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ـــد    ـــوازن ، رش ـــاف مت ـــق انکش ـــرای تحق ـــتان ب ـــامی افغانس ـــوری اس ـــت جمه ـــافی دول ـــی و انکش ـــت مل ـــی از سیاس ـــه تأس ب
ـــری  ـــتان ، رهب ـــر افغانس ـــهروندان سراس ـــرای ش ـــه ب ـــی مرف ـــده گ ـــای کار وزن ـــه ه ـــن زمین ـــی و تأمی ـــادی - اجتماع اقتص
ـــای  ـــه ه ـــتای تســـریع انکشـــاف ، ایجـــاد زمین ـــتردۀ بیشـــتری را درراس ـــای گس ـــاش ه ـــات ، ت ـــا وانکشـــاف ده وزارت  احی

ـــت .  ـــوده اس ـــور آغازنم ـــتاییان کش ـــتی روس ـــکات معیش ـــع مش ـــاه و رف رف
ـــه  ـــفرهای کاری ب ـــله س ـــک سلس ـــو ی ـــی بدینس ـــات ، ازمدت ـــاف ده ـــا وانکش ـــر احی ـــی وزی ـــد دران ـــر احم ـــر نصی انجنی
ـــرداری ، گشـــایش  ـــره ب ـــه به ـــروژۀ انکشـــافی ب ـــا پ ـــاح ، ســـپردن دهه ـــر افتت ـــات کشـــورانجام داده اســـت . وی عـــاوه ب والی
ـــر  ـــه درزی ـــی ) ک ـــتگی مل ـــۀ همبس ـــت برنام ـــط ومراقب ـــروژۀ حف ـــی پ ـــق عمل ـــافی و تطبی ـــای انکش ـــروژه ه ـــاز کار پ آغ
ـــک  ـــا را ازنزدی ـــتا ه ـــافی روس ـــت انکش ـــت ( ، وضعی ـــده اس ـــاز گردی ـــح « آغ ـــرای صل ـــاد کار ب ـــی ایج ـــۀ مل ـــر» برنام چت
ـــده  ـــایش درزن ـــد وآس ـــان رش ـــق آرم ـــا تحق ـــه ب ـــزدر رابط ـــمگیری نی ـــته وچش ـــای برجس ـــتاورد ه ـــوده و دس ـــاهده نم مش

ـــت. ـــته اس ـــتاییان، داش ـــی روس گ
ـــاختمان  ـــت ، س ـــت لوگرداش ـــه والی ـــراً ب ـــه اخی ـــفری ک ـــفرهایش ، درس ـــه س ـــد ب ـــات درپیون ـــاف ده ـــا وانکش ـــر احی وزی
ـــرک  ـــک س ـــزی ی ـــت ری ـــازکار کانکری ـــات و آغ ـــاف ده ـــا و انکش ـــت احی ـــی ریاس ـــتگی مل ـــۀ همبس ـــراداری برنام تعمی

ـــود.  ـــاح نم ـــت افتت ـــن والی ـــات ای ـــتایی را در مربوط روس
ـــی  ـــون و )۶۷( هزارافغان ـــۀ )۱۳( میلی ـــه هزین ـــی ب ـــتگی مل ـــۀ همبس ـــراداری برنام ـــاختمان تعمی ـــه س ـــت ک ـــل یادآوریس قاب
ـــه و  ـــور پخت ـــه ط ـــپزخانه ب ـــاب آش ـــناب و دوب ـــاب تش ـــاق  اداری ، )۴( ب ـــه ، دارای )۱۵( اط ـــه طبق ـــده  ودرس ـــل ش تکمی

ـــت . ـــده اس ـــی اعمارگردی ـــتگی مل ـــۀ همبس ـــی وبرنام ـــک جهان ـــۀ بان ـــی از بودج اساس
 انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا وانکشاف دهات ، دررابطه گفت :

ـــود را  ـــوراداری خ ـــدان آن ام ـــده وکارمن ـــوع ش ـــه مرف ـــای ادارۀ مربوط ـــود ج ـــکل کمب ـــاختمان ، مش ـــن س ـــار ای ـــا اعم  » ب
ـــع اداری  ـــات درمجتم ـــاف ده ـــا وانکش ـــت احی ـــرف ریاس ـــه از ط ـــی ک ـــد . زمین ـــش میبرن ـــه پی ـــده ب ـــن درآین ـــه احس ـــه وج ب
ـــای  ـــر بن ـــوده و زی ـــع ب ـــر مرب ـــاحت آن ) ۴۰۰ ( مت ـــت ، مس ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــر درنظ ـــن تعمی ـــرای ای ـــر ب ـــت لوگ والی

ـــد.« ـــع میباش ـــر مرب آن ) ۳۲۴،۵ (  مت
عاوتـــًا کار کانکریـــت ریـــزی ســـرک خوشـــی  درشـــهرک کوچیـــان پـــل علـــم نیـــز طـــی ایـــن ســـفر بـــه وســـیلۀ 
وزیـــر احیـــا وانکشـــاف دهـــات افتتـــاح گردیـــد و 
ـــردم  ـــپورتی م ـــۀ ترانس ـــهیل معضل ـــرای تس ـــه را ب زمین
ـــوند  ـــل میش ـــم وص ـــرک باه ـــن س ـــا ای ـــتاهاییکه ب روس

، فراهـــم آورد.  
ـــول  ـــر ط ـــا )۳( کیلومت ـــاده ب ـــن ج ـــه ای ـــت ک ـــد گف بای
و )۵( متـــر عـــرض  در برگیرنـــدۀ )۸( پلچـــک و 
ــۀ )۲۸( ملیـــون  ــه هزینـ ــای آبـــرو، بـ ــاختمان هـ سـ
و )۳۰۹( هـــزار افغانـــی از طریـــق وزارت احیـــا 
و انکشـــاف دهـــات تطبیـــق شـــده و از ســـرک 
ـــن  ـــهرک مهاجری ـــی ش ـــی ال ـــوالی خوش ـــی ولس عموم
و کوچیـــان پـــل علـــم مرکـــز والیـــت لوگرامتـــداد 
داشـــته کـــه  در مـــدت )۱۷۰( روز آینـــده تکمیـــل 

مـــی گـــردد.
وزیر احیأ و انکشاف دهات، حین افتتاح کار این پروژه اظهار داشت:

ـــی را در  ـــعه ی ـــروژۀ توس ـــداد )۱۳۸۱( پ ـــه تع ـــوع ب ـــال )۱۳۹۳( در مجم ـــزان س ـــاه می ـــا م ـــال )۱۳۸۱( ت ـــن وزارت از س » ای
ـــت  ـــه و معیش ـــم و تربی ـــت، تعلی ـــرق، صح ـــل، ب ـــاف مح ـــپورت، انکش ـــاری، ترانس ـــامیدنی، آبی ـــه آب آش ـــکتورهای تهی س
ـــن وزارت  ـــؤولیت ای ـــه مس ـــا  زمانیک ـــت. ام ـــرده اس ـــل ک ـــق و تکمی ـــر تطبی ـــون دال ـــش از )۲۸( میلی ـــی بی ـــه ارزش مجموع ب
ـــده و  ـــق گردی ـــر تطبی ـــزار دال ـــون و )۷۰۰( ه ـــرف )۱۰( ملی ـــه مص ـــروژه ب ـــال )۴۰۷( پ ـــی دو س ـــد؛ ط ـــپرده ش ـــن س ـــه م ب

ـــت . « ـــت کار اس ـــر تح ـــون دال ـــش از )۸( ملی ـــۀ بی ـــه هزین ـــز ب ـــر نی ـــای دیگ ـــروژه ه ـــداد پ ـــک تع ـــون ی ـــم اکن ه
ـــق  ـــا تطبی ـــم اســـت ت ـــوازن ، مصم ـــی و انکشـــاف مت ـــت اجتماع ـــت عدال ـــه منظـــور رعای ـــات ب ـــا و انکشـــاف ده وزارت احی
برخـــی از پروژه هـــای انکشـــافی را در والیت هـــای محـــروم و کمتـــر انکشـــاف  یافتـــه ، ماننـــد لوگـــر، غزنـــی، زابـــل، 
ـــاف  ـــا وانکش ـــر احی ـــۀ وزی ـــه گفت ـــا ب ـــرا بن ـــازد. زی ـــتر س ـــدان  وردک ، بیش ـــور و می ـــتان، غ ـــراه، نورس ـــدی، ف ـــکا، دایکن پکتی
ـــر  ـــر کمت ـــای دیگ ـــه والیت ه ـــبت ب ـــافی  نس ـــای انکش ـــرده ، پروژه ه ـــات نامب ـــته دروالی ـــال گذش ـــد س ـــی چن ـــات  ط ده

ـــت.  ـــده اس ـــق ش تطبی
ـــد ادارات  ـــدان ارش ـــر ، کارمن ـــی لوگ ـــتراک وال ـــه بااش ـــردم ک ـــیع م ـــی وس ـــک گردهمای ـــی دری ـــد دران ـــر احم ـــر نصی انجنی
ـــه  ـــر تدویریافت ـــت لوگ ـــنده گان والی ـــن وباش ـــی از متنفذی ـــی وجمع ـــورای والیت ـــای ش ـــس واعض ـــت ، ریی ـــی آن والی دولت

ـــت:  ـــود ،  گف ب
»بـــه منظـــور تقویـــت اقتصـــاد زراعتـــی لوگـــر و وصـــل  ســـاختن قریه هـــا و مـــزارع آن بـــه مارکیـــت  هـــا و مراکـــز 
ــی از  ــک در برخـ ــدۀ نزدیـ ــزدر آینـ ــر را نیـ ــازی دیگـ ــرک  سـ ــروژۀ  سـ ــد پـ ــا چنـ ــم تـ ــر داریـ ــوالی ها در نظـ ولسـ

ــم. « ــی کنیـ ــر عملـ ــت لوگـ ــوالی های والیـ ولسـ
وی افزود:

ـــه دارد و  ـــر ادام ـــم لوگ ـــل عل ـــه و پ ـــوالی محمدآغ ـــز در ولس ـــاری نی ـــال آبی ـــانزده کان ـــازی ش ـــر کار بازس ـــال حاض » در ح
ـــون ، کار  ـــم اکن ـــود. ه ـــاعد می ش ـــت مس ـــۀ کار موق ـــن زمین ـــزار ت ـــش از )۶۰(ه ـــرای بی ـــا ب ـــن کانال ه ـــم کار ای ـــا خت ت
بیـــش از )۳۰۰( پـــروژه بـــه ارزش )۷٫۸( میلیـــون دالـــر در بخش هـــای گوناگـــون در مرکـــز و ولســـوالی های والیـــت 

ـــود.« ـــاری تکمیـــل می ش ـــی ج ـــال مال ـــر س ـــا آخ ـــا ت ـــت ایـــن پروژه ه ـــه دارد و اکثری ـــر ادام لوگ
ـــای  ـــه ه ـــاد زمین ـــافی آن ، ایج ـــف انکش ـــای مختل ـــۀ ه ـــق برنام ـــات از طری ـــاف ده ـــا وانکش ـــاش وزارت احی ـــع ت درواق
ـــداوم  ـــی وت ـــا پایای ـــرد ت ـــورت میگی ـــته کار ص ـــتا پیوس ـــن راس ـــوده ودرای ـــور ب ـــتاییان کش ـــرای روس ـــایش ب ـــاه وآس رف
ـــر  ـــه خاط ـــات ب ـــا وانکشـــاف ده ـــی وزارت احی ـــۀ همبســـتگی مل ـــه برنام ـــردد.  البت ـــن گ ـــز تضمی ـــافی نی ـــای انکش ـــروژه ه پ
ـــه  ـــته ک ـــه کاربس ـــی را ب ـــواره راهکارهای ـــش ، هم ـــدۀ خوی ـــال ش ـــافی اکم ـــای انکش ـــروژه ه ـــداوم پ ـــه ت ـــیدن ب ـــق بخش تحق

 )MCG( ـــی ـــت وکاریاب ـــط ومراقب ـــروژۀ حف ـــق پ تطبی
ـــت.  ـــاش هاس ـــن ت ـــی از ای ـــز یک نی

بـــه قـــول وزیـــر احیـــا وانکشـــاف دهـــات، » هـــم 
ــزده  ــن وزارت در پانـ ــی ایـ ــۀ کاریابـ ــون برنامـ اکنـ
والیـــت جریـــان دارد و بـــه  زودی بـــه  منظـــور 
ـــت  ـــتغال در والی ـــای اش ـــه  ه ـــاد زمین ـــازی و ایج بازس
ـــروع  ـــا ش ـــبختانه ب ـــود. خوش ـــی  ش ـــاز م ـــز آغ ـــر نی لوگ
ــزار  ــرای )۲۴( هـ ــتا بـ ــه در )۲۶۹( روسـ ــن برنامـ ایـ
ـــاعد  ـــدت مس ـــاه  م ـــی کوت ـــای کاریاب ـــری زمینه ه لوگ
می شـــود و در عیـــن حـــال ضمـــن ایجـــاد کار، 
ـــی  ـــون افغان ـــه ارزش )۱۷۴( میلی ـــز ب ـــروژه نی ـــا پ صده

حفـــظ و مراقبـــت مـــی  شـــوند.«

تـالش بــرای انکـشاف

کشته شدن شش جنرال پاکستانی طالبان 
در ســــرپل

چرا احمدزی از علیزایی حمایت کرد؟

نظري: 
یوشمیر ګوندونو د ښځو سیايس 

مشارکت پام کې نه دی نیولی

نتیجه یک نظر سنجی:

دولت فسیبـوک را محـدود 
می کنــد
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چندین ماه است که از بدخشان تا هلمند و از 
فاریاب تا زابل، کشور در آتِش جنگ و ناامنی 
می سوزد. طالباِن به صورِت بی سابقه والیت های 
نظامی  فشارِ  زیر  را  زیادی در شمال و جنوب 
قرار داده و تاش دارند که وارد شهرهای مهِم 
وحشت  آن ها  در  دست کم  یا  و  شوند  کشور 
با  گذشته،  ماه  روزهای  آخرین  در  بیافرینند. 
دیگر  در  سقوط خان آباد و شدت گرفتن جنگ 
ولسوالی ها، مرکز والیت کندز دوباره در معرِض 
سقوط قرار گرفت و چیزی نماند که فاجعۀ ۶ 

میزان سال گذشته دوباره تکرار گردد. 
چند  برای  شدند  موفق  طالبان  گذشته،  سال   
روز کنتروِل والیِت استراتژیِک کندز در شمال 
دولِت  برای  کندز  سقوط  بگیرند.  دست  به  را 
بود.  هزینه بر  بسیار  ملی  وحدت  تازه تأسیِس 
روز  یک  که  کشور  رییس جمهوری  اشرف غنی 
ارگ  در  طالبان  به دست  کندز  سقوط  از  پیش 
"تحت  از  تمام  آرامِش  با  می کرد،  سخنرانی 
ولی  داد،  اطمینان  کندز"  داشتن  قرار  مدیریت 
یک روز بعد این شهر به دسِت نیروهای مخالف 
اعتماد مردم در  به  بزرگی  افتاد و عمًا خدشۀ 

مورد دولِت جدید وارد شد. 
کشور  جغرافیایِی  اضاع  همه  در  جنگ  اکنون 
جریان دارد و هر روز حادثه یی جانکاه در شرق 
و غرِب کشور ُرخ می دهد. یک روز در بغان 
مزارع و دکان های مردم حریق می گردد و روزی 
دیگر، خانه های مردم در ننگرهار ویران می شود. 
تاش های  طالبان  اطاعات،  برخی  اساس  بر 
در  هلمند  والیت  که  می دهند  فراوانی صورت 
جنوب را از کنترول نیروهای دولتی بیرون کنند 
و بخشی از شورای کویته را به این والیت انتقال 
دهند. مسلمًا اگر طالبان موفق  شوند که به این 
وضعیت  در  بپوشانند،  عمل  جامۀ  خود  طرِح 
سیاسِی خود نیز قادر به ایجاد تغییراِت گسترده 
نظر  از  هنوز  لحاظ،  همین  به  شد.  خواهند 
برای  کشور  کان شهرهای  تسخیر  استراتژیک، 
گروه طالبان از اهمیِت حیاتی برخوردار است. 

از سوی دیگر، طالبان با راه اندازی عملیات های 
کشور  کان شهرهای  مهِم  مراکِز  در  انتحاری 
اتوریتۀ  درهم شکستِن  قصِد  پایتخت،  به ویژه 
نظام و روحیۀ مردم نسبت به حکومت را دارند. 
حملۀ چند روز پیِش آن ها به دانشگاه امریکایی 
از  شماری  شدِن  مجروح  و  کشته  و  کابل  در 
مردم و دانشجویان و استادان و مأموران امنیتی، 
از  است.  تأویل  و  تفسیر  قابِل  دایره  همین  در 
این رو، نمایش تصاویِر شهدای ناامنی های اخیر 

و انتقاد یک سره و آتشین از نظام در شبکه های 
سازنده،  راهکار  ارایۀ  بدون  آن هم  اجتماعی، 
می تواند  دشمن  خواسته های  مسیر  در  حرکتی 

تلقی  گردد.
بسیاری از آگاهان باور دارند که طالبان به صورِت 
نظامی  توانایی های  اساِس  بر  هم  یا  و  تصادفی 
تعرض  و  تحرک  این همه  نمی توانند  خودشان، 
داخل  در  دست هایی  بلکه  کنند؛  مدیریت  را 
خط  آن ها  به  که  دارند  وجود  کشور  بیروِن  و 
مکان های  و  مسیرها  در  را  و حوادث  می دهند 
مشخص مدیریت می کنند. چنان که در جنگ های 
سربازان  کندز،  خان آباد  و  بغان  دهنه غوری 
علیه  مرموز  توطیه های  برخی  از وجود  تلویحًا 

خود و هم سنگران شان سخن گفتند. 
و  شمال  ناامن سازِی  می گویند:  برخی ها 
جزِو  کنترول شده،  به صورِت  کشور  جنوِب 
استراتژی هایی  می باشد؛  کان"  "استراتژی های 
این  به  دارند؛  داخلی  و  سرنخ های خارجی  که 
معنا که ما در معرِض جنگی پیچیده و ذوالوجوه 
قرار گرفته ایم که در یک سِر آن، مردم بی گناه 
افغانستان و در سِر دیگرش، صدها رقم گروه و 
هوا و هوِس استخباراتی وجود دارد که هر کس 

به امید و ظِن خود به این میدان پیوسته است. 
روحیۀ  حفظ  که  احوال  و  اوضاع  این  در  اما 
نظام  مثبِت  وجوه  تقویت  و  مردم  مقاومت گِر 
میان  اختافات  بروزِ  دارد،  حیاتی  ارزِش 
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی نیز به زنِگ 

خطِر دیگری برای جامعه تبدیل شده است. 
هنوز مشخص نیست که چه زمانی گفت وگوهای 
آقای غنی و داکتر عبداهلل برای حِل اختافات شان 
به نتیجه خواهد رسید. بسیاری ها معتقد اند که 
به  حاضر  به ساد ه گی  ریاست جمهوری  ارگ 
پذیرِش خواست های قصر سپیدار نخواهد شد. 
برای  رییس جمهوری  شاید  منابع،  این  گفتۀ  به 
ناگزیری،  سِر  از  و  موجود  ّجو  به  دادِن  پایان 
به برخی از خواسته های رییس اجرایی در زبان 
پاسِخ مثبت دهد ولی هیچ ضمانتی برای اجرایی 

شدِن آن ها وجود ندارد. 
از  ریاست جمهوری  که  می شود  گفته  حتا 
ناامنی ها و نابسامانی های موجود در کشور قلبًا 
خواست های  بدین وسیله  تا  می کنـد  استقبال 
رییس اجرایی را بی موقع و خارج از عقانیِت 
از  را  او  به تدریج  و  بنمایاند  مردم  به  سیاسی 
مردمی اش  و  مشروع  خواسته های  پی گیرِی 
می گویند:  صاحب نظران  برخی  سازد.  منصرف 
شریِک  به  نمی  خواهد  که  آن جا  از  غنی  آقای 

توافق نامۀ  در  تذکررفته  سهِم  خویش  قدرِت 
هم  شود،  قایل  را  ملی  وحدت  دولت  سیاسِی 
اصلِی  کشورهایی  نرمِ  قدرِت  دامِن  به  دست 
متحده  ایاالت  مانند  ـ  افغانستان  به  کمک کننده 
ـ شده و هم می کوشد میداِن جنِگ طالبان را در 
مناطقی از کشور داغ نگه دارد که مجاِل عقانی 
و عملِی طرح و اجراِی مطالباِت ریاست اجرایی 

هموار نگردد. 
منابِع  جمهوری  ریاست  که  داشت  توجه  باید 
زیادی برای ایجاد سوءظن در افکار عمومی در 
مورد خواست های داکتر عبداهلل در اختیار  دارد 
و این منابع به صورِت دوامدار تاش می ورزند 
خودشان  که  آن گونه  دیگری،  تعبیرهای  که 
ارایه  سیاسی  جاروجنجال های  از  می خواهند، 
سازند.  تردید  دچار  را  جامعه  دیدگاه  و  کنند 
برخی ها در فضای مجازی و یا هم در رسانه های 
همه گانی به صورِت پیوسته تأکید می ورزند که: 
مشکل آقای عبداهلل تنها فشار متحداِن او در تیم 
اصاحات و همگرایی و تقسیم چوکی هاست. 

حد  این  در  عبداهلل  داکتر  خواست های  تقلیِل 
خواست ها  این  اصِل  با  نه  شک  بدون  پایه،  و 
نظر  به  منطقی  می تواند  نه  و  دارد  مطابقت 
عمدی  بسیار  جمهوری،  ریاست  ارگ  برسد. 
در این روزها می کوشد که از ناامنی موجود و 
خواست های آقای عبداهلل چنین روایتی را وارد 
افکار عمومی جامعه کند. اما مسلمًا اصاح نظام 
الکترونیک  شناس نامه های  توزیع  انتخاباتی، 
اساسی  قانون  تعدیل  جرگۀ  لویه  برگزاری  و 
رئوِس  که  سیاسی  توافق نامۀ  مفاد  اساس  بر 
خواسته های ریاست اجرایی را شکل می دهند، 
برای  که  هستند  مشروعی  خواسته هاِی  همان 
پایان یافتِن جنگ و ایجاد ثبات پایدار در کشور 

طرح می شوند. 
مردم افغانستان همۀ این مسایل را باید به صورِت 
یک "بسته" مطالعه و تحلیل کنند و ربط وثیِق 
گزاره های موجود در آن را دریابند. مسلمًا جنِگ 
نظام  ساختارِی  خاهای  با  کشور  در  موجود 
بی ارتباط نیست و بی کاری و نبود نان و مسکن 
نیز خالی از پیوند با جنگ و نواقِص ساختاری 

نظام نمی باشد. 
معضات،  این   با  غنی  آقای  است  خوب  چه 
را  ناامنی  و  جنگ  و  کند  برخورد  صادقانه 
سیاسی  توافق نامۀ  کردِن  زیرپا  برای  دستاویزی 

نسازد! 
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یـک جنـگ
 و هـزار هـوس

 

ــی  ــر غن ــداهلل و داکت ــر عب ــان داکت ــدار می ــا، دی ــن  روزه ای
ــه  ــش گفت ــه هواداران ــداهلل ب ــای عب ــه و آق ــش یافت افزای
اســت کــه دیدارهایــش بــا رییس جمهــور غنــی بــه نتیجــه 
خواهــد رســید و همچنیــن وعــده نمــوده کــه روی همــۀ 
ــا اعضــای تیمــش مشــوره و  ــۀ سیاســی ب ــوارد توافق نام م
ــت  ــن در حالی س ــرد. ای ــد  ک ــری خواه ــأله را پی گی مس
ــی،  ــۀ سیاس ــای توافق نام ــد از امض ــی بع ــر غن ــه داکت ک
صاحیت هــای داکتــر عبــداهلل و توافق نامــۀ سیاســی را 
رد کــرده اســت. از ســوی دیگــر، در ایــن شــب و روزهــا 
ــت و  ــب نیس ــدان مناس ــور چن ــی در کش ــِت امنیت وضعی
ــدت  ــت وح ــران دول ــاِن رهب ــی می ــمکش های سیاس کش
ــورد،  ــن م ــزوده و در ای ــکات اف ــن مش ــه ای ــز ب ــی نی مل

ــود.  ــناخته می ش ــر ش ــن مقصـ ــوری اولی رییس جمه
آقــای عبــداهلل بــه متحــداِن سیاســی اش گفتــه اســت 
ــی  ــای غن ــا آق ــت ب ــار نشس ــاری، چه ــۀ ج ــه در هفت ک
ــی  ــم و عمل ــه تنظی ــواد توافق نام ــا م ــت ت ــد داش خواه
گــردد. هرچنــد او بــه متحدانــش اطمینــان داده اســت کــه 
ــا  ــدارد، ام ــود ن ــه وج ــق توافق نام ــز تطبی ــی ج ــچ راه هی
ــی چــه نگاهــی  ــای غن ــه آق ــوم نیســت ک ــوز هــم معل هن
بــه توافق نامــۀ سیاســی می انــدازد و چــه ارزشــی بــه 
اعتراض هــاِی مردمــِی آقــای عبــداهلل قایــل می گــردد. 
آن چــه مســلم اســت این کــه: مشــکل دولــت وحــدت ملــی 
ــه  ــن توافق نام ــر ای ــت؛ اگ ــه اس ــن توافق نام ــرِو همی در گ
ــن  ــودِی ای ــِق وج ــردد، منط ــی نگ ــل عمل ــکِل کام ــه ش ب

ــی رود.  ــن م ــت از بی دول
سرشــاری  زیان هــای  تک تازی هــا،  و  تک بازی هــا   
بــرای حکومــت دارد و در مــواردی بــه سیاســت مدارِ 
حاکــم باورهــای کاذب می بخشــد. آقــای غنــی بایــد 
ایــن نکتــه را بهتــر از دیگــران درک کنــد. وقتــی بــه 
از  می دهیــم؛  گــوش  رییس جمهــور  صحبت هــای 
تقســیِم قــدرت، از عدالــت اجتماعــی و سیاســی، و از 
ــۀ عمــل  ــا در صحن ــِت مســوول بســیار می شــنویم، ام دول
می بینیــم کــه اصــًا ایــن ارزش هــا توســط ایشــان رعایــت 
نمی گردنــد. در حالــی کــه بــا رفتــن انتخابــات بــه تقلــب 
و بن بســت، دولــت وحــدت ملــی بــه ایــن هــدف شــکل 
ــی اصــاح، شــناس نامه های  گرفــت کــه نهادهــای انتخابات
ــات برگــزار و لویــه جرگــه تشــکیل  برقــی توزیــع، انتخاب
ــه تنهــا  ــۀ مثبــت تغییــر کنــد. امــا ن شــود و نظــام بــه گون
ــا رییــس جمهــوری در تعییــِن  ایــن کارهــا نشــد، کــه حت
ــًا از  ــا احیان ــرد ت ــت ک ــز دخال ــه نی ــور پایین رتب ــک مأم ی

ــردد. ــرر نگ ــداهلل مق ــر عب ــِب داکت جان
هم اکنـــون دولــت وحــدت ملــی دو ســال زمــان را 
ــرای اصاحــات برنداشــته  ــی ب ــچ گام ــرده و هی ــع ک ضای
ــه  ــکار و برنام ــود راه ــِل نب ــه دلی ــا ب ــِر دولت ه اســت. اکث
ــی  ــت وحــدت مل ــا دول ــوند، ام ــاکام می ش ســرگردان و ن
ــِت موجــود  ــدارد. چــارۀ مشــکاِت دول ــن مشــکل را ن ای
در ســنِد تشــکیِل ایــن دولــت )توافق نامــۀ دولــت وحــدِت 
ــرای  ــه، امــا اراده یــی راســخ ب ملــی( به روشــنی تذکــر رفت
ــت  ــردم از دول ــه م ــدارد. آن چ ــود ن ــه آن وج ــک ب تمس
وحــدت ملــی می خواهنــد، فقــط ســه کلمــه اســت: 

ــی!  ــۀ سیاس ــق توافق نام تطبی
ــر  ــارد، دیگ ــت گم ــر هم ــن ام ــه ای ــی ب ــای غن ــر آق  اگ
مشــکلی پیــش روی دولــت نیســت و برنامه هــا و وظایــِف 
دولــت نیــز کامــًا واضــح و مشــخص اســت. حــاال دیــده 
شــود کــه در هفتــۀ جــاری، آقــای عبــداهلل و غنــی بــه چــه 

می رســند.  نتیجه یــی 
ــۀ سیاســی، ســتودنی  ــر از توافق نام ــه کمت ــن ب ــًا تمکی یقین
نیســـت. مــردم انتظــار دارنــد کــه ایــن غایلــه هرچــه زودتر 
خاتمــه یابــد و آن هــا ببیـــنند کــه آقــای غنــی بــه عملــی 
شــدِن توافق نامــۀ سیاســی دل بســته و نســبت بــه آن 
ــِر  ــای دو رهب ــار گفت وگوه ــر این ب ــا اگ ــد دارد. ام تعه
دولــت وحــدت ملــی نتیجــه ندهنــد، بــدون شــک دولــت 
بــا وضعیــِت خاصــی مواجــه خواهــد شــد؛ وضعیــِت حــاد 
و نامطلوبــی کــه در آن هیــچ ســودی بــرای هیــچ جناحــی 

متصــور نیســت!  

سه کلمه برای حِل مشکِل 
دولت وحدت ملی
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رییـــس جمهـــوری برخـــاف آن چـــه شـــعار 
می دهـــد، در مبـــارزه بـــا فســـاد و زورمنـــدان 

صـــادق نیســـت. تجربـــۀ دوســـاله نشـــان داده 
ـــت داری،  ـــاد و حکوم ـــدۀ فس ـــا پدی ـــه او ب ـــت ک اس

ــت. ــته اسـ ــی داشـ ــی و سیاسـ ــورد تیمـ برخـ
ــارۀ کامـــران علی زایـــی  اقـــدام آقـــای غنـــی دربـ
ــن  ــۀ ایـ ــرات نمونـ ــی هـ ــورای والیتـ ــس شـ رییـ
مدعاســـت. دادســـتان کل کامـــران علی زایـــی را 
ـــه  ـــاوز ب ـــد و تج ـــک مفس ـــت از ی ـــر حمای ـــه خاط ب
حریـــم ایـــن دادســـتانی هـــرات "ممنوع الخـــروج" 
ـــق در آورد.  ـــت تعلی ـــه حال ـــه اش را ب ـــرده و وظیف ک
امـــا آقـــای غنـــی بـــا زیرپـــا گذاشـــتن قانـــون و 
ـــت  ـــی حمای ـــای علیزای ـــتان کل، از آق ـــتور دادس دس

کـــرد و او را دوبـــاره بـــه کارش برگشـــتاند.
ـــراً ادارۀ  ـــی اخی ـــای غن ـــه آق ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ای
ـــت.  ـــرده اس ـــاد ک ـــاد را ایج ـــا فس ـــارزه ب ـــی مب عال
اداره یـــی کـــه مســـوول بررســـی پرونده هـــای 
فســـاد اداری مقامـــات بلندپایـــۀ دولتـــی اســـت. او 
ـــاز روی کار  ـــن آغ ـــی در همی ـــت از علیزای ـــا حمای ب

ـــلیقه یی  ـــارزۀ س ـــید. مب ـــان کش ـــط بط ـــن اداره خ ای
بـــا فاســـدان و زورمنـــدان پیـــش از پیـــش نـــاکام 
ـــت  ـــی نیس ـــی پذیرفتن ـــچ کس ـــر هی ـــد. ب ـــد ش خواه
ـــکار  ـــهود و آش ـــرم مش ـــوری از ج ـــس جمه ـــه ریی ک
رییـــس شـــورای والیتـــی یـــک والیـــت، چشـــم 
بپوشـــد و دســـتور دادســـتان کل خویـــش را ملغـــا 
کـــرده و نادیـــده بگیـــرد. ایـــن کار آقـــای غنـــی 
نشـــان می دهـــد کـــه شـــعارهای او میان تهـــی 
و فاقـــد اعبتـــار اســـت. رییـــس جمهـــوری بایـــد 
ـــص  ـــه ناق ـــد؛ ن ـــور باش ـــذۀ کش ـــن ناف ـــدار قوانی پاس
و تخطی کننـــدۀ قوانیـــن. در مـــوارد زیـــادی دیـــده 
شـــده کـــه آقـــای غنـــی برخـــاف آنچـــه گفتـــه، 

ـــت.  ـــرده اس ـــل ک عم
ـــارزه  ـــم در مب ـــوری ارادۀ کمـــی ه ـــس جمه ـــر ریی اگ
ـــی  ـــران علیزای ـــد کام ـــد، بای ـــته باش ـــاد داش ـــا فس ب
ـــه  ـــرد زورگویان ـــارۀ عملک ـــود و درب ـــی دادگاه ش راه
و قانون ســـتیزانۀ خویـــش پاســـخ بدهـــد. بـــر 
ـــرات  ـــی ه ـــورای والیت ـــی در ادارۀ ش ـــای علیزای آق

ـــود دارد.  ـــی وج ـــم اتهامات ه
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دومیـن کنفرانس ملی شـهرداران افغانسـتان دیروز یکشـنبه 
)۷شهریور/سـنبله( بـا حضـور رییـس جمهور و شـماری از 
اعضـای کابینـه، مقام هـای بلندپایۀ دولتی، نماینـده گان مردم 
در پارلمـان و شـهرداران از سراسـر کشـور، در ارگ برگزار 

گردید.
از  هـدف  روزه،  دو  کنفرانـِس  ایـن  کننـده گان  برگـزار 
بهتـر،  حکومـت داری  راایجـاد  نشسـت  ایـن  راه انـدازی 
عرضـۀ خدمات شـهری بهتـر، بلندبـردن ظرفیـت کاری در 
کردنـد. عنـوان  شـهرها  عوایـد  بلندبـردن  و  شـهرداری ها 
جمـع آوری  قسـمت  در  روشـن  و  واضـح  قوانیـن  نبـود 
عوایـد شـهرداری ها؛ عـدم پرداخـت محصـول صفایـی از 
و  وحکمـی  حقیقـی  اشـخاص  جایدادهـای  و  ملکیت هـا 
نبـود قانـون در برخـورد بـا متخلفیـن آن؛ غضـب بی رویـۀ 
زمین هـای دولتـی؛ تداخـل کاری بین سـکتورهای شـهری، 
ساخت وسـاز سـاختمان های خـود سـر و عـدم همـکاری 
نهادهـای امنیتـی بـا شـهرداری ها در برخـورد بـا متخلفیـن 
از جملـه مشـکاتی اند کـه نماینـده گان شـهردارها در ایـن 

کنفرانـس بـه آن اشـاره کـرده انـد.
محمداشـرف غنـی، رییس جمهور کشـور در ایـن کنفرانس 
گفـت، سیسـتم نـاکام شـهری شـهروندان را آزار می دهد و 

بایـد شـهردارها به این مسـأله توجه داشـته باشـند.
آقـای غنـی بـا اشـاره بـه ناهم آهنگـی و نبـود سـامانۀ منظم 
شـهری، تأکیـد کـرد کـه قبـٌا صاحیـت و مسـوولیت های 
صاحیت هـای  بایـد  حـاال  نبود،امـا  روشـن  شـهرداران 
شـهرداران قانونـی میشـود و ما متعهد اسـتیم که شـهرداران 

را از طریـق انتخابـات برگزینیـم.
بـه بـاور رییس جمهـور،  زنده گـی شـهری زمانـی میسـر 
و  باشـد  داشـته  منظـم  برنامـۀ  حکومـت  کـه  می گـردد 
به صـورت واضـح فرهنـگ زنده گـی شـهری ایجـاد گـردد 

تـا بـرای حفاظـت از شـهر توجـه گـردد.
مسـتقل  ادارۀ  شـهرداری های  معـاون  پوپـل،  عبدالباقـی 
ارگان هـای محـل در ایـن کنفرانـس گفت: شـهرداری کابل 
نهـادی اسـت کـه در چهـارده سـال گذشـته بـه آن توجهی 
صـورت نگرفتـه و تنها یک درصدسـهم این نهـاد حکومتی 

از بودجـۀ ملـی بوده اسـت.
آقـای پوپـل در ادامـۀ سخنانشـافزود: "امروزه شـهرداری و 
شـهردار جایـگاه خاص پیـدا کرده انـد و شـهردار تنها مدیر 

جمـع آوری ذباله هـا نـه، بلکه مالک شـهر هسـتند."
محـل  ارگان هـای  مسـتقل  ادارۀ  شـهرداری های  معـاون 
تصریح کرد:در سـال گذشـته، بیـش از ۲۱۸کیلومتر سـرک، 
بـاب تشـناب  تعمیرنواحـی شـهرداری، ۱۴۰  بـاب  چهـل 
عامـه، پانـزده بـاب مسـلخ، دوهزار چراغ سـولردر سراسـر 
کشـوراعمار شـده اسـت واعمـار ۲۰۰ کیلومتر سـرک دیگر 

نیـز زیر کار اسـت.
تأمیـن حکومـت داری خـوب شـهری، عرضـۀ خدمـات بـا 
کیفیت و به موقع، مبارزه با فسـاد اداری و ازدیات چشـم گیر 
در عوایـد شـهرداری ها، بلندبردن ظرفیـت کارمندان وتجهیز 
قوانیـن،  در  مدرن،اصاحـات  تکنالـوژی  بـا  شـهرداری ها 

و  طرزالعمل هـا  نواحـی،  مقرره هـا،  شـهری،  پالیسـی های 
ساده سـازی پروسـه های که جواب گـوی نیازمندهـای مردم 
باشـد، از مواردی انـد کـه به گفتـۀ آقـای پوپل در سـال های 

آینـده بـه آن توجه جـدی خواهنـد کرد.
وزیـر  نـادری  منصـور  سـادات  سـید  دیگـر،  سـویی  در 
شهرسـازی و مسـکن بیان اظهار داشـت: وزارت شهرسازی 
بـرای ایجـاد سـهولت بـراش شـهروندانو محـو فسـاد در 
شهرسـازی  ریاسـت های  کاری  والیات،صاحیت هـای 
والیت هایهـرات، قندهـار، بلـخ و ننگرهـار را افزایـش داده 

. ست ا
آقـای نـادری بـه شـهردارهای والیـات کشـور تعهد سـپرد 
کـه در چارچـوب صاحیت هـای خـود بـا آن هـا همیشـه 
همـکار خواهـد بـود و از آنان خواسـت تـا در جهت تطبیق 
ماسـتر پان هـا، حفظ مکان های تاریخی و سـاحات سـبز و 
برنامه گـذاری سـاحات جدید،بـا این وزارت همکار باشـند.

وزیـر شهرسـازی اذعان داشـت:"این وزارتطرحـی را تحت 
ایـن  کـه  صورتـی  در  و  داده انـد  سـالم«ترتیب  نام»شـهر 
طـرح از سـوی ریاسـت جمهـوری مـورد تأیید قـرار گیرد، 
شـهردارهایی کـه بتواننـد طـی یـک سـال شـهرهای خـود 
را بـا معیارهـای تعییـن شـده مدیریتکننـد، شهرشـان جواز 
شـهر سـالم را دریافـت کـرده و شـخص شـهردار به عنـوان 

شـهردارِنمونه شـناخته خواهنـد شـد."
همزمـان بـا ایـن، عبـداهلل حبیـب زی سرپرسـت شـهرداری 
گفـت:  افغانسـتان  شـهرداران  نشسـت  دومیـن  در  کابـل 
تاریـخ  در  نخسـتین بار  بـرای  ملـی  وحـدت  حکومـت 
در  موثـر  برنامه هـای  و  واضـح  دیـدگاه  دارای  کشـور 
قسـمت شـهرداری اسـت که مطابـق به تجارب کشـورهای 

اسـت. انکشـاف  روبـه  و  انکشـاف یافته 
راسـتای  در  کابـل  شـهرداری  حبیـب زی:  آقـای  به گفتـۀ 

احـداث زیربناهـای شـهری و مدیریـت خدمـات شـهری 
اقدام کرده و توانسـته اسـت با همکاری وزارت شهرسـازی 
و ادارۀ مسـتقل ارگان های محل،ادارۀ اراضی و ادارۀ مسـتقل 

زون پایتخـت دسـت آورهای خوبـی داشـته باشـند.
طـرح و تدویـن برنامـۀ اسـتراتیژیک شـهرداری کابـل که تا 
سـال ۲۰۳۰ پاسخ گوی شـهرکابل خواهد بود و دارای چهار 
رکِن اساسـی شـامل حکومـت داری خوب شـهری،مدیریت 
خدمـات موثر شـهری، احـداث زیربناهـای پایه دار و رشـد 
شـهرداری  آینـدۀ  برنامه هـای  می شـود،از  شـهری  اقتصـاد 
کابـل اسـت کـه به گفتـۀ سرپرسـت شـهرداری کابـل، طـی 

سـال های آینـده روی آن تمرکـز خواهنـد کرد.
آقـای حبیـب زی بیـان داشـت کـه از ایـن پسـاخذ مجـوز 
سـاختمانی از یـک مرجـع و حتـا به صـورت آنایـن امکان 
نیـز  کابـل  شـهرداری  پروژه هـای  مدیریـت  اسـتو  پذیـر 

اسـت. گردیـده  آغـاز  هوش منـد  به صـورت 
سرپرسـت شـهرداری کابل اضافه کرد: "بیش از ۳۰ کیلومتر 
جـاده، پانـزده کیلومتـر کانال هـا و احـداث پارک هادر شـهر 
کابـل آغـاز گردیـده اسـت.در قسـمت جمـع آوری عوایـد 
دروازه هـای کابـل در یـک مـاه گذشـته ۷درصـد افزایـش 
داشـته ایم کـه در ُکل تـا هفـت سـال آینـده کابـل بـه یـک 

شـهر خودکفـا تبدیـل می شـود."
بـه گفتـۀ آقای حبیـب زی: در هفته های گذشـته شـماری از 
زمین هـای غصـب شـده از سـوی زورمنـدان را دوبـاره بـه 
دولـت بازگشـتاندهو بیـش از پنجـاه سـاختمانغیرقانونی را 
یـا تخریـب و یـا پروسـۀ آن را متوقـف سـاخته اند و بیـش 
از ۱۴۰ مأمـور مفسـد را بـه دادسـتانی معرفـی و زندانـی 

کرده انـد.
سـکتور  نماینـدۀ  الکـوزی  خان جـان  حـال،  حیـن  در 
خصوصـی و اتاق هـای تجـارت و صنایـع در ایـن کنفرانس 

در پیونـد بـه چالش هـای سـکتور خصوصیاظهـار داشـت: 
شـهرداران در افغانسـتان فقـط نـام شـهرداری را بـا خـود 
حمـل می کننـد نـه صاحیت هـای آن را،زیـرا در کارهـای 

می گیـرد. مداخلـه صـورت  شـهرداری 
پان هـای  که"ماسـتر  گفـت  هم چنـان  الکـوزی  آقـای 
بیشـتر  شـهرها  نمی شـوند،امکانات  تطبیـق  شـهرداری ها 
نـزد پولیـس اسـت تـا شـهردار وغرفه هـا و سـاختمان های 
خودسـر به ُکلـی چهرۀشـهرها را مخـدوش سـاخته اسـت."
او بیـان داشـت: سـاحۀ مسـاجد، پارک هـا و تفریح گاه هـا 
عضـب شـده اند و مـا توقـع داریمکـه رونـد محاکمه شـدن 
بـه  کرده انـد  غصـب  را  دولتـی  زمین هـای  کـه  کسـانی 

زودیآغـاز شـود.
سـکتور  ازسـرمایه گذاران  شـماری  الکـوزی  آقـای 
شـریک  دولتـی  زمین هـای  غصـب  در  رانیـز  خصوصـی 
دانسـته افزود:"عده یـی از سـرمایه داراِن سـکتور خصوصـی 
بـا زورمنـدان هم دسـت شـده و بـه چـور و چپـاول دسـت 
می زننـد؛ آرزوی مـا از رییس جمهـور ایـن اسـت کـه ایـن 

افـزاد شناسـایی و محاکمـه شـوند."
امـا، رییس جمهـور محمـد اشـرف غنی در ایـن کنفرانـس 
گفت:"هـر شهِرافغانسـتان یـک خزانـۀ پنهـان اسـت. مـن 
گـداِی خوبـی هسـتم، امـا از گدایـی خسـته شـده ام و بـا 

نمی شـود." آبـاد  مملکـت  گدایـی 
بـه  خطـاب  سـخنانش  ادامـۀ  در  رییس جمهـور 
شهردارانخاطرنشـان سـاخت:اهمیت ایـن سـمینار در ایـن 
اسـت کـه شـما از شـهردارهای منـزوی به یک شـبکۀ قوی 
شـهری شـهردارها مبدل می شـوید و از این پس، آوازِ شـما 

بسـیار رسـا خواهـد بـود.
افغانسـتان  شـهروندان  کـرد:  تأکیـد  اشـرف غنی  محمـد 
آگاه انـد، فکـر دارنـد، توقـع دارنـد و قضـاوت می کننـد. 
قضـاوت شـهروندان ایـن اسـت کـه یـک سیسـتم نـاکام 

می دهـد. آزارشـان  شـهری  داری  حکومـت 
آقـای غنـی خظـاب به شـهرداران گفـت که اگر شـهروندان 

ردتـان کنـد، آینده نخواهید داشـت.
رییس جمهـور کشـورهم چنان می پذیـرد کـه هیـچ والیـت 
افغانسـتان از غصـب زمین هـای دولتـی در امان نبوده اسـت 
و اسـنادِ اماکـن در پایتخت به دلیل ناکامـی حکومت، هفتاد 
درصـد عرفـی اسـت؛ در حالی که شـهروندان بایـد ملکیت 
شـرعی داشـته باشـند تا خود را مالک شـهر احسـاس کنند.
افغانسـتان نظـر بـه قانـون، دارای پنجگونه انتخابات اسـت، 
والیتـی،  شـوراهای  جرگـه،  ولسـی  جمهـوری،  ریاسـت 
هنـوز  کـه  شـهرداران،  انتخابـات  و  ولسـوالی  شـوراهای 

انتخابـات شـهرداران صـورت نگرفتـه اسـت.
از  شـماری  کابـل،  شـمول  بـه  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 

می گـردد. اداره  سرپرسـتان  سـوی  از  شـهرداری ها 
یکـی دیگـر از مسـایل آزمون برانگیـز در مقابـل شـهرداران 
در کشـور، غصـب زمین هـای دولتی اسـت، براسـاس ارقام 
ادارۀ اراضـی افغانسـتان، حـدود چهارونیـم میلیـون جریب 
زمیـن در سراسـر کشـور غصـب شـده اسـت کـه عمدتـًا 

زورمنـدان در رأس فهرسـت غاصبـان زمیـن قـرار دارنـد.
کار  پیـش روی  دیگـر  معضـات  از  قوانیـن  کهنه بـودن 
شـهرداران اسـت، در حال حاضر، قانون شهرداری از دوران 
حکومـت طالبـان تطبیـق می گـردد. رییس جمهور امـا تأکید 
دارد کـه قوانیـن بایـد اصـاح گردد تـا نظر به زمـان کنونی 

کار شـهرداران بـه پیـش برده شـود.

رییس جمهور در دومین کنفرانس شهردارها:

از گدایی خسته شده ام

چرا غنی از علیزایی حمایت کرد؟

روح اهلل بهزاد
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بخش دوم و پایانی

بخش دوم

تخم مرغ سرشار از مواد معدنی ضروری است
ــاز  ــا نی ــه آن ه ــدن ب ــه ب ــن، روی و فســفر اســت ک ــار از آه ــرغ سرش تخــم م
فراوانــی دارد. خانم هــا بعــد از عــادت ماهیانــه، ایــن مــواد معدنــی را از دســت 
می دهنــد و بایــد آن را جبــران کننــد، در غیــر ایــن صــورت کمبــود ایــن مــواد 
ــگر  ــج و پرخاش ــده و زودرن ــا ش ــته گی در آن ه ــاس خس ــاد احس ــث ایج باع

می شــوند.
ــه یکــی از  ــد ک ــان دانشــگاه Caroline du Nord فرانســه مشــاهده کردن محقق
ترکیبــات زردۀ تخــم مــرغ بــه نــام کولیــن choline احتمــال ابتــا بــه ســرطان 

ــد. ــزان ۲۴ درصــد کاهــش می ده ــه می ــینه را ب س
روی یــا همــان زینــک، یکــی از عناصــر ضــروری اســت کــه ســامت سیســتم 
ایمنــی بــدن را تضمیــن می کنــد و باعــث می شــود بــدن مــواد غذایــی مصرفــی 
ــامِت  ــن س ــدی در تأمی ــش کلی ــک نق ــفر ی ــد. فس ــل کن ــرژی تبدی ــه ان را ب

اســتخوان ها و دندان هــا ایفــا می کنــد.
ــد نیــز هســت کــه بــرای هورمون هــای  ــر ایــن، تخــم مــرغ حــاوی یُ عــاوه ب
تیروییــد حیاتــی محســوب می شــود و ســلنیوم موجــود در آن، آنتــی اکســیدانی 

اســت کــه در مقابلــه بــا ســرطان موثــر عمــل می کنــد.
 

تخم مرغ کالری کم و پروتیین خوبی دارد
ــری و ۶٫۵ گــرم پروتییــن دارد.  ــا ۸۵ کال یــک عــدد تخــم مــرِغ متوســط ۷۰ ت
ــن  ــرم پروتیی ــاوی ۱۹٫۵ گ ــری( ح ــا ۲۲۵ کال ــرغ )۲۱۰ ت ــم م ــدد تخ ــه ع س

ــد. ــاز دارن ــن نی ــرم پروتیی ــه ۵۰ گ ــه ب ــه طــور متوســط روزان ــان ب اســت. زن
ــن  ــا را تأمی ــۀ آن ه ــای روزان ــی از نیازه ــرغ نیم ــدد تخــم م ــه ۳ ع ــی این ک یعن
ــرادِ مختلــف  ــن در اف ــه پروتیی ــاز ب ــه نی ــه توجــه داشــته باشــید ک ــد. البت می کن
ــۀ آن هــا متفــاوت اســت و الزم  ــا توجــه بــه وزن و میــزاِن فعالیت هــای روزان ب
نیســت همــۀ نیازهــای یــک فــرد بــه پروتییــن فقــط بــا یــک مــادۀ غذایــی تأمیــن 

شــود. 
ــن ســاعت احســاس  ــا چندی ــان کافی ســت ت ــه همــراه ن ــرغ ب ۳ عــدد تخــم م

ــه خــوردن غــذا احســاس نکنیــد. ســیری کــرده و نیــازی ب
 

 تخم مرغ با سرطان سینه مقابله می کند
نتایــج پژوهشــی کــه در ســال ۲۰۰۳ در دانشــگاه هــاروارد انگلیــس انجــام شــد، 
ــه ۳ عــدد تخــم مــرغ مصــرف می کننــد،  ــی کــه روزان نشــان می دهــد نوجوانان
ــال  ــوند. در س ــا می ش ــینه مبت ــرطان س ــه س ــر ب ــالی کمت ــنین بزرگ س در س
ــی کــه  ــد زنان ــت کردن ۲۰۰۵ پژوهش هــای دیگــری انجــام شــد و محققــان ثاب
ــه  ــی ک ــر از زنان ــد کمت ــد، ۴۴ درص ــرغ می خورن ــم م ــدد تخ ــه ۶ ع در هفت
ــا  ــینه مبت ــه ســرطان س ــد، ب ــرغ می خورن ــر تخــم م ــا کمت ــدد ی ــه ۲ ع در هفت

می شــوند.
در اپریــل ســال ۲۰۰۸، محققــان دانشــگاه Caroline du Nord فرانســه مشــاهده 
کردنــد کــه یکــی از ترکیبــات زردۀ تخــم مــرغ بــه نــام کولیــن choline  احتمــال 

ابتــا بــه ســرطان ســینه را بــه میــزان ۲۴ درصــد کاهــش می دهــد. 
مصــرف دو عــدد تخــم مــرغ بــرای صبحانــه، نصــف نیــاز روزانــۀ بــدن بــه ایــن 

مــاده را تأمیــن می کنــد.

کـه  بـود  ایـن  افتـاد  اتفـاق  عمـل  در  آن چـه 
مسـلمانان در زنده گـی روزمـرۀ خـود نیازمنـد 
قوانیـن و مقرراتـی بودنـد کـه بـه نظم و نسـِق 
امور اجتماعی شـان کمک برسـاند و روش اهل 
حدیـث در ایـن عرصه نمی توانسـت راهگشـا 
باشـد. فقها توانسـتند بـا تدوین فقهـی احکام، 
عمـًا نوعی از قانون گذاری را سـامان ببخشـند 
و زنده گـی مـردم را بـا فقـه و شـریعت پیونـد 
دهنـد. بـه مـرور، فقهـای اهـل رأی در مرکـز 
رهبـرِی دینـِی مسـلمانان قـرار گرفتنـد و اهـل 
حدیـث بـه حاشـیه رفتنـد. حتا مذهـب حنبلی 
کـه صـورت فقهی یافتـۀ مکتـب اهـل حدیـث 
بـود، گذشـته از آن که بـه لحاظ شـمار کمترین 
آن خـود  از  اهـل سـنت  میـان  در  را  پیـروان 
کـرد، شـماری از چهره هـای علمـی آن خـود 
تحـت تأثیـر اشـاعره و ماتریدیـه، وارثـان اهل 
رأی در عرصـۀ کام، قـرار گرفتنـد؛ ماننـد ابن 
الجـوزی و ابوالوفـاء ابـن عقیـل. حتـا کسـی 
برجسـته ترین چهـرۀ  ابـن حـزم،  امـام  ماننـد 
بـا  مخالفـت  علی رغـم  ظاهرگرایـان،  علمـی 
قیـاس فقهـی، در رویکـرد کلی خـود به مکتب 

داشـت.  گرایش  اشـاعره 
در اواخـر قـرن چهـارم و اوایـل قـرن پنجـم، 
خافـت عباسـی و شـاخه های هم پیمانـش بـر 
ایـن شـدند کـه از میـان مذاهـب و نحله هـای 
موجـود، بـه پاره یی از آن ها رسـمیت ببخشـند 
مزایایـی  و  مواجـب  آن  متخصصـان  بـرای  و 
در نظـر بگیرنـد. از ایـن طریـق، هـم حمایـت 
بخـش نسـبتًا وسـیعی از فقهـا و عالمـان دینی 
تأمیـن می گردیـد و هـم به تبع آن، مشـروعیتی 
حاصـل  توده هـا  میـان  در  حاکمـان  بـرای 
می شـد. رسـمیت یافتـن چهـار مذهـب فقهـی 
مشـهور اهـل سـنت، بـه ایـن دورۀ تاریخـی 
برمی گـردد. بیـرون مانـدن برخـی گرایش های 
و  اثناعشـری  شـیعیان  ماننـد  کم جمعیت تـر، 
شـیعیان اسـماعیلی، به بـروز شـورش ها و حتا 
شـکل گیری حکومت هایـی مخالـف خافـت 
فاطمـی در مصـر،  ماننـد حکومـت  انجامیـد، 
امـا نتوانسـت بـه جریـان عمـده تبدیـل شـود. 
توده هـای مسـلمان، کمابیـش از مکتـب اهـل 
رأی در میـان اهـل سـنت پیـروی می کردند، و 
در میـان اهل تشـیع نیز غلبـه از آِن جریانی بود 
که روش معتدل داشـت و در تقسـیم بندی های 
بعـدی به نـام جریـان اصولـی در مقابـل جریان 

اخبـاری شـناخته گردیـد و نـام یافت.

تیـوریزه سازی سلفیت
دیگـر  و  سـلجوقیان  عباسـیان،  حمایـت  بـا 
دسـتگاه های حکومتـی از فقهـای اهـل رأی، با 
دو گرایـش اشـعری و ماتریـدی، اهـل حدیث 
بـه مثابۀ یـک مکتب، حضـور کم رمـِق خود را 
در جوامـع مسـمان تنهـا در قالـب تاش هـای 
تخصصـی عالمـان علـم حدیـث و شـماری از 
حنابلـه تـداوم می بخشـید، و جایگاهـی فراتـر 
از ایـن نداشـت تا آن کـه ابن تیمیه، دانشـمندی 
نابغـه، در نیمـۀ دوم قـرن هفتـم هجـری پـا به 
عرصـه نهاد. او توانسـت بـا تربیت شـاگردانی 
ابـن کثیـر، حافـظ ذهبـی،  القیـم،  ابـن  ماننـد 
حافـظ بـزار، ابـن دقیـق العیـد، ابن مفلـح، ابن 
عبدالهـادی و دیگـران، و همچنیـن بـا نگارش 
بـه  تازه یـی  متعـدد، روح  کتاب هـا و رسـایل 

مکتـب اهـل حدیـث بدهد. 
تیمیـه موفـق گردیـد کـه بخـش اعظـم  ابـن 
میـراث علمی گذشـته گان را از نظـر بگذراند و 
میـان آن چـه با گرایـش اهل حدیـث همخوانی 
داشـته و آن چـه بـا آن ناسـازگار بـوده اسـت، 
وی  نمایـد.  خط کشـی  دقیـق  به صورتـی 
همچنـان بـا حماسـه و جدیـت، بـه ترویـج و 
تبلیـغ مکتـب اهـل حدیـث روی آورد و آن را 
بـه عنـوان بهترین روش برای فهـِم دین معرفی 
کـرد. او کوشـید اعتبـار مکتب اهـل حدیث را 
تقویـت کنـد و آن راه و روش را بـه مثابـۀ راه 
و روش سلف/گذشـتگان امت اسـامی عرضه 
بـدارد. وی در ایـن راه برش هـای فراوانـی از 
تاریخ صدر اسـام و نسـل های اوِل مسـلمانان 
را برگزیـد تا تبار تاریخی و فکرِی اهل حدیث 
را معرفـی کنـد. همـو بود که اهمیت سـلف را، 
بـه مثابـۀ باالتریـن و معتمدتریـن مرجـع فهـم 

دیـن، برجسـته سـاخت و مشـروعیت مکتـب 
اهـل حدیـث را به انتسـاب به آن متکـی نمود. 
بـا آن کـه تـاش ابـن تیمیـه بـه لحـاظ نظـری 
تاشـی عظیـم بـود و بـه احیـای مکتـب اهـل 
بـرای  زیـرا  کـرد،  شـایانی  کمـک  حدیـث 
نخسـتین بار آن را به صـورت مـدون و منظـم 
بـه  عمـًا  امـا  نمـود،  عرضـه  و  بسـته بندی 
کـه  نینجامیـد  جریانـی  یـا  جنبـش  پیدایـش 
باشـد.  یـا اجتماعـی داشـته  حضـور سیاسـی 
نظـرات و آثـار ابـن تیمیـه و شـاگردانش تـا 
چنـد سـده بعـد نیـز از شـهرت و رواج کافـی 
برخـوردار نبـود و چیـزی به نـام سـلفیت بـه 
عنـوان یـک جریان در میان مسـلمانان شـناخته 

. نمی شـد
ایـن بـار محمـد بـن عبدالوهـاب بـود کـه در 
ضعـف  روزگار  در  هجـری،  دوازدهـم  قـرن 
در  اوضـاع  آشـفته گی  و  عثمانـی  خافـت 
حجاز، جنبشـی را بـه راه انداخت کـه مایه های 
حدیـث  اهـل  اندیشـه های  را  فکـری اش 
تشـکیل مـی داد. او اگـر چـه خـود بـه نگارش 
کتاب هـا و رسـایلی دسـت زد، امـا اهمیـِت او 
نـه بـه لحـاظ علمـی، بلکـه بـه لحـاظ ایجاد و 
رهبـری جنبشـی اسـت کـه بـرای اولین بـار بر 
پایـۀ مکتـب اهـل حدیث بنیـان نهاده شـد و تا 
امـروز نیـز بـه همین هویت شـناخته می شـود. 
او از نظـر جایـگاه علمـی بـه پیشـوایش ابـن 
تیمیـه و شـاگرد ارشـدش ابن القیم نمی رسـد، 
و کار نظـرِی وی بیشـتر تکـرار همـان افکار به 

اسـت. دیگر  صورتـی 
شـاید بشـود اهمیت این رویـداد تاریخی برای 
زنـده کـردن مکتـب اهـل حدیث را بـا اهمیت 
رسـمیت یافتن مذهِب تشـیع از سـوی شـاهان 
صفـوی مقایسـه کرد. تشـیع امامی نیـز پیش از 
آن، ماننـد مکتـب اهـل حدیـث، توفیـق نیافتـه 
تأسـیس  کـه حکومـت شـیعِی خالصـی  بـود 
ببخشـد.  دوام  مقتدرانـه  به صـورِت  و  نمایـد 
پیـش از آن، ایـن هر دو جریان، از نظر سیاسـی 
و اجتماعـی در حاشـیه قـرار داشـتند و جریان 
مسـلط در تمـام جهـان اسـام، تنهـا قرائـت 
از هنـد و  بـود،  فقیهانـۀ اشـاعره - ماتریدیـه 
آسـیای میانـه گرفتـه تا عـراق و آسـیای صغیر، 

شـمال افریقـا و حتا اسـپانیا. 
کامـی  شـاخۀ  دو  ماتریـدی  و  اشـعری 
هسـتند کـه تفـاوِت اندکـی از هـم دارنـد، و 
در حقیقـت تـداوم تاریخـی مکتـب اهـل رأی 
تلقـی می شـوند. پیـش از ایـن تحـول، حـوزۀ 
در  عمدتـًا  هنـدی  و  فارسـی زبان  ترک زبـان، 
فقـه پیـرو مذهـب حنفـی و در کام بـه مکتب 
ماتریـدی تعلـق داشـتند. مناطقـی مثـل شـام و 
پیـرو مذهـب شـافعی  فقـه  در  مصـر عمدتـًا 
بودنـد،  اشـعری  مکتـب  دنبالـه رو  کام  در  و 
و مناطقـی ماننـد شـمال افریقـا و اسـپانیا در 
فقـه مالکـی و در کام اشـعری بودنـد. یعنـی 
اگـر دورۀ فاطمیـان در مصـر را کـه اسـماعیلی 
بودنـد و چنـد مـورد مختصـر دیگـر را اسـتثنا 
کنیـم، مکتـب اهـل رأی برای چند سـده اقتدار 
سیاسـی و اجتماعی را در سراسـر جهاِن اسام 
در دسـت داشـت و بخشـی عمـده از تمـدن 
اسـامی در همیـن دوره پدیـد آمـده اسـت. 

سلفیت
از دیروز 

      تا امـروز
محمد محق

دلیِل خوب
 برای مصرِف تخم مرغ
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مهم تریـن  از  نّقـادی  و  نوشـونده گی  کـه  عقـِل خودبنیـاد 
ویژه گی هـای آن اسـت، بـا مقدس انـگاری و نقدناپذیـری 
ناسـازگار می نمـود. جنبه هـای مقـدِس  دیـن کـه غیرقابـِل 
نقـد انگاشـته می شـد، کنـار رفـت تـا راه بر روی گسـترش 
برابـِر  در  مانعـی  نّقـاد  عقانیّـت هموارتـر شـود و خـرد 

نکنـد. مشـاهده  تک تازی-هـای خـودش 
عقـل کـه در سـده های میانـه زیـر بـارِ دیـن درآمـده بود و 
فرصتـی برای رهایی نداشـت، اکنون با شـکل گیری شـرایط 
بـه خودبنیـادی  عینـی  و  ذهنـی  دگرگونی هـای  و  جدیـد 
سـر  تمامیت خواهـی  نـدای  آن،  از  فراتـر  و  بـود  رسـیده 
مـی داد. عقانیّـت سـعی می کرد تا سـیطره اش را بـر تمامی 
شـؤون زنده-گی انسـان توسـعه دهد و به هیچ نیرویی جز 
خـودش خـط بنده گـی ننویسـد. این وضـع ادامه داشـت تا 
آن کـه ضعف هـا و ناتوانی هـای عقل آشـکار شـد و کشـِف 
ضمیـر ناخـودآگاه فرویـد و آگاهـی طبقاتی مارکـس، عقل 

خودبنیـاد را بـه خوداندیشـی و خودانتقـادی وادار کـرد. 

خالصه و نتیجه گیری
مباحث فوق را می توان چنین مختصر کرد:

هیـچ حادثه یـی را نمي تـوان بریـده از حـوادِث   .۱
پیشـینی تاریخـی در نظر آورد. با این بیان، سکوالریسـم نیز 
رگه هـای تاریخی یـی دارد کـه تـا سـده های میانـه و عصـر 
باسـتان قابـل ردیابی سـت. سـّده های میانه را عصـر تاریِک 
تاریـِخ غـرب گفته انـد. در این دوره که از قـرن پنجم تا قرن 
پانزدهـم میـادی را احتـوا می کنـد، همه چیز تحِت سـیطرۀ 
دیـن مسـیحی و تفسـیر کلیسـا از ایـن دیـن قرار داشـت و 
ایـن دورۀ تقریبـًا هزارسـاله را حدفاصلی میان عصِر باسـتان 
و عصـِر جدیـد به شـمار آورده انـد. اصطـاِح قـرون میانـه 
امـروزه عـاوه بر اطـاِق آن به یـک دورۀ خـاِص تاریخی، 
بـه طـرزِ دیـد مشـخصی بـه کار مـی رود که تـوأم بـا تحّجر 
و قرائت هـای سـخت جاِن دینـی  باشـد. در گفت وگوهـای 
روزمـره، اندیشـه های سـخت گیرانه و خشـونت بار دینی را 
قـرون وسـطایی می خواننـد. با آغاز سـده های میانـه بود که 
تمامـِی نهادهـای آموزشـی، فرهنگی، هنری، ادبـی، علمی و 
فلسـفی زیـر حاکمیّـِت کلیسـا درآمدند و این وضـع تا قرن 

پانزدهـم میـادی ادامـه یافت. 
اندیشـه ها و مکاتـِب جدیـِد فکـری را می تـوان   .۲
در مواقعـی بـه عنـوانِ  واکنـش در برابـر اندیشـه و اوضـاع 
مسـلِط سـّده های میانه به حسـاب مـی آورد. انسـان محوری 
رنسـانس در برابـِر خدامحـوری قروِن وسـطا قـرار می گیرد 
و ایـن دو، تـز و انتی تزی انـد کـه یکـی پـی دیگـری در 
درازنـای تاریخ شـکل گرفته اند. مفاهیم عمـده و ارزش های 
پرشـکوهی کـه در قـرون جدیـد و معاصـر اطراِف مـا را پر 
کرده انـد، بـه نحوی ریشـه در عصِر باسـتان دارنـد و عمدتًا 

در واکنـش بـه قـرون میانـه شـکل گرفته انـد.
بـا  تسـمیه  اصالـت  اصحـاب   یـا  اسـم گراها   .۳
مسـیحی  الهیـات  فلسـفی  پایه هـای  کلـی،  مفاهیـم  انـکار 
را نشـانه گرفتنـد. کپرنیـک، کپلـر، نیوتـن و انشـتین کـه از 
فلسـفۀ  می آینـد،  حسـاب  بـه  جدیـد  علـم  پیش قـراوالِن 
طبیعـی ارسـطو و دیدگاه هـای کیهانِ شـناختی بطلیمـوس را 
کـه مـوردِ قبول کلیسـا بـود، برهم زدنـد و الهیات مسـیحی 
در پایه هـای کیهانِ شـناختی خویـش نیز با شکسـت روبه رو 
شـد و آرام آرام زمینه هـای خودبنیـادی عقـل و اعتمـاد بـه 

شـد. فراهم تـر  علمـی  دسـت آوردهای 
مواجهـۀ علمـا و کلیسانشـینان سـبب انشـعاب   .۴
درونی مسـیحیت شـد و جریـان دین پیرایی )رفورماسـیون( 
بـا مارتیـن لوتـر و کالـون آغـاز و دوام پیدا کـرد. لوتر توبه  
را امـر درونـی خوانـد و بـا تکیـه بـر خودمرجعیّـِت دینی، 
پایه گـذاری  را  مسـیحی  فرقه هـای  فراگیرتریـن  از  یکـی 
کـرد. پژوهش هـای پـس از قرن هجدهـم، وثاقـِت تاریخی 

مسـیحیّت را زیـر سـوال قـرار داد و زمینه هـای علمـی کنار 
رفتـِن مسـیحیت از زنده گـی انسـاِن غربـی فراهم تـر شـد.
کلیسـای  توسـط  اولین بـار  اصطـاح سـکوالر   .۵
کاتولیـک بـه کار گرفتـه شـد و آنان بـا جدایی افکنـدن میان 
دنیـا و آخـرت، امـور این جهانـی را دنیـوی می پنداشـتند، 
بُعـِد روحانـی  بـر  ناظـر  آن جهانـی  کـه  امـورِ  درحالی کـه 
انسـان بـود و تعالی روحـی و معنـوی او را تضمین می کرد، 
اخـروی دانسـته می شـد. در اروپـای قـرون وسـطا معمـوالً 
واژۀ التیـن Saecularis بـرای توصیـِف »زمانـۀ حاضـر« بـه 
کار می رفـت، امـا در عمـل بـه روحانیونـی هم که سـوگند 

رهبانیّـت یـاد نکـرده بودنـد، سـکوالر گفتـه می شـد.
میـان شـهر خـدا و شـهر  اگوسـتینی  تفکیـک   .۶
زمیـن، تنش هـای خونین مذهبـی و اثبات ناپذیـری مدعیات 
فرقه یـی و نیـز عـدم وثاقـِت تاریخـی کتاب هـای مقـدس 
را می تـوان رگه هـا و زمینه هـای روشـن سکوالریسـم بـه 

آورد.  حسـاب 
سکوالریسـم را بـر اسـاس معیارهـای مختلفـی   .۷
دسـته بندی کرده انـد. در یکـی از ایـن رده بندی هـا کـه ناظر 
بـر دایـرۀ شـمول سکوالریسـم اسـت، سکوالریسـم بـه دو 
دسـتۀ »معتدل« و »سـتیزه جو« تقسـیم می شـود. سکوالریسم 
بـه لحـاظ معرفت شـناختی معتقد به قلمروی بـرای معرفت، 
ارزش ها و کنش هاسـت که از مرجعیِت دین مسـتقل باشـد. 
امـا لزومـًا به نفـی نقش دیـن در امـور سیاسـی و اجتماعی 
تمامیت خـواه  سـتیزه جو،  امـا سکوالریسـم  نیسـت.  قایـل 
یـک  محـدودۀ  در  جـز  دیـن  بـرای  قلمـروی  و  اسـت 
رابطـۀ شـخصی بـا خـدا نمی شناسـد. در تقسـیمی دیگـر، 
سکوالریسـم را بـه پنج دسـته  تقسـیم کرده اند. سکوالریسـم 
در ایـن دسـته بندی بـه سکوالریسـم کامـی ، سکوالریسـم 
فلسـفی، سکوالریسـم سیاسـی، سکوالریسـم اجتماعـی و 

کرده انـد. تقسـیم  معیشـت اندیش  سکوالریسـم 
اومانیسـم را یکـی از زمینه هایـی گفته انـد کـه   .۸
نقـِش بسـیاری در ظهورِ سکوالریسـم داشـته اسـت. محور 
شـدنِ  انسـان کـه در سـدۀ هفدهـم با گـزارۀ »می-اندیشـم 
پـس هسـتم«ِ دکارت چارچـوِب نظری و فلسـفی پیدا کرد، 
باعـث شـد تا هر چه ماسـوای انسـان بـا انسـان محک زده 
شـود و انسـان نیز چونان سـوژۀ شناسـنده در محراق توجه 
قـرار گیـرد. از ایـن منظـر، حتا دیـن و ارزش هـای دینی نیز 
بـا محـِک انسـان سـنجیده می شـد و در صـورِت معقـول 
نبـودن از متـن بـه حاشـیه می رفـت. انسـان ـ بنـا بـر تفّکر 
اومانیسـتی - نبایـد در حـّل معضـات و دشـواری هایی که 
بـا آن مواجه اسـت، دسـت بـه دامان دیـن و خداونـد بزند، 
بلکـه بایسـت بـر خـود تکیـه کنـد و آقایـی اش را در حـل 

معضـاِت انسـانی بـه وضـوح نشـان دهد.
دینـی  تبیین هـای  شـد  باعـث  علم گرایـی   .۹
بـه  جریـان  ایـن  و  شـود  زدوده  حـوادث  متافیزیکـی  و 
ماده بـاوری و خودبسـنده گی جهـان ره بَـرد. رشـِد فزاینـدۀ 
را  مسـیحیت  دینـی  آموزه هـای  برخـی  تجربـی،  علـوم 
نادرسـت ثابت کـرد و این »نادرسـتی« به تقاطِع بیشـتر علم 
و دیـن انجامیـد. نـه علم حاضر بـود از نتایجی کـه با روش 
تجربـی به دسـت آورده بـود عقب نشـینی کنـد، و نه کلیسـا 
اعتقـادی بـه تحدیـد قلمـرِو دیـن داشـت. علـم به صورتـی 
ناخواسـته  در رویارویـی با کلیسـا قـرار گرفته بود و کلیسـا 
نیـز در سـرکوب علـم از هیـچ گزینه یی فروگذاشـت نکرد. 
بـا  مـردم  تـا  باعـث شـد  کلیسـا  سـرکوب گرانۀ  برخـوردِ 
دانشـمندان همـدردی بیشـتر پیـدا کننـد و دسـت آوردهای 
روزافـزوِن علمـی نیـز بر تثبیِت جایـگاه آنان می افـزود. این 
در حالـی  بـود کـه هر دسـت آوردِ علمـی از میـزان اقتدار و 
سـلطۀ کلیسـا می کاسـت و ظاهـراً یـک اقتدار را بـه چالش 
می کشـید. این گونـه بـود کـه علـم در رویارویـی بـا دیـن 
بـه پیـروزی رسـید و یکـی دیگـر از زمینه های شـکل گیری 

سکوالریسـم تولـد شـد. 
بـار  زیـر  میانـه  سـده های  در  کـه  عقـل   .۱۰
دیـن درآمـده بـود و فرصتـی بـرای رهایـی نداشـت، بـا 
و  ذهنـی  دگرگونی-هـای  و  جدیـد  شـرایط  شـکل گیری 
عینـی بـه خودبنیـادی رسـیده بـود و فراتـر از آن، نـدای 
تمامیت خواهـی سـر مـی داد. عقانیّـت سـعی می کـرد تـا 
سـیطره اش را بر تمامی شـؤون زنده گی انسـان توسـعه دهد 
و بـه هیـچ نیرویـی جز خودش خـط بنده گی ننویسـد. عقل 
مدعـی بـود کـه فـارغ از دیـن می توانـد مصالـح و مفاسـِد 
انسـان را تشـخیص دهـد و تکیه گاهـی جـز بـر خـودش 

  . خت نمی شـنا
سکوالریسـم بـا چنیـن مبانی یـی ممکـن اسـت در جهـان 
مسـیحیت که سـقِف  آن بر پایه های رویارویـی عقل و دین، 
جسـم و روح، مـادی و معنـوی و دنیـا و آخرت برافراشـته 
شـده اسـت، توجیـه معقولـی داشـته باشـد، امـا کاربسـِت 
آن در اسـام کـه ارج و اهمیـِت فراوانـی بـه عقـل قایـل 
اسـت و بـر دوگانه گـی دنیـا و آخـرت، جسـم و روح نیـز 
تکیـه نـدارد، نامؤجـه اسـت. اسـام نـه بـا اومانیسـم سـِر 
مخاصمـت دارد و نه هـم عقـل و علـم را مردود می شـمارد؛ 
بلکـه برعکـس بیـش از هر دیـِن دیگری به علـم و آموختن 
توجـه می دهـد. قـرآن  کریـم مشـحون از آیه هایی سـت کـه 
و  فرامی خوانـد  پدیده هـا  در  ژرف-نگـری  بـه  را  انسـان 
تدبّـر و تعقـل را از فریضه هـای دینـی بـه حسـاب می آورد. 
گذشـته از ایـن، مبانـی فکـری و زمینه هـای اجتماعی یی که 
برای سکوالریسـم برشـمرده اند، ویژۀ غرب اسـت و تعمیم 
آن بـه سـرزمین های دیگـری کـه تجربـۀ تاریخـی متفاوتـی 
داشـته اند، بـا پرسـش های بسـیاری همـراه اسـت. گذشـته 
از آن، اثبـات معقولیّـِت مبانـی و زمینه هـای تاریخـِی ظهور 
سکوالریسـم، نیـاز بـه واکاوی و پژوهـش بیشـتری دارد که 

پرداختـن بـه آن فرصـِت دیگـری می طلبـد.
بنابرایـن، رفتـن از مسـیری کـه غـرب از آن عبـور کـرده 
اسـت، توجیـه معقـوِل چندانی ندارد. سکوالریسـم پیشـینۀ 
تاریخی یـی دارد کـه گسسـته از آن نمی تـوان بـه حقیقـِت 
آن پـی بـرد. افـزون بـر آن، زمینه هـای معرفت شـناختی و 
نیـز در ظهـور سکوالریسـم نقـش  جامعه شـناختی غـرب 
ناتوانـی  و  دینـی  اسـتبداد  اسـت.  داشـته  تعیین کننده یـی 

و  جدیـد  عصـِر  ایجابـات  بـه  پاسـخ گویی  از  مسـیحیت 
ناهمگامـی بـا سـیر تکامل بشـری را می تـوان عوامـِل دیگر 
ظهـورِ سکوالریسـم در نظـر آورد کـه در اسـام یـا وجـود 

نداشـته اسـت، و یـا هـم به نـدرت بـه چشـم می خـورد.
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ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای  عملیات  نتیجه  در 
تبعۀ  که  طالبان  جنرال   ۶ سرپل،  والیت  سانچارک 

پاکستان هستند، کشته شدند.
دفاع،  وزارت  مطبوعاتی  دفتر  که  خبرنامه یی  در 
عصر روز یکشنبه ۷ سنبله، منتشر کرده آمده است، 
در   »۱۵ »نوید  نام  تحت  که  تصفیوی  عملیات  در 
ولسوالی سانچارک والیت سرپل به راه انداخته شده 

بود، ۱۲۹ جنگ جوی طالب کشته و زخمی شدند.
کشته شده گان  از  تن   ۶ که  است  آمده  خبرنامه  در 

جنراالن پاکستانی طالبان هستند.

وزارت دفاع افزوده است که عاوه بر کشته شدن ۶ 
جنرال پاکستانی، افراد مشهور دیگر طالبان به نام های 
طالبان  اداری  و  مالی  مسوول  احمد  بصیر  مولوی 
در والیت سرپل، مولوی ذبیح اهلل و مولوی جابر از 
فرماندهان ارشد طالبان در این والیت، کشته شده اند.
این عملیات ۳  بر اساس گزارش وزارت دفاع، در 
پایگاه مهم گروه طالبان نیز تخریب گردیده که ده ها 

عراداه وسایط نقلیه  آن ها منهدم شده اند.
وزارت دفاع کشور گفته است که در نتیجه عملیات 
ولسوالی های  شاهراه  مسیر   ،»۱۵ »نوید  تصفیوی 

سانچارک، بلخاب و ساحات گذر، توپخانه، مسجد 
از  سانچارک  ولسوالی  مرده  ده  و  گوجباکه  سبز، 

وجود دشمنان تصفیه و تاشی گردیده است.
ولسوالی سانچارک والیت سرپل از چندی به این سو 
تحت حمات شدید گروه طالبان و نیروهای امنیتی 

قرار داشت.

جنراالن پاکستانی درحالی درصفوف طالبان می رزمند 
که یک ونیم دهه پیش نیز در تبانی با عوامل شان بر 

ضد جبهۀ مقاومت افغانستان می رزمیدند. 
برخی از جنراالن پاکستانی در آن زمان نیز رهبری 

جنگ را بر عهده داشتند. 
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د افغانستان د ښځو چارو وزیره په یو شمېر سیايس سازمانونو 

او ګوندونو انتقاد کوي چې د ښځو پیاوړتیا او پرمختګ لپاره 

واضح پروګرامونه نه لري.

سیايس  د  ښځو  د  ورځ  په  یکشنبې  د  خربې  دا  نظري  دلرب 

ته  کنفرانس  ورځني  درې  شوي  جوړ  یو  اړه  په  مشارکت 

وکړې.

ګوندونو  او  سازمانونو  سیايس  له  همدارنګه  نظري  مېرمن 

وغوښتل چې ښځو ته عميل پروګرامونه په پام کې ونیيس.

اغلې نظري زیاته کړه:

"یو شمېر ګوندونه او سیايس سازمانونه ال هم نه دي توانېديل 

پروګرامونه  روښانه  او  واضح  لپاره  پرمختګ  ښځو  د  چې 

سیايس  او  سازمانونه  ډول  دغه  چې  یو  مند  هیله  ولري، 

ګوندونه په خپلو کړن الرو کې ښځو ته پاملرنه وکړي."

ورځني  درې  په دې  چې  وویل  همدارنګه  نظري  مېرمن 

کنفرانس کې د ښځو د سیايس مشارکت په برخه کې بېالبېلې 

ستونزې څېړل کېږي او ورته به حل الرې ولټول يش.

امنیتي ستونزې، ناوړه دودونه، نیابتي رایه او له خپلو سیايس 

په  مشارکت  سیايس  د  ښځو  د  ناخربي  حقونو  مدين  او 

وړاندې مهم خنډونه یادوي.

د  له دې چې  وایي، رسه  وزارت  د ښځو چارو  افغانستان  د 

تېرو کلونو په پرتله د ښځو وضعیت بدل شوی خو په وینا 

یې ال هم یو شمېر خنډونه شته چې باید ورته جدي پاملرنه 

ويش.

په  هم  ساپۍ  حسینه  مرشه  شبکې  د  ښځو  افغان  د  بل خوا 

سیايس ګوندونو کې د ښځو سیايس مشارکت اړین بويل.

خو د مېرمن ساپۍ په وینا دا وڼده باید سمبولیکه نه وي.

اغلې ساپۍ وايي:

سازمانونو  په سیايس  ته  چې ښځو  ونډه  کومه  نظر  په  "زما 

کې ورکول کیږي باید یوازې سمبولیکه بڼه ونه لري. د ښځو 

اسايس ګډون په سیايس احزابو کې د رایې ورکولو نه رشوع 

کیږي."

د  کې  حکومت  په  وایي،  همدارنګه  شبکه  مېرمنو  افغان  د 

ښځو سیايس مشارکت ال هم کم رنګه دی او حکومت باید 

په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عميل کړي.

د ميل یووايل حکومت بیا وایي، د ښځو پرمختګ او سیايس 

مشارکت ته ژمن دی او په دې برخه کې د پام وړ کارونه هم 

شوي دي.

نتیجه تازه یک نظرسنجی:

دولت فیسبوک را محدود می کند
نظري: 

یوشمیر ګوندونو د ښځو سیايس 

مشارکت پام کې نه دی نیولی

انجام  نی  دفتر  از طرف  که  تازه  نظر سنجی  بنیاد یک  بر 
محدودشدن  از  اشتراک کننده گان  درصد   ۸۸ است،  شده 

سامان مند فسیبوک در افغانستان شکایت دارند.
افغانستان  در  آزاد  رسانه های  کنندۀ  حمایت  یا  نی  دفتر 
شبکۀ  کاربران  که  است  دریافته  تازه  سنجِی  نظر  یک  در 
اجتماعی فیسبوک در افغانستان از محدودیت در این شبکه 

شکایت دارند.
شرکت  مجموع  از  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این 
با  که  اند  گفته  آنان  درصد   ۸۸ سنجی  نظر  در  کننده گان 
وجود سرعت باالی انترنت در افغانستان، دچار محدودیت 
در استفاده از شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک شده اند.
دفتر نی از حکومت افغانستان به صورت ویژه از اداره امور 
ریاست جمهوری، وزارت اطاعات و فرهنگ و مخابرات 
می خواهد تا در این مورد به صورت رسمی پاسخ دهند.

صدیق اهلل توحیدی مسوول دیدبان رسانه ها )نی( در یک 
نشست خبری دیروز یک شنبه )۷ سنبله( به رسانه ها گفت: 
شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک بیشترین کاربر را در 
آن  کاربران  تعداد  بر  دارد و هر روز  افغانستان  مردم  بین 
طرف  از  محدودیت  وضع  صورت  در  شود.  می  افزوده 
به  دسترسی  حق  شبکه،  این  از  استفاده  برای  حکومت 

اطاعاِت تعداد زیادی از شهرواندان نقض خواهد شد.
آقای توحیدی افزود: به باور شماری از اشتراک کننده گان 
و  سامان مند  شده،  وضع  محدودیت  سنجی،  نظر  این  در 
سرعت  وجود  با  می گیرد.  صورت  حکومت  جانب  از 
با  فیسبوک  اجتماعی  شبکۀ  افغانستان،  در  انترنت  باالی 

محدودیت سیستماتیک مواجه شده است.
به گفتۀ آقای توحیدی، دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های 
آزاد افغانستان در یک نظر سنجی؛ دریافته است که کاربران 

شبکۀ اجتماعی "فیس بوک" از محدودیت در این شبکه 
شکایت دارند.

شرکت  مجموع  از  که  دهد  می  نشان  "نی"  سنجی  نظر 
سرعت  وجود  با  که  گفته اند  آنان  درصد   ۸۸ کننده گان 
باالی انترنت در افغانستان، دچار محدودیت در استفاده از 
فیس بوک شده اند. ۵ درصد گفته اند که استفاده از فیس 
کننده گان  اشتراک  بدتر شده است. ۷ درصد  اندکی  بوک 
این نظرسنجی گفته اند که تغییری در استفاده از فیسبوک 

نیامده است.
آقای توحیدی تصریح کرد که هیچ مصاحبه شوندۀ نگفته 
باور  به  است؛  شده  بهتر  فیسبوک  از  استفاده  که  است 
تعدادی از اشتراک کننده گان این نظر سنجی، محدودیت 

وضع شده، سیستماتیک و از جانب حکومت می باشد.
آقای توحیدی تأکید کرد که دفتر نی از حکومت افغانستان، 
و  جمهوری  ریاست  امور  اداره   نهاد  از  ویژه  صورت  به 
وزراتخانه های اطاعات و فرهنگ و مخابرات می خواهد 

تا دراین زمینه به صورت رسمی پاسخ دهند. 
از  رسانه ها  در  محدودیت  نوع  هر  توحیدی،  آقا  باور  به 
قانون   ۵۰ و   ۳۴ ماده های  کنندۀ  نقض  حکومت  جانب 

اساسی افغانستان است. 
در این نظر سنجی که ۲۹ درصد اشتراک کنندگان آن بانوان 
بودند و بقیه ۷۱ درصد آقایان به پرسش های دفتر نی در 

مورد وضعیت رسانه های اجتماعی پاسخ داده اند.
در همین حال، چندی پیش شماری از نماینده گان مجلس 
به صورت مخفی از اداره امور ریاست جمهوری خواستار 
فیسبوک  بویژه  اجتماعی  رسانه  این  به  محدودیت  وضع 

شده بودند.
این در حال است که در افغانستان ۱۵- ۱۷ درصد از مردم 
 ۸۷ جمع  این  از  که  دارند  دسترسی  انترنیتی  خدمات  به 
درصد به فیسبوک »رخنما« ۴ درصد به تویتر، ۲،۱در صد 
به link attached و شماری محدود از مردم از تلگرام 

نیز در افغانستان استفاده می کنند.

کشته شدن شش جنرال پاکستانی طالبان 
در ســــرپل

ابوبکر صدیق

پولیـس مبـارزه علیه مـواد مخـدر وزارت داخله کشـور 
اعـام کـرده اسـت کـه در نتیجـه چنـد عملیات کشـفی 
موفـق بـه کشـف و ضبـط یـک محمولـه بـزرگ چرس 
شـده و نیـز چنـد نفـر از قاچاقبران، بازداشـت شـده اند.

در خبرنامه یـی کـه وزارت امـور داخلـه، روز یکشـنبه 
۷ سـنبله منتشـر کـرده، آمـده اسـت کـه اداره مبـارزه 
علیـه مـواد مخـدر ایـن وزارت طـی چنـد عملیـات در 
 ۱۱۵۲ محمولـه ی  ننگرهـار،  والیت هـای  مربوطـات 
کیلوگرامـی چـرس پخته را کشـف و ضبط کرده اسـت.
قاچاقبـران قصـد  بـر اسـاس گـزارش وزارت داخلـه، 
داشـتند کـه ایـن مقـدار چـرس را از ننگرهـار بـه کابـل 

منتقـل کننـد.
پولیـس در پیونـد به انتقـال این مقدار چـرس، دو فرد را 

نیز بازداشـت کرده است.
هم چنـان در یـک عملیـات دیگـری کـه در مربوطـات 
والیـت کندهـار بـه راه انداختـه شـده بـود، دو تـن از 

قاچاقبـران بـزرگ مـواد مخـدر، بازداشـت شـده اند.
در خبرنامـه وزارت داخلـه آمـده اسـت کـه ایـن افـراد 
حـدود دو سـال قبـل از چنگ پولیـس فرار کـرده بودند 
کـه پـس از تاش های مداوم، اکنون بازداشـت شـده اند.
بـر اسـاس خبرنامـه، ایـن دو قاچاقبر در زمسـتان سـال 
۱۳۹۳، بـه مقـدار ۲۴۹,۵ کیلوگـرام هیروییـن را انتقـال 

می دادنـد کـه محمولـه ی قاچاقی شـان از سـوی پولیـس 
کشـف و ضبـط شـده و خودشـان موفـق بـه فرار شـده  

بودند.
مخـدر  مـواد  علیـه  مبـارزه  پولیـس  اواخـر  ایـن  در 
گزارش هـای پیهمـی را از کشـف و ضثط مـواد مخدر و 

می دهـد. خبـر  قاچاقبـران  بازداشـت 
مقـدار  کـه  بـود  داده  خبـر  اداره  ایـن  پیـش،  چنـدی 

مـواد مخـدری کـه از سـوی قاچاقبـران در دسـته های 
جاروب هـای دسـتی جاسـازی شـده بود، کشـف شـده 

اسـت.
در یکـی از مـوارد تـازه، یـک خانـم کـه کپسـول های 
حـاوی هیروییـن را بلعیـده بود و قصد داشـت به بیرون 
از کشـور منتقـل کنـد، از میدان هوایـی بین المللـی کابل، 

شد. بازداشـت 

پولیس:

 یک محموله بزرگ چرس کشف و ضبط شد

ACKU
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ورزش

ــوری  ــات ریاســت جمه ــواه در انتخاب ــزد حــزب جمهوری خ نام
امریــکا اعــام کــرد، در صــورت پیــروزی در انتخابــات، بافاصلــه 
اخــراج  امریــکا،  رییس جمهــور  به عنــوان  ســوگند  از  پــس 

ــرد. ــد ک ــاز خواه ــان متخلــف" را آغ "پناهجوی
ــرد. او  ــراد ک ــوا ای ــت آی ــن ســخنان را در ایال ــپ، ای ــد ترام دونال
گفــت: در روز اول، مــن بــه اخــراج مهاجــران غیرقانونــی و مجرم 
کــه صدهــا هــزار نفــر از آن هــا در دوران دولــت اوباما-کلینتــون 

ــی شــده اند، خواهــم پرداخــت. ــع امریکای وارد جوام
ــاخته و  ــزرگ س ــرزی ب ــوار م ــک دی ــن ی ــه داد: م ــپ ادام ترام
ــا از  ــرد ت ــم ک ــرزی سراســری در کشــور ایجــاد خواه ــرل م کنت

ــم. ــری کن ــی جلوگی ــران غیرقانون ــد ورود مهاج رون
ــت  ــک مل ــاد ی ــه ایج ــی رأی ب ــپ، یعن ــه ترام ــۀ او، رأی ب به گفت
ــای  ــه مرزه ــای رأی ب ــه معن ــون ب ــه کلینت ــا رأی ب ــد، ام قانون من

ــاز اســت. ب
او پیشــتر گفتــه بــود کــه ۱۱ میلیــون نفــری را کــه به طــور 
غیرقانونــی در امریــکا زنده گــی می کننــد، از کشــور اخــراج 
ــان را از  ــا مجرم ــه تنه ــد ک ــون می گوی ــا اکن ــرد، ام ــد ک خواه

ــرد. ــد ک ــرون خواه ــور بی کش
ترامــپ در ادامــه وعــده داد کــه بــه یافتن شــغل بــرای شــهروندان 
امریکایی-افریقایــی کمــک کنــد، او گفــت: هــر زمــان کــه یــک 
شــهروند امریکایی-افریقایــی یــا هــر شــهروند دیگــری در  کشــور 
به خاطــر یــک مهاجــر غیرقانونــی شــغل خــود را از دســت 

ــود. ــض می ش ــل نق ــور کام ــا به ط ــوق آن ه ــد، حق می ده
ــت  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــا برگ ــاه ت ــد م ــا چن ــه تنه درحالی ک
ــی  ــادی باق ــر ســال جاری می ــاه نوامب ــکا در م جمهــوری در امری
مانــده اســت، ترامــپ در نظرســنجی های اخیــر عقب تــر از 
ــا جــای دارد. او از  ــزد حــزب دموکرات ه ــون، نام ــاری کلینت هی
ــل  ــه دلی ــود و ب ــت می ش ــم حمای ــیار ک ــای بس ــوی اقلیت ه س
پیشــنهاداتش در مســألۀ مهاجــرت کــه شــامل اخــراج میلیون هــا 
خارجــی بــدون مــدارک، ایجــاد دیــواری در مــرز بــا مکزیــک و 
ــورد  ــیار م ــود، بس ــکا می ش ــه امری ــلمانان ب ــت ورود مس ممنوعی

ــرد. ــرار می گی ــاد ق انتق

نهادهــای اطاعاتــی پاکســتانی در والیــت بلوچســتان اعــام کردنــد 
کــه برخــی از عوامــل داعــش کــه افــرادی را پــس از جــذب در ایــن 
گــروه تروریســتی بــرای آمــوزش بــه افغانســتان اعــزام می کردنــد را 

ــد. ــت کرده ان بازداش
ــی را  ــی ویژه ی ــات اطاعات ــون پاکســتان، عملی نهادهــای مجــری قان
بــرای دســتگیری ۷ تروریســت کــه فرمانــده ســابق القاعــده و داعــش 
ــام  ــتان انج ــکی« بلوچس ــۀ »نوش ــت را در منطق ــا اس ــان آن ه در می

داده  انــد.
برخــی از منابــع مخفــی مدعــی شــدند کــه ایــن عملیــات براســاس 
ــی از اعضــای بازداشــتی القاعــده، انجــام شــده اســت. بازجویی های

ــتان  ــه پاکس ــوریه ب ــه از س ــد ک ــت ها گفتن ــن تروریس ــن ای هم چنی
برگشــتند و بــرای القاعــده و داعــش نیــرو جــذب می کردنــد. ســپس 

ــد. ــه افغانســتان اعــزام می کردن ــرای آمــوزش ب آن هــا را ب
بازجویی هــای بیشــتر در مــورد عناصــر داعــش و القاعــده مســتقر در 
پاکســتان در حــال انجــام اســت و اقداماتــی بــرای دســتگیری بیشــتر 

ایــن عناصــر اتخــاذ شــده اســت.
در ایــن عملیــات، یــک انبــار مخفــی تســلیحات و تجهیــزات جنگــی 

نیــز از تروریســت ها کشــف و ضبــط شــده اســت.
ایــن تجهیــزات شــامل بمــب دســت ســاز، مــواد منفجــره ســاح های 
کاشــنیکف، شمشــیر، تلســکوپ دوربیــن، نــوت بــوک و تعــدادی 

موبایــل بــود.
از زمــان اعــام حضــور برخــی افــراد وابســته بــه گــروه تروریســتی 
داعــش در افغانســتان، طالبــان ایــن کشــور به صــورت جــدی مبــارزه 

بــا آن هــا را آغــاز کردنــد.
در همــان ماه هــای ابتدایــی حضــور ایــن افــراد، »مــا اختــر منصــور« 
رهبــر ســابق طالبــان در نامه یــی خطــاب بــه ابوبکــر بغــدادی 
مخالفــت خــود را بــا حضــور ایــن گــروه در افغانســتان اعــام کــرد.
افــراد طالبــان در برخــی والیــات افغانســتان از جملــه هــرات، فــراه 
ــد  ــاز کرده ان ــش آغ ــه داع ــترده یی را علی ــای گس ــل عملیات ه و زاب

کــه منجــر بــه بیــرون رفتــن داعــش از ایــن ســه والیــت شــد.
ــه  ــار مدعــی شــدند ک ــت ننگره ــات والی ــز برخــی از مقام ــًا نی قب
ــوت«  ــتان »ک ــش در شهرس ــتی داع ــروه تروریس ــر گ ــتر عناص بیش
ننگرهــار پاکســتانی هســتند و تحــت فرماندهــی ســازمان اطاعــات 

ارتــش پاکســتان )آی.اس.آی( می جنگنــد.

هارون مجیدی
ــی  ــت بدن ــی تربی ــی و مســلکی ریاســت عموم ناصــر هوتکــی، معــاون فن
در ورزش  بی برنامه گــی  و  پراکنده گــی  آن چــه  دلیــل  بــه  از ســمتش 

ــت. ــرده اس ــتعفا ک ــته، اس ــوان داش ــتان عن افغانس
او گفتــه اســت کــه هیــچ دریچــۀ روشــنی بــه ایــن زودی هــا بــرای ورزش 

افغانســتان وجــود نــدارد.
ــتان در  ــی افغانس ــت بدن ــت تربی ــلکی ریاس ــی و مس ــین فن ــاون پیش مع
نامه یــی بــه رییس جمهــور غنــی نگاشــته اســت: ادارۀ ورزش افغانســتان از 
ــوده  ــی ب ــایی ها و کاســتی های فراوان ــون دچــار نارس ــا کن ــدو تأســیس ت ب
ــا بی کفایتــی تمــام بــر آن  و بیشــتر مســووالن ایــن اداره، ســال های ســال ب

ــد.  ــیانه کرده ان ــی ناش حکمروای
ــه ورزش،  ــه ب ــدم توج ــدۀ ع ــل عم ــی از دالی ــی: یک ــای هوتک ــۀ آق به گفت
نبــود درک و آگاهــی درســت  دولت مــردان افغانســتان از دولت هــای 
ــامت  ــرای س ــت ورزش ب ــی از اهمی ــت کنون ــا دول ــتی ت ــی و راس چپ
ــی  ــه طبیع ــت پروس ــی و تقوی ــای جهان ــی از رقابت ه ــه، افتخارآفرین جامع
ــل، نظام هــای افغانســتان  ــه همیــن دالی ــًا ب ــوده اســت و دقیق ملت ســازی ب
ورزش  رهبــری  بــه  را  بیکاره ترین هــا  و  ضعیف ترین هــا  همــواره 

افغانســتان منصــوب کرده انــد. 
معــاون پیشــین فنــی و تخنیکــی ریاســت عمومــی تربیــت بدنــی افغانســتان 
ــته اســت: ورزش افغانســتان  ــور نوش ــه رییس جمه ــش ب ــۀ گفته های در ادام
ــی  ــی و بی برنامه گ ــه دچــار تشــتت و پراکنده گ ــن پیمان ــا بدی ــی ت هیچ گاه
نبــوده اســت. ورزش افغانســتان هیچ گاهــی تــا بدیــن حــد از فقــدان یــک 
ــن ســطح در سراشــیبی ســقوط  ــا ای ــرده اســت و ت ــج نب ــت آگاه رن مدیری
قــرار نداشــته اســت. ایــن همــه، ره آورد حکومــت وحــدت ملــی و ارکان 
ایــن حکومــت و حمایــت شــماری از نزدیــکان شــما در ادارۀ امــور اســت.
آقــای هوتکــی افــزوده اســت: بــا دریــغ و درد کــه بــا آمــدن رییس جمهــور 
غنــی در رأس حکومــت وحــدت ملــی، از یک ســو مبــارزه بــا فســاد بیشــتر 
ــب و  ــض و تعص ــاد تبعی ــر ابع ــوی دیگ ــد، از س ــلیقه یی ش ــی و س گزینش
ــی  ــک، اجرای ــدون و در پوشــش اکادمی ــتراتیژی م ــا اس سیاســت حــذف ب

شــد. 
ــه  ــد ک ــت هایی ش ــری سیاس ــود مج ــی خ ــای غن ــه آق ــت ک ــه اس او گفت

ــرد.  ــم می ک ــام آن مته ــه انج ــران را ب ــواره دیگ هم
آقــای هوتکــی دورۀ حکومــت داری رییس جمهــور غنــی را تاریک تریــن و 
ســیاه ترین دورۀ ورزش افغانســتان دانســته و گفتــه اســت: ریاســت عمومــی 
ــی ورزش  ــی دولت ــاد عال ــه نه ــوان یگان ــه عن ــی و ورزش ب ــت بدن تربی
افغانســتان کــه مســوولیت رشــد و بالنده گــی و همه گانــی ســاختن ورزش 
و حمایــت از فدراســیون ها و تیم هــای ملــی و در کلیــت مســوولیت 
رهبــری ورزش را در کشــور بــه عهــده دارد، تــا گلــو در منجــاب فســاد 

ــت.  ــرق اس ــینه غ بی پیش
ــا  ــی تنه ــراوان مال ــتفاده های ف ــوء اس ــه س ــان این ک ــا بی ــی ب ــای هوتک آق
ــاب  ــد: انتص ــت، می افزای ــتان اس ــکات ادارۀ ورزش افغانس ــی از مش بخش
ــی  ــاب غیرقانون ــات، انتص ــی والی ــن ورزش ــلیقه یی آمری ــی و س غیرقانون
ــه  ــارج از اداره ب ــراد خ ــی اف ــن غیرقانون ــز، تعیی ــعبات در مرک ــن ش آمری
ــی  حیــث سرپرســت در ریاســت ها و آمریت هــای اداره، انتصــاب غیرقانون
ــاب  ــم جن ــی حک ــظ غیرقانون ــی و اداری و حف ــای مال ــراد در بخش ه اف
ــش  ــر بخ ــورد دیگ ــا م ــت ها و ده ه ــن سرپرس ــو تعیی ــه لغ ــی ب ــما مبن ش

ــت. ــن اداره اس ــی ای ــای فراقانون ــری از عملکره دیگ
معــاون پیشــین فنــی و مســلکی تربیــت بدنــی افغانســتان در بخــش دیگــری 
از نامــۀ خــود یــادآوری کــرده اســت: بــا انــدوه بــزرگ بایــد بگویــم کــه بــه 
ــدارد،  ــی به ســوی روشــنایی ورزش وجــود ن ــچ دریچه ی ــن زودی هــا هی ای
زیــرا شــما و ســردم داران حکومــت  وحــدت ملــی آ   ن قــدر مصــروف زد و 
ــد  ــر چن ــی ه ــه فرصت ــتید ک ــلیقه یی هس ــی و س ــی و سیاس ــای قوم بنده

انــدک بــه ورزش نداریــد.
گفتنــی اســت کــه ناصرهوتکــی در ۷ حمــل امســال بــه حکــم رییس جمهور 
ــتان  ــدوی افغانس ــیون تکوان ــلکی فدراس ــی و مس ــاون فن ــوان مع ــی عن غن

گماشــته شــده بــود.
ناصــر هوتکــی، یکــی از چهره هــای شناخته شــدۀ ورزش افغانســتان و 

ــد. ــز می باش ــتان نی ــه در افغانس ــدوی پومس ــذار تکوان بنیان گ

وعده ترامپ برای اخراج فوری 
هزاران پناهجو و ساخت دیوار مرزی

بازداشت عوامل جذب گروه 
تروریستی »داعش« در پاکستان

معاون پیشین فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی:

هیچ دریچۀ روشنی
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دستگیر روشنیالی

کلــه چــي يــو انســان او يــا يــوه ټولنــه ســتونزو تــه 

د حــل د الرو او د پيښــو د الملونــو پــه پيــدا کولــو 

ــر او  ــا د تقدي ــه ي ــي توگ ــه طبع ــې پ ــې راځ ــي پات ک

ــه  ــات توگ ــه اوتوم ــم پ ــا ه ــواړې اوي ــته غ ــو مرس ــې قوتون غيب

پــرون او پرونيــو اتالنــو تــه مراجعــه کــوي او د پرونيــو اتالنــو پــه 

افــکارو او وصیتونــو کــي د اوســني ســتونزو حــل لټــوې. دا ډول 

چلنــد د اوليــه ټولنــو ځانگړتيــا ده، چېــرې چــي انســان د پيښــو د 

الملونــو پــه پيــدا کولــو کــي بــې وســه وو . پــه پرمختلليــو ټولنــو 

کــي د پيښــو څېړنــه او د هغــوې د الملونــو پيــدا کــول يوښــکاره 

او عــادي کار گرزيدلــی دی. مــوږ پــه يــوه پېچېلــې او پــه چټکــې 

رسه بدليدونکــې نــړۍ کــي ژونــد کــوو او پــه دي ډول يــوه نــړۍ 

کــي نــه شــيان او پيښــې پــه تــور او ســپني ويشــل کېــږې او نــه د 

شــيانو او پيښــو ســاده کــول د پېږندنــې او د حــل لــه چــارې رسه 

مرســته کــوالي يش. پېچېلــې پيښــې پېچيلــی حــل غــواړي او دا 

ډول حــل کــول د پيښــوعلمې، هــر اړخېــزه او ژوره څېړنــه، دقــت 

او وخــت غــواړې. دســتونزو پــه پيږندلــو، حــل کولــو او بدلولــو 

کــي تــر ټولــو مهمــه مســله ددي ســتونزو د حرکــت د لــوری پيــدا 

کــول او د اصــيل المــل پــه گوتــه کــول دي. 

ــوا  ــوي خ ــه ي ــول ل ــم ورک ــډه حک ــه من ــول او پ ــاده ک ــه س ک

ــي  ــوا د افراط ــيل خ ــه ب ــې دود دی، ل ــري ټنبل ــې او فک د ناپوه

ــې  ــه چټک ــو او پ ــو پېچېلې ــم دي. د نني ــول ه ــه ک ــو توجي عملون

رسه بدليدونکــو ســتونزو او حاالتــو ځــواب ســاده کــول او پــرون 

ــه دی. ــول ن ــه ک ــه مراجع ت

صبور سیاه سنگ

»آن ها که زنده اند«
ــان  ــی در می ــام داستان نویس ــش ن ــال پی ــل س چه
رهــروان جنبــش چــپ ایــران و ســپس افغانســتان 
ــا  ــی ب ــندۀ کتاب های ــاد: »Jean Laffitte« نویس ــا افت ــر زبان ه س
دیــد آرمانــی و آزادی خواهانــه چــون "بــر می گردیــم ُگل 

ــد". ــه زنده ان ــا ک ــس" و "آن ه ــم"، "رز فران ــرین بچینی نس
راســت و دروغــش را خداونــد می دانــد، می گفتنــد: "ژان 
ــان  ــه چپ گرای ــاخته و پرداخت ــده و س ــوز زاده نش ــت" هن الفی
ــرم،  ــم خ ــوروزی، ابراهی ــین ن ــژه حس ــران، به وی ــت ای مائویس

ــت. ــادق اس ــد ص ــان و احم ــرو بیداری خس
ــی یافتــن زنده گی نامــۀ ژان الفیــت نیســت.  ســوژۀ نبشــته کنون
ســرنامه ســومین کتابــش را وام می گیــرم و می گــذارم دم 
ــمند،  ــد، دانش ــر هنرمن ــرگ ه ــس از م ــه پ ــی ک ــم آنان چش
ــدر  نویســنده و هســتی فرهنگــی ناگهــان در ســیما و کــردار پ
ــم گینانه  ــوند و خش ــان می ش ــزرگ( نمای ــادر ب ــزرگ )گاه م ب
ــتید؟  ــی او ننوش ــرا در زنده گ ــد: "چ ــغ می زنن ــه گان چی ــر هم ب

اکنــون کــه مرده اســت، می نویســید؟"
ایــن فرماندهــان کــه خــود را در جایــگاه فراتــر از هر شــنونده و 
خواننــده می پندارنــد، بــاور دارنــد کــه فریادهــای پرسشی شــان 
بایــد همــواره بــه نشــانی دیگــران پرتــاب شــوند و هرگــز مانند 

boomerang آســترالیایی بــه خودشــان برنگردند.
بــه بیــان دیگــر، نمی خواهنــد از میــان نــواده گان گســتاخ 
ــی آزرم  ــاران ب ــا شرم س ــوارا! م ــد: بزرگ ــزد و بپرس ــی برخی یک
ــد  ــر بودی ــر و آگاه ت ــم. شــما کــه دانات ســرافگنده گی را پذیرفتی
و هســتید، چــرا در زنده گــی او ننوشــتید؟ این هــم فــدای 
ــه  ــون ک ــتید. اکن ــکیبایی نداش ــا ش ــت ی ــاید وق ــرتان! ش س

مرده اســت چــرا نمی نویســید؟ همیــن.
ــد".  ــه زنده ان ــا ک ــش "آن ه ــام کتاب ــم و ن ــت می گفت از ژان الفی
ــش در  ــزده روز پی ــان پان ــرم عثم ــور اک ــه دکت ــد ک ــادم آم ی
آســتانۀ هشــتاد ســاله گی جــان ســپرد. خدایــش بیامــرزاد. 
محمــد  باختــری،  )واصــف  همروزگارانــش  خوش بختانــه 
ــاب، اســداهلل حبیــب و  ــاب، ســپوژمی زری اعظــم رهنــورد زری

ــته اند. ــال زیس ــاد س ــش هفت ــر( کمابی ــزرگ دیگ ــد ب چن
ــد سایۀ شــان را  ــاد. خداون ــی گام های شــان ب ــاد دیگــر ارزان هفت

کــم و خواب شــان را دیــر نســازد.
پــدر بزرگ هــا و مــادر بزرگ هــای تندخــوی پرســش گر 
جاهــای  بــه  بگذاریــم  فــراوان  ارج  بــا  را  رویین تــن 
آســیب ناپذیر در تــاق بلنــد فرمان روایــی، بیاییــد از "آن هــا کــه 

بنویســیم. زنده انــد" 
ــا  ــما و آن ه ــن و ش ــان م ــد از می ــد می دان ــا خداون ــه تنه گرچ
چــه کســی زودتــر خواهــد رفــت و چــه کســانی دیرتــر، پیــش 
ــا اندکــی هــم  ــد بنویســیم ت ــر شــود، بای ــاز هــم دی از آن کــه ب

ــیم. ــته باش ــش کاس ــردای خوی ــر شــده، از شــرمنده گی ف اگ
به گفتۀ پسر شوخ همسایه: این گز و این میدان

فیـسبـوک نـــامــه
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احمدشاه  تصویر  از  نمایی  با  صخره  یک  عکس 
دست  به  دست  اجتماعی  شبکه های  در  مسعود 
سبب  و  شده  عنوان  حیرت برانگیز  و  می شود 
شکل گیری بحث هایی شده است. احمدشاه مسعود 
باالیی  احترام  از  و  است  افغانستان  ملی  قهرمان 
برداشت  این  برخوردار است.  بین مردم کشور  در 
با  می شود،  دیده  صخره  یک  در  او  از  نمایی  که 
تبصره های متفاوت در شبکه های اجتماعی، مواجه 

شده است.
پیشین  همکاران  از  سلیم،  عطا الرحمان  مولوی 
صلح،  عالی  شورای  معاون  و  مسعود  احمدشاه 
مشخصات،  این  با  صخره  یک  از  عکسی  نشر  با 

موقعیت آن را والیت بدخشان نوشته است.
نسی  بین ولسوالی  این عکس،  که  نوشته است  او 
"آب  نام  به  منطقه یی  می،  ماه  ولسوالی  و  درواز 
موقعیت  رزمی  دره  کوه های  سلسله  در  که  چک" 

دارد، دیده شده است.
به گفتۀ آقای سلیم، زمانی که کارگران می خواستند 
جهت توسعه سرک، کوه بزرگی را انفجار بدهند، 

از دل کوه ]این تصویر[ پیدا شده است.
به گفته عطا الرحمن سلیم، ده ها نفر در جریان آن 

حادثه نادر حضور داشته اند.
منبع می گوید: یکی از این عکس در لب سنگر، در 
حال برآمدن و تصویر دومی در دل کوه که خیلی 

جالب و دیدنی است.
)کشف شدن  رویداد  آن  از  بعد  که  می گوید  منبع 
عکس مسعود در دل کوه(هزاران نفر از ساحه دیدن 

می کنند.

او می گوید که این ساحه توسط سربازان نگهداری 
می شود. به گفته برخی منابع دیگر این رویداد چند 

سال پیش اتفاق افتاده اما رسانه یی نشده بود.
صفحات  در  عکس  این  گستردۀ  پخش  دنبال  به 
به  متهم  را  عکس  نشرکننده گان  عده یی  اجتماعی، 
شیفته گی  که  گفته اند  و  کرده اند  اوهام  و  خرافات 

بیش از حد، سبب یک چنین برداشتی شده است.
را  رویدادی  چنین  که  می گویند  عینی  شاهدان  اما 
نمی توان عادی یا ساخته گی شمرد. از این رو الزم 
این   رفته،  به محل  اهل خبره  و  رسانه  ها  که  است 
صخره و اتفاقی که افتاده است را از نزدیک ببینند 

و به داوری بنشیـنند. 

تروریستی داعش  علیه گروه  اخیر  نظامی  پیروزی های 
این  کار  پایان  بودن  نزدیک  خصوص  در  خوش بینی 
گروه را افزایش داده اما صاحب نظران هشدار می دهند 
که داعش همچنان یک نیروی تروریستی توانمند است.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه پرس هرالد، مقامات 
پنتاگون و آژانس های اطاعاتی امریکا در حال حاضر 
هم  در  نظامی  نیروی  یک  را  داعش  تروریستی  گروه 
شکسته و رو به تضعیف که هر چه بیشتر روحیه خود 
را از دست می دهد، تلقی می کنند. این نشاندهنده تغییر 
پیش  سال  دو  که  است  گروه  این  وضعیت  چشمگیر 
به هنگام اعام موجودیت و به اصطاح خافت خود 
نظر  به  ناپذیر  شکست  افراط گر  ارتش  یک  همانند 

می رسد.
که  می شود  مطرح  آن  از  بعد  جدید  ارزیابی های  این 
طی روزهای اخیر و همچنین در طول تابستان امسال 
مواضع  علیه  خشنی  کمتر  نسبتا  و  سریع  پیروزی های 
گروه تروریستی داعش در مناطق مرزی سوریه با ترکیه 
و همچنین در مناطق سنی نشین کشور عراق به دست 

آمد.
این در حالی است که قبا این دو منطقه مناطقی بودند 
که در ظاهر داعش جایگاه تثبیت شده ای در آنها پیدا 
روز  چند  طی  جرابلس  شهر  سریع  تسخیر  بود.  کرده 
داعش  نظامیان  شبه  مقر  آخرین  عنوان  به  که  گذشته 
شدن  بسته  به  می شد  گرفته  نظر  در  ترکیه  مرز  در 
مناطق مرزی که تا پیش از این برای جابه جایی نیرو، 
محموله ها و پول برای شبه دولت گروه داعش ضروری 

بود، کمک کرد.
همچنین جنگی که برای بازپس گیری جرابلس انجام 
تمایل  دیگر  داعش  تروریست های  که  داد  نشان  شد 
ندارند در مقابل یک حمله پایدار و مداوم به هر قیمتی 
برای حفظ اراضی خود بجنگند. براساس گزارش ها در 

به جرابلس  ترکیه  ارتش  تانکهای  حمله تحت رهبری 
تنها یک شبه نظامی کشته شد و صدها تن دیگر از آنها 

فرار کردند.
در همین حال مقامات امریکایی در نتیجه پیروزی های 
اخیر از امکان آغاز حمله برای بازپس گیری شهر موصل 
عراق به عنوان پایتخت به اصطاح خافت این گروه 
پاییز سال جاری خبر دادند. این شهر  در عراق ظرف 
و  کرد  نیروهای  حمات  مقابل  در  نفری  میلیون  یک 
عراقی که به سمت آن پیشروی می کنند هرچه بیشتر در 

محاصره قرار می گیرد.
مایکل نایتس، کارشناس امور عراق در موسسه سیاست 
خاور نزدیک واشنگتن اظهار کرد: بازپس گیری موصل 
در  رقه  و  دیرالزور  شهرهای  گیری  بازپس  کنار  در 

سوریه پایان کار خافت داعش را رقم خواهد زد.
وی اظهار کرد: بعد از سقوط این شهرها داعش دیگر 
بتوانند  شاید  آنها  بود.  نخواهد  سابق  تروریستی  گروه 

دهند  انجام  خودرو  با  گذاری  بمب  شهرها  مراکز  در 
اما دیگر  انجام دهند  با ساح های کوچک  و حماتی 
نمی توانند به شکل روزانه دست به جنگ های سنگین 
بزنند. به عبارت دیگر در آن زمان ما به وضعیتی که در 

سال ۲۰۱۳ با داعش داشتیم باز خواهیم گشت.
با این حال مقامات اطاعاتی امریکا به رقم این خوش 
بینی هشدار می دهند قابلیت داعش برای الهام بخشیدن 
جهت انجام حمات تروریستی در کشورهای خارجی 
و  است  پابرجا  همچنان  چنین حماتی  سازماندهی  و 
شاید با ناتوانی حامیان خارجی داعش برای رسیدن به 

خافت، این خطر حتی بزرگ تر شود.
با  مبارزه  ملی  مرکز  رییس  راسموسن،  نیکوالس 
تروریسم امریکا اخیرا به کمیته امنیت مجلس نمایندگان 
امریکا گفته: به رقم پیشرفت های اخیر ارزیابی ما این 
است که توانایی داعش برای انجام حمات تروریستی 

تا به حال به این میزان چشمگیر تضعیف نشده بود.

شبه نظامیان با این حال همچنان به انفجار خودروهای 
انتحاری شبانه در  بمب گذاری شده و انجام حمات 
بغداد می پردازند این وضعیت ممکن است شورش ها و 
درگیری های فرقه ای خونینی را که بعد از حمله امریکا 
به عراق در سال ۲۰۰۳ این کشور را به یک کشتارگاه 

تبدیل کرد، به عراق بازگرداند.
به یک شبکه  تبدیل  است  ممکن  نیز  داعش  از طرفی 
القاعده  که  مثل چیزی  بدون کشور  تروریستی جهانی 
بعد از سال ۲۰۰۱ به آن تبدیل شد، تغییر ماهیت دهد. 
فرار  از درگیری ها  نیز ممکن است  نظامیان  دیگر شبه 
کنند تا جان خود را نجات دهند اما به گفته کارشناسان 
آنها در صدد این هستند که در زمان و مکانی مناسب 
به  است  ممکن  آنها  بجنگند.  دوباره  خود  انتخاب  به 
درگیری های دیگر فرستاده شده یا به عنوان بمب گذار 

انتحاری مورد استفاده قرار بگیرند.
با این حال گروه تروریستی داعش همچنان دامنه نفوذ 
گسترده ای دارد این گروه طبق برآوردهای امریکا هنوز 
نیمی از مناطقی که در سال ۲۰۱۴ در عراق اشغال کرد 
و ۷۰ درصد اراضی خود در سوریه را در دست دارد و 
همچنان می تواند از طریق اخذ مالیات و دیگر اخاذی ها 

میلیون ها دالر درآمد کسب کند.
برآوردهای اطاعاتی فعلی امریکایی ها نشان می دهد که 
داعش در حال حاضر چیزی نزدیک به ۱۶ هزار نیرو 
دارد و این نیمی از تعداد نیروهای این گروه در حدود 
یک سال پیش است اما همچنان نیروی قابل ماحظه ای 

است.
سال  دو  پیشرفت های  به  مقابل  در  امریکایی  مقامات 
اخیر علیه داعش و انجام بیش از ۱۴ هزار حمله هوایی 

علیه این گروه تروریستی اشاره می کند.
نیروهای  سابق  فرمانده  فارلند،  مک  شان  جنرال   
امریکایی شرکت کننده در عملیات علیه داعش اظهار 
کاهش  مقدم  خط  در  حاضر  نظامیان  شبه  تعداد  کرد: 
یافته است. داعش نه تنها به لحاظ کمیت بلکه به لحاظ 

کیفیت نیز تضعیف شده است.

عکسـی که حیـرت انگیـز شـد! وزارت مهاجرین:

 اکثر مهاجرینی که برگشته اند 
مدرک اقامت پاکستان را داشته اند

که  است  داده  خبر  کنندگان  عودت  و  مهاجرین  امور  وزارت 
پاکستان  از  گذشته  هفته  دو  طی  که  مهاجر  خانواده هایی  اکثر 

برگشته اند، مدرک اقامت در این کشور را داشته اند.
عودت  و  مهاجرین  امور  وزارت  وبسایت  در  که  گزارشی  در 
رسیده،  نشر  به  ننگرهار  مهاجرین  ریاست   از  نقل  به  کنندگان 
آمده است که در روزهای چهارشنبه و جمعه )۳ و ۵ سنبله( 
به تعداد ۱۱۵۸ خانواده از پاکستان به کشور برگشته اند که اکثر 

آن ها مدرک اقامت در این کشور را داشته اند.
در گزارش آمده است که در مجموع طی این دو روز به تعداد 

۶۵۴۷ نفر از پاکستان به کشور برگشته اند.
بر اساس گزارش وزارت امور مهاجرین، روز چهارشنبه به تعداد 
۵۴۷ خانواده که شامل ۳۰۸۲ خانواده می شود و نیز روز جمعه 
۶۱۱ خانواده که شامل ۳۴۶۵ نفر می شوند، به کشور برگشته اند.
بر اساس این گزارش، از جمع  بازگشت کنندگان ۷۱۴ خانواده 
دارای مدرک قانونی اقامت در پاکستان بوده که هنگام برگشت 
نیز  کمک  متحد  ملل  سازمان  مهاجرت  عالی  اداره  سوی  از 

دریافت کرده اند.
در گزارش آمده است که به تعداد ۱۳۵ خانواده  ی عودت کننده 
مهاجرت  بین المللی  به سازمان  بوده اند،  اقامت  فاقد مدرک  که 

معرفی شده اند تا کمک دریافت کنند.
برگشت مهاجران افغانستان از پاکستان پس از آن افزایش یافته 

است که تنش های سیاسی میان دو کشور اوج گرفته است.
میان  مرزی  دروازه ی  پاکستان  حکومت  مورد،  تازه ترین  در 
افغانستان و پاکستان را که ساحه ای موسوم به چمن از مربوطات 

والیت کندهار موقعیت دارد، مسدود ساخته است.

ACKUداعش همچنان یک خطر جدی است
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