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به ندرت اشخاصي را پيدا مي كنيد كه در سال، بيش از دو 
يا سه بار فكر كنند. من خودم با هفته يي يك بار يا دو بار 

فكر كردن، به شهرت جهاني رسيده ام.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

خونریزترین
گروههایتروریستیدرافغانستان

جهاد مردم افغانستان را پاس بدارید، ورنه افتخار کدام 
تاریخ را دارید؟ و هـان، جهاد مال شخص نیست! 

انتقادات جمعی از بازدیدکننده گان صفحات اجتماعی را 
پیروزی  و  سرخ  قشون  خروج  روز  دلو،   26 خاطر  به 
جهاد مردم افغانستان مرور کردم. برداشت های سطحی، 
جوانان  از  تعدادی  ناآگاهِی  سر  از  هم  یا  و  اشتباه گونه 
ملت  قیام  تاریخی ترین  و  درونی ترین  و  عمیق ترین  از 

خودشان، برایم چندان خوشایند نبود.
هرچند تحلیل یک جمع سیاسی گونۀ سرگردان و ناخوش 
مان در قاطی کردن جهاد مردم و حوادث پس از آن و 
عملکرد شماری از رهبران تنظیم ها و قوماندانان جهادی 
برای جوانان مان کامالً گیچ کننده و تاثیرات گمراه  گونۀ 
خود را داشته است؛ اما حیفم می آید که همۀ فداکاری ها 
و قیام های خودجوش یک ملت در راه خدا به خاطر دفاع 
از سرزمین شان در ایجاد مقاومت در مقابل متجاوزی که 
بی نظیر  منطقه   تاریخ  در  بل  افغانستان  تاریخ  در  تنها  نه 

است، مورد چنین اندک بینی قرار گیرد.
می شود  چگونه  که  است  این  اساسی  سوال  و  نگرانی 
صدها  قربانی  و  ملت  یک  ارادۀ  و  قدرت  عظیم  موج 
هزار اصیل ترین فرزندان این سرزمین را که از جان خود 
برای آزادی، استقالل، عدالت و عزت مان مایه گذاشتند، 
محدود و از عینک عملکرد جمعی از رهبران تنظیم های 

سیاسی -جهادی به نظاره نشست؟
اینکه رهبرانی نتواستند دست آوردهای این حماسۀ ملی 
را در قالب یک مکتب فکری بگنجانند، یا به زخم های 
مردم التیام بخشند و یا هم دولِت با قاعده تشکیل دهند 
و  ابزاری  نامشروع  استفاده های  به  شماری  هم  هنوز  و 
سیاسی از جهاد ادامه می دهند، چه ربطی به قربانی های 

مردم دارد که چنین باید قضاوت کرد؟
وقتی درون جامعۀ خود مي شوید، چند خانواده را پیدا 
می کنید که افتخار بودن در جهاد را فریاد نکشند و باز در 
کدام انقالب جهان؛ مثل: انقالب امریکا، هند، فرانسه...، 
سراغ دارید که حوادث تلخی - حتا در متن انقالب شان 

- رخ نداده باشد و باز به قربانیان شان ارج نگذارند؟
حال بر اندیشه ورزان و روشنفکران مسوول ماست؛ آنانی 
اند،  فرهنگ  سازی  و  تاریخی  افتخارات  به  باورمند  که 
را حرمت  میلیون ها شهید  قربانی  اگر  روشن سازند  که 
نگذاریم و قیام شان را در مقابل متجاوز، عزت ندانیم، 
را  چه  انتظار  و  داشت  باید  را  تاریخ  کدام  افتخار  پس 

باید کشید؟
گرفته شده از صفحۀ فیس بوک احمد ولی مسعود

مقام های محلی والیت بغالن می گویند که نبرد شدید 
میان نیروهای امنیتی و شورشیان در منطقۀ دند شهاب 
الدین و دند غوری این والیت به شدت جریان دارد و 
نیروهای امنیتی کشور در تالش  هستند تا این بخش ها 

را از وجود مخالفان پاکسازی کنند.
دولتی  نیروهای  شدید  درگیری های  از  محلی  منابع 
و  می زنند  سخن  دندغوری  منطقه  در  مخالفین  با 
می گویند که نیروهای امنیتی تالش دارند از موانع و 

سنگرهای مخالفان عبور کنند.
هواپیماهای  بغالن  جنگ  پیرامون  تازه  تحولی  در 
نیروهای ناتو از بامداد روز سه شنبه برخی پروازهای 
اما  اند،  کرده  آغاز  دندغوری  منطقه  باالی  را  بررسی 
تاکنون در عملیات شرکت نکرده و مواضع مخالفان 

را بمباران نکرده اند.
نظامیان کشور نابودسازی سنگرهای هراس   افگنان 
و بیرون راندن این جنگجویان را از دندغوری در این 

زودی   ها کار دشواری می   دانند.
این نیروها نبود پشتیبانی هوایی، ماین گذاری  ها و 
میان خانه   در  را  مخالفان مسلح دولت  سنگر گرفتن 
های غیرنظامیان را از علت  های کندی عملیات در 

دندغوری می   گویند.
پس از گسترش نفوذ و فعالیت   هراس  افگنان در 
نیروهای  بغالن؛  های  بخش   دیگر  در  و  منطقه  این 
مسلح کشور دست به کار شدند، البته که این تالش ها 

بی نتیجه نمانده است.
نبود پشتیبانی هوایی چالش بزرگی است که نظامیان 
با آن در گیرودار هستند. زیرا  این عملیان  کشور در 
در چنین وضعیتی حمله های هوایی می تواند کار را به 

انجام برساند.
قدم شاه شهیم رییس ستاد ارتش در این باره گفت: 
»دشمن در تحکیمات خود به مقاومت ادامه می دهد، 
نباشد، بعد از  اما تحکیماتی نیست که قابل شکست 
با  را  دندغوری  کردیم،  وصل  را  کابل  برق  ما  اینکه 
حمالت خاص و گسترده یی تصفیه و تالشی می     کنیم«.
دندغوری شاهرگ شمال کشور گفته می شود. هراس 
افگن از اینجا بخش های شمال و شمال شرق کشور 

را سخت تهدید می کنند.

جهادمردمافغانستانرا
پاسبدارید!
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قدم شاه شهیم، رییس ستاد ارتش:

پسازوصلبرق،دندغوری
راتالشیوتصفیهمیکنیم
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مقام ها در ننگرهار:
44عضوداعشدرننگرهار

کشتهشدند

ننگرهار می گویند عملیات  نظامی در والیت  مقام های 
نظامی در ولسوالی اچین این والیت تلفات سنگینی به 

گروه داعش وارد ساخته است.
محمد نسیم سنگین، فرمانده لوای چهارم قول اردوی 
2۰۱ سیالب و مسوول این عملیات در والیت ننگرهار، 
می گوید در نتیجه چهار روز عملیات در این ولسوالی، 

۴۴ عضو گروه داعش کشته شدند.
همچنین به گفته وی، 2۵ روستا از حضور جنگجویان 
مرزهای  تا  گروه  این  افراد  و  شده  پاکسازی  داعش 

پاکستان عقب زده شدند.
و  ارتش  نیروهای  بر  افزون   ،۱۸ شاهین  عملیات  در 
خیزش  جنگجویان  از  شماری  افغانستان،  ملی  پلیس 

مردمی نیز سهم دارند.
به گفته آقای سنگین، تاکنون در این عملیات سه سرباز 

ارتش زخمی شده اند.
نیروهای  این عملیات  تاکنون در مورد  مخالفان مسلح 

افغان چیزی نگفته است.
در  همچنان  نظامی  عملیات  محلی،  مقامات  گفته  به 

ولسوالی اچین ادامه دارد.
خواستگاه  اچین  ولسوالی  بخصوص  ننگرهار  والیت 
اصلی نیروهای داعش در افغانستان به حساب می آید. 
شمار  به  افغانستان  ناامن  والیات  از  که  ننگرهار  در 

می رود، طالبان نیز حضور دارند.



در  را  افغانستان  دولت  ناکامِی  عوامل  هرگاه 
به  آن  نظامِی  بُعد  در  تروریسـم  علیه  مبارزه 
تحلیل و بررسی بگیریم، دو رویدادِ مهم در 
این راستا که پیامدهای منفی شان افغانستان را 
به خألی امنیتی مواجه نموده، بسیار برجسته 

می گردند: 
تحت  مجاهدین  نابهنگامِ  سالِح  خلع  اول: 

برنامۀ دی دی آر 
دوم: خروج سربازاِن خارجی از افغانستان در 

پایان سال 2۰۱۴. 
در شرایطی خلع سالح شدند  مجاهدین  ۱ـ 
پاِی  سر  افغانستان  ملی  پولیِس  و  ارتش  که 
امنیت  تأمیِن  توانایی  و  نبودند  ایستاده  خود 
نداشتند.  طالبان  برابر حمالت  در  را  دفاع  و 
با تروریسـم به  دوِش  تأمین امنیت و مبارزه 
آن ها  اما  افتاد؛  بین المللی  ایتالف  نیروهای 
و  طبیعی  جغرافیای  با  ناآشنایی  به دلیِل  نیز 
جنگ  در  کم تجربه گی  و  افغانستان  انسانِی 
سیاست های  برخی  نیز  و  دهشت افکنی  با 
از  جلوگیری  به  قادر  دولت های شان،  پنهاِن 
نفوذ و گسترِش طالبان نشدند. با خلع سالِح 
کشور  در  کالنی  امنیتِی  خالی  مجاهدین، 
پنجاه  و  یک صد  که  خالیی  گردید؛  ایجاد 
هزار نیروی بین المللی و هزاران سرباز ارتش 
امنیتِی  کمپنِی  ده ها  اضافۀ  به  ملی،  پولیس  و 
مصارِف  و  مجهز  تجهیزاِت  با  خصوصی 
هنگفت در مدِت چهارده سال آن را پُر کرده 

نتوانستند. 
قرار گزارش ِ رسانه ها و مشاهداِت عینِی مردم، 
با گذشِت هر سال عملیات های هراس افکنانه 
فعالیِت  و  نفوذ  ساحۀ  و  پیدا  کرد  افزایش 
در  مجاهدین  اگر  اما  گشت.  وسیع تر  طالبان 
از  و  نمی شدند  سالح  خلع  شرایطی  چنان 
افغانستان  اقوامِ  تمام  از  نیروی عظیم که  این 
تشکیل یافته بود و دارای تجربه و انگیزۀ قوی 
ارتش  کنار  در  بودند،  طالبان  با  مبارزه  برای 
مدبرانه  و  بهینه  استفادۀ  نوبنیادمان  پولیِس  و 
صورت می گرفت، ما روز به روز شاهد آرامی 
و ثباِت بیشتر و تصفیۀ مناطق از وجود طالبان 

می بودیم.

سال  پایان  در  خارجی  سربازاِن  خروج  2ـ 
را  کشور  در  امنیتی  موجود  خالی   ،2۰۱۴
وسیع تر ساخت. سربازاِن خارجی در شرایطی 
افغانستان  افغانستان را ترک گفتند که دولت 
امنیتی  مسوولیت های  رهبرِی  گرفتن  توانایی 
در  لیسبن  کنفرانس  در  که  همان طور  ـ  را 
سال 2۰۱۰ فیصله گردیده بود ـ نداشت. در 
انتقال  پروسه  عمدۀ  شرط  لیسبن،  کنفرانس 
داخلی  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از 
رهبری  گرفتن  در  دولت  توانایی  افغانستان، 
سربازان  غیاب  در  امنیتی  مسوولیت های 
تعهِد  اما عدم  بود.  فیصله گردیده  بین المللی 
مواد  با  مبارزه  فساد،  کاهش  به  کرزی  آقای 
مخدر، کاهش فقر و بی کاری و تأمین امنیت 
می کنند،  تغذیه  را  تروریسم  مجموع  در  که 
رهبرِی  گرفتن  به  قادر  را  افغانستان  دولت 
نتیجه،  در  که  نساخت  امنیتی  مسوولیت های 
عملیات های هراس افکنانه و حمالت گروهِی 

طالبان سیر صعودی به خود گرفت. 
هوایی  قوای  نقش  و  کندز  والیت  سقوط 
ارسال  والیت،  این  بازپس گیری  در  امریکا 
جهت  هلمند  والیِت  به  خارجی  سربازاِن 
ناتوانی دولت  امنیتی و  کمک به سکتورهای 
وحدت ملی در گرفتِن آن مناطقی که طالبان 
در یک ساِل اخیر تصرف کرده اند، در مجموع 
خروج  از  پس  افغانستان  که  می دهد  نشان 
سربازان خارجی، به خالی امنیتی مواجه شده 
و سکتورهای امنیتِی ما قادر نیستند به تنهایی 
این بارِ سنگین را حمل کنند. کما این  که آقای 
کمبل فرمانده عمومی نیروهای ناتو، نهادهای 
امنیتِی افغانستان را در مقابله با طالبان ناتوان 
را  کندز  آلمان، سقوط  داخلۀ  وزیر  و  خواند 
ناشی از ضعِف مدیریت در سکتورهای امنیتی 
نظر  هم اکنون  که  حالی ست  در  این  دانست. 
به گزارش ها، گروه طالبان مصروف آماده گِی 
پایاِن  با  و  هستند  والیات  مراکِز  به  حمله 
فصل سرما، مردم افغانستان شاهد جنگ های 

خونینی خواهند بود. 
با توجه به این اوضاع و تهدیدات، پُر کردِن 
امِر بسیار مهم و ضروری  امنیتی یک  خالی 

این  اما  می باشد.  ملی  وحدِت  دولت  برای 
مهـم فقط در دو گزینه ممکن است:  

از  امنیتی  و  دفاعی  سکتورهای  تقویت  ۱ـ 
تقویت  مخصوصًا  کیفیت،  و  کمیت  لحاظ 
نیروی هوایی کشور تا حدی که این سکتورها 
ابتکارِ جنگ را از طالبان بگیرند و از حالِت 
اقدام  تهاجم  و  تعرض  به  و  برآمده  دفاعی 

کنند. 
دولت  نفِع  به  فرسایشی  جنِگ  تداوم  مسلمًا 
نیست؛ جنگ های مقطعی و بدون استراتژی، 
دورۀ  در  نه  و  پیشین  دولِت  دوراِن  در  نه 
مهارِ  در  تأثیری  هیچ  غنی،  آقای  حاکمیِت 
به  مقطعی  جنگ های  است.  نداشته  طالبان 
طالبان معافیت داد و بیشتر به نفِع این گروه 

تمام شد. 
می کند  احساس  ملی  وحدِت  دولت  اگر  2ـ 
که تقویِت این سکتورها در کوتاه مدت میسر 
فصِل گرما  آغازِ  به  از طرف دیگر،  نیست و 
چیزی باقی نمانده است، در آن صورت یگانه 
گزینه یی که می تواند سکتورهای امنیتی را در 
صحنه های جنگ کمک رساند و کشور را از 
خالی امنیتی نجات دهد، بسیج مردم است. 

طردِ  به  باید  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
سـتون پنجم از ساختار دولت همت گمارند 
و در راستای مبارزه با دهشت افکنی، با قشر 
مجاهدین و مقاومت گراِن مردمِ افغانستان که 
از اعتماد، تجـربه و انگیزۀ قوی برخوردارند، 
به مشوره بپردازند.  یقینًا این رویکرد می تواند 
به بسیِج مردمی در برابِر دشمناِن وطن منجر 
توانسـت پالن های  شود؛ بسیجی که خواهد 
یک باره  و  خنثا  را  کشور  در  پاکستان  شومِ 
گلیم طالبان را از نقطۀ نقطۀ افغانستان جمع 
دردمنـد  شهرونِد  یک  عنوان  به  من  کنـد. 
دولِت  سراِن  به  سرزمین،  این  دردآشناِی  و 
موجود پیشنهاد می کنم که این راهِ نرفته را در 
بقای  بنشینند و  به تجربه  با تروریسم  مبارزه 
با بسیِج همه گانِی مردم تضمین  افغانستان را 

نمایند.
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يحيی مسعود

دولتوحـدِتملـی

نرفته ِه  را یک  و   
 

محمد اشرف غنی، رییس دولت وحدت ملی، چند روز 
پیش، با اشاره به جنگ در افغانستان گفت که برخالف 
تصور غالب، درگیری ها در این کشور یک جنِگ داخلی 
نیست؛ بلکه ناامنی و مشکالت از دیگر کشورهای منطقه 
مانند چین، روسیه و به خصوص پاکستان، وارد شده اند. 
اما سوالی که هر بار مطرح می گردد این است که: آیا تا 
اکنون در افغانستان کدام روسی و چینی عملیاِت انتحاری 
از چین و روسیه  آیا طالب و داعش  داده است؟  انجام 
برخاسته اند که ناامنی و مشکالِت ناشی از آن ها از چین 

و روسیه وارد شده باشد؟ 
عامِل  و  طالبان  حامِی  بزرگ ترین  پاکستان  تردید  بدون 
خارجِی بی ثباتی و جنگ در افغانستان است. اما دخالت 
پاکستان، به ناکامی و نادرستِی سیاست خارجِی افغانستان 
برمی گردد و بخش اصلِی تروریسم و انتحار را باید در 
همین مداخله پذیری و در همین فرهنگ افغانِی خودمان 

جست وجو کرد. 
منفجر  افغانستان  در  را  خود  که  مردانی  درصد   9۰
جامعۀ  همین  از  و  هستند  خودمان  افغان های  می کنند، 
اجتماعِی  و  فرهنگی  ریشه های  برخاسته اند.  افغانستان 
این مشکل را در داخِل فرهنگ و جامعۀ افغانِی خودمان 
جست وجو باید کرد، نه در میان روس ها و چینی ها. از 
به حل مشکالِت خود  ما زمانی می توانیم  جانب دیگر، 
نایل شویم که مشکل را آن گونه که باید، تشخیص دهیم. 
اما در در پانزده سال گذشته، دیده شده است که هم آقای 
کرزی و هم آقای غنی، هر کدام ریشۀ مشکل را به بیراهه 
معطوف کرده اند و هیچ گاه روی مشکالِت اصلی تصمیم 

نگرفته اند.  
را  افغانستان  مشکِل  غنی  آقای  که  است  این  واقعیت 
می داند و معضل را هم درک می کنـد، اما اراده یی به حِل 
این مشکل ندارد. عامل اصلی مشکالِت موجود، پاکستان 
است و طالبان هم ابزارهای داخلِی آن اند که در خدمت 
تندرِو  مسلماِن  کدام  اگر  دارند.  قرار  آن کشور  سیاسِت 
افغانستان  وارد  میانه یی  آسیای  و  روسی  هم  یا  چینی 
می شود نیز از پاکستان می آید و مرکز اداره و سازمان دهِی 
آنان هم همان کشور است. بنابرین نباید سعی کنیم برای 
سبک نشان دادِن پلۀ ترازوی پاکستان، کشورهای دیگر را 
وارد معرکه سازیم و مسوولیت های آنان را نیز هم سان و 

هم وزِن با پاکستان جلوه دهیم. 
باید  ملی،  رییس حکومت وحدت  عنوان  به  غنی  آقای 
بداند ـ و حتمًا می داند ـ که ناامنی های موجود ریشه های 
داخلی دارند و برخی از مسایل اجتماعی، مثل برتری طلبی 
قومی و زیاده خواهی سیاسی، خود عامل اصلِی استفادۀ 
از  پاکستان هم  دیگران و خلق مشکالِت دیگر است و 
همین ابزار زیر نامِ دین و دیانت برای افغانستان بحران 

خلق می کند. 
به  صلح  آوردِن  که  است  این  مسأله  دیگر،  جانب  از 
افغانستان و یا هم سرکوب طالبان در جنگ، دو راهِ دست 
یافتن به آرامش و ثبات است؛ اما این دو عمل، به ارادۀ 
آقای غنی در شرایط کنونی گره خورده است. در صورتی 
بدهد،  نتیجه  جنگ  یا  صلح  که  بخواهد  غنی  آقای  که 
می دهد و او در این صورت، توانایی های خود و امکاناِت 
دولتش را بسیج می کند. اما متأسفانه چون اراده یی وجود 
پایگاه  طالبان  برای  داخلی  سطح  در  که  می بینیم  ندارد، 
داده می شود و از آنان به نحوی حمایت می شود، و در 
سطح خارجی نیز مشکل به شکِل غیرواقعِی آن ترسیم 
در  منطقه  و  گمراهِی جهان  می تواند سبب  که  می  گردد 
مورد مشکالت و راه حل ها برای افغانستان شود. بنابراین، 
آقای غنی نباید طالبان را در داخل به هدف های مشخصی 
حمایت کنـد و در خارج هم، صورت مسالۀ افغانستان را 
دگرگون جلوه دهد. مسلمًا یک »رییس جمهور« در معنای 

واقعی کلمه، هرگز در حِق کشورش چنین نمی کند! 

هیچرییسجمهوری
درحِقکشورشچنیننمیکند!
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باآغازمذاکراتدولتآمادۀقراردادنطالبان
درساختارسیاسیوقدرتخواهدبود

خوش  ابراز  ضمن  پاکستان  در  افغانستان  سفیر 
شبه  با  صلح  مستقیم  مذاکرات  به  نسبت  بینی 
این  انتظار می رود  که  تاکید کرد  نظامیان طالبان،  
مذاکرات پیش از پایان ماه جاری میالدی و بدون 

هیچ گونه پیش شرطی برگزار شود.
در  پاکستان  در  افغانستان  سفیر  زاخیلوال،  عمر 
مصاحبه ای اختصاصی با شبکه تلویزیونی صدای 
احیای  در  آباد  اسالم  مثبت  »همراهی  به  امریکا 

امید برای صلح افغانستان« اشاره کرد.
اختیار  قبلی،  مسئوالن  خالف  بر  زاخیلوال  عمر 
را  افغان  سیاستمداران  حمایت  و  سیاسی  تام 
برای جلب حمایت پاکستان جهت پایان دادن به 
افغانستان  در  طالبان  ساله   ۱۵ تهاجمی  اقدامات 

دارد.
مقامات  از  متشکل  چهارجانبه  همکاری  گروه 
در  چین  و  امریکا  پاکستان،  افغانستان،  ارشد 
آباد  اسالم  در  نشست هایشان  از  دور  تازه ترین 
اعالم  و  موافقت  صلح  برای  راه  نقشه  یک  با 

درگیر  طرفین  میان  مستقیم  مذاکرات  که  کردند 
در افغانستان قرار است تا پایان فوریه سال جاری 

میالدی برگزار شود.
طالبان  و  کابل  اینکه  به  نسبت  گفت:  زاخیلوال 
در ماه میالدی به پای میز مذاکرات بیایند خوش 
بین هستم. تمامی کشورهای شرکت کننده در این 
بسیار  دیپلماتیک  تالش های  مشغول  مذاکرات 
نشست  این  برگزاری  محل  تعیین  برای  زیاد 
هستند و برای برنامه ریزی مذاکرات صلح با دفتر 

سیاسی طالبان در قطر تماس گرفته اند.
وی تاکید کرد: شکی نداریم که به زودی با طالبان 
بر سر میز مذاکره می نشینیم و در پایان آن روز به 
سازش و توافقی دست خواهیم یافت. در نتیجه 
البته  باشد.  طوالنی  روند  این  که  می رود  انتظار 
امیدوارم این روند آنقدر طوالنی نباشد که مردم 
امید خود را نسبت به آن از دست دهند و طی یک 

یا دو نشست به نتیجه دلخواه برسیم.
در  غالب  عمومی  تردیدهای  افزود:   زاخیلوال 

کابل نسبت به کمک پاکستان در این روند صلح 
غنی،  اشرف  رویکرد  بازسازی  برای  همچنان 
آباد  اسالم  به  نسبت  افغانستان  جمهوری  رییس 

چالش محسوب می شود.
افغان ها ارتش پاکستان را به حمایت  از  بسیاری 
محرمانه از طالبان متهم کرده اند، حمایتی که این 
گروه را قادر ساخته تا به اقدامات خود ادامه دهد.
زاخیلوال تاکید کرد: تمامی طرفین باید اقدامات 
انجام  منفی  احساسات  بر  غلبه  برای  را  احتمالی 
دهند و رویکرد پاکستان در مذاکرات چهارجانبه 
حول محور صلح افغانستان بسیار موثر و کمک 
برای درخواست  بیشتری  است. چیز  بوده  کننده 
مقاومتی  هیچ  دیگر  پاکستان  ندارد.  کردن وجود 
نمی کند و تاکنون به اجرای این نقشه راه متعهد 

بوده است.
اما زاخیلوال نیز همانند بسیاری از ناظران خارجی 
تحت  خشونت های  افزایش  به  نسبت  افغان  و 

رهبری طالبان در هفته های آتی نگران است.
شاهد  روند  این  دنبال  به  وقتی  می گوید:  وی 
نباشیم، آن وقت  ناآرامی ها و خشونت ها  کاهش 
ببینید،  کرد.  نخواهند  اعتماد  روند  این  به  مردم 
تاکتیک  یک  عنوان  به  تنها  روند  این  از  طالبان 
تاخیر استفاده می کند و ما را به بازی گرفته است. 
این  برای موفقیت  باید  به همین خاطر است که 

روند و کاهش ناآرامی ها تالش کنیم.
انتقادات  رد  ضمن  پاکستان  در  افغانستان  سفیر 
میان  بسیاری  اختالفات  اینکه  درباره  گسترده 
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی  اشرف 
با طالبان وجود  افغانستان درباره مذاکرات صلح 
شود،  آغاز  مذاکرات  که  هنگامی  گفت:  دارد، 
دولت وحدت ملی آماده »بده بستان« و قرار دادن 
بود.  طالبان در ساختار سیاسی و قدرت خواهد 
هیچ یک از طرفین درگیر نباید بر پیش شرط ها 

تاکید کند.
وی همچنین از ارزیابی های اطالعاتی اخیرامریکا 
اختالفات  خاطر  به  افغانستان  اینکه  بر  مبنی 
سیاسی، وخیم بودن اوضاع اقتصادی و بدتر شدن 
ملی در خطر سقوط سیاسی در  امنیت  وضعیت 

سال 2۰۱6 میالدی قرار دارد، انتقاد کرد.

سالم وطن دار
از دوستان وقت شناس تان وعدۀ مالقات  یکی  با  که  به مجردی 
بگذارید، از شما می پرسد، خب حاال صادقانه بگو که »آن تایم« 
روبه رو  پرسشی  با چنین  اما چرا همواره  »افغان تایم«؛  یا  هستی 

می شویم؟
شرایط  در  و  حدی  یک  تا  جهان  سراسر  در  تقریبًا  وقت تلفی 
خاص و استثنایی یی رایج است. اما شاید مبالغه نباشد اگر بگوییم 
که در بیشتر کشورهای جهانـ  از آسیای شرقی گرفته تا آمریکای 
شمالی ـ حد وقت تلفی به ثانیه ها رسیده است. دلیلش نیز کاماًل 
واضح است: وقت شناسی، زنده گی کارمندی و استفاده از وسایط 

حمل ونقل سریع و پرقدرت.
اما در افغانستان، جریان کند زنده گی، کمبود قشر یخن سفید ـ 
ادارات دولتی و غیردولتی که طبقۀ متوسط شهری را  کارمندان 
تشکیل می دهند ـ و کمبود وسایط حمل ونقل سریع السیر به ویژه 
وسایط نقلیۀ همه گانی، وقت تلفی تبدیل به امری معمول و طبیعی 

کرده است.
با  و  کرزی  آقای  جمهوری  ریاست  سال های  نخستین  در 
حالت  از  زمان  کشور،  به  غربی  دانش آموخته گان  سرازیرشدن 
گرفت.  شدت  اندازه یی  تا  و  شد  خارج  طالبانی  دورۀ  رکود 
دررفته«  »زوال  زمان  به  غرب الگویی  و  دیوان ساالری  فرهنگ 
جریان بخشید و آن را در همۀ شهرها و در تمامی سطوح اداری 

جاری ساخت.
اما این سنت تداوم نیافت و خیلی زود همه چیز به دوران رکود 
تک تک  به  و  گرفت  را  وقت شناسی  جای  وقت تلفی  بازگشت. 
سلول های ادارات دولتی و غیردولتی نفوذ کرد. هم اکنون اگر شما 
دروازه  آن  و  در  این  هفته ها پشت  باشید،  داشته  اداری  مشکلی 
سرگردان خواهید بود. زمان در ادارات دولتی همانند فضای یک 

گورستان کند و مرده و افتاده به نظر می رسد.
نمونۀ دیگر وقت تلفی که مایۀ رنجش و گالیه مندی همیشه گی 
خبرنگاران بوده، وقت کشی رییسان و مقام های بلندپایۀ حکومتی 
که  می گویند  خبرنگاران  است.  خبری  نشست های  هنگام  در 
وقت تلفی برای مقام های حکومتی تبدیل به یک »کالس« شده و 
با این کار فخرفروشی می کنند و تصور می کنند با دیرآمدن پشت 

تریبون، کاریزمای شان را حفظ می کنند.

با این که عموم مردم بر ضد وقت تلفی صحبت می کنند و آن را 
عملی زشت و حتا غیرانسانی می دانند، اما تقریبًا همۀ شهروندان 
سهمی از آن را به دوش می کشند. به طور مثال اگر شما خواسته 
باشید از مکانی در پایتخت به جایی دیگر بروید، مجبورید سوار 
یک تاکسی دربست شوید؛ وگرنه در موترهای خطی باید چندین 
دقیقه صبر کنید و صدای بلند راننده که فریاد می زند و سواری 
جمع می کند را تحمل کنید تا تازه موتر راهی شود و در جریان 
و  شهر  خیابان های  پیچ وخم های  از  گذشتن  و  زدوخورد  یک 

ترافیک سنگین و بی نظم، شما را به مقصد برساند.
همراه  به  خود  با  نیز  را  دیگری  پدیدۀ  وقت تلفی  و  وقت کشی 
داشته است: دروغ گویی. هر بار مجبورید به شخصی که با وی 
نزدیکم،  بله نزدیک  به دروغ بگویید:  اید،  قرار مالقات گذاشته 
در  هم  حاضر،  حال  در  دروغ گویی  این  رسید.  خواهم  الساعه 
سطح دولت مداران و هم در میان شهروندان جریان دارد و تبدیل 

به یک عادت شده است.
با این وضعیت، تا اندازه یی مشخص است که چرا دولت برای 
هرگونه  نمی کند.  کاری  هیچ  نابه کار  فرهنگ  این  بردن  ازبین 
کنشی برای محو پدیدۀ وقت تلفی نیازمند اصالحات گسترده در 
نظام اداری و سیستم ورق بازی، تغییر سیستم ترافیک شهری و 
فرهنگ سازی در میان شهروندان کشور است. توقعی که دولت را 

توان و ارادۀ انجامش نیست.

وقت تلفی 
در افغانستان؛ 

عادت یا فخرفروشی

عبدالعلیمحمدیبرکنارشد
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که عبدالعلی 
محمدی مشاور حقوقی رییس جمهوری از پستش 

برکنار شده است.
وظیفه آقای محمدی پس از آغاز تحقیق در مورد 

پرونده شهرک هوشمند به تعلیق درآمده بود.
ریاست جمهوری  معاون سخنگوی  هاشمی،  ظفر 
افغانستان، دیروز در نشست خبری گفت که پس 
از تکمیل تحقیقات هیات دولتی در مورد شهرک 
از  را  محمدی  آقای  جمهوری  رییس  هوشمند، 

وظیفه اش برکنار کرد.
از سوی رییس جمهوری موظف شده  این هیأت 
با  را  آن  مطابقت  و  قضیه شهرک هوشمند  تا  بود 

قانون بررسی کند.
عقرب   ۱۳ تاریخ  به  افغانستان  شهرسازی  وزارت 
با خلیل  برای ساخت شهرک هوشمند  را  قرارداد 
بانک  پرونده کابل  از بدهکاران اصلی  اهلل فروزی 

امضا کرد.
شهرک  این  کار  افتتاح  محفل  در  فروزی  آقای 
سهامداران  از  یکی  او  که  شد  گفته  و  شد  حاضر 
سرمایه  با  است  قرار  که  است  شهرک  این  اصلی 

دورانی 9۰۰ میلیون دالر ساخته شود.
این در حالی است که آقای فروزی یک سال پیش 
محکوم  حبس  سال  ده  به  دادگاه  حکم  اساس  به 

شد.

عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهوری 
به  گفت  شهرک  این  افتتاح  محفل  در  افغانستان 
رییس  توشیح  و  کابینه  تایید  به  که  اساس طرحی 
کابل  بدهکاران  به  این  از  پس  رسیده،  جمهوری 
در  گذاری  سرمایه  با  تا  می شود  داده  اجازه  بانک 

کشور، بدهکاری های شان را بپردازند.
افتتاح  از  پس  روز  یک  ریاست جمهوری  اگرچه 
برای  جمهوری  رییس  که  گفت  شهرک  این 
وضاحت در مورد چگونگی حضور و سهم گیری 
آقای فروزی در کار این شهرک، به آقای محمدی، 

احمد ضیا مسعود، نماینده رییس جمهوری در امور 
حکومتداری خوب و سید سعادت منصور نادری، 
وزیر شهرسازی صالحیت داده اما چند روز بعد، 
دولت،  اقدام  این  از  مردم  شدید  انتقادات  از  پس 
لغو  را  هوشمند  شهرک  قرارداد  جمهوری  رییس 

کرد.
تعلیق وظیفه اش، در جلسه  از  آقای محمدی پس 
گفت  و  شد  حاضر  نماینده گان  مجلس  عمومی 
که  اند  خواسته  او  از  جمهوری  رییس  نزدیکان 

استعفا بدهد.



جبار رحمانی
مطالعۀ  از  است  عبارت  شناختی  انسان شناسِی 
انسانی.  اندیشۀ  و  انسانی  جامعۀ  میاِن  رابطۀ 
این  مطالعۀ  پی  در  شناختی  انسان شناساِن 
موضوع هستند که مردم در گروه های اجتماعی 
چه گونه اشیا و رویدادهایی را که دنیای آن ها 
آن ها  باِب  در  و  کرده  دریافت  می سازند،  را 
هر  شامل  رویدادها  و  اشیا  این  می کنند.  فکر 
وحشی  گیاهان  مثل  فیزیکی  اشیای  از  چیزی 
انتزاعی مثل عدالت  گرفته تا رویدادها و امور 
نزدیکِی  پروژه ها  بعضی  می باشند.  اجتماعی 
مطالعۀ  زیرا  دارند،  روان شناسی  با  زیادی 
خاصی  اجتماعِی  گروه های  چه گونه  این که 
باب  در  و  می کنند  طبقه بندی  را  مربوطه  امور 
آن ها استدالل می ورزند، عماًل منجر می شود به 
طرِح پرسش هایی در باب طبیعت بنیادِی بعضی 

فرآیندهای شناختی.

تاریخ اولیه
دهۀ  اواخر  از  شناختی  انسان شناسِی  داستان 
۱9۵۰ شروع شد. برای فهِم این که چه چیزی در 
این زمان رخ داده است، نیازمند فهِم جنبه هایی 
انسان شناسی  هستیم.  انسان شناسی  تاریخ  از 
مطالعۀ  برای  حرفه یی  عرصۀ  یک  مثابه  به 
]اکادمیک[ از اواخر قرِن ۱9 شروع شد. منشور 
اصلِی انسان شناسی بیان گر برآورده کردِن قطعۀ 
مفقودۀ تاریخ انسانی بود، یا به عبارت دقیق تر، 
دوره یی  انسان،  تاریخ  ماقبل  مفقوده[  ]حلقۀ 
زمانی که قبل از تاریخ خط و رشد و گسترش 

بخشی  می گرفت.  قرار  کالسیک  تمدن های 
کشف  بحث،  این  برای  انگیزه ها  مهم ترین  از 
توسط  شرق  و  اقیانوسیه  امریکا،  بومی  مردم 
جوامِع غربی بود. دانشمندان غربی با عالیق و 
تصوراِت عظیمی در باب این که این مردم بومی 
سرعت  به  پرسش  این  حل  برای  کشف شده 
موجب رشد زمینه های شناخته شدۀ تالش های 

علمی در اواخر قرن نوزدهم شد. 
سه  انسان شناسی  در  تاریخ  ماقبل  مباحث 
روش متفاوت برای تحقیق داشتند. روش اول 
شامل تحقیِق مستقیم بر روی گذشته از خالل 
دوره ها  آن  فیزیکِی  باقی مانده های  در  پژوهش 
می شد. این شیوه سبب سازِ زمینۀ باستان شناسی 
شد. این گرایش با تخصصی کردن تکنیک هایی 
یونان  به  که  دانشگاهی یی  محققان  توسط 
بودند،  عالقه مند  باستان  مصر  و  رم  باستان، 
شروع شد. روش های دقیق و حساِس حفاری 
  Stratigraphy برای  کارهایی  انجام  برای 
مردم  دورۀ  از  زمین  درون  در  شده  دفن  مواد 

اولیه، توسعه یافته بودند.
مطالعۀ  از  دانشمندان  عالیق  مرحله،  این  طی 
خاورمیانۀ  و  اروپایی  تمدن های  کرونولوژی 
امریکای  و  هند  تاریخ  ماقبل  مطالعۀ  به  اولیه 
شمالی و جنوبی و در واقع به مطالعۀ عمومی 

ماقبل تاریخ انسانیت، گسترش یافت.
دربارۀ  زیادی  میزان  به   ۱9۵۰ دهۀ  طی 
آمد.  به دست  اطالعات  انسانی  تاریخ  ماقبل 
کرونولوژی دقیقی با کار بر روی نقاط آغازیِن 
چندین  از    )Hamanids( انسان نماها  تطور 
میلیون سال قبل انجام گرفت. این کرونولوژی 
جمع آوری  تکنولوژی های  از  توسعه  شامل 
به  چرخش  سنگی،  پارینه  عصر  در  شکار  و 
پرورش غذا در عصر نوسنگی در ۸ تا ۱۰ هزار 
مستقل  بزرِگ  مرکز  شش  رشد  و  پیش  سال 
Mes� ،۵ هزار سال قبل در مصر  تمدنی حدوه
 opotamia، the lndus، the yangtze،

Meso America  و سواحل پرو.
نوزدهم  قرن  اواخر  در  که  روشی  دومین 
که  می شد  نامیده  مردم نگاری  یافت،  توسعه 
شیوه های  مشاهده یی  مطالعۀ  از  است  عبارت 
زنده گی مردم ابتدایی. به واسطۀ به دست آوردِن 
و  اجتماعی  نهادهای  از  عینی  گزارش های 
فرهنگی مردمِ ابتدایی در پیرامون دنیا و تطبیق 
ارتباطات  که  است  این  در  نتیجه اش  آن ها، 
به دست  را  تطوری  توسعۀ  مراحل  و  تاریخی 
می داد و همچنین نتایج به دست آمده از کارهای 
آن چه  بر  بنا  می کرد.  تکمیل  را  باستان شناسان 
رادکلیف براون در ۱9۰9 گفته بود: »مالقات با 
اساتید آکسفورد، کمبریج و لندن سبب می شد 
عمومًا در باب ترمینولوژی سوژه های مان بحث 
شود. ما توافق داشتیم که اصطالح مردم نگاری 
گزارش های  برای  اصطالحی  مثابۀ  به  را 
کار  به  کتبی،  ادبیات  بدون  مردم  از  توصیفی 
ببریم. بازسازی فرض تاریخ عده یی از مردم به 
عنوان وظیفۀ مردم نگاری و باستان شناسی ماقبل 

تاریخ پذیرفته می شد.«
بررسی  به  عالقه مند  بیشتر  اولیه  مردم نگاراِن 
ویژه گی های  آن  به واسطۀ  که  بودند  راهی 

فرهنگِی خاصی از یک جامعه به جامعۀ دیگر 
اشاعه پیدا می کنند و همچنین راهی که جوامع 
ساده می توانستند بر مبنای شباهت های متعددی 
در یک ناحیۀ جغرافیایی، یک گروه را تشکیل 
می شد.  گفته  فرهنگی  حوزۀ  بدان  که  دهند 
تکامل یافته یی که در  به جوامع  به شدت  آن ها 
شکارگر  سادۀ  مردم  از  مراحل  از  زنجیره یی 
یا  می گیرند.  قرار  شهری  پیچیدۀ  تمدن های  تا 
فرآیندهای  از  مجموعه یی  ساده تر  عبارت  به 
را  تغییر  چندگانۀ  و  غیرمستقیم  و  غیرتکاملی 
به طور  نیز  امروزه  مباحث  این  شامل می شوند. 

کامل حل نشده اند.
سومین روش تحقیق دربارۀ گونه های فیزیکِی 
ایده های  به  کار  این  متأسفانه  بود.  انسانی  نوع 
قرن  در  غربی  جوامع  در  که  نژادگرایانه یی 
حال،  هر  به  شد.  آلوده  بودند،  رایج  نوزدهم 
و  استدالل  قابل  موضوع  این  مبنایی  پروژۀ 
داده ها  جمع آوری  شامل  پروژه  این  بود.  فهم 
در  فیزیکی  تفاوت های  و  تشابهات  پیرامون 
میان گروه های انسانی می شد که عوامل چندی 
تاریخی  روابط  و  مهاجرت  الگوهای  جمله  از 
میان گروه ها می توانست آن ها را تعیین کند، و 
نیز  انطباق پذیری های محیطی خاصی  همچنین 

کشف شدند.
مقایسۀ  برای  مدرن  تکنیک های  کمک  با 
دارد  وجود  امید  این  امروزه  ژنتیکی،  مستقیم 
که این مباحث بدون افتادن در دام گونه شناسی 
گیرند.  قرار  مباحثه  و  بحث  مورد  نژادگرایانه 
بنابراین انسان شناسی با سه زمینۀ کاری شروع 
که  آن چه  و  باستان شناسی  مردم نگاری،  کرد: 
سه  این  می شد.  نامیده  جسمانی  انسان شناسی 
مدرن  دیپارتمنت های  اکثر  در  امروزه  زمینه 
که  جالبی  نکتۀ  می شوند.  دیده  انسان شناسی 
این است که پروژه های  این جا وجود دارد  در 
عمومی کار بر روی تاریخ اولیۀ تمدن ها و مردم 
عرصۀ  دو  کنار  در  که  مدت هاست  ابتدایی، 
انسان شناسی  اتنوگرافی و  مهم یعنی زمینه های 
جسمانی قرار گرفته است و امروزه ائتالِف این 
سه زمینه و هم بسته گی آن ها در چارچوب های 
ثابتی  به طور  دیپارتمنت ها  و  دانشگاه ها  نهادی 

باقی مانده است.
توسعۀ  در  مهمی  نقش  نیز  زبان شناسی  عرصۀ 
عمومی اتنوگرافی برعهده داشته است. یکی از 
تفاوت ها  و  شباهت ها  بازشناسی  اولیه،  مسایل 
مهمی  بسیار  اطالعاِت  که  بود  زبان ها  میان  در 
را در باب روابط تاریخی ]زبان ها و اجتماعات[ 
به دست می داد. با وجود این که زبان ها به آرامی 
تاریخی  پیوندهای  و  ارتباطات  می کنند،  تغییر 
به وسیلۀ  بعضًا می توان  را  میان جوامِع مختلف 
مقایسه ها و تطبیق های زبان شناختی کشف کرد. 
هرچند هنوز هم مباحثات و جدال های فراوانی 
در باب رشد و گسترِش بعضی منشأهای زبانی 
وجود دارد، با وجود این امروز بیش از پنجاه 
در  و  شده اند  بندی  طبقه  دنیا  در  زبانی  گروه 
 Ruhlen،(.بخشی از جزییات توصیف شده اند

)۱9۸۷
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محسوب  تصمیم گیری ها  تمام  الزمۀ  تصمیم،  یک  چیستی  پیرامون  شفافیت 
می شود. اگر در مورد قدم های بعدی ابهامی وجود داشته باشد، تصمیم مورد نظر 

به اندازۀ کافی واضح نیست.
شفافیت، عدم قطعیت را به حداقل می رساند. با این که این جمله هم ممکن است 
بدیهی به نظر برسد، به یاد داشته باشید آن چه برای شما واضح و بدیهی به نظر 

می رسد، ممکن است برای دیگری تازه گی و ابهام داشته باشد.
  واقع گرایانه اتخاذ شده اند

از  احساسات  کردِن  حذف  یعنی  این  و  هستند  احساسی  موجوداتی  انسان ها 
فرایند تصمیم گیری عملی نخواهد بود. با این حال، جانب داری های احساسی و 

شخصی را می توان از این فرایند حذف کرد. 
برای مثال در تیم های یگان ویژۀ نیروی دریایی ایاالت متحده تصمیم ها بر اساس 
بپرسید  می توانید  مثال  برای  فرد.  و  تیم  مأموریت،  می شوند:  اتخاذ  معیار  سه 
تصمیم مورد نظر به نفع چه کسی خواهد بود؟ راهنمایی: فرد، آخر از همه قرار 

می گیرد.
خودتان  از  شدید،  مواجه  دشوار  تصمیم گیری  یک  با  که  دیگری  بار  نیز  شما 

بپرسید گزینۀ مورد نظر شما به نفع چه کسی خواهد بود؟
بر خودآگاهی افراد می افزایند

شما  به  آینده  سال   ۱۰ برای  شرکت تان  استراتژی  کردن  مشخص  وظیفۀ  اگر 
واگذار شده، اما شما تا کنون هیچ گاه چنین کاری انجام نداده اید، بهتر است این 

کار را به متخصِص دیگری در این زمینه واگذار کنید.
برای این که تصمیمی روی دیگران تأثیر مثبت داشته باشد، فرصت  ساز باشد و 
باقی ویژه گی هایی که در باال به آن ها اشاره شد را نیز داشته باشد، باید بدانید کِی 
در حوزۀ نفوذ و اثرگذاری خود عمل می کنید و کِی مجبور خواهید بود مرزهای 

آن را پیش برانید.
از آن دسته افرادی نباشید که تنها به خاطر مهم جلوه کردن، تصمیم گیری ها را 
باید به کسی واگذار شود که نزدیک ترین  از دیگران می ربایند. این مسوولیت 

فاصله را با مشکل دارد.
همراه خود مسوولیت می آورند

پشت  شدن  مخفی  و  مسوولیت  سلب  می آورد.  مسوولیت  خود  با  شفافیت 
تصمیمی که نقش ها، مسـوولیت ها یا انتظارات مرتبط با آن به دقت و با جزییات 

شرح داده شده اند، کارِ آسانی نخواهد بود.
را  موفقیت  تعیین کنندۀ  و شرایط  نیاز  مورد  دارایی های  زمان بندی،  اگر جدول 
کاماًل مشخص کنید، تا حد زیادی در بزرگراه یک طرفۀ اجرا قرار خواهید گرفت 

که دور برگردانی هم نخواهد داشت.
در  را  باال  ویژه گی های  علم.  یک  هم  و  است  هنر  یک  هم  تصمیم گیری، 
ساختاربندی انتخاب های خود بگنجانید تا قوت قلِب بیشتری پیدا کنیـد. دیگران 

را نیز به همین کار تشویق نمایید.
 

منبع: برترین ها
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عبدالبشير فكرت بخشیـ  استاد دانشگاه كابل

کند که  بُعد ذکر می  برای دین هفت  اسمارت  نینان   
ها،  کنیسه  دید وی،  از  است.  آن  مادِی  بُعد  هم  یکی 
می- را   ... و  معابد  ها،  خانه  تکیه  مساجد،  کلیساها، 
آلمان، مزید بر  بُعد مادِی دین در نظر آورد. در  توان 
ابعاد دیگر دین، بُعد مادِی آن نیز رو به زوال می رود 
به  گردشگران،  برای  آن ها  جاذبۀ  رفتن  دست  از  با  و 
میان  در  وضعیت  اما  رفت.  خواهند  ابدی  فراموشی 
مسلمان ها برعکس است؛ هیچ مسلمانی حاضر نیست 
با  و  بگذارد  فروش  به  را  )مسجد(اش  پرستشگاه 
تقدسی که به آن قایل است، انجام چنین عملی را گناه 
بلکه به  یابند،  تنها کاهش نمی  نه  پندارد. مساجد  می 
مسلمان های  اند.  گسترش  به  رو  یی  فزاینده  صورِت 
اقوام  افغان ها و  تبارند و عرب ها و  آلمان غالبًا ترک 
دیگر نیز در آن جا سکونت دارند. مسلمان ها در این جا 
اکثراً دست به دست هم می دهند، زمین می خرند و 
مسجد و مدرسه بنا می کنند. شمار مساجد در آلمان به 
صورِت چشم گیری رو به افزایش است و زنده بودِن 
احساسات دینی و فعال بودنش در نهاد آنان باعث شده 
است تا آن ها در پرداختن بهای تعمیر مساجد   که نماد 
دین و معنویت  دانسته می شود - تردیدی به خود راه 
ندهند. نه تنها مساجد، که مدارس تعلیم دینی نیز در 
مسلمان  های  خانواده  دارد.  وجود  فعاالنه  کشور  این 
تا  فرزندان شان را به چنین مدارسی می-فرستند  اکثراً 
درس های دینی را فرا گیرند و ارزش های دینی شان 
تداوم بخشند. شاید همین مسأله است که همواره  را 
سعی می شود اسالم را در چشمان مردمِ جهان خشن 
نشان دهند و با طرح و ایجاد گروه های تندرو و به 
نمایش نهادِن کارنامه های آنان، سیمای اسالم را مکّدر 
سازند. مسلمان ها در آلمان رو به افزایش اند. از هر ده 
زن آلمان، حد اوسط دو تا چهار تِن آن ها محجبه اند 

که بر مسلمان بودن شان داللت دارد.
حضور مسلمان ها در آلمان   علی رغم آن که مسلمان های 
نفر می شود - مشهودتر از  بر ده میلیون  بالغ  فرانسه 
چشم گیر  را  آنان  حضور  توان  می  و  است  فرانسه 
توصیف کرد. مسلمان ها رابطۀ نزدیکی با غیرمسلمانان 
مسلمانی  که  افتد  می  اتفاق  بسیار  و  دارند  آلمان  در 
دوسِت مسیحی دارد و با هم صمیمِت خاصی دارند. 
زِن مسلمان حجاب بر سر دارد، در حالی که دوست 
در  تحملی  و  تعامل  اما  نیست،  محجبه  غیرمسلمانش 
میان آنان است که زمینه های گفت وگوی میان دینی و 
ادیان،  تفاهم را تقویت می بخشد. در گفت وگو میان 
دیگری سراغ  دیِن  هیچ  در  توان  نمی  را  اسالم  منطق 
یافت. شاید همین مسأله است که تعامل مسلمان ها با 
پیروان ادیان دیگر، عمدتاً  به سود اسالم بوده است و 

مسلمان ها از میادین گفت وگو پیروز به در آمده اند. 
به  عمدتًا  را  مهاجر  مسلمان های  که  مسایلی  از  یکی 
دین ارجاع می دهد، تنهایی و احساِس غربت زده گی 
غریزۀ  دارای  و  جوش  گرم  شرقی  انسان  شما  ست. 
بلند اجتماعی  را در نظر آورید که به جامعۀ فردگرا، 
در  شود؛  می  وارد  غرب  هم زباِن  بی  و  خوداندیش 
در خالواره گی  او  داشت.  قرار خواهد  چه وضعیتی 
گسست از گذشته و بی انسی با وضعیِت جدید قرار 
با این وضع جدید، سال ها زمان  می گیرد و توافقش 
نیاز دارد. چنین آدمی، از یک سو با جامعه یی که در آن 
رشد یافته بود، با احساسات، عواطف، زبان، فرهنگ، 
خانواده و مردم؛ به یک باره گی قطع تعلق می کند؛ از 
سویی  هم، با جامعۀ ماشینی، مدرن و بی عاطفۀ دنیای 
جدید هنوز بیگانه است. او در خالی این و آن قرار 
می گیرد و چاره یی جز تحمل و ناچاری در خود نمی 
بیند. او در چنین خالیی، به اتکا و پشتوانه یی ضرورت 
دارد که جز دین و ادبیاِت پُربارِ عرفانی گذشتۀ او، چیز 
دیگری نمی تواند جلیس لحظه های تنهایی او گردد. 
بیش  این کشورها،  در  مهاجرین  که  از همین جاست 
از  کشور خودشان، به دین می گرایند و حتا آنانی که 
ذهن ریاضیکی نیز دارند، به دین و ادبیات عرفانی پناه 

می برند. 
از طرفی  هم، بسیار اتفاق  می افتد که وقتی گروه ها 
تثبیِت  جهت  در  وافری  سعی  شوند،  واقع  اقلیت  در 
هویت و جایگاهِ خویش به خرچ می دهند و بیش از 
گروه هایی که اکثریت دارند، همبسته گی و هم یاری 
میاِن آن ها عمومی می شود. نبود هم چشمی و مراوده 
میان فامیل های مهاجر، کمبود دیگری ست که پیوسته 
احساس می شود و تمامیت زنده گی را زیر چتر می 
گیرد. اگر شما خانمی را در نظر آورید که با شوهرش 
در یک خانه و به روش تقریبًا سنتی به زنده گی دوام 
نیست؛  آن ها  با  نیز  قریبی  و  هیچ خویش  و  دهد  می 
را  او  های  کسی  بی  و  تنهایی  توانید حس  می  آنگاه 
لمس کنید. وقتی هم چشمی در میان نباشد و جمع و 
آمدی میان فامیل ها وجود نداشته باشد، ذوق ها می 
می  فروکش  آدمی  درون  در  حیات  احساِس  و  میرند 
کند. آدمی با یک  چشم به خود و با چشِم دیگری به 
مردم عمل می کند. مثاًل؛ وقتی شما لباس می خرید، 
هدف از آن تنها ضرورتی نیست که به آن وجود دارد؛ 
می  اهمیت  شما  برای  نیز  شما  به  دیگران  نگاه  بلکه 
یابد. توجه به قضاوت دیگران در قبال خود، همواره 
مهم است. این اهمیت را زنان بیش از مردان احساس 
می کنند. بنابراین، ذوق آن ها نیز در غربت و دوری از 
نزدیکان و مردماِن کشورشان آسیب می بیند و خود او 

نیز از این ناحیه احساِس ناآسوده گی می کند.

دیگرانی که در مورد اشیای زینتی ما نظر دهند،  نبودِ 
انگیزۀ خرید چنین چیزهایی را فرو می کاهد و میل به 
زنده گی به سردی می گراید. از آن جایی که قضاوت 
دیگران برای خانم ها   شاید به دلیل ظرافِت عاطفی و 
احساسی شان - پُراهمیت تر است، از خانم ها مثالی 
می زنیم. فرض کنید خانم مهاجری برای خودش گردن 
بند الماس خریداری کند، آنگاه این پرسش در ذهِن او 
چه  به  بندی  گردن  چنین  »خریدن  که:  زند  می  دور 
هدفی صورت گرفته است؛ آیا دیدن دیگران را نیز می 
از اهداف به حساب آورد؟«. بسیار طبیعی  توان یکی 
ست که یکی از اهداف اشیای تزیینی، در معرض دید 
قرار گرفتِن آن هاست. هرگاه دیده گان بیننده یی وجود 
نداشته باشد، میل به چنین اشیایی نیز در حالت احتضار 
قرار می گیرد و این، یکی از عمیق ترین آسیب های 
روحی یی ست که زنده گی در غربت به میان می آورد. 
بیننده یی  فلمی ست که  این چنینی همانند  زنده گی 
جز خود کرکتِر مرکزی ندارد و کرکتر مرکزی فلم نیز  
به دلیل آن که دیده گان ناظری وجود ندارد - بی باکانه، 

تسامح کارانه و دلواپسانه نقش بازی می کند. 
متافیزیک در حوزههای عمومی مرده است و  القصه، 
انسان چنان در چنگال طبیعت فرو رفته است که دمی و 
لحظه یی به مابعدالطبیعه نمی نگرد تا با حقایق دیگری 
آشنایی یابد که همه را به زیر سقِف خود کشیده و به 
میبخشد.  و جهت  کلیت  بشری   دیگر  دانشهای  همۀ 
و  میخواند  مثنوی  بیشتر  بود،  فرانسه  در  که  شریعتی 
آن  در  که  میدانست  معنوییی  قحطی  نیز  را  آن  دلیل 
معنویت  قحطی  که  جوامعی  در  میزد.  موج  جامعه 
همه جا حضور داشته باشد، گرایش به معنویت بیشتر 
احساس میشود و انسان برای رهایی از قحطیزده گی، 
به سرچشمه های معنوی گذشتهاش پناه میبرد تا عطش 
معنویتگراییاش  را فرو بنشاند. این جا بیدلی نیست تا 
لنزی به چشماِن ما بندد و دروِن واقعیت ها را نشان 
دهد و ما را به درون واقعیت هایی که ظاهر آن ها برای 

ما نمودار شده است، رهنمون شود.
یک نخل از این گلستان از خویش با خبر نیست

سر در هواست خلقی از پیش پا ندیدن 
هستی را کسی به تجربه نمیگیرد و صدای نای مولوی 
در هیچکجای این ناکجاآباد به گوش نمیرسد. صدای 
به  را  نیز خاموش است و کسی، کسی  منابر  ملکوتی 
خداپرستی، اندیشیدن و وصل شدن به حقایق فرامادی 
فرا نمیخواند. برتراندراسل درست گفته بود که وقتی 
آفات و مصایب در جامعه یی باال گیرد، گرایش به دین 
نیز فزونی میگیرد. آری؛ تا این جا سخِن او درست است 
و عکس سخِن او نیز درست است. دین، دردها و آالم 
بشر را تسکین می بخشد و آن را تحمل پذیر میسازد. 

دردها نیز انسان را به دین صدا میزنند و از  این منظر، 
نعمتی الهی به حساب میآیند. انسان بینیاز و بیدرد، در 
و  دینورزی  و هرگز ضرورِت  میرود  فرو  کمال  پندار 
فرعون  همچون  فرجام،  در  او  نمیداند.  را  خداپرستی 
ندای خدایی سر خواهد داد. مصایب و شرور در عالم، 
از یک زاویه نعمتی اند که برای هرکسی داده نمی شود 
و انسان نیز به گواهی قرآن، جز در مواجهه با دردها 
و آفات مهارنشدنی به دین خالصانه برگشت نمیکند. 
اند و لحظه یی از خدا غفلت  استثنا  مگر آن هایی که 
نمیورزند.  این سخن از مولوی است که نقصها آیینۀ 
که  میشود  شمرده  نعمتی  رهگذر  این  از  و  اند  کمال 
خدا به هر کسی ارزانی نمیکند. مولوی در داستان آیینه 
به  را  مسأله  این  یوسف،   حضرت  به  مهمان  آوردِن 
روشنی توضیح میدهد. او با بیان ارزش معرفتی اضداد 
در عالم، نیستی را آیینۀ هستی و نقص ها را آیینۀ کمال 
بود.  نخواهد  کمالی  نباشد،  نقصی  اگر  میکند.  معرفی 
اگر نیستی نبود، هستی حضور و معنایی نداشت.  اگر 
چنان که  نمیداشت؛  وجود  کمالی  میبود،  کمال  همه 
از دست  را  معنایش  نیز هستی  نیستی  تصورِ  نبودِ  در 
و  جایگاه  میتوان  که  است  معنویت  نبودِ  در  میدهد. 
ارزِش معنویت را فهمید و به بلندای مقام مولوی در 

این زمینه همچنان پی برد.
نقصها آمد مبادی کمال

آدمی کامل شود از انفعال
مریمی از نقص آبستن بدان
حامل روح خدا گردید هان

و یا:
سایه را در سایه نتوان یافتن
سایه را در نور آسان یافتن

سایه را در سایه جستن غافلیست
سایه را در نور جستن عاقلیست

و یا به قول بیدل:
که میداند کجا رفتند گلچینان بازارت

هم از خورشید میباید سراغ سایه پرسیدن
کماالند،  و  آیینۀ هستی  نقص  و  نیستی  آری، چنان که 
معنویت نیز در نبودِ آن نمودار میشود و گرایش به آن، 

در فقدان آن واالیی مییابد. 
این جا در فرانسه، میان جهانبینی و نوع زندهگی مردم 
پیوند صادقانه یی برقرار است و شاید بناخواست این 
دو  باهم ربط یافته اند. نگاه مکانیکی به جهان، بر انسان 
نیز سایه افکنده است و  زندهگی به نظم مکانیکی و 
ساعت  زندهگی  است.  درآمده  عجیبی  خودسامانیافتۀ 
بر جهان  از نظم مکانیکییی که  واره و ماشینی چیزی 
بر  ماشین  حکومت  ندارد.  کم  میشود،  پنداشته  حاکم 
جهان  بر  مکانیکی  قوانین  حاکمیت  همان  زندهگی 
نتایج  مکانیکی،  قواعد  اساس  بر  تفسیر جهان  است.  
جای  بر  جهان  متافیزیکی  تبیین های  بر  ویرانگری 
گذاشت. ماشینی شدِن زندهگی نیز  به راندهشدن فکر 

علت اولی و غایی از زندهگی انجامید. 
پرسش های بنیادین بشر 

چیست؟  جهان  با  ما  نسبت  آمده ایم؟  کجا  »از  این که 
پرسشهایی  بود؟«  خواهد  چه  ما  مختومِ  سرنوشت  و 
در طول  را  بسیاری  اذهان  که  درازدامنی اند  و  بنیادین 
تاریخ به چالش طلبیده و انسان بماهو انسان، خودش 
را با آن  مواجه میدیده است. اما زندهگی ماشینواره ، 
حضور مواجهۀ  انسان را با این پرسش ها از او گرفته 
و او را هم چنان سرگرمِ کار و روزمره نگه داشته است. 
او  با پرسش از نقطۀ آغازِ خود چندان آشنا نیست، و 
هویت  و  گذشته  به  نسبت  سوالی  که  هم  هرازگاهی 
تاریخی او به صفحۀ ذهنش خطور کند، به نظریه های 
پناه  داروین  تکامل  تیوری  به  جمله  آن  از  و  علمی 
فرار  برای  ـ   را  متافیزیکی  پرسشهای  پاسخ  و  میبرد 
از متافیزیک ـ در دامن علم جست وجو میکند و  این  
راه به ترکستان است. او  صحِت اندیشه های داروین را 
تصدیق کرده است، در حالی که ابطال پذیری و یا هم 
امکان ابطال پذیری بخش عمده یی از گزاره های علمی 
نظریات  بر صحت  را  اگر فرض  دارد.  همواره وجود 
داروین بگذاریم، بازهم امکان ابطال دیدگاه او همواره 
وجود خواهد داشت؛ چون نظریۀ  او بر مبنای آزمایش 
و تجربه استوار است و  این دو، محدودیت هایی دارند 
همیشه  نیست.  پوشیده  اندیشه  صاحباِن  چشم  از  که 
تمامی شرایط الزم برای یک آزمایش فراهم نیست و 
آزمایش نیز همواره تحت سقِف محدودیت هایی است 
زبان  و  تاریخی  عینیت  پیشین،  آموزههای  سنتها،  که 
بنا نهاده اند. این منظر است که شماری پست مدرنها از 
نسبیِت گزاره های علمی سخن گفته اند و عوامل موثر 

بیرونی بر تجربه را دلیلی بر نسبیت برآینِد تجربه 

به غرب نتقادی  ا نگاه 
آلمـان و  نسـه  فرا ز  ندا ز چشـم ا ا



افغانستان  برق  شرکت  سخنگوی  توحیدی،  وحیداهلل 
)برشنا( گفته که کارمندان فنی این شرکت به نزدیک 
والیت  شهاب الدین  دند  در  برق  شده  تخریب  پایه 

بغالن، در شمال افغانستان رسیده اند و منتظر پاکسازی 
کامل محل از افراد گروه طالبان هستند.

کارمندان  این  که  گفت  بی بی سی  به  وحیدی  آقای 

وسایل مورد نیاز و الزم را برای ترمیم پایه  منهدم شده 
برق همراه دارند.

او گفت تیم کاری این ریاست در منطقه باغ شمال در 
حد فاصل 2۰۰ الی ۳۰۰ متری پایه برق مستقر شده اند.
آقای وحیدی گفت اکنون اطراف پایه  منهدم شده در 
کنترل نیروهای دولت افغانستان است، ولی در فاصله 
مستقر  قلعه  یک  در  طالبان  گروه  افراد  آن  متری   2۵

هستند که به محل استقرار پایه تیراندازی می کنند.
افغانستان  امنیتی  نیروهای  دلیل  همین  به  که  گفت  او 
به نیروهای فنی شرکت برق افغانستان اجازه ورود به 

محل را نمی دهند و آنان درحال انتظار هستند.
تامین شود،  منطقه  امنیت  اگر  آقای وحیدی گفت که 
 ۸ مدت  در  تا  هستند  قادر  این شرکت  فنی  نیروهای 
الی 9 ساعت برق کابل را وصل و بعد دو الی سه روز 
دیگر زمان خواهد گرفته که پایه منهدم شده را دوباره 

بازسازی کند.

او گفت که یک پایه دیگر نیز در این محل اره شده، 
پیوند دارد که وقت  به  نیاز  ولی کامال منهدم نشده و 

زیادی را در بر نمی گیرد.
مقام های امنیتی والیت بغالن نیز گفته اند که عملیات 
امنیتی  نیروهای  و  دارد  ادامه  منطقه  این  در  نظامی 
افغانستان در تازه ترین نبردها دو روستای "وازغر" و 

"مالی" را پاکسازی کرده اند.
محمدعوض نذیری، فرمانده پلیس بغالن به بی بی سی 
مخالفان  از  نفر   ۸ درگیری ها  این  در  که  شد  مدعی 

دولت کشته و ۱۴ نفر دیگرشان زخمی شده اند.
در  امنیتی  مقام های  )بهمن(  دلو   26 دوشنبه  دیروز، 
محل  دولتی  نیروهای  که  کردند  اعالم  بغالن  والیت 
انهدام پایه برق وارداتی از ازبکستان را به تصرف خود 

درآورده اند.
اعالم کردند که  پیش  مقام های دولتی حدود 2۰ روز 
"دند  منطقه  در  برق  پایه  یک  انهدام  با  طالبان  گروه 
انتقال برق وارداتی از ازبکستان به  شهاب الدین" خط 
کابل را قطع کرده اند، هرچند طالبان گفته اند که انهدام 

این پایه ها کار این گروه نبوده  است.
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هارون مجيدی
اسالمی  حزب  حقانی،  شبکۀ  طالبان،  گروه  داعش، 
جنگوی  لشکر  طیبه،  لشکر  حکمتیار،  گلبدین 
تاجیکستانی،  پنجابی،  تروریستان  با  همکاری  در 
ازبیکستانی، اویغوری، چیچنی و عربی، گروه هایی اند 
که در افغانستان فعالیت های تروریستی و دهشت افگنی 

را انجام می دهند.
به گفتۀ مسووالن در وزارت دفاِع افغانستان و آگاهان 
نظامی، گروه های دیگری نیز هستند که از لحاظ فکری 

در هم سویی با گروه های دهشت افگن فعالیت دارند.
آنان می گویند که در افغانستان خون ریزترین گروه های 

تروریستی نفوذ و فعالیت دارند.
لوگر،  و  ارزگان  غزنی،  زابل،  فراه،  هلمند،  ننگرهار، 
کندز،  تخار،  بدخشان،  پکتیا  پکتیکا،  وردگ،  میدان 
سمنگان، فاریاب و خوست از والیاتی اند که گروه های 

تروریستی در آن حضور و فعالیت دارند.
االزهر«   »دیدبان  توسط  این  از  پیش  که  گزارشی  در 
به نشر رسیده، گروه های بوکوحرام، داعش و طالبان 
از خون ریزترین گروه ها در جهان نشانی شده اند که 
گروه  و  افغانستان  در  داعش  و  طالبان  میان،  این  از 
بوکو حرام بیشتر در کشورهای افریقایی فعالیت دارند.
با  داعش  تروریستی  گروه  گزارش،  این  بنیاد  بر 
قتل  مورد  و ۳۷  هزار  و ۷۱ حمله و شش  یک هزار 
ارتکاب  دوم  رتبۀ  در  زخمی،  نفر   ۷99 هزار  پنج  و 

جنایت قرار دارد.
براساس این گزارش، این گروه که در سوریه، عراق، 
انشعاباتی  دارای  دارد،  فعالیت وسیعی  ترکیه  لبنان و 
انقالبی  المجاهدین، جبهه  النصره، جیش  نظیر جبهه 
مجموع  در  که  است  دیگر  گروه  چند  و  سوریه 
موجبات مرگ بیست هزار انسان را فراهم کرده است.
در سال گذشته میالدی آمار تلفات حاصل از فعالیت 
این گروه ها سه برابر شد که 9۰درصد از این قربانیان 

در عراق بودند.
و  گرفته  قرار  فهرست  این  سوم  ردۀ  در  که  طالبان 
و  هزار  سه  دارند،  افغانستان  در  گسترده  حضور 
۴۷۷نفر را به قتل رسانده و سه هزار ۳۱۰تن را زخمی 

کرده است.
این گروه در ۸9۱ حملۀ تروریستی سه هزار و ۴۷۷تن 
را کشتند. با توجه به رویکرد این گروه در تضعیف 
دولت مرکزی افغانستان، نیروهای امنیتی و پولیس این 
کشور و در وهلۀ بعد غیرنظامیان و کارمندان محلی 
یا کارکنان سفارت های خارجی هدف قرار می گیرند.

به تازه گی یافته های تحقیق نماینده گی سازمان ملل در 
افغانستان نشان می دهد که آمار کشته شده گان نظامی 
این  بیشترین  افزایش داشته است که  در سال 2۰۱۵ 

افراد در حمالت انفجاری و انتحاری جان باخته اند.
در کنار این، سازمان ملل متحد نیز اعالم کرده است 
 6۵۰۰ که  است  کرده  اعالم  متحد  ملل  سازمان  که 

مختلف  نقاط  در  حاضر  حال  در  خارجی  ترریست 
افغانستان فعال هستند.

طبق این گزارش، تعداد خارجی هایی که کشورشان را 
به منظور پیوستن به گروه های تروریستی نظیر القاعده 
و داعش ترک کرده اند، اکنون به بیش از 2۵ هزار تن 

رسیده است.
در  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت 
که  هرکسی  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
تهدید  نظام  برابر  ندارد و در  قبول  را  حاکمیت ملی 
باشد و شهروندان افغانستان را بکشد، این گروه ها را 

دشمنان مردم افغانستان می دانیم.
او می افزاید که طالبان و داعش دو گروهی است که 
تهدید مستقیم به شهروندان افغانستان هستند که قوای 
مسلح افغانستان در برابر آنان در عملیات محاربوی اند 

و جنگ می کنند.
آقای وزیری با بیان این که گروه طالبان به چند شاخه 
تبدیل شده اند، گفت: گروه های جنگوی و لشکر طیبه 
در کنار طالبان در برابر شهروندان افغانستان می جگند.
به گفتۀ آقای وزیری: همراه با این گروه ها، گروه های 
ازبک ها،  عرب ها،  چینی ها،  که  هستند  نیز  خارجی 
دولت  مخالفین  که  پنجابی ها  و  ایغورها  تاجیک ها، 

افغانستان تمویل و تجهیز می کنند.
خارجی  گروه های  دفاع:  وزارت  سخنگوی  گفتۀ  به 
در کنار این که مخالفین دولت افغانستان را آموزش 

می دهند، در جنگ نیز آنان را همراهی می کنند.
او می گوید: گروه حقانی در هم آهنگی با طالبان فعالیت 
دارند و حزب اسالمی شاخۀ گلبدین حکمتیار به گونۀ 

مستقل در برابر حاکمیت ملی افغانستان می جنگند.
سخنگوی وزارت دفاع خاطر نشان می کند که گروه 
داعش در ابتدا در هلمند، فراه، زابل، غزنی، ارزگان و 
لوگر فعالیت های بیشتر داشتند که مراکز آنان فعالیت 
آنان از میان برداشته شده و حاال حضور جدی ندارند.
سخنگوی وزارت دفاع تصریح کرد: چندی پیش این 
گروه ها در ننگرهار نیز فعالیت های زیادی داشت که 
در این اواخر مراکز آنان در ننگرهار نیز از میان برده 

شده اند.
آقای وزیری در پیوند به حضور طالبان می گوید: این 
باشند،  داشته  توان  که  افغانستان  بخش  هر  در  گروه 
تحرکات خود را همراه با گروه تروریستی دیگر انجام 

می دهند.
آقای وزیری با اشاره به فعالیت های تروریستی شبکۀ 
حقانی می گوید که اعضای این گروه در پکتیا، پکتیکا، 
ننگرهای  و  غزنی  وردگ،  میدان  خوست،  لوگر، 

فعالیت های زیاد دارند.
در این حال، جاوید کوهستانی آگاه نظامی می گوید: 
بر عالوۀ تشکیالت امارت اسالمی طالبان که حاال به 
از  مانده  باقی  تقسیم شده اند، بخش های  چند شاخه 
شبکۀ القاعده که شماری به داعش پیوسته اند و برخی 

را سرو سامان  دوباره خود  تا  اند  در تالش  آنان  ها 
دهند.

از شورشیان آسیای  آقای کوهستانی: بخشی  باور  به 
در  و  کرده اند  پیدا  افغانستان  در  امنی  النۀ  نیز  میانه 
فعالیت های  به  طالبان  و  داعش  گروه  با  هم سویی 

تروریستی می پردازند.
از  بخش های  در  آسیای میانه  شورشیان  او:  گفتۀ  به 
شمال افغانستان در والیت های بدخشان، تخار، کندز، 
سمنگان، فاریاب و هم زمان در والیت غزنی و زابل 

داعش پایگاه و فعالیت دارند.
آقای کوهستانی، در پیوند به فعالیت های بخش نظامی 
حزب اسالمی به رهبری گلبدین می گوید: »این حزب 
در والیت کنر همزمان دارای تعامل چند بُعدی است، 
گروه  با  هم  و  است  رابطه  در  داعش  گروه  با  هم 
طالب رابطۀ نزدیک تر دارد و هم زمان با سایر گروه ها 
همکاری می کنند و تالش های زیادی دارند تا خود را 

حفظ کنند«.
او می گوید: این جنگ جویان در مجموع در افغانستان 
شبکۀ  یک  عنوان  به  حقانی  شبکۀ  این که  عالوۀ  بر 
استخباراتی  سازمان  و  پاکستان  نیابتی  جنگ  مستقل 
این کشور را در افغانستان پیش برده، عملیات انتحاری، 
دیپلماتیک  مراکز  هدف گیری  انفجاری،  فعالیت های 
شبکۀ  بیشتر  را  اقتصادی  مراکز  و  می دهند  انجام 
حقانی طراحی و سازمان دهی و استقاللیت نظامی و 
امارت  هیأت  را حفظ کرده و ظاهراً  استخباراتی اش 
اسالمی افغانستان و معاون اختر محمد منصور است. 
فراموش  می کند:  نشان  خاطر  کوهستانی  جاوید 
از هم یاری  نشانه هایی  نکنیم که در بعضی والیت ها 
از  تروریستی  شبکۀ  نفع  به  حزب الحریر  فعالیت  و 
آدرس این حزب به مشاهده رسیده است. در والیات 
تخار، کاپیسا، پروان و...، اعضای این حزب اقدامات 
مسلحانه داشته و اقدام به ترور، تبلیغ به نفع دشمن 
نفع  به  را  شرایط  هم  یا  و  کردن  پخش  شب نامه  و 
با  افرادی  حتا  کرده اند؛  فراهم  تروریستی  گروه های 

واسکت های انتحار از این شبکه دست گیر شده اند. 
اما، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به 
گروه های  با  مبارزه  برای  امنیتی  نهادهای  برنامه های 
فعالیت های  تمام  می گوید:  افغانستان  در  تروریستی 
درستیز  ستر  اوپراسیون  ریاست  در  محاربوی 
وزارت  ریاست  این  در  که  می شود  برنامه ریزی 
ارگان های محل  امنیت ملی،  داخله، ریاست عمومی 
باشند، عضویت دارند و  نیاز  و وزارت خانه هایی که 

برنامه های مشترک گرفته می شود.
به گفتۀ او: دولت افغانستان برنامه های گسترده یی برای 
نابودسازی گروه های تروریستی را روی دست دارد 
که نهادهای مسوول در همسویی با هم این برنامه ها را 

عملی خواهند ساخت.
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خونریزترین
گروههایتروریستیدرافغانستان

شرکت برشنا:

منطقهپایهمنهدمشدهبرقکابلدربغالنهنوزناامناست

که  است  گفته  افغانستان  جمهور  رییس  غنی  اشرف 
می خواهد در کشور جنگ زده اش با فساد اداری مبارزه کند. 
او همچنین افزوده است که ایجاد دورنمایی امیدوار کننده 
برای افغان ها وظیفه حکومت است تا آن ها کشور را ترک 

نکنند.
رییس جمهور افغانستان که اخیراً برای اشتراک در کنفرانس 
با  مصاحبه ای  در  بود،  کرده  سفر  آلمان  به  مونشن  امنیتی 
»ما  که  است  گفته  »زود دویچه سایتونگ«  آلمانی  روزنامه 
را  این  تا  ام  شده  انتخاب  من  و  داریم  یغماگری  نخبگان 

تغییر دهم.«
توسط  میالدی  در سال 2۰۰۱  طالبان  رژیم  از سقوط  بعد 
این  به  المللی  بین  امریکایی میلیاردها دالر کمک  نیروهای 
کشور سرازیر شد، اما این کمک ها در زندگی اکثریت مردم 

تغییری ایجاد نکرده است.
که  می دهد  نشان  الملل  بین  شفافیت  سازمان  ارزیابی 
سومین  شمالی  کوریای  و  سومالیا  از  بعد  هنوز  افغانستان 

کشور آلوده با فساد است.
غنی در مصاحبه خود با این روزنامه که روز سه شنبه نشر 
شد، گفته است که ۴۱ درصد از شهروندان کشورش زیر 
خط فقر مطلق زنده گی می کنند و مجبور اند با کمتر از ۱.2۵ 
دالر در روز کنار بیایند، اما مقام های آلوده با فساد به صورت 

چشمگیری ثروتمند شده اند.
رییس جمهور افغانستان به این روزنامه آلمانی افزوده است 
هنگفت  مبالغ  از  که  است  انسانی«  »تراژیدی  یک  این  که 
است  شده  سرازیر  افغانستان  به  که  المللی  بین  کمک های 

نیازمندان واقعی نفع نبرده اند.
افغان ها چه  زیاد  تعداد  فرار  که  این سوال  به  پاسخ  در  او 
او  »وحشتناک«.  است:  گفته  می کند،  خلق  او  برای  حسی 
افزوده است که در بحران مهاجرت اما نباید فراموش گردد 
که »در مقابل هر افغانی که می خواهد کشور را ترک کند، 
صدها افغان دیگر هستند که می خواهند بمانند.« او به این 
اشارت کرده است که حکومت اش مکلف است  نیز  نکته 
ایجاد کند تا کشور  امیدواری  انسان ها دورنما و  این  برای 

شان را ترک نکنند.

غنی: 
41درصدمردممازیرخط
فقرمطلقبهسرمیبرند
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ورزش

ششمین دور مذاکرات راهبردی پاکستان و امریکا با محوریت گفت وگو 
دربارۀ مبارزه با تروریسم، روابط دوجانبه و به احتمال زیاد فعالیت های 
هسته یی تسلیحاتی پاکستان، روز دهم اسفند ماه به میزبانی واشنگتن 

برگزار می شود.
نخست  مشاور  عزیز  و سرتاج  امریکا  امور خارجۀ  وزیر  کری،  جان 
کنندۀ دو  امور خارجی، ریاست هیأت های شرکت  پاکستان در  وزیر 

کشور را برعهده خواهند داشت.
 2۰۱۰ سال  در  واشنگتن  و  آباد  سالم  میان  راهبردی  مذاکرات  روند 
برای  امریکا  نظامی  عملیات  از  بعد  و   2۰۱۱ سال  در  اما  شد،  آغاز 
ایالت خیبر پختون خوا و همچنین  به قتل رساندن اسامه بن الدن در 
حمالت پهپادهای امریکا به خاک پاکستان، برای مدتی متوقف شد. این 

مذاکرات از ابتدای 2۰۱۴ بار دیگر از سر گرفته شد.
دور قبلی این مذاکرات روز 2۳ دی ماه سال گذشته و در جریان سفر 

جان کری به پاکستان، در اسالم آباد برگزار شد.
گروه های  برخی  با  جدی  برخورد  عدم  به  متهم  را  پاکستان  امریکا 
این  پاکستان  نظیر »لشگر طیبه« و »شبکۀ حقانی« می داند.  تروریستی 

اتهام را رد کرده است.
امریکا همچنین تالش هایی را برای محدود کردن توان هسته یی نظامی 
پاکستان آغاز کرده است و این امر ممکن است در آینده به نقطه جدی 

اختالفات میان واشنگتن و اسالم آباد تبدیل شود.

قانون اساسی زده است،  تغییر در  به  از تاجیکستان که دست  بعد 
ترکمنستان یکی دیگر از کشورهای آسیای میانه نیز تصمیم گرفت، با 
ایجاد اصالحات در قانون اساسی این کشور، محدودیت سن برای 

نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را لغو کند.
اف،  محمد  بیرد  قربان قلی  ریاست  به  ویژه یی  کمیسیون 
این  اساسی  قانون  اصالحات  الیحۀ  ترکمنستان،  رییس جمهوری 
نامزدی  برای  سن  محدودیت  آن  براساس  که  کرد  تهیه  را  کشور 
ریاست جمهوری لغو و زمان یک دوره ریاست جمهوری را نیز تا 

هفت سال باال می برد.
ثروت مند  کشور  این  در  را  رییس جمهوری  اختیارات  اقدام،  این 
آسیای مرکزی، وسیع تر می کند و حاکمیت او را تحکیم می بخشد.

متن اصالح شدۀ قانون اساسی روز گذشته برای بررسی عمومی در 
مطبوعات رسمی این کشور انتشار یافت و احتمال می رود تا آخر 

سال جاری نیز در نهادهای متولی نیز تأیید و تصویب شود.
قربان قلی بیرد محمد اف ۵۸ ساله، سال 2۰۱2 دومین دوره ریاست 
جمهوری خود را آغاز کرده بود و بر اساس قانون فعلی سال 2۰۱۷ 
ریاستش به پایان خواهد رسید و اکنون در صورت تصویب قانون 
جدید او ضمن این که ریاستش را دو سال افزایش خواهد داد، بدون 

ممانعت هم در انتخابات بعدی نیز نامزد خواهد شد.

یک مقام رسمی حزب عدالت و توسعۀ ترکیه تأکید کرد: ترکیه 
و اسراییل در آستانۀ دست یابی به توافق بر سر غرامت مربوط 
به قتل ۱۰ فعال ترک توسط کماندوهای اسراییل در سال 2۰۱۰ 

میالدی قرار دارند.
روابط  سرگیری  از  برای  را  خود  تالش های  اسراییل  و  ترکیه 
افزایش داده اند. روابط دو طرف پس از حملۀ نظامیان اسراییلی 
به کشتی حامل کمک های انسان دوستانه برای نوار غزه در سال 
2۰۱۰ میالدی به شدت متشنج شده است. در این حمله حداقل 

۱۰ نفر از فعاالن ترک کشته شدند.
ترکیه اعالم کرده است که تا زمانی که اسراییل به محاصرۀ نوار 
غزه پایان ندهد و غرامت مربوط به قتل فعاالن ترک را پرداخت 

نکند، روابط  انقره   با تل آویو عادی نخواهد شد.
عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه در گفت وگو با 
شبکۀ تلویزیونی هابر تأکید کرد: وضعیت به جایی رسیده است 

که می توان توافقنامه یی را امضا کرد.
او در این باره اظهار نظر نکرد که آیا برای لغو محاصرۀ نوار غزه 
وزارت خارجه  نه. سخنگوی  یا  است  توافقی حاصل شده  نیز 

اسراییل نیز حاضر به اظهار نظر در این خصوص نشده است.
اسراییل اجازه ارسال کاالهای تجاری به نوار غزه را می دهد، ولی 
مانع از ارسال سیمان و مصالح ساختمانی به این منطقه می شود.

احمدعلی بخشی در رشتۀ تکواندو در مسابقات ورزشی جنوب آسیا 
کیلوگرام   6۳ منفی  وزن  در  توانست  بخشی  آقای  گرفت.  طال  مدال 

رقیب خود را شکست دهد.
احمدعلی بخشی، هفتمین مدال طالی مسابقات ورزشی جنوب آسیا 

را برای افغانستان به دست آورد.
پیش از این خیراهلل لعل زاد در ووشو، روح اهلل نیکپا، محسن رضایی، 
سمیه غالمی، محمود حیدری و شریف مرادی در تکواندو حریفان شان 

را شکست داده و مدال طالی این رقابت ها را به گردن آویختند.
تا  طال  مدال  هفت  صاحب  افغانستان  بخشی،  احمدعلی  پیروزی  با 

این جای کار از این رقابت ها شده است.
جنوب  ورزشی  رقابت های  در  ورزشکار   2۰۰ از  بیش  با  افغانستان 
آسیا حضور پیدا کرده است. ورزشکاران کشور تا کنون در رقابت های 
ُکشتی، تکواندو و وشو، ۳۳ مدال، هفت طال، هشت نفره و هژ ده برنز 

را از آن خود کرده اند.
هند با کسب ۳۰۱ مدال، سریالنکا ۱۸۰ مدال و پاکستان ۱۰۰ مدال به 

ترتیب جایگاه اول تا سوم این مسابقات را در اختیار دارند.
دوازدهمین دوره مسابقات ورزشی جنوب آسیا از تاریخ پنجم فبروری 
در شهرهای گواهاتی و شیلونگ هندوستان آغاز شد و روز سه شنبه 

آخرین روز برگزاری این مسابقات است.

فوتبال  ملی  تیم  پیشین  کاپیتان  و  دروازه بان  فقیریار،  منصور 
افغانستان از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

پا دچار مصدومیت  ناحیۀ  از  اواسط سال 2۰۱۴  در  فقیریار که 
رقابت های  در  افغانستان  مسابقۀ  اولین  در  آخرین بار  برای  شد، 
مقدماتی جام جهانی مقابل سوریه در مشهد به زمین رفت، اما 

بعد از گذشت حدود نیم ساعت، نتوانست به بازی ادامه دهد.
به  را  مسابقه   ۰ بر   6 پُرُگل  نتیجۀ  با  افغانستان  مسابقه  این  در 

سوریه واگذار کرد.
با این که او بعد از این دیدار تالش زیادی برای بازگشت به میادین 
این دروزاه بان خوش نام  معاینات پزشکی  نتایج  اما  کرده است، 
در آلمان نشان می دهد که او شانس کمی برای بازگشت به دنیای 
بی تمرینی، 2۰  ماه ها  از  فقیریار پس  دارد. گفته می شود  فوتبال 

کیلو اضافه وزن پیدا کرده است.
نیز  آلمان  کوریر-  -ویسیر  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  فقیریار 
تأیید کرده و گفته است که  را  فوتبال  دنیای  از  خداحافظی اش 
دانشگاه  طریق  از  پناه جو  کودکان  به  کمک  روی  را  تمرکزاش 
اطفال  به  نیز  افغانستان  آلمان گذاشته و می خواهد در  برمن در 

کمک کند.
گفته می شود او بنیاد منصور فقیریار در آلمان را نیز تأسیس کرده 

است.
فقیریار هم اکنون دانشجوی رشتۀ مهندسی در مقطع کارشناسی 

ارشد است

دورجدیدمذاکراتراهبردیپاکستان
وامریکابهزودیبرگزارمیشود

رییسجمهوریترکمنستانبرایبقای
ریاستشقانوناساسیراتغییرمیدهد

ترکیهواسراییلدرآستانهتوافق
برسرغرامتکشتیمرمره

احمدعلیبخشیهفتمینمدالطالیمسابقات
ورزشیجنوبآسیارابهدستآورد

خداحافظیدروازهبان
خوشنامافغانستانازفوتبال

محمود صيقل

قشون  خروج  سالروز  هفتمین  و  بیست  بهانۀ  به 
سرخ

بیشترینه  سرد  جنگ  پایان  و  سرخ  قشون  شکست 
-شهید  ملی  قهرمان  کارنامه های  و  افغانستان  مردم  جهاد  با 
احمدشاه مسعود- گره می خورد. آن عده از ژورنالستان، عکاسان 
و فلم برداران کار کشتۀ دنیا که قضایای افغانستان را برای سالیان 
دراز تعقیب کرده اند، در این مورد زیاد نوشته اند. روزنامۀ مشهور 
سرد  جنگ  قهرمان  عنوان  به  را  مسعود  جورنال«  ستریت  »وال 

معرفی کرده است. در این مورد من یک خاطره دارم.
سال ۱996 بود، هفت سال بعد از خروج قشون سرخ و کابل زیر 
حمالت طالبان قرار داشت. من یک تیم کوچک روزنامۀ آسترالیای 
غربی را که شامل یک ژورنالست و یک عکاس می شد، به کابل 
فرستادم. البته عکاس یک فوتو ژورنالست مشهور آسترالیایی بود 
که به سطح جهان شهرت داشت و نامش -تونی اشبی- بود. بعد 
از مدتی هردو از کابل برگشتند، گزارش فوق العاده و مصورشان 
حاکی از دردها و رنج های تحمیلی باالی شهر کابل در روزنامۀ 
آسترالیای غربی به نشر رسید. در جمع عکس هایی که آقای اشبی 
گرفته بود، یکی هم همین عکس قهرمان ملی کشور بود که در 
برایم  از نشر گزارش، آقای اشبی  این جا می بینید. چند روز بعد 
در  نمود.  تشکری  سفر  ترتیب  در  من  همکاری  از  و  زد  زنگ 
خالل صحبت هایش گفت: »آقای مسعود را مالقات کردم و مدتی 
کارهایش را از نزدیک تعقیب کردم. اندیشه ها و دوراندیشی هایش 
در  بعد  قرن  یک  جهان  که  یافتم  مردی  را  او  است.  فوق العاده 
موردش صحبت خواهد کرد و حسرت نبودنش را خواهد خورد«. 
گذشته  اشبی  آقای  گفته  آن  از  قرن  پنجم  یک  هنوز  که  حال 
سایر  و  طالبان  با  ما  کشور  در  جهان  قشون  بزرگ ترین  و  است 
گروه های تروریستی زورآزمایی کرده اند، حقانیت موضع گیری و 
پیشبینی های قهرمان ملی و نبوغ نظامی اش یک بار دیگر سرمشق 

نسل جوان و نهاد های امنیتی جهان قرار گرفته است.

عبدالحفيظ منصور

بایدها و نبایدهای دین و سیاست
گرم  بسیار  سیاست  و  دین  پیوند  بحث  ما  روزگار  در 
است. در این تازه گی ها دکتر یوسف قرضاوی کتابی در 

این باب نگاشته است که برای جوانان جالب و خواندنی است.
»فقه  همچون  دیگری  کتاب های  مورد  این  در  قرضاوی  این،  بر  قبل 
سیاسی« دارد، که به نظر من مهم تر از کتاب حاضر است. کتاب به وسیلۀ 
چاپ  احسان  نشر  وسیلۀ  به  و  ترجمه  پارسی  به  سلیمی  عبدالعزیز 
سعادت  انتشارات  از  را  اثر  این  می توانند  عالقه مندان  است.  گردیده 
رهگذر  این  از  کتاب  این  محققان  برای  آورند.  به دست  کابل(  )شهر 
خواندنی است، که تحوالتی در دیدگاه قرضاوی نسبت به پیوند دین 
و سیاست دیده می شود. قرضاوی در نوشته های قبلی خویش در نقش 
یک فقیه آگاه به زمان دیده می شود، لیکن در این اثر به یک مبلغ پُر 

حرارت شباهت می رساند.
عمرش دراز و توفیق الهی بدرقه راهش باد!

روح اهلل يوسف زاده

همین امشب فهمیدم که ما یکی نه، دو تا نه، سه تا نه، 
این  با  اما  داریم.  مطالعات«  »مرکز  و چند  بلکه چندین 
و  بررسی  واقعن  ما  معضالت  و  مشکالت  هنوز  همه، 
ریشه یابی نشده اند و هیچ کدام از این مطالعات و تحقیقات نتوانسته 
راهی به رهایی بگشاید. منظور اینکه ما از هر کار و برنامه و طرح و 
ایده خوبی، فقط نامش را گرفته ایم و حوصله و سواد پرداختن به جنبه 
های دشوار آن را نداشته ایم. اکثریت ما - البته با معذرت - مثل طوطی 
و میمون بعضی گپ ها و حرکات را تقلید می کنیم اما ذهن ساده و 

تنبل مان از حقیقت آن ها فرسنگ ها فاصله دارد!

دستگير روشنيالی

گفتند، جنگ زمانی پایان می یابد که روس ها برایند. 
روس ها برآمدند، ولی جنگ ختم نشد. گفتند جنگ 
زمانی پایان می یابد که حکومت داکتر نجیب سقوط 
یافت.  ادامه  جنگ  اما  کرد،  سقوط  نجیب  داکتر  حکومت  کند. 
گفتند جنگ زمانی پایان می یابد که یک حکومت اسالمی تأسیس 
شود، حکومت اسالمی هم تأسیس شد، اما جنگ قطع نگردید. 
یک  و  می یابد  خاتمه  جنگ  طالبان  حکومت  سقوط  با  گفتند 
افغانستان دموکراتیک ایجاد می شود. حکومت طالبان هم سقوط 
کرد، اما نه افغانستان دموکراتیک ایجاد گردید و نه جنگ پایان 

یافت...
من می گویم جنگ زمانی خاتمه می یابد که افغانستان و پاکستان 

حاکمیت یک دیگر را احترام بگذارند.

فيـسبـوک نـــامــه
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

از  عده  آن  برای  می گوید  کابل  در  آلمان  سفیر 
مهاجران افغان که از آلمان به کشور شان بازگشت 
است  قرار  می شود.  فراهم  سهولت هایی  می کنند 
بخشی از پناهجویان به دلیل رد تقاضای پناهندگی 

شان دوباره به افغانستان برگردانده شوند.
سرازیر شدن موجی از پناهجویان به چالش بزرگی 
برای کشورهای اروپایی به خصوص آلمان تبدیل 
شده است. شرایط دشوار مهاجرین در آلمان سبب 
شده تا برخی از آن ها داوطلبانه خواستار بازگشت 

به وطن شوند.
افغانستان بیشترین پناهنده را پس از سوریه در آلمان 
دارد. شمار پناهجویان افغان در اروپا به خصوص 
این  دامنه جنگ در  یافت که  افزایش  آلمان زمانی 
کشور گسترش یافت و کاهش کمک های جهانی از 

نظر اقتصادی مردم افغانستان را در تنگنا قرار داد.
مارکوس پوتسل، سفیر آلمان در حاشیه یک نشست 
گفت حکومت های  خبرنگاران  به  کابل  در  خبری 
و  جوانان  تا  دارند  تالش  آلمان  و  افغانستان 
تحصیلکرده ها به ماندن در کشور خودشان تشویق 

کنند.
حکومت  دارد  تصمیم  آلمان  گفت  پوتسل  آقای 
برای برگشت کنندگان،  تا  افغانستان را کمک کند 
سهولت هایی را فراهم شود: »ما شاید افغان ها را به 
افغانستان برگردانیم اما ما در این زمینه با حکومت 
بسته های  ما همچنان  افغانستان هماهنگی می کنیم. 
کنندگان  برگشت  اختیار  در  را  داوطلبانه  برگشت 

قرار خواهیم داد.«
آلمان  کمکی  بسته  این  که  مورد  در  پوتسل  آقای 
برای افغان هایی که به کشور خودشان بر می گردند 
افغانستان  داخل  در  باید  »شرایط  گفت:  چیست، 
برای افغان ها فراهم شود تا آن ها در کشور خودشان 
باقی بمانند. ایجاد زمینه های بیشتر کار، سهولت های 
آموزشی و فراهم کردن مکان زندگی برای جوان که 

بتوانند در آن زندگی کنند.«
زیاد مهاجران در  دلیل شمار  به  افزود  آلمان  سفیر 
آلمان، شرایط دشوارتر شده است و آلمان گنجایش 

پذیرش شمار زیادی از مهاجران را ندارد.
براساس اظهارات سفیر آلمان، بیش از یک میلیون 
که  شده اند  آلمان  وارد   2۰۱۵ سال  در  پناهجو 
افزود  پوتسل  آقای  هستند.  افغان  آن ها  هزار   ۱۵۴

شماری از این پناهجویان ممکن است واجد شرایط 
پناهندگی نباشند: »آن هایی که واجد شرایط ماندن 
در آلمان نیستند باید دوباره به کشور شان برگردند. 
قناعت  را  افغان ها  تعداد  این  تا  می کنیم  تالش  ما 
دهیم که برگردند و این اقدام داوطلبانه خواهد بود.«

»ما می مانیم، پس افغان ها نیز بمانند«
 2۰۱۵ سال  در  افغانستان  حکومت  آمار  براساس 
حدود 2۵۰ هزار افغان که بیشتر آن ها جوانان بودند 
کشورشان را ترک کرده و برای یافتن محیط مصون 

زندگی به کشورهای اروپایی مهاجرت کرده اند.
نیز  افغانستان  حکومت  که  است  حالی  در  این 
تالش هایی را برای جلوگیری از مهاجرت افغان ها 
به خرج داده است. اما وضعیت امنیتی و اقتصادی 
سبب شد تا جوانان نسبت به آینده ناامید شوند و 

رفتن را نسبت به ماندن ترجیح دهند.
دارد،  پی  در  مهاجرت  که  چالش هایی  وجود  با 
صف های پاسپورت در کابل همچنان طویل است 
و جوانان زیادی تمایل ماندن در افغانستان ندارند. 
اما سفیر آلمان می گوید جامعه جهانی تصمیم گرفته 
تا در کنار افغان ها بماند و به حمایت از افغانستان 
ادامه دهد: »ما نیروهای نظامی خود را بیشتر از آنچه 
که پالن شده بود در افغانستان نگهمیداریم. ما در 
افغانستان و در کنار دوستان افغان خود می  مانیم و 
در عین زمان از افغان ها نیز انتظار داریم تا در کشور 

خود بمانند و این کشور را بازسازی کنند.«
گسترش جنگ

به نظر می رسد بخش بزرگی از مهاجرت ها ناشی 
از جنگی است که در سال 2۰۱۵ شدت گرفت. در 
این سال والیات بیشتری ناامن شدند و گروه های 
تسلط  بیشتری  مناطق  بر  توانستند  دولت  مخالف 

یابند.
در این سال تلفات ملکی افزایش یافت و افغانستان 
شد.  مواجه  نیز  داخلی  بیجاشدگان  از  موجی  با 
مونشن  امنیتی  کنفرانس  در  غنی  جمهور  رئیس 
گفت جلوگیری از مهاجرت ها زمانی ممکن است 
در  کشورهای  وضعیت  به  صنعتی  کشورهای  که 

حال جنگ توجه داشته باشند.
در  افغان  مهاجران  از  زیادی  شمار  شدن  سرازیر 
آلمان سبب شد تا وزیر داخله آلمان سه هفته پیش 
به  رابطه  در  آلمانی  مقام  این  کند.  سفر  کابل  به 
مهاجرین افغان با رئیس جمهور غنی، وزیران مالیه 

و مهاجرین دیدار و گفتگو کرد.
سفارت آلمان در کابل در ماه های اخیر کمپاینی را 
از طریق شبکه های انترنتی به راه انداخت تا جوانان 
افغان را به ماندن در کشور شان تشویق کند. در این 
کمپاین از دشواری های مهاجرت به آن ها معلومات 

داده می شود.

افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در شمال و شرق افغانستان نزدیک 
به ۵ هزار نفر عضو دارد.

اسپوتنیک به نقل از ایتارتاس روسیه اظهارداشت که نزدیک به ۵ هزار نفر از 
افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در افغانستان حضور دارند.

و  ننگرهار در شرق  افراد داعش عمدتًا در والیت  این گزارش،  براساس 
والیت فاریاب در شمال افغانستان مستقر هستند.

منبع می افزاید: از این تعداد، حدود 2هزار نفر از کسانی هستند که از گروه 
طالبان به دالیل مختلف جدا شده اند و در صفوف گروه تروریستی داعش 

قرار گرفته اند.
در ادامه منبع خاطرنشان کرد: از این میان حدود سه هزار نفر از اعضای 
افغانستان  به  از کشورهای عربی و آسیای مرکزی  ترویستی داعش  گروه 

آمده اند.
طبق اظهارات این منبع، گروه تروریستی داعش در حال تالش برای جذب 

نیروهای جدیدی از بین مردم محلی است.
این گروه  در  برای عضویت  نظر  داعش جهت جلب  داشت:  اذعان  منبع 
تروریستی از کمک مواد غذایی یا دارویی به اقشار ضعیف جامعه تا کشتار 

مردم مخالف خود مضایقه نمی کند.

سفیر آلمان در کابل:

شایدافغانستانیهارابهکشورشانبرگردانیم

اعضایداعشدرافغانستانبه5هزارنفرمیرسد

گروه جدید طالبان: 

مالمنصورآلۀدست
پاکستاناست

مسؤوالن محلی پکتیکا می گویند که گروه دیگری از بدنۀ 
منصور،  مالاخترمحمد  می کند،  ادعا  که  شده  جدا  طالبان 
گماشتۀ پاکستان است. بر بنیاد گزارش ها گروه انشعاب یافتۀ 

جدید حدود یک هزار عضو دارد.
محمداهلل همتیار، یکی از فعاالن مدنی این والیت می گوید 
رهبر  هنر،  عبید اهلل  نام  به  طالبان  فرماندهان  از  یکی  که 
تمام  که  می گوید  و  می داند  پاکستان  دست  آلۀ  را  طالبان 
فعالیت های طالبان تحت ریاست مالاخترمحمد منصور به 

دستور پاکستان صورت می گیرند.
مالمنصور  خون  انتقام  گرفتن  برای  طالبان  جدید  گروه 
ماه پیش  داداهلل چند  تأکید کرده است. مال منصور  داداهلل 
افراد مالاخترمحمد منصور در والیت  با  در یک درگیری 

زابل کشته شد.
اعضای این گروه بیشتر از والیت های پکتیکا، زابل، قندهار 

و غزنی هستند.
با این حال نعمت اهلل بابری، معاون شورای والیتی پکتیکا 
می دهد  خبر  طالبان  عمدۀ  گروه  دو  درگیری   افزایش  از 
نبرد  مرحلۀ  به  اکنون  طالبان  اختالف های  که  می گوید  و 
مرزی  منطقۀ  در  که  بارهاست  و  است  رسیده  رودرور 
گروه  ورمه می،  و  گومل  ولسوالی های  میان  ورسک 

مالمنصور و مالرسول با هم ضدوخورد داشته اند.
بابری، این درگیری حدود چهار روز طول  به گفتۀ آقای 

کشیده است.
اخیر  درگیری  نیز  پکتیکا  والی  پیرخیل، سخنگوی  نبی اهلل 
می گوید  و  می کند  تأیید  را  طالبان  مشهور  گروه  دو  میان 
که از هر دو گروه نزدیک به ۴۵ تن کشته شده و در میان 
کشته شده ها شماری از فرماندهان طالبان نیز دیده می شوند.

طابان تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.
افشا شدن خبر مرگ  از  دار، پس  به گزارش سالم وطن 
مال عمر، رهبر پیشین طالبان، تعدادی از اعضای این گروه 
در همایشی مال اخترمحمد منصور را به عنوان جانشین او 
انتخاب کردند؛ اما شمار دیگری از فرماندهان این گروه از 
همان آغاز با انتخاب او به عنوان »امیر« این گروه مخالف 

بودند.
با اوج گرفتن اختالف ها میان اعضای ارشد این گروه نیز 
به میان  از طالبان به رهبری مال رسول  شاخه یی جدیدی 

آمده بود.
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