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تـالش بــرای انکـشاف

ب ــه تأس ــی از سیاس ــت مل ــی و انکش ــافی دول ــت جمه ــوری اس ــامی افغانس ــتان ب ــرای تحق ــق انکش ــاف مت ــوازن  ،رش ــد
اقتصـــادی  -اجتماعـــی و تأمیـــن زمینـــه هـــای کار وزنـــده گـــی مرفـــه بـــرای شـــهروندان سراســـر افغانســـتان  ،رهبـــری
وزارت احی ــا وانکش ــاف ده ــات  ،ت ــاش ه ــای گس ــتردۀ بیش ــتری را درراس ــتای تس ــریع انکش ــاف  ،ایج ــاد زمین ــه ه ــای
رف ــاه و رف ــع مش ــکالت معیش ــتی روس ــتاییان کش ــور آغازنم ــوده اس ــت .
انجنیـــر نصیـــر احمـــد درانـــی وزیـــر احیـــا وانکشـــاف دهـــات  ،ازمدتـــی بدینســـو یـــک سلســـله ســـفرهای کاری بـــه
والی ــات کش ــورانجام داده اس ــت  .وی ع ــاوه ب ــر افتت ــاح  ،س ــپردن دهه ــا پ ــروژۀ انکش ــافی ب ــه به ــره ب ــرداری  ،گش ــایش
آغـــاز کار پـــروژه هـــای انکشـــافی و تطبیـــق عملـــی پـــروژۀ حفـــط ومراقبـــت برنامـــۀ همبســـتگی ملـــی ( کـــه درزیـــر
چتـــر« برنامـــۀ ملـــی ایجـــاد کار بـــرای صلـــح » آغـــاز گردیـــده اســـت )  ،وضعیـــت انکشـــافی روســـتا هـــا را ازنزدیـــک
مشـــاهده نمـــوده و دســـتاورد هـــای برجســـته وچشـــمگیری نیـــزدر رابطـــه بـــا تحقـــق آرمـــان رشـــد وآســـایش درزنـــده
گ ــی روس ــتاییان ،داشـــته اس ــت.
وزیـــر احیـــا وانکشـــاف دهـــات درپیونـــد بـــه ســـفرهایش  ،درســـفری کـــه اخیـــرا ً بـــه والیـــت لوگرداشـــت  ،ســـاختمان
تعميـــراداری برنامـــۀ همبســـتگی ملـــی رياســـت احيـــا و انکشـــاف دهـــات و آغـــازکار کانکریـــت ریـــزی یـــک ســـرک
روســـتایی را در مربوطـــات ایـــن والیـــت افتتـــاح نمـــود.
قابـــل یادآوریســـت کـــه ســـاختمان تعميـــراداری برنامـــۀ همبســـتگی ملـــی بـــه هزينـــۀ ( )۱۳ميليـــون و ( )۶۷هزارافغانـــی
تکمی ــل ش ــده ودرس ــه طبق ــه  ،دارای ( )۱۵اط ــاق اداری  )۴( ،ب ــاب تش ــناب و دوب ــاب آش ــپزخانه ب ــه ط ــور پخت ــه و
اساســـی از بودجـــۀ بانـــک جهانـــی وبرنامـــۀ همبســـتگی ملـــی اعمارگردیـــده اســـت .
انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا وانکشاف دهات  ،دررابطه گفت :
« ب ــا اعم ــار اي ــن س ــاختمان  ،مش ــکل کمب ــود ج ــای ادارۀ مربوط ــه مرف ــوع ش ــده وکارمن ــدان آن ام ــوراداری خ ــود را
ب ــه وج ــه احس ــن درآین ــده ب ــه پي ــش میبرن ــد  .زمين ــی ک ــه از ط ــرف رياس ــت احي ــا وانکش ــاف ده ــات درمجتم ــع اداری
والي ــت لوگ ــر ب ــرای اي ــن تعمي ــر درنظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت  ،مس ــاحت آن (  ) ۴۰۰مت ــر مرب ــع ب ــوده و زي ــر بن ــای
آن (  ) ۳۲۴،۵مت ــر مرب ــع میباش ــد».
عالوتـــ ًا کار کانکریـــت ریـــزی ســـرک خوشـــی درشـــهرک کوچیـــان پـــل علـــم نیـــز طـــی ایـــن ســـفر بـــه وســـیلۀ
وزیـــر احیـــا وانکشـــاف دهـــات افتتـــاح گردیـــد و
زمین ــه را ب ــرای تس ــهیل معضل ــۀ ترانس ــپورتی م ــردم
روس ــتاهاییکه ب ــا ای ــن س ــرک باه ــم وص ــل میش ــوند
 ،فراهـــم آورد.
بای ــد گف ــت ک ــه ای ــن ج ــاده ب ــا ( )۳کیلومت ــر ط ــول
و ( )۵متـــر عـــرض در برگیرنـــدۀ ( )۸پلچـــک و
ســـاختمان هـــای آبـــرو ،بـــه هزینـــۀ ( )۲۸ملیـــون
و ( )۳۰۹هـــزار افغانـــی از طریـــق وزارت احیـــا
و انکشـــاف دهـــات تطبیـــق شـــده و از ســـرک
عموم ــی ولس ــوالی خوش ــی ال ــی ش ــهرک مهاجری ــن
و کوچیـــان پـــل علـــم مرکـــز والیـــت لوگرامتـــداد
داشـــته کـــه در مـــدت ( )۱۷۰روز آینـــده تکمیـــل
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مـــی گـــردد.
وزیر احیأ و انکشاف دهات ،حین افتتاح کار این پروژه اظهار داشت:
« ای ــن وزارت از س ــال ( )۱۳۸۱ت ــا م ــاه می ــزان س ــال ( )۱۳۹۳در مجم ــوع ب ــه تع ــداد ( )۱۳۸۱پ ــروژۀ توس ــعه ی ــی را در
س ــکتورهای تهی ــه آب آش ــامیدنی ،آبی ــاری ،ترانس ــپورت ،انکش ــاف مح ــل ،ب ــرق ،صح ــت ،تعلی ــم و تربی ــه و معیش ــت
ب ــه ارزش مجموع ــی بی ــش از ( )۲۸میلی ــون دال ــر تطبی ــق و تکمی ــل ک ــرده اس ــت .ام ــا زمانیک ــه مس ــؤولیت ای ــن وزارت
ب ــه م ــن س ــپرده ش ــد؛ ط ــی دو س ــال ( )۴۰۷پ ــروژه ب ــه مص ــرف ( )۱۰ملی ــون و ( )۷۰۰ه ــزار دال ــر تطبی ــق گردی ــده و
ه ــم اکن ــون ی ــک تع ــداد پ ــروژه ه ــای دیگ ــر نی ــز ب ــه هزین ــۀ بی ــش از ( )۸ملی ــون دال ــر تح ــت کار اس ــت » .
وزارت احی ــا و انکش ــاف ده ــات ب ــه منظ ــور رعای ــت عدال ــت اجتماع ــی و انکش ــاف مت ــوازن  ،مصم ــم اس ــت ت ــا تطبی ــق
برخـــی از پروژههـــای انکشـــافی را در والیتهـــای محـــروم و کمتـــر انکشـــاف یافتـــه  ،ماننـــد لوگـــر ،غزنـــی ،زابـــل،
پکتی ــکا ،دایکن ــدی ،ف ــراه ،نورس ــتان ،غ ــور و می ــدان وردک  ،بیش ــتر س ــازد .زی ــرا بن ــا ب ــه گفت ــۀ وزی ــر احی ــا وانکش ــاف
دهـــات طـــی چنـــد ســـال گذشـــته دروالیـــات نامبـــرده  ،پروژههـــای انکشـــافی نســـبت بـــه والیتهـــای دیگـــر کمتـــر
تطبی ــق ش ــده اس ــت.
انجنی ــر نصی ــر احم ــد دران ــی دری ــک گردهمای ــی وس ــیع م ــردم ک ــه بااش ــتراک وال ــی لوگ ــر  ،کارمن ــدان ارش ــد ادارات
دولت ــی آن والی ــت  ،ریی ــس واعض ــای ش ــورای والیت ــی وجمع ــی از متنفذی ــن وباش ــنده گان والی ــت لوگ ــر تدویریافت ــه
ب ــود  ،گف ــت:
ت هـــا و مراکـــز
«بـــه منظـــور تقویـــت اقتصـــاد زراعتـــی لوگـــر و وصـــل ســـاختن قریههـــا و مـــزارع آن بـــه مارکیـــ 
ولســـوالیها در نظـــر داریـــم تـــا چنـــد پـــروژۀ ســـرک ســـازی دیگـــر را نیـــزدر آینـــدۀ نزدیـــک در برخـــی از
ولســـوالیهای والیـــت لوگـــر عملـــی کنیـــم» .
وی افزود:
« در ح ــال حاض ــر کار بازس ــازی ش ــانزده کان ــال آبی ــاری نی ــز در ولس ــوالی محمدآغ ــه و پ ــل عل ــم لوگ ــر ادام ــه دارد و
تـــا ختـــم کار ایـــن کانالهـــا بـــرای بیـــش از ()۶۰هـــزار تـــن زمینـــۀ کار موقـــت مســـاعد میشـــود .هـــم اکنـــون  ،کار
بیـــش از ( )۳۰۰پـــروژه بـــه ارزش ( )۷٫۸میلیـــون دالـــر در بخشهـــای گوناگـــون در مرکـــز و ولســـوالیهای والیـــت
لوگـــر ادامـــه دارد و اکثریـــت ایـــن پروژههـــا تـــا آخـــر ســـال مالـــی جـــاری تکمیـــل میشـــود».
درواقـــع تـــاش وزارت احیـــا وانکشـــاف دهـــات از طریـــق برنامـــۀ هـــای مختلـــف انکشـــافی آن  ،ایجـــاد زمینـــه هـــای
رفـــاه وآســـایش بـــرای روســـتاییان کشـــور بـــوده ودرایـــن راســـتا پیوســـته کار صـــورت میگیـــرد تـــا پایایـــی وتـــداوم
پ ــروژه ه ــای انکش ــافی نی ــز تضمی ــن گ ــردد .البت ــه برنام ــۀ همبس ــتگی مل ــی وزارت احی ــا وانکش ــاف ده ــات ب ــه خاط ــر
تحق ــق بخش ــیدن ب ــه ت ــداوم پ ــروژه ه ــای انکش ــافی اکم ــال ش ــدۀ خوی ــش  ،هم ــواره راهکارهای ــی را ب ــه کاربس ــته ک ــه
تطبیـــق پـــروژۀ حفـــط ومراقبـــت وکاریابـــی ()MCG
نی ــز یک ــی از ای ــن ت ــاش هاس ــت.
بـــه قـــول وزیـــر احیـــا وانکشـــاف دهـــات « ،هـــم
اکنـــون برنامـــۀ کاریابـــی ایـــن وزارت در پانـــزده
والیـــت جریـــان دارد و بـــ ه زودی بـــ ه منظـــور
بازس ــازی و ایج ــاد زمین ــهه ــای اش ــتغال در والی ــت
ی ش ــود .خوش ــبختانه ب ــا ش ــروع
لوگ ــر نی ــز آغ ــاز مــ 
ایـــن برنامـــه در ( )۲۶۹روســـتا بـــرای ( )۲۴هـــزار
لوگـــری زمینههـــای کاریابـــی کوتـــاهمـــدت مســـاعد
میشـــود و در عیـــن حـــال ضمـــن ایجـــاد کار،
صده ــا پ ــروژه نی ــز ب ــه ارزش ( )۱۷۴میلی ــون افغان ــی
حفـــظ و مراقبـــت مـــیشـــوند».
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ایــن روزهــا ،دیــدار میــان داکتــر عبــداهلل و داکتــر غنــی
افزایــش یافتــه و آقــای عبــداهلل بــه هوادارانــش گفتــه
اســت کــه دیدارهایــش بــا رییسجمهــور غنــی بــه نتیجــه
خواهــد رســید و همچنیــن وعــده نمــوده کــه روی همــۀ
مــوارد توافقنامــۀ سیاســی بــا اعضــای تیمــش مشــوره و
مســأله را پیگیــری خواهــدکــرد .ایــن در حالیســت
کــه داکتــر غنــی بعــد از امضــای توافقنامــۀ سیاســی،
صالحیتهــای داکتــر عبــداهلل و توافقنامــۀ سیاســی را
رد کــرده اســت .از ســوی دیگــر ،در ایــن شــب و روزهــا
ِ
وضعیــت امنیتــی در کشــور چنــدان مناســب نیســت و
ِ
کشــمکشهای سیاســی میــان رهبــران دولــت وحــدت
ملــی نیــز بــه ایــن مشــکالت افــزوده و در ایــن مــورد،
رییسجمهــوری اولیــن مقصـــر شــناخته میشــود.
آقــای عبــداهلل بــه متحــدا ِن سیاســیاش گفتــه اســت
کــه در هفتــۀ جــاری ،چهــار نشســت بــا آقــای غنــی
خواهــد داشــت تــا مــواد توافقنامــه تنظیــم و عملــی
گــردد .هرچنــد او بــه متحدانــش اطمینــان داده اســت کــه
هیــچ راهــی جــز تطبیــق توافقنامــه وجــود نــدارد ،امــا
هنــوز هــم معلــوم نیســت کــه آقــای غنــی چــه نگاهــی
بــه توافقنامــۀ سیاســی میانــدازد و چــه ارزشــی بــه
ِ
هــای مردمــیِ آقــای عبــداهلل قایــل میگــردد.
اعتراض
آنچــه مســلم اســت اینکــه :مشــکل دولــت وحــدت ملــی
در گــر ِو همیــن توافقنامــه اســت؛ اگــر ایــن توافقنامــه
ِ
ِ
وجــودی ایــن
منطــق
بــه شــکلِ کامــل عملــی نگــردد،
دولــت از بیــن مــیرود.
تکبازیهــا و تکتازیهــا ،زیانهــای سرشــاری
بــرای حکومــت دارد و در مــواردی بــه سیاســتمدارِ
حاکــم باورهــای کاذب میبخشــد .آقــای غنــی بایــد
ایــن نکتــه را بهتــر از دیگــران درک کنــد .وقتــی بــه
صحبتهــای رییسجمهــور گــوش میدهیــم؛ از
تقســی ِم قــدرت ،از عدالــت اجتماعــی و سیاســی ،و از
دولـ ِ
ـت مســوول بســیار میشــنویم ،امــا در صحنــۀ عمــل
ً
میبینیــم کــه اصـا ایــن ارزشهــا توســط ایشــان رعایــت
نمیگردنــد .در حالــی کــه بــا رفتــن انتخابــات بــه تقلــب
و بنبســت ،دولــت وحــدت ملــی بــه ایــن هــدف شــکل
گرفــت کــه نهادهــای انتخاباتــی اصــاح ،شــناسنامههای
برقــی توزیــع ،انتخابــات برگــزار و لویــه جرگــه تشــکیل
شــود و نظــام بــه گونــۀ مثبــت تغییــر کنــد .امــا نــه تنهــا
ایــن کارهــا نشــد ،کــه حتــا رییــس جمهــوری در تعییــنِ
یــک مأمــور پایینرتبــه نیــز دخالــت کــرد تــا احیانــ ًا از
جانـ ِ
ـب داکتــر عبــداهلل مقــرر نگــردد.
هماکنـــون دولــت وحــدت ملــی دو ســال زمــان را
ضایــع کــرده و هیــچ گامــی بــرای اصالحــات برنداشــته
اســت .اکثــ ِر دولتهــا بــه دلیــلِ نبــود راهــکار و برنامــه
ســرگردان و نــاکام میشــوند ،امــا دولــت وحــدت ملــی
ِ
ـکالت دولـ ِ
ـت موجــود
ایــن مشــکل را نــدارد .چــارۀ مشـ
در ســن ِد تشــکیلِ ایــن دولــت (توافقنامــۀ دولــت وحــدتِ
ملــی) بهروشــنی تذکــر رفتــه ،امــا ارادهیــی راســخ بــرای
تمســک بــه آن وجــود نــدارد .آنچــه مــردم از دولــت
وحــدت ملــی میخواهنــد ،فقــط ســه کلمــه اســت:
تطبیــق توافقنامــۀ سیاســی!
اگــر آقــای غنــی بــه ایــن امــر همــت گمــارد ،دیگــر
مشــکلی پیــش روی دولــت نیســت و برنامههــا و وظایـ ِ
ـف
دولــت نیــز کامـ ً
ا واضــح و مشــخص اســت .حــاال دیــده
شــود کــه در هفتــۀ جــاری ،آقــای عبــداهلل و غنــی بــه چــه
نتیجهیــی میرســند.
یقینــ ًا تمکیــن بــه کمتــر از توافقنامــۀ سیاســی ،ســتودنی
نیســـت .مــردم انتظــار دارنــد کــه ایــن غایلــه هرچــه زودتر
خاتمــه یابــد و آنهــا ببیـــنند کــه آقــای غنــی بــه عملــی
شــد ِن توافقنامــۀ سیاســی دل بســته و نســبت بــه آن
تعهــد دارد .امــا اگــر اینبــار گفتوگوهــای دو رهبــ ِر
دولــت وحــدت ملــی نتیجــه ندهنــد ،بــدون شــک دولــت
ـت خاصــی مواجــه خواهــد شــد؛ وضعیـ ِ
بــا وضعیـ ِ
ـت حــاد
و نامطلوبــی کــه در آن هیــچ ســودی بــرای هیــچ جناحــی
متصــور نیســت!
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یـک جنـگ

احمد عمــران

و هـزار هـوس

چندین ماه است که از بدخشان تا هلمند و از
فاریاب تا زابل ،کشور در ِ
آتش جنگ و ناامنی
ِ
صورت بیسابقه والیتهای
میسوزد .طالبا ِن به
زیادی در شمال و جنوب را زیر فشارِ نظامی
قرار داده و تالش دارند که وارد شهرهای مه ِم
کشور شوند و یا دستکم در آنها وحشت
بیافرینند .در آخرین روزهای ماه گذشته ،با
سقوط خانآباد و شدتگرفتن جنگ در دیگر
ِ
معرض
ولسوالیها ،مرکز والیت کندز دوباره در
سقوط قرار گرفت و چیزی نماند که فاجعۀ 6
میزان سال گذشته دوباره تکرار گردد.
سال گذشته ،طالبان موفق شدند برای چند
ِ
ِ
استراتژیک کندز در شمال
والیت
روز کنترو ِل
را به دست بگیرند .سقوط کندز برای دولتِ
ِ
تأسیس وحدت ملی بسیار هزینهبر بود.
تازه
اشرفغنی رییسجمهوری کشور که یک روز
پیش از سقوط کندز بهدست طالبان در ارگ
ِ
آرامش تمام از "تحت
سخنرانی میکرد ،با
مدیریت قرار داشتن کندز" اطمینان داد ،ولی
یک روز بعد این شهر به ِ
دست نیروهای مخالف
افتاد و عم ً
ال خدشۀ بزرگی به اعتماد مردم در
ِ
دولت جدید وارد شد.
مورد
اکنون جنگ در همه اضالع جغرافیاییِ کشور
جریان دارد و هر روز حادثهیی جانکاه در شرق
ِ
غرب کشور ُرخ میدهد .یک روز در بغالن
و
مزارع و دکانهای مردم حریق میگردد و روزی
دیگر ،خانههای مردم در ننگرهار ویران میشود.
بر اساس برخی اطالعات ،طالبان تالشهای
فراوانی صورت میدهند که والیت هلمند در
جنوب را از کنترول نیروهای دولتی بیرون کنند
و بخشی از شورای کویته را به این والیت انتقال
دهند .مسلم ًا اگر طالبان موفق شوند که به این
طرح خود جامۀ عمل بپوشانند ،در وضعیت
ِ
ِ
تغییرات گسترده
سیاسیِ خود نیز قادر به ایجاد
خواهند شد .به همین لحاظ ،هنوز از نظر
استراتژیک ،تسخیر کالنشهرهای کشور برای
ِ
اهمیت حیاتی برخوردار است.
گروه طالبان از
از سوی دیگر ،طالبان با راهاندازی عملیاتهای
انتحاری در مراک ِز مه ِم کالنشهرهای کشور
بهویژه پایتخت ،قص ِد درهمشکستنِ اتوریتۀ
نظام و روحیۀ مردم نسبت به حکومت را دارند.
حملۀ چند روز ِ
پیش آنها به دانشگاه امریکایی
در کابل و کشته و مجروح شد ِن شماری از
مردم و دانشجویان و استادان و مأموران امنیتی،
در همین دایره قابلِ تفسیر و تأویل است .از
اینرو ،نمایش تصاوی ِر شهدای ناامنیهای اخیر

و انتقاد یکسره و آتشین از نظام در شبکههای
اجتماعی ،آنهم بدون ارایۀ راهکار سازنده،
حرکتی در مسیر خواستههای دشمن میتواند
تلقیگردد.
بسیاری از آگاهان باور دارند که طالبان بهصورتِ
ِ
اساس تواناییهای نظامی
تصادفی و یا هم بر
خودشان ،نمیتوانند اینهمه تحرک و تعرض
را مدیریت کنند؛ بلکه دستهایی در داخل
و بیرو ِن کشور وجود دارند که به آنها خط
میدهند و حوادث را در مسیرها و مکانهای
مشخص مدیریت میکنند .چنانکه در جنگهای
دهنهغوری بغالن و خانآباد کندز ،سربازان
تلویح ًا از وجود برخی توطیههای مرموز علیه
خود و همسنگرانشان سخن گفتند.
ِ
سازی شمال و
برخیها میگویند :ناامن
ِ
ِ
صورت کنترولشده ،جز ِو
جنوب کشور به
"استراتژیهای کالن" میباشد؛ استراتژیهایی
که سرنخهای خارجی و داخلی دارند؛ به این
ِ
معرض جنگی پیچیده و ذوالوجوه
معنا که ما در
قرار گرفتهایم که در یک س ِر آن ،مردم بیگناه
افغانستان و در س ِر دیگرش ،صدها رقم گروه و
ِ
هوس استخباراتی وجود دارد که هر کس
هوا و
به امید و ظنِ خود به این میدان پیوسته است.
اما در این اوضاع و احوال که حفظ روحیۀ
ِ
مثبت نظام
مقاومتگ ِر مردم و تقویت وجوه
ِ
ارزش حیاتی دارد ،بروزِ اختالفات میان
ریاستجمهوری و ریاست اجرایی نیز به ِ
زنگ
خط ِر دیگری برای جامعه تبدیل شده است.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی گفتوگوهای
آقای غنی و داکتر عبداهلل برای حلِ اختالفاتشان
به نتیجه خواهد رسید .بسیاریها معتقد اند که
ارگ ریاستجمهوری بهسادهگی حاضر به
ِ
پذیرش خواستهای قصر سپیدار نخواهد شد.
به گفتۀ این منابع ،شاید رییسجمهوری برای
پایان داد ِن به ّجو موجود و از س ِر ناگزیری،
به برخی از خواستههای رییس اجرایی در زبان
پاسخ مثبت دهد ولی هیچ ضمانتی برای اجرایی
ِ
شد ِن آنها وجود ندارد.
حتا گفته میشود که ریاستجمهوری از
ناامنیها و نابسامانیهای موجود در کشور قلب ًا
استقبال میکنـد تا بدینوسیله خواستهای
ِ
عقالنیت
رییس اجرایی را بیموقع و خارج از
سیاسی به مردم بنمایاند و بهتدریج او را از
ِ
گیری خواستههای مشروع و مردمیاش
پی
منصرف سازد .برخی صاحبنظران میگویند:
ِ
شریک
آقای غنی از آنجا که نمیخواهد به

ِ
قدرت خویش سه ِم تذکررفته در توافقنامۀ
سیاسیِ دولت وحدت ملی را قایل شود ،هم
ِ
دست به دامنِ
قدرت نرمِ کشورهایی اصلیِ
کمککننده به افغانستان ـ مانند ایاالت متحده
ِ
جنگ طالبان را در
ـ شده و هم میکوشد میدا ِن
ِ
مناطقی از کشور داغ نگه دارد که مجال عقالنی
ِ
ِ
مطالبات ریاست اجرایی
اجرای
و عملیِ طرح و
هموار نگردد.
باید توجه داشت که ریاست جمهوری مناب ِع
زیادی برای ایجاد سوءظن در افکار عمومی در
مورد خواستهای داکتر عبداهلل در اختیار دارد
ِ
صورت دوامدار تالش میورزند
و این منابع به
که تعبیرهای دیگری ،آنگونه که خودشان
میخواهند ،از جاروجنجالهای سیاسی ارایه
کنند و دیدگاه جامعه را دچار تردید سازند.
برخیها در فضای مجازی و یا هم در رسانههای
ِ
صورت پیوسته تأکید میورزند که:
همهگانی به
ِ
مشکل آقای عبداهلل تنها فشار متحدان او در تیم
اصالحات و همگرایی و تقسیم چوکیهاست.
تقلیلِ خواستهای داکتر عبداهلل در این حد
و پایه ،بدون شک نه با اصلِ این خواستها
مطابقت دارد و نه میتواند منطقی به نظر
برسد .ارگ ریاست جمهوری ،بسیار عمدی
در این روزها میکوشد که از ناامنی موجود و
خواستهای آقای عبداهلل چنین روایتی را وارد
افکار عمومی جامعه کند .اما مسلم ًا اصالح نظام
انتخاباتی ،توزیع شناسنامههای الکترونیک
و برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی
ِ
رئوس
بر اساس مفاد توافقنامۀ سیاسی که
خواستههای ریاست اجرایی را شکل میدهند،
همان خواسته ِ
های مشروعی هستند که برای
پایان یافتنِ جنگ و ایجاد ثبات پایدار در کشور
طرح میشوند.
ِ
صورت
مردم افغانستان همۀ این مسایل را باید به
ِ
وثیق
یک "بسته" مطالعه و تحلیل کنند و ربط
ِ
جنگ
گزارههای موجود در آن را دریابند .مسلم ًا
ِ
ساختاری نظام
موجود در کشور با خالهای
بیارتباط نیست و بیکاری و نبود نان و مسکن
ِ
نواقص ساختاری
نیز خالی از پیوند با جنگ و
نظام نمیباشد.
ن معضالت،
چه خوب است آقای غنی با ای 
صادقانه برخورد کند و جنگ و ناامنی را
دستاویزی برای زیرپا کرد ِن توافقنامۀ سیاسی
نسازد!
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رییسجمهور در دومین کنفرانس شهردارها:

از گدایی خسته شدهام

دومیـن کنفرانس ملی شـهرداران افغانسـتان دیروز یکشـنبه
(۷شهریور/سـنبله) بـا حضـور رییـس جمهور و شـماری از
اعضـای کابینـه ،مقامهـای بلندپایۀ دولتی ،نماینـدهگان مردم
در پارلمـان و شـهرداران از سراسـر کشـور ،در ارگ برگزار
گردید.
ِ
کنفرانـس دو روزه ،هـدف از
برگـزار کننـدهگان ایـن
راهانـدازی ایـن نشسـت راایجـاد حکومـتداری بهتـر،
عرضـۀ خدمات شـهری بهتـر ،بلندبـردن ظرفیـت کاری در
شـهرداریها و بلندبـردن عوایـد شـهرها عنـوان کردنـد.
نبـود قوانیـن واضـح و روشـن در قسـمت جمـعآوری
عوایـد شـهرداریها؛ عـدم پرداخـت محصـول صفایـی از
ملکیتهـا و جایدادهـای اشـخاص حقیقـی وحکمـی و
نبـود قانـون در برخـورد بـا متخلفیـن آن؛ غضـب بیرویـۀ
زمینهـای دولتـی؛ تداخـل کاری بین سـکتورهای شـهری،
ساختوسـاز سـاختمانهای خـود سـر و عـدم همـکاری
نهادهـای امنیتـی بـا شـهرداریها در برخـورد بـا متخلفیـن
از جملـه مشـکالتیاند کـه نماینـدهگان شـهردارها در ایـن
کنفرانـس بـه آن اشـاره کـرده انـد.
محمداشـرف غنـی ،رییسجمهور کشـور در ایـن کنفرانس
گفـت ،سیسـتم نـاکام شـهری شـهروندان را آزار میدهد و
بایـد شـهردارها به این مسـأله توجه داشـته باشـند.
آقـای غنـی بـا اشـاره بـه ناهمآهنگـی و نبـود سـامانۀ منظم
شـهری ،تأکیـد کـرد کـه ٌ
قبلا صالحیـت و مسـوولیتهای
شـهرداران روشـن نبود،امـا حـاال بایـد صالحیتهـای
شـهرداران قانونـی میشـود و ما متعهد اسـتیم که شـهرداران
را از طریـق انتخابـات برگزینیـم.
بـه بـاور رییسجمهـور ،زندهگـی شـهری زمانـی میسـر
میگـردد کـه حکومـت برنامـۀ منظـم داشـته باشـد و
بهصـورت واضـح فرهنـگ زندهگـی شـهری ایجـاد گـردد
تـا بـرای حفاظـت از شـهر توجـه گـردد.
عبدالباقـی پوپـل ،معـاون شـهرداریهای ادارۀ مسـتقل
ارگانهـای محـل در ایـن کنفرانـس گفت :شـهرداری کابل
نهـادی اسـت کـه در چهـارده سـال گذشـته بـه آن توجهی
صـورت نگرفتـه و تنها یک درصدسـهم این نهـاد حکومتی
از بودجـۀ ملـی بوده اسـت.
آقـای پوپـل در ادامـۀ سخنانشـافزود" :امروزه شـهرداری و
شـهردار جایـگاه خاص پیـدا کردهانـد و شـهردار تنها مدیر
جمـعآوری ذبالههـا نـه ،بلکه مالک شـهر هسـتند".
معـاون شـهرداریهای ادارۀ مسـتقل ارگانهـای محـل
تصریح کرد:در سـال گذشـته ،بیـش از 218کیلومتر سـرک،
چهـل بـاب تعمیرنواحـی شـهرداری 140 ،بـاب تشـناب
عامـه ،پانـزده بـاب مسـلخ ،دوهزار چراغ سـولردر سراسـر
کشـوراعمار شـده اسـت واعمـار  200کیلومتر سـرک دیگر
نیـز زیر کار اسـت.
تأمیـن حکومـتداری خـوب شـهری ،عرضـۀ خدمـات بـا
کیفیت و به موقع ،مبارزه با فسـاد اداری و ازدیات چشـمگیر
در عوایـد شـهرداریها ،بلندبردن ظرفیـت کارمندان وتجهیز
شـهرداریها بـا تکنالـوژی مدرن،اصالحـات در قوانیـن،

روحاهلل بهزاد
پالیسـیهای شـهری ،مقررههـا ،نواحـی ،طرزالعملهـا و
سادهسـازی پروسـههای که جوابگـوی نیازمندهـای مردم
باشـد ،از مواردیانـد کـه بهگفتـۀ آقـای پوپل در سـالهای
آینـده بـه آن توجه جـدی خواهنـد کرد.
در سـویی دیگـر ،سـید سـادات منصـور نـادری وزیـر
شهرسـازی و مسـکن بیان اظهار داشـت :وزارت شهرسازی
بـرای ایجـاد سـهولت بـراش شـهروندانو محـو فسـاد در
والیات،صالحیتهـای کاری ریاسـتهای شهرسـازی
والیتهایهـرات ،قندهـار ،بلـخ و ننگرهـار را افزایـش داده
ا ست .
آقـای نـادری بـه شـهردارهای والیـات کشـور تعهد سـپرد
کـه در چارچـوب صالحیتهـای خـود بـا آنهـا همیشـه
همـکار خواهـد بـود و از آنان خواسـت تـا در جهت تطبیق
ماسـتر پالنهـا ،حفظ مکانهای تاریخی و سـاحات سـبز و
برنامهگـذاری سـاحات جدید،بـا این وزارت همکار باشـند.
وزیـر شهرسـازی اذعان داشـت":این وزارتطرحـی را تحت
نام«شـهر سـالم»ترتیب دادهانـد و در صورتـی کـه ایـن
طـرح از سـوی ریاسـت جمهـوری مـورد تأیید قـرار گیرد،
شـهردارهایی کـه بتواننـد طـی یـک سـال شـهرهای خـود
را بـا معیارهـای تعییـن شـده مدیریتکننـد ،شهرشـان جواز
شـهر سـالم را دریافـت کـرده و شـخص شـهردار بهعنـوان
شـهردارِنمونه شـناخته خواهنـد شـد".
همزمـان بـا ایـن ،عبـداهلل حبیـبزی سرپرسـت شـهرداری
کابـل در دومیـن نشسـت شـهرداران افغانسـتان گفـت:
حکومـت وحـدت ملـی بـرای نخسـتینبار در تاریـخ
کشـور دارای دیـدگاه واضـح و برنامههـای موثـر در
قسـمت شـهرداری اسـت که مطابـق به تجارب کشـورهای
انکشـافیافته و روبـه انکشـاف اسـت.
بهگفتـۀ آقـای حبیـبزی :شـهرداری کابـل در راسـتای

احـداث زیربناهـای شـهری و مدیریـت خدمـات شـهری
اقدام کرده و توانسـته اسـت با همکاری وزارت شهرسـازی
و ادارۀ مسـتقل ارگانهای محل،ادارۀ اراضی و ادارۀ مسـتقل
زون پایتخـت دسـتآورهای خوبـی داشـته باشـند.
طـرح و تدویـن برنامـۀ اسـتراتیژیک شـهرداری کابـل که تا
سـال  2030پاسخگوی شـهرکابل خواهد بود و دارای چهار
رکنِ اساسـی شـامل حکومـتداری خوب شـهری،مدیریت
خدمـات موثر شـهری ،احـداث زیربناهـای پایهدار و رشـد
اقتصـاد شـهری میشـود،از برنامههـای آینـدۀ شـهرداری
کابـل اسـت کـه بهگفتـۀ سرپرسـت شـهرداری کابـل ،طـی
سـالهای آینـده روی آن تمرکـز خواهنـد کرد.
آقـای حبیـبزی بیـان داشـت کـه از ایـن پسـاخذ مجـوز
سـاختمانی از یـک مرجـع و حتـا بهصـورت آنالیـن امکان
پذیـر اسـتو مدیریـت پروژههـای شـهرداری کابـل نیـز
بهصـورت هوشمنـد آغـاز گردیـده اسـت.
سرپرسـت شـهرداری کابل اضافه کرد" :بیش از  30کیلومتر
جـاده ،پانـزده کیلومتـر کانالهـا و احـداث پارکهادر شـهر
کابـل آغـاز گردیـده اسـت.در قسـمت جمـعآوری عوایـد
دروازههـای کابـل در یـک مـاه گذشـته 7درصـد افزایـش
داشـتهایم کـه در ُکل تـا هفـت سـال آینـده کابـل بـه یـک
شـهر خودکفـا تبدیـل میشـود".
بـه گفتـۀ آقای حبیـبزی :در هفتههای گذشـته شـماری از
زمینهـای غصـب شـده از سـوی زورمنـدان را دوبـاره بـه
دولـت بازگشـتاندهو بیـش از پنجـاه سـاختمانغیرقانونی را
یـا تخریـب و یـا پروسـۀ آن را متوقـف سـاختهاند و بیـش
از  140مأمـور مفسـد را بـه دادسـتانی معرفـی و زندانـی
کردهانـد.
در حیـن حـال ،خانجـان الکـوزی نماینـدۀ سـکتور
خصوصـی و اتاقهـای تجـارت و صنایـع در ایـن کنفرانس

چرا غنی از علیزایی حمایت کرد؟

رییـــس جمهـــوری برخـــاف آنچـــه شـــعار
میدهـــد ،در مبـــارزه بـــا فســـاد و زورمنـــدان

صـــادق نیســـت .تجربـــة دوســـاله نشـــان داده
اســـت کـــه او بـــا پدیـــدة فســـاد و حکومـــتداری،

برخـــورد تیمـــی و سیاســـی داشـــته اســـت.
اقـــدام آقـــای غنـــی دربـــارة کامـــران علیزایـــی
رییـــس شـــورای والیتـــی هـــرات نمونـــة ایـــن
مدعاســـت .دادســـتان کل کامـــران علیزایـــی را
ب ــه خاط ــر حمای ــت از ی ــک مفس ــد و تج ــاوز ب ــه
حریـــم ایـــن دادســـتانی هـــرات "ممنوعالخـــروج"
ک ــرده و وظیفــهاش را ب ــه حال ــت تعلی ــق در آورد.
امـــا آقـــای غنـــی بـــا زیرپـــا گذاشـــتن قانـــون و
دســـتور دادســـتان کل ،از آقـــای علیزایـــی حمایـــت
کـــرد و او را دوبـــاره بـــه کارش برگشـــتاند.
ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه آق ــای غن ــی اخی ــرا ً ادارة
عالـــی مبـــارزه بـــا فســـاد را ایجـــاد کـــرده اســـت.
ادارهیـــی کـــه مســـوول بررســـی پروندههـــای
فســـاد اداری مقامـــات بلندپایـــة دولتـــی اســـت .او
ب ــا حمای ــت از علیزای ــی در همی ــن آغ ــاز روی کار

در پیونـد بـه چالشهـای سـکتور خصوصیاظهـار داشـت:
شـهرداران در افغانسـتان فقـط نـام شـهرداری را بـا خـود
حمـل میکننـد نـه صالحیتهـای آن را،زیـرا در کارهـای
شـهرداری مداخلـه صـورت میگیـرد.
آقـای الکـوزی همچنـان گفـت که"ماسـتر پالنهـای
شـهرداریها تطبیـق نمیشـوند،امکانات شـهرها بیشـتر
نـزد پولیـس اسـت تـا شـهردار وغرفههـا و سـاختمانهای
خودسـر به ُکلـی چهرۀشـهرها را مخـدوش سـاخته اسـت".
او بیـان داشـت :سـاحۀ مسـاجد ،پارکهـا و تفریحگاههـا
عضـب شـدهاند و مـا توقـع داریمکـه رونـد محاکمهشـدن
کسـانی کـه زمینهـای دولتـی را غصـب کردهانـد بـه
زودیآغـاز شـود.
آقـای الکـوزی شـماری ازسـرمایهگذاران سـکتور
خصوصـی رانیـز در غصـب زمینهـای دولتـی شـریک
دانسـته افزود":عدهیـی از سـرمایهدارا ِن سـکتور خصوصـی
بـا زورمنـدان همدسـت شـده و بـه چـور و چپـاول دسـت
میزننـد؛ آرزوی مـا از رییسجمهـور ایـن اسـت کـه ایـن
افـزاد شناسـایی و محاکمـه شـوند".
امـا ،رییسجمهـور محمـد اشـرفغنی در ایـن کنفرانـس
گفت":هـر شهرِافغانسـتان یـک خزانـۀ پنهـان اسـت .مـن
ِ
گـدای خوبـی هسـتم ،امـا از گدایـی خسـته شـدهام و بـا
گدایـی مملکـت آبـاد نمیشـود".
رییسجمهـور در ادامـۀ سـخنانش خطـاب بـه
شهردارانخاطرنشـان سـاخت:اهمیت ایـن سـمینار در ایـن
اسـت کـه شـما از شـهردارهای منـزوی به یک شـبکۀ قوی
شـهری شـهردارها مبدل میشـوید و از این پس ،آوازِ شـما
بسـیار رسـا خواهـد بـود.
محمـد اشـرفغنی تأکیـد کـرد :شـهروندان افغانسـتان
آگاهانـد ،فکـر دارنـد ،توقـع دارنـد و قضـاوت میکننـد.
قضـاوت شـهروندان ایـن اسـت کـه یـک سیسـتم نـاکام
حکومـت داری شـهری آزارشـان میدهـد.
آقـای غنـی خظـاب به شـهرداران گفـت که اگر شـهروندان
ردتـان کنـد ،آینده نخواهید داشـت.
رییسجمهـور کشـورهمچنان میپذیـرد کـه هیـچ والیـت
افغانسـتان از غصـب زمینهـای دولتـی در امان نبوده اسـت
و اسـنادِ اماکـن در پایتخت به دلیل ناکامـی حکومت ،هفتاد
درصـد عرفـی اسـت؛ در حالی که شـهروندان بایـد ملکیت
شـرعی داشـته باشـند تا خود را مالک شـهر احسـاس کنند.
افغانسـتان نظـر بـه قانـون ،دارای پنجگونه انتخابات اسـت،
ریاسـت جمهـوری ،ولسـی جرگـه ،شـوراهای والیتـی،
شـوراهای ولسـوالی و انتخابـات شـهرداران ،کـه هنـوز
انتخابـات شـهرداران صـورت نگرفتـه اسـت.
ایـن درحالـی اسـت کـه بـه شـمول کابـل ،شـماری از
شـهرداریها از سـوی سرپرسـتان اداره میگـردد.
یکـی دیگـر از مسـایل آزمونبرانگیـز در مقابـل شـهرداران
در کشـور ،غصـب زمینهـای دولتی اسـت ،براسـاس ارقام
ادارۀ اراضـی افغانسـتان ،حـدود چهارونیـم میلیـون جریب
زمیـن در سراسـر کشـور غصـب شـده اسـت کـه عمدتـ ًا
زورمنـدان در رأس فهرسـت غاصبـان زمیـن قـرار دارنـد.
کهنهبـودن قوانیـن از معضلات دیگـر پیـشروی کار
شـهرداران اسـت ،در حال حاضر ،قانون شهرداری از دوران
حکومـت طالبـان تطبیـق میگـردد .رییسجمهور امـا تأکید
دارد کـه قوانیـن بایـد اصلاح گردد تـا نظر به زمـان کنونی
کار شـهرداران بـه پیـش برده شـود.

ای ــن اداره خ ــط بط ــان کش ــید .مب ــارزة س ــلیقهیی
بـــا فاســـدان و زورمنـــدان پیـــش از پیـــش نـــاکام
خواه ــد ش ــد .ب ــر هی ــچ کس ــی پذیرفتن ــی نیس ــت
ک ــه ریی ــس جمه ــوری از ج ــرم مش ــهود و آش ــکار
رییـــس شـــورای والیتـــی یـــک والیـــت ،چشـــم
بپوشـــد و دســـتور دادســـتان کل خویـــش را ملغـــا
کـــرده و نادیـــده بگیـــرد .ایـــن کار آقـــای غنـــی
نشـــان میدهـــد کـــه شـــعارهای او میانتهـــی
و فاقـــد اعبتـــار اســـت .رییـــس جمهـــوری بایـــد
پاس ــدار قوانی ــن ناف ــذة کش ــور باش ــد؛ ن ــه ناق ــص
و تخطیکننـــدة قوانیـــن .در مـــوارد زیـــادی دیـــده
شـــده کـــه آقـــای غنـــی برخـــاف آنچـــه گفتـــه،
عمـــل کـــرده اســـت.
اگ ــر ریی ــس جمه ــوری ارادة کم ــی ه ــم در مب ــارزه
بـــا فســـاد داشـــته باشـــد ،بایـــد کامـــران علیزایـــی
راه ــی دادگاه ش ــود و درب ــارة عملک ــرد زورگویان ــه
و قانونســـتیزانة خویـــش پاســـخ بدهـــد .بـــر
آقـــای علیزایـــی در ادارة شـــورای والیتـــی هـــرات
هـــم اتهاماتـــی وجـــود دارد.
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سلفیت
از دیروز
تا امـروز

بخش دوم و پایانی

بخش دوم

محمد محق

آنچـه در عمـل اتفـاق افتـاد ایـن بـود کـه
مسـلمانان در زندهگـی روزمـرۀ خـود نیازمنـد
ِ
نسـق
قوانیـن و مقرراتـی بودنـد کـه بـه نظم و
امور اجتماعیشـان کمک برسـاند و روش اهل
حدیـث در ایـن عرصه نمیتوانسـت راهگشـا
باشـد .فقها توانسـتند بـا تدوین فقهـی احکام،
ً
عملا نوعی از قانونگذاری را سـامان ببخشـند
و زندهگـی مـردم را بـا فقـه و شـریعت پیونـد
دهنـد .بـه مـرور ،فقهـای اهـل رأی در مرکـز
ِ
رهبـری دینـیِ مسـلمانان قـرار گرفتنـد و اهـل
حدیـث بـه حاشـیه رفتنـد .حتا مذهـب حنبلی
کـه صـورت فقهییافتـۀ مکتـب اهـل حدیـث
بـود ،گذشـته از آنکه بـه لحاظ شـمار کمترین
پیـروان را در میـان اهـل سـنت از آن خـود
کـرد ،شـماری از چهرههـای علمـی آن خـود
تحـت تأثیـر اشـاعره و ماتریدیـه ،وارثـان اهل
رأی در عرصـۀ کالم ،قـرار گرفتنـد؛ ماننـد ابن
الجـوزی و ابوالوفـاء ابـن عقیـل .حتـا کسـی
ماننـد امـام ابـن حـزم ،برجسـتهترین چهـرۀ
علمـی ظاهرگرایـان ،علیرغـم مخالفـت بـا
قیـاس فقهـی ،در رویکـرد کلی خـود به مکتب
اشـاعره گرایش داشـت.
در اواخـر قـرن چهـارم و اوایـل قـرن پنجـم،
خالفـت عباسـی و شـاخههای همپیمانـش بـر
ایـن شـدند کـه از میـان مذاهـب و نحلههـای
موجـود ،بـه پارهیی از آنها رسـمیت ببخشـند
و بـرای متخصصـان آن مواجـب و مزایایـی
در نظـر بگیرنـد .از ایـن طریـق ،هـم حمایـت
بخـش نسـبت ًا وسـیعی از فقهـا و عالمـان دینی
تأمیـن میگردیـد و هـم به تبع آن ،مشـروعیتی
بـرای حاکمـان در میـان تودههـا حاصـل
میشـد .رسـمیت یافتـن چهـار مذهـب فقهـی
مشـهور اهـل سـنت ،بـه ایـن دورۀ تاریخـی
برمیگـردد .بیـرون مانـدن برخـی گرایشهای
کمجمعیتتـر ،ماننـد شـیعیان اثناعشـری و
شـیعیان اسـماعیلی ،به بـروز شـورشها و حتا
شـکلگیری حکومتهایـی مخالـف خالفـت
انجامیـد ،ماننـد حکومـت فاطمـی در مصـر،
امـا نتوانسـت بـه جریـان عمـده تبدیـل شـود.
تودههـای مسـلمان ،کمابیـش از مکتـب اهـل
رأی در میـان اهـل سـنت پیـروی میکردند ،و
در میـان اهل تشـیع نیز غلبـه از آ ِن جریانی بود
که روش معتدل داشـت و در تقسـیمبندیهای
بعـدی بهنـام جریـان اصولـی در مقابـل جریان

اخبـاری شـناخته گردیـد و نـام یافت.

تیـوریزهسازی سلفیت
بـا حمایـت عباسـیان ،سـلجوقیان و دیگـر
دسـتگاههای حکومتـی از فقهـای اهـل رأی ،با
دو گرایـش اشـعری و ماتریـدی ،اهـل حدیث
بـه مثابۀ یـک مکتب ،حضـور کم ِ
رمـق خود را
در جوامـع مسـمان تنهـا در قالـب تالشهـای
تخصصـی عالمـان علـم حدیـث و شـماری از
حنابلـه تـداوم میبخشـید ،و جایگاهـی فراتـر
از ایـن نداشـت تا آنکـه ابن تیمیه ،دانشـمندی
نابغـه ،در نیمـۀ دوم قـرن هفتـم هجـری پـا به
عرصـه نهاد .او توانسـت بـا تربیت شـاگردانی
ماننـد ابـن القیـم ،ابـن کثیـر ،حافـظ ذهبـی،
حافـظ بـزار ،ابـن دقیـق العیـد ،ابن مفلـح ،ابن
عبدالهـادی و دیگـران ،و همچنیـن بـا نگارش
کتابهـا و رسـایل متعـدد ،روح تازهیـی بـه
مکتـب اهـل حدیـث بدهد.
ابـن تیمیـه موفـق گردیـد کـه بخـش اعظـم
میـراث علمی گذشـتهگان را از نظـر بگذراند و
میـان آنچـه با گرایـش اهل حدیـث همخوانی
داشـته و آنچـه بـا آن ناسـازگار بـوده اسـت،
بهصورتـی دقیـق خطکشـی نمایـد .وی
همچنـان بـا حماسـه و جدیـت ،بـه ترویـج و
تبلیـغ مکتـب اهـل حدیـث روی آورد و آن را
بـه عنـوان بهترین روش برای فهـ ِم دین معرفی
کـرد .او کوشـید اعتبـار مکتب اهـل حدیث را
تقویـت کنـد و آن راه و روش را بـه مثابـۀ راه
و روش سلف/گذشـتگان امت اسلامی عرضه
بـدارد .وی در ایـن راه برشهـای فراوانـی از
تاریخ صدر اسلام و نسـلهای او ِل مسـلمانان
ِ
فکری اهل حدیث
را برگزیـد تا تبار تاریخی و
را معرفـی کنـد .همـو بود که اهمیت سـلف را،
بـه مثابـۀ باالتریـن و معتمدتریـن مرجـع فهـم

دیـن ،برجسـته سـاخت و مشـروعیت مکتـب
اهـل حدیـث را به انتسـاب به آن متکـی نمود.
بـا آنکـه تلاش ابـن تیمیـه بـه لحـاظ نظـری
تالشـی عظیـم بـود و بـه احیـای مکتـب اهـل
حدیـث کمـک شـایانی کـرد ،زیـرا بـرای
نخسـتینبار آن را بهصـورت مـدون و منظـم
ً
عملا بـه
بسـتهبندی و عرضـه نمـود ،امـا
پیدایـش جنبـش یـا جریانـی نینجامیـد کـه
حضـور سیاسـی یـا اجتماعـی داشـته باشـد.
نظـرات و آثـار ابـن تیمیـه و شـاگردانش تـا
چنـد سـده بعـد نیـز از شـهرت و رواج کافـی
برخـوردار نبـود و چیـزی بهنـام سـلفیت بـه
عنـوان یـک جریان در میان مسـلمانان شـناخته
نمیشـد .
ایـن بـار محمـد بـن عبدالوهـاب بـود کـه در
قـرن دوازدهـم هجـری ،در روزگار ضعـف
خالفـت عثمانـی و آشـفتهگی اوضـاع در
حجاز ،جنبشـی را بـهراه انداخت کـه مایههای
فکـریاش را اندیشـههای اهـل حدیـث
تشـکیل مـیداد .او اگـر چـه خـود بـه نگارش
ِ
اهمیـت او
کتابهـا و رسـایلی دسـت زد ،امـا
نـه بـه لحـاظ علمـی ،بلکـه بـه لحـاظ ایجاد و
رهبـری جنبشـی اسـت کـه بـرای اولینبـار بر
پایـۀ مکتـب اهـل حدیث بنیـان نهاده شـد و تا
امـروز نیـز بـه همین هویت شـناخته میشـود.
او از نظـر جایـگاه علمـی بـه پیشـوایش ابـن
تیمیـه و شـاگرد ارشـدش ابن القیم نمیرسـد،
ِ
نظـری وی بیشـتر تکـرار همـان افکار به
و کار
صورتـی دیگر اسـت.
شـاید بشـود اهمیت این رویـداد تاریخی برای
زنـده کـردن مکتـب اهـل حدیث را بـا اهمیت
ِ
مذهب تشـیع از سـوی شـاهان
رسـمیت یافتن
صفـوی مقایسـه کرد .تشـیع امامی نیـز پیش از
آن ،ماننـد مکتـب اهـل حدیـث ،توفیـق نیافتـه
بـود کـه حکومـت شـیعیِ خالصـی تأسـیس
ِ
صـورت مقتدرانـه دوام ببخشـد.
نمایـد و به
پیـش از آن ،ایـن هر دو جریان ،از نظر سیاسـی
و اجتماعـی در حاشـیه قـرار داشـتند و جریان
مسـلط در تمـام جهـان اسلام ،تنهـا قرائـت
فقیهانـۀ اشـاعره  -ماتریدیـه بـود ،از هنـد و
آسـیای میانـه گرفتـه تا عـراق و آسـیای صغیر،
شـمال افریقـا و حتا اسـپانیا.
اشـعری و ماتریـدی دو شـاخۀ کالمـی
ِ
تفـاوت اندکـی از هـم دارنـد ،و
هسـتند کـه
در حقیقـت تـداوم تاریخـی مکتـب اهـل رأی
تلقـی میشـوند .پیـش از ایـن تحـول ،حـوزۀ
ترکزبـان ،فارسـیزبان و هنـدی عمدتـ ًا در
فقـه پیـرو مذهـب حنفـی و در کالم بـه مکتب
ماتریـدی تعلـق داشـتند .مناطقـی مثـل شـام و
مصـر عمدتـ ًا در فقـه پیـرو مذهـب شـافعی
و در کالم دنبالـهرو مکتـب اشـعری بودنـد،
و مناطقـی ماننـد شـمال افریقـا و اسـپانیا در
فقـه مالکـی و در کالم اشـعری بودنـد .یعنـی
اگـر دورۀ فاطمیـان در مصـر را کـه اسـماعیلی
بودنـد و چنـد مـورد مختصـر دیگـر را اسـتثنا
کنیـم ،مکتـب اهـل رأی برای چند سـده اقتدار
سیاسـی و اجتماعی را در سراسـر جها ِن اسالم
در دسـت داشـت و بخشـی عمـده از تمـدن
اسلامی در همیـن دوره پدیـد آمـده اسـت.

دلیل خوب
ِ
ِ
برای
مصرف تخم مرغ
تخم مرغ سرشار از مواد معدنی ضروری است
تخــم مــرغ سرشــار از آهــن ،روی و فســفر اســت کــه بــدن بــه آنهــا نیــاز
فراوانــی دارد .خانمهــا بعــد از عــادت ماهیانــه ،ایــن مــواد معدنــی را از دســت
میدهنــد و بایــد آن را جبــران کننــد ،در غیــر ایــن صــورت کمبــود ایــن مــواد
باعــث ایجــاد احســاس خســتهگی در آنهــا شــده و زودرنــج و پرخاشــگر
میشــوند.
محققــان دانشــگاه  Caroline du Nordفرانســه مشــاهده کردنــد کــه یکــی از
ترکیبــات زردۀ تخــم مــرغ بــه نــام کولیــن  cholineاحتمــال ابتــا بــه ســرطان
ســینه را بــه میــزان  ۲۴درصــد کاهــش میدهــد.
روی یــا همــان زینــک ،یکــی از عناصــر ضــروری اســت کــه ســامت سیســتم
ایمنــی بــدن را تضمیــن میکنــد و باعــث میشــود بــدن مــواد غذایــی مصرفــی
ِ
ســامت
را بــه انــرژی تبدیــل کنــد .فســفر یــک نقــش کلیــدی در تأمیــن
اســتخوانها و دندانهــا ایفــا میکنــد.
عــاوه بــر ایــن ،تخــم مــرغ حــاوی یُــد نیــز هســت کــه بــرای هورمونهــای
تیروییــد حیاتــی محســوب میشــود و ســلنیوم موجــود در آن ،آنتــی اکســیدانی
اســت کــه در مقابلــه بــا ســرطان موثــر عمــل میکنــد.
تخم مرغ کالری کم و پروتیین خوبی دارد
یــک عــدد تخــم مــر ِغ متوســط  ۷۰تــا  ۸۵کالــری و  ۶٫۵گــرم پروتییــن دارد.
ســه عــدد تخــم مــرغ ( ۲۱۰تــا  ۲۲۵کالــری) حــاوی  ۱۹٫۵گــرم پروتییــن
اســت .زنــان بــه طــور متوســط روزانــه بــه  ۵۰گــرم پروتییــن نیــاز دارنــد.
یعنــی اینکــه  ۳عــدد تخــم مــرغ نیمــی از نیازهــای روزانــۀ آنهــا را تأمیــن
میکنــد .البتــه توجــه داشــته باشــید کــه نیــاز بــه پروتییــن در افــرادِ مختلــف
بــا توجــه بــه وزن و میــزا ِن فعالیتهــای روزانــۀ آنهــا متفــاوت اســت و الزم
نیســت همــۀ نیازهــای یــک فــرد بــه پروتییــن فقــط بــا یــک مــادۀ غذایــی تأمیــن
شــود.
 ۳عــدد تخــم مــرغ بــه همــراه نــان کافیســت تــا چندیــن ســاعت احســاس
ســیری کــرده و نیــازی بــه خــوردن غــذا احســاس نکنیــد.
تخم مرغ با سرطان سینه مقابله میکند
نتایــج پژوهشــی کــه در ســال  ۲۰۰۳در دانشــگاه هــاروارد انگلیــس انجــام شــد،
نشــان میدهــد نوجوانانــی کــه روزانــه  ۳عــدد تخــم مــرغ مصــرف میکننــد،
در ســنین بزرگســالی کمتــر بــه ســرطان ســینه مبتــا میشــوند .در ســال
 ۲۰۰۵پژوهشهــای دیگــری انجــام شــد و محققــان ثابــت کردنــد زنانــی کــه
در هفتــه  ۶عــدد تخــم مــرغ میخورنــد ۴۴ ،درصــد کمتــر از زنانــی کــه
در هفتــه  ۲عــدد یــا کمتــر تخــم مــرغ میخورنــد ،بــه ســرطان ســینه مبتــا
میشــوند.
در اپریــل ســال  ،۲۰۰۸محققــان دانشــگاه  Caroline du Nordفرانســه مشــاهده
کردنــد کــه یکــی از ترکیبــات زردۀ تخــم مــرغ بــه نــام کولیــن  cholineاحتمــال
ابتــا بــه ســرطان ســینه را بــه میــزان  ۲۴درصــد کاهــش میدهــد.
مصــرف دو عــدد تخــم مــرغ بــرای صبحانــه ،نصــف نیــاز روزانــۀ بــدن بــه ایــن
مــاده را تأمیــن میکنــد.
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بنیادهـا و زمینههـای
سکـوالریسم

عقـلِ خودبنیـاد کـه نوشـوندهگی و ن ّقـادی از مهمتریـن
ویژهگیهـای آن اسـت ،بـا مقدسانـگاری و نقدناپذیـری
ِ
مقـدسدیـن کـه غیرقابـلِ
ناسـازگار مینمـود .جنبههـای
نقـد انگاشـته میشـد ،کنـار رفـت تـا راه بر روی گسـترش
عقالنیّـت هموارتـر شـود و خـرد ن ّقـاد مانعـی در برابـ ِر
تکتازی-هـای خـودش مشـاهده نکنـد.
عقـل کـه در سـدههای میانـه زیـر بـارِ دیـن درآمـده بود و
فرصتـی برای رهایی نداشـت ،اکنون با شـکلگیری شـرایط
جدیـد و دگرگونیهـای ذهنـی و عینـی بـه خودبنیـادی
رسـیده بـود و فراتـر از آن ،نـدای تمامیتخواهـی سـر
مـیداد .عقالنیّـت سـعی میکرد تا سـیطرهاش را بـر تمامی
شـؤون زنده-گی انسـان توسـعه دهد و به هیچ نیرویی جز
خـودش خـط بندهگـی ننویسـد .این وضـع ادامه داشـت تا
ِ
کشـف
آنکـه ضعفهـا و ناتوانیهـای عقل آشـکار شـد و
ضمیـر ناخـودآگاه فرویـد و آگاهـی طبقاتی مارکـس ،عقل
خودبنیـاد را بـه خوداندیشـی و خودانتقـادی وادار کـرد.
خالصه و نتیجهگیری
مباحث فوق را میتوان چنین مختصر کرد:
ِ
حـوادث
هیـچ حادثهیـی را نميتـوان بریـده از
.1
پیشـینی تاریخـی در نظر آورد .با این بیان ،سکوالریسـم نیز
رگههـای تاریخییـی دارد کـه تـا سـدههای میانـه و عصـر
ِ
تاریک
باسـتان قابـل ردیابیسـت .سـدّ ههای میانه را عصـر
تاریـخ غـرب گفتهانـد .در این دوره که از قـرن پنجم تا قرن
ِ
ِ
تحت سـیطرۀ
پانزدهـم میلادی را احتـوا میکنـد ،همهچیز
دیـن مسـیحی و تفسـیر کلیسـا از ایـن دیـن قرار داشـت و
ایـن دورۀ تقریبـ ًا هزارسـاله را حدفاصلی میان عص ِر باسـتان
اصطلاح قـرون میانـه
و عصـ ِر جدیـد بهشـمار آوردهانـد.
ِ
ِ
ِ
خـاص تاریخی،
اطلاق آن به یـک دورۀ
امـروزه علاوه بر
تحجر
بـه طـرزِ دیـد مشـخصی بـهکار مـیرود که تـوأم بـا ّ
و قرائتهـای سـختجا ِن دینـی باشـد .در گفتوگوهـای
روزمـره ،اندیشـههای سـختگیرانه و خشـونتبار دینی را
قـرون وسـطایی میخواننـد .با آغاز سـدههای میانـه بود که
تمامـیِ نهادهـای آموزشـی ،فرهنگی ،هنری ،ادبـی ،علمی و
فلسـفی زیـر حاکمیّ ِ
ـت کلیسـا درآمدند و این وضـع تا قرن
پانزدهـم میلادی ادامـه یافت.
ِ
مکاتـب جدیـ ِد فکـری را میتـوان
اندیشـهها و
.2
در مواقعـی بـه عنـوا ِن واکنـش در برابـر اندیشـه و اوضـاع
ِ
مسـلط سـدّ ههای میانه به حسـاب مـیآورد .انسـانمحوری
ِ
رنسـانس در برابـ ِر خدامحـوری قرون وسـطا قـرار میگیرد
و ایـن دو ،تـز و انتیتزیانـد کـه یکـی پـی دیگـری در
درازنـای تاریخ شـکل گرفتهاند .مفاهیم عمـده و ارزشهای
ِ
اطراف مـا را پر
پرشـکوهی کـه در قـرون جدیـد و معاصـر
کردهانـد ،بـه نحوی ریشـه در عص ِر باسـتان دارنـد و عمدتاً
در واکنـش بـه قـرون میانـه شـکل گرفتهانـد.
اسـمگراها یـا اصحـاب اصالـت تسـمیه بـا
.3
انـکار مفاهیـم کلـی ،پایههـای فلسـفی الهیـات مسـیحی
را نشـانه گرفتنـد .کپرنیـک ،کپلـر ،نیوتـن و انشـتین کـه از
پیشقـراوال ِن علـم جدیـد بـه حسـاب میآینـد ،فلسـفۀ
طبیعـی ارسـطو و دیدگاههـای کیها ِنشـناختی بطلیمـوس را
کـه مـوردِ قبول کلیسـا بـود ،برهم زدنـد و الهیات مسـیحی
در پایههـای کیها ِنشـناختی خویـش نیز با شکسـت روبهرو
شـد و آرام آرام زمینههـای خودبنیـادی عقـل و اعتمـاد بـه
دسـتآوردهای علمـی فراهمتـر شـد.
مواجهـۀ علمـا و کلیسانشـینان سـبب انشـعاب
.4
درونی مسـیحیت شـد و جریـان دینپیرایی (رفورماسـیون)
بـا مارتیـن لوتـر و کالـون آغـاز و دوام پیدا کـرد .لوتر توبه
را امـر درونـی خوانـد و بـا تکیـه بـر خودمرجعیّ ِ
ـت دینی،
یکـی از فراگیرتریـن فرقههـای مسـیحی را پایهگـذاری
ِ
وثاقـت تاریخی
کـرد .پژوهشهـای پـس از قرن هجدهـم،

مسـیحیّت را زیـر سـوال قـرار داد و زمینههـای علمـی کنار
رفتـنِ مسـیحیت از زندهگـی انسـا ِن غربـی فراهمتـر شـد.
اصطلاح سـکوالر اولینبـار توسـط کلیسـای
.5
کاتولیـک بـهکار گرفتـه شـد و آنان بـا جداییافکنـدن میان
دنیـا و آخـرت ،امـور اینجهانـی را دنیـوی میپنداشـتند،
درحالیکـه امـورِ آنجهانـی کـه ناظـر بـر بُعـ ِد روحانـی
انسـان بـود و تعالی روحـی و معنـوی او را تضمین میکرد،
اخـروی دانسـته میشـد .در اروپـای قـرون وسـطا معمـوالً
ِ
توصیـف «زمانـۀ حاضـر» بـه
واژۀ التیـن  Saecularisبـرای
کار میرفـت ،امـا در عمـل بـه روحانیونـی هم که سـوگند
رهبانیّـت یـاد نکـرده بودنـد ،سـکوالر گفتـه میشـد.
تفکیـک اگوسـتینی میـان شـهر خـدا و شـهر
.6
زمیـن ،تنشهـای خونین مذهبـی و اثباتناپذیـری مدعیات
ِ
وثاقـت تاریخـی کتابهـای مقـدس
فرقهیـی و نیـز عـدم
را میتـوان رگههـا و زمینههـای روشـن سکوالریسـم بـه
حسـاب آورد.
سکوالریسـم را بـر اسـاس معیارهـای مختلفـی
.7
دسـتهبندی کردهانـد .در یکـی از ایـن ردهبندیهـا کـه ناظر
بـر دایـرۀ شـمول سکوالریسـم اسـت ،سکوالریسـم بـه دو
دسـتۀ «معتدل» و «سـتیزهجو» تقسـیم میشـود .سکوالریسم
بـه لحـاظ معرفتشـناختی معتقد به قلمروی بـرای معرفت،
ِ
مرجعیت دین مسـتقل باشـد.
ارزشها و کنشهاسـت که از
امـا لزومـ ًا به نفـی نقش دیـن در امـور سیاسـی و اجتماعی
قایـل نیسـت .امـا سکوالریسـم سـتیزهجو ،تمامیتخـواه
اسـت و قلمـروی بـرای دیـن جـز در محـدودۀ یـک
رابطـۀ شـخصی بـا خـدا نمیشناسـد .در تقسـیمی دیگـر،
سکوالریسـم را بـه پنجدسـت ه تقسـیم کردهاند .سکوالریسـم
در ایـن دسـتهبندی بـه سکوالریسـم کالمـی ،سکوالریسـم
فلسـفی ،سکوالریسـم سیاسـی ،سکوالریسـم اجتماعـی و
سکوالریسـم معیشـتاندیش تقسـیم کردهانـد.
اومانیسـم را یکـی از زمینههایـی گفتهانـد کـه
.8
ِ
نقـش بسـیاری در ظهورِ سکوالریسـم داشـته اسـت .محور
شـد ِن انسـان کـه در سـدۀ هفدهـم با گـزارۀ «می-اندیشـم
ِ
چارچـوب نظری و فلسـفی پیدا کرد،
پـس هسـتم»ِ دکارت
باعـث شـد تا هر چه ماسـوای انسـان بـا انسـان محک زده
شـود و انسـان نیز چونان سـوژۀ شناسـنده در محراق توجه
قـرار گیـرد .از ایـن منظـر ،حتا دیـن و ارزشهـای دینی نیز
ِ
ِ
صـورت معقـول
محـک انسـان سـنجیده میشـد و در
بـا
ّ
نبـودن از متـن بـه حاشـیه میرفـت .انسـان ـ بنـا بـر تفکر
اومانیسـتی  -نبایـد در ّ
حـل معضلات و دشـواریهایی که
بـا آن مواجه اسـت ،دسـت بـه دامان دیـن و خداونـد بزند،
بلکـه بایسـت بـر خـود تکیـه کنـد و آقایـیاش را در حـل
ِ
معضلات انسـانی بـه وضـوح نشـان دهد.
علمگرایـی باعـث شـد تبیینهـای دینـی
.9
و متافیزیکـی حـوادث زدوده شـود و ایـن جریـان بـه
مادهبـاوری و خودبسـندهگی جهـان ره بَـرد .رشـ ِد فزاینـدۀ
علـوم تجربـی ،برخـی آموزههـای دینـی مسـیحیت را
نادرسـت ثابت کـرد و این «نادرسـتی» به تقاط ِع بیشـتر علم
و دیـن انجامیـد .نـه علم حاضر بـود از نتایجی کـه با روش
تجربـی بهدسـت آورده بـود عقبنشـینی کنـد ،و نه کلیسـا
اعتقـادی بـه تحدیـد قلمـر ِو دیـن داشـت .علـم بهصورتـی
ناخواسـت ه در رویارویـی با کلیسـا قـرار گرفته بود و کلیسـا
نیـز در سـرکوب علـم از هیـچ گزینهیی فروگذاشـت نکرد.
برخـوردِ سـرکوبگرانۀ کلیسـا باعـث شـد تـا مـردم بـا
دانشـمندان همـدردی بیشـتر پیـدا کننـد و دسـتآوردهای
ِ
تثبیت جایـگاه آنان میافـزود .این
روزافـزو ِن علمـی نیـز بر
ِ
ی بـود کـه هر دسـتآورد علمـی از میـزان اقتدار و
در حالـ 
سـلطۀ کلیسـا میکاسـت و ظاهـرا ً یـک اقتدار را بـه چالش
میکشـید .اینگونـه بـود کـه علـم در رویارویـی بـا دیـن
بـه پیـروزی رسـید و یکـی دیگـر از زمینههای شـکلگیری

سکوالریسـم تولـد شـد.
عقـل کـه در سـدههای میانـه زیـر بـار
.10
دیـن درآمـده بـود و فرصتـی بـرای رهایـی نداشـت ،بـا
شـکلگیری شـرایط جدیـد و دگرگونی-هـای ذهنـی و
عینـی بـه خودبنیـادی رسـیده بـود و فراتـر از آن ،نـدای
تمامیتخواهـی سـر مـیداد .عقالنیّـت سـعی میکـرد تـا
سـیطرهاش را بر تمامی شـؤون زندهگی انسـان توسـعه دهد
و بـه هیـچ نیرویـی جز خودش خـط بندهگی ننویسـد .عقل
مدعـی بـود کـه فـارغ از دیـن میتوانـد مصالـح و مفاسـ ِد
انسـان را تشـخیص دهـد و تکیهگاهـی جـز بـر خـودش
نمیشـنا خت .
سکوالریسـم بـا چنیـن مبانییـی ممکـن اسـت در جهـان
سـقف آن بر پایههای رویارویـی عقل و دین،
ِ
مسـیحیت که
جسـم و روح ،مـادی و معنـوی و دنیـا و آخرت برافراشـته
ِ
کاربسـت
شـده اسـت ،توجیـه معقولـی داشـته باشـد ،امـا
ِ
اهمیـت فراوانـی بـه عقـل قایـل
آن در اسلام کـه ارج و
اسـت و بـر دوگانهگـی دنیـا و آخـرت ،جسـم و روح نیـز
تکیـه نـدارد ،نامؤجـه اسـت .اسلام نـه بـا اومانیسـم سـ ِر
مخاصمـت دارد و نههـم عقـل و علـم را مردود میشـمارد؛
بلکـه برعکـس بیـش از هر دیـنِ دیگری به علـم و آموختن
توجـه میدهـد .قـرآ ن کریـم مشـحون از آیههاییسـت کـه
انسـان را بـه ژرف-نگـری در پدیدههـا فرامیخوانـد و
تدبّـر و تعقـل را از فریضههـای دینـی بـه حسـاب میآورد.
گذشـته از ایـن ،مبانـی فکـری و زمینههـای اجتماعییی که
برای سکوالریسـم برشـمردهاند ،ویژۀ غرب اسـت و تعمیم
آن بـه سـرزمینهای دیگـری کـه تجربـۀ تاریخـی متفاوتـی
داشـتهاند ،بـا پرسـشهای بسـیاری همـراه اسـت .گذشـته
از آن ،اثبـات معقولیّ ِ
ـت مبانـی و زمینههـای تاریخـیِ ظهور
سکوالریسـم ،نیـاز بـه واکاوی و پژوهـش بیشـتری دارد که
ِ
فرصـت دیگـری میطلبـد.
پرداختـن بـه آن
بنابرایـن ،رفتـن از مسـیری کـه غـرب از آن عبـور کـرده
اسـت ،توجیـه معقـو ِل چندانی ندارد .سکوالریسـم پیشـینۀ
ِ
حقیقـت
تاریخییـی دارد کـه گسسـته از آن نمیتـوان بـه
آن پـی بـرد .افـزون بـر آن ،زمینههـای معرفتشـناختی و
جامعهشـناختی غـرب نیـز در ظهـور سکوالریسـم نقـش
تعیینکنندهیـی داشـته اسـت .اسـتبداد دینـی و ناتوانـی

مسـیحیت از پاسـخگویی بـه ایجابـات عصـ ِر جدیـد و
ناهمگامـی بـا سـیر تکامل بشـری را میتـوان عوامـلِ دیگر
ظهـورِ سکوالریسـم در نظـر آورد کـه در اسلام یـا وجـود
نداشـته اسـت ،و یـا هـم بهنـدرت بـه چشـم میخـورد.
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کشتهشدن شش جنرال پاکستانی طالبان
در ســــرپل

در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی
سانچارک والیت سرپل ۶ ،جنرال طالبان که تبعة
پاکستان هستند ،کشته شدند.
در خبرنامهیی که دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع،
عصر روز یکشنبه  ۷سنبله ،منتشر کرده آمده است،
در عملیات تصفیوی که تحت نام «نوید  »۱۵در
ولسوالی سانچارک والیت سرپل به راه انداخته شده
بود ۱۲۹ ،جنگجوی طالب کشته و زخمی شدند.
در خبرنامه آمده است که  ۶تن از کشتهشدهگان
جنراالن پاکستانی طالبان هستند.

وزارت دفاع افزوده است که عالوه بر کشته شدن ۶
جنرال پاکستانی ،افراد مشهور دیگر طالبان بهنامهای
مولوی بصیر احمد مسوول مالی و اداری طالبان
در والیت سرپل ،مولوی ذبیحاهلل و مولوی جابر از
فرماندهان ارشد طالبان در این والیت ،کشته شدهاند.
بر اساس گزارش وزارت دفاع ،در این عملیات ۳
پایگاه مهم گروه طالبان نیز تخریب گردیده که دهها
عراداه وسایط نقلی ه آنها منهدم شدهاند.
وزارت دفاع کشور گفته است که در نتیجه عملیات
تصفیوی «نوید  ،»۱۵مسیر شاهراه ولسوالیهای

سانچارک ،بلخاب و ساحات گذر ،توپخانه ،مسجد
سبز ،گوجباکه و ده مرده ولسوالی سانچارک از
وجود دشمنان تصفیه و تالشی گردیده است.
ولسوالی سانچارک والیت سرپل از چندی به اینسو
تحت حمالت شدید گروه طالبان و نیروهای امنیتی
قرار داشت.

نتیجه تازه یک نظرسنجی:

دولت فیسبوک را محدود میکند

ابوبکر صدیق
بر بنیاد یک نظر سنجی تازه که از طرف دفتر نی انجام
شده است 88 ،درصد اشتراککنندهگان از محدودشدن
سامانمند فسیبوک در افغانستان شکایت دارند.
دفتر نی یا حمایت کنندۀ رسانههای آزاد در افغانستان
در یک نظر سنجیِ تازه دریافته است که کاربران شبکۀ
اجتماعی فیسبوک در افغانستان از محدودیت در این شبکه
شکایت دارند.
این نظرسنجی نشان میدهد که از مجموع شرکت
کنندهگان در نظر سنجی  88درصد آنان گفته اند که با
وجود سرعت باالی انترنت در افغانستان ،دچار محدودیت
در استفاده از شبکههای اجتماعی به ویژه فیسبوک شدهاند.
دفتر نی از حکومت افغانستان به صورت ویژه از اداره امور
ریاست جمهوری ،وزارت اطالعات و فرهنگ و مخابرات
می خواهد تا در این مورد به صورت رسمی پاسخ دهند.
پولیـس مبـارزه علیه مـواد مخـدر وزارت داخله کشـور
اعلام کـرده اسـت کـه در نتیجـه چنـد عملیات کشـفی
موفـق بـه کشـف و ضبـط یـک محمولـه بـزرگ چرس
شـده و نیـز چنـد نفـر از قاچاقبران ،بازداشـت شـدهاند.
در خبرنامهیـی کـه وزارت امـور داخلـه ،روز یکشـنبه
 ۷سـنبله منتشـر کـرده ،آمـده اسـت کـه اداره مبـارزه
علیـه مـواد مخـدر ایـن وزارت طـی چنـد عملیـات در
مربوطـات والیتهـای ننگرهـار ،محمولـهی ۱۱۵۲
کیلوگرامـی چـرس پخته را کشـف و ضبط کرده اسـت.
بـر اسـاس گـزارش وزارت داخلـه ،قاچاقبـران قصـد
داشـتند کـه ایـن مقـدار چـرس را از ننگرهـار بـه کابـل
منتقـل کننـد.
پولیـس در پیونـد به انتقـال این مقدار چـرس ،دو فرد را
نیز بازداشـت کرده است.
همچنـان در یـک عملیـات دیگـری کـه در مربوطـات
والیـت کندهـار بـه راه انداختـه شـده بـود ،دو تـن از
قاچاقبـران بـزرگ مـواد مخـدر ،بازداشـت شـدهاند.
در خبرنامـه وزارت داخلـه آمـده اسـت کـه ایـن افـراد
حـدود دو سـال قبـل از چنگ پولیـس فرار کـرده بودند
کـه پـس از تالشهای مداوم ،اکنون بازداشـت شـدهاند.
بـر اسـاس خبرنامـه ،ایـن دو قاچاقبر در زمسـتان سـال
 ،۱۳۹۳بـه مقـدار  ۲۴۹,۵کیلوگـرام هیروییـن را انتقـال

صدیق اهلل توحیدی مسوول دیدبان رسانهها (نی) در یک
نشست خبری دیروز یک شنبه ( 7سنبله) به رسانهها گفت:
شبکههای اجتماعی به ویژه فیسبوک بیشترین کاربر را در
بین مردم افغانستان دارد و هر روز بر تعداد کاربران آن
افزوده می شود .در صورت وضع محدودیت از طرف
حکومت برای استفاده از این شبکه ،حق دسترسی به
ِ
اطالعات تعداد زیادی از شهرواندان نقض خواهد شد.
آقای توحیدی افزود :به باور شماری از اشتراک کنندهگان
در این نظر سنجی ،محدودیت وضع شده ،سامانمند و
از جانب حکومت صورت میگیرد .با وجود سرعت
باالی انترنت در افغانستان ،شبکۀ اجتماعی فیسبوک با
محدودیت سیستماتیک مواجه شده است.
به گفتۀ آقای توحیدی ،دفتر نی حمایت کنندۀ رسانههای
آزاد افغانستان در یک نظر سنجی؛ دریافته است که کاربران

شبکۀ اجتماعی "فیس بوک" از محدودیت در این شبکه
شکایت دارند.
نظر سنجی "نی" نشان می دهد که از مجموع شرکت
کنندهگان  ۸۸درصد آنان گفتهاند که با وجود سرعت
باالی انترنت در افغانستان ،دچار محدودیت در استفاده از
فیس بوک شده اند ۵ .درصد گفتهاند که استفاده از فیس
بوک اندکی بدتر شده است ۷ .درصد اشتراک کنندهگان
این نظرسنجی گفته اند که تغییری در استفاده از فیسبوک
نیامده است.
آقای توحیدی تصریح کرد که هیچ مصاحبه شوندۀ نگفته
است که استفاده از فیسبوک بهتر شده است؛ به باور
تعدادی از اشتراک کنندهگان این نظر سنجی ،محدودیت
وضع شده ،سیستماتیک و از جانب حکومت می باشد.
آقای توحیدی تأکید کرد که دفتر نی از حکومت افغانستان،
به صورت ویژه از نهاد ادار ه امور ریاست جمهوری و
وزراتخانههای اطالعات و فرهنگ و مخابرات می خواهد
تا دراین زمینه به صورت رسمی پاسخ دهند.
به باور آقا توحیدی ،هر نوع محدودیت در رسانهها از
جانب حکومت نقض کنندۀ مادههای  ۳۴و  ۵۰قانون
اساسی افغانستان است.
در این نظر سنجی که  ۲۹درصد اشتراک کنندگان آن بانوان
بودند و بقیه  ۷۱درصد آقایان به پرسشهای دفتر نی در
مورد وضعیت رسانههای اجتماعی پاسخ دادهاند.
در همین حال ،چندی پیش شماری از نمایندهگان مجلس
به صورت مخفی از اداره امور ریاست جمهوری خواستار
وضع محدودیت به این رسانه اجتماعی بویژه فیسبوک
شدهبودند.
این در حال است که در افغانستان  ۱۷ -۱۵درصد از مردم
به خدمات انترنیتی دسترسی دارند که از این جمع ۸۷
درصد به فیسبوک «رخنما»  ۴درصد به تویتر۲،۱ ،در صد
به  link attachedو شماری محدود از مردم از تلگرام
نیز در افغانستان استفاده میکنند.

پولیس:

یک محموله بزرگ چرس کشف و ضبط شد

میدادنـد کـه محمولـهی قاچاقیشـان از سـوی پولیـس
کشـف و ضبـط شـده و خودشـان موفـق بـه فرار شـد ه
بودند.
در ایـن اواخـر پولیـس مبـارزه علیـه مـواد مخـدر
گزارشهـای پیهمـی را از کشـف و ضثط مـواد مخدر و
بازداشـت قاچاقبـران خبـر میدهـد.
چنـدی پیـش ،ایـن اداره خبـر داده بـود کـه مقـدار

مـواد مخـدری کـه از سـوی قاچاقبـران در دسـتههای
جاروبهـای دسـتی جاسـازی شـده بود ،کشـف شـده
اسـت.
در یکـی از مـوارد تـازه ،یـک خانـم کـه کپسـولهای
حـاوی هیروییـن را بلعیـده بود و قصد داشـت به بیرون
از کشـور منتقـل کنـد ،از میدانهوایـی بینالمللـی کابل،
بازداشـت شد.

جنراالن پاکستانی درحالی درصفوف طالبان میرزمند
که یکونیم دهه پیش نیز در تبانی با عوامل شان بر
ضد جبهة مقاومت افغانستان میرزمیدند.
برخی از جنراالن پاکستانی در آن زمان نیز رهبری
جنگ را بر عهده داشتند.

نظري:

یوشمیر ګوندونو د ښځو سیايس
مشارکت پام کې نهدی نیولی

د افغانستان د ښځو چارو وزیره په یو شمېر سیايس سازمانونو
او ګوندونو انتقاد کوي چې د ښځو پیاوړتیا او پرمختګ لپاره
واضح پروګرامونه نهلري.
دلرب نظري دا خربې د یکشنبې په ورځ د ښځو د سیايس
مشارکت په اړه یو جوړ شوي درې ورځني کنفرانس ته
وکړې.
مېرمن نظري همدارنګه له سیايس سازمانونو او ګوندونو
وغوښتل چې ښځو ته عميل پروګرامونه په پام کې ونیيس.
اغلې نظري زیاته کړه:
"یو شمېر ګوندونه او سیايس سازمانونه ال هم نهدي توانېديل
چې د ښځو پرمختګ لپاره واضح او روښانه پروګرامونه
ولري ،هیله مند یو چې دغه ډول سازمانونه او سیايس
ګوندونه په خپلو کړنالرو کې ښځو ته پاملرنه وکړي".
مېرمن نظري همدارنګه وویل چې پهدې درې ورځني
کنفرانس کې د ښځو د سیايس مشارکت په برخه کې بېالبېلې
ستونزې څېړل کېږي او ورته به حل الرې ولټول يش.
امنیتي ستونزې ،ناوړه دودونه ،نیابتي رایه او له خپلو سیايس
او مدين حقونو ناخربي د ښځو د سیايس مشارکت په
وړاندې مهم خنډونه یادوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي ،رسه لهدې چې د
تېرو کلونو په پرتله د ښځو وضعیت بدل شوی خو په وینا
یې ال هم یو شمېر خنډونه شته چې باید ورته جدي پاملرنه
ويش.
بلخوا د افغان ښځو د شبکې مرشه حسینه ساپۍ هم په
سیايس ګوندونو کې د ښځو سیايس مشارکت اړین بويل.
خو د مېرمن ساپۍ په وینا دا وڼده باید سمبولیکه نه وي.
اغلې ساپۍ وايي:
"زما په نظر کومه ونډه چې ښځو ته په سیايس سازمانونو
کې ورکول کیږي باید یوازې سمبولیکه بڼه ونهلري .د ښځو
اسايس ګډون په سیايس احزابو کې د رایې ورکولو نه رشوع
کیږي".
د افغان مېرمنو شبکه همدارنګه وایي ،په حکومت کې د
ښځو سیايس مشارکت ال هم کمرنګه دی او حکومت باید
پهدې برخه کې خپلې کړې ژمنې عميل کړي.
د ميل یووايل حکومت بیا وایي ،د ښځو پرمختګ او سیايس
مشارکت ته ژمن دی او په دې برخه کې د پام وړ کارونه هم
شوي دي.
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فیـسبـوک نـــامــه
دستگیر روشنیالی
کلــه چــي يــو انســان او يــا يــوه ټولنــه ســتونزو تــه
د حــل د الرو او د پيښــو د الملونــو پــه پيــدا کولــو
کــي پاتــې راځــې پــه طبعــي توگــه يــا د تقديــر او
غيبــې قوتونــو مرســته غــواړې اويــا هــم پــه اوتومــات توگــه
پــرون او پرونيــو اتالنــو تــه مراجعــه کــوي او د پرونيــو اتالنــو پــه
افــکارو او وصیتونــو کــي د اوســني ســتونزو حــل لټــوې .دا ډول
چلنــد د اوليــه ټولنــو ځانگړتيــا ده ،چېــرې چــي انســان د پيښــو د
الملونــو پــه پيــدا کولــو کــي بــې وســه وو  .پــه پرمختلليــو ټولنــو
کــي د پيښــو څېړنــه او د هغــوې د الملونــو پيــدا کــول يوښــکاره
او عــادي کار گرزيدلــی دی .مــوږ پــه يــوه پېچېلــې او پــه چټکــې
رسه بدليدونکــې نــړۍ کــي ژونــد کــوو او پــه دي ډول يــوه نــړۍ
کــي نــه شــيان او پيښــې پــه تــور او ســپني ويشــل کېــږې او نــه د
شــيانو او پيښــو ســاده کــول د پېږندنــې او د حــل لــه چــارې رسه
مرســته کــوالي يش .پېچېلــې پيښــې پېچيلــی حــل غــواړي او دا
ډول حــل کــول د پيښــوعلمې ،هــر اړخېــزه او ژوره څېړنــه ،دقــت
او وخــت غــواړې .دســتونزو پــه پيږندلــو ،حــل کولــو او بدلولــو
کــي تــر ټولــو مهمــه مســله ددي ســتونزو د حرکــت د لــوری پيــدا
کــول او د اصــي المــل پــه گوتــه کــول دي.
کــه ســاده کــول او پــه منــډه حکــم ورکــول لــه يــوي خــوا
د ناپوهــې او فکــري ټنبلــې دود دی ،لــه بــي خــوا د افراطــي
عملونــو توجيــه کــول هــم دي .د ننيــو پېچېلېــو او پــه چټکــې
رسه بدليدونکــو ســتونزو او حاالتــو ځــواب ســاده کــول او پــرون
تــه مراجعــه کــول نــه دی.
صبور سیاه سنگ
«آنها که زندهاند»
چهــل ســال پیــش نــام داستاننویســی در میــان
رهــروان جنبــش چــپ ایــران و ســپس افغانســتان
ســر زبانهــا افتــاد »Jean Laffitte« :نویســندۀ کتابهایــی بــا
دیــد آرمانــی و آزادیخواهانــه چــون "بــر میگردیــم ُگل
نســرین بچینیــم"" ،رز فرانــس" و "آنهــا کــه زندهانــد".
راســت و دروغــش را خداونــد میدانــد ،میگفتنــد" :ژان
الفیــت" هنــوز زاده نشــده و ســاخته و پرداختــه چپگرایــان
مائویســت ایــران ،بهویــژه حســین نــوروزی ،ابراهیــم خــرم،
خســرو بیداریــان و احمــد صــادق اســت.
ســوژۀ نبشــته کنونــی یافتــن زندهگینامــۀ ژان الفیــت نیســت.
ســرنامه ســومین کتابــش را وام میگیــرم و میگــذارم دم
چشــم آنانــی کــه پــس از مــرگ هــر هنرمنــد ،دانشــمند،
نویســنده و هســتی فرهنگــی ناگهــان در ســیما و کــردار پــدر
بــزرگ (گاه مــادر بــزرگ) نمایــان میشــوند و خشــمگینانه
بــر همــهگان چیــغ میزننــد" :چــرا در زندهگــی او ننوشــتید؟
اکنــون کــه مردهاســت ،مینویســید؟"
ایــن فرماندهــان کــه خــود را در جایــگاه فراتــر از هر شــنونده و
خواننــده میپندارنــد ،بــاور دارنــد کــه فریادهــای پرسشیشــان
بایــد همــواره بــه نشــانی دیگــران پرتــاب شــوند و هرگــز مانند
 boomerangآســترالیایی بــه خودشــان برنگردند.
بــه بیــان دیگــر ،نمیخواهنــد از میــان نــوادهگان گســتاخ
یکــی برخیــزد و بپرســد :بزرگــوارا! مــا شرمســاران بــیآزرم
ســرافگندهگی را پذیرفتیــم .شــما کــه داناتــر و آگاهتــر بودیــد
و هســتید ،چــرا در زندهگــی او ننوشــتید؟ اینهــم فــدای
ســرتان! شــاید وقــت یــا شــکیبایی نداشــتید .اکنــون کــه
مردهاســت چــرا نمینویســید؟ همیــن.
از ژان الفیــت میگفتــم و نــام کتابــش "آنهــا کــه زندهانــد".
یــادم آمــد کــه دکتــور اکــرم عثمــان پانــزده روز پیــش در
آســتانۀ هشــتاد ســالهگی جــان ســپرد .خدایــش بیامــرزاد.
خوشبختانــه همروزگارانــش (واصــف باختــری ،محمــد
اعظــم رهنــورد زریــاب ،ســپوژمی زریــاب ،اســداهلل حبیــب و
چنــد بــزرگ دیگــر) کمابیــش هفتــاد ســال زیســتهاند.
هفتــاد دیگــر ارزانــی گامهایشــان بــاد .خداونــد سایۀشــان را
کــم و خوابشــان را دیــر نســازد.
پــدر بزرگهــا و مــادر بزرگهــای تندخــوی پرســشگر
رویینتــن را بــا ارج فــراوان بگذاریــم بــه جاهــای
آســیبناپذیر در تــاق بلنــد فرمانروایــی ،بیاییــد از "آنهــا کــه
زندهانــد" بنویســیم.
گرچــه تنهــا خداونــد میدانــد از میــان مــن و شــما و آنهــا
چــه کســی زودتــر خواهــد رفــت و چــه کســانی دیرتــر ،پیــش
از آنکــه بــاز هــم دیــر شــود ،بایــد بنویســیم تــا اندکــی هــم
اگــر شــده ،از شــرمندهگی فــردای خویــش کاســته باشــیم.
بهگفتۀ پسر شوخ همسایه :این گز و این میدان
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وعده ترامپ برای اخراج فوری

هزاران پناهجو و ساخت دیوار مرزی
نامــزد حــزب جمهوریخــواه در انتخابــات ریاســت جمهــوری
امریــکا اعــام کــرد ،در صــورت پیــروزی در انتخابــات ،بالفاصلــه
پــس از ســوگند بهعنــوان رییسجمهــور امریــکا ،اخــراج
"پناهجویــان متخلــف" را آغــاز خواهــد کــرد.
دونالــد ترامــپ ،ایــن ســخنان را در ایالــت آیــوا ایــراد کــرد .او
گفــت :در روز اول ،مــن بــه اخــراج مهاجــران غیرقانونــی و مجرم
کــه صدهــا هــزار نفــر از آنهــا در دوران دولــت اوباما-کلینتــون
وارد جوامــع امریکایــی شــدهاند ،خواهــم پرداخــت.
ترامــپ ادامــه داد :مــن یــک دیــوار مــرزی بــزرگ ســاخته و
کنتــرل مــرزی سراســری در کشــور ایجــاد خواهــم کــرد تــا از
رونــد ورود مهاجــران غیرقانونــی جلوگیــری کنــم.
بهگفتــۀ او ،رأی بــه ترامــپ ،یعنــی رأی بــه ایجــاد یــک ملــت
قانونمنــد ،امــا رأی بــه کلینتــون بــه معنــای رأی بــه مرزهــای
بــاز اســت.
او پیشــتر گفتــه بــود کــه  11میلیــون نفــری را کــه بهطــور
غیرقانونــی در امریــکا زندهگــی میکننــد ،از کشــور اخــراج
خواهــد کــرد ،امــا اکنــون میگویــد کــه تنهــا مجرمــان را از
کشــور بیــرون خواهــد کــرد.
ترامــپ در ادامــه وعــده داد کــه بــه یافتن شــغل بــرای شــهروندان
امریکایی-افریقایــی کمــک کنــد ،او گفــت :هــر زمــان کــه یــک
شــهروند امریکایی-افریقایــی یــا هــر شــهروند دیگــری در کشــور
بهخاطــر یــک مهاجــر غیرقانونــی شــغل خــود را از دســت
میدهــد ،حقــوق آنهــا بهطــور کامــل نقــض میشــود.
درحالیکــه تنهــا چنــد مــاه تــا برگــزاری انتخابــات ریاســت
جمهــوری در امریــکا در مــاه نوامبــر ســالجاری میــادی باقــی
مانــده اســت ،ترامــپ در نظرســنجیهای اخیــر عقبتــر از
هیــاری کلینتــون ،نامــزد حــزب دموکراتهــا جــای دارد .او از
ســوی اقلیتهــای بســیار کــم حمایــت میشــود و بــه دلیــل
پیشــنهاداتش در مســألۀ مهاجــرت کــه شــامل اخــراج میلیونهــا
خارجــی بــدون مــدارک ،ایجــاد دیــواری در مــرز بــا مکزیــک و
ممنوعیــت ورود مســلمانان بــه امریــکا میشــود ،بســیار مــورد
انتقــاد قــرار میگیــرد.

بازداشت عوامل جذب گروه

تروریستی «داعش» در پاکستان

نهادهــای اطالعاتــی پاکســتانی در والیــت بلوچســتان اعــام کردنــد
کــه برخــی از عوامــل داعــش کــه افــرادی را پــس از جــذب در ایــن
گــروه تروریســتی بــرای آمــوزش بــه افغانســتان اعــزام میکردنــد را
بازداشــت کردهانــد.
نهادهــای مجــری قانــون پاکســتان ،عملیــات اطالعاتــی ویژهیــی را
بــرای دســتگیری  7تروریســت کــه فرمانــده ســابق القاعــده و داعــش
در میــان آنهــا اســت را در منطقــۀ «نوشــکی» بلوچســتان انجــام
دادهانــد.
برخــی از منابــع مخفــی مدعــی شــدند کــه ایــن عملیــات براســاس
بازجوییهایــی از اعضــای بازداشــتی القاعــده ،انجــام شــده اســت.
همچنیــن ایــن تروریســتها گفتنــد کــه از ســوریه بــه پاکســتان
برگشــتند و بــرای القاعــده و داعــش نیــرو جــذب میکردنــد .ســپس
آنهــا را بــرای آمــوزش بــه افغانســتان اعــزام میکردنــد.
بازجوییهــای بیشــتر در مــورد عناصــر داعــش و القاعــده مســتقر در
پاکســتان در حــال انجــام اســت و اقداماتــی بــرای دســتگیری بیشــتر
ایــن عناصــر اتخــاذ شــده اســت.
در ایــن عملیــات ،یــک انبــار مخفــی تســلیحات و تجهیــزات جنگــی
نیــز از تروریسـتها کشــف و ضبــط شــده اســت.
ایــن تجهیــزات شــامل بمــب دســت ســاز ،مــواد منفجــره ســاحهای
کالشــنیکف ،شمشــیر ،تلســکوپ دوربیــن ،نــوت بــوک و تعــدادی
موبایــل بــود.
از زمــان اعــام حضــور برخــی افــراد وابســته بــه گــروه تروریســتی
داعــش در افغانســتان ،طالبــان ایــن کشــور بهصــورت جــدی مبــارزه
بــا آنهــا را آغــاز کردنــد.
در همــان ماههــای ابتدایــی حضــور ایــن افــراد« ،مــا اختــر منصــور»
رهبــر ســابق طالبــان در نامهیــی خطــاب بــه ابوبکــر بغــدادی
مخالفــت خــود را بــا حضــور ایــن گــروه در افغانســتان اعــام کــرد.
افــراد طالبــان در برخــی والیــات افغانســتان از جملــه هــرات ،فــراه
و زابــل عملیاتهــای گســتردهیی را علیــه داعــش آغــاز کردهانــد
کــه منجــر بــه بیــرون رفتــن داعــش از ایــن ســه والیــت شــد.
قبــ ً
ا نیــز برخــی از مقامــات والیــت ننگرهــار مدعــی شــدند کــه
بیشــتر عناصــر گــروه تروریســتی داعــش در شهرســتان «کــوت»
ننگرهــار پاکســتانی هســتند و تحــت فرماندهــی ســازمان اطالعــات
ارتــش پاکســتان (آی.اس.آی) میجنگنــد.

ورزش

معاون پیشین فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی:

هیچ دریچۀ روشنی

برای ورزش وجود ندارد

هارون مجیدی
ناصــر هوتکــی ،معــاون فنــی و مســلکی ریاســت عمومــی تربیــت بدنــی
از ســمتش بــه دلیــل آنچــه پراکندهگــی و بیبرنامهگــی در ورزش
افغانســتان عنــوان داشــته ،اســتعفا کــرده اســت.
او گفتــه اســت کــه هیــچ دریچــۀ روشــنی بــه ایــن زودیهــا بــرای ورزش
افغانســتان وجــود نــدارد.
معــاون پیشــین فنــی و مســلکی ریاســت تربیــت بدنــی افغانســتان در
نامهیــی بــه رییسجمهــور غنــی نگاشــته اســت :ادارۀ ورزش افغانســتان از
بــدو تأســیس تــا کنــون دچــار نارســاییها و کاســتیهای فراوانــی بــوده
و بیشــتر مســووالن ایــن اداره ،ســالهای ســال بــا بیکفایتــی تمــام بــر آن
حکمروایــی ناشــیانه کردهانــد.
بهگفتــۀ آقــای هوتکــی :یکــی از دالیــل عمــدۀ عــدم توجــه بــه ورزش،
ت دولتمــردان افغانســتان از دولتهــای
نبــود درک و آگاهــی درســ 
چپــی و راســتی تــا دولــت کنونــی از اهمیــت ورزش بــرای ســامت
جامعــه ،افتخارآفرینــی از رقابتهــای جهانــی و تقویــت پروســه طبیعــی
ملتســازی بــوده اســت و دقیق ـ ًا بــه همیــن دالیــل ،نظامهــای افغانســتان
همــواره ضعیفترینهــا و بیکارهترینهــا را بــه رهبــری ورزش
افغانســتان منصــوب کردهانــد.
معــاون پیشــین فنــی و تخنیکــی ریاســت عمومــی تربیــت بدنــی افغانســتان
در ادامــۀ گفتههایــش بــه رییسجمهــور نوشــته اســت :ورزش افغانســتان
هیچگاهــی تــا بدیــن پیمانــه دچــار تشــتت و پراکندهگــی و بیبرنامهگــی
نبــوده اســت .ورزش افغانســتان هیچگاهــی تــا بدیــن حــد از فقــدان یــک
مدیریــت آگاه رنــج نبــرده اســت و تــا ایــن ســطح در سراشــیبی ســقوط
قــرار نداشــته اســت .ایــن همــه ،رهآورد حکومــت وحــدت ملــی و ارکان
ایــن حکومــت و حمایــت شــماری از نزدیــکان شــما در ادارۀ امــور اســت.
آقــای هوتکــی افــزوده اســت :بــا دریــغ و درد کــه بــا آمــدن رییسجمهــور
غنــی در رأس حکومــت وحــدت ملــی ،از یکســو مبــارزه بــا فســاد بیشــتر
گزینشــی و ســلیقهیی شــد ،از ســوی دیگــر ابعــاد تبعیــض و تعصــب و
سیاســت حــذف بــا اســتراتیژی مــدون و در پوشــش اکادمیــک ،اجرایــی
شــد.
او گفتــه اســت کــه آقــای غنــی خــود مجــری سیاســتهایی شــد کــه
همــواره دیگــران را بــه انجــام آن متهــم میکــرد.
آقــای هوتکــی دورۀ حکوم ـتداری رییسجمهــور غنــی را تاریکتریــن و
ســیاهترین دورۀ ورزش افغانســتان دانســته و گفتــه اســت :ریاســت عمومــی
تربیــت بدنــی و ورزش بــه عنــوان یگانــه نهــاد عالــی دولتــی ورزش
افغانســتان کــه مســوولیت رشــد و بالندهگــی و همهگانــی ســاختن ورزش
و حمایــت از فدراســیونها و تیمهــای ملــی و در کلیــت مســوولیت
رهبــری ورزش را در کشــور بــه عهــده دارد ،تــا گلــو در منجــاب فســاد
بیپیشــینه غــرق اســت.
آقــای هوتکــی بــا بیــان اینکــه ســوء اســتفادههای فــراوان مالــی تنهــا
بخشــی از مشــکالت ادارۀ ورزش افغانســتان اســت ،میافزایــد :انتصــاب
غیرقانونــی و ســلیقهیی آمریــن ورزشــی والیــات ،انتصــاب غیرقانونــی
آمریــن شــعبات در مرکــز ،تعییــن غیرقانونــی افــراد خــارج از اداره بــه
حیــث سرپرســت در ریاس ـتها و آمریتهــای اداره ،انتصــاب غیرقانونــی
افــراد در بخشهــای مالــی و اداری و حفــظ غیرقانونــی حکــم جنــاب
شــما مبنــی بــه لغــو تعییــن سرپرســتها و دههــا مــورد دیگــر بخــش
دیگــری از عملکرهــای فراقانونــی ایــن اداره اســت.
معــاون پیشــین فنــی و مســلکی تربیــت بدنــی افغانســتان در بخــش دیگــری
از نامــۀ خــود یــادآوری کــرده اســت :بــا انــدوه بــزرگ بایــد بگویــم کــه بــه
ایــن زودیهــا هیــچ دریچهیــی بهســوی روشــنایی ورزش وجــود نــدارد،
زیــرا شــما و ســردمداران حکوم ـت وحــدت ملــی آنقــدر مصــروف زد و
بندهــای قومــی و سیاســی و ســلیقهیی هســتید کــه فرصتــی هــر چنــد
انــدک بــه ورزش نداریــد.
گفتنــی اســت کــه ناصرهوتکــی در  7حمــل امســال بــه حکــم رییسجمهور
غنــی عنــوان معــاون فنــی و مســلکی فدراســیون تکوانــدوی افغانســتان
گماشــته شــده بــود.
ناصــر هوتکــی ،یکــی از چهرههــای شناختهشــدۀ ورزش افغانســتان و
بنیانگــذار تکوانــدوی پومســه در افغانســتان نیــز میباشــد.
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وزارت مهاجرین:

اکثر مهاجرینی که برگشتهاند
مدرک اقامت پاکستان را داشتهاند

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان خبر داده است که
اکثر خانوادههایی مهاجر که طی دو هفته گذشته از پاکستان
برگشتهاند ،مدرک اقامت در این کشور را داشتهاند.
در گزارشی که در وبسایت وزارت امور مهاجرین و عودت
کنندگان به نقل از ریاست مهاجرین ننگرهار به نشر رسیده،
آمده است که در روزهای چهارشنبه و جمعه ( ۳و  ۵سنبله)
به تعداد  ۱۱۵۸خانواده از پاکستان به کشور برگشتهاند که اکثر
آنها مدرک اقامت در این کشور را داشتهاند.
در گزارش آمده است که در مجموع طی این دو روز به تعداد
 ۶۵۴۷نفر از پاکستان به کشور برگشتهاند.
بر اساس گزارش وزارت امور مهاجرین ،روز چهارشنبه به تعداد
 ۵۴۷خانواده که شامل  ۳۰۸۲خانواده میشود و نیز روز جمعه
 ۶۱۱خانواده که شامل  ۳۴۶۵نفر میشوند ،به کشور برگشتهاند.
ع بازگشت کنندگان  ۷۱۴خانواده
بر اساس این گزارش ،از جم 
دارای مدرک قانونی اقامت در پاکستان بوده که هنگام برگشت
از سوی اداره عالی مهاجرت سازمان ملل متحد کمک نیز
دریافت کردهاند.
در گزارش آمده است که به تعداد  ۱۳۵خانوادهی عودت کننده
که فاقد مدرک اقامت بودهاند ،به سازمان بینالمللی مهاجرت
معرفی شدهاند تا کمک دریافت کنند.
برگشت مهاجران افغانستان از پاکستان پس از آن افزایش یافته
است که تنشهای سیاسی میان دو کشور اوج گرفته است.
در تازهترین مورد ،حکومت پاکستان دروازهی مرزی میان
افغانستان و پاکستان را که ساحهای موسوم به چمن از مربوطات
والیت کندهار موقعیت دارد ،مسدود ساخته است.

عکسـیکه حیـرتانگیـز شـد!
عکس یک صخره با نمایی از تصویر احمدشاه
مسعود در شبکههای اجتماعی دست به دست
میشود و حیرتبرانگیز عنوان شده و سبب
شکلگیری بحثهایی شده است .احمدشاه مسعود
قهرمان ملی افغانستان است و از احترام باالیی
در بین مردم کشور برخوردار است .این برداشت
که نمایی از او در یک صخره دیده میشود ،با
تبصرههای متفاوت در شبکههای اجتماعی ،مواجه
شده است.
مولوی عطاالرحمان سلیم ،از همکاران پیشین
احمدشاه مسعود و معاون شورای عالی صلح،
با نشر عکسی از یک صخره با این مشخصات،
موقعیت آن را والیت بدخشان نوشته است.
او نوشته است که این عکس ،بین ولسوالی نسی
درواز و ولسوالی ماه می ،منطقهیی به نام "آب
چک" که در سلسله کوههای دره رزمی موقعیت
دارد ،دیده شده است.
به گفتۀ آقای سلیم ،زمانی که کارگران میخواستند
جهت توسعه سرک ،کوه بزرگی را انفجار بدهند،
از دل کوه [این تصویر] پیدا شده است.
به گفته عطاالرحمن سلیم ،دهها نفر در جریان آن
حادثه نادر حضور داشته اند.
منبع میگوید :یکی از این عکس در لب سنگر ،در
حال برآمدن و تصویر دومی در دل کوه که خیلی
جالب و دیدنی است.
منبع میگوید که بعد از آن رویداد (کشف شدن
عکس مسعود در دل کوه)هزاران نفر از ساحه دیدن
میکنند.

او میگوید که این ساحه توسط سربازان نگهداری
میشود .به گفته برخی منابع دیگر این رویداد چند
سال پیش اتفاق افتاده اما رسانهیی نشده بود.
به دنبال پخش گستردة این عکس در صفحات
اجتماعی ،عدهیی نشرکنندهگان عکس را متهم به
خرافات و اوهام کردهاند و گفتهاند که شیفتهگی

داعش همچنان یک خطر جدی است

پیروزیهای نظامی اخیر علیه گروه تروریستی داعش
خوشبینی در خصوص نزدیک بودن پایان کار این
گروه را افزایش داده اما صاحبنظران هشدار میدهند
که داعش همچنان یک نیروی تروریستی توانمند است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه پرس هرالد ،مقامات
پنتاگون و آژانسهای اطالعاتی امریکا در حال حاضر
گروه تروریستی داعش را یک نیروی نظامی در هم
شکسته و رو به تضعیف که هر چه بیشتر روحیه خود
را از دست میدهد ،تلقی میکنند .این نشاندهنده تغییر
چشمگیر وضعیت این گروه است که دو سال پیش
به هنگام اعالم موجودیت و به اصطالح خالفت خود
همانند یک ارتش افراطگر شکست ناپذیر به نظر
میرسد.
این ارزیابیهای جدید بعد از آن مطرح میشود که
طی روزهای اخیر و همچنین در طول تابستان امسال
پیروزیهای سریع و نسبتا کمتر خشنی علیه مواضع
گروه تروریستی داعش در مناطق مرزی سوریه با ترکیه
و همچنین در مناطق سنی نشین کشور عراق به دست
آمد.
این در حالی است که قبال این دو منطقه مناطقی بودند
که در ظاهر داعش جایگاه تثبیت شدهای در آنها پیدا
کرده بود .تسخیر سریع شهر جرابلس طی چند روز
گذشته که به عنوان آخرین مقر شبه نظامیان داعش
در مرز ترکیه در نظر گرفته میشد به بسته شدن
مناطق مرزی که تا پیش از این برای جابه جایی نیرو،
محمولهها و پول برای شبه دولت گروه داعش ضروری
بود ،کمک کرد.
همچنین جنگی که برای بازپس گیری جرابلس انجام
شد نشان داد که تروریستهای داعش دیگر تمایل
ندارند در مقابل یک حمله پایدار و مداوم به هر قیمتی
برای حفظ اراضی خود بجنگند .براساس گزارشها در

حمله تحت رهبری تانکهای ارتش ترکیه به جرابلس
تنها یک شبه نظامی کشته شد و صدها تن دیگر از آنها
فرار کردند.
در همین حال مقامات امریکایی در نتیجه پیروزیهای
اخیر از امکان آغاز حمله برای بازپسگیری شهر موصل
عراق به عنوان پایتخت به اصطالح خالفت این گروه
در عراق ظرف پاییز سال جاری خبر دادند .این شهر
یک میلیون نفری در مقابل حمالت نیروهای کرد و
عراقی که به سمت آن پیشروی میکنند هرچه بیشتر در
محاصره قرار میگیرد.
مایکل نایتس ،کارشناس امور عراق در موسسه سیاست
خاور نزدیک واشنگتن اظهار کرد :بازپس گیری موصل
در کنار بازپس گیری شهرهای دیرالزور و رقه در
سوریه پایان کار خالفت داعش را رقم خواهد زد.
وی اظهار کرد :بعد از سقوط این شهرها داعش دیگر
گروه تروریستی سابق نخواهد بود .آنها شاید بتوانند

در مراکز شهرها بمب گذاری با خودرو انجام دهند
و حمالتی با سالحهای کوچک انجام دهند اما دیگر
نمیتوانند به شکل روزانه دست به جنگهای سنگین
بزنند .به عبارت دیگر در آن زمان ما به وضعیتی که در
سال  2013با داعش داشتیم باز خواهیم گشت.
با این حال مقامات اطالعاتی امریکا به رقم این خوش
بینی هشدار میدهند قابلیت داعش برای الهام بخشیدن
جهت انجام حمالت تروریستی در کشورهای خارجی
و سازماندهی چنین حمالتی همچنان پابرجا است و
شاید با ناتوانی حامیان خارجی داعش برای رسیدن به
خالفت ،این خطر حتی بزرگتر شود.
نیکوالس راسموسن ،رییس مرکز ملی مبارزه با
تروریسم امریکا اخیرا به کمیته امنیت مجلس نمایندگان
امریکا گفته :به رقم پیشرفتهای اخیر ارزیابی ما این
است که توانایی داعش برای انجام حمالت تروریستی
تا به حال به این میزان چشمگیر تضعیف نشده بود.

بیش از حد ،سبب یک چنین برداشتی شده است.
اما شاهدان عینی میگویند که چنین رویدادی را
نمیتوان عادی یا ساختهگی شمرد .از این رو الزم
است که رسانهها و اهل خبره به محل رفته ،این
صخره و اتفاقی که افتاده است را از نزدیک ببینند
و به داوری بنشیـنند.
شبه نظامیان با این حال همچنان به انفجار خودروهای
بمب گذاری شده و انجام حمالت انتحاری شبانه در
بغداد میپردازند این وضعیت ممکن است شورشها و
درگیریهای فرقهای خونینی را که بعد از حمله امریکا
به عراق در سال  2003این کشور را به یک کشتارگاه
تبدیل کرد ،به عراق بازگرداند.
از طرفی داعش نیز ممکن است تبدیل به یک شبکه
تروریستی جهانی بدون کشور مثل چیزی که القاعده
بعد از سال  2001به آن تبدیل شد ،تغییر ماهیت دهد.
دیگر شبه نظامیان نیز ممکن است از درگیریها فرار
کنند تا جان خود را نجات دهند اما به گفته کارشناسان
آنها در صدد این هستند که در زمان و مکانی مناسب
به انتخاب خود دوباره بجنگند .آنها ممکن است به
درگیریهای دیگر فرستاده شده یا به عنوان بمب گذار
انتحاری مورد استفاده قرار بگیرند.
با این حال گروه تروریستی داعش همچنان دامنه نفوذ
گستردهای دارد این گروه طبق برآوردهای امریکا هنوز
نیمی از مناطقی که در سال  2014در عراق اشغال کرد
و  70درصد اراضی خود در سوریه را در دست دارد و
همچنان میتواند از طریق اخذ مالیات و دیگر اخاذیها
میلیونها دالر درآمد کسب کند.
برآوردهای اطالعاتی فعلی امریکاییها نشان میدهد که
داعش در حال حاضر چیزی نزدیک به  16هزار نیرو
دارد و این نیمی از تعداد نیروهای این گروه در حدود
یک سال پیش است اما همچنان نیروی قابل مالحظهای
است.
مقامات امریکایی در مقابل به پیشرفتهای دو سال
اخیر علیه داعش و انجام بیش از  14هزار حمله هوایی
علیه این گروه تروریستی اشاره میکند.
جنرال شان مک فارلند ،فرمانده سابق نیروهای
امریکایی شرکت کننده در عملیات علیه داعش اظهار
کرد :تعداد شبه نظامیان حاضر در خط مقدم کاهش
یافته است .داعش نه تنها به لحاظ کمیت بلکه به لحاظ
کیفیت نیز تضعیف شده است.

