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مــروری گــذرا بــر تاریــخ چهــار دهــۀ کشــور 
در  ناامنــی  و  جنــگ  کــه  می دهــد  نشــان 
افغانســتان، موضوعــی نیســت کــه کهنــه گــردد 
یــا از صــدرِ اخبــارِ داخلــی و خارجــی، بــه ذیل 
کشـــیده شــود. اگــر در گذشــته تنهــا نیرویی به 
نــامِ »طالبــان«، اقتــدار و حاکمیــِت دولــت را به 
ــش«  ــوالِی »داع ــروز هی ــید، ام ــش می کش چال
نیــز بــه صــِف آشــوب گراِن صحنــۀ افغانســتان 
از  قســی  تر  به مراتــب  کــه  شــده  افــزوده 
طالبــان می توانــد عمــل کنــد و وحشــت 
بیافرینــد. هرچنــد گفتــه می شــود ایــن دو 
گــروه در تضــاد و رقابــت بــا همدیگــر عمــل 
می کننــد، امــا مســلمًا دهشــت گری وجــِه 
اشــتراِک هــر دو اســت و نتیجــۀ فعالیت هــای 
هــر دو گــروه در تضعیــِف حاکمیــت و نظــم و 
امنیــِت عمومــی، در جویبــارِ خــوِن بی گناهــان 

ــردد.  ــل می گ ــر متص ــه یکدیگ ب
شــورای امنیــت ســازمان ملــل چنــدی پیــش، 
اوضــاع افغانســتان را مــورد ارزیابــی قــرار داد. 
نماینــدۀ ویــژۀ ســازمان ملــل در افغانســتان در 
ــای  ــِت نیروه ــه فعالی ــت ک ــت گف ــن نشس ای
مخالــف افزایــش یافتــه و احتمــال این کــه 
ــتری  ــای بیش ــاهِد درگیری ه ــور ش ــن کش ای
ــا  ــت. ب ــاد اس ــد، زی ــده باش ــای آین در ماه ه
ایــن حــال نماینــدۀ ویــژه ســازمان ملــل، 
کشــور  امنیتــِی  نیروهــای  توانایی هــای  از 
ــا  ــه ب ــت ک ــرد و گف ــادآوری ک ــین ی ــا تحس ب
ــخیر  ــرای تس ــان ب ــای مخالف ــود تالش ه وج
ــن کار نشــده  اند.  ــه ای ــق ب ــا موف شــهرها، آن ه
نماینــدۀ ویــژۀ ســازمان ملــل، یکــی از دالیــِل 
افزایــش ناامنی هــا در افغانســتان را موجودیــِت 
ــدت  ــت وح ــراِن دول ــان رهب ــالف در می اخت
ــا  ــن اختالف ه ــۀ او، ای ــه گفت ــی دانســت. ب مل
ــا  ــی ب ــات سیاســی و امنیت ســبب شــده کــه ثب
ــن  ــه رو شــود. در همی چالش هــای جــدی روب
حــال، نماینــدۀ دایمــی افغانســتان در ســازمان 
ملــل نیــز در نشســت شــورای امنیــت بــا توجه 
ــتان،  ــی در افغانس ــودِ امنیت ــت موج ــه وضعی ب
ــش  ــال نق ــه در قب ــت ک ــورا خواس ــن ش از ای
ــاوت  ــور بی تف ــای کش ــتان در ناآرامی ه پاکس
ــان  ــه مخالف ــت ک ــل گف ــای صیق ــد. آق نباش
منطقــه،  اســتخباراِت  بــا حمایــت  مســلح 
تالش هــای زیــادی بــه خــرچ دادنــد کــه 
ــی  ــتِی حقان ــبکۀ تروریس ــه و ش ــورای کویت ش
ــت  ــد. او گف ــل کنن ــور منتق ــل کش ــه داخ را ب
کــه هرچنــد تــا بــه حــال نیروهــای مخالــف در 

ــد،  ــت نیافته ان ــی دس ــه موفقیت ــم ب ــن تصمی ای
ــن  ــِق چنی ــرای تحق ــا ب ــای آن ه ــی تالش ه ول

ــه دارد.  ــی ادام هدف
فــارغ از همــۀ آن چــه کــه سیاســت مداراِن 
افغانســتان  پیرامــوِن  خارجــی  و  داخلــی 
ــور  ــن کش ــی در ای ــۀ زنده گ ــد، تجرب می گوین
ــوارِ  ــخ و دش ــای تل ــا واقعیت ه ــری ب و درگی
ــل  ــرای تحلی ــی ب ــیار خوب ــِع بس ــز منب آن نی
و واکاواِی اوضــاع و شــرایط اســت. مــردم 
ــش  ــِت خوی ــا گوشت وپوس ــه ب ــتان ک افغانس
ــراِن  ــار گ ــس و ب ــا را لم ــوادث و ناامنی ه ح
بــر  را  اجتماعــی  و  اقتصــادی  مشــکالِت 
ــر  ــد، شــاید بهت شــانه های خــود حمــل می کنن
از هــر تحلیلگــر و کارشــناِس امــوری بــه ُکنــه 
و ریشــۀ مســایل پــی ببرنــد و چــاره و درمــاِن 
و  حرف هــا  دهنــد.  تشــخیص  را  اوضــاع 
ــی،  ــی و داخل ــت گراِن خارج ــِر سیاس اظهارنظ
همــواره در چهارچــوب یــا لفافــۀ بایدهــا 
و نبایدهــای دیپلماتیــک و نیــز در حصــارِ 
اســیر  بزرگ تــر  بازی هــای  و  سیاســت ها 
ــراری  ــطحی و تک ــا س ــن رو ی ــد؛ از ای مانده ان
ــچ  ــف و پیچ درپی ــان پُرتکل ــه چن ــا این ک و ی
ــی  ــخۀ درمان ــچ نس ــه هی ــد ک ــخن می گوین س
نمی تــوان از خــالِل آن هــا دریافــت کــرد. امــا 
مــردم در یــک جملــۀ ســاده، همــۀ مشــکالِت 
داخلــِی  اختالفــاِت  از  ناشــی  را  کشــور 
ــی  ــان از بازی هــای بیرون ــِت آن ــران و غفل رهب
می داننــد و نســخۀ درمــان را حــِل همــۀ 
اختالفــات و رســیدن بــه یــک اجمــاِع سیاســی 
و ملــی و عطــِف توجــه بــه خواســت ها و 
ــخیص  ــه گان تش ــایه گان و بیگان ــِع همس مطام
ــِن  ــخیص در عی ــن تش ــلمًا ای ــد. مس می دهن
پیچیده گی هــای  و  ظرافت هــا  ســاده گی، 
فراوانــی را پوشــش داده و می توانــد مــا را تــا 
ــد، فقــط  ــی کن دوردســت های دشــوار راهنمای
بــه ایــن شــرط کــه نیــِت نیــک و ارادۀ راســخ 
ــده گاِن  ــران و تصمیم گیرن در روح و رواِن رهب

ــد.  ــه باش ــکل گرفت ــه ش ــِی جامع اصل
ــی  ــاِع سیاس ــم؛ اجم ــه دور نروی ــاد از قضی زی
و ملــی، یکــی از اهــداِف اصولــِی دولــت 
وحــدِت ملــی را شــکل مــی داد کــه متأســفانه 
به دلیــِل غفلــت و کــم کارِی رهبــراِن حکومــت 
بــه جایــی نرســید و هم اکنــون از »دولــت 
ــی  ــام باق ــِد ن ــزی در ح ــی« چی ــدت مل وح
مانــده کــه هــر لحظــه بیــم ســقوط و فروپاشــِی 
این کــه  به رغــِم  اکنــون  مــی رود.  نیــز  آن 

ــودی  ــیِر صع ــور س ــی در کش ــگ و ناامن جن
بــه خــود گرفتــه و اختالفــاِت سیاســی کامــاًل 
آفتابــی شــده، رهبــراِن دولــت اگــر بخواهنــد، 
ــتۀ کار  ــردی، رش ــظ خون س ــا حف ــد ب می توانن
ــادِ  ــِق مف ــت در تطبی ــۀ گسس ــان  نقط را از هم
توافق نامــۀ دولــت وحــدِت ملــی پــی بگیرنــد 
ــد.  ــادی برگردانن ــِت ع ــه حال ــاع را ب و اوض
اصــول منــدرج در توافق نامــۀ دولــت وحــدت 
ملــی در صــورت تطبیــق، هــر کــدام گام هــای 
ــتاِن  ــک افغانس ــوی ی ــه س ــتند ب ــدی هس بلن
ســعادتمند و عــاری از جنــگ و خشــونت. 
ــود  ــِت موج ــۀ دول ــه در توافق نام ــۀ آن چ هم
تذکــر رفتــه، از تقســیم مســاویانۀ قــدرت 
ــام،  ــر نظ ــی و تغیی ــام انتخابات ــالح نظ ــا اص ت
ــتان  ــی افغانس ــِز تاریخ ــرای خی ــد ب مقدماتی ان
بــه ســوی وداِع همیشــه گی بــا فقــر و فالکــت 

ــونت.  ــگ و خش و جن
کمک هــای  و  هشــدارها  پندهــا،  مســلمًا 
امریــکا، و یــا دوســتی و کوچک نــوازِی هنــد، 
بی حســاِب  دشــمنِی  و  خصومــت  حتــا  و 
ــه افغانســتان،  ــبت ب ــتان نس ــت پاکس حکوم
ــبختی  ــِل خوش ــا دلی ــد تنه ــدام نمی توان هیچ ک
ــقوِط  ــروج و س ــند؛ ع ــا باش ــعادِت م ــا س ی
ــودِ  ــه و ارادۀ خ ــا از عالق ــا و دولت ه ملت ه
دیگــر  عوامــِل  و  می گیــرد  نشــأت  آنــان 
فقــط نقــِش تســهیل کننده و ســرعت بخش 
دارنــد. ایــن مــا )رهبــران و در مجمــوع، مــردم 
افغانســتان( هســتیم کــه بایــد راهِ درســت را در 
بــرزِخ هیاهــوِی دوســتی و دشــمنِی بیگانــه گان 
ــا  ــاک کــردِن صــورِت مســأله و ی ــم. پ برگزینی
ــه و مشــکالِت تاریخــی  ــکارِ زخم هــای کهن ان
و یــا فرافکنــی و طفــره از مســوولیت ها، هرگــز 
ــت  ــن هدای ــاحِل ام ــه س ــا را ب ــد م نمی توان
ــه  ــا ب ــًا ت ــود، قطع ــن نمی ب ــر چنی ــد. اگ کن
حــال می بایــد آقــای غنــی رکــوردارِ بازســازی 
صدالبتــه  می شــد.  کشــور  در  پیشــرفت  و 
کــه پیــروزی از دِل شکســت ها و اعتــراف 
ــراِن آن  ــه جب ــخ ب ــتباهات و ارادۀ راس ــه اش ب
می گــذرد و اکثریــت مــردم افغانســتان نیــز بــه 
ایــن باورنــد کــه رهبــراِن دولــت، بــا اعتــراف 
بــه اهمــال و اشــتباهِ خــود نســبت بــه تطبیــِق 
ــد  ــی، می توانن ــدت مل ــت وح ــۀ دول توافق نام
آغــازی نیــک و پُرقــوت بــرای آبــادی و آرامــِی 

ــد.  ــم زنن ــتان رق افغانس
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عروج و سقوط 
در آینۀ توافق نامۀ دولت وحدت ملی

   

در ایـن روزهـا، حرف وحدیث هـای فراوانـی از پایـان یافتـِن 
کار روی توافق نامـه بـا حکمتیار شـنیده می شـود. »حکمتیار« 
افغانسـتان  تاریـِخ معاصـِر  آشـنا در تحـوالِت  بسـیار  نامـی 
اسـت، اما این شـهرت و برجسـته گی بیشـتر در جهـِت منفِی 
قضیـه قـرار داشـته و از همیـن رو، صلـح و توافـق بـا چنین 
فـردی، هرگـز یک امِر سـاده و عادی نمی نمایـد. او در پانزده 
سـال گذشـته در برابـِر نظـام و همـۀ ارزش  های نوین ایسـتاد 
و در عیـن حـال، به قـوِت تمـام متهـم بـه بربـادِی جهـاد و 
جان فشـانِی چهارده سـالۀ مردم، تضعیِف حکومـِت مجاهدین 
و ویرانـِی شـهِر کابـل و قتـل  عـدۀ بی شـماری از سـاکناِن آن 
اسـت. هرچنـد او می توانسـت در پانـزده سـاِل اخیـر به سـاِن 
دیگـر رهبـراِن جهادی، نقِش خوبی را در تعامالِت افغانسـتان 
بـازی کنـد، امـا هـر بـار خـود را در صـِف مخالفیـِن صلح و 
آبـادی قـرار داد تا این که وارد فهرسـِت سـیاهِ جامعـۀ جهانی 
شـد و نامـش در قطـار تروریسـتاِن مشـهورِ دنیا ثبـت گردید.

اکنـون بعـد از چندیـن سـال تـالش و فعالیـت آن هـم بـه 
حمایـت و پشـتیبانِی خارجی هـا، گویـا میـاِن دولـت و آقـای 
حکمتیـار توافقی حاصل شـده اسـت کـه بـه زودی در هیأِت 
یـک موافقت نامـه یـا تفاهم نامـه بـه امضـاِی طرفیـن خواهـد 
رسـید. تجـارِب گذشـته هرچنـد نشـان داده کـه تالش هـای 
صلح خواهانـه بـا حکمتیـار محکـوم بـه شکسـت اند و او هر 
بـار بـه بهانه یـی از آرامـش و آتش بـس ابـا ورزیـده، ولـی 
این بـار نظـر بـه امتیازهـای کالنـی کـه بـه وی داده شـده و 
خاطرخواهی هـای فراوانـی کـه از او صـورت گرفتـه، انتظـار 
مـی رود کـه به راسـتی او در صـِف مـردم قـرار گیـرد و بـه 
پیوسـتن بـه دولـت راضـی گـردد. البتـه بـاز نظر بـه تجارِب 
ایـن مأمـول در  نیـز می دانیـم کـه تحقـِق  ایـن را  گذشـته، 
صورتـی ممکـن اسـت کـه پاکسـتان بخواهـد بـا قـرار دادِن 
آقـای حکمتیـار در کنـار دولـت، حسـن نیتـش را بـه جانب 

افغانسـتان نشـان دهـد.
بـر اسـاِس آن چـه در متـِن موافقت نامـه تذکر رفتـه و خواهد 
رفـت، حکمتیار قانـوِن اساسـی را احترام می کند، تشـکیالت 
نظامـی اش را منحـل می سـازد، رابطـه اش بـا تروریسـتان را 
می گســالند و به عنواِن یک شـخصیِت سیاسـی در تحوالت 
بعـدِی کشـور نقـش ایفا می کنــد. مسـلمًا چنیـن حکمتیاری 
به  رغـِم همـۀ امتیازهایـی کـه دولـت ـ از جمله اعـزازِ وی به 
هـر نامـی که الزم دیده شـود ـ بـه او می دهد، یـک امِر مثبت 
و سـازنده بـرای دولـت و مـردم تلقی می گردد و ایـن رویه و 
رویکـرد نیـز به شـخِص حکمتیـار که بیـرون از دولت تنهــا 

مانده اسـت، بسـیار مهـم و باارزش می باشـد.  
در حـال حاضـر، تنهـا شـخص حکمتیـار بیـرون از دولـت 
باقـی مانـده، ولـی بـرادرِ وی، پسـران و دامادهایـش همـه 
به نحـوی در دولـت سـهیم شـده و امتیازهای کالنـی دریافت 
 کرده انـد. یقینـًا بـا آمـدِن او، خانـوادۀ حکمتیـار به صـورِت 
کامـل در تشـکیالِت دولت شـامل شـده و حکومتـی خواهند 
 شـد. در چنیـن صورتـی، انتظـارِ عمومـی از آقـای حکمتیـار 
کـه بـه سـِن کهنسـالی پـا گذاشـته، ایـن اسـت کـه صادقانـه 
بـه کشـورِ زخم خـوردۀ خویـش قـدم بگـذارد و چنان سـعی 
و رویـه کنـد کـه مایـۀ ثبـات و آرامـش در افغانسـتان گـردد. 
امـا اگـر او بـا اسـتفاده از شـرایط کنونـی و امتیازهایـی کـه 
برایـش در نظـر گرفته می شـود، به عقده گشـایی های سیاسـی 
بپـردازد و بـار دیگـر  ابزار دسـِت بیگانـه گان و برخـی حلقه 
هـای داخلـی  شـود، بدون شـک کشـور را وارد یـک بحراِن 
تـازه خواهـد  کـرد.   بنابرایـن، آمـدِن آقـای حکمتیـار بـا دو 
تصویـر و تحلیـل همـراه اسـت: نخسـت این کـه او بـه صلح 
می پیونـدد و بخشـی از نظـام می شـود و بـه بهبـودِ وضعیـت 
می اندیشـد؛ و دوم این کـه او میـدان را از رقبـای اصلـی اش 
خالـی می بینـد و بـا حمایـِت برخـی حلقه هـای داخلـی و 
خارجـی، وارد کشـور می شـود تـا یـک بـارِ دیگـر بـه نفـاق 
قومـی و اختالفـاِت داخلـی دامـن بزنـد و فـازِ جدیـدی از 
بحـران را بـه وجود می آوردـ کـه امیدواریم چنیـن تحلیلی از 

بنیـاد نادرسـت ثابت شـود.
حـاال اگر آقـای حکمتیار مطابِق تحلیِل نخسـت به افغانسـتان 
قـدم می گـذارد، و بـا گذشـته خـدا حافظـی کنـد و خـودش 
را بـه عنـوان یـک چهـره مثبـت تغییر بدهـد، خـوش بیاید و 
مسـلمًا مـردم نیـز حـوادِث تلـِخ گذشـته و کارنامۀ به شـدت 
زیـر سـواِل وی را نادیـده می گیرنـد و او را می بخشـند و از 
نـو بـا وی معاملـه می کنند. امـا اگر ایشـان با نیـت و رویکردِ 
دوم وارد کشـور شـوند،  مسـلم اسـت کـه  مـردم او را بـر 

نمی تابنـد.

حکمتیار خوش بیاید

 اما...
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بــرای جلــب ادامــه کمکهــای جهانــی بــه افغانســتان 
ــای  ــق برنامهه ــی تطبی ــر چگونگ ــی ب ــند مبن ــج س پن
ــت در  ــرده اس ــاده ک ــت آم ــی را دول ــده اصالح آین

ــد. ــد ش ــه خواه نشســت بروکســل ارای
ــنبه )29  ــروز دوش ــه دی ــر مالی ــی، وزی ــل حکیم اکلی
ــده گان  ــس نماین ــوان مجل ــت فراخ ــنبله( در نشس س
ــت  ــل صحب ــت بروکس ــای نشس ــورد برنامه ه در م
ــی  ــدای نشســت بروکســل نهای می کــرد، گفــت: آجن
شده اســت و در حاشــیه ایــن نشســت، ســه نشســت 
دیگــر نیــز در راســتای همکاری هــای منطقه یــی، 
بررســی وضعیــت بانــوان و رونــد صلــح، میــان 
رهبــران حکومــت وحــدت ملــی و ســران کشــورهای 
ــز  ــا نی ــه اروپ ــژه رییــس اتحادی ــه وی ــده ب کمــک کنن

ــم شــده اســت.  تنظی
ــج  ــل پن ــت بروکس ــزود: در نشس ــی اف ــای حکیم آق
ــد،  ــد ش ــکش خواه ــتان پیش ــرف افغانس ــنداز ط س
در ایــن اســناد روی ســاختن زیربنا هــا، جــذب 
ــه  ــردن زمین ــا ک ــی، مهی ــزاری خارج ــرمایه های گ س
بــرای ســکتور خصوصــی، ســرمایه گــذاری در 
معــادن و انکشــاف زراعــت، بــرای کشــورهای کمــک 

ــد. ــد ش ــه خواه ــات ارای ــده معلوم کنن
بــه گفتــۀ آقــای حکیمــی، در ایــن نشســت، در 
ــوان، انکشــاف  ــازی اقتصــادی بان ــد س ــورد توانمن م
زیربنــای شــهری و میثــاق شــهروندی کــه بیــش از دو 
هــزار قریــه را تــا ســال 2017 تحــت پوشــش قــرار 
می دهــد و دوهــزار قریــه دیگــر تــا ســال 2018 
ــت،  ــد گرف ــرار خواه ــه ق ــن برنام تحــت پوشــش ای

ــد. ــد ش ــه خواه ــات ارای معلوم
ــن نشســت از  ــه در ای ــرد ک ــح ک ــه تصری ــر مالی وزی
ــی  ــدت مل ــت وح ــاله حکوم ــت آوردهای دوس دس
ــه  ــات ارای ــده معلوم ــک کنن ــورهای کم ــرای کش ب
می شــود و برنامه هــای دوســال آینــده حکومــت 
وحــدت ملــی هم چنــان، مــورد بحــث در ایــن 

ــت.  ــت اس نشس
ــه  ــتان ب ــت افغانس ــرد: دول ــان ک ــی بی ــای حکیم آق
بین المللــی  کشــورهای کمــک کننــده و جامعــه 
روی ســی گزینــه تعهــد کــرده کــه تــا هنــوز بیســت 
ــت و  ــده اس ــی ش ــت عمل ــرف دول ــه آن از ط گزین
ــه  ــرار دارد و 9 گزین ــت کار ق ــر تح ــه دیگ ده گزین
ــه روی آن  ــود ک ــی می ش ــرکای بین الملل ــوط ش مرب

تعهــد کرده انــد.

آقــای حکیمــی افــزود کــه شــرکای بین المللــی 
می خواهنــد کــه اشــتراک بانــوان در خدمــات ملکــی 
تــا ســال 2017، 24 درصــد و تــا 2018 بــه 28 درصد 
ــارزه  ــرای مب ــاص ب ــک دادگاه خ ــد و ی ــش یاب افزای
ــت  ــرف حکوم ــوان از ط ــر بان ــونت در براب ــا خش ب
ــزده والیــت  ــا ســال 2017 در پان وعــده شــده کــه ت
و تــا 2018 در تمــام والیــت ایــن دادگاه اختصاصــی 

ــود. ــکیل می ش تش
ــناد  ــن اس ــه در ای ــت ک ــان داش ــی بی ــای حکیم آق
ــت  ــده اس ــته ش ــده خواس ــک کنن ــورهای کم از کش
کمک هایــی کــه بــه بودیجــه ملــی 50 درصــد 
وعــده شــده بــود را بلنــد ببرنــد و 70 درصــد 
دولــت  اولویت هــای  بــه  را  کمک های شــان 
ــک  ــورهای کم ــان، از کش ــد، هم چن ــاص دهن اختص

ــر  ــای غی ــام پروژه ه ــه تم ــده ک ــته ش ــده خواس کنن
ــول  ــی در آن پ ــر دولت ــای غی ــه نهاده ــاری ک اختی
ــه  ــک موافق نام ــاس ی ــه اس ــد را ب ــرف می کنن مص

ــد. ــزارش دهن ــت گ ــه حکوم ــی ب مال
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــت ص ــان موافق ــت: هم چن او گف
تمــام نهادهــای مــوازی کــه در داخــل وزارت خانه هــا 
تشــکیل شــده از بیــن برونــد و اســتخدام مشــاورین 
خارجــی بایــد از طــرف یــک نهــاد تثبیت و اســتخدام 
ــان، صنــدوق باســازی افغانســتان کــه  شــود و همچن
ــری  ــی رهب ــک جهان ــط بان ــر توس ــال حاض در ح
ــری  ــج رهب ــه تدری ــه ب ــده ک ــت ش ــود، موافق می ش
ایــن صنــدوق بــه دســت حکومــت افغانســتان قــرار 

ــرد. گی
از ســویی هــم، عبدالســتار مــراد وزیــر اقتصــاد در این 

فراخــوان گفــت: اگــر برنامه هــای دولــت افغانســتان 
ــی اش  ــرای شــرکای بین الملل در نشســت بروکســل ب
ــد حــود  ــه تعه ــد، آن کشــورهای ب ــول باش ــل قب قاب
پابنــد  مانــده و بودیجــه انکشــافی را بــه دولــت 

افغانســتان می پردازنــد.
در  افغانســتان  حکومــت  افــزود:  مــراد  آقــای 
ــت  ــه حکوم ــح و انکشــاف ب ــه صل چارچــوب برنام
داری خــوب، اصالحــات اداره عامــه، مبــارزه بــا 
ــارزه  ــی و مب ــت داری محل ــت حکوم فســاد، تقوی
ــی،  ــی و اجتماع ــرمایه مل ــاد س ــواد مخدر،ایج ــا م ب
ــت  ــت هوی ــی  و تقوی ــای عدل ــات در نهاده اصالح
ــی تعهــد کــرده  ــه جامعــه جهان ــی افغانســتان را ب مل

ــت.  اس
ــن  ــر ای ــش دیگ ــه بخ ــرد ک ــح ک ــراد تصری ــای م آق
ــاف  ــه انکش ــت ک ــردم اس ــرای م ــاد کار ب ــند ایج س
ــاف  ــی، انکش ــکتور خصوص ــاف س ــت، انکش زراع
ــرد یک پارچه گــی  ــع طبیعــی و پیــش ب معــادن و مناب
ــروی بشــری  ــاالی نی ــی و ســرمایه گــذاری ب منطقه ی

را شــامل می شــود.
ــش  ــر ،افزای ــش فق ــه کاه ــند ب ــن س ــان، در ای هم چن
انکشــاف اقتصــادی افغانســتان از 0،9 درصــد در 
ــش  ــال 2020، افزای ــد در س ــه 6درص ــال 2015 ب س
ــال 2015  ــر در س ــارد دال ــص از 19 ملی ــواد ناخال م
بــه 26 ملیــارد دالــر در ســال 2020، عایــد ســرانه از 
625 دالــر بــه 725 دالــر 2020 افزایــش یابــد و عوایــد 
داخلــی کشــور از 1،95 ملیــارد دالــر تــا ســال 2020 

ــر برســد. ــارد دال ــه 3،9 ملی ب
ــد  ــح کــه در حــال حاضــر تولی ــر اقتصــاد تصری وزی
ناخالــص  داخلــی افغانســتان 19 ملیــارد، عایــد 
ــدود  ــر در ح ــط عم ــارد و حداوس ــرانه 625 ملی س
ــون کــودک  60 ســال اســت، در حــدود هشــت میلی
ــان،  ــا در پارلم ــد خانم ه ــد، 27 درص ــب می رون مکت
ــرون از  ــفیر در بی ــار س ــه، چه ــر در کابین ــار وزی چه

ــتند. ــور هس کش
در حالــی کــه 20 میلیــون تــن بــه خدمــات مخابراتــی 
و 5 میلیــون تــن بــه انترنــت دسترســی دارنــد، 
هنــوز 39 درصــد مــردم تحــت خــط فقــر زنده گــی 
می کننــد، 39 درصــد از نفــوس افغانســتان بیــکار 
ــتان در  ــردم افغانس ــال 39 درد م ــن ح ــد، در همی ان

بی ســوادی بــه ســر می برنــد. 

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
دکتـر عبـداهلل رییـس اجرایی بـا بیان این کـه حوادث و 
آتش سـوزی های اخیـر مـا را به ایـن نتیجه رسـانده که 
تدابیـر ایمینـی در منـازل، فابریکه هـا و دفاتـر دولتی و 
خصوصـی وجود نـدارد، اضافـه کرد: شـورای وزیران 
بـه کمیته یـی وظیفـه سـپرده اسـت تـا طرزالعمـل و 
مقرره یـی را تنظیـم کننـد تـا مطابـق آن، تدابیـر ایمینی 

گردد. مراعـات 
گفته هـای رییـس اجرایـی درحالی مطـرح می گردد که 
در دو مـاه گذشـته شـهر کابـل سـه بار آتش سـوزیهای 
مـورد،  نخسـتین  در  اسـت.  بـوده  شـاهد  را  بزرگـی 
مارکیتـی در منـدوی کابـل آتـش گرفـت کـه بـه دنبال 
آن، 350 الـی 400 دکان حریـق گردیـد و زیان هـای 
سـنگین مالـی بـر دکانـداران ایـن مارکیـت وارد کرد.

در مـورد دیگـر، مرکز بازرگانی اباسـین زدران در منطقۀ 
کوتـۀ سـنگی شـهر کابـل کـه از مراکـز مهـم خرید در 
غرب کابل به شـمار مـی رود و مارکیت چوب فروشـی 
قـوای مرکز دچار آتش سـوزی شـدیدی شـد که در آن 
آتش سـوزی ها یـک تـن کشـته و زیان هـای زیـاد مالی 

بـه دکانداران آن منطقه وارد شـد.
نام گـذاری  ملـی  اجرایـی حکومـت وحـدت  رییـس 
21 سـبتمبر، روز جهانـی صلـح را نام گـذاری مناسـب 
عنـوان کـرده اظهار داشـت: کشـوری که بیشـتر از سـه 
دهـه از جنـگ رنـج می بـرد، ضـرورت صلح را بیشـتر 

از همـه مـردم دنیـا احسـاس می کننـد.
پایـدار و عادالنـه  افغانسـتان صلـح  مـردم  او گفـت: 
و  حقـوق  مـورد  در  تـا  دارنـد  حـق  و  می خواهنـد 
در  و  کننـد  بلنـد  را  صدای شـان  دستاورهای شـان 
صحنـه باشـند. هیـچ صلحـی بـا پامال کـردن حقوق و 

نمی آیـد. دسـت  بـه  مـردم  آزادی هـای 
مخالف آمدن حکمتیار نیستم

رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی می گویـد، بـا 
امضـای موافقت نامـۀ صلـح حکومت و حزب اسـالمی 
بـا  امـا صلـح  و  نیسـت  مخالـف  گلبدبـن حکمتیـار 
حکمتیار تمامی مشـکالت افغانسـتان را حـل نمی کند.
دکتـر عبـداهلل عبداهلل کـه دیروز دوشـنبه )29شـهریور/
سـنبله( در شـورای وزیـران سـخن می گفـت، هم چنان 
تأکیـد کـرد کـه توافـق بـا حـزب اسـالمی گلبدیـن 
حکمتیـار خـالف منافـع ملـی مـردم افغانسـتان نبـوده 
و عملـی شـدن مـواد آن را بعـد از امضـا، بـه جدیـت 

تعقیـب خواهـد کرد.
بـا  کـه  هسـتند  گروه هایـی  عبـداهلل،  آقـای  بـاور  بـه 
اسـتفاده از مسـألۀ صلـح میـان حزب اسـالمی و دولت 
افـراد  و  بـرده  بهـرۀ سیاسـی  افغانسـتان، می خواهنـد 

صلح جـو را مخالـف صلـح نشـان دهنـد.
دکتـر عبـداهلل عبداهلل رییـس اجرایـی حکومت وحدت 
ملـی بیـان داشـت: تعهـد مـا در ارتبـاط بـه صلـح و 
مصالحـه خلل ناپذیـر اسـت، چـون بـاری کـه بـاالی 

شـانه های مـردم شـوار اسـت را حـس می کنیـم.

آقـای عبـداهلل افـزود: از گفت وگـو، صلـح، مذاکـرده و 
از بـه توافـق رسـیدن بـا هیـچ طرفـی نگـران نیسـتیم، 
نگرانـی مـا از ادامـۀ جنـگ اسـت، چون قیمـت جنگ 
در چهـارده سـال گذشـته و حـال را مـردم افغانسـتان 

مـی رود. حـدر  فرصت های شـان  و  می پردازنـد 
گفت وگوهـای صلـح میـان دولـت افغانسـتان و حزب 
به صـورت  آغـاز سـال جاری خورشـیدی  از  اسـالمی 
رسـمی آغـاز شـد و پیـش از ایـن نیـز یک بـار اعـالم 
بـا  صلـح  ماده یـی   25 موافقت نامـۀ  کـه  بـود  شـده 

نماینـدگان ایـن حـزب نهایـی شـده اسـت.
پیش نویـس  نهایـی  جزئیـات  کنـون  تـا  هرچنـد 
حـزب  بـا  افغانسـتان  حکومـت  صلـح  موافقت نامـۀ 
اسـالمی گلبدیـن حکمتیـار در دسـترس عمـوم قـرار 
نگرفتـه اسـت؛ امـا به گفتـۀ آگاهـان، بیـرون سـاختن 
حـزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیـار از فهرسـت سـیاه 
سـازمان ملـل و ایـاالت متحـدۀ امریـکا، رهایـی تمـام 
زندانیـان ایـن حـزب، عـودت هـواداران ایـن حـزب 
از پاکسـتان و اسـکان آن هـا در افغانسـتان و برگـزاری 
انتخابـات شـفاف و عادالنـه از موارد اساسـی اند که دو 

طـرف روی آن هـا بـه توافـق رسـیده اند.
بن بست اصالحات انتخاباتی شکسته می شود

رییـس اجرایـی در ادامـۀ سـخنانش تأکیـد کـرد که در 
آخریـن مـوردِ مسـایل اصالحات انتخابـات بحث هایی 
صـورت گرفتـه اسـت کـه بـه نتیجه هـم رسـیده ایم و 
قرار اسـت کارهای عملی در این راسـتا برداشـته شود.
بـه تازه گی سـرور دانش، معاون دوم ریاسـت جمهوری 
از  بعـد  و  نهایـی  انتخابـات  قانـون  کـه  اسـت  گفتـه 
رسـیده  رییس جمهـور  توشـیح  بـه  کابینـه،  تصویـب 

. ست ا
پخـش  بـا  ریاسـت جمهوری  دوم  معـاون  دفتـر 
اطالعیه یـی گفتـه اسـت کـه بـر بنیـاد تعهـد حکومت 
وحـدت ملی مبنی بـر اصالحات در نهادهـای انتخاباتی 
و قوانیـن انتخاباتـی، اخیراً قانون انتخابات نهایی شـده 
و بعـد از تصویـب کابینه در آخریـن روزهای رخصتی 

مجلـس، بـه توشـیح رییس جمهـور رسـیده اسـت.
نافـذ نشـدن قانـون انتخابـات سـبب شـده اسـت کـه 
انتخابـات مجلـس نماینـده گان و شـوراهای ولسـوالی 

بیفتـد. به تعویـق 

مسووالن سکتور اقتصادی و مالی:

افغانستان برای جلب کمک ها در بروکسل
پنج سند را ارایه می کند

رییس اجرایی بعد از آخرین رویداد آتش سوزی در کابل:

مقررۀ تدابیر ایمینی تدوین می شود



مقدمه
روزگار درازی سـت که نخـل دانش های 
عقلـی در کشـورهای اسـالمی، بـه ویژه 
سـرزمیِن مـا خشـکیده اسـت و عنایـت 
نمی گیـرد.  صـورت  آن  بـه  چندانـی 
گذشـتۀ  علی رغـم  اسـالمی  جوامـع 
قحطـی  در  فرهنگـی  و  فکـری  عظیـم 
اندیشـه و سـرخورده گی فکـری به سـر 
فرقه هـای  کـه  پرسـش هایی  می-برنـد. 
بـر  امـروز  از  پیـش  سـده ها  اسـالمی 
آن  پاسـخ گویِی  بـه  و  زبـان می آوردنـد 
عمدتـًا  مـا  روزگار  در  می پرداختنـد، 
پنداشـته  بدعـت  و  کفرگویـی  نشـانۀ 
ایـن واقعیّـت نشـان می دهـد  می شـود. 
کـه جوامـع اسـالمی در بسـتر زمـان رو 
بـه قفـا تاخته انـد و مسـلمان ها از ایـن 
ناحیـه بـه صـورِت "پـس پسـکِی رو به 

کرده انـد.  جلو"حرکـت 
فشـرده تر  فاصله هـا  کـه  روزگاری  در   
مسـند  بـر  منطقـی  تفاهـم  و  شـده اند 
تخاصـم ایدیولوژیـک تکیـه زده اسـت، 
پرداختـن بـه مسـایل کالمـی - فلسـفی 
بیـش از هـر زمـاِن دیگـری موضوعیّـت 
یافتـه اسـت. اهمیـِت پرداختن بـه چنین 
میـزان  بـا  متناظـر  می تـوان  را  مسـایلی 
نیازمندی نسـل امروز به آن موردِ ارزیابی 
قـرار داد. در عصـر تفاهـم و ارتباطـات، 
هـر طیف و تمدنـی با پشـتوانۀ فکری و 
تاریخـی خویـش بـه میـدان می آیـد و با 
بهره گیـری از میـراث گذشـتۀ خـود بـه 
تعامـل و گفت وگـو می نشـیند. در ایـن 
میـان، گروه هـای بریـده  از تاریـخ کـه از 
یک سـو بـا بی پشـتوانه گی سـنت فکری 
خویـش مواجه اند و از آن سـو به مصاِف 
گروه هـای برخوردار از پشـتوانۀ سـترگ 
فکـری - فرهنگـی برآمده انـد، بضاعتـی 
در دسـت نخواهند داشـت و سرنوشـت 

آن هـا پیشـاپیش معلوم دار اسـت. 

در چنیـن روزگاری، توجـه بـه مباحـث 
مناقشـه انگیِز کالمِ قدیـم کمـک می کنـد 
تـا میـراث  فکـری - فرهنگـی ما بـه باد 
فراموشـی سـپرده نشـود و تعّلـق مـا بـا 
گذشـتۀ پربـارِ تاریخی مـان بـا گسسـت  
مواجـه نگـردد. از سـویی  هم، بـه میدان 
انداختـِن چنیـن مباحثـی کمـک می کنـد 
تـا حصارهایـی کـه اندیشـۀ دینـی را به 
جمـود و تحّجـر فـرو بـرده اسـت، فرو 
تحّجـر  و  اسـتبداد  تابوهـای  و  بریـزد 

شکسـته شـوند.
میراث هـای  بـه  توجـه  بیـان،  ایـن  بـا 
در  بزرگـی  سـهم  تاریخـی  گران سـنِگ 
اندیشـه  یـا  و  ملـت  یـک  ظفرمنـدی 
گفت وگـو  و  تفاهـم  آوردگاه هـای  در 
دارد و پرداختـن بـه چنیـن مسـایلی بـه 
معنـای آگاهـی از تاریـِخ پُرشـکوه فکـر 
و اندیشـۀ آن هاسـت. ایـن نوشـتار را که 
بـه اندیشـه در مـوردِ یکـی از مهم تریـن 
فـرِق کالمـی می پـردازد، می تـوان تالش 
بـر خویشـتن  اتـکا  در جهـت  ناقابلـی 
بـه ذخیـرۀ فکـری - کالمـی  توجـه  و 
خویـش دانسـت. اسـتفاده از منابع معتبر 
کالمی و فلسـفی مزیّتی سـت کـه ارزش 
علمـِی این نوشـتار را فزونی می بخشـد. 
مباحـِث طرح شـده عمدتـًا بـه صـورِت 
مقایسـه یی و تحلیلـی بوده، و با وسـعِت 
دیـِد بسـیاری دنبال شـده اسـت. این اثر 
نـکاِت بدیـع و تازه یی در خـود دارد که 
آن را از نوشـته های مشـابه در ایـن زمینه 
امتیـاز می بخشـد. افـزون بـر آن، زبـان 
سـلیس و امـروزی آن را می-تـوان یکی 
دیگـر از مزیّت های آن به حسـاب آورد. 

زمینه های ظهور اشاعره
پُرتأثیرتریـن  از  یکـی  اشـعری  فرقـۀ 
فـرق اسـالمی اسـت کـه در سـال 260 
هجـری قمـری در شـهر بصـرۀ عـراق 
توسـط اسـماعیل اشـعری بنا نهاده شـد. 

نواده هـای  از  ابوبشـر  پسـر  اسـماعیل 
 " بعدهـا  اشـعری اسـت کـه  ابوموسـی 
بـه دلیـل نسـبت بـه جـد اعـالی خـود 
" بـه اسـماعیل اشـعری شـهرت یافـت 
. پـدر شـیخ اشـعری دختـر ابومنصـور 
ماتریـدی را بـه عقـد خویـش درآورده 
بود و شـیخ اشـعری نیـز از ایـن رهگذر 
بـا ماتریدیـه پیونـد قابـل دیدی داشـت. 
سـه  بـه  را  اشـعری  شـیخ  زنده گـی 
مرحلـۀ متوالـی  تقسـیم کرده انـد. او تـا 
بـود  سـن چهل سـاله گی معتزلی مذهـب 
و دسـت بیعـت بـه ابوعلـی جبائـی داده 
بـود و نایـب مـوردِ  اعتمـاد او بـه شـمار 
می رفت. شـیخ اشـعری بـرای پانزده روز 
در خانـۀ خویـش به اندیشـه و اسـتخاره 
می پـردازد و پـس از حصـوِل اطمینـان، 
برائتـش را از معتزلـه اعـالم مـی دارد. او 
در مرحلـۀ سـوم زنده گی خویـش کتاب 
"اإلبانـۀ عن اصـول الدیانـۀ" را می نگارد 
بـه  معتزلـه  بـا  اسـتدالل  سـالِح  بـا  و 

. برمی خیـزد  احتجـاج 
حرکـت اشـعری را می تـوان عصیـان و 
عقل گـراِی  جریـان  برابـِر  در  اعتراضـی 
معتزلـه بـه حسـاب آورد. معتزلی هـا بـا 
بهره گیـری از فلسـفۀ یونـان و توجـه بـه 
می کردنـد  سـعی  یونانـی  ترجمه هـای 
عقایـد اسـالمی را بـر پایـۀ مبانـِی عقلی 
اسـتوار سـازند. معتزلـه سـاحت فلسـفه 
و دیـن را چنـان در هـم آمیختـه بودنـد 
کـه حتـا گاهـی عقایـد دینـی را به سـودِ 
نظریات فلسـفی تفسـیر می کردنـد. آن ها 
دیـن را بـه باورهـای یک جانبـۀ عقلـی 

فروکاسـته بودنـد.
از  مجموعه یـی  فقطـه  را  دیـن  معتزلـه، 
عقایـد می دانسـتند و آن را بـه عنوان یک 
حقیقـِت مسـّلم حیاتی نادیـده می گرفتند 
و هیـچ توجـه نداشـتند کـه تقـّرب بـه 
حقیقـت جـز از جهـاِت عقلی هم میسـر 
از  دسـتگاهی  بـه  را  دیـن  آنـان  اسـت. 

مفاهیـم منطقـی تبدیـل کردنـد . 
دیـن  و  فلسـفه  سـاحت  درآمیخته گـی 
کـه  بـود  چنـان  معتزلـه  حرکـِت  در 
نیـز  فلسـفی   - کالمـی  اصـول  برخـی 
حیثیّـِت دینـی یافتـه بود و نقـض اصول 
کالمـی را گاهـی چونـان نقض یـک امر 
دینـی می انگاشـتند. در اندیشـۀ معتزلـه، 
عقـل بـر وحـی حاکـم بـود و وحـی در 
مطابقـت بـا عقل تفسـیر می شـد. معتزله 
را می تـوان داعیـه دار تجـّدد و سـپیده دمِ 
اسـالم  تاریـخ  در  فلسـفی  اندیشـه های 
بـا  را  "قـرآن  معتزلـه  آورد.  شـمار  بـه 
و  می خواندنـد"  یونانـی  تفّکـر  چـراغ 
در مطابقـت بـا مبـادی پیشـینی فلسـفِی 
خویـش تفسـیر می کردنـد. معتزلـه بایـد 
هم زمـان در دو جبهـه مبـارزه می کـرد؛ 
جبهـۀ  دیگـری  و  درونـی  جبهـۀ  یکـی 
جامعـۀ  درون  در  معتزلی هـا  بیرونـی. 
اسـالمی بـا گروه هـای مختلفـی از جمله 
و  بودنـد  مواجـه  سـنت  اهـل  اکثریـِت 
در بیـرون بایـد بـه احتجـاج بـا پیـروان 
ادیـان گوناگـون دسـت می زدنـد و بـه 
می گفتنـد.  پاسـخ  بیرون دینـی  شـبهات 
گفته انـد  را  عـاّلف  ابوالهذیـل  چنان کـه 
دسـت  بـه  را  تـن  سـه هزار  از  بیـش 
خویـش مسـلمان سـاخته بـود . ایـن در 
حالـی بـود کـه مخالفـان درونـی معتزله 
بـا تمـام تـوش و تـوان در برابـر آن هـا 
صف آرایی داشـتند و همه یک دسـت در 
برابـر معتزلـه به مبـارزه برخاسـته  بودند. 
در  بیرونـی  جبهـۀ  در  معتزلـه  مخالفـان 
برابـر شـبهاِت پیـروان ادیـان دیگـر قرار 
نداشـتند و روش نص گرایانـۀ آن-ها نیز 

اقتضـای چنیـن تقابلـی را نداشـت. 

عباس سیدكریمی
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بخش نخسـت
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دیدگاه های کالمِی اشاعره

روح حاکم 
بر زمان و نقِش

 آن بر تبیین 
افکار

بل
 كا

گاه
ش

دان
د 

ستا
، ا

شی
بخ

ت 
کر

ر ف
شی

الب
بد

ع



5سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1863   سه    شنبه         30سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   17ذ   و ا  لحجة  الحرام y 1437   20 سپتمبر  2016 www.mandegardaily.com

تجربــۀ  ترکیــب  در  نیــز  تجربــه  مفهــوم 
از ســنِخ حــال  را  پدیــده  ایــن  زیبایی شــناختی، 
فلســفی  معنــای  چنان کــه  می کنــد.  تعریــف 
ترکیب هایــی  از  کــه  آن طــور  تجربــه،  امروزیــن 
ــۀ هیجانــی و  ــا معنــوی، تجرب ــۀ دینــی ی ماننــد تجرب
ــاحِت  ــه احــوال و س ــود، بیشــتر ب ــتفاد می ش … مس
تــا ســاحت  دارد،  ارجــاع  انســان  روان شــناختی 
ــق  ــن آن، مطاب ــف امروزی ــه تعری ــناختی. چنان ک ش
ــطه  ــۀ بی واس ــی، "تجرب ــز و بردل ــام جیم آرای ویلی
صرفــًا انبوهــی از احساســات را بی هیــچ ربــط و 
ــک  ــم تفکی ــن از ه ــن و عی ــه طــی آن ذه نســبتی ک
شــده باشــند، بــا انســان مواجــه می کنــد" و دو 
ویژه گــی انفکاک ناپذیــر را بــرای آن برمی شــمرد: 
ــود(  ــاس ش ــخص احس ــزی مش ــًا چی ــن )الزام تعی
معنــا  ایــن  بــه   .)Heath, 1967( بی واســطه گی و 
ــاس  ــی احس ــد نوع ــز بای ــناختی نی ــۀ زیبایی ش تجرب
ــه صــورت بی واســطه  ــه انســان ب ــا حــال باشــد ک ی
ــد؛  ــه می کن ــناختی تجرب ــری زیبایی ش ــر از ام و متأث
ــان آن امــر و  ــه انفــکاک می ــادر ب ــدان ق چنان کــه چن

ــد.  ــود نباش ــس خ نف
گرچــه تعابیــر از معنــای تجربــه نیــز وحــدت چندانی 
نــدارد و از تجربــۀ امــر الهــی مــورد اشــارۀ آلســتون 
)1389, ص. 50-34( تــا تجربــۀ دینــی مــورد اشــارۀ 
ویلیــام جیمــز )تیلــور, 1387, ص. 13( فاصله بســیار 
اســت، لیکــن همچنــان می تــوان ســه ویژه گــی 
اصلــی مذکــور، یعنــی بی واســطه گی، تعیــن و تعلــق 
بــه ســاحت روان شــناختی را در بیشــتر مصادیــق ذکر 
ــود  ــم خ ــه می توانی ــرد. از این وج ــری ک ــده پی گی ش
ــۀ زیبایی شــناختی  را مجــاز بدانیــم کــه مفهــوم تجرب
ــته و  ــال )state of mind( دانس ــنخ ح ــان س را از هم
بــه ایــن ترتیــب ســنخیت و نزدیکــی آن را بــا حکــم 

ــازیم. ــی آشــکار س ــناختی کانت زیبایی ش
نوئــل َکــرول در بررســی تعاریــِف موجــود از تجربــۀ 
ــه ســه رویکــرد کلــی اشــاره دارد  زیبایی شــناختی، ب
ــناختی  ــم زیبایی ش ــی از حک ــه بخش ــک ب ــه هری ک

کانــت وابســته اســت: 
یــا رضامنــدی  لــذت  کــه  تأثــر  -1 محوریــت 
ــۀ زیبایی شناســی  بی غــرض را اســاس تعریــف تجرب

قــرار می دهــد.
ــل  ــناختی حاص ــۀ زیبایی ش ــه تجرب ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــا  ــی ب ــه در رویاروی ــت ک ــی اس ــذت بی غرضانه ی ل

ــود. ــل می ش ــا حاص ــر زیب ام
ــودِن  ــت ب ــِی خودغای ــل موضوع ــت اص -2 محوری

ــی. ــۀ زیبایی شناس ــع آن تجرب ــه تب ــا و ب ــر زیب ام
بــه ایــن معنــا کــه تجربه یــی زیباشــناختی اســت کــه 
ــا  ــته باشــد، و ی ــه نداش ــی جــز خــود تجرب ــا غایت ی

ــی باشــد. اســاس ارزش آن امــری درون
ــه  ــا ب ــر زیب ــوای ام ــون و محت ــت مضم -3 محوری

عنــوان منشــای تجربــۀ زیبایی شــناختی. 
ــل  ــناختی حاص ــۀ زیبایی ش ــه تجرب ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــر،  ــناختی اث ــات زیبایی ش ــا کیفی ــی انســان ب رویاروی
یعنــی ُفــرم )معنــادار بــه تعبیــر کالیــو بــل(، بیــان و 

ــت.  ــناختی اس ــود زیبایی ش بازنم
او بــا بررســی مفصــل دو رویکــرد نخســت، هریــک 
ــرای  ــی ب ــا کاف ــرط الزم ی ــد ش ــی فاق ــه دالیل را ب
تبییــن تجربــۀ زیبایی شــناختی می یابــد و نهایتــًا 
ــراه  ــه هم ــرم ب ــوا )ف ــون و محت ــف مضم ــا تعری ب
منشــای  عنــوان  بــه  اثــر(  عینــی  ویژه گی هــای 
بــه  را  ســوم  رویکــرد  زیبایی شــناختی،  تجربــۀ 
ــۀ  ــف تجرب ــرد در تعری ــب ترین رویک ــوان مناس عن
 Carroll N. ,(می کنــد معرفــی  زیبایی شــناختی 

.)2003
مبتنــی بــر آن چــه تــا کنــون ذکــر شــد، می تــوان ایــن 
ایــراد را بــه نظریــۀ کــرول و البتــه دیگرانــی کــه مورد 
ــه آن چــه  ــد، وارد ســاخت ک ــرار گرفته ان بحــث او ق
ــرار  ــه ق ــف تجرب ــای تعری ــرد مبن ــه رویک در هرس
گرفتــه  اســت، اصــوالً ماهیــت متافیزیکــی و ســاحت 
ــا  ــته و تنه ــر دور داش ــه را از نظ ــناختی تجرب روان ش
بــه اصــل و منشــای آغازیــدن آن پرداخته انــد. گرچــه 
ــه  هریــک از محورهــای مذکــور می تواننــد نســبت ب
حــال و تجربــه نقــش عّلــی داشــته باشــند، و توجــه 
صــرف بــه ایــن وجــه، بخشــی از ماهیــت تجربــه را 

ــذارد.  ــول می گ مغف
تجربــۀ  از  مــا  تعریــِف  نخســت  بخــش  لــذا 

بــود: خواهــد  چنیــن  زیبایی شــناختی 
حالــت  نوعــی  زیبایی شــناختی،  تجربــه ی 
کــه  اســت  بی واســطه    )state of mind(روانــی
ــری(  ــر هن ــد اث ــخص )مانن ــر مش ــک ام ــر ی در براب

می شــود. حــادث 
ــح  ــری صحی ــد تقری ــز، بای ــف نی ــش دوم تعری بخ
ــد.  ــه ده ــه ارای ــن تجرب ــناختی ای ــه زیبایی ش از وج

ــا برخــی  ــای مطروحــه ب ــۀ بحث ه ــن در میان همچنی
ــده ایم:  ــنا ش ــه آش ــن وج ــروط ای ش

ــه  ــًا ب ــه الزام ــن تجرب ــودن ای ــناختی ب -1 زیبایی ش
ــد  ــرا بای ــت، زی ــا نیس ــر زیب ــت ام ــای محوری معن
ــای  ــر در معن ــت، هن ــامل طبیع ــی ش ــد دامنه ی بتوان
ــر  ــز را در ب ــر زیبایی گری ــال هن ــن ح ــا و در عی زیب
بگیــرد. از ایــن رو وجــه زیبایــی را از شــروط تجربــه 
ــر  ــه نظ ــر ب ــان دیگ ــه بی ــذارد. ب ــم گ ــرون خواهی بی
نمی رســد میــان حــال مــا هنــگام مواجهــه بــا نقاشــی 
گاری علف کــش اثــر کانســتبل، مواجهــه بــا یــک درۀ 
ــا یــک تــاالر  فــراخ سراســر ســبز و یــا رویارویــی ب
ــوان  ــه عن ــی ب ــای خال ــیده از چوکی ه ــر پوش سراس
هنــر چیدمــان، تفاوتــی ماهــوی وجــود داشــته باشــد. 
ــوع  ــه ن ــر س ــن، ه ــان امروزی ــرد زب ــل در کارب حداق

ــوند.  ــوب می ش ــناختی محس ــه زیباش مواجه
برابــر  در  را  آن  تجربــه،  بــودن  غیرشــناختی   2-
هنرهــای مضمون محــور ماننــد ادبیــات، نقاشــی 
تاریخــی، نمایــش و هنــر پســامدرن منفعــل خواهــد 
ــود  ــوان موج ــه عن ــغ ب ــان بال ــوالً انس ــاخت. اص س
اندیشــنده، به ســختی ممکــن اســت لحظاتــی را 
ــار  ــد. انتظ ــه کن ــود تجرب ــناختی خ ــوای ش ــدون ق ب
آن کــه انســان حــال یــا کنشــی غیرشــناختی را تجربــه 
ــه  ــدان به جــا و ممکــن نیســت. کمــا این ک ــد، چن کن
دهه هــای  نشانه شــناختی  و  زبانــی  پژوهش هــای 

اخیــر، حتــا رابطــۀ انســان بــا مناظــر طبیعــت را کــه 
ــی  ــی و ارجاع ــد، متن ــی ندارن ــکل تألیف ــوالً ش اص
ــر  ــتند ه ــی هس ــد و مدع ــر می کنن ــانه یی( تعبی )نش
ــر  ــی خوانش پذی ــرای انســان حکــم متن ــی ب موضوع
ــه گاه  ــرد ک ــل ک ــن تحلی ــوان چنی ــا می ت را دارد. ام
انســان بــا وجــود فعالیــت قــوای شــناختی، رفتــار یــا 
حالتــی معرفت طلبانــه یــا معرفت محــور نــدارد. 

مــادری را در نظــر بگیریــد کــه فرزنــدش را در 
ــود  ــی خ ــد زنده گ ــا او را امی ــه و باره ــوش گرفت آغ
ــًا  ــا نهایت ــت و ی ــار نخس ــًا ب ــد. قطع ــاب می کن خط
دوم پیــامِ او بــه فرزنــد منتقــل شــده و دیگــر نیــازی 
بــه تکــرار آن نیســت. بــه نظــر می رســد کــه بارهــای 
ــی  ــه معرفت افزای ــر وج ــخن، دیگ ــرار س ــدی تک بع
ــی در  ــی روان ــت حالت ــان در تقوی ــا همچن ــدارد ام ن
کــودک کــه می توانیــم آن را تجربــۀ محبــت بنامیــم، 
مؤثــر خواهــد بــود. در مــورد آثــار هنــری و تجربــۀ 
ــه  ــر را ب ــن تعبی ــوان همی ــز می ت ــناختی نی زیبایی ش
کار بــرد کــه فاقــد رویکــرد معرفت افزایانــه هســتند. 
ــد  ــب در تولی ــم مخاط ــف و ه ــم مؤل ــا ه ــذا گوی ل
و درک اثــر از نظــام شــناختی بهــره می برنــد و 
بــا آن بــه عنــوان یــک منبــع معرفتــی روبــه رو 
ــو  ــی فیگوراتی ــعر، نقاش ــتان، ش ــذا داس ــوند. ل می ش
و انتزاعــی، همه گــی می تواننــد موضــوع تجربــۀ 
زیبایی شــناختی قــرار گیرنــد، لیکــن صــدق و کــذِب 

ــف و  ــرای مؤل ــی ب ــر اهمیت ــده از اث ــای برآم گزاره ه
ــوان آن را  مخاطــب نخواهــد داشــت. از ایــن رو می ت
ــناخت محور  ــا غیرش ــور ی ــردی غیرمعرفت مح رویک

ــد.  ــه شــد( نامی ــون ارای ــا تعریفــی کــه اکن )ب
ــی  ــای اساس ــی از ویژه گی ه ــه یک ــی ک -3 بی غرض
حکــم زیبایی شــناختی کانتــی محســوب می شــود، بــه 
ــد  ــور می توانی ــر نیســت. چه ط ــری اثبات پذی ــر ام نظ
نســبت بــه صــدق و کــذِب ادعــای بی غرضــی 
ــناختی  ــم زیبایی ش ــری در صــدور حک شــخص دیگ
اطمینــان یابیــد؟ لیکــن اگــر بی غرضــی را بــه جــای 
ــوان  ــه عن ــم، ب ــدور حک ــه در ص ــت نهفت ــک کیفی ی
ــه  ــاز ب ــم، نی ــف کنی ــرد )attitude( تعری ــک رویک ی
ــت. ــان خواهــد رف ــات صحــت و ســقِم آن از می اثب

ــرای  ــوان دیگــر شــروط الزم ب ــه ایــن ترتیــب می ت ب
تبییــن تجربــۀ زیبایی شــناختی را بــه تعریــف افــزود:
ــطه  ــت روانــی بی واس تجربــۀ زیبایی شــناختی حال
غیرشــناخت محور  و  بی غرضانــه  رویکــردی  بــا 
اســت کــه نســبت بــه اثــر هنــری، در انســان تجربــه 

شــود.
در پایــان، در کنــار طــرح تعریــف، توجــه بــه نــکات 

زیــر نیــز ضــروری خواهــد بــود:
-1 رویکــرد تعریــف تجربــۀ زیبایی شــناختی در ایــن 
جســتار بــا محوریت آثــار هنــری خصوصــًا در دوران 
ــۀ  ــوم تجرب ــر مرس ــر کمت ــا تعبی ــت و ب ــر اس معاص
هنــری )Artistic Experience( هم معنــا تصــور شــده 
اســت. اگــر شــخصی قصــد کنــد همیــن تعریــف را 
بــه برخــورد بــا طبیعــت )بی آن کــه بــه عنــوان اثــری 
هنــری عرضــه شــده باشــد( نیــز تســری دهــد، بایــد 
بــا چالــش حــذف ترکیــب "نســبت بــه اثــر هنــری" 
در تعریــف روبــه رو شــود. زیــرا بــه محــض حــذف 
ــۀ  ــه تجرب ــات از جمل ــر تجربی ــب، دیگ ــن ترکی ای
ــمول  ــرۀ ش ــز در دای ــوی و … نی ــم، معن ــت، غ محب
ایــن تعریــف جــای خواهنــد یافــت. طرفــه آن کــه از 
نظــر نگارنــده نیــز تفــاوت ماهــوی چندانــی جــز در 
چهارچــوب و محتــوای ایــن انــواع تجربــه بــه چشــم 

نمی خــورد.
ــدارد  ــی ن ــر و عین ــف شــکل اثبات پذی ــن تعری -2 ای
ــه اســت.  و بیشــتر گزارشــی پدیدارشــناختی از تجرب
ــا  ــدوث ی ــارۀ ح ــد درب ــا می توان ــس تنه ــذا هرک ل
عــدم حــدوث تجربــه در ذهــن خــود ادعایــی طــرح 

کنــد.
هنــری  اثــر  بــا  برخــورد  الزامــًا  همچنیــن   3-
واحــد، تجربــۀ زیبایی شــناختی واحــدی را نیــز 
ــر  ــت دو نف ــن اس ــه ممک ــد، چنان ک ــزام نمی کن الت
هم زمــان بــا اثــری روبــه رو شــوند، در یکــی تجربــۀ 
ــن  ــی چنی ــا دوم ــود، ام ــادث ش ــناختی ح زیبایی ش

تجربه یــی را از ســر نگذرانــد.
ــورد  ــف م ــن تعری ــه در ای ــه از تجرب ــی ک -4 معنای
اســتفاده قــرار گرفتــه، حالــت روانــی رایــج و 
تکرارپذیــری اســت کــه هرکــس در طــول زنده گــی 
بارهــا ممکــن اســت تجربــه کنــد. لــذا از نظــر 
ــام  ــِی ویلی ــر این جهان ــه تعبی ــتر ب ــترده گی، بیش گس
ــوِن آلســتون.  ــر معجزه گ ــا تعبی ــت دارد ت جیمــز قراب

     

مادری را در نظر بگیرید كه فرزندش را در آغوش گرفته و بارها او را امید زنده گی 

خود خطاب می كند. قطعاً بار نخست و یا نهایتاً دوم پیاِم او به فرزند منتقل شده و دیگر 

نیازی به تکرار آن نیست. به نظر می رسد كه بارهای بعدی تکرار سخن، دیگر وجه 

معرفت افزایی ندارد اما همچنان در تقویت حالتی روانی در كودک كه می توانیم آن را 

تجربۀ محبت بنامیم، مؤثر خواهد بود. در مورد آثار هنری و تجربۀ زیبایی شناختی نیز 

می توان همین تعبیر را به كار برد كه فاقد رویکرد معرفت افزایانه هستند. لذا گویا 

هم مؤلف و هم مخاطب در تولید و درک اثر از نظام شناختی بهره می برند و با آن به 

عنوان یک منبع معرفتی روبه رو می شوند

فوادنجمالدین                                     بخش دوم و پایانی
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ناجیه نوری    
تعداد زیادی از پاکستانی ها زیر نام مهاجرین افغانستانی 
به افغانستان آمده و برنامه های تروریستی را طرح ریزی 

و عملی می کنند.
شماری از نهادهای مدنی و آگاهان سیاسی به این باور 
اند که به دلیل نبود معیار برای شناسایی افغانستانی ها، 
هرکس می تواند به افغانستان آمده و خود را افغانستانی 
امکانات  و  خدمات  سایر  و  تذکره  و  کرده  قلمداد 

دریافت کند.
به گفته آنان: گرفتن   شناسنامه با تایید وکیل گذر و یک 
مامور دولت بسیار به ساده گی انجام می شود؛ بنابراین 
هیچ بعید نیست که تعداد زیادی از پاکستانی ها که عضو 
به  کننده  عودت  عنوان  به  اند،  هراس افگن  گروه های 

افغانستان بیایند.
این واکنش ها پس از آن ابراز می شود که سازمان جهانی 
مهاجرت یا ای او ام اعالم کرده که تا پایان سال روان 
بیش از 400 هزار مهاجرین افغانستانی که فاقد مدرک 

اند از پاکستان عودت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسووالن در سازمان آی 
او ام گفته اند که قرار است تا پایان سال 2016 میالدی 
بیش از400 هزار افغانستانی مهاجر که در پاکستان سند 

قانونی اقامه را ندارند، به افغانستان برگردند.
در  گوید:  می   )IOM( مهاجرت  المللی  بین  سازمان 
مجموع تا پایان سال جاری میالدی بیش از 600 هزار 
مهاجر افغانستانی از پاکستان به افغانستان بر می گردند 

این مسووالن می گویند که اداره سازمان ملل متحد در 
امور مهاجران، بازگشت 200 هزار مهاجر افغان دیگر 
را پیشبینی می کند که دارای اسناد قانونی اقامه پاکستان 

می باشند.
اما عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی به این باور 
است که بدون شک تعداد زیادی از پاکستانی ها زیر نام 

مهاجرین به افغانستان خواهند آمد.

 رفیعی می گوید: به دلیل نبود یک معیار برای شناسایی 
افغانستانی ها ممکن است تعدادی از پاکستانی ها زیرنام 
مهاجر به افغانستان آمده و بعداً برنامه های تروریستی را 

عملی سازند.
به گفته او: در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری تعداد 
زیادی از پاکستانی ها و حتا عبدالرشید نویسنده معروف 
پاکستانی موفق شده بود که کارت انتخابات افغانستان 

را دریافت کند.
او تاکید کرد: چون هیچ معیار و مالکی برای شناسایی 
افغانستانی ها وجود ندارد؛ بنابراین هرکس می تواند به 
و  کرده  قلمداد  افغانستانی  را  خود  و  آمده  افغانستان 

تذکره و سایر خدمات و امکانات دریافت کند.
تایید وکیل گذر و یک  با  رفیعی گفت: گرفتن تذکره 
مامور دولت بسیار به ساده گی انجام می شود؛ بنابراین 

هیچ بعید نیست که تعداد زیادی از پاکستانی ها که عضو 
به  کننده  عودت  عنوان  به  اند،  هراس افگن  گروه های 

افغانستان بیایند.
رییس مجتمع جامعه مدنی همچنان گفت: چند پیش 
شایعه شد که تعداد از مامورین بلند پایه وزارت مالیه 
به  داشتند،  افغانستانی  تذکره  چون  اما  اند؛  پاکستانی 
وزارت  پایه  بلند  کارمند  که  بودند  شده  موفق  راحتی 

مالیه شوند.
جرم  به  شناسایی  از  بعد  پاکستانی ها  این  افزود:  وی 
و  زندانی  آیا  اینکه  اما  شدند؛  اخراج  بودن،  پاکستانی 
محاکمه شدند، مشخص نیست و کسی نمی داند که با 

آنان آیا برخوردی صورت گرفت یا خیر.
کابل  دانشگاه  استاد  سیحون  سیف الدین  حال  بااین 
مهاجر  عنوان  زیر  که  نیست  پاکستان  تنها  می گوید: 

کشور  از  حتا  بل  می فرستد؛  افغانستان  به  تروریست 
تاجیکستان، اوزبیکستان و سایر کشورها زیر نام مهاجر 

ممکن است هراس افگن فرستاده شود.
او به این باور است که گذشته از مسایل هراس  افگن 
و پاکستانی بودن این مهاجرین، ورد 600 هزار مهاجر 
در  نیز  را  اجتماعی  اقتصادی،  در یک سال، مشکالت 

پی دارد.
از  مهاجرین  از  سیلی  زمانیکه  سیحون:  استاد  گفته  به 
کار،  مسکن،  مشکالت  شک  بدون  برگردند،  پاکستان 

تحصیل و .... را در پی خواهد داشت.
او تاکید کرد: در کنار اینکه سرازیر شدن تعداد زیادی 
از مهاجرین، مشکالت اقتصادی و اجتماعی را در پی 
نیز در قبال خواهد  امنیتی را  دارد؛ بدون شک مسایل 

داشت.
از  زیادی  تعداد  آمدن  می گوید:  دانشگاه  استاد  این 
ابعاد،  این  از  یکی  و  دارد  گسترده ی  ابعاد  مهاجرین 
مشکالت امنیتی است که ممکن با ورد این مهاجرین 
تعداد از هراس افگنان نیز زیر نام مهاجر وارد افغانستان 

شوند.
امور مهاجرین اعالم کرده  این درحالیست که وزارت 
که روزانه بیش از شش هزار مهاجر به کشور عودت 
می کند که 1500 آن از ایران و متباقی از کشور پاکستان 

به افغانستان بر می گردند.
به گفته مسووالن در وزارت مهاجرین: بعد از عید قربان 
بیش از چهارهزار مهاجر از کشور پاکستان برگشتند که 

800 تن آنان فاقد مدرک بوده اند.
با  می گویند:  مهاجرین  همچنان  وزارت  در  مسووالن 
مهاجرین(  از  حمایت  سازمان  یونسیار)  اینکه  وجود 
ایران  مقیم  افغانستانی  مهاجرین  برای  تا  دارد  تالش 
با آن هم یک میلیون  اما  و پاکستان مدرک داده شود؛ 
مهاجر افغانستانی فاقد مدرک در ایران و یک میلیون هم 

در پاکستان زنده گی می کنند.
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بحران جدید مهاجران در افغانستان 
 پاکستان هراس افگنان را زیر نام مهاجرین افغانستانی به افغانستان می فرستد

دهيواد په ختيځ کې د زعفرانو 

صنعت د رواجولو لپاره هلې ځلې

پیام بنیاد شهید مسعود به مناسبت پنجمین سالیاد 

استاد شهید )پروفیسور برهان الدین ربانی(

باخــر- دهيــواد پــه ختيــځ کــې د زعفرانــو صنعــت د رواجولــو 

لپــاره هلــې ځلــې زياتــې شــوې دي.

ــې کــوي  ــې ځل ــو وزارت مســوولني هل ــو لګول ــې او اوب دکرن

دبزګرانــو پــه روزنــې او د زعفرانــو داصــاح شــويو پيــازو پــه 

ويشــلو رسه دهيــواد پــه ختيځــو واليتونــو کــې د زعفرانــو 

کرکيلــه زياتــه کــړي پــه يــوه نــوي اقــدام کــې نــن پــه ننګرهــار 

ــور  ــاز او ن ــو پي ــو د زعفران ــلګونو بزګران ــه س ــې پ ــت ک والي

ــډي وويشــل شــول. ــز ان کرني

اوبــو لګولــو رييــس رفيــع  او  دننګرهــار واليــت دکرنــې 

ــې  ــه دې دوره ک ــل: پ ــه ووي ــس ت ــر آژان ــزي باخ ــه رحيم الل

ــه زره  ــه پنځ ــه ناڅ ــو څ ــو د زعفران ــو بزګران ــلګونو تن ــه س پ

کيلوګرامــه پيــاز او دکرنــې وســايل وويشــل شــول.

هغــه بزګــران چــې دغــه مرســتې ترالســه کــړي دي دهســکې 

مينــې ،کوزکونــړ رسه رود او دپچــر او اګام پــه ولســواليو کــې 

پــه کرنــې بوخــت دي .

دوى دننګرهــار واليــت دکرنــې او اوبــو لګولــو رياســت 

ــې  ــه پاملرن ــه پ ــې ت ــو ښــې بي دمســوولينو مرســتې او د زعفران

رسه وايــي لــه دې وروســته بــه د زعفرانــو دکرکيــى پــه ســمون 

ــړي. ــه ک ــې ترالس ــې پيس رسه ښ

ــه  ــه دغ ــس پ ــو ريي ــو لګول ــې او اوب ــت دکرن ــار والي دننګره

ختيــځ واليــت کــې د زعفرانــو دکرکيــى ښــو رشايطــو تــه پــه 

اشــارې رسه وايــي ډيــر ژر بــه ددغــه بوټــي کار و بــار ســمون 

ــي . وموم

ــو  ــو لګول ــې او اوب ــې دکرن ــوي چ ــې ک ــې ځل ــل: هل ده ووي

وزارت دمســوولينو پــه مرســته دهيــواد پــه ختيــځ کــې د 

زعفرانــو کرکيــى تــه پراختيــا ورکــړي.

شــهادت اســتاد بزرگــوار، در حســاس تریــن برهــۀ 
ــا  ــه ت ــود ک ــی ب ــۀ بزرگ ــتان ضایع ــخ افغانس تاری

ــود. ــاس می ش ــتر احس ــان بیش ــود ایش ــوز نب هن
مــورد  چارســو  از  کشــور  کــه  شــرایطی  در 
ــر  ــه رهب ــتان ب ــه اســت، افغانس ــرار گرفت ــد ق تهدی
خردمنــدی چــون اســتاد شــهید نیــاز شــدید داشــت 
تــا بــا تدبیــر و ســنجیده گی، مــدارا و ژرف نگــری، 
ــا  ــی را ب ــزرگ مل ــۀ ب ــان داری، داعی ــوای و ایم تق
خــود حمــل می کــرد و مــردم را به خصــوص 
خانــوادۀ جهــاد و مقاومــت را ســمت و ســو میــداد.
از پایه گــزاری نهضــت اســالمی تــا ایجــاد جمعیــت 
اســالمی افغانســتان منحیــث بزرگتریــن حــزب 
ــا  ــی ت ــادی در ســطح مل ــت جه ــن هوی و کالن تری
رســیدن بــه مقــام ریاســت جمهوری، همــه و همــه 
ــرد  ــن بزرگم ــت ای ــت و سیاس ــه، صالب از اندیش

سرچشــمه می گیــرد.
اســتاد شــهید، از معــدود کســانی در ســطع جهــان 
اســالم اســت کــه خــط فکــری اســالم معتــدل را از 
دل اندیشــه هایش، در میــدان جهــاد و زنده گــی 

شــخصی اش ســراغ گرفــت.
اندیشــۀ جهــاد، تفکــر صلــح، بصیــرت، عقالنیــت، 
اخــالق و محبــت همــه از جملــه ارزش هایب اســت 
کــه طــی نیــم قــرن مبــارزات پیگیــر ایشــان، معــرف 

رهبــری معنــوی اســتاد شــهید نیــز می باشــد.
بــر روح پرفتــوح ایــن شــهید بــزرگ جهــان اســالم 
بــه خانــوادۀ محتــرم شــان،  درود می فرســتیم، 
بازمانــده گان و رهــروان راســتین شــان ادای احتــرام 

می نماییــم.
احمد ولی مسعود

رییس بنیاد شهید مسعود
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ورزش

ــر  ــه س ــاده ب ــت فوق الع ــان در حال ــه هم چن ــه فرانس ــا این ک ــان ب همزم
ــی  ــادِ تمام ــرای گرامی داشــت ی ــروز )دوشــنبه( مراســمی را ب ــرد، دی می ب
ــن  ــد در ای ــان حمــالت تروریســتی در پاریــس برگــزار کــرد، اوالن قربانی
ــه وجهــۀ اســالم را  ــد کــرد:  تروریســم خدشــه واردکــردن ب مراســم تأکی

هــدف قــرار داده اســت.
اســامی قربانیــان حمــالت تروریســتی ســال گذشــته در پاریــس و 
ــد.  ــت ش ــم قرائ ــن مراس ــان ای ــس در جری ــهر نی ــال در ش ــوری امس جن
در ایــن مراســم یــاد کشــته شــده گان حمــالت تروریســتی در بروکســل، 
ــد. ــته ش ــی داش ــز گرام ــی نی ــور مال ــاج و کش ــاحل ع ــو، س بورکینافاس

ــن مراســم گفــت:  ــان ای ــد، رییس جمهــور فرانســه در جری فرانســوا اوالن
ــا  ــای آن ه ــکان و خانواده ه ــم، نزدی ــان تروریس ــخنان قربانی ــه س ــا ب م
ــرای مــا گفتیــد.  گــوش دادیــم. شــما از غیــاب غیرقابــل تحمــل آن هــا ب
ــل  ــم، حام ــرام می کن ــا ادای احت ــه آن ه ــه ب ــز ک ــان نی ــای قربانی انجمن ه

ــام دلخــراش هســتند. ــن پی ای
اوالنــد تصریــح کــرد، تفکــر تروریســم خدشــه واردکــردن بــه وجهــۀ دین 
اســالم را هــدف قــرار داده اســت و قربانیــان ایــن تفکــر، شــامل هــزاران 

تــن هســتند. دشــمن یکــی اســت چــه القاعــده باشــد چــه داعــش.
ــای  ــی از تراژدی ه ــی تروریســم مجموعه ی ــدت  طوالن ــرای م ــزود: ب او اف
تکروانــه بــود. ایــن قربانیــان انتخــاب نشــده و همراهــی نشــده بودنــد و 

بیشــتر اوقــات تنهــا مانــده بودنــد.
تــا  آمده ایــد  گردهــم  این جــا  در  امــروز  شــما  داد:  ادامــه  اوالنــد 
ــد.  ــه ادارات وارد کنی ــری ب ــد و تلنگ ــرا بخوانی ــی را ف ــای مردم قدرت ه
ــاری  ــای اجب ــن بیمه ه ــدوق تضمی ــه "صن ــت ک ــما اس ــکار ش ــن از ابت ای
خســارت" تشــکیل شــد. ولــی تروریســم ابعــاد خــود را تغییــر داده اســت. 
تروریســم علیــه مــا اعــالن جنــگ کــرده اســت. مــا درگیــر یــک ســری 
ــن  ــان ای ــدیم. قربانی ــمن ش ــان دش ــرف هم ــتی از ط ــالت تروریس حم

ــتند. ــن هس ــزاران ت ــالت ه حم
از  نمی تــوان  وحشــیانه،  جنایــات  به شــدت  توجــه  بــا  گفــت:  او 
تالش هــای سرســختانه ناامیــد شــد. دیگــر هیچ چیــز ماننــد قبــل 

نخواهــد بــود. 
اوالنــد بــا تأکیــد بــر اصــالح سیســتم جبــران خســارت قربانیــان 
تروریســم گفــت: نحــوه عملکــرد و قوانیــن ایــن سیســتم اصــالح خواهــد 
شــد و منابــع آن نیــز مــورد بازبینــی قــرار می گیرنــد. دولــت بایــد تضمیــن 
کننــده باشــد. دولــت هزینه هــای درمانــی آســیب های جســمی و روحــی 
کوتاه مــدت و بلندمــدت را تقبــل خواهــد کــرد. قانــون فرانســه تاکنــون در 
برگیرنــدۀ کلمــه تروریســم نبــود، امــا از ســال 2012 تروریســت ها جنــگ 

علیــه مــا را بــه صــورت پراکنــده آغــاز کردنــد.
فرانســه 18 ســال اســت کــه هــر ســاله مراســمی را بــرای یادبــود قربانیــان 
ــر  ــالوه ب ــال ع ــم امس ــد. در مراس ــزار می کن ــتی برگ ــالت تروریس حم
ــیون و  ــای اپوزس ــردان و اعض ــری از دولت م ــداد کثی ــور، تع رییس جمه
ــا نیکــوال ســارکوزی، رییس جمهــور ســابق فرانســه حضــور داشــتند. حت

درحالـی کـه روز گذشـته اعـالم شـد کـه جنگنده هـای امریکایـی بـا حملـه 
بـه ارتـش سـوریه چندیـن نیـروی نظامـی این کشـور را کشـته اسـت،  وزیر 
خارجـه امریکا روسـیه را به خودنمایی و نمایـش دادن در خصوص تحوالت 

سـوریه متهـم کرد.
پـس از آن کـه وزارت دفاع روسـیه اعالم کـرد که در حمـالت هوایی امریکا 
در نزدیکـی دیرالـزور حداقـل 62 سـرباز ارتـش سـوریه کشـته و 100 نفـر 
دیگـر زخمـی شـدند، جـان کری وزیـر خارجـه امریکا دیـروز روسـیه را به 

خودنمایـی و نمایـش دادن در سـوریه متهم کرده اسـت.
جـان کـری درحالـی در مصاحبه با شـبکۀ سـی ان ان ایـن اظهـارات را مطرح 
کـرده اسـت کـه حـدود یـک هفتـه از آتش بـس شـکنندۀ سـوریه می گذرد. 
ایـن آتش بـس بـا توافـق امریـکا و روسـیه بیـن نیروهـای دولتـی سـوریه و 

مخالفـان برقرار شـده اسـت.
کـری در ادامـه افـزود: بشـار اسـد بـه بمباران هـای بی رویـه ادامـه داده و 
بزرگ تریـن محاصـره کننـده بـرای سـوری ها در برابـر کمک هـای انسـان 

دوسـتانه اسـت.
او گفـت: بزرگ تریـن قضاوتـی کـه آن هـا بایـد انجـام دهنـد ایـن اسـت که 
اسـد را از بمبـاران بی رویـه علیـه مردم، بـازدارد. اگـر واقعًا دربـارۀ آتش بس 
جـدی هسـتید و آن هـا این طـور می گوینـد، بایـد اسـد را از پروازکـردن در 

شـرایط کنونـی، متوقـف کنید.
وزیـر خارجـۀ امریـکا اظهـار داشـت: بنابر ایـن، مـا از روسـیه می خواهیم تا 
خودنمایـی و نمایـش دادن را متوقـف کنـد و بـرای ارسـال کمک های انسـان 

دوسـتانه همـکاری کند.
پـس از بمبـاران مواضـع ارتـش سـوریه توسـط جنگنده هـای ایتـالف بـه 
رهبـری امریـکا، روسـیه خواسـتار برگـزاری نشسـت فـوری شـورای امنیت 

سـازمان ملل شـد.

ــال  ــر 14 س ــال زی ــم فوتب ــی تی ــروزی متوال ــه پی ــس از کســب س پ
افغانســتان در رقابت هــای »ســوپروتوکاپ« هنــد، تیــم فوتبــال 
ــادی  ــید ه ــاگردان س ــل ش ــور در مقاب ــاب پاکســتان از حض پنج

کاظمــی انصــراف داد.
ــا  ــته ب ــه روز گذش ــتان ک ــال افغانس ــر 14 س ــال زی ــی فوتب ــم مل تی
نتیجــۀ پـُـر ُگل 8 بــر 0 از ســد نماینــدۀ هنــد گذشــته بــود، قــرار بــود 
ــه مصــاف  ــا ب ــی رقابت ه ــۀ گروه ــازی اش در مرحل ــن ب در چهارمی
تیــم پنجــاب پاکســتان بــرود، امــا بــه دلیــل عــدم حضــور نماینــدۀ 
ــازی  ــن ب ــر 14 ســال افغانســتان، ای ــم زی ــل تی ــن کشــور در مقاب ای

ــه ســود افغانســتان اعــالم شــد. لغــو و نتیجــه اش 3 بــر صفــر ب
تیــم ملــی زیــر 14 ســال افغانســتان در حاضــر بــا توجــه بــه نتیجــه 
ــی  ــچ ُگل ــانده و هی ــر رس ــه ثم ــازی ب ــابقه 36 ُگل در 4 ب ــن مس ای

ــت نکــرده اســت. دریاف

ــروزی  ــانزدهمین پی ــب ش ــس از کس ــد پ ــوی رئال مادری ــرمربی فرانس س
ــای  ــدادی از مهره ه ــا تع ــرد را ب ــن ب ــه ای ــگا، از این ک ــی اش در اللی متوال

ــرد. ــندی ک ــراز خرس ــت آورده، اب ــه دس ــود ب ــین خ ــت نش نیمک
ــود در  ــی خ ــروزی متوال ــن پی ــی چهارمی ــد درحال ــال رئال مادری ــم فوتب تی
ــدول  ــینی اش در ج ــه صدرنش ــرد و ب ــب ک ــگا را کس ــارم اللی ــۀ چه هفت
ــه اش،  ــط حمل ــدی خ ــتارۀ کلی ــه دو س ــه داد ک ــا ادام ــدی رقابت ه رده بن
ــال  ــا این ح ــت. ب ــار نداش ــل را در اختی ــرث بی ــدو و گ ــتیانو رونال کریس
غیبــت ایــن دو ســتاره سرشــناس مانــع از رســیدن زیــزو بــه هدفــش نشــد 
ــدا  ــت پی ــری دس ــه برت ــپانیول ب ــۀ اس ــا دو ُگل در خان ــانی ها ب و کهکش

ــدند. ــازی ش ــد و 12 امتی کردن
در غیــاب رونالــدو و بیــل، سفیدپوشــان شــهر مادریــد بــه لــوکاس واســکز 
و مارکــو آسنســیو میــدان دادنــد و خامــس رودریگــس و کریــم بنزمــا هــم 

بــرای ایــن تیــم ُگل زنــی کردنــد.
زیــدان کــه حــاال بــا کســب 16 پیــروزی  متوالــی در اللیــگا )بــا احتســاب 
ــوال  ــپ گواردی ــلونای پ ــورد بارس ــه رک ــته( ب ــل گذش ــردش در فص 12 ب
رســیده اســت، پــس از ایــن بــازی بــه خبرنــگاران گفــت: از تغییراتــی کــه 
ــه  ــد کارشــان را ب ــت راضــی ام چــون همــه دارن ــان صــورت گرف در تیم م
ــم  ــتفاده می کنی ــتم چرخشــی اس ــه از سیس ــد. همیش ــام می دهن ــی انج خوب
و بــاز هــم بــه ایــن کار ادامــه می دهیــم. در تیمــم 24 بازیکــن دارم و همــه 

آن هــا هــم بازیکنانــی بــا کیفیــت هســتند.
ــام  ــم و تم ــل داری ــن فص ــر در ای ــازی دیگ ــوز 60 ب ــه داد: هن ــزو ادام زی
بازیکنــان بایــد در ایــن بازی هــا بــه میــدان برونــد. بــه لطــف تــالش تمــام 

ــم. ــام می دهی ــی انج ــه خوب ــان را ب ــان  کارم بازیکنان م
ســرمربی فرانســوی کهکشــانی ها اعتــراف کــرد کــه بازگشــت رئال مادریــد 
بــه صــدر جــدول رده بنــدی اللیــگا، کار آســانی نبــوده به ویــژه کــه اســپانیول 

در خانــه اش چالــش ســختی را پیــش روی شــاگردان او قــرار داد.
او تأکیــد کــرد: مــن نمی دانــم میــان ایــن تیــم و تیمــی کــه فصــل گذشــته 
ــل  ــه فص ــم ک ــن را می دان ــا ای ــود دارد ام ــی وج ــه تفاوت های ــتیم چ داش
گذشــته برابــر اســپانیول مشــکالتی داشــتیم. حریــف بســیار خــوب بــازی 
ــای  ــان چالش ه ــارج از خانه م ــای خ ــه در بازی ه ــا همیش ــا م ــم ام کردی
ســختی را تجربــه کرده ایــم. بــه پیشــرفت مان ادامــه می دهیــم و ایــن 

اســت کــه اهمیــت دارد.

اوالند: 

تروریسم وجهۀ اسالم را 
هدف قرار داده است

کری خطاب به روسیه:

خودنمایی و نمایش در سوریه را 
متوقف کنید

پاکستان از رویارویی با نونهاالن 

افغانستانی انصراف داد

زیدان:

باز هم به استفاده از سیستم 
چرخشی ادامه می دهم

محمد امین احمدی

تعیین حوزه هاى انتخابیه در قانون
ــرایط  ــن ش ــب در ای ــن جان ــال ای ــد امث ــم نق می ترس
کــه نوعــی بن بســت بــر کشــور حاکــم اســت و بیــش 
ــده  ــه راهــی به ســوی آین ــاز احســاس می شــود ک ــن نی ــز ای از هرچی
ــای  ــع گروه ه ــب در مواض ــی تصل ــش نوع ــبب پیدای ــود، س ــاز ش ب
ــردد.  ــر گ ــود محکم ت ــردد و بن بســت های موج ــی گ ــی و قوم سیاس
ــر  ــارت ب ــتقل نظ ــیون مس ــۀ کمیس ــی، نظری ــن نگران ــم ای علی رغ
ــم  ــگام عضویت ــال 1391 در هن ــه در س ــی را ک ــون اساس ــق قان تطی
ــن  ــزوم تعیی ــن کمیســیون صــادر شــده اســت، در خصــوص ل در ای
ــه  ــا حــد اقــل ب ــا نقــل می کنــم ت حوزه هــای انتخابیــه در قانــون عین
لحــاظ نظــری، اصــول مهــم قانــون اساســی محفــوظ بمانــد و قربانــی 
ــی از  ــک بخش ــردد. این ــود نگ ــی موج ــداد سیاس ــی و انس روزمره گ

ــه: آن نظری
"2.در جــزء دوم مــاده ششــم )منظــور مــاده ششــم پیش نویــس طــرح 
ــیون  ــوی کمیس ــال 1391 از س ــه در س ــت ک ــات اس ــون انتخاب قان
مســتقل انتخابــات ترتیــب و بــه وزارت عدلیــه ارایــه شــده بــود( در 
مــورد تعییــن حــوزۀ انتخاباتــی اعضــای ولســی جرگــه آمــده اســت 
کــه: "...والیــت و یــا طــور دیگــر کــه کمیســیون الزم بدانــد.  تعییــن 
ــی  ــام انتخابات ــی نظ ــای اصل ــی، جــزو مؤلفه ه ــق حــوزۀ انتخابات دقی
اســت کــه بــه موجــب فقــرۀ پنجــم مــاده )83( قانــون اساســی بایــد 
ــوزۀ  ــن ح ــتن تعیی ــل گذاش ــود. مهم ــن ش ــات معی ــون انتخاب در قان
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــم کمیس ــه تصمی ــپردن آن ب ــی و س انتخابات
خــالف نــص فقــرۀ پنجــم و اهــداف مقــرر فقــرۀ ششــم مــاده )83( 
ــادۀ مذکــور چنیــن صراحــت  ــون اساســی اســت. فقــرۀ پنجــم م قان
دارد؛ "حوزه هــای انتخاباتــی و ســابر مســایل مربــوط بــه آن در 
قانــون انتخابــات تعییــن می گــردد." فقــرۀ ششــم مــادۀ مذکــور حکــم 
ــی  ــی به گونه ی ــام انتخابات ــات نظ ــون انتخاب ــه در قان ــت ک ــرده اس ک
تعییــن شــود کــه بــه نماینده گــی عمومــی و عادالنــه از تمــام مــردم 
افغانســتان بینجامــد. تعییــن حــوزۀ انتخاباتــی یکــی از اجــزای مهــم 
ــت  ــی والی ــوزۀ انتخابات ــرو ح ــه قلم ــوده و این ک ــی ب ــام انتخابات نظ
ــی و  ــن نماینده گــی عموم ــر تأمی ــر قاطــع ب ــا نباشــد، تأثی باشــد و ی
عادالنــه و عــدم آن دارد. بنابرایــن، مبهــم گذاشــتن حــوزۀ انتخاباتــی 

ــد. ــه شــمار می آی ــون اساســی ب ــاده )83( قان نقــض م

عبدالجبار آریایی

نخسـتین  ربانـی  برهان الدیـن  پروفیسـور  شـهید 
او  اسـت.  افغانسـتان  اسـالمی  دولـت  رییس جمهـور 
شـخصیت متواضع و سـنگین بود، خودش را از اسـارت 
افراطییـت رهـا کـرد، از درون بـه اسـتقاللیت فکـری رسـیده بـود.
بـا وجـودی کـه نظر مسـاعد از طرف کشـورهای کمک کننـده بر ضد 
شـوروی سـابق بـرای به قـدرت رسـیدن اش وجود نداشـت، امـا او با 
نبـوغ سیاسـی که داشـت توانسـت، از میان شـش تنظیـم به ویژه حزب 
اسـالمی کـه از حمایـت ویـژۀ سـی آی ای و آی اس آی برخـوردار بود، 

سـبقت جویـد و بـه اوج عزت و قدرت برسـد.
میـراث اسـتاد ربانـی بـرای نسـل آینده، بـر چیـدن اسـتبداد تاریخی و 
ایجـاد حـس اعتماد بـه نفس در بارۀ حاکمیت سـرزمین پهنـاور نیاکان 
اسـت. اسـتاد ربانـی و آمـر صاحب رهبـران نجـات مردم مـا، از زوال 
و مـرگ سیاسـی و تاریخی انـد. روح شـان شـاد و یادشـان گرامی باد.

بهار مهر

دولت مـردان ناتـوان و بی تدبیـر هرگـز ندانسـته اند کـه 
بـا چالش هـا، منازعـات و کشـمکش های  در مواجهـه 

قومـی چگونـه برخـورد کنند.
و  قومـی  منازعـات  متـن  از  ملـی  وحـدت  کـه حکومـت  درحالـی 
سیاسـی انتخابـات 93 بیـرون آمـده اسـت و سـنگ بنای تشـکیل آن 
مناسـبات  درون  در  ناشـده  -حـل  قومـی  و  سیاسـی  مصلحت هـای 
قـدرت- اسـت، آخیـراً تیـم ارگ بـا طـرح و نهایی سـازی سـه مسـألۀ 
جنجال بر  انگیـز در تـالش سـبقت جویی از حریفـان درون حکومتـی و 

دنبال کـردن اجنداهـای گروهـی و قومـی اسـت:
1.درج کلمۀ افغان در شناسنامه ها 

حـوزۀ  شـدن  تک کرسـی  بـر  تأکیـد  و  انتخابـات  قانـون  2.توشـیح 
انتخاباتـی 

3.مذاکرات صلح و شریک ساختن حکمتیار در ساختار سیاسی 
بدیهـی اسـت کـه نهایی شـدن توافق نامۀ سیاسـی با حکمتیـار و تالش 
بـرای نافذکـردن قانـون انتخابـات بـا تأکید بـه واگـذاری صالحیت به 
کابینـه افغانسـتان و کمیسـیون انتخابـات در مـورد تک کرسـی شـدن 
حـوزه انتخاباتـی و زمزمه هـا در مـورد تعدیـل خودسـرانۀ قانـون ثبت 
احـوال و نفـوس بـا اسـتفاده از بی برنامه گـی و خوش بینـی مفـرط تیم 

سـپیدار شـکل گرفته است.
ضمـن ابـراز نگرانی از ادامۀ قانون شـکنی ها، طـرح اجنداهای گروهی 
و قومـی در مسـألۀ صلـح و مذاکـراه بـا تروریسـتان جهـت تغییر وزنه 
سیاسـی، تحمیـل هویـت قومی بـر همۀ اقوام بـا هم برابر افغانسـتان و 
بی اعتنایـی بـه قانـون اساسـی، ذکر ایـن نکتـه را به جا می دانـم که اگر 
تیـم علیـل سـپیدار همـاورد شـما نیسـتند، حداقـل بـرای دوام نظام به 
صـدای مـردم گـوش دهیـد، مردمی کـه با وجـود بی اعتمادی هـا هنوز 

چشـم به شـما دارند.

فیـسبـوک نـــامــه



هارون مجیدی
مسـووالن در وزارت مهاجریـن و برگشـت کننـده گان می گوینـد 
کـه درحـال حاضـر 7.2میلیون شـهروند افغانسـتان مهاجر هسـتند 
و اولویـت دولـت نیـز بازگشـت آبرومندانـۀ دوبـارۀ مهاجـران و 

فراهـم آوری امکانـات بـرای آنـان می باشـد.
آنـان هم چنـان می گوینـد، نبـود شـهرک های معیـاری سـبب شـده 
تـا مهاجـران عالقۀ بـرای زنده گـی در شـهرک های متعلـق به خود 

را نداشـته باشند.
هم چنـان، دیروز)دوشـنبه، 29 شهریور/سـنبله( تفاهم نامـۀ سـاخت 
میـان  پـروان  والیـت  باریـک آب  سـاحۀ  در  مهاجریـن  شـهرک 
وزرات مهاجریـن و ادارۀ انکشـاف زون پایتخـت در ارگ ریاسـت 

جمهـوری بـه امضا رسـید.
سـید حسـین عالمـی بلخی، وزیـر مهاجریـن و برگشـت کننده گان 
در نشسـتی که به همین مناسـبت در ارگ ریاسـت جمهوری ترتیب 
داده شـده بـود، گفـت: افغانسـتان 7,2میلیـون در بیـرون از کشـور 
دارد کـه از میـان آن، 1,6میلیـون دارای کارت در پاکسـتان بـوده 
و بیـش از یـک میلیـون فاقـد مـدرک در پاکسـتان به سـر می برنـد.

آقـای بلخـی افـزود که از این میان، هشـت صد هـزار مهاجر دارای 
کارت در ایـران بـه سـر می بـرد و چهارصـد هـزار و پنجـاه هـزار 
کسـانی کـه دارای گذرنامـه و اقامـۀ موقـت دارنـد و در حدود یک 

میلیـون افغانسـتانی فاقـد مـدرک در ایران به سـر میبرند.
کننـده گان هم چنـان  برگشـت  مهاجریـن و  مسـووالن در وزارت 
میـان، در کشـورهای  ایـن  از  مانـده  باقـی  می گوینـد کـه شـمار 

اروپایـی و امریکایـی مهاجـر انـد. 

فرمـان 104  بنیـاد  بـر  این کـه کمیسـیونی  بیـان  بـا  بلخـی  آقـای 
کار  کننـده گان  برگشـت  دقیـق  تثبیـت  بـرای  ریاسـت جمهوری 
می کنـد، گفـت: در 29والیـت برنامـه توزیـع نمره های زمیـن برای 

دارد. مهاجریـن جریـان 
او تأکیـد کـرد: غیـر از پنـج والیـت، در دیگـر والیات زمیـن برای 
مهاجرانـی کـه عـودت می کننـد و نیازمنـد هسـتند در نظـر گرفتـه 

است. شـده 
آقـای بلخـی می گویـد کـه هـر نمره زمیـن از 3بسـوه تا 7بسـوه را 
در بـر می گیـرد کـه ایـن نمره ها بـرای برگشـت کننـده گان نیازمند 

نیازمنـد توزیع می شـود.
از چنـدی  وزیـر مهاجریـن و برگشـت کننـده گان می گویـد کـه 
بدین سـو نمـرات دولتـی بـرای توزیـع بـه برگشـت کننـده گان در 

والیـات کابـل و ننگرهـار تمـام شـده اسـت. 
آقـای بلخـی ضمـن یـادآوری ایـن کـه نمـرات توزیـع شـده در 
باریـک آب مختـص بـه برگشـت کننـده گان والیـات پنجشـیر و 
پـروان اسـت گفـت: 13هـزار نمـره زمیـن در شـهرک باریـک آب 
والیـت پـروان بـه مهاجرین توزیع شـده اسـت و 1600 نمره زمین 

دیگـر نیـز آمـاده توزیع هسـتند.
بـه گفتـۀ آقای بلخـی: در این شـهرک تاحال 7هزار خانه مسـکونی 

سـاخته شـده و کار سـاخت و سـاز باقی مانده نیز جریان دارد.
آقـای بلخـی یـادآوری کـرد که قرار اسـت کـه شـهرک باریک آب 
توسـعه داده شـود. بـه گفتـۀ او: چـون زمین هـای دولتـی در ایـن 
سـاحه بیشـتر اسـت و قـرار اسـت بـرای 13 هـزار برگشـت کنندۀ 

دیگـر نیـز زمینـه مسـکن در این شـهرک آماده سـاخته شـود.

وزیـر مهاجریـن و برگشـت کننـده گان در جریان سـخنانش به غیر 
معیـاری بـودن شـهرک ها بـرای مهاجرین اشـاره کرده گفـت: پیش 
از ایـن شـهرک های نـاکام کـه فاقـد معیارهـا بودند برای برگشـت 
کننده گان سـاخته شـده و این امر سـبب شده تا برگشـت کننده گان 

عالقـۀ زنده گـی در این شـهرک ها را نداشـته باشـند.

ایـن  تـا  تالش انـد  در  دولتـی  مختلـف  نهادهـای  کـه  افـزود  او 
سـازند. کامیـاب  و  دوباره سـازی  را  نـاکام  شـهرک های 

آقـای بلخـی بـا بیـان این کـه دولـت می کوشـد تـا زمینـۀ برگشـت 
آبرومندانـۀ شـهروندان افغانسـتان را آمـاده سـازد، گفت: بازگشـت 
دوبـارۀ مهاجریـن در سـال جاری نسـبت بـه چهارده سـال گذشـته 

اسـت. بوده  بی پیشـینه 
از  مهاجـر  6000شـهروند  اوسـط  به صـورت  روزانـه  او:  به گفتـۀ 
کشـورهای ایـران و پاکسـتان اکثـراً بـه شـکل اجبـاری بـه کشـور 

می گردنـد. بـاز 
آقـای بلخـی تصریـح کـرد کـه قـرار اسـت دوصـد دالـر امریکایی 
بیشـتر بـرای برگشـت کننـده گان پرداخـت شـود و امـا بـا آن هـم 

هشـتاد درصـد آنـان فاقـد حمایـت می ماننـد.
وزیـر مهاجریـن و برگشـت کننـده گان افـزود که بـه تازه گی 4200 

نفـر از پاکسـتان به کشـور برگشـت کرده اند.
آقـای بلخـی تصریـح کـرد :  توانایـی نیروهـای امنیتـی و آغـاز 
پروژه هـای بـزرگ اقتصـادی مهاجـران را دل گـرم بـرای بازگشـت 

دوبـاره بـه کشـور دل گـرم سـاخته اسـت .
انکشـاف زون  ادارۀ  رییـس  الهـام عمـر هوتکـی  ایـن حـال،  در 
پایتخـت گفـت کـه شـهرک باریـک آب نخسـتین شـهرک معیاری 
و دیجیتلـی در افغانسـتان کـه دارای مکاتب، شـفاخانه ها، دانشـگاه 
و ضروریـات دیگـر خواهـد بـود و این شـهرک بر بنیـاد معیارهای 

جدیـد شـهرک سـازی آماده شـده اسـت.
او تأکیـد کـرد کـه نمره هـای زمیـن کـه بـرای مهاجریـن توزیـع 

می شـود و توسـط خـود آنـان سـاخته خواهـد شـد.
رییـس ادارۀ انکشـاف زون پایتخـت گفـت کـه بـرای جلوگیری از 
تقلـب و سـوء اسـتفاده پایگاه معلوماتی سـاخته شـده تـا نمرات به 

برگشـت کننـده گان نیازمند توزیع شـود.
خانه هـای  سـاخت  در  مهاجـران  سـهم  هوتکـی:  آقـای  به گفتـۀ 
بـرای  نیـز  اشـتغال  و  کار  زمینـۀ  کـه  مسـکونی، سـبب می شـود 

گـردد. فراهـم  کننـده گان  برگشـت 
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ابوبکر صدیق
قانــون ثبــت احــوال نفــوس هنــوز پابرجاســت و 

هیــچ تغییــر در آن وارد نشــده اســت.
ــن  ــان ای ــا بی ــی ب ــت اجرای ــووالن در ریاس مس
مطلــب بــه روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد کــه 
ــرای  ــوس ب ــوال نف ــت اح ــون ثب ــث روی قان بح
ــاده و در حــال حاضــر  ــق افت ــه تعوی ــد روز ب چن
گفت وگوهــای روی قانــون انتخابــات جریــان 

دارد.
آنــان می گوینــد، تالش هایــی کــه بــرای وارد 
ــت احــوال نفــوس  ــون ثب ــرات در قان ــردن تغیی ک
صــورت گرفتــه بــود بــه نتیجــه نرســیده اســت و 
بحــث روی ایــن قانــون بــرای چنــد روز معطــل 

شــده اســت.
ایــن در حــال اســت کــه شــاه حســین مرتضــوی 
معــاون ســخنگوی ریاســت جمهــوری در صفحــۀ 
فیســبوکش نگاشــته بــود کــه در هفته هــای اخیــر 
قانــون انتخابــات و قانــون ثبــت احــوال نفــوس در 

کابینــه تاییــد شــده اســت.
امــا، حشــمت رادفــر مشــاور مطبوعاتــی ریاســت 
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  مصاحبــه  در  اجرایــی 
می گویــد: قانــون ثبــت احــوال نفــوس کــه چنــد 
پیــش از طــرف شــورای ملــی تصویــب و رییــس 
جمهــور آن را توشــیح کــرده بــود تــا حــال پــا بــر 

ــردر آن وارد نشــده اســت. جاســت و تغیی
ــی،  ــت اجرای ــی ریاس ــاور مطبوعات ــۀ مش ــه گفت ب
بحث هــای کــه روی قانــون ثبــت احــوال نفــوس 
ــیده  ــی نرس ــه نتیجه ی ــور ب ــه تاهن ــورت گرفت ص

اســت.
آقــای رادفــر افــزود کــه تالش هــای بــرای آوردن 
تغییــرات در قانــون ثبــت احــوال نفــوس صــورت 
ــون ایجــاد  ــن قان ــری در ای ــا تغیی ــود؛ ام ــه ب گرفت
ــوز  ــا هن ــده ت ــیح ش ــون توش ــت و قان ــده اس نش

ــت  ــون ثب ــرات در قان ــرگاه تغیی ــا برجاســت، ه پ
احــوال نفــوس ایجــاد شــود و رســمًا ابــالغ شــود 
ــم  ــالم می کنی ــود را اع ــوع خ ــر آن موض در براب
چــون تــا هنــوز گفت وگوهــا در ایــن مــورد 

ــی نشــده اســت. نهای
ــن  ــر ای ــا ب ــتر تالش ه ــه بیش ــزود ک ــای راد اف آق
اســت کــه قانــون تصویــب شــده از طــرف 
ــور آن را  ــس جمه ــه ریی ــده گان ک ــس نماین مجل

ــود.  ــی ش ــد عمل ــت، بای ــرده اس ــیح ک توش
ــوال  ــت اح ــون ثب ــل قان ــأله تعدی ــت: مس او گف
ــه کمیســیون ســه نفــری واگــذار شــده  نفــوس ب
ــه  ــی ک ــیون آنچنان ــوز کار کمیس ــا هن ــه ت ــود ک ب

ــه اســت. ــش نرفت ــه پی ــد ب بای
و  در 5 فصــل  نفــوس  احــوال  ثبــت  قانــون 
39 مــاده بــا حــذف نــام اقــوام و افغــان در 
ســال  ســرطان   25 در  برقــی  شــناس نامه های 
1392 از ســوی شــورای ملــی بــه تصویــب رســید 

و چنــد ســال بعــد در اولیــن روزهــا کاری دولــت 
ــده  ــه تصویــب رســید و در جری ــی ب وحــدت مل
ــده  ــی نش ــوز عمل ــا هن ــد ام ــاپ ش ــمی چ رس

ــت. اس

ــو  ــو کمپینی ــو بهرنی ــي، ګڼ ــرژۍ وزارت وای ــو او ان ــتان د اوب د افغانس

افغانســتان کــې د انــرژۍ پــر ســکتور پانګونــې تــه لېوالتیــا ښــودلې ده.

ــاد وزارت چارواکــي زیاتــوي،  ــه مخــې د ی د جمهــور آژانــس د خــر ل

چــې پــه دې اړه لــه یــو شــمېر کمپینــو رسه خــرې اتــرې هــم شــوې دي.

ــوال دوه  ــه نړی ــرژۍ پ ــتان د ان ــې د افغانس ــۍ ک ــه دوب ــرې پ ــه خ دغ

ــد  ــي احم ــر ع ــنا وزی ــو او برېښ ــې د اوب ــې چ ــس ک ــي کنفران ورځن

ــوې دي. ــوده، ش ــه درل ــې برخ ــه ک ــم پ ــاين ه عث

د افغانســتان د انــرژۍ پــه اړه نړیــوال کنفرانــس د نــړۍ او افغانســتان د 

۱۲۵ کمپنیــو د اســتازو تــر منــځ تېــره ورځ پــه دوبــۍ پیــل شــوی چــې 

نــن هــم دوام لــري.

ــه  ــه دغ ــاين پ ــد عث ــي احم ــر ع ــرژۍ وزی ــو او ان ــتان د اوب د افغانس

کنفرانــس کــې وویــل چــې پــه هېــواد کــې د انــرژۍ د تولیــد د پــروژو 

ــري. ــا ل ــه اړتی ــې ت ــرو پانګون ــارد ډال ــاره د ۹ ملی لپ

نومــوړی وايــي، تراوســه پــوري یــې د امریــکا پــه شــان لــه مرســتندویو 

هیوادونــو ۲ ملیــارد ډالــره ترالســه کــړي دي او هڅــه کــوي، چــې دغــه 

نــورې مرســتې هــم تــر الســه کــړي.

بایــد وویــل يش، چــې نړیــوال بانــک او اســیايي بانــک هــم د افغانســتان 

ــا ښــودلې او دغــه راز د  ــه لېوالتی ــې ت ــې پانګون ــروژو ک ــه پ ــرژۍ پ د ان

متحــده عــريب اماراتــو پــه ګډونــد د عــريب هېوادونــو څــو کمپنیــو هــم 

د افغانســتان د انــرژۍ پــه ســیکتور کــې پانګونــې تــه زړه ښــه کــړی دی.

جمهورآژانس:کابل

ڼو بهرنیو کمپنیو افغانستان کې په 

انرژۍ پانګونې ته لېوالتیا ښودلې
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي، ګڼو بهرنیو کمپینیو افغانستان 

کې د انرژۍ پر سکتور پانګونې ته لېوالتیا ښودلې ده.

وزارت مهاجرین:

7.2میلیون شهروند افغانستان مهاجر است

مشاور مطبوعاتی ریاست اجرایی:

قانون ثبت احوال نفوس پابرجاست!
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