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دست پاکستان 
از بازار افغانستان کوتاه شد

در  است  توانسته  گذشته  سال  دو  در  هند 
 ۵۰ از  بیش  و  کرده  نفوذ  افغانستان  بازارهای 
درصد بازار کاالهای تجارتی پاکستان را از آن 

خود کند.
و  تجارت  مشترک  اتاق  رییس  موتیواال،  زبیر 
که  است  گفته  پاکستان،  و  افغانستان  صنایع 
 ۲.۷ از  ساالنه  افغانستان،  با  پاکستان  تجارت 
میلیارد دالر در دوسال پیش به ۱.۲ میلیارد دالر 

در سال ۲۰۱۷، کاهش یافته است.
شدن  پرتنش  از  پس  گذشته،  سال  چند  در 
بار  چندین  آباد،  اسالم  و  کابل  میان  روابط 
پاکستان  و  افغانستان  میان  عمده  های  گذرگاه 
و  مسدود  بولدک  سپین  و  تورخم  جمله  از 
صادرات و واردات میان دو کشور متوقف شد.
مقام های وزارت تجارت افغانستان آمار دقیقی 
ارایه  افغانستان  نفوذ تجارتی هند در داخل  از 
وزارت،  این  مقام های  گفتۀ  به  اما  نکردند، 
خود  تجارت  گذشته  سال  چند  در  افغانستان 
رهگذر  از  تا  است  کرده  تقسیم  منطقه  در  را 

تجارتی متکی به کشور مشخص نباشد.
تجارت  وزارت  سخنگوی  قوفندی،  مسافر 
تایید  امریکا  صدای  با  مصاحبه  در  افغانستان، 
و  افغانستان  میان  تجارت  بیالنس  که  کرد 
پاکستان در دو سال گذشته در مقایسه با سال 

های قبل بر آن، کاهش چشمگیر یافته است.
تجارت  بیالنس  حال  که  گفت  قوقندی  آقای 
 ۱.۵ در حدود  ساالنه  آباد  اسالم  و  کابل  میان 
گذشته  در  حالیکه  در  رسد،  می  دالر  میلیارد 
تا ۲.۵  به ۲.۲  میان دو کشور  بیالنس تجارت 
که  رسید  می  سال  در  امریکایی  دالر  میلیارد 
قسمت اعظم آن کاال های وارداتی پاکستان به 

داخل افغانستان بود.
رییس اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان 
و پاکستان گفته است که هند به تاجران افغان 
سفرهای  اعتبار  با  رایگان  ویزۀ  سبسایدی، 
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ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

معــاون عملیاتــی کمیســیون انتخابــات می گوید 
کــه حــدود 24 درصــد مراکــز تثبیت شــده رای 
دهــی امنیــت کامــل ندارنــد و نهادهــای امنیتی 
بایــد در ایجــاد امنیــت در ایــن مراکــز همــکاری 

. کنند
وســیمه بادغیســی معــاون عملیاتی کمیســیون 
انتخابــات روز دوشــنبه )14 حــوت( در نشســت 
مشــورتی اعضــای ایــن کمیســیون بــا نهادهــای 
حکومتــی و بیــن المللــی، از عــدم تامیــن امنیت 
مراکــز رای دهــی در رونــد انتخابــات ابــراز 

نگرانــی کــرد.
ــت: » یکــی از مســایل در  ــم بادغیســی گف خن
ــدود 24  ــه در ح ــت ک ــن اس ــت ای ــد امنی بع
درصــد از مراکــز تثبیــت شــده رای دهــی، 
ــت؛ در  ــن نیس ــی تامی ــور کاف ــه ط ــت ب امنی
ــود  ــتجو می ش ــای جس ــروزی راه ه ــت ام نشس
ــان  ــی ش ــق رای ده ــردم از ح ــه م ــه چگون ک

ــوند«. ــروم نش مح
امــروزی  نشســت  از  هــدف  او،  گفتــه  بــه 
ــای  ــود نهاده ــی ش ــه م ــه چگون ــن اســت ک ای
حکومتــی و بیــن المللــی در امــر تهیه فهرســت 
ــانند. ــاری رس ــیون را ی ــدگان کمیس رای دهن

او تاکیــد کــرد که همــکاری نهادهــای حکومتی 
و بیــن المللــی بــرای تامیــن شــفافیت در 

انتخابــات مهــم اســت و نهادهــای امنیتــی بایــد 
در ایــن زمینــه همــکاری بــه موقــع و مطابــق به 
پــان عملیاتــی کمیســیون انتخابــات در زمینــه 
تهیــه فهرســت رای دهنــدگان، داشــته باشــند.

ــات افــزود،  معــاون عملیاتــی کمیســیون انتخاب
ــام رای  ــت ن ــرای ثب ــواد ب ــدارک م ــه و ت تهی
ــی  ــال پایان ــزی در ح ــر مرک ــدگان در دفات دهن
خــود قــرار دارد و بســته بنــدی و انتقــال مــواد 
ــات  ــز والی ــه مراک ــدگان ب ــام رای دهن ــت ن ثب
ــورت  ــور ص ــا 13 ث ــور ت ــوالی ها از اول ث و ولس

می گیــرد.
خانــم بادغیســی تصریــح کــرد کــه رونــد تهیــه 
فهرســت رای دهنــدگان از اواخــر مــاه ثــور 
آغــاز مــی شــود و تــا 13 مــاه جــوزا بــه پایــان 

می رســد.
بــه گفتــه او، تهیــه فهرســت رای دهنــدگان در 
رونــد انتخابــات، یــک امــور بنیــادی اســت کــه 

ــرد. ــی صــورت می گی ــر اســاس تذکــره ورق ب
بیــدار عضــو دیگــر کمیســیون  رفیــع اهلل 
ــی  ــای امنیت ــه نهاده ــت ک ــز گف ــات نی انتخاب
بایــد امنیــت کارمنــدان، ناظــران، مراکــز ثبــت 
نــام رای دهنــدگان و مراکــز رای دیهــی را تامین 

ــد. ــت کنن امنی
آقای بیدار افزود،...              ادامه صفحه 6

کمیسیون انتخابات:
حدود 24 درصد مراکز تثبیت رای دهی امنیت ندارند
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برگـزاری انتخابـات حـاال بـه دغدغـۀ جمعی 
مبـدل شـده اسـت. از نهادهـای جامعۀ مدنی 
و احـزاب سیاسـی شـروع تـا شـخصیت های 
مسـتقِل سیاسـی و حتـا کمیسـیون برگزاری 
بـه  نگـران  مـورد  ایـن  در  همـه  انتخابـات، 
کـه  انتخابـات  کمیسـیون  می رسـند.  نظـر 
مسـوولیِت اصلـِی برگـزاری انتخابـات شـفاف 
و عادالنـه در کشـور را بـه عهـده دارد، ارگ 
را متهـم می کنـد کـه اراده یـی بـه برگـزاری 
انتخابـات نـدارد و بـه نامه هـای رسـمِی ایـن 

نهـاد پاسـخ نمی دهـد. 
کمیسـیون انتخابـات بیشـتر از نُه مـاه پیش، 
طرح پیشـنهادی خـود را در مـورد حوزه های 
انتخاباتـی بـه ریاسـت جمهوری فرسـتاده امـا 
تـا هنـوز هیچ پاسـخی در ایـن مـورد نگرفته 
اسـت. کمیسـیون انتخابات حداقـل هر هفته 
با برگزاری یک نشسـِت خبـری اعام می کند 
کـه در صـورت بی توجهـِی ریاسـت جمهوری 
بـه مسـالۀ انتخابـات، احتمـال دارد کـه ایـن 
رونـد ملـی با اشـکال های جدی روبه رو شـود. 
اعضــای ارشد کمیسـیون انتخابات می گویند 
در صورتـی کـه ریاسـت جمهوری طـرح آن ها 
را بـرای کوچـک شـدِن حوزه هـای انتخاباتی 
مـورد توجه قـرار ندهـد، آن ها مجبـور اند در 
صـورت برگـزاری انتخابـات در ســال آینده، 
بـه همـان شـیوه های قبلـی که ضریـِب تقلب 
رجـوع  می دهـد،  افزایـش  را  جعـل کاری  و 

. کنند
 این همـه انتقـاد از بی توجهـی ارگ بـه امـر 
انتخابـات در حالـی مطـرح می شـود که آقای 
غنـی در هـر نشسـِت ملـی و بین المللـی از 
انتخابـات  برگـزاری  بـرای  خـود  قـوی  ارادۀ 
سـخن می گویـد. آیـا آقـای غنـی بـا این گونه 
عوام فریبـی می خواهد مسـوولیِت خـود را در 
قبـال برگـزاری انتخابات انجام شـده بنمایاند؟ 
او در نشسـت های خـود از چـه آماده گی هایی 
بـرای انتخابـات سـخن می گویـد در حالی که 
نه هنـوز فهرسـِت رای دهنده گان تهیه شـده، 
نه شـناس نامه توزیع شـده و نـه هم اصاحاِت 
الزم در کمیسـیون انتخابـات به وجـود آمـده 
اسـت. همیـن لحظه در چهارده والیِت کشـور 
نبـود  بـا  والیتـی  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
رییـس و کارمنـداِن انتخاباتـی مواجه انـد امـا 
عـزم  کـه  می کنـد  ادعـا  جمهـوری  رییـس 
دولـت در برگـزاری انتخابـات در موعـد معین 

اسـت.  تغییرناپذیر 
و عـزم؟... چـرا سـران دولـت  تعهــد  کـدام 
این گونـه خـاک بـه چشـم مـردم می زننـد و 

در حالـی کـه وظایـِف خانه گـی خـود را انجام 
نداده انـد، می گوینـد کـه همـه چیـز آمـاده و 
بـر وفـِق مـراد اسـت. هنـوز معلوم نیسـت که 
هزینـۀ انتخابـات چگونـه تهیـه می شـود ولی 
آن  بـرای  اقدامـی  هیـچ  جمهـوری  ریاسـت 
انتخابـات در  اگـر  واقعـاً  نـدارد.  روی دسـت 
سـال آینـده برگزار نشـود، با دولت مسـتعجِل 
وحـدت ملـی کـه خود تا جـوزای سـال آینده 
مشـروعیت دارد، نمی تـوان تصـور کـرد کـه 
وضعیـِت کشـور بـه کدام سـو خواهـد رفت و 
چـه روزهـای تلخ و سـختی در انتظـار جامعه 

و مـردم خواهـد بـود؟
 فرامـوش نبایـد کـرد کـه تـا یـک روِز دیگـر 
کارِی  سـال  هشـتمین  وارد  فعلـی  پارلمـاِن 
خـود می شـود و ایـن در تاریـخ پارلمان هـای 
جهـان واقعه یـی کم نظیـر و حیـرت آور اسـت. 
پارلمانـی که معیاد کاری آن، سـه سـاِل پیش 
تمـام شـده، چنـان بـه کار ادامـه می دهد که 
گویـی هیـچ اتفـاِق خاصـی رخ نـداده اسـت. 
ایـن درسـت اسـت کـه کشـوِر مـا بـه دلیـل 
مشـکاتی کـه دارد و از جملـه نبـود امکانات 
و امنیـت نمی توانـد همچـون کشـورهای بـا 
ثبـات و دولت هـای قـوی عمـل کنـد، ولـی 
این گونـه هـم نمی شـود کـه همـواره قانـون 
اساسـی و مبانِی نظام زیر سـوال برده شـود و 
آن گاه ادعـا شـود که ما کشـوری دارای قانون 
اساسـی و نظامی جمهوری هسـتیم که در اثر 
اجمـاِع اکثریـِت مـردم بـه وجود آمده اسـت. 
آقـای غنـی کـه خـود از نظـِر قانونی مشـکل 
و  ضعیـف  عملکردهـای  بـا  حـاال  دارد، 
ناتوانـی اش در مدیریت کشـور، می خواهد ُکل 
نظـام را بـه بحراِن مشـروعیت بکشـاند. حوزۀ 
غنـی طـی سـه سـال  آقـای  صاحیت هـای 
گذشـته بـه صـورِت فاجعه باری کاهـش یافته 
اسـت. او حـاال حتـا بـر نزدیک تریـن نهادهـا 
و والیت هـای کشـور نیـز سـیطره و حاکمیت 
گونـۀ  بـه  کشـور  والیت هـای  اکثـر  نـدارد. 
مسـتقل و ملوک الطوایفـی از سـوی والیـان و 
اولیای امور در مشـارکت با شـماری از سـراِن 
قومـی اداره می شـود و ایـن امـر بـدون شـک 
کشـور را بـه سـوی بحران هـای خطرناک تر ـ 
و حتـا خانه جنگـی و تجزیـه ـ سـوق می دهد. 
آقـای غنـی و تیـِم او، دیگـران را تجزیه طلـب 
کـه  حالـی  در  می خواننـد،  اغتشـاش گر  و 
خودشـان زمینـۀ اصلـی تجزیه و اغتشـاش را 
در کشـور فراهـم سـاخته اند. آقـای غنـی بـا 
اتـکا بـه یـک تیـم ناتـوان و ضعیـف در حـال 
اداره کـردِن کشـور اسـت؛ تیمی که بـه دلیل 

و  قومـی  تعصب آمیـز  دیدگاه هـای  داشـتن 
عـدم فهـم مدیریتـی، فقـط بـه منافـع خـود 
و اطرافیـاِن خـود می اندیشـد و ایـن چیـزی 
نیسـت کـه از چشـم مـردم افغانسـتان پنهان 
مانـده باشـد. همین چندی پیـش، وقتی یکی 
از معاونان سـخنگوی ریاسـت جمهـوری وادار 
بـه اسـتعفا از سـمِت خـود شـد، عمـًا اذهان 
می افتـد  اتفاق هایـی  ارگ  در  کـه  داشـت 
کـه بـه هیـچ صـورت بـا منافـع ملـی کشـور 
تعـداد  او، یـک  بـه گفتـۀ  نـدارد.  همخوانـی 
چنـان مصـروِف دامن زدن به مسـایل قومی و 
زبانـی در کشـور انـد که فقـط وقـوِع جنگ و 

آشـوب می توانـد آن هـا را راضـی بسـازد.
فـردی کـه ایـن سـخنان را مطرح کـرد، اتفاقاً 
از تبـاِر همان کسـانی کـه ارگ در قبضۀ آن ها 
قـرار گرفتـه، بـود. بـا ایـن وصـف، آیا بـاز هم 
می تـوان گفـت کـه ارگ هیـچ برنامـۀ قومـی 
و تبــاری در قبـال دیگـران ندارد؟ آیـا بازهم 
می تـوان خوشـبین و امیدوار بود کـه ارگ در 
گفته هـای خـود مبنی بـر برگـزاری انتخاباِت 

شـفاف و عادالنـه در کشـور صادق اسـت؟ 
یقینـاً برگـزاری یـک انتخابـاِت سـالم و عاری 
از تقلـب، بـا اهـداف و آرزوهـاِی تعریف شـدۀ 
حلقـۀ ارگ منافـات دارد؛ آرزوهایـی کـه در 
یـک سـِر آن، تمدیـِد حکومـت و اقتـداِر آنان 
قـرار دارد و در سـِر دیگـر آن، تکمیـل کـردِن 
برنامه هـای قومـی و حذف گرایانـۀ جـاری در 
نظـام. کرنـش و یـا صبـِر ارگ در برابر اسـتاد 
عطـا، یـک حرکـت از سـِر ناچـاری اسـت که 
ایـن  از  مردمـی  گسـتردۀ  حمایت هـای  بـه 
شـخصیِت ملـی و سیاسـِی کشـور برمی گردد. 
حلقـۀ ارگ، مترصـِد اوضـاع و منتظِر فرصت و 
زمینـۀ فراخ تر اسـت تـا بتواند ایـن به اصطاح 
عقب نشـینی ها از میـداِن حـذف و انحصـار را 
تافـی کـرده و بـازی داِغ آغـاز شـده را بـه 
کمـاِل مطلـوِب خودشـان برسـاند. بـا توجـه 
بـه ایـن آرزوهـا، ناممکـن سـاختِن برگـزاری 
انتخابـات و یـا دسـت کم مهندسـی وضعیـت 
و  افتضـاح  انتخابـاِت  یـک  برگـزاری  بـرای 
از سـال 1393، تنهـا راه چـارۀ  فسـادآلودتر 

ارگ بـه حسـاب می آیـد.
بـا توجه بـه همین مسـایل، مردم افغانسـتان، 
نهادهـای مدنـی، جریان هـای ملی و سیاسـی 
و تمـاِم شـخصیت های نخبـه و آگاه وظیفـه 
دارنـد کـه برای برگـزاری یک انتخاباِت سـالم 
از  و  شـوند  کار  بـه  دسـت  سرنوشت سـاز  و 
طریـق وارد کردِن فشـار بـر دسـتگاه متقلب ، 

ایـن تهدیـِد بـزرگ را رفع کننــد.
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دروغ گو  حکومِت 
تقلب بار ِت  با نتخا ا و  

 

گلبدیـن حکمتیـار رهبـر شـاخه یی از حـزب اسـامی، در یک 
اظهارنظـِر تـازه گفتـه اسـت کـه حکومـت وحـدِت ملـی بـرای 
برقـراری صلـح و ثبـات در افغانسـتان، بایـد برخـی از والیات را 
در اختیـاِر گـروه طالبـان قرار دهـد و نیروهای دولتـی را نیز از 

ایـن نقـاط خارج سـازد.
ایـن  از  نیویارک تایمـز،  بـا  گفت وگـو  در  حکمتیـار  آقـای 
والیت هـا بـه »والیات صلـح« تعبیر کـرده که در آن هـا طالبان 
از خودمختـاری برخـوردار خواهنـد بـود. رهبـر حزب اسـامی 
تأکیـد کـرده کـه ایـن طرح رسـماً بـه آقای غنـی ارایه شـده و 
مـورد حمایـِت ریاسـت جمهوری قـرار گرفتـه؛ از همیـن رو وی 
امیـدوار اسـت که بـرای برقـراری صلـح و ثبات در کشـور، این 

طـرح عملی گـردد. 
پس زمینه هـای  از  فـارغ  نگاهـی  در  حکمتیـار  آقـای  طـرِح 
ذهنـی و سیاسـِی وی، بـه نوعـی یـادآوِر فدرالیسـم و تقسـیم 
حـِق حاکمیـت میـان حکومـِت مرکـزی و واحدهـای سیاسـِی 
تشـکیل دهندۀ آن )والیت هـا یـا ایالت هـا( می باشـد؛ طرحـی 
تجربه شـده  مـورد سـوءظِن همـۀ حکومت هـای  کـه همـواره 
در افغانسـتان بـوده و کسـانی کـه چنیـن طرحـی را بـه زبـان 
رانده انـد، مـزدوِر بیگانـه و جاسـوِس دشـمن خطـاب شـده اند.
مسـلماً سیسـتِم فدرالیسـم انـواع مختلـف و پیچیده گی هـاِی 
نه تنهـا  افغانسـتان،  در  آن  تطبیـِق  و  دارد  را  خـود  خـاِص 
به سـاده گِی یـک حـرف و شـعار ممکـن نیسـت، بلکـه نظـر به 
جغرافیـاِی خـاِص قومـی و سیاسـِی ایـن سـرزمین، چالش ها و 
خطراتـی نیـز از ناحیـۀ آن بـرای افغانسـتان محتمـل و متصور 
آقـای  بـه پیشـنهاِد فدرالیسـم وارۀ  اگـر بخواهیـم  امـا  اسـت. 
حکمتیـار در چهارچـوِب پس زمینه هـای سیاسـی، تاریخـی و 
شـخصیتِی وی نظـر افگنیـم، سـوال ها و تردیدهـا و نگرانی هاِی 

فراوانـی بـه ذهـن و ضمیـِر مـا خطـور می کنـد.
بایـد گفـت که مـردم افغانسـتان چنان از جنگ و دهشـت گرِی 
بـه معنـای  اگـر فدرالیسـم  طالبـان خسـته و منزجرنـد کـه 
واقعـِی کلمـه بتوانـد آتـِش قهـر و غضـِب آن هـا را فرو نشـاند، 
بـا  وقتـی شـخصی  امـا  می کننـد.  اسـتقبال  آن  از  بی درنـگ 
مختصـاِت ذهنـی، تاریخی و سیاسـِی حکمتیـار از خودمختارِی 
گـروه طالبـان در برخـی از والیت هـای کشـور یـاد می کنـد، 
چیـزی ُجـز تفرقـۀ بیشـتر، جنِگ بزرگ تـر و در نهایـت، تجزیه 
و چندپارچه گـِی افغانسـتان بـه ذهـن حـدوث نمی کنـد. دلیِل 
آن هـم، رفتـار و اقدامـاِت سیاسـی و نظامـِی حکمتیـار از چهار 
دهـۀ پیـش تـا کنـون اسـت کـه صلـح نه تنهـا در آن هـا محلی 
از اعـراب نداشـته، بلکـه مفهومـی مطـرود و کم ارزش به  شـمار 

می آمـده اسـت.
مـردم فرامـوش نکرده انـد کـه حکمتیـار از آغـاز مبـارزه علیـه 
اشـغال کشـور توسـط شـوروی، جهـاد اسـامی را بـا نفـرت و 
عصبیـِت قومـی پیونـد زد و در جبهاِت جنوب و شـماِل کشـور، 
داعیـۀ فرادسـتِی یـک قـوم و فرودسـتِی سـایر اقـوام را لحـاظ 
کـرد و حتـا بـر همیـن مبنـا، بـا سـایر جبهـات و تنظیم هـای 
جهـادی وارد جنـگ و نـزاع  شـد. از این کـه بگذریـم، او پـس 
از شکسـِت قشـون شـوروی، تحت عنـوان کنفدراسـیون، داعیۀ 
الحاق افغانسـتان به پاکسـتان را سـر داد و بـرای تطبیِق آن، تا 
آخریـن رمـق مبارزه کـرد. خرابی هـای کابـل و خون ریزی های 
دهـۀ 70 خورشـیدی، نشـانه های واضحـی از ایـن تـاِش ناکام 
بودنـد. پـس از آن تاریـخ نیـز حکمتیـار بـه گونـۀ صادقانـه در 
جـادۀ صلح وسـلم پـا نگذاشـته و گهگاهـی کـه او نجنگیـده، یا 

ناشـی از شکسـت بـوده و یـا محصـوِل ضعـِف مفرط. 
ادبیـاِت  و  منـش  از  بخشـی  همـواره  نفرت پراکنـی،  و  جنـگ 
سیاسـِی آقـای حکمتیـار بـوده اسـت. در ماه هـای اخیـر کـه 
وی علی الظاهـر بـه منظـور صلـح بـه کابـل تشـریف آورده انـد، 
خاکسـتر  زیـر  آتـِش  بـه  همـه  مصاحبه هایـش  و  حرف هـا 
شـباهت می رسـانند؛ چه وقتی که از انتخاباِت سراسـری سـخن 
می گویـد و چـه هنگامی کـه بر تفـاوِت زبان دری و فارسـی پای 

می فشـارد.
بـا ایـن اوصاف، می تـوان خاصه کرد که: اوالً طالبـان ابزاِر بازِی 
پاکسـتان در افغانسـتان و منطقه اسـت و صلِح آنان با حکومت، 
منطقـاً بـدون سیاسـت گذاری و بهره جویـِی اسـتراتژیِک ایـن 
کشـور میسـر نیسـت. ثانیـاً حکمتیـار بـا آن کارنامۀ سـیاهش، 
و  دنیـا  اسـتخباراتِی  در دسـتاِن چندیـن سـازمان  عروسـکی 
منطقـه از جمله پاکسـتان محسـوب می شـود که قبـول طرح و 
پیشـنهاِد وی بـرای اسـتقرار صلح، اسـتقبال از جنگـی بزرگ تر 

و وحشـتناک تر در آینـده خواهـد بود!

»والیات صلح« 
یا آتش زیِر خاکستر
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متحــده،  ایــاالت  حمایــت  وجــود  بــا 
ســوی  از  طالبــان  بــه  صلــح  پیشــنهاد 
بســت  بــن  بــه  افغانســتان  حکومــت 
ــه  ــد ک ــر نمی آی ــه نظ ــت. ب ــورده اس برخ
بــر  مبنــی  موقف شــان  از  شورشــیان 
و  واشــنگتن  بــا  مســتقیم  گفت وگــوی 
حکومــت  بــا  گفت وگــو  از  خــودداری 

کننــد. عقب نشــینی  افغانســتان 
ــدا کــردن راه  ــع پی ــع سیاســی مان ــن مان ای
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــک ب ــل دیپلوماتی ح
ــه  ــا ب ــه ت ــود ک ــتان می ش ــه افغانس منازع
ــت  ــوده اس ــی ب ــن جنگ ــی تری ــال طوالن ح

ــت.   ــده اس ــر آن ش ــکا درگی ــه امری ک
ــر  ــار ب ــه فش ــد ک ــپ می گوی ــت ترام حکوم
ــک  ــه ی ــا ب ــد ت ــش می ده ــان را افزای طالب
ــگ در  ــه جن ــان دادن ب ــرای پای ــل ب راه ح
ــکا  ــد. امــا توجــه امری افغانســتان دســت یاب
در  نظامــی  فعالیت هــای  بــه  بیشــتر 
ــای  ــا تاش ه ــت ت ــوف اس ــتان معط افغانس
ــاال  ــا ح ــپ ت ــت ترام ــک، و حکوم دیپلوماتی
پیشــنهاد قابــل توجهــی بــه طالبــان نکــرده 
اســت تــا آن هــا را بــرای بــه زمین گذاشــتن 

ــد.  ــویق کن ــان تش سا ح ش
لــورل میلــر کــه تــا اواخــر مــاه جــون ســال 
گذشــته یــک دیپلومــات ارشــد امریکایــی در 
امــور افغانســتان و پاکســتان بــود، گفــت که 
ایــاالت متحــده امریــکا بایــد موقفــش را در 
زمینــه موضوعاتــی کــه حاضــر بــه مذاکــره 
راجــع بــه آن اســت، روشــن تــر بیــان کنــد، 
ــرای  ــی ب ــدول زمان ــام ج ــمول اع ــه ش ب
ــتان.  ــی از افغانس ــای امریکای ــروج نیروه خ
ــم امریکایــی گفــت: »ایــن زمینــه  ایــن خان

گفتگوهــا را آمــاده خواهــد کــرد.«
بــه نظــر می آیــد کــه چنیــن جــدول 
زمانــی بــه ایــن زودی تعییــن نخواهــد 
شــد و دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور 
ایــاالت متحــده امریــکا پیوســته گفتــه 
اســت کــه بــا ایــن مســاله کــه بــه دشــمن 
بگوییــم امریــکا چــه زمانــی منطقــه را تــرک 
ــاالت  ــت ای ــت. دخال ــف اس ــد، مخال می کن
افغانســتان  منازعــه  در  امریــکا  متحــده 
اکنــون بــه هفدهمیــن ســال رســیده اســت. 
فقــط در ســال 2017، 10 هــزار فــرد ملکــی 
در افغانســتان کشــته یــا زخمــی شــده انــد. 
طرفیــن منازعــه حتــی در مــورد چارچــوب 
مذاکــرات احتمالــی بــه نتیجــه نرســیده اند.
تــاش هــای صلــح حکومــت اوبامــا کــه بــه 
ــتان  ــایه افغانس ــتان، همس ــر پاکس ــدت ب ش
تکیــه داشــت، در ســال 201۵ بــه بــن 

ــید. ــت رس بس
ــور افغانســتان در  ــی، رییس جمه اشــرف غن
ــه  ــد سیاســی، ب چارچــوب تاش هــای جدی
ــد  ــرات می پیوندن ــه مذاک ــه ب ــیانی ک شورش
می شــوند،  سیاســی  پروســه  وارد  و 

ــا آن هــا را در ایــن  وعده هایــی داده اســت ت
راه تشــویق کنــد. غنــی در یــک کنفرانــس 
ــل  ــه گذشــته در کاب ــی کــه هفت بیــن الملل
ــرد.  ــت ک ــاره صحب ــن ب ــزار شــد، در ای برگ
او در ایــن کنفرانــس گفــت، حکومــت بــرای 
ــه مذاکــره هســتند،  ــی کــه حاضــر ب طالبان
ــزا  ــپورت و وی ــا پاس ــای آن ه ــواده ه و خان
ــن گــروه  ــد ای ــاش مــی کن مــی دهــد و ت
را از لیســت تحریــم هــا بیــرون بکشــد. 
ــه  ــن زمین ــان در ای ــه طالب ــی ک در صورت
واکنــش مثبــت نشــان دهنــد، مــی تواننــد 

ــد.  ــاز کنن ــر ب ــل دفت در کاب
بیــن  کنفرانــس  ایــن  در  غنــی  اشــرف 
المللــی کــه هفتــه گذشــته در کابــل برگــزار 

ــح داد. ــنهاد صل ــان پیش ــه طالب ــد، ب ش
ــی  ــد امریکای ــات ارش ــس، دیپلوم ــس ول الی
ــنهاد  ــن پیش ــی از ای ــیای جنوب ــرای آس ب
ــن  ــون ای ــه اکن ــت ک ــرد و گف ــت ک حمای
ــد  ــه نشــان دهن ــان اســت ک ــت« طالب »نوب
ــن  ــا م ــه ب ــتند، »ن ــو هس ــه گفتگ ــاده ب آم
ــا  ــه ب ــکا، بلک ــده امری ــاالت متح ــا ای ــا ب ی
مــردم  و  مشــروع  و  مســتقل  حکومــت 

افغانســتان«. 
پــس از ایــن کــه طالبــان موجــی از حمــات 
ــوری در  ــاه جن ــر م ــه را در اواخ ــی رحمان ب
ــته و  ــه کش ــه ب ــد ک ــه راه انداختن ــل ب کاب
زخمــی شــدن شــمار زیــادی انجامیــد، 
ــرای  ــح ب ــنهاد واض ــک پیش ــی ی ــرح غن ط

ــت. ــده اس ــوان ش ــح عن ــراری صل برق
ــناس  ــن، کارش ــکل کوگلم ــده مای ــه عقی ب
مرکــز  در  جنوبــی  آســیای  ارشــد 
ــیان  ــه شورش ــن ک ــون، ای ــی ویلس تحقیقات
تغییــر  را  موقف شــان  انعطاف ناپذیــر 

اســت. غیرمحتمــل  دهنــد، 
بارنــت روبیــن، یــک کارشــناس افغانســتان 
در دانشــگاه نیویــارک کــه مشــاور حکومــت 
اوبامــا بــود، گفــت: »مشــکل ایــن اســت کــه 
ــی  ــه موضوع ــع ب ــد راج ــان می خواهن طالب
مذاکــره کننــد کــه کنترولــی بــر آن ندارنــد 
-  یعنــی حضــور نیروهــای امریکایــی در 

افغانســتان«. 
ــه  ــاع یافت ــیتدپرس اط ــزاری اسوش خبرگ
ــتان  ــه افغانس ــای بلندپای ــه مقام ه ــت ک اس
ــال  ــان در ح ــا طالب ــمی ب ــور غیررس ــه ط ب
ــن  ــای ای ــاش ه ــا ت ــتند. ام ــره هس مذاک
مقــام هــا هماهنــگ شــده نیســت و اقدامات 
رســمی بیشــتر بــه جایــی نمی رســد، چــون 
طالبــان اصــرار دارنــد کــه  دولــت »امــارت 
اســامی« آنهــا کــه در ســال 2001 توســط 
ایــاالت متحــده امریــکا ســرنگون شــد، 
ــی  ــی م ــتان باق ــروع افغانس ــت مش حکوم

ــد. مان
در نامــه طالبــان کــه بــه تاریــخ 14 فبــروری 
ــدگان  ــکا و »نماین ــردم امری ــه م ــاب ب خط

ــده،  ــته ش ــرس« نوش ــت کانگ ــح دوس صل
آمــده اســت: »ایــاالت متحــده امریــکا بایــد 
ــه اشــغال افغانســتان پایــان دهــد و همــه  ب
ــه شــمول تشــکیل  حقــوق مشــروع مــا را ب
یــک حکومــت در انطبــاق بــا همــه اعتقادات 
ایــن  ادامــه  در  بپذیــرد«.  مــان  مــردم 
ــال  ــه دنب ــا ب ــه آن ه ــت ک ــده اس ــه آم نام
ــتند. ــنگتن هس ــا واش ــح« ب ــرات صل »مذاک
امــا اتفاقاتــی کــه در میــدان جنــگ رخ 
ــح اســت.  ــف صل ــد، در جهــت مخال می دهن
ــدول  ــام ج ــپ اع ــه ترام ــت ک ــاه اگس از م
ــی  ــای امریکای ــروج نیروه ــرای خ ــی ب زمان
ــده  ــاالت متح ــرد، ای ــتان را رد ک از افغانس
بــرای  اضافــی  نیــروی  هــزاران  امریــکا 
آمــوزش بــه افغانســتان فرســتاده اســت 
ــای  ــمار کل نیروه ــب ش ــن ترتی ــه ای ــه ب ک
ــش از 14  ــه بی ــتان ب ــی در افغانس امریکای

ــد.  ــی رس ــن م ــزار ت ه
ایــاالت متحــده امریــکا بــر شــدت حمــات 
ــی  ــه نظــر نم ــا ب ــزوده اســت، ام ــی اف هوای
ــر  ــی ب ــر منف ــاله تاثی ــن مس ــه ای ــد ک آی
ــا  ــد. آن ه ــته باش ــان گذاش ــت طالب وضعی
کنتــرول یــا نفــوذ بــر تقریبــا نیمــی از 
ــه  ــرای ب ــا ب ــد ی ــت دارن ــور را در دس کش
ــی  ــارزه م ــا مب ــرول آنه ــری کنت دســت گی

ــد. کنن
ــار  ــه انفج ــن ک ــس از ای ــی پ ــدت کوتاه م
انتحــاری بــا اســتفاده از یــک آمبوالنــس بــه 
مــرگ بیــش از 100 تــن در کابــل انجامیــد، 
ترامــپ بــه تاریــخ 29 جنــوری اعــام کــرد: 
ــو  ــان گفتگ ــا طالب ــم ب ــی خواهی ــا نم »م
ــم،  ــن کار را بکنی ــی ای ــاید زمان ــم. ش کنی

ــن زودی هــا.« ــه ای ــه ب ــی ن ول
بــه  را  پیام هایــی  امریکایــی  مقام هــای 
قطــر  در  طالبــان  سیاســی  نماینــدگان 
تاکیــد  بــا  گــروه  ایــن  از  و  رســانده اند 
خواســته انــد کــه بــه گفت وگوهــا بــا 
شــوند.  ملحــق  افغانســتان  حکومــت 
کشــورهای همســایه راجــع بــه تــاش هــای 
امریــکا بــرای پیداکــردن یــک راه حــل 
سیاســی شــک دارنــد. تصــور مــی شــود کــه 
پاکســتان، ایــران و روســیه ارتبــاط بــا گــروه 
طالبــان را در داخــل افغانســتان حفــظ مــی 
کننــد تــا در صــورت فروپاشــی ایــن کشــور 
نفــوذ سیاســی آن هــا در ایــن کشــور حفــظ 

ــود. ش
ــناس  ــک کارش ــون ی ــه اکن ــر ک ــم میل خان
ــز  ــک مرک ــی در ی ــت خارج ــد سیاس ارش
ــت،  ــی اس ــی امریکای ــی غیرانتفاع تحقیقات
ــن اســت کــه  ــد ای ــح نیازمن گفــت کــه صل
ــن  ــش را درای ــاش های ــپ ت ــت ترام حکوم
راه بــه شــدت افزایــش دهــد. امــا ایــن 
حکومــت تــا بــه حــال فقــط یــک دیپلومــات 
ــت. او  ــرده اس ــن ک ــه تعیی ــد در منطق ارش
ــن جنــگ شــاید نیازمنــد  ادامــه داد کــه ای
بــه میانجیگــری بیــن المللــی باشــد: »کافــی 
نیســت کــه بگوییــم دروازه بــاز اســت. بلکــه 
ــه  ــان انداخت ــه جری ــد ب ــح بای ــه صل پروس

ــود«. ش

آشتی  ناپذیرانی  که  »کابل« را  
به رسمیت  نمی شناسند

ابوبکر صدیق
محمـد اشـرف غنـی به سـبب نهایی شـدن 300 قانون تحـت نظر محمد سـرور دانش، 
از معـاون دوم  خـود سـپاس گـزاری کرده اسـت. امـا یکـی دو روز پـس از آن، محافظان 
محمـد سـرور دانـش یک خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع را در مسـیر جـادۀ دارالمان 
مـورد ضـرب و شـتم قـرار دادنـد. این موضـوع واکنـش  نهادهـای حمایت از رسـانه ها و 

خبرنـگاران را نیز در پی داشـت. 
مجیب خلوتگـر ریییـس اجرایـی نهاد نـی ) حمایت کنندۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان ( 
بـه  بـی بی  سـی گفتـه که لـت و کـوب  شـهروندان به هر عنـوان که صـورت گیـرد، در 

مغایرت بـا قانون قـرار دارد.
امـا، پرسـش اصلـی این  اسـت کسـی که قانـون  می دانـد و حتا یـک روز پیـش از این که 
بـه عنـوان معـاون دوم رییس حکومـت وحدت ملی به کرسـی تکیه زند، در دانشـگاه ها 
بـه عنـوان اسـتاد حقـوق تدریس می کرده ، بـه زیر دسـتان اش چه تدریس کرده اسـت؟ 
آقای دانش که پیشـوند قانپوه را با خود یدک می کشـد بایسـتی به زیر دسـتانش آداب 
اجتماعـی و رفتـار با شـهروندان را آموزش مـی داد، محافظانش را باید آمـوزش داد که با 
شـهروندان چه گونـه رفتـار کننـد و بدانند که به اسـاس قانون همه شـهروندان از حقوق 
و حقـۀ مسـاوی برخودار هسـتند. به جای نوشـتن و نظـارت کردن و نهایی کـردن 300 
قانـون، بایسـت سـه کلمۀ سـاده بـه محافظان خـود آمـوزش مـی داد تـا » آداب، رفتار و 

اخـاق  اجتماعی« را مد نظر داشـته باشـند. 
آقـای »قانونپـوه« این بار نحسـت نیسـت که محافظان شـما شـهروندان را مـورد اهانت 
و ضـرب و شـتم قـرار می دهنـد. در سـال 94 نیز زیر دسـتان  شـما  باالی یک منسـوب 
پولیـس هجـوم بردنـد و پـس از آن معـاون نهـاد اصـاح و تغییـر را مورد ضرب و شـتم 
قـرار دادنـد. اگر شـما نظـارت از قانـون دارید بایسـت این بحـث را نیز جـدی بگیرد که 
قانـون جـز بـرای تأمیـن عدالت و شـهروند محـوری تأمین حقـوق مردم چیـزی اضافه 
نیسـت. قانـون کـه مخافظانـش را اصـاح نکنـد قانون نیسـت، شـما قانون را بـرای چه 

کسـی نهایی سـاخته اید.
آقـای دانـش شـما بـه عنـوان معـاون دوم رییـس جمهـور کـه خـود را محافـظ قانـون 
می دانیـد و 300 قانـون تحـت نظـر شـما نهایـی شده اسـت، بایـد بدانیـد که ابتدا شـما 
بـه تخلـف از نوشـته ها و کار کرده هـای خـود بـا زیردسـت تان مبـادرت ورزیده ایـد و باز 
چگونـه توقـع داریـد که شـهروندان بتواننـد از قانون های نهایی شـده پـاس داری کنند.

هرچنـد هـر ازگاهـی عبـور و مرور  )خط وسـیر( مسـووالن ارشـد حکومتـی از منزل به 
دفتـر و به عکـس آن بـه علت تحت نظارت شـدید امنیتی، سـبب مختل شـدن ترافیک 
می شـوند، اما بعضاَ زیر دسـتان این مسـووالن ارشـد شـهروندان را مورد اهانت و ضرب 

وشـتم قرار می دهند که سـبب نگرانی و عصبانیت شـهروندان شـده اسـت.
ایـن موضـوع واکنش های تند رسـانه های اجتماعی را نیز در پی داشـت، برخـی از کابران 
فیسـبوک با گماشـتن هشتک تصویر نقاشی شـده از یک موتر شیشه سـیاه نوع شاسی 
بلنـد در پهلـوی تصویـر محمد سـرور دانـش معـاون دوم رییس حکومت وحـدت ملی، 

نگاشـته اند کـه از کوچه هـای محل زنده گـی فرعون ها عبـور نکنید.
خوشـحال نبـی زاده یکـی از ایـن کابـران نوشـته کـه از کوچه هـای محـل زنده گـی 

نگذریـم!  »فرعون هـا« 
آقـای نبـی زاده افـزود کـه داشـتم بـه قضیـه لـت و کـوب جمال ناصـر فرهمند توسـط 
محافظـان دانـش فکـر می کردم کـه ناگهان محافظان »فرعونی« پیش رویم سـبز شـده 

مانـع حرکت موترم شـدند.
بعـد از 17 دقیقـه انتظـار، معلوم شـد که »فرعون صاحـب« و یا مهمـان فرعون صاحب 

وارد محله می شـده! 
او افـزود: قربانـت شـوم »فرعـون صاحـب«، وعده  پاسـبانی ارزش هـای دیـن و »جهاد و 
مقاومت« را خداوند خودش داده اسـت، شـما لطفا به خاطر پاسـبانی دین خدا، بنده گان 

خـدا را اذیت نکنید!
شعار های عوام فریبانۀ غنی

محمد اشـرف غنی پس از رسـیدن به کرسـی ریاسـت حکومت وحدت ملی اعام کرد 
کـه فرهنـگ مسـدود کـردن جاده هـا را هنگام عبـور و مرور مسـووالن ارشـد حکومتی 
از بین می بـرد، امـا نه تنهـا کـه ایـن فرهنـگ در زمـان ریاسـت ایشـان از بیـن  نرفت بل 
بیشـتر و چاق تـر گردیـد.  آقـای غنـی که شـعار داده بود کـه دیگر جاده ها هنـگام عبور 
مسـووالن بلنـد پایۀ حکومتی بسـته نمی شـود، پس از به قدرت رسـیدن حتـا در دیدار 
از یـک بیمارسـتان بـه سـاعت ها جاده هـا را می بنـدد. برخـی از گزارش هـا ناشـی از آن 
اسـت کـه دیـدار غنـی از ارگ تا دارالمـان بیش از یک میلیـون افغانی هزینه بـر می دارد 

که صرف منسـوبان خـاص امنیتی اش می شـود. 
تلفات هنگام ترافیک سنگین 

در همیـن حـال، مسـووالن کابل امبوالنـس گفته اند که سـاالنه بیش از یک هـزار بیمار 
در مسـیر جاده هـای کابـل بـه اثر سـنگینی ترافیـک و راه بندی هـا جان می دهنـد. این 
در حالی اسـت که بیشـتر این راه بندی ها هنگام عبور مسـووالن ارشـد حکومتی اتفاق 

می افتد.

آقای دانش ۳۰۰ قانون برای کیست؟

دست پاکستان از بازار...
 با ۷۵ درصد تخفیف را فراهم میکند که به گفتۀ وی این امر سبب نفوذ تجارتی آن کشور 

در بازار افغانستان شده است.
تورید محصوالت  اما  بود،  پاکستانی  بازار صادرات  و سنتی  طبیعی  گونۀ  به  افغانستان 

ارزان از چین و هند اکنون این روال را تغییر داده است.
به  پاکستان  صادرات   ،۲۰۱۶ سال  در  که  است  داده  گزارش  پاکستان  احصاییۀ  ادارۀ 
افغانستان بیش از ۱.۴ میلیارد دالر بود، اما در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۱.۲۷ میلیارد دالر 

کاهش یافت. صادرات پاکستان در سه ماه گذشته حدود ۳۱۹ میلیون دالر بوده است.
آرد، لباس و گوشت سرخ به گونۀ سنتی از پاکستان به افغانستان وارد میشد و به گفتۀ 
آقای موتیواال، اکنون پاکستان در حال از دست دادن بازار این محصوالت در افغانستان 

است.
آقای موتیواال به روزنامۀ Dawn پاکستان گفته است که کاهش تجارت میان افغانستان 
و پاکستان سبب رکود کسب و کار در پاکستان شده است. به گفتۀ وی از ۲۰۰ آسیاب 

تولید آرد که در پشاور فعالیت داشت، اکنون ۱۰۰ فابریکۀ آن بسته شده است.
افغانستان که به گونۀ سنتی به بندرهای بحری پاکستان متکی بود، سال گذشته از طریق 
بندر چابهار به ترانزیت بحری راه پیدا کرد و ترانسپورت بحری که ارزانترین راه انتقاالت 
است، میان افغانستان و هند تامین شد. افزون بر این، در سالهای اخیر دهلیز هوایی برای 

انتقال کاالهای تجارتی میان افغانستان و هند باز شده است.

ACKU
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سـطح  در  الزم  علمـی  ظرفیـت  نبـود  و: 
تبلیغـی دسـته های 

هیچ گونـه  بـدون  تبلیـغ  جماعـِت  حلقـات      
قیدوشـرط بـه روی همـه گان ـ اعـم از مسـلمان 
و غیرمسـلمان ـ بـاز اسـت. بسـیاری از افرادی  که 
شـیفتۀ دعـوت جماعـت می شـوند و ارادۀ خـروج 
در راه خـدا بـه قصـد تبلیـغ دیـن را می نمایند، از 
مبـادی علـوم دینی آگاهـی ندارند، معنـا و مفهوِم 
آیـات قـرآن کریـم و احادیـث را نمی داننـد و حتا 
سـوره های نمـاز را به درسـتی خوانـده نمی توانند. 
درسـت اسـت کـه دسـته های گشـتی جماعـت، 
مـدارِس سـیاری انـد کـه بـه آمـوزش و تربیـت 
تشـویق  و  دادن  فرصـت  امـا  می پردازنـد  افـراد 
نمودن اشـخاصی به ایسـتاد شـدن در میان مردم 
و پرداختـن بـه صحبـت و سـخنرانی کـه علـم و 
آگهـی از متـون دینـی و اندیشـۀ اسـامی ندارند، 
یکـی از نقـاط قابل غـور و تأمل در بُعد مشـکاِت 

جماعـت پنداشـته می شـود. 
جماعـت  افـراد  متوجـه  سـؤال  ایـن   وقتـی      
می شـود، دلیـل ایشـان ایـن اسـت کـه جماعـت 
نظریـاِت  نقـل  بـا  احـکام  مسـایل  بـه  تبلیـغ 
گونه گـون فقهـا نمی پـردازد و به مباحثـات عمیق 
و علمـی فلسـفی و کامـی در بـاِب عقیـده نیـز 
نیـازی نـدارد و آن را وظیفـۀ خـود نمی داند، بلکه 
وظیفـۀ اصلی جماعت، رسـانیدن مبـادی دین که 
در اصـول شـش گانه بازتاب یافته اسـت، می باشـد 
کـه هـر فـردی می توانـد در مـدت زمـان اندکـی، 
فضایـل اصـول شـش گانه را بیامـوزد و آن را برای 

تبلیـغ کند. دیگـران 

دیدگاه برخی علما دربارۀ جماعت
    آثـار و نتایـِج خـوب و فراگیـري کـه از جماعت 
تبلیـغ در داخـِل هندوسـتان و در ُکِل جهـان از 
جملـه قاره هـاي اروپا و امریکا به چشـم می خورد، 
بسـیاري از علمـاي بـزرگ و متفکِر جهان اسـام، 
بـا اعجاب و شـگفتِي خاصي از آن یـاد کرده اند؛ از 
جملـه شـیخ صالح بـن علي الشـویمان پژوهش گر 
عـرب کـه شـخصاً در یکـی از اجتماعـات جماعت 
حضـور پیـدا کرده اسـت، خاصۀ مشـاهداِت خود 
را چنیـن توصیـف مي کنـد: »چـه تصویـر گویـا و 
زیبـا از زنده گـي صحابـه و تابعیـن و تبـع تابعیـن 
رضـي اهلل عنهـم را در برابـر دیده گانت بـه نمایش 
گفتـار  ذکـر،  علـم،  همـه اش جهـد،  مي گذارنـد! 
شـگفت انگیز  فعالیت هـاي  نیکـو،  اعمـال  زیبـا، 
اسـامي، چهره هـاي درخشـان از علـم و ایمـان؛ 

چـه زنده گـي پـاک و مبارکي!«
از  یکـي  کـه  زندانـي  عبدالمجیـد  شـیخ      
نویسـنده گان جهان عرب اسـت، مي گویـد: این ها 
اهـل آسـمان انـد کـه روي زمیـن راه مي رونـد.

رابطـه  در  کتابـي  الجزایـري  ابوبکـر  عامـه      
آن  در  کـه  نمـوده  تألیـف  تبلیـغ  جماعـت  بـا 
می نویسـد: »آثـار جماعـت تبلیـغ در کشـورهاي 
مصـر، اردن، سـوریه، لبنان و یمن هویداسـت؛ چه 
بسـا منحرفانـي که به  راه راسـت هدایت شـدند و 
چـه بسـا افـراد غافـل و بي پروایی که بـه حقیقت 
رسـیدند و چه بسـا کسـاني که از دین اهلل اعراض 

داشـتند و بـه طـرف اهلل رجـوع کردنـد.«
    وقتـي از عامـه ابوالحسـن نـدوي رح سـؤال 
دعـوت  مسـیر  در  از چـه کسـاني  کـه  مي شـود 
متأثـر شـده اسـت، می گویـد: کسـي  کـه بیش از 

همـه در مـن تأثیر گذاشـت، موالنا محمـد الیاس 
بـود. ایـن مـرد از جانـب اهلل مأمـور بـود امـا نه از 
طریـق وحـي و رسـالت، بلکـه خداونـد او را بـراي 
ادامـۀ دعـوت انبیاء انتخاب نمـوده بود. )3ص28-
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شخصیت های معروف جماعت
    موالنـا محمـد الیاس کاندهلوی مؤسـس و امیر 
جماعـت، موالنـا محمـد یوسـف کاندهلـوی یگانه 
فرزنـد موالنـا الیـاس و مؤلـِف کتاب شـش جلدی 
حیـات صحابـه، عامـه ابوالحسـن نـدوی مؤلـف 
نزدیـک بـه سـه  صد جلـد کتـاب، موالنـا محمـد 
زکریـا کاندهلـوی مؤلف کتـاب »فضائـل اعمال«، 
بنـوری مؤسـس و مدیـر  موالنـا محمـد یوسـف 
اسـبق  عضـو  و  تـاون  بنـوری  اسـامیۀ  مدرسـۀ 
پارلمـان پاکسـتان، مولـوی غـام غـوث هـزاروی 
پاکسـتان، مفتـی محمـد  پارلمـان  اسـبق  عضـو 
شـفیع عثمانـی نویسـندۀ تفسـیر معـارف، مفتـی 
عام پاکسـتان و مؤسـس دارالعلوم کراچـی، موالنا 
انعـام الحسـن سـومین امیـر جماعـت کـه حدود 
سـی سـال مسـوولیت رهبری عمومـی جماعت را 
بـه دوش داشـته و به گوشـه و کنـار مختلِف عالم 
اسـام سـفر کـرده اسـت و همچنان موالنـا طارق 

جمیـل از جملـه علمـا و دعوت گران معـروِف این 
جماعـت بـه حسـاب می رونـد.

هنـد،  اسـبق  رییس جمهـور  حسـین  ذاکـر      
نخسـت وزیر  نوازشـریف  پـدر  شـریف  محمـد 
رییس جمهـور  تـاِرر  رفیـق  محمـد  پاکسـتان، 
پیشـین پاکسـتان نیـز از جملـه اعضـای جماعت 
تبلیـغ بوده انـد و جنـرال ضیاءالحـق نخسـت وزیر 
و رییـس ارتش اسـبق پاکسـتان و همان طـور نواز 

شـریف نخسـت وزیر آن کشـور بـا روابـط نزدیـک 
و نـگاه مثبتـی کـه بـه ایـن نهضـت داشـته اند، از 
جملـه حامیـان جماعت تبلیـغ به شـمار می روند.

پایان
    نهضـت تبلیـغ، یـک قـرن پیـش بـه دلیـِل 
این کـه تنهـا فعالیـت مـدارس دینـی در پخـش و 
گسـترش دعوت اسـامی به خصوص در شـبه قارۀ 
هند بسـنده نبود، توسـط شـیخ محمـد الیاس رح 
اسـاس گذاشـته شد و دیری نگذشـت که مرزهای 
هنـد را درنوردید و مورد اسـتقبال چشـم گیری از 
سـوی مسـلمانان و غیرمسـلمانان قرار گرفت و به 

اقصـا نقاط جهـان گسـترش یافت. 
    در یـک قـرن گذشـته، صدهـا هـزار انسـان در 
نتیجـۀ دعـوت افراد جماعـت تبلیغ، به اسـام فرا 
خوانـده شـده و صدهـا هـزار مسـلمان از اعمـال 
زشـت و خـاِف روحیۀ شـریعت اسـامی، دسـت 
جنبـش  ایـن  دعوتـی  صـف  بـه  و  برداشـته اند 

پیوسـته اند.
    شـبکۀ مـدارس دینـی وابسـته به حـوزه علمیۀ 
مهم تریـن  آن،  اطـراف  و  شـبه قاره  در  دیوبنـد 
مـی رود  شـمار  بـه  تبلیـغ  جنبـش  پشـتوانۀ 
از طریـق مشـارکت در  بـه گونـۀ مسـتقیم  کـه 
برنامه هـای دعوتـی و غیرمسـتقیم، روش دعوتـی 

و  عینـی  واقعیت هـای  درنظرداشـت  بـا  را  آن 
طریـق  از  آن،  ِشـگفت انگیز  تأثیرگزاری هـای 
خطابه هـا، کتاب هـا و نشـریه ها، تأییـد و طـاب 
مـدارس دینی را به سـفرهای تبلیغـی در چوکات 

ترغیـب می نمایـد. و  تشـویق  ایـن جنبـش 
    جماعـت تبلیـغ، دارای ویژه گی هایی سـت کـه 
و  تجمل گرایـی  از  دوری  می تـوان:  آن جملـه  از 
اسـراف ، تواضع و انکسـار، نرم خویـی و نیک زبانی، 

6- طـاووس بـن کیسـان ذکـوان: از عبادلۀ 
چهارگانـه و از ابوهریـره و زیـد بن ثابت و از 

گروهـی غیرآنـان روایت نموده اسـت.
 ابـن عبـاس می گویـد: مـن طـاووس را از 
اهـل بهشـت می پنـدارم. ابـن معیـن او را 
توثیـق نمـوده و ابـن حبـان گفتـه اسـت: 
طـاووس از عابـدان اهـل یمـن و از سـادات 
تابعیـن بـود، چهـل بـار بـه حـج رفتـه و 

اسـت.  بـوده  مسـتجاب الدعاء 
کوفـی:  ابویحیـی  کهیـل  بـن  سـلمۀ   -7
ابـن معیـن، ابوحاتـم، عجلـی و نسـائی او را 
توثیـق نموده انـد و ابن حبـان او را در کتاب 

ثقـات آورده اسـت. 
بـن  عبـداهلل  بـن  محمـد  بـن  قاسـم   -8
مسـعود:  بـن  عبـداهلل  بـن  عبدالرحمـن 
در  ابـن حبـان  ثقـه خوانـده،  را  او  احمـد 
کتـاب ثقـات آورده، ابـن حجر گفته اسـت: 
قاسـم ثقـه بـود به حدیـث، و از فقه و شـعر 
را  او  داشـته،  کامـل  آگاهـی  ایام النـاس  و 

می گفتنـد. زمانـش  شـعبی 
9- محارب بن دثار بن کردوس السدوسـی، 
احمـد، ابـن معیـن، ابـو زرعـه، ابوحاتـم و 
نسـایی او را ثقه دانسـته اند، ابوحاتم صدوق 
گفتـه، ابوزرعـه او را مأمـون خوانـده و ابـن 

حبـان در ثقـات ذکـر کرده اسـت. 
10- مخـول بـن راشـد الهنـدی ابـو راشـد 
رحمـه اهلل  احمـد  امـام  الخیـاط:  الکوفـی 
گفتـه: جـز خیـر دربـارۀ وی نمی دانـم؛ ابن 
معیـن، نسـائی و دارقطنـی او را ثقه خوانده 
و ابـن سـعد گفته ان شـاء اهلل او ثقه اسـت.

و  شـیوخ  از  تعـدادی  حـاِل  شـرح  ایـن 
اسـتاداِن امـام ابوحنیفـه بـود کـه اقـوال و 
گفته هـای علمـای جـرح و تعدیـل و حفاظ 
حدیـث را در مـورد آنـان تذکـر دادیـم کـه 
همـه ثقـه و معتمـد می باشـند و اکثـر آنان 
از کبـار تابعیـن و اصحـاب حدیـث و فقـه 
انـد کـه امـام ابوحنیفـه از ایشـان علـم فرا 

گرفتـه اسـت.
بـا ایـن بیـاِن مختصـر، دریافتیـم کـه اکثر 
اسـتادان امـام از کبـار تابعیـن بـوده، کـه 
بدیـن صـورت میـاِن او و میـان رسـول اهلل 
صلـی اهلل علیـه وسـلم، یـا صحابـی و یا هم 
از کبـار تابعیـن یـک تابعـی دیگـر و یـک 
صحابـی اسـت کـه بـه ایـن صـورت حدیث 
رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه وسـلم بـه سـند 

متصـل بـه او رسـیده اسـت. 
 امـا روایـت امـام از جابـر جعفـی بـا آن که 
در مـورد وی گفتـه کذاب اسـت؟!... پاسـخ 
ایـن  اسـت که امـام اگرچـه از جابـر جعفی 
روایـت نمـوده، لیکـن تصریح کـرده که وی 
کذاب و دروغ گوسـت. پـس روایت ابوحنیفه 
از جابـر از بـاِب اخـذ و تلقـی نبـوده بلکـه 
بـرای بیـان کـذب و دروِغ جابر بوده اسـت. 
از  روایـت  حدیـث،  علمـای  اصطـاح  در 
اشـخاص ضعیـف با بیـان ضعِف آنـان جایز 
اسـت )کمـا هـو دأب ائمـۀ الحدیـث کائمۀ 
الضعفـاء  عـن  یـروون  کتبهـم  فـی  السـتۀ 
ثـم یبینـون ضعـف الـراوی و هـذا االمـام 
زکاۀ  فـی  الحدیـث  یـروی  تـراه  الترمـذی 
الحلـی ثـم یقـول هـذا حدیـث رواه المثنی 

بـن الصبـاح عن عمـرو بن شـعیب نحو هذا 
والمثنـی بـن الصبـاح وابـن لهیعـۀ یضعفان 
فـي الحدیـث وال یصـح فـي هذا البـاب عن 
النبـي صلـی اهلل علیـه وسـلم شـيء(. امـا 
بـدون بیـان ضعـِف راوی و بـدون صراحـت 

بـه ضعـِف حدیـث، جایـز نمی باشـد.
گفتـه  ولـی  نمـوده  روایـت  جابـر  از  امـام 
دروغ گوتـر از جابـر جعفـی ندیـده ام و امـا 
اخـذ و تلقـی حدیـث جـز از شـیوخی کـه 
نـزد وی ثقـه بـوده باشـند، نکـرده اسـت 
و ایـن مطلـب بـا مراجعـه بـه شـرح حـاِل 
در  وی  شـروط  بررسـی  و  امـام  اسـتاداِن 

می شـود. واضـح  حدیـث 
مسانید و مرویات امام

در ایـن فصـل می خواهـم راجع به مسـانید 
و روایـاِت امـام که از طـرِف علما جمع آوری 
و تدویـن شـده و شـکِل مسـند را بـه خـود 
گرفتـه، معلوماتـی ارایـه دارم تـا بـا بیـاِن 
ایـن مطلـب اصـل موضوع کـه جایـگاه امام 
ابوحنیفه در حدیث اسـت، بیشـتر روشـن و 

واضـح گردد.
مسـانید امام را ابوالمؤیـد محمد بن محمود 
خوارزمـی متوفـای سـال 66۵ جمـع آوری 
نمـوده کـه به تعـداد پانزده مسـند رسـیده 
کـرده  نام گـذاری  جامع المسـانید  را  آن  و 
و در دو مجلـد بـه چـاپ رسـیده اسـت و 
ایـن مسـانید بنـا بـه گفتـۀ خوارزمـی کـه 
در مقدمـۀ کتابـش ذکـر کـرده، طـور ذیل 

ست:  ا
ابومحمـد  حافـظ  امـام  کـه  مسـندی   -1
عبـداهلل بـن محمد بـن یعقوب بـن الحارث 
االسـتاد  عبـداهلل  بـه  معـروف  حارثـی 

اسـت. کـرده  جمـع آوری 
2- مسـندی دیگـر امـام ابوحنیفـه کـه آن 
را حافـظ ابوالخیـر محمـد بـن المظفـر بـن 
موسـی بن عیسـی بـن محمـد گـرد آورده 

ست. ا
3- مسـند کـه امـام حافـظ ابونعیـم احمـد 

جمـع  اصبهانـی  احمـد  بـن  عبـداهلل  بـن 
نمـوده اسـت.

4- مسـند دیگـر امـام را شـیخ، امـام و ثقه 
ابوبکـر محمـد بـن عبدالباقـی بـن محمـد 
انصـاری رحمـه اهلل جمـع آوری کرده اسـت.
ابومحمـد  بـزرگ  عالـم  کـه  مسـندی   -۵
ابوالفـرج  شیخ االسـام  بـن  یوسـف 
الجـوزی  بـن  علـی  بـن  عبدالرحمـن 

اسـت. کـرده  جمـع آوری 
را حافـظ،  امـام کـه آن  6- مسـند دیگـر 
صاحـب جـرح و تعدیـل ابـو احمـد عبداهلل 

بـن عـدی جرجانـی گـرد آورده اسـت.
زیـاد  بـن  حسـن  امـام  کـه  مسـندی   -7

اسـت. کـرده  روایـت  رحمـه اهلل  لؤلـؤی 
بـن  عمـر  حافـظ  امـام  کـه  مسـندی   -8
حسـن آشـتیانی جمـع آوری نمـوده اسـت.
احمـد  ابوبکـر  امـام  کـه  مسـندی   -9
بـن محمـد بـن خالـد بـن حلـی کاعـی 

اسـت. کـرده  جمـع آوری 
10- مسـندی کـه امـام حافـظ ابوعبـداهلل 
محمـد بـن الحسـین بـن محمد بن خسـرو 

بلخـی جمـع آوری کرده اسـت.
11- مسـندی کـه امـام ابویوسـف قاضـی 
را  آن  انصـاری  ابراهیـم  بـن  یعقـوب 
جمـع آوری و از ابوحنیفـه روایـت نمـوده و 
بـه نـام نسـخۀ ابویوسـف نام گـذاری شـده 

اسـت.
12- مسـندی کـه امـام محمـد بن حسـن 
شـیبانی رحمـه اهلل جمـع آوری نمـوده و بـه 

نـام نسـخۀ محمـد یـاد می گـردد.
13- مسـندی کـه آن را فرزنـد امـام، حماد 
بـن ابی  حنیفـه جمع آوری نمـوده و آن را از 

پـدرش روایت کرده اسـت.
14- مسـندی کـه امـام الحافـظ ابوالقاسـم 
عبـداهلل بـن ابی العـوام سـندی جمـع آوری 

اسـت.  نموده 
ایـن مسـانیدی کـه ذکـر شـده، خوارزمـی 
آن هـا را ذکـر کـرده و کوثـری دو مسـند 

اسـت:  گفتـه  و  افـزوده  آن هـا  بـر  دیگـر 
مسـند دیگـری از ابوحنیفـه اسـت کـه او 
را ابوبکـر ابن المقـری و مسـندی دیگـر را 
ابوعلـی بکـری جمع آوری نمـوده و راجع به 
سـند ایـن مسـانید گفتـه: که اجـازه روایت 
شـده اسـت و همچنـان کوثری گفته اسـت 
سـوی  بـه  سـفرش  در  بغـدادی  خطیـب 
دمشـق مسـند ابوحنیفـه را کـه دارقطنـی 
جمـع آوری نمـوده و مسـند دیگـری را کـه 
مسـند  و  کـرده  جمـع آوری  شـاهین  ابـن 
دیگـری از امـام کـه خـود خطیـب بغدادی 
و  اسـت،  داشـته  خـود  بـا  نمـوده،  جمـع 
بدرالدیـن عینـی در تاریخ کبیر گفته اسـت 
تنهـا مسـند ابوحنیفه کـه ابن عقـده جمع 
نمـوده، بیشـتر از هـزار حدیـث را  احتـوا 
کـرده و آن نیـز غیـر از این مسـانید اسـت.  
بـا ایـن بیان واضح شـد کـه تعداد مسـانید 
مسـند  بیسـتویک  بـه  ابوحنیفـه  امـام 
می رسـد و علی رغـم گفتـۀ متعصبینـی که 
می گوینـد امـام ابوحنیفـه در حدیث غریب 
بـوده و اثـر تدوین یافتـه از او نمانده اسـت، 
بازهم برای توضیح بیشـتر بـه تاریخ  التراث 
العربـی تألیـف ُفؤاد سـزکین می رویـم و در 
آن کتـاب در مبحـث آثـار امـام ابوحنیفـه 

عبـارت ذیـل را می یابیـم:
ثالثـاً: مسـند ابی حنیفـه. بعـد در ذیـل این 
عبـارت روایـات مسـند را ذکـر می کنـد و 

می گویـد:
1- بـه روایـت ابـو یوسـف و بعد از آن پسـر 

وی یوسـف روایـت نموده اسـت.
2- روایـت حسـن بن زیـاد لؤلـؤی متوفای 
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سـپس روایـت ابوبکر بن محمد بـن ابراهیم 
و روایـت ابوعبـداهلل محمـد بن اسـحاق بن 
منـده، بعد روایـت ابونعیم اصبهانـی را ذکر 

. می کند
بـه ایـن سلسـله نسـخه های مسـند را کـه 
در کتابخانه هـای جهـان موجود انـد، یادآور 
شـمارۀ  و  نسـخه ها  شـمارۀ  حتـا  و  شـده 
قسـم را بـه تفصیل بیـان می دارد و سـپس 
داده،  توضیـح  را  مسـند  در  وارده  روایـاِت 
بحـث دراز و طویلـی تقدیـم نمـوده و بـه 

می پـردازد.  تفصیـل 
قـرار  علمـا  اهتمـام  محـل  امـام،  مسـند 
گرفتـه، برخـی آن را شـرح و برخـی هـم 
اختصـار و برخی هـم خدمِت دیگـری برای 

جملـه: از  نموده انـد  آن 
1- تنویـر السـند فـی ایضاح رموز المسـند: 
شـرح مسـند اسـت که عثمـان بـن یعقوب 
ابـن الحسـین بـن مصطفی الکماخـی آن را 

تألیـف نموده اسـت.
2- شـرح مسـند أبـی حنیفـه: از امـام فقیه 
بـن  محمـد  بـن  علـی  نورالدیـن  حنفـی 
سـلطان مشـهور بـه ماعلـی قـاری هـروی 

بیـروت. متوفی1014طبـع 
3- مقصـد المسـند مع مؤطا االمـام محمد: 
ایـن کتـاب مختصر مسـند اسـت کـه آن را 
ابوعبـداهلل محمـد بـن عبـاد بـن ملـک داد 
نمـوده  اختصـار   6۵2 متوفـای  الخاطـی 

ست. ا
االمـام:  مسـند  فـی  النظـام  تنسـیق   -4
کـه توسـط شـیخ محـدث محمـد حسـن 
سـنبهلی تألیف شـده اسـت. طبع کراچی. 
و  مؤلفـات  بـه  سـزکین  فـواد  محمـد 
جزوه هایـی کـه از احادیث امـام و مرویات 
و  می کنـد  اشـاره  شـده،  تألیـف  وی 

: یـد می گو
1- جزوه یـی از روایـت ابوحنیفـه کـه آن 
را ابوالحجـاج یوسـف بـن الخلیل دمشـقی 

متوفـای 648 جمـع آوری نمـوده اسـت.
2- احادیث سـبعۀ عن سـبعۀ من الصحابۀ 
جزوه یـی اسـت کـه حسـن بـن ابی بکر بن 

ابی القاسـم آن را تخریج نموده اسـت.
3- کتاب االربعیـن المختـارۀ مـن حدیـث 
االمـام ابی حنیفـه: ایـن جـزوه را یوسـف 
بن عبدالهـادی متوفـای 909 اخراج کرده 

ست. ا
را  آن  ابی حنیفـه:  االمـام  عوالـی   -4
اسـت.  نمـوده  جمـع آوری  الدمشـقی 
به دسـت  نتیجـه  ایـن  توضیـح  ایـن  بـا 
و  بـوده  مسـند  دارای  امـام  کـه  می آیـد 
اکثـر مؤرخیـن و مؤلفیـن بـه آن اعتـراف 

نـد.  نموده ا

غالم حسین دوانی

استاد عزیز احمد حنیف
بخش هشتم و پایانی

بخش چهارم و پایانی

رشــد اقتصــادی، جهانــی شــدن و پیشــرفت های جدیــد در فنــاوری موجــب شــده فســاد در اشــکال پیچیده یــی 
ــی  ــا دامنه ی ــد ب ــا فســاد بای ــارزه ب ــه مب ــر اســت، ظاهــر شــود و در نتیجــه، هرگون کــه پیوســته در حــاِل تغیی
گســترده، بــا توجــه بــه همــۀ جوانــب و به کارگیــری تمــام امکانــات، صــورت گیــرد. در عرصــۀ تجــارت، مدیریــت 
نقشــی حســاس در مبــارزه علیــه فســاد دارد و تنظیــم آهنــگ عملیــات در دســت او اســت و ایجــاد و تقویــت 
ــه عهــده دارد. فســاد در سیســتم هایی کــه دارای کنترل هــای  ــرای راهبــری بنــگاه را ب سیســتم های مناســب ب
ــا را  ــض آنه ــازۀ نق ــود اج ــه خ ــد و ب ــت می کن ــتم ها حمای ــازمان از آن سیس ــت س ــت و مدیری ــب اس مناس
نمی دهــد، نمی توانــد بــه آســانی ریشــه پیــدا کنــد. ایــن امــر در مــورد بخــش دولتــی نیــز صــادق اســت و در 

آن جــا نیــز آییــن راهبــری مشــابهی بایــد پدیــد آیــد. 
ــع  ــه مناف ــت ب ــن خدم ــری و هم چنی ــتکاری، جامع نگ ــی، درس ــای واقع گرای ــر ویژه گی ه ــابداران به خاط حس
عمومــی، شــهرتی دیرینــه دارنــد. حســابداران در بخــش خصوصــی و دولتــی مناصــب مهمــی را در اختیــار دارنــد 
و هم چنیــن بــه عنــوان مشــاوران و حسابرســان مســتقل، جایــگاه پراهمیتــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
ــا ســمت های حســاس  ــا فســاد نیســت، ام ــارزه ب ــان مب ــی آن ــی حســابداران و نقــش قانون ــۀ اصل گرچــه وظیف
آن هــا در واحدهــای اقتصــادی و ویژه گی هــای یــاد شــده و نقــش آنهــا در حفــظ منافــع عمومــی، جایــگاه آنــان 

ــا فســاد برجســته می ســازد.  ــارزه ب ــرای مب را در تاش هــای اجتماعــی ب

ــابداران  ــه حس ــود ک ــب می ش ــد، موج ــت آن ان ــه رعای ــزوم ب ــابداران مل ــۀ حس ــه هم ــی ک ــار اخاق ــن رفت آیی
ــی  ــای حرفه ی ــی و مراقبت ه ــتانداردهای واقع گرای ــن اس ــت، باالتری ــت و دول ــارت، صنع ــه، تج ــاغل در حرف ش
را بــه کار برنــد. اســتانداردهای حسابرســی، حسابرســان را در برابــر احتمــال تقلــب ُهشــیار می ســازد و از آنــان 
ــه مدیریــت  ــد و یافته هــای خــود را ب می خواهــد در برنامه ریــزی حسابرســی چنیــن احتمالــی را در نظــر بگیرن
گــزارش کننــد. آییــن راهبــری بنــگاه و کنترل هــای مالــی و دیگــر کنترل هــای داخلــی ایــن اطمینــان را پدیــد 
ــی، مســوولیت های خــود در برخــورد  ــای اقتصــادی و بخــش دولت ــه حســابداران شــاغل در واحده ــی آورد ک م
بــا فســاد را بــا جدیــت دنبــال کننــد. کنتــرل مدیریــت از روشــی کــه مدیریــت امــور بنــگاه اقتصــادی را اداره 

ــوب  ــزای چهارچ ــود. اج ــن می ش ــی جایگزی ــای مدیریت ــه و در فرآینده ــمه گرفت ــد، سرچش می کن
کنتــرل مدیریــت بــه شــرح زیــر اســت: 

ـ محیط مبادالتی شامل ارزش های اخاقی، صحت، سبک عملیاتی و رقابت است؛ 
ـ هدف گــذاری و تحلیــل ریســک یــا فرصــت، شناســایی فرصت هــا و ارزیابــی دقیــق فعالیت هــا کــه 

مدیریــت را بــرای اجتنــاب از ریســک های غیرضــروری آمــاده می ســازد؛ 
ـ مباشرت و حسابدهی در مورد فعالیت های مرتبط با نظام اطاعاتی در عملیات روزانه؛ 

ــردی، حسابرســی  ــف، شــاخص های عملک ــات مختل ــه وســیلۀ تحقیق ــی ب ــات کنترل ـ بازخــور عملی
ــرل؛  ــی کنت ــی اثربخش ــن ارزیاب ــتقل و هم چنی ــی و مس داخل

ـ تجزیه و تحلیل عملیات کنترلی، به منظور بهینه سازی و روش های کنترلی. 
ــن  ــر ســاختن نقــش خــود در ای ــا فســاد و اثربخش ت ــارزه ب ــۀ مب ــرای گســترش دامن حســابداران ب
ــم  ــر مه ــن ام ــان را در ای ــد و شایسته گی ش ــی بردارن ــای مهم ــد گام ه ــاس، می توانن ــارزۀ حس مب
اجتماعــی از طریــق اعتبــار بخشــیدن یــا اعتبــار نــدادن بــه صورت هــای مالــی بنگاه هــا و موسســات 

از طریــق حسابرســی اصولــی آشــکار ســازند. 
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صبـر و شـکیبایی و عفـو و گذشـت در مقابـل آزار و اذیـت 
از اختافـات فقهـی و بحث هـای سیاسـی،  مـردم، دوری 
تأکیـد و تمرکـز روی برنامه هـای تربیتـی خـودی، گرایش 
بـه تصـوف، محبـت به افـراد گنه کار و مشـرک را برشـمرد. 
معاصـر  اسـامی  حرکت هـای  به سـاِن  جنبـش  ایـن      
دیگـر، دارای مشـکاتی مانند دوری گزیـدن از فعالیت های 
و  افـراد  بـه  نسـبت  بی اعتمـادی  و  بدگمانـی  سیاسـی، 
سـازمان های سیاسـی، عـدم اسـتفاده از رسـانه های مدرن، 
کمـاِل  و  شـمول  جامعیـت،  از  ناقـص  برداشـت  و  بـاور 
دیـن مقـدس اسـام، نبـود ظرفیـت علمـی الزم در سـطح 
دسـته های تبلیغـی، اعتمـاد بـه احادیـِث ضعیـف و روایات 
بی بنیـاد، دیـدگاه متحجرانـه نسـبت بـه زنـان مبنـی بـر 
نشسـتن آنـان در خانـه و عـدم سـهم گیری در برنامه هـای 
دعوتـی و همچنـان محـدود سـاختن شـریعت اسـامی در 
مـوارد شـش گانه اسـت. این هـا از جملـه نقاطـی انـد کـه 
از سـوی علمـا و برخـی اندیشـمنداِن اسـامی معاصر مورد 

انتقـاد قـرار گرفته انـد.
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از  یکـی  فـراه می گویـد،  والـی  عبدالبصیرسـالنگی 
دلیل هـای افزایـش تلفـات نیروهـای امنیتی حضور 

افـراد نفـوذی انـد کـه بـا طالبـان ارتبـاط دارند.
بـه گفتـۀ والـی فـراه، برخـی فرماند هـان پاسـگاها، 
تحقیـق  بـدون  و  بـه صـورت خودسـر  را  افـرادی 

وبررسـی بـه عنـوان سـرباز اسـتخدام کـرده اند که، 
ایـن موضـوع تلفـات نیروهـای امنیتـی را افزایـش 

داده اسـت.
سـالنگی مـی گوید کـه او چندیـن پاسـگاه  پولیس 
نظـم عامـه و اردوی ملـی را ازنزدیک بررسـی کرده 

اسـت؛ و یافته هایـش نشـان می دهـد کـه ارتبـاط 
درونـی پاسـگاها بـا طالبـان دلیـل باال رفتـن تلفات 

نیروهـای امنیتـی بوده اسـت.
والـی فـراه، ناهماهنگـی میـان نهادهـای امنیتـی، 
و  تجهیـزات  کمبـود  طالبـان،  گسـتردۀ  فعالیـت 
منظـم نبـودن تشـکیات نیروهـای امنیتـی را، از 
امنیتـی  نیروهـای  تلفـات  افزایـش  عوامـل  دیگـر 

می خوانـد. والیـت  درایـن 
والـی فراه مـی افزایـد که بـرای جلوگیـری ازتلفات 
نیروهـای امنیتـی، دسـتور تشـکیل هیئتـی را داده 
را  امنیتـی  نیروهـای  پاسـگاهای  تمـام  تـا  اسـت 

بررسـی کـرده و افـراد خودسـر را اخـراج کننـد.
 والـی فراه مـی گوید کـه براسـاس ارزیابی ها، بیش 
مسـیر  و  ولسـوالی  در10  مسـلح  طالـب  از 63۵0 
راه هـای ایـن والیـت فعالیـت دارنـد؛ کـه ایـن امـر 
رفـت و آمـد نیروهـای دولتـی را بـا مشـکل مواجـه 

اسـت. کرده 
سـخنان والـی فـراه درحالـی بیـان می شـود کـه بر 
اسـاس برخـی گزارش ها در یک ماه گذشـته دسـت 
حمله هـای  در  امنیتـی  نیروهـای  از  تـن   40 کـم 

طالبـان کشـته شـده اند.

حکمتیـار  تایمـز،  نیویـورک  نظـر  بـه 
در  امنـی  نـا  دهـه  چندیـن  طـی  در 
افغانسـتان، چندیـن بـار اتحـاد بسـته و 
اتحـاد شکسـته شـده اسـت. نیویـورک 
تایمـز قیـد کـرده اسـت کـه حکمتیـار 
از جنگجویـان مـورد توجه سـی آی اس 
علیه اتحاد شـوروی بود؛ جنگ سـاالری 
کـه کابـل را لگـد مـال کـرد، نخسـت 
وزیـری کـه بـه سـتایش شـبکه القاعده 
پرداخـت؛ هـم با طالبـان از در دوسـتی 
پیـش آمـده و هـم بـا طالبـان دشـمنی 
عملیـات  از  شـرمانه  بـی  وی  ورزیـد؛ 
امریـکای  نیروهـای  علیـه  انتحـاری 
پشـتیبانی خـود را اعـام کـرده اسـت.

نیویـورک تایمـز می گویـد کـه معاملـه 
بـه  صلحـی  گلبدیـن  بـا  غنـی  دکتـر 
درمیـان  او همچنـان  و  نیـاورده  میـان 
نیروهـای عمده فـردی غیرقابـل اعتماد 
و منفـور شـناخته می  شـود. بـه گفتـه 
روزنامـه، حکمتیـار در نتیجـه مصالحـه 
بـا حکومـت به عنـوان یک نیـروی قابل 
توجـه به حسـاب نیامـده امـا وی اصرار 
دارد کـه مـی تواند در سـامان دهی یک 
جـور آمد سـری با طالبان نقـش حیاتی 

داشـته باشـد. او درمصاحبـه ای مدعـی 
شـده کـه وی بـه عنـوان یـک میانجـی 
بـا مولـوی هیبـت اهلل آخونـد زاده رهبـر 

طالبـان رابطـه برقـرار کرده اسـت.
 حکمتیـار رونـد آشـتی بـا طالبـان را 
پیـش بـرده کـه براسـاس آن می شـود 
در برخـی جاهـا مناطقـی را بـه عنـوان 
نواحـی خودگـردان یـا والیـات بـه طور 

رسـمی بـه آنـان واگـذار شـود. گلبدین 
مناطـق خـود مختـار را »نواحـی امـن« 
لقب داده که بخشـی از قلمرو افغانستان 
باقـی مـی مانند کـه درعـوض، نیروهای 
نظامـی از آن مناطـق خـارج می شـوند.
اقدامـی  کـه   اسـت  گفتـه  گلبدیـن 
بسـیار مؤثـر بـوده و مسـتر غنـی هـم 
اسـت.  کـرده  حمایـت  نظریـه  ایـن  از 

امـا دپلومـات و تحلیگـران امـور نظامی 
باورنـد کـه در حـال حاضـر در  بدیـن 
آشـکاری  کاهـش  خشـونت ها  سـطح 
بـه  رابطـه  در  و  نمی خـورد  بـه چشـم 
مصالحـۀ گسـترده تر کدام چشـم اندازی 

نـدارد. وجـود 

د افغانســتان د مخابراتــو او معلومــايت ټکنالــوژۍ وزارت 

ــر د  ــوري فای ــه د ن ــتان ت ــتانه افغانس ــه ترکمنس ــي، ل واي

ــل شــوې دي. ــو چــارې پی غځول

دغــه وزارت وايــي، لــه ترکمنســتانه د نــوري فایــر پــروژې 

پــه عمــي کېــدو رسه بــه، د انټرنیټــي خدماتــو پــه وړانــدې 

کولو کــې، ډېــر بدلونونــه رايش.

ــل د دوشــنبې  د دغــه وزارت ســاکار خــان زمــان امرخې

ــو  ــه« ازادي راډی ــه ۱۴ م ــه ورځ »د ۱۳۹۶ کال د کــب پ پ

ــوی او  ــل ش ــي کار پی ــروژې عم ــې پ ــل، د دغ ــه ووی ت

ــواره  ــتونزه ه ــو س ــي خدمات ــه، د انټرنیټ ــپړېدو رسه ب بش

يش.

نوموړي زیاته کړه:

ــل وخــت  ــه خپ ــت او پ ــه دق ــروژه پ ــري دغــه پ ــه چې »ک

ــوي  ــاره ق ــوري لپ ــر ن ــې د فی ــواد ک ــه هې ــپړه يش، پ بش

ــر  ــې فای ــه چ ــی دی، هرکل ــه دې معن ــړ دی او دا پ مات

لــه ترکمنســتانه انتقالېــږي، قطعــه بــه نــي او دغــه پــروژه 

ــره مهمــه ده.« ــه ډې مــوږ ت

ــای  ــروژې رسه یوځ ــي پ ــروژه د ټاپ ــر دا پ ــوري فای د ن

ــږي چــې نیمــروز،  ــه انتقالې ــه ترکمنســتانه افغانســتان ت ل

هــرات، کندهــار او هلمنــد والیتونــه تــر پوښــښ راويل.

د افغانســتان د مخابراتــو او معلومــايت ټکنالــوژۍ وزارت 

پــه وینــا، دغــه پــروژه بــه نــورو والیتونــو تــه هــم انټرنیټــي 

اســانتیاوې برابــرې کــړي.

ــوري  ــم د ن ــن رسه ه ــه چی ــتان ل ــدې افغانس ــردې وړان ت

ــه  ــې ل ــروژه چ ــه پ ــړې او دغ ــلیک ک ــروژه الس ــر پ فای

بدخشــان څخــه تېرېــږي، دغــه هېــواد بــه د معلوماتــو پــه 

ټرانزیټــي مرکــز بــدل يش او د عوایــدو پــه ډېرېــدو رسه بــه 

ــه هــم کمــه يش. ــو بی د انټرنیټــي خدمات

ــا،  ــه وین ــوژۍ وزارت پ ــايت ټکنال ــو او معلوم د مخابرات

افغانســتان دا مهــال پــه پــام کــې لــري چــې له تاجکســتان 

او قرغزســتان څخــه هــم نــوري فایر افغانســتان تــه انتقال 

ــو  ــو کلون ــو پنځ ــر راتلونک ــه ت ــه دې رسه ب ــې پ ــړي چ ک

ــانتیاوې  ــي اس ــم انټرنیټ ــه ه ــو ت ــورو والیتون ــورې ۹ ن پ

ــرې يش. براب

یوشــمېر اقتصــادي کارپوهــان لــه ترکمنســتانه افغانســتان 

تــه د نــوري فایــر انتقــال لــه اقتصــادي پلــوه ګټــور ګڼــي.

ــي،  ــن ســیحون واي ــون اســتاد ســیف الدی ــل پوهنت د کاب

ــوه حــده د  ــر ی ــه ت ــدو رسه ب ــه عمــي کې ــروژې پ د دې پ

ــه میلیاردونــو  فســاد مخنیــوی ويش او د دولــت عوایــد ب

ــه يش. ــه پورت ــرو ت ډال

ښاغلی سیحون وایي:

»افغانســتان د دې وړتیــا لــري چــې د انټرنیټــي خدمتونــو 

ــی  ــه دې معن ــړي، دا پ ــات ک ــد زی ــل عوای ــه الرې، خپ ل

چــې کــه چېــرې د اعتــاد ورکونــې او کرېډټــي سیســتم 

ــه  ــت ت ــه خــوا دول ــد د خلکــو ل ــه الرې د خلکــو عوای ل

انتقــال يش، ۵۰ تــر ۶۰ ســلنه د دولــت عوایــد زیاتېــږي 

چــې دوه نیــم تــر درې ميلیــارده ډالــر کېــږي او دا د 

ــه ده.« ــه رسچین ــره ښ ــل ډې ــې د متوی بودج

ــي  ــې د انټرنیټ ــواد ک ــه هې ــه دغ ــه دې رسه رسه پ ــو ل خ

خدمتونــو چټکیــا د خلکــو لــه انتقادونــو رسه مــخ شــوې 

ــم  ــړي ه ــمېر غ ــو ش ــورا ی ــي ش ــې د م ــې اوس ی چ

ــدوي. تأيی

پــه ولــي جرګــه کــې د خلکــو اســتازې ذکیــه ســنګین 

ــړي ډول د  ــه ځانګ ــه پ ــي خدمتون ــال انټرنیټ ــي، دا مه واي

دغــو خدمتونــو چټکتیــا د کابــل پــه ګــډون د افغانســتان 

ــري او  ــتونزې ل ــم س ــې ه ــارونو ک ــورو ښ ــرو ن ــه اک پ

ــه  ــو ت ــه خدمتون ــک ان دغ ــې خل ــو ک ــو والیتون ــه ډېرې پ

ــري. ــه ل ــم ن ــی ه الرسس

نومــوړې هیلــه ښــيي چــې لــه ترکمنســتانه افغانســتان تــه 

ــتونزې  ــو رسه دا س ــه پېدلېدل ــروژې پ ــر د پ ــوري فای د ن

ــوارې يش. ه
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رزاق مأمون

مخابراتو وزارت: 

له ترکمستانه افغانستان ته د نوري 

فایرب د لېږد چارې پیل شو

حدود 24 درصد مراکز تثبیت...
 میکانیزم هــا طــوری ســنجیده شــوند کــه اشــخاص 
زورمنــد و نیروهــای امنیتــی خــود نیــز در امــور 
انتخابــات مداخلــه نکــرده و نیــز نیروهــای امنیتــی در 
ــوند  ــم می ش ــب مته ــه تقل ــه ب ــانی ک ــت کس بازداش

ــد. همــکاری کنن
بــه گفتــه او، تیم هــای مشــترک از نهادهــای مختلــف 
در بخش هــای کاری رونــد انتخابــات ایجــاد شــده تــا 

مســایل انتخابــات را بــه پیــش ببرنــد.
او تصریــح کــرد، کمیســیون انتخابــات در بعــد 
عملیاتــی نیــز بــه همکاری هــای نهادهــای دولتــی بــه 

ــرورت دارد. ــی ض ــای امنیت ــژه نهاده وی
ــا  ــات ب ــیون انتخاب ــروز کمیس ــورتی ام ــت مش نشس
حضــور نماینــدگان ســازمان ملــل متحــد و نهادهــای 

ــود. ــر شــده ب ــی در دای حکومت
انتفــاد فیفــا از مداخلــه حکومــت در کمیســیون 

انتخابــات
در ایــن حــال، موسســه انتخابــات آزاد و عادالنــه 
افغانســتان )فیفــا( اعــام کــرده کــه برخــورد حکومت 
در مســایل مربــوط به کمیســیون انتخابــات در جریان 

ــوده اســت. ــه ب یــک ســال گذشــته مداخله جویان
انتفــاد فیفــا از مداخلــه حکومــت در کمیســیون 

انتخابــات

ــه افغانســتان )فیفــا(  ــات آزاد و عادالن موسســه انتخاب
اعــام کــرده کــه برخــورد حکومــت در مســایل 
ــک  ــان ی ــات در جری ــیون انتخاب ــه کمیس ــوط ب مرب

ــت. ــوده اس ــه ب ــته مداخله جویان ــال گذش س
ــا  ــای فیف ــوول برنامه ه ــری مس ــم اصغ ــد نعی محم
روز دوشــنبه )14حــوت( در یــک نشســت خبــری در 
کابــل برخــورد حکومــت بــا کمیســیون انتخابــات در 

ــد. ــه خوان ــال را مداخله جویان ــک س ــان ی جری
وی گفــت کــه بــه دلیــل ضعــف و بــی برنامه گــی کــه 
در جریــان بیــش از یک ســال در کمیســیون انتخابات 
حاکــم بــوده، مداخلــه حکومــت در امــور کمیســیون 
کامــا محســوب بــوده و اعتراضــات گســترده جریــان 

هــای سیاســی را نیــز برانگیختــه اســت.
وی تاکیــد کــرد کــه ایــن نگرانــی هنــوز هــم موجــود 
اســت و کمیســیون بــا کارکــرد مســووالنه و مســلکی 
ــد ثابــت کنــد کــه در معــرض مداخلــه حکومــت  بای

قــرار نــدارد.
مدیــر برنامه هــای فیفــا بــا اشــاره بــه احتمــال تاخیــر 
ــش از  ــه پی ــده ک ــال آین ــات س ــزاری انتخاب در برگ
ایــن از ســوی کمیســیون مطــرح شــده اســت، بیــان 
داشــت کــه اعــام تاخیــر یــا تعویــق انتخابــات وظیفه 
کمیســیون مســتقل انتخابــات نیســت و ایــن نهــاد به 
صــورت غیــر قانونــی در ایــن مــورد تصمیــم گیــری 

مــی کنــد.

اصغــری خاطــر نشــان کــرد کــه شــاخصه هایی کــه 
ــه موقــع را زیــر  ــات شــفاف و ب برگــزاری یــک انتخاب
مدیریــت کمیســیون انتخابــات تضمیــن کنــد تاکنون 

مشــاهده نشــده اســت.
ــا از  ــه فیف ــک نظــر ســنجی ک ــان براســاس ی همچن
ــت  ــز اکثری ــته نی ــور داش ــس کش ــدگان مجل نماین
ــیون  ــا کمیس ــت ب ــورد حکوم ــس برخ وکای مجل

ــد. ــرده ان ــوان ک ــه عن ــه جویان ــات را مداخل انتخاب
در ایــن بررســی آمــده اســت کــه از میــان 80 وکیــل 
ــن بررســی  ــف افغانســتان در ای ــات مختل ــه از والی ک
شــرکت کــرده انــد 90 در صــد آنهــا برخــورد حکومت 
بــا کمیســیون انتخابــات را مداخلــه جویانــه و در تضاد 

ــا احــکام قانــون می داننــد. ب
یافته هــای ایــن نظــر ســنجی همچنــان نشــان 
ــک  ــان ی ــات درجری ــیون انتخاب ــه کمیس ــد ک می ده
ســال در بخــش آمادگــی هــا بــرای برگــزاری انتخابات 
بــه شــدت ضعیــف عمــل کــرده و در ســردرگمی و بی 

ــرار داشــته اســت. ــق ق ــی مطل برنامه گ
بیــش از نیمــی شــرکت کننــدگان ایــن نظــر ســنجی 
ــی و  ــات پارلمان ــع انتخاب ــه موق ــزاری ب ــه برگ ــز ب نی
ــیدی  ــده خورش ــال آین ــا در س ــوالی ه ــورای ولس ش
بــی بــاوری نشــان داده و بــا طــرح تــک کرســی شــدن 

حــوزه هــای انتخاباتــی  نیــز مخالفــت کــرده انــد.

ACKU
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ورزش
عصمت اهلل راغب

ارگ در پی ایجاد شکاف تازه است
بـاور مـن ایـن اسـت کـه ارگ تـالش دارد تـا از هـر راه 
ممکـن بتوانـد رابطـه اش را تـا فـرا رسـیدن سـال نـو بـا 
رهبـری بلـخ عـادی بسـازد و نهایتـًا آخرین ضربـه را در جشـن نوروز 
بـر عطامحمـد نور وارد کند. یعنی در آسـتانۀ برگزاری جشـن سـال نو، 
غنـی بایـد بـه هـر قیمتی کـه می شـود، ماهـی مـراد را بگیرد، امـا حاال 
در نـوع سیاسـت اعالنـی تـوپ در میـدان اسـتاد عطـا اسـت و اختیـار 
دارد کـه تفاهم نامـه امضـا می کنـد یـا بـه بهانۀ صـالح و فـالح مملکت 
از آن می گـذرد. رسـالت دیگـری کـه تیـم ارگ در برابر تمـام رقیبانش 
دارد، ایـن اسـت کـه غایتًا می کوشـد تا بتوانـد در چگونه گـی مذاکرات 
نیـز بیـن تیـم رقیـب اختـالف بینـدازد. نمونه هـای کالن از این دسـت 
نفاق افگنـی را اول در ایجـاد شـکاف بین ریاسـت اجرایی و اسـتاد عطا 
تجربـه کردیـم کـه قطعًا پشـت سـر آن ارگ بـود و حاال هم بـه نحوی 
بـا فرسـتادن اسـتانکزی و رحیمـی بـه بلـخ، می خواهـد رابطـۀ نـور و 

هیـأت مذاکـره کننـدۀ جمعیـت بـا ارگ را پُر تنش بسـازد.
اسـتاد عطـا بایـد بدانـد که ارگ نـه از اول صـادق بوده، نه حـاال صادق 
اسـت و نـه هـم در آینـده صـادق خواهد ماند؛ امـا در این میـان با تمام 
ترفندهـا تـا این جـای کار توانسـته اسـت در بطی سـازی رابطـۀ رقبـای 
سیاسـی خـود خـوب بدرخشـد؛ مخصوصـًا بـا جـدا کـردن پشـت از 
شـکم)جمعیت را از ریاسـت اجرایـی( و پارچه پارچـه سـاختن حـزب 
جمعیـت از درون کارهـای کالنـی را انجـام داده اسـت و هنـوز ایـن 
رونـد ادامـه دارد. خـوب اسـت در شـرایط فعلـی اختـالف درون تیمی 
هم پیمانـان انتخاباتـی کنار گذاشـته شـود و همـه باهم در برابر اسـتبداد 
نـرم ارگ کـه بـه بهانـۀ عدالـت و شایسته سـاالری دروغیـن همـه را به 
زانـو در  آورده اسـت، یکجـا بیسـتند. بـه یـاد داشـته باشـید کـه هدف 
واحـد اسـت، هـم ریاسـت اجرایـی و هـم حـزب جمعیت، هـر دو در 
پـی یـک چیـز اند، آن هـم رسـیده گی بـه خواسـت های مـردم و تحقق 
عدالـت شـهروندی و.... پـس در راه رسـیدن به این خواسـِت مشـترک 

نبایـد قـوت واحدتـان را به اجـزا تقسـیم کنید.

امراهلل صالح

ویالهای شیرپور از کی ها است؟
بــودم،  ملــی  امنیــت  عمومــی  رییــس  وقتــی 
ــدون  ــه ب ــت داد ک ــم هدای ــرزی برای ــور ک رییس جمه
ــه در  ــم ک ــع کن ــات جم ــد معلوم ــهرداری بای ــناد ش ــه اس ــه ب مراجع
ــان  ــغ چن ــرا تبلی ــت؟ زی ــا اس ــیرپور از کی ه ــای ش ــت خانه ه واقعی
بــود کــه همــۀ ایــن محلــه از حواریــون مارشــال فیهــم، دوســتان او و 
بــه اصطــالح زورمنــدان شــمال اســت. تاریــخ دقیــق آن را تــالش دارم 
پیــدا کنــم. مــن هــم بــه کارمنــدان مســلکی وظیفــه ســپردم تــا یــک 
ــکان،  ــا و در صــورت ام ــام خانه ه دوســیۀ مســتند شــامل عکــس تم
ــر  ــی ه ــرف تخمین ــاختمانی و مص ــرکت های س ــرارداد ش ــی ق کاپ
خانــه را برایــم طــی دومــاه آمــاده ســازند. بعــد از چهل وپنــج روز کار 
مســلکی و مخفــی، دوســیه ها آمــاده شــد و مــن آن هــا را یــک روز بــه 
صــورت مســتقیم بــه شــخص رییس جمهــور ســپردم. بارهــا و بارهــا 
ــیه ها  ــه دوس ــدم ک ــم، می دی ــه ارگ می رفت ــی ب ــرای گزارش ده ــه ب ک

ــت. ــان اس ــوز در دفترش هن
امــا یــک شــام برایــم شــخص جنــاب کــرزی زنــگ زد و گفــت کــه 
عاجــل بــه ارگ بیــا. وقتــی بــه دفترشــان رســیدم، دیــدم کــه از چنــد 
ــا  ــی ب ــاری و حزب ــد تب ــی از دی ــچ ربط ــه هی ــود ک ــکان خ ــر نزدی نف
ــتنطاق دارد و  ــدی اس ــیار ج ــو بس ــه نح ــتند، ب ــد نداش ــال فقی مارش
ــان، از  ــس خانه های ش ــان دادن عک ــا نش ــت و ب ــی اس ــی عصبان خیل
ــاختمان های  ــن س ــرای ای ــول ب ــه پ ــما این هم ــه ش ــد ک ــان می پرس آن
ــی  ــای زلم ــد؟ آق ــا کردی ــر را از کج ــزه و غول پیک ــر، بی م بی کرکت
ــای  ــا آق ــی ب ــه خیل ــی ک ــت مل ــم امنی ــس ریاســت ده مجــددی، ریی
کــرزی نزدیــک بــودف یکــی از آدم هــای زیر ســوال بــود. آقــای کرزی 
ــن ســاختمان های  ــاًل یکــی از بزرگ تری ــه مث ــدم نمی دانســت ک ــا آن ت
شــیرپور از آقــای علــی احمــد جاللــی اســت کــه وزیــر داخلــه بــود 
و بــه اصطــالح شــامل فهرســت »جنگ ســاالران« نبــوده و خــودش را 
تکنوکــرات پاک دامــن معرفــی کــرده بــود؛ بــه هــر رو، متوجــه شــد که 
مالــکان خانه هــا و زمین هــا شــامل تمــام اعضــای کابینــه بــه اســتثنای 
ــه  ــای ســپنتا و تمــام روســای ادارات ب ــداهلل و آق ــداهلل عب ــور عب دوکت
غیــر از مــن کــه گرفتــن زمیــن در شــیرپور را رد کــرده بــودم، تمــام 
والی هــای بانفــوذ و بی نفــوذ شــامل می شــد. آدم هــای مهــم سیاســی 
ــی و  ــورای مل ــای ش ــاد اعض ــمار زی ــتان، ش ــۀ افغانس ــار گوش از چه
ــامل  ــا ش ــت ی ــامل در حکوم ــه ش ــرب ک ــده از غ ــای آم تکنوکرات ه

در سیاســت بودنــد، مالــکاِن ایــن ویالهــا بودنــد.
ــوی  ــادی و معن ــوت م ــر ثب ــتوار ب ــیه اس ــه دوس ــال از این ک ــه هرح ب
بــود، حداقــل کســانی کــه در آن مجلــس شــام گاهی حضــور 
ــه  ــی ب ــد از مدت ــن بع ــل نداشــتند و م داشــتند، اســتدالِل ضــد و بدی
اجــازۀ جنــاب کــرزی صاحــب، جلســه را تــرک کــردم. بعــد از ایــن 
را »جنگ ســاالران«  این کــه گویــا شــیرپور  رویــداد ســروصدای 
ــد، خامــوش شــد؛ امــا امــروز چــرا ایــن خاطــره را  غصــب کــرده ان
می نویســم؟ حــاال نیــز کســانی کــه در ارگ انــد، هرازگاهــی در دفــاع 
ــن  ــب را دام ــِث غص ــی، بح ــت فعل ــاکارای حکوم ــی های ن از پالیس
ــا اذهــان منحــرف شــود. بهتریــن راه حــل ایــن اســت کــه  می زننــد ت
ــکان  ــتان فهرســت مال ــزرِگ افغانس ــهرهای ب ــام ش ــهرداری های تم ش
ــرخ شــهرداری در  ــه ن ــع شــده ب ــا توزی زمین هــای غصــب شــده و ی
ــود.  ــک ش ــفید تفکی ــیاه و س ــا س ــد ت ــر کنن ــته را نش ــال گذش ۱۷ س
شــیرپور شــاید مشــهورترین محلــه اســت، ولــی بایــد تمــام کابــل و 
تمــام شــهرها را یکایــک تحــت پوشــش قــرار دهنــد؛ غــرب کابــل و 

ــرد. ــرار گی ــد اســتثنا ق ــان نبای ســاحۀ دارالم

از گوا ردیوال  FA انتقاد عضو ارشد 

اسنایدر:
زمـان خـداحافظی 

فرا رسیـده بود از فـوتبال ملـی  من 

فیـسبـوک نـــامــه

ــوال  ــپ گواردی ــس از پ ــال انگلی ــۀ فوتب ــی اتحادی ــر اجرای مدی
ــد، انتقــاد کــرد. ــه لبــاس خــود می زن ــان زردی کــه ب بابــت روب
 )FA( ــال انگلیــس ــۀ فوتب ــی اتحادی ــر اجرای ــن، مدی ــن گل مارتی
ــت از  ــوال در حمای ــپ گواردی ــه پ ــان زردی ک ــاد از روب در انتق
فعــاالن سیاســی کاتالونیایــی زندانــی شــده در جریــان برگــزاری 
ــس  ــر انگلی ــگ برت ــای لی ــیتی در رقابت ه ــای منچسترس بازی ه
ــا  ــت: م ــی« گف ــو کِ ــۀ »ی ــه روزنام ــد، ب ــود می زن ــاس خ ــه لب ب
ــم  ــر دادی ــس را تغیی ــال انگلی ــۀ فوتب ــماره »۴« اتحادی ــون ش قان
کــه بــر ایــن اســاس اســتفاده از نشــان هایی همچــون نشــان گل 
ــان های  ــتفاده از نش ــا اس ــت، ام ــاز اس ــاس مج ــقایق روی لب ش
ــل ســتارۀ  ــی باشــند مث ــه شــدت مذهب ــد ب ــه می توانن متضــاد ک
داود مجــاز نیســتند و مــا نمی خواهیــم چنیــن چیــزی را ببینیــم.
ــپ  ــان زرد پ ــه روب ــم ک ــفاف می گوی ــه و ش ــزود: صادقان او اف
ــا اســت  ــوال نشــانی سیاســی و ســمبل اســتقالل کاتالونی گواردی
ــر  ــپانیایی ها، غی ــی از اس ــه خیل ــم ک ــما بگوی ــه ش ــم ب و می توان
کاتاالن هــا از چنیــن چیــزی خوش شــان نمی آیــد. کاری کــه مــا 
می کنیــم ایــن اســت کــه منصفانــه قوانیــن را بــه اجــرا بگذاریــم. 
ــا  ــی رود، ام ــمار نم ــه ش ــی ب ــمبلی سیاس ــقایق، س ــان گل ش نش

روبــان زرد ســمبلی سیاســی اســت.
ــان خاطرنشــان  ــال انگلیــس در پای ــه فوتب ــی اتحادی ــر اجرای مدی
کــرد: آیــا مــا بایــد کنــار زمیــن کســی را داشــته باشــیم کــه نشــان 
حــزب اســتقالل بریتانیــا و یــا نشــان داعــش را روی ســینه خــود 
داشــته باشــد؟ بــرای همیــن اســت کــه نمی خواهیــم کســی روی 

پیراهــن فوتبــال چنیــن نشــان هایی داشــته باشــد.

وســلی اســنایدر، ســتارۀ تیــم ملــی هالنــد پــس از اعــالم 
ــم ســخن  ــن تصمی ــل ای ــارۀ دالی ــی درب بازنشســته گی از ردۀ مل

ــت. گف
او اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه این کــه جام جهانــی را از دســت 
دادیــم، بهتریــن زمــان بــرای خداحافظــی مــن از تیــم ملــی همین 
ــی دارم. بخشــی  ــاس نارنجــی خاطــرات خوب ــود. از لب لحظــه ب
ــن لبــاس ســپری شــد.  ــی مــن در ای از بهتریــن روزهــای فوتبال
ــی  ــم مل ــرای تی ــوان ب ــام ت ــا تم ــن ب ــد م ــواداران بدانن ــم ه مایل
ــیرینی  ــای ش ــخ، روزه ــات تل ــر لحظ ــالوه ب ــردم و ع ــازی ک ب
ــردم.  ــه ک ــم تجرب ــی ۲۰۱۰ را ه ــش در جام جهان ــد درخش مانن
ــم.  ــت می کن ــال کشــورم آرزوی موفقی ــد فوتب ــرای نســل جدی ب
هــر کمکــی از دســتم ســاخته باشــد، بــرای کمــک بــه تیــم ملــی 
ــال  ــد، فوتب ــدوارم نســل جدی ــغ نخواهــم کــرد. امی کشــورم دری

ــه اســتحقاقش را دارد، برســانند. ــه جایگاهــی ک ــد را ب هلن

بیماری به نام کتابخانۀ عاّمه!

پارسـال در چنیـن  روزهایـی در کابـل بـودم، کاری اداری مـرا مجبـور کرده 
بـود کـه ده روز در کابـل، از ایـن اداره بـه آن اداره سـرگردان باشـم. روزی 
بـه کتاب خانـه عاّمـه کابـل رفتـم؛ سـال ها در آرزوی چنیـن فرصتـی بودم؛ 
تـا بتوانـم بـه برخـی اسـناد تاریخـی و برخـی کتاب ها دسترسـی پیـدا کنم. 
در طبقۀ اول سـمت راسـت دور خوردم؛ سـالن مطبوعات بود. سـالن خرد 
بـا میـزی در وسـط کـه کسـی در اطـراف آن نبـود. چنـد قفسـه مجله هـای 
جلـد شـده، طـرف دیگـر ویترینـی از نشـریات و روزنامه هـای جدیـد. دو 
جـوان کـه از کارمنـدان کتاب خانـه و البـد مسـوول همیـن سـالن بودند، با 
شـک و تردیـد بـه مـن خیـره شـدند؛ در آن لحظه مـن هم از شـوق چندان 
هوشـی در سـر نداشـتم و هیچ فکـر نکردم که چـرا این دو جـوان این گونه 
بـه مـن خیـره شـده اند؛ اّمـا حـاال کـه تأّمـل می کنـم معنـای تعجـب و نگاه 
تیـز و خیـره آن هـا را می فهمـم؛ آن هـا بـا خـود می گفتنـد: چطور یـک آدم 
میان سـاِل ظاهـراً عاقـل در سـاعت ۹ صبـح همـه کار و زنده گـی خـود را 
گذاشـته و بـه کتاب خانـه آمده اسـت. چـه چیـزی مهمی در این جا هسـت 

کـه او را بدین جا کشـانده اسـت؟!
بـرای این کـه اطمینـان یابـم کـه اشـتباه نیامـده ام، پرسـیدم کـه می توانـم 
این جـا باشـم و مطالعـه کنـم. بـا کمی ترشـی یکـی گفـت: بلی. گفتـم: من 
از نشـریات سـابق چنـد شـماره می خواهم. پرسـید: کـدام نشـریه و از کدام 
سـال. گفتم فالن نشـریه از فالن سـال. پاسـخ داد: نداریم. اولویّت دّومم را 
نیـز گفتـم. باز گفـت: موجود نمی باشـد. اولویّت سـوّم خود را نـام بردم؛ با 
تأکید جواب داد: از سـابق نشـریه در دسـترس نداریم. در حالی که یکی از 
آن دو بیـرون می رفـت، خطـاب به من گفت: ایـن روزنامه هـا را بخوانید؛ و 
بـه ویتریـن روزنامه هـای جدید اشـاره کـرد. عرق سـرد بر تنم جاری شـد؛ 

بـه کابـل بیایـم و کتابخانه عاّمـه را پیدا کنـم که روزنامـه بخوانم؟!
یکـی دو روزنامـه را برداشـتم و شـروع کـردم بـه ورق زدن؛ اّمـا کارمنـد 
کتاب خانـه را می دیـدم کـه سـخت بی حوصلـه اسـت و مرتـب بـه هرجای 
زنـگ می زنـد و بـا نـگاه نامهربـان مـرا زیرنظـر دارد. چیـزی نگذشـت کـه 
تحّملـش پایـان یافـت و رو بـه مـن گفت: شـما بیـرون نمی رویـد؟ من هم 
با شـک و تردید گفتم: اگر مشـکلی نباشـد، هسـتم. در حالی که به سـمت 
در خروجـی می رفـت گفـت: بـرای مـن کاری پیـش آمـده و باید تـا جایی 
بـروم، دیـدی که نصیرجان هم کار داشـت و رفت. شـما باشـید، من دروازه 
را قفـل می کنـم و زود پـس می آیـم. نـگاه سـوالی به مـن کرد. گفتـم: عیب 

نـدارد قفـل کنیـد. دروازه سـالن مطالعـه را از بیـرون قفل کـرد و رفت.
چیـزی درحد یک سـاعت سـپری شـد و مـن راحت بـه توّرق نشـریات و 
روزنامه هـا مصـروف شـدم کـه همـان کارمنـد آمـد، دروازه را باز کـرد و با 
خشـم گفـت: شـما هنـوز هسـتید؟! گفتـم: خـوب در قفـل بـود و چاره یی 
نداشـتم. گفـت: حـاال بـاز اسـت می توانیـد برویـد. دیـدم خیلـی بی تـاب 
اسـت و دیگـر نمی توانـد مـرا تحّمـل کند. برخاسـتم و بـه طبقـه دّوم رفتم.

وارد سـالن بزرگ تـری شـدم؛ میـزی درازی در وسـط انداختـه بودنـد کـه 
تعـدادی چوکـی فرسـوده و شکسـته نیـز داشـت. دو نفـر در حـال مطالعـه 
بودنـد و یـک نفـر مسـوول هـم پشـت میـز خـود سـرگرم لب تـاب خـود 
بـود. خـودم را بـه مسـوول رسـاندم و سـراغ کتابـی را گرفتـم، هم چنان که 
بـه لب تـاب خـود مشـغول بود، با دسـت بـه قفسـه های اطراف اشـاره کرد 
و گفـت: خـودت بگـرد و پیـدا کـن! گفتـم: می خواسـتم بدانـم ایـن کتاب 
موجـود اسـت و اگـر هسـت در کـدام قسـمت اسـت. سـرش را از روی 
لب تـاب بلنـد کـرد؛ نگاهـی عاقـل انـدر سـفیه بـه مـن انداخـت و گفـت: 
این جـا کتـاب زیـاد اسـت محترم، بایـد خودت بگـردی و کتاب مـورد نظر 

خـود را پیـدا کنی!
یکـی دو قفسـه اول مرتـب و منظـم بودنـد؛ امـا قفسـه های عقـب و بقیـه 
چنـان بـه هـم ریختـه و درهـم و برهـم بـود کـه آدم جـز تعجبی همـراه با 
افسـوس، کاری نمی توانسـت بکنـد. برخـی قفسـه ها شکسـته، کتاب هـا به 
زمیـن ریختـه بـود. در جاهایـی، کتاب هـا در قفسـه ها چیـده نشـده بلکـه 
ریختـه شـده بـود و ... وضـع بسـیار ناگوار و بدی داشـت. و جالـب این که 
بیشـتر هـم کتاب های دسـت دّوم و سـّوم چاپ ایـران بودنـد و گنجینه های 
ارزشـمند و تاریخـی هیـچ بـه چشـم نمی خوردنـد. نمی دانـم کـه در جـای 
دیگـری ذخیـره شـده اند و یـا در برادرکشـی های دهۀ هفتاد، هیزم سـوخت 

و یـا گرفتـار خشـم و تعصـب طالبـان کرام شـده اند!
نزدیـک ظهـر بـود، از سـالن برآمـدم، می خواسـتم از کسـی دست شـوی را 
بپرسـم؛ امـا سـالن ها، راهروهـا خالـی و خلـوت بودنـد؛ کسـی را نیافتم، به 
حولـی کتاب خانـه رفتـم، دو سـه کارمند و دو سـه تفنگ دار بـا هم صحبت 
می کردنـد. گوشـه یی سـمت راسـت سـالن طبقـه اّول را نشـانم دادند. پیش 
رفتـم، سـالن تاریـک بـود، بـه سـمت راسـت دور خـوردم، در نیمه  بـازی 
را بـاز کـردم، بـه جـای تشـناب چیـزی را دیـدم کـه اصـاًل قابـل توصیف 
نیسـت و چـون بسـیار تاریک بود، نتوانسـتم بـه داخل بروم، بازگشـتم و در 
حالـی کـه اشـک هایم از مظلومیـت فرهنـگ و دانش در کشـورم می ریخت 

کتابخانـه را تـرک کردم.
بـاغ زرنـگار را دور زدم و بـرای خواندن نماز به مسـجد حاجی عبدالرحمن 
رفتـم. وقـت نمـاز بـود و مـردم زیـادی بـه مسـجد می آمدند. حـاال خود را 
بـه عنـوان یک شـیعه در بزرگ ترین مسـجد شـهر کابل و در میـان جمعیت 
بـزرگ اهـل سـنت می دیـدم. می خواسـتم ظرفیّـت این مـردم را بسـنجم و 
برایـم عکس العمـل آن هـا جالب و مهـم بود. بـه تنهایی و بـه روش مذهبی 
خـودم وضـو گرفتم و داخل مسـجد باشـکوه حاجـی عبدالرحمـن در قلب 
شـهر کابـل شـدم. گوشـه یی را انتخاب کـردم؛ عمـداًّ طوری که همـۀ مردم 
مـرا ببیننـد. نمـازم را خوانـدم. مـردم زیادی آمدنـد، از پیش من گذشـتند و 
بـه جماعـت پیوسـتند و رفتنـد؛ اّمـا انـگار مـرا اصـاًل ندیدنـد؛ نه کسـی بد 
نـگاه کـرد، نـه کسـی تعجب کـرد، نـه کسـی لبخنـد زد و... از این تسـامح 
مذهبـی نهایـت خوشـحال و امیدوار شـدم و بـه این نتیجه رسـیدم که مردم 
افغانسـتان و شـهروندان اصیـل کابلـی دارای فرهنگ و خرد باالیی هسـتند. 
اگـر دسـت های بیرونـی و سـران احـزاب و سیاست پیشـه گان بگذارند، این 

مـردم در میـان خـود مشـکالت مذهبی و قومـی ندارند.
ایـن یـک روز گردش خود را در شـهر کابل نوشـته و نشـر کـردم تا بگویم 
کتاب خانـه عاّمـه کـه نمادی فرهنگ و دانش کشـور می باشـد، بیمار اسـت. 

اگـر کـس و کار و خویـش و قومی دارد به فریادش برسـد.

سید اسحاق شجاعی
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تحـوالت اخیـر در عـراق و سـوریه نشـان می دهـد کـه 
گـروه تروریسـتی داعـش کامـًا از بین نرفتـه و عناصر 
ایـن گروه در حـال افزایش حمات خـود از جمله علیه 
شـبه نظامیان کـرد در شـرق سـوریه و نیروهـای عراقی 

در اطـراف کرکوک هسـتند.
یـک مقـام بلندپایـه کـرد در سـوریه اذعـان کـرده کـه 
در شـش هفتـه گذشـته 170 نفـر از نیروهـای آنهـا در 
درگیری با شـبه نظامیان داعش کشـته شـده اند. در 19 
فوریـه در عـراق نیـز گروهـی از تروریسـت های داعـش 
کمینـی را علیـه یـک واحـد اطاعاتـی شـبه نظامیان 

غـرب  در  واقـع  حویجـه  منطقـه  در  الشـعبی  حشـد 
کرکـوک انجـام داده و در ایـن حملـه 29 نفـر از آنهـا 

را کشـتند.
تعـداد  افزایـش  از  می گوینـد  غربـی  دیپلمات هـای 
حمـات هدفمنـد تروریسـت های داعـش در عـراق و 
سـوریه نگـران هسـتند چراکـه ممکـن اسـت بـه ایـن 
معنـی باشـد کـه داعـش دوبـاره شـروع به بازگشـت و 

اسـت. تروریسـتی خـود کـرده  فعالیت هـای  تشـدید 
شـرق  شـمال  در  کردنشـین  شـهری  قامیشـلی،  در 
سـوریه نیـز کـه مـاه گذشـته میـادی اولیـن حملـه 
تروریسـتی داعـش بـا خـودروی بمب گـذاری شـده رخ 
در  داعـش  دوبـاره  بـر ظهـور  مبنـی  نشـانه هایی  داد، 

می شـود. دیـده  خـود  سـابق  پایگاه هـای 
اخیـرا یک مسـافر که بـه اسـتان دیرالزور سـوریه رفته 
بـود، هشـدار داد کـه مـردم محلـی در حـال صحبـت 
آنجـا  در  و  هسـتند  داعـش  بازگشـت  درخصـوص 
شـما نبایـد بعـد از سـاعت 3 بعدازظهـر در خیابان هـا 
باشـید چراکـه ایـن سـاعات زمانی اسـت کـه نیروهای 
شـبه نظامی موسـوم بـه نیروهـای دموکراتیـک سـوریه 
فـردا  تـا  را رهـا می کننـد  بازرسـی خـود  ایسـت های 
صبـح دوبـاره بـه ایـن ایسـت ها بازگردنـد. بـه شـکلی 
مشـابه در شـهر حویجـه نیـز مقام های دولتی براسـاس 
گزارش هـا شـب ها را در کرکـوک جایـی کـه از تیررس 
جوخه هـای تـرور داعـش ایمن تـر اسـت، سـر می کنند.

بـا وجـود آنکـه ایـن رشـد دوبـاره فعالیت هـای داعـش 
هنـوز بـه شـکلی محـدود بـوده امـا تشـخیص علـت 
اصلی چندان سـخت نیسـت. کسـانی که سـال گذشته 
میـادی ادعـا کردنـد کـه داعـش را از بیـن برده انـد 
در واقـع مشـغول کنـدن پوسـت شـیر در حالـی کـه 
بـه شـدت زخمـی بـوده، بوده انـد و در واقـع این شـیر 
نمـرده اسـت. آنهـا بعـد از آنکـه خیلـی زود بـه اعـام 
پیـروزی پرداختنـد درگیـر یکسـری بحران هـای دیگـر 

. ند شد
در عراق مسـاله همه پرسـی اسـتقال کردهـا پیش آمد 

که سـبب شـد دولت عـراق گروهـی از نیروهایش را که 
مشـغول مبـارزه بـا داعـش بودنـد، بـرای بازپس گیـری 
کرکـوک و دیگـر نواحی دسـتخوش مناقشـه بـا کردها 

در تاریـخ 16 اکتبر بفرسـتند.
کرکـوک  سـابق  کـرد  فرمانـدار  کریـم،  نجم الدیـن 
می گویـد سـرویس های امنیتـی عـراق هرگـز به شـکل 
واقعـی حویجـه را کـه بـه شـکل سـنتی یـک پایـگاه 
اصلـی داعـش بـوده ایمـن نکردنـد چونکه بیـش از حد 

مشـغول رویارویـی بـا کردهـا بوده انـد.
در سـوریه ایـن حملـه ترکیـه بـه منطقـه عفریـن در 
شـمال حلـب در تاریـخ 20 ژانویـه بـود که توانسـت به 
یکبـاره وضعیـت نظامـی را به نفـع داعش تغییـر دهد. 
آلـدار خلیـل، یکـی از روسـای کمیتـه اجرایـی جامعـه 
دموکراتیـک کـه بـا حمایـت آمریـکا اداره کننـده 30 
درصـد از مناطـق تحت کنترل کردها در سـوریه اسـت 
در پاسـخ بـه اینکـه آیـا داعـش در حـال قدرتمندتـر 
شـدن اسـت، گفت: برویـد قبرسـتان های مـا را ببینید 
هـر روز مـا ۵، 7 یـا 18 شـهید از دسـت می دهیـم. 
اکنـون داعـش گروهـی اسـت کـه حمـات را انجـام 
می دهـد در حالـی کـه این مـا بودیـم که پیـش از این 

در موضـع حملـه علیـه آنهـا قرار داشـتیم.
گروه شـبه نظامی نیروهای سـوریه دموکراتیک متشکل 
از نیروهـای عـرب و کـرد براسـاس گفتـه آمریکایـی 
حـدود ۵7 هـزار نیـروی شـبه نظامی دارد امـا ایـن بـا 

توجـه بـه انـدازه کل نواحـی تحـت کنترل کردهـا، این 
یـک نیروی بزرگ نیسـت. هسـته اصلی گـروه نیروهای 
سـوریه دموکراتیـک را کردهـای یگان هـای مدافع خلق 
تشـکیل می دهنـد و بسـیاری از ایـن نیروهـا کسـانی 
هسـتند کـه پیـش از ایـن مشـغول جنگ بـا داعش در 
دیرالـزور بودنـد امـا بـه عفریـن بـرای مقابلـه بـا حمله 

ترکیـه اعزام شـدند.
الهام احمد، یکی از روسـای شـورای سوریه دموکراتیک 
کـه اداره کننـده مناطق تحـت کنترل کردهاسـت اهل 
منطقـه عفریـن بـوده و خانواده او هنـوز در آنجا زندگی 
می کننـد. او می گویـد جبهـه مبـارزه بـا داعـش در هم 
شکسـته اسـت. آن دسـته از نزدیـکان من که مشـغول 
جنـگ بـا داعـش در دیرالزور بودنـد، می داننـد که باید 
بـه عفریـن برگردنـد تا با ترک هـا در آنجا درگیر شـوند. 
دور جدیـد ظهـور دوبـاره داعـش فعا در مراحـل اولیه 

خود بـه سـر می برد.
در شـهر رقـه سـوریه شـایعه هایی مطـرح شـده مبنـی 
بـر اینکـه یکسـری »سـلول های خفتـه« داعـش وجود 
میدانـی  فرمانـده  یـک  مسـلم  گفتـه  بـه  امـا  دارنـد 
نیروهـای سـوریه دموکراتیـک در ایـن شـهر هیچگونـه 
حملـه ای مشـاهده نشـده اسـت. بـا ایـن حـال او هیـچ 
ریسـکی را انجـام نمی دهـد و دسـت بـه اجـرای قانـون 
منع آمد و شـد زده که از سـاعت ۵ عصر آغاز می شـود. 
ایـن لزومـا بـه ایـن معنی نیسـت کـه تهدیـد بزرگی از 
سـوی داعـش وجـود دارد امـا گواهـی اسـت بـر اینکـه 
مـردم ایـن شـهر هنـوز وحشـت ناشـی از اقدامـات بی 
رحمانـه و سادیسـمی داعـش بـه هنـگام اشـغال آن در 

اوایـل سـال 2014 را بـه خاطـر دارنـد.
یکـی از شـاهدان محلـی گفـت: نیروهـای امنیتـی آنها 
عـادت داشـتند کـه ماسـک بـه صـورت بزننـد بنابراین 
مـا هنوز آنهـا را نمی شناسـیم و ممکن اسـت آنها هنوز 
در آنجـا سـاکن باشـند. بـا ایـن حـال فعـا بعید اسـت 
کـه داعـش بـه سـبب شکسـت های سـنگین، شـهرت 

داشـتن به وحشـی گری کورکورانـه و عـدم برخورداری 
از حمایـت خارجـی دوبـاره بـا تمامـی قـوا بازگردند.

بـا ایـن حال این گـروه هنـوز می توانند کارهـای زیادی 
فرقـه ای  و  قومـی  نفرت هـای  کـردن  تحریـک  بـرای 
مظنـون  سـوری ها  از  بسـیاری  زیـرا  دهنـد  صـورت 
هسـتند بـه اینکـه مـردم رقـه حامیـان پنهانـی داعش 
هسـتند و در عـراق نیـز همین سـوء ظن را درباره مردم 

دارند. موصـل 
در عیـن حال یکسـری اتفاقـات اخیر از جملـه مجازات 
بعـد  حویجـه  منطقـه  در  سـنی  اعـراب  دسـته جمعی 
از کشـته شـدن 27 نیـروی حشـد شـعبی کـه عمدتـا 
شـیعیان اهـل بصـره بوده انـد، می تواند تحریـک به یک 
واکنـش متقابل به نفـع افزایش نیروهای داعش شـوند.

یکـی از خصوصیات داعش، سـاختار و تجربه نظامی آن 
بـود و ایـن می توانـد در آینده بـه احیـای داعش کمک 
کنـد. فرماندهـان داعـش قبـل از آن هـم می دانسـتند 
کـه در درازمـدت محکـوم به شکسـت در موصـل و رقه 
هسـتند چون شـدیدا دچـار کمبود تسـلیحاتی بوده اند. 
توانسـته اند  موفقیـت  بـا  آنهـا  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
رهبرشـان یعنـی ابوبکر البغـدادی را به شـکل مخفیانه 

از موصـل خـارج کـرده و او را پنهـان نگـه دارند.
ایـن احتمال هسـت که داعـش تدابیـری را اتخاذ کرده 
تـا برخـی از فرماندهـان باتجربه خود را ایمـن نگه دارد 
و مخفی گاه هـا و انبارهـای سـاحی را در بیابـان آمـاده 
داشـته باشـد. ایـن همـان چیـزی اسـت کـه در فاصله 
سـال های 2007 تـا 2011 به اسـاف داعـش که بعدها 
ایـن گـروه را بـه وجـود آوردنـد، کمـک کرد بـه حیات 
ادامـه دهنـد و بـه هنـگام مطلوب شـدن شـرایط ظهور 
کننـد. امـروز هـم داعـش بـه نظر می رسـد کـه امیدوار 
اسـت در آینـده بـه همیـن طریـق دوبـاره ظهـور پیـدا 
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