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 ۱۱ بـه  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای 
نامـزد وزیـر رای تاییـد دادنـد، امـا تنها 

یـک گزینـۀ زن رد شـد.
پـس از معرفی ۱۲ نامـزد وزیر از طرف 
در  نماینـده گان  مجلـس  بـه  حکومـت 
جریـان هفتـۀ جـاری، اعضـای مجلس 
دیـروز بـرای آنـان صندوق گذاشـتند. 

طـارق  وزیـر،  نامـزد  دوازده  جمـع  از 
شـاه بهرامـی، نامـزد وزارت دفـاع ملی 
تاییـد، ۶۵ رای  بـا دریافـت ۱۴۱ رای 

رد رسـمًا بـه عنـوان وزیر دفـاع، ویس 
احمـد برمـک، نامـزد وزارت داخلـه با 
رای   ۳۵ و  تاییـد  رای   ۱۷۳ دریافـت 
رد، بـا بیش تریـن آرا نسـبت بـه دیگـر 
داخلـه  امـور  وزیـر  رسـما  نامـزدان، 
آریوبـی،  گل  شـهزاد  شـدند.  انتخـاب 
نامـزد وزارت مخابـرات و تکنالـوژی با 
کسـب ۱۱۵ رای تاییـد و ۸۱ رای رد، 
بـه عنـوان وزیـر مخابـرات و تکنالوژی 
معلوماتـی، هم چنـان محمـد مصطفـی 
مسـتور، نامـزد وزارت اقتصـاد نیـز بـا 

کسـب ۱۵۵ رای تاییـد و ۴۹ رای رد به 
عنـوان وزیـر اقتصاد،  محمد شـفیق گل 
آقا شـیرزی، نامـزد وزارت سـرحدات، 
اقـوام و قبایـل نیـز بـا کسـب ۱۵۸ رای 
تاییـد و ۴۹ رای رد، بـه عنـوان وزیـر 
انتخـاب  قبایـل  و  اقـوام  سـرحدات 

گردیدنـد.
هم چنـان، نصیـر احمـد درانـی، نامـزد 
وزارت زراعـت، آب یـاری و دام  پروری 
بـا کسـب ۱۴۴ رای تایید و ۶۳ رای رد، 
مجیب الرحمـان کریمـی، نامـزد وزارت 
احیـا و انکشـاف دهـات هـم ۱۲۹ رای 
تاییـد و  ۷۶ رای رد توانسـتند کـه بـه 
وزرت خانه هـا  ایـن  وزیـران  عنـوان 

شـوند. برگزیده 
نامـزد  طهماسـی،  حمیـد  محمـد 
هوانـوردی  و  ترانسـپورت  وزارت 
هـم بـا ۱۴۹ رای تاییـد و ۵۵ رای رد،  
نجیـب اهلل خواجه عمری نامـزد وزارت 
تحصیـات عالـی بـا کسـب ۱۲۴ رای 

ذکـی،  فیـض اهلل  رد،  رای   ۷۷ و  تاییـد 
اجتماعـی،  امـور  و  کار  وزارت  نامـزد 
شـهدا و معلولیـن با دریافـت ۱۲۶ رای 
گردیدنـد  موفـق  رد  رای   ۷۵ و  تاییـد 
وزارت  خانه هـا  ایـن  وزیـر  عنـوان  بـه 

شـوند. برگزیـده 
یمـا یـاری، نامـزد وزارت فوایـد عامـه 
نیـز بـا ۱۵۶ رای تاییـد و ۴۶ رای رد،  
از طـرف مجلـس نماینده گان بـه عنوان 
وزیـر فوایـد عامـه برگزیده شـد. اما در 
میـان ۱۲ تـن از وزیـران معرفـی شـده، 
نرگـس نهـان، تنها نامزدوزیـر زن که به 
عنـوان وزیـر معـادن و پترولیـم معرفی 
شـده بود با بـه دسـت آوردن ۱۰۷ رای 
تاییـد و ۹۳ رای رد، نتوانسـت از فلتـر 
مجلـس نماینـده گان عبـور کنـد و بـه 

عنـوان وزیـر برگزیده شـود. 
ایـن  از  پیـش  کـه  درحالی سـت  ایـن 
سرپرسـتی در وزارت خانه هـا از جملـه 
مشـکات کلیـدی در حکومـت عنـوان 
بـه  یـک سـال  از حـدود  کـه  می شـد 
این طـرف، حتـا سـبب اختافاتـی میان 

قـوۀ مجریـه و مقننـه شـده بـود.
با این حال،...             ادامه صفحه 6

رییـس سـازمان سـیا اعام کـرد: اگر پاکسـتان 
اقدامـی علیـه تروریسـم در خاکـش نکنـد مـا 
مأمن هـای  کـه  داد  را خواهیـم  تضمیـن الزم 
امـن تروریسـتی دیگـر وجـود نداشـته باشـد.

امریـکا  سـیا  سـازمان  رییـس  پامپئـو،  مایـک 
اعـام کـرد: اگـر پاکسـتان نتواند اقدامـی علیه 
کشـور  ایـن  در  تروریسـتی  امـن  مأمن هـای 
انجـام دهـد مـا همـه کاری را انجـام خواهیـم 
داد تـا ایـن ضمانـت را بدهیـم کـه دیگـر آنها 

وجـود نخواهنـد داشـت.
رییس سـازمان سـیا این اظهـارات را در حالی 
بیـان کرد که جیمـز ماتیس، وزیر دفـاع امریکا 

به پاکسـتان سـفر کرده است.
پامپئـو اضافـه کـرد: ماتیـس در این سـفر خود 
از ابتدا با مایمت از پاکسـتان این درخواسـت 

را خواهد داشـت.
پیـام  امریـکا  دفـاع  وزیـر  راسـتا  همیـن  در 
کشـور  ایـن  رییس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد 
را بـه پاکسـتان منتقـل کـرده و خواهـد گفـت 
کـه ترامـپ دربـاره مقابلـه بـا مأمن هـای امـن 

اسـت. بسـیار جـدی  تروریسـتی 
پامپئـو تاکید کـرد: اگـر پاکسـتانی ها نتوانند به 
ایـن هـدف دسـت یابند مـا هـرکاری را انجام 
خواهیـم داد تـا مطمئـن شـویم کـه دیگـر این 

مأمن هـا وجـود ندارند.
ترامـپ پیشـتر در انتقاد از نقش پاکسـتان برای 
ایجـاد امنیـت در منطقـه اعـام کـرده بـود: ما 
میلیاردهـا دالر بـه پاکسـتان پرداخـت می کنیم 
تروریسـت های  میزبـان  آنهـا  همزمـان  امـا 
حـال  در  آنهـا  بـا  مـا  کـه  هسـتند  بسـیاری 
جنگیـم. بایـد این مسـاله در سـریع ترین زمان 

ممکـن تغییـر پیـدا کند.
پیـش  روز  چنـد  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
مقام هـای پاکسـتان اقـدام بـه آزاد کـردن یـک 
رهبـر افـراط گـران کـه از او بـه عنـوان مغـز 
متفکـر حملـه تروریسـتی سـال ۲۰۰۸ بمبئـی 
را  امریـکا  خشـم  کـه  کردنـد  می شـود،  یـاد 

برانگیخـت.
فاصلـه  بـه  امریکایـی  تحلیلگـران  و  مقام هـا 
حـدود ۱۰۰ روز از زمـان اعـام راهبرد جدید 
آسـیا  جنـوب  حـوزه  بـرای  ترامـپ  دونالـد 
می گوینـد موفقیت هـای کمـی بـه دسـت آمده 
و هنـوز مشـخص...          ادامـه صفحـه 6
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شـب گذشـته، دوسـتی از اعضـای پارلمـاِن کشـور 
بـه مـن زنـگ زد، از هـر دری و هـر چیزی سـخن 
گفتیـم تـا این که موضوع بـه نامزدوزرا کشـید. از او 
پرسـیدم کـه وضعیـت مجلـس را چگونـه می بینـد 
و صاحیـتِ کـدام نامـزدوزرا تأییـد خواهد شـد و 
کی هـا از سـوی مجلـس احتمال دارد که رد شـوند. 
دوسـتم گفـت کـه در ایـن مـورد هیچ چیـزی گفته 
نمی توانـد، چـون به بـاورِ او معلوم نیسـت که واقعًا 
کی هـا در چـه جناحـی فعالیـت می کننـد و اوضـاع 
در مجلـس به نفـع کی هاسـت. او در ادامه افزود که 
روزهـا می شـود در مجلـس نوعـی سراسـیمه گی و 
بی برنامه گـی به وجـود آمـده و اکثریـت نماینده گان 
تنهـا بـه ایـن فکـر هسـتند کـه چگونـه روزِ خـود 
را بگذراننـد. دوسـتم بـا توجـه بـه وضعیت آشـفتۀ 
مجلـس نماینـده گان گفـت کـه این وضعیـت همان 
چیـزی اسـت کـه در تمـام نهادها و حتا ُکِل کشـور 
جریـان دارد و مجلـس تنها بازتـاِب کوچکی از این 
وضعیـت آشـفته و به هـم ریختـه می توانـد باشـد. 
بـه بـاور این دوسـت، آن چـه کـه در افغانسـتان در 
روزهـای اخیـر شـاهدیم، مصـداق روشـن و کامِل 
و  گیـج  را  همـه  کـه  اسـت  سیاسـی  آشـفته گی 

درمانـده کرده اسـت. 
وقتـی ایـن سـخنان را شـنیدم، بـه یـاد برگـزاری 
نشسـت ها و محافلـی افتـادم کـه این جـا و آن جـا 
لـه و علیـه دولـت وحـدت ملـی برگـزار می شـود. 
نشسـت قندهـار شـاید مهم تریـن و بزرگ تریِن این 
نشسـت ها بـوده باشـد کـه در سـال های گذشـته ما 
شـاهد برگـزاری آن هـا بوده ایـم. البتـه این نشسـت 
بـا آجنـدا و شـخصیت هایی کـه در برنامـه داشـت، 
آسـتانۀ  در  مسـایلی  و  نشـد  برگـزار  مـو  بـه  مـو 
برگـزاری آن اتفـاق افتـاد کـه باعـث تعدیـل برخی 
شـد.  قندهـار  نشسـت  برگزارکننـده گاِن  مواضـع 
هرچنـد برگزارکننـده گاِن آن بـه صـورِت مسـتقیم 
بـه چنیـن فشـارها و موانعی اشـاره نمی کننـد، ولی 
نمی تـوان انـکار کـرد کـه نشسـت قندهـار اهـداِف 
بزرگ تـر و کان تـری را بـرای خـود تعییـن کـرده 

بـود کـه نتوانسـت بـه آن ها برسـد. 
جلوگیـری از سـفر عطـا محمدنـور والـی بلـخ و 
باتـور دوسـتم فرزنـد ارشـد جنـرال دوسـتم معاون 
بارزتریـن  از  قندهـار،  بـه  ریاسـت جمهوری  اول 
مـوارد فشـارهایی می تواننـد بـه شـمار رونـد کـه 
روبـه رو  آن  بـا  قندهـار  نشسـت  برگزارکننـده گاِن 
شـدند. چـرا دولـت مانـع پـرواز طیـارۀ حامـِل این 
دو تـن بـه قندهـار شـد؟ در صـورت حضـور ایـن 
دو تـن قـرار بـود چـه اتفاقـی بیفتـد کـه در عـدم 
حضورشـان نیفتـاد؟ آیـا در چهل وهشـت سـاعتی 
کـه وقت بـرای رسـیدن به نشسـت قندهـار وجود 
برای شـان راهـی  نتوانسـتند  تـن  ایـن دو  داشـت، 
برای رسـیدن به این نشسـت پیدا کننــد؟ مشخص 
اسـت کـه موانـع بازدارنـده بیشـتر و گسـترده تر از 
چیزهایـی بوده اسـت که در رسـانه ها بازتـاب یافته 

انـد. آیـا احتمـال این کـه طیـارۀ حامـِل ایـن دو تن 
در فضـا منفجـر شـود نیـز وجـود داشـت؟

در  می تواننـد  کـه  انـد  سـوال هایی  همـه  این هـا   
مـورد نشسـت قندهـار مطـرح شـوند. از جانـب 
قندهـار  نشسـت  در  کـه  بحث هایـی  ُکل  دیگـر، 
مطـرح شـدند، چنـان مسـایلی نبودند کـه انتظار آن 
می رفـت. در کنـار انتقادهایـی کـه از کارکرد دولت 
گرفـت،  نشسـت صـورت  درایـن  ملـی  وحـدت 
برگـزاری  شـد،  مطـرح  کـه  خواسـتی  مهم تریـن 
به موقـِع انتخابـات پارلمانـی بـود. آیـا ُکل هـدف 
برگزاری نشسـت قندهـار تأکید بر چنین خواسـتی 
بـود؟ اگـر چنیـن باشـد، ایـن خواسـت که نیـاز به 
این همه سـروصدا و جنجـال نداشـت. دولت بارها 
تأکیـد کـرده کـه متعهد بـه برگـزاری انتخابـات در 
زمـاِن تعییـن شـده اسـت و در کنـار آن، همـه روزه 
و  دولـت  کارکردهـای  و  برنامه هـا  کـه  شـاهدیم 
کمیسـیون های انتخاباتی از سـوی مـردم و نهادهای 

مختلـف مـورد نقـد قـرار می گیرند. پس مشـخص 
اسـت کـه نشسـت قندهـار آجندایـی را کـه بـرای 
خـود تعیین کـرده بـود، در یک وضعیـِت اضطرای 
معلـق گذاشـت و وانمود کرد که این نشسـت هیچ 
هـدِف ویران گـر و نگران کننده یـی نداشـته اسـت. 
قندهـار  نشسـت  برگزارکننـده گان  زمانـی  چـه 
برای شـان  آیـا  رسـیدند؟  تصمیمـی  چنیـن  بـه 
جنـاح  کـدام  از  مسـتقیم  و  واضـح  صـورت  بـه 

از  کـه  بـود  رسـیده  پیامـی  چنیـن  نهــادی  یـا  و 
برگـزاری نشسـت صرف نظـر کننـد؟ چـرا رییـس 
را  آذربایجـان  در  آسـیا  قلـب  نشسـت  حکومـت 
نیمه تمـام گذاشـت و پنـج سـاعت پیـش از آن کـه 
سـفر رسـمی اش پایـان بیابـد، به کشـور برگشـت؟ 
برگشـت رییس جمهوری از سـفر آذربایجـان، دقیقًا 
برگـزاری  بحـث  کـه  زمانـی صـورت گرفـت  در 
نشسـت قندهـار مطرح بـود؛ آیا میان برگـزاری این 
نشسـت با نیمه کاره گذاشـتن سـفر رییس جمهوری 

داشـت؟  وجـود  رابطه یـی 
کسـی در مـورد ایـن سـوال ها کمتر به پاسـخ گویی 
ایـن  کـه  کـرد  انـکار  نمی تـوان  ولـی  پرداختـه، 
قندهـار  نشسـِت  بـا  تنگاتنـگ  رابطـۀ  سـوال ها 
برگـزاری  بـا  هم زمـان  دیگـر،  جانـب  از  دارنـد. 
از  برخـی  در  نشسـت هایی  قندهـار،  نشسـت 
والیت هـای کشـور و از جملـه ننگرهـار صـورت 
حمایـت  دولـت  از  شـرکت کننده گان  کـه  گرفـت 
کردنـد. برگـزاری ایـن نشسـت ها کامًا بـا آجندای 
حکومت و اشـارۀ ارگ صـورت گرفت. آیا می توان 
چنیـن نتیجـه گرفـت کـه حکومـت نگرانی هایی از 
برگـزاری نشسـت قندهـار داشـته و به همیـن دلیل 
تـاش کـرده اسـت که نشسـت هایی را شـبیه به آن 

در حمایـت از خـود برگـزار کنـد؟ 
بـه نظـر می رسـد کـه در هفته هـای اخیـر، تقابـل 
بـر سـِر قـدرت در افغانسـتان وارد فـاز تازه یـی از 
رویارویی هـا شـده و ایـن مسـأله همان گونـه که آن 
دوسـِت پارلمانـی ام گفتـه بـود، فضـای جامعـه را 
مکـدر و ملتهـب کرده اسـت، آن هم بـه گونه یی که 
یـأس، ناامیـدی و آشـفته گی را در همـۀ بخش های 
ایـن فضـا بـه نفـع  جامعـه می تـوان شـاهد بـود. 
هـر کـس و هـر جناحـی کـه باشـد، بـدون شـک 
بـه نفـع ثبـات، قانون گرایـی و تثبیـت سـاختارهای 

دموکراتیـک در کشـور نخواهـد بـود. 
وضعیـت کشـور اگـر بـه همین منـوال پیـش برود، 
غیرقابـل  و  خطرنـاک  آن  تبعـاِت  شـک  بـدون 
دولـت  این کـه  در  بـود.  خواهـد  پیش بینـی 
داشـته،  عملکردهایـش  در  فراوانـی  کاسـتی های 
جـای شـک نیسـت. متأسـفانه رییس جمهـور غنـی 
مدیریـت کاِن  در  می رفـت،  انتظـار  کـه  آن گونـه 
کشـور موفقیِت چندانی از خود نشـان نـداد. برخی 
حرکت هـا و اشـتباه هایی کـه از سـوی او و تیمـش 
بُن بسـتی  چنیـن  بـه  را  کشـور  گرفتـه،  صـورت 
سـوق داده کـه همـه چیـز در وضعیـت فروپاشـی 
قـرار گیـرد. امـا ایـن وضعیـت، قابـل پیش گیـری 
دنبـال  بـه  ریاسـت جمهـوری  اگـر  و  اسـت  نیـز 
برنامه هـای قومـی و جناحی اش نباشـد، به سـاده گی 
می تـوان بـه وضعیتـی بهتـر از حـاال برگشـت. امـا 
شـرط اساسـی آن، واقعـًا ایـن اسـت که آقـای غنی 
از تمامیت خواهی و سـلطه گری دسـت بـردارد و به 
آرا و نظـراِت مختلـف بهـا دهـد و آن ها را بشـنود.  

وقتـی ایـن سـخنان را شـنیدم، به 
یـاد برگـزاری نشسـت ها و محافلی 
افتـادم کـه این جـا و آن جـا لـه و علیـه 
می شـود.  برگـزار  ملـی  وحـدت  دولـت 
و  مهم تریـن  شـاید  قندهـار  نشسـت 
بزرگ تریـِن ایـن نشسـت ها بـوده باشـد 
شـاهد  مـا  گذشـته  سـال های  در  کـه 
ایـن  البتـه  بوده ایـم.  آن هـا  برگـزاری 
نشسـت بـا آجنـدا و شـخصیت هایی کـه 
در برنامـه داشـت، مو بـه مو برگزار نشـد 
و مسـایلی در آسـتانۀ برگـزاری آن اتفاق 
افتـاد کـه باعـث تعدیـل برخـی مواضـع 
شـد.  قندهـار  نشسـت  برگزارکننـده گاِن 
هرچنـد برگزارکننـده گاِن آن بـه صـورِت 
موانعـی  و  فشـارها  چنیـن  بـه  مسـتقیم 
انـکار  نمی تـوان  ولـی  نمی کننـد،  اشـاره 
کرد که نشسـت قندهـار اهـداِف بزرگ تر 
و کالن تـری را بـرای خـود تعییـن کـرده 

بود که نتوانست به آن ها برسد
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وضعیت آشفتۀ کشـور 
و پرسش های نشست قندهار

 

تیوریکـی کـه در عرصـۀ  نظـری و  پیشـرفت های  بـا همـۀ 
به جـرأت  هـم   هنـوز  گرفتـه،  صـورت  بین الملـل  روابـط 
می تـوان گفـت که سیاسـِت جهانی بـر پایۀ دو عنصـِر قدرت 
و فریـب می چرخـد و سـایر نظریه هـا و عناصـِر به اصطـاح 
بیـش  زبانی یـی  و  ذهنـی  بازی هـای  پسـت مدرن،  و  مـدرن 
بـرای سـرگرمِی نهادهـای علمـی و دانشـگاهی نیسـتند. ایـن 
حکـم به روشـنی از بررسـی روابـط امریـکا و پاکسـتان در 

مـورد افغانسـتان قابـل اسـتخراج اسـت. 
در سـال های اخیـر، بارهـا حـوادث و خبرهایـی بـه گـوش 
رسـیده مبنـی بر این کـه امریـکا از حمایِت دولِت پاکسـتان از 
تروریسـتان در داخـِل مرزهایـش به سـتوه آمـده و می خواهد 
ایـن مسـأله را بـا پاکسـتان فیصلـه کنـد. هـر بـار مقامـاِت 
بـه  اولتیماتوم هایـی  امریـکا هشـدارها و  نظامـِی  سیاسـی و 
آدرس پاکسـتان صـادر کـرده و مردم افغانسـتان و سیاسـیوِن 
بی خبـر را نیـز هیجـان زده سـاخته اند کـه این بار این همسـایۀ 
شـرورِ شـما بـه مکافـاِت اعمالـش می رسـد. اما چنـدی بعد، 
همه چیـز به فراموشـی سـپرده شـده و هیچ اتفـاِق خاصی هم 

میـاِن دو کشـور و حکومت نیــفتاده اسـت.
در آخریـن مـوارد، دونالـد ترامـپ رییس جمهـورِی جدیـِد 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا هشـدارهای ظاهـراً قاطـع و جدی یی 
جایـگاه  سـقوط  از  حتـا  و  کـرد  وارد  پاکسـتان  آدرِس  بـه 
پاکسـتان در راهبـرد جدیـِد امریـکا در افغانسـتان و جنـوب 
آسـیا خبـر داد. این بـار امـا بـا توجه بـه شـخصیِت غیرمترقبۀ 
آقای ترامپ، خیلی ها در افغانسـتان کارِ پاکسـتان را تمام شـده 
حسـاب کردند و برای سـقوط این همسـایه و صعود متعاقِب 
بازهـم  نهایـت،  افغانسـتان لحظه شـماری نمودنـد. ولـی در 
دیدیـم کـه شـخصیِت جالـب و گانگسـترِی ترامـپ نیـز در 
برابـِر پاکسـتان و در واقـع، در برابـِر قاعدۀ بازی در سیاسـِت 
جهـان کـم آورد. پـس از اعام راهبـرد جدید، دوبـاره دیدیم 
کـه ترامپ تحـت تأثیـِر محدودیت ها و مصلحت هـای دنیای 
بـه  نسـبت  اظهاراتـش  در  آن،  در  رایـج  منافـِع  و  سیاسـت 
پاکسـتان تعدیـل به عمـل آورد و راه هـای گنجشـکِی زیـادی 

را بـرای ادامـۀ دوسـتی بـا پاکسـتان باز گذاشـت.
وارد  ماتیـس  جیمـز  امریـکا،  دفـاع  وزیـر  گذشـته،  روز 
پاکسـتان  حکومـت  از  گزارش هـا  قـرار  و  شـد  اسـام آباد 
خواسـت که از اسـتفادۀ تروریسـتان از خاِک این کشـور برای 
حملـه بـه افغانسـتان جلوگیـری کنـد. ایـن خواسـِت امریکا 
اگرچـه در بسـیاری از رسـانه ها، »اتمـام حجـت« و »آخریـن 
فرصـت بـرای همـکاری« تعبیـر می شـود؛ امـا از منظـر هـر 
سیاسـت داِن واقع نگـر و آگاه از مسـایل منطقـه و جهان، ادامۀ 
بـازی قایم موشـِک )چشـم پتکان( امریکا و پاکسـتان در زمیِن 

افغانسـتان تلقـی می گـردد. 
خبـرِی  سـوغاتی های  اسـام آباد،  بـه  ماتیـس  سـفِر  شـاید 
زیـادی بـرای رسـانه ها و دلخوشـی های فراوانی بـرای برخی 
دولت مـرداِن مـا داشـته باشـد، ولـی مسـلمًا ایـن سـفر، هیچ 
نـگاهِ  نـوع  و  افغانسـتان  امنیتـِی  واقعیت هـای  در  تغییـری 
ایـن  واقعیـت  آورد.  نخواهـد  وارد  افغانسـتان  بـه  پاکسـتان 
اسـت که: اوالً امریکا را یک کان اسـتراتژِی و یک ابرسیسـتِم 
جهان نگـر مدیریـت و رهبـری می کنـد، نـه شـخص ترامـپ 
یـا ایکـس و ایگرگ؛ ثانیـًا امریکا با پاکسـتان در پوشـِش این 
ابرسیسـتم، در بسـیاری از مسـایِل افغانسـتان اتفاق نظر دارد؛ 
ثالثـًا در مواردی کـه احتماالً اختاف دارنـد نیز مصلحت ها و 
مجبوریت هـای زیـادی آنان را بـه نوعی معامله در افغانسـتان 
ناچـار می سـازد؛ معامله یـی کـه در آن نـه امریکا بسـوزد و نه 

پاکسـتان، امـا اگـر افغانسـتان سـوخت، زیاد مهم نیسـت!
دنیـای  واقعیـِت  نیایـد،  چـه  بیایـد  چـه خوش مـان  این هـا 
سیاسـت و ماهیـِت خودیـارِ محیـط بین الملـل اسـت. ترامپ 
بـا همـۀ پاکستان سـتیزی اش سـه سـاِل دیگـر بیشـتر بـر سـِر 
قـدرت نیسـت؛ ممکـن اسـت بعـد از او شـخِص دیگـری بر 
سـِر کار بیاید و باِب مراودۀ بیشـتر و صمیمی تری با پاکسـتان 
بگشـاید. این کـه در ایـن میان وظیفۀ افغانسـتان چیسـت، مهم 
اسـت. حکومـت و مـردم افغانسـتان باید در عرصـۀ بین الملل 
و  داخلـی  پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا  روی  همـه،  از  بیـش 
ملـی سـرمایه گذاری و تکیـه کننـد. ما بـرای تأمیـن حقوق و 
منافـِع خـود در ارتبـاط با همسـایه گان و جهـان، چاره یی ُجز 
نیرومنـد شـدن در ابعادِ سـخت و نرمِ آن نداریـم؛ زیرا در غیر 
ایـن صـورت، خـود بـه ابـزار منافـِع سـایِر دولت هـا تبدیـل 
بازی هـای  از  حرکـت  شـده ایم(.  امـروز  می شـویم)چنان که 
قبیله یـی و نفاق آمیـز به سـمِت آجنداهـای ملـی و وفاق آمیز، 
قدمـۀ نخسـت و مهِم نیرومند شـدن در نظام بین الملل اسـت! 

ادامـۀ بـازِی 
قایـم موشـک با پاکستـان

ACKU
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رییـس حکومت وحـدت ملی می گویـد، بدون 
سـاختارهای  در  اصاحـات  قانـون،  اساسـات 
دولـت دشـوار خواهد بـود و او طـرف دار قانون 

اسـت و قانونـی رفتـار می کند.
محمداشـرف  غنـی که نا وقت یک شـنبه شـب 
بـا اعضـای مجلـس نماینـده گان و مجلس سـنا 
در ارگ دیـدار کـرده، هم چنـان در پیونـد بـه 
دسـت آوردهای سـفرش از نشسـت قلب آسـیا 

بـه اعضـای پارلمـان توضح داده اسـت.
هم زمـان باایـن، اعضای پارلمان در این نشسـت 
حمایت شـان را از حکومـت اعام کـرده و گفته 
انـد که انتقـاد از نظام باید توأم با طـرح و برنامۀ 

باشد. اصاحی 
بربنیـاد خبرنامه یـی کـه ارگ ریاسـت حکومت 
وحـدت ملـی بـه روزنامـۀ مانـدگار فرسـتاده 
نشسـت  ایـن  در  غنـی  محمداشـرف  اسـت، 
گفتـه اسـت که پـس از ۴۰ سـال اکنـون ماحول 
بین المللـی تغییـر کـرده و خواسـت های مـردم 
افغانسـتان در  حال عملی شـدن اسـت. فعًا نیاز 
اسـت تا اقدام و گام های عملی برداشـته شـود و 

بـه اهـداف خـود دسـت یابیم.
کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  حکومـت  رییـس 
بزرگ تریـن دشـمِن مـردم افغانسـتان، »فقـر و 
بی اتفاقـی« اسـت. او اظهار امیـدواری می کند که 
بـا همـکاری مشـترِک قوه هـای سـه گانۀ دولت، 
»اجمـاع«،  از طریـق  تـا  ایجـاد شـود  فضایـی 
اقتصـاد کشـور رشـد و فقـر بـه گونـۀ اساسـی 

کاهـش یابـد.
بـه نقـل از خبرنامـۀ ارگ، محمـد اشـرف غنـی 
نقـش پارلمـان را در بسـیج و هم بسـته گی مردم 
افغانسـتان اساسـی عنوان کرده و گفته اسـت که 
بـرای افغانسـتان فرصت هایـی خوبی بـه وجود 
آمده اسـت تا به سـمت شـکوفایی حرکت کند.
او از اعضـای پارلمـان به خاطـر »تسـریع رونـد 
تقنینـی« سـپاس گزاری کـرده و بیـان داشـته که 
برخـی از قوانیـن بـرای نشـر بـه وزارت عدلیه 
فرسـتاده شـده و نیـز شـماری از قوانیـن دیگـر 

بـه زودی توشـیح خواهد شـد.
ورزیـده  تأکیـد  هم چنـان  حکومـت  رییـس 
اسـت کـه بـدون اساسـات قانـون، اصاحـات 
در سـاختارهای دولـت دشـوار خواهـد بـود. او 
گفتـه اسـت: »برای تان ثابت شـده باشـد که من 
طـرف دار قانون هسـتم و براسـاس قانـون رفتار 

می کنـم«.
بـر بنیـاد خبرنامـۀ ارگ، آقـای غنـی در مـورد 
سـفرهای اخیـرش بـه ایـاالت متحـدۀ امریـکا، 
هنـد، امـارات متحـدۀ عربـی و آذربایجـان گفته 
اسـت: در جریـان این سـفرها، پیرامـون تقویت 
هوایـی،  قـوای  تقویـت  کمانـدو،  نیروهـای 
همکاری هـای اقتصادی، ترانزیتـی و بازرگانی با 
مقام های بلندپایۀ آن کشـورها بحث شـده و نیز 
موافقت نامه هـای همـکاری مشـترک در سـفر با 

آذربایجـان، بـه امضا رسـید.
ملـی،  وحـدت  حکومـت  رییـس  گفتـۀ  بـه 
افغانسـتان هیچ معاهدۀ »سـری« با هیچ کشوری 
امضـا نکـرده و به هیچ کشـوری اجـازه نخواهد 
داد کـه از خـاک این کشـور در برابر کشـورهای 
همسـایه سـتفاده کنـد. بـه بـاور او، افغانسـتان 
بـا کشـورهای همسـایه منافـع مشـترک دارد و 
نیـز تـاش حکومـت ایـن اسـت تـا از روابـط 
اقتصـادی کشـورها بـه نفـع انکشـاف اقتصـاد 

افغانسـتان، بهـره بگیـرد.
اشـرف غنـی در قسـمتی از سـخنانش اظهـار 
داشـته اسـت: »امـارات متحـدۀ عربی بـه زودی 
میزبـان کنفرانـس بزرگ برای افغانسـتان خواهد 
بـود و مـا مشـترکاً روی چهـار محـورِ حمایت 
صنـدوق  طریـق  از  افغانسـتان  پروژه هـای  از 
انکشـاف امـارات، سـرمایه گذاری، بازاریابـی و 

کاریابـی، بحـث خواهیم کـرد«.
عنـوان  بـه  آذربایجـان  از  غنـی  محمداشـرف 
»بزرگ تریـن مرکـز صـادرات افغانسـتان« یـاد 
و تأکیـد کـرده اسـت کـه پروژه هـای بـزرگ 
تـا  اسـت؛  تکمیـل شـدن  حـال  در  ترانزیتـی 
سـه مـاه دیگـر پـروژۀ »تاپـی« نیـز وارد خـاک 

می شـود. افغانسـتان 
همچنـان، عبدالرووف ابراهیمـی، رییس مجلس 
نماینـده گان در ایـن نشسـت می گویـد کـه در 
همه کشـورها منافع ملی اصل پنداشـته می شـود 
و امـروز، بـرای داشـتن افغانسـتان بـا ثبـات و 
مرفـه، مـا نیازمنـد همکاری های مـردم و جامعۀ 

جهانی هسـتیم.
آقـای ابراهیمـی افـزوده اسـت: »دفـاع از منافـع 
اسـت،  مـا  همـه  یک سـان  مسـوولیت  ملـی 
نمی شـود دیگـران خـود را برائـت دهنـد، ایـن 
تنهـا مسـوولیت حکومـت نمی باشـد، بلکـه از 
طریـق همـکاری مشـترک می توانیـم از نظـام 
موجـود حمایـت کنیـم، زیـرا منافع ملـی، از آن 

ملـت افغانسـتان اسـت«.
بـاالی  پارلمـان  کـه  داشـت  اظهـار  ابراهیمـی 
برنامه هـای  تقویـت  بـرای  همـکاری  طـرِح 
حکومـت در بخش هـای مختلـف کار می کنـد 

و آن را بـا حکومـت شـریک خواهـد سـاخت. 
رییـس مجلـس نماینـده گان در این نشسـت از 
مخالفـان حکومـت وحدت ملـی انتقاد کـرده و 
گفته اسـت کـه باید آنان بـه جای »انتقـاد بدون 
طرح«، به نشـانی دولـت، بـاالی طرح های موثر 
کار کننـد و آن را بـا حکومـت شـریک سـازند.

در سـویی دیگـر، فضل هـادی مسـلم یار، رییس 
مجلـس سـنا بـه محمداشـرف غنـی اطمینـان 
داده کـه شـورای ملـی در هم آهنگـی کامـل کار 
می کننـد و نظرهای شـان را با حکومت شـریک 

می سـازند.
آقـای مسـلم یار بـا اشـاره اهمیـِت وحـدت و 
هم بسـته گی مـردم افغانسـتان افـزوده اسـت که 
خیر کشـور در اتحاد و اخوت مردم آن اسـت و 
بایـد در حمایـت از نظـام در کنـار حکومت بود 
و از برنامه هـای سـازندۀ آن حمایت و پشـتیبانی 

کرد.

او گفته اسـت: »افغانستان مشـکات فراوان دارد 
و ما مسـوول هسـتیم تـا از نظام خـود که متعلق 
بـه مردم ما اسـت، براسـاس منافع ملـی و ثبات 
کشـور حمایـت همه جانبه کنیـم. تضعیف نظام 
بـه خیر هیچ کسـی نیسـت. مـا در کنـار وظیفۀ 
نظـارت از حکومت، برای تقویت هرچه بیشـتر 

آن متعهد هستیم«.
دیدار محمداشـرف غنـی با اعضـای پارلمان در 
حالـی صـورت می گیـرد کـه بـه تاریـخ چهارم 
قـوس، حکومـت ۱۲ نامـز وزیـرِ کابینـه اش را 
بـرای اخـذ رأی اعتمـاد بـه مجلـس نماینده گان 
معرفـی کـرد و نیر اخیـراٌ مخالفـان حکومت به 
شـدت از ضعـِف مدیریتی نظام شـکایت دارند 
و حکومـت را متهـم به قوم گرایی، حـذف اقوام 
از بدنۀ نظام، مهندسـی انتخابـات آینده و ناتوانی 

در مهـار ناامنی هـا کردند.

محمداشـرف غنـی از آذربایجـان به عنـوان »بزرگ تریـن مرکز صادرات افغانسـتان« 
یـاد و تأکیـد کرده اسـت که پروژه هـای بزرگ ترانزیتی در حال تکمیل شـدن اسـت؛ 

تا سـه ماه دیگـر پروژۀ »تاپـی« نیز وارد خاک افغانسـتان می شـود.
همچنـان، عبدالـرووف ابراهیمـی، رییس مجلـس نماینـده گان در این نشسـت می گوید که 
در همـه کشـورها منافـع ملی اصل پنداشـته می شـود و امـروز، برای داشـتن افغانسـتان با 

ثبات و مرفه، ما نیازمند همکاری های مردم و جامعۀ جهانی هستیم

خود وابسته گی  افغانستان  و  هند 
را کاهش می دهند پاکستان  بنادر  به   

موشک  پرانی  سرگیری  از 
افغانستان خاک  در  پاکستان 

غنی در دیدار با اعضای پارلمان:

ثابت شده است که من قانونی رفتار کرده ام
روح اهلل بهزاد

مقام هــای هنــد و افغانســتان توافــق کرده انــد تــا ســطح مبــادالت تجــاری خــود را از طریــق بنــد 
چابهــار ایــران گســترش داده و از ایــن طریــق وابستگی شــان بــه بنــادر پاکســتان را کاهــش دهنــد.
ــتان روز  ــارت افغانس ــر تج ــا وزی ــون رس ــد و همای ــی هن ــور دریای ــر ام ــنن وزی ــون راد کریش پ
یکشــنبه )۱۲ قــوس( در حاشــیه مراســم افتتــاح توســعه بنــدر چابهــار  بــا یکدیگردیــدار کردنــد.

مقام هــای هنــد و افغانســتان در ایــن دیــدار در مــورد گســترش مبــادالت تجــاری از طریــق بنــدر 
چابهــار و ایجــاد ســهولت های بیشــتر بــرای تاجــران افغــان و هنــد بحــث و گفتگــو کردنــد.

ــا ســهولت های بیشــتری را  وزیــر امــور دریایــی هنــد گفتــه اســت کــه کشــورش آمــاده اســت ت
بــرای تاجــران افغانســتان در نظــر بگیــرد.

ــادر پاکســتان انجــام  ــق بن ــادالت تجــاری خــود را از طری ــن افغانســتان، بیشــترین مب ــش از ای پی
ــت. ــرده اس ــا ک ــز امض ــی را نی ــه تفاهمنامه های ــن زمین ــتان در ای ــتان و پاکس ــی داد و افغانس م

ــته  ــال های گذش ــته و در س ــی داش ــورد سیاس ــادی، برخ ــایل اقتص ــا مس ــواره ب ــتان هم ــا پاکس ام
ــوال تجــاری تاجــران  ــه روی ام ــای خــود را ب ــاد، مرزه ــل- اســام آب ــن کاب ــش بی ــا ایجــاد تن ب

ــرده اســت. ــان وارد ک ــه تاجــران افغ ــزرگ اقتصــادی ب ــه ب افغانســتان بســته اســت و ضرب

ــی از  ــر، بخش های ــار دیگ ــان پاکســتانی ب ــه نظامی ــد ک ــر می گوین ــت کن ــی در والی ــای امنیت مقام ه
ایــن والیــت را آمــاج حمــات راکتــی قــرار داده انــد.

ژنــرال جمعــه گل همــت، فرمانــده پولیــس کنــر گفتــه اســت کــه نظامیــان پاکســتانی روز یکشــنبه) 
۱۲ قــوس( ۱۲ راکــت بــه طــرف ولســوالی ســرکانو کنــر پرتــاب کــرده انــد.

ــی  ــک غیرنظام ــی پراکنی هــای پاکســتان، ی ــن راکت ــه در نتیجــه ای ــح نمــود ک ــای همــت تصری آق
ــه باشــندگان محــل وارد شــده اســت. شــهید شــده و خســارات زیــاد مالــی ب

ــای مشــرقی  ــا والیت ه ــن ســو باره ــن ســال بدی ــان پاکســتانی از چندی ــه نظامی ــی اســت ک گفتن
ــهید و  ــر ش ــا نف ــون صده ــه در نتیجــه آن تاکن ــرار داده ک ــی ق ــاج حمــات راکت افغانســتان را آم
ــن والیت هــا وارد شــده اســت. ــه باشــندگان ای ــی ب ــد و خســارات هنگفــت مال زخمــی شــده ان
ــای  ــت پراکنی ه ــری از راک ــرای جلوگی ــی را ب ــدام عمل ــته اق ــوز نتوانس ــتان تاهن ــت افغانس دول

ــرد. ــت بگی ــتان روی دس ــاک افغانس ــه خ ــتان ب پاکس
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افـزايش 
کلستر ول خون  

   با          آغاز   فصل     زمستان

ــای  ــون در فصل ه ــترول خ ــزان کلس ــه می ــد ک ــان می دهن ــازه نش ــاِت ت مطالع
متفــاوت ســال تغییــر می کنــد. در ایــن راســتا پزشــکان امریکایــی آزمایش هایــی 
ــد. ایــن  را در مــورد ۵۱۷ انســان ســالم طــی یــک دورۀ یک ســاله انجــام داده ان
ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ســطح کلســترول خــون افــراد مــورد  پزشــکان ب
ــل  ــه اوج، و در فص ــتان ب ــد و در زمس ــر می کن ــال تغیی ــول س ــه در ط مطالع

ــد.  ــن حــد می رس ــه کمتری تابســتان ب
ــار  ــی« اظه ــب داخل ــیوهای ط ــریۀ »آرش ــی در نش ــار مقاله ی ــا انتش ــا ب آن ه
می دارنــد بــر اســاس مطالعــات انجــام گرفتــه، ممکــن اســت در برخــی 
ــی  ــاال تلق ــد ب ــش از ح ــون بی ــترول خ ــتباه کلس ــه اش ــی ب ــخیص های طب تش
ــی را  ــای قلب ــه ناراحتی ه ــا ب ــال ابت ــاال احتم ــترول ب ــت کلس ــود. گفتنی س ش

می دهــد.  افزایــش 
ــر  ــت نظ ــک تح ــد، از نزدی ــرکت کردن ــه ش ــن مطالع ــه در ای ــرادی ک ــۀ اف کلی
پزشــکان قــرار داشــتند تــا اطمینــان حاصــل شــود آن هــا در زمــان مطالعــه، رژیم 
ــی های  ــس از بررس ــد. پ ــر نداده ان ــود را تغیی ــرۀ خ ــادات روزم ــا ع ــی ی غذای
متعــدد پزشــکان دریافتنــد کــه افزایــش کلســترول در برخــی از اشــخاص، ناشــی 
ــه در  ــان داد ک ــروه نش ــن گ ــر روی ای ــه ب ــت: مطالع ــی اس ــرات فصل از تغیی
مجمــوع تعــداد کســانی کــه کلســترول خون شــان در فصــل زمســتان باالســت، 
۲۲ درصــد بیــش از افــرادی اســت کــه کلســترول خونشــان تابســتان ها باالســت. 
ــگاه  ــمندان در دانش ــه دانش ــود ک ــر می ش ــی منتش ــی در حال ــۀ علم ــن یافت ای
ــترول  ــعۀ کلس ــت در توس ــن اس ــه ممک ــی را ک ــد ژن ــزارش داده ان ــر گ راک فل
نقــش کلیــدی ایفــا کنــد، شناســایی کرده انــد. از ســوی دیگــر، آزمایش هــا بــر 
روی مــوش نشــان داده اســت کــه ایــن ژن در حیواناتــی کــه غذاهــای سرشــار 
ــروه از  ــن گ ــت. ای ــال اس ــد فع ــش از ح ــد، بی ــرف می کنن ــترول مص از کلس
دانشــمندان در گــزارش خــود در نشــریۀ »اقدامــات آکادمــی ملــی علــوم« اعــام 
ــات  ــد تحقیق ــان، بای ــابه در انس ــي مش ــه پدیده ی ــردن ب ــی ب ــرای پ ــد ب نموده ان
گســترده تری انجــام شــود. بــه گفتــۀ آن هــا در صــورت تشــابه رفتــار ایــن ژن 
در مــوش و انســان، ممکــن اســت بتــوان داروهایــی بــرای متوقــف نمــودن ایــن 

ژن و کاهــش کلســترول ســاخت. 
ــاد قلــب انگلیــس، اعتقــاد  بلینــدا لینــدن، سرپرســت اطاعــات پزشــکی در بنی
ــرات آن  ــدازۀ کلســترول خــون، کــه تغیی ــر ان ــد ب ــن عامــل می توان دارد: »چندی
معمــوالً از ۴ تــا ۱۱ درصــد اســت، اثــر بگــذارد کــه ایــن نوســانات در بیــش از 
ــا، وزن  ــزان هورمون ه ــر می ــور و حــرارت، تغیی ــه ن ــوارد احتمــاالً ب نیمــی از م
ــد.«  ــاط دارن ــزان فعالیت هــای جســمی و ورزش ارتب ــی و می ــم غذای ــدن، رژی ب

منبع: تفاهم نيوز

چه نوع مبارزه؟
شناخته  امر  بشری،  اجتماعات  میان  در  مبارزه 
مبارزه  نوعیِت  در  کار  دشواری  است،  شده یی 
است؛ تا مبارزه کارساز تمام گردد. استاد ربانی 
در این برهۀ حساس، رسالۀ “چه نوع مبارزه؟” 

را نگاشت. او در آن چنین می نویسد:
پیروزی دعوت  باعث  انتخاب اسلوبی که  “در 
که  جایی  بگیرد.  صورت  دقت  باید  می گردد، 
حجت و بیان، وسیلۀ هدایت گردد، به کارگیری 
آن جا  و  نیست  دعوت  حکمت  موافق  ساح، 
که تبلیغ نتواند از درهای بستۀ عناد و گمراهی 
نفوذ کند و حجت و دلیل بر صخره های غرور 
بی اثر ماند و دعوت با مقاومِت دشمنانه روبه رو 
گردد، در آن حال دست نبردن به ساح و جهاد 
ابلهی و جهالت است”. )چه  مسلحانه نکردن، 

نوع مبارزه؟، ص ۲۰(
در  اجتماعی  واقعیت های  ربانی،  استاد  نظر  از 
»مبارزۀ  دارد:  مستقیم  اثر  مبارزه  نوع  تعیین 
اسامی در هوا برنامه ریزی نمی شود و بر وهم 
و خیال اتکا نمی کند. واقعیت های اجتماعی و 
تعیین  را  مبارزه  شکل  و  نوعیت  نیازمندی ها، 
به  گاهی  اسامی  مبارزۀ  بنابراین،  و  می کند 
و  تند  گاهی  و  منطقی  و  آرام  دعوِت  صورت 
انقابی و وقتی هم در شکل برخورد قهرآمیز 
و فیصله کن صورت می گیرد«. )همان، ص۱۹(

مبارزۀ  ابتدا  در  افغانستان  اسامی  جمعیت 
تبلیغ  به  گرفت،  پیش  در  را  اصاح طلبانه 
اقشار  و  جوانان  میان  در  خویش  دیدگاه های 
به همفکراِن خویش  پرداخت،  مختلِف جامعه 
توصیه می کرد که شغل معلمی را پیشه سازند، 
شده  بیشتر  خدمِت  مصدر  طریق  این  از  زیرا 
می توانند. استاد ربانی اعضای جمعیت اسامی 
برحذر  خشونت  به  توسل  از  را  افغانستان 
قبایلی  مناطق  به  که  هم  زمانی  می داشت. 
میان  مهاجر گردید، سعی ورزید که   پاکستان 
داوود  حکومت  و  افغانستان  اسامی  جمعیت 
کاهش  را  دشمنی ها  و  کند  برقرار  رابطه  خان 

دهد، اما تاش های وی سودی نبخشید. 
اصل  یک  مبارزه  در  را  واقع بینی  ربانی  استاد 
عمده می شمرد. او سر دادن شعارهای غیرعملی 
سراسر  در  نیز  خود  و  می دانست  زیان  به  را 
وفادار  اصل  این  به  خویش  مبارزاتی  حیات 
ماند. بدون غوغا، گام های متین برداشت، هرگز 
وعده  های میان تهی و دهن پرکن سر نداد و به 
گزافه سخن نگفت. وی در این باب می نویسد: 
»... مسلمان مبارز در اقدام به هر عملی، نخست 
امکانات خود را ارزیابی می کند، چشم بسته و 
کردن  شنا  امواج سیاب  میان  در  بدون هدف 
در  و   .)۳۸ مبارزه؟، ص  نوع  نیست”)چه  هنر 
جای دیگر به تأسی از حدیث پیامبر)ص( قبول 
کار باالتر از طاقت و توان را برای هر مسلمانی، 

ذلت توصیف می کند. )همان، ص ۳۹(
مسلمان،  دعوت گر  یک  ربانی،  استاد  دید  از 

دست  هنرنمایی  منظور  به  که  نیست  هنرمند 
دعوت گر  یک  هرگامِ  باید  بزند،  فعالیت  به 

حساب شده و اثربخش باشد:
را  معمار  و  مهندس  یک  حیثیت  مبارز  »یک 
طرح  نقشه  عمارتی  ساختن  به خاطر  او  دارد. 
می کند و می خواهد مطابق همان نقشه عمارت 
نیست  ممثل  و  نیست  هنرمند  او  گردد.  آباد 
هنرنمایی  تماشاچیان  تفریح  به خاطر  تنها  که 
بیان  است  که  طوری  را  واقعیت ها  پس  کند، 
خواهان  واقعیت ها،  همان  اساس  بر  و  می کند 
مرشد  از  می باشد«. )سخنانی  انقاب  و  تحول 

روشن ضمیر، ص ۵۳(
بی معنی  را  مبارزه  برای  مبارزه  ربانی  استاد 
می داند، از دید او مبارزه باید معطوف به نتیجه 

باشد. در این باره می گوید: 
دور  نظر  از  نباید  را  محیط  اوضاع  و  »شرایط 
داشت و بدون سنجش به صورت فوری با آرای 
بدان معنا نیست  این  نباید کرد و  عامه تصادم 
عامه،  آرای  با  تصادم  از  جلوگیری  نامِ  به  که 
اظهار  را  بلی، حق  ماند.  ساکت  اظهار حق  از 
باید کرد، اما نه آن چنان که موجب ایجاد مانعی 
در پیشرفت دعوت گردد و به جای نفع ضرر 

رساند«. )همان، ص ۵۴(
وی در تأکید بر واقع بینی، سر دادن شعارهایی 
منع  به شدت  باشند،  نداشته  عملی  جنبۀ  که  را 

می کند. )همان، ص ۳۱(

مرحلۀ دوم: مبارزۀ انقالبی )1357-1371(
تجاوز  سپس  و  ثور  هفتم  کودتای  وقوع  با 
در  خونینی  فصل  افغانستان،  به  شوروی 
و  ارضی  تمامیت  خورد؛  رقم  افغانستان 
هزاران  گردید،  پامال  افغانستان  ملی  حاکمیت 
باورهای  و  شدند  کشته  مسلمانی  جرم  به  تن 
اسامی مردم به بازی گرفته شد. در یک کام، 
مبارزۀ اصاح طلبانه به بن بست رسید و فرصت 
مرحله  این  در  آمد.  میان  به  انقابی  پیکار 
برافراشتند، قرار  عمده ترین چالش هایی که قد 

ذیل اند:

بسـيج عمومی
کسانی از سران احزاب جهادی در چهارچوب 
با  و صرفًا  می اندیشیدند  حزبی شان  تشکیات 
استاد  بودند.  تعامل  در  حزبِی خویش  اعضای 
ربانی اما از فرصِت جهاد به نام “نفیر عام” یاد 
می کند که در آن همۀ مردم باید در برابر تجاوز 
بسیج گردند؛ از این رو بر مقررات سازمانی سهل 
گرفت و نه در نقش رهبر یک تنظیم جهادی، 
بلکه به عنوان رهبر ملی ظاهر شد؛ به گونه یی 
که آغوِش خود را به روی اقشار مختلِف جامعه 
احزاب  عضویِت  که  کسانی  همۀ  از  و  گشود 
جهادی را نداشتند اما با تجاوز موافق نبودند، 

دعوت و استقبال به عمل آورد.
اسامی  جمعیت  ریاست  هرچند  ربانی  استاد 

از  درون  در  داشت،  دوش  به  را  افغانستان 
سیاستی کار گرفت که جمعیت اسامی بتواند 
مرکز جهاد و مبارزه برای اشخاص با سلیقه های 
و  احزاب  سایر  با  بیرون  در  و  گردد  گوناگون 
تنظیم های جهادی روشی را در پیش گرفت که 
وی را به  حیِث یک رهبر فرا جناحی در انظار 

عامه معرفی داشت.
جهادگراِن  از  عده  آن  خاِف  ربانی  استاد 
را  جهادی  احزاب  کلی  وحدت  آرمان گرا، 
بود  نظر  بدین  و  انگاشت  غیرعملی  فکر  یک 
وحدِت  از  مفیدتر  اهداف  در  هماهنگی  که 
استدالل می ورزید  است. گاهی هم  تشکیاتی 
که تعدد احزاب جهادی از جانبی هم مفید بوده 
انتخاب  دشواری  در  مردم  تودۀ  زیرا  می تواند؛ 
قرار نمی گیرند؛ هر کسی به میل خویش، حزب 
و رهبِر مورد نظِر خود را تعیین می کند و بدین 
طریق می تواند در جهاد علیه تجاوزگران سهیم 

شود.

دوستی، نه وابسته گی
شماری از سران جهادی در دوستی با این یا آن 
سراِن  از  هم  کسانی  پیمودند.  افراط  ره  کشور 
مجاهدین بودند که به ندرت در گفت وگوهای 
این  در  می شدند.  حاضر  کشورها  با  سیاسی 
تأمین  که  بود  رهبری  تنها  ربانی  استاد  میان 
روابط دوستانه با کشورهای مختلف را ضرور 
می دانست و به عنوان نمایندۀ مردم افغانستان به 
برای اعان مواضع  هر کشور که الزم می بود، 
مجاهدین حاضر می شد. هیچ گاه اسیر تنش های 
سیاسِی عرب و غرب نشد و در دام رقابت های 
نیفتاد. او میان دوستی و  ایران و عربستان گیر 
وابسته گی تفاوت نهاد و به هیاهوی رقبا در این 

راستا گوش نداد.
که  جهاد  دوران  گرماگرمِ  در  ربانی  استاد 
رسالۀ  می برد،  به سر  هجرت  محیط  در  خود 
“استقالیت انقاب” را نوشت و بر استقالیت 
رساله  این  در  تأکید  ورزید.  به شدت  انقاب 
حصول  از  بعد  ـ  وابسته گی  “وجود  نوشت: 
آزادی و استقال کشورهاـ  خطرناک ترین عامل 
رنج های  باعث  و  عقب مانده گی  و  محرومیت 
)استقالیت  ملت هاست”.  میان  در  بی نهایت 

انقاب، ص ۵۸( 
مهاجرین  و  جهادی  احزاب  این  که  جالب 
به صورت منظم مساعدت های مالی و تسلیحاتی 
امریکا را دریافت می کردند، لیکن آقایان گلبدین 
مشروعیت  باب  در  سیاف  استاد  و  حکمتیار 
مخالفت  کشور،  آن  سران  با  گفت وگو  دینِی 
داشتند و به تحریِم آن نظر می دادند. در چنین 
اوضاعی، استاد ربانی میان نامسلماناِن محارب 
و غیرمحارب فرق نهاد و جلب حمایت آن ها 
به  او  شمرد.  جایز  افغانستان  نجات  برای  را 
کشورهای مختلِف غربی از جمله امریکا سفر 
استاد  نشست.  گفت وگو  به  ریگان  با  و  نمود 
رسالۀ  که  گلبدین حکمتیار  به  پاسخ  در  ربانی 
“مواالت” را در مخالفت به سفر استاد ربانی به 
واشنگتن نگاشته بود، این سفر را “مواالت” نه 

بلکه “مواسات” خواند.

عبدالحفیظ منصور

بخش سوم
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اسـتفادۀ بهینه از سـازوکارِ اجتهاد در راستای بازخوانِی 
انتقـادی میـراث فکری سـلف، اهمیـت فراوانـی دارد؛ 
زیـرا کـه اجتهـاد دارای کارکردهای چندگانه یی اسـت 
و تمسـک بـه هریـک از ایـن کاردهـا در فراینـد نقـد 
فهـم و فکـِر سـلف و کاربردی سـازی معرفـت دینـی، 

ضـروری می نمایـد.  
این کارکردهای چندگانه عبارت اند از:

انطبـاق  نویـن:  دنیـای  نیازهـای  بـا  دیـن  انطبـاق   )۱
احـکام و اخـاق دینـي بر شـرایط متغیر حیـات آدمي 
بـه عهـدۀ اجتهـاد اسـت و نوکـردن زبـاِن دیـن و تازه 
کـردن ادبیـات دیني، بـا اجتهاد صـورت مي پذیـرد. بنا 
بـه تعبیر عامـه اقبال الهوری، اجتهاد عبارت اسـت از 
ایجـادِ پیونـد بین اصوِل ابـدی و ثابِت دیـن و پدیده ها 
و مسـایل متغیـِر زمـان.  ایـن انتبـاه از اجتهـاد بـر دو 
پیش فـرض اسـتوار اسـت. پیش فـرض نخسـت این که 
اصـول اساسـِي دین ثابـت و ابدي اسـت و در گردونۀ 
زمـان دگرگون و متحـول نمی شـود؛ و پیش فرِض دوم 
این کـه زمـان همـواره در حال نوسـان، تحـرک و تغییر 
مي باشـد و در فراینـد ایـن تغییـر، مسـایل، پرسـش ها 
انسـان  فـراروی  را  نوپدیـدی  و  جدیـد  نیازهـای  و 

می گـذارد. 
اگـر قـرار باشـد کـه مـا بـراي همگام شـدن بـا قافلـۀ 
زمـان از اصـول اساسـي دین دسـت بکشـیم، بي گمان 
مایه هـا  از  و  مي گردیـم  مبتـا  معنویـت  افـول  بـه 
محـروم  خویـش  سـنِت  ارزشـناِک  مؤلفه هـای  و 
می شـویم. و اگـر بنـا باشـد کـه بـراي دینـدار مانـدن، 
بـا زمـان همگامـي و همراهـي نکنیـم، مسـلمًا از قافلۀ 
بادپـاي زنده گـي عقـب مي مانیـم. این جاسـت کـه بـه 
بـاور اقبـال الهـوری، اجتهـاد به یـاری ما می شـتابد و 
مـا را از سرگشـته گی می رهانـد و اصـول ثابـت دیـن 
را بـا نیازهـای متغیـر زمـان هماهنـگ می کنـد و زمینۀ 
تیوریـِک انطبـاق و سـازگارِی آن ها را فراهـم می آورد.
اجتهـاد بـا ایـن کارکـرد خویـش در دایـرۀ تنـِگ فقـه 
محصـور و منحصـر نمی مانـد و بـه فراخنـای سراسـر 
علوم اسـامی پـای می نهد و روح پویایی و شـکوفایی 
و نامیرایـی را در فلسـفه، کام، علـوم قـرآن، تفسـیر و 
سـایر معـارف دینـی می دمـد  و در نتیجـه، زوایـای 
نامکشـوِف دیـن کـه احتمـاالً از دیـد پیشـینیاِن پنهـان 
دینـی  معـارف  و  می شـود  گشـوده تر  اسـت،  مانـده 
بـه مـوازاِت توسـعۀ معـارف و مسـایل بشـر، بسـط و 

می یابـد.  گسـترش 
۲( ترجمـۀ فرهنگـی آموزه هـای وحیانـی: بازخوانـِی 
انسـانی،  نیازهـای  فراخـور  بـه  وحیانـی  آموزه هـای 
دارد.  عهـده  بـه  اجتهـاد  کـه  اسـت  دیگـری  وظیفـۀ 
واقعیـت ایـن اسـت کـه آموزه هـای وحیانـی اسـام 
به سـاِن آِب روان اسـت و بـا جریـان یافتـن در بسـتر 
تاریـخ و سـرزمین هاي مختلـف، رنـگ و طعـم و بوي 
عر ف هـاي گوناگـون را بـه خود گرفته اسـت کـه البته 
در ایـن میـان، عـرف و رویۀ زمان و مـکاِن عصر ِتنزیل 
اسـت.   داده  اختصـاص  بـه خـود  را  بیشـترین سـهم 
کسـانی کـه در دنیایـی متفـاوت بـا دنیـای مخاطبـاِن 
نخسـتین وحـی می زینـد، اگـر بخواهنـد پیـام وحی را 
به درسـتی فهـم و درک کننـد، ناگزیرند متـون دینی را 
ترجمـۀ فرهنگی کنند، یعنـی آن را از فرهنگ مخاطباِن 
نخسـتین وحـی جـدا کننـد و بـه فرهنـگ خودشـان 
پیونـد بزننـد. اگـر دین کـه امـری قدسـی، فرازمانی و 
فرامکانـی اسـت از جنبه هـای اختصاصـی فرهنگ قوم 
عصـر نـزول جدا نشـود، عـاوه بر خطایی کـه در فهم 
دیـن رخ می دهـد، بـه زوال و انقـراض تدریجـی نیـز 
می انجامـد؛  زیـرا کـه بقـای دین منـوط و مشـروط به 
کارایـی آن اسـت و مادامـی کـه دیـن از ویژه گی هـای 
اختصاصـی فرهنگ عصر نـزول فاصله نگیـرد، کارایی 
آن زیـر سـوال مـی رود. از ایـن رو، سـازوکار اجتهاد به 
ترجمـۀ فرهنگـی آموزه هـای وحیانـی دسـت می یـازد 
تـا دین را از انقـراض برهاند و کارایی و اثربخشـِی آن 
را در مواجهـه بـا نیازهـای عینـِی جامعه ثابـت گرداند.  
۳( تصحیـح و تنقیـح معرفـت دینـي: کارکـرد دیگـر 
و  بازپژوهـي  آسیب شناسـي،  و  سـنجش  اجتهـاد، 
بازپیرایـي و تصحیـح و تنقیـِح معرفـت دینـي اسـت. 
کارکـرد  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  متخصـص  دین پژوهـاِن 
تفسـیرهای  و  نارسـا  فهم هـای  می تواننـد  اجتهـاد 
ناکارآمِد پیشـینیان از دین را شناسـایی کنند و از طریق 
بازخوانـِی روشـمند معرفـت دینـی، زمینـۀ خردپذیری 
و عصری سـازی فهـم و تفسـیر متـون بنیادیـِن دینی را 

فراهـم آورنـد. 
۶( جمع بندی و نتیجه گیری

دین شـناختِی  رهیافت هـای  در  سـلف  افـکارِ  و  آثـار 
مـا حضـور پُررنگـی دارد و گفتمـان معاصـر اسـامی 
در پـِس دیوارهـای سـتبر فکـر و فهم سـلف، اسـیر و 
محصـور اسـت. ما هیـچ گاه نتوانسـته یـا نخواسـته  ایم 

را  سـلف  فکـرِی  مرجعیـِت  سـتبر  دیواره هـای  کـه 
درنوردیـم تـا بـه فهمـی بی واسـطه و مسـتقل از دیـن 
نایـل آییم. نتیجۀ منطقِی اسـارت در حصار فهِم سـلف 
ایـن بوده اسـت که مـا همواره قـرآن را از پـِس عینک 
آنـان بخوانیـم و آموزه هـای وحیانـی را بـه گونه یـی 
تفسـیر کنیـم که بـا قواعِد برسـاخته توسـط پیشـینیان، 
سـازگار و موافـق افتـد. اما پرسـش های درخـورِ تأمل 
ایـن اسـت که آیا مـا به لحـاظ دینی مکلف بـه پیروی 

بی  چـون و چـرا از فهـم سـلف هسـتیم؟ 
بـا  سـلفیان و دیگـر هـواداراِن حجیـِت فهـم سـلف 
مدعـی  اجمـاع،  و  روایـی  قرآنـی،  ادلـۀ  بـه  تمسـک 
می شـوند کـه پیـروی از اقـوال و اعمال و آثـار و افکارِ 
سـلف وجیبه یـی اسـت دینـی که هرکـس بـدان التزام 
نـورزد، مسـتوجب کیفـر الهـی می گـردد. مـا در ایـن 
نوشـتار، ادلـۀ آنـان را یکایـک مـورد نقـد و بررسـی 
قـرار دادیـم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه فهـم دیـن 
پدیده یـی اسـت بشـری، زمان منـد و تجدیدپذیـر؛ از 
ایـن روی شـرعًا و عقـًا لزومـی نـدارد کـه دیـن داراِن 
پسـین قواعد دین شـناختِی پیشـین را ماک قرار دهند. 
دگردیسـی های دنیـای نویـن افق هـای تازه یـی را بـه 
روی مطالعـاِت دینـی گشـوده و بـر پهنـه و گسـترۀ 
دین پژوهـی افـزوده و در نتیجـه، بخـش عمده یـی از 
اصـول و مبانـِی وحی شـناختی و دین  فهمـِی پیشـینیان 
را بـه چالـش مواجـه نموده اسـت. آثار و افکارِ سـلف 
بـا زمـان و زیسـت جهانی که مـا در آن به سـر می بریم، 
تمدنـی،  پرسـمان  دارد.  فراوانـی  تاریخـی  گسسـِت 
اجتماعـی و فرهنگی یـی کـه سـلف بـا آن رویـاروی 
بودنـد، بسـی تفـاوت داشـت بـا پرسـمانی کـه مـا در 
روزگار معاصـر بـا آن مواجهیـم. سـلف دیـن را بـه 
زمینـۀ  و  زمانـه  و چالش هـای  و  پرسـش ها  فراخـورِ 
خود تفسـیر می کردند و مسـلم اسـت که پرسـش ها و 
چالش هـای امـروز از جنـِس پرسـش ها و چالش هـای 
دیـروز نیسـت و نمی تـوان بـا تمسـک و توسـل بـه 
منابـع دین شـناختی کهن که توسـط سـلف ارایه شـده 
اسـت، چالش هـای معرفتـی نویـن را رفع و رفـو کرد. 
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د افغانســتان برېښــنا رشکــت وايــي، د کابــل ښــار د 

ــوي  ــوه ن ــې د ی ــن ک ــب سټېش ــي س ــه عموم ــنا پ برېښ

ټرانســفارمر پــه نصبولــو رسه بــه د کابــل ښــار پــه برېښــنا 

ــی رايش. ــده زیاتوال ــې ۳۳ فیص ک

دغــه رشکــت وايــي، پــه لــږه مــوده کــې بــه د کابــل ښــار 

د برېښــنا رســولو پــه عمومــي ســب سټېشــن کــې د ۱۶۰ 

مېګاولــټ امپــر پــه ظرفیــت، یــو نــوی ټرانســفارمر هــم 

نصــب يش.

ــارصي  ــل ن ــس عبدالوکی ــايت رئی ــت عملی ــه رشک د دغ

د دوشــنبې پــه ورځ »۱۳۹۶ کال د لینــدۍ پــه ۱۳« د 

ــه عمومــي ســب سټېشــن کــې  ــې پ ــل ښــار د چمتل کاب

ــدو  ــه نصبې ــفارمر پ ــه ټرانس ــل، د دغ ــه ووی ــو ت خربیاالن

رسه بــه د کابــل ښــار پــه برېښــنا کــې ۳۳ فیصــده 

رايش. زیاتوالــی 

ښاغيل نارصي وویل:

»دوه ۱۶۰ »اېــم. يب. ای« چــې ټــول ۳۲۰ کېــږي، عمــًا 

نصــب دي او ۱۶۰ بــه نــور هــم ورزیــات يش، لــه 

ــږي،  ــده لوړې ــت ۳۳ فیص ــنا ظرفی ــوږ د برېښ دې رسه زم

ــه  ــن ل ــب سټېش ــه س ــوږ د دغ ــه م ــه ب ــي کال ت راتلونک

ــت د  ــه ظرفی ــو پ الرې، د واردايت برېښــنا د ۴۵۰ مېګاواټ

ــرو.« ــات ول ــنا امکان برښ

ــب  ــي س ــې د عموم ــل، د چمتل ــارصي ووی ــاغيل ن ښ

سټېشــن پــه نــوي ټرانســفارمر بــه د اســیا پراختیايــي بانک 

ــږي. ــره ولګې ــه ډال ۹.۶ میلیون

ــار د  ــل ښ ــه د کاب ــه دې رسه ب ــې ل ــل چ ــم ووی ده دا ه

ــه  ــه راټیټ ــدو ت ــاوي، ۲۰ فیص ــده پارچ ــنا۴۰ فیص برېښ

. يش

ــفارمر د  ــه ټرانس ــل، دغ ــؤلینو ووی ــت مس ــنا رشک د برښ

ازبکســتان د واردايت برېښــنا پــه سیســتم کــې کومــه چــې 

د ارغنــدې لــه ســیمې کابــل ښــار تــه ځــي، نصبېــږي.

پــه ورتــه وخــت کــې پــه افغانســتان کــې د اســیا 

پراختیايــي بانــک رئيــس ســیمیول متــوا وویــل، لــه 

افغانســتان رسه د برېښــنا رســولو پــه سیســتم کــې، د دوی 

د تېــرو مرســتو پــه دوام، دغــه نــوې مرســته هــم کــوي.

متوا زیاته کړه:

ــې د  ــوو چ ــوښ ی ــوږ خ ــک او م ــي بان ــیا پراختیاي »د اس

ــب  ــه س ــوو او دغ ــته ک ــو رسه مرس ــه خلک ــتان ل افغانس

سټېشــن جــوړوو، مــوږ د برېښــنا رشکــت لــه همکارانــو 

ــر وخــت بشــپړ  ــه پ رسه ګــډ کار کــوو چــې دغــه کارون

يش. هیلــه ده چــې دغــه پــروژه لــه وختــه مخکــې بشــپړه 

يش.«

ــاریان او د  ــل ښ ــې کاب ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

تولیــدي فابریکــو مســؤلین تــل د برېښــنا لــه کمــوايل او د 

ــوړوايل شــکایت کــوي. ــه ل ــو ل بی

ــو اوســېدونکي  ــو والیتون ــل ښــار د ځین ــر کاب ــره پ رسبې

وايــي، لویــو ښــارونو تــه څېرمــه داســې ســیمې هــم شــته 

چــې اصــًا برېښــنا نــه ده ورســېدلې.

ــي، د  ــؤلین واي ــت مس ــنا رشک ــتان د برېښ ــو د افغانس خ

ــوې  ــه ی ــولو پ ــنا رس ــت د برېښ ــه ظرفی ــو پ ۵۰۰ مېګاواټ

ــپړېدو رسه  ــه بش ــې ل ــم کار روان دی چ ــروژې ه ــې پ بل

به يــې، پــه راتلونکــي کال کــې لوګــر، پکتیــا او خوســت 

ــه هــم برېښــنا ورســېږي. ــو ت والیتون

وزارت داخلــه دولــت حوثی هــا کــه در صنعــا، 
انتشــار  بــا  اســت،  مســتقر  یمــن  پایتخــت 
ــح،  ــداهلل صال ــی عب ــی اعــام کــرد کــه عل اطاعیه ی
ــده  ــن کشــور کشــته ش ــور پیشــین ای ــس جمه رئی

ــت. اس
در ایــن اطاعیــه آمــده اســت: »علــی عبــداهلل صالــح 
و چنــد تــن از همراهانــش پــس از آن کشــته شــدند 
کــه شــبه نظامیــان خــود را بــه قتــل مــردم و راهزنــی 
واداشــتند و بــا کشــورهای متجــاوز همــکاری 

ــد«. کردن
همچنیــن  حوثی هــا  بــه  نزدیــک  رســانه های 
تصاویــری از یــک جســد منتشــر کرده انــد کــه 

می گوینــد جســد آقــای صالــح اســت.
ــای  ــل آق ــر حام ــه موت ــی اســت ک ــا حاک گزارش ه
صالــح در حالــی کــه در مســیر شــهر ســنحان، زادگاه 
ــار  ــه رگب ــوده ب ــت ب ــا در حرک ــوب صنع او در جن
گلولــه بســته شــده و او و همراهانــش کشــته شــده 

انــد.

ــی  ــج روز پیــش همپیمان ــح از پن ــداهلل صال علــی عب
ــن  ــه هــم زد و در صنعــا بی ــا حوثی هــا ب خــود را ب
نیروهــای وفــادار بــه او و حوثی هــا جنــگ در 

ــت. گرف
ــه رهبــری  ــح گفــت کــه اگــر ائتــاف ب ــای صال آق
عربســتان ســعودی حملــه بــه اهــداف غیرنظامــی را 
ــد، او آمادگــی دارد »صفحــه ای جدیــد«  متوقــف کن

در روابــط خــود بــا عربســتان بگشــاید.
دیــروز گــزارش شــد کــه نیروهــای حوثــی پــس از 
چهــار روز جنــگ شــهری در صنعــا موفــق شــده اند 
نیروهــای وفــادار بــه آقــای صالــح را از بخش هــای 
ــگاه  ــه اقامت ــد و ب ــب برانن ــه عق ــهر ب ــادی از ش زی

آقــای صالــح نزدیــک شــوند.
همزمــان گــزارش شــده کــه عبدربــه منصــور هادی، 
ــت  ــورد حمای ــه م ــت یمــن ک ــور دول ــس جمه رئی
عربســتان اســت، بــه نیروهــای وفــادار بــه خــود در 
مــأرب دســتور داده بــه ســوی صنعــا حرکــت کننــد.
ــتان در  ــری عربس ــت رهب ــاف تح ــی ائت فرمانده
یمــن هــم بــه غیرنظامیــان هشــدار داده کــه از مراکــز 
ــه  ــر فاصل ــم پانصــد مت ــا دســت ک ــع حوثی ه تجم

ــد. بگیرن
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الیس ویلز: رییس جمهور پیشین یمن کشته شد

پاکستان نه تنها اقدامی در مبارزه 
با تروریسم نکرده، بل حافظ سعید 

را نیز آزاد کرده است

اشرف غنی به ازبیکستان رفت

www.mandegardaily.com

الیـس ویلز، سرپرسـت معاونیت وزرات امـور خارجه امریکا 
بـرای جنـوب و مرکـز آسـیا تاکید کـرده که پاکسـتان تاکنون 
هیـچ اقـدام جـدی در امـر مبـارزه بـا هراس افگنـی و از بین 

بـردن مراکز تروریسـتان روی دسـت نگرفته اسـت.
خانـم الیـس ویلـز، روز دوشـنبه )۱۳ قوس( با داکتـر عبداهلل 
عبـداهلل رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی در قصـر 

سـپیدار در کابـل دیـدار کرد.
وی در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه سـفر وزیر دفـاع امریـکا به 
اسـام آباد گفـت کـه پاکسـتان نـه تنهـا تـا کنـون هیـچ اقدام 
مراکـز  بین بـردن  از  و  هراس افگنـی  بـا  مبـارزه  در  جـدی 
تروریسـتان نکـرده؛ بـل حافـظ سـعید، رهبـر لشـکر طیبه را 

نیـز از بنـد آزاد کـرده اسـت.
خانـم ایلز گفـت که ایاالت متحـده امریکا خواهـان تغییر در 
سیاسـت های پاکسـتان می باشـد و این کشـور باید در مبارزه 

بـا هراس افگنی همـکاری نماید.
معـاون وزارت خارجـه امریـکا بـر پـا برجابودن اسـتراتیژی 
ایـاال متحـده در قبـال افغانسـتان و جنوب آسـیا تأکید ورزید 
و گفـت کـه آن هـا خواهـان تحکیـم و اسـتحکام حکومـت 
و همچنـان تسـریع رونـد اصاحـات و برپایـی انتخابات در 

موقـع تعیین شـده می باشـند.
در همیـن حـال، داکتـر عبداهلل، بـار دیگر بر از میان برداشـتن 
پناه گاه هـا و مراکـز تجهیـز و تمویل تروریسـتان تأکید کرد و 
گفـت کـه از اعـام اسـتراتیژی واشـنگتن در قبال افغانسـتان 
و جنـوب آسـیا تـا کنـون، هیـچ تغییـری در سیاسـت های 

پاکسـتان به میـان نیامده اسـت.
بـا  مبـارزه  در  پاکسـتان  بایـد  کـه  افـزود  عبـداهلل  داکتـر 
و  هراس افگنـان  پناه گاه هـای  برداشـتن  میـان  از  تروریسـم، 
رونـد گفت وگوهـای صلح بـا افغانسـتان همـکاری صادقانه 

نمایـد.
پیش نیازهـای  و  بسـترها  فراهم شـدن  بـه  عبـداهلل  داکتـر 
مذاکـرات صلـح پـا فشـرد و گفـت کـه بـدون پرداختـن بـه 
دشـوار  صلـح  بـه  دسـت یافتن  هراس افگنـان  پایگاه هـای 

اسـت.
رییـس اجرایـی ضمن اشـاره بـه اوضاع سیاسـی در کشـور، 
گفـت کـه حکومـت بـرای برگـزاری انتخابـات پارلمانی در 
سـال آینده و برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری در سـال 

۲۰۱۹ متعهـد می باشـد.

مجلس نماینده گان ۱۱... 
هنـوز معضـل سرپرسـتی در کابینـه بـه گونـۀ کامـل پایـان نیافته و 
وزارت هـای امـور خارجـه، وزارت اطاعات و فرهنـگ  و آموزش 
و پرورش توسـط سرپرسـتان اداره می شـوند و تـازه وزارت معادن 

یک بـار دیگـر هـم با مشـکل سرپرسـتی باقـی ماند.
مجلـس نماینـده گان از سـران حکومت وحدت ملـی می خواهد که 
هرچـه زودتـر وزرای باقـی مانـده را بـه این نهـاد معرفی کنـد تا به 

فرهنگ سرپرسـتی پایان داده شـود.
در ایـن حـال، بـر بنیـاد خبرنامـۀ ارگ، رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی از رای اعتمـاد مجلس بـرای اکثریت مطلق وزرای پیشـنهادی 
حکومـت وحـدت ملـی و از این کـه آنـان در مطابقـت بـه قانـون 
اساسـی و سـایر قوانین کشـور در انتخاب وزرای پیشـنهادی سـهم 
فعـال گرفتنـد، ابـراز تشـکر و قدردانی کـرد و بـرای وزرای جدید 
کابینـه در راسـتای خدمـت گـزاری بـه وطـن و بـه مـردم کشـور، 

آرزوی موفقیـت نمـود.

مسؤلین:
 د یوه نوي ټرانسفارمر په نصبولو رسه 

به د کابل برېښنا ۳۳ سلنه زیاته يش
محمداشـرف غنـی، رییـس  حکومت وحـدت ملی 

در سـفری رسـمی عازم اوزبیکسـتان شد.
سـخنگوی  دفتـر  سرپرسـت  مرتضـوی،  شاه حسـین 
ریاسـت جمهـوری دیـروز در یک نشسـت خبـری در 
کابـل می گویـد، در ایـن سـفر چندیـن موافقت نامـه و 
اسـناد همـکاری در عرصه هـای امنیـت، ترانزیت زمینی 
انـرژی،  تحصیـات،  تجـارت،  و  اقتصـاد  هوایـی،  و 
زراعـت و مسـاعدت های حقوقی میان دو کشـور امضا 
می شـود. بـه گفتـۀ آقـای مرتضـوی، رییـس جمهـور 
اسـتادان  دیپلومات هـا،  بـرای  نیـز  بخـارا  دانشـگاه  در 

دانشـگاه و دانشـجویان سـخنرانی می کنـد.
و  تجـارت  وزارت  سـخنگوی  قوقنـدی،  مسـافر 
صنایـع نیـز می گویـد کـه در سـفر رییـس جمهـور بـه 
اوزبیکسـتان ۲۱ تفاهم نامـه در عرصه هـای گوناگـون به 
امضـا می رسـد. بـه گفتـۀ آقـای قوقنـدی، بر بنیـاد این 
ترانزیـت  و  تفاهم نامه هـا مشـکات خط آهـن کشـور 
زمینـی و هوایی حل می شـود و افغانسـتان بـه بازارهای 

پیـدا می کنـد. منطقه  یـی راه 
ایـن  امضـای  بـا  کـه  می افزایـد  قوقنـدی  آقـای 
تفاهم نامه هـا بـا اوزبیکسـتان، عوایـد افغانسـتان طی دو 
سـال بـه یـک میلیـارد دالـر افزایـش خواهـد یافـت.

پاکستان علیه تروریسم اقدام نکند...
 نیست که چطور قرار است پیشرفت به دست آید.

ماتیـس خطـاب بـه خبرنگارانـی کـه در سـفر بـه پاکسـتان او را همراهـی می کردنـد، گفت: 
مـا از رهبـران پاکسـتان شـنیده ایم کـه می گوینـد از تروریسـم حمایـت نمی کننـد. مـا انتظار 
داریـم آنهـا در راسـتای بیشـترین منفعـت خـود یعنـی حمایـت از صلـح و ثبـات منطقـه ای 

کنند. تـاش 
ماتیـس خاطـر نشـان کـرد: هـدف از ایـن سـفر او یافتـن »زمینـه مشـترک« و همـکاری بـا 

اسـت. یکدیگر 
گـزارش شـده کـه ماتیـس وارد یـک پایگاه نیـروی هوایـی در شـهر راولپندی شـده و قرار 

اسـت بـه محل سـفارت امریـکا در پاکسـتان برود.
آنگونه که گفته شـده او قرار اسـت در پاکسـتان با شـاهد خاقان عباسـی، نخسـت وزیر این 

کشـور و ژنـرال قمـر جاوید باجوا، فرمانده ارتش این کشـور دیدار داشـته باشـد.
مقام هـای ارشـد امریـکا می گوینـد هنـوز شـاهد هیچگونـه تغییـری در موضـع پاکسـتان در 
حمایـت از شـبه نظامیان بـه رغـم سـفرهای مکـرر مقام هـای امریکایـی از جملـه سـفر اخیر 

رکـس تیلرسـون، وزیـر امـور خارجـه امریـکا نبوده اند.
ماتیـس اوایـل سـال جـاری میـادی سـفری بـه منطقه داشـت امـا در آن سـفر به پاکسـتان 

ACKUنرفـت امـا بـه جایـش بـه هند یعنـی کشـور رقیـب پاکسـتان رفت.
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ورزش
احمد بهزاد

وفا به عهد؛ انتظار یک جامعه از حکومت
ــت  ــیونی اس ــان کار کمیس ــوس روز پای ــیزدهم ق س
کــه بــه اســاس حکــم ۲۱۰۸ رییس جمهــور غنــی بــه 
هــدف تأمیــن »مطالبــات ناشــی از انتقــال لیــن بــرق ۵۰۰ کیلوولــت 
ترکمنســتان« میــان اعضــای حکومــت و جنبــش روشــنایی ایجــاد 
ــای  ــا اعض ــوی رودررو ب ــی در گفت وگ ــای غن ــت. آق ــده اس ش
ــد  ــامگاه اول اس ــنایی در ش ــش روش ــی جنب ــی مردم ــورای عال ش
ــه ســال  ــر شــرایط نســبت ب ــر تغیی ــد ب ســال جــاری ضمــن تأکی
گذشــته )زمــان آغــاز اعتراضــات در برابــر تغییــر مســیر توتــاپ(، 
وعــده ســپرد کــه بــه یافته هــای ایــن کمیســیون حرمــت نهــاده و 
طبــق نتایــج تخنیکــی عمــل کنــد. از زمــان آغــاز بــه کار کمیســیون 
بیــش از ســه مــاه می گــذرد و در ایــن مــدت در قســمت بررســی 
ــروژۀ ملــی کار صــورت  ــن پ اســناد و ســنجش ابعــاد مختلــف ای
ــه دســت آمــده اســت  ــی ب ــل اتکای ــج روشــن و قاب ــه و نتای گرفت
کــه طبعــًا مــردم افغانســتان و مجامــع کمــک دهنــده بــه کشــور مــا 

از آن بایــد مطلــع شــوند.
حــال بایــد دیــد کــه حکومــت و مشــخصًا رییس جمهــور غنــی در 
قبــال مطالبــات شــهروندان، تأمیــن منافــع ملــی و انجــام تعهــدات 
ــرگاه  ــه ه ــت ک ــح اس ــرد. واض ــد ک ــل خواهن ــه عم ــود چگون خ
منافــع ملــی، انکشــاف متــوازن، توســعۀ پایــدار و تأمیــن رضایــت 
شــهروندان مــاک برنامــه و عمــل حاکمیــت باشــد، دســتیابی بــه 
ــه  ــد ب ــی می توان ــای تخنیک ــر یافته ه ــی ب ــول و مبتن ــی معق راه حل
نزدیــک شــدن مــردم و حاکمــان بیانجامــد و در غیــر آن، فاصله هــا 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــران را پیچیده ت ــاخته و بح ــر س را عمیق ت
ــدۀ  ــره کنن ــم مذاک ــی، تی ــو و رأی زن ــاه گفت وگ ــه م ــن س در ای
ــی  ــه دور از هیجان آفرین ــا ب ــد ت ــاش ورزی ــنایی ت ــش روش جنب
و بــا پرهیــز از تنــش، شــرایط را بــرای دســتیابی بــه یــک نتیجــۀ 
ــت  ــال نوب ــازد؛ ح ــا س ــی مهی ــع مل ــر مناف ــی ب ــول و مبتن معق
ــدۀ خــود  ــه وع ــه ب ــور اســت ک ــت و شــخص رییس جمه حکوم
عمــل کنــد. حکومــت بایــد تــا کنــون دریافتــه باشــد کــه پیگیــری 
و تــاش جهانــی جنبــش روشــنایی، نــه از جنــس امتیازطلبی هــای 
رایــج سیاســی اســت و نــه از ســر عنــاد و خصومــت بــا فــرد و یــا 
گروهــی خــاص؛ از همیــن رو، پاســخ حکومــت بــه مطالبــۀ جنبــش 
روشــنایی، بیــش از این کــه بــر جنبــش اثــر گــذارد، تعییــن کننــدۀ 
موفقیــت و یــا شکســت حکومــت خواهــد بــود. نتایــج کار 
کمیســیون مطالبــات ناشــی از انتقــال لیــن بــرق ۵۰۰ کیلوولــت، در 
واقــع از یکســو محکــی اســت بــرای ســنجش ادعاهــای حکومــت 
و از ســوی دیگــر، تجربه یــی اســت در اختیــار نیروهــای معتــرض 
ــر خواهــد  ــر نوعیــت اعتراض های شــان اث در جامعــه کــه قطعــًا ب

گذاشــت.
بــا ختــم پروســۀ مذاکــره، فعــاالن جنبــش روشــنایی در داخــل و 
ــان  ــا در فــردای پای ــه ایــن می اندیشــند کــه آی خــارج از کشــور ب
کار کمیســیون، رهبــری حکومــت افغانســتان بــه عهــد خــود وفــا 
خواهــد کــرد و یــا عهــد خواهــد شکســت؟  در هــر حــال، مــا بــه 

عهــد خــود ایســتاده خواهیــم بــود.

مهدی ثاقب

زنـان در مـورد سـخنان رییس جمهور هر چه گفتنـد و انتقاد 
کردنـد و واکنـش نشـان دادند، حق بـه جانب بودند، شـاید 
عبارتـی کـه از زبـان اشـرف غنـی خـارج شـد، آنـان از او 
بـه عنـوان رییس جمهـور زنـان و مـردان افغانسـتان توقـع نداشـتند، اما ما 
مـردان چـرا برافروختـه شـدیم، مـا کـه تمـام ادبیـات مـا از قهرمانی هـای 
مـردان پُـر اسـت، مایـی کـه تمـام القـاب قهرمانانـه و اسـاطیری را بـرای 
خـود منحصـر کرده ایـم؛ از »مرادنـه وار« بـودن خـود آن قـدر در جامعه دم 
زدیـم کـه واژۀ »زنانـه وار« کمتـر در مقابل چشـمان مان آشناسـت، ما هنوز 
در کنش هـای اجتماعـی خـود از مـرد و نامـرد سـخن می زنیـم، مـا بـرای 
ضرب المثل هـای خـود از »مـرد نکونـام نمیـرد هرگـز« گرفتـه تـا »آش 
مردهـا دیـر پختـه می شـود« و »مردهـا ره قـول اس« بـه تکـرار بـرای یک 
غـرور تاریخـِی سـاالر بودن خود سـر بـاال می کنیـم و نـام آن را مردانه گی 
می گذاریـم. مـا همان هایـی هسـتیم کـه بـر سـر زنان خـود عنـوان کوچ و 
منـزل و ماشـومان را می گذاریـم، مـا آنـان را ضعیفـه و عیـال و کم بخـت 
مخاطـب قـرار می دهیـم و بـر تمام ادبیات گفتـاری، زن بـودن را توهین به 

اعتـای مردانـه خـود می دانیم.
زنـی کـه بدمان آمد، او را هرزه و فاحشـه، زنی که خوشـمان نیامد، بی حیا 
و خانمـی کـه با غـرور در مقابل ما ایسـتاد، به تمام اقتـدار مردانه گی خود، 
اتهامـات واهـی بی شـرم بـر او می گذاریم؛ تفکـر اعتقادی ما مردانه اسـت، 
زنـی را در مراسـم جنـازه بـر سـر گـور عزیـزش ممانعـت می کنیـم، مـا 
همیـن مردان افغانسـتان هسـتیم کـه رییس جمهور نیز از همین هم جنسـان 
مـا اسـت، نگـران نباشـید، اگر ما به جـای او بودیـم، بهتر از او هم سـخن 
نمی گفتیـم، شـاید واژه هـای زیباتـر از او را بـر زبـان می راندیم، امـا تاریخ 
جنسـیتی خـود را تغییـر داده نمی توانسـتیم، مـا مردانی از همین سـرزمین 
هسـتیم کـه حتـا جـرأت انحـراف ایـن اسطوره سـازی های جنسـیتی را 
نداریـم، بهتـر اسـت مـا در ابتـدا درون مردمحورانـۀ خـود را ترمیـم کنیم، 
سـپس بـر کسـی بتازیـم کـه او هـم چـون مـا مغلوب یـک فرهنـگ کهن 

است. شـده  مردانه 

۱3۰ میلیون بودجۀ
 کمیتۀ المپیک مفقود است

واکنش سوارس به احتمال 
پیوستن نیمار به رئال مادرید

فیـسبـوک نـــامــه

ــت  ــک تح ــی المپی ــۀ مل ــی کمیت ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ریاســت  »محمــود حنیــف« را کــه ســال گذشــته بــا صــدور حکمــی 
ــر«  ــر اغب ــت »ظاه ــت ریاس ــک تح ــی المپی ــۀ مل ــوازات کمیت در م

ــود، لغــو کــرد. ایجــاد کــرده ب
از ســال گذشــته تــا کنــون، بــرای کمیتــۀ لغــو شــده »۱۳۰ میلیــون« 
افغانــی بودجــه پرداخــت شــده اســت و پــس از لغــو ایــن کمیتــه از 

سرنوشــت بوجــۀ تخصیــص یافتــه بــرای آن خبــری نیســت.
چنــد ســال اســت کــه اختافــات میــان اعضــای کمیتــۀ ملــی المپیک 
ــه اســت و در  ــاال گرفت ــه ب ــن کمیت ــر ســر ریاســت ای افغانســتان ب
ــا گرفتــن فرمانــی از  کنــار »ظاهــر اغبــر«، »محمــود حنیــف« نیــز ب
ســوی رییــس حکومــت وحــدت ملــی خــود را رییــس کمیتــۀ ملــی 

المپیــک افغانســتان اعــام کــرد.
قابــل ذکــر اســت کــه مطابــق قوانیــن جهانــی کمیتــۀ ملــی المپیــک 
ــته و  ــه را نداش ــن کمیت ــات ای ــت در تعیین ــق دخال ــا ح حکومت ه
افــراد بــه ریاســت آن از طریــق انتخابــات در هم آهنگــی بــا کمیتــۀ 

ــوند. ــک انتخــاب می ش ــی المپی جهان

مهاجــم اروگوئه یــی بارســلونا بــه شــایعۀ اخیــر مبنــی بــر احتمــال 
ــه کهکشــانی ها واکنــش نشــان داد. پیوســتن هم تیمــی برزیلــی ســابقش ب
ــا لوئیــس ســوارس در حاشــیۀ افتتــاح یکــی از  نشــریه مــارکای اســپانیا ب
ــام  ــی انج ــداس مصاحبه ی ــرکت آدی ــخصی اش، ش ــر ش ــعبه های اسپانس ش
ــن نیمــار  ــه رفت ــرده ک ــت ک ــارۀ مســایل مختلفــی صحب داده و در آن، درب
از پاری ســن ژرمن بــه مقصــد رئال مادریــد و آینــدۀ او یکــی از ایــن 
مــوارد بــوده اســت. ســوارس در ایــن بــاره اظهــار داشــت: مــن نیمــار را 
ــن  ــل م ــن دلی ــه همی ــت ب ــی اس ــه آدم ــه چگون ــم ک ــم و می دان می شناس
ــم ســفیدپوش  ــه تی ــه روزی او را در حــال پیوســتن ب ــم ک تصــور نمی کن

ببینــم.
مهاجــم اروگوئه یــی بارســلونا مصاحبــه اش بــا مــارکا را بــا چهره یــی آرام 
و لبانــی خنــدان انجــام مــی داد کــه بــا چهــرۀ او در زمیــن بــازی تفــاوت 
بســیاری داشــت بــه خصــوص در دو ســه بــازی اخیــر کــه بــرای داورانــی 
ــش را  ــد، اخم های ــط اعــام کردن ــا غل ــه آفســاید های او را درســت و ی ک
در هــم کشــید. او در ایــن خصــوص هــم گفــت: در برخــی از بازی هــا، 
ــود.  ــا نمی ش ــم، ام ــر باش ــه آرام ت ــم ک ــاش می کن ــرم و ت ــم می گی تصمی

هرچقــدر کــه آرام تــر باشــم، بیشــتر احســاس معــذب بــودن دارم.
ــش را  ــل گریبان ــدای فص ــه در ابت ــی ک ــه ناکامی های ــپس ب ــوارس س س
گرفــت و ســبب شــد آمــار گل زنــی اش افــت کنــد، اشــاره داشــت. اوضــاع 
ــی  ــت خوب ــه وضعی ــد ک ــش می آی ــات پی ــی اوق ــود... بعض ــختی ب س
نداریــد و خودتــان می فهمیــد کــه بــا وجــود تمــام تاشــی کــه می کنیــد، 
ــی  ــی طوالن ــرای مدت ــن ب ــر م ــود. اگ ــد وارد دروازه ش ــوپ نمی خواه ت
ــا  ــوم، ام ــران می ش ــم، نگ ــی مســلمی را از دســت بده ــای گلزن فرصت ه
ــه  ــم ب ــخت ه ــت س ــه آن وضعی ــتم ک ــت. می دانس ــه نیس ــاال این گون ح

ــد. ــان می رس پای

جنـگ َسـِر 
شیـار-آشتـی َسِر خـرمن

ایــن وجیــزه یــا ضربالمثــل، بــه صــورِت واضــح میتوانــد رابطــۀ علــی 
مفهــوم جنــگ و صلــح را بــه مــا تداعــی کنــد. هم چنــان نشــان می دهــد 
کــه جنــگ مقــدم بــر صلــح پنداشــته شــده اســت و بــه عبارتــی، بایــد 
بــرای صلــح جنگیــد. در یــک صــورت، می تــوان اســتنباط کــرد کــه دو 
ــه  ــد. ب ــا یکدیگــر رابطــۀ علــی دارن ــِز »جنــگ و صلــح« ب مفهــوم متمای
نحــوی کــه گاهــی علــت جنگیــدن، رســیدن بــه صلــح اســت و گاهــی 
ــۀ  ــه گفت ــد تلقــی شــود. ب ــه جنــگ می توان ــان دادن ب صلــح کــردن، پای
ــی  دیویــد هیــوم)David Hume(: اگــر علیــت را هماننــد رابطــۀ توال
ــم، می توانیــم صلــح را علــت جنــگ و برعکــس،  ضــروری فــرض کنی

جنــگ را علــت صلــح بدانیــم.
ــوان ایــن را هــم برداشــت کــرد کــه جنگیــدن  ــا می ت ــان، ام ــن می در ای
بــه خاطــر منافــع، امــری انکارناپذیــر اســت و بایــد محاســبۀ دقیقــی از 
منافــع را در یــک نبــرد و رویارویــی دنبــال کنیــم و یــا در جنگیــدن بــه 
عنــوان امــری واقعــی نبایــد صلح آمیــز برخــورد کــرد و تــا زمانــی کــه 
ــی  ــد. از جانب ــان باش ــی در می ــد مصالحه ی ــی حاصــل نشــود؛ نبای قناعت
هــم، پــس از فراهــم شــدن منافــع و حاصــل شــدن قناعــت و رضایــت، 
ــزه  ــن وجی ــن، در ای ــورت ممک ــر ص ــح روی آورد. در ه ــه صل ــد ب بای
»جنــگ« مقــدم بــر »صلــح« و یــا پیش شــرطی بــرای بــر قــراری صلــح 

ــود. ــته می ش پنداش
ــر  ــان اگ ــر زم ــه ه ــان شــده اســت ک ــم بی ــای دیگــری ه ــا دیدگاه ه ام
ــا از راه مذاکــره،  ــد کوشــش شــود ت ــد، بای ــه مخاطــره می افت ــح« ب »صل
ــود.  ــن ش ــاره تأمی ــک، دوب ــک اصــل سیاســی و دیپلوماتی ــوان ی ــه عن ب
ــار آورد.  ــه ب ــی ب ــد جنگ ــح نبای ــۀ صل ــه در هنگام ــور ک ــن منظ ــه ای ب
ویلیهــام ِهــِگل، فیلســوف متأخــر مکتــب ایده آلیســم دربــارۀ جنبه هــای 
ــد تجلــی یــک وحــدت  مثبــت جنــگ چنیــن می گویــد: جنــگ می توان
جمعــی یــا روح عــام در فرمــان یــا چهــرۀ رهبــر جامعــه باشــد. هــگل 
تــا زمانــی کــه ناپلیــون شکســت نخــورده بــود، او را تجلــی روح عــام و 

ــت. ــور می دانس ــردی سلحش ــیمای ف در س
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــری باش ــدن بش ــازنده تم ــد س ــگ می توان ۱- جن

ــد. ــاع می کن ــونت دف ــده خش ــدن کنن ــه متم ــگل از خصیص ه
ــی فعالیــت سیاســی می گــردد. هــگل  ۲- جنــگ موجــب تحقــق و تعال
جنــگ را بــه مثابــۀ صــورت برتــر فعالیــت سیاســی می شــمارد و معتقــد 
ــر  ــان قلم ــکاف می ــن ش ــان رفت ــبِب از می ــگ س ــوع جن ــه وق ــت ک اس
ــت  ــی دول ــات عموم ــرو حی ــهروندان و قلم ــی ش ــات خصوص و حی
می گــردد. در زمــان جنــگ، شــهروندان بــا حمایــت از دولــت، از 

ــد. ــی می یابن ــش آگاه ــودن خوی ــهروند ب ــت ش ماهی
۳- جنــگ موجــب تعالــی انسان-شــهروند نیــز می گــردد، زیــرا 
شــهروند بــا پذیرفتــن و اســتقبال خطــر و مــرگ، خــود را بــر فــراز قلــۀ 

بلنــد آزادی می رســاند.
ــح،  ــش و صل ــردد، در آرام ــا می گ ــامت دولت ه ــبب س ــگ س ۴- جن
ــدارد، در  ــود ن ــرادی وج ــای انف ــردن و فعالیت ه ــذت ب ــز ل ــی ج هدف
ــد  ــه پیون ــه جامع ــرد را ب ــر ف ــه ه ــی ک ــگ نیروهای ــه در جن ــی ک حال
فوق العاده یــی  ارزش  نیروهــا  ایــن  و  می شــوند  ظاهــر  می دهنــد، 

ــد. دارن
ــه  ــواره ب ــه هم ــت ک ــهور اس ــگ مش ــگر جن ــوان ستایش ــه عن ــگل، ب ِه
جنبه هــای مثبــت جنــگ پرداختــه اســت و از جنبه هــای منفــی آن 
ــگ و  ــر جن ــِس ه ــواره در پَ ــی، او هم ــه عبارت ــت. ب ــرده اس ــز ک پرهی
منازعه یــی، بــه صلــح جمعــی افــراد در جامعــه می اندیشــد و ضــرورت 
جنــگ را بــرای رســیدن بــه صلــح ســتایش می کنــد. از همیــن رو اســت 
ــعی  ــت و س ــه اس ــگ پرداخت ــت جن ــای مثب ــه جنبه ه ــواره ب ــه هم ک

ــه دهــد. ــی از جنــگ ارای ــه مثبت ــا توجی داشــته ت
ــته  ــم پنداش ــم مه ــًا برای ــزه، دقیق ــن وجی ــه ای ــن ب ــن م ــی پرداخت چرای
شــد، زیــرا در یــک تفســیر ُکلــی، بــه مــا نشــان می دهــد کــه در ادبیــات 
ــت و از  ــوده اس ــح ب ــر صل ــدم ب ــواره مق ــگ هم ــرزمین، جن ــن س ای
جانبــی، صلــح بــه عنــوان آروزی پــس از منازعــه پنداشــته شــده اســت. 
ــوم  ــه مفه ــد ک ــان می کن ــزه بی ــن وجی ــژه، ای ــور وی ــه ط ــی و ب از طرف
جنــگ و جنگیــدن از انگیــزۀ اقتصــادی، آن هــم در زنده گــی کشــاورزی 
ــه  ــه طــور عمــوم، حق ســتانی و رســیدن ب ــا ب ــز برخــوردا اســت؛ ام نی
حــق را تبییــن می کنــد کــه بایــد در نمایــش یــک جنــگ و رویارویــی 

مشــخص شــود.
ــه  ــا ک ــه چانه زنی ه ــه هم ــد ک ــان می ده ــتی نش ــه درس ــزه ب ــن وجی ای
ــن و  ــش از تقســیم خرم ــد پی ــده اســت، بای ــر ش ــگ تعبی ــه جن از آن ب
ــرارداد  ــد و ق ــی تعه ــود نوع ــزه در دل خ ــن وجی ــد. ای ــول باش محص
اخاقــی را هــم جــای داده اســت کــه پــس از تمــام جدال هــا، طرفیــن 

ــع محصــول هســتند. ــرش توزی ــه پذی ــزم ب مل
ــه  ــر نکــرده باشــد، امــا ب ــه لحــاظ معنایــی تغیی حــاال شــاید »جنــگ« ب
لحــاظ مفهومــی و همزمــان بــا تحــوالت اجتماعــی و سیاســی در جامعه، 
دســتخوش تحــول شــده اســت. این کــه در ایــن وجیــزه، گــرم بــودن یــا 
ــد مفهومــی  ــه شــرایط می توان ــز در وابســته گی ب ــگ نی ــودن جن ســرد ب
ــی  ــگ« نوعــی چانه زن ــراد از »جن ــز داشــته باشــد. شــاید حــاال م متمای
ــع باشــد.  ــه مناف ــرای رســیدن ب ــزاری ب ــد اب ــه می توان ــف شــود ک تعری
ــگ  ــه های »جن ــه ریش ــش از این ک ــم: پی ــد بگوی ــورت، بای ــر ص ــه ه ب
ــم، الزم  ــت وجو کنی ــرب جس ــی غ ــوالِت تاریخ ــح« را از دِل تح و صل
ــرقی مان  ــی ش ــم در زنده گ ــن مفاهی ــخ ای ــه مطب ــری ب ــا س ــت ت اس

بیندازیــم.
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در ادامـه کمپایـن شـانزده روزه محـو خشـونت 
علیـه زنـان اکنون شـماری از مقام هـای حکومتی 
تـاش می کنند تـا راه هـای ایجاد فضای مناسـب 

کاری را بـرای زنـان جسـت وجو کننـد.
مسـووالن برنامـه پرومـوت یـا پـروژه توانمنـد 
سـازی سـازی زنـان روز دوشـنبه )۱۳ قـوس( 
نشسـتی را با حضور شـماری زیـادی از مقام های 
حکومتـی و بانـوان بـه هـدف چگونگـی توانمند 
سـازی زنـان و ایجاد فضای مصـوون کاری برای 

آنـان در کابـل برگـزار کرد.
فیـروز خـان مجیـدی، معیـن انکشـاف سـکتور 
خصوصـی وزارت تجارت و صنایـع می گوید که 
هیـچ نـوع رشـد و انکشـاف بـدون حضـور زنان 
ممکـن نیسـت، وی تاکیـد کـرد کـه آنـان تاش 
دارنـد تـا زمینـه حضـور زنـان در ادارات دولتـی 
را فراهـم نمـوده و فضای مصـوون کاری را برای 

آنـان فراهـم کنند.
بـه گفتـه  آقای مجیـدی ذهنیت های سـنتی جامعه 
و عـدم توانمنـدی برخـی از زنـان سـبب شـده 
اسـت تا حضـور زنـان در ادارت دولتـی کمرنگ 
برنامه هـای  همـواره  حکومـت  آنکـه  بـا  باشـد. 

زیـادی را در زمینـه توانمنـد سـازی زنـان روی 
دسـت گرفتـه اما آقـای مجیدی می گویـد که این 
برنامه هـا بسـنده نبـوده و حکومـت باید بـه گونه 
جـدی در زمینه توانمند سـازی زنـان تاش کند.

اتـاق  مطبوعـات  مسـوول  پسـرلی،  صیام الدیـن 
زنـان  از  حمایـت  بـر  نیـز  صنایـع  و  تجـارت 
تاکیـد کـرده می گویـد کـه آنـان تـاش می کننـد 
تـا سـهولت های زیـادی را بـرای فعالیـت زنـان 

تجـارت پیشـه فراهـم کننـد.
جامعـه،  بـودن  سـنتی  پسـرلی  آقـای  گفتـه   بـه 
تهدیـدات امنیتـی، عـدم دسترسـی زنان بـه منابع 
مالـی و نبـود مکان هـای مصـوون کاری از جدی 
تریـن مشـکاتی اسـت کـه سـد راه زنـان افغـان 

است. شـده 
مقدسـه یـورش کمیشـنر کمیسـیون اصاحـات 
اداری و خدمـات ملـی می گویـد کـه قرار اسـت 
ایـن اداره در زمینـه چگونگـی حضـور زنـان در 

نهادهـای حکومتـی مقـرره ای را ایجـاد کنـد.
خانـم یـورش تاکیـد کـرد کـه در حـال حاضـر 
پالیسـی اسـتخدام ادارات دولتـی به گونه شـهری 
تـا  می کنـد  تـاش  آنـان  و  ریـزی شـده  طـرح 

بـه  زنـان  اسـتخدام  زمینـه  در  را  سـهولت های 
ادارت دولتـی والیات و مناطق دور دسـت فراهم 

. کند
وی تاکیـد کـرد کـه در ایـن مقـرره اگـر ایجاد و 
تدویـن آن عملـی شـود، برنامـه ارتقـای ظرفیت 
زنـان  مشـکات  شناسـایی  پروسـه های  زنـان، 
گنجانیـده شـده و روند اسـتخدام زنان را آسـانتر 

کرد. خواهـد 
در همیـن حـال نبیلـه صالـح معین مالـی وزارت 
امـور زنـان می گویـد کـه آنـان تـاش می کنند تا 
حضـور زنـان در ادارات دولتـی بـه ۳۰ در صد و 

بیشـتر از آن افزایـش یابد.
مثـل  سـنتی  جامعـه   در  افغـان  زنـان  آنکـه  بـا 
افغانسـتان بـا مشـکاتی زیـادی روبرو اسـت اما 
شـماری زیـادی از آنان بـر آینده های درخشـانی 

امیـدوار هسـتند.
در سـالیان اخیـر با آنکـه حضور زنـان در ادارت 
دولتـی آنگونـه کـه باید، افزایـش نیافته اسـت اما 
هنوزهـم امیدهـای زیـادی وجـود دارد تا حضور 
زنـان در اداره هـای مردانـه ی حکومتـی افزایـش 

بد. یا
ایـن امیدواری هـا در حالـی شـکل می گیـرد کـه 
حامـی  نهادهـای  و  حکومتـی  ارشـد  مقامـات 
حقـوق زنان همـواره بـر حمایت از زنـان، تامین 

و رعایـت حقـوق آنـان تاکیـد دارنـد.
نیـز  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  انکشـاف  اداره 
قـراداد  افغـان  زنـان  از  حمایـت  منظـور  بـه 
چهارسـاله  ای را بـرای توانمنـد سـازی زنـان بـا 
حکومـت افغانسـتان بـه امضا رسـانده اسـت. بر 
بنیـاد ایـن قـرارداد شـماری زیـادی از دخترانـی 
افغـان فرصـت می یابنـد تـا بـه کارهـای دلخـواه 

گماشـته شـوند. شـان 
معیـن مالـی و اداری وزارت امـور زنـان می گوید 
کـه در حـال حاضـر  بیـش از ۷۰ هـزار کارآمـوز 
زن در برنامـه پرومـوت یـا اداره توانمنـد سـازی 
زنـان شـامل اسـت. بانو صالـح تاکیـد می کند که 
بـا ختم ایـن دوره کارآموزی، بازار کار افغانسـتان 
صاحـب ۷۵ هـزار کارمنـد مسـلکی زن خواهـد 

بود.

نخسـتین جشـنواره زعفـران کابل بـه هدف 
آگاهـی از اهمیـت این محصـول زراعتی در 
از  تقدیـر  و  کشـاورزی  درآمدهـای  بهبـود 
دهاقیـن زعفـران کار در شـهر کابـل برگزار 

. شد
عمرجـان منـگل، رییـس زراعـت، آبیـاری 
و مالـداری والیـت کابـل روز دوشـنبه )۱۳ 
قـوس( در این جشـنواره، کشـت زعفران در 
کشـور را در حـال گسـترش خوانده و گفت 
کـه ایـن محصـول، نقـش مهمـی در بهبـود 

درآمدهـای کشـاورزی مـردم کشـور دارد.
در  زراعـت  »وزارت  افـزود:  همچنـان  وی 
سـال جـاری ۶۲۵۰ کیلـو گرام پیـاز زعفران 
بـرای دهاقیـن زعفـران کار در کابـل توزیـع 

اسـت«. کرده 
سـال  »در  افـزود:  همچنیـن  منـگل  آقـای 
دهاقیـن  از  نفـر   ۱۰۴ خورشـیدی  روان 
کابـل مصـروف کشـت زعفـران بـوده اند و 
حاصات قناعت بخشـی را به دسـت آورده 

. ند« ا
وی همچنـان بیـان داشـت کـه ایـن وزارت 

دهاقیـن  ظرفیـت  سـطح  ارتقـای  بـرای 
زعفـران کار و توسـعه کشـت زعفـران در 
کابـل،۴۲۰ تـن از دهقانـان را در بخش هـای 
بازاریابـی  نیـز  و  زعفـران  مختلـف کشـت 

داده اسـت. آمـوزش  بـرای آن 
آقـای  گفتـه  بـه  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
منـگل، در سـال جـاری بیـش از ۵۰ جریب 
زمیـن در کابـل تحـت کشـت زعفـران بوده 
کـه ایـن میزان،هفت جریب بیشـتر از سـال 

گذشـته را نشـان می دهـد.
وی همچنـان افزود:«ایـن وزارت در حـدود 
۱.۵ تُـن از حاصـات زعفـران دهقانان کابل 
را بـرای توزیـع در دیگـر نقـاط کشـور از 

آنـان خریـداری کرده اسـت«.
کیفیـت زعفـران کابـل درحالـی کـه تاکنون 
بـرای اسـتندردهای جهانـی مـورد آزمایـش 
قـرار نگرفته اسـت اما مسـووالن در وزارت 
زراعـت می گوینـد کـه زعفـران ایـن والیت 
جهانـی  هـای  بـازار  در  کیفیـت،  نـگاه  از 

جایـگاه خوبـی را کسـب خواهـد کـرد.

در  اتومـی  آزمایش هـای  و  برنامه هـا  جهـان 
کوریـای شـمالی را زیـر ذره بیـن نـگاه می کند. 
قدرت هـای  آسـیا  در  کـه  درحالی سـت  ایـن 
اتومـی دیگـر نیـز حضـور دارنـد. طـور مثـال 

پاکسـتان. و  هندوسـتان 
هـر دو کشـور هنـد و پاکسـتان به طـور مرتب 
تسـلیحات اتومـی خـود را افزایـش می دهنـد. 
گفتـه می شـود که بیـش از ۱۰۰ کاهـک اتومی 
پاکسـتان  و  هندوسـتان  ذخیره گاه هـای  در  در 

موجـود می باشـد.
نیروهـای نظامـی پاکسـتان بـه تاریـخ ۲۸ مـاه 
مـی سـال ۱۹۹۸ نخسـتین بمب اتومـی خود را 
آزمایـش کردنـد؛ اقدامـی کـه در خـارج از این 
کشـور انزجارهـای شـدیدی را در پی داشـت.
پاکسـتان،  آزمایـش  ایـن  از  قبـل  روز  هفـده 
»مـرد  نـام  بـه  هندوسـتان  در  کـه  عبدالـکام 
راکتـی« شـهرت دارد، اعام نمود که کشـورش 
یـک موشـک اتومـی را آزمایـش کـرده اسـت. 
کام خـان ایـن لقـب را به خاطر تـاش هایش 
اتومـی  هـای  برنامـه  چشـمگیر  پیشـبرد  در 

هندوسـتان کسـب کـرده اسـت.
او در آن هنـگام گفتـه بـود: »هـر اقدامـی کـه 
مـا انجـام مـی دهیم، بـرای تضمیـن امنیت ملی 

. ماست«

در جانـب پاکسـتان رقیـب وی عبدالقدیر خان 
در توسـعه تسـلیحات اتومـی این کشـور نقش 

داشت.
او نیـز گفتـه بـود: »مـردم پاکسـتان مرا بـه دلیل 
و  هنـد  از  پاکسـتان  نجـات  در  هایـم  تـاش 
دشـمنان دیگـر کشـور مـا دوسـت دارنـد. من 

بـرای دفـاع سـاحی را بـه مـردم دادم که هیچ 
ارتشـی در جهـان در برابـرش مقاومت نخواهد 

» نست. توا
امـا در سـطح جهـان او را به عنـوان » خطرناک 
تریـن مـرد« می شناسـند. زیـرا او تـاش کرده 
اسـت تا علـوم خیلی بـا ارزش فنـاوری اتومی 

لیبیـا و  را بـه کشـورهایی بـه شـمول عـراق، 
کوریـای شـمالی بـه فروش برسـاند.

هـر دو کشـور پاکسـتان و هندوسـتان از ابتـداء 
بـه بـازی خطرناکـی در برابر همدیگر مشـغول 
انـد. بـه ایـن معنی که هرچـه تو مـی توانی من 

می توانم. هـم 
همینکـه هندوسـتان از آزمایـش یـک موشـک 
اتومـی خبـر داد، فـوراً بـه تعقیـب آن پاکسـتان 
نیـز آزمایـش مشـابهی را اعـام نمـود. سـال 
در  هندوسـتان  پارلمـان  آنکـه  از  پـس   ۲۰۰۲
دهلـی جدیـد مـورد حملـه تروریسـتی قـرار 
گرفـت، کـم مانـده بـود که میـان هردو کشـور 
یـک جنـگ اتومی رخ بدهـد. این درحالیسـت 
کـه هندوسـتان با موشـک هـای اتومـی دوربرد 
نیـروی  دارای  بـزرگ  کشـور  حتـی  خویـش 

اتومـی چیـن را نیـز تحـت نظـر دارد.
یـک کارشـناس امـور دفاعـی هندوسـتان مـی 
گویـد: »اینجـا مسـأاله امنیتـی در سـطح بزرگ 
مطـرح اسـت. در صورتی که هندوسـتان مؤفق 
گـردد تـا موقـف دفاعـی اسـتراتژک خـود را 
عمـًا به اثبات برسـاند، بین چین و هندوسـتان 

تـوازن کامـل برقـرار خواهد شـد.«
از کشـور همسـایه پاکسـتان نیـز اسـتدالل های 
مشـابهی شـنیده می شـوند. طـور مثـال طلعت 
مسـعود مـی گویـد: »طبعـًا پاکسـتان هیچگاهی 
هـای  پیشـرفت  بـا  کـه  شـد  نخواهـد  مؤفـق 

نظامـی هندوسـتان هم پـا گردد. اما این کشـور 
بایـد موشـک هـای خـود را بیشـتر انکشـاف 
بدهـد تـا از سـاختاری برخـوردار گـردد که از 
آن هراس داشـته باشـند و آن را جدی بگیرند.«
درسـت همیـن مسـاله در جنـوب آسـیا مطرح 
اسـت؛ یعنـی قـدرت نمایـی در برابر دشـمن و 
ایجـاد تـرس و هـراس. بنابرایـن هردو کشـور 
هندوسـتان و پاکسـتان روز تـا روز تسـلیحات 

خـود را افزایـش مـی دهند.
بـا آنهـم، هندوسـتان رسـمًا پذیرفتـه اسـت که  
در اسـتفاده از نیـروی اتومـی خـود مقـدم نمی 
باشـد. امـا ایـن کشـور در ادامـه بـه گسـترش 
غنـی سـازی  و  اتومـی  هـای  اعمـار دسـتگاه 

پلوتونیـوم و یورانیـوم ادامـه مـی دهـد.
پاکسـتان نیز اقدامـات مشـابهی را در این زمینه 
انجـام مـی دهد و هردو کشـور تعـداد کاهک 
اتومـی خود را از سـال ۲۰۱۶ تـا ۲۰۱۷ به طور 

چشـمگیری افزایش داده اند.
سـال  در  هـا  کاهـک  ایـن  رقـم  درحالیکـه 
گذشـته بـه ۱۳۰ عدد می رسـید، در ادامه سـال 
تعـداد آنهـا بـه تـا ۱۴۰ کاهـک افزایـش یافته 

. ست ا
زیـرا از جملـه پنـج کشـور جهـان کـه معاهده 
امضـاء  را  اتومـی  تسـلیحات  گسـترش  منـع 
نکـرده انـد، هـر دو کشـور هنـد  پاکسـتان نیـز 

اند. شـامل 

مسووالن دولتی:

رشد و توسعه بدون حضور زنان ممکن نیست
نخستین جشنوارۀ 

»زعفـران کابل« برگـزار شد
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