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غربت جامعه شناسی و غیبت 
جامعه شناسان از عرصه ی نظارت تاملی

گروه های خفته آسیای مرکزی و 
تقویت داعش در این منطقه 
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خشونت و طالق
داستان غم انگیز یک زن در افغانستان

5

مرادعلی مراد:

رگ ترین مرکز سوق و اداره  بز
وپاشید طالبان فر
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معرفی سیستم جدید
برای تصفیه فاضالب در شهر کابل
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دیالوگ با احزاب ملی پاکستان 
ری ندارد ضر

طالبان  از  حمایت  سیاست  که  می پذیرد  حاال  کستان  پا مردم  حزب 
اشتباه جدی بود. این حزب بهای بزرگ این سیاست را هم پرداخت. 
هم  اخیر  انتخابات  در  و  کردند  ترور  کستانی  پا طالبان  را  بوتو  بی نظیر 

همایش های شان با حمالت انتحاری طالبان برهم خورد.
را  فضایی  مردم،  حزب  جمله  از  کستان  پا ملی  احزاب  با  کابل  دیالوگ 
کرد تا زمینه درک متقابل به وجود آید و از جوسازی برضد  ایجاد خواهد 

کستان جلوگیری شود. افغانستان در پا 4

کستان انتقاد نمایندگان از سپردن وسایط و جنگ افزار به پا

انتقاد  مورد  را  کستان  پا دولت  عمل 
قرار دادند.

محمد اقبال صافی، نماینده ی مردم 
گفت  نمایندگان  مجلس  در  کاپیسا 
افغانستان  در  امنیتی  وضعیت  که 
خراب است و روزانه مردم افغانستان 
در نتیجه حمله های تروریستی، جان 

خودرا از دست می دهند.
افغانستان  مردم  صافی،  گفته ی  به 
از  که  ناامنی هایی  پایان  هدف  به 
کستان سازماندهی می شود،  جانب پا
کرد  امضا  را  امریکا  با  امنیتی  پیمان 
جنگ افزارهای  و  وسایط  امریکا  اما 
قرار  کستان  پا اختیار  در  را  خویش 

می دهد.
امنیتی  نیروهای  که  گفت  صافی 
کشور به تجهیزات هوایی و پیش رفته 
به جای  امریکا  اما دولت  دارد،  نیاز 
افغانستان،  نیروهای  بیشتر  تجهیز 

کمک می کند. کستان را  پا
که  می کند  کید  تا مجلس  عضو  این 
کشور  حکومت و شورای امنیت ملی 
امریکا  تعهدات  تطبیق  زمینه  در 

کنند. درپیمان امنیتی تالش 
در  کابل  نماینده ی  مصطفوی،  کبرا 
داشت  بیان  نیز  نمایندگان  مجلس 
با  امنیتی  پیمان  افغانستان  مردم  که 
و  امنیت  تامین  هدف  به  را  امریکا 
تایید  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
ناامنی ها  هروز  گذشت  با  اما  کردند 
گروهای تروریستی دیگر  بیشتر شده و 

در افغانستان ظهور می کنند.
سپردن  به  اشاره  با  مصطفوی  خانم 
بیان  کستان  پا به  امریکا  تجهیزات 
تعهداتش  بنیاد  بر  امریکا  که  داشت 
امنیتی  نیروهای  امنیتی  پیمان  در 
جنگ  به  آموزش  کنار  در  را  کشور 

افزارهای پیش رفته مجهز سازد.
امنیتی  نیروهای  وی،  گفته ی  به  اما 
نیروهای هوایی  نبود  با  کشور هنوزهم 
روبرو  سنگین  افزارهای  جنگ  و 

هستند.
این اظهارات درحالی مطرح می شود 
تطبیق  از  ملی  امنیت  مشاور  که 
تعهدات امریکا به جانب افغانستان 
که روند  کرده بود  کید  خبر داده و تا
کشور  تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی 

به استندرد ناتو جریان دارد.

مجلس  نمایندگان  کابل:  8صبح، 
مخالفت شان را با اقدام امریکا مبنی 
افزارهای  جنگ  و  وسایط  سپردن  بر 

کردند. کستان اعالم  نظامی به پا
بین المللی  رسانه های  پیش  روز  سه 
کنگره امریکا  گزارش  به نقل از یک 
جنگنده   14 امریکا  که  کردند  اعالم 
برای  که  را  زرهی  وسایط   374 و 
مبارزه با دهشت افگنی در افغانستان 
حکومت  به  می شد،  استفاده 

کستان داده است. پا
که  دادند  گزارش  هم چنین  رسانه ها 
با  امریکایی  جنگنده های  و  وسایط 
پایان ماموریت بخش بزرگ نظامیان 
اختیار  در  افغانستان،  در  امریکایی 
شده  داده  قرار  کستان  پا حکومت 

است.
اعضای  از  شماری  این حال،  با 
این  شنبه  روز  نمایندگان  مجلس 

وزارت دفاع می گوید در 
نتیجه عملیات بدر، ولسوالی 

ناوه والیت غزنی از تصرف 
طالبان خارج شده است. این 

ولسوالی در چهارده سال 
ول دولت خارج  گذشته از کنتر

بود و به گفته مقام های 
محلی، این ولسوالی به یکی 
رگ و مهم طالبان  از مراکز بز
تبدیل شده بود. طالبان از 
این ولسوالی برای آموزش، 
ی ها  ساخت بمب ها و انتحار

استفاده می کردند و این 
ولسوالی مسیر مطمین و امنی 

برای رفت و آمد طالبان به 
چندین والیت بدل شده بود. 
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زنگ اول


نامه  يك  نشر  با  كشور  ملى  امنيت  شوراى 
خبرى از بركنارى والى پكتيكا خبر داده است. 
والى اين واليت مدتى پيش مسووالن پيشين 
پول  پرداخت  به  متهم  را  ملى  امنيت  شوراى 
به تفنگ داران طالب و داعش در جنوب شرق 
اتهام هاى  شدن  رسانه اى  از  پس  بود.  كرده 
اين  امنيت،  شوراى  مورد  در  پكتيكا  والى 
همه جانبه  تحقيق  داخله  وزارت  و  شورا 
ظاهرا  تحقيق  اين  يافته هاى  و  دادند  انجام 
اساس  والى  جناب  اتهام هاى  كه  بوده  اين 
اتهام زنى هاى متقابل  بازار  اين روزها  ندارد. 
اين  است.  گرم  بسيار  دولتى  بلندپايگان  بين 
دچار  را  عمومى  افكار  متقابل  اتهام زنى هاى 
نگرانى جدى كرده است. همين چند روز پيش 
برادر رييس  نمايندگان،  نايب مجلس  بود كه 
تروريسم  از  حمايت  به  متهم  را  سنا  مجلس 
آقاى  آن،  به  واكنش  در  كرد.  انتحارى ها  و 
به  متهم  را  قدير  فضل هادى مسلم يار ظاهر 

تجارت هاى غيرقانونى كرد. 
اتهام زنى هاى متقابل معاون مجلس  نمايندگان 
و رييس سنا هم به اندازه گفته هاى والى پكتيكا 
جدى است. نايب پارلمان متهم به قاچاق است 
حمايت  به  متهم  سنا  مجلس  رييس  برادر  و 
را مردم عام وارد  اتهام ها  اين  از تروريسم. 
نايب  كه  است  نگران كننده  خيلى  نكرده اند. 
جدى  اتهام هاى  سنا  رييس  و  مجلس  رييس 
مثل  تا  است  الزم  كنند.  وارد  هم ديگر  عليه 
شوند.  بررسى  هم  اتهام ها  اين  پكتيكا  مورد 
سازمان  با  هماهنگى  در  ملى  امنيت  شوراى 
امنيت ملى و وزارت خانه هاى نيروهاى مسلح، 
بايد اتهام زنى هاى متقابل رييس سنا و رييس 
اگر  بگيرند.  بررسى  به  را  نمايندگان  مجلس 
اين كه  بر  عالوه  نشود،  بررسى  اتهام ها  اين 
فرهنگ مبتذل اتهام زنى رايج مى شود، فاصله 
مى شود.  بيشتر  هم  مردم  و  دولت  ميان 
سناتوران  به  صرف  متقابل  اتهام زنى هاى 
نمى شود؛  محدود  پارلمان  نمايندگان  و 
گاهى  هم  پرنفوذ  و  مشهور  سياستمداران 

سخنان جدى تر از اين به زبان مى آورند. 
كه  گفت  نور  عطامحمد  آقاى  پيش  چندى 
مى داند  ملى  امنيت  رييس  مى خورد  سوگند 
چه كسى تروريست انتحارى را در خانه اش 
سنگين  بسيار  اتهام  اين  بود.  كرده  ميزبانى 
است. اگر رييس امنيت ملى واقعا اطالع دارد، 
واقع  چيزى  چنين  اگر  نمى كند؟  اقدام  چرا 
اتهام ها  اين  سياستمداران  چرا  است،  نشده 
رايج  اتهام  بررسى  فرهنگ  بايد  مى زنند؟  را 
شود. در اين ترديدى نيست كه انتحارى ها و 
تروريست ها، شبكه هاى حمايتى مخفى دارند. 
اگر واقعا در مورد كسى اسناد جدى وجود 
به مقام هاى قضايى معرفى شود.  بايد  دارد، 
اگر يك بلندپايه اتهامى را مطرح مى كند، بايد 
بررسى  مورد  جدا  پكتيكا  والى  مورد  مانند 
جدى قرار گيرد و اقدام شود. اين به هيچ وجه 
به  قبول نيست كه وكيالن و سناتوران  قابل 

هم ديگر اتهام وارد كنند.

بازارگرم اتهام زنى
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دفاع  وزارت  در  مقام ها  كابل:  8صبح، 
در  ملى  پوليس  و  اردو  مى گويند  افغانستان 
ايستادگى كرده و  برابر عمليات «عزم» طالبان 
در تمام واليات عمليات طالبان پس زده شده 
بهارى شان  عمليات  پيش  طالبان چندى  است. 
آن  دنبال  به  و  كردند  آغاز  «عزم»  نام  زير  را 
شاهد  فارياب  و  كندز  بدخشان،  واليات 

جنگ ها و حمالت سنگين اين گروه بود. 
 18 بدخشان  واليت  جرم  ولسوالى  در  طالبان 
سرباز اردو را سر بريدند و در ولسوالى وروج 
نيز حدود 20 تن از ماموران پوليس توسط اين 
گروه تيرباران شدند. پس از آن حمله گروهى 
طالبان بر واليت كندز آغاز شد و جنگجويان 
اين گروه توانستند تا پنج كيلومترى شهر كندز 

برسند. 
و  ايستادگى  مى گويد  دفاع  وزارت  اما 
طالبان  تا  شده  سبب  امنيتى  نيروهاى  مقاومت 
لوى  معاون  مراد  على  مراد  نرسند.  هدف  به 
يك  در  گذشته  روز  دفاع  وزارت  درستيز 
وضعيت  كه  گفت  كابل  در  خبرى  كنفرانس 
امنيتى است و طالبان شكست  به نفع نيروهاى 
عملياتى  طالبان  كه  شنيديد  «شما  خورده اند: 
افغانستان  سراسر  در  سال  يك  عزم  بنام  را 
حاميان  حاميان  طرف  از  و  كردند  راه اندازى 
خارجى شان دستور داده شدند و اين ها عمليات 
شان را راه اندازى كردند. اما خوشبختانه امروز 
كه من با شما صحبت مى كنم، ما عمليات هاى 
بدر، شاهين 22 و شاهين 18 را در برابر عمليات 
عمليات هاى  اين ها  كرديم.  راه اندازين  عزم 
راه اندازى  عزم  مقابل  در  كه  هستند  كالنى 

كرده اند.» 
اردوى  عمليات هاى  نتيجه  در  كه  گفت  مراد 
متحمل  را  سنگينى  بسيار  تلفات  طالبان  ملى، 
شده و از نظر مالى نيز خسارات هنگفتى به اين 

گروه وارد شده است. 
فروپاشى بزرگ ترين مركز سوق و 

اداره طالبان 
نتيجه عمليات بدر،  وزارت دفاع مى گويد در 
طالبان  تصرف  از  غزنى  واليت  ناوه  ولسوالى 
خارج شده است. اين ولسوالى در چهارده سال 
گذشته از كنترول دولت خارج بود و به گفته 
مقام هاى محلى، اين ولسوالى به يكى از مراكز 
طالبان  بود.  شده  تبديل  طالبان  مهم  و  بزرگ 
از اين ولسوالى براى آموزش، ساخت بمب ها 
و انتحارى ها استفاده مى كردند و اين ولسوالى 
مسير مطمين و امنى براى رفت و آمد طالبان به 

چندين واليت بدل شده بود. 
ناوه،  ولسوالى  با تصرف  مراد گفت  آقاى  اما 
30 تن مواد انفجارى به دست نيروهاى امنيتى 
پنج  مالى  نظر  از  گروه  اين  و  افتاده  افغانستان 

ميليون دالر خساره ديده است. 
حاضر  حال  در  گفت  ملى  اردوى  مقام  اين 
عمليات هاى اردو در واليات بدخشان و كندز 
جريان دارد. او گفت كه اين عمليات ها بسيار 
اردوى  حال  همين  در  هستند.  سرنوشت ساز 
روز  نيز  را  فراه  واليت  در  طالبان  حمله  ملى 
گذشته دفع كردند. اين حمله طالبان سبب شد 
تا شاهراه هرات - قندهار شش ساعت بر روى 
گذشته  روز  ظهر  ولى  شد  مسدود  ترافيك 

دوباره بر روى ترافيك بازگشايى شد.

يازده شورشى در عمليات هاى نظامى كشته شدند

قانون اداره ى امور مالياتى تصويب شد

والى پكتيكا بركنار مى شود

مراد على مراد:
بزرگ ترين مركز سوق و اداره 

طالبان فروپاشيد نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
پاكسازى  مشترك  عمليات هاى 
جريان  در  كشور  امنيتى  نيروهاى 
يك شبانه روز گذشته، يازده تن از 
شورشيان مسلح مخالف دولت كشته 

شدند.
به نقل از يك اعالميه خبرى وزارت 
به  كه  عمليات ها  اين  داخله،  امور 
«دشمنان  نابودى  و  سركوب  منظور 
مردم» در مربوطات واليت هاى كنر، 
قندهار، زابل، ارزگان، لوگر، غزنى، 
بود،   شده  راه اندازى  هرات  و  پكتيا 
در آن شش شورشى ديگر زخمى و 

دو تن شان بازداشت شده اند.
وزارت امور داخله در اعالميه خود 
عمليات ها  اين  در  كه  مى افزايد 
بدست  نيز  جنگ افزار  مقدارى 

نمايندگان  مجلس  كابل:  8صبح، 
را  مالياتى  امور  اداره ى  قانون  طرح 
با اتفاق روز شنبه به تصويب رساند.

سال  كه  مالياتى  امور  قانون  طرح 
و  در سيزده فصل و شصت  گذشته 
پنج ماده از سوى حكومت به مجلس 
نمايندگان فرستاده شده بود، پس از 

ملى  امنيت  8صبح، كابل: شوراى 
به  كمك  به  شدن  متهم  از  پس 
واليت،  اين  در  داعش  تروريستان 
تصميم گرفته است كه والى پكتيكا 

را بركنار كرده كند.
اخيرا گفته  پكتيكا  والى  متين  كريم 
صد  دو  ملى  امنيت  شوراى  كه  بود 
گروه  جنگجويان  به  دالر  هزار 
واليت  اين  در  داعش  تروريستى 

كمك كرده است.
روز  جلسه  در  ملى  امنيت  شوراى 

و  افتاده  ملى  پوليس  نيروهاى 
هم چنين در حال حاضر در شمارى 
عمليات  كشور  واليت هاى  از 

پاكسازى جريان دارد.
نيروهاى  ديگر،  خبر  يك  براساس 
پوليس ملى در جريان يك شبانه روز 
گذشته، از هفت رويداد انفجار ماين 

بررسى و تعديل برخى ماده هاى آن 
اين  هجده گانه   كميسيون هاى  در 
نشست  به  تصويب  براى  مجلس 

عمومى روز گذشته پيشنهاد شد.
عضو  يك  نيلى،  صادقى زاده 
كه  گفت  وبودجه  مالى  كميسيون 
ماليات، طرز گرد آورى  امور  تنظيم 

گرفته  تصميم  ثور،  نوزدهم  شنبه، 
اين  پى  در  را  متين  آقاى  تا  است 

اظهاراتش بركنار كند.
دفتر رياست جمهورى در اعالميه اى 
در باره جلسه روز شنبه شوراى امنيت 
ملى گفت هياتى كه به منظور بررسى 
شده  توظيف  پكتيكا  والى  ادعاى 
مداركى  و  شواهد  هيچ گونه  بود، 
مبنى بر كمك شوراى امنيت ملى به 
تروريستى داعش  جنگجويان گروه 
به دست نياورده است. در اين اعالميه 

ننگرهار و  در مربوطات واليت هاى 
قندهارجلوگيرى كرده اند.

وزارت امو رداخله مى گويد كه اين 
«دشمنان  سوى  از  تازگى  به  ماين ها 
تروريستى  اهداف  خاطر  به  مردم» 

جاسازى شده بود.

قانون  بنياد  بر  ماليات  تحصيل  و 
مالياتى، تنظيم حقوق و مكلفيت هاى 
ماليه دهنده گان و اداره ى ماليات از 
اهداف قانون اداره ى امور مالياتى به 

شمار مى رود.
امور  قانون  طرح  كه  گفت  نيلى 
مشترك  جلسه  ده  در  مالياتى 
به  مجلس  نمايندگان  حضور  با 
طى  با  كه  بود  گرفته شده  بررسى 
مجلس  در  شده  ياد  قانون  مراحل 
جمهورى  رياست  توشيح  و  سنا 
سهولت هايى در تنظيم و گرد آورى 

ماليات فراهم خواهد شد.
در طرح ياد شده هم چنين گفته شده 
كه با نهايى شدن قانون ياد شده اداره 
ى جديد بنام اداره ى امور مالياتى نيز 

تشكيل خواهد شد.

«نورالحق علومى، وزير  آمده است: 
بررسى  هيات  گزارش  داخله  امور 
شوراى  به  را  پكتيكا  والى  اتهامات 
امنيت ملى ارايه كرده گفت، هيات 
موظف هيچ گونه مدارك و شواهد 
را كه صحت اظهارات والى پكتيكا 
را ثابت سازد، به دست نياورده است. 
گزارش  يافته هاى  اساس  بر  جلسه 
تصميم اتخاذ كرد تا والى پكتيكا از 

وظيفه اش بركنار گردد.»

رييس اداره ارگان هاى محل به كارش آغاز كرد

جيالنى  غالم  كابل:  8صبح، 
رييس  سوى  از  اخيرا  كه  پوپل 
اداره مستقل  جمهور منحيث رييس 
ارگان هاى محل تعيين شد، رسما به 

كارش آغاز كرده است.
دفتر رياست جمهورى در اعالميه اى 
رييس  اشرف غنى  كه  مى گويد 
روز  را  پوپل  آقاى  كشور،  جمهور 

شنبه تا دفتر كارش همراهى كرد.
مراسم  در  غنى  جمهور  رييس 

معرفى غالم جيالنى پوپل گفته كه 
در گذشته تمركز بيشتر به وزارت ها 
صورت  واليات  به  كمتر  توجه  و 

مى گرفت.
وى افزوده كه حكومت وحدت ملى 
خانه ها  وزارت  همانند  واليات  به 
توجه خواهد كرد و هماهنگى ميان 
گونه  به  واليات  و  خانه ها  وزارت 

بهتر تامين خواهد شد.
براى  كه  مى گويد  جمهور  رييس 

حل مشكالت در واليات در هر ماه 
با شمارى از واليان و ولسواالن ديدار 
مشكالت  رفع  براى  و  كرد  خواهد 
موجود در آنجا، به صورت اساسى 

ترتيبات اتخاذ خواهد شد.
كه  گفته  مراسم  اين  در  اشرف غنى 
به  شوند.  انتخابى  بايد  شهردارى ها 
گفته ى او، در قدم اول نياز است تا 

شهردارى ها اصالح شوند. 
رياست  نيز  قبال  پوپل  جيالنى  غالم 
را  محلى  ارگان هاى  مستقل  اداره 
رفتن  از  پيش  او  داشت.  عهده  به 
راى  گرفتن  براى  نامزد وزيران 
از  نمايندگان،  مجلس  به  اعتماد 
وزارت  براى  جمهور  رييس  سوى 
از  پوپل  آقاى  اما  شد  نامزد  ماليه 
منصرف  وزارت  اين  در  نامزدى 

گرديد.

ACKU
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 ظفرشاه رویی

معرفی سیستم جدید برای تصفیه 
فاضالب در شهر کابل

نهاد های مدنی نیاز به هماهنگی بیشتر دارند

نیروهای امنیتی 
در حالت تهاجمی 

قرار دارند

تصفیه  جدید  سیستم  معرفی  با  کابل  شهرداری  مقام های 
صورتی که  در  می گویند  شهر،  این  در  فاضالب  آب های 
اقدام جدی و فوری برای جلوگیری از آلوده شدن آب های 
آب های  آینده  سال  چند  تا  نشود،  کابل  شهر  در  زیرزمینی 

زیرزمینی این شهر قابل استفاده نخواهد بود.
شنبه،  روز  کابل،  شهرداری  سرپرست  واحد،  عبداالحد 
آب های  تصفیه   جدید  سیستم  معرفی  با  ثور،  نوزدهم 
از  می توان  سیستم  این  راه اندازی  با  که  گفت  فاضالب، 
کرد.  آب های فاضالب در سرسبزی خانه ها و شهر استفاده 
بیولوژیک  تصفیه  که  سیستم  این  واحد،  آقای  گفته ی  به 
از  آن  در  دارد،  نام  انفرادی  به صورت  فاضالب  آب های 
می شود.  استفاده  کم  خیلی  هزینه  با  و  محدود  امکانات 
که این سیستم با استفاده از  گفت  کابل  سرپرست شهرداری 
چند چاه به عمق های بیشتر از یک متر ساخته شده و برای 
کتریا از هوا استفاده  کردن با از بین بردن مواد فاضله و زنده 
مقدار  یک  همراه  کرده  جمع  را  »هوا  گفت:   وی  می شود. 
کتریا زنده می شود و  کتریا در چاه اول انداخته می شود. با با
مواد فاضله را می خورد. آب از چاه اول به چاه های دوم و 
که می رسد، برای زراعت بسیار  سوم می رود و به چاه چهارم 

یا  امریکا  از دموکراسی  ملی حمایت  بنیاد  کابل:  8صبح، 
کنفرانس سه روزه ای را برای بررسی چالش های  )ان ای دی( 
پیش روی نهاد های مدنی و تقویت جایگاه جامعه مدنی 
استراتژیک  مطالعات  انستیتیوت  در  تحول،  دهه  در 
کنفرانس  این  بود.  انداخته  راه  به  کابل  افغانستان در شهر 
نقاط  از  مدنی  نهاد های  از  تعدادی  ک  اشترا با  سه روزه 
استراتژیک  مطالعات  انستیتیوت  دفتر  در  کشور  مختلف 
کنفرانس  ک کننده های این  افغانستان برگزار شده بود. اشترا
رهکار های  چالش ها،  عمده ترین  روی  متوالی  روز  سه  در 
افغانستان  مدنی  جامعه  راه  برسر  موجود  مشکالت  حل 
قدرت  مناسبات  در  مدنی  نهاد های  جایگاه  تقویت  و 
نهاد های مدنی  نماینده های  کردند.  تبادل نظر  و  صحبت 
کاری مهم ترین اولویت های جامعه  گروپ های  در ساختار 
کردند.  مدنی افغانستان را بررسی و رهیافت آن را نیز مطرح 
مدنی  نهاد های  نماینده های  کنفرانس  این  روز  آخرین  در 
کشور در یک نشست خبری در مقابل رسانه ها، خواست و 
که دولت باید در دهه تحول مد نظر بگیرد  اولویت های را 
که فساد اداری و عدم  گفتند   کردند. آنان به رسانه ها  مطرح 
راه  بزرگ ترین چالش های سد  از  یکی  پاسخگویی دولت 
کشور می باشد. بنا از دولت جمهوری  تقویت دموکراسی در 
فساد  با  مبارزه  عرصه  در  تا  خواهانیم  افغانستان  اسالمی 
روی دست  را  فوری  و  جدی  عملی،  اقدامات  باید  اداری 
مبارزه  برای  تا  دارند  نظر  فعالین مدنی در  و  نهادها  بگیرد. 

مفید است و بوی هم ندارد.«
سیستم تصفیه بیولوژیک آب های فاضالب با نمونه برداری 
کشورهای اروپایی، توسط انجنیر محمدعمر تیموری در  از 
و  هرات  والیت های  جمله  از  افغانستان  شهرهای  از  برخی 
سال  سیستم،  این  از  استفاده  است.  شده  راه اندازی  بلخ 
کابل پیشنهاد شد و این اداره با ساخت  گذشته به شهرداری 
که  نتیجه رسیده است  این  به  آن در داخل محوطه خود، 
کار  کابل از آن  می تواند به تصفیه آب های فاضالب در شهر 

گیرد.
تصفیه  سیستم  از  که  می گوید  تیموری  محمدعمر  انجنیر 
بیولوژیک آب های فاضالب می  توان در هر نوع ساختمانی 
در شهر  این سیستم  از  استفاده  او،  به گفته ی  کرد.  استفاده 
از  است،  کانالیزاسیون  فاقد  آن  مناطق  کثریت  ا که  کابل 
می کند.  جلوگیری  زیرزمینی  آب های  بیشتر  شدن  آلوده 
فاضالب  بیولوژیک  تصفیه  »سیستم  گفت:  تیموری  آقای 
آسان ترین شیوه تصفیه از لحاظ میکانیکی و ارزان ترین راه  
به  زیاد  خیلی  شباهت  سیستم  این  است.  مالی  لحاظ  از 

سیستم تصفیه آب ها به شکل طبیعی دارد.«
تولید  کثر  حدا که  می گوید  تیموری  محمدعمر  انجنیر 

از  استفاده  با  را  سرتاسری  کمپاین  یک  اداری  فساد  با 
شیوه های مختلف به راه اندازند. آنان هم چنان از مسوولین 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان خواستند تا در این زمینه 
آنها را حمایت  با جامعه مدنی افغانستان  همکار باشند و 
نهادهای  که  کردند  عنوان  هم چنان  ک کنندها  اشترا کنند. 
در  جوانان  و  قومی  بزرگان  دینی،  علمای  مدنی،  جامعه 
تامین صلح و عدالت، انکشاف و بازسازی، مبارزه با فساد 
و تامین حقوق بشر نقش مهم و برازنده دارند. هماهنگی و 

لیتر   104 به  نفر  یک  توسط  روز  شبانه  یک  در  فاضالب 
بیولوژیک آب های  از سیستم تصیفه  استفاده  با  و  می رسد 
کرده  فاضالب، می توان نودوهشت درصد این آب را تصفیه 
واحد  »هر  گفت:  وی  کرد.  استفاده  آن  از  زراعت  برای  و 
انفرادی  به صورت  می تواند  تجارتی  و  اداری  مسکونی، 
چون  کند.  تصفیه  را  خود  ساختمان  فاضالب  آب های 
کشور ما دارای سیستم مرکزی تصفیه فاضالب نیست و در 
فاضالب  تصفیه  مرکزی  سیستم  ساخت وساز  کوتاه مدت 
است،  خارج  حکومت  مالی  توان  از  و  مشکل  بسیار 
آب های  شدن  آلوده  مشکل  از  بیرون رفت  راه  یگانه  پس 
آب های  انفرادی  بیولوژیک  تصفیه  سیستم  زیرزمینی، 

فاضالب است.« 
در  که  چاه هایی  که  می گوید  تیموری  محمدعمر  انجنیر 
تخلیه  به  نیاز  می شود،  استفاده  بیولوژیک  تصفیه  سیستم 
کردن ندارد. به گفته ی او، ساخت این سیستم تصفیه برای 
داشته  باشنده  نفر  پنج  و  بیست  که  مسکونی  واحد  یک 

باشد، نزدیک به صدوسی هزار افغانی هزینه دارد.
هشتادوپنج درصد آب های آلوده

حفاظت  رییس  زمانی،  نورمحمد  کتر  دا همین حال،  در 
که براساس بررسی های  کابل، می گوید  محیط زیست والیت 
این اداره، نزدیک به هشتادوپنج درصد آب های زیرزمینی 
غیرمعیاری  جذبی  و  سبتیک  استفاده های  به دلیل  کابل 
آلوده شده است. آقای زمانی با موثر خواندن سیستم تصفیه  
که  بررسی ای  «قرار  گفت:   فاضالب  آب های  بیولوژیک 
کابل  زیرزمینی  آب های  درصد  هشتادوپنج  گرفته  صورت 
کانالیزاسیون  موجودیت  دلیلش عدم  گردیده است.  آلوده 
زیرزمینی  آب های  به  هم  زمین  سطح  از  آلوده  مواد  است. 
نفوذ می کند. از سوی دیگر چاه های فاضالب نفوذی است 

که در سال های اخیر متاسفانه بیشتر شده است.«
می گوید  نیز  کابل  شهرداری  سرپرست  واحد،  عبداالحد 
کمیسیونی که اخیرا از سوی دفتر احمدضیا مسعود، نماینده 
و  کانالیزاسیون  بررسی  به منظور  رییس جمهور  فوق العاده 
چاه های تصفیه شهرک ها و ساختمان های جدید توضیف 
تصفیه  سیستم  درصد  نود ونه  که  می دهد  نشان  بود،  شده 

فاضالب این ساختمان ها مشکل دارد.

نیروهای  میان  شدید  درگیری  هفته  دو  از  پس 
والیت  در  دولت  مسلح  مخالفان  و  امنیتی 
که  می گویند  حکومتی  مقام های  کندز، 
وضعیت  از  حاضر  حال  در  امنیتی  نیروهای 
دفاعی بیرون شده و در وضعیت تهاجمی قرار 

گرفته اند.
و  امنیتی  نیروهای  میان  اخیر  درگیری های 
والیت  در  دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 
گویا  که  کرد  ایجاد  را  نگرانی هایی  کندز 
سرکوب  امکانات  و  توانایی  امنیتی  نیروهای 

طالبان را ندارند.
که  می گوید  جمهوری  ریاست  سخنگوی  اما 
و  گرفته  را  تهاجمی  وضعیت  امنیتی  نیروهای 
تالش دارند تا مخالفان مسلح را از پا درآورند.

که  گفته  آزادی  رادیو  به  عابدی  عبید  اجمل 
پس از انتقال مسوولیت های امنیتی، مخالفان 
از  برخی  کنترول  که  داشتند  انتظار  مسلح 
گیرند، اما نیروهای امنیتی با  والیات را بدست 
گرفتن در وضعیت تهاجمی مانع رسیدن  قرار 

شورشیان به اهداف شان شدند.
مسوولیت های  انتقال  »با  است:  گفته  وی 
این تصور  نیروهای داخلی، دشمن  به  امنیتی 
بخاطر سقوط  می تواند  گویا  که  کرد  ایجاد  را 
انجام  را  بزرگ  حمالت  والیات  از  برخی 
دیدید  دانگام  ولسوالی  در  شما  اما  بدهد، 
دادن  و  شهامت  تمام  با  امنیتی  نیروهای  که 
نیروها  این  کردند.  دفاع  بی شمار  قربانی های 
به  و  شده  بیرون  دفاعی  حالت  از  آن  از  پس 
در  نیز  امروز  و  گرفتند  قرار  تهاجمی  حالت 
به  مختلف  نقاط  در  تهاجمی  حالت  همان 
ادامه  افغانستان  دشمنان  علیه  شان  مبارزه 

داده اند.«
کندز پس از آن به وقوع  درگیری های اخیر در 
را در  که شورشیان مسلح ده ها سرباز  پیوست 

کشتند. والیت بدخشان 
کندز نیز از عملیات تهاجمی  عمر صافی والی 
والیت  این  امن  نا  نقاط  در  داخلی  نیروهای 
است:  گفته  آزادی  رادیو  به  شده  آور  یاد 
که دشمن از خانه های مردم محل  »بدبختانه 
باالی نیروهای امنیتی ما فیر می کنند. مخالفین 
مسلح دولت از خانه های مردم، زنان و اطفال 
به حیث سنگر استفاده می کنند و از بیم آنکه 
نیروهای  نشود  وارد  تلفات  غیرنظامیان  به 
پیشروی  قریه ها  در  محتاطانه  بسیار  امنیتی 

می کنند.«
 طالبان مسلح با آغاز حمالت بهاری شان این 

کشور را هدف قرار دادند. بار والیات شمال 

گروه های فوق الذکر به نفع ثبات و آبادی  همکاری در بین 
همکاری  خواهان  نقش  این  به  توجه  با  آنان  است.  کشور 

کشور شدند.  گروه ها در  تمامی 
که  )ان ای دی(  یا  امریکا  دموکراسی  از  حمایت  ملی  بنیاد 
و  رشد  از  حمایت  برای  خارجی  موسسات  مهم ترین  از 
زیادی  موسسات  و  نهاد ها  از  است.  دموکراسی  انکشاف 
حمایت  دارند  نقش  دموکراسی  رشد  در  که  افغانستان  در 

می کند. 

ACKU
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ج از افغانستان در خار

گروه  این  ظهور  آغاز  در  طالبان  حامی  کستانی،  پا مشهور 
نبود؛  کستان  پا نظامی  استخبارات  سازمان  یا   آی اس آی 
از تنظیم حکمتیار حمایت می کرد  این سازمان در آن زمان 
بود.  جنگ  مصروف  ربانی  برهان الدین  آقای  دولت  با  که 
بی نظیر  حکومت  ظهورشان،  آغاز  در  طالبان  اصلی  حامی 
از یازده سپتامبر در یک نشست  بوتو بود. بی نظیر بوتو پس 
تا اتهام حمایت از طالبان را رد  کرد  خبری در لندن تالش 
کشورهای دیگر ربط دهد  گروه را به  کند و طرح ایجاد این 
می کنند  اذعان  کستانی  پا نویسندگان  و  روزنامه نگاران  اما 
آغاز  در  طالبان  گروه  اصلی  حامیان  از  بوتو،  بانو  حزب  که 
که در آن زمان، حزب  گروه بود. جالب این است  ظهور این 
بی نظیر بوتو با حزب جمعیت العلمای موالنا فضل الرحمان 
دو  این  بود.  داده  تشکیل  ایتالفی  حکومت  کرده  ایتالف 
این  می روند.  شمار  به  طالبان  سازندگان  از  موتلف،  حزب 
مهم  الیه های  در  مردم  حزب  که  می دهد  نشان  واقعیت 

کستان است.  قدرت در پا
حمایت  سیاست  که  می پذیرد  حاال  کستان  پا مردم  حزب 
این  بزرگ  بهای  حزب  این  بود.  جدی  اشتباه  طالبان  از 
کستانی  پا طالبان  را  بوتو  بی نظیر  پرداخت.  هم  را  سیاست 
با  همایش های شان  هم  اخیر  انتخابات  در  و  کردند  ترور 

حمالت انتحاری طالبان برهم خورد.
کستان از جمله حزب مردم،  کابل با احزاب ملی پا دیالوگ 
کرد تا زمینه درک متقابل به وجود  فضایی را ایجاد خواهد 
جلوگیری  کستان  پا در  افغانستان  برضد  جوسازی  از  و  آید 
سران  با  و  بیاید  کابل  به  کستانی  پا سیاستمدار  وقتی  شود. 
که  کند، دیگر برایش دشوار است  دولت افغانستان مالقات 
کند.  کشور خودش علنی علیه این دولت اعالم جنگ  در 
نیز نشان دهنده ی آن  کابل  از حزب مردم در  نفس میزبانی 
نمی نگرد  پختونخواه  خیبر  به  صرف  کابل  دیگر  که  است 
این  نمی سازد.  خالصه  آن  ایالت  یک  در  را  کستان  پا و 
افغانی  سیاست  در  اصلی  تصمیم گیر  که  است  درست 
کستان سیاست  پا و جنرال های  نظامی ها هستند  کستان،  پا
اما  می کنند،  دنبال  افغانستان  قبال  در  را  هندمحور  امنیتی 
این  مخالف  که  احزابی  با  دیالوگ  واقعیت،  این  رغم  به 
سال های  در  ندارد.  افغانستان  برای  ضرری  سیاست اند، 
سیاست  کستان،  پا رسانه های  و  احزاب  از  بسیاری  اخیر 
امنیتی در قبال افغانستان را زیر سوال برده اند. سیاستمداران 
که سیاست افغانی  گفتند  کابل  مربوط به حزب مردم هم در 
کرده اند  کشورشان باید اقتصادمحور باشد. این احزاب درک 
کستانی هند در افغانستان یک توهم  که فعالیت های ضد پا
گر چنین چیزی وجود هم داشته باشد، در حدی  ا و  است 
کند.  کستان را به یک مشکل استراتژیک دچار  که پا نیست 
مدنی  جامعه  با  کستان،  پا ملی  احزاب  با  گفتگو  بنابراین، 
کشور و با رسانه های آنان، به سود افغانستان است. این  آن 

گفتگو ها باید ادامه یابد. 

وارد شدن به فعالیت های تجارتی و اقتصادی تاجران 
که متناسب با قوانین  گردد  و سرمایه گذاران بین المللی 

کرده اند. کشورها مبادرت به سرمایه گذاری  داخلی 
که باید در رابطه به این موضوع به  یکی از موضوعاتی 
که سرمایه گذاری یک پروسه  آن اشاره شود این است 
سرمایه گذاری  گر  ا این که  یعنی  می باشد.  دوامدار 
می خواهد در یک بخش مساعد و یک منطقه مناسب 
را  متعددی  پیش زمینه های  باید  کند،  سرمایه گذاری 
بتواند مبادرت به سرمایه گذاری نماید.  تا  کند  فراهم 
عربی  متحده  امارات  در  افغان  سرمایه گذاران  وقتی 
را  زیادی  زمان  شک  بدون  کرده اند،  سرمایه گذاری 
مرحله  به  خویش  سرمایه گذاری  برنامه  رساندن  برای 
معنوی  و  مالی  هزینه های  و  کرده اند  صرف  عمل 
مربوط  مقدماتی  زمینه سازی های  برای  نیز  را  زیادی 
کشور متحمل شده اند. حال  به سرمایه گذاری در آن 
داده  دستور  عربی  متحده  امارات  سوی  از  وقتی 
که باید این تعداد سرمایه گذاران خارج شوند،  می شود 
عالوه بر این که سرمایه گذاران و تاجران از فرصت های 
در  سرمایه گذاری  برای  کرده  ایجاد  یا  شده  ایجاد 
متحمل  نیز  زمانی  نظر  از  می شوند،  محروم  کشور  آن 

خسارات زیادی می گردند.
افغانستان  دولت  سوی  از  که  است  به جا  بنابراین 
این  حق  تضییع  از  جلوگیری  در  رایزنی هایی  نیز 
شدن  مواجه  از  مانع  تا  گیرد  صورت  سرمایه گذاران 
مشکالت  به  افغانستان  دولت  تبعه  سرمایه گذاران 
برای  می رسد  به نظر  گردد.  خارجی  قلمرو  یک  در 
در  که  افغان  تاجران  خسارتمندی  از  جلوگیری 
کشور مواجه  امارات متحده با ضرب االجل دولت آن 
یکی  گیرد.  صورت  کار  دو  باید  اقل  حد  شده اند، 
در  اقدام ها  زمان ضروری ترین  عین  در  و  مهم ترین  از 
دالیل  خصوص  در  بایستی  که  است  این  باره  این 
عربی  متحده  امارات  دولت  سوی  از  شده  اعالم 
در  دالیل  این  که  شود  دیده  و  شود  بررسی  و  بحث 
در  یا  و  بین المللی  سرمایه گذاری  و  تجارت  عرف 
عرف حقوق بین الملل عمومی  تا چه حد قابل اعتنا 
حمایت  جهت  در  باید  که  کاری  دومین  می باشد. 
امارات  کاری در  اولتیماتوم  با  از تاجران مواجه شده 
افراد در جهت  این  برای  که  این است  گیرد  صورت 
از اعالم تصمیم یک جانبه  ناشی  تحصیل خسارات 
قانونی  و  حقوقی  اقدام  عربی  متحده  امارات  دولت 
با  قانونی  و  حقوقی  اقدام  این  گر  ا گیرد.  صورت 
مساعی دیپلوماتیک نیز همراه باشد، می تواند نتیجه 
که  دارد  وجود  انتظار  این رو  از  گردد.  واقع  بخش 
خود  اتباع  سیاسی  حامی   به عنوان  افغانستان  دولت 
ضرب االجل  ابالغ  موضوع  افغانستان  از  بیرون  در 
و  تاجران  به  عربی  متحده  امارات  دولت  سوی  از 
سرمایه گذاران بین المللی را مورد توجه قرار داده و در 

خصوص حل وفصل این مشکل اقدام نماید. 

کستان« حکومت وحدت ملی اشتباه  با پا »سیاست تعامل 
که حکومت با  راهبردی نیست. خرد سیاسی حکم می کند 
کستان وارد دیالوگ شود. میزبانی از  کز قدرت در پا تمام مرا
کابل، اقدامی ستایش برانگیز  کستان در  سران حزب مردم پا
به  صرف  افغانستان  دولت های  این  از  پیش  بود. 
قبلی  حکومت های  می کردند.  نگاه  خیبرپختونخواه 
ارتباط  کستان  پا پشتون  ملی گرای  احزاب  با  تنها  افغانستان 
که از طریق این احزاب، می توانند  داشتند و فکر می کردند 
کنند. این سیاست اشتباه  کستان نفوذ  کز قدرت در پا در مرا

بود. 
ارتش،  است.  پیچیده  بسیار  کستان  پا در  قدرت  ساختار 
کوچک محلی  احزاب ملی، احزاب مذهبی و حزب های 
هستند.  کشور  این  در  قدرت  مختلف  الیه های  ایالتی  و 
کستان، نقش  پس از ارتش، حوزه پنجاب و احزاب ملی پا
کشور دارند. پنجاب در اقتصاد،  عمده ای در سیاست این 
کستان دست  سیاست، ارتش، پارلمان و ترکیب جمعیتی پا
نماینده  را  خودش  نوازشریف  مسلم لیگ  حزب  دارد.  باال 
سلطه  شدن  برچیده  زمان  از  آنان  می داند.  پنجاب  حوزه 
کم بوده اند.  بریتانیا بر نیم قاره هند، به نحوی در پنجاب حا
سیاست  و  تاریخ  در  مهمی  نقش  هم  کستان  پا مردم  حزب 
دوره  در  کستان  پا کنونی  اساسی  قانون  دارد.  کشور  این 
بود،  مردم  حزب  رهبر  که  بوتو  ذوالفقارعلی  نخست وزیری 
کستان بود  گذاشته شد. در واقع این حزب مردم پا به اجرا 
از  پس  بخشید.  قانونی  جنبه  را  کشور  این  فدرال  نظام  که 
در  مهمی  نقش  بوتو  بی نظیر  دخترش  بوتو،  ذوالفقارعلی 
به   2007 سال  در  بوتو  بی نظیر  داشت.  کستان  پا سیاست 
کرد و دوباره  کره  کستان مذا وساطت امریکایی ها با ارتش پا
کند. اما بخت با  کشورش برگشت تا در انتخابات شرکت  به 
او یار نبود و ترور شد. در انتخابات فبروری سال 2008 حزب 
چالش های  با  حزب  این  رسید.  قدرت  به  دیگر  بار  مردم 
نقطه  هم  آن  با  اما  شد  روبه رو  ماموریتش  دوران  در  زیادی 
کستان رقم زد. این حزب برخالف دیگر  عطفی در تاریخ پا
را  خود  قانونی  معیاد  کستان،  پا دموکراتیک  حکومت های 
پایگاه  سپرد.  مسلم لیگ  حزب  به  را  قدرت  و  کرد  تکمیل 
که  کراچی  ایالت سند است.  کستان،  سنتی حزب مردم پا
ایالت  مرکز  دارد،  شهرت  کستان  پا اقتصادی  پایتخت  به 
و  مهم  منطقه  از  مردم  حزب  ترتیب  این  به  و  است  سند 
کستان نمایندگی می کند. این حزب همواره  استراتژیک در پا
این  افغانی  سیاست  در  و  کستان  پا در  قدرت  معادالت  در 

کشورنقش خودش را داشته است. 
گروه  حزب مردم از حامیان اصلی طالبان در آغاز ظهور این 
بی نظیر  حکومت  در  داخله  وزیر  بابر  نصیراهلل  جنرال  بود. 
شهرت  طالبان  پدر  به  میالدی،  نود  دهه  اول  نیمه  در  بوتو 
دارد. بی نظیر بوتو را هم تقریبا همه گان در افغانستان، مادر 
روزنامه نگار  احمدرشید،  روایت  به  داده اند.  لقب  طالبان 

صدور دستور خروج برخی از تاجران و سرمایه گذاران 
که این  افغان از امارات متحده عربی، باعث می شود 
که دولت افغانستان چه مسوولیتی  سوال پیش بیاید 
در رابطه به این موضوع می تواند داشته باشد. شکی 
با  عربی  متحده  امارات  دولت  برخورد  که  نیست 
اقدام  کشور  آن  در  افغان  سرمایه گذاران  از  شماری 
بین المللی  عرصه  در  سرمایه گذاری  عرف  با  مغایر 
کار صورت می گیرد و به اساس  می باشد، اما وقتی این 
خارجی،  کشورهای  از  یکی  عرف  با  مغایر  تصمیم 
افغانستان  تابعیت  دارای  که  افغان  سرمایه گذاران 
که توقعاتی در  می باشند متاثر می گردند، طبیعی است 
خصوص حمایت از خویش از سوی دولت متبوع شان 
کشورها برای  که بسیاری از  نیز داشته باشند. در حالی 
بسیار  مشوق های  بین المللی  سرمایه گذاران  جلب 
که  را اعالم و اعمال می کنند، دیده می شود  مطلوبی 
افغان  تاجران  از  شماری  به  عربی  متحده  امارات 
کشور  که سرمایه های خویش را از آن  دستور می دهد 

کنند. خارج 
چیزی که سبب می شود تصمیم امارات متحده عربی 
سرمایه گذاری  و  تجارت  عرف  با  مغایر  و  خالف  بر 
از  بسیاری  سوی  از  که  است  این  باشد  بین المللی 
بین المللی  سرمایه گذاران  جلب  راستای  در  کشورها 
سرمایه گذاران  ورود  و  حضور  می گیرد.  صورت  تالش 
به  که  می گردد  باعث  کشور  یک  به  بین المللی 
از  یکی  شود.  کمک  کشور  آن  اقتصادی  انکشاف 
امارات  انکشاف  و  اقتصادی  رشد  دالیل  مهم ترین 
از  کشور  این  بهره مندی  کنار  در  عربی  متحده 
در  بین المللی  سرمایه گذاران  حضور  نفت،  فروش 
شود  گفته  است  ممکن  گرچه  ا می باشد.  کشور  این 
با  مقایسه  در  افغان  سرمایه گذاران  سرمایه  مقدار  که 
دیگر  کشورهای  از  بین المللی  عمده  سرمایه گذاران 
محدودکننده  سیاست های  اعمال  اما  باشد،  ناچیز 
افغان  به سرمایه گذاران  امارات نسبت  کشور  از سوی 
عربی  متحده  امارات  سوی  از  تبعیض  اعمال  نوعی 
گر اعمال تبعیض از سوی امارات  محسوب می شود. ا
ناشی  افغان،  تاجران  از  شماری  به  نسبت  متحده 
عرف  با  مغایر  نیز  باشد  کشور  این  سیاسی  اراده  از 
سرمایه گذاری و تجارت محسوب می گردد. زیرا یکی 
از اصول خدشه ناپذیر در عرصه تجارت آلوده نکردن 

آن با سیاست می باشد. 
کشورها  که  است  این  دارد  وجود  که  زیادی  تالش 
نباید مسایل تجارتی و اقتصادی را با سیاست آمیخته 
کنند. این مساله یکی از اصول خدشه ناپذیری است 
کنوانسیون های بین المللی ناظر بر سرمایه گذاری  که در 
و فعالیت های اقتصادی از جمله اساس نامه سازمان 
تجارت جهانی نیز بر آن تصریح شده است. دولت ها 
امور  بر  به گونه ای  را  خود  سیاسی  پالیسی های  نباید 
که باعث صدمه  کند  تجارتی و سرمایه گذاری اعمال 

کاوش  فردوس 

 محمدهاشم قیام

دیالوگ با احزاب ملی پاکستان 

ری ندارد ضر
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را  دولت محور  تهدید  و  امنیت  مرزهای  سو  یک  از 
ناسیونالیستی  مفهوم  دیگر  از سوی  و  برده اند  زوال  به 
در  ناامنی  و  امنیت  مرجع  ساخته اند.  متحول  را  تهدید 
گروه محور  و  اجتماعی  فرهنگی،  ماهیت  به  ما  منطقه 
این  زوال  یا  و  عضویت  جریان  و  است  شده  تبدیل 
در  آن ها  اجتماعی  و  فرهنگی  ریشه های  به  گروه ها 
دهه  در  گروه ها  این  است.  وابسته  منطقه  کشورهای 
80 و 90  تحت رهبری عبداهلل عزام و بعد ها بن الدن، 
حادثه  اما  گرفت.  خود  به  سلسله مراتبی  ماهیت   بیشتر 
11 سپتامبر زمینه تکثر و شبکه ای شدن این گروه ها را 
فراهم ساخت. این گروه ها در مناطق مختلف هر کدام 
فتا، سینکیانگ، دره فرغانه، چچن و خاورمیانه و بعضا 
افریقا براساس ریشه نژادی خویش پراکنده شدند. در 
زمان  هر  از  بن الدن،  بیش  شدن  کشته  با  دیگر  سوی 
القاعده  نقش  و  شد  گسسته  گروه ها  این  پیوند  دیگر 
مالی آن ها کاهش  تمویل  و  این گروه ها  مدیریت  در 
یافت. بر این اساس این گروه ها، در کشورهای مختلف 
برنامه های  نداشتن  و  رهبری  مالی،  بحران   3 از  جهان 
منسجم رنج می برند. داعش به مثابه جریان تازه نفس و 
بالفعل  ساختار شبکه ای این  بالقوه و  با توانمندی های 

گروه ها را به ساختار چتری تحول داده است.
حزب  رادیکال  جریان  و  ازبکستان  اسالمی  جنبش 
نهضت اسالمی تاجیک تحت رهبری جانشین شریف 
همت زاده، از جمله مهم ترین گروه هایی اند که ظرفیت 
در  گروه ها  این  هستند.  دارا  را  داعش  با  همکاری 
و  تاجیکستان  دولت  غیراسالمی  سیاست های  پی 
در  کریموف،  اسالم  تمامیت خواهانه  سیاست های 
می توانند  سیاسی،  ناراضی  گروه های  با  همکاری 
بخش  کنند.  آغاز  را  خویش  ضدساختاری  اقدامات 
افغانستان  در  طالبان  با  هم سو  تروریست های  از  مهمی 
از چچنی ، اویغوری، ازبک ، تاجیک ، قرقیز یا قزاق  ها 
دیگر  چچنی ها،  استثنای  به  است.   یافته  تشکیل 
قاراتگین  و  فرغانه  دره  در  قومی  ریشه های  گروه ها 
قرقیزستان  و  تاجیکستان  ازبکستان،   کشورهای  در 
مناطقی که  با  نژادی  تعلق  از یک سو  افراد  این  دارند. 
به  وابسته  دیگر  سوی  از  و  آمده اند  دنیا  به  آن جا  در 

خودش را در روی زمین به سوی بیرون می کشد. همزمان 
خواب  از  نیز  فرزندش  چهار  ستاره،  دادوفریاد های  با 
اما  می پردازند،  پدرشان  تعقیب  به  آن ها  می شوند.  بیدار 
طبق  و  کرد  فرار  ستاره  می کند. شوهر  فرار  ساحه  از  او 
گزارش ها، به شورشیان در ولسوالی شیندند هرات ملحق 
شده است. ستاره تا هنوز از او خبری نداشه و موفق نشده 

است طالقش را بگیرد. 
روستایی  مناطق  در  که  افغانستان  زنان  از  بسیاری  مثل 
 700000 معادل  که  صد  در   80 و  می کنند،  زندگی 
یا  نیز شناس نامه  هزار بی جا شده داخلی می باشد، ستاره 
گرفتن  طالق  برای  اساسی  شرط  تذکره  ندارد.  تذکره 
به  افغان  برای تذکره گرفتن، یک زن  است.  در دادگاه 
رضایت شوهر یا پدرش نیاز دارد. این عمل خود نوعی 

حرکت اسالمی ازبکستان و دیگر گروه ها در آسیای 
مرکزی دارند. با تضعیف طالبان و احتمال تبدیل شدن 
آن ها به یک جریان سیاسی و تضعیف القاعده و ظهور 
داعش به عنوان جریان رقیب؛ این افراد تالش دارند به 
بر اساس  را  تازه ای  روابط  و  بازگردند  خویش  مناطق 
مدیریت داعش به وجود آورند. افغانستان مناطق ناامن 
اجتماعی  و  فرهنگی  لحاظ  از  که  دارد  گسترده ای 
می تواند بستر خوبی برای انتقال جریان رادیکال داعش 
باشد. داعش می تواند از این فرصت برای انتقال سالح 
و نیروهای خویش به خاک این کشورها استفاده کند. 
از یک سو موجب گسترش  این موضوع  است  روشن 
دیگر  سوی  از  و  می شود  مرکزی  آسیای  در  ناامنی 
موجب گسترش ناامنی در مناطق روستایی و خارج از 

کنترول دولت می گردد.
در سوی دیگر آسیای مرکزی، به مثابه یکی از مناطق 
چین  با  مشترک  مرزهای  داشتن  علت  به  استراتژیک 
از  منطقه  این  هم چنین  دارد.  فراوانی  اهمیت  روسیه  و 
منابع  بیشترین  دارای  خاورمیانه  از  پس  انرژی  لحاظ 
زیرزمینی فسیلی است. کشورهای این منطقه در کنار 
از  آب  و  مرزها  سر  بر  اختالفات  و  رقابت ها  داشتن 
که  افراط گرایی  و  جدایی طلبی  تروریسم،  گسترش 
ریشه های فرهنگی و اجتماعی آن در دره فرغانه است، 
مطرح،  سناریو های  از  یکی  رو  این  از  می برند.  رنج 
از  یکی  مرکزی،  آسیای  به  داعش  نفوذ  گسترش 
برنامه های سازمان های استخباراتی غرب در همکاری 
جنس  از  هم  آن  ناامنی،  گسترش  است.  عربستان  با 
طرح  یک سو  از  تروریستی،  ضدساختاری  و  فروملی 
رقابت روسیه و چین را با امریکا در این منطقه می کاهد 
عنوان  به  را  امریکا  از سوی دیگر ضرورت حضور  و 

همکار برای مبارزه با تروریسم، افزایش می دهد. 
بر این اساس کشورهای منطقه، باید به دروازه ورودی 
تهدید که افغانستان است، توجه بیشتری کنند. پنداشته 
شدن گروه داعش به عنوان پدیده ای خارجی و نادیده 
گرفته شدن بسترها و نیروهای مخرب داخلی، احتمال 
تقویت افزایش عضویت گروه های ناراضی سیاسی را 
می دهد.  افزایش  تروریستی  با گروه های  در همکاری 
کشورهای  خاک  در  موجود  ملی  نیروهای  از  داعش 
استفاده  دولت محور  ساختار  علیه  مرکزی،  آسیای 
دروازه  از  نیروها  این  تجهیز  دیگر  سوی  در  می کند. 
می تواند  افغانستان،  یعنی  مرکزی،  آسیای  امنیتی 
فراهم  را  حوزه  این  بیشتر  هرچه  بی ثباتی  زمینه های 
امید، سازمان شانگهای  تنها  نظر می رسد که  به  سازد. 
است که می تواند در قالب طرح های غیرقطبی )فارغ از 
تضاد با غرب(، زمینه مبارزه مشترک را برای مبارزه با 

داعش فراهم سازد.

از قضیه های خانوادگی بوده و سبب  سوءاستفاده کردن 
قضیه  آورد.  شانس  ستاره  می گردد.  مشکالت  خلق 
هم چنان  گرفت.  قرار  محلی  دادگاه  بررسی  تحت  او 
نیروهای اسپانیایی، او را کمک کردند و زمینه تداوی اش 
را در ترکیه و اسپانیا به عهده گرفتند. وقتی او به هرات 
زمینه  برایش   )NRC( ناروی  مهاجرت  اداره  برگشت، 
یا  شناس نامه  یک  و  نموده  آماده  را  قانونی  مشوره های 
طالق  پروسه  خودش  تا  گرفتند  برایش  هویت  کارت 
خود را آغاز کند. حتا بعدا پدرش که او نیز معتاد به مواد 
مخدر است، 500 افغانی برای تصدیق تذکره ستاره تقاضا 

کرده است.
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در این منطقه و  جریان رادیکال حزب نهضت اسالمی 
با  ارتباط  در  رهبری شریف همت زاده  تاجیک تحت 
و  نمنگانی  جمعه  شدن  کشته  شد.  رادیکال  القاعده 
سال  در  ازبکستان  اسالمی  جنبش  اعضای  از  برخی 
می دهد  نشان  امریکا،  هوایی  حمالت  پی  در   2001
ارتباط داشته است. در سوی  القاعده  با  این گروه  که 
دیگر، القاعده به عنوان گروه انسجام بخِش جریان های 
اسالمی- جهادی، نقش مهمی در رادیکال سازی آن ها 
القاعده  با  که  جهادی  اسالمی  گروه  هر  است.  داشته 
جریان  یک  مثابه  به  تداوم شان  کرد،   برقرار  روابط 
سیاسی  ساختار  مقابل  در  رادیکال  ایدیولوژیک 
داعش  گروه  آمدن  میان  به  با  یافت.  ادامه  منطقه شان 
یا دولت اسالمی در این اواخر، به نظر می رسد که این 
گروه ها به روحیه تازه ای برای برهم زدن نظم ساختاری 

حکومت های آسیای مرکزی به دست آورده اند. 
حال  در  گسترده  مالی  توانمندی  با  داعش،  گروه 
گسترش به مناطق جنوب و مناطق شمالی و شمال شرق 
منطقه  برای ظهور گروه های خفته  تازه ای  فرصت  ما، 
فراملی  ریشه های  با  فروملی  گروه های  است.  داده  ما 

 ،2013 سال  دسامبر  ماه  شب های  از  یکی  در  می آورد: 
ستاره  خانم  می دهد.  دست  از  را  خود  کنترول  شوهرم 
غذا  من  داشت،  لب  بر  لبخند  او  شب  »آن  می گوید: 
اما، در  بخوابیم.«  رفتیم که  بعد هم  برایش آماده کردم. 
به دلیل کمبود مواد  همان آغازین ساعات خواب، شاید 
مخدر، شوهر ستاره باالیش حمله کرده و او را بی هوش 

می سازد.
ستاره وقتی به هوش می آید و بر می خیزد، شوهرش بینی 
خود  از  دفاع  برای  زمانی که  است.  بریده  چاقو  با  را  او 
می کند  فرو  سینه اش  بر  چاقو  با  می کند، شوهرش  اقدام 
و هم چنان لبش را می برد. شوهر ستاره، تا زمانی به ضربه 
وقت  می گردد.  بی هوش  ستاره  که  می دهد  ادامه  زدن 
سختی  به  و  بوده  خون آلود  می خیزد،  بر  دوباره  ستاره 

با نگاهی به وضعیت جغرافیای فرهنگی آسیای مرکزی 
در دوره قبل از حادثه 11 سپتامبر، سه جنبش مهم در 
آن  عمده  حزب  دو  است.  داشته  فعالیت  حوزه  این 
اسالمی  نهضت  حزب  و  ازبکستان  اسالمی  جنبش 
حزب  از   1990 سال  سپتامبر  در  که  بودند  تاجیک 
جنبش  یافتند.  انشعاب  شوروی  اسالمی  مقاومت 
تاجیک  اسالمی  نهضت  جنبش  و  ازبکستان  اسالمی 
جنوب  سرزمین های  جنبش های  از  تاثیرپذیری  با 
جریان  یافتند.  انشعاب  پاکستان،  و  افغانستان  در  آسیا 
 5 از  پس  تاجیک  اسالمی  مقاومت  حزب  معتدل 
یک  1997به  سال  در  حاکم،  دولت  علیه  سال جنگ 
جریان سیاسی تبدیل شد. حزب التحریر جنبش سومی 
با  داشت.  وجود  بومی  قاعده  آن  برای  کم تر  که  بود 
این حال یک شاخه از این جنبش در پاکستان ساخته 
جنبش  داشت.  قرار  بریتانیا  در  خاستگاهش  که  شد 
حزب التحریر به علت نداشتن ریشه های بومی و نداشتن 
گروه  یک  به  شدن  تبدیل  ظرفیت  کم تر  جهاد  اصل 
رادیکال در برابر نظم حاکم را دارا بود. بر این اساس 
جنبش اسالمی ازبکستان به عنوان یک گروه رادیکال 

و  صورت  ستاره،  شوهر  که  می گذرد  آن  از  ماه،  هفده 
سینه اش را با چاقو برید و او را برای یک عمر معلول کرد. 
اما موفق به کشتنش نشد. قانون کشور آبایی اش افغانستان، 
تا هنوز برای او اجازه نداده است که از شوهرش طالق 
ستاره  مورد  در  همه  نیست،  معلوم  هنوز  دلیلش  بگیرد. 
بحث می کنند که برایش چه اتقاق افتاده است. در تمام 
زندگی زناشویی، شوهر ستاره، معتاد به مواد مخدر بوده 
روزانه  باشد،  خواسته  خانمش  از  او  است  ممکن  است. 
مخدر  مواد  برایش  بتواند  تا  بدهد،  افغانی   5000 برایش 
»آیا  می پرسد،  دارد  نام  یک  تنها  که  ستاره  کند.  تهیه 
شما زنی را سراغ دارید که توانایی پرداخت چنین پولی 
به خاطر  چنین  را  ستاره حادثه آن شب  باشد؟«  داشته  را 

گروه های خفته آسیای مرکزی
 و  تقویت داعش در این منطقه 

خشونت و طالق
 داستان غم انگیز یک زن در افغانستان

سید مهدی منادی 

از حادثه غم انگیز خانم ستاره، یک سال ونیم می گذرد. صورت خانم ستاره به طرز وحشتناک با حمله چاقو، نویسنده: سن آنجیل راسموسن، هرات
توسط شوهرش زخمی شد. ستاره هنوز، منتظر جدا شدن قانونی از شوهرش می باشد. مشکالت خانم ستاره در 

کشوری مثل افغانستان یک چیز معمول است، جایی که اکثرا، حق طالق متعلق به مردان می باشد. برگردان: ضیا صادق
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غربتجامعهشناسیوغیبتجامعهشناسان
ازعرصهینظارتتاملی

بنابراین، عالوه بر ضرورت اهتمام به نظارت تاملی در حلقه ی فیلسوفان 
و جامعه شناسان ما، بهترین جهاد دانشگاه های دولتی و خصوصی و 

اصحاب جامعه شناسی که در این مراکز مشغول فعالیت هستند، آن 
خواهد بود که به دایر نمودن رشته ی جامعه شناسی در دانشگاه ها 

با بورسیه ی کامل یا تخفیف قابل توجه همت گمارند. تا مطالعات 
جامعه شناختی در جامعه ی ما رونق نگرفته و تا این رویکرد در میان 

محافل دینی ما گسترش نیابد، همواره گرفتار جمود و تنگ نظری 
خواهیم بود.

 دای چوبانی
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عبور از سطح پنداره های احساسی و مبتنی بر منطق قومی 
و قبیله ای و نیل به آرمان عقالنی سازی کنش های اجتماعی 
و سیاسی، منوط به »تاملی بودن« زندگی و »نظارت تاملی« 
بر زندگی اجتماعی است. نظارت تاملی بدان معناست که 
نسبت به پنداره ها و کنش های خود به یک »خودآگاهی« 
تحت  را  اجتماعی  زندگی  مداوم  جریان  و  باشیم  رسیده 
نظارت و نگاه انتقادی مداوم قرار دهیم. این مهم در بنیاد 
دانش آموختگان عرصه ی  و  وظیفه ی جامعه شناسان  خود، 

علوم اجتماعی است. 
هوشمندی  تاملِی  »شکل  گیدنز،  آنتونی  اعتقاد  به 
نظم یابی  در  را  نقش  ژرف ترین  که  است  انسانی  عامل 
بودن  تاملی  دارد.  عهده  به  اجتماعی  اعمال  بازگردنده ی 
به دلیل  فقط  نیز  خود  اما  است،  اعمال  استمرار  پیشفرض 
طول  در  را  آن ها  که  می شود  امکان پذیر  اعمالی  استمرار 
نگه  همان«  »همیشه  متمایز،  صورت  به  مکان،  و  زمان 
می دارد. نظارت تاملِی کنش بستگی به عقالنی شدن دارد، 
یا  وضعیت  نه  است  فرایند  نوعی  معنای  به  این جا  در  که 

حالت، و در  خمیره ی توانش عامالن سرشته است.« 
 Anthony,.3.The Constitution of Society-p(

 )Giddens
آگاهی  و  دیانت  اصحاب  بینش  و  درک  تصحیح  برای 
و  افراطیت  جمود،  با  مبارزه  نیز  و  باورها  ریشه های  از 
جامعه شناختی  مطالعات  گسترش  جز  راهی  بنیادگرایی، 
بر  اجتماعی  بومی  منابع  و  قواعد  تاثیر  میزان  درک  و 
اسالمی  شریعت  از  ما  قرائت  و  دینی  عقاید  شکل بندی 
نوع  »خطرناک ترین  چخوف  آنتوان  به گفته ی  نیست. 
است.«  زیاد  اعتقادش  و  فهمش کم  که  است  بشر، کسی 
به خصوص  و  اسالمی  جوامع  از  بسیاری  اساسی  مشکل 
جامعه  افغانی دقیقا همین معضل است: فهم کم، اما اعتقاد 

به خصوص  و  مجموع  در  اجتماعی  علوم  و  فلسفه  زیاد! 
انجام  به یک جامعه و فرهنگ  جامعه شناسی، خدمتی که 
و  میزان  و  داده  افزایش  را  ما  فهم  که  است  آن  می دهد، 
ماهیت اعتقادات ما را به محک آزمون می گذارد. از این 
مسیر است که می توانیم هم بنیادهای اجتماعی بسیاری از 
عقاید خود را به صوت یک »فرد« دریابیم و درک کنیم و 
هم به فهم چگونگی ظهور »گروه ها« و حلقه های گوناگون 
دینی  تفکر  به  منتسب  گروه های  شمایل  در  که  اجتماعی 
تنها  جامعه شناختی  نگاه  با  یابیم.  دست  می نماید،  چهره 
می توان بسیاری پدیده های منتسب به دین را تبیین کرد و 
لحاظ  به  و  و چگونه  دارم  را  اعتقاد  این  دریافت که چرا 
این اعتقاد شکل گرفته و  جامعه شناختی طی چه فرایندی 

به مرزهای وجودی من تبدیل شده است. 
تاملی  نظارت  به  اهتمام  ضرورت  بر  عالوه  بنابراین، 
جهاد  بهترین  ما،  جامعه شناسان  و  فیلسوفان  حلقه ی  در 
اصحاب جامعه شناسی  و  و خصوصی  دولتی  دانشگاه های 
بود  خواهد  آن  هستند،  فعالیت  مشغول  مراکز  این  در  که 
با  دانشگاه ها  در  جامعه شناسی  رشته ی  نمودن  دایر  به  که 
تا  گمارند.  همت  توجه  قابل  تخفیف  یا  کامل  بورسیه ی 
تا  و  نگرفته  رونق  ما  جامعه ی  در  جامعه شناختی  مطالعات 
این رویکرد در میان محافل دینی ما گسترش نیابد، همواره 
گرفتار جمود و تنگ نظری خواهیم بود. پیداست که این 
تنگ نظری و جمود، تاثیرات مخرب خود را در عرصه ی 
فرهنگ، سیاست و امنیت جامعه بر جای می گذارد و منجر 

به تداوم تاریخ ما به صورت دوری و تکراری خواهد شد.
متقاضیان  صعود،  حال  در  نسل  و  جوانان  میان  در  امروز 
و  فلسفه  مستعد  و  جدی  بسیار  هواداران  اما  محدود، 
توانایی  فقدان  به دلیل  که  دارند  وجود  جامعه شناسی 
برای جذب در عرصه ی  آماده  بستر  فقدان  یا  و  اقتصادی 
مطالعات فلسفی و جامعه شناختی، از ورود به این عرصه ها 
باز می مانند. مراکز آموزشِی دولتی ما از ظرفیت و توانایی 
علوم  عرصه ی  در  استعدادها  این  پرورش  برای  الزم 
نیز  خصوصی  دانشگاه های  و  نیستند  برخوردار  اجتماعی 
به دلیل تحمیل بار مالی بر متقاضیان، جلب و جذب در این 
برای  زمینه سازی  می سازد.  مواجه  محدودیت  با  را  عرصه 
تاملی و گسترش  نظارت  برای  توانایی نسل جدید  توسعه  
مطالعات جامعه شناختی، از ضرورت های بنیادین جامعه ی 
نباید گذاشت  نا گفته  امروز و فردای ما به شمار می رود. 
یک  اجتماعِی  حیات  بر  تاملی  نظارت  توسعه ی  برای  که 
سان  به  نیز  فلسفی  مطالعات  برای  زمینه سازی  جامعه، 
مطالعات جامعه شناختی ضروری و دارای اهمیت است، اما 
نه فیلسوف و فلسفه ای که باالتر از ابرها و در آسمان منزل 
گزیند، بلکه فلسفه  زمینی شده و ناظر بر تعامالت اجتماعی 

و حیات سیاسی جامعه و ابعاد گوناگون حیات جمعی.

1. غربت جامعه شناسی در جامعه  افغانی
جنبه ی  علم  امروز،  صنعتی  جوامع  از  بسیاری  در  اگرچه 
می گیرد.  قرار  تجارت  مورد  و  است  کرده  پیدا  کاالیی 
به خصوص  و  توسعه نیافته  کشورهای  در  روند  این  اما 
باز هم  یافته است.  افغانی، وضعیت فاجعه بارتری  جامعه ی 
فنی  و  طبیعی  علوم  عرصه   در  بیشتر  علم  تجارت  اگرچه 
در  اجتماعی که  و  انسانی  علوم  این حال،  با  رخ می دهد، 
ذات خود فراکاالیی است، امروز در غرب و شرق، جنبه ی 
کاالیی یافته است. معضل معامله ی تجاری با علوم انسانی 
و اجتماعی در جوامع توسعه نیافته و گرفتار در چنبره فقر 
اقتصادی و فقر فرهنگی، چندین برابر است. از آن جا که در 
جوامع عقب مانده بیشتر انسان ها به دنبال »علم برای کار« اند 
و نه جستجوی »علم برای علم«، جنبه ی کاالیی شدن علم 
برجستگی بیشتر می یابد. در این میان، برخی علوم همانند 
علوم طبیعی و فنی و برخی رشته های علوم انسانی، کاالیی 
تا حدی  غنی  و  فقیر  و  ناگزیریم  آن  از  که  می شود  تلقی 
فلسفه،  و  جامعه شناسی  همانند  علومی  اما  نیازمندند.  بدان 
برای طبقه ی فقیر کاالی لوکسی تلقی می شود که نیازمندی 
به دلیل  نیز  طبقه ی سرمایه دار  و  نمی کنند  احساس  را  بدان 
آن که علومی همانند فلسفه و جامعه شناسی به افزایش سوِد 
تجارت شان کمکی نمی کند، پرداختن به این نوع علوم را 
وقت تلفی تلقی می کنند. اما در جوامع پیشرفته تر، حتا اگر 
وجود  به دلیل  گیرد،  صورت  علم  با  نیز  کاالیی  برخورد 
مراکز تحقیقی و کاربرد فنون تحقیق جامعه شناختی، یک 
امرار  پژوهشی  کار  انجام  طریق  از  می تواند  جامعه شناس 

معاش کند. 
افغانی،  مانند جامعه ی  این در حالی است که در جوامعی 
هیچ نهاد رسمی و غیررسمی یا دولتی و خصوصی ای که 
جامعه شناسی  روشی  و  علمی  دست آوردهای  از  بتواند 
به  را  خود  معارف  وزارت  نه  ندارد.  وجود  کند،  استفاده 
جامعه شناسی نیازمند می بیند و نه وزارت فرهنگش. در این 
جوامع، حتا یک انجنیر می تواند وزیر فرهنگ باشد، اگرچه 
توسعه  فرهنگی،  یا  فرهنگی  تحول  فرهنگ،  از  او  درک 
جامعه شناسی  مانند  علمی  وضعیتی،  چنین  در  باشد.  صفر 
در  که  است  لوکسی  کاالی  یا  می شود  واقع  غریب 
نیازمندی و خارج از سبد کاالیی مورد  مراحل دوردست 
بهره گیری ما قرار می گیرد. این در حالی است که مطالعات 
مطالعات  شامل  کلمه  وسیع  معنای  )به  جامعه شناختی 
فرهنگی، مردم شناختی، جامعه شناسی دین و جامعه شناسی 

سیاسی( از اولویت های اصلی جامعه ی افغانی است. 
2. غیبت جامعه شناسان از عرصه ی نظارت تاملی

و  جامعه شناسی  غربت  به  داستان  ماجرا،  این جای  تا 
صد  با  اما  است.  مربوط  جامعه شناسان  واقع شدن  غریب 
افغانی  جامعه   محرومیت  بر  عالوه  که  گفت  باید  افسوس 
از جامعه شناسان قابل اعتنا به لحاظ کمی و کیفی، معدود 
اصلی  وظیفه ی  از  نیز  ما  جامعه شناسی  دانش آموختگان 
خویش که همانا نظارت تاملی بر اوضاع جامعه، پژوهش 
این  در  گران قدر  آثار  خلق  و  بنیادین  اجتماعِی  نقد  و 
عرصه است، فاصله گرفته و اسیر امور اجرایی و همرنگی 
و  قبیله  قواعد  اسیر  و  سنتی  جامعه  با جماعت گردیده اند. 
قومیت، در دام پندارها و کنش های احساسی و غیرعقالنی 
اسیر است و این پندار و کنش، در اثر تعامل دیالکتیکی، 
سرنوشت فردای ما را نیز رقم خواهد زد؛ چنان که پنداره و 
کنش نسل دیروز، وضعیت حال ما را تعیین بخشیده است. 

خارجی  سیاست  آن که  از  پس 
خورد،  شکست  متحده  امارات 
جمع  هم  دور  اماراتی  شهزاده های 
رقص  کردند،  روشن  آتش  شدند، 
تا  گرفتند  جلسه  و  دیدند  کمر 
سیاست خارجی این کشور را مرور 
از شهزاده ها که شدیدا  یکی  کنند. 
رفته  غربی  دموکراسی  تاثیر  تحت 
جبران  برای  که  داد  پیشنهاد  بود، 
خارجی،  سیاست  در  شکست 
و  خوراک  باید  امارات  مقامات 
فعالیت های مردانه شان را کم کنند. 
این شهزاده مثل مگس دوغ از جلسه 
خیلی  که  دوم  شهزاده  شد.  اخراج 
باهوش بود، پیشنهاد داد که امارات 
باید ایاالت متحده امریکا را با تمام 
آن ها  نیروی  از  و  بخرد  مردمش 
برای تسخیر جهان استفاده کند. این 
شد  معرفی  ناسا  سازمان  به  شهزاده 
مریخ  به  فضایی  تحقیقات  برای  تا 

فرستاده شود. 
حد  این  تا  کشور  یک  در  وقتی 
کسی  چه  باشد،  استعدادکشی 
جرات خواهد کرد که لب بگشاید. 
گرفت  صورت  توافق  باالخره 
شکست  بررسی  برای  امارات  که 
سیاست  تعیین  و  خارجی  سیاست 
کند.  استخدام  نوکر  چند  جدید، 
نوکرها استخدام شدند و چون همه 
فلیپینی  و  تایلندی  زن های  نوکرها 
بودند، شهزاده ها گفتند حیف است 
بررسی  و  تحقیقات  برای  آن ها  از 
مساج  برای  نوکرها  از  بگیرند.  کار 
کار گرفتند و خودشان دوباره روی 
مگر  تا  آوردند  فشار  مغزهای شان 
از  یکی  دریابند.  را  شکست  علت 
شهزاده ها که نخواست اسمش فاش 
چندان  هم  می خواست  اگر  و  شود 
علت  فاش شود،  نداشت که  اسمی 
سیاست  در  امارات  شکست  اصلی 
تاجرهای  حضور  را  خارجی اش 
کرد.  قلمداد  کشور  این  در  هزاره 
این بزرگ ترین کشف یک شهزاده 
عربی بود که به تنهایی به آن دست 
استقبال  کشف  این  از  بود.  یافته 
شدید شد و شهزاده ها برای سه شب 
رقصیدند.  و  زدند  خیمه  صحرا  در 
این  خارجه  وزارت  وقت  درعین 
تاجر  کشور جواز کاری شش صد 
زخم های  به  تا  کرد  لغو  را  هزاره 
التیام  کشور  این  خارجی  سیاست 
شهزاده ها  جلسه  طوری  این  بخشد. 

موفقانه به پایان رسید.

جلسهشهزادههای
اماراتمتحده

محمدشفقخواتی
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گذشته برایش اتفاق افتاده است، ستاره می گوید،  آنچه در 
پدرش هرگز به خاطر این که او را در سن 7 سالگی به شوهرش 
گفت،  »پدرم  می گوید:  او  نیست.  متاسف  است،  فروخته 
به  دست  می دهد،  هشدار  مادرم  به  او  بود.  تو  قسمت  این 
ک تر باشد.« در  که از این حادثه هم خطر نا کاری خواهد زد 
خشونت های  مورد  که  زنان  بزرگ  بخش  یک  افغانستان، 
گرفته اند، در جستجوی طالق قانونی نیستند.  فامیلی قرار 
بخشی از این موضوع، به وابستگی های اقتصادی زنان به 
شوهران شان مرتبط می شود. هم چنان فشار های فامیلی مانع 
که توسط  گزارش  کار می گردد. بنا به یک  عملی شدن این 
خشونت  موضوعات  درصد   5 تنها  شده،  نشر  ملل  سازمان 
پی گیری  تحت  و  شده  داده  گزارش  دادگاه  به  زنان،  علیه 
را  که می خواهند طالق شان  زنانی  برای  قرار می گیرد. حتا 

بگیرند، این موضوع نهایت خسته کننده است.
کلثوم صدیقی یکی از فعاالن حقوق زن در هرات می گوید: 
مرد بخواهد،  مردان است. هر وقت  به دست  »حق طالق 
می تواند زنش را طالق دهد. اما زنان نمی توانند شوهرشان 
آن ها  نفقه  پرداخت  از  این که، شوهر  مگر  بدهند،  را طالق 
کنند، باید  که یک زن را لت وکوب  سر باز زند. در صورتی 
از یک سال طول  دو فرد شاهدی بدهد. این پروسه بیش 

می کشد.«
پوشیده  عمیق  جراحت  با  ستاره  صورت  پایینی  قسمت 
می گیرد.  بر  در  نیز  را  بینی  و  لب  بخش های  و  است  شده 
کردیم، چادر سیاه رنگی روی صورتش  وقت او را مالقات 
سیاهی  تکه  توسط  صورتش  پایینی  قسمت  بود.  گرفته 
پوشانیده شده بود. او هنوز جراحت های فروانی دارد. او از 
که از جراحت هایش عکس نگیریم. اما  ما خواهش می کند 

زیباترین  از  یکی  چینایی  باز  پینگ پانگ  دو  زیبای  دوئل 
صحنه های ورزشی را رقم زد.

فینال  در  چینی  بازان  پینگ پنگ  نزدیک  رویارویی 
رقابت های قهرمانی جهان در سال 2015 سبب شد تا بسیاری 
از این رقابت  به عنوان یکی از زیباترین دیدارهای پینگ پنگ 

کنند. در سالهای اخیر یاد 
گیم پنجم هر دو پینگ پنگ باز در امتیاز  در این دیدار و در 
بر   3 نتیجه  با  مالونگ  که  حالی  در  بودند.  برابر  هم  با  یازده 
دوئل  یک  در  نهایت  در  بود،  افتاده  پیش  بو  فانگ  از  یک 
گیم پنجم را به نفع خود به  دیدنی فانگ بو با یک ضربه زیبا 

اتمام  رساند، ولی در نهایت بازنده این دیدار  شد.

قابل  اخیر رشد  افغانستان در طول سال های  فوتبال ملی 
که حتی قهرمانی در جنوب  قبولی داشته است؛ به گونه ای 
کشور را فراهم نساخت و  آسیا هم قناعت مسوولین فوتبال 
به درخواست فدراسیون فوتبال افغانستان، زون مرکز آسیا 

ایجاد شد.
و  بود  گرفته  پیش  در  را  رشد  به  رو  روند  یک  ملی  تیم 
هم  خاصی  سنگ اندازی های  مسیر،  این  طول  در  البته 
گردیده  کشور  فوتبال  پیشروی  از  مانع  هرازچندگاهی 

است.
یک  در  افغانستان  فوتبال  می رسد  به نظر  کنون  ا اما 
میان  در  جایگاه  کسب  لحاظ  به  حداقل  درست  مسیر 
کشورهای منطقه و آسیا دست یافته است. افغانستان در 
که  معنا  این  به  دارد؛  قرار  آسیا  برتر  تیم های  هفدهم  رده 
پس از 16 تیم حاضر در رقابت های جام ملت های آسیا 

گرفته است. 2015 قرار 
قهرمانی در جنوب آسیا، نوید روزهای خوشی برای فوتبال 
کشور می داد و برنامه های مدون فدراسیون نیز، در راستای 
همان خوشی ها بود، حضور در رقابت های جام ملت های 
در  کشور  فوتبال  آجندای  مهم ترین  جهانی،  جام  و  آسیا 

طول یکی دو سال اخیر را به خود اختصاص داده بود.
همراه  بسیاری  بلندی های  و  پستی  با  دشوار،  مسیر  این 
انرژی جدید در  و  تزریق خون  نیاز،  و  اولین حرکت  بود، 
کادر  شریان های تیم ملی بود و به همین دلیل، تغییری در 
با  مربی  اسکلیزیچ  سلوان  و  گرفت  شکل  ملی  تیم  فنی 
دانش و البته با مدرک A فیفا به عنوان سرمربی تیم ملی 

انتخاب شد.
کشیدن  مخالفت سرمربی پیشین تیم ملی و خط و نشان 
کارگر  کشور بود،  کارگر برای اسکلیزیچ چالش دیگر فوتبال 
که هم چنان خودش سرمربی تیم ملی است. ادعا داشت 
ادعا  این  از  کارگر،  باالخره  و  شد  رفع  هم  مشکل  این 
معاون  به عنوان  است  هنوز  که  هنوز  اما  کشید،  دست 
برای سرمربی جدید خط و نشان  فنی فدراسیون فوتبال 
نتایج  کسب  عدم  صورت  در  که  می گوید  و  می کشد 

خوب، وی اخراج خواهد شد.
گلدان سوم آسیا حضور یافت و در نهایت  افغانستان در 
مقدماتی  گروهی  مرحله  تیم های  میان  در  حضور  اولین 

کابل در جمنازیم ریاست  رقابت های فول رزم قهرمانی 
تربیت بدنی و ورزش آغاز شد.

گزینش برترین  این مسابقات برای نخستین بار به منظور 
به  پایتخت  باشگاه  میان هشت  از  رزم،  فول  چهره های 
کار در  از هشتاد فول رزم  انداخته شده است.بیش  راه 
سه رده های سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان برای دو 
روز به رقابت میپردازند. پس از این رقابت ها، و منتخب 
گردد. والیات قرار است مسابقات ملی فول رزم نیز برگزار 
مشکالت  گویند  می  رزم  فول  فدراسیون  در  مسووالن 
موجود در افغانستان ورزش را نیز متاثر ساخته است، اما 

چهره ستاره، برای همیشه نشانی از ظلم و ستم باقی خواهد 
ماند. هرچند ستاره شانس دیگری نیز دارد. حدود یک ماه 
دیگر، قضیه ستاره، به مرحله سوم یا حکم نهایی قضایی 
به  و  راجع خواهد شد  کابل  در  افغانستان  عالی  دادگاه  به 

پرونده طالقش پایان خواهد داد.
که مثل ستاره قضیه شان  شاید عده انگشت شماری باشند 
مشوره دهی  اندک  زمینه  انجوها،  کنند.  پی گیری  را 
وجود  با  است.  محدود  منابع شان  و  می سازند  مهیا  را 
توزیع  بر  مبنی  دولت  وسیع  برنامه  دالر،  میلیون ها  مصرف 
در  است.  نشده  عملی  هنوز  الکترونیک  شناس نامه های 
کم بودن فرهنگ  مناطق روستایی، نبود ادارات دولتی و حا
است.  آورده  به وجود  را  زیادی  چالش های  و  موانع  سنتی 
هرات  در   »NRC« موسسه  حقوقی  مشاور  عبده،  محمد 
نمی خواهند  مردان  عادات،  و  عرف  مبنای  »بر  می گوید: 
درست  این  می افزاید،  او  بگیرند.  تذکره  خود  خانم  برای 
ببری،  دولتی  اداره  به  و  بگیری  را  زنت  دست  که  نیست 
آن ها هم عکسش را بگیرند و بر روی صفحه ای بگذارند. 
بعضی از مردان فکر می کنند، این یک عمل شرم آور است.«
با بزرگ ترین فرزندش زندگی می کند، سه فرزند  تنها  ستاره 
کمک های  با  او  می برند.  سر  به  یتیم خانه  در  دیگرش 
صحبت  از  همسایه هایش  می کند.  زندگی  اندکی  اهدایی 
و  می برد  سر  به  امنیت  در  او  اما،  دارند.  هراس  او  با  کردن 
مهیا  فرزندانش  و  خود  برای  را  بهتری  آینده  است،  قادر 
می خواهم  دخترانم  به خاطر  »من  می گوید:  ستاره  سازد. 
طالق بگیرم، من در زندگی خود روی خوشی را ندیده ام، 
کنند. دوست دارم  اما نمی خواهم دخترانم مثل من زندگی 

آن ها زندگی عاری از رنج و خشونت داشته باشند.«

دیدار فاینل رقابت های جهانی تنیس روی میز در سوژو چین 
با نتیجه 4 بر 2 به نفع مالونگ به پایان رسید، تا باالخره نوار 

پیروزی های فانگ بو قطع شود.

سوریه،  جاپان،  حضور  با  سخت  گروهی  جهانی،  جام 
کامبودیا تشکیل داد و رویای صعود به مراحل  سنگاپور و 

نهایی را در سر می پرورانیم.
بر  ملی  تیم  بازیکنان  از  تن  هفت  کناره گیری  اعالم 
در  تبعیض  آنچه  به دلیل  تن  هفت  این  افزود.  مشکالت 
کردند  کادر فنی جدید می خواندند خداحافظی  برخورد 
این  مفرط  ضعف  را  آن  علت  جدید،  فنی  کادر  البته  و 
به نظر  و  است  خوانده  فوتبال شان  نحوه  در  بازیکنان 
از  بازیکنان  این  خوردن  خط  راهکار،  بهترین  می رسد 
تیم  از  فراتر  را  که خود  بازیکنانی  تیم ملی است،  ترکیب 
نشان  و  خط  ملی  تیم  برای  و  می پندارند  مردم  و  ملی 
تیم  به  اسکلیزیچ  حضور  زمان  تا  بودند  )گفته  کشیده اند 

ملی نمی آیند(.
کم کاری دولت و البته عدم اجازه فیفا،  تیم ملی به دلیل 
خویش  بازی های  میزبانی  به  کشور  داخل  در  نمی تواند 
بپردازد و در نهایت پس از مدت ها بحث، ایران به عنوان 
میزبان بازی های تیم ملی فوتبال افغانستان انتخاب شد، 
را باری دیگر  کشور  از درون  تا شاید رویای میزبانی بهتر 

زنده بسازیم.
کنون دو مرحله دیگر باقی مانده است، ابتدا بازی های  ا
مرحله  در  حضور  سپس  و  شوند  ترتیب  باید  دوستانه ای 

گروهی مقدماتی جام جهانی.
که برگزاری دیدارهای دوستانه  در این میان خبر می رسد 
ئوس، مالدیو و بنگالدش قطعی شده است، اما واقعا  با ال
در  حتی  که  آسیا  سه  و  دو  درجه  تیم های  این  با  تقابل 
رقابت های جنوب آسیا هم مقابل افغانستان حرفی برای 
خواهد  دوا  کشور  فوتبال  از  دردی  چه  نداشته اند،  گفتن 

کرد.
تیم های  با  دوستانه  دیدارهای  برگزاری  به  نیاز  ملی  تیم 
درجه یک آسیا دارد تا در برابر این تیم ها به نقاط ضعف 
و قوت خود واقف شوند، نه این که در باد پیروزی ها و یا 
همه  و  بخوریم  فریب  تیم ها  این  با  خوب  احتماال  نتایج 

چیز را از همین ابتدا ببازیم.
افغانستان در مرحله  بازی  اولین  که  این در حالی است 
می رسد،  به نظر  و  است  سوریه  با  جهانی  جام  مقدماتی 
فدراسیون فوتبال بی توجه به این بازی، بیشتر تمرکز خود 
داده  قرار  کامبودیا  و  سنگاپور  تیم های  با  بازی  روی  را 

است.

به  رقابت ها،  این  برگزاری  با  می کند  کوشش  اداره  این 
کمک نمایند. رشد ورزش 

خشونت و طالق 

داستان غم انگیز یک زن در افغانستان
مسیر دشوار فوتبال افغانستان
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رهبران سه حزب بازنده بریتانیا استعفا دادند 
در  شکست خورده  حزب  سه  رهبران 
انتخابات پارلمانی بریتانیا، از سمت های 
رهبر  میلیبند،  اد  کرده اند.  استعفا  خود 
حزب  رهبر  کلگ،  نیک  کارگر،  حزب 
لیبرال دموکرات و نایجل فاراژ، رهبر حزب 
استقالل بریتانیا، سه رهبر مستعفی هستند.
روزنامه  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
گاردین، این سه رهبر، استعفای خود را به 

کرده اند. گانه اعالم  شکل جدا
ثور   ۱۸ روز  بریتانیا  پارلمانی  انتخابات 
کم  حا حزب  آن،  دنبال  به  و  شد  برگزار 
آوردن  دست  به  با  توانست  محافظه کار 
را  پارلمان  مطلق  کثریت  ا کرسی،   ۳۳۱

بدست آورد.
حزب  رهبر  کامرون،  دیوید  ترتیب،  بدین 
یک  کنونی،  وزیر  نخست  و  محافظه کار 
بریتانیا  وزیر  نخست  عنوان  به  دیگر  بار 

انتخاب شد.
از  پس  کارگر  حزب  رهبر  میلیبند،  اد 
که  گفت  حزب،  این  سنگین  شکست 
متاسف«  »عمیقا  آمده  دست  به  نتایج  از 
دیگری«  فرد  رهبری  »زمان  کنون  ا و  است 

کارگر است. بر حزب 
هریت هرمان، قایم مقام آقای میلیبند، رهبر 

کارگر خواهد بود. موقت حزب 
که »ما قبال  رهبر سابق در عین حال افزود 
باز  هم  دوباره  حزب  این  و  بازگشته ایم 

گشت.« خواهد 
کرسی پارلمان بریتانیا را  کارگر ۲۳۲  حزب 

به دست آورده است.
دموکرات  لیبرال  رهبر حزب  کلگ،  نیک 
بود  انتخابات  بازنده  بزرگترین  حزبش  که 
»نتایج  گفت:  خود  استعفای  اعالم  با  نیز 
من  که  بود  آن  از  خردکننده تر  وضوح  به 
قطعا  من  بکنم.  را  تصورش  بتوانم  هرگز 

مسوولیت را می پذیرم.«
پیشین  ایتالفی  دولت  در  کلگ  آقای 
بریتانیا، معاون نخست وزیر بود اما حزب 
با  پنجشنبه  انتخابات  در  دموکرات  لیبرال 
توانست  تنها  کرسی،   ۵۰ دادن  دست  از 

کرسی به دست آورد. هشت 
اصلی  شکست خوردگان  از  دیگر  یکی 

انتخابات، حزب استقالل بریتانیا بود.
نایجل فاراژ، رهبر این حزب پس از استعفا 
گفت: »به شخصه، بخشی  از سمت خود 
بخشی  اما  است  شده  ناامید  من  وجود  از 
سال  سال های  برای  که  هست  هم  من  از 

خوشحال تر نبوده است.«

وحانی: مداخله عربستان در یمن  ر
خطای استراتژیک است 

که حکومت عربستان  رییس جمهور ایران ضمن آن 
مداخله  کرد  توصیف  تازه کار«  »بسیار  را  سعودی 
استراتژیک«  »خطای  را  یمن  در  کشور  این  نظامی 
ایرنا،  گزارش  در  دانست.  ناجوانمردانه«  »حمله  و 
کرده  خطاب  »دشمن«  را  عربستان  روحانی  حسن 

است.
دولتی  خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
را  عربستان  ثور،   ۱۹ شنبه،  روز  روحانی  آقای  ایرنا، 
را  کارهایش  دالر  با  »همیشه  که  خواند  »دشمنی« 
کرده  کنون بمب را »انتخاب«  انجام می دهد«، اما ا

است.
عربستان  به  اشاره  برای  »دشمن«  واژه  از  استفاده 
که  ایرنا در حالی است  سعودی در خبر خبرگزاری 
سخنان  از  ایران  خبرگزاری های  دیگر  گزارش  در 
کلمه »کشور« آمده است. آقای روحانی به جای آن 

روابط ایران و عربستان، به    ویژه در هفته های اخیر، 
بر سر یمن تیره  تر شده و وزارت خارجه ایران در دو 
کاردار عربستان در تهران را برای  گذشته دو بار  هفته 
فرود  از  جلوگیری  و  حوثی ها  به  حمله  به  اعتراض 

کرده است. هواپیماهای ایرانی در صنعا احضار 
برای  کمک  حامل  را  هواپیماها  این  ایران  دولت 

کرده بود. مردم آسیب دیده از جنگ در یمن معرفی 
رییس جمهور ایران روز شنبه با اشاره به درگیری های 
گفت: »آن همسایه به جای  چند هفته اخیر در یمن 
که از قدرت های بزرگ  کردن با هواپیماهایی  کمک 
کسانی خریداری شده و  که معلوم نیست با پول چه 
کسانی هستند بر روی مردم بمب  خلبانان آنها چه 

می ریزد.«
که مسائل سیاسی  کرد: »یک حکومتی  وی اضافه 
و  است  تازه کار  بسیار  نمی فهمد،  را  جهان  و  منطقه 

برای اولین بار آمده است تا خودش را نشان دهد.«
با  همیشه  که  »دشمنی  کرد:  کید  تا روحانی  آقای 
کارهایش را انجام می دهد حاال آمده تا فرمان  دالر 
کرده  کند و در این مسیر بمب را انتخاب  را عوض 
می شود  داده  نشان  بمب  با  که  است  کرده  فکر  و 
اهدافش  به  و  است  تاثیرگذار  و  قدرتمند  کشور  این 

می رسد.«
از  ایران  رهبر  منصوبان  از  تعدادی  حال  همین  در 
کشور و رییس  کل سپاه پاسداران این  جمله فرمانده 
گذشته  هفته های  در  نیز  خامنه ای  آیت اهلل  دفتر 
»ساقط«  سعودی  عربستان  حکومت  که  گفته اند 

خواهد شد.
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