
ثور و آزمون دو فکر در افغانستان

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2252  چها  ر شنبه         5 ثو  ر  /   ا رد  یبهشت         y    1397    9  شعبا ن ا لمعظم    y 1439  25 ا پر  یل    2018

از  فاریــاب  والیــت  محلــی  مقام هــای 
کشــته شــدن یکــی از فرماندهــان برجســته 

ــد. ــر دادن ــامی خب ــت اس ــزب جمعی ح
ــاب   ــی فاری ــوزی، وال ــون ف ــد همای محم
ــار  ــه انفج ــب در نتیج ــنبه ش ــت دوش گف
میــن، ژنــرال غــام فــاروق قاطــع، فرمانــده 
خیــزش مردمــی در ایــن والیــت بــه همراه 

یکــی از محافظانــش کشــته شــد.
ــداد در  ــن روی ــه ای ــه او، در نتیج ــه گفت ب
ــز  ــر نی ــر دیگ ــار نف ــار، چه ــوالی الم ولس

ــدند. ــی ش زخم
فرمانــده  می گویــد  فاریــاب  پلیــس 
ــا  ــری ب قاطــع در حــال بازگشــت از درگی
ــوالی  ــیرینک در ولس ــه ش ــان در منطق طالب
ــا بمــب  ــرش ب ــه موت ــود ک پشــتونکوت ب

ــرد. ــورد ک برخ
ــگاران  ــه خبرن ــه ب ــه ای ک ــان در بیانی طالب
ــداد را  ــن روی ــئولیت ای ــتاده  اند، مس فرس

ــد. ــده گرفتن ــه عه ب
عطامحمــد نــور، رییــس شــورای اجرایــی 
ــای قاطــع  حــزب جمعیــت اســامی از آق
ــر در  ــت ناپذی ــنگر شکس ــوان »س ــه عن ب
مقابــل طالبــان« یــاد کــرده و گفتــه او یکــی 
از موانــع بــزرگ رســیدن طالبــان بــه 
ــتان محســوب  فاریــاب و شــمال افغانس

. می شــد
ــای  ــرادر آق ــه ب ــور، س ــای ن ــه آق ــه گفت ب
قاطــع نیــز در دو ســال گذشــته در جنــگ 

ــان مســلح کشــته شــدند. ــا مخالف ب
عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایی افغانســتان 
نیــز در اعامیه یــی گفتــه کــه ژنــرال قاطــع 
از فرماندهــان برجســته در والیــت فاریــاب 
بــود کــه در راســتای تامیــن امنیــت نقــش 

موثــری داشــت.
صــاح الدیــن ربانــی، رییــس حــزب 
جمعیــت و وزیــر خارجــه افغانســتان نیــز 
ــای قاطــع در عــزم  ــه کشــته شــدن آق گفت
و اراده مــردم افغانســتان بــرای مبــارزه 
و شکســت دادن دشــمنان تاثیــر منفــی 

ــت. ــد داش نخواه
پیــش از نیــز شــماری از فرماندهــان حــزب 
جمعیــت اســامی در رویدادهــای مختلــف 
ــه  ــا ب ــماری از آنه ــه ش ــدند ک ــته ش کش

طالبــان نســبت داده شــد.

شهادت یک فرمانده نامدار 
جهاد و مقاومت در فاریاب

از  طبیعـی  حـوادث  بـا  مبـارزه  وزارت 
هشـدار  کشـور  در  خشکسـالی  پیامدهـای 
مهاجرت هـای  خطـر  کـه  می گویـد  و  داده 

می کنـد. تهدیـد  را  افغانسـتان  میلیونـی 
امـور  در  دولـت  وزیـر  فهیـم  آقـا  نجیـب 
رسـیدگی بـه حـوادث طبیعی روز سه شـنبه 
»اثـرات  عنـوان  زیـر  نشسـتی  در  ثـور(   4(
تخریـب محیط زیسـت بر صحـت عامه« در 
کابـل از پیامدهای خشکسـالی در کشـور به 

شـدت ابـراز نگرانـی کرد.
آقـای فهیـم گفـت کـه هـم اکنـون بسـیاری 
از والیـات افغانسـتان بـا خطر خشک سـالی 
روبـرو می باشـند کـه ایـن مسـاله تاثیـرات 
مخـرب اجتماعـی و زیسـت محیطـی را بـر 

مـردم افغانسـتان تحمیـل خواهـد کرد.
و  چراگاه هـا  اکنـون  هـم  گفـت،  وی 
مکان هـای  گذشـته  در  کـه  علف زارهـا 
مناسـبی برای مالداری محسـوب می شـدند، 
بـه کلـی از بیـن رفتـه، مشـکل کـم آبـی در 

بسـیاری از والیـات وجـود دارد و هـزاران 
شـدند. تلـف  خطـر  در  مواشـی 

آقـای فهیم بروز خشک سـالی در افغانسـتان 
بـرای روسـتا نشـینان  بزرگـی  را تهدیـدی 
افغانسـتان کـه بیشـترین جمعیـت کشـور را 
تشـکیل می دهنـد دانسـته، گفـت کـه ایـن 
خطـر زندگـی روسـتا نشـینان را کـه مبتنـی 
بـر مالـداری و زراعت آنهم از نـوع للمی آن 

اسـت بـا خطـر مواجـه کرده اسـت.
وزیـر دولـت در امور رسـیدگی بـه حوادث 
بـا  خشک سـالی  معضـل  کـه  داد  هشـدار 
روسـتا  بـر  کـه  مخربـی  و  ناگـوار  اثـرات 
خطـر  دارد،  قبـال  در  افغانسـتان  نشـینان 
بـه  روسـتائیان  میلیونـی  مهاجرت هـای 

اسـت. کـرده  تشـدید  را  شـهرها 
از  ناشـی  علف چرهـا  نبـود  فهیـم  آقـای 
مناطـق  در  خشک سـالی  معضـل  بـروز 
عمدتـا روسـتایی افغانسـتان را هرچنـد بـا 
هزینـه هنگفـت نیـم میلیـون دالر مهـار پذیر 

دانسـت، امـا نابـودی منابع آبی در روسـتاها 
را چالشـی خوانـد که راه حلی نداشـته و به 
مهاجرت هـای میلیونـی ختـم خواهـد شـد.
افغانسـتان  وی گفـت کـه وزارت زراعـت 
بـه  علوفه جـات  تهیـه  بـرای  را  طرحـی 
مواشـی آمـاده کـرده کـه بـا هزینـه بیـش از 
نیـم میلیـون دالـر علوفـه یـک سـاله بـرای 

مواشـی آمـاده خواهـد شـد.
امـا بـه گفتـه ایـن مسـوول حکومـت منابع 
آبـی مـردم در والیت های جوزجان، سـرپل، 
بادغیـس و نیمـروز در حـال نابـودی اسـت 
کـه ایـن مسـاله بـروز فاجعه محیط زیسـتی 

و اجتماعـی را شـدت می بخشـد.

آقـای فهیـم در ایـن بـاره بیـان داشـت کـه 
آبـی  منبـع  دو  از  کـه  جوزجـان  والیـت 
هجـده نهـر مـزار شـریف و دریـای سـرپل 
برخـوردار بـود درسـال جاری از مـاه حمل 
بـه این طـرف با کـم آبی روبرو شـده و این 
معضـل در والیت هـای نیمـروز و بادغیـس 
نیـز روسـتائیان را به شـدت تهدیـد می کند.
وزیـر دولـت در امور رسـیدگی بـه حوادث 
طریـق  از  مـردم  همگانـی  بسـیج  طبیعـی، 
اسـتفاده بـه صرفـه از منابـع آبـی را راه حل 
مهـار ایـن معضل دانسـته از مردم خواسـت 
کـه در برابـر معضـات زیسـت محیطـی به 

صـورت همگانی بسـیج شـوند.

صفحه 6

هشدار وزیر دولت 
در امور مبارزه با حوادث از بروز قحطی

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

بازرس ویژۀ امریکا در کابل:

با پـول ما 
نکنیـد کمپـاین 

ACKU



حملــۀ مرگبــار انتحــاری بــه یــک مرکــز توزیع 
ــه  ــر ب ــه منج ــل ک ــرب کاب ــنامه در غ شناس
کشــته شــدن نزدیــک بــه هفتادتــن و مجــروح 
ــودکان  ــمول ک ــه ش ــی ب ــدن 140 غیرنظام ش
ــی در  ــای اصل ــوز از بحث ه ــد هن ــان ش و زن
اســت.  سیاســی  نشســت های  و  رســانه ها 
فضــای مجــازی پراســت از خاطــره نویســی ها 
و واکنش هــا بــه ایــن حملــۀ وحشــیانه و 
غیرانســانی. ظاهــراً داعــش مســوول ایــن 
ــاور  ــن ب ــه ای ــیاری ها ب ــت و بس ــه اس حمل
ــن گــروه تروریســتی تــاش دارد  ــه ای ــد ک ان
ــه  ــی را وارد افغانســتان ســازد ک همــان بحران
از دهه هــا بــه ایــن ســو در آن ســوی مرزهــای 
کشــور در پاکســتان تجربــه شــده اســت. جنگ 
مذهبــی کــه بــه بــاور بســیاری از کارشناســان 
ــای  ــته، از هدف ه ــینه نداش ــتان پیش در افغانس
اصلــی چنیــن حماتــی اســت. البتــه حماتــی 
را کــه داعــش تــا بــه حــال در نقــاط مختلــف 
نظــری  چنیــن  عهده گرفتــه  بــه  کشــور 
امــا کل قضیــه چنیــن  تاییــد می کنــد.  را 
بــوده نمی توانــد. داعــش شــاید بیشــترین 
ــین  ــیعه نش ــاط ش ــه نق ــود را ب ــای خ حمله ه
ــه ویــژه هزاره نشــین متوجــه کــرده باشــد  و ب
ــت  ــوم نیس ــچ معل ــه هی ــروه ک ــن گ ــی ای ول
پایــگاه  و  شــده  افغانســتان  وارد  چگونــه 
ــگ  ــر از جن ــی فرات ــت، اهداف ــدا کرده اس پی
مذهبــی و حتــا تســخیر افغانســتان را در ســر 
ــد آن  ــورهای متح ــیه و کش ــد. روس می پروران
بــه همیــن دلیــل نســبت بــه ظهــور داعــش در 
افغانســتان احســاس نگرانــی می کننــد و آن را 
ــدف وارد شــدن  ــه ه ــروژۀ خــود ســاخته ب پ
بنیادگرایــی اســامی بــه کشــورهای شــان 
می داننــد. روس هــا در ایــن رابطــه بســیار 
ــه  ــد کــه طــرف دیگــر قضی ــد هرچن مصــر ان
یعنــی امریــکا، چنیــن اتهامــی را بــاور نــدارد 
درگیری هــای  نتیجــۀ  داعــش  می گویــد  و 
پیــش  ســال ها  از  کــه  اســت  خاورمیانــه 
چــون آتــش زیــر خاکســتر در منطقــه وجــود 
ــعله  ــور و ش ــرای ظه ــۀ ب ــا روزن ــته ام داش
ور شــدن نمی یافتــه اســت. حــاال کــه بــا 
ــان  ــه آن ــه گفت ــه ب ــه ک ــنج در منطق ــو متش ج
برخاســته از موجودیــت نظام هــای مســتبد 
اســت، ایــن گروه هــا فرصــت یافته انــد و 

ــتند  ــی اس ــه هدف های ــیدن ب ــاش رس در ت
ــد.  ــد می کن ــان را تهدی ــای جه ــه کل نظام ه ک
حــاال داعــش چــه برخاســته از وضعیــت 
ــا  ــد و ی ــه باش ــده در خاورمیان ــود آم ــه وج ب
داشــته  دســت  آن  ایجــاد  در  ابرقدرت هــا 
ــرای  ــدی ب ــه تهدی باشــند، اصــل مســاله را ک
ــور  ــازد. حض ــدوش نمی س ــت، مخ ــه اس هم
داعــش و یــا هــر گــروه تروریســتی دیگــر در 
افغانســتان می توانــد ضمــن ایــن کــه کل نظــام 
را مــورد تهدیــد قــرار دهــد، خطــری جــدی 
بــرای غیرنظامیــان نیــز پنداشــته می شــود. ایــن 
تقریبــا یــک روی ســکه اســت ولــی این ســکه 
روی دیگــری نیــز دارد کــه رضــا روبهــان و یا 
همــان ســید محمــد رضــا محمــدی شــاعر نام 
ــه آن در صفحــه فیســبوکش  آشــنای کشــور ب
ــدی  ــای محم ــارۀ آق ــت. اش ــرده اس ــاره ک اش
ــه او  ــت ک ــت اس ــز اهمی ــر حای ــن نظ از ای
ــد  ــوان کارمن ــه عن ــش ب ــدی پی ــن چن ــا همی ت
ــتان  ــی افغانس ــت مل ــورای امنی ــی در ش امنیت
مختلــف  بــه صورت هــای  و  می کــرد  کار 
تــاش داشــت کــه کارنامــۀ ســیاه ارگ را 
ــه  ــا حــاال او دســت ب ــد. ام ــفید نشــان ده س
اعتــراف بســیار جالــب و دور از انتظــاری زده 
ــان دهندۀ  ــد نش ــه می توان ــی ک ــت. اعتراف اس
ــی  ــدۀ سیاس ــای تکان دهن ــی از واقعیت ه یک
ــه دچــار انقطاب هــا،  ــد ک ــوری باش در کش
ســؤتفاهم ها و ســؤظن های بســیاری در طــول 
ــۀ  ــیب و غیرعادالن ــراز و نش ــر از ف ــخ پ تاری
خــود بــوده اســت. ایــن اعتــراف تــکان دهنده 
ــن  ــته در ای ــوز گذش ــه هن ــد ک ــان می ده نش
کشــور بــه گونــه وحشــتناکی در حــال تکــرار 
شــدن اســت. هــر اتفــاق انتحــاری و انفجــاری 
ــان  ــرار هم ــی تک ــه نوع ــد ب ــه روی می ده ک
تاریــخ بــه خــون آلــوده شــدۀ نســل های مــا و 
نســل هــای پیــش از ماســت. تاریخــی کــه در 
ــا پیشــه  ــی و جف ــی، تفــوق طلب ــوم گرای آن ق
ــن  ــای محمــدی در ای ــد. آق ــداد می کن گــی بی
پســت فیســبوکی چنیــن می نــگارد: »بــا رنــده 
قربــان   / نمی زنــم  دم  پوســت می شــوم و 
هــزاره  نمی زنــم.  دم  و  می شــوم  دوســت 
ــام  ــل ع ــودن قت ــزاره ب ــه جــرم ه ــا ب ــا تنه ه
نمی شــوند؛ بــل کــه بی کفایتــی مســوولین 
ــد  ــفانه بای ــا متاس ــی ی ــی توجه ــی و ب امنیت

گفــت نفــرت روز افــزون نســبت بــه هزاره هــا 
ــن  ــد. م ــری ان ــل جــدی ت ــری دالی و مدنی گ
ــی  ــدان ارشــد امنیت ــوان یکــی از کارمن ــه عن ب
ســابق، بــه طــور قطــع می توانــم بگویــم 
ــب  ــش و طال ــام داع ــه ن ــی ب ــه گروه های ک
ــر دو  ــد، ه ــی ندارن ــدی و واقع ــازمان ج س
ــد؛  ــخصی ان ــای ش ــرای جنجال ه ــی ب قصه ی
تنهــا ســازمان های تروریســتی کــه تشــکیات 
دارنــد جمعیــت اصــاح و حزب التحریــر انــد 
ــه  ــه خافــت اســامی شــام و عــراق ب و گرن
ــد؟ تشــکیات شــان  افغانســتان چــه کار دارن
چیســت؟ ایــن همــه دســتگاه های امنیتــی 
خارجــی و داخلــی کــه پشــه را در غبــار پیــدا 
ــن گــروه  ــارۀ ای ــد چــرا یــک ورق درب می کنن
ندارنــد؟ انتحــاری کــه در کابــل آماده می شــود 
بــا وســائط نقلیــه دولتــی جابــه جــا می شــوند، 
محصــول نفــرت شــخصی گروه هــای خــاص 
ــام  ــه ن ــا واقعیــت ســازمانی جــدی ب اســت ت
ــی  ــرکت های امنیت ــرا ش ــره. چ ــا غی ــش ی داع
کارآمــد غــرب کابــل لغــو جــواز شــدند؛ امــا 
شــدند؟  قوی تــر  ماتره خیل هــا  شــرکت 
چــرا معاونیــن و مســوولین امنیتــی یــک عــده 
ــا و  ــب و روز چت ه ــه ش ــد ک ــوان بیمارن ج
ــنوند و  ــردم را می ش ــخصی م ــای ش ــن ه تلف
ــب  ــب تروریســت ها، در تعقی ــای تعقی ــه ج ب
دختــران و شــهوت باره گــی خودنــد؟ طبیعــی 
ــی  ــد. زنده گ ــاق بیفت ــه اتف ــه فاجع ــت ک اس
ــا از  ــرای این ه ــی ب ــاالن مدن ــی فع خصوص
برنامه هــای تروریســتی جدی تــر اســت و 
ــام  ــیار در تم ــای هوش ــر از هزاره ه ــک نف ی
ــت  ــدوارم حکوم ــی نیســت. امی دســتگاه امنیت
بــه جــای لجبــازی سیســتم امنیتــی را اصــاح 
ــد راه اصــاح را  ــا بای ــه خــود م ــر ن ــد اگ کن
بســنجیم .. مثــل داســتان »در گریــز گــم 
بــا  را  فقــط خبرهــا  می شــویم« هــر روز 
ــار برادرمــان  ــاز می کنیــم کــه ایــن ب هــراس ب
ــر  ــرۀ ب ــان را...« تبص ــا پدرم ــد ی ــته ان را کش
ــن  ــر ای ــت مگ ــوان داش ــته نمی ت ــن نوش ای
ــد و  ــاز خوان ــد و ب ــد و خوان ــه آن را خوان ک
ــی رســید کــه  ــه نتیجه ی در آن تامــل کــرد و ب
آقــای محمــدی در مــورد ســازوکار امنیتــی و 
ــا  ــور م ــی در کش ــی و قبیله ی ــای قوم تقابل ه

ــیده اســت. رس
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احمدعمران

بارنده پوست می شوم و دم نمی زنم!

 

ثـور در افغانسـتان، ماهی اسـت کـه مهم تریـن رویدادهای 
تاریـخ معاصـر نزدیـک مـان، در آن رقـم خـورده اسـت و 
سرنوشـت کشـور را تغییر داده اسـت. هفت و هشـت ثور، 
دو روز پـی در پـی و دو تحول از دو مکتب فکری متفاوت 
اسـت کـه در فاصله های زمانی مشـخصی اتفـاق افتاده اند. 
طـرف داران هـر دو فکـر )کمونیسـتی و اسامیسـتی( در 
مـورد ایـن دو رویـداد قضاوت هـای خودشـان را سـعی 
می کننـد کـه بـه منصـۀ قبـول بنشـانند؛ اما مسـلمًا کسـانی 
هـم هسـتند کـه هـر دو روز را سـیاه می خوانند و کسـانی 
نیـز میـان آن تفکیـک قایل می شـوند تـا در قضاوت شـان 
معیـاری حرکـت کننـد. کودتای هشـت ثور، در کنـار آنکه 
بـه روند اسـتبدادی یـک حکومـت خاندانی پایـان داد؛ اما 
حرکتـی بـود کـه در برابـر اندیشـه ها و باورهـای مـردم 
قرار داشـت. شـعارهای بسـیار آتشـین، اقدامات جانیانه و 
حرکت هـای غیـر اسـامی آنـان، نقطـۀ اصیـل خیزش های 
مـردم شـد. بـه جـز اینکـه برخـی زنـان در مرکز پوشـش 
شـان را تغییـر داده بودنـد، هیـچ نشـانی از یـک دولـت 
و تفکـر رو بـه پیـش رفـت در اندیشـۀ کودتاگـران و بـا 
ایده هـای چـپ کمونیسـتی وجود نداشـت و حـاال هم که 
گـذر زمـان از آن روزگاران صـورت گرفتـه اسـت، هیـچ 
نشـانی دال بـر مقبـول بـودن آن حرکـت و حکومت هـای 
کمونیسـتی در هیـچ زمینه یـی در تاریخ بروز نکرده اسـت. 
اما هشـت ثـور 1371، در کنار آنکه پیـروزی ملتی در برابر 
اشـغالگران سـرخ و حکومـت دست نشـانده بـود، در واقع 
سـبب اصلـی حفـظ موقعیـت افغانسـتان در دل جغرافیای 
جهـان بـوده اسـت. شـکی نیسـت کـه هـر انقـاب و هـر 
جهشـی منجر به جنگ های داخلی و خانمانسـوز، ویرانگر 
در کل جهان شده اسـت و تجربه های همه کشـورهای روی 
عالـم همین اسـت کـه بعد از انقاب، مشـکات شـدیدی 
را پشـت سـر گذشـتانده اند و انقاب گـران خـود سـبب 
مشـکاتی شـدند؛ امـا آن اتفاقات بعد از انقاب نتوانسـت 
پیـروزی را خدشـه دار  کـه اصـل ماهیـت آن حرکـت و 
کنـد. در افغانسـتان نیـز همیـن منطـق می تواند درسـت از 
آب درایـد. زیـرا بـا گذشـت 26 سـال از پیـروزی انقاب 
اسـامی و یـا پیـروزی مجاهدیـن در کشـور، اتفاق هـا بـه 
گونه یـی نمایـان شـده اند کـه ماهیـت جنگ هـای بعـد از 
هشـت ثـور را آشـکار می کنـد. حتا دولـت فعلی مـا، هیچ 
چیـزی جـز در ادامـۀ دولـت بعـد از هشـت ثور نیسـت و 
همیـن دولـت امـروز مـا در برابـر کسـانی میجنگـد و بـا 
کسـانی صلـح کـرده اسـت که دولـت بعد از هشـت ثور با 
آنهـا جنگیـد و صلـح کـرده بود. یعنـی بعد از هشـت ثور، 
این کشـور دقیـق در معرض تهاجم غیر مسـتقیم پاکسـتان 
قـرار داشـت حتـا آن کشـور بـه تجـاوز مسـتقیم در هیأت 
طالبـان ادامـه داد. بیشـتر گروه هایـی کـه در برابـر دولـت 
اسـامی مجاهدیـن قـرار گرفته بودنـد، با آن کشـور رابطه 
داشـته و جنـگ آن کشـور را راه انداختـه بودنـد و امـروز 
هـم همیـن ادامـه جریـان دارد. بنابرایـن نبایـد بـی هیـچ 
دقتـی هشـت و هفـت ثـور را یکـی کنیم و سـیاه و سـفید 
تاریـخ را بـه هر دلیلی مورد قضاوت یکسـان قـرار بدهیم. 
رویدادهـای تاریخـی بـرای ما تجربه یـی بیش نیسـتند؛ اما 
قضـاوت در مـورد هرکـدام آن باید به شـکل علمی و فارغ 
از نگاه هـای جانبـی مـان باشـد. حـد اقـل گذشـت زمـان 
ثابـت کرده اسـت کـه موقـف دولـت مجاهدیـن، در برابر 
بیشـتر رویدادهـای بعد از هشـت ثور درسـت بوده اسـت. 
نمی شـد کـه دولـت مجاهدیـن هـم در برابـر گروه هـای 
وابسـته و حتـا تروریسـتی مبارزه کند و هـم در آن جنگ و 
رویارویـی اتفاقـی هـم در کشـور نیفتـد. بلـی دردهایی که 
همـه مـان بعد از هشـت ثـور تحمـل کردیم واقعا سـنگین 
اسـت؛ امـا نمی شـود اصـل آن مبـارزات و جهـاد برحـق 
مـردم را و مبـارزات برحـق بعد از هشـت ثور را یک سـره 
نادیـده بگیریـم. چه خوب اسـت کـه از تلخی هـای دیروز 

را انـدرزی بـرای فرداهـای مان بسـازیم.

ثـور و آزمـون دو فکـر 
در افغـانستان

ACKU
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دفـاع  وزارت  یـا  پنتاگـون  گفتـه  بـه 
ایـاالت متحـده ائتـاف بـه رهبـری این 
کشـور در افغانسـتان در ربـع اول سـال 
201٨ در مقایسـه بـه همین زمـان در 1٥ 
سـال گذشـته بیشـترین تعـداد بـم را بـر 

افغانسـتان پرتـاب کـرده اسـت.
افزایـش در بـم افگنـی نشـانه این اسـت 
کـه در جنـگ 17 سـاله افغانسـتان اکنون 
بعـد از اعـام پالیسـی جدیـد نظامی که 
در اگسـت سـال گذشـته اعـام گردیـد، 

شـدت زیـادی رونمـا گردیده اسـت.

هـای  نیـرو   201٨ سـال  اول  ربـع  در 
خارجی مسـتقر در افغانستان 11٨6 بم را 

بـر ایـن کشـور پرتـاب کـرده اند.
نیـرو  ایـن رقـم را فرماندهـی مرکـزی 
هـای هوایـی ایـاالت متحـده بـه نشـر 
سـپرده اسـت. ریـکارد قبلـی پرتـاب بم 
در جریان شـدت جنـگ در 2011 بوقوع 
پیوسـته بـود. ایاالت متحـده معلوماتی را 
در ارتبـاط بـه سـالهای 2001 تـا 2003 

منتشـر نکرده اسـت.
در ایـن ارقـام فعالیـت نیـروی هوایـی 

افغانسـتان کـه از دو سـال بـه ایـن طرف 
اسـت  کـرده  آغـاز  را  هوایـی  بمبـاران 
شـامل نمی باشـد. به گفتـه وزارت دفاع 
افغانسـتان نیروی هوایی این کشـور همه 
روزه از چهـار تـا 12 حملـه هوایـی را 

میدهد. انجـام 
افزایـش بمبـاران هوایـی نشـان میدهـد 

در  میـزان خشـونت هـای  کـه ممکـن 
افغانسـتان در سـال 201٨ بیشـتر شـود. 
بـه طور معمـول جنـگ در افغانتسـان با 
گرم شـدن هـوا در ماه های آینده شـدت 
گرفتـه و نیـرو هـای خارجـی حمـات 
هوایـی خویـش را بـر گـروه داعـش و 
البراتـوار هـای پروسـس مـواد مخـدره 
آنـان  عایداتـی  منابـع  سـایر  و  طالبـان 

افزایـش مـی بخشـد.
بن بست جنگ

اما شـواهد اندکی وجـود دارد که افزایش 
در بمبـاران هوایی برای کاهش خشـونت 
هـا مفیـد واقـع گـردد. ایـن مطلـب را 
تامـس جانسـن، یـک کارشـناس امـور 
افغانسـتان کـه تدریـس امـور امنیت ملی 
را در موسسـه تحصیلی قـوای بحری در 

کالیفورنیـا بـه عهـده دارد، بیان داشـت.
نشـانه  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  جانسـن 
»مایـوس بودن« پنداشـته می شـود. او که 
مولف کتاب »حکایات طالبان: اسـتفاده از 
قـدرت و حکایات در منازعه افغانسـتان« 
اسـت، مـی گویـد: »در طـول تاریخ هیچ 
شورشـگری تنهـا از طریـق اسـتفاده از 
نیروی هوایی سـرکوب نگردیده اسـت.«
حتـی مقامـات بلنـد پایـه ایـاالت متحده 

ایـن موضـوع را می پذیرنـد که حکومت 
افغانسـتان تنهـا بـر ٥6 در صد ولسـوالی 
هـای افغانسـتان تسـلط کامـل دارد و در 
بقیـه نقاط این کشـور شورشـیان کنترول 
دارنـد و یـا هـم در آنجـا مصـروف نبرد 

ند. ا
در  خشـونت ها  میـزان  کـه  حالـی  در 
افغانسـتان در حال افزایش اسـت، محمد 
اشـرف غنـی، رئیـس جمهور افغانسـتان 
از طالبـان خواسـته اسـت تـا در عرصـه 
سیاسـی شـرکت ورزیـده و در انتخابات 

آینـده پارلمانـی سـهم گیرند.
در مـاه فبـروری نیز آقای غنـی مذاکرات 
صلـح با طالبـان را بـدون گذاشـتن کدام 

پیش شـرط اعـام کرد.
هنـوز طالبـان در مـورد ایـن خواسـت 
رئیس جمهـور غنی پاسـخی ارائه نکرده 
اند. اما این خواسـت آقـای غنی از طرف 
حلقات مختلـف مورد تمجید قرار گرفته 
اسـت و از طالبان خواسـته شـده است تا 

به پروسـه صلـح بپیوندند.
رییـس جمهـور غنـی گفته اسـت هرگاه 
بمبـاران هوایـی دو برابـر شـود بـاز هـم 
راه حـل نظامـی برای ختم جنـگ وجود 

ندارد.

شدت یورش هوایی
 بر مواضع طالبان

ــازمان  ــودکان س ــت از ک ــدوق حمای صن
ــه ٥00  ــرده ک ــام ک ــف( اع ــل )یونیس مل
هــزار کــودک در افغانســتان بــا خطــر 

ســوءتغذیه و کم آبــی مواجــه انــد.
ــا نشــر خبرنامه یــی  مســووالن یونیســف ب
ــاران  ــدن ب ــل نباری ــه دلی ــه ب ــد ک می گوین
در ســال 2017 و 201٨، امنیــت غذایــی و 
کمبــود آِب آشــامیدنی ســالم در افغانســتان 
ــا خطــر مواجــه شــده  و ســوءتغذیه در  ب

میــان کــودکان افزایــش یافتــه اســت.
در خبرنامــۀ یونیســف بــا اشــاره بــه 
 22 شــرایط  بــر  خشک ســالی  این کــه 
والیــت افغانســتان تأثیــرات منفی گذاشــته 
اســت، گفتــه شــده اســت کــه در شــرایط 
ــک  ــی ی ــر زنده گ ــالی ب ــی، خشک س فعل
ــده  ــته و در آین ــر گذاش ــر تأثی ــون نف میلی
ــش  ــر افزای ــون نف ــه دو میلی ــم ب ــن رق ای

ــت. ــد یاف خواهن
یونیســف تأکیــد دارد کــه 10 والیــت 
افغانســتان گرفتــار نبــود امنیــت غذایــی و 
ــن  ــامیدنی هســتند و در ای ــود آب آش کمب
ــی  ــع آب ــد مناب ــا 30 درص ــق از 20 ت مناط

ــد. خشــک  شــده ان
براســاس گــزارش یونیســف: والیت هــای 
غــور،  دایکنــدی،  بامیــان،  بادغیــس، 
ــار،  ــان، ننگره ــار، جوزج ــد، قنده هیلمن
از  ارزگان  نیمــروز، نورســتان، تخــار و 
والیت هایــی اســت کــه از خشکســالی 

ــد. ــده ان ــیب دی ــدت آس ــه ش ب
ایــن نهــاد می افزایــد کــه آمــار ســوءتغذیه 
ــود  ــاال ب ــل هــم ب ــن والیت هــا از قب در ای
و بــا نرســیدن غــذای مقــوی و آب ســالِم 
آشــامیدنی در کنــار عــدم توجــه بــه 
بهداشــت محیــط، می توانــد وضعیــت 
ــد. ــل کن ــر از قب ــب بدت ــه مرات ــا را ب آن ه
نماینده گــی  رییــس  هــم،  ســویی  از 
ــه  ــه اســت ک یونیســف در افغانســتان گفت
کــودکان افغانســتانی در سراســر افغانســتان 
ــادی  ــکات زی ــا مش ــز ب ــن نی ــل از ای قب
ــن  ــا ای ــد ب ــون بای ــد و اکن ــه رو بودن روب

ــد. ــه کنن ــز مقابل ــد نی ــکل جدی مش
ــی  ــس نماینده گ ــودر، ریی ــادل خ ــای ع آق
یونیســف در افغانســتان می افزایــد کــه 
هــدف یونیســف ایــن اســت کــه کــودکان 
آب  مقــوی،  غــذای  بــه  خانواده هــا  و 
ــاز  ــورد نی ــتی م ــات بهداش ــالم و خدم س
ــۀ او:  ــه گفت ــند. ب ــته باش ــی داش دسترس
ــر  ــک عم ــد ی ــوءتغذیه می توان ــر س تأثی
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد و ب دوام یاب
ــی  ــایی کودکان ــال شناس ــف در ح یونیس

ــتند. ــر هس ــرض خط ــه در مع ــت ک اس
مســووالن یونیســف بــا بیــان این کــه 
ســال  موقــع  بدتریــن  در  خشکســالی 
کــه بهــار باشــد، بــروز کــرده اســت، 
خشکســالی  »تأثیــرات  می گوینــد: 
نمی توانــد بدتــر از ایــن باشــد، هــر ســاله 

ــور  ــه ط ــتان ب ــل تابس ــوءتغذیه در فص س
متوســط 2٥ درصــد افزایــش می یابــد. 
حــدود 1.6 میلیــون کــودک و نزدیــک 
ــیرده از  ــه و ش ــون زِن حامل ــم میلی ــه نی ب
ــج  ــتان رن ــر افغانس ــوءتغذیه در سراس س

. می برنــد«
ایــن نهــاد بــا اشــاره بــه اقدام هــای دولــت 
افغانســتان بــرای مبــارزه بــا خشک ســالی، 
گفتــه اســت کــه بررســی یونیســف و 
شــرکای کاری اش در بخــش تغذیــه نشــان 
ــش  ــودک و بی ــزار ک ــه 92 ه ــد ک می ده
ــه  ــه و شــیرده ب ــزار زن حامل از هشــت ه

ــد. کمــک فــوری نیــاز دارن

درحــد  یونیســف،  ارزیابــی  براســاس 
فاصــل ماه هــای جــوالی و دســامبر ســال 
201٨ میــادی، 121 هــزار کــودک زیــر ٥ 
ســال دچــار ســوءتغذیه شــده و 33 هــزار 
زن شــیرده و حاملــه بــه غــذا بــرای زنــده 

ــد. ــاز دارن ــدن نی مان
ــزار  ــه ٨7٥ ه ــزوده اســت ک ــاد اف ــن نه ای
نفــر در شــش مــاه آینــده بــه کمــک نیــاز 
ــکار آن  ــای هم ــف و نهاده ــد. یونیس دارن
تــاش دارنــد بــه ایــن مشــکل رســیده گی 

کننــد.
از کــودکان  بــه گفتــۀ نهــاد حمایــت 
ــر  ــان بــه 10 میلیــون دال ســازمان ملــل، آن

بــرای کمــک بــه آســیب دیده گان نیــاز 
دارد.

ایــن در حالــی اســت کــه یــک مــاه پیــش 
ــود  ــرده ب ــام ک ــد اع ــل متح ــازمان مل س
کــه 13 میلیــون نفــر در افغانســتان اکنــون 
ــی  ــۀ جهان ــد. برنام ــذای ندارن ــت غ امنی
غــذای ســازمان ملــل »WFP« اعــام کــرد 
ــر، هشــت  ــون نف ــوع 13 میلی ــه از مجم ک
ــا عــدم امنیــت غذایــی حــاد  میلیــون آن ب
ــده  ــه وع ــد ک ــتند و نمی دانن ــه رو هس روب
فراهــم  آن هــا چطــور  غــذای  بعــدی 

ــد شــد. خواه

یونیسف:
۵۰۰ هزار کودک افغانستانی 

با خطر سوء تغذیه و کم آبی رو به  رو اند
بهزاد
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در یـک چنیـن شـرایطی بـود کـه اسـتاد نیـازی از مصـر 
بازگشـت و دانشـجویان دانشـگاه ها به ایـن چنین حرکت 
اعتبـار و اهمیـت قایـل شـدند و کار های نهضـت منحصر 

بـه کار هـای زیر منحصـر بود:
الـف. آمـوزش اصـول دیدگاه اسـامی بـا زبـان جدیدی 

کـه بـا آن زندگـی می کردند.
ب: آگاهـی بـر اساسـات حرکات چپـی، بـرای رویارویی 

با آنـان ]32[.
نظـر محمد یاسـر این اسـت کـه: »مرحلٔه سـری و مخفی 
بـرای حرکت در سـال )19٥7م( آغاز گشـت و اما مرحلٔه 

علنی و آشـکار آن در سـال )1969م( بود ]33[«.
در کنـار ایـن نهضت، دعـوت »اهل حدیث« در نورسـتان 
بـود  که در سـال )1962م( به دسـت شـیخ محمـد ابراهیم 
نورسـتانی و شـیخ جمیـل الرحمـن شـروع شـده بـود و 
در سـازمانی به نـام »امـت اسـامی« تمثیـل می یافـت و 
بـود و  متفـاوت  از نهضـت اسـامی  آنـان  فعالیت هـای 
آنـان بیشـتر در جنگ با بدعـت، خرافات، نشـرعلم و نقد 

حکومـت ظاهر شـاه مصـروف بودنـد ]34[.
محمـد عظیـم نیـازی از پـدرش اسـتاد غـام محمدنیازی 
می گویـد: »او سـپس بـه مدرسـٔه امـام ابوحنیفـه حنیفـه 
رحمـه اهلل در ولسـوالی پغمـان پیوسـت، و از آنجـا بـه 
درجـٔه »ممتـاز« فـارغ شـد کـه او را شایسـتٔه تحصیـل در 
األزهـر شـریف سـاخت و اسـتاد غـام محمد نیـازی در 
کنـار تحصیـات دینـی بـه جماعـت اخـوان المسـلمین 
پیوسـته بـود و بـا آنـان ممارسـت داشـت و قریب شـش 

سـال بـا افـراد آن جماعـت یکجـا زیسـت داشـت«.
درجـٔه  بـه  شـریف  األزهـر  دانشـگاه  از  آنکـه  از  پـس 
ماسـتری در رشـتٔه حدیـث در سـال )19٥7م( فارغ شـد، 
بـه افغانسـتان برگشـت و به مسـلک تدریس در دانشـگاه 
کابـل پرداخـت و در کنـار تدریـس، بـه جماعـت اخوان 
المسـلمین دعـوت  و به خاطـر بیـداری افـکار جوانـان 
اندیشـه های  انـکار  بـه  آنـان را  مسـلمان کار می کـرد و 
باطـل کمونیسـتی فـرا می خوانـد کـه آن جوانـان اکثـراً 
اهلل  رحمـه  او  نمی شـناختند.  را  آن  اساسـات  و  مبـادی 
بـرای جوانـان فرهنگـی افغانسـتان نصرتی بـود از جانب 
اهلل متعـال، جوانـان بـه ِگـرد او حلقـه زدنـد و دعـوت او 
را پذیرفتنـد و شـماری زیـادی از جوانـان از او اسـتقبال 
کردنـد، اینجـا بود که در سـال )1960م( حزبی را به اسـم 

»جوانـان مسـلمان« تأسـیس کـرد.
او بـا اخـاق نیکـو و خدمـات نیـک و نیـت صـادق - به 
خواسـت خـدا - اثر بزرگی در پیشـرفت جامعـه از ناحیٔه 
علمـی داشـت، مردم او را دوسـت داشـتند و بسـیاری از 
مـردم احـزاب کمونیسـتی را تـرک گفتنـد و بـه نهضـت 
اسـامی پیوسـتند، سـپس اسـتاد غام محمد نیازی رییس 
دانشـکدٔه شـرعیات در دانشـگاه کابل تعیین شـد]3٥[.« 

کـه  می گوینـد  »جوانـان  می گویـد:  قانـت  صفـت اهلل 
سـال  از  قبـل  افغانسـتان  گسـترٔه  در  اسـامی  حرکـت 
)1970م( بـه شـکل یـک حرکت منظـم ظهور نکـرده بود 
و ایـن حرکـت بـه رهبـری اسـتاد عبدالرحیـم نیـازی که 
دانشـجوی دانشـگاه کابـل بـود تأسـیس شـد و همـراه با 
او در نخسـتین بار یـازده تـن جـوان شـرکت داشـتند کـه 
عبـارت انـد از: شـهید مولـوی حبیـب الرحمـن، شـهید 
مهنـدس حبیـب الرحمـن، شـهید سـیف الدیـن نصرتیار، 
شـهید غـام ربانـی عطیـش، شـهید دکتـر محمـد عمـر، 
شـهید عبدالقـادر توانا، شـهید اسـتاد عبدالحبیـب حنانی، 
شـهید اسـتاد گل محمد، شـهید خواجه محفـوظ منصور، 

شـهید سـید عبدالرحمـن و مهنـدس حکمتیـار.
هنگامـی  کـه این حرکـت ظهور کرد، سـازمان مشـخصی 
بـه قیـادت شـخصیت برجسـتٔه وجـود نداشـت، امـا رد 
اعمـال کمونیسـتان کـه اسـام و مسـلمانان را به مسـخره 
گرفتـه بودنـد، در دانشـگاه و مکان هـای دیگـری وجـود 

داشت«. 
مسـلمانان در همـٔه مناطـق افغانسـتان در برابـر این اعمال 
ضـد اسـام به پـا خاسـتند و مجموعه هـای اسـامی در 
مناطـق گوناگـون کشـور تحـت رهبـری سـازمان واحـد 
کـه اسـم آن »جوانـان مسـلمان« بـود ِگرد آمدنـد، نهضت 
اسـامی به ویـژه در دانشـگاه در شـرایط بسـیار سـخت 
مسـلط  دانشـگاه  ُکل  در  کمونیسـتان  زیـرا  می زیسـت؛ 
بودنـد و بالخصـوص بـر دانشـکدٔه پولـی تخینـک که آن 
را روس هـا سـاخته بودند و اسـتادان روسـی در آن درس 
افـکار کمونیسـتی را در هنـگام درس هـای  می دادنـد و 
رسمی شـان مطـرح می کردنـد، در ایـن زمـان از تاریـخ 
نهضـت اسـامی بـود که حـوادث بزرگی بوقوع پیوسـت 
کـه نهضت اسـامی را بـه صورت ناگهانی بـه پیش، روان 

سـاخت، برخـی ایـن حـوادث قـرار زیر اند:
الـف. سـوختاندن مصاحف قرآن کریم در سـال )1971م( 
از  مسـلمان  دانشـجویان  کـه  کمونیسـت ها،  سـوی  از 
گروه هـای گوناگـون را بـر انگیختانـد و کینـٔه آنـان را در 

برابـر کمونسـتان و اندیشـٔه کمونیسـتی افـزود.
ب. ظهـور شـعارهایی در جریـدٔه پرچـم، جریدٔه رسـمی 
یکـی از شـاخه-های حـزب کمونیسـت کـه در آنـان از 
لینـن تمجیـد می شـد، و آن در میـان مسـلمانان عکـس 
العمل هـای شـدیدی را برانگیخـت و مسـلمانان در برابـر 
روز  سـه  و  چهـل   )43( کـه  دوام دار  تظاهـرات  بـه  آن 
در  آن  رهبـری  و  پرداختنـد  برگرفـت،  در  را  پی در پـی 
دسـت علمایـی دیـن بود کـه مرکـز آن مسـجد جامع پل 

خشـتی بـود و شـعارهای ضـد پادشـاه را سـر می دادنـد؛ 
زیـرا او از اسـام دفـاع نمی کـرد.

ج. ارایـٔه اندیشـه های از سـوی کمونیسـت ها به پشـتیبانی 
و همـکاری اسـتادان روس، مبنـی بـر اینکـه جهـان نیـاز 
بـه خالقـی نـدارد کـه بـر آن فرمان روایـی داشـته و در 
آن تصـرف داشـته و گرداننده گـی آن را بـه عهـده داشـته 
باشـند، این عمـل در دانشـکدٔه پولی تخنیک که از سـوی 
روس ها سـاخته شـده بود، ارایه شـد، نهضت اسـامی در 

برابر آن ایسـتاد.
د. نوشـتن برخـی چیز هـا پیرامـون مـاده و ابدی بـودن آن 
در مقدمـٔه کتـاب کیمیـا که اسـتاد روسـی کوسـیفن آن را 
تألیـف کرده بود و در دانشـکدٔه سـاینس تدریس می شـد. 
همـٔه ایـن کارها باعث شـد که منجـر به قیام دانشـجویان 
و  تظاهـرات عمومـی گردیـد کـه حکومـت را مجبـور به 

اخراج اسـتاد روسـی از کشـور ساخت.
در  در سـال )1971م(  نیـازی  عبدالرحیـم  ایـن،  از  بعـد 
نتیجـٔه مـرض کلیـوی وفـات یافـت و رهبـری نهضـت 
اسـامی در دسـت شـورای رهبـری باقـی ماند که شـامل 
پنـج نفـر بودنـد: مولوی حبیـب الرحمن، مهنـدس حبیب 
الرحمـن، دکتـور محمدعمـر، سـیف الدیـن نصرتیـار و 
گلبدیـن حکمتیـار. رهبـری این شـورا را مهنـدس حبیب 

الرحمـن بـه عهده داشـت.
در دانشـکدٔه انجینـری جنگ هـای میـان اعضـای نهضـت 
تضعیـف  باعـث  کـه  داد  رخ  کمونیسـتی  و  اسـامی 
ایـن  از  یکـی  از  پـس  دانشـکده شـد،  در  کمونیسـت ها 
جنگ هـا حکمتیـار و دکتر محمد عمر  بازداشـت شـدند، 
میـان برخـی جوانـان این نهضـت روابطی با برهـان الدین 
ربانـی و عبد رب الرسـول سـیاف در دانشـکدٔه شـرعیات 

داشـت.  وجود 
سـید نـوراهلل عمـاد می گویـد: »سـر انجـام ما در مجلسـی 
همـراه بـا اسـتادان ِگرد هم آمدیـم کـه در آن اسـتاد نیازی، 
اسـتاد ربانـی، اسـتاد سـیاف، اسـتاد توانا، مهنـدس حبیب 
الرحمـن، مهنـدس سـیف الدین نصرتیار، اسـتاد احمدزی، 
قاضـی عبدالبـاری، عبدالقـادر توانـا و سـید عبدالرحمـن 
حضـور داشـتند. حکمتیـار و دکتـور عمر هنـوز در زندان 
بودنـد. بـرادران اصـرار داشـتند که اسـتاد نیـازی به خاطر 
بزرگـی سـن، فراوانـی تجربـه و افزونـی علمـش رهبـر 
نهضـت باشـد. امـا او ایـن پیشـنهاد را رد کـرد و اظهـار 
داشـت کـه تـا آخریـن قطـرٔه خونـش بـا ایـن حرکـت 
خواهـد ایسـتاد و پیشـنهاد کرد کـه یکی از اسـتادان دیگر 
رییـس باشـد. آنجـا بـود که اسـتاد ربانـی به عنـوان رهبر 
نهضـت و اسـتاد سـیاف بـه عنـوان معـاون و مهنـدس 
حبیـب الرحمـن منشـی عمومی انتخاب شـدند و بـا آنان 

تـا سـپتامبر )1973م( باقی ماند، سـپس داخل زندان شـد، 
در همـان مجلس نام نهضت »جمعیت اسـامی« گذاشـته 

شد]37[.«
صفـت اهلل قانـت می گویـد: »این عمل در مشـوره با شـیخ 
ابـو األعلـی المـودودی انجام شـد کـه نماینـده اش قاضی 

حسـین احمـد را بـه نیابت از خود فرسـتاده بـود ]3٨[.«
شش.نهضتاسالمی:فشارهاورنجها؛

سـال  اآلخـر  جمـادی   )17( شـنبه  سـه  روز  صبـح  در 
خـان  داؤد  محمـد  )17/7/1973م(  مطابـق  )1393هــ( 
در کودتـای علیـه پسـر کاکایـش محمـد ظاهـر شـاه کـه 
بـه ایتالیـا مسـافرت کـرده بـود، پیـروزی یافـت. بـا ایـن 

کودتـا نظـام حکومـت از پادشـاهی بـه جمهـوری تغییـر 
یافـت و او خـودش را رییس جمهـور خوانـد، داوود اگـر 
چـه کمونیسـت نبـود، امـا بـر محکم سـاختن روابـط بـا 
کمونیسـت ها و آوردن فشـارها بـر مسـلمانان آغـاز کـرد.

در همیـن زمـان اندیشـٔه جهـاد مسـلحانه بـه فکـر برخی 
فعـاالن دعـوت اسـامی خطور کرد، از نخسـتین کسـانی  
کـه این اندیشـه را داشـتند، شـیخ جمیل الرحمـن در کنر 
و نورسـتان بـود. محمـد عبدالسـام نوح مجاهـد مصری 
کـه در کنـر جهـاد می کـرد، می گویـد: »قومانـدان ظاهـر 
اسـامی  جمعیـت  حـزب  مسـوول  »بزرگ تریـن  خـان 
در منطقـٔه خـاص کنـر« بـه مـن گفـت کـه شـیخ جمیـل 
الرحمـن و شـیخ غنـی اهلل اندیشـٔه جهـاد مسـلحانه را از 
دوران داوود بـر مـن عرضـه کردند و از مفاسـد حکومت 
داؤد و ضـرورت جهـاد صحبـت کردنـد. گفـت: مـن در 
اوایـل بـا آن هـا موافـق نبـودم، اما سـپس درک کـردم که 

سـخن آن هـا حق بـود«.
طـرف حـزب  از  کـه  شـهادت  »جریـدٔه  گفـت:  سـپس 
اسـامی – حکمتیـار نشـر می شـود، در شـمارٔه )21٨(« 
تحـت  را  روشـن  حقیقـت  ایـن  )29/2/1990م(  مـورخ 
عنـوان »والیت کنر و حکومت پیشـاور« نشـر کـرد که در 
آن آمـده بود: »در سـال )13٥2هــ..ش( در والیت کنر این 
سـه شـخص اسـاس جهـاد را گذاشـتند: مولـوی جمیـل 
الرحمـن، کشـمیر خان و انجینـر وحیداهلل سـباوون]39[.« 
سـید نـوراهلل عمـاد می گویـد: »اندیشـٔه جهـادی از طرف 
حکمتیـار و دکتور عمر آشـکار شـد و چیزهـای از تفاهم 
در ایـن مـورد میان اسـتادان و برخـی جوانان کـه پیرامون 
حکمتیـار و دکتـور عمـر ِگردهـم آمـده بودنـد، پیرامـون 
موقف شـان در برابـر حکومـت به وجود آمده بود، مسـایل 
قیام هـای نظامـی میـان بـرادران به وجـود آمده بود. اسـتاد 
سـیاف از کسـانی بـود که موقف شـدید در برابـر افکار و 
قیام هـای نظامـی داشـت . بـرادران برنامـٔه قیـام نظامی را 
در طالقـان و سـپس در فـرزه ]از ولسـوالی های کوهدامن 
والیـت کابل[ شـروع کردنـد، اما ایـن قیام ها پیروز نشـد، 
در اثـر ایـن قیام هـای شکسـت خـورده )1100( تـن از 
بـرادران بازداشـت شـدند کـه از جملـه پیلوت نیـاز بیک، 
ضیـاء الدیـن و غوث الدیـن بـود، آنـان در زنـدان ماندنـد 
تـا آنکـه کمونیسـتان آمدنـد و همـه را یک جا به شـهادت 

رساندند.
داوود خـان بعـد از کودتـا بـه طـرف کمونیسـتان بیشـتر 
از پیـش گرایـش پیـدا کـرد، ایـن قیام هـای نـاکام باعـث 
شـد تـا جوانـان تحصیـل در دانشـگاه ها را بنابـر، ترس از 
گرفتـاری حکومـت  رها کـرده و برخـی آنان به پاکسـتان 
مهاجـرت کننـد. بـرادران مقیم در پاکسـتان بـرادران دیگر 
را کـه اکثـراً سـن کوچـک داشـتند، دعـوت کردنـد، ایـن 
همـه باعـث کـم  شـدن توجـه جوانان بـه طـرف حرکت 
و همچنـان مهاجـرت شـد، اما فضا بسـیار مسـاعد نبود و 
ایـن از بهـر آن بـود کـه ذوالفقـار علـی بوتـو بر پاکسـتان 
حکومـت می کـرد و می خواسـت از ایـن بـرادران بر ضد 
داوود خـان اسـتفاده کنـد و آنـان را بـه تمرینـات نظامـی 
تشـویق می کـرد. همچنـان مـا کـه آن هنگام کـه در زندان 
بودیم می شـنیدیم کـه )1000000( نفر جوان مسـلمان در 
پاکسـتان تحـت تمرین هسـتند و پنجاه طیـاره دارند، آنان 
بوت هـای در پـا دارنـد کـه می-تواننـد از دیـوار ده متـره 

عبور نماینـد ]40[. 

نهضت  تاریخ  بر  درآمدی 
فغانستان ا اسالمی 

بخش چهارم

حسن بن علی الکتانی

برگردان: داكتر هجرت اهلل جبرئیلی
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شعربهاعتبارچگونهگیوقوفبهمعنایآن
شعر به این اعتبار به چهار دسته تقسیم می شود:

1-عبـارتشـعر2-اشـارتشـعر3-داللـتشـعر
4-اقتضـایشـعر

و  محسـوس  کلمـات  از  عبـارت  شـعر:  عبـارت   -1
تعبیـر  آن  بـا  شـاعر  مقصـود  معنـای  از  کـه  روشنی سـت 
می شـود. البتـه معنـای اسـتنباط  شـده از عبـارت شـعر مـن 
کل وجـوه واضـح و روشـن اسـت؛ چـه عبـارت شـعر عین 
شـعر و مقصـود شـعر را تشـکیل می دهد و شـعر بـدون آن 

باشـد.  نمی توانـد وجـود و عینیـت داشـته 
  2-  اشـارت شـعر: عبـارت از معنایی سـت که بـه  صورِت 
ضمنـی از نظـم موجـود در شـعر، بـدوِن آن کـه مقصـود 

اصـــلی شـاعر را بیـان کنـد، دانسـته می شـود.
   مثالی برای عبارت و اشارت شعر:

  شــمع گو در دیده ام دوکان رعنایی مچـین 
   کاین دل پرداغ با چندین چراغان آشناست 

»بیدل«
در مصـرع دوم ایـن بیـت، از عبـارِت شـعر طـوری دانسـته 
می شـود کـه گویـا شـاعر می خواهـد داغ هایـی را کـه بـر 
نیـز  و  داشـته اند،  برپـا  چراغـان  و  بسـته اند  نقـش  دلـش 
کمیـت آن هـا را بازگـو کنـد کـه ایـن مسـأله، هـدف اصلی 
شـاعر را تشـکیل می دهـد؛ امـا از کاربـردِ واژۀ چراغـان در 
مصـرع دوم، اشـارتًا تازه بـودن و خونین بودن داغ ها دانسـته 
می شـود کـه چنیـن اشـاره یی را، اشـارت شـعر می نامنـد.

 یادداشـت: ناگفتـه نمانـد کـه اشـارۀ شـعر از هـر حیثـی 
واضح و روشـن نیسـت و از وضوح معنایی کمتری نسـبت 

بـه عبـارت شـعر برخوردار اسـت.
3- داللـت شـعر: هـرگاه مفهومی کـه از ترجمه ویـا عبارِت 
شـعر بـر می آیـد، بعد از تأمـل در آن، ذهـِن انسـان را داللتًا 
بـه مفهـوم دیگـری که خارج از معنای شـعر اسـت، سـوق 
دهـد. ایـن مفهـوم دومی از شـعر داللتـًا ثابت شـده و آن را 

داللـتِ شـعر نامیده اند. 
بیت: 

سخن سنجیده گو تا دوست را دشمن نگردانی
زحـــرف بی مــروت آشنا بیـگانه مـــی گردد

»ضربالمثل«
 در این جـا از عبـارِت شـعر )ترجمه ی شـعر( چنین دانسـته 
می شـود کـه ناسـنجیده حـرف زدن دوسـت را بـه دشـمن 
مبـدل می سـازد که ایـن معنا داللتًا معنــــای دیگـری را در 
ذهـن تداعـی می کند و آن اینکه، اگر دوسـتان از ناسـنجیده 
حـرف زدن بیگانـه گــردند؛ فحـش گفتـن، جنگ کـردن و 
صدمـۀ فزیکی رسـاندن بـه صورت اولـی باعـث بیگانه گی 
و دشـمنی دوسـتان می شـود، که ایـن معنای اخیـر از داللت 

شـعر به دسـت آمده اسـت.
مثالی برای عبارت، اشارت و داللت شعر:

حاصلم زین مزرع بی  بر نمی  دانم چه شـــد
خاک بودم خون شدم دیگر نمی  دانم چه شد

     
»بیدل«

کـه  دانسـته می  شـود  عبـاره  ی شـعر طـوری  از  اینجـا  در 
شـاعر از بی-نصیـب بـودن و بی  بهـره بودنـش، از آنچـه که 
در کشـت  زار بی  ثمـر دنیـا کاشـته اسـت، بـا حیـــــرت و  
دلهره  گـی پرسـش می  کنـد. امـا در ایـن بیـت اشاره  یی  سـت 
بـه حدیـث پیامبـر اسـام کـه می  فرماینـد: »الدنیـا مزرعـۀ 
اآلخـرۀ« دنیـــــــــا کشـت  زاری بـرای آخـرت اسـت. از 
داللـت شـعر در ایـن بیـت طوری دانسـته می  شـود کـه دنیا 
بنفسـه هدف نیسـت، بلکه فقـــط  راه و وسیله  یی  سـت که 
انسـان   را بـه آخـرت وصل می-سـزاد، که این معنـای اخیر 

از بیـت بـاال داللتًا اسـتنباط شـده اسـت.
4- اقتضـای شـعر: هـرگاه واژه   یا معنایی در شـعر پوشـیده 
بـوده و اضمـار آن از روال شـعر دانسـته شـود؛ طوری  کـه 
معنـای شعــر بدون درنظرداشـِت آن واژه و یا معنا درسـت 
درک نگـردد، چنیـن خواسـتی را در شـعر، اقتضـای شـعر 

می  نامنـد.
 بیت:            برق و شرار محمل فرصت نمی  کشد

عمری نداشتم که بگویم چسان گذشت
»بیدل«

در اینجـا از روال )سـیاق( شـعر چنـان برمی  آید کـه عمر او 
)شـاعر( همچون برق و شـرار اسـت، چنانکه برق و شـرار 
حامـل فرصت نیسـتند و چنـان زودگذرند کـه گویی هرگز 
وجـود نداشـته  اند، عمـر او نیـز بی  فرصت و معدوم اسـت. 
بنابرایـن، شـاعر نتیجـه می  گیـرد کـه: عمـری نداشـتم تا در 
پیونـد به چگونه سـپری   شـدِن آن سـخن بزنـم. این صنعت 
شـباهِت بسـیاری بـا آن چـه کـه در بدیـع و بیـان زیـر نـامِ 

تشـبیِه مضمـر مطرح می شـود، دارد. 
مثالـی بـه عبارت، اشـارت، داللـت و اقتضای شـعر در یک 

: بیت
بیت:            قــابل بار امـــانت  ها مـــگو آسان شدیم

سرکشی  ها خاک شد تا صورت انسان شدیم
»بیدل«

از مصـرع دوم ایـن بیـت، از عبـاره  ی شـعر بـه طـور عـام 
دانسـته می-شـود کـه علت اصلی انسـان شـدِن مـا امحای 
تمـرد و سرکشـی  های مـا بـود، اّمـا از اشـارۀ شـعر چنـان 
برمی  آیـد که انکسـار و تسـلیمِی حضرت آدم باعث انسـان   
شـدن - نایل شـدن ما به مقام واالی انسـانی- مــا گردیده 
اسـت؛ کمـا اینکـه آدم بعـد از خطایی که مرتکب شـد، آنرا 
بـه خود منسـوب کـرد و توبه  گار شـد و گفت: »ربنـا ظلمنا 
انفسـنا...«. ایـن خـود مقصــر دانسـتن برخاِف شـیطان که 
گفـت: »فبِمـا أغویتنـی ألقعـدّن لهـم صراطـک المسـتقیم« 

باعـث نایـل شـدن مـا به مقـام متعالی انسـانی شـد. 
از داللـت شـعر در ایـن مصرع دانسـته می  شـود کـه تواضع 
یکـی از فضایل انسـانی اسـت )برخاف ارسـطو که تواضع 
را مســـِخ شـخصیِت انسـان می  دانسـت( وگرنـه انسـان با 
تواضـع بـه این مقـام رفیع انسـانی نایـل نمی  شـد. همچنان 
داللتًا دانسـته می  شـود که از بی  نهــایت پسـت و ذلیل )بعد 
خاکـی انسـان( تـا بی  نهایـت متعالـی و عظیم )بعـد روحی 
انسـان( فاصلـۀ زیـادی وجـود نـدارد و بـا یـک ُکرنـش 
می  تـوان فرسـنگ  های فاصلـه از کـدورت تـا نـور را طـی 

  . کرد
از اقتضای شـعر در مصرع دوم دانسـته می  شـود که ترکیب 
خـاک شـدن نظر بـه معنایی که روال شـعر مقتضی آنسـت، 
بـه مفهوم نابودشـدن بـه کار رفته اسـت، ورنه معنای شـعر 

درسـت نخواهد شد. 
 مثال دیگری به عبارت، اشارت، داللت و اقتضای شعر:

 آن  طرف احتیاج انجمن کبــــــریاست 
  چون ز طلب درگذشت، بنده خدا می  شود

»بیدل«
  از عبارت   شـعر در مصرع دوم طوری دانسـته می  شـود که 
فاصلـه میان بنده و خدا در نیازمندی و عدم نیازمنــدیست؛ 
طوریکـه اگـر بنده  یی بتوانـد این مرز را درنـوردد و خود را 
ازهمـه تعلقـات مـادی ومعنـوی رهـا سـازد و در همه  چیز، 
حتـی در وجـود خود نیــز بی  نیاز از علت باشـد، مسـلمًا به 

مقام خدایی رسـیده اسـت. 
در ایـن بیـت نیـز اشـاره  یی بـه سـوره  ی اخـاص اسـت، 
طـوری کـه در آنجا بعـد از بیـان توحید اوتعالـی، بافاصله 
به مسـأله  ی بی  نیـــــازی و فراتـر از احتیاج بـودِن خداوند 
پرداختـه می  شـود. از سـورۀ اخـاص چنـان برمی  آیـد کـه 
علـت الشـریک بـودن اوتعالـی بی  نیـاز بـودن وی اسـت.   
می  شـود  دانسـته  طـوری  بیـت  ایـن  در  شـعر  داللـت  از 
از  کـه بی  نیازبـودن و فراتـر از احتیــــــاج بـودن یکـی 
الزمه  هـای کمـال اسـت و بنده  هـای خداونـد از آن  جهـت 
کـه نیازمندنـد، بنـده و ناقصند. اگـر بنده  یی بتوانـد این مرزِ 

احتیـاج را عبـور کند، دیگر فاصـــلۀ عمیقی میان 
بنـده و خـدا وجود نخواهد داشـت. امـا این مرز 

ناپیمودنی-سـت.
از اقــتضای شـعر در این بیت دانسـته می  شود که 
مـراد از انجمن کبریا، حریم و بسـاط الهی  سـت، 
نه معنــــــای عــــرفی و حقیقی آن که بازگو 

کنندۀ مجلس و تجمع سـیارات اسـت.


: صـه خال
شعر به اعتبار چگونه  گی وقوف به معنای آن

عبارت شعر/ اشارت شعر/ داللت شعر/ اقتضای شعر
4 امر

از  را  عملـی  اجـرای  متکلـم  هـرگاه  امـر:   تعریـف   -  1
مخاطـب به گونۀ اسـتعا و صاحیـت بخواهد، امـر نامیده 
می  شــــود. چنانکـه اگر پـدری به فرزند صغیـرش بگوید: 
درس  همـان  کـه  را  کاری  حقیقـت  در  بخـوان!«  »درس 
خوانـدن اسـت، از وی مطالبـه کـرده اسـت و چـون پـدر 
دارای صاحیـت و اسـتعا نسـبت بـه فرزند می  باشـد، این 

مطالبـه امـر نامیـده می  شـود. 
  بیت :  

بفرمود جاد را بی  دریــــغ
که بردار سرهای اینان به تیغ

»سعدی«
در اینجـا پادشـاه کـه تکـش نـام داشـت )به تعبیر سـعدی( 
بـا اسـتعا و صاحیتـی کـه دارد جـاد را به قتـل یک  عده 
افـرادی دسـتور می  دهـد کـه بـه گمـان وی چـون راز را 
افشـا کرده انـد، مجـــــرم  اند. ایـن نـوع مطالبـه امـر نامیده 

می  شـود.
یادداشـت: گاهـی آمـر بـا وجـود داشـتن اسـتعا و برتری 
خـود  بـه  توصیه  یـی  جنبـه  ی  امـرش  مامـور،  بـه  نسـبت 
کام  لحـِن  از  بـودن  توصیه  یـی  ایـن  البتـه  می  گیــــرد. 
دانسـته می  شـود، چنان  کـه انوشـیروان در هنـگام مرگش به 

پسـر خـود توصیـه مـی  دارد:
بیت:

  بدان کوش تا هر چه نیت کنی 
    نظر در صــــاح رعیت کنی 

»سعدی«
 در اینجـا امرجنبـۀ توصیه  یـی دارد و ایـن مسـأله از لحن و 

حالـِت آمر دانسـته می  شـود. 
2 - التمـاس: هـرگاه آمـر و مامـور از صاحیـت و شـأنیت 
یکسـانی برخـوردار باشـند؛ امـر بـه اجرای عملی از سـوی 
بـه گونـه  ی  اشـعار  التمـاس می-گوینـد کـه در  را   آمـر 

وسـیعی کاربـرد دارد.
 بیت: 

چندین چراغ دارد وبی راهه می رود
بگـــذار تا بیفتد و بیند سزای خویش

»سعدی«
در این  بیـت، شـاعر از جانـب مقابـل خویـش می  خواهد تا 
شـخصی را کـه بـا وصف   داشـتن چندین چراغ، بـاز هم به 
بیراهـه مـی  رود بـه حـــال خـود رهـا کند تـا با افتـادن، به 
سـزای خویش برسـد. از آن  جایی   که شـاعر و مخاطِب وی 
از صاحیـت و شـانیت یکسـانی برخوردارنـد، واژۀ امریـۀ  

بگـذار معنـای التمـاس را افـاده می  کند.  
   3- دعـا: هـرگاه آمـر، انجـام کاری را از مامـور مطالبـه 
کنـد، در حالی   که خودش از صــاحیت و شـانیت کمتری 
نسـبت بـه کسـی  که او را مأمور قـرار داده اسـت، برخوردار 

باشـد؛ چنیـن مطالبه  یـی دعـا نامیده می  شـود.  
بیت:

الهی غنچه  ی امـید بگشــــای
گلی از روضۀ جاوید بنمای

بپرور از لِب آن غنچه باغــم
وزان گل عطرپرور کن دماغم

»جامی«
در ایـن بیت، جامی بـه اوتعالی دعا 

می  کنـد تـا آن  چـه را کـه وی می-خواهـد، بـرآورده سـازد. 
بگشـای،  چـون؛  امریه  یـی  صیغه  هـای  هرچنـد  اینجـا  در 
بنمـای، بپـرورو...، در ایـن ابیـات بـه کار رفته  اسـت، اّما از 
آن  جایـی   کـه حضـرت جامـی از صاحیِت ناچیزی نسـبت 
بـه خداونـد بهره  مند اسـت، امـر بیان  گـر معنای دعا اسـت. 

بیت:
دوش می  گفت به ُمژگان درازت بکشم

یارب از خاطــرش اندیشۀ بیداد ببر
»حافظ«

در ایـن بیـت، شـاعر از خداونـد می  خواهد تا اندیشـۀ بیداد 
و سـتم را از خاطـر دوسـتش ببـرد. از آن  جایی   که شـاعر از 
صاحیـت ناچیـــــزی نسـبت به خالِق خویـش برخوردار 
اسـت، در ایـن بیـت، واژۀ امریـۀ »بِبـر« معنای دعـا را افاده 

می  کنـد. 
یادداشـت: گاهـی امر بـه اجراآتی تعلـق می  گیرد کـه انجام 
آن خـارج از ارادۀ مخاطـب اسـت و مخاطـب در انجام ویا 

عـدم انجـام آن هیچ دخالتـی ندارد. 
بیت:

مرغ الهوتی و ناسوتی بدان
شاهبــازی و اسیر خاکدان

ماده و معنا اسیر دام تســت
این  همه شیرازه  ها یک  گام تست

در این  جـا شـاعر در مصـرع اول مخاطـب را بـه دانسـتن 
چیـزی امـر می  کنـد کـه در اختیار وی نیسـت؛ چه دانسـتن 
و ندانسـتن بـه تیزهوشـی و کندذهنـی فـرد برمی  گـردد، که 

ایـن خود یـک امـر غیراختیاری  سـت.   
یادداشـت: هـرگاه کاربـرد صیغـۀ امـر تـوأم بـا بیـان دلیـل 
امـر باشـد، آنـگاه از درجـۀ الزامیِت امر کاســـته شـده امر، 

صبغــۀ یـک توصیـۀ مؤکـد را بـه خـود اختیـار مي  کند.
بیت:

می خورکه شیخ و زاهد و مفتی و محتسب
چون نیک بنــــگری همه تزویر می  کنند

»حافظ«
در ایـن بیـت، شـاعر مخاطـب را به نوشـیدن شـراب مامور 
می  کنـد و دلیـل آنـرا نیـز تزویرگـری شـیخ، زاهـد، مفتی و 
محتسـب تعریـف می-کنـد، کـه امـِر تـوام بـا دلیـل نامیده 

می  شـود و درجـه الزامیـِت آن کمتـر اسـت.
 یادداشـت: گاهـی امـر متاخـر از علـت خود ذکـر می  گردد 

کـه چنیـن چیزی در شـعر معمول اسـت.  
بیت: 

تا بر دلـــش از غصه غبــــاری ننشیند
ای سیل سرشک از عقِب نامه روان باش

»حافِظ
در ایـن بیـت، علـِت امـر کـه همانـا جلوگیـری از نشسـتن 
غبـار در نامـه اسـت، مقـدم ذکرشـده اسـت، درحالـی   کـه 
شـاعر در مصـرع دوم، اشـک را بـه رفتـن دنبـاِل نامـه امـر 
می  کنـد کـه در واقـع متاخـر از علـت خـود ذکـر گردیـده 

. ست ا

در              بدیـع        و       بیـان نـو       یافتـه های   

بخش چهارم

عبدالبشیر فکرت بخشی-استاد دانشگاه

ACKU



ــارو وزارت د  ــو چ ــکا د بهرنی د امری

جنــويب او مرکــزي اســیا د چــارو 

الېــس ولــز د  د څانګــې مــرې 

پاکســتان پــه پازمېنــه اســام اباد 

کــې لــه پاکســتاين چارواکــو رسه 

ــې  ــایلو ی ــړ مس ــو ل ــه ی ــديل او پ لی

وررسه خــرې کــړې دي.

امريــکا  د  کــې  اســام اباد  پــه 

ــور  ــوه خپ ــه ی ــه دې اړه پ ــفارت پ س

کــړي بیــان کــې ویــي، الېــس ولــز 

ــه د  ــتان ت ــه ورځ پاکس ــنبې پ د دوش

خپــل ســفر پــر مهــال د دې هېــواد د 

بهرنیــو چــارو وزارت لــه مرســتیالې 

تهمينــه جنجوعــه او نــورو لوړپــوړو 

ــديل دي. ــو رسه لي ــي چارواک دولت

بیان په دې اړه کاږي:

ــو رسه  ــتاين چارواک ــه پاکس ــز ل »ول

پــه خــرو کــې د جنــويب اســیا 

ــو د  ــده ایاالت ــکا د متح ــاره د امری لپ

تــګارې او د ســیمې د ســوکالۍ او 

ــو هڅــو کــې  ــه روان ــاره پ ــت لپ امنی

ــړې  ــرې ک ــرې ات ــګ خ ــه پرمخت پ

دي.«

ــو  ــتان د بهرنی ــم د پاکس ــه ه ــه څ ک

د  تــه  هېــواد  دې  وزارت  چــارو 

جګپــوړې امریکايــي چارواکــې د 

ســفر پــه اړه څــه نــه دي ویــي، خــو 

ــل  ــد فیص ــد محم د دې وزارت ویان

پــر خپلــې ټویټرپاڼــې د د الېــس ولــز 

او تهمينــه جنجوعــه يــو ګــډ تصویــر 

خپــور او د دواړو چارواکــو د لیدنــې 

ــړی دی. ــې ورک ــر ی خ

د امریــکا د ولســمر ډونالــد ټرمــپ 

پــه  لومــړۍ ورځ  پــه  کال  روان  د 

ــور  ــتان ت ــر پاکس ــې پ ــټ ک ــوه ټوی ی

ــو  ــرو ۱۵ کلون ــه تې ــې پ ــګاوه چ ول

کــې لــه ترورېــزم رسه د مبــارزې 

پــه نــوم لــه امریــکا نــه ۳۳ میلیــارده 

ــدل کــې  ــه ب ــر اخیســتي، خــو پ ډال

ــي دي. ــه دروغ وي ــې ورت ي

تــر دې وروســته امريــکا د پاکســتان 

وځنډولــې  هــم  مرســتې  پوځــي 

د  تــرې  خاوره یــې  خپلــه  پــر  او 

ترهګــرو پــر ضــد د کوټلــو ګامونــو 

ــړه. ــتنه وک ــو غوښ ــه کول د پورت

ــره  ــې تې ــر دې مخک ــز ت ــس ول الې

میاشــت مــارچ کــې هــم د پاکســتان 

یــوه اوږده دوره کــړې وه او د دې 

هېــواد لــه جګپــوړو مرانــو رسه یــې 

ــړې وې. ــې ک ــې کتن لیدن

ــوې  ــې د ي ــال ک ــې ح ــه داس ــز پ ول

ــې د  ــوده ک ــږه م ــه ل ــه پ ــتې ن میاش

ــې  ــوي چ ــفر ک ــم س ــتان دوه پاکس

ــد د  ــه اړون ــتان پ ــتان د افغانس پاکس

ــه ســخت فشــار رسه مــخ  ــکا ل امري

دی او د دواړو هېوادونــو اړيکــې د 

ــې  ــرې کړکچېن ــه ډې ــه پرتل ــوا پ پخ

شــوې دي.

جګپــوړې  دغــې  ترڅنــګ  دې  د 

داســې  پــه  امریکايــي چارواکــې 

وخــت کــې د پاکســتان ســفر کــړی 

چــې اســام اباد او واشــنګټن پــه 

ــتان او  ــه پاکس ــې پ ــتیو ک دې وروس

ــر  ــو پ ــې د دواړو هېوادون ــکا ک امری

ډیپلوماتانــو یــو لــړ بندیزونــه لګــويل 

دي.

دا  ډیپلوماتانــو  پــر  لــورو  دواړه 

وروســته  هغــې  تــر  بندیزونــه 

ــې د  ــتان ک ــه پاکس ــې پ ــول چ ولګ

ــات  ــوه ډیپلوم ــفارت ی ــکا د س امری

ــتانی  ــو پاکس ــې ی ــام اباد ک ــه اس پ

ــر  ــه موټ ــی پ ــایکل چلوونک موټرس

ــو. ــړ ش ــې م ــه چ وواه
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ــرای  ــاالت متحــده ب ــژه ای ــازرس وی جــان ســوپکو ب
ــه  ــاالنه اتحادی ــت س ــتان در نشس ــازی افغانس بازس
ــرگاه  ــه ه ــد ک ــدار می ده ــتان، هش ــا - افغانس اروپ
مبــارزه بــا فســاد در افغانســتان جــدی گرفتــه نشــود، 
حکومــت ایــن کشــور از داخــل پوســیده خواهــد شــد 
ــد  ــش خواه ــز کاه ــگ، نی ــروزی در جن ــکان پی و ام

یافــت.
ــاد  ــت فس ــه موجودی ــرد ک ــد ک ــوپکو تاکی ــای س آق
ــوده و  ــاور نم ــی ب ــت ب ــه حکوم ــبت ب ــردم را نس م
ــات، ســبب  ــح و ثب ــای صل ــردن زمینه ه ــن ب ــا از بی ب

تقویــت تروریســم می شــود.
هرچنــد آقــای ســوپکو از اقدامــات حکومــت در 
زمینــه مبــارزه بــا فســاد اداری ابــراز خرســندی 
ــنده  ــات بس ــن اقدام ــه ای ــد ک ــا می گوی ــد، ام می کن
ــی را روی  ــت عمل ــد، اقدام ــت بای ــوده و حکوم نب
ــه  ــد ک ــدار می ده ــان هش ــرد. او همچن ــت بگی دس
نبایــد از پــول کمکــی در کامپایــن انتخاباتــی اســتفاده 

ــود.  ش
رییــس  اشــرف  غنــی  از ســویی هــم، محمــد 
ــد  ــا تاکی حکومــت وحــدت ملــی در ایــن نشســت ب
ــت:  ــد گف ــع آوری عوای ــدن جم ــی ش ــر الکترونیک ب
ــل در حــال حاضــر روی الکترونیکــی  شــهرداری کاب
ــن کار  ــد، ای ــد کار می کن ــد عوای ــع آوری ــدن جم ش
ــاد اداری  ــا فس ــارزه ب ــفافیت و مب ــرای ش ــد ب می توان

ــود. ــام ش ــر تم موث
نشســت ســاالنه اتحادیــه اروپــا و حکومت افغانســتان 
ــح«   ــترش صل ــاد و گس ــش فس ــوان » کاه ــت عن تح
ــی  ــات حکومت ــادی از مقام ــماری زی ــور ش ــا حض ب
و نماینــدگان کشــورهای کمــک کننــده، دیــروز 

سه شــنبه ) 4 ثــور ( در ارگ برگــزار شــد.
رییــس حکومــت وحــدت ملــی، در چهارمین نشســت 
افغانســتان،  اروپــا - حکومــت  اتحادیــه  ســاالنه 
ــا فســاد  ــارزه ب ــت: مب ــا فســاد گف ــارزه ب ــون مب پیرام
ــد. ــد افغانســتان را در کاهــش فقــر کمــک کن می توان
او بــر مبــارزه جــدی بــا فســاد تاکیــد کــرده و گفــت: 

نهادهــای دولتــی بایــد در زمینــه کارکردهای شــان بــه 
مــردم پاســخگو باشــند.

اشــرف غنــی بــا بیــان اینکــه تطبیــق اســتراتژی مبارزه 
بــا فســاد می توانــد فســاد را ریشــه کــن کنــد، افــزود: 
بــزودی کنفرانــس ملــی مبــارزه بــا فســاد اداری 

برگــزار خواهــد شــد.
ــود در  ــای موج ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــۀ او، ب ــه گفت ب

ــا فســاد  ــارزه ب ــه مب ــت ک ــر در کشــور گف ــه فق زمین
ــد. ــد افغانســتان را در کاهــش فقــر کمــک کن می توان
ــا فســاد  ــارزه ب ــرد مب ــق راهب او شــاره کــرد کــه مطاب
همــه  وظایــف بــه گونــه درســت در نهادهــای دولتــی 
تقســیم شــده و دولــت تــاش می کنــد تــا ایــن 

ــود. ــق ش ــت تطبی ــه درس ــه گون ــتراتژی ب اس
دولتــی  ادارات  از  برخــی  از  غنــی  محمداشــرف 

ــا  ــارزه ب ــه مب ــان در زمین ــا اولویت های ش ــت ت خواس
ــازند. ــته بس ــاد را برجس فس

او گفــت کــه پروســه اصاحــات در شــماری از 
اداره هــای دولتــی و بــه ویــژه وزارت دفــاع و داخلــه 

ــان دارد. جری
ــن  ــد از ای ــع آوری عوای ــه جم ــت ک ــار داش او اظه
ــی از حســابدهی شــفاف اســت. ــه خوب ــق، نمون طری
ــت  ــق رقاب ــتخدام از طری ــه اس ــه پروس ــت ک وی گف
آزاد باورمنــدی مــردم نســبت بــه حکومــت را افزایش 

داده اســت.
او از کمیســیون مســتقل اصاحــات اداری و خدمــات 
ملکــی خواســت تــا رونــد اســتخدام در گمــرکات را 
ــه  ــر سیاســی ب ــه غی ــه گون ــت آزاد و ب ــق رقاب از طری

پیــش ببــرد.
وی گفــت کــه در حــال حاضــر اســتراتیژی گمــرکات 
روی دســت گرفتــه شــده و هــدف اصلــی آن دو برابــر 

ســاختن عوایــد گمرکات اســت.
محمداشــرف غنــی بــا اشــاره بــه برگــزاری انتخابــات 
ــات آزاد و  ــه انتخاب ــادی گفــت ک در ســال 201٨ می
ــب  ــی مناس ــوب تحلیل ــک چارچ ــد ی ــه نیازمن عادالن
ــد یــک  ــوده و بای ــا همــه چالش هــا ب ــه ب ــرای مقابل ب
چارچــوب مشــخصی در ایــن زمینــه ســاخته شــود.

ــوازن ســازی واردات و صــادرات  ــر مت ــی ب ــای غن آق
نیــز تاکیــد کــرده گفــت کــه حکومــت تــاش 
می کنــد تــا میــزان عوایــد و صــادرات را بلنــد ببــرد.
ــه در حــال حاضــر، واردات افغانســتان  ــت ک وی گف

ــر صــادرات آن اســت. هشــت براب
ــژه  ــده وی ــن نماین ــکل میلب ــز مای ــال، فران درهمین ح
ــردن  ــا در افغانســتان گفــت کــه ازمیان ب ــه اروپ اتحادی
فســاد، زمینــۀ برقــراری صلــح و ثبــات در افغانســتان 

ــازد. ــم می س ــز فراه نی
ایــن در حالی ســت، آگاهــان  بــاور دارنــد کــه 
حکومــت وحــدت ملــی در مبــارزه بــا فســاد توانایــی 
ــه در راس  ــته اســت و بیشــتر کســانی ک ــل نداش کام

ــتند.  ــاد هس ــا فس ــوده ب ــد آل ــرار دارن ــت ق حکوم

بازرس ویژۀ امریکا در کابل:

نکنیـد کمپـاین  ما  پـول  از 

الېس ولز له پاکستاين چارواکو رسه د جنويب 

اسیا په اړه د امريکا پر تګالره خربې کړي

از پروسۀ ثبت نام در والیت پروان حمایت 
نـام  ثبـت  رونـد  از  حمایـت  در  بزرگـی  همایـش 
رأی دهنـدگان بـا حضـور مسـؤوالن دولتـی و هزاران 
باشـندۀ والیت های پروان و کاپیسـا در شـهر چاریکار 

شـد. برگزار 
فضـل الدیـن عیـار، والـی پـروان در ایـن همایـش 

مراکـز  تمـام  امنیـت  می گویـد، 
ثبت نـام در ایـن والیت هـا تأمیـن 
شـده اسـت و شـهروندان بایـد با 
ثبت نـام  آسـوده در رونـد  خاطـر 

کننـد. شـرکت  رأیدهنـدگان 
بـا ایـن حـال، شـماری از اعضای 
مجلـس نماینـدگان رونـد ثبت نام 
انتقـاد  بـاد  بـه  را  رأی دهنـدگان 
می گیرنـد و می گوینـد، اگـر روند 
بـرود،  پیـش  ایـن گونـه  ثبت نـام 
رونـد ثبت نـام تـا دوسـال دیگـر 

نیـز پایـان نخواهـد یافـت.
همایـش  برگـزاری  بـا  هم زمـان 

بـزرگ در حمایـت از رونـد ثبت نـام رأی دهنـدگان 
نیـز  پکتیـا  و  بامیـان  والیت هـای  در  پـروان،  در 
همایش هـای مشـابهی برگزار شـد. در ایـن همایش ها 
نیـز از شـهروندان خواسـته شـد تـا بـدون تـرس و 
دلهـره در رونـد ثبت نـام رأی دهنـدگان شـرکت کنند.

ابوبکر صدیق

حکـومت در تأمیـن...
پیش از این کمیسیون انتخابات زمان ثبت نام رای 
دهندگان را در شهرها حدود یک ماه اعام کرده 
است؛ اما اعضای شورای ملی به ویژه سناتورها 
می گویند که این زمان برای ثبت نام رای دهندگان 

اندک است.
آقای بیدار گفت که کمیسیون آگاهی عامه روند 
ثبت نام را در شهرها بسیار ضعیف آغاز کرد و به 
همین دلیل مردم کمتر در این روند سهم گرفته 
اکنون هم روند آگاهی دهی تقویت  اما هم  اند؛ 
شده و هم اشتراک مردم در روند ثبت نام افزایش 

یافته است.
دهندگان  رای  نام  ثبت  اول  روز  »در  گفت:  او 
حدود 6 هزار نفر در سراسر کشور برای شرکت 
در انتخابات ثبت نام کردند؛ اما دیروز دوشنبه 60 
هزار نفر ثبت نام کرده اند که تقریبًا آمار شرکت 

کنندگان 60 درصد افزایش یافته است«.
این عضو کمیسیون انتخابات همچنان، گفت که 
مقام های محلی در برخی موارد کارمندان محلی 
این کمیسیون را زیر فشار قرار می دادند تا آمار 
ثبت نام رای دهندگان با آنان شریک شود، ولی 
کمیسیون انتخابات این مساله را مداخله تشخیص 

شکایت  ملی  وحدت  حکومت  رییس  به  و  داد 
کرد.

ارگان های  طریق  از  غنی  که  گفت  بیدار  آقای 
فرماندهان  و  امنیه  فرماندهان  والی ها،  به  محلی 
داد است در صورتی که در روند  زون ها هشدار 

انتخابات دخالت کنند، برکنار خواهند شد.
به گفته او، غنی در مورد دخالت سایر زورمندان 
روند  در  صورتیکه  در  است،  گفته  نیز  محلی 
عملیات  اجرای  دستور  کنند،  مداخله  انتخابات 

نظامی را بر محات آنان صادر خواهد کرد.
او ثبت نام رای دهندگان با استفاده از شناسنامه 
تابعیت و زدن برچسپ را در شفافیت انتخابات 
موثر خواند و تاکید ورزید که دیگر هیچ راه بدیل 
وجود  دهندگان  رای  فهرست  تهیه  برای  ممکن 

ندارد.
گرفتن  و  شناسنامه  جعل  هم،  محتاط  همایون 
نیز  را  شخص  یک  توسط  شناسنامه  چندین 
تایید  را  این مساله  تلخ کشور خواند و  واقعیت 

کرد.
هم  نگرانی  این  وجود  با  گفت،  محتاط  آقای 
اعتبار  مورد  و  موجود  تنها سند  شناسنامه ورقی 

در کشور است.

ACKU
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فرید مزدک

چـرا بـرای طالـب، داعـش و حامیـان شـان، مراکـز توزیـع 
اسـت؟  هـدف  شـناس نامه 

رأی فـردی، انتخابـات، مبـارزۀ مدنـی و انبوهـی از آزادی ها 
می خواهنـد،  قـوی«  مرکـزی  »دولـت  کـه  آن هایـی  هـوای  و  حـال  بـا 
سـازگاری نـدارد. چـرا انتحاری هـا بیشـتر به نشـانی آن هایـی می روند که 
بایـد »مهاجـر کارت بگیرنـد«؟ هیـچ قومـی بیشـتر از هیچ قومـی صاحب 
سـرزمین مـا نیسـت؛ کشـورهای حامـی بـه قوم هـای سـرزمین مـا نـگاه 

متفـاوت و بـازاری دارنـد. »مـا« نباید داشـته باشـیم!

حسیب معترف

انحرافافکارعمومی
»یـک منبـع از ارگ بـه یکـی از رسـانه های معتبـر زنـگ 
می زنـد و خبـر برکنـاری جنـرال مـراد را مخابـره می کنـد. 
سـاعتی بعـد، ایـن رسـانه دو بـاره از منبع دیگـر تماس دریافـت می کند و 

ایـن خبـر را تکذیـب می کنـد.«
ایـن شـیطنت نوعـی بـازی بـا اذهـان عامـه اسـت. وقتـی حکومت هـا بـه 
خاطـر ضعـف و بی کفایتـی، تحـت فشـار افـکار عامـه قـرار می گیرنـد، 
دسـتگاه های تبلیغاتـی حکومـت فعـال شـده و موضوعـات جنجال برانگیز 
و حسـاس را طـرح می کننـد تا اذهـان مـردم را از اصل موضـوع، منحرف 
سـازند. بحـث روی برکنـاری و مانـدن آقـای مـراد نیسـت، بلکـه هـدف 
به انحراف کشـانیدن اذهـان عامـه از اصل موضـوع )انفجـار در مهتاب قلعه 

برچـی و قتـل عـام کـودکان و زنـان توسـط داعـش خیالی!( می باشـد.

معین معین

انتخاباتافغانستانوتناقضهایبنیادین
بـه  میـل  هـم  و  می خواهنـد  دموکراسـی  هـم  مـردم   -1

ندارنـد. انتخابـات  در  مشـارکت 
2- مـردم می داننـد کـه ممکـن قربانـی انتحـار و انفجار شـوند، امـا دوباره 
بـرای ثبـت نام حاضر می شـوند. بـا این کار هم باید به تروریسـتان پاسـخ 

بدهنـد و هـم از عملکـرد نیروهای امنیتـی انتقاد کنند.
3- جریان هـای سیاسـی از طرفـی می دانند حکومت انتخابات را مهندسـی 
می کنـد و بـه آرای مـردم دسـتبرد می زنـد و از جانبـی هـم امیدوارنـد تـا 

نامـزدان مـورد نظر خـود را انتخاب و بـه پارلمان بفرسـتند.
ناتوانـی کمیسـیون  بـه  4- در حالـی کـه مـردم و جریان هـای سیاسـی 
انتخابـات در امـر برگـزاری انتخابـات بـاور دارنـد؛ امـا بـاز هـم از تقویم 

می کننـد. حمایـت  انتخاباتـی اش 
٥- حکومـت بـه دالیلـی هـم می خواهـد انتخابـات برگـزار شـود و هـم 
نمی خواهـد. یعنـی این کـه زمانـی بـر انتخابـات تأکید مـی ورزد کـه بتواند 
افـراد خـود را در پارلمـان جابه جـا کنـد و اگـر محاسـبه اش طـوری بـود 
کـه برگـزاری انتخابـات بـه ضـررش هسـت؛ بـه یقین مانـع برگـزاری آن 
می شـود. در هـر حالـت حکومـت از انتخاباتـی حمایـت خواهـد کـرد که 

نتیجـه آن بتوانـد بقایـش را تضمیـن کند.
6- طالبـان بـه دنبـال قـدرت سیاسـی انـد و در حالـی کـه می داننـد هیـچ 
راهـی بـرای رسـیدن بـه قـدرت بـه جـز از راه انتخابـات وجود نـدارد، با 
آن هـم انتخابـات را امـری غیر شـرعی عنـوان می کننـد. مثـال: مانند رییس 
کمیسـیون انتخابـات کـه هـم به لحاظ شـرعی مخالـف انتخابات اسـت و 

هـم بـه برگـزاری آن تأکید مـی ورزد.
7- خارجی هـا هـم از انتخابـات حمایـت می کننـد و هـم روی طرح هـای 

بدیـل )حکومـت فعلی(بـا افـراد و جریان های سیاسـی رأی زنـی دارند.

عبدالشهید ثاقب

چهکسیمسوولیتمیگیرد؟
اثـر منجـی لسـود،  دیشـب در کتـاب »اسـام فیلسـوفان« 
نویسـنده عـرب، حکایـت جالبـی در بـارۀ امـام فخرالدیـن 
رازی خوانـدم. لسـود از کتـاب البدایـه و النهایـه ابـن کثیـر نقـل می کنـد 
کـه در سـال ٥9٥ هــ. سـلطان غیاث الدیـن غـوری، حاکـم غزنـه، بـر آن 
شـد تـا بـه مناسـبت گرامـی داشـت فخرالدیـن رازی مدرسـه یی بنـا نهد. 
مـردم غزنـه از رازی ناخشـنود بودنـد، بـه همیـن خاطـر بلوا کردنـد و بر 
پادشـاه فشـار آوردنـد تـا از ایـن تصمیـم منصـرف شـود. شـاه نیـز تحت 
فشـار دسـتور داد کـه او را از سـرزمینش بیـرون راننـد. آنچـه بر سـر فخر 
رازی گذشـته اسـت، مشـت نمونـۀ خـرواری سـتیز مـا بـا دانـش و خـرد 
و عقانیـت در یکـی از درخشـان ترین دوره هـای تاریخـی ایـن سـرزمین 

ست. ا
محنت هایـی کـه مـردم ایـن سـرزمین بـر ناصـر خسـرو و کنـدی و نسـل 
البتـه همـه گان  دیگـری از فاسـفه و دانشـمندان تحمیـل کـرده انـد را 
می داننـد. در همیـن دورۀ درخشـان تمدنی مـا فاسـفه، خردگرایان و اهل 
منطـق و رأی آن قـدر غریـب بـوده انـد کـه بسـیاری های شـان از تـرس 

شـورش مـردم دسـت از تفلسـف برداشـته اند.
امـروزه امـا تـا در همایشـی اشـتراک می کنیـم یـا بیانیه یی صـادر می کنیم، 
و  علم پـروری  از  و  کـرده  ردیـف  را  فلسـفه  و  علـم  بـزرگان  ایـن  نـام 
فرهنگ پـروری مـردم ایـن سـرزمین بـا سـتایش یـاد می کنیـم. کـدام علم 
پـروری؟ کـدام فرهنـگ پـروری؟ چرا کسـی حاضر نمی شـود مسـوولیت 
ایـن علم سـتیزی ها را بـه عهـده بگیرد؟ چـرا وقتـی خـود را در افتخارات 
شـریک  نیـز  شـان  گندکاری هـای  در  می دانیـم،  شـریک  گذشـته گان 

نمی دانیـم؟ آیـا چیـزی بـه نـام مسـوولیت جمعـی را می شناسـیم؟

فیـسبـوک نـــامــه

اسپنتا  رویاپردازی های متناقض دکتر 
و سفید برنامه سیاه  روی فرش قرمز 

امـروز فرصتـی پیـش آمـد تـا برنامـهٔ سـیاه و 
سـفید را بـا دقـت تماشـا کنـم و الزم می دانم 
نـا  گفت وگـو  ایـن  بـارۀ  در  را  ذیـل  مـوارد 

متعـادل برشـمارم .
یـک: شـکی نیسـت کـه برنامۀ سـیاه و سـفید 
که با اجرای ژورنالیسـت جوان کشـور سـمیع 
مهـدی مدیریـت می شـود، یکـی از برنامه های 
موفـق و مفیـد سیاسـی بـه شـمار مـی رود، اما 
در ایـن برنامـه رونـد گفت وگـو بـه ترتیبـی 
بـود کـه یـک ناظـر بی طـرف بـه سـاده گی در 
می یابـد کـه توگویـی نوعـی لطف و مسـامحه 
شـامل حال اسـپنتا اسـت و قـرار نیسـت ابعاد 
نظریـۀ متناقـض، مبهـم و رویایـی او شـکافته 
شـود، ایـن در حالی اسـت که سـعی می شـود 
داکتـر زلمی خلیـل زاد مورد نوعی بازخوسـت 

بگیرد. قـرار 
همچنـان در ایـن مصاحبـه معلوم و مشـخص 
نیسـت کـه خلیـل زاد به عنـوان یک شـهروند 
افغانسـتانی صحبـت می کنـد یـا یک شـهروند 
و دیپلمـات امریکایـی؟ او گاهـی از موقعیـت 
شـخص سـوم صحبت می کـرد، به ویـژه آنجا 
کـه یکی دوبـار سـعی کرد بـه اسـپنتا بفهماند 
کـه شـعار بی طرفـی از طـرف سیاسـت مداران 
زمینـۀ عاقه منـدی  اسـت  ممکـن  افغانسـتان 
بـه  رو  موقعیـت  بـه  و  کنـد  کـم  را  امریـکا 
امـا جـای یـک  برسـاند.  فعلـی زیـان  رشـد 
کسـی یی کـه از جریان جهـاد و مقاومـت باید 
نماینده گـی می کـرد، در ایـن بحـث خالی بود 
و شـاید همیـن سـبب شـد کـه اسـپنتا کمـی 
لگام گسـیخته در بـارۀ روزهـای جنـگ سـرد، 
نظـر  در  بـدون  را  »بـرادران«  کنایه آمیـز  واژۀ 

داشـت کانتکسـت زمـان بـه کار ببـرد.
بعـد  از  نـه  بی طرفـی  بـارۀ  در  اسـپنتا  شـعار 
واکنـش  یـک  بلکـه  سیاسـی،  واقع بینـی 
و  سیاسـی  جبـن  از  متأثـر  و  احساسـاتی 
تسـلیم پذیری ذلت بـار در برابـر سیاسـت های 
تهاجمی و منافقانۀ همسـایه گان اسـت. اسـپنتا 
بـدون این کـه بتوانـد ایـن شـعار شـاعرانه را 
بـه نظریـه تبدیـل کنـد، او حتـا متوجه نیسـت 
کـه بیـن سیاسـت بی طرفـی دایـم و بی طرفـی 
مقطعی فرق بسـیار اسـت. اسـپنتا در حالی که 
از سیاسـت بی طرفـی دایـم صحبـت می کنـد، 
و  کنش هـا  از  می دهـد،  مثـال  وقتـی  امـا 
واکنش هـای مقطعـی ماننـد جنگ هـای نیابتی 
عربسـتان و ایران در یمن و سـوریه می باشـد. 
متأسـفانه نـه اسـپنتا می توانـد نظریۀ سیاسـت 
نـه  و  دارد  بیـان  را  نظـرش  مـورد  بی طرفـی 

برنامـه او را بـه چالـش می کشـد.
درنظرداشـت  بـدون  کسـی  این کـه  دوم: 

و  بین المللـی  روابـط  در  اساسـی  تغییـرات 
فاکتورهـای نویـن سیاسـت جهانـی، خـواب 
 »Neutralist« تعهـد  عـدم  کشـورهای  دوران 
عصـر جمـال عبدالناصـر و مارشـال تیتـو را 
بیبینـد، نشـان دهندۀ عـدم درک درسـت او از 
واقعیت هـای امـروز جهان سیاسـت می باشـد. 
اظهـارات اسـپنتا مملـو از تناقضات آشـکار و 
سرشـار از نـا هم آهنگی هـای منطقـی بـود، او 
از یکطـرف اظهـار می دارد که هیـچ جایگزینی 
بـرای روابـط راهبردی بـا امریکا وجـود ندارد 
و از طـرف دیگـر، بیـان می کنـد کـه تـا شـش 
مـاه قبـل، طرفـدار سیاسـت اتحـاد بـا امریـکا 
بوده اسـت و حاال به این نتیجه رسـیده اسـت 

کـه قبـًا اشـتباه می کـرده اسـت.
بـا  اسـپنتا  داکتـر  کـه  می دهـد  نشـان  ایـن 
سیاسـت روز هم آهنـگ نیسـت و همـراه بـا 
زمـان حرکـت نمی کند، زیـرا سیاسـت امریکا 
اتفاقـًا در همین شـش ماه اخیر اسـت که بیش 
از هـر زمـان دیگـر  در راسـتای منافع سیاسـی 
افغانسـتان بوده اسـت. مقایسـۀ وضعیت امروز 
افغانسـتان بـا روزهـای سـلطنت محمـد ظاهر 
شـاه، حاکـی از عـدم درک درسـت اسـپنتا از 
تغییـرات اساسـی در جهان و به ویژه سیاسـت 
منطقـه  کشـورهای  ائدیولوژیـک  و  تهاجمـی 

می باشـد.
سـوم: اسـپنتا با کاپی بـرداری از جـواد ظریف، 
وزیـر امـور خارجـۀ ایـران کـه بـه طعنـه بـه 
امریـکا گفتـه بـود: »سیاسـت را نمی شـود بـا 
توییـت تعییـن کـرد«، سـعی می کنـد بـا روش 
زلمـی  چـپ،  عناصـر  تکنیـک  و  قدیمـی 
خلیـل زاد را تحریـک و در موقعیـت واکنشـی 
قـرار بدهـد کـه البتـه خلیـل زاد نشـان داد کـه 

پخته تـر از آن اسـت کـه در دام بیافتـد.
نظریه پـرداز  نقـش  در  می خواهـد  اسـپنتا 
امـا  کنـد،  عمـل  کـرزی  حامـد  طرح هـای 
ظرفیـت الزم و توان کافـی را جهت تعریف و 
دفـاع از طرح هـای ایـن روباه مـکار در اختیار 
نـدارد. ایـن حکومـت وحـدت ملـی ممکـن 
اسـت هـزار و یـک عیب داشـته باشـد، اما در 
سیاسـت فشـار بر پاکسـتان موفق بوده است و 
نبایـد واقعیـت را پنهـان کرد. این کـه ما عوامل 
اصلـی عدم ثبات در کشـور را کًا به سیاسـت 
سیاسـت های  از  و  بدهیـم  ارتبـاط  خارجـی 
غلـط فاشیسـتی و تک هویتـی در دوران کرزی 
چشم بپوشـیم،  داخـل،  در  غنـی  اشـرف  و 
کتمـان واقعیـت و تک بعدی نگریسـتن به افق 

سیاسـی کشـور می باشـد.
قسـمت  بی مسـووالنه ترین  امـا  چهـارم: 
سـخنان اسـپنتا، دروغ های شـاخ دار و سـخنان 

توطیه آمیـز او در قالـب مثـال زمانـی بـود کـه 
بـدون رعایـت اصـول و ضوابـط، سـعی کـرد 
بهانـه بـه دسـت نظـام والیـت مطلقـۀ فقیـه 
بدهـد و داسـتان را بـر عکـس مطـرح کنـد. 
یکـی نبـود از او بپرسـد کـه کجـا افغانسـتان 
بـه خاک ایـران خرابکار فرسـتاده اسـت؟ کجا 
افغانسـتان بـه یمـن و سـوریه در برابـر نظـام 

اسـد میلیشـیا فرسـتاده اسـت؟
کـردن  بـزرگ  و  احساسـات برانگیز  صحبـت 
یک طـرف دعـوا نشـان دهنـدۀ خبـث باطـن 
یـک روشـنفکر را بـه نمایـش می گـذارد. این 
چـه حـرف مزخرفـی اسـت کـه مداخـات 
همـان  در  جنوب غـرب  حـوزۀ  در  را  ایـران 
شـهری کـه شـما را هفتـاد سـال پیش اسـکان 
داده اسـت، نادیـده بگیرید و مسـألۀ سیاسـت، 
فرهنـگ و زبـان را بـا هـم در آمیزیـد، پـس 
چـه فرقـی اسـت میـان قصـاب کابـل و یـک 
روشـنفکرنمای دروغگـو؟ جـا داشـت کـه در 
این جـا از او سـوال می شـد و تذکـری برایـش 

می شـد. داده 
بحـث فرهنـگ و تمـدن مشـترک جـدا اسـت 
و سیاسـت تهاجمـی نظـام والیـت فقیـه جدا. 
چطـور اسـت کـه یـک وزیـر امـور خارجه و 
مشـاور امنیـت ملـی اسـبق افغانسـتان تـا این 
خوش بـاور،  بی اطـاع،  سـطحی نگر،  حـد 
روی  واقعیت هـای  از  دور  بـه  و  توهـم زده 

زمیـن در عالـم هپـروت سـیر کنـد؟
گفت وگـو  ایـن  در  خلیـل زاد  امـا  پنجـم: 
واقعیت گـرا و واقع نگـر ظاهـر شـد و بـه رغم 
واکنشـی  عکس العمـل  و  احساسـات زده گی 
و  کـرد  را حفـظ  اسـپنتا، خون سـردی خـود 
سیاسـت  مقطعـی  اشـتباهات  این کـه  ضمـن 
امریـکا را در رابطـه بـا افغانسـتان پذیرفـت، 
شـهروندان  بایـد  کـه  سـاخت  نشـان  خاطـر 
افغانسـتان منتظـر ایاالت متحدۀ امریکا نباشـند 
کـه همه چیـز را آن هـا برای شـان مهیـا کننـد.
حامـد  ناحـق  فخرفروشـی های  خلیـل زاد 
سـاله،  پنج هـزار  تاریـخ  بـارۀ  در  را  کـرزی 
تلویحـًا بـه سـخره گرفـت و گفـت کـه هیـچ 
در  خارجی هـا  کمـک  بـا  صـرف  کشـوری 
بـه درسـتی  او  تاریـخ سـاخته نشـده اسـت. 
گروه هـای تروریسـتی را طبقه بنـدی کـرده و 
دالیـل گسـترش ناامنی و شـبکه های تبهکار و 
ارتبـاط آن هـا را بـا سـازمانی های اسـتخبارات 
منطقـه برشـمرد .همچنـان اشـتباهات سیاسـی 
حکومـت کـرزی و وحـدت ملـی را در ایجاد 
و گسـترش ناامنـی مهـم شـمرده و ظریفانه از 

تبعیـض سیاسـی در کشـور یـاد کـرد.

عبدالحی خراسانی
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حضـور داعـش در افغانسـتان در دوران حکومـت وحدت 
ملـی از ولسـوالی اچیـن ننگرهـار شـروع شـد. ایـن گروه 
در اولیـن اقـدام خـود گروهـی را کـه بـه گفتـه ی داعش، 
اعضـای گـروه طالبـان بودنـد، بـه گونـه ی دسـته جمعی 
بـا بمـب منفجـر کردنـد. ایـن گـروه  در نمایـش خشـم و 
خشـونت بـر طالبـان پیشـی گرفت و بـا انجـام حمله های 
انتحـاری بـر مسـجدهای شـیعیان کشـور ثابـت کردند که 

راه داعشـیان عـراق و سـوریه را می رونـد.
هرچنـد حکومـت مبـارزه بـا داعـش را در اولویـت کاری 
خـود قـرار داده و ارتـش آمریـکا نیـز بـا بمـب یـازده تنی 
»مـادر بمـب« ایـن گـروه را هـدف قـرار داد؛ اما بـا آن هم 
داعـش قلمرو خود را در افغانسـتان گسـترش داده اسـت.
گـزارش حاضـر براسـاس اطاعاتـی کـه از مناطـق زیـر 
کنتـرول داعـش بدسـت آمده، با اسـتناد به منابـع مردمی و 

امنیتـی، تهیه شـده اسـت.
ننگرهار

والیت ننگرهار در شـرق کشـور با پاکسـتان مرز مشـترک 
دارد و داعـش نخسـتین بار از ولسـوالی اچیـن این والیت 
ظهـور کـرد. در عملیاتـی که حکومـت علیه این گـروه راه 
انـدازی کـرد، شـماری از فرماندهـان و پیکارجویـان ایـن 

گروه کشـته و زخمی شـدند.
در حـال حاضـر شـمار افـراد ایـن گـروه در ننگرهـار بـه 

1000 نفـر می  رسـد کـه عمدتـا در ولسـوالی هـای اچین، 
خوگیانـی، پچیـراگام و هسـکه مینـه مسـتقر انـد.

فرمانـده عمومـی گروه داعـش در ننگرهار سـعید باجوری 
در  گـروه  ایـن  معـروف  فرماندهـان  دیگـر  و  دارد  نـام 
ننگرهـار داکتـر سـبا گل، مولـوی محمـد امیـن، مولـوی 

ربانـی و عبدالخالـق معـروف بـه عمرکـوی انـد.
میـان  در  کـه  می  گوینـد  ننگرهـار  در  محلـی  مقام هـای 
افـراد گروه داعـش در ننگرهـار پاکسـتانی های اوروکزیی، 
پنجابی هـا و اوزبیکسـتانی نیـز حضـور دارنـد؛ امـا بیشـتر 

افـراد ایـن گـروه باشـندگان ننگرهـار اند.
زکات،  و  راه عشـر  از  ننگرهـار  در  داعـش  مالـی  منابـع 
مالـی  حمایت هـای  و  معـادن  جنـگل،  درختـان  قاچـاق 

می  شـود. تأمیـن  خارجـی 
مسـیر رفـت و آمـد این گـروه کوه های هندوکش و سـفید 
کـوه اسـت. سـاح های مـورد اسـتفاده ی ایـن گـروه نیـز 

پیـکا، کاشـینکوف، راکـت و تـوپ های ٨2 اسـت.
کنر

در والیـت کنـر 7٨ گـروه داعشـی فعـال اسـت و شـمار 
افـراد ایـن گروه هـا 747 نفـر انـد.

داعش در ولسـوالی های نرنگ، نورگل، سـوکی، شـی گل، 
وتـه پـور، چپه دره و مانوگـی والیت کنر حضـور دارند و 
فرماندهـان معـروف این گـروه در کنر مولـوی عبدالرحیم، 

قاری سـعید و شـیخ نجـم الدین اند.

ایـن گـروه در والیـت کنـر مرکـز جلـب و جـذب نیـز 
دارد. افـراد ایـن گـروه پـس از آمـوزش در ایـن والیت به 
دیگر نقاط کشـور فرسـتاده می شـوند. حضـور جنگجویان 
در  اوزبیکسـتانی ها  و  پاکسـتانی ها  ویـژه  بـه  خارجـی 

والیـت کنـر نیـز تائید شـده اسـت.
منابـع مالـی داعـش در کنـر نیـز از راه قاچـاق درختـان 
جنـگل، معـادن، عشـر و زکات و حمایـت بیرونـی تأمیـن 
افـراد  پاکسـتان،  بـه  کنـر  نزدیکـی  دلیـل  بـه  می  شـود. 
ایـن گـروه همـواره بـه ایـن کشـور رفـت و آمـد دارنـد. 
سـاح های مـورد اسـتفاده ی ایـن گـروه در کنر نیـز، پیکا، 

راکـت، دهشـکه و کاشـینکوف اسـت.
جوزجان

والیـت شـمالی جوزجـان که بـا کشـورهای اوزبیکسـتان 
و ترکمنسـتان هـم مـرز اسـت، یکـی از پایگاه هـای مهـم 
داعـش در شـمال افغانسـتان اسـت. افـراد ایـن گـروه در 
فعالیـت  جوزجـان  تپـه  قـوش  و  درزاب  ولسـوالی های 

دارند.
باشـندگان جوزجـان می  گوینـد کـه داعـش بـه جـز مرکز 
درزاب تمـام مناطـق دیگـر ایـن ولسـوالی را در اختیـار 
بـه 600  ایـن ولسـوالی  افـراد داعـش در  دارنـد. شـمار 
تـن می  رسـد کـه از ایـن میـان 1٥0 تـن آن هـا شـهروندان 
اوزبیکسـتان،  الجزایـر،  سـوریه،  عـراق،  کشـورهای 

انـد. تاجکسـتان  و  قرغیزسـتان، چچیـن 
و  جمعه اکـه  کریم اکـه،  الدیـن،  شـجاع  اهلل،  صبغـت 
سـلمان اکه از فرماندهـان داعـش در ایـن والیـت اند. پیش 
از ایـن فرمانـده این گروه قـاری حکمت اهلل غیـور بود که 

توسـط نیروهـای امنیتی کشـته شـد.
منبـع مالـی گـروه داعـش در جوزجـان از طریـق جمـع 
آوری عشـر و زکات، قاچـاق معـادن، اختطـاف و حمایت 
خارجـی تأمیـن می  شـود، ایـن گـروه تاکنـون چندیـن نفر 

را در ایـن والیـت کشـته اسـت.
افـراد داعـش در قـوش تپـه ی والیـت جوزجان بـه حدود 
آن هـا  تـن   12٥ میـان  ایـن  از  کـه  می  رسـید  نفـر   ٥00
شـهروندان اوزبیکسـتان، تاجکسـتان، قرغیزسـتان، ُکـرد و 
فرانسـه انـد. افـراد ایـن گـروه در جوزجـان با سـاح های 
درازنـو، کاشـینکوف، پیـکا و راکـت ٨2 مجهز انـد. مردم  
محـل حضور حسـین قهرمان پسـر طاهر یولداش موسـس 
تحریـک اسـامی اوزبیکسـتان معـروف به جنـد اهلل را نیز 
در میـان گـروه داعـش در جوزجـان گـزارش داده انـد. 
مجمـوع روسـتاهای کـه داعـش در ایـن دو ولسـوالی در 

کنتـرول خـود دارنـد، بیـش از 90 روستاسـت.
منابـع رسـمی در جوزجان شـمار افـراد داعـش را به بیش 
از 400 نفـر بـرآورد کـرده انـد. براسـاس آمـار ایـن منابـع 
شـمار شـهروندان خارجی در جوزجان به 40 نفر می  رسـد 
کـه شـامل دو خانـواده ی فرانسـوی، دو خانـواده ی عرب، 

یـک شـهروند تاجکسـتانی و 37 اوزبیکسـتانی و چچینـی 
اسـت. گـروه داعش برای انجـام حمله هـای انتحاری 120 

کـودک را در روسـتای مغـل آمـوزش می دهند.
سرپل

افراد گروه داعش در ولسـوالی کوهسـتانات و صیاد سرپل 
فعالیـت دارنـد و شـماری افـراد داعـش در ایـن والیـت 
تـا 300 نفـر تخمیـن شـده اسـت کـه در ولسـوالی های 
کوهسـتانات و صیـاد این والیـت فعالیت می کننـد. 2٥ تن 
از اعضـای داعـش در این والیت شـهروندان اوزبیکسـتان 
انـد. ایـن گـروه منابع مالـی خـود را از راه قاچـاق معادن، 

عشـر و زکات و کمـک خارجـی تأمیـن می کننـد.
شـیر محمـد غضنفـر از فرماندهان کلیدی گـروه داعش در 
والیت سـرپل اسـت؛ امـا منابعـی از امنیت ملـی می  گویند 
کـه در ایـن اواخـر شـیرمحمد غضنفـری بـا طالبـان بیعت 
سـرپل  در  گـروه  ایـن  افزارهـای  جنـگ  اسـت.  کـرده 

کاشـینکوف، پیـکا، راکـت و دهشـکه انـد.
غور

شـهر  شـمال  در  غـور  والیـت  در  گـروه  ایـن  پایـگاه 
فیروزکـوه و در روسـتای رغسـکِن منطقه ی غلمین اسـت. 
فرمانـده داعـش در غور قاری رحمت اهلل نـام دارد و افراد 
زیـر فرمانـش بـه 100 نفـر می  رسـد، فرمانـده دیگـر ایـن 

گـروه شـاولی نـام دارد.
داعـش در غـور بـه سـاح های سـبک و سـنگین از جمله 
دوربیـن شـب مجهـز انـد و از سـاح های پیـکا، راکـت، 

کاشـینکوف و دهشـکه اسـتفاده می کنـد.
داعـش در غـور از راه هـای پیچیـده ی دره هـای کو ه هـای 

شـمال و والیـت ننگرهـار بـا پاکسـتان ارتبـاط دارد.
افـراد گـروه داعـش با مـردم محل در غـور رفتار مناسـب 
ندارنـد و کارمنـدان دولـت را شـکنجه کـرده و بـه قتـل 
می  رسـانند. ایـن گروه سـال گذشـته  30 تن از باشـندگان 
منطقـه کاسـی شـهر فیـروز کـوه را که همـه دهقـان بودند 

بـه قتل رسـاندند.
بـا سـرکوب داعـش در مناطقـی از ننگرهـار فعالیـت ایـن 

گـروه در غـور نیـز کاهـش یافته اسـت.
غزنی

گـروه داعـش در والیـت غزنـی پایـگاه ثابتـی نـدارد؛ امـا 
افـراد ایـن گـروه در مناطقـی از ولسـوالی گیـان، مقـر، 
قره بـاغ، گیـرو و انـدر دیـده شـده اسـت. ایـن گـروه از 
طریـق ولسـوالی های نـاوه و خـاک افغـان زابـل در غزنی 

دسـت بـه فعالیـت می زننـد.
بدخشان

هرچنـد فعالیـت گروه داعش در والیت بدخشـان رسـمن 
تائیـد نشـده اسـت؛ امـا حضـور افـراد خارجـی کـه هـم 
عقیـده ی داعش انـد، نگرانی مقام های محلـی را برانگیخته 
اسـت. بـرآورد می شـود، شـمار افـراد خارجی یـی کـه در 
بدخشـان فعـال اسـت بـه ٥00 نفـر برسـد. ایـن افـراد در 
ایـن  راغسـتان  و  یمـگان  وردوج،  جـرم،  ولسـوالی های 

والیـت حضـور دارند.
٥0 تـن از ایـن افـراد بـا خانواده هـای شـان در منطقـه ی 
خسـتک ولسـوالی جـرم و بقیـه در ولسـوالی های وردوج، 
یمـگان و راغسـتان ایـن والیـت مصـروف فعالیت هـای 

تروریسـتی انـد.
پروان

دو گـروه از افـراد داعـش در والیـت پـروان فعـال انـد، 
فعالیـت ایـن گـروه در ایـن والیـت بـه صـورت پنهانـی 
انجـام می شـود. قلمـرو این گروه ولسـوالی های سـیدخیل 
و بگـرام انـد، فعالیـت پنهانـی ایـن گـروه باعث شـده که 
افـراد ایـن گـروه در پـروان مشـخص  هویـت و تعـداد 
نباشـد. بـه نقـل از منابـع امنیتـی، فعالیت داعـش در پروان 
بـه گونه یـی اسـت که اعضـای این گـروه حتـا یکدیگر را 
نمی  شناسـند. گفته می شـود اعضای پیشـین حـزب تحریر 

نیـز بـه ایـن گـروه پیوسـته اند.
والیت هـای  بلچـراغ  ولسـوالی  در  داعـش  گـروه  افـراد 
فاریـاب نیـز دیـده شـده انـد؛ امـا در ایـن والیـت پایـگاه 
ثابتـی ندارنـد. همچنیـن در ولسـوالی الینـگار لغمـان در 
حـدود 100 نفـر از افـراد داعش بـه رهبری مولـوی فیروز 
حضـور دارنـد؛ امـا ایـن گـروه تاکنـون هیـچ فعالیتـی در 

اند. نداشـته  لغمـان 
حضـور افـراد داعـش ولسـوالی موسـا قلعـه، کجکـی و 
باغـران والیـت هلمنـد نیز گزارش شـده؛ امـا فعالیت قابل 

ماحظه یـی در ایـن مناطـق نداشـته انـد.
گـروه داعـش در ولسـوالی خـاک  افغـان والیت زابـل نیز 
حضـور دارنـد؛ امـا تاکنـون اطاعاتـی در مـورد چگونگی 
حضـور و فعالیـت داعش در این ولسـوالی گزارش نشـده 

است.

مجلس سنا حکومت را در تأمین امنیت مرکز های توزیع 
شناس نامه های کاغذی ناکام می داند.

سنا  مجلس  ثور(   4( سه شنبه  روز  نشست  در  سناتوران   
شناسنامه  توزیع  مرکز  بر یک  انتحاری  به حمله  اشاره  با 
والیت های  در  مشابه  حمات  و  کابل  غرب  در  کاغذی 
رای  نام  ثبت  روند  امنیت  تامین  در  را  حکومت  دیگر، 

دهندگان ناکام می دانند.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا با اشاره به حمله 
انتحاری باالی مرکز توزیع شناسنامه در غرب کابل گفت 
که دشمنان مردم افغانستان زیر نام داعش ثابت کردند که 
امنیت  تامین  در  نیز  حکومت  و  افغانستان اند  مردم  قاتل 

روند ثبت نام رای دهندگان ناکام است.
در  رابطه  این  در  داخله  وزیر  که  افزود  یار  مسلم  آقای 
نشست روز یکشنبه آینده مجلس سنا فرا خوانده می شود 
تا به مردم اطمینان دهد که امنیت روندهای انتخاباتی تامین 

می شود.
به گفته او، روند انتخابات طوالنی است و اگر به امنیت 
این روند توجه نشود، مردم در انتخابات شرکت نخواهند 

کرد.
که  گفت  نیز  سنا  مجلس  اول  معاون  ایزدیار  علم  محمد 
مسوولیت جلوگیری حمات باالی مرکزهای ثبت نام رای 
دهندگان در مرحله اول به نهادهای استخباراتی و کشفی 
بر می گردد و سپس وزارت داخله مسوولیت تامین امنیت 

این مراکز را دارد.
رییس های  کمیته  نشست  در  که  کرد  تاکید  ایزدیار  آقای 
مجلس سنا تصمیم گرفته خواهد شد که تنها وزیر داخله 
در نشست یکشنبه آینده مجلس سنا استجواب شود و یا 
را  مسوولیت  آنان  تا  شوند  دعوت  نیز  کشفی  بخش های 

باالی یکدیگر نیاندازند و پاسخ روشن دهند.
این در حالیست که سناتوران دیگر نیز از چگونگی تامین 

امنیت روند ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی داشتند.
سناتورها بر این باور بودند تا زمانی که مرکز های آموزش 
و پرورش تروریست ها در بیرون از کشور از بین نرود و 
فشار  پاکستان  باالی  بین المللی  از طریق جامعه  حکومت 
بیشتر وارد نکند، نمی تواند امنیت روند انتخابات را تامین 

کند.
فراخوانی مسووالن کمیسیون انتخابات و شناس نامه ها

رییس  و  انتخابات  کمیسیون  مسووالن  حال،  همین  در 
مورد  در  معلومات  ارایه  منظور  به  شناسنامه  توزیع  اداره 
توزیع شناسنامه که  نام رای دهندگان و روند  ثبت  روند 
که  داشتند  اظهار  بودند،  شده  خوانده  فرا  سنا  محلس  به 
هفته   4  –  3 انتخابات  به  نویسی  نام  روند  دارد  احتمال 

تمدید شود.
رفیع اهلل بیدار یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت: 
»روند ثبت نام رای دهندگان امکان دارد 3 تا 4 هفته در 
شهرها تمدید گردد ولی هنوز این مساله دقیق نشده است.
                                                 ادامهصفحه6

مجلس سنا:قلمرو داعش در افغانستان
حکـومت در تأمیـن 

امنیت مرکـزهای توزیـع 
شنـاس نامـه ناکـام است
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