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از  افغانستان پس  در  اسالمی  گلبدین حکمتیار رهبر حزب 
بازگشت به کابل در نخستین مصاحبه با یک رسانه بین المللی 
درباره اتهاماتی مبنی بر جنایت  های جنگی، شکنجه و ترور 

رقبای سیاسی اش پاسخ داد.
به گزارش گاردین، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی که 
تا چندی پیش، سال ها در فهرست تروریست های بین المللی 
با حکومت  توافق صلح  از  پس  داشت،  قرار  تعقیب  تحت 

وحدت ملی به کابل بازگشت.
وی که جنایت هایش در چهارچوب توافقنامه صلح با دولت 
افغانستان مورد عفو قرار گرفته اکنون درخواست رسیدگی 
در  و  است  شده  مطرح  جنگی  جنایات  موضوع  به  قانونی 
که  گفت  بین المللی  رسانه  یک  با  مصاحبه اش  نخستین 
می تواند افغان ها را متحد کرده و گفت وگو با طالبان را نیز 

تسهیل کند.
درباره  حکمتیار  از  گاردین  انگلیسی  روزنامه  که  هنگامی 
جنایات جنگی و شکنجه پرسید، وی با »دروغ« خواندن این 

اتهامات، همه آنها را تکذیب کرد.
رهبر حزب اسالمی همچنین تکذیب کرد که وی به سبب 
علیه  راکتی  کورکورانه  حمالت  بشر،  حقوق  نقض  سوابق 
ناپدید کردن رقبای سیاسی خود مورد  ترور و  غیرنظامیان، 

انتقاد قرار دارد.

حکمتیار گفت: اگر شما یک نظرسنجی انجام داده و تعداد 
زیادی از مردم را پیدا کنید که این دیدگاه را دارند، لطفا آن 

را به ما نشان دهید«.
رهبر حزب اسالمی در سفر اخیرش به هرات نیز با پرتاب 
کفش بدرقه شد. درحالی که حکمتیار در مسجد جامع این 

شهر مشغول سخنرانی بود فردی از میان جمعیت کفشش را 
به سوی وی پرتاب کرد که سبب برهم خوردن این سخنرانی 

و بازگشت زود هنگام حکمتیار به کابل شد.
پارلمانی  انتخابات  اعالم کرد که حزبش در  حکمتیار اخیراً 
آینده شرکت خواهد کرد اما شخصًا هنوز برای شرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تصمیمی نگرفته است.

و  دارد  را  سیاسی  پناهنده  یک  احتیاط  هم  هنوز  حکمتیار 
برای  پشتی عمارت خود  در  از  بدون همراه  برای مصاحبه 
مصاحبه می آید. رهبر حزب اسالمی حتی وقتی می خواهد 
در مسجدی حضور پیدا کند اعضای تیم امنیتی اش هم پیش 
از ترک عمارت مستحکم وی اطالع ندارند که قصد حضور 

در کدام مسجد و رفتن به کدام مکان را دارد.
وی در این مصاحبه تاکید داشت که هرگز افغانستان را ترک 
نکرده اما مقامات اطالعاتی خارجی می گویند حکمتیار مدتی 

را در پاکستان حضور داشته است.
که  حکمتیار  می نویسد:  ادامه  در  گاردین  انگلیسی  روزنامه 
زمانی به عنوان قهرمان علیه نیروهای شوروی در افغانستان 
شناخته می شد، در طی جنگ داخلی افغانستان به دلیل راکت 
باران کردن شهر کابل به »راکت یار« مشهور شد و طرفداران 
وی نیز اکنون به اسیدپاشی به زنان و اداره کمپ های شکنجه 

متهم هستند.
رهبر حزب اسالمی پیشنهاد میانجی گری میان طالبان و دولت 

افغانستان را مطرح کرده است.
وی در این باره گفت: موضع آنها تغییر کرده است، طالبان 
اکنون برای پیوستن به روند صلح مشتاق تر هستند و ما باید 

شرایط معقول آنان را بپذیریم.

محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی 
و  وزیر  نخست  مودی،  نارندرا  با  شنبه  سه  روز 
دیدار  کشور  این  خارجه  وزیر  سواراج،  سوشما 

کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه هند در صفحه رسمی 
و  هند  ارشد  مقام های  که  نوشته  خود  توییتر 
موضوعات  درباره  دیدار،  این  در  افغانستان 
مختلف مورد عالقه دو طرف، کشورهای منطقه و 
جهان و همچنین درباره تالش ها برای پایان دادن 

به تهدید تروریسم صحبت کرده اند.
نشر  با  نیز  افغانستان  جمهوری  ریاست  ارگ 
با  غنی  سفر  این  در  که  افزوده  خبرنامه یی 
سوشما سواراج، وزیر خارجه دیدار و در مورد 
منطقوی،  مسایل  ویژه  به  مختلف  موضوعات 
نقل و  اقتصادی، تجارتی، حمل و  همکاری های 

مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر کرده اند.
جدید  استراتژی  درباره  دیدار  این  در  طرف  دو 
شرایط  و  آسیا  جنوب  و  افغانستان  برای  آمریکا 
منطقه پس از اعالم این استراتژی صحبت و آن 
توصیف  ارزنده  منطقه،  وضعیت  بهبود  برای  را 

کرده اند.
میان  دیدار گفته که کریدور هوایی  این  غنی در 
افغانستان  و  است  کامیاب  هند  و  افغانستان 
از آسیای  از طریق کریدور دریایی  تا  می خواهد 
مرکزی به هند وصل شود. این کار به گفته غنی 
می تواند منطقه را به مرکز همکاری های اقتصادی 

مبدل سازد.
افغانستان از هند خواسته که در  رییس جمهوری 
بخش معدن، نساجی و صنایع دستی افغانستان را 

یاری رساند.
همانند  هند  که  کرده  اعالم  هند  خارجه  وزیر 
مردم  و  دولت  با  مختلف  عرصه های  در  گذشته 

افغانستان همکار خواهد بود.
جمهوری  ریاست  ارگ  خبرنامه  براساس 
کوویند،  رام نات  با  سفر  این  در  غنی  افغانستان، 

رییس جمهوری هند نیز دیدار کرده است.
در این دیدار رییس  جمهوری هند، سفر غنی را 
در تقویت روابط دو جانبه ارزنده توصیف کرده  

است.
گسترش روابط و همکاری های افغانستان و هند 
در عرصه های مختلف از موضوعات مورد مذاکره 

میان مقام های دو کشور خواهد بود.
ویویک  بین المللی  »بنیاد  در  سفر،  این  در  غنی 

انندا« در شهر دهلی سخنرانی کرد.

حکمتیار:
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چند روز پیش، شماری از عالماِن دینی، به ضِد 
برنامۀ ستارۀ افغان، در هرات دست به راه پیمایی 
زدند. پیش از این هم، تعدادی از علمای دینی، 
در  سعید  آریانا  کنسرِت  برگزارنشدِن  برای 
به  دست  انترکانتیننتال،  هوتل  مقابل  در  کابل، 

راه پیمایی زده بودند.
هرات،  در  روز  همان  که  این جاست  جالب 
کابل هم  در  تهیه گردید و  افغان  برنامۀ ستارۀ 
در آن سوی دروازۀ هوتِل انترکانتیننتال، کنسرِت 
این  و  می شد  نشر  زنده  شکل  به   سعید  آریانا 
شنیده  کسی  هیچ  سوی  از  دینی  عالماِن  فریادِ 

نشد.
دینی  علمای  چرا  که  این است  اصلی  سواِل 
برابر  در  ولی  می کنند  سکوت  انتحار  برابر  در 
برنامه های هنری ـ فرهنگی، همواره ایستاده گی 

دارند و برضِد آن شعار می دهند؟
حالل  یا  حرام  صدد  در  سیاهه،  این  در  بنده 
را  آن  صالحیِت  نه  و  نیستم  موسیقی  شمردِن 
و  اولویت بندی مشکالت  قسمِت  در  اما  دارم؛ 
انتحار،  و  موسیقی  چون  پدیده هایی  نکوهیدِن 

حرف هایی به گفتن دارم. 
خطرناک ترین  انتحار،  که  می دانند  همه  امروز 
مذهب  و  دین  آدرِس  از  که  است  پدیده  
این  از  دارد.  جریان  آن  توجیِه  برای  تالش 
رهگذر، شعار علما به ضِد برنامه های هنری و 
سکوت شان در برابر انتحار، هر دو تأثیِر خود را 
بر رواِن جامعه می گذارند. از آوان ایجادِ برنامۀ 
ستارۀ افغان، علما به ضِد آن شعار دادند، ولی 
اکنون یازدهمین دورِ این برنامه در حاِل ساخت 
برنامه  این  نتوانستند  آن ها  یعنی  است.  اجرا  و 
را متوقف کنند. از سوی دیگر، سکوت شان در 
انتحار، دست آویزی شده برای گروه های  برابر 
افراطی چون طالب و داعش، که هر آن، مردم 
و نیروهای دولتی را به وسیلۀ انتحار و انفجار، 

هدف قرار می دهند. 
عزیزاِن  سوگ  در  که  می بینیم  را  خانواده هایی 
دینی،  عالماِن  این  ولی  می نشینند  خود  بی گناه 
نمی کنند.  وا  لب  پدیده  این  نکوهِش  به  حتا 
حمله های  در  که  مردمی  آن همه  شک،  بدوِن 
انتحاری شهید شده اند و جنازه های شان توسط 
که  بودند  کسانی  می شود،  خوانده  علما  همین 
جماعت  به  را  نمازهایی  مالها  این  امامِت  به 
حتا  گرامی،  عالماِن  این  ولی  بودند؛  کرده  ادا 
انتحاری  حملۀ  در  که  کسی  تدفیِن  مراسم  در 
عمِل  این  به  ارتباط  در  نیز،  است  شده  شهید 
زشت و غیراسالمی، چیزی نمی گویند و فقط 
طبق عادت در تالِش ایراد سخنانی تکراری و 

کلیشه یی اند. 
به نظر می رسد که این وضعیت توسِط حلقاِت 
می شود. گروه های خاصی  برنامه ریزی  خاصی 
بدنام کردِن عالماِن دینی در افغانستان  در صددِ 
پس  یک سو  از  اند.  داده  هم  به  دسِت  دست 
دستور  دین،  عالماِن  از  شماری  خریداری  از 
افغان و کنسرت  راه پیمایی بر ضد برنامۀ ستارۀ 
آریانا سعید را صادر کرده اند و از سوی دیگر، 
در همان روز، برای تهیۀ برنامۀ ستارۀ افغان و 
چند هفته پیش از آن، برای تهیه و نشِر برنامۀ 
آستین  کابل، دست و  آریانا سعید در  کنسرت 

باال زده بودند.
به  مردم  و  علما  انداختِن  صددِ  در  گروه،  این 
جاِن هم و بی اعتبار ساختِن این رابطۀ عالی در 
فریفتۀ  نباید  ما  علمای  هستند.  اسالمی  جامعۀ 
گروه های افراطی و منافق شوند؛ زیرا مردم درد 
حلقاِت  کرده اند.  تجربه  و  را چشیده  افراطیت 
دسیسه گر و منافق می خواهند به علما ثابت کنند 
که گفتارشان روی مردم تأثیری ندارد و به مردم 
اماماِن  همۀ  که  برسانند  را  این  می خواهند  نیز 
مساجد، تندرو و افراطی هستند. این جاست که 

شکاف بین مردم و علما ایجاد می شود!  
انتظارِ کلی مردم از علمای دین مدارِ افغانستان، 
دقیقًا عکِس مواردی است که علمای گرامی در 
پیش گرفته اند. مردم از علمای کرام می خواهند 
را  مسایل  جمعه،  نمازِ  خطبه های  در  که 
اولویت بندی کننـد. افراطیت و انتحار، داغ ترین 
بی گناهِ  از مردم  موضوِع روز است که همواره 
بخش های  از  یکی  باید  می گیرد.  قربانی  ما 
بحِث  دینی،  عالماِن  جمعۀ  نماز  خطبۀ  اساسی 
انتحار باشد. اما با تأسف، گروهی از علما، نفی 
حکومت و نفی برنامه های هنری ـ فرهنگی را 
در اولویت قرار داده اند و موضوع انتحار را در 

حاشیۀ سخنرانی های شان هم جای نمی دهند. 
موضوع دوم، فساد اداری و انواِع خالف ورزی ها 
در دستگاه حاکم است که باید در اولویت قرار 
داده شود؛ ولی بدبختانه برخی از علما به جای 
اصالح گری، به نفی حکومِت موجود دست و 
از علما، همچون  این عده  اند.  باال زده  آستین 
براندازی  راستای  در  افغانستان،  مردم  دشمناِن 
کارکناِن  و  می گویند  سخن  حاکم  دستگاه 
حکومت را مزدوراِن یهود و نصارا می خوانند. 

عالماِن  از  دسته  این  که  شود  حق تلفی  نباید 
حرام  را  انتحاری  حمله های  گاه گاهی  دینی، 
می پندارند ولی با این جملۀ مبهم و تفسیربردار 
قطی  حرام  مساجد  در  انتحاری،  »حملۀ  که 
اما و اگر دارد. حرامِ  این جمله  است«. مسلمًا 

مساجد،  در  انتحاری  حمله های  بودِن  قطعی 
از  غیر  به  جاهایی  در  که  است  معنی  بدین 
مشکلی  صورت  گیرد،  حمله یی  اگر  مسجد 
ندارد. شِک دیگری هم در این مورد برای گفتن 
خاطر  این  به  کرام  عالماِن  این که:  آن  و  است 
حمله های انتحاری در مسجدها را حرام قطعی 
می پندارند که در صورت وقوِع همچو حادثه، 
به  نظر  می گیرد.  قرار  خطر  در  خودشان  جاِن 
می رسد این دسته از علما یا فکر افراطِی طالبانی 
و داعشی دارند و یا هم گمراهِی تروریستان را 
کرده  بیـان  را  حقیقت  ترس،  از  ولی  می دانند 

نمی توانند. 
تا  افراطی،  گروه های  از  ترسیدن  موردِ  در 
اندازه یی می توان به علما حق داد، زیرا جایی که 
ظلم و جهالت باشد، مظلوم و عالم در هراس 
نیروهای  که  همان گونه  ولی  می کند؛  زنده گی 
دلیِر امنیتی، به هدِف پیروزی می رزمند و جام 
شهادت می نوشند، عالماِن دینی نیز باید به دادِن 
قربانی  آماده باشند. ترسیدِن علما و سکوت شان 
معنا می دهد  افراطی، چنین  برابر گروه های  در 
باور  خودشان  را  می گویند  مردم  به  آن چه  که 
ندارند؛ زیرا باورمند بودن به بهشت و شهادت، 

زباِن هیچ مبلغی را نمی بندد. 
برخی  در  حقیقت گو  علمای  ترورِ  شاهِد  ما 
شهادت شان  با  آن ها  بوده ایم؛  کشور  نکاِت  از 
ثابت کردند که افراطیت باطل نیست. ما خدای 
به  هم  شما  که  نیستیم  این  صددِ  در  نخواسته 
سرنوشت آن علمای سفرکرده دچار شوید؛ اما 
زیرا  نکنیـد؛  سکوت  انتحار  برابر  در  حداقل 
افراطی،  تندرو و  برای گروه های  سکوِت شما 
در  شما  سکوِت  می تواند.  شده  شرعی  توجیه 
این مورد، مردم را نیز به نظام کنونی مشکوک 
از تضعیِف  انتظار می رود که  از شما  می سازد. 
فتواهاِی  قالِب  در  موجود  حاکمیِت  و  نظام 
تجاهل  و  یا سکوت  و  مبهم  و سخناِن  ناقص 

دست بردارید. 
مورد  در  باید  نیز  حکومت  دیگر،  سوی  از 
روی  برنامه هایی  عقیدتی،  و  فرهنگی  مسایل 
دست بگیرد؛ به ویژه در قسمِت انتخاِب خطیباِن 
اختیارِ  در  را  منابر  و  کند  نظر  تجدید  مساجد 
آن عده از عالمانی قرار ندهد که کار در حکومت 
را ناجایز می پندارند و یا در برابِر انتحار سکوت 
اصلِی  منشاِی  امامانی،  زیرا چنین مال  می کنند. 
نشر تفکِر افراطیت و تضعیِف پایه های نظام در 

جامعه هستند. 
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مباركشاهشهرام

نامرئیدستاِن
علمـاومردممیانشکافبرای

 

دیدنی  نماینده گان  احواِل مجلس  این روزها، حال و  در 
بر  معاوِن مجلس  اتهاماتی  که رییس و  است.  و شنیدنی 
در  که  می دهد  نشـان  به خوبی  می کنند،  وارد  همدیگر 

مجلس چه می گذرد.
این همه اتفاق  به دنبال اتهام فساد مالی و ادارِی گسترده یی 
که روزها قبل از سوی محمدهمایون همایون معاون اوِل 
ابراهیمی رییِس  برابر عبدالرووف  نماینده گان در  مجلس 
این مجلس صورت گرفت، آغاز شد و اخیراً شدت گرفته 
و حتا به حدی رسیده که آنان همدیگر را به الفاظ رکیک 
معاون  چنان که  می دهند.  قرار  خطاب  مورد  بدمنشانه  و 
برابر رییس مجلس، زورآزمایی کرده و گفته  مجلس در 
است که به زور در ساِل آینده به چوکی ریاست می نشیند 
و نیز یک عضو دیگِر مجلس هم گفته است که او هم به 

زور می خواهد به چوکی رییس بنشیند!
و  مجلس  در  گرفته  ادبیاِت صورت  هم  هر صورت،  به 
هم اتهام هایی که هر دو طرف بر همدیگر وارد می کنند، 
نشـان می دهد که مجلس بر اثر نزاع و تقابِل منافِع برخی 

از نماینده ها و سیاسیون، به ابتذال کشیده شده است. 
در  شده  مطرح  اتهاماِت  که  شده  توظیف  هیأتی  حاال 
البته این یک گامِ خوب است تا  مجلس را بررسی کند. 
در نهایت مردم بفهمند در مجلس چه جریان دارد و که 
راست می گوید و که دروغ می فرماید. اما نگرانی این است 
ندیده  گذشته  ساِل  پانزده  در  افغانستان  در  هیچ کس  که 
به  موفق  حقیقت یاب  کمیسیون های  از  یکی  که  است 

کشف و افشاِی حقیقت شده باشد. 
کرده  وارد  مجلس  رییس  بر  مجلس  معاون  که  اتهاماتی 
است، اگر اتهاماِت بی جا نباشند، بدون شک پای سیاست 
و تقابل در آن ها دخیل است و بدون شک رییس هم در 
برابر معاون حرف هایی به گفتن دارد و به همین ترتیب، 
برخی نماینده گان نیز به طرف دارِی هرکدام از این دو، وارد 

میدان می شوند و این ُکِل فضای مجلس را درمی نوردد. 
اتهام های  بسا  و  زورگویی  و  کمیشن کاری  و  فساد  اتهام 
مخدر،  مواد  قاچاق  و  انتحاریان  از  حمایت  حتا  دیگر 
اتهام هایی ست که بارها از طرِف برخی از اعضای مجلس 
مطرح شده، اما هیچ گاهی بررسی نشده  اند. این هم دلیِل 
ماهیت  و  نظام  این  ساختار  این که:  آن  و  دارد  واضحی 
ادارِی آن فسادپرور است و فعالیِت سیاسی، معطوف به 
فساد است و »قاچاقچی« بودن هم امروز بسیار بد تلقی 
برای  ادعاها عادت کرده اند و  این  با  نمی شود، مردم هم 
ارگان های دولتی و شخصیت های سیاسی نیز این اتهامات 

مهم جلوه نمی کند. 
با  شد،  وارد  مجلس  رییس  بر  گذشته  روز  که  اتهاماتی 
توجه به اتهاماِت دیگری که در این کشور مطرح می شود، 
بسیار سنگین نیستند. شدت یافتِن این اتهام ها و نزاع بر 
شدِن  اضافه  سر  بر  فقط  که  آن،  به  رسیده گی  نحوۀ  سر 
یک کمیسیون دیگر در کنار چهار کمیسیون بررسی کننده 
در مجلس نضج  تازه  بازِی  که یک  نشان می دهد  است، 
نماینده گان  با ذهنیت  آن،  تا در زیر سایه و شعار  گرفته 

مجلس و مردم افغانستان بازی صورت بگیرد.
 ما در حالی که خواهان بررسی اتهام ها بر رییس مجلس 
هستیم، این را نیز الزم به یادآوری می دانیم که حکومت 
می خواهد زیر سایۀ همین مسأله، بسیاری از مسایِل دیگر 
بدتر شدِن وضعیت  بیـندازد.  توجه  از  و  بسازد  ساده  را 
امنیتی و سیاسی، یکی از این موارد است که باید توجه 
مجلس را به خود معطوف سازد و نیز بازی های دیگری 
که ممکن است که در پشِت این هیاهو، نهفته باشند. اگر 
چنین نیست، حاال چه چهار کمیسیون و چه پنج کمیسیون، 
هرکدام می توانند که از پشِت اتهامی که بر رییس مجلس 
وارد شده است، برآیند و این قدر سروصدا هم خلق نشود. 

مجلس
بهبازیگرفتهشدهاست



ــکا روز  ــه امری ــور خارج ــر ام ــون، وزی ــس تیلرس رک
سه شــنبه در حالــی بعــد از ســفر از پیــش اعــالم 
نشــده اش بــه افغانســتان وارد خــاک پاکســتان شــد کــه 
مقام هــای ایــن کشــور اســتقبال ســردی از او بــه عمــل 

ــد. آوردن
بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه، ایــن در حالــی اســت 

کــه اخیــراً واشــنگتن فشــارها را بــر پاکســتان بــه دلیــل 
آنچــه کــه حمایــت ایــن کشــور از شــبه نظامیان طالبــان 
بــا دادن »پناهگاه هــای امــن« بــه آنهــا خوانــده افزایــش 

داده اســت.
ــی  ــرودگاه نظام ــه ف ــون ب ــد از ورود تیلرس ــروز بع دی
در شــهر راولپنــدی پاکســتان تنهــا یــک هیــات ســطح 

ــور از او  ــن کش ــه ای ــوی وزارت خارج ــط از س متوس
اســتقبال کــرد.

پــس از آن او در قالــب یــک کاروان از موترهــای 
ــفارت  ــه س ــدید ب ــی ش ــت امنیت ــروز و محافظ لندک
ــت. ــاد رف ــالم آب ــک اس ــه دیپلماتی ــکا در منطق امری

او قــرار اســت دیدارهایــی بــا شــاهد خاقــان عباســی، 
نخســت وزیــر و جنــرال قمــر جاویــد بجــوا، رییــس 

ســتاد کل ارتــش پاکســتان داشــته باشــد.
پیشــتر وزیــر خارجــه امریــکا در افغانســتان گفتــه بــود 
ــنهاد مشــخصی را  ــتان، پیش ــه پاکس ــفرش ب ــه در س ک
ــه از  ــرد ک ــد ک ــرح خواه ــای آن کشــور مط ــا مقام ه ب

ــد. ــان دســت بردارن حمایــت طالب
رکــس تیلرســن گفــت کــه روابــط امریــکا بــا پاکســتان 
مشــروط بــه همکاری هــای آن کشــور در پروســه 

ــود. ــح افغانســتان خواهــد ب صل
وی افزود:

»مــا خیلــی درخواســت مشــخصی از پاکســتان داشــته 

ــان و ســایر  ــرای طالب ــی کــه ب ــا آن هــا از حمایت ــم ت ای
ــد،  گروه هــای تروریســتی در آن کشــور فراهــم می کنن
دســت بردارنــد. طوریکــه گفتــه ایــم، در تمامــی 
ــد.  ــرار دارن ــت ق ــرط  ها در اولوی ــن ش ــتراتژی، ای اس
بنــاًء روابــط مــا بــا پاکســتان بــر اســاس اقــدام آن هــا در 
مــواردی کــه بــرای مــا مهــم اســت، مشــروط خواهــد 

ــود.« ب
ــزود کــه کشــاندن  ــان اف ــکا همچن ــر خارجــه امری وزی
ــز در  ــتان نی ــط پاکس ــره توس ــز مذاک ــه می ــان ب طالب
ــت. ــامل اس ــالم آباد ش ــا اس ــنگتن ب ــرط های واش ش
ــا  ــا ب ــاز دارد ت ــتان نی ــن، پاکس ــس تیلرس ــه رک به گفت
چشــمان بــاز بــه وضعیــت و آن گروه هــای تروریســتی 
ببینــد کــه در آن کشــور فعالیــت دارنــد یــا در 

پناهگاه هــای امــن بــه ســر می برنــد.
تیلرســن ارشــدترین مقــام اداره فعلــی امریــکا اســت که 

از پاکســتان دیــدن می کنــد.

ــور  ــی وزارت ام ــن سیاس ــا معی ــنا ب ــس س ــت مجل نشس
ــح در  ــه صل ــرات چهارجانب ــج مذاک ــورد نتای ــه در م خارج

ــد. ــالم ش ــری اع ــقط، س مس
حکمــت خلیــل کــرزی معیــن سیاســی وزارت امــور خارجه 
در نشســت عمومــی روز سه شــنبه )2 عقــرب( مجلــس ســنا 
ــده  ــقط فراخوان ــح مس ــرات صل ــج مذاک ــوص نتای در خص
شــده بــود؛ امــا آقــای کــرزی از صحبــت در حضــور 

ــرد. ــودداری ک ــانه ها خ رس
ــن  ــل ای ــد دلی ــه هرچن ــور خارج ــی وزارت ام ــن سیاس معی
امتناعــش را توضیــح نــداد، ولــی گفــت کــه نتایــج مذاکــرات 
ــریک  ــناتورها ش ــا س ــری ب ــت س ــک نشس ــقط را در ی مس

می ســازد.
نشســت چهارجانبــه افغانســتان، پاکســتان، امریــکا و چیــن، 
هفتــه گذشــته در مســقط پایتخــت عمــان برگــزار شــد، ولــی 

هیــچ گونــه جزئیاتــی از ایــن نشســت منتشــر نشــد.
پیــش از برگزاری نشســت مســقط وزارت خارجه افغانســتان 
ــتان در  ــی پاکس ــت آزمای ــت را صداق ــن نشس ــزاری ای برگ

انجــام تعهــدات قبلــی اش، خوانــده بــود.
ســناتورها در مــورد نشســت مســقط نگرانی هــای را در 
ــده  ــر نش ــت منتش ــن نشس ــات ای ــرا جزئی ــه چ ــوردی ک م

اســت، مطــرح می کردنــد.
ــا  ــایلی را ب ــه مس ــتان چ ــت افغانس ــان، دول ــه آن ــه گفت ب
پاکســتان بــه توافــق رســیده اســت کــه نمی خواهــد آن را بــا 

ــازد. ــریک س ــردم ش م
ــف  ــگ افغانســتان وچگونگــی موق ــت روســیه در جن دخال
افغانســتان در برابــر ایــن مســاله از دیگــر ســوال های بودنــد 
کــه ســناتوران از معیــن سیاســی امــور خارجــه پرســیدند؛ اما 
او بــه ایــن ســوال ها نیــز در حضــور رســانه ها پاســخ نــداد.

ــه  ــیه ب ــت روس ــی دول ــک پول ــی از کم ــراً گزارش های اخی
ــای  ــاله نگرانی ه ــن مس ــده و ای ــر ش ــلح منتش ــان مس طالب

ــت. ــه اس ــر انگیخت ــور ب ــادی را در کش زی
ــت  ــه دول ــد ک ــد دارن ــی تاکی شــماری اعضــای شــورای مل

افغانســتان بایــد سیاســتی را در روابــط افغانســتان بــا 
قدرت هــای بــزرگ جهانــی در پیــش گیــرد کــه هــم منفعــت 
کشــور بــه دســت آیــد و هــم افغانســتان بــه میــدان رقابــت 

ــل نگــردد. ــن المللــی تبدی هــای بی
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از روز جهانــی جلوگیــری از حــوادث طبیعــی، دیــروز 
سه شــنبه، 2 عقــرب در محفلــی در کابــل بــا شــعار »اســکان 
ــت  ــی«، گرامی داش ــت و بی جای ــش معروضی ــون و کاه مص

شــد.
رییــس اجرایــی حکومــت در آن محفــل گفــت، جنایت هایی 
ــده  ــاً تکان دهن ــت، واقع ــر در کشــور صــورت گرف ــه اخی ک
ــتند،  ــا هس ــن جنایت ه ــب ای ــه در عق ــانی ک ــد و کس بودن

ــد. ــه دســت نمی آورن ــزی را ب ــچ چی هی
ــکاب  ــا ارت ــراد ب ــن اف ــه ای ــت ک ــان داش ــداهلل بی ــر عب داکت
جنایــت، تنهــا بدنامــی تاریخــی و محکومیــت مــردم 
افغانســتان و جامعــۀ بشــری را بــه دســت می آورنــد.

دکتــر عبــداهلل عبــداهلل در قســمتی از ســخنانش در پیونــد بــه 
ــرای  ــت ب ــای حکوم ــی و آماده گی ه ــوادث طبیع ــوع ح وق
کاهــش و پیش گیــری آن ســخن زد و گفــت: افغانســتان بــه 
حالــت خاصــی معــروض اســت، از تغییــرات اقلیمــی گرفتــه 
ــی و  ــت امنیت ــا وضعی ــا و ت ــالی و برف کوچ ه ــا خشک س ت
ــوادث  ــا ح ــارزه ب ــۀ مب ــاد برنام ــا ایج ــه ب ــده گان ک بی جاش
ــن  ــا حــوادث در ای ــارزه ب ــی مب ــه آماده گ ــت دادن ب و اولوی

زمینــه توجــه شــده اســت.
ــام  ــا تم ــن اســت ت ــا ای ــدف م ــد: ه ــداهلل می گوی ــای عب آق
ــی  ــه چالش های ــیده گی ب ــرای رس ــان را ب ــوان و نیروی م ت
ــم. او  ــد، بســیج و مصــرف کنی ــا آن مواجــه ان ــردم ب ــه م ک
ــکالت و  ــیاری از مش ــخ بس ــول تاری ــر در ط ــت: »بش گف
ــا  ــرده، ام ــل ک ــوژی ح ــاینس و تکنال ــا س ــای را ب چالش ه
ــا کاری  ــری حــوادث را نداشــته اســت. تنه ــی جلوگی توانای
کــه بشــر توانســته انجــام دهــد، آموختــن از تجربــۀ هم دیگــر 

ــوده اســت«. ــای ناشــی از حــوادث ب و کاهــش خطره

ــه در افغانســتان  ــان داشــت ک ــت بی ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــا  ــواره ب ــه هم ــت ک ــده اس ــار ش ــی اعم ــا در نقاط خانه ه
خطــر مواجــه بــوده، ماننــد رانــش زمیــن و خطــر ســیالب ها 

ــا. ــرف کوچ ه و ب
او اعمــار شــماری از خانه هــا در شــهر کابــل را نگــران کننــده 
خوانــد و اظهــار داشــت کــه ایجــاب می کنــد تــا حکومــت 
بــه ویــژه وزارت شهرســازی و مســکن، کارِ بــه مراتب بیشــر 

از آنچــه تــا کنــون انجــام اســت، انجــام دهــد.
داکتــر عبــداهلل گفــت کــه کاهــش چشــم گیر در تعــدادِ متأثــر 
شــده گان در اثــر حــوادث طبیعــی هــدف مشــخص ما اســت 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــن شــده اســت و م ــال جــاری تعیی در س

تمرکــز بیشــتر می کنیــم.
رییــس اجرایــی بــا اشــاره بــه این کــه حــوادث طبیعــی تنهــا 
یــک مســألۀ اقتصــادی نیســت، بیــان داشــت: »وقتــی حوادث 
طبیعــی اتفــاق می افتــد و مــردم از مناطق شــان بی جــا 
می شــوند، مشــکل دسترســی بــه صحــت و بهداشــت، 
مشــکل آمــوزش و پــرورش و دسترســی بــه آب آشــامیدنِی 
بهداشــتی و... مشــکالتی اســت کــه بــه دنبــال آن، مــردم بــا 

ــوند«. ــه می ش آن مواج
آقــای عبــداهلل در قســمتی از ســخنانش از کمــک کننــده گان 
افغانســتان ســتایش و قدردانــی کــرد و بــه آنــان اطمینــان داد 
ــفافیت و حســاب دهی در اجــرای کار و  ــتای ش ــه در راس ک
ــالش  ــه افغانســتان ت ــه ب ــای صــورت گرفت ــق کمک ه تطبی

خواهــد کــرد.
او همچنــان تأکیــد کــرد کــه همــکاری شــهروندان، جامعــۀ 
مدنــی و رســانه ها بــا حکومــت بــرای جلوگیــری از حــوادث 

طبیعــی خیلــی بــا اهمیــت اســت.
ــش  ــا بخ ــت ت ــاز اس ــه نی ــان این ک ــا بی ــی ب ــس اجرای ریی

آگاهــی عامــه، مربــوط بــه رویدادهــای طبیعــی را بــه ســطح 
ــاختمانی، از  ــای س ــرد: کوده ــه ک ــم، اضاف ــا دهی ــی ارتق مل
ســوی وزارت شهرســازی ســاخته شــده اســت، امــا نه تنهــا 
در والیــات، بلکــه حتــا در پایتخــت عمــاًل تطبیــق نمی شــود.

ــر  ــان در اث ــزاران دهق ــاالنه ه ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــای  ــده و زمین ه ــا ش ــتان بی ج ــی در افغانس ــوادث طبیع ح

زراعتی شــان را از دســت می دهنــد.
بــه تازه گــی دفتــر هم آهنگــی کمک هــای بشردوســتانۀ 
ــه  ــی گفت ــزارش تازه ی ــا( در گ ــد )اوچ ــل متح ــازمان مل س
اســت کــه بیــش از ۷۰ هــزار خانــوادۀ افغانســتانی در غــور 

ــد. ــود مــواد غذایــی مواجــه ان ــا نب ــه دلیــل قحطــی ب ب

ــه  ــد ک ــور ان ــا مجب ــن خانواده ه ــزارش، ای ــن گ ــاد ای ــر بنی ب
بــرای تهیــۀ مــواد خوراکــی، اجنــاس و امــوال منازل شــان را 
بفروشــند. در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه خشکســالی ها 
و هجــوم ملخ هــا ســبب شــده کــه حاصــالت زراعتــی ایــن 

ــردد. ــب گ ــا تخری خانواده ه
ــل  ــازمان مل ــتانۀ س ــای بشردوس ــی کمک ه ــر هم آهنگ دفت
متحــد، بــه نقــل از ادارۀ مبــارزه بــا حــوادث طبیعــی کشــور 
گفتــه اســت: والــی غــور ۱۰ میلیــون افغانــی را بــرای کمــک 
غذایــی بــه بیــش از ۷۰ هــزار خانــوادۀ تحــت تهدیــد قحطی 
ــای  ــد نیازمندی ه ــا ۵ درص ــه تنه ــت ک ــاص داده اس اختص

ــد. ــت می کن ــان کفای آن
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هنگامی که از بسیاری از مردم پرسیده می شود که در زنده گی شان بیشتر از همه از چه 
می ترسند، معموالً از چیزهایی مانند مار، گژدم، صاعقه یا مرگ نام می برند. 

ترس یک واکنش طبیعی است، اما وقتی که ترس آن قدر جدی شود که زنده گی روزمره 
را مختل کند، به عنوان هراس )فوبیا( شناخته می شود. طبق تعریف انجمن روان پزشکی 
یک  یا  شی  یک  از  شدید  بسیار  و  نامعقول  ترِس  یک  از  است  عبارت  هراس  امریکا، 
وضعیت. در اغلب موارد، هراس مستلزم حس به خطر افتادن یا ترس از آسیب دیدن است. 
برای نمونه، کسانی که دارای هراس از مکان های بسته هستند، از گرفتار شدن و به دام 
افتادن در یک مکان یا وضعیت غیرقابل فرار و کال از بودن در محیط های دربسته می ترسند.

نشانه های هراس
نشانه های هراس وقتی آشکار می شوند که شخص در معرض شی یا وضعیتی که از آن 
نشانه های  می کند.  بروز  می کند،  فکر  آن  به  که  وقتی  گاهی  حتا  یا  گیرد  قرار  می ترسد، 

معمول این هراس ها عبارت اند از:
ـ سرگیچه

ـ نفس تنگی
ـ تهوع

ـ ترس از مرگ آنی.
حس غیرواقعی بودن

در برخی موارد، این نشانه ها ممکن است آن قدر شدید باشد که به یک حملۀ جدی و 
انزوا  به  افراد  نشانه ها و حالت ها، برخی  این  نتیجۀ  بیانجامد. در  تمام و کمال اضطراب 
و گوشه گیری روی می آورند که این خود به مشکالت جدی در زنده گی روزمرۀ آن ها 
می انجامد. در موارد دیگر، فرد ممکن است به خاطر توجه مداوم به مرگ قریب الوقوع یا 

بیماری های خیالی، به مراقبت پزشکی نیاز پیدا کند.
انواع هراس ها

هراس ها به سه ردۀ کلی تقسیم می شوند:
هراس اجتماعی: ترس از وضعیت های اجتماعی، مثاًل ترس از صحبت کردن در جمع

هراس از مکان های سربسته: ترس از گرفتار شدن در یک مکان یا موقعیت غیرقابل فرار 
مثاًل ترس از گرفتار شدن در لیفت.

هراس های خاص: ترس از یک چیز خاص.

هراس های خاص دارای چهار نوع عمده هستند:
۱ - ترس از محیط و طبیعت: ترس از صاعقه، آب، توفان و...
2 - ترس از حیوانات: ترس از مار، عنکبوت، جونده گان و...

۳ - ترس از عناصر مرتبط با پزشکی: ترس از دیدن خون، پیچکاری، ویزیت پزشک و...
۴ - ترس از یک موقعیت خاص: ترس از راه رفتن روی پُل عابر پیاده، 

تنها ماندن در خانه، ترس از راننده گی و...
شیوع انواع هراس

هراس ها حالت بسیار شایعی هستند. برای نمونه، در امریکا بیشتر از 
۱۰درصد کل جمعیت، حداقل از یک حالت مشخص هراس دارند و 
تعداد  معموالً  است.  روانی  اختالل  شایع ترین  هراس  کشور،  این  در 
زنانی که گرفتار هراس هستند، بسیار بیشتر از مردان است. در بسیاری 
از موارد، مردم می توانند تشخیص دهند که ترس شان غیرمنطقی است 
»راهنمای  اقدام می کنند. طبق  بر هراِس خود  برای غلبه  نتیجه،  و در 
آماری اختالالت ذهنی«، تنها حدود ۱۰ درصد هراس ها در تمام طول 

عمر باقی می مانند.
درمان هراس

اثربخشی  دارد.  وجود  هراس ها  درمان  برای  مختلف  رویکرد  چند 
هر درمان به خود فرد و نوع هراس بسته گی دارد. در زیر، برخی از 

روش های درمان آورده شده اند:
در درمان های موسوم به درمان های مواجهه یی، به منظور کمک به بیمار 
برای غلبه بر ترسش، او را در معرض چیزی که از آن می ترسد، قرار 
می دهند. یک نوع از درمان مواجهه یی، غرق کردن یا غرقه سازی است 
با  فرار،  امکان  یا  برای مدتی طوالنی، بدون فرصت  بیمار  که در آن، 
چیزی که از آن می ترسد، مواجه می شود. هدف از این روش، کمک به 
فرد در روبه رو شدن با آن چه از آن هراس دارد و درک این واقعیت که 

آسیبی از آن به او نمی رسد، است.
می شود،  گرفته  کار  به  هراس  درمان  برای  غالبًا  که  دیگری  روش 
یاد  بیمار  به  روش  این  در  دارد.  نام  تقابلی  یا  متقابل  شرطی سازی 
از آن  داده می شود که واکنش متفاوت و تازه یی نسبت به چیزی که 
می ترسد، نشان دهد. بیمار یاد می گیرد که به جای وحشت زده شدن در 
صورت مواجهه با شی یا حالت مورد نظر، از روش های آرامش درمانی 
استفاده کند و آن را جایگزین اضطراب و ترس کند. این رفتار جدید با 
واکنش وحشت زدۀ قبلی ناسازگار است و در نتیجه، واکنش هراس به 
تدریج از بین می رود. شرطی سازی تقابلی، معموالً در مورد بیمارانی به 
کار گرفته می شود که قادر نیستند درمان های مواجهه یی را تحمل کنند.

گردآوری: پرتال فرهنگی اجتماعی پرشین پرشیا ود
ی ش

س م
هرا

ی 
مار
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ی تر

وقت

سالنهمyشمارةy2128چهارشنبه3عقرب/آبانy1396   5صفرالمظفرy1438  25اكتوبر42017 www.mandegardaily.com

جوهرۀ آشتی ناپذیِر 
سلفی گری معاصر  و در هم  تنیده گی سیاسِی آن

بخش دوم و پایانی

 ابن تیمیه می گوید: مذهب سلف این است 
که آنان خدا را به صفاتی موصوف می دانند 
که خدا خود را به آن متصف نموده و پیامبر 
البته  است؛  دانسته  آن  به  متصف  را  او  نیز 
می دانیم  و  تمثیل.  و  تکییف  تعطیل،  بدون 
حجتی.  بی هیچ  و  است،  حق  است  آن چه 
آن  مقصود  که  است  چیزی  صفات  معنای 
با  تعالی  سبحانه  او  و  می باشد  درک  قابل 

چیزی همانند نیست. 
قبیل  از  صفات،  این  می گوید:  ذهبی  امام 
صحیح  آن  نصوص  نزول،  و  آمدن  استواء، 
بوده و منقول از سلف می باشد. هیچ کس آن 
را به تأویل و یا رد نکشانده بلکه تأویل آن 
به  که  متفق اند  همه  این،  با  نکوهیده اند.  را 

هیچ یک از صفات مخلوق شباهتی ندارند. 
او همچنان می گوید: علمای سلف الفاظ مهم 
باقی  آن چه  نموده اند،  تفسیر  را  غیرمهم  و 
مانده اگر تأویل پذیر بود، حتمًا به آن مبادرت 
می نمودند. پس از این برمی آید که خوانش 
این صفات و امضای آن همان گونه که آمده 
است،  قطعًا قرین حق بوده و تفسیِر دیگری 
سکوت  و  می آوریم  ایمان  این ها  به  ندارد. 
سلف  علمای  از  متابعت  در  البته  می کنیم، 
خدایی اند  صفات  این ها  که  باورمندیم  که 
که خدا خود آن را برای خود برگزیده و به 

صفات مخلوقات شباهتی ندارند. 
سلف  که  محکمی ست  سند  قول  نقل  این 
به  نسبت  باوری  چنین  یک  به  متقدمین  و 
صفاِت خدا بوده و در آن جایی برای تأویل 

و تفسیر نبوده است.
نصوص ویژه از سلف در این باب داللت بر 
تأویل  را  آنان نصوص صفات  که  دارد  این 

نمی نمودند و عمل به ظاهر آن می داشتند:
از امام شافعی نقل است که او گفت: سخن 
آن  بر  را  دیگران  و  برآنم  من  که  آن چه  در 
این  آنان،  جز  و  سفیان  مالک،  نظیر  دیدم، 
است که اهلل بر عرش خود، در آسمان خود 
است. به بنده گان خود نزدیک می شود چنان 
می آید  فرود  دنیا  آسمان  به  بخواهد،  که 

آن گونه که بخواهد.   
حافظ ابن عبدالبر می گوید: اهل سنت اجماع 
بر این دارند که صفاتی که در کتاب و سنت 
وارد آمده است، حمل بر حقیقت می شوند 
و  کیف  که  تفاوت  این  با  البته  مجاز.  نه 

چگونه گی آن را نمی توان تفسیر کرد. 
اوزاعی می گوید:

روایات  این  می گفتند،  مکحول  و  زهری 
احادیث  این  با  هستند،  که  همان گونه  را 
همان گونه که وارد شده اند، برخورد نمایید. 

پ

از  گفت:   که  شده  روایت  مطیع  ابی  از 
ابوحنیفه در رابطه با کسی که بگوید نمی دانم 
که »خدای من در آسمان است و یا در زمین« 
پرسیدم. او در جواب گفت: چنین کسی کفر 
الرحمن  است:  گفته  اهلل  زیرا  است:  ورزیده 
باالی  خدا  عرش  استوی،  العرش  علی 

آسمان های اوست. 
تأویل  به عدم  بن حنبل، مذهب  احمد  امام 
صفات و اجرای به ظواهر به صورِت متواتر 

شهرت یافته است.

سلفی گری نو و درهم تنیده گی سیاسی 
شهادِت  به  تیمیه  ابن  امام  بودن  پُرکار  در 
دوستان و مخالفانش، جای اندک ترین شبهه  
ـ  او  تواناِی  و  رسا  قلِم  کنار  در  آیا  نیست. 
حکایت  عصرش،  علوم  از  بُعد  هر  در  که 
او دارد ـ سر  بیاِن  از چیره گی قوِت فهم و 
و  دمشق  در  حاکم  دستگاه  با  او  مخالفِت 
و  شهرت  در  نیز  مبارزه جویانه اش  دیدگاه 
ابن  آیا  است؟   داشته  تأثیر  وی  ماندگارِی 
برای  زبانی  خود،  رفتن  زندان  به  با  تیمیه 
نشده  خویش  عصِر  زدۀ  انجماد  جامعۀ 
استثنایِی  دیدگاه های  و  تفردات  آیا  است؟ 
او در فضای بسته و فقه زدۀ عصر او، خود 
دلیلی نبوده است که تا دوردست ها، افکارِ او 
دیدگاه های پرخاش گرایانه را در هر عصری 

بتواند تغذیه نماید؟ 
لفافه   در  این که  کنار  در  معاصر  سلفی های 
عثمانی  حاکمیت  زیر  در  را  عربی  سیادِت 
خدشه دار شده وانمود می کنند، کلیِت اسالمِ 
اسالم  اخالقی  آموزه های  آمیزۀ  را  ترکی 
معرفی  شرک آلود  و  وثنی  ته مانده های  و 
در  آلوده گی  که  آیدین(.  می کنند)فریدالدین 
اعتقاد، بایستی مجددی را بپرورد. و این مجد 
باید کسوت اصالح گری دینی را به تن کند. 

)تاریخ فلسفه در اسالم، م. م شریف( 
خالفت  رخوت  که  نایابی  فرصت  چنین 
استعمار  شدید  حرص  یک سو،  از  عثمانی 
سرخورده گی  آن  بر  افزون  دیگر،  سوی  از 
دسترس  در  هدیه یی  ساِن  به  عربی،  هویت 
سال  در  و  گرفت  قرار  سعود  ابن  محمد 
او میان  ۱۱۴۳هـ ق توأمیتی شدید از سوی 
که  آمد  پدید  جدید  سلفی گری  و  سیاست 
شهرت این سلفی گری جدید، بیشتر مرهون 

به هم تنیده گی آن با سیاست است. 
حدودی  تا  جدید  سلفی گری  شکل گیری 
سلفی گری  از  فاصله گرفته یی  قرائِت 
کالسیک به شمار می رود؛ زیرا گرچند محمد 
التوحید  کتاب  در  نجدی  عبدالوهاب  بن 
رد  واقع  در  یا  و  کالمی  نگاه  بازهم  خود، 

بر دیدگا های کالمی راجع به اسماء صفات 
اما  است،  نکرده  گذار  فرو  را  الهی  افعال  و 
عمق  به  جدید  سلفی گری  در  مباحث  این 
رفته و ته نشین شده است؛ به جای آن، این 
عنوان  به  که  است  پرخاش گرایانه  نمادهای 
باال  سلفی گری  این  برجستۀ  شاخص های 
گردیده  حایز  را  جریان  این  معیار   و  آمده 
جدید  سلفی گرِی  این  سایۀ  زیر  در  است. 
است که سیاست بازوی تاجرایی این سامانۀ 
با  به هم تنیده گی  این  است.  گردیده  فکری 
سیاست است که سازۀ سلفیت را چنگال و 

دنداِن شکنجه کننده یی بخشیده است.
خـالصه 

سلفیت و به ویژه انگاره های آن، نسبت اسماء 
و صفات خدا، محور اساسی و آشتی ناپذیر 
به  ماتریدی  و  اشعری  کالمی  مکتب های  با 
شمار می رود. آن گاه که نگاه اقطاِب سلفیت 
به  چسبیده  سخت  الهی،  صفات  به  راجع 
ظواهر نصوِص کتاب و سنت به نظر می آید، 
با  ماتریدی  و  اشعری  سازش جویانۀ  تفسیر 
خدا،  صفات  به  نسبت  عقلی،  پارامترهای 
می رسد؛  نظر  به  شکننده تر  و  آسیب پذیرتر 
معرفت شناسی  حوزه های  کانون  زیرا 
نگاه  فقهی،  مکاتب  چارچوب  در  اسالمی 
دیگر،  زبانی  به  و  داشته اند  تساهل َآمیزی 
تا  داشته اند  این  به  سودجویانه یی  انتظار 
امروز  آن چه  از  واقعی  سنگری  خود  این که 
می شوند،  نامیده  ماتریدی  و  اشعری  مکتب 

به شمار روند. 
سلفی گرِی جدید به عنوان تفکری معطوف 
مرز  در  این که  حال  عین  در  گذشته،  به 
نامشخِص قلمرو اصالح گرایانه و یا جریانی 
واپس گرا متحیر مانده، از نظر عملی، ظرفیِت 
سلفیِت  می باشد.  دارا  فراوانی  ویرانگرِی 
با  درهم تنیده گی  عملی،  لحاظ  از  جدید 
که  است  قدرت  دقیق تر  معنای  به  سیاست 
را  خود  فکرِی  خواهرخواند ه های  توانسته 
این  که  توامیتی  برکِت  به  و  بگذارد  عقب 
عبدالوهاب  بن  محمد  ظهور  از  بعد  جریان 
بنا  سعود  بن  محمد  ترک ستیزی  جنبش  با 
شمار  به  پیشتاز  جریاِن  یک  اکنون  نموده، 

می رود.
نگاه جزم اندیشانۀ این جریان، پارادوکس های 
این  می کند.  حمل  خود  با  را  زیادی 
متغیرهای  به صورِت  گاهی  پارادوکس ها 
و  ِساختارها  کشیدن  چالش  به  در  جدی 
عاملی  مثابۀ  به  و  اسالم  جهان  نهادهای 
تسهیل کننده برای خشونت عمل کرده است. 

محمدشعیبصیقلی///////////////////بخشسوموپایانی



محمدرفیعرفیع
گفته  زیاد  مطالِب   ۱۳۴۴ سال  عقرب  سوم  دربارۀ 
کابل  در  سال  آن  در  که  کسانی  شده.  نوشته  یا 
دارند.  رویداد  این  از  خاطره یی  هرکدام  می زیستند، 
را دسیسۀ خارجی ها خوانده اند  این رویداد  شماری 
حقایق  و  بافته اند،  خیالی  خاطراِت  دیگری  شمار  و 
مانده  پنهان  نادرست  و  درست  از  انبوهی  میان  در 
است. در این نوشته، من به عنواِن یک تن از شاهداِن 
رویدادهای سومِ عقرب ۱۳۴۴، می خواهم یادداشت ها 

و شنیده هایم را با شما در میان بگذارم.
دارالمعلمین  یازدهم  صنف  دانشجوی  سال  این  در 
کابل بودم. در خزان سال ۱۳۴۴ چند ماه پیشتر از سوم 
عقرب, انتخابات شورای ملی به پایان رسیده بود. در 
نتیجۀ این انتخابات، افغانستان برای نخستین بار دارای 
نماینده گان  مجلس  اتاق  دو  از  متشکل  پارلمان  یک 
)ولسی جرگه( و مجلس سنا )مشرانوجرگه( شده بود.
قرار بر آن بود که در مطابقت با قانون اساسی جدید، 
اعضای  بار  نخستین  برای  آن  در  که  کابینۀ جدیدی 
خانوادۀ شاهی عضویت نداشته باشند، تشکیل شود. 
و  مدنی  آزادی های  ظاهر  در  جدید،  اساسی  قانون 
و  می کرد  تضمین  حدودی  تا  را  شهروندان  سیاسی 
اجتماعات  آزادی  بیان،  آزادی  چون  تازه یی  مفاهیم 
این  در  سیاسی  احزاب  تشکیل  و  مسالمت آمیز 
قانون پذیرفته شده بودندـ هرچند که قانون احزاب 
سیاسی تا پایان سلطۀ رژیم شاهی منظور و نافذ نشد. 
دولتی  سه گانۀ  قوای  همچنان   جدید  اساسی  قانون 
آن که  وصف  با  قانون  این  در  بود.  کرده  تفکیک  را 
همۀ صالحیت ها در دست پادشاه متمرکز بود، پادشاه 

غیرمسوول و واجب االحترام اعالم شده بود. 
دکتور  پادشاه،  ملی،  شورای  انتخابات  از  پس 
محمدیوسف ـ یک شخص تحصیلکردۀ غیرخاندانی 
ـ را موظف به تشکیل کابینه ساخت. دکتور یوسف 
پیش از آن نیز مدت دوسال نخست وزیر دورۀ انتقالی 
بود. از طریق رادیو افغانستان که یگانه رسانۀ دولتی 
سرتاسری آن زمان در کشور بود، اعالم شده بود که 
ولسی جرگه فیصله کرده است مراسم رای اعتماد به 
حکومِت جدید روز دوم عقرب به طور علنی برگزار 

شود.
داستان از همین جا آغاز می شود. اکثریت مردم که با 
مفاهیم تازۀ پارلمان، رای اعتماد به کابینه و از این گونه 
که  نمی دانستند  نداشتند،  دقیق  آشنایی  اصطالحات 
رای اعتماد علنی یعنی چه. در دارالمعلمین کابل این 
عقرب شماری  دوم  روز  یافت.  بازتاِب گستره  خبر 
طرف  به  زود  صبح  گرفتن  جا  برای  دانشجویان  از 

شورای ملی رفتند. 
دارالمعلمین  سال ها  این  در  که  است  یادآوری  قابل 
مرکز  به  آگاهش،  معلمین  از  تأثیرپذیری  با  کابل 
در  بود.  شده  تبدیل  تحول پسندی  و  روشن اندیشی 
این زمان به ابتکار دانشجویان در هر سه یا چهار ماه 
تنها  نه  تماشا  برای  و  می شد  ترتیب  نمایشنامه هایی 
دیگر،  لیلیۀ  مکاتب  یا  مکتب  این  خود  دانشجویاِن 
بلکه مردم منطقۀ کارته چهار و دهبوری نیز دعوت 
بی عدالتی،  برضد  نمایشنامه ها  این  در  می شدند. 
رشوه خواری، روش های بوروکراتیک اداری و فساد 
تمثیل  شاگردان  توسط  نمایشنامه هایی  اداره،  در 
می شد. پیام این نمایشنامه ها و مقاالت در آگاهی دهی 
روحیۀ  و  بود  تأثیرگذار  مردم  به  بخشیدن  انگیزه  و 
تأمین  به خاطر  مبارزه جویی  و  استبداد  با  ضدیت 

عدالت اجتماعی را تقویت می کرد.
از این رو دانش آموزان این مکتب به مسایل اجتماعی 
و سیاسی دلچسپِی خاص داشتند و جریانات سیاسی 
کشور را به طور پیگیر دنبال می کردند. کسانی که روز 
دوم عقرب به شورای ملی رفته بودند، پس از دوـ سه 
به  اعتماد  رای  جلسۀ  که  گفتند  و  برگشتند  ساعت 
تأخیر  به  فردا  تا  آمد،  پیش  که  بی نظمی هایی  دلیل 
افتاد؛ زیرا شمار زیادی به شورای ملی آمده و تاالر 
شورا را پُر کرده بودند و برای وکال جای باقی نمانده 
بود، از این جهت نیروهای امنیتی مردم را از تاالر و 
محوطۀ شورای ملی به زور بیرون کردند و گفته شد 
برگزار  عقرب(  )سوم  فردا  اعتماد،  رای  نشست  که 
میان  در  بیشتری  عالقه مندی  موضوع  این  می شود. 

دانشجویان ایجاد کرد. 
روزسوم عقرب من دیرتر از دیگران به طرف شورای 
به  سرخ  پل  جادۀ  که  قسمتی  در  شدم.  روان  ملی 
جادۀ داراالمان وصل می شود، با اجتماع مردم مواجه 
شدم. پس از کنجکاوی روشن شد که این ها کسانی 
ملی  به سوی شورای  رفتن شان  مانع  پولیس  که  اند 
شده است. جمعیت آرام و خاموش معلوم می شد و 
صدای ضعیفی از میان مردم شنیده می شد. زمانی که 
به جمعیت ـ که شمارشان به طور تخمین به چهارصد 
تا پنجصد تن می رسید ـ نزدیک شدم، نخست وزیر 
داکتر یوسف را دیدم که موترش را در وسط جاده 
توقف داده و با جمعیت صحبت می کند. خانۀ او هم 
در  داشت.  فاصله  این محل  از  متر  پنجصد  از  کمتر 
بادیگارد و موترهای  بدون  مقامات دولتی  آن زمان، 
تعقیبی و این گونه چیزها که این روزها رسم است، 
به  در جاده ها رفت وآمد می کردند. داکتر یوسف که 
گله آمیز  لحن  با  بود،  داده  تکیه  موتر  عقبی  دروازۀ 
مردم را خطاب کرده می گفت: "به شما چه کسی این 
آزادی را داده است؟ به شما چه کسی اجازۀ این گونه 
از  جلوگیری  او  گویا  است؟".  داده  را  اجتماعات 
که  می دانست  بی احترمی  نوعی  را  موترش  حرکت 
آزادی هایی  و  می کرد  مالمت  را  مردم  آن  به خاطر 
مردم  رخ  به  بودند،  یافته   بازتاب  قانون  در  که  را 
می کشید. گویا خودش را در محور این امتیازات در 

قانون می دانست. 

تا  بشنوم.  واضح  به طور  را  او  سخنان  نمی توانستم 
این  مگر  می رفت.  پیش  به آرامی  چیز  همه  این جا 
به زودی یک موتر سیاه نوع  آرامش دیر دوام نکرد. 
نزدیک  بود،  کابینه  اعضای  مخصوص  که  شورلت 
جمعیت توقف کرد و از داخل آن وزیر داخلۀ آن زمان 
داکتر عبدالقیومـ  برادر داکتر ظاهر رییس ولسی جرگۀ 
آن زمان ـ بیرون شد. داکتر قیوم در حکومت انتقالی 
داکتر  طرف  مستقیمًا  داخله  وزیر  بود.  داخله  وزیر 
با هم سرگوشی کردند. پس  یوسف رفت و چیزی 
راه  کرد  تقاضا  مؤدبانه  مردم  از  داخله  وزیر  آن،  از 
عاجل  کارِ  او  که  کنند  باز  موتر صدراعظم  برای  را 
دارد و باید برود. وزیر قول داد به همۀ پرسش های 
جمعیت خودش پاسخ  می گوید. مردم هم تقاضای 
به پرسش های شان  او  باور که  این  با  را  وزیر داخله 
از مسیر  پذیرفتند و بدون مزاحمت  پاسخ می گوید، 

موتر نخست وزیر کنار رفتند.
قیوم  داکتر  شد،  دور  یوسف  داکتر  موتر  همین که 
نفری  صد  یا  هشتاد  نیروی  یک  سوی  به  مستقیمًا 
ایستاده  اوضاع  مترصد  اندکی  فاصلۀ  در  که  پولیس 
بودند، رفت و چیزی به آن ها دستور داد و خودش 
برگشت و بدون این که یک کلمه بگوید، به موترش 

نشست و به سرعت دور شد. همین که وزیر داخله از 
جمعیت فاصله گرفت، یک افسر پولیس که فرمانده 
واحد پولیس بود، خطاب به جمعیت گفت: "ولسی 
به  اعتماد  رای  جلسۀ  که  است  کرده  فیصله  جرگه 
کابینه غیرعلنی باشد، بنابراین شما باید بروید پشِت 

کارتان".
این در واقعیت همان چیزی بود که وزیر می خواست 
به مردم بگوید، مگر ترجیح داد پیامش را از زبان یک 
افسر  گفتۀ  این  مردم  برساند.  مردم  به  پولیس  افسر 
پولیس را نپذیرفتند و استدالل شان این بود: اگرچنین 
فیصله یی وجود می داشت، از طریق رادیو افغانستان 

به اطالع مردم رسانده می شد. 
برداشت تظاهرکننده ها این بود که آن چه افسر پولیس 
این  و  است  داخله  وزیر  دستور  حتمن  کرد،  ادعا 
موضوع مردم را بیشتر از پیش عصبانی می کرد. مردم 
با این باور که حکومت با آن ها نیرنگ بازی می کند، از 
جای شان تکان نخوردند. در این حالت پولیس هایی 
طرف  به  بودند،  مجهز  )باتون(  چوب دست  به  که 
سنگ  پرتاب  با  هم  مردم  شدند.  حمله ور  جمعیت 
به سوی نیروی ناچیز پولیس به مقابله اقدام کردند. 
نام  نداشت و هنوز  اسلحۀ گرم  پولیس  در آن زمان 

کالیشنکوف را کسی نشنیده بود.
دهمزنگ  جادۀ  روزها  آن  در  که  می شود  یادآوری   
- داراالمان زیر ساختمان بود. جادۀ سابق کندنکاری 
و جغله اندازی شده بود و در میان فرش جغل روی 
جادۀ نیم کاره سنگ هایی پیدا می شد که در کِف دست 

جا بگیرند و برای سنگ جنگی مهمات برسانند.
هر دو طرف تالش می کردند باالی جاده مسلط شوند. 
پولیس ها یک نوع کاله سفید به سر داشتند که آن ها 
جنگ  آغاز  در  می کرد.  محافظت  سنگ  از ضربۀ  را 
فابریکۀ  به سمت  مردم  و  کردند  پیشروی  پولیس ها 
حجاری و نجاری و کارتۀ چهار عقب نشینی کردند. 
به  پولیس  توسط  که  با چیدن سنگ هایی  مردم  مگر 
بود، دوباره مجهز شده و در  سوی شان پرتاب شده 
حملۀ متقابل پولیس ها را که تعدادشان خیلی کمتر از 
دانشجویان بود، به سوی لیسۀ حبیبیه عقب راندند و 

جاده در اختیار مردم قرار گرفت. 
در این مرحله، روحیۀ بی هدفی و شورش گری مسلط 
بود. من متوجه شدم که چند تنی به سوی مینی بسی 
می رفت،  داراالمان  طرف  به  دهمزنگ  ازسوی  که 
سنگ پرتاب کردند. یک عده  به این حرکت اعتراض 
کردند و در نتیجه سنگ اندازی به سوی رهگذران و 
به لحظه  موترها قطع شد. تعداد جمعیت هم لحظه 

افزایش می یافت.
به  نمی گذارد  حکومت  چون  دیدند  مردم  این جا  تا 
کنند،  فراموش  را  موضوع  باید  بروند،  ملی  شورای 
مگر نمی دانستند در عوض چه کنند و به این طریق 
روحیۀ بی هدفی و شورش گری غلبۀ بیشتر می یافت. 
و  دانشجویان  پیوستن  با  هرلحظه  هم  مردم  شمار 
منطقه،  این  درنزدیکی  می یافت.  افزایش  بازاریان 
گذشته از دانشگاه کابل که بزرگترین مرکز دانشجویی 
نیز  و دخترانه  پسرانه  مکتب  بود، چندین  در کشور 
لیسۀ مسلکی زراعت  نزدیک تر  از همه  قرار داشت. 
کابل بود که در موقعیت آن در حال حاضر مدرسۀ 
دارد.  قرار  »خاتم النبیین«  نام  به  محسنی  آیت اهلل 
همچنان به فاصلۀ اندکی لیسه حبیبیه، همچنان لیسۀ 
بلخی،  رابعه  و  سوریا  دخترانۀ  لیسه های  و  غازی 

ابن سینا  و  کابل  دارالمعلمین  صنایع،  ثانوی،  تخنیک 
نرسنگ  لیسۀ  و  سپورت  تحریر،  اصول  لیسه های  و 
قرار داشتند. همچنان لیسه های قبایلی رحمان بابا و 

خوشحال خان در نزدیکی این محل قرار داشتند.
سرعت  به  تظاهرکننده گان  با  پولیس  برخورد  خبر 
به لیسه ها رسید. شاگردان لیسه ها و شمار زیادی از 
رهگذران از روی کنجکاوی یا عالقه مندی به محل 
تالش  لیسه ها  مدیران  هرچند  می رسیدند.  تظاهرات 
نشوند،  بیرون  مکاتب  از  شاگردان  تا  بودند  کرده 
مگر شاگردان راه های فرار از مکتب را پیدا کرده، به 

تظاهرات می پیوستند.
سوار  پولیس  افسر  یک  بیهوده گی  این  جریان  در 
از  بسیارسرعت  به  کجاوه دار  سه تایرۀ  برموترسایکل 
سمت دهمزنگ به سوی جمعیت مردم راند که شاید 
هدفش پراکنده کردن مردم بود، مگر از بخت بدش 
موترسایکلش در وسط جمعیت در بین جغل و ریگ 
گیرماند، و او در محاصرۀ صدها تن خشمگین قرار 
گرفت. این حرکت تحریک آمیز، مردم را بیش از پیش 
خشمگین کرد و او را سنگسار کردند. صدها سنگ به 
سوی این افسر که به یک هدف بدون حرکت تبدیل 
شده بود، پرتاب می شد. یگانه امتیاز این شخص کاله 
او بود که سرش را در برابر سنگ محافظت می کرد. 
فرا  خویشتن داری  به  را  دیگران  عده  یک  هرچند 
می خواندند و از سنگ باران منع می کردند، مگر مردم 
به سنگ اندازی  بودند  ناراحت  پولیس سخت  از  که 
را  خشونت  این گونه  انتظار  که  من  می دادند.  ادامه 
مرده  حتمن  پولیس  افسر  که  کردم  گمان  نداشتم، 
است، مگر پسان ها شنیدم که به شدت مجروح شده، 

مگر زنده است. امیدوارم تا هنوز زنده باشد.
در گرماگرم این بی هدفی، یک جوان با لباس ساده، 
باالی دیوار یا غرفه بلند شده مردم را مخاطب قرار 
او  کرد.  به سخنرانی  بدخشانی شروع  لهجۀ  به  داده 
مردم را از خشونت منع کرده، تأکید کرد افراد نیروی 
پولیس برادران ما هستند و همانند سایر مردم کشور 
از ستم و استبداد حکومت رنج می برند. کسانی که او 
را می شناختند، گفتند این شخص طاهر بدخشی نام 

است.  جوان  سیاسی  شخصیت های  از  یکی  و  دارد 
او در این سخنرانی به ماهیت ظالمانۀ حکومت های 
استبدادی پرداخته و روی این موضوع تأکید کرد که 
بیچاره گان  باالی  تنها  قانون  استبدادی  نظام های  در 
هیچ کس  برابر  در  حاکمیت ها  و  می شود  تطبیق 

پاسخگو نیستند. 
با سخنرانی این شخص، یک حرکِت خودجوش که 
تبدیل  خشونت آمیز  شورش  یک  به  فتنه انگیزی  با 
تظاهرات  به  و  داد  ماهیت  تغییر  ناگهان  بود،  شده 
به  سنگ ها  شد.  تبدیل  استبدادی  ضد  دادخواهانۀ 
زمین پرتاب شدند و پس از آن دیگر کسی به سوی 
که  پولیسی  واحد  حتا  نکرد.  پرتاب  سنگ  هیچ کس 
پیشتر از آن با مردم درگیر شده بود، نزدیک تر آمدند 

تا سخنرانی ها را بشنوند. 
به لحظه  این زمان شمار تظاهرکننده ها هم لحظه  تا 
محل  به  را  خود  تن  صدها  و  می یافت  افزایش 
یک  به  محدود  دیگر  مظاهره  رساندند.  تظاهرات 
حرکت  دهمزنگ  چهارراه  سوی  به  و  نماند  محل 
مظاهره چیان  به  خطاب  تن  چند  آوان  این  در  کرد. 
فریاد می زدند یک عده از دوستان ما و شما را پولیس 
آن ها  برویم  بیایید  است،  کرده  توقیف  چهار  کارته 

دستگیر  چهار  کارته  پولیس"  "مأموریت  در  که  را 
و  بود  اندک  این ها  شمار  مگر  کنیم.  رها  اند  شده 
مردم هم عالقه نداشتند مسیر تازۀشان را تغییر دهند. 
ستیژی را که طاهر بدخشی آغاز کرده بود، در اختیار 
مظاهره  این  در  داشت.  قرار  گوناگون  سخنرانان 
ماهیت  از  و  کرده  سخنرانی  زیادی  شخصیت های 
طبقاتی، بی عدالتی ها، تبعیض فساد و مظالم حکومت 
سخن گفتند. در میان آنان، شخصیت هایی بودند که 
به سیاست می پرداختند و این نخستین تبارز آشکار 
آنان بود که با مردم سخن می گفتند. من در میان آنان 
داکتر عثمان )مشهور به عثمان لندی( استاد دانشکده 
علوم دانشگاه کابل و پسان تر یکی از رهبران جنبش 

انقالبی "شعلۀ جاوید" را شناختم.
دانشگاه  سوی  به  دهمزنگ  چهارراه  از  تظاهرات   
کابل حرکت کرد و در پیش مقبرۀ "سید جمال الدین 
سخنرانی  به  دیگری  عدۀ  و  کرد  توقف  افغان" 
پرداختند. حوالی ساعت دوازده مظاهره از راه گردنۀ 
پارک  تا  آن جا  از  و  رسید  پروان  کارته  به  سخی 
زرنگار به گونۀ مسالمت آمیز به پیش رفت. در پارک 
مظالم  دربارۀ  مردم  به  زیادی  سخنرانان  نیز  زرنگار 
دستگاه حاکمه، رشوه خواری، حق تلفی ها، تبعیض و 
بی عدالتی های گوناگون سخن گفتند. من از مقابل قبر 

سید جمال الدین برگشتم. 
دارالمعلمین  در  از چاشت  پس  سه  ساعت  حوالی   
فیر  مظاهره چیان  باالی  که حکومت  شد  آوازه  کابل 
کرده و یک عده در اثر آتش نیروهای نظامی رژیم به 
قتل رسیده اند. محل این رویداد را کارته چهار گفتند 
که قابل تعجب بود؛ زیرا تظاهرات از راه گردنۀ سخی 
به خاطر کنجکاوی و  بود. من  پارک زرنگار رفته  به 
دانستن حقیقت موضوع تصمیم گرفتم به کارته چهار 
بروم. توسط بایسکل به عجله به طرف کارته چهار 
رفتم. همین که در وسط کارته چهار در مقابل مسجد 
که  را  کارته چهاری  زیرا  رسیدم، وحشت زده شدم؛ 
وحشتناکی  طرز  به  است،  پُرجنب وجوش  همیشه 
خالی از انسان یافتم. در ساعت سه یا سه ونیم پس از 
چاشت هیچ زنده جانی در روی جاده وجود نداشت 

خاموشی  این  مگر  بود.  مرگبار  خاموشی  همه جا  و 
شنیدم.  وحشتناکی  غرشی  ناگهان  نیافت.  دوام  زیاد 
پسان ترها  که  بود  نظامی  وسیلۀ  یک  از  غرش  این 
زرهی  نفربر  یا  بیردیم  را  آن  که  آشنا شدم  نامش  با 
می گفتند. این وسیله که با آخرین سرعت در حرکت 
بود، از وسط کارته چهار از سمت لیسۀ رابعه بلخی 
به سوی سرای غزنی می تاخت، من که وحشت زده 
شده بودم، متوجه نشدم که این وسیله فیر هم می کرد 
یا خیر. از وحشت و سراسیمه گی بایسیکلم به جوی 
کنار جاده افتاد و خودم را به دروازۀ گاراژ یک خانه 
رساندم و دقایقی همان جا ماندم. پس از آن بایسکل 

را برداشته و از ساحه کارته چهار فرار کردم. 
کابینۀ  افغانستان شنیدیم که  ازطریق رادیو   آن شب 
گرفت.  اعتماد  رای  ولسی جرگه  از  یوسف  دکتور 
کدام  باالی  دولتی  نیروهای  که  بود  این  سوال  مگر 
تظاهرات  زیرا  بودند؛  گشوده  آتش  تظاهرکننده ها 
به طور مسالت آمیز تا پارک زرنگار پیش رفته بود و 

در آن جا پایان یافته بود. 
 به باور بسیاری هایی که به این موضوع عالقه مندی 
دوستان شان  می خواستند  که  گروهی  شاید  داشتند، 
سازند،  رها  چهار  کارته  پولیس  پاسگاه  بند  از  را 
مسیرشان  در  و  ساخته  همراه  خود  با  را  عده  یک 
سمت  به  شده،  یک جا  هم  دیگر  آدم های  عده  یک 
دکتور  منزل  باشند.  رفته  کارته چهار  پولیس  پاسگاه 
پاسگاه  این  یوسف نخست وزیر هم در دوصدمتری 
را  حکومتی  مقامات  شاید  حرکت  این  داشت.  قرار 
ارتش  نیروی  از  جهت  این  از  و  ساخته  سراسیمه 
استفاده کرده اند. شاید پولیس کارته چهار هم که خود 
تعداد  مورد  در  می کرده،  فکر  تهدید  معرض  در  را 
تظاهرکننده ها به مقامات دولتی مبالغه کرده و خطر را 

بزرگ جلوه داده باشد.
و  حرف  است،  داده  آتش  فرمان  کسی  چه  این که 
به ویژه می خواستند  سخن ها زیاد گفته می شد. مردم 
بدانند که واکنش شخص شاه که گویا خود را مبتکر 
چه  می کرد،  وانمود  شهروندی  حقوق  و  دموکراسی 
زمان  این  در  که  فرهنگ  مرحوم صدیق  است.  بوده 
در صحنۀ سیاسی کشورفعال بود، نتوانسته است در 
زمینه  این  در  اخیر"  قرن  پنج  در  "افغانستان  کتابش 
روشن  را  گوشه یی  کدام  یا  دهد  انجام  زیادی  کار 
زمینه  این  در  هم  غبار  غالم محمد  مرحوم  سازد. 
تاریخ"  مسیر  در  "افغانستان  مشهورش  تاریخ  در 

خاموشی اختیار کرده است. 
دربارۀ این که کدام مقام دولتی تصمیم آتش گشودن 
در  زیادی  شایعات  است،  گرفته  تظاهرات  روی  به 
جریان بود. همچنان در پیرامون شمار کشته شده ها، 
شایعات و مبالغه ها در جریان بود تا این که حکومت 
که معموالً در این گونه موارد خاموشی اختیار می کرد، 
"ماجراجو"  عده  یک  کار  را  عقرب  سوم  تظاهرات 
عنوان کرده و تلفات آن را سه تن اعالم کرد. بازار 
شایعات هم که شمار کشته شده ها را ده ها تن وانمود 
ارایه کرده نمی توانست:  نام را  از سه  بیشتر  می کرد، 
لیسۀ  دانشجوی  شکراهلل  شهید  خیاط،  حسن  شهید 
زراعت کابل و نام شخص سومی را فراموش کرده ام. 
دربارۀ شخصی که باالی تظاهرکننده ها آتش گشوده 
و یا امر استفاده از نیروهای ارتش را داده بود، همه 
ولی،  سردار  سوی  از  دستور  که  بودند  باور  این  به 
صادر  ولیخان  شاه  مارشال  پسر  و  ظاهرشاه  داماد 
مرکزی  پادگان  فرمانده  زمان  آن  در  که  بود  شده 
زمان  آن  در  سردار  این  بود.  مرکز(  اردوی  )قول 
و  توان  که  بود  سلطنت  میرغضب  و  خشن  چهرۀ 
اراده و صالحیت سرکوب را داشت. دستور سردار 
نیروی  یک  که  ارتش  کوماندوی  واحد  توسط  ولی 
فرماندهی  به  بود،  ارتش  چهارچوب  در  تازه تشکیل 
بود. رحمت اهلل  اجرا شده  دگروال رحمت اهلل صافی 
صافی در زمان جنگ ضد شوروی یکی از حواریون 
جالل الدین حقانی بود و در زمان سیطرۀ رژیم جهل 
بود.  لندن  در  رژیم  این  و جنایت طالب، سخنگوی 
2۶ سرطان ۱۳۵2  کودتای  از  پس  که  می شود  گفته 
زندان  در  مدتی  نامعلومی  علت  خان  به  داوود 

دهمزنگ زندانی بوده است.
از سه  دکتور یوسف نخست وزیر پس  در هر حال، 
کرد  استعفا  اعتماد  رای  کسب  از  پس  روز  چهار  ـ 
نخست وزیر  حیث  به  او  به جای  میوندوال  هاشم  و 
عوام فریبانه  اقدام  یک  در  میوندوال  شد.  موظف 
سه  شهیدان  فاتحه خوانی  و  سوگواری  درمراسم 
عقرب که از سوی دانشجویان دانشگاه کابل برگزار 
اشتراک کردو وعده داد که موضوع آتش  بود،  شده 
افراد  و  می کند  بررسی  را  تظاهرات  باالی  گشودن 
به  می سپارد.  عدالت  به  را  جنایت  این  در  دخیل 
این گفتۀ میوندوال نه خودش و نه هم دیگران باور 

داشتند.
که  شعری  عقرب،  سوم  رویداد  از  پس  هفته  یک 
تقریبًا هشت یا نُه بیت داشت، در خوابگاه دانشجویان 
دارالمعلمین کابل دست به دست می شد. دانشجویان 
به خاطر هراس از دستگاه جاسوسی رژیم که به نام 
"ضبط احواالت" مشهور بود، کاربن کاپی های شعر 
را با احتیاط بین هم تبادله می کردند. من فقط دو بیِت 

این شعر را به خاطر دارم و بس:
ظلم بی حد و رژیم پادشاهی را ببین
کشتن ما را نگر، فیر سپاهی را ببین

یوسف و قیوم و ظاهر فتنه ها انگیختند
در دل تاریخ این داغ سیاهی را ببین
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عقرب سـوم 



د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا وايــي، 

د ســولې لپــاره یــوازې شــعارونو نــه بلکې 

عمــي اقداماتــو تــه اړتیــا ده.

د ســولې عــايل شــورا د داراالنشــاء رئیــس 

ســوله د افغانســتان یــوه مهمــه اړتیــا بــويل 

ــد  ــاره بای ــت لپ ــولې د ټینګښ ــي، د س واي

هــر اړخیــز کارونــه تــر رسه يش.

شــنبې  ســې  د  چــې  خپلــواک  اکــرام 

پــه ورځ یــې پــه کابــل کــې »د جنــګ 

د عواملــو او حــل الرو« پــه نــوم یــوه 

ــړ  ــګار وک ــې ټی ــرې کول ــه خ ــس ت کنفران

ــڅ  ــاره هې ــېدو لپ ــه د رس ــولې ت ــې س چ

ــه کــړل يش. ــه الســه ورن ــد ل فرصــت بای

ــوم  ــه ک ــوله بایــد ل ــوړی وايــي، س نوم

رشط پرتــه حقیقــت پیــدا کــړي:

ــړو  ــعارونه ورک ــې ش ــای چ ــر ځ »د دې پ

بایــد عملــی اقدامــات وکــړو چــې څنګــه 

کــوالی شــو لیدلــوری واخلــو او هغــه بیــا 

څرنګــه تطبیــق کــړو، ســوله د تســلیمېدو 

پــه معنــا نــه ده، دوی چــې څــه ډول 

وړاندیزونــه ولــري، مــوږ یــې اورېــدو تــه 

ــو.« ــو ی چمت

ــو او  ــو هېوادون ــان د ځين ــي، طالب دی واي

ــه  ــق هڅ ــو د تطبی ــو د اهداف ــي ډل مافیای

ــوي. ک

ښــاغي خپلــواک پــه دغــه کنفرانــس کــې 

چــې د افغــان ســمون ټولنــې لخــوا جــوړ 

ــي او  ــې مافیای ــړ چ ــګار وک ــوی و، ټین ش

اســتخبارايت ډلــې بایــد لــه افغــان ځوانانو 

ــه کــړي. غلطــه اســتفاده ون

دا څرګندونــې داســې مهــال کېــږي چــې 

ــتیو  ــه دې وروس ــو پ ــو طالبان ــله وال وس

ــه  ــمول پ ــه ش ــل پ ــې د کاب ــو ک ــو ورځ څ

ــې  ــړۍ حمل ــې خون ــو ک ــو والیتون بېالبېل

تــر رسه کــړې چــې ګڼــو ملکيانــو او 

ــه. ــه واړول ــرګ ژوبل ــې م ــه ی ــو ت پوځيان

ــه  ــې غــړی عبدالل ــان ســمون د ټولن د افغ

صافــی وايــي، دوی لــه ۲۴ والیتونــو 

نــه افغــان ځوانــان دغــه دری ورځنــي 

کنفرانــس تــه رابلــي دي.

دا ټولنــه د ســولې پــه ټينګښــت کــې د 

ــه  ــي، هغ ــويل واي ــم ب ــو رول مه ځوانان

ــو  ــه خپل ــه بېرت ــه کنفرانس ــې ل ــوان چ ځ

ــو د  ــورو ځوانان ــي د ن ــه ګرځ ــو ت والیتون

ــږي. ــپارل کې ــده ورس ــدو دن راټولې

د دغــې د ټولنــې مــر رحمــت اللــه 

پــه  کنفرانــس  د دغــه  وايــي،  قریــي 

ــه  ــت ت ــان حکوم ــه دوی افغ ــې ب ــای ک پ

ــه  ــل الرو هغ ــت او ح ــولې د ټينګښ د س

بېالبېلــو  د  وړاندیزونــه وســپاري چــې 

والیتونــو ځوانــان يــې لــري.

نوموړي زیاته کړه:

»د افغانســتان پــه هــره ســیمه کــې جګــړو 

مــوږ اندېښــمن کــړي یــو، خــو هغــه 

ســیمې چــې لــه ۱۵ کلونــو راهیســې د اور 

ــې  ــر بل ــوځي او ورځ ت ــې س ــو ک ــه ملب پ

ــر  ــې ډې ــوږ ی ــږي، م ــه ډېرې ــې جنګون پک

زیامنــن کــړي یــو، راځــی چــې ورڅخــه 

ــړو.« ــونه رسه ورک ــاره الس ــون لپ د خالص

لــه دې رسه لــه والیتونــو راغــي یــو شــمېر 

ــه  ــه برخ ــېدو پ ــه د رس ــولې ت ــان س ځوان

کــې د افغــان حکومــت ســیايس اراده 

ــويل. ــزورې ب کم

ــې  ــلګونه داس ــو س ــو والیتون دوی د خپل

ــې د  ــا ی ــه وین ــې پ ــوي چ ــتونزې بیان س

ــړي دي. ــه ک ــې ناامن ــیمې ی دوی س

ــېدونکي  ــن اوس ــوه ت ــت ی ــد والی د هلمن

ــل: ــون ووی ــاه پاڅ احمدش

ــره  ــږ څوم ــوږ غ ــي زم ــې چارواک »دا چ

ــا  ــرې عمــل کــوي او ی ــره پ اوري او څوم

ــې  ــه ی ــت ب ــوي وخ ــت ورک ــه اهمی ورت

معلــوم کــړي، خــو دا چــې دوی مخکــې 

هــم ژمنــې کــړي مــوږ تــه داســې برېښــي 

ــرو.« ــه ل ــره متــه ون چــې ډې

لــه دې رسه د ملګــرو ملتونــو د معاونیــت 

د دفــر یــا یونامــا اســتازی دوين تیــي پــه 

افغانســتان کــې د ســولې راوســتلو پــه 

برخــه کــې د ځوانانــو رول مهــم بــويل او 

ــدو  ــر راټولې ــاره د دوی پ ــدف لپ ــه ه د دغ

ــګار کــوي. ټين

افغانســتان  د  جنــګ  وايــي،  نومــوړی 

ســتونزې نــه يش هوارولــی او نړیوالــه 

ــاره  ــولې لپ ــواد د س ــه هې ــه د دغ ــه ب ټولن

هــر ډول زمینــه برابــر کــړي.
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یونسکو:

264میلیونطفلازرفتنبهمکتبمحروماند

د سولې ټینګښت په هدف پر عميل 

ګامونو د سولې عايل شورا ټینګار

سازمان ملل متحد در یک گزارش ساالنه در مورد 
بخش  در  را  شدیدی  خالهای  وتربیت،  تعلیم 
آموزشی شمار زیادی از کشورها مورد انتقاد قرار 
داده است.در کل  بیش از ۶۰ میلیون طفل از رفتن 

به مکتب محروم اند.
در فهرست اهداف موسوم به »اهداف پایدارجهانی 
این  عضو  کشورهای  از  شماری  ملل«،  سازمان 
 « ۱۵سال  ادامه  در  که  بودند  نموده  تعهد  سازمان 
امکانات  با  عالی،  تحصیالت  های  زمینه  مجموعاً 
عادالنه و نیز زمینه های حمایت های آموزشی در 

تمام عمر را تضمین می کنند.«
امور  کارشناس  دوارک  ساندرا  گفته  به  اکنون 
آموزشی سازمان خیریه ی آکسفام، احتمال این می 
رود که سازمان ملل در این اهداف خود به شدت با 

ناکامی مواجه گردد.
در اهداف متذکره سازمان ملل که در سال 2۰۱۵ به 
تصویب رسید، درمیان نکات دیگر، همچنان تأکید 
شده است که تمام اطفال جهان تا سال 2۰۳۰ باید 
به تعلیم وتربیت رایگان  دسترسی داشته و قابلیت 
کسب پایان نامه مکتب ابتدایی و متوسطه را داشته 

باشند.
۷۵ درصد اطفال محروم از مکتب در افغانستان را 

دختران تشکیل می دهند

اما براساس گزارش تازه سازمان فرهنگی بین الملل 
طفل   میلیون   2۶۴ جهان  سرتاسر  در  یونیسکو«   «
به شمول ۶۱  تا هفده ساله  میان هفت  نوجوان  و 
میلیون کودک  در کل  از تعلیم و تربیت محروم اند.
بنابراین گزارش، رقم آنانی که مؤفق به کسب پایان 
می  محدود  خیلی  نیز  اند،  گردیده  تحصیلی  نامه 

باشد.
های  سال  میان  در  که  است  آمده  گزارش  دراین 
اتمام  به  مؤفق  درصد   ۸۳ جمعاً    2۰۱۵ تا   2۰۱۰
دوره ابتدایی گردیده اند و طبق  گزارش یونیسکو 
فقط ۶۹ درصد توانسته اند به مراحل ابتدایی دوره 

متوسطه برسند.
دربخش دیگر این گزارش زیر عنوان » مسئولیت 
برای آموزش« به وضعیت وخیمی اشاره شده است 
و تذکر رفته است که فقط ۴۵درصد نوجوانان ۱۵ تا 
۱۷ ساله توانسته اند تعلیم و تربیت متوسطه خودرا 

به پایان برسانند.
بناهای  سنگ  نخستین  یونیسکو  منابع  براساس 
این  می شوند.  گذاشته  کودکی  دوره  در  تحصیلی 
کشورهای  درصد  هفده  در  فقط  که  درحالیست 
جهان امکانات رایگان آموزشی برای کودکان و یک 

سن و سال اجباری  ورود به مکتب وجود دارد.
در  موصل  در  طفل  هزار   ۱۰۰ حدود  یونیسف: 

معرض خطر جدی قرار دارند
های  تفاوت  نیز  جنسیتی  بخش  در  براین  عالوه 
درصد   ۶۶ در  آنهم  با  شوند.  می  دیده  زیادی 
مساوی  های  زمینه  کم  دست  جهان  کشورهای 
برای دختران و پسران  ابتدایی  آموزش و پرورش 
وجود دارند. اما در بخش تحصیالت متوسطه فقط 
را  مسأله  این  جهان  کشورهای  تعداد  چهارم  یک 

رعایت می کنند.
به گزارش یونیسکو حکومت های جهان حد میانه 
۴،۷ درصد درآمد ناخالص شان و یا ۱۴،۱ درصد 
امکانات عامه را در زمینه های آموزشی به مصرف 

می رسانند.
بنابراین، براساس این گزارش برای آموزش های با 
کیفیت عالی و عادالنه در سرتاسر جهان ساالنه ۳۹ 

میلیارد دالر امریکایی کمبود دیده می شود.
های  حکومت  یونیسکو  گزارش  های  نویسنده 
زمینه  در  آنان  های  مسئولیت  رعایت  به  را  جهان 
براساس  خوانند.  می  فرا  پرورش  و  آموزش  های 
قوانینی  باید  گزارش  این  های  نویسنده  تقاضای 
علیه تبعیض درعرصه تحصیلی وضع گردند و این 
قوانین با شدت و قوت بیشتر در بخش حقوق عامه 

برای تحصیل تطبیق گردند.
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ظـهوروسقوطرویای...
غربی  کشورهای  آتش  قدرت  ترکیب  دیگر  جاهای  و  مالی 
گذاشته  جا  به  قدرتمندی  تاثیر  محلی  نیروهای  از  حمایت  و 
است  دشوار  کاری  گران  افراط  بر  کامل  پیروزی  اگرچه  بود. 
اما سازمان های شبه نظامی که هدف حمله غرب قرار گرفته اند 
معموال مجبور شدند که حداقل از فتوحات ارضی خود به ویژه 

مراکز شهری چشم پوشی کنند.
این روشن است که هرگونه پیروزی بر داعش یک امر تدریجی 
و نسبی است. حمالت نظامی اخیر با یک تالش سیاسی موازی 
و  انزجار  هم  هنوز  عراق  سنی های  میان  در  نبوده اند.  همراه 
نگرانی های عمیقی وجود دارد و جنگ داخلی سوریه همچنان 
شعله ور است. داعش اکنون به سراغ رویکرد شبه نظامی شرارت 
آمیز و موثری که قبل از کمپین های چشمگیر سال 2۰۱۴ اجرا 
اسالمی«  »دولت  یک  ایجاد  پروژه  گشت.  خواهد  باز  می کرد، 

شکست خورده اما این سازمان هنوز شکست نخورده است.
همچنان برای خوش بینی دالیلی وجود دارد. سه چالش کلیدی 
که پروژه دولت سازی داعش را تضعیف کرد نسبت به دیگر 
گروه های شبه نظامی نیز مصداق دارد. نه شبه نظامیان کهنه کاری 
مثل ایمن الظواهری و نه شبه نظامیان جوان تر نتوانسته اند راهی 
اکنون توصیه  الظواهری  کنند.  پیدا  این چالش ها  بر  برای غلبه 
به یک رویکرد »آرام آرام« برای فتح ذهن ها و قلب های مردم 
محلی می کند که به نظر می رسد نتایجی در سوریه به بار آورده 
و در عین حال او تشویق به عقب نشینی تاکتیکی از مناطقی نظیر 
به جای  یمن  در  القاعده  به  وابسته  کنترل شاخه  مناطق تحت 

درگیری های پایانی خونین می کند.
اما اگر القاعده و یا هر گروه دیگری می توانست مثل داعش این 
میزان از اراضی را در خاورمیانه فتح و کنترل کند باز هم با همان 
نتیجه یعنی با یک شکست خونین و پرهزینه مواجه می شد. اگر 
هم که آنها چنین اراضی ای را تصرف نمی کنند به جایش باید 
بر تروریسم چشمگیر متکی باشند تا از طریق آن افراط گران 
دیگر را در جهان بسیج کنند. این یک راهبرد بلندمدت است 
است.  بوده  ناپایدار  آن  تاثیر  معموال  اما  داشته  را  نتایجی  که 
داعش هنوز هم می تواند آسیب بسیاری زیادی به عراق، سوریه 
به  هم  مشابهی  آسیب  می تواند  آیا  کند.  وارد  منطقه  کلیت  و 
اروپا  امریکا،  بریتانیا،  در  را  مردم  گروه  این  کند؟  وارد  غرب 
شبه نظامیانی  وابسته،  گروهک های  طریق  از  دیگر  جاهای  و 
که برای عملیات می فرستد و عواملی که به آنها الهام می دهد، 
تهدید می کند. اکنون که دیگر خبری از خالفت داعش نیست 
تهدید مربوط به همه عوامل با تغییر اساسی روبرو خواهد شد.

همچنین تاثیر این اتفاق بر به اصطالح »استان هایی« که در سه 
سال گذشته از سوی افراد مرتبط با داعش ایجاد شدند متنوع 
خواهد بود. برخی از این گروه های همفکر با داعش بیشتر تحت 
تاثیر اتفاقات محیط اطرافشان بوده اند تا اتفاقاتی که هزاران مایل 
دورتر از آنجا می افتد. به این ترتیب تعهد فعاالنه آنها به »مبارزه 
جهانی« و به دنبال آن حمالت علیه اهداف غربی تا حد زیادی 
این کشورها دلگرم  برای  این می تواند  تضعیف خواهد شد و 
کننده باشد. در عین حال دیگر امکان اینکه داعش بتواند یکی از 
این »استان ها« جانشینی برای خالفتش کند وجود ندارد. عراق 
و سوریه از اهمیت مذهبی و تاریخی یگانه ای برخوردار هستند 
گمانه زنی ها  شود.  کپی برداری  دیگر  جاهای  در  نمی تواند  که 
درباره اینکه فیلیپین ممکن است تبدیل به پایگاه خالفت داعش 
خارجی  شبه نظامیان  نیز  آنها  کنار  در  هستند.  خنده دار  شود 
شبه نظامیان خارجی  که  داده  نشان  تاریخ  دارند.  داعش وجود 
تاثیر  داعش که متعلق به دیگر کشورهای جهان اسالم هستند 
بسیار قدرتمندی خواهند داشت اما تاکنون هنوز موج خشونت 
مربوط به کهنه کاران داعش به هنگام بازگشت از میادین جنگ 
خاورمیانه اتفاق نیفتاده است. بریتانیا اگرچه طی یکسال اخیر 
حمالت  این  در  اما  بوده  سریع  حمالت  سلسله  یک  شاهد 
شبه نظامیانی که از سوریه و عراق بازگشته باشند دست نداشتند. 
چند  انگلیس  ام آی ۵  اطالعاتی  مدیرکل سرویس  پارکر،  اندرو 
روز پیش و درخصوص »افزایش چشمگیر« تروریسم افراطی به 
دلیل بازگشت بالقوه ۸۵۰ بریتانیایی از مناطق سابقا تحت کنترل 
داعش هشدار داد. با این حال او اذعان کرد که هنوز موج بزرگ 

این بازگشت عملی نشده است.
این وضعیت این امکان را به وجود می آورد که داعش بتواند در 
ماه ها و سال های آینده الهام بخش کسانی شود تا این افراد مشابه 
گذشته دست به حمالت تروریستی و خشونت بزنند. در ۵۰ 
سال گذشته چهار موج بزرگ شبه نظامیان افراط گر دیده شده 
که دو موج آن مربوط به اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ و 
همچنین بعد از آن در اوایل دهه ۱۹۹۰ هستند که عمدتا محدود 
به جهان اسالم می شدند. سومین و چهارمین موج نیز مربوط به 
اواسط دهه ۱۹۹۰ تا سال 2۰۱۰ و از سال 2۰۱۰ تا االن می شود 
که در طی آن خشونت بزرگی در کشورهای مسلمان به همراه 

حمالت تروریستی چشمگیر در غرب اتفاق افتاد.
رشد  دوره  یک  داشتند:  مشابه  مسیری  موج  چهار  این  همه 
جلب  برای  چشمگیر  اتفاق  یک  آهسته،  و  شده  واقع  مغفول 
توجه علنی به یک تهدید جدید، یک مرحله مبارزه بی رحمانه 

و پس از آن عقب نشینی.
را  فزاینده  تهدید  این  اول  مرحله  اغلب  ما  که  از دالیلی  یکی 
تهدید  آخر  این است که عمدتا روی مرحله  نادیده می گیریم 
باید این واقعیت را در خاطر  یعنی افول آن متمرکز هستیم و 

داشته باشیم.
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حوریهمصدق

ــت، خشــونت ها و  ــه حکوم ــار ب ــا پیوســتن حکمتی چــرا ب
حمــالت تروریســتی علیــه مــردم افغانســتان شــدت گرفتــه 
ــش چنان چــه  ــن شــخص و حزب اســت؟ چــرا پیوســتن ای
ــود،  ــی شــده ب ــردان در داخــل و خــارج کشــور پیش بین توســط دولت م
ــه  ــراد ملکــی و حمل ــا و کشــتار اف ــر کم شــدِن ناامنی ه ــری ب ــا تأثی نه تنه
ــی و عام المنفعــه نداشــته اســت، بلکــه در شــرایطی  ــر تأسیســات دولت ب

ــز زده اســت؟ ــن نی ــا و حمــالت را دام ــن ناامنی ه ای

عبدالحیخراسانی

سیاست ورزی منافقانه 
سیاست ورزی منافقانه، کم کم در افغانستان به فرهنگ سیاسی 
می گردد.  نهادینه  شخصی  منفعت محورِی  و  می شود  تبدیل 
باری در کالس درِس سیاسِی نهضت آزادی ایران، شادروان دکتر ابراهیم 
انقالب روشن  با  بعضی ها  »تکلیف  آزادی گفت:  نهضت  ُکل  دبیر  یزدی، 
نیست، معلوم نیست این ها در نظام هستند، بر نظام هستند یا با نظام هستند؟«
حاال داستاِن برخی از سیاست ورزاِن جامعۀ افغانستان، درست مصداق همین 
این است که معیار برخی ها فقط منافع مادی و  باال است. واقعیت  جملۀ 
مصلحت سیاسی شخص و خانوادۀشان است که موقعیت سیاسی آنان را 
اقتصادی جاری  بود و شریان  تأمین  مادی شان  منافع  اگر  می کند.  تعریف 
بود، »در نظام« هستند؛ اما به محض این که عدالت به سراغ خودشان آمد، 
»برنظام« می شوند و اگر دولت با فساد گذشته شان کاری نداشته باشد و 

سفرۀ نعمت همچنان برای شان مساعد باشد، »با نظام« هستند.
و  منافق  و  فاسد  سیاست مداران  همین  ما  اساسی  مصیبت های  از  یکی 
جوانان  اند.  گرفته  گروگان  به  را  ما  مردم  آرمان  که  هستند  منفعت محور 
ما نباید معیارشان کردار و گفتار سیاست مداران باشد، بلکه معیار عدالت، 
حق، قانون، صداقت و تقوا است و فرد نمی تواند معیار باشد. رفتار و گفتار 
سیاست ورزان را باید با معیارهای قانونی و الهی و انسانی سنجید. مبارزه 
انتخابی با فساد و فاسد، مبارزۀ شیطانی و منافقانه است؛ فاسد و مافیا هر 
که است و از هر قوم و قبیله یی که است، محکوم است و مطرود؛ و ظلم بر 
شهروندان از طرف هر مافیاساالری انجام گردد، مستحق نفرین و محاکمه 

است.

فتانهاسحاقگیالنی

جناب رییس جمهور!
مهم ترین خواست مردم افغانستانف زیستن در والیت 
انسان ُکشی،  قطع  و  امنیت  بلکه  نسیت،  درجه یک 
اهم ترین خواست تمام مردم این مرز و بوم را تشکیل می دهد. اگر 
کابل والیت درجه یک باشد، من صدبار زیستن در نورستان، بامیان و 
بادغیس را هم از لحاظ زیست محیطی و هم از لحاظ امنیتی به عنوان 

به اصطالح والیت های درجه دو و سه، ترجیح می دهم.

مهدیمنادی

همچنان  و  داده  تکان  را  همه  قلب  اخیر،  المناک  حوادِث 
قربانی از مردم مظلوم ما گرفته است. به نظر می رسد که این 
روند همچنان ادامه داشته باشد. امتداد چنین روندی، کاسۀ 
صبر مردم را لبریز می کند و موجب گسترش نابه هنجاری در رفتار مردم 
خواهد شد. این نابه هنجاری می تواند شکاف های اجتماعی ما را گسترش 
دهد و طبیعی است که این چنددسته گی به نفع دشمنان جان و مال مردم 
ما خواهد بود. در نظرم رفتار جمع محورانه، تصمیم گیری اجماعی و صبور 

بودن به نفع همه گان است.

كریمپاكزاد

توهین بزرگ ملی:
دیدن این عکس مرا به این فکر انداخت که اشرف غنی به 
اهمیت  بازدیدهایش  و  مالقات ها  محتوای  به  نسبت  شکل، 
بیشتر می بخشد؛ در کجا و در کدام صالون تیلرسون، وزیر خارجۀ امریکا 
را پذیرفته است. چند لحظه پبش مطلع شدم که این جا پایگاه نظامی امریکا 
در بگرام است. بازهم باورم نمی شود و به قید شرط می نویسم. در تعامالت 
وزیر  یک  بازدید  حاکمیت،  صاحب  و  مستقل  کشورِ  دو  میان  بین المللی 
خارجه به دعوت و یا به خواست وزیران خارجه صورت می گیرد. فقط در 
موارد استثنایی وزیر خارجۀ مهمان توسط رییس جمهور پذیرفته می شود، 
به  ظریف  جواد  اخیر  سفر  مانند  انتشار عکس.  و  رسمی  پروتوکل  بدون 

فرانسه.
رفتن اشرف غنی در پایگاه نظامی امریکا برای مالقات با وزیر خارجۀ آن 
در  تیلرسون  اگر حضور  نیست.  رایج  دیپلوماتیک  تعامل  هیچ  در  کشور، 
ارگ ملحوظات امنیتی داشت، این ملحوظات شامل رفتن غنی به بگرام هم 
می شود. این باور کردنی نیست که طالبان جان تیلرسون را تهدید می کنند، 
اما از اشرف غنی را نه. حضور غنی در بگرام بر عالوۀ این علت امنیتی 
که در واقع پیروزی طالبان را تثبیت می کند و آنان حتمًا از آن بهره برداری 
خواهند کرد، توهین به ملت افغانستان است. این مالقات به احضار غنی 
توسط تیلرسون می ماند تا به مسافرت یک وزیر خارجه برای مالقات سران 

دولتی افغانستان. آیا واقعًا افغانستان یک کشور مستقل است؟

رونالدو:
پایانسلطۀمنومسیبرفوتبالجهان؟

اینتازهشروعکاراست!

فیـسبـوکنـــامــه

فوتبالیستان  همانند  نیمار  می گوید،  رئال مادرید  پرتغالی  ستارۀ  فوق 
خوب جوان دیگر می تواند عنوان بهترین بازیکن جهان را از آن خود 

کند.
کریستیانو رونالدو که در مراسم معرفی بهترین های سال فیفا موسوم 
و  بارسلونا  از  آرژانتینی  مسی  لیونل  با شکست   )The BEST( به 
نیمار برزیلی از پاری سن ژرمن، عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 
2۰۱۷ را از آن خود کرد، در گفت وگو با شبکۀ تلویزیونی »رئال مادرید 
تالش  نتیجۀ  این  گفت:  انفرادی  افتخارات  کسب  مورد  در  تی وی« 
کار های  انجام  عالی،  تغذیۀ  خوب،  خواب  زیاد،  فداکاری  بسیار، 
فوق العاده و بودن الگویی حرفه یی بوده است. کسب عناوین انفرادی 

و تیمی که ما به دست آورده ایم، تماشایی بوده است.
او همچنین در منطقۀ مصاحبۀ میکسد زون در پاسخ به این پرسش که 
»این عنوان، نقطۀ اوج یکی از بهترین  فصل های شما است، از کسب 
دومین جایزۀ The Best )بهترین( چه حسی دارید؟«، اظهار داشت: 
سال فوق العاده یی بود. از رئال مادرید تشکر می کنم. من عناوین تیمی 
و انفرادی کسب کردم و این چیزی بود که می خواستم. از خانواده ام، 
بازهم صاحب  پدر شده ام،  من  می کنم.  تشکر  پسرم  از  و  نامزدم  از 
فرزندی دیگر خواهم شد و از این بابت خیلی خوشحالم. در لحظۀ 

خاصی از زنده گی ام هستم.
با کسب  را که »شما  این پرسش  پرتغالی کهکشانی های  فوق ستارۀ 
۴۳,۱۶ درصد آرا این عنوان را کسب کردید، این در حالی است که 
مسی ۱۹,2۵ درصد آرا و نیمار ۶,۹۷ درصد آرا را به خود اختصاص 
دادند. این اعداد به شما چه می گویند؟«، این طور پاسخ داد: آرزویم 
کسب عنوان قهرمانی با تیم ملی پرتغال بود که این در یورو 2۰۱۶ 
عملی شد و به قهرمانی رسیدیم. در ردۀ کسب عناونی انفرادی هم 
دیگر کمبودی حس نمی کنم. چیزی که می خواهم کسب عناوین تیمی 
به منظور کسب عناوین انفرادی است. برای این هدف تالش می کنم و 

کسب این دو عنوان )تیمی و انفرادی( را دوست دارم.
سلطۀ  بر  جانشینی  نیمار  »آیا  که  پرسش  این  با  مواجه  در  رونالدو 
عنوان  برای کسب  نیمار  تأکید کرد:  بود؟«،  رونالدو و مسی خواهد 
بهترین بازیکن جهان کاندیدا شد و می تواند در آینده این عنوان را 
از آن خود کند. در خیلی از مصاحبه هایم گفته ام که بازیکنان جوان 
زیادی هستند که در سطح باالیی هستند و آنان هم می توانند به این 
عنوان برسند. در حال حاضر عنوان بهترین بازیکن جهان به من تعلق 
خیلی  بابت  این  از  و  شدم  برنده  بخت آزمایی  در  من  است،  گرفته 
خوشحالم. در لحظۀ خیلی زیبا و خاصی از زندگی ام هستم و تنها به 

فکر لذت بردن از آن هستم.
این پرسش که »وقتی دستارودهای  به  پاسخ  رونالدوی ۳2 ساله در 
دوران حرفه یی  خود را آنالیر می کنید، چه فکری می کنید؟« یادآور شد: 
باارزش هستند و حس خیلی خوبی بابت آن ها  دستاوردهایم بسیار 
دارم. من با رضایت کامل می خوابم، زیرا همه چیز را به خوبی انجام 
داده ام. من خوش شانس و انسان بسیار خاصی هستم، چون در بهترین 
باشگاه جهان و با بهترین بازیکنان بازی می کنم. ما هر سال عناوین 
بازیکن  بهترین  به عنوان  پنجمین بار  برای  قهرمانی کسب می کنیم و 
از  تنها می خواهم  انتخاب شدم. دیگر چه چیزی می خواهم؟  جهان 

فوتبالم لذت ببرم و برای این کار انگیزۀ باالیی دارم.
با  اکنون  »شما  این که  بر  مبنی  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  کریس 
کسب پنج عنوان بهترین بازیکنان جهان از این حیث با لیونل مسی 
حیث  این  از  شما  با  طال  کفش   ۴ کسب  با  هم  لئو  و  شدید  برابر 
اتفاقی  اهمیتی دارید، چه  برابر است. در رقابت هایی که شما چنین 
نمی کنم.  رقابت  لیونل  با  من  گفت:  افتاد؟«،  خواهد  جام جهانی  در 
باید  که  است  آن طوری  هم  اوضاع  هستیم.  مشابه  دورۀ  یک  در  ما 
باشد. خیلی خوشحالم، چون در بهترین باشگاه جهان بازی می کنم و 
فرصت اثبات این موضوع را دارم که در سطح باالیی هستم. در آینده 

خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
»آیا این پایان سلطه مسی و رونالدو بر فوتبال جهان است؟«، بهترین 
بازیکن جهان در سال 2۰۱۶ در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: 

پایان؟ این تازه شروع کار است...

ديکیدونکيختمجنگونه
کهسیاستانسانيشي

دستگیرروشنیالی
لومری برخه:

هــره ورځ د وژلــو او تــرور کولــو خرونــه دي. يــو د ديــن پــه نــوم د 

ديــن دوښــمنان وژين. بــل د قــوم پــه نــوم د قــوم دوښــمنان وژين، 

ــن،  ــوازي ن ــه ي ــمنان وژين... ن ــژاد دوښ ــوم د ن ــه ن ــژاد پ ــل د ن ب

پــرون هــم پــه ميليونونــو انســانان د ديــن، نــژاد، ايديولــوژي، قــوم، 

ملــت ... پــه نومونــو نفــي شــوي او حــذف شــوي دي. پــه همــدي 

ــاين  ــه انس ــوه لوي ــي ي ــار ک ــه ميامن ــوم پ ــه ن ــن پ ــي د دي ــو ک ورځ

فاجعــه روانــه ده. دلتــه پــه لســگونو زره انســانان پــه دي گنــاه چــي 

مســلامنان دي لــه تعقيــب، شــکنجي، فــرار او مــرگ رسه مخامــخ 

دي او دلتــه هــره ورځ د بريــت پــه ضــد جنايــت کيــږي.

همــدي ويشــونکو عنرصونــو سياســت او ســيايس فرهنــگ د 

ــه  ــدل کــړي دي. پ ــدان ب ــه مي ــو ... پ ــو، نفــي کول خشــونت، وژل

پيړيــو پيړيــو د افغانســتان سياســت او ســيايس فرهنــگ د » هرڅــه 

يــا هيــڅ« د مخاليفينــو حــذف او نفــي کــول او خپلــه اراده او خپــل 

نظــر د ټولنــي اراده او د ټولنــي نظــر تعريــف کول...متاثــر دی. دلته 

هغــه چــا هــم واک الســه کــړي چــي نــه د ټولنــي رضورت، نــه د 

ــه یــي د ټولنــي لــه پــاره برنامــه او تــگالره  زمــاين رضورت وو او ن

درلــوده او دا پــه ټولنــه د يــوه گــروپ، يــوه تفکــر، يــوې ايديولــوژي 

ــو  ــاه کول ــان د تب ــه د ځ ــول دي. دلت ــل ک ــت تحمي ــوه سياس او د ي

ــو  ــه پوهــي او پرمختــگ د راتلونکــو نســلونو د يب برخــي کول او ل

ــه  ــوازي پ ــي ي ــه دي چ ــه څ ــوي دي. دا هغ ــوړي ش ــکري ج لښ

ــه کــي  ــوه نابالغــه ټولن ــه ي ــه او پ ــوه يب تفاوت ــه ي ــوه کمــزوري، پ ي

ــر اســارت  ــوه ت ــه ي ــږي. دا هغــه څــه دي چــي پ ــه واقعيــت بدلي پ

ــه،  ــواگاين، انقالبون ــه، بل ــږي. جنگون ــي کي ــي پ ــه ک ــدي ټولن الن

ــي او  ــوې نابالغ ــم د ي ــاوري ... ه ــزه يب ب ــايت، ټولني ــزه يب ثب ټولني

ــتان... ــاوي دي. افغانس ــي ځانگړتي ــزوري ټولن کم

ــه  ــي رسه ل ــوين ټولن ــوې ميلي ــه ي ــاره ل ــه پ ــودي ل ــه د اوږدي م دلت

ــه  ــو پ ــو د ســاده کول ــي د واقعيتون ــه ب ــت او ل ــوي خــوا د مطلقي ي

بنيــاد چلنــد شــوی او هڅــه شــوي همــدا ميليــوين ټولنــه د فرمــان 

او قومانــدي پــه دود بدلــه کــړي. پــه دايس حــال کــي چــي ټولنــه 

نــه پــه فرمــان او نــه هــم پــه قومانــده بدليــږي. د لتــه پــه سياســت 

او ســيايس فرهنــگ کــي د دوســت، د مخالــف او د دوښــمن 

مشــخص تعريفونــه نشــته دي او دا د ســيايس پوهــي يب وزيل او د 

ــواري دی. ــگ خ ــيايس فرهن س

زه تــر اوســه هغــه ســيايس گونــد نــه پيږنــم چــي انســاين ارزښــتونه 

ــا د  ــړي وي او ي ــدل ک ــو ب ــه بنيادون ــر پ ــيايس تفک ــل س ــي د خپ ی

ــه  ــه گوندون ــان وي. دلت ــي انس ــي ی ــز ک ــه مرک ــر پ ــيايس تفک س

ــاوي  ــي ځانگړتي ــي او ايديولوژيک ــي، گروپ ــي، قوم ــاوړي مذهب پي

ــي او  ــی او د ټولن ــايت وال ــته پ ــعور وروس ــيايس ش ــري او دا د س ل

ــزوري دی. ــتنو د درک کم ــه غوښ ــاين ل زم

د برابرو مکلفيتونو او نابرابرو حقونو ټولنه

قومــي او مذهبــي واکمنــي پــه ټولنــه کــي دواړو تبعيــض او 

نابرابــري تــه قانونيــت ورکــوي.

ــژاد  ــض، د ن ــي تبعي ــي قوم ــه ک ــه ټولن ــول پ ــيايس ک ــوم س د ق

ســيايس کــول پــه ټولنــه کــي نــژادي تبعيــض، د ديــن ســيايس کــول 

پــه ټولنــه کــي دينــي تبعيــض ... تــه قانونيــت ورکــوي. د بيلگــو پــه 

ــه ايــران کــي لــه ســونيانو او پــه عربســتان کــي لــه شــعيه  توگــه پ

ــه دي دو  ــږي او پ ــر چلندکي ــي او نابراب ــکاره تبعي ــو رسه ښ گان

ــر  ــه او نابراب ــر مکلفيتون ــو کــي ســونيان او شــعيه گان براب هيوادون

حقونــه لــري او نــه يــوازي لــه ښــځو، بلکــي لــه اقليتونــو رسه هــم 

د دوهمــي درجــي انســانانو پــه شــان چلنــد کيــږي. پــه ايــران کــي 

ــه  ــه درج ــآ دوهم ــعيه گان عم ــي ش ــتان ک ــه عربس ــونيان او پ س

انســانان دي. پــه اول کــي شــعيه ګان او پــه دوهــم کــي ســونيان د 

واکمنــي کولــو حقونــه لــري. پــه دي دوه هيوادونــو کــي د انســان 

ــار دی. ــو معي ــه ځــای مذهــب د سياســت او سياســت کول پ

ــبي  ــه نس ــري حقون ــوي ب ــه ک ــي هڅ ــي واکمن ــي او مذهب قوم

 culturalــبيت ــي نس ــه د فرهنگ ــري حقون ــم ب ــا ه ــدي او ي کان

relativism تابــع وگــرزوي. يب لــه شــکه فرهنگونــه نســبي او يولــه 

ــان  ــان او د انس ــي انس ــتنه داده، چ ــو پوښ ــري. خ ــل رسه توپرل ب

مفهــوم بــه څــه ډول او پــه کــوم منطــق نســبي کيــږي.؟ انســان او 

ــداي يش. انســان  ــه نســبي کي ــه نســبي دی او ن د انســان مفهــوم ن

د دنيــا پــه هــر هيــواد، د دنيــا پــه هــره برخــه، د دنيــا پــه هرفرهنــگ 

کــي، د دنيــا پــه هرنــژاد کــي، د د نيــا پــه هــر قــوم کــي اود دنيــا پــه 

هــر ديــن کــي انســان دی. کلــه چــي د انســان مفهــوم نســبي نــه دی 

پــه طبعــي توگــه دانســان حقونــو او ازاديــگاين هــم نســبي کيــداي 

نــي او نــه ددي او هغــه فرهنــگ، نــه ددي او هغــه قــوم، نــه ددي 

او هغــه نــژاد او نــه ددي او هغــه ديــن تابــع گــرزول کيــداي يش.



جیسونبرک،تحلیلگرروزنامهآبزرورانگلیس
بلندپروازی های  زمانی  داعش  تروریستی  گروه 
آخرین  اخیر  روزهای  در  اما  داشت  چشمگیری 
محاصره شدند  رقه  در شهر  که  گروه  این  مقرهای 
یک بیمارستان و یک استادیوم ورزشی بودند و این 
نهایت چیزی بود که از پایتخت این گروه تروریستی 

برای خالفت آن باقی مانده بود.
در  داعش  پناهگاه های  آخرین  این  پیش،  روز  چند 
رقه بعد از چند هفته درگیری خیابانی و بمباران به 

دست شبه نظامیان کرد افتاد.
برت مک گورک، فرستاده ویژه رئیس جمهور امریکا 
در نیروهای ائتالف مبارزه با داعش در یک توئیت 
درباره داعش نوشت: زمانی خود را سرسخت نشان 
از  و  نفرت انگیز  آرمان  به یک  تبدیل  اکنون  اما  داد 

دست رفته شده است.
مقام های  سوی  از  فاتحانه ای  ادعاهای  چنین  یک 
امریکا در جنگ هایشان علیه شبه نظامیان افراط گر از 
زمان حمالت ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱ تاکنون آشنا به نظر 
می رسد. این دست ادعاها در سال 2۰۰2 در ارتباط 
با افغانستان نیز شنیده شد اما هنوز نظامیان امریکایی 
در  ادعاها  این  هستند!  درگیر  طالبان  شبه نظامیان  با 
و   2۰۰۴  ،2۰۰۳ سال های  در  نیز  عراق  با  ارتباط 
از  امریکا  خروج  زمان  تا  متوالی  سالیان  همینطور 

عراق در سال 2۰۱۱ شنیده شد.
خبرنگاران  و  تحلیلگران  که  است  حالی  در  این 
معموال با بدبینی و تردید به یک چنین صحبت هایی 
درباره »پیروزی« نگاه می کنند. بسیاری از کارشناسان 
غربی اخیرا در ارتباط با تحوالت شهر رقه بیشتر از 
آنکه شروع به استقبال و جشن گرفتن کنند با احتیاط 
برخورد کردند: شهر رقه ممکن است آزاد شده باشد 
با شکست  هنوز  داعش سرکوب شده،  اگر چه  اما 

کامل بسیار فاصله دارد.
هنگامی که ما اوج قدرت داعش را به یاد می آوریم 
قابل  آن  افول  ابعاد  که  می شویم  متوجه  مقایسه  در 
یک   2۰۱۴ سال  اواسط  در  گروه  این  است.  توجه 
جمعیت ۷ تا ۸ میلیون نفری را در کنترل داشت که 
از آنها مالیات می گرفت. در عین حال عالوه بر آن 
میادین نفتی و پاالیشگاه ها، انبارهای غله، مسیرهای 
مهمات  و  سالح  بزرگ  انبارهای  پرمنفعت،  قاچاق 
و مجموعه قدرتمندی از تجهیزات نظامی قدرتمند 

مدرن را در اختیار داشت.
پایتخت اقتصادی آن شهر موصل بود که دومین شهر 
بزرگ عراق است. داعش را می توان ثروتمندترین و 
مجهزترین نیروی افراط گری که تاکنون دیده شده، 
امواج شوک  این گروه تروریستی  دانست. موفقیت 
را در سراسر جهان اسالم به وجود آورد. کارهایی که 
القاعده سال ها قبل در سال ۱۹۸۸  گروه شبه نظامی 
به هنگام شکل گیری در پاکستان درباره آنها صحبت 
کرده بود و قصد داشت در عرض چند دهه یا چند 
ماه  به یکباره در عرض چند  انجام دهد  آینده  قرن 
افتاد.  اتفاق  تازه کار  انشعابی  گروه  یک  سوی  از 
کمپین برق آسای داعش و اعالم تشکیل به اصطالح 
خالفت این گروه از سوی رهبر ۴۶ ساله ای به نام 
محل  از  البغدادی  ابوبکر  به  مشهور  عواد  ابراهیم 
آسانی  به  موصل  در شهر  ساله   ۹۵۰ مسجدی  منبر 
چشمگیرترین  عنوان  به  را  سپتامبر   ۱۱ حمالت 
تحت الشعاع  گر  افراط  گروه های  تاریخی  دستاورد 

قرار داد.
در سال 2۰۱۴ و 2۰۱۵ من با مردان و زنان جوانی 
مصاحبه کردم که فراخوان داعش را برای پیوستن به 
آن غیرقابل مقاومت می دانستند. آنها اهل بلژیک و 

مالدیو بودند که هر دو هزاران مایل از »شام« فاصله 
داشتند. تعدادی از آنها به موطن خود بازگشتند تا به 
ترویج ایدئولوژی بپردازند و یا به اروپا برگشتند تا 
دست به یکسری حمالت تروریستی بزنند. داعش 
باشد  کسانی  الهام بخش  بود  توانسته  حال  عین  در 
حمالت  انجام  برای  طوالنی  سفر  برای  نیازی  که 
فلوریدا  تا  گرفته  بنگالدش  از  نداشتند.  تروریستی 
صدها تن در موج جدید اقدامات تروریستی کشته 
شدند و چندین به اصطالح »استان« داعش از غرب 
آفریقا گرفته تا شرق آسیا تاسیس شد. با این حال 
این پروژه بزرگ و بلندپروازانه تا حد زیادی تبدیل 

به ویرانه شد.
سال  از  امریکا  ارتش  ارشد  مقام های  اعالم  طبق 
2۰۱۴ تاکنون نزدیک به ۶۰ هزار شبه نظامی داعش 

کشته شده اند و رهبران این گروه تروریستی بسیار 
تضعیف شده اند، هرچند که شخص ابوبکر البغدادی 
هنوز زنده است. در عین حال این گروه دیگر دولتی 
بین  از  آموزشی اش  کمپ های  و  ندارند  اختیار  در 
رفته است. ماشین تبلیغات داعش نیز که در تشویق 
در  امسال  حمالت  جمله  از  تروریستی  حمالت 
بریتانیا نقش زیادی داشت متوقف شده است. اخیرا 
در  موصل  سقوط  از  بعد  که  داد  نشان  تحلیل  یک 
ژوئیه 2۰۱۷ میزان توزیع رسانه های داعش به میزان 
دو سوم کاهش پیدا کرده است و کار این رسانه ها 

در اواسط سپتامبر به کلی پایان یافت.
اما  نیامده  دست  به  آسانی  به  داعش  شکست  اگر 
که  داشته  وجود  داعش  پروژه  در  ذاتی  سه ضعف 
اول  ساخت.  محتمل  بلندمدت  در  را  شکست  این 
موفقیت  برای  مداوم  فتوحات  به  نیاز  داعش  اینکه 
داشت چون پیروزی عالمت این بود که این گروه 
همچنین  است.  خداوند«  فرمان  به  »عمل  حال  در 
توسعه حکمرانی این گروه به معنی جذب نیروهای 
جدید برای جایگزینی تلفات جنگی، کسب مهمات 
و سالح های بیشتر، دستیابی به گنجینه های باستانی 
برای فروش، غارت اموال بیشتر، امکان توزیع غذای 

بیشتر و به دست آوردن جوامع و منابع جدید مثل 
چاه های نفت و پاالیشگاه ها بود. با این حال به مجرد 
اینکه داعش پایگاه های عمدتا سنی مذهب خود را 
اشغال کرد توسعه بیشتر این گروه بعید شد. اگرچه 
از مرزهای کشورهای  به آسانی  این گروه توانست 
استفاده  و  تردد  عراق  و  سوریه  مثل  زده ای  بحران 
کشورهای  مرزهای  از  نمی توانست  دیگر  اما  کند 
هیچ  به  کند.  عبور  اردن  و  ترکیه  مثل  قدرتمندتری 
وجه نیز داعش قادر نبود به عنوان یک نیروی عمدتا 
سنی مذهب عربی بتواند به قلب مرکز شیعه مذهب 

عراق نفوذ کند.
قبال  در  داعش  تحملی خشونت آمیز  بی  اینکه  دوم 
مخالفت ها و سرکوب گری این گروه در قبال جوامع 
شد.  آن  از  حمایت ها  تحلیل  باعث  کنترلش  تحت 
سریع  خیلی  توانست  داعش  اینکه  دالیل  از  یکی 
توسعه پیدا کند این بود که رهبران قبایل سنی و دیگر 
واسطه های قدرت در عراق و سوریه مشاهده کردند 
که پذیرش کنترل این گروه مزایای قابل توجهی به 
همراه خواهد داشت. حکومت این گروه می توانست 
امنیت نسبی، شکل سفت و سختی از عدالت و دفاع 
در مقابل رقبای شیعه و سرکوب گری های دیگر را 
در پی داشته باشد. همچنین به قدرت رسیدن داعش 
یا  کرده  تضمین  را  آنها  ماندن  زنده  در  می توانست 

دست کم محتمل تر کند.

و  شده  تضعیف  داعش  که  زمانی   2۰۱۵ سال  در 
دهد  ارائه  نمی توانست  خشونت  بجز  چیزی  دیگر 
روند جدایی ها از این گروه آغاز شده و شدت پیدا 
برتری  بازیابی  برای  اشتیاق دسته جمعی  کرد. دیگر 
برتری هایی  مشابه  غرب  بر  فنی  و  سیاسی  نظامی، 
و  داشتند  قبل  سال  هزار  اسالمی  قدرت های  که 
به  مردم  کردن  متقاعد  برای  آخرالزمان  بر  تاکید  یا 
منظور جنگیدن برای آرمان داعش کافی نبودند. در 
بودند  داعش  خارجی  شبه نظامیان  این  نیز  نهایت 
عنوان  به  رقه  در  که  استادیومی  و  بیمارستان  از  که 
ماند  باقی  »خالفت«  از  بازمانده  مکان های  آخرین 
دفاع می کردند. پیش از آن تمامی شبه نظامیان سوری 

این گروه چندین روز قبل تسلیم شده بودند.
سوم اینکه داعش شروع به در افتادن با غرب کرد. 
این جنبش  در  محوری  و  آگاهانه  تصمیم  این یک 
بود نه اینکه تصمیمی برآمده از دفاع شخصی بوده 
باشد. اوایل سال 2۰۱۴ قبل از آنکه حمالت هوایی 
ائتالف مبارزه با داعش تحت رهبری امریکا شروع 
به  را  تروریستی  حمله  عوامل  اولین  داعش  شود 
اروپا فرستاد. در گذشته در مکان هایی نظیر پاکستان، 
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دروازۀخوستآموزگاران
ریاستمعارفرابستند

سازمان پیمان امنیت جمعی:

افغانستانمرزدرتروریستانشمار
وتاجیکستانبههفتهزارتنمیرسد

والیت  این  معارف  ریاست  درِ  خوست  در  آموزگار  ده ها 
را بستند.

وعده های  از  سال ها  گذشت  با  می گویند،  آموزگاران  این 
توزیع زمین برای آموزگاران از سوی حکومت، تاکنون هیچ 
هشدار  آموزگاران  این  است.   نشده  مورد  این  در  اقدامی 
می دهند که اگر حکومت همچنان در برابر آنان بی تفاوت 

باشد، به اعتراضات خود ادامه می دهند.
آنان  به  حکومت  بود  قرار  که  زمین هایی  می گویند،  آنان 
توزیع کند، از سوی زورمندان غصب شده اند و مسؤوالن 

باید در بازپس گیری این زمین ها هرچه زودتر اقدام کند.
می گوید،  سالم وطندار  به  خوست  والی  حبیبی،  حکم خان 
توزیع  قضیۀ  اما  است،  خوستی  آموزگاران  حق  اعتراض 
این  مقام های محلی خارج است و در  از صالحیت  زمین 

رابطه باید مسؤوالن در مرکز تصمیم بگیرند.
تعهدات  جمله  از  کشور  آموزگاران  تمام  به  زمین  توزیع 
نخست رییس جمهور بود که وعدۀ اجرای آن را در شش 
از  سال  سه  که  اکنون  اما  بود،  داده  کاری اش  نخست  ماه 
ریاست جمهوری محمداشرف غنی می گذرد، زمین به ۱۰ 

درصد از تمام آموزگاران کشور هم توزیع نشده است.

سازمان پیمان امنیت جمعی در حفاظت از آسیای مرکزی 
مرز  در  تروریست  هزار«   ۷« به  نزدیک  که  کرده  اعالم 

افغانستان و تاجیکستان فعالیت دارند.
جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  سرمنشی  خاچاتوراف  یوری 
گفته که این تروریستان برای گروه های داعش و طالبان در 

افغانستان می جنگند.
مرز  در  تروریست  هزاران  حضور  که  کرده  تاکید  وی 
افغانستان و تاجیکستان یک تهدید جدی برای کشورهای 

آسیای میانه است.
از  شماری  و  روسیه  نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
تروریستی  گروه های  فعالیت  از  مرکزی  آسیای  کشورهای 
ابراز  شدت  به  افغانستان  شمال  در  داعش  گروه  ویژه  به 

نگرانی کرده بود.
گزارش هایی وجود دارد که روسیه برای سرکوب داعش در 
شمال افغانستان، از گروه طالبان حمایت می کند؛ مساله ای 

که مسکو آن را به شدت رد کرده است.
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