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زخمی شدند

یکی از فرماندهان ارشد امریکا در افغانستان تاکید کرد، شبه 
تروریست های  مقر  با  در حقیقت  داعش  با  متحد  نظامیان 

داعش در سوریه ارتباط دارند.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، جنرال شون سوئیندل، 
شبه  گفت:  افغانستان  ویژه  نیروهای  آموزشی  یگان  رهبر 
روی  داعش  به  افغانستان  در  طالبان  ناراضی  نظامیان 
لیبیا  در  داعش  اندازه  به  افغانستان  در  داعش  اما  آورده اند 

یا عراق جدی نیست.
در هفته های اخیر درگیری های جدی میان این گروه جدید 
دو  هر  است.  گرفته  افغانستان صورت  در شرق  طالبان  و 
طرف درخواست ها برای اتحاد را رد کرده و این درگیری ها 

به مناطق مختلف والیت ننگرهار گسترش یافته است.
به »داعش در  از شبکه گروه اصلی داعش موسوم  بخشی 
خراسان افغانستان« اخیراً در بیانیه یی طالبان را تهدید کرد 
را خواهند  آن ها  نپیوندند  تروریستی  گروه  این  به  اگر  که 

کشت.
آیا  می جنگید؟  داعش  با  چرا  است:  آمده  بیانیه  این  در 
آیا  بکنید؟  خودتان  دست های  با  را  خود  گور  می خواهید 
شود؟  نابود  خانه هایتان  و  شده  بریده  سرتان  می خواهید 
آیا فکر می کنید شما از شبه نظامیان عراقی که از حمایت 

امریکایی ها برخوردارند قوی تر هستید؟
این در حالی است که طالبان در بیانیه یی به ابوبکر البغدادی، 
رهبر گروه تروریستی داعش گفت: در حمالت افغانستان 

نمی تواند دو پرچم وجود داشته باشد.
برای  پیچیده یی  امنیتی  چالش  تازه  درگیری های  این 
حمایت  بدون  مبارزاتشان  نخستین  در  افغانستان  نیروهای 

نظامی نیروهای زمینی بین المللی محسوب می شود.
جنرال سوئیندل گفت، نیروهای ویژه افغان در هفته نزدیک 
به 130 حمله انجام می دهند. والیت فراه در غرب افغانستان 
نیز با تهدیدهایی از جانب این جنبش جدید مواجه است. 

آن ها برای به دست آوردن منابع با طالبان رقابت می کنند.
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در برابر بخت ناسازگار، هیچ واكنشي كارسازتر از شوخ طبعِي 
همیشه گي نیست.

تامس هگینس 

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

هشدار تحلیلگران به رهبران دولت وحدت ملی:

وضعیتازکنترلخارجمیشود

توافق  افغانستان  حکومت  و  متحد  ملل  سازمان 
کرده اند که کنترل پول چند میلیارد دالری که برای 
افسران  معاشات  پرداخت  و  پولیس  نیروی  ایجاد 
افغانستان  حکومت  به  است،  شده  گرفته  نظر  در 

واگذار شود.
اداره کمک های انکشافی ایاالت متحده امریکا )یو 
ان دی پی( گفته است که...          ادامه صفحه 6

مجلس سنا در جلسۀ روز سه شنبه خود تصمیم گرفت که 
قانونی مجلس  فیصله های  ماه،  به مدت یک  این،  از  پس 

نماینده  گان را به صورت مشروط می پذیرد.
پیشتر  گفت:  سنا  مجلس  رییس  یار  مسلم  هادی  فضل 
سرطان  اول  از  پس  که  بودند  کرده  فیصله  سناتوران 
غیرقانونی شدن  دلیل  به  را  نماینده  گان  فیصله های مجلس 
این مجلس نمی پذیرد؛ اما اکنون که چند مورد طرح قانون 
به مجلس سنا فرستاده شده؛ تصمیم از سناتوران است که 
بر فیصله قبلی خود باقی...                      ادامه صفحه 6

رییس جمهور غنی می گوید که جامعۀ افغانستان هنوز 
هم یک جامعۀ زن ستیز است و نسل نو افغانستان باید 

زن ستیزی را از ذهن خود بدور کند. 
ملی  عمل  پالن  محفل  در  دیروز  غنی  رییس جمهور 
افغانستان که در مقر وزارت خارجه برگزار شده بود، 
همچنان گفت: قانون اساسی، دولت را مکلف می سازد 
تا حقوق مشخص و مساوات هر افغان با افغان دیگر 

را به حیث یک هدف عملی سازد.
در این محفل که در رابطه به چگونه گی تطبیق قطعنامۀ 
13۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و نقش زنان 
در صلح و امنیت برگزار گردیده بود، رییس جمهور با 
اشاره بر این که قانون اساسی کشور صد فیصد اسالمی 

است، افزود که تمام عقاید، احکام، عنعنات، فرهنگ و 
تمدن درخشان اسالمی ما در قانون اساسی گنجانیده 
شده است و هدف حکومت وحدت ملی، عملی شدن 

همه جانبه قانون اساسی افغانستان است.
ایجاد  ما  جامعه  چالش  مشکل ترین  که  گفت  وی 
با  مطابقت  در  افغان  زن  آن  در  که  است  شرایطی 
قانون اساسی دوشادوش مرد افغان، یک جامعه مرفه، 

قانونمند و هدفمند را تشکیل بدهد.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: زن، زن است و دیدگاه 
خواهر،  بحیث  نه  شود،  مطرح  زن  بحیث  باید   زن 
مادر و دختر زیرا این نقش ها دومی می باشند و این 
یک نیاز مبرم است که دیدگاه زن در تمام بخش های 

دولت عملی گردد.
به  این که دیدگاه زن  برای  رییس جمهور غنی گفت: 
طور واقعی در نظر گرفته شود باید ما از حرف به عمل 
برویم و پالن های ما باید واقعبینانه و عملی باشد و در 
بودجه گنجانیده شود....                    ادامه صفحه 6

دولتکنترلپولکمکی
بهپولیسرابهدستگرفت

شرطمجلسسنابرایپذیرش

فیصلههایمجلسنمایندهگان

طالبانباداعشدرسوریهارتباطدارند

حادثۀ پروان 
و حامیاِن

 نقاپ پوِش 
تروریسم در 

افغانستان
2

4

6

5

روشن فکری 
دینـی

و چالش های 
فــراراه

در برگ ها

نگاهی 
به خدمات 
اجتماعی 
در اسالم

رییس جمهور غنی:

تحصیلیافتهترینهایمازنستیزترینهاهستند!

صفحه3

14

ACKU



دو روز پیش، نیروهای امریکایی به خانۀ یکی 
حمله  جان احمد  نام  به  جهادی  فرماندهان  از 
را  وی  ملکیِت  در  واقع  مهماِت  انبار  و  کردند 
نیروهای  که  می شود  گفته  دادند.  قرار  هدف 
امریکایی بر اساس گزارش های رسیده از ارگ 
این  به  امنیت ملی،  ریاست جمهوری و شورای 

حمله اقدام کرده اند.
این حمله در حالی صورت گرفته است که مردم 
بروز  و  روزافزون  ناامنی های  شاهد  افغانستان 
بی برنامه گی  و  داعش  چون  تازه تری  خطراِت 

دولت در مبارزه با این وضعیت هستند. 
افغانستان  شماِل  و  جنوب  اخیر،  ماه های  طی 
شاهد عالوه شدِن گروه دیگری به نامِ داعش بر 
جمِع تروریستان بین المللی است و هر روز، شهر 
و روستایی نیست که در آتِش طالب و داعش 
نسوزد. افزون بر این، بحث پروژه بودِن داعش 
شمال،  به  جنوب  از  جنگ  جغرافیای  انتقال  و 
به قوت مطرح است و آگاهان و تحلیل گران از 
شمال  از  بین المللی  تروریسم  کالِن  موِج  عبور 
خبر  میانه  آسیای  ناامن سازی  برای  افغانستان 

می دهند.
در این اوضاع و احوال، حرکت ها و سیاست های 
بر  نیز  حکومت  در  مشخص  حلقات  مشکوِک 
بی اعتمادی و نگرانی بیشتِر مردم افزوده و باعث 
و  جهاد  دورۀ  پیشیِن  فرماندهان  و  مردم  شده 
مقاومت نسبت به وضعیت واکنش نشان دهند 
و با انتقاد از دولت، مستقاًل در صددِ چاره جویی 

و مقابله برآیند. 
داعشیان  به حضور تعجب آورِ  خبرهای مربوط 
در والیات مختلف و سقوط برخی ولسوالی ها 
از  حاشیه هایی  با  گاهی  از  هر  طالبان،  به دست 
برجستۀ  عناصر  برخی  همراهِی  و  همدستی 
از  موجی  و  بوده  همراه  روند  این  در  دولتی 
مطرِح  چهره های  و  مردم  میان  در  را  بدگمانی 
مردمی برانگیخته است. رزم جامه پوشیدِن استاد 
عطا و حضور فیزیکِی او در عملیات های نظامی 
از  نیز  دوستم  جنرال  با  ائتالِف وی  و  اتحاد  و 
همین رهگذر قابل درک و بررسی است. به این 
عین  در  و  مردمی  و  متنفذ  چهره های  که  معنا 
حال حکومتی یی چون این دو شخص نیز برای 
مقابله با اوضاع خطیِر افغانستان و بحث داعش 
و طالب، به دفاِع مردمی و مستقالنه اندیشیده اند 
شرایط  بودِن  غیرعادی  نشان دهندۀ  این خود  و 

در کشور است.
حال در یک چنین وضعی، حملۀ غافل گیرکنندۀ 
را  مردم  این که  از  جدا  پروان،  در  امریکایی ها 

است  آورده   به وجود  سوال هایی  کرده،  شوکه 
از جمله این که: »چرا امریکایی ها به جای این که 
حمالت شان را به هدف از بین بردن ذخیره گاه 
مهماِت دشمن در برخی ولسوالی های پروان و 
دیگر والیت های کشور انجام دهند، آمده اند به 
یکی از مناطق امِن کشور رو آورده اند و سالح 
و مهماتی را تخریب کرده  اند که بدون شک از 
آن ها برای حمایت از نظام و در رویارویی های 
استفاده  افغانستان  مردم  دشمناِن  با  احتمالی 

می شده است؟«
این حمله بدون شک تبعات سیاسی، اجتماعی 
باشد؛  می داشته  کشور  در  فراوانی  امنیتِی  و 
تظاهرات  شاهد  آن،  از  پس  روز  یک  چنان که 
هزاران پروانی مسلح در اعتراض به این حمله و 
بسته شدِن راه شمال به روی ترافیک بودیم. این 
حمله واکنش ریاست اجرایی را در پی داشت 
و  جهادی  فرماندهاِن  نشسِت  آن،  دنبال  به  و 
مقاومت را که در آن برخی از سران حکومت و 
برخی از اعضای مجلس نماینده گان نیز حضور 

داشتند. 
با  نشست،  این  از  بخش هایی  که  می شود  گفته 
حضور چند چهرۀ برجستۀ حکومتی و جهادی، 
به شکل کاماًل سری برگزار شده و در آن فیصله 
چنین  تکرار  از  جلوگیری  برای  باید  که  شده 
برنامۀ  مشکوک،  اقداماِت  کنترل  و  حمالت 
جدیدی تدوین و عملی گردد. شرکت کننده گان 
در این نشست، از حکومت خواسته اند که اجازه 
تضعیف  به  دولت  داخل  در  گروه هایی  ندهد 
تروریستان  برابر  در  مقاومتگران  و  مجاهدین 
در  اکنون  که  چرا  بپردازند.  داعش  و  طالب 
ذهن مردم این مسأله خلق شده که امریکایی ها 
در  که  نظام  درون  در  حلقات  از  برخی  توسط 
پشت جبهۀ داعش و طالب قرار دارند، طی یک 
دسیسۀ کالن تحریک شده اند تا این انبار سالح 
و  داعش  برابر  در  فقط  آن  از  که  را  مهمات  و 
طالب می شد استفاده کرد، بمباردمان کنند. مردم 
می گویند که »اگر توطیه یی در کار نیست، چرا 
امریکایی ها و نیروهای ویژه، انبارهای سالح و 
مهمات و مراکز داعش را در والیت های زابل و 
ننگرهار و کنر و نورستان با چنین عملیات هایی 
از بین نمی برند و چرا انبارهای سالحی که در 
درآمده  طالب  یا  و  داعش  تصرف  به  بدخشان 

است را این گونه نابود نمی کنند؟« 
در  امروزه  مهمات،  و  سالح  انبارهای  مسلمًا 
کشور  ولسوالی های  و  والیت ها  از  بسیاری 
وجود دارد؛ زیرا مردم با توجه به تحرکاِت اخیر 

و سر زدِن داعش و تقویت طالبان، اعتمادشان را 
نسبت به سیاست های برخی سیاست مداران در 
سبب  بی اعتمادی  این  و  داده اند  دست  از  نظام 
و  باشند  خود  از  دفاع  فکر  به  آن ها  که  شده 
فرماندهان پیشین هم به فکِر ساختن پناهگاه ها 

و انبارهای سالح!
همین حاال والیت های شرقی کشور به خصوص 
نورستان، کنر، ننگرهار و بخش هایی از لغمان در 
کنترل آرامِ داعش است و همین گونه والیت های 
زیر  و  ناامن شده  دیگر  پِی  یکی  شمال کشور، 
تأثیر جنگ قرار دارند؛ بنابراین مردم خود وادار 
می شوند که برای حفظ جاِن خود، قبل از این که 

بال بر سرشان ببارد، سپرش را آماده سازند.  
را  مردم  اعتماد  بتواند  حکومت  اگر  یقین،  به 
از  را  پنجم  ستون  و  برانگیزد  خود  به  نسبت 
نهادهای امنیتی برچیـند، هیچ کس در هیچ کجای 
نمی دوزد  سالح  انبارهای  به  امید  چشم  کشور 
نظامِی غیرمسوولی هم دفاع  فرمانده  از هیچ  و 
نمی کند. اما زمانی که رأس نظام مشکوک معلوم 
حکومت  اقداماِت  برخی  به  مردم  نیز  و  شود 
شک کنند، طبیعی ست که خانه و کاشانۀ خود 
را برای روزِ مبادا پُر از سالح می سازند. زیرا به 
گونۀ مشخص، مردم پروان که سابقۀ دشمنی و 
جنگ با طالبان و پاکستان را دارند و نیز مورد 
هدِف گروه های جدیدی مثل داعش قرار دارند 
و طالبان توسط برخی از چهره های معلوم الحال 
حمایت  والیت  این  ولسوالی های  از  برخی  در 
می شوند، مورد تهدیِد بیشتر قرار دارند. حکومت 
باید با درِک این شرایط، به اعتمادسازی بیشتر 
آن ها  روانِی  و  فیزیکی  امنیِت  تأمین  و  مردم  با 

همت گمارد.  
دولت امریکا نیز به عنوان رهبر جهانِی مبارزه علیه 
تروریسم و تأثیرگذارترین قدرِت بین المللی در 
افغانستان، باید شرایط پیچیدۀ افغانستان را درک 
خود،  سیاسی  و  نظامی  فعالیت های  در  و  کند 
تروریسم  نقاپ پوِش  حامیاِن  القائاِت  مسحورِ 
و  مجاهدین  بی تردید  نشود.  افغانستان  در 
مقاومتگراِن افغانستان، از گذشته تا حال دشمناِن 
و  صلح  حفظ  خواهاِن  و  تروریسم  سرسخِت 
ثبات در منطقه و افغانستان بوده اند و اگر این ها 
افغانستان  در  امریکایی ها  کنند  احساس  روزی 
به دنبال چیزی  جز مبارزه با تروریسم و تأمین 
امنیت و ثبات استند، آرام نخواهند نشست و این 
چیزی ست که تمام معادالت در کشور را به هم 
می ریزد و امریکا را در سطح بین الملل با چالِش 

جدی مواجه می سازد!
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افغانستان  امنیت  برای  سرنوشت سازی  روزهای  رو،  پیش  شش ماه 
خواهد بود. وزیر داخله و رییس امنیت ملی، این شش ماه را ماه های 
نبیل  می دانند. رحمت اهلل  امنیتی کشور  نیروهای  توانایی های  تثبیِت 
در  که  گفت  نمایند ه گان  مجلس  در  افغانستان  ملی  امنیت  رییس 
شش ماه آینده افغانستان شاهد موجی از ناامنی ها خواهد بود. اما در 
همین حال نورالحق علومی وزیر داخلۀ افغانستان، ضمن تأیید این 
از سقوط  امنیتی تواِن آن را دارند که  نیروهای  مسأله می افزاید که 

شهرها به وسیلۀ گروه های مخالف جلوگیری کنند. 
نظامِی خود را  گروه های مخالف، همواره در فصل گرما تحرکات 
به  فرصت  این  از  را  بهره   بیشترین  مجموع،  در  و  می سازند  بیشتر 
عملیات  طالبان  گروه  امسال،  بهار  آغاز  در  وقتی  می آورند.  دست 
با  همیشه  گروه  این  نبود.  تازه یی  چیز  کرد،  اعالم  را  خود  »رزم«ِ 
آغاز بهار به گونه یی خود را مطرح می کند. شش ماه آینده نیز جزِو 
ماه های گرم در افغانستان به شمار می رود و بدون شک گروه های 

افراطی و خشونت طلب هم چنان توانایی جنگیدن را دارند. 
نامساعد  دلیل  به  و  کمتر می شود  نیز  تنش ها  آغاز فصل سرما،  با   
بودن شرایط جوی، آتش جنگ نیز فرو می خوابد. وقتی از این منظر 
امنیت ملی کشور نگاه شود،  نبیل به عنوان رییس  به سخنان آقای 
بسیار سطحی و خنده دار جلوه می کند، زیرا آن چه را که او به عنوان 
یک پیش بینی مطرح کرده، واقعیت مسلِم نظامی در تمامی جنگ ها 
پنداشته می شود و حتا ناآگاه ترین افراد از مسایل نظامی هم آن را 

می دانند. 
وقتی آقای نبیل پیش بینی می کند که شش ماه آینده ماه های دشواری 
خواهند بود، مشخص است که ناتوانی خود و نیروهای امنیتی را به 
گونه یی به رخ می کشد؛ زیرا در همین فصل است که نیروهای امنیتی 
باید بتوانند امنیت را تأمین کنند و قابلیت های خود را در صحنۀ نبرد 
با دشمنان به اثبات برسانند. فصل سرما و یخ بندان که فرا رسد، به 

صورت طبیعی توانش جنگِی نیروها کمتر می شود. 
در جنگ دوم جهانی، زمانی که نیروهای آلمان نازی به دروازه های 
مسکو رسیده بودند، جنراالن روسی طرحی را به اجرا گذاشتند که 
باعث شکست آلمان در جنگ دوم جهانی شد. طرح جنراالن روسی 
این بود که مقاومت در اطراف مسکو را شدت بخشند تا فصل سرما 
فرا رسد. این طرح موفق از آب درآمد و ارتش آلمان در سرما و 
زمستان سخِت روسیه زمین گیر شد. آن گاه روس ها که تجربۀ جنگ 
و سرما را با هم داشتند، با لباس های سفید برفی از دشت و صحرا 
دیگر  و  مسکو  محاصرۀ  به  و  شدند  سرازیر  یخ زده  آلمانی های  بر 

شهرهای روسیه پایان دادند. 
برابر نسبت به  امکاناتی دو  به تجربه، توانایی و  جنگیدن در سرما 
زماِن گرما نیاز دارد. طالبان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و زمانی 
رویارویی های  از  که  می کنند  تالش  می رود،  به سردی  رو  هوا  که 
نظامی به دلیل تلفاتی که می تواند به آن ها وارد کند، اجتناب ورزند. 
جنگ  ماه های  را  آینده  ماه  شش  وقتی  کشور  امنیتی  مقام های 
می خوانند، حرِف نو و تازه نگفته اند. همه می دانند که شش ماه آینده 
هنوز فضای افغانستان برای جنگ و درگیری مساعد است و می توان 
به تحرکات نظامی و دست به دست کردِن ولسوالی ها ادامه داد و حتا 

طرح تسخیر شهرها و والیت ها را ریخت. 
مقام های امنیتی به جای خلق تشویش و نگرانی در میان مردم، باید 
از طرح ها و برنامه هایی سخن می گفتند که نشان می داد چه گونه توان 
رزمی و دفاعی شان را ارتقا داده اند که دشمنان حتا در فصل گرما نیز 

توانایی حمله به آن ها را ندارند. 
نبیل به جای این که از نگرانی های شهروندان بکاهد،  سخنان آقای 
عماًل آن ها را سراسیمه و مضطرب ساخته است. همه جا سخن از 
باال رفتِن گراف جنگ و درگیری هاست و مردم از آینده بیم ناک اند. 
نگرانی های  کاهش  به  باید  که  کشور  امنیتی  های  مقام  چرا؟ چون 
مردم بپردازند، خالف آن عمل کرده اند و تشویش و اضطراب را به 

کوچه و بازار کشانده اند!
 شاید دلیل چنین سخناِن رک و راستی این بوده باشد که اگر بازهم 
درگیری ها شدت گرفت و یا ولسوالی دیگری در یکی از والیت های 
کشور به دست مخالفان سقوط کرد، آن گاه بار مالمتِی آن کمتر به 

دوش مقام های امنیتی بیـفتد.
پنهان مانده،  امنیتی  از چشم مقام های  اما یک مسالۀ دیگر هم که   
این است که آن ها ناآگاهانه بر بی کفایتِی خود مهر تأیید گذاشته اند. 
وظیفۀ نیروهای امنیتی، تأمین امنیت و کاهش نگرانی ها در این مورد 
دادن  جلوه  توان مند  و  مردم  میان  در  تشویش  افزایش  نه  و  است 
گروه های  توان مندی  بر  عماًل  سخنان،  این  با  نبیل  آقای  مخالفان. 
مخالف صحه می گذارد. آیا چنین سخنانی به معنای نقض حاکمیت 

ملی بوده نمی تواند؟ 
وقتی آقای نبیل این گونه در مجلس نماینده گان سخن می گفت، این 
شعر به ذهنم متبادر  شد که: »از کرامات شیخ ما این است/ شیره را 

خورد و گفت شیرین است!«

اندرکـراماِت
شیخهـایامنیتی
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هارون مجیدی
دولت وحدت ملی به گونۀ کج دار و مریز تا پنج سال دیگر 

هم به عمر خود ادامه خواهد داد.
مطلب  این  بیان  با  آگاهان  و  مجلس  اعضای  از  شماری 
می گویند، دولت وحدت ملی با وجود همه مشکالت سقوط 
نخواهد کرد و شهروندان باید این نظام را تا پنج سال دیگر 

نیز تحمل کنند.
دولت  رهبران  میان  موجود  اختالفات  به  اشاره  با  آنان   
زمان  در  دولت  رهبران  می گویند،  هم چنان  ملی  وحدت 
کاروزارهای انتخاباتی ادعاهای بلند باالیی را شعار دادند و 
برای مردم گفتند که برای شان ثبات، امنیت، کار و حکومتی 
قانون مدار را به میان می آورند؛ اما در این مدت هیچ کدام از 

این وعده ها را عملی کرده نتوانسته اند.
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  که  است  حالی  در  این 
شورای  دوشنبۀ  روز  نشست  در  نیز  ملی  وحدت  دولت 
کار  بدهیم،  دست  از  را  مردم  اعتماد  اگر  که  گفت  وزیران 

حکومت ختم است.
ناامنی، جنگ و فرار  پُر از فساد،  او هم چنان گفت، میراثی 
از قانون به ما رسیده و اگر کار نکنیم، مردم نسبت به دولت 

بی باور خواهند شد.
به حکومت  اگر مردم نسبت  داد که  اجرایی هشدار  رییس 

بی باور شوند، پایان کار خواهد بود.
به باور رییس اجرایی دولت، در آغاز کار حکومت وحدت 
به  و خدمت  سیاست  تغییر  به  نسبت  مثبتی  باورهای  ملی، 
نزد  در  اندیشه  این  بگذارد  نباید  دولت  و  شد  ایجاد  مردم 

مردم تخریب شود.
بیان  با  افغانستان  مدنی  جامعۀ  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز 
بسیار  ملی  وحدت  دولت  رهبران  میان  اختالفات  این که 
عمیق است، اما او باور دارد که این اختالفات عمیق به هیچ 

وجه سبب سقوط نظام سیاسی در افغانستان نخواهد شد.
به گفتۀ او، تعهدی را که رهبران به جامعۀ جهانی سپرده اند، 

دوام نظام را حتمی می سازد.
آقای رفیعی باور دارد که در مدت پنج سال باقی مانده از 
عمر حکومت ما باید این رفتارهای کج دار و مریز را تحمل 

کنیم.
کار  ارادۀ  واقعًا  دولت  رهبران  »اگر  می افزاید:  مجما  رییس 

بدنام  و  در صدد حذف  و  باشند  داشته  را  مشترک 
فراوان  کار  انجام  زمینه های  نباشند،  همدیگر  کردن 
خدمت رسانی  مردم  برای  می توانند  و  دارد  وجود 

زیادی را انجام دهند.«
آقای رفیعی تصریح می کند که رهبران دولت وحدت 
که  نمی رسند  تفاهم  به  قدرت  تقسیم  سر  بر  ملی 
است،  شایع  جهان  کشورهای  بیشتر  در  مشکل  این 
قومی  سیاست  افغانستان  در  که  آن جایی  از  اما 
روند  ُکندی  سبب  مسأله  این  تمامیت گراست،  و 

حکومت داری شده است.
مجلس  عضو  سعادت  ظهیر  داکتر  حال،  این  در 
نماینده گان می گوید: بی اعتمادی مردم ریشه در عدم 
از  بعد  که  دارد  ملی  وحدت  دولت  رهبران  کارایی 
منظم  را  خود  تشکیل  حکومت  یک سال  گذشت 

نساخته است.
آقای سعادت می افزاید: مردم با توجه به شعارهایی که 
رهبران در زمان انتخابات داده بودند، انتظارات زیادی 
داشتند که متأسفانه دولت در عملی سازی شعارهای 
خود نیز موفق نبوده که باعث ناامنی و دوری مردم 

از نظام گردیده است.
او خاطر نشان می کند: اگر رهبران دولت وحدت ملی 
روی مشکالت توجه جدی نکنند و به اثبات نرسانند 
ذات البینی  اختالفات  و  هستند  مردم  در خدمت  که 
خود را کنار نگذارند؛ روز به روز فاصلۀ مردم بیشتر 
مدیریت  که  رسید  فرا خواهد  زمانی  و  شد  خواهد 

وضعیت از توان دولت بیرون خواهد شد.
آقای ظهیر تأکید می کند که تا هنوز هم »دولت وحدت ملی« 

تنها در سطح سخنرانی های رسمی بوده و رهبران در میان 
خود اختالفات فراوانی دارند که سبب ُکندی خدمت رسانی 

برای شهروندان شده است.

می گوید:  دانشگاه  استاد  کوهستانی  جعفر  هم چنان، 
خود  انتخاباتی  زارهای  و  کار  زمان  در  دولت  رهبران 
ادعاهایی بلند باالیی را شعار دادند و برای مردم گفتند 
که برای شان ثبات، امنیت، کار و حکومتی قانون مدار را 
به حکومت  این رهبران  اما زمانی که  میان می آورند؛  به 
تقسیم  روی  بیشتر  وعده ها  این  خالف  بر  رسیدند، 
چوکی ها با هم در افتادند و با مصرف زمان زیاد کابینۀ 

آن چنان متخصص را هم ساخته نتوانستند.
بیشتر  که  دیگری  مورد  می کند:  تأکید  کوهستانی  آقای 
روی افکار عامه تأثیر منفی گذاشته این بود که در این 
نگاه های  داشتن  با  و  موقعیت  یک  از  جنگ ها  مدت 

تعصب آلود به ساحۀ دیگر انتقال داده شد.
آقای کوهستانی با تشریح وضعیت بد امنیتی در کشور 
می افزاید: »شمار زیادی از کسانی که در پست های بلند 
سر  سرباز  می کنند؛  معامله  جنگ  حبهات  در  هستند 

می دهد و آمرش سنگر را می فروشد.«
این استاد دانشگاه خطاب به رهبران دولت می گوید که 
آنان باید در گام نخست استراتیژی منظمی برای توسعه، 
مواد  تروریسم،  برابر  در  مبارزه  بیکاری،  از  جلوگیری 

مخدر و تعریف دشمن وضع کنند.
دولت وحدت ملی با مشکالت و چالش هایی که پیوسته 

ناباوری هایی را به همراه داشت، آغاز به کار کرد.
میلیون ها  فرار  ناامنی،  افزایش  کابینه،  اعالم  در  تأخیر 
از  بیکاری در جامعه  دالر سرمایه و گسترش چشم گیر 
مشکالت جدی دامن گیر دولت وحدت ملی گفته شده 

است.

ناجیه نوری
حکومت توانایی تطبیق قانون منع پول شویی را ندارد و از 
به  دست  گذشته  سال  چند  در  کسانی که  اینکه  مهمتر  همه 
از  را  مدارک  و  اسناد  تمام  شک  بدون  زده اند،  پول شویی 

بین برده اند.
چهار  ماده  تصویب  این که  ضمن  دانان  حقوق  از  شماری 
می دانند  اساسی  قانون  خالف  را  پول    شویی  منع  قانون 
قانون  خالف  که  را  قانونی  نباید  رییس جمهور  می گویند، 

افغانستان است، توشیح کند.
اما  برخی از نماینده گان مجلس ضمن این که تصویب این 
قانون را خالف قانون اساسی نمی دانند به این باور اند که 
تصویب این قانون برای تامین عدالت اجتماعی و شناسایی 

غارت گران کمک خواهد کرد.
این  به  از سال 1381  این که  به  توجه  با  کردند،  تاکید  آنان 
سو اکثریت پول های سیاه سفیده شده؛ بنابراین قانون گذاران 
عدالت  تامین  و  قانون  روح  مطابق  که  اند  گرفته  تصمیم 

»قانون عطف را سبق کند«.
به گفته آنان، بدون شک ما انتظار نداریم که این قانون تا 4 یا 
۵ سال آینده عملی شود؛ اما این قانون از دزدی های زیادی 

که ممکن درآینده اتفاق بی افتد، جلوگیری می کند.
قانون  این  می گویند،  سیاسی  تحلیل گران  از  شماری  ولی 
و  چپاول  تا  نرسید  تصویب  به  عمداً  گذشته  سال  چند  در 
غارت گری های صاحبان قدرت زمان حکومت حامد کرزی 

برمال نشود.
به گفته آنان، اکنون هم کسانی که مخالف تصویب این قانون 
سال  درچند  کسانیکه  ثروت  می خواهند  درحقیقت  اند، 

گذشته پول های سیاه را به سفید تبدیل کردند، حفظ شود.
چهارم  ماده  جاری  هفتۀ  دوشنبه  روز  نماینده گان  مجلس 
قانون منع پول شویی و عواید برخاسته از جرایم را بار دیگر 

تصویب کرد.
برخاسته  پول شویی وعواید  منع  قانون  ماده چهارم  بربنیاد 
از جرایم کسانی که از سال سیزده هشتادوسه پول سیاه به 

دست آورده اند، زیر بررسی قرار خواهند گرفت.
شهال فرید استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل، ضمن این که 
تصویب این قانون را خالف قانون اساسی می داند، حکومت 

را در اجرای این قانون ناتوان می خواند.
توانایی  حکومت  یک سو  از  می گوید،  دانشگاه  استاد  این 
در  کسانی که  دیگر  جانب  از  و  ندارد  را  قانون  این  تطبیق 
بدون شک  اند،  زده  پول شویی  به  چند سال گذشته دست 
آنان  اثبات جرم  اند و  برده  بین  از  اسناد و مدارک را  تمام 

ممکن نیست.
و  ندارد  وجود  شواهد  و  اسناد  سو  یک  از  کرد،  تاکید  او 

همه  اند،  زده  پول شویی  به  دست  کسانیکه  دیگر  طرف  از 
که  است  غیرممکن  بنابراین  اند؛  قدرت مند  و  زورمند 

حکومت توان برخورد قانونی با آنان را داشته باشد.
استاد فرید، تصویب این ماده قانون منع پول شویی وعواید 
برخاسته از جرایم را خالف قانون اساسی افغانستان عنوان 

می کند.
به گفته این استاد داننشگاه، قانون به هیچ عنوان به گذشته 
نماینده گان  بنابراین  نیست؛  اجرا  قابل  و  نمی کند  رجعت 

مجلس به خطا رفته اند.
بانو فرید تاکید کرد؛ قانون همواره پیش روی خود را نگاه 
می کند نه عقب خود را و به گذشته رجعت نمی کند، مگر در 

دو حالت که بحث روی آن در این جا ممکن نیست.
او گفت، اگر قانون به گذشته رجعت کند، پس قانون جدید 
چه مفهوم و معنی دارد، بنابراین هم تصویب و هم اجرای 

این قانون خالف قانون اساسی افغانستان است.
بانو فرید به این باور است که رییس جمهور باید با استفاده از 
صالحیت خود نباید قانونی را که خالف تمامی پرنسیب ها و 

قانون افغانستان است را توشیح کند.
با  می گوید،  نماینده گان  مجلس  عضو  رحمانی  عارف  اما 
پول های  اکثریت  این سو  به  از سال 1381  اینکه  به  توجه 
مندرج  افغانستان  مردم  حق  پول ها  در  و  شده  سفیده  سیاه 
است؛ بنابراین قانون گذار تصمیم گرفته که مطابق روح قانون 

و تامین عدالت »قانون عطف را سبق کند«.
وی افزود، هرچند ممکن است یک مقدار قانون را خدشه دار 
فلسفه  که  است  عدالت  کننده  تامین  درعوض  اما  کند، 

قانون گذاری این طور ایجاب می کند.
قانون  نه  و  وحی  نه  خصوص  این  در  رحمانی ،  گفته  به 
بل  انسانی؛  برتری  کالم  یک  هم  نه  و  شده  نقض  اساسی 
قانون گذار عادی با توجه به تامین عدالت اجتماعی و منافع 

عامه چنین تصمیمی را گرفته است.
گذشته  سال  درچند  است  ممکن  این که  خصوص  در  او   
کسانی که پول های سیاه را سفید کردند، اسناد و مدارک را 
که  طرزالعمل هایی  و  »لوایح  گفت:  باشند،  برده  بین  از  نیز 
مطابق قانون طراحی می شود، اگر ساز و کار های درست را 
برای مجریان قانون طراحی کند، بدون شک تمامی کسانیکه 
پول های کثیف را به پول های پاک تبدیل کردند، افشا و به 

پنجه قانون سپرده خواهند شد.«
با  مقابل  توانایی  حکومت  آیا  این که  مورد  در  رحمانی 
ما  شک  بدون  گفت،  دارد  را  کرده اند  پول شویی  کسانی که 
انتظار نداریم که این قانون تا 4 یا ۵ سال آینده عملی شود؛ 
اما این قانون از دزدی های زیادی که ممکن درآینده اتفاق 

بی افتد، جلوگیری می کند. 
تصویب این قانون در داخل مجلس نیز مخالفین و موافقین 

زیادی داشت.

شماری از نماینده گان به این باور بودند که اگر ما این ماده 
را تعدیل کنیم به معنی این است که ما به غارت گری هایی 
که در چهارده سال صورت گرفته برای معافیت آنها مهرتایید 

می گذاریم .
اما مخالفین این ماده قانون چنین استدالل کردند که قانون 
به گذشته برنمی گردد و باید این قانون از زمانی که تصویب 

وتوشیح شده است، عملی گردد.
گذشته  به  را  قانون  توانیم  نمی  ما  که  داشتند  تاکید  آنان 
روز  که  کنیم  تصویب  را  قانونی  امروز  ما  مثأل  برگردانیم 
چهارشنبه رخصتی است ما نمی توانیم بگویم که باید از ده 

سال پیش روزهای چهارشنبه رخصتی شود.
این  که  باوراند  این  به  سیاسی  تحلیل گران  از  شماری  اما 
قانون درچند سال گذشته عمداً به تصویب نرسید تا چپاول 
برمال  و غارت گری های صاحبان قدرت زمان حامد کرزی 

نشود.
به گفته آنان، اکنون هم کسانیکه مخالف تصویب این قانون 
اند، درحقیقت می خواند ثروت کسانیکه درچند سال گذشته 
پول های سیاه را به سفید تبدیل کردند، حفظ شود و شاید 

خود آنان نیز شریک دراین پول شویی های باشند.
این آگاهان تاکید می کنند، اگرحکومت بتواند این قانون را به 
اجرا بگذارد، پرده از چهره  بسیاری از کسانیکه درحکومت 
اند،  کرده  زراندوزیی  نامشروع  پول های  طریق  از  کرزی 

برداشته خواهد شد.
این آگاهان، حکومت فعلی را یک حکومت ناتوان می دانند 
که توان مقابله با زورمندان و قدرتمندانی که در چند سال 
را  اند  کرده  جمع آوری  ثروت  نامشروع  راه های  از  گذشته 

ندارد.
مجلس نماینده گان قانون منع پول شویی وعواید برخاسته 
پار تصویب کرده بود درماده چهارم این  از جرایم را سال 
های  ازراه  را  سیاه  های  پول  که  کسانی  است  آماده  قانون 
سیزده  ازسال  هایشان  دارایی  اند،  آورده  بدست  مشروع  نا 
هشتادوسه یعنی زمانی که این قانون یک فرمان تقنینی بوده 

است زیربررسی قرارگیرد.
تا  است  گان خواسته  نماینده  ازمجلس  اکنون حکومت  اما 
تعدیل  این  بیاورد وبربنیاد  تعدیل  قانون  این  درماده چهارم 
بدست  غیرقانونی  های  ازراه  را  سیاه  های  پول  که  کسانی 
آورده اند ازسال روان خورشیدی یعنی پس از زمان توشیح 

شدن این قانون زیربررسی قرار گیرند.
با آنکه در پیشنهاد حکومت قید چهارده سال بیرون کشیده 
شده بود، اما مجلس نماینده گان با اکثریت آرا این پیشنهاد 

را رد کرد.
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بخش نهـم
بخش نهـم و پایانی

عبدالحفیظ منصور
1. حمله باالی پایگاه های فعال ــ ایجاد شوراهای منطقه یی

که  گردید  موجب  نظامی  تجربۀ  و  اقتصادی  گزاف  هزینۀ  از طی چند سال جنگ،  پس 
روس ها در شیوۀ جنگی شان نوآوری کنند؛ چون از یک طرف هزینۀ جنگ بر دوِش آن ها 
و  قدرت  مدت  این  طی  افغانستان  جهادی  جبهات  دیگر،  طرف  از  و  می کرد  سنگینی 
توانایی شان ثابت شده بود. تعدادی از آن ها شایسته گی فوق العاده در امر مقابله با قوای 
شوروی از خود نشان دادند و عالوه بر رسیده گی به مشکالت و نیازهای مردم، در جهت 
انکشاف و تشدید جنگ تالش می کردند تا به حیث جبهات پیشتاز و فعال عرض اندام 
کنند. اما تعدادی دیگر، نه برنامه یی برای حل مشکالت اجتماعی داشتند و نه برنامه یی 
برای توسعۀ ساحۀ جنگ. این دسته از جبهات مجاهدین همین که قوای شوروی دست 
از سرشان برمی داشت، یا راکد می ماندند و یا به رقابت  های تنظیمی می پرداختند که به هر 
صورت به نفع ارتش سرخ بود. ناگفته نماند که دشمن نیز در ایجاد چنین حالتی دست 

داشت.
و  پویا  و  فعال  پایگاه های  یکی  گردید؛  قسمت  دو  مجاهدین  پایگاه های  ترتیب،  بدین 
دیگری پایگاه های غیر فعال و ایستا. فرماندهان شوروی  به این مطلب پی برده، حمالت 
خود را باالی جبهات فعال و منظم مجاهدین متمرکز ساختند و از حمله  باالی پایگاه های 

غیرفعال صرف نظر نمودند، زیرا:
از آن ناحیه خطری متوجه شان نبود.  .1

کاری را که قوای روس باید می کرد، گروپ های مجاهدین در درگیری های   .۲
ذات البینی انجام می دادند.

بی نظمی مجاهدین مردم را به ستوه آورد، که خود به نفع روس ها بود.  .3
در صورت تهاجم قوای روس بدان جا، مجاهدین اختالفات خویش را موقتًا   .4

کنار گذاشته و به مقابله با دشمن مشترک می پرداختند.
پنجشیر، از منظم ترین و نیرومندترین سنگرگاه های مجاهدین بود که روس ها به شدت از 
آن در هراس بودند. بنابراین در این دوران، جبهۀ مذکور، هدِف اساسِی تهاجمات قوای 

روس قرار گرفت و پیوسته صحنۀ برخورد شدید طرفین بود.
حمالت پی هم قوای روس به درۀ پنجشیر به رهبران آن جبهه فهماند که به تنهایی یک 
باشد و ضربات الزم را که  برابر شوروی پیروزی چشم گیری داشته  جبهه نمی تواند در 

منجر به شکست قطعی شوروی گردد، باالی آن وارد آرد.
از لحاظ  میان جبهاتی که  ایجاد وحدت عمل  به فکر  پنجشیر  این رو مسوولین جبهۀ  از 
جغرافیایی به هم پیوسته بودند افتادند، تا این که برای نخستین بار »شورای نظار« به ابتکار 
قوماندانان صفحات شمال افغانستان، تشکیل گردید که جبهۀ پنجشیر در تاسیِس آن نقش 

محوری داشت.
با تأسیس شورای نظار، پنج والیت شمال شرق افغانستان )پروان، کاپیسا، بغالن، کندز و 
کتلۀ  دارا شدند و  افغانستان  داخِل  را در  نظامی  فرماندهِی واحد سیاسی و  تخار( عماًل 
نیرومندی برای پاسخ گویی به قوای روس به وجود آمد. سپس رفته رفته با اثبات موثریت 
جمعیت  مربوط  جبهات  میان  مشابهی  تشکیالت  نیز  افغانستان  جنوب  و  غرب  در  آن، 

اسالمی که موفق ترین جبهات افغانستان را تشکیل می دهند، تاسیس یافت.

2. فرار قوای شوروی ــ ایجاد شورای سراسری
با فرار نیروی متجاوز شوروی از افغانستان، جنگ در کشور قطع نشد؛ اما آزادی دستاورد 
بزرگی بود که مردم افغانستان پس از یک دهه فداکاری به دست آوردند. در جنگ افغانستان 
با خروج قوای روس، فصل جدیدی گشوده شد که ایجاب سازمان دهی و ترتیبات تازه یی 
پنجشیر  جبهۀ  فعالیت  )که  نظار«  »شورای  خوش بختانه  می کرد.  را  مجاهدین  سوی  از 
اقدامات  از  یافته است(  از جبهات جهادی دیگر، در آن تمرکز  تعداد زیادی  پهلوی  در 
عجوالنه یی که برای مجاهدین جز شکست چیز دیگری در پی نداشت، ابا ورزید و با درک 
نیروهای رزمی خویش را تجدید سازمان نمود و »اردوی  دقیق شرایط و ایجاب زمان، 

اسالمی«یی را که از عهدۀ تعرضات وسیع باالی مراکز عمدۀ رژیم برآید، ترتیب داد.
به   ،1368 سال  در  شهر خوست  و  باالی جالل آباد  مجاهدین  ناموفق  عملیات  هم چنان 
پیروزی بزرگ  به  پیشین نمی توان  ترتیباِت  با  نظار« روشن ساخت که  طراحان »شورای 
دست یافت؛ لذا آن شورا سعی دارد تا در پهلوی تجدید و تقویت سازمان نظامی خود، 
بنیۀ سیاسی اش را با ایجاد یک شورای بزرگ مرکب از فرماندهان زبدۀ سراسر افغانستان 
نیز نیرو بخشد تا در آینده بتواند یک تعرض وسیع و منظم را به مرحلۀ اجرا بگذارد. برای 
تفصیل بیشتر در این مورد، فردا را که حقایق آشکارتر می گردد، نسبت به امروز ترجیح 

می دهیم.
کوتاه سخن این که؛ کارنامه های جبهۀ پنجشیر در مدت جهاد نه تنها قوِت قلب و روزنۀ 
امیدی برای مجاهدین و مردم افغانستان بوده؛ بلکه با اقدامات مبتکرانه اش زمینۀ همکاری 

و وحدِت جبهاِت متعدد را مهیا گردانیده است.
 

کـارنامـۀ
مســعود

سیداحمد اشرفی
كارهای داوطلبانه در سیرت و سنت نبوی  

مصطفی  محمد  حضرت  اسالم  معظم  پیغمبر 
– صلی اهلل علیه وسلم - نمونۀ کامل و الگوی 
خدمت  و  خودگذری  و  ایثار  از  درخشانی 
محسوب  به خلق خدا  رضاکارانه  و  داوطلبانه 
شریِف  عمر  همۀ  حقیقت  در  ایشان  می شوند. 
بشر  نوع  هدایت  و  خدمت  وقف  را  خویش 
کرده بودند. ایشان همیشه و در همۀ صحنه های 
پیش قدم تر  همه  از  نیکوکاری،  و  خیرخواهی 
هنوز  که  هنگامی  در  بعثت  از  قبل  بودند. 
به طور  بازسازی کعبه  نبودند، در  بیش  کودکی 
داوطلبانه شرکت ورزیدند. در بیست ساله گی، 
دفاع  برای  بود  پیمانی  که  »حلف الفضول«  در 
از ستمدیده گاِن مکه داوطلبانه شرکت فرمودند، 
در سن سی وپنج ساله گی دعوا و مجادلۀ قبایل 
به صورت  را  اسود  حجر  وضع  سر  بر  مکه 
داوطلبانه و به نحو حکیمانه حل وفصل نمودند. 
از بعثت در اعمار مسجد نبوی در مدینه  پس 
فعاالنه سهم گرفتند و مانند دیگران کار کردند. 
یاران کارها را میان خود تقسیم  در یک سفر، 
گوسفند،  ذبح  من  بر  گفت:  یکی  نمودند، 
دیگری گفت: بر من پوست کردن و قطع کردن 
اکرم  آن، سومی گفت: بر من طبخ آن، رسول 
)ص( داوطلبانه به میدان آمدند، و فرمودند: بر 
همیشه خود  در خطرها  هیزم.  من جمع آوری 
و افراد خانوادۀشان را پیش می کردند. در یکی 
مردم  و  برخاست  مدینه صدایی  در  از شب ها 
پریشان و خوف زده شدند، پیغمبر اکرم قبل از 
احتمالی خطر رساندند،  به مرکز  را  همه خود 
از  معلومات  کسب  برای  مردم  که  زمانی  و 
خانه ها بیرون برآمدند، ایشان را اطمینان داد که 
تشویش نکنید، خطری شما را تهدید نمی کند. 
برای  الگو  بهترین  عماًل  که  همچنان  پیغمبر 
دیگران در نیکوکاری و فعالیت های رضاکارانه 
اقوال حکیمانه و  با  بودند،  مردم  به  و خدمت 
سخنان گهربارِ خود نیز دیگران را به نیکوکاری 
داوطلبانه  خدمات  و  خیرخواهانه  اعمال  و 
تشویق و ترغیب می نمودند. در این باره صدها 
حدیث از ایشان در کتب حدیث روایت شده 

که به ذکر چند تای آن بسنده می کنیم: 
« »۲6  -

یعنی: ایمان هفتاد و چند درجه دارد، بلندترین 
پایین ترین آن ها دور کردن  آن ها الإله إالاهلل و 

اشیای اذیت کننده از مسیر راه است. 
 

هر که در کمِک برادرِ خود باشد، خداوند در 
از  سختی یی  که  هر  و  بود  خواهد  وی  کمک 
سختی های دنیا را از مسلمانی دور کند، خداوند 
در برابر آن سختی یی از سختی های روز آخرت 
عیب  که  هر  و  کرد،  خواهد  دور  وی  از  را 
را در  بپوشاند، خداوند عیب وی  را  مسلمانی 

روز رستاخیز خواهد پوشاند. 
«   .»۲8  -

گردش  بهشت  باغ های  در  که  دیدم  را  مردی 
می کند، به خاطر این که )در دنیا( شاخۀ درختی 
را که در میان راه دویده بود و عابران را اذیت 

می کرد، قطع کرده بود. 
« »۲9 -

بیوه و مسکین تالش  به  کسی که برای کمک 
می کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد 
نماز  مانند کسی است که شب ها  یا  و  می کند 

می خواند و روزها روزه می گیرد. 
سعدی در روشنایی این گونه احادیث می گوید: 

یکی خــار پــای یـتـیمی بکـند
بخواب اندرش دید صدر خجند 

همی گفت و در روضه ها می چمید   
کزان خار بر من چه گل ها دمید30

« »31 -
هر که در برآوردن حاجت برادرش سعی کند، 

برای او از اعتکاف ده ساله بهتر است.
را  پروردگار  خشم  )آتش(  صدقه   3۲  »  «  -

خاموش می کند.
موالنای بزرگ معنای این حدیث را در ضمن 
داستانی به طور شگفت انگیزی به تصویر کشیده 

است. وی در قسمتی از آن داستان می گوید: 
آتشی افتاد در عهد عمر

همچو چوب خشک می خورد او حجر
در فتاد اندر بنا و خانه ها

تا زد اندر پر مرغ و النه ها
نیم شهر از شعله ها آتش گرفت

آب می ترسید از آن و می شکفت
مشک های آب و سرکه می زدند

بر سر آتش کسان هوشمند
آتش از استیزه افزون می شدی
می رسید او را مدد از بی حدی

خلق آمد جانب عمر شتاب
کآتش ما می نمیرد هیچ از آب

گفت آن آتش ز آیات خداست
شعله یی از آتش بخل شماست

آب و سرکه چیست نان قسمت کنید
بخل بگذارید اگر آل منید

با دقت در احادیث نبوی دو نکتۀ بسیار مهم و 
فعالیت های  و  خیریه  اعمال  باب  در  ارزشمند 
داوطلبانه به دست می آید: نکتۀ اول این است که 
رسول اکرم )ص( انگیزه های انسانی و عواطف 
خیرخواهانه را از قیود دین، مذهب، زبان، رنگ 
پوست و منطقه رها کرده و به باالترین قلۀ رفیع 
نیکویی  و  احسان  ایشان  است.  انسانی رسانده 
می کنند  تجویز  تفاوت ها  این  از  صرف نظر  را 
انسان ها بلکه همۀ زنده جان ها و بلکه  و همۀ 
چنان که  می دانند،  آن  مشمول  را  کاینات  همۀ 
می فرمایند که شخصی به خاطر آب دادن سگ 

تشنه یی داخل بهشت شد.33
و در حدیث دیگر می فرماید: 

پس  هستند،  خدا  خانوادۀ  همه  خلق 
به  مفیدترین شان  وی  نزد  محبوب ترین شان 

خانواده اش است. 34
اما نکتۀ دوم این است که کار خیر منحصر به 
داشتن مال و ثروت نیست، بلکه هرکس در هر 
حالتی و در هر موقعیتی می تواند مصدر خیر به 
جامعه شود. روزی فقرا نزد پیغمبر اکرم )ص( 
ما  از  کارهای خیر  اغنیا در  که  شکایت کردند 
سبقت جسته اند؛ زیرا که آنان مال دارند و در 
راه خدا مصرف می کنند، در حالی که ما چیزی 
حضرت  کنیم.  مصرف  خدا  راه  در  تا  نداریم 
برای شان فهمانید که تنها وسیلۀ کار خیر، مال 
و ثروت نیست، بلکه هر عملی که در آن نفعی 
به شمار می رود.  کار خیر  باشد،  دیگران  برای 
برای شما در هر تسبیحی صدقه است، در امر 
به معروف صدقه است و در نهی از منکر صدقه 
متخاصم  نفر  دو  میان  کردن  اصالح  در  است، 
سوار  در  را  کسی  این که  در  و  است،  صدقه 
و  است.«3۵  صدقه  کنی،  کمک  مرکبش  شدن 

در حدیث دیگری می افزاید: »  «36
تبسمت در روی برادرت صدقه است. 

امروز دانش روان شناسی ثابت کرده که تبسم و 
خوش رویی و شادی، فضای مثبت ایجاد می کند 
و سبب ایجاد روحیۀ خوشحالی و خوش بینی 
و  تلخی  برعکس،  و  می گردد.  جمع  میان  در 
افسرده گی، فضا را غمگین و مسموم می گرداند. 
از همین جهت “برگسون” روان شناس برجستۀ 
مسوولیت  یک  شادی  می گوید:  فرانسوی 

اخالقی است. 
خود،  سنت  و  سیرت  با  )ص(  اکرم  پیغمبر 
جامعه یی تربیت کرد که در ایثار و خودگذری 
در  نمی توان  دیگران،  به  رضاکارانه  خدمت  و 
در  کرد.  پیدا  آن  برای  نظیری  بشری  تاریخ 
مناِل  و  مال  همۀ  انصار  اول هجرت،  روزهای 
خود را در اختیار مهاجرین قرار دادند. در غزوۀ 
فراخوان  پیغمبر  هجرت،  نهم  سال  در  تبوک 
)رض(  صدیق  ابوبکر  حضرت  داد،  کمک 
نیم  همۀ دارایی اش را و حضرت عمر )رض( 
دارایی اش را و حضرت عثمان )رض( ده هزار 
دینار، سه صد شتر، و پنج صد اسپ را در اختیار 

پیغمبر اکرم )ص( قرار دادند. 
تعدادی  غزوات،  از  یکی  در  که  شده  روایت 
خسته گی  و  تشنه گی  نهایت  در  مجاهدان  از 
بودند،  افتاده  گوشه یی  در  مجروح  اجسام  با 
مجاهدی با یک مشک آب سرد و گوارا پیش 
آمد تا به آن ها آب بنوشاند، اما آن ها هر کدام 
دیگری را بر خود ترجیح داده و اشاره می کردند 
که اول به او آب بده. سقا کوزۀ آب را از نفر 
بار دیگر  تا نفر اخیر چرخاند و وقتی که  اول 
فرط  از  همه گی  که  دید  برگشت،  اول  نفر  به 

تشنه گی، جان داده اند. 

نگاهی 
به خدمات 
اجتماعی 

در اسالم

ACKU



عبدالبشیر فکرت بخشی
بخش هشتم و پایانی

1۵ـ روشن فکران در جامعۀ ما اشتباهی را انجام می دهند که سنت گرایان 
عمومی  روحیۀ  با  ما  دینی  سنت گرایان  گریبان اند.  به  دست  آن  با  دینی 
به خوبی آشنا اند اما با مفاهیم و دست آوردهای مدرن سازگاری و آشنایی 
در  باد  جهِت  برخالِف  ما  روشن فکران  میان،  این  در  ندارند؛  چندانی 
حرکت اند و علی رغم آگاهی از مفاهیم جدید، از واقعیت های اجتماعی 
بلندباالی  ادعاهای  وجود  با  و  بی خبرند  خویش  جامعۀ  ارزش های  و 
روشن فکری، امتیازی بر سنت گرایان دینی ندارند؛ سنت گرایاِن ما از این لبۀ 

بام پرت شده اند و روشن فکراِن ما از گوشۀ دیگر آن. 
دانست؛  روشن فکری  کارِ  الزمۀ  باید  را  استطاعت  و  آگاهی  آرمان،  16ـ 
کما این که، نمی توان در فقداِن آگاهی به آرمان های موردِ نظر رسید و در 
فقداِن آرمان، آگاهی سودی نمی بخشد و در نبودِ توانایی، نه آگاهی کارساز 
است و نه هم آرمان. شاید از همین جاست که قرآن  کریم از نابرابری آنانی  
پیامِ  اولین  و  می گوید  سخن   ]9 ]زمر:  نمی دانند  که  آنانی   و  می دانند  که 
معیار  قرآن کریم  سویی  هم،  از  می یابد.  آغاز  »إقرأ«  گل واژۀ  با  خداوندی 
برتری را تقوا ]حجرات: 13[ معرفی می کند که تعهد یکی از مصادیق آن 

است، و بر وجود توانایی علمی و جسمی ]بقره: ۲47[ نیز تأکید دارد.
17ـ یکی از مسوولیت های روشن فکر به گواهی قرآن، مبارزه با ریاکاری، 
همان  دینی  روشن فکر  است.  خدانترسی  و  خودبزرگ بینی  فسادپیشه گی، 
کسی است که بی هیچ چشم داشتی به توصیۀ حکام می پردازد و آن ها را به 
ترس از خدا و دست برداشتن از فساد اندرز می دهد. روشن فکری با این 
وصف، کاری پیامبرانه و انسان دوستانه است و عین جایگاه امر به معروف 

و نهی از منکر را دارد.
روشن فکران  که  است  آن  روشن فکری  کار  بودِن  نتیجه بخش  الزمۀ  18ـ 
و  با ظلمت  مبارزه  کارزار  در  تا  مسلح شوند  اندیشه  و  اخالق  به سالح 
غفلت واره گی کم نیاورند و ره آوردِ قابل دیدی از این مصاف به دست دهند.  
اخالق که جغرافیای بایدها و نبایدها در حوزۀ عمل به حساب می آید، نقش 
به سزایی در گسترش و جاافتادِن حرکت ها دارد. نادیده انگاری ارزش های 
اخالقی یی که در ذهن و ضمیر انسان ها رسوخ یافته است، موجب می شود 

تا کار روشن فکری با بن بست روبه رو گردد.
19ـ اگر انبیای الهی را روشن فکرانی بدانیم که با عالم برین از طریق وحی 
با  پیام و مبارزۀ آن ها  ابالغ  الهی وصل بوده اند، اخالق کمک فراوانی در 
خرافه های دست وپاگیر انسان داشته است. انسان ها تا از دریچۀ قلب شان به 
کسی و پیامی گوش نسپارند، حقیقت در اعماِق جاِن آن ها جای نمی گیرد 

و کار روشن گرانه نیز چندان ثمربخش تمام نخواهد شد.
آورده اند که  به شمار  از رذیلت های اخالقی  را یکی  ۲0ـ خودبزرگ بینی 
نیز  بر نحوۀ قضاوِت وی  بر رفتارهای فردی و اجتماعی شخص،  افزون 
یک  دیگران  از  را  خودش  همواره  خودبزرگ بین  انساِن  است.  تأثیرگذار 
سروگردن باالتر می بیند و این نگرش باعث می شود تا با دیگران هم چون 
هم نوعاِن فرودست و درجه چندم رفتار کند. قرآن  کریم در آیۀ ۲06 سورۀ 
بقره بیان می-دارد که دلیل گناه کاری و پندناپذیری حّکام و قدرت مندان 
نیز خودبزرگ بینی و خودشیفته گی است؛ کما این که قدرت مندان همواره 
در خطر  را  هرازگاهی جایگاه شان  و  بوده اند  برخوردار  بلندی  از جایگاه 
ببینند، برای حفظ و تداوم قدرِت خویش دست به هر فاجعه یی می زنند 
و به اندرزهای روشن فکران و نیک خواهان دینی نیز پشتِ  گوش می کنند. 
تمامِ  بر  را  سایه اش  که  گفته اند  ما  زماِن  ایدیولوژی  را  خردورزی  ۲1ـ 
ساحاِت زنده گی بشر گسترانده است و ارزِش آن نیز چشم پوشیدنی نیست؛ 
اما مدعیّان خردورزی - که ظاهراً همان مدعیاِن روشن فکری اند - همواره 
دین  مسنِد  در  تا  است  آمده  انگار خرد  دین ُزدایی گرفته اند.  را مالزمِ  آن 
تکیه بزند و کارِ خدایی بکند، ناآگاه از این که هر یک از دین و عقل در 
جوارِ هم خوابیده اند و هدایت گِر یکدیگر اند. با این حساب، خطاست اگر 
خردورزی را - که قرآن  کریم این همه بر آن تأکید دارد - در برابِر وحی 

تفسیر کنیم و با غفلت ورزی از ناتوانی ها و حصارهای درهم پیچندۀ عقل، 
همه چیز  گره گشای  را  عقل  و  بورزیم  اصرار  آن  بی حدوحصِر  توانِش  بر 

بدانیم. 
پیام  و  پیامبران  مخاطب  اساسًا  آن ها، عقول بشر است. اگر عقل را از ۲۲ـ 

صحنه برداریم، دین فاقد محل و مخاطب خواهد بود. این درحالی است 
که دین برای هدایت بشر فرود آمده است و عاقل  بودِن بشر ظرفی است 
که آگاهی، اختیار و تکلیف در کنارهم در آن جای می گیرند. انسان همواره 
انسان  فطرِت  و  هستی  الزمۀ  اندیشیدن  نیندیشد.  نمی تواند  و  می اندیشد 
نیز موافق فطرت  راه آن شود و دین  نمی تواند سّد  مانعی  است که هیچ 
آدمی آمده است. از سویی  هم، عقل خود یکی از آفریده های خداوند، بلکه 
اولین آفریدۀ اوست. خدایی که با زبان وحی سخن گفته است، در صفحۀ 
آفرینش نیز حضور دارد و عقِل آفریدۀ خداوند را نمی توان در برابر وحی 

راستین اوتعالی قرار داد.  
پوچی گری،  تناقض گویی،  از  چیزی  روشن فکرنماها  وضعیّت  ۲3ـ 
اخالق گریزی  اباحی گری،  ریاکاری،  بی ثباتی،  ناواقع گرایی،  غرب مشربی، 
که  است  کشیده  جایی  به  کار  این جا  ندارد.  کم  و...  معنویت ستیزی  و 
و  آورد  حساب  به  روشن فکری  اکِت  باید  را  دین ستیزی  و  کافرکیشی 
تبلّور  روشن فکرمآبانه  صورتِ های  در  بل  فکر،  در  نه  روشن فکری هم 
می یابد. اکثریِت دین ستیزاِن هم نسِل ما، ستیزشی آگاهانه و محققانه با دین 
ندارند و با آن همه ادعاهای هایدگرشناسی، و هگل شناسی و آلبرکاموفهمی 
و فرانکفورت گرایی و چی و چی...، حتا تواِن خواندِن آیه یی از قرآن را 
ندارند. با این وصف، در نقد بر قرآن و دین از هر فرنگی یی فرنگی ترند و 
از هیچ حمله یی فروگذار نمی کنند. اینان یک بار هم به دیدگاه اندیشمندان 
غزالی،  ابوعلی،  الکندی،  فلوطین،  اگزینوفان،  سقراط،  چون  خداباوری 
کی یرکیگارد،  مالبرانش،  الیبنیتس،  پاسکال،  سپینوزا،  دکارت،  سهروردی، 
پالنتینجا، استن و ... روی نکرده اند تا دالیل آنان را نیز در این زمینه بشنوند 

و بعداً در روشنایی به داوری بپردازند.
۲4ـ نیچه در نقدی بر کانت گفته بود: کانت دیرآمده یی است که متعلق 
در  دینی  اندیشۀ  عامِ  مانیفیست  باید  را  نیچه  این سخن  است.  به گذشته 
افغانستان دانست. وقتی ایستگاه گذرندۀ زمان خویش را ندانیم و جغرافیای 
تاریخی مان را، و این که »در کجای تاریخ قرار داریم؟« را مرز نشناسیم، 
فرزنِد زماِن خود نیستیم و همان دیرآمده یی هستیم که هم روزگاراِن ما به 

تاریخ پیوسته اند و ما پسان تر از دیگران از راه رسیده ایم. 
۲۵ـ عده یی گذشته را از یاد برده اند و کسانی آینده را؛ یکی چنان به فردا 
چشم دوخته است که انگار صد سال از زمان پیش افتاده و سبک تر از زمان 
اشتباهًا به  قفا می تازد که گویی  به  در حرکت است، و دیگری چنان رو 
عصر ما آمده است ورنه از جنس انسان امروز می اندیشد. این دو، خط های 
متقاطعی ایجاد کرده اند. آن چه همه گان در آن نمی نگرند و به او نمی گرایند، 
را  ما  امروزِ  واقعیت می نامند و  را  آن  »اکنون«ی که  »اکنون« است؛  همان 

شکل بخشیده است.
یک دستی  از  روشن فکری  مدعیان  بهتر،  تعبیری  به  یا  روشن فکران  ۲6ـ 
پرسش های  موردِ  آن ها  اخالقِی  صدق  و  نیستند  برخوردار  نظر  و  عمل 
بسیاری است. آنان گاهی چنان جزم اندیشانه عمل می کنند که تفاوت میان 
آنان و کسانی که آن ها مارک جزم اندیشی بر جبین شان می کوبند، از میان 
می رود. مدعیان روشن فکری دینی در جامعۀ ما همچون سنت گرایان دینی، 

نهایتًا سخت جان برخورد می کنند و علی رغم آن که جزم اندیشی را یکی از 
آفت های اندیشۀ دینی می خوانند، خود در پرتگاه جزم  اندیشی فرورفته اند.  
غرب  و  مدرنیته  دست آوردهای  به  چنان  ما  جامعۀ  روشن فکران  ۲7ـ 
دل باخته اند که فرصتی به نقد و بازاندیشِی آن نمی دهند. آنان در موردِ غرب 
با تسامِح آشکاری برخورد می کنند اما رویکرد آنان به دین این گونه نیست. 
روشن فکراِن جامعۀ ما کوچک ترین تسامحی در باِب دین روا نمی دارند و 
از دین، بر لبه های تیِز آن می ستیزند و از ساحت های هموار و پرعاطفۀ آن 

با بی مهرِی تمام عبور می کنند. 
را  یکی  نباید  و  کند  سیر  مدرنیته  و  سنت  میانۀ  در  باید  روشن فکر  ۲8ـ 
برای  تکاپو  و  جست وجوگری  کند.  ارزش یابی  و  عیار  دیگری  معیار  با 
حقیقت را باید جوهر کارِ روشن گری به حساب آورد. روشن فکر باید در 
پی حقیقت باشد و جز با جرعۀ حقیقت سیراب نشود. مشکل روشن فکراِن 
جامعۀ ما این است که مدرنیته را نصب العیِن خویش قرار می دهند و با تمام 
آن عیار سازند.  برمبنای  را  دینی  تا دین و معرفت  توان تالش می ورزند 
در این رویکرد، دین موضوعیّت خودش را از دست می دهد و به عنوان 
اما هرگز از محک  بودِن  با محک مدرنیته سنجیده می شود.  ثانوی،  امری 
مدرنیته و این که مبانی مدرنیته و کار در راستای تعمیم آن تا کجا مؤجه 
است، پرسیده نمی شود. شاید سخت ترین کار روشن فکرانه، حرکتی متوازن 
و غیرجانب دارانه در میانۀ سنت و مدرنیته باشد و این که قلمرو سنت تا 

کجاست و ماهیت تکوین مدرنیته را از نظر به دور نداریم.
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دولتکنترلپولکمکی...
و  است  رسیده  امضا  به  شنبه  سه  روز  توافق  این 
براساس آن، پول اختصاص داده شده به ایجاد پولیس 
و معاشات آن در ظرف 18 ماه به حکومت افغانستان 
در  گفت وگوهایی  ماه  چند  قباًل  می شود.  داده  انتقال 
به  این پول  ادامه داشت که به چه سرعتی  این رابطه 

حکومت افغانستان واگذار شود.
پرهزینه  از  یکی  افغانستان  ملی  پولیس  دوباره  ایجاد 
افغانستان  غربی  متحدان  پروژه های  پرمشکل ترین  و 
بعد از سقوط حکومت طالبان در سال ۲001 میالدی 
با  بوده است. ایجاد نیروی منظم و قوی برای مبارزه 

شورشگری طالبان بسیار اساسی عنوان می شود.
افغانستان  پیشین  جمهور  رییس  گذشته  سال  اواخر 
خواست که این پول ها در ظرف شش ماه تحت کنترول 
حکومت قرار گیرد. این تقاضا منجر به بحث های داغی 
شد و یکی از عواملی بود که رییس کمک های انکشافی 
ملل متحد در افغانستان بعد از حدود یک سال کار این 

کشور را ترک کند.
افغانستان  در  قانون«  و  نظم  وجهی  »صندوق  برنامه 
از  دالر  میلیارد   3.6 حدود  سو  این  به   ۲00۲ سال  از 
کمک دهندگان بین المللی به دست آورده است که از 
این پول ها معاشات و دیگر مصارف نیروهای پولیس 

افغانستان پرداخته می شود.
در  متحد  ملل  انکشافی  کمک های  اداره  سخنگوی 
نظم  »صندوق وجهی  »پروژه جدید  اعالمیه ای گفت: 
از  ما  است.  شدید  همکاری  هفته ها  نتیجه  قانون«  و 
پی«  دی  ان  »یو  با  کار  ادامه  برای  حکومت  تصمیم 

قدردانی می کنیم.«
ظرف  در  افغانستان  حکومت  جدید،  برنامه  براساس 
شش ماه باید شرایط معینی را برآورده سازد تا این پول 

در وقت تعیین شده پرداخت گردد.

نیروهای  کاروان  شنبه  انتحاری روز سه  مهاجم  یک 
سفارت  نزدیکی  در  کابل  شهر  مرکز  در  را  خارجی 
ایاالت متحده امریکا و میدان هوایی هدف قرار داد. 
به عهده گرفته  را  این حمله  گروه طالبان مسوولیت 

است.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله گفت: »این 
یک حمله انتحاری بود که کاروان نیروهای خارجی 

را در کابل هدف قرار داد.«
بریان تریبوس، سخنگوی امریکایی نیروهای ناتو در 
افغانستان تایید کرد که سربازان ناتو هدف این حمله 
قرار گرفته اند. یک افسر امریکایی در اعالمیه ای گفته 
است که دو سرباز عضو ایتالف در این حمله جراحت 

سطحی برداشته اند.
مقام ها کشته شدن دست کم یک تن را در این حادثه 
در  شفاخانه ها  رییس  امیری،  کبیر  اند.  کرده  تایید 
وزارت صحت عامه افغانستان گفت که دست کم ۲1 
تن به شمول چهار کودک و سه زن زخمی شده اند. 
گفته شده است که وضعیت پنج تن از زخمیان وخیم 

است.
این انفجار حوالی ساعت یک و بیست دقیقه بعد از 
متحده  ایاالت  سفارت  گرفت.  صورت  دیروز  ظهر 
امریکا، میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و برخی 
نهادهای دولتی افغانستان در نزدیکی محل حادثه قرار 

دارند.
حمله،  این  وقوع  از  بعد  که  گفتند  عینی  شاهدان 
بیرون  حمله  محل  به  نزدیک  مسجد  از  نمازگزاران 
سربازان  و  خبرنگاران  به  سنگ  پرتاب  با  و  شده 

خارجی حمله ور شدند.

خارجی  نظامیان  موتر  دو  کم  دست  انفجار  این  در 
که  نیست  واضح  هنوز  اند.  شده  تخریب  شدت  به 
اند.  بوده  کدام کشور  از  نظامی  کاروان  این  سربازان 
ناتو گفته است در این حمله به سربازان اش تلفات 

وارد نشده است
ناتو گفته است در این حمله به سربازان اش تلفات 

وارد نشده است
دولت  کارمندان  که  گرفت  صورت  زمانی  حمله 
بودند.  شان  خانه های  عازم  و  کرده  ترک  را  ادارات 
در جریان ماه رمضان کارمندان دولت زودتر از وقت 

عادی رخصت می شوند.

احمد فرهاد یک شاهد عینی به اسوشیتدپرس گفت: 
کاروان  که  دیدم  را  کروال  تویوتا  موتر  یک  »من 
سه  تا  دو  من  داد.  قرار  هدف  را  خارجی  نیروهای 
موتری را دیدم که تخریب شده بودند و زخمیان در 

همه جا افتاده بودند.«
به عهده گرفته  را  این حمله  گروه طالبان مسوولیت 
امسال حمالت خود را در  بهار  این گروه در  است. 
است.  بخشیده  افغانستان شدت  مختلف  والیت های 
از سوی دیگر، امسال تنها نیروهای امنیتی علیه طالبان 
مبارزه می کنند و نیروهای خارجی در این کشور نقش 

جنگی ندارند.
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شرطمجلسسنابرایپذیرش...
می مانند و یا آنرا لغو می کنند.

در جلسه دیروز برخی سناتوران بر موضع قبلی مجلس 
مجلس  کار  ادامه  که  می گفتند  و  داشتند  تاکید  سنا 
و  ندارد  قانونی  مبنای  جمهور  رییس  »فرمان«  توسط 

فیصله های آن نیز غیرقانونی است.
در  که  کردند  خاطرنشان  دیگر  سناتوران  برخی  اما 
صورت که مجلس نماینده  گان به کارش پایان دهد؛ بر 
تنهایی  به  ادامه کار مجلس سنا  اساس قانون اساسی، 

نیز بنیه ای قانونی ندارد.
سرانجام رییس مجلس سنا گفت که تا یک ماه دیگر، 
تصویب  راستای  در  ویژه  به  را  مجلس  فیصله های 
قانونی می پذیرد و پس از ختم رخصتی های تابستانی 
که سناتوران بر می گردند؛ اگر تاریخ برگزاری انتخابات 
در سه یا چهار ماه آینده تعیین نگردد؛ دوباره تصمیم 
با  را  پیشنهاد  این  سناتوران  که  شد  خواهد  گرفته 

اکثریت آرا تایید کردند.
انتخابات  برگزاری  تاریخ  به گفته رییس مجلس سنا، 

نباید بیش از سه تا چهار ماه دیگر معین شود.
این تصمیم در حالی گرفته شد که هفته گذشته حکومت 
اعالم کرد؛ تا یک ماه دیگر تاریخ برگزاری انتخابات را 
مشخص می کند؛ اما معلوم نیست که حکومت در چند 

ماه دیگر می تواند انتخابات برگزار کند.
در  را  حکومت  سناتوران،  برخی  حال،  همین  در 
خصوص عدم تعیین تاریخ برگزاری انتخابات و آغاز 
نشدن کار کمیسیون اصالحات انتخاباتی به کم توجهی 

متهم می کند.
که  شود  نمی  پیدا  کسی  افغانستان  در  آنان؛  گفته  به 
در  او  مدیریت  اجرایی روی  رییس  رییس جمهور و 

کمیسیون اصالحات انتخاباتی توافق کنند.
حکومت  رهبران  اگر  گفتند:  سنا  مجلس  اعضای 
وحدت ملی نمی توانند مشکالت امنیتی مردم را حل 
کنند و یا هم انتخابات را برگزار کرده نمی توانند؛ باید 
محترمانه به مردم افغانستان بر ضعف شان اقرار نموده 

از صحنه کنار بروند.

درحملهبرنیروهایخارجیدرکابل
یکتنکشتهو21تنزخمیشدند

تحصیلیافتهترینهایما...
وی افزود: بودجه افغانستان به صورت واضح برای 
بدهد  نشان  آمار  و  ارقام  با  آینده  سال ها و دهه های 
که از آن چه مقدار پول برای توانمندی، مشارکت و 

ایجاد فضای امن برای زنان استفاده می شود.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه تا برنامه های انکشافی 
به هدف  باشد،  نداشته  ما جای  در فرهنگ و تمدن 
نه  است  پایدار  تغییر  ما  هدف  که  گفت  نمی رسیم، 
به میان نمی آید  بنیادی  لباس تغییر  با تغییر  سطحی، 
تغییر  ارتباطات و سهمگیری،  مغزها،  تغییر  در  بلکه 

به میان میاید.
رییس جمهور غنی خطاب به نسل جدید افغانستان 
فکر  شوید،  بیرون  زن ستیزی  فکر  از  لطفًا  گفت: 
تعلیم  و  است  هنوز حاکم  ما  نو  نسل  در  زن ستیزی 
افراد  اوقات زن ستیزترین  ما بعضی  افراد  یافته ترین 

اند و این ضرورت به تغییر و بحث بنیادی دارد.
زنان  قسمت  در  تا  علما خواست  از  رییس جمهور 
شخص  و  دولت  و  کنند  پیدا  مشترک  زبان  یک 
خودش حاضر است تا در این زمینه همکاری نماید.

اجماع  با  افغانستان  ارتباط  مورد  در  جمهور  رییس 
اجماع  ایجاد  وسیله  متحد  ملل  گفت:  جهانی 
بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  تدوین  در  و  جهانیست 

تمام جهان اسالم صحه گذاشته است.
از  باید  مشارکت  که  کرد  تاکید  غنی  جمهور  رییس 
قریه تا ریاست جمهوری به صورت بنیادی به وجود 

آید.
رییس جمهور، وضعیت صحی زنان در کشور را غیر 
پروگرام  که  کرد  نشان  خاطر  و  دانست  قبول  قابل 
صحت بررسی سراسری می شود تا عرضه خدمات 

در این زمینه به صورت بنیادی تغییر کند.

رییس جمهور با اشاره بر اینکه زنان کشور صدمات 
زن  که  گفت  اند،  شده  متحمل  جنگ  از  را  زیادی 
افغان در پهلوی مرد افغان صدا می کند که این جنگ 

تحمیل شده باید ختم گردد.
وی گفت که جنگ باالی ما تحمیل شده و ما صلح را 
از موقعیت ضعیف قبول نداریم و در مذاکرات صلح 

سهم و موقف زنان واقعی خواهد بود نه تشریفاتی.
محمد اشرف غنی گفت که تغییر بنیادی در افغانستان 
نمی تواند  آمده  وجود  به  منطقه یی  همکاری  بدون 
منطقه یی  به همکاری های  متعلق  افغانستان  آینده  و 

می باشد.
وی در اخیر سخنانش تاکید کرد که یک افغانستان با 
ثبات و مرفه خطری به هیچ کشوری نیست و تغییر 
در  بنیادی  تغییر  موجب  افغانستان  زن  بنیادی  نقش 

تمام منطقه می شود.

آموزگارانمعترضبهتحصنشانپایاندادند
از گذشت حدود 30 روز، آموزگاران  سرانجام پس 
از  دست  تابستانی  تعطیلی های  پایان  تا  معترض 

تحصن کشیدند.
و  شد  آغاز  کابل  در  ثور   13 در  آموزگاران  تحصن 
برخی  درِ  یافت و  نیز گسترش  به والیت های دیگر 

مکتب ها به روی دانش آموزان بسته شد.
آموزگاران متحصن در اعالمیه یی، خواهان ابقای قدم، 
کاهش ساعت های درسی، افزایش معاش و امتیازات 

و توزیع زمین از دولت شدند.
نشستی،  در  معترض  آموزگاران  سه شنبه  روز  اما 
تابستانی  تعطیلی های  پایان  تا  را  تحصن شان 
از تعطیلی ها به  متوقف و هشدار دادند که اگر پس 
به  دست  دوباره  نشود،  رسیده گی  خواست های شان 

تحصن خواهند زد.
وزارت  معین  همایون،  جیالنی  غالم  حال  این  با 
میان  از  قدم  ابقای  که  این نشست گفت  در  معارف 
برداشته شده و ترفیع و رتبه به میان آمده است. به 
گفتۀ آقای همایون، در بودجۀ سال آینده آموزگاران 
تعیین بست می شوند و حقوق  تا اول  از رتبۀ شش 

ماهانه دریافت می کنند.

را  آموزگاران ساعت های درسی شان  که  او می گوید 
بین 18 تا ۲6 ساعت پیش نهاد کرده اند و چون این 

مسأله بُعد مالی دارد، تا حدی حل شده است.
به  آموزگاران  پیش نهادهای  که  افزود  همایون  آقای 
تصویب  از  پس  و  می شوند  فرستاده  عدلیه  وزارت 
کابینه، برای توشیح به رییس جمهور ارسال خواهند 

شد.
تحصن آموزگاران حمایت نهادهای مختلف، از جمله 

مجلس نمایند ه گان، را نیز به دنبال داشته است. سیمین 
بارکزی، عضو مجلس می گوید که اگر حکومت تا ده 
روز دیگر خواسته های آموزگاران را نپذیرد، آنان در 

کنار آموزگاران خواهند ایستاد.
وحدت  حکومت  کار  آغاز  در  غنی  جمهور  رییس 
آنان  به  تا شش ماه  که  کرد  آموزگاران وعده  به  ملی 
زمین توزیع خواهد شد، اما تا کنون این تعهد رییس 

جمهور عملی نشده است.

ACKU
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ورزش
شباهتپدیدۀجدید

فوتبالافغانستانبازالتان
ایبراهیمویچ

پرس:

بازیکردنبرایرئال
مادریدافتخاراست

« لیونل مسی در جریان کوپا آمه ریکا 16 بار با خطای بازیکنان حریف روبه رو 
شده است.

آرژانتین و کلمبیا در یک  تیم های ملی  لیونل مسی در جریان رویارویی  روی 
چهارم نهایی کوپا آمه ریکا خطاهای زیادی شد.

تیم تحت هدایت خوزه پکرمن با برنامه های »ضد مسی« که داشت وارد زمین 
شد و تالش کرد این بازیکن را از کار بیندازد. البته این فقط لیونل مسی نیست 
که در جریان یک مسابقه فو تبا ل به شدت زیر نظر بازیکنان حریف قرار گرفته 
و اجازه نمایش اصلی اش از او گرفته شده است. چنین اتفاق هایی برای دیگو 
مارادونا در دورانی که فو تبا ل بازی می کرد نیز رخ داده است. یارگیری »من تو 
من« چندو، مدافع رئال مادرید در جریان دیدار این تیم و ناپولی در سال 1988 
و یارگیری کلودیو جنتیله در جریان دیدار تیم های ملی ایتالیا و آرژانتین در جا م 

جها نی 198۲ از این دست هستند.
جنتیله پس از آن بازی اعالم کرده بود مارادونا به او توهین کرده و او را یک 

بازنده خطاب کرده است.
تاکنون اما هیچ مدرکی علیه لیونل مسی وجود ندارد که او به بازیکنان حریف 
توهینی کرده باشد. در دیدار آرژانتین و کلمبیا هشت بار روی مسی خطا شد. 
در کل دیدارهای آرژانتین در کوپا آمه ریکا روی مسی 16 بار خطا شده است 
که این آمار او را به دومین بازیکن قربانی مدافعان تیم های حریف پس از پائولو 
گررو از پرو با ۲0 خطا بدل کرده است. مسی در این دوره از این ر قا بتها یازده 
بار بازیکنان حریف را دریبل کرده که درست به اندازه دریبل های کل بازیکنان 

کلمبیا در طول این ر قا بتها بوده است.

یکی از متوسط     ترین محصوالت مدرسه فوتبال الماسیا راهی سری A شد.
اینتر،در  پزشکی  آزمایش های  در  شرکت  با  بارسلونا  مدافع  مونتویا،  مارتین 

روزچهارشنبه به عنوان بازیکن جدید این تیم معرفی خواهد شد.
او که یکی از متوسط  ترین محصوالت مدرسه فوتبال بارسلونا موسوم به»الماسیا« 
تلقی می شود، بر سر تمامی مسائل ازجمله موارد مالی با تیم ایتالیایی به توافق 
بازیکن جدید  عنوان  به  رسمی  معرفی  تا  پزشکی  آزمایش  یک  تنها  و  رسیده 

قهرمان سابق لیگ قهرمانان فاصله دارد.
»خوان د دیوس کاراسکو« مدیربرنامه های مونتویا در این باره گفت: ما فقط به 
یک چراغ سبز بارسلونا برای نهایی کردن قرارداد موکلم با اینتر نیاز داریم.تمامی 
توافقات صورت گرفته و غیر از اینکه بگویم این قرارداد دو ساله خواهد بود، 

نمی توانم جزئیات دیگری را افشا کنم. 
این انتقال به صورت قرضی و با رقم یک و نیم میلیون یورو انجام می شود.

در صورت رضایت اینتر، پس از دو سال مونتویا با دریافت 8 میلیون یورو به 
شکل قطعی در جوزپه مه آتزا خواهد ماند.

آرسنال و لیورپول، دیگر خواستاران این بازیکن بودند.

دوران  در  ابراهیموویچ  زالتان  بارسلونا،  باشگاه  رییس  اعالم  اساس  بر 
حضورش در بارسلونا قصد داشت پپ گواردیوال را کتک بزند.

دوران حضور یک ساله زالتان در باشگاه بارسلونا به هیچ وجه برای او 
خوب نبود. این مهاجم سویدنی با مبلغ گزافی از اینتر ایتالیا راهی ایالت 

کاتاالن شد تا زیر نظر جوزپه گواردیوال فعالیت کند.

در ازای حضور زالتان در بارسلونا، ساموئل اتوئو، مهاجم کامرونی بارسا 
که با گواردیوال به مشکل خورده بود نیز به عنوان بخشی از مبلغ قرارداد 
هدایت  سال  آن  در  که  مورینیو  ژوزه  همراه  به  اتوئو  شد.  اینتر  راهی 
نرآتزوری را به دست داشت توانست سه گانه معروف اینتر را کسب کند 
اما زالتان نیز همانند اتوئو با گواردیوال مشکل پیدا کرد و سال بعد هم به 

میالن فروخته شد.
جوزپ ماریا بارتومئو که اکنون یکی از نامزدهای ریاست بارسلونا است 
و سخنرانی های زیادی هم انجام می دهد، در یکی از سخنرانی هایش به 
صحبت در مورد رابطه زالتان و گواردیوال پرداخت. او از قول مینو رایوال، 
مدیر برنامه های زالتان گفت که او قول داده است روزی گواردیوال را به 

خاطر رفتاری که دارد کتک بزند.
می کند  تصور  گواردیوال  بود  نوشته  نیز  خاطرات خود  کتاب  در  زالتان 
تاکتیک های  با  وجه  هیچ  به  ابراهیموویچ  است!  کرده  اختراع  را  فوتبال 
گواردیوال کنار نیامد و دوست داشت کارهایی که از او بر می آید را در 
زمین مسابقه انجام دهد اما گواردیوال بیشتر روی کار تیمی تاکید داشت 
و همین مساله موجب شد شکاف عمیقی بین آنها به وجود بیاید تا در 

نهایت ایبرا از بارسلونا برود.

شباهت اقبال جوادی بازیکن جدید تیم ملی فوتبال افغانستان 
روزهای  این  سوژه  سویدنی،  ستاره  ایبراهیمویچ  زالتان  به 

رسانه های اجتماعی در افغانستان شده است.
مدل موی و استایل اقبال به نظر برخی از کاربران فیس بوک 
ملی سویدن  تیم  دار پی اس جی و  نام  به زالتان ستاره  شبیه 

است.
به  گی  تازه  به  میکند  بازی  استرالیا  لیگ  در  که  جوادی  اقبال 

تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت شده است.

رییس باشگاه ر ئال  ماد رید اعالم کرد حضور در ترکیب این 
تیم برای هر بازیکنی افتخار است.

فلورنتینو پرس که در یونیورسیاد اروپایی شرکت کرده بود، 
پس از تبریک گفتن به فارغ التحصیالن به صحبت در مورد 
باشگاه ر ئال  ماد رید پرداخت و گفت: بازی کردن برای ر ئال  
ماد رید یک افتخار است اما یک مسئولیت بسیار بزرگ را نیز 

برای بازیکن به همراه می آورد.
از  زیادی  ادامه گفت: بخش  در  ماد رید  ر ئال   باشگاه  رییس 
تاریخ باشگاه ر ئال  ماد رید در سانتیاگوبرنابئو رقم خورده و 
بهترین  ما  می دانند.  را  مساله  این  و هو اد ا ران  بازیکنان  همه 
باشگاه جهان هستیم که با تالش سخت و بازیکنان بااستعدادی 

که در اختیار داریم توانسته ایم به جایی که هستیم، برسیم.
بگیریم  کار  به  روز  هر  را  تالشمان  تمام  باید  افزود:  پرس 
تا بتوانیم در جام های مختلف قهرمان شویم و پیروزی های 
بیاوریم. جام های قهرمانی که در موزه  بیشتری را به دست 
تیم  یک  است.  مساله  این  گویای  خود  دارند،  قرار  باشگاه 
بسیار  آنها  آوردن  دست  به  که  را  اهدافی  همیشه  می تواند 
سخت به نظر می رسد، با تالش بسیار به دست آورد. نباید 

هیچگاه ناامید بود.

16خطارویمسیدرکوپاآمهریکا

مـدافعبارسلـونابااینتـربـهتـوافقرسیـد

ایبرامیخواستگواردیوالراکتکبزند!
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نخواهد  را  پول  بین المللی  صندوق  به  خود  بدهی  قسط  که  کرده  تائید  یونان  دولت 
پرداخت.

کشور  این  به  وام دهندگان  از  یکی  گفته اند  یونان  رسانه های  که  است  حالی  در  این 
پیشنهاد جدیدی داده و مقام های این کشور در حال بررسی آن هستند.

امروز مهلت پرداخت یک قسط بدهی های یونان به صندوق بین المللی پول به ارزش 
1.1 میلیارد دالر است.

رسانه های یونان می گویند با نزدیک شدن به مهلت زمان بازپرداخت قسط بدهی های 
یونان، تالش ها برای حل بحران بدهی ها ادامه دارد.

این  رد  یا  قبول  برای  مذاکره  حال  در  یونانی  مقام های  که  گفته اند  یونان  رسانه های 
بود  قادر خواهند  بپذیرند،  را  پیشنهاد  این  آنها  پیشنهاد جدید هستند. در صورتی که 

قسط بدهی خود به صندوق بین المللی پول را بپردازند.
که  است  گفته  یونان  به  وام دهندگان  از  یکی  اروپا،  کمیسیون  بی.بی.سی  گزارش  به 

پیشنهاد »تازه یی« را به یونان ارائه داده است.
در صورتی که طرفین مذاکره امروز به توافق نرسند، کمک های مالی جدید در اختیار 

یونان قرار نخواهد گرفت.
صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، سه نهادی هستند که از 

زمان بحران اقتصادی یونان، کمک های مالی در اختیار این کشور قرار داده اند.
سیاست های  اعمال  به  یونان  تعهد  ازای  در  را  مالی  کمک  دالر  میلیاردها  نهادها  این 

سختگیرانه ریاضت اقتصادی در اختیار دولت های قبلی این کشور قرار دادند.
رای نه در همه پرسی

آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان از مردم کشورش خواسته تا در همه پرسی روز 
یکشنبه به درخواست های وام دهندگان بین المللی این کشور رای منفی دهند.

سیپراس گفت رای قاطع و شفاف مردم علیه سیاست های ریاضتی، به یونان این امکان 
را می دهد تا با موقعیتی بهتر در مذاکرات برای حل بحران بدهی ها شرکت کند.

نخست وزیر یونان گفته است که نمی خواهد نخست وزیر باقی بماند و شاهد کاهش 
بیشتر بودجه خدمات عمومی و سیاست های شدیدتر ریاضت اقتصادی باشد.

معنای  به  بین المللی  اعتباردهندگان  داده اند که رد درخواست  اروپایی هشدار  رهبران 

خروج یونان از حوزه یورو است.
پیشنهادهای  به  یونان  مردم  منفی  رای  که  است  داده  هشدار  اسپانیا  نخست وزیر 

وام دهندگان به معنای خروج یونان از منطقه یورو خواهد بود.
بانک های یونان به منظور کنترل خروج نقدینگی تعطیل شده اند و دولت محدودیت 

برداشت روزانه از حساب های بانکی را 60 یورو در روز اعالم کرده است.
یورو  اقتصادی  منطقه  از  به خروج  مایل  او  دولت  که  است  گفته  یونان  نخست وزیر 

نیست.
مذاکرات میان طرفین هفته پیش با شکست مواجه شد.

ارائه شده  همه پرسی، طرح  برگزاری  اعالم  با  تلویزیونی،  یک سخنرانی  در  سیپراس 
مورد  اقتصادی  ریاضت  سیاست های  گفت  و  خواند  »تحقیر آمیز«  را  کشور  این  به 

درخواست اعتباردهندگان، »غیرقابل قبول« است.
بانک های یونان به منظور کنترل خروج نقدینگی تعطیل شده اند. دولت برداشت روزانه 

از حساب های بانکی را به 60 یورو در روز محدود کرده است.

جیمی  دولت  ملی  امنیت  مشاور  برژینسکی،  زبیگنیو 
کارتر تاکید کرد که امریکا همچنان با روسیه در جنگ 
سرد به سر می برد و در عین حال همچنان اعتقاد دارد 
که برای آن که صلح و ثبات در اوکراین ادامه داشته باشد 

این کشور نباید به ائتالف ناتو بپیوندد.
زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کاتر، رئیس 
پایگاه  با  مصاحبه  در  امریکا  اسبق  دموکرات  جمهور 
اشپیگل تاکید کرد: ما مدت زیادی است که با روسیه در 
جنگ سرد هستیم که خوشبختانه هنوز بعید است که این 

جنگ سرد بدل به یک جنگ گرم شود.
وی در خصوص این که آیا جنگ سرد جدید نیز مثل 
انجامید  به طول  دهه  که حدود چهار  قبلی  جنگ سرد 
اکنون  که  نیستم  معتقد  بود؟ گفت: من  طوالنی خواهد 
وضعیت با سرعت بیشتری به پیش رود. امروز فشارهای 
می  احساس  بیشتر  روسیه  داخل  در  خارجی  سیاسی 
که  فشارهایی  نشود  فروپاشی  دچار  اوکراین  اگر  شود. 
را  کشور  این  رهبران  داشت  خواهد  وجود  روسیه  بر 
وادار خواهد کرد به دنبال جایگزین هایی باشند. امیدوارم 
پوتین به اندازه کافی عاقل باشد که زودتر واکنش نشان 

دهد تا این که بگذارد همه چیز دیر شود.

غریزی  سیاست  از  او  گفت:  پوتین  درباره  برژینسکی 
است.  سنج  نکته  بسیار  که  این  ضمن  است  برخوردار 
من فکر می کنم که چطور است 40 میلیون نفر در کشور 
تا  حقیقت  در  اوکراین  باشند.  او  علیه  روسیه  همسایه 

همین چند وقت پیش خصومتی با روسیه نداشت.
وی همچنین درباره این که آیا طرح امریکا برای استقرار 
بالتیک  حوزه  و  شرقی  اروپای  در  نظامی اش  تجهیزات 
طرحی درست است با اشاره تلویحی به اقدامات روسیه 
سربازان  که  درست  شما  نظر  از  آیا  گفت:  اوکراین  در 
وسالح های خود را به یک کشور مستقل بفرستیم و در 
بخشی از آن کشور یک جنگ محدود راه بیاندازیم در 
حالی که قبال بخشی بزرگ از آن کشور را جدا کرده ایم؟

این  هردو سوی  به  باید  که  این  بر  تاکید  با  برژینسکی 
درگیری توجه داشت گفت: من خواهان جنگ نیستم اما 
نمی خواهم از بابت این ارزیابی که ممکن است باعث 
جنگی با یک پاسخ متقارن شویم بترسیم. به عکس باید 
بگویم که اگر ما واکنشی نشان ندهیم این محتمل ترین 
راه بروز یک جنگ خواهد بود. آیا از نظر شما ناتو این 
حق را ندارد که سربازانش را در خاک کشورهای عضو 
ائتالف در زمانی که در مرزهای آنها خطر احساس می 

شود مستقر سازد؟
وی درباره این که آیا چنین کاری با توجه به این که به 
پوتین اجازه می دهد مردم روسیه را به خود نزدیکتر کند 
درست است؟ گفت: این استدالل من را یاد خودداری از 
اقدام درمقابل کار هیتلر در حمله به سودتنلند و الحاق 
در  سکوت  این  آیا  اندازد.  می  آلمان  خاک  به  اتریش 

مقابل کار هیتلر موجه بود؟
برژینسکی همچنین پوتین را با هیتلر مقایسه کرد و گفت 

بین آنها شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد.
وی درباره این که اگر پوتین از سربازان روسیه بخواهد 
آنها  با  ناتو  آیا  کنند  حمله  بالتیک  حوزه  کشورهای  به 
خواهد جنگید؟ گفت: البته. اگر به همه جهان بفهمانیم 
که آن چیزی را که میگوییم انجام نمی دهیم و اگر کاری 
علیه ما انجام شود، پاسخ نخواهیم داد در آن صورت مثل 
این است که در وسط تابستان خانه خود را خالی کرده و 
تابلویی دم در گذاشته ایم که رویش نوشته شده است: »ما 
خانه نیستیم و در خانه ما باز است«.آیا این یک راهبرد 

امنیتی هوشمندانه است؟
مشاور سابق امنیت ملی دولت امریکا درباره این که آیا 
ارسال سالح برای اوکراین کار درستی است؟ گفت: این 
مفید خواهد بود که به اوکراین سالح های دفاعی برای 
دفاع از شهرهای بزرگ نظیر سالح های ضد زره و یا 
برای  را  زور  از  استفاده  هزینه  باید  ما  بدهیم.  خمپاره 
به  مصمم  مردمش  که  شهری  گرفتن  ببریم.  باال  روسیه 

دفاع از خود هستند بسیار دشوار خواهد بود.
از درگیری ها در  وی در خصوص راهی برای خروج 
که  تدبیری  مشابه  تدبیری  می توانیم  ما  گفت:  اوکراین 
میان روسیه و فنالند برقرار شد به کار بگیریم چرا که 
اوکراین  برای چندین دهه حفظ کرد.  را  ثبات  و  صلح 
سیاسی  هویت  آزادانه  که  باشد  داشته  را  حق  این  باید 
خود را انتخاب کند و به اروپا نزدیک تر شود. همچنین 
نخواهد  ناتو  به  اوکراین  شود  مطمئن  باید  نیز  روسیه 

پیوست. راه حل این است.

یونانقسطبدهیخودبهصندوقبینالمللی
پولراپرداختنمیکند

برژینسکی:

مـدتهاستکهباروسیـهدرجنـگسردهستیم

یکسالپساز»خالفت«؛

سرطانداعشهمچنانریشهمیدواند

یک سال از اعالم »خالفت« داعش گذشته است حال آنکه این گروه 
تروریستی همچنان به پیشروی در عراق و سوریه ادامه داده و حتی 
دست به عملیات های تروریستی در دیگر نقاط جهان می زند، در واقع 
سرطان داعش هر روز درحال گسترش است و به گفته خود این گروه 
بلندپروازی های آن برای نفوذ در تمامی نقاط جهان هیچ حدو و مرزی 

نمی شناسد و متوقف نخواهد شد.
»اعالم  داعش ۲9 جون ۲014  الیوم،  روسیا  گزارش شبکه خبری  به 
گروه  طریق  از  واقع  در  تروریستی  گروه  این  بذر  اما  کرد  خالفت« 
»توحید و جهاد« در سال 1999 در عراق کاشته شد که بعد در سال 
»دولت   ۲013 اکتبر   13 در  گروه  این  کرد.  بیعت  القاعده  با   ۲004
اسالمی در عراق« را تشکیل داد و در سه ماه اول سال ۲013 مناطقی 
در سوریه را به اشغال خود درآورد. سوم فبروری ۲014 از القاعده جدا 
شد تا اینکه در عراق و سوریه »خالفت« اعالم کرد و پرچم خود را در 

شهرهای مختلف از شمال سوریه تا شرق عراق برافراشت.
داعش امروزه کنترل بیش از نیمی از خاک سوریه و یک سوم خاک 
عراق را در دست دارد که مجموع مساحت آن به حدود 19۵ هزار 
و  ارعاب  از  استفاده  با  داعش  تروریست های  می رسد.  مربع  کیلومتر 
دست زدن به اقدامات تروریستی قوانین سخت خود را برای اجرای 
شریعت مورد نظرشان بر ساکنان مناطق تحت سیطره خود در سوریه 

و عراق تحمیل می کنند.
و  روش ها  شنیع ترین  خود  »خالفت«  اعالم  از  سال  یک  طی  داعش 
ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان مناطق تحت  ابزارها را برای 
سیطره خود و حتی جهان به طور کلی و تقویت وجهه خود در ریختن 
خون افراد به کار برد. جنایت های زیادی را در حق غیرنظامیان انجام 
اعدام دسته  زد، عملیات  انسان  تجارت  و  زنان  ربودن  به  داد، دست 
جمعی به راه انداخت، بناهای تاریخی و آثار باستانی را به طور آشکار 

ویران کرد و از اینترنت برای انتشار فرهنگ ویرانگرش استفاده کرد.
در نخستین سالروز اعالم »خالفت« داعش این گروه به رغم عملیات 
هوایی »ائتالف ضد داعش« به رهبری آمریکا عملیات خود در عراق 
و سوریه را برای گسترش دامنه نفوذش همچنان ادامه می دهد و حتی 

دامنه آن را به دیگر کشورها نیز کشانده است.
آخرین عملیات خونین این گروه روز جمعه گذشته در تونس و کویت 
انجام شد که نزدیک به 70 تن قربانی گرفت. وی حتی در همان روز 

رد پای خود را در عملیاتی در فرانسه بجا گذاشت.
براساس گزارشی که اواخر مه گذشته به شورای امنیت ارائه شد تعداد 
نیروهای داعش ۲۵ تا 30 هزار تن برآورد شده که بیشترشان خارجی 
هستند. در این گزارش آمده است که تعداد افراد مسلح داعش طی چند 
ماه گذشته 70 درصد افزایش یافته است و تندروهای جدید از بیش از 

100 کشور جهان به داعش پیوسته اند.
در سایه ناتوانی ائتالف بین المللی در پایان دادن به جنایت های داعش 
و توقف پیشروی آن روسیه خواهان افزایش تالش ها برای مقابله با 
داعش است. کرملین معتقد است که حمالت هوایی برای از بین بردن 
جهانی  جامعه  از  همواره  همین  برای  نیست  کافی  تنهایی  به  داعش 
اما  کنند  همکاری  دمشق  با  تروریسم  با  مقابله  برای  تا  می خواهد 
کشورهای غربی که معتقدند نباید مبارزه با داعش را به تعامل با دولت 

سوریه مرتبط کنند، با این مساله مخالف می کنند.
استراتژی  گرفتن  پیش  در  مانع  که  است  مواضع  در  تناقض  همین 
را  داعش  پیشروی  جلوی  بتواند  که  می شود  یکپارچه ای  بین المللی 
به  پیشگیری  جهان  در  داعش  سرطان  گسترش  از  واقع  در  و  بگیرد 
عمل آورد؛ سرطانی که درحال سرایت به خارج از خاورمیانه و شمال 

آفریقاست.
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