
سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2037   شنبه        13جو  ز ا   /   خرد ا  د        y    1396   8 رمضا ن     y 1438  3 جو ن    2017

امیری 
ویــژۀ  نیروهــای  برخــورد 
ــا  ــل ب ــزون کاب ــور و گارنی رییس جمه
معترضــان دیــروز وحشــیانه و غیــر 
ــراض  ــی و اعت ــود. راه پیمای ــانی ب انس
بــه  واکنــش  در  کابــل  شــهروندان 
حملــۀ خونیــن چهارشــنبۀ گذشــته 
صــورت گرفــت. در حملــۀ چهارشــنبه 
صدهــا تــن از کارکنــان حکومتــی، 
و  شــهروندان  و  امنیتــی  نیروهــای 

باختنــد.  جــان  غیرنظامیــان 
اعتــراض دیــروز مربــوط بــه یــک 
جنــاح سیاســی و قومــی خــاص نبــود. 
ــه  ــل ب ــر کاب ــن از سراس ــل هزاران ت ب

ــر  ــووالن در ام ــی مس ــر بی کفایت خاط
ــاده  ــه ج ــهروندان ب ــت ش ــن امنی تأمی
ریختنــد تــا صــدای خــود را بــه گــوش 
و  خواب بــرده  رهبــران  و  جهانیــان 

بی کفایــت برســانند.
و  بی رحمــی  بــا  حکومــت  امــا 
اعتراضــات  بــه  تمــام  قصــاوت 
ــای  ــدن موتره ــخ داد. ران ــی پاس مدن
ضدگلولــه در میــان معترضــان، شــلیک 
مســتقیم بــه ســر و صــورت معترضــان 
میــان  در  اشــک آور  گاز  پاشــیدن  و 
جمعیــت در ایــن مــاه مبــارک رمضــان  
بخشــی از اقدمــات ســرکوب گرایانۀ 
ــور  ــژۀ رییس جمه ــت وی گارد محافظ

ــود. ــل ب ــون کاب و گانیزی
شــهروندان بــا درک و مســوول، دیــروز 
ــا اعتراض شــان  ــه جاده هــا ریختنــد ت ب
ــراز  ــان اب ــور طالب ــات ک ــه حم را ب
بدارنــد و بــا خانواده هــای قربانیــان 
ابــراز همــدردی و غم شــریکی نماینــد. 
امــا برخــاف انتظــار بــه دســتور 
جملــه  از  ارشــد  مقامــات 
محافظــت  گارد  رییس  جمهــور 
ــل  ــزون کاب ــۀ گارنی ــرف غنی و قط اش
ــردم  ــه روی م ــتقیم ب ــه صــورت مس ب
ــه  ــک 10 را ب ــد و نزدی ــلیک کردن ش
شــهادت رســانیدند و ده هــا تــن دیگــر 
ــه 3 ــه صفح ــلیک...    ادام ــا ش را ب

چه تفاوتی میان غنی، بغدادی و هبت اهلل وجود دارد؟
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ــل.  ــر در کاب ــن دیگ ــنبه خونی ــار ش ــک چه ــاز ی ب
ــای  ــنبه ه ــه چهارش ــا هم ــاوت ب ــنبۀ متف چهارش
ــد. ایــن  دیگــر کــه در آن هــا فاجعــه رقــم خوردن
ــش از  ــرات آن بی ــق فاجعــه و اث ــوع خل ــا ن ــار ام ب
گذشــته بــود. هنــوز رقــم تلفــات دقیــق ایــن حادثه 
مشــخص نشــده اســت. ارقــام رســمی کشــته هــای 
ــان  ــر و زخمی ــد نف ــش از ص ــنبه را بی روز چهارش
را بیــش از 600 نفــر مــی گوینــد، ولــی گفتــه مــی 
ــه دلیــل ابعــاد گســترده انفجــار شــاید  شــود کــه ب
ــار  ــش از آم ــق بی ــی زنب ــان چهارراه ــم قربانی رق
ــد.  ــه شــده ان ــه حــال ارای ــا ب رســمی باشــد کــه ت
دولــت بــه هــر حــال تــاش دارد کــه رقــم اصلــی 
ــی  ــات مختلف ــه دارد. ملحوظ ــان نگ ــات را پنه تلف
ــد  ــی توان ــات م ــق تلف ــار دقی ــردن آم ــان ک در پنه
ــاید  ــه ش ــن ک ــه ای ــد و از جمل ــته باش وجــود داش
ــام  ــه ارق ــد، ارای ــی کنن ــی فکــر م ــام هــای امنیت مق
اصلــی ممکــن اســت از نظــر روانــی اثــرات بــدی 
را بــه جــا گــذارد. در همیــن حــال کتمــان حقایــق 
حادثــه چهــار راهــی زنبــق مــی توانــد بــی کفایتــی 
مســووالن بلنــد پایــه را کــه هــم چنــان برحضــور 
شــان در نهــاد هــای امنیتی و اســتخباراتی پافشــاری 
دارنــد، تــا حــدودی تــا حــدودی کاهــش دهــد. امــا 
حادثــۀ زنبــق چیــزی نیســت کــه بتــوان بــه ســاده 
گــی آن را فرامــوش کــرد و یــا حقایــق پیرامــون آن 
ــق  ــروز حقای ــر ام ــان ســاخت. اگ ــۀ پنه ــه گون را ب
ایــن رویــداد بــه تمامــی ارایــه نمــی شــوند، ولــی 
ــا  ــرا مــی رســد کــه مــردم ب ــدون شــک روزی ف ب
ــد.  ــد ش ــنا خواهن ــی آش ــده ی ــکان دهن ــق ت حقای
ــزرگ و  ــان ب ــه چهــار راهــی زنبــق چن ابعــاد حادث
گســترده اســت کــه حتــا جامعــه جهانــی و ســازمان 
هــای بیــن المللــی را نیــز دچــار ســرگیچی کــرده 
اســت. چگونــه تانکــری بــا آن بزرگــی موفــق شــد 
کــه خــود را بــه یکــی از امــن تریــن و بــه شــدت 
ــاد  ــا نه ــاند؟ آی ــل برس ــی کاب ــر امنیت ــت تدابی تح
ــال و نشــانۀ را قبــا  هــای اســتخباراتی هیــچ زیگن
مبنــی بــر حضــور چنیــن تانکــری دریافــت نکــرده 
ــی و  ــه نهــاد هــای امنیت ــد؟ فکرنمــی شــود ک بودن
اطاعاتــی چنــدان بــی خبــر از چنیــن حادثــۀ بــوده 
باشــند. آن هــا بــدون شــک احتمــال چنیــن حادثــۀ 
را دریافتــه بودنــد ولــی ایــن کــه چگونــه شــد کــه 
از چنیــن حادثــۀ نتوانســتند جلوگیــری کننــد، جــای 
ــخص  ــورد مش ــدام م ــی در ک ــوال دارد. از جانب س
ــق  ــور موف ــتخباراتی کش ــی و اس ــای امنیت ــاد ه نه
ــو  ــن ســال گذشــته جل ــه طــی چندی ــد ک شــده ان
حــوادث مشــابه را بگیرنــد. همیشــه وقتــی حادثــه 

بــه وقــوع پیوســته نهــاد هــای امنیتــی و اســتخبارتی 
ــد.  ــر نبــوده ان ــد کــه از آن بــی خب اعــام کــرده ان
حــاال نیــز بایــد منتظــر بــود کــه مقــام هــای امنیتــی 
اعــام کننــد کــه در جریــان حادثــه قــرار داشــته اند 
ولــی در برخــی مــوارد کــم کاری هــا و بــی کفایتــی 
هــای صــورت پذیرفتــه کــه حادثــه را خلــق کــرده 
اســت. در مــورد عامــان حادثــه چهارراهــی زنبــق 
نیــز هنــوز اطاعــات دقیقــی وجــود نــدارد. دولــت 
افغانســتان مــی گویــد انفجــار چهارراهــی زنبــق را 
ــتان  ــتخبارات پاکس ــک اس ــه کم ــی ب ــبکه حقان ش
ــی شــود  ــه م ــن حــال گفت ــی در عی انجــام داده ول
کــه مســوولیت حادثــه را گــروه داعــش بــه عهــده 
گرفتــه اســت. برخــی از تحلیــل گــران گمــان مــی 
برنــد کــه حادثــه چهارراهــی زنبــق پاســخی بــوده 
ــن  ــوالی آچی ــا در ولس ــب ه ــتفاده مادربم ــه اس ب
ــران  ــل گ ــن تحلی ــاور ای ــه ب ــار. ب ــت ننگره والی
داعــش در تــاش بــود کــه در واکنــش بــه حادثــۀ 
ــه  ــد. البت ــاد بیافرین ــان ابع ــه هم ــۀ را ب ــن حادث آچی
هنــوز واقعــا مشــخص نیســت کــه پیــام تروریســت 
هــا از خلــق حادثــه چهــار راهــی زنبــق چنیــن بوده 
ــا هــدف هــای دیگــری  ــا ایــن کــه هــدف و ی و ی
از آن داشــتند. در ایــن کــه محــل حادثــه نیــز دقیقــا 
همیــن نقطــه فعلــی در نظــر بــوده باشــد، شــک و 
گمــان هــای وجــود دارد. برخــی هــا مــی گوینــد 
کــه تانکــر بمــب گــذاری شــده تــاش داشــته کــه 
ــن  ــا ای ــد. ام ــور کن ــق عب از منطقــه چهارراهــی زنب
کــه پــس از آن مــی خواســته بــه کــدام منطقــه وارد 
شــود، حرفــی گفتــه نمــی شــود. امــا پرســش ایــن 
ــروه  ــواد انفجــاری را گ ــه م ــن هم ــه ای جاســت ک
ــد؟  ــت آورده ان ــه دس ــه ب ــتی چگون ــا تروریس ه
اگــر مــادر بمــب هــا شــانزده میلیــون دالــر هزینــه 
ــه  ــدر هزین ــق چق ــی زنب ــار چهارراه ــته، انفج داش
بــرده اســت؟ ایــن همــه پــول و امکانــات را بــا آن 
همــه نظــارت هــای جهانــی گروه هــای تروریســتی 
ــت افغانســتان  ــد؟ دول ــه دســت آورده ان ــه ب چگون
متاســفانه چنــان غیرمســووالنه بــه حادثــۀ نــگاه مــی 
ــمت  ــه س ــا را ب ــبه ه ــک و ش ــا ش ــه عم ــد ک کن
خــود هدایــت مــی کنــد. اگــر در کشــوری دیگــر 
ــایل  ــی مس ــد خیل ــی افت ــاق م ــۀ اتف ــن حادث چنی
ــن  ــل ای ــتان مث ــی در افغانس ــرد ول ــی ک ــر م تغیی
ــن  ــد. چنی ــداده باش ــۀ رخ ن ــچ حادث ــه هی اســت ک
حادثــۀ در هــر کشــور دیگــر اگــر اتفــاق مــی افتــاد 
ــی  ــا کشــوری دیگــر منجــر م ــی ب ــه رویاروی ــا ب ی
ــرات گســترده در داخــل آن  ــا ســبب تغیی شــد و ی
ــام  ــک مق ــا ی ــا حت ــن ج ــی در ای ــد ول ــی گردی م

بلنــد پایــه حاضــر نشــد کــه از بــی کفایتــی خــود 
نســبت بــه امنیــت جــان مــردم عــذر خواهــی کنــد. 
یکــی از مقــام هــای پولیــس در یکــی از رســانه هــا 
ــود  ــی ب ــود مدع ــای خ ــی ه ــی کفایت ــه ب در توجی
ــن  ــه تری ــش رفت ــا در پی ــی حت ــن حوادث ــه چنی ک
ــدد.  ــی پیون ــوع م ــه وق ــز ب ــان نی ــورهای جه کش
معلــوم نیســت کــه اطاعــات ایــن مقــام بلنــد پایــه 
ــی  ــه دســت آمــده ول ــی از کجــا ب از چنیــن حوادث
بــدون شــک نمــی تــوان بــی کفایتــی هــای خــود 
ــی  ــت مل ــس امنی ــرد. ریی ــه ک ــه توجی ــن گون را ای
ــر  ــان ب ــی و کــم کاره گــی هــم چن ــا همــه ناتوان ب
طبــل حضــور مســتدام در ایــن ســمت مــی کوبــد و 
حاضــر نیســت کــه حتــا از جایــش تــکان خــورد. 
آیــا در چنیــن وضعیتــی مــی تــوان انتظــار داشــت 
ــردم در آرامــش  ــد و م ــدا کن ــود پی ــت بهب ــه امنی ک
ــه  ــوری کشــور ک ــس جمه ــد؟ ریی ــی کنن ــده گ زن
بــدون شــک بیشــترین مســوولیت را در ایــن 
خصــوص دارد و بیشــترین تقصیــر نیــز متوجــه او 
ــختی  ــه س ــت ب ــدش اس ــای ناکارآم ــت ه و سیاس
تــاش مــی ورزد کــه نشــانه هــای حادثــه انفجــار 
چهارراهــی زنبــق را پــاک کنــد تــا بــار مســوولیت 
کمتــری متوجــه او ســاخته شــود. او بــا اعــام چنــد 
ــد  ــد و چن ــد ش ــدام خواهن ــه زودی اع ــه ب ــام ک ن
ــان  ــری عام ــی گی ــر پ ــی ب ــی مبن ــان ته ــده می وع
و ســازمان دهنــده گان حادثــه مــی خواهــد افــکار 
ــی  ــکون و ب ــاره س ــاخته و دوب ــی را آرام س عموم
ــه دهشــت  ــن گون ــی ای ــر حوادث ــی را در براب تفاوت
ــا زمــان خاموشــی  ــه وجــود آورد. حــاال ام ــاک ب ن
ــری از  ــرای جلوگی ــد ب ــت. بای ــده اس ــپری ش س
ــت  ــا حکوم ــود را ب ــف خ ــابه تکلی ــوادث مش ح
بــی کفایــت مشــخص کــرد. وقتــی دولــت مــردان 
ــر عملکــرد شــان  ــه پرسشــی در براب ــد ک ــی بینن م
ــه ادامــه  ــا آرامــش ب وجــود نــدارد، بــدون شــک ب
ــت  ــرای دول ــد. ب ــادرت مــی ورزن ســلطه خــود مب
آقــای غنــی همــان ضــرب المثــل مشــهور صــادق 
اســت کــه" ســرخ پوســت خــوب ســرخ پوســت 
مــرده اســت." بــرای دولــت آقــای غنــی نیــز 
ــن  ــه ای ــرده اســت. ب ــهروند م ــهروند خــوب ش ش
حالــت بایــد پایــان داد چــرا کــه قربانیــان حوادثــی 
ــی  ــق مســووالن دولت ــۀ چهارراهــی زنب ــر حادث نظی
ــهروندان  ــل ش ــتند، ب ــان نیس ــای ش ــواده ه و خان

ــد. عــادی جامعــه ان
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نشانه شناسی  های 
حادثه چهارراهی زنبق

 

هـزاران تـن، دیـروز جمعـه، در اعتـراض به انفجـاری مهیب 
روزچهارشـنبه کابـل کـه بیـش از دوصـد نفـر در آن جـان 
باختنـد و صدهـا تـن دیگر زخـم برداشـته بودند، بـه جاده ها 
ریختنـد و اعتـراض  شـان را در یـک راهپیمایـی گسـترده بـه 

گذاشـتند. نمایش 
 امـا اعتـراض آنـان کـه خودجـوش و غیـر مسـلحانه بـود، 
توسـط نظامیان دولتی به خشـونت کشـانده شـد. به خشونت 
کشـاندن تظاهـرات توسـط نیروهـای نظامـی، خـاف قانون 
اساسـی و دولـت داری بـود. مردمانـی کـه در محـل رویـداد 
بودنـد، بـه روزنامـۀ مانـدگار گفتنـد کـه نیروهـای دولتـی با 
انـواع تحرکات خـود، مردم را به خشـونت تشـویق می کرند. 
امـا کشـته شـدن هفت تـن در این تظاهـرات و زخمی شـدن 
بیـش از بیسـت تـن دیگـر نشـان داد کـه حکومـت هنـوز به 
نمی خواهـد  حکومـت  نـدارد.  بـاور  دمکراتیـک  رویه هـای 
درک کنـد کـه مـردم بـر برخـی چهره هـا و حلقه هـا در نظام 
موجـود، بـه شـدت شـک دارنـد و احسـاس می کننـد کـه 
برخـی رویدادهـا از طریق حلقه های خاص در کشـور شـکل 
می گیـرد و نمـی خواهـد بـه ایـن سـوال ها پاسـخ دهـد. این 
بدگمانـی بـا انفجار روز چهارشـنبۀ گذشـته، باالتـر گرفت و 
بـا آنهـم به سـواالت مـردم پاسـخ روشـنی داده نشـد. حواله 
اسـتخبارات  بـه  چهارشـنبه  روز  انفجـار  مسـوولیت  کـردن 
پاکسـتان هـم نمی توانـد بـرای مـردم قناعت بخـش باشـند؛ 
زیـرا مـردم می پرسـند کـه چگونـه آن تانکـر مملـو از مـواد 
انفجـاری توانسـته اسـت بـه خیـال راحـت بـه هدف برسـد. 
خواسـتار  و  شـده   تظاهـرات  وارد  مـردم  وقتـی  بنابرایـن 
برکنـاری برخـی از افـراد و یا هم اسـتعفای مسـووالن دولت 
ریاسـت جمهوری،  می بایسـت  بودنـد،  شـده  ملـی  وحـدت 
بـه پاسـخ معترضـان می پرداخـت؛ امـا به جـای آن، با شـلیک 
مرمـی بـه روی و سـینۀ جوانان کوفت و نیز با فشـار آب های 
کثیـف بـر معترضـان و هم چنـان بـه کارگرفتن گاز اشـک آور 
سـبب شـد تا تظاهرات مسـالمت آمیز را به خونت بکشـانند. 
اگرچـه معترضـان باوجـود تلفاتـی کـه دادنـد، تا پایان سـعی 
کردنـد دسـت بـه اقداماتـی کـه خـاف مصالـح عامـه باشـد 
نزننـد و ایـن خویشـتن داری مـردم قابـل سـتایش اسـت؛ اما 
زمانـی کـه دولـت از ایـن برخـورد مـردم سـو اسـتفاده کنـد 
و نمی  خواهنـد در برابـر تظاهـرات منطقـی و مدنـی مـردم 
اقدامـات مشـابه داشـته باشـد و از خشـونت کار می گیرد، در 
واقـع تفهیـم می کنـد کـه بـه اعتراضـات مدنـی مـردم باوری 
نـدارد و چنیـن خواسـت هایی را جـدی نمی گیـرد. چنانکـه 
تجربـۀ حکومـت در برابـر اعتراض هـای جنبـش ورشـنایی، 
مراسـم دفـن حبیـب اهلل کلکانـی، جنبـش تبسـم و سـرانجام 
تظاهـرات دوازدهـم جـوزای امسـال، همـه نشـان داد که این 
حکومـت بـه اعتراض هـای مدنـی برخـورد غیـر دمکراتیـک 
پیشـه می کنـد و بـا رویه هـای اسـتبدادی بـه سـرکوب مـردم 
می پردازنـد. چنیـن وضعیتـی سـبب می شـود کـه مـردم در 
آینـده از تحـرکات مدنـی بـرای براورده شـدن خواسـت های 
شـان سـرباز بزنند و دسـت به اقداماتی خشـونت باری بزنند 
کـه بیشـترین ضـررش بـرای نظام موجـود خواهد بـود. ارگ 
ریاسـت جمهوری بایـد درک کنـد کـه اگـر بـه خواسـت های 
مـردم و اعتراض هـای مردمـی بـه دیـد تحقیرآمیـز نگریسـته 
شـود و همیشـه از زبان تفنـگ در برابر تظاهرات گران سـخن 
گرفتـه شـود و آنـان را به خاک و خـون بکشـانند، نمی توانند 
ترسـی را بـر دل مـردم راه اندازنـد و مـردم را از تظاهـرات 
بـاز بدارنـد؛ بـل در عـوض روزی  مـردم درک می کننـد کـه 
دیگـر تظاهـرات مدنـی در برابـر دولـت کنونی تاثیـری ندارد 
و بسـیار هزینـه بر مـی دارد، در انتخاب شـان تغییـر می آورند 
و به جـای تظاهـرات قیـام راه می اندازنـد. در آن صـورت، به 
نظـر نمی رسـد که دولـت کنونی توانایـی ایسـتاده گی چندین 
سـاعته را در برابـر قیـام مردمـی داشـته باشـد؛ زیـرا حکوت 
آقـای غنـی اگـر بـه سـرکوب مظاهره چیـان همیشـه ادامـه 
بدهنـد، هیچ تفاوتـی با حکومت های اسـتبدادی کمونیسـتی 
و طالبانـی نخواهـد داشـت. به خصـوص که حاال مـردم باور 
پیـدا کـرده انـد کـه میان حامیـان حرکت هـای تروریسـتی در 
رابطـۀ محکمـی  مظاهره گـران  و سـرکوب  درون حکومـت 
وجـود دارد. ایـن بـاور مـی تواند بـرای آقای غنی و دسـتگاه 

او خطرنـاک تمام شـود. 

سرکوب مسلحانه تظاهرات

 مردم را به قیام وادار خواهد کرد
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کابــل،  در  شــنبه  چهــار  روز  انفجــار 
جهــان،  کشــورهای  تنــد  واکنش  هــای 
نهادهــای بین المللــی و شــهروندان کشــور 

را در پــی داشــت. 
ــاالت  ــور ای ــس جمه ــپ ریی ــد ترام دونال
ــا  ــی ب ــاس تیلفون ــکا، در تم ــدۀ امری متح
ــت  ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــد اش محم
ــه  ــراز تســلیت ب ــن اب ــی، ضم وحــدت مل
ــار  ــار روز چه ــان انفج ــای قربانی خانواده ه
ــت و  ــه حکوم ــه ک ــل، گفت ــنبه در کاب ش
مــردم امریــکا در پهلــوی مــردم افغانســتان 

ــتند. ــتاده هس ایس
آقــای ترامــپ افــزود کــه تروریســتان 
و  هســتند  افغانســتان  مــردم  دشــمنان 
ــری  ــل، در پی گی ــکا در کاب ــفارت امری س
ــد  ــکاری خواه ــه هم ــن حمل ــان ای عام

ــرد. ک
ــی  ــز در بیانیه ی ــیه نی ــۀ روس وزارت خارج
ــای  ــا خانواده ه ــدردی ب ــراز هم ــن اب ضم
قربانیــان ایــن انفجــار، بــه ملــت و دولــت 

ــه اســت. افغانســتان تســلیت گفت
ســرگی الوروف ، وزیــر امــور خارجــه 
ســوء  توقــف  ضــرورت  بــر  روســیه، 
اســتفاده از اوضــاع کنونــی بــرای دســتیابی 
بــه منافــع شــخصی، بــه خصــوص بعــد از 

ــت. ــرده اس ــد ک ــل، تأکی ــه کاب حمل
ــد  ــرد، بع ــان ک ــر نش ــای الوروف خاط آق
ــه کشته  شــدن  ــه منجــر ب ــه ک ــن حادث از ای
بیــش از 100 تــن شــد، بایــد بــر مشــارکت 
همگانــی بــدون حــذف هیــچ طرفــی 

ــرد. ــت ک حرک
بین الملــل  عفــو  ســازمان  هم چنــان، 
ــرای  ــل را تــاش عمــدی ب ــه کاب ــه ب حمل
ــه  ــه ک ــده و گفت ــان خوان ــتن غیرنظامی کش
ــه از  ــته ک ــم نتوانس ــتان ه ــت افغانس دول
زنده گــی مــردم افغانســتان حفاظــت کنــد.
انتشــارعامیه یی  بــا  ســازمان  ایــن 
ــق  ــورد تحقی ــن م ــد در ای ــه بای ــه ک گفت
موثــر  و  شــفاف  مســتقل،  بی طرفانــه، 
انجــام شــود. عامــان ایــن حادثــه بایــد بــه 

شــوند. کشــانیده  دادگاه 
ــش  ــزب جنب ــر ح ــال، رهب ــن ح در همی
ــت  ــه دول ــه اســت ک ــی پاکســتان گفت قوم
عملیــات  در ســازماندهی  ایــن کشــور 
ــارزی  ــش ب ــتان نق ــتی در افغانس تروریس
دارد و بــه گروه هــای تروریســتی آزادی 

ــت. ــل داده اس عم
الطــاف حســین، رهبــر ایــن حــزب تأکیــد 
ــتان تروریســت ها  ــت پاکس ــه دول ــرده ک ک
را بــه شــکل آزاد در خــاک خــود جــا داده 
کــه طرح هــای تروریســتی خــود را در 

ــد. ــاده می کنن ــتان پی افغانس
ــح  ــه صل ــت ک ــه اس ــین گفت ــای حس آق
افغانســتان در چنیــن شــرایطی بیشــتر یــک 
"رویــا" بــه نظــر می رســد و هیــچ گاه بــه 

ــد پیوســت. ــت نخواه حقیق
ــس  ــی، ریی ــن روحان ــم، حس ــویی ه از س
جمهــور ایــران در یــک پیــام همــدردی بــا 

مــردم افغانســتان گفتــه کــه انجــام حمات 
ــز در مــاه مبــارک  تروریســتی جنایت آمی
رمضــان کــه مــاه رحمــت و عبادت اســت، 
نشــان می دهــد عامــان، آمــران و حامیــان 
هیچ گونــه  کــور،  اقدامــات  این گونــه 
ــای  ــام و آموزه ه ــن اس ــن مبی ــرۀ از دی به

ــد. ــانی آن نبرده ان انس
ــه در  ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــای روحان آق
پهلــوی مــردم افغانســتان ایســتاده خواهــد 

بــود. 
ســعودی  عربســتان  پادشــاه  هم چنــان، 
ایــن  مقام هــای  از  دیگــری  و شــماری 
سرمنشــی  و  امــارات  ولیعهــد  کشــور، 
رویــداد  اســامی،  کنفرانــس  ســازمان 
ــوم  ــدت محک ــه ش ــل را ب ــتی کاب تروریس

کردنــد.
ــوم  ــن محک ــلمان، ضم ــک س ــام مل در پی
تروریســتی  دردنــاک  حادثــۀ  کــردن 
ــود و  ــوی خ ــه از س ــت ک ــده اس کابل،آم
ملــت و دولــت عربســتان ســعودی مراتــب 
تســلیت خــود را تقدیــم خانواده هــای 
قربانیــان و دولــت و ملــت افغانســتان ابــراز 

. می کنــم
شــیخ محمــد بــن زایــد آل نهیــان ولیعهــد 
ابوظبــی نیــز در گفت وگــو بــا محمــد 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــی ریی ــرف غن اش
ــوم  ــدت محک ــه ش ــه را ب ــن حمل ــی ای مل
کــرده اســت و گفتــه کــه امــارات متحــده 
عربــی بــه حمایــت خــود از افغانســتان در 
ــد داد. ــه خواه ــا تروریســم ادام ــارزه ب مب

ــی  ــن، سرمنش ــد العثیمی ــن احم ــف ب یوس
ــز در  ــامی نی ــای اس ــازمان همکاری ه س
پیامــی ایــن حملــه را وحشــیانه و بزدالنــه 

ــده اســت. خوان
هم چنــان، کشــور پاکســتان در واکنــش 
حملــه روز چهارشــنبه گفتــه کــه پاکســتان 
ــل را  ــروز کاب ــتی ام ــه تروریس ــم حمل ه

محکــوم می کنــد.
ــه  ــد ک ــتانی گفته ان ــد پاکس ــات ارش مقام
ــد، چــون  ــردم افغانســتان را می فهمن درد م
ــان تروریســم اســت. خــود یکــی از قربانی
نارنــدرا مــودی نخســت وزیــر هندوســتان 
حملــه تروریســتی کابــل را محکــوم کــرده 
ــرای مبــارزه  و گفتــه اســت کــه همــواره ب
بــا هــر گونــه عملیــات تروریســتی در کنــار 

افغانســتان خواهنــد مانــد.
ــه   ــته ک ــر خودنگاش ــودی در تویت ــای م آق
مراکــز حمایه یــی تروریســم در هــر جــای 

کــه باشــد بایــد از بیــن بــرده شــوند.
پارلمــان  اعضــای  حــال،  همیــن  در 
ــۀ روز  ــا حادث اســترلیا، جهــت همــدردی ب
چهارشــنبه در کابــل، بــرای لظــات بــه 

پاایســتاده ســکوت اختیــار کردنــد.
زلمــی خلیــل زاد ســفیر پیشــین امریــکا در 
کابــل بــا شــاره بــه ایــن حادثــه گفتــه کــه 
ــتی  ــای تروریس ــرنگونی گروه ه ــرای س ب
فشــارهای بیشــتر بایــد بــاالی کشــور 

ــود. ــتان وارد ش پاکس

ــتان  ــکا در افغانس ــین امری ــام پیش ــن مق ای
ــا  ــۀ بدبختی ه ــب هم ــه در عق ــزوده ک اف
ــتان  ــه در افغانس ــتی ک ــات تروریس و حم
ــرار  ــتان ق ــت پاکس ــرد دول ــورت می گی ص

دارد.
ــی  ــرکای بین الملل ــل زاد از ش ــای خلی آق
افغانســتان خواســته کــه بــا وارد کــرد 
فشــار بــاالی کشــور پاکســتان، ایــن کشــور 
ــه دســت کشــیدن از تروریســت  را وادار ب

ــد. ــروری کن پ
ــت  ــس  حکوم ــی، ریی ــرف غن ــد اش محم
را  حملــه  ایــن  نیــز  ملــی،  وحــدت 
شــدیدا محکــوم کــرده و گفتــه اســت کــه 
"تروریســتان حتــی در مــاه مبــارک رمضــان 
ــت از  ــادت اس ــت و عب ــر، برک ــه ماه خی ک
قتــل و کشــتار مــردم بــی گنــاه مــا دســت 

ــد". ــر نمی دارن ب
رییــس  عبــداهلل،  عبــداهلل  هم‹ چنــان، 
ــز در  اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، نی
ــل  ــک عم ــل را ی ــه کاب ــه ب ــی حمل بیانیه  ی
ــده  ــه دور از انســانیت" خوان ــه و ب "بزدالن
و گفتــه اســت نیروهــای امنیتــی افغانســتان 
ــان آن  ــه عام ــوت ب ــوان و ق ــام ت ــا تم ب

ــد داد. ــدی خواهن ــخ ج پاس
بــه دنبــال حملــه مرگبــار روز چهــار شــنبه، 
ادارۀ کرکیــت بــورد افغانســتان روابــط 
ــتانه  ــابقات دوس ــزاری مس ــه و برگ دوجانب
ــرده اســت. ــو ک ــا کشــور پاکســتان لغ را ب
بــورد  کرکیــت  ادارۀ  خبرنامۀ یــی  در 
افغانســتان آمــده اســت کــه بــا کشــوری که 
ــن  ــای ام ــی تروریســم اســت و النه ه حام
ــوع  ــچ ن ــرار دارد، هی ــتی در آن ق تروریس
ــتانه  ــابقات دوس ــه و مس ــکاری دوجانب هم

نمی کننــد. برگــزار  را 
بامــداد چهارشــنبه،) 10 جــوزا( انفجــار 
شــدیدی در چهارراهــی زنبــق ســاحه 
ــل رخ  وزیــر محمــد اکبــر خــان شــهر کاب
داد. ایــن انفجــار خونیــن بیــش از 100 

ــت. ــا گذاش ــروح بج ــته و ۴60 مج کش
ــداد  ــن روی ــوولیت ای ــش مس ــروه داع گ
ــا  ــت. ام ــه اس ــده گرفت ــر عه ــار را ب مرگب
ــی افغانســتان  ــت مل ــی امنی ریاســت عموم
ــل  ــنبه کاب ــار ش ــار روز چه ــۀ مرگب حمل
را کار شــبکۀ حقانــی دانســته کــه بــه 
همــکاری آی اس آی پاکســتان صــورت 
ــتان  ــه پاکس ــت. وزرات خارج ــه اس گرفت
امنیــت  ریاســت  اخیــر  اظهــارات  بــه 
ــر دســت داشــتن  ــی ب ــی افغانســتان مبن مل
دســتگاه اطاعــات پاکســتان در انفجــار 

ــت.  ــان داداه س ــش نش ــل واکن کاب
ــخنگوی  ــک س ــا، ی ــس ذکری ــد نفی محم
وزارت امــور خارجــه پاکســتان گفتــه کــه 
ــای  ــل ناکامی ه ــه دلی ــتان ب ــت افغانس دول

ــد. ــت نکن ــتان را مام ــود پاکس خ
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه پاکســتان 
ــه نفــع  ــد کــرد کــه افغانســتان امــن ب تأکی

پاکســتان اســت.

رفیع جسور
مردمان خسـته از مرگ ساعت 8 صبح شروع 
به جمع شـدن در برابـر ارگ می نمایند. شـهر 
کامـًا چهـره نظامـی بـه خـود گرفته اسـت. 
مـردم دسته دسـته به محلـه حادثه چهارشـنبه 
کـه حـد اقـل 90 کشـته و چهار صـد زخمی 
برجـای گذاشـت، می آینـد. هـزاران نفـر در 
از  پـس  شـده اند؛  جمـع  زنبـق  چهارراهـی 
سـاعت 10 معترضیـن به سـوی ارگ حرکت 

می کننـد. 
پولیـس و معترضـان با هم در گیر می شـوند؛ 
گاهـی پولیـس و گاهـی مردم به عقـب رانده 
می شـوند. 2 خانمـی کـه فرزاندان شـان را در 
حادثـه چهارشـنبه از دسـته داده انـد، مردم را 
بـه خـون خواهـی دعـوت می کننـد، ناله های 
تـا  مـردم  کـه  می شـود  باعـث  زن  دو  ایـن 
ریاسـت  ارگ  ورودی  دروازه  نزدیکـی 
جمهـوری پیـش بروند؛ امـا در مقابل، پولیس 
دسـت بـه شـلیک هوایـی می زند تا مـردم را 

بسـازد. متفرق 
پولیـس،  شـلیک  مقابـل  در  معترضیـن 
امنیتـی"  نیروهـای  بـاد  "زنـده  شـعارهای 
سـر می دهنـد و از پولیـس می خواهنـد کـه 
خشـونت پاسـخ مناسـب بـه مردم نیسـت و 

بردارنـد.  شـلیک  از  دسـت 
بـا سـربازی مقابلـم کـه قامـت بلنـد و الغـر 
انـدام اسـت، شـروع بـه گفت وگـو می کنـم، 
می گویـم کـه مـردم غـم دارنـد و نبایـد بـا 
گلولـه بزنـی. تفنگـش را بـه طرف مـن دراز 
می کنـد و با بغض در گلو و اشـک در چشـم 
می گویـد: "اگـر سـاح بـه دردت می خـوره 
نـدارم؟"  درد  مـه  می کنـی  فکـر  بگیـر، 
"اینجـا  می گویـد  و  می زنـد  سـینه اش  بـه 
شـهید  همین جـا  در  رفیقـم   6 می سـوزه، 
نداشـتن،  سـالم  کـدام جسـد  هیـچ  شـدند، 
جسـد 30 هموطنـم را بـا دسـت خـودم بـه 
موتـر بـاال کـدم و ..." بغض ا ش دیگـر اجازه 
سـخن را نمی دهـد. در ایـن وقـت پولیـس 
اسـتفاده  گازاشـک آور  معترضیـن  بـاالی 
می کنـد و معترضیـن متفریـق می شـوند. پس 
از چنـد دقیقـه معترضیـن راه حـل تقریبـی 
بـرای گازاشـک آور پیـدا می کننـد و بـا دود 
کـردن کاغذ تاثیـرات گاز را خنثی می نمایند. 
معترضیـن  و  اسـت  دوازده  سـاعت حـدود 
انـد  کـرده  حرکـت  شـمالی  سـرای  از  کـه 
پـس از گـذر از چندیـن موانـع خـود را بـه 
چهارراهـی رنبـق می رسـانند. مـردم روحیـه 
می گیرنـد و شعارهاشـان را بلندتـر می کننـد: 
"مـرگ بـه اشـرف غنـی، مـرگ بـه عبـداهلل، 
مـرگ به اتمر، اشـرف غنی – عبداهلل اسـتعفا 
اسـتعفا". حـاال نیروهـای پولیـس، ارتـش و 
معترضیـن  برابـر  در  کابـل همـه  گارنیـزون 
قـرار گرفته انـد. فیرهـای هوایـی ادامـه دارد 
و مـردم ایـن فیرهـا را بـا زدن سـنگ پاسـخ 
از  خاکـی  پیراهـن  بـا  جوانـی  می دهنـد. 
بیـرون  روشـن  شـدۀ  تخریـب  سـاختمان 

شـد و در بیـن معترضیـن شـروع بـه شـلیک 
نمـود، ایـن شـلیک بهانـه را دسـت پولیـس 
داد و بـا شـلیک های پی هـم مـردم را چنـد 
متـری بـه عقـب رانـد. پـس از عقـب زدن 
مـردم جـوان تفنگ چـه بـه دسـت در صـف 
نیروهـای پولیـس قرار گرفـت، اونجا فهمیدم 
کـه کار جـوان خاکـی پوش، مکری اسـت از 
طـرف حکومـت. مردم شـروع بـه پیش روی 
می کننـد، شـلیک پولیـس ادامـه دارد، در این 
وقـت سـه معتـرض می افتـد اولـی: محمـد 
سـالم ایزدیـار )پسـر علـم ایزدیـار( از ناحیه 
سـر زخـم برداشـت و بعدتر جـان داد، دومی 
از پـا و سـومی از شـانه گلولـه خورده انـد. 
انتقـال  شـفاخانه  بـه  را  زخمی هـا  مـردم 
می دهنـد. پس از ایـن اتفاق درگیـری پولیس 
و معترضیـن شـدت می گیـرد یک تعـداد زیر 
خیمه یـی کـه قبـا برپـا شـده اسـت جمـع 
می شـوند و تعـداد دیگر بـا پولیـس مقاومت 

می کننـد.
سـاعت 1 پـس از ظهـر اسـت و گارنیـزون 
شـلیک های  بـا  می شـود،  عمـل  وارد  کابـل 
تقسـیم  بخـش  دو  بـه  را  مـردم  پی هـم 
می نماینـد، جمع بیشـتری به طرف شـفاخانه 
ایمرجنسـی و تعـدادی بـه طـرف چهاراهـی 
وزیـر اکبـر خـان رانده می شـوند، ایـن جمع 
در سـرک 15 روی خیابـان می نشـینند و بـا 
ایـن کار موترهـای پولیـس متوقف می شـود. 
معترضـان بـا پولیـس در گفت وگو می شـوند 
تـا اجـازۀ برپایـی خیمه تحصـن را بدهند؛ اما 
پولیـس از معترضیـن می خواهـد کـه متفـرق 
شـوند، چـون از بـاال دسـتور شـلیک بـاالی 
معترضـان را دارنـد.  ولیـس معترضـان را تـا 
شـلیک های  بـا  کابـل  فـرودگاه  چهارراهـی 
در  معترضـان  کـه  می زننـد  عقـب  هوایـی 
این جـا متفـرق شـده و بـا دسـته های کوچک 
خـود را به شـفاخانه ایمرجنسـی می رسـانند 
تـا بـا دیگر معترضـان در این جا بـه اعتراض 
خـود ادامـه دهنـد.9 نفـر تـا عصـر در ایـن 

شـدند.  کشـته  رویداد 

جمعه ی عدالت خواهی
چشم دیدی از صحنه تظاهرات دیروز

چه تفاوتی میان غنی،... 
گاز اشک آور و مواد فاضاب مجروح و 

مسموم ساختند. 
جملــه  از  نافــذه  قوانیــن  بنیــاد  بــر 
ــراض  ــق اعت ــردم ح ــی، م ــون اساس قان
و راه پیمایــی مســالمت  آمیز و مدنــی را 
ــف  ــوول و مکل ــت مس ــد و حکوم دارن
بــه تأمیــن امنیــت معترضــان و راه پیمایــی 
ــروز  ــفانه دی کننــده گان می باشــد. متأس
مســووالن امنیتــی بــه ویــژه دو نهــاد 
نقــش  در  بــه رییس جمهــور  مروبــط 
ظاهــر  مــردم  قاتــان  و  تروریســتان 
شــدند. آنهــا هماننــد طالبــان و داعشــیان 
ــاه را  ــان و بی گن ــه ده ــان روزه ب معترض
ــد.  ــاران کردن ــتند و تیرب ــه بس ــه گلول ب
ریاســت  ویــژۀ  گارد  اقــدام  ایــن 
جمهــوری و گانیزیــون کابــل کــه هــر دو 
ــرف غنی  ــخصی اش ــربازان ش ــد س همانن
بی پاســخ  هرگــز  می کننــد،  عمــل 

نخواهــد مانــد.
ــل  ــد کــه دیگــر قاب معترضــان مــی گوین

تحمــل نیســت کــه اعتــراض مدنــی 
مــردم از طــرف مــردم بــا خشــونت 
پاســخ داده شــود. راه پیمایــی جنبــش 
و  دادنــد  قــرار  هــدف  را  روشــنایی 
ــاندند  ــرگ کش ــه کام م ــن را ب ــا ت صده
ــروه  ــت گ ــاختند. حکوم ــروح س و مج
داعــش را مســوول ایــن حادثــه دانســت. 
ــا بخشــی از شــهروندان و شــماری از  ام
تحلیلگــران انگشــت اتهــام را بــه ســوی 
ــت  ــرده و شــورای امنی ــت دراز ک حکوم
آن  مســوول  را  جمهــوری  ریاســت 
رویــداد خواندنــد. چیــزی کــه حکومــت 
بــا قاطعیــت رد کــرد. امــا حــاال مــردم بــا 
ــر کمره هــای  چشــمان خویــش و در براب
کــه  کردنــد  مشــاهده  رســانه   ده هــا 
کی هــا مــردم را تیربــاران کــرده و هــدف 
قــرار دادنــد و کشــتند. حــاال مــردم مــی 
پرســند کــه بــا ایــن کشــتار مــردم بیچــاره 
ــان در  ــارک رمض ــاه مب ــرض در م و معت
ــد،  ــه همــه شــان روزه دار بودن ــی ک حال
ــدادی و  ــی ، بغ ــان غن ــی می ــه تفاوت چ

ــود دارد؟ ــاهلل وج هبت

ابوبکر صدیق

واکنش های گسترده در  رابطه به رویداد مرگبار چهار شنبۀ کابل:

در کنار مردم افغانستان ایستاده ایم
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ــاده  ــی س ــه تعریف ــِن این ک ــی در عی ــت مل دول
بــرای نظامی ســت کــه موافــق بــا خصوصیــاِت 
تاریخــی و فرهنگــی افغانســتان باشــد، پاســخی 
بــرای حــِل مســایِل پیچیــدۀ اجتماعــِی کشــور 
ــِی  ــه در پ ــی را ک ــاید مطلب ــد. ش ــز می باش نی
بیــان و توضیــِح آن هســتیم، ایــن مختصــر 
ــًا در خــال  ــا مطمین ــد روشــن ســازد، ام نتوان
توضیــح چالش هــای اساســی در برابــر آن 
ــد  نظــام، روشــن تر خواهــد  شــد. چــه، گفته ان

"تعرف االشــیاء باضدادهــا". 
ــت  ــتقرار دول ــر اس ــده در براب ــای عم چالش ه

ملــی: 
1 - اتنسیتی یا قومیت

نظــام سیاســی ـ اداری یــی کــه قانــون اساســی 
ــت.  ــدار اس ــد، قوم م ــی می کن ــتان معرف افغانس
ــون  ــده گاِن قان ــنده گان و تدوین کنن ــاور نویس ب
اساســی 1383 ش، یــک بــاورِ قوم گرایانــه 
ــوام  ــدِی اق ــدی و رده بن ــر درجه بن ــی ب و مبتن
ــا،  ــر همیــن مبن ســاکن در افغانســتان اســت. ب
ترتیــب  و  تهیــه  ریاســت جمهوری  کارت 
مســجل،  به طــور  قانــون،  ایــن  می گــردد. 
اقــوام را مبتنــی بــر توهــم تمایــِز کمــی ردیــف 
ــک،  ــزاره، ازبی ــک، ه ــتون، تاجی ــد: پش می کن

ــاق... . ــرب، ایم ــوچ، ع ــن، بل ترکم
ــا و  ــه احصاییه ه ــا توجــه ب از ســوی دیگــر، ب
آمــار نفــوس اقــوام، درمی یابیــم کــه افغانســتان 
کشــور اقلیت هــای قومــی اســت و هیــچ گــروه 
قومــی، بیــش از ثلــِث نفــوِس کشــور را در بــر 
ــن کشــور  ــه ســخن دیگــر، در ای ــرد. ب نمی گی
هیچ گونــه اکثریــِت تبــاری وجــود نــدارد. 
پــس نمی تــوان یــک هویــت قومــی و تبــاری 
ــل  ــور قای ــن کش ــهرونداِن ای ــاع و ش ــه اتب ب
گردیــد. از آن جایــی کــه تمــام منابــع تاریخــی، 
ــد،  ــان" می دانن ــر "افغ ــامِ دیگ ــتون" را ن "پش
و  نویســنده گان  و  امــر شــعرا  ایــن  بــه  و 
ــد؛  ــوم شــهادت می دهن ــن ق سیاســت مداراِن ای
ــه  ــی ک ــون اساس ــارم قان ــادۀ چه ــرۀ م آن فق
ــرد از  ــر ف ــر ه ــان« را »ب ــۀ »افغ ــاق کلم اط
ــد،  ــز می نمای ــتان« تجوی ــت افغانس ــراد مل اف
نادرســت اســت. حقیقــت ایــن اســت کــه هــر 
ــت افغانســتان، »افغانســتانی«  ــراد مل ــرد از اف ف
ــام  ــه ن ــی ب ــوان هویت ــس نمی ت ــد. پ می باش
ــر ایــن  »افغــان« را تعمیــم بخشــید و دولتــی ب
مبنــا تشــکیل داد و آن را »دولــت ملــی« خواند.

ــِی  ــع اصل ــی، یکــی از موان ــر قوم ــًا تکث عجالت
ــتان اســت. ــی در افغانس ــت مل تشــکیل دول

2 - زبان ملی
می دانیــم کــه »زبــان« یکــی از مولفه هــای 
امــا  افغانســتان  در  کشورهاســت.  هویــِت 
بــه ایــن عنصــر توجــه معکــوس مبــذول 
ثلــِث  دو  کــودکاِن  حالی کــه  در  می گــردد. 
ــادر زاده  ــی از م ــان فارس ــا زب ــور ب ــن کش ای
ــن  ــردم ای ــد م ــدود 95 درص ــوند و ح می ش
کشــور می تواننــد بــه فارســی ســخن بگوینــد؛ 
ــی،  ــان فارس ــمی زب ــور رس ــال به ط ــا این ح ب
ــون  ــود. قان ــده می ش ــور خوان ــان دومِ کش زب
اساســی علی رغــم ایــن واقعیــت مســلم، زبــان 
پشــتو را در اول فهرســت زبان هــای رایــج 
ــش از 85  ــا بی ــد. ام ــی می کن ــور معرف در کش
ــر  ــتان معاص ــوِب افغانس ــات مکت ــد ادبی درص
)بعــد از احمدشــاه ابدالــی(، بــه زبــان فارســی 
ــه  ــی ک اســت. بخــش اعظــم نشــرات غیردولت
ــرد،  ــر می گی ــانه یی را در ب ــراِت رس ــۀ نش هم
ــان فارســی اســت. در ســال های پســین  ــه زب ب
در رســانه های صوتــی و تصویــری کــه از 
ــن  ــم و نشــر می شــود، ای ــت تنظی ــب دول جان
ــر  ــتو تغیی ــع پش ــه نف ــدودی ب ــا ح ــوازن ت ت

ــرده اســت. ک
نقــل  اساســی  قانــون  از  کــه  همان گونــه 
قــوم   1۴ از  بیــش  افغانســتان  در  کردیــم، 
وجــود دارد؛ اینــان بــه بیــش از 8 زبــان ســخن 
ایــن  اســامی  اساســی،  قانــون  می گوینــد. 
ــت  ــب کمی ــه ترتی ــم( ب ــه توه ــا را -)ب زبان ه
ــتو،  ــرد: »پش ــام می ب ــور ن ــوران– این ط گویش
دری، ازبکــی، ترکمنــی، بلوچــی، پشــه یی، 
ــج  ــای رای ــایر زبان ه ــری و س ــتانی، پامی نورس
در کشــور...«. اگــر در نظــر داشــته باشــیم 
ــی  ــان افغان ــتو، زب ــان پش ــر زب ــام دیگ ــه ن ک
)چنان کــه گفتیــم( و نــام دیگــر قــوم مســما بــه 
پشــتون، افغــان اســت، ســاحۀ گویشــوران ایــن 
ــوران  ــاحۀ گویش ــر از س ــی محدودت ــان بس زب
زبــان فارســی می شــود. از ایــن رو اصــرار 
ــانه ها و  ــدر رس ــان در ص ــن زب ــه ای ــر این ک ب
مطبوعــات و معــارف و علــوم باشــد، بیهــوده و 
نادرســت اســت. عــاوه بــر این هــا، تعنــد بــر 
ــی« دو  ــه »دری« و »فارس ــد ک ــه بقبوالنن این ک
ــرای افهــام  ــاِن جــدا از هــم اند-فی المثــل ب زب
و تفهیــم میــان گویشــوراِن آن هــا بــه ترجمــان 

الزم اســت ـ بســیار مضحــک و مســخره مــی 
ــد.  نمای

3 - مرزهای افغانستان
حــدود معیــن، از لــوازم »کشــور« شــمرده 
ســطح  در  آشــکاری  تمایــل  می شــود. 
مقام هــای دولتــی افغانســتان، بــرای نبــود 
ــود  ــتان وج ــوِب افغانس ــرق و جن ــرز در ش م
دارد. درحالی کــه هــم در عمــل ایــن ادعــا 
خــاِف واقعیــت اســت و هــم اکثریــِت مــردم 
ــتند.  ــق نیس ــب مواف ــن مطال ــا ای ــتان ب افغانس
ــد  ــتان می بای ــی افغانس ــون اساس ــادۀ اوِل قان م
ــت  ــتان دول ــردد: افغانس ــل گ ــه تعدی این گون
جمهــوری اســامی مســتقل، واحــد و غیرقابــل 
می باشــد:  ذیــل  حــدود  دارای  و  تجزیــه 
ــرب  ــتان، غ ــور پاکس ــوب آن کش ــرق و جن ش
کشــورهای  آن  شــمال  ایــران،  کشــور  آن 
تاجیکســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان، و حاشــیۀ 

ــن.  ــور چی ــرق آن، کش ــمال ش ش
ــن و مشــخِص  ــر حــدود معی ــراف ب ــدم اعت ع
ارضی یــی کــه مرزهــای شــرقی و جنوبــی 
را نامشــخص ســاخته، منطــِق قومــی دارد. 
ــان  ــر افغ ــه اگ ــوال ک ــن س ــه ای ــز ب و هرگ
نــام هویــت مردمــاِن یــک کشــور اســت، 
چــرا پشــتوزباناِن پاکســتان افغــان خوانــده 
می شــوند، و اگــر نــام قــوم اســت، چــرا 
ــده  ــام خوان ــن ن ــه ای ــتان ب ــاِن افغانس غیرافغان
ــه  ــدودی را ک ــد. ح ــخ نداده ان ــوند، پاس می ش
ــد،  ــا می کنن ــرا ادع ــون قوم گ ــی از افراطی برخ
ــار و  ــادر افش ــان ن ــۀ ارضــی می ــیم نام در تقس
ــده  ــی )1152هـــ . ق( آم ــاه گورکان ــد ش محم
اســت، امــا آنــان به طــور مشــخص مــرز 
میــان هندوســتان و ایــران را به طــور عــام، 
به طــور خــاص  را  و خراســان  هندوســتان 
معیــن می کننــد، نــه مرزهــای افغانســتان و 
ــت های  ــود سیاس ــردو مول ــه ه ــتان را ک پاکس

ــد.  ــخ ان ــد از آن تاری بع
4 - تاریخ نگاری

ــدارد: از  ــدی ن ــای واح ــخ، مبن ــه تاری ــگاه ب ن
ــتان  ــه افغانس ــود ک ــا می ش ــرف ادع ــک ط ی
ــر،  ــوی دیگ ــاله دارد و از س ــخ پنج هزارس تاری
حاضــر نیســتند آن ســوتر از حــوادِث قــرن 18 
ــخ  ــا تاری ــی را ب ــخ قوم ــد. تاری ــدم بگذارن ق
ملــی درمی آمیزنــد و آن را بــه خــورد مبتدیــان 

و متعلمان می دهند.  
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موسیقی
با ورود مجاهدین به شهر کابل در سال 1371 خورشیدی، موسیقی در 
بی کار  افغانستان قطع گردید و دست اندرکاراِن موسیقی  تلویزیوِن  رادیو 

شدند.
من مدیر رادیوی معارِف اسامی بودم و اتاِق کوچکی در دهلیز دفتِر ما 

وجود داشت که من همیشه در آن اتاق آقای مجید سپند را می دیدم.
اکثراً  شما  دفتر  و  استی  کاری  مصروِف چه  گفتم:  سپند  آقای  به  روزی 
بیکاری  ست. او پاسخ داد: شما می دانید که موسیقی فعًا مجاز نیست و 

من مسوول موسیقی رادیو استم.
اسامی،  حکومت  تأسیس  و  اسامی  مختلف  رهبران  شدن  سرازیر  با 
این که در  تا  آرام آرام موسیقی زنده شد،  بعداً  اما  افتاد،  از نفس  موسیقی 
سال  1381 موسیقی با تشویق ها و حمایت های خارجی رشد کرد. هرچند 
هنوز هم موسیقِی خوب و اصیل، تشویق نشده و خریداری ندارد، اما با 

وجود آن موسیقی های یک بارمصرف اوج گرفتـه اند.
تلخ و شیرین

در سال 1371 خورشیدی، با حمات سریع مجاهدین، تماس و تسلیمِی 
نیروهای دولتی و همکارِی آن ها با مجاهدین آغاز شد.

فرمانده  امر  زیر  مجاهدیِن  به ویژه  شوروی،  طرف دار  دولت  مخالفان 
با سرعت دست به کار شده و شهرهای مهمی را در  احمدشاه مسعود، 

افغانستان خاموشانه از تسلط دولت دست نشاندۀ شوروی بیرون کردند.
من بعد از ختم تحصیات عالی، در ماه ثور1370 خورشیدی، نزد مامایم 
به  بود،  محافظ   22 لوای  ترمیم  آمر  که  عزیزپور  عبدالحفیظ  دگروال 
مربوط،  اسنادهای  تکمیل  با  کوتاهی  مدت  از  بعد  عسکری سوق شدم. 
به حیث افسر احتیاط پذیرفته شده و هفته یی سه روز در قطعه وظیفۀ شب 

را اجرا می کردم.
تولی ترمیم که حدود 25 نفر سرباز و چند صاحب منصب داشت، یکی از 
جزوتام هایی بود که دور از قرارگاه لوا قرار داشت. در حقیقت، ما جزوتامِ 

مستقلی بودیم که کسی به کارِ ما مداخله نداشت.
افغانستان بسیار خراب  امنیتِی  سال 1370 خورشیدی، در مجموع وضع 
بدون حضور  داکتر نجیب اهلل رییس جمهور وقت، چند سال  بود؛ دولت 
نظامیان شوروی از خود دفاع کرده بود. تولی ترمیم لوای 22 محافظ در 
منطقۀ "یکه توت" کابل موقعیت داشت. داخل حویلی این قرارگاه حوضی 
بود که به علِت کمبود آب، هیچ گاه پُر از آب نشد. در یکی از روزهای ماه 
حوت 1370 خورشیدی ـ که از قضا شب در قطعه نبودم ـ وقتی داخل 
تولی شدم، دیدم که از حوض مذکور دود بلند است. پیش رفتم، دیدم که 
مسووالن لوا، شب بعضی از سندها را آتش زده اند که تا صبح آن اوراق 

می سوخته اند.
اعضای حزب، فرماندهان قطعات، مخصوصًا بخش های خاد، تمام اسنادِ 
این  از  از آمدن مجاهدین، آتش زدند. من شاهد یکی  مهِم خود را قبل 

حوادث بودم.
فشار جنگ ها در افغانستان بعد از خروج قوای120هزار نفری روس در 
سال 1367 خورشیدی، باالی نیروهای دولتی کابل، بیش از پیش افزایش 
در  که  داشت  وجود  مختلفی  جبهاِت  افغانستان،  سراسر  در  و  بود  یافته 

جنگ با دولت دست نشانده در رقابت بودند. 
شنیده  مختلف  نقاط  در  مجاهدین  آمدن  و  قطعات  تسلیمی  زمزمه های 
شمال  حیرتان،  منطقۀ  در  اندرابی  مومن  جنرال  اقدام،  اولین  در  می شد. 
با مسعود دست همکاری داد و به تعقیب آن، جنرال دوستم  افغانستان، 
حمایِت خود را از فرمانده محبوِب جهاد افغانستان اعام نمود و از دولت 

داکتر نجیب اهلل برید.
دوستم والیت بلخ را با همکاری مجاهدین از وجود نیروهای وفادار به 

داکتر نجیب اهلل، پاک سازی کرد.
در  دولت شان  و  رسید  اوِج خود  به  وطن  اعضای حزب  بین  کشمکش 

آستانۀ سقوط قرار گرفت.
اسامی  حزب  به  عاقه مند  که  خلق  جناح  دموکراتیک  حزب  اعضای 
حکمتیار  با  خود،  ارتباطی  افراد  پادرمیانی  با  بودند،  حکمتیار  گلبدین 
احمدشاه  فرمانده  با  پرچم  جناح  اعضای  همچنان  کردند.  برقرار  تماس 

مسعود رابطه گرفتند.
تسلیم  مسعود  به  جبل السراج  دومِ  فرقۀ  سروصدا،  بدون  آن،  تعقیب  به 
بزرگ ترین  مسلح،  قوت های  همکاری  و  سریع  اقدام  یک  در  و  گردید 
نیروهای  به دست  بگرام(،  هوایی  )میدان  افغانستان  نظامی  هوایی  میدان 
احمدشاه مسعود افتاد. به تعقیب فتوحاِت بی وقفۀ مجاهدین در ماه ثور 
1371، داکتر نجیب اهلل از ارگ فرار کرد و به دفتر سازمان ملل متحد در 

کابل پناه برد.
در همان روزها، وزیر خارجۀ حکومت داکتر نجیب اهلل، آقای عبدالوکیل، 
فرمانده  مسعود،  احمدشاه  به  را  خود  دولِت  قید وشرِط  بدون  تسلیمی 

محبوب مجاهدین، اعام کرد.

پاره اهی ویپستهبخش بیسـت وچهارم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

دولت 

چهار توهـم 

در بــرابـــِر

 اسـتقرار 

ملی

           دكتر محیی الدین مهدی   ///////////////////////////////// بخش نخسـت
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ــای  ــر مبنـ ــار را بـ ــازاِت سنگسـ ــان مجـ ــم: فقیهـ ششـ
ـــات،  ـــون روای ـــه مت ـــد ک ـــرار داده ان ـــاری ق ـــات و اخب روای
مضطـــرب و اســـناد آن هـــا معلـــول می باشـــد. روایاتـــی 
ــد  ــه و ماننـ ــن و مجنونـ ــه، داجـ ــر غامدیـ ــون خبـ چـ

این هـــا!
ـــار  ـــات و اخب ـــی از روای ـــش عمده ی ـــرش بخ ـــم: پذی هفت
ـــرا  ـــت؛ زی ـــرآن اس ـــظ ق ـــن در حف ـــِن طع ـــار متضم سنگس
ـــه  ـــت ب ـــت، در حقیق ـــار اس ـــه سنگس ـــل ب ـــه قای ـــی ک کس
صـــورِت ضمنـــی قایـــل بـــه تحریـــف قـــرآن اســـت و 
ـــن  ـــد چنی ـــار، مفی ـــار سنگس ـــات و اخب ـــب روای ـــاد غال مف

چیزی ســـت.
ـــک های  ـــه مستمس ـــه از جمل ـــن” ک ـــت “داج ـــتم: روای هش
ــده  ــبِب ورود آن آمـ ــت. در سـ ــار اسـ ــاِن سنگسـ موافقـ
اســـت؛ آیـــۀ سنگســـار )رجـــم( و شـــیرخواره گی 
زیـــر  در صحیفه یـــی  و  نـــازل گشـــت  )رضاعـــه( 
ـــود  ـــت فرم ـــر )ص( رحل ـــون پیامب ـــود، چ ـــواب ب رختخ
ـــتیم، در  ـــغول گش ـــِن وی مش ـــن و دف ـــور کف ـــه ام ـــا ب و م

ایـــن میـــان بـــزی وارد خانـــه شـــد و آن را خـــورد. 
ــه  ــی اهلل عنـ ــر رضـ ــه عمـ ــر این کـ ــۀ دیگـ ــم: نمونـ نهـ
ـــد  ـــان بگوین ـــه مردم ـــتم ک ـــِم آن نداش ـــر بی ـــد: اگ می گوی
ـــار  ـــۀ سنگس ـــت، آی ـــزوده اس ـــرآن اف ـــر ق ـــزی ب ـــر چی عم
ــتی  ــتم. به راسـ ــش در آن می نگاشـ ــتاِن خویـ ــا دسـ را بـ
آیـــا عمـــر در مســـالۀ قـــرآن تـــا ایـــن حـــد بـــا مـــردم 

ـــت؟! ـــرده اس ـــه ک مجامل
ـــم  ـــه حج ـــت ک ـــده اس ـــار آم ـــات و اخب ـــم: در روای ده
ســـورۀ احـــزاب بـــه انـــدازۀ ســـورۀ بقـــره بـــود و آیـــۀ 

رجـــم نیـــز از جملـــۀ آیـــات آن بـــود.
ــار ایـــن  ــار شـــگفِت سنگسـ ــه اخبـ ــم: از جملـ یازدهـ
ــزد  ــی را نـ ــد: زن مجنونـ ــه می گویـ ــت کـ ــت اسـ روایـ
عمـــر آوردنـــد، او نظـــر مـــردم را دربـــارۀ حکـــم وی 
جویـــا شـــد و بـــا ایشـــان مشـــورت کـــرد، در نهایـــت 
ــن  ــی بـ ــا علـ ــود امـ ــار نمـ ــه سنگسـ ــر بـ ــر امـ عمـ
ـــت.  ـــن کار بازداش ـــاخته و از ای ـــع س ـــب وی را قان ابی طال

)بـــه روایـــت ابـــوداوود و احمـــد(
دوازدهـــم: هرچنـــد کـــه اختافاتـــی در اســـناد اخبـــار 
ــوِن  ــل متـ ــا علـ ــود دارد، امـ ــار وجـ ــاِت سنگسـ و روایـ
و  می باشـــد  بزرگ تـــر  بســـی  اخبـــار  و  روایـــات 
ـــرآن و  ـــظ ق ـــی در حف ـــن ضمن ـــل، طع ـــن عل ـــن ای بدتری

به صراحـــت در تناقـــض بـــا دالالِت آن می باشـــد.
ســـیزدهم: از جملـــه اضطراب هـــای روایـــات و اخبـــار 
ــرگ  ــا مـ ــه را تـ ــای محصنـ ــر زنـ ــه: کیفـ ــم این کـ رجـ
قـــرار داده اســـت، درحالی کـــه قـــرآن کیفـــر کنیـــز 
ــوان  ــا می تـ ــت. آیـ ــرار داده اسـ ــف قـ ــه را نصـ محصنـ

مـــرگ را نصـــف کـــرد؟ 
چهاردهـــم: ماجـــرای غامدیـــه مشـــحون از تناقـــض و 
ـــی  ـــات مبن ـــارب روای ـــتین آن، تض ـــت. نخس ـــوض اس غم
ـــی، و  ـــا جهن ـــوده ی ـــه ب ـــه غامدی ـــه زن مرجوم ـــر این ک ب
ـــاوت از  ـــرای متف ـــا دو ماج ـــتند ی ـــی هس ـــن دو یک ـــا ای آی

ـــد. و... ـــم ان ه
پانزدهـــم: عامـــه جورقانـــی در کتـــاب »االباطیـــل 
ــت از  ــه روایـ ــه بـ ــن کـ ــت داجـ ــر« در روایـ و المناکیـ
ـــن زده و آن را  ـــت، طع ـــده اس ـــه وارد ش ـــن عایش ام المومنی

روایتـــی باطـــل قلمـــداد نمـــوده اســـت.
شـــانزدهم: علمـــای معتزلـــه از دیربـــاز منکـــر حکـــم 
ـــواب  ـــیر ص ـــار مس ـــکار سنگس ـــد و در ان ـــار بوده ان سنگس
پیمودنـــد و آن گاه کـــه بـــه قـــرآن مستمســـک شـــده و 
اخبـــار مخالـــف بـــا آن را رهـــا کردنـــد، کارِ نیکویـــی 

کردنـــد.
ـــات  ـــان و ادبی ـــی در زب ـــن ذوق ـــه کمتری ـــم: هـــر آن ک هفده
عربـــی داشـــته باشـــد و آیـــۀ قـــرآن را خوانـــده باشـــد 
کـــه بعـــد از فرضیـــِت تازیانـــه می گویـــد »والتاخذکـــم 
بهمـــا رافـــه«، می دانـــد کـــه شـــاق بـــه انـــدازۀ کافـــی 
ــنگین تری  ــازات سـ ــت و مجـ ــدیدی اسـ ــازاِت شـ مجـ

ـــدارد. ـــود ن ـــا وج ـــرای زن ب
ـــار  ـــات و اخب ـــکار روای ـــدان ان ـــیاری از مقل ـــم: بس هجده
سنگســـار وارده در بخـــاری و مســـلم را قبیـــح شـــمرده 
ــد  ــه نمی داننـ ــد، درحالی کـ ــته انـ ــند دانسـ و آن را ناپسـ
کـــه دارقطنـــی قریـــب بـــه دویســـت روایـــِت آن هـــا را 
ـــز  ـــی نی ـــه و آلبان ـــن تیمی ـــا اب ـــت و حت ـــده اس ـــر ش منک

روایت هایـــی از آن هـــا را منکـــر شـــده انـــد.
نوزدهـــم: شـــیخ محمـــد ابوزهـــره کـــه از فقیه تریـــن 
فقهـــا بـــه مـــدارس و مکاتـــب فقـــه اســـامی در ســـدۀ 
ـــده و آن را  ـــر ش ـــار را منک ـــر سنگس ـــت، کیف ـــتم اس بیس

مجازاتـــی یهـــودی و نـــه اســـامی دانســـته اســـت.
بیســـتم: جـــاِن ســـخن این کـــه سنگســـار هیـــچ 
ــا  ــر زنـ ــته و کیفـ ــام نداشـ ــی در اسـ ــا و جایگاهـ مبنـ
ـــح  ـــدان تصری ـــم ب ـــرآن کری ـــه ق ـــه ک ـــز آن چ ـــزی ج چی
کـــرده، نمی باشـــد و آن یـــا تازیانـــۀ طرفیـــِن زنـــا یـــا 
ـــرد  ـــه م ـــاکار و تنبی ـــارِی زن زن ـــاختِن اجب ـــین س خانه نش

زنـــاکار اســـت .
هنر از نظرگاه ترابی  

ــلمانان در  ــی از مسـ ــه برخـ ــی از کج فهمی هایـــی کـ یکـ
ـــت،  ـــر اس ـــالۀ هن ـــد، مس ـــا ان ـــه آن مبت ـــامی ب ـــع اس جوام
ـــۀ  ـــه جامع ـــد ک ـــور می کنن ـــی تص ـــه برخ ـــا ک ـــن معن ـــه ای ب
ـــد  ـــدام بای ـــردم م ـــه در آن م ـــت ک ـــی اس ـــامی جامعه ی اس
ــدی  ــی جـ ــد؛ جامعه یـ ــد بپردازنـ ــادِت خداونـ ــه عبـ بـ
ـــود  ـــی وج ـــدی جای ـــر و هنرمن ـــرای هن ـــه ب ـــن ک و خش
نـــدارد و دیـــن داران نیـــز بایـــد همیشـــه چشـــم نگران و 
دل پریشـــاِن قبـــر و قیامـــت و پـــل صـــراط و منکـــر و 

ـــند.  ـــر باش نکی
ـــوا  ـــن دار و باتق ـــود را دی ـــه خ ـــرای این ک ـــا ب ـــِن م متدینی
ــوس  ــرۀ عبـ ــود چهـ ــه خـ ــواره بـ ــد، همـ ــان دهنـ نشـ
واقـــع  در  و  می گیرنـــد،  خشـــن  و  درهم کشـــیده  و 
ـــًا  ـــه حتم ـــود را ک ـــدِی خ ـــأس و نومی ـــرخورده گی و ی س
ــانند و  ــن می پوشـ ــاِی دیـ ــت، قبـ ــی اسـ ــکلی روانـ مشـ
ـــل  ـــن تحمی ـــر دی ـــود را ب ـــوِس خ ـــک و عب ـــِت خش طبیع

 . می کننـــد
و  بدفهمـــی  دیـــن،  گنـــاه  تنهـــا  میـــان،  ایـــن  در 
کج ســـلیقه گِی آن هـــا و سوءبرداشت شـــان از برخـــی 
نصـــوص و بی توجهـــی بـــه نصـــوص شـــرعِی دیگـــر 

اســـت.
ــا  ــه بدفهمی هـ ــِح این گونـ ــرای تصحیـ ــی بـ ــر ترابـ دکتـ
کـــه بـــدون شـــک ضربـــۀ ســـختی بـــر پیکـــر دیـــن و 
ـــاب  ـــده و دو کت ـــه کار ش ـــت ب ـــد، دس ـــت وارد می کن دیان
بـــا ارزش بـــه نام هـــای »قیـــم الدیـــن و رســـالیۀ الفـــن« 
ــارق  ــر( و »نمـ ــالت مندی هنـ ــای دیـــن و رسـ )ارزش هـ
اســـامیۀ« )نازبالش هـــای اســـامی( نوشـــته اســـت 
ــکنی  ــِت قیدشـ ــی را در نهایـ ــر و آرایـ ــا نظـ و در آن هـ
ــدون  ــاب بـ ــن دو کتـ ــت. وی در ایـ ــرده اسـ ــزار کـ ابـ
ـــه  ـــی ک ـــا جای ـــا را ت ـــواِع هنره ـــۀ ان ـــی هم ـــچ تحفظ هی
ــمرده و  ــز شـ ــد، جایـ ــی نینجامـ ــوری اخاقـ ــه محظـ بـ
خواهـــان آشـــتِی توده هـــای مســـلمان بـــا هنـــری کـــه 
ـــوی  ـــه س ـــوت ب ـــی و دع ـــاح و دگرگون ـــزار اص آن را اب

ــت. ــده اسـ ــد، شـ ــدا می بیننـ خـ
ترابـــی متفکـــر از هرگونـــه قیـــد و بنـــدی آزاد و رهـــا 
ـــرای  ـــن امـــر موجـــب شـــد کـــه او همـــواره ب اســـت و همی
ــژه  ــد؛ به ویـ ــده باشـ ــوک آور و نگران کننـ ــه گان شـ همـ
ـــمنان از  ـــان و دش ـــب مخالف ـــه اغل ـــام گرایان ک ـــرای اس ب
ـــان  ـــا این ـــری اش ب ـــدال فک ـــترین ج ـــته اند و بیش ـــن دس ای
ـــوی  ـــه س ـــان ب ـــوی این ـــات از س ـــیلی از اتهام ـــوده و س ب
ـــنت،  ـــکار س ـــونی، ان ـــده اســـت: فراماس ـــرازیر ش ـــی س تراب
ـــی و... .  ـــرِی اخاق ـــان، اباحی گ ـــاندن زن ـــاد کش ـــه فس ب
حتـــا جماعـــت اخوان المســـلمین ســـودان کـــه حســـن 
ـــی  ـــال 1988م بیانیه ی ـــود، در س ـــر آن ب ـــی روزی رهب تراب
ـــان  ـــاف می ـــه اخت ـــد ک ـــر ش ـــرد و در آن متذک ـــر ک منتش
ـــت. و  ـــول اس ـــِر اص ـــر س ـــاف ب ـــی، اخت ـــوان و تراب اخ
یکـــی از نویســـنده گان ســـلفی ادعـــا کـــرد، کاری کـــه 
ترابـــی می کنـــد تکـــرارِ کاری اســـت کـــه مارتیـــن 
ـــذار  ـــم بنیان گ ـــرد؛ او ه ـــک ک ـــای کاتولی ـــا کلیس ـــر ب لوت

پروتستانتیســـم اســـامی اســـت!  
بـــا ایـــن حـــال، بســـیاری از متفکـــران اســـام گرا هـــم، 
ــتقل در  ــرا و مسـ ــی تجدیدگـ ــی را مکتبـ ــن ترابـ حسـ
ـــران  ـــی از رهب ـــی یک ـــد. فتح ـــمرده ان ـــر ش ـــام معاص اس
فکـــری و تشـــکیاتی برجســـتۀ اخوان المســـلمین در 
ـــد  ـــار راش ـــی در کن ـــه تراب ـــت ک ـــرده اس ـــرار ک ـــان اق لبن
ـــرِی  ـــب فک ـــکیل دهندۀ مکت ـــب، تش ـــید قط ـــی و س غنوش
تجدیدگـــرا و مســـتقلی هســـتند کـــه وی آن را مکتـــب 

ــت . ــده اسـ ــلمین نامیـ ــرای اخوان المسـ تجدیدگـ
آرای ترابی در ارتباط با برخی مسایل اعتقادی

ـــروج  ـــم م ـــا فه ـــادی، ب ـــایل اعتق ـــی از مس ـــی در برخ تراب
میـــاِن مســـلمانان بـــه مخالفـــت برخاســـته اســـت کـــه 
ـــیح و  ـــرت مس ـــت حض ـــکار بازگش ـــا، ان ـــن آن ه مهم تری
ـــران  ـــودِن پیامب ـــوم ب ـــخنش در معص ـــال و س ـــور دج ظه

ـــت. ـــی اس اله

ـــیح  ـــِت مس ـــالۀ بازگش ـــارۀ مس ـــوان درب ـــه می ت ـــا آن چ ام
گفـــت ایـــن اســـت کـــه دکتـــر ترابـــی در ایـــن زمینـــه 
ـــد  ـــت، مانن ـــته اس ـــی تمســـک جس ـــات قران ـــر آی ـــه ظواه ب
ـــیح  ـــرت مس ـــت از حض ـــه حکای ـــد ک ـــول خداون ـــن ق ای
می کنـــد: »ومبشـــرا برســـول یأتـــي مـــن بعـــدي اســـمه 
أحمـــد« : »و نیـــز بشـــارت دهنده بـــه رســـولی هســـتم 
کـــه بعـــد از مـــن می آیـــد و نـــام او "احمـــد" اســـت«. 
وی بـــه ایـــن بـــاور اســـت این کـــه می گویـــد: »پـــس از 
ـــد  ـــا را رد می کن ـــور علم ـــول جمه ـــخن ق ـــن س ـــن« ای م
ـــده  ـــون زن ـــا کن ـــم ت ـــر مری ـــای پس ـــد عیس ـــه می گوین ک
اســـت و دوبـــاره در آخرالزمـــان برمی گـــردد. کمـــا 
این کـــه ایـــن گفتـــار خداونـــد بـــه زبـــان عیســـی کـــه 
ــا دمـــت  ــزکاۀ مـ ــاۀ والـ ــي بالصـ ــد: »وأوصانـ می فرمایـ
ـــاز و زکات  ـــه نم ـــه ب ـــده ام، توصی ـــا زن ـــرا ت ـــا« : »و م حی
ــه  ــار مـــی آورد کـ ــرده اســـت« ایـــن اشـــکال را به بـ کـ
ــت  ــده اسـ ــمان ها زنـ ــیح در آسـ ــرت مسـ ــر حضـ اگـ
و روزی می خـــورد، چگونـــه زکات مـــاِل خـــود را 

پرداخـــت می کنـــد؟ 
ـــاری  ـــث بخ ـــات، احادی ـــر آی ـــه ظواه ـــاد ب ـــا اعتم ـــی ب تراب
و مســـلم را رد می کنـــد کـــه در مـــورد بازگشـــت 
ــال وارد شـــده اســـت. او  ــیح و پدیـــد آمـــدن دجـ مسـ
بـــر ایـــن مســـأله پافشـــاری می کنـــد کـــه آن احادیـــث، 
ـــراث  ـــر می ـــه ب ـــد ک ـــیحی ان ـــگ مس ـــار فرهن ـــری از آث اث
اســـامی تأثیـــر گذاشـــته و ناآگاهانـــه بـــه کتاب هـــای 
ـــا  ـــه اش ب ـــی در مصاحب ـــد. تراب ـــرده ان ـــه ک ـــث رخن حدی
تاریـــخ 21/۴/2006م می افزایـــد:  بـــه  شرق االوســـط 
ـــی  ـــه عیس ـــت ک ـــک اس ـــد: "نزدی ـــه می گوین ـــی ک »احادیث
بـــر شـــما فـــرود آیـــد و چنیـــن کاری کنـــد"، مـــن بـــه 
ـــگ  ـــار فرهن ـــه آث ـــد ب ـــه برمی گردن ـــتم ک ـــاور هس ـــن ب ای
نصرانیـــت، و اشـــتباهًا ایـــن ســـخنان بـــه رســـول خـــدا 
ــت«.  ــده اسـ ــبت داده شـ ــلم نسـ ــه وسـ ــی اهلل علیـ صلـ
ـــن  ـــی چنی ـــش از تراب ـــز پی ـــا نی ـــید رض ـــد رش ـــه محم عام
ســـخنانی را مفصـــًا بیـــان کـــرده و چنیـــن می گویـــد: 
»اکثـــر نصرانی هـــا بـــه ایـــن بـــاور انـــد کـــه عیســـی 
ـــر  ـــن فک ـــا ای ـــد ت ـــاش کردن ـــواره ت ـــد و هم ـــرود می آی ف
ـــلمانان  ـــان مس ـــروز می ـــا ام ـــام ت ـــور اس ـــان ظه را از زم
رواج دهنـــد و کســـانی هـــم ماننـــد وهـــب بـــن منبـــه 
پـــس از کعـــب االحبـــار تـــاش کردنـــد تـــا این گونـــه 
ــردن  ــل کـ ــا داخـ ــرده و بـ ــیر کـ ــخنان را وارد تفاسـ سـ
این گونـــه خرافـــات، تفســـیر قـــرآن را مشـــوه ســـازند«. 
وی می افزایـــد: »مـــا می دانیـــم کـــه ابوهریـــره از کعـــب 
االحبـــار روایـــت کـــرده و او را تصدیـــق می نمـــوده 
ــاس  ــن عبـ ــارۀ ابـ ــوان دربـ ــه می تـ ــت... و این گونـ اسـ
و کســـاِن دیگـــر گفـــت کـــه از کعـــب روایـــت کردنـــد 
از  این گونـــه  . ســـخنانی  نمودنـــد  را تصدیـــق  او  و 
علمـــای معاصـــر االزهـــر شـــریف ماننـــد: محمـــد ابـــو 
زهـــره، محمـــود شـــلتوت و شـــیخ مراغـــی نیـــز نقـــل 
ـــِم  ـــۀ مه ـــک نکت ـــه ی ـــی ب ـــد غزال ـــا محم ـــت. ام ـــده اس ش
دیگـــر اشـــاره کـــرده و می گویـــد: »اگـــر مـــا بگوییـــم 
کـــه حضـــرت عیســـی علیه الســـام در آســـمان زنـــده 
ـــت«  ـــار الوهی ـــزی از »آث ـــِل چی ـــخن حام ـــن س ـــت، ای اس

در مســـحیت خواهـــد بـــود« . 
شـــیخ رشـــید رضـــا بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده اســـت 
کـــه »در کتـــاب و ســـنت، نـــص قطعی الثبـــوت و 
قطعی الداللتـــی کـــه داّل بـــر فـــرود آمـــدن مســـیح 
ـــه  ـــف ب ـــلمانان مکل ـــا مس ـــدارد ت ـــود ن ـــد، وج ـــته باش داش
ـــت  ـــود دارد احادیثی س ـــه وج ـــند، آن چ ـــه آن باش ـــاد ب اعتق
کـــه به خاطـــر عجیب وغریـــب بـــودن موضوع شـــان بـــه 
ـــراج  ـــلم آن را اخ ـــاری و مس ـــد و بخ ـــیده ان ـــهرت رس ش
ـــده  ـــت ش ـــره روای ـــا از ابوهری ـــتر آن ه ـــه بیش ـــد ک ـــرده ان ک
اســـت، و ایـــن مســـأله از مســـایل اعتقادی یـــی اســـت 

کـــه خواهـــان نـــص قطعـــی متواتـــر اســـت« . 
کعب االحبـــاری کـــه رشـــید رضـــا از او صحبـــت 
می کنـــد، کســـی اســـت کـــه معاویـــه پســـر ابوســـفیان 
اســـت،  آمـــده  بخـــاری  در  چنان چـــه  دربـــاره اش 
می گویـــد: او از صادق تریـــن اشخاصی ســـت کـــه از 
ــه  ــود این کـ ــا وجـ ــد، بـ ــخن می گویـ ــاب سـ ــل کتـ اهـ
ــه کرده ایـــم« . و نقـــل  مـــا دروغ هایـــی را از او تجربـ
ابوهریـــره از کعب االحبـــار در اخبـــار صحیـــح معـــروف 
ـــت:  ـــل اس ـــت ذی ـــۀ آن روای ـــه از جمل ـــت ک ـــهور اس و مش
ـــوی  ـــه س ـــن ب ـــت: »م ـــه گف ـــت اســـت ک ـــره روای از ابوهری
ـــار  ـــا کعب االحب ـــا ب ـــدم و در آن ج ـــارج ش ـــور خ ـــوه ط ک
ـــم  ـــوارت برای ـــا ایشـــان نشســـتم، او از ت ـــردم، ب ـــات ک ماق
ـــخن  ـــدا س ـــول خ ـــش از رس ـــن برای ـــت و م ـــخن گف س

گفتـــم« . 
کمتریـــن چیـــزی کـــه می تـــوان دربـــارۀ احادیـــث 
ـــیح  ـــت مس ـــا برگش ـــاط ب ـــه در ارتب ـــلم، ک ـــاری و مس بخ
ـــت  ـــت، گف ـــده اس ـــال آم ـــیح دج ـــور مس ـــم و ظه ـــن مری ب
ایـــن اســـت کـــه ایـــن اخبـــار غریـــب و شـــبهه برانگیز 
ـــام  ـــزرِگ اس ـــای ب ـــرای علم ـــم ب ـــته ها ه ـــد و در گذش ان
ماننـــد بیهقـــی و ابـــن حجـــر و دیگـــران - چـــون بـــا 
واقعیت هـــای یقینـــی تعـــارض داشـــته و خـــود آن 
ــاد  ــکاالتی ایجـ ــد - اشـ ــوده انـ ــض بـ ــا متناقـ روایت هـ

ـــد. ـــرده ان ک

بــی؛ ا دکتــر     تر
و سیاست مداری جنجالی  تابوشکن   مجتهدی 

احمـد ذكی خاورنیا   //////////////////////////////////////////////////////// بخش ششم
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راه پیمایــی دیــروز در کابــل بــه خشــونت کشــیده شــد و 
نیروهــای امنیتــی 9 تــن از معترضــان را کشــته و شــماری 

را زخمــی ســاختند. 
دیــروز )جمعــه  کابــل  از شــهروندان  تــن  هــزاران 
12 جــوزا( در هــوای داغ تابســتانی و در روز مبــارک 
رمضــان،  بــا برپایــی راهپیمایــی اعتراضــی در واکنــش بــه 
حملــۀ تروریســتی چهارشــنبۀ گذشــته، مســووالن دولتــی 
ــه  ــد ک ــرده و گفتن ــی ک ــی و ناتوان ــه بی کفایت ــم ب را مته
ــت از  ــت و حفاظ ــن امنی ــی تأمی ــی توانای ــران کنون رهب

ــد.  ــردم را ندارن ــال م ــان و م ج
ــی  ــه چهارراه ــت ب ــف پایتخ ــق مختل ــان از مناط معترض
ــت-  ــورت گرف ــنبه ص ــۀ چهارش ــه حمل ــق -جایی ک زنب
ســرازیر شــده و خواســتار ســرنگونی حکومــت گردیدند.  
ــهروندان  ــات ش ــه اعتراض ــخ ب ــی در پاس ــای امنیت نیروه
دســت بــه ماشــه بردنــد و 9 تــن از معترضــان را کشــتند 

ــن دیگــر را مجــروح ســاختند.  ــه 20 ت و نزدیــک ب
ــالم  ــد س ــداد، محم ــن روی ــه گان ای ــان باخت ــان ج در می
ــت  ــاون نخس ــار مع ــم ایزدی ــد عل ــر محم ــار پس ایزدی

ــت.  ــامل اس ــز ش ــتان نی ــنای افغانس ــس س مجل
ــان گاز  ــوی معترض ــه س ــان ب ــی همچن ــای امنیت نیروه
اشــک آور شــلیک کردنــد و ده هــا تــن را مســموم 
ســاختند. در میــان مسموم شــده گان، خبرنــگاران شــماری 

ــتند.  ــز شــامل هس ــور نی از رســانه های کش
ــه  ــرگ ب ــعارهای »م ــردادن ش ــا س ــده گان ب تظاهرات کنن
ــته  ــب«، و »خس ــرادران طال ــه ب ــرگ ب ــینان«، »م ارگ نش
از مــرگ بــه ســوی ارگ« گفتنــد کــه امنیــت حــق 
ــا  ــی "ب ــردم اســت و مســووالن حکومــت وحــدت مل م
قربــان  سیاسی شــان  بازی هــای  در  را  آن  بی شــرمی" 

می کننــد.
یــک معتــرض خشــمگین گفــت کــه حکومــت بعــد از 
هــر حملــۀ تروریســتی تنهــا آن عمــل را تقبیــح می کنــد 
ــی  ــای حکومت ــتان را در زندان ه ــن تروریس ــران ای و س

ــد. ــی می کن ــد و پذیرای ــذا می ده ع
ــم  ــا آمده ای ــت: م ــان داش ــان بی ــر از معترض ــی دیگ یک
ــن  ــب در ارگ ریاســت جمهوری را نفری ــرادران طال ــا ب ت
کنیــم و از خــواب بیدارشــان ســازم. امــروز از آنــان 
حســاب می خواهیــم. آنــان مســووالن اصلــی کشته شــدن 

ــتند. ــای هس ــایر والیت ه ــل و س ــهروندان کاب ش
او کــه شــعارِ »بــرادری بــا طالبــان، دشــمنی با شــهروندان« 
ســر مــی داد گفــت کــه حکومــت بایــد بــرای خانــواده گان 
ــز  ــت را نی ــگ معفای ــردازد و فرهن ــت بپ ــان غرام قربانی

پایــان ببخشــد.
ــوب  ــس لت وک ــوی پولی ــه از س ــان ک ــی از معترض یک

شــده بــود، بــه خبرنــگار روزنامــۀ مانــدگار گفــت: وقتــی 
می خواســتیم جــادۀ منتهــی بــه ارگ را طــی کنیــم، پولیس 
نخســت شــلیک هوایــی کــرد، بعــد زیــر پــای معترضــان 
شــلیک کــرد کــه بــه چندیــن تــن گلولــه اصابــت نمــود.
ــه ارگ،  ــی ب ــای منته ــا در جاده ه ــال درگیری ه ــه دنب ب
مــردم  از  اعامیه یــی  نشــر  بــا  ریاســت جمهــوری 

خواســت تــا آرامش شــان را حفــظ کننــد.
در اعامیــۀ ارگ آمــده اســت: "پولیــس و نیروهــای امنیتی 
ــه  ــق ب ــل، برخــورد مســلکی و مطاب ــا تحم ــد ب موظف ان
ــده گان و  ــرات کنن ــت تظاه ــن امنی ــار در تأمی اصــول رفت
نظــم عامــه عمــل کننــد کــه همــکاری مــردم بــا پولیــس، 
ــک  ــه کم ــم عام ــن نظ ــا را در تأمی ــن نیروه ــد ای می توان
شــایان کنــد. امیــد اســت کــه تظاهــرات کننــدگان اجــازه 
ــل  ــان را مخت ــت مدنی ش ــودجویان، حرک ــا س ــد ت ندهن
ــه  ــرای آشــوب و اغتشــاش ب ــن فرصــت ب ــرده و از ای ک

ــد." ــرداری کنن ــان بهره ب ــع خودش نف
ــزرگان و  ــتان از ب ــت افغانس ــت: حکوم ــزوده اس ارک اف
ــرات را  ــد تظاه ــه رون ــد ک ــا می کن ــی تقاض ــاالن مدن فع
ــۀ  ــی روحی ــع عموم ــی و مناف ــط قانون ــا ضواب ــق ب مطاب
مــردم، مدیریــت کننــد. دولــت  جمهــوری اســامی 
ــده گان  ــرات کنن ــی و تظاه ــای مدن ــتان از نهاده افغانس
ــی خــود را  ــه می خواهــد کــه خواســت های مدن صمیمان
از طریــق بحــث و مفاهمــه بــا دولــت در میــان گذارنــد، 
ــل  ــرای ح ــترک ب ــی و مش ــب، عمل ــکار مناس ــا راه ت

ــردد. ــتجو گ ــود جس ــکات موج مش
اعامیــۀ ارگ هم چنــان صراحــت دارد: "رهبــری دولــت 
جمهــوری اســامی افغانســتان، خــود متعهــد بــه اســتماع 
از  پــس  و  می دانــد  مــردم  مشــروع  خواســت های 
ــا قوانیــن  دریافــت ایــن خواســت های معقــول، مطابــق ب
دولــت  آن رســیده گی می شــود.  بــه  نافــذۀ کشــور 
افغانســتان اطمینــان می دهــد و متعهــد اســت کــه رویــداد 
ــد  ــی می کن ــدی بررس ــۀ ج ــر را به گون ــتی اخی تروریس
ــا کوتاهــی  ــردم م ــت م ــن امنی ــه در تأمی ــر کســی ک و ه
ــورد  ــور م ــذۀ کش ــن ناف ــا قوانی ــق ب ــد، مطاب ــرده باش ک
پیگــرد قــرار می دهــد و بــرای جلوگیــری از تکــرار 
ــد. ــت می باش ــع روی دس ــر قاط ــوادث، تدابی ــن ح چنی
در ایــن حــال، عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت 
ــه  ــاه تصویــری گفــت کــه ب ــۀ کوت وحــدت ملــی در بیان

ــد. ــیده  گی می کنن ــان رس ــت های معترض خواس
ــماری  ــدن ش ــته و زخمی ش ــف از کش ــراز تأس ــا اب او ب
نماینــده گان  حضــور  در  کــه  افــزود  معترضــان  از 
ــه خواســت های  ــیده گی ب ــن رس ــده گان، ضم اعتراض کنن
آنــان بــا عامــان قتــل و مجروح ســازی معترضــان 
تظاهــرات  پایــان  در  می گیــرد.  صــورت  برخــورد 
ــی  ــرۀ سیاس ــدرام دو چه ــف پ ــا مســعود و لطی احمدضی
نیــز بــه معترضــان پیوســتند و خواســتار حکومــت موقــت 

ــدند.  ــگام ش ــات زودهن و انتخاب

ــو خــرداری ورکــړی چــې کــه افغــان  ــو طالبان وســله وال

ولســمرش د حقــاين شــبکې او طالبانــو د یــو شــمېر 

ــه د  ــه ب ــو د اعــدام حکــم توشــيح کــړي، دغــه ډل زندانیان

ــي. ــچ واخ ــوی غ هغ

خــو د مــي شــورا یــو شــمېر رسچينــې او د افغــان 

حکومــت يــوه رسچینــه وايــي، طالبانــو پــه 

ــه دوامــداره توګــه وژل کــړي  افغانســتان کــې پ

او لــه دې کاره یــې هېــڅ الس نــه دی اخيســتی.

پــه دوامــداره  افغانســتان کــې  پــه  طالبانــو 

ــه  ــې ل ــه ي ــڅ کل ــک وژيل دي او هې ــه خل توګ

اخيســتی. دی  نــه  الس  تاوتريخــوايل 

ــو او د  ــمېر غړي ــو ش ــورا ي ــي ش ــره د م دا خ

ــه  ــته ل ــې وروس ــوې رسچين ــت ي ــان حکوم افغ

ــو خــرداری ورکــړ،  هغــه کــړې ده چــې طالبان

ــداين  ــو زن ــي د يوولس ــمرش ارشف غن ــه ولس ک

ســخت دريځــو د اعــدام حکــم توشــيح کــړي، 

ــې واخــي. ــه ي غــچ ب

د افغانســتان د مرشانــو جرګــې لومــړي مرســتيال 

ــد  ــو د دغــه تهدی ــار د طالبان ــم ايزدي محمــد عل

پــه اړه د جمعــې پــه ورځ لــه ازادي راډيــو رسه د 

خــرو پــر مهــال وويــل:

پــوري  پــه جګــړه الس  "طالبــان هــره ورځ 

کــوي، پــه تاوتريخــوايل الس پــوري کــوي او شــا او خــوا 

ــو  ــه طالبان ــده مرغ ــه ب ــوي، ل ــدف ګرځ ــک ه ــول خل ټ

هېــڅ وخــت د خلکــو لــه وژنــې الس نــه وو اخيســتی او 

ــو  ــه مــن ي ــو،پ ه دې اســاس، هيل مــوږ د دې شــاهدان ي

چــې طالبــان درک کــړي او لــه جګــړې او تاوتريخــوايل، 

د خلکــو لــه وژنــې او افغانســتان لــه ويجاړولــو الس 

واخــي، زه پــه دې بــاور یــم چــې طالبــان پــه خپلــه دغــه 

ســراتيژي او پروګــرام کــې بريــايل نــه دي او د هــرې 

ــږي." ــري کې ــو لې ــه خلک ــدو رسه ل ــه تېرې ــې پ ورځ

ــل  ــه کاب ــت پ ــي رياس ــت عموم ــي امني ــتان د م د افغانس

ــې  ــي حمل ــړۍ مب ــر خون ــه ورځ ت ــنبې پ ــې د چهارش ک

ــه د پاکســتان د اســتخبارايت  وروســته وويــل چــې دا حمل

ادارې پــه همــکارۍ د حقــاين شــبکې لــه خــوا شــوې وه.

خــو پاکســتان ويــي چــې افغــان حکومــت د خپلــې 

ــوي. ــاړه اچ ــر غ ــتان پ ــړه د پاکس ــۍ پ ناکام

ــوه  ــې ي ــر دې حمل ــې ت ــوې رسچين ــت ي ــان حکوم د افغ

ــي د هغــو  ــل چــې ولســمرش ارشف غن ورځ وروســته ووي

يوولســو حقــاين شــبکې او طالبانــو غړيــو چــې زندانيــان 

ــړی دی. ــيح ک ــم توش ــدام حک دي، د اع

خــو د افغانســتان د جمهــوري رياســت ويانــد ويــي چــې 

دا حکــم تــر اوســه نــه دی توشــيح شــوی.

ــوې  ــو د ي ــو طالبان ــله وال ــس د وس ــري اژان ــرز خ رويټ

ــي،  ــې وي ــور ورکــړی چــې دغــې ډل ــه اړه راپ ــې پ اعالمي

ــه د  ــې ب ــورت ک ــه ص ــدام پ ــه اق ــت د دغ ــان حکوم د افغ

ــه عــديل سيســټم څخــه غــچ  ــواد ل حکومــت او دغــه هې

ــي. واخ

پــه همــدې حــال کــې د افغانســتان د ولــي جرګــې يــوې 

ــې  ــل چ ــه ووي ــو ت ــي ازادي راډی ــر ابراهيم ــړي نيلوف غ

ــم  ــدام حک ــو د اع ــب زندانيان ــمرش د طال ــان ولس ــه افغ ک

توشــيح کــړ، دا د خلکــو د اســتازي پــه توګــه د دې اقــدام 

ــوي. ــی ک ــړ او هرکل مالت

مېرمــن ابراهيمــي همــداراز د طالبانــو خــرداري 

ــې  ــې مخک ــې دې ډل ــل چ ــاره ووي ــه اش ــه پ ت

هــم هېــڅ کلــه لــه قتلونــو او وژنــو الس نــه دی 

اخيســتی.

نوموړې زیاته کړه:

"ايــا طالبانــو تــر اوســه غــچ نــه دی اخيســتی؟ 

ــه کار  ــد څ ــت باي ــر حکوم ــه نظ ــو پ ــو ستاس ن

وکــړي او د فشــار لــه کومــې وســيلې کار 

واخــي چــې مقابــل لــوري تــه ځــواب وويــل 

يش چــې د دې ټــول وحشــت راوړونکــی 

ــان کــه غــچ اخــي څــه ډول انتقــام  دی؟ طالب

اخــي؟ طالبانــو تــر اوســه څــه کــړي دي؟ فکر 

کــوم تــر دې زیــات غــچ نــه اخيســتل کېــږي، 

ــزم  ــا ترورې ــمنانو ي ــو دښ ــا د افغانان ــو ي طالبان

ــه دی کــړی." ــګ ن ــر شــا ت ــڅ وخــت پ هي

يــوې  حکومــت  افغــان  د  خــوا  بلــې  لــه 

ــه  ــو ت ــه رشط ازادي راډي ــودلو پ ــه ښ ــوم ن ــې د ن رسچين

وويــل چــې طالبانــو تــر دې مخکــې هــم پــر افغانانــو زړه 

ــې دوام  ــه ي ــو ت ــو او قتلون ــه دی ســوځلی او خپلــو حمل ن

ورکــړی دی.

پــه کابــل کــې د وروســتۍ خونــړۍ حملــې مســئولیت تــر 

اوســه چــا نــه دی اخيســتی.

وســله والــو طالبانــو رد کــړې چــې د دې حملــې تــر شــا 

د دوی الس وو.
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چرا شبکۀ حقانی برای...
و جمــع آوری منابــع مالــی شــبکۀ حقانــی تعیــن گردیــد. 
ــی  ــل حقان ــو فامی ــن عض ــه نازدانه تری ــی ک ــس حقان ان
می باشــد، عــاوه بــر مســوولیت جمــع آوری منابــع مالــی 
ــوولیت  ــود، مس ــج ب ــور های خلی ــی از کش ــبکۀ حقان ش
ــی شــبکه های اجتماعــی و یکــی از  پیشــبرد امــور تبلیغات
مشــاوران برجســتۀ شــبکۀ حقانــی در تمــام برنامه ریزی هــا 
ــهر اســام آباد  ــک ش ــری« نزدی ــۀ »م ــود و در منطق ــز ب نی
ــال  ــر س ــاه اکتوب ــی در م ــس حقان ــرد. ان ــی می ک زنده گ
ــران  ــر از س ــی دیگ ــید، یک ــظ رش ــا حاف ــراه ب 201۴ هم
ــوی  ــترک از س ــات مش ــک عملی ــی ی ــی ط ــبکۀ حقان ش
ریاســت امنیــت ملــی، زمانــی کــه من مســوولیت ریاســت 
ــه  ــد. )درحالی ک ــار گردی ــتم، گرفت ــی را داش ــت مل امنی
بعضــی از ســران حکومــت وحــدت ملــی بنــا بــر دالیلــی 

ــد(. ــود نبودن ــاری خوش ن ــن گرفت از ای
ــی ســبب فشــارهای بســیار جــدی  ــاری انــس حقان گرفت
بــاالی شــخص ســراج الدین حقانــی، شــبکۀ حقانــی 
ــد و  ــف گردی ــل مختل ــه دالی ــتان ب و »آی اس آی« پاکس
ــه مســووالن،  ــدات ب ــه شــمول تهدی ــف ب ــُرق مختل از ُط
ــاع خارجــی  ــی و اتب اختطــاف اســتادان دانشــگاه امریکای
ــی از  ــس مخف ــتان در مجال ــان پاکس ــای نظامی و تقاضاه
ــی  ــدد رهای ــی در ص ــدت مل ــت وح ــووالن حکوم مس
ــی از  ــا، یک ــام تاش ه ــمول تم ــه ش ــد. ب ــرده برآمدن نام ب
ــد دارد،  ــام آباد رفت وآم ــه اس ــه ب ــتان ک ــذان افغانس متنف
ــاوران  ــی از مش ــۀ یک ــویی و مداخل ــکاری، همس ــه هم ب
ــی در صــدد  ــت وحــدت مل ــار حکوم ارشــد و تام االختی
ــس  ــی ان ــات و در ُکل، رهای ــۀ تحقیق ــه در پروس مداخل
حقانــی گردیدنــد. همــان بــود کــه ریاســت امنیــت ملــی 
ــات،  ــردن مداخ ــدود ک ــارها و مح ــتن فش ــت کاس جه
ــه  ــل ب ــهر کاب ــای ش ــف خانه ه ــی را از توقی ــس حقان ان
زنــدان بگــرام انتقــال داد. در جریــان تحقیقــات، نام بــرده 
ــت در  ــی و دخال ــود از آگاه ــط خ ــت خ ــم و دس ــه قل ب
ــراف  ــی اعت ــبکۀ حقان ــتی ش ــای تروریس ــام عملیات ه تم
ــاه  ــراد بیگن ــد و کشــتار اف ــات ورزی ــه آن مباه ــرده و ب ک
را جهــاد پنداشــت کــه در نهایــت، بــا وجــود چندین بــار 
بــه تأخیــر انداختــن پروســۀ محاکمه)کــه تــا بــه حــال در 
ــر گرفتــه اســت(، براســاس  حــدود دو نیــم ســال را در ب
اعتراف هــای انــس حقانــی، محاکــم افغانســتان موصــوف 

ــد. ــه اعــدام کردن را محکــوم ب
ــدت  ــی در کوتاه م ــس حقان ــدام ان ــه اع ــود این ک ــا وج ب
در جنــگ بــا تروریســم تأثیــر جــدی نخواهــد داشــت، اما 
ــردم افغانســتان  ــت و م ــرای حکوم دو نتیجــۀ عمــده را ب

خواهــد داشــت:
مبــارزه  در  را  ملــی  1- جدیــت حکومــت وحــدت 
ــه  ــت و این ک ــد گذاش ــش خواه ــه نمای ــم ب ــا تروریس ب
طــرف  نــه  می گیــرد،  را  مــردم  طــرف  حکومــت 
ــا  ــدون شــک ب ــم، ب ــویی ه ــی را. از س ــای پنهان معامله ه
ــردم،  ــی م ــت جمع ــه اراده و خواس ــرام ب ــل و احت تمثی
پیــام محکمــی بــه تروریســتان خواهــد فرســتاد کــه 
مــردم بــا آنــان نیســتند و در پهلــوی تســکین احساســات 
قربانیــان حمــات تروریســتی، موجــب حمایــت مــردم از 
حکومــت و از بیــن رفتــن شــک و تردیدهــا در قســمت 
ــا  ــارزه ب ــر مب ــی در ام ــدت مل ــت وح ــت حکوم جدی

ــد. ــد گردی ــم خواه تروریس
ــی و  ــزۀ نیروهــای امنیت ــه و انگی ــردن روحی ــد ب 2- در بلن
دفاعــی و همچنــان قــوه قضایــه و در کِل مردم، تأثیر بســزا 
خواهــد داشــت. همچنیــن مســیر مبــارزه بــا تروریســم و 
پالیســی جنــگ و صلــح را تعیــن خواهــد کــرد و موجــب 

بســیج عمومــی در برابــر تروریســم خواهــد گردیــد.
اما در مورد پاکستان:

و  افغانســتان  ســران حکومــت  ســال  شــانزده  طــی 
ــا  ــد ت ــاش کردن ــف ت ــا مختل ــی از طریق ه ــۀ جهان جامع
حکومــت پاکســتان را بــه همــکاری بــا جانــب افغانســتان 
در امــر مبــارزه بــا تروریســم تشــویق و ترغیــب کنــد کــه 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت، بلک ــی نداش ــۀ ملموس ــا نتیج نه تنه
ــمنان  ــتان و دش ــتان، پاکس ــیب پذیری افغانس ــی دو آس یک
ازدیــاد  موجــب  و  ســاخت  جســورتر  را  افغانســتان 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــتان گردی ــکات در افغانس مش
کــه پاکســتان حداقــل در پنــج مــورد نســبت بــه افغانســتان 
آســیب پذیرتر اســت و افغانســتان می توانــد حتــا در 
ــل  ــا توس ــی، ب ــۀ جهان ــردن جامع ــکاری نک ــورت هم ص
ــا  ــه یــک سلســله اصاحــات و اقدامــات در داخــل و ب ب
ــن  ــاالی ای ــته، ب ــات دســت داش ــا امکان ــرمایه گذاری ب س
ــتان را وا دارد  ــب پاکس ــتان جان ــیب پذیر پاکس ــاط آس نق
تــا از تمویــل و تجهیــز شــبکه های تروریســتی و مداخلــه 
در افغانســتان دســت بــردارد. مطمیــن هســتم کــه نتیجــه 
ــردرگمی،  ــرع، س ــت تض ــن حال ــر از ای ــب بهت ــه مرات ب
ــردم  ــرای م ــد را ب ــم و امی ــان و بی ــدا و پنه ــات پی معام

ــت. ــد داش ــتان خواه افغانس

حکومت در واکنش به اعتراضات سراسری در کابل در ماه مبارک رمضان:

9 تن را کشت و ده ها تن را زخمی ساخت

د طالبانو د څو غړو د اعدام موضوع د »مالتړ او ګواښ« ترمنځ

روح اهلل بهزاد
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ورزش
محمود صیقل

هموطنان عزیز؛
در اولیــن دقایــق شــنیدِن خبــر حملــۀ تروریســتی در کابــل، خواب 
ــات  ــارک( جریان ــت نیوی ــح )وق ــا گل صب ــد و ت از چشــمانم پری
دردانگیــز پیامدهــای ایــن حملــۀ بزدالنــه را از طــرق مختلــف تعقیــب می کــردم 

و در درد و غــم قربانیــان و مــردم عزیــز خــود شــریک بــودم.
در اولیــن ســاعات صبــح، از طریــق پســت برقــی، اکثــر ســفرای ملــل متحــد را 
در جریــان حادثــه قــرار دادیــم. در طــول روز در حــدود 70 ســفیر از کشــورهای 
ــان را از  ــار عمیق ش ــب انزج ــه، مرات ــای جداگان ــی پیام ه ــان، ط ــف جه مختل
ــان را  ــت بی دریغ ش ــدردی و حمای ــته و هم ــار داش ــانه اظه ــۀ ددمنش ــن حمل ای
از قربانیــان حادثــه و مــردم افغانســتان اعــام کردنــد. البتــه سلســله وصــول ایــن 

ــه دارد.  ــا ادام پیام ه
ــا  ــم ت ــًا کردی ــد تقاض ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــوی آن، از ش در پهل
ــروز  ــر ام ــا ظه ــه ت ــد ک ــه صــادر کن ــک اعامی ــورد ی ــن م ــر در ای هرچــه زودت
ــادر  ــورا، ص ــن ش ــو ای ــزده عض ــب پان ــد از تصوی ــت و بع ــکل گرف ــه ش اعامی
گردیــد. شــورای امنیــت بعــد از ابــراز همــدردی عمیــق بــا قربانیــان ایــن حادثــه 
و فامیل های شــان، مــردم و حکومــت افغانســتان، اظهــار داشــته اســت کــه 
تروریســم یــک تهدیــد جــدی بــرای صلــح و امنیــت بین المللــی اســت و بــاالی 
ضــرورت بــه محکمــه کشــاندن عامــان، ســازمان دهنــده گان، تمویــل کننــده گان 
و حامیــان ایــن عمــل نکوهیــدۀ تروریســتی تأکیــد کــرده اســت. ضمنــًا، شــورای 
ــوند و از  ــاب ده ش ــد حس ــا بای ــن قتل ه ــووالن ای ــه مس ــرده ک ــد ک ــت تأکی امنی
ــا در نظرداشــت تعهدات شــان، تحــت  ــا ب ــام کشــورها تقاضــًا شــده اســت ت تم
ــد، در  ــل متح ــت مل ــورای امنی ــۀ ش ــای مربوط ــی و قطع نامه ه ــن بین الملل قوانی
ــع  ــر مراج ــتان و دیگ ــت افغانس ــا حکوم ــت ب ــل زش ــن عم ــه ای ــیده گی ب رس

ــد. ــه کنن ــال و همــه جانب مربوطــه همــکاری فع
بعــد از ظهــر امــروز، رییــس کابینــۀ سرمنشــی ســازمان ملــل متحــد بــا این جانــب 
ــو  ــای انتونی ــی آق ــخص سرمنش ــدردی ش ــام هم ــت و پی ــی گرف ــاس تیلفون تم
گوتــارس را بــا قربانیــان حادثــه و مــردم و حکومــت افغانســتان اظهــار داشــت.
اضافتــًا، صبــح امــروز در جریــان انتخابــات ســاالنۀ ریاســت مجمــع عمومــی ملــل 
متحــد، رییــس موجــوده آقــای »پیتــر تامســن« و رییــس منتخــب آقــای »میراســاو 
لوجــکگ« )وزیــر خارجــۀ ســلواک( در بیانــات افتتاحیۀشــان حملــۀ تروریســتی 
ــار  ــردم افغانســتان اظه ــرده و حمایت شــان را از م ــح ک ــه شــدت تقبی ــل را ب کاب
داشــتند. قابــل یــادآوری اســت کــه در جریــان ایــن نشســت، افغانســتان بــه حیــث 

یکــی از معاونــاِن رییــس مجمــع عمومــی بــرای یــک ســال انتخــاب گردیــد.
ــه هدایــت مقامــات کشــور،  ــه و ب ــن حمل ــات بیشــتر ای ــا روشــن شــدن جزیی ب
انشــااهلل اقدامــات بعــدی را در نیویــارک روی دســت گرفتــه و تعقیــب خواهیــم 

کــرد.

ناهید فرید

پــس از حادثــۀ خونیــن امــروز در چهارراهــی زنبــق، 
ــان  ــرا فراموش م ــدا! چ ــم: خداون ــاد بزن ــتم فری می خواس
کرده یــی؟ ناگهــان بــه یــاد آوردم کــه خــدا هیــچ تقصیــری 

ــدارد.  ن
ــد  ــر مرت ــرای ماعم ــل ب ــن کاب ــه در همی ــی ک ــر آنان ــان در براب خودم
فاتحه خوانــی کردنــد، ســکوت کردیــم. خودمــان در برابــر ســتون 
پنجمی هــای شــناخته شــدۀ دشــمن کــه بیــخ گوشــمان زمزمــۀ حمایــت 
از تروریســتان را ســر دادنــد، ســکوت کردیــم. خودمــان در برابــر آنانــی 
ــان  ــم. خودم ــکوت کردی ــد، س ــرادر خواندن ــت را ب ــب تروریس ــه طال ک
ــمن  ــلیم دش ــتی تس ــان را دو دس ــای ملی م ــخ و ارزش ه ــدن و تاری تم

ــم.  کردی
خــدا گفتــه ظالــم و مظلــوم هــر دو بــه جهنــم می روند.)ســورۀ شــورا/39( 
ظالــم بــه خاطــر ظلمــی کــه کــرده و مظلــوم هــم بــه خاطــری کــه زیربــار 

ظلــم رفتــه اســت. از ماســت کــه بــر ماســت!

عبدالکبیر ستوده

ــز  ــی نیســت، شــجاعت نی ــی نیســت، تقــوی کاف ــم کاف عل
مهــم اســت

ــار  ــر اعمــال خون ب ــا در براب ــی کشــور م ــر علمــای دین اکث
ــی  ــد و موقف گیــری جــدی و خال گروهــای تروریســتی ســکوت کرده ان
از ابهامــی در ایــن مــورد نداشــته اند. موضع گیری هــای تنــد و منســجمی 
ــازنوازی،  ــی و س ــوروز، آوازخوان ــل از ن ــه تجلی ــا علی ــای م ــه علم ک
برنامه هــای بــه تعبیــر خودشــان »مســتهجن« رســانه یی، رویکــرد نقادانــۀ 
ــری  ــن موضع گی ــه چنی ــه هیچ وج ــته اند، ب ــی و... داش ــن فکران دین روش
ــدروی دینــی و تروریســم بین المللــی نداشــته اند. ــر تن سرراســتی در براب

ــش  ــد و نکوه ــان نق ــد و زب ــرچ داده ان ــه خ ــجاعت ب ــه ش ــم ک ــدۀ ه ع
"قتــل مســلمانان بی گنــاه، در دیــن مقــدس  گشــوده اند، گفته انــد: 
ــه نمازگــزاران  ــدارد، حمــات انتحــاری و انفجــاری علی اســام جــواز ن
در مســاجد حــرام اســت، قتــل مســلمانان در مــاه مبــارک رمضــان و در 

ــت". و... ــت نیس ــت روزه داری درس حال
ــلمانان  ــل مس ــه؟ قت ــاه چ ــاه کار و بی گن ــلمانان گن ــر مس ــل غی ــاال قت ح
گنــاه کار چــه؟ قتــل مســلمانان در خــارج از مســاجد و معابــد چــه؟ قتــل 
مســلمانان در تفریگاه هــا، در اماکــن عمومــی، در ادارات دولتــی، در 
کنســرت های هنرمنــدان، در ســینماها و... چــه؟ قتــل مســلمانان در غیــر 
از مــاه مبــارک رمضــان و در حیــن روزه خــوری چــه؟ چــرا علمــای مــا 
جــرأت ندارنــد و شــجاعت بــه خــرچ نمی دهنــد کــه بگوینــد، قتــل هیــچ 
ــی  ــای واه ــه بهانه ه ــدارد ب ــق ن ــی ح ــت. هیچ کس ــت نیس ــانی درس انس
ــد،  ــرا نمی گوین ــاند؟. چ ــل برس ــه قت ــدی را ب ــه، اح ــل بی پای ــه دالی و ب
نفــس انســان محتــرم و مصئــون اســت و هیچ کســی نبایــد جــان کســی 

ــا کنــد؟ را بگیــرد و کرامــت انســانی و حقــوق اش را زیرپ
ــد.  ــای را دارن ــه ج ــار ب ــن انتظ ــود چنی ــی خ ــای دین ــا از علم ــردم م م
ــی نیســت. شــجاعت هــم مهــم اســت؛  ــی نیســت، تقــوی کاف ــم کاف عل
شــجاعت گفتــن ســخن حــق در برابــر حــکام ظالــم و گروهــای تبهــکار.

آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان در دبی

فدراسیون کریکت 
تمامی مسابقات با پاکستان را لغو کرد

سـقوط 4 پلـه یی فوتبـال کشـور 
در تـازه ترین رنکینـگ فیـفا

فیـسبـوک نـــامــه

ــته در  ــتان روز گذش ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــی تی ــۀ تمرین ــتین جلس نخس
ــزار شــد. ــارات برگ ــی ام شــهر ُدب

ــه  ــرام ب ــور احت ــه منظ ــی ب ــاگردان فیســتر در اردوی دب ــن ش ــن تمری اولی
ــراز  ــل و اب ــته در کاب ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــن چهارش ــۀ خونی ــان حادث قربانی
ــم  ــای تی ــد. اعض ــزار ش ــان برگ ــن قربانی ــای ای ــا خانواده ه ــدردی ب هم
ملــی تمریــن را بــه احتــرام جــان باختــه گان حادثــه دیــروز بــا یــک دقیقــه 

ــد. ــاز کردن ســکوت آغ
ــارات در  ــال ام ــیون فوتب ــی فدراس ــپ تمرین ــی در کم ــلۀ تمرین ــن جس ای
ــا حضــور 16  ــوش دســتگیر و ب ــو فیســتر و ان ــر نظــر اوت ــی زی شــهر دب
ــه گفتــۀ آقــای اوتــو فیســتر بــه صــورت  بازیکــن برگــزار شــده اســت. ب
ــال افغانســتان را  ــی فوتب ــم مل ــی تی ــن کمــپ تمرین کل 25 بازیکــن در ای
همراهــی خواهنــد کــرد. 20 بازیکــن کلیــدی تیــم ملــی و 5 بازیکــن کــه 
ظاهــراً قــرار اســت در ایــن اردو توســط کادر فنــی مــورد آزمایــش قــرار 

ــد. بگیرن
تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان در تاریــخ 6 جــون، یعنــی ســه شــنبه هفتــۀ 
ــال  ــم فوتب ــاف تی ــه مص ــی ب ــهر ُدب ــی در ش ــداری تدارکات ــده در دی آین

ــت. ــد رف ــو خواه مالدی

فدراسیون کریکت کشور حملۀ  خونین روز چهارشنبۀ کابل که منجر به کشته 
شدن بیش از 100 تن و زخمی شدن بیش از ۴00 نفر شد را محکوم و اعام 
کرد که تمامی توافقات و مسابقه ها را با تیم کریکت پاکستان لغو کرده است. 
فدراسیون کریکت کشور از لغو هرگونه بازی با پاکستان خبر داد. فدراسیون 
با  افغانستان  ثبات  و  صلح  دشمنان  که  کرد  اعام  اطاعیه یی  طی  کریکت 
کشتن مردم بی گناه و بیچاره نشان دادند که ارزش دوستی را ندارند و موضع 

خود را تغییر نمی دهند.
توجه  با  افغانستان  کریکت  فدراسیون  که  است  آمده  اطاعیه  این  ادامۀ  در 
با فدراسیون  توافقات را  این کشور، تمامی مسابقه ها و  امنیتی  به اطاعات 

کریکت پاکستان لغو کرده است.
این کشور  ملی  امنیت  ریاست عمومی  که  است  افزوده  فدراسیون کریکت 
اعام کرد که حملۀ  خونین در منطقۀ چهاراهی زنبق از سوی شبکۀ  حقانی 

سازماندهی شده بود.
با  است  کرده  تأکید  افغانستان  کریکت  فدراسیون  اطاعیه،  این  براساس 
کشوری )پاکستان( که در آن هراس افکنان پناهگاه امن دارند، هرگونه توافق 

دو جانبه و بازی های دوستانه امکان پذیر نیست.
چند روز گذشته مقامات افغانستان و پاکستان برای انجام بازی های کریکت 

میان 2 کشور به توافق رسیده بودند.

ــال  ــی فوتب ــم مل ــال، تی ــی فوتب ــیون جهان ــگ فدراس ــن رنکین در جدیدتری
ــه ســقوط همــراه شــده اســت. ــا ۴ پل افغانســتان ب

فدراســیون جهانــی فوتبــال )فیفــا( رده بنــدی جدیــد تیم هــای ملــی 
فوتبــال را اعــام کــرد کــه بــر اســاس آن، تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان در 

ــت.  ــرار گرف ــیا ق ــان و 30 آس ردۀ 138 جه
ــتان از روز  ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــه اردوی تی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
گذشــته در امــارات آغــاز شــده اســت و شــاگردان فیســتر ســه شــنبه هفتــۀ 
آینــده در مســابقه یی تدارکاتــی بــه مصــاف تیــم فوتبــال مالدیــو خواهنــد 

رفــت.

انتحـاری،
مجـرم یا قـربانـی؟

محمد محق
ــه  ــاری ب ــت انتح ــا ذهنی ــونت و ب ــۀ خش ــا روحی ــادر ب ــس از م هیچ ک
ــد و  ــت بکش ــش دس ــود از جان ــاده می ش ــه آم ــی ک ــد. کس ــا نمی آی دنی
همزمــان جــان صدهــا انســان دیگــر را هــم بگیــرد، بی آنکــه از تصــور 
ــدا شــود، او دورۀ گــذار  ــدی در او پی ــر دیگــران تردی ــی ب ــان مصیبت چن
ــا  ــذار از کج ــن دورۀ گ ــت. ای ــده اس ــر گذران ــش برانگیزی را از س پرس

ــی رود؟ ــش م ــه پی ــه ب ــود و چگون ــروع می ش ش
ــی  ــه زمان ــرت از چ ــت. نف ــرت اس ــه اش نف ــاری، جانمای ــت انتح ذهنی
ــای  ــه روزه ــرت ب ــذر نف ــود؟ ب ــته می ش ــود او کاش ــه در وج و چگون
ــه  ــینی ک ــیار پس ــای بس ــه روزه ــه ب ــردد، ن ــر می گ ــت ب ــیار نخس بس
عضویــت یــک گــروه افراطــی را پیــدا کــرده اســت. روزهــای نخســتین 
آن روزهایــی هســتند کــه خشــت بنای آگاهــی او نســبت بــه انســان های 
ــی  ــاع. وقت ــا اجتم ــب، مســجد ی ــه، مکت ــود، در خان ــاده می ش ــر نه دیگ
ــذور  ــان ها و مع ــوم انس ــه عم ــبت ب ــی نس ــای خوش بین ــه ج ــه او ب ک
ــدا  ــاور پی ــی ب ــوع آدم ــود دو ن ــه وج ــاز ب ــاکاران، از آغ ــمردن خط ش
ــدکار و دیگــری آدم نیــک و نیکــوکار.  ــد و ب ــد، یکــی آدم هــای ب می کن
در ایــن تقســیم بندی، آدم بــد کســی اســت کــه کافــر اســت و یــا مومــن 
معصیــت کار و آدم نیــک تنهــا کســی اســت کــه مومنــی اســت صالــح و 
اهــل طاعــت. دو گانــه مســلمان/کافر و دو گانــه صالح/فاســق کــه یکــی 
ســزاوار کینــه و نفــرت و دیگــری ســزاوار خوبــی و محبــت اســت، پایــۀ 
ــان های  ــه انس ــبت ب ــوان نس ــودک و نوج ــۀ ک ــی اولی ــکل گیری آگاه ش

دیگــر اســت.
ایــن آگاهــی اولیــه در آن ســنین بخشــی از ضمیــر ناخــودآگاه او می شــود 
و در برداشــت های بعــدی اش از جامعــه و از جهــان تأثیــر مســتقیم 
ــا  ــب ی ــمی در مکت ــوزش رس ــه آم ــروع ب ــر در دوران ش ــذارد. اگ می گ
مدرســه، تاریــخ بــه مثابــۀ میــدان تقابــل آدم هــای مومــن و کافــر برایــش 
ــر  ــر ناخودآگاهــش هــردو ب ــر خــودآگاه و ضمی نشــان داده شــود، ضمی
ــی  ــنین نوجوان ــه وارد س ــی ک ــوند. هنگام ــتوار می ش ــرت اس ــۀ نف پای
ــر  ــد، اگ ــدا کن ــود را پی ــتقل خ ــخصیت مس ــد ش ــود و می خواه می ش
در معــرض تبلیغاتــی قــرار بگیــرد کــه مایــۀ اصلــی آن را تقســیم جهــان 
بــه دو اردوگاه خیــر و شــر تشــکیل می دهــد و بــه ایــن تبلیغــات بــاور 

کنــد، او بــه صــوت بالقــوه یــک آدم انتحــاری اســت.
ــدان  ــپار می ــت آورد و او را رهس ــه فعلی ــوه را ب ــن ق ــد ای آنچــه می توان
عملیــات ســازد، قــرار گرفتــن در معــرض تبلیغــات جماعتــی اســت کــه 
بــرای آن چارچوب هــای نظــری، مصادیــق عملــی و عینــی نشــان بدهــد 
و او را قانــع ســازد کــه ایــن جامعــه، ایــن حکومــت، ایــن حــزب و یــا 
ایــن طیــف از آدم هــا، مصــداق همــان کافــر یــا فاجــر و فاســق هســتند و 
ــرای آنکــه  ــد. ب چــون ایــن چنیــن هســتند؛ مســتحق کشــتن و نابودی ان
ــپ  ــد کلی ــی اســت چن ــود؛ کاف ــه ش ــوت برانگیخت ــه ق احساســات او ب
ــود،  ــان داده ش ــه او نش ــا فلســطین ب ــار ی ــلمانان میانم ــری از مس تصوی
به ویــژه تصاویــری کــه در آن، تعــرض بــه زنــان مســلمان حکایــت شــده 
باشــد، حتــا اگــر بخش هایــی از تصاویــر و یــا همــۀ تصاویــر ســاخته گی 
باشــد. هم چنــان چنــد کلیــپ صوتــی آتشــین از چنــد ســخنران عــرب 
ــح اســام و  ــروز را منحــرف از اصــول صحی ــع ام ــه جوام ــا عجــم ک ی

همدســت بــا کافــران معرفــی کنــد.
ــت و  ــز اس ــادی عاج ــر انتق ــاد تفک ــا از ایج ــی م ــام تعلیم ــون نظ چ
ــان  ــنجش می ــوان س ــه ت ــد ک ــرورش نمی ده ــی پ ــا ذهنیت ــخص را ب ش
راســت و دروغ و میــان ادعــا و حقیقــت را داشــته باشــد. او بــه آســانی 
ــک  ــۀ ی ــه مثاب ــرد. او در اصــل ب ــرار می گی ــات ق ــر آن تبلیغ تحــت تأثی
ــد و  ــی داشــته باشــد و عنصــری مفی ــد زنده گــی خوب انســان، می خواه
نیکــوکار باشــد، امــا بــه دلیــل آن ذهنیتــی کــه از خردســالی در او شــکل 
گرفتــه و در مراحــل بعــدی غلیظ تــر شــده اســت؛ فکــر می کنــد عنصــر 
صالــح بــودن راهــش ایــن اســت کــه بــدان و بــدکاران را از بیــن ببــرد. 
او خــود قربانــی فرهنــگ غلــط و تربیــت نادرســت شــده و زنده گــی اش 
ــر را. ــان دیگ ــا انس ــا و صده ــی ده ه ــا آن، زنده گ ــد و ب ــاد می ده را برب
ــای  ــۀ دوگانه ه ــر پای ــان ب ــودکان و نوجوان ــه ک ــی ب ــد آگاه ــر رون اگ
مســلمان/کافر و صالح/فاجــر باشــد و از همــان آغــاز، آگاهــی بــا حــس 
ــار  ــرف انتح ــه ط ــن ب ــی اش رفت ــۀ منطق ــردد؛ نتیج ــه گ ــرت ضمیم نف
اســت. کســی کــه قربانــی ایــن تربیــت غلــط می شــود، از مریــخ نیامــده 
ــوادۀ  ــای خان ــی از اعض ــردا یک ــت ف ــن اس ــی ممک ــک داعش ــت؛ ی اس
مــن و شــما باشــد، مگــر این کــه شــیوۀ آگاهــی دادن و شــکل دادن بــه 
ــان مــا اصــاح شــود، نظــام تعلیمــی مــا  احساســات کــودکان و نوجوان
ــی  ــت دین ــلمان در تربی ــان مس ــای عارف ــود و از آموزه ه ــازی ش بازس
ــدارا،  ــای م ــه ارزش ه ــت ک ــن اس ــر ای ــه مهم ت ــم. از هم ــره بگیری به
ــزی  ــوط قرم ــه خط ــری ب ــی و دیگرپذی ــامح، کثرت گرای ــاهل و تس تس
تبدیــل شــوند کــه نــه منابــر، نــه رســانه ها، نــه نشــریات، نــه مــدارس، 
ــا را داشــته باشــند.  ــه دانشــگاه ها حــق تخطــی از آن ه ــب و ن ــه مکات ن
ــی  ــع مل ــه مناف ــتقیم ب ــد مس ــۀ تهدی ــه مثاب ــی ب ــا نفرت پراکن ــد ب بای
برخــورد شــود و ایــن موضــوع در دکتریــن امنیــت ملــی گنجانیــده شــود 
و بــر ایــن خطــوط اجماعــی ملــی پدیــد بیایــد. بــدون آن، دیــو انتحــار 

ــه برنخواهــد داشــت. ــن جامع دســت از ســر ای
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ــوال  ــه دو س ــم ب ــرده می خواه ــتۀ فش ــن نوش در ای
ــخ  ــکان پاس ــد ام ــا ح ــوق ت ــی ف ــخص و اساس مش

ــم. ــه کن ارای
شــبکۀ حقانــی کــه توســط ســراج الدین حقانــی 
من حیــث  می شــود،  اداره  »خلیفــه«  بــه  مشــهور 
ــتخباراتی  پاکســتان )آی  ــازمان اس ــای س ــازوی توان ب
اس آی( در افغانســتان عمــل می کنــد و مســوول 
بــه شــهادت رســانیدن هزارهــا تــن از نیروهــای 
ــاه مــا  ــان بی گن امنیتــی و دفاعــی افغانســتان و هموطن
ــت و  ــِر حمای ــند انکارناپذی ــا س ــه صده ــد. ب می باش
تمویــل نظامیــان پاکســتان و ســازمان اســتخباراتی »آی 
اس آی« از شــبکۀ حقانــی نــزد حکومــت افغانســتان و 
نیروهــای بین المللــی در رأس امریــکا موجــود اســت 
کــه در یکــی از نوشــته هایم چنــدی قبــل فقــط طــور 
نمونــه چنــد ســند را بــا هموطنــان ام شــریک ســاخته 

ــودم. ب
بعــد از افشــای مــرگ ماعمــر و تعییــن اختــر محمــد 
منصــور بــه حیــث بــه اصطــاح امیــر تحریــک 
طالبــان از جانــب »آی اس آی«، بــا درنظرداشــت 
ــی  ــراج حقان ــه س ــتراتیژیکی ک ــک و س ــۀ نزدی رابط
معــاون  من حیــث  را  نام بــرده  دارد،  پاکســتان  بــا 
ــد. بعــد از  ــن کردن ــر منصــور تعیی ــا صاحیــت اخت ب
ــه  ــت اهلل ب ــا هیب ــاب م ــور و انتص ــا منص ــرگ م م
حیــث امیــر طالبــان کــه بیشــتر نقــش ســمبولیک دارد، 
ــای کاری  ــتان صاحیت ه ــتقیم پاکس ــت مس ــا دخال ب
ــوان  ــا می ت ــد و حت ــتر گردی ــی بیش ــراج الدبن حقان س
ــدۀ  ــی تصمیم گیرن ــای اصل گفــت، موصــوف در قضای
ــال  ــتانی در قب ــب پاکس ــرده از جان ــت پ ــدی پش کلی

مســایل افغانســتان می باشــد.
ــل از  ــل ذی ــه دالی ــی ب ــراج حقان ــن، س ــر م ــه نظ ب
امــارت طالبــان  معاونیــت  بــه  پاکســتان  جانــب 

انتخــاب گردیــد:
و  حقانــی  نصیرالدیــن  شــدن  کشــته  از  1-بعــد 
گرفتــاری انــس حقانــی و مالــی خــان، مامــای ســراج 
ــی  ــی، ایــن شــبکه شــدیداً دچــار مشــکات مال حقان
گردیــده بــود. در حالــی کــه شــورای کویتــه بــه دالیل 
مختلــف من جملــه عایــدات از تجــارت مــواد مخــدر 
در وضعیــت مالــی بهتــر قــرار داشــت. بدیــن وســیله 
ــع  ــه مناب ــی ب ــۀ دسترس ــی زمین ــراج حقان ــرای س ب
ــتی  ــات تروریس ــام حم ــت انج ــر جه ــی بزرگ ت مال

ــد. ــهرها مســاعد گردی در ش
2-بــا تعییــن ســراج حقانــی بــه حیــث معــاون امــارت 
ــی و  ــراج حقان ــش س ــت نق ــتان توانس ــان، پاکس طالب
شــبکۀ حقانــی را در تصامیــم ســتراتیژیک و راهبــردی 
شــورای کویتــه قطعــی بســازد و بدیــن ترتیــب، 

ــم در  ــث و تصمی ــه بح ــر گون ــت ه ــتان توانس پاکس
گفتگو هــای  من جملــه  مهــم  مــوارد  بــه  رابطــه 
صلــح را بــه گــروگان بگیــرد، یــا هــم آن را بــه نفــع 
خــود بچرخانــد و یــا حداقــل پیچیــده و بــه چالــش 
ــی  ــراج حقان ــه س ــت ک ــر اس ــه ذک ــاند. الزم ب بکش
شــامل فهرســت ســیاه شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل متحــد و ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــوده و بــرای 
گرفتــاری ســراج حقانــی، قیمــت »ده میلیونــی دالــری« 
تعییــن گردیــده اســت، ایــن در حالــی اســت کــه مــا 
هیبــت اهلل شــامل فهرســت ســیاه شــورای امنیــت ملــل 

ــکا نیســت. ــاالت متحــدۀ امری متحــد و ای
ــاز  ــورت آغ ــه در ص ــد ک ــش می آی ــوالی پی ــال س ح
ــن  ــا ای ــان، آی ــا طالب ــح ب ــای صل ــدد گفت وگو ه مج
امــکان وجــود دارد کــه بــا هیبــت اهلل صلــح شــود، امــا 
بــا معاونــش بــه دلیــل شــامل بــودن در فهرســت ســیاه 
ــن  ــک در ای ــدون ش ــه ب ــرد!؟ ک ــورت نگی ــح ص صل

ــد داشــت. ــاال خواه ــی پاکســتان دســت ب چانه زن

ــت  ــات و حمای ــتن امکان ــا داش ــی ب ــبکۀ حقان 3-ش
و  صاحیــت  پاکســتان،  آی«  اس  »آی  مســتقیم 
توان منــدی طــرح و تطبیــق عملیات هــای بــزرگ 
تروریســتی را در شــهر کابــل و دیگــر شــهرهای 
بــزرگ بــا اســتفاده از نفــوذی کــه در والیــات جنــوب 
ــل دارد، دارا  ــوار کاب ــات همج ــل و والی ــرقی، کاب ش

می باشــد.
۴-بــا اســتفاده از روابــط نزدیکــی کــه شــبکۀ حقانــی 
و  منطقه یــی  تروریســتی  شــبکه های  دیگــر  بــا 
ــر  ــه و دیگ ــکر طیب ــده، لش ــون؛ القاع ــی چ بین الملل
ــرورت،  ــورت ض ــتی دارد، در ص ــبکه های تروریس ش
در  نیــز  شــبکه ها  ایــن  امکانــات  از  می تواننــد 

عملیات هــای تروریســتی اســتفاده کنــد.
5-زمانــی کــه ســراج الدین حقانــی بــه حیــث معــاون 
ــه  ــی معامل ــتان ط ــد، پاکس ــن ش ــان تعی ــارت طالب ام
ــتان  ــان پاکس ــک طالب ــای تحری ــی از گروپ ه ــا یک ب
ــام  ــروه تروریســتی به ن ــزی اجنســی، گ ــوط اورک مرب

»داعــش« را در ننگرهــار بــه میــان آورد و جهــت تقویه 
ــی  ــی »داعــِش خراســان«، از شــبکۀ حقان و بزرگ نمای
ــر  ــه اســنادِ انکارناپذی ــرد. در زمین اســتفادۀ اعظمــی ک
نــزد اداراِت اســتخبارات موجــود اســت کــه »آی 
اس آی« بــه شــبکۀ حقانــی هدایــت داد تــا حمــات 
تروریســتی را در شــهرهای کان تمرکــز بدهنــد، 
ــن حمــات را  ــچ صــورت مســوولیت ای ــه هی ــا ب ام
ــن  ــولیت ای ــراً مس ــل، اکث ــد. در مقاب ــر دوش نگیرن ب
ــد.  ــر دوش می گیرن ــان« ب ــِش خراس حمــات را »داع
ــبکۀ  ــاِن ش ــی فرمانده ــوارد بعض ــی م ــا در بعض حت
ــا  ــد ت ــویق کردن ــرقی را تش ــات ش ــی در والی حقان
بــه داعــش در ننگرهــار بپیوندنــد. تــا از ایــن طریــق، 
از یــک جهــت بــا بزرگ نمایــی گــروه »داعــِش 
ــی  ــتی بین الملل ــدۀ تروریس ــک پدی ــان« آن را ی خراس
ــب  ــد و از جان ــرل پاکســتان نشــان دهن ــرون از کنت بی
ــت وحــدت  ــِف »حکوم ــر ضع ــان را بناب ــر، طالب دیگ
ملــی«، من حیــث یگانــه قــوای بازدارنــدۀ نفــوذ 
ــی  ــتان معرف ــایۀ افغانس ــورهای همس ــش در کش داع
ــورهای  ــت کش ــازی حمای ــیله، زمینه س ــن وس و بدی
ــه  ــن گفت ــه یقی ــان فراهــم ســازند. ب ــه را از طالب منطق
می توانــم کــه تمــام حمــات تروریســتی بــزرگ 
ماننــد؛ شاه شــهید، دانشــگاه امریکایــی در کابــل، 
ریاســت  دهمزنــگ،  چــوک  باقرالعلــوم،  مســجد 
ــتره  ــس، س ــی پولی ــته، اکادم ــال برجس محافظــت رج
ــۀ  ــان، مهمان خان ــردار داود خ ــفاخانۀ س ــه، ش محکم
ــۀ  ــول اردوی 209 شــاهین و حمل ــت قندهــار، ق والی
چهــار راهــی ذنبــق کــه در طــی یک ونیــم ســال اخیــر 
بــا آنکــه کــه مســولیت آن را گــروه داعــش، طالبــان و 
یــا هــر گــروه دیگــر تروریســتی بــر دوش گرفته انــد، 
ــه همــکاری مســتقیم »آی  ــی ب از جانــب شــبکۀ حقان
داخلی  شــان  مــزدور  عمــال  و  پاکســتان  آی«  اس 

ــه اســت. صــورت گرفت
ــبکۀ  ــاالی ش ــی ب ــس حقان ــدام ان ــرات اع تأثی

ــی: حقان
انــس حقانــی، بــرادر ســراج الدین حقانــی کــه از 
ــد  ــد. بع ــی می باش ــن حقان ــِی جال الدی ــم یمن خان
ــام آباد،  ــی در اس ــن حقان ــدِن نصیرالدی ــته ش از کش
ــه 6 ــه صفح ــی...       ادام ــوول مال ــث مس من حی

پـــس از انفجـــار مرگبـــار کابـــل، روز پنـــج شـــنبه 
ــه  ــت کـ ــم گرفـ ــدرال تصمیـ ــان فـ ــت آلمـ حکومـ
تـــا بررســـی جدیـــد وضعیـــت امینتـــی افغانســـتان 
ـــف  ـــتانی را متوق ـــده افغانس ـــان رد ش ـــراج پناهجوی اخ

می کنـــد. داکتـــر عالمـــه، معیـــن وزارت مهاجریـــن 
افغانســـتان ضمـــن اســـتقبال از ایـــن موضـــع 
ــدوار  ــه امیـ ــد کـ ــان می گویـ ــت آلمـ ــری دولـ گیـ
ـــراج  ـــف اخ ـــه توق ـــج ب ـــد منت ـــی جدی ـــت بررس اس

مهاجریـــن افغانســـتان شـــود.
ــا از دولـــت آلمـــان  در پـــی بـــاال گرفتـــن انتقادهـ
ــن  ــتانی از ایـ ــان افغانسـ ــراج پناهجویـ ــرای اخـ بـ
ــای  ــت روسـ ــا خواسـ ــرکل بـ ــگا مـ ــور، آنـ کشـ
دولـــت ایالت هـــای آلمـــان مبنـــی بـــر توقـــف 

ــرد. ــت کـ ــان موافقـ ــراج پناهجویـ اخـ
در پـــی حملـــه تروریســـتی اخیـــر در کابـــل، 
ــده  ــزی شـ ــدن برنامه ریـ ــان بازگردانـ ــت آلمـ دولـ
ــان در  ــای پناهندگی شـ ــا تقاضـ ــه بـ ــی کـ افغان هایـ

ــرد. ــف کـ ــده را متوقـ ــت شـ ــان مخالفـ آلمـ
ــرا  ــورد اجـ ــد مـ ــز در چنـ ــه جـ ــم بـ ــن تصمیـ ایـ
ـــح  ـــه صب ـــی ک ـــار بزرگ ـــر انفج ـــر اث ـــد. ب ـــد ش خواه
ـــش از 90  ـــل روی داد، بی ـــته در کاب ـــنبه گذش چهارش

نفـــر کشـــته و ۴50 تـــن زخمـــی شـــدند.
در جلســـه یی کـــه عصـــر روز گذشـــته )پنج شـــنبه( 
ــان  ــم آلمـ ــرکل، صدراعظـ ــگا مـ ــور آنـ ــا حضـ بـ
و روســـای دولـــت ایالت هـــای مختلـــف ایـــن 
ـــر  ـــا نظ ـــان ب ـــم آلم ـــد، صدراعظ ـــزار ش ـــور برگ کش

ـــراج  ـــف اخ ـــر توق ـــی ب ـــاالت مبن ـــت وزیران ای نخس
پناهجویـــان افغـــان موافقـــت کـــرد.

ــد  ــان بایـ ــه آلمـ ــوالی وزارت خارجـ ــاه جـ ــا مـ تـ
اوضـــاع امنیتـــی افغانســـتان را بـــار دیگـــر بررســـی 
ـــر  ـــد. عص ـــراز کن ـــاره اب ـــن ب ـــود را در ای ـــر خ و نظ
ـــود  ـــرار ب ـــه ق ـــی ک ـــرواز هواپیمای ـــز پ ـــنبه نی چهارش
ــد و  ــرواز کنـ ــتان پـ ــمت افغانسـ ــه سـ ــان بـ از آلمـ
ــان در  ــای پناهندگی شـ ــا تقاضـ ــه بـ ــی کـ افغان هایـ
آلمـــان مخالفـــت شـــده بـــود را بـــه ایـــن کشـــور 

بازگردانـــد، انجـــام نگرفـــت. 
تـــا پیـــش از ایـــن دولـــت آلمـــان شـــهرهای 
ـــی  ـــهرهای امن ـــل را ش ـــد کاب ـــتان مانن ـــزرگ افغانس ب
ـــی  ـــه افغان های ـــود ک ـــر ب ـــن نظ ـــر ای ـــت و ب می دانس
ــا تقاضـــای پناهندگی شـــان  کـــه دولـــت آلمـــان بـ
ـــه  ـــی ب ـــور جمع ـــه ط ـــوان ب ـــرده را می ت ـــت ک مخالف

ایـــن شـــهرها بازگردانـــد.
ـــه ســـفارت  ـــی ک ـــا زمان ـــت آلمـــان ت ـــه نظـــر دول ـــا ب بن
ـــده  ـــدازی نش ـــل راه ان ـــور کام ـــه ط ـــل ب ـــان در کاب آلم
ـــد  ـــف خواه ـــان متوق ـــان افغ ـــراج پناهجوی ـــت، اخ اس

ـــد. مان

چرا شبکۀ حقانی برای پاکستان مهم است؟
چرا انس حقانی بايد اعدام شود؟

استقبال افغانستان از توقف اخراج پناه جویان از آلمان
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