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ژنـرال جان نیکولسـن فرمانده عمومی نیروهـای خارجی در 
افغانسـتان می گوید، واشـنگتن فشـارها را باالی پاکسـتان در 
رابطـه بـا مخفی گاه هـای گروه هـای تروریسـتی در خاک آن 

کشـور بیشتر سـاخته  است.

ژنـرال نیکولسـن ایـن گفته هـا را روز پنج شـنبه در جریـان 
پولیـس   ۳۳۳ خـاص  قطعـه  آمـوزش  پروسـۀ  از  دیـدار 

ولسـوالی محمـد آغـه لوگـر بیـان داشـت.
فرمانـده عمومی نیروهای خارجی گفت، واشـنگتن فشـارها 

بـر اسـام آبـاد را ادامـه خواهـد داد و افـزود، در ایـن مورد 
بیـن مقامات ارشـد امریـکا و پاکسـتان گفت وگوهای جریان 

دارد.
نحـوه  و  گفت وگوهـا  ایـن  مـورد  در  بیشـتر  جزییـات  او 
ترامـپ  تأکیـد کـرد کـه رییس جمهـور  نکـرد و  ارایـه  آن 
در بحث هـای خصوصـی اش در ایـن مـورد خیلـی جـدی 
پاکسـتان  خـاک  در  تروریسـت ها  مخفی گاه هـای  و  اسـت 
از اولویت هـای امریـکا اسـت و آن  را بـا جدیـت تعقیـب 

. می کننـد
داریـم  نظـر  مـا در  اقداماتـی کـه  مـورد  »در  او می گویـد: 
نمی خواهـم چیـزی بگویـم، ولی مطمین باشـید که حکومت 
امریـکا بـر پاکسـتان فشـار مـی آورد. امیدواریم پاکسـتان در 
برابـر تروریسـتان بـا ما همـکاری کند. این تروریسـتان برای 
پاکسـتان هـم خوب نیسـتند ولـی اگـر پاکسـتانی ها این کار 

را نکننـد مـا به فشـارهای خـود ادامه خواهیـم داد.«
نیکلسـن در رابطـه بـا حمات هوایی سـه روز پـی در پی در 
شـمال هلمنـد و منطقـه جنوبـی بهرام چـه هلمنـد گفت، در 
ایـن حمـات مراکـز تولیـد مـواد مخـدر مربـوط بـه طالبان 

هـدف قـرار گرفتند.
 او تاییـد کـرد کـه حمـات هوایـی بـر مخالفـان سـه چنـد 
بیشـتر شده اسـت و گفـت این حمـات بخش از اسـتراتژی 
جدیـد انـد و بعد از مشـوره بـا حکومت افغانسـتان صورت 

می گیرنـد.
فرمانـده عمومـی نیروهای خارجـی در افغانسـتان تاکید کرد 
کـه حمـات بـر منابع تمویـل کننـدۀ طالبان پـس از این هم 

ادامه خواهـد یافت.

نخست وزیر روسیه:
از همکاری روسیه با افغانستان 

تردید نداشته باشید

دیمتری مدودوف نخسـت وزیر فدراسـیون 
اجرایـی  رییـس  بـا  دیـدار  در  روسـیه  
حکومـت وحدت ملی، در حاشـیۀ نشسـت 
شـهر  در  شـانگهای  حکومت هـای  سـران 
سـوچی روسـیه، گفـت:  کشـورش از یک 
افغانسـتان مسـتقل، آزاد، مرفـه و بـا ثبـات 

می کنـد. حمایـت 
موضـوع  کـه  افـزود  مـدودوف  آقـای 
اقتصادی و توسـعۀ تجارت میان افغانسـتان 
و روسـیه بـرای کشـورش از اهمیت باالیی 
برخـوردار اسـت و بایـد میـزان دادوسـتد 

میـان مسـکو- کابـل افزایـش یابـد. 
در این دیدار نخسـت وزیر روسـیه همچ نان 
آمـاده اسـت در  عـاوه کـرد کـه روسـیه 
پروژه هـای زیربنایی در افغانسـتان از جمله 
برق رسـانی  و  بـرق  فابریکه هـای  ترمیـم 
در کابـل و هم چنـان خطـوط راه آهـن بـا 

افغانسـتان همـکاری کنـد.
آقـای مـدودوف، از آماده گـی کشـورش به 
حمایـت از پـروژۀ کاسـا یـک هـزار و تاپی 
اجرایـی  رییـس  بـه  و خطـاب  زد  سـخن 
حکومـت وحـدت ملی، گفت کـه در تعهد 
شـک  افغانسـتان  بـا  روسـیه  همـکاری  و 

نداشـته باشـید. 
ابـراز  بـا  چنـان  هـم  مـدودوف  دیمتـری 
همکاری هـای  آمـادۀ  روسـیه  این کـه 
نظامـی- امنیتی با افغانسـتان اسـت، تصریح 
می کردیـم،  پیش بینـی  چنانچـه  کـه  کـرد 
همـکاری طالبـان و داعش قضیۀ افغانسـتان 

اسـت.  سـاخته  پیچیده تـر  را 
نخسـت وزیر روسـیه بـا تأکیـد بـه حمایت 
از پروسـۀ صلح و ثبات در افغانسـتان گفت 
کـه در ایـن زمینـه بـه تاش های شـان در 
میکانیزم هـای  و  مسـکو  رونـد  چارچـوپ 

دیگـر ادامـه می دهنـد. 
مـواد  بـا  مبـارزه  بـر  مـدودوف،  دیمتـری 
مخـدر در افغانسـتان تأکید ورزیـد و گفت 
کـه در ایـن خصـوص نیازمنـد مذاکـره و 
پیشـرفت هسـتیم. در ادامه، رییـس اجرایی 
حکومـت افغانسـتان گفـت: مشـکل امنیتی 
نگرانی هـای  و  چالش هـا  از  یکـی  هنـوز 
بـا  عمـًا  مـا  و  اسـت  افغانسـتان  اصلـی 
گروه هـای تروریسـتی در جنگ هسـتیم. ...         
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نشســت تفاهـم ملـی بـدون حضـور دو تـن از 
وحـدت  دولـت  مخالـِف  چهره هـای  مهم تریـن 
ملـی، روز جمعـه در قندهـار برای یافتـن راه حلی 
کـه  آن گونـه  ـ  کشـور  موجـود  مشـکات  بـه 
شـد.  برگـزار  ـ  می گوینـد  آن  برگزارکننـده گاِن 
ادامـه  روز  سـه  بـرای  بـود  قـرار  نشسـت  ایـن 
داشـته باشـد، ولـی ظاهـراً مصـادف شـدِن آن بـا 
دوازدهـم ربیـع االول روز مولـود پیامبـر اسـام و 
شـاید هـم بـه دلیـِل این کـه هنـوز گفت وگوهـای 
برگزارکننـده گاِن این نشسـت با برخـی جناح ها و 
به ویـژه سـران جمعیت اسـامی به نتیجه نرسـیده 
بـود، برگـزاری آن در روز پنجشـنبۀ هفتۀ گذشـته 

نشـد.  ممکن 
در همیـن حـال، پیـش از رفتـن برخـی چهره های 
سیاسـی و مخالـِف دولـِت فعلی برای شـرکت در 
نشسـت قندهـار، شـایعاتی مطـرح شـدند مبنـی 
بـر این کـه مخالفـان مسـلِح دولـت تصمیـم دارند 
شـرکت کننده گان  از  برخـی  حامـِل  هواپیمـای 
را منفجـر کننـد. این کـه ایـن خبـر چقـدر موثـق 
بـوده اسـت، نمی تـوان بـا قاطعیـت بـه آن پاسـخ 
داد، هرچنـد کـه نامۀ منتشرشـده در ایـن مورد در 
فضـای مجـازی، نشـاِن یکـی از نهادهـای امنیتـی 

کشـور را بـا خـود داشـت.
پـرواز  اجـازۀ  عـدم  بـه  توجـه  بـا  برخی هـا   
هواپیمـای حامـل عطـا محمـد نـور والـی بلـخ و 
یکـی از چهره هـای اصلـی مخالِف دولـت فعلی و 
باتـور دوسـتم فرزند ارشـد جنرال دوسـتم معاون 
اوِل ریاسـت جمهـوری کـه در تبعیـد ناخواسـته 
در ترکیـه به سـر می بـرد، می گوینـد کـه احتمـاالً 
نشـر آن نامـه نیـز بیـش از آن کـه ناشـی از تهدید 
مخالفان مسـلح بوده باشـد، ناشـی از هراسی بوده 
کـه ارگ ریاسـت جمهـوری از برگزاری نشسـِت 

قندهـار و نتایـج احتمالـی اش داشـته اسـت. 
ایـن نشسـت کـه ظاهـراً بـه میزبانی جنـرال رازق 
فرمانـده پولیـس قندهـار برگـزار شـده، بـه بـاور 
بسـیاری ها برگزارکننـدۀ اصلـی آن، حامـد کـرزی 
رییـس جمهـوری پیشـیِن افغانسـتان اسـت که از 
مدت هـا بـه این سـو دولـت وحـدت ملـی را بـا 
برگـزاری لویـه جرگـۀ سـنتی تهدید به فروپاشـی 
می کنــد. آقـای کـرزی و طـرف داراِن او بـه ایـن 
نتیجـه رسـیده انـد کـه دولت فعلـی تـوان اداره و 
مدیریِت کشـور را نـدارد و برای حـِل بحران های 
به وجـود آمـده، نیاز اسـت کـه یک نشسـت کاِن 
مردمـی، راه حلـی بـه مشـکاِت موجـود کشـور 

جسـت وجو کنـد.
 آقـای کـرزی راه بیرون رفت از بن بسـت سیاسـِی 
در  تصمیـم  و  جرگـه  لویـه  برگـزاری  را  فعلـی 

مـورد آینـدۀ کشـور می دانـد. او از ایـن طریـق، 
چنـد هـدِف مـوازی را دنبـال می کنـد: نخسـت، 
می خواهـد ناتوانـی دولـت فعلـی را در مدیریـت 
کشـور و مهـار بحران هـای امنیتی و سیاسـی ثابت 
کنـد؛ دوم، می خواهـد بـه امریکایی هـا بـه عنـوان 
مخالـف اصلـِی خود نشـان دهد که کنار گذاشـتن 
بیـرون  آن هـا  تـوان  از  افغانسـتان  مسـایل  در  او 
اسـت و او همچنـان یک شـخصیِت مـورد احترام 
و دارای پایـگاه مردمـی شـناخته می شـود؛ سـوم، 
می خواهـد در صـورت بـه وجـود آمـدن شـرایط 

مسـاعد، دوبـاره بـه قـدرت سیاسـی برگردد. 
سـوی  از  هدف هـا  ایـن  حاضـر  حـال  در  امـا 
نگـه  پوشـیده  قندهـار  نشسـت  برگزارکننـده گان 
داشـته می شـود، و آن هـا دلیـل برگـزاری چنیـن 
غلبـه  جهـت  در  دولـت  بـه  کمـک  را  نشسـتی 
آن هـا  می کننـد.  عنـوان  موجـود  مشـکاِت  بـر 
می گوینـد کـه قصد تغییـر دولت فعلـی را ندارند، 
خودکامه گی هـای  جلـو  کـه  می خواهنـد  امـا 
سـران دولـت را کـه بـه ایجـاد فاصله میـان مردم 
و نظـام، بی قانونـی در کشـور و بی ثباتـی هرچـه 
بیشـتِر امنیتـی منجـر شـده، بگیرنـد. آن هـا تأکیـد 
می کننـد کـه دولت وحدت ملی در بیشـتر از سـه 
سـال گذشـته، بـه اصلی تریـن تعهـداِت خـود در 
تفاهم نامـۀ سیاسـی عمـل نکرده و بـه همین دلیل، 
کشـور دچـار بحران خطرنـاک و ویرانگِر سیاسـی 

و امنیتـی شـده اسـت.
 امـا ایـن ظاهـِر آجنـدای نشســت قندهار اسـت 
کـرزی  آقـای  همـان خواسـت هاِی  آن،  اصـل  و 
می باشـد کـه حاال حامیاِن بیشـتری نیـز برای خود 
دسـت وپا نمـوده اسـت. شـاید یکـی از دالیلـی 
کـه برگزارکننـده گان نشسـت قندهـار نخواسـتند 
هدف هـای اصلـِی خـود را بـه صـورت روشـن 
بیـان کننــد، حرکت هایـی باشـد کـه در روزهای 
اخیـر در مخالفـت بـا برگـزاری جرگـۀ سـنتی از 
سـوی ارگ ریاسـت جمهوری سـازمان دهی شـد. 
از پاییـن کشـیدن تابلوهـای تبلیغاتـی لویـه جرگه 
در شـهرهای کشـور تا هشـدار ارگ بـه کارمندان 
برنامه هایـی کـه  دولتـی بـرای عـدم شـرکت در 
می کننـد،  تشـویق  را  جرگـه  لویـه  برگـزاری 
برگزارکننـده گان  نظـِر  تجدیـد  در  می تواننـد 
نشسـت قندهـار از هدف هـای اصلی شـان ظاهـرا 

باشـند. بـوده  موثر 
 بـا ایـن حال، نشسـت قندهـار پیامی ُجز سسـت 
سـاختن پایه هـای قـدرت دولـت وحـدت ملی و 
بـاز کـردن راه بـرای بدیـِل آن نمی توانـد داشـته 
باشـد. آقـای کرزی بـا تمام توان از هیـچ گزینه یی 
برای تحت فشـار قـرار دادِن دولـت و تن دادن به 

خواسـت های خـود فروگـذار نمی کنـد. هرچنـد 
افشـاگری های  بـر اسـاس آخریـن  او خـود  کـه 
رییـس پیشـین امنیـت ملـی، یکـی از اصلی تریـن 
حامیـان انتخاباتـی اشـرف غنی رییـس جمهـوری 
فعلـی کشـور بـوده و حتـا او بـا زیرکـی خـاص 
خـود، چنـان فضایـی را به وجـود آورد که کسـی 
متوجـه چنیـن قصـد و نیتـی در زمـان برگـزاری 

انتخابـات سـال 1۳9۳ نشـود.
او افـراد زیـادی را با تشـویق کردن به شـرکت در 
انتخابـات، عمـًا قربانـی مقاصد سیاسـِی خویش 
سـاخت. آقـای کرزی، زلمی رسـول وزیر پیشـیِن 
پیشـیِن  وزیـر  وردک  رحیـم  خارجـه،  وزارت 
قیـوم کـرزی  بـرادرِ خـود  وزارت دفـاع و حتـا 
را تشـویق بـه شـرکت در انتخابـات کـرد و بـه 
هرکـدامِ آن هـا بـه صـورِت جداگانـه گفـت کـه 
اگـر در انتخابـات شـرکت کننـد، برنده می شـوند؛ 
چـون او از آن هـا حمایـت خواهد کـرد. در حالی 
کـه آقـای کـرزی از قبـل بـا اشـرف غنی بـر سـِر 
کرسـی ریاسـت جمهـوری معاملـه کرده بـود. اما 
این کـه چـه چیزهایـی سـبب شـدند که او دسـت 
و آسـتین بـه سـقوط ایـن گزینـۀ اصلـی انتخاباتی 
خـود بزنـد، باید بـه مسـایل مختلفی توجه نشـان 

داد. 
بـه  از  پـس  کـه  نداشـت  انتظـار  کـرزی  آقـای 
قـدرت رسـیدن اشـرف غنی، از معادالت سیاسـی 
کنـار گذاشـته شـود و بـا او بـه عنـوان چهره یـی 
سـمبولیک و بـدون صاحیـِت اجرایـی برخـورد 
شـود. آقای کـرزی انتظار داشـت که بـا به قدرت 
رسـیدن اشـرف غنی، چـون زمـان حکومـت داری 
اصلـی  چهره هـای  از  یکـی  همچنـان  خـود، 
تصمیم گیری در کشـور باشـد و هیچ اتفاقی بدون 
رای و نظـِر او صـورت نگیـرد. امـا همان گونـه که 
گفتـه انـد، صد نفر بر سـِر خـوان غـذا بگنجند اما 

دو سـلطان در یـک اقلیـم نگنجنـد!
 رییس جمهـوری فعلـی بـه محـض رسـیدن بـه 
قـدرت سیاسـی، اولیـن اراده یـی که کـرد این بود 
کـه نقـش کـرزی را در مسـایل سیاسـی کشـور 
کمرنـگ سـازد و او را همان گونـه کـه بایـد اتفاق 
می افتـاد، خانه نشـین سـاخت. و ایـن چیـزی نبود 
کـه بـه مـزاِج آقـای کـرزی برابر باشـد. حـاال اما 
دیده شـود کـه نشسـت قندهـار، رویارویی کرزی 
و غنـی را بـه کـدام سـمت می کشـاند و باعـث 

پیــروزی کـدام یـک از آن ها می شـود. 
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نشست قندهار؛ 
کمک به دولت و یا تغییِرآن

 

بـه گـزارش خبرگـزاری سـام وطنـدار، اشـرف غنی رییـس 
حکومـِت وحـدت ملـی در نشسـت وزرای قلـب آسـیا در 
باکـو، از نابـودی گـروه داعش در افغانسـتان خبر داده اسـت.
آقـای غنـی روز جمعـه )10 قوس( در سـخناِن خـود در این 
نشسـت، از دسـتاوردهای بـزرِگ حکومتـش در سـه سـال 
گذشـته، شکسـِت گـروه داعـش در ایجـاد پایـگاه خافـِت 
خودخوانـده اش در افغانسـتان و فـرارِ آن هـا از والیت هـای 

کنـر و ننگرهـار یـادآوری نمـوده اسـت. 
نشسـت مقدماتـِی هفتمیـن دور کنفرانس قلب آسـیا یا »روند 
اسـتانبول« دربـارۀ افغانسـتان روز پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته بـا 
حضـور مقام های ارشـد کشـورهای عضـو، در باکـو پایتخت 
آذربایجـان آغـاز شـد. امنیت و مبـارزه با تروریسـم، مبارزه با 
جرایـم سـازمان یافته و مـواد مخـدر، گسـترش همکاری های 
اقتصـادی منطقه یـی، مسـالۀ مهاجـرت و گفت وگوهـا بـرای 
تأمیـن صلـح در افغانسـتان، از موضوعات اصلـِی مورد بحث 

در ایـن نشسـت خوانده شـده اند. 
آقـای غنـی در حالـی در این نشسـت شـرکت کـرده و چنین 
سـخنان و ادعاهـاِی بلندباالیـی را مطرح کرده اسـت که: اوالً 
بسـیاری از کارشناسـان و تحلیل گـراِن مسـایل افغانسـتان و 
منطقـه از انتقـال پایتخـت داعش به افغانسـتان خبـر می دهند؛ 
ثانیـًا شـمارِ حمـات انتحـاری و انفجـارِی تروریسـتان در 
افغانسـتان و متعاقبـًا شـمار تلفـاِت ملکی و مسـلکی در دورۀ 
ناکامی هـای  ثالثـًا  و  یافتـه؛  افزایـش  به شـدت  او  حکومـِت 
دولـِت مسـّما به وحـدت ملـِی او چنـان در هیـأِت نفاق های 
کـه  شـده  اظهرمن الشـمس  سیاسـی،  تشـنجاِت  و  قومـی 
حکایت هـای جالـب و شـرم آورش رسـانه های جهـان را پُـر 

اسـت. کرده 
در چنـد سـال حکومت داری آقـای غنی، گـراِف برخوردهای 
قومـی و سـمتی، زدوبندهـای تبــاری و زبانـی و در نهایـت 
شـکاف های عمیـِق سیاسـی ـ اجتماعـی سـیر صعـودی یافته 
و احسـاس می شـود در روزهـای اخیـر بـه اوِج خود رسـیده 
اسـت. آقـای غنی پـس از تصاحِب کرسـی مقامِ اوِل سیاسـی 
در افغانسـتان، همـۀ توش و تـواِن خود را بـه انحصارِ قدرت 
معطـوف کـرد و ایـن انحصارگـری را نیـز هماننـد انتخابـاِت 
دسیسـه ها  و  تهمت هـا  تقلب هـا،  انـواع  بـه  آلـوده   ،1۳9۳
سـاخت. بخـش عمـدۀ داسـتاِن ایـن انحصارگری هـا به دلیـِل 
شـهرِت بیـش از حّدشـان ضـرورت بـه یـادآوری نـدارد امـا 
بخـش قابـِل تذکـرش ایـن اسـت کـه آقـای غنـی همـۀ این 
کارهـا را زیـر نـامِ »وحـدت ملـی« انجـام داده و در این بازی 
نه تنهـا رقبـا، کـه حتـا برخـی از رفقـای اسـتراتژیِک دوران 

مبـارزاِت انتخاباتـی اش را دور زده اسـت.  
پایـگاه  تضعیـف  و  سیاسـی  توافق نامـۀ  از  آشـکار  عـدوِل 
اجتماعـِی داکتـر عبـداهلل عبداهلل به دلیـل رقابتی کـه میان آن ها 
جریـان داشـت و همین طـور حـذف سیاسـِی جنرال دوسـتم 
کارزارهـای  در  کـه  مقطعی یـی  و  ابـزاری  رفاقـِت  به دلیـِل 
انتخاباتـی ضـرورت دیده می شـد، شـاید بسـیار شـگفت آور 
نباشـد؛ امـا تجـارب نشـان داد کـه آقـای غنی در حـِق برخی 
از رفقای اسـتراتژیکش نیـز ماننِد آقای کـرزی، فریب کاری و 

وعده خافـی کـرده اسـت.
آقـای کرزی کسـی بود کـه در مقـام رییس جمهـور، امکانات 
و تمهیـداِت حکومتـی را بـه نفـِع پیـروزی آقـای غنـی در 
انتخابـات 9۳ بـه کار انداخـت و قـرارش بـا غنـی نیـز ایـن 
بـود کـه پـاِس او را در همـۀ امـورِ سیاسـی و مملکـت داری 
حفـظ کنـد و از شـکوه و عظمـِت او چیزی نکاهـد. تاش ها 
و دسـت وپا زدن هـای پراکنـدۀ آقای کرزی در فضای سیاسـی  
اجتماعـی افغانسـتان کـه مهم تریِن آن را می تـوان تاش برای 
برگـزاری لویه جرگـۀ خودخوانده خواند، نشــان داد که غنی 

بر سـِر کـرزی نیز کاه گذاشـته اسـت.
و  کاه گذاری هـا  و  رندی هـا  ایـن  همـۀ  نتیجـۀ  امـروز  امـا 
انحصارطلبی هـاِی آقـای غنـی ایـن اسـت کـه افغانسـتان بـا 
شـکاف های عمیـِق اجتماعـی و انقطاب هـای جـدِی سـمتی 
و سیاسـی مواجـه شـده، به نحـوی که نـه حکومت احسـاس 
بـه  مـردم  نـه  و  اپوزیسـیون،  گروه هـای  نـه  دارد،  امنیـت 
نمایش هـای راه افتـاده در چهاراطراف شـان اعتمـاد و اطمیناِن 
الزم را دارنـد. بـا ایـن اوصـاف، می تـوان بـه جـرأت گفـت 
کـه سیاسـت در افغانسـتان در ذیـِل حاکمیـِت آقـای غنـی 
بـه بُن بسـت و آسـتانۀ سـقوط رسـیده اسـت و غنـی هماننـد 
»پینوکیـو« در هـر محفـل و مجلـِس داخلـی و خارجی یـی 

ناچـار اسـت کـه الف بزنـد و دروغ   ببافـد!

قلب آسیا 
و الف های نخ نما
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شـرکت برشـنا قـادر بـه جمـع آوری پـول بـرق از مناطـق 
تحـت تصـرف طالبـان نیسـت. ایـن شـرکت، بـرق مناطـق 
ناامـن را تأمیـن می کنـد امـا نمی توانـد پـول بـرق را از ایـن 
مناطـق جمـع آوری نمایـد. زورمنـدان نیـز پـول برق شـان را 

نمی پردازنـد.
ضعف های شـرکت برشـنا در جمع آوری پول برق محسوس 
اسـت. ایـن شـرکت نمی توانـد حتا بـه سـاکنان پایتخت برق 
برسـاند. کمبود برق در شـهر کابل و والیات، به یک مشـکل 
جـدی تبدیـل شـده اسـت. در ایـن شـب ها کـه توزیـع برق 

نوبتـی شـده، نیمی از شـهر کابل تاریک اسـت.
شـرکت برشـنا به دلیل ناتوانـی در جمع آوری پـول برق، قادر 
نیسـت تا مقدار بیشـتر برق را از کشـورهای همسایه خریدار 

کنـد و یـا از منابع داخلـی برای تولید برق اسـتفاده کند.
صنایعـی کـه بـه بـرق نیـاز دارنـد، ایـن روزهـا متوقـف اند. 
کسـبه کاران کوچـک نیز مجبورند برای پیشـبرد کارهای شـان 
از جنراتـور اسـتفاده کننـد. اداراتـی که از کمپیوتـر و امکانات 
می کننـد،  اسـتفاده  کارهای شـان  پیشـبرد  بـرای  دیجیتالـی 

فعالیت های شـان بـا سـکتگی مواجـه می شـود.
»زندگی فلج است«

باشـنده گان شـهر کابل می گویند که در ۲۴ سـاعت، تنها ۴ تا 
۷ سـاعت در شـب بـرق دارنـد. احمدضیـا یک باشـندۀ کابل 
می گوید: »از زمانی که سـردی شـروع شـده، ما با مشـکات 
زیـاد مواجـه هسـتیم. از ۲۸ سـاعت شـاید هفـت یـا هشـت 
سـاعت بـرق داریـم. شـب ها وقتـی خـواب می کنیـم، بـرق 

می آیـد و وقتـی از خـواب بیـدار می شـویم، بـرق مـی رود. ما 
هیچ گونـه اسـتفاده یی از آن کـرده نمی توانیـم«.

ایـن باشـندۀ کابل کـه در یکـی از ادارات کار می کند، می گوید 
کـه وقتـی بـرق نباشـد، فعالیت هایـش متوقـف می شـود و 
نمی توانـد وظایفـی که به او سـپرده شـده را سـر وقـت انجام 
دهـد. او می افزایـد: »نبـود بـرق بـه ایـن معنـا اسـت کـه من 
نمی توانـم کار کنـم، چون بایـد از انترنت مـواد بگیرم، ترجمه 
کنـم، ایمیل هـا را چـک کنـم و مـواد مـورد نیـاز را از طریـق 
ایمیـل بـه دیگـران بفرسـتم. وقتـی برق نباشـد ایـن کارها در 

کل فلج اسـت«.
کمبـود بـرق در کابـل و والیـات هم چنـان سـبب شـد تـا 
نماینـده گان پارلمـان مقامـات وزارت انرژی و آب و شـرکت 
برشـنا را اسـتجواب کننـد. نماینـده گان گفتند که ایـن نهادها 

نتوانسـته اند وظیفۀشـان را بـه درسـتی انجـام دهنـد.
جنـرال نظیفه ذکی، نمایندۀ مردم کابـل در مجلس نماینده گان 
روز چهارشـنبه در جلسـۀ اسـتجواب این مقامـات گفت: »در 
فوق العـاده  برشـنا  ریاسـت  اسـت.  سـکته گی  کارهای شـان 
ضعیف اسـت. در یک سـمت برق همیشه اسـت و در سمت 

دیگـر اصًا نیسـت. پرچوی هـا نیز منصفانه نیسـت«.
ایـن نماینـدۀ پارلمـان بـا انتقـاد از شـرکت برشـنا گفـت کـه 
وقتـی مـردم بـرق ندارند نیز مبالـغ هنگفتی را به این شـرکت 
می پردازنـد در حالـی کـه برقـی بـرای مصـرف کـردن وجود 

ندارد.
رمضـان بشردوسـت نمایندۀ دیگـر مجلس گفت کـه وزارت 

انـرژی و آب و شـرکت برشـنا در توزیـع  بـرق منصفانـه 
عمـل نمی کننـد. او بیـان داشـت: »۳۵ درصـد مـردم کابـل در 
1۲ سـال گذشـته حتـا یـک ثانیـه بـرق ندارنـد. آن هـا از برق 
محـروم اسـت. ۴0 درصـد دیگـر مـردم کابـل در روز تنهـا ۶ 
سـاعت بـرق دارنـد. سـوال مـن این اسـت کـه چـرا رهبران 
چپـی، دموکراسـی، وزیران، نماینـده گان پارلمـان و معاونان ع 
و غ این هـا بـل بـرق را نمی پردازنـد. چـرا لیـن این هـا قطـع 

نمی شـود«.
براسـاس آمار شـرکت برشـنا، شـهر کابل بـه ۵۵0 میـگاوات 
بـرق نیـاز دارد، امـا مقـدار بـرق فعلـی در کابـل تنهـا ۲۶۵ 
میگاوات اسـت. وزارت انرژی و آب و شـرکت برشـنا گفتند 
کـه تأمیـن بـرق ۲۴ سـاعته در شـهر کابـل، بـه ایـن زودی ها 

نیسـت. ممکن 
در حـال حاضر تنها ۲0 درصد برق افغانسـتان از منابع داخلی 
تأمین می شـود و ۸0 درصد دیگر از کشـورهای تاجیکسـتان، 
ازبیکسـتان، ترکمنسـتان و ایـران وارد می شـود. تنها در سـال 
گذشـته افغانسـتان ۲۸۶ ملیون دالر برق خریداری کرده است.

اظهار عجز
مسـووالن شـرکت برشـنا می گوینـد کـه افزایـش نفـوس در 
شـهر کابـل، دلیـل اصلـی ناکامـی ایـن شـرکت در خدمـات 
برق رسـانی اسـت. ننگیالـی میاخیل، معاون عملیاتی شـرکت 
برشـنا گفـت: »سـاالنه در حـدود یـک و نیـم الـی دو میلیارد 
افغانی به طلبات برشـنا افزوده می شـود. ما در سـاحات ناامن 
برق رسـانی می کنیـم، امـا قـادر بـه جمـع آوری عوایـد خـود 

نیستیم«.
در یکـی دو سـال اخیـر، گزارش هایـی نشـر شـد کـه نشـان 

مـی داد پـول صرفیـۀ بـرق در والیـت هلمنـد بـه یـک منبـع 
عایداتـی بـزرگ بـرای طالبان تبدیل شـده اسـت. در صورتی 
کـه ایـن پـول بـه طالبان نرسـد، آن هـا لین بـرق کجکـی الی 

مرکـز لشـکرگاه را قطـع می کننـد.
در حـال حاضر تنهـا ادارات دولتی بیشـتر از ده میلیارد افغانی 
از پـول بـرق قرضـدار اند و این پـول را نمی پردازنـد. در کنار 
حکومـت، زورمنـدان و مقامـات بلندپایـۀ دولتـی نیز سـال ها 
بـرق مصـرف کـرده اند؛ ولـی در عـوض پولی نپرداختـه اند. 
آقـای میاخیـل گفـت: »یک کتگـور را مـا به شـکل زورمندان 
در برشـنا شـرکت داریم که متأسـفانه برق را مصرف می کنند، 

ولـی حاضر بـه پرداخت پول نیسـتند«.
امـا این جواب هـا برای نماینـده گان قانع کننده نبود. بسـیاری 
نماینـده گان خواهـان افشـا شـدن نـام مقاماتی شـدند که پول 

برق شـان را نمی پردازنـد.
ضعـف نهادهـای دولتـی در تأمیـن بـرق تنها معضل نیسـت. 
برقـی کـه در حال حاضر از کشـورهای آسـیای میانـه به کابل 
می رسـد نیـز گاهـی توسـط مخالفان مسـلح قطع می شـود و 
مـردم ماه هـا از داشـتن برق محروم می شـوند. از سـوی دیگر، 
پایه هـای بـرق از مسـیر سـالنگ عبـور کـرده کـه در فصـل 
زمسـتان بـه برفگیـر و اسـت بعضاً با سـرازیر شـدن برفکوچ 

بـرق کابـل قطع می شـود.
مقامـات وزارت انـرژی و آب می گوینـد کـه بـا رسـیدن برق 
ازبیکسـتان در سـال ۲01۸ کابـل صاحـب بـرق ۲۴ سـاعته 
خواهـد شـد، امـا نماینـدگان پارلمـان به ایـن باورند کـه این 

تنهـا یـک وعـده اسـت و در عمـل کاری انجـام نمی شـود.
 .

ــری  ــه رهب ــد ک ــخ، می  گوی ــی بل ــور وال ــد ن ــا محم عط
حکومــت مرکــزی مانــع اشــتراک مــان در نشســت قندهــار 

ــت. ــده اس ش
قــرار بــود یــک نشســت مشــورتی بــا اشــتراک حامــد کرزی 
رییــس جمهــور پیشــین، برخــی از اعضــای شــورای ملــی و 
شــخصیت های سیاســی، روز پنجشــنبه)9 قــوس( در والیــت 
ــن  ــل ای ــی دالی ــه  برخ ــا ب ــا بن ــود،  ام ــزار ش ــار برگ قنده

نشســت بــرای روز جمعــه بــه تعویــق افتــاد.
مســووالن در والیــت قندهــار نیــز گفته انــد کــه بنــا 
ــور و  ــای ن ــل آق ــای حام ــرواز هواپیم ــری از پ ــر جلوگی ب
همراهانــش، ایــن نشســت بــه تعویــق افتــاده و بــه حکومــت 
1۲ ســاعت فرصــت داده انــد کــه زمینــۀ پــرواز ایــن افــراد را  

ــار مســاعد ســازد. ــه قنده ــخ ب از بل
ــاون  ــر مع ــتم پس ــور دوس ــخ، بات ــی بل ــور وال ــد ن عطامحم
شــب  پنجشــنبه  کــه  جمهــوری  ریاســت  نخســت 
ــه  ــد، ب ــرک کنن ــار ت ــد قنده ــه قص ــخ را ب ــتند بل می خواس
ــردودگاه  ــا در ف ــل آن ه ــه هواپیمــای حام صــورت غیرمترقب
موالنــا جــال الدیــن محمــد بلخــی اجــازه پــرواز نیافــت و 
ــتند. ــاره برگش ــار دوب ــاعت انتظ ــک س ــتر از ی ــد از بیش بع
پــس از آن، آقــای نــور بــا نشــر یــک نــوار تصویــری گفــت 
کــه حکومــت مانــع اشــتراک آن هــا در جلســه یی کــه قــرار 
بــود بــه روز جمعــه در قندهــار برگــزار گــردد، شــده اســت.
آقــای نــور تأکیــد کــرده کــه ایــن کار ســبب سســت شــدن 

پایه هــای حکومــت وحــدت ملــی خواهــد شــد.
او گفتــه کــه بیشــتر از 90 دقیقــه در داخــل هواپیمــا منتظــر 

بوده انــد، بیشــتر از زمانــی اســت کــه یــک هواپیمــا فاصلــه 
ــد. ــار را طــی می کن ــا قنده ــزار ت م

ایــن در حالــی اســت کــه مســووالن در نشســت قندهــار بــا 
ــاعت  ــت 1۲ س ــه حکوم ــی ب ــس مطبوعات ــزاری کنفران برگ
مهلــت داده انــد کــه اجــازه پــرواز بــه مهمانــاِن کــه از شــمال 

ــد صــادر شــود. ــت می رون ــن والی ــه ای ب
همایــون همایــون معــاون اول مجلــس نماینــده گان در یــک 
ــاعت  ــت 1۲ س ــرای حکوم ــه ب ــه  ک ــری گفت ــت خب نشس
مهلــت می دهیــم کــه مهمانــان مــا بــه قندهــار برســند. او بــا 
انتقــاد تنــد از حکومــت گفــت: والــی بلــخ و مهمانــان دیگــر 
از شــمال، مهمــان مــردم قندهــار بودنــد. امــا حکومــت بــه 

مهمانــان مــا اجــازه پــرواز را نــداده اســت. 
از ســویی هــم، اداره مســتقل هوانــوردی نیــز بــا نشــر 
خبرنامه یــی گفتــه کــه قــرار بــود هــوا پیمــای حامــل عطــا 
محمــد نــور والــی بلــخ و همراهانــش ســاعت 9:1۵ شــام در 
فــرودگاه قندهــار بــه زمیــن بنشــیند کــه بــه دلیــل محدودیت 
ــه  ــاز ب ــه نی ــار ک ــبانه در قنده ــرواز ش ــام پ ــات انج امکان
هماهنگــی الزم بــا نیروهــای ناتو مســتقر در فــرودگاه قندهار 

ــری شــده اســت.  ــن هواپیمــا جلوگی ــرواز ای داشــت از پ
در همیــن حــال، روز گذشــته نامه یــی کــه از ریاســت امنیــت 
ــده، در آن  ــانی ش ــی به همرس ــبکه های اجتماع ــی در ش مل
بــه نقــل از ریاســت دفتــر رییــس امنیــت ملــی گفتــه شــده 
کــه قــرار اســت یــک هواپیمایــی حامــل سیاســیون توســط 

نیروهــای شورشــی بمب گــذاری و منفجــر شــود.
از ســویی هــم، بشــیر احمــد تینــج، عضــو مجلــس 

ــان  ــداً از ســفر آقای ــه ارگ عم ــه اســت ک ــده گان، گفت نماین
ــت. ــرده اس ــری ک ــار جلوگی ــه قنده ــتم ب ــور و دوس ن

ــود  ــتقیماً خ ــه مس ــه ک ــگاران گفت ــه خبرن ــج ب ــای ته ین آق
رییــس جمهــور مســوولیت دارد. امــا جنبــش، ارگ ریاســت 

ــد. ــوول می دان ــوری را مس جمه
ایــن در حالــی اســت کــه اخیــراَ فشــار های بــاالی حکومــت 
وحــدت ملــی افزایش چشــم گیری داشــته اســت. برخــی از 
ــت پیشــین،  ــات ارشــد حکوم ــای سیاســی و مقام جریان ه
حکومــت وحــدت ملــی را ناتــوان در امــر حل چالش هــای 
کنونــی می داننــد و خواهــان برگــزاری لــوی جرگــه ســنتی 

و ایجــاد ادارۀ موقــت هســتند. 
ــا زد  ــی ب ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــد ک ــاور دارن ــان ب آگاه
وبند هــای سیاســی و قومــی گرفتــار اســت. ســران حکومــت 
ــای  ــری زد  وبند ه ــال درگی ــش از دوس ــی بی ــدت مل وح
قومــی و و ســمتی بوده اند و هیــچ راهبــردی مبنــی بــه 

راه حــل  چالش هــای کنونــی نداشــته اند. 
ــی  ــد کــه ســه ســال از عمــر حکومــت کنون ــان می گوین آن
ســپری شــده اســت، امــا ایــن حکومــت تاهنــوز نتوانســته 
زمنیــۀ برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و لســوالی ها را فراهــم 

کنــد.

ــح  ــت صری ــا مخالف ــنتی ب ــه س ــزاری جرگ ــد برگ هرچن
ریاســت جمهــوری و ریاســت اجرایــی روبــرو اســت، امــا 
ــه یکــی آن حامدکــرزی  ــن جرگــه ســنتی ک طــرف داران ای
ــکات  ــل مش ــت، آن را راه ح ــین اس ــور پیش ــس جمه ریی

ــد. ــور می دان ــی در کش کنون
ــز  ــار نی ــه نشســت قنده ــد ک ــاور دارن ــان ب برخــی از آگاه
ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــای مقدمات ــن تصمیم ه ــر گرفت به خاط
ــت  ــه مخالف ــت ب ــن باب ــت، از ای ــنتی اس ــه س ــوی جرگ ل
حکومــت وحــدت ملــی روبــرو شــده اســت و جلوگیــری از 
پــرواز هــوا پیمــای حامــل آقــای نــور و بــا تــور دوســتم نیــز 
ریشــه درهمیــن مخالفت هــای دارد. امــا برخــی از اشــتراک 
ــه  ــن نشســت ب ــه ای ــد ک ــن نشســت می گوین ــده گان ای کنن
میزبانــی جنــرال عبدالــرازق فرمانــده امنیــه قندهــار برگــزار 
شــده اســت و هیــچ ارتبــاط بــا لویــه جرگــه ســنتی نــدارد.
ــود  ــه خ ــه ب ــت در رابط ــن نشس ــه در ای ــان می گویندک آن
ــه  ــور گرفت ــس جمه ــرف ریی ــه در ارگ از ط ــری های ک س

ــد. ــد ش ــه خواه ــم گرفت ــود تصمی می ش

شرکت برشنا:

پول   توان  جمع  آوری  
ریم ندا ا   ر برق 

عطا محمد نور:

ورود    رهبری   حکومت  مانع  
به قند هار   شد ما  

ابوبکر صدیق
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پایانی
ش سوم و 

بخ

راه به افکار 
خّلق و زیبا

همیشـه برنامه هـای بلندمدت داشـته باشـید حتا اگـر آن را هر روز 
تغییـر دهید 

نفـس برنامه ریـزی بـرای زنده گی خـود، بـه تنهایی باارزش اسـت 

و تغییـر دادن آن، بـه مـا کمـک می کنـد کـه چیزهای جدیـدی یاد 
بگیریم. 

اشتباه کنید 

ممکـن اسـت در اولیـن تـاِش خـود مرتکـب اشـتباهات زیـادی 

شـوید، امـا کارتـان را پیـش بـرده و تمـام کنیـد. اشـتباهات خـود 

را یادداشـت کـرده و سـپس دوبـاره بـه کار بپردازیـد و این بـار از 

تکـراِر اشـتباهات جلوگیـری کنیـد. به گفتـۀ شکسـپیر، تردیدهای 

مـا خاین انـد و بـا تـرس از تـاش، مـا را از موفقیـت دور می کنند. 

عواملـی کـه در ضمـِن کار باعـث افزایـش مهارت های تان شـده اند 

را یادداشـت کـرده و گاهـی بـه آن هـا مراجعـه کنید تـا برای تان به 
تبدیل شـوند.  عادت 

به مسایل از زوایای مختلف نگاه کنید 

چنان چـه می خواهیـد مسـاله یی را حـل کنیـد، راه هـای مختلفـی 

را امتحـان کنیـد و اگـر راه اول را بـه هر دلیلی مناسـب تشـخیص 

از  را  تصـورات  و  ایده هـا  کنیـد.  امتحـان  را  دوم  راه  نداده ایـد، 

دیدگاه هـای مختلـف بررسـی کنیـد. بـرای مثـال آیـا کسـی که در 

چیـن رشـد کـرده و بزرگ شـده، در مـورد یک موضـوع خاص به 

همـان شـکلی فکـر می کنـد کـه یـک نفـر در ایرلند؟ 

آرامش خود را حفظ کنید 

خویشـتن داری بـه شـما کمـک می کند تـا منصف و بی طـرف باقی 

بمانیـد و بهتـر فکـر کنیـد. چنان چه به بحـث و مجادلـه بپردازید و 

خون سـردی خود را از دسـت دهیـد، توانایی خود را بـرای منطقی 

و عاقانـه فکـر کردن از دسـت خواهید داد. 

در جست وجوی حقیقت باشید 

در  قضاوتـی  هـر  از  قبـل  کنـد،  فکـر  خـوب  کـه  کسـی  هـر 

آیـا  کـه  کنیـد  پرسـش  خـود  از  اسـت.  حقیقـت  جسـت وجوی 

تمـام حقایـق را به طـور کامـل در دسـترس داریـد. آیـا کمبـودی 

در اطاعات تـان وجـود دارد کـه شـما را از حقیقـت و یـا راه حـل 
مسـاله دور کنـد. 

چنان چه در موردی شک دارید، حتمًا از کسی بپرسید 

هرگز از سوال کردن نهراسید. 
مردم را درک کنیم 

کسـانی کـه با شـما صحبـت می کنند، همیشـه ایـن انتظـار را دارند 

کـه بایـد حرف شـان را بـه طریقـی بـه شـما ثابـت کنند. به راسـتی 

علـت این توقـِع آن ها چیسـت؟ 

تجربه، مهم ترین مرجِع ماست 

چنان چـه مطلبـی را می شـنویم، بایـد ببینیـم آیـا واقعـًا در زنده گِی 

مـا اتفـاق افتاده اسـت یـا نه. همیشـه به خاطر بسـپارید کـه بیش تر 

حقایـق نسـبی اند و بیـن حقیقـت و عقیـده، تفـاوت وجـود دارد. 

کلمـات را بـا احتیـاط و دقت بـه کار برید و هیچ گاه خـود را گول 

نزنیـد. فکـر نکنیـد که بایـد پیوسـته دنباله رِو مردم باشـید.
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فنونی  امریکایی،  صنایع   ،19۴0 سال های  طی 
از بازاریابی را به کار می برند که موجب فقری 
نمادین و در عین حال لیبیدینال در مخاطبان و 
مشتریان می شود. این فقر، به از دست دادِن آن 
چیزی منجر می شود که من آن را »نارسیسیزم 

بنیادین« می نامم.
که  نیست  متوجه  صنعتی«  مابعد  »افسانۀ  این 
کنترل هم زماِن  بر  معاصر،  قدرت سرمایه داری 
تولید و مصرف که فعالیت های توده ها را نظم 
این  پایۀ  بر  نظریه،  این  است.  استوار  می دهد، 
فکر غلط بنا شده که فرد در تضاد با گروه است.
روندی  فرد  که  داد  نشان  به خوبی  سیموندون 
است که مدام در حال شدِن آن چیزی است که 
هست؛ در حقیقت او تنها از طریق جمع است 

که به طور شخصی به فردیت می رسد. 
آن چه به فردیت رسیدن »ذاتًا جمعی« را ممکن 
می سازد، این است که هر آدمی با ویژه گی های 
خاِص خود چیزی که سیموندون »اندوخته های 
پیش فردی« می نامد و مشترک همه است را از 
»اندوخته های  این  حیات  ادامۀ  کند.  خود  آِن 
پیش فردی« منوط به این است که هر فردی آن 
را به طور ویژه و منحصر به خود تصاحب کند 
و سپس با تقسیِم آن با همۀ افراد، آن را تغییر 

دهد.
اتفاق  صورتی  در  تنها  بودن،  سهیم  این  اما 
می افتد که هر بار فردی و ویژه باشد. یک گروه 
اجتماعی از ترکیب یک »هم زمانی« و یک »در 
زمانی« تشکیل شده است: »هم زمانی«؛ زیرا همه 
مشترک جمعی  ارثیه یی  این  به  متعلق  را  خود 
اجتماعی،  گروه  زیرا  زمانی«؛  »در  و  می دانند 
اعضایش  پیش فردی«  »اندوختۀ  ویژۀ  تصاحب 

را ممکن و مشروع می سازد.
تا  دارند  سعی  برنامه ها  صنایع  که  حالی  در 
»هم زمانی« و »در زمانی« را در تضاد با هم قرار 
دهند؛ به این منظور هم زمانی گسترده و وسیعی 
تصاحب  عمد،  به  تا  می آورند  وجود  به  را 
توسط  که  پیش فردی«  »اندوخته های  »ویژه«ی 

برنامه ها ساخته شده است را، ناممکن کنند.

ویرانۀ نارسیسیزم 
پاشیده گی  ازهم  نابودی  به  نمادین،  فقر  این 
جمع  و  فرد  می انجامد.  سیاسی   - اقتصادی 
تنها  بازاریابی،  پدیدۀ  مسالۀ  دیگر  هرچند 
ضمانت تجدید تولید نیست، بلکه کنترل کردن 
دسته بندی  و  گوناگونی  تولید،  تجدید  تولید، 
»انرژی های  این  ولی  است؛  احتیاجات  کردِن 
مثابه  به  را،  نظام  که عملکرد  وجودی« هستند 
مصرف  و  کننده گان  تولید  امیال  محصول 
مثل  کار،  یعنی:  می کنند؛  تضمین  کننده گان 
مصرف، نشان گر لیبیدوی جذب شده و جهت 

یافته است.
کار، عمومًا اصل و تعالی بخِش واقعیت است؛ 
اما کار صنعتی تقسیم بندی شده، هرچه کمتر، 
چنین  و  می باشد  تعالی بخش  رضایت  موجب 
کردِن  مصرف  از  روز  به  روز  مصرف کننده یی 
او  تکرار،  به  بی اختیار  میل  می برد:  لذت  کمتر 

را بی حس کرده و از جوش و خروش انداخته 
است.

نوسان اند،  در  جوامع  که  کنترل،  جوامع  در 
سعی می شود تا از طریق تکنولوژی های صدا و 
تصویر و دیجیتال زمان های آگاهی و ناآگاهی 
جسم و روح را تحت تأثیر قرار دهند. در دورۀ 
مافوق صنعتی، زیبایی شناسی که هم چون بعدی 
نمایش  به صحنۀ  هم  و  به ساح  هم  نمادین، 
جنگ اقتصادی تبدیل شده است، شرطی کردن 
تجربۀ  جایگزین  را  وسیع  معیار  در  توده ها 

ملموس افراد، شخصی و یا اجتماعی، می کند.
و  محاسبات  تکنولوژی  با  بیستم،  قرن 
سرمایه گذاری،  و  تولید  کنترل  برای  اطاعات 
و با تکنولوژی ارتباطات برای کنترل مصرف و 
رفتار های اجتماعی و سیاسی، بهترین شرایط و 
پیوند بین تولید و مصرف را به وجود آورد. در 
حال حاضر، این دو حوزه با هم یکی شده اند.

امروز فریب بزرگ، دیگر »جامعۀ سرگرمی ها« 
نیست؛ بلکه »شخصی سازی«ِ احتیاجات فردی 
وی  »دی  تولید  از  گواتاری«  »فلیکس  است. 
کردِن  یعنی خصوصی  می گفت،  سخن  دوئل« 
ویژه گی ها از طریق الزام آن ها به تکنولوژی های 

شناختی و معرفتی.
مشخصات  تعیین  طریق  از  تکنولوژی ها  این 
جدید  روش های  دیگر  و  کننده گان  استفاده 
فروید،  پاولوف و  از  با کمک گرفتن  کنترل و 
موجبات استفادۀ هوش مندانه از مشروط کردن 

کنش ها را به وجود آوردند.
که  دارند  وجود  سرویس هایی  همین،  برای 
کتاب های  خواندن  به  را  کتابی  خواننده گان 
کتاب  همین  خواننده گاِن  توسط  که  دیگری 

خوانده شده، ترغیب می کنند؛ یا مثًا موتورهای 
ارزش  مراجعی  به  انترنت  در  جست وجو 
می دهند که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و 
با این کار تعداد مراجعه و کیفیت و دقت آن را 

افزایش می دهند.
واحدی  دیجیتالی  ماشین های  پس،  این  از 
تولید  روند  واحد،  معیارهای  و  ضابطه ها  با 
در  را،  شدن  برنامه ریزی  قابل  ماشین های 
قابل  دور  راه  از  که  انعطافی  قابل  کارگاه های 
کنترل(؛  )ریموت  می کنند  هدایت  کنترل اند، 
به  عمدتًا  که  ماشینی هایی  آدم  هدایت  یعنی 
ماشین های  این  شده اند.  تبدیل  تولید  حافظۀ 
هستند،  بازاریابی  خدمت  در  که  دیجیتالی 
برعکس  می کنند.  سازمان دهی  نیز  را  مصرف 
دیگر  مسالۀ  می پنداشت،  بنیامین  که  آن چیزی 
استقرار نارسیسیزم توده یی نیست؛ بلکه انهدام 
گستردۀ نارسیسیزم فردی و جمعی، به علت به 

وجود آمدن »تودۀ وسیع« )هایپر مس( است. 

مسالۀ ویژه گی 
فرانسه  در  که  چیزی  رو،  این  از 
نامیده  فرهنگی«  »استثنای  نام  به 
این  بر  غمگینی  سرپوش  می شود، 
قدر  هر  است.  اساسی  پرسش های 
این  از  برآمده  اقدامات  که  هم 

مفهوم، ضروری باشند.
یک  عنوان  به  برداشتی،  چنین  اما 
بهره برداری  مورد  سیاسی،  شعار 
موجب  و  می گیرد  قرار  ابزاری 
فکر  از  بهره برداران  این  تا  می شود 

و تامل معاف شوند.
این  شعاری،  تعاریف  و  سخنان 
جهان  آیندۀ  برای  اساسی  پرسش 
منطقه یی   ،۲ درجه  مساله یی  به  را 
تبدیل  صنفی  حتا  و  ناحیه یی،  و 
کرده است، مثل همۀ استدالل هایی 
تجاری  توافقات  چارچوب  در  که 
و  می گیرد،  انجام  بین المللی 
استثنایی  موازین  نابودی  هدف شان 
فرهنگ،  به  توجه  اما  می باشد. 

اهمیتی بنیادین دارد. 
که  رسیده  فرا  آن  زمان  دیگر 
بیدار  نماینده گان شان  و  شهروندان 
شوند: پرسش در مورد ویژه گی، به 
و  است  شده  تبدیل  اساسی  سوال 
نمی تواند  آینده  برای  سیاستی  هیچ 
آن که  مگر  باشد  داشته  وجود 
فرهنگی  هویتی  خاص  ویژه گی های  سیاست 
باشد، در غیر این صورت، ناسیونالیسم افراطی 

و انتگریسم از هر نوعی رشد خواهد کرد. 
از ۲1 آپریل ۲00۲ تا ۲۸ مارچ ۲00۴ جنبشی 
سیاسی  مسووالن  به  که  آمد  وجود  به  فزاینده 
به طور عام سرایت کرد، و آن مبارزه علیه فقر 
نمادین و روانی است؛ فقری که ناگزیر به فقر 
سیاسی نیز منجر می شود. و تصادفی نیست که 
مسایل  با  ارتباط  در  دولت  سیاسی  فروپاشی 
مربوط به فرهنگ و پژوهش متبلور شده است. 
پرسش فرهنگی، یک امر زودگذر و بی اهمیت 
نیست، بلکه در مرکز اصلی سیاست قرار دارد؛ 
زیرا فرهنگ، همان چیزی است که فعالیت های 
صنعتی، به طور عمده، سعی در جذب آن دارند.
مرحلۀ  در  می باید  نیز  سیاست  دست اندرکاران 
به  نه  باشند،  فرهنگی  سیاست مداران  اول، 
مراجعان  به  فرهنگ  وزارت  پرداختن  معنای 
به  مربوط  حرفه های  در  مختلف  و  گوناگون 
فرهنگ؛ بلکه به معنای انتقاد از محدودیت های 
ساختارهای سیاسی و اقتصادی مافوق صنعتی 
که باعث نابودی سازمان های اجتماعی هستند؛ 
سازمان هایی که روند فردیت یافتِن شخصی و 

جمعی بر آن استوار است.

گرفته شده از: باشگاه اندیشه
در  می توانید  را  استیگر  مقالۀ  اصل  )یادداشت: 

پایگاه انترنتی لوموند دیپلماتیک پیدا کنید.(

برده گی 
در جامعۀ 
فراصنعتی

بخش سوم و پایانی

نویسنده: برنار استیگر
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چکیــده
سلفیان و دیگر گروه ها و فرقه های محافظه کار و سنت گرای 
دینی، بر حجیت و قدسیِت آرا و افکارِ سلف پای می فشارند 
مصادیِق  از  را  پیشینیان  بینِش  و  منش  روش،  از  عدول  و 
نخست  حاضر  نوشتار  می پندارند.  انحراف  و  کژروی 
و  سنجش  ترازوی  در  را  سلف  فهم  حجت انگارِی  ادلۀ 
تیوریِک  زیرساخت های  سپس  و  می گذارد  راستی آزمایی 
بازخوانِی انتقادی فهم و فکِر سلف را مورد بحث و بررسی 
قرار می دهد. شناخت این زیرساخت ها از آن رو اهمیت دارد 
بَِرهیم  که ما را کمک کند از چنبرۀ فهم و فکِر گذشته گان 
و با توجه به استلزامات و مقتضیات دنیای نوین، به فهمی 

امروزین از دین نایل آییم. 
کلیدواژه ها: سلف، خلف، فهم، حجیت، بازخوانی انتقادی، 

دین، نوفهمی.  

1( مقدمه
تاریخ  هجری،  چهارم  سدۀ  از  بعد  اسامی  اندیشۀ  تاریخ 
تکرارها، نشخوارها، حاشیه نگاری ها و تعلیقه نویسی هاست.

گویا در جغرافیای فکر و فرهنگ اسامی، قافلۀ زمان در مرز 
میراِث فکرِی پیشینیان ایستاده است و »گذشته« را به »ابدیت« 
پیوند زده است و »اکنون« و »آینده« را به الگوبردارِی بدون 

قید و شرط از »گذشته« وادار کرده است. 
و  است  غوطه ور  »گذشته«  در  اسامی  معاصر  اندیشۀ 
از  یکی  بنیاد  بر  شناور.  سلف،  دین شناختِی  میراث  در 
پیش انگاره های اندیشۀ معاصر اسامی، »گذشته« یی که سلف 
آن  متفاوت است؛ زیرا  با دیگر گذشته ها  در آن می زیسته، 
آن  حجیِت  و  مرجعیت  و  نمی شود  سپری  هرگز  »گذشته« 
در پهنای »اکنون« و درازنای »آینده«، ثابت و پابرجا می ماند.   
دیوارۀ  پِس  در  را  اسامی  معاصر  گفتمان  پیش انگاره،  این 
ستبِر تقلید از فهم و فکر سلف، اسیر و محصور کرده است. 
هرچند این گفتمان به لحاظ تیوریک قائل به قداسِت فهم 
پاسداری  و  حفاظت  آن  از  گونه یی  به  اما  نیست،  سلف 
می کند که کسی از ترس تکفیر و تفسیق، جرئِت ارایۀ فهم 
متفاوت از دین را به دل راه نمی دهد. تدریس، توضیح، تکثیر 
و ترویج افکار سلف، مهم ترین وظیفۀ مجامع علمی ـ دینی 
جهان اسام می باشد و این مجامع عمدتًا در آستاِن استنباط 
و اجتهادِ گذشته گان به پاسبانی نشسته اند و باب ارایۀ قرائتی 
دین پژوهاِن  روی  به  را  سلف  فهِم  با  مخالف  و  متفاوت 

معاصر بسته اند. 
حجیِت سنگین و مرجعیِت سهمگین میراِث فکری سلف، 
تعامل و مواجهۀ مستقیم مان با آموزه های وحیانی را دشوار 
را همواره  قرآن و سنت  ما  است.  ناممکن ساخته  احیانًا  و 
این متون را  از  آنان  از پس عینِک سلف می خوانیم و فهم 
درخورِ  پرسش های   اما  می دانیم.  ممکن  فهِم  صحیح ترین 
تأمل این است که: آیا ما به لحاظ دینی، مکلف به پیروِی 
بی چون و چرا از فهِم سلف هستیم؟  در کجا الزام شده است 
که دیندارِ پسین، قواعد دین شناختِی دیندار پیشین را ماک 
فراخور  به  بودند  توانسته  پیشین  دینداران  اگر  دهد؟  قرار 
و  وحی شناسی  برای  قواعدی  خود  زمینۀ  و  زمانه  نیازهای 
دین  نتوانند  امروزین  دینداراِن  چرا  کنند،  وضع  دین فهمی 
زیست جهاِن خویش  مقتضیاِت  و  استلزامات  فراخور  به  را 

بفهمند؟ کسانی که مدعی حجت انگارِی فهم سلف اند، چه 
اقامه می کنند؟ کاستی ها و  اثبات مدعای خود  برای  ادله یی 
فهِم  انتقادی  بازخوانِی  آیا  و  چیست  ادله  این  ناراستی هاِی 

سلف ممکن و مطلوب است؟
نوشتار حاضر بر آن است تا ادلۀ طرفداران برتری و حجیت 
فهِم سلف از دین را در ترازوی نقد بگذارد و از رِخ کاستی ها 
زیرساخت های  ادامه،  در  و  بردارد  پرده  آن  کژی های  و 
تیوریِک بازخوانِی انتقادی فهم سلف از دین را مورد بررسی 

و بازشناسی قرار دهد.
2( واژه شناسی

به اصل بحث، دامنۀ معنایی واژه ها و مفاهیِم  از ورود  قبل 
»سلف«، »فهم«، و »بازخوانِی انتقادی« را مشخص می کنیم تا 
افق مرادِ نگارنده از این مفاهیم برای خواننده گشوده تر شود.

1( سلف 
معنای  به  لغت  در  و  »خلف«  واژۀ  متضاد  »سلف«  واژۀ 
همین  به  نیز  قرآن  در  واژه  این  می رود.  کار  به  »پیشینیان« 
مفهوم به کار رفته است. آیۀ ۵۶ سورۀ زخرف، این واژه را در 
مقام سخن از فرعون و هوادارانش به کار می برد و آنان را 
سلِف کافران و ستمکاراِن پسین قلمداد می کند: »َفَجَعْلنَاُهْم 

َسَلفًا َوَمثًَا لِْلِخِریَن«.   
اما در اصطاح، واژۀ سلف طبق نظر مشهور، بر سه گروه  

ذیل اطاق می شود:
•    صحابه: کسانی که خود شخصًا به دیدار پیامبر معظم 
اسام مشرف شدند، سخنش را شنیدند در در زمان حیات 

آن حضرت به اسام گرویدند. 
•     تابعین: کسانی که صحابۀ پیامبر را ماقات کردند و دین 

اسام را از آن ها فرا گرفتند.
•    اتباع تابعین: کسانی که تابعین را دیدند و از رهنمایی های 

آن ها بهره مند گردیدند.
فوق،  مشهورِ  تعریف  به  تمسک  با  نیز  حاضر  نوشتار 
تابعین  اتباع  و  تابعین  صحابه،  گروه  سه  بر  را  سلف  واژۀ 
و  »پیشینیان«  واژۀ  دو  نیز،  مواردی  در  البته  می کند.  اطاق 

»گذشته گان« را به عنوان مترادف سلف به کار می برد.
2( فهم

و  قرائت  از  است  عبارت  نوشتار  این  در  »فهم«  از  منظور 
تفسیری که سلف از متون بنیادین اسام، یعنی قرآن و سنِت 
واژۀ  حاضر  نوشتار  دیگر،  تعبیری  به  داده اند.  ارایه  صحیح 
»فهم« را بر آرای اجتهادی و آثار و افکاری که از صحابه، 
کامی،  فقهی،  مسایل  به  پیوند  در  تابعین  اتباع  و  تابعین 

تفسیری و ... بر جای مانده است، اطاق می کند. 

3( بازخوانِی انتقادی
بازخوانی انتقادی فهم سلف یعنی بررسی و بازشناسِی نقاط 
بازخوانی  داعیه داراِن  آنان.  فکری  میراِث  ضعِف  و  قوت 
دست شستن  و  گسستن  هوای  لزومًا  سلف،  فهم  انتقادی 
تاش  بلکه  نمی پرورند،  سر  در  را  پیشینیان  میراِث  از 
روش های  از  استفاده  با  را  سلف  اجتهادِی  آرای  که  دارند 
در  تاریخی  و  هرمنوتیکی  زبان شناختی،  پدیدارشناختی، 
ترازوی سنجش بگذارند، سویه های مثبِت آن را برگزینند و 

جنبه های منفِی آن را کنار بنهند. 
بازخوانِی انتقادی فهم سلف با درنظرداشت معیارهای ذیل 

صورت می گیرد:
روزگار  در  سلف  افکارِ  و  آثار  اثربخشی:  و  کارایی      •
آنان  بوده است؛ زیرا که  کارآمد  اثربخش و  قطعًا  خودشان 
دین را به فراخورِ پرسش ها و چالش های زمانه و زمینه یی 
که در آن می زیستند، تفسیر کرده اند. اما آیا این آثار و افکار 
تا کنون کارآمد و اثربخش اند و با فضای فکری، فرهنگی، 
معاصر همخوانی و سازگاری  تاریخی روزگارِ  و  اجتماعی 
تاش  سلف  فهِم  انتقادی  بازخوانی  داعیه داراِن  دارند؟ 
می کنند تا این پرسش را به صورت عینی و روشمند پاسخ 
شناسایی  را  پشینیان  فکِر  و  فهم  کارآمِد  جنبه های  بگویند، 

کنند و جنبه های ناکارآمِد آن را کنار بگذارند. 
•    انطباق با عقالنیت معاصر: عقانیت پدیده یی تاریخی ـ 
اجتماعی است. یک پدیده می تواند در عصری عقانی باشد 
و در عصری دیگر غیرعقانی قلمداد شود. آن چه در روزگار 
سلف عقانی و ُعقایی به نظر می رسید، لزومًا برای انساِن 
معاصر چنین به نظر نمی رسد. مثًا ازدواِج زودهنگامِ دختران 
و پسران در عصر سلف امری کامًا عقانی و ُعقایی بوده 
است و عمومِ خردمنداِن آن روزگار با آن مخالفتی نداشتند 
و آن را پسندیده می انگاشتند؛ اما در روزگار معاصر، نکاح 
با  است.  غیرعقانی  و  مذموم  یک سره  امری  صغیر/صغیره 
فهِم  انتقادی  بازخوانی  داعیه داراِن  فوق،  نکتۀ  درنظرداشت 
در  را  سلف  افکار  و  آثار  که  اند  تقا  و  تاش  در  سلف 
روشنایی استلزامات و مقتضیاِت عقانیِت معاصر بسنجند، و 
جنبه های ُعقایی و عقانِی آن را برجسته سازند و از اِعمال 

سویه های غیرعقانِی آن بپرهیزند. 
۳( نقد و بررسِی ادلۀ حجت انگارِی فهم سلف از دین 

کسانی که فهم سلف را حجت می پندارند، برای این پندارِ 
خود ادله یی اقامه می کنند. ما در ذیل مهم ترین ادلۀ آنان را بر 
می شماریم و هریک را در ترازوی نقد و سنجش می گذاریم 

و نقاب از رِخ کاستی ها و کژی های آن برمی داریم:
یکم( ادلۀ قرآنی

فهم سلف  به حجیت  قایاِن  که  قرآنی یی  ادلۀ  از  یکی   )1
اثبات مدعای خود بدان تمسک می جویند، آیۀ صدم  برای 
لُوَن مَِن الُْمَهاِجِریَن َوالْنَْصارِ  ابُِقوَن الْوَّ سورۀ توبه است: َوالسَّ
َوأََعدَّ  َعنُْه  َوَرُضوا  َعنُْهْم   ُ اهللَّ َرِضَي  بِإِْحَساٍن  اتَّبَُعوُهْم  َِّذیَن  َوال
لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها الْنَْهاُر َخالِِدیَن فِیَها أَبًَدا َذلَِک الَْفْوُز 

الَْعِظیُم. 
طرفداراِن حجیت فهِم سلف با تمسک به این آیت معتقدند 
پسینیان  و  است  واجب  سلف  فکِر  و  فهم  از  متابعت  که 
مکلف اند که در مسایل عقیدتی و عملی از پیشینیان پیروی 
آنان بسپارند؛  کنند و زمامِ ذهن و ضمیِر خود را به دست 
زیرا که شناخت درسِت دین جز در روشنایی آثار و افکار 
از چشمه سارِ  که  فهمی  هر  و  نیست  ممکن  راستین  سلِف 
اندیشۀ سلف مایه نگیرد و با راه و رسِم آنان سازگار نباشد، 
حجیت  و  اعتبار  مدارِ  از  و  می شود  قلمداد  ناروا  و  باطل 

ساقط می گردد. 
که  دارد  قرار  آیاتی  سیاق  در  آیه  این  بررسی:  و  نقد 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  تبوک  جنگ  جریان شناسِی 
می دهند. در آستانۀ جنگ تبوک که در ماه رجب سال نهم 
اعام  پیامبر اسام بسیج عمومی  پیوست،  به وقوع  هجری 
کرد و از مردم خواست که از تمام توش و تواِن خود مایه 

اما  آماده شوند.   این جنگ  برای سهم گیری در  بگذارند و 
به  مسلمانان  از  گروه  چند  عمومی،  بسیج  اعام  رغِم  علی 

علل و عوامِل مختلفی در جنگ شرکت نکردند:
گروه اول کسانی بودند که قرآن در آیۀ 91 سورۀ   -
یاد  تهیدستان«  و  بیماران  »ناتوانان،  عنواِن   به  آنان  از  توبه 
می کند و آن ها را به خاطر عدم مشارکت در جنگ مستوجب 

سرزنش نمی داند.
تمام  اشتیاق  با  که  بودند  صحابه یی  دوم  گروه   -
برای سهم گیری در جنگ اظهار آماده گی کردند، اما به خاطر 
کمبود وسیلۀ سواری از قافله بازماندند و نتوانستند با سپاه 
تبوک همراه شوند. خداوند این گروه را نیز در آیۀ 9۲ سورۀ 

توبه درخورِ نکوهش نمی داند.
علی رغم  که  بودند  توان گرانی  سوم  گروه   -
برخورداری از توش و تواِن الزم، عذر و بهانه آوردند و از 
اشتراک در جنگ خودداری ورزیدند.  قرآن در آیات 9۴ تا 
9۶ سورۀ توبه، این گروه را مورد نکوهش قرار می دهد و از 
به عذر آوری ها و پوزش طلبی های شان  پیامبر می خواهد که 

وقعی ننهد و توجهی نکند.
از  قرآن  که  بودند  صحابه یی  چهارم  گروه   -
نخستین  پیشگاماِن  عنوان  به  توبه  سورۀ   100 آیۀ  در  آنان 
لُوَن( یاد می کند. این گروه برای تجهیز سپاهِ  الْوَّ ابُِقوَن  )السَّ
تبوک، در تکاپوی پیشی گرفتن از یکدیگر بودند و پیشتازانه 
و  دیدند  تدارک  را  رزم  برِگ  و  ساز  تمام  سلحشورانه،  و 
از هیچ تاش و کوشش و  راستا سهم گیری در جنگ،  در 

فداکاری یی دریغ نورزیدند.
آنان  از  قرآن  که  بودند  صحابیانی  پنجم  گروه   -
که  می کند  یاد  کسانی  عنوان  به  توبه  سورۀ   100 آیۀ  در 
برگزیدند و مخلصانه و  را  پیشگاماِن نخستین  راه و روِش 

نیک منشانه از آنان پیروی کردند.   
به  توبه  سورۀ  صدمِ  آیۀ  پیش گفته،  نکته های  به  توجه  با 
از  و  نیست  سلف  علمِی  برترِی  بیان  مقام  در  هیچ روی 
حجیت و اعتبارِ فهم آنان سخنی نمی گوید، بلکه خداوند در 
این آیت نسبت به عملکرد دو گروه از صحابیان که در جنگ 
تبوک اوج شهامت و رشادت را به نمایش گذاشتند، اظهار 
خشنودی و رضایت می کند و حمایت ها و فداکاری های آنان 
را در راستای تجهیِز سپاه و اشتراِک پیشتازانه و سلحشورانه 

در جنگ می ستاید و درخور پاداش می داند. 
۲( دلیل دیگری که مستمسِک طرفداران حجیت فهم سلف 
آن  در  خداوند  که  است  نساء  سورۀ   11۵ آیۀ  گرفته،  قرار 
لَُه  تَبَیََّن  َما  بَْعِد  مِْن  ُسوَل  الرَّ یَُشاقِِق  َوَمْن  می فرماید:  چنین 
َّی َونُْصلِِه َجَهنََّم  ِِّه َما تََول الُْهَدی َویَتَّبِْع َغیَْر َسبِیِل الُْمْؤمِنِیَن نَُول

َوَساَءْت َمِصیًرا. 
َسبِیِل  َغیَْر  »َویَتَّبِْع  جملۀ  فوق،  آیۀ  در  توجه  قابل  نکتۀ 
الُْمْؤمِنِیَن« است که تخلف از سیره و طریقۀ مؤمنان را جایز 
این  تفسیر  در  سلف  فهم  حجیِت  هواداران  نمی شمارد. 
عبارت می گویند که منظور از »َسبِیل المؤمنین«، راه و روِش 
سلِف صالح است و از این روی، ما گریز و گزیری نداریم 
جز این که قرآن و سنت را به سبک و روشی بفهمیم که با 
اقوال و اعمال و آثار و افکار سلف همخوانی داشته باشد،   
در غیر این صورت سزاوار و رهسپار جهنم می گردیم و به 

عذابی سخت و هولناک گرفتار می شویم. 
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رهایی َخلف از اسارِت َسلف 
درنگی بر زیرساخت های تیوریِک بازخوانِی انتقادی فهِم سلف از دین
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وليس جرګه:

 نـن بـه ۱۲ نومـاند وزیـران خپـل 

کـاري پروګـرامونه ترشیـح کـړي
ــوې  ــاکل ش ــي، ټ ــه واي ــي جرګ ــتان ول د افغانس

چــې نــن دې جرګــې تــه تــازه ۱۲ معــريف شــوي 

نومانــد وزیــران خپلــې کاري برنامــې ترشیــح 

ــړي. ک

ولــي جرګــه وايــي، د رئیســانو د کمېټــې پــه 

ــه  ــنبې پ ــې د ش ــوې چ ــړه ش ــې پرېک ــډه ک غون

ورځ »۱۳۹۶ کال د لینــدۍ ۱۱« بــه نــوي معــريف 

ــه  ــړو ت ــې غ ــه جرګ ــران د دغ ــد وزی ــوي نومان ش

ــړي. ــدې ک ــې وړان ــې کارې برنام خپل

د ولــي جرګــې مرســتیال منــي عرفان اللــه 

ــدۍ  ــه ورځ »۱۳۹۶ کال د لین ــې پ ــان د جمع عرف

۱۰«ازادي راډيــو تــه وویــل چــې نومانــد وزیــران 

ــې  ــې کاري برنام ــې خپل ــو ک ــو ورځ ــه درېی ــه پ ب

ــې  ــه د رأی ــته ب ــه دې وروس ــړي او ل ــدې ک وړان

ــل يش. ــه پی ــې پروس اچون

ــي: »راتلونکــې شــنبه، یکشــنه او دوشــنبه  دی واي

نومانــد وزیــران ولــي جرګــې تــه ترشیــف راوړي 

او ټــاکل شــوې چــې ســبا پنځــه نومانــد وزیــران، 

ــه ورځ دوه  ــنبې پ ــور او د دوش ــه ن ــه ورځ پنځ بل

تنــه خپلــې کاري برنامــې وړانــدې کــړي، ورپســې 

مــوږ د رأیــو صندقونــو تــه ځــو او د رأیــې ورکولــو 

پروســه پیلــوو.«

ــاور  ــه د ب ــران ولــي جرګــې ت ــد وزی دا ۱۲ نومان

ــنبې  ــره ش ــدف تې ــه ه ــو پ ــه کول ــې د ترالس د رأي

ــه  ــش ل ــتیال رسور دان ــم مرس ــمرش د دوه د ولس

ــول. ــريف ش ــوري مع ل

ــډه کــې  ــه غون ښــاغيل دانــش د ولــي جرګــې پ

ــه  ــت ل ــې او لیاق ــان د تجرب ــې دا کس ــل چ ووی

مخــې ټــاکل شــوي او د دې جرګــې لــه غــړو يــې 

وغوښــتل چــې رشایطــو تــه پــه پــام رسه دوی تــه د 

بــاور رأیــه ورکــړي.

ــو  ــدارۍ او اوب ــې، مال ــی د کرن ــر احمــد دران نصی

ــا  ــو د بی ــي د کلی ــن کریم ــب الرحم ــو، مجی لګول

رغونــې او پراختیــا، طــارق شــاه بهرامــي د دفــاع، 

ویــس احمــد برمــک د کورنیــو چــارو، یــا یــاري 

ــزو  ــي د کار ټولنی ــه ذک ــې، فیض الل ــد عام د فوای

چــارو، شــهیدانو او معلولینــو، مصطفــې مســتور د 

اقتصــاد، حمیــد طهــايس د ټرانســپورټ، شــهزاد 

ګل اریــويب د مخابراتــو او تکنالــوژۍ، ګل اغــا 

ــارو،  ــو چ ــو او قبایل ــو قومون ــرزی د رسحدون ش

نرګــس نهــان د کانونــو او پطرولیــم او نجیب اللــه 

خواجــه عمــري د لــوړو زده کــړو وزارت تــه د 

ــه توګــه معــريف شــوي دي. ــو پ ــد وزیران کاندی

د  دانــش  رسور  مرســتیال  دوهــم  ولســمرش  د 

وزیرانــو د معرفــۍ پــه غونــډه کــې ډاډ ورکــړ چــې 

ډېــر ژر بــه د کابینــې او د ســرې محکمــې د عــايل 

ــاور رأیــې د اخېســتو  شــورا پاتــې غــړي هــم، د ب

ــه معــريف يش. ــاره ولــي جرګــې ت لپ

پــه ورتــه وخــت کــې یــو شــمېرحقوقي کارپوهــان 

وايــي چــې د ولــي جرګــې غــړي دې د وزیرانــو 

د کاري برنامــو لــه اورېــدو وروســته معیارونــه پــه 

پــام کــې ونیــي او بیــا دې رأیــه ورکــړي.

لــه ډلــې يــې کبیــر رنجــر ازادي راډيــو تــه وویــل: 

ــه  ــد جــدي پ ــه دي چــې بای ــو سلســله معیارون »ی

نظــر کــې ونیــول يش، مثــًا کــه یــو کــس کاندیــد 

ــوړې زده کــړي  ــه رشــته کــې ل ــه خپل شــوی دی پ

لــري او پــه ورتــه وخــت کــې خرابــه ســابقه هــم 

نه لــري حــد اقــل ښــه کاري تجربــه لــري نــو 

ــه نظــر  ــد خامخــا پ ــه بای تخصــص او کاري تجرب

ــول يش.« ــې ونی ک

ښــاغلی رنجــر ټینــګار کــوي چــې د هېــواد 

ــد  ــه نومان ــي جرګ ــد ول ــو بای ــه کت ــه پ رشایطوت

ــه  ــه برخ ــړې پ ــې د ورک ــاور راي ــه د ب ــو ت وزیران

کــې لــه ډېــرې ســختۍ کار وانــه خــيل ترڅــو پــه 

ــه  ــه او پ ــله ختم ــتۍ مس ــې د رسپرس ــو ک وزارتون

ــول يش. ــه ونی ــتونزو مخ ــې د س ادارو ک

ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
می گویـد که گـروه طالبـان و حامیان 
آنـان بایـد بداننـد کـه از راه نظامی بر 
مردم افغانسـتان پیروز نخواهند شـد.
محمد اشـرف غنی کـه دیروز، جمعه 
10 قـوس، در کنفرانـس قلـب آسـیا 
گفـت  هم چنـان  می کـرد،  صحبـت 
کـه سـران حکومـت وحـدت ملـی 
توانسـتند »خـاِف تمـام پیش بینی ها، 
حکومتـی  و  کشـور  بقـای  تضمیـن 
مبتنـی بـر قانـون اساسـی را در سـه 
سـاِل گذشـته کـه ظاهـراً ناممکـن به 
نظـر می رسـید«، بـه دسـت بیاورنـد.
ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
کشـورهای  سـران  کـه  می گویـد 
قلـب آسـیا در حالـی کنارهـم در این 
نشسـت گـرد آمـده انـد کـه شـرایط 
بـه  منطقه یـی  هم کاری هـای  بـرای 
نیـز  و  نبـود  مسـاعد  حـاال  انـدازۀ 
فرصت هـای خـوب اقتصـادی فراهم 
شـده اسـت و از سـویی هم، ما مورد 
تهدیـِد سـازمان های ویرانگـر جنایی 

گرفته ایـم. قـرار  بین المللـی 
کـه تضمیـن  می افزایـد  غنـی  آقـای 
اولویت هـا  سـوی  بـه  حرکـت 
منطقه یـی اعضـای روند اسـتانبول در 
سـطح جهـان عالی اسـت و بـا اعام 
متحـدۀ  ایـاالت  جدیـد  اسـتراتژی 
امریـکا برای آسـیای جنوبی باثبات و 
مبارزه با تروریسـم، همـکاری پایدار 
افغانسـتان با ایاالت متحـده و جامعۀ 
بین المللـی، دوبـاره سمت وسـو داده 

است. شـده 
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  غنـی  آقـای 
از طریـق  راه حـل سیاسـی  تنهـا  مـا 
می توانیـم صلـح پایـدار را به دسـت 
بیاوریـم، بیان داشـت که راهبـردِ تازۀ 
ایاالت متحـدۀ امریکا تمـام ابزارهای 
قـدرت آن کشـور را در برابـر مبارزه 
بـا تروریسـم متحد سـاخته و پیام آن 
ایـن اسـت کـه گروه هـای طالبـان و 
حامیـان آنان نمی تواننـد از راه نظامی 

شـوند.  برنده 
ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
کشـورهای جهـان را مخاطـب قـرار 
طالبـان  »آیـا گروه هـای  داده گفـت: 
و  جرمـی  اقتصـاد  اصلـی  مجـری 
مـواد مخـدر کـه تأمیـن کننـدۀ مالـی 
جنـگ می باشـد، هسـتند؟ آیـا طالبان 
می توانند بـدون پشـتیبانی و پناهگاه، 
مبـارزه  امـر  در  مـا  کننـد؟  فعالیـت 
بـا تروریسـم، متعهـد بـه اسـتراتژی 
ملـل  بـا تروریسـم سـازمان  مبـارزه 
از  کـه  اسـتراتژیی  هسـتیم،  متحـد 
می خواهـد  عضـو  کشـورهای  همـه 

تـا تروریسـم را بـه گونـۀ صریـح و 
همـواره در هـر شـکلی، در هر جای، 
از سـوی هـر کسـی و بـه هـر هدفی 

کـه باشـد، جـداً محکـوم کنـد«.
کشـورهای  بـه  غنـی  محمداشـرف 
کـه  سـپرد  تعهـد  جهـان  و  منطقـه 
افغانسـتان هم چنـان بـه عنـوان یـک 
شـریک در امـر مبـارزه بـا تروریسـم 
و تهدیـدات ناشـی از آن در منطقـه، 
گسـترش  آمـادۀ  و  اسـت  متعهـد 
تمـام  بـا  زمینـه  ایـن  در  همـکاری 

می باشـد. کشـورها 
او گفـت: »جنـگ بـا تروریسـم تنهـا 
مشـکل افغانسـتان و منطقـه نیسـت، 
خشـونت های  پنجـم  مـوج  زیـرا 
در  تهدیـدی  تروریسـم،  و  سیاسـی 
برابر بشـریت اسـت و ایـن پدیده که 
از بیـن  بـردن آن بـه تـاش زیـادی 
نیـاز دارد، شـهروندان و دولت هـا را 

بـا هـم متحـد می سـازد«.
رییـس حکومت هم چنان به اشـتراک 
کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  کننـده گان 
نیروهـای دفاعـی و امنیتی افغانسـتان 
شـبکه های  برابـِر  در  جنـگ  در 
تروریسـتی و مـواد مخـدر، در حالت 

تعرضـی قـرار دارنـد.

تـالش داعش بـرای پایگاه سـازی 
در افغانسـتان

محمداشـرف غنـی در ایـن نشسـت 
کـه  داشـت  اظهـار  هم چنـان 
ایجـاد  بـرای  داعـش  تاش هـای 
بـرای خافـت خودخوانـدۀ  پایـگاه 
ایـن گـروه در افغانسـتان، از سـویی 
نیروهـای امنیتـی کشـور بـه ناکامـی 

اسـت. انجامیـده 
او در پیونـد بـه دسـت آورهای مبارزه 
در برابـر داعـش در افغانسـتان چنین 
پیوسـته  صـورت  بـه  »مـا  گفـت: 
ظرفیت هـا و قلمـرو داعشـیان را در 
در  می کنیـم.  ریشـه کن  افغانسـتان 
یـک سـال گذشـته، 1۵00 عملیـات 
عملیـات   ۳00 و  زمینـی  مشـترک 
داعـش  گـروه  برابـر  در  را  هوایـی 
آن،  اثـر  از  کـه  کرده ایـم  راه انـدازی 
سـه امیـر و 1۵00 تـن از ایـن گـروه 
تروریسـتی کشـته و ۲00 تـن دیگـر 

دسـتگیر شـده انـد«.
ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
اکنـون گـروه داعـش  می گویـد کـه 
داده  دسـت  از  را  بیرونـی  حمایـت 
اسـت و این گروه، اسـلحه، تجهیزات 
و نیـرو ندارد و شـمار اندکـی از آنان 
کـه در کوه هـا گیرمانـده انـد نیـز از 

ُمـرد. خواهنـد  گرسـنه گی 

آقای غنی افزایِش سـاحۀ کشـت مواد 
مخدر در افغانسـتان در سال ۲01۷ را 
تأییـد کـرد و گفـت که سـازمان های 
جرمـی فراملـی، بـه ویـژه کارتل های 
مـواد مخـدر، تهدیـدی بـرای امنیت 
مـا  می باشـند.  جهانـی  و  منطقه یـی 
بـه  را  تاش های مـان  می خواهیـم 
خاطـر جلوگیری از پروسـس، قاچاق 
و نابـودی فابریکه هـای مـواد مخـدر 

بخشیم. گسـترش 
از  بخـش  در  حکومـت  رییـس 
سـخنانش هم چنـان گفـت که سـران 
توانسـتند  ملـی  وحـدت  حکومـت 
برخـاِف تمـام پیش بینی هـا، تضمین 
بقـای کشـور و حکومتـی مبتنـی بـر 
قانـون اساسـی را که به گفتـۀ او، »در 
سـه سـاِل گذشـته ظاهـراً ناممکن به 
نظـر می رسـید«، بـه دسـت بیاورنـد.
هفتمیـن دور کنفرانـس قلب آسـیا یا 
»روند اسـتانبول« دربارۀ افغانسـتان با 
حضـور مقام هـای ارشـد کشـورهای 
عضو، صبـح دیروز جمعـه 10 قوس 
در باکـو، پایتخـت آذربایجـان آغـاز 

. شد
امنیـت و مبـارزه با تروریسـم، مبارزه 
بـا جرایم سـازمان یافته و مواد مخدر، 
اقتصـادی  همکاری هـای  گسـترش 
و گفت وگوهـا  مهاجـران  منطقه یـی، 
بـرای تأمیـن صلـح در افغانسـتان، از 
موضوعـات اصلـی مـورد بحـث در 

این نشسـت اسـت.
سرپرسـت  مرتضـوی،  شاه حسـین 
ریاسـت ح کومـت  دفتـر سـخنگوی 
نشسـت  یـک  در  ملـی  وحـدت 
قـرار  کـه  گفـت  کابـل  در  خبـری 
غنـی  محمداشـرف  سـفر  در  اسـت 
بـه آذربایجـان، پیمان هـای ترویـج و 
حمایـت از سـرمایه گذاری دوجانبـه، 
امنیـت  خدمـات هوایـی دو جانبـه، 
همکاری هـای  قانـون،  تطبیـق  و 
اقتصـادی  همکاری هـای  ترانزیتـی، 
و تجارتـی، همکاری هـای علمـی و 
بـه  گمرکـی  متقابـل  همکاری هـای 

برسـد. امضـا 
از  سـال  هفـت  گـه  اسـت  گفتنـی 
برگزاری سـاالنۀ نشسـت قلب آسـیا 
می گـذرد. نخسـتین دور این نشسـت 
در شـهر اسـتانبول برگزار شـد که به 
همیـن دلیـل به نـام »روند اسـتانبول« 
از آن یـاد می شـود. چهـارده کشـور 
منطقـه،  عضـو اصلـی این نشسـت و 
1۷ کشـور و 1۴ سـازمان منطقه یـی 
و فرامنطقه یـی هـم اعضـای ناظـر آن 

. هستند

غنی در کنفرانس قلب آسیا:

تروریسم چالش بین المللی است
روح اهلل بهزاد

از همکاری روسیه با...
دوکتـور عبـداهلل عبـداهلل همچنان عـاوه کرد که 
مـا در مقابـل یـک دشـمن مشـترک می جنگیم و 
طالبـان زمینـۀ حضور داعـش و دیگـر گروه های 
تروریسـتی را در افغانسـتان فراهم سـاخته  است. 
رییـس اجرایی همچنان افزود کـه حضور داعش 
در برخی از مناطق افغانسـتان مایۀ نگرانی اسـت 
و حکومـت وحدت ملـی برای سـرکوب داعش 
گام هـای مهمی برداشـته و اقدامـات قاطعی برای 

ریشـه کن سـاختن این گروه در راه اسـت. 
دوکتـور عبـداهلل عبـداهلل از نخسـت وزیر روسـیه 
خواسـت تـا در ایـن مبـارزه افغانسـتان را یـاری 

ید. نما
رییـس اجرایـی کشـور در بخـش همکاری هـای 
افغانسـتان  گفـت:  کشـور  دو  میـان  اقتصـادی 
همکاری هـای  افزایـش  و  توسـعه  خواهـان 
افغانسـتان می باشـد. اقتصـادی میـان روسـیه و 
 رییـس اجرایـی تأکیـد کـرد کـه حکومـت بـه 

روسـیه  شـرکت های  نگرانی هـای  و  مشـکات 
افغانسـتان  در  سـرمایه گذاری  خواهـان  کـه 
هسـتند رسـیدگی نمـوده و امیدوار اسـت تا این 
شـرکت ها در افغانسـتان سـرمایه گذاری نماینـد.

وی همچنیـن  گفـت که حکومـت از تاش های 
افغانسـتان  در  صلـح  اسـتقرار  بـرای  روسـیه 

می کنـد. اسـتقبال 
رییس اجرایی از نخسـت وزیر روسـیه خواسـت 
تـا از نفـوذ ایـن کشـور بـاالی پاکسـتان بـرای 
تروریسـت ها  پناه گاه هـای  بـه  بخشـیدن  پایـان 

اسـتفاده نماینـد.
دوکتـور عبـداهلل عبـداهلل همچنان افـزود که زرع، 
تولیـد و قاچـاق مـواد مخـدر یکی از مشـکات 
افغانسـتان و منطقـه اسـت و حکومـت  جـدی 
افغانسـتان در ایـن اواخـر بـه بمبـاران و تخریب 
هلمنـد  والیـت  در  مخـدر  مـواد  کارخانه هـای 

اقـدام نموده اسـت.
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ورزش
هارون امیرزاده

در  افغانستانی  اجیر  شهروندان  با  ارگ  متناقض  سیاست 
جنگ های نیابتی

ارگ در واکنش به سخنان محقق در ایران مبنی بر ستایش او 
از لشکر فاطمیون هزاره تبار در جنگ در برابر داعش در عراق و سوریه، 
جنگ های  در  افغانستان  شهروندان  اشتراک  مخالف  که  کرد  اعام  اخیراً 
نیابتی کشورهای دیگر است. اما به باور این قلم، ارگ حتا میان شهروندان 
اجیر افغانستان که در جنگ های نیابتی دیگران سهم می گیرند هم برخورد 
تبعیض آمیز دارد. سال ها است که طالبان به عنواِن لشکر ویران گر در خدمت 
پاکستان قرار دارند، ولی در افغانستان از آنان به عنوان فرزندان دلیر پذیرایی 
می شوند و بسیاری ها، آرمان های خویش را در وجود آن ها جستجو می کنند، 

اما از لشکر فاطمیون ترس دارند.
واقعیت این ست که بیش از ۴ دهه است که شهروندان افغانستان به حیث 
اجیران در جنگ های نیابتی کشورهای خارجی بیشتر برای ویرانی کشور 
خود خدمت می کنند و برخی آن ها از مقام سربازان اجیر، به رهبران اجیر با 
نام و نشان در افغانستان تبدیل شده اند. شاید گلبدین حکمتیار بهترین مثال 
یک اجیر جنگی باشد که بیش از نیم قرن است در خدمت آی اس آی در 
ویرانی افغانستان فعال است. چنان چه او توانسته از مقام یک سرباز اجیر، 
به مقام یک رهبر اجیر جنگی مبدل شود. در همین سلسله، ده ها نفر رهبر 
سیاست مدار  و  تکنوکرات  کمونست،  مجاهد،  نام  به  امروز  که  فرمانده  و 
پنجم دشمن جنگ های  یا ستون  اول و  به حیث ستون  اند،  یافته  شهرت 
سعودی،  ترکیه،  ایران،  روسیه،  پاکستان،  اسرائیل،  انگلیس،  امریکا،  نیابتی 
پیش  به  نیمه پنهان  یا  و  رسمی  شکل  به  افغانستان  در  را  هند  یا  و  چین 

می برند.
شاید مهم ترین تفاوت میان لشکر فاطمیون با لشکر طالبان، حزب اسامی و 
ده ها گروه خورد و بزرگ دیگر این است که لشکر فاطمیون در کشورهای 
گلبدینی،  و  طالبی  لشکرهای  ولی  می کنند،  خدمت  ایران  برای  دیگر 
جنگ های نیابتی پاکستان، سعودی، روسیه، ایران و ترکیه را در افغانستان 

در خانه خود به پیش می برند.

اصغر اشراق

خود،  غیرمسووالنۀ  مصروفیت های  در  حکومت 
در غور  است.  فراموش کرده  را  اصلی خود  مسوولیت های 
هنوز به اعتراض چندروزۀ مردم پاسخ نداده است. در کابل 
مردم از ابتدایی ترین حق خود یعنی برق، محروم شده اند. خدا کفن کش 
قبلی را که اتهام هم باندی آقای کرزی را داشت، بیامرزد. حداقل مثل حاال 
از برق محروم نشده بودند. نه برق  مردم کابل در حکومت وحدت ملی 
چند  شب ها  فقط  یا...  و  ازبکستان  برق  هم  نه  و  شد  معلوم  تره خیل اش 
انتخابات که  انتخابات و کمیسیون  ساعت برق است و دیگر هیچ. بحث 
جنجال اش بیشتر از این ها است فعًا. بر بنیاد برخی گزارش ها، اکثر منابع 
خارجی حامی حکومت نیز از وضعیت فعلی این حکومت اظهار نگرانی 
اند. بحث تشکیل حکومت موقت هم میان این حلقات خارجی به  کرده 

عنوان یک بدیل مطرح شده است.
تحرکات و موضع گیری های اخیر ارگ و ریاست امنیت ملی، نشان می دهد 
که این دو نهاد برای همۀ مردم افغانستان و افغانستان نیست. این ها منحصر 
این  توطیه گر شده است.  پُراضطراب و  نفع جمعی مخرب،  به  و محدود 
وضعیت نگران کننده است. فرستادن کمک به عربستان در جنگ یمن از 
طریق گروه های سیاسی افغانستانی و هم چنین کمک به سوریه، ختم جنگ 
در سوریه، حضور داعش در افغانستان، افغانستان را آسیب پذیرتر ساخته 
نیابتی  جنگ های  قربانی  امنیت اش  و  ببیند  آسیب  افغانستان  هرچه  است. 
گردد، در چنین وضعی باز مسوولیت به عهده حکومت وحدت ملی است. 
سرداران  برخی  پای  می شود،  گفته  که  باشد  نادرست  خبر  این  امیدوارم 
ایرانی به والیت های غربی و جنوب غربی و شمال رسیده است. حکومت 
که  نشود  باعث  نادرست اش  سیاست های  و  شود  بیدار  غفلت  خواب  از 

افغانستان در گردابی دیگر فرو رود!

محیی الدین مهدی

پیشنهادی به حامد کرزی:
بخت به شما یاری کرد؛ شما در یکی از بهترین مقاطع تاریخ 
افغانستان، زمام دار این کشور بودید. مقطعی که در آن برای 
جهانی«  »اجماع  قضیه یی  روی  که  بود  آخر(  بار  برای  شاید  )و  اول  بار 
حمایۀ  و  بی کران  مبالغ  گران،  قوای  اجماع،  این  فیض  از  گردید.  حاصل 
سیاسی بی پایان به سوی افغانستان سرازیر گردید، اما همان طوری که خود 
ازای آن همه  برایند شایسته یی در  دارید، وضعیت کنونی  اذعان  آن  به  نیز 
اهتمام و مصرف نیست و نباید فکر کنید که این همه نابسامانی، به دلیل کنار 
رفتن شما از اریکۀ قدرت بوده؛ بلکه، بر عکس -و به طور یقین- سنگ 
این ها حاصل  اید؛  گذاشته  شما  را  فروپاشی  به  محکوم  بنای  این  تهداب 
این ست که به جای  همان تخمی است که شما کشته بودید. ولی شگفت 
ر ؤیای  زمان هستید و  بازگردانیدن عقربۀ  پی  در  کارنامۀ گذشته،  از  انتباه 
لویه جرگِۀ اضطراری، شما را بی قرار ساخته، راه حل مشکل افغانستان را در 

برگزاری »لویه جرگۀ عنعنوی« می بینید.
به شما پیشنهاد می کنم، به جای دعوت به عقب گرد، داعیۀ برگزاری لویه 
جرگۀ قانون اساسی را در پیش گیرید؛ تا از این طریق، هم اشتباهات گذشتۀ 
خود را جبران کرده باشید و هم کشور از بحران بیرون آید. می خواهم این 
نکتۀ اساسی را به شما گوشزد کنم: مشکل افغانستان، غلطی در چگونه گی 
توزیع  برای  طرحی  فکر  به  باید  پیشاپیش  بنابراین،  است.  قدرت  توزیع 
عادالنۀ قدرت باشید؛ بهترین گزینه، نظام صدارتی است همانی که در لویه 
جرگۀ  تصویب قانون اساسی، از طرح آن در جلسۀ عمومی، با تمام نیرو 

جلوگیری کردید.

افغانستان جایزۀ فدراسیون 
فوتبال »مشتاق« را کسب کرد

فیـسبـوک نـــامــه

کنفدراســیون فوتبــال آســیا، فدراســیون های فوتبال کشــورهای 
در  تاش های شــان  و  فعالیت هــا  خاطــر  بــه  را  آســیایی 
راســتای بهبــود ورزش فوتبــال در آن کشــورها، مــورد ســتایش 

ــرار داد. ق
فدراســیون فوتبــال افغانســتان در ایــن میــان توانســت جایــزۀ 
ــش در  ــر تاش های ــه خاط ــتاق« ۲01۷ را ب ــا مش ــد ی »آزمن
ــب  ــتان کس ــج آن ورزش در افغانس ــود و تروی ــتای بهب راس

ــد. کن
ــتان  ــاوۀ افغانس ــکاک، برع ــاالنه در بن ــی س ــن گردهمای در ای
ــدۀ  ــارات متح ــن و ام ــان، چی ــران، جاپ ــون ای ــورهای چ کش
ســتایش  مــورد  مختلــف  عرصه هــای  در  نیــز  عــرب 

ــد. ــرار گرفتن ــیا ق ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
یوســف الســرکال، رییــس فدراســیون فوتبــال امــارات متحــدۀ 
عربــی جایــزۀ »المــاس آســیا« را از آن خــود کــرد و فدراســیون 

فوتبــال ایــران جایــزۀ »الهام بخــش« را بــه دســت آورد.
ــای  ــی از فعالیت ه ــدف تشــویق و قدردان ــه ه ــز ب ــن جوای ای
فدراســیون های فوتبــال بــه ویــژه در کشــورهای جهــان ســوم 
تفویــض می شــود تــا باشــد در کنــار قدردانــی از فعالیت هــای 

آنــان، بــرای انجــام کارهــای بیشــتر تشــویق گردنــد.
فدراســیون فوتبــال جاپــان در ۲01۷ جایــزۀ »فدراســیون 
رویایــی« را کســب کــرد و ویتنــام جایــزۀ »فدراســیون در حــال 

ــرد. ــود ک ــعه« را از آن خ توس
در بخــش فوتبــاِل پایــه کــه هــدف آن رشــد و ترویــج فوتبــال 
ــان ســوم می باشــد،  ــان نســل نوجــوان کشــورهای جه در می
ــان  ــال بوت ــیون فوتب ــه فدراس ــتاق« ب ــا مش ــد ی ــزۀ »آزمن جای
اختصــاص یافــت و جایــزۀ »در حــال توســعه« بــه ســنگاپور و 
چیــن هــم توانســت جایــزۀ »الهام بخــش« رییــس کنفدراســیون 

فوتبــال آســیا را از آن خــود کنــد.
بهتریــن مربــی ســال ۲01۷ در بخــش زنــان بــه اســاکو 
ــوری،  ــی ه ــت و تاکافوم ــاص یاف ــان اختص ــورا از جاپ تاکاک
هــم میهــن خانــم تاکاکــورا جایــزۀ بهتریــن مربــی مــرد ۲01۷ 

ــرد. ــود ک را از آن خ
ــه علــی اصغــر حســن زاده  بهتریــن بازیکــن فوتســال ۲01۷ ب
از ایــران تفویــض گردیــد؛ بهتریــن بازیکــن فوتبــال آســیا در 
ــال  ــال فوتب ــرد س ــترالیا و م ــر از آس ــامانتا ک ــان س ــش زن بخ

ــدند. ــوریه انتخــاب ش ــن از س ــر الخربی ــیا عم آس
ــی  ــام بین الملل ــتان در ج ــاحلی افغانس ــال س ــی فوتب ــم مل تی
ــتان  ــال افغانس ــیون فوتب ــد. فدراس ــام دوم ش ــز مق ــن حای چی
پــس از ۲01۴ کــه جایــزۀ »بــازی جوان مردانــه« را از آن خــود 

ــود. ــه ب ــی دســت نیافت ــه کــدام جایزه ی ــوز ب ــا هن ــرد، ت ک
جایــزۀ فدراســیون مشــتاق یــا آزمنــد در حالــی بــه افغانســتان 
اختصــاص می آبــد کــه فدراســیون فوتبــال افغانســتان در 

ــت. ــراه داش ــه هم ــم گیری ب ــای چش ــت آورده ۲01۷ دس
تیــم ملــی فوتبــال 1۶ ســال افغانســتان بــرای نخســتین بار بــه 

مســابقات قهرمانــی ۲01۸ آســیا در مالیزیــا راه یافــت.
ــی  ــام بین الملل ــای ج ــاحلی افغانســتان در رقابت ه ــال س فوتب
ــال  ــم فوتس ــت و تی ــت یاف ــره دس ــدال نق ــه م ــن ب در چی
ــیایی،  ــی آس ــای المپیک ــت در رقابت ه ــز توانس ــتان نی فغانس
در چهــار بهتریــن قــرار گیــرد و بهتــر از تیــم هــای قدرتمنــد 

ــد. بدرخش

امام ابوحنیفه و فقه الرأی
بخش نخست:

كمال الدین حامد
ــن  ــه ای ــد، اگرچ ــرأی می دانن ــذارِ فقه ال ــه را بنیان گ ــام ابوحنیف ام
ــۀ  ــژۀ او در عملی ــادی محصــول روش هــای وی ــا حــد زی تلقــی ت
ــه  ــوری منســجم. ابوحنیف ــک تی ــردازش ی ــا پ ــاد می باشــد ت اجته
دارای شــخصیت چندبُعدیــی بــوده کــه توانســته تــا حــد زیــادی 
ــر  ــی در شــریعت اســامی تأثی ــاد حقوقی-فقه ــت اجته ــر ماهی ب
ــرأی می شناســند و ایــن  بگــذارد. امــام ابوحنیفــه را امــام اهــل ال
لقــب، محصــوِل گرایــش خــاص او بــه »رأی« در تفســیر، تلقــی و 
اســتنباط احــکام از متــون دینــی در اســام اســت و ایــن ویژه گــی 
اگــر از یــک طــرف موجــب برجســته شــدن تیــوری فقهــی او در 
ــی  ــبِب نوع ــر، س ــرف دیگ ــت، از ط ــده اس ــام گردی ــان اس جه

ســوءظن نســبت بــه پابنــدی او بــه روایــات نیــز شــده اســت .
ــام  ــل از ام ــتین آن، قب ــای نخس ــه صورت ه ــه »رأی« ب ــه ب توج
ــته از  ــن روش برخواس ــت و ای ــده اس ــده ش ــز دی ــه نی ابوحنیف
ناگزیــری در برابــر پرســش های جدیــدی بــوده کــه تکیــۀ 
ــده  ــته نمی ش ــی دانس ــوص کاف ــی نص ــیر لفظ ــر تفس ــرف ب ص
اســت. جغرافیــای جهــان اســام ادامــه یافتــه اســت و قطعــًا کــه 
ــت  ــر اس ــن زنجی ــی در ای ــه، حلقه ی ــام ابوحنیف ــرأی« ام »فقه ال
ــه او را در  ــا آنچ ــردد، ام ــوب نمی گ ــه محس ــن قضی ــام ای و تم
ــدم نخســت،  ــز ســاخته، در ق ــن پروســۀ تاریخــی متمای طــول ای
ساختارمندســازی اولیــۀ او، رأی را بــه عنــوان یــک عملیــۀ قابــل 
ــه  ــه ب ــن عملی ــل از او، از ای ــه قب ــل اســت ک ــار نق اعتمــاد در کن

ــت. ــده اس ــتفاده می گردی ــض اس ــری مح ــک ناگزی ــوان ی عن
در قــدم دوم، شریعت محورســازی امــور اجتماعــی اســت توســط 
ابوحنیفــه کــه ایــن قضیــه جــز از طریــق اهمیــت دادن ذاتــی بــه 
»رأی« میســر نبــوده اســت. امــروزه اســام بــه صــورت ُکل، یــک 
ــام  ــا تم ــه ب ــود و در مقایس ــناخته می ش ــریعت محور ش ــن ش دی
ادیــاِن دیگــر، دارای طیــف وســیعی از قواعــد و اصــول حقوقــی 
ــرات  ــل، تعزی ــط بین المل ــات، رواب ــن معام ــه و تبیی ــرای توجی ب
ــول  ــی، محص ــن ویژه گ ــد. ای ــی می باش ــول تجارت ــی و اص جزای
توســعۀ احــکام اســامی بــر قلمــرو اجتماعــی بــوده کــه از طریــق 
ــه دســت می آمــده اســت. در یــک مقایســۀ  ــرأی« ب ــۀ »فقه ال عملی
ُکلــی میــان تیــوری فقهــی مذاهــب اســامی، دیــده می شــود کــه 
امــام ابوحنیفــه پیشــتاز توســعۀ احــکام اســامی بــر قلمــرو امــور 
اجتماعــی اســت و مذاهــب فقهــی دیگــر معمــوالً بعــد از او ایــن 

عملیــه را توســعه داده و مــورد توجــه قــرار داده اســت.
ــورد  ــع م ــک مرج ــوان ی ــه عن ــه ب ــام ابوحنیف ــوم، ام ــدم س در ق
اعتمــاد و اعتبــار، بــرای توجیــه و هدایــت واقعیت هــای اجتماعــی 
جــاری در جامعــۀ شــهری و متکثراالفــکارِ محــل زنده گــی خــود 
)بغــداد(، دســت بــه توســعۀ فقــه اجتماعــی زده و بــرای تکمیــل 
ایــن عملیــه، رأی گرایــی را یگانــه راه توفیــق در ایــن عملیــه دیــده 

اســت .
طلیعۀ توجه به »رأی«

ــرت  ــت جــواب و کث ــۀ »قل ــا اگرچــه در مضیق ــه م ــروز جامع ام
پرســش های واقعــی« عصــر امــام ابوحنیفــه قــرار نــدارد و 
ــان تمــام مذاهــب فقهــی اســامی  ــی بیــش از پیــش می رأی گرای
ــلمانان  ــی از مس ــددِ طیف ــای مج ــا انحن ــت، ام ــه اس ــعه یافت توس
ــه  ــردن ب ــت ک ــر، و پش ــه ظواه ــی ب ــش افراط ــوی گرای ــه س ب
ــدن پاســخ های شــرعی در  ــه وجــود آم ــی، موجــب ب »رأی« فقه
ــا واقعیت هــای اجتماعــی و جهانــی گردیــده اســت کــه  ــل ب تقاب
ــت  ــۀ »قل ــه مضیق ــر اســت نســبت ب ــب بلندت ــه مرات ــر آن ب خط
ــار  ــا دچ ــه. م ــام ابوحنیف ــر ام ــألۀ« عص ــرت مس ــواب و کث ج
ــک  ــای ی ــر جواب ه ــار تکث ــا گرفت ــتیم، ام ــواب نیس ــت ج قل
ــل و  ــریعت را در تقاب ــت، ش ــدم نخس ــه در ق ــتیم ک ــدی اس بُع
ــی  ــی جهان ــای حقوق ــر نظام ه ــده در براب ــگ اعام ناش ــک جن ی
قــرار داده اســت و در قــدم دوم، تعامــل درونــی میــان خــود مــا 
ــر  ــر هم دیگ ــغول تکفی ــه مش ــده ک ــب گردانی ــدت ملته ــه ش را ب
ــدی در جهــت  ــی کلی ــک وقت ــه ی ــه اســامی ک ــم و فق گردیده ای
ــود  ــروز خ ــود، ام ــال آن ب ــوارج و امث ــی خ ــای کام زدودن فض
گــروگان فضــای کامــی تکفیــری، امــا تحــت عنــوان روش فقهی 
شــده اســت؛ درحالــی کــه اساســًا دغدغــۀ فقــه اســامی، اثبــات 
کفــر و ایمــان افــراد نبــوده، بلکــه ترویــج احکامــی چــون صحیح، 
فاســد، باطــل، مشــروع و نامشــروع به جــای ادبیاتــی چــون کافــر، 

ــوده اســت . ــق و... ب ــن و مناف مشــرک، مؤم
باتوجــه بــه ضــرورت فــوق، می تــوان گفــت کــه یکــی از 
ــی در  ــکام حقوق ــتنباط اح ــوزۀ اس ــا در ح ــری م ــای فک نیازه
ابوحنیفــه  امــام  »فقه الــرای«  بازســازی  اســامی،  شــریعت 
ــدن  ــی ش ــه از تفتیش ــن بهان ــا ای ــیم ب ــته باش ــا توانس ــد ت می باش
فضــای اخاقــی درون جامعــه خــود کاســته باشــیم و تــوازن عقــل 

ــم. ــظ کنی ــرعی حف ــکام ش ــوزۀ اح ــل را در ح و نق



در حاشـیۀ نشسـت سـران حکومت  هـای 
داکتـر  روسـیه،  سـوچی  در  شـانگهای 
عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی افغانسـتان 
نخسـت وزیر  عـارف اوف،  عبـداهلل  بـا 

کـرد. ماقـات  و  دیـدار  ازبکسـتان، 
ازبکسـتان  نخسـت وزیر  دیـدار،  ایـن  در 
گفـت کـه کشـورش آمـاده اسـت تـا در 
زمینـۀ حمل و نقل، صـدور برق، راه اندازی 

از  بهره بـرداری  و  مخابـرات  آهـن،  خـط 
خدمـات انترنتی، خدمات طبـی و آموزش 
دانشـجویان و روابـط فرهنگی و بشـری با 

افغانسـتان همـکاری کنـد. 
آقـای اریپـوف همچنـان ابـراز داشـت کـه 
آن هـا مصمم هسـتند کـه روابـط بازرگانی 
و تجـاری خویـش را با افغانسـتان افزایش 
ببخشـند و همچنـان حجـم صـدور گنـدم 

بـه افغانسـتان را به ۵00 تـن افزایش دهند.
او بـا بیـان این کـه آمـاده هسـتیم در شـهر 
ترمـز مرکـزی بـرای آمـوزش شـهروندان 
در  را  تحصیلـی  مراکـز  افغانسـتان، 
ازبیکـی  زبـان  و  آهـن  خـط  بخش  هـای 
تأسـیس کنیم، گفـت که اطمینـان می دهیم 
کـه روابـط نیک میان دو کشـور توسـعه و 

بهبـود یابـد. 
در ایـن دیـدار داکتر عبداهلل عبـداهلل، گفت 
که در سـال های اخیر شـاهد پیشـرفت های 

خوب در روابط کابل- تاشـکند هسـتیم.
او همـکاری افغانسـتان و ازبکسـتان را در 
عرصـۀ امنیـت مهم خوانـده، ابـراز کرد که 
افغانسـتان و ازبکسـتان دشـمنان  مردمـان 
همکاری هـای  بایـد  و  دارنـد  مشـترک 

امنیتـی میـان دو کشـور افزایـش یابـد. 
همچنـان رییس اجرایـی حکومت وحدت 
در  همیشـه گی  عضویـت  خواهـان  ملـی 
سـازمان همکاری های شـانگ های شـده و 
خواهـن همـکاری و حمایت ازبکسـتان را 

در ایـن زمینه شـد.
گذشـته  هفتـۀ  کـه  یادآوری سـت  قابـل 
پروازهـای مسـتقیم میـان کابـل و تاشـکند 
پـس از ۲0 سـال آغـاز گردیـد و ایـن یک 
اتفـاق بسـیار مهـم در روابـط دو کشـور 

می باشـد. 

یـک عضـو مجلـس نماینـده گان می گوید 
کـه ده ها مشـاور به صـورت غیر قانونی در 
کمیسـیون های مجلس اسـتخدام شـده اند.

در  فـراه  مـردم  نماینـده  فراهـی  عثمانـی 
مجلـس نماینـده گان تاکیـد دارد کـه ایـن 
مشـاوران صاحیـت مشـوره دهی ندارنـد 

و اکثـراٌ بیسـواد انـد.
دارد  کمیسـیون   1۵ نماینـدگان  مجلـس 
مختلـف  بخش هـای  در  هرکـدام  در  کـه 

دارنـد. فعالیـت 
هـر  در  کـه  می گویـد  فراهـی  آقـای 
کمیسـیون مجلـس حـدود ۵ تـا ۷ مشـاور 
اسـتخدام شـده و حـد اکثـر این مشـاوران 
تحصیـات الزم و صاحیت مشـوره دهی 

ندارنـد.
بـه گفتـۀ او، دبیرخانـه مجلس با اسـتخدام 
این چنیـن مشـاوران، بودجـه مجلـس کـه 
پـول مـردم افغانسـتان اسـت را بـه نحوی 

حیـف و میـل می کنـد.
کمیسـیون های  مشـاوران  می شـود،  گفتـه 
مجلس با معاشـات گزاف اسـتخدام شـده 

و بـه برخـی آنـان امتیـازات ویـژه ماننـد 
اختیـار  در  نیـز  امکانـات  سـایر  و  موتـر 

رند. دا
خصـوص  در  اتهام هـای  ایـن،  از  پیـش 
خدای نظـر   سـلیقه یی  اسـتخدام های 
نصـرت رییـس دبیرخانـه مجلـس مطـرح 
شـده اسـت. آقای نصـرت به همیـن دلیل 
از سـوی مجلس بـه دادسـتانی ُکل معرفی 
شـده اسـت تـا کارکـرد آن در دبیرخانـه 

مـورد بررسـی بیشـتر قرارگیـرد.

کـه  دارد  وجـود  گفته هـای  همچنیـن، 
مشـاوران کمیسـیون های مختلـف مجلس 
توسـط  نماینـده گان  برخـی  واسـطه  بـا 
دبیرخانـه  رییـس  نصـرت  نظـر  خـدای 

انـد. شـده  اسـتخدام  مجلـس 
بـه  نصـرت  آقـای  می شـود،  گفتـه 
خاطری کـه نماینـده گان مجلـس را راضی 
نگـه دارد، دسـت بـه چنیـن تقرری هـا زده 

اسـت.
چنـدی پیـش، پـس از آنکه آقـای نصرت 

از سـوی مجلـس نماینـده گان بـه هـدف 
بررسـی بیشـتر فسـاد در دبیرخانـه مجلس 
به دادسـتانی کل معرفی شـد بیشـتر از ۷0 
نماینـده مجلس تـاش کردند تـا مانع این 

شوند. کار 
گفته هـای تاییـد ناشـده زیـادی در مـورد 
ماجـرای رییـس دبیرخانـه مجلـس وجود.
آقـای  کـه  اسـت  ایـن  گفته هـا  برخـی 
نصـرت به هرکـدام این نماینـدگان حدود 
۳ هـزار دالـر توزیـع کـرده تا مانـع معرفی 

او بـه دادسـتانی شـوند.
گفته هـای دیگـر نیـز ایـن اسـت کـه آقای 
نصـرت برخـی نماینده گانـی کـه واسـطه 
کارمنـدان دبیرخانـه بـوده انـد را تهدیـد 
طـرف داری  او  از  صورتی کـه  در  کـرده 
نکننـد نام هـای شـان را فـاش مـی کنـد.
آغـاز  مـورد  در  هنـوز  تـا  کل  دادسـتانی 
بررسـی های فسـاد در دبیرخانـه مجلـس 

چیـزی نگفتـه اسـت.
عـادی  کارمنـدان  حتـا  می شـود،  گفتـه 
یـک  واسـطه  بـدون  مجلـس  دبیرخانـه 
و  اسـت  نشـده  اسـتخدام  نماینـده 
اینگونـه بسـیاری از نماینـده گان متهـم بـه 

هسـتند. قانونـی  غیـر  اسـتخدام  های 

نماینـده گان  کـه  اسـت،  حالـی  در  ایـن 
مجلـس همـواره حکومـت وحـدت ملـی 
را بـه دلیـل اسـتخدام صدها مشـاور متهم 

اند. کـرده 
نماینـده گان ادعـا دارنـد که اکثر مشـاوران 
صاحیـت  فاقـد  و  بیسـواد  حکومـت، 

مشـوره دهـی هسـتند.
ملـی، سـران  اعضـای شـورای  بـه گفتـۀ 
نگه داشـتن  راضـی  خاطـر  بـه  حکومـت 
نظرداشـت  در  بـدون  نفـوذ،  بـا  افـراد 
شـرایط، آنـان را منحیث مشـاور اسـتخدام 

اسـت. کـرده 

بـرای  کشـور  ملـی  دفـاع  وزارت  از  هیأتـی 
گفت وگـو در بـارۀ راکت پراکنی هـای پاکسـتان و 
تخطی هـا در امتـداد خـط دیورنـد، به اسـام آباد 

مـی رود.
ایـن هیـأت بـا مقام هـای وزارت دفـاع پاکسـتان 
امتـداد خـط  در  آن کشـور  تخطی هـای  دربـارۀ 
دیورنـد، در جریـان این سـفر یـک روزه صحبت 

کرد. خواهـد 
جنـرال  ملـی  دفـاع  وزارت  مقامـات  گفتـۀ  بـه 
ارکان سـتاد مشـترک  حبیـب حصـاری، رییـس 
ارتـش در رأس یـک هیـأت بـه پاکسـتان می رود 
و بـا مقام هـای پاکسـتانی در مـورد تخطی هایـی 
کـه در امتـداد خط صـورت می گیرنـد و همچنان 
انداخت هـای که از طرف پاکسـتان بـه این طرف 

خـط صـورت می گیـرد، صحبـت کنـد. 
وحیـداهلل کلیـم زی، والـی کنـر هفتـۀ پیـش بـه 
رشـانه های گفتـه بـود کـه پـس از عمـل متقابـل 
نظامیـان افغانسـتان، حمات توپخانه یی پاکسـتان 
بـر بخش هـای سـرحدی ایـن والیـت، کاهـش 

اسـت. یافته 
ایـن اظهـارات در حالـی صـورت می گیـرد کـه 
پاکسـتان تـا هنـوز بـه گونـۀ رسـمی مسـوولیت 
راکت پراگنـی بـه خـاک افغانسـتان را بـر عهـده 

نگرفتـه اسـت.
منشـی  نایـب  سـمیع،  فیصـل  حـال،  همیـن  در 
مجلـس سـنا می گویـد کـه پاکسـتان هیـچ گاهی 
بـه وعده هـای که بـه افغانسـتان می دهـد، صادق 

بود. نخواهـد 

از  بیــش  پنجشــیر  فرهنگســتان  مانــدگار: 
ــۀ  ــۀ لیس ــه کتاب خان ــاب را ب ــوان کت دوصــد عن
گاب الدیــن شــهید کــه در ولســوالی شــتل 

والیــت پنجشــیر قــرار دارد، اهــدا کــرد.
ــه  ــد ک ــیر می گوین ــتان پنجش ــای فرهنگس اعض
ــی،  ــوم دین ــای عل ــا شــامل بخش ه ــن کتاب ه ای
فورم هــای  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  سیاســی، 

کانکــور می باشــد.
ــر دارد  ــان در نظ ــیر هم چن ــتان پنجش  فرهنگس
ــت پنجشــیر  ــه تمامــی ولســوالی های والی ــه ب ک
ــان  ــه در می ــگ مطالع ــدن فرهن ــاور ش ــرض ب غ

ــد. ــاب اهــدا کن ــوزان کت ــش آم ــان و دان جوان
ــزاران  ــن، ه ــش از ای ــیر پی ــتان پنجش فرهنگس
ــه دانشــگاه والیــت پنجشــیر  ــاب را ب ــوان کت عن
نهــاد تخنیکــی و مســلکی والیــت پنجشــیر، 
ــایر  ــیر و س ــت پنجش ــدان والی ــۀ زن کتاب خان
ــت  ــن والی ــی ای ــی و تحصیل ــای آموزش نهاده

ــت. ــرده اس ــدا ک اه
ــه هــدف گســترش  گفتنــی کــه ایــن کتاب هــا ب
کارزاری  طریــق  از  کتاب خوانــی  فرهنــگ 
توســط اعضــای فرهنگســتان پنجشــیر گــردآوری 

شــده اســت. 

استخدام غیرقانونی ده ها مشاور 
در کمیسیون های مجلس

هیـأت نظـامی افغـانستان 
به پاکستـان مـی رود

فرهنگستان پنجشیر به لیسۀ 
گالب الدین شهید کتاب اهدا کرد
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