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ـــروژه  ـــت پ ـــظ و مراقب ـــداث، حف ـــازی، اح ـــد بازس ـــع رون ـــور ترسی ـــه منظ ـــات، ب ـــاف ده ـــا و انکش ـــای وزارت احی ـــام  ه مق

ـــتگی  ـــداوم و خس ـــورت م ـــه ص ـــور،  ب ـــتاییان کش ـــت روس ـــود معیش ـــاه و بهب ـــرای رف ـــاش ب ـــه، ت ـــام  املنفع ـــافی ع ـــای انکش   ه

ـــا را  ـــتا ه ـــندگان روس ـــراروی باش ـــکات ف ـــا و مش ـــت  ه ـــک فرص ـــرده و از نزدی ـــفر ک ـــف س ـــای مختل ـــت  ه ـــه والی ـــر  ب ناپذی

ـــد. ـــت گرفته ان ـــوری روی دس ـــای ف ـــدام  ه ـــل آن اق ـــتای ح ـــوده و در راس ـــی من بررس

انجنیـــر نصیـــر احمـــد درانـــی وزیـــر احیـــا و انکشـــاف دهـــات، در ادامـــۀ ســـفرهای والیتـــی، اخیـــرًا طـــی ســـفری بـــه 

ـــروژۀ  ـــن پ ـــت، چندی ـــن دو والی ـــنده گان ای ـــکات باش ـــتامع مش ـــی و اس ـــر بررس ـــاوه ب ـــخ، ع ـــمنگان و بل ـــای س والیت ه

ـــپرد. ـــرداری س ـــره  ب ـــه به ـــاح و ب ـــخ افتت ـــمنگان و بل ـــای س ـــت  ه ـــف والی ـــاط مختل ـــز در نق ـــافی را نی انکش

وزیـــر احیـــا و انکشـــاف دهـــات در ســـفری بـــه والیـــت بلـــخ، کار عملـــی )۲۴( پـــروژۀ انکشـــافی را بـــه ارزش )۱۶۰( 

ـــروژه  ـــن پ ـــود. ای ـــاز من ـــخ، آغ ـــت بل ـــات والی ـــا در مربوط ـــروژه  ه ـــی از پ ـــداب برخ ـــنگ ته ـــن س ـــا گذاش ـــی ب ـــون افغان ملی

 هـــا شـــامل بازســـازی و اعـــامر بنـــد آب، رسبنـــد، رسک، پـــل و پلچـــک، دیوارهـــای اســـتنادی و کانـــال  هـــای آبیـــاری 

می باشـــد و قـــرار اســـت در ولســـوالی هـــای مختلـــف والیـــت بلـــخ تطبیـــق گـــردد. 

ـــه  ـــی رود ک ـــامر م ـــه ش ـــراتژیک ب ـــم و اس ـــای مه ـــن پروژه ه ـــی از ای ـــخ، یک ـــت بل ـــم والی ـــوالی خل ـــقرغان در ولس ـــی تاش تنگ

ـــای  ـــی از اعض ـــس و برخ ـــخ، ریی ـــت بل ـــی والی ـــؤوالن محل ـــراک مس ـــا اش ـــات ب ـــاف ده ـــا و انکش ـــر احی ـــط وزی ـــاًم توس رس

ـــد. ـــاح گردی ـــم افتت ـــوالی خل ـــزرگان ولس ـــه و ب ـــی جرگ ـــردم در ولس ـــی و وکای م ـــورای والیت ش

ـــی  ـــدی روی زندگ ـــرات ب ـــده و تًاثی ـــب ش ـــا، تخری ـــیاب  ه ـــدن س ـــاری ش ـــر ج ـــا در اث ـــته باره ـــقرغان، در گذش ـــی تاش تنگ

ـــا درک  ـــات ب ـــاف ده ـــا و انکش ـــت. وزارت احی ـــته اس ـــا گذاش ـــه  ج ـــور ب ـــق کش ـــر مناط ـــاملی و دیگ ـــای ش ـــردم والیت ه م

ـــیایی کار  ـــاف آس ـــک انکش ـــکاری بان ـــا هم ـــا ب ـــرد ت ـــاش ک ـــقرغان، ت ـــی تاش ـــادی تنگ ـــرات اقتص ـــردم و تًاثی ـــکات م مش

ـــد.  ـــاز کن ـــروژه را آغ ـــن پ ـــی ای عمل

بـــا تکمیـــل ســـاخت تنگـــی تاشـــقرغان، مشـــکات ترانســـپورتی والیت هـــای بلـــخ،  فاریـــاب، جوزجـــان، رسپـــل و 

ــود. ــل می شـ ــد، حـ ــور می کننـ ــیر عبـ ــن مسـ ــه از ایـ ــا کـ ــر والیت هـ ــندگان دیگـ باشـ

ـــوده  ـــتنادی ب ـــای اس ـــوار ه ـــال و دی ـــداث رسک، کان ـــدۀ اح ـــقرغان در برگیرن ـــی تاش ـــروژۀ تنگ ـــه پ ـــت ک ـــاد آوری اس ـــل ی قاب

کـــه بـــه هزینـــۀ )۱۷۱( ملیـــون افغانـــی از مســـاعدت بانـــک انکشـــاف آســـیایی و از 

طریـــق برنامـــۀ انســـجام ســـاحوی، در مـــدت ده مـــاه آینـــده بـــه صـــورت پختـــه و 

اساســـی تکمیـــل و مـــورد اســـتفاده قـــرار خواهـــد گرفـــت.

انجنیـــر نصیـــر احمـــد درانـــی وزیـــر احیـــا و انکشـــاف دهـــات ، حیـــن افتتـــاح کار 

ـــراتیژیک  ـــی و اس ـــذرگاه حیات ـــقرغان، گ ـــی تاش ـــت :       » تنگ ـــروژه گف ـــن پ ـــی ای عمل

ـــب  ـــدت تخری ـــه ش ـــر ب ـــای اخی ـــیاب ه ـــی س ـــه ط ـــت ک ـــور اس ـــامل کش ـــاهراه ش در ش

ـــافرین  ـــپورتی مس ـــایط ترانس ـــرور وس ـــور و م ـــکل عب ـــدد آن مش ـــامر مج ـــا اع ـــده و ب ش

والیـــت  هـــای شـــامل کشـــور مرفـــوع می گـــردد.«

از ســـویی هـــم، افضـــل حدیـــد رییـــس شـــورای والیتـــی بلـــخ می گویـــد: » تنگـــی 

تاشـــقرغان اهمیـــت اســـراتیژیک دارد و نقطـــۀ اتصـــال مرکـــز و جنـــوب بـــه شـــامل 

ـــه  ـــا ب ـــود ، ام ـــده ب ـــاخته ش ـــار س ـــک ب ـــز ی ـــته نی ـــقرغان در گذش ـــی تاش ـــت. اتنگ اس

دلیـــل بی کیفیـــت بـــودن آن دوبـــاره تخریـــب شـــده و ایجـــاب بازســـازی اساســـی را 

می منایـــد.«

ـــر  ـــخ و نه ـــم، بل ـــوالی های خل ـــی در ولس ـــال آب زراعت ـــروژۀ کان ـــه پ ـــات، س ـــاف ده ـــا و انکش ـــر احی ـــال، وزی ـــن ح در همی

ـــا  ـــره  ایف ـــوالی های متذک ـــتاهای ولس ـــت روس ـــد زراع ـــاف و رش ـــزایی در انکش ـــه س ـــش ب ـــه نق ـــت را ک ـــن والی ـــاهی ای ش

ـــپرد.  ـــرداری س ـــر ه  ب ـــه به ـــد ب می کنن

وزیـــر احیـــا و انکشـــاف دهـــات از رونـــد بازســـازی و تطبیـــق پـــروژه  هـــای انکشـــافی در ولســـوالی های والیـــت بلـــخ 

ـــی  ـــه خوب ـــز ب ـــود، نی ـــده ب ـــاز ش ـــت آغ ـــن والی ـــش در ای ـــدی پی ـــه چن ـــی ک ـــۀ کاریاب ـــه برنام ـــد ک ـــت و می گوی ـــبین اس خوش

ـــت. ـــن اس ـــان یاف ـــال پای در ح

نصیـــر احمـــد درانـــی، می گویـــد کـــه برنامـــۀ کاریابـــی در والیـــت بلـــخ در بخـــش ایجـــاد زمینه هـــای کاریابـــی بـــرای 

مـــردم فقیـــر و هم چنیـــن حفـــظ و مراقبـــت از پروژه هـــای انکشـــافی ، تًاثیـــرات خوبـــی روی زندگـــی مـــردم بـــه جـــا 

گذاشـــته اســـت.

ـــه )۵۰(  ـــک ب ـــاختامنی نزدی ـــارض کار س ـــال ح ـــبختانه در ح ـــت: »خوش ـــافی گف ـــای انکش ـــروژه  ه ـــق پ ـــورد تطبی وی در م

ـــت  ـــوالی های والی ـــف ولس ـــتاهای مختل ـــی در روس ـــون افغان ـــش از)۴۰۰( ملی ـــه ارزش بی ـــن وزارت ب ـــی ای ـــروژۀ همگان پ

ـــردد.« ـــوع می گ ـــد ،  مرف ـــتاییان نیازمن ـــکات روس ـــم مش ـــش اعظ ـــل آن بخ ـــا تکمی ـــه ب ـــت ک ـــان اس ـــخ در جری بل

بـــا ایـــن حـــال، وزارت احیـــا و انکشـــاف دهـــات بـــا تطبیـــق ۶۳ پـــروژۀ آبیـــاری در ولســـوالی های مختلـــف والیـــت 

ـــا را  ـــی و باغ ه ـــای زراعت ـــرارداده، زمین ه ـــاری ق ـــت آبی ـــی را تح ـــن زراعت ـــب زمی ـــزاران جری ـــه ه ـــن این ک ـــمنگان، ضم س

ـــت. ـــته اس ـــؤون نگهداش ـــا مص ـــیاب  ه ـــات س ـــری از تخریب ـــای جلوگی ـــروژه  ه ـــق پ ـــا تطبی ـــز ب نی

ـــمنگان  ـــت س ـــافی را در والی ـــروژۀ انکش ـــن پ ـــای چندی ـــنگ بن ـــفر ، س ـــن س ـــان ای ـــات، در جری ـــاف ده ـــا و انکش ـــر احی وزی

ـــن  ـــر ای ـــاه دیگ ـــا ۸ م ـــدت ۶ ت ـــه در م ـــت ک ـــی گذاش ـــون افغان ـــش از  ۲۱۸ میلی ـــۀ بی ـــا هزین ـــل ، ب ـــاده و پ ـــد ج ـــه چن از جمل

ـــد. ـــد ش ـــپرده خواه ـــرداری س ـــره  ب ـــه به ـــده و ب ـــل گردی ـــه  تکمی ـــای عام املنفع ـــروژه  ه پ

ـــاد  ـــر، ایج ـــش فق ـــدف کاه ـــه ه ـــه ب ـــرد ک ـــد ک ـــمنگان تعه ـــردم س ـــه م ـــات ب ـــاف ده ـــا و انکش ـــر احی ـــم، وزی ـــویی ه از  س

ـــاه  ـــک م ـــان ی ـــه در جری ـــت ک ـــرار اس ـــا ، ق ـــت از پروژه ه ـــظ و مراقب ـــا و حف ـــاد خانواده ه ـــت اقتص ـــای کار، تقوی ـــه ه زمین

ـــد. ـــاز کن ـــمنگان آغ ـــت س ـــز در والی ـــی را نی ـــۀ کاریاب ـــده برنام آین

ـــه  ـــش از ۲۶۰ قری ـــروژه  هـــای انکشـــافی بی ـــا و انکشـــاف دهـــات در نظـــر دارد پ وزارت احی

ـــارباغ  ـــرم و س ـــلطان و خ ـــرت س ـــاال، روی دو آب، ح ـــوف ب ـــوالی های درۀ ص را در ولس

ـــرای  ـــبختانه ب ـــه خوش ـــد ک ـــرار ده ـــت ق ـــظ و مراقب ـــورد حف ـــی ، م ـــۀ کاریاب ـــق برنام از طری

ـــود. ـــاعد می ش ـــت ، مس ـــی موق ـــۀ کاریاب ـــز ، زمین ـــن نی ـــزار ت ـــش از ۱۳ه بی

همچنیـــن، محمـــد هاشـــم زارع  والـــی و نقیـــب اللـــه تاتـــار رییـــس شـــورای والیتـــی 

ســـمنگان بـــا اســـتقبال از ســـفر وزیـــر احیـــا و انکشـــاف دهـــات مـــی گوینـــد کـــه 

بیشـــرین پـــروژه  هـــا توســـط ایـــن وزارت عملـــی شـــده اســـت.

ـــو  ـــث عض ـــی منحی ـــد دران ـــر احم ـــه نصی ـــد ک ـــی  افزای ـــمنگان م ـــی س ـــورای والیت ـــس ش ریی

ـــرده و  ـــفر ک ـــر س ـــت فقی ـــن والی ـــه ای ـــار ب ـــون دو ب ـــی ، تاکن ـــدت مل ـــت وح ـــه حکوم کابین

ـــت. ـــرده اس ـــدام ک ـــز اق ـــل ان نی ـــتای ح ـــبختانه در راس ـــی و خوش ـــردم را بررس ـــکات م مش
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تا  ملی  وحدت  دولت  عمر  پایان  از  بسیاری ها 
چند روزِ آینده خبر می دهند. این عده نگران اند 
ملی،  وحدت  دولت  دوساله گی  با  هم زمان  که 
مشروعیِت آن نیز پایان می یابد و افغانستان وارد 
بحراِن سیاسی می شود. تمسِک این عده، عمدتًا 
به توافق نامۀ سیاسی میان رهبران دولت وحدت 
بحراِن  از  پس  پیش  سال  دو  که  است  ملی 
انتخاباتی میاِن آن ها امضا شد و به ایجاد دولتی 
به گفتۀ بعضی ها، توافقی انجامید. سه دیدگاه را 

در میان می توان از همه برجسته تر یافت:
بر  که  برمی گردد  کسانی  به  دیدگاه  نخستین   
وحدت  دولت  عمر  سیاسی،  توافق نامۀ  اساِس 
تمام شده  امسال  سنبلۀ  ماه  پایان  در  را  ملی 
وحدت  دولت  که  می گویند  عده  این  می دانند. 
سیاسی  توافق نامۀ  از  را  خود  مشروعیِت  ملی، 
ایجاد  برای  گذشته  ساِل  دو  ظرف  و  گرفته 
باید  دولت،  این  عمِر  بقای  برای  مشروعیت 
مفاد توافق نامۀ سیاسی را عملی می کرد. آن ها به 
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای والیتی 
اشاره می کنند و همچنین به توزیع شناس نامه های 
الکترونیکی و برگزاری لویه جرگۀ تعدیِل قانون 
اساسی برای ایجاد پست نخست وزیری به جای 
تعهدات  اصلی ترین  عنوان  به  ریاست اجرایی، 
آن ها  انجامِ  به  موظف  که  ملی  وحدت  دولت 

بوده است. 
ریاست  وضعیِت  چون  می گویند  عده  این 
اجرایی به دنبال دوساله گِی دولت وحدت ملی 
دولت  پس  می گیرد،  قرار  ابهام  از  هاله یی  در 
وحدت ملی در ُکل مشروعیت سیاسِی خود را 
از دست می دهد. این عده باور دارند که دیگر 
وحدت  دولت  محولۀ  وظایِف  اجرای  برای 
به  توجه  با  باید  و  ندارد  وجود  فرصت  ملی 
دولت  این  برای  بدیلی  قانونی،  میکانیسم های 
بیرون رفت  برای  فراهم شود. آن ها معتقدند که 
از چالش به وجودآمده، دولت وحدت ملی باید 
و  داده  از دست  را  مشروعیِت خود  که  بپذیرد 
برای تشکیل لویه جرگه برای ایجاد دولِت موقت 

آماده گی بگیرد. 
معتقدند  که  کسانی ست  آِن  از  دیدگاه  دومین 
اصاًل دولت وحدت ملی در کشور شکل نگرفته 
توافقی  آمده، یک دولِت  به وجود  و آن چه که 
اساس  بر  است.  بوده  انتخاباتی  گروهِ  دو  میان 
اظهارات این عده، دولت وحدت ملی مولفه های 
خاِص خود را دارد که حضور همۀ جریان های 
این  گفتۀ  به  آن هاست.  مهم تریِن  از  سیاسی، 
و  نیروها  مشارکِت  با  نه تنها  فعلی  دولِت  عده، 
که  نیامده،  به وجود  مختلف  سیاسِی  گروه های 
از مشارکت  نیز  را  انتخاباتی  تیم های  افراد  حتا 

محروم کرده است. آن ها به تعدادی از چهره ها 
و جریان های سیاسی اشاره می کنند که در زمان 
اصالحات  تیم  دو  کنارِ  در  انتخاباتی،  مبارزات 
پس  زمان،  مرور  به  اما  گرفتند  قرار  تحول  و 
را  خود  وقتی  ملی،  وحدت  دولت  تشکیل  از 
در  که  جناح هایی  از  یافتند،  دور  به  قدرت  از 
اختیار  فاصله  بودند،  کرده  حمایت  انتخابات 

کردند.
از  فعلی  وحدت  دولت  عده،  این  باور  به   
آن جایی که بر اساِس مولفه های دولت وحدت 
ملی شکل نگرفته، از همان آغاز با مشکل عدمِ 
این  زمان،  مرور  به  و  بوده  روبه رو  مشروعیت 
باور دارند  وضعیت پُررنگ تر شده است. آن ها 
که برای بیرون رفت از وضعیت کنونی، باید به 
راه حِل دیگری توسل جست که بتواند رضایِت 
دیدگاه  ماننده  نیز  آن ها  کند.  جلب  را  عمومی 
از  بیرون  موقت  دولِت  یک  ایجاد  به  نخست، 

کارگزاراِن فعلی رای می دهند. 
که  برمی گردد  کسانی  به  دیدگاه  سومین  اما  و 
در حول وحوِش ارگ ریاست جمهوری می پلکند 
که  می کنند  تالش  نهاد  این  اشارۀ  به  عمدتًا  و 
تمایز  ریاست اجرایی  و  ریاست جمهوری  میان 
قایل شوند. آن ها عمدتًا در پی به کرسی نشاندِن 
از  پس  ملی  وحدت  دولت  که  دیدگاه اند  این 
بحران شکل گرفته و هیچ  برای رفع  انتخابات 
به  ندارد.  انتخابات  اساسی و  قانون  با  تعارضی 
گفتۀ آن ها که بازهم به توافق نامۀ سیاسی اشاره 
انتخابات  نتیجۀ  در  جمهوری  رییس  می کنند، 
مشخص شده و مشروعیِت خود را از رای مردم 
در  آن ها  گفتۀ  به  دلیل،  همین  به  است.  گرفته 
توافق نامۀ سیاسی تذکر رفته که فردِ با بیشترین 
آرا عهده دارِ ریاست جمهوری خواهد شد و فرد 
آورد.  خواهد  به دست  را  اجرایی  ریاست  دوم، 
با این تخمین، این عده باور دارند که در پایان 
پایان  افغانستان  در  نهادی  عمر  اگر  دوساله گی 
یابد، آن نهاد ریاست اجرایی است که هیچ مبنا 

و اساِس قانونی یی ندارد. 
دامِن  بحران  شاید  این که  از  بی خیال  آن ها 
خودشان را هم بگیرد، این تفکر را دامن می زنند 
که دولت وحدت ملی با پایان یافتن دوساله گی 
خود، دیگر به نهادی به نامِ ریاست اجرایی نیاز 
ندارد و برنامه هایی که برای مشروعیت بخشیدن 
به آن باید اجرا می شد، به دلیل مشکالت موجود 
باید  پس  بازماندند،  اجرایی شدن  از  کشور  در 
قبول کرد که با دوساله گی عمر دولت وحدت 

ملی، آقای عبداهلل راهی خانه اش شود. 
هر سۀ این دیدگاه ها ضمن این که نقطه های قوِت 
خود را دارند، ولی همچنان از نقطه ضعف های 

بسیار مشهود نیز رنج می برند. آن ها مسأله یی را 
که از نظر می اندازند، پیچیده گی وضعیت جارِی 
کشور و بحران های بزرِگ اقتصادی، سیاسی و 
امنیتی است که کشور با آن ها دست به گریبان 
بدیل  از  می توان  شرایطی  چنین  در  آیا  است. 
دولت وحدت ملی که با آن همه جنجال و رو در 
رویی های نفس گیر به وجود آمده، سخن گفت 

و آن را به آسانی به مرحلۀ اجرا گذاشت؟
 اوضاع افغانستان بدون شک راه به چنین حل 
آساِن قضیه نمی دهد. نخست این که ایجاد دولِت 
دیگر در شرایط فعلی می تواند اوضاع را بیشتر 
بحران های  سوی  به  را  کشور  و  سازد  متشنج 
این که  دوم  بکشاند.  امنیتی  و  سیاسی  عمیق تِر 
فرایند تشکیل دولِت تازه به هر نحوی که ایجاد 
شود، فرایندی بغرنج و مناقشه آمیز خواهد  بود 
می شود.  تازه  اختالف های  به  منجر  خود  که 
سوم این که جامعۀ جهانی به عنوان اصلی ترین 
تغییر وضعیت  موافق  افغانستان،  سیاسی  حامی 
موجود نیست. چهارم این که هزینۀ هر تغییری 
چنان باالست که نمی توان آن را به ساده گی تقبل 
داده  رخ  بزرگی  بسیار  حادثۀ  این که  مگر  کرد 
باشد. پس فقط می ماند یک راه حِل قانع کننده و 
قانونی که همان اجرای توافق نامۀ سیاسی با تمام 

جزییاِت آن است.
 دولت وحدت ملی باید به عنوان یک ُکل مد 
نظر قرار گیرد و نه اجزای ازهم جداپذیر. اگر 
بدون  پس  باشد،  یافته  پایان  دولت  این  عمِر 
و  ریاست جمهوری  نهاد  دو  هر  عمِر  شک 
ریاست اجرایی پایان یافته است؛ زیرا هیچ کدامِ 
انتخابات 1393 آرای  به هر دلیل ـ در  آن ها ـ 
نیاورده اند. وقتی  الزم برای پیروزی را به دست 
داشته  را  الزم  آرای  نتواند  انتخابات  در  تیمی 
انتخاباتی است. در  فاقد مشروعیِت  باشد، پس 
انتخاباِت پُرتقلِب دو سال پیش، افغانستان هیچ 
برندۀ انتخاباتی نداشت؛ پس هیچ یک از رهبراِن 
آرای  اساِس  بر  که  کنند  ادعا  نمی توانند  فعلی 

مردم کرسی های فعلی را به دست آورده اند. 
که  می دهد  انجام  را  بزرگی  اشتباه  غنی  آقای 
می کند.  عنوان  منتخب  رییس جمهوری  را  خود 
تنها  نمی دهد.  تغییر  را  چیز  هیچ  صفت  این 
راه حِل ممکن برای هر دو جناِح بر سِر قدرت، 
اجرای کامل و فورِی توافق نامۀ سیاسی است که 
می تواند آیندۀ آن ها را رقم زند. آینده اما تنها سه 
آینده  انتخاباِت  در  یا شرکت  و  باقی مانده  ساِل 
نیست، بل قضاوِت تاریخ و مردم در مورد سران 

فعلِی دولت وحدت ملی است! 
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هنـوز یک ونیـم مـاه از آتش سـوزِی مهیـب و رقت بـارِ فروشـگاه 
اباسـین زدران در کابـل نگذشـته کـه بـارِ دیگـر یـک آتش سـوزِی 
بـزرگ در منطقـۀ قـوای مرکز در قلـِب پایتخـت ُرخ می دهد و ده ها 

دکان و سـرا را حریـق می سـازد. 
روز گذشـته سـاعت 11 صبـح رسـانه ها گـزارش دادنـد کـه در 
سـرای تخته فروشـِی قـوای مرکز درحالـی آتش سـوزی ُرخ داده که 
نیروهـای آتش نشـانی به دلیـِل موقعیـِت نامناسـِب این سـرا به محِل 
حادثـه رفتـه نمی تواننـد و آتـش هـر لحظـه در حـاِل سـرایت بـه 
دکان هـای مجـاور اسـت. چنان که سـاعاِت بعدتر رسـانه ها گزارش 
دادنـد کـه آتـش توسـعه یافتـه و مغازه هـای پیرامـون را نیـز در بـر 

اسـت.  گرفته 
تصاویـر و اخبـاری نیـز کـه لحظه به لحظـه  از ایـن حادثـه توسـط 
مـردم در صفحـاِت فیس بـوک منتشـر می شـد، همـه حکایـت از 
شـدِت آتش سـوزی و هـراس از سـرایِت آن بـه تمـامِ دکان هـای 
منطقـۀ قـوای مرکـز داشـت. بـر اسـاِس چشـم دیِد مـردم محـل و 
رهگـذران، ایـن آتش سـوزی تا شـامگاهِ روزِ گذشـته ادامـه می یابد 
و دسـت کم باعـث سـوختِن 150 دکان و به جـا مانـدِن چندمیلیـون 
تمـامِ  در  کـه  می شـود  گفتـه  همچنیـن  می شـود.  دالـر خسـارت 
اصلـِی  محـِل  بـه  نزدیـک  فروشـگاه های  آتش سـوزی،  سـاعاِت 
می شـوند  اثاثیۀشـان  و  امـوال  تخلیـۀ  نیـز مصـروِف  آتش سـوزی 
و نیروهـای امنیتـی نیـز بـرای برقـراری نظـم و تسـهیِل رفت وآمـِد 
موترهـای آتش نشـانی، یکـی از سـرک های ده افغانـانـ  دهن بـاغ را 

بـه روی تـردد وسـایط نقلیـۀ عمومـی می بندنـد. 
امـا آن چـه از خـالِل این نوع حـوادث می تـوان به وضـوح دریافت، 
بی کفایتـی و مسوولیت ناشناسـِی متولیـاِن امـور و بی بـاورِی مـردم 
نسـبت بـه آن هاسـت. چنان کـه گفتـه می شـود ایـن حادثه بـا جرقۀ 
کلیـد می خـورد  نزدیـک سـراِی تخته فروشـی  فلـزکارِی  دسـتگاه 
کـه ایـن خـود نشـان دهندۀ ترتیـب و ترکیـِب نامتجانـِس اصناف و 
پیشـه ها در پایتخـت و ناتوانـِی حکومـت از پیش گیـری و مهـارِ 

اسـت.  حوادث 
تراژیـِک  صحنه هـای  نیـز  زدران  اباسـین  فروشـگاه  حادثـۀ  در 
بی کفایتـِی مسـووالن و  از  فراوانـی دیـده شـد کـه همـه حاکـی 
در  مسـلمًا  بـود.  آن هـا  نـزدِ  شـهرونداِن  جان ومـاِل  کم ارزشـِی 
حکومت هـای مسـوول و پاسـخگو، تأمیـن امنیـِت مالـی و جانـِی 
شـهروندان، محوری تریـن وظیفه و رسـالت تلقی می گـردد و تدبیر 
کشـوردارِی آنـان حکـم می کنـد کـه اوالً هـر کـدام از اصنـاف و 
پیشـه های صنعتـی، تجـاری و خدماتـی را در مـکاِن مخصـوص و 
مناسـب جـا دهنـد و ثانیـًا تمهیـداِت الزم را بـرای جلوگیـری از 
حـوادث در نظـر گیرنـد. امـا متأسـفانه در آشـفته بازار و یـا بهتـر 
بگوییـم در شـهر خربـوزۀ کابـل، دیـده می شـود کـه ده صنـف و 
پیشـۀ کامـاًل ناهمخـوان در یـک سـرک و کوچـه در کنارِ هـم قرار 
گرفته انـد بـدون آن کـه بـه زمینه هـا و ایجابـاِت هرکـدام نگاهـی 
عاقالنـه انداختـه شـود. بـه عنـوان مثـال؛ در پایتخـِت درهم وبرهـِم 
مـا، به فـرت می بینیـم کـه گازفروشـی و پنبه فروشـی و فلـزکاری 
و شـفاخانه و درمانـگاه در کنـارِ هـم قـرار گرفته انـد، به نحـوی کـه 
فعالیـِت هرکـدام ریسـک و خطـراِت جانبـی و حاشـیه یِی فراوانـی 
بـرای دیگـری به بار مـی آورد. ولـی در شـهرهای مدرن بـا حاکماِن 
عقالیـی، شـفاخانه ها بـه دور از آلوده گی هـای صوتـی و محیطـی، 
و اصنافـی ماننـد گازفروشـی ها نیـز بـه دور از تجمعـاِت مردمـی و 
محـالِت مسـکونی قـرار می گیرنـد و به رغـِم رعایـِت همـۀ اصـوِل 
ایمینـی و شهرنشـینی، همچنـان حکومـت داران سـعی می ورزند که 
بـرای بـروزِ هـر نـوع حادثـه آماده گی هـای الزم را داشـته باشـند. 
نظـر بـه ایـن گفتـار، آن چـه در حوادثـی ماننـِد روزِ گذشـته ُرخ 
می نمایانـد، بی تدبیـرِی قاطـِع حکومـت از نقطـۀ آغاز تا انتهاسـت. 
اگر چنین نمی بود، نه سـرای تخته فروشـی و سـرای ها و دکان هایی 
ماننـِد آن در موقعیت هـاِی تنـگ و بدگـذر قـرار می گرفـت و نـه 

آتش سـوزی بـرای سـاعت ها ادامـه می یافـت.
 بـا همـۀ یـأس و تردیدهـا، بازهـم بـه سـراِن حکومـت کـه از قضا 
حفـظ  کـه  می کنیـم  توصیـه  غوطه ورنـد،  مشـروعیت  بحـراِن  در 
حرمـِت جان ومـاِل شـهروندان، اصلی تریـن منبـِع مشـروعیت برای 
آن هـا شـمرده می شـود؛ امـا بـرای تقویِت ایـن منبع می باید کسـانی 
تعهـد بـه خدمت گـزاری و  در رأِس امـور قـرار گیرنـد کـه اوالً 
میهن پرسـتی دارنـد و ثانیـًا از دانـش و تخصـِص الزم بـرای تحقِق 

ایـن مأمـول برخـوردار می باشـند. 
یقینـًا بـا آن متولیـاِن امـوری کـه دسـت در کاسـۀ دشـمن دارنـد و 
یـا فاقـِد مهارت هـای الزم انـد، نـه در میـداِن جنـگ می تـوان ظفـر 
یافـت و نـه در میـداِن شهرسـازی و شهرنشـینی می تـوان پله یـی از 
پله هـای مدنیـت را فتـح کرد. صـدِق این تبصـره و گـزاره، هر روز 
در میدان هـای شـهرـ  ماننـد چهارراهـی کوته سـنگی و قـوای مرکز 
ـ و نیـز در میدان هـای جنـگـ  ماننـِد جنگ کنـدز و بغالن و هلمند 
ـ ثابـت شـده اسـت؛ کافی سـت رهبـراِن حکومـت تکانی بـه خود 

دهنـد و از خـواِب غفلـت بیدار شـوند!  

و بازهم آتش سوزی
 و غفلِت بی پایاِن مسووالن
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افسرده گی هفتاد درصد عامل خودکشی
روح اهلل بهزاد

مقامــات در وزارت صحــت عامــۀ کشــور می گوینــد، 
ــرده گی،  ــی از افس ــی ناش ــکار خودکش ــد اف ۷0 درص
ــد  ــاری، ۲0درص ــی اجب ــالل وسواس ــد اخت ۲۲ درص
بابــت اختــالل اضطــراب و 1۸درصــد اختــالل روانــی 

ــد. ــه می باش ــس از صدم پ
جهانــی  روز  از  کشــور  عامــۀ  صحــت  وزارت 
ــعار  ــا ش ــری از خودکشــی طــی کنفرانســی ب جلوگی
ــردن"  ــردن و مراقبت ک ــه ک ــن، مفاهم ــاس گرفت "تم

ــرد. ــل ک تجلی
در کنفرانســی کــه بــه همیــن مناســبت در تــاالر 
وزارت صحــت عامــه برگــزار گردیــده بــود، شــماری 
ــرده  ــتراک ک ــانه ها اش ــکان و رس ــهروندان، پزش از ش

ــد. بودن
ــن  ــدف از ای ــس، ه ــن کنفران ــده گان ای ــزار کنن برگ
نشســت را کســب حمایــت بــرای جلوگیــری از 
ــت اندرکاران و  ــی دس ــردن آگاه ــی و بلندب خودکش
ــد. ــوان کردن ــری از آن عن ــای جلوگی ــردم و راه ه م
ــار،  ــۀ آم ــدون ارای ــور، ب ــۀ کش ــت عام وزارت صح
ــر  ــی خب ــور درحال ــی ها درکش ــش خودکش از افزای
در ســال  یــک ســروی  براســاس  کــه  می دهــد 
ــه  ــن در افغانســتان دســت ب ــالدی، 1۲05 ت ۲01۲ می

خودکشــی زده بودنــد.
ــاون  ــم، مع ــان نعی ــر احمدج ــش داکت ــن همای در ای
گفــت:  عامــه  صحــت  وزارت  برنامــۀ  و  طــرح 
"خودکشــی یــک معضــل اجتماعــی اســت و ســکتور 
صحــت بــه تنهایــی قــادر بــه غلبــه بــر آن نمی باشــد، 
بنــًا هرشــهروند بــدون در نظــر داشــت موقــف 
وظیفه یــی و امکانــات کــم یــا بیــش، در قبــال 
خودکشــی مســوولیت داشــته و می تواننــد نقــش 

ــد." ــازی کنن ــری از آن ب ــر درجلوگی موث
ــال روز  ــعار امس ــزود: ش ــه اف ــم در ادام ــای نعی آق
جهانیجلوگیــری از خودکشــی نشــان دهندۀنقــش 

بیشــتر شــهروندان در قســمتجلوگیریو مراقــب از ایــن 
ــت. ــده اس پدی

بربنیــاد مطالعــات انجــام شــدۀ وزارت صحــت عامــه، 
ــرده گی،  ــی از افس ــی ناش ــکار خودکش ــد اف ۷0درص
ــد  ــاری، ۲0درص ــی اجب ــالل وسواس ــد اخت ۲۲درص

بابــت اختــالل اضطــراب و 1۸درصــد اختــالل روانــی 
پــس از صدمــه ارزیابــی شــده اســت.

امســال تعــداد مجمــوع مســمومیت ها از 5 شــفاخانۀ 
بــزرگ کابــل ۲0۶1 واقعــه و تعــداد مجموعــی 
ــتم  ــط سیس ــه توس ــوخته گی 9555 واقع ــات س واقع

معلومــات صحــی از سراســر کشــور گــزارش شــده 
اســت کــه ایــن ارقــام شــامل واقعــات تصادفــی نیــز 

می باشــد.
داکتــر نعیــم اظهــار داشــت: "براســاس آمــار منتشــر 
ــاالنه  ــی، س ــت جهان ــازمان صح ــوی س ــده از س ش
ــل  ــت عم ــان باب ــن در جه ــون ت ــک میلی ــدود ی ح
خودکشــی جان شــان را از دســت می دهنــد کــه 
بیشــترین ســن شــیوع آن در ســنین نوجوانــی و 
ــا ۲9 ســاله گی و ســنین ۷0  ــی از ســن های15 ت جوان

و باالتــر از آن می باشــد.
ــه در  ــان ک ــی جه ــازمان صح ــزارش س ــاس گ براس
ــن  ــال ۲01۲1۲05 ت ــد، در س ــر ش ــال ۲01۴ نش س
خودکشــی کــرده و از ایــن میــان،۶۴3 تــن آنــان زن و 

ــد." ــی دهن ــان را مردانتشــکیل م ــن آن 5۶۲ ت
روز جهانــی جلوگیــری  از خودکشــی کــه همــه 
ــزار  ــان برگ ــر جه ــپتامبر و در سراس ــاله در 10 س س
می شــود، بــرای افزایــش آگاهــی عمومــی نســبت بــه 
خودکشــی و جلوگیــری  از آن در نظــر گرفتــه شــده 
ــی  ــری  از خودکش ــی جلوگی ــع جهان ــت. مجم اس
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــکاری س ــا هم )IASP( ب
)WHO( و فدراســیون جهانــی ســالمت روان ایــن 

روز را میزبانــی می کننــد.
 ۴0 در  روز  ایــن  مراســم   ۲011 ســال  در 
ــک  ــد ی ــل متح ــازمان مل ــد و س ــام ش ــور انج کش
در  را  خودکشــی«  از  »سیاســت نامۀجلوگیری  
دهــۀ1990 منتشــر کــرد کــه بســیاری کشــورها از آن 
ــد. ــروی می کنن ــی پی ــری  از خودکش ــرای جلوگی ب
کارهــای پیچیــده و بــه هــم مرتبــط و گاه نامعلومــی 
انــد کــه احســاس درد و  در خودکشــی دخیــل 
ناامیــدی را در فــرد ایجــاد می کننــد. دست رســی 
ــموم  ــرم، س ــالح گ ــژه س ــی به وی ــزار خودکش ــه اب ب
و داروهــا نیــز از جملــه کارهــای خطــر بــه حســاب 

می آینــد.

هارون مجیدی 
ــیح  ــتان از توش ــت جمهوری افغانس ــاون دوم ریاس مع

شــدن قانــون انتخابــات خبــر داده اســت.
ــه  ــت جمهوری گفت ــاون دوم ریاس ــش، مع ــرور دان س
اســت کــه قانــون انتخابــات نهایــی و بعــد از تصویــب 

ــه توشــیح رییس جمهــور رســیده اســت. کابینــه، ب
ــه اســت  ــان گفت معــاون دوم ریاســت جمهوری هم چن
ــتقل  ــیون مس ــی، کمیس ــون اساس ــه قان ــق ب ــه مطاب ک
انتخابــات صالحیــت دارد کــه روی مســالۀ تــک 

ــرد. ــم گی ــی تصمی کرس
پخــش  بــا  ریاســت جمهوری  دوم  معــاون  دفتــر 
تعهــد  بنیــاد  بــر  کــه  اســت  گفتــه  اطالعیه یــی 
حکومــت وحــدت ملــی مبنی بــر اصالحــات در 
نهادهــای انتخاباتــی و قوانیــن انتخاباتــی، اخیــراً 
ــب  ــد از تصوی ــده و بع ــی ش ــات نهای ــون انتخاب قان
ــه  ــس، ب ــی مجل ــای رخصت ــن روزه ــه در آخری کابین

اســت. رســیده  رییس جمهــور  توشــیح 
ــاون دوم  ــش مع ــرور دان ــه، س ــن اطالعی ــاد ای ــر بنی ب
ــه اســت: "از آن جــا کــه هنــوز  ریاســت جمهوری گفت
متــن قانــون منتشــر نشــده و تعــداد ســواالت در 
ــده  ــام ش ــات انج ــون و اصالح ــن قان ــوص ای خص
فــراوان می باشــد، در صــورت لــزوم در فرصــت 

ــد." ــد ش ــر خواه ــا منتش ــه آن ه ــب هم مناس
ــی  ــرات در نظــام انتخابات ــای دانــش در مــورد تغیی آق
ــام  ــان نظ ــی هم ــام انتخابات ــه نظ ــت ک ــزوده اس اف
ــال  ــل انتق ــر قاب ــد غی ــام رأی واح ــی نظ ــابق، یعن س

ــت. ــه اس ــری نیافت ــت و تغیی اس
ــه بررســی  ــا اشــاره ب معــاون دوم ریاســت جمهوری ب
دیدگاه هــای مختلــف در مــورد حوزه هــای انتخاباتــی 
خاطــر نشــان کــرده اســت: طرح هــای مختلــف 
مــورد بحــث قــرار گرفــت کــه یکــی از آن هــا نظــام 
تــک کرســی بــود. امــا ســرانجام، پــس از بحث هــا و 
مذاکــرات طوالنــی تخنیکــی و حقوقــی کــه چنــد هفته 
را در بــر گرفــت، تصمیــم بــر ایــن شــد کــه در ایــن 
مــورد در متــن قانــون، صالحیــت کامــل بــه کمیســیون 

مســتقل انتخابــات داده شــود.
آقــای دانــش اضافــه کــرده اســت: کمیســیون مســتقل 
انتخابــات مطابــق بــا مــادۀ ۸3 قانــون اساســی و 
براســاس ســه معیــار رعایــت تناســب نفــوس، تأمیــن 

ــه  ــی عادالن ــن نمایندهگ ــی و تأمی ــی عموم نمایندهگ
حوزه هــای انتخاباتــی را تعییــن می کنــد.

مکلــف  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  هم چنــان 
شــده اســت تــا بعــد از ایجــاد، در خــالل )3( مــاه در 
مــورد طــرز تطبیــق بهتــر ایــن معیارهــا در حوزه هــای 
انتخاباتــی، در مشــوره بــا اهــل خبــره و ادارات 
ذیربــط، مطالعــات تخنیکــی را بــا نظرداشــت تجــارب 
گذشــته و شــرایط و اوضــاع موجــود کشــور، تکمیــل 

ــد. ــه کن ــه ارای ــه کابین ــزارش آن را ب ــرده و گ ک
ــوری اســالمی  ــه جمه ــه، کابین ــن اطالعی ــاد ای ــر بنی ب
افغانســتان ایــن گــزارش را بررســی و تصمیــم اتخــاذ 
می کنــد و ســپس کمیســیون انتخابــات طبــق تصمیــم 

ــه ســر می رســاند. ــه، اجــراآت الزم خــود را ب کابین
در ایــن حــال، شاه ســلطان عاکفــی رییــس کمیســیون 
بــا  گفت وگــو  در  انتخاباتــی  اصالحــات  پیشــین 
ــان  ــک فرم ــدون ش ــد: ب ــدگار می گوی ــۀ مان روزنام
تقنینــی در مــورد اصالحــات انتخاباتــی در زمانــی کــه 

ــت. ــده اس ــادر ش ــده، ص ــی ش ــون پیش بین قان
ــاور دارد کــه مشــکالت تخنیکــی در  آقــای عاکفــی ب
وزارت عدلیــه شــاید مانــع بیــرون شــدن مــواد قانــون 

انتخابــات شــده اســت.
بــا آنکــه مدیریــت ضعیــف و پُــر از تقلــب در 
ــر ریاســت جمهوری، باورمنــدی مــردم  ــات اخی انتخاب
بــه کمیســیون انتخابــات را بــه حداقــل رســانده، 
امــا آقــای عاکفــی از تفویــض صالحیت هــا بــه 
ــر  ــد: "اگ ــرده و می گوی ــتقبال ک ــیون اس ــن کمیس ای
صالحیت هــا بــر بنیــاد آنچــه در قانــون اساســی آمــده 
بــه کمیســیون انتخابــات داده شــود، یــک امــر منطقــی 

ــت." ــت اس و درس
ــی در  ــات انتخابات ــین اصالح ــیون پیش ــس کمیس ریی
پاســخ بــه پرسشــی کــه چقــدر از پیشــنهادات آنــان در 
قانــون انتخابــات گنجانیــده شــده، می گویــد: اکثریــت 
پیشــنهادات کمیســیون ویــژۀ اصالحــات انتخاباتــی در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــاختن  ــور س ــه مح ــه محکم ــد ک ــد می کن ــای تأکی آق
انتخابــات، تغییــر نظــام انتخاباتــی و حــوزه هــا 
ــده گان از  ــس نماین ــات مجل ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــی  ــات انتخابات ــژۀ اصالح ــیون وی ــنهادات کمیس پیش
ــه  ــه ب ــی ب ــی تخنیک ــاظ پیچیده گ ــه لح ــه ب ــوده ک ب

ــت.  ــده اس ــه نش ــوارد پرداخت ــن م ای
از ســویی هــم، مجلــس نمایندهــگان ســومین فرمــان 
ــورد تشــکیل، وظایــف و  ــی رییس جمهــور در م تقنین
ــون  ــالف قان ــات را خ ــون انتخاب ــای قان صالحیت ه

دانســتند.
اعضــای مجلــس در نشســت دو روز پیش خــود گفتند 
کــه تاکنــون سرنوشــت دومیــن فرمــان رییس جمهــور 
ــخص  ــگان مش ــس نماینده ــوم مجل ــوی دو س از س

نشــده اســت.
مــورد  عمده تریــن  از  انتخاباتــی  نظــام  اصــالح 
وحــدت  تشــکیل حکومــت  سیاســی  توافق نامــه 
ــه  ــی را ک ــور فرمان های ــا رییس جمه ــت ام ــی اس مل
در مــورد اصــالح نظــام انتخاباتــی صــادر کــرده بــود، 
بــا مخالفــت نماینــگان مجلــس مواجــه شــده و مــورد 

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــد ق تایی
نافــذ نشــدن قانــون انتخابــات باعــث شــده اســت کــه 
انتخابــات مجلــس نماینــده گان و شــوراهای ولســوالی 

ــد. ــق افت به تعوی
قایــل یاددهانــی اســت کــه بــه ادارۀ امــور و دبیرخانــۀ 
شــورای وزیــران و وزارت عدلیــه وظیفه ســپرده شــده 
اســت کــه متــن قانــون را هــر چــه زودتــر نشــر کــرده 

و در دســت رس همــگان قــرار دهنــد.

ACKUقانون انتخابات توشیح شد



سید علی اصغری 
برخی  در  یا  چیزند  یک  ادیان  خود  1ـ 

چیزها مشترک اند؟ 
این پرسش در واقع به یکی از نظریه های 
نظر  به  دارد.  اشاره  ادیان  وحدت  ممکن 
آورد  بسیاری  نمونه های  می توان  می رسد 
نشانۀ  ویژه گی ها«  برخی  در  »اشتراک  که 
وحدت ادیان )دین واحد( تلقی شده است. 
عرفانی  ادعای  که  در عین حال  منظر  این 
)دست کم در ظاهر( ندارد، برخالف آن چه 
که در ذیل بخش مفهوم دین مطرح کردیم 
عنوان  به  نه  را  دین  یعنی  می اندیشد، 
که  است،  مصادیق  از  متأخر  که  مفهومی 
»نه  می داند:  آن ها  ورای  عنوان حقیقتی  به 
شاید  روم.«  رومی  نه  است،  زنگ  زنگی 
ظاهرش جمع میان دیدگاه بشری و عرفانی 
باشد، اما چون شکاف میان این دو دیدگاه 
باقی  ظاهری  دقیقًا  است،  معرفتی  شکافی 
معنای  به  ادیان  عنوان  زیر  آن چه  می ماند. 
متعارف مطرح کردیم، یک مفهوم است که 
به اعتبار همین برخی ویژه گی های مشترک 

ساخته می شود و اطالقش بر مصادیق 
در  که  دیدگاهی  حال  می شود.  توجیه 
حال طرح آن هستیم، دین را به لحاظ 
رتبی قبل از آن مصادیق قرار می دهد. 
بدین سان دین را نه یک مفهوم، که قالبی 
فرض می کند و مصادیق را نمونه هایی 
که از روی قالب گرفته شده اند. جالب 
به سوی  هم  راهی  هیچ  که  است  این 
همین  مگر  نیست  قالب  این  شناخت 
این  اساسی  مشکل  مشترک.  وجوه 
وجوه  داریم  حق  چه گونه  که  است 
کنار  اتفاق  وجوه  نفع  به  را  اختالف 
کنیم؛  مطلوب  به  مصادره  و  بگذاریم 
که می خواهیم وحدت  در حالی  یعنی 
مفروض  قبل  از  کنیم،  اثبات  را  ادیان 
گرفته باشیم که وجوه مشترک صفات 
به  توجه  با  هستند!  واحد  دین  همان 
برخی  در  اشتراک  فوق  مالحظات 
شکل گیری  توضیح دهندۀ  ویژه گی ها 
نه  است،  ادیان  کثرت  و  دین  مفهوم 

وحدت ادیان. 

۲ـ آیا ادیان در بنیاد یکی اند و در فروع 
بسیار؟ 

این پرسش می خواهد ببیند آیا می توان 
بنا  و  بنیاد  نسبت  با  را  ادیان  وحدت 
از  یکی  داد.  توضیح  فرع،  و  اصل  یا 
چنین  برابر  در  که  مسایلی  عمده ترین 
از  است  عبارت  باز  دارد،  قرار  تلقی 
یا  بنیاد  این  به  باید  چه گونه  این که 
آن  شناخت  راه  برد.  پی  وجودش 
آن چه  ما  که  دارد  دلیلی  آیا  چیست؟ 
ادیان  همسانی های  مسامحه  با  که  را 
لحاظ می کنیم، »بنیاد« یا »راهی به بنیاد« 
رهیافت  این  می رسد  نظر  به  بدانیم؟ 
این  شناخت  برای  مستقلی  راه  نمی تواند 
در  مستقل  دهد.  دست  به  اصل  یا  بنیاد 
این جا دو جنبه دارد: یکی، مستقل از ادیان 
رهیافت  از  مستقل  دیگری،  و  گونه گون 
ذیل  آن چه  اساس  بر  )عرفانی(.  باطنی 
کثرت شروع  از  وقتی  گفتیم،  قبل  پرسش 
برسیم  وحدت  به  می خواهیم  و  می کنیم 
استدالل  و  فهم  ـ و موضع مان هم موضع 
است نه باطن گراییـ  در عمل داریم فرآیند 
شکل گیری مفهوم دین را توضیح می دهیم 
و هنگامی هم که بحث بحث مفهوم شد، 

هم بسته گی تام و تمامی با کثرت دارد. 

و  زمان  مقتضیات  و  هست  یکی  دین  3ـ 
مکان و... متکثرش می کند؟ 

این نظر جز قرائتی از دیدگاه عرفانی نیست 
داشته  نمی تواند  و  ندارد  آن  با  تفاوتی  و 

باشد، وگرنه دچار بی معنایی خواهد بود. 

نتیجهگیری

دربارۀ  گفتار  ابتدای  در  آن چه  بدین سان 
شکاف معرفتی بین دیدگاه عرفانی و دیدگاه 
غیرعرفانی مطرح شد، در مورد وحدت و 
کثرت ادیان هم جاری است؛ بدین معنا که 
وحدت دین تنها در نگرش عرفانی می تواند 
جایگاه و معنی داشته باشد و در غیر این 
درخواهد  بحث صوری  یک  به سان  بستر، 
تنها کثرت  آمد. در نگرش غیرعرفانی هم 
واقعی  معنای  و  جایگاه  که  است  ادیان 
استدالل  و  فهم  و  تجربه  سوی  از  و  دارد 
دارد  معنا  باطن  اصالت  می شود.  پشتیبانی 
و نه وحدت دین در نگاه بشری. مسأله از 
نگاه دیگر این گونه قابل بیان است: وحدت 
معلوم  بی معناست:  بشری  نگرش  در  دین 
است،  یکی  دین  می گوییم  وقتی  نیست 
دربارۀ چه چیزی صحبت می کنیم؛ داللت 
این جمله مشخص نیست. اگر می خواهیم 
یکی  »دین  نباید  نشویم،  بی معنایی  دچار 
خودش  خاص  بستر  از  خارج  است« 

)اصالت باطن( مطرح شود. 

تمهید
دیدگاه  در  مبدأ،  دیدگاه  از  اگر یک گزاره 
در  بنیادی  هیچ  و  شود  پذیرفته  مقصد 
به  یا  و  باشد  نداشته  مقصد  دیدگاه  مبانی 
باشد،  مخالف  آن  مبانی  با  دیگر  عبارت 
گرفته شده  نادیده  معرفتی  موجود  شکاف 
غفلت،  این  زیان های  عمده ترین  از  است. 
»بی انسجامی معرفتی« است؛ یعنی در یک 
نظام معرفتی، جزیی وارد شود که با اجزای 
ندارد.  هم سنخی  و  تالئم  نظام  آن  دیگر 
شاید عبارت »موضع اشتراک« ابهام هایی در 
خود داشته باشد و موجب کژفهمی شود. 
یعنی  نیست؛  وارداتی  مبانی  در  اشتراک 
نمی توان یک نقطه از مبانی یک دیدگاه را 
که برای توجیه ثمرات مورد نظر الزم است، 
پذیرفت تا مشکل حل شود. منظور از یافتن 
موضع اشتراک، وارد کردن آن نیست، چون 
لوازم تخلف ناپذیری هم به همراه خودش 
دارد. موضع اشتراک با تمام لوازمش معنی 
از همین رو  دارد و بدون آن ها تهی است. 
یعنی  مبنا،  یک  در  دیدگاه  دو  اشتراک 
نبشتار  این  مبنا.  لوازم آن  تمام  اشتراک در 
بین  معرفتی  بررسی شکاف  و  بیان  پی  در 
واحد«  دین  »نظریۀ  به  که  است  دیدگاهی 
می تواند  و  می شود  منجر  ادیان(  )وحدت 
نظریۀ  که  دیدگاه هایی  یا  دیدگاه  و  بشود، 
دین واحد )وحدت ادیان( به لحاظ مبانی 
از آن ها درنمی آید. نظریۀ دین واحد لوازم 
و پیامدهایی دارد که تنها »دیدگاه عرفانی« 
می تواند بدان ها ملتزم باشد. به نظر می رسد 
دیدگاه  تأثیر  تحت  تنها  دیگر  دیدگاه های 
عرفانی به وحدت ادیان اعتقاد یافته اند، در 
یا  آن  لوازمِ  یا  پشتیبان  مبانی  از  که  حالی 

ناآگاه اند یا نمی توانند قبول کنند. 

 

اسحاق فتحیس
اهــل ذکــر، اهــل یــاد مــرگ هســتند و هــر روز کــه ســر از خــواب برمی دارنــد، 
می گوینــد: خــدا را ســتایش و ســپاس کــه پــس از میراندنــم مــرا زنــده و احیــا 

کــرد، چــرا کــه النــوم اخ المــوت/ خــواب بــرادر مــرگ اســت. 
ــه  ــدا ب ــتند، ابت ــواب برمی خاس ــرگاه از خ ــالم ه ــرم اس ــر مک ــده پیامب ــل ش نق
ــدهلل  ــد:" الحم ــی آوردن ــا م ــپاس را به ج ــد و س ــن حم ــد و ای ــجده می رفتن س
الــذی احیانــی بعــد مــا اماتنــی و الیــه النشــور، الحمــدهلل الــذی رد علــی روحــی 
الحمــده و اعبــده"، شــکر مــی کنــم خدایــی را کــه مــرا مجــدداً زنــده کــرد بعــد 
ــوی  ــه س ــت ب ــه بازگش ــی را ک ــم خدای ــکر می کن ــود، ش ــده ب ــه میران از این ک
اوســت، شــکر مــی کنــم خدایــی را کــه روح مــرا بــه مــن بازگردانــد تــا او را 

عبــادت کنــم و شــکر او را بــه جــای آورم. 
طبــق آیــات قــرآن از جملــه آیــۀ ۴۲ ســورۀ زمــر، خــواب بــرادر مــرگ اســت؛ 
خداونــد در شــب و هنــگام خــواب، ارواح انســان ها را توفــی می کنــد و 
می گیــرد و در زمانــی کــه در نظــر دارد، بــه ایشــان بازمی گردانــد و اگــر 
ــاز نخواهــد گشــت.  ــدِن او ب ــه ب ــان رســیده باشــد، روح ب ــه پای عمــر کســی ب
ــه اســت، در هــر  ــا زنده گــی همــزاد و آمیخت ــرگ ب ــه م ــر این ک ــزون ب ــس اف پ
ــرور  ــباب دارالغ ــه اس ــی ب ــم، ول ــرده و می آزمایی ــه ک ــی را تجرب ــی مرگ خواب
ــی از  ــر اله ــویم و از ذک ــا می ش ــو دنی ــب و له ــرگرم لع ــویم و س ــه می ش فریفت
ــل  ــی و رســتاخیز غاف ــاب اله ــرگ و بازگشــت و حســاب و کت ــر م ــه ذک جمل

می گردیــم. 
رستاخیز زمین؛ یادآور رستاخیز جهان 

ــس  ــش و پ ــرد، خــدا را در پی ــه می نگ ــز ک ــر چی ــه ه ــر ب ــل و ذاک انســان عاق
ــان  ــده و گیاه ــن زن ــارد و زمی ــی می ب ــه باران ــی ک ــد. هنگام ــراهِ آن می بین و هم
ســبز می شــوند و خــاک مــرده زنــده می گــردد، آدمــی بــه یــاد خــدا و هــدف و 
فلســفۀ آفرینــش می افتــد. از ایــن رو در روایــات آمــده اســت: »اذا رایتــم الربیــع 

فاذکــروا النشــور/ هنگامــی کــه بهــار را دیدیــد رســتاخیز را یــاد کنیــد. 
ــانه ها  ــد: و از نش ــورۀ روم می فرمای ــۀ ۲۴ س ــه آی ــی از جمل ــد در آیات خداون
ــه جهــت خــوف و طمــِع شــما نشــان  ــرق را ب ــات الهــی آن اســت کــه ب و آی
می دهــد و از آســمان بــاران و آب فــرو می فرســتد پــس بــه وســیلۀ آب بــاران، 
ــانه هایی  ــه در آن نش ــتی ک ــه درس ــود. ب ــده می ش ــش زن ــس از مرگ ــن پ زمی

ــد.  ــردورزی می کنن ــه خ ــانی ک ــرای کس ــت ب اس
ــادآور  ــانه یی را ی ــر نش ــه ه ــت ک ــی اس ــل کس ــان عاق ــاس، انس ــن اس ــر ای ب
خداونــد می دانــد و در پــس هــر چیــزی خــدا و اهــداف آفرینــش را می بینــد و 
می یابــد، چنــان کــه از رویــش گیاهــان پــس از بــارش بــاران و فرارســیدن بهــار 
زمیــن، انســان فلســفۀ آفرینــش و حســاب وکتاِب رســتاخیز را بــه یــاد مــی آورد.
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چکیده
ــاالت و کتاب هــای بســیاری  ــر، مق طــی ســالیان اخی
ــناختی  ــۀ زیباش ــومِ تجرب ــِن مفه ــف و تبیی در تعری
نســبت بــه هنــر نگاشــته شــده و طــی آن بــه انحــای 
مختلــف بــا اتــکا بــر مفاهیــم زیبایی شناســی کانــت، 
ــر محوریــت عناصــِر مختلــِف آن چــون اصــل  ب
ــودن  ــناختی ب ــی، غیرش ــت، بی غرض ــی غایی موضوع
و... تعاریــف جدیــد طــرح شــده، و تعاریــف پیشــین 
ــای  ــه چالــش کشــیده می شــود. جســتار حاضــر بن ب
ــۀ  ــودِی تجرب ــنخ وج ــر س ــه ب ــا تکی ــه ب آن دارد ک
زیبایی شناســی و حکــم زیبایی شــناختی، ســاحت 
ــوان محــور  ــه عن ــه و حکــم را ب روان شــناختی تجرب
اصلــی تبییــن قــرار داده و از ایــن طریــق، بحــث را از 
چالش هــای حاکــم رهــا ســازد و ســپس بــا پرداختــن 
ــه  ــۀ زیبایی شــناختی، ب ــه جایــگاه معرفــت در تجرب ب
ــم  ــا عال ــروز بشــر ب ــا رابطــۀ ام ــی متناســب ب تعریف

هنــر نایــل شــود.
***

ــو[  ــاش ]راتک ــور نق ــه در حض ــت ک … نمی یارس
ذره بینــش را بیــرون بیــاورد و بــه بررســی اثر بپــردازد. 
ــود و  ــری وهم آل ــز تصاوی ــن نی ــدون ذره بی ــن ب لیک
ــره  ــود... . هرچــه بیشــتر خی ــز در انتظــارش ب رازآمی
می شــد، بیشــتر احســاس راحتــی می کــرد. و ســپس 
بــه گریــه نشســت و هــر دو مــدت زیــادی در همــان 
حــال باقــی ماندنــد… . او بــه ســیاحت نقاشــی ها از 
پــس پــردۀ محــو سرشــک و نقــاش نیــز بــه گیرانــدِن 
ــب  ــس غری ــاتی ب ــاهدۀ او... . احساس ــیگار و مش س
سرشــار از آرامــش و صفــا و رضامنــدی. کمــی کــه 
گذشــت، بــه خــود آمــد. چشــمان خــود را خشــک 

کــرد و مهیّــای مقدمــات مصاحبــه شــد.
دیلن برگــر،  جیــن  دیــدار  گــزارش  از  )بخشــی 
 Elkins,( )ــو ــارک راتک ــا م ــه ب ــر و متأل ــورخ هن م

 )۲001, p. ۲
ادبیــات  در  زیبایی شــناختی  تجربــۀ  اصطــالح 
فلســفی و زیبایی شناســی، اصطالحــی نســبتًا جــوان 
محســوب می شــود و از ابــداع آن کمتــر از یــک 
ســده می گــذرد. لیکــن بــرای هرکــس، حتــا در 
ــز  ــادار و حائ ــد معن ــز می توان ــه نی ــتین مواجه نخس
مفهومــی حــدودی باشــد. بــه ایــن معنــا کــه ترکیــب 
ــًا  ــه، تقریب ــادار زیبایی شناســی و تجرب دو مفهــوم معن
تکلیــف مخاطــب احتمالــی را روشــن خواهــد 
ســاخت کــه بــا ترکیبــی ناظــر بــر مواجهــۀ انســان بــا 
امــر زیبــا روبــه رو اســت. لــذا ناگزیــر ترکیــب تجربۀ 
زیبایی شناســی در تناظــر بــا دو ترکیــب دیگــر، 
یعنــی حکــم زیبایی شــناختی و همچنیــن لــذت 
زیبایی شــناختی قــرار خواهــد گرفــت. بــه ایــن معنــا 
کــه محتمــاًل بایــد ســه کنــش متفــاوت تجربــه، حکم 
و لــذت، ایــن ســه مفهــوم حــوزۀ زیبایی شــناختی را 
از یکدیگــر منفــک ســازد. از ایــن رو در گام نخســت 
کنــش  ســه  ایــن  ویژه گی هــای  بــه  مختصــراً 

ــت.  ــم نگریس خواهی
کانــت  ویــژۀ  اصطــالح  زیبایی شــناختی  حکــم 
در نقــد قــوۀ حکــم اســت کــه در کنــار دیگــر 
ــوب،  ــر مطل ــی ام ــی )subjective( یعن ــور ذهن ام
ــر  ــارۀ ام ــاوت درب ــه قض ــر واال، ب ــر و ام ــر خی ام
زیبــا می پــردازد و آن را حکمــی ذهنــی، کلــی، 
تعریــف  خودغایــت  و  بی غــرض  پیشاشــناختی، 
می کنــد. حکــم زیبایی شــناختی کانــت از همــان 
ــم  ــدۀ هیجده ــی س ــای پایان ــرح در دهه ه ــان ط زم
میــالدی تــا زمــان حاضــر باچالش هایــی جــدی 
روبــه رو بــوده و مــرور آن در حوصلــۀ ایــن جســتار 
نیســت؛ لیکــن بــه همیــن کالم می تــوان بســنده 
ــده و  ــرایط پیچی ــان ش ــت چن ــروژۀ کان ــه پ ــرد ک ک
ســختی را پیــش روی صــدور حکــم زیبایی شــناختی 
می گــذارد کــه اصــوالً هــر تقریــری کــه بــر ایــن مبنــا 
اســاس گیــرد، از پیــش در معــرض ایــراد و چالــش 
ــالۀ  ــویی مس ــه از س ــود؛ چنان ک ــد ب ــراوان خواه ف
ــا  ــر معاصــر، ب ــۀ وجه شــناختی در هن حضــور مصران
ــارض اســت  ــت متع زیبایی شناســی غیرشــناختی کان
)Eaton, ۲005( و از ســوی دیگــر رویکردهــای 
آنتی اســتتیک )زیبایی گریــز( در هنــر نیــز دایــرۀ 
را  اندیشــه  ایــن  از  شــمول نظریه یــی برخاســته 
تنــگ ســاخته و همچنیــن نظریه یــی مبتنــی بــر 
زیبایی شناســی کانتــی، هنرهــای تزیینــی، ســنتی، 
اعتراضــی  اجتماعــی،  عام گرایانــه،  ســرگرم کننده، 

ــد داد. ــای نخواه ــود ج و… را در خ
از  بســیاری  کــه  باشــد  روی  همیــن  از  شــاید 
نظریه پــردازان متمایــل بــه نگــرش و دســتگاه نظــری 
ــیل و …(  ــی، مادرس ــیبلی، بیردزل ــد س ــت )مانن کان
بــرای حفــظ موقعیــت و پاســخ بــه چالش هــای 
ــه  ــد و البت ــی روزآم ــه تقریرهای ــر ب ــر، ناگزی معاص

یــا  و  آورده  روی  او  زیبایی شناســی  از  متفــاوت 
بــه ُخــرد کــردن مفاهیــم مطروحــه توســط وی 
نــو،  مفاهیمــی  می بینیــم  چنان کــه  پرداخته انــد. 
ــن  ــی از ای ــتگاه کانت ــه دس ــته ب ــان وابس ــا همچن ام
رویکــرد  می شــوند:  اســتخراج  زیبایی شناســی 
از   )Shelley, ۲01۲ Edition( زیبایی-شــناختی 
لــذت  می شــود،  متولــد  بی غرضــی  مفهــوم  دل 
 Matravers,( بصــری  لــذت  و  زیبایی شــناختی 
ــد و  ــم برمی آی ــن حک ــودن ای ــت ب ۲003(از خودغای
هکــذا تجربــۀ زیبایی شــناختی کــه حداقــل در برخــی 
تعابیــر بــه نحــوی مولــود همیــن رویکــرد محســوب 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود )Carroll N. , ۲00۲(. ب می ش
ــناس  ــردۀ زیبایی ش ــا از گ ــر زیب ــف ام ــۀ تعری دغدغ
کنــار رفتــه و او قــادر خواهــد بــود بی آن کــه در 
ــار آیــد،  ــا گرفت ــان تعریــف امــر زیب هزارتــوی بی پای
وجــه پدیدارشناســانه و کارکــرد انســانی ایــن مفهــوم 
را به صــورت مجــزا از نفــس زیبایــی مــورد بررســی 

ــد.  ــرار ده ق
امــا رابطــۀ ایــن ســه مفهــوم کــه هرســه از دِل یــک 
ــاج  ــن احتج ــر چنی ــت؟ اگ ــد، چیس ــه برآمده ان نظری
 ،)property(  ــی ــک ویژه گ ــرد ی ــه رویک ــم ک کنی
حکــم نوعــی کنــش )action( و لــذت نوعــی 
ــی  ــًا پرسش ــت، قاعدت ــال )state of mind( اس ح
ــک  ــه هری ــود ک ــد ب ــود آن خواه ــرح می ش ــه مط ک

از ایــن ســه از یــک ســنخ 
ــت و  ــی اس ــود متافیزیک وج
ــن  ــد ای ــاس و پیون اصــوالً قی
اســت.  خطایــی  کار  ســه 
ــت  ــن اس ــور ممک ــا چه ط ام
چنیــن  مفهــوم  ســه  کــه 
ــن  ــگام تبیی ــته، هن به هم پیوس
چنیــن از یکدیگــر فاصلــه 
ــه  ــی ب ــخ طبیع ــد؟ پاس بگیرن
ایــن پرســش می توانــد آن 
همــه  این هــا  کــه  باشــد 
ــدۀ  وجــوه مختلــِف یــک پدی
ــر  ــه در ه ــت ک ــانی اس انس
ظاهــر  به نوعــی  مقولــه 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــود. ب می ش
دقیقــًا مطابــق همــان رویکــرد 
ــرد ســاختن یــک دســتگاه  ُخ
نظــری، ایــن مقــوالت در یک 
خــط ســیر به هم پیوســته از 
ــد:  ــرا می آین ــر ف ــِس یکدیگ پ

ــناختی  ــم زیبایی ش ــدور حک ــش ص ــه کن ــرای آن ک ب
ــرد  ــد رویک ــنده بای ــوژۀ اندیش ــرد، س ــورت پذی ص
در  نهایــت،  در  و  گیــرد  پیــش  زیبایی شــناختی 
اثــر حــدوث حکــم زیبایی-شــناختی و مواجهــۀ 

ــز در  ــذت زیباشــناختی نی ــا، ل ــر زیب ــا ام بی غــرض ب
ســوژۀ اندیشــنده پدیــد خواهــد آمــد. لیکــن اعتصــام 
بــه ایــن تبییــن حتــا در صــورت صحــت نیــز همچنان 
مســأله را پیچیــده نــگاه خواهــد داشــت. زیــرا مدعــی 
ــه  ــوه را ب ــن وج ــال ای ــی اتص ــرورت منطق ــد ض بای
یکدیگــر نشــان دهــد و بــا توجــه بــه این کــه مطابــق 
آن چــه ذکــر شــد، هــر وجــه ســنخ وجــودی خــاص 
ــن  ــه ســالمت ای ــه ب ــی ک ــن تبیین خــود را دارد، یافت
ــی  ــد، شــاید نظریه ی ــد زن ــه هــم پیون ســه ســنخ را ب
ــری  ــتگاه نظ ــی دس ــل و پیچیده گ ــان تفصی ــه هم ب
کانتــی بطلبــد کــه خــود نقــض غــرض خواهــد شــد. 
چــرا کــه فی الواقــع هــدف اصلــی از ایــن اســتخراج 
ــۀ  ــای نظری ــن از پیچیده گی ه ــرد، گریخت ــم ُخ مفاهی
کانــت و رســیدن بــه تبیینــی عملی تــر و کاراتــر بــود. 
ــی  ــد منطق ــت و پیون ــات مالزم ــر، اثب ــوی دیگ از س
میــان ایــن ســه مفهــوم، دیگربــار چالش-هــای نظریــۀ 
ــا  ــز احی ــز را نی ــر معاصــر و زیبایی گری ــا هن ــی ب کانت

ــرد.  ــد ک خواه
ــه واقعیــت  ــر و ب ــه نظــر کارات ــا پاســخ دوم کــه ب ام
ــم  ــه بازنگــری در مفاهی ــا را ب ــر می رســد، م نزدیک ت
دعــوت  کانتــی  زیبایی شناســی  از  شــده  اخــذ 
می کنــد. بازنگــری از ایــن دســت، اصــوالً امــر نــادر 
و نامرســومی نیســت و علی رغــم گذشــت بیــش 
ــان در  ــت، همچن ــات کان ــرح نظری ــده از ط از دو س
مقــاالت و کتاب هــای فراوانــی اندیشــمندان یکدیگــر 
ــازند  ــم می س ــت از آرای او مته ــوء برداش ــه س را ب
ــوان در نقدهــای  کــه نمونه هــای ملمــوس آن را می ت
ــاًل شــناخت-گریز مــری  ــر زیبایی شناســی کام وارد ب
مادرســیل )Guyer, ۲005(و )Kirwan, ۲00۴( و 
ــش  ــراورز از نق ــر مات ــر تعبی ــر ب ــاول گای ــد پ ــا نق ی
Guy� ــناختی  ــم زیبایی ش ــناختی در حک )عناصــر ش

ــت  ــاید از همین روس ــرد. ش ــاهده ک er, ۲003( مش
ــان  ــده، همچن ــش از دو س ــذر بی ــود گ ــه وج ــه ب ک
از متــن اصلــی  ترجمه هــای جدیــد و متفــاوت 
کانــت و خصوصــًا نقــد ســوم او صــورت می گیــرد. 
بررســی و مقایســۀ تفاســیر مختلــف نســبت بــه نظریۀ 
ــاوت را از  ــت متف ــت، دو برداش ــناختی کان زیبایی ش
ــد.  ــت می ده ــه دس ــناختی ب ــم زیبایی ش ــوم حک مفه
ــناختی  ــۀ معرفت ش ــه صبغ ــت ک ــت نخس در برداش
ــر  ــه ب ــا تکی ــناختی ب ــم زیبایی ش ــدور حک دارد، ص
ــی  ــل زیبای ــه “تحلی ــر این ک ــی ب ــت  مبن ــول کان ق
ــری  ــدن ام ــا خوان ــرای زیب ــد ب بناســت مشــخص کن
 Kant, ۲000, p. 103( ”ــت ــرایطی الزم اس ــه ش چ
ــر می شــود  ــۀ کنــش قضــاوت تعبی ــه مثاب 5:۲1۶((( ب
مثــاًل  را  آن  نمونــۀ  می تــوان  و 
در مدخــل کانــت در دانشــنامۀ 
مشــاهده  راتلــج  زیبایی شناســی 
کــرد )Crawford, ۲005(. امــا 
برداشــت دوم وجــه کنشــی صدور 
حکــم را نمی پذیــرد و بــر ایــن 
ــش از  ــم بی ــه “حک ــاور اســت ک ب
آن کــه کنشــی باشــد کــه مــا انجــام 
می دهیــم، بیشــتر احساســی اســت 
کــه بــه مــا دســت می-دهــد” 
 )Kirwan, ۲00۴, pp. 1۲-13(
ــان  ــه هم ــر، ب ــر دیگ ــه تعبی ــا ب ی
ــناختی  ــم زیبایی ش ــه حک ــل ک دلی
وجــه پیشاشــناختی دارد، حکــم 
ــده  ــی )reflective( خوان انعکاس
 Guyer, ۲00۶, p.( می شــود 
بــر  مبتنــی  اگــر  حــال   .)3۴3
برداشــت دوم حکــم را به جــای 
نوعــی از  کنــش)act(، از ســنخ 
حــال )state of mind( تعبیــر 
کنیــم، توانســته ایم میــان دو مفهــوم 
زیبایی شــناختی  لــذت  و  حکــم 

ــم.  ــاد کنی ــی ایج ــت معنای قراب
مفهــوم  دیگــر،  ســوی  از 
تجربــه نیــز در ترکیــب تجربــۀ 
ایــن پدیــده را  زیبایی شــناختی، 
ــد.  ــف می کن ــال تعری ــنخ ح از س
فلســفی  معنــای  چنان کــه 
ــه از  ــور ک ــه، آن ط ــن تجرب امروزی
ــی  ــۀ دین ــد تجرب ــی مانن ترکیب های
یــا معنــوی، تجربــۀ هیجانــی و 
ــه  ــتر ب ــود، بیش ــتفاد می ش … مس
ــناختی  ــاحت روان ش ــوال و س اح

انســان ارجــاع دارد، تــا ســاحت شــناختی. 
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* حکم زیبایی شناختی اصطالح 
ویژة كانت در نقد قوة حکم است 

كه در كنار دیگر امور ذهنی 
)subjective( یعنی امر مطلوب، امر 
خیر و امر واال، به قضاوت دربارة 
امر زیبا می پردازد و آن را حکمی 

ذهنی، كلی، پیشاشناختی، بی غرض 
و خودغایت تعریف می كند. حکم 

زیبایی شناختی كانت از همان زمان 
طرح در دهه-های پایانی سدة 
هیجدهم میالدی تا زمان حاضر 
باچالش هایی جدی روبه رو بوده 

و مرور آن در حوصلۀ این جستار 
نیست؛ لیکن به همین كالم می توان 

بسنده كرد كه پروژة كانت چنان 
شرایط پیچیده و سختی را پیش 
روی صدور حکم زیبایی شناختی 

می گذارد كه اصوالً هر تقریری كه 
بر این مبنا اساس گیرد، از پیش 
در معرض ایراد و چالش فراوان 

خواهد بود؛ چنان كه از سویی 
مسالۀ حضور مصرانۀ وجه شناختی 
در هنر معاصر، با زیبایی شناسی 

غیرشناختی كانت متعارض است *

فوادنجمالدین                                       بخش نخسـت

ACKU
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استخبارات  با  تبانی  در  داخلی  مشخص  حلقات 
خارجی، چهار سال پیش پروفیسور استاد برهان الدین 
ربانی یکی از فرزانه  گان تاریخ معاصر افغانستان و از 
چهره های تابناک جهاد، مقاومت، ایثار و فداکاری را 

مظلومانه به شهادت رسانیدند.
استاد شهید که مأموریت ُدشوار و خطیِر آوردن صلح 
و ثبات را در کشور رهبری می کرد، از سوی یک اجیر 
و غالم وابسته به استخبارات خارجی و حلقات نفوذی 
دشمن در درون حکومت افغانستان، به شهادت رسید.
حکومت  مهمانه خانه های  در  روزها  انتحاری  فرد 
افغانستان منتظر رسیدن به استاد شهید بود و باالخره 
حمایت  تحت  داشت،  عهده  بر  که  را  وظیفه یی 
انجام  به  خارجی،  و  داخلی  معلوم الحال  چهره های 

رسانید.
فرد انتحارکننده، مواد منفجره را در دستار )لنگی( خود 
جاسازی کرده بود و هنگام مالقات با استاد ربانی به 
بهانۀ احترام سرخود را به سینۀ استاد شهید خم کرده 
و مواد منفجرۀ همراه خود را منفجر ساخته و استاد را 

به شهادت رسانید.
پس از شهادت استاد ربانی، حکومت افغانستان دستور 
بررسی پروندۀ او را صادر کرد و گروهی موظف شدند 
محاکمه  و  کرده  شناسایی  را  او  شهادت  عامالن  که 
نمایند؛ اما سه سال از شهادت استاد می گذرد و هیچ 
توضیحی حکومت افغانستان دربارۀ چه گونه  گی ترور 

او به شهروندان کشور نداده است.
می رساند  ربانی  استاد  شهادت  پروندۀ  به  بی توجهی 
عالقه یی  هیچ گونه  افغانستان  حکومت  رهبری  که 
ترورهای  عامالن  کشانیدن  دادگاه  به  و  شناسایی  به 
زنجیره یی ندارد. در کنار استاد ربانی شهید، ده  ها چهرۀ 
برجسته و مهم این کشور طی سیزده سال گذشته به 
قتل رسیده اند؛ اما حکومت پروندۀ هیچ یکی از آن ها 
معرفی  به  را  ترور شان  عامالن  و  است  نگشوده  را 

نگرفته است.
بسیاری  ها باور دارند که حلقۀ نفوذی دشمن در درون 
حکومت مانع بررسی این پرونده ها می شود؛ زیرا این 
حلقات خود زمینه و بستر ترور چهره های مربوط به 

جهاد و مقاومت را فراهم کرده اند؛ از همین رو، آن ها 
به هیچ صورت اجازه نمی دهند، ردپای شان در پشِت 

این ترورها افشا و شناسایی گردد.
طرح توطیه ترور استاد ربانی از همان کانال هایی عبور 
ارشد  فرماندهان  زنحیره یِی  قتل های  نقشه  که  کرده 
مقاومت عبور کرده است و کسانی بانی و مجرِی این 
طرح و توطیه هستند که در همه قتل های زنجیره یی 
چهره های مقاومت، همکار و شریک بوده اند. به همین 
دلیل، در سیزده سال حکومت حامد کرزی یک گامی 
جانی  چهره های  کشانیدن  دادگاه  به  راستای  در  هم 

داخلی و خارجی برداشته نشده است.
پایان  به  کرزی  حامد  حکومت  کار  آن که  از  پس 
پرونده های  جدید  حکومت  می رفت  انتظار  رسید، 
پروفیسور  به ویژه  مقاومت  فرماندهان جهاد و  ترور 
استاد برهان الدین ربانی رهبر جهاد و رییس جمهوری 
کند  بررسی  قاطع و جدی  به گونۀ  را  پیشین کشور 
بزرگ  این خیانت و جنایت  در  که  را  و چهره هایی 
اما  بسپارند.  قانون  پنجۀ  به  دارند،  دست  تاریخی  و 

متأسفانه این انتظار هم بی جا بوده است!
بی  توجهی و غفلت مسووالن ارشد حکومت افغانستان 
زمینه ساز  که  کرزی  رییس جمهور  شخص  ویژه  به 
در  است،  بوده  انتحاری  فرد  با  شهید  استاد  مالقات 

برابر این جنایت بزرگ قابل توجیه نیست.
با  که  نبود  معمولی  و  عادی  چهرۀ  یک  ربانی  استاد 
پروندۀ شهادت او این گونه سطحی برخورد می شود. 
او مردی بود که تاریخ معاصر افغانستان کمتر نظیرش 
را سراغ دارد. او چهره یی بود که باگذراندن نیم قرن 
آزادی خواهانه،  بلند  آرمان های  تحقق  راه  در  مبارزه 
خود  سرانجام  و  کرد  بیمه  را  ملت خویش  زنده گی 
در راه صلح و آرامش ملت و بقای کشورش توسط 

دشمنان اسالم و انسانیت شهید شد.
استاد ربانی گذشته از جان فشانی و قربانی هایی که در 
راه جهاد و مقاومت بر ضد اشغال سرخ و سیاه کرده 
و داده است، در یک دهۀ اخیر نیز نقش تعیین کننده، 
حکومت  برپایی  و  تشکیل  در  تأثیرگذار  و  برازنده 

جدید داشت.

که  بود  افغانستان  رییس جمهوری  اولین  ربانی  استاد 
قدرت را به گونۀ مسالمت آمیز به یک فرد دیگر تحویل 
داد. او سیزده سال پیش نشان داد که چوکی و قدرت 
در برابر منافع و مصلحت کالن کشوری، هیچ اهمیتی 

برایش ندارد.
افغانستان همواره با جنگ و  انتقال قدرت در تاریخ 
با  ربانی شهید  استاد  اما  است؛  بوده  همراه  خشونت 
بردباری و صبوری این کار را کرد و نامش را در دل 

تاریخ افغانستان با خط زرین به یاد گار گذاشت.
او قدرت را سیزده سال پیش به رییس  جمهور کرزی 
سیاست مداران  اظهارات  بنیاد  بر  که  مردی  سپرد؛ 
انتقال  مانع  قبیله یی،  و  قومی  دالیل  به  کشور  ارشد 
ارادۀ  و  رأی  که  شده  فردی  به  قدرت  مسالمت  آمیز 

واقعی مردم را با خود دارد.
در کنار این، استاد ربانی نقش یک میانجی و یک »رهبر 
بین االقوامی« را در افغانستان ایفا می کرد. او هیچگاهی 
به پای یک قوم، قبیله، مذهب، زبان و منطقۀ خاص 
سقوط نکرد. تالش و پیکار این چهرۀ درخشان تاریخ 
معاصر افغانستان، همیشه در محور همگرایی ملی بوده 
است. او پیوسته بر اتحاد، اتفاق و وحدت میان مردم 
افغانستان تأکید می کرد و در همین راستا تا آخرین دم 
حیات تالش و مبارزه کرد. برای هیچ کسی اهمیت 
استاد  خیراندیشانۀ  و  انسان محورانه  مبارزات  این 
شهید پوشیده و پنهان نیست. او نه تنها برای انسجام 
و  وحدت  برای  که  کوشید  کشور  درون  در  مردم 
یکپارچه گی جامعۀ اسالمی و مسلماناِن سراسر جهان 
نیز گام برداشت و تالش کرد. آخرین سخنرانی او در 
فراخ اندیشی  تهران،  در  اسالمی  کشورهای  کنفرانس 
و وسعت دید این عالم برجسته و دانشمند شهیر را 

ثابت می  سازد.
اسالمی«  بیداری  بین المللی  »اجالس  در  ربانی  استاد 
در تهران از همه فقهای شیعه و سنی خواست، علیه 
شرعی  نظر  از  را  آن  و  دهند  فتوا  انتحاری  حمالت 

حرام اعالم کنند.
اکنون، برهمۀ انسان های آزاداندیش است تا آرمان های 

این بزرگ مرد و مبارز راستین را پاسدارند.
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صبـح دیـروز سـاعت 11 آتش سـوزی در منطقـه قـوای 
مرکـز، ناحیـه دوم شـهر کابـل بـه وقـوع پیوسـت.

وزارت امـور داخلـه کشـور می گویـد که این آتش سـوزی 
در یـک مارکیـت تختـه فروشـی، به نـام »بـرادران« صورت 

گرفته اسـت.
فرماندهـی پولیـس کابـل می گوید کـه این آتش سـوزی به 

دلیـل غفلـت دو تـن از دکان داران صورت گرفته اسـت. 
فرمانـده پولیـس کابـل گفـت کـه دو تـن در پیوند بـه این 
موضوع دسـتگیر شـده اند و تحقیقات از آنـان جریان دارد.
براسـاس برخـی گزارش ها، در این آتش سـوزی دسـت کم 
150 دکان آتـش گرفتـه و خسـارۀ هنگفتـی بـه دکان داران 

رسـیده است.
گفتـه می شـود ایـن آتش سـوزی بـه دلیـل جرقه هـای کار 

فلـزکاران رخ داده اسـت. 
شـهروندان از ضعـف نیروهـای آتـش نشـانی انتقـاد کرده 

ند. ا
به تاریخ 1۴ اسـد امسـال نیز یک آتش سـوزی گسـترده در 
مارکیت اباسـین زدران واقع در کوته سـنگی شـهر کابل به 
وقـوع پیوسـت که خسـارات زیـادی را بـه دکان داران این 

مارکیـت وارد کرد.

خواجه آصـف وزیـر دفـاع پاکسـتان بـا شـرکت در برنامـه 
جرگـه کـه از شـبکه خبـری جیـو پخـش می شـد اظهـار 
بـا هیـچ کشـوری  داشـت: اسـالم آباد بـه دوسـتی کابـل 

مخالـف نیسـت.
بـا کشـور همسـایه  افـزود: خواهـان روابـط خـوب  وی 
افغانسـتان هسـتیم و از هیچ تالشـی در ایـن زمینه کوتاهی 

کرد. نخواهیـم 
آصـف تأکید کـرد: اشـرف غنی رییس جمهور افغانسـتان با 
مشـکالت داخلـی مواجه اسـت و این موضـوع قابل درک 
اسـت کـه بـرای نجات خـود دسـت و پـا می زند امـا باید 
از گفتـن سـخنانی که موجـب سـوءتفاهم همچنین تیره گی 

روابـط بین ۲ کشـور می شـود خـودداری کند.
وزیـر دفاع پاکسـتان گفت: مـدارک مربوط به شـبه نظامیان 
خـاک  از  کـه  مال فضـل اهلل  جملـه  از  پاکسـتان  مخالـف 
افغانسـتان بـرای حملـه بـه مـرز مشـترک اسـتفاده می کنند 

بـه دولـت کابـل ارائه شـده اسـت.
بـا  مبـارزه  بـرای  افغانسـتان  پاسـخ  منتظـر  افـزود:  وی 

هسـتیم. صلـح  مذاکـرات  ادامـه  یـا  تروریسـم 

معـاون سـخنگوی ریاسـت اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی از نهایـی 
شـدن توافـق نامـه صلـح با حزب اسـالمی به رهبـری گلبدیـن حکمتیار 

خبر داده اسـت.
جاویـد فیصـل،  معاون سـخنگوی ریاسـت اجرایی در صفحـه تویتر خود 
نوشـته اسـت کـه توافق نامـه صلح میـان دولت وحـزب اسـالمی نهایی 

شـده است.
وی در صفحـه تویتـرش چنیـن نوشـته اسـت: موافقت نامـۀ صلـح بـا 
حـزب اسـالمی حکمتیـار، نهایـی شـده و بـه زودی شـورای عالی صلح، 

جزییـات را شـریک می کنـد .
معـاون سـخنگوی ریاسـت اجرایـی در حالـی از پیشـترفت هـای میـان 
دولـت وحـزب اسـالمی سـخن می گویـد که سـناتوران در مجلس سـنا 
از تاخیـر دوبـاره در امضـای توافقنامـه صلـح میـان دولـت افغانسـتان و 

حـزب اسـالمی بـه رهبـری گلبدیـن حکمتیـار ابـراز نگرانـی کردند.
اعضـای مجلس سـنا در نشسـت عمومی روز یک شـنبه )۲۸سـنبله( این 
مجلـس، صلـح را در کشـور یک ضرورت اساسـی برای مـردم خواندند.
دو روز پیـش شـورای عالـی صلـح افغانسـتان اعـالم کـرد کـه توافقنامه 
صلـح بـا حـزب اسـالمی نهایـی شـده و قرار اسـت ایـن توافقنامـه روز 
یـک شـنبه میـان دوطـرف به امضا برسـد؛ اما دیـروز بار دیگر این شـورا 
گفتـه اسـت کـه برخـی اختالفـات جزئـی در توافقنامه باقی مانده اسـت 

کـه تـا روز جمعـه آینـده حـل و توافقنامـه امضا خواهد شـد.

د افغانسـتان جمهـوری ریاسـت داعـش ډلـه یـو ګـډ 

ګـواښ ګڼـي او وايي، د دغـه ډلې پر وړانـدې مبارزه 

د سـیمې ګـډې همـکارۍ ته اړتیـا لري.

جمهـوری ریاسـت وايـي، پـه دې وروسـتیو کـې پـه 

دغـه هېـواد کـې داعـش ډلـه سـخته ځپـل شـوې او 

فعالیتونـه یـې هـم ډېـر کمـزوري شـوي دي.

د جمهـوری ریاسـت ویانـد هـارون چخانسـوري د 

یکشـنبې پـه ورځ ازادي راډیـو تـه وویل چـې داعش 

یـو ګـډ ګـواښ دی او د دغـه ډلـې د لـه منځـه وړلـو 

لپـاره د سـیمې ګـډې همـکارۍ تـه اړتیـا ده.

ښـاغلی چخانسـوري وايـي، افغـان امنيتـي ځواکونه 

بـه هيـڅ تروریسـتي ډلـې تـه اجـازه ورنـه کـړي چې 

پـه افغانسـتان کـې پټـن ځایونـه جـوړ او خلـک ورته 

کړي. جـذب 

هغـه زیاتـه کـړه: "د څـو میاشـتو وړانـدې عملیاتو په 

تـرڅ کـې د داعـش وسـله والې ډلې تـه درانـه تلفات 

اوښـتي و او داعـش چـې څرنګه یې مخکـې فعالیت 

درلـود، پـه هغه کچـه فعالیـت نـه لري،خو یو سـیمه 

ییـز ګواښ دی، دسـیمې او نـړۍ همـکاري الزمه ده 

چـې وررسه مبـارزه وکړو."

د  چـې  کېـږي  وروسـته  دې  تـر  څرګندونـې  دغـه 

افغانسـتان لپـاره د روسـيي ځانکـړي اسـتازی ضمېر 

پـه  کـې  پـه خـرو  رسـنیو رسه  لـه رويس  کابلـوف 

لپـاره  امنیـت  د  روسـيې  د  داعـش  کـې  افغانسـتان 

دی. کـړي  یـاد  ګـواښ 

کابلـوف ویـي چې پـه افغانسـتان کـې د داعش ډلې 

لپـاره د جذب پروسـه روانـه ده او که چېـري یې مخه 

ونـه نیـول يش، نـو د سـیمې هېوادونـه بـه له سـختو 

امنیتـي تهدیدونـو رسه مخامخ يش.

روسـيې وړانـدې هـم پـه افغانسـتان کـې د داعـش د 

فعالیـت او ددغـه ډلـې د خطرونـو په اړه مرکزې اسـیا 

ته خـرداری ورکـړي و.

وړانـدې داسـې راپورونـه خپاره شـوي و چې روسـیه 

پـه افغانسـتان کـې د داعـش ډلې د لـه منځـه وړلو په 

هـدف لـه طالبانـو رسه اسـتخبارايت همکاریـو کـې 

زیـات والی راوسـتی، خو روسـيې او طالبانـو دواړو 

دغـه راپورنـه رد کړل.

د  همـکاري  پـه  ځواکونـو  امریکايـي  د  حکومـت 

افغانسـتان پـه ختیـځ کـې د داعـش ډلـې د لـه منځـه 

وړلـو پـه هـدف پـراخ عملیـات تـر رسه کـړل چـې د 

چارواکـو پـه وینـا داعـش ډلـې تـه يـې درنـه مـرګ 

واړولـه. ژوبلـه 

خـو یـو شـمېر کارپوهان وايـي چې اوس هـم داعش 

د افغانسـتان پـه یـو شـمېر سـیمو کـې شـته او ددوی 

پـه خـره کـه يـې د فعالیتونو مخـه ونه نیـول يش، نو 

د وخـت پـه تېرېـدو رسه بـه افغانسـتان او د سـیمې 

هېوادونـو لپـاره پـه یـو جـدي ګواښ بـدل يش.

سـیايس کارپوه اسـحاق امتـر پـه دې اړه ازادي راډیو 

تـه وویل:

"د وخـت پـه تېرېـدو رسه داعـش کولـی يش چـې 

د پښـو ځـای ځـان تـه پیـدا کـړي او لـه دغـه الرې 

منځنـۍ اسـیا، ایران او د سـیمې یـو شـمېر هېوادونو 

تـه ګـواښ پېـښ کـړي، کـه څـه هـم چـې پـه تېـرو 

څومیاشـتو کـې د افغانسـتان پـه ختیـځ کـې د داعش 

وسـله والـې ډلـې پر وړانـدې عملیات تر رسه شـول، 

خـو الهـم د افغانسـتان ختیځ پـه بشـپړ ډول د داعش 

ډلـې لـه کسـانو نه پـاک نـه دی."

ښـاغي امتر زیاته کـړه، که حکومـت او نړیواله ټولنه 

د یـوې منظمـې سـراتیژۍ او اوږد پـان پـه درلودلو 

رسه د داعـش ډلـې پـه وړانـدې اقـدام ونـه کـړي، نو 

نـي کولـی چـې پـه راتلونکي کـې په سـیمه او نړۍ 

کـې د دغـه ډلې د ګـواښ مخـه ونیيس.

چهار سال در نبود پیر سیاست

جمهوری ریاست:

داعشډلهکمزورېشوې

آتش سوزی مهیب 
در مرکز کابل

وزیر دفاع پاکستان:

اشرف غنی برای نجات 
خود دست وپا می زند 

ریاست اجرایی نهایی شدن 
توافقنامه صلح 

با حزب اسالمی را تایید کرد ACKU
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ورزش

ــش  ــع ارت ــه مواض ــنبه ب ــکا در روز ش ــای امری ــه جنگنده ه ــی حمل در پ
ســوریه در نزدیکــی شــهر دیرالــزور کــه منجــر بــه کشــته شــدن دســتکم ۶۲ 
ســرباز ســوری شــد، روســیه خواســتار تشــکیل جلســه فوق العــاده شــورای 

امنیــت بــرای ادای توضیحــات امریــکا در ایــن مــورد شــد.
ســی ان ان در ایــن زمینــه گــزارش داد: »درحالــی کــه »ویتالــی چورکیــن« 
ــود،  ــخنرانی ب ــال س ــت در ح ــورای امنی ــه ش ــیه در جلس ــدۀ روس نماین
»ســامانتا پــاور« نماینــدۀ امریــکا در بیــرون از جلســه بــا خبرنــگاران صحبت 

ــرد.« ــراد ک ــت بشــار اســد ای ــه روســیه و دول ــی علی ــرد و اظهارات می ک
پــاور به جــای پاســخ گویی دربــارۀ حملــۀ امریــکا علیــه ارتــش ســوریه، بــا 
عصبانیــت درخواســت جلســۀ شــورای امنیــت از طــرف روســیه را »اقدامــی 

نمایشــی و منافقانــه بــرای جلــب توجــه« قلمــداد کــرد.
نماینــدۀ امریــکا در ســازمان ملــل بــه خبرنــگاران گفــت: مــا درحــال تحقیق 
دربــاۀ ایــن رویــداد هســتیم؛ اگــر مشــخص شــود کــه واقعــًا پرســنل ارتــش 
ســوریه را هــدف قــرار داده ایــم، ایــن قصــد مــا نبــوده و بابــت کشته شــدن 

ایــن افــراد متأســف هســتیم.
ــد درخواســت  او مدعــی شــد کــه روســیه به جــای چنیــن درخواســتی بای

تشــکیل جلســه بــا رژیــم اســد بــرای درخواســت صلــح را مطــرح کنــد.
چورکیــن نیــز پــس از پایــان ســخنرانی خــود در جلســۀ شــورای امنیــت، 
بــه ســرعت جلســه را تــرک کــرد و بــه صحبت هــای پــاور واکنــش نشــان 

داد.
نماینــدۀ روســیه در واکنــش بــه اظهــارات پــاور گفــت کــه امریــکا 
توافق هــای انجــام شــده مبنی بــر هــدف قــرار نــدادن مواضــع ســوری ها را 
نقــض کــرده و تأکیــد کــرد کــه ایــن اقــدام امریــکا، رویــداد مثبتــی بــرای 

ــت. ــوریه نیس ــا در س ــف نبرده ــه توق ــرف در زمین ــق دو ط تواف
ــکا  ــی را از طــرف امری ــش شــدت عمل ــن نمای ــن هرگــز چنی او گفــت: م

ــده ام. ندی
نماینــدۀ روســیه هم چنیــن زمــان ایــن حملــه را کــه دو روز پیــش از آغــاز 
هماهنگــی روســیه-امریکا در مبــارزه بــا گروه هــای تروریســتی در ســوریه 

انجــام شــد، مــورد ســوال قــرار داد.
چورکیــن در جــواب ســوال خبرنــگاران کــه آیــا حملــۀ هوایــی امریــکا بــه 
ــت:  ــد، گف ــد ش ــس خواه ــق آتش ب ــودی تواف ــب ناب ــوریه موج ــش س ارت

ایــن یــک عالمــت ســوال بســیار بــزرگ اســت.
او افــزود: امیــدوارم کــه آنــان راهــی پیــدا کننــد کــه بتواننــد مــا و دیگــران 
را در ایــن زمینــه متقاعــد کننــد کــه بــرای حــل و فصــل سیاســی موضــوع 

ــا تروریســت ها جــدی هســتند. ســوریه و بــرای مبــارزه ب
ــته  ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــیه از روز دوش ــکا و روس ــق امری ــورد تواف ــس م آتش ب
در ســوریه اجرایــی شــد و بیــم آن مــی رود کــه ایــن آتش بــس شــکننده در 
ســوریه تحــت الشــعاع حمــالت امریکایی هــا در حمایــت از تروریســت ها 

در ســوریه قــرار گیــرد.

ورود پناهجویان به اروپا همزمان با اجالس رهبران جهان که امروز )دوشنبه( 
در بحبوحۀ افزایش بی سابقۀ بحران مهاجرت از زمان پایان جنگ جهانی دوم 

در نیویورک برگزار خواهد شد، هم چنان ادامه دارد.
به  مربوط  صفحه یی   ۲۲ پیشنهاد  جلسه  این  دستور  اصلی ترین  که  درحالی 
تقویت حمایت ها از مهاجران و پناهجویان است، اوضاع دریای مدیترانه و 
منطقۀ ترانزیتی که امسال بیش از یک میلیون نفر برای رسیدن به اروپا از آن 

عبور کردند، هم چنان ناامن است.
طبق تازه ترین آمار جمع آوری شده از سوی سازمان بین المللی مهاجرت، با 
امسال کاهش  از مسیر مدیترانه  اروپا  به  پناهجویان  ُکلی  وجودی که هجوم 
یافته است، اما تعداد افراد غرق شده در دریا حدود 15 درصد افزایش داشته 

است.
براساس گزارش این سازمان، تا پایان سپتامبر ۲015 )مهر 9۴( ۴۷0 هزار نفر 
مهاجر و پناهجو وارد اروپا شده اند و تعداد ۲ هزار و 900 نفر دیگر در تالش 
تا  که  نشان می دهد  این گزارش  باخته اند.  دریایی جان  مسیر  از  عبور  برای 
تاریخ 1۴ سپتامبر امسال )۲۴ شهریور( ۲9۷ هزار نفر وارد قارۀ اروپا شده اند 

و 3 هزار و ۲00 نفر در این مسیر جان خود را از دست داده اند.
روز  اجالس  آستانۀ  در  که  بیانیه یی  بین الملل طی  عفو  دبیرُکل  شتی،  سالیل 
دوشنبه منتشر شده است، گفت: »ما می دانیم که اجالس سازمان ملل محکوم 
بحران  بدترین  با  مواجهه  در  جهان  رهبران  است.  تحقیرآمیز  شکستی  به 
مهاجرت در ۷0 سال گذشته، به شکل تکان دهنده یی به مسایل حقوق بشر 
در رابطه با افرادی که به دلیل پیگرد یا درگیری ها مجبور به ترک کشورشان 

شده اند، بی توجه بوده اند.«
در ماه مرداد/اسد تقریبًا 3 هزار و ۴00 نفر از مهاجران و پناهجویان از دریا 
از  ماه پس  یعنی یک  فروردین/حمل  از  رقم  باالترین  که  یونان شدند  وارد 
معلوم  افزایشی  چنین  علت  هنوز  بود.  اروپا  اتحادیۀ  و  ترکیه  توافق  امضای 

نیست.
در  مستقر  اروپا  مهاجرتی  سیاست  موسسه  مدیر  کولت،  الیزابت  به گفتۀ 
آینده  در  می تواند  امر  این  بلکه  نیست،  مهاجران  تعداد  مسأله  بروکسل، 
مشکالتی را برای یونان به بار آورد که بازداشتگاه هایش با ازدحام جمعیت 
مواجه است و مراکز کافی برای نگهداری از پناهجویان ندارد و خدمات کافی 

به پناهجویان ارایه نمی شود.
برنامۀ  بنیان گذار  و  اروپا  شورای  خارجی  روابط  اعضای  از  کنائوی،  جرالد 
ثبات اروپا مستقر در برلین نیز گفت: الگوی اروپا اطمینان می دهد که ترک ها 
از این توافق عقب نشینی نخواهند کرد، اما این مسأله خطرناک نیست. مسأله 
تهدیدآمیز این است که اگر اقدامی انجام نشود، فقط تعداد پناهجویان مشکل 
نیست، بلکه مسأله مشکل ساز اشتباهات احتمالی است که در نتیجۀ این امر 

بروز خواهد کرد.

ــه از  ــان این ک ــا بی ــدوکار مشــهور افغانســتانی ب ــاوی، تکوان ــار احمــد به نث
حقــوق یــک هــزار افغانــی ورزشــکاران تیــم ملــی نیــز دزدی می شــود، از 

ــر داد. ــای ورزش خب ــا دنی خداحافظــی خــود ب
طــی 1۲ ســال گذشــته افغانســتان شــاهد دســتاوردهای چشــم گیر در 

عرصــۀ ورزش به ویــژه در رشــتۀ تکوانــدو بــوده اســت.
ــور  ــی حض ــی و جهان ــن بین الملل ــا در میادی ــتان باره ــکاران افغانس ورزش
یافتــه و مدال هــای رنگارنگــی را کســب کــرده و خنــده بــر لبــان هموطنــان 

ــته اند. ــش بس ــود نق خ
جوانــان افغانســتان بــا وجــود مشــکالت موجــود در ایــن کشــور توانســتند 
ــان شــرکت  ــوب آســیا و جه ــار در مســابقات المپیکــی آســیا، جن چندین ب

کــرده و پرچــم ایــن کشــور را بــه اهتــزاز در آورنــد.
ــیا  ــوب آس ــیا، جن ــک آس ــن المپی ــه در چندی ــن ورزشــکاران ک یکــی از ای
ــه  ــه به گفت ــی ک ــت، کس ــاوی اس ــد به ــرده نثاراحم ــرکت ک ــان ش و جه
ــم دارد. ــود ک ــیون خ ــی را در کلکس ــک جهان ــدال المپی ــا م ــودش تنه خ

ــت:  ــارس گف ــذاری ف ــا خبرگ ــو ب ــاوی، در گفت وگ ــد به ــای نثاراحم آق
قهرمانــی در آســیا، جنــوب آســیا، کشــورهای اســالمی، در ســطح جهــان و 
کشــورهای منطقــه را تجربــه کــردم، ۲ دوره شــرکت در المپیــک و کســب 
ســهمیه در المپیــک را در کارنامــۀ خــود دارم، تنهــا در کلکســیون مدال هــای 

مــن یــک مــدال المپیــک کــم اســت.
ــادی  ــق زی ــدوکاران موف ــزود: تکوان ــن ورزشــکار مشــهور افغانســتان اف ای
در افغانســتان داشــتیم، امــا از ۲ ســال بــه این طــرف کــه مشــکالت ورزش 
افغانســتان زیــاد شــده اســت، روزبــه روز دســت آوردهــا در رشــتۀ تکوانــدو 

ــود. ــم می ش ک
ــا«،  ــد »روح اهلل نیکپ ــانی مانن ــتان کس ــت: افغانس ــار داش ــاوی اظه ــای به آق
ــاب  ــی«، »وه ــعود کریم ــی«، »سیدمس ــان عباس ــدری«، »روم ــود حی »محم
زازی« و ســایر تکوانــدوکاران را داریــم، این هــا کســانی هســتند کــه 
ــرکت  ــی ش ــابقات جهان ــد و در مس ــه دارن ــادی را در کارنام ــای زی مدال ه

کرده انــد.
نثــار احمــد بهــاوی بــا بیــان این کــه دیگــر بــا دنیــای ورزش خــدا حافظــی 
کــرده اســت،  خاطرنشــان ســاخت: از ســال ۲010 بــه این طــرف پزشــکان 
ــرا کمــر و  ــه ندهــم، زی ــه ورزش ادام ــد ب ــد کــه بای ــه کردن ــه مــن توصی ب
زانوهایــم مشــکل پیــدا کــرده بــه همیــن دلیــل ۸ بــار عمــل جراحــی شــدم.
ــدال  ــه م ــتم ب ــم می خواس ــکالت ه ــن مش ــود ای ــا وج ــزود: ب ــاوی اف به
المپیــک برســم بــه همیــن دلیــل از ۲010 تــا ۲01۲ همیشــه بــا دارو تمریــن 
کــردم، بــه دلیــل درد زیــاد بعــد از المپیــک ۲01۲ پزشــکان مــرا به صــورت 
قطعــی از ورزش منــع کــرده و گفتنــد کــه اگــر بــه ادامــه تمریناتــم بپــردازم، 
ــه همیــن دلیــل در مســابقات  ــم؛ ب بعــد از ۴5 ســاله گی از راه رفتــن می مان

ریــو ۲01۶ شــرکت نتوانســتم.
ــابقات  ــت: مس ــان داش ــتان بی ــک افغانس ــی المپی ــۀ مل ــاد از کمیت ــا انتق او ب
المپیــک بلندتریــن ســطح مســابقات در جهــان اســت و نخبــه گان و 
قوی ترین هــا در آن شــرکت کــرده و اهــداف آن هــا نیــز بســیار بلنــد اســت 
و تنهــا بــرای گرفتــن مــدال شــرکت نمی کننــد، بلکــه بــرای شــناخته شــدن 

ــد. ــرکت می کنن ــان ش ــطح جه در س
ــو ۲01۶  ــا در ری ــکاران م ــرا ورزش ــم چ ــا نمی گوی ــرد: "م ــه ک او اضاف
شکســت خوردنــد، ورزش باخــت و بُــرد دارد، امــا این کــه چگونــه 
ــا در  ــکاران م ــه ورزش ــد ک ــما دیدی ــرف دارد. ش ــای ح ــن ج ــازد ای می ب
ــه  ــت ک ــخت اس ــیار س ــا بس ــردم م ــرای م ــن ب ــد، ای ــای اول باختن ثانیه ه
در ۲ دوره نخســت در المپیــک تجربــه مــدال را داشــتند، امــا در ایــن دور 
بــدون مــدال بــه خانــه برگشــتند. در افغانســتان یــک مــاه پیــش از چنیــن 
ــف  ــای تأس ــود ج ــن خ ــه ای ــود ک ــاب می ش ــکار انتخ ــابقه یی ورزش مس

ــت." اس
ــا اشــاره  بهــاوی از وضعیــت کنونــی ورزش در افغانســتان انتقــاد کــرد و ب
ــا از  ــا حت ــۀ زدوبنده ــت: در نتیج ــوازی، گف ــیون های م ــاد فدراس ــه ایج ب
حقــوق یــک هــزار افغانیگــی ورزشــکاران تیــم ملــی نیــز دزدی می شــود.
ــا  ــۀ رابی ــد و از مدرس ــل متول ــال 13۶۴ در کاب ــاوی، در س ــد به ــار احم نث
ــون  ــود در آزم ــی خ ــای ورزش ــل تالش ه ــه دلی ــده و ب ــل ش فارغ التحصی

ــت. ــه اس ــی نگرفت ــور نتیجه ی کنک
بهــاوی از ســال 1999 تــا ۲01۲ در ده هــا مســابقه بین المللــی شــرکت و ۲ 
مــدال طــال از المپیــک آســیایی کســب و ۲ بــار ســهمیه شــرکت در المپیــک 

جهانــی را در کارنامــه خــود دارد.

جدال دیپلماتیک روسیه و امریکا 
در سازمان

هجوم پناهجویان به اروپا همزمان با اجالس 
سازمان ملل در نیویورک

بهاوی با خدا حافظی از ورزش:

حقوق ورزشکاران دزدی 
می شود

عبدالشهید ثاقب

اندر باب مصالحه

اگر  نيست.  مذمومــی  امر  حكمتيار  با  مصالحه  نفس 

دست  و  پذيرفته  را  افغانستان  اساســی  قانون  حكمتيار 

از  عاری  و  عادی  زنده گــی سياســی  يك  به  تن  و  بردارد  از خشونت 

ملــی  قهرمان  شهيد  صاحب  آمر  كرد.  مخالفت  نبايد  بدهد،  خشونت 

كشور با آنكــه زخمهای بسياری از اين جنگ ساالر ديده بود، اما او را 

تا پنجشري با خود برد و حاميتاش كرد. همچنان استاد شهيد پروفيسور 

برهانالدين ربانــی.

با تفكر  با حكمتيار دشــمنی فطری و ذاتــی نداريم. دشــمنی ما  ما 

برتریطلبانه و جنگ جویانــه او است. بنابر اين، وقتــی او حارض شود 

ــتی بهسوی مردم  ــی رو برگرداند و دست دوس از اين تفكر و نوع زنده گ

استقبال كرد. بايد  كند،  دراز  افغانستان 

يادمان باشد مصالح ملی ما مهمتر از هر چيزی است.

میرویس آریا

گردانــدن  بــاز  بــرای  غنــی  رییس جمهــور  دســتور 

اســت. ســتودنی  هنــد  از  ســهل انگار  دانشــجویان 

ــق  ــت مطل ــه اکرثی ــودم ک ــته ب ــتی نوش ــًا در یادداش قب

دانشــجویان افغانســتان در هنــد، بــرای خوش گذرانــی و تفریــح 

ــد کــه  ــق دارن ــد تعل ــد و قدرت من ــه خانواده هــای ثروت من ــد و ب آمده ان

یــا بورســیه های رایــگان را بــه هــدر می دهنــد و یــا پول هــای بــادآورده 

ــن  ــد. همی ــن وجــه ممکــن مــرف می کنن از فســاد را این جــا به بدتری

ــه  ــور اداری گرفت ــرکاری از ام ــام ه ــرای انج ــا ب ــجویان م ــه دانش طبق

ــوت  ــان، رش ــج امتحانات ش ــت و نتای ــند فراغ ــت آوردن س ــه دس ــا ب ت

می پردازنــد و طمــع و توقــع مــردم هنــد را از مــا خیلــی بلنــد برده انــد. 

در ایــن میــان شــامری اندکــی از دانشــجویان مــا نیــز هســتند کــه بــرای 

آموخــن این جــا آمده انــد، ولــی نــه بــه خانواده هــای قدرت منــد 

ــره  ــی به ــیه های دولت ــم از بورس ــه ه ــد و ن ــق دارن ــد تعل و ثروت من

برده انــد. اینــان اکــرثن بــرای نــان خــوردن و زنده گــی شــب و روزشــان 

ــان در  ــای اداری ش ــام کاره ــرای انج ــتند. ب ــه هس ــواری مواج ــا دش ب

ادارات دولتــی هنــد و به ویــژه نهادهــای مربــوط بــه پولیــس، به خاطــر 

نداشــن پــول رشــوت بــا مشــکات جــدی مواجه انــد. نــه کســی بــه 

ــد.  ــکایت دارن ــرای ش ــی ب ــه مرجع ــد و ن ــوش می ده ــان گ صدای ش

ــتان  ــولگری های افغانس ــفارت و کنس ــه س ــور ب ــدوارم رییس جمه امی

در هنــد نیــز دســتور دهــد تــا مشــکل ایــن طبقــه از دانشــجویان مــا را 

ــوان شــهروندان افغانســتان  ــان به عن ــد و از حــال آن ــز در نظــر بگیرن نی

بپرســند.

هارون امیرزاده

ــارک  ــه نیوی ــد ب ــل متح ــع مل ــه مجم ــی ب ــرا ارشف غن چ

ــت؟ نرف

ــی  ــای خارج ــه اجاس ه ــن ب ــتاق رف ــی مش ارشف غن

ــارک  ــه نیوی ــش ب ــم پای ــۀ زخ ــت بهان ــته تح ــال گذش ــا س ــت. ام اس

ــن اســت کــه  ــه را فرســتاد. شــگفت آور ای ــی داکــر عبدالل نرفــت، ول

ارشف غنــی به طــور غیرمنتظــره بــه یــک فروشــگاه شــهر کابــل ظاهــر 

ــام را داد:  ــن پی ــداران ای ــداد دوکان ــک تع ــتقبال ی ــان اس ــد و در می ش

ــده ام". ــد کــه مــن مــرده ام، امــا مــن زن "بســیاری ها شــایعه کــرده بودن

ــازمانداده  ــۀ س ــک توطی ــارک ی ــه نیوی ــن او را ب ــت نرف ــت عل در آن وق

شــده توســط اتــاق توطیه ســازی ارگ تلقــی کــردم و پیشــگویی کــردم 

کــه خــدا خیــر کنــد او کــدام کاری خطرناکــی در عــدم حضــور داکــر 

ــت از آب  ــگویی ام درس ــفانه پیش ــد داد. متأس ــام خواه ــه انج عبدالل

برآمــد حادثــۀ ســقوط قنــدوز ُرخ داد و غنــی اعــام کــرد کــه "قنــدوز در 

تحــت مدیریــت اســت".

داکــر عبداللــه بــا عجلــه از نیویــارک بــه کابــل برگشــت، امــا مدیریــت 

قنــدوز و ریاســت اجرایــی به دســت غنــی و تیــم او افتــاده بــود. امســال 

ــتاده  ــورک فرس ــه نیوی ــش را ب ــد رسور دان ــازی جدی ــک ب ــی در ی غن

اســت. زیــرا دوســتم در لســت ســیاه ملــل متحــد و کاخ ســفید قــرار 

دارد و هــم ســواد کافــی بــرای قرائــت مــن صحبتــش را نــدارد.

رفــن جنــاب رسور دانــش بــه مجمــع ســاالنۀ ســازمان ملــل را 

ــار  ــرای اولین ب ــه ب ــد ک ــی کردن ــی تلق ــاب سیاس ــک انق ــیاری ها ی بس

ــود. ــته می ش ــد گذاش ــل متح ــزاره در مل ــک ه ــای ی پ

مــاه ســپتمر یــک مــاه عجیــب و غریبــی اســت. ماهی ســت کــه یــک 

ــا  ــد داد. ام ــی ُرخ خواه ــزی عجیب ــک چی ــا ی ــن و ی ــی خونی حادثه ی

تصــور می شــود کــه حادثــۀ جالــب ســپتمر امســال شــایعه آمــد آمــد 

حکمتیــار از کمــپ شمشــتوی پشــاور بســیار گــرم اســت.

جنــاب غنــی شــاید بــرای اســتقبال جــاد مشــهور حکمتیــار آماده گــی 

بگیــرد. چــرا حکمتیــار در ایــن مــاه شــگفت آور از طــرف آی اس آی و 

ــی  ــت های بین امللل ــیاه تروریس ــت س ــمش در لس ــه اس ــی آی ای ک س

ــد. ــس منی دان ــود، هیچ ک ــتاده می ش ــتان فرس ــه افغانس ــرار دارد، ب ق

ــه آب خواهــد  ــب ب ــاه عجی ــن م ــی را در ای ــاز چــی ُگل ــی ب ــم غن ببینی

ــر؟ ــز دیگ ــدام چی ــا ک ــهور و ی ــاد مش ــی از ج داد؟ پذیرای

فیـسبـوک نـــامــه
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اعضـای مجلـس سـنا مـی گوینـد کـه 
بـه  هنـد  دالـری  میلیـارد  یـک  کمـک 
مصـرف  جاهـای  در  بایـد  افغانسـتان 
اقتصـادی  رشـد  در  بتوانـد  کـه  شـود 
کشـور و کاهـش بیـکاری تاثیـر مثبـت 

باشـد. داشـته 
ضمـن  سـنا  مجلـس  در  سـناتوران 
اسـتقبال از کمـک جدیـد یـک میلیارد 
دالـری هند بـه افغانسـتان می گویند که 
بایـد از ایـن کمک هـا اسـتفاده خـوب 

. د شو
کـه  می گوینـد  سـنا  مجلـس  اعضـای 
در  هنـد  دالـری  میلیـارد  یـک  کمـک 
مصـرف  جاهـای  در  بایـد  افغانسـتان 
اقتصـادی  رشـد  در  بتوانـد  کـه  شـود 

کشـور و کاهـش بیـکاری تاثیـر مثبـت داشـته باشـد.
هنـد در سـفر اخیـر رییـس جمهـور غنی بـه دهلی نو، 
وعـده داده اسـت که برعـالوه کمک هـای نظامی، یک 

میلیـارد دالـر را به افغانسـتان کمـک می کند.
ایـن  از  در همیـن حـال، سـناتوران در مجلـس سـنا 
کمـک هنـد اسـتقبال کردنـد و از دولـت مـی خواهند 
کـه از ایـن کمـک ها بـه صـورت بهینـه اسـتفاده کند.
انارکلـی هنریـار عضو مجلس سـنا گفت: "سـفر رییس 
جمهـور غنی به هند پردسـت آورد بـود و وعده کمک 
یـک میلیـارد دالـری هنـد را به همراه داشـت کـه ما از 

آن اسـتقبال می کنیم".
خانـم هنریـار افـزود، دولـت افغانسـتان بایـد از ایـن 

طـوری  را  آن  و  کـرده  اسـتفاده خـوب  هنـد  کمـک 
مدیریـت کـرده و بـه مصـرف برسـاند کـه در رفـاه 

واقـع شـود. مواثـر  افغانسـتان  مـردم  اقتصـادی 
محمـد علـم ایزدیـار یکـی از اعضـای مجلـس سـنا 
گفـت، دولـت افغانسـتان بایـد از کمـک یـک میلیـارد 
دالـری هنـد اسـتفاده بهینـه کنـد تـا در رشـد اقتصادی 

مـردم و کشـور مواثـر واقـع شـود.
آقای ایزدیار نقش هند را در افغانسـتان سـازنده خواند 
و تاکیـد ورزیـد که افغانسـتان حق دارد با هرکشـوری 

کـه خـود بخواهد رابطه نیک داشـته مـی تواند.
گفتـه مـی شـود، نزدیکی افغانسـتان بـا هند، پاکسـتان 
را نـا خوشـنود مـی سـازد و ایـن کشـور بـه تمویل و 
تقویـت بیشـتر تروریـزم در داخـل افغانسـتان خواهـد 

پرداخت.
امـا فضـل هـادی مسـلم یـار رییـس مجلـس 
دولـت  خارجـی  پالیسـی  "از  گفـت:  سـنا 
افغانسـتان حمایـت می کنیـم؛ اگـر پاکسـتان از 
رابطـه نزدیک افغانسـتان با هند تشـویش دارد 
بایـد ابتـدا مراقـب عملکـرد خـود باشـد؛ ما با 
کشـوری رابطـه نیـک برقرار می کنیـم که نیت 

خوبـی نسـبت به افغانسـتان داشـته باشـد".
وضـع  از  سـناتوران  برخـی  هـم،  سـویی  از 
محدودیت و رفتار خشـونت آمیـز با مهاجران 

افغـان در پاکسـتان انتقـاد کردنـد.
بـه بـاور آنـان رابطه نزدیـک افغانسـتان با هند 
سـبب شـده تـا پاکسـتان از حضـور مهاجـران 
افغـان در خـاک خـود سـوء اسـتفاده کـرده و 

آنـان را مـورد آزار و اذیـت قـرار دهنـد.
دولـت  کـه  گفـت  سـناتوران  از  یکـی  حـارث  نثـار 
پاکسـتان اخیـرا مهاجـران افغانسـتان در حالـت بـدی 
قـرار داده و حتـی بـه شـهروندان خـود دسـتور داده 
اسـت کـه بـه مهاجـران افغـان خانـه بـه کرایـه ندهند.
همچنیـن سـناتوران از عمـل بالمثـل دولت افغانسـتان 
در رابطـه ترانزیتـی بـا پاکسـتان اسـتقبال کردنـد و آن 
را تنهـا راه بـرای تحـت فشـار قـرار دادن پاکسـتان که 
دیگـر مانـع انتقـال امـوال تجارتـی افغانسـتان نشـود، 

نستند. ا د
اخیـراً در یـک عمـل بالمثـل دولـت افغانسـتان اجـازه 
عبور موترهای پاکسـتانی را از افغانسـتان به کشورهای 

آسـیای میانـه متوقف کرده اسـت.

Year 8 y NO 1862 y Monday 19 September 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر صديق ، روح اهلل بهزاد و ننگیالی عثمانی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

منبع: نیویارک تایمز
برگردان: مختار یاسا

اوباما وعده کرد که  قبل، رییس جمهور  هشت سال 
از سطح جنگ در عراق بکاهد و تالش ها را برای 
در  او  نماید.  برابر  دو  افغانستان  در  طالبان  شکست 
عنوان  به  »من  گفت:  انتخاباتی  کمپاین  یک  حین 
رییس جمهور، جنگ علیه القاعده و طالبان را همان 
طوری که باید باشد، مهم ترین اولویت تعیین خواهم 
کرد. این جنگی است که ما باید در آن برنده و موفق 

شویم«.
وابسته  نه تنها  دوامدار  صلح  که  گفت  اوباما  آقای 
نیز  این  به  بستگی  بلکه  است،  طالبان  شکست  به 
از  را  اقتصادشان  که  افغان ها کمک شود  به  تا  دارد 
اساس، رشد دهند. وی در ادامه افزود: »ما نمی توانیم 
افغانستان را با یک آینده ای با تروریزم و مواد مخدر 

رها کنیم«.
این  جمهوری اش،  ریاست  پایان  شرف  در  حاال 
اهداف بیشتر در حال رنگ باختن است؛ مثل این که 
سوی  به  و  می شود  کند  آمریکا  جنگ  طوالنی ترین 
این  وجود  با  هنوز  می رود.  پیش  پرآشوب  تله ای 
واقعیت، هیچ بحث واقعی در مورد پالیسی افغانستان 
ریاست  انتخاباتی  نامزدان  پیکارهای  جریان  در 
جمهوری آمریکا در سال جاری، وجود نداشته است. 
نه دونالد ترامپ و نه هم هیالری کلینتون، دیدگاهی 
زننده  پیکار  یک  از  خروج  یا  برگشت  مورد  در  را 

نظامی، مطرح نکرده اند.
جنگ افغانستان به مالیه دهنده گان آمریکایی بیشتر از 
 115 شمول  به  است؛  شده  تمام  دالر  میلیارد   ۸00
مقدار  این  بازسازی.  تالش های  برای  دالر  میلیارد 
بیشتر از مبلغی است که آمریکا در پالن مارشال برای 

افغانستان  رساند. حکومت  به مصرف  تورم  زدودن 
هنوز ضعیف، فاسد و درگیر اختالفات درونی است. 
غیرقابل  افغان  نیروهای  برای  تلفات  آمار  و  نرخ 
فجیعی  حالت  در  کشور  این  اقتصاد  است.  تحمل 
قدرتمند،  و  مجدد  با شورشگری  طالبان  دارد.  قرار 
حمالت  و  هستند  روستایی  مناطق  تسخیر  درحال 
با  انجام می دهند.  کابل  را در  مرگبار و وحشیانه ای 
وجود سرمایه گذاری چندین میلیارد دالری بین المللی 
تریاک  مواد مخدر، تجارت  با  مبارزه  برنامه های  در 
برای  اقتصاد و کلیدی ترین منبع درآمد  هنوز ستون 

شورشیان باقی مانده است.
نخواست  که  جمهوری  ریاست  ارشد  مقام  یک 

از  سفید  کاخ  ارزیابی  مورد  در  شود،  گرفته  نام اش 
که  نمی رسد  نظر  »به  گفت:  انتخاباتی  کمپاین های 
را  طالبان  بتوانند  نزدیک  آینده  در  افغان  نیروهای 
شکست دهند و نه هم روشن است که طالبان کدام 
دست آورد استراتژیک و بزرگی را کسب کند یا کدام 
این  کند.  کنترول  و  تسخیر  را  استراتژیک  منطقه ای 

وضعیت بسیار خراب و پرمصرف است«.
بر اساس استراتژی فعلی، اداره کاخ سفید متعهد است 
تا حدود ۸۴00 نیروی آمریکایی را با در نظرداشت 
شرایط، برای یک آینده ی قابل پیش بینی در افغانستان 
حفظ کند و میلیاردها دالر دیگر را ساالنه برای کمک 
این است که  افغان مصرف کند. هدف  نیروهای  به 

طالبان را با شکست در میدان جنگ به میز مذاکره 
بکشاند که چشم انداز آن در حال حاضر خیلی دور 

به نظر می رسد.
تا  شود  تشویق  شاید  آمریکا  بعدی  جمهور  رییس 
همان سیاست اوباما را به پیش بگیرد و چشم انتظار 
بهترین نتیجه باشد. این کار اشتباه خواهد بود. اداره 
بعدی باید کم از کم در مورد این جنگ یک ارزیابی 
از باال به پایین را انجام دهد؛ ارزیابی که بدون شانه 

خالی کردن، به سوال های اساسی بپردازد.
افغانستان   این است که طالبان  این سوال ها  از  یکی 
در  عملیات  آرزوی  هیچ گاهی  که  شورشی  گروه 
که  است  دشمنی  آیا  نداشته  را  منطقه  از  خارج 
واشنگتن به جنگ اش علیه آن ادامه دهد؟ نیروهای 
آمریکایی بر ضد طالبان در سال ۲001 به خاطر این 
برای  امن  پناه گاه  گروه،  این  که  شدند  جنگ  وارد 
را  سپتامبر  یازدهم  حمالت  که  زمانی  در  القاعده 
طراحی کرد، فراهم کرده بود. در حالی که سازمان 
تروریستی القاده تا حد زیادی مغلوب شده است اما 
گروه طالبان از خود مقاومت فوق العاده نشان داده اند.
سوال دیگر این است که اگر به این جنگ پایان داده 
شود، چه خواهد شد؟ )یا با تقویت نیروهای افغان 
که طالبان را شکست دهند و یا هم با آوردن طالبان 
این مورد چیزی  آیا  این که  در ساختار سیاسی(. و 
نیست که ایاالت متحده به صورت عملی و واقعی، 

توانایی آن را دارد؟
این بحث، یک بحث آسان نخواهد بود. یک خروج 
پیامدهای  شاید  افغانستان  از  عجوالنه  یا  ناگهانی 
باشد  داشته  دنبال  به  کوتاه  مدت  در  را  فاجعه باری 
گسترش  و  مهاجران  سرسام آور  افزایش  باعث  که 
دیگر  بار  افراطی  گروه های  که  شد  خواهد  مناطقی 
استبدادگری  معرض  در  را  افغان ها  آنجا  در  بتوانند 

قرار دهند و حمالتی را علیه غرب طراحی کنند.
ده ها  که  افغان هایی  و  آمریکایی  مالیه دهنده گان  اما 
سال از جنگ رنج برده اند، نیازمند یک پالن بهتر از 
پالیسی فعلی هستند؛ پالیسی که دارای نیات خوب، 

افکار پوچ و حتی نتایج بدتر است.

وزیر داخله هند بعد از حمله به مقر ارتش این کشور در کشمیر 
شدیداً به پاکستان حمله  کرد و پاکستان را تروریست خطاب کرد.

در کشمیر  هند  ارتش  مقر  به  از حمله مسلحانه  بعد  چند ساعت 
کشوری  پاکستان  گفت  هند  داخله  وزیر  سینگ  راجنات  جامو  و 

تروریستی است که باید به انزوا کشیده شود.
به نوشته شبکه خبری »ان دی« وزیر داخله هند ضمن ابراز ناامیدی 
و گروه های  تروریسم  از  پاکستان  دار  ادامه  و  مستقیم  از حمایت 

تروریستی این کشور را تروریست نامید.
همچنین نارندا مودی نخست وزیر هند شدیداً این حادثه را محکوم 
کرد و به مردم اطمینان داد کسانی که پشت این حادثه بودند تنبیه 

خواهند شد.
بر اثر حمله صبح دیروز شبه نظامیان به مقر ارتش هند در کشمیر 
1۷ نظامی این کشور کشته شدند. در این حادثه ۴ نفر از شبه نظامیان 

وزیر داخله هند:

پاکستان تروریست است
سناتوران:

از کمک یک میلیارد دالری هند به افغانستان باید استفاده خوب شود

باتـالِق جنـگ افغانستان
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