
سیســتم توزیــع تذکــره در افغانســتان 
هنــوز ســنتی اســت. مامــوران ثبــت و 
احــوال نفــوس هنــوز بــا کاغــذ و قلــم 
کمپیوتــر  انترنــت،  بــا  و  می کننــد  کار 
ندارنــد.  آشــنایی  جدیــد  تکنولــوژی  و 
روزانــه  نفــوس  احــوال  و  ثبــت  اداره 
هــزاران مراجعــه کننــده دارد و مــردم 
در صف هــای طوالنــی انتظــار می کشــند 
و  مشــکالت  بــا  روز  چنــد  از  پــس  تــا 
تابعیــت  ســرگردانی های زیــاد، تذکــره 

دریافــت کننــد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1825    شنبه       2 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   17شوال المکرم  y 1437   23 جو ال ی   2016
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حکومتبرنامةمهارسنجیدهاست

د ننګرهــار والیتــي چارواکــي وايــي، د داعــش پرضــد د عملياتــو 

لــړۍ تــر پخــوا پراخــه شــوې ده.

ــت  ــي، د دول ــۍ واي ــه خوګياڼ ــد عطالل ــت ویان ــار والی د ننګره

ــي  ــوازې هواي ــه ی ــه هــدف ن ــو پ ــو د ځپل ــو مخالفين د وســله وال

بریدونــه او مخامــخ جګــړه روانــه ده بلکــې د ننګرهــار د هوايــي 

ډګــره هــم پــه لېــرو پرتــو ولســوالیو کــې د داعــش مرکزونــه پــه 

ــتونه روان دي. ــرې انداښ ــه پ ــه دې ځای ــږي او ل ــه کي نښ

ښاغيل خوګياڼی زیاتوي:

»پــه هغــو ســیمو کــې چــې داعــش او یــا هــم وســله وال طالبــان 

ــګ  ــر څن ــو ت ــو عمليات ــیمو د ځمکني ــو س ــر هغ ــري پ ــتون ل ش

هوايــي بریدونــه هــم روان دي او د لېــرې واټــن ویشــتونکي 

ــه  ــوازې هغ ــې ی ــو ک ــه دې بریدون ــري پ ــان ل ــم جری ــه ه بریدون

ســیمې پــه نښــه کيــږي چــې هلتــه د دولــت وســله وال مخالفــن 

ــه وړي.« ــان وان ــه زی ــور چات ــږي چــې ن دي او هڅــه کی

ــه چــوکاټ کــې د  ــاع وزارت پ ــه وخــت کــې د مــيل دف ــه ورت پ

کامنــډو ځواکونــو مطبوعــايت مســؤل احمــد جاویــد ســلیم لــه 

ــه  ــو ت ــه ازادي راډي ــه لیک ــون پ ــه د ټیلیف ــوالۍ څخ ــوټ ولس ک

ــه شــپه د  ــو د جمعــې پ ــډو خاصــو ځواکون ــل چــې د کامن ووي

ــړل. ــل ک ــات پي ــړي عملي ــې ځانګ ــوالۍ ک ــه ولس ــوټ پ ک

نومــوړي وویــل، پــه دې عملياتــو کــې د بهرنیــو ځواکونــو 

ــو شــمېر  ــړ هــم وررسه دی او د کــوټ ولســوالۍ ی ــي مالت هواي

ــويل دي. ــيانو ني ــه داعش ــي ل ــیمې ي س

ښاغيل سلیم وویل:

»د خاصــو عملياتــو لپــاره زمــوږ د کامنــډو ځواکونــو تېــره شــپه 

یــوه بجــه پــه کــوټ ولســوالۍ کــې عمليــات پيــل کــړل تــر څــو 

ــمېر  ــو ش ــوی ی ــو د هغ ــه یوس ــه منځ ــه ل ــن ځایون ــش پټ د داع

قــرارګاوې مــو نیــويل لــه نیکــه مرغــه د بهرنیــو ځواکونــو هوايــي 

ــوم  ــرې ک ــارسو رسه خ ــې ت ــدا اوس چ ــړ رارسه دی او هم مالت

ــه بانــدر او یــو شــمېر ســيمو پراخــه هوايــي بریدونــه  د اچیــن پ

روان دي.«

د ننګرهــار والیتــي ادارې د معلوماتــو لــه مخــې پــه تېــره اوونــۍ 

کــې هــم پــه لســګونو د دولــت وســله وال مخالفــن وژل شــوي 

او ال هــم د وســله والــو پرضــد پراخــه عمليــآت روان دي.

پــه ننګرهــار کــې د داعــش پرضــد د عملياتــو ســاحه وروســته لــه 

هغــه پراخــه شــوه چــې ولســمرش ډاکټــر محمــد ارشف غنــي پــه 

ختیځــه ســیمه کــې د ۲۰۱ ســیالب قــول اردو کــې ګــواښ وکــړ 

چــې پــه راتلونکــو څــو اونیــو کــې بــه د داعــش ټغــر لــه ختیځــې 

ســیمې ورټــول کــړي.

چارواکي: 
ننګرهار کې د داعش پرضد 
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منظـم  ادارِی  تشـکیالِت  دارای  داعـش  گـروه 
به سـاِن یـک کشـور اسـت کـه پـول، تذکـره و 
گذرنامـه، دانشـگاه و مراکـز تعلیمـِی مشـخِص 
بـه خـود را دارد. حسـن رحیمـی پژوهش گـر 
روی  سـال  یـک  کـه  دانشـگاه  اسـتاد  و 
»تهدیدشناسـی داعـش در افغانسـتان« کار کرده 
اسـت، در نشسـتی یافته هـای خویـش را ارایـه 

کـرده اسـت.
او می گویـد: گـروه داعش در مدِت دو سـال از 
فعالیـِت خود توانسـته اسـت که در 81 کشـور، 
8 میلیـون جمعیـت را بـه خـود جـذب کنـد. 
ایـن گـروه از فـروش نفـت، آثـار باسـتانی و 
قاچاق اسـلحه، فـروش و قاچاِق انسـان و مواد 
مخـدر، روزانـه سـه میلیـون دالر درآمـد دارد و 
در تشـکیالت سیاسـی و ادارِی ایـن گـروه نیـز 
حتـا  و  دانشـگاه ها  تعلیمـی،  مراکـز  مـدارس، 
پول مشـخص ـ که در سـاحات تحـت کنتروِل 
نظـر  در  ـ  اسـت  دادوسـتد  قابـل  گـروه  ایـن 
گرفتـه شـده اسـت. داعش بـرای اعضـای خود 

گذرنامـة مشـخص هـم توزیـع کرده اسـت.
بـه گفتـة ایـن اسـتاد دانشـگاه، در سـال 2003 
فـردی به نـامِ ابومصعـب زرقـاوی، یـک گـروه 
بـه نـام »توحیـد و جهـاد« تشـکیل داد کـه ابتدا 
راه انـدازی  اردن  در  را  عملیاتـی  می خواسـت 
کنـد؛ امـا پس از حملـة امریـکا بـه اردن، تغییِر 
جهـت داد و ایـن گـروه )داعـش( را اسـاس 
گذاشـت. ابومصعـب زرقـاوی در سـال 2006 
در نتیجـة یـک حملة هوایی کشـته شـد. پس از 
او، ابوحمـزه مهاجـر و عمر بغـدادی فرماندهی 
ایـن گـروه را تـا سـال 2011 به دسـت گرفتند. 
پـس از کشـته شـدن ابوحمـزه مهاجـر و عمـر 
بغـدادی در سـال 2011، ابوبکـر بغـدادی بـه 
ابوبکـر بغـدادی اسـتراتژی یی  قـدرت رسـید. 
بـرای  را  عـراق  و  مرزهـای سـوریه  از  فراتـر 
گـروهِ داعـش بـه راه انداختـه و فعالیت های این 

گـروه همـه روزه در حـاِل گسـترش اسـت.

داعش چگونه ایجاد شد؟
ایـن اسـتاد دانشـگاه کـه یـک سـال در مـورد 
ماهیـت داعـش پژوهـش کـرده اسـت، تصریح 
و  ایدیولوژیکـی  شکسـت  از  پـس  می کنـد: 
نظامـی القاعـده کـه می خواسـت تـا 2020 یک 
خالفـت را بـرای خـود به وجـود آورد، داعـش 
ایـن گـروه سـر  از چکید ه هـای شکسـت های 
برافراشـت. همچنـان برخـی از حکومت هایـی 
کـه باعـث نظـم در کشـورهای عربـی بودنـد 
و در نتیحـة بهـار عربـی سـقوط کردنـد، ماننـد 
معمـر قذافـی در لیبیا و صدام حسـین در عراق، 

و همچنـان جنگ سـرد میان عربسـتان و ایران، 
ترکیـه و اسـراییل، در ایجـاد و فعالیِت برخی از 

گروه هـای تنـدرو موثـر بوده انـد. 
بـه گفتـة آقـای رحیمـی، علـِت دیگـری کـه 
باعـث ایجـاد گـروه  داعـش شـده اسـت، عدم 
توافـِق  جهـان اسـالم بـر سـِر تعریـِف نظـام و 
الگـوی دولـت اسـالمی یی کـه بتواننـد همـه به 
عنـوان یـک »امت« اسـالمی از آن پیـروی کنند 
و تحـوِل اسـتراتژی جنـِگ گـرم بـه جنگ های 
اسـتخباراتی  اسـت کـه داعـش توانسـته از آن 

ببرد. سـود 
ایـن پژهش گـر با بیـان این کـه داعـش خواهان 
 13 و  اسـت  جهانـی  خالفـت  یـک  تشـکیل 
والیـت را کـه افغانسـتان یکـی از آن هـا اسـت 
خالفـِت  نظـامِ  توجـه  مـورد  به نـام خراسـان، 
داعـش  می گویـد:  اسـت،  داده  قـرار  خـود 
حکومت هـای همسـو با غـرب را تکفیـر کرده، 
و تکفیـر شـیعیان و اعـالم جنگ به کشـورهایی 
کـه منشـور ملـل متحـد را پذیرفته انـد را نیز در 

ذهـن دارد.
بـه گفتـة او، گـروه داعـش جهـان را بـه سـه 
تعریـف  خـود  نظامـِی  راهبـرد  بـرای  حلقـه 
کـرده کـه حلقـة اول، عـراق و شـام اسـت کـه 
خواهـان تشـکیل حکومـت در آن جا می باشـد. 
حلقـة دومی خاورمیانـة بزرگ و شـمال افریقا، 
و حلقـة سـومی هـم سـرزمین های دورِ آسـیا، 

اروپـا و امریـکا می باشـد. 
او می افزایـد: همچنـان داعش بـرای هدف قرار 
دادن این سـاحات، سـه راهبرد را تعریف نموده 
اسـت: 1ـ در سرزمین های دور افراد و اشخاص 
را به نـام »گرگ هـای تن هـا« آمـوزش می دهـد، 
و در برخـی کشـورهای دیگـر، از طریق انترنت 
افـراد  عملیـات    شـاهد  کـه  می کنـد  تبلیغـات 
وابسـتة ایـن گـروه در امریـکا، اروپا و اسـترلیا 
بوده ایـم؛ 2ـ تربیـت و سـازمان دهی گروه هـای 
چریکـِی دور از سـاحات تحت کنتـرول داعش 
برضد دولت ها؛ و 3ـ اسـتراتژی تشـکیل دولت 
کـه در عراق و سـوریه برای آن مبـارزه می کند. 

اقدامات جهانی در برابر داعش
حسـن رحیمـی می گوید؛ در 24 اسـد سـال 93 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل قطعنامـة شـماره 
7242 را بـا یـک مقدمـة 24 بنـدی صـادر کرد 
النصـره  جبهـة  و  داعـش  آن،  اسـاس  بـر  کـه 
شـبکه  های تروریسـتی شناخته شـدند و از تمام 
دولت هـا خواهـان مبـارزه با اعضا و فعـاالِن آن 

گرو ه هـا شـد.
ایـن پژوهش گـر و اسـتاد دانشـگاه، وابسـته گی 

ایدیولوژیـِک گـروه داعـش را بـه تیـوری ابـن 
تیمیـه باطـل عنـوان کـرده تصریح می کنـد: ابن 
تیمیـه در کتـاب »مجمـوع فتـوا« گفتـه اسـت 
گرفتـن مـال و جـاِن انسـان بدون اجـازۀ »اهلل و 
رسـول اهلل« جـواز ندارد. امـا گـروه داعش همه 

را می کشـد و مـال مـردم را بـه یغمـا می بـرد.
داعش در افغانستان  

آقـای رحیمی می گوید شـاخة خراسـاِن داعش 
افغانسـتان اعـالم  در دهـم جنـوری 2015 در 
موجودیـت کـرد، پـس از آن رادیـو خالفـت 
را بـرای تبلیـِع خـود ایجـاد نمـود کـه اعضـای 
آن را برخـی از طالبـاِن پاکسـتانی و افغانسـتانی 

می دهنـد. تشـکیل 
او می افزایـد: خبـر حضور داعش در افغانسـتان 
از طـرف جـان کمبـل فرمانـده عمومـی ناتو در 
افغانسـتان تأییـد و اعالم شـد کـه اعضای گروه 
داعـش بیـن 1000 - 3000 تـن در افغانسـتان 
کـه  شـد  گفتـه  همچنـان  و  یافته انـد  افزایـش 
سـوریه  و  عـراق  در  داعـش  افـراد  از  برخـی 
جهـِت آمـوزش جنگ، با ایـن افـراد در ارتباط 

. هستند
تصریـح  پژوهش گـر  و  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
می کنـد: رییس جمهـور افغانسـتان در نشسـت 
در  داعـش  گـروه  وجـود  از  نیـز  مونیـح   52
افغانسـتان یـادآوری کـرده و خواهـان مبـارزۀ 

جـدی در برابـر آن شـده اسـت.
بـه گفتـة او، بـر اسـاس اعـالم اعضـای داعش 
در افغانسـتان، افـرادی کـه از بیعـت بـا ابوبکـر 
و  می شـوند  کشـته  سـرپیچی  کننـد،  بغـدادی 
اعضـای ایـن گـروه بـا افـراد رهبـری جدیـد 
طالبـان در سـاحات مختلـف درگیـر شـده و 

اجـازۀ فعالیـت بـه  آن هـا را نمی دهنـد.
دولـت  کـه  کـرد  خاطرنشـان  رحیمـی  آقـای 
حضـور  از  دفـاع  وزارت  سـخنگوی  وزیـری 
گـروه داعـش در شـش والیـِت هلمنـد، فـراه، 
زابـل، غزنـی، ارزگان و لوگـر خبـر داده و گفته 
اسـت: سـازمان ملـل متحـد در گزارشـی اعالم 
کـرده کـه 6500 تروریسـِت خارجـی در حـال 
حاضـر در نقـاط مختلـِف افغانسـتان حضـور 
دارنـد کـه برخی شـان وابسـته به داعش اسـت. 
برخـی از ایـن افراد بـا القاعده نیـز در ارتباط اند  
تن شـان  کنـدز 3600  در سـقوط والیـت  کـه 

داشـته اند.  دسـت 
والدیمیـر  می گویـد:  ادامـه  در  رحیمـی  آقـای 
اعـالم  نیـز  روسـیه  رییس جمهـور  پوتیـن 
کـرده کـه هفت هـزار شـهروند جماهیـر اتحـاد 
شـوروی سـابق بـه گـروه داعـش پیوسـته و از 
تهدیـد جـدِی...             ادامـه صفحـه 3
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ابعـاد  هفتـه  یـک  گذشـِت  از  پـس  حـاال  ترکیـه  حـوادث 
تازه تـری را نشـان می دهـد. کودتـای نافرجامـی کـه به سـود 
رجـب طیـب اردوغـان رییس جمهـوری منتخـِب این کشـور 
پایـان یافـت، با موجـی از بازداشـت ها و دسـتگیری ها همراه 
شـده اسـت. بـر اسـاس گزارش هـا، دولـت ترکیـه صدها تن 
اعم از ارتشـی و غیرارتشـی را به اتهامِ انجامِ کودتا بازداشـت 
کـرده اسـت. آقای اردوغـان مصمم اسـت که با سـراِن کودتا 
بـه گونـة جـدی برخـورد کنـد. او هنوز هـم فتـح اهلل گولن از 
اسـالم گرایاِن معـروف و یکـی از مخالفـاِن سیاسـِی خـود را 
کـه در امریـکا زنده گـی می کند، عامـل اصلِی کودتـا می داند. 
آقـای گولـن دسـت داشـتن در کودتـا را رد کـرده اسـت، 
ولـی ظاهـراً دولـت ترکیـه بـه ایـن رد کـردن قانـع نیسـت و 
می خواهـد بـا طـرف داراِن آقـای گولـن نیـز تصفیه حسـاب 
کنـد. حـوادث ترکیه هرچند زیاد با مسـایِل افغانسـتان مرتبط 
نمی نمایـد، ولـی از آن جایـی کـه ترکیـه عضـو ناتـو اسـت و 
سـربازاِن این کشـور در کنار دیگر اعضای ناتو در افغانسـتان 
مأموریـِت مبـارزه بـا تروریسـم را انجـام می دهنـد، می توانـد 
بـرای مـردم افغانسـتان نیز جالـب توجه و عبرت انگیز باشـد. 
بـه همیـن دلیل، شـاید روز پنجشـنبة هفتة گذشـته، شـماری 
از طـرف داراِن دولـِت ایـن کشـور در یکـی از مناطـق کابـل، 

پیـروزِی آقـای اردوغـان را جشـن گرفتند. 
در ایـن نوشـته توجـه بـر حقانیـت یـا عـدمِ حقانیـِت آقـای 
اردوغـان نیسـت و نـه می خواهیـم کـه در چنیـن بحث هایـی 
شـرکت جوییـم، ولـی از آن جایـی کـه نظـام ترکیه یـک نظام 
مردم سـاالر اسـت، کودتـای این کشـور و حوادِث پـس از آن 
می تواننـد بـرای مـا جالـب توجـه باشـند. چـه چیـزی باعث 
شـد کـه عده یـی در ترکیـه به فکـر برانـدازِی آقـای اردوغان 
بیفتنـد و بخواهنـد آن را از یـک راه میان بر یعنـی کودتا انجام 
دهنـد؟ آیـا کودتاهـای نظامـی می توانند راه حِل اساسـی برای 

مشـکالت جامعه باشـند؟ 
 ایـن سـوال ها بـه نظـر می رسـد اصلی تریـن سـوال هاِی پس 
از کودتـای ترکیه انـد کـه ذهـِن هـر انسـانی کـه بـه این گونه 
مشـکِل  ترکیـه  حـوادث  مـی آزارد.  را  دارد  تمایـل  مسـایل 
دموکراسـی ها در کشـورهای جهـاِن سـوم را برمـال می کنـد. 
آوردن  به دسـت  بـا  می کننـد  فکـر  کشـورها  ایـن  رهبـراِن 
آرای انتخاباتـی، همـه چیـز حـل شـده اسـت و مشـروعیت 
کامـل را از آِن خـود کرده انـد. فهـم بسـیاری از ایـن رهبـران 
از دموکراسـی بـه عنـوان روشـی بـرای حکومـت داری، اکثراً 
فهمـی ناقـص و گاه مخـدوش اسـت. ایـن رهبـران تفـاوِت 
میـان دموکراسـی بـه عنـوان نـوِع حکومت بـا ایدیولـوژی را 
کـرده نمی تواننـد. در حالـی کـه دموکراسـی به هیـچ صورت 
ایدیولـوژی نیسـت و فروکاسـتِن آن به ایدیولـوژی، می تواند 

پیامدهـای خطرناکی داشـته باشـد.
می کننـد،  رهبـری  گاه  ایدیولوژی هـا  را  دموکراسـی ها 
ولـی ضـروری نیسـت کـه همـواره در عقـب دموکراسـی، 
ایدیولـوژی نیـز پنهـان باشـد. بـرای کشـورهای جهان سـوم، 
نـوع دموکراسـی مـورد قبولـی کـه می توانـد کارایی خـود را 
نشـان دهـد، دموکراسـی مشـارکتی اسـت کـه تـالش می کند 

بـه خواسـت های عمومـی جامعـه پاسـخ دهـد. 
در  اسـت.  برابـری  بـا  آزادی  رابطـة  البتـه  دیگـر  بحـِث 
دموکراسـی های جهـان ایـن مسـالة بنیـادی تاهنـوز راه حـل 
نیافتـه اسـت. امریکایی هـا عالقـه دارنـد کـه برابـری را تـا 
حـدی بـه نفـِع آزادی مصـادره کننـد، درحالی کـه اروپایی هـا 

انـد.  برابری محـور  دموکراسـی های  بیشـتر 
مسـالة اساسـی دیگـر، پوپولیسـم و دموکراسـی اسـت. ایـن 
پدیـده بـه عنـواِن موریانه بـرای دموکراسـی ها عمـل می کند. 
کـه  می شـود  سـبب  گاه  پوپولیسـم  همـان  یـا  عوام گرایـی 
رهبـران در دامِ آن بیفتنـد و خـود را به تمامـی یـک حاکـِم 
تمام عیـار فـرض کننـد. ایـن مسـأله در کشـور مـا نیـز وجود 
دارد و دموکراسـی نوپـای مـا را بـه مخاطـره انداختـه اسـت. 
پوپولیسـم بـه یـک معنا، مرِگ دموکراسـی شـناخته می شـود. 
رهبـراِن ترکیـه نیـز از این عارضه بـه دور نمانده انـد و همین 
حـاال آقـای اردوغـان بـا حرکت هـای پوپولیسـتی می کوشـد 

کـه بـرای خـود مشـروعیت خلـق کند. 
دسـتگیری های اخیـِر ترکیـه می توانـد زنـِگ خطـری بـرای 
از  کـه  چیزی سـت  ایـن  و  باشـد  کشـور  ایـن  دموکراسـِی 
چشـِم کشـورهای غربـی بـا وجـود مخالفـت شدیدشـان بـا 

کودتاگـران، بـه دور نمانـده اسـت.

خطِردمـوکراسیهـاِی
پـوپولیستـی
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ریاست  که  است  گفته  اجرایی  ریاست  ارشد  مشاور 
جمهوری با توزیع تذکره های برقی موافقت کرده است. 
مصطفی مستور گفته است که ریاست جمهوري با طرح 
برقي  تذکره های  توزیع  بر  مبنی  اجرایي  ریاست  اخیر 
موافقت کرده و این پروسه به زودی آغاز خواهد شد. 

او در صفحة فیسبوکش نوشت که قانون )ثبت احوال 
از  برقی  تذکرۀ  توزیع  و  ندارد  تعدیل  به  نیاز  نفوس( 
ضایع شدن 9 میلیون کارت هویت جلوگیری می کند.  

توزیع  دربرابر  اکنون  تا  افغانستان  جمهوری  ریاست 
فشارهایی  دلیل  به  آنها  می کرد.  مخالفت  برقی  تذکرۀ 

حلقاتی از توزیع تذکره جلوگیری کردند. 
مرکز  افغانستان  داخله  وزارت  که  است  درحالی  این 
مرکز  این  کرد.  افتتاح  را  نفوس  احوال  و  ثبت  جدید 
وسایل،  با  و  شده  اعمار  پولیس  شهرک  در  جدیداَ 

امکانات و دستگاه های مدرن مجهز شده است.
قرار است اسناد هویتی شهروندان کشور دیجیتلی شود 
شهروندان  تذکره  گردد.  جلوگیری  هویت  جعل  از  تا 
افغانستان در حال حاضر یک ورق کاغذ )A4( است. 
زودی  به  طرف  یک  از  ندارند،  کیفیت  ورق ها  این 
فرسوده می شوند و از سوی دیگر به ساده گی قابل جعل 
اداره ثبت و احوال  از  با آن هم دریافت تذکره  هستند. 
نفوس دشواری های خود را دارد و به دلیل ازدحام و 
کاغذپرانی، روزها طول می شود تا یک فرد، سند هویت 

به دست آورد.
دیجیتل  با  می گویند  افغانستان  در حکومت  مقام ها  اما 
آسان تر  تذکره  توزیع  یک سو  از  تابعیت،  تذکره  کردن 
گرفته  تابعیت  جعل  جلو  دیگر  سوی  از  و  می شود 

خواهد شد.
همایون محتاط سرپرست اداره تذکره الکترونیکی روز 
احوال  و  ثبت  جدید  مرکز  افتتاح  مراسم  در  پنجشنبه 
تالش  سفارت خانه ها  با  همکاری  در  گفت  نفوس 
اروپایی و  تا جلو جعل هویت در کشورهای  می شود 
مسلکی  کارمندان  از  تن  »پنجاه  شود:  گرفته  امریکایی 

ثبت و احوال نفوس، در سفارت خانه ها جابجا می شوند 
که در تثبیت هویت اتباع کشور همکاری خواهند کرد.«
آقای محتاط افزود که »مرکز ملی تثبیت هویت« در داخل 
اداره ثبت و احوال نفوس، دیسک ها یا میزهای اروپا، 
امریکای شمالی و کشورهای خلیج را فعال می کند. او 
گفت که سفارت خانه ها به صورت الکترونیک معلومات 
تثبیت  تا  می فرستند  مرکز  این  به  را  افغان ها  هویتی 

هویت شوند.
این در حالیست که جعل هویت اتباع افغانستان به یک 
دارد که  تبدیل شده است. گزارش هایی وجود  چالش 
این  برای  ایران  و  پاکستان  موارد شهروندان  برخی  در 

که در کشورهای اروپایی به عنوان مهاجر قبول شوند، 
از تذکره افغانی استفاده می کنند. در تازه ترین مورد یک 
آلمان  در  آهن  قطار  مسافران  بر  تبر  توسط  که  مهاجم 
حمله کرد، به عنوان مهاجر افغان ثبت شده بود، اما بعداً 
تردیدهایی راجع به هویت اش پدیدار شد. نبود سیستم 
دقیق ثبت هویت، جرم و جنایت را نیز افزایش داده و 

تعقیب مجرمین را دشوارتر کرده است.
ساده سازی خدمات

است.  سنتی  هنوز  افغانستان  در  تذکره  توزیع  سیستم 
ماموران ثبت و احوال نفوس هنوز با کاغذ و قلم کار 
می کنند و با انترنت، کمپیوتر و تکنولوژی جدید آشنایی 

ندارند. اداره ثبت و احوال نفوس روزانه هزاران مراجعه 
کننده دارد و مردم در صف های طوالنی انتظار می کشند 
تا پس از چند روز با مشکالت و سرگردانی های زیاد، 

تذکره تابعیت دریافت کنند.
براساس اظهارات مقام ها در وزارت داخله، اداره ثبت 
از  تعداد  این  و  دارد  کارمند   2100 نفوس  احوال  و 
کارمندان نیز نمی توانند جوابگوی نیازمندی مردم برای 

توزیع تذکره باشند.
پیدا کردن اسناد هویتی افغان ها در آرشیف های کاغذی 
داخله  وزارت  مسئوالن  است.  کرده  دشوارتر  را  کار 
گفتند که روزانه حداقل 3000 دوسیه کاغذی باید در 
آرشیف اداره ثبت و احوال نفوس بررسی شود و این 

کار آسانی نیست.
اکرام الدین یاور معین اداری وزارت داخله گفت قرار 
است آرشیف اداره ثبت و احوال نفوس دیجیتلی شود 
تا ماموران به سادگی بتوانند هویت افراد را پیدا کنند. 
او افزود که نمایندگی های وزارت خانه های دیگر نیز در 
تا سیستم اخذ تذکره سریع تر  ایجاد می شود  اداره  این 
و ساده تر گردد: »یک هسته مرکزی در وزارت داخله 
ایجاد می شود تا وزارت های دیگر با اداره ثبت و احوال 
انجام  به سادگی کار خود را  ما  نفوس وصل شوند و 

دهیم.«
قرار است کمپیوتر ها و  که  افزود  داخله  معین وزارت 
و  ثبت  اداره های  در  عاجل  به صورت  دیجیتل،  سایل 
احوال نفوس در کابل و والیات توزیع شود. او افزود 
با  کار  توانایی  که  افرادی  از  تن   340 است  قرار  که 
و  ثبت  آرشیف  و  شوند  استخدام  دارند،  را  کمپیوتر 
به  و  داده  تغییر  آن  کاغذی  شکل  از  را  نفوس  احوال 

اسناد دیجیتل تبدیل کنند.
این  از  پیش  که  عریضه هایی  می گوید  داخله  وزارت 
می شد  نوشته  آزاد  صورت  به  نویسان  عریضه  توسط 
این رسمی  از  بعد  را خریداری می کردند،  آن  مردم  و 

می شود و عاید آن وارد خزانه دولت می گردد.
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ازکارکـردهـایمحـمدمحق
از کارکردهـای فرهنگـی و فکـری محمـد محـق، 
تـاالر  در  دینـی  حـوزۀ  پژوهش گـر  و  نویسـنده 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ نکوداشـت شـد.
در ایـن برنامـه که شـمار زیـادی از نویسـنده گان، 
دانشـجویان  و  مجلـس  اعضـای  پژوهش گـران، 
اشـتراک کـرده بودنـد، از »َوالیـِل ادا َعسـَعس...«، 
تازه تریـن کتـاب آقـای محـق نیـز رونمایی شـد.

کمـال  داکتـر  برنامـه،  شـروع  در 
و  جوانـان  امـور  معـاون  سـادات 
و  اطالعـات  وزارت  سرپرسـت 
فرهنـگ، از کارکردهـای  فرهنگـی و 
فکـری اسـتاد محمدمحق بـه نیکویی 
یادکرده و کارهای پژوهشـی او را در 

دانسـت. سـتایش  خـور 
آقای سـادات گفـت: »محمدمحق در 
سـاحات مختلف اسـالمی و عقیدتی 
کتاب هـای نوشـته و کتـاب جدید او 
نمونه یـی از آثـار مهم او می باشـد.« 

کـه  آقـای سـادات هم چنـان گفـت 
ایـن وزارت در بخش هـای  گوناگون 
فرهنگـی و هنـری در جسـت وجوی 
ایـن  در  کـه  اسـت  شـخصیت هایی 
بخش هـا کارکردهـای بـزرگ و آثـار 

آفریده انـد. بـاارزش 
در ایـن حال، اسـداهلل غضنفر مشـاور 
فرهنگـی ریاسـت جمهـوری در بارۀ 
سـخن  محـق  محمـد  اسـتاد  آثـار 
گفـت و او را از شـمار نویسـنده گان 
چیره دسـت و مبتکـر  معاصر کشـور 

کرد. بیـان 
آقـای غضنفـر بـا یاددهانـی مقوله یی 
کـه می گوینـد هـر نویسـنده تنها یک 
کارهـای  و  می نویسـد  اصیـل  اثـر 
اثـر  همـان  تأثیـر  تحـت  بعـدی اش 
می چرخشـد، گفـت: »مـن بـا مطالعة 

آثـار محمدمحـق دریافتم که تمامـی کتاب های او 
اصیل انـد و هرکـدام ارزش خاصـی دارنـد.«

محمدمحـق در هرات به دنیا آمـده و آموزش های 
نخسـت خـود را در بخـش دینی به سـبک سـنتی 
به پایان رسـاند. او در سـمت های اسـتاد دانشگاه، 
دیپلمـات، و مشـاور فرهنگـی دولـت کار کرده و 

تـا اکنـون ده هـا اثر در حـوزۀ روشـنگری دینی از 
او به نشـر رسـیده است.

متمرکـز  را  نظـری اش  تالش هـای  محـق  آقـای 
کـرده بر یافتن گـره کار جوامع مسـلمان و به ویژه 
مـردم افغانسـتان. بـه اعتقـاد او، یکـی از گام های 
در  موجـود  بُن بسـت  از  عبـور  بـرای  بنیادیـن 
ممالـک اسـالمی، بازسـازی اندیشـة دینی اسـت، 

بـه گونه یـی که بـه نیازهای امروز پاسـخ گو باشـد 
و بـا عقـل و علـم معاصـر در ناسـازگار نیافتـد.

مقـاالت،  در  او  کـه  اسـت  رویکـرد  همیـن  بـا 
گفت وگوهـا و کتاب هایـش به بازسـازی اندیشـة 
دینـی پرداختـه از روشـن گرانی بـوده که پیوسـته 
درگیـر کارهـای پژوهشـی بوده و کوشـیده اسـت 

تـا در ایـن زمینـه متـن و نـگاه  تـازه خلـق کند.
او در حـوزۀ  کار  تازه تریـن  َعسـَعس،  ادا  َوالیـِل 
روشـن فکری دینی اسـت که از نشـانی انتشـارات 

رسـالت در بهـار امسـال به نشـر رسـیده اسـت.
ایـن مجموعـة 351 صفحه یـی را هـادی مـروج 
نشـر  بـه  شـماره  هـزار  در  و  کـرده  برگ آرایـی 

رسـیده اسـت.
بـه  را  مجموعـه  ایـن  محـق  آقـای 
او  و  کـرده  اهـدا  حنیفـه  ابـو  امـام 
را پیشـوای اهـل رأی گفتـه کـه از 
هیاهـوی قشـری گرایان نهراسـید و 
در روزگار خـود مشـعل عقالنیت را 

برافروخـت. دیانـت  شبسـتان  در 
ایـن  نخسـت«  »سـخن  در  او 
وضعیـت  اسـت:  نوشـته  مجموعـه 
جوامـع  کنونـی  انـدود  ظلمـت 
اسـالمی محصـول سـقوط بزرگـی 
آن  بـه  تمدنـی  نظـر  از  کـه  اسـت 

شـده ایم.  گرفتـار 
بـه نوشـتة او: ایـن سـقوط دو جلوۀ 
در  یکـی  اسـت،  داشـته  آشـکار 
اُفـت  دیگـری  و  عقلـی  مانده گـِی 
بخـش  نظـر،  ایـن  از  مـا  اخالقـی. 
وامانـده و درماندۀ بشـریت امروزیم 
کـه در گشـودِن گـره از مشـکالت 
خویـش به شـدت احسـاس عجز و 

می کنیـم. اسـتیصال 
نواندیشـی دینـی بـه مثابـة نوزایـی، 
دیگـر  نویـن،  آگاهـی  تبارشناسـی 
در آگاهـی مـا، قربانـی یـا مقصـر؟، 
چشـم  از  تغییـر  اخـالق،  نوزایـی، 
جمعـه،  خطبه هـای  دینـی،  انـداز 
نقـش  سیاسـت،  و  دیـن  نسـبت 
مـدارس دینـی و صف آرایـی اهـل 
رأی و اهـل حدیـث عنـوان بخشـی 
می باشـد. مجموعـه  ایـن  در  آمـده  مقـاالت  از 

اهـدای  و  پاسـخ  و  پرسـش  بـا  برنامـه  ایـن 
و  اطالعـات  وزارت  نشـانی  از  سـتایش نامه 
رسـید. پایـان  بـه  محـق،  آقـای  بـه  فرهنـگ 

تهدیدشناسیداعش...
 آینـدۀ داعـش بـرای آسـیای میانـه ابـراز نگرانی کرده اسـت. در همیـن حال، 
خبرگـزاری مرکـزی از ورود پنج هـزار عضـو جدیـد داعش به افغانسـتان خبر 
داده و گفتـه اسـت کـه در 25 والیـت افغانسـتان افـراد وابسـته بـه ایدیولوژی 

داعـش وجـود دارند.

اهداف داعش در افغانستان
این اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر در قسـمِت دیگری از یافتة خود بیان داشـته 
کـه افغانسـتان جغرافیایی سـت کـه منجـر بـه شکسـِت شـبکة القاعده شـده و 
جنگ هـای دوام دارِ گـروه طالبـان در این کشـور نیـز نتیجه بخش نبوده اسـت. 
ایـن درحالی سـت افـراد وابسـته بـه القاعـده و طالبـان بـر اسـاِس بافت هـای 
اجتماعـِی افغانسـتان بـه این کشـور جذب شـده اند، امـا داعش با هیـچ یک از 

بافت هـای اجتماعـِی افغانسـتان سـازگاری ندارد. 
بـه گفتـة این اسـتاد دانشـگاه، در آسـیای میانه اما در سـاحاِت متشـنجی چون 
والیـتِ مسلمان نشـیِن سـین کیانِگ چیـن کـه دولـت بـا آن هـا رفتـار مناسـب 
نـدارد، زمینـة نفـوذ ایدیولوژِی داعش وجود دارد. همچنین مشـکالِت روسـیه 
بـا مسـلماناِن چیچیـن و اوضـاع نابسـاماِن کشـمیر نیـز در جـذب و ایجـادِ 

گروه هـای افراطـی به سـاِن داعـش نقـش ایفـا می کنـد. 
او همچنـان بیـان مـی دارد کـه محاصـرۀ ایـران از اهـداِف دیگـِر گـروه داعش 
اسـت کـه با رفتن بـه طرِف جنـگ اسـتخباراتی، می توانـد از فرصت اسـتفاده 

کنـد و ایـران را تحـت تأثیـر قـرار دهد.

ارتباط داعش با القاعده
آقـای رحیمـی در پژوهِش خود دریافته اسـت که گروه القاعـده در کوتاه مدت 
بـا داعـش سـازگاری نخواهـد یافت؛ زیـرا به صورِت کلـی افغانسـتان پایتخِت 
سیاسـی و ایدیولوژیکـِی القاعـده تعریـف شـده، درحالی کـه عـراق و سـوریه 
پایتخـِت گـروه داعـش بـه حسـاب می آینـد. امـا سـاحاِت تشـنج زایی کـه در 
اطـراِف افغانسـتان قـرار دارنـد و اهمیت ژیوپلتیکـی و جیواسـتراتژیکی یی که 
افغانسـتان از آن بهره منـد اسـت، داعـش را بـه تـالِش ایجـاد پایـگاه در ایـن 

کشـور واداشـته است. 
آقـای رحیمـی می گویـد: گـروه داعـش در ابعـاد مختلـف بـرای افغانسـتان 
تهدیـد ایجـاد خواهد کرد. تهدید سیاسـی: قانون اساسـی افغانسـتان، مرزهای 
افغانسـتان و تمـام کنوانسـیون های افغانسـتان مـورد قبوِل این گروه نیسـت. و 
تهدیـد فرهنگـی: نظـم و نظـام اجتماعی افغانسـتان مورد قبول داعـش نبوده و 
از لحـاظ ایدیولـوژی مذهبـی، گـروه داعـش بـا داشـته های مذهبِی افغانسـتان 
در تناقـض قرار دارد. مسـلمًا در افغانسـتان شـکاف های اجتماعی بـه اندازه یی 
نیسـت کـه گـروه داعـش بتوانـد از ان اسـتفادۀ اعظمـی کنـد؛ درحالی کـه در 
عـراق و سـوریه این شـکاف ها عمیقـًا وجود دارنـد. همچنین افغانسـتان مکان 
عـراق  و  سـوریه  درحالی کـه  نیسـت،  منطقه یـی  قدرت هـای  تصفیه حسـاِب 
مکانـی بـرای تصفیه حسـاب ایـران، عربسـتان و اسـراییل بوده انـد. در عـراق، 
خـالی بـزرِگ امنیتـی پیش آمـد و اپوزیسـیون در حال انتظـارِ داعش در صدد 
ایجـاد خالفـت شـد؛ اما در افغانسـتان یـک رقیِب جنگـی ِ درحال انتظـار به نامِ 

»طالبـان« وجـود دارد کـه برای تقسـیم قـدرت رقیـب نمی خواهد. 

مشاور ارشد ریاست اجرایی: 

توزیعتذکرهبهزودیآغازمیشود

هارون مجیدی
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بخش چهـــارم
بخش نخسـت

خالقیت 
خالقیت یعنی توانایی خلق چیزی نو، آفریدن ایده و فکری متفاوت از آن چه تا به 
حال بوده، ایجاد سبک یا روشی جدید برای یک هدف، یا به تعبیری نگاه کردن 

متفاوت به مسأله و رسیدن به یک راه حل جدید. 
موانع خالقیت: 

ـ اشتباه کردن ممنوع 
ـ دلیل آوردن برای همه چیز 

ـ کنترل بیش از حد 
ـ جست وجوی امنیت 

ـ کلیشه ساختن 
ـ تنها یک پاسخ صحیح وجود دارد 

ـ تالش بیش از حد برای منطقی بودن 
ـ پیروی کورکورانه از قواعد 

ـ عادت زده گی 
ـ عدم تمایل به روابط اجتماعی 

ـ عدم تمرکز ذهنی 
ـ عدم اعتماد به نفس 

ـ منفی نگری نسبت به خود و جامعه 
ـ فرآیند ایجاد خالقیت در سازمان 

فرایند ایجاد نهادینه کردن خالقیت در سازمان شامل مراحل زیر است: 
ـ ایجاد سیستمی در سازمان که با تغییر نگرش و نوع تفکر کارکنان سازمان، آن ها 
را از جمود فکری و محافظه کاری خارج کرده و با پرورش قدرت خالقة افراد، 

آن ها را به کارکنان خالق و هوشمند، تبدیل می کند. 
ـ برطرف کردِن موانع بروز خالقیت در سازمان 

استفادۀ  و  ایده های خالق، جمع آوری، گزینش  برای ظهور  ایجاد سیستم هایی  ـ 
مناسب از آن ها در سازمان. 

خالق سازی کارکنان 
انگیزۀ  افزایش  نظیر  اهرم هایی  و  عوامل  از  می توان  کارکنان  خالق سازی  برای 
کارکنان به پاداش ها مادی و معنوی، تحریک عواطف و احساسات، مطرح کردن 
پرسشگری،  روحیة  تشویق  موفقیت ها،  و  شکست ها  بیان  نظیر  سازمان  نیازهای 
و  دانش دوستی  روحیة  ترویج  قدرت،  تفویض  رقابت،  تشویق حس  و  تحریک 
تشویق افراد به مطالعه و ... استفاده کرد. این نکته را باید در نظر داشت که »مدیران 
سازمان ها و مؤسسات باید بر این نکته واقف باشند که به منظور پرورش خالقیت 
در کارکنان تحت نظارت خود نمی توانند از رویه یی یک سان و واحد برای همه 
بهره برند؛ اصوالً محیط مناسب برای پرورش خالقیت تلقی فردی با دیگر افراد 
متفاوت است، آن چه برای یک فرد، محیط پرورش دهندۀ خالقیت تلقی می شود، 
مثاًل،  آید.  شمار  به  نوآوری  و  خالقیت  سرکوب کنندۀ  دیگر  برای  است  ممکن 
بعضی افراد در محیط آرام و امن خالق تر می باشند و بعضی دیگر در محیط هایی 

که تحریک مداوم دریافت کنند. 
رفع موانع خالقیت 

به رغم این که بسیاری از مدیران، از لزوم ایجاد خالقیت در سازمان خود مطلع اند و 
به اهمیت این امر پی برده اند، با این حال بررسی بسیاری از سازمان ها نشان می دهد 
که آن ها با وجود بهره گیری از کارکنان خالق از تبلور عینی آن در سازمان عاجزند 
و نمی توانند آن را در محصوالت شرکت بروز دهند. بسیاری از این مشکالت به 
وجود مشکالتی در سازمان برمی گردد که مانع چنین تحولی در سازمان می شود، 
یا  باید در رفع  به شرح زیر است که  بروز خالقیت در سازمان  از موانع  برخی 

کمرنگ کردِن تأثیر آن کوشید: 
بروکراسی اداری: گذراندن افراد از چند سطح سازمانی مختلف پیش از طرح ایده 
به دلیل ساختار و فرهنگ خشک و غیرمنعطف حاکم بر سازمان، از موانع بروز 

خالقیت در سازمان است. 
احساس عدم نیاز به خالقیت در سازمان: محیط باثبات، عدم وجود رقابت، عدم 
تالطم های محیطی و قبول کیفیت پایین محصوالت سازمان به ویژه در سازمان های 

دولتی از عوامل تضعیف کنندۀ خالقیت در سازمان است.  

-------- عبدالشهید ثاقب
مقدمه

چندی پیش، روز جهانِی فلسفه بود. از روز 
جهانی فلسفه، همه ساله در همة کشورهای 
البته به  جهان بزرگداشت به عمل می آید؛ 

استثنای افغانستان.
در  فلسفه  جهانِی  روز  از  تجلیل  عدم 
متعددی  عوامِل  و  علل  شاید  افغانستان، 
قلِت  آن،  عامل  مهم ترین  اما  باشد،  داشته 
فرایند  در  ما  مشارکِت  عدم  حتا  یا  سهم 
تفکر جهانی می باشد. وقتی می گویم سطح 
زیر  جهانی  تفکر  فرایند  در  مشارکت مان 
نظر  به  انتزاعی  اندکی  شاید  است،  صفر 
رسد؛ اما بنده تالش خواهم کرد تا با ارایة 
را  مدعایم  خارجی،  و  عینی  معیارِ  یک 

واضح تر سازم.
معیار سهمیه بندِی بنده در این جا تعداد آثار 
چاپ شدۀ ملت ها می باشد. بررسی من در 
مورد آثار چاپ شدۀ مؤلفان افغانستانی، از 
دورۀ  می شود؛  آغاز  معینی  تاریخی  دورۀ 
تأسیس صنعت چاپ در افغانستان که همان 
دورۀ امیر شیرعلی خان است. من این دوره 
را برای آن برگزیده ام که عصر شاهی امیر 
کشور  مواجهة  آغازِ  عصر  خان،  شیرعلی 
با  می خواهم  من  می باشد.  نیز  مدرنیته  با 
که  دهم  نشان  دوره،  این  از  بررسی  آغاز 
روشنفکران، نویسنده گان و قلم به دستاِن ما 
با دنیای مدرن، چه  از همان آغاز مواجهه 
اندازه در فرایند تفکر جهانی سهم گرفتند و 

چه قدر اثر در این مورد چاپ کردند. 
اگر چه بررسی دقیق آثار چاپ شدۀ مؤلفان 
تأسیس  زمان  از  افغانستان  نویسنده گان  و 
صنعت چاپ تا قبل از حادثة یازده سپتمبر 
اما  می باشد،  دقیق  آمار  و  اسناد  نیازمند 
که  می کنم  اکتفا  آماری  به  این جا  در  بنده 
نایل  محمدحسین  شادروان  گرامی  فرزانة 
که  کتابی  در  نایل  آقای  است.  کرده  ارایه 
زیر عنوان »فهرست کتب چاپی دری« در 
مجموع  خورشیدی،  هجری   1356 سال 
مدت  در  را  افغانستان  در  شده  آثار چاپ 
چاپ،  صنعت  تأسیس  از  پس  صدسال 
خود  نایل  می داند.  کتاب  عنوان   1268
از   شماری  به  است  نتوانسته  که  می گوید 
کتاب های چاپی دست یابد و گمانش این 
در  چاپی  کتاب های  شمار  شاید  که  است 
این صدسال به 2000 برسد. استاد رهنورد 
را  نایل  گمانة  این  »اگر  می گوید:  زریاب 
بپذیریم، می توان گفت که در در ازای یک  
سده یعنی تا سال 1356 هجری خورشیدی 
و  کتاب   2000 حدود  در  افغانستان  در 
رساله به زبان دری به چاپ رسیده بودند. 
به سخن دیگر، می توان گفت که به صورت 
میانگین، هر سال 20 کتاب و رسالة چاپی 

در زبان دری داشته ایم.
کتابش  در  نایل  این که  از  ...بگذریم 
انجمن  راپور  سومین  چون:  رساله هایی 

روز  فوق العادۀ  نشریة  خانواده،  رهنمای 
معلم، الیحة کار وزارت فواید عامه، بیانیة 
نیز  را  این ها  مانند  و  محمدداود  سردار 

گنجانیده است.«
در کشور همسایة  که  است  حالی  در  این 
چاپ  کتاب  جلد  هزارها  ساالنه  ایران،  ما 
می شود. به گونة نمونه؛ ایران تنها در سال 
چاپ  کتاب  عنوان   613 و  64هزار   ،89
عنوان های  تعداد  همچنان  است.  نموده 
بر  بنا   88 سال  در  منتشرشده  کتاب های 
عنوان   711 و  60هزار  کتاب،  خانة  اعالم 
کتاب بوده است. و همچنان گفته می شود 
از 32هزار و 55  که در سال 1389، بیش 
داشته اند  فعالیت  ایران  در  مؤلفان  از  نفر 
که از این تعداد 26هزار و 235 نفر مرد و 

5820 نفر زن بوده اند. 
کند،  توجه  آمار  دو  این  به  وقتی  آدمی 
خواهد دید که سطح مشارکِت  ما در فرایند 
تفکر جهانی، به چه اندازه ناچیز و حتا زیر  
نه تنها  تفکر  عرصة  در  ما  می باشد.  صفر 
توان مقابله با غربیان را نداریم که حتا در 
نزد ایرانیان نیز حرفی برای گفتن نداریم. 

کشورها  سایر  از  افغانستان  عقب مانده گی 
در عرصة کتاب و کتابت، شاید ریشه در 
باشد؛  داشته  مردم مان  اکثریت  بی سوادی 
اما علل و عوامل دیگری نیز وجود دارند 
افغانستان  در  خرد  خواب  نشان دهندۀ  که 

می باشند. 
به نظر می رسد که عقل و خرد در افغانستان، 
فرو  عمیق  خواِب  در  متعددی،  دالیل  به 
رفته و از انجام مأموریت و رسالِت خود که 
همانا تأمل  ورزیدن، نقد کردن و اندیشیدن 

می باشد، استعفا داده است. 
اما چرا خرد در افغانستان مرده است؟ چرا 
زیر  جهانی  تفکر  فرایند  در  مشارکت مان 
صفر می باشد؟ چرا ما کتاب نمی نویسیم؟ 
یا  هستیم  دیگران  از  بی استعدادتر  ما  آیا 

دچار قیومیت خودکرده شده ایم؟
ادامة بحث،  بنده تالش خواهم کرد تا در 
امیدوارم  بپردازم.  پرسش ها  این  پاسخ  به 
و  گرفته  جدی  را  آن  گرامی  فرزانه گان 

سهوها و خطاهایم را تصحیح کنند. 

عقل افغانستانی
عقل  فرانسوی،  فیلسوف  الالند،  آندره 
بشری را به دو بخش تقسیم می کند: عقل 

خالق و عقل ساخته شده. 
و  وظیفه  که  است  عقیده  بدین  الالند 
و  تحقیق  و  بررسی  خالق،  عقل  کارکرد 
و  اصول  پی ریزی  و  اصطالحات  آفرینش 
انسان  آن  توسط  که  ملکه یی  است؛  مبانی 
و  کلی  مادۀ  اشیاء  بین  ادراک  از  می تواند 
ضروری را دریابد و او نزد همه گان یکسان 
که  مجموعه قواعدی ست  دومی  اما  است. 
در استدالالت مان بدان تکیه می کنیم و این 
دومی با وجود این که میل به وحدت دارد، 

است-  متفاوت  دیگر  عصر  به  عصری  از 
چنان که در افرادِ مختلف متفاوت می باشد. 
از  یکی  که  جابری  محمدعابد  دکتر 
می باشد،  عرب  دنیای  به نامِ  نویسنده گان 
میان  فرق  عربی«  عقل  »تکوین  کتاب  در 
می کند:  بیان  چنین  را  خرد  نوع  دو  این 
پایه ریزی  را  مبنا و شاخص  »عقل خالق، 
می کند اما عقل ساخته شده در هر برهه یی 

از  سلسله  یک  تسلط  به  تاریخ،  از 
اصول و قوانین منجر می گردد که 

را  انسانی  فرد  ذهنِی  فعالیت 
تشکیل می دهد. این عقل 

حیوان  متمایزکنندۀ 
است،  انسان  و 

حال  عین  در 
عقل  منبع 

ه  خته شد سا
خرد  همچنان 

انسان  خود 
گفتة  به  و  است 

عقل  استروس،  لوی 
عقل  موجودیت  خالق 

می کند.  قبول  را  ساخته شده 
که  است  این  سخن  این  معنی 

عقل خالق با فعالیت های ذهنی اش 
را  معیارها  و  شاخصه ها  و  مبانی  که 

طرح می کند، در نهایت به عقل ساخته شده 
منتهی می گردد.« 

اگر تقسیمات الالند در مورد عقل بشری را 
بپذیریم، گفته می توانیم که افغانستانی ها نیز 
از این قاعده مستثنا نبوده و آن ها نیز دارای 

عقل ویژه می باشند.
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گاسـتون باشـالر 1962-1884 در عیـن حـال ادیب و 
فیلسـوف و دانشـمند بـود، امـا سـخِن ما تنهـا در باب 
تحقیقـات ادبـی اوسـت و ایـن تحقیقـات مربـوط بـه 
کشـف جوهـر و ریشـة تخیالت انسـان یـا قالب هایی 
اسـت کـه به تخیـالت آدمی شـکل می بخشـند. از این 
رهگـذر باشـالر بـه نقد ادبـی جـاِن تازه یی بخشـید و 
شـیوۀ نویی در سخن شناسـی و سخن سنجی باب کرد. 
بـه اعتقاد باشـالر عناصر معـدودی بـه خیال پردازهای 
آدمـی بال وپـر می دهنـد. باشـالر بـر مبنای ایـن اعتقاد 
به جسـت وجوی مضامیـن اصلی ادبیـات و باز نمودن 
پیونـد اسـتوار آن ها بـا ناخودآگاهی جمعـی پرداخت. 
پردامنـة  و  گسـترده  بسـیار  تحقیقـات  موجـب  بـه 
باشـالر، آثـار اصیـل و بدیـع ادبـی تنهـا از تخیلـی که 
تـار و پـودش از یـک یـا چنـد عقـدۀ روانـی فراهـم 
آمـده و از دولـت آن عقده هـا در عین کثرت، انسـجام 
و وحـدت یافته اسـت، می تـراود. چهـار عنصر اصلی، 
آب و آتـش و خـاک و هـوا در ضمیـر نهفتـة بشـر 
انعـکاس بسـیار عمیق و دور و درازی دارند و باشـالر 
بـه بررسـی خیال پردازی هـای نویسـنده گان دربارۀ این 

چهـار »مـادۀ اصلی« می پـردازد. 
سـود  روان کاوی  از  خویـش،  تحقیقـات  در  باشـالر 
و  جزمـی  صـورت  از  را  فرویـد  روش  امـا  جسـته، 
قشـری یی کـه دارد، پیراسـته و رونق و جـالی تازه یی 
به آن داده اسـت. باشـالر علم و شـعر را با هم آشـتی 
داد؛ بـه همیـن جهت اثـرش بهره مند از وحدتی اسـت 
کـه همـان وحـدت شـعر و علـم در اصـل و اسـاس 
اسـت و نیـز از روان کاوی برداشـتی خـاص دارد:  از 

سـویی باشـالر به یـاری روان کاوی به کشـفیات 
بدیـع خود در پهنـة علـم و ادب نایل نمی آمد 

و از سـوی دیگـر، معتقد نیسـت کـه تصویر 
پدیده یـی اسـت متفـرع کـه بـه تعبیـر و 

علـت  یـک  معلـول  روان کاوان  تاویـل 
»بیولوژیکـی« اسـت. به اعتقاد باشـالر، 
تصویـر »اولیـن« اسـت، یعنـی ذات و 

ارزشـی بنیـادی و اساسـی دارد.
باشـالر بیش تـر »یونگـی« اسـت تا 
»فرویـدی«. از این رو بـه خیال بافی 
اهمیـت می دهـد.  از رویـا  بیـش 
خیال بافـی بـه اعتقاد او فی نفسـه 
»طبیعـی« )= متعـارف( و مفیـد 
بـرای حفـظ صحت و سـالمت 
اسـت. بـر ایـن اسـاس، معتقد 
اسـت که روان کاوی »تحلیل«، 
یعنـی تجزیـة موضوع اسـت، 
امـا درمـان واقعـی بـر خالف 
روان کاوی،  تحلیلـی  درمـان 
ترکیبی اسـت. عالقه مندِی او 
بـه روش درمانـی »خواب در 
بیـداری« از همین جـا اسـت. 
مـا در این رسـاله می کوشـیم 
ایـن نکات را روشـن کنیم به 
اعتقـاد باشـالر، نقـش تخیل 
در دانـش و ادب بـه یک پایه 
ارزشـمند نیسـت. باشالر در 
یکـی از نوشـته های مشـهور 
پایـه داری  اوهـام  علمـی اش، 
را که سـالیان دراز مانع رشـد 
و پیشـرفت تعقـل علمی بوده 
همـة  و  می کنـد  آفتابـی  انـد، 
آن تخیـالت ناخودآگاهانـه را 
و  معرفـت  حصـول  »موانـع« 
بـه  می نامـد.  دانـش  پیشـرفت 
اعتقـاد باشـالر، بـرای شـناخت 
سـیر طبیعـی پیشـرفت اندیشـه، 
بایـد سرگذشـِت تعقـل علمی را 

از لحاظ روان شناسـی مطالعه کرد. 
اندیشـة علمـی در شـناخت جهـان 

از سـه مرحلـه گذشـته و در هر یک 
»چنـدی مقـام کـرده اسـت«، یعنی به 

طـور کلـی در مـورد همـة پدیده هـا به 
شـرح زیـر از »تصویـر«: بـه »صـورت 

بـه  هندسـی«  »صـورت  از  و  هندسـی« 
»صـورت مجرد« رسـیده اسـت. 

الـف( مرحلـة انضمامی: در ایـن مرحله، ذهن 
بـه نخسـتین تصاویری کـه پدیدۀ طبیعـی در آن 

رقـم زده، مشـغول اسـت و مسـتند بـه فلسـفه یی 
اسـت که بـه بزرگداشـت طبیعـت می پردازد و شـکوه 

و غنـای طبیعـت را در عیـن وحـدت آن می سـتاید.
ب( مرحلـة انضمامـی ـ انتزاعی: در ایـن مرحله، ذهن 
طرح هـای هندسـی سـاده یی از تجارب خـود در عالم 
واقـع می سـازد و متکـی به فلسـفه یی اسـت کـه مبین 

ایـن مرحلـه  در  اسـت.  بسـاطت جهـان  و  سـاده گی 
ذهـن هنـوز حالتی متضـاد و »باطل نمـا« دارد: به انتزاع 
می پـردازد، امـا این انتـزاع همراه با تصاویر محسـوس 

و شـهودگرایی است.
 پ( مرحلـة انتزاعـی: در ایـن مرحلـه ذهـن معرفتـی 
حاصـل می کنـد که خواسـته و دانسـته مجـرد و بیرون 
از حیطـة شـهود و تجربـة حضوری اسـت و حتا کاماًل 
معـارض بـا »واقعیـت اولـی« و ناخالـص اسـت. ایـن 
سـه مرحلـه تفکـر علمـی بـا عالیـق مختلفـی همـراه 
اسـت کـه در واقـع مبانـی عاطفـی آن مراحل سـه گانه 
بـه شـمار می آینـد. هـدف »روان کاوی معرفـت عینی« 
جابه جـا کردن این عالیق اسـت و حاصـل آن دریافت 
ایـن نکته کـه خصیصـة عاطفـی فرهنگ عقلـی، عامل 
ثبـوت و ایسـتایی آن فرهنگ و موجـب وثوق و اتکای 
عوام النـاس بـه آن اسـت. پـس می تـوان بـه قانون سـه 
مرحلـه تکامـل اندیشـة علمـی، قانـون سـه روحیـه را 
کـه با عالیقـی مربـوط بـه: آن مراحل مطابقـت دارند، 

افزود.
الـف( روحیـة کودکانـه که کنجـکاوی سـاده لوحانه یی 
فیزیکـی  عمـل  کوچک تریـن  مشـاهدۀ  بـا  و  دارد 
دچـار شـگفتی می شـود، بـه قصـد تفریـح خاطـر بـه 
آزمایش هـای فیزیکـی می پـردازد و ماننـد کسـانی کـه 
عاشـق گردآوری اشـیای خـاص هسـتند، آزمایش های 
فیزیکـی را جمـع مـی آورد و بـه همـة آن هـا به چشـم 
اسـت  روحیه یـی  می نگـرد.  شـگرف  مجموعه یـی 

منفعـل و تاثیرپذیـر در کار و اندیشـه.
ب( روحیـة جزمـی و قشـری که از نخسـتین 
روش  نمـی رود،  فراتـر  انتـزاع  مراحـل 
علمـی اش اسـتدالل قیاسـی یـا قیـاس 

منطقـی اسـت.
پ( روحیـة جویـای انتـزاع و ذات 
و جوهـر اشـیا کـه شـیوۀ تعقـل 
علمـی اش اسـتقرا اسـت و ایـن 
محـض  علمـی  تعقـل  همـان 
اسـت کـه منحصـراً بـه تجربه 
را  انتـزاع  و  نـدارد  اتـکا 
وظیفـة علـم خـود می دانـد. 
بازنمـودن  و  شـناخت 
راه  کـه  موانـع  ایـن  همـة 
بـر کسـب معرفـت بسـته 
انـد، کوششـی اسـت در 
پی »افکنـدن« روان کاوی 
خردروانـکاوی معرفـت 
عینـی عبـارت اسـت از 
ارزش های  تاثیـر  تعیین 
)یعنـی  ناخـودآگاه 
و  ذهنـی  ارزش هـای 
مبانـی  در  شـخصی( 
و  تجربـی  معرفـت 
دربـارۀ  )چـه  علمـی 
مـواد و عناصـر و چـه 
دربـارۀ مفاهیمی چون 
کلیـت، تحـول، رشـد 
کم تـر  آن کـه  جـز  و 
یـا  هسـتند(،  عاطفـی 
جـدا کـردن واقعیـات 
ایـن  ارزش هـا.  از 
ناخـودآگاه  ارزش هـا 
تجـارب  نشـانه های 
دوران کودکی اسـت. از 
گفـت  می تـوان  ایـن رو 
ناخودآگاهـِی  یـک  کـه 
روحیـة علمی نیـز وجود 
دارد. ایـن موانـع کدام اند؟
نخسـت، مانعی که باشـالر 
نخسـتین«  »تجربـة  را  آن 
تجربه یـی  یعنـی  می نامـد؛ 
مجـرد  علمـی  صـورت  کـه 
بـا  و  نـدارد  پیراسـته یی  و 
خواسـته های ناخـودآگاه آمیخته 
اسـت. تجربـة نخسـتین »عبارت 
خواسـته های  خودمـان،  از  اسـت 
ناخودآگاه مـان.«  امیـال  پنهان مـان، 
در واقـع انسـان بـرای همـة عناصـر و 
نمـک،  آتـش، هـوا، خـاک،  مـواد )آب، 
شـراب و خـون( نوعـی ارزش و اعتبار کاماًل 
ذهنـی قایـل اسـت؛ ارزش و اعتبـاری کـه آدمـی )و 
نیـز( بی گفت و گـو آن هـا  فیلسـوف  یـا  دانشـمند  گاه 
را می پذیـرد. بدین گونـه گاه پایـه و اسـاس فرضیـات 
مربـوط بـه ایـن پدیده هـا معتقداتـی اسـت کـه غالبن 
بسـیار سـاده لوحانه اسـت و این همه موانعی اسـت در 

راه علـم و معرفـت عینـی. پـس همـة مـواد و عناصـر 
ارزش  دو  از  هسـتند  آمیخته یـی  یعنـی  دوگانه انـد، 
ذهنـی و عینـی هرگونـه ارزش گـذاری، یعنـی نفـوذ 
مرجعـات و عالیق شـخصی در قلمـرو معرفت علمی 
)بـه بیانـی دیگـر، عناصـر را آینـة تمام نمـای تاثرات و 
احساسـات ذهنـی و شـخصی خویـش سـاختن( باید 
روان کاوی شـود. زیـرا هـر » ارزش گـذاری« نخسـت 
اولیـه  مفاهیـم  بی چون وچـرا و شـوق مندانة  تصدیـق 

اسـت و سـپس بـه عنـوان توجیـه، مصداق هایـی 
بـرای آن هـا در دنیـای خـارج یافتـن. در چنین 

تفکـری، دنیای خارج وسـیله و بهانه اسـت، 
فی نفسـه  آن  مطالعـة  و  بررسـی  چـون 

تخیـالت  مثـاًل  نیسـت.  نظـر  مطمـح 
و  علمـی  شـبه  پیش گویی هـای  یـا 

رویاماننـد دانشـمندان قـرون هفده 
و هجـده در بـاب سـفر بـه ماه و 

جـز آن، به منزلـة خیال پردازی 
بـه  بازگشـت  یـا  کـودکان 
در  اسـت.  روحیـة کودکـی 
شـبه علمی  روحیـة  همیـن 
قـرون هفـده و هجـده در 
قلمـرو علـم و معرفـت، 
خامـی  دلیل تراشـی های 
می یابیـم کـه در نضج و 
قـوام روحیة شـبه علمی 
را  نقشـی  همـان 
اسـتعالی  کـه  دارنـد 
غرایـز(  )یـا  لیبیـدو 
قریحـه  شـگفتی  در 
هنـری  آفرینـش  و 
تفـاوت  ایـن  بـا  دارد، 
در  دلیل تراشـی  کـه 
زمینـة معرفـت بـه زبان 
اسـت.  علمـی  تحقیـق 
صورت بنـدی  بـدون 

نوعـی  تجربـه،  عقالنـی 
ناخودآگاهـی روحیة علمی 

پدیـد می آیـد کـه بعـداً باید 
بـه یـاری روان کاوی سـخت 

ریشـه کن اش  دشـواری  و 
توجیهـات  این گونـه  سـاخت. 

یـا مفاهیـم شـبه علمی، هسـته یی 
ناخـودآگاه و سـرکوب شـده دارند؛ 

یعنـی نوعـی فکر ناخـودآگاه هسـتند. 
نفـوذ  و  تاثیـر  بیاوریـم:  دیگـری  مثـال 

شـهوات و امیـال شـخصی در کیمیاگـری 
آشـکار اسـت. کیمیاگـری با آییـن نمادین اش، 

نمایشـگر نظـام تفکـرات شـخصی و خصوصی و 
بیـان مکنونـات ضمیـر، بـه زبـان رمز و اشـاره اسـت. 
در کیمیاگری اشـیا و مواد مورد تحلیل و آزمایش قرار 
نمی گیرنـد. نمادهای روانی مربوط و مطابق با آن اشـیا  
سلسله مراتب شـان  تـا  می شـوند  سـنجیده  و  آزمـوده 
معلـوم گـردد، زیـرا ریشـة فکر شـبه علمی در اندیشـة 
نمـادی اسـت. کیمیاگـری پایـه و زیربنای خرد اسـت 
کیمیاگـری  اسـت.  جاودانـی  ناخودآگاهـی  چـون  و 
مـاده  بـا  انسـان  عشـق بازی  ناتمـام  و  دراز  داسـتان 
اسـت. روحیـة کیمیاگـری روحیه یـی اسـت خیال باف 
کـه تصاویـر عینـی را بـا خواسـته های ذهنـی به هـم 
می آمیـزد. کیمیاگـری وصـف پدیده های عینی نیسـت. 
کیمیاگـری بـه مادیات عالقه نـدارد، بـه معنویات نظر 
دارد. کیمیاگـری درون گرایی سـت، نـه برون گرایـی و 
بیش تـر تشـرفی اخالقـی اسـت تـا آمـوزش علمـی؛ 
نمادهـای  اخالقـی  ارزش  سـیبرر  هربـرت  چنان کـه 
کیمیاگـری را بـاز نموده اسـت. کیمیاگـری در عصری 
کـه انسـان بیش تر عاشـق طبیعت اسـت تـا جویای به 
کار گرفتـن آن، رونـق و رواج دارد. کیمیاگری متاثر از 
تخیـالت جنسـی و نمادهای جنسـی و آرزوی کسـب 
دولـت و ثـروت و قـدرت و بازیافتـن جوانـی اسـت. 
در بسـیاری از نوشـته های کیمیاگـری، جنسـیت مورد 
اسـتناد قـرار گرفتـه و اعمـال کیمیاگـری بـه صـورت 
محاسـبات جنسـی و جفت گیری وصف شـده اسـت. 
میـل به جنسـی کـردن همه چیـز کـه در ناخودآگاهی، 
حیـات و فعالیـت دارد، موجـب می شـود کیمیاگـر فلز 
یـا مادۀ بی شـکلی چون طـال را دارای اعضای جنسـی 
یـا قـوای جنسـی نرینـه و مادینـه بدانـد. کیمیاگـری 
در پهنـة ارزش هـا، یعنـی آرزوهـای پنهانـی گسـترش 
می یابـد و چـون خواسـته های نهفتـه بیش تـر ناپـاک 
انـد و پاکـی و طهـارت در رسـاالت کیمیاگری بسـیار 

سـتوده شـده است.
 کیمیاگـر هیـچ گاه از کار تصفیـه و تطهیـر مـاده غافل 
نمی مانـد. بدیـن منظـور اکسـیر و مـادۀ مرده یـا عنصر 

پـاک و عنصـر ناپـاک را به هـم می آمیـزد و 
تقطیـر می کنـد تـا اکسـیر از مـادۀ 

مجـرد  و  جـدا  خاکـی 
گـردد. کار کیمیاگر 

و  تکـرار 
ید  تجد

ایـن  بی نهایـت 
عمل اسـت. کار دانشمند 

کار  و  اسـت  تحقیـق  ادامـة  همیشـه 
کیمیاگر از سـرگرفتن یک عمـل. کیمیاگر مربی و معلم 
ماده اسـت؛ گوشـه گیری کیمیاگـر  بیدارکننـدۀ آرزوها 
شـب زنده داری اش  و  اسـت  پنهانـی  خواسـته های  و 
وسوسـه های  برانگیزنـدۀ  انبیـق  و  کـوره  پـای  در 
جنسـی. روان کاو بـه آسـانی می توانـد اثـرات اسـتمنا 
را در بخشـی صفحـات رسـالة کیمیاگـری کـه چـاپ 
دوم آن بی نـام نویسـنده بـه سـال 1710 در آمسـتردام 
انتشـار یافـت، باز بشناسـد. سـنگ  فلسـفی یا اکسـیر 
اعظـم در ایـن رسـاله بـه خـود می بالـد کـه از طـالی 
نرینـه و جیـوۀ مادینـه برتـر اسـت، زیـرا آن دو به هـم 
می آمیزنـد و سـنگ فلسـفی چـون دارای دو تخم نرینه 
و مادینـه اسـت، می تواند بـا خود بیامیزد. در رسـاالت 
دیگـر، ایـن خصیصـة دوجنسـی بـودِن سـنگ کیمیـا 
مـورد سـتایش بسـیار قـرار گرفتـه اسـت. در بعضـی 
سـنگ  قدرت جویـی  عقـدۀ  کیمیاگـری  رسـاالت، 
فلسـفی پدیـدار اسـت و ایـن خودسـتایی سـنگ در 
واقع شـکوه شـوهری ناخشـنود از زنده گانی زناشویی 
اسـت؛ یعنـی دانشـمندی کـه کانـون خانواده گـی را به 
عشـق آزمایشـگاه ترک گفتـه و در کنار »فرشـتة زیبای 
علـم« جویـای لذتی اسـت کـه همسـرش از وی دریغ 

مـی دارد.
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ماندگار: جنبش روشنایی امروز شنبه)2 اسد( باردیگر 
راه پیمایی وسیعی را در شهر کابل به راه می اندازد. 

رهبری جنبش روشنایی دیروز )جمعه( طی یک نشست 
خبری در کابل اعالم کرد، تظاهرات بزرگ و نامحدود 

آنها ساعت 7 صبح از مسیرهای ده گانه به سمت چوک 
فوارۀ آب مقابل ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود.
که  کرد  موجودیت  اعالم  آن  از  پس  روشنایی  جنبش 
حکومت مسیر انتقال برق را از بامیان به سالنگ عوض 

کرد. 
مسووالن این جنبش دیروز گفتند که »چه در مذاکره و 
چه در ایستاده گی خیابانی به چیزی کمتر از عدالت و 
انصاف راضی نخواهیم شد و تا تطبیق ماستر پالن اصلی 
برق کشور و امتداد لین 500 کیلوولت از مسیر بامیان - 
میدان وردک به مبارزه عدالت خواهانه و مدنی خود در 

داخل و خارج از کشور دوام خواهیم داد.«
برپایی  برای  روشنایی  آماده گی های جنبش  با  همزمان 

این راه  پیمایی حکومت برنامة مهار سنجیده است. 
فرماندهی پولیس کابل و نهادهای امنیتی هزاران کانتینر 
ریاست  ارگ  به  منتهی  راه های  تا  کرده اند  آماده  را 

جمهوری را مسدود نمایند؛ کاری که در راه پیمایی پیشتر 
به زودی  این تجمع را  افتید و  جنبش روشنایی کارگر 

مهار ساخت. 
این  مانع  ورزید  تالش  گذشته  روز  دو  در  حکومت 
پیشنهادهای حکومت  به  اما معترضان  راه پیمایی شود. 

اعتنایی نکردند. 
با نشر فراخوانی ضمن این که  جنبش روشنایی دیروز 
پیشنهادهای حکومت را ناقص خوانده است، از مردم 
خواسته که به خیابان حضور یابند و با خلق یک حماسه 

مدنی بی مانند پایان تبعیض سیستماتیک را اعالم کنند.
در راه پیمایی پیشتر معترضین غافل گیر شدند. آنها پس 
مواجه  پوالدین  کانتینرهای  با  جاده ها  در  برآمدن  از 
روی  را  طرحی  نخستین بار  برای  حکومت  شدند. 
دست گرفت که به باور بسیاری از شهروندان »حرکتی 

استبدادی« تلقی شد. 
برابر  در  ایستادگی  توان  که حکومت  گفتند  معترضان 
خواست های معترضان را ندارد، به همین دلیل شهر را 

کانتینر کاری می نماید. 
همچنان، دیروز هزاران تن در بامیان راه پیمایی کرده و 
خواستار تطبیق پروژه برق 500 کیلوولت از مسیر بامیان 

شدند. 
معترضان گفتند که تا تطبیق ماسترپالن اصلی دست از 

راه  پیمایی نمی کشند.

روح اهلل بهزاد
کمیسیون مردمی به خاک سپاری امیر حبیب اهلل کلکانی، 
پادشاه پیشین افغانستان به حکومت ُهشدار می دهد که 
اگر تا ده روز دیگر فرمان رسمی خاک سپاری و مراسم 
تدفین امر حبیب اهلل کلکانی را صادر نکند، با همکاری 
مردم و سیات مداران کشور، این کمیسیون خود اقدام به 

این کار خواهد کرد.
در همایش بزرگی که روز )پنج شنبه/31تیر/سرطان( به 
همین مناسبت در کابل برگزار گردیده بود، شمار زیادی 
از شهروندان، نماینده گان مردم در شورای ملی، استادان 
دانشگاه، نمایند ه گان احزاب سیاسی، فرماندهان جهادی 

و فعاالن مدنی اشتراک کرده بودند.
اشتراک کننده گان این همایش تأکید کردند که حکومت 
نسبت به شاهان کشور دوگانه برخورد می کند و این کار 

بی احترامی به شهروندان است.
به گفتة آنان، شش ماه از ایجاد کمیسیون به خاک سپاری 
امیر می گذرد، اما حکومت تا به حال حاضر نشده تا از 
این کمیسیون دعوتی کند و خواست های شان را بشنود. 
به گفتة آنان، خاک سپاری امیرحبیب اهلل کلکانی خواست 
مسلمان  یک  مقام  به  ارج گذاری  بل  نیست،  سیاسی 

است.
امیر  مجلس،  نماینده گان  از  شماری  عین حال،  در 
ناموس  با  و  کلکانی را شخص وطن دوست  حبیب اهلل 
آزادی،  از  تجلیل  او،  از  تجلیل  که  کردند  بیان  دانسته 

مردانه گی، استقالل، ناموس داری و وطن دوستی است.
این نماینده گان تأکید کردند که پاس داری از حبیب اهلل 
مظلومیت  یک  از  سخن گفتن  و  پاس داری  کلکانی، 

تاریخی است.
مجلس  عضو  و  پژوهش گر  منصور،  عبدالحفیظ 
گور  نداشتن  داشت:  بیان  همایش  این  در  نماینده گان 
آزادی خواهی  به  توهین  کلکانی،  حبیب اهلل  امیر  برای 
را  نظامی  برخاستند،  که  است  افغانستان  مردم  ارادۀ  و 

سرنگون کردن و شاهی را برگزیدند.
آقای منصور در ادمة سخنانش اظهار داشت: ما داریم با 
گورخواهی خادم دین رسول اهلل قسمِت تاریخ از دست 
رفتة افغانستان را پیوند می دهیم و ظلم و ناروایی هایی 
که در حق سرزمین ما صورت گرفته است را مستند 

می سازیم.
به باور آقای منصور: امیرحبیب اهلل کلکانی انسان مکتب 
او درحالی که خانوادۀ شاه  بود؛  آزادی خواه  اما  نرفته، 
امانت داری  کمال  با  می ماند،  دربار  در  که  را  مخلوع 

حفاظت می کند.
ما  وقتی  نماینده گان:  مجلس  عضو  این  گفتة  به 
امیرحبیب اهلل کلکانی را تجلیل می کنیم، در واقع آزادی، 
را  وطن دوستی  و  داری  ناموس  استقالل،  مردانه گی، 

تجلیل می کنیم.
او با گالیه از مشتاقان خادم دین رسول اهلل اظهار داشت: 
»چرا حرف تان خوب تأثیر نمی کند و شنیده نمی شود؟ 
چون کسانی در جمع ما هستند که این کار شما را رنگ 
و بوی قومی می دهند، در هرکجا می گویند این جمع 
تنها است؛ آن ها رأی من و تو را می گیرند، شعارهای 
عریض و طویل می دهند؛ وقتی به کرسی رسیدند، راه و 
رسم دیگر در پیش می گیرند و ارزش های ملی و انسانی 

را در برابر کرسی های بی مقدارشان می فروشند.«
انسان های  تاریخ  طول  در  مجلس:  عضو  این  باور  به 
افتخاراتش  و  امیرحبیب اهلل  اما  رفتند،  و  آمدند  زیادی 

ماندگار است و باقی می ماند.
در سویی دیگر، دکتر لطیف پدرام عضو دیگر مجلس 
همایش،  این  کننده گان  اشتراک  به  نماینده گان خطاب 
صفحات  به  خود  حضور  با  امروز  شما  داشت:  بیان 
تاریخ  و  کشیدید  بطالن  خط  افغانستان  تاریخ  جعلی 

دیگری در بارۀ امیرحبیب اهلل کلکانی نوشتید.
از  »پاس داری  گفت:  سخنانش  ادامة  در  پدرام  آقای 
از  پاس داری و سخن گفتن  واقع  در  کلکانی  حبیب اهلل 

افغانستان  در  و  دنیا  در  است.  تاریخی  مظلومیت  یک 
دیده شده که حکام ستم گر مبارزان و مجاهدان را به 
غل و زنجیر بسته اند و تیرباران کرده است، اما پیامدها 
آن گونه نبوده است که مبارزِ انقالبی و مجاهد، جریان را 

به نفع قومش تسریع بخشیده باشند.«
آقای پدرام افزود: بی رحمی، قساوت و سکوتی که در 
بارۀ شهید کلکانی روا داشته شد، به خاطر این بود که 
یکی از ساختارهای مهم و تقدیس شده در تاریخ سیاسی 

افغانستان را مورد حمله قرار داده بود.
به بارو این عضو مجلس: »نادر خان در روزهای اول 
حکومتش هرگاه به وظیفه می رفت، یکی دو انسان را 
بر حسب انتقام اعدام می کرد. آن ها ده ها هزار سکة طال 
را از شمالی جمع کردند و حتا بعداٌ برای این که مردم 
در  را  ترکمن  خانوادۀ  هزار  از  بیش  نکنند،  قیام  دیگر 

شمال افغانستان گروگان گرفتند.«
آقای پدرام تصریح کرد: به بهانة قیام در شمالی چنان 
کسی  پسین  سال های  تا  که  کردند  سرکوب  را  مردم 
جرأت نمی کرد در مالی عام، در محافل و در رسانه ها 
بگوید که حبیب اهلل قهرمان و مجاهد است، نه آن القابی 

که حکام ستم گِر دربار برایش تعیین کرده اند.
او خاطرنشان کرد: مبارزه و دادخواهی برای اندیشه هایی 
که خادم دین رسول اهلل برای تحقق آن قیام کرده بود، 
شاید امروز به دلیل موجودیت رسانه ها برجسته شده 
ادامه داشت؛ شاید در شرایط  او هم  از  بعد  اما  باشد، 
این کار  دیگری  روش های  با  و  دیگر  مکان ها  دیگر، 

صورت گیرد.
اشغال  بر ضد  از سال های جهاد  قبل  کرد:  تصریح  او 
شوروی، مبارزان زیادی در شمالی برای تحقِق بخشی 
اسلحه  داد،  جان  آن  سر  بر  امیر  که  اندیشه یی  آن  از 

گرفتند و جنگ های چریکی به راه انداختند. 
آقای پدرام اذعان داشت: هیچ گاه در پروان و کاپیسا و در 
ُکل شمالی، صدای اسلحة مبارزان برای عدالت خواهی 
ساکت نشده بود؛ هر چند در بسیاری از جاها این صدا 

خاموش گردیده بود.
به بیان او: »ما مبارزه را از امروز آغاز نکرده ایم، تبلورِ این 
مبارزه متفاوت است و خواسته ها اندکی متفاوت تر شده 

است. رسانه ها بحث هایی که صورت می گیرد را شایع 
می سازند، اگر نه در کابل و پروان و کاپیسا و پنجشیر و 
همین گونه بلخ و بدخشان و هرات و قندهار انسان هایی 
در  درخشان  ستاره یی  تک  هرکدام  که  شده اند  کشته 

آسمان سیاسی افغانستان به حساب می آیند.«
آقای پدرام با انتقاد از حکومت اضافه کرد: »من در بارۀ 
داوود خان داوری نمی کنم، اما برای ایجاد یک یادمان 
برای او، بودجة کالنی از سوی حکومت در نظر گرفته 
می شود، چرا حداقل به عنوان یک شاه و یا به عنوان 
یک مقطع تاریخ افغانستان، نام و نشانی از امیر در دفاتر 

دولتی وجود ندارد؟«
محمد داوود کلکانی، عضو دیگر مجلس نماینده گان در 
این همایش گفت: ما برای خادم دین رسول اهلل مقبره 
می خواهیم؛ مقبره یی که براساس تاریخ افغانستان حق 
پادشاه وقت این کشور است. ما از حکومت کدام جا 
و جاللی تقاضا نداریم و باید به این خواست ما لبیک 

گفته شود.
صدیق احمدعثمانی نماینده پروان در مجلس هم در این 

مراسم سخنرانی کرد. 
او به نقل از پدرش وکیل عثمان گفت که افتخار می کند 

سرباز حبیب اهلل کلکانی و یک سقاو بوده است. 
فوزیه کوفی عضو مجلس هم در این مراسم سخنرانی 

کرد. 
او بر تأمین عدالت و برخورد یکسان با شاهان پیشین 

افغانستان تأکید ورزید. 

بلخ  والیت  سرپرست  نور  عطامحمد  این،  با  هم زمان 
با  افغانستان  اسالمی  اجرایی حزب جمعیت  رییس  و 
فرستادن پیامی به این همایش، حمایت خود را از این 
کمیسیون اعالم داشته و از حکومت می خواهد تا مانند 
شاهان دیگر کشور، به امیر حبیب اهلل کلکانی نیز ارزش 

قایل شود.
در بخشی از پیام آقای نور آمده است:  »امیر حبیب اهلل به 
عنوان شاه این کشور، سزاوار مراسم رسمی و تشریفات 
حکومتی برای خاک سپاری است که حکومت افغانستان 
لزوماً برای رعایت وحدت ملی، احترام به ارادۀ جمعی 
فرمان  باییست  کشور،  این  شاهان  جایگاه  حفظ  و 

خاک سپاری امیر حبیب اهلل کلکانی را صادر کند.«
که  همان طوری  است:  نگاشته  هم چنان  نور  آقای 
حکومت برای سایر زعمای کشور فرمان خاک سپاری 
و به جاآوری مراسم تشریفات حکومتی را صادر کرده 
فرمان  این  مستحق  نیز  کلکانی  حبیب اهلل  امیر  است، 

است.
امیر  خاک سپاری  به  کمیسیون  همایش،  این  اخیر  در 
در  گفتند،  قطع نامه یی  صدور  با  کلکانی  حبیب اهلل 
مالقات های که این کمیسیون با سران حکومت وحدت 
ملی داشته است، از خواست شان که صدور فرمان است، 
حمایت صورت گرفته و وعدۀ تحقق داده شده؛ اما از 
این وعدۀ حکومت وحدت ملی پنج ماه گذشته است، اما 
هیچ پاسخی تا به حال از این آدرس دریافت نکرده اند.

خاطرنشان  حکومت  به  قطع نامه  این  از  بخشی  در 
روز  ده  تا   )1395 سرطان،   31( امروز  »از  ساخته اند: 
دیگر برای حکومت وحدت ملی مهلت داده می شود تا 
جهت مراسم خاکسپاری مجدد امیر شهید، فرمان صادر 
ملت  به  فراخوان  نشر  با  کمیسیون  آن،  غیر  در  نماید، 
افغانستان، تاریخ خاک  سپاری را اعالم می کند و در یک 
حرکت شکوه منِد میلیونی، مدنی و مسالمت آمیز، مراسم 
انتقال پیکر شهدا و خاک سپاری مجدد را انجام خواهند 

داد.«
در قطع نامة کمیسیون به خاک سپاری امیر هم چنان آمده 
راستای  در  قانون  حکم  به  دارد،  وظیفه  دولت  است: 
منافع ملی، به ویژه نسبت به اقوام و طیف های اجتماعی 
مختلف برخورد یک سان داشته باشد و به خواسته های 
در  دولت  که  همان گونه  بگذارد.  احترام  مردم  برحق 
که  رهبرانی  و  زمام داران  سایر  حیثیت  اعادۀ  جهت 
کرده است،  وظیفه خویش عمل  به  بودند،  آن  مستحق 
همسان  برخوردِ  نیز  ویژه  مورد  این  در  می رود  توقع 

داشته باشد.
 24 در  افغانستان  پیشین  شاه  کلکانی،  امیرحبیب اهلل 
اهلل  امان  از  را  قدرت  خورشیدی،   1307 سال  جدی 
خان، به دست گرفت و کمتر از یک سال بر این کشور 

پادشاهی کرد.
نادر خان پدر ظاهرشاه، در 25 میزان سال 1308 قدرت 
را از دست حبیب اهلل کلکانی گرفت و با آن که نادرشاه 
حبیب اهلل  با  که  بود  کرده  تعهد  قدرت  گرفتن  از  پس 
پس  سپاهیانش  توسط  اما  نمی گیرد،  کار  کلکانی 
یارانش  از  تن  هفده  با  همراه  را  او  بسیار،  از شکنجة 

تیرباران کرد.
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ورزش

ــالف  ــة »ایت ــاع و خارج ــت وزرای دف ــده گان در نشس ــرکت کنن ش
ــی و  ــش هم آهنگ ــر افزای ــنگتن ب ــش« در واش ــد داع ــی ض بین الملل
ــرای آغــاز عملیــات  ــارۀ داعــش و آماده گــی ب ــادل اطالعــات درب تب

ــد. ــه تأکیــد کردن موصــل و رق
بــرت مک گــورک، نماینــدۀ رییس جمهــور امریــکا در ایتــالف 
ــالف در  ــن ایت ــاع ای ضــد داعــش در نشســت وزرای خارجــه و دف
واشــنگتن گفــت: شــرایط آزادســازی موصــل عــراق اکنــون بیــش از 
ــا فراهــم شــده اســت. جنــگ موصــل  ــرای م ــان دیگــری ب هــر زم

ــت. ــری اس ــات دیگ ــر عملی ــر از ه ــیار پیچیده ت بس
ــم  ــویق کنی ــا را تش ــی طرف ه ــد تمام ــا بای ــت: م ــورک گف مک گ
کــه اختالفــات خــود را کنــار بگذارنــد و تــالش بیشــتری بــرای از 

ــند. ــته باش ــش داش ــردن داع بین ب
ــان  ــش حمــالت داعــش در جه ــن نشســت از افزای حاضــران در ای
ــادل اطالعــات  ــش هم آهنگــی و تب ــزوم افزای ــر ل ــی و ب ــراز نگران اب

ــد. ــارۀ داعــش تأکیــد کردن درب
بــه گفتــة جــان کــری وزیــر خارجــة امریــکا، داعــش از یــک »دولــت 
توهمــی« بــه »شــبکه جهانــی تروریســم« تبدیــل شــده اســت و تنهــا 

هدفــش کشــتن مــردم بی گنــاه اســت.
او از کشــورهای عضــو ایتــالف خواســت تــا رونــد تبــادل اطالعــات 
دربــارۀ کســانی را کــه بــا تروریســم در ارتباطنــد، ســرعت ببخشــند.

کــری و دیگــر حاضــران در ایــن نشســت تأکیــد کردنــد کــه عملیات 
ــریع تر  ــه س ــد هرچ ــوریه بای ــه س ــراق و رق ــل ع ــازی موص آزادس

انجــام شــود.
ــت:   ــالف گف ــة ایت ــاع و خارج ــترک وزرای دف ــت مش او در نشس
ــه  ــد ب ــر بتوان ــش کمت ــا داع ــد ت ــبب ش ــالف س ــای ایت تالش ه
ــی شکســت  ــالف توانای ــه ایت ــم ک ــا مطمینی ــردازد. م ــری بپ عضوگی
داعــش را دارد. داعــش 50 درصــد اراضــی تحــت ســیطرۀ خــود در 

ــت. ــت داده اس ــوریه از دس ــد را در س ــراق و 20 درص ع

ــه  ــش ب ــو در واکن ــمالی نات ــک ش ــان آتالنیت ــازمان پیم ــر ُکل س دبی
اظهــارات نامــزد جمهوری خــواه انتخابــات امریــکا بــر لــزوم حفــظ 

ــت. ــرده اس ــد ک ــو تأکی ــو نات ــورهای عض ــن کش ــته گی بی هم بس
ــات  ــواه انتخاب ــزد جمهوری خ ــپ، نام ــد ترام ــه دونال ــی ک درحال
ریاســت جمهــوری امریــکا اخیــراً مســألة تعهــدش بــه دفــاع از ســایر 
کشــورهای عضــو ناتــو را مطــرح کــرده اســت، ینــس اســتولتنبرگ 
ــان  ــته گی هم چن ــرد: هم بس ــد ک ــأله تأکی ــن مس ــه ای ــش ب در واکن

ــه شــمار مــی رود. یــک مســألة کلیــدی در بیــن اعضــای ناتــو ب
ــاع جمعــی و مشــترک پایه گــذاری شــده و همــه  ــو براســاس دف نات
کشــورهای عضــو بــرای دفــاع از ســایر کشــورهای عضــو در برابــر 

ــق رســیده اند. ــه تواف ــة خارجــی ب ــه حمل هرگون
ــکا  ــت: امری ــز گف ــورک تایم ــة نیوی ــا روزنام ــه ب ــپ در مصاحب ترام
شــاید از برخــی کشــورهای ناتــو در برابــر اقدامــات تجاوزکارانــه و 

حمــالت احتمالــی روســیه، دفــاع نکنــد.
ــت از  ــت و حمای ــارۀ حفاظ ــن درب ــرد: م ــح ک ــه تصری او در ادام
ــاس  ــن اس ــر ای ــیه ب ــاوزات روس ــر تج ــک در براب ــورهای بالتی کش
تصمیم گیــری خواهــم کــرد کــه آیــا ایــن کشــورها بــه تعهدات شــان 

ــد. ــل کرده ان ــا عم ــال م در قب
اســتولتنبرگ در واکنــش بــه ایــن اظهــارات گفــت: مــن نمی خواهــم 
در رقابت هــای انتخاباتــی امریــکا دخالــت کنــم، ولــی چیــزی 
ــو  ــرای نات ــزی ب ــه چی ــه چ ــت ک ــن اس ــم ای ــم بگوی ــه می توان ک
ــک  ــو ی ــو نات ــورهای عض ــن کش ــته گی در بی ــت دارد. هم بس اهمی
ــا و  ــت اروپ ــرای امنی ــن ب ــت. ای ــرای ماس ــم ب ــدی و مه ارزش کلی
ــاع  ــا از یک دیگــر دف ــود. م ــکا خــوب خواهــد ب ــت امری ــرای امنی ب

می کنیــم.
در ســال 2014 میــالدی، ناتــو یــک نیــروی واکنــش ســریع را بــرای 
حفاظــت و حمایــت از کشــورهای آســیب پذیر ایــن ســازمان 
تشــکیل داده اســت تــا بــا اقدامــات روســیه در شــرق اروپــا مقابلــه 

کنــد.
ــاهده  ــتان مش ــأله را در افغانس ــن مس ــا ای ــزود: م ــو اف ــر ُکل نات دبی
ــان  ــی و نظامی ــی، کانادای ــزار اروپای ــا ه ــه ده ه ــی ک ــم، جای کردی
ــتادند. ــی ایس ــربازان امریکای ــانة س ــان شانه به ش ــورهای هم پیم کش
ترامــپ هم چنیــن تأکیــد کــرده اســت کــه در دوران ریاســت 
ــد  ــور خواه ــان را مجب ــم پیم ــورهای ه ــکا کش ــوری اش، امری جمه
ــند. ــر دوش بکش ــی را ب ــای دفاع ــار هزینه ه ــی از ب ــا بخش ــرد ت ک

معصومه سلطانی
در سال های اخیر، عالقه مندی جوانان به ورزش به ویژه شنا )آب بازی( سرمایه داران 
را تشویق به ایجاد مجتمع های آبی سربسته و سر باز در کابل و والیات کرده است. با 
وجود عالقه مندی پسران و دختران به ورزش شنا، با آن هم توجة سرمایه گذاران تنها 

بر ایجاد استخرهای ویژۀ مردان، متمرکز بوده است.
این درحالی است که تا سال گذشته، هیچ استخری برای زنان در کابل فعالیت نداشت. 
استخر در جاده های  به شنا، سرگردان و در جست وجوی  زنان و دختران عالقه مند 

شهر بودند.
اواخر سال گذشته، یک استخر خصوصی برای زنان در کابل شروع به فعالیت کرد؛ اما 

به دالیل امنیتی، این استخر زنانه به گونة پنهانی فعالیت دارد.
یکی از کسانی که به این استخر زنانه می رود، هلنا صبوری است. هلنا در رشتة اقتصاد 
در یکی از دانشگاه های خصوصی کشور دانشجو است. او یک دختر شناگر است و با 
تمرینات مداوم، طی مدت چهار ماه، توانسته است که ورزش شنا را به گونة حرفه یی 

یاد بگیرد.
دیدن  و  تعقیب  با  او  بلکه  است،  نگرفته  فرا  را  شنا  ورزش  مربی یی،  هیچ  نزد  هلنا 
ویدیوهای آب بازی، توانسته انواع شنا را بیاموزد و با خودش تمرین کند. هلنا وقتی 
که برای اولین بار شنا کرده، هنوز در خاطره اش است. او می گوید: »خیلی هیجانی شده 

بودم و از این که شنا می کردم، لذت می بردم«.
هلنا اکنون شنا را خیلی خوب یاد گرفته است. او با خنده می گوید: »روزهای اول که 
شنا را شروع کرده بودم، تنها داخل آب دست و پا می زدم و خود را در گوشه یی از 

حوض می گرفتم و می  ترسیدم که در قسمت های عمیق حوض بروم«.
خانم صبوری می گوید که سه روز پشت سرهم، روزانه چند ساعت شنا می کرده تا 
این که توانسته اطمینان پیدا  کند که وقت شناکردن غرق نمی شود. او پس از سه روز، 
یکی از روش های شنا به نام »شنای پروانه یی« را یاد می گیرد. هلنا از بازار برای خود 
مایو، عینک شنا و کاله الستیکی چسپان می خرد و از آن ها هنگام شنا استفاده می کند.

هلنا می گوید که بیشتر زنان به خاطر تفریح و یا هم برابری تناسب اندام، دوست دارند 
شنا کنند. به گفته او بانوان کمتر به شنا به گونة یک ورزش حرفه یی، می نگرند.

این دختر شناگر می افزاید، اکثر بانوانی که به این استخر می آیند، از طبقه مرفة  جامعه اند 
و به ندرت در میان شان بعضی از دانشجویان  نیز دیده می شوند.

کابل  شهر  در  اما  می باشد.  افغانی   500 زن  هر  برای  زنانه  استخر  به  ورودی  تکِت 
تکت های ورودی استخرهای مردانه 250 الی 500 افغانی است.

هلنا بعد از چهار ماه دیگر نتوانسته است که شنا کند. چون او توان پرداختن این مقدار 
پول را روزانه ندارد. این دختر شناگر می گوید: »پشت شناکردن دِق شده ام. نزدیک به 

چهار ماه است که شنا نکردم. خیلی دلم می خواهد که شنا کنم«.
از زنان حمایت می کنند، می گوید:  از مقامات و دونر هایی که  انتقاد  با  هلنا صبوری 
»حمایت از زنان تنها با نوشتن در فیسبوک و یا ظاهرشدن در رسانه ها نیست، بلکه 

کمک کردن آنان برای رسیدن به آرزوهای شان می تواند باشد«.
کشور  در  اولین بار  »برای  می گوید:  آرزوهایش  از  یکی  مورد  در  صبوری  خانم 

می خواستم تیم شنای بانوان را ایجاد کنم، اما به هر دری که زدم، ناامید برگشتم.«
افغانستان برای  اما در  از ورزش های دوست داشتنی است؛  او می افزاید که شنا یکی 

زنان، شناکردن و وجود استخرهای زنانه با چالش های زیادی مواجه است.
یاسمین تالش، یکی از دانشجویان دانشگاه کابل است که عالقه مندی زیادی به ورزش 
شنا دارد و می گوید که بعد از دیدن کلیپ های شنای بانوان، دوست دار این ورزش 

شده است.
یاسمین به خاطر تناسب اندام، شادابی و طراوت جلدش، دوست دارد که شنا کند. اما 
او از نبود حوض های زنانه در کابل ناراحت است. او می گوید، هیچ گاهی نتوانسته 
است تا حوض آب بازی برای زنان را پیدا کند و شنا کند. یاسمین منتظر ایجاد و افتتاح 

حوض های آب بازی برای زنان در کابل است.
از  یکی  شنا  که  می گوید  کابل  دانشگاه  در  جامعه شناس  استاد  نیک بین،  زینب 

محبوب ترین ورزش ها در بین اقشار مختلف جامعه است.
دید  بیان می کند که  افغانی  مردساالری در جامعه  فرهنگ  به  اشاره  با  نیک بین  خانم 
مردان نسبت به زنان هنوز هم صرف مادر بودن، همسر بودن و خواهر بودن است و 

جامعة مردساالر حاضر نیست هویت اجتماعی زنان را بپذیرد.
این جامعه شناس می افزاید که خانم ها با کار و تالش های خسته گی ناپذیر در خانواده 

و در اجتماع، نیاز اساسی به تفریح و ورزش دارند.
خانم نیک بین با تأکید می گوید که خیلی از زنان به انتظار راه اندازی استخرهای زنانه اند 
تا بتوانند همانند مردان، آزادانه به این ورزش بپردازند. او در ادامه می افزاید که وجود 

حوض های آب بازی برای زنان در جامعه یکی از نیازهای مبرم آن ها است.
این  کرد.  آغاز  فعالیت  به  1383خورشیدی  سال  در  افغانستان  شنای  فدراسیون 
فدراسیون، به تازه گی توانسته است که توجة فدراسیون شنای آسیایی و شنای جهانی 

را جلب کند و برنامه هایی برای آینده، روی دست گیرد.
اواخر،  این  در  که  می گوید  افغانستان  شنای  فدراسیون  رییس  طاهری،  احسان اهلل 
سکتورهای خصوصی به ورزش پُرطرف دار شنا توجه کرده و برای ایجاد استخرهای 
سرپوشیده، سرمایه گذاری کرده است. اما به گفته او، این استخرهای خصوصی برای 

مردان است و فقط یک استخر خصوصی برای زنان در کابل فعال است.
آقای طاهری می افزاید که کمیته بانوان در فدراسیون شنای افغانستان، برای اولین بار 
طی دو یا سه ماه آینده ایجاد خواهد شد و بعد از آن، بانوان عالقه مند می توانند که بعد 
از شرکت به این فدراسیون، شنا را به گونة حرفه یی بیاموزند و بعد وارد تیم منتخب 

ملی شوند و در مسابقات ملی و بین المللی شرکت کنند.
او می افزاید که نبود استخرهای زنانه، یکی از مشکالت اساسی بانوان عالقه مند به شنا 

در افغانستان است.
احسان اهلل طاهری به وجود حمام های زنانه در کابل اشاره می کند و می گوید که  در 
کابل حمام های زنانه بدون داشتن مشکل امنیتی به فعالیت  ادامه می دهند، پس وجود 

حوض های زنانه نیز مشکل ساز نخواهد بود.
فدراسیون شنای افغانستان از تمام سرمایه گذاران و تاجران افغانستانی می خواهد تا به 
ورزش پُرطرف دار شنا در میان دختران و پسران افغانستان توجه جدی کنند و در این 
راستا سرمایه گذاری ها و همکاری های شان را با فدراسیون شنای افغانستان نیز شریک 

سازند تا جوانان بتوانند مدال های افتخار را در این ورزش کسب کنند.

تأکیدنشستایتالفضدداعشبرافزایش
همآهنگیوآمادهگیبرایجنگموصل

واکنـشدبیـرُکلنـاتو
بهاظـهاراتاخیـرتـرامپ

شنا،ورزشمخفیانهدختراندرکابل وحید عمر

قابل توجه رسانه های محترم!
اگــر چــه همــکاران رســانه یی بــا مــا در ایــن مــورد 
تمــاس نگرفته انــد ولــی در پیونــد بــه قضیــة هویــت 
محمــد ریــاض و بــه ادامــة نوشــتة داکتــر هامــی، ســفیر افغانســتان 
در ســویدن ایــن وضاحــت را بــه عنــوان حفــظ متقــدم می نویســم.

ــتانی از  ــزار افغانس ــد ه ــه دو ص ــک ب ــته نزدی ــال گذش در دو س
ــده اند.  ــرازیر ش ــا س ــه اروپ ــناد ب ــدون اس ــی و ب ــای قاچاق راه ه
در ایــن میــان، قطعــًا اتبــاع ایــران و پاکســتان هــم بــرای تســریع 
رونــد پذیرش شــان در اروپــا از نــام افغانســتان بــه این جــا 
ــی  ــورهای اروپای ــی از کش ــه یک ــاًل ب ــی مث ــا وقت ــد. این ه آمده ان
ــد  ــوند و بع ــی می ش ــن رهنمای ــای مهاجری ــه کمپ ه ــند، ب می رس
ــان  ــم برای ش ــا ه ــوند و ی ــا رد می ش ــی، ی ــل قانون ــی مراح از ط
ــور ها  ــن کش ــری در ای ــچ مهاج ــود. هی ــت داده می ش ــناد اقام اس
ــای  ــت خــود از نماینده گی ه ــت هوی ــرای تثبی ــدارد ب ضــرورت ن

ــد. ــه کن ــندی ارای ــان س ــور های متبوع ش ــی کش سیاس
ــم مســایل  ــان و ه ــن خودش ــی براســاس قوانی کشــور های اروپای
ــن را تثبیــت  ــن مهاجری ــی ای ــه حقــوق پناهنده گــی وقت ــوط ب مرب
کشــورهای  سیاســی  نماینده گی هــای  بــا  می کننــد،  هویــت 
متبوع شــان تمــاس نمی گیرنــد. زیــرا از دیــد مقامــات ایــن 
ــی  ــات سیاس ــا مقام ــو ب ــک پناهج ــاختن ی ــه رو س ــور ها روب کش
ــوق مهاجــرت  ــد خــالف حق ــرار کرده ان ــه از آن ف کشــورهایی ک

اســت.
فــرض کنیــم اگــر محمــد ریــاض پاکســتانی بــوده و در جرمنــی 
ــام افغانســتانی اســناد اقامــت داده شــده ایــن تصمیــم  برایــش به ن

قطعــًا تصمیــم حکومــت آلمــان اســت.
ــت  ــند اقام ــا س ــال ها ب ــد س ــی می توان ــا ایران ــتانی ی ــک پاکس ی
ــد.  ــی کن ــتان زنده گ ــر از افغانس ــک مهاج ــوان ی ــه عن ــا ب در اروپ
کســانی کــه از آدرس افغانســتان بــه ایــن کشــور ها پنــاه آورده انــد، 
تنهــا وقتــی بــه مــا مراجعــه می کننــد کــه ســند اقامــت بــه دســت 

آورده باشــند و بــرای ســفر نیــاز بــه پاســپورت داشــته باشــند.
ــپورت  ــذ پاس ــرای اخ ــفارت ب ــه س ــان ب ــان مراجعة ش ــا در زم م
ــم کــه  ــا هــم تشــخیص کردی ــم و ی ــی کــه شــک کردی در صورت
ــع  ــپورت توزی ــش پاس ــت برای ــتان نیس ــخص از افغانس ــالن ش ف
ــت  ــت اقام ــری در وضعی ــا تغیی ــالش م ــن ت ــی ای ــم. ول نمی کنی

آن هــا در اروپــا آورده نمی توانــد.

کام بخش نیکویی

وضعیت نگران کننده است!
ــت  ــو، وضعی ــه این س ــیدی ب ــة 90 خورش ــاز ده از آغ
ــت.  ــده اس ــی و... نگران کنن ــی، اجتماع ــی، فرهنگ سیاس
نســل دهــة نــود نســِل روزمــره زده و کم فکــری اســت کــه تنهــا بــه 
ــن  ــر ای ــد. اگ ــی فکــر می کن ــای مقطع ــروزی و موقعیت ه مســایل ام
وضعیــت همین گونــه و بــه همیــن ســیاق پیــش بــرود، مــا و در ُکل 
ــن  ــود. ای ــه رو می ش ــه روب ــری و اندیش ــدان کار فک ــه فق ــه ب جامع
وضعیــت از چنــد بُعــد آب می خــورد و خــودش را تغذیــه می کنــد:

فکری)صنفی شــدن  کار  و  فرهنــک  سیاســت،  1(قومی شــدن 
قومــی(؛ الیه هــای 

ــر  ــن و فک ــم در ذه ــة پوپلیس ــترش اندیش ــازی و گس ــای مج 2(دنی
ــای  ــر داده ه ــی ب ــردن مبتن ــروی و فکرک ــوان و پی ــه و ج ــل کهن نس

ــبوکی و...؛ فیس
اجتماعــی- کانون هــای  و  فرهنگــی  نهادهــای  3(پروژه یی شــدن 
سیاســی کــه بــار علمــی را بــر خطــوط اساسی شــان حمــل می کننــد؛

ــی،  ــس مداح ــه و برعک ــاد در جامع ــد و انتق ــوزۀ نق ــی ح 4(فراموش
ــی،  ــاد )سیاس ــام ابع ــی در تم ــف و تمجیدگرای ــفله پَروری، تعری س
حــاد  قوم گرایــی  و خویــش  و...(  دینــی  اجتماعــی،  فرهنگــی، 

الیه هــای اجتماعــی از چنیــن مســایل.
5(خالی شــدن جایــگاه مطالعــه و فکرکــردن در بیــن نســل دانشــگاهی 
ــه کار  ــد ک ــطحی. از مواردی ان ــن و س ــایل رویی ــه مس ــپیدن ب و چس
ــت  ــه وضعی ــه را ب ــیده و هم ــر کش ــه زی ــه یی را ب ــری و اندیش فک
اســفناک ســوق داده اســت کــه میــان ســیاه و ســفید نمی توانــی خــط 

جدایــی بکشــی.
ایــن وضعیــت اگــر بــر همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد، یقیــن دارم که 
ده ســال و یــا بیســت ســال بعــد، بســاط دانــش و معرفــت و دانایــی 
ــن نســل  ــده می شــود و محاصــل کار فکــری ای ــکان برچی ــن م از ای
ــی و تعریــف و  ــی، مذهب می شــود، یــک مشــت فحــش قومــی، زبان
تمجیدگرایــی محــض از وضعیــت و موقعیــت امــروز و فردای شــان.
ــی  ــنگینی را در پ ــای س ــت، بالهت ه ــدن وضعی ــت: قومی ش یادداش

ــی می ســازد! ــردا خــودش را آفتاب ــه ف ــروز ن ــه ام دارد ک

فیـسبـوک نـــامــه
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 رویترز
رییـس جمهـور ترکیه کـه در زمـان کودتا سرنوشـتش 
نامعلـوم بـود، توانسـت علیه دشـمنانش پیروز شـود و 
به سـرعت سـلطه خـود بر قـدرت را تحکیم بخشـید. 
امـا ایـن کودتـای نظامـی نافرجـام بیش از پیـش ترکیه 

آشـوب زده را دو قطبـی می کنـد.«
آشـوب و ناآرامـی بـه وجـود آمـده بـه دنبـال تـالش 
کودتـای جمعـه شـب هنـوز تمـام نشـده اسـت. ایـن 
مسـاله آسـیب روحـی و روانـی بـه ملـت وارد کرده و 
باعـث خسـارت جبـران ناپذیـری به ارتشـی شـده که 
اسـاس ثبات در کشـوری اسـت کـه با تروریسـت های 

داعـش و شـورش کردهـا مبـارزه می کنـد.
هیـو پـاپ و نگار گوکسـل از گـروه بین المللـی بحران 
می نویسـد: در پایـان رجـب طیـب اردوغـان، رییـس 
جمهـور ترکیـه و طرفدارانـش در روز کودتـا پیـروز 
شـدند امـا هیـچ کـس در ترکیـه در بلندمـدت پیـروز 
نشـده اسـت. با توجه به تشـدید ناآرامی در همسایگی 
ترکیـه، آسـیب وارد شـده بـه ارتـش از همیشـه مهمتر 

بود. خواهـد 
ایـن تـالش کودتـا توسـط گروهـی در داخـل ارتـش 
در  ناسیونالیسـتی  و  مذهبـی  احسـاس  فـوران  باعـث 
حمایـت از اردوغـان شـد کـه دولـت را بـرای انجـام 
از  تـن  هـزاران  اسـت.  کـرده  ترغیـب  سـرکوب ها 
ادارات  و  دانشـگاه ها  دادگاه هـا،  ارتـش،  از  مخالفـان 

پاکسـازی شـدند. دولتـی 
اردوغـان و حـزب حاکم »عدالت و توسـعه« که ریشـه 
در سیاسـت های اسـالمی دارد فتـح اهلل گولـن، مبلـغ 
اسـالمی سـاکن آمریـکا را به رهبـری این کودتـا متهم 
می کننـد و خواسـتار اسـترداد او از آمریـکا شـده اند. 
سـخنگوی اردوغان گفت: درخواسـت رسـمی استرداد 

فتـح اهلل گولن تنظیم شـده اسـت.
از  بیـش  نافرجـام کـه در آن  ایـن کودتـای  از زمـان 
230 تـن کشـته شـدند حـدود 35 هـزار عضـو ارتش، 
پلـس، قـوه قضائیـه و ادارات دولتـی بازداشـت یـا بـه 
اتهـام ارتبـاط با طرفـداران گولـن و جنبـش »هیزمت«  
بازداشـت شده اند. براسـاس گزارش شـبکه تلویزیونی 
بخـش  بـه  شـنبه  سـه  روز  پاکسـازی ها  ایـن   TRT
آمـوزش و پـرورش نیـز رسـیده و بـه روسـای تمامی 
دانشـگاه ها دسـتور داده شـد تا اسـتعفا دهنـد و مدرک 
21 هـزار معلـم مدرسـه خصوصی باطل شـد. مدارس 
خصوصـی در داخـل و خـارج از ترکیـه از قدیـم برای 
جنـش گولـن نیروهـای جدیـد و منابـع مالـی فراهـم 

بودند. کـرده 
خاطـر  بـه  کودتاچـی  سـربازان  اینکـه  بـا  همزمـان 
هدفشـان بـرای تصـرف قـدرت چندین فرونـد تانک، 
هلی کوپتـر، جنگنـده  و هواپیمـای جنگـی را تصـرف، 
سـاختمان پارلمـان و مقـر اطالعات را بمبـاران و برای 
اشـغال فـرودگاه و پل های اصلی در اسـتانبول مبادرت 

کردنـد، 1400 تـن زخمـی شـدند.
واشـنگتن  بروکینگـز  موسسـه  از  آلتینـای  هـاکان 
تمامـی  ایـن یـک زخـم اسـت و هماننـد  می گویـد: 
زخمی هـا هـر چیـزی را کـه نزدیکـش بیایـد تحـت 
الشـعاع قـرار می دهـد. قطعـا ایـن مسـاله بـه اردوغان 
که مدت هاسـت دربـاره توطئه های شـیطانی طرفداران 
گولـن صحبـت کرده، کمـک می کنـد و در حال حاضر 
توطئـه ای وجـود دارد کـه نسـبت به آنچه کـه اردوغان 

فکـرش را کـرده بـود، شـیطانی تر اسـت.
ظاهـرا ایـن پاکسـازی ها فراتـر از طرفداران ادعا شـده 

فتـح اهلل گولـن صـورت می گیرد.
ایـن  از  دارنـد  قصـد  آن هـا  مطمئنـم  آلتینـای گفـت: 
رویـداد بـرای پاکسـازی دیگـر عناصـر ناطلـوب نیـز 
اسـتفاده کننـد. آنچـه رخ داد آنقـدر بـزرگ و سـنگین 
اسـت که الزم نباشـد آن ها آتـش بیشـتر در آن بریزند. 
خـود ایـن اقـدام بـه تنهایی و بـه اندازه کافـی تحریک 

اسـت. آمیز 
سـرعت و انـدازه ایـن سـرکوب به همراه مطرح شـدن 
اعـدام  احیـای مجـدد مجـازات  بـرای  درخواسـت ها 
کـرده  نگـران  را  غربـی  متحـدان  کودتاچیـان،  بـرای 
اسـت. آن ها تاکیـد دارند که آنـکارا باید اجـرای قانون 

را در ایـن کشـور کـه عضـو ناتـو و نامـزد پیوسـتن به 
اتحادیـه اروپـا اسـت و قدرتمندتریـن متحـد مسـلمان 

واشـنگتن محسـوب می شـود، حفـظ کنـد.
چنیـن  بـه  اسـت  بعیـد  می گوینـد:  گـران  تحلیـل 
درخواسـت هایی اعتنـا شـود. ایـن کودتـای نافرجـام 
رهبـری ترکیـه را بـه لـرزه انداخـت و نزدیـک بـود 
اردوغـان و دیگـر مقامـات ارشـد را از قـدرت بردارد.

این کودتا همه چیز را تغییر می دهد
کـه  اردوغـان  می گوینـد:  ترکیـه  تحلیل گـران  برخـی 
گفتـه بـه صـورت حیـرت انگیـز از تـرور شـدن بـه 
دسـت شورشـیان جان سـالم به در بـرده، از این کودتا 

بـه عنـوان بهانـه ای بـرای تمدیـد و تحکیـم قدرتـش 
می کنـد. اسـتفاده 

آن هـا می افزاینـد: ایـن کودتـای نـاکام، اردوغـان را بـه 
تجهیـزات و مهماتـی برای برداشـتن موانـع باقی مانده 
در تالش هایـش بـرای جایگزینـی سیسـتم دموکراسـی 
مجهـز  جمهـوری  ریاسـت  سیسـتم  بایـک  پارلمانـی 
کـرد؛ اقدامـی کـه نیازمنـد تغییـر قانون اساسـی اسـت 
و مخالفـان اردوغـان ایـن اقـدام را بـه عنـوان راهی به 

سـمت افزایـش خودکامگـی و اسـتبداد می بیننـد.
یکـی از منتقـدان دولـت ترکیـه کـه از ترس بازداشـت 
خواسـت نامـش فاش نشـود، گفت: اردوغـان می تواند 
رییـس جمهوری شـود کـه همواره آرزویش را داشـت 
امـا ترکیـه در حـال حاضـر غیرقابـل مدیریـت اسـت. 
هیـچ قانـون عملی بـرای از میان برداشـتن این اشـتیاق 

کـه  دارد  وجـود  بسـته  سیسـتم  یـک  نـدارد.  وجـود 
همیشـه فشـار را انباشـته می کند. مـا وارد یـک پرتگاه 

شـده ایم.
ایـن در حالـی اسـت کـه معاونیـن اردوغـان چنیـن 
ادعاهایـی را رد می کننـد. ابراهیـم کالیـن، سـخنگوی 
اردوغـان گفـت: چندیـن هـزار سـرباز در ایـن تـالش 
کودتـا دسـت داشـتند و کامـال طبیعی اسـت کـه ترکیه 
اجـرای قانـون را بـرای بازداشـت مظنونیـن متهـم بـه 

کند. اعمـال  خیانـت 
او به خبرنگاران در اسـتانبول گفت: هیچ چیز اسـتثنایی 
یـا حیـرت آوری درباره ایـن حقیقت کـه چندین هزار 

تـن بازداشـت شـده اند، وجـود نـدارد. اردوغـان ایـن 
کودتـا را »هدیـه ای از جانـب خـدا« خطـاب می کنـد 
کـه او را قـادر سـاخت تـا ارتـش را پاکسـازی کنـد و 
این پاکسـازی گسـترده شـامل دادگاه قانون اساسی نیز 
می شـود کـه منتقـدان اردوغـان آن را بـه عنـوان تنهـا 
هیاتـی کـه قـادر اسـت فرسـایش اجـرای قانـون رابـه 

چالـش بکشـد می داننـد.
کتـاب  نویسـنده  و  نویـس  مقالـه  آکیـول،  مصطفـی 
»اسـالم بدون افـراط گرایان: یکـی از موارد مسـلمانان 
بـه  را  چیـز  همـه  کودتـا  ایـن  گفـت:  آزادی«  بـرای 
چالـش می کشـد. ترکیـه در وضعیـت بسـیار متشـنجی 
قـرار دارد. خشـونت این سـرکوب یک نگرانی بسـیار 

اسـت. بزرگ 
او افـزود: تغییـر و تحـول بزرگی در ارتـش وجود دارد 

از افسـران پاکسـازی  امنیتـی و بسـیاری  نیروهـای  و 
آمـوزش  و  آن هـا  جایگزینـی  نحـوه  شـد.  خواهنـد 
دادن بـه نیروهـای جدیـد موضوعـات مهـم و اساسـی 
محسـوب می شـوند. ایـن یـک بحـران بـزرگ اسـت.

فروپاشی نهادی
در خیابان هـای ترکیـه طرفداران اسـالم گـرای ترغیب 
شـده حـزب عدالـت و توسـعه اردوغـان بـه نمایـش 
حمایـت از دولـت رژه رفتـه و نگرانی هـا نسـبت بـه 
مجـازات شـدید افـرادی کـه ظاهـرا طرفـدار گولـن 
هسـتند و دیگـر مخالفان را تشـدید می کننـد. برخی از 
چهره هـای دولتـی منتقـد اردوغـان از حضـور در مالء 

عـام و مشـارکت اجتنـاب می کننـد.
آلتینـای گفـت: چگونگـی اینکـه می خواهیـد مـردم را 
از حالـت بسـیج خـارج کنیـد یـک نگرانـی محسـوب 
فهرسـت  راس  در  ایـن  نمی کنـم  فکـر  می شـود. 
نگرانی هـای دولـت آنـکارا قرار داشـته باشـد چـرا که 

آنهـا تنهـا نگـران جانشـان هسـتند.
یکـی از دیپلمات هـای ارشـد غربـی مسـتقر در آنـکارا 
گفـت: حال وهـوای عمومی و بسـیج مردم اسـالم گرا 

اسـت. کننده  نگران 
آکیـول گفـت: در حال حاضـر اردوغان قـدرت و مقام 
و منزلـت بیشـتری بـه دسـت آورده و انتقـاد از او در 
ایـن مرحلـه ممکـن نیسـت چـرا کـه آنوقـت شـما به 
طرفـداری از کودتـا و کودتاچیـان متهم می شـوید. این 
ناآرامـی  وآشـوب برای مدتـی در ترکیه وجـود خواهد 

داشت.
ایـن کودتـای نـاکام شـکنندگی ارتش و سـرویس های 
اطالعاتـی را نشـان داده کـه در تشـخیص و شناسـایی 
زود هنـگام یـک توطئـه بـزرگ کـه شـامل فرماندهان 

ارشـد ارتـش و نیـروی هوایـی بـود نـاکام ماندند.
آلتینـای گفـت: ایـن خیلـی سـورئال اسـت. در حـال 
بخش هـا  از  بسـیاری  در  نهـادی  فروپاشـی  حاضـر 
ارشـد توسـط  از جنـرال  هـای  تـن  دارد. دو  وجـود 
معاونیـن ارشـد خـود گـروگان گرفتـه شـدند. مطمئنم 
اعتمـاد آنهـا متزلـزل شـده چـرا کـه اگـر نتواننـد بـه 
نزدیک تریـن پرسـنل خـود کـه 24 سـاعت روز را بـا 
آن هـا در ارتباطنـد اعتمـاد کننـد، چطـور می خواهند به 
دیگـر نیروهـای اعتمـاد کننـد. ایـن یک ضربـه محکم 

. ست ا
رویدادهـای اخیـر، ترکیـه را کـه بـه خاطـر تاثیـرات 
حمـالت کردها و عامالن انتحـاری داعش در وضعیت 
وخیمـی بـه سـر می بـرد، بی حفاظتـر و آسـیب پذیرتر 

می کنـد.
علی رغـم حمایـت احـزاب اپوزسـیون از اردوغـان در 
جریـان ایـن کودتـا، نگرانی هایـی دربیـن سـکوالرها 
وجـود دارد مبنـی بـر اینکـه ترکیـه که در حـال حاضر 
بـه خاطـر اسـالم گرایـی موکـد حـزب حاکـم عدالت 
و توسـعه دچـار اختـالف و تفرقه شـده بیـش از پیش 
بـه سـمت سیاسـت های مذهبـی پوپولیسـتی تر و یـک 
سـاختار  اسـتبدادی سـفت و سـخت تر پیش مـی رود.
در  مسـاجد  ائمـه  بی سـابقه  درخواسـت  بـه  ناظـران 
درخواسـت  بـه  کـه  می کننـد  اشـاره  ترکیـه  سراسـر 
اردوغـان پاسـخ مثبـت داده و از مومنیـن خواسـتند تـا 

بیاینـد. خیابان هـا  بـه  کشورشـان  از  دفـاع  بـرای 
مـارک پی یرینـی، سـفیر سـابق اتحادیه اروپـا در آنکارا 
و یکـی از کارشناسـان کارنگی اروپا گفت: دموکراسـی 
ترکیـه و وابسـتگی غرب نخسـتین قربانیان ایـن کودتا 

خواهنـد بود.«

انتقامجـویی
بـهبهـایسنگیـنثبـاتترکیـه
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