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ــا ، لــوړ پرمختــګ ، ټولنیــزواو اقتصــادي  ــه پراختی د کلیــو او ښــارونو د خلکــو د ژونــد ښــه والــې ، یــو شــان  او متوازن

پړاوونــو تــه رســیدل هغــه لویــې موخــې دي چــې د افغانســتان اســامي جمهــوري دولــت هغــو تــه د رســیدو لپــاره زیاتــې 

هڅــې کــوي . د یــوې تیــرې لســیزې نــه د زیاتــې مــودې راهیســې ، د کلیــو د بیارغونــې اوپراختیــا وزارت وتوانیــد چــې د مــي 

پیوســتون پروګــرام د زرګونــو پــروژو پــه تطبیــق رسه د هیــواد شــاوخوا )۹۰( ســلنه برخــه تــر خپــل پوښــښ النــدې راويل او 

پــدې لــوی او اغیزمــن خوځښــت رسه د بیوزلــۍ د کمــوايل، د کلیــو او بانــډو اقتصــادي ودې، د کلیوالــو د ژونــد د ښــه وايل، 

دشــخړو د حلولــو، ســیمه ایــزې عمــي واکمنــۍ او نــورو روښــانه ارزښــتونو پــه برخــه کــې اوچــت ګامونــه پورتــه کــړي . 

د مــي پیوســتون پروګــرام پــه بیابیلــو ســکتوري برخــو کــې پــه بــې شــمیره پراختیايــي او ټولنیــزو خدمتونــو رسه وتوانیــد د 

هیــواد د کلیــو او بانــډو خلــک رسه یوځــای کــړي او هغــوی تــه د ټاکڼــې او پــه عمــل کــې د تصمیــم نیونــې واک ورکــړي 

او د زرګونــو اغیزمنــو ټولګټــو پــروژو پــه تطبیــق رسه زمونــږ د کلیوالــو پــه ژونــد کــې لــوی بدلونونــه رامنځتــه کــړي . اوس 

زمونــږ کي او بانــډې د تصمیــم نیونــې وګړنیزبنســټونه لــري چــې د پراختیايــي شــوراګانو تــر نامــه النــدې کولــی يش خپلــې 

اړټیــاوې او ســتونزې تشــخیص کــړي، هغــو تــه لومړیتــوب ورکــړي اوپــه پایلــه کــې ، یــوه ښــه ژونــد تــه د رســیدوپه هیلــه، 

هڅــې وکــړي .

اوس چــې د یــوې لســیزې لــه تیریــدو وروســته د مــي پیوســتون پروګــرام پــای تــه رســیدلی او تراوســه هــم زمونــږ هیــواد ، د 

خلکــو د ژونــد ښــه وايل او پراختیــا تــه اړټیــا لــري، لــه نیکــه مرغــه د مــي پیوســتون پروګــرام دوام  د ولــي تــړون مــي برنامې 

رسه تعقیبیــږي ، څــو د هیــواد پــه کلیــو او بانــډو کــې د پراختیایــي، اقتصــادي او ټولنیــزې ودې شــاهد اوســو او زمونــږ خلــک 

ورځ تــر ورځــې وتوانیــږي یــو هوســا ژونــد تــه الس رســی ومومــي. 

البتــه د ولــي تــړون مــي پروګــرام خپــل خــاص اصــول او معیارونــه لــري څــو هغــو تــه پــه اتــکاء رسه د پراختیــا او پرمختــګ 

پړاوونــه پــه ســمه  او عمــي توګــه ووهــي .

ــتان د  ــه د افغانس ــو څخ ــدې معیارون ــو ل ی

کلیــو او بانــډو د پراختیــا تــر څنــګ، ښــاري 

ــتون  ــي پیوس ــه ده . د م ــه پاملرن ــا  ت پراختی

پروګــرام د لیــدو وړ الســته راوړنــو او د 

ســنجول شــوي مدیریــت میکانیــزم پــه نظــر 

ــوی  ــه ش ــاور رامینځت ــو رسه د ا ب ــې نیول ک

چــې کولــی شــو ښــارونوته هــم پــه همــدې 

توګــه وده او پراختیــا ورکــړو. نــو لــه همدې 

املــه د ولــي تــړون پــه مــي پروګــرام کــې  

ښــاري پراختیــا، یــو مهــم اصــل دی او هغــه 

تــه پاملرنــه کیــږي.

ــځو او  ــې د ښ ــوراګانو ک ــي ش ــه پراختیاي پ

نارینــه وو ګــډ فعالیــت اوښــکاره رول ، یــو 

بــل اصــل دی چــې هغــه تــه پــه پاملرنــې رسه پــه هیــواد کــې پــه پراختیــا او پرمختــګ کــې، د ټولڼــې  یــوې مهمــې او د 

پاملرنــې وړ برخــې    (ښــځو( تــه ونــډه ورکــوي. د کلیــو د پراختیــا پــه برخــه کــې د ښــځو د ونــډې اغیزمنتــوب ، او د هیــواد 

د کلیــو او بانــډو پراختیايــي مســألو اوپــه نــورو اړونــډو پراختیــا یــي چــارو کــې د هغــوی مثبــت نظــر ورکــول د دې المــل 

شــو څــو د ولــي تــړون پــه مــي پروګــرام کــې د دوی نقــش الزیــات يش او د هیــواد د ښــاري او کلیــوايل ښــځو ونــډه د 

پراختیايــي شــوراګانو پــه رهــرۍ کــې )۵۰( ســلنې تــه ورســیږي . 

پــه همــدې توګــه د ولــي تــړون مــي پروګــرام بیــن الــوزاريت خصلــت ، پــدې برنامــه کــې د عمــل ملنــه پراخــه کړیــده او د 

کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت تــر څنــګ ، څــو نــورو ســکتوري وزارتونوتــه هــم د دې لــوی مــي پروګــرام د تطبیــق لــه 

پــاره ونــډه ورکــوي . د یادونــې وړ ده چــې د څارنــې او ارزونــې اصــل هــم د شــوراګانو او هــم داړونــډو چارواکــو لــه خــوا 

د مســؤولیت منلــو او صادقانــه کار المــل کیــږي او اړونــد وزارتونــه د خپــل کار پــه مقابــل کــې هیــواد والــو تــه مســؤول او 

حســاب ورکونکــی دي . 

د ولــي تــړون مــي پروګــرام ، پــه ټــول افغانســتان کــې یــو لــوی پراختیايــي بهیــر دی چــې د ښــارونو او کلیــو ترمینــځ واټــن 

لڼــدوي او د ټــول هیــواد ښــاري او کلیــوايل اوســیدونکو تــه دا فرصــت ورکــوي څــو پــه خپــل نووښــت اوعمــل رسه وکولــی 

ــه ســاحه کــې پخپلــه حســاب  ــه لومړیتــوب ورکــړي او د تطبیــق اوعمــل پ ــا وي ، هغــه ت يش هرهغــه څــه چــې ددوی اړټی

ورکونکــی ، فعــال او مســؤول وي . 

د ولــي تــړون مــي پروګــرام پــه کورنیــو کــې دبیوزلــۍ کچــه کمــوي او هڅــې کــوي څــو پــه عمــل کــې د تطبیــق پــه بهیرکــې 

، ښــاریان او کلیــوال یــو شــان د اقتصــادي او پراختیــا لــه ښــه والــو نــه برخمــن کــړي. یعنــې هامغــه شــان آســانتیاوې او ګټــې 

ــه برخمــن يش . پــه همــدې هیلــه  چــې یــو ښــاري کولــی يش ورتــه الس رســۍ ولــري ، کلیــوال مــو هــم کولــی يش ورن

واټنونــه لنــډ یــږي او ټولنیــز او اقتصــادي  وده یــو شــان ټولــو هیــواد والــو تــه وړانــډی کیــږي. 

پروګــرام  تــړون مــي  د ولــي  اصــواًل 

بنســټیزې موخــې پــه هیــواد کــې د دوام 

دارې پراختیــا د امکاناتــو د زمینــې برابــرول 

دي اوهڅــې کیــږي څــو د لویــو پــروژو پــه 

تطبیــق اوجوړیــدو رسه د پراختیــا بهیــر هــم 

ــي  ــړون م ــي ت ــړي . د ول ــه ک اوږد مهال

پروګــرام بــه یــو اســايس پروګــرام وي چــې 

ــږ  ــه زمون ــې ب ــا ک ــه رڼ ــو پ ــته راوړن د الس

هیــواد پــه پراخــه توګــه پراختیا او هوســاینې 

د  د خلکــو  او  ومومــي  تــه الس رســۍ 

اقتصــادي بنســټ پــه غښــتي کیــدو رسه بــه 

ــه  ــع پ ــتي وض ــو معیش ــواد وال ــږ د هی زمون

ــي  . ــی وموم ــه وال ــه ښ ــه توګ مطلوب

ACKUد ولسـي تـړون ملــي پروګــرام



اساسِی جنگ  از محورهای  یکی  اکنون  شمال، 
چند  در  است.  افغانستان  در  شورش گری  و 
از  یکی  شمال،  به  منتهی  مسیرهای  اخیر،  سال 
گروه های  مرورِ  و  عبور  راه های  مزدحم ترین 
تحریک  و  القاعده  طالبان،  جمله  از  تروریستی 
چتراِل  کوه های  از  بوده اند.  ازبیکستان  اسالمِی 
پاکستان که به مناطقی در بدخشان متصل است 
نیروهای  نظارِت  تحِت  شاهراه های  تا  گرفته 
افغانستان،  شمال  و  جنوب  والیات  در  امنیتی 
برای  بی خطر  و  امن  راه های  جمله  از  همه 
فعاًل  بوده اند.  شمال  به  گروه ها  این  رفت وآمِد 
قسمت هایی  و  بغالن  فاریاب،  کندز،  والیات 
خونین  نبردهاِی  محور  سرپل،  و  جوزجان  از 
تروریستی  گروه های  و  امنیتی  نیروهای  میان 
اخیر  روزهای  در  کندز  که  می دهند  تشکیل  را 
تا سرحِد سقوط به دسِت گروه طالبان نیز پیش 

رفت. 

شمال چگونه ناآرام شد؟
آرام ترین  از  تا سال2007  والیات شماِل کشور 
تنورِ  گرم ترین  به  اکنون  و  بود  افغانستان  نقاط 
ناآرامی ها  است.  شده  تبدیل  کشور  در  جنگ 
در شمال از زمانی آغاز شد که منابع اطالعاتی 
دستورِ  به  نظامی  هواپیماهای  دادند:  گزارش 
از  شماری   ،2008 سال  در  کرزی  حامد 
را  طالبان  گروه  به  وابسته  مسلح  شبه نظامیاِن 
و  بغالن  جمله  از  شمال  والیات  از  نقاطی  در 
در  و  پیاده  تاریکی شب  از  استفاده  با  فاریاب، 

نقاط استراتیژیک جابه جا کرده اند. 
گروه  چریکِی  جنگ های  سال  چندین  از  پس 
سال  در  دیگر  بار  نیرو  این  شمال،  در  طالبان 
تصرِف  برای  را  قدرتمندانه اش  2014 حمالِت 
مناطِق مهم در والیات بدخشان، فاریاب، کندز، 
سرپل، بغالن و جوزجان آغاز کرد و با رفتارهای 
وحشیانه، ترس و وحشت را بارِ دیگر در میاِن 
مردم زنده ساخت و هراس افتادِن شهرها در دِل 

مردم جا گرفت. 
شدِن  بسته  و  خارجی  نیروهای  خروج  با 
شمال شرِق  و  شمال  در  آنان  نظامِی  پایگاه های 
طالبان پس  در سال 2013 و 2014،  افغانستان 
و  داخلی  تروریست های  از  پیوستن شماری  از 
افغانستان  به  شمالی  وزیرستان  از  که  خارجی 
فرستاده شده بودند، توانستند قسمت های زیادی 
فاریاب، سرپل،  کندز،  در  مهم  از ولسوالی های 
جوزجان، بغالن و بدخشان را تصرف کرده و به 

تحکیم مواضع نظامی شان بپردازند. 

از  پس  تنش هاِی  اوج  که   2015 سال  در 
افغانستان  در  بحران آفرین  انتخاباِت  برگزاری 
بود، فرصِت خوبی برای طالبان مهیا شد تا برای 
تصرِف مناطِق مورد نظرشان در والیاِت نام برده 
طالبان  سال،  این  جریان  در  شوند.  دست به کار 
بدخشان، کوهستانات  در  ولسوالی های وردوج 
در  المار  و  بادغیس  در  باالمرغاب  سرپل،  در 
فاریاب را چندین بار دست به دست کرده و در 
اکثریِت ولسوالی های والیات شمال، هسته های 
نظامی شان را جابه جا و تقویت کردند. در جریان 
دست به دست شدِن ولسوالی ها و مراکز نظامی 
طالبان  گروه  امنیتی،  نیروهای  و  طالبان  میان 
به دست  را  نظامی  تسلیحات  از  زیادی  مقادیر 
آورد که اکنون در مقابل نیروهای امنیتِی کشور 

از آن استفاده می کند. 

زمینه های گسترش جغرافیای تسلط طالبان در 
شمال

فساد ادارِی گسترده، رشد افراط گرایِی مذهبی، 
در  گسترده  فقر  و  دینی  مدارس  گسترش 
زمینه های  از  افغانستان،  شمال  در  مردم  میاِن 
عمده یی ست که سربازگیری برای صفوِف جنگ 
را به گروه طالبان ساده ساخته است. نفرت مردم 
از نظام فاسد حاکم، منجر شده که حتا جوانانی 
از گروه های تباری یی که در گذشته از دشمنان 
سرسخِت رژیم طالبان شمرده می شدند، به این 
شمال  در  ترکمن ها  و  ازبیک ها  بپیوندند.  گروه 
افغانستان که با رهبری جنرال دوستم از دشمنان 
به صورِت  اکنون  بودند،  طالبان  رژیم  سرسخت 
دولتی  نیروهای  علیه  طالبان  صِف  در  گسترده 
به  وابسته  مردمی«ِ  »خیزش  مسلِح  گروه های  و 

حزب جنبش ملی می جنگند. 
طالبان برای این که بتوانند از میان مردمان بومِی 
شمال از جمله ترکمن ها و ازبیک ها سربازگیری 
کنند، فرماندهان ارشد نظامی و مسووالِن نام نهادِ 
سرپل،  فاریاب،  والیات  در  را  والیتی شان 
جوزجان، سمنگان و بغالن، اکثراً از تبار ازبیک 
و  سربازگیری  زمینۀ  به ساده گی  و  کرده  تعیین 
مردم  میان  در  را  جهادی شان  برنامه های  تبلیغ 
اداری  فساد  دیگر،  سوی  از  ساخته اند.  فراهم 
گسترده و فقر و بی کاری مزمن در میان مردماِن 
ده نشین، لشکری از جوانان را به سوی گروه های 
تروریستی سوق داده که اکنون به پیشمرگه های 

حمالت تهاجمِی طالبان مبدل شده اند.
به عربستان سعودی  وابسته  حمایِت شبکه های 
دینی  مدارس  و  اسالم گرا  گروه های  از  قطر  و 

زمینه های  نیز  افغانستان  شماِل  در  افراطی پرور 
در  را  تروریستی  گروه های  برای  سربازگیری 
این والیات فراهم ساخته است. به عنوان مثال، 
می توان از گروه اسالم گرای »جمعیت اصالح«، 
حزب التحریر و مدارس زنجیره یی تحت عناویِن 
مختلف که در والیات شمال طی سال های اخیر 
این  برد.  نام  دارند،  فعالیت  گسترده  به صورت 
ندارند،  تروریستی  فعالیت  هرچند  گروه ها 
برپایی  و  خالفت خواهی  برای  آنان  تبلیِغ  اما 
تشـویق  جهاد  به  را  مردم  اسالمی،  حکومت 
کرده و زمینه را برای سربازگیری از میان نسل 

جوان به گروه طالبان مهیا کرده است. 
والیت  که  میالدی   2015 سال  اکتوبر  در 
ده ها  کرد،  سقوط  طالبان  گروه  به دسِت  کندز 
دانش آموز مدارس دینی از والیات کندز، بغالن، 
بلخ، جوزجان و سرپل به کمک نیروهای طالبان 
در  امنیتی  منابع  بودند.  شتافته  والیت  این  در 
کندز گفتند: این دانش آموزان که تعدادی از آنان 
بازداشت  طالبان  وجود  از  کندز  تصفیۀ  از  پس 
آنان  مدارِس  در  که  کرده اند  اعتراف  شده اند، 
حکومت  و  امریکایی ها  علیه  جهاد  فضایِل 
جریان  در  و  شده  تبلیغ  و  تدریس  افغانستان 
حمله به کندز، به آنان برای کمک به نیروهای 
طالبان، جهِت سهم گرفتن در »جهاد علیه کفار«، 

اسلحه توزیع شده است.
شمال  والیات  در  منافع  تضاد  دیگر،  سوی  از 
و شمال شرق میان قدرتمنداِن وابسته به احزاب 
جنبش  و  اسالمی  جمعیت  جمله  از  سیاسی 
ملی، باعث گسترش جغرافیای تسلط طالبان بر 
جریان های  میان  تنش  است.  شده  والیات  این 
و  جنبش  احزاب  و  مجموع  در  حاکم  سیاسِی 
جمعیت در شمال به طور خاص، در گسترش 
داشته  نقش  شمال  مناطق  بر  طالبان  تسلط 
گروه ها،  این  میان  خونین  درگیری های  است. 
را  است  طالبان  که  سومی  گروه  تسلِط  زمینۀ 
برخی  در  است.  کرده  فراهم  زیادی  مناطق  بر 
محلِی  فرماندهان  که  است  دیده شده  مواقع  از 
این احزاب، برای سرکوب رقبای محلی شان، از 
گروه طالبان به عنوان یک گروه بی رحم استفاده 
کرده و مناطقی را به صورِت عمدی به این گروه 

واگذار کرده اند. 

تمویل  و  تجهیز  چگونه گی  و  عایداتی  منابع 
طالبان در شمال

مواد مخدر، معادن، عشر و ذکات، باج گیری از 
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مختـار وفایی

چشم اندازی 
به گسترش بحران در شمال

 

بـا برگشـت رییس اجرایـِی دولت وحدت ملی از سـفر عربسـتان، 
دیـده می شـود کـه هنـوز اختالف هـا و یـا بـه تعبیـر برخی هـا، 
"تفاوِت دیدگاه"ها میان دو جناح قدرت در کشـور بر سـِر مسـایل 
عمـده در توافق نامـۀ سیاسـی نه تنهـا رفع نشـده، بل به قـوِت خود 
پابرجـا انـد. ایـن اختالف هـا عمدتـًا بـه تفویـض صالحیت هـا و 

تقسـیم قـدرت به صـورِت مسـاویانه مربوط می شـود. 
بـا کمـی کنـکاش در فضـای مجـازی، به سـاده گی می تـوان عمـِق 
اختالف هـای سـراِن دولـت را تشـخیص داد. برخـی مشـاوران و 
نزدیـکاِن دو جنـاح قـدرت، هرازگاهـی به صـورِت ناخـودآگاه در 
صفحه های شـان اشـاره هایی می کننـد کـه نشـانگر عمـِق اختالفات 
میـان ریاسـت  اجرایـی و ریاسـت جمهوری اسـت. پرسـش اصلی 
این جاسـت کـه چـرا اختالف هـا پابرجـا انـد و تـالش بـرای رفـِع 

آن هـا به صـورِت همه جانبـه صـورت نمی گیـرد؟ 
دریافت هـای اولیـه نشـان می دهنـد کـه بخـش اعظـم مشـکالِت 
فعلـی در دولـت، بـه نـوع برخـورد ریاسـت جمهوری بـا قضایـا 
مربـوط می شـود. از میـان دو جنـاح قـدرت، بـه دالیـِل منطقـی 
قـرار  بیشـتر  آسـیب پذیرِی  معـرِض  در  اجرایـی  ریاسـت  جنـاح 
دارد و ایـن نهـاد نمی توانـد بـه دامـن زدِن اختالف هـا بپـردازد؛ 
چـون دامـن زدن بـه اختالف هـا، عماًل فلسـفۀ وجـودِی ایـن نهاد 
را می توانـد زیـر سـوال ببـرد. پـس منطقی اسـت که ایـن حرف را 
بپذیریـم کـه نهـاد مقصـر در ایـن میـان، بـه طریـِق اولـی می تواند 
نهاد ریاسـت جمهوری باشـد کـه نمی خواهـد بر اسـاِس توافق نامۀ 

سیاسـی بـه وظایـِف خـود عمـل کند. 
ریاسـت جمهوری فکـر می کنـد در عـدم وجـود ریاسـت اجرایـی 
کـه فعـاًل آن را انگشـِت ششـم فـرض می کنـد، می توانـد بـه بقای 
خـود ادامـه دهـد؛ از ایـن رو خواهـان تقسـیم قـدرت و تفویـِض 
توافق نامـۀ  اسـاس  بـر  اجرایـی  ریاسـت  نهـاد  بـه  صالحیت هـا 
ایـن توهـم شـده کـه  سیاسـی نیسـت. ریاسـت جمهوری دچـار 
حـذف ریاسـت اجرایـی، بـه برگشـِت قـدرت به صـورِت کلـی به 
ایـن نهـاد منجـر می شـود. ایـن مسـأله از چنـد لحـاظ می توانـد 

خطرآفریـن بـرای کشـور تلقـی شـود: 
نخسـت این کـه دولـت وحـدت ملـی، دولتـی متکـی بـه انتخابات 
ـ طـوری کـه از نتایـج آن برآمـده باشـد ـ نیسـت. هـر دو جنـاح 
قـدرت در انتخابـات گذشـته، حـاال بـر اسـاِس همان اعـالم نتایج 
اولیـه، آرای کافـی بـرای احـراز قـدرت را در اختیار ندارنـد. آن ها 
بـر اسـاِس یـک توافـِق سیاسـی، مکلـف به ایجـاد دولِت مشـترک 
شـدند و بـه همیـن دلیـل، امتیازها و صالحیت های شـان، یـا کاماًل 
مسـاوی اسـت و یـا این کـه در توافق نامـۀ سیاسـی چنین تسـجیل 
یافتـه اسـت. دوم؛ وظایـف دولـت وحـدِت ملی کاماًل مشـخص و 
تعیین شـده اسـت و هـر اقدامی کـه در ورای ایـن وظایف صورت 
می گیـرد، تخطـی از خـط و مشـِی دولـت وحـدت ملـی می توانـد 
حسـاب شـود. هر جناحـی که به وظایـِف خود در قبـال توافق نامۀ 
جنـاِح  عنـوان  بـه  بایـد  شـک  بـدون  نمی کنـد،  عمـل  سیاسـی 
تخطی کننـده معرفـی شـود. سـوم؛ هریـک از جناح هـای فعلـِی بر 
سـِر قـدرت، متحدانـی در میـاِن جامعـه دارنـد کـه می تواننـد هـر 
وقـت کـه شـرایط را بـه نفـع خـود نبیننـد، واکنـش نشـان دهنـد. 
بنابریـن تخطـی هریـک از جناح های قـدرت از توافق نامۀ سیاسـی 
اگـر بتوانـد حمایـِت اطرافیان و متحداِن خودشـان را فراهم سـازد، 
بـه همـان انـدازه نیـز می توانـد بـا واکنـش مخالفت آمیـِز متحـداِن 
جنـاِح دیگـر روبـه رو شـود. چهـارم؛ وضعیـت افغانسـتان طـوری 
نیسـت کـه قـدرت یافتـِن یـک جنـاح بتواند شـرایط و اوضـاع را 
بهبـود بخشـد. در شـراط فعلـی نیـاز هسـت کـه اکثـر جناح هـای 
تأثیرگـذار در کنـارِ هـم قـرار گیرنـد تـا از حجـِم مشـکالِت فعلی 
کاسـته شـود. هریـک از جناح هـای قـدرت کـه بخواهـد انحصـار 
بیشـتری بـر قـدرت داشـته باشـد، به همـان میـزان تعـداد مخالفاِن 

بیشـتری نیـز خواهد داشـت.
 متأسـفانه این واقعیِت سیاسـت در کشـوری مثِل افغانسـتان اسـت 
و عـدم توجـه بـه آن می توانـد به فاجعه یـی بزرگ ختم شـود. پس 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه بـرای هیچ یـک از جناح های شـامل در 
قـدرت، بـه صرفه نیسـت کـه بـرای انحصار قـدرِت بیشـتر تالش 
ورزد و یـا در تفویـض صالحیت هـا محدویـت خلـق کنـد. بـرای 
رفـع معضـل فعلـی، دولـت وحـدت ملی مکلف اسـت کـه برخی 
تمهیـدات را روی دسـت گیـرد. یکـی از ایـن تمهیـدات، بـا توجه 
بـه این کـه خـود جناح هـای قـدرت توانایـِی رفـع اختالفات شـان 
را ندارنـد، ایجـاد کمیسـیون نظـارت بر اجـرای توافق نامۀ سیاسـی 
اسـت کـه از میان نخبه گان و شـخصیت های متنفذ سیاسـِی کشـور 
انتخـاب شـوند. ایـن کمیسـیون بایـد بـا اختیـاراِت الزم تشـکیل 
یابـد تـا بتوانـد بر اجرایـی شـدِن توافق نامـۀ سیاسـی ـ آن گونه که 
هسـت و نـه آن گونـه کـه هر جنـاح می خواهـد آن را بـه نفع خود 
تفسـیر کنـد ـ نظـارت داشـته باشـد. بـه نظـر می رسـد بـا چنیـن 
برخوردهایـی، می تـوان جلـِو اختالف هـا را گرفـت و جامعـه را 

یـک بـارِ دیگـر از خطـر ایجاد بحـران نجات بخشـید.

چگونه به اختالف ها 
پایان دهیم؟
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وزارت صحــت افغانســتان می گویــد کــه ســاالنه 
ــه ســرطان ســینه مبتــال  در افغانســتان    3500 تــن ب

می شــوند.
ــتان در  ــت افغانس ــر صح ــروز، وزی ــن فی فیروزالدی
ــرطان  ــا س ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــی آگهی ده کارگاه مل
ســینه در کابــل دیــروز )یکشــنبه 2 عقــرب( گفــت بــه 
اســاس آمــار و اطالعــات ســازمان بهداشــت جهــان، 
از مجمــوع مبتالیــان بــه ســرطان ســینه در افغانســتان 
ســاالنه 1700 زن جــان خــود را از دســت می دهنــد.
ــاری  ــه بیم ــد ک ــد می کن ــه تاکی ــت عام ــر صح وزی
ســرطان ســینه  اگــر بــه موقــع تشــخیص شــود قابــل 
ــودن ســطح آگاهــی در  ــن ب ــا پایی ــداوی اســت؛ ام ت
مــورد آن، مانــع تشــخیص بــه موقــع ایــن بیمــاری در 

ــود. ــتان می ش افغانس
ــاس  ــه اس ــت ب ــت: وزارت صح ــروز گف ــای فی آق
برنامــه ملــی صحــت بــار وری، متعهــد اســت 
واقعــات ســرطان ســینه را از طریــق آگاهی دهــی بــه 
زنــان، اســتفاده از روش هــای ســاده بــرای تشــخیص 
ــاد  ــی و ایج ــان صح ــوزش کارکن ــاری، آم ــن بیم ای
ــش  ــاری، کاه ــن بیم ــان ای ــخیص و درم ــز تش مراک

ــد. ده
ــگاه  ــس دانش ــف ریی ــای ظری ــرین آق ــان، ش همچن
ــان در  ــینه در جه ــت: ســرطان س ــل گف پزشــکی کاب
ــرگاه  ــرد، ه ــن را می گی ــک ت ــه جــان ی ــر 14 دقیق ه
بــرای جلوگیــری ایــن مــرض راه ســنجیده نشــود تــا 
ســال 2030 در میــان ســایر بیماری هــا بیشــتر مــرگ 

ــر را ســرطان خواهــد داشــت. و می
ــینه  ــرطان س ــان س ــه قربانی ــزود ک ــف اف ــای ظری آق
نســبت بــه قربانیــان ایــدز، مالریــا و ... رو بــه 

ــوان  ــد بان ــتان 31 درص ــت و در افغانس ــش اس افزای
بــه ایــن مــرض دچــار هســتند کــه ایــن رقــم قابــل 

ــت. ــی اس نگران
رییــس دانشــگاه پزشــکی کابــل خاطر نشــان کــرد که 
بــه علــت عرف هــای ناپســند اجتماعــی در افغانســتان 
بانــوان  کــه  نمی گذارنــد  خانواده هــا  از  برخــی 
ــن کار  ــا ای ــد؛ ام ــزد پزشــک برون ــه ن ــر معاین به خاط
می توانــد بــرای افــراد بــه ایــن مــرض مبتــال هســتند 

ــاک واقــع شــود.  بســیار خطرن

ــا  ــد ت ــالش می کن ــتان ت ــت افغانس ــه او، دول ــه گفت ب
ــش  ــال ها پی ــه در س ــرطان را ک ــخیص س ــز تش مرک

ــاره فعــال ســازد.  ــود دوب ــده ب آســیب دی
آقــای ظریــف بــا اســتقبال از راه انــدازی برنامــه 
ــای  ــه تالش ه ــت ک ــینه گف ــرطان س ــا س ــارزه ب مب
ــم از  ــوی اع ــم ق ــک تی ــا ی ــرد ت جــدی صــورت گی
نهادهــای دولتــی و جامعــه مدنــی تشــکیل شــود تــا 
ــن  ــی از ای ــی ده ــری و آگاه ــرای جلوگی ــم ب بتوانی
ــش را ادا  ــوولیت خوی ــردم مس ــر م ــاری در براب بیم

ــم. کنی
ــس  ــل عضــو مجل ــینکی کروخی ــال، ش ــن ح در هیم
ــورد  ــوز در م ــتان هن ــت: در افغانس ــده گان گف نماین
ــا  ــه و حت ــورت نگرفت ــت ص ــینه صحب ــرطان س س
شــمار از متخصصــان و داکتــران در ایــن مــورد 

ننــد. نمی دا
ــتر  ــتان بیش ــان در افغانس ــزود: زن ــل اف ــو کروخی بان
ــه  ــد ک ــینه دارن ــرطان س ــش س ــکالت را در بخ مش
ــرف  ــن ازط ــازه نیافت ــل اج ــه دلی ــوان ب برخــی از بان
ــف  ــر، تل ــزد داکت ــردن ن ــه ک ــرای معاین ــواده ب خان

می شــوند.
ــه  ــردم افغانســتان ب ــه او، در حــال حاضــر م ــه گفت ب
یــک نهــاد مبــارزه بــا ســرطان ســینه نیــاز دارنــد کــه 
از ایــن طریــق بتواننــد، آگاهــی و طریق هــای مبــارزه 

بــا ســرطان ســینه را دریافــت کننــد.
ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان بیــان کــرد کــه بــرای 
ــود  ــرای بهب ــالش ب ــینه و ت ــرطان س ــا س ــارزه ب مب
ــرم  ــاز مب تشــخیص بیمــاران در داخــل افغانســتان نی
ــی  ــه کشــورهای بیرون ــن بیمــاران ب ــا از رفت اســت ت

ــری شــود. جلوگی
ــفیر  ــد و س ــر من ــا هن ــاد دری ــم، فره ــویی ه از س
مبــارزه بــا ســرطان در افغانســتان کــه در ایــن نشســت 
کشــور  در  را  بانــوان  حالــت  می کــرد  صحبــت 
ــارزه  ــان مب ــرده خواه ــان ک ــت بی ــوارترین حال دش

ــد. ــینه ش ــرطان س ــر س ــا در براب ــدی ب ج
آقــای دریــا بــا بیــان این کــه بانــوان جوانــان و قشــر 
ــری از باورهــای کــه باعــث  ــرای جلوگی ــد ب آگاه بای
ــوان می شــود، تــالش کننــد،  ــه بان آســیب رســاندن ب
گفــت کــه هــر فــردی کــه غیــرت را خشــونت بــاالی 
ــت  ــت! در حقیق ــرت نیس ــد، غی ــود می دان ــم خ خان
ــن را  ــر ای ــت. اگ ــت اس ــه آن جهال ــا رفت ــه خط ب
ــرم.   ــد، مــن چنیــن غیرتــی را نمی پذی غیــرت می دانن
ــات  ــتن تمرین ــی، نداش ــر چاق ــرطان از اث ــاری س بیم
بدنــی، نوشــیدن مشــروبات الکلــی، قاعدگــی در 
ســنین پاییــن، حاملگــی در ســنین بــاال و یــا حاملــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــواردی اس ــه م ــدن از جمل نش
عوامــل بلنــد بــردن خطــر ابتــال بــه ســرطان ســینه از 

ــه شــده اســت.  ــام گرفت ــا ن آنه
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ناجيه نوری  
جنــگ علیــه طالبــان در کنــدز متوقــف اســت 
ــه  ــگ علی ــرای جن ــی ب ــچ برنامه ی ــت هی و حکوم

ــدارد. ــان ن طالب
ــان  ــد: طالب ــدز می گوین ــده گان کن ــماری از نماین ش
همیــن اکنــون پنــج یــا ده کیلومتــر از شــهر فاصلــه 
دارنــد و مصــروف تجهیــز دوبــاره انــد، امــا وزارت 
داخلــه بــه قومانــدان امنیــۀ کنــدز، دســتور توقــف 
جنــگ را داده و شــورای امنیــت هــم بــه مســوولین 
ــر  ــی در براب ــت دفاع ــه حال ــتور داده ک ــی دس امنیت

طالبــان حفــظ شــود.
ــرده  ــدز: درپشــت پ ــده گان کن ــن نماین ــه ای ــه گفت ب
پروســه جــا به جایــی افــراد غیــر قنــدوزی در ایــن 
والیــت جریــان دارد و تاکتیکی هــای بســیار فریبنده 
ــوام  ــای اق ــه ج ــا ب ــرای ج ــگ ب ــه جن ــد ادام مانن
بیگانــه در شــمال در جریــان اســت. ایــن در حالــی 
جابه جــا  از  گزارش هــا  کــه  می شــود  مطــرح 
ــدوز  ــردن شــماری از مهاجــران پاکســتانی در قن ک

ــه نشــر رســیده اســت. ب
ــداد  ــون تع ــن اکن ــد: همی ــان می گوین ــان همچن آن
زیــادی از مــردم کنــدز کــه بــه تخــار، مــزار و کابــل 
ــگ  ــاره جن ــرس آغــاز دوب ــد، از ت مهاجــر شــده ان
ــته  ــان برنگش ــای ش ــه خانه ه ــان، ب ــه طالب و حمل
انــد و حاضــر نیســتند دوبــاره بــه کنــدز برنگردنــد 
ــه  ــا ب ــه ج ــود زمین ــه خ ــود ب ــاله خ ــن مس ــه ای ک
جایــی دیگــران را بــه جــای آنــان در کنــدز فراهــم 
می کنــد. معــاون شــورای والیتــی کنــدز هــم تاییــد 
ــان  ــه طالب ــگ علی ــون جن ــن اکن ــه همی ــد ک می کن
متوقــف اســت و طالبــان در بیــرون از شــهر حضور 
دارنــد و مــردم در هــراس از حملــۀ دوبــاره طالبــان 

ــد. ــر می برن ــه س ب
بــه گفتــه معــاون شــورای والیتــی کنــدز:  بــه جــز 
ــند،  ــار نداش ــی در اختی ــات زنده گ ــانیکه امکان کس
ــل  ــار و کاب ــزار، تخ ــه در م ــن ک ــی مهاجری تمام
ــته  ــد، برنگش ــار دارن ــی در اختی ــات زنده گ امکان
انــد و اکثریــت مهاجریــن دیگــر حاضــر نیســتد کــه 

ــد. ــان برگردن ــای ش ــه خانه ه ــاره ب دوب

ــا  ــن گفته ه ــا رد ای ــدز ب ــی کن ــخنگوی وال ــا س ام
تاکیــد دارد کــه وضعیــت امنیتــی در کنــدز خــوب 
ــل  ــزار و کاب ــه تخــار، م ــه ب ــی ک اســت و مهاجرین
ــه  ــت ب ــال برگش ــد، در ح ــرده بودن ــرت ک مهاج

انــد. خانه های شــان 
مجلــس  در  مــردم  نماینــدۀ  پیمــان  عبدالــوود 
هیــچ  کنــدز  امنیتــی  وضعیــت  در  می گویــد: 
تغییــری بــه میــان نیآمــده و جنــگ در برابــر طالبــان 

متوقــف اســت و حضــور طالبــان در بیرون از شــهر 
امنیــت را همچنــان تهدیــد می کنــد.

پیمــان وضعیــت امنیتــی در کنــدز را شــکننده 
ــون فقــط  ــن اکن ــان همی ــد کــرد: طالب ــده تاکی خوان
پنــج یــا ده کیلومتــر از شــهر فاصلــه دارنــد و 
مصــروف تجهیــز دوبــاره انــد، امــا از جانــب 
ــۀ کنــدز، دســتور  ــدان امنی ــه قومان ــه ب وزارت داخل

ــت. ــده اس ــگ داده ش ــف جن توق

ــه مســوولین  او همچنــان گفــت: شــورای امنیــت ب
ــی  ــت دفاع ــه حال ــدز دســتور داده ک ــی در کن امنیت
ــوان  ــن می ت ــود؛ بنابرای ــظ ش ــان حف ــر طالب در براب
گفــت در پشــت ســر جنــگ کنــدز اهــداف پنهانــی 

نهفتــه اســت.
و  دفــاع  داخلــه،  وزارت  افــزود:  پیمــان 
ریاســت جمهوری بــه مــردم کنــدز دروغ می گوینــد 
و آشــکار اســت کــه پالیســی و برنامــه جنــگ کنــدز 
در اختیــار حکومــت وحــدت ملــی نیســت و کنــدر 

ــت. ــده اس ــر مان ــران گی ــای دیگ ــت ه در رقاب
ــی کنــدز  امــا ســید محمــود دانــش ســخنگوی وال
ــۀ  ــی روی برنام ــر اداره محل ــال حاض ــت: درح گف
و  آســیب دیده گان  بــه  رســیده گی  چگونه گــی 
کســانیکه دوکاکیــن آنــان تخریــب و حریــق شــده 

ــد. اســت، مصــروف ان
بــه گفتــه دانــش:  در شــهر و اطــراف شــهر کنــدز 
ــر  ــته در اث ــب گذش ــت و ش ــش حکم فرماس آرام
عملیاتــی کــه نیروهــای کمانــدو در منطقــه حضرت 
ــب  ــادی طال ــداد زی ــتند، تع ــد، داش ــلطان و کمن س

کشــته و زخمــی شــدند.
ــدگار گفــت: روز و  ــۀ مان ــه روزنام ــش ب ــای دان آق
ــان در  ــه طالب شــب عملیــات نیروهــای امنیتــی علی
ــروف  ــی مص ــای امنیت ــه دارد و نیروه ــدز ادام کن
ــد. ــان ان ــرف طالب ــت تص ــق تح ــازیی مناط پاک س
ــور  ــه ط ــس ب ــت و پولی ــرد: اردو، امنی ــد ک او تاکی
ــود  ــدز از وج ــازی کن ــروف پاک س ــترک مص مش
ــدز ایجــاد  ــد و گزمه هــای شــهری در کن ــان ان طالب
شــده و ارادۀ قــوی بــرای پاک ســازی تمامــی شــهر 

ــدز وجــود دارد. کن
کنــدز از جملــه والیــات شــمالی اســت کــه همواره 
ــار  ــد ب ــد شــده و ســال چن ــان تهدی از ســوی طالب
ــرای  ــهر آن ب ــا ش ــوالی های آن و حت ــری ولس اکث
ــی  ــان و امنیت ــای طالب ــط نیروه ــار توس ــن ب چندی
دســت بــه دســت می شــود. آخریــن بــار  دو هفتــه 
ــان  ــری شــدید می ــن والیــت شــاهد درگی پیــش ای
ــری  ــن درگی ــود و ای ــان ب ــی و طالب ــای امنیت نیروه
والیــت کنــدز را تــا آســتانه ســقوط بــه پیــش بــرد.

دستور شورای امنیت به مسوولین امنیتی  قندوز:

جنگ توقف و حالت دفاعی 
ACKUدر برابر طالبان حفظ شود



نخســتین بــار در ســال 1۹۹0 روان شناســی بــه نــام »ســالوی«، اصطــالح هــوش هیجانــی 
ــا احساســات دیگــران و  ــان کیفیــت و درک احساســات افــراد، همــدردی ب ــرای بی را ب
ــر  ــتمل ب ــوش مش ــن ه ــت ای ــرد. درحقیق ــه کار ب ــو ب ــوب خلق وخ ــی ادارۀ مطل توانای
ــات  ــاذ تصمیم ــرای اتخ ــتفاده از آن ب ــران و اس ــش و دیگ ــات خوی ــناخت احساس ش
ــگام شکســت، در  ــه هن ــی، عاملــی اســت کــه ب ــه عبارت مناســب در زنده گــی اســت. ب
ــاال،  ــی ب ــای اجتماع ــتن مهارت ه ــطۀ داش ــه واس ــد و ب ــزه می کن ــاد انگی ــخص ایج ش

ــردم می شــود.  ــا م ــراری رابطــۀ خــوب ب ــه برق منجــر ب
تیــوری هــوش هیجانــی، دیــدگاه جدیــدی دربــارۀ پیش بینــی عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت 
و هم چنیــن پیش گیــری اولیــه از اختــالالت روانــی فراهــم می کنــد کــه تکمیــل کننــدۀ 
ــرای  ــی ب ــای هیجان ــودک اســت. قابلیت ه ــوم اعصــاب و رشــد ک ــوم شــناختی، عل عل

تدبیــر ماهرانــۀ روابــط بــا دیگــران، بســیار حایــز اهمیــت اســت. 
روان شناســی بــه نــام »گلمــن« اظهــار مــی دارد کــه هــوش شــناختی در بهتریــن شــرایط 
ــه  ــا ب ــد از موفقیت ه ــود و 80 درص ــث می ش ــا را باع ــد از موفقیت ه ــا 20 درص تنه
ــرو  ــا در گ ــراد در بســیاری از موقعیت ه ــل دیگــر وابســته اســت و سرنوشــت اف عوام
مهارت هایــی اســت کــه هــوش هیجانــی را تشــکیل می دهنــد. در واقــع هــوش هیجانــی، 
ــراد  ــاال و هم چنیــن موفقیــت غیرمنتظــرۀ اف ــا ضریــب هــوش ب ــراد ب عــدم موفقیــت اف
ــِی  ــوش عموم ــتن ه ــا داش ــرادی ب ــی اف ــد؛ یعن ــن می کن ــط را تعیی ــوش متوس دارای ه
متوســط و هــوش هیجانــِی بــاال خیلــی موفق تــر از کســانی هســتند کــه هــوش عمومــی 
ــدۀ موفقیــت  ــی پیش بینی کنن ــد. پــس هــوش هیجان ــن دارن ــی پایی ــاال و هــوش هیجان ب

ــترس ها اســت.  ــا مشــکالت و اس ــی و نحــوۀ برخــورد مناســب ب ــراد در زنده گ اف
ایــن هــوش بنــا بــه نظــر »بــار اون« پنــج مولفــه بــه شــرح زیــر دارد کــه پانــزده عامــل 
در آن موثــر هســتند. افــرادي کــه تعــداد بیشــتری از ایــن مولفه هــا را در خــود بیابنــد، 

هــوش هیجانــی باالتــری دارنــد. 
1( مهارت های درون فردی: 

▪ خودآگاهی هیجانی)بازشناسی و فهم احساسات خود( 
▪ جرات)ابــراز احساســات، عقایــد، تفکــرات و دفــاع از حقــوق شــخصی بــه شــیوه یی 

سازنده( 
▪ خودتنظیمی)آگاهی، فهم، پذیرش و احترام به خویش( 

▪ خودشکوفایی)تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوۀ خویشتن( 
از  تفکــر و عمــل شــخصی و رهایــی  اســتقالل)خودفرمانی و خودکنترلــی در   ▪

هیجانــی(  وابســته گی 
2( مهارت های میان فردی: 

▪ روابــط میــان فردی)آگاهــی، فهــم و درک احساســات دیگــران، ایجــاد و حفــظ روابــط 
ــخص  ــته گی مش ــی و وابس ــی هیجان ــورت نزدیک ــه ص ــه ب ــه ک ــش دوجانب رضایت بخ

می شــود( 
ــان دادن  ــودن، نش ــود ب ــی خ ــروه اجتماع ــازندۀ گ ــر و س ــد اجتماعی)عضــو موث ▪ تعه

ــوان یــک شــریک خــوب(  ــه عن خــود ب
▪ همدلی)توان آگاهی از احساسات دیگران، درک احساسات و تحسین آن ها( 

3( سازگاری: 
▪ مساله گشایی)تشخیص و تعریف مسایل، هم چنین ایجاد راهکارهای موثر( 

ــه طــور  ــه طــور ذهنــی و آن چــه ب ــان آن چــه ب ▪ آزمــون واقعیت)ارزیابــی مطابقــت می
ــود(  ــه می ش ــی، تجرب عین

▪ انعطاف پذیری)تنظیم هیجان، تفکر و رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرایط( 
4( کنترل استرس: 

▪ توانایــی تحمــل اســترس)مقاومت در برابــر وقایــع نامطلــوب و موقعیت هــای 
اســترس زا( 

▪ کنترل تکانه)ایستاده گی در مقابل تکانه یا انکار تکانه( 
5( ُخلق عمومی: 

▪ شادی)احساس رضایت از خویشتن، شاد کردن خود و دیگران( 
ــا در  ــت حت ــرش مثب ــظ نگ ــی و حف ــن زنده گ ــای روش ــه جنبه ه ــگاه ب ▪ خوش بینی)ن

مواجهــه بــا نامالیمــات(. 
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سيداحمد اشرفی
درآمد

یکـی از فتنه هـای بزرگـی کـه اخیـراً در جهان 
ضربه هـای  باعـث  و  بـرآورد  سـر  اسـالم 
بدنامـِی  امـت اسـالمی و  پیکـر  بـر  سـنگینی 
دیـن اسـالم گردیـد، ظهـور گـروه افراطـی و 
وحشـی داعـش بـود. ایـن گـروه بـا اقدامـاِت 
ضد بشـری و اعمـال جنایت کارانـه و جاهالنۀ 
خـود، تصویری بی نهایت زشـت و غیرانسـانی 
و وحشـیانه از اسـالم ارایـه کـرد و موجِب آن 
شـد کـه بسـیاری از افـراد، عمل کردهـای آنان 
را بـه خـودِ اسـالم نسـبت دهنـد و موجـی از 
دین گریـزی و دین سـتیزی و ضدیت با اسـالم 
ایجـاد شـود. درحالـی که اسـالم دیِن تسـامح 
و گذشـت، بـرادری و محبـت، صلح و آشـتی، 

دیـن ترقـی و تعالـی و سـعادت اسـت. 
منبـر  بـر  بغـدادی  ابوبکـر  کـه  روزی  از   
مسـجدی در موصـل تکیه زد و خـود را خلیفۀ 
اسـالم اعـالن کـرد و از همـۀ مسـلماناِن کـرۀ 
زمیـن دعـوت نمـود که بـا وی بیعـت کنند، تا 
اکنـون مـن متوجه بـوده ام که چه آسـیب هایی 
کـه از ناحیـۀ ایـن گـروهِ متحجر و خون آشـام 
بـر حوزۀ دین و اندیشـه های دینـی وارد آمده، 
و چـه شـبهاتی در اذهـاِن قشـر تحصیل کرده و 
روشـن فکر نسـبت بـه آموزه های اسـالمی پیدا 

است. شـده 
مـن در این مقالـه می خواهم به نقد ریشـه های 
فکـری و اندیشـه های فقهـِی این گـروه به طور 
مختصـر  بپـردازم، بـدون این کـه عوامـل متعددِ 
سیاسـی و اجتماعـی و اقتصـادی و فرهنگـی 
و جغرافیایـِی تأثیرگـذار در ظهـور ایـن پدیده 
و نقـش قدرت هـای منطقه یـی و فرامنطقه یـی 
را در تشـکیل و تقویـِت آن نادیـده بگیـرم، و 
یـا اشـغال و تجـاوز و نفـاق و تفرقه انـدازی 
تبعیـِض  و  ظلـم  و  عـراق  در  امریکایی هـا 
حکومـت نورالمالکـی نسـبت بـه اهـل سـنت 
در آن کشـور و ظلـم و سـتم و بیـدادِ خانـوادۀ 
اسـد و اقلیـت علـوی نسـبت بـه سـنی ها در 
سـوریه و دشـمنی های تاریخـی میـان شـیعه و 
سـنی و سـایر عوامـِل دیگـر را انـکار کنـم و 
تأثیـر آن ها را در ظهور و تشـکیل داعش از یاد 
ببـرم. این هـا همـه عوامـل و عللی انـد کـه در 
ظهـور پدیده یـی به نـام داعش نقش داشـته اند 
و در نـوع سـلوک و رفتـار و انگیـزۀ آنان برای 
وحشـت و خون ریزی و خشـم و خشـونت و 

نفـرت و افراطی گـری تأثیرگـذار بوده انـد.
امـا بـا وجـود آن، اعمـال و رفتـار داعشـیان، 
خاسـتگاه کالمـی و فقهـی نیز دارد کـه باید به 
آن پرداختـه شـود و مـن در این مقالـه به جنبۀ 
فقهـِی آن مـی پـردازم و بـه آسـیب هایی که از 
ایـن ناحیه بر اسـالم و مسـلمانان وارد گردیده 

نیز اشـاره مـی کنم.

خالفت داعش
اولیـن بحـث در ایـن راسـتا، مسـألۀ خالفـت 
اسـت. رهبـر داعـش ابوبکـر بغـدادی بـاالی 
نـوری در شـهر  بـزرگ  منبـر مسـجد جامـع 
موصـل برآمـد و خـود را خلیفـۀ اسـالم و امیر 
مؤمنـان اعـالم کـرد و از همـۀ مسـلمانان عالم 
درخواسـت کـرد کـه بـا وی بیعـت کننـد. او 
در سـخنرانی خـود بـا اقتبـاس از خطبـۀ اول 
خالفـت ابوبکـر صدیـق ـ رضـی اهلل عنـه ـ 
کوشـید تـا یـک چهـرۀ مقـدس دینـی از خود 
جوانـاِن  تعـداد  یـک  به جـز  امـا  کنـد  ارایـه 
نـاآگاه و سـاده دل، هیچ کـس از علمـا و فقها و 
دانشـمندان و نخبه گان مسـلمان، او و خالفتش 

را جـدی نگرفتنـد.
از نـگاه فقـه سیاسـی اسـالم، خالفـت بغدادی 
بـا موانـع زیـادی مواجه اسـت که مشـروعیِت 

وی را زیـر سـؤال می بـرد، از جملـه:
نظـام  بـرای  مشـخصی  الگـوی  اسـالم    1-
پیشـنهاد  حکومـت داری  روش  و  سیاسـی 
مبانـی و چارچـوب  و  اصـول  بلکـه  نکـرده، 
حکومـت و دولـت را معیـن کـرده، امـا روش 
حکومـت داری و نحـوۀ انتخـاب رییس دولت 
بـه  را  حکومـت  اداری  تشـکیالت  شـیوۀ  و 
تجـارب بشـری مسـلمانان واگـذار کـرده، تـا 
آنـان مطابـق بـه مقتضیـات زمـاِن خـود بـه آن 
بپردازنـد و لهـذا ضـرور و الزمـی نیسـت کـه 
مسـلمانان در شـرایط کنونـی، نظـام سیاسـی 
خـود را مطابـِق سـازوکارهای دورۀ خالفـت 
صـدر اسـالم عیـار کننـد. آنـان بایـد مبادی یی 
همچـون عدالـت، شـفافیت، تقـوا و شـورا را 
از آن اقتبـاس کننـد و حکومـِت خـود را بـر 
مشـروعیت دینـی متکـی سـازند، امـا شـیوه ها 
و میکانیزم هـای آن را می تواننـد در روشـنایی 
خـود  زمـاِن  مقتضیـات  و  بشـری  تجربیـات 
برگزیننـد. لهـذا اجبـار و الـزام مسـلمانان بـه 
شـیوۀ خاصـی از حکومـت داری، کدام مسـتند 

شـرعی وفقهـی نـدارد.
-2  اعـالن خالفـت، مسـتلزم آن اسـت کـه با 
همـۀ مسـلمانان به خصـوص بـا نخبـه گان آنان 
- کـه در اصطـالح فقهـی بـه آن »اهـل حـل و 
عقـد« گفته می شـود - مشـوره صـورت بگیرد 
و موافقـت آنـان به طـور اجماعی گرفته شـود. 
امـروز افـراد امـت اسـالمی در سـرزمین های 
مختلـف و بـا دولت هـا و تشـکیالت متعـدد و 

گوناگـون زنده گـی می کننـد، و همیـن حالـت 
بـه عنـوان امر واقع به رسـمیت شـناخته شـده 
تمـام  کـه  واحـد  ادارۀ  یـک  تشـکیل  اسـت، 
مسـلمانان بـر محـور آن جمـع شـوند و همـۀ 
تشـکیالت خـود را ملغـا قـرار دهند، مسـتلزم 
اجمـاع عمومـی مسـلمانان می باشـد. در حالی 
کـه بغـدادی چنیـن کاری را نجام نداده اسـت. 
مسـلمانان  خلیفـۀ  عنـوان  بـه  کـه  کسـی   3-
و  صفـات  دارای  بایـد  می شـود،  برگزیـده 
ویژه گی هایـی باشـد کـه در کتـب فقه سیاسـی 
اسـالم بـه تفصیـل ذکـر گردیـده اسـت. آیـا 
ابوبکـر بغـدادی از آن هـا برخوردار می باشـد؟ 
آیـا رییـس هر گـروه و هر باندی حـق دارد که 
در یـک گوشـه از زمیـن بلنـد شـود و خود را 
خلیفـۀ یک میلیـارد و چندصد ملیون مسـلمان 
معرفـی کنـد و از آن هـا تقاضای بیعـت نماید؟ 
 خالفـت داعـش در حقیقـت بـر این اندیشـۀ 
فاسـد و باطـل اسـتوار اسـت کـه آنـان تنهـا 
خـود را مسـلمان می داننـد و هرکس بـا خلیفۀ 
خودخواندۀشـان بیعـت نکرد، حکـم کفر را بر 

وی صـادر می کننـد.

جهاد داعش
از روزی کـه داعـش پرچم جهاد را برافراشـته 
جنایـاِت  و  وحشـتناک  اعمـال  امـروز،  تـا 
هولناکـی را زیـر نـام جهاد مرتکب شـده که با 
آموزه هـای اسـالمی و اخـالِق جهـادی هرگـز 
سـازگاری نـدارد. در ایـن مـورد چنـد نکتـه 

تأمل اسـت:  قابـل 
اوالً: جهـاد در اسـالم بـه جنگیـدن و کشـتن و 
کشـته شـدن خالصـه نمی شـود، جهـاد انـواع 
نـوع  بـه دو  عـام  به طـور  امـا  دارد،  مختلـف 
تقسـیم می شـود: اول، جهـاد برضـد نفـس و 
هواهـا و خواهش هـای غیرمشـروع اسـت کـه 
دوم،  و  می شـود  گفتـه  اکبـر«  »جهـاد  آن  بـه 
قتـال یـا جنـگ بـر ضـد تجـاوز اسـت کـه به 
آن »جهـاد اصغـر« گفته می شـود. رسـول اکرم 
- صلـی اهلل علیـه و سـلم - زمانی کـه از غزوۀ 
بـدر برگشـتند، فرمودنـد: »رجعنـا مـن الجهاد 

األصغـر إلـی الجهـاد األکبر.«
ثانیـًا: جهـاد به معنـای قتال و جنگ، در اسـالم 

دفاعی اسـت نـه هجومی.  

نقدی 
بر 

مبانِی 
فقهی 
داعش

هـــوش
ACKU  هیجانی



سعيد حقيــقی

ــوز در بی بی ســی فارســی  در ســال 200۹ میــالدی کــه هن
کار می کــردم، فرصتــی پیــش آمــد کــه برخــی برنامه هــای 
ویــژه در مــورد ادبیــات افغانســتان تهیــه کنــم. از جملۀ این 
برنامه هــا، یکــی هــم "قصــۀ قصه هــا" بــود کــه بــه هشــتاد 
می پرداخــت.  افغانســتان  مــدرِن  داستان نویســی  ســال 
بــرای تهیــۀ ایــن برنامــه، مــن بــا نویســنده گان زیــادی یــا 
به صــورِت مســتقیم و یــا هــم وقتــی در دســترس نبودنــد، 
ــای  ــی، گفت وگوه به صــورِت غیرمســقیم و تمــاس تلیفون

مفصلــی انجــام دادم.
ــا داکتــر اکــرم عثمــاِن فقیــد  ــِی مــن ب  گفت وگــوی طوالن
نیــز بــه همیــن دوره برمی گــردد. مــن در ایــن نوشــته پیــش 
ــای  ــتان های آق ــا داس ــگاه و ی ــه جای ــم ب ــه بخواه از آن ک
عثمــان بپــردازم، تــالش می کنــم روایتــی هرچنــد نزدیــک 
افغانســتان  او در مــورد داستان نویســِی  از دیدگاه هــای 

ارایــه کنــم. 
فرامــوش نکنیــم کــه اکــرم عثمــان همان گونــه کــه 
نویســنده بــود، تاریخ پــژوه و سیاســت مدار نیــز بــود. 
ــی درس  ــوم سیاس ــوق و عل ــتۀ حق ــان در رش ــای عثم آق
ــات در تاجیکســتان  ــوان دپیلوم ــه عن ــال ها ب ــده و س خوان
ــی  ــن مدت ــود. او همچنی ــرده ب ــرا ک ــه اج ــران وظیف و ای
ــوان مســووِل بخــش  ــه عن ــوم افغانســتان ب ــی عل در اکادم
ــه  ــوند ک ــبب می ش ــا س ــود. این ه ــرده ب ــِخ آن کار ک تاری
ــم.  ــخ ارج بگذاری ــۀ تاری ــای او در زمین ــه دیدگاه ه ــا ب م
ــا تاریــخ برخــورد ســطحی نگرانه نداشــت  آقــای عثمــان ب
ــل تــالش می کــرد کــه ســخناِن خــود را  ــن دلی ــه همی و ب

ــازد.  ــراه س ــه هم ــواهد و ادل ــا ش ــواره ب هم
ــالق  ــادی آداب و اخ ــدت مب ــانی به ش ــان انس ــای عثم آق
بــود و یــا ظاهــراً مــن چنیــن برداشــت کــردم. زمانــی کــه 
بی بی ســی  در  را  افغانســتان  ادبیــات  رشــته برنامه های 
می ســاختم، تحــت تأثیــر برخــورد ســه تــن واقــع شــدم. 
ــش  ــۀ عجیب ــه احاط ــت ک ــی اس ــا براهن ــر رض ــی داکت اول
بــر نظریه هــای فلســفی و ادبــی مــرا شــیفتۀ خــود 
قرآن پــروژه  خرم شــاهی  بهاءالدیــن  دومــی  ســاخت، 
ــر کالم  ــراِف او ب ــه اش ــت ک ــر اس ــناس معاص و حافظ ش
ــرم  ــر اک ــومی، داکت ــت و س ــینم را برانگیخ ــان، تحس و زب
ــرد.  ــم ک ــش مفتون ــرم و گیرای ــداِی گ ــه آن ص ــان ک عثم
اکــرم عثمــان ســال ها در رادیــوی افغانســتان برنامــۀ 
ادبــِی "زمزمه هــای شــبانگاه" را مدیریــت کــرد و بــا 
ــف  ــاِن طی ــوش و ج ــه اش در گ ــرم و صمیمان ــدای گ ص
ــد.  ــر افکن ــوی افغانســتان تأثی ــی از شــنونده گاِن رادی بزرگ
ــی در  ــال ها گوینده گ ــه آن س ــت ک ــن اس ــم ای ــۀ مه نکت
رادیــوی افغانســتان، کارِ ســاده یی نبــود و آقــای عثمــان از 
معــدود افــرادی بــود کــه در ایــن رادیــو داســتان و شــعر 

می خوانــد.
 در مــورد فعالیت هــای ادبــی داکتــر اکــرم عثمــان در 
افغانســتان قضاوت هــای متفــاوت و گاه متضــادی صــورت 
گرفتــه. عده یــی بــه دلیــل خوش بینــی زیــاد از حــد، آثــار 
ــدۀ  ــا ع ــد، ام ــته ان ــدرن دانس ــی م او را اوِج داستان نویس
دیگــر بــا بی مقــدار خوانــدِن ایــن آثــار تــالش کــرده انــد 

ــد. ــه کنن ــی مغشــوش ارای ــه از او چهره ی ک
 بــا ایــن همــه، اکــرم عثمــان در داستان نویســی افغانســتان 
جایــگاه ویــژۀ خــود را دارد، بــه ویــژه کــه از او بــه عنــوان 

ــاد می شــود. ــم" ی ــل قدی ــر کاب "روایت گ
ــد  ــان عشــق می ورزی ــم چن ــل قدی ــه کاب ــان ب ــر عثم  داکت
ــه آن  ــی از فکــر کــردن ب کــه هرگــز نمی توانســت لحظه ی
بازایســـتد. اگــر او را فقــط بــا همیــن ویژه گــی بشناســیم، 
ــی از  ــتان یک ــتانِی افغانس ــات معاصــِر داس ــرای ادبی ــاز ب ب

ــی رود. ــمار م ــه ش ــرح ب ــای مط چهره ه
باالیــی  اهمیــِت  از  مــدرن  داستان نویســی  در  مــکان   
ــن  ــامدرن ای ــی پیش ــر داستان نویس ــت. اگ ــوردار اس برخ
ــتاِن  ــچ داس ــی هی ــی داد، ول ــت نم ــدان اهمی ــر را چن عنص
ــکان و  ــر م ــه عنص ــرد ک ــراغ ک ــوان س ــی را نمی ت مدرن
ــی  ــگارد. در داستان نویس ــده ان ــان را نادی ــع آن، زم ــه تب ب
ــد و  ــی بودن ــدون عنصــر مکان ــا ب پیشــامدرن، داســتان ها ی
یــا هــم این کــه عنصــر مــکان از اهمیــِت چندانــی در آن هــا 
ــای  ــر مکان ه ــه اگ ــی ک ــن معن ــه ای ــود. ب ــوردار نب برخ
داســتانی را در داســتان های پیشــامدرن جابه جــا کنیــم، 
ــه  ــتان ها ب ــوع داس ــن ن ــی در ای ــر فن ــچ مشــکلی از نظ هی
ــازِ  ــه آغ ــدرن ک ــی م ــا داستان نویس ــد. ام ــود نمی آی وج
ــالدی  ــم می ــم و نوزده ــده های هجده ــرب س آن را در غ
می داننــد، افــزون بــر دیگــر ویژه گی هــا بــه عنصــر 
مــکان نیــز می پــردازد. بــه گونــۀ مثــال، وقتــی شــما هــزار 
و یــک شــب را می خوانیــد، چنیــن عنصــری را در آن 
ــد  ــگ ســراغ خواهی ــم بســیار کمرن ــا ه ــد و ی ــا نمی یابی ی

کــرد. گاه نام هایــی از شــهرها و مکان هــا در ایــن اثــر 
فاخــر داســتانی بــه چشــم می خورنــد، ولــی هیــچ تفاوتــی 
ــه مکان هــای دیگــری بازنویســی  ــد کــه آن هــا را ب نمی کن

ــد.  کنی
 امــا در داستان نویســی مــدرن چنیــن نیســت. عنصــر مــکان 
ــش  ــه بخ ــه ب ــده ک ــده ش ــان تنی ــتان چن ــاختار داس در س
جدایی ناپذیــِر آن مبــدل گشــته اســت. الیورتوســت دیکنــز 
ــن  ــی آن از ای ــه جدای ــته ک ــن گش ــان عجی ــدن چن ــا لن ب
ــی  ــهکار رمان نویس ــی ش ــا وقت ــت و ی ــن اس ــهر ناممک ش
جهــان، "در جســت وجوی زمــان از دســت رفتــه"ی 
ــم آشــنا  ــا فرانســۀ قدی ــد، ب مارســل پروســت را می خوانی
ــم، از  ــل قدی ــه کاب ــان ب ــرم عثم ــتالژِی اک ــوید. نوس می ش
ویژه گی هــای اساســِی داستان نویســِی او می توانــد بــه 
شــمار رود. اگــر بخواهــم همتایانــی در میــان نویســنده گان 
معاصــِر جهــان بــرای او بیابــم، می توانــم از ارهــان پامــوک 
ــر  ــندۀ معاص ــو نویس ــک مودیان ــی و پاتری ــندۀ ترک نویس

فرانســه یــاد کنــم. 
ــه  ــان ب ــل چن ــِی نوب ــزۀ ادب ــدۀ جای ــوک برن ــان پام  اره
ــاِت  ــر جزیی ــه از ذک ــی ورزد ک ــق م ــم عش ــتانبول قدی اس
ــا  ــز اب ــی هرگ ــهر تاریخ ــن ش ــای ای ــا و کوچه ه خانه ه
ــه  ــه ب ــوش" ک ــۀ خام ــرخ" و "خان ــن س ــام م ــدارد. "ن ن
ــار از  ــد، سرش ــوک مطــرح ان ــر برجســتۀ پام ــوان دو اث عن

ــد.  ــم ان ــتانبول قدی ــورد اس ــات در م ــا و جزیی نام ه
 از آن ســوی دیگــر، پاتریــک مودیانــو نویســندۀ نوگــرای 

ــود  ــل را از آِن خ ــِی نوب ــزۀ ادب ــز جای ــه او نی ــه ک فرانس
ــه بــه پاریــس دلبســته گی  ــت ک ــرده، نشــان داده اس ک
ویــژه دارد. اکــرم عثمــان نیــز در داستان نویســی افغانســتان، 
چنیــن جایگاهــی دارد. او کابــل قدیــم را بــا همــۀ عطــر و 
ــاب  ــا را بازت ــته هایش آن ه ــد و در نوش ــِم آن می شناس طع
می دهــد. اگــر او را نویســندۀ کابــل بنامیــم، بــه نظــرم بــه 

بیراهــه نرفتــه ایــم. 
ــد"  ــا ُگل می کنن ــی نی ه ــت"، "وقت ــول اس ــا ره ق "مرده
و رمــان دوجلــدِی "کوچــۀ مــا" سرشــار از نام هــا و 
ــل  ــتان ها در کاب ــن داس ــد. ای ــم ان ــِل قدی ــای کاب محل ه

قدیــم شــکل می گیرنــد و پــرورده می شــوند.
شــخصیت هایی هــم کــه اکــرم عثمــان بــرای داســتان هایش 
انتخــاب کــرده، از همیــن کابــل قدیم برخاســته انــد. مردها 
ره قــول اســت، یکــی از روایت هــای به یادماندنــِی عیــاراِن 
ــه ناکامــی  ــه نمایــش می گــذارد؛ عشــقی کــه ب کابلــی را ب
ــادق  ــا داش آکل ص ــب ب ــباهت های عجی ــد و ش می انجام

هدایــت دارد. 
ــه  ــناختی ک ــِل ش ــه دلی ــان ب ــرم عثم ــر، اک ــوی دیگ  از س
ــوِع خــود  از تاریــخ و روابــط اجتماعــی دارد، بینشــی از ن
نســبت بــه داستان نویســی افغانســتان تبــارز می دهــد. 
ــتان  ــر افغانس ــی معاص ــخ داستان نویس ــان تاری ــای عثم آق
ــدآبادی  ــیدجمال الدین اس ــه س ــیاری ها ب ــالِف بس را برخ
نســبت می دهــد. او در ایــن مــورد چنیــن می گویــد: 
ــید  ــرت س ــر، حض ــاد اکب ــدن جه ــته ش ــش از نوش "پی
ــدام  ــتانواره هایی اق ــتن داس ــه نوش ــان ب ــن افغ جمال الدی

کــرده بــود کــه ایــن داســتانواره ها حــدود پنجــاه - 
ــت و در  ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــش م ــال پی ــصت س ش
بیــروت و مصــر شــماری از پژوهنده هــای ژانرهــای ادبــی 
ــن  ــردِن ای ــنگین ک ــه ســبک و س ــی، ب در کشــورهای عرب
ــوان  ــت عن ــتانواره ها تح ــن داس ــد، و ای ــته ها پرداختن نوش
ــه  ــا گفت وگــوی انســان و گرب ــه ی سلســله اعمــال مجهول
بــا ترجمــۀ علــی ســلف چــاپ شــده و البتــه تاریــخ چــاپ 

ــت."   ــر 188۹ اس آن 21 اکتوب
داســتانواره  را  نوشــته ها  ایــن  عثمــان  اکــرم  داکتــر 
ــت.  ــی نیس ــن تصادف ــِر م ــه نظ ــز ب ــن نی ــد. ای می خوان
ســیدجمال الدین  نوشــته های  خوانــدِن  داســتانواره 
اســدآبادی، بــه یــک معنــا نشــان می دهــد کــه او در 
ــود،  ــاری خ ــت رفت ــۀ تواضــع و ظراف ــا هم ــورد ب ــن م ای
ــد.  ــی کن ــان معرف ــگاه اصلی ش ــا را در جای ــد آن ه می کوش
ــین  ــتۀ محمدحس ــر نوش ــاد اکب ــان جه ــرم عثم ــر اک  داکت
پنجابــی را کــه برخی هــا بــه عنــوان نخســتین رمــان 
ــه  ــد، ب ــاد می کنن ــتان ی ــی افغانس ــخ داستان نویس در تاری
ــل بررســی  ــاِل نوشــته های ســیدجمال الدین افغــان، قاب دنب
ــتان های  ــتان و داس ــن داس ــه ای ــد ک ــد. او می گوی می دان
چنــان  از  افغانســتان،  نویســندۀ  دیگــر  افنــدی  قــادر 
ــا را در  ــوان آن ه ــه بت ــتند ک ــوردار نیس ــی برخ ویژه گی های

ــاب آورد.  ــه حس ــدرن ب ــتان های م ــف داس ردی
آقــای عثمــان گرایــش بــه داستان نویســی مــدرن در 
ــق  ــه از طری ــدِن شــماِل مدرنیت افغانســتان را ناشــی از وزی

محمــود  به وســیلۀ  فرانســه یی  ژول ورن  آثــار  ترجمــۀ 
ــای  ــه نخســتین ترجمه ه ــاور دارد ک ــد. او ب طــرزی می دان
روشــن فکراِن  کــه  شــدند  ســبب  داســتان ها  ایــن 

ــوند.  ــنا ش ــتن آش ــری از نوش ــوع دیگ ــا ن ــتان ب افغانس
ــن  ــدرن از مغرب زمی ــی م ــه داستان نویس ــد ک  او می گوی
وارد ترکیــه و از آن جــا وارد ایــران و بعــداً وارد افغانســتان 
داستان نویســی  تفــاوت  عثمــان  آقــای  اســت.  شــده 
ــه  ــا ب ــه او از آن ه ــامدرن ک ــا داستان نویســی پیش ــدرن ب م
ــد  ــن می دان ــد را در ای ــاد می کن ــانه ی ــه و افس ــوان قص عن
کــه قصه هــا و افســانه ها بــر اســاِس تخیــِل محــض 
بنــا یافته انــد امــا داستان نویســی مــدرن بــر روابــط 

علت ـ معلولــی اســتوار اســت. 
 آقــای عثمــان ترویــج داستان نویســی مــدرن در افغانســتان 
ــن  ــی در ای ــورژوازی مل ــِن ُخرده ب ــا گرفت ــی از پ را ناش
کشــور توصیــف می کنــد. او همچنیــن بــاور دارد کــه 
ــز  ــرب نی ــِی رمان نویســی در غ ــتگاه اصل ــورژوازی خاس ب
بــوده اســت. وی حتــا در ایــن عرصــه نیــز حکــم قطعــی 
ــه  ــت ک ــن نیس ــوز متیق ــد هن ــد. او می گوی ــادر نمی کن ص
در آن زمــان در افغانســتان بــورژوازی و مناســباِت طبقاتــی 
چنــان شــکل گرفتــه باشــند کــه بــه داستان نویســی مــدرن 
مــدد رســانده باشــند. او می افزایــد کــه بــرای اثبــات 
ــخ  ــل و واکاوِی تاری ــه تحلی ــاز ب ــی، نی ــن پیش فرض چنی

ــم.  داری
را  افغانســتان  مــدرِن  داستان نویســِی  عثمــان  آقــای   
شــامل چهــار دوره می دانــد. دورۀ نخســتین را همــان 

می دانــد  اســدآبادی  ســیدجمال الدین  داســتانواره های 
کــه بــا جهــاد اکبــر نوشــتۀ مولــوی حســین پنجابــی ادامــه 
ــرزی  ــود ط ــا محم ــِر او ب ــه نظ ــن دوره ب ــد. دومی می یاب
و ســراج االخبار آغــاز می شــود. ســومین دوره شــامل 
کسانی ســت کــه در دهه هــای چهــل تــا شــصت بــه 
داستان نویســی روی آورده انــد و او ایــن دوره را دورۀ 
اجتماعــی شــدِن داستان نویســی افغانســتان می دانــد، و 
چهارمیــن دوره را پــس از دهه هــای شــصت و هفتــاد 

عنــوان می کنــد. 
ــی  ــنده گان ایران ــذاری نویس ــان تأثیرگ ــرم عثم ــر اک داکت
را بــر داستان نویســی افغانســتان غیرقابــل انــکار ذکــر 
ــه نظــر او، افــرادی چــون دهخــدا، جمــال زاده،  می کنــد. ب
بــزرگ علــوی، صــادق هدایــت و صــادق چوبــک، دینــی 

ــد.   ــتان دارن ــنده گاِن افغانس ــردن نویس ــر گ ــزرگ ب ب
ــران  ــه در ای ــی ک ــق ترجمه های ــه از طری ــد ک او می گوی
انجــام شــده اســت، نویســنده گان افغانســتان حال وهــواِی 

ــد. ــس کرده ان ــر ح ــی را بهت ــازۀ داستان نویس ت
ــوی و  ــزرگ عل ــراِن ب ــود را از تأثیرپذی ــان خ ــای عثم  آق
ــر را  ــترین تأثی ــه بیش ــد ک ــد و می گوی ــال زاده می دان جم
بــر روی او و داســتان هایش ایــن دو تــن گذاشــته اند. 

ــات  ــی در ادبی ــه ایدیولوژی زده گ ــبت ب ــان نس ــرم عثم اک
بســیار حســاس بــود و می گفــت کــه ایدیولوژی هــا 
او  حــال،  ایــن  بــا  می ســازند.  وارونــه  را  ادبیــات 
پُردســتاورد  از مهم تریــن دوره هــای  را  دهــۀ شــصت 

ــه  ــد ک ــد. او می گوی ــر می کن داستان نویســی افغانســتان ذک
در ایــن دوره، داکتــر اســداهلل حبیــب بــا داســتان "مــزدور"، 
و رهنــورد زریــاب بــا داســتان "پیراهــن گلــدار" و 
داستان نویســاِن   شــاخص ترین  از  زریــاب  ســپوژمی 

ــد. ــور بودن کش
ــتان  ــی افغانس ــر داستان نویس ــر میس ــان تغیی ــای عثم  آق
ــاه را  ــل و پنج ــۀ چه ــی در ده ــد اجتماع ــرد تن ــا رویک ب
ــن  ــی در ای ــی و سیاس ــبات اجتماع ــر مناس ــی از تغیی ناش
کشــور می دانــد. او می گویــد کــه رشــد نهضت هــای 
ــری  ــه رهب ــن ب ــان، وط ــش زلمی ــل وی ــن فکرانه مث روش
غبــار، خلــق بــه رهبــری محمــود طــرزی، و بعــداً 
حــزب دموکراتیــک خلــق و شــعلۀ جاویــد و جریان هــای 
ــت  ــدت تح ــتان را به ش ــِن افغانس ــات نوی ــالم گرا، ادبی اس
ــاهد  ــا ش ــا، م ــن برهه ه ــد و در ای ــرار دادن ــود ق ــِر خ تأثی
ــتیم.   ــتان هس ــی در افغانس ــات اجتماع ــوع ادبی ــور ن ظه

دهه هــای  میــان  در  را  شــصت  دهــۀ  عثمــان  آقــای 
مختلــِف داستان نویســی افغانســتان، دهــۀ ویــژه، درخشـــان 
ــه  ــد ک ــال، او می گوی ــن ح ــا ای ــد. ب ــتثنایی می دان و اس
ــوده  ــات ب ــالی جــاِن ادبی ــز ب ــن دوره نی سانســور در همی
اســت. او بــرای نشــان دادِن تأثیــراِت سانســور بــر فضــای 
ادبیــات، مثالــی از خــودش ذکــر می کنــد و می گویــد کــه 
در دهــۀ شــصت، رمــان "دراکــوال و همــزاد" را نوشــته کــه 
پــس از نشــر بخشــی از آن در یکــی از نشــریه های کابــل، 
از ســوی اســداهلل کشــتمند از مجریــان سیاســت فرهنگــِی 

حــزب دموکراتیــک خلــق متوقــف شــده اســت.  
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بـه  سـفرش  دسـت آوردهای  بـه  پیونـد  در  نشسـتی 
عربسـتان سـعودی صحبـت می کـرد، گفـت: مسـألۀ 
بلندرتبـۀ  هیـأت  سـفر  اصلـی  هـدف  کـه  اساسـی 
حکومـت را بـه عربسـتان سـعودی تشـکیل مـی داد، 
همـکاری در پروسـۀ صلـح و مبـارزه بـا تروریسـم 
بـود کـه مقامـات عربسـتان سـعودی در ایـن زمینـه با 
افغانسـتان اتفـاق نظـر داشـتند و با تقاضـای حکومت 
افغانسـتان، ایـن کشـور در پروسـۀ صلح کشـور نقش 

می کنـد. ایفـا 
آقـای عبـداهلل در ایـن نشسـت گفـت کـه عربسـتان 
تعقیـب  بـه  را  کنفرانسـی  میزبانـی  وعـدۀ  سـعودی 
کنفرانـس بروکسـل، بـه منظـور حمایـت از بازسـازی 
ایـن  مقدمـات  کـه  اسـت  مـا سـپرده  بـه  افغانسـتان 
کنفرانـس از امـروز چیـده می شـود، اما دوسـال بعد و 
در یکی از کشـورهای اسـالمی برگزار خواهد گردید.
آقـای عبـداهلل از گفت وگوهـا بـا مقامـات عربسـتانی 
در مـورد صلـح و تأمیـن امنیـت در افغانسـتان سـخن 
گفـت و اشـاره کـرد کـه دولـت افغانسـتان در ایـن 
اسـت  داده  اطمینـان  مقامـات سـعودی  بـه  دیدارهـا 
کـه افغانسـتان، بـرای حـل مشـکالت در ایـن کشـور 

خواسـتار گفت وگـو، مذاکـره و صلـح اسـت.
ایـن سـفر دربـارۀ مسـایل  آقـای عبـداهلل گفـت: در 
هراس افگنـی کـه تهدیـدی بـرای منطقـه اسـت بحث 
دیـدگاه  نیـز  سـعودی  عربسـتان  و  گرفـت  صـورت 

گفـت. این بـاره  در  را  خویـش 
دربـارۀ  سـفر  ایـن  در  کـه  افـزود  اجرایـی  رییـس 
و  کشـور  دو  میـان  اقتصـادی  همکاری هـای 
سـرمایه گذاری در افغانسـتان و دربـارۀ همکاری هـای 

گرفـت. صـورت  بحـث  فرهنگـی 
عربسـتان  از  هیـأت  »یـک  عبـداهلل:  آقـای  گفتـۀ  بـه 
سـعودی بـه منظـور بازدیـد سـرمایه گذاری در بخـش 
اقتصـادی و بخش هـای دیگـر بـه افغانسـتان خواهـد 

. مد« آ
رییـس اجرایـی هم چنـان گفـت: در ایـن سـفر دربارۀ 
افزایـش بورس هـا تقاضا صورت گرفت کـه از جانب 

مقام های عربسـتان سـعودی پذیرفته شـد.
آقـای عبـداهلل خاطـر نشـان کـرد: »دربـارۀ ایجـاد یک 
شـفاخانه تخصصـی در مرکـز افغانسـتان تقاضا کردیم 
و آنـان موافقـت کردنـد و گفتنـد کـه روی نقشـه آن 
نهایـی  تقریبـًا  کارهـا  و  اسـت  گرفتـه  صـورت  کار 

شده اسـت«.
آقـای عبـداهلل در ادامـۀ سـخنانش تصریح کـرد: تغییر 
گذرنامه هـای شـهروندان افغانسـتان مقیم عربسـتان از 
پاکسـتانی بـه افغانسـتانی یکـی از موضوعـات مـورد 
در  نفـر  هـزار  ده هـا  حاضـر  حـال  در  بـود،  بحـث 
عربسـتان بـا ایـن مشـکل روبـه رو هسـتند و هنـگام 
بازگشـت بـه کشـور هویت شـان زیر سـوال مـی رود. 
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی موافقـت در 
مـورد اعـزام کارگـران افغانسـتانی بـه عربسـتان را نیز 

یکـی دیگـر از دسـت آورهای ایـن سـفر بـر شـمرد.
این کـه  بـه  اشـاره  بـا   افغانسـتان  اجرایـی  رییـس 
عربسـتان، کشـوری اسـت کـه بـاالی پاکسـتان تأثیـر 
همـواره  افغانسـتان  دولـت  گفـت:  دارد،  مسـتقیم 
دروازه هـای گفت وگـو و صلـح را باز گذاشـته اسـت.

مقامـات عربسـتان هـم صلـح را نیـازی اساسـی برای 
ایـن زمینـه  دانسـته اند و گفته انـد کـه در  افغانسـتان 

آمـادۀ همـکاری بـا دولـت افغانسـتان هسـتند.
رییـس اجرایی افغانسـتان در ادامۀ سـخنانش گفت که 
دولت عربسـتان سـعودی برای برگزاری کنفرانسـی با 
حضـور علمـای اسـالم در کشـورش اعـالم آماده گـی 

کرده اسـت.
او برگـزاری ایـن کنفرانـس در عربسـتان را قدمی مهم 
و پیامـی مهـم، بـرای جهـان اسـالم دانسـت چـرا کـه 
قـرار اسـت از ایـن کنفرانـس، پیـام صلـح، اعتـدال و 

هم دیگرپذیـری بـه جهـان اسـالم فرسـتاده شـود.
بـه گفتـۀ او:  از شـیخ سـدیس، عالـم بزرگ عربسـتان 
سـعودی و جهـان اسـالم و مسـوول اداری حرمیـن 
شـریف خواسـتیم تا در کنفرانس علمای جهان اسـالم 
کـه بـه زودی برگزار خواهد شـد، در مورد تروریسـم 
نـام اسـالم و  از  اسـتفاده  به ویـژه  در جهـان اسـالم، 

انجـام حمـالت تروریسـتی، پیامی داشـته باشـد. 
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رییس اجرایی:

عربستان میزبان نشست ادامۀ همکاری ها به افغانستان خواهد بود

چشم اندازی به گسترش
کشورهای  برخی  استخباراتِی  شبکه های  و  تاجران 
دخیل در اوضاع افغانستان، از مهم ترین منابع عایداتِی 
مصارف  که  استند  افغانستان  شمال  در  طالبان  گروه 

جبهاِت نظامِی این گروه را تأمین می کنند. 
 ،2001 سال  از  پس  افغانستان  شمال  والیاِت  اکثر  در 
آغاز  با  اما  بود  رسیده  صفر  به  تریاک  کشت  میزان 
آغاز شد. هرچند  این مواد  دیگر کشِت  بارِ  ناآرامی ها 
تا کنون هلمند در صدرِ تولیدکننده گاِن مواد مخدر در 
افغانستان قرار دارد، ولی در شمال افغانستان درحالی که 
در سال 2014، 738 هکتار زمین تریاک زرع شده بود، 
آمار دوبرابر شد که 1875 هکتار  این  در سال 2015 

زمین را نشان می داد. 
تریاک  مدرک  از  طالبان  عاید  از  دقیقی  آمار  هرچند 
در  محلی  منابع  اما  ندارد،  وجود  افغانستان  شمال  در 
بدل  در  دهاقین،  از  طالبان  که  می گویند  والیات  این 
جریب  هر  از  مخدر،  مواد  کشت  برای  حمایت شان 
امریکایی  دالر  که حدود صد  ـ  کیلوتریاک  زمین یک 

فروخته می شود ـ مالیه می گیرند. 
معادن به عنوان دومین منبع عایداتِی گروه طالبان پس 
از مواد مخدر شناخته می شود. این گروه از چندین سال 
از معادِن الجورد در ولسوالی  بدین سو بر بخش هایی 
کران و منجان و معادن طال در ولسوالی راغستان در 
بدخشان تسلط دارد و بر اساس یافته های یک تحقیق 
موسسۀ گلوبل ویتنس که در ماه جوزای سال جاری 
خورشیدی نشر شد، »عایدات طالبان از معادن والیت 
بدخشان، برابر با کل عواید دولت افغانستان از بخش 

معدن است«. 
این تحقیق نشان می داد که گروه های مسلح وابسته به 
حزب جمعیت اسالمی و چند گروه مسلِح محلی که 
با تسلط  مقامات در کابل حمایت می شوند،  از سوی 
عاید  منجان،  و  کران  ولسوالی  در  الجورد  معادن  بر 
از  جلوگیری  به خاطر  و  می آورند  به دست  میلیونی 
مزاحمت گروه طالبان، به این گروه ماهانه چهار میلیون 

افغانی معادل 5۹ هزار دالر امریکایی باج می دهند.
در همین حال، سخی داد حیدری آمر امنیت فرماندهی 
امنیۀ بدخشان در اوایل سال 2016 گفته بود که گروه 
راغستان  ولسوالی  در  طال  معادِن  بر  تسلط  با  طالبان 
این والیت، روزانه حدود 15 هزار دالر امریکایی عاید 
دارد که از این پول در قسمت خریدارِی تجهیزات و 

تسلیحات استفاده می کند. 
جمع آوری عشر و ذکات از مردم، باج گیری از تاجران 
در مناطق تحِت تسلِط این گروه و همچنان در برخی 
موارد، گروگان گیری و اختطاف از دیگر منابع عایداتِی 

این گروه در والیات شمال افغانستان است که اکنون 
تصرف  نیز  و  عواید  همین  از  استفاده  با  توانسته اند 
نظامی  گستردۀ  تجهیزاِت  و  تسلیحات  نظامی،  مناطق 

به دست آورند.
امنیتی و مخصوصًا  نیروهای  فسادگسترده در صفوف 
توسط  که  مردمی یی  خیزش های  و  محلی،  پولیِس 
تمویل  و  تجهیز  ملی  امنیت  ریاست  و  داخله  وزارت 
می شوند، از دیگر مسیرهای تجهیِز گروه طالبان است. 
موارد زیادی در شماِل افغانستان دیده شده که پولیس 
محلی، تسلیحات و تجهیزاِت دولتی را برای مقابله با 
بازارهای  در  اما  می کند  دریافت  حکومت  از  طالبان 

محلی آن را به گروه طالبان می فروشد.  

پایگاه های حضور طالبان در شمال
هم اکنون ولسوالی های وردوج و یمگان در بدخشان، 
ولسوالی کوهستانات در سرپل، ولسوالی های چاردره 
و دشت ارچی در کندز، ولسوالی دهنه غوری در بغالن، 
به صورِت کامل در تصرِف گروه طالبان اند و مردماِن 
اسالمی  امارت  قهرآمیِز  نظام  تحت  ولسوالی ها  این 
بقیۀ ولسوالی های والیاِت شمال  در  زنده گی می کنند. 
از جمله ولسوالی های سوزمه قلعه و سانچارک والیت 
المار  گرزیوان،  پشتون کوت،  ولسوالی های  سرپل، 
والیت  اشکمش  ولسوالی  فاریاب،  والیت  قیصار  و 
تخار، ولسوالی های راغستان، جرم و بهارک بدخشان، 
جوزجان،  والیت  درزآب  و  قوش تپه  ولسوالی های 
بغالن،  والیت  برکۀ  و  مرکزی  بغالن  ولسوالی های 
ولسوالی دره صوِف پایین والیت سمنگان، ولسوالی های 
امام صاحب، خان آباد، آقتاش و قلعه زال والیت کندز 
و ولسوالی های کشنده و مناطق کوه البرز در بلخ ضمن 
تبلیغی دارند، بر 50  آزادانه فعالیت های  این که طالبان 

الی 70 درصد جغرافیاِی آن  نیز تسلط دارند.
بر اساس دریافت ها از منابع امنیتی، مهم ترین پایگاه های 
سرپل،  والیت  کوهستاناِت  ولسوالی  در  اکنون  طالبان 
والیت  دندغوری  منطقۀ  و  دهنه غوری  ولسوالی 
بغالن، ولسوالی دشت ارچی و چاردرۀ والیت کندز، 
ولسوالی  بدخشان،  یمگان  و  وردوج  ولسوالی های 
به  فاریاب و ولسوالی قوش تپه  المار والیت  قیصار و 
شمول مناطِق دشت لیلی والیت جوزجان قرار دارند. 
آموزشی  و  تعلیمی  مراکز  داشتِن  ضمن  گروه  این 
برای نیروهایی که تازه جلب وجذب می کند، بیشترین 
مناطق  این  در  را  نظامی اش  تجهیزات  و  تسلیحات 
جابه جا کرده  و از همین نقاط، سایر جبهاِت جنگ در 

شمال و شمال شرق را تمویل و کنترول می کند. 

همکاران خارجی طالبان در جبهات جنگ

حضور تروریست های وابسته به شبکه های اسالم گرای 
سال های  به  برمی گردد  افغانستان،  در  میانه  آسیای 
این  افغانستان،  در  طالبان  ظهور  با  هم زمان  که   1۹۹6
گروه ها در آسیای میانه سرکوب شده و به نظام امارت 
اسالمی در افغانستان پناه آوردند. اکنون نیز از چندسال 
بدین سو، صدها تن از اعضای گروه تحریک اسالمی 
شمال  جمله  از  مختلف  مناطق  در   IMU ازبکستان/ 
افغانستان حضور فعال دارند. این گروه تا یک سال قبل 
دوشادوش طالبان علیه حکومت افغانستان می جنگید، 
اما با ظهور گروه داعش و اعالم بیعت با آن گروه، با 
و  سرکوب  از  پس  و  شد  مواجه  طالبان  تنِد  واکنش 
قتل عام گستردۀ اعضایش در زابل، از همکاری مستقیم 
با داعش دست برداشت و به گروه طالبان تسلیم شد. 
با کشته شدن عثمان غازی رهبر این گروه در افغانستان 
پیرآغا  توسط  گروه  این  اعضای  از  تن   150 با  همراه 
فرمانده گروه واکنش سریع طالبان در زابل، این گروه 
نابسامان  وضعیت  یک  در  و  شد  پراکنده گی  دچار 
یک  گذشت  از  پس  داد.  دست  از  را  توانایی هایش 
سال، این گروه بار دیگر در جبهات طالبان در والیات 
بدخشان، سرپل، فاریاب و بغالن منسجم شد و اکنون 
ساخت وساز  و  عملیات  روش های  آموزگار  عنوان  به 

ماین در جبهات طالبان فعالیت دارد. 
در  اکنون  ازبیکستان  اسالمی  تحریک  گروه  اعضای 
کوهستانات  ولسوالی  در  صوفک  نامِ  به  منطقه یی 
والیت سرپل، در منطقه یی به نام دوشاخ در ولسوالی 
قیصار والیت فاریاب، در قسمت هایی از ولسوالی برکۀ 
والیت بغالن و همچنان در ولسوالی های بهارک و جرمِ 
والیت بدخشان حضور دارند و اینک در هماهنگی و 

تحت فرماِن گروه طالبان فعالیت می کنند. 
هرچند گفته می شود این گروه در میان مردم برنامه های 
جهادِی گروه داعش را تبلیغ کرده و برای سربازگیری 
به این گروه نیز تالش دارد، اما تا کنون هیچ نشانه یی 
دیده  افغانستان  شمال  در  داعش  مشابِه  برنامه های  از 

نشده است.
را  دشواری  روزهای  افغانستان  حکومت  که  اکنون 
آسیب پذیر  نقاط  سایر  به  اگر  می گذراند،  سر  پشِت 
زیادی  مناطق  نکند،  توجه جدی  افغانستان  شمال  در 
به دست گروه طالبان سقوط خواهد کرد. سرپل، بعد از 
کندز آسیب پذیرترین والیت در شمال افغانستان است 
که  طالبان  مسلح  نیروی   3000 از  بیشتر  شموِل  به  و 
بیشتِر آنان در قرارگاهی به نام »حسن خیل« در ولسوالی 
کوهستانات مستقر اند، حدود 200 تن نیروی تحریک 

اسالمی ازبیکستان نیز در این والیت فعالیت دارند. 
در همین حال، فاریاب، بدخشان و بغالن، از دیگر نقاِط 
آسیب پذیر در شمال و شمال شرِق افغانستان استند که 

اگر بحران کنونی امنیتی در آن والیات مدیریت نشود، 
این والیات  مراکِز  برای سقوط،  طالبان  بعدِی  اهداف 

خواهد بود. 

تنش های منطقه یی و جنگ افغانستان
چگونه گی تحوالت در افغانستان، ربِط مستقیم دارد به 
چگونه گی تصمیم در مراکز تصمیم گیرندۀ کشورهای 
لحاظ  از  افغانستان  افغانستان.  در  دخیل  قدرتمنِد 
موقعیِت جغرافیایی در یک منطقۀ پُر از تنش و مورد 
نزاع قرار گرفته است. بدین لحاظ، چگونه گی اوضاع 
در این جا برمی گردد به بازی هایی که در منطقه جریان 
منطقه  این  در  دخیل  قدرت های  که  آن چه  و  دارد 

می خواهند. 
در گسترش جنِگ کنونی در شمال افغانستان، ایاالت 
متحده و روسیه با متحدین شان در منطقه، از عوامِل مهم 
دانسته می شوند. شمال افغانستان که به دلیِل نزدیکی اش 
با آسیای میانه، ناآرامی و افتادنش به دسِت گروه های 
برای  تروریستی تهدیدی برای روسیه است، می تواند 

امریکا و متحدینش یک پروژۀ نظامی باشد.
همچنان بیشترین زورآزمایی های پاکستان و هندوستان 
می گیرد.  صورت  افغانستان  در  کشمیر  از  بعد 
مشاهدحسین سید، نمایندۀ ویژۀ نخست وزیر پاکستان 
امریکا گفته  در موضوع کشمیر، در یک سخنرانی در 
است که صلح در کابل با صلح در کشمیر رابطه دارد. 
این مقام پاکستانی گفته است که بدون تأمین صلح در 

کشمیر، جنگ در کابل اجتناب ناپذیر می باشد. 
این گفته های مقامِ پاکستانی درحالی ابراز شده است که 
در هفته های اخیر، صدها تن از تروریست های لشکر 
تروریستِی  گروهک های  از  که  جیش المحمد  و  طیبه 
علیه  در جنگ  اند،  در کشمیر  پاکستان  مورد حمایِت 
نیروهای امنیتِی کشور در والیات هلمند، فراه و غزنی 
را  طالبان  سرخ«  »قطعۀ  نام  تحت  و  داشته  حضور 

همراهی می کنند.
ناکامی حکومت افغانستان در استفادۀ بهتر از امکانات 
و  گسترده  فساد  بین الملل،  جامعۀ  کمک های  و 
باالی حکومت،  و  پایین  رده های  در  لجام گسیخته گی 
مسلح شدِن دوبارۀ تنظیم های جهادی و شدت گرفتِن 
منطقه  کشورهای  رقابِت  گسترش  قومی،  تضادهای 
در افغانستان و همچنان جبهه گیری قدرت های جهان 
نشان می دهند که مردم  این کشور،  از   علیه همدیگر 
افغانستان روزهای دشوارتری را با افزایش درگیری ها 
رو  پیش  تروریستی  گروه های  روافزوِن  قدرتمندِی  و 

خواهند داشت.

ACKU
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دربــارۀ  هنــد  و  پاکســتان  میــان  تنش هــا  افزایــش  پــی  در 
ــان دو  ــا می ــر همکاری ه ــای اخی ــرزی، در هفته ه ــای م درگیری ه
ــه  ــد مواج ــای جدی ــا چالش ه ــز ب ــی نی ــوزۀ فرهنگ ــور در ح کش

ــت. ــده اس ش
در همیــن راســتا برخــی از تهیــه کننــده گان فلــم در هنــد، بازیگــران 
پاکســتانی و فعــاالن حــوزۀ صنعــت فلــم ایــن کشــور را از فعالیــت 

ــد. ــع کرده ان ــد من در حــوزۀ فلم ســازی هن
در مقابــل، پاکســتان نیــز ممنوعیتــی بــرای پخــش فلم هــای هنــدی 
ــد  ــد همانن ــدرو در هن ــای تن ــرده اســت. برخــی گروه ه ــال ک اعم
ــه  ــتانی از جمل ــران پاکس ــنا« از بازیگ ــیو س ــدو »ش ــان هن ملی گرای
فــواد فــان و ماهیــرا خــان خواســته اند کــه کشــور را تــرک کننــد.
ــار در  ــی مرگب ــر حمله ی ــر اث ــدی ب ــرباز هن ــل 1۹ س ــدی قب چن
کشــمیر -منطقــۀ مــورد مناقشــه میــان دهلــی و اســالم آباد- کشــته 
ــور  ــان دو کش ــا می ــش تنش ه ــب افزای ــه موج ــن حادث ــدند. ای ش
ــد  ــت وزیر هن ــودی، نخس ــدرا م ــه، نارن ــن حادث ــس از ای ــد. پ ش

ــه دانســت. ــن حمل طــرف پاکســتانی را مقصــر ای
بــا ایــن حــال، خالــد فرشــوری، یکــی از نویســنده گان درام 
ــت اعمــال شــده  ــه ممنوعی ــم ک ــد: فکــر نمی کنی پاکســتان می گوی
در برابــر بازیگــران پاکســتانی، مــدت زمــان زیــادی اعمــال شــود، 
زیــرا ایــن هنرمنــدان پاکســتانی در صنعــت فلم ســازی هنــد منافــع 

ــه همــراه دارنــد. ــرای ایــن کشــور ب تجــاری باالیــی ب
ــاذ  ــم اتخ ــت از تصمی ــا حمای ــدی ب ــاز هن ــک فلم س ــل ی در مقاب
ــی  ــرد، برخ ــالم ک ــان اع ــده گان کشورش ــه کنن ــط تهی ــده توس ش
ــدی در  ــربازان هن ــه س ــر علی ــۀ اخی ــتانی حمل ــدان پاکس از هنرمن

کشــمیر را محکــوم نکرده انــد.

ــه  ــرد ک ــالم ک ــداد اع ــه بغ ــفر ب ــکا در س ــاع امری ــر دف وزی
ــرای  ــاالً ب ــل، احتم ــد از آزادی موص ــی بع ــای امریکای نیروه
ــن  ــی در ای ــای عراق ــوزش نیروه ــم و آم ــا تروریس ــارزه ب مب

ــد. ــا کنن ــش ایف ــور، نق کش
ــربازان  ــا س ــدار ب ــکا در دی ــاع امری ــر دف ــر، وزی ــتون کارت اش
امریکایــی در عــراق گفــت: مــا دنبــال ایفــای نقــش احتمالــی 
نیروهــای امریکایــی در زمینــۀ مبــارزه بــا تروریســم و آمــوزش 
نیروهــای عراقــی بعــد از آزادی شــهر موصــل هســتیم. داعــش 
بــه تدریــج در شــهرهای بــزرگ شکســت خواهــد خــورد و بــه 
تاکتیک هــای جدیــد متوســل خواهــد شــد، بــرای همیــن، اگــر 
عــراق مایــل باشــد، مــا بــه ایــن کشــور کمــک خواهیــم کــرد.

او از رونــد عملیــات نظامــی بــرای آزادی موصــل ابــراز 
خرســندی کــرد و گفــت: مــا نقــش احتمالــی نیروهــای 
امریکایــی در آینــدۀ عــراق و نیــاز مبــرم بــه کمک هــای انســانی 
ــن  ــم. ای ــی می کنی ــده را بررس ــیب دی ــق آس ــازی مناط و بازس
ــت ارتــش عــراق نیســت،  ــا مأموری یــک مأموریــت دفاعــی ی
بلکــه بخــش مهمــی از رونــد برقــراری صلــح اســت. مــا نیــاز 
بــه فکــر و بررســی بیشــتر دربــارۀ آینــدۀ موصــل داریــم و مــن 
در ایــن بــاره بــا حیــدر العبــادی، نخســت وزیر عــراق صحبــت 

کــردم.
ــا روز گذشــته  ــر گفــت: م ــا کارت ــدار ب ــادی در دی ــدر العب حی
ــن  ــا ای ــنیدیم، ام ــه ش ــا ترکی ــان ب ــارۀ توافق م ــی درب اظهارات
ــد و  ــراق آم ــه ع ــی ب ــأت ترکیه ی ــدارد. هی ــت ن ــار صح اخب
ــه  ــا ب ــود و م ــی نب ــان کاف ــا پیشنهادات ش ــرد، ام ــت ک صحب
ــات  ــک عملی ــل، ی ــات موص ــه عملی ــم ک ــه گان می گویی هم
ــه زودی ایــن شــهر را آزاد  عراقــی اســت و خــود عراقی هــا ب
خواهنــد کــرد و بــه هیــچ نیــروی خارجــی هــم اجــازۀ مداخلــه 

ــد داد. ــات را نخواهن ــن عملی در ای
دلیــل  بــه  عــراق  مــردم  و  العبــادی  بــه  نیــز  کارتــر 
از  مــا  کــرد:  تأکیــد  و  گفــت  تبریــک  پیروزی های شــان 
ــاز  ــات سرنوشت س ــن عملی ــا در ای ــع عراقی ه ــدت موض وح
خوش حالیــم. تمامــی کشــورهایی کــه بــه عــراق کمــک 
ــد و  ــرام می گذارن ــور احت ــن کش ــت ای ــه حاکمی ــد، ب می کنن
ایــن کمک هــا تنهــا بــا موافقــت بغــداد صــورت می گیــرد. مــا 

می دهیــم. ادامــه  عــراق  از  بــه حمایت مــان  هم چنــان 

ــپانیایی  ــک اس ــن هافب ــت گرفت ــه خدم ــرای ب ــیتی ب ــتر س منچس
آبی هــای شــهر منچســتر دســت بــه کار می شــود.

جانــب  از  پونــدی  میلیــون   20 پیشــنهادی  چلســی  باشــگاه 
منچسترســیتی بابــت سســک فابــرگاس دریافــت خواهــد کــرد. ایــن 
ــه،  ــو کونت ــۀ آنتونی ــورد عالق ــان م ــزو بازیکن ــپانیایی ج ــک اس هافب
ــازی  ــت ب ــل در هش ــن فص ــت و ای ــی نیس ــد چلس ــرمربی جدی س
ــت. ــرده اس ــدا ک ــازی پی ــت ب ــه فرص ــا 87 دقیق ــری تنه ــگ برت لی
در ســویی دیگــر، پــپ گواردیــوال نگــران عــدم خالقیــت کافــی در 
ــرۀ  ــر در پنج ــن خاط ــه همی ــت و ب ــیتی اس ــی منچسترس ــط میان خ
زمســتانی پیــش رو بــه دنبــال بــه خدمــت گرفتــن هافبــک 2۹ ســاله 

ــت. ــی اس ــان لندن آبی پوش
فابــرگاس کــه در ایــن تابســتان پیشــنهاد تیم هــای میــالن و یوونتوس 
را رد کــرد، ســابقۀ کار زیرنظــر پــپ گواردیــوال را در بارســلونا دارد. 
براســاس گزارش هــای منتشــر شــده، فابــرگاس از وضعیــت موجــود 
در چلســی ناراحــت اســت و اگــر ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا کنــد، 

جدایــی اش از ایــن تیــم در مــاه جنــوری محتمــل اســت.
چلســی در مــاه جــون 2014 فابــرگاس را در ازای 30 میلیــون پونــد 
از بارســلونا بــه خدمــت گرفــت. ایــن هافبــک 2۹ ســاله درحالــی کــه 
ــه  ــی تجرب ــان لندن ــع آبی پوش ــورش را در جم ــل حض ــومین فص س
می کنــد کــه تــا کنــون 101 بــازی بــا 13 گل زده در کارنامــه اش بــه 

ثبــت رســیده اســت.

کاپیتــان دوم تیــم فوتبــال بارســلونا در واکنــش بــه حرکــت هــواداران تیــم 
فوتبــال والنســیا کــه دو هم تیمــی او را مصــدوم کردنــد، بــه آن هــا توهیــن 

کــرد.
ــگاه  ــیا در ورزش ــلونا و والنس ــال بارس ــای فوتب ــتۀ تیم ه ــازی شــب گذش ب
مســتایا بــا حواشــی و جنجال هــای فراوانــی همــراه بــود کــه ایــن 
ــدرس  ــرس، آن ــزو پ ــکل خشــن ان ــه ت ــدای کار ک ــان ابت ــا از هم جنجال ه
ــه او  ــازی ب ــا داور ب ــتاد، ام ــرون فرس ــدان بی ــۀ 13 از می ــتا را در دقیق اینیس
ــه  حتــا کارت زرد هــم نشــان نــداد، آغــاز شــد. جنجــال بعــدی مربــوط ب
ُگل لیونــل مســی بــود کــه در بــه ثمــر رســیدن آن، لوئیــز ســوارز در منطقــۀ 
آفســاید بــا گرفتــن دیــد دیه گــو آلــوز، دروازه بــان والنســیا نقــش داشــت، 

ــن حــال، داور ُگل را ســالم اعــالم کــرد. ــا ای ــا ب ام
فــرار ســرخیو بوســکتس از اخــراج شــدن بــا وجــود ارتــکاب دو خطــای 
ــه داور  ــی لحظــۀ آخــری ک ــت پنالت ــت کارت زرد و در نهای ســزاوار دریاف
ــا خشــم  ــرد ت ــل ک ــه ُگل تبدی ــه ســود بارســلونا اعــالم و مســی آن را ب ب
هــواداران والنســیا را برانگیــزد هــم اتفاقــات جنجالــی دیگــری بودنــد کــه 

ــد. ــازی رخ دادن در ایــن ب
پــس از آن کــه کاپیتــان دوم بارســا پنالتــی اش را بــه ُگل تبدیــل کــرد، همــراه 
ــا  ــد ت ــکیل دادن ــی تش ــیا حلقه ی ــار دروازۀ والنس ــش در کن ــا هم تیمی های ب
ــری از ســکوهای  ــک بط ــه ی ــود ک ــن ب ــان حی ــد و در هم ــحالی کنن خوش
پشــت دروازه تیــم میزبــان بــه ســمت آن هــا پرتــاب شــد و بــه ســر نیمــار 
ــت کــرده  ــه او اصاب ــزی ب ــوم نشــد چــه چی ــه معل خــورد. ســوارز هــم ک
ــه،  ــن صحن ــای ای ــا تماش ــاد. ب ــن افت ــه زمی ــت و ب ــرش را گرف ــت، س اس
مســی از کــوره در رفــت و بــه ســمت ســکوها رفــت و شــروع بــه اهانــت 

بــه هــواداران والنســیا کــرد و الفــاظ رکیکــی هــم بــه کار بــرد.
ــی  ــی مس ــن و هم تیم ــچرانو، هموط ــر ماس ــال 2015 خاوی ــر س ــاه اکتب م
ــراج  ــی اخ ــن اهانت ــر چنی ــار به خاط ــر ایب ــش براب ــازی تیم ــان ب در جری
شــد، اگرچــه در آن بــازی داور تصــور می کــرد او خطــاب اهانــت مدافــع 

ــه اســت. ــرار گرفت ــی بارســا ق آرژانتین

تنش هند و پاکستان 
به مسایل فرهنگی کشیده شد

وزیر دفاع امریکا:

عراق مایل باشد بعد از موصل 
در این کشور می مانیم

پیشنهاد 20 میلیون پوندی 
منچسترسیتی به فابرگاس

اهانت مسی به هواداران والنسیا پس 
از حملۀ آن ها به نیمار و سوارز

نوراهلل ولی زاده

زیادی  به دالیل  همواره  افغانستان  در  تحوالت سیاسی 
تحلیل گریز بوده است.

بی ثباتی،  سیاسی،  تحوالت  تحلیل گریزی  دالیل  از  یکی 
بی استقامتی و عملکرد غیر  حافظه مندانه بازیگران سیاسی است.

این روزها، تحلیل اوضاع سیاسی افغانستان بیشتر با غموض مواجه شده 
است.

به  انتظار  سفرهایی خالف  و  داخل  در  رقیب  سیاسیون  میان  دیدارهایی 
بیرون؛ به پیچیده گی اوضاع کمک می کند.

دو تیم سیاسی تشکیل دهندۀ حکومت وحدت ملی، رقابت های بیرون مرزی 
را آغاز کرده اند. تیم تحول و تداوم، نزدیکی بیشتر با هند، روسیه، ایران و 
کشورهای آسیای میانه )که از متحدین تیم اصالحات و همگرایی به شمار 
می روند( را با هدف به انزوا کشیدن تیم رقیب، روی دست گرفت و تیم 
نا منتظره به ریاض سفر کرد تا  اصالحات و همگرایی نیز در یک اقدام 

حمایت یار دیرینۀ تیم تحول و تداوم را به خود جلب کند.
می توان احتمال سفر هیأت تیم اصالحات به پاکستان را نیز پیش بینی کرد!
در داخل کشور، نیز میان سیاسیونی که ظاهراً رقیب و حتا خصم دیرینۀ 
پرسش برانگیز  که  می شود  انجام  دیدارهایی  می روند،  شمار  به  همدیگر 

است.
در یک تحلیل پوپولیستی، این دید و وادیدها، به بی ثباتی و بی حافظه گی 

بازیگران سیاسی ارجاع داده می شوند.
مخاطبین تحلیل ها در افغانستان، از تحلیل های دقیق و روش مند، محروم اند.
واقعًا این روزها در دنیای سیاست افغانستان چه می گذرد؟ ساده ترین پاسخ 
این است که آنچه این روزها در دنیای سیاست افغانستان می گذرد، در ُکل 

تاریخ سیاسی این کشور بی پیشینه است!

ظهور زامياد

ما شبیه هم استیم!
برای  ما  که حضورِ  می شویم  اصلی خود خطاب  به نام  وقتی 
بدی  چیزی  من  به نظر  این  باشد.  تهدیدآمیز  دیگری  منافع 
نیست؛ زیرا می توانیم انسان ها را بیش تر بشناسیم. البته آدمی هم چون حقیقت 
همیشه از اصلیت خویش در گریز است. این موجود نظر به ساختاری که دارد، 
می تواند این حق را برای خود در نظر داشته باشد. به سخن فروید، گاهی این 
شخصیت نیست که تصمیم می گیرد، بلکه یک سری نیروهایی است که رفتار 
و کنِش آدمی را از درون که حالت پنهانی دارند، رهبری می کند و یکی از آن 

پدیده ها خرد است.
همیشه آنچه در انسان بیش تر بروز می کند، شکل یا هویتی خاصی از درون 

مایه هایی انسانی است که انسان کم تر در شناخت آن ها توجه ورزیده است.
گاهی خرد آدمی هویت زشتی به خود می گیرد که مانند بقیه داشته هایش آشکار 

می گردد.
این موجودی به نام انسان، ساخته و پرداختۀ ذهِن آدمی است. همان گونه که 
این  از  بیرون  هم  انسان  است.  آدم  تفکر  حاصل  آدمی،  ماحوِل  پدیده هایی 
تفحص نمی تواند باشد. به سخن مردم عام، هرکسی خوش فکرتر انسان تر و...؟ 
بقیه آفریده هایی ذهنی خویش نداریم، تنها تفاوت ما در  با  ما خیلی تفاوت 
این است که احساس می کنیم ماشین داوری، دانایی، ُهشیاری، زیبایی و... ما 
هستیم و تمام پدیده ها را از دریچه یی رو به هستی خویش به تحلیل می گیریم. 

درحالی که بُعد دیگر مسأله هنوز برای ما روشن نیست.

ملک ستيز

سفیر یا نمایندۀ فوق العادۀ دولت به چه معنا است؟
دولت ها  برون مرزِی  دیپلوماسی  برای  سّمت  عالی ترین  سفیر 
است. سفیر به معنی پیام بر و ممثل ارادۀ یک ملت به ملت دوم 
و یا جامعۀ جهانی از طریق سازمان های بین الملل است. سفیر سیاست مدار پُر 
تحرکی است که دسترسی فزیکی و فکری به نهادهای استراتژیک، پالیسی ساز 
و اطاق های فکر در دولت میزبان و نماینده گان دولت های جهان در جغرافیای 

دولت میزبان دارد.
سفیر باید هفت ویژه گی  زیر را داشته باشد:

-دارای ظرفیت باال در تحلیل از وضعیت باشد.
-پاراگماتیک )عمل گرا( باشد. بتواند منافع دولتش را به زودترین فرصت در 

مذاکرات و مجامع بین الملل تمثیل کند.
قدرت  که  معنا  این  به  باشد.  داشته  را  فعال  دیپلوماسی  تمرین  -قدرت 
سیاسی اش  را در توسعۀ اقتصاد ملی دولت برجسته سازد. از این رو، باید منافع 

ملی و امنیت ملی دولت را در مناسبات بین المللی به نمایش گذارد.
زبان های  با  گفتن  توان سخن  باشد.  داشته  ارتباط  تأمین  در  باالیی  -ظرفیت 

بین الملل را داشته باشد تا بتواند البی گران را به خود جلب کند.
-از صالحیت حرفه یی و اکادمیک بهره مند باشد تا بتواند با هم تاها و پارتنرهای 

خود، حرفه یی سخن گوید و برنامه ها تخصصی را مدیریت کند.
-ویژه گی های سازمان دهی و رهبریت را به خوبی بلد باشد. سفیر رهبر گروهی 
از دیپلومات ها و مأمورین در یک سفارت است. از این رو، سفیر باید معنای 
را  ارگانیک  ماموریت  تا  باشد  بلد  به خوبی  را  مدیریتی  دید  از  »تیم سازی« 

رهبری و اداره کند.
-سفیر باید ارزیابی کننده و گزارش گر حرفه یی باشد. او باید بتواند عمل کرد 
از  استفاده  با  و  کرده  حرفه یی  ارزیابی  را  تیمش  اعضای  و  خود  مأموریت 

فرهنگ »آموزش دیپلوماتیک« توصیه هایی را به دولت مطبوع ارایه دهد.
اگر شخصیت هایی که بدون این مولفه ها به سٌمت سفارت می رسند، نمی توانند 
شامل  به گونۀ  حرفه یی  را  بین الملل  مناسبات  و  حقوق  هنجارهای  و  اصول 
دست گاه دیپلوماسی نظام سازند. از این جاست که مأموریت های دیپلوماتیک 
دولت ها و  اعتبار  به  و  می کنند  نزول  بیروکراتیک  و  قنسلی  ادارات  به سطح 

ملت ها آسیب شدید وارد می کنند.

فيـسبـوک نـــامــه
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ماندگار- وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید  تولید 
مواد مخدر در سال جاری نسبت به سال گذشته، 43 
درصد افزایش داشته است و کشت تریاک نیز در سال 

جاری 10 درصد باال رفته است.
در همین حال یک منبع آگاه در وزارت مبارزه با مواد 
مخدر به روزنامه ماندگار گفت که بعد از هلمند بیشتر 
امسال  و  است  بادغیس  والیت  در  مخدر  مواد  کشت 

بادغیس رتبه دوم را داشته است. 
نامش گفته است که در  این منبع به شرط ذکر نشدن 
اند که کشت کوکنار بیش از  شش ماه گذشته دریافته 
یافته  افزایش  گذشته  سال های  برابر  در  درصد  پنجاه 
است و در برابر سال گذشته این کشت ده درصد در 
افغانستان افزایش یافته است که یک گزارش تازه هم 

این را تایید می کند.
 45 کوکنار  کشت  پسین  سال  سه  در  گوید  می  منبع 
درصد افزایش یافت.  در چهارسال پیش یک افزایش 
اراضی  منبع می گوید  اند.   بوده  را شاهد  5 درصدی 
زیادی در افغانستان کشت مواد مخد را شاهد است. به 
گفته او بیش از چهار صد و نود و هفت هزار جریب 

زمین در کشور خشخاش کشت می شود.
 او می گوید که امسال در والیت هلمند کشت خشخاش 
به  باغیس  نزدیک شد و هم چنان والیت  برابر  دو  به 
عنوان والیتی عرض اندام کرد که دومین والیت از درک 

کشت مواد مخد را می سازد. 
شدیم  متوجه  گذشته  سال  در  که  گوید  می  منبع  این 
والیت  دوزاده  سطح  از  مخدر  مواد  کشت  سطح  که 
که  نشان می دهد  این  و  یافت  ارتقا  به چهارده والیت 
هیچ کاهشی در کشت مواد مخدر در مدت پانزده سال 

گذشته صورت نگرفته است.
 او همچنان گفت که کشت چرس در همه والیت های 
آن  در  که  نیست  والیتی  هیچ  و  است  رایج  افغانستان 

کشت چرس دیده نشود.
منبع می گوید که این افرایش کشت مواد مخدر از رونق 

این تجارت در منطقه حکایت می کند و نیز طالبان از 
همه این کشت ها سود اصلی را میبرند. 

اما وزیر مبارزه با مواد مخدر افزود که امسال مجموع 
افغانستان  در  مخدر  مواد  کشت  تحت  ساحات 
دوصدهزار هکتار زمین را احتوا می کند که سال گذشته 

این رقم یکصدو هشتادوسه هزار هکتار زمین بود.
مواد  2016سروی  سال  کرد:"در  تاکید  عظیمی  خانم 
مخدر افغانستان براساس سعی و تالش ادارات مبارزه 
آگاهی  جامع  های  برنامه  برگزاری  و  مخدر  مواد  با 
دهی عامه؛ کشت کوکنار در والیت فراه 57 درصد در 
والیت نیمروز 40 درصد در والیت غور 2۹ درصد در 

هرات27درصد در هلمند 7درصد و در والیت دایکندی 
2درصد کاهش یافته است".

زون  درصد   5۹ جنوب  زون  عظیمی  خانم  گفته  به 
غرب 2۹درصد و زون شرق ۹درصد از مجموعه کشت 

کوکنار را احتوا می کند.
وزیر مبارزه با مواد مخدر می گوید که امسال به دلیل 
افزایش ناامنی برخی از والیاتی که در سال گذشته از 
والیات  آن  در  دوباره  بود  شده  عاری  کوکنار  کشت 

کشت کوکنار صورت گرفته است.
او افزود:" براساس سروی در سال 2016 به طور اوسط 
زون  در  باشد٬   می  کوکنار  کشت  از  عاری  13والیت 
شمال والیت جوزجان با داشتن 4۹هکتار زمین کشت 

کوکنار عاری بودن را از دست داده است درحالیکه در 
سال گذشته این والیت عاری از کشت کوکنار بود".

او گفت که درسال 2016 تخمین احتمالی تولید تریاک 
 43 که  است  رسیده  تن  4800متریک  افغانستان  در 

درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
مواد مخدر وزارت  با  مبارزه  احمدی٬ معین  باز محمد 
داخله نیز گفت که در هفت ماه سال جاری این اداره 
1408 تن از قاچاقبران را بازداشت کردند که درمیان این 

افراد 214 قاچاقبر بزرگ شامل می شود.
راه  را  عملیات   1263 امسال  ماه  هفت  در  افزود:"  او 
107عملیات  بزرگ  عملیات   136 که  کردیم  اندازی 
این  نتیجه  در  است  کوچک  عملیات   ۹88 و  متوسط 
که  کردیم  بازداشت  را  قاچاقبر  تن   1408 ها  عملیات 
214قاچاقبر بزرگ 85 متوسط و 110۹ قاچاقبر کوچک 

شامل می باشد".
اداره  این  نیروهای کشفی  تاکید کرد که  آقای احمدی 
را  النوع  مختلف  مخدر  مواد  237.5تُن  است  توانسته 

بدست بیاورد که 32.2تن آن را تریاک تشکیل میدهد.
را  مخدر  مواد  تولید  بزرگ  شرکت   35 که  گفت  وی 
خدمات  موظفین  از  و  شده  حریق  کشور  سرتاسر  در 
اتباع  از  نفر  اردوی ملی و4  از  نفر  عامه12 پولیس٬  5 
نیز  ایران شامل است  از تبعه های پاکستان و  خارجی 

بازداشت شده است.
بزرگ  های  دستگیری  که  گوید  می  احمدی  آقای 

قاچاقبران در میدان هوایی کابل صورت گرفته است.
او افزود:" دستیگری های کالن در میدان هوایی صورت 
اکثریت  که  قاچاقبران  105تن  حدود  که  است  گرفته 
شان مواد مخدر را از طریق بطن به شکل کپسول انتقال 
میدادند بازداشت کردیم که ۹350 کپسول مواد مخدر 
می  مقایسه  قابل  گذشته  سال  چند  با  که  آمده  بدست 

باشد".
بزرگ  قاچاقبران  اداره 12  این  آقای احمدی گفت که 

بین المللی شامل لیست را نیز بازداشت کرده است.

شرق  در  دولتی  نیروهای  و  داعش  گروه  بین  نبرد 
افغانستان وارد چهارمین روز می شود و سه روز پیهم 
این نبرد ادامه داشت. در این نبردها شماری از ساکنان 
منطقه پچیراگام بیجا شده است. برخی منابع به روزنامه 
ماندگار گفتند که داعش در این ولسوالی های ننگرهار 
از حمایت بیدریغ پاکستان استفاده می برند و جنگ با 
داعش هم متاسفانه به شکل بنیادی نیست و جنگ های 
گرفتن  جان  دوباره  سبب  مساله  همین  است.  مقطعی 

داعش شده است.
برخی منابع محلی در منطقه گفته اند که در حمله هوایی 
افراد  و  محلی  شبه نظامیان  از  شماری  داعش،  علیه 
احتمالی  تلفات  از  اما  گرفته اند،  قرار  غیرنظامی هدف 

آن اطالعی در دست نیست.
اشرف  که  گفته  کشور  داخله  وزیر  جاهد،  تاج محمد 
نظامی  که عملیات  داده  رییس جمهوری دستور  غنی، 

شرق  جنوب  در  پچیراگام،  منطقه  در  داعش  علیه 
غنی  آقای  که  است  بار  چندین  شود.  آغاز  جالل آباد 
اما داعش هم  نابودی داعش را صادر می کند  دستور 
چنان پابرجاست و در کار طالبان درد سری برای مردم 

و دولت شده است.
مقام های محلی گفته اند که در حال حاضر فعالیت های 
ستیزه جویان گروه داعش با حمالت هوایی پاسخ داده 
این  علیه  هم  زمینی  عملیات  زودی  به  ولی  می شود، 

گروه آغاز خواهد شد.
که  گفته اند  پچیراگام  مرزی  منطقه  ساکنان  از  شماری 
بخشی از این منطقه تحت کنترل داعش است و ادامه 
جنگ در آنجا مردم را مجبور به فرار از خانه های خود 

کرده است.
مقام های دولتی دیروز از حمالت گروه داعش به برخی 
امنیتی و خانه های مسکونی و کشته شدن  پاسگاه های 
دست کم چهار غیرنظامی در این منطقه خبر داده بودند.

عطاءاهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار گفته که در 
این  عضو   20 کم  دست  داعش،  علیه  هوایی  حمالت 

گروه کشته شده اند.
ننگرهار  والیت  جنوب  در  ناآرام  مناطق  از  پچیراگام 
است که با پاکستان مرز مشترک دارد. پیش از این هم 
هر از گاهی از درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان 
از این منطقه گزارش می شده است اما هیچ گاه عملیات 

برای از بین بردان کامل داعش راه اندزای نشد. 

یروهای امنیت ملی افغانستان در شش ماه گذشته هفت 
افغانستان  پایتخت  در  را  حرفه یی  اختطاف چی  گروه 

بازداشت نموده اند.
خبرنامه یی  نشر  با  افغانستان  ملی  امنیت  رسانه های  دفتر 
حسیب اهلل،  سرکرده گی  به  گروه  هفت  این  که  می گوید 
پیشین  اشرف)آمر  سید  الیاس،  مقیم،  احمد،  علی  ننگیالی، 
جنایی ولسوالی استالف( و میرویس با 21 نفر از افرادشان 
بوده اند که دست به سرقت های مسلحانه و اختطاف تجار 

ملی، صرافان و شهروندان خارجی می زدند.
بکتاش  و  حسیب اهلل  آدم ربایی  گروه  می گوید  ملی  امنیت 
در ماه ثور سال جاری حاجی غالم حیدر یکی از صرافان 
سرای شهزادۀ کابل را از سرک هواشناسی، ناحیۀ 15 شهر 
کابل را اختطاف کرده و در بدل رهایی اش شش ملیون دالر 
خانه واده اش  به  و  آزاد  دوباره  که  بودند  کرده  درخواست 

سپرده شده است.
در اواخر همان ماه نیز حاجی روزالدین، یک تاجر توسط 
گروه شش نفری ننگیالی از ساحۀ پل چرخی کابل اختطاف 
امریکایی  دالر  صدهزار  شش  آزادی اش  بدل  در  و  شده 
آزادش کرده  ملی دوباره  امنیتی  نیروهای  اما  خواسته شده 

و به خانه واده اش سپرده اند.
صنف  دانش آموز  یک  توفان  خوردسال،  کودک  یک  تقی، 
توسط  اختطاف،  از  پس  که  هستند  کسانی  دیگر  دوازدهم 

نیروهای امنیت ملی در کابل آزاد گردیده اند.
از  یکی  الیاس،  می گوید  ملی  امنیت  ریاست  هم چنان 
را کشته و یک تن  اختطاف چیان سه شهروند  سردسته های 
دیگر را زخمی ساخته و خودش فراری بود و پس از آن 
که دادگاه پروان که در فیصلۀ غیابی او را به اعدام محکوم 
کرده بود، طی عملیات ویژه در ماه سنبله در کابل بازداشت 

گردید.
در این میان یکی از مسؤوالن دولتی نیز دست به آدم ربایی زده 
اما بعدن توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت گردیده است. 
سید اشرف، آمر پیشین جنایی فرمان دهی پولیس ولسوالی 
از  و  کرده  اختطاف   13۹3 سال  در  را  عبدالحمید  استالف 
خانه واده اش 153هزار دالر امریکایی خواسته بود اما در ماه 

میزان سال جاری طی یک عملیاتی بازداشت شده است.
اما جالب تر از آن قضیۀ بازداشت کسی ست که شهروندان 
را از بیرون از کشور اختطاف نموده و در بدل پول خواهان 
رهایی آنان شده است. میرویس، یک تن از قاچاق بران انسان 
نوجوان  یک  و  داشته  زنده گی  ترکیه  استانبول  شهر  در 
پاکستانی را به نام مزمل که با خانه واده اش در کشور ترکیه 
زنده گی دارد، با خودش به افغانستان آورده و در روستای 
رباط ولسوالی بگرام والیت پروان نگه داریی کرده است. او 
در بدل رهایی نوجوان پاکستانی بیست هزار دالر امریکایی 
از خانه واده اش خواسته که بعدا توسط نیروهای امنیت ملی 

بازداشت شده است.

بیش از چهار صد و نود و هفت هزار جریب زمین در کشور خشخاش کشت می شود 
باغيس دومين والیت در کشت مواد مخدر است
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