط ــای مدن ــایر حرکت ه ــر و س تغیی
ــت  ــۀ حکوم ــه کارنام ــد ک ــان می ده ــی نش ــدت مل و ح
ــیاه تر  ــی س ــای مدن ــرکوب جنبش ه ــی، در س ــرف غن اش

ــت.  ــان اس ــن  خ ــیاه عبدالرحم از دورۀ س
ــی  ــردن تصمیم گیری ه ــه محول ک ــت ک ــپنتا گف ــای س آق
ــراف  ــتین انح ــی نخس ــورهای خارج ــه کش ــی ب سیاس
حکومــت از هویــت ملــی بــود و اعتمــاد بــه اســتخبارات 
ــا می باشــد،  پاکســتان کــه دســتان مداخله گــر در امــور م
ــازمان  ــن س ــر ای ــیت ها در براب ــا حساس ــد ت ــب ش موج
ــد. ــش یاب ــی کاه ــری دســت گاه های امنیت در ســطح رهب
او گفــت کــه حکومــت افغانســتان در ســال های گذشــته 
ــارکت  ــرورش، مش ــوزش و پ ــی و آم ــات عال از تحصی
ــی  ــان دســت آوردهای خوب ــانه ها و آزادی بی ــان و رس زن
ــتی های  ــی و کاس ــه کم ــن هم ــا ای ــا ب ــت. ام ــته اس داش
در پروســۀ دولــت داری کــه مــا نیــز شــریک آن بودیــم 

وجــود داشــته اســت. 
وزیــر خارجــۀ پیشــین  خاطــر نشــان کــرد کــه در ســال 
ــت داری،   ــد حکوم ــا در فراین ــته کمبوده ــال گذش ۱۵ س
ــکل  ــه ش ــکنی ب ــون ش ــاد اداری و قان ــا فس ــارزه ب مب
گســترده وجــود داشــته اســت. امــا، اشــرف بــه ســرکوب 

جنبش هــای مدنــی روی آورد اســت. 
ــرف  ــی در راس آن اش ــدت مل ــت وح ــت حکوم او گف
ــه  ــامان مند ب ــۀ س ــه گون ــور ب ــل کش ــه در داخ ــی ک غن
ســرکوب روی آورده در برابــر اقدامــات علیــه منافــع ملی 
افغانســتان هیــچ واکنشــی غیــر ســکوت نشــان نمی دهــد.
ــری  ــتان رهب ــردم افغانس ــور م ــر مح ــۀ او، اگ ــه گفت ب
حکومــت را در دســت گیــرد، از پروســۀ صلــح بــه عنــوان 
یــک برنامــۀ ملــی حمایــت می کنــد وسیاســت صلــح را 
ــرد  ــش می گی ــی در پی ــدی دولت ــت ج ــۀ سیاس ــه مصاب ب
ــان  ــۀ پای ــل نقط ــتگاه های بی حاص ــا و دس ــه نهاده و ب

ــت.  ــد گذاش خواه
ــران  ــط س ــت های غل ــه سیاس ــاور دارد ک ــپنتا ب ــای س آق
ــیه از  ــا روس ــد ت ــث ش ــی باع ــدت مل ــت وح حکوم
ــت  ــه دوس ــتان ب ــان و پاکس ــخت طالب ــر س ــمن س دش

طالبــان مبــدل گــردد  وایــن اشــتباه باعــث صدمــه دیــدن 
ــان، ایــن  روابــط هنــد – افغانســتان  شــده اســت. هم چن
سیاســت های ســبب شــد تــا افغانســتان بــه میــدان 
ــل  ــران تبدی ــتان و ای ــان عربس ــی می ــای منطقۀی رقابت ه

شــود. 
هم چنــان، رحمــت اهلل نبیــل رییــس پیشــین امنیــت ملــی 
ــتان،  ــردم افغانس ــور م ــاف مح ــای ایت ــی از اعض و یک
گفــت کــه بایــد ســران حکومــت افغانســتان  بــه 
بی اعتمــاد سیاســی کــه در میــان مــردم و حکومــت 

ــد.  ــان بگذارن ــۀ پای ــده، نقط ــاد ش ایج
آقــای نبیــل گفــت: بــا ایجــاد حکومــت وحــدت 
ــورد  ــردم در م ــت و م ــه اس ــش یافت ــای افزای چالش ه
آینــدۀ خــود نگرانــی جــدی دارنــد. برخــی افــراد قانــون 
اساســی بــه به خاطــر نفــع شــخصی خــود زیــر پــا کــرده 
ــان مــردم و سیاســیون کشــور  ــن کار در می اســت کــه ای

بی اعتمــادی را ایجــاد می کنــد. 
بــه گفتــۀ او، افغانســتان بیــش از ۱۴ ســال می شــود 
ــی از  ــه برخ ــت ک ــار اس ــاد دچ ــکات زی ــا مش ــه ب ک
ــن  ــا ای ــوده، ام ــه دســت شــهروندان نب ــن مشــکات ب ای

ــت.  ــه اس ــش یافت ــر افزای ــال حاض ــکات در ح مش
ــی،  ــای، قوم ــن مشــکل اختاف ه ــه بزرگتری ــت ک او گف
زبانــی و ...، اســت کــه میــان رهبــران حکومــت وحــدت 
ــای  ــان توده ه ــن مشــکات در می ــده، ای ــاد ش ــی ایج مل
ــی را ایجــاد کــرده  ــرون از نظــام نگران داخــل نظــام و بی

اســت. 
نبیــل بــه رهبــران و سیاســیون صــدا کــرد  آقــای 
کــه اختاف هــای درونــی خــود  را کنارگذاشــته و 
ــع  ــده را رف ــاد ش ــردم ایج ــان م ــه درمی ــادی ک بی اعتم

ــد. کنن
از ســویی هــم، شــکیبال هاشــمی یکــی از اعضــای ایــن 
ــر در  ــال حاض ــش در ح ــن چال ــت: بزرگتری ــان گف جری
حکومــت وحــدت ملــی قانــون شــکنی و نقــض قانــون 

از طــرف مســووالن حکومــت اســت. 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــه ریی ــزود ک ــمی اف ــو هاش بان
ــه نفــع  ملــی از ۲۱ مــوارد صاحیــت  قانونــی کــه دارد ب

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــؤ اس ــود س ــخصی خ ش
ــرد  ــن ف ــود را دومی ــه خ ــی ک ــرف غن ــۀ او، اش ــه گفت ب
ــران  ــات از بح ــرای نج ــد ب ــد، بای ــان می دان ــر جه متفک
ــه در دوران کار  ــعارهای را ک ــد و ش ــاش کن ــی ت کنون

ــد.  ــی کن ــد عمل ــی داد بای ــر م ــی س ــای انتخابات زاره
او گفــت کــه پــس از ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی، 9۲ 
مــورد قانــون اساســی نقــض شــده اســت کــه ۱7 مــورد 
ــد  ــی محم ــت وحــدت مل ــس حکوم آن را شــخص ریی

اشــرف غنــی نقــض کــرده اســت.
ــون را  ــی قان ــرف غن ــه اش ــرد ک ــد ک ــمی تأکی ــو هاش بان
قربانــی بازی هــای ســلیقه یی شــخصی خــود کــرده اســت 
ــد  ــکاران از وی روی گردانیده ان ــکان و هم ــام نزدی و تم
کــه رفتــن بــه طــرف یــک بی ثباتــی را در کشــور نشــان 

می دهــد.  
ــعار  ــواره ش ــی هم ــای غن ــه آق ــت ک ــمی گف ــو هاش بان
ــدل  ــش مب ــتان داع ــه گورس ــتان ب ــه افغانس ــرمی داد ک س
ــرادی  ــتان اف ــه گورس ــا را ب ــردم این ج ــا م ــود، ام می ش

ــد.  ــل می کنن ــز تبدی ــون گری ــت کار و قان خیان
اعــام  در حــال  افغانســتان  مــردم  محــور  ایتــاف 
ــاف  ــد ایت ــن چن ــش از ای ــه پی ــد ک ــت می کن موجودی
ــه سیاســت های حکومــت وحــدت ملــی  دیگــر منتقــد ب

اعــان موجودیــت کرده انــد.
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نتایــج یــک ارزیابــی تــازه از چگونگــی کارکــرد و ارایــه 
خدمــات عامــه از ســوی نهادهــای دولتــی نشــان می دهــد کــه 

ــود دارد. ــا وج ــن نهاده ــترده در ای ــاد گس فس
ایــن ارزیابــی بــه تازه گــی از ســوی نهــاد دموکراســی انترنشــنل 
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــه در 7 وزارت خان ــات عام از ادارات خدم

اســت.
ــنبه )۲۵  ــنل، روز یکش ــی انترنش ــاد دموکراس ــووالن در نه مس
ســرطان( در یــک نشســت خبــری در کابــل، نتایــج ایــن 

ارزیابــی خــود را بــا رســانه ها شــریک ســاختند.
ــا هفــت نهــاد جامعــه  نتایــج ایــن ارزیابــی کــه در همــکاری ب
مدنــی در هفــت وزارت خانــه و ســکتور خدمــات عامــه کشــور 
ــل، ننگرهــار وهــرات صــورت  ــر والیت هــای کاب ــا تمرکــز ب ب
گرفتــه، نشــان می دهــد کــه میکانیزم هــای پیچیــده و غیــر 
ــرده  ــم ک ــاد را فراه ــه فس ــن ادارات، زمین ــفاف اداری در ای ش

اســت.
جیمــز واسرســتروم ،رییــس نهــاد دموکراســی انترنشــنل گفت:" 
ــه،  ــوس وزارت داخل ــوال نف ــت اح ــی درادارات ثب ــن ارزیاب ای
ــع  ــارف، توزی ــف دوازده وزارت مع ــه صن ــهادت نام ــع ش توزی
جــواز اصنــاف شــاروالی هــا، توزیــع زمیــن وزارت مهاجریــن، 
ــناد وزارت  ــق اس ــاد، تصدی ــات وزارت اقتص ــتر موسس راجس
خارجــه و پرداخــت مالیــات وزارت مالیــه افغانســتان صــورت 

گرفته اســت".
ــای  ــه میکانیزم ه ــد ک ــان می ده ــی نش ــن ارزیاب وی افزود:"ای
ــات  ــات در ادارات خدم ــه خدم ــفاف ارای ــر ش ــده و غی پیچی
عامــه زمینــه ســاز انجــام گســترده فســاد اداری و مالــی درایــن 
ادارات شــده وســطح کیفــی و کمــی ارایــه خدمــات را نیــز بــه 

طــور چشــمگیر پاییــن آورده اســت".
ــرای  ــت:"ما ب ــان داش ــنل بی ــی انترنش ــاد دموکراس ــس نه ریی
جلوگیــری از فســاد گســترده و باالبــردن ســطح کمــی و کیفــی 
ارایــه خدمــات در ایــن ادارت میکانیزم هــای ســاده تــراداری را 
جایگزیــن میکانیســم هــای گذشــته آنــان کردیــم کــه از بــروز 
فســاد جلوگیــری کــرده وســطح ارائــه خدمــات را نیــز بهبــود 

خواهــد بخشــید".
وی از نهادهــای جامعــه مدنــی و رســانه ها خواســت کــه 
اصاحــات ایجــاد شــده در ادارات نام بــرده را بــه طــور جــدی 
نظــارت کــرده و از کارایــی آنهــا بــه مــردم افغانســتان اطمینــان 

دهنــد.
ــا  ــارزه ب ــی، رییــس کمیســیون مب ــرا ایوب در همیــن حــال، حمی
فســاد مجلــس نماینــدگان در ایــن نشســت گفــت کــه بیشــترین 

فســاد در ادارات خدمــات عامــه کشــور صــورت مــی گیــرد.
ــی و ورئســای  ــری حکومــت وحــدت مل ــی از رهب ــم ایوب خان
ســکتور هــای خدمــات عامــه کشــور خواســت کــه بــا در نظــر 
داشــت دو اصــل تخصــص و تعهــد افــراد شایســته را در راس 
ادارات خدمــات عامــه کشــور گماشــته و میــزان فســاد در ایــن 

ادارات کاهــش یابــد.

در مراسم اعالم موجودیت »محور مردم افغانستان« مطرح شد:

کارنامۀ اشرف غنی سیاه تر از عبدالرحمن  خان است 
نهادهای خدمات عامه 

به شدت فاسد اند

کابل ښاروالۍ یو ځل بیا د سمنټي دېوالونو د لېرې کولو کمپاین پیل کړ

ابوبکر صدیق
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ورزش
نوراهلل ولی زاده

ــت  ـــاون دوم ریاسـ ــش مع ــرور دانـ ــرانجام سـ سـ
ــه اش«  ــراً »رضایت مندانـ ــکوت ظاهـ ــوری، سـ جمهـ
ـــای  ـــت. آق ــت های ارگ را شکس ـــر سیاسـ در براب
ــگاه  ــه پرتـ ــتان را بـ ــا افغانسـ ــه خصومت هـ ــه کـ ــش گفتـ دانـ

ســـقوط نزدیـــک کـــرده اســـت.
بـــا توجـــه بـــه این کـــه آقـــای دانـــش تـــا کنـــون نســـبت بـــه 
سیاســـت های ارگ ســـکوت کـــرده بـــود، بســـیاری ها ســـخنان 
اعتراض آمیـــز اخیـــرش را متوجـــه رهبـــران سیاســـی مخالـــف 
سیاســـت های ارگ-به ویـــژه جنـــرال دوســـتم، عطامحمدنـــور و 
محمـــد محقـــق- می داننـــد. امـــا از آنجایـــی کـــه وی مخاطـــب 
ـــز  ـــه او نی ـــت ک ـــوان گف ـــرده می ت ـــخص نک ـــود را مش ـــخنان خ س
تلویحـــًا سیاســـت های ارگ را مـــورد انتقـــاد قـــرار داده اســـت. 
زیـــرا کـــه در واقـــع ایـــن سیاســـت های قوم محـــور ارگ 
ـــی  ـــران سیاس ـــان رهب ـــی می ـــدید نارضایت ـــب تش ـــه موج ـــت ک اس
ــر  ــورد منجـ ــن مـ ــده و در تازه تریـ ــف گردیـ ــای مختلـ جناح هـ
بـــه شـــکل گیری ایتـــاف میـــان احـــزاب جمعیـــت، جنبـــش و 

ـــد. ـــدت گردی وح
ــه  ــری ای کـ ــش نفـ ــه شـ ــوان در حلقـ ــش را می تـ ــای دانـ آقـ
ـــوند،  ـــده می ش ـــی خوان ـــدت مل ـــت وح ـــد حکوم ـــای ارش مقام ه
ـــت  ـــه سیاســـت های حکوم ـــه نســـبت ب ـــردی دانســـت ک ـــن ف آخری
ـــی  ـــس اجرای ـــداهلل ریی ـــن داکترعب ـــش ازای ـــد. پی ـــراض می کن اعت
ـــوری،  ـــت جمه ـــاون اول ریاس ـــتم مع ـــید دوس ـــت، عبدالرش حکوم
ــه  ــبت بـ ــی، نسـ ــت اجرایـ ــاون دوم ریاسـ ــق معـ ــد محقـ محمـ
سیاســـت های ارگ اعتـــراض کـــرده و ارگ را متهـــم بـــا اتخـــاذ 
سیاســـت ها و رویکردهـــای قومـــی و بحـــران زا کرده انـــد. ارگ 
ـــاری،  ـــه بی بندوب ـــم ب ـــطوح، مته ـــی س ـــن را در تمام ـــا معترضی ام
ــا  ــر رویکردهـ ــای تغییـ ــرده و بجـ ــی و...کـ ــری، بی پروایـ لنده غـ

ـــت. ـــرده اس ـــا را ک ـــراض ه ـــرکوب اعت ـــزم س ع

سمیع حامد

ـــت و راه  ـــرا نیس ـــن انحصارگ ـــی« واقع ـــا »غن آی
دزدان را گرفتـــه اســـت؟

تاراج گـــران  نه تنهـــا  خـــودش  تیـــم  در  یـــک: 
ـــدی  ـــران کلی ـــی از قاچاق ب ـــه بخش ـــتند ک ـــال اس ـــهور بیت الم مش
ــوال  ــاروق وردک و زاخیلـ ــد. از فـ ــود دارنـ ــدر وجـ ــواد مخـ مـ
ـــرد.  ـــان را افشـــأ ک ـــام آن ـــی ن ـــه حشـــمت غن ـــا کســـانی ک ـــه ت گرفت
بخشـــی از کســـانی هـــم کـــه جنگ ســـاالر خوانـــده می شـــوند، 
ـــی  ـــم در جاهای ـــر ه ـــاالران دیگ ـــتند. جنگ س ـــروه او اس ـــو گ عض
ــان بـــوده انـــد.  ــا غنـــی هم آهنـــگ شـــده انـــد، در امـ ــه بـ کـ
مشـــکل زمانـــی آغـــاز می شـــود کـــه آنـــان از »ســـایۀ سیاســـی« 

او بیـــرون شـــوند.
دو: مشـــت نمونـــۀ خـــروار، دو کاکای او »ســـفیر« بودنـــد. 
ـــود؛  ـــفیر ب ـــرزی س ـــد ک ـــان حام ـــی از زم ـــه یک ـــه ک ـــن توجی ای
ساده اندیشـــانه اســـت. یکـــی کـــه بـــود، چـــرا دیگـــری هـــم 

مقـــرر شـــد؟ 
غنـــی یـــا »خودی هـــا« را مقـــرر می کنـــد یـــا کســـانی را کـــه 
ـــه  ـــل مرتضـــوی ک ـــانی مث ـــد. کس ـــود را ندارن ـــی خ ـــت سیاس مالکی
هـــر جـــا برونـــد فقـــط »تنخـــواه« را »حـــال« می کننـــد. مهـــم 
ـــا  ـــه کارفرم ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــد، مه ـــه یی دارن ـــه اندیش ـــت چ نیس

ــد.  ــه می خواهـ چـ
ـــر  ـــا دیگ ـــه ب ـــا معامل ـــی ب ـــه تفاوت ـــن چ ـــا گلبدی ـــه ب ـــه: معامل س

قاتـــان دارد؟ 
ــتند. می خواهـــم  ــر از غنـــی اسـ ــران بهتـ مـــن نمی گویـــم دیگـ
بگویـــم همـــه در بافتـــی سیاســـت می کننـــد کـــه »قوم گرایانـــه« 
ــه  ــری را کـ ــس دیگـ ــت، هرکـ ــت هسـ ــن بافـ ــا ایـ ــت. تـ اسـ
ـــا  ـــه م ـــی ک ـــود. زمان ـــرا« می ش ـــد »انحصارگ ـــی بیاوری ـــای غن ج
می خواهیـــم بـــر بنیـــاد ســـهیمۀ قومـــی در نظـــام جـــا بگیریـــم، 
ـــی  ـــم در صورت ـــد؟ آن ه ـــر نکن ـــود فک ـــوم خ ـــه ق ـــی ب ـــرا غن چ
ـــر  ـــتون نف ـــتان )پش ـــدرت در افغانس ـــالۀ ق ـــر س ـــاختار دی ـــه س ک

اول( بـــه ســـود او اســـت. 
اســـت،  »انحصارگـــرا«  غنـــی  می گوینـــد  کـــه  این هایـــی 
ـــام  ـــد. تم ـــا داده ان ـــه غنی ه ـــال را ب ـــن مج ـــود ای ـــه خ ـــد ک نمی دانن
ـــت،  ـــوده اس ـــدن ب ـــاون اول« ش ـــی »مع ـــر دوره ی ـــان در ه تاش ش
ـــه  ـــی ک ـــرا الفوک های ـــدرت«. چ ـــی »ق ـــۀ قوم ـــتن معادل ـــه شکس ن
ــرانجام  ــد، سـ ــد و می زننـ ــاز می زدنـ ــدی تاریخ سـ دم از زورمنـ

راضـــی بـــه گرفتـــن »مقـــام دوم« می شـــوند؟
دلیـــل اش ایـــن اســـت کـــه کســـی نخواســـته تابـــوی اقلیـــت و 
ـــد. کســـی در اندیشـــۀ  اکثریـــت را بشـــکند و »شـــهروندی« فکـــر کن
تغییـــر ســـاختار قومـــی قـــدرت نبـــوده... فقـــط کوشـــیده انـــد، 
ـــت،  ـــاختار اس ـــن س ـــا ای ـــد. ت ـــازی کنن ـــاختار ب ـــن س ـــل همی داخ
ـــی  ـــه در انحصارگرای ـــت. هم ـــران نیس ـــی و دیگ ـــن غن ـــی بی فرق

ـــد. ـــریک ان ـــد و در دزدی ش ـــهم دارن س

تیم ملی فوتبال امید افغانستان 
رهسپار عربستان شد

بانواِن برای مبارزه با مواد مخدر 
در بامیان رکاب زدند

پویول:
رئالـی ها جشن گـرفتن خـودشان

 برای بردن جـام حذفی را فرامـوش کرده اند

فیـسبـوک نـــامــه

تیــم ملــی فوتبــال امیــد افغانســتان بــرای حضــور در رقابت هــای قهرمانــی 
آســیا عــازم عربســتان شــد.

ــم،  ــن کری ــۀ کرام الدی ــا بدرق ــته ب ــال افغانســتان روز گذش ــی فوتب ــم مل تی
ــد  ــازاده، فری ــا آق ــید علی رض ــتان، س ــال افغانس ــیون فوتب ــس فدراس ریی
ــال  موالیــی، مســوول اداری فدراســیون و دیگــر اعضــای فدراســیون فوتب

ــازم عربســتان ســعودی شــدند.  افغانســتان ع
فدراســیون فوتبــال افغانســتان در اطاعیه یــی اعــام کــرد کــه کرام الدیــن 
ــا مربیــان و بازیکنــان  کریــم، رییــس ایــن فدراســیون ضمــن گفت وگــو ب
ــی  ــرای افتخــار افغانســتان و خوش حال ــا ب ــان خواســت ت ــم، از آن ــن تی ای
ــل  ــج قاب ــد و نتای ــارزه کنن ــن کشــور مب ــدۀ ای ــرای مــردم رنجدی ــاره ب دوب

ــد.  ــد کســب نماین ــل تیم هــای قدرتمن ــول را مقاب قب
تیــم ملــی امیــد افغانســتان در گــروه دوم مســابقات مقدماتــی بــا تیــم هــای 

عربســتان ســعودی، عــراق و بحریــن هم گــروه اســت.

مســابقۀ بایسکل ســواری بیــن دختــران ورزشــکار افغانســتانی بــه مناســبت 
ــت  ــواد مخــدر در والی ــه م ــارزه علی ــی مب ــۀ بســیج مل ــی و هفت روز جهان

بامیــان برگــزار شــد.
ایــن مســابقه از ســوی فدراســیون ملــی بایســکل رانی افغانســتان و وزرات 

مبــارزه علیــه مــواد مخــدر راه انــدازی شــد.
در ایــن مســابقه کــه صبــح دیــروز )یکشــنبه، ۲۵ ســرطان( آغــاز شــد، ۳۲ 
ــتراک  ــرات اش ــل و ه ــان، کاب ــای بامی ــوار از والیت ه ــر بایسکل س دخت

کــرده بودنــد.
ــی  ــان ال ــی بامی ــر را از دروازۀ غرب ــکار، ۳6 کیلومت ــران ورزش ــن دخت ای

دروازۀ ورودی پــارک ملــی بندامیــر رکاب زدنــد.
ــور  ــه شــکل کمپایــن و ت قبــل از شــروع ایــن مســابقه، بایسکل ســواران ب
از چــوک الیکیــن الــی دروازۀ غربــی بامیــان کــه نزدیــک بــه ۱۲ کیلومتــر 

ــد.  ــود رکاب زدن می ش
ملــی  فدراســیون  مــواد مخــدر و  بــا  مبــارزه  مســووالن در وزارت 
ــا  ــارزه ب ــابقه را مب ــن مس ــزاری ای ــدف از برگ ــور ه ــکل رانی کش بایس
ــد. ــده ان ــه ورزش خوان ــان ب ــواد مخــدر و تشــویق جوان ــوم م ــدۀ ش پدی

کاپیتــان ســابق بارســلونا تنهــا جامــی کــه ایــن تیــم در فصــل گذشــته بــرد را مهــم 
دانســت و بــه اظهارنظــر جنجالــی اخیــر، هم تیمــی قدیمــی اش پاســخ داد.

کارلــس پویــول، کاپیتــان پیشــین بارســلونا در یــک برنامــۀ رادیویــی در اســپانیا از 
آن دســته از کســانی کــه اهمیــت قهرمانــی فصــل گذشــته بارســا را بــا دو قهرمانــی 
ــؤال  ــر س ــد و آن را زی ــه می کنن ــان مقایس ــگ قهرمان ــگا و لی ــد در اللی رئال مادری

ــرد. ــاد ک ــد، انتق می برن
ــه در  ــال هایی ک ــه اســت آن س ــادم نرفت ــوز ی ــت: هن ــه گف ــا کوپ ــه کادن ــول ب پوی
مادریــد بــرای بــردن جــام حذفــی اســپانیا جشــن و پایکوبــی می کردنــد، در حالــی 
کــه مــا همــان فصــل اللیــگا و لیــگ قهرمانــان را بــرده بودیــم. مــن فکــر می کنــم 
ــه  ــی ک ــام حذف ــتند و ج ــاارزش هس ــان ب ــۀ خودش ــه نوب ــای ب ــام جام ه ــه تم ک
ــاز شــده  ــد آغ ــی جدی ــود. حــاال فصل ــم ب ــرد هــم مه بارســلونا فصــل گذشــته ب

اســت و مــا بایــد ببینیــم کــه در ادامــه چــه اتفاقاتــی رخ خواهــد داد.
پویــول ســپس بــه هم تیمــی ســابقش ژاوی هرنانــدس کــه اخیــراً بــا انتقــاد از جــدا 
شــدن دو بازیکــن آکادمــی الماســیا از جمــع آبی و اناری هــا گفتــه بــود اگــر روزی 
ســرمربی بارســلونا شــود هرگــز بــه بازیکنانــی کــه ایــن تیــم را بــه بهانــه دســت 
آوردن فرصــت بیشــتر بــازی در تیم  هــای دیگــر تــرک کننــد اجــازه بازگشــت بــه 

ــد، پاســخ داد. نوکمــپ نمی ده
ــرد  ــاد ک ــرک بارســلونا انتق ــه خاطــر ت ــا ب ــه ژاوی از آن ه ــی ک یکــی از دو بازیکن
ــد. ــا می کن ــای او را ایف ــر برنامه ه ــش مدی ــول نق ــه پوی ــت ک ــیا اس ــک گارس اری

خلع سالح فکرِی تروریسم

ــتان- ــای افغانس ــس »گفت وگوه ــن کنفران ــتراک در چهارمی ــا اش ب
آســیای میانــه بــا محوریــت ژئوپولیتیــک و تروریســم«، دربــارۀ خلــع 
ســاح فکــری تروریســم ســخن گفتــم. چکیده یــی از ســخنان مــن 

ــد: ــل بخوانی ــد در ذی را می توانی
و  دغدغه هــا  مهم تریــن  از  یکــی  بــه  تروریســم  امــروزه 
ذهن مشــغولی های امنیتــِی بســیاری از کشــورها، از جملــه افغانســتان 
و کشــورهای آســیای میانــه، بــدل شــده اســت. از ایــن رو، برگــزاری 
چنیــن کنفرانس هایــی بســی اهمیــت دارد و می توانــد مــا را در 
ــی  ــوان پانِل ــد. عن ــاری کن ــزرگ ی ــش ب ــا چال ــاروی ب ــتایی روی راس
ــع ســاح  ــارت اســت از: »خل ــم، عب ــن در آن ســخن می گوی ــه م ک

ــم«.  ــرِی تروریس فک
بنابرایــن، قبــل از ورودِ بــه اصــل موضــوع، الزم اســت منظورمــان از 
ــق  ــا اف دو واژۀ »تروریســم« و »ســاح فکــری« را روشــن ســازیم، ت

ــردد. ــان گشــوده تر گ ــرای مخاطب بحــث ب
ــمی  ــن، تروریس ــخنرانِی م ــت س ــم در کانتکس ــور از تروریس - منظ
ــون  ــنِّی همچ ــلمان ُس ــِی مس ــای افراط ــط گروه ه ــه توس ــت ک اس
ــی  ــای افراط ــود. گروه ه ــال می ش ــده و... اِعم ــان، القاع ــش، طالب داع
ــام  ــغول انج ــز مش ــعبی و... نی ــون حشدالش ــیعی همچ ــلماِن ش مس
ــان در قلمــرو بحــث  ــه آن ــن ب ــا پرداخت ــد. ام فعالیــت تروریســتی ان

مــا نمی گنجــد.
ــام  ــا نظ ــی ی ــات افراط گرای - ســاح فکــری تروریســم توســط الهی
ادامــه  در  مــا  کــه  می شــود  تأمیــن  افراط گرایانــه  دین شناســی 
می کوشــیم نشــان دهیــم کــه چگــون می تــوان زیرســاخت های 

ــید. ــش کش ــه چال ــی را ب ــامِ الهیات ــن نظ ــناختی ای معرفت ش
با این مقدمه وارد اصل بحث می شویم:

و  تروریســم  می توانیــم  چگونــه  دهیــم  نشــان  این کــه  بــرای 
افراط  گرایــی از لحــاظ فکــری خلــع ســاح کنیــم، بــه تاریــخ ســری 
ــوده اســت.  ــی ب ــوج افراط گرای ــخ اســام شــاهد دو م ــم. تاری می زنی
ــاز  ــوارج آغ ــور خ ــا ظه ــری و ب ــت هج ــرن نخس ــوج اول در ق م
ــور اســامِ  ــی و ظه ــت عثمان ــا ســقوط خاف ــوج دوم ب ــد و م گردی

ــاد. ــه راه افت سیاســی ب
ــباهت  ــد و ش ــی پیون ــوج افراط گرای ــن دو م ــن ای ــت بی از دو جه

ــت:  ــرار اس برق
ــردو  ــی ه ــناختی-الهیاتی: یعن ــتگاهِ معرفت ش ــاظ خاس - اول از لح
مــوج افراطگرایــی از دل اســام ســلفِی نص بنیــادِ عقل ســتیز و 

ــد. ــرآورده ان ــر ب ــرا س ظاهرگ
ــای  ــوج از جغرافی ــر دو م ــی: ه ــتگاه جغرافیای ــاظ خاس - دوم از لح

ــد.  ــرآورده ان ــر ب ــرب س ــژه جزیرۀ الع ــه وی ــرب، ب ع
ــا رویکــرد  ــی ب ــاد، عل ــه راه افت ــی ب ــوج نخســت افراطگرای ــی م وقت
ــرد،  ــن رویک ــا ای ــت. ام ــان برخاس ــا آن ــه ب ــه مقابل ــی ب نظامی-امنیت
ــی  ــه، افراط گرای ــت و در نتیج ــا نگذاش ــه ج ــم گیری ب ــر چش تأثی
ــی  ــه و بن ــی امی ــای بن ــان خلف ــت و در زم ــترش یاف ــی گس خوارج

ــل شــد.  ــزرگ تبدی ــش ب ــک چال ــه ی ــاس ب عب
ــد  ــبب ش ــی س ــا افراطگرای ــارزه ب ــی در مب ــرد نظام ــت رویک شکس
ــۀ  ــن رو، در نیم ــد. از ای ــر بیفتن ــی دیگ ــر چاره ی ــه فک ــا ب ــه علم ک
ــا  ــری ب ــرد فک ــزرگ از نب ــۀ ب ــک جبه ــری، ی ــرن دوم هج اول ق
ــود.  ــه ب ــن جبه ــدار ای ــه پرچ م ــا ابوحنیف ــد و ام ــاز گردی خــوارج آغ
ــه  ــوارج را ب ــۀ خ ــات افراط گرایان ــک الهی ــاخت های تئوری او زیرس
ــان  ــا آن ــترده یی ب ــرات گس ــتا، مناظ ــن راس ــید و در ای ــش کش چال

ــام داد. انج
تــاش ابوحنیفــه خــوارج را از لحــاظ فکــری دچــار ورشکســته گی 
کــرد و از آن پــس بــود کــه آنــان در جبهــات نظامــی هــم شکســت 
خوردنــد و بــه تدریــج خطــر آنــان مهــار شــد )تفصیــل تاش هــای 
ــد  ــه و نق ــام ابوحنیف ــۀ »ام ــه را در مقال ــن زمین ــه در ای ــام ابوحنیف ام

ــرده ام«. ــان ک ــر« بی ــات تکفی ــاخت های الهی زیرس
ــک  ــاخت های تئوری ــن زیرس ــم از همی ــی ه ــوج دوم افراط گرای م
تغذیــه می کننــد و بــه لحــاظ فکــری بــا مــوج اول شــباهت فراوانــی 
ــا  ــر، م ــی معاص ــا افراطگرای ــری ب ــرد فک ــۀ نب ــذا در جبه ــد. ل دارن
می توانیــم از میــراث گرانســنگ پیشــینیان، بــه ویــژه میــراث فکــری 
ابوحنیفــه، بهــره ببریــم و جریان هــای افراطــِی چــون طالبــان و داعــش 
را دچــار ورشکســته گی معرفتــی کنیــم. البتــه، ورشکســتگی معرفتــی 
ــًا  ــد و لزوم ــل می کن ــکل را ح ــی از مش ــر بخش ــان معاص افراط گرای
بــه نابــودی کامــل آنــان نمی انجامــد؛ زیــرا کــه افراطگرایــی معاصــر 
ــل  ــری دارد و از دل عوام ــاد پیچیده ت ــوج اول، ابع ــا م ــاس ب در قی
مختلفــی چــون عوامــل معرفت شــناختی، الهیاتــی، ژئوپولتیکــی، 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و... بــر می خیــزد و از 
ــودی کامــل افراطگرایــی مســتلزم رســیده گی همزمــان و  ایــن رو، ناب

ــد. ــر می باش ــل فوق الذک ــام عوام ــه تم ــتمر ب مس

عبدالکبیر صالحی



لؤي مدهون – دویچه وله
ــاره شــهرهای رقــه و موصــل، سرنوشــت  ــا تصــرف دوب ب
گــروه "داعــش" روشــن اســت و خافــت جغرافیایــی آن 

بــه پایــان رســیده اســت. 
هیــچ تردیــدی نیســت کــه بــه طــور جغرافیایــی و 
ــت  ــان "دول ــازی جهادگرای ــت س ــروژه دول ــی، پ فیزیک
ــد  ــی چن ــت. ط ــیده اس ــود رس ــان خ ــه پای ــامی" ب اس
ــل  ــامی، متحم ــت اس ــای دول ــت ه ــر، تروریس ــاه اخی م
ــراق  ــوی اردوی ع ــی از س ــل توجه ــای قاب ــت ه شکس
ــیج  ــای بس ــه "نیروه ــوم ب ــیعه موس ــای ش ــه ه و ملیش
ــی"  ــیج عموم ــای بس ــدند. "نیروه ــی" )PMF( ش عموم

ــود. ــی ش ــازماندهی م ــران س ــط ای توس
ــگ  ــذار در جن ــش تاثیرگ ــه چرخ ــت ک ــکی نیس ــه ش البت
علیــه تروریســم "داعــش" بــا بمبــاران گســترده و حمــات 
هوایــی توســط ائتــاف نظامــی بــه رهبــری امریــکا همــراه 
بــوده اســت. همیــن مســئله مقدمــه ســاز ســقوط "خافــت 
دولــت اســامی" و البتــه مــرگ شــماری از افــراد ملکــی 
ــهر  ــراق و ش ــل در ع ــرف موص ــا تص ــاال ب ــد. ح گردی
ــی  ــه شــکل "جغرافیای ــه در ســوریه، روشــن اســت ک رق
ــای  ــرق دنی ــامی در ش ــت اس ــت دول ــروی" خاف و قلم

ــه پایــان رســیده اســت. عــرب ب
ــد ایــن واقعیــت  ــا ایــن همــه، ایــن "موفقیــت" نمی توان ب
را بپوشــاند کــه از دســت دادن قلمــرو جغرافیایــی داعــش 
بــه هیــچ دلیــل بــه معنــای نابــودی کامــل آن در عــراق یــا 
دیگــر نقــاط جهــان نیســت. شــمار زیــادی از جهادگرایــان 
ــد و  ــده ان ــی ش ــن مخف ــش از ای ــامی" پی ــت اس "دول
احتمــاال بــرای جنــگ چریکــی علیــه دولــت عــراق برنامــه 

ریــزی مــی کننــد.
ــادی از  ــمار زی ــه ش ــود ک ــه می ش ــال، گفت ــن ح در  همی
ــا بازگشــته انــد. بســیاری از  ــه اروپ ــاره ب جهادگرایــان دوب
ایــن جنگجویــان ممکــن اســت اصــاح شــده باشــند امــا 
هنــوز کســانی هســتند کــه ماننــد بمــب ســاعتی خــود را 
بــرای آنچــه "جهــاد" یــا جنــگ مقــدس مــی خواننــد، در 

کشــورهای غربــی آمــاده کننــد.
"خافت" داعش فقط یک عامت است

ــزی  ــچ چی ــه، هی ــخ اندیش ــا تاری ــات ی ــه االهی در زمین
ــت" را در  ــبه خاف ــن "ش ــد ای ــه بتوان ــدارد ک ــود ن وج
متــون اصلــی قــرآن یــا تاریــخ اســام مشــروعیت ببخشــد.
بلکــه، تئوریســین هــای ایــن گــروه ماننــد خلیفــه آن )کــه 

احتمــاال مــرده اســت(، ابوبکــر بغــدادی نوعــی ضدیــت بــا 
مدنیــت، بــرده داری و حاکمیــت تــرس و تــرور شــیطانی 
ــد  ــی توان ــه احتمــاال م ــش گذاشــت؛ کســی ک ــه نمای را ب

الگویــی بــرای نســل جدیــد جهادگرایــان خشــن شــود.
ــد،  ــد مان ــی خواهن ــش باق ــای داع ــده ه ــه ای ــد ک هرچن
ــث  ــد باع ــی توان ــوه م ــور بالق ــه ط ــه ب ــر ک ــر بزرگت خط
حلــول دوبــاره آن شــود، جاذبــه ایدئولــوژی "نیــو ســلفی" 
نیســت؛ بلکــه مشــکل بزرگتــر شــرایط اجتماعــی و 
سیاســی اســت کــه باعــث بــه وجــود آمــدن داعــش شــد 

ــود دارد. ــوز وج و آن هن
بســیار روشــن و مســتند اســت کــه ظهــور داعــش بــا از هم 
پاشــیدگی دولــت هــا در عــراق و ســوریه ارتبــاط نزدیــک 

ــب سیســتماتیک  ــدن و تعقی ــیه ران ــه حاش ــر ب داشــت. اگ
ســنی هــا از طریــق سیاســت تفرقــه مذهبــی نــوری 
ــی  ــان ب ــراق، و همچن ــابق ع ــر س ــت وزی ــی، نخس المالک
کنترولــی ملیشــه هــای شــیعه نمــی بــود، ماهــای داعشــی 
ــن  ــنی ای ــت س ــان جمعی ــی از می ــتند حامیان ــی توانس نم

ــد. ــدا کنن ــرای خــود پی کشــورها ب
کمک به تولد جهادگرایی "داعشی"

خشــم ســنی ها و ناامیــدی کامــل آنهــا بــه دلیــل ســرکوب 
ــردم را  ــا م ــوریه عم ــی در س ــا بیرل ــراق و بمب ه در ع
بــه ســوی جهادگرایــان داعــش ســوق داد. امــروز بســیاری 
موافــق هســتند کــه سیاســت هــای ســختگیرانه ضــد ســنی 
هــا در عــراق و ســوریه بــه تولــد "دولــت اســامی" منجــر 

شــد.
ــی،  ــکل جهادگرای ــای مش ــه ه ــه ریش ــن ب ــرای پرداخت ب
کارگــزاران منطقــوی و بیــن المللــی بایــد چشــم اندازهایی 
را بــرای میلیــون هــا ســنی بــی جــا شــده کــه بیــن عــراق 
ــد  ــا بای ــد. آنه ــاد نماین ــد، ایج ــده ان ــر مان ــوریه گی و س
ــد کــه ســنی هــای عــراق حضــور سیاســی  ــان بیابن اطمین

ــد. ــان دارن ــی در کشورش واقع
بــرای ممکــن ســاختن ایــن امــر، ضــروری اســت کــه نفوذ 
ایــران در عــراق کاهــش یابــد. همزمــان، حکومــت عــراق 
بایــد از تفرقــه بیشــتر در کشــور جلوگیــری کنــد و مانــع 
ســوق یافتــن ایــن کشــور بــه ســوی سرنوشــت لیبیا شــود.
ــرای حــل بحــران  غیــر از ایــن کــه اصاحاتــی بنیادیــن ب
در خاورمیانــه ایجــاد شــود، دیگــر راهــی بــرای پاکســازی 

کامــل "داعــش" وجــود نــدارد.
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مجلــس نماینــدگان امریــکا بودجــه دفاعــی ســال 
۲۰۱۸ ایــن کشــور را تصویــب کــرد کــه در آن کاهــش 
ــه پاکســتان نیــز لحــاظ شــده و کمــک مالــی  کمــک ب
ــا  ــرای جنــگ ب ــه همــکاری ب ــه پاکســتان مشــروط ب ب
طالبــان افغانســتان اســت کــه ایــن موضــوع در بودجــه 

ــه شــد. دفاعــی در نظــر گرفت
مجلــس نماینــدگان امریــکا بودجــه دفاعــی ســال ۲۰۱۸ 
ایــن کشــور بــا رقــم ســنگین 696 میلیــارد دالــر تقریبــًا 
۳ برابــر دوره اوبامــا تصویــب کــرد کــه در آن کاهــش 

کمــک بــه پاکســتان نیــز لحــاظ شــده اســت.
ــت  ــه درخواس ــه ب ــا توج ــکا ب ــی امری ــه دفاع بودج
ــد ترامــپ رئیــس جمهــور ایــن کشــور افزایــش  دونال
چشــمگیر داشــته کــه اعتراضاتــی را نیــز در ایــن 

ــت. ــال داش ــه دنب ــور ب کش
بــه گــزارش داون، بودجــه دفاعــی امریــکا بــا موافقــت 

۳۴۴ نماینــده و مخالفــت ۸۱ نماینــده تصویــب شــد.
بخشــی از بودجــه دفاعــی امریــکا مربــوط بــه محــدود 
ــرایط  ــن ش ــتان و تعیی ــه پاکس ــی ب ــک مال ــردن کم ک

ــد. ــا می باش ــن کمک ه ــه ای ــرای ادام ــاص ب خ
کنگــره امریــکا اعــام کــرد کمــک مالــی بــه پاکســتان 
مشــروط بــه همــکاری بــرای جنــگ بــا طالبــان 
افغانســتان اســت کــه ایــن موضــوع در بودجــه دفاعــی 

ــد. ــه ش ــر گرفت در نظ
مبــارزه بــا شــبکه حقانــی و قطــع کمــک بــه گروه هــای 
مســلح در جنــوب آســیا از دیگــر شــرایط امریــکا برای 

ادامــه کمــک به پاکســتان اســت.
ــو«  ــد پ ــه »ت ــود ک ــر می ش ــی منتش ــر در حال ــن خب ای
امریــکا  نماینــدگان  تگــزاس در مجلــس  نماینــده 
ــت از  ــد و زش ــوب، ب ــور های خ ــه کش ــاره ب ــا اش ب

ــرد. ــام ب ــت ترین ن ــوان زش ــه عن ــتان ب پاکس
ــه  ــده حمل ــو در یادداشــت خــود نوشــت: القاع ــد پ ت
ــتان  ــرد و پاکس ــزی ک ــکا را برنامه ری ــه امری ــود علی خ
ــت و  ــده نگرف ــده را نادی ــای القاع ــز بلندپروازی ه نی
ــن  ــش خــود از ای ــات ارت ــا مشــاوره ســازمان اطاع ب

ــرد. ــت ک ــروه حمای گ
وی تأکیــد کــرد: اگــر اســام آباد متحــد واقعــی 
ــفارت  ــه س ــده ب ــه القاع ــس از حمل ــود پ ــنگتن ب واش
امریــکا بــه مقامــات واشــنگتن بــرای کشــتن بــن الدن 
کمــک می کــرد و شــاید حادثــه ۱۱ ســپتامبر هیچوقــت 

صــورت نمی گرفــت.
ــا  ــود، ام ــکا ب ــد امری ــتان متح ــت: پاکس ــو گف ــد پ ت
ــه  ــدام علی ــت ها و اق ــود از تروریس ــت خ ــه حمای ب

واشــنگتن ادامــه داد.
بســیاری از مقامــات امریکایــی و کارشناســان سیاســی 
ــا زمانیکــه پناهگاه هــای تروریســت ها  ــد ت اظهــار کردن
در خــاک پاکســتان قــرار دارد، امریــکا موفــق بــه 

ــد شــد. ــگ افغانســتان نخواه ــروزی در جن پی
وینســنت اســتوارت رئیــس ســازمان اطاعــات دفاعــی 
امریــکا نیــز چنــدی پیــش در کمیتــه نیرو هــای مســلح 
از  اســام آباد  بــود:  کــرده  اظهــار  امریــکا  ســنای 
ــوان  ــه عن ــا را ب ــد و آن ه ــی میکن ــت ها میزبان تروریس
اهــرم فشــاری علیــه حکومــت افغانســتان مــورد 

ــد  ــرار می ده ــتفاده ق اس
نماینــده ارشــد جمهوریخــواه مجلــس نماینــدگان 
تاریخچــه  عنوانــی  تحــت  یادداشــتی  در  امریــکا 
خصــوص  ایــن  در  پاکســتان  دوگانگــی  طوالنــی 
ــه  ــد ک ــود دارن ــتان وج ــد پاکس ــور هایی مانن گفت:کش
ــه  ــتند و در حالیک ــا هس ــت م ــد دوس ــوان می کنن عن
ــت هایی  ــاز از تروریس ــر ب ــا دال ــت میلیارد ه ــا دریاف ب

ــا  ــتن امریکایی ه ــغول کش ــه مش ــد ک ــت می کنن حمای
ــتند. هس

ــرد  ــام ک ــه ای اع ــفید در بیانی ــش کاخ س ــدی پی چن
کمک هــای نظامــی و مالــی بــه برخــی کشــور ها ماننــد 
پاکســتان کاهــش یافتــه و تبدیــل بــه وام می شــود کــه 
ــت  ــور ها پرداخ ــن کش ــه ای ــاص ب ــرایط خ ــت ش تح

خواهــد شــد.
ــه در  ــت بودج ــش مدیری ــر بخ ــی مدی ــک مالوین می
کاخ ســفید تاییــد کــرد: واشــنگتن حاضــر بــه اجــرای 
نیاز هــای  برنامــه تخصیــص بودجــه بــرای رفــع 
ــر دارد  ــت و در نظ ــتان نیس ــه پاکس ــور ها از جمل کش

ــد. ــا وام ده ــه آن ه ــا ب ت
وی افــزود: مــا برخــی از برنامه هــای نظامــی خارجــی 
ــم و  ــن می کنی ــتقیم جایگزی ــار مس ــای اعتب ــا اعط را ب
ــر  ــون دال ــال ۱۰۰ میلی ــور مث ــه ط ــه ب ــای اینک ــه ج ب
ــا در  ــم و آن ه ــار دهی ــم اعتب ــم می توانی ــه بدهی بودج

ــد. ــداری کنن ــا را خری ــزات م ــع تجهی واق
پیشــتر امریــکا از برنامــه خــود بــرای لغــو کمک هــای 
ــتان،  ــون پاکس ــور هایی همچ ــه کش ــگان ب ــی رای نظام
تونــس، لبنــان، کلمبیــا، فیلیپیــن، ویتنــام خبــر داده بــود.

امریکا کمک به پاکستان را 
به همکاری اسالم آباد در جنگ با طالبان مشروط کرد

عبدالعزیز مهجور، بیدل شناس 
افغانستان در دهلی درگذشت

محمدعبدالعزیــز مهجــور، شــاعر و بیدل شــناس کشــور صبــح 
دیــروز بــه علــت بیماری یــی کــه داشــت بــه ســن 7۲ ســاله گی در 

ــد درگذشــت. ــی هن دهل
اســتاد مهجــور در ســال ۱۳۲۴ خورشــیدی در شــهر کندهــار 
افغانســتان دیــده بــه جهــان گشــود، در کودکــی بــه زادگاه اصلــی اش 
کابــل آمــد و دور آمــوزش و پــرورش را در مکتب هــای عاشــقان و 

ــت. ــی فراگرف ــان و امان عارف
ــد اســیر  ــی مکتــب راه پــدرش اســتاد محمدعبدالحمی او در دور عال
ــه  ــی رو آورد و ب ــه بیدل شناس ــت، ب ــش گرف ــا« را در پی »قندی آغ
ــده  ــا مان ــه ج ــاره ب ــن ب ــدرش در ای ــه از پ ــی ک ــۀ کتاب های مطالع
بــود پرداخــت و در هــر جــا در بــارۀ هنــر بیــدل ســخن می گفــت.
ــاد  ــکدۀ اقتص ــه دانش ــب ب ــت از مکت ــس از فراغ ــور، پ ــتاد مهج اس
ــون  ــمت های گونه گ ــس از آن در س ــت و پ ــل راه یاف ــگاه کاب دانش
در داخــل و بیــرون از کشــور  کار کــرد. ایــن بیدل شــناس در ۳ دهــۀ 
ــی  ــعرهای عرفان ــت و ش ــی می نوش ــای ادب ــرش مقاله ه ــر عم اخی
ــون  ــای گونه گ ــا و جریده ه ــا، روزنامه ه ــه در مجله ه ــرود ک می س

ــد. ــر می ش منتش
اســتاد محمدعبدالعزیــز مهجــور، در ســال ۱۳۸۱ خورشــیدی در 
نشســت جهانــی در بــارۀ ابوالمعانــی عبدالقــادر بیــدل، بــه دانشــگاه 
اســامیه ملیــه در شــهر دهلــی هنــد دعــوت شــد و در ایــن نشســت 

دوکتــورای افتخــاری بیــدل شناســی برایــش تفویــض شــد.
ــل منتقــل خواهــد  ــه کاب ــی ب ــروز از دهل جســد اســتاد مهجــور، دی

شــد.

داعش می رود اما ریشه های ایجاد آن باقی است


