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ــورِی کشــور  ــه رییس جمه ــش ک دو ســال پی
ــرای راه  ــی اش ب ــارزات انتخابات ــغول مب مش
بــود،  ریاســت جمهوری  ارگ  بــه  یافتــن 
ــه  ــًا ب ــه عمدت ــور ک ــانه های کش ــی رس برخ
جنــاح رقبــاِی او تعلــق خاطــر داشــتند، 
منتشــر  او  مــورد  در  مختلفــی  مســایل 
می کردنــد؛ از جملــه این کــه آقــای غنــی 
روزهــا  آن  قوم گراســت.  سیاســت مداری 
ــوط  ــه شــکلی مرب ــن ســخنان را می شــد ب ای
همــان  دانســت؛  انتخاباتــی  فضــای  بــه 
ــِی  ــارزات انتخابات ــاال در مب ــه ح ــزی ک چی
امریــکا میــان دونالــد ترامــپ و هیــاری 
کلینتــون جریــان دارد و دو رقیــِب انتخاباتــی 
وارد  یکدیگــر  علیــه  مختلفــی  اتهام هــای 
می کننــد. امــا پــس از آن، وقتــی آقــای غنــی 
واقعــًا ســکاندارِ سیاســِت کشــور شــد، برخــی 
ــرد  ــت ک ــایبه را تقوی ــن ش ــای او ای اقدام ه
کــه ابــراز نظرهــاِی دورۀ مبــارزات انتخاباتــی 
در مــوردِ او چنــدان بیــراه هــم نبــوده  اســت.
رســانه های  از  یکــی  پیــش،  چنــدی   
کــه  کشــوری  همــان  امریکایــی، 
حتــا  غنــی  آقــای  اصلــِی  حمایت کننــدۀ 
در انتخابــات خوانــده می شــود، در یــک 
نوشــته او را بــه قوم گرایــی متهــم کــرد. 
ایــن اظهارنظرهــا هیچ وقــت بــا واکنــش 
جــدِی شــخِص رییــس جمهــوری و یــا هــم 
ــاش  ــدت ت ــه به ش ــی اش ک ــر مطبوعات دفت
ــه اصطــاح در  ــال و ب ــود را فع ــی ورزد خ م
صحنــه نشــان دهـــد، روبــه رو نشــدند. مثــل 
این کــه آقــای غنــی گفتــه باشــد؛ شــما 
ــد،  ــن بگویی ــورد م ــد در م ــه می خواهی هرچ
مــن کارِ خــودم را انجــام می دهــم. امــا حــاال 
ــاون  ــرال عبدالرشــید دوســتم مع ســخنان جن
ــرد؟ ــی ک ــوان ارزیاب ــه می ت اوِل او را چگون
البتــه فرامــوش نکنیــم کــه ایــن بــارِ نخســت 
نیســت کــه جنــرال دوســتم نســبت بــه 
واکنــِش  جمهــوری،  ریاســت  اقدام هــای 
بــه  اگــر  می دهــد.  نشــان  خشــمگینانه 
ترتیــِب رســانه یی شــدن بخواهیــم ایــن 
ــارِ ســوم اســت  ــن ب ــوارد را برشــماریم، ای م
ــا  ــرال دوســتم از موضــع مخالفــت ب ــه جن ک
ــد. او در  ــخن می گوی ــوری س ــس جمه ریی
آخریــن مــورد کــه در آن از جنــِگ غورمــاچ 

ــن  ــان موط ــه جوزج ــاب ب ــت فاری در والی
اصلــِی خــود برگشــته بــود، در یــک نشســت 
خبــری،  رییــس جمهــوری و رییــس اجرایــی 
را بــه قوم گرایــی متهــم کــرد. او گفــت: "نــزد 
ــتو  ــه پش ــور کســی ک ــس صاحــب جمه ریی
گــپ بزنــد، آدم خــوب اســت. اگــر از لوگــر 
باشــد، بســیار خــوب اســت." آقــای دوســتم 
از جنــگ  برگشــت خــود  اصلــِی  دلیــل 
ــرد  ــوان ک ــی عن ــن قوم گرای ــاب را همی فاری
ــد  ــتان می توان ــرای افغانس ــر او ب ــه نظ ــه ب ک

ــد.  ــته باش ــدی داش ــاِت ب تبع
ــدۀ  ــعود نماین ــا مس ــن، احمدضی ــش از ای پی
ویــژۀ رییــس جمهــوری در امــور اصاحــات 
اظهــاراِت  نیــز  خــوب  حکومــت دارِی  و 
مشــابهی را در مــورد رییــس جمهوری کشــور 
در یــک نشســت مردمــی در والیــت پنجشــیر 
ــار  ــن ب ــد ای ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــه کار ب ب
ــت  ــن وضعی ــی از ای ــی رهای ــای غن ــرای آق ب
دفعه هــای  در  بــود.  نخواهــد  آســانی  کارِ 
بــا چرب زبانــی و  او موفــق شــد  پیــش 
برخــی اقدام هــای نمایشــی، نزدیک تریــن 
متحــداِن خــود را دوبــاره راضــی ســازد، امــا 

ــرد؟  ــد ک ــار او چــه خواه ــن ب ای
در این کــه ایــن بــار هــم ریاســت جمهــوری 
ملتهــِب  کــه جــو  موفــق خواهــد شــد 
به وجــود آمــده را بــه نفــع خــود پایــان 
دهــد نبایــد شــک کــرد؛ زیــرا افــرادی کــه در 
اطــراِف رییــس جمهــوری خانــه کــرده انــد، 
ــن  ــِت چنی ــس مدیری ــی از پ ــدازۀ کاف ــه ان ب
بحران هایــی برمی آینــد و از جانــب دیگــر 
ــی  ــز به خوب ــوری نی ــس جمه ــخص ریی ش
بلــد اســت کــه چگونــه خــود را از مخمصــه 
برهانــد. امــا بــه اصطــاح چــال و نیرنگ هــا 
تــا چــه زمانــی می تواننــد ادامــه پیــدا کننــد؟ 
ــه دیگــران دروغ  ــا می شــود کــه همیشــه ب آی
ــا واقعیــت  ــه چهــره زد ت گفــت و ماســکی ب

ــاند؟  را بپوش
آقــای غنــی دیگــر آن سیاســت مدار دو ســاِل 
پیــش نیســت کــه هنــوز بــه قــدرت نرســیده 
بــود و اگــر اقدام هــای قوم محورانــه هــم 
ــد. در  ــه نبودن ــورد توج ــدان م ــت، چن داش
به ســاده گی  برچســپی  چنیــن  زمــان،  آن 
می توانســت بــر حامــد کــرزی رییــس پیشــیِن 

کشــور وارد شــود که زیاد هــم دور از واقعیت 
نبــود. ولــی آقــای غنــی کمتــر در آن ســال ها 
ــت،  ــرار می گرف ــی ق ــن اتهام ــاِن چنی در مظ
ــک  ــم ی ــه چش ــه او ب ــردم ب ــتر م ــرا بیش زی
ــده و  ــوزش دی ــرب آم ــه در غ ــرات ک تکنوک
ــد. امــا آقــای غنــی  ــگاه می کردن کار کــرده، ن
نشــان داد کــه دانــش و کار در غــرب همیشــه 
از  را  شــخصیتی  ویژه گی هــای  نمی توانــد 
ــه  ــرد. شــخصی ممکــن اســت ک انســان بگی
در غــرب تحصیــات عالــی کــرده باشــد و در 
ــی  ــاال رســیده باشــد، ول ــِب ب ــه مرات آن جــا ب
ــی  ــان ها همان ــه انس ــِر او ب ــرز فک ــگاه و ط ن

ــه شــده اســت.  باشــد کــه در او نهادین
ــه  ــت ک ــد نیس ــل ب ــن دلی ــه ای ــی ب قوم گرای
ــد،  ــر می کنـ ــارش فک ــره و تب ــه تی ــی ب کس
بــل بــه ایــن دلیــل بــد اســت و حتــا فاجعــه 
اســت کــه دیگــران را جــزِو آدم بــه حســاب 
نیــاورد. فاشیســم کــه در غــرب ریشــه دوانــد، 
ــان  ــود. انس ــر ب ــوع فک ــن ن ــی از همی ناش
فاشیســت، دیگــران را در ســطِح خــود و 
قومــش انســان بــه شــمار نمــی آورد. هیتلر در 
آلمــان و موســیلینی در ایتالیــا کــه دو جریــان 
ــری  ــتم رهب ــرن بیس ــتی را در ق ــِم فاشیس مه
ــل انســان های دیگــر  ــن دلی ــه ای ــد، ب می کردن
می کشــتند  آدم ســوزی  کوره هــای  در  را 
ــأن و  ــراد هم ش ــن اف ــا ای ــِر آن ه ــه نظ ــه ب ک

ــد. ــان نبودن ــوِع آن هم ن
بــه  فاشیســم  و  قوم گرایــی  قبیله گرایــی،   
چنیــن نــوع دیــدی تعلــق دارد. جنــرال 
دوســتم نیــز کــه از سیاســت های آقــای 
ــل اســت  ــن دلی ــه ای ــد، ب ــاد می کن ــی انتق غن
ــد.  ــی می بین ــی قبیله گرای ــود را قربان ــه خ ک
او بــه عنــوان کســی کــه در سیاســت عملــِی 
کشــور همیشــه نقــش متبــارز داشــته، پیــش از 
ــگاه و  ــن ن ــد چنی ــی می توان ــران به خوب دیگ

ــد. ــدی را درک کن ــرز دی ط
 امــروز نیــز جنــرال دوســتم و آقــای مســعود 
قومــی  سیاســت های  قربانــِی  را  خــود 
برابــر آن  این کــه چــه در  امــا  می داننــد، 
ــه  ــان ب ــه زم ــرد، پرسشی ســت ک ــد ک خواهن

می دهــد. پاســخ  آن 
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احمــد عمران

رازهایی که برمال می شوند  

یـک فرمانده امریکایی در افغانسـتان گفته اسـت که خافِت 
داعـش در نظـر دارد کـه فرماندهـی ِ خویـش را بـه خـاِک 
افغانسـتان انتقـال دهد. این مقـام امریکایی مدعی اسـت که 
داعـش نه تنهـا در تـدارک انتقـال فرماندهـی نظامـی، بلکـه 
در تـاش انتقـال مقـِر سیاسـی ـ نظامـِی خود به افغانسـتان 

است. 
ایـن ادعـای فرمانـده امریکایـی در حالـی مطـرح اسـت که 
حمـاِت جهانـی بـر مواضـع و پایتخـِت داعـش در موصل 
تأتیرگـذار بوده و داعـش را در موقعیِت نامناسـبی قرار داده 
اسـت. در چنیـن شـرایطی، انتظـار این کـه داعـش در پـی 
تغییـر مأموریتـش در منطقـه باشـد و بخواهـد به افغانسـتان 
نقـل مـکان کنـد، می توانـد منطقـی بـه نظـر برسـد؛ به ویژه 
این که در گذشـته نیز افغانسـتان بسـتِر مناسـبی برای جذِب 
و  اسـت  بـوده  اسـتخباراتی  ـ  منطقه یـی  کاِن  پروژه هـای 
نمونـۀ اول و کامـل آن، القاعـده و طالبـان می باشـد کـه مـا 
هنـوز در امتـدادش قرار داریـم. همچنان فعالیـِت داعش در 
افغانسـتان، هم زمـان بـا فعالیـِت ایـن گـروه در خاورمیانـه، 
شـکل گرفتـه اسـت و مرکـز آنـان در شـرق کشـور اسـت 
و مـردم هـم از مظالـِم آنـان بـه سـتوه آمده انـد. چنان کـه 
افغانسـتان  شـرق  در  ننگرهـار  والیـت  محلـِی  مقام هـای 
می گوینـد کـه بـزرگان محلـی در ولسـوالی خوگیانـِی ایـن 
والیـت در شـرق افغانسـتان بـرای مقابلـه بـا گـروه داعش 

آمـادۀ قیـام شـده اند. 
پچیـراگامِ  مـردم  گذشـته،  هفتـۀ  کـه  حالی سـت  در  ایـن 
ننگرهـار شـاهد حملـۀ نیروهـای وابسـته بـه گـروه داعش 
بودنـد کـه غـارِت خانه ها و اسـارِت آنـان را در پی داشـت. 
سـاکنان ولسـوالی  شـینوار نیـز در مـدت دو سـاِل گذشـته 
بارهـا شـاهد درگیـری خونیـن بـا گـروه طالبـان و افـراد 
وابسـته بـه داعـش بوده انـد که منجر به آتش کشـیده شـدِن 
خانه هـای سـاکناِن محـل توسـط داعشـیان و بـه گـروگان 
رفتـِن غیرنظامیـان شـد؛ جنایتـی کـه شـبیِه آن را طالبـان در 
قنـدوز در دو نوبـت و در دیگـر بخش هـای کشـور هـر از 
گاهـی انجـام می دهنـد. بنابرایـن، مـردم افغانسـتان تفـاوِت 
زیـادی را بیـن طالـب و داعش نمی بینند و هـر دو را از یک 
سـر و گـردن می شناسـند. بـا این هـم، آن چـه کـه فرمانـده 
افغانسـتان  بـرای مـردم  امریکایـی گفتـه اسـت، می توانـد 
یـک زنـِگ خطـِر تـازه  را بـه صـدا درآورد؛ امـا در عیـن 
حـال، واقعیـِت مسـأله ایـن اسـت کـه داعـش بـه گونه یـی 
کـه این جـا گفتـه می شـود، بـزرگ نیسـت و برنامه هایـی به 
هدِف بزرگ نشـان دادِن آن روی دسـت گرفته شـده اسـت. 
حضـورِ  منکـِر  کامـًا  بهانـه  ایـن  بـه  نمی توانیـم  البتـه   
گروه هایـی بـه نـامِ داعـش شـویم، امـا هرچـه هسـت، این 
افغانسـتان هماننـِد عـراق و سـوریه برجسـته  حضـور در 
نیسـت. از همیـن رو، مـردم افغانسـتان از جامعـۀ جهانـی 
به خصـوص امریـکا انتظـار دارنـد کـه اجـازه ندهنـد مقـِر 
فرماندهـِی داعـش از خاورمیانـه بـه افغانسـتان انتقـال یابد. 
مسـلمًا مصیبـِت طالبـان و فتنه گرِی پاکسـتان در پشـِت آن، 
بـرای مردم افغانسـتان کفایـت می کند و الزم نیسـت داعش 
نیـز بـر آن افـزوده شـود. حتـم داریـم کـه اگـر امریکایی ها 
در رونـد مبـارزه بـا تروریسـم صـادق باشـند، نـه تنهـا مقر 
بلکـه  نمی یابـد،  انتقـال  افغانسـتان  بـه  داعـش  فرماندهـی 
ایـن مقـر در زادگاهـش نابود خواهد شـد. از جانـب دیگر، 
و  به خصـوص حلقه هـا  و  افغانسـتان  دولـت  ایـن وظیفـۀ 
مهره هـای اصلـِی تصمیم گیرنـده در دولت اسـت کـه به این 
مسـأله توجـه کننـد. یـک روز جنـگ و یـک روز آشـتی با 
طالـب و داعـش تنهـا نتیجه یـی را کـه در پـی دارد، ضعیف 
سـاختِن پایه هـای همیـن دولـت اسـت. حکومـت وحـدِت 
ملـی بایـد برنامۀ مبارزاتـی اش در برابر تروریسـم را بسـیار 
دوراندیشـانه ترسـیم کند و هرگز در صددِ بهره کشـی از این 
اژدهـا در جهـِت حـذف یـا بـه حاشـیه کشـاندِن گروه های 
رقیِب سیاسـی ـ مدنـی برنیاید. یقینًا حلقاتـی در دروِن نظام 
هسـتند کـه بـه طالبان و داعش بـه عنوان حربه های سیاسـِی 
خویـش علیـه رقبـا نـگاه می کننـد و می خواهنـد از این چاهِ 

مسـموم، آِب آرزوهـای خویـش را بیـرون بکشـند. 

طـالب و داعش؛
 دو روِی یـک سـکه
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ارگ:

نهادهای عدلی و قضایی اتهامات جدی 
دوستم را بررسی کنند

به  واکنش  در  ریاست جمهوری  ارگ 
اظهارات جنرال عبدالرشید دوستم معاون 
چنین  که  گفته  جمهوری  ریاست  اول 
اظهاراتی در شرایط کنونی خاف شأن و 

جایگاه آقای دوستم می باشد.
ارگ در اعامیه یی گفته است که طرح این 
خارج  و  مجازی  فضای  در  مباحث  نوع 
از دایرۀ مراجع تصمیم گیری از یک طرف 
جانب  از  و  شده  بنیادی  اصاحات  مانع 
دیگر فرصت را برای سوء استفاده دشمنان 

کشور فراهم می کند.
با اشاره به صاحیت های  در این اعامیه 
است:  آمده  جمهوری  ریاست  معاونان 
معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک 
قانونی  کلیه صاحیت های  از  ملکی  مقام 
و واگذار شده به ایشان استفاده می  نماید.

ضمن  در  است:  شده  گفته  اعامیه  در 
ایشان اتهام های جدی را به برخی نهادهای 
اتهامات  این  که  است  داده  نسبت  کشور 
از  همه جانبه  تحقیقات  و  بررسی  به  نیاز 
کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای  سوی 
در  و  تثبیت  آن  عدم  و  صحت  تا  دارد، 
برخورد  آن  با  کشور  قوانین  با  مطابقت 
شود. بدین ترتیب حکومت همچنان خود 
را مکلف می داند تا به شکایات آن عده از 
سایر  و  طالبان  سوی  از  که  ما  هموطنان 
مرتکب  اخیر،  جنگ های  درگیر  نیروهای 
بد رفتاری و جرایم شده اند نیز رسیده گی 

نماید.
دوستم  عبدالرشید  جنرال  تازه گی  به 
رهبران  ریاست جمهوری،  نخست  معاون 
و  ناکاره گی  به  را  ملی  وحدت  حکومت 

قوم گرایی متهم کرده بود.
آقای دوستم روز دوشنبه 3 میزان/ مهر در 
جوزجان،  والیت  در  خبری  نشست  یک 
اشرف غنی رییس جمهوری کشور را متهم 

به قوم گرایی کرد. 
آقای دوستم گفت که برای رییس جمهور 
است،  بزند، خوب  پشتو حرف  که  کسی 

اما اگر از لوگر باشد، عزیزتر است.
این حال، آگاهان می گویند که متمرکز  با 
ارگ  ریاست جمهوری  در  قدرت  شدن 
سبب شده تا دیگران فکر کنند که نادیده 

گرفته شده اند. 
برخی از فعاالن مدنی، انتقاد جنرال دوستم 
ممترکزشدن  از  ناشی  را  رییس جمهور  از 
تمام  می گویند:  دانسته  ارگ  در  قدرت 
و  می شود  خاصه  ارگ  در  موارد 
سبب  نقطه  یک  در  قدرت  متمرکزشدن 
شده تا دیگران فکر کنند که نادیده گرفته 

می شوند.
وضعیت  این  اگر  کردند:  تأکید  آنان 
والیات  در  قومی  بحث  و  کند  پیدا  ادامه 
گسترش پیدا کند، بدون شک تجربۀ تلخ تر 
از ده هفتاد را مردم شاهد خواهند بود و 
ارگ  به  برمی گردد  مسأله  این  مسوولیت 

ریاست جمهوری.
سیاسی  آگاهان  از  دیگر  شمار  اما 
واکنش های اخیر جنرال دوستم  را ناشی 

از ناآگاهی او از امر سیاست می دانند.
که  اند  باور  این  به  سیاسی  آگاهان  این 
را  سیاست   راستی  به  اگر  که  دوستم 
می فهمید چنین سخنانی را نمی گفت؛ زیرا 
چنین سخنانی مورال سربازان را ضعیف و 

دشمنان را قوی تر می سازد.
مدنی  جامعه  مجمتع  رییس  رفیعی  عزیز 
باور است که متمرکزشدن قدرت  این  به 
تا  شده  سبب  ارگ  ریاست جمهوری  در 
دیگران فکر کنند که نادیده گرفته شده و 

دست به چنین واکنش هایی بزنند.
قومی  برتری  وضعیت  افزود:  رفیعی 
شکاف  یک  ایجاد  سبب  افغانستان  در 
برای  عمیق  شکاف  این  و  گردیده  عمیق 
شک  بدون  افغانستان  نوپای  دموکراسی 

بسیار خطرناک و زیان بار خواهد بود.
در  مدنی:  جامعه  مجمتع  رییس  گفته  به 
ارگ خاصه  در  موارد  تمام  حاضر  حال 
بنابراین متمرکز شدن قدرت در  می شود؛ 
یک نقطه سبب شده تا دیگران فکر کنند 

که دیگر احساس نمی شود.
وی تأکید کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا 
گسترش  والیات  در  قومی  بحث  و  کند 
از  تلخ تر  تجربه ی  شک  بدون  کند،  پیدا 
و  بود  خواهند  شاهد  مردم  را  هفتاد  ده 
ارگ  به  برمی گردد  مساله  این  مسوولیت 

ریاست جمهوری.
مراتب   به  را  فعلی  نظام  رفیعی مشکات 
به  اما  می داند؛  کرزی  حکومت  از  کمتر 
این باور است که قدرت در ارگ متمرکز 
شده؛ طور مثال زمانی که نگاهی به لیست 
به  بیاندازید،  سفارت خانه  در  تقرری ها 
وضوح می بینید که از کدام قوم چند سفیر 

و چند شازدافیر مقرر شده است.
او همچنان گفت: در مسایل سرمایه گذاری 
صورت  به  بی اندازد  نگاهی  اگر  هم 
بخش  در  قوم  کدام  که  می بینید  آشکارا 
مالی  و  سیاسی  حمایت  سرمایه گذاری 
هم  وزارت خانه  تقرری  در  و  می شود 
دیده  وضوح  به  سمتی  و  قومی  مسایل 

می شود.
سبب  موارد  این  تمام  کرد:  اضافه  رفیعی 
که  برسند  باور  این  به  دیگران  تا  شده 
خاص  قوم  یک  به  و  ارگ  در  قدرت 
متمرکز شده و سایر اقوام به طور آشکارا 
نادیده گرفته شده اند که این مساله برای 

آینده افغانستان بسیار خطرناک است.
از  انتقاد  با  سیاسی  نظامی  آگاهان  اما 
دوستم  می گویند:  دوستم  اخیر  اظهارات 
ندارد؛  جایگاه  خود  مردم  میان  در  دیگر 
خود  دوباره  کردن  پیدا  جا  برای  بنابراین 

این سخنان را می گوید.
سیاسی،   - نظامی  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل 

ناآگاه از سیاست عنوان  دوستم را جنرال 
کرده تأکید دارد که اگر به راستی دوستم 
را  سخنانی  چنین  می فهمید،  را  سیاست  

نمی گفت.
این آگاه نظامی سیاسی، با انتفاد از دوستم 
اوزبیک  قوم  از  شده  رانده  رهبر  را  او 
خوانده گفت: دوستم دیگر در میان مردم 
پیدا  جا  برای  بنابراین  ندارد؛  جای  خود 
کردن دوباره این خود سخنان را می گوید.
وی تاکید کرد: دیگر قوماندانان دوستم از 
او اطاعت نمی کنند، او در فاریاب شکست 
برگشت؛  جوزجان  به  مجبوراً  و  خورد 
خود  شکست  جبران  خاطر  به  بنابراین 

می گوید به من اکماالت نشده است.
او خطاب به دوستم گفت: به راستی اگر 
را  سخنانی  چنین  می فهمیدی  را  سیاست  
رییس جمهور  اول  معاون  تو  نمی گفتید، 
هستی؛ بنابراین باید وزارت داخله و دفاع 
از امر تو سرپیچی نکند، اصًا تو در میمنه 

چه می کنی؟
به گفته امرخیل: اشرف غنی از خود گذشت 
کرده و تخلص خود را تغییر داد و از همه 
مهم تر کسانی که در زمان کمپاین انتخابات 
در کنار او بودند و پشتون های بسیار قوی 
نیستند  بودند، دیگر در رکاب اشرف غنی 

اگر نه حتمًا جواب دوستم را می دادند.
اشرف غنی  طرفدار  من  افزود:  امرخیل 
را  ریییس جمهور  که  دوستم  اما  نیستیم؛ 
متهم به قوم پرستی می کند، باید تحقیق کند 
و بببیند که همین اکنون چند وزیر پشتون 
است؟ بنابراین چنین سخنانی فقط آب به 

آسیاب دشمن می ریختن است.
چنین  کرد:  تاکید  نظامی  آگاه  این 
ما  امنیتی  نیروهای  مورال  موضع گیری ها 
اختافات  که  هرقدر  ساخته،  ضعیف  را 
به  اختافات  این  باشد،  بزرگان  درونی 
و  دشمنان  و  می کند  سرایت  پایان ترها 

طالبان را قوی تر می سازد. 
رییس  از  دوستم  جنرال  شدید  انتقاد 
گیرد  می  صورت  حالی  در  غنی  جمهور 
فوق العاده  نماینده  مسعود  ضیا  احمد  که 
حکومتداری  امور  در  جمهوری  رییس 
خوب نیز حکومت را به قوم گرایی متهم 

ساخت.
یک  در  تازه گی  به  مسعود  ضیا  احمد 
نشست در پنجشیر گفت که "کل ادارات 

دولتی از قوم پشتون پر شده است."
آقای مسعود همچنان تأکید کرد: "این چه 
حکومت  در  امروز  من  که  می کند  فایده 
حکومت  در  را  تاجیک ها  ُکل  و  باشم 
شامل سازم. چه فایده می کند که یک برادر 
پشتون ما که در راس حکومت است، کل 
نهادهای دولتی را از وطن داران پشتون پر 

کند؛ این هیچ فایده نمی کند."

هارون مجیدی
تخصصــی  علمــی  ســمینار  دومیــن 
"مهاجــرت؛ فرصت هــا و چالش هــا"، 
دیــروز )ســه شــنبه، 4 عقــرب( از ســوی 
وزارت مهاجــران و برگشــت کنندهگان 
بــا حضــور مقامــات بلندپایــۀ حکومتــی، 
و  ملــی  شــورای  در  مــردم  وکای 
اســتادان دانشــگاه در کابــل برگــزار شــد.
ســید حســین عالمــی بلخــی، وزیــر 
مهاجــران و  برگشــت کنندهــگان کشــور 
هــدف از برگــزاری ایــن ســمینار را 
ــرت  ــرا راه مهاج ــای ف ــی چالش ه بررس
و فرصت هــای موجــود عنــوان کــرد.
بــه گفتــۀ آقــای بلخــی، هرچنــد افزایــش 
ــای  ــتان چالش ه ــا در افغانس مهاجرت ه
مختلــف  بخشــهای  در  را  زیــادی 
بــه  اقتصــادی  سیاســی، اجتماعــی و 
وجــود آورده، امــا مهاجــرت در بســیاری 
ــوده  ــدۀ اثرگــذار ب از کشــورها یــک پدی
ــده اســت. ــعه ش ــد و توس ــبب رش و س
ــران در  ــی، مهاج ــای بلخ ــاور آق ــه ب ب
ــا  ــه ب ــتند ک ــرمایه های هس ــت س حقیق
تجربه هــای  و  علمــی  اندوخته هــای 
الزم، زمینۀ رشــد و توســعه را در کشــور 

ــد. ــم می کنن ــود فراه خ
ــه  ــی ب ــش زمان ــن چال ــۀ او: "ای ــه گفت ب
ــت  ــه دول ــود ک ــل می ش ــت تبدی فرص
ــته  ــن داش ــا مهاجری ــتقیم ب ــاس مس تم
بــرای  علمی شــان  اندوخته هــای  از  و 

ــد." ــتفاده کن ــور اس کش
ــراز این کــه در ســال  ــا اب ــای بلخــی ب آق
جــاری حــدود شــش صــد هــزار مهاجــر 
ــر گشــته، گفــت:  ــه وطــن ب ــب ب داوطل
دولــت خواســتار ایــن اســت کــه تمــام 
ــردد و کشــور  ــه وطــن بازگ مهاجــران ب

خــود را آبــاد کننــد.
ــی  ــای بلخــی از بی جاشــدهگان داخل آق
نیــز ابــراز نگرانــی کــرده، گفــت: در حال 
حاضــر حــدود بیــش از یــک میلیــون تن 
ــن  ــود دارد و ای ــی وج ــدۀ داخل بی جاش
وظیفــۀ دولــت اســت کــه بــه مشــکات 

آنــان رســیدهگی کنــد.
در ایــن حــال، انجنیــر محمــد خــان 
معــاون نخســت ریاســت اجرایــی در 
ایــن نشســت گفــت: عمده تریــن عامــل 
مهاجــرت در افغانســتان در ایــن اواخــر، 
جنــگ تحمیلــی از ســوی ظالمــان بــوده 
افغانســتان را آرام  کــه لحظــۀ مــردم 

رنــد. نمی گذا
محمــد خــان بــا تأکیــد بــر این کــه 
ــل  ــد عوام ــمینار دو روزه بای ــن س در ای
شــود،  بررســی  مهاجرت هــا  اصلــی 
افــزود: بررســی های علمــی و تخصصــی 
ــد راه  ــرت می توان ــا مهاج ــاط ب در ارتب
بیــرون رفــت از چالش هــا را همــوار 
بهوجــود  را  فرصت هــا  و  ســاخته 

ــاورد. بی
معــاون اول ریاســت اجرایــی حکومــت 

امنــی  نــا  و  جنــگ  ملــی،  وحــدت 
مهاجرت هــا  عمــدۀ  عوامــل  از  را 
در افغانســتان عنــوان کــرد و افــزود: 
ــان  ــا دســت ظالم ــه دارد ت ــت وظیف دول
ــد  ــاه کن ــران را از کشــور کوت و تجاوزگ
تــا حــس وطن دوســتی مــردم زنــده و از 
مهاجرت هــای اجبــاری دســت بردارنــد.
ــاون  ــق مع ــد محق ــم، محم ــویی ه از س
ــر  ــت: از منظ ــی گف ــت اجرای دوم ریاس
دیــن اســام، بــه مهاجرت هــای اختیاری 
ــات  ــات روای ــت و آی ــده اس ــد ش تأکی
ــه  ــه وجــود دارد ک ــن زمین ــادی در ای زی
مومنیــن را بــه هجــرت و دوری از وطــن 

ــرده اســت. تشــویق ک
بــه گفتۀ آقــای محقــق: امــروزه مهاجرت 
بــه یــک پدیــدۀ تلخــی در جهــان تبدیــل 
ــار  ــی چه ــتان ط ــت و افغانس ــده اس ش
دهــه بــا ســیل از مهاجرت هــای اجبــاری 
موجــب  کــه  اســت  بــوده  روبهــرو 
ــده اســت. ــردم گردی ــادی م ــی زی نگران
ــج  ــش از پن ــق، بی ــای محق ــۀ آق ــه گفت ب
میلیــون مهاجــر افغانســتانی تنهــا در 
ایــران و پاکســتان اســت کــه اگــر قــرار 
باشــد آنــان بــه وطــن بــاز گردنــد، بایــد 
ــود و در  ــم ش ــان فراه ــۀ برگشت ش زمین
ایــن میــان تنهــا چیــز کــه مــا اختیــار آن 
را داریــم ایــن اســت کــه ایــن چالــش را 
بــه فرصــت تبدیــل کنیــم و از مهاجریــن 
ــعه  ــد و توس ــن و رش ــادی وط ــرای آب ب

ــم. اقتصــادی اســتفاده کنی
ــا  ــته، ده ه ــال گذش ــتِ کم دو س در دس
ــتان رو  ــهروندان افغانس ــن از ش ــزار ت ه
بــه کشــورهایی اروپایــی گذاشــتند و 
ــن  ــا دومی ــود، آن ه ــار موج ــه آم ــر ب نظ
گــروه بــزرگ مهاجــران در اروپــا را 

می دهنــد. تشــکیل 
ناامنــی، بیــکاری،  افزایــش جنــگ و 
ــی  ــام برخ ــادی و اع ــکات اقتص مش
کشــورهای اروپایــی بــرای پذیــرش 
ــال  ــل اساســی در س ــن، از عوام مهاجری
کــه  می شــود  گفتــه  میــادی   2015
کشــورهای  از  را  تــن  هــزار  صدهــا 
ــرک  ــه ت ــتان وادار ب ــف و افغانس مختل
ــورهای  ــی کش ــرده و راه ــان ک کشورش

اروپایــی شــدند.
اکثــر  کــه  می رســانند  گزارش هــا 
دریافــت  به خاطــر  افغانســتانی ها 
از  اروپــا،  بــه  رفتــن  بــرای  پــول 
ــداد و  ــه، جای ــی، خان ــای غیرقانون راه ه
را  زنده گی شــان  اساســیه های  تمــام 

رســانده اند. به فــروش 
امــا ایــن ســفرها خالــی از خطــر نبــوده و 
صدهــا افغانســتانی در راه رفتــن بــه اروپا 
ــه و  ــان باخت ــی، ج ــای غیرقانون از راه ه
ــرز  ــوز هــم در م ــن دیگــر هن هزارهــا ت
ــه در حــال پریشــانی و  ــان و مقدونی یون

ــد. ــه ســر می برن ســرگردانی ب

وزیر مهاجرین و عودت کننده گان:

دولت به بیش از یک میلیون 
بی جاشدۀ داخلی رسیده گی کند
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بخش سـوم و پایانی

سیداحمد اشرفی
داعشومسألۀبردهگی

یکـی از کارهـای ننگیـن و شـرم آور افـراد داعـش، کـه 
بـر اسـاِس فهـم غلـط و برداشـِت باطـل از میـراث فقهی 
و تاریخـی اسـام بـه آن اقـدام نمودنـد، ایـن بـود کـه 
زنـان و کـودکاِن ایزیـدی را بـه برده گـی گرفتنـد و در 
میـاِن خویـش تقسـیم نمودنـد و یـا در بازارها بـه فروش 
در  اسـام  از  بی نهایـت شـرم آوری  و چهـرۀ  رسـانیدند 
قـرن بیسـت ویکم بـه جهانیان ارایـه کردنـد و موجِب آن 
شـدند کـه صدهـا مقالـه و رسـاله و کتـاب در شـرق و 
غـرِب جهان برضد اسـام نوشـته شـود. البته فهم مسـألۀ 
برده گـی و کنیزگیـری و موقـِف اسـام در برابـر آن، از 
سـویۀ داعشـیان و امثـاِل آنـان بیـرون اسـت و توضیـح 
همه جانبـه و پاسـخ بـه سـؤال های وارده در ایـن مـورد، 
بـه یـک کتـاِب مسـتقل نیـاز دارد؛ امـا در این جـا به طـور 

خاصـه بـه چنـد نکتـه اشـاره می کنیـم: 
-1 نظـام برده گـی را اسـام اختـراع نکـرده، بلکه اسـام 
در زمانـی آمـد کـه برده گـی به طـور گسـترده در جهـان 
بشـری رواج داشـت و از راه هـای متعـدد، انسـان ها بـه 
شـیوه ها  بدتریـن  بـا  و  می شـدند  داده  سـوق  برده گـی 
از  بـرده گان  و  می گرفـت  صـورت  برخـورد  آن هـا  بـا 
هیچ گونـه حقـوق انسـانی بهره منـد نبودنـد. اسـام آمـد 
و بـر اسـاس واقعیـت موجـود، و بـر مبنای اصـل »معامله 
در  امـا  پذیرفـت،  موقـت  به طـور  را  برده گـی  بالمثـل« 
مسـدود  را  بـرده شـدن  و  برده گـی  راه هـای  اول،  قـدم 
کـرد و آن را بـه جنـگ مشـروع و عادالنـه محـدود نمود 
و راه هـای رهایـی از برده گـی را گشـود و دروازه هـای 
زیـاد و فراوانـی را بـرای آزادی بـرده گان و برچیدن نظام 
برده گـی بـاز کـرد. و در قـدم دوم، مقام و منزلِت انسـانِی 
بـرده گان را احیـا نمـود و آنـان را از همـۀ حقوق انسـانی 
و مدنـی بهره منـد گردانیـد، و جامعـه را بـه تـرک نظـام 
برده گـی تشـویق نمـود، چنان چـه در آیـۀ 13 سـورۀ بلد، 
آزاد کـردن بـرده گان را سـبب قـرب الهـی و وصـول بـه 

مقـام رسـتگاری خوانـده اسـت. 
-2 مشـکل داعـش و امثـاِل داعـش ایـن اسـت کـه خود 
شـرایط  بـه  نظـر  کـه  کتـِب گذشـته گان  از حواشـی  را 
زمـان خودشـان چیـزی نوشـته اند، رهـا کـرده نمی توانند 
و اسـتعداد فهـِم مقاصـد و اهـداِف شـریعت را ندارنـد 
و از درک روح کلـی و جوهـر حقیقـی اسـام بـه دور 
هسـتند. آنـان ظواهـر امـور را می بیننـد و بـه درون مایه و 
باطـِن آن هـا نفـوذ کـرده نمی تواننـد و لهـذا از تفکیـک 
میـان احـکام ثابـت و متغیـر در شـریعت اسـامی عاجـز 

و ناتواننـد.
احـکام متعلـق بـه برده گـی کـه در میـراث فقهـی اسـام 
بـه  نظـر  کـه  متغیـری هسـتند  احـکام  از جملـۀ  آمـده، 
مقتضـای زمـان و امـر واقـع و بـر مبنـای اصـل معاملـه 
بالمثـل مـورد اجـرا قـرار گرفتنـد، و اکنـون کـه متـروک 
قـرار داده شـده و فرهنـگ بشـری از آن به شـدت نفـرت 
پیـدا کـرده، اسـام که دیِن انسـانیت و عدالت اسـت و بر 
کرامـت انسـانی و آزادی آن تأکیـد دارد، بـه طریـق اولـی 

آن را تـرک می گویـد.
-3 بـرده گرفتـن و کنیز کـردن همانند جزیـه گرفتن جزِو 
فرایـض و واجبـات دینـی و جـزِو احکام ضـروری جهاد 
نیسـت، بلکـه در اصـل یـک امـر مباح بـود کـه در اوایل 
اسـام بر مبنـای اصل معاملـه بالمثل به طـور موقت به آن 
عمـل شـده بود، اما امـروز در حیطۀ صاحیـت مجاهدیِن 
مسـلمان اسـت کـه آن را مورد اجـرا قرار دهند یـا ندهند. 
 ایـن را هـم بایـد متذکـر شـد کـه ترک عمـل به مبـاح یا 
متوقـف کـردِن آن از طرف زمامـدار – چنان چه بعضی از 
ناآگاهـان تصـور می کنند -  تحریم حال و تشـریع حکم 
جدیـد محسـوب نمی شـود، تـا گفتـه شـود که تشـریع و 
قانون گـذاری کارِ خداسـت و هرکـه بـه ایـن کار اقـدام 
کنـد، گویـا کافـر شـده اسـت. همان طـور کـه در برخـی 
از کشـورهای اسـامی خـوردن گوشـت کـه عملـی مباح 
اسـت، در چنـد روز هفتـه ممنـوع قـرار داده شـده. و این 
هیـچ گاه به معنی تشـریع حکـم جدید و یـا تحریم حال 

  . نیست
البتـه فقهـای اسـام نـه تنهـا تـرِک عمـل بـه مبـاح را 
به خاطـر مصلحـت اسـام بامانـع دانسـته اند، بلکـه حتـا 
تـرک عمـل به مسـتحب و سـنت را به خاطر دسـت یافتن 
بـه مصلحـِت بزرگ تـر یـا دفـع مفسـدِت کان تـر نیـز 
مجـاز شـمرده انـد و اسـتدالل کـرده انـد که رسـول اکرم 
- صلـی اهلل علیـه و سـلم- به خاطـر جلوگیـری از سـوء 
فهـِم مسـلمانان تازه ایمـان و تبلیغـات منفـی دشـمنان، از 
بازسـازی کعبـه امتنـاع ورزیـد. چنان چـه در کتب صحاح 
روایـت شـده کـه رسـول اکـرم خطـاب بـه ام المؤمنیـن 
عائشـۀ صدیقـه – رضـی اهلل عنها - فرمودنـد: »اگر قومت 
تـازه مسـلمان نمی بودنـد، کعبـه را ویـران می کـردم و از 

سـر بـر اسـاس نقشـۀ ابراهیمی بنـا می نمـودم.«
بـر اسـاس آن چـه ذکـر شـد، مصلحت اسـام در شـرایط 
کنونـی ایجـاب می کنـد که مسـلمانان مخالفِت خـود را با 
نظـام برده گـی اعـان کننـد، در غیـر آن اسـام بـه عنوان 

یـک دیِن ضد بشـری در اذهـان معرفی گردیده و آسـیب 
بزرگـی از ایـن ناحیـه بـر پیکـر اسـام و مسـلمانان وارد 
خواهـد شـد. چنان چه فقهـای معاصـر به همین نظـر اند. 
از جملـه فقیـه بـزرگ شـیخ محمد ابوزهـره – رحمـه اهلل 
– در کتـاب »روابـط بین الملـل در اسـام« بـه آن تصریح 
نمـوده اسـت. من سـال ها پیـش این کتـاب را به فارسـی 
ترجمـه و منتشـر کـرده  ام و اکنـون چـاپ سـومِ آن از 

انتشـارات مسـتقبل، در بـازار موجود اسـت.  
وی در صفحـۀ 40 همیـن کتاب می نویسـد: »نظام برده گی 
کـه اسـام در حـاالت جنـگ و در  صورت توسـل به آن، 
در محدودتریـن شـکل آن را پذیرفـت، بـر اسـاس اصـل 
معاملـه بالمثـل بـود. ورنـه اسـام برده گـی را بـه حیـث 
یـک اصـل مسـتقل هرگـز بـه رسـمیت نشـناخته اسـت. 
در قرآن کریـم نـص صریحـی در جـواز برده گـی نیامـده 
و ثابـت نشـده کـه پیامبـر اکـرم ـ صلـی اهلل علیـه وسـلم 
آزادی  انسـاِن  بـر  را  برده گـی  زنده گانـی خـودش  در  ـ 
تحمیـل کـرده باشـد. عمـل بـه نظـام برده گـی در عهـد 
صحابـه شـروع شـده کـه در واقـع عکس العملـی بـود در 
برابـر دشـمنان کـه اقدام بـه برده کـردن مجاهدین اسـام 
می نویسـد:  کتـاب  آن   144 صفحـۀ  در  و  می نمودنـد.« 
خلفـای  عهـد  من جملـه  و  اسـام  تاریـخ  در  » برده گـی 
راشـدین، بـر اسـاس قانـون معامله بالمثـل انجـام گرفتـه 
اسـت، امـروز نیـز اگر دشـمنان، مسـلمانان را بـرده کنند، 
مسـلمانان نیـز حق دارند اسـرای آن ها را بـرده نمایند، اما 
اگـر آن هـا از ایـن کار امتنـاع ورزیدند، مسـلمانان نیز حق 
ندارنـد بـه ایـن عمل اقـدام نماینـد؛ زیرا در ایـن صورت 
متجـاوز محسـوب می شـوند و تجـاوز در اسـام حرام و 

اسـت.« ممنوع 
-4 امـروز عمل زشـت برده گـی و بـرده داری در قوانین و 
میثاق هـای بین المللـی تحریـم شـده و ممنوع قـرار گرفته 
اسـت و کشـورهای اسـامی در پـای آن میثاق هـا امضـا 
کرده انـد، لهـذا عمـل بـه مفاد آن هـا از باب وفـای به عهد 

نیـز بر مسـلمانان الزمی اسـت. 
در  بین الملـل  روابـط  کتـاب  در  ابوزهـره  محمـد  شـیخ 
اسـام، صفحـۀ 70 می نویسـد: »امروز کشـورهای جهان، 
اعضـای سـازمان واحـدی بـه نـام »سـازمان ملـل متحد« 
می باشـند و هرکـدام از آن هـا التـزام خویش را بـه قوانین 
و مقـررات آن ابـراز نموده انـد؛ لـذا حکـم اسـام در این 
مـورد این اسـت کـه باید کشـورهای اسـامی بر اسـاس 
قرآن کریـم  در  کـه  ـ  بـه عهـد  وفـای  قانـون  بـه  عمـل 
وجـوب آن تأکیـد شـدهـ  بـه کلیـۀ معاهـدات و التزاماِت 

خویـش پایبنـد و وفـادار باقـی بمانند.« 
-5 فقیهـاِن نـادان و تاریک اندیـش و عقب مانـدۀ داعـش 
آنـان، مسـلمانان در جاهـای  از  بایـد بداننـد کـه پیـش 
از  را  اشـغالگر  دنیـا جهـاد کردنـد و دشـمنان  مختلـِف 
سـرزمین های خـود بیـرون راندنـد، امـا دسـت بـه کنیـز 
کـردن و بـرده گرفتـن نزدنـد، در  حالـی کـه دوسـت و 
دشـمن بـه حقانیـِت جهاد آنـان گواهـی می دهـد، و هیچ 
عالمـی و فقیهـی تـا اکنـون فتـوا نـداده اسـت کـه جهـاد 
آنـان باطـل بوده اسـت. جهـاد سی سـالۀ مـردم الجزایر بر 
ضد اشـغالگران فرانسـوی، جهاد مسـلمانان مـردم لیبیا بر 
ضـد ایتالیایی هـا، جهـاد مسـلمانان هنـد بر ضد اسـتعمار 
انگلیـس واخیـراً جهـاد برحـق مـردم افغانسـتان بـر ضد 
اتحـاد شـوروی، ازجملـۀ همین مـوارد اسـت. مجاهدین 
اسـام در ایـن مناطق از کنیـز گرفتن و برده کـردن امتناع 
ورزیدنـد و هیچ گونـه اعتراضـی هـم از ایـن ناحیـه بـر 

جهـاد آنـان وارد نشـده اسـت.

داعشوتطبیقحدود
علمـای اسـام اجمـاع دارنـد بـر این کـه تطبیـق حـدود 
مشـروط بـه شـروط خاصی اسـت کـه اگر یک شـرط از 
شـروِط آن ناقـص باشـد، تطبیـق حـدود مرفوع می شـود. 
در حدیـث صحیـح از رسـول اکـرم - صلـی اهلل علیـه 
الحـدود  »ادرءوا  فرمودنـد:  وسـلم - روایـت شـده کـه 

کنیـد و  دفـع  بـا شـبهه ها  را  یعنـی: حـدود  بالشـبهات« 
تطبیـق ننماییـد. بـر مبنـای همیـن حدیث و دالیـل دیگر، 
فقهـا اجمـاع دارند کـه اگـر اندک ترین شـبهه یی در اثبات 
حـدود وجـود داشـته باشـد، قابـل تطبیـق نمی باشـد؛ از 
همیـن جهـت در حالـت آشـوب و جنگ و فتنـه و ناامنی 
می گیـرد.  قـرار  متـروک  حـدود  تطبیـق  هرج ومـرج،  و 
چنان چـه حضـرت عمـر فـاروق - رضـی اهلل عنـه - در 
سـال گرسـنه گی و قحطـی حـد سـرقت را متوقـف قـرار 
داد. لهـذا اقـدام داعـش بـرای تطبیـق حـدود در مناطـق 
تحـت کنترولـش که مـردم از نـگاه اقتصـادی و اجتماعی 
و امنیتـی در بدتریـن حالـت قـرار دارند، از لحاظ شـرعی 

نـدارد. جواز 

داعش و آثار باستانی
و  تخریـب  داعـش،  ویران گرانـۀ  اقدامـات  جملـه  از 
نابـود کـردِن آثـار باسـتانی بـود. کاری کـه در شـهر تدمر 
یـا پالمیـرا انجـام داد. آنـان بـه بهانـۀ امحـای نشـانه های 
ارزشـمندی  بسـیار  باسـتانِی  آثـار  شـرک،  و  بت پرسـتی 
محسـوب  بشـریت  فرهنگـی  میراث هـای  جـزء  کـه  را 
می گردیـد، از بیـن بردنـد. درحالـی کـه ایـن آثـار امـروز 
اهمیـت دینـِی خود را از دسـت داده و دیگر کسـی وجود 
نـدارد کـه بـه آن هـا بـه نظـر تقدیس و عبـادت نـگاه کند 
و یـا آن مجسـمه ها را مـورد پرسـتش قـرار دهـد، بلکـه 
اهمیت آن ها از نگاه ارزش تاریخی و باسـتانی آن هاسـت.

بسـیاری از ایـن آثـار باسـتانی در زمان صحابـه و در عهد 
فتوحـات صدر اسـام وجود داشـتند، امـا مجاهدان صدر 
اسـام بـه ویـران کـردن آن هـا توجهی مبـذول نداشـتند، 
چـون آن هـا می دانسـتند کـه این آثـار دیگر معنـا و ارزش 
دینی شـان را از دسـت داده انـد؛ لهـذا آنـان توجـه خـود 
را بـه شکسـتن بـت و بت پرسـتی در اذهـان و افـکار و 
دل هـای مـردم مبذول داشـتند. آیـا داعـش از صحابۀ کرام 

و فاتحیـن صـدر اسـام مسـلمان تر و دلسـوزتر اند؟

ضررداعشبهاسالمومسلمانان
اعمال و رفتار وحشـیانۀ داعـش و تطبیق غلط و نابخردانۀ 
زیان هـای  و  ناگـوار  آسـیب های  آن،  توسـط  شـریعت 
جبران ناپذیـری را بـه حـوزۀ دیـن و اندیشـه، سیاسـت و 
جامعـه، زنده گـی و اقتصـاد مسـلمانان وارد کـرده اسـت 

کـه ذیـًا بـه برخـی از آن هـا اشـاره می گـردد:
-1 خدشـه دار شـدِن نـام نیکـوی اسـام در جهـان و کند 
شـدِن انتشـار آن، و فراهـم شـدن زمینـه بـرای دشـمنان 
اسـام در خـارج و برای سـیکوالرهای افراطی دین سـتیز 
در داخـل جهـان اسـام، تا زبـان به طعن دین بگشـایند و 

مقـام قدسـیت شـریعت مطهـر را در دل هـا بلرزانند.  
-2 بدبیـن و بدگمـان شـدِن برخی از مسـلمانان نـاآگاه و 
ضعیـف نسـبت بـه شـریعت اسـامی و حتـا مرتد شـدن 

آنان.  از  تعـدادی 
-3 عمیق تر شـدِن شـکاف میان سـنی و شـیعه و مسـلمان 
و  اسامیسـت ها  و  لیبرال هـا  میـان  و  غیرمسـلمان  و 
اوج گیـری فتنه هـا و تفرقه هـای نـژادی و قومـی زیـر نـام 

عـرب و فـارس و کـرد و تـرک و غیـره.
اقلیت هـای مسـلمان  یافتـِن  تنـزل  -4 ضعیـف شـدن و 
جایـگاه  از  امریـکا  و  اروپـا  و  اسـترالیا  قاره هـای  در 
بـا  گذشـته  در  اقلیت هـا  ایـن  مشروع شـان.  و  اصلـی 
وجـود کاسـتی های موجـود، در جایـگاه یـک شـهروند 
حقیقـی قـرار داشـتند و بـرای رفع برخـی از کاسـتی ها و 
تبعیض هـا، از موضـع یـک شـهروند حقیقـی و درجه اول 
مطالبـۀ حقـوق می کردنـد، امـا پـس از ظهـور نامیمـون 
داعـش - کـه منجر بـه تشـدید روحیۀ نارضایتـی و حس 
بدبینـی و اسام هراسـی در جوامـع غربـی گردیـد - ایـن 
حالت دگرگون گشـته و مسـلمانان به شـهروند درجه دوم 
تنـزل یافتـه و در موضـع دفاعـی صـرف قـرار گرفته انـد. 
نخبـه گان  و  اندیشـمندان  از  بسـیاری  موضـع  تغییـر   5-
فکرِی غرب در برابر اسـام و مسـلمانان. درگذشـته، نظر 
بـه وجـود آزادی اندیشـه و بیان و گسـترش روحیۀ علمی 
و اکادمیـک، خوش بینـی و تعاطـف زیادی در میـان تعداد 
کثیـری از روشـن فکران و اندیشـمندان و نخبـه گان غربی 
نسـبت به اسـام پیدا شـده بـود، اما پس از ظهـور داعش، 
بسـیاری از آنـان در صف دشـمنی با اسـام قـرار گرفتند.

-6 ضعیف شـدِن اعتـدال دینی و قوی شـدِن افراط  گرایی 
 دینـی و افراط گرایـی  سـکوالر دین سـتیز در کشـورهای 

اسامی. 
این هـا برخـی از آسـیب ها و اضـراری اسـت کـه در اثـر 
عمل کردهـای غلط داعش بر اسـام و مسـلمانان تا اکنون 
وارد گردیـده اسـت. امـا آسـیب ها و اضـراری کـه پس از 
شکسـت داعـش و برچیـده شـدِن گلیـِم خافت شـان و 
پایـان یافتـن نقـش ابزاری شـان، بر اندیشـۀ اسـامی و بر 
اذهان مسـلمانان خوش بـاور به خصوص جوانان سـاده دِل 
طرف دارشـان وارد خواهـد شـد، به درجه ها گسـترده تر و 

هولناک تـر خواهـد بود.  

نقدی بر مبانِی فقهی 
ACKUداعــش



معصومه بوذری 
بخش دوم و پایانی

در مقالۀ "اولیانا: زبان و قدرت" نوشتۀ برندا مورفی، 
می خوانیم:  چنین  علی زاد،  علی اکبر  آقای  ترجمۀ 
»اولیانا، مجمعی آرمانی و قرن نوزدهمی بود که توسط 
ویولونیست نروژی، اوله بال )Ole Bull( و همسرش 
آنا )Anna( تأسیس شد: اولیانا آمیزه یی است از این 
دو نام. این مجمِع کشاورزی به دلیل خرید زمینی که 
سنگاخ و سترون بود، ورشکسته شد و خریداران آن 
مجبور شدند به ناروه بازگردند... هم چنان که نمایش نامه 
پیش می رود، کاربرد این عنوان برای توصیف رویای 
شود...  می  آشکار  دانشگاه  شکست خوردۀ  و  آرمانی 
مثل  است،  آموزش  مورد  در  اولیانا  بگوییم  اگر  اما 
"گلنگری گلن راس" در مورد  بگوییم  این است که 
شغل معامات ملکی است. ممت از نظام آموزشی به 
عنوان ابزاری برای ارایۀ دست مایۀ همیشه گِی خود، یا 
آن چه که وی آن را "تعامات انسانی" می نامد، استفاده 
می کند، که در این مورد خاص، نمایان گر میل کنایی به 

قدرت و فهم در روابط انسانی است".
عاوه بر نام نمایش نامه، موقعیت تاریخی نگارِش آن 
ویژه  زباِن  به کارگیری  نحوۀ  از  ما  درِک  به  بیشتر  هم 
سیاسی  حقانیت  می کند.  کمک  نویسنده  خاِص  و 
فمنیستی در مقابله با آزارهای جنسی از بحث های روز 
اجتماعِی اوایل دهه های 1980 و 1990 بوده است. و 
در این نمایش نامه گونه یی مقابله با تمام آن تصورات 
کلیشه یی مطرح می شود. هم کامی به منظور رسیدن به 

تفاهم و درک متقابل حتا اگر از البه الی جدل بی پایان 
و بی نتیجه یی هم حاصل شود، خواست همۀ آدم های 
متقابل، هم حاوی  درک  این  است.  بیستم  قرن  منفردِ 
قبوِل تفاوت هاست، هم ناشی از نادیده گرفتن آن ها. 
و اولیانا به تمامی دیدگاه مخالف دیوید ممت را نسبت 
به وضعیت اجتماعی دهه های 80 و 90 در بر می گیرد 
که زنان حق داشتند هرگونه نظربازی طبیعی و ساده را 
به آزار جنسی تعبیر و دعوی شکایت کنند. در مقدمۀ 
مترجم کتاب، آقای علی اکبر علی زاد، چنین می خوانیم 
که ممت در مصاحبه یی گفته است: "ظاهراً چنان خشم 
که  است  کرده  احاطه  را  آزار جنسی  مسالۀ  و غضبی 
بخشی از من مایل نیست سرم را از سوراخ دربیاورم و 

بگویم چه اتفاقی دارد می افتد".
اما تعبیر  قدرت، مضموِن دیگِر این نمایش نامه است. 
جامعۀ مردساالر و یا نژاد سفیدپوست را که در بسیاری 
در  )مثًا  می بینیم  مدرن  نمایش نامه های  و  رمان ها  از 
این جا حس  در  ایبسن(  عروسک"  "خانۀ  نمایش نامۀ 
زیرا  است؛  فرد  آِن  از  نه  قدرت  اولیانا  در  نمی کنیم. 
فردی مثل جان در برابر نظر گروه و هیأت رسیده گی 
به تخلفات، هیچ قدرتی ندارد؛ و نه در دست اجتماع 
از  سرپیچی  با  می تواند  اعضا  از  عضوی  زیرا  است؛ 
مواضع تثبیت شدۀ گروه و انصراف و تغییر رأی خود 
می توانست  کارول  که  همان طور  کند،  مخالفت  آن  با 
علی رغم روند قانونی پرونده یی که برای جان ترتیب 
داده بود، از ادامۀ دعوی منصرف شود. قدرت همچنین 
بین زن و مرد هم به همین ترتیب است. جان همسری 

دارد و تمام هّم و غِم او تاش برای آرامش و آسایِش 
باید  اساسًا توازن را  نمایش نامه  این  آن زن است. در 
نتیجۀ نهایی قدرت تخریب شده دانست. حتا در ُفرم و 
چیدمان صحنه هم چنین توازنی رعایت می شود. هیچ 
شخص سومی در صحنه نیست. در نمایش هایی که 
فقط دو بازیگر در صحنه حضور دارند، مسألۀ توازن 
آخر  در  مثًا  می شود.  ناخودآگاه حس  به طور  بیشتر 
انتظار گودو" با آمدن پسِر ُخردسالی  نمایش نامۀ "در 
استراگون  و  والدیمیر  می کنیم  حس  آورده،  پیغام  که 
که تا آن لحظه مدام در بحث و جدل موازی همدیگر 
داشت،  اعتقادی  برترِی  دیگری  بر  یکی  گاه  و  بودند 
پسرک  و  اند  ایستاده  سو  یک  در  دو  هر  دیگر  حاال 
اولیانا قدرت میان دو  در سمت دیگر. حال آن که در 
بازیگر تا انتها در رفت وبرگشت است و اگر تماس های 
تلیفونی جان را هم اضافه کنیم، بیانگر ارتباط کامی 
و  نوشتاری  ارتباط  مقابل  در  اجتماع  در  مرد  شفاهِی 

کتبی زن، قابل تأمل خواهد بود.
جان  که  همان طور  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین 
نیز  ممت  دیوید  می کند،  نقد  را  نظام  و  سیستم  مدام 
و  مرد  یک  عنوان  به  را  خودش  جایگاه  دارد  قصد 
کارگردان نقد کند آن هم با اشاره به توازِن حقیقِی زن 
و مرد به عنوان مکمِل هم و درست برخاِف دیدگاهِ 
جامعۀ  از سوی  چه  را  تبعیض  گونه  هر  تا  فمینیسم؛ 
کند.  محکوم  فمینیستی  دیدگاه  از  چه  و  مردساالر 
سیروس  استاد  تفسیر  در  که  نتیجه یی  به  شبیه  چیزی 
کور  بوف  دربارۀ  روح  یک  داستان  کتاب  در  شمیسا 
میان زن  رّد هر گونه دوییّت  صادق هدایت می بینیم: 
نقد  کلی  طور  به  سیستم  مدام  هم  اولیانا  در  مرد.  و 
می شود. استاد نحوۀ تدریس خودش را و معلمان پیش 
از خودش را به چالش می کشد. و در نهایت پایاِن آن 
و  تازه.  تفکری  با  می شود  آن  آغازیِن  همان وضعیت 
از  از خود گفتن ها و صحبت  و  پرحرفی ها  این  تمام 
نمره و درس و تأدیب های هر کدام چیزی نبوده جز 
ارتباط.  برقراری  برای  درونیاتش  بروز  به  انسان  نیاز 
در این جا با شخصیت ظاهری و موقعیت اجتماعی به 

رابطۀ درونی و روانی انسان ها می رسیم.
اما در نمایش نامۀ گلنگری گلن راس، با روابطی کامًا 
به  و  بسته  تمامًا  اجتماعی  هستیم.  مواجه  اجتماعی 
درآن  که  جایی  امریکایی،  رؤیای  از  رسیده  بن بست 
و  انجامیده  ورشکسته گی  به  سرمایه داری  آماِل  همۀ 
به  دست  باید  اندک  هرچند  بقایی  تنازع  برای  حال 
هر کار غیر اخاقی زد. راه گریزی نیست و به همین 
منوال باید به زنده گِی جهنمی ادامه داد. این همه تنش 
و درگیری در قالب زبانِی خاِص نویسنده بیان می شود. 
تنها از طریق کام پُر تنش و بی وقفه است که مخاطب 
خود را عضوی از  این اجتماع درگیر حس می کند. 
است  کام  در  بیشتر  نمایش  کشمکش  و  درگیری 
حاال  و  شده  گم  لیستی  داده:  رخ  اتفاقی  عمل.  در  تا 
متهم  تا  کند  می  بررسی  را  اماک  دفتر  دارد  پولیس 
فقط  نه  را  ما  بدون طراوِت  و  فضای خشن  بیابد.  را 

همین  در  که  فردی  عنوان  به  بلکه  مخاطب  عنوان  به 
دنیا زنده گی می کند و دقیقًا همین وضعیت را دارد، 
وارد ماجرا می کند. تا آن جا که فکر کنیم خود ما هم 
در این جریان سهیم هستیم. کام بریده بریده و منقطع 
و مجادلۀ دایمی در این نمایش نامه هم نتیجه یی خاف 
ظاهرش را در بر دارد: همدردی داشتن یا از یک کیش 
بُرد و باخت است نه  و آیین بهره مند بودن. نه بحث 
جدول مهم است. بازهم رقبا به شکل رقت انگیزی کنار 
هم هستند تا نهایتًا به همین زنده گی پوچ ادامه دهند. 
بَرنده حاصلی ندارد  نتیجه و بی  قدرت و مسابقۀ بی 

جز پذیرش وضعیت موجود.
رستورانت  راس،  گلن  گلنگلری  در  نمایش  صحنۀ 
ملکی.  معامات  دفتر  نیز  و  چینی هاست  ارزان قیمِت 
عاوه بر ارزان قیمت بودن غذاهای این گونه رستورانت، 
ممت به نوعی اشاره به این دارد که چینی ها در این چند 
دهۀ اخیر بسیاری از عرصه های اقتصادی دنیا را تسخیر 
امریکا ریشه دارند: موفقیِت چین  اند و حتا در  کرده 
در مقابل رویای امریکایی. در این نمایش هم می بینیم 
پایان، بازگشتی به آغاز است زیرا روند طبیعِی زنده  گی 
همانند دایره یی بسته انسان را در خود می گرداند. برای 
دستگیری  از  پس  و  ماجرا  پایان  در  که  است  همین 
لوین، ریچارد روما می خواهد باز به رستورانت برود 
دیدیم.  رستورانت  در  را  او  ابتدا  در  که  همان طور 
نیست؛  گرسنه گی  رفع  برای  مکانی  تنها  رستورانت، 
محلی است که تمام معاماِت خارج از عرف را این 
و  شدت  با  آن هم  کردند  چینی  زمینه  آن جا  در  افراد 
می  مشترک  مکانی  به  ها  آدم  زیاد. پس  بسیار  حّدِت 
داشته  انسانی  تعامات  هم  با  چیز  هر  از  قبل  تا  آیند 
باشند. در این نمایش نامه، هم رستورانت و هم دفتر کار 
تبدیل شده است؛ هرچند  برای حرف زدن  به مکانی 
که این هم کامی توأم با دوز و کلک و اجحاف و ریا 
باشد. زیرا این اضطرار را انسان مستأصل دنیای مدرن 
را  با هم گروهی  باشد و  با هم  باید  حس می کند که 
تشکیل دهد و در یک گروه تازه تأسیس شده پس از 
مدتی برضد هم عمل کند. این خاصیت دوگانۀ زنده گی 
انسان معاصر است که در این نمایش نامه از ورای ظاهر 
امنیت  ابراز می شود: عدم  پرمناقشۀ داستان  نامنظم و 
فراگیر  امریکا  دهۀ 1980  در  بیمه  و مشکات  شغلی 
برسند؛  باید  خود  داد  به  خود  اینان  پس  است؛  شده 
سرمایه های  باقی ماندۀ  که  گروه هایی  تشکیل  با  آن هم 
دیگران را جذب کند و در میان همین گروه هم خیانت 
پذیرفتنی.  و  می شود  مرسوم  مشابه  هدفی  برای  افراد 
کاه برداری  تقلب،  رقابت،  همه  این  اگر  که  آن جا  تا 
رویای  بگیریم،  آدم ها  از  را  رشوه خواری  به  عادت  و 

به اصطاح امریکایِی آنان هم فرو می پاشد.
کام در نمایش نامه های دیوید ممت را می توان به خط 
خطی های نقاشی های جکسن پالک شبیه دانست. کام 
و  مکث ها  و  تپق ها  و  بودن  تکه  تکه  عین  در  آدم ها 
تنیده  هم  در  به طوری  انتظار  از حد  بیش  تکرارهای 
صورِت  به  اگر  را  آن ها  خطی  روند  که  اند  شده 
نقاشی های  شبیه  کنیم، چیزی  تنظیم  بخواهیم  دیاگرام 
به  خود  کلیّت  در  و  مجموع  در  که  می شوند  پالک 
یک ُفرم نهایی و کامل می رسند؛ خطوطی که مدام به 
در  نهایتًا  و  می تازند  سو  هر  به  و  برمی گردند  عقب 
کام دیگران گم می شوند؛ هرچند بسیاری از جمات 
هم  تأدیبی  و  تأکیدی  جنبۀ  ممت  نمایش نامه های 
داشته و مانند جمات قصار قابل تکرار شدن هستند. 
جماتی حکیمانه از زبان بی رحِم آدم هایی که چندان 
هم شناسنامه دار نیستند ولی با عمل کرد درونِی آنان و 
از طریق همین جماِت ایشان است که نمایش نامه های 

ممت دراماتیزه می شود.
به  است  مربوط  راس  گلن  گلنگری  نمایش نامه  نام 
محدوده و زمینی که به دروغ و اجحاف از هیچ باید به 
همه چیز برسد؛ این نام به همان پیام کلیّت یک پارچۀ 
است.  نویسنده  هدف  که  دارد  اشاره  منکسر  اجزای 
تکرار حرف “G” در این نام منظور نویسنده را برای 
تکرار وقایع زنده گی بسته و محدود این آدم ها به خوبی 
می رساند. زمین کم ارزش هم مشابه همان رویایی است 
که جوامع امروزِ سرمایه داری دنیا را در خود فرو برده 

است و راه فراری هم از آن نیست.
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ریاست  نخست  معاون  دوستم،  عبدالرشید  جنرال 
جرگه  لویه  برگزاری  طرح  از  می گوید،  جمهوری 
تمرکز قدرت در  حمایت می کند و الزم می داند که 

کشور شکستانده شود.
امنیت  شورای  اظهاراتش  تازه ترین  در  دوستم  آقای 
ملی را به سازماندهی حمله به کاروانش در ولسوالی 
غورماچ متهم کرده می گوید، رییس امنیت ملی برایش 
گزارش نمی دهد و از سوی دوستانش خبر شده است 

که برای کشتنش پول رد و بدل شده است.
"مرا اشرف  معاون نخست ریاست جمهوری گفت: 
غنی معاون ریاست جمهوری تعیین نکرده است و بر 

طرف هم کرده نمی تواند."

آقای دوستم افزوده است: "من از طرح داکتر عبداهلل 
عبداهلل، مبنی  بر برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون 
اساسی حمایت می کنم، قدرت نباید به دست یک نفر 
باشد. من به ملت خود باور دارم و با پشتیبانی مردم، 
هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ امنیتی، قوم گرایان 

و تمرکزگرایان را شکست می دهیم."
آقای دوستم بر این باور است که صاحیت های معاون 
نخست ریاست جمهوری انحصار شده و قدرت در 
کشور به دست یک نفر است، تا جایی که یک ولسوال 

هم به امر رییس جمهور تعیین می گردد.
او می گوید: کسی اگر ناتوان باشد و نام نیک در میان 
مردم هم اگر نداشته باشد، نزد دکتر عبداهلل آدم خوب 

و کارآمدی است. برای رییس جمهور اشرف غنی هم 
وقتی کسی پشتو حرف می زند، آدم خوبی است و اگر 
انسان  پشتو حرف بزند و از والیت لوگر هم باشد، 

بسیار خوبی است.
ساخت:  خاطرنشان  جمهور  ریاست  نخست  معاون 
حنیف اتمر، معصوم ستانکزی و سام رحیمی کسانی 
طالبان  اعضای  عنوان  به  مردم  چشم  در  که  هستند 
به رییس جمهور بگویند،  اما وقتی  شناخته می شوند، 
شیر سیاه است، رییس جمهور می پذیرد که شیر سیاه 

است.
او تصریح کرد: اشخاصی که در دور و بر رییس جمهور 
حضور دارند، معلوم نیست از کجا دستور می گیرند و 
در پی چه هستند؛ ما شاهد بودیم که این اشخاص حتا 
مورد اعتماد پارلمان کشور قرار نگرفتند و برای احراز 

پست های دولتی، از نماینده گان مردم رأی نیاوردند.
آقای دوستم با این که شورای امنیت ملی قصد جان او 
را داشته و در ولسوالی غورماچ به کاروان موترهایش 
عمومی  "ریاست  داشت:  اظهار  است،  کرده  حمله 
امنیت ملی برای من گزارش نمی دهد، دوستانم برایم 
گزارش دادند که برای کشتنت پول گرفته اند و باید 

ُهشیار جانت باشی."
ریاست  ارگ  قوم گرایی  و  تمرکزگرایی  از  انتقادها 
جمهوری همواره از سوی آگاهان و شهروندان مطرح 
د بار است که مسووالن  این نخستین  اما  بوده است، 
امنیت  ارگ و شورای  به ویژه  ملی  حکومت وحدت 
ملی از سوی بلندپایه ترین مقام حکومتی به قوم گرایی 

و برخوردهای سلیقه یی متهم می شوند.
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د افغانســتان د ښــځو چــارو وزارت وايــي، پــه دولتــي ادارو 

ــه کاري  ــاره پ ــځو لپ ــو د ښ ــو او مقرری ــمو پالیس ــې ناس ک

چاپیريــال کــې ســتونزې پيــدا کــړي.

یــاد وزارت دولتــي ادارو کــې د ناســمې پالیســۍ او مقرراتو 

ــه  ــم ن ــون س ــي او د قان ــض، ناپوه ــي تبعی ــګ جن ترڅن

پلــې کېــدل پــه کاري چاپیریــال کــې د ښــځينه کارکوونکــو 

پــه وړانــدې د زورونــې لــوی الملونــه ګڼــي.

د دغــه وزارت مســؤلین وايــي، د ښــځو پــه وړانــدې شــته 

ســتونزې دوامــداره کار تــه اړتیــا لــري او دوی د ســتونزو د 

هــواري لپــاره جــدي هڅــې کــوي.

د ښــځو چــارو وزارت وزیــرې دلــر نظــري د ســې شــنبې 

پــه ورځ پــه کابــل کــې د ښــځو پــه اړه د يــوه څيړنیــز راپــور 

د وړانــدې کولــو پــر مهــال وویــل، پــه کاري چاپیریــال کــې 

ــې  ــدې لوي ــه وړان ــې د ښــځو پ ناســمې پالیســۍ او زورون

ننګونــې دي.

نوموړې زیاته کړه:

ــه وړانــدې یــې زېــږويل  "عمــده ســتونزې چــې د ښــځو پ

هغــه د ســمو پالیســو نشــتون او پــي کېــدل دي، پــه دولتــي 

ادارو کــې د ښــځو زورونــه موجــوده ده چــې لــه وجــې يــې 

کورنــۍ خپلــو لوڼــو تــه د کار اجــازه نــه ورکــوي."

ــوه  ــوره ي ــه راپ ــه دغ ــه ل ــې دوی ب ــړه چ ــه ک ــوړې زیات نوم

مقــرره جــوړه او ټولــو دولتــي ادارو تــه بــه یــې د پــي کېــدو 

پــه هــدف ولېــږي.

اغلــې نظــري وايــي، پــه ټولــه کــې۳۰ ســلنه ښــځې دولتــي 

ادارو کــې بوختــې دي چــې نهــه ســلنه یــې د رهــرۍ پــه 

کچــه دي.

پــه داســې حــال کــې چــې د ښــځو د حقونــو د ټینګښــت 

ــت  ــې حکوم ــه ک ــه برخ ــواري پ ــتونزو د ه او د دوی د س

ــو  ــې د هڅ ــو راهیس ــو کلون ــه څ ــو ل ــې موسس او بېالبېل

ــې  ــول ک ــه ماح ــځې د کار پ ــم ښ ــو ال ه ــوي خ ــرې ک خ

د خوندیتــوب احســاس نــه کــوي او هغــوی چــې پــه 

کورونــو کــې دي هــم ویــل کېــږي چــې لــه الزمــو حقونــو 

ــې. ــه دي برخمن ن

خــو یــو شــمېر افغــان څيړونکــي وایــي چــې د افغانســتان 

ــري  ــه ل ــګالرې ن ــې ت ــې اغېزمن ــه داس ــر اوس ــت ت حکوم

ــوی ويش. ــو مخنی ــې د جنــي ځورون ــه مخــې ی چــې ل

ــان  ــي، افغ ــب واي ــرا ثاق ــې حمی ــه ډل ــو ل ــو څېړونک د دغ

حکومــت بایــد د جنــي ځورونــې د مخنیــوي لپــاره 

ــه  ــه مخــې یــې پ داســې الرې چــارې غــوره کــړي چــې ل

افغــان ټولنــه کــې د ښــځو رول پــه بنســټیز ډول بــدل يش.

ــو  ــځو د حقون ــړن د ښ ــن څې ــه روش ــدين فعال ــوا م ــل خ ب

د ټینګښــت پــه برخــه کــې د ښــځو چــارو وزارت کړنــې د 

قناعــت وړ نــه بــويل او د ښــځو پــه وړاندې د شــته ســتونزو 

د هــواري پــه برخــه کــې د جــدي اقداماتــو غوښــتنه کــوي.

اغلې روشن زیاته کړه:

"دوی کارونــه کــړي خــو دغــه کارونــه کايف نــه دي، تاســو 

ــا  ــر دی،د وزګارتی ــره ډې ــی څوم ــې تاوتریخوال ــورئ چ ګ

او د تعلیــم ســتونزو تــه تاســو وګــورئ پــه دې برخــه کــې 

څومــره ســتونزې موجــودې دي، ماتــه د ښــځو چــارو 

ــه ده." ــت وړ ن وزارت کار د قناع

ــو  ــو شــمېر فعاالن ــو ی ــه افغانســتان کــې د ښــځو د حقون پ

ــه  ــه برخ ــت پ ــو د ټینګښ ــځو د حقون ــل د ښ ــټونو ت او بنس

کــې د ښــځو چــارو وزارت تــه د انتقــاد ګوتــه نیولــې خــو 

نومــوړي وزارت پــه تېــره کــې دا ویــي چــې دا یــو پالیــي 

ســازه وزارت دی او تــر خپــل وســه یــې پــه یــاد برخــه کــې 

هڅــې کــړي دي.

جنرال دوستم:

شورای امنیت قصد جانم را دارد
نظري: 

دولتي ادارو کې ناسمو پالیسو 

ښځو ته ستونزې پيدا کړي

فرمانده امریکایی ناتو گفت: شبکه حقانی آزادانه در پاکستان رفت و آمد داشته و از 
آنجا عملیات نظامی را علیه افغانستان طراحی می کند.

جنرال چارلز نیکلسون اظهار داشت: شبکه حقانی، القاعده و طالبان به طور روز 
افزون در حال متحد شدن هستند.

علیه  بسیاری  عملیات  که  حقانی  شبکه  کرد:  تصریح  افغانستان  در  ناتو  فرمانده 
نیروهای افغانستان انجام داده است،  آزادانه در پاکستان رفت و آمد داشته و علیه 

کابل عملیات تروریستی انجام می دهد.
نیکلسون در مصاحبه با ایندیا اکسپرس گفت: ما از یک طرف مشاهده می کنیم که 
پاکستان قدم هایی را برای آشتی در افغانستان بر می دارد و از سوی دیگر پاکستان 
از آنجا علیه  این گروه آزادانه  به کشوری امن برای شبکه حقانی تبدیل شده و 

نیروهای افغانستانی عملیات تروریستی انجام می دهد.

مقام های محلی والیت ننگرهار می گویند که بزرگان محلی در ولسوالی خوگیانی والیت 
ننگرهار برای مقابله با گروه داعش آماده قیام شده اند.

هفته گذشته مردم پچیراگام شاهد حمله نیروهای وابسته به گروه داعش بودند که غارت 
خانه ها و اسارت ساکنان محل را در پی داشت.

ساکنان ولسوالی های شش گانه شینوار در مدت دو سال گذشته بارها شاهد درگیری خونین 
با گروه طالبان و افراد وابسته به داعش بوده اند.

نبرد بین گروه داعش و نیروهای دولتی در شرق افغانستان از حدود 6 روز قبل آغاز و 
تاکنون ادامه یافته و باعث آواره شدن شماری از ساکنان منطقه پچیراگام نیز شده  است.

گفته می شود که دراین حمله نیروهای داعش خانه های ساکنان محل را آتش زدند و غیر 
نظامیان را گروگان گرفته اند.

خونین،  درگیری های  شاهد  گذشته  سال  دو  در  شینوار  گانه  ولسوالی های شش  ساکنان 
گاهی با طالبان و گاهی با ستیزه جویان داعش بوده اند.

با  مقابله  برای  دیگر  بار  مردم  که  گفت  بی بی سی  به  خوگیانی  ولسوال  زلمی،  حاجی 

شورشیان داعش آماده می شوند.
او گفت که در مورد چگونگی سازماندهی ساکنان محل برای "خیزش مردمی" پس از 

مشوره با والی والیت ننگرهار تصمیم خواهند گرفت.
آقای زلمی افزود: "ما با مردم کار کرده ایم و آنان را متحد کرده ایم. اکنون مردم آماده اند که 

از خاک خود دفاع کنند و هماهنگ با دولت باشند."
او گفت که سال گذشته نیز"قیام" مردم شینوار علیه داعش بود که باعث شکست ستیزه 

جویان این گروه شد.
بعضی از بزرگان محلی در شهر جال آباد از نشست های مشورتی میان مقام های ولسوالی و 
بزرگان محل اظهار بی اطاعی می کنند، شمار دیگر به خبرنگار بی بی سی در شرق افغانستان 
گفته که رایزنی برای جلوگیری از حمله احتمالی ستیزه جویان گروه داعش به ولسوالی 

خوگیانی ادامه دارد.
پچیراگام  ولسوالی  در  که  گفت  بی بی سی  به  ننگرهار  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطااهلل 
خیزش های مردمی را تجهیز می کنند، اما در دیگر ولسوالی ها به شمول ولسوالی شیرزاد و 

خوگیانی برای ایجاد خیزش های مردمی زمینه سازی می شود.
او گفت: "ما با اداره مرکزی در این مورد کار می کنیم تا از هر نگاه نیروهای خیزش مردمی 
به ویژه مردم ولسوالی پچیراگام را تجهیز کنیم. تاکنون نشست های هماهنگی با اقوام آغاز 

شده و برای ایجاد چنین حرکت ها زمینه سازی شده  است."
به گفته آقای خوگیانی در نشستی که مردم با ولسوال شیرزاد داشتند، تعهد کردند که اگر 
دشمن به ویژه شورشیان گروه داعش در ولسوالی شیرزاد دست به تحرکات نظامی بزنند، 

آنها هم برای سرکوب شورشیان اقدام خواهند کرد.
برخی  در  است.  متفاوت  مختلف  والیت های  در  طالبان  علیه  مردمی  خیزش های  تجربه 
آنان  از  الزم  حمایت  و  توجه  عدم  دلیل  به  حکومت  از  مردمی  خیزش  نیروهای  موارد 

ناراضی اند.
به گفته آنها در خیلی از موارد آنها قربانی شدند و بعد از قیام در میدان جنگ تنها و بدون 

ساح رها شده اند.

فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان:

شبکة حقانی، القاعده و طالبان در حال متحدشدن هستند

بزرگان قومی در ننگرهار آمادة قیام در برابر داعش شده اند

ACKU
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ورزش

در پـی ناکامـی در تضمیـن توافـق تخلیـۀ مجروحـان و بیمـاران سـوری از 
شـهر حلـب، سـازمان ملل، همـه طرف های درگیر در سـوریه را مـورد انتقاد 

داد. قرار 
آژانس هـای امـدادی سـازمان ملـل، جمعیـت هـال احمـر سـوریه، صلیـب 
سـرخ و سـایر گروه هـای امـدادی، چندیـن روز دربـارۀ عبـور امـن بیمـاران 
و مجروحـان از حلـب مذاکـره داشـتند، امـا ایـن تاش هـا بـا از سـرگیری 

درگیری هـا متوقـف شـد.
اسـتفن اوبرایـن، هماهنـگ کننـدۀ کمک هـای امـدادی سـازمان ملـل گفـت: 
مایـۀ تأسـف اسـت کـه نتوانسـتیم هیـچ بیمـار و یـا عضـو خانواده یـی را 
از حلـب خـارج کنیـم. عملیـات تخلیـه بـه دلیـل عوامـل بسـیاری بـه مانـع 
برخـورد کـرد؛ از جملـه این کـه مقام هـای محلی شـرق حلـب، دیر اقـدام به 

تاییـد عبـور امـن کردند.  
اوبرایـن مدعـی شـد:  "گروه هـای مسـلح شـرایطی فراهـم کردنـد تـا امنیت 
عملیـات خـروج مجروحـان و بیماران را تضمیـن کنند، اما دولت سـوریه به 
گروه هـای امـدادی و سـایر گروه ها اجـازۀ دسترسـی به مناطق تحـت کنترل 

شورشـیان در شـرق حلـب را نداد!"
روسـیه بـه عنـوان متحد اصلی نظام سـوریه علیه شورشـیان و تروریسـت ها، 

هفتـۀ گذشـته آتش بس انسـانی در شـرق حلب اعـام کرد.
اوبرایـن در بیانیه یـی گفت: پس از سـه روز وقفه، طرفین ایـن درگیری هنوز 
توافـق نکردنـد و عملیات هـای نظامـی از سـر گرفته شـد و خشـونت اکنون 
تشـدید شـده اسـت. مسـیرهای سیاسـی و نظامـی بار دیگـر بر دسترسـی به 

حقوق انسـانی در سـوریه پیشـی جست.
همزمـان بـا ایـن، ینـس الرکی، سـخنگوی دفتر امور بشـر دوسـتانۀ سـازمان 
ملـل نیـز اعـام کـرد کـه عملیـات خـروج بیمـاران و مجروحـان از شـرق 
حلـب، به خاطـر عـدم وجـود تضمین هـای امنیتـی کافـی آغاز نشـده اسـت.

او گفـت: امیـدوارم طرفیـن تضمین هـای الزم را بـرای آغـاز ایـن عملیـات 
. هند بد

پیشـتر معـاون اسـتفان دی میسـتورا، فرسـتادۀ ویـژۀ سـازمان ملل به سـوریه 
اعـام کـرده بـود کـه ایـن سـازمان طرحی را بـرای خـارج کردن بیمـاران و 

مجروحان از شـرق حلـب دارد.

گـروه دیده بـان حقـوق بشـر اعـام کـرد، مقامـات ترکیـه در دوران برقراری 
وضعیـت اضطـراری در این کشـور کـه در پی کودتـای نافرجام مـاه جوالی 
اعـام شـد، اقـدام بـه نقـض حقوق بشـر کـرده و برخـی بازداشـتی ها را در 

معـرض خشـونت های جنسـی و فیزیکـی قـرار دادند.
رجـب طیـب اردوغـان، رییس جمهور ترکیه بعـد از کودتای نافرجـام در این 
کشـور، دسـت بـه سـرکوب مخالفانـش و کسـانی زد کـه برای قـدرت خود 

خطرنـاک تلقـی می کرد.
گـروه دیده بـان حقـوق بشـر اعـام کـرده کـه ترکیـه نه تنهـا در دوران پـس 
از کودتـا اقـدام بـه حبـس و اخـراج افراد کـرده، بلکـه نیروهـای پولیس این 

کشـور دسـت به شـکنجۀ افـراد بازداشـت شـده زده اند.
اردوغـان بعـد از کودتا در ترکیـه، وضعیت اضطراری اعام کرد که براسـاس 
گـزارش دیده بـان حقوق بشـر، احـکام مربوط بـه وضعیت اضطـراری، اقدام 

بـه حـذف حمایت های حقوق بشـری مهـم کردند.
محققـان وابسـته بـه دیده بـان حقوق بشـر، اقدام بـه مستندسـازی تأثیر منفی 
ایـن احـکام در حقـوق بشـر افـراد بازداشـت شـده کردنـد. این محققـان در 
گـزارش خود بـه تشـریح 13 پروندۀ سوءاسـتفاده های صورت گرفته شـامل 
محروم سـازی از خـواب، ضرب و شـتم شـدید، سوءاسـتفاده های جنسـی و 

تهدیـد بـه قتـل و تجـاوز پرداخته اند.
در یکـی از ایـن پرونده هـا، خانـوادۀ یـک بازداشـتی گفتـه  کـه گفت وگـوی 
یـک افسـر پولیـس بـا یکـی دیگـر از زندانیـان را شـنیده ام کـه ظاهـراً در 
ایـن گفت وگـو افسـر پولیـس بـه زندانـی گفتـه اسـت، بـه سـبب وضعیـت 
اضطـراری اگـر مـن تـو را بکشـم، هیچ کـس اهمیت نخواهـد داد، مـن تو را 
می کشـم و بعـد برمی گـردم، می گویـم کـه تـو داشـتی فـرار می کـردی و من 

هـم بـه تو شـلیک کـردم.
هم چنیـن وکیـل یـک زندانـی دیگر نیز بـه دیده بان حقوق بشـر گفته اسـت: 
افسـران پولیـس ترکیـه تهدیـد تجاوز بـه موکلم با باتـوم کرده و بـه او گفتند 

کـه در 30 روز آینـده زنـده نخواهند بود.
ایـن درحالـی اسـت کـه پولیـس ترکیـه طبـق حکـم وضعیـت اضطـراری 
می توانـد هرکسـی را بـدون بررسـی قضایی بـرای 30 روز در بازداشـت نگه 
دارد. قبـل از کودتـا در ترکیـه، ایـن محدودیـت تنهـا 4 روز بـود. هم چنیـن 
بازداشـتی ها نیـز تـا 5 روز بـه وکیـل دسترسـی نخواهنـد داشـت کـه همـۀ 
ایـن قوانیـن بـرای تهدیـد افـراد به زنـدان افتـاده، افزایـش تـرس و در ابهام 

شـده اند. اجـرا  زندانی هـا  خانواده هـای  نگه داشـتن 
اضطـراری،  وضعیـت  طـی  در  بشـر،  حقـوق  دیده بـان  گـزارش  براسـاس 
شـهروندان ترکیـه حتـا کسـانی که کامـًا بی گناه باشـند، ممکن اسـت تا یک 
مـاه بـه زنـدان بیفتنـد؛ بـدون آن کـه پولیـس مجبـور بـه ثابـت کـردن چیزی 

. شد با
دیده بـان حقـوق بشـر عنـوان کـرد: عـاوه بـر همـه نفـرت و انزجـاری کـه 

اردوغـان علیـه منتقـدان روا مـی دارد، زنـدان هـم جـای امنـی نیسـت.
ایـن سـازمان گفـت: دولت ترکیه بـا حذف حمایت هـا از زندانیـان در مقابل 
شـکنجه، در واقـع یـک چـک سـفید بـرای آژانس هـای امنیتـی بـه منظـور 
شـکنجه و بدرفتـاری بـا بازداشـتی ها هرطـور کـه دوسـت داشـته باشـند، 

است. نوشـته 

ــن  ــال ای ــتۀ اول فوتب ــگ دس ــان لی ــن بازیکن ــپانیا، بهتری ــگ اس ــازمان لی س
ــرد. ــی ک ــل 16-2015 را معرف ــور در فص کش

ــگا در فصــل 16-2015،، ســازمان  ــان بازی هــای اللی ــاه پــس از پای ــج م پن
لیــگ اســپانیا فهرســت برترین هــای ایــن لیــگ را معرفــی کــرد کــه آنتــوان 
گریزمــان، مهاجــم فرانســوی تیــم فوتبــال اتلتیکومادریــد در صــدر آن هــا، 

به عنــوان برتریــن بازیکــن لیــگ قــرار گرفتــه اســت.
ــار  ــی از چه ــو یک ــته، روخی بانک ــل گذش ــن ُگل زن فص ــان، بهتری گریزم
بازیکــن اتلتیکومادریــد اســت کــه در جمــع برترین هــای اللیــگا در 
ــان  ــان اوبــاک، دروازه ب ــه اســت، چــرا کــه ی فصــل 16-2015 قــرار گرفت
ــن،  ــو گودی ــان، دیه گ ــن دروازه ب ــوان بهتری ــم، به عن ــن تی ــلوونیایی ای اس
ــوان بهتریــن مدافــع و همچنیــن  مدافــع اروگوئه یــی، روخــی  بانکــو به عن
مادریــد  قرمزوسفیدپوشــان  آرژانتینــی،  ســرمربی  ســیمئونه،  دیه گــو 
به عنــوان بهتریــن ســرمربی فصــل گذشــته لیــگ دســتۀ اول فوتبــال اســپانیا 

شــناخته شــده اند.
بــه ایــن ترتیــب، بازیکنــان اتلتیکومادریــدی کــه فصــل گذشــته در اللیــگا 
ســوم شــد، بیشــتر از بارســلونا و رئال مادریــدی کــه بــه ترتیــب قهرمــان و 

نایــب قهرمــان شــدند، جوایــز انفــرادی کســب کردنــد.
گریزمــان در شــرایطی جایــزۀ بهتریــن بازیکــن فصــل را از آن خــود کــرد 
ــی  ــل 09-2008، هیچ کس ــزه در فص ــن جای ــدای ای ــن دورۀ اه ــه از اولی ک
ــزه  ــن جای ــه کســب ای ــق ب ــدو موف ــتیانو رونال ــل مســی و کریس جــز لیون
ــه  ــار موفــق ب ــدو یک ب ــن، مســی شــش بار و رونال ــود. پیــش از ای نشــده ب

ــده اند. ــگا ش ــن اللی ــن بازیک ــزۀ بهتری کســب جای
ــرمربی  ــزو، س ــو بریت ــا توت ــت ب ــم در رقاب ــیمئونه ه ــال، س ــن ح در همی
ســلتاویگو و مارســلینو، ســرمربی پیشــین ویارئــال موفــق بــه کســب عنــوان 
بهتریــن ســرمربی فصــل شــد. او پــس از دریافــت ایــن جایــزه گفــت: »مــن 
ــد شــده ام، گروهــی  ــه وارد اتلتیکومادری ــی ک خوش شانســم، چــون از زمان

مــرد را کنــارم دیــده ام کــه افــرادی فراتــر از بازیکنــان فوتبــال هســتند.«
انتخــاب دیه گــو گودیــن به عنــوان بهتریــن مدافــع فصــل نیــز بــه 
ــان  ــی و کاپیت ــع میان ــوس، مداف ــرخیو رام ــه در آن س ــی ک ــال های پیاپ س
ــوس در  ــان داد. رام ــت، پای ــزه را می گرف ــن جای ــد ای ــپانیایی رئال مادری اس

ــود. ــده ب ــزه ش ــن جای ــه کســب ای ــق ب ــته موف ــار فصــل گذش چه
ــوا  ــا کورت ــس از تیب ــد )پ ــان از اتلتیکو مادری ــن دروازه ب ــز دومی ــاک نی اوب
ــان فصــل را از آن  ــن دروازه ب ــزه بهتری ــه جای در فصــل 13-2012( شــد ک

ــد. ــود می کن خ
امســال اولیــن ســالی اســت کــه دو بازیکــن اتلتیکومادریــد )منهــای 
دروازه بــان(، در جمــع برترین هــای اللیــگا حضــور دارنــد و از قضــا ســالی 
ــال اســپانیا کســب  ــرادی را در فوتب ــزۀ انف ــا بیشــترین جای ــه آن ه اســت ک
کرده انــد. عــاوه بــر چهــار جایزه یــی کــه بــه آن هــا اشــاره شــد، گریزمــان 
جایــزۀ بهتریــن بازیکــن فصــل از نــگاه هــواداران را هــم کســب کــرد تــا 

فصــل پنــج ســتارۀ روخــی بانکــو کامــل شــود.
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در مراســم معرفــی برترین هــای فصــل گذشــتۀ اللیــگا، دو ســتارۀ بارســلونا 
نیــز حضــور داشــتند کــه یکــی از آن هــا لیونــل مســی بــود و دیگــری لوئیــز 

سوارز.
مســی بــرای هفتمین بــار در هشــت ســال برگــزاری مراســم معرفــی 
ــن مهاجــم فصــل را از آن خــود  ــزۀ بهتری ــپانیا، جای ــگ اس ــای لی برترین ه
کــرد و ایــن درحالــی بــود کــه او بــرای کســب ایــن جایــزۀ رقبایــی ماننــد 
ــو  ــک بیلبائ ــپانیایی اتلتی ــم اس ــس، مهاج ــس آدوری ــوارز و آریت ــز س لوئی
ــگا  ــرای بارســلونا در اللی ــازی اش ب داشــت. مســی فصــل گذشــته در 33 ب

26 ُگل زد و 18 پــاس ُگل داد.
ســوارز البتــه بی جایــزه نمانــد و به عنــوان بهتریــن بازیکــن خارجــی 

ــد. ــی ش ــگا معرف ــته اللی ــل گذش فص
در ایــن مراســم نــه مســی حضــور داشــت، نــه ســوارز و بــه ایــن ترتیــب، 
روبــرت فرنانــدس جایــزۀ ســوارز و کارلــوس رکســاچ جایــزۀ مســی را از 

دســتان رائــول گونزالــس و گایــزکا مندیتــا تحویــل گرفتنــد.
رئال هم دو نماینده داشت

در جمــع برترین هــای فوتبــال اســپانیا، نایــب قهرمــان فصــل گذشــته یعنــی 
ــچ  ــوکا مودری ــا ل ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــده داش ــم دو نماین ــد ه رئال مادری
کــروات بــود کــه جایــزۀ بهتریــن هافبــک فصــل گذشــته را دریافــت کــرد. 
ایــن بــرای دومین بــار اســت کــه هافبــک پیشــین تاتنهــام موفــق بــه کســب 

ــود. ــزه می ش ــن جای ای
دیگــر نماینــدۀ کهکشــانی ها، هافبــک هجومــی اســپانیایی جــوان ایــن تیــم 
ــته را از آن خــود  ــده فصــل« گذش ــزۀ »پدی ــه جای ــود ک ــو آسنســیو ب مارک

کــرد.

سازمان ملل:
تضمین های کافی برای کمک

 به مجروحان در حلب وجود ندارد

دیده بان حقوق بشر:

ترکیه بازداشتی ها را شکنجه می کند

بهترین های فصل گذشتة 
اللیگا معرفی شدند

عزیز آریافر

مربعمرگ
1.رقابـت قدرتهـا 2. برتریجویـی قومـی 3. مـواد مخدر 

4. کمبـود آب،
جنـگ و تـداوم جنـگ در افغانسـتان، معلـول مربـع مرگ بـار، کمبـود 
آب، مـواد مخـدر، برتری جویـی قومـی و رقابـت قدرت هـای جهانـی 
و منطقه یـی بـر سـر حوزه نفـوذ و فراهم سـازی شکسـت یک دیگر در 

میدان هـای جنگ نیابتی-تروریسـتی اسـت :
1.رقابـت قدرت هـا: جنگ هـای سـنتی و رویـاروی میـان قدرت هـا به 
دلیـل خطـرات ویران گـر آن در حـال حاضـر بـه »جنـگ در سـرزمین 
دیگـران« از طریـق ایجاد گروه های تروریسـتی و نیروهای شـبه نظامی 
هم سـو، تعدیل شـده اسـت. افغانسـتان یکـی از این حوزه هـای جنگ 
نیابتی-تروریسـتی اسـت. تـا زمانـی کـه ما قـدرت ملی خویـش را به 
دسـت نگیریـم، صاحبـان جنگ های نیابتـی صرفًا به خاطر خـدا از این 

جنـگ منصرف نخواهند شـد.
2.برتری طلبـی قومـی: یکـی از موانع اصلـی شـکل گیری دولت مدرن 
و شـهروندمحور، پافشـاری جریان هـای مـزدور و عوامـل بیگانـه، بـر 
تمامت خواهـی سیاسـی و برتری جویـی قومـی اسـت. ایـن جریان هـا 
بـه حمایـت کشـورهای قدرت منـد و رهبـری جاسوسـان بـزرگ، این 
مأموریـت بنیادبرانـداز را بـه پیش می برنـد. برتری جویی قومـی، منابع 
حمایتـی و انسـانی داخلـی جنـگ را تأمیـن و موجـب بی عدالتـی و 

ادامـه خون ریـزی در ایـن کشـور می گـردد.
3.مـواد مخـدر: مـواد مخـدر افغانسـتان یک منبـع مهم اقتصـادی برای 
شـرکای نظامی-سیاسـی مرتبط به مافیـای داخلی و مافیـای بین المللی 
در سـطحی میان آسـیا و اروپا و حواشـی این قاره ها اسـت. با توجه به 
قوانیـن بین المللـی، کشـت تریـاک و تولید مـواد مخدر در کشـورهای 
قان ونمنـد، غیرممکـن اسـت. بنـًا کشـوری بی صاحـب، قانون گریـز و 
در حـال جنـگ بایـد باشـد تا ایـن این مواد در آن کشـت شـود و این 

تجارت از رونـق نیافتد.
4.کمبـود آب: آب عنصـر اسـتراتژیک قـرن مـا بـرای بقـای ملت ها و 
دولت هـا اسـت. تمـام همسـایه گانی که آب مفـت ما به سـرزمین های 
آن هـا سـرازیر می شـود؛ آتـش بیاور جنـگ در افغانسـتان اند، تـا مردم 

مـا بـه مهـار و مدیریت آب های شـان قادر نشـوند.
راه حل:

ایـن مصیبـت هیـچ راه حلـی از طریـق گروه هـای سیاسـی مـزدور و 
سیاسـت بازان داخلـی و بیرونـی نـدارد. یگانـه راه حـل ایـن اسـت که 
اقـوام به حـدی از آگاهـی برسـند کـه بـه تیکـه دران قـوم خود پشـت 
کننـد و بـا طـرد برتری خواهـی قومـی، اصـل ملـت بر قومیـت مرجح 
دانسـته شـود. هـزاره، ازبیـک، پشـتون و تاجیـک بـا شکسـتن بنیـاد 
معامله گـران قـوم، خـود پُل هـای نفـوذ و مداخلـه بیرونـی را ویـران و 

خـای درون ملـی را پُـر کننـد.

کام بخش نیکویی

ژنرالدوستموحقخواهیقومی!
ژنرال عبدالرشـید دوسـتم، معاون نخست رییس جمهور، 
در تازه ترین واکنش اش در پیوند به سیاسـت گذاری های 
قومـی و نـوع نـگاه قوم گرایانه یی اشـرف غنی، ابراز تأسـف کرده و او 
را متهـم بـه قومی گرایـی کرده اسـت. چنیـن واکنش هایـی از یک مقام 
بلندپایـۀ حکومتـی؛ نشـان از واقعیت هـای اصلـی و بنیادیـن جامعـۀ 
افغانسـتان اسـت، کـه سـالیان متمـادی دولت هـای شاهی-سـلطنتی و 
دولت هـای ایدئولوژی گـرا بـا تقسـیم بندی قـدرت سیاسـی در میـان 
خـود، حـق و حقوق اقـوام افغانسـتان را به هر نحوی کـه بوده، حیف 
و میـل کـرده و خـود را به نام نماینـده گان قوم جا زده انـد و امروزه این 
گـروه در بدنـۀ قدرت سیاسـی به نام فـان قوم و فان گـروه و... خود 
و خویشـان نزدیـک بـه خـود را چسـپانده اند و خاموشـانه و بی صـدا، 
برسـت مگرایی و نابرابـری قومـی در قدرت سیاسـی خاموشـی اخیتار 
کرده انـد کـه نمونـۀ آن در دو دور ریاسـت جمهوری کـرزی و غنی به 

وضـوح دیده شـده و می شـود.
امـا، بـا واردشـدن ژنرال دوسـتم در بدنۀ قـدرت سیاسـی، حق خواهی 
قومـی به گونـۀ واضـح و روشـن بیـان شـد کـه بـه نظـرم، دوسـتم بـا 
درک وضعیـت سیاسـی قوم اوزبیـک و جایگاه سیاسـی اش در گردونۀ 
قـدرت، بـه اصل تریـن مبحـث یعنـی حق خواهـی قومـی نشـانه زده 
اسـت و ایـن می توانـد صادق بـودن دوسـتم را دربرابـر حـق قـوم و 

هویـت اش نشـان بدهد.
بنابـر ایـن، بـه بـاور مـن، دوسـتم بـا واردشـدنش بـه قدرت سیاسـی 
بازگویـی  بـه  شـهامت  زمینـه  دو  در  مملکـت  اجرایـی  دسـتگاه  و 

اسـت: کـرده  افغانسـتان  جامعـۀ  واقعیت هـای 
از  معذرت خواهـی  و  داخلـی  از جنگ هـای  ندامـت  بـه  1-اعتـراف 

متضرریـن جنـگ و قربانیـان جنگـی در کشـور؛
2-انتقـاد صریـح و شـدید از برخوردهـای قوم گرایانـۀ اشـرف غنی و 
دسـتگاه سـتم گرا و عدالت سـتیزی کـه برپایـۀ ذهنیـت برتری خواهـی 
بنیـاد شـده اسـت. در واقـع ژنرال دوسـتم شـهامت بیـان واقعیت های 
تلـخ جامعـۀ افغانسـتان را داشـته که هیـچ رهبر و گـروه قومی دیگری 
کـه در قـدرت خـود و اطرافیان خـود را لم داده، چنیـن صراحت زبان 

را نداشـته است.
یادداشـت: بسـیاری از رهبـران سیاسـی تاجیـک و هزاره کـه در مدت 
15 سـال در قـدرت سیاسـی بودنـد چنیـن واقعیـت تلخ و کشـنده یی 

را بیـان نکردند.

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر صدیق
حمـات  در  کـه  می گوینـد  فـراه  والیـت  مسـووالن 
طالبـان به ایـن والیت هیچ ولسـوالی یی  از دسـت آنان 

بیرون نشـده اسـت.
محمـد آصـف ننـگ، والـی فـراه دیروز سـه شـنبه )4 
عقـرب( در یـک نشسـت خبـری بـه مسـووالن امنیتی 
گفـت کـه  در جریـان چنـد روز درگیـری در برخـی 
سـاحات ایـن والیـت، مسـیر انتقـال پـروژه تاپـی حتا 

بـرای یـک سـاعت هم مسـدود نشـد.
او تأکیـد کـرد کـه نیروهـای امنیتـی بـه گونـۀ جـدی 
از ایـن مسـیر محافظـت می کننـد؛ امـا هراس  افگنـان 
تـاش دارنـد تـا مشـکات جدیـد بـرای امنیـت ایـن 

والیـت ایجـاد کننـد.
محمـد آصـف ننگ گفـت: طالبـان در حملـۀ تهاجمی 
بـه ولسـوالی های بـاال بولک، خاک سـفید، پشـت رود 
و حتـا حومه هـای مرکـز والیـت فـراه آمدنـد؛ امـا بـا 
تاش هـا و ضربات سـخت نیروهای امنیتـی عقب زده 

شدند.
آقـای ننـگ افـزود که طرح ایـن حمله از خود دشـمن 
نبـود و اسـتخبارات منطقـه  در آن دخیل بوده اسـت که 
در ولسـوالی بگـوا مـا سـمع اهلل کشـمیری بـا 11 تن 

از همراهـان پنجابـی  اش در این جنگ کشـته شـدند.
از  کـه  کـه  تاپـی  و  بخش آبـاد  پـروژه  او،  گفتـه  بـه 
ولسـوالی های خـاک سـفید، باالبولک، گلسـتان و بگوا 
عبـور می کنـد، در جریـان جنگ هـا بـرای یک سـاعت 
متوقـف نشـده اسـت؛ امـا دشـمن بـرای ناامن سـازی 

سـاحه تـاش می کنـد.
آقـای ننگ بیـان کرد که مراکز ولسـوالی های گلسـتان، 
بگـوا و خـاک سـفید بـه اسـاس لزوم دیـد دولـت و 
خواسـت مـردم از موقعیـت اولـی بـه سـاحات دیگـر 

انتقـال داده شـده اسـت.
شـده گان  بیجـا  وضعیـت  بـه  رابطـه  در  ننـگ  آقـای 
ایـن والیـت و آمـوزش و پـروش گفـت کـه در حـال 
حاضـر 2500 تـن از بیجـا شـده"داخلی ایـن والیـت 

تثبیـت شـده و خدمات اولیه برای شـان از طـرف اداره 
اضطـرار و برخـی نهادهـای بین المللی صـورت گرفته 

ست. ا
و  آمـوزش  انکشـاف  کـه  کـرد  ننـگ تصریـح  آقـای 

پـرورش به اسـلحه نمی شـود، نهادهای آموزشـی برای 
مـردم و در انکشـاف آن نقشـه مـردم برجسـته اسـت.
او گفـت کـه در ولسـوالی های گلسـتان، بگـوا و خاک 
سـفید به اسـاس مشـکات تخنیکـی زمینه بـرای رفتن 
دختـران بـه مکاتـب مسـاعد نیسـت کـه یکـی از ایـن 

مشـکات نبـود آمـوزگاران زن می باشـد.
همچنـان، محی الدیـن غوری فرمانده قـول اردوی 207 
ظفـر در غـرب کشـور، بـا بیـان این کـه رمـز شکسـت 
طالبـان در والیـت فـراه هماهنگـی نیروهـای امنیتـی و 

همـکاری مـردم بوده اسـت.
آقـای غـوری خاطر نشـان کـرد در این جنـگ 290 تن 
از افـراد دشـمن کشـته، 240 تـن مجـروح و 72 عراده 
وسـایط دشـمن در جنگ تخریب شـده کـه بقایایی آن 

در سـاحه موجود اسـت.
از سـویی هـم، حسـن فـاروق فرمانـده زون سـاحوی 
پولیـس در غرب گفـت: والیت فراه با اراضی وسـیعی 
کـه دارد بـرای جنگ هـای چریکـی مسـاعد اسـت و 
می کنـد  اسـتفاده  فرصـت خـوب  از  مسـاعد  دشـمن 
کـه نمی تـوان بـا ایجـاد پوسـته های ایـن مشـکات را 

کرد. برطـرف 
آقـای فـاروق تأکید کـرد که مداخله پاکسـتان در جنگ 
افغانسـتان برای همه آشـکار اسـت. پاکسـتان در تولید 
تروریسـم و انتقـال دهشـت افگنان بـه افغانسـتان یـک 

چهره شـناخته شـده است.
جنـگ  جریـان   در  پاکسـتان  جنـرال  یـک  گفـت:  او 
در والیـت فـراه حضـور داشـته شـده اسـت و برخـی 
از اطاعـات می رسـاند کـه در ایـن جنـگ شـمار از 
بلوچ هـا و ایرانی هـا شـرکت داشـته اند؛ امـا اسـناد و 
مـدارک در ایـن مـورد تا هنوز به دسـت نیامده اسـت.

شماری از سناتوران در مجلس سنا بر صلح افغانی تأکید 
کرده می گویند، دیگر نیاز نیست پاکستان با فریبکاری 

خود برای مردم افغانستان صلح به ارمغان آورد.
اعضای مجلس سنا در پی اظهارات اخیر سرتاج عزیز 

در  صلح  تأمین  بر  مبنی  پاکستان  ملی  امنیت  مشاور 
افغانستان، او را ابلیس خطاب کردند و یاد آور شدند که 

دیگر نیاز نیست پاکستان برای افغانستان صلح بیاورد.
مقام های  سوی  از  صلح  صدای  بلندشدن  سناتوران، 

فرا  با  آنان  ساله  همه  که  خواند  فریبی  را  پاکستانی 
رسیدن ایام زمستان از این فریب کار گرفته اند.

در  "صلح  گفت:  سنا  مجلس  عضو  یک  شامل  افضل 
حقیقت یک نیاز است ولی چرا در زمستان صدای صلح 
سرتاج  به  نیاز  دیگر  شود؛  می  بلند  پاکستان  سوی  از 
عزیز نیست که بازهم با چال های شیطانی خود مردم 

افغانستان را فریب دهد".
آقای شامل با اشاره به امضای توافقنامه صلح میان دولت 
گفتگوهای  بودن  افغانی  بر  تاکید  و  اسامی  حزب  و 
های  رهنمایی  به  نیازی  دیگر  که  شد  آور  یاد  صلح 
دانند  می  خود  افغانستان  مردم  و  نیست  عزیز  سرتاج 

که چه بکنند.
نثارحارث دیگر عضو مجلس سنا هم گفت: "اظهارات 
اخیر مقام های پاکستانی در مورد صلح افغانستان را رد 
می کنیم؛ دیگر نیاز نیست پاکستان در افغانستان صلح 

تأمین کنند".
از  تروریزم  که  می داند  دنیا  همه  افزود،  حارث  آقای 
سوی پاکستان حمایت می شود و مقام های پاکستانی در 
تاش اند تا با بلند کردن صدای همکاری در راستای 

صلح افغانستان می خواهد از انزوای جهانی فرار کند.
او نیز انجام گفت وگوهای صلح میان خود افغانها تاکید 
کرد و یاد آور شد که روند صلح که در قطر آغاز شده 

باید اینگونه به پیش برده شود.
گفت:  سنا  مجلس  عضو  دیگر  گیانوال  الدین  جمعه 

"پاکستان به طالبان گفته اند که صلح کنند و گرنه از آن 
کشور خارج خواهند شد، این ادعای پاکستان را باور 
بازهم  بکشاند  به صلح  را  طالبان  اگر  پاکستان  نداریم، 
دست از هراس افگنی در افغانستان بر نخواهند داشت 

و گروپ های دیگر را جاگزین خواهد کرد".
این سناتوران می گویند که هم اکنون داعش در بخش 
های از پاکستان به ویژه در وزیرستان شمالی این کشور، 

برای ادامه جنگ در افغانستان سربازگیری می کنند.
اعضای مجلس سنا می گویند که پاکستان با راه اندازی 
سروصداهای صلح در ایام زمستان در پی آن است که 

زمان برای تقویت این گروه بدست آورد.
عبداهلل قرلق منشی مجلس سنا گفت که پروسه صلح 
مورد  این  در  پاکستان  اخیراً  که  سروصداهای  و  قطر 
به راه انداخته، یک بازی سیاسی است؛ زیرا با نزدیک 
و  هستند  نابودی  حال  در  طالبان  افراد  زمستان،  شدن 

جای برای پنهان شدن شان باقی نمانده است.
آقای قرلق تأکید ورزید که دولت نباید فریب این بازی 
فصل  از  استفاده  با  بلکه  بخورد  را  پاکستان  سیاسی 
کشور  سراسر  در  را  پاکسازی  های  عملیات  زمستان 

برای نابودی طالبان تقویت بخشد.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان نیز اعام کرده است 
در  طالبان  ضد  بر  نظامی  های  عملیات  تشدید  با  که 

سراسر کشور افراد این گروه را نابود خواهد کرد.

والـــی فــــراه:

مسیر پروژة تاپی با تهدید امنیتی مواجه است

مجلس سنا به حکومت:

دیگر فریب بازی پاکستان را نخورید

مراکز ولسوالی های گلستان، بگوا و خاک سفید به اساس لزوم دید دولت و خواست 
مردم از موقعیت اولی به ساحات دیگر انتقال داده شده است
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