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از  سـنا،  مجلـس  عضـو  ظاهـر،  مصطفـی 
بیـرون آمدن برخـی نمایندگان بـا وضعیت 
نشـه در سـطح شـهر به شـدت انتقـاد کرد.
آقـای ظاهـر کـه در نشسـت عمومـی روز 
سه شـنبه )11 ثـور( مجلـس سـنا صحبـت 
می کـرد گفـت: »مـردم از وکالیـی که نشـه 
بیـرون می آینـد چـه انتظـار داشـته باشـند، 

پارلمـان بایـد خـود را اصـالح کنـد«.
او تاکیـد کـرد کـه بی غـوری و بـی توجهی 
نماینـدگان مجلـس به وضعیت مـردم دیگر 

بس اسـت.
ایـن عضو مجلس سـنا تاکید کـرد که مردم 
افغانسـتان همه روزه توسـط تروریستان در 
خـون می غلطنـد؛ امـا نماینـدگان مجلس از 

وضعیت کشـور باخبر نیسـتند.
آقـای ظاهر از مردم افغانسـتان خواسـت که 
در انتخابـات آینـده پارلمانـی بـا رفتـن بـه 
پـای صندوق هـای رای یـک خانـه تکانـی 
و  دهنـد  انجـام  نماینـدگان  در مجلـس  را 
کسـانی را بـه حیـث نماینده خـود انتخاب 
کننـد کـه شایسـتگی و لیاقتـش را داشـته 

باشـد و نیـز بـه نفـع کشـور کار کننـد.
نماینـدۀ   کـدام  از  هرچنـد  ظاهـر  آقـای 
خاصـی نـام نگرفـت؛ امـا چنـد روز پیـش 
پولیـس کابـل اعالم کرده بود که عاشـق اهلل 
وفـا نماینده مـردم بغالن در مجلـس همراه 
بـا افـرادش در حالـت نشـه در مربوطـات 
خیرخانـه و منطقـه ناحیـه هفتـم شـهرکابل 
محـل اقامتـش اقـدام بـه تیرانـدازی هوایی 

اند. کـرده 
سـخنگوی فرماندهی پولیـس کابل همچنین 
گفتـه بـود کـه پولیـس کابـل، ایـن عضـو 
مجلـس تـا خانـه اش در عقب لیسـه حبیبیه 
رسـانده اسـت؛ امـا او و افـرادش در آنجـا 
نیـز اقـدام بـه تیـر انـدازی هوایـی کـرده و 
یکـی از مامـوران پولیس  کـه او را همراهی 

می کـرد را بـه گـروگان گرفته اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن نیز 
برخـی نماینـدگان مجلـس بـه زورگویی و 
اقـدام بـه تیرانـدازی هـای هوایـی در کابل 
متهـم  کشـور  دیگـر  شـهرهای  برخـی  و 
شـده انـد؛ امـا هیـچ گاهـی بـه ایـن قانون 

شـکنی ها رسـیدگی نشـده اسـت.
گفتـه می شـود، نماینـدگان بـه دلیل داشـتن 
مصونیـت قضایـی اقـدام بـه کارهـای غیـر 

قانونـی می کننـد.

بـه  حملـه  ملـی  امنیـت  شـورای  جلسـه 
را  کابـل  در  غیرنظامیـان  و  خبرنـگاران 
اسـت.  خوانـده  بشـریت«  علیـه  »جنایـت 
در ایـن جلسـه کـه دیـروز در ارگ برگـزار 
شـد، نسـخت، مسـوالن سـکتور امنیتـی و 
دفاعی کشـور، گزارش خویـش را در رابطه 
بـه رویـداد تروریسـتی روز گذشـته کـه در 
آن شـماری از خبرنـگاران و هموطنـان مـا 
جان هـای شـان را از دسـت دادنـد، ارایـه 
کردنـد....                    ادامـه صفحـه 6

یک عضو مجلس سنا:
نماینـده گان پارلـمان خـود را 

اصـالح کننـد

صفحه 6

صفحه 6

وعدۀ یک میلیون شغل 
چه شد

شامر نیروهای امنیتی 11 درصد 

کاهش یافته است

 اعامل طالبان مغایر احکام رشعی

 و اسالمی است

صفحه 3

تکنالـوژی  و  مخابـرات  وزیـر 
 8 کـه  می گویـد  معلوماتـی 
بـه  کشـور  شـهروند  میلیـون 
دسترسـی  اینترنتـی  خدمـات 
جریـان  تالش هایـی  و  دارنـد 
دارد تـا تمـام نقاط کشـور تحت 
پوشـش خدمـات اینترنتـی قرار 

گیـرد.
شـهزاده آریوبی وزیـر مخابرات، 
در  ثـور(   11( سه شـنبه  روز 
گفـت:  کابـل  در  مراسـمی 
میلیـون  هشـت  بـه  »نزدیـک 
اینترنتـی  بـه  کشـور  شـهروند 
براسـاس  و  دارنـد  دسترسـی 
قـرار  وزارت  ایـن  برنامه هـای 
بـه  کشـور  فـرد  هـر  اسـت 
خدمـات اینترنتی دسترسـی پیدا 

کننـد«.
آریوبـی  آقـای  هـم  سـویی  از 
از  اسـتفاده  قیمـت  کاهـش  بـر 

گفـت:  کـرده  تاکیـد  اینترنـت 
یـک  ابنترنـت  بـه  »دسترسـی 
بـرای شـهروندان  اساسـی  نیـاز 
می کنیـم  تـالش  مـا  بنـا  اسـت 
کـه قیمت اسـتفاده از اینترنت را 
برای کاربـران خدمـات اینترنتی 
برسـانیم«. ممکـن  حداقـل  بـه 

بیـان  همچنـان  آریوبـی  آقـای 
شـرکت های  کـه  داشـت 
مخابراتـی خصوصـی در کشـور 
در بلنـد بـردن عرضـه خدمـات 
اینترنتـی نقـش بسـیار مهمی ایفا 
می کننـد و در عرضـه خدمـات 
در  خوبـی  جایـگاه  از  سـایبری 
در  همسـان  شـرکت های  میـان 
کشـورهای همسـایه قرار دارند.
امـا  »مـا  کـرد:  تاکیـد  وی 
میـزان  ایـن  بـه  نمی توانیـم 
بسـنده کنیـم بلکـه شـرکت های 
مخابراتـی کشـور بایـد بیـش از 

ایـن بـه ارتقـاع سـطح کیفیـت 
اینترنـت تمرکـز کننـد و در کنار 
بخـش  توسـعه  در  حکومـت 
کنـد.« کار  کشـورمان  سـایبری 
وی همچنـان بـر نقـش اینترنت 
وسـیع  زمینه هـای  ایجـاد  در 
شـغلی سـخن گفتـه تاکیـد کرد 
هـزاران  حاضـر  حـال  در  کـه 
طریـق  از  کشـور  شـهروند 
اینترنـت امـرار معـاش می کننـد 
کـه از ایـن میان بیـش از 2 هزار 

و 300 تـن آنان را زنان تشـکیل 
می دهنـد.

در همیـن حـال وزیـر مخابرات 
غیـر  اعمـال  کـه  کـرد  تاکیـد 
قانونـی ای که از طریـق اینترنت 
صـورت  اینترنتـی  صفحـات  و 
می گیـرد پیگـرد قانونـی خواهد 
طریـق  از  آن  عامـالن  و  شـد 
نهـاد جرایـم سـایبری به شـدت 

مجـازات خواهنـد شـد.

وزیر مخابرات:
 8 میلیون تن به خدمات انترنتی دسترسی دارند

شورای امنیت ملی:

حمـله به خبرنگاران
جنـایت علیه بشریت است

صفحه 3

روز »قـربانیـان آزادی بیـان« 
ACKUدرج تقـویم شـود



جامعـۀ  بـرای  خونیـن  روزی  دوشـنبه،  روز 
جامعـۀ  کـه  روزی  بـود.  کشـور  رسـانه یی 
رسـانه یی حداقـل ده عضـو صـادق و بی گنـاهِ 
کابـل  در  جداگانـه  رویدادهـای  در  را  خـود 
و خوسـت از دسـت داد. صبـح روز دوشـنبه، 
به شـدت  منطقـۀ  در  انتحـاری  انفجـار  دو  در 
محافظت شـدۀ شـش درک کابـل، 9 خبرنـگار و 
تصویربـردارِ رسـانه های مختلف جـان باختند و 
در رویـدادی دیگـر در خوسـت خبرنـگاری که 
افـراد  به وسـیلۀ  می کـرد،  کار  بی بی سـی  بـرای 
ناشـناِس مسـلح تـرور شـد. ایـن حمـالت اگـر 
هـم در هماهنگـی بـا هـم قـرار نداشـته باشـند 
کـه  می آورنـد  به وجـود  را  شـایبه  ایـن  ولـی 
را  رسـانه ها  دهشـت افکن  گروه هـای  این بـار 

گرفته انـد. هـدف 
 البتـه حملـه به جـاِن خبرنـگاران در افغانسـتان 
بی پیشـینه نبـوده اسـت. چنـد روز پیـش، یـک 
خبرنـگار در والیـت قندهـار به شـهادت رسـید 
و چنـد سـال قبـل، در یـک رویـداد انتحـاری 
خصوصـی  تلویزیـون  کارمنـداِن  از  شـماری 
طلـوع و همچنیـن در حادثه یـی دیگـر تلویزیون 
شمشـاد آمـاج قرار داده شـدند. هنوز بر اسـاس 
افغانسـتان  بین المللـی،  نهادهـای  گفته هـای 
خبرنـگاران  بـرای  کشـور  خطرناک تریـن 
خوانـده می شـود. در گذشـته، طالبـان چندیـن 
بـار بـه دلیـل نشـر برخـی گزارش هـا رسـانه ها 
را تهدیـد کـرده بـود؛ امـا ایـن بـار مسـوولیت 
صـورت  بـه  را  خبرنـگاران  جـان  بـه  حملـه 
رسـمی، گـروه دهشـت افکن داعـش بـه عهـده 
گرفتـه اسـت. این کـه چـه تفاوت هایـی از نظـر 
فکـری و ایدیولـوژی می توانـد میـان داعـش و 
طالبـان وجـود داشـته باشـد، هنـوز بـه صورِت 
دقیـق گفتـه نمی توانیـم و حتـا خـط فاصـِل این 

دارد.  قـرار  ابهـام  از  هاله یـی  در  گروه هـا 
میـان  کـه  دارنـد  بـاور  تحلیل گـران  برخـی 
در  چندانـی  فـرق  تروریسـتی  گروه هـای 
افغانســتان وجـود نـدارد و بیشـتر ایـن نام هـا 
نمی گذارنـد.  نمایـش  بـه  را  ماهـوی  تفـاوت 
مختلـف  نام هـای  تحلیل گـران،  ایـن  گفتـۀ  بـه 
جنبـۀ  فقـط  دهشـت افکن  گروه هـای  بـرای 
نمادیـن دارد و از نظـر عملکـرد و رفتـار، ایـن 
گروه هـا از یـک منبـع تغذیـه و حتـا مدیریـت 
این جاسـت  ســخن  امـا  می شـوند.  رهبـری  و 
خانـوادۀ  بی رحمانـه  چنیـن  چـرا  این بـار  کـه 

رسـانه های کشـور مـورد غضـِب ایـن گروه هـا 
گرفته انـد؟ قـرار 

 رسـانه های کشـور ادعـا می کننـد کـه همـواره 
در گزارش دهـی، اصـول بین المللـِی خبرنـگاری 
بـه گونـۀ غیرجانب دارانـه  را رعایـت کـرده و 
بـه  وقتـی  البتـه  انـد.  کـرده  و  می کننـد  عمـل 
خبـرِی  برنامه هـای  و  گزارش دهی هـا  نـوع 
ایـن رسـانه ها توجـه شـود، چنیـن ادعایـی را 
می تـوان بـه صـورِت برجسـته در کارشـان دید. 
بـه ویـژه  از رسـانه های کشـور و  در بسـیاری 
از  بیشـتر  حتـا  خصوصـی،  و  آزاد  رسـانه های 
گروه هـای مخالـِف دولـت کـه در خفـا به سـر 
می برنـد، دولـت افغانسـتان و عملکـردش مورد 

انتقـاد قـرار می گیـرد. شـماتت و 
 آن چـه کـه رسـانه ها بـه صـورِت انتقادآمیـز بـه 
کم سـابقه  می گوینـد،  دولتـی  مقام هـای  آدرس 
اسـت و از ایـن منظـر، آزادی بیان در افغانسـتان 
ارزیابـی  می توانـد  بهتریـن وضعیـت خـود  در 
اگـر یـک دســتاورد  افغانسـتان  شـود. دولـت 
درخشـان طی هفده سـال گذشـته داشـته باشد، 
آزادی بیـان اسـت کـه توانسـته وجهـۀ جهانـی 
آن را بلنـد نگـه دارد. امـا چـرا ایـن آزادی را 
و  برنمی تابنـد  مسـلح  مخالـِف  گروه هـای 
هرازگاهـی به جان رسـانه های کشـور می افتند؟ 
ایـن  عملکـرد  نـوع  در  می توانـد  آن  دلیـِل   
گروه هـا نهفتـه باشـد. گروه هـای تمامیت خـواه 
و ایدیولوژیـک کـه جهـان را بـه سـیاه و سـفید 
تفکیـک می کننـد، بـه آسـانی نهادهـا و افـرادی 
را کـه در مسـیر فکری شـان قـرار نمی گیرند، به 
عنـوان دشـمن شناسـایی می کننـد. بـرای آن هـا 
میـان یـک حزب مسـتقل، رسـانه و نهـاد امنیتی 
همـه  این هـا  و  نـدارد  وجـود  تفکیکـی  هیـچ 
دشــمن پنداشـته می شـوند. گروه هـای تندروی 
چـون القاعده، داعـش و طالبان از نظـر عملکرد 
خـود، هیـچ تفاوتـی بـا جریان هـا و گروه هایـی 
بـه  ولـی  ندارنـد  اسـالمی  اعتقـاد  هیـچ  کـه 
ایدیولوژی هـای دیگـری تعلـق دارنـد، ندارنـد 
و ماهیت عملکردشـان همسـان و مشـابه اسـت.

 گروه هـای مخالـف بـا حملـه بـه رسـانه ها در 
واقعیـت، دشـمنِی خود را با آزادی های انســانی 
نشـان می دهنـد. بـرای آن هـا انسـان ها برده هایی 
قیمومیـِت  تحـت  بایـد  کـه  نیسـتند  بیـش 
فکری شـان قـرار بگیرنـد. حمله هـای دیـروز از 
ایـن نظـر اهمیـت دارد و قابـل بحـث اسـت که 

یـک بـارِ دیگـر ماهیـت غیرانسـانِی گروه هـای 
دهشـت افکن را برمـال می سـازد. ایـن گروه هـا 
اگـر بـر کشـور یـا منطقه یـی حاکم شـوند، همۀ 
انســان ها را بـه برده هـای خـود تبدیـل می کنند 
و در واقعیـت امـر چیـزی غیـر از ایـن را هـم 
نمی خواهنـد. داعـش مگـر در سـوریه و عـراق 
چیـزی غیـر از برده داری را به نمایش گذاشـت؟ 
شـش سـال حاکمیـت طالبـان بـر افغانسـتان آیا 
چیـزی خـالِف یـک نظـام بـرده داری می توانـد 

شـود؟ تعبیر 
 ایـن گروه هـا و جریان ها همـه در ماهیِت خود، 
برده پـرور و برده سـاز انـد و آن چه کـه مخالفت 
از  انسان هاسـت.  آزادی  برمی انگیـزد،  را  آن هـا 
نبایـد  رویدادهایـی،  چنیـن  در  دیگـر،  جانـب 
مسـوولیِت حکومت و نهادهـای امنیتی را نادیده 
به درسـتی  امنیتـی  شـکاف های  اگـر  گرفـت. 
و  اسـتخباراتی  نهادهـای  و  شـوند  شناسـایی 
امنیتـی ما بـه اندازۀ کافـی توانمند باشـند، بدون 
دردناکـی  حـوادث  چنیـن  از  می تـوان  شـک 

کرد.  جلوگیـری 
از  دفـاع  در  مـا  امنیتـِی  نیروهـای  قربانی هـای 
از  آب  متأسـفانه  امـا  اسـت  سـتودنی  کشـور، 
کـه  زمانـی  تـا  و  اسـت  گل آلـود  سرچشـمه 
حکومت افغانسـتان نتواند چالش هـای امنیتی را 
به درسـتی مدیریـت کنـد، وقایعی از این دسـت 
غیرقابـل پیش گیـری خواهـد بـود. سـخن هایی 
و  مقابلـه  توانایـی  دشـمن  کـه  دسـت  ایـن  از 
رویارویـی بـا نیروهـای امنیتی را از دسـت داده 
و یـا نهادهـای امنیتـی موفـق شـده انـد کـه از 
حمـالت زیـادی جلوگیری کننـد، توجیه خوبی 
سـاختارهای  در  موجـود  کاسـتی های  بـرای 
نمی تواننـد.  بـوده  مـا  اسـتخباراتِی  و  امنیتـی 
شـیوه های  همیـن  بـا  کـه  اسـت  سـال  هفـده 
شناخته شـده، گروه هـای دهشـت افکن جنایـت 
می آفریننـد ولـی نـوع برخـورد مـا با آن هـا هیچ 
تغییـری را نشـان نمی دهـد. مـا بارهـا و بارهـا 
تـالش  امـا  شـده ایم  گزیـده  سـوراخ  یـک  از 
کرده ایـم کـه آن هـا را بـه گونه هایی ماسـت مالی 
کنیـم. اما ایـن راه حل بـوده نمی توانـد. باید مرز 
به درســتی مشـخص  میـان دوسـت و دشـمن 
شـود و عملکـرد نیروهـای امنیتـی متناسـب بـه 
وضعیـِت کشـور باشـد. آن وقـت اسـت کـه ما 
دیگـر فاجعه هایـی چـون دوشـنبۀ خونیـن کابل 

را نخواهیـم داشـت.
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حمـله به رسـانه ها؛
 حمـله به آزادی بیـان!

 

وزارت کار و امـور اجتماعـی، دیـروز طـی کنفرانسـی بـه مناسـبِت 
روز بین المللـی کار، از افزایـش بـی کاری در کشـور سـخن گفتـه 
اسـت. سـخن از افزایـش بـی کاری در حالـی در افغانسـتان مطـرح 
می شـود کـه حکومـت وعـده داده بـود میلیون هـا شـغل را بـرای 
شـهرونداِن کشـور ایجـاد می کنـد. در زمـان کمپاین هـای محمـد 
اشـرف غنی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی، شـعارهایی سـر داده 
می شـد کـه اگر حقیقتـًا عملی می شـدند، بی کاری در کشـور حدود 
سـی درصـد کاهـش می یافـت؛ امـا چنیـن نشـد و متأسـفانه امروز 

افغانسـتان در بلندتریـن سـطح از فقـر و بـی کاری قـرار دارد.
 بـر اسـاس گزارش هـا، حـدود دو میلیـون نفـر در کشـور بـی کار 
انـد. امـا سـه سـال پیش، حـدود شـش میلیون نفـر بر اسـاس ارقام 
رسـمی بـی کار شـمرده شـده بودنـد کـه اکنـون بـه نظـر می رسـد 
صـورِت درسـِت مسـأله همان شـش میلیون بـی کار و یا حتا بیشـتر 
از آن اسـت. امـا ایـن احتمال  هم وجـود دارد که رقمـی که وزارت 
کار ارایـه کـرده اسـت، بیشـتر معطـوف بـه گزارش هایـی باشـد که 
از رقـِم متقاضیـاِن رسـمِی کار حکایـت می کند. امـا در هر صورت، 
نـرِخ بـی کاری در کشـور از نصـف نفـوس واجـد شـرایط کار بـاال 
مـی رود. واضـح اسـت کـه مقامـات وزارت کار، امـور اجتماعـی، 
شـهدا و معلولیـن و در ُکل دولـِت افغانسـتان هیچ برنامه و پالیسـیِ ِ 
علمـی و عملی یـی بـرای اشـتغال زایی ندارنـد و ایـن مسـأله هرگز 

وارد سیاسـت های کارِی آن هـا نشـده اسـت.
گمـان مـی رود کـه مسـالۀ جنـگ و ناامنـی و همچنیـن زدوبندهای 
سیاسـِی درون حکومتـی و میان تیمـی در طـول هفـده سـال اخیـر، 
موضـوِع کار و سیاسـِت کارآفرینـی را از دسـتور کار حـذف کـرده 
اسـت؛ یعنـی هنـوز بـی کاری بـه عنـوان یـک مسـأله در افغانسـتان 
مطـرح نشـده و موضوعـی کـه تبدیـل بـه مسـأله و دغدغـه نشـده 

باشـد، در دایـرۀ سیاسـت گذارِی رسـمی نیـز قـرار نمی گیـرد.  
سیاسـت گذاری بـرای رفع بـی کاری و فقر، یکـی از نیازهای جامعۀ 
جـواِن افغانسـتان تلقـی می شـود کـه مـورد بی مهـری قـرار گرفتـه 
اسـت. البتـه به یقیـن کـه در ایـن سـال ها، رسـانه ها و نویسـنده گان 
از ایـن ضـرورت سـخن های بسـیار گفته انـد، اما بـرای ترتیـب اثر 
قـرار گرفتـِن ایـن معضـل، دولـِت ملـی و مسـوولیت پذیری نیـاز 
و  حـال  جـارِی  مسـایِل  سیاسـت گذاری هایش  شـعاع  کـه  بـوده 
مشـکالِت احتمالـِی آینـده را احتوا کند. مسـلمًا حکومتـی که غرق 
در بازی هـای قومـی و فروملی باشـد، هیـچ زحمـت و مکلفیتی در 
زمینـۀ نبـود شـغل و ثبـاِت اجتماعـی بـرای خـود قایـل نمی گردد. 
غنـی  آقـای  تیـِم  حکومـت/  کـه  اسـت  ایـن  مسـأله  واقعیـِت 
سیاسـت هایی را پیشـه کـرده کـه بـه افزایـش بـی کاری منجر شـده 
اسـت. سیاسـِت حـذِف غیرخودی هـا از صحنـۀ قـدرت، ثـروت 
و سیاسـت، بازتـاِب ناگـواری در زنده گـی اقتصـادی و اجتماعـِی 
افزایـش تنش هـای سیاسـی،  افغانسـتان در شـکِل  جامعـۀ متکثـِر 
افزایـش نارضایتی هـای اجتماعـی و فـرار پول و سـرمایه  بـه بیرون 
داشـته اسـت. افزایـش روزافـزوِن مهاجـرت مـردم بـه خـارج از 
بلندباالیـی از بی ثباتـی سیاسـی،  کشـور، خـود نشـان دهندۀ نـرِخ 
اقتصـادی و اجتماعـی اسـت. بـا این حسـاب، می توان گفـت آقای 
غنـی کـه مدعی بود در صورت رییس جمهور شـدن در دسـترخوان 
مـردم تغییـر ایجـاد می کنـد، در ایـن خصـوص به نحـوی دیگـر به 
وعـده اش وفـا نمـوده اسـت؛ یعنـی نصفه نانـی کـه در دسـترخوان 
مـردم وجـود داشـت را نیـز بـر اثـر سیاسـت هایی کـه در پیـش 

گرفـت، از میـان برداشـت. 
نـگاه گـذرا بـه اوضـاع معیشـتِی مـردم نشـان می دهـد کـه جامعـۀ 
افغانسـتان در وضـِع رقت بـاری قـرار گرفتـه اسـت. البتـه این رقت 
و مشـقت فقـط شـامِل حـاِل بـی کاران نمی شـود، چرا کـه وضعیِت 
آنانـی کـه اصطالحـًا کار می کننـد نیز چندان بسـامان نیسـت. اندک 
بـودِن معـاش و امتیـازات از یک سـو و تأخیـر در پرداخـت آن از 
سـوی دیگـر، بخـش بزرگـی از جامعه را متأثر سـاخته اسـت. نبود 
امنیـت شـغلی و نبـود فرصت هـای متنوع و متناسـب کاری، سـبب 
ضیـاع ظرفیت هـا و سـرخورده گِی اسـتعدادهاِی جـواِن فراغت یافته 
از دانشـگاه ها و مراکـِز اکادمیـک شـده و نوعـی بحـران و گسسـِت 

اجتماعـی را بـه میان آورده اسـت.
سیاسـت گران و کارگـزاراِن امـور بایـد سـِر عقـل بیاینـد و خطر را 
جـدی بگیرنـد. فقر و بـی کاری، مصیبتی کمتر از جنگ و تروریسـم 
نیسـت و چـه بسـا آن کـه ایـن وضـع، نیـروی محرکـۀ ناامنـی و 
بی ثباتـی در کشـور خواهـد بود. دولـت می باید: اوالً بـی کاری را به 
عنـوان یـک مسـالۀ تهدیدزا به رسـمیت بشناسـد، ثانیًا مبـارزه با آن 
را نهادینـه کـرده و شـامل اولویت هـاِی کارِی خود قرار دهـد و ثالثًا 
بـا دعـوت از متخصصـان و برنامه ریزاِن امورِ اقتصـادی و اجتماعی، 
برنامه هـای کوتاه مـدت و میان مـدت و درازمـدت را بـرای محِو این 
چالـش در نظـر بگیـرد. در غیـر ایـن صـورت، بـی کارِی جوانان به 
سـقوط اقتصـادی ـ اجتماعی ـ سیاسـِی افغانسـتان منتهـی می گردد. 

غنـی  در دستـرخـواِن مردم 
»تغییـر« وارد کـرد!

ACKU
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بـرای  امریـکا  ویـژه  بـازرس  اداره 
بازسـازی افغانسـتان )سـیگار( ادعـا 
می کنـد کـه طالبـان و دیگـر گـروه 
را  خـود  کنتـرول  شورشـی  هـای 
از مـردم  بیشـتری  بـر شـمار  مـدام 
و  می دهنـد  افزایـش  افغانسـتان 
قـدرت نیروهـای محلـی بـه شـدت 

اسـت. یافتـه  کاهـش 
اداره بـازرس ویـژه ایـاالت متحـده 
امریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان« 
موسـوم به »سـیگار« )SIGAR( در 
تازه تریـن گـزارش خـود، تصویـری 
از وضعیـت امنیتـی در افغانسـتان را 

کرده اسـت. ترسـیم 
 ایـن در حالـی اسـت کـه پنتاگـون 
و  افغانسـتان  نیروهـای  گویـد:  مـی 
نیروهـای ناتـو تحت رهبـری امریکا 
بـه طـور مـدام در بحـران 1۷ سـاله، 

پیشـرفت داشـته انـد.
ایـن گزارش در حالی نشـر می شـود 
کـه کابـل روز دو شـنبه هفتـه روان 
10 ثـور/ اردبیهشـت، روز مرگ بـار 
دیگـری را سـپری کـرد و در نتیجـه  
انتحـاری پی هـم بیـش از  دوحملـه 
29 تـن به شـمول 8 خبرنگار کشـته 
دیگـر  تـن   50 از  بیـش  و  شـدند 
زخمـی شـدند کـه 9 خبرنـگار نیـز 

مشـمول زخمیـان اسـت.
بـه نقـل از دوچه ولـه صـدای آلمان، 
نیروهـای  تـوان  کـه  گفتـه  سـیگار 

یـک  طـول  در  افغانسـتان  امنیتـی 
کاهـش  درصـد   10 حـدود  سـال، 
یافتـه و شـمار مجموعی ایـن نیروها 
در ارتـش و پولیـس، تـا 31 جنوری 
 409 و  هـزار   296 بـه  روان،  سـال 
در  ایـن  اسـت.  یافتـه  کاهـش  نفـر 
حالی اسـت که شـمار نهایـی نیروی 
 334 افغانسـتان  اردوی  و  پولیـس 

هـزار نفـر تعییـن شـده بـود.
و امـا براسـاس آمـار ایـن گـزارش 
شورشـیان بـه شـمول گـروه طالبـان 
و داعـش در ماه هـای اخیـر حمالت 
افغانسـتان  نیروهـای  بـر  را  خـود 
آنـان  روحیـه  و  انـد  داده  افزایـش 
و  فسـاد  بـا  ایـن  از  پیـش  کـه  را 
تـرک خدمـت آسـیب دیـده اسـت، 

انـد. کـرده  تضعیـف 
نیروهای امریکایی در گذشـته شـمار 
سـربازان کشـته شـده افغانسـتان را 
بـرای »سـیگار« گـزارش مـی دادنـد 
کـه بر آن اسـاس، بـرآورد شـده بود 
سـاالنه حـدود 5 هزار نیـروی امنیتی 
کشـته می شـوند؛ اما فعـاَل معلومات 
در مـورد تلفات نیروهای افغانسـتان 
بـه درخواسـت حکومت افغانسـتان 

محرمانـه طبقه بندی شـده اسـت.
گـروه  دیگـر  و  طالبـان  هم  زمـان، 
های شورشـی در حـال حاضر 14،5 
درصـد از جمـع 40۷ ولسـوالی را یا 
کنتـرول مـی کننـد و یـا تحـت نفوذ 

خـود دارنـد. ایـن باالترین میـزان از 
زمـان آغـاز آمارگیـری »سـیگار« از 

اواخـر سـال 2015 تاکنـون اسـت.
در همیـن حال، حکومت افغانسـتان 
ولسـوالی ها  مجمـوع  درصـد   56،3
را در کنتـرول خـود دارد و بـر سـر 
بیـن  مانـده  باقـی  ولسـوالی های 
شورشـیان و نیروهـای دولتـی جنگ 

دارد. جریـان 
بـا توجـه بـه نفـوس متفـاوت هـر 
گویـد  مـی  »سـیگار«  ولسـوالی، 
  2016 سـال  آگسـت  مـاه  از  کـه 
تاکنـون، کنتـرول حکومت بر شـمار 
باشـندگان و نفـوس افغانسـتان کمتر 

اسـت. شـده 
»سـیگار« گفتـه اسـت: »گرایش کلی 
شورشـیان ایـن اسـت کـه کنتـرول 
خـود را بـر شـمار بیشـتری از مردم 
افزایـش دهند. کنترول شورشـیان از 
9 درصـد نفـوس در سـال 2016 بـه 
12 درصـد نفـوس در جنوری سـال 

2018 افزایـش یافته اسـت.
نشـان  همچنیـن  جدیـد  اسـناد 
افـراد  مـرگ  میـزان  کـه  می دهنـد 
ملکـی در نتیجـه افزایـش حمـالت 
قـوای هوایـی افغانسـتان و کاهـش 
حمـالت هوایـی ناتـو، زیادتر شـده 

اسـت. 

ــا  ــه در آن ده ه ــل ک ــنبه در کاب ــۀ روز دوش حادث
ــدند،  ــته ش ــگاران کش ــهروندان و خبرن ــن از ش ت
ســازمان های  کشــورها،  شــدید  واکنــش 
در  رســانه ها  حامــی  نهادهــای  و  بین الملــی 

کشــور را برانگیختــه اســت.
در ایــن میــان، ســازمان عفــو بین الملــل، حملــه بــه 
جــان خبرنــگاران را »جنایــت جنگــی« خوانــده و 
گفتــه اســت کــه ایــن کار نشــان دهنــدۀ »وضعیــت 

خطرنــاک پایتخــت« افغانســتان اســت.
ــل  ــو بین المل ــازمان عف ــاون س ــاچ، مع ــر واری عم
ــدی  ــورت عم ــه ص ــش ب ــه داع ــت ک ــه اس گفت
ــرار داده و  ــدف ق ــگاران را ه ــان و خبرن غیرنظامی

ــت. ــی« اس ــت جنگ ــن »جنای ای
او در ادامــه از کشــورهای اروپایــی خواســته اســت 
تــا وضعیــت ناامــن افغانســتان را درک و از اخــراج 

اجبــاری افغانســتانی ها خــودداری کننــد.
ــور  ــر ام ــو، وزی ــک پومپئ ــن، مای ــا ای ــان ب همزم
ــدن  ــته ش ــود کش ــر خ ــکا در تویت ــۀ امری خارج
کــه  گفــت  و  کــرد  محکــوم  را  خبرنــگاران 
شورشــیان می خواهنــد بــا هــدف قــرار دادن 
ــتان  ــدۀ افغانس ــات آین ــاالری، انتخاب ــاد مردم س بنی

ــد. ــد کنن را تهدی
ــک  ــه را ی ــکا آن حمل ــۀ امری ــور خارج ــر ام وزی
»عمــل وحشــیانه« عنــوان کــرده، افــزوده اســت که 
رســانه های مســتقل ســنگ تهــداب مردم ســاالری 
ــر تحــرک رســانه یی«  اســت و فعالیــت »فضــای پُ
ــه در افغانســتان ایجــاد شــده اســت، علی رغــم  ک

چنیــن حمــالت، ادامــه خواهــد یافــت.
کننــدۀ  حمایــت  دفتــر  دیگــر،  ســوی  در 
ــه  ــد ک ــی( می گوی ــتان )ن ــانه های آزاد افغانس رس
ــم  ــتی ده ــداد تروریس ــتان، روی ــخ افغانس در تاری

ثــور بی پیشــینه بــوده اســت.
مســووالن در ایــن نهــاد دیــروز سه شــنبه، 11 ثــور 
بــا پخــش خبرنامه یــی گفتنــد کــه دهــم ثــور بایــد 
بــه عنــوان روز »قربانیــان آزادی بیــان« درج تقویــم 

. د شو
در خبرنامــۀ نــی آمــده اســت کــه پیــش از 
ایــن هیچ گاهــی خبرنــگاران و تصویربــرداران 
ــورد  ــتقیم م ــه مس ــتان این گون ــانه های افغانس رس

ــود. ــه ب ــرار نگرفت ــتان ق ــدف تروریس ه
مســووالن دفتــر نــی در خبرنامــۀ شــان پیشــنهاداتی 
را بــه ســران حکومــت وحــدت ملــی مطــرح کرده 
انــد. آنــان می خواهنــد کــه ســران حکومــت، دهــم 
ثــور را بــه عنــوان روز »قربانیــان آزادی بیــان« درج 
تقویــم ملــی افغانســتان کنــد کــه بــه گفتــۀ آنــان: 
ایــن پیشــنهاد بــه گونــۀ رســمی در یــک نامــه بــه 

حکومــت ســپرده شــده اســت.
در خبرنامــۀ نــی آمــده اســت کــه حکومــت بایــد 
راهــکاری را ترتیــب و شــامل مقرره هــای رســمی 
کنــد کــه بــر مبنــای آن، بــرای بازمانده گان شــهدای 
فاجعــۀ دهــم ثــور و هــم بــرای بازمانــده گان بیــش 
از 80 تــن شــهدای پیشــن عرصــۀ خبرنــگاری بــه 
صــورت مســتمر و موقــوت، تنخــواه تادیــه گــردد.
آنــان پیشــنهاد کــرده انــد کــه بــا توجــه بــه »انبــوه 
پرســش هایی« کــه در زمینــۀ عامــالن »فاجعــۀ 
دهــم ثــور« در میــان جامعــۀ خبرنــگاری و مــردم 
افغانســتان خلــق شــده اســت، حکومــت وحــدت 

ملــی بایــد آن را بــه صــورت شــفاف بررســی کرده 
و عامــالن آن را از طریــق جامعــۀ خبرنــگاری بــه 

مــردم افغانســتان معرفــی کنــد.
در خبرنامــۀ دفتــر حمایــت کننــدۀ رســانه های آزاد 
ــه  ــت ک ــده اس ــح ش ــان تصری ــتان هم چن افغانس
ــش  ــط  م ــورد خ ــد در م ــتان بای ــت افغانس حکوم
ــد  ــانه ها، تجدی ــگاران و رس ــت خبرن ــن امنی تأمی
نظــر کــرده و بدانــد کــه بــه هــر دلیلــی و در هــر 
شــرایطی وقتــی خبرنــگاران کشــته شــود، قســمتی 
ــتان  ــت افغانس ــه دوش حکوم ــوولیت آن ب از مس

اســت.
مســووالن در دفتــر نــی همچنــان از از رســانه های 
کشــور نیــز تقاضایــی دارنــد. بــه نقــل از خبرنامــه: 
»از رســانه های کشــور خواســته می شــود کــه 
ــه  ــان از هیچ گون ــدان ش ــت کارمن ــۀ امنی در زمین
ــی  ــوولیت حرفه ی ــده و مس ــغ نورزی ــاعی دری مس
شــان را انجــام دهنــد. خبرنــگاران نیــز بداننــد کــه 
گــزارش هیــچ خبــر بــه انــدازۀ ارزش جــان شــان 

معتبــر نیســت«.
ــار حکومــت، از نهادهــای  ــی در کن ــۀ ن در خبرنام
ملــی و بین المللــی ماننــد کمیســیون مســتقل 
حقــوق بشــر افغانســتان، کمیســیون حقــوق بشــر 
ســازمان ملــل متحــد، کمیســیون ارزیابــی حقــوق 
بشــر، گزارش گــران بــدون مــرز، کمیتــۀ حفاظــت 
ــته  ــکا، و... خواس ــتقر در آمری ــگاران مس از خبرن
شــده اســت تــا فاجعــۀ »دهــم ثــور« را بــه عنــوان 
»جنایــت جنگــی« و »جنایــت علیــه بشــریت« 
ــد. ــز پی گیــری کنن ــد آن را نی ثبــت کــرده و فرآین
ــه  ــش در دو حمل ــه دو روز پی ــت ک ــی اس گفتن
ــن  ــل، 29 ت ــش درک« کاب ــۀ »ش ــم در منطق پی ه
بــه شــمول 9 خبرنــگار و 5 پولیــس کشــته شــدند 
و 48 تــن دیگــر زخــم برداشــتند. نهادهــای مدافــع 
ــه  ــگاران در افغانســتان در واکنــش ب حقــوق خبرن
ــکایت در دادگاه  ــتار درج ش ــه، خواس ــن حمل ای

ــدند. ــز ش ــی نی بین الملل

سیگار:

شمار  نیروهای امنیتی 11 
درصد کاهش یافته است
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ضیـاء الحـق بـه جز از آن، مسـوولیت دینی را نیـز در رابطه 
بـا جهاد افغانسـتان احسـاس می کـرد، او تمامی تسـهیالت 
الزم را برای مجاهدین گشـود و در سـرزمین اش قریب سـه 
و نیـم میلیـون مهاجر را اسـتقبال کرد و هنگامی  که دشـمن 
دسیسـه اش  تطبیـق  در  کـرد،  احسـاس  را  او  برنامه هـای 
تأخیـر نکـرد تـا آنکـه او را بـه قتـل رسـاند و شـهادت او 

هماننـد صاعقـٔه بر رهبـران افغانسـتان بود.
عبـداهلل عـزام می گویـد: »خبـر مـرگ ضیـاء الحـق میـان 
مجاهدیـن، مثـل خبـر مـرگ در روز عروسـی بـود، اکثـر 
در  الحـق  ضیـاء  کیسـت،  او  کـه  می دانسـتند  مجاهدیـن 
زنده گانـی آنـان رییـس، مهمـان دار و یـا تنها مجاهـد نبود، 
بلکـه بـرای آنان دوسـت خالص، بـرادر صمیمـی و در اکثر 
قضایـای اسـالمی کـه دنیـا را پُـر کرده بـود و مـردم گرفتار 

آن بودنـد، قطـب اسـتوار بـود.«
در دوران صـدارت بینظیـر بوتـو وضعیـت تغییـر کـرد و 
برخـی موانعـی را در برابـر مجاهدیـن بوجـود آورد]63[ تا 
آن گاه کـه نخسـت وزیری به نوازشـریف رسـید کـه رابطٔه 

او بـا مجاهدیـن در بهتریـن وجـه قرار داشـت. 
ب: موقف حکومت ایران؛

هنگامـی  کـه حکومـت اسـالمی در ایـران ایجـاد شـد، در 
همـان هنگام نظام کمونیسـتی در افغانسـتان حاکـم گردید، 
چنانچـه ایـران شـرط بهبـود روابط خـود با اتحاد شـوروی 
را خـروج او از افغانسـتان اعـالن کـرد و ]امـام خمینـی[ 
در نامـه اش کـه در )13/8/1988م( به شـوروی فرسـتاد، از 
مسـألٔه افغانسـتان سـخن رانـده بود. همچنـان ایـران تعداد 
زیـادی مهاجـران را کـه تقریبـًا در آن زمـان شمارشـان بـه 
)250000( نفـر می رسـید، پذیرفـت، اجـازٔه گشـایش دفاتر 
مجاهدین را داد، اما سـپس آن ها را بسـت و دو باره گشـود 
و سـپس بسـته کرد. برخـی دفاتـر را تا آخر باز نگه داشـت 

و بـر تحـرک مهاجـران قید های گذاشـت.
ایـران بـر تنظیم های شـیعی تمرکز داشـت تـا از طریق آنان 
در امـور افغانسـتان دسـتی بـرای خود داشـته باشـد و اکثر 
آنـان در حکومـت مجاهدیـن به نسـبت دعوای سـهم برای 
خود  شـان مشـکل ایجاد کردنـد، آنان در حدود %25 سـهم 
ادعـا داشـتند، در حالی  که طبـق آمارهای ملـل متحد تقریبا 
%10 نفـوس را تشـکیل می دهنـد و ایـن چیـزی بـود کـه 
رهبـران سـنی افغانـی ترجیـح می دادند تـا دفاترشـان را در 

پاکسـتان داشـته باشـند، تا در ایران ]64[.
ج: موقف حکومت سعودی؛

ملـت و حکومـت سـعودی خـود را از روز اول وقف قضیٔه 
افغانسـتان کـرده بودنـد، ملـت عرب مسـلمان در سـعودی 
در شـهامت و توجه به قضایای مسـلمانان معروف هسـتند. 
نقـش علمـاء و دعوتگـران در ایـن مسـألٔه خـاص بسـیار 
سـترگ بـود و رغبـت مردمـی نسـبت بـه توجـه حکومتی 
و  درس هـا  بـرای  را  میـدان  بـود، حکومـت  زیـاد  واقعـًا 
کنفرانس هـای کـه در مسـاجد و مجامـع عمومـی برگـزار 
می شـد بـاز کـرد، مـردم را بـه انفـاق در راه پشـتیبانی از 
قضیـٔه افغانسـتان دعـوت کـرد و بـه جهـاد در افغانسـتان 
تشـویق کـرد. حکومـت بـه جوانانـی کـه شـوق جهـاد در 
افغانسـتان را داشـتند، سـهولت ها را ایجـاد کـرد، چنانچـه 
قیمـت تکـت طیـاره به پاکسـتان یـک چهارم قیمـت اصلی 

گردید.
کـه  بـود  حکومت هـای  نخسـتین  از  سـعودی  حکومـت 
حکومت موقت اسـالمی افغانسـتان را در مرحلٔه اول و دوم 
بـه رسـمیت شـناخت، اما بعـد از فتـح کابـل تالش های را 
بـه راه انداخـت تا فتنٔه را که شـعله ور شـده اسـت، خاموش 
میـان  مصالحـه  بـرای  مجالـس  در خـاک خـود  و  سـازد 
مجاهدیـن را تشـکیل داد و پشـتیبانی های بـزرگ مـادی را 

بـرای مجاهدیـن ارایـه کرد. 
د: موسسات مدد رسان اسالمی؛

مهم تریـن موسسـات مدد رسـان کـه بـه پشـتیبانی از جهـاد 
افغانسـتان ایسـتادند این هـا انـد]65[:

1.کمیتـٔه دعـوت اسـالمی؛ ایـن بنیـاد از پیـروان جمعیت 
اصـالح اجتماعـی در کویـت بـوده و در سـال )1984م( 
آنـان در گسـتره های طبـی،  فعالیت هـای  تأسـیس شـد و 
تعلیمـی، اجتماعـی و دعوت گـری بـود کـه از طریـق )50( 
پـروژٔه کامـل تقریبـًا ملیون هـا مهاجر از آن مسـتفید شـدند. 
رییـس کمیتـه ماجـد الرفاعـی و مدیـر منطقه یـی آن زاهـد 

بود. الشـیخ 
اندیشـٔه تأسـیس آن در سـال  2. هـالل احمـر کویـت؛ 
در  پیشـاور  در  آن  دفتـر  افتتـاح  و  )1981م( شـروع شـد 
سـال )1983م( بـود و کانـون کاری آن را گسـترٔه طبـی و 
توسـعه یی متمرکز سـاخته بـود. مدیر منطقه یـی آن دوکتور 

عبدالحـی سـلیمان بـود.
3. کمیتـٔه مددرسـانی بیـن المللـی اسـالمی؛ ایـن کمیته 
یـک بنیاد سـعودی بـود کـه در رأس آن دوکتـور فرید قرار 
داشـت و از بنیـاد رابطـٔه عالـم اسـالمی در سـال )19۷8م( 
نشـأت گرفتـه بـود و در عیـن سـال دفتـر فرعـی آن در 
پیشـاور تحت سرپرسـتی مهندس یوسـف حمدان گشـوده 
شـد. شـش دفتر در سـعودی داشـت کـه )20( دفتـر آن در 
مناطـق گوناگـون جهان وجـود دارد و هیأتی آن را ریاسـت 
می کنـد و تمویـل آن از طریـق نفقـات اشـخاص خیرخواه 

در منطقـٔه خلیـج صـورت می گیـرد.
4. کمیتـٔه نکـوکاری اسـالمی؛ بنیاد مدد رسـان سـعودی 

اسـت که مقر آن در جده قرار دارد و شـاخٔه آن در پیشـاور 
به سـال )1989م( افتتاح شـد و فعالیت های آن گسـتره های 
بهداشـتی، تعلیمـی و زراعتی را در بـر می-گرفت. مدیر آن 

در پاکسـتان أیمـن الخیاط بود .
5.هـالل احمـر سـعودی؛ از نخسـتین بنیاد های مددرسـان 
بـه شـمار مـی-رود کـه در پاکسـتان کار را شـروع کـرد و 

دفتـر آن در سـال )1980م( در پیشـاور گشـوده شـد . 
6. دفتـر پروژه هـای عمران افغانسـتان؛ درسـال )1988م( 
کار خـود را شـروع کـرد، رییـس آن دکتـور احمـد فریـد 
ملـک  دانشـگاه  در  مهندسـی  دانشـکدٔه  رییـس  مصطفـی 

فیصـل در دمـام سـعودی بـود.
7. نماینده گـی مددرسـانی اسـالمی افریقا؛ این شـبکه در 
40 کشـور اسـالمی فعالیـت دارد و بودجـٔه آن 15 میلیـون 
دالـر بـود. رییـس آن دکتـور عبداهلل سـلیمان العوضـی بود.

سـابق  آوازخـوان  اسـالم  یوسـف  اسـالمی؛  تعـاون   .8
در  در سـال )1986م(  را  آن  آورد،  اسـالم  کـه  بریتانیایـی 
لنـدن تأسـیس کرد و از شـمار دعوت گران بـزرگ گردید و 

داشـت. فرهنگـی  و  تعلیمـی  فعالیت هـای 
9. دفتـر خدمـات بـرای مجاهدیـن )مکتـب خدمـات 
المجاهدین(؛ آن را دوکتور عبداهلل عزام  در سـال )1984م( 
تأسـیس کـرد و فعالیت هایـش را بـه داخـل افغانسـتان در 
تجهیـز کاروان هـا، آماده گی ها و تمرینات عسـکری متمرکز 
سـاخت. همچنان بـه فعالیت هـای رسـانه یی از طریق مجلٔه 
»الجهـاد« و نشـریٔه »لهیـب المعرکۀ )شـعلٔه جنـگ( و مجلٔه 

النطاقیـن« پرداخت.  »ذات 
10. بنیـاد مدینٔه منـوره برای فرزندان شـهداء؛ آن را یکی 
از نکوکاران سـعودی برای حمایت از یتیمان تأسـیس نمود 

و در گسـترٔه اجتماعی، صحی و تعلیمی فعالیت داشـت .
11. هـالل احمـر امـارات؛ شـاخه اش را در شـهر کویتـه در 

سـال )19۷8م( تأسـیس کرد.
12. کمیتـٔه صحـی پیشـاور؛ مقـر آن در پیشـاور و مربوط 
جماعـت اسـالمی پاکسـتان بـود که ابـو األعلـی المودودی 

آن را تأسـیس کـرده بود .
13. مجلس هماهنگی اسـالمی؛ در سـال )1988م( تأسیس 
شـد، تا بنیادی بـرای برنامه ریـزی و هماهنگـی فعالیت های 
موسسـات مدد رسـان و تعاونی اسـالمی باشـد، تـا از تکرار 
کارهـا و تعـارض آن هـا جلوگیری به عمـل آورد. رئیس آن 

جلیـدان »أبوالحسـن المدنی« بود.
قضیـٔه  برابـر  در  اسـالمی  غیـر  طرف هـای  موقـف   نـه. 

فغانسـتان؛ ا
در اینجـا موقـف سـه دولـت غیـر اسـالمی هنـد، چیـن و 
ایـاالت متحـدٔه امریکا و همچنان مؤسسـات مددرسـان غیر 

اسـالمی را بـه اجمـال یـادآوری می کنیـم.

الف: موقف هند؛
هند دشـمن سـنتی پاکسـتان اسـت و در قضایـای گوناگون 
اختـالف بیـن ایـن دو کشـور وجـود دارد، هنـد در مـورد 
جهـاد افغانسـتان در صـف نظـام کمونیسـتی کابـل ایسـتاد 
بـا متخصصیـن، کنفرانس هـا، مشـاورین و  نظـام را  و آن 
هنـد همیشـه تصریـح  رهبـری  کـرد.  پشـتیبانی  رسـانه ها 
می کـرد کـه آنـان بـه اقامـٔه دولـت بنیاد گـرا در افغانسـتان 
اجـازه نخواهنـد داد و از موافقت نامـٔه ژنیـو پشـتیبانی خود 
را اعـالم کـرد. هنـد تصـور می کرد کـه خروج شـوروی ها 
از افغانسـتان در منطقـه خـالء قـدرت را بوجـود خواهـد 
آورد و او نخسـتین دولتـی اسـت که آن را پـر خواهد کرد.
شـوروی ها در تحکیـم سلطهٔ شـان بـر افغانسـتان شکسـت 
خوردنـد، چنانچـه در دادن نقـش بـارز بـه هنـد در آینـدٔه 
افغانسـتان نیـز نـاکام ماندنـد، قابل یـادآوری اسـت که هند 
از نخسـتین دولت هـای بـود کـه نظـام کمونیسـتی را در 

اپریـل )19۷8م( بـه رسـمیت شـناخت.
اتحـاد  سـفیر  کـه  می شـود  یـادآور  جوثیـا  سـن  بهبانـی 
جماهیـر شـوروی آن روزگار در هنـد بـه وزارت خارجـه 
هنـد در نیمـٔه شـب )28/12/19۷9م( دخـول شـوروی ها 
بـه افغانسـتان را ابـالغ کـرد ]66[، از همیـن رو حکومـت 
تصریـح  شـوروی ها  تأئیـد  موقـف  بـه  گانـدی  اندیـرا 
وارد  افغان هـا  بـه خواسـت  »شـوروی ها  کـه  زیـرا  کـرد؛ 
افغانسـتان شـده اند«، از طـرف دیگـر آنان بـه موقف ایاالت 
متحـده نـگاه می کردنـد کـه امـر را بیشـتر از پیـش پیچیده 

می سـاخت. 
کمـال هلبـاوی می گویـد: »بایـد دانسـت کـه نقـش هند در 
جهـاد افغانسـتان عکـس العمـل در برابر موقف پاکسـتان و 
کراهیت آن از موقف پاکسـتان بوده اسـت و از طرف دیگر 
او خـود را تحـت حمایـت شـوروی می بینـد و می دانـد 
کـه دالـر امریـکا در منطقـه چقـدر نقـش دارد و افغانسـتان 
گـذرگاه اسـتراتژیک به جنوب آسـیا اسـت. از طـرف دیگر 
او حکومـت سوسیالیسـتی را بـر دولتـی کـه تابـع مالهـا، 
مشـایخ یـا بـه شـکل عمومـی اسـالم گرا ها باشـد، ترجیـح 
می دهـد. بیـداری فزاینده در پاکسـتان، ایران و افغانسـتان به 
هنـد، ایـن هوشـدار را می دهد کـه امنیت مرزهـای خود را 
تأمیـن کند، زیرا کشـوری اسـت کـه از هر طـرف می تواند 

مـورد حملـه قرار گیـرد]6۷[.« 
ب:  موقف چین؛

مکتـب  مخالـف  کمونیسـم  مکتـب  بـه  چیـن  گرایـش 
مارکسیسـتی – لینینیسـتی در اتحـاد شـوروی اسـت، ایـن 
اختـالف بیـن دو دولت یکی از اسـبابی اسـت کـه چین بر 
جهـاد افغانسـتان فشـار وارد نکـرد، ایـن سـخن را می توان 
از  پیکنـگ  از سـخنان وزیـر خارجـٔه چیـن زمانی کـه در 

جنـگ  در  شـوروی ها  و  مجاهدیـن  میـان  کـه  مشـکالتی 
بوجـود آمـده بود، پرسـیده شـد، او گفـت: »ما بـه این فکر 
هسـتیم کـه طرفین جنگ، راهـی را برای تأسـیس حکومت 
ائتالفـی بـا قاعده هـای وسـیع بیابنـد تا صلـح بـه زودترین 

فرصت بـه افغانسـتان برگـردد.«
قضیـٔه  در  چیـن  موقـف  بـر  کـه  انگیزه هـای  مهم تریـن 
افغانسـتان تأثیـر گذاشـت، سـه رویـدادی بـود که در سـال 

پیوسـت: وقـوع  بـه  )1989م(  و  )1988م( 
1.کنفرانـس مهـم چیـن – شـوروی میـان گورباچـوف و 
لـی بینـک در مـاه مـی )1989م( در پکینـگ، ایـن کنفرانس 
پـس از شـورش های دانشـجویی بـود کـه در آن خواسـتار 
دموکراسـی بودنـد و حکومـت چیـن آن را بـا خشـونت 
سـرکوب کـرد، ایـن کنفرانـس بـه قضیـٔه افغانسـتان نیـز 
پرداخـت و چین که خواسـتار همـکاری بازرگانـی با اتحاد 

شـوروی بـود بـا ایـن اجتمـاع تأثیـر پذیرفـت . 
2. دیدار هـای چیـن – پاکسـتان در اسـالم آبـاد کـه تحـت 
تأثیر روابط قوی چین و پاکسـتان از آوان تأسـیس پاکسـتان 
برگزار شـده بـود و میان دو کشـور در آنجـا موافقتنامه های 

تجـاری، نظامـی و صنعتی عقـد گردید.
3. دیدار هـای چیـن – هنـد بـه سـطح وزرای خارجـه و 
نخسـت وزیران کـه در آن طرفیـن بر تشـکیل مجموعه های 
بـر عمـل مشـترک و کاهش نیرو ها در سـرحدات بـه توافق 
رسـیدند و این مسـئله چین را بر آن واداشـت که خواسـتار 

حـل مسـئله کشـمیر و افغانسـتان گردد.
بـا ایـن همـه چیـن سـعی می کـرد تـا در سـر راه اتحـاد 
برخـی  کـه  بـود  اینجـا  از  کنـد،  خلـق  مشـکل  شـوروی 
همکاری هـای مـادی، غذائـی و نظامـی محـدود را بـرای 
مجاهدیـن ارائـه کـرد. چیـن بـه ایـن نظـر بـود کـه جنـگ 
اتحاد شـوروی در افغانسـتان شـامل برنامٔه بزرگی می شـود 
کـه بـرای محاصـرٔه چیـن ریخته شـده اسـت. هـدف اتحاد 
شـوروی از تسـلط بـر افغانسـتان دسـت یافتن بـه راه بـری 
)خشـکه( بـود کـه در جنـوب بـه پاکسـتان و ایـران و حتی 
محیـط هنـد برسـد و در ایـن محیـط گذرگاهـی بدسـت 
بیـاورد و از آن موقـع بـه طرف هنـد و چین پیشـرفت کند. 
هـدف دیگـرش تسـلط بر خطـوط لوله هـای نفـت غربًا در 

شـرق میانـه و شـرقًا بـر شـرق اصغـر بود. 
چیـزی دیگـری کـه باعـث تـرس چیـن گردیـد، تجـاوز 
ویتنـام بـر کمبودیـا به پشـتیبانی اتحاد شـوروی در دسـامبر 
)19۷8م( یعنـی در عیـن سـالی بـود که کودتای کمونیسـتی 
طـرف  از  همچنـان  بـود،  گرفتـه  صـورت  افغانسـتان  در 
تعـداد  آنکـه  به ویـژه  می شـد،  تهدیـد  نیـز چیـن  جنـوب 
مشـاوران شـوروی بـه )4000( شـخص در ویتنـام در آغاز 

سـال )19۷9م( رسـیده بـود .
عـالؤه  بـر  مالقات هـا  و  دیدار هـا  همـه  ایـن  نتیجـٔه 
مشـورت های امریـکا و چیـن نتائـج مهـم ذیـل را بـه بـار 

آورد:
1.کاهـش مسـاعدت های چیـن بـا پاکسـتان بـه ایـن هدف 

کـه باعـث پشـتیبانی مجاهدیـن نگردد.
2. کاهش توجه چین به قضیٔه افغانستان.

3. ارائـٔه مسـاعدت های نظامـی، خیرخواهانـه و اجتماعی به 
مجاهدیـن، زیـرا موقـف چیـن در قضیـه افغانسـتان خوف 
همـراه بـا مراقبت شـدید بود کـه باعث می شـد  کمک های 

محـدود به مجاهدین داشـته باشـد]68[. 
ج: موقف ایاالت متحده امریکا؛

نظـر بـه شـرایطی کـه جنـگ سـرد میـان دو قـدرت بزرگ 
جهـان ایجـاد کـرده بـود، جنـگ افغانسـتان بـرای ایـاالت 
ایـاالت  ازایـن رو،  بـود،  مسـاعد  فرصـت  امریـکا  متحـدٔه 
متحـدٔه امریـکا در آغـاز کار تـا آنـگاه کـه مجاهدیـن در 
خدمـت مصحلت هـای او بودنـد؛ مجاهدیـن را پشـتیبانی 
کـرد، پـس از آن شـرط های را خواسـت کـه بـرای حـل 
قضیـٔه افغانسـتان بـر مجاهدین تحمیـل کند، امـا مجاهدین 

تسـلیم شـرایط او نشـدند. 
می تـوان موقـف ایـاالت متحـدٔه امریـکا را چنانچـه کمـال 
هلبـاوی خالصـه کـرده اسـت، در سـه مرحلـه ارائـه کرد: 
1.مرحلـٔه شناسـایی، آگاهی یابـی و تهدید؛ کـه در دوران 
کارتـر شـروع گردیـد و تـا سـال )1984م( ادامـه یافت، در 
ایـن زمـان پشـتیبانی امریـکا خیلـی بسـیط و فقـط بخـش 
نظامـی را دربرمی گرفـت. امریکا شـوروی را بـه تهدید عدم 
امضـای موافقت نامـٔه »سـالت«، فشـار اقتصـادی و تحریـم 
ورزشـی بالخصـوص در مسـابقات المپیـک مسـکو تهدیـد 
کـرد و همچنـان امتیـازات ماهیگیـری اتحاد شـوروی را در 

آب هـای امریـکا محدود سـاخت. 
فرسایشـی؛  رویارویـی  و  قـوی  پشـتیبانی  مرحلـٔه   .2
ایـن مرحلـه از سـال )1984م( الـی )1988م( ادامـه یافـت 
کـه همـه در دوران ریـگان بـود، امریـکا بـا ایـن پشـتیبانی 
قصـد آن را داشـت تـا در سیاسـت صلـح جهـان قوی تر از 
شـوروی ها آغـاز کنـد و مصالـح امریـکا را در مناطق دیگر 

جهـان ماننـد نیکاراگـوا و کوبـا بدسـت بیـاورد.
3. مرحلـٔه تـالش بـرای یافتـن راه حل هـا؛ ایـن مرحلـه 
بـا امضـاء موافقت نامـۀ ژنیـو و آغـاز پیروزی های سیاسـت 
صلـح جهانی از اواسـط سـال )1988م( تا اکنـون ادامه دارد 

و ایـن همـه در دوران ریـگان و بـوش اتفاق افتـاد ]69[.

نهضت  تاریخ  بر  درآمدی 
فغانستان ا اسالمی 

بخش هفتم

حسن بن علی الکتانی

برگردان: داكتر هجرت اهلل جبرئیلی

ACKU
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- تضـاد: نسـبت میـان دو امـری که پی در پـی و به صورِت 
متعاقـب بـر موضـوع واحـد وارد می  شـوند، ماننـد؛ شـب 
وروز...، تضـاد نامیــده می  شـود. البتـه اثبـات دو امر متضاد 
در موضـوع واحـد محـال بـوده، اّمـا نفـی دو امـر متضاد از 
موضـوع واحد ممــکن اسـت؛ طوریکه یک شـی نمی  تواند 
هـم سـفید باشـد و هم سـیاه؛ اّما ممکن اسـت یـک چیز نه 
سـیاه باشـد و نه  هم سـفید؛ بلکه سـرخ باشـد. زیرا میان دو 
امرمتضاد حــّد سـومی  یی وجـود دارد که با نفـی طرفین در 

تضـاد، بـه امر سـومی رجوع می  شـود.  
   بیـت:            شـب و روز از پـِی سـودای گیسـوی تـو 

می  آیـد
مه و خورشید و انجم دیدن روی تو می  آید

  »عشقری«
  در این بیت، واژه  های شب و روز را متضاد می  نامند.

بیت:                 تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول
آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل

   »حافظ«
 درایـن بیـت، نسـبت میـان واژه  هـای اول و آخـر تضـاد 

می  شـود. نامیـده 
 یادداشـت: عمومـًا در شـعر دو واژه  ی متضـاد در یـک بیت 
ویا مصرِع واحـــد بـه کار می  روند؛ اما یکـی از آن  دو واژه، 
بـه دلیـل محـال بـودن اثبـات دو امـر متضـاد در موضـوِع 

واحـد، بـه معنـای دیگـری تأویـل می  گردد.
3- تقابـل ملکـه وعـدم ملکـه: عبـارت از نبـود یـک امـر 
وجـودی در موضوعی  سـت کـه صالحیـت دارا بـودن آن را 
دارد. ماننـد: کـوری وبینایی، طوری  که انسـان ذاتًا صالحیت 
آن را دارد کـه بینــــا باشـد؛ اّمـا نبـود این بینایـی که کوری 

نامیـده می  شـود، در تقــابل بـا بینایـی قـرار می  گیرد.
   البتـه اثبـات طرفیـن در تقابـل ملکـه و عـدم ملکـه در 
کمااینکـه  اسـت؛  محـال  و  ممتنـع  عقـاًل  واحـد  موضـوع 
نمی  تـوان هـم بینـا بـود و هـم نابینـا؛ اّمـا نفـی طرفیـن از 
موضـوع واحـد در تقابـل ملکـه و عدم ملکه ممکن دانسـته 
اسـت. مثـاًل؛ سنــگ نه کـور اسـت و نه  هم بینا؛ چه سـنگ 
صالحیـت بینایـی را نـدارد تا نبـود آن، کـوری را به وجود 

آورد.
   بیت: 

ای  که ما را گـردش چشـــم عقاب آموختی
دیده ی بیدار خود را از چه خواب آموختی

   »استاد خلیلی«
  در ایـن بیـت، تقابـل میـان  بیـداری و خـواب تقابل ملکه 

و عـدم ملکـه نامیده می  شـود.
وجـودی  امـر  دو  میـان  رابطـه  هـرگاه  تضایـف:   -4    
به گونه  یـی باشـد کـه بـا تصـّور یکـی از آن  هـا طـرف دیگر 
نیـز بـه ناچار تصور شـود؛ چنیـن رابطه  یی، تضایـف نامیده 
می  شـود. ماننـد: پـدر و پسـر، علـت و معلـول، اثـر و مؤثر 
و... . بـا تصـورِ مفهـوم واژه  ی پسـر، طـرف دیگـر آن، یعنی 
مفهـوم واژه  ی پـدر نیـز بـه ناچـار تصـّور می  شـود و ایـن 

ویژه  گـی در تمـام امـور متضایـف کاربـرد دارد.
 بایـد یـادآور شـد کـه اثبـات دو امـر متضایـف در موضوع 
احمـد  طوریکـه  می  شـود،  دانسـته  محـال  عقـاًل  واحـد 
نمی  توانـد هـم پـدر محمـود و هـم پسـر محمـود باشـد؛ و 
نیـز برعکـس، محمـود نمی  توانـد هـم پسـر احمـد و هـم 
پـدرِ او باشـد؛ اّمـا نفـی دو امـر متضایف از موضـوع واحد 
گاهـی ممکـن دانسـته می  شـود. مثـاًل: سـنگ نه پدر اسـت 

و نه  هـم پسـر.
  بیت:

به نزد طبع هر داننده  یی هست
که با گردنده گرداننده  یی هست

  » نظامی «
و  »گردنـده«  واژه  هـای  مفهـوم  میـان  بیـت،  ایـن  در     

اسـت.   برقـرار  تضایـف  رابطـه  ی  »گرداننـده« 
 بیت:

داغ  های سینه  ی ما هم کم از یعقوب نیست
او پســر گم کرده بود و ما پدر گم کرده  ایم

  در ایـن بیـت، نسـبت میان واژه  های پسـر و پـدر، تضایف 
می  شـود. نامیده 
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استدالل ادبی

 اسـتدالل: آنسـت کـه شـاعر بـرای اثبـات ادعـای خویـش 
بـه اقامـه  ی یک سلسـله دالیلـی می  پـردازد که طـرف قبول 

دارد. قـرار  همه گان 
انواع استدالل

   اسـتدالل بـه اعتبـارِ »امـر موردِ اسـتدالل« به چهار دسـته 
می  شود: تقسـیم 

   1-اسـتدالل طبیعی: آنسـت که شـاعر برای اثبات مدعای 
خویـش بـه یـک امـر ثابـت و مشـهود در طبیعـت اسـتناد 
کنـد کـه این نـوع اسـتدالل غالبًا مـوردِ اتفاق همـه  گان قرار 

داشـته و غیـر قابـل تغییر می  باشـد.
 بیت:

بعِد مردن از غبـارم کیست تا یابد نشان
نقش پای موج هم با موج می  باشد روان

   » بیدل«
ناپیدایـی خویـش  از  بیـت،  ایـن  اول  مصـرع  در  شـاعر   
بعـد از مـرگ سـخن می  رانـد و بـرای تجّسـم ایـن ادعـا 
در مصـرع دوم، بـه امـر ثابتـی در طبیعـت اسـتناد می  کنـد 
کـه مـورد اتفـاق همـه گان اسـت و آن این  کـه: مـا همچون 
مـوِج متحرک  ایـم. از آنجایی  کـه کـه نقـش پـای مـوج توأم 
بـا مـوج مـی  رود، نشـانی از مـا نیـز بعـد از مـرگ بـه جای 

ماند. نخواهـد 
   بیت:

عشق هر چیزی که باشد رهبرش در کار نیست
سیل بی  رهبر به دریا می  رســـــاند خویش را

     
»صایب«

 در ایـن بیـت شـاعر بـه یـک امـر ثابـت در طبیعـت بـرای 
اثبـات مدعـای خـود توّسـل می  جویـد؛ بـا ایـن بیـان کـه، 
چنانکـه سـیل خـود را بـدون رهبـر بـه دریـا می  رسـاند، 
عشـق نیـز سـرانجام بـه مقصود و مسـیر اصلـی خویش راه 
خواهـد یافـت و نیـازی بـه رهبر نیسـت. این نوع اسـتدالل 

در بدیـع و بیـان عمدتـًا بـه نـامِ مدعـا مثـل یاد می شـود.
  2- اسـتدالل عقلـی: آنسـت که شـاعر برای اثبـات ادعای 
خویـش بـه مقدمه  چینـی و اقامـه  ی برهان منطقی مبــادرت 
مـی  ورزد و از آن نتیجه  یـی بـه دسـت می  دهـد کـه مـورد 

اتفـاق همه  گان باشـد.
  بیت: 

دو بنده  ی من که حرص و آزند
برتو همــــیشه سرفرازند

با مــن چه برابـری کنی تو
چون بنــده  ی بنده  ی منی تو

 » نظامی «
 در ایـن بیـت شـاعر دو مقدمـه ذکـر می  کنـد کـه از خـالل 
آن  دو نتیجه  یـی به دسـت مـی  آورد کـه مـورد اتفـاق عمـوم 

مـردم اسـت. صـورِت منطقـی آن چنیـن می  شـود: 
  حرص و آزبنده  ی من  اند ) مقدمه اول(

  اّما تو بنده  ی حرص و آزی ) مقدمه دوم(
  پس تو بنده  ی بنده  ی منی  ) نتیجه (

 به همین  سان حافظ استداللی دارد که این  گونه است:
ای شرم    زده غنچه  ی مستور از تو

حیران  و خجل نرگس مخمور از تو
گل با تو برابری کجا یارد کرد

کاو نور ز مه دارد و مه نور از تو
  »حافظ«

اسـتدالل عقلـی در بیـِت دوم ایـن رباعی به کار رفته اسـت. 
صـورِت منطقـی آن چنین می  شـود:
ماه از تو نور می  گیرد   )مقدمه اول(

اما گل از ماه نور می  گیرد ) مقدمه دوم(
پس تو از گل باالتری )نتیجه(

از  نـور  منبـِع  نشـان می  دهـد کـه  ابیـات  ایـن  در  حافـظ 
نورگیرنـده برتـر اسـت. بـا مسلم  انگاشـتِن این فـرض بیان 
مـی  دارد کـه گل از مـاه نور می  گیـرد و مـاه از او )فرد موردِ 
نظر شـاعر(  کسـِب نـور می  کند، پـس او از ماه برتر اسـت 

و مـاه را کجـا یـارای برابـری بـا او توانـد بود.
  بیت: 

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
پادشاه کامـــران بود از گدایان عار داشت

   » حافظ«
 در ایـن بیت، شـاعر بـرای توجیه  ی منطقی عدم مجالسـت 
دوسـتش بـا وی، نخسـت محبوبـش را پادشـاه کامـران و 
خـودش را گـدای درگاه وی تعریـف می  کند. سـپس اذعان 
مـی  دارد که پادشـاهان طبیعتـٌا از گدایان عار دارند و عــدم 
مجالسـت و همنشـینی مجبوبـش بـا وی نیـز از همین  جـا 

ناشـی می  شـود. چنیـن اسـتداللی، عقلـی نامیده می  شـود.
3- اسـتدالل تاریخـی: آنسـت کـه شـاعر بـرای اثبـــات 
ادعـای خویـش - با پرداخـت شــــــاعرانه  یی کـه دارد- 
بـه قضیـه  ی تاریخی  یـی اسـتناد می  کنـد کـه تقریبـًا مـوردِ 

اسـت. اتفاق 
 بیت:

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست
سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

 » حافظ«
 شـاعر در مصرع نخسـت این بیت ادعا دارد که نظرداشـتن 
بـر ُضعفـا و دل  جویی از ناتوان  هـا با بزرگی منافـات ندارد. 
سـپس بـه منظـور اثبـات ادعـای خویـش بـه یـک قضیه  ی 
تاریخی اسـتناد جسـته می  گوید: سـلیمان با همـان وجاهت 
و مکانتـی که نظیــر نداشـت، نظرهـا با مور داشـت. با این 
بیـان، می  تـوان هـم بزرگـی خـود را حفـظ کـرد و هـم بـه 

درویشـان بـا چشـم مهربانی و نوازش نگریسـت.
  بیت: 

کجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا
که آدم از بهشت آید برون تا نان شود پیـدا

 » بیدل«
 در ایـن بیـت، شـاعر نخسـت ادعا می  کنـد که فـــــراهم 
کـردن نعمت-هـای گوناگـون کار سـهل و آسـانی نیسـت. 
سـپس در مصـــرع دوم بـرای اثبات ادعـای خویش به یک 
حادثـه  ی تاریخـی اسـتناد می  جویـد و اذعـان مـی  دارد کـه: 
آدم بهشـت را بایـد تـرک کند تـا لقمه  نانی پیدا شـود. یعنی 
نـان پیـدا کـردن بهایـی بـه بزرگـی تـرک بهشـت می  طلبد. 
سـاده  کار  متنـوع  نعمت  هـای  بـه  دسـت  یابی  بنابرایـن، 

وآسـانی در بسـاط زنده گـِی دنیـا نیسـت. 
اثبـات  بـرای  شـاعر  کـه  آنسـت  تجربـی:  اسـتدالل   -4
ادعـــای خویـش - بـا پرداخت شـاعرانه ای کـه دارد- به 
یـک سلسـله تجــربیاتی مبادرت مـی  ورزد که یا خـود، ویا 

شـخص دیگـری آنـرا آزمـوده اسـت.
  بیت: 

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است
هزار بار من این نکته کـــرده  ام تحقیــق

 »حافظ«
   شـاعر در مصـرع نخسـت، جهـان و امـورات وابسـته بـه 
جهـان را هیـچ معرفـی می  کنـد. سـپس در مصـرع دوم بـه 
تجربـه  ی شـخصی خود اسـتناد جسـته اذعـان مـی  دارد که: 
مـن ایـن نکتـه) هیـچ بـودن جهـان و کار جهـان( را هـزار 
بـار تحقیـق کـرده  ام و به همـــین نتیجـه رسـیده  ام که همه 

هیچ  انـد.
   بیت:

دیگر مرا به لطف خوشت اعتماد نیست
صد بار از نگاه تو افتاده  ام به خـــــاک

  » فکرت«   
 در ایـن بیت، شـاعر در مصرع نخسـت وضعیّـت بی  اعتماد 
بـودن خـودش را نسـبت بـه جانـب مقابـل ادعـا می  کنـد. 
سـپس صــدبار افتادن بـه خـاک را تجربه  یـی می  خواند که 

دلیـل ایـن بی  اعتمادی شـمرده می-شـود.
9

سو گند
تعریـف سـوگند: آنسـت کـه شـاعر بـه شـخص، شـیء، 
مـکان، پدیـده ویـا امـری جهت تاکیـد بـاالی کالم خویش 

قسـم یـاد کند.  
  بیت:

به رویت مویت از یادم نرفته
به مویت رویت از یادم نرفته

    » صوفی عشقری«
 در ایـن بیت، شـاعر در مصــرع اول بـه روی، و در مصرع 
دوم بـه مـوی محبوبش سـوگند یـاد می  کند که از یکسـو بر 
زیبایـی کالم افـزوده و از سـوی دیگـر، بر مدعـای خویش 

با سـوگند تأکیـد بیشـتری می  گذارد. 
انواع سوگند 

  سـوگند بـه اعتبـار محـل آن )چیـزی کـه بـه آن قسـم یاد 
می  شـود( بـه دو دسـته تقسـیم می  شـود:

  1- سـوگند به مشـهود: هرگاه شـاعر جهت تاکید و اظهارِ 
قطعیـت، بـه چیزی که وجـود عینی و بیرونی دارد، سـوگند 
یـاد کنــــد؛ ویـا هـم شـخص، یـا شـی دیگـری را بـه آن 
سـوگند دهـد؛ سـوگند به مشـهود نامیـده می  شـود، چنانچه 

در ایـن بیـت صوفی عشـقری آمده اسـت: 
مرا با مصحف روی تو سوگند
به بسم  اهللِ ابروی تو سوگنـــد

 شـاعر بـه ابرو و روی دوسـتش کـه وجودِ عینـی و بیرونی 
دارنـد، سـوگند یـاد می  کنـد که سـوگند بـه مشـهود نامیده 

می  شـود.
- سـوگند به غیرمشـهود: هرگاه شـاعر به چیـزی که وجودِ 
بیرونـی و عینـی نـدارد، بلکـه فقـط یـک امـر ذهنـی تلقی 
می  شـود، سـوگند یـاد نمایـد؛ ویـا هـم شـخص، یـا شـیء 
دیگـری را بـدان سـوگند دهـد، سـوگند بـه غیـر مشـهود 

نامیـده می  شـود.
بیت:

به وفای تو که خاِک ره   آن یار عزیز
بی  غباری که پدید آید از اغیار بیا ر

  » حافظ «
 در ایـن بیـت، شـاعر مخاطبـش را بـه وفاداریی که نسـبت 
بـه شـاعر دارد، قسـم می  دهـد کـه سـوگند به غیر مشـهود 

می  شـود. نامیده 
 بایـد یادهانـی کـرد کـه گاه شـاعر بـه چیـزی سـوگند یاد 
می  کنـد ویـا شـخص، یـا شـیء دیگـری را بـه آن سـوگند 
می  دهـد کـه از یـک بُعــد مشـهود بـوده، اّمـا از بُعـد مورد 

نظـِر شـاعر غیرمشـهود تلقـی می-گردد. 

بیـان و    بدیع     در      نـو     یافتـه های 

بخش هشتم

عبدالبشیر فکرت بخشی-استاد دانشگاه
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ــه  ــد ک ــتان می گوی ــران افغانس ــی کارگ ــه مل اتحادی
حکومــت در زمینــۀ فراهم کــردن شــغل نــاکام بــوده 

اســت.
ــالم  ــکا( اع ــتان )ام ــران افغانس ــی کارگ ــه مل اتحادی
ــراد واجــد شــرایط  کــرد کــه حــدود 40 درصــد اف

ــد. ــغل ندارن ــور، ش ــن کش کار در ای
مقام هــای ایــن اتحادیــه روز ســه شــنبه، در نشســتی 
کــه بــه مناســبت روز جهانــی کارگــر برگــزار شــده 
بــود، گفتنــد کــه حکومــت در جریــان بیــش از ســه 
ســال گذشــته، بــه وعــده اش مبنــی بــر فراهم کــردن 
یــک میلیــون فرصــت شــغلی، عمــل نکــرده اســت.

غالم علــی بریــال، معــاون ایــن اتحادیــه، بــه رادیــو 
ــه  ــت ن ــه حکوم ــت ک ــکا گف ــدای امری ــنا - ص آش
ــغلی  ــت ش ــکار، فرص ــراد بی ــرای اف ــد ب ــا بای تنه
ــی کــه مــزد کــم  ــرای کارگران ــد؛ بلکــه ب ایجــاد کن
ــات را فراهــم ســازد. ــز امکان ــد، نی ــت می کنن دریاف
ــل  ــرای ح ــت ب ــه حکوم ــت ک ــال، گف ــای بری آق
ــی  ــای زیربنای ــد روی پروژه ه ــکاری، بای ــکل بی مش

ــد. ــز کن ــتغال زا تمرک اش
ــای اساســی  ــه پروژه ه ــد ب ــت بای ــزود »حکوم او اف
و زیربنایــی توجــه کنــد، بندهــا بایــد ســاخته شــود، 
زراعــت بایــد میکانیــزه و عصــری شــود، همچنــان 
بــه معــادن و ســکتور خصوصــی نیــز توجــه صورت 

گیــرد«.
بــه گفتــۀ وی، وضعیــت بیــکاری در افغانســتان 
نگران کننــده اســت؛ زیــرا ســبب روآوردن افــراد بــه 

ــود. ــرت می ش ــاد و مهاج اعتی
ــم از  ــن مراس ــر  در ای ــک کارگ ــان، ی ــب ج حبی
ــواده  ــا در خان ــرد »م ــاد ک ــران انتق ــم کارگ ــزد ک م
ــی  ــزار افغان ــک وزارت ده ه ــن در ی ــم و م 14 نفری
معــاش می گیــرم، ایــن پــول کافــی نیســت و بســیار 

ــم«. ــا مشــکل مواجهی ب
ــه  ایــن در حالــی اســت کــه حکومــت افغانســتان ب

منظــور فراهم ســاختن زمینــۀ اشــتغال، کنفرانــس دو 
ــای  ــص از نهاده ــتراک 200 متخص ــا اش روزه را ب
مختلــف دولتــی و خصوصــی در کابــل دایــر کــرد.
فیــض اهلل ذکــی، وزیــر کار، امــور اجتماعــی، شــهدا و 
معلولیــن افغانســتان روز  دوشــنبه، اعــالم کــرد کــه 
دو میلیــون افغــان، بیــکار انــد و میــزان بیــکاری بــه 

ــد. ــد می رس 24 درص
بــر بنیــاد آمــار ایــن وزارت، حــدود هشــت میلیــون 

تــن در افغانســتان واجــد شــرایط کار انــد.

حکومــت  اجرائیــه  رئیــس  عبــداهلل،  عبــداهلل 
افغانســتان نیــز، روز گذشــته پذیرفــت کــه حکومــت 
ــه  ــان س ــتغال در جری ــۀ اش ــاختن زمین در فراهم س

ــت. ــوده اس ــاکام ب ــته ن ــال گذش س
روز اول مــی، برابــر روز جهانــی کارگــر اســت 
کــه 132 ســال قبــل در همیــن روز، کارگــران یــک 
کارخانــه در شــیکاگوی امریــکا، بــه دلیــل مــزد کــم 

ــد. مظاهــره کردن

کابـل و  دنبـال یـک روز حمـالت خونیـن در  بـه 
محکـوم  را  حمـالت  ایـن  دینـی  عالمـان  قندهـار، 
کردنـد و تاکیـد نمودنـد کـه جنـگ طالبـان، داعـش 
و سـایر گروه هـای افراطـی جواز شـرعی و اسـالمی 

ندارد.
افغانسـتان روز دوشـنبه شـاهد سـه حملـه خونیـن 
در کابـل و قندهـار بـود. در نتیجـه ایـن حمالت 30 
تـن در کابـل، 11 کـودک در قندهار و یـک خبرنگار 
در خوسـت جـان باختنـد. در ایـن حمـالت 9 تن از 
خبرنـگاران نیـز جـان باختنـد و پنـج تـن دیگر زخم 

برداشتند. 
طالبـان و سـایر گروه هـای افراطگـرا در افغانسـتان با 
اسـتفاده از شـعارها و برداشـت های افراطـی از دیـن 
بـرای جنـگ  را  نوجوانـان و کـودکان  و شـریعت، 
علیـه حکومـت و نیروهـای خارجی بسـیج می کنند. 
تبلیـغ طالبان در مدارس و مسـاجد بزرگترین وسـیله 
جلـب و جـذب برای جـذب نیروی جنگی به شـمار 

می رود.
امـا علمـای دینـی پـس از یـک روز خونیـن در کابل 
گفتنـد کـه جنـگ طالبـان و داعش جهاد نیسـت و از 
نظر اسـالم جواز نـدارد. مولوی فضل کریم سـراجی 
یـک تـن از علمـا روز سـه شـنبه در یـک کنفرانـس 
خبـری در کابـل گفـت: »موقـف علما این اسـت که 

عاملیـن ایـن قضایا هیچ تعلقـی به دیـن ندارند، ولی 
نقـاب دیـن را بـر روی شـان کشـیده اند. تقاضـای ما 
از حکومـت ایـن اسـت که عامـالن ایـن رویدادها را 

به سـزای عمل شـان برسـانند.«
به باور علمای افغانسـتان، آنانی که دسـت به کشـتار 
می زنند و مردم را می کشـند »مفسـد و قاتل« هسـتند 

و عملکردهای شـان هیچگونه توجیـه دینی ندارد. 
مولـوی فضـل کریـم تاکیـد کـرد کـه کشـتار مـردم 
توجیـه دینـی نـدارد و قتـل انسـان های بی گنـاه در 
آموزه هـای دینـی محکـوم شـده اسـت: »در جـالل 
آبـاد، در مرکـز رای دهـی در کابـل و همچنین دیروز 
در کابـل حوادثـی رخ داد کـه بـه دور از تمـام اصول 

مقـررات دینـی، قانونـی و بین المللـی اسـت.«
تشویق به شرکت در انتخابات

علمـای افغانسـتان تاکیـد کردند که بهتریـن و محکم 
تریـن پاسـخ بـه حمـالت تروریسـتی اخیـر رفتن به 
مراکـز ثبـت نـام و رای دادن در انتخابات اسـت. این 
در حالیسـت کـه مراکـز انتخاباتـی در هفته های اخیر 
اهـداف اصلی حمالت تروریسـتی بوده اسـت. آن ها 
گفتنـد که افغانسـتان در حال حاضر هیـچ راه دیگری 

جـز نظام مـردم سـاالر ندارد.
محمـد آصـف مصبـاح یـک تـن از علمـای دینـی 
گفـت: »بـه ملـت مسـلمان خـود هـم عـرض کنـم 

کـه بهترین پاسـخ بـه تروریسـت ها و دشـمنان مردم 
افغانسـتان این اسـت که ما انتخابات و دموکراسـی را 
تقویـت کنیـم و به سـمت بـرادری اخـوت و عدالت 

برویم.« اجتماعـی 
ثبـت نـام رای دهنـدگان کـه از تاریـخ 25 حمل آغاز 
شـد بـه کنـدی بـه پیـش مـی رود. از یـک سـو مردم 
بـه دلیـل تقلب هـای گسـترده در انتخابات هـای قبلی 
دلسـرد هسـتند و از سـوی دیگـر حمـالت پیهـم بر 
مراکـز انتخاباتی سـبب شـده اسـت تا تعـداد کمتری 
حاضـر رفتـن بـه مراکـز ثبـت نـام شـوند. حملـه بر 
یـک مرکـز توزیـع تذکـره در غـرب کابـل خونیـن 
تریـن حملـه بـر یکـی از مراکـز انتخاباتـی بـود کـه 

حـدود ۷0 کشـته بـر جا گذاشـت.
امـا علمـای دینـی از مـردم خواسـت تـا بـه صورت 
گسـترده در ایـن مراکـز حاضـر شـوند و بـرای رای 
دادن بـه افـراد شایسـته در انتخابـات پیـش رو ثبـت 

کنند. نـام 
می گوینـد  افغانسـتان  شـهروندان  حـال  همیـن  در 
ایـن  در  ناامنـی  و  کشـتار  مقصـر  خـود  حکومـت 
کشـور اسـت. به بـاور آنان حکومـت توانایـی تامین 
امنیـت را نـدارد و افـرادی را در راس نهادهای امنیتی 
گماشـته اسـت کـه از تامیـن امنیـت مـردم عاجزنـد.
سـمیع یـک باشـنده شـهر کابـل گفـت هر صبـح که 
از خانـه بیـرون می شـود، اطمینـان ندارد که شـب به 
خانـه بر می گـردد یانـه: »احسـاس امنیـت نمی کنیم، 
امـا مجبوریـم که از خانـه براییم. در خانه آدم خسـته 

می شـود از مجبـوری بیرون می شـویم.«
شـاه محمـود شـهروند دیگـر افغانسـتان به ایـن باور 
اسـت کـه اگـر حکومـت بخواهـد می توانـد امنیـت 
شـهر کابـل و سـایر مناطـق افغانسـتان را بگیـرد امـا 
بـه بـاور او فسـاد و تقـرر افـراد ضعیـف در نهادهای 
امنیتی سـبب شـده اسـت تا هـر روز مـردم در مناطق 

مختلف کشـته شـوند.
شـاه محمـود گفـت: »تامیـن امنیت مسـئولیت دولت 
اسـت. کشـتار مردم دور از انسانیت اسـت. اگر دقیق 
بگویـم نـه تنهـا مـن بلکـه همـه مـردم در خـوف و 
خطـر زندگـی می کنند و هر کسـی که صبـح از خانه 
بیـرون می شـود، امیـد دوبـاره برگشـتن بـه خانـه را 

ندارد.«
شـهروندان افغانسـتان تاکیـد می کننـد کـه حکومـت 
مسـئول اصلـی تامین امنیـت اسـت و در صورتی که 
»کشـتار« ادامـه یابد،  حوصلـه مردم تمام خواهد شـد 
و در آن زمـان کاری از دسـت حکومـت نیـز سـاخته 

. نیست

د افغانسـتان پوهنـې وزارت پـه ښـوونځيو کې د رأیـې ورکوونکو د 

نـوم لیکنـې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښـنه ښـيي.

دغـه وزارت وايـي، پـه ښـوونځیو کې يـې د رأیې ورکوونکـو د نوم 

لیکنـې د مرکزونـو د امنیت پـه اړه یې خپله اندېښـنه د کورنیو چارو 

لـه وزارت رسه رشیکه کړې ده.

د دغـه وزارت د خپرونـو مسـؤل کبیر حقمل د سـې شـنبې په ورځ 

ازادي راډیـو ته وویل چې، که په ښـوونځیو کـې د رأیې ورکوونکو 

د نـوم لیکنـې فعالـه مرکزونـه پوهنیـز بهیر لـه خنډ او سـتونزو رسه 

مـخ کړي، نـو دوی به پـه دې اړه پرېکـړه وکړي.

دی وایي:

»کـه زمـوږ د ښـوونځیو امنیـت لـه سـتونزو رسه مـخ کېـږي، نـو د 

پوهنـې وزارت دا حـق لـري چـې پـه شـوې هوکـړه لـه رسه کتنـه 

وکـړي، خـدای دې وکـړي چـې دا حالت ډېـر خراب نـي، اوس 

هـم مـوږ هر څـه څارو چـې که وضعیـت خرابېـږي، نـو د پوهنې 

وزارت اړ دی چـې خپلـه پرېکـړه وکـړي.«

ښـاغلی حقمـل وايـي، پـه دې برخـه کې د ولسـمرش حکـم دا دی 

چـې د رأیـې ورکوونکـو د نـوم لیکنـې د مرکزونـو امنیـت تـه دې 

جـدي پاملرنـه ويش.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې د نـوم  لیکنـې اکـره مرکزونـه پـه 

ښـوونځیو او جوماتونـو کـې جوړ شـوي چـې دې مسـئلې خلک 

خـورا زیـات اندېښـمن کـړي دي.

د تېـرې یکشـنبې پـه ورځ د کابـل د دشـت  برچـي سـیمې پـه یـوه 

ښـوونځي کـې چـې د رأیـې ورکولـو مرکـز پـه  کـې و، پـه یـوه 

انتحـاري حملـه کـې ۶۰ کسـان ووژل شـول او نېـږدې ۱۳۰ نـور 

ټپیـان شـول.

پـه افغانسـتان کـې د نومونو د ثبـت او د تذکرو د وېش پـر مرکزونو 

د حملـو دوام پـه را روانـو ټاکنـو کـې د خلکـو د ګـډون پـه اړه 

اندېښـنې زیاتـې کـړې دي.

د رأیـې ورکوونکـو د نومونـو د ثبـت پـر مرکز وروسـتۍ حمله څو 

ورځـې وړانـدې پـه جالل اباد کې وشـوه.

پـه ورتـه وخـت کـې د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزارت د رأیـې 

ورکوونکـو د نـوم لیکنـې او تذکـرو د وېـش د مرکزونـو د امنیـت 

د ټینګښـت ډاډ ورکـوي او پـه دې اړه د جـدي هڅـو خـره کـوي.

د دغـه وزارت ویانـد نجیب دانـش په دې اړه ازادي راډیو ته داسـې 

وویل:

»مـوږ پـه پـوره تـوان رسه هڅه کـوو چې د رأیـې ورکوونکـو د نوم 

لیکنـې او تذکـزو د وېـش د مرکزونو امنیت ټينګ کړو، څو دښـمن 

ونـه توانېـږي چـې حملـې وکـړي، پـه دې برخـه کـې مـوږ د ټولو 

خلکـو پـه ځانګړې توګـه، د پوهنـې وزارت همـکاري غواړو.«

د افغانسـتان د ولـي جرګې او ولسـوالیو د شـوراګانو انتخابات د 

تلـې یـا میـزان د میاشـتې په ۲۸مـه په پـام کې دي.

پـه ورتـه وخت کـې د پوهنیـزو چـارو کارپـوه صدیق پتمـن وايي، 

کـه د افغانسـتان پوهنیـز بهیر د امنیتـي او انتخابايت مسـایلو له امله 

اغېزمـن يش، نـو د هېـواد راتلونکـی به لـه ننګونـو رسه مخ وي.
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حمـله به خبرنگاران
اشـرف غنی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی، ضمـن ابراز 
تاسـف بـه خاطـر رویـداد متذکـره، گفـت کـه آزادی بیان 
و فعالیت هـای آزاد رسـانه ها بـرای حکومـت از اهمیـت 
خـاص برخـوردار اسـت. وی به مسـوولین مربـوط وظیفه 
سـپرد تـا چگونگـی وقـوع رویـداد دیـروز و خالءهـای 
امنیتـی را بررسـی نمـوده، جزئیـات و حقایـق را در ایـن 

رابطـه بـا رسـانه ها و مـردم شـریک سـازند.
آقـای غنـی افـزود کـه رویـداد تروریسـتی دوشـنبه حمله 
بـاالی آزادی بیـان و جنایت علیه بشـریت اسـت و عامالن 

آن بـه پنجـۀ قانـون و عدالت سـپرده خواهد شـد.
همچنـان در جلسـۀ شـورای امنیت ملی در رابطـه به تامین 
امنیـت کابـل بـه خصـوص غـرب کابـل صحبـت شـد و 
بـه منظـور اتخـاذ تدابیر همـه جانبـه، هدایـات الزم صادر 

گردید.
والیـات  امنیتـی  وضعیـت  مـورد  در  جلسـه  ایـن  در 
ضمـن  و  گرفـت  صـورت  بحـث  نیـز  کشـور  مختلـف 
بررسـی چالش هـا و مشـکالت، بـه مراجـع مربـوط جهت 

شـد. داده  مشـخص  هدایـات  امنیتـی،  بهبودوضعیـت 
در اخیـر جلسـه، در خصـوص مشـکالت افغان هـای مقیم 
عربسـتان سـعودی بحـث صـورت گرفـت و به مسـئولین 
مربوطـه هدایـت داده شـد تـا در زمینـه بـا آنـان همکاری 

. یند نما
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يعقوب ابراهیمی

ــا  ــنایی ب ــی از ناآش ــان ناش ــش و طالب ــتن داع ــی دانس یک
ــروه  ــن گ ــی ای ــیوه های عملیات ــاختار و ش ــی، س تبارشناس
ــوادۀ  ــوژی هم خان ــر ایدیول ــه از نظ ــا آنک ــش ب اســت. داع
ــه  ــل س ــادی، الاق ــوارد زی ــا در م ــت، ام ــرا اس ــای جهادگ ــایر گروه ه س

ــاوت دارد: ــا تف ــل، از آن ه ــورد ذی م
ــت  ــای خالف ــِی احی ــون اصل ــود را کان ــش خ ــی: داع 1- تمامیت خواه
ــده  ــمول القاع ــه ش ــادی ب ــای جه ــام گروه ه ــته و از تم ــالمی دانس اس
ــر و  ــر چت ــرده و در زی ــت ک ــازمان بیع ــن س ــه ای ــا ب ــت ت ــته اس خواس
ــوان  ــن فراخ ــه از ای ــازمان هایی ک ــد. س ــت کنن ــد آن فعالی ــری واح رهب
ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــش ق ــا داع ــگ ب ــۀ جن ــاًل در جبه ــد، عم ــرپیچده ان س
ــی  ــی نمونه های ــبه جزیرۀ عرب ــده در ش ــوریه و القاع ــره در س جبهه النص
ــن  ــت ای ــد نیس ــن، بعی ــد. بنابرای ــا می جنگ ــا آن ه ــش ب ــه داع ــد ک ان
ســازمان در افغانســتان در رقابــت و جنــگ بــا طالبــان و ســایر گروه هــای 

ــرد. ــرار گی ــز ق تروریســتی نی
ــه  ــت هایش، س ــرای سیاس ــرای اج ــش ب ــه: داع ــتراتیژی چندالی 2- اس
حلقــۀ عملیاتــی تعریــف کــرده اســت: »امــور داخلــی« کــه شــامل عــراق 
و شــام اســت و اســتراتیژی عملیاتــی داعــش در آن جنــگ، جبهه یــی و 
حمــالت تروریســتی اســت؛ »حــوزۀ نزدیــک« کــه شــامل تمــام ممالــک 
اســالمی اســت و اســتراتیژی داعــش در آن ایجــادِ »والیــات اســالمی« و 
حمــالت تروریســتی می باشــد؛ و باالخــره »حــوزۀ خارجــی« کــه شــامل 
امریــکای شــمالی و اروپــای غربــی اســت و اســتراتیژی عملیاتــی داعــش 
در آن، ایجــاد ســلول های جهــادی، تحریــک مســلمانان و حمــالت 
تروریســتی اســت. داعــش شکســت یــا فشــار در یــک حلقــۀ عملیاتــی 
را بــا افزایــش حمــالت در حلقه هــای دیگــر، جبــران می کنــد. درحالــی 
کــه فشــار بــر ایــن ســازمان در عــراق و ســوریه افزایــش یافتــه و امــکان 
ــد  ــز دشــوار شــده اســت، بعی حمــالت گســترده در حــوزۀ خارجــی نی
نیســت ایــن ســازمان بــا افزایــش فشــار در »والیــات اســالمی« بــه ویــژه 
ــایر  ــد. س ــه باش ــت در خاورمیان ــران شکس ــالِش جب ــتان، در ت افغانس
گروه هــای تروریســتی بــه شــمول طالبــان از چنیــن خصوصیــت پیچیــده 

ــتند. ــوردار نیس ــازمان یافته برخ و س
ــده  ــان و القاع ــترده تر از طالب ــش گس ــداف داع ــترده: اه ــدف گس 3- اه
اســت. طالبــان ماننــد ســازمان های جهــادی شــیعه در عــراق، تنهــا یــک 
ــر  ــه ب ــز حمل ــده نی ــت. القاع ــدرت در پایتخ ــب ق ــد: کس ــدف دارن ه
غــرب و اســراییل یــا »ایتــالف صهیونیســتی-صلیبی« را هــدف مشــخِص 
ــن  ــترده تری دارد. ای ــداف گس ــا اه ــش ام ــدارد. داع ــی اش می پن عملیات
ســازمان، غــرب و شــیعیان )»ایتــالف صلیبی-صفــوی«(، دولت-ملت هــا 
و در عمــوم، جهــان مــدرن را دشــمنان همزمــان خویــش می دانــد. 
ــرد.  ــانه می گی ــدف را نش ــار ه ــن چه ــی از ای ــروه یک ــن گ ــالت ای حم
ــی  ــترده گی و پیچیده گ ــن گس ــا ای ــاید ب ــش ش ــر، داع ــال حاض در ح
در افغانســتان حضــور نداشــته باشــد، امــا حمــالت ایــن گــروه در یــک 
ســال پســین در افغانســتان آشــکارا افزایــش یافتــه اســت. داعــش اصــوالً 
ــات  ــی )والی ــته های عملیات ــا، هس ــکننده گی دولت ه ــتفاده از ش ــا اس ب
ــات  ــه عملی ــت ب ــا دس ــرده و از آنج ــیس ک ــش را تأس ــالمی( خوی اس
ــکننده گِی  ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــا زده اس ــخیر قلمروه ــترده و تس گس
عمیــِق دولــت افغانســتان، بعیــد نیســت ایــن ســازمان بــه دنبــال شکســت 
در عــراق و ســوریه، بــه ســاحات خــارج از ادارۀ دولت افغانســتان بکوچد 
ــون  ــا اکن ــد. شــاید ت و از آنجــا حمــالت گســترده یی را ســازماندهی کن
ــن  ــا همی ــده باشــد، ام ــا نکوچی ــه منطقــۀ م ــِی داعــش ب شــاخه های اصل
ــتی  ــازمان های تروریس ــای از س ــتحالۀ بخش ه ــانه هایی از اس ــون نش اکن
ــر  ــود. اگ ــاهده می ش ــش مش ــی در داع ــبکۀ حقان ــمول ش ــه ش ــه ب منطق
ــا  ــک ب ــۀ ارگانی ــد رابط ــش بتوان ــتۀ داع ــنجیده نشــود و هس ــری س تدبی
ــزی در  ــدۀ غم انگی ــد، آین ــرار کن ــتان برق ــواه در افغانس ــازمان ها هواخ س

ــود. انتظــار خواهــد ب

بشیراحمد انصاری

ــد،  ــی می اندیش ــا قوم ــرد م ــه دولت م ــی ک ــا وقت ت
ــا عینک هــای دودی از بــرج عــاج  سیاســت مدار مــا ب
ــلفی  ــس س ــدان عک ــن خاک ــان ای ــا خاکی ــش ب خوی
می گیــرد، مــالی مــا میــان خــون و خــون فــرق می گــذارد، 
ــی  ــتراتیژی مل ــون و اس ــه قان ــد ک ــا نمی دان ــان م ــدۀ پارلم نماین
ــا تروریســم چگونــه تدویــن می شــود و شــهروند مــا از  مبــارزه ب
کنــار خــون و آتــش بی تفــاوت می گــذرد، امیــدی بــرای بهبــودی 
ــد و  ــر ارادۀ خــدا می دان ــا را مقــدم ب ــرآن ارادۀ م ــود. ق نخواهــد ب
ــر خواهــد کــرد. ــا تغیی ــا دســت های خــود م ــا ب ــت تنه ــن حال ای

فردوس كاوش

ــه  ــل حادث ــک مح ــه نزدی ــران ب ــتادن گزارش گ فرس
پــس ازهــر حملــۀ انتحــاری، هیــچ توجیــۀ حرفــه ای 
نــدارد. خبــر بــدون رفتــن بــه نزدیکــی محــل حادثــه 
ــر  ــان گزارش گ ــدازۀ ج ــه ان ــزی ب ــچ چی ــود. هی ــه می ش ــم تهی ه
و عــکاس ارزش منــد نیســت. هیــچ هــدف حرفــه ای و رســانه ای 
آن قــدر ارزش نــدارد کــه بــه خاطــر آن جــان انســان ها بــه خطــر 

بی افتــد.

فیـسبـوک نـــامــه

مجرای  این جا  در  درزها  و  خالها  چه 
است؟ تروریستان  توسط  بهره برداری  و  ورود 

هیـچ کشـوری در دنیـا وجـود نـدارد کـه یک 
دشـمن خارجی نداشـته باشـد. بدترین دشمن 
خارجی آن اسـت کـه در هم سـایه گی ات قرار 
داشـته باشـد. بحـث دشـمنی پاکسـتان بـا مـا 
تازه گـی نـدارد؛ امـا ایـن پاکسـتانی ها از کدام 
خالهـا و درزهـا بهـره می برنـد کـه می تواننـد 
بـا ایـن سـاده گی و سـهولت، قلـب کشـور را 
بـه  عالقـه  مـردم  این کـه  از  بگیرنـد.  هـدف 
مـرور متن هـای دراز ندارنـد، کوتـاه نوشـتن 
و بـا مفهـوم نوشـتن کار دشـوار و هنرمندانـه 
اسـت. پـس با اختصـار این درزها را فهرسـت 

می کنـم.
نخسـت: در کابـل و حتـا در ُکل کشـور هیـچ 
گـروه سیاسـی خـودش را شـریک صمیمانـۀ 
قـدرت نمی داند و این درز سـبب شـده اسـت 
کـه نهاد هـای امنیتی بـدون اتصـال مردمی و با 
انقطـاع و گسسـت، در جامعـه فعالیـت کننـد. 
گاهـی مـردم فکـر می کننـد کـه ایـن حکومت 
بی سیاسـت، گـذرا و لرزان اسـت و اگر رمز و 
رازی را با این نوع اداره شـریک سـازند، افشـا 
می شـوند و خـود به هـدف تبدیـل می گردند. 
سال هاسـت بـا اختصـار بـه این هـا صمیمانـه 
اتصـال  کـه  می دهیـم  مشـورت  دل  تـه  از  و 
مردمـی ایجـاد کنید تـا حداقل کابل با پوشـش 
اسـتخباراتی کـه گاهی آن را پوشـش عنکبوتی 
نیـز می گوینـد، بـرای نفـوذ دشـمن سـخت و 
دشـوار شـود. مقولـۀ کمونیسـتان چین اسـت 
کـه می گوینـد: »فعـاالن دولتـی و امنیتـی بایـد 
ماننـد ماهی باشـند و مردم بایـد حیثیت آب را 

برای شـان داشـته باشد«.
کی هـا  شـهر  ایـن  در  نمی دانـد  دولـت  دوم: 
ایـن شـهر خـارج  از  دارنـد. کی هـا  زیسـت 
می شـوند.  شـهر  داخـل  کی هـا  و  می شـوند 
دلیـل ایـن تاریکـی و خـال، نبـود شـناس نامه 
اسـت. شـناس نامه را سیاسی سـاختند. هویت 
را فـرو ریختنـد. گفتنـد دو نـوع افغـان وجود 
دارد: یکـی افغـان و دیگـر افغـان شـده ها. این 
کار قصـدی بـود. چـون تـوان ایجـاد پایـگاه 
سیاسـی را نداشـتند. آسـان ترین روش بـرای 
در  بـود.  قومـی  ایجـاد حساسـیت های  شـان 
کشـور های گرسـنه، دیـن و قومیـت به بسـیار 
سـاده گی می تواننـد افزار سیاسـی قـرار گیرند. 
نداشـتند،  دینـی  اعتبـارات  نـوع  چـون هیـچ 
توسـل جسـتند به قومیـت و آن هم بـه بدترین 
کارمنـد  وقتـی  آن.  شـکل  بی برنامه تریـن  و 
اسـتخدام می کننـد، به جـای این که بـه کارمند 
دولتـی دشمن شناسـی و مهین دوسـتی و حس 
تعلـق بـه خـاک تدریـس شـود، در مجالـس 
خـاص و کوچـک بـرای آن هـا فریکسـیون ها 
و انشـعابات داخـل اداره تدریـس می شـود. به 
جـای ایجـاد انـرژی و نیـروی واحـد و بزرگ 

ملی در برابر دشـمن مشـترک کارمندان ادارات 
بـه صـورت منقسـم فعالیـت دارنـد و بیشـتر 
تـوان شـان در تضعیف جناح هـای داخل اداره 

مصـرف می شـود تـا در برابـر دشـمن.
اسـت.  کـرده  ظهـور  قشـر  تـا  چنـد  سـوم: 
اول قشـر بلنـد سیاسـی و حلقـۀ در قـدرت 
کـه کمتـر و یـا هیـچ تعلـق بـه درد، رنـج و 
آواره گـی مـردم ندارنـد. کمتـر کسـی در ردۀ 
بلنـد قـدرت برخاسـته از مبـارزۀ توده یـی و 
مردمـی اسـت. ایـن قشـر بـا رفتـار کتابـی و 
مکتبـی، تنهـا قضیـه را تحلیـل می کنـد و بـا 
تطبیـق روش هـای مدیریتـی بیگانه بـا فرهنگ 
و بافـت این جا، در کرسـی نشسـته انـد. گاهی 
بـه این نوع مسـووالن، رهبران پشـت کمپیوتر 
و دوسـیه بـه دسـت خطـاب می شـود کـه تـا 
آخـر عمر سـرگردان مجالس و گفتگـو با یک 
ردۀ خـاص انـد و بـا نیـروی اصلی کـه کار را 
انجـام می دهنـد، وصل نیسـتند. قشـر پایین که 
کار را انجـام می دهـد یـا بایـد انجـام بدهـد، 
رابطـۀ عاطفـی، احساسـی و حتـا سیاسـی بـا 
رهبـری ندارد. ایـن خالء، کشـنده و زهراگین 
اسـت. نیـروی پایین که اساسـی ترین رشـته را 
در اختیـار دارد، در ایـن وضعیـت بی انگیـزه 
قابـل  خـالی  بی انگیزه گـی،  ایـن  و  می شـود 
همیـن  نتیجـه اش  کـه  می کنـد  ایجـاد  نفـوذ 
حمـام خـون اسـت کـه مـا هـر روز شـاهد 
آن اسـتیم. قشـر وسـطی کـه بایـد پـل میـان 
در  و  باشـد  کننـده  اجـرا  نیـروی  و  رهبـری 
ادبیـات اداری افغانسـتان به آن ها ردۀ متوسـط 
نـه  اکثـراً  می شـود،  گفتـه  مدیریـت  ردۀ  یـا 
بـه اسـاس اصـول، بلکـه بـه اسـاس شـناخت 
تعیـن می شـوند و این هـا بـا تغیـر انـدک در 
بـاال، بـه آدم هـای سـرگردان تبدیل می شـوند. 
سال هاسـت ایـن قشـر موثریـت خویـش را از 

دسـت داده اسـت.
چهـارم: هیچ چیـز، هیـچ عامـل، هیـچ تجـاوز 
خارجـی، هیچ بحـران داخلی و هیـچ نوع فقر 
و وابسـته گی خارجـی خطرناک تر از پاشـیدن 
اعتقـاد ملـی، یـا نبـود اعتقـاد ملی، فروپاشـی 
هویـت ملـی و یـا صدمه بـه هویت ملـی و یا 
نبـود هویت ملی بـوده نمی توانـد. تبرهایی که 
هـر روز بـاور مـا بـه افغانسـتان را می کوبنـد، 
امکانـات  بـا  و  می شـوند  تیزتـر  و  تیزتـر 
از  تیزتـر می شـوند. دولـت در دفـاع  دولتـی 
پارچه هـای هویتـی قـرار گرفتـه اسـت، نـه از 
یـک هویـت واحـد. ایـن درز و گسسـت، در 
رفتار هـای کوچـک و بـزرگ دولـت و دولتـی 
هـر روز نمایان می شـود. حتمی نیسـت کسـی 
کارشـناس ارشـد سیاسـی باشـد تا درک کند. 
شـما وقتـی داخـل یـک ادارۀ ملکـی و نظامی 
می شـوید، پرسـش اول تـان این اسـت کـه آیا 

در ایـن اداره از والیت تـان، از سـمت تان، از 
زبان تـان کسـی اسـت یا خیـر. مرجـع اول تان 
اداره نیسـت، بلکـه همـان شـخِص هم سـو و 
همفکرتان در اداره اسـت. این حالت، سـرطان 
و سـرطانی اسـت. دولـت بـرای حـذف ایـن 
سـرطان برنامه نـدارد، بلکـه از امکانات دولتی 
در رشـد این سـرطان و گسـترش آن اسـتفاده 

می شـود.
در  اسـتثنا  بـدون  انسـان ها  همـه  پنجـم: 
نیـاز بـه  هـر ردیـف و سـطحی کـه اسـتند، 
و  فـردی  مشـوقه های  و  فـردی  انگیزه هـای 
خـاص دارنـد تا با اشـتیاق و اعتمـاد کار کنند. 
احتـرام، مصونیـت، جایـگاه  افتخـار،  عـزت، 
و حفاظـت از هرنـوع دشـمن فزیکـی و غیـر 
فریکـی، مسـایل مهـم برای فـرد اسـت. وقتی 
دولـت اعـالن می کنـد کـه دشـمن اگـر بیاید، 
هیـچ دروازه یـی برایـش بسـته نیسـت و تنهـا 
شـرط آمـدن اش، آتش بـس اسـت، ایـن نـوع 
سـخاوت بی بنیـاد، انکیزه کـش اسـت. این نوع 
سیاسـت بـه مدافعـان اسـتخباراتی، پولیسـی، 
نظامـی و اجتماعـی نظـام می فهمانـد که شـما 
مـواد سـوخت اسـتید. در خـط مشـی صلـح 
بـرای حفاظـت  میکانیـزم  نـوع  دولـت هیـچ 
از عـزت کسـانی کـه امـروز در خـط دفـاع 
اسـتخباراتی، پولیسـی و نظامـی قـرار دارنـد، 
وجـود نـدارد. پـس این هـا بـا کـدام انگیـزه 
جان فشـانی بیشـتر کننـد؟ نیرو هـای اجتماعی 
و فرهنگـی کـه امروز بـه خاطر دولـت قربانی 
می دهنـد، بـرای مصونیـت و عزت خـود هیچ 
نـوع سـپر دفاعـی و تعریـف شـدۀ حقوقـی و 

نهادینـه ندارنـد.
بـه خاطـر ابـاورزی از دراز شـدن ایـن متـن، 
مجبـورم کوتاه سـازم اش. راه حـل، افزایش قوا 
نیسـت. راه حـل بـا عصیبـت و قهـر صحبـت 
پوسـته های  ایجـاد  راه حـل،  نیسـت.  کـردن 
تالشـی نیسـت. راه حـل، ایجـاد منطقـۀ سـبز 
برای دولت و رهاسـازی ملت در سـاحۀ سـیاه 
و سـرخ، یعنـی بی محافظـت نیسـت. راه حـل، 
لفاظـی نیسـت. راه حـل، دایر کـردن ختم قرآن 
بـه خاطر شـهدا نیسـت. راه حـل، فاتحه گیری 
تقبیـح  و  اعالمیـه  راه حـل،  نیسـت.  بیشـتر 

. نیست
راه حـل، ایجـاد یـک نظام و سیسـتم بـر محور 
ارزش ها اسـت کـه انگیزه ایجاد کنـد. راه حل، 
تبطیـق مقـررات و قانون اسـت بـاالی همه، نه 
بـاالی دیگـران. هیـچ مشـوقه مـادی، جاگزین 
انگیـزه شـده نمی توانـد. متأسـفانه دیریسـت 
هیـچ سـرمایه گذاری حسـاب شـده و درسـت 
بـرای ایجـاد انگیـزه و تحکیم انگیـزه صورت 

نمی گیـرد.

بخش نخستامراهلل صالح
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وزیــر دفــاع امریــکا در واکنــش بــه حمــالت 
و  داعــش  گــروه  ثــور(  دوشــنبه)10  روز 
طالبــان در افغانســتان گفتــه اســت کــه طالبــان 
خطــر باخــت خــود را در انتخابــات درک 
کرده انــد و از ایــن رو در تــالش متزلــزل 
ســاختن حکومــت منتخــب در افغانســتان 

ــد. ان
ــگ  ــان جن ــه طالب ــد ک ــس می گوی ــز متی جیم

ــد. ــح داده ان ــات ترجی ــر انتخاب را ب
در  تنــدروان  کــه  کــرد  خاطرنشــان  وی 
افغانســتان بــا انجــام چنیــن حمــالت در 
آن  مــردم  انتخابــات، می خواهنــد  آســتانۀ 
ــرد  ــات دل س ــرکت در انتخاب ــور را از ش کش

ســازند.
ــورش گری  ــده ش ــاالت متح ــاع ای ــر دف وزی

گــروه داعــش و طالبــان را نشــانۀ درماندگــی 
ــتراتژی  ــه اس ــرد ک ــد ک ــد و تاکی ــان خوان آن
ــر  ــز ب ــا تمرک ــپ ب ــوری ترام ــس جمه رئی
افزایــش حمــالت بــه ویــژه حمــالت هوایــی 
ــوای افغانســتان،  ــوزش ق ــد آم و تســریع رون

ــت. ــوده اس ــز ب موفقیت آمی
وی خاطرنشــان کــرد کــه نظامیــان ایــن 
کشــور بــرای مــدت طوالنــی در افغانســتان و 
ســوریه باقــی  می ماننــد تــا بــه گفتــۀ متیــس، 
راه حــل دپلوماتیــک بــرای حــل معضــل ایــن 

ــدا شــود. دو کشــور پی
ــه  ــاهد س ــار ش ــل و قنده ــنبه کاب روز دوش
حملــه انتحــاری گــروه داعــش و طالبــان بود. 
ــل 25  ــاری در کاب ــم انتح ــه پی ه در دو حمل
نفــر بــه شــمول 9 خبرنــگار کشــته شــند کــه 
مســئولیت آن را داعــش پذیرفــت و در حملــه 
انتحــاری قندهــار کــه گمــان مــی رود طالبــان 

انجــام داده انــد، 11 کــودک جــان باختنــد.

نیویــورک تایمــز گــزارش داد، ســواالتی کــه رییــس شــورای ویــژه 
تحقیقــات دربــاره روســیه بــه کاخ ســفید ارســال کــرده اســت روی 
ایــن مســاله تمرکــز دارد کــه آیــا دونالــد ترامــپ بــرای مانع تراشــی 

در رونــد بررســی مداخلــه روســیه تــالش کــرد یــا خیــر.
ــس  ــر، ریی ــرت مول ــد راب ــان می ده ــن نش ــواالت همچنی ــن س ای
ــه  ــد ک ــه برس ــن نکت ــه ای ــد ب ــات می خواه ــژه تحقیق ــورای وی ش
ــات  ــاره ارتباط ــکا درب ــوری آمری ــپ، رییس جمه ــد ترام ــا دونال آی
ــالع  ــیه اط ــا روس ــوری اش ب ــت جمه ــن ریاس ــای کمپی ــان اعض می
داشــته اســت یــا خیــر. ایــن مســاله خصوصــا روی نشســت ژوئــن 
2016 در بــرج ترامــپ بــا یــک وکیــل روس متمرکــز اســت؛ وکیــل 
مذکــور مدعــی بــود اطالعاتــی مخــرب از هیــالری کلینتــون، نامــزد 

ــت دارد. ــکا در دس ــات 2016 آمری انتخاب
ــه  ــر بیــش از 40 ســوال از رییس جمهــور را ب ــه مــی شــود مول گفت
عنــوان بخشــی از تحقیقــات دربــاره دخالــت روســیه در انتخابــات 

ــت دارد.  ــت جمهوری در دس ریاس
ــاری  ــور در برکن ــس جمه ــات ریئ ــر تصمیم ــن ســواالت ب ــر ای اکث
ــاور  ــن، مش ــک فلی ــی آی و مای ــابق اف ب ــر س ــی، مدی ــز کوم جیم

ــز اســت. ــی متمرک ــت مل امنی
ــن  ــر همچنی ــرت مول ــز، راب ــورک تایم ــه نیوی ــزارش روزنام ــه گ ب
ــن،  ــکل فل ــکا مای ــوری آمری ــا رییس جمه ــه آی ــد ک ــد بدان می خواه
ــا  ــرار داد ی ــو ق ــورد عف ــابق خــودش را م ــی س ــت مل مشــاور امنی
خیــر. ایــن مقــام ســابق از ســوی مولــر بــه دروغگویــی متهــم اســت 

ــد. ــکاری می کن ــات هم ــد تحقیق ــی رود در رون ــان م و گم
کــه  اســت  آن  از  نشــانه   واضح تریــن  مذکــور  پرســش های 
ــردن  ــون ک ــرای مظن ــی ب ــی کاف ــواهد ضمن ــدارک و ش ــر م مول
ــت در  ــرای عدال ــی در اج ــه مانع تراش ــکا ب ــوری آمری رییس جمه
اختیــار دارد و همچنیــن دالیلــی دارد کــه بــاور کنــد ترامــپ احتمــاال 
ــانه ای  ــچ نش ــا هی ــته اســت. ام ــالع داش ــا اط ــا روس ه ــاط ب از ارتب
ــر اینکــه ترامــپ اکنــون رســما در ایــن تحقیقــات مظنــون  مبنــی ب
ــر مدارکــی دال بــر همدســتی آشــکار ترامــپ  ــا اینکــه مول باشــد ی

ــود.   ــده نمی ش ــد، دی ــته باش ــا داش ــا روس ه ب
ــال  ــاره احتم ــر درب ــرت مول ــالدی راب ــاری می ــال ج ــل س از اوای
ــا  ــرده اســت ام ــت ک ــات صحب ــرای تحقیق ــپ ب ــا ترام ــه ب مصاحب
بــه نظــر می رســد آنهــا دربــاره چگونگــی انجــام مصاحبــه و میــزان 

ــد. ــر دارن ــپ اختالف نظ ــکاری ترام هم
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ریشه های خون و خشونت در افغانسـتان

وزیر دفاع امریکا:
 طالبـان و داعـش درمانـده انـد!

ثبـات  و  صلـح  بـه  این گونـه  افغانسـتان 
سـود  از  واحـد  تعریـِف  وقتـی  نمی رسـد؛ 
و زیـاِن ملـی در مناسـبات داخلـی و روابـط 
خارجـی توسـط اهـل سیاسـت و گروه هـای 
از  بیـرون  و  حاکمیـت  در  سیاسـی  مختلـِف 

باشـد.  نداشـته  وجـود  حاکمیـت 
تـا  کـرزی  از  عده یـی،  بـرای  طالبـان 
بـرادر،  بچیـان،  افغـان  غنـی؛  رییس جمهـور 
بـرای  و  اسـت  مخالـِف سیاسـی  و  ناراضـی 
شـماری، تروریسـت و جنایـت کار. دیدگاه هـا 
گروه هـای  و  سیاسـت ورزان  باورهـای  و 
مدعـی سیاسـت و حتا حاکماِن شـریِک سـفرۀ 
حاکمیـت در مورد همسـایه گان و کشـورهای 
دخالـت  افغانسـتان  در  کـه  جهـان  و  منطقـه 
دارنـد نیـز متفـاوت و متناقـض اسـت. حاجی 
محمـد محقـق در تهـران از قاسـم سـلیمانی 
فرمانـده سـپاه قـدس جمهوری اسـالمی ایران 
و سیدحسـن نصـراهلل رهبـر حـزب اهلل لبنان و 
جنگ شـان در سـوریه و عـراق تقدیـر می کند، 
امـا رییـس جمهور غنـی وزیر دفـاع حکومِت 
خـود را برای ایسـتاد شـدن زیر بیـرق ائتالف 

نظامی به رهبری عربسـتان سـعودی می فرستد 
کـه چهـار سـال اسـت ایـن ائتالف در کشـور 
یمـن خـون می ریزانـد و ویرانـی می آفریند تا 
دسـت حکومـت ایـران را از منطقـه قطع کند. 
حامـد کـرزی رییس جمهـور قبلـی، امریکا را 
عامـل و حامـی داعـش می خوانـد، خواسـتار 
خـروج قوای امریکایی از افغانسـتان می شـود، 
تـا بـه  و بـر عکـس از روس هـا می خواهـد 

کمـک افغانسـتان بیاینـد. 
وقتـی در افغانسـتان حکومـت و حاکمانـش، 
بـر  سیاسـی اش  گروه هـای  و  سیاسـت ورزان 
سـِر سیاسـت داخلـی و خارجـی کـه سـود و 
زیـان کشـور، مـردم و حکومـت را تعریـف و 
مشـخص و معیـن می کنـد، دیـدگاه و موقـِف 
واحد نداشـته باشـند و حتا در رسـیدن به این 
تعریـف و توافـق، زبـان تفاهـم بـه کار نبرنـد 
افغانسـتان  نیندازنـد،  بـه راه  ملـی  گفتمـان  و 
چگونـه می توانـد از ایـن میـدان بـازی خونین 
همسـایه گان و بازیگـران متخاصـم منطقه یـی 

یابد؟  نجـات 
حتـا اگـر در چنیـن وضعیتی، افـراد و گروهی 

بـه نـام طالبـان وارد مصالحـه با ایـن حکومت 
خونیـِن  بـازی  در  را  تغییـری  هیـچ  شـوند، 
بازیگـراِن منطقه یـی و همسـایه گان در زمیـن 
همان گونـه  نمی کنـد؛  ایجـاد  افغانسـتان 
کـه مصالحـۀ حکمتیـار بـا ایـن حکومـت و 
حضـورش در کابل و زیر سـایۀ این حاکمیت، 
تغییـری در امنیـت و ثبات نیـاورد و برعکس، 
میـزان حمـالت تروریسـتان و پیچیده گی های 
ایـن عملیات تشـدید و گسـترش یافت. همین 
حـاال مسـؤولیت خونین تریـن و پیچیده تریـن 
حمـالت انتحـاری و تروریسـتی را در کابل و 
بیـرون از کابـل داعـش به گردن می گیـرد. این 
داعـش کـه از آسـمان نمی بـارد و از زیر زمین 
هـم بیرون نمی شـود. مگـر داعش چیـزی غیر 
از طالبـان اسـت؟ آن کـه طالـب را تقویت کرد 
و تقویـت می کنـد تا در افغانسـتان مأمور خون 
و خشـونت باشـد، مگـر نامـش را نمی توانـد 
داعـش بگـذارد تـا ایـن خـون و خشـونت را 

شـدیدتر، گسـترده تر و پایدارتـر بسـازد؟

محمداكرام انديشمند
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