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ــا  ــی وزارت احی ــۀ همبســتگی مل ــق برنام ــته از طری ــۀ گذش ــل از یکده ــه قب ــه ک شــوراهای انکشــافی قری
ــی  ــارب عمل ــاال ، تج ــت ب ــی دارای ظرفی ــل مردم ــای اصی ــاد ه ــث نه ــود ، منحی ــده ب ــاد ش ــاف ایج وانکش
درراســتای حکومــت داری محلــی ، اداره ، تصمیــم گیــری ، وصالحیــت تعییــن اولویــت هــا ، توانســتند حــدود 
بیشــتر از )۸۸۷۰۰( پــروژۀ عــام المنفعــه را درســکتورهای مختلــف ، تطبیــق نمــوده وتغییــرات چشــمگیری را 

درزنــده گــی مــردم روســتا هــای کشــورما رونمــا ســازند.  
ــال  ــای کارآ و فع ــاد ه ــث نه ــتند  منحی ــان توانس ــازندۀ ش ــای س ــا عملکرده ــه ب ــافی قری ــوراهای انکش ش
درسرنوشــت اجتماعــی – اقتصــادی قریــه هــای خویــش مؤثــر باشــند و درزمینــۀ انکشــاف وبازســازی ، حــل 
منازعــات، کاهــش فقــر ورشــد ظرفیــت هــای مــردان وزنــان روســتاها اثــرات محســوس وقابــل مالحظــه یــی را 
از خویشــتن بجــا بگذارنــد. اینهمــه کارنامــه هــا وســتاورد هــای ارزشــمند شــوراهای انکشــافی قریــه ، موجــب 
ــدواری  ــار درخشــانی برخــوردار شــوند و امی ــردم سراســر کشــوراز اعتب ــت م ــان در ذهنی ــا آن شــده اســت ت

روستانشــینان مــا درعرصــه هــای مختلــف زنــده گــی بــه ســوی آنــان باشــد. 
روی همیــن اصــل اســت کــه اکنــون برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی بــا توجــه بــه ایــن خصوصیــت شــوراهای 
مذکــور، تــداوم ســازنده گــی وانکشــاف متــوازن و دراز  مــدت را دروجــود همیــن شــوراهای انکشــافی عملــی 
میســازد. تجــارب و اندوختــه هــای بــی نظیــر شــوراهای انکشــافی قریــه کــه اصــوالً ازابعــاد وســیع و فراگیــری 
بهــره دارد، راه را بــرای تطبیــق موفقانــۀ برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی بــه گونــۀ مطمئنــی هموارســاخته اســت .
شــوراهای انکشــافی قریــه با 
ــت رهبری  ــه برخصوصی تکی
ومدیریــت ســالم مردمــی 
خویــش درامــر انکشــاف 
اجتماعــی   – اقتصــادی 
کشــور  هــای   روســتای 
مــورد  ویــژه،  گونــۀ  بــه 
توجــه دولــت جمهــوری 
اســالمی افغانســتان قــرار 
ــون  ــه اکن ــت ک ــه اس گرفت
ــاق  ــی میث ــۀ مل ــق برنام تطبی
ــان  ــاالی آن ــهروندی را ب ش
اســت.  نمــوده  اعتمــاد 
اصــل  همیــن  بربنــای 

ــی  ــا وپیشــنهادات عمل ــاق شــهروندی ، نظره ــی میث ــۀ مل ــۀ برنام ــزرگ افتتاحی ــس ب ــل درکنفران ــدی قب چن
متکــی برتجربــۀ نماینــده گان شــورا هــای مذکــور بــرای پیشــبرد برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی خواســته شــد 
تــا برمبنــای آن یکــی از بزرگتریــن برنامــه هــای انکشــافی و ســازنده گــی شــهر هــا وروســتا هــای افغانســتان 

درعمــل پیــاده گــردد.  
ــا  ــات موجــب شــده اســت ت ــا وانکشــاف ده ــای وزرات احی ــه ه ــی  شــوراهای انکشــافی قری ــی عمل کارآی
ــۀ  ــا تجرب ــه شــود ت ــز پرداخت ــه تشــکیل شــوراهای انکشــافی شــهری نی ــاق شــهروندی ب ــی میث ــۀ مل دربرنام

ــق شــود . ــز درعمــل تطبی ــرای انکشــاف شــهرهای کشــور نی ــور ب مذک
هرچنــد کــه برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی یــک برنامــۀ بیــن الوزارتــی اســت و وزارتخانــه هــای ســکتوری 
دیگــر نیزدرتطبیــق برنامــۀ مذکــور ســهم بــه ســزا دارنــد ، امــا ازایــن حقیقــت نمیتــوان گذشــت کــه اساســی 
تریــن بخــش کار آن یعنــی انکشــاف روســتاهای کشــور بــا ایفــای نقــش فعــال شــوارها انکشــافی قریــه هــای 
وزارت احیــا وانکشــاف دهــات، صــورت میگیــرد. انکشــافی شــوراهای انکشــافی قریــه هــای افغانســتان عــالوه 
بــر تطبیــق هــزاران پــروژۀ عــام المنفعــۀ انکشــافی وبازســازی دردهــات کشــور ، قدمهــای اساســی ومثبتــی را 
درحــل منازعــات ، حکومــت داری محلــی ، انتخابــات دموکراتیــک وســایر ارزشــهای مردمــی ، برداشــته انــد. 
یکــی ازعمــده تریــن ارزشــهای شــوراهای انکشــافی قریــه ، همانــا ایجــاد نقــش فعــال بــرای زنــان روســتایی 
ــرادران خویــش درمهمتریــن  ــد ، درکنــار ب درسرنوشــت قریــه هاســت کــه دربیشــتر از یــک دهــه توانســته ان

شــان  روســتای  تصامیــم 
ــای  ــوند ودرقضای ــریک ش ش
مختلــف مربــوط بــه قریــه 
ــن  ــد. ای ــر نماین ــراز نظ ــا اب ه
ــت  ــده اس ــث ش ــت باع حقیق
کــه نقــش زنــان در برنامــۀ 
ــه  ــهروندی ب ــاق ش ــی میث مل
)۵۰٪( برســد. اکنــون زنــان 
شــهرها وروســتا هــای کشــور 
ــر  ــورت فعالت ــه ص ــد ب میتوانن
وبهتــر، ســهم بیشــتر شــان 
ــدن  ــش ران ــه پی ــۀ ب را درزمین
ــازی  ــاف وبهس ــۀ انکش گردون

ــد. ــا نماین ــان ایف کشورش

شوراهای انکشافی و برنامۀ ملی میثاق شهروندی

4560 خانواده از کندز بیجا شده اند
رسیده گی الزم به بیجا شده ها صورت نگرفته است!

اشرفغنی:

شیوة کار من عوام فریبانه نیست!
بیشتر از مسوولیتم کار کرده ام

نوې کرښې سازمان:

 کندز ناامنیو کې د دې والیت چارواکي ښکیل دي

کـرزی و شعـله ورسـازِی 
درگیـری های قـومی
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کرزی  حامد  سخناِن  برابر  در  واکنش ها  ظاهراً 
جنبۀ  طالبان  از  دفاع  در  پیشین  رییس جمهورِ 

قومی و تباری گرفته است.
حامد کرزی در مصاحبه با بی بی سی به صراحت 
اعالم کرد که طالبان یک قوِت افغانی هستند و 
در  را  افغانستان  خاک  از  قسمتی  هر  می توانند 

کنترل داشته باشند.
افغانستان  مردم  از  بسیاری  برای  سخنان  این 
موج  با  دلیل،  همین  به  و  بود  غافل گیرکننـده 
وسیعی از اعتراضات مواجه شد. هزاران تن در 
برضد  را  وسیعی  کمپایِن  اجتماعی،  شبکه های 
آقای کرزی راه اندازی کردند و خواهان محاکمۀ 
وی و تغییر نامِ میدان هوایی حامد کرزی به نام 

پیشیِن آن )فرودگاه کابل( شدند. 
اجتماعی محصور  به شبکه های  اعتراضات  این 
نماند. ده ها تن در مراسم یادبود از شهادت استاد 
ربانی در تاالر لویه جرگه، شعار مرگ بر کرزی 

سر دادند و او را حامی تروریستان خواندند. 
لویه  تاالر  در  ماهرانه  گونۀ  به  کرزی  آقای  اما 
قومی  جنبۀ  را  خودش  بر  اعتراض ها  جرگه، 
بیگانه  عّمال  را  معترضین  و  بخشید  تباری  و 
خواند. آقای کرزی بارِ دیگر با استفاده از تربیون 
مشروعیت  را  طالبان  جنِگ  اسالمی،  جمعیت 
بخشید و شعارهای خارجی ستیزانه اش را تکرار 
کرد. او گفت که خارجی ها نمی توانند در میان 

اقوام افغانستان تفرقه اندازی کنند. 
اما به محض  پایان یافتن مراسم، دو صف متضادِ 
موافقان و مخالفاِن کرزی شکل گرفت. مخالفان 
از  علنی  گونۀ  به  کرزی  حامد  این که  دلیل  به 
طالبان دفاع کرد و جنِگ آن ها را مشروع خواند، 
از  پس  فردی  این که  از  آن ها  بودند.  خشمگین 
از  افغانستان،  مردم  بر  حاکمیت  سال  سیزده 
گروه تروریستی طالبان دفاع می کند، شوکه شده 
بودند. در میان مخالفان، چهره هایی از هر قوم و 

تبارِ افغانستان حضور داشتند.
حامد  از  خوبی  شناخِت  سال  پانزده  طی  مردم 
مدارای  دلیل،  همین  به  کردند.  حاصل  کرزی 
فریِب  باعث  نتوانست  معترضانتش  برابِر  در  او 
مردم شود. پس از رویداد لویه جرگه، شماری از 
شهروندان گفتند که نباید فریب “مداری گری” و 
تبدیل به  او را  کرزی را خورد و  “عوام فریبی ”ِ 
را  پیشین  رییس جمهورِ  آن ها  ساخت.  قهرمان 

مسوول بحران کنونِی کشور می دانند.
ورزیدند  تالش  کرزی  ِحامد  مدافعان  اما 
دهند  جلوه  تباری  و  قومی  را  اعتراضات 
سازند.  تعصب  به  متهم  را  معترضان  و 
و  فیس بوکی  اعتراضاِت  راه اندازی  با  آن ها 
ابراز  کرزی  از  را  حمایت شان  راه پیمایی  هایی، 

داشتند.
پای  که  جایی  تا  یافت  ادامه  درگیری ها  این 
مقاماِت حکومتی هم به آن کشیده شد. نخست 
فرمانده پولیِس کندهار واکنش سختی در برابر 
معترضان نشان داد و سپس، حنیف اتمر مشاور 
شورای امنیت ملی، از آدرس یک نهاد حکومتی 
را “جاسوس”،  بر کرزی  معترضان  تند  لحِن  با 
بیگانه” خطاب کرد. درحالی  “مزدور” و “اجیر 
بر  پیوسته  این،  از  پیش  ملی  امنیت  که شورای 
ضد کرزی و حکومِت پیشین شعار سر می داد. 

برابر  در  اخیراً  نیز  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
اعالمیۀ دبیرخانۀ شورای امنیت ملی واکنش نشان 
داده است. جمعیت اسالمی با پخش اعالمیه یی 
اظهار کرده که آن ها با درک حساسیت اوضاع، 
حامد کرزی را به تاالر لویه جرگه دعوت نکرده 

بودند. 
جمعیت اسالمی، از دبیر شورای امنیت ملی هم 
آدرس  از  نباید  که  گفته  انتقاد کرده و  به شدت 
نهادهای ملی، صدای افتراق و گروه گرایی بلند 

شود.

نسبت  رازق  جنرال  و  اتمر  آقای  واکنش های 
تباری  به معترضان حامد کرزی، جنبۀ قومی و 
قومیِت  به خاطر  هیچ کس  که  درحالی  داشت. 
آقای کرزی، به او نتاخته بود. حامد کرزی عماًل 
در برابر دولت، مردم و منافع ملِی کشور موضع 
گرفته است. او با زیرپا کردِن خون هزاران سرباز 
کرد.  دفاع  طالبان  از  کشور  این  شجاِع  افسر  و 

بنابراین، مورد نکوهِش مردم قرار گرفت.
 این آقای کرزی است که به خاطر منافع خود، 
با استفاده از هر فرصت و زمینه یی، جنِگ سردِ 
او  انداخته و می اندازد.  به راه  تباری را  قومی و 
احساس  حاکمیتش،  دورۀ  پایان  یافتِن  از  پس 
محرومیت می کند؛ از این رو دفاِع او از طالبان یا 
به خاطر عقده اش در برابر دولِت کنونی صورت 
و  قبیله یی  تعلقاِت  به خاطر  هم  یا  و  می گیرد 

تباری، به این گروهِ تبه کار پناه می برد.
در این میان، عده یی پا را به خاطر معذرت خواهی 
و دلجویی از کرزی برهنه کرده اند؛ اما واقعیت 
این است که باید آقای کرزی از مردم افغانستان 
امنیتی شان  نیروهای  و  به شهدا  توهین  دلیِل  به 

معذرت بخواهد! 
بحران  که  نیست  پوشیده  کسی  هیچ  بر  دیگر 
فعلی در شمال کشور، ریشه در برنامه ریزی هاِی 
طالبان  رهاسازِی  با  کرزی  آقای  دارد.  کرزی 
عامل  گروه،  این  حضور  بستر  کردِن  فراهم  و 
اصلی بحران و هرج و مرج در شمال افغانستان 

می باشد. 
و اما، آن چه قابل درنگ است:

یک  به  توهین  نباید  کرزی  حامد  حامیان  ـ 
او  قبیلۀ  و  قوم  به  توهین  را  سیاسی  شخصیِت 
چنین  اخیر،  روزهای  اعتراضات  کننـد.  تلقی 
شده  توهین  کرزی  قومِ  به  گویا  که  می نمود 
مقابل  در  که  اعتراضی  باشد،  چنین  اگر  است. 
غنی در قندهار صورت گرفت نیز توهین به همۀ 
غلجایی ها شمرده می شود و تیره های غلجایی را 

در برابِر درانی ها قرار می دهد. 
ـ اعتراضاِت گسترده در برابر حامد کرزی در پی 
در  است.  گرفته  طالبانِی وی صورت  اظهارات 
واقع، مردم با حمله به کرزی، انزجار و نفرت شان 
هیچ  نمایندۀ  طالبان  کردند.  بیان  طالبان  از  را 
بوده  بین المللی  ترویستان  آن ها  نیستند.  قومی 
استخبارتِی  برنامه های  تطبیِق  برای  وسیله یی  و 
بیگانه گان می باشند و وظیفه یی نیز جز تبه کاری، 
از  کرزی  دفاِع  ندارند.  کشت وکشتار  و  ویرانی 
توجیه پذیر  و  پذیرفتنی  صورت  هیچ  به  آن ها، 

نیست.
ـ نباید اجازه دهیم زیر چتر قومیت، خیانت ها و 
جنایت های شماری از سیاست مداراِن افغانستان 
نادرسِت  پشتوانۀ  اگر  شود.  داشته  نگه  پنهان 
قومی نبود، حامد کرزی و همدستانش به خاطر 
هدر دادِن فرصت های طالیِی افغانستان و غارت 

میلیاردها دالر، باید راهی دادگاه می شدند. 
به امیـد روزی که خرد و عقالنیت، دامِن همۀ 
را  افغانستان  در  تباری  و  قومی  عصبیت های 
برچیند و به ما مجاِل تشخیِص دوست و دشمِن 

واقعی مان  را بدهـد!  

2 www.mandegardaily.com

مجتبی امیری

کـرزی و شعـله ورسـازِی 
درگیـری های قـومی

 

به صورِت سوال برانگیزی در مورد کنفرانس  ارگ ریاست جمهوری 
بروکسل تبلیغات و حتا شایعه پراکنی را آغاز کرده است. سخنگویان 
و اطرافیاِن رییس جمهوری چنان از کنفرانس بروکسل بزرگ نمایی 
می کنند که گویی افغانستان برای نخستین بار موفق شده کمک های 
جهانی را به دست آورد. یکی از سخنگویاِن آقای غنی نوشته است 
دولت  رهبران  بین المللی،  کنفرانس  یک  در  نخستین بار  "برای  که 
مورد سرزنِش مقام های جامعۀ جهانی" قرار نگرفتند. او دلیِل این امر 
را مرتب بودِن کارهای دولت وحدت ملی و توفیِق رهبراِن آن در 

امر قناعت دادِن جامعۀ جهانی توصیف کرده است.
کنفرانس های  بااهمیت ترین  از  یکی  بروکسل  کنفرانس  این که  در 
ولی  ندارد؛  وجود  شک  جای  بوده،  افغانستان  مورد  در  جهانی 
نباید از آن تصویرهای اغراق آمیز و غیرقابِل دفاع ارایه کرد. این که 
مورد سرزنش  دولت  رهبراِن  رییس جمهوری می گویند  سخنگویاِن 
رهبراِن  وقتی  هم  گذشته  در  نیست.  دقیقی  حرِف  نگرفته اند،  قرار 
با حرف های  می کردند،  شرکت  بین المللی  کنفرانس های  در  دولت 
عمکرد  بل  نمی شدند،  روبه رو  جهان  دولت های  سوی  از  رکیک 
دولت در زمینه های مشخص مورد انتقاد قرار می گرفت. همان کاری 
که در کنفرانس بروکسل نیز به صورِت واضح می شد آن را دید. همۀ 
دولت وحدت  کردند،  افغانستان صحبت  مورد  در  که  نماینده گانی 
را  آن  کارکردهای  از  برخی  و  نخواندند  موفق  دولِت  یک  را  ملی 
به شدت  فساد  با  مبارزه  و  خوب  حکومت دارِی  عرصۀ  در  به ویژه 

انتقاد کردند.
بروکسل  کنفرانس  وارد  قدرتمند  کارنامۀ  با  ملی  وحدت  دولت   
نشد. این دولت به هیچ یک از تعهداِت خود در برابر جامعۀ جهانی 
دولت  دستاوردهای  عنوان  به  آن ها  از  بتوان  که  است  نکرده  عمل 
و  ناکامی  پیشین،  دولِت  اندازۀ  به  ملی  وحدت  دولت  کرد.  یاد 
ناتوانی در کارنامۀ خود دارد. این دولت ظرف دو سال گذشته، به 
از  ارگ  سخنگویان  کند.  عمل  نتوانست  خود  تعهداِت  اصلی ترین 
چه دستاوردهایی سخن می گویند؟ آیا اصالحات انتخاباتی، مبارزه 
با فساد، ارایۀ حکومت داری مورد قبول مردم، تأمین امنیت و ده ها 
مورد دیگر انجام شده که کسی بگوید رهبران دولت با دست های پُر 

وارد کنفرانس بروکسل شدند؟ 
دهد،  انجام  می خواهد  که  را  پروژه هایی  اسناد  غنی  آقای  شاید 
به  اسناد  از همین  ارگ هم  باشد و سخنگویاِن  تهیه کرده  به خوبی 
نمی تواند  صورت  هیچ  به  اسناد  این  اما  کنند،  یاد  دستاورد  عنوان 
کرزی  آقای  روند.  حساب  به  دولت  عملِی  کارهای  عنوان  به 
بنیادی در  افغانستان هم همیشه از تغییراِت  رییس جمهوری پیشیِن 
کشور خبر می داد و حتا یک بار در سال های نخسِت حکومت دارِی 
خود، اعالم کرد که می خواهد افغانستان را به کشوری تبدیل کند که 
همۀ شهرونداِن آن موتِر شخصی داشته باشند. اما آن وعده ها هرگز 

جامۀ عمل نپوشیدند!
 امروز هم وقتی رهبراِن دولت از تغییراِت بنیادی سخن می گویند، 
دالر  میلیاردها  که  همان گونه  کرد.  باور  را  حرف های شان  نمی توان 
 1۵ این  شد،  حیف ومیل  گذشته  سال   1۵ ظرف  جهانی  کمک های 
و  گرفت  خواهد  قرار  حیف ومیل  مورد  نیز  تعهدشده  تازه  میلیاردِ 

بخش ناچیِز آن وارد زنده گی مردم خواهد شد. 
ساده ترین  نشده  موفق  هنوز  سال  دو  از  پس  ملی  وحدت  دولت 
انتخاباتی  نظام  اصالِح  به هدف  انتخاباتی  نهادهای  در  را  تغییرات 
چنان  از  ریاست جمهوری  سخنگویاِن  آن گاه  آورد،  وارد  کشور، 
خطور  هم  رهبران  مخیلۀ  به  هنوز  که  می گویند  سخن  تغییراتی 
شدند  بروکسل  کنفرانس  وارد  زمانی  دولت  رهبران  است.  نکرده 
این  ناامنی های خود قرار گرفت و هنوز هم  اوِج  افغانستان در  که 
ناامنی ها ادامه دارد. طالبان نزدیک است که حداقل سه شهِر بزرِگ 
افغانستان را به تسخیِر خود درآورند. قندز، هلمند و لغمان از جمله 
می گذرانند.  سر  پشِت  را  بحرانی  بسیار  وضعیتی  که  والیاتی اند 
خبرهای  نیز  ارزگان  و  فراه  بادغیس،  والیت های  از  همین طور 
ناخوشی شنیده می شود. آیا این ها دستاوردهای رهبران دولت بودند 

که وارد کنفرانس بروکسل شدند؟ 
دولت با بزرگ نمایی نمی تواند ناکامی هاِی خود را سرپوش بگذارد. 
دولِت موجود ناکامی های زیادی دارد که پس از کنفرانس بروکسل 
ناکامی ها  و  کاستی ها  این  اگر  کند.  اقدام  آن ها  رفِع  به  باید  واقعًا 
برطرف نشوند، به هیچ صورت نمی توان نسبت به آینده امیدوار شد. 
از جانب دیگر، وقتی سخنگویاِن رییس جمهوری در پی بزرگ نمایِی 
به  جهانی  جامعۀ  ویژۀ  توجه  از  ملی،  وحدت  دولت  دستاوردهای 
افغانستان بر اثر مساعِی آن ها سخن می گویند، مگر در گذشته این 
افراد از کارگزاراِن اصلِی دولت های پیشین نبوده اند؟ آقای کرزی که 
به تنهایی بر افغانستان حکومت نمی کرد. مسووالن و مقاماِت فعلِی 
همین ها  داشتند.  قرار  کلیدی  پست های  در  نیز  گذشته  در  کشور، 
بودند که به گفتۀ برخی ها پروپوزل تهیه می کردند و به قناعِت جامعۀ 
کنفرانس  نباید  پس  می پرداختند.  کمک هایش  ادامۀ  برای  جهانی 
به  واقع گرایانه  به صورِت  نتوان  که  کرد  بزرگ  چنان  را  بروکسل 
ارزیابِی دستاوردهای آن پرداخت. کنفرانس بروکسل زمانی اهمیت 
دارد که تعهداِت انجام شده از سوی رهبراِن دولت مو به مو صورِت 

واقعی به خود گرفته باشد.  

بزرگ نمایِی ارگ 
در مورد کنفرانس بروکسل
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نطامیان افغانسـتان از چندی بدین سـو در بیـش از ده والیت 
افغانسـتان بـرای از میـان برداشـتن گروه هـای تروریسـتی، 
شـب و روز در نبـرد هسـتند. والیت هـای کنـدز، بغـالن، 
هلمنـد، فـراه، بادغیس، فاریـاب، ارزگان، سـرپل، جوزجان، 
ننگرهـار و بخش هایـی از شـاهراه کابل-کندهـار، بیشـترین 

درگیری هـا را شـاهد بـوده اسـت.
در درگیری هـا میـان نیروهـای امنیتـی و طالبـان طی بیسـت 
افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  گذشـته،  سـاعت  چهـار  و 
ایـن  در  افغانسـتان  نظامیـان  داشـته اند.  دسـت آوردهایی 

والیت هـای بـا گـروه طالبـان و داعـش در نبـرد انـد.
فرسـتادن  بـا  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  و  نهادهـا 
خبرنامه هایـی، آخریـن جزییـات و تلفـات ایـن جنگ هـا را 

داده انـد. قـرار  رسـانه ها  اختیـار  در 
 گـروه طالبـان شـب گذشـته بـر پوسـته های امنیتـی پولیس 
در حـوزۀ دوم شـهر لشـکرگاه حملـه کردند که بـا مقاومت 

نیروهـای امنیتـی مواجه شـدند.
دفتـر رسـانه های والیـت هلمنـد با پخـش خبرنامه یـی گفته 
اسـت که گروه طالبان شـب گذشـته بـر پوسـته های پولیس 

در حوزۀ دوم شـهر لشـکرگاه حملـه کردند.
توسـط  طالبـان  گـروه  کـه حمـالت  می گویـد  دفتـر  ایـن 
نیروهـای امنیتـی عقـب زده شـدند. گـروه طالبان بـر منطقۀ 
»سـور گـودر« بـر پوسـته های امنیتـی پولیس حملـه کرده و 
پـس از حملـه، درگیـری بـه وقـوع پیوسـت کـه ۷ طلب به 
شـمول یـک فرمانـده آن ها به نـام »زرکـی« که مربـوط گروه 
جبـار شـجاع بـود، کشـته و 9 طالـب دیگـر زخمی شـدند.
هم چنـان، وزارت دفـاع کشـور اعـالم کـرده اسـت کـه در 
عملیـات نیروهـای امنیتی در مربوطات مرکـز والیت ارزگان 

1۳ طالب کشـته شـدند.
ایـن وزارت در خبرنامه یـی که منتشـر کرده، نگاشـته اسـت 
کـه در ایـن عملیـات تصفیه یـی ۲۳ طالـب دیگـر زخمـی 

. ند شد
بـه گـزارش وزارت دفـاع، عملیـات نیروهـای ارتـش ملـی  
در مرکـز والیـت ارزگان طـی ۲۴ سـاعت گذشـته صـورت 

اسـت. گرفته 
یـک  در  کـه  می گویـد  کشـور  دفـاع  وزارت  هم چنـان، 
درگیری در مسـیر شـاهراه کندهار-ترینکوت ۳ طالب کشـته 

و ۲ تـن دیگـر زخمـی شـدند.
می گوینـد  جوزجـان  محلـی  مقام هـای  ایـن،  بـا  هم زمـان 
هراس افگنـان  و  امنیتـی  نیروهـای  میـان  درگیرهـا  در  کـه 
 ۲۰ جوزجـان،  قوش تیپـۀ  و  درزاب  ولسـوالی های  در 
زخـم  دیگرشـان  تـن   ۴۰ و  شـده  کشـته  هراس افگـن 

ند. برداشـته ا
محمدرضـا غفـوری، سـخنگوی والـی جوزجان گفته اسـت 
کـه چهـار سـرباز پولیـس نیـز در ایـن درگیری هـا کشـته 
شـدند. ایـن درگیری هـا چهـار روز پیـش پـس از آن آغـاز 
ایـن  بخش هـای  بـر  طالـب  جنگجـوی  ده هـا  کـه  شـدند 

ولسـوالی حملـه کردنـد.
بـه گفتـۀ آقـای غفوری: ایـن درگیری ها تـا هنـوز ادامه دارد 
و نیروهـای پولیـس محلـی از والیت هـای سـرپل و فاریاب 

بـه کمک نیروهـای دولتـی در جوزجـان آمده اند.
بـا وجـود ایـن، دیـروز در سـقوط یـک فرونـد چرخ بـال 
نظامیان افغانسـتان در والیت بغالن، هفت تن کشـته شـدند.
افغانسـتان می گویـد: صبـح زود دیـروز، در  وزارت دفـاع 
سـاحۀ قرغـان تپـه ولسـوالی دندغـوری والیت بغـالن، یک 

هلیکوپتـر )M-1۷( نظامیـان افغانسـتان سـقوط کـرد که در 
نتیجـه، بـه شـمول چهار عملـۀ آن، هفت تن کشـته شـدند.
جنـرال دولـت وزیـری سـخنگوی وزارت دفـاع افغانسـتان 
می گویـد، ایـن هلیکوپتر سـاعت چهـار صبح دیـروز زمانی 
در سـاحۀ قرغـان تپـه ولسـوالی دندغـوری والیـت بغـالن 
سـقوط کـرد کـه به نیروهـای مسـتقر در آن منطقـه اکماالت 

می رسـاند.
رویـداد،  ایـن  در  اسـت،  گفتـه  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
چهـار عملـۀ ایـن هلیکوپتر و سـه سـرباز ارتش ملی کشـته 
شـده اند. بـه گفتـۀ جنـرال وزیری، یـک هلیکوپتـر دیگر نیز 

بـا هلیکوپتـری کـه سـقوط کـرد، شـامل عملیـات بود.
ایـن حـال، مسـووالن والیـت ننگرهـار می گوینـد، در  در 
ایـن  هسـکه مینۀ  ولسـوالی  در  نظامیـان  عملیـات  جریـان 
هالکـت  بـه  داعـش  جنگ جـوی  سـی  از  بیـش  والیـت، 

رسـیده اند.
قـول اردوی ۲۰1 سـیالت در زون شـرق، در خبرنامه یـی 
کـه  "شـفق سـیالب"  در جریـان عملیـات  اسـت،  نوشـته 
بـه تازهگـی آغـاز شـده اسـت، در بیسـت و چهـار سـاعت 
گذشـته و در منطقـۀ هـارون بابـای ولسـوالی هسـکه مینه، 

سـی ویک عضـو گـروه داعـش کشـته شـده اند.
در اعالمیـه هم چنـان گفتـه شـده اسـت کـه در ولسـوالی 
نازیـان نیـز در نتیجـۀ عملیات هـای نیروهـای امنیتـی، سـه 

داعشـی از پـا در آمده انـد.
در عیـن حال، دفتر رسـانه یی وزارت داخله، دیروز یکشـنبه 
1۸ میـزان، اعـالم کرده اسـت کـه در نتیجۀ عملیات کشـفی 
گـروه  جـذب  و  جلـب   مسـوول  پولیـس،  اسـتخباراتی  و 

داعـش در والیـت ننگرهار بازداشـت شـده اسـت.
فـرد  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  داخلـه  وزارت  خبرنامـۀ  در 
اسـماعیل نـام دارد و باشـندۀ اصلـی ولسـوالی هسـکه میه 

می باشـد. ننگرهـار  والیـت 
براسـاس گـزارش وزارت امـور داخلـه، این فـرد جوانان را 
در بـدل ۵۰ هـزار کلـدار پاکسـتانی در صـف جنگ جویـان 

گـروه داعـش جـذب می کرد.
در گـزارش آمـده اسـت که این فـرد برای اولین بـار ۵ جوان 
ننگرهـاری را در صـف جنگ جویـان گـروه داعـش جـذب 

کرده اسـت.
مسـوول جلـب و جـذب گـروه داعـش درحالـی از سـوی 
هفتـه  یـک  از  کـه  می شـود  بازداشـت  امنیتـی  نیروهـای 
امنیتـی  نیروهـای  زمینـی  و  هوایـی  این سـو، حمـالت  بـه 
ایـن گـروه در ولسـوالی های  افغانسـتان و خارجـی علیـه 
شـدت  دوبـاره  بتی کـوت،  و  نازیـان  هسـکه مینه،  اچیـن، 

اسـت. گرفتـه 
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ــم  ــش از چهارونی ــه بی ــد ک ــی می گوین ــع دولت مناب
هــزار خانــواده از والیــت کنــدز بیجــاد شــده انــد و 
ــد.  ــده ان ــل آم ــه کاب ــوادۀ آن ب ــا هفــت صــد خان تنه
امــا برخــی مهاجــران در کابــل می گوینــد کــه شــمار 
بیجــا شــده هــا بیشــتر از این هاســت و تنهــا نزدیــک 

بــه ســه هــزار خانــواه وارد کابــل شــده انــد. 
برخــی از بیجــا شــده های کنــدز کــه بــه کابــل 
متــواری شــده اند، ادعــا می کننــد کــه برای شــان 
رســیده گی الزم نشــده و برخــی از آنــان شــب 
ــپری  ــاز س ــوای ب ــل در ه ــگار کاب ــارک زرن را در پ
کرده انــد. امــا، مســوول بیجــا شــده های وزارت 
ــه  ــرای رســیده گی ب امــور مهاجریــن می گویــد کــه ب
ــل  ــم کاری در کاب ــدز 9 تی ــگ کن ــده های جن بیجا ش

ــت. ــده اس ــن ش تعیی
ــه  ــدز ب ــا از کن ــاد خانواده ه ــمار زی ــه او، ش ــه گفت ب
والیــات کابــل، تخــار، مــزار و برخــی از مرکــز 
ــن  ــبتًا ام ــه نس ــوالی هایی ک ــه ولس ــدز ب ــت کن والی

هســتند بیجــا شــده اند.
ــا  ــل، ادع ــدوز در کاب ــدۀ قن ــا ش ــداهلل، بیج ــا حمی ام
ــهر  ــواده از ش ــه هزاز خان ــوز س ــا هن ــه ت ــد ک می کن
ــه  ــه گفت ــت. ب ــده اس ــواری ش ــل مت ــه کاب ــدز ب کن
ــک  ــدازۀ ی ــه ان ــی ب ــر دولت ــی وغی ــای دولت او نهاده
ــه  ــی ک ــد. در حال ــک نکرده ان ــان کم ــه آن ــوت« ب »ت
اعضــای شــمار زیــاد ایــن خانواده هــا بیمــار هســتند؛ 
امــا نهادهــای دولتــی نتوانســته اند یــک آمــار درســت 
ــای  ــه نهاده ــد ب ــند. او می گوی ــته باش ــان داش از آن

دولتــی درخواســت  همــکاری کردیــم؛ امــا مســووالن 
ــا  ــی ت ــد ول ــا می آین ــا در روی  جاده ه ــدار م ــه دی ب
هنــوز همــکاری صــورت نگرفتــه اســت. امــا آقــای 
ــد  ــی گوی ــدز م ــت کن ــی والی ــال مدن ــدی فع مجی
ــده ها  ــا ش ــه بیج ــه ب ــی ک ــوز کمک های ــا هن ــه ت ک
ــدار دارو  ــون و مق ــه خ ــه ۴۰ خریط ــورت گرفت ص
ــی  ــان و فعــاالن مدن ــری، جوان ــأت رهب از طــرف هی
ــان، 1۵۰ بســته دارو از وزارت  ــت تخــار، هم چن والی
صحــت عامــه بــه همــکاری نهــاد WHO و برخــی 
ــت  ــه والی ــک و آب ب ــان خش ــد ن ــا مانن از کمک ه

ــدز رســیده اســت. کن
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــدوز ب ــک بیجــا شــده قن ــا ی ام
کنــدز  از  کــه  خانواده هایــی  بیشــتر  کــه  گفــت 
بــه والیــت کابــل بیجــا شــده اند، در خانه هــای 
بســته گان و دوســتان خــود هســتند کــه دریــک 
ــماری از  ــده اند و ش ــا ش ــواده جابج ــی ۵ خان حویل
ــوای  ــل در ه ــگار کاب ــارک زرن ــا در پ ــن خانواده ه ای

بــاز شــب را ســپری کرده انــد. 
ــار رییــس  ــی اســت کــه مهــر خــدا صب ــن در حال ای
بیجــا شــده  های وزارت امــور مهاجریــن بــه روزنامــه 

مانــدگار گفــت ۷۰ خانــواده در حــال حاضــر در 
ســاحه خیرخانــه هســتند و 1۳۰ خانــواده در  داخــل 
ــن  ــرای ای ــه ب ــای اولی ــه کمک ه ــد ک ــهر رفته  ان ش
ــن، اداره  بیجــا شــده ها در هماهنگــی وزارت مهاجری
مبــارزه بــا حــوادث و نهادهــای بین المللــی صــورت 

می گیــرد.
ــار در مــورد شــمار بیجــا شــده گان کنــدز  آقــای صب
ــدود ۷۰۰  ــه در ح ــد ک ــده می گوی ــل آم ــه کاب ــه ب ک
ــمار  ــه ش ــد ک ــل آمده ان ــه کاب ــدز ب ــواده از کن خان
ــد کــه  ــاز مانده ان ایــن خانواده هــا از ثبــت راجســتر ب
ــتر  ــت راجس ــاره ثب ــا دوب ــه ت ــورت گرفت ــالش ص ت

شــوند.
ــا آمــار  او گفــت کــه 9  تیــم کاری توظیــف شــده ت
درســت بیجــا شــده گان والیــت کنــدز را مــورد 

ــد. ــرار ده ــی ق بررس
آقــای صبــار می گویــد: کمک هــای اولیــه ماننــد 
ــرای  ــپزی ب ــوازم آش ــامیدنی، ل ــرم، آب آش ــذای گ غ
خانواده هــا بیجــا شــده انجــام شــده و یــک کلنیــک 
ــم. ــاد کرده ای ــان ایج ــیده گی آن ــرای رس ــی را ب صح
ــان،  ــد خ ــر محم ــه انجنی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
معــاون اول ریاســت اجرایــی بــه اعضــای کمیســیون 
ــی  ــای طبیع ــا رویداده ــارزه ب ــی مب ــی  آماده گ عال
ــدز و  ــات  کن ــدگان والی ــه بیجاش ــه  ب ــتور داد ک دس

ارزگان کمک هــای فــوری صــورت گیــرد.
هم چنــان، محمــد اســلم ســیاس، معــاون وزیــر 
ــه حــوادث طبیعــی، در  ــور رســیدگی ب ــت در ام دول
ــدز و ارزگان  ــات  کن ــدگان والی ــم بیجاش ــورد رق م
ــون ۴۵6۰   ــه تاکن ــت ک ــه اس ــات داده  و گفت معلوم
خانــواده از شــهر کنــدز بــه والیــات تخــار، بدخشــان، 

ــد. ــده ان ــروان بیجاش ــل و پ ــخ، کاب ــالن، بل بغ
در همیــن حال،اعضــای مجلــس ســنا می گوینــد کــه 
ــگ در  ــده های جن ــژه بیجاش ــه وی ــدوز ب ــردم کن م
بدتریــن حالــت قــرار دارنــد و بایــد کمیتــه حــاالت 
ــان رســیدگی کنــد.  ــه آن ــر ب اضطــرار هرچــه زود ت

ابوبكر صديق

اشرفغنی:جنگ در بیش از ده والیت جریان دارد
شیوة کار من عوام فریبانه نیست!

بیشتر از مسوولیتم کار کرده ام

4560 خانواده از کندز بیجا شده اند
رسیده گی الزم به بیجا شده ها صورت نگرفته است!

رییس جمهـور غنـی شـام دیـروز در یـک کنفرانـس ویدیویـی گفت 
کـه پـس از این با کسـانی که مانـع اصالحـات در نهادهـای دولتی و 

بـه ویـژه نیروهـای امنیتی شـوند، برخـورد قاطع خواهـد کرد. 
آقـای غنـی کـه پـس از برگشـت از کنفرانـس بروکسـل بـا مـردم 
آن  بـا  افغانسـتان  تهدیدهایی کـه  بـه  اشـاره  بـا  می کـرد،  صحبـت 
روبروسـت، گفت که قشـر سیاسـی باید در رونـد اصالحات همکار 

 . ند شو
او بـه شـدت از دخالـت  در تعیین و تقرر افسـران در نیروهای امنیتی 
انتقـاد کـرد و گفت کـه این مداخـالت عامل اصلی تلفـات نیروهای 

امنیتی اسـت و بایـد متوقف گردد.
او فسـاد و قانـون گریـزی را دشـوارترین عرصـۀ کاری حکومـت 

خویـش دانسـت و گفـت کـه  
تنهـا داعـش و طالـب دشـمن مـردم افغانسـتان نیسـت؛ بـل عناصـر 
مفسـد و مافیایی کـه ایـن کشـور را در نـزد جهانیان بدنام می سـازند، 
نیـز دشـمن هسـتند. او گفـت کـه جنایت این فـراد کمتـر از جنایت 

نیست. تروریسـتان 
آقـای غنـی بـا بیـان این کـه شـیوۀ کاری مـن عوام فریبانـه نیسـت، 
گفـت کـه اکنون وقـت به ثمر نشسـتن تعهـدات اسـت. او گفت که 
کارهـای نمایشـی آسـان اسـت؛ از همه مسـووالن دولتـی می خواهم 
فرهنـگ تـالش و جدیـت را در نهادهـای دولتـی نهادینه بسـازند تا 

دیگـران از آنهـا بیاموزند. 
او بـا اشـاره بـه کمـک 1۵.۲ میلیـارد دالـری کـه جامعـه جهانـی در 
کنفرانـس بروکسـل بـه افغانسـتان تعهـد سـپرد گفـت کـه جامعـه 
جهانـی با یک پیش شـرط بـه افغانسـتان کمک کرده اسـت و آن این 
کـه نهادهـا بایـد بتوانننـد پالن خویـش را ترتیـب بدهند. او هشـدار 
داد کسـانی کـه نتواننـد پالن درسـت تهیـه کنند و بودجـۀ خویش را 

مصـرف نماینـد، سـبک دوش خواهند شـد. 
آقـای غنـی با اشـاره به اظهـارات والی کنـدز گفت که هیچ مسـوول 
دولتـی حـق ندارنـد ضعف هـا و کوتاهی هایـش را بـه گـردن قضا و 

قـدر بیاندازد. 
رییـس جمهـور غنـی گفـت کـه مـا نمی توانیـم تـا آخـر بـه کمـک 

خارجـی متکـی باشـیم. 
او افـزود کـه سیسـتم اداری مـا به اصالحـات جدی ضـرورت دارد. 

بازدهـی سیسـتم اداری کشـور بـه زودی باید افزایـش یابد. 
او گفت که من بیشتر از مسوولیت های خود کار انجام داده ام.

او از سیاسـیون و بـه ویـژه جوانان خواسـت که بـرای اصالحات در 
نظـام همـکاری کننـد. او هشـدار داد که بـدون همکاری و دسـت به 
دسـت هـم دادن ابهام هـای کالنـی در برابـر مـا قرار خواهد داشـت.

بـه گفتـۀ آقـای غنـی، جنـگ مـا یـک الیـه نـدارد. در ایـن جنـگ 
حلقـات مافیـای مـواد مخـدر و گروه های دیگـر جهانی نیز شـریک 

 . هستند
او بـه جنـگ تبلیغاتـی دشـمن اشـاره کـرد و گفـت کـه نبرد مـا تنها 
در میـدان جنـگ نیسـت؛ بلکـه دشـمن جنـگ روانـی را دنبـال مـی 
کننـد. بیاییـد ایـن پـالن شـیطانی را نـاکام سـازیم. نگذاریم دشـمن 

بـه هدفش برسـد. 

ACKU



از هر منظری که بنگریم، منطقۀ ما در چند دهۀ اخیر 
پُرتالطم بوده است؛ هم از منظر سیاسی و نظامی، هم 
اقتصادی و اجتماعی.  در این میان، یکی از پدیده هایی 
که به شکِل شدیداً تأثیرگذاری مورد استفاده قرار گرفته 
است، دین و باورهای دینی بوده است. در طول این 
سال ها، مردم منطقه و به ویژه شهروندان افغانستان، به 
رویه های درشت و سنگین و گاه عجیِب اسالم سیاسی 
استخوان  و  پوست  و  با گوشت  را  آن  و  برخورده اند 
تجربه کرده اند. با تمام این تجارِب سنگین و معموالً 
به  با وجود روند واضحًا رو  دردناک و مسأله ساز، و 
نقدهای  منطقه، جای  تندرو در  فرقه های  رشِد برخی 
سنتِی  اسالم  حتا  و  سیاسی  اسالم  محکِم  و  استوار 
از  ویژه  به  است،  بوده  خالی  زیادی  تا حد  نقدگریز، 

سوی پژوهشگراِن مسلماِن داخل کشور. 
تنگناها«  و  افراط گرایی،  نوزایی،  عسعس،  اذا  »واللیل 
پژوهشگر  محق،  محمد  از  است  جدیدی  کتاِب  نام 
حوزۀ  عالقه مندان  به  اخیراً  که  مسلمان،  نواندیش 
شده  عرضه  همین باره  در  اتفاقًا  و  اسالمی  مطالعات 
این  پیشین  برخی کتاب های  به ساِن  این کتاب،  است. 
به  که  گفت وگوهایی اند  و  مجموعه مقاالت  نویسنده، 
اسالم می پردازد.  در جهان  مسایل عمدۀ روز  بررسی 
از نظر موضوعی می توان کتاب را به دو حوزۀ بزرگ 
بخش بندی کرد. یکی حوزۀ مرتبط به آگاهی، هویت، و 
معرفت در جهان اسالم و باالخص افغانستان، و دیگری 
دهشت افگنی  افراط گرایی،  فرقه گرایی،  به  مرتبط 
در  مقاالت  آن که  با  این ها.  به  مرتبط  جریان های  و 
دوره های زمانِی متفاوت نوشته شده و برخی از آن ها 
با  رسیده اند،  نشر  به  مجالت  یا  روزنامه ها  در  قباًل 
مستحکم  موضوعی شان،  ارتباط  و  چیدمان شان  آن هم 
و منطقی می نماید و ربط وثیقی با آن چه ظاهراً مؤلف 

مراد می کند،  دارد. 
ویژه  به  کتاب،  نخستین  مقاالت  می دانم،   که  تا جایی 
»نواندیشی به مثابۀ نوزایی«، »تبارشناسی آگاهی نوین«، 
نظر  از  مهمی  حرف های  ما«  آگاهی  در  »دیگری  و 
عالم  کمتر  که  کرده اند  مطرح  را  شناختی  و  معرفتی 
دینی در افغانستان تا حال به آن پرداخته است. این از 
دو جهت مهم است؛ یکی تازه گِی موضوع و دیگری 

ملتهِب  اوضاع  در  کردن شان  مطرح  برای  شجاعت 
کنونی.

به  نوزایی«  مثابۀ  به  »نواندیشی  مقالۀ  در  محق  محمد 
این نکتۀ پُراهمیت اشاره می کند که چرا در کشورهای 
مسلمان علوم ساینسی - که فارغ از تغییر در جهان بینی 
می توانند اقبال حضور یابند - با استقبال مواجه شدند،  
تغییر  در  بارزی  نقش  که   - انسانی  علوم  به  لیکن  و 
خوش  روی   - دارند  بالنده  تمدنی  سیر  و  نگرش ها 

نشان داده نشد.
»به مرور زمان، و به حکم ضرورت، برنامه های آموزشی 
کشورهای اسالمی نوسازی شد و برخی از دانش های 
جدید به آموزش همه گانی راه یافت. اغلب این دانش ها،  
دانش های پایه بودند مانند ریاضیات، ساینس، شیمی، 
از  بسیاری  یادگیری  برای  که  آن ها،  توابع  و  فیزیک، 
رشته ها مانند پزشکی،  مهندسی، صنعت، تجارت و ... 
گزیری از این ها نیست. اهمیت این دست از دانش ها 
برای همه یا اکثریت دست اندرکاراِن سیاست و تعلیم 
در کشورهای مسلمان آشکار بود و نیازی به مقابله در 

آن ها دیده نمی شد.
دانش های دیگر که اصطالحًا علوم اجتماعی و انسانی 
نبودند،  برخوردار  نیک بختی  این  از  خوانده می شوند، 
از علت های  به آن ها داده نشد. یکی  بهای چندانی  و 
این امر این بود که برخی صاحب نظران دانش ها را به 
دو دوستۀ بی طرف و جانب دار تقسیم کرده بودند، به 
این معنا که دانش هایی مانند ریاضیات و ساینس رنگ 
هیچ ایدیولوژی، مذهب و فرهنگ خاصی را به خود 
فرهنگی  و  مذهب  هیچ  با  لحاظ  این  از  و  نمی گیرد 
از  برخی  که  صورتی  در  ندارند،  ناسازگار  میانۀ  هم 
دانش های اجتماعی و انسانی این گونه نیستند، یا دست 
کم می توان این ایراد را بر آن ها وارد کرد که رد پای 
اعتقادات مذهبی یا تعلقات فرهنگی صاحب نظران در 

آن ها کمابیش قابل پیگیری است...«
بازتر شدن بیشتر این بحث را می توان در مقالۀ بعدی 
درشت  برخورد  علت  و  نوین«  آگاهی  »تبارشناسی 
صراحِت  با  نویسنده  کرد.  پی گیری  غیرمنعطف  و 
علوم  نیافتِن  اقبال  چگونه  که  می کند  بیان  بیشتری 
انسانی و پالیسی سازی های منشأگرفته از ایدیولوژی و 

تنگ نظری های فرقه یی- اعتقادی و ستیزمندانه بوده اند 
که عرصه را بر خالقیت و بالنده گی و پرورده گی تنگ 
کرده و انسان های این سرزمین ها را ناتوان از شناخت 
علل و معلول و شناخت بهتر سازوکار جهان:   "سخن 
و  جماعت ها  نسب  که  نیست  این  سِر  بر  این جا  در 
گروه های معاصر به کجا می رسد. مهم تر از آن تصحیح 
تصوری است که رویدادها را به شکل ایدیولوژیک به 
جای دیگری ارجاع می دهد و از طریق کشیدن هاله یی 
از قدسیت به دور اتفاقات و تحوالت تاریخی، منطق 
رویدادها  این  آسیب شناسی  و  مختل،  را  آن ها  تحلیل 
را دشوار می گرداند. در حقیقت اشکال عمده در این 
اتفاق  را  آن چه  که  است  این  مسأله  با  برخورد  طرز 
افتاده است به جای برگرداندن به اسباب و علل طبیعی، 
دربارۀ  الهی  سنت های  به  آن ها  از  شرع  زبان  در  که 
اجتماع و تاریخ تعبیر و موجب عروج و نزول ملت ها 
دانسته می شود، به اسباب و عللی رازآلود برمی گرداند 
و با ایجاد الیه یی متافیزیکی برای حوادث، آن ها را از 

تیررس نقد و تحلیل علمی دور می سازد".  
تا نقش  این است  به نظر می رسد نویسنده در تالش 
را در عقب مانده گی  تنگ نظری  ایدیولوژی و  هولناِک 
فکری و علمِی مسلمانان نشان دهد و این که چگونه 
این جوامع با طرح دشمن تراشی های هویت محور، در 
خود  جمعِی  روان  گسترده گِی  و  پیشرفت  به  نهایت 
ضربات جبران ناپذیر وارد کرده اند. »در آگاهی نوین 
بسیاری  و  دارد  کانونی  جایگاهی  دیگری  مسلمانان، 
اهداف،  تعیین  دشمنی ها،  دوستی ها،  تصمیم ها،  از 
و  گرفته  صورت  پایه  این  بر  استراتژی ها  طراحی  و 
اسالم  غرب،  تمدن  و  ما  مانند  اصطالحاتی  می گیرد. 
و  اسالم  رابطۀ  غرب،  و  شرق  رابطۀ  غرب،  تمدن  و 
فرنگ، و آن چه از این قبیل است، همه تغییراتی است 
از یک مفهوم کلیدی که از عناصر عمدۀ آگاهی جمعی 

نخبگان ما در عصر حاضر بوده است. 
تصویر دیگری/غرب در آگاهِی ما اما الیه های مختلف 
دو  یکی  به  آن  فروکاستِن  و  قضیه  ساده سازی  دارد. 
انگاشتن  نادیده  و  دینی،  یا  سیاسی  جزیی  مولفۀ 
مردم شناختی،  فلسفی،  فرهنگی،  تاریخی،  مولفه های 
از عواملی است که  جامعه شناختی، و روان شناختی،  

می اندازد.  خطا  به  را  ما  او،  با  مان  نسبت  تعیین  در 
نوع نسبتی که ما با این دیگری برقرار کرده ایم، بخش 
و  سیاسی،   اجتماعی،   مالی،  ذهنی،   نیروی  از  عمده یی 

فرهنگِی ما را خرج خود کرده است.«
پیامد دیگری  »ما« و »دیگری«  ایجاد  این که چگونه  و 
تحلیل های  از  گرفتن  فاصله  و  شدن  دور  جز   نداشته 
رهگشا.  و  کارساز  و  روشمند  و  علمی  و  محکم 
ما  آگاهِی  امروزین  الیۀ  فرایند شکل گیری  در  »آن چه 
دربارۀ دیگری قابل تذکر است، غیاب نگرش روشمند 
و  بحث ها  یعنی  است.  آن  مطالعۀ  و  شناخت  در 
گفت وگوهایی که میان نخبگان ما در این زمینه جریان 
مانند دیگر  دانشی خاص که  پیدایش  به  داشته است، 
رشته های علمی پایه های متودیِک خود را داشته باشد، 
نیانجامیده و اغلب بحث ها با رنگ و بوی ایدیولوژیک 

مطرح شده است...«
رگه هایی از این رویکرد انتقادی - تحلیلی را می توان 
چه  یافت،  وضوح  به  نویسنده  بعدِی  نوشته های  در 
تندروی  گروه های  و  سلفیت  نقد  به  که  آن جایی 
آن جایی  چه  و  می رود  داعش  و  تحریر  حزب  چون 
بزرگ،  ادعاهای  برخالف  که  می کند  مشخص  که 
با  نه هم ربط محکمی  زایندۀ اخالق است و  نه  دین 
»نوزایی،   مقالۀ  در  او  دارد.  سیاست ورزی  و  سیاست 
»...پیامبر  که:   می کند  بیان  گم شده«  پرسمان  و  اخالق 
اسالم به مفهومی از اخالق اشاره داشت که در فرهنگ 
آن روزگار به عنوان مکارم اخالق معروف بود. اساسًا 
نیست، و ریشه در  دینی  مکارم اخالق دستاورد هیچ 
این جا  در  دین  نقش  دارد.  آدمی  سرشت  و  فطرت 
از  دسته  این  برای  تقویت کننده  و  حمایت کننده  نقش 
اخالقیات است. یعنی مثاًل عدالت، احسان به ضعیفان 
و مستمندان، ایثار و ازخودگذری و ده ها امر اخالقی 
نیازی  که  می نمایند  بدیهی  آدمی  برای  چنان  دیگر،  
دین  تا  و  بدهد،  توضیح  را  آن ها  خوبی  کسی  نیست 
از خوبی آن ها پرده به یک سو نزند، راهی برای درک 

فضیلت آن ها نباشد.«
به باور من، محمد محق یکی از معدودترین پژوهشگران 
اسالمی، به ویژه در افغانستان، است که با لحنی آشکار 
داعش  توجیه،  و  پنهان کاری  و  پوزش طلبی  بدون  و 
به  که  مسلمانانی  البته  می داند؛  مسلمان  را  داعشیان  و 
اسالم  غیرقابل انعطاِف  و  تندروانه  شدیداً  نسخۀ  یک 
باور دارند و بر اساس این نسخه، از ارتکاب جنایات 
هولناک روی گردان نیستند. او انکار کردِن این موضوع 
را نه مفید می داند و نه هم به نفع وضعیت جاری در 
بیش  کوفتنی  هاون  در  آب  را  آن  و  منطقه  و  کشور 
نمی پندارد.  "شماری از ما خود را به هر دری می زند تا 
ثابت کند که داعش و اعماِل آن ربطی به اسالم ندارد. 
همچنان که شماری از رهبران میانه رِو غرب نیز،  بنا به 
تأکید  جنبه  همین  بر  دپلماتیک  و  سیاسی  مالحظات 
می کنند. اما این تالشی بیهوده است. بیهوده است اگر 
بخواهیم با استناد به پیشینۀ غیرمذهبی و احیانًا انحرافی 
شماری از اعضای داعش کوشش کنیم که این گروه را 

نامسلمان و منحرف از اسالم معرفی کنیم.«  
نگرشی که تقریبًا در سرتاسر مقاالت و گفت وگوهای 
نویسنده می توان یافت، چه آن جایی که از هویت سازی 
تحلیل  به  که  آن جایی  و چه  می زند،  اخالق حرف  و 
سیاست های گروه ها و فرقه های تندرو می رود، بیشتر 
متمایل به نگرش »نقد خودی« است. به عبارت دیگر، 
و  بگیرد  را  خواننده  دست  تا  می کند  تالش  نویسنده 
بگوید که به جای انتقاد کردن و شکایت کردن و گله 
کردن و بد گفتن و شکاکیت ورزی به غیرمسلمانان و پناه 
بردن به تیوری توطیه، و به جای نادیده گرفتِن اهمیت 
تحلیل و اندیشه ورزی و تحقیق های علمی و روشمند 
برای رسیدن به کنهِ  مشکالت و یافتن علت های عمدۀ 
مشکالت امروزین، بهتر است تا فردی که در جامعه/
جوامع مسلمان زنده گی می کند، در تالش برای تعقل 
ورزیدِن بیشتر و رسیدن به افق های بازتر و پنجره های 
که  باشد  مختلفی  علوم  از  استفاده  امکان  و  گشوده تر 
در این مسیر او را یاری می رسانند، مثاًل انسان شناسی، 

جامعه شناسی، روان شناسی، علوم شناختی و ...
با آن که نمی توان با قاطعیت گفت که »واللیل اذا عسعس. 
. .« حق مطلب را به شکل تمام و کمال در حوزه های 
مورد بحثش ادا کرده است، چون این موضوعات نیاز 
به مباحث گسترده تری دارند، اما به گماِن من این کتاب 
گامِ بسیار ارزنده یی را در این مسیر برداشته که ممکن 
است آغازگِر یک روند تأثیرگذار در حوزۀ نواندیشی 
و تحقیق به شکِل عام و نواندیشی دینی و پژوهش در 

این بخش به شکِل خاص باشد.

* عنواِن این نوشته را از تعبیر مؤلف در وصف امام 
ابوحنیفه وام گرفته ام. 
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یادگارِی بزرگ چارلز 
دیکنز برای ما!

بدون شک، چارلز دیکنز یکی از نویسنده گان مهم و 
تاثیرگذارِ قرن نوزدهم است. اما تاثیرگذاری شخصیِت 
وارد  و  گذاشته  پشت سر  را  ادبیات  مرزهای  دیکنز 
که  جایی  تا  است،  شده  امروز  جهاِن  مردم  فرهنگ 
مرهوِن  را  بیستمی  مان  قرن  عقاید  و  مفاهیم  از  خیلی 
او هستیم. در این نوشتۀ کوتاه، بررسی شده است که 
او به جز »آرزوهای بزرگ«، »دیوید کاپرفیلد«، »الیور 
بزرگ  هدیه های  چه  نوشته هایش،  دیگر  و  تویست« 

دیگری برای ما به یادگار گذاشته است. 

کریسمس 
اگر چارلز دیکنز را »کاشف کریسمس« بدانیم، اغراق 
آیین  مذهبی  جنبۀ  گرفتن  نظر  در  از  فارغ  نکرده ایم. 
از کریسمس سراغ  ما  امروزه  که  مراسمی  کریسمس، 
به  داریم، ساخته و پرداختۀ ذهِن چارلز دیکنز است. 
گفتۀ »لی هانت« - نویسنده و منتقد ادبی ـ اوایل قرن 
نوزدهم هیچ کس اسمی از کریسمس نمی آورد. عمِق 
این بی توجهی تا جایی است که گفته می شود جلسات 
مسوولیت  زمان  آن  در  که  کارلتون  باشگاه  هفته گی 
ریاست حزب محافظه کار انگلیس را بر عهده داشت، 
دقیقًا در روز کریسمس برگزار می شد و حتا به تعویق 

نمی افتاد. 

با این که عده یی معتقدند »پرنس آلبرت« ایدۀ درخت 
عدۀ  اما  کرد،  معرفی  بار  اولین  برای  را  کریسمس 
آیین های  از  دیکنز  دقیق  توصیفات  معتقدند  زیادتری 
کریسمس در کتاب هایش، الهام بخش نسل های بعدی 
در برگزاری مراسم باشکوه کریسمس شده است. ایدۀ 
کریسمس  خودشان،  اصطالح  به  یا  برفی  کریسمس 
مطرح  دیکنز  چارلز  توسط  بار  اولین  برای  هم  سفید 
شد. او در رمان »سرود کریسمس« طوری کریسمس 
را با چاشنِی مناظر زیبای برفی توصیف کرده بود که 
با طعم برف تجربه  را  همه وسوسه شدند کریسمس 
کنند. »پیتر آکروید« در کتابی که پیرامون زنده گی نامۀ 
است:  کرده  اشاره  جالبی  موضوع  به  نوشته،  دیکنز 
»بررسی های زمانی-تاریخی نشان می دهد چارلز دیکنز 
را  برفی  کریسمسی  زنده گی اش،  اول  سال  در هشت 
به چشم دیده است. میزان بارش برف در آن سال ها 
واقعًا سفیدپوش می شده  بوده که همه جا  زیاد  آن قدر 
است.« شاید جملۀ »چسترتون« ـ دیکنزشناس ـ دربارۀ 
بهترین  ما  کریسمسِی  باورهای  بر  دیکنز  اثرگذاری 
دیکنز،  »کریسمس های  باشد.  بخش  این  جمع بندی 
چه اسکروچ را متحول کرده باشد، چه نه؛ قطعًا ما را 

متحول کرده است«. 

فقر 
دیکنز یکی از اولین نویسنده گانی بود که موقع نوشتن 
داستان هایش، به فکر افراد فقیر هم بود؛ شاید به همین 
باشد  فقری  دقیق  توصیفگر  توانست  او  که  بود  دلیل 
خود  می زد.  موج  ویکتوریایی  دورۀ  در  لندن  در  که 
دیکنز از خانواده یی بی پول برخاسته بود. پدرش شم 
اقتصادِی خوبی نداشت و شش ماه از دوازده ماه سال 
را به خاطر بدهی هایش زندانی بود! دیکنز وقتی کودک 
بود، به شدت کار می کرد و تصاویری که از کار کردِن 
دیده ایم،  او  رمان های  در  آبکی  و سوپ های  کودکان 

چندان زادۀ تخیل دیکنز نبوده است. 

دیکنز پس از این که دیکنز شد، اصطالح »پارتی بازی« 
انداخت که اشاره به سلطۀ اشراف بر قشر کم  را جا 
درآمد یا رابطه مداری به جای ضابطه مداری داشت. اما 
حاال کار به جایی رسیده است که هر کس می خواهد 
را  دیکنزی«  »فقر  اصطالح  کند،  صحبت  فقر  دربارۀ 
برای توصیفش به کار می برد. البته »بنجامین دزراییلی« 
- نویسنده - هم در کتاب هایش اوضاع نابه سامان لندن 
این  یکه تاز  هم چنان  دیکنز  اما  کشیده،  تصویر  به  را 

عرصه است. 

کمدی مدرن 
بود،  خوبی  قصه نویس  این که  بر  عالوه  دیکنز 

داشت  عادت  او  بود.  هم  فوق العاده یی  داستان گوی 
و  بازی  فوق العاده یی  و جذبۀ  طنز  با  را  داستان هایش 
و  بودند  دیکنز  خود  آِن  از  شخصیت ها  کند.  روایت 
او زبان شان را خوب بلد بود. پروفسور جان موالن از 
دانشگاه لندن می گوید: خیلی موقع ها اگر ما بخواهیم 
خیلی  زمان ها  آن  که  دیکنز  داستان های  از  برش هایی 
هیچ وجه  به  کنیم،  روایت  می رسیده  نظر  به  خنده دار 

بامزه نخواهد بود. 
اما نکتۀ جالب دقیقًا همین جا است. جادوی دیکنز این 
است که با رمان های ظاهراً ساده اش، ابعاد گستردۀ طنزی 
که در کالم مردم جاری است را برای همه ملموس تر 
کمدین های  که  باورند  این  بر  زیادی  عدۀ  می کند. 
آرماندو  هستند.  دیکنز  بعدی  نسل های  از  امروزی، 
النوچی – نویسنده و کمدین – می گوید: »نثر دیکنز 
به گونه یی است که ما فکر می کنیم با یک رمان نویس 
این گونه  واقعیت  در  اما  مواجهیم.  ویکتوریایی  جدی 
تا به  بهترین طنزپردازانی است که  از  او یکی  نیست. 
معیار سنجش  او  نوشته های  است.  زندگی کرده  حال 
طنزنویس های  و  است  مدرن  طنز  نوشته های  کیفیت 
دیکنز  دیالوگ های  هستند.  او  مدیوِن  واقعًا  امروزی 

ریتم دارند و در عین عامیانه بودن، سطحی نیستند.« 

سینما 
تعداد اقتباس های ادبی از آثار چارلز دیکنز آن قدر زیاد 
است که تقریبًا همۀ بازیگران حرفه یی و غیرحرفه یی 
سینما حداقل در یکی از اقتباس های ادبی دیکنزی بازی 
کرده اند. با این حال، سرگئی آینزستاین – کارگردان و 
ویژه گی های  از  »خیلی  – می گوید  نظریه پرداز روسی 
تحت  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  امروزه  که  سینما 
است.«  آمده  به وجود  دیکنز  دیدگاه های خاص  تاثیر 
او تدوین موازی را یکی از اکتشافات دیکنز می داند. 
و  قصه  دو  همزماِن  روایت  معنای  به  موازی  )تدوین 

سپس پایان دادِن هر دو با یک کلوزآپ است(. 

از طرفی دیگر، پروفسور گرام اسمیث – نویسندۀ کتاب 
دیکنز و رویای سینما – مدعی است اگرچه نمی توان 

گرفت،  نادیده  را  سینما  پیشرفِت  در  او  کلیدِی  نقش 
اعتبار  فاقد  سینماست،  خالق  دیکنز  که  نظریه  این  اما 
است و قابل قبول نیست. »هنگامی که سینما روی کار 
برای  مفیدی  سینمایی  دیکنز خوراک  نوشته های  آمد، 
تهیۀ آثار سینمایی فراهم کرد.« طبق آمار، حدود 1۰۰ 
نسخۀ مختلف از اقتباس های سینمایی دیکنزی فقط به 
صورت فیلم صامت وجود دارد و البته این آمار، روز 
به روز در حال افزایش است. یکی از دالیل این اتفاق، 
نثر تصویری دیکنز و توصیف های دقیق وی از مکان ها 
دانشگاه  از  تئودور هاوت  پروفسور  است.  اتفاقات  و 
کنتاکی معتقد است: تاثیرگذاری دیکنز بر سینما، چیزی 
بیش از اقتباس های سینمایی است. او ارایۀ مضامین نو 
و تکنیک های جدید و امروزی تر را هدیۀ بزرگ دیکنز 

به سینما می داند. 

اسامی بامسما 
هنرمندانۀ  نام گذاری  و  دیکنز  شخصیت پردازی 
دیکنز  دستاوردهای  بزرگ ترین  از  یکی  کاراکترها، 
 9۸9 بریتانیا،  ادبی  لغت شخصیت های  فرهنگ  است. 
اسم را فهرست کرده که دیکنز از روزهای اول نوشتن 
به عنوان خبرنگار تا آخرین روزهای دست به قلم بودن 
است.  داده  قرار  استفاده  مورد  رمان نویس،  به عنوان 
پیش از دورۀ دیکنز، شخصیت ها گهگاه اسامی نمادین 
اما او تصمیم گرفت طرحی نو در انداخته و  داشتند، 
اسامی شخصیت ها را به گونه یی انتخاب کند که بیانگر 
نام گذاری  علت  باشد.  نیز  آن ها  خلق وخوی  و  منش 
دیگر  پاره یی  و  است  از شخصیت ها مشخص  بعضی 
شخصیت ها  این  از  یکی  شاید  دارد.  توضیح  به  نیاز 

»مگ ویچ« رمان »آرزوهای بزرگ« باشد. 

کوچک  پیپ  داستان  اوایل  که  است  دزدی  همان  او 
داستان  روایی  سیر  پیشرفت  با  و  کرده  کمک  او  به 
متوجه می شویم او پدرخواندۀ پیپ ـ شخصیت اصلی 
تعابیر  ویچ«  »مگ  نام  است.  شده  ـ  بزرگ  آرزوهای 
تلمیح  تا  دزدی  به  نمادین  اشارۀ  از  دارد.  متفاوتی 
تاریخی به یکی از شخصیت های انجیل، مردان عاقل. 

از  دیکنز  چارلز  از  پس  زیادی  نام آشنای  نویسنده گان 
این تکنیک استفاده کردند؛ افرادی چون جیمز جویس، 
تامس پینچن، مارتین امیس و اف اسکات فیتزجرالد. 
از شخصیت های دیکنز آن قدر معروف هستند  بعضی 
معرفی  به  نیازی  و  شده اند  زبان  از  جزیی  کامال  که 
ندارند. مثاًل همه می دانند وقتی از اسکروچ می گوییم، 

از انسان های خسیس و ناخن خشک حرف می زنیم. 

دیدگاه ما به قانون 
غم زده«  »خانۀ  داستان  نکته،  این  برای  مثال  بهترین 
از  از دهۀ هفتاد و پیش  این رمان قبل  اتفاقات  است. 
و ضمن  داده  رخ  قوانین  روی  شده  انجام  اصالحات 
انتقاد خود  مورد  را شدیداً  داستان، قشر وکال  روایت 
از  بیش  بی اعتمادی  نیست  بعید  هیچ  می دهد.  قرار 
یک چهارم مردم انگلیس به وکال، ریشه در این رمان و 
شخصیت هایش داشته باشد. "زاخاری چافی جونیور" 
در نقدی برای ماهنامۀ حقوق دانشگاه  هاروارد نوشته 
دانشجویان  که  است  غیردرسی  کتاب  دو  تنها  بود: 
حقوق باید آن را حتمًا بخوانند؛ »آقای پیک ویک« و 
»خانۀ غم زده« که هر دو را دیکنز نوشته است. حتا یک 
وکیل آموزش دیده هم از حجم جزییات قانونی مطرح 
شده در نوشته های دیکنز متعجب می شود و این نکته، 
نشان دهندۀ سطح باالی دانش دیکنز و علت مانده گاری 

آثار اوست. 
کنفرانسی  در   – مورخ   – ورث  هولدز  ویلیام  سر 
»رویکرد  بود:  گفته  دیکنز  چارلز  اهمیت  پیرامون 
متفاوت و همه جانبۀ دیکنز به قانون و وکال از مواردی 
است که نه فقط در دوران خویش، که در عصر حاضر 
می شود  مطرح  که  سوالی  اما  ماست.  افتخارِ  مایۀ  نیز 
این است؛ چه مقدار از مسایلی که دغدغۀ ذهنِی دیکنز 

بوده، هم چنان پابرجاست؟« 
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جــادوی ديكنــز ايــن اســت کــه بــا رمان هــای ظاهــراً ســاده اش، ابعاد گســتردة 
ــد.  ــر می کن ــرای همــه ملموس ت ــردم جــاری اســت را ب ــه در کالم م ــزی ک طن
عــدة زيــادی بــر ايــن باورنــد کــه کمدين هــای امــروزی، از نســل های بعــدی 
ديكنــز هســتند. آرمانــدو النوچــی - نويســنده و کمديــن - می گويــد: »نثــر 
ديكنــز بــه گونه يــی اســت کــه مــا فكــر می کنیــم بــا يــک رمان نويــس جــدی 
ويكتوريايــی مواجهیــم. امــا در واقعیــت اين گونــه نیســت. او يكــی از بهترين 
ــرده اســت. نوشــته های او  ــی ک ــه حــال زندگ ــا ب ــه ت ــی اســت ک طنزپردازان
ــای  ــت و طنزنويس ه ــدرن اس ــز م ــته های طن ــت نوش ــنجش کیفی ــار س معی
امــروزی واقعــاً مديــوِن او هســتند. ديالوگ هــای ديكنــز ريتــم دارنــد و در 

عیــن عامیانــه بــودن، ســطحی نیســتند.«

ACKU



مسـووالن در وزارت مالیه می گوینـد که صندوق وجهی پول 
1۳۲میلیارد افغانی برای افغانسـتان در سال جاری هدف مالی 
تعیین کرده بود که حکومت توانسـته اسـت سـه مـاه پیش از 

موعـد معیـن، این هـدف را بهدسـت بیاورد.
دیـروز  مالیـه  وزارت  سـخنگوی  عبدالرحیـم زی،   اجمـل 
)یکشـنبه 1۸میزان(، در نشسـت خبری از افزایش بی  پیشینۀ 

عوایـد کشـور در چهـارده سـال اخیـر خبـر داد.
او گفـت کـه عواید سـال جاری در مقایسـه با چهارده سـال 

گذشـته به شـکل بی پیشـینه افزایش یافته اسـت.
آقـای رحیـم زی تأکیـد کـرد کـه صنـدوق وجهـی پـول یـا 
جـاری  سـال  بـرای  افغانسـتان  حکومـت  بـرای   )IMF(
مالـی 1۳۲میلیـارد افغانـی هـدف مالـی تعییـن کرده بـود که 
حکومـت توانسـته اسـت این هدف را سـه ماه قبـل از موعد 

معیـن به دسـت بیـارود.
سـخنگوی وزارت مالیـه تصریـح کـرد: "عواید سـال جاری 
در مقایسـه بـا چهـارده سـال گذشـته بی سـابقه بوده اسـت، 
از طـرف صنـدوق وجهـی پـول بـرای امسـال 1۳۲میلیـارد 
افغانـی هـدف مالـی تعییـن شـده اسـت تعهد طوری اسـت 
کـه تـا آخر سـال مالـی تا آخر مـاه قـوس این هـدف را باید 
بدسـت مـی آوردیـم امـا امـروز درحدود سـه ما برای سـال 
مالـی مانـده کـه تمـام شـود؛ حکومت موفق شـده اسـت که 

1۳۲میلیـارد افغانـی را بدسـت بیاورد".
سـخنگوی وزارت مالیه هم چنان از شـامل شـدن افغانسـتان 

در برنامه سـه سـاله صنـدوق وجهـی پول خبـر می دهد.
آقـای رحیـم زی گفـت: "صنـدوق وجهـی پـول در سـال 
۲۰1۵باالی حکومت افغانسـتان شـرایط وضع کـرده بود اگر 
این شـرایط را تکمیل کنیم برای نخستین بار افغانستان شامل 

برنامه سـه سـاله صنـدوق وجهی پـول یا IMF می شـود که 
ایـن شـرایط را برآورده سـاختیم و شـامل این برنامه شـدیم 
و ایـن یـک دسـت آورد بزرگ در نظـام مالی بـرای حکومت 

به شـمار مـی رود".
وی تأکیـد کـرد کـه دراین برنامه سـه سـاله صنـدوق وجهی 
پـول بـا حکومـت افغانسـتان مشـترکآ روی رشـد اقتصـاد و 
فراهـم سـازی بسـتر مناسـب بـرای سـکتور خصوصـی کار 

. می کند
رحیـم زی مـی گوید که مبـارزه بـا فسـاد، آوردن اصالحات 

بنیـادی در منابـع عایداتـی کشـور واسـتخدام افراد شایسـته 
وصـادق در ادارات جمـع آوری عواید باعـث افزایش عواید 

کشـور شـده است.
او گفـت:" عواملـش ایـن نیسـت که گویـا ما باالی سـکتور 
خصوصـی فشـار آورده باشـیم مالیـات را بلند برده باشـیم یا 
تعرفه بلند برده باشیم تا به هدف ما برسیم بلکه ما اصالحات 
بنیـادی را در منابـع عایداتـی به میان آوردیم کـه در برخی از 
ادارات سیسـتم هـای کمپوتـری را فعـال کردیم که مـا را در 
قسـمت مبارزه بافسـاد وشـفافیت بسـیار کمک میکند در دو 

سـال گذشـته مـا توانسـتیم که در منابـع عایداتـی بخصوص 
در گمـرکات و شـعبه های مالیاتـی روی اصالحـات بنیادی 

کار کنیم ".
آقـای رحیـم زی بـا اشـاره بـه مصـرف بودجـه در ادارات 
دولتـی گفـت کـه تـا ختـم سـال هـر اداره بایـد ۸۰درصـد 

بودجـه انکشـافی خـود را بـه مصـرف برسـاند.
او بیـان داشـت کـه تاکنـون هفـت اداره، وزارت های صحت 
زراعـت  دهـات،  انکشـاف  معـارف،  عامـه،  فوایـد  عامـه،  
ومالداری، انرژی و آب و شـرکت برشـنا توانسـته اسـت که 
۷6 درصـد از بودجـه انکشـافی خـود را به مصرف برسـاند.

آقـای رحیـم زی گفت که تاحـال ۳۵درصد بودجه انکشـافی 
مصرف شـده امـا وزارت مالیـه تاکنـون 6۰ درصد تخصص 

اجرا کرده اسـت.
را  بروکسـل  نشسـت  مالیـه  وزارت  سـخنگوی  هم چنـان، 
در مـورد افغانسـتان پُـر دسـت آورد عنـوان کـرد و گفت که 
درایـن نشسـت حکومـت افغانسـتان بـا ارایـه برنامه هـای 
جامعـه  کشـورهای  قناعـت  کـه  توانسـت  کامـل  و  جامـع 

آورد. بهدسـت  را  جهانـی 
او تاکیـد کـرد کـه جامعـه جهانـی بـا پذیرفتـن برنامه هـای 
حکومـت 1۵.۲میلیـارد دالـر برای افغانسـتان در چهار سـال 
آینـده کمـک کرده اسـت کـه این پـول در بخـش زیربناهای 

انکشـافی از طریـق برنامه هـای ملـی بـه مصـرف می رسـد.
گفتنـی اسـت کـه افغانسـتان دارای سـه منبـع عایداتی چون 
گمـرکات، مالیـات و عوایـد غیـر دولتـی می باشـد کـه بـه 
بـر بنیـاد معلومـات وزارت مالیـه بیشـترین عوایـد از بخش 

گمـرکات بهدسـت می آیـد.

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1877   د و   شنبه      19 میزا ن /     مهر        y    1395   8 محرم  الحرام y 1437   10 ا و کتو بر  62016

روح اهلل بهزاد

 شـهروندان کنـدز می گویند، هفت روز اسـت کـه مردم و 
ارتـش ملی در منطقۀ باغ شـرکت این والیـت در محاصرۀ 
طالبـان قـرار دارنـد و هیـچ نوع کمکـی تا به حـال به آنان 

صورت نگرفته اسـت.
آنـان بـا انتقـاد شـدید از حکومـت می گوینـد: وضعیـت 
به گونه یـی پیـش مـی رود کـه طالبـان قسـمتی از روز را 
جنـگ کننـد و قسـمتی را هـم بخوابنـد و خـود را تجهیز 

 . کنند
بـه بـاور آنـان، حکومـت تنهـا از طریق رسـانه ها مـردم را 
فریـب می دهـد، جز چـوک کنـدز، دیگر همـه بخش ها به 

دسـت طالبان قـرار دارد.
دکتـر میرویـس نـوری، رییس یکـی از نهاد های خصوصی 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  کنـدز  والیـت  در 
 ۳۰ و  فراری انـد  کنـدز  مـردم  درصـد  می گوید:هفتـاد 
درصـدی کـه داخل کنـدز مانده انـد، با مشـکالت فراوانی 

می باشـند. روبـه ور 
آقـای نـوری می افزایـد: طالبـان بیشـتر داخـل خانه هـای 
مـردم جـا گرفته انـد و قـوای هوایـی کشـور بـه خانه های 
مـردم بمباردمـان می کننـد کـه با ایـن وضعیت، خسـارات 

زیـادی به مـردم کندز رسـیده اسـت.
آقـای نـوری بـا بیـان این کـه تـا بـه حـال بیشـتر از ۲۰۰ 
کشـته و مجـروح در شـفاخانۀ حوزه یی کندز وجـود دارد 
و به شـدت بـه دارو و درمـان نیـاز دارنـد، می افزاید:"مـواد 
خوراکی با آن که بسـیار به مشـکل قابل دسـت رس اسـت، 
امـا وقتـی پیـدا می شـود، قیمـت آن ده برابر افزایـش یافته 

" است.

آقـای نـوری خاطـر نشـان سـاخت: اندکـی کمک هـای 
صحـی از والیـت بلـخ و تخـار و نهـاد دکتران بـدون مرز 
صـورت گرفتـه اسـت، اما کافـی نیسـت. برای مـا از همه 
نگـران کننده تـر این اسـت کـه از روز نخسـت جنگ قندز 
تـا بـه حال،دولت مرکزی در قسـمت رسـیده گی بـه مردم 

کوچک تریـن اقدامـی نکرده اسـت.
مسـاعد  به گونه یـی  را  وضعیـت  می گویـد: حکومـت  او 
سـاخته اسـت کـه طالبـان قسـمتی از روز را جنـگ کننـد 
و قسـمتی را هـم بخوابنـد و خـود را تجهیـز کننـد، مردم 
کنـدز در حال حاضـر بـه هیچ چیـز دیگـری به جـز نجات 

جان شـان فکـر نمی کننـد.
دکتـر نـوری بـا آن کـه از حکومـت توقـع چندانی نـدارد، 
بیرون شـدن  بـرای  کـه حکومـت حداقـل  امـا می گویـد 
برای شـان  نبـرد،  میـدان  از  کنـدز  باقی مانـدۀ  شـهروندان 

کمـک کنـد تـا جان های شـان را نجـات دهنـد.
در سـوی دیگـر، یکی دیگر از شـهروندان والیت کندز که 
می خواهـد نامـی از او گرفتـه نشـود و مـا در ایـن گزارش 
از او به نـام مسـتعارِ فریـد یـاد می کنیـم، در گفت وگـو بـا 
روزنامـۀ مانـدگار می گوید:هفت روز اسـت کـه در منطقۀ 
بـاغ شـرکت، شـهروندان کنـدز و نیروهای ارتـش ملی در 
محاصـرۀ طالبـان قـرار دارنـد واما  هیـچ نوع کمکـی تا به 

حال بـه آن ها صـورت نگرفته اسـت.
آقـای فریـد می افزایـد: "هـر زمانی کـه حکومت از سـوی 
کـه  می گوینـد  می گیـرد،  قـرار  پرسـش  مـورد  رسـانه ها 
سـاحه را امنیـت گرفته ایـم یـا قرار اسـت عملیاتـی انجام 
دهیـم، درحالـی کـه همـه دروغ اسـت. فقط چـوک کندز 

در دسـت حکومـت اسـت و بـس."
او بـاور دارد کـه اگـر یکـی دو روز دیگـر کندز به دسـت 

طالبـان باشـد، مـردم افغانسـتان شـاهد فاجعـۀ انسـانی در 
ایـن والیـت خواهنـد بود.

بـه گفتـۀ فریـد: مـردم کندز بـه لحـاظ دست رسـی به آب 
و غـذا به شـدت بـا مشـکل مواجه انـد، قیمت یـک قرص 
نـان بـه ۵۰ افغانـی افزایـش یافتـه و آب آشـامیدنی صحی 

نیـز وجود نـدارد.
آقای فرید خاطر نشـان سـاخت: "روزها اسـت که اجسـاد 
قربانیـان جنگ،اعـم از ملکـی و نظامـی در کوچـه و پـس 
کوچه هـا افتید ه ا  نـد و کسـی بـه آن هـا رسـیده گی نمی کند. 
در منطقـۀ پاچـا قلنـدر هشـت روز اسـت کـه دوازده نفـر 
شـهید ملکـی و نظامـی در آن جـا افتیده انـد و کسـی حتـا 

دسـتی هـم به آن هـا نزده اسـت."
آقـای فریـد در پیونـد بـه رسـیده گی صحی به شـهروندان 
کنـدز می گویـد: مقـداری دارو و خـون از طـرف مـردم 
والیـت تخـار بـه شـفاخانۀ حوزه یـی کندز رسـیده اسـت 
بـس. حکومـت در ایـن زمینـه تـا به حـال خامـوش بوده 

ست. ا
این باشـندۀ کندز اظهار داشـت:"هم طالبان و هم نیروهای 
امنیتـی در خانه هـای مـردم مواضـع ایجاد کرده انـد و باهم 
می رزمنـد. قـوای هوایـی خارجـی و افغاسـتانی کمـاکان 
نیروهـای  هرچنـد  می دهنـد،  انجـام  هوایـی  بمباردمـان 
خارجی دشـمن را درسـت هـدف می گیرند، امـا نیروهای 
هوایـی افغانسـتان در منطقـۀ باالحصـار نیروهـای ارتـش 
را هـدف گرفتنـد و در منطقـۀ بـاغ شـرکت نیـز سـاحۀ 
مسـکونی را هـدف گرفتنـد کـه در نتیجۀ آن، یـک طفل و 

یـک خانـم زخمی شـدند."
ایـن شـکایت های شـهروندان درحالـی مطـرح می شـود 
کـه بـه تازه گی کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان 
از افزایـش آواره گان و بـروز فاجعـۀ انسـانی در کشـور به 

شـدت نگرانـی کرده اسـت.
رفیعـاهلل بیدار، سـخنگوی کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 
داخلـی  آواره گان  بـه  افغانسـتان  حکومـت  اگـر  گفـت: 
رسـیده گی نکنـد، فاجعـۀ انسـانی بیشـتری در کشـور بـه 

وجـود خواهـد آمـد.
ایـن مسـوول کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر تأکیـد کرد 
کـه مخالفـان مسـلح در والیت هـای ناامـن، به ویژۀکنـدز، 
خانه هـای افـراد ملکـی و تأسیسـات عامـه و دولتـی را به 
شـکل گسـترده مـورد اسـتفاده قـرار داده و نیـز تخریـب 

اسـت. کرده 
طالبـان حوالـی سـاعت ۳ بامـداد روز )دوشـنبه/۸میزان( 
هفتـۀ گذشـته، از چهار جهت به شـهر کنـدز حمله کردند 

و بخش هایـی از ایـن والیـت را در دسـت گرفتنـد.
گـروه طالبـان یک سـال پیـش هم در ششـم میـزان به این 
شـهر هجـوم آورده بـود، ولـی بیشـتر از سـه روز در ایـن 
شـهر نمانـد و پس از انجـام جنایت های زیادی، این شـهر 
را تـرک کردنـد. در جنگ سـال گذشـته سـالح و مهمات 
زیـادی بـه دسـت جنگ جویـان طالـب در این شـهر افتاد.

امـا این بـار جنـگ کنـدز درحالـی طوالنی شـده اسـت که 
مقام هـای دولتـی می گوینـد، بـرای حفظ جـان غیرنظامیان 
نمی تواننـد حمالت شـان را بـه شـکل همه جانبـه دنبـال 

. کنند
اگرچـه تاکنـون آمـار تلفـات غیـر نظامیان در جنـگ کندز 
منتشـر نشـده، امـا احتمـال بـروز یـک فاجعـۀ انسـانی در 
ایـن شـهر نیـز پیش بینـی شـده و عالوه بـر قتل و کشـتار 
غیرنظامیـان، هـزاران باشـندۀ ایـن شـهر مجبـور بـه تـرک 

شـده اند. خانه های شـان 
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ــو کــې د  ــا امنی ــه ن ــدز پ ــوم ســازمان د کن ــه ن ــوې کرښــې پ د ن

دغــه والیــت وايل او امنیتــي مســؤلین ښــکیل ګڼــي او د دوی د 

لېــرې کېــدو غوښــتنه کــوي.

ــو تــر منــځ  کنــدز کــې د افغــان ځواکونــو او وســله  والو طالبان

د جګــړې پــه پراخېــدو رسه د نــوې کرښــې پــه نــوم ســازمان د 

ــر  ــو پ ــادو ناامنی ــې د ی ــوي چ ــاد ک ــو انتق ــر مرشان ــت پ حکوم

وړانــدې بــې غــوري کــوي.

ــه  ــه ورځ پ ــه نــوم دغــه ســازمان د یکشــنبې پ د نــوې کرښــې پ

ــو رسه  ــه خپرول ــک پ ــو پریکړه لی ــې د ی ــته ک ــري ناس ــوه خ ی

ــاره د  ــې لپ ــې پېښ ــدز د دغ ــد د کن ــت بای ــې حکوم ــل چ ووی

ــړي. ــوړ ک ــیون ج ــې کمېس ــت موندن حقیق

ــډې  ــرش د غون ــار مب ــدی حقی ــړي مه ــو غ ــازمان ی ــه س د دغ

ــل: ــې ووی ــې داس ــه ک ــوه برخ ــه ی ــک پ پریکړه لی

"مرکــزي حکومــت بایــد د کنــدز د خونــړۍ پېښــې د قربانیانــو 

ــه  ــې طرف ــو ب ــی وي او ی ــواب ورکوونک ــد ځ ــه بای ــو ت کورنی

ــې  ــې پېښ ــو د دغ ــي څ ــیون وټاک ــی کمېس ــت موندونک حقیق

ــګاره  ــهل ان ــه او س ــې کفایت ــه ب ــدز هغ ــدا او د کن ــې پی ریښ

مســؤلین لکــه د کنــدز وايل او امنیتــي مســؤلین د قانــون منګلــو 

ــپارل يش." ــه وس ت

ــه هــدف د حقیقــت  ــو پ ــو د څېړل ــو د الملون ــه د ناامنی ــدز ت کن

ــې  ــال ک ــې ح ــه داس ــره پ ــو خ ــیون د لېږل ــي کمېس موندونک

ــدز ښــار د  ــو کمېســیون د کن ــه ی ــرکال هــم ورت ــږي چــې تې کی

ســقوط او ناامنیــو د څېړلــو لپــاره جــوړ شــوی و چــې خپلــې 

ــه وســپارلې. ــې حکومــت ت ــې ی موندن

ــه  ــال وایــي پ ــه ســېمه کــې د ازادي راډیــو خری ــه بلې خــوا پ ل

کنــدز ښــار کــې د اوومــې ورځــې لپــاره هــم د افغــان ځواکونــو 

او وســله والو طالبانــو ترمنــځ جګــړه دوام لــري.

همدارنګــه د کنــدز د عامــې روغتیــا رئیــس وایــي چــې د دغــه 

ــړو  ــو جګ ــپږو ورځ ــرو ش ــه تې ــه ل ــون ت ــوزوي روغت ــار ح ښ

ــوي دي. ــدونه راوړل ش ــان او درې جس ــوه ټپی ــه درې س څخ

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان متحــد ملــت ګونــد ســیايس 

مــرش محمــد هــارون بارکــزي پــه دغــه ناســته کــې وویــل، دوی 

داســې شــواهد لــري چــې کنــدز یــوازې د یــو شــمېر کســانو د 

معاملــو قربــاين شــوی دی.

ښاغيل بارکزي زیاته کړه:

"کــوم شــواهد چــې مــوږ لــرو د کنــدز پــه قــل اردو او امنیتــي 

قومندانــۍ کــې معاملــه کېــږي او فســاد موجــود دی."

خــو د افغانســتان دفــاع وزارت بیــا پــه امنیتــي ارګانونــو کــې د 

وظیفــوي غفلــت خــره ردوي.

ــه دې اړه ازادي  ــري پ ــت وزی ــرال دول ــد ج ــه وزارت ویان د دغ

راډيــو تــه وویــل:

"امنیتــي مســؤل چارواکــي هېڅکلــه پــه خپلــه پوســته، والیــت 

ــمن  ــمن دښ ــاره دښ ــوږ لپ ــوي، زم ــه ک ــه ن ــوالۍ معامل او ولس

دی، زمــوږ لپــاره چوکــۍ اهمیــت نــه لــري او یــوازې د هېــواد 

د امنیــت لپــاره کار کــوو."

ښــاغيل وزیــري همدارنګــه وویــل، کــه ثابتــه يش چــې کنــدز 

ــړی د  ــت ک ــې غفل ــدو ک ــو دن ــه خپل ــؤلینو پ ــي مس ــې امنیت ک

ــد ويش. ــه وررسه چلن ــې ب ــه مخ ــون ل قان

وزارتمالیه:

عواید داخلی افزایش یافته است

نوې کرښې سازمان:

 کندز ناامنیو کې د دې 

والیت چارواکي ښکیل دي

شهروندانکندز:

 نجـات مان دهیـد!

ACKU
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ورزش

مقام هــای هنــدی اعــالم کرده انــد کــه تــا ســال ۲۰1۸ میــالدی بــه 
گونــۀ کامــل مــرز خــود بــا پاکســتان را می بندنــد و ممکــن اســت 
از دیوارهــای لیــزری در بعضــی بخش هــای مــرزی اســتفاده کننــد.

آن کــه  از  پــس  هنــد،  داخلــۀ  وزارت  خبرنامــۀ  بنیــاد  بــر 
درگیری هایــی در مــرز کشــمیر فروکــش کــرد و باشــنده گان 
ــاد  ــتند، کار ایج ــان برگش ــه خانه های  ش ــمیر ب ــدۀ کش ــا ش بی ج
موانــع در مــرز بــا پاکســتان را آغــاز می کننــد. ایــن کشــور تصمیــم 
دارد، دیوارهــای لیــزری را بــه عنــوان مانــع در بخش هایــی از مــرز 

ــد. ــتان نصــب کنن ــا پاکس ب
رنجــت ســنگ، وزیــر داخلــۀ هنــد گفتــه اســت:  دیوارهــای لیزری 
ــرای تأمیــن امنیــت منطقه هــای  ــه نیــروی زمینــی ب نصــب شــده ب
مــرزی هنــد، در جامــو و کشــمیر، پنجــاب، راجســتان و گجــرات 

ــد.  ــک می کن کم
ــا،  ــا گروه ه ــورت ب ــس از مش ــا پ ــن مانع ه ــنگ، ای ــۀ س ــه گفت ب
حزب هــای سیاســی و مقام هــای امنیتــی و دفاعــی بــه اجــرا 

گذاشــته می شــود.
ــژۀ شناســایی  ــزری وی ــد هشــت سیســتم لی ــز هن ــن نی ــش از ای پی
حرکــت در امتــداد مرزهــای بین المللــی در پنجــاب نصــب کــرده 
ــه  ــت ک ــه اس ــم گفت ــن تصمی ــه ای ــش ب ــتان در واکن ــود. پاکس ب
ــد نیســت و می  خواهــد کــه رابطــۀ  ــا هن ــدار تشــدید تنــش  ب طرف

ــن کشــور داشــته باشــد. ــا ای دوســتانه ب
عبدالباســط، نماینــدۀ ارشــد پاکســتان در هند گفته اســت:  پاکســتان 
همــواره تــالش کــرده تــا همــۀ اختالف هــا بــا هنــد از مجراهــای 
سیاســی حــل و فصــل شــود.  بــه گفتــۀ او، پاکســتان نمی خواهــد 
ــی از ســوی  ــا اگــر حرکت ــاد شــود؛  ام ــه زی ــه تنش  هــا در منطق ک
هنــد بــر ضــد پاکســتان دیــده شــود، ایــن کشــور آماده گــی کامــل 

ــخ دهی دارد.  ــرای پاس ب
وزارت دفــاع امریــکا بــرای نخســتین بار از هنــد و پاکســتان 
خواســته اســت کــه اختالف های شــان را از راه هــای سیاســی حــل 
ــه تشــدید تنش هــا  ــه اســت ک ــن وزارت گفت ــد. ســخنگوی ای کنن
در منطقــه بــه نفــع دو کشــور نیســت و واشــنگتن تمــاس بــا هــر 
ــد. ــه می ده ــا ادام ــرگیری گفت وگوه ــرای از س ــور را ب دور کش

پــس از جدایــی پاکســتان از هنــد در ســال 19۴۷ میــالدی، کشــمیر 
بــه یــک منطقــۀ مــورد مناقشــه میــان دو کشــور مبــدل شــد و هــر 
دو کشــور ادعــای مالکیــت بــر کل کشــمیر را دارنــد. بــا ایــن حــال 
بخشــی از کشــمیر در خــاک هنــد و بخــش دیگــر در پاکســتان قرار 
دارد. اخیــراً در یــک مــاه گذشــته پــس از حملــۀ یــک گــروه مســلح 
بــر یــک اردوگاه نظامــی در یــوری کشــمیر و کشــته شــدن شــماری 

از نظامیــان هنــدی، منازعــه میــان دو کشــور شــدت گرفتــه اســت.

وزیــر امــور خارجــۀ آلمــان تأکیــد کــرد، تنش هــا میــان واشــنگتن و 
مســکو وضعیتــی "خطرناک تــر" از زمــان جنــگ ســرد را بــه وجــود 

آورده اســت.
فرانــک والتــر اشــتاین مایر، وزیــر امــور خارجــۀ آلمــان در مقاله یــی 
گفــت، روابــط میــان امریــکا و روســیه بــه ســطح پاییــن بی ســابقه یی 

ــیده است. رس
ایــن  ایــن مقالــه ۲1۴ کلمه یــی عنــوان کــرد:  اشــتاین مایر در 
سفســطه اســت کــه تصــور کنیــم وضعیــت فعلــی مثــل جنــگ ســرد 
ــت. ــر اس ــان و خطرناک ت ــا آن زم ــاوت ب ــی متف ــت. دوران کنون اس
وزیــر خارجــۀ آلمــان عنــوان کــرد: بحــران اوکرایــن، جنــگ ســوریه 
و کاهــش همــکاری در زمینــه مــواد هســته یی میــان دشــمنان جنــگ 

ســرد ســابق از جملــه دالیــل فضــای خطرنــاک فعلــی هســتند.
او بخــش عمــدۀ تقصیــر "تحریــک بــه جنــگ ســرد جدیــد" را بــر 
ــکا و  ــان جنــگ ســرد امری دوش روســیه گذاشــته و نوشــت: در زم
روســیه خــط قرمزهایــی داشــته و آن هــا را رعایــت می کردنــد، امــا 
در فضــای چندقطبــی جدیــد فعلــی درگیری هــای منطقه یــی بیشــتر 

ــود. ــر ش ــل پیش بینی ت ــک غیرقاب ــه ژئوپلتی ــده ک موجــب ش
اشــتاین مایر تصریــح کــرد: امــا بــه رغــم همــه ایــن ســرخورده گی ها، 
ــد  ــا بای ــرف م ــان دو ط ــق در می ــادی عمی ــا و بی اعتم نارضایتی ه
ــگ  ــون جن ــه جن ــان دادن ب ــرای پای ــی ب ــال راه های ــه دنب ــان ب هم چن
در ســوریه باشــیم. امریــکا و روســیه بایــد بــه مذاکــره ادامــه دهنــد.

ــرار  ــا دمشــق را تحــت فشــار ق ــن از مســکو خواســت ت او هم چنی
شــهر  بــه  انسان دوســتانه  کمک هــای  ورود  بــه  اجــازه  و  داده 

ــد. ــب بده ــدۀ حل ــره ش محاص

او  و  پرداخت  راموس  سرخیو  از  ستایش  به  مونیخ  بایرن  ایتالیایی  سرمربی 
را کامل تر از اسطوره های خط دفاعی فوتبال ایتالیا مثل کاناوارو و فرانکو 

بارسی دانست.
به گزارش مارکا، سرخیو راموس یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال جهان 
بازوبند  و  کند  می  بازی  مادرید  رئال  در  سال هاست  او  آید.  می  شمار  به 

کاپیتانی این تیم را بعد از جدایی ایکر کاسیاس به بازو می بندد.
راموس نه تنها در کارهای دفاعی خوب و موثر است بلکه در بازی هجومی 
هم تبحر خاصی دارد. گلی که راموس در فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال 
۲۰1۴ به ثمر رساند باعث شد رئال مادرید جام قهرمانی در آن سال را باالی 

سر ببرد.
به  او  است.  کرده  کار  راموس  با  که  است  مربیانی  از  یکی  آنچلوتی  کارلو 
ستایش از این بازیکن اسپانیایی پرداخت و گفت: راموس برای رئال مادرید 
بازیکنی بسیار تاثیر گذار و مفید است. تجربه و کیفیت باالیی دارد و مهم تر 
این که گل های حساسی هم برای تیمش به ثمر رسانده است. همه اینها باعث 

شده تا او به یک بازیکن بسیار باکیفیت و تاثیرگذار تبدیل شود.
او ادامه داد: نمی توان به عنوان یک مربی و منتقد، از راموس انتظار بیشتری 
را  بزرگ  بازیکن  یک  فاکتورهای  همه  و  است  کامل  مدافع  یک  او  داشت. 
دارد. راموس در یارگیری بسیار دقیق است و با تمرکز باالیی بازی می کند. 
شخصیت باالیی دارد و یک رهبر کامل در میدان است. راموس همه صفت 
های یک مدافع و رهبر خوب را در میدان دارد. او کامل تر از مدافعان بزرگی 

چون فابیو کاناوارو و فرانکو بارسی است.

ستاره غنایی و پیشین میالن به ستایش از رونالدینیو پرداخت و او را بهترین 
بازیکن تاریخ فوتبال جهان دانست.

به گزارش یورو اسپورت، کوین پرینس بواتنگ یکی از بازیکنانی است که 
افتخار همبازی شدن با رونالدینیو، اسطوره فوتبال برزیل را دارد. او در میالن 
با این ستاره برزیلی همبازی شد و او را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان 

می داند.
بواتنگ گفت: وقتی رونالدینیو به میالن پیوست، در اوج به سر نمی برد.  با 
این حال او را فراتر از هر بازیکنی دیدم. کارهایی با توپ انجام می داد که 
هیچ بازیکنی توان آن را نداشت. رونالدینیو یک بازیکن کامل بود و من او را 

به هر بازیکن دیگری ترجیح می دهم.
او ادامه داد: تنها با چند جلسه دیدن و بازی کردن در کنار رونالدینیو، پی بردم 
که او بدون شک بهترین بازیکن جهان است. رونالدینیو را بهتر از اسطوره 
های همچون دیگو مارادونا، پله و زین الدین زیدان می دانم. رونالدینیو در 
تمرین به راحتی هر کاری با توپ انجام می داد. توپ را از فاصله ۸۰ متری 

وارد دروازه می کرد و کارهای عجیب و غریب زیادی از خود نشان می داد.
بارسلونا  با  را  که سال های درخشانی  این  از  بعد  در سال ۲۰۰۸  رونالدینیو 
سپری کرد، از این تیم جدا شد و به میالن پیوست. او تا سال ۲۰11 در میالن 

بازی کرد اما عملکرد او در این تیم ایتالیایی بسیار متفاوت با بارسلونا بود.

تا سال 2018، هند به گونۀ کامل 
مرز خود با پاکستان را می بندد

اشتاینمایر:

دوران کنونی از زمان 
جنگ سرد خطرناک تر است

آنچلوتی:

راموس کامل تر از کاناوارو 
و بارسی است

بواتنگ:

رونالدینیو بهترین بازیکن 
تاریخ است

جمقباد يما شعله

ــا  ــا در آخریــن لحظــه، قبــل از ســخن گفتن و ی اگــر هــّم م
ــد فیســبوک،  ــی مانن ــانه های اجتماع ــی در رس نشــر دیدگاه
ــش از ۷۰  ــم، بی ــر کنی ــب فک ــر روی آن مطل ــار دیگ یک ب
درصــد یقیــن دارم، از نشــر آن منصــرف شــده و احتمــاالً یک بــار دیگــر آن 
را خوانــده و پیامــداش را تحلیــل و ارزیابــی خواهیــم کــرد کــه بــدون شــک، 

ــود. ــد ب ــل خواه ــر از قب متفاوت ت
ــم  ــم، بشــنوییم، بخوانی ــد بیشــتر فکــر کنی ــه بای ــا در شــرایطی هســتیم ک م
و کمتــر ســخن بگوییــم و بنویســیم. امــا بیشــتر از همــه بایــد عمل گرایــی 
ــم  ــبزی دم می کنی ــای س ــینیم. چ ــر می نش ــب کمپیوت ــازیم. عق ــه س را پیش
و بعــد بــا گذاشــتن چنــد تصویــر از بدن هــای تکه تکــۀ هم وطن مــان 
می نویســیم: کنــدز در غمــت شــریک ام. دروغ می گویــی بــرادر. بهتــر 
ــد،  ــدز ان ــه در کن ــتانت ک ــی از دوس ــه یک ــرداری ب ــی ات را ب ــت گوش اس
ــکم  ــا دســتِ کم ش ــی ت ــه کن ــش حوال ــول برای ــدار پ ــری و مق ــاس بگی تم
یــک کــودک بــرای یــک شــب بــا شــکم ســیر بخوابــد. آیــا ایــن کار را انجــام 

ــم. ــس دروغ می گوی ــوز. پ ــا هن ــرده ام ت ــه نک ــن ک ــی. م داده ی
ــت  ــه جیب ــر ب ــت بب ــاال دس ــن ح ــداری. همی ــش را ن ــی توان ــاید بگوی ش
ببیــن چنــد روپیــه داری. کــم بودنــش مهــم نیســت. مهــم ایــن اســت کــه 
بایــد بــرای ترویــج حــس جمعــی، خــرد جمعــی و همگرایــی جمعــی، بــه 
پاخاســت. قــدم برداشــت و کاری کــرد. نفــس اقــدام مــا مهــم اســت، بایــد 

ــم. بعــداً روی نتایــج اش فکــر کنی
ــرای  ــچ همــکاری انســانی ب ــدز شــریک نیســتم، چــون هی ــن در غــم کن م

ــرده ام. ــده گان نک بیجاش

محمد اکرام انديشمند

چـرا تحلیـل و گـزارش مسـتند و مسـتدل از اوضـاع قنـدوز 
کـه چرا شـهر قندوز پارسـال و امسـال بـه تصـرف طالبان در 

نمی شـود؟ ارایه  آمـد، 
تـا اکنـون هیـچ گزارشـی ارایـه نشـده که طالبـان در یک سـال و 
یک سـال و نیـم اخیـر،س چگونـه و در کـدام ولسـوالی ها و مناطق روسـتایی 
قنـدوز، در میـان کـدام قریه هـا و در محـل و زمیـن زنده گی کـدام طوایف و 
عشـایر قومی و بـا حمایت کدام مولـوی و امامان مسـاجد، قومندانان تنظیمی 
و جهـادی اسـبق، ملک هـا و متنفذیـن اجتماعـی قنـدوز به حضـور و فعالیت 

دادند. ادامـه  خود 
در ولسـوالی های مختلـف قنـدوز، از علی آبـاد تـا چهـاردره، قلعـۀ زال، امـام 
صاحـب، دشـت ارچی، خان آبـاد و نواحـی شـهری شـهر قنـدوز و حومه های 

متعلـق بـه ناحیه هـای شـهر، حامـی طالبان چـه افـراد و عناصری هسـتند؟ 
طالبـان چگونـه و بـا کمـک و حمایت چه کسـانی در ایـن یکسـال دو بار به 

شـهر قندوز دسـت یافتند؟
ضعـف و مشـکل اصلـی حکومـت محلی قنـدوز و نیروهـای مسـتقر در این 
والیـت، در کجـا و چیسـت کـه شـهر قنـدوز دوبـار سـقوط کـرد و بعـد از 
سـقوط شـهر در میـزان سـال پار، طالبـان نه تنهـا تضعیـف و تصفیـه نشـدند، 
بلکـه بـا تقویـت خود موفـق به حملۀ مجـدد و تصرف دوباره شـهر شـدند؟
ناتوانـی حکومـت محلـی کـه ریاسـت آن را والـی قنـدوز بـه دوش دارد، در 
دفـاع از قنـدوز و تضعیـف و تصفیـۀ طالبان بـه ضعف مدیریتی بـر می گردد، 
یـا ناشـی از یـک برنامـۀ عمـدی با اهـداف خاص سیاسـی، قومـی و گروهی 

می باشـد؟

عبداهلل وطندار

ستون پنجم، ما هستیم 
از کمبودهـا و بدی هـای حکومـت وحـدت ملـی هـر چـه 
بگوییـم کـم اسـت، امـا وقتـی ایـن حکومـت را نکوهـش و 
نقـد می  کنیـم، واقعیت هـای نظیـر ایـن یکـی را هم به یاد داشـته 

: شیم با
کـرزی بـه صـورت علنـی از طالبـان و سـقوط والیت ها بـه دست شـان دفاع 
کـرد و ایـن حمایـت را در کشـورهای مختلـف بـه بهانه های مختلـف، انجام 
می  دهـد. بـه دنبال ایـن حمایت شـرم آور، کسـی در خیمۀ لوی جرگه، شـعارِ 

"مـرگ بر کرزی" سـر داد.
بعـد از آن، سـیالبی از واکنش هـا بـه راه افتـاد و روزها ادامه داشـت. شـورای 
علمـای بدخشـان و حـزب انسـجام ملـی در محکومیـت آن شـعار، بیانیـه 
صـادر کردنـد. رهبـران جهـادی و قومـی، حتـا بـزرگان جمعیت اسـالمی به 
دیـدار کـرزی رفتنـد. ایـن دیدارهـا را به سـاده گی می  شـود عذرخواهـی و یا 
حمایـت نامیـد. حتـا برخـی از منتقدیـن همیشـه معتـرض، لقب ها بـه کرزی 

دادنـد و آن شـهروند سـاده دل مرگ گـو را محکـوم کردنـد.
در قندهـار جـاده را در حمایـت از کـرزی بنـد کردنـد، جنرال عبدالـرازق که 
مأمـور برحـال حکومـت غنـی اسـت، واکنـش تنـد نشـان داد و حتـا حنیف 
اتمـر اعالمیـۀ تنـدی به حمایت از کرزی منتشـر کرد. شـخصًا، هیچ واکنشـی 
بـه سـخناِن نفرت انگیـِز کرزی از سـوی سـران جنبش روشـنایی هـم ندیدم، 

نشـنیدم و نخواندم.
حـاال، همـه می  دانیـم کـه حامد کـرزی به دالیـل بسـیار، یکی از دردسـرهای 
مهـم و خطرنـاک بـرای اشـرف غنـی و حکومت وحدت ملی اسـت. ایشـان 
بـه شـدت تـالش دارنـد کـه حکومـت وحـدت ملـی را نـاکام کـرده، بعـداً 

برنامه هـای خـود را پیـاده کنـد.
در چنیـن وضعیتـی، آیـا حکومت وحـدت ملی، حتـا اگر تـوان و اراده اش را 
داشـته باشـد، می  توانـد در مقابـل طالبان با دسـت کاماًل باز عمـل کند؟ حاال، 

قـدرت نظامـی طالبـان را هم بـه این چالش هـا بفزایید.
کـرزی، یکـی از حامیـان قدرت منـد طالبان اسـت کـه بخش هایـی از مردم را 
بـا خـود دارنـد، حتـا در حوزه هـای ضد طالـب. این ها حتـا با بـزرگان ظاهراً 
ضـد طالـب مـا هـم، داد و سـتدهای جـدی دارنـد و از این طریق، بـه نحوی 
حمایـت غیـر مسـتقیم مـا را هـم بـا خـود دارنـد. هیاهویی کـه بعـد از مرگ 
گفتـن بـه کـرزی به راه افتـاد، گویای ایـن واقعیت تلـخ بود. سـتون پنجم، به 

مـا نزدیک تـر از آن اسـت کـه فکـر می  کنیـم. سـتون پنجم، ما هسـتیم.

فیـسبـوک نـــامــه
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ناجیه نوری  
شـماری از مسـووالن حکومتـی بـرای پنهـان کـردن 
کـم کاری، عـدم مدیریـت و ناتوانایی خـود به قضاء 

و قسـمت پنـاه می  برنـد.
شـماری از عالمان دینی و اسـتادان دانشـگاه با اظهار 
ایـن مطلـب می گوینـد: زمانیکـه طالبـان مسـلمان را 
می کشـند، زنـان و اطفـال را می کشـند و ماننـد آب 
خـوردن آدم می کشـند، بدون شـک قاتـل عمدی اند 

و جـزای قاتـل عمد، جهنم اسـت.
ایـن واکنش هـا درپـی گفته هـای اخیـر والـی کنـدز 
کـه گفتـه بـود، مـردم کنـدز بـه امـر خداوند کشـته 
شـده انـد و فرمـان مـرگ از جانـب خداونـد صادر 
می شـود و هیـچ ربطـی بـه مرمـی و تفنـگ نـدارد، 

ابـراز می شـود.
قاضـی نذیراحمد حنفـی عضو کمیسـیون امور دینی 
مجلـس نماینـده گان در واکنـش بـه گفته هـای والی 
کنـدز می گویـد: بـدون شـک فرمـان مـرگ فرمـان 
الهـی اسـت؛ امـا نبایـد خـود را از بـام بی اندازیـم، 
کسـی را نکشـیم، جنایـت را مرتکـب نشـویم و در 
صـورت نیـاز از خود دفـاع کنیم و این حق ماسـت.
ایـن نماینده مجلـس تاکیدک رد: این قول خداسـت 

کـه می فرمایـد" قتل مومن حرام اسـت".
و  اسـت  کبیـره  گنـاه  قتـل  گفـت:  حنفـی  قاضـی 
ـًدا  ُمتََعمِّ ُمْؤمِنًـا  یَْقتُـْل  َوَمـْن  می فرمایـد"  خداونـد 
ُ َعَلیْـِه َولََعنَُه  َفَجـَزاُؤُه َجَهنَّـُم َخالِـًدا فِیَهـا َوَغِضـَب اهللَّ
َوأََعـدَّ لَـُه َعَذابًـا َعِظیًما"یعنی کسـانیکه قتـل عمد را 

مرتکـب می شـوند، جـزای آنـان جهنـم اسـت.
او تأکیـد کـرد: والـی کنـدز نـه رهبـر اسـت و نـه 
یـک موقـف علمـی جهانـی دارد کـه گفته هـای او 
را  مسـلمان  طالبـان  زمانیکـه  امـا  کنیـم،  تفسـیر  را 
می کشـند، زنـان و اطفـال را می کشـند و ماننـد آب 
خـوردن آدم می کشـند، بدن شـک قاتل عمـدی اند.
وی همچنـان گفـت: در فقـه اسـالمی حتـا کشـتن 
یـک زن کافـر جواز نـدارد، یعنی باید بـه او فرصت 
بدهنـد، او را توصیـه کننـد و تهدیـد کننـد، یعنـی 
قتـل جـواز نـدارد، در حالیکـه طالبـان مـردم عـام، 
اطفـال و زنـان بی گنـاه را در کوچـه و بـازار بـه قتل 
می رسـانند، بنابرایـن آنـان قاتـل انـد و جزای شـان 

اسـت.  جهنم 
همچنـان، مولـوی حبیـب اهلل حسـام خطیب مسـجد 
بـاغ بـاالی کابـل، حوالـه کـردن مصیبـت، فجایـع و 
گنـا جامعـه  بـه تقدیـر را "جبر" دانسـته گفـت: اگر 
مـا بـه ایـن نظریه باشـیم کـه در دنیـا هـر اتفاقی که 
می افتـد بـه مـا ربطـی نـدارد و نقشـی در آن قضیـه 
نداریـم، ایـن عقیـده "جبری" اسـت و عقیـده گمراه 

است. نادرسـت  و 
مولـوی حسـام افـزود: ما انسـان ها مسـوولیت داریم 
کـه در برابـر تمـام حـوادث بـد و زشـت آماده گـی 
داشـته و نگذاریـم تـا بشـر بـه سـمت خون ریـزی 
و هالکـت بـرود، خداونـد نمی آیـد از خـون مـردم 
حفاظـت کنـد، بـل نظامـی را برای حفاظـت خون و 

ناموس انسـان فرسـتاده اسـت.

وی همچنـان گفـت: انسـان ها مکلـف انـد کـه بـه 
آن قانـون خـدا عمـل کـرده و از آسـایش و امنیـت 
بهرمنـد شـوند، اما اگر قرار باشـد که تمامـی ناتوانی 
و کم کاری هـای خـود را در پـس تقدیر پنهـان کنیم، 

بـدون شـک این جفـای بزرگ اسـت.
او تاکیـد کـرد: خداونـد انسـان را بـه انجـام بعضـی 
وظایـف مامـور سـاخته و از بعضـی امور منـع کرده 
اسـت ماننـد ریختـن خـون انسـان کـه ضـد تکلیف 
بایـد مجـازات شـود، زیـرا عملـی  عمـل کـرده و 

خـالف امـر خداونـد را مرتکـب شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، تقدیـر مکتـوب نـزد خداونـد اسـت؛ 
امـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه خداونـد فیصلـه کرده 
باشـد کـه کندز در فالن روز و فالن سـاعت سـقوط 
می کنـد و مـال مردم تـاراج و ده ها، صدهـا و هزارها 
نفر هم کشـته می شـوند؛ بـل در تقدیـر وصفًا چیزی 
نوشـته می باشـد؛ امـا بـه این معنا نیسـت کـه فیصله 
خـدا باشـد و انسـان ها در انجـام آن بـدون تقصیـر 

باشند.
مولوی حسـام به این باوراسـت که والـی کندز برای 
فـرار از بـار مسـوولیت و پنهـان کـردن ناتوانی هـای 

خـود از تقدیـر؛ قضا و قدر اسـتفاده کرده اسـت.

دانشـکده  اسـتاد  فریـور  موسـی  حـال،  همیـن  در 
حقـوق دانشـگاه کابـل می گویـد: اگر قرار باشـد که 
هـر مشـکل و مصیبـت را بـه خداونـد اهالـه کنیـم، 
پـس مـا بنده هـای تنبـل و باطـل هسـتیم که بـه درد 

هیـچ کاری نخواهیـم خـورد.
 او تاکیـد کرد: در این شـک نیسـت که هـر مصیبتی 
بـدون امـر الهـی تحقـق نمی یابـد؛ امـا بـه ایـن معنا 
نیسـت کـه فاجعـه کنـدز را اهالـه بـه اذن و اجـازه 
خـدا بسـازیم و رسـالت و مسـوولیت خـود را در 

برابـر مـردم نادیـده بگیریم.
اسـتاد فریـور افـزود: نبایـد کـم کاری، ناتوانایـی و 
عـدم مسـوولیت پذیری خـود را کـه سـبب مصیبـت 
بی اندازیـم؛  تقدیـر  و  تقصیـر  گـردن  بـه  می گـردد 
چنیـن  انجـام  توانایـی  اگـر  کـه  اسـت  بهتـر  بـل 
مسـوولیت های را نـدارم، آبرومندانـه کنـار برویـم.
بـه گفتـه این اسـتاد دانشـگاه: در حقیقـت زمامداران 
امـور بـرای گریـز از فاجعـه کـه بـه دلیـل کـم کاری 
آنـان رخ داده اسـت، بـه تقدیر پنـاه بـرده و آن را به 

قسـمت و قـدر نسـبت داده اند.
وی تصریـح کـرد: امـا بایـد بداننـد کـه ایـن گونـه 
توجیـات نمی توانـد آنـان را تبره کند، زیـرا کم کاری 

و تنبلـی اشـخاصی ماننـد والـی کنـدز سـبب ایـن 
بنابرایـن بهتـر اسـت کـه یـا  فاجعـه شـده اسـت؛ 
صادقانـه اعتراف کرده و از سـمت شـان کنـار بروند 

و یـا مسـوولیت اش را درسـت انجـام دهـد. 
گفته هـای والـی کنـدز واکنش هـای تنـدی مردمی را 
نیز در پی داشـته اسـت و برخی از کابران شـبکه های 
اجتماعـی در واکنـش بـه گفته های اسـداهلل عمرخیل 
کـه گفتـه بـود اگر انسـان در قفسـه آهنی هم باشـد، 

اگـر امر الهی باشـد، کشـته خواهند شـد.
فـرد  را  کنـدز  والـی  اجتماعـی  شـبکه های  کابـران 
ناتـوان، فاقـد دانش سیاسـی و مدریتی دانسـته گفته 
انـد کـه اگـر در قتـل، انسـان ها نقـش ندارنـد؛ پـس 
چـرا خـود شـما بـا موتـر زرهـی و بادیگاردهـای 
متعـدد در شـهر رفـت و آمـد می کنیـد و خانـه تـان 

دارای محافظـان زیـادی اسـت.
ایـن درحالی اسـت کـه جنـگ هنـوز هـم در کنـدز 
ادامـه دارد و مـردم همچنـان در حـال فـرار از ایـن 
شـهر انـد و راه های مواصالتی شـهر کنـدز همچنان 

است. مسـدود 
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برای پنهان کردن ناتوانی و عدم مدیریت خود 
به قضاء و قسمت پناه نبرید
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